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Management Quotes

– Donald Trump

เ ม่ื อ วั น ศุกร์ ที่  1 0  พฤษภาคม  20 19  ที่ ผ่ า นม า 
สหรัฐอเมริกาประกาศมาตรการภาษีสินค้าจีนที่จะน�าเข้า
สหรัฐเพ่ิมจาก 10% เป็น 25% ซ่ึงมีมูลค่าประมาณ 
60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเกือบ 2 แสนล้านบาท 
เพ่ือกดดันจีนในการเจรจาการค้า  จนล่าสุดจีนก็ตอบโต้
ด้วยการประกาศตั้งก�าแพงภาษีสินค้าสหรัฐฯ ที่ส่งเข้า
มาในจีนกว่า 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เริ่มใช้ 1 
มิถุนายนนี้เช่นกัน

โดนัลด์ จอห์น ทรัมป์ (Donald John Trump) เกิด
วันที่ 14 มิถุนายน 1946 เป็นประธานาธิบดีคนดังของ
สหรัฐอเมริกา โดยก่อนหน้านั้น ทรัมป์เป็นประธานและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทรัมป์ออร์กาไนเซชัน 
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา และยัง

“As long as you’re going to be thinking anyway, think big”

เป็นผู้ก่อตั้งทรัมป์เอนเตอร์เทนเมนต์รีสอร์ต ที่มี
กิจการกาสิโนและโรงแรมหลายแห่งทั่วโลก ด้วย
การใช้ชีวิตที่หรูหราและการพูดจาที่โผงผางท�าให้
เขา มีชื่ อ เ สียง รวมทั้ งความส� า เร็จ ในรายการ
เรียลลิตี้โชว์ทางช่องเอ็นบีซี The Apprentice เป็น
ส่วนส� าคัญให้ทรั มป์กลาย เป็นคนที่ มี ชื่ อ เ สียง 
ทั่วสหรัฐฯ และทั่วโลก 

ทรัมป์เกิดและเติบโตในนครนิวยอร์ก โดยเขาเป็น
บุตรคนที่ 4 ใน 5 ของเฟรด ทรัมป์ เศรษฐีผู้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ในนครนิวยอร์ก ซึ่ ง เขาได้รับ
อิทธิพลอย่างมากจากพ่อของเขาในเป้าหมายของ
อาชีพการเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และความ
มั่งคั่ง 

* Photo: Trade war fears are flying high, amid reports that President Donald Trump may seek to impose tariffs against China. Chip Somodevilla—Getty Images* Photo: Trade war fears are flying high, amid reports that President Donald Trump may seek to impose tariffs against China. Chip Somodevilla—Getty Images
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Knowledge-based economy หรือเศรษฐกิจฐานความรู้ อาจเป็นค�าที่ดูจะห่างหายไปจาก
การใช้แทนยุคเศรษฐกิจสมัยปัจจุบัน โดยมีค�าอื่นๆ แทรกเข้ามาไม่ว่าจะเป็น Creative economy, 
Innovative economy หรือแม้แต่ Disruption อย่างไรก็ตามเราคงเข้าใจกันได้ว่าค�าต่างๆ 
เหล่าน้ี มีความเก่ียวข้องเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด โดยล้วนแต่ต้องมี “ความรู้” เป็นพ้ืนฐานทั้ง
สิ้น

เราต่างยอมรับว่าสิงคโปร์ คือ ประเทศอาเซียนที่มีความเข้มแข็งและมีบทบาททางเศรษฐกิจใน
ระดับโลก ทั้งๆ ที่มีข้อจ�ากัดมากมายไม่ว่าจะเป็นพ้ืนท่ี หรือทรัพยากร ซึ่งรวมทั้งจ�านวนประชากร 
แน่นอนว่าความส�าเร็จดังกล่าวต้องมาจากวิสัยทัศน์และคุณภาพของบุคลากร

ตัวอย่างความโดดเด่นในด้านวิสัยทัศน์ของสิงคโปร์นั้น คือ การลงทุน โดยสิงคโปร์มีกองทุน
แห่งชาติที่ท�าหน้าที่ในการลงทุนในด้านต่างๆ ไปทั่วโลก และหนึ่งในการลงทุนที่น่าสนใจของ
สิงคโปร์นี้ คือ The Sino-Singapore Guangzhou Knowledge City (SSGKC) ในพ้ืนที่เมือง
กวางโจว มณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษ เสินเจ้ิน ที่ก�าลังจะกลายเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเซียและของโลกในไม่ช้าอีกด้วย ท้ังนี้ปัจจุบันกวางโจวเป็นเมืองที่
ใหญ่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ และมีรายได้ประชากรต่อหัวสูงที่สุดในประเทศ
A Vision for a City Today, a City of Vision Tomorrow คือ สิ่งที่บ่งบอกแนวคิดของ
การสร้างเมืองใหม่แห่งนี้ โดยสิงคโปร์เองนั้นมีเป้าหมายในการให้ Knowledge city นี้เป็น
ศูนย์กลางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมทางด้าน Biotech, Healthcare, Advance 
Manufacturing, Cloud Computing, Internet of Things และเป็นแหล่ง scale-up ให้กับ 
startups จากสิงคโปร์ไปที่จีนได้ทันที ผ่านการสนับสนุนของรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งจะมีการ
สร้าง ecosystem มารองรับและแหล่งเงินทุนสนับสนุน ทั้งนี้สิงคโปร์มีความตั้งใจที่จะให้เมืองน้ี
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรควบคู่ไปกับความเจริญด้านเทคโนโลยี ส�าหรับจีนนั้น 
ต้องการความสามารถของสิงคโปร์ในการออกแบบและพัฒนาเมืองขนาดเล็กที่มีผลงาน 
ความส�าเร็จกับประเทศตนเองเป็นที่ประจักษ์มาแล้ว รวมทั้งยังต้องการความรู้ทางเทคโนโลยีที่
สิงคโปร์อยู่ในระดับแนวหน้าไม่ว่าจะเป็น Biotech หรือ Healthcare เป็นต้น

โครงการ SSGKC ดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2010 ด้วยวิสัยทัศน์ร่วมกันถึงการเปลี่ยนแปลงจาก
เศรษฐกิจมุ่งการผลิต (manufacturing) ไปสู่ high value-added, knowledge-based 
economy หรือเศรษฐกิจฐานความรู้ดังท่ีผมเกริ่นตั้งแต่ต้น โดยปัจจุบันนั้นมีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีแนวหน้าและสถาบันการศึกษาชั้นน�าเข้าไปตั้งฐานเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ ท�าให้ SSGKC ได้รับ
ความสนใจจับตามองมากขึ้นเรื่อยๆ 

นี่ถือเป็นความส�าเร็จจากความร่วมมือหรือ collaboration ที่จ�าเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน 
โดยการแบง่ปนั เช่ือมโยง แลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งกัน สามารถสนบัสนนุการสรา้งความกา้วหนา้
อย่างก้าวกระโดดได้ มากกว่าท่ีจะศึกษาค้นคว้าและท�าโดยล�าพัง.. Knowledge Management 
(KM) เป็นสิ่งส�าคัญเสมอ

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

     คร้ังนีส่ิ้งทีจ่ะพูดถงึ คอื เรือ่งของหลกัการส�าคญัพ้ืนฐานทีท่กุคนรู้ 
และเข้าใจ แตใ่นทางปฏิบัติกลบัท�าได้ไมง่่าย คอื เรือ่งของการบรูณาการกัน
ทางการบรหิารจดัการครบั 
“

”
สวัสดีครับ เดือนพฤษภาคมมีวันหยุดอยู่หลายวันเหมือนกัน หวังว่า
คงจะได้หยุดพักผ่อนกันเต็มที่นะครับ 

ครั้งนี้สิ่งที่จะพูดถึง คือ เรื่องของหลักการส�าคัญพ้ืนฐานที่ทุกคนรู้
และเข้าใจ แต่ในทางปฏิบัติกลับท�าได้ไม่ง่าย คือ เรื่องของการบูรณา
การกันทางการบริหารจัดการครับ ก่อนอื่นมาเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า
เวลาพูดว่า “บูรณาการ” นั้น หมายถึงอะไร? ส�าหรับผมแล้วเวลามี
โอกาสผมจะใช้ค�าง่ายๆ ว่า “บูรณาการ” นั้นมันแตะ 3 เรื่องใหญ่ๆ 
ด้วยกัน คือ 

เรื่องที่หนึ่ง “ความสอดคล้อง” การบริหารจัดการให้มันสอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเม่ือท�าได้ดีก็จะเกิดพลัง หรือ Synergy ซึ่ง
เร่ืองนี้ส่วนใหญ่จะเกิดกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่และการถ่ายทอด
ทศิทาง กลยทุธย์งัไมช่ดัเจนดพีอ คอืองคก์รสว่นใหญไ่มม่ปีญัหาอยูแ่ลว้
ในการเผยแพร่ สื่อสารทิศทาง เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ของตน แต่
ประเด็นมันอยู่ที่ว่าพอแตกออกไปเป็นทิศทาง เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ 
ของแต่ละด้าน ท้ังด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน ตัวอย่างเช่น
ด้านบุคลากร  ตัวอย่างประเด็นว่าเราจะพัฒนาคนไปตามทิศทาง เป้า
หมาย หรือกลยุทธ์ภาพใหญ่อย่างไรดี? จะรับคนเข้ามาโดยมี
คุณสมบัติอย่างไรดี? จะปรับลด/เพ่ิม คนตามภาพใหญ่ของเรา
อย่างไรดี? เป็นต้น เพราะความยากของมัน คือ การตีโจทย์ให้แตก 
เพราะต้องเข้ า ใจดีและมี ก๋ึน ท่ีจะท� า ใ ห้ มันเหมือนเล่นวงดนตรี 
ออเคสตร้าได้ทั้งวงทั้งองค์กร/บริษัท 

เรื่องที่สอง “ข้อมูล” หมายถึงการแบ่งปันข้อมูล/ใช้ข้อมูลร่วมกัน 
ข้อมูลเดียวกัน ซึ่งเรื่องนี้ง่ายสุด แต่ก็ตกม้าตายได้ง่ายสุดเหมือนกัน 
เพราะเวลาต้องใช้ข้อมูลร่วมกัน/ข้อมูลเดียวกัน ก็ต้องมีเจ้าของข้อมูล 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล หลายครั้งข้อมูลเปลี่ยนไปก็
ขาดการ Update ข้อมูลมีหลายมิติก็ขาดการท�าความเข้าใจแก่ผู้ใช้
ข้อมูล เกิดการน�าข้อมูลไปใช้ที่ไม่ถูกกับวัตถุประสงค์หรือข้อมุลที่ไม่
ถูกต้อง เป็นต้น 

และเรื่องที่สาม “กระบวนการท�างาน” หมายถึง การท�ากระบวนการ
ท�างานให้สอดประสานกันทั้งถูกที่ ถูกเวลา และถูกคน ซึ่งจะท�าอย่าง
นี้ได้ มักจะจบลงด้วยการออกแบบกระบวนการท�างานใหม่ และแน่นอน

เมื่อแตะเร่ืองกระบวนการก็จะแตะเร่ืองคนด้วย เพราะคนอยู่กับ
กระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นคนท�ากระบวนการ คนดูแลกระบวนการ หรือ 
คนคมุกระบวนการ แมแ้ตก่ระบวนการที่ใชเ้ครื่องจกัรหุน่ยนตก์ย็งัตอ้ง
มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ดี 

