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There are more than a billion people 
around the world who don't have access to 
a bank account, but could through mobile 
phones if the right system existed. This 
includes 14 million people here in the U.S. 
Being shut out of the fi nancial system has 
real consequences for people's lives –- 
and it's often the most disadvantaged 
people who pay the highest price.

“

” 
– Mark Zuckerberg

มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ซีอีโอและผู้ร่วมก่อต้ัง Facebook กล่าวต่อหน้าคณะ
กรรมาธิการด้านบริการทางการเงินของรัฐสภาสหรัฐฯ โดยได้ปกป้องการ
ริเริ่มสกุลเงินดิจิทัล Libra ท่ามกลางความกังวลต่อการกํากับควบคุมดูแล

เขาได้สนับสนุนการใช้ Libra เพ่ือลดต้นทุนทางการเงิน ซึ่งสกุลเงินดิจิทัลนี้
จะได้รับการจัดการผ่านสมาร์ทโฟนและจะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงินดิจิทัลท่ีชื่อ 
Calibra ทั้งนี้ Libra อาจกลายเป็นผู้เปล่ียนเกมสําหรับโลกที่กําลังพัฒนา
โดย McKinsey Global Institute กล่าวในปี 2016 ว่าการใช้การเงิน
ดิจิทัลอย่างแพร่หลายสามารถเพ่ิม GDP ให้กับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
ท้ังหมดได้กว่า 3.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2025

สกุลเงินดิจิทัล Libra น้ันเป็นการบริหารโดย Libra Association ที่
ประกอบด้วย 21 องค์กรชั้นนํา ซึ่งจัดประชุมที่เจนีวาเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา 
โดยก่อนท่ีจะมีการประชุม สมาชิกสําคัญอย่าง Visa และ PayPal ได้ขอ
ถอนตัว ท่ามกลางความกังวลท่ีว่า Libra จะไม่สามารถผ่านการพิจารณา
ด้านกฎระเบียบทางการเงินจากท้ังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปได้ 

ท้ังนี้ Libra ที่แต่เดิมคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 นั้นอาจ
ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานข้ึน จากกระบวนการพิจารณาเรื่องการกํากับ
ควบคุมดูแลดังกล่าว

Photo: Five things to come out 
of Zuckerberg’s Libra testimony, 
Facebook chief makes the case to 
Congress for his digital currency 
project/The Financial Time
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Change is Coming...

ปี 2019 ที่ผ่านไป “การเปลี่ยนแปลง” เป็นคําที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุดคําหนึ่งในแวดวงของ
การบริหารจัดการองค์กร อาจเป็นทั้งคําพูดที่ต้องการให้เกิดความตระหนัก หรือการสร้าง
กําลังใจต่อการขับเคล่ือนการเติบโตขององค์กรร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่ยากลําบาก
มากข้ึน

หลายธุรกิจที่เคยมีความมั่นคงสูงในมุมมองของคนทั่วไป สามารถสร้างการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องจนไม่คาดคิดว่าจะต้องกังวลกับส่ิงใด ด้วยความสามารถทางธุรกิจและความ
เข้มแข็งทางการเงินจากทั้งรายได้ รวมทั้งการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปีนี้เรา
ได้เห็นดีลการซื้อกิจการของธุรกิจอาหารขนาดใหญ่ ดังเช่น สุกี้เอ็มเคเข้าซื้อกิจการของ
แหลมเจริญซีฟู้ด เครือข่ายร้านอาหารทะเลช่ือดัง สิงห์ คอร์ปอเรช่ัน เข้าลงทุนในซานตาเฟ่
สเต็ก ไมเนอร์อินเตอร์ฯ ลงทุนในแฟรนไชส์ไก่ทอดบอนชอนจากเกาหลี รวมทั้งการใช้เงิน
มากกว่า 15,000 ล้านบาทของไทยเบฟ ซื้อสิทธิ์บริหารและพัฒนา Starbucks ในประเทศไทย
ทั้งหมด เป็นต้น ทั้งหมดคงคาดหวังถึงการสร้างความเติบโตและการกระจายความเส่ียง
ให้มากข้ึนเพ่ือการอยู่รอดและคงอยู่ของธุรกิจในระยะต่อไป

