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Management Quotes

– Tiger Woods

“I’ve had a not-so-easy couple years, and I worked my way 
back and I couldn’t have done it without the help of  

everyone around me. Some of the players I saw after,  
on the 18th green, some knew what I was struggling 

with…it was really special to see them there.”

14 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ไทเกอร์ วูดส์ คว้าแชมป์อย่างยิ่งใหญ่ในรายการมาสเตอร์ส 
ทัวร์นาเมนต์ เมเจอร์แรกของปี ที่ออกัสตา รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการคว้าแชมป์
เมเจอร์แรกในรอบ 11 ปี ส่งผลให้เขาขึ้นไปเป็นนักกอล์ฟอันดับ 6 ของโลก

การคว้าแชมป์ของวูดส์ครั้งนี้ ถือเป็นการคัมแบ็กที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์
วงการกอล์ฟ เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายปี วูดส์ได้ประสบปัญหามากมาย ทั้งปัญหา
สุขภาพจิตจากมรสุมชีวิตครอบครัวจนต้องหย่าขาดจากภรรยา ปัญหาสุขภาพที่ต้องท�าให้
เข้ารับการผ่าตัดหลังถึง 4 ครั้ง รวมทั้งการถูกจับกุมในข้อหาขับรถยนต์ขณะมีอัลกอฮอล์ 
จนกระทั่งไม่มีใครมองเห็นทางที่เขาจะสามารถกลับมาเล่นกอล์ฟอาชีพได้ในวัย 42 ปี

วูดส์ตัดสินใจจะกลับมาลงเล่นกอล์ฟอีกครั้งเพ่ือลูก ซึ่งเขาเคยแหย่ลูกๆ ว่าเขาคือนักกอล์ฟ
ยูทูบ เพราะครั้งสุดท้ายที่ลูกคนโตเห็นพ่อของเธอคว้าแชมป์คือยูเอสโอเพ่นเมื่อปี 2008 ขณะ
ที่ลูกคนเล็กก็มีวัยเพียง 4 ขวบเมื่อพ่อเขาคว้าแชมป์ครั้งสุดท้ายในปี 2013

“I’ve had a not-so-easy couple years, and I worked my way 
back and I couldn’t have done it without the help of  

everyone around me. Some of the players I saw after,  
on the 18th green, some knew what I was struggling 

with…it was really special to see them there.”
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วันที่ 12 มีนาคมท่ีผ่านมา เป็นวันที่ทั่วโลกได้ร�าลึกถึงการเริ่มต้นของ world wide web (www) 
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกอย่างแท้จริง ซึ่งครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อ 30 ปีก่อน

นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนาม Tim Berners-Lee ได้คิดค้นเวิลด์ไวด์เว็บขึ้นในปี 1989 และ
เขียนเว็บไซต์แรกขึ้นในปี 1990 โดยนับแต่นั้นเป็นต้นมา มันก็ได้มีบทบาทส�าคัญในพัฒนาการ
ของโลกยุคข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือส�าคัญที่สุดในการเช่ือมโยงผู้คนและโลก 
เข้าด้วยกันผ่าน “อินเทอร์เน็ต”

จริงๆ แล้วเวิลด์ไวด์เว็บนั้นเป็นเพียงแค่บริการหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยค�าจ�ากัดความ
ของเวิลด์ไวด์เว็บ คือ ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) หรือข้อมูลที่มีการจัดรูปแบบบนเว็บ ที่สามารถ
เรียกดูด้วยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ ซ่ึงจะอ่านข้อมูลท่ีเรียกว่าเว็บเพจมาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
ข้อมูลที่เรียกอ่านจะแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถอ่านและดูเว็บได้ เมื่อผู้ใช้
ต้องการดูหน้าอื่น สามารถเลือกไฮเปอร์ลิงก์เพ่ือเชื่อมโยงไปยังเว็บหน้าอื่นๆ หรือส่งข้อมูล 
กลับไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์เพ่ือประมวลผล และเว็บเพจหลายๆ หน้าที่มีการเก็บข้อมูลที่ใกล้เคียงกัน
เราก็จะเรียกว่าเว็บไซต์นั่นเอง

การปฏิวัติทางเทคโนโลยีของมนุษยชาติด้วยอินเทอร์เน็ตครั้งล่าสุดนี้ ได้ท�าให้เศรษฐกิจ สังคม 
รวมทั้งเทคโนโลยีแขนงต่างๆ เติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่ายุคใดๆ และถึงแม้มนุษย์จะมีความ
เป็นอยู่หรือเรียกได้ว่ามีความสุขเพ่ิมข้ึนกว่าในอดีตมากเท่าใด ก็ยังคงต้องด้ินรนต่อสู้ในบทบาท
ต่างๆ ไม่ว่าชีวิตหรือการท�าธุรกิจก็ตาม ซ่ึงก็ท�าให้มีความต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

การด�ารงชีวิตในปัจจุบันของคนท่ัวไป (ที่มีความต้องการพ้ืนฐานเพียงพอในปัจจัยสี่) ย่อม
ต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นทุกวัน ทุกชั่วโมง หรือแม้แต่ทุกนาที/วินาที แต่เมื่อ
พิจารณาแล้ว สิ่งที่เป็นความต้องการแท้จริงแล้ว นั่นก็คือ “ข้อมูลสารสนเทศ” ซึ่งคนส่วนใหญ่
เข้าใจว่า ไม่ว่าเราต้องการรู้เรื่องอะไรก็ตาม เราสามารถค้นหาได้บนอินเทอร์เน็ตผ่าน Google
และข้อมูลต่างๆ ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตหรือค้นหาได้จากกูเกิลน้ัน ส่วนใหญ่ก็เป็นเพียง “ข้อมูล” 
หรือบางส่วนอาจเป็น “สารสนเทศ” ที่มีลักษณะย่อยๆ ไม่ได้เป็น “องค์ความรู้” ซึ่งอาจเพียง
พอต่อการตอบสนองต่อความต้องการอยากรู้ แต่ไม่เพียงพอต่อการสร้าง “ความรู้ใหม่” หรือ 
“ภูมิปัญญา” ใดๆ ให้เกิดการพัฒนาของมนุษย์ต่อไปได้มากนัก ท้ังน้ีกลไกการสร้างความรู้
หรือที่เราเรียกว่าการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ยังมีมากกว่านั้น และการ
จัดการความรู้น้ีก็ต้องอาศัยการปฏิบัติและพฤติกรรมของ “มนุษย์” เป็นส�าคัญ

ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นระดับการพัฒนาที่มุ่งใช้ความคิด 
มากกว่าแรงงาน เราทุกคนจึงต้องพยายามปรับกระบวนความคิดหรือ Mindset ให้พร้อม โดย
เริ่มต้นจากการให้ความส�าคัญกับมนุษย์และการจัดการ (Management) มากกว่าเทคโนโลยี
หรือข้อมูล

หากเราโฟกัสผิด พัฒนาการของ Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning (ML) 
ที่ก้าวหน้าและเข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์มากขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น อาจเป็นการตัดหรือลด 
ความจ�าเป็นของ “มนุษย์” ลงไปจนหมดความส�าคัญก็เป็นได้..

ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ
บรรณาธิการบริหาร
suradej@tris.co.th
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Leader’s Thoughts

     การเข้าใจผู้บริโภคและพฤตกิรรมของเขายงัเป็นหวัใจเสมอ อนันีข้อเสริมวา่
แมแ้ต่ในกรณีอืน่ๆ กต็าม เพราะประเดน็คือการมีขอ้มลูและใชข้อ้มลูให้เป็น
ประโยชนก์บัเรา โดยเฉพาะโลกปัจจบุนัทีก่ารเปลีย่นแปลงเป็นของแนน่อน 
ไปแลว้ การมขีอ้มลูและใช้ขอ้มลูจงึเป็นเรือ่ง “จ�าเป็น” 

“
”

สวสัดคีรบั พบกันเดอืนสงกรานต ์ ปใีหมไ่ทยก่อนอืน่เลยต้องขอกลา่ว 
อวยพรก่อน ขอให้ทุกท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข ความเจริญ 
คิดหวังสิ่งใดขอให้เป็นจริง และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป
ครับ 

คราวนี้มาเข้าเรื่องท่ีจะเล่าสู่กันฟงักันเดือนนี้เลยครับ ปีใหม่เป็นการ
เริ่มต้นใหม่ก็เลยคิดว่าน่าจะเล่าเร่ืองอะไรที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ให้เข้ากับเทศกาลดีกว่า เลยจะเล่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ที่มีผลกระทบกับเราในด้านอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมท่ี
ได้ยินกันมาเยอะแล้วบ้าง เช่นเรื่องของโฆษณาล่ะ!?! ไม่ใช่แค่เขาจะ
เปล่ียนจากแค่การโฆษณาบนหน้ากระดาษ/สิ่งพิมพ์ธรรมดา 
รูปแบบหนึ่งไปเป็นการโฆษณาในอีกส่ือหนึ่งเช่นพวกออนไลน์ที่ 
เรารู้กันดี แต่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืนมากกว่านั้น คนในวงการ
อาจรับรู้มากกว่าเราๆ ที่เป็นคนนอก ลองมาดูกันเร็วๆ เพ่ือเปิดมุม
มองและความคิดกันเพ่ือเอามาขบคิดกันว่าถ้ามาประยุกต์กับเรื่อง 
ของเราล่ะจะเป็นอย่างไร? 

ผมย่อยและวิเคราะห์จากข้อมูลจาก Business Insider ที่เผยแพร่
เมื่อ 15 เมษายน ปีนี้ ซึ่งถึงแม้จะมาจากต่างประเทศแต่อะไรๆ เดี๋ยวนี้
แพร่กระจายและเข้ามาบ้านเราและทุกที่ของโลกเร็วมาก! ประเด็นแรก
เลยคือการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของช่องทางการขาย จากเดิม
สู่ผู้บริโภคผ่านคนกลางทั้งนั้น แต่ปัจจุบันเป็นตรงสู่ผู้บริโภคมากขึ้น
ผ่านออนไลน์/ดิจิทัลต่างๆ คนกลางหายไปหรือปรับบทบาทไป แน่นอน
ครับเนื้อหาของโฆษณาก็จะต้องเปลี่ยนไป เน้นที่ราคาถูกเป็นหลัก
หรือเปล่า? ถ้างั้นโฆษณามีไว้ท�าไม? โจทย์เหล่านี้ธุรกิจโฆษณาต้อง
ตีให้แตกส�าหรับกลยุทธ์ (Tactic) ของ E-commerce และในโลกของ
พ้ืนท่ีโฆษณาออนไลน์/ดิจิทัลที่ Google หรือ Facebook เป็นราย
ใหญ่ (ในอเมริกาเองกินส่วนแบ่งไป 57.7%) 

เราจะวางกลยุทธ์อย่างไรดี? เพราะในอเมริกานั้นแม้แต่ยักษ์ใหญ่อย่าง 
Amazon ที่ต้องแย่งชิงเค้กโฆษณาแข่งกับ Google และ Facebook 
ยังเหนื่อย (Amazon มีส่วนแบ่งเพียง 4.1%) 

แต่สิ่งที่ Amazon ท�าเพ่ือต่อสู้ก็คือการหา/เก็บ ข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูล เช่น การเก็บตัวเลขของผู้ซื้อท่ีซื้อของที่โฆษณาเป็นครั้งแรก
จากการเห็นโฆษณา เป็นต้น เพราะยังไงก็ตาม การเข้าใจผู้บริโภค
และพฤติกรรมของเขายังเป็นหัวใจเสมอ อันนี้ขอเสริมว่าแม้แต่ใน

กรณีอ่ืนๆ ก็ตาม เพราะประเด็นคือการมีข้อมูลและใช้ข้อมูลให้เป็น
ประโยชน์กับเรา โดยเฉพาะโลกปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงเป็นของ
แน่นอนไปแล้ว การมีข้อมูลและใช้ข้อมูลจึงเป็นเร่ือง “จ�าเป็น” (ผมเคย
เขียนไว้เกี่ยวกับเร่ืองข้อมูลในปัจจุบันที่เรียกว่า Big data แล้ว)  
เร่ืองของตลาดออนไลน์/ดิจิทัลใหญ่ๆ เช่น Amazon เองก็ก�าลัง 
ถูกท้าทาย เพราะการที่ยักษ์ใหญ่เองมักจะกุมข้อมูลไว้เองซะมาก  
(เห็นไหมครับ เขารู้ว่า “ข้อมูล” คือขุมทรัพย์) แต่ผู้ค้า/ผู้ประกอบการ
เองเหมือนกับเสียสมดุลตรงนี้ไป 

ท�าให้เมื่อมี Platform ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับผู้ค้า/ผู้ประกอบการมากขึ้น 
เช่น Shopify จากแค่การเริ่มต้นขาย Skateboard ของตัวผู้ก่อตั้ง
เองจนปัจจุบัน Shopify มีผู้ค้า/ผู้ประกอบการ กว่า 800,000 ราย
แล้วและก�าลังเปลี่ยนโฉมการโฆษณาใหม่โดยการใช้ Virtual Reality 
(VR) มาใช้จริง ตัวอย่างที่เขาพูดถึง คือ เช่นถ้าเราจะซื้อโซฟา เราก็
สามารถจ�าลองภาพโซฟาจริงไว้ในห้องเราได้เลยก่อนตัดสินใจซื้อจริง 
เป็นต้น 

เพราะฉะนั้นจากจุดเริ่มต้น คือ ความแตกต่างจากยักษ์ใหญ่รายเดิม
ด้วยการเป็นมิตรกับผู้ค้า/ผู้ประกอบการ แต่ปัจจุบันกลายเป็นคู่แข่ง
ที่ว่ากันว่า Amazon ก็ต้องจับตามองกันไปแล้ว! 