ส�าหรับผมแล้ว การ “บูรณาการ” กัน คือเจ้าสามเรื่องข้างต้นน้ีครับ 
มีรายละเอียดอีกมากในแต่ละเรื่องและประเด็นรวมถึงเรื่องท่ีต้องระวัง 
ปัญหาความท้าทายที่จะเจอ แต่ตรงนี้ขอสรุปสั้นๆ จากประสบการณ์
ส่วนตัวที่พบว่า เรื่องนี้มีปัญหาหรือความท้าทายในทางปฏิบัติมา
จากสาเหตุใหญ่ๆ สองสามประการด้วยกัน เร่ืองแรกเป็นเรื่องของ
การท่ีมีกระบวนการขั้นตอนปฏิบัติขององค์กร/บริษัทอยู่ ซึ่งในกรณี
ที่มีการต้องบูรณาการกันนั้น โดยเฉพาะข้ามสายงาน ข้ามหน่วยงาน
กันภายในหรือภายนอกก็ดี การสื่อสารท�าความเข้าใจกันมักมีปัญหา 
ท�าให้เป็นทางการก็จะมีขั้นตอนเยอะเสียเวลาเหมือนกัน ท�าให้มันง่าย
ก็จะเกิดความไม่เป็นระบบขึ้น คงนึกภาพออกนะครับ ปัญหา/ความ
ท้าทายต่อมาคือที่เก่ียวกับข้อมูล! ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลท่ีดีที่ควรจะ
เก็บทีเดียวเก็บได้ครบ ถูกต้อง สามารถเอาไปใช้ได้ต่อไปกับทุกเรื่อง
ที่ต้องใช้ข้อมูลเดียวกันหรือแบ่งปันกัน จนถึงการเข้าถึงข้อมูลที่ต้อง
ให้ข้อมูลสามารถแบ่งปัน อ่านผล เข้าถึงได้ตามความจ�าเป็นโดยไม่
กระทบกับเรื่องความมั่นคง ปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบในภาพรวม 
เพราะอย่าลืมว่ายิ่งแบ่งปันมากยิ่ง ใช้ข้อมูลกันมากข้ึน ก็หมายถึงคน
ที่จะเข้าระบบมากขึ้นด้วย เป็นต้น 

สุดท้าย ปัญหา/ความท้าทาย คือ ตัวกระบวนการครับ เพราะตามที่
เรียนไว้ ถ้าให้ดีจะจบที่การออกแบบกระบวนการใหม่และแน่นอน
กระทบทั้งคนท่ีเกี่ยวข้องทางตรงกับทางอ้อม คนต้องพัฒนาอบรม
ใหม่ คนอาจหายไปหรือเพ่ิมมา ... เจ้าของกระบวนการเก่าและใหม่ 
และสุดท้ายคือการต้องเอาชนะหรือมองอีกมุม คือ การท�าให้เกิด
วัฒนธรรมของการยอมรับการเปลี่ยนแปลงครับ 

ทั้งหมดสั้นๆ ง่ายๆ น่ี แต่ผมว่าเป็นประโยชน์มากครับ แล้วพบกัน
ใหม่ครับ

ดร.ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์
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The Big Story

หลายองค์กรเชื่อว่าเป้าหมายการพัฒนาองค์กร คือ การน�า
องค์กรไปสู่สภาวะท่ีเรียกว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้หรือ 
Learning Organization แต่หากถามว่าองค์กรแห่งการ
เรียนรู้นั้นมีหน้าตาหรือลักษณะเป็นอย่างไร ก็มักได้ค�าตอบ
ที่แตกต่างหลากหลายตามมุมมองของแต่ละคน ซึ่งถึงแม้ว่า
นั กบริ ห ารหรื อ นัก พัฒนาองค์ กร ส่ วน ใหญ่จ ะ เ ช่ื อ ใน  
“สถานะ” หรือ State ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยการ
เชื่ อมโยงถึงคุณลักษณะของบุคลากรที่ อยู่ ในองค์กร 
เช่นนั้น แต่ก็มักจะไม่สามารถยกตัวอย่างองค์กร หรือไม่
มั่นใจท่ีจะบอกว่าองค์กรตนเองนั้นเป็นองค์กรแห่งการ 
เรียนรู้แล้วหรือยัง

ใหอ้งคก์รแห่งการเรียนรู ้
เปน็เสน้ทางของการเติบโต

ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ
ผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาการจัดการ  
TRIS Academy of Management
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องค์กรแห่งการเรียนรู้แตกต่างจากองค์กรโดยทั่วไปอย่างไร
องค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นแท้จริงแล้ว มิใช่ปลายทางของเป้าหมายหรือ Ultimate 
Goal ขององค์กร แต่องค์กรแห่งการเรียนรู้คือ “เส้นทาง” ที่จะน�าไปสู่การสร้าง
ผลลัพธ์สุดท้ายของการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยสมรรถนะหลักขององค์กรหรือ Core 
Competence นั่นเอง

องค์กรส่วนใหญ่จะสามารถรักษาระดับผลการด�าเนินงานที่ดีไว้ได้เพียงช่วงเวลาหนึ่ง
ตราบเท่าที่สภาพแวดล้อมภายนอกเอื้ออ�านวย หรือบุคลากรที่มีความสามารถนั้นยัง
คงอยู่ แต่องค์กรที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น จะสามารถสร้างผลการด�าเนิน
งานท่ียอดเย่ียมได้ต่อเนื่องต่อไปไม่สิ้นสุดอย่างไม่มีเงื่อนไข คือไม่ว่าสภาพแวดล้อม
จะเปล่ียนไปอย่างไร หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรไปอย่างไรก็ตาม องค์กร
แห่งการเรียนรู้จะสามารถเรียนรู้และเติบโตได้ต่อเนื่องด้วยตนเอง (Organizational 
Learning) 

ซึ่งก็เป็นการตอบโจทย์ความยั่งยืนที่
มิได้คาดหวังเพียงความส�าเร็จระยะส้ัน
เท่านั้น และหากเรานิยามองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ได้ในลักษณะนี้ เราก็สามารถ
ยกตัวอย่างองค์กรได้อย่างมากมาย 
ในโลกยุคปัจจุบัน

เม่ือช่วงปี 2018 ท่ีผ่านมา แอปเปิ้ ล 
(Apple Inc) สร้างสถิติใหม่ในการเป็น
บริษัทเอกชนรายแรกในประวัติศาสตร์
โลกที่มีมูลค่าแตะระดับ 1 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐฯ โดยมีราคาหุ้นอยู่ที่
ระดับเหนือ 200 เหรียญสหรัฐฯ จาก
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ท่ีเริ่มเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 1980 ด้วยราคาหุ้นเทียบเท่า 22 เหรียญ
สหรัฐฯ ที่ยกตัวอย่างนี้เพราะเราทุกคนรู้ดีว่าเมื่อพูดถึงแอปเปิ้ ล ก็ต้อง
เชื่อมโยงถึงผู้ร่วมก่อตั้งอย่าง สตีฟ จอบส์ แม้ว่าเขาน้ันจะจากโลกนี้ไป
ตั้งแต่ปี 2011 หลังจากออกไอโฟนมาตะลึงโลกได้ไม่ถึง 4 ปี

สิ่งท่ีทุกคนจดจ�าในจอบส์นั้นคือ “นวัตกรรม” ที่สร้างความส�าเร็จให้แอปเปิ้ ล 
ซึ่งเขาเป็นบุคคลที่มีบทบาทส�าคัญที่สุด แต่หากเราดูว่ากว่า 8 ปีที่ไม่มีจอบส์นั้น 
แอปเปิ้ ลก็ยังสามารถสร้างความส�าเร็จได้อย่างต่อเน่ือง (มูลค่าบริษัทเพ่ิม
ขึ้นกว่า 5 เท่าตัว) ด้วยการน�าเสนอ “นวัตกรรม” ตลอดเวลา (แอปเปิ้ ลยัง

The Big Story

คงเป็นบริษัทที่ติดอันดับต้นๆ ใน Most In-
novative Company เสมอมา) นี่คือสิ่งที่
ง่ ายที่ สุด ในการที่ จ ะบอกว่ าองค์กรใดคือ
องค์กรแห่งการเรียนรู้  (ส�าหรับแอปเปิ้ ล 
อย่างน้อยก็ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา) 
เพราะสิ่งที่กล่าวมานี้ คือ “ผลลัพธ์” ที่เราทุกคน
สัมผัสได้  แต่ที่น่ าสนใจคือแอปเ ป้ิลท�าสิ่ง 
เหล่านั้นได้อย่างไร..

การมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
มีนักคิดและกูรูด้านการบริหารมากมายท่ีให้ค�าอธิบายถึงองค์ประกอบหรือการที่จะ 
น�าองค์กรไปให้ถึงองค์กรแห่งการเรียนรู้ แต่เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วก็จะเห็นว่า
ทั้งหมดต่างมุ่งสร้างการเรียนรู้ขององค์กร ด้วยการจัดการความรู้หรือ Knowledge 
Management (KM) เ พ่ือให้ เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล 
สารสนเทศ ความรู้และทักษะของบุคลากรในองค์กรเข้าด้วยกัน สร้างพฤติกรรมการ
เรียนรู้ทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ โดย “ความรู้” ท่ีกล่าวถึงน้ีรวมทั้งความรู้ระดับบุคคล 
(Individual knowledge) และความรู้ระดับองค์กร (Organizational knowledge)

การจัดการความรู้ ซึ่งถึงแม้จะเป็นค�าที่ใช้กันหรือพูดถึงกันมายาวนาน แต่ก็ยังคง 
ได้รับการยอมรับว่าเป็นพ้ืนฐานส�าคัญของการพัฒนาองค์กร รวมถึงการมองเป็น 
“ระบบ” โดยล่าสุดในปี 2018 ที่ผ่านมา ISO หรือ International Organization for 
Standardization สถาบันมาตรฐานโลกก็ยังได้ออกมาตรฐานระบบการจัดการ 
ความรู้หรือ ISO 30401:2018 Knowledge Management System เป็นมาตรฐาน
การจัดการใหม่คร้ังแรกอีกด้วย ..นี่ เองย่อมแสดงให้เห็นว่าการจัดการความรู้นั้น 
ต้องการความเป็นระบบ
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แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้องค์กรให้เกิดขึ้นและคงอยู่นั้น 
จ� า เป็นต้องใช้ความพยายามขององค์กรและผู้ บริหารที่ จ ะทุ่ ม เท
ทรัพยากรต่างๆ สร้างความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม ค่านิยม
บุคลากร และวัฒนธรรมองค์กร จนเกิดผลลัพธ์ความส�าเร็จ 
เชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานในปัจจุบันและความสามารถ 
ในการแข่งขันขององค์กรในอนาคต ทั้งนี้การจะไปสู่จุดน้ันได้ 
จ�าเป็นต้องมุ่งพัฒนาในปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�าคัญ 6 ประการ 
คือ 1) ผู้บริหารต้องก�าหนดทิศทาง/เป้าหมายของการ
จัดการความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและ
วัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2) การจัดสรร
ทรัพยากรและประยุกต์ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาสนับสนุนการด�าเนินงาน 3) การใช้ประโยชน์จาก
ส า ร ส น เ ท ศ / ค ว า ม รู้ จ า ก ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย แ ล ะ 
ความสามารถปรับใช้ เทคโนโลยี เ พ่ือสนับสนุนส่งเสริม 
การเรียนรู้ของบุคลากร 4) การพัฒนาและปรับปรุงให้
กระบวนการปฏิบัติงานอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลและความรู้  
5) การสร้างสภาพแวดล้อมการท�างาน รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริม
ให้บุคลากรมีพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลา และสุดท้าย 6) การ
ก�าหนดตัวชี้ วัดความส�า เร็จที่ ชัดเจนสามารถเชื่ อมโยงกับผลลัพธ ์
ทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม

การจัดการความรู้คือพ้ืนฐานการเติบโตอย่างยั่งยืน
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ดังกล่าวข้ึนในองค์กรนั้น เป็นการสร้าง
สมรรถนะหลักขององค์กรท่ีดี นอกจากจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายธุรกิจ
ในระยะสั้นแล้ว ยังจะช่วยเพ่ิมความเชื่อมั่นต่อการรักษาผลการด�าเนินการที่ดี
เช่นนั้นต่อเนื่องต่อไป จากการที่มันได้ช่วยสร้าง “พ้ืนฐาน” ทั้งระบบการท�างาน 
(Work System) วิธีคิดของบุคลากร (Mindset) รวมทั้งค่านิยมการท�างานและ
วัฒนธรรมองค์กร (Values & Culture) ให้มีความเข้มแข็ง พร้อมเผชิญกับ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม เราต้องไม่ลืมว่า ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการจัดการความรู้ระหว่าง 
“มนุษย์ (Human)” ด้วยกันเท่านั้น เรายังจะต้องเตรียมความพร้อมกับการ
จัดการความรู้ของ “ส่ิงที่มิใช่มนุษย์ (Non-human)” ทั้งในรูปของ Machine 
Learning และ Artificial Intelligence (AI) ที่จะเข้ามามีบทบาทส�าคัญใน
อนาคตอันใกล้นี้..