ขณะที่ธุรกิจธนาคารที่ทุกคนต่างเห็นว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจาก Disruption 
การลดสาขาให้บริการ และจํานวนพนักงานที่ธนาคารใหญ่บางแห่งมีเป้าหมายลดพนักงาน
เหลือเพียงคร่ึงหนึ่งภายใน 1-2 ปี รวมทั้งการเติบโตของ FinTech ที่จะให้บริการทดแทน
ธนาคารได้มากข้ึน จนกําลังก้าวเข้ามาสู่หัวใจหลักของธุรกิจธนาคารก็คือ “การกู้ยืม” โดย
เฉพาะ Peer2Peer Lending และ Social Banking ที่หลายคนกล่าวว่าสามารถสร้างผล
กระทบถึงการล้มหายตายจากของธุรกิจธนาคารได้เลยทีเดียว

ถึงตอนนี้ “การไม่เปล่ียนแปลง” อาจไม่เป็นที่ยอมรับได้ของผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนอีกต่อไป 
ในเมื่อการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆ รุมเร้าเข้ามา “ความกลัว” ก็ไม่ได้เป็นคําตอบที่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยากจะได้ยินอีกต่อไป

ผู้บริหารจําเป็นต้องมี “ความกล้า” ที่ไม่ใช่การไม่มีความกลัว แต่ความกล้าคือความมุ่งมั่นที่
จะเดินไปข้างหน้า แม้จะเกิดความกลัว หรือจําต้องทนต่อความยากลําบากทุกข์ยากก็ตาม

คําสําคัญสําหรับปี 2020 คงหนีไม่พ้น “กล้าเปลี่ยนแปลง”...

ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ
บรรณาธิการบริหาร
suradej@tris.co.th
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การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือที่เราเรียกกันว่า 
Transformation นั้น กลายเป็นส่ิงจําเป็น
สําหรับองค์กรที่ต้องการสร้างความมั่นคงและ
เติบโตอย่างย่ังยืนในยุค Disruption ที่
เทคโนโลยีต่างๆ มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว



Innosight หน่วยงานวิจัยชั้นนําท่ีได้เผยแพร่ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ The Transformation 20 ที่จัด
ทําโดยทีมประกอบด้วย Scott D. Anthony, Alas-
dair Trotter, Rob Bell และ Evan I. Schwartz 
ซึ่งได้พัฒนาวิธีการประเมินผลถึงการเปล่ียนแปลง
เชิงกลยุทธ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือระบุแนวทางการ
ดําเนินงานที่ดีที่สุด หรือ Best Practice ในทุก
อุตสาหกรรมและบริษัทมหาชน แสดงถึงตัวอย่าง
ของการเป็นองค์กรชั้ นนํ าที่ ยอดเ ย่ียมในการ
เปล่ียนแปลง โดยทีมวิ จัยได้คัดเ ลือกบริ ษัท ท่ี
ทํา Business Transformations จากทั้งในรายชื่อ
ของ S&P 500 และ the Global 2000 จากข้อมูล 
3 ประเภท ได้แก่

1. การสร้างความเติบโตในรูปแบบใหม่ (New Growth) 
บริษัทประสบความสําเร็จในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ ตลาดใหม่ หรือโมเดลธุรกิจใหม่ โดยตัววัดสําคัญคือสัดส่วน
ของรายได้นอกเหนือจากรายได้จากธุรกิจเดิมเป็นหลัก ซึ่งสามารถแสดงถึงความสําเร็จของการสร้างสรรค์การเติบโตใหม่
2. การปรับเปลี่ยนตําแหน่งกลยุทธ์ในธุรกิจหลัก (Repositioning the Core)
บริษัทมีการปรับแนวทางการทําธุรกิจแบบดั้งเดิมให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและ Disruption ที่เกิดขึ้นในตลาดอย่าง
มีประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นแนวทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ต่อไป
3. การเงิน (Financials)
บริษัทสามารถสร้างผลประกอบการทางการเงินและราคาหลักทรัพย์ที่ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือสามารถสร้างการ
เปล่ียนแปลงจากภาวะที่มีการขาดทุนหรือเติบโตถดถอย ให้กลับไปเติบโตสูงได้อย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลท่ีพิจารณาจะเป็นทั้ง
การเติบโตของรายได้และผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของแต่ละบริษัท