สุดท้ายที่จะพูดถึง คือ สิ่งที่ฟงัดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้หรือขัดกันโดย 
สิ้นเชิง ก็คือการที่องค์กรจะเพ่ิมยอดขายโดยการ “ห่ัน” งบโฆษณา
ลง!?! สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วกับ P&G บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ใช้งบโฆษณามาก
ที่สุดของโลก โดยในช่วงที่ผ่านมา Marc Pritchard ซ่ึงเป็น CBO 
หรือ Chief Brand Officer ของ P&G สามารถเพ่ิมยอดขายได้โดย
การหั่นงบโฆษณาทางออนไลน์/ดิจิทัลลง ด้วยการสร้าง Brand หรือ
ภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นตัวโฆษณาแทน “การโฆษณา” 

ครับคงแค่นี้ก่อน หวังว่าทั้งหมดสั้นๆ นี้คงจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเซลล์
สมองให้ขบคิดเพ่ือน�ามาสร้างไอเดียใหม่ๆ กับองค์กรของคุณกัน 
ได้บ้างไม่มากก็น้อยครับ

ดร.ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์
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The Big Story

ผลการจัดอันดับบริษัทนวัตกรรมแห่งปี 2019 ของ 
BCG บริษัทที่ปรึกษาระดับโลกของสหรัฐฯ ได้เปิดเผย
ถึงการเปล่ียนแปลงที่ส�าคัญ โดยบริษัทนวัตกรรม 
ชั้นน�าอย่างแอปเป้ิล (Apple) ซึ่งครองอันดับหนึ่ง
ของสถาบันน้ีมานานกว่า 13 ปีได้สูญเสียต�าแหน่ง 
ให้กับ Alphabet ที่เป็นบริษัทแม่ของกูเกิล (Google) 
เป็นครั้งแรก โดยมีบริษัทหน้าใหม่ที่เข้ามาหลายบริษัท 
เช่น T-Mobile, DowDuPont, Vale, Stryker และ 
Rio Tonto ส่วนบริษัทที่มีอันดับนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น
สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ Adidas ที่เพ่ิมขึ้นจาก
อันดับ 35 เป็น 10, SAP ที่เพ่ิมขึ้นจากอันดับ 42 เป็น 
28 และ Phillips ที่ขึ้นจากอันดับ 49 มาอยู่ที่ 29

นอกจากนั้นข้อมูลส�าคัญท่ี BCG ได้พยายาม
น�าเสนอประกอบรายงานการจัดอันดับครั้งนี้ 
ก็คื อข้ อ สัง เกตที่ ว่ า  ในก ลุ่มของบริ ษัท
นวตักรรม 10 อนัดับแรกนัน้ มกีารใชเ้ทคโนโลยี
อย่างปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelli-
gence) หรือ AI อย่างมากในการสร้างความ
เติบโตได้อย่างรวดเร็วเหนือคู่แข่งและตลาด 
ซึ่งได้สอดคล้องกับที่ผู้บริหารสูงสุดหรือ CEO 
ของ Alphabet/Google ที่ประกาศวิสัยทัศน์ 
“AI first” และสะท้อนไปยังผลิตภัณฑ์ ท่ี 
หลากหลายของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น Android 
(Operating system) หรือ Waymo (Auto 
nomous driving venture) ส�าหรับบริษัท
อ่ืนอย่าง Amazon (อันดับ 2) ที่ใช้ AI กับ
เทคโนโลยีการจดจ�าเสียง (ผลิตภัณฑ์ Alexa) 
และบ ริการบนแพลตฟอร์มอย่ าง AWS  
(Amazon Web Services) หรือ Apple 
(อันดับ 3) ที่ใช้ในซอฟต์แวร์การจดจ�าเสียง
อย่าง Siri และ Microsoft (อันดับ 4) ท่ีได้
พัฒนาตัวเองจากบริษัทซอฟต์แวร์มาเป็น 
ผู้ให้บริการเทคโนโลยี AI

The Power of AI
ก้าวสู่ยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์

ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ
ผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาการจัดการ  
TRIS Academy of Management



TRIS ACADEMY Club 7

ตัวอย่างอ่ืนๆ ท่ีมิใช่บริษัทเทคโนโลยีอย่าง McDonald’s (อันดับ 
21) ก็ได้ใช้ AI เพ่ือให้บริการเมนูดิจิทัลที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาเพ่ือตอบสนองต่อปัจจัยต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ 
การใช้บริการของลูกค้า ดังเช่นเวลาของวัน วันในสัปดาห์ ความ
คับค่ังในร้าน และแม้แต่สภาพอากาศภายนอกร้าน หรืออย่าง 
Philips (อันดับ 29) เปิดตัวแพลตฟอร์ม AI ในปี 2018 ที่ช่วยให้
นักวิทยาศาสตร์ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ของบริษัท
สามารถเข้า ถึงความสามารถในการวิ เคราะห์ขั้นสูงเ พ่ือ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพและพัฒนาน�าเสนอเครื่องมือ 
และเทคโนโลยีใหม่ รวมทั้งบริการต่างๆ ที่เป็น AI-based

นอกจากนั้นข้อมูลการส�ารวจความเห็นเพ่ิมเติม พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถาม เก้ า ใน สิบคนบอกว่ าบริ ษั ทของพวก เขา 
ลงทุนใน AI และมากกว่า 30% คาดว่า AI จะสร้างความ
เ ปลี่ ย น แปลง ใ นด้ า นน วั ตกร รมของ อุตส าหกร รม ได ้

ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า รวม
ทั้ ง สี่ ใ น สิ บ ข อ ง บ ริ ษั ท
นวัตกรรมยังบอกอีกว่ า 
ต น เ อ ง นั้ น มี ร า ย ง า น 
ยอดขายเพ่ิมขึ้นมากกว่า 
1 5 %  จ า ก ผ ลิ ต ภัณฑ์ ที่
เกี่ยวข้องกับ AI เมื่อเทียบ
กับบริ ษัทนวัตกรรมน้อย
กว่า

ปั ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ แ ล ะ
วิทยาการหุ่นยนต์ถือเป็น
เทค โน โลยี ที่ คนทั่ ว ไ ป ให ้
ความส� าคัญมากที่ สุด ใน 
ยุคน้ี โดย AI นั้นได้เร่ิมต้น
ครั้งแรกเมื่อปี 1956 หรือ
มากกว่า 60 ปีมาแล้ว และ
โรงงานหุ่นยนต์แห่งแรก 
กเ็กดิขึน้ตามมาอีก 5 ปีถดัมา 
หลังจากนั้น เทคโนโลยีนี้ 
ก็ ไ ด้ เ ข้ า ไ ป สู่ วัฒนธรรม 
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ของมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นนวนิยายหรือภาพยนตร์อย่างท่ี 
เราเคยได้อ่านหรือชมกันมาไม่น้อย

ทุกวันน้ี AI มีพัฒนาการท่ีใช้จิตส�านึก (Cognitive func-
tions) ที่เชื่อกันว่ามีเฉพาะมนุษย์ เช่น การเรียนรู้ การใช้
เหตุผล และได้มีการทดสอบแข่งขันด้านต่างๆ กับมนุษย์ โดย
รายงานการทดสอบเม่ือป ี2014 กป็รากฎว่าการใช ้AI เปน็คูส่นทนา
สามารถท�าให้เข้าใจได้ว่าเป็นมนุษย์จริงๆ ได้ถึง 30%

ความก้าวหน้าทางด้านวัสดุศาสตร์และเซ็นเซอร์ได้สนับสนุน
การเติบโตของ AI ดังเช่น หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมท่ีสามารถ
ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ โดยไม่ต้องมีมนุษย์ควบคุม การตอบโต้
กับสถานการณ์ต่างๆ ที่ซับซ้อน หรือในยานยนต์ขับเคลื่อน
อัตโนมัติอย่างที่เราคงได้ยินข่าวกันอยู่เสมอ ส�าหรับในชีวิต
ประจ�าวันนั้นการใช้หุ่นยนต์บริการเป็นผู้ช่วยหรือแม้แต่เพ่ือน 
ก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ จนเห็นว่าช่องว่างระหว่างนิยาย
วิทยาศาสตร์ที่ เราอ่านกันตอนเด็กกับความเป็นจริงเริ่ม 
แคบลงเรื่อยๆ อย่างรวดเร็ว

เราต่างรับรู้ว่า AI สามารถส่งผลกระทบท่ียิ่งใหญ่ต่อสังคม
และเศรษฐกิจโลก ซึ่งแน่นอนว่าบริษัทช้ันน�าอย่าง Microsoft, 
Amazon, Facebook, IBM หรือ Google นั้นประกาศเป็น 
“หุ้นส่วนร่วมด้านปัญญาประดิษฐ์เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน
และสังคม” โดยมุ่งศึกษาหาแนวปฏิบัติที่ดีท่ีสุดของ AI เพ่ือ
ให้สาธารณชนเข้าใจเร่ืองเหล่านี้มากขึ้น รวมทั้งเป็นเวที
สาธารณะส�าหรับการหารือและมีส่วนร่วมใน AI ซึ่งรวมทั้งอีก
มุมหนึ่งคือเรื่องของการควบคุมและความปลอดภัยจากการ
ใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วย 

“ระบบปัญญาประดิษฐ์ท่ีฉลาดที่สุด ก็อาจมีอคติและท�า 
ผิดพลาดได้ ความแม่นย�าและประโยชน์ของอัลกอริทึมใดๆ 
ข้ึนอยู่กับการออกแบบระบบและข้อมูลที่ป้อนให้ มีหลาย
กรณีที่อัลกอริทึมที่เก่ง แสดงอคติหรือให้ค�าตอบที่ผิดพลาด
อย่างยิ่ง อันเป็นผลจากการก�าหนดขอบเขตความเฉพาะ
เจาะจงที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลทดสอบไม่ดีเพียงพอ” 
(ทางรอดในโลกใบใหม่แห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ส่ี, เคลาส์ 
ชวาบ)

5 แนวคิดด้าน AI จาก 
World Economic Forum

The Big Story

1 . AI พัฒนาได้อย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ ปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากเทคโนโลยีการเรียนรู้ เซ็นเซอร์ และพลังของ
การประมวลผลข้อมูล จนท�าให้เครื่องจักรนั้นสามารถ
เลียนแบบมนุษย์ได้ ใกล้เคียง หรืออาจดีกว่าในบาง
สถานการณ์ เช่น การเล่นเกม การสนทนาให้บริการ การ
วินิจฉัย และการขับเคลื่อนยานยนต์อัตโนมัติ

2. AI ช่วยพัฒนาการท�างานระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร 
โดยมีแนวโน้มที่จะแทนที่และลดจ�านวนบุคลากรที่ ใ ช้ 
ทักษะหรือมีการศึกษา เช่น แพทย์ ทนายความ นักบิน 
และคนขับรถ ซึ่งหลายกิจกรรมหลายอาชีพจะถูกเปลี่ยน
เป็นระบบอัตโนมัติ

3. AI ช่วยสนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก Big data ที่จะ
สร้างคุณค่าในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
ใหม่ๆ ที่ส�าคัญ เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและสังคม รวมทั้ง
ในทางการเมืองด้วย

4. ความกังวลด้านจริยธรรมของการใช้ AI จะมีความ
ส�าคัญมากขึ้นเม่ือ AI สามารถสร้างผลกระทบในด้าน
ตา่งๆ ไดม้ากขึน้เรือ่ยๆ ซึง่ความกงัวลเหลา่นัน้จะขึน้อยู่กับ
ความโปร่งใส ความยินยอม และอคติที่ฝังอยู่ในโปรแกรม
เบ้ืองหลังการท�างานของ AI

5. การก�ากับดูแลโดยมนุษย์มีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่มีความ
ส�าคัญกับ AI โดยเฉพาะในการจัดการความขัดแย้ง 
มาตรฐานจริยธรรม การก�ากับดูแลข้อมูล และการก�าหนด
นโยบาย ซึ่งบางส่วนอาจต้องเกี่ยวข้องกับองค์กรระหว่าง
ประเทศด้วย

Reference:
    1. The Most Innovative Companies 2019, March 2019 (Boston 
Consulting Group)
    2. The Most Innovative Companies of 2019 According to BCG 
(www.forbes.com)
    3. ทางรอดในโลกใบใหม่แห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ส่ี, เคลาส์ ชวาบ