นี่คือองค์กรแห่งการเรียนรู้ยุคต่อไป

มาตรฐานระบบการจัดการความรู้หรือ ISO 30401:2018 Knowledge Management System
ISO 30401:2018 Knowledge Management System ได้เริ่มเผยแพร่เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 ที่ผ่านมา โดยถือเป็นมาตรฐานส�าหรับการ
จัดการความรู้ในองค์กร เพ่ือสนับสนุนการสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับองค์กรบนพ้ืนฐานของการใช้ความรู้ ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา การจัดการความรู้หรือ 
Knowledge Management (KM) ได้ถูกยอมรับถึงการเป็นแนวทางการสร้างและใช้ประโยชน์จากความรู้ แต่ก็มักมีความคิดเห็นถึงนิยามหรือแนวปฎิบัติ
ที่แตกแขนงออกไปอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการจัดการสารสนเทศหรือ Information Management ที่ไปสู่การมุ่งเน้นในมุมของเทคโนโลยีเป็น
ส�าคัญอีกด้วย

การพัฒนามาตรฐานสากลในการจัดการความรู้ของ ISO หรือ International Organization for Standardization คร้ังนี้จึงถือเป็นความท้าทายที่
จ�าเป็นต้องก้าวข้ามความแตกต่างทางความคิดเหล่านั้น และวางกรอบการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กร
โดยทั่วไปได้ ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละองค์กรย่อมมีความแตกต่างในบริบทธุรกิจ สภาพแวดล้อม และกระบวนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เจตนารมณ์ของมาตรฐาน
ฉบับนี้คือ การใช้เป็นแนวปฏิบัติส�าหรับองค์กรเพ่ือจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ สามารถสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับองค์กร และการใช้อ้างอิงส�าหรับการ
ประเมินและรับรองระบบให้กับองค์กรท่ีมีความสามารถในการจัดการความรู้โดยหน่วยงานผู้ประเมินภายนอก ดังเช่นเดียวกับการตรวจรับรองใน 
มาตรฐานอื่นๆ ของ ISO

Source: ISO 30401 Knowledge Management System - Requirements

 Photo: 
     1. Apple CEO Steve Jobs delivers a keynote address at the 2005 Macworld Expo. (Justin Sullivan | Getty Images)
     2. TRIS Organizational Knowledge Management Model (2017), TRIS Corporation Limited
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ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ Innovation is the only way to win

ลงทนุเทคโนโลยอียา่งไร
ใหถ้กูทีถ่กูเวลา

Disruptive Innovation สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง
ทั้งเชิงพฤติกรรมและเชิงอุตสาหกรรม และสร้างความ 
ได้เปรียบในการแข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อม Disruptive 
Innovation มักได้รับการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีซึ่งเป็น
จุดเด่นที่สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง การลงทุนทาง
เทคโนโลยีจึงมีความส�าคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมที ่
น�าไปสู่ Disruption 

สิ่งหนึ่งที่ เป็นค�าถามเสมอมาในการลงทุนทางเทคโนโลยี 
คือ ช่วงเวลาที่เหมาะสมส�าหรับการลงทุน หรืออีกนัยหนึ่ง
คือช่วงเวลาที่เทคโนโลยีจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง 
(timing of technological change) ขณะที่เทคโนโลยีบาง
อย่างสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ ในชั่วข้ามคืน 
ตัวอย่างเช่น โซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือแพลทฟอร์มบริการอย่าง 
Airbnb หรือ GRAB บางเทคโนโลยีกลับต้องอาศัยเวลา 
ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบใน 
วงกว้าง ตัวอย่างเช่น กล้องดิจิทัล หรือโทรทัศน์ความ
ละเอียดสูง (HDTV) 
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การลงทุนทางเทคโนโลยีจ�าเป็นต้องอาศัย
ทรัพยากร บุคลากรและเวลาในการผลิดอก
ออกผล ชว่งเวลาท่ีเลอืกลงทนุในเทคโนโลยใีดๆ 
จึงมีความส�าคัญต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม 
เพราะหากธุรกิจไม่สามารถตามทันความ
เปล่ียนแปลงได้ทันท่วงที ก็จะเสียโอกาสหรือ
เ สี ย เปรี ยบคู่ แ ข่ ง ท่ี เ ร่ิ มต้ น ไป ก่ อนแ ล้ ว 
ตัวอย่างเช่น เครือข่ายร้านเช่าวีดีโอที่ถูก
แทนท่ีด้วยบริการดูหนังออนไลน์ (stream-
ing service) หรือหากธุรกิจลงทุนใน
เทคโนโลยีเร็วเกินกว่าที่ควรจะเป็น หรือใช้
เวลารอนานกว่าที่เทคโนโลยีจะสร้างความ
เปลี่ยนแปลง ธุรกิจก็จะมีต้นทุนการลงทุนที่
สูงกว่าคู่แข่งท่ีตามมาที่หลัง 

สิ่งหนึ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกลงทุน
ทางเทคโนโลยีคือ ระบบนิเวศของความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Tech-trans-
formation Ecosystem) เพราะในทุกการ
เติบโตต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุน
ให้ เกิ ดการ พัฒนาและการยอมรับของ
เทคโนโลยี “ระบบนิเวศ” จึงเป็นระบบที่เกิด
จากการท�างานร่วมกันระหว่างองค์ประกอบ
ต่างๆ ที่ เกื้อหนุนให้สภาพแวดล้อมของ
เทคโนโลยีที่พิจารณาเติบโตและด�าเนินไปสู่
การสร้างความเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบ
ส�าคัญส�าหรับระบบนิเวศ อาทิ ตัวเทคโนโลยี 
บริการ มาตรฐาน กฎระเบียบต่างๆ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถส่งมอบ
คุณค่าของเทคโนโลยีได้อย่างท่ีผู้ใช้ต้องการ 
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีจึงจ�าเป็นต้องอาศัย
ระบบนิเวศในการเติบโต ซึ่งบางครั้งอาจเป็น
ระบบนิเวศเดิม (existing ecosystem) หรือ

ระบบนิเวศใหม่  (new ecosystem) 
ตัวอย่างเช่น นวัตกรรมหลอดไฟ LED ท่ี
สามารถน�าไปใช้กับระบบแสงสว่างเดิม 
ที่มีใช้งานอยู่ตามบ้าน แสดงว่านวัตกรรม
หลอดไฟ LED สามารถประสบความส�าเร็จ
ได้โดยขึ้นอยู่กับตัวเทคโนโลยีของมันเอง 
ไม่จ�าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีหรือการ
เ ติ บ โ ตจ ากอุ ต ส าหกร รมอื่ น ม า ช่ ว ย
สนับสนุนให้ เกิดการยอมรับหรือขยาย 
ตัว ขณะที่นวัตกรรมอย่างกล้องดิจิทัล 
(digital camera) ที่ถึงแม้จะมีการคิดค้น
มานานแล้วแต่ต้องอาศัยเวลาให้เทคโนโลยี
หรือผลิตภัณฑ์สนับสนุนสามารถพัฒนาได้
ทัน เช่น เซ็นเซอร์ บันทึกภาพ ไมโคร
คอนโทรลเลอร์ประมวลผล เทคนิคการบีบ
อัดข้อมูล สื่อบันทึก อุปกรณ์เชื่อมต่อ
สัญญาณ เป็นต้น เพราะหากขาดซึ่งองค์
ประกอบใดก็อาจท�าให้ไม่ได้รับการยอมรับ
ในวงกว้าง
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การวิเคราะห์ระบบนิเวศก่อนการเลือกลงทุนทางเทคโนโลยี
จึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนควรใส่ใจ โดยอาจแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ โอกาสในระบบนิเวศของเทคโนโลยี
เดิม (Extension opportunity for old technology) 
และ ความท้าทายในระบบนิ เวศของเทคโนโลยี ใหม่ 
(Emergence challenge for new technology) ซึ่งมี
รูปแบบที่เกิดข้ึนใน 4 ลักษณะ ได้แก่
    • ของเดิมโอกาสไม่สูง – ของใหม่ความท้าทายไม่สูง 
(Creative destruction) เทคโนโลยีใหม่สามารถเติบโต
และทดแทนเทคโนโลยีเดิมได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น 
เทคโนโลยีความจุของแฟลชไดรว์ เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์
อิงค์เจ็ทท่ีมาแทนที่เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์
    • ของเดิมโอกาสสูง – ของใหม่ความท้าทายไม่สูง 
(Robust coexistence) เทคโนโลยีใหม่จะเติบโตอย่าง
ช้าๆ เพราะเทคโนโลยีเดิมจะได้รับการพัฒนาต่อยอด และ
เป็น benchmark ที่เทคโนโลยีใหม่ต้องก้าวข้าม ตัวอย่าง
เช่น ฮาร์ดไดรว์แบบ solid-state กับแบบ magnetic 
เคร่ืองยนต์ไฮบริดหรือเครื่องยนต์สันดาบ 
    • ของเดิมโอกาสไม่สูง – ของใหม่ความท้าทายสูง 
(Illusion of resilience) เทคโนโลยีใหม่มีจุดเด่นที่ 
เหนือกว่าเทคโนโลยีเดิมชัดเจนแต่ยังต้องรอให้ระบบนิเวศ
พัฒนาควบคู่กันไป เทคโนโลยีใหม่จึงรอเวลาเข้าไปแทนที่
เทคโนโลยีเดิม ตัวอย่างเช่น ระบบ GPS กับการใช้แผนที่ 
ไฟล์เพลง MP3 กับซีดีออดิโอ

    • ของเดิมโอกาสสูง – ของ
ใหม่ความท้าทายสูง (Robust 
resilience) เทคโนโลยีใหม่จะ
ต้องรอโอกาส เพราะเทคโนโลยี
เดิมจะได้รับการพัฒนาต่อยอด 
และเทคโนโลยีใหม่เองยังต้องรอ
ให้ระบบนิเวศพัฒนาควบคู่กันไป 
ตัวอย่างเช่น รถยนต์ไฟฟา้และ
รถยนตส์นัดาบ ระบบอารเ์อฟไอดี
และระบบบาร์โค้ด

ยิ่งความท้าทายในเทคโนโลยีใหม่
มีสูง จะยิ่งท�าให้การเติบโตของ
เทคโนโลยีใหม่เป็นไปได้ช้า ใน
ทางกลับกันหากโอกาสของ
เทคโนโลยีเดิมมีสูง แสดงว่า
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
เดิมยัง ไม่สิ้ นสุดและมี โอกาส
เติบโตและพัฒนาต่อไปได้ อีก  
ดังนั้นในการเลือกลงทุนทาง
เทคโนโลยี จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ผู้
ประกอบการต้องน�าปัจจัยด้าน
ระบบนิเวศมาพิจารณาประกอบ
ร่วมกับปัจจัยอื่น
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รองผู้อ�านวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ 

TRIS Academy of ManagementSmart Work 

เชื่อว่าหลายคนคงเคยเผชิญกับภาวะความตึงเครียด ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุทั้งปัจจัยภายในและ/หรือภายนอก ที่ท�าให้เกิดเป็นความวิตกกังวล 
บางคนเป็นโดยรู้ตัว แต่บางคนอาจไม่รู้ตัวด้วยซ�้าว่าตัวเองนั้นเครียดอยู่  ซ่ึงความเครียดไม่ได้ท�าร้ายแค่ตัวของคนเครียดเท่านั้น แต่ยังเผื่อ
แผ่ไปถึงคนรอบข้างได้อีกด้วย ฉบับนี้เลยน�าแบบประเมินความเครียดแบบส้ันและง่ายมาให้ประเมินกันค่ะ