The Big Story
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THEMES หลักของ TRANSFORMATION
การสร้างความเปล่ียนแปลงในองค์กรขนาดใหญ่ จําเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้นําขององค์กรจะต้องระบุเป้าหมายของโอกาสมากพอที่จะทําให้
เห็นถึงนัยของความแตกต่าง เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจต่อการที่จะลุกขึ้นมาเปล่ียนแปลง โดยจากข้อมูลที่ศึกษาบริษัทต่างๆ ในการ
จัดทํารายชื่อ The Transformation 20 นี้ ได้มองเห็นถึงกรอบหรือ Theme หลักที่ผลักดันการเปล่ียนแปลงให้เกิดขึ้นกับองค์กร
ต่างๆ ในลักษณะเดียวกันจํานวน 4 ลักษณะ ได้แก่ การเปล่ียนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) การต่อสู้กับภาวะโลกร้อน 
(Combating Climate Change) การเปล่ียนแปลงของระบบสาธารณสุข (Transforming Healthcare) และโมเดลธุรกิจท่ีใช้
เทคโนโลยีทางการเงินสนับสนุน (Fintech-Enabled Business Models) โดย

Digital Transformation พบว่ากว่าคร่ึงหนึ่งของ 20 บริษัทชั้นนํา เป็นการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากความพยายามในการสร้าง
ประสบการณ์หรือบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับลูกค้ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Cloud, Internet of Things, Artificial 
Intelligence (AI) และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว
Combating Climate Change ประเด็นการต่อสู้กับสภาวะของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกนั้น นํามาซึ่งโอกาสใหม่ของการ
เติบโต ด้วยความพยายามขององค์กรต่างๆ ท่ีจะสร้างความเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องหรือเผชิญกับภาวะเหล่านั้น ตัวอย่าง 4 
องค์กรในรายช่ือได้แก่ Ørsted, Ecolab, Neste และ A.O. Smith ซึ่งนําเสนอโมเดลธุรกิจที่ใช้พลังงานหมุนเวียนหรือใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการนํ้า
Transforming Healthcare การเปล่ียนแปลงระบบการดูแลสุขภาพใน Philips, AIA Group, Fujifilm Holding และ Ping An 
ที่ได้เปล่ียนจากรูปแบบธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการดูแลผู้ป่วยแบบดั้งเดิม มาเป็นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่ามี
ประสิทธิภาพ
Fintech-Enabled Business Models เทคโนโลยีทางการเงินสนับสนุนโมเดลธุรกิจให้เปล่ียนแปลงบริการทางการเงินที่ซับซ้อน
ให้ง่ายขึ้นจาก Disruptive Technology ดังเช่น Alibaba และ Tencent Holdings ที่ทําให้ผู้บริโภคยุคใหม่ไม่ต้องพ่ึงพากลไก
ของสถาบันการเงินหรือธนาคารอย่างเดิมอีกต่อไป

เมื่อเปรียบเทียบรายชื่อบริษัทใน The Transformation 20 หรือ T20 ในปี 2019 กับรายชื่อบริษัท T10 ในปี 2017 นั้น ทั้ง 4 
บริษัทอย่าง Adobe, Amazon, Netflix และ Microsoft ยังคงมีคะแนนอยู่ในอันดับต้นๆ ขณะที่หลายบริษัทมีระดับคะแนนถดถอย
ลง โดยที่น่าสนใจนั้นคือ Apple ซึ่งเป็นหนึ่งในการเปล่ียนแปลงที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ธุรกิจในอดีต แต่
ปัจจุบันได้มุ่งเน้นไปที่การดําเนินกลยุทธ์ที่มีอยู่ มากกว่าที่จะมองหาและก้าวไปสู่พ้ืนที่การเติบโตใหม่อย่างจริงจัง