Photo:
    1. Mark Zuckerberg, founder and chief executive officer of 
Facebook Inc., speaks during the Facebook F8 Developers Confer-
ence in San Francisco, California, U.S., on Tuesday, April 12, 2016. 
Zuckerberg outlined a 10-year plan to alter the way people inter-
act with each other and the brands that keep advertising dollars 
rolling at the world’s largest social network. Photographer: Michael 
Short/Bloomberg via Getty Images
    2. Collaborative Intelligence: Humans and AI Are Joining Forc-
es, H. James WilsonPaul R. Daugherty: Harvard Business Review 
(July-August 2018 Issue)



News

การบริหารความเส่ียงองค์กร
ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ
19 มีนาคม 2562

Credit Spotlight On Thailand
Grand Hyatt Erawan Bangkok, Grand Ballroom 2&3

28 มีนาคม 2562

www.trisacademy.com
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ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์
ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม (Strategic Innovation Manager)

ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ Innovation is the only way to win

 “นวตักรรม”  
กบั “Good Moment”  

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลัก 
ที่น�ารายได้เข้าสู่ประเทศ และกระจายรายได้สู่พ้ืนที่และ
อุตสาหกรรมอื่นๆ ความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของนักท่องเที่ยว 
กลุ่มสูงวัย (Silver-hair Tourist) ที่มีก�าลังซื้อสูง 
หรือนักท่องเที่ยวกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Generation Y&Z 
Tourist) ที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีและให้ความส�าคัญกับ
ประสบการณ์แปลกใหม่ รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามา
เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ�าวันและเปลี่ยนพฤติกรรม
นักทอ่งเทีย่ว จึงเป็นโอกาสส�าหรบัอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว
ในการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์และพฤติกรรม 
ท่ีเปลี่ยนไป

ที่ผ่านมาเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างความเปล่ียนแปลง 
ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างมาก การเติบโตของ 
Smart Device ท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิง
พฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่ว พฤตกิรรมอยา่ง SoLoMo 
(Social-Local-Mobile) ในกลุ่มนักท่องเที่ยว ท�าให้
ธุรกิจท่องเที่ยวหันมาให้ความส�าคัญกับเครื่องมือ
อย่าง Social Network, Location-based Marketing 
และ Mobile Application โดยน�ามาผนวกและเสริม
กับประสบการณ์ตลอดวงจรการเดินทางของนัก 
ท่องเที่ยว ตั้งแต่การเลือกสถานที่ (dreaming) การ
วางแผน (planning) การเตรียมการ (booking)  
การเดินทาง (traveling) การสัมผัสประสบการณ์ 
(experiencing) และการบอกเล่าประสบการณ์ 
(sharing)

นวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงเป็นนวัตกรรม
ที่มุ่งสร้าง “ประสบการณ์เชิงบวก” (Good Expe-
rience) โดยผสมผสานความคิดสร้างสรรค์เชิง
ประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (Tourism Inno-
vation) เข้ากับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์
หรือบริการรูปแบบใหม่ส�าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
(Innovation for Tourism) ตวัอย่างเชน่ Local Alike 
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สตาร์ทอัพท่องเท่ียวท่ีเน้นประสบการณ์
ด้ านวัฒนธรรมและวิ ถีความเป็นอ ยู่ 
ท้องถิ่น โดยท�างานร่วมกับชุมชนและ
คนในท้องถิ่น และอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า หรือ 
TakeMeTour แพลตฟอร์มกลางเชื่อม
โยงระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้น�าเท่ียว 
(local expert) ซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นที่
สามารถแนะน�าประสบการณ์ท่องเที่ยว
แบบคนพ้ืนถิ่น 

รวมถึง Airportels สตาร์ทอัพท่องเที่ยว
ทีใ่ห้บรกิารรบัสง่กระเปา๋เดนิทาง (luggage 
transfer) ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการ
เริ่มประสบการณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่ออก
จากสนามบนิ โดยไมต่อ้งพะวงกบัสมัภาระ
และการเช็คอินโรงแรม

ส�าหรับอนาคต นวัตกรรมท่องเที่ยวก�าลัง
ยกระดับจากประสบการณ์ เชิงกลุ่ ม 
(mass experience) ไปสู่ประสบการณ์
เฉพาะบคุคล (personalized experience) 

หรืออาจเรียกได้ว่าการถ่ายทอด “ช่วง
เวลา” (Good Moment) ท่ีท�าให้นักท่อง
เที่ยวสามารถเก็บและถ่ายทอดช่วงเวลา
ดีๆ ของการท่องเท่ียว รวมทั้งผู้ให้
บริการสามารถยกระดับการบริการและ
เข้าถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ และทั้งหมด
นี้ต้องได้รับการขับเคลื่อนบนฐานของ
เทคโนโลยี ไ ม่ว่ าจะเป็นเทคโนโลยี
ส่ือสาร เทคโนโลยีภาพถ่าย การ
ประมวลผลภาพ ปัญญาประดิษฐ์  
(A r t i fi c i a l  I n t e l l i gence-A I ) 
เทคโนโลยีเหล่าน้ีท�าให้ข้อมูลบุคคล/
รูปภาพ/สถานท่ี ได้รับการวิเคราะห์ และ
ช่วยให้ทราบถึงลักษณะ พฤติกรรมและ
ความรู้สึกที่เกิดข้ึนแบบทันเวลา (real 
time) ตัวอย่างเช่น ภาพถ่ายขณะวิ่ง
เข้าสู่เส้นชัยที่ส่งตรงไปยังโทรศัพท์มือ
ถือของนักวิ่งมาราธอน โดยการน�า
ภ าพ ถ่ ายจาก เ ส้ นชั ยม า วิ เ คร า ะ ห์
หมายเลขผู้วิ่ง (BIB Number) แล้วส่ง
ภาพไปยังโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียน
ไว้ตอนสมัคร ช่วยให้ผู้วิ่งสามารถเก็บ

ภาพอารมณ์และความรู้สึก ณ ช่วง
เวลานั้น หรือตัวอย่างเช่น การน�า
กล้องมาใช้ในร้านค้าเพ่ือยืนยันตัวตน
ลูกค้า วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า 
รวมถึงประเมินความพึงพอใจ ท�าให้
ร้านค้าสามารถปรับปรุงบริการและ
เสนอบริการที่ เหมาะสมกับลูกค้า
เฉพาะกลุ่มได้

จะเห็นได้ว่ า เทคโนโลยี ดิจิ ทัลและ
ปัญญาประดิษฐ์ก�าลังเข้ามาเปลี่ยน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เชื่อมโลก
ออนไลน์และออฟไลน์เข้าไว้ด้วยกัน 
และเปลี่ยนประสบการณ์การท่อง
เที่ยวจาก Mass Experience ไปสู่ 
Personalized Moment จึงเป็น
โอกาสส� าหรับผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมที่ จ ะ พัฒนาและน� า
เสนอ “นวัตกรรม” ที่ช่วยยกระดับ
ประสบการณ์และสร้างความประทับ
ใจรูปแบบใหม่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว

©TAC
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พลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล
รองผู้อ�านวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ 

TRIS Academy of ManagementSmart Work 

เคลด็ลับ
ทีช่ว่ยให้คณุเป็นนักอา่นตัวยง



ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในปัจจุบันนี้เหล่าเทคโนโลยีอย่างสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปเรียบร้อยแล้ว ถือว่า
เป็นยุคที่สมาร์ทโฟนเข้ามาแทนท่ีหนังสือ เราจึงเห็นคนหยิบหนังสือมาอ่านน้อยลง แต่เพราะหนังสือเป็นแหล่งความรู้ชั้นดีในการ
เพ่ิมศักยภาพในตัวเรา และผลวิจัยหลายชิ้นก็ออกมายืนยันถึงข้อดีของการอ่านหนังสือว่าท�าให้เราฉลาดขึ้น ชีวิตดีขึ้น และมีโอกาส
ประสบความส�าเร็จมากกว่าคนที่ไม่อ่านหนังสือ 

วันนี้จึงขอน�าบทความจาก Harvard Business Review ที่น�าเสนอ 8 เคล็ดลับที่ช่วยให้คุณเป็นนักอ่านตัวยงมาฝาก จะมีอะไรบ้างนั้น 
ไปติดตามกันเลย

1. สร้างโลกของคุณให้เป็นโลกของหนังสือ: Live inside a world of books วางหนังสือให้ทั่วทุกมุมบ้าน ไม่ว่าจะในห้องนอน 
ห้องน�้า ห้องนั่งเล่น แต่ต้องอยู่ในต�าแหน่งที่คุณเห็นได้ชัดและใกล้มือท่ีสุดนะคะ

2. ใช้แสงไฟสีโทนแดงในห้องนอน: Go “red” in bed หลายคนใช้เวลาอ่านหนังสือในห้องนอน ดังนั้น เราควรเลือกใช้แบบหลอด
ใส้ซ่ึงเป็นแสงแบบ Continuous Spectrum เหมือนแสงอาทิตย์ แม้จะเปลืองไฟกว่า และร้อนกว่า แต่มีข้อดีคือ ราคาถูก และแสง
สว่างต่อเนื่องไม่กระพริบ และไม่ควรเลือกโคมไฟแสงสีขาวเกินไป หรือเหลืองจนเกินไป เพราะแสงแบบนี้จะแยงตาไม่เหมาะกับการ
อ่านหนังสือ ซ่ึงหลอดอีกประเภท คือหลอดที่มีแสงสีขาว (Cool Daylight) นั้นก็ไม่เหมาะเช่นกัน

3. วางมือถือให้ไกลตัว: Make your phone less addictive ถือว่าเป็นสิ่งแรกที่ควรท�า บอกเลิกและวางไว้ให้ห่างตัวเลยค่ะ  
ถ้าคิดจะเริ่มอ่านหนังสือลองเปลี่ยนเป็นโหมด do not disturb เพราะมือถือเป็นสิ่งเร้าท�าให้เรามีสมาธิในการอ่านหนังสือน้อยลงค่ะ

4. จัดหนังสือให้เป็นหมวดหมู่: Use the Dewey Decimal System ระบบทศนิยมดิวอ้ี (Dewey Decimal Classification) 
เรียกย่อๆ ว่า D.C. หรือ D.D.C เป็นระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดที่นิยมระบบหนึ่ง แต่เราไม่จ�าเป็นต้องจัดหนังสือของ
เรา ตามระบบขนาดนั้น ขอเพียงแค่จัดหนังสือประเภทเดียวกัน ให้อยู่ด้วยกันโดยสามารถก�าหนดหมวดหมู่ได้เอง เพ่ือให้หยิบออก
มาใช้ง่าย สะดวกในการค้นหา ดูมีระเบียบและมีความอยากอ่านหนังสือมากขึ้นค่ะ

5. ฟงั Podcast แนะน�าหนังสือ: Use podcasts and BookTube to solve the “next book” dilemma หลายคนอยาก
อ่านหนังสือแต่ประสบปัญหาเลือกไม่ถูกว่าจะอ่านอะไรดี มีหนังสือหลายเล่มออกมาให้เลือกมากมาย ปัจจุบันมี podcast รีวิว 
แนะน�าหนังสือหลายช่องที่ช่วยคัดสรร และแนะน�าหนังสือที่น่าอ่าน อธิบายว่าแต่ละเล่มเกี่ยวกับอะไร ดีงามอย่างไร และเหมาะกับใคร 
ช่วยคัดเลือกหนังสือได้เยอะเลยค่ะ

6. เลิกอ่านข่าวไร้สาระ: Unfollow all news ถ้าอยากจะมีเวลาอ่านหนังสือเพ่ิมขึ้น เราก็ต้องตัดกิจกรรมบางอย่าง เพ่ือท�าให้เรา
มีเวลามากขึ้น และสิ่งที่ขอแนะน�าให้ตัดออกไปนั่นก็คือ การอ่านข่าวไร้สาระนั่นเอง อาจจะอ่านได้บ้าง เอาแค่พอสมควร ลองดูค่ะ 
แล้วจะพบว่าเรามีเวลาอ่านหนังสือเพ่ิมขึ้นมากเลยทีเดียว

7. อ่านหนังสือในที่ที่ไม่สามารถท�าอย่างอื่นได้: Read on something that doesn’t do anything else ปัจจุบันการอ่าน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Book ผ่านสมาร์ทโฟน หรือแทบเล็ต ก�าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ข้อดีก็เพราะสามารถจัด
เก็บหนังสือได้เป็นจ�านวนมาก และพกพาได้สะดวกสบาย แต่ข้อเสียก็คือท�าให้เราไม่มีสมาธิในการอ่าน ไม่สามารถใจจดใจจ่อกับการ
อ่านได้นานๆ และมักเผลอใจไปเปิดหน้าจอแอพพลิเคชั่นอ่ืนแทน

8. ผูกมิตรกับคนขายหนังสือ: Talk to your local booksellers ท�าความรู้จักกับคนขายหนังสือใกล้บ้าน หรือร้านหนังสือที่
เราไปบ่อยๆ เพราะเค้าจะช่วยแนะน�าหนังสือดีๆ ที่ตรงกับแนวที่เราชอบอ่านได้ค่ะ

สุดท้าย ขอฝากไว้กับผู้อ่านทุกท่านว่า การอ่านหนังสือไม่ใช่การลงทุนที่ยากล�าบากอะไรเลย แถมยังได้ผลลัพธ์ที่ดีเกินคาด มาเป็น 
นักอ่านตัวยงกันค่ะ ©TAC

เคลด็ลับ
ท่ีชว่ยให้คุณเปน็นักอา่นตวัยง
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IT & Digital

อีกหนึ่งค�าถามที่ เกิดขึ้นมาในช่วงยุคดิจิทัล  
คือ บทบาทหน้าที่อย่างไรของหน่วยงานไอที
จึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงที่ต้อง
เผชิญกับความท้ าทายที่ถา โถมกันเข้ ามา 
อย่างเช่น Digital Transformation, Digital 
Disruption หรือ Technology Innovation 
เป็นต้น 

หน่วยงานไอทีขององค์กรต้องปรับตัวหรือ
วางต�าแหน่งงาน (Work Position) อย่างไร 
เพ่ือให้สามารถสนับสนุนกลยุทธ์ขององค์กร
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาผมได้ไปฟงับรรยาย
ของ Dr. Arthur Langer ท่านเป็น Director 
อยู่ที่ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย รัฐนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อ “Masterclass 
on Digital Transformation” โดยมีหัวข้อ
ที่น่าสนใจหลายเร่ือง แต่วันนี้ผมขอหยิบเอา
เรื่องที่คาใจมาเล่าให้ฟงัเป็นเรื่องแรกก่อน นั่น
คือ IT: A Driver or Supporter? ซึ่งท่าน
ได้ให้แนวคิดโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ไอที: 
ควรเป็นผู้ขับเคลื่อน
หรือผู้สนับสนุน?

อรรณพ ด�ารงพาณิชกิจ
ผู้อ�านวยการอาวุโส ทริส คอร์ปอเรชั่น 

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงสารสนเทศและดิจิทัล
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ซ่ึงจากแนวคิดนี้จึงช่วยเป็นข้อมูลสนับสนุนได้ว่า หน่วยงานไอทีควรปรับตัวเข้าสู่การเป็น Drivers ที่ต้องเข้าไปมีบทบาทใน
การเข้าร่วมกับกิจกรรมแนวหน้าหรือกิจกรรมท่ีสร้างรายได้โดยตรงกับองค์กร และยังคงต้องท�าหน้าที่เป็น Supporter คือ
ต้องสนับสนุนกิจกรรมของแนวหน้าไปพร้อมๆ กัน 

ไอที: 
ควรเป็นผู้ขับเคล่ือน
หรือผู้สนับสนุน?

ดังนั้นวิธีการที่ต้องปรับจากการเป็น Driver ไปสู่ Supporter ก็ควรต้องมีกระบวนการที่เหมาะสม
เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ ดังนี้

- Technology Driver คือ บทบาท Driver ต้องคัดสรรตัวขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีที่มาช่วย   
  สนับสนุนกลยุทธ์ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย เช่น Cloud Computing, Internet of 
  Things (IoT), Big Data และ Artificial Intelligence (AI) เป็นต้น
- Evaluation Cycle คือ วัฏจักรการประเมินเทคโนโลยี
- Drivers Maturation คือ ช่วงของการเติบโตเต็มที่ของเทคโนโลยี
- Support Status คือ สถานะของการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี และในช่วงนี้จะต้องมีการวน
  ลูปกลับไปที่ Technology Driver เพ่ือทบทวนเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี (Mini  
  Loop Technology Enhancements) 
- Economies of Scale คือ ความได้เปรียบที่น�าเทคโนโลยีมาใช้ผลิตผลผลิตหรือให้บริการได้ใน
  จ�านวนมากขึ้น แต่สามารถใช้ต้นทุนในการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยต�่าลงได้
- Replacement or Outsource คือ น�าเทคโนโลยีไปทดแทนหรือจัดจ้างผู้ให้บริการภายนอก
  ดูแล ก็เป็นการเข้าสู่บทบาทของ Supporter สนับสนุนกิจกรรมของของแนวหน้าหรือกิจกรรม
  ที่สร้างรายได้โดยตรงกับองค์กรต่อไป

สุดท้ายการที่หน่วยงานไอทีจะสามารถฝ่าคลื่นของความท้าทายด้านดิจิทัลได้นั้น ก็ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ อีก
มากมาย ค�าแนะน�าที่น่าจะเหมาะสมที่สุดส�าหรับบทบาทหน้าที่คนไอทีตอนนี้ก็คือ Balancing Roles 
หรือการรักษาบทบาทหน้าที่ระหว่าง Driver กับ Supporter ให้สมดุลเท่าๆ กัน ซึ่งน่าจะเป็นทาง
เลือกที่ดีที่สุดนะครับ 
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Creative Ideation
นรกมล ชัยภักดี

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาการจัดการ 
TRIS Academy of Management

คิดด้วยสมองซีกไหน
ถึงจะสร้างสรรค์?

อ่ านหั วข้ อ แล้ วบ างท่ า นอาจจ ะตอบ 
อย่างไม่ลังเลว่าซีกขวาสิ เพราะทุกคน
คงเคยรับรู้ กันมาว่าสมองซีกขวาเป็น 
เรือ่งเกีย่วกบัศิลปะ การคดิสรา้งสรรค ์ ใน 
ขณะที ่ สมองซีกซ้ายเป็นการคิดวิเคราะห์
และตรรกะ แต่บางท่านอาจนึกแย้งในใจ
ทันทีว่า ข้างไหนก็ได้นั่นแหละ! ถูกต้อง
ทั้งสองท่านค่ะ 

จ ริ ง ๆ  แล้ วก า ร ใ ช้ สมอง ในการ คิด
สร้ างสรรค์ต้องมีการท� างานร่วมกัน
ระหว่างสมองทั้งสองด้าน หากแต่มีน�้า
ห นักในการใช้งานของพ้ืน ท่ีบางส่วน 
ในสมองแตกต่างกันเท่านั้นเอง 



TRIS ACADEMY Club 17

สมัย 20 กว่าปีมาแล้วการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) กับ การคิดเชิงวิพากษ์ 
(Critical thinking) ดูจะถูกแยกออกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนแบบสมองซีกขวาและซีกซ้าย 
กระบวนการวิธีการสอนและฝึกฝนก็ต่างกัน 

ประเด็นท่ีชัดท่ีสุดเวลาฝึกคือ แบบฝึกความคิดเชิงสร้างสรรค์เน้นความเร็ว ความคล่อง
ในการคิด ซึ่งความเร็ว/ความกดดัน/เงื่อนไขที่อาจารย์สร้างขึ้นจะบีบให้เราต้องคิดอะไร 
ที่มันแปลกใหม่ออกมา ในขณะที่แบบฝึกความคิดเชิงวิพากษ์จะเน้นการคิดที่มีเหตุผล มี
หลักฐานเชิงประจักษ์ มีการแยกแยะว่าหลักฐานใดน่าเชื่อถือและน่าเชื่อถืออย่างไร (ไม่เน้น
ความแปลกแหวกแนว) 

น่าดีใจว่าเดี๋ยวนี้ทักษะการคิดทั้งสองแบบได้รับการยอมรับและส่งเสริมให้ฝึกเพราะเป็น 
ทักษะส�าคัญในโลกปัจจุบันกันทั้งคู่  

แล้วความคิดแบบไหนใช้ใน Design Thinking? 
Design Thinking นั้นในภาษาไทยมักจะใช้ค�าว่ากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ ที่ไม่ใช่
แค่ความคิดเชิงสร้างสรรค์ แต่ถูกท�าให้เป็นกระบวนการคิดแบบหน่ึงซึ่งมีผลต่อการแก้ไข
ปัญหาที่ “ยังไม่เคยมีวิธีการแก้ไขมาก่อน” เพราะหากเป็นปัญหาที่มีวิธีแก้ไขแล้ว เราใช้
เพียงการคิดวิเคราะห์หาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในบริบทของเราจะเร็วกว่า 

ทั้งนี้ ในการฝึก Design Thinking เราจะไม่ได้รับการฝึกคิดสร้างสรรค์อย่างเดียว แต่เรา
ต้องใช้ความคิดเชิงวิพากษ์ด้วย เพียงแต่ใช้ให้ถูกเวลา ในกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
(Design Thinking) ทั้ง 5 ขั้นของ D. School (Empathize-เข้าใจบริบท, Define-การ 
ระบุสิ่งที่ต้องการแก้ไข, Ideate-สร้างแนวคิดในการแก้ไข, Prototype-สร้างตัวแบบที่จะ
น�าไปทดลองใช้, Test-ทดลองใช้) 

หรือกลไกการเข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา ของในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้น เม่ือเริ่มต้นท�าความ
เข้าใจ Empathize และเข้าถึง Define เราต้องใช้การคิดเชิงวิพากษ์อย่างหนักหน่วง 
เพ่ือท่ีจะระบุปัญหาที่ถูกต้องรวมท้ังเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความส�าเร็จ 
และความล้มเหลวของแนวคิดในการแก้ปัญหาที่เราระบุ 

ส�าหรับขั้นตอนการพัฒนา เราจะใช้การคิดเชิงสร้างสรรค์มากในขั้นตอนของการสร้างสรรค์
ไอเดีย Ideate และท�า Prototype เรากลับมาใช้ความคิดเชิงวิพากษ์อย่างหนักหน่วงอีก
เช่นกัน ในขณะที่เราท�าการทดสอบต้นแบบส�าหรับการแก้ไขปัญหาเพ่ือที่จะค้นหาว่า ตัวแบบ
ที่เราสร้างขึ้นมันดีหรือไม่ดีอย่างไรในมุมมองของกลุ่มเป้าหมาย? 

นั่นแปลว่า เราต้องใช้สมองทั้งสองซีก และคิดทั้งสองรูปแบบเพ่ือที่จะสร้างสรรค์แนวทาง
การแก้ปัญหาแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครท�ามาก่อนค่ะ ©TAC

ทั้งนี้  ในการฝึก Design Thinking เราจะไ ม่ ไ ด้ รับการฝึกคิด
สร้างสรรค์อย่างเดียว แต่ เราต้องใช้ความคิดเ ชิงวิพากษ์ด้วย 
เ พียงแต่ ใช้ ให้ ถูก เวลา
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ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ
ผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาการจัดการ  
TRIS Academy of Management
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เราลองมาดูตัวอย่างของการสร้าง
โมเดลธุรกิจที่ เกิดขึ้นจริงบ้าง

ไมเคิล เดลล์ (Michael Dell) มองเห็น
โ ม เดลธุ ร กิ จ ใ นก า รอุ ตส าหกรรม
คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง 20 
โดยลาออกจากมหาวิทยาลัยและมา 
ตั้ง Dell Computer เพ่ือท�าธุรกิจด้าน
คอม พิ ว เตอร์ จ นกล าย เป็ นบริ ษั ท
คอมพิว เตอ ร์ ชั้ นน� าของโลกจนถึง
ปัจจุบัน

หลายคนที่เคยเป็นลูกค้าของเดลล์ คงทราบว่าเดลล์ 
คอมพิวเตอร์นั้น จะใช้วิ ธีการขายตรง (Direct 
Selling) มาตั้งแต่ปี 1984 ซึ่งแตกต่างจากบริษัท
คอมพิวเตอร์ชั้นน�าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น IBM, HP 
หรือ Acer และสิ่งท่ีเดลล์น�าเสนอก็แตกต่างจาก 
คู่แข่งเหล่านั้นคือ เดลล์จะน�าเสนอคอมพิวเตอร์ที่
ลูกค้าสามารถก�าหนดสเปคได้เอง (Customized 
products) และราคาถูกกว่าคู่แข่ง ส่วนหน่ึงอาจ
เนื่องมาจากการขายตรงที่ไม่ผ่านคนกลาง นอกจาก
นั้นเมื่อบริษัทเป็นผู้รับค�าสั่งซื้อจากลูกค้าโดยตรง 
จึงมีข้อมูลของลูกค้าและตลาดท่ีแม่นย�า สามารถน�า

คราวที่แล้ว เราได้พูดกันถึง 4 องค์ประกอบของโมเดลธุรกิจ ซึ่งได้แก่ ลูกค้า (Customer) 
คุณค่าที่ส่งมอบ (Value Proposition) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และกลไกการสร้าง 
ผลตอบแทน (Profit Mechanism) ครั้ง น้ี เราจะมาพิจารณาถึงกลไกการท�างานของ 
องค์ประกอบเหล่านั้นกัน

เมื่อแต่ละองค์ประกอบเป็นการถามที่จะน�าไปสู่การสร้างโมเดลธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จ การ
หาจุดสมดุลระหว่างองค์ประกอบต่างๆ จึงเป็นสิ่งส�าคัญ โดยหากพิจารณาตามภาพที่เราอาจ
เรียกว่าสามเหลี่ยมมหัศจรรย์หรือ Magic Triangle นี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งจะเห็นว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นศูนย์กลาง นั่นหมายถึงทุก
ธุรกิจจะต้องเริ่มต้นจากลูกค้าหรือกลุ่มคนท่ีเราต้องการน�าเสนอ ขณะท่ีอีกสามองค์ประกอบจะ
เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาตามมาหลังจากที่มีความชัดเจนของลูกค้าแล้ว โดยปกติแล้วจะพิจารณา
องค์ประกอบตามล�าดับคือ เริ่มจากกลุ่มลูกค้า (who) และส่ิงที่จะน�าเสนอ (what) ซ่ึงเป็น
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับภายนอกองค์กร จากนั้นจึงตามมาด้วยการพิจารณามิติภายใน ซ่ึงได้แก่ 
ห่วงโซ่คุณค่า (how) และกลไกการสร้างผลตอบแทน (why) หรือ who-what-how-why
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ไปวางแผนควบคุมสินค้าคงคลังและบริหารข้อมูล
ร่วมกับพาร์ทเนอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ลดต้นทุนของสินค้าลงได้อีกทางหนึ่ง

โมเดลธุรกิจของเดลล์นั้นเป็นการตอบโจทย์ดังท่ี
กล่าวมาทั้งหมด ด้วยแนวคิดที่เรียกว่า Add-on 
คือบริษัทจะมี ชุดคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานและให้
ลูกค้าสามารถปรับแต่งหรือเพ่ิมเติมอุปกรณ์ 
ให้ได้สเปคตามที่ต้องการ ข้อดีคือลูกค้าจะมีความ
รู้สึกว่าคอมพิวเตอร์ชุดนั้นประกอบไปด้วยสิ่ง 
ที่เขาต้องการจริงๆ ไม่ได้ถูกบริษัทบังคับ ในด้าน
บริ ษัทก็ ไม่ ใช่ ว่าจะต้องประกอบคอมพิวเตอร์ 
ทั้งเครื่องในแบบต่างๆ กัน แต่มีชุดพ้ืนฐานอยู่ 
และจุดกระจายสินค้าต่างๆ จะเป็นผู้ประกอบส่วน
เ พ่ิม เติ ม ให้ ส ามารถจัดส่ ง ได้ อย่ างรวด เร็ ว 
แน่นอนว่านี่คือนวัตกรรมโมเดลธุรกิจที่สร้าง
ความส�าเร็จให้กับเดลล์ตลอดมา

เรามาลองถอดรหัสโมเดลธุรกิจของเดลล์ดู กลุ่ม
ลูกค้าเป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (who) ซึ่งมีความ
ต้องการที่จะก�าหนดสเปคของเครื่องเองและ
ต้องการราคาที่ถูกกว่าแบรนด์อื่นๆ ในตลาด 
(what) น�ามาซึ่งสิ่งที่เดลล์เลือกด�าเนินการคือ 
การไม่ใช้ตัวแทนจ�าหน่ายเพ่ือสามารถลดราคา
ขายลง และการบริหารสินค้าคงคลังของชิ้นส่วน
ต่างๆ ร่วมกับคู่ค้าด้วยข้อมูลความต้องการของ
ลูกค้าโดยตรง (how) โดยท่ีกลไกการสร้างผล
ตอบแทนคือการที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อ “เพ่ิม” 
จากคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานเพ่ือให้คอมพิวเตอร์
ของตนมี ค ว าม เฉพา ะตอบสนองต่ อคว าม
ต้องการ (why)

อีกตัวอย่างหนึ่งของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจคือกรณีของโรลส์-รอยซ์ 
บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์เครื่องบินให้กับสายการบินต่างๆ (who) สัญชาติ
อังกฤษ ได้น�าเสนอโปรแกรมสัญญาซื้อขายแบบที่เรียกว่า power by 
the hour โดยผู้ซื้อหรือสายการบินต่างๆ จะจ่ายให้กับชั่วโมงการบิน
แทนที่จะจ่ายให้กับราคาของเครื่องยนต์ (what) ซึ่งแตกต่างจากการท�า
ธุรกิจในอดีต แน่นอนว่าโรลส์-รอยซ์ยังคงเป็นเจ้าของเครื่องยนต์และ 
รับผิดชอบในการบ�ารุงรักษาเพ่ือให้มันสามารถท�าการบินได้ตลอดเวลา 
เพ่ือจะได้รายได้ตอบแทนกลับมา (how) ลูกค้าก็รู้สึกดีท่ีต้องจ่ายเมื่อ
เครื่องยนต์ได้ท�าการบินเท่านั้น ส�าหรับสิ่งที่บริษัทได้นอกจากการมีกระแส
รายได้ที่แน่นอนมากขึ้นแล้ว ยังสนับสนุนให้การพัฒนาด้านวิศวกรรมของ
บริษัทมุ่งไปยังการออกแบบเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพใช้งานได้ยาวนาน
ต่อเนื่อง (กระแสรายได้) และมีค่าใช้จ่ายการซ่อมบ�ารุงที่น้อยลง (ลด
ต้นทุน) เพ่ือผลตอบแทนที่สูงขึ้นตลอดการใช้งานของเครื่องยนต์ (why)

รูปแบบโมเดลธุรกิจของโรลส์-รอยซ์น้ี เราเรียกว่า Performance-based 
contracting ที่หลากหลายธุรกิจน�าไปใช้สร้างความส�าเร็จในปัจจุบัน
ด้วยการที่สร้างความรู้สึกว่า “ยุติธรรม” ให้กับลูกค้า โดยเฉพาะใน
กิจการท่ีด�าเนินธุรกิจกับภาครัฐท่ีให้กระแสรายได้กลับคืนจากการเก็บค่า
ธรรมเนียมการใช้บริการ เช่นค่าธรรมเนียมการใช้ทางพิเศษ เป็นต้น หรือ
ในกรณีของซีรอกซ์ (xerox) ที่เก็บค่าใช้เคร่ืองถ่ายเอกสารจากจ�านวน
เอกสารที่ถ่ายหรือพิมพ์ออกมาจากเครื่อง ที่บริษัทจะต้องพยายามบ�ารุง
รักษาและแก้ไขหากขัดข้องให้เร็วที่สุด เพ่ือให้มีการใช้งานที่ต่อเนื่องและ
น�ามาซึ่งกระแสรายได้ให้กับบริษัท

Photo:
    1. Business model definition - the magic triangle (The 
St . Gallen Business Model Navigator)
    2. Rolls Royce Trent 1000 engines on a Boeing 787 
Dreamliner (Edgar Su/Reuters)



Topic author

21

 
 

 

 

 

 

00  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 April 2019 
การจดัการความรูสู้ก่ารปฏบิตัิใหเ้กดิผล 
KM KNOWLEDGE 

IN PRACTICE 
MANAGEMENT 

TRIS Academy Training 

ORGANIZATIONAL  
RISK MANAGEMENT  
 
การบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 28 May 2019 

การบริหารความเสี่ยงองค์กรกับความถ้าถายในโลกยุคใหม่ (รุ่นถี่ 3) 

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT  
CHALLENGES IN THE NEW ERA 

25 April 2019 

ลงถะเบยีนผา่นระบบออนไลนไ์ดถ้ี่ 
http://tam.tris-db.com/index.php/2018       

หรอืถี ่www.trisacademy.com 
 

Contact:  
คุณวีรินถร์ T: 02-032-3000 (ext. 8405)  
M: 084-639-4299  
Email: trisacademy@tris.co.th 
 

 
 

 

 

 

 

00  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 April 2019 
การจดัการความรูสู้ก่ารปฏบิตัิใหเ้กดิผล 
KM KNOWLEDGE 

IN PRACTICE 
MANAGEMENT 

TRIS Academy Training 

ORGANIZATIONAL  
RISK MANAGEMENT  
 
การบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 28 May 2019 

การบริหารความเสี่ยงองค์กรกับความถ้าถายในโลกยุคใหม่ (รุ่นถี่ 3) 

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT  
CHALLENGES IN THE NEW ERA 

25 April 2019 

ลงถะเบยีนผา่นระบบออนไลนไ์ดถ้ี่ 
http://tam.tris-db.com/index.php/2018       

หรอืถี ่www.trisacademy.com 
 

Contact:  
คุณวีรินถร์ T: 02-032-3000 (ext. 8405)  
M: 084-639-4299  
Email: trisacademy@tris.co.th 
 



Tomorrow World

มีมูลค่าจากอะไร? 

TRIS ACADEMY Club22

ถึงแม้ bitcoin จะได้รับความนิยม และเป็นที่ยอมรับ
จากทั่วโลกมากยิ่งขึ้น แต่คนส่วนมากก็ยังกังวลเรื่อง
การซื้อและใช้จ่ายด้วย bitcoin แทนสกุลเงินทั่วไป 
แม้ว่าสกุลเงินทั่วไป หรือเงินเฟียต (Fiat Currency) 
จะมีจุดอ่อนที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ก็ตาม 

คนที่ไม่เคยใช้สกุลเงินรูปแบบอื่น และยังคุ้นชินกับเงิน
ในระบบปัจจุบันที่รัฐบาลเป็นผู้ก�ากับดูแล คงมอง 
bitcoin ด้วยความกังวลสงสัยว่าสกุลเงินที่ล่องหน 
และจับต้องไม่ได้นี้ จะสามารถมีมูลค่าในตลาดได้มาก
เพียงนี้ ได้อย่างไร ซึ่งเกิดจากความเข้าใจที่คลาด
เคลื่อน ท�าให้มองข้ามคุณค่าและอรรถประโยชน์ทาง
สังคมที่ bitcoin มี นอกจากนี้ยังมีความกลัวในส่ิงที่
ไม่รู้จักและความไม่เชื่อมั่น เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างแพร่หลายตามส่ือข่าวสารทั่วไปอีกด้วย

จิรายุส  ทรัพย์ศรีโสภา
Cryptocurrency and Blockchain Technology Expert  

วิทยากรที่ปรึกษา TRIS Academy of Management
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ในศตวรรษที่ 20 เงินเฟียตเกิดขึ้นโดยรัฐบาล
ของแต่ละประเทศ ซึ่ง ไ ม่ ได้ถูกหนุนค่าด้วย
ทองค�าหรือสินค้าอื่นที่จับต้องได้ แต่มูลค่านั้น
มาจากประโยชน์ในการใช้งานโดยตรง รวมทั้ง
ความเชื่อใจที่ผู้คนมอบให้ และการยอมรับให้เป็น
สกุลเงินโดยทั่ ว ไป อีกนัยหนึ่ง คือ ธนบัตร
ดอลลาร์สหรัฐ เหรียญ และสกุลเงินเฟยีตของ
ชาติอื่นๆ มีค่าเพียงเพราะรัฐบาลสั่งให้สกุลเงิน
เหล่านั้นเป็นเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนได้ตามกฎหมาย 
และทุกคนก็ยอมรับให้เป็นรูปแบบมาตรฐานของ
การช�าระเงิน 

ในทางเดียวกัน มูลค่าของ bitcoin ขึ้นอยู่กับ
การใช้งาน และมูลค่าภายในตัว ที่เป็นตัวบ่งชี้
ราคา ในขณะที่ระบบนิเวศของ bitcoin ทั้งหมด
ขยายใหญ่ขึ้น ย่ิงมีคนใช้และซื้อ bitcoin มาก 
ราคาก็จะยิ่งสูงขึ้น เพราะมูลค่าของ bitcoin 
เกิดจากเครือข่ายการใช้งาน และคุณสมบัติ 
network effect เหมือนโทรศ้พท์ เครื่อง
แฟกซ์ และโซเชียลมีเดีย

ยิ่งไปกว่านั้น มูลค่าของ bitcoin มาจากระบบ
การช�าระเงินท่ีทันสมัยของมัน ซึ่งไม่ได้อยู่ ใน 
ตัวเหรียญเหมือนสกุลอื่นๆ เพราะเหรียญเพียง
แสดงถึงมูลค่าของทั้งระบบเท่านั้น 

คุณสมบัติที่สร้างมูลค่าให้แก่ bitcoin  ได้แก่ 

ความขาดแคลน (scarcity) จ�านวน bitcoin 
ถูกจ�ากัดไว้เพียงแค่ 21 ล้าน BTC เท่านั้น

ความสามารถทดแทนกันได้ (fungibility) ซึ่ง
ท�าให้ทุกเหรียญมีมูลค่าเท่ากัน

คุณสมบัติการแตกตัว (divisibility) สามารถ
แตกตัวได้อย่างไม่จ�ากัด 1 satoshi เท่ากับ 
0.00000001 BTC

ประสิทธิภาพ (efficiency) สามารถโอน bitcoin 
ได้ในราคาที่ถูก ท�าได้อย่างปลอดภัยผ่านหลาย
ช่องทาง ทั้ง อินเทอร์ เ น็ต ดาวเทียม และ
คลื่นวิทยุ

ความคงทน (durability) สามารถน�ามาใช้ได้
ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง ไม่เสื่อมสภาพ

การเข้าถึง (accessibility) เพราะเป็น open source ท�าให้
สามารถน�าโค้ดไปพัฒนาต่อยอดได้ 

คุณสมบัติการกระจาย (distributed) ซึ่งไม่สามารถถูก
ควบคุมโดยส่วนกลางได้ 

คุณสมบัติทั้งหมดนี้ท�าให้อัตราการใช้งานเพ่ิมมากขึ้น และเป็น
ที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้ bitcoin มีมูลค่าสูงข้ึน
ตาม