ให้คุณอ่านหัวข้อต่อไปนี้ แล้วส�ารวจดูว่าในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ในข้อใด เกิดขึ้นกับตัวคุณบ้าง ถ้าข้อไหนไม่ได้เกิดขึ้นให้ข้ามไป
ไม่ต้องตอบ แต่ถ้ามีเหตุการณ์ในข้อใดเกิดขึ้นกับตัวคุณ ลองประเมินว่าคุณมีความรู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์นั้น ให้เป็นคะแนนความเครียด 

โดยที่ 1 คะแนน หมายถึงไม่รู้สึกเครียด / 2 คะแนน หมายถึงรู้สึกเครียดเล็กน้อย / 3 คะแนน หมายถึงรู้สึกเครียดปานกลาง / 4 คะแนน 
หมายถึงรู้สึกเครียดมาก และ 5 คะแนน หมายถึงรู้สึกเครียดมากที่สุด
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    1) กลัวท�างานผิดพลาด
    2) ไปไม่ถึงเป้าหมายท่ีวางไว้ 
    3) ครอบครัวมีความขัดแย้งกันในเรื่องเงินหรือเร่ืองงานในบ้าน 
    4) เป็นกังวลกับเรื่องสารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น�้า เสียง 
       และดิน 
    5) รู้สึกว่าต้องแข่งขันหรือเปรียบเทียบ 
    6) เงินไม่พอใช้จ่าย 
    7) กล้ามเนื้อตึงหรือปวด 
    8) ปวดหัวจากความตึงเครียด 
    9) ปวดหลัง 
    10) ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง 
    11) ปวดศีรษะข้างเดียว 
    12) รู้สึกวิตกกังวล 
    13) รู้สึกคับข้องใจ 
    14) รู้สึกโกรธ หรือหงุดหงิด 
    15) รู้สึกเศร้า 
    16) ความจ�าไม่ด ี
    17) รู้สึกสับสน 
    18) ตั้งสมาธิล�าบาก 
    19) รู้สึกเหนื่อยง่าย 
    20) เป็นหวัดบ่อย ๆ

เมื่อรวมคะแนนทั้งหมดที่ได้แล้ว ลองมาแปลผลระดับของ
ความเครียดกันค่ะ

ระดับคะแนน 0 – 23 คะแนน
ท่านมีความเครียดอยู่ในระดับน้อยและหายไปได้ในระยะเวลาสั้นๆ 
เป็นความเครียดท่ีเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ�าวัน และสามารถปรับตัว
กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ความเครียดในระดับนี้
ถือว่ามีประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน  เป็นแรงจูงใจในที่ 
น�าไปสู่ความส�าเร็จในชีวิตได้

ระดับคะแนน 24 – 41 คะแนน
ท่านมีความเครียดในระดับปานกลางเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ�าวัน
เนื่องจากมีสิ่งคุกคามหรือ เหตุการณ์ท่ีท�าให้เครียด อาจรู้สึก
วิตกกังวลหรือกลัว ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ความเครียดระดับนี้
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นผลเสียต่อการด�าเนินชีวิต ท่าน
สามารถผ่อนคลายความเครียดด้วยการท�ากิจกรรมที่เพ่ิมพลัง 
เช่น ออกก�าลังกาย เล่นกีฬา ท�าสิ่งที่สนุกสนานเพลิดเพลิน 
เช่น ฟงัเพลง อ่านหนังสือ ท�างานอดิเรก หรือพูดคุยระบาย
ความไม่สบายใจกับผู้ที่ไว้วางใจ

ระดับคะแนน 42 – 61 คะแนน
ท่านมีความเครียดในระดับสูง เป็นระดับที่ท่านได้รับความ 
เดือดร้อนจากสิ่งต่าง ๆ หรือเหตุการณ์รอบตัว ท�าให้วิตก
กังวล กลัว รู้สึกขัดแย้งหรืออยู่ในสถานการณ์ที่แก้ไข จัดการ
ปัญหานั้นไม่ได้ ปรับความรู้สึกด้วยความล�าบาก จะส่งผลต่อ
การใช้ชีวิตประจ�าวัน และการเจ็บป่วย เช่น ความดันโลหิตสูง 
เป็นแผลในกระเพาะอาหาร ฯลฯ

ระดับคะแนน 62 คะแนนขึ้นไป
ท่านมีความเครียดในระดับรุนแรง เป็นความเครียดระดับสูงที่
เกิดต่อเนื่อง หรือท่านก�าลังเผชิญกับวิกฤตของชีวิต เช่น เจ็บ
ป่วยรุนแรง เร้ือรังมีความพิการ สูญเสียคนรัก ทรัพย์สิน หรือ 
สิ่งที่รัก  ความเครียดระดับนี้ส่งผลท�าให้เจ็บป่วยทางกายและ
สุขภาพจิต ชีวิตไม่มีความสุข ความคิดฟุง้ซ่าน การตัดสินใจ 
ไม่ดี ยับยั้งอารมณ์ไม่ได้

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้าง ถ้าระดับ
ความเครียดระดับปานกลางข้ึนไป อย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะเพราะจะ
ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย และสภาพจิตใจในระยะยาวได้ 
ติดตามต่อในฉบับหน้า เราจะน�าเสนอเทคนิคการลดระดับ
ความเครียดมาฝากค่ะ 

คณุเครยีดไม๊  
Stress Assessment

Source: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข



คณุเครยีดไม๊  
Stress Assessment
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IT & Digital
อรรณพ ด�ารงพาณิชกิจ

ผู้อ�านวยการอาวุโส ทริส คอร์ปอเรชั่น 
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงสารสนเทศและดิจิทัล

สิงคโปร ์
ศูนย์กลางเทคโนโลยี
ขั้นสูง (Deep Tech)
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Deep Tech หรือ Deep Technology ค�านี้ไม่ใช่ค�าใหม่อะไรนะครับ มีการเริ่มพูดถึงค�านี้ตั้งแต่ปี 2560 จนกระทั้ง
ปี 2562 Deep Tech กลับมาได้รับความสนใจและการลงทุนอย่างทวีคูณอีกครั้ง ก็เพราะประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีของเอเชีย มีต�าแหน่งทางยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง มีเงินทุน และความ
หลากหลายของกลุ่มบริษัท ก�าลังจะก้าวไปสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีขั้นสูงในเอเชียอีกต�าแหน่งหนึ่งในเร็วๆ น้ี แต่ก่อน
ที่เราจะไปพูดถึงเหตุผลว่าเพราะอะไร มาดูนิยามของ Deep Tech กันก่อนว่ามันคืออะไร?

Deep Tech คือ เทคโนโลยีขั้นสูงหรือบางคนก็เรียก
ว่าเทคโนโลยีระดับลึก เป็นเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน 
ผ่านการค้นคว้าวิจัย และคิดค้นขึ้นมาใหม่จากนวัตกรรม
เชิงวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ โดยลักษณะ Deep 
Tech จะเป็นเทคโนโลยีที่มาแก้ปัญหาที่เทคโนโลยีที่มีอยู่ใน 
ปัจจุบันยังแก้ไม่ได้ เช่น รถยนต์ไร้คนขับมี AI มาช่วยขับ 
โทรศัพท์ มือถือ ท่ี ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่  หรือการแปลง
สัญญาณ Wi-Fi เป็นพลังงานมือถือ เป็นต้น

คราวนี้ เรามาดูกันครับ ว่ามีเหตุผลอะไรกันบ้างที่ท�าให้
ประเทศสิงคโปร์ก�าลังจะก้าวไปสู่ศูนย์กลางเทคโนโลย ี
ขั้นสูงในเอเชีย
1. การได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่แข็งแกร่งส�าหรับ
เทคโนโลยีขั้นสูง (Strong government support) โดย
ในปี 2560 รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศแผนการที่จะอัดฉีด 
เงิน 19 พันล้ านดอลลาร์ สิงคโปร์ เ พ่ือการวิ จัยและ
พัฒนาในอีกห้าปีข้างหน้าซ่ึงเป็นงบประมาณท่ีมากกว่า 
สหราชอาณาจักรและเทียบเคียงได้กับสหรัฐอเมริกา
2. การมีระบบนิเวศเทคโนโลยีขั้นสูงที่แข็งแกร่ง (Deep 
tech ecosystem) ประเทศสิงคโปร์อยู่ในอันดับประเทศ
ที่ มี นวั ตกรรมมากที่ สุ ด ใน เอ เ ชีย โดยดั ช นีนวัตกรรม 
ระดับโลกปี 2561 ระบบการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
ของสิงคโปร์ เป็นหนึ่ง ในประเทศที่ดี ท่ีสุดในโลก ซึ่ง ผู้
ประกอบการสามารถมั่นใจได้ว่านวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง 
ของพวกเขาจะได้รับการคุ้มครอง
3. การรวมตัวกันของผู้ที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
ขั้นสูง (Growing pool of deep tech talent) ในดัชนี
นวัตกรรม Bloomberg ปี 2561 ประเทศสิงคโปร์ได้รับ
การจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ในหมวดหมู่ประสิทธิภาพขั้นต้น

ส�าหรับความสนใจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิต 
ศาสตร์ (STEM) ท�าให้สิงคโปร์มีความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ที่ เหมาะสมส� าหรับการเริ่ มต้น ในการพัฒนาโซลูชั่ นทั้ งด้ าน 
วิชาการและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
4. การมีบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและบริษัทข้ามชาติ 
ในภาคอุตสาหกรรม (Tech giants and MNCs in the 
sector) ก�าลังย้ายการด�าเนินงานในระดับภูมิภาคเขาไปยัง
สิงคโปร์ โดยพิจารณาจากวัฒนธรรมของเมืองและการเปิด
กว้างสู่นวัตกรรมเป็นสถานท่ี ท่ี น่าดึงดูดส�าหรับการร่วมมือ 
ทางเทคโนโลยีขั้นสูง สิงคโปร์จึงกลายเป็นจุดหมายปลายทาง
ยอดนิยมส�าหรับการลงทุนของ AI และหุ่นยนต์ในปี 2561 ตาม
ข้อมูลของ fDi Intelligence
5 .  การมีปฏิทินกิจกรรมเทคโนโลยีขั้น สูงตลอดปี  2562 
(Packed calendar of deep tech events 2019) โปรแกรม
การเรียนรู้ เชิงลึกการประชุมสุดยอดและกิจกรรมเครือข่าย 
มีการจัดขึ้นตลอดทั้งปีในสิงคโปร์ ไฮไลท์ส�าคัญคือ SLINGSHOT 
ขับเคลื่อนโดย Startup SG ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับเริ่มต้นด้วย
เทคโนโลยีระดับสูงระดับนานาชาติ เปิดเวทีระดับโลกเพ่ือแสดง
แนวคิดและได้รับความสนใจจากนักลงทุน

แล้วเรากลับมาดูบ้านเรากันบ้าง Deep Tech เราอยู่ตรงไหน 
ต้องยอมรับว่า Deep Tech เกิดขึ้นจ�านวนไม่มากนัก ดังนั้นหาก
ต้องการจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญ ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันส่งเสริมและ
สนับสนุน Deep Tech ไปพร้อมๆ โดยเฉพาะภาครัฐ หากคาด
หวังว่าจะผลักดัน Deep Tech ให้ไล่ทันประเทศสิงคโปร์มันคงจะ
ยากมาก ..ผมว่าตอนนี้เราลุ้นให้จัดตั้งรัฐบาลให้เสร็จเรียบร้อย
ก่อน แล้วค่อยมาติดตามต่อไปว่า Deep Tech ในประเทศไทยจะ
เป็นอย่างไรกันต่อไปครับ
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Creative Ideation
นรกมล ชัยภักดี

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาการจัดการ 
TRIS Academy of Management

คิดเชิงสร้างสรรค์
คิดอย่างมีระเบียบ 
หรือไร้ระเบียบ?