5 พฤติกรรมขององค์กรที่ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลง
เมื่อวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ขององค์กรต่างๆ จากจํานวนบริษัทที่ถือว่าประสบความสําเร็จนั้น 
พบว่าสามารถจําแนกถึงพฤติกรรมร่วมของบริษัทต่างๆ นั้นได้ 5 ประการ ที่จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอื่นในการทําความ
เข้าใจและสร้างการเปล่ียนแปลงให้ประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกัน ซึ่งประกอบไปด้วย

1. การมุ่งมั่นในเป้าหมายอันยิ่งใหญ่
การเปล่ียนแปลงใดๆ ที่เริ่มขึ้นมักจะต้องพบกับความยากลําบากในการต่อสู้กับแรงต้านทานของกลุ่มพนักงานที่เคยชินกับการทํางาน
แบบเดิมๆ หรือที่เรียกกันว่าอยู่ใน Comfort Zone โดยผู้นําองค์กรที่จะสร้างความสําเร็จน้ีได้ จําเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งของ
การเปลี่ยนแปลง ด้วยการท่ีต้องพยายามให้ความสําคัญกับการบอกเล่าถึงความสําคัญ หรือ “ทําไม” ที่บริษัทจะต้องมีการ
เปล่ียนแปลงนั้น รวมถึงพยายามสร้างความเช่ือมโยงในกิจกรรมของเปล่ียนแปลงเหล่าน้ันเข้าด้วยกัน ซึ่งการดําเนินดังกล่าวนี้
จะเป็นการสร้างความมุ่งมั่นในเป้าหมายด้วยวัฒนธรรมความร่วมมือร่วมใจกัน
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The Big Story

ตัวอย่างของบริษัทอันดับ 1 อย่าง Netflix ซึ่งในปี 2013 ผู้นําองค์กร ซีอีโอบริษัท Reed Hastings ได้เผยแพร่บันทึกความยาว
จํานวน 11 หน้าแก่พนักงานและนักลงทุน อธิบายถึงภารกิจในเปล่ียนแปลงองค์กรจากการทําธุรกิจด้าน Digital Content ไปสู่การ
เป็นผู้ผลิต Original Content ซึ่งในที่สุดแล้ว Content ของ Netflix ก็สามารถชนะรางวัลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Emmys หรือ Os-
cars ได้ 

โดยในบันทึกได้กล่าวว่า “เราจะไม่แข่งขันในแนวกว้างกับ Comcast, Sky, Amazon, Apple, Microsoft, Sony หรือ Google แต่
สําหรับเรา การที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้นไปนั้น เราต้องมุ่งมั่นในการเปลี่ยน Passion ให้กลายเป็นคุณค่าแห่งแบรนด์ 
Starbucks ไม่ใช่ 7-Eleven, Southwest ไม่ใช่ United Airline, HBO ไม่ใช่ Dish” นับตั้งแต่มีการประกาศเป้าหมายการเปล่ียนแปลง
ใหม่น้ันไป รายได้ของ Netflix เพ่ิมขึ้นเป็นสามเท่า กําไรเพ่ิม 32 เท่า ราคาหุ้นเพ่ิมขึ้น 25% ต่อปีเทียบกับ S&P 500 ที่เติบโตได้
เพียง 10% 

2. การไม่กลัวในการละทิ้งอดีต
เพ่ือมุ่งไปที่อนาคต เราจําเป็นที่จะต้องทิ้งอดีตไว้ข้างหลัง Scott Cook ผู้ก่อต้ังและประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท Intuit 
บริษัทอันดับ 8 ใน The Transformation 20 กล่าวถึงแนวทางดังกล่าวนี้ว่า “เราขาย 5 แผนกและสายผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึง
แฟรนไชส์ที่เก่าแก่ที่สุดของเราอย่าง Quicken ซ่ึงเป็นธุรกิจด้ังเดิมของบริษัท โดยเราขายมันและเราก็หยุดการลงทุนท้ังหมดของ
เราในส่วนท่ีไม่ใช่คลาวด์แพลตฟอร์ม” ซึ่งการทําส่ิงนั้นสืบเนื่องมาจากความเห็นร่วมกันของฝ่ายบริหารที่เห็นว่าการเปล่ียนแปลง
โดยปรับใช้ความสามารถใหม่รวมถึงเงินทุนของบริษัทนั้น จําเป็นที่ต้องตัดใจที่จะละทิ้งกิจกรรมในส่วนท่ีจะไม่สอดคล้องหรือ
สนับสนุนในแนวทางดังกล่าวต่อไป

ตัวอย่างอื่นๆ เช่น A.O. Smith เลิกจากการเป็นธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์และมอเตอร์มามุ่งเน้นการลงทุนในการพัฒนาเครื่องทํา
นํ้าร้อนสําหรับท่ีอยู่อาศัย และสามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นําในตลาดอุปกรณ์การบําบัดนํ้าระดับโลกได้ในที่สุด Ørsted เลิกจากการ
เป็นธุรกิจเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยขายทิ้ง 8 จาก 12 สายการผลิต เพ่ือมุ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานลมที่ใช้กังหันลมนอกชายฝั่ ง 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการเปล่ียนแปลงที่จะเป็นผู้นําพลังงานสะอาดของโลก

สําหรับ Microsoft และ Adobe บริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ ต่างก็อยู่ในช่วงของการเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจจากการขายซอฟต์แวร์
สําเร็จรูปที่ทํากําไรให้พวกเขาอย่างต่อเนื่องมาเป็น Subscription Services บนคลาวด์ หรืออย่าง Siemens ที่ได้เปิดแผนวิสัยทัศน์
ปี 2020 ถึงความพยายามในการออกจากธุรกิจดั้งเดิมในด้านการให้บริการกับบริษัทนํ้ามันและอุตสาหกรรม เพ่ือสร้างธุรกิจใหม่
ในการให้บริการทางดิจิทัลกับลูกค้ากลุ่มเดิมบางส่วนท่ีอยู่ในกระบวนการของการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัลเช่นเดียวกัน

3. การใช้ประโยชน์จากความสามารถหลักเพ่ือเข้าสู่ตลาดที่เติบโตใหม่
หนึ่งในบทเรียนที่เราได้เห็นกันมากที่สุดจากความพยายามในการเปล่ียนแปลงที่ประสบความสําเร็จนั้น คือการใช้ประโยชน์จาก
ความสามารถในอุตสาหกรรมด้วยสินทรัพย์เช่น แบรนด์ ความสัมพันธ์กับลูกค้า ช่องทางการกระจายสินค้า หรือสมรรถนะหลักอื่นๆ 
ขององค์กร

ตัวอย่างของ Fujifilm Holdings ที่เคยตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับ Eastman Kodak ที่ต่างก็เป็นผู้นําในตลาดฟล์ิมถ่ายรูป แต่
มุมมองทางธุรกิจที่กว้างขวางขึ้นของ Fujifilm ได้สร้างความสําเร็จอย่างมาก ในขณะที่ Kodak กลับล้มเหลวและเข้าสู่ภาวะ
ล้มละลายในปี 2012 

โดย Fujifilm ได้ลงทุนอย่างหนักในการพัฒนาธุรกิจฟล์ิมภาพถ่ายฉายรังสีในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีทางเคมีและองค์ความรู้ในฟล์ิมภาพถ่าย ขยายฐานผลิตภัณฑ์ไปสู่การสนับสนุนในธุรกิจสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ

หรือในกรณีของ Schneider Electric ที่ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการสร้างแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยี เพ่ือก้าวไปสู่การ
สร้างธุรกิจการวิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์ Internet of Things สําหรับการจัดการพลังงาน Neste บริษัทของฟนิแลนด์เข้ายึด
ตลาดเชื้อเพลิงชีวภาพจากความสามารถในการทดแทนพลังงานโดยไม่ต้องมