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Management Quotes

– Leonardo da Vinci
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ค�ำกล่ำวของลีโอนำร์โด ดำวินช่ี อัจฉริยะบุคคลแห่งศตวรรษที่ 15 ได้ถูกน�ำมำใช้น�ำเสนอประกอบโบร์ชัวร์โฆษณำ
ให้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล Apple II ของบริษัทแอปเปิ้ ล ตำมแนวคิดของสตีฟ จอบส์ อัจฉริยะบุคคล
อีกหนึ่งในศตวรรษที่ 20 ซึ่งได้เปิดตัวขี้นในช่วงเดือนเมษำยน ปี 1977 โดยได้แสดงถึงแนวคิดปรัชญาการ
ออกแบบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทแอปเป้ิลตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ปัจจุบันที่ล่วงเลยมำกว่ำ 40 ปี ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ของแอปเป้ิลยังคงอยู่ภำยใต้แนวคิดของ “ความเรียบง่าย” 
ที่ส่ือไปถึง “ความเป็นสุดยอดแห่งความเชี่ยวชาญที่แอปเป้ิลมีเหนือกว่าผู้อื่น” หรือคือกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม
อย่ำงต่อเนื่องตลอดมำนั่นเอง

แน่นอนว่ำควำมส�ำเร็จของแอปเปิ้ ล คือ กำรสะท้อนควำมเป็นนวัตกรของจอบส์ ที่ในช่วงระยะเวลำของเขำ 
ได้สร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงจัดระเบียบตลำดใหม่ ถึง 3 วงกำร ไม่ว่ำจะเป็นดนตรี (iPod) ภำพยนตร์ (Pixar) 
และโทรศัพท์มือถือ (iPhone) ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นกำรสร้ำงควำมเรียบง่ำยให้กับผู้บริโภคแทบทั้งสิ้น
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กำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจในระดับโลกปัจจุบัน มิใช่กำรมุ่งพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน หรือกระตุ้น
กำรผลิตและกำรใช้จ่ำยที่เป็นปัจจัยหลักอย่ำงเช่นในอดีตอีกต่อไป ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เริ่มมี
บทบำทสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่ำงเช่นข้ออ้ำงท่ีท�ำให้เกิดสงครำมกำรค้ำระหว่ำงประเทศมหำอ�ำนำจใน
ปัจจุบันอย่ำงท่ีเรำรับทรำบกัน

กำรจัดอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศจำกสถำบันชั้นน�ำ ไม่ว่ำจะเป็น WEF หรือ 
IMD ต่ำงก็มีปัจจัยองค์ประกอบมำกมำยนอกเหนือจำกด้ำนเศรษฐกิจโดยตรง โดยเฉพำะปัจจัย
เชิงสถำบันหรือโครงสร้ำงกำรสนับสนุนของภำครัฐ ที่จะมีประเด็นด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันและ
กำรให้สินบน ซึ่งเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับภำคธุรกิจเอกชนในกำรเป็น “ผู้ให้” หรือ “ผู้สนับสนุน” 
(WEF: Institutions Pillar/Incidence of Corruption, IMD: Government Efficiency/
Bribery & Corruption)

ส�ำหรับอันดับโลกจำกดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตหรือ Corruption Perception Index (CPI) ที่ปี
ล่ำสุดได้มีกำรประกำศเมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2562 นั้น ประเทศไทยมีคะแนนและอันดับลดลง
จากเดิม โดยมีคะแนนรวม 36/100 อันดับ 99/180 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ 43 
คะแนน นั่นคือภาพลักษณ์ของประเทศเราต�่ากว่าประเทศอื่นๆ กว่าครึ่งโลก

ที่ผ่ำนมำส่วนใหญ่น้ัน ภำคส่วนต่ำงๆ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมักจะมุ่งเป้ำไปยังองค์กร 
ภำครัฐ หรือส่วนรำชกำรเป็นหลัก โดยมีมำตรกำรในกำรป้องกันและตรวจสอบ รวมท้ังกำรปรำบ
ปรำมกำรทุจริตท่ีเข้มข้น อย่ำงไรก็ตำมเมื่อดูประสิทธิผลจำกอันดับของประเทศในด้ำน 
ภำพลักษณ์กำรทุจริตแล้ว อำจมองได้ว่ำยังไม่เพียงพอนัก ภำคธุรกิจเอกชนจะเป็นภำคส่วนที่
มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรป้องกันกำรทุจริตของภำครัฐ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุน
ให้บุคลำกรที่เป็นพลเมืองของประเทศมีควำมตื่นตัวและไม่ยอมรับพฤติกรรมกำรทุจริตได้ 
อีกทำงหนึ่ง

กำรให้ควำมรู้เพ่ือสร้ำงควำมตระหนัก รวมทั้งแรงกดดันทำงสังคมให้กับกิจกำรภำคธุรกิจเอกชน 
ถือเป็นมำตรกำรที่สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันที่ “ผู้บริโภค” เป็นศูนย์กลำงและมีอ�ำนำจต่อรอง 
โดยภำพลักษณ์และแบรนด์กลำยเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจของผู้บริโภคเป็น 
อย่ำงยิ่ง นี่ยังไม่นับรวมถึงกิจกำรที่จดทะเบียนอยู่ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งต้องค�ำนึงถึง “นัก
ลงทุน” ที่มีอิทธิพลกับกิจกำรเช่นเดียวกับกลุ่มลูกค้ำอีกด้วย

แรงกดดันเหล่านี้ จะช่วยให้องค์กรมี “จิตส�านึก” ที่ดีในการค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
มาก่อนประโยชน์ส่วนตน ที่จะมีบทบำทส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนควำมเปลี่ยนแปลงในค่ำนิยมและ
กำรปฏิบัติของบุคลำกร หำกขำดส่วนนี้แล้ว กำรจัดท�ำมำตรฐำนจริยธรรม จรรยำบรรณองค์กร 
หรือเอกสำรระเบียบปฏิบัติใดๆ ที่จะมีมำกมำยเพียงใด ก็ไม่สำมำรถหยุดยั้งกำรกระท�ำที่เข้ำไปมี
ส่วนร่วมในกระบวนกำรทุจริตคอร์รัปชันได้อย่ำงแน่นอน

Begin with the end in mind.

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

 “  คน ไม่มีทางหายไปหมด ค�าถามคือ คนเราจะต้องปรับตัวเองอย่างไร 
ให้อยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลง โลกของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะถูกน�ามาใช ้
ในธุรกิจกิจการของเรามากกว่า 
“

”
สวัสดีครับ ผ่ำนมำประมำณครึ่งปีของปี 2562 นี้แล้ว เป็นอย่ำงไร
บ้ำงครับ? ได้มีโอกำสทบทวนหรือเปล่ำว่ำท่ีดูไว้ต้นปีนั้น ถึงตอนนี้แล้ว
ตัวเรำควรต้องพัฒนำ ปรับปรุงตัวเองอย่ำงไรบ้ำง? 

ผมก�ำลังพูดถึงกำรที่ปัจจุบันนี้แนวปฏิบัติท่ีดีนั้น แต่ละคน ในทุกระดับ
ขององค์กร ตอ้งมกีำรพัฒนำปรบัปรงุตวัเองตำมแผนกำรพัฒนำของ
แต่ละคน ท่ีเรียกว่ำแผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development 
Plan, IDP) เหตุที่พูดเช่นนี้เพรำะปัจจุบันเรำได้ยินและรับรู้มำมำก 
ว่ำเทคโนโลยีจะมำแทนคน คนจะหำยไปจำกโลกแรงงำน ฯลฯ แต่คงจะ
ทรำบอยู่แล้วว่ำอย่ำงไรก็ตำม “คน” ไม่มีทำงหำยไปหมด ค�ำถำมคือ
คนเรำจะต้องปรับตัวเองอย่ำงไรให้อยู่ในโลกของกำรเปลี่ยนแปลง 
โลกของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะถูกน�ำมำใช้ในธุรกิจกิจกำรของเรำ
มำกกว่ำ 

ค�ำที่ใช้มำกเวลำพูดถึงเร่ืองนี้ คือ Skill กับ Reskill อย่ำลืมว่ำเรำพูด
ถึงทุกระดับขององค์กร ดังนั้น แม้แต่ระดับบริหำรก็ต้องมี ก็ต้องท�ำ 
และเมื่อพูดถึงกำรเปลี่ยนแปลง องค์กรท่ีดีในปัจจุบัน ก็จะบอกหรือ
ช้ีตัวหรือก�ำหนดคุณสมบัติของกลุ่มคนที่จะเป็นกลุ่มที่จะขับเคลื่อน 
สู่อนำคต สู่กำรเปลี่ยนแปลงและควำมท้ำทำย คนกลุ่มนี้เรำต้องกำร
พัฒนำหรือสร้ำงอะไรกับเขำบ้ำง? ทริสก�าลังพัฒนาโครงการที่จะ
สร้างคนกลุ่มนี้ขึ้นครับ เรำดูว่ำหลักๆ แล้ว หัวใจส�ำคัญของสิ่งที่จะ
ช่วยสร้ำงคนกลุ่มนี้ได้ มีด้วยกัน 3 ตัว เรียกว่ำ 3 Module ด้วยกัน  

Module แรก ได้แก่กำรที่เรำต้องให้เขำมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรน�ำ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ไปประยุกต์ จนเกิดนวัตกรรม และกำรท�ำทั้งหมด
ให้เป็นระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กรและใช้ประโยชน ์
จำกมัน 

Module ที่สอง คือกำรที่เขำเหล่ำน้ันต้องรู้จักเข้ำใจเทคโนโลยี โดย
เฉพำะดิจิทัลแบบง่ำยๆ แบบภำพรวมเพ่ือเข้ำใจและนึกภำพออกถึง
ผลกระทบและโอกำสที่จะมำพร้อมๆ กันกับธุรกิจกิจกำรของเรำ ซึ่ง
ตรงนี้พอพูดถึงธุรกิจแล้วเรำก็จะครอบคลุมถึงเรื่องของลูกค้ำใน 
โลกปัจจุบันยุคดิจิทัล โดย Module สองนี้จะน�ำไปสู่แบบจ�ำลองธุรกิจ 
(Business Model) ซึ่งส�ำคัญมำกว่ำเรำควรจะทบทวนอยู่เร่ือยๆ ว่ำ
เรำจะท�ำธุรกิจอย่ำงไรดี?  

Module สุดท้าย เกี่ยวกับสิ่งที่ว่ ำเรำท�ำทั้งหมดนี้ ให้องค์กร 
มีศักยภำพ เข้มแข็ง และยั่งยืน เพรำะฉะนั้น จะไม่พูดถึงกำร
เปลี่ยนแปลง กำรเปลี่ยนผ่ำน หรือ Transformation ไม่ได้ เรำจึง
แตะเรื่องนี้ด้วยในมิติเรื่องกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง และในมิต ิ
ของกำร Transform องค์กร 

ทั้ง 3 Module น้ี รูปแบบที่เรำพยำยำมท�ำ คือไม่ใช่แค่พูด บรรยำย 
หรือสอนเท่ำน้ัน แต่เป็นกำรแบ่งปันประสบกำรณ์ ชวนให้เรำคิด และ
ส�ำคัญที่สุด คือ ภำพใหญ่ของมันคืออะไร ไม่ใช่ลงรำยละเอียดและ
เทคนิคจ๋ำเกินไป ซ่ึงเมื่อพูดถึงภาพใหญ่ก็จะหมายถึงการเอาส่ิงที ่
ได้รับจากทั้ง 3 Module มาบูรณาการ เชื่อมโยง ร้อยเรียงกันจน
เห็น “ภาพใหญ่” จริงๆ และแน่นอนครับว่ำจะสมบูรณ์และได้ประโยชน์
จริงๆ ไม่ได้ ถ้ำไม่มีกำรเข้ำศึกษำดูงำนจำกของจริงและกำรลองท�ำ
เป็นงำนโครงกำรที่ เรำสำมำรถที่จะน�ำเสนอกับผู้บริหำร/คณะ
กรรมกำร เพ่ือตัดสินใจน�ำไปใช้ได้ต่อไปด้วย และสุดท้ำยจบที่กำร 
Follow-up เป็นระยะๆ เพ่ือติดตำม ตอกย�้ำ และอยู่กับเขำอย่ำงต่อ
เนื่อง เพ่ือให้แน่ใจว่ำสิ่งที่พยำยำมพัฒนำและสร้ำงนั้นจะไม่หำย ไม่
ถูกกลืนไปกับกำลเวลำและกลับไปสู่บริบทเดิมๆ 

ที่ครั้งน้ีพูดถึงเร่ืองนี้ เพรำะจะชวนให้คิดครับ ว่ำกำรพัฒนำคนยัง
เป็นสิ่งส�ำคัญ เทคโนโลยี/หุ่นยนต์/ปัญญำประดิษฐ์ ไม่ได้ทดแทนคน
ได้ทั้งหมด และกำรจะสร้ำงคน พัฒนำคนส�ำหรับองค์กรในปัจจุบัน
เพ่ือขับเคลื่อนสู่อนำคต สู่กำรเปลี่ยนแปลงและควำมท้ำทำย เรำน่ำจะ
ต้องสร้ำงหรือพัฒนำเรื่องไหนบ้ำง? 3 Module ที่พูดถึง เป็นส่ิงที่
ทริสก�ำลังพัฒนำให้กับหน่วยงำนอยู่ แต่ถ้ำเป็นพวกเรำเองล่ะ? คิด
ว่ำจะเหมือนกันกับเจ้ำ 3 Module นี้ หรือจะแตกต่ำงกันอย่ำงไร? 
อยำกให้ลองคิดดูครับ แล้วตอบตัวเองว่ำท�ำไมถึงคิดอย่ำงนั้น? และ
ที่ส�ำคัญคือรูปแบบกำรสื่อสำร ถ่ำยทอด เพ่ือพัฒนำหรือสร้ำงล่ะ ควร
จะเป็นรูปแบบเช่นไร? เหมือนทุกครั้งครับ อยำกชวนให้ลองคิดดูแล้ว
ตอบตัวเองดู 

แล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ

ดร.ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์
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Sustainable Knowledge & 
Innovation Driven Organizations 

through  
the New ISO KM and Innovation 

Standards 

TRIS 
BREAKFAST  
TALK 
  
 

Ron Young  
• Former Chairman, BSI Knowledge 

Management Committee 
• Member of the BSI Innovation 

Management Committee and BSI Quality 
Management and Asset Management 
Committees  

• CEO of Knowledge Associates 
International, UK 

• ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีส่วนส าคัญในการพัฒนามาตรฐาน
การจัดการความรู้ฉบับแรกของโลกจาก 
Knowledge Associates International, UK 11 JULY 2019 

  
 

08:00-09:00 
• Registration & Breakfast 

(American Breakfast Set) 
 

09:00-11:00 
• The Knowledge & Innovation Driven 

Economy  
• Introducing a Knowledge &  

Innovation Driven Framework  
• Operational Knowledge as a Resource 

(Knowledge Management) and Strategic 
Knowledge as an Asset (Knowledge Asset 
Management) 

• ISO Principles Led Standards and 
Requirements  

• One Sustainable, Holistic and Integrated 
Management System 

 
ถาม-ตอบ แลกเปล่ียนเรยีนรู้ ร่วมดว้ย ดร.บญุดี บญุญากิจ 
ผู้เช่ียวชาญด้านการจดัการความรู้และทีป่รึกษา ทริส คอร์ปอเรชั่น 
 
(Served with free flow coffee or tea) 

SCHEDULE 
  
 

ลงทะเบยีนผา่นระบบออนไลนไ์ดท้ี ่  
http://tam.tris-db.com/index.php/2018         
หรอืที ่www.trisacademy.com 
 

 
 Register here 

การช าระคา่ลงทะเบียนสมัมนา กรณุาตรวจสอบคา่ธรรมเนยีมกอ่นการโอน
และโอนคา่ธรรมเนยีมลว่งหนา้ กอ่นวนัสมัมนาอยา่งนอ้ย 15 วนั  
 
ส่ังจ่ายเช็คในนาม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด” หรือโอนเงินผ่าน 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาส านักงานใหญ่ สีลม  
ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์  
เลขที่ 101-468967-1  
สถาบันวิทยาการจดัการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม  
(VAT 7%) เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0105536041711 
 
ส่งส าเนาหลกัฐานการช าระเงนิ ระบชุือ่งานสมัมนา และชือ่หนว่ยงาน  
ส่ง Email: trisacademy@tris.co.th  
 
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์  
ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 
• กรุณาแจ้งรายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาแทน หรือกรณยีกเลิก กรุณาแจ้งเป็น 
ลายลักษณ์อกัษร ก่อนวันอบรมสัมมนา 7 วัน มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสทิธิ์ในการ
เก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนยีม 

 

Date/Time:  วันที ่11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00–11.00 น. 
Venue: Sarocha Room, Siam Kempinski Hotel Bangkok 
 
Fee:  5,900.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม VAT 7%)  

(With American Breakfast Set and Coffee) 

สมัครก่อน 14 มิถุนายน 2562 ได้รับส่วนลดเพ่ิม 10% 
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถน าไปลดหย่อนภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลได้ 200% 
 
Contact:  
คุณวีรินทร์ T: 02-032-3000 (ext. 8405)  
M: 084-639-4299  
คุณพลอยณิชชา T: 02-032-3000 (ext. 8401)  
M: 098-465-4429  
Email: trisacademy@tris.co.th 
 
 
 

 
 



www.trisacademy.com

News

หลักสูตรการบริหารความเส่ียงองค์กร
Organizational Risk Management
28 พฤษภำคม 2562
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สรา้งภมูคิุม้กนัองค์กร 

รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ

กองบรรณาธิการ



เมือ่วนัที ่29 มกรำคมทีผ่ำ่นมำ องคก์รเพ่ือควำมโปรง่ใสนำนำชำต ิ(Transparency International, 
TI) ไดเ้ผยแพรด่ชันชีีวั้ดกำรรบัรูก้ำรทจุริต (Corruption Perception Index) หรือ CPI ประจ�ำปี 
2018 ซึ่งปรากฏคะแนนของประเทศไทยเท่ากับ 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
โดยเป็นอันดับที่ 99 ลดลงจำกอันดับที่ 96 เมื่อปี 2017 ซึ่งได้คะแนน 37 คะแนน ทั้งนี้จำกผล
ส�ำรวจพบว่ำ 2 ใน 3 ของประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก ได้คะแนนต�่ำกว่ำ 50 คะแนน หรือเฉลี่ยแล้ว
ได้เพียง 43 คะแนน โดย TI ซึ่งมีส�ำนักงำนใหญ่อยู่ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ได้พยำยำม
ชี้ให้เห็นว่ำ หลำยประเทศส่วนใหญ่ยังไม่สำมำรถแก้ปัญหำกำรคอร์รัปชันได้อย่ำงต่อเนื่อง  
จนส่งผลให้เกิดวิกฤติปัญหำต่อกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยทั่วโลก ซึ่งนับแต่ปี 2012  
มีเพียง 20 ประเทศที่ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด และมี 16 ประเทศ ได้คะแนนลดลง 
อำทิ ออสเตรเลีย ชิลี มอลตำ ตุรกี และเม็กซิโก ส่วน 5 ประเทศที่ต้องเฝ้ำจับตำมอง ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกำ ฮังกำรี และบรำซิล

Patricia Moreira ผู้อ�ำนวยกำร TI ระบุว่ำ “คอรัปชั่นเป็นตัวท�ำลำยประชำธิปไตย น�ำไปสู่วงจร
อุบำทว์ที่บั่นทอนท�ำลำยสถำบันประชำธิปไตย และในทำงกลับกันสถำบันประชำธิปไตยที ่
อ่อนแอก็ไม่สำมำรถควบคุมกำรทุจริตได้เช่นกัน” ทั้งนี้ หำกเทียบข้อมูลจำก Transparency 
International ระหว่ำงปี 2014 -2018 พบว่ำดัชนีคอรัปชั่นของประเทศไทยนั้น “แย่สุด” เพียง
ปีเดียว คือปี 2016 ได้คะแนนลดลงที่ 35 คะแนน ขณะที่ระหว่ำงปี 2014-2015 นั้นไทยได้คะแนน
คงที่ 38 คะแนน ส่วนปี 2017 คะแนนดีขึ้นที่ 37 คะแนน และในปีล่ำสุดนี้ได้ 36 คะแนน
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การพัฒนาระบบป้องกัน 
การทุจริตเชิงรุกกับ 
ภาคธุรกิจเอกชน
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตแห่งชำติ หรือส�ำนักงำน ป.ป.ช. ซึ่งเป็น
ห น่ ว ยง ำนหลั ก ใ นก ำ ร ต่ อต้ ำ นก ำ รทุ จ ริ ต แ ล ะ ม ี
เป้ำหมำยในกำรยกระดับ CPI ของประเทศ ได้ก�ำหนด
ยุทธศำสตร์ด�ำเนินกำรที่เข้มข้น โดยเฉพำะกำรพัฒนำ
ระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกที่ ได้พัฒนำเครื่องมือ 
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการ 
ด�าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ” มำอย่ำงต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 

อย่ำงไรก็ตำม กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือจำกทุก 
ภำคส่วนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบอย่ำง 
เข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมำตรฐำน
ควำมโปร่งใสเทียบเท่ำสำกลนั้น ภาคธุรกิจเอกชน 
นับว่าเป็นภาคส่วนหนึ่งท่ีมีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่ง 
ต่อการป้องกันการทุจริตของภาครัฐ รวมทั้งเป็นส่วน
หนึ่งที่สามารถสนับสนุนให้บุคลากรที่เป็นพลเมือง
ของประเทศมีความตื่นตัวและไม่ยอมรับพฤติกรรม
การทุจริต และอาจน�าไปสู่การมี ส่วนร่วมในการ 
ตรวจสอบการทุจริตด้วย

ในกำรนี้  ส� ำนักงำน ป .ป .ช .  จึง ได้ร่ วมกับ  ทริส 
คอร์ปอเรชั่น ศึกษำและพัฒนำเครื่องมือที่ส�ำคัญ 
ในกำรผลักดัน ส่ง เสริม ให้หน่ วยงำนภำคธุ รกิจ 
เอกชน มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส ไม่เข้ำร่วมกำร
ทุจริตต่ำงๆ ซ่ึงถือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต 
เ ชิ ง รุ ก ได้ เ ป็ นอย่ ำงดี แล ะยั ง เ ป็นกำรจ ะช่ วยลด 
โอกำสกำรทุ จริตของหน่ วยงำนภำค รัฐที่ มี ภ ำค 
ธุรกิจเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมด�ำเนินกำร ซึ่งได้เริ่ม
ด�ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561



เครื่องวัดระดับภูมิคุ้มกันการทุจริต 
ขององค์กรเอกชน

VPAC (Verified Private company for Anti-Corruption) 
เป็นเคร่ืองมือที่ถูกพัฒนำขึ้นภำยใต้แนวคิด 4 ประกำร ได้แก่ 
1) เน้นกำรให้ควำมรู้เก่ียวกับกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับกำร
ทุจริต ซึ่งองค์กรเอกชนควรหรือจ�ำเป็นต้องปฏิบัติตำม  
2) สำมำรถใช้ข้อมูลที่ ได้จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรในกำร 
ส่งเสริมภำพลักษณ์ขององค์กรภำคเอกชน ในด้ำนกำรเป็น
องค์กรที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส ควบคู่ไปกับเกณฑ์
มำตรฐำนหรือรำงวัลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) ใช้วิธีกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลจำกหลำยแหล่ง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำ ข้อมูลท่ีได้
น่ำเชื่อถือ สำมำรถน�ำไปใช้อ้ำงอิงต่อได้ในระดับสำกล และ 
4) ส�ำนักงำน ป.ป.ช. สำมำรถน�ำข้อมูลนี้ไปเทียบเคียงกับ
ข้อมูลภำครัฐ และรวบรวมเป็นข้อมูลระดับชำติได้ต่อไป

ส�ำหรับหลักกำรส�ำคัญของเครื่องมือน้ี ได้แก่ 
การเป็นเครื่องมือที่ผสมผสานระหว่างการ
ปฏิ บัติ ต ามห ลักคุณธรรม  ( I n tegr i ty ) 
จริยธรรม (Ethics) และกฎหมาย (Law) ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต ที่ 
องค์กรเอกชนจ�าเป็นต้องปฏิบัติตาม มุ่งเน้น
การสร้างกลไกเพ่ือป้องกันความเส่ียงของ
ภาคเอกชน ที่อาจต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตของภาครัฐ  โดย เฉพำ ะที่ มี ผลตำม
กฎหมำย และท่ีส�ำคัญต้องมีควำมสอดคล้อง 
กับหลักกำร/แนวทำงปฏิบัติระดับสำกล และ
แนวปฏิบัติที่มีกำรด�ำเนินกำรอยู่แล้ว



องค์ประกอบ 4 มิติของ VPAC ประกอบไปด้วย 
1. Organizational Values of Integrity (V) ค่ำนิยม
องค์กรต่อต้ำนกำรทุจริต เป็นส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับ
คุณธรรมและจริยธรรมธุรกิจ โดยบริ ษัทมีค่ ำนิยม  
หลั กกำรที่ เ ป็ น เครื่ อ งก� ำ หนดแนวทำงกำรปฏิ บัติ 
ภำยในองค์กร ตลอดจนควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ คู่ค้ำ ผู้
ถือหุ้น และอื่นๆ ซึ่งต้องค�ำนึงถึงควำมถูกต้องตำม 
หลักจริยธรรมทำงธุรกิจ แนวทำง/มำตรฐำนกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตทั้งในระดับประเทศและสำกล 2. Business 
Practices & Operating Systems (P) แนวปฏิบัติที่
สอดคล้องกับค่ำนิยมต่อต้ำนกำรทุจริต เป็นส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินกำรตำมกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ
ที่ดีในระดับสำกล โดยบริษัทมีแนวทำงกำรปฏิบัติตำม 
ค่ ำนิยมองค์กร รวมถึงกำรด� ำ เ นินงำนในบริ ษัทที่
สอดคล้องกับกฎหมำย กฎ ระเบียบ เกี่ยวข้องกับกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต กำรติดสินบน และอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 3. Auditing & Compliance (A) กำร
ก� ำกับดู แลและตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดย
บริษัทมีกำรก�ำกับดูแลองค์กรตำมแนวทำง กำรปฏิบัติ 
ท่ีสอดคล้องกับค่ำนิยมต่อต้ำนกำรทุจริตและกฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีกระบวนกำรตรวจสอบภำยในที ่
มีคุณภำพ เพ่ือป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงท่ีอำจจะเกิด
ขึ้นจำกกำรท�ำผิดกฎหมำย หรือกำรเข้ำไปเกี่ยวข้องกับ
กำรทุจริต และ 4. Communication & Coalition 
(C) กำรสื่อสำรหลักกำรและแนวทำงกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตของบริษัทให้ทั่วถึง โดยบริษัทมีกำรส่ือสำรค่ำนิยม
และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่ำงท่ัวถึง รวมถึงเข้ำร่วม
เป็นสมำชิกหรือปฏิบัติตำมมำตรฐำนที่ดีเ ก่ียวกับกำร 
ต่อต้ำนกำรทุจริต

The Big Story

แหล่งข้อมูล 
    1. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
      กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย)
    2. บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (โครงกำรส่งเสริมมำตรฐำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส
       ในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำคธุรกิจเอกชน ร่วมกับส�ำนักประเมินคุณธรรมและควำม
       โปร่งใส ส�ำนักงำน ป.ป.ช.)
    3. Transparency International (TI) (Corruption Perception Index, CPI 2018)

“Governance is the exercise  
of political, economic and  
administrative authority  
necessary to manage a  
nation’s affairs.

ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้จำกกำรรวบรวมจำกผู้ มี 
ส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทหลำยฝ่ำย ได้แก่ 1) กำรประเมิน
ตนเองจำกฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หรือ ฝ่ำยก�ำกับดูแลกิจกำร 
ส�ำนักเลขำนุกำรบริษัท 2) กำรประเมินตนเองจำกพนักงำน
ภำยในองค์กร ทั้งระดับผู้บริหำรและพนักงำน 3) กำรประเมิน
ข้ อมู ลที่ เ ผยแพร่ สู่ ส ำธำรณะจำกผู้ ปร ะ เมิ นที่ ผ่ ำนกำร 
เห็นชอบจำกส�ำนักงำน ป.ป.ช. และ 4) กำรประเมินควำมเช่ือมั่น
จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ลูกค้ำ คู่ค้ำ หรือประชำชนทั่วไป

ทั้งนี้ VPAC จะมีควำมแตกต่ำงจำกเครื่องมืออื่นๆ ที่ส�ำคัญ
คือ VPAC  เน้นกำรตรวจสอบขั้นพ้ืนฐำนครอบคลุมกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย เพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรเกี่ยวข้อง
กับกำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย และ VPAC มีทั้งส่วนที่
องค์กรประเมินตนเอง และส่วนท่ีผู้ตรวจสอบภำยนอกตรวจ
สอบกำรด�ำเนินกำรจำกข้อมูลหลำกหลำยช่องทำง รวมท้ัง
กำรเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทต่อสำธำรณะ อำทิเช่น web-
site บริษัท แบบ 56-1 แบบ 56-2 (รำยงำนประจ�ำปี) เป็นต้น

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการยกระดับ CPI ของ
ประเทศได้
องค์กรภำคธุรกิจเอกชนจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องตระหนักถึงกำร
มีส่วนร่วมในกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต โดยมุ่งพัฒนำพ้ืนฐำน
องค์กรจำกภำยใน ทั้งค่ำนิยมบุคลำกร แนวปฏิบัติและกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ กลไกกำรก�ำกับตรวจสอบ และกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร โดยเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) 
วรวิทย์ สุขบุญ ได้กล่ำวภำยหลังกำรแถลงข่ำวกำรเปิดเผย CPI 
2018 ของ TI ว่ำ “เพ่ือเพ่ิมค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตและการลด
ปัญหาการทุจริต จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนในสังคม ต้องรวม
พลังกันสร้างสังคมที่ ไม่ทนกับการทุจริต โดยรัฐบาลต้องมี
เจตจ�านงในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ภาครัฐ
ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ภาคเอกชนต้องไม่ให้

ความร่วมมือในการให้ สินบน 
ทุกรูปแบบและมีการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ ภาค
ประชาสังคมต้องมีความตื่นตัว 
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ สร้างค่านิยม
สุจริต ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  ©TAC

“



“ถ้าอัตราการเปล่ียนแปลงภายนอกองค์กรเร็วกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร การล่มสลาย
ขององค์กรนั้นก็จะเกิดขึ้น” เป็นค�ำกล่ำวของ Jack Welch อดีต CEO ของบริษัท General Electric (GE)

ค�ำกล่ำวนี้ยิ่งเห็นภำพชัดเจนขึ้นมำกทุกวัน เพรำะเรำได้เห็นผลของกำรเปลี่ยนแปลง (Change) อย่ำงมำก
ท่ีเกิดขึ้นรอบๆ ตัวเรำ อันเป็นผลมำจำก Digital Disruption อย่ำงเช่นธุรกิจธนำคำรในยุคปัจจุบัน คือ 
Anyone can be bank “ใครก็เป็นธนำคำรได้” 

7-Eleven Banking Agent ตอนนี้เปิดให้ฝำก-ถอนเงินสดแบบดิจิทัล กำร Live สดเพ่ือขำยสินค้ำโลกออนไลน์ 
แม้แต่ชำวประมง เมื่อจับปลำได้ก็ Live สด เพ่ือขำยปลำบนเรือและขำยหมดตั้งแต่เรือยังไม่ถึงท่ำเรือเสียอีก 
GrabTukTuk ขับเคลื่อนด้วยพลังงำนไฟฟ้ำ สำมำรถเรียกรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ำผ่ำนแอพพลิเคชั่นได้ หุ่นยนต์บูรณำ
กำรเป็นพ่อครัว พนักงำนเสริฟ และเก็บเงินได้ไปพร้อมๆ กัน 

แต่อย่ำงไรก็ตำมถึงแม้จะมีหุ่นยนต์ต่ำงๆ มำทดแทนคน แต่ก็มีอำชีพใหม่ๆ ท่ีต้องใช้คนเกิดขึ้นมำกมำยพร้อม
ยุคดิจิทัลเหมือนกัน เช่น ต�ำรวจไซเบอร์ รักษำควำมปลอดภัยระบบดิจิทัล วิศวกรพัฒนำยำนยนต์ ยุคพลังงำน
ไฟฟ้ำ กำรวิจัยบิ๊กดำต้ำ บริหำรจัดกำรข้อมูลในโลกดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อและต่อยอดพัฒนำธุรกิจ แต่
บำงอำชีพท่ีเกิดขึ้นมำใหม่นี้ ก็อำจจะไม่มีควำมยั่งยืน เช่น อำชีพคนขับโดรน แต่อีก 5 ปีข้ำงหน้ำอำชีพคนขับ 
โดรนจะมีอีกหรือไม่ หำกโดรนในคอนนั้นเป็นรุ่นอัตโนมัติที่สำมำรถขับเคลื่อนเองได้ นักออกแบบเทคโนโลยี 
AR หรือ Augmented Reality Designer หรือเทคโนโลยีกำรผสมผสำนโลกเสมือนจริงก�ำลังเป็นที่นิยม 
หำกในอนำคตข้ำงหน้ำมีเทคโนโลยีท่ีมำแทน VR ได้ดีกว่ำ อำชีพเหล่ำนี้ก็จะหำยไปเหมือนกับอำชีพช่ำงเขียน 
Poster ติดโรงหนังในอดีต

นับจำกนี้ไปคนจะต้องก้ำวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลง และจะต้องเรียนรู้ตลอดเวลำ ในแง่ขององค์กรจะต้อง
มีคนสองกลุ่มที่ผสมผสานศักยภาพกันอย่างดี คือคนรุ่นเก่าที่มากประสบการณ์-สายสัมพันธ์ และคน 
รุ่นใหม่ที่เกิดในยุคของการทรานสฟอร์ม มีแนวคิดใหม่ๆ มีความสามารถหรือเข้าใจการใช้เทคโนโลยีในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจเป็นอย่างดี หำกองค์กรมีบุคลำกรท้ังสองกลุ่มที่ประสำนกันอย่ำงลงตัว ก็จะสำมำรถช่วยกัน
เปลี่ยนแปลงภำยในองค์กรให้ทันต่ออัตรำกำรเปลี่ยนแปลงภำยนอกองค์กรได้ ธุรกิจก็จะไม่หยุดชะงัก และ
สำมำรถด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้อย่ำงยำวนำน  ©TAC

IT & Digital
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Digital Transformation 
เปลี่ยนแปลงเร็วกว่ำท่ีคุณคิด

อรรณพ ด�ารงพาณิชกิจ
ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส ทริส คอร์ปอเรชั่น 

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนควำมมั่นคงสำรสนเทศและดิจิทัล



แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงด้านการดูแล
สุขภาพ (Healthcare) เป็นหนึ่งในความ
เ ป ลี่ ย น แปลงที่ ส่ ง ผ ลก ร ะ ทบต่ อ ชี วิ ต 
ความเป็นอยู่ของประชาชนมากที่สุด จาก
โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป รวมถึงการ
เกิดโรคเร้ือรังและโรคอุบัติใหม่ในปัจจุบัน  
ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านระบบ
สุขภาพและการดูแลสุขภาพของประชาชน 
ที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ความเปล่ียนแปลงด้าน
วิถีชีวิต (Lifestyle) และสังคม ส่งผลต่อ
แนวโน้มเชิงพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
ของคนรุ่ น ใ หม่  ซึ่ ง ล้ ว นมี อิ ท ธิ พลต่ อ
อุตสาหกรรม Healthcare และด้วยลักษณะ
ส�าคัญของอุตสาหกรรมนี้ ได้แก่ 1) เป็น
อุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยองค์ความรู้และ
เทค โน โลยี ใ นการขั บ เคลื่ อน  2)  เ ป็ น
อุตสาหกรรมที่ต้องการการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง 3) เป็นอุตสาหกรรมที่ประชาชน 
ทุ ก คนต้ อ ง ใ ช้ บ ริ ก า ร  แ ล ะ  4 )  เ ป็ น
อุตสาหกรรมที่ภาครัฐเข้ามามีบทบาทสูง 
แสดงให้เห็นถึง “พลวัต” “โอกาส” และ 
“ความจ�าเป็น” ของนวัตกรรมที่มีต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก
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นวตักรรมกบั 
Future of Healthcare

ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์
ผู้จัดกำรกลยุทธ์นวัตกรรม (Strategic Innovation Manager)

ส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ Innovation is the only way to win



ส�ำหรับอุตสำหกรรม Healthcare ท่ีเทคโนโลยีเข้ำมำมี 
บทบำทส�ำคัญในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและเร่งให้เกิด 
กำรยกระดับบริกำร หลำกหลำยแนวโน้มเทคโนโลยีในปัจจุบัน
เร่งให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงกับอุตสำหกรรมนี้ใน 3 ด้ำนหลัก 
ได้แก่

1. การจัดการข้อมูลทางการแพทย์ (Decentralization of 
Medical Information)
    • เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำมีบทบำทในกำรเช่ือมโยงและ
บริหำรจัดกำรข้อมูลทำงกำรแพทย์ของผู้ป่วย
    • เทคโนโลยี Blockchain ช่วยให้กำรรับ–ส่งข้อมูล
ทำงกำรแพทย์เป็นไปอย่ำงปลอดภัยและรวดเร็วมำกขึ้น
    • เทคโนโลยี Big Data, Machine Learning และ AI 
ถูกน�ำมำใช้วิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรแพทย์ เพ่ือยกระดับ
บริกำรและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรรักษำ
    • เทคโนโลยี IoT เช่ือมโยงกำรท�ำงำนร่วมกันของ
อุปกรณ์และเซ็นเซอร์อย่ำงสมบูรณ์ ทั้งกำรตรวจวัด กำร
แจ้งเตือน กำรประเมินควำมเสี่ยง และกำรตัดสินใจในกลุ่ม
เครื่องมือ 

2. รูปแบบบริการและเทคนิคในการรักษา (Personalized 
Treatment and Service)
    • อุปกรณ์ติดตำมข้อมูลแบบสวมใส่ (Wearable 
Sensors) ท�ำให้เกิดแนวโน้มกำรดูแลสุขภำพแบบ Health 
wellness well-being (HWW) ที่เปลี่ยนแปลงเชิง
พฤติกรรมในกำรดูแลสุขภำพระดับบุคคล
    • กำรตรวจและรักษำโรคจำกพันธุกรรม รวมถึง
โภชนำกำรเฉพำะบุคคล ท�ำให้เกิดกำรดูแลและรักษำโรค 
ตำมลักษณะเฉพำะบุคคล (Precision Medicine)
    • เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (AI) ช่วยยกระดับควำม
สำมำรถในกำรวิเครำะห์และวินิจฉัยโรคร้ำย ทั้งในระดับบุคคล
และในระดับกลุ่มประชำกร (Population Health Analytics)

3. การพลิกโฉมบริการสุขภาพสาธารณะ (Transformation 
of Public Health Service) 
    • แพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีประสิทธิภำพช่วยให้เข้ำถึงผู้รับ
บริกำรในตลำดได้มำกข้ึน รวมถึงวำงแผนด้ำนค่ำใช้จ่ำยและ
กำรประกันสุขภำพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    • แพลตฟอร์มช่วยในกำรรักษำทำงไกลช่วยลดต้นทุน
กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรแพทย์
    • กำรใช้ประโยชน์ข้อมูลทำงกำรแพทย์ส่งผลให้
พฤติกรรมและกำรตอบสนองของผู้รับบริกำรในกำรดูแล
สขุภำพเปลีย่นแปลงจำก Fee-for-Service เปน็ Value-Based 
Care

ปัจจุบันมีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม 
Healthcare ปรำกฏให้เห็นในหลำยรูปแบบ ทั้ง
นวัตกรรมเชิงธุรกิจ นวัตกรรมเชิงสังคมและ
นวตักรรมภำครฐั ตวัอยำ่งเชน่ กำรดแูลผูส้งูอำยุ
และผู้ป่วยติดเตียงตำมบ้ำน ซึ่งเป็นโจทย์ที่
พบเห็นได้มำกขึ้นในสังคมไทยยุคปัจจุบัน จึงมี
บริษัทและหน่วยงำนต่ำงๆ ให้ควำมสนใจใน
กำรน� ำ เสนอแนวทำงกำรแ ก้ ปัญหำ อำทิ  
แพลตฟอร์มออนไลน์ Health at Home บริกำร
ดูแลผู้สูงอำยุและผู้ป่วยท่ีส่งตรงถึงบ้ำน โดย
เชื่อมโยงควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร (ลูก
หลำนผู้สูงอำยุ) ให้สำมำรถเข้ำถึงผู้ให้บริกำร  
(ผู้ดูแลมืออำชีพ) 

นอกจำกน้ี ยังมีแนวคิดลักษณะเดียวกันใน 
รูปแบบธุรกิจเพ่ือสังคม (social business) ใน
โครงกำร Buddy Home Care ของมูลนิธิ
พัฒนำงำนผู้สูงอำยุ ที่นอกจำกบริกำรดูแลผู้ 
สูงอำยุแล้ว ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำ
ศักยภำพคนในพ้ืนที่ ให้มี ทักษะควำมสำมำรถ 
ในกำรเป็นผู้ดูแล เปิดโอกำสกำรจ้ำงงำนให้กับ
คนในพ้ืนท่ี หรือในกรณีของหน่วยงำนภำครัฐ
อย่ำง กองกำรพยำบำลสำธำรณสุข ส�ำนัก
อนำมัย กรุงเทพมหำนคร ที่มีกำรจัดตั้ง ศูนย์
ส่งต่อเพ่ือกำรพยำบำลต่อเนื่องที่บ้ำน (ฺBMA 
Home Ward Referral center) เพ่ือให้บริกำร
และให้ควำมรู้กับกลุ่มเป้ำหมำยในกำรจัดระบบ
กำรพยำบำลท่ีบ้ำนดุจโรงพยำบำล ใน 6 กลุ่ม
โรคเรื้ อรัง ผ่ ำนแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็น 
เครื่องมือ

จ ะ เห็ น ได้ ว่ ำควำม เปลี่ ยนแปลงเหล่ ำนี้ ถื อ 
เป็นโอกำสส�ำหรับผู้ประกอบกำร ในกำรพัฒนำ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริกำรรูปแบบใหม่  
แต่ ก็ เ ป็ นคว ำม ท้ ำท ำยด้ วย เ ช่ นกั น เพร ำ ะ 
กำรสร้ ำงสรรค์นวัตกรรมในอุตสำหกรรม  
Healthcare ต้องอำศัยเทคโนโลยีดิจิทัลและ
องค์ควำมรู้ด้ ำนกำรแพทย์เป็นอย่ำงย่ิง ผู้
ประกอบกำรจึงต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรใช้
เทคโนโลยีดังกล่ำวมำขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ 
และบริกำรนวัตกรรมของตน   ©TAC
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พลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล
รองผู้อ�านวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ 

TRIS Academy of Management

บางคนอาจ ไม่ รู้ ตั วด้ วยซ�้ า ว่ าก� าลั งตกอ ยู่ ใน
ความเครียด ฉบับที่แล้วเราได้น�าแบบประเมิน
ความเครียดมาให้คุณลองทดสอบกัน ระดับคะแนน
เป็นยังไงกันบ้างคะ และเมื่อคุณรู้ตัวว่าเครียดแล้ว  
เรามาใช้ 3A วิธีผ่อนคลายความเครียดกันค่ะ 

เทคนคิคลายเครยีดกบั 3A

Smart Work 



Altering การเปลี่ยนแปลง หมำยถึง
กำรลบหรือลดแหล่งที่มำของควำมเครียด 
โดยการเปลี่ยนบางส่ิงบางอย่าง สิ่งนี้อำจ 
เกิดขึ้นจำกกำรกระท�ำ เช่น กำรแก้ปัญหำกำร
สื่อสำร กำรจัดกำรเวลำ กำรวำงแผนล่วงหน้ำ 
กำรจัดระเบียบหรือกำรประสำนงำน ยก
ตัวอย่ำงเช่น หำกคุณเกิดควำมเครียดตอน 
วันก�ำหนดส่งงำนจวนเจียนใกล้เข้ำมำแล้ว  
คุณสำมำรถแก้ไขควำมเครียดนั้นได้ด้วยกำร
จัดระเบียบ และจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของงำน
ท่ีจ�ำเป็นส�ำหรับกำรท�ำให้งำนนั้นเสร็จสมบูรณ์ 
คุณอำจรับรู้ว่ำผู้ร้ำยที่แท้จริง คือ กำรผัดวัน
ประกันพรุ่งของคุณ ดังน้ันกำรเร่ิมงำนก่อน
หน้ำน้ีและกำรท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่องอำจช่วย 
ลดควำมเครียดได้

กำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ในบำงกรณี 
อำจช่วยลดควำมเครียดที่คุณรู้สึก ได้ทั้ ง 
ในปัจจุบันและอนำคต บ่อยคร้ังที่ระดับของ
ควำมเครียดจะยังคงอยู่ แต่จะน้อยกว่ำเดิม
ก่อนที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลง คุณอำจยังรู้สึก
ถึงควำมเครียดจำกธรรมชำติของคุณเอง 
ทีต่อ้งกำรท�ำงำนใหด้ ีแตข่นำดของควำมเครียด
จะลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้

Avoiding การหลกีเลีย่ง หมำยถงึ
ควำมสำมำรถในกำรลบตัวคุณเอง 
ออกจำกสถำนกำรณ์ที่ตึงเครียด หรือ
เ พ่ือค้นหำว่ำจะไม่อ ยู่ที่นั่นตั้งแต่แรก  
สิ่งน้ีเกี่ยวข้องกับสิ่งต่ำงๆ เช่น กำร
ปฏิเสธในบำงเรื่อง แค่พูดค�าว่า “ไม่” 
กำรมอบหมำยควำมรับผิดชอบให้คนอื่น 
หรื อกำรถอนสิ่ งที่ ต้ องค� ำ นึงถึงถ้ ำ 
คุณต้องกำรหลีกเลี่ยงคือ คุณตระหนัก
ว่ำ ส่ิงที่ เครียดบำงอย่ำงนั้นสำมำรถ 
หลีกเลี่ยงได้จริงและกำรรู้และเต็มใจที่จะ
ท�ำตำมขอบเขตที่คุณก�ำหนด

สมมติว่ำคุณถูกขอให้ท�ำงำนบำงอย่ำง 
ซึ่งคุณรู้ว่ำคุณไม่มีเวลำและพลังงำน
ส�ำหรับงำนดังกล่ำวและกำรเพ่ิมควำม 
รบัผดิชอบอืน่ๆ จะสร้ำงควำมเครยีดอยำ่ง
แน่นอน คุณสำมำรถพูดว่ำ “ไม่” และหลีก
เลี่ยงควำมเครียดนั้น หรือถ้ำช่วงนี้งำน
คุณเยอะมำกจนท�ำ ให้คุณคิดว่ำกำร
เตรียมอำหำรเย็นทุกคืนเป็นควำมเครียด
ทีเ่พ่ิมข้ึนมำอกีหนึง่เร่ือง คณุสำมำรถเลอืก
ที่จะสั่งอำหำรแทนกำรท�ำเองในช่วงนี้ 
เพ่ือหลีกเลี่ยงควำมเครียดท่ีเพ่ิมขึ้น

Accepting การยอมรับ เป็นสิ่งจ�ำเป็น
ในสถำนกำรณ์ที่คุณไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง
หรือหลีกเลี่ยงได้ กำรยอมรับไม่ได้หมำยควำม
ว่ำคุณหมดหนทำง แต่หมำยถึงคุณจะต้อง 
เตรียมตัว ให้พร้อมด้วยกำรสร้ำงควำม
ต้ำนทำนต่อควำมเครียดที่พบ ตัวอย่ำงควำม
ต้ำนทำน เช่น กำรพักผ่อน กำรออกก�ำลังกำย 
กำรท�ำสมำธิ กำรเปลี่ยนทัศนคติของคุณ กำร
สร้ำงระบบสนับสนุนที่แข็งแกร่งและกำรฝึก
เทคนิคกำรผ่อนคลำย เป็นต้น ด้วยกำรสร้ำง
ควำมต้ำนทำนน้ีของคุณผ่ำนกำรใช้เทคนิค 
ดังกล่ำว จะช่วยลดผลกระทบเชิงลบบำงส่วน
ของควำมเครียดได้ 

แม้ว่าความเครียดจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ มันก็มีข้อดีอย่าง
หนึ่ง คือ ความเครียดจะช่วยกระตุ้นและเพ่ิม
พลังให้คุณได้ ส่ิงส�ำคัญคือ ต้องตระหนักว่ำ
คุณจะไม่มีวันหมดหนทำง แม้ในสถำนกำรณ์
ที่ตึงเครียดที่สุด คุณสำมำรถรับมือและตัดสิน
ใจได้เสมอว่ำคุณจะใช้วิธีเปลี่ยนแปลง หลีก
เลี่ยง หรือยอมรับกับสถำนกำรณ์ที่ตึงเครียด
ที่คุณเผชิญอยู่   ©TAC



คิดเชิงสร้างสรรค ์
ใช้จริงอย่างไร
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Creative Ideation
นรกมล ชัยภักดี

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิทยำกำรจัดกำร 
TRIS Academy of Management

บทความทัง้ 3 ตอนทีผ่่านมาได้พาทุกท่านไปท�าความรูจ้กักับ Design Thinking วา่เป็นเครือ่งมอืการ
บริหารจัดการใหม่ๆ (ที่มีส่วนผสมของแฟช่ันเล็กน้อย) เพ่ือให้สามารถสร้างสรรค์วิธีการแก้ไข
ปัญหาใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใครท�าได้มาก่อน หรือเป็นปัญหาเรื้อรังที่วิธีการแก้ปัญหาที่เคยมีมา
นั้นไม่ท�าให้อะไรดีขึ้น ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจหรือสร้างความผูกพันกับลูกค้าได้ เหมือน
กับ Quote ของไอน์สไตน์ (ที่ไม่แน่ใจว่าไอน์สไตน์กล่าวไว้จริงหรือไม่) ว่า “Insanity : Doing 
the same thing over and over again and expecting different result : การท�าส่ิง
เดิมๆ ซ�้าแล้วซ�้าเล่า แล้วเฝ้าหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไป เป็นความบ้าอย่างหนึ่ง” 
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เรำจึงต้องชิงเปลี่ยนวิธีกำรคิดเสียก่อน หำกกำรคิด 
เชิงระบบไม่สำมำรถสร้ำงควำม Wow ให้แก่ลูกค้ำได้ ลอง
เปลี่ยนมำใช้พ้ืนที่ของกำรคิดแบบไร้ระเบียบบ้ำง ปล่อย
ควำมคิดให้กระจำยออกไปบ้ำงน่ำจะพบวิธีที่ดีขึ้น 

โดยเ ริ่มจำกท�ำควำมเข้ำ ใจลูกค้ำก่อน ใครคือกลุ่ม 
เป้าหมายหลักของคุณ? (Empathize) ประเด็นนี้
ส�ำคัญมำก ผู้เขียนพบว่ำหำกเรำคิดว่ำลูกค้ำคือใครก็ได้ 
อยำกดูแลทุกคนพร้อมๆ กัน เรำแทบจะไปต่อได้ยำก
มำก เพรำะไม่รู้ว่ำจะเข้ำใจใครกันแน่? แต่ถ้ำล๊อคเป้ำแล้ว 
จะท�ำให้เรำหำทำงไปต่อในกำรท�ำควำมเข้ำใจกับเป้ำหมำย
และบริบทรอบๆ ของเขำได้ 

ถ้ำจะให้ดีต้องเข้ำใจถึงวิธีกำรคิด กำรตีควำมของเขำ 
ที่มีต่อโลก  ส่ิงที่ท�าให้ เราเข้าใจเขาดีขึ้นคือการตั้ง
ค�าถาม “ท�าไม” ปัญหำที่เคยพบคือหน่วยงำนที่จ�ำเป็น
ต้องท�ำเรื่องนี้ เพรำะถูกสั่งมำอำจจะประสบควำมยำก
ล�ำบำกในกำรท�ำควำมเข้ำใจกลุ่มเป้ำหมำย เพรำะเม่ือ
ถำมท�ำไมต้องท�ำแล้ว ทุกอย่ำงจะกลับไปที่ จุดเริ่มต้น 
“มันเป็นนโยบำย” ผู้เขียนขออนุญำตแนะน�ำว่ำไม่ต้อง
ตกใจ เรำต้องพยำยำมฝืนควำมคิดของเรำเอง วำง
เหตุผลที่ต้องท�ำนั้นไว้ก่อน ลองคิดในมุมมองของกลุ่ม
เป้ำหมำยดู “ท�ำไมเขำต้องใช้ของๆ เรำ” ผู้เขียนเองพบ

ค�ำถำมนี้บ่อยมำก “ท�ำไมผมต้องซ้ือของคุณ” ถ้าตอบ
ค�าถามนี้ไม่โดน คุณจะไม่ได้ไปต่อ หมายความว่า มันคือ
การน�างบประมาณไปละลายทิ้ง หากยังฝืนท�า 

ขั้นตอนต่อๆ ไป คือ Define ระบุส่ิงที่ต้องการแก้ไข 
ระบุชัดแค่ไหน ต้องชัดขนำดที่ว่ำต้องบอกได้ว่ำผลลัพธ์
สุดท้ำยจะเป็นอย่ำงไร คล้ำยสิ่งใด มีขนำดเท่ำไร และ
ทุกคนในทีมต้องเห็นภำพร่วมกันเพ่ือให้คิดต่อได้ เงื่อนไข
ของขั้นนี้ คือต้องชัดจนสำมำรถวัดได้ พิสูจน์ควำมส�ำเร็จ
ได้เมื่อสร้ำงทำงแก้ปัญหำใหม่ขึ้นมำ ไม่ใช่แค่ “ปัญหำ
หมดไป” 

หลังจำกเห็นภำพร่วมกันแล้วจะมีเคร่ืองมือหลำยอย่ำงท่ี
ใช้ในขั้นตอนต่อไป Ideate ขั้นนี้ต้องกองอยู่ท่ามกลาง
ข้อมูล ค�ำส�ำคัญท่ีเรำได้มำจำกขั้นตอนท�ำควำมเข้ำใจ 
น�ำมำบิดด้วยเครื่องมือต่ำงๆ ให้เกิดไอเดียใหม่ เช่น 
SCAMPER (S คิดถึงสิ่งที่มีอยู่แล้ว หำสิ่งอื่นมำแทน, C 
รวมหลำยอย่ำงเข้ำด้วยกัน, A ปรับแนวคิดในมุมต่ำง ถ้ำ
เรำเป็น...เรำจะท�ำแบบนี้, M ปรับปรุงส่วนไหนได้อีกบ้ำง, 
P ลองคิดถึงกำรเอำไอเดียท่ีเกิดขึ้นไปใช้ในแนวทำงอื่นๆ, 
E ตัดบำงอย่ำงออกเผื่อจะดีขึ้น, R คิดกลับทิศกลับทำง) 

เขียนไอเดียเหล่ำนั้นเก็บไว้ (มันเยอะมำก) ประเมินไอเดีย 
เลือกไอเดียที่จะน�ำมำพัฒนำ โดยใช้มุมมองต่ำงๆ เช่น 

ควำมเป็นไปได้ x ควำมส�ำคัญ, ควำม WoW 
x งบประมำณที่ ใช้ ,  กำรผลัดกันให้

คะแนน ฯลฯ จากนั้นค่อยเข้า สู่
การพัฒนาตัวแบบ (Proto-

type) และน�ำตัวแบบไป
ทดสอบ ถ้ ำ เป้ ำหมำย

งง คุณต้องยอมรับ
และปรับมันจนกว่ำ
เป้ำหมำยจะซื้อ ไม่ใช่
ดันทุรังว่ ำสิ่ง ท่ีคุณ

คิดมำแล้วดีเลิศ 
เพรำะนั่นไม่ใช่
หนทำงของ 
D e s i g n 
Th inking 
เลย  ©TAC



Business Model

ความท้าทาย
ของกำรสร้ำงนวัตกรรมธุรกิจ

TRIS ACADEMY Club20

ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ
ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิทยำกำรจัดกำร  
TRIS Academy of Management

นักบริหารส่วนใหญ่ในปัจจุบัน เติบโตมา
ด้วยกรอบแนวคิดของการเติบโตและ 
การแข่งขนัภายใต้ 5 Forces ของ Michael 
E. Porter ที่มีมุมมองของการแข่งขัน
ประกอบไปด้วย 5 มิติส�าคัญ คือ การเข้า
มาของคู่แข่งขันรายใหม่ ผลิตภัณฑ์/
บริการทดแทน อ�านาจต่อรองของลูกค้า 
อ�านาจต่อรองของคู่ค้า และสภาวะการ
แข่งขันระหว่ างคู่ แข่ง ซึ่ งแ น่นอนว่ า
ทั้งหมดเป็นแนวคิดการมองการแข่งขัน
ในกรอบของอุตสาหกรรมหรื อการ
แข่งขันในปัจจุบัน 

Photo:
    1. Oliver Gassmann, Karolin Frankenberger 
& Michaela Csik (The St. Gallen Business Model 
Navigator)
    2. US recorded music revenues from 1978-2018 
https://www.ibtimes.com/infographic-us-music- 
industry-revenue-1978-2771840



จนเม่ือปี 2005 W. Chan Kim และ Renee  
Mauborgne ได้น�ำเสนอแนวคิด Blue Ocean 
Strategy ที่ไม่ได้มุ่งเน้นตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ท่ีมีอยู่ของตลำด แต่จะมุ่งสร้ำงควำมต้องกำรหรือ
อุปสงค์ใหม่ ไม่ให้สนใจและควำมส�ำคัญกับกรอบ 
กำรแข่งขันเดิมๆ ในอุตสำหกรรม ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์หรือคุณค่ำทั้งต่อองค์กรเองและลูกค้ำ 
โดยลูกค้ำก็จะได้ รับคุณค่ำที่ควำมแตกต่ำงจำก 
สินค้ำอื่นๆ ในตลำด ในขณะที่องค์กรก็จะลดต้นทุน
ในส่วนท่ีไม่จ�ำเป็น และน�ำไปสู่กำรเติบโตขององค์กร
ต่อไปในที่สุด

ความท้าทายอันดับแรกคือ การที่ไม่สามารถก้าวข้ามความโดดเด่น
ในธุรกิจของตนเองได้ เพรำะกรอบควำมคิดเหล่ำนั้น มักเป็นตัวหน่วง
เหนี่ยวหรือขัดขวำงควำมคิดใหม่ๆ 

เรำมักพูดกันเสมอว่ำภำพจ�ำของควำมส�ำเร็จในอดีต มักมีอิทธิพลต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงไปตำมควำมคิดใหม่ๆ ท่ีมีเข้ำมำ สิ่งท่ีสร้ำงรำยได้ท่ีดี
และคู่แข่งขันในปัจจุบัน จะเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในควำมคิดของฝ่ำยบริหำร 
กำรแข่งขันเพ่ือสร้ำงควำมเติบโตให้กับกิจกำรจึงยังคงมุ่งอยู่ ใน 

กรอบของห่วงโซ่คุณค่ำในอุตสำหกรรมเท่ำนั้น หลำยครั้งที่ธุรกิจ 
มั กจ ะป ฏิ เสธควำมคิ ดนอกกรอบ ท่ี ริ เ ริ่ ม ม ำจำกภำยนอกหรื อ
อุตสำหกรรมอ่ืน เพียงเพรำะเข้ำใจไปเองว่ำ ตัวเองอยู่ในอุตสำหกรรม
มำอย่ำงยำวนำนและมีควำมเข้ำใจในอุตสำหกรรมนี้มำกกว่ำใคร บำง
ครั้งถูกเรียกว่ำ “not invented here” syndrome

สัญญำณที่ส�ำคัญคือ หำกกิจกำรเริ่มมีรำยได้จำกธุรกิจปัจจุบันเป็น
แนวโน้มขำลงเมื่อใด นั่นคือถึงเวลำแล้วท่ีจะต้องมีโมเดลธุรกิจใหม่ ซึ่ง
ถ้ำยังคงไม่ท�ำอะไร ก็จะเข้ำสู่วงจรที่กิจกำรจ�ำต้องตัดลดค่ำใช้จ่ำยที่
เป็นต้นทุน รวมถึงกำรปรับโครงสร้ำงลดจ�ำนวนคน เพ่ือไม่ให้กิจกำร
ต้องเข้ำสู่กำรล้มละลำยในที่สุด

ตัวอย่ำงที่ดีส�ำหรับกรณีนี้ในโลกธุรกิจก็คือ โกดัก (Kodak) ที่สุดท้ำย
แล้วต้องเข้ำสู่ภำวะล้มละลำยในปี 2012 อันเนื่องมำจำกไม่สำมำรถ 
ก้ำวข้ำมควำมโดดเด่นในธุรกิจของตนเองได้ในช่วงเวลำที่เหมำะสม 
อย่ำงที่เรำทรำบกันว่ำแท้ที่จริงแล้ว กล้องถ่ำยรูปดิจิทัลเครื่องแรกของ
โลกก็ถูกพัฒนำขึ้นในศูนย์วิจัยของโกดักในปี 1975 ซึ่งขณะนั้นบริษัท
อยู่ในช่วงท่ีรุ่งเรืองจำกรำยได้หลักที่เป็นกำรขำยฟิล์มและธุรกิจร้ำน 
รับล้ำงอัดรูปจำกฟิล์มนั่นเอง และเมื่อเข้ำสู่ในปี 1999 ที่โลกเริ่มรับรู้
ถึงเทคโนโลยีกำรถ่ำยรูปแบบใหม่ที่เป็นดิจิทัล บริษัทยังคงเชื่อมั่นใน
เทคโนโลยีกำรถ่ำยรูปแบบดั้งเดิม โดยคำดกำรณ์ว่ำเทคโนโลยีใหม่นี้
จะไม่สำมำรถแพร่หลำยไปได้มำกนักหรือครองส่วนแบ่งได้ไม่เกินกว่ำ 
5% จำกนั้นอีก 10 ปี .. ซึ่งผิดไปจำกควำมเป็นจริงอย่ำงมำก

กรณี ในลักษณะเดียวกันนี้ยังมีอีกมำกมำย อีกตัวอย่ำงหนึ่งคือ
อุตสำหกรรมเพลง ที่มี 5 ค่ำยเพลงเป็น big five อย่ำง Universal, 
Warner, BMG, Sony และ EMI ต้องล้มลง หลังจำกเทคโนโลยี MP3 
ที่ดำวน์โหลดหรือส่งต่อกันได้อย่ำงไม่ยำกนัก และหลังจำกนั้น Apple 
music กลำยเป็นผู้ให้บริกำรเพลงที่ใหญ่ที่สุดในโลกจำกเทคโนโลยี 
Streaming ในช่วงเวลำต่อมำ   ©TAC

To come up with ideas for and innovative business model, 
it is essential to overcome the dominant logic residing 
within and industry or company. New ideas can only be 
found beyond the confines of current concepts.

                           Blue Ocean Strategy 
     ถือเป็นกำรทลำยกรอบควำมคิดเดิมของ 
ธุรกิจท่ีครอบง�ำด้วย 5 Forces Model มำอย่ำง
ยำวนำน เป็นกำรสร้ำงมุมมองใหม่ และเป็นกำรเริ่มต้น
ของกำรสร้ำงนวัตกรรมธุรกิจใหม่ๆ ด้วยปรัชญำที่
ว่ำ “Beat your competitors without trying 
to beat them” โดยเริ่มสร้ำงนวัตกรรมโมเดล
ธุรกิจ ด้วยกำรละเลยสิ่งที่คู่แข่งของคุณนั้นก�ำลัง
ท�ำอยู่

ทุกคนต่ำงต้องกำรมีนวัตกรรมธุรกิจใหม่ๆ แต่ใน
ควำมเป็นจริง เรำจะเห็นผู้ที่ประสบควำมส�ำเร็จใน
กำรสร้ำงโมเดลธุรกิจใหม่ๆ นั้นมีไม่มำกนัก อะไรคือ
ข้อจ�ากัด..?

จำกข้อมูลที่มีกำรศึกษำในปี 2008 พบว่ำบริษัท 
ข้ำมชำติที่มีกำรลงทุนในนวัตกรรมนั้น กว่ำ 90% 
เป็นกำรลงทุนในกำรพัฒนำนวัตกรรมกระบวนกำร
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product & process 
innovations) โดยเพียง 10% ท่ีเหลือนั้นจะเป็นกำร
ลงทุนเพ่ือพัฒนำนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Busi-
ness model innovations) แน่นอนว่ำนวัตกรรม
กระบวนกำรหรือผลิตภัณฑ์นั้น อำจสร้ำงควำม
เติบโตให้กับองค์กรต่อไปได้เพียงระยะหน่ึง เมื่อ
เทียบกับนวัตกรรมโมเดลธุรกิจที่สำมำรถสร้ำง
ควำมเติบโตให้กับองค์กรได้ยำวนำนกว่ำ หรือที่เรำ
อำจเรียกว่ำเป็น New S-curve ขององค์กรนั่นเอง

ท� ำ ไมบริ ษัทต่ำงๆ ถึงไม่มุ่ ง พัฒนำสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ ค�ำตอบคือประเด็นควำม
ท้ ำทำยส� ำคัญที่ บ ริ ษัทส่ วน ใหญ่ มักจะค� ำนึงถึง 
ประกอบด้วย 3 ประเด็นควำมท้ำทำย



Tomorrow World

การใช้บลอ็กเชน 
เพ่ือกำรกศุล
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จิรายุส  ทรัพย์ศรีโสภา
Cryptocurrency and Blockchain Technology Expert  

วิทยำกรที่ปรึกษำ TRIS Academy of Management

บล็อกเชน ไปไกลเกินกว่ ำกำรเป็นเพียงเงินดิจิทัลและรูปแบบกำร 
ช�ำระเงินแล้ว เพรำะเทคโนโลยีน้ีได้สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมหำศำล
ในทุกสถำนที่ที่เข้ำไป เช่น กำรเปลี่ยนจำกแค่ฝันลมๆ แล้งๆ ส�ำหรับผู้ที่
ไม่สำมำรถเข้ำถึงระบบธนำคำรได้ กำรปล่อยให้อ�ำนำจศูนย์กลำงควบคุม
ข้อมูลของพวกเรำและน�ำไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งข้อมูลนี้ยังถูกครอบครอง
โดยบริษัทยักษ์ใหญ่อีกต่ำงหำก จึงกลำยเป็นกำรสร้ำงประตูสู่อิสรภำพ 
ให้พวกเรำออกมำจำกสิ่งที่ระบบทุนนิยมในปัจจุบันบังคับ ซึ่งหนึ่งประโยชน์
ที่น่ำสนใจของเทคโนโลยีนี้คือ กำรน�ำบล็อกเชนไปใช้ในกำรกุศลเพ่ือช่วย
เหลือเพ่ือนมนุษย์ ซ่ึงนี่อำจเป็นจุดที่ส่งผลได้ดีที่สุดก็เป็นได้

วิทยำศำสตร์แสดงให้ เ ห็นว่ ำมนุษย์ เรำถูกสร้ ำงมำให้มีควำมเห็นอก 
เห็นใจ กำรช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสัญชำตญำณแรกๆ ของพวกเรำ มีควำม
เป็นไปได้มำกที่คนจะเลือกบริจำคให้มูลนิธิ  และช่วยในวัตถุประสงค์
มำกมำยที่พวกเขำพยำยำมผลักดันหรือสนับสนุนเป็นอย่ำงมำก เช่น  
กำรช่วยเหลือคนไร้ที่อยู่อำศัย ป้องกันภัยธรรมชำติ กำรให้อำหำรและเงิน
เ พ่ื อช่ วย เหลื อครอบครั วนั บล้ ำนที่ ป ร ะสบ ปัญหำกำร เงิ น ให้ ลื มตำ 
อ้ำปำกได้ กำรช่วยสนับสนุนกำรวิจัยที่ศึกษำกำรรักษำโรคเอดส์ หรือกำร
ช่วยเหลือผู้เสียหำยจำกกำรถูกข่มเหง และควำมไม่ยุติธรรมในสังคมให้
เขำสำมำรถเริ่มชีวิตใหม่ อย่ำงไรก็ดี ควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนที่มีต่อ
มูลนิธินั้นลดลงอย่ำงเห็นได้ชัด จำกข่ำวที่ไม่ดี กำรทุจริต กำรมีวำระซ่อนเร้น 
และข้อครหำเกี่ยวกับกำรจัดกำรบริหำรที่ไม่ดีของมูลนิธิต่ำงๆ อย่ำงเช่น 
เงินบริจำคจ�ำนวนมำกถูกใช้จ่ำยไปกับค่ำบริหำรที่สูงเกินจริง (ค่ำแรง 
กำรระดมทุน และกำรตลำด) แทนที่จะไปลงกับจุดประสงค์ท่ีแท้จริงของ
องค์กร และมูลนิธิส่วนมำกไม่มีควำมโปร่งใส ท�ำให้ยำกที่จะรู้ควำมคืบหน้ำ
ของแคมเปญต่ำงๆ หรือเงินบริจำคถูกใช้ไปกับอะไรบ้ำง เพรำะหลำย
องค์กรปฏิเสธที่จะเปิดเผยว่ำเงินไปถึงมือผู้ รับจริงหรือไม่ หรือมีเงิน
บริจำคเหลืออยู่เท่ำไหร่ ยิ่งไปกว่ำนั้น ส่ิงที่ท�ำให้ยิ่งรู้สึกอึดอัดและกลำย
เป็นตลกร้ำยก็คือ ผู้น�ำบำงมูลนิธิถูกจูงใจอย่ำงง่ำยดำยให้ยักยอกเงิน
บริจำค เพรำะรูปแบบโครงกำรสถำบันมูลนิธิต่ำงๆ ควำมไม่น่ำไว้ใจ และ
กำรใช้เงินที่ไม่มีประสิทธิภำพ ท�ำให้ผู้คนมำกมำยไม่ต้องกำรมีส่วนร่วมจน
เกิดกำรหดตัวของผู้บริจำค

การเกิดขึ้นของ
เทคโนโลยีที่ซับซ้อน 
รวมถึงมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องจ�าพวก
บล็อกเชน และคริปโต
เคอเรนซี่ ท�าให้ชื่อเสียง
ที่มีต�าหนิของมูลนิธิ
ต่างๆ สามารถถูกกู้คืน
กลับมาได้ และเปิด
โอกาสพิสูจน์ความ
โปร่งใสอีกครั้ง
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อย่ำงไรก็ดี กำรเกิดขึ้นของเทคโนโลยีท่ีซับซ้อน รวมถึงมี
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องจ�ำพวกบล็อกเชน และคริปโต
เคอเรนซี่ ท�ำให้ช่ือเสียงที่มีต�ำหนิของมูลนิธิต่ำงๆ สำมำรถ
ถูกกู้คืนกลับมำได้ และเปิดโอกำสพิสูจน์ควำมโปร่งใส 
อีกครั้ง ด้วยกำรสร้ำงเครื่องมือที่สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ 
ผ่ำน smart contract และ distributed ledger 

ด้วยคุณลักษณะที่ ไม่มี ศูนย์กลำงของบล็อกเชน ท�ำให้
สำมำรถโอนเงินจำกผู้บริจำค มำสู่ มือขององค์กำรไม่
แสวงหำผลก�ำไร (Nonprofit organization) ท่ีพวกเขำ
เลือก โดยลัดผ่ำนช่วงชั้นระบบ bureaucracy ที่กัดกิน
ส่วนแบ่งของเงินบริจำคสำธำรณชน ยิ่งไปกว่ำนั้น รำย
ละเอียดกำรเงินนี้จะสำมำรถถูกตรวจสอบได้อย่ำงเปิดเผย
โดยสำธำรณะ เพ่ือหยุดยั้งกำรรั่วไหลของเงิน และกำร
ทุจริต ท�ำให้ผู้บริจำคได้รับข้อมูลแบบ real-time ว่ำควำม
คืบหน้ำ และผลกระทบของโปรเจคต่ำงๆ เป็นอย่ำงไรบ้ำง 
รวมไปถึงกำรรับประกันว่ำเงินนั้นถูกใช้ตำมวัตถุประสงค ์
กำรมี เ งินบริจำคท่ีสำมำรถติดตำมได้  จึงเป็นหนึ่ง ใน
ประโยชน์ทางการบริจาคของเทคโนโลยีบล็อกเชนที่จะ
สามารถท�าให้ผู้คนกล้าจะแบ่งปันผู้อ่ืนมากขึ้น