เมื่อได้อ่านหัวข้อ ท่านผู้อ่านบางท่านอาจจะเกิดความเชื่อม
โยงในหัวโดยอัตโนมัติระหว่างค�าว่า “ความคิดสร้างสรรค์” 
กับ “ศิลปิน” และ “สภาพที่ท�าอะไรตามอารมณ์” ซ่ึงการท�า
อะไรตามอารมณ์มักจะเชื่อมโยงหรือมีนัยยะแนบแน่นกับค�าว่า  
“ไรร้ะเบยีบ” ทวา่เรากลบัพบวา่ค�าไทยของ Design Thinking นั้น 
คือค�าว่า กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 

เราต้องใช้สมองทั้ง 
สองซีกและความคิด 
ทั้งสองรูปแบบ (ความคิด
เชิงสร้างสรรค์และความ
คิดเชิงวิพากษ์) เพ่ือที่
จะสร้างแนวทางการแก้
ปัญหาแบบใหม่ที่ยัง 
ไม่เคยมีใครท�ามาก่อน

“
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แล้วจริงๆ Design Thinking นี่มีระเบียบหรือไร้ระเบียบ ?

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในบทความตอนก่อนหน้าว่า การท�างานของสมองมนุษย์นั้นจริงๆ ท�างานสอดประสานกันไม่ได้มี
การแยกระบบชัดเจนซึ่งแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ และในกระบวนการ Design Thinking นั้น เราต้องใช้สมองทั้ง
สองซีกและความคิดทั้งสองรูปแบบ (ความคิดเชิงสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์) เพ่ือที่จะสร้างแนวทางการ
แก้ปัญหาแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครท�ามาก่อน ทั้งยังเป็นกระบวนการที่มีความยืดหยุ่นพอที่จะดึงข้อดีของความคิด/
วิธีคิดแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือให้ได้ส่ิงที่ดีที่สุด รวมถึงการแก้ปัญหาแบบสามัญส�านึก (heuristic) และการหยั่งรู้ 
(intuition) ซ่ึงเป็นเหมือนส่ิงต้องห้ามในกระบวนการทางสังคมศาสตร์ที่มีฐานคิดเชิงวิทยาศาสตร์  

กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นส่ิงท่ีท�าซ�้าได้ แต่อาจ
ไม่ได้ผลเช่นเดิม 
Design Thinking เป็นกระบวนการอันหมายถึงชุดของ
กิจกรรมที่บุคคลท�าเพ่ือบรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง 
(ในที่นี้คือ การแก้ไขปัญหาแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครท�า
มาก่อน) ชุดของกิจกรรม Design Thinking มีขั้นตอน
คล้ายคลึงกัน แต่มิได้เคร่งครัดเหมือนขั้นตอนวิธี (Algo-
rithm) ซึ่งต้องเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาที่สามารถเข้าใจ
ได้ มีล�าดับหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่ง
อย่างชัดเจน เป็นขั้นตอน ท�าซ�้าได้และเกือบทุกครั้งต้อง
ให้ผลเช่นเดิม อันเป็นผลมาจากการควบคุมตัวแปรอย่าง
เข้มงวด แต่กับ Design Thinking เครื่องมือและตัวแปร
ส�าคัญในกระบวนการนี้ คือ มนุษย์ซึ่งมีตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
มากมาย ยิ่งไปกว่านั้นการเปิดรับการหยั่งรู้ (Intuition) 
และการใช้สามัญส�านึก จึงท�าให้ผลของกระบวนการคิดเชิง
สร้างสรรค์เป็นส่ิงที่ควบคุมให้เหมือนเดิมได้ยาก

กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นการคิดที่ผสมผสาน
การคิดอย่างมีระเบียบและการคิดที่ไร้ระเบียบเข้าด้วยกัน 
กล่าวคือ ในขั้นตอนของการท�าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและ
บริบท เราใช้ทั้งสามัญส�านึกและการหยั่งรู้เพ่ือตั้งสมมติฐาน
ให้มากพอที่จะตั้งค�าถามที่เหมาะสมในการค้นหาความจริง 
(insight) ของกลุ่มเป้าหมายและโลกรอบตัวของพวกเขา 
เราพยายามเรียบเรียงความคิดให้เป็นระเบียบในขั้นตอนของ
การระบุส่ิงที่ต้องการแก้ไขปัญหา (Define) เพ่ือให้ความ
คิดชัดเจนพอที่จะเกิดพลังในการสร้างสรรค์ ก่อนที่จะเปิด
กว้างทางความคิดอย่างที่สุดในขั้นของการสร้างแนวคิดใน
การแก้ไข (Ideation) ดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมกระบวนการคิด
สร้างสรรค์เองต้องปรับตัวและยืดหยุ่นพอท่ีจะเปลี่ยน
ระบบคิดของตัวเองกลับไปมาอย่างลื่นไหลได้ด้วย ช่วง
ที่ไร้ระเบียบต้องไร้ระเบียบให้สุด โดยไม่เผลอใช้ความคิด
แบบวิพากษ์วิจารณ์ และเมื่อถึงช่วงที่ต้องมีระบบก็ต้องท�า 
เต็มที่เช่นกัน   ©TAC



Tomorrow World

Initial Exchange Offering (IEO)  
โอกาสครัง้ใหม่ของการระดมทุนดา้นครปิโต
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การเติบโตท่ีได้รับความส�าเร็จอย่างมากของ Initial Coin Offering (ICO) ในปี 2017 ท�าให้เกิดกระแสความสนใจอย่างมหาศาล 
ส่งผลให้โปรเจ็คด้านคริปโตเคอเรนซ่ีและบล็อกเชนเฟื่ องฟูอย่างมากจากวิธีการระดมทุนโดยปราศจากศูนย์กลาง แต่ก็ใช่ว่าจะมี
เพียงด้านดีเท่าน้ัน ปรากฎว่า ICO จ�านวนมากกลายเป็นเพียงกลโกงหลอกลวงเท่านั้น 

จิรายุส  ทรัพย์ศรีโสภา
Cryptocurrency and Blockchain Technology Expert  

วิทยากรที่ปรึกษา TRIS Academy of Management

จากการเปิดโปงแผนการโกงหลากหลายรูปแบบ ท�าให้
อุตสาหกรรมนี้มีสภาพตกต�่าลง เกิดความกังวลและความ
กลัวทั้งในกฎเกณฑ์ รวมถึงอนาคตของการระดมทุนแบบ 
crowdfunding ของ ICO 

จึงท�าให้นักลงทุนเบนความสนใจไป
ที่วิธีการระดมทุนแบบใหม่ที่เรียกว่า 
Initial Exchange Offering (IEO)

โดยพ้ืนฐานแล้ว Initial Exchange 
Offering (IEO) เป็น ICO ที่ได้รับ
การสนั บสนุ น โดย บุคคลที่ ส าม 
(ตลาดซ้ือขาย) ด้วยกฎเกณฑ์และ
มาตรฐานอีกชั้นหนึ่ง เพ่ือรับประกัน
คุณภาพของโปรเจ็ค ในทางกลับกัน 
ICO ทั่วไปที่ใช้ระดมทุนจะอยู่ในหน้า
เ ว็ บของผู้ อ อก เห รี ยญ token  
(token issuer) ซึ่ง IEO เป็นการ
ซื้ อ ข า ย  t o ke n  ที่ ผู ก อ ยู่ กั บ
แพลตฟอร์ ม ตล าดซื้ อ ข า ย เ งิ น 
คริปโต เพ่ือเป็นแหล่งให้สตาร์ทอัพ
หาเงินทุนด้วยเหรียญ token ที่เพ่ิง
ออกใหม่ ตลาดซื้อขายที่มีความน่า
เชื่อถือนี้ จะท�าหน้าท่ีเป็นช่องทาง 
ในการระดมทุน และเป็นตัวกลาง
ด�าเนินการขายที่ว่านี้อย่างปลอดภัย 

โดยตลาดจะ เ ป็น พ้ืนที่ ให้กลุ่ ม นัก
พัฒนาสามารถริเริ่มและเสนอขาย
โปรเจ็คตัวเอง พร้อมกับสร้างความ

มั่นใจแก่นักลงทุน ในการมีส่วน
ร่วมกับการเสนอขาย token ที่น่า
เชื่อถือครั้งนี้ โดยผู้ออกเหรียญ 
token จะต้องช�าระค่า listing fee 
ให้แก่ตลาดซื้อขาย และแบ่ง token 
ตามสัดส่วนของ token ที่ขายได้ 
ให้แก่ตลาด exchange นั้น

ด้ วยสภาพตลาด ท่ีปลอดภั ย น้ี  
IEO จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ผู้
เกี่ยวข้องกับการขาย token ทั้ง 
3 ฝ่าย ได้แก่ ตลาดซื้อขาย (ex-
change) ผู้ออกเหรียญ (token 
issuer) และนักลงทุน ส�าหรับตัว
ตลาดซื้อขาย เขาสามารถสร้าง
ก�าไรจากค่า listing fee และแบ่ง
รายได้จากยอดขายเหรียญ token 
ในช่วง IEO ซึ่งตลาดซื้อขายยัง
สามารถเพ่ิมปริมาณการซื้อขาย 
ที่เกิดภายในแพลตฟอร์มของเขา
จากการเพ่ิมเหรียญในระบบ และยัง
เพ่ิมฐานผู้ใช้จากค่า acquisition 
cost ที่ลดลง ในการดึงดูดผู้ที่
หลงไหลในคริปโตและสนใจที่จะ 
มีส่วนร่วมกับ IEO 

โดยพ้ืนฐานแล้ว  
Initial Exchange 
Offering (IEO)  
เป็น ICO ที่ได้รับการ
สนับสนุนโดยบุคคล 
ที่สาม (ตลาดซื้อขาย)
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อย่างไรก็ตาม ตลาดซื้อขายจะต้องยอมรับ
ความเสี่ยงด้วยชื่อเสียงตนเอง ในฐานะผู้จัด 
IEO ในแพลตฟอร์มของพวกเขา หมายความว่า
เขาจะต้องมีขั้นตอนตรวจสอบผู้ออกเหรียญ 
token (vetting process) อย่างละเอียด
รอบคอบ เพ่ือจะรับประกันความเป็นไปได้และ
ความน่าเชื่อถือของโปรเจ็ค

ในทางกลับกัน ผู้ออกเหรียญจะได้รับประกัน
เรื่องการขายเหรียญที่มีความน่าเช่ือถือมากขึ้น 
อีกทั้งยังรับโอกาสในการขายเหรียญครั้งนี้ 
จากฐานลูกค้าที่มั่นคงของตลาดซื้อขาย ยิ่งไป
กว่านั้น สตาร์ทอัพที่ท�า IEO ไม่จ�าเป็นต้อง
ลงทุนในแคมเปญการตลาดเลย เพราะตลาด
ซื้อขายจะท�าการตลาดอย่างขะมักเขม้นด้วย
กลยุทธ์การตลาดที่พวกเขาเชี่ยวชาญแทน ใน
ขณะที่ตลาดซื้อขายคริปโตเคอเรนจะจัดการ
เร่ือง smart contract ของ IEO และท�า KYC/
AML เพ่ือความปลอดภัยในการขายนี้ ผู้ออก
เ ห รี ยญส าม า ร ถป ร ะ ห ยั ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น  
operation และได้รับประโยชน์จากกระบวนการ 
IEO ท่ีไร้ปัญหา อีกทั้งยังเพ่ิมสภาพคล่องใน
ทันทีจากการขึ้น listing ในตลาด หลังจากเริ่ม
เปิดการขายเหรียญ

ในระหว่างนั้น นักลงทุนก็จะได้ รับประโยชน์
มากมายเพราะ IEO ท�าให้นักลงทุนสามารถเข้า
ถึงโปรเจ็คคริปโตเคอเรนซี่ ใหม่ๆ ได้อย่าง
ง่ายดาย และเปิดโอกาสให้มี buy-in option 
ที่ ยื ดหยุ่ น ม ากขึ้ น ส� า ห รับนั กลง ทุน ในการ 
ซ้ือขายเหรียญ token อย่างง่ายดาย ราวกับ
สกุล fiat, BTC หรือเหรียญอื่นๆ และเพราะ