อีกทั้งการที่ เงินกระดาษธรรมดาสามารถพิมพ์เมื่อไหร่ก็ได้  
ส่งผลให้เกิดเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่องในทั่วโลก ท�าให้ผู้มีรายได้
น้อยและรายได้คงที่จะต้องประสบปัญหาจากราคาค่าใช่จ่าย 
ที่สูงขึ้น รวมไปถึงการเกิด hyperinflation หรือภาวะเงินเฟอ้
อย่างรุนแรง ที่ส่งผลให้ค่าเงินลดมูลค่าลงอย่างรวดเร็ว และ
ท�าให้หลายสกุลเงินต้องล้มลงในที่สุด 

ปัญหาท่ีแก้ยากเหล่านี้ ท�าให้ cryptocurrency เป็นที่ต้องการ
อย่างมาก เมื่อความเชื่อมั่นของผู้คนในเงินสกุลเฟียตลดลง 
อย่างต่อเนื่อง คนก็เริ่มท่ีจะเห็นต้นเหตุส�าคัญท่ีอยู่เบื้องหลัง
ของการเกิดเงินเฟอ้ นั่นก็คือหน่วยงานกลางท่ีมีอ�านาจ ดังนั้น
คนจ�านวนไม่น้อยจึงต้องการจะหนีการถูกผูกมัดกับสกุลเงิน 
ที่รัฐควบคุม และหาวิธีการใหม่อย่าง bitcoin ที่จะไม่ถูกกระทบ
ด้วยภาวะเงินเฟอ้ แล้วท�าให้เกิดการใช้งานที่แพร่หลายมากขึ้น

แม้ bitcoin จะมีศักยภาพในการสร้างทุนในตลาดเสรีใหม่อีก
ครั้ง แต่ก็ เป็นเรื่องยากที่จะพูดว่า cryptocurrency จะ
สามารถทดแทนเงินระบบเฟียตได้จริงไหม เนื่องจากการ
แทรกแซงทางการเมือง และความขัดแย้งในผลประโยชน์ของ
ทุกกลุ่ม 

อีกทั้ง bitcoin ในปัจจุบัน ยังมีความไม่มั่นคงพอในด้านความ
ผันผวน และการใช้งาน หากพิจารณาจากความเร็วที่ตลาด 
น�ามาใช้  (market adoption) และความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี bitcoin ที่แก้ไขข้อจ�ากัดทางเทคนิค รวมไปถึงการ
แก้ปัญหาการช�าระเงินอื่นๆ bitcoin มีศักยภาพท่ีจะเป็น 
สกุลเงินโลกสกุลใหม่ได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับมาตรการที่รัฐบาลอาจ
เลือกใช้ควบคุมเทคโนโลยีนี้ ความก้าวหน้าของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และวิธีท่ีผู้มีอิทธิพลในตลาดจะเลือกใช้กับเทคโนโลยี
นี้ ซึ่งจะก�าหนดบทบาทของ cryptocurrency ท่ีมีต่อสังคมใน
อนาคตต่อไป ©TAC
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ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ไปไหนมาไหนก็ได้ยินแต่คนบ่นกัน
ตลอดว่า เศรษฐกิจไม่ดี ค้าขายไม่คล่องเหมือนเดิม 
พ่อค้าแม่ขายหน้าเหี่ยวไปตามๆกัน แต่ในอีกมุมหนึ่ง
กลับมีราบงานข่าวว่า ยอดจองรถในงานมอเตอร์โชว์
ที่ผ่านมา สูงขึ้นจากปีก่อนถึง 15% หรือยอดจอง
มากกว่า 49,000 คัน กันเลยทีเดียว 

เอ๊ะ ยอดจองรถมากกว่าเดิม สูงขนาดนี้  ตกลง
เศรษฐกิจดี หรือ ไม่ดีกันแน่!

ในฐานะที่ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบติดตามข่าวเศรษฐกิจ
และข่าวสารสังคมอยู่เป็นประจ�า ท�าให้ผมน�าข้อมูล
ต่ างๆ มาปร ะมวลกับตั ว เองว่ า  อั นที่ จ ริงแล้ ว
เศรษฐกิจก็ดีข้ึนจริงๆแหละครับ เพราะ GDP ของ
ประเทศเราเพ่ิมขึ้น เงินทุนส�ารองระหว่างประเทศก็
มากขึ้นด้วย โครงการต่างๆ ที่ใช้เม็ดเงินมหาศาล 
ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็ด�าเนินการกันอย่างเต็มที่ 
ดังนั้นจึงไม่น่าประหลาดใจที่จะมีเม็ดเงินหมุนเวียน 
อยู่ในระบบเป็นจ�านวนมาก 

อ้าว แล้วท�าไม ร้านค้า หรือสินค้าของเราขายไม่ดี
เหมือนเคยล่ะ เขาไปใช้เงินกันที่ไหนกัน? 

ตรีมินทร์  เกษมวิรัติพงศ์
โค้ชผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Mindset และการพัฒนาการเป็นผู้น�าในองค์กร

วิทยากรที่ปรึกษา TRIS Academy of Management

TRIS ACADEMY Club20

เศรษฐกิจไม่ดี 
หรอืบรหิารไม่เปน็
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ใช่แล้วครับ เขาไปใช้เงินกันที่ไหน นี่คือค�าถามที่น่า
คิด จ�านวนคนท�างานก็มี เ พ่ิมมากขึ้นทุกปี คน
เกษียณก็ไม่ได้มากมายเท่าคนจบใหม่และเริ่มเข้า
ท�างาน เงินทองในระบบเศรษฐกิจของเราน่าจะ  
มากขึ้นด้วยสิ ถ้าคิดอย่างนี้ก็ไม่ผิดเลยครับ  แต่
เขาไปใช้เงินที่ไหนกัน จึงไม่ตกถึงมือเรา 

วิธีง่ายๆ ที่จะเช็คดูนะครับว่า วันน้ีเขาไปใช้เงิน
ที่ไหน ก็ให้มองดูร้านค้ารอบๆ ตัวคุณดูก็ได้ครับ ว่า
มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นขนาดไหน และหากจะมองไป
ที่มือถือของคุณ แล้วลองนับดูดีๆ ว่าร้ านค้า
ออนไลน์เพ่ิมมากขึ้นขนาดไหน และพร้อมจะดูดเงิน
ออกจากมือผู้บริโภคได้ตลอดเวลา เข้าห้องน�้า หรือ
ก่อนนอน ก็ยังสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ เพียงแค่
สัมผัสปลายนิ้ว คนทั้งหมดนี่แหละครับ คือที่ที่คน
ไปใช้เงินกัน 

ปัจจุบัน วิธีการจับจ่ายใช้สอยของผู้คนเปลี่ยน วิธี
การดูดเงินจากผู้บริโภคก็เปลี่ยนไป ทางเลือกใน
ก า รจั บ จ่ า ย ใ ช้ ส อยมี ม ากขึ้ น  ลู กค้ า เ ปลี่ ย น
พฤติกรรมในการใช้เงิน และที่ส�าคัญที่สุด มีผู้เล่น
หน้า ใหม่ ท่ี เข้ ามาแบ่งเค้ก ช้ินนี้ ในตลาดมากข้ึน 
อีกด้วย 

ให้ผมสรุปง่ายๆ คือ เศรษฐกิจไม่ได้ไม่ดีหรอก
ครับ  แต่เป็นเพราะคู่แข่งเรามากขึ้นต่างหาก 
ท�าให้รายได้ของเราที่เคยได้อย่างสม�่าเสมอ มันเกิด
การกระจายตัวไปยังผู้ให้บริการรายอื่นๆ ที่เข้ามา
ในตลาด ผู้บริโภคเองก็มีทางเลือกในการใช้เงิน
มากขึ้น การผลิตสินค้าหรือบริการก็เริ่มพิถีพิถัน
ในการให้บริการมากขึ้นด้วย เพ่ือที่จะมีโอกาสดูดเงิน
จากกระเป๋าผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด 

คิดได้ดังนี้แล้ว ผมจึงอยากน�าเสนอวิธีอยู่รอดและ
ดูดเงินจากกระเป๋าลูกค้าให้ได้ในยุคอย่างนี้ เพ่ือที่
คุณจะกลับมาเป็นผู้ชนะอีกครั้งเหมือนที่เคยเป็นมา 

เราคงโทษเศรษฐกิจอ่างเดียวไม่ได้หรอก เพราะใน
ขณะที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ ก็ยังมีธุรกิจหลายตัว 
สินค้าหลายย่ีห้อ บริการอีกหลากหลายที่สามารถ
โกยเงินจากกระเป๋าลูกค้ามาเข้ากระเป๋าตัวเองได้
อย่างน่าอิจฉา

ผมเองได้ไปศึกษาวิธีคิดของคนเหล่านี้ ที่เขาเป็นผู้ที่ประสบ
ความส�าเร็จในยุคที่คนค่อนประเทศบ่นกันทุกวันว่าเศรษฐกิจ
ไม่ดี เศรษฐกิจแย่ วิธีคิดของคนเหล่านั้นเขาท�าดังนี้ครับ 

1. มีเป้าหมายชัดเจน เขาเหล่าน้ัน รู้ความต้องการของตัวเอง
ว่าในปีนี้ หรือเดือนนี้ เขาต้องการให้เกิดความส�าเร็จเรื่องใด 
หลังจากตั้งเป้าได้แล้ว ก็ตรวจดูว่าเป้าหมายนั้นมีความ
ชัดเจนหรือไม่ มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ เป็นความจริง
ได้หรือไม่ โดยไม่มีการน�าเงื่อนไขหรือข้อจ�ากัดเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตั้งเป้าหมายนี้เลย เขามองไปที่เป้าหมายท่ีเขา
ต้องการเท่านั้น อย่างมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยว 

2. เขามองหากลยุทธ์ที่จะท�าให้เขาได้ตามเป้าหมาย โดย
การมองหา “วิธีการ” ที่จะน�าพาเขาไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ 
โดยไม่สนใจว่า รูปแบบเดิมท�าอย่างไร หากรูปแบบเดิมไม่ส่ง
เสริมให้เขาได้บรรลุเป้าหมาย เขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนได้
ตลอดเวลา เพ่ือให้ตนเองได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ เรียกการ
ท�างานในข้อนี้ว่า การยอมรับความเปลี่ยนแปลงและพร้อม
ปรับตัวตลอดเวลา เพ่ือให้ตนเองทันโลกทันเหตุการณ์ และ
ครองใจผู้บริโภคมากที่สุด

3. พวกเขาเรียนรู้ตลอดเวลา มองหาต้นแบบที่ส�าเร็จว่า 
คนเหล่านั้นคิดอะไร และท�าอะไร พวกเขามองว่าทุกอย่างคือ
การเรียนรู้ ลองผิดลองถูกได้ เม่ือยังไม่ได้ ก็พร้อมจะท�า
ใหม่ จนกว่าจะได้เป้าหมายที่ต้องการ โดยไม่สนใจว่าอดีตที่
ผ่านมาจะเกิดความล้มเหลวมากเพียงใด แต่เขายังมีก�าลังใจ
เสมอการท่ีจะ “พัฒนา” สินค้าและบริการของตนเองให้ดีข้ึน
เรื่อยๆ จนบรรลุเป้าหมายในท่ีสุด การมองหาต้นแบบช่วยให้
พวกเขามีหลักการเบื้องต้นที่จะเดินต่อไป มีก้าวแรกที่ชัดเจน 
และเมื่อเขาลงมือท�าก็เกิดการเรียนรู้ไปเรื่อยๆ จนในที่สุด ก็
สร้างรูปแบบของตนเองให้มีความเฉพาะตัวได้ในที่สุด

ทั้ง 3  ข้อนี้เป็นบทวิเคราะห์ส่วนตัวของผมเอง ที่รวบรวม
มาจากการอ่าน ดู และพูดคุย จนเกิดมาเป็นบทความในวันน้ี 
ผมอยากเป็นก�าลังใจให้กับผู้บริหารและเจ้าของกิจการ 
ทุกคน ได้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปได้ เมื่อผ่านไป
ได้ ท่านก็คงไม่ได้หยุดหรอกครับ  เพราะการเปลี่ยนแปลง
บนโลกใบนี้ ไม่มีที่สิ้นสุด และผู้ผลิตและผู้ขายก็มีมากขึ้น  
การแข่งขันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน  

สิ่งท่ีดีที่สุดคือ เตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเถอะครับ 
ก่อนที่ท่านจะกลายเป็นต�านาน เหมือนผู้ผลิตมือถือช่ือดังใน
อดีตก็เป็นได้นะครับ เตือนแล้วนะ!!! 
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ในตอนที่แล้ว ผมได้ยกตัวอย่างธุรกิจที่ให้ความ
ส�าคัญกับส่วนแบ่งการตลาดเป็นส�าคัญ ซึ่งการ
ที่จะแย่งส่วนแบ่งการตลาดมาจากคู่แข่งให้ได้
มากทีส่ดุ กเ็หมอืนกบัการออกรบเพ่ือยกพลขึน้บก
ในภาวะสงคราม เพ่ือต้องการยึดพ้ืนที่หรือสมรภูมิ
ที่ต้องการให้ได้

สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ การสูญเสียไพร่พล อาวุธ 
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปจ�านวนมากมายหลายเท่า
เม่ือเทียบกับการรบปกติ และที่ส�าคัญหากไม่
สามารถยึดพ้ืนที่หรือสมรภูมิที่ต้องการได้ หรือ
ยึดได้แต่ปรากฏว่าพ้ืนที่หรือสมรภูมินั้นกลับ 
ไม่มีความหมายหรือได้ผลลัพธ์ไม่คุ้มค่ากับการ

สูญเสีย ขวัญก�าลังใจของหัวหน้า ลูกน้อง และทุกๆ คน
ก็จะเสียไป สุดท้ายอาจจะกลับกลายเป็นผู้แพ้ในสงคราม
เสียเอง

ตัวอย่างสมมุติข้างต้น สามารถน�ามาเปรียบได้กับธุรกิจ
ที่ต้องการยึดครองส่วนแบ่งการตลาดให้ได้มากที่สุด โดย
ไม่เข้าใจ Business Model ที่แท้จริงของตนเอง และโดย
ไม่ค�านึงถึงความคุ้มค่าหรือความเสียหายที่จะเกิดข้ึน ยอม
ทุ่มทั้งงบโฆษณา งบการขาย ยอมลดราคาหรือให้ส่วนลด
มากๆ กับดีลเลอร์หรือลูกค้า

เพราะถ้าหากได้ส่วนแบ่งการตลาดมามากๆ หรือได้ยอดขาย
มามากๆ แต่เ ม่ือคิดต้นทุนรวมแล้วต้องขาดทุนในทุก
รายการขาย จะเกิดประโยชน์อะไรครับ เพราะนั่นหมายถึง 
ยิ่งขายมากก็ยิ่งขาดทุนมาก 

โดยเฉพาะธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ หากต้องลดราคาลงมา
แข่งขัน ด้วยความใหญ่การขาดทุนในการขายต่อหน่วย 
ไม่ว่าจะขาดทุนจริงหรือขาดทุนก�าไรก็ตาม สิ่งที่เกิดข้ึนก็
คือขายมากก็จะขาดทุนมาก หรือไม่ตัวก�าไรก็จะลดลง
อย่างมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่เล็กกว่า

ดังนั้นในตอนน้ี ผมจึงอยากจะมาขอแนะน�าถึงหนทางท่ี่จะ
ท�าให้คุณหลุดพ้นจากกับดักส่วนแบ่งการตลาดนี้ครับ
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ปรับความเข้าใจเร่ืองส่วนแบ่งการตลาดให้ถูกต้อง
ประการแรกเลยที่คุณต้องท�าก็คือ การปรับความเข้าใจ หรือความเชื่อเรื่องส่วนแบ่ง
การตลาดให้ถูกต้องเสียก่อนครับ

ส่วนแบ่งการตลาดต้องมาพร้อมกับก�าไรด้วย นี่คือหลักส�าคัญที่ถูกต้องของเรื่อง
ส่วนแบ่งการตลาด

หากธุรกิจของคุณขยายส่วนแบ่งการตลาดได้มาก แต่ไม่สามารถท�าก�าไรได้ ก็แสดง
แนวโน้มให้เห็นว่า หายนะจะมาเยือนในไม่ช้า (แต่เร่ืองนี้ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะครับ 
การลดราคาหรือการจัดโปรโมช่ันเป็นครั้งคราว หรือในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และท�าอย่าง
ถูกต้อง ในบางครั้งก็จ�าเป็นครับ เช่น ตอนเปิดตัวสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด หรือช่วงที่
ต้องการลดภาระสต้อกที่มากเกินไป แต่ต้องระวังอย่าท�าให้ภาพลักษณ์แบรนด์เสีย
หาย)

แต่ไม่ใช่ต้องลดราคา หรือมีค่าใช้จ่ายทางการตลาด หรือการขายที่สูงอยู่ตลอดเวลา 
ซึ่งหากเป็นเช่นนี้แสดงว่า ธุรกิจของคุณ หรือการตลาดของคุณ หรือแบรนด์ของคุณ
ก�าลังมีปัญหาแล้ว

ขอย�้าอีกครั้งครับ การได้ส่วนแบ่งการตลาดมา ต้องมาพร้อมก�าไรที่เหมาะสมด้วย

บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
เคล็ดลับส�าคัญอีกข้อหนึ่งในการท�าก�าไรก็คือ การบริหารต้นทุนครับ หรือบางครั้ง
เรียกกันสั้นๆ ว่าการลดต้นทุนนั่นเอง

ในการด�าเนินธุรกิจ การลดค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่องและอย่างถูกต้อง จะท�าให้
ธุรกิจของคุณมีโครงสร้างต้นทุนที่ได้เปรียบในการแข่งขัน ส่วนจะลดให้ได้เท่าไหร่และ
ท�าแค่ไหนถึงเรียกว่ามีประสิทธิภาพ วิธีง่ายๆ ก็คือ หนึ่งลองเปรียบเทียบกับต้นทุน
ของคู่แข่งดู และสองลองเปรียบเทียบกับในอดีตดูว่าท�าได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากน้อย 
เท่าไหร่

มาถึงตรงนี้ ต้องขอย�้า(อีกข้อ) ว่า การลดต้นทุนไม่ใช่การลดคุณภาพนะครับ จ�าไว้
ให้ดี การลดต้นทุนที่ถูกต้องคือ การลดการสูญเสียที่ ไม่จ�าเป็น หรือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ให้ดีกว่าเดิม และต้องท�าอย่างต่อเนื่อง

ถ้าเน้นแต่ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายอย่างเดียว โดยไม่ลืมหูลืมตา สุดท้ายคุณก็จะเสีย
ลูกค้าไปจ�านวนมาก และยังจะเสียพนักงานดีๆ ไปด้วยครับ

เมื่อต้นทุนของคุณลดลง ก็จะช่วยให้การแข่งขันของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นเร่ือยๆ 
ก�าไรและส่วนแบ่งการตลาดก็จะค่อยๆ เพ่ิมตามไปด้วยครับ

ให้ความส�าคัญกับการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นการผลิตสินค้าหรือให้บริการ การเอาใจใส่ลูกค้าคือสิ่งส�าคัญ
ของธุรกิจ อย่างที่เคยบอกไว้ในตอนก่อนๆ Experience หรือประสบการณ์จากการ
ใช้สินค้าหรือบริการของคุณ ที่ลูกค้าได้รับเป็นอย่างไร .. หากลูกค้ารู้สึกว้าว หรือประทับ
ใจ  ลู กค้ าจ ะกลับมา ใช้ ต่ อแล ะบอกต่ อ สินค้ าแล ะบ ริการของคุณต่ อ ไปอย่ าง 
ไม่รู้จบครับ
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หลายบริษัท และหลายธุรกิจไม่รู้หรอกครับว่า 
พนักงานที่แย่ๆ ของคุณท�าลายธุรกิจของคุณอยู่
อย่างเงียบๆ ตลอดเวลา 

เวลาว่างผมชอบไปหาที่ทานอาหารหรือนั่งดื่ม
กาแฟที่ใหม่ๆ หลายแห่ง และมักพบว่าร้านที่ไม่มี
เ จ้ าของดู แล ใกล้ ชิ ด  หรื อ ไม่ มี ก ารฝึกอบรม
พนักงานให้ดีพอ ผมมักจะเจอกับพนักงานให้
บริการแย่ ไม่เอาใจใส่ลูกค้า พูดจาไม่ดี ไม่มี service 
mind ปล่อยร้านสกปรก ฯลฯ  

ผมก็จะไม่กลับไปใช้บริการที่น่ันอีกเลย และหลาย
ครั้งก็จะ comment หรือบอกต่อไปในโซเชียลให้
คนอ่ืนๆ ได้รับรู้ด้วย ซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายๆ คนที่พบ
เรื่องแบบนี้ก็คงจะท�าคล้ายๆ กันกับผมเช่นกัน

ดังนั้นการใส่ใจและปรับปรุงการดูแลลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยเพ่ิม(หรือ
ลด) market share ให้คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างที่คุณนึกไม่ถึงครับ

เอกลักษณ์และความแข็งแกร่งของ
แบรนด์
ข้อนี้คือหัวใจของธุรกิจเลยละครับ เพราะนอกจาก
จะช่ วยให้ ส่วนแบ่งการตลาดของคุณเ พ่ิม ข้ึน
เรื่อยๆ อย่างแข็งแกร่งแล้ว ยังช่วยให้ธุรกิจของ
คุณสามารถขายสินค้าหรือบริการในระดับราคา 
ที่สูงกว่าคู่แข่งได้เสมอ และจะช่วยให้ธุรกิจของคุณ
มีปราการท่ีแข็งแกร่ง ยากที่ใครจะเข้ามาแย่งส่วน
แบ่งการตลาดไปได้ง่ายๆ 

แต่วิธีของการสร้างความแข็งแกร่งให้แบรนด์และ
การสร้างเอกลักษณ์ให้แบรนด์ ไม่ได้สร้างได้ในวัน
เดียว อย่าใจร้อน และไม่ใช่ว่าใครจะท�าได้ง่ายๆ 
เรื่องนี้หากคุณท�าไม่ได้ก็จ�าเป็นต้องหาผู้เช่ียวชาญ
มาช่วยนะครับ

เรื่องหลุมพลางการตลาดยังไม่จบ ยังมีต่อใน 
ตอนที่ 3 ครับ ซึ่งในตอนที่ 3 นี้ จะพูดถึงธุรกิจที่ 
Business Model ให้ความส�าคัญกับส่วนแบ่งการ
ตลาดเป็นล�าดับแรก เพราะธุรกิจกลุ่มนี้ “ส่วนแบ่ง
การตลาด” คือหัวใจของการอยู่รอดจริงๆ คือต้อง
ท�าทุกวิถีทางให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดให้มากที่สุด 
เพราะถ้าท�าไม่ได้ก็จะไม่รอด ซ่ึงเป็นข้อยกเว้นและ
แตกต่างจากธุรกิจปกติทั่วไป คอยติดตามกันครับ



เสียงจากโลกแห่งความเป็นจริง…
• เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงอย่าง
  รวดเร็วจนเรา…อาจตามไม่ทัน 
• องค์ความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้นมากมาย
  จนเรา…อาจเรียนรู้ไม่ทัน 
• ความต้องการทักษะใหม่ในการ
  ท�างานเปลี่ยนไปจนเรา…อาจปรับตัว
  ไม่ทัน

แม้ เราจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการที่เพ่ิม
มากข้ึนแบบพลิกโฉมเหล่านี้ไม่ได้ 

แต่หากมองอีกมุม ความเป็นจริงเหล่า
นี้กลับเป็นแรงกระตุ้นให้เราตื่นตัวและ
เสาะหาวิธีการใหม่ๆ เ พ่ือช่วยให้เรา
สามารถด�าเนินชีวิตและก้าวต่อไปอย่าง
มั่นคงได้ค่ะ

บทความน้ี จะชวนคณุน�ามติิของ ความกลัว 
ความไม่แน่นอน และการเปล่ียนแปลง 
มาปรับเป็นเคล็ดลับที่ส่งเสริมให้เรา 
เก่ ง ข้ึนท� างาน ได้ เ ร็ วขึ้ น  พร้ อมรับ
สถานการณ์โลกท่ีปรับเปลี่ยนอย่าง
รวดเร็วกันนะคะ

Work With Joy
วิระมน มาสุข

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์
วิทยากรที่ปรึกษา TRIS Academy of Management
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ส�าเร็จแน่..แค่มีเคล็ดลับ
เคล็ดลับที่ว่านี้คือการแบ่งปัน 
พ้ืนฐานของการแบ่งปันมาจาก
ทัศนคติที่ เ ชื่ อว่ าทุกคนมีความ
เชี่ยวชาญและเก่งเฉพาะตัว การ
แบ่งปันเป็นกระบวนการส�าคัญ 
ในการกระตุ้นให้เราสามารถดึง
ความเก่งและความเชี่ยวชาญจาก
แต่ละคนออกมาปรับใช้ เพ่ือส่ง
เสริ ม ใ ห้การด� า เนิ นการต่ างๆ 
ส� า เร็จ ได้ง่ าย รวดเร็ ว  และ มี
ประสิทธิภาพ

เม่ือเกิดการแบ่งปันจะเกิดการ 
ต่อขยายความรู้และทักษะใหม่ๆ 
ทั้งในเชิงลึก(deep) และในมุมกว้าง
(wide) คะ่ ตวัอยา่งเชน่  การเรยีนรู้
ทักษะใหม่จากการฝึกอบรม 