ทุกวันนี้มีแพลตฟอร์มในกำรบริจำคที่ใช้บล็อกเชนอยู่หลำยรำยที่ก�ำลังสร้ำงแรงกระเพ่ือมอยู่ หนึ่งในตัวอย่ำง
ได้แก่ สตำร์ทอัพเทคโนโลยีในกรุงลอนดอนที่ชื่อว่ำ Alice ซึ่งใช้ smart contract ในกำรติดตำมเงินบริจำค 
และช่วยริเริ่ม social funding อีกทั้งยังให้สิทธิประโยชน์แก่ มูลนิธิ NGO หรือ Social enterprise ต่ำงๆ 
เมื่อเขำถึงจุด milestone ตำมที่ตั้งเป้ำไว้ อีกตัวอย่ำงหนึ่งได่แก่ Usizo ที่เป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนจำก
ประเทศแอฟริกำใต้ ซึ่งต้องกำรให้โรงเรียนที่ยำกจนในแอฟริกำ สำมำรถเชื่อมต่อกับกลุ่มผู้บริจำคจำก 
ต่ำงประเทศ แพลตฟอร์มนี้จะให้ใครก็ได้ในโลกนี้ สำมำรถช่วยจ่ำยบิลค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ด้วยเงินคริปโต 
ผู้บริจำคจะสำมำรถตรวจแม้กระทั่งอัตรำกำรใช้ไฟของโรงเรียน และค�ำนวณปริมำณไฟฟำ้ที่พวกเขำสำมำรถ
ซื้อได้ด้วยเงินของเขำ  อีกโปรเจ็คท่ีปฏิวัตินวัตกรรมได้แก่ Amply จำกประเทศแอฟริกำใต้เช่นกัน ที่ใช้บล็อกเชน
เพ่ือลงทะเบียนเด็กส�ำหรับกำรรับเงินสนับสนุนจำกรัฐบำล เด็กหลำยคนอำศัยอยู่ในควำมยำกจนอย่ำงมำก 
ท�ำให้พวกเขำไม่มีเอกสำรในกำรระบุตัวตน รัฐบำลจึงไม่ทรำบถึงกำรมีอยู่ของพวกเขำ และท�ำให้เขำไม่ได้รับ
ประโยชน์ทำงสังคมขั้นพ้ืนฐำนเลย นอกเหนือจำกกำรระบุตัวตนผ่ำนบล็อกเชนแล้ว แพลตฟอร์มนี้ยังให้ครู
สำมำรถลงบันทึกกำรเข้ำเรียน และรำยงำนต่ำงๆ ที่ทำงรัฐต้องกำร เพ่ือใช้รับเงินสนับสนุน เช่น ค่ำเล่ำเรียน 
ค่ำอำหำร และค่ำดูแลเด็ก ควำมโปร่งใสที่มีมำตรฐำนสูงขึ้นเช่นนี้ สำมำรถสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
ในกำรมีส่วนร่วมของผู้บริจำค และกำรรักษำฐำนผู้บริจำคในระยะยำว

ในปัจจุบัน ประโยชน์กำรใช้งำนทำงกำรกุศลของเทคโนโลยีบล็อกเชนเริ่มเป็นที่แพร่หลำย และเป็นที่รู้จัก 
มำกขึ้น มูลนิธิในจ�ำนวนที่มำกขึ้นเรื่อยๆ หันมำเชิดชูว่ำเป็นวิธีกำรที่น่ำสนใจกว่ำแบบเดิม อย่ำงไรก็ดี เรื่องนี้
ยังเป็นวิธีกำรที่ใหม่ส�ำหรับกำรช่วยเหลือผู้ยำกไร้ ท�ำให้ผู้คนและองค์กรส่วนมำกยังไม่มั่นใจที่จะใช้ระบบน้ี หำก
เพียงผู้บริจำคและมูลนิธิเท่ำนั้น พร้อมจะลองและเปิดรับนวัตกรรมใหม่นี้เพ่ือประโยชน์ในทำงที่ดี หรือได้รู้สึก
ถึงควำมรับผิดชอบลึกๆ ในใจท่ีมีต่อโลกนี้ โลกก็คงจะเปลี่ยนไปอย่ำงสิ้นเชิง

โลกเป็นอย่างทุกวันนี้เพราะเราเลือกจะให้โลกเป็นแบบนี้ เราจ�าเป็นต้องแก้ไขอุตสาหกรรมขององค์กร 
ไม่แสวงหาก�าไร และตอนนี้เราก็มีทรัพยากรและเครื่องมือที่ท�าให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ บล็อกเชน 
มีศักยภาพที่มหาศาล และสามารถทลายหมอกที่บดบังภาพการบริจาคที่ช่วยเหลือมูลนิธิที่มี เจตนาดี  
ให้สามารถเพ่ิมศักยภาพในความดีที่พวกเขาท�า แต่ค�าถามก็คือ คุณจะยอมให้เป็นแบบนั้นไหม?   ©TAC



Leadership Challenges

ตอนนี้ผมมีโอกำสได้เข้ำไปจัดรำยกำรวิทยุทำง FM 104.5 
Travel Radio ในช่วงเวลำตั้งแต่ สี่ทุ่ม ถึง เท่ียงคืน (22:00 
ถึง 24:00 น.) โดยรูปแบบรำยกำรก็จะเป็นกำรพูดคุยด้วย
เรื่องรำวทั่วไป ที่เน้นกำรใช้ชีวิตในทุกมิติให้มีควำมสุข โดย
ใช้ชื่อรำยกำรว่ำ “เมื่อไหร่จะศุกร์ ออนแอร์” เปิดให้ผู้ฟงัได้
มีโอกำสโทรเข้ำมำพูดคุยสอบถำมค�ำถำมต่ำงๆ ได้โดยตรง 
เพ่ือถำมตอบกันสดๆ ไปเลย ถึงประเด็นปัญหำต่ำงๆ ที่ผู้ฟงั
เผชิญอยู่ ซึ่งเพ่ิงเริ่มตอนแรกไปเมื่อต้นเดือนมิถุนำยน 
ที่ผ่ำนมำนี้เองครับ 

ตรีมินทร์  เกษมวิรัติพงศ์
โค้ชผู้เชี่ยวชำญเรื่อง Mindset และกำรพัฒนำกำรเป็นผู้น�ำในองค์กร

วิทยำกรที่ปรึกษำ TRIS Academy of Management

ไฟหมด หมดไฟ 
หรือ วิกฤตวัยกลำงคน
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คุณผู้อ่ำนอำจจะคิดว่ำ ‘ชีวิตอำจำรย์มอสดีจังเลย 
ไม่น่ำเบื่อได้ท�ำอะไรใหม่ๆ ตลอดเวลำเลย ไม่ 
เหมือนผมเลยที่ ต้ องทนจมอยู่ กับงำนเดิมๆ  
บริษัทเดิมๆ องค์กรเดิมๆ ท�ำมำนำนหลำยปีจน
ตอนนี้จะหมดไฟแล้ว’ เพรำะรู้สึกว่ำตนเองท�ำมำ
นำนเกินไปจน Passion หมดไปแล้ว แถมบำงคน
ยังมีอำกำร burn out ซึ่งองค์กรอนำมัยโลก
ประกำศเป็นอำกำรอย่ำงหนึ่งที่ก� ำลังระบำด 
ทั่วโลกด้วย ฟังแล้วน่ำกลัวจริงๆ 



น่ี เป็นเรื่องปกติมั้ยส�ำหรับคนที่ ย่ำงเข้ำสู ่
วัยกลำงคน แล้วจะต้องมีค�ำถำมว่ำ นี่ฉันท�ำ
อะไรอยู่(วะ) หรือฉันจะหมดไฟแล้ว ใครก็ได้
มำเติมไฟฉันที หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่ำ วิกฤต
วัยกลางคน 

ส�าหรับผมแล้ว ผมคิดว่าภาวะวิกฤตวัย
กลางคน ก็ ไม่ต่ างอะ ไรกับคนหมดไฟ 
หรอกครับ แต่อำจจะหนักกว่ำตรงที่ วิกฤต
วัยกลำงคนมีควำมสับสนและลังเลสงสัย 
เข้ำมำเพ่ิมเติม เพรำะมีควำมรู้สึกวิตกกังวล
มำกขึ้นอีกด้วย 

ความหมดไฟ คือควำมที่อยำกล้มเลิก อยำก
หยุดท�ำ ในสิ่งท่ีท�ำอยู่ ไม่อยำกสร้ำงสรรค์
ใดๆ อีกต่อไปแล้ว ไฟแห่งควำมปรำรถนำที่
จะ เห็นสิ่งที่ท� ำอ ยู่ประสบควำมส�ำเร็จไ ม่ มี
เหลืออีกต่อไป น่ีแหละครับท่ีเขำเรียกกว่ำ 
หมดไฟ หมดจนคิดงำนอะไรไม่ออกเลย มัน
คืออำกำรหยุด และทิ้งทุกอย่ำงออกไปเลย 
ทีเดียว 

ส่วนวิกฤตวัยกลางคนนั้น คือควำมลังเล 
สงสัย ว่ำส่ิงที่ท�ำอยู่มันใช่ม้ัยนะ เพรำะตอนนี้
ไม่อยำกท�ำแล้ว อยำกหยุดเหมือนกัน เพรำะ
ฉันเหนื่อยมำมำกแล้ว อยำกพัก อยำกได้มี
เวลำไปท�ำอย่ำงอื่นบ้ำง บำงทีฉันอำจจะได้
เจอสิ่งที่ใช่ อะไรอย่ำงนี้เป็นต้น 

อำกำรทั้ งสองอย่ ำงของคนหมดไฟและ
วิกฤตวัยกลำงคนนั้น เ กิดมำจำกคนละ
สำเหตุ แต่สุดท้ำย กลับมีอำกำรคล้ำยกัน นั่น
คือ เกิดอำกำรอยำกหยุดท�ำงำนที่ท�ำอยู่ หรือ
อยำกเบรคซักพัก เพ่ือไปเติมไฟให้กับตัวเอง 
จะได้กลับมำลุกโชติช่วงอีกครั้ง

ผมบอกได้เลยนะครับว่ำ หำกไม่ค้นหำสำเหตุ
ที่แท้จริงของอำกำรทั้งสองแล้วละก็ ต่อให้
พักร้อนไปทั้งเดือน อำกำรนี้ก็ไม่หำยแบบถำวร
หรอกครับ อำจต้องให้ผู้เช่ียวชำญช่วย 

แต่ผมก็มีข่ำวดีมำบอกครับ ว่ำกำรรักษำ
อำกำรเหล่ำนี้สำมำรถท�ำได้ด้วยตนเอง 

ขอบอกว่ำไม่ยำกเลยครับ เพียงแค่คุณตอบค�ำถำม
ตัวเองให้ได้ดังนี้ครับ 

    1. เหตุผลดีดีที่เรายังท�างานนี้อยู่คืออะไร 
       ค�ำถำมนี้จะท�ำให้คุณได้เห็นควำมคิดของตัวเอง
ว่ำ ท�ำไมคุณจึงยังท�ำงำนนี้อยู่ ซึ่งบำงคนอำจจะเป็น
เหตุผลด้ำนเศรษฐกิจ ปำกท้อง ควำมมั่นคงของ
ตนเอง ซึ่งไม่ผิดเลย เพรำะคนส่วนใหญ่ก็คิดเช่นนั้น 
หำกมีคนตอบว่ำเหตุผลคือเงิน ก็ให้ฟงัไว้ตำมนั้นแหละ
ครับ 
     2. เมื่อคุณได้ค�าตอบในข้อ 1 มาแล้ว ถามตัว
เองต่อไป ว่ำสิ่งนั้น ส�ำคัญหรือมีคุณค่ำ มีควำมหมำย 
ต่อตัวคุณอย่ำงไร และสิ่งนั้นหมำยถึงอะไรในควำมคิด
คุณ 
       เมื่อคุณตอบค�ำถำมนี้ มันจะไม่เกี่ยวข้องกับเงิน
อีกต่อไป ค�ำตอบจะแปลสภำพ กลำยเป็นกำรตีควำม
ของตัวคุณเองต่อสิ่งนั้น ที่ตอบมำในข้อ 1 ซึ่งอำจจะ
หมำยถึงครอบครัว  กำรดูแลพ่อแม่ กำรศึกษำบุตร 
และอื่นๆ อีกมำกมำย 
    3. เมื่อคุณได้ส่ิงนั้นในข้อ 1 แล้ว คุณได้อะไร  
ได้อะไร ได้อะไร 
     ผมไม่ได้พิมพ์เกิน หรือพิมพ์ผิดนะครับ แต่ผม
ต้องกำรให้คุณได้ถำมตัวเอง สัก 3 ครั้งด้วยกัน
จ น ก ว่ ำ คุณจ ะ ไ ด้ เ จ อ ค� ำ ต อ บที่ เ ป็ น น ำ ม ธ ร ร ม  
(Subjective) เช่น (1)คุณท�ำงำนนี้เพรำะเงินดี (2)
ซึ่ งส� ำหรั บคุณเงิ นหมำย ถึงควำมสะดวกสบำย 
ของครอบครัว ท�ำให้ทุกคนมีคุณภำพชีวิตที่ดี และ (3)
เมื่อครอบครัวมีคุณภำพชีวิตท่ีดี คุณก็จะได้รับกำร
ชื่นชมยอมรับจำกญำติพ่ีน้อง และได้ชื่อว่ำเป็นลูกท่ีดี 
ได้เล้ียงดูพ่อแม่อย่ำงดี ท่ีส�ำคัญ คุณจะได้ควำมภำค
ภูมิใจที่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วย
       มำถึงตรงนี้ก็ถำมตัวเองต่อไปนะครับว่ำ คุณ
จะยังท�ำงำนนี้ต่อไปมั้ย หรือ คุณสำมำรถทิ้งมันได้แล้ว 

ครับทั้ง 3 ข้อนี้เป็นค�ำถำมที่คุณจะได้เข้ำใจตัวเอง 
มำกขึ้นในสภำวะที่ก�ำลังหมดไฟนี้ แต่หำกค�ำตอบของ
คุณที่ตอบมำแล้ว เป็นค�ำตอบท่ีไม่ใช่ควำมตั้งใจของ
คุณเลย หรืออ่ำนแล้วไม่ connect เข้ำสู่หัวใจของคุณ
เลย หำกวันนี้คุณยังไม่พบ “งำนที่ใช่” ส�ำหรับตัวคุณ 
ก็ขอเชิญพิจารณาค้นหาตัวเองกันสักนิด ก่อนจะ 
หำงำนใหม่ดีกว่ำครับ เพรำะอำจจะเจอสภำพคล้ำยๆ 
เดิม แล้วเหตุกำรณ์แบบนี้ก็จะเกิดขึ้นอีก   ©TAC
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Creative Marketing
รุ่งโรจน์ สถาปนกุล