การระดมทุนครั้ งนี้ ได้ รับการสนับสนุนอย่าง 
เป็นทางการจากตลาดซื้อขาย ไม่ใช่ผู้ออกเหรียญ
โดยตรง ลดความเส่ียงแก่นักลงทุนให้ไม่ต้อง 
เ สียเงินให้กับพวกนักต้มตุ๋น ท่ี เ ป็นปัญหาหลัก 
ของกระบวนการ ICO

ในปัจจุบัน มีจ�านวนตลาดซื้อขายคริปโตเคอเรนซี่
มากขึ้นเรื่อยๆ ที่เข้าร่วมกระแส IEO ที่ก�าลังมา
แรงนี้  แพลตฟอร์มหลักๆ ของ IEO ได้แก่  
Binance Launchpad, Bittrex International 
IEO, Bitmax Launchpad, Huobi Prime, 
KuCoin Spotlight และ OKEX IEO ด้วยความ
ได้เปรียบด้าน “ความน่าเชื่อถือ” IEO ก�าลังมุ่งหน้า
สู่การเป็นตลาดที่ ดีขึ้น และยังสามารถสร้าง
กระแสการระดมทุน ในระหว่างที่ภาพรวมของการ
ลงทุนขยับเข้าสู่การเป็นระบบนิ เวศที่สมบูรณ ์
ยิ่งขึ้น

ถึงกระนั้น แม้ตลาดซื้อขายจะมอบทรัพยากรและ
ความรู้ในอุตสาหกรรมให้แก่นักลงทุน และยังใช้
ชื่อเสียงตัวเองในการรับประกันการขายเหรียญ
ใหม่ๆ นี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนของการ ICO 
แต่นักลงทุนยังคงต้องระมัดระวังและไม่กระโจน
สุ่มเส่ียงเข้าลงทุน โดยไม่เข้าใจพ้ืนฐานของ IEO 
เพรา ะยั งคงมี ร ะดั บความ เสี่ ยงอยู่ ส� าหรั บผู้
เกี่ ยวข้องในการขายทั้ งหมด แม้  IEO จะมี
กฎหมายรองรับ แต่ไม่ได้รับประกันถึงสถานะทาง
กฎหมายและมูลค่าระยะยาวของเหรียญน้ันใน
ตลาดคริปโต หมายความว่า นักลงทุนยังต้อง
ท�าการบ้านมาอย่างดี และไม่หวังพ่ึงพาเพียง
ตัวกลางต่างๆ ในการเลือกโปรเจ็คที่จะลงทุน
เท่านั้น ©TAC
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ช่วงเวลาที่ผ่านมาของการท�างานในหลายๆ องค์กร 
ผู้บริหารส่วนใหญ่จะพูดถึงค�าว่า Disruptive World 
กันอยู่เป็นประจ�า พูดกันมาตั้งแต่ค�านี้ยังเป็นค�าใหม ่
จนมาถึงวันนี้ ค�านี้กลายเป็นค�าพูดที่หลายคนคุ้นเคย
ไปซะแล้ว แต่นั่นไม่ใช่ ส่ิงที่ส�าคัญที่สุด เพราะส่ิงที่
ส�าคัญที่สุดกว่าคือการรับมือกับ Disruptive Era 
และน�าพาให้องค์กรของตนเอง ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไป
ได้ และเติบโตได้อย่างยั่งยืนเสียที 

จริงๆแล้ว Disruptive World คืออะไร? Disruptive 
World ก็คือโลกที่ปั่ นป่วนเปลี่ยนแปลงจากการเติบโต
ทางด้ าน เทคโนโลยี และนวัตกรรม ชนิดที่ ท� า ให้
พฤติกรรมของคนเปล่ียนไปอย่าง รวดเร็วจนการท�า
ธุรกิจแบบเดิมๆ อาจจะตามไม่ทัน และล้มหายตายจาก
ไปในที่สุดหากปรับตัวไม่ทัน ตัวอย่างของส่ิงที่เกิดขึ้น
มาแ ล้วท� า ให้ เ กิดการ เป ล่ียนแปลงใน โลกธุ ร กิจ 
อย่างมากๆ ก็ได้แก่ 
    • การก�าเนิดเกิดขึ้นของ Application ต่างๆ ใน 
Smartphone ซึ่งท�าให้ธุรกิจหลายๆ ชนิด พังไม่เป็น
ท่าเลยทีเดียว ไม่ ว่าจะเป็น โรงแรม ขนส่ง หรือ 
ธนาคาร ต่างๆ นวัตกรรมเหล่านี้ ท�าให้คนเข้าถึงตัว
เจ้าของธุรกิจได้ง่ายขึ้น หรือติดต่อกันเองได้ง่ายขึ้น 
ตัดตัวกลางออกไปโดยสิ้นเชิง 
    • การก�าเนิดของ FinTech และ BitCoin  ที่ก�าลัง
จ ะ เ ป ล่ี ยน โ ลกของกา รท� า ธุ ร ก ร รมก า ร เ งิ น ไ ป 

ตรีมินทร์  เกษมวิรัติพงศ์
โค้ชผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Mindset และการพัฒนาการเป็นผู้น�าในองค์กร

วิทยากรที่ปรึกษา TRIS Academy of Management
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รับมือกับ 
DISRUPTIVE ERA
ไม่ยาก



ตลอดกาล รวมถึงการสร้างสรรค์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เพ่ือสร้าง Cashless Society ด้วย
    • หากย้อนกลับไปถึงเรื่องเทคโนโลยีที่เราอาจ 
มองข้าม การเกิด CD ได้ท�าลายเทปคาสเซ็ท การ
เกิดของ Flash Drive และ Cloud และการ 
Download ได้ก�าลังท�าลาย CD ให้หมดไป 

สิ่งท่ีผมพูดถึงข้างต้นนั้น หากเราจะย้อนมองเวลา
ไป ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดข้ึนภายใน 10 ปีนี่เอง 
น่ากลัวมั้ยครับ ผมตอบได้เลยว่าน่ากลัวมาก เพราะ
เราไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าจะมีนวัตกรรมใหม่ๆ 
ตัวไหนท่ีจะเกิดขึ้นมาอีกที่อาจจะมีเป้าหมายมาเพ่ือ
แทรกแซง Disrupt ธุรกิจที่เราก�าลังด�าเนินอยู่ก็
เป็นได้ เอาอย่างไรดีล่ะครับทีนี้ 

ไม่ต้องกังวลอะไรมากครับ แค่ตั้งรับเท่านั้นเอง 
และต้องตั้งรับอย่างมีสติด้วยครับ ผมมีเคล็ดลับ
มาแบ่งปัน ลองอ่านดูนะครับ ชอบข้อไหน ชอบตรง
ไหน น�าไปใช้ได้เลยครับ 

    1. ยอมรับความจริง แค่ข้อแรกก็อาจจะงงๆ 
กันแล้วก็ เ ป็นได้ เพราะหลายคนอาจจะเชื่อว่ า 
ตนเองน้ันเป็นคนที่ยอมรับความจริงอยู่แล้ว แต่
ส�าหรับการยอมรับความจริงในมุมของผมนั้น ผม
มีนิยามที่เพ่ิมเติมให้เรื่องนี้ว่า การยอมรับความ
จริงคือ มองว่าเรื่องนี้เกิดข้ึนแล้ว และก�าลังจะมี
อะไรต่อไป ผมจะไม่เอาเหตุผลใดๆ มาสนับสนุน
หรือบอกตัวเองว่า มันคงอยู่ไม่นานหรอก เดี๋ยวก็
จางหายไป เพราะหลายอย่างที่เกิดขึ้นแล้ว มันก็
ต่อยอดกันไปอีกยาวเลย นั่นหมายความว่าพอมี
อะไรเกิดขึ้นเป็นสิ่งท่ีเข้ามารบกวนธุรกิจเราแล้ว จะ
มากหรือน้อยก็ตาม ในฐานะผู้น�า เราควรจะต้องรีบ
พูดคุย จับตามองและเตรียมแผนการณ์ที่จะรับมือ
กับเรื่องนั้นๆ ที่จะเกิดข้ึนได้ในอนาคตซ่ึงเป็นไปได้
อย่างแน่นอน เห็นได้จากการกรณีของ Smart 
Phone ที่ท�าให้ Nokia สิ้นชื่อมาแล้ว ทั้งที่เป็น
ต�านานมาก่อนใครในโลกของโทรศัพท์มือถือนั่นเอง 
    2. ปรับตัวให้ไว ส�าหรับเรื่องนี้ก็ ต่อยอดมา
จากข้อที่แล้ว คือการที่ผู้น�าองค์กรจะต้องมองหา
แผนส�ารองของการรับมือความเปลี่ยนแปลง มี
การอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ ตลอดเวลา  และมอง
ว่าการท�าแบบเดิมอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์แบบเดิมอีก
ต่อไป หากอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆ องค์กรจะต้อง
ปรับเปลี่ยนการท�างานใหม่ด้วย เช่น การพักใน

โรงแรมที่ปัจจุบัน มี AirBNB เข้ามามี
บทบาทแย่งส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น  
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมจึงต้องมี 
การปรับกลยุทธ์ในการหาลูกค้าเพ่ือรับมือ
กับการเปล่ียนแปลงครั้งน้ีให้มากข้ึนด้วย 
หลายภาคส่วนในองค์กรต้องปรับรูปแบบ
ท�างานใหม่ให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยน
ไป
    3. ลืมอดีตที่เคยรุ่งเรืองและอยู่กับ
ปัจจุบัน ข้อสุดท้ายนี้ เป็นหลุมพรางท่ี
ส�าคัญของผู้น�าหลายๆ คน เพราะความ
ส�าเร็จในอดีตคือ ความภูมิใจที่เคยท�าได้
และอยู่ในความทรงจ�ามาตลอด ดังนั้นจึง 
มีความเป็นไปได้อย่างมากที่ผู้น�าจะยึดติด
กับความส�าเร็จเดิมๆ และเลือกท�าแบบ
เดิมๆ โดยลืมไปว่าโลกได้เปล่ียนไปไกล
มากแล้ว ลืมไปว่า ณ เวลานี้ มีความ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
เทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริ โภค หรือ
แม้แต่พนักงานรุ่นใหม่ๆ ที่เข้ามาท�างาน 
ทั้งหมดล้วนแล้วแต่ไม่เหมือนเดิม ดังนั้น
ผู้น�าจึงควรตั้งต้นใหม่เสมอกับเรื่องราว 
ที่ เกิดขึ้นใหม่ๆ และพร้อมปรับเปล่ียน 
รับมือกับปัจจุบัน 

ผมเชื่อว่า หากผู้น�าท�าและคิด ตาม 3 ข้อ
ที่ ผมก ล่ า ว ไ ว้ ข้ า งต้ น  ไ ม่ ว่ า โ ลกนี้ จ ะ
เปล่ียนแปลงไปอย่างไร องค์กรของท่าน
ก็จะสามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่าง
แน่นอน และมีอีกสิ่งที่ผู้น�าทุกท่านต้อง
ลงมือท� า เ พ่ือความยั่ง ยืน น่ันคือการ  
engage  พ นักงาน ทุกคน ใ ห้มองว่ า  
Disruptive World เป็นเรื่องปกติที่เรา
ทุกคนในองค์กรสามารถช่วยกันได้ และ
เราสามารถเติบโตฝ่าพันไปด้วยกันได้
อย่างแน่นอน   ©TAC
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Creative Marketing
รุ่งโรจน์ สถาปนกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Marketing & Branding
ที่ปรึกษา TRIS Academy of Management