เมื่อจบการสัมมนา :
ผู้ เข้ าร่ วมการอบรมชื่ อคุณ A  
ได้น�าทักษะใหม่กลับไปใช้ ในการ
พั ฒ น า ง า น ส่ ง ผ ล ใ ห้ ง า น มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 1 หัวข้อ คุณ 
A ได้สร้างประโยชน์ ให้กับงาน 
และองค์กรเพ่ิมขึ้น 1 เรื่อง
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ผู้ เข้าร่วมการอบรมชื่อคุณ B ได้น�าทักษะใหม ่
กลั บ ไป ใช้ ใ นการ พัฒนางานส่ งผล ให้ ง านมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 1 หัวข้อ จากนั้นคุณ B ได้น�า
ทั กษ ะแล ะปร ะสบการณ์ก ารน� า ไ ปปรั บ ใ ช้ ไ ป 
แบ่งปันด้วยการสอนงานให้กับพนักงานคนอื่น 
ในองค์กรอีก 5 คน ได้แก่คุณ C, D, E, F, G

ทุกคนต่างเห็นความส�าคัญของทักษะใหม่ จึงน�า
ไปปรับใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างาน
ของตนเอง ส่งผลให้การสร้างประโยชน์ให้กับงาน
และองค์กรเพ่ิมขึ้นอีก 5 เรื่อง

ข้อดีของการแบ่งปันยังมีอีกมากมาย 
หนึ่งในนั้นคือ ขจัดความโดดเดี่ยวซ่ึงเป็นพ้ืนฐาน
ของความกลัวที่มนุษย์ทุกคนมีเหมือนกัน มนุษย์
เป็นสัตว์สังคมที่จะด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย
ก็ด้วยการช่วยเหลือแบ่งปันนั่นเอง 

ข้อดีที่ตามมาคือ ลดปัญหาความไม่แน่นอน ที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลง การแบ่งปันจะช่วยส่งเสริม
การท� างานเป็นทีม โดยกระตุ้ น ให้มีการระดม 
ความสามารถจากทุกคนออกมาช่วยกันแก้ปัญหา 
ท� า ให้ เกิดพลัง ร่วมมือร่วมใจในการท�างานให้ 
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล ลดต้นทุน 

ลดเวลา ลดความเส่ียง และลดปัญหาต่างๆ ท่ี
อาจจะเกิดขึ้น 

นอกจากน้ี ทุกคนในทีมจะเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง และมีความรู้สึกผูกพันกับทีมงานและ
องค์กรเพ่ิมมากขึ้น

การต่อสู้ เ พียงคนเดียวในการด�าเนินชีวิตและ
ท�างานในโลกยุคใหม่ น่าจะล้าสมัยไปแล้ว จ�าเป็น
อย่างยิ่งที่ เราควรน�าความเก่งความเชี่ยวชาญ 
ที่ หลากหลายของแต่ ล ะคนมา เสริ มทัพด้ วย
กระบวนการของการแบ่งปัน 

การแบ่ งปั นจ ะช่ วย ให้ เ ร าคิ ดถึ งผู้ อื่ น ได้ ง่ าย  
คิดถึงภาพใหญ่ ได้ดี  ที่ ส� าคัญคือการคิดถึง
ผลลัพธ์ที่จะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่า 
ส่วนตน เมื่อเรามีความคิดแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็น 
ความกลัว ความไม่แน่นอน และการเปลี่ยนแปลง 
ใดๆ ก็ไม่สามารถหยุดยั้งความส�าเร็จของเรา 
ได้ค่ะ
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ทุกพฤติกรรมีความเส่ียง  
โปรดอย่าล�าเอียงก่อนตัดสินใจ
โดย ณัฐวฒุ ิเผา่ทวี

การตัดสินของมนุษย์ ในยุคปัจจุบัน 
มักถูกให้ “บิดเบือน” ไปจากความคิด
พ้ืนฐานของคนส่ วน ใหญ่  ไม่ ว่ าจ ะ
เป็นการ “จงใจ” ของฝ่ายผู้ตัดสินใจ
ห รือฝ่ ายของผู้ ต้ องการปร ะ โยช น์ 
จากการตัดสินใจทางใดทางหนึ่ง โดย
ในชีวิตประจ�าวันนั้น เรามักพบได้จาก
กิจกรรมทางการตลาดของธุ ร กิจ
ต่างๆ อย่างมากมาย

พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral 
science) ถือเป็นพ้ืนฐานส�าคัญ
ทางการศึกษาในพัฒนาการ
ของศาสตร์หลายแขนง โดย
เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ย่ิ ง ก า ร ศึ ก ษ า
พฤติกรรมมนุษย์เพ่ือเชื่อมโยง
กับการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
หรือ “เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม” 
นั่นเอง ซึ่งศาสตร์แขนงน้ีได้
เติบโตและมีอิทธิพลสูงอย่างย่ิง
ในการจัดการ และเป็นเร่ืองที่
นักบริหารต้องรู้และเข้าใจเพ่ือ
ให้ “เท่าทัน” และใช้ประโยชน์ใน
เชิงกลยุทธ์ธุรกิจ

ณฐัวฒุ ิเผา่ทว ีนกัเศรษฐศาสตร์
ที่ ปั จจุบันด� ารงต� าแหน่ง เป็น
ศาสตราจารย์ด้านพฤติกรรม
ศาสตร์ที่ Warwick Business 
School  มีผลงานตี พิมพ์ ใน
ระดับนานาชาติมากมาย ถือเป็นหนึ่ง
คน ท่ี ใ ห้ ค ว ามส� าคัญกั บการ ศึกษา 
ทางด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม และ

Good Books

A Guide to Behaving Better

ได้ ถ่ ายทอดผ่านบทความภาษาไทย 
ให้ความรู้ที่ เข้าใจได้ไม่ยากนักส�าหรับ 
นักบริหาร เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ชั้นน�า
อย่าง Thai Publica, The Momentum 
และ The Standard ที่ชาวไทยรู้จักกัน
ดี โดยหนังสือเล่มนี้ก็เป็นการรวบรวม
บทความ ท่ีส� าคัญจากแหล่ งต่ างๆ  
เหล่านั้น

ห นั ง สื อ เ ล่ ม นี้ ไ ด้ ใ ห้ ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
พฤติ ก ร รมมนุ ษ ย์ ใ น ด้ า น ที่ ส า ม า รถ 
สรา้ง “ความล�าเอยีง (Biased behaviors)” 
ในการตัดสินใจต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นอคติ
ทางความคิด (Cognitive bias) (ซึ่งนัก
เ ศ ร ษฐศ า สต ร์ พฤติ ก ร ร ม มั ก ใ ช้ ว่ า  
Anchoring effect) ความเกลียดการ
เป็นคนรั้งท้าย (Last-place aversion) 
หรือความขัดแย้งของความคิด (Cogni-
tive dissonance) ที่เป็นต้นก�าเนิดของ
พฤติกรรม 2 มาตรฐานท่ีเรามักพูดกัน 
เป็นต้น และหัวข้อต่างท่ีพูดถึงในหนังสือ

เล่มนี้ก็น่าสนใจอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของ Conflict of interest 
และการทุจริตคดโกง การใช้ชีวิตคู่ 
ก ารแก้ ไ ขความยากจน/ความ
เหลื่ อมล�้ า  หรือแม้แต่การแบ่ง
ห้องเรียนตามผลการเรียน และ
พฤ ติกรรมของ ผู้ปกครองต่ อ 
เด็ก เป็นต้น

โดยรวมแล้วเน้ือหาความรู้เกี่ยวกับ
พฤติกรรมศาสตร์ ในหนังสือนี ้
อาจไม่แตกต่างจากหนังสือของ
นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมชั้นน�า
ของโลกอย่าง Amos Tversky, 
Daniel Kahneman หรือ Dan 
A r i e ly  แต่ ก า ร ใ ห้ ค� า อ ธิ บ าย
ประกอบร่วมกับกรณีที่ มีความ 
ทันสมัยของณัฐวุฒิ จะสามารถ
ท�าให้ผู้อ่านได้เข้าใจทฤษฎีเหล่านั้น
ได้ดี ย่ิงขึ้น ซ่ึงแน่นอนว่าจะน�าไป
ประยุกต์ได้มีประสิทธิผลมากขึ้น
ด้วย

ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ
ผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาการจัดการ  
TRIS Academy of Management
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Hunter Killer  
สงครามอเมริกาผ่ารัสเซีย (2018)
by Gerard Butler, Gary Oldman

เมื่อกัปตันเรือด�าน�้าของกองทัพเรือสหรัฐฯ ที่ก�าลัง
ออกภารกิจตามหาเรือด�าน�้าที่สูญหาย และได้ข้อมูล
มาว่านายทหารระดับสูงของรัสเซียคิดจะยึดอ�านาจ
จากรัฐบาล และวางแผนจะยึดฐานทัพรัสเซียมาเป็น
ของตัวเอง สหรัฐอเมริกาจึงเริ่มสังหรณ์ ใจว่า
เหตุการณ์เหล่านี้อาจจะเป็นชนวนส�าคัญที่มีโอกาส
น�าไปสู่สงครามโลกคร้ังที่ 3 ปฏิบัติการครั้งยิ่งใหญ่
ทั้งภาคพ้ืนดินและใต้ทะเลลึกจึงเกิดขึ้น

หน่วยแรก คือ หน่วยซีลมือพระกาฬที่ต้องแอบแฝง
ตัวเข้าไปในแผ่นดินของประเทศรัสเซีย เพ่ือชิงตัว
ประธานาธิบดีก่อนท่ีเขาจะโดนลอบสังหาร ส่วนหน่วย
ที่สองคือปฏิบัติการเรือด�าน�้าที่มีกัปตันโจ กลาส 
(น�าแสดงโดยเจ้าพ่อหนังแอคชั่น เจอร์ราร์ด บัตเลอร์) 
รวมไปถึงลูกเรือของยูเอสเอส อาร์คันซอ ได้รับค�าสั่ง
ให้ไปประจันหน้ากับศัตรู ในฐานะกัปตันของเรือฮัน
เตอร์ คิลเลอร์ 
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ความสมจริงที่เกิดขึ้นใน Hunter Killer สามารถการันตี
ด้วย “การเป็นหนังเรื่องแรกในประวัติศาสตร์ท่ีได้รับความ
ช่วยเหลือจากกองทัพสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ” ทั้งการ
ขอความจากช่วยเหลือจากกระทรวงความมั่นคงและ
กองทัพเรือสหรัฐฯ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ด้วยการ
ส่ง รัสเซล คูนส์ ผู้เชี่ยวชาญแห่งกองทัพมาเป็นที่ปรึกษา
ให้กับทีมผู้สร้างหนัง

แม้ว่าเนื้อเรื่องจะไม่ซับซ้อนและคาดเดาได้ง่าย นอกจาก 
แอ็กชันมันๆ ที่ดูเพลินแล้ว ข้อคิดท่ีเราได้จาก Hunter 
Killer ไปเต็มๆ เลยคือ การท�างานเป็นทีมท้ังภายในทีมเอง
ที่แบ่งหน้าท่ีกันได้อย่างลงตัว และระหว่างทีมที่ท�างานส่ง
ต่อกันอย่างมืออาชีพซ่ึงเกิดจากการวางแผนมาอย่างดี 
การใช้สัญชาตญาณของคนที่เชื่อมั่นในความซื่อสัตย์ และ
จงรักภักดีต่อประเทศชาติ อันน� ามาสู่ความผาสุขและ
สมานฉันท์ระหว่างประเทศ ใครชอบหนังแนวเรือด�าน�้า การ
วางแผนรบ ยุทธวิธี ก็ไม่ควรพลาด



จากรายงานความสุขโลก (World Happiness Report) ล่าสุดของ
องค์การสหประชาชาติ ได้ เปิดเผยว่าเดนมาร์กยังคงเป็นประเทศที่
ประชากรมีความสุขในระดับต้นของโลก ท�าให้ปรัชญาการด�าเนินชีวิตของ
ชาวเดนิชที่เรียกว่า “ฮุกกะ (Hygge)” นั้นกลายเป็นกระแสนิยมไปทั่วโลก 
โดยฮุกกะเป็นค�าในภาษานอร์เวย์ แปลว่า การอยู่ดีมีสุขหรืออีกความหมาย
หนึ่งคือ ศิลปะในการสร้างความใกล้ชิด ความผูกพัน ความรู้สึกผ่อนคลาย
ที่อยู่ในจิตวิญญาณ การรู้จักหาความสุขจากสิ่งรอบตัวในปัจจุบัน 

ที่มาของกระแส “ฮุกกะ” เริ่มต้นจากหนังสือ The Little Book of Hygge: 
The Danish Way to Live Well เขียนโดย Meik Wiking ผู้อ�านวยการ
สถาบันวิจัยความสุขแห่งประเทศ “เดนมาร์ก” ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวม
วิถีของชาวเดนมาร์ก ที่เป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญในการช่วยให้ประเทศนี้
ครองแชมป์ประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลก

หลักการง่ายๆ ของฮุกกะคือ มองหาความสุขเล็กๆ ง่ายๆ ที่อยู่รอบตัว
เรา ที่เกิดขึ้นได้ทุกวัน ถือเป็นวิถีหรือแนวคิดท่ีจะช่วยให้คุณได้ปล่อยใจ 
ให้เป็นอิสระ ดื่มด�่าและสัมผัสกับความสุขจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่เรามอง
ข้ามไป ©TAC
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