ผู้เชี่ยวชำญด้ำน Marketing & Branding
ที่ปรึกษำ TRIS Academy of Management

UX และ CX 
สร้ำงประสบกำรณว์ำ้วให้ลกูคำ้รกัคณุนำนๆ 
(ตอนท่ี 1) 
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วันนี้ผมจะขอพูดเร่ืองเกี่ยวกับ UX หรือ 
User Experience และ CX หรือ Customer 
Experience ว่ำมันคืออะไร และแตกต่ำง
กันอย่ำงไร เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจที่ชัดเจน
และถูกต้อง เนื่องจำกยังมีหลำยคนเข้ำใจ
สับสน เพรำะทั้ง 2 สิ่งนี้ ก�ำลังกลำยเป็น
สิ่งส�ำคัญในกำรสร้ำง Brand และ Royalty 
ให้กับธุรกิจคุณครับ

ก่อนจะเข้ำไปในเนื้อหำสำระของเรื่องนี้ ผม
ขอให้ค�ำจ�ำกัดควำมเพ่ือควำมเข้ำใจส�ำหรับ
ค�ำ 2 ค�ำนี้ก่อนนะครับ

User ในที่นี้หมำยถึง คนที่ก�ำลังสนใจใน
สินค้ำหรือบริกำรของคุณ และอำจหมำย
ถึงคนท่ีก�ำลังทดลองใช้สินค้ำหรือบริกำร
ของคุณ หรือหมำยถึงคนท่ีจะเป็นผู้ ใ ช้
สินค้ำหรือบริกำรของคุณ ทั้งช่วงก่อน
ตั ด สิน ใจซื้ อ แล ะหลั งจ ำกตั ดสิ น ใ จซื้ อ 
ไปแล้ว

Customer ในท่ีนี้หมำยถึง User ที่ ได้
ทดลองใช้หรือได้สัมผัสสินค้ำหรือบริกำร
ของคุณ และได้ตัดสินใจ ซ้ือสินค้ำหรือ
บริกำรของคุณแล้ว หรืออำจหมำยถึงคน
ที่ไม่ได้เป็นผู้ใช้โดยตรง แต่เป็นผู้ตัดสินใจ
ซื้อ (ในบำงครั้งผู้ใช้กับผู้ตัดสินใจซื้อ อำจ
เป็นคนละคนกันก็ได้ เช่น พ่อซื้อมือถือให้
ลูก)
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UX และ CX คืออะไร
ผมได้เขียนบทควำมเร่ือง “หลักการตลาด.. 
ไม่ใช่แค่ 4P อีกต่อไป” ใน TRIS Academy 
Club Magazine ฉบับที่ 11 ถึงวิวัฒนำกำร
ของหลักกำรตลำดที่ส�ำคัญจำก 4P ไปเป็น 
4E ซ่ึงบทควำมในตอนนั้นได้พูดถึงเ ร่ือง 
E-Experience ซ่ึงในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่
ส�ำคัญมำกๆ กับธุรกิจ เพรำะกำรที่ผู้ใช้สินค้ำ
หรื อบริกำรของคุณไ ด้รับประสบกำรณ์
เย่ียมๆ จำกสินค้ำหรือบริกำรของคุณ ผู้ใช้
งำนที่ ได้กลำยมำเป็นลูกค้ำก็จะใช้งำนของ
คุณต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ไม่เปลี่ยนใจไปใช้สินค้ำ
หรือบริกำรของคู่แข่งง่ำยๆ และยังมีแนวโน้ม
จะบอกต่อและเชียร์สินค้ำหรือบริกำรของคุณ
ให้กับคนอื่นๆ ต่อไปอีกมำกมำย และนี่คือสิ่ง
ที่จะสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับธุรกิจของคุณ 
ได้ครับ

เมื่อคุณเข้ำใจแล้วว่ำ Experience นี้ คือสิ่ง
ส�ำคัญ ดังนั้นในตอนนี้ ก็จะเจำะลึกเข้ำไปอีก
นิดถึง Experience ใน 2 ช่วงจังหวะเวลำ 
ดังน้ีครับ

ช่วง UX – User Experience
คือช่วงที่ลูกค้ำได้มีโอกำสทดลองใช้หรือได้ 
มีโอกำสใช้สินค้ำหรือบริกำรของคุณ หรือ
เป็นผู้ ใช้สินค้ำหรือบริกำรของคุณ ซึ่งใน
ปัจจุบันนี้ มักจะหมำยถึงในช่วงที่ลูกค้ำได้มี
โอกำสเข้ำมำท่ีเว็บไซต์ของคุณ หรือได้มี
โอกำสลองใช้ App ของคุณ (แต่จริงๆ แล้ว
ช่วงระยะเวลำ UX นั้น มันกินขอบเขตกว้ำง
กว่ำแค่ประสบกำรณ์ด้ำนออนไลน์มำก เช่น 
อำจจะเป็นตอนที่กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำไปที่ร้ำน
ขำยมือถือเพ่ือทดลองใช้ผลิตภัณฑ์มือถือ
ของคุณ หรืออำจจะหมำยถึงช่วงกลุ่มเป้ำ
หมำยที่ก�ำลังจะซื้อรถได้เข้ำไปที่ โชว์รูมและ
ทดลองขับรถ ฯลฯ) 

ช่วง CX - Customer Experience
เป็นช่วงที่ผู้ใช้ ได้กลำยมำเป็นลูกค้ำของคุณ
แล้ว (หมำยถึงมีคนซื้อสินค้ำหรือบริกำรของ
คุณแล้ว) ช่วงนี้ลูกค้ำจะได้สัมผัสกับสินค้ำ
หรือบริกำรของคุณอย่ำงใกล้ชิด และบ่อย
ครั้ง(กว่ำช่วง UX) เพรำะได้เป็นเจ้ำของหรือ
ได้น�ำมำใช้แล้ว 

เพราะ Experience เป็นเรื่องส�าคัญ คุณ
จึงต้องใส่ใจทั้ง 2 ช่วง คือทั้งช่วง UX และ 
CX ครับ

เจาะลึก UX และ CX 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจชัดเจนยิ่งขึ้น ผมจึงขอน�ำรูปภำพมำ
อธิบำยเพ่ิมเติม 

จำกภำพคุณจะเห็นว่ำ UX นั้นเป็น Subset ของ CX ครับ 
หรือพูดง่ำยๆ ก็คือ กำรที่ผู้ใช้ได้มีโอกำสลองใช้ หรือได้มี
โอกำสสัมผัสสินค้ำหรือบริกำร ก็ถือเป็นช่วงหนึ่งของกำรที่
ผู้ใช้ (User) คนนั้นอำจจะเปลี่ยนมำเป็น “ลูกค้ำ” (Customer) 
ได้เช่นกัน หรือในอีกมุมหน่ึงก็คือ ผู้ ใช้คือผู้ที่จะต้องรับ
ประสบกำรณ์จำกกำรใช้งำนสินค้ำหรือบริกำรของคุณ 
ทั้งช่วงก่อนซ้ือและหลังซื้อมำใช้แล้ว 

CX จึงครอบคลุมกว้างกว่า UX
ท�ำไมผมจึงพูดเช่นนี้ ?! สำเหตุเพรำะกำรที่คุณจะสร้ำงควำมประทับใจให้กับกลุ่มเป้ำหมำย 
คุณต้องคิดแผนงำนในกำรสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีเย่ียมไว้ล่วงหน้ำทั้ง 2 ส่วนครับ 

หนึ่ง คือต้องคิดว่ำ หำกกลุ่มเป้ำหมำยได้มีโอกำสมำลองใช้สินค้ำหรือบริกำรของคุณแล้ว 
ไม่ว่ำจะระยะเวลำสั้นๆ ตัวอย่ำงเช่น ใน shop ของมือถือ ควรมีสินค้ำให้ทดลอง มีกำรจัด 
display ให้โดดเด่น และมีพนักงำนให้บริกำรพร้อมค�ำแนะน�ำอย่ำงมืออำชีพ เพ่ือให้กลุ่มเป้ำ
หมำยเกิดควำมประทับใจในช่วงท่ีทดลอง หรืออำจจะเป็นระยะเวลำที่นำนสักหน่อยก็ได้ เช่น 
กรณีเป็นโปรแกรมหรือแอพให้ใช้งำน เช่น มีกำรให้ทดลองใช้โปรแกรมได้ฟรี 1 เดือน คุณ
ก็ต้องเตรียมสินค้ำหรือบริกำรนั้นๆ ให้ดีและสำมำรถตอบสนองควำมพึงพอใจของกลุ่ม 
เป้ำหมำยได้อย่ำงดีเยี่ยมในช่วง User Experience นี้ เพรำะหำกไม่เช่นนั้น หำกกลุ่ม 
เป้ำหมำยได้รับ Experience ที่แย่ๆ กลุ่มเป้ำหมำยเหล่ำน้ีก็จะเมินและไม่ตัดสินใจใช้สินค้ำ
ของคุณในท่ีสุด (ในช่วงนี้ต�ำรำส่วนใหญ่ มักจะเน้นไปในเรื่องของกำร design รูปลักษณ์
และกำรออกแบบกำรใช้งำนต่ำงๆ)

และสอง นอกจำกนั้นแล้ว คุณก็ต้องคิดต่ออีกว่ำ เม่ือกลุ่มเป้ำหมำยได้ตัดสินใจซื้อสินค้ำ
หรือบริกำรของคุณแล้ว คุณควรจะต้องท�ำอย่ำงไร เพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์เยี่ยมๆ ต่อเน่ือง
ให้กับลูกค้ำของคุณตลอดกำรใช้งำน (Customer Experience) โดยอย่ำท�ำให้ลูกค้ำของ
คุณผิดหวัง นอกจำกนั้นจะต้องหำทำงสร้ำงควำมประทับใจใหม่ๆ ให้กับลูกค้ำของคุณให้ได้
อีกด้วยครับ

เมื่อ Experience เป็นเรื่องส�ำคัญ คุณจึงต้องใส่ใจทั้ง 2 ช่วง คือทั้งช่วง UX และ CX 
ครับ เพียงแต่คุณต้องเข้ำใจให้ชัดเจนว่ำ UX และ CX มีล�ำดับกำรเกิดขึ้นเป็นอย่ำงไร และ
มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงไร และอะไรที่เป็นหลักและเป็นรองในแต่ละจังหวะ เพ่ือให้กำรวำงแผน
ในกำรสร้ำง UX และ CX เกิดควำมประทับใจต่อเนื่อง มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนส�ำหรับกลุ่ม
เป้ำหมำยให้มำกที่สุด

ตรงน้ีต้องขอย�้ำให้เห็นควำมแตกต่ำงที่นักกำรตลำดหลำยคนมักมองข้ำมไป ในเรื่อง UX 
และ CX คือ บางครั้งผู้ใช้และผู้ซื้ออาจไม่ใช่คนๆ เดียวกัน 
 - ถ้ำผู้ใช้(UX)ชอบ แต่ผู้ซื้อ(CX)ไม่ชอบ เช่น รำคำแพงเกินไป คุณก็อำจขำยได้
            ครั้งเดียว  
 - ถ้ำผู้ใช้(UX)ไม่ชอบ เช่น รูปลักษณ์เชย แต่ผู้ซ้ือ(CX)ชอบ คุณก็อำจขำยได้
            ครั้งเดียว
 - แต่ถ้ำผู้ใช้(UX)ชอบ และผู้ซื้อ(CX)ก็ชอบ คุณก็จะมีโอกำสขำยซ�้ำได้อีกหลำยๆ 
            ครั้ง

พบกันต่อในตอนหน้ำ ตอนที่ 2 ครับ ผมจะมำให้ค�ำแนะน�ำว่ำ คุณควรจะน�ำ UX และ CX มำ
ใช้อย่ำงไรเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจคุณ และคุณจะมีวิธีสร้ำง UX และ CX ให้ประทับใจ
กลุ่มเป้ำหมำยหรือลูกค้ำของคุณให้อยู่หมัดได้อย่ำงไร   ©TAC



Work With Joy
วิระมน มาสุข

วิทยำกรผู้เชี่ยวชำญด้ำนจิตวิทยำประยุกต์
วิทยำกรที่ปรึกษำ TRIS Academy of Management
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คิดอย่างไร? 
ให้มีควำมสุข

ในแต่ละวันเรำเสียเวลำครุ่นคิด
เรื่องรำวต่ำงๆ มำกมำย แม้จะรู้
อ ยู่ เต็มอกว่ ำ เ ร่ืองที่ คิด ไม่ค่อย 
มี ส ำร ะหรื อ มีปร ะ โยช น์ ในทำง
สร้ำงสรรค์เท่ำที่ควร หำกยอมรับ
ควำมจริงที่ว่ำ ผู้คนจ�ำนวนมำกไม่
สำมำรถจัดกำรควำมคิดของ
ตนเองได้อย่ ำงมีประสิทธิภำพ  
ซึ่งสะท้อนออกมำในหลำยรูปแบบ
ที่ เ รำ คุ้นชิน เช่น กำรพร�่ ำ บ่น
น้อยใจในชีวิต ควำมรู้สึกไม่พอใจ
กับสิ่งที่ได้รับ ควำมเครียดท่ีเพ่ิม
ขึ้นในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน 
ควำมไ ม่ เข้ ำ ใจกัน ในครอบครัว 
ปัญหำควำมขัดแย้งในที่ท�ำงำน 
อำกำรท้ อแท้ หมดก� ำลั ง ใจกั บ
สถำนะทำงสังคมที่ไม่สมดุล ควำม
ไม่พอใจกับคุณภำพชีวิตท่ีตกต�่ำ 
และสภำพจิตใจที่ย�่ำแย่ไม่รู้จะหำ
ทำงออกอย่ำงไร ปรำกฏกำรณ์
ดังกล่ำวสะท้อนถึงควำมคิดของ
คนเรำที่มีต่อสิ่งต่ำงๆ ซึ่งมักจะ
เป็นไปในเชิงลบมำกกว่ำเชิงบวก 
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กำรปรับวิธีคิดที่จะช่วยให้ เรำเข้ำถึง
ผลลัพธ์ที่เป็นเชิงบวกมำกขึ้น ด้วยกำร
เปิดใจเรียนรู้วิธีคิดที่จะน�ำเรำไปสู่ควำม
สุขได้มำกข้ึน จึงเป็นทำงออกท่ีดีท่ีสุดท่ี
จะน�ำเรำออกจำกปัญหำติดกรอบควำม
คิดลบดังที่กล่ำวมำ  

วิธีท่ีจะน�ำเรำออกจำกกรอบควำมคิดลบ 
ประกอบด้วย ควำมรู้ พ้ืนฐำน 2 ข้อ 
ดังนี้

ฐานที่ 1 ธรรมชาติของความคิด
กลไกธรรมชำติของสมองจะท�ำงำน 
เพ่ือให้เรำอยู่รอดและปลอดภัย จึงเป็น
สำเหตุให้เรำคิดลบได้ง่ำย และคิดได้
บ่อยจนเป็นอัตโนมัติ อย่ำงไรก็ดี กำร
ปล่อยให้ควำมคิดเป็นไปตำมธรรมชำติ
ขำดกำรควบคุมที่เหมำะสม จะน�ำเรำไป
สู่ ก ำ รติ ดกั บ ดับคว ำมคิ ดลบอ ย่ ำง 
น่ำเสียดำย 

ฐานที่ 2 วิธีคิดแบบ Growth Mind-
set (กรอบความคิดแบบเติบโต)

เมื่อเข้ำใจธรรมชำติของควำมคิด
แล้ว มำดูกันว่ำ เรำจะดูแลและพำ
ควำมคิด ไป ในทำงสร้ ำงสรรค์ 
เพ่ือให้หลุดกรอบควำมคิดลบได้
อย่ำงไร และ วิธีคิดแบบ Growth 
Mindset ก็คือค�าตอบค่ะ

คนที่มีวิธีคิดแบบ Growth Mind-
set (Carol S. Dweck) จะเป็นคน
เปิดใจกว้ำงที่จะเรียนรู้ มีควำม
เชื่อว่ำควำมสำมำรถใดๆ เป็นส่ิง
ที่พัฒนำได้ ข่ำวดีก็คือ วิธีคิดแบบ 
Growth Mindset เป็นทักษะที่
ฝึกฝนได้ เม่ือฝึกใช้บ่อยๆ จะสร้ำง
นิสัยควำมเข้มแข็งภำยในจิตใจ 
ช่วยให้สำมำรถดึงศักยภำพท่ีซ่อน
อยู่ ในตนเองออกมำใช้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

เ ร ำลองมำดู กั นน ะค ะ ว่ ำ  เ ร ำ
สำมำรถน�ำวิธีคิดแบบ Growth 
M i n d s e t  ม ำ ป รั บ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดได้อย่ำงไร

ขอให้ตอบค�ำถำมทั้ง 7 ข้อ เพ่ือประเมินวิธีคิด
และควำมเ ช่ือที่คุณใช้ เ ป็นประจ� ำ โดยให้
คะแนน 1-10 (10 หมำยถึงมำกที่สุด) 
1. เรียนรู้จำกข้อผิดพลำดใช้เป็นบทเรียน 
   เพ่ือปรับปรุง  
2. กำรลงมือท�ำอย่ำงจริงจังจะท�ำให้เก่งขึ้น
3. ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ
4. ตั้งใจมั่นจะท�ำให้ดีที่สุด
5. กำรสะท้อนควำมคิดจะช่วยให้ประสบ
   ควำมส�ำเร็จ
6. ควำมมำนะพยำยำมจะท�ำให้เอำชนะ
   อุปสรรคต่ำงๆ ได้
7. เชื่อว่ำสำมำรถฝึกสมองตนเองได้

ผลคะแนนแต่ละข้อ ย่ิงได้มำกยิ่งดี หำกมีข้อ
ไหนที่ได้คะแนนต�่ำ วิธีท่ีจะเพ่ิมคะแนนให้สูง
ขึ้น คือให้คิดบ่อยๆ ฝึกบ่อยๆ ใช้บ่อยๆ เป็น
ประจ�าจนติดเป็นนิสัยทางความคิดของคุณ
เลยค่ะ เพรำะยิ่งคุณได้คะแนนสูงมำกเท่ำใด 
ควำมสุขและพลังในกำรด�ำเนินชีวิตคุณจะ
เพ่ิมขึ้นมำกเท่ำนั้น ขอเป็นก�ำลังใจในกำรท�ำ
คะแนนให้ได้เต็มทุกข้อเลยนะคะ เพ่ือชีวิตที่มี
ควำมสุขมำกขึ้นของคุณเอง   ©TAC



 
 

 

   

   

for ISO 30401  

ร่วมเรียนรู้หลักการแนวทาง ตรวจประเมินเบื้องต้นเพ่ือเตรียมความพร้อม 
จากผู้เช่ียวชาญท่ีมีส่วนส าคัญในการพัฒนามาตรฐานการจัดการความรู้ฉบับแรกของโลก

จาก Knowledge Associates International, UK และเรียนรู้กรณีศึกษาของ 
ประเทศญี่ปุ่นจาก Knowledge Associates Japan 

Morning 
9:00-10:30 

ISO 30401 (2018) : 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 
15:15 -16:00 

Exchange Views and Q&A 
Mr. Ron Young, Mr. Naoki Ogiwara และ ดร.บุญดี บุญญากิจ 
(All sessions will be conducted in English with Thai summary) 
Course Fee:  9,500.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม VAT 7%)  
(รวมค่าอาหารว่างเช้า-บ่าย Free-flow Coffee Break และอาหารกลางวัน) 
สมัคร 2 คนขึ้นไป เหลือ 8,500 บาท/คน สมัครก่อน 14 มิถุนายน 2562 ได้รับส่วนลดเพ่ิม 20% 

 

Getting Ready  
 
Implementation 

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

BSI Quality Management and Asset 
Management Committees &  

CEO of Knowledge Associates 
International, UK 

ดร.บุญดี บุญญากิจ 
ที่ปรึกษา ทริส คอรป์อเรชั่น 

Mr. Naoki Ogiwara 
Managing Director, Knowledge 

Associates Japan Ltd. 

12 กรกฎาคม 2562 (09.00-16.00) 
โรงแรมปทมุวันปริ๊นเซส (MBK Center) 
 
Knowledge Management (KM) System 

Register  
here 



รู้ สึกไ ด้ ถึงควำมดรำม่ำ ต้ังแต่ชื่ อ เรื่ องของหนังที่ตั้ งชื่ อ 
เรื่องว่ำ อย่ำตำย ฟังดูเหมือนต้องเผชิญและฝันฝ่ำสุดๆ 
โอเวอร์กำร์ด (แมดส์ มิคเคลเซน) ตัวละครเอกของเรื่อง 
ผู้ต้องเอำชีวิตรอดจำกเคร่ืองบินตกท่ำมกลำงหุบเขำหิมะ  
อันมีอำกำศหนำวเย็นตลอดทั้งปี 

เ ร ำ จ ะ ไ ด้ เ ห็ น กิ จ วั ต ร
ประจ� ำวัน เ พ่ือกำร เอำ
ชีวิตรอดของเขำ ซึ่งทุก
อย่ำง ถูกตั้ ง เวลำผ่ ำน
เ สี ยงนำ ฬิก ำปลุ กบน 
ข้อมือ หลังจำกตื่นนอน 
โอเวอร์กำร์ดมักจะต้อง
ไปขุดดินตำมแนวที่ เขำ
ท�ำสัญลักษณ์ขอควำม
ช่วยเหลือ S.O.S เพ่ือให้
เ ค รื่ อ ง บิ น ที่ อ ำ จ จ ะ
สัญจรผ่ำนไปผ่ำนมำเห็น 
กำรเจำะ พ้ืนน�้ ำแข็งหำ
ปลำ เขียนแผนที่ส�ำรวจ
เส้นทำงรอบๆ ท่ีพักของ
เขำ และส่วนใหญ่เวลำ 

ในแต่ละวันจะหมดไปกับกำรปั่ นไฟให้กับเครื่องส่งสัญญำณ 
เหตุกำรณ์ยิ่งเลวร้ำยไปอีกเมื่อมีเฮลิคอปเตอร์ผ่ำนมำแต ่
ถูกกระแสลมพัดจนเครื่องตก ส่งผลให้นักบินเสียชีวิต และ
ผู้โดยสำรหญิงที่ น่ังมำด้วยกันมีอำกำรบำดเจ็บไม่สำมำรถ
เคล่ือนไหวขยับตัวได้ ล�ำพังแค่ตัวโอเวอร์กำร์ดคนเดียวก็
แทบจะเอำชีวิตไม่รอดแล้ว แต่เขำต้องมีอีกหนึ่งชีวิตที่ต้อง
ช่วยเหลือและดูแลอีก

แต่ละฉำกย่ิงดูย่ิงเหมือนว่ำเรำอยู่ในสถำนกำรณ์นั้นจริงๆ 
ค่อนข้ำงจะยำกล�ำบำกเป็นอย่ำงมำก แม้เน้ือหำจะด�ำเนินไป
เรื่อยๆ แต่ก็ไม่ได้น่ำเบื่อเพรำะระหว่ำงทำงก็จะมีเหตุกำรณ์
ให้เรำต้องลุ้นระทึกอยู่ตลอด และเป็นเหตุกำรณ์ท่ีท�ำให้เรำ
อินไปกับหนังได้มำกทีเดียว หนังเรื่องนี้ให้แนวคิดที่กินใจ 
พอสมควรเลย ทั้งการประคับประคองชีวิตในแต่ละวัน 
ความโดดเดี่ยวท่ามกลางหิมะที่หนาวเหน็บ ความไม่ยอม 
ส้ินหวัง และการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน

“It’s OK. You’re not alone.”

พลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล
รองผู้อ�านวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ 
TRIS Academy of Management

Inspiring Movies

หนังสือคลำสสิคด้ำนกำรตลำดที่ตีพิมพ์มำตั้งแต่ปี 2002 หรือ 
เกือบ 20 ปี แต่ยังถูกตีพิมพ์ซ�้ำและแปลในภำษำต่ำงๆ ทั่วโลกอย่ำง
ต่อเนื่อง เนื่องด้วยเนื้อหำต่ำงๆ ยังคงควำมทันสมัยสอดคล้องกับ
สภำพปัจจุบัน ที่นักกำรตลำดหรือผู้บริหำร ผู้ประกอบกำรต้องอ่ำน

เซธ โกดิน (Seth Godin) กูรูด้ำนกำรตลำดของโลก นักเขียนเบสต์
เซลเลอร์ อดีตผู้บริหำรระดับสูงฝ่ำยกำรตลำดของยำฮู! ยักษ์ใหญ่
ด้ำนสื่อเทคโนโลยี ในยุคก่อน ถ่ำยทอดมุมมองผ่ำนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์จำกกรณีศึกษำขององค์กรต่ำงๆ ในโลกธุรกิจ และ
สกัดแนวคิดส�ำคัญต่อกำรตลำดท่ีแตกต่ำงไปจำกกำรใช้กลยุทธ์ 
กำรตลำดแบบเดิม ที่เรำๆ ท่ำนๆ ร�่ำเรียนมำจำก MBA

เมื่อพูดถึงกำรตลำด สิ่งที่ทุกคนจะคิดถึงตำมมำคือ P ไม่ว่ำจะเป็น 
4P 5P หรือ 8P ก็ตำม แต่ P ที่เซธ โกดินน�าเสนอนั้น คือ P ที่มา
จาก Purple Cow ซึ่งจะขาดไม่ได้หากธุรกิจต้องการ “ความอยู่
รอด”

โลกปัจจุบันเติบโตต่ำงจำกในอดีตอย่ำงมำก อิทธิพลหรืออ�ำนำจ
กำรต่อรองของผู้บริโภคเป็นใหญ่ ธุรกิจต้องแข่งขันกันพยำยำม
สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้ซื้อให้มำกที่สุด เม่ือธุรกิจเหล่ำนั้นใช้ 
กำรตลำดผ่ำนกำรโฆษณำกันมำกขึ้น จนถึงจุดที่ผู้บริโภคเกิดควำม
ชินชำ P จาก Purple Cow ของเซธ จึงส�าคัญมากขึ้น นั่นคือการ
สร้างวัวสีม่วงหรือ คือความ “โดดเด่น (remarkable)” นั่นเอง 
กฎกำรตลำดใหม่จึงบัญญัติขึ้นด้วยประโยคที่ว่ำ “สร้างผลิตภัณฑ์
ที่โดดเด่น ให้กับคนที่ก�าลังหามันอยู่” และหนังสือเล่มนี้ก็ให้กรณี
ตัวอย่ำงมำกมำยที่จะอธิบำยกฎนี้ให้เห็นเป็นรูปธรรม

ในปี 2002 ที่หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้น มันคือ “กำรตลำด (mar-
keting)” แต่หากเราอ่านหนังสือเล่มนี้ในปัจจุบัน ส่ิงที่เซธ โกดิน
ก�าลังพูดถึงนี้ มันคือค�าที่เราคุ้นเคยกัน.. “นวัตกรรม (innovation)” 
นั่นเอง

 
เขียน Seth Godin  
แปล พรเลิศ อิฐฐ์  
(ส�ำนักพิมพ์วีเลิร์น, 2561)

ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ
ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิทยำกำรจัดกำร  
TRIS Academy of Management
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หลายคนอาจจะ คุ้นเคยกับค� า ว่า 
Introvert - Extrovert ซ่ึงเป็น
รูปแบบการแบ่งประเภทของคน
แบบหนึ่ ง  สองค� านี้ เ กิดขึ้ น โดย 
คาร์ล จุง (Carl Jung) นักจิตบ�าบัด
และจิตแพทย์ชาวสวิส ที่ได้คิดค้น
ทฤษฎีแบ่งคนตามประ เภทของ
ทัศนคติที่มีต่อส่ิงทั่วไป

Introvert หมายถึงคนที่สามารถ
รับส่ิงเร้า ได้ดี  จนบางครั้งท�า ให้
พวกเขารู้สึกเหนื่อย หรือต้องใช้
พลังงานมากกว่าปกติ เมื่อเจอแสง 
สี เสียง หรือผู้คนจ�านวนมาก มัก
ถูกมองว่าเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัว 
ชอบอยู่เงียบๆ คนเดียว เป็นคนที่
ค่อนข้างระวังค�าพูดค�าจา 

Buzzwords

Introvert – Ambivert - Extrovert

พลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล
รองผู้อ�านวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ 
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Extrovert (หรือ Extravert) เป็นขั้วตรงข้าม
ของ Introvert คือกลุ่มคนท่ีชอบเจอผู้คน 
พร้อมสังสรรค์ และไม่ได้รับส่ิงเร้ารวดเร็ว 
เท่ากลุ่มแรก มักถูกมองว่าพูดเก่ง ชอบ
ปฏิสัมพันธ์ ชอบปาร์ตี้

ลักษณะของ Introvert - Extrovert น้ัน ไม่
สามารถจะแยกกันได้อย่างเด็ดขาด จะมีคน
อีกกลุ่ มหนึ่ งที่ เป็น ส่วนผสมความสมดุล
ระหว่างทั้ง 2 ขั้ว โดยมีลักษณะก�้ากึ่งระหว่าง 
Introvert และ Extrovert เราเรียกว่า  
Ambivert ในบางครั้งเขาอาจจะมีลักษณะ
ที่โน้มเอียงไปในทาง Introvert บางคร้ังมี
แนวโน้มเอียงไปในทาง Extrovert ได้ เป็น
คนที่พูดพอควร เดินสายกลาง มีชิวิตที่เรียบ
ง่าย อยู่คนเดียวก็มีความสุข คบหากับคน
ทั่วไปได้ดี   ©TAC