หลมุพลาง  
Market Share 
(ตอนที ่3)
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มาถึงตอนท่ี 3 หรือตอนสุดท้ายในเรื่อง 
“หลุมพราง Market Share” แล้วครับ 
ตอนนี้ จ ะมาพูดถึง ธุรกิจที่  “ ส่วนแบ่ง 
การตลาด” คือหัวใจแห่งความส�าเร็จหรือ
ความล้มเหลวของธุรกิจที่ส� าคัญมากๆ 
เลย 
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หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ หากไม่สามารถครอบครองส่วนแบ่งการตลาดให้ได้มาก
ท่ีสุด หรือหากได้ส่วนแบ่งการตลาดน้อยกว่า 75-90% โอกาสประสบความส�าเร็จ
จะเหลือน้อยมาก

ธุรกิจประเภทนี้เป็นประเภท “The Winner Takes All” หรือหมายถึง หากชนะ
เกมส์การแข่งขันได้เมื่อไหร่ จะครองตลาดได้ทั้งหมด(หรือเกือบทั้งหมด)ได้ทันที 
จะไม่มีคู่แข่งรายไหนสามารถมาแข่งขันด้วยได้เลย แต่หากท�าไม่ได้ ก็อาจจะต้อง
ออกจากธุรกิจหรือออกจากการแข่งขันไปเลย

ธุรกิจประเภทนี้คืออะไร
ธุรกิจประเภทน้ีส่วนใหญ่ คือ ธุรกิจที่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนเอง
ได้เป็นมาตรฐาน เพ่ือต้องการสร้างเครือข่ายมาตรฐานธุรกิจของตนเอง หรือที่
นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า Network Externality  เพราะหากท�าได้ก็จะได้เป็น 
เจ้าตลาดในธุรกิจนั้นทันที สามารถกินรวบธุรกิจนั้นๆ เกือบทั้งหมด ซ่ึงจะท�าให้ 
คู่แข่งเหลือส่วนแบ่งการตลาดน้อยมากๆ หรือคู่แข่งแทบจะไม่มี ..เพ่ือให้เห็นภาพ 
จะขอยกตัวอย่าง(เจ้าตลาดที่กินรวบ)ให้ดูกันครับ เช่น 

 Microsoft ต้องการเป็นเจ้าตลาด OS ส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วย
โปรแกรม Windows ซึ่งในช่วงแรกเริ่มจะต้องพยายามดึงคนให้มาใช้งานให้ได้ 
มากท่ีสุด เปิดให้มีการก้อปปี้ โปรแกรมไปใช้ฟรีได้อย่างเต็มที่ จนคนติดใจใช้กันไป
ทั่วโลกและได้เป็นเจ้าตลาดในที่สุด

 Visa ชื่อนี้คนท่ีใช้บัตรเครดิตต้องรู้จักกันทุกคน หลายคนอาจจะมีบัตร
เครดิตของวีซ่าคนละหลายๆ ใบ ซึ่งอาจจะมาจากสถาบันการเงินหรือธนาคารที ่
ต่างกัน แต่ก็ไม่มีปัญหาในการช�าระเงิน เพราะทุกร้านค้าที่รับบัตรเครดิตก็จะต้อง
รับบัตรเครดิตของวีซ่าทั้งนั้น จึงท�าให้ผู้ใช้บัตรที่มีสัญลักษณ์วีซ่าสะดวกสบาย จึง
ใช้กันจนแพร่หลายจนได้เป็นเจ้าตลาดอันดับหนึ่ง

 มาดูตัวอย่างในไทยกันบ้าง แอพ Line เป็นโปรแกรมแชตที่ได้รับความนิยม
สูงสุดในไทย เชื่อว่าผู้ใช้สมาร์ทโฟนแทบทุกคนจะต้องมีแอพ Line นี้อยู่ในเครื่อง  
ผู้ใช้ Line ใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการแชตหรือโทรผ่าน Line 
ในไทยมีผู้ใช้งาน Line กว่า 42 ล้านคน (ข้อมูลปี 2018) เป็นอันดับหนึ่ง และ Line 
ในประเทศไทย ท�าก�าไรได้งดงามมาตลอด

 จากตัวอย่างข้างต้น จะสังเกตุได้ว่าธุรกิจที่ต้องให้ความส�าคัญกับส่วนแบ่ง
ตลาดเป็นอันดับหนึ่ง หรือถือเป็นหัวใจในการแข่งขันเลย คือธุรกิจที่ต้องการครอง
ความเป็นมาตรฐานเพ่ือบังคับให้กลุ่มลูกค้าต้องใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน
เท่านั้น หากไม่ใช้ก็จะไม่สามารถสื่อสารหรือท�าธุรกรรมร่วมกับคนอื่นๆ ได้ 

พิจารณาให้ดี
แล้วถ้าถามว่า 7-11 ท่ีเป็นเจ้าตลาด Convenient Store ในไทย ถือว่าเป็นธุรกิจ
ประเภท Network Externality ด้วยไหม 

ค�าตอบก็คือ ไม่ใช่ครับ เพราะ 7-11 ไม่ได้เป็นมาตรฐานในการเป็นความสะดวกซื้อ 
เพราะลูกค้าสามารถไปซื้อสินค้าต่างๆ กับเจ้าไหนก็ได้ ถ้าอยู่ใกล้ที่อยู่ แต่ที่ 7-11 
เป็นเจ้าตลาด เพราะความสามารถในการเดิมเกมส์การตลาด การบริหารด้าน  
logistic และความสามารถในการขยายสาขาให้ครอบคลุมจุดยุทธศาสตร์ในท�าเล
ต่างๆ ได้มากที่สุด

ดังนั้นการที่ Lazada และ Grab (ที่ยก
ตัวอย่างไปในตอนที่แล้ว) ให้ความส�าคัญ
กับการแย่งส่วนแบ่งการตลาดให้มากที่สุด 
จนยอมขาดทุน ด้วยหวังจะเป็นเจ้าครอบ
ครองตลาด จึงอาจเป็นยุทธศาสตร์ที่ ไม่ 
ถูกต้อง เพราะธุรกิจของ Lazada และ 
Grab ไม่ได้เป็นธุรกิจประเภท Network 
Externality จึงไม่จ�าเป็นต้องจ่ายเงินซื้อ
ส่วนแบ่งการตลาดหรือต้องทุ่มงบโฆษณา
สุดตัวขนาดนั้นครับ 

ดังนั้นหาก Lazada และ Grab ค่อยๆ ปรับ
เรื่องการทุ่มเงินซื้อส่วนแบ่งการตลาดและ
ทุ่มงบโฆษณา และหันไปปรับปรุงบริการ
ด้านอื่นๆ ให้เหนือกว่า ก็จะท�าให้กลับมาท�า
ก� า ไร ได้ครับ ปล่อยให้คู่ แข่งขาดทุนไป
เรื่อยๆ แล้วค่อยซัดกลับตอนนั้น จะดีกว่า 
(อาจได้ส่วนแบ่งการตลาดน้อยลงหน่อย 
แต่ก�าไร ..ดีกว่าไหมครับ)

หากธุรกิจหรือบรรดาสตาร์ทอัพรายใด 
มีความฝันและความหวังอยากจะได้ เป็น 
เจ้ าตลาดในธุ รกิจของตนเอง และ ได้
กระโดดเข้าไปในธุรกิจประเภท Network 
Externality ก็ต้องคิดให้รอบคอบ คิดให้
หนักนะครับ เพราะนอกจากจะต้องมีทุน
หนักแล้ว จะต้องดูและวิเคราะห์ด้วยว่า 
คู่แข่งท่ีอยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกัน เป็น
ประเภทมือหนักทุนหนักเหมือนกันหรือไม่ 
เพราะอาจจะรบกันจนพังไปข้างหนึ่งหรือ
อาจจะพังไปด้วยกันก็ได้ เพราะความเส่ียง
สูงมากๆ หากคุณอยู่ในธุรกิจที่ “ส่วนแบ่ง
การตลาด” คือหัวใจของการอยู่รอดครับ

แต่หากไม่ ใช่ ธุ รกิ จประ เภท Network  
Externality ก็อย่ากระหายในเรื่องการ
ต้องแย่งส่ วนแบ่งการตลาดให้ ไ ด้มาก 
ที่สุดเลยครับ เพราะคุณไม่จ�าเป็นต้องมุ่ง
ในเรื่อง “ส่วนแบ่งการตลาด” มากจนเกินไป 
แต่ให้มุ่งไปที่ “ส่วนแบ่ง(ความสามารถ)ใน
การท�าก�าไร” จะดีกว่า เพราะจะท�าให้ธุรกิจ
ของคุณมีก�าไรและแข็งแกร่งในะระยะยาว
ได้มากกว่าครับ   ©TAC



เพราะสิ่งที่ เราพบเห็นจนคุ้นชินกลับ
เป็นการพร�่าบ่นจากผู้คนในที่ต่างๆ เริ่ม
จากที่บ้าน ที่ท�างาน ในวงสังคมต่างๆ 
สื่อหลากหลายช่องทาง รวมไปถึง การ
ร ะบายปัญหาชี วิ ตที่ บ่ งบอกว่ าขาด 
ความสุขที่ เ ห็นกันแพร่หลายในโลก
ออนไลน์ 

จึงเป็นเร่ืองให้ฉุกคิดและเกิดเป็นค�าถาม
ในใจว่า เราต้องท�าอย่างไร? จึงจะ 
หลุดพ้นจากอาการขาดความสุข ที่ 
คอยบัน่ทอนเหลา่นี ้และมชีวีติทีม่คีวามสขุ
ได้มากข้ึนตามที่เราต้องการ

เรามาร่วมกันค้นหาค�าตอบ เพ่ือเป็น
แนวทางน�าเราไปสู่ความสุขกันนะคะ 

เมื่อพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลก็จะได ้
ค�าตอบพ้ืนฐานที่เราอาจไม่เคยคิดถึง
เลยก็เป็นได้ นั่นคือ “ความเคยชิน” 
ของเรานั่นเอง จากที่เกริ่นข้างต้น เรา
ชินกับการพร�่าบ่น เราชินกับความคิดลบ 
เราชินกับอาการขาดความสุข มีให้เห็น
อยู่ทั่วไปในแต่ละวัน

Work With Joy
วิระมน มาสุข

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์
วิทยากรที่ปรึกษา TRIS Academy of Management
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ความสุขสร้างได ้
ง่ายกว่าที่คิด

“ความเคยชิน” น�าพาเราให้ตกอยู่
ในวังวนแห่งความทุกข์แทบไม่ได้
ตั้งตัว กับดักนี้มีอานุภาพท�าให้เรา
เผลอหรือลืมไปเลยว่า จริงๆ แล้ว 
เ ร าต้ องการคว ามสุ ขน ะ ไ ม่ ใ ช ่
ความทุกข์ 

หากเป้าหมายเรา คือ ความสุข 
แต่ปล่อยให้ชีวิตเราขลุกอยู่กับ
ความทุกข์ แสดงให้เห็นว่าสิ่งท่ีเรา
ท�ามันขัดแย้งกับส่ิงที่เราต้องการ 
จึงท�านายได้ไม่ยากเลยว่า โอกาส
ที่ เ ร า จ ะ ไ ด้ พ บ ค ว า ม สุ ข นั้ น มี 
มากน้อยเพียงใด

เพ่ือให้เราเข้าถึงความสุขได้ตามที่
ตั้งใจ เราจึงต้องสร้างเส้นทาง
เดินใหม่ ให้ เราเดินไปสู่ความสุข 
กันนะคะ หนึ่งในวิธีการท่ีจะท�าให้
เรามีความสุขได้มากขึ้นก็คือ “การ
จดจ่ออยู่กับความสุข” นั่นคือ 
เราต้องการสิ่งใด ให้เราจดจ่อไป
ที่สิ่งนั้น

“ความสุข” คือความปรารถนาสูงสุดของทุกคน แต่สิ่งที่เราพบเจอในแต่ละวันนั้น 
มันช่างไกลห่างจากความปรารถนาข้อนี้เหลือเกิน 
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วิธีการจดจ่ออยู่กับความสุข ท�าได้ง่ายๆ ดังนี้ค่ะ

    1. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน  
ด้วยการบอกตัวเองว่า เราจะ
จดจ่ออยู่กับความสุข ในเรื่องใด 
เ วลา ไหน   กั บ ใคร  อย่ า ง ไ ร 
ตัวอย่างเช่น เช้านี้ฉันจะท�างาน
อย่างมีความสุข วันน้ีฉันจะสร้าง
ความสุขให้กับลูกค้า ฉันจะย้ิมให้
มากขึ้น ฉันจะเป็นหัวหน้าอารมณ์
ดี ฉันจะกล่าวชื่นชมลูกน้องเพ่ือ
ขอบคุณเขาที่ต้ังใจท�างาน ฉันจะ
ควบ คุมค� า พูด ให้ ดี ไ ม่ บ่ น ไ ม่ ว่ า 
คน อ่ืนง่ ายๆ เหมื อนที่ ผ่ านมา  
วั น น้ี เ ลิ ก ง า น ฉั น จ ะ ไ ป อ อ ก 
ก�าลังกาย เย็นนี้ฉันจะโทรหาแม่
และถามว่าท่านสบายดีไหม

    2. ลงมือท�าด้วยใจท่ีจดจ่อ ด้วย
การดูแลความคิดและพฤติกรรม
ของเราให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ที่เราตั้งใจไว้

    3 .  ประเมินความสุข ด้วยการ
เช็คความรู้สึกของตนเอง ว่าเรามี
ความสุขมากขึ้นหรือไม่  

การน� า ขั้ นตอน เหล่ านี้ ม าปรั บ ใช้ 
เป็นการสร้างเส้นทางแห่งความสุข
ให้กับชีวิตเราค่ะ เมื่อเราจดจ่ออยู่กับ
ความสุข และท�าให้บ่อยจนติดเป็น
นิสัย เราจะสามารถเข้าถึงความสุข
ได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆ จนเราเองต้อง
ประหลาดใจ เพราะแม้แต่เหตุการณ์
รอบตัวที่เรามักจะเห็นแต่ความทุกข์ 
เราก็จ ะสามารถมองเห็นมุมแห่ง
ความสุขได้มากขึ้น ที่ส�าคัญ ความ
สุขที่เราสร้างขึ้นมายังสามารถส่ง
ต่อไปสู่คนอื่นได้ด้วยการรับรู้ถึง
ความรู้สึกดีๆ ร่วมกันค่ะ

ระดับความสุขวัดได้จากความรู้สึก
ส่วนตัวของแต่ละบุคคล 

ซึ่งเราเท่านั้นจะบอกได้
ว่าเรามีความสุขมาก
น้อยเพียงใด เมื่อ
เรารู้วิธีการที่จะ
น�าเราไปสู่ความ

สุขแล้ว ขอให้ ใ ช้
สิทธิพิเศษนี้ ในการ
เลือกคิดและเลือก
ท�าสิ่งใดๆ ท่ีจะน�าพา
เ ร า ไ ป สู่ ค ว า ม สุ ข
ตามที่ ใจปรารถนา
นะคะ  ©TAC



 
 

 

   

   

for ISO 30401  

�������������ล�กกา�����า� ���จ�����������������������������า������ 
จาก����������า������������า�����กา�����า�า���า�กา�จ��กา���า����������ก����ลก

จาก Knowledge Associates International, UK �ล���������ก�����ก�า��� 
�������������จาก Knowledge Associates Japan 

Morning 
9:00-10:30 

ISO ����� (����) : Highlights and Requirements 
 Knowledge Management Systems 
 Key Requirements of ISO 30401 

10.45-12:00 
Workshop: Mini-Assessment for ISO 30401 Implementation Readiness 
 Effective Application of ISO 30401 
 Key Success Factors 

Mr. Ron Young 
Afternoon 
13:00 -14:15 

Workshop: Assessment Analysis and Discussion on Gaps Closure Actions 
Mr. Ron Young  
14:30-15:15 

KM in the Age of Innovation 
 Trends, Opportunities and Challenges 
 Case Studies from Japan 

Mr. Naoki Ogiwara 
�5:�� -�6:00 

Exchange Views and Q&A 
Mr. Ron Young, Mr. Naoki Ogiwara  
 

(All sessions will be conducted in English with Thai summary) 
 

Getting Ready  

Implementation 

12 July 2019 
Pathumwan Princess Hotel 

Mr. Ron Young  
Member of the BSI Innovation 
Management Committee and  

BSI Quality Management and Asset 
Management Committees &  

CEO of Knowledge Associates 
International, UK 

�������� ����าก�จ 
ที่ปรึกษา ทริส คอรป์อเรชั่น 

Mr. Naoki Ogiwara 
Managing Director, Knowledge 

Associates Japan Ltd. 



Green Book
กรีนบุ๊ค (2018)  

by Viggo Mortensen, Mahershala Ali

ภาพยนตร์ยอดเยี่ ยมที่ สุดแห่งปี  ผลงานโดยสอง 
นักแสดงมากฝีมือ วิกโก้ มอร์เทนเซน และ มาเฮอร์ชาลา 
อาลี กับเร่ืองราวของผู้ชาย 2 คน ที่มาจากโลก 2 ใบ 

คนหนึ่งเป็นคนขับรถชาวอิตาเลียน อดีตการ์ดเฝ้าผับ  
“โทน่ี ลิป” (วิกโก้ มอร์เทนเซน) ซึ่งได้รับการว่าจ้างให ้
ไป เป็นคนขับรถและผู้ ดู แลประจ� าตั ว นักเปีย โนผิว สี 
ระดับโลก “ดร. ดอน เชอร์ลีย์” (มาเฮอร์ชาลา อาลี) ทั้งสอง
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทั้งเชื้อชาติ สีผิว การศึกษา 
ชนชั้นฐานะ และอุปนิสัยใจคอ แต่สุดท้ายพวกเขาก็พบ
ทางสายกลางและปรับตัวอยู่ด้วยกันได้อย่างแฮปปี้  

สิ่งเดียวที่น�าทางทั้งคู่ตลอดทริปการทัวร์คอนเสิร์ต คือ 
กรีนบุ๊ค สมุดปกเขียว ซ่ึงนอกจากจะเป็นชื่อของหนัง
เรื่องนี้แล้ว ยังเป็นชื่อของคู่มือการเดินทางส�าหรับคน 
ผิวสีที่บอกถึงที่พัก ร้านอาหาร ที่สามารถใช้ได้ สะท้อนถึง
การเหยียดผิวในสังคมอเมริกา เม่ือหกสิบปี ท่ีแล้วได้ 
เป็นอย่างดี การด�าเนินเรื่องของหนังท�าออกมาได้ดี ดู
เพลิน ไม่น่าเบื่อ และยังสามารถเรียกเสียงหัวเราะได้อีก 
ท�าให้หนังเรื่องนี้ได้รับ 3 รางวัลออสการ์ ปี 2019 นี่คือ
ภาพยนตร์ยอดเย่ียม นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม  
นักแสดงน�าชายยอดเยี่ยม และบทภาพยนตร์ดั้งเดิม 
ยอดเย่ียม

พลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล
รองผู้อ�านวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ 
TRIS Academy of Management

Inspiring Movies

หนังสือเล่มนี้ได้ถูกวางบทบาทในการเป็นคู่มือทลายความเข้าใจผิด
ที่แพร่หลายเกี่ยวกับ “นวัตกรรม” ที่เป็นค�าส�าคัญร่วมสมัยที่สุด 
ในปัจจุบัน ซึ่งคนส่วนใหญ่นั้นจะเชื่อมโยงนวัตกรรมกับเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์ หรือการวิจัย ท�าให้มันมีความยิ่งใหญ่เกินความ
สามารถของคนทั่วๆ ไป แต่ความหมายของนวัตกรรม หรือ inno-
vation ตามพจนานุกรรม (Oxford dictionary) ว่า The action 
or process of innovating. A new method, idea, product, 
etc. ท�าให้นวัตกรรมนั้นอาจเป็นส่ิงใหม่ที่เกิดขึ้นได้รอบตัวในชีวิต
ประจ�าวันของเรา

สกอตต์ เบอร์คัน ผู้เขียนได้พบว่าสิ่งที่เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน 
หรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น มีอยู่มากมายจนอาจเรียก
ได้ว่าเป็น มายาคติเกี่ยวกับนวัตกรรม เขามาถ่ายทอดด้วยแนวทาง
การเล่าที่ชวนให้ร่วมคิดได้ตลอดเล่ม โดยเขาได้ให้นิยามที่คิดว่า 
มีพลังมากที่สุดของค�าว่านวัตกรรม คือ การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
ขนาดใหญ่ ซึ่งนิยามน้ีจะท�าให้คนที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจกับมุมมอง 
ของกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับภารกิจ เช่นถ้าเป็นการสร้างความ
เปลีย่นแปลงเชงิบวกกบัลกูคา้ ยอ่มเป็นนวัตกรรมของธรุกิจได ้เปน็ตน้

แต่ละบทในหนังสือเล่มนี้น�าเสนอมายาคติ 10 ประการที่แพร่หลาย
และสร้ างความเข้ า ใจผิดสูง สุด เกี่ ยวกับนวัตกรรม ดัง เช่น 
นวัตกรรมเกิดจากการปิ๊ งแวบ นวัตกรรมมีระเบียบแบบแผนชัดเจน 
นักประดิษฐ์ชั้นยอดมักฉายเดี่ยว หรือความคิดท่ีดีที่สุดย่อมชนะ 
เป็นต้น

แน่ใจหรือว่าส่ิงที่คุณเข้าใจเกี่ยวกับ “นวัตกรรม” นั้นถูกต้อง หาก
ยังไม่อ่านหนังสือเล่มนี้

The Myths of Innovation
มายานวัตกรรม  
เขียน Scott Berkun แปล สฤณี อาชวานันทกุล  
(ส�านักพิมพ์ Salt, มีนาคม 2562)

ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ
ผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาการจัดการ  
TRIS Academy of Management

Good Books



เรามักจะ ได้ ยินค� า ศัพท์ ใหม่ของก ลุ่ม
อาการต่างๆ ของคนยุคใหม่ เช่น FOMO 
(Fear of Missing Out) เป็นอาการกลัว
การตกกระแส กลัวว่าตัวเองจะพลาด
เรื่องราวข่าวสารอะไรไป ถ้าหากไม่เช็ค
มือถืออยู่เร่ือยๆ หรือค�าตรงข้ามอย่าง 
JOMO (Joy of Missing Out) คือ 
ค ว า ม รู้ สึ ก สุ ข ส บ า ย ที่ ไ ม่ ต้ อ ง รั บ รู้ 
ข่าวสารอะไร อาจรวมถึงการเบื่อหรือ
ตัดขาดสังคมโลกออนไลน์ ลดการใช้
อินเทอร์เน็ต และหันไปมีความสุขกับการ
ที่ ไ ม่ ต้ อ ง รั บ รู้ เ ร่ื อ ง ร า ว ใ น ส่ื อ สั งคม
ออนไลน์บ้าง 

ฉบับนี้ ก็มีค�าศัพท์ใหม่ในตระกูล Fear of 
มาให้ได้รู้จักกัน นั่นคือ FOPO ย่อมาจาก 

©TAC

Buzzwords
พลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล

รองผู้อ�านวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ 
TRIS Academy of Management

FOPOFOPO
Fear of Other People’s Opinion 
คือความกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไง
กับเรา ท�าให้เกิดความไม่มั่นใจที่จะ
ใช้ชีวิต พูดง่ายๆ ก็คือ แคร์ความ
รู้สึก ความคาดหวัง หรือสายตา
ของคนอื่นมากเกินไป จนบางครั้ง
เราสูญเสียการโฟกัสกับเรื่ องที่
ส�าคัญของเราไป เกิดความประหม่า 
และขาดความมั่นใจในตนเอง 

การยอมรับและรับฟงัความคิดเห็น
ของผู้อื่นถือเป็นคุณสมบัติที่ดีของ
คนที่ประสบความส�าเร็จ ส่ิงส�าคัญ
คือ เราต้องรู้จักคัดกรองความ
คิดเห็นเหล่าน้ันเสียก่อน ก่อนท่ีจะ
น�ามาปรับใช้ในชีวิตเราให้ดียิ่งข้ึน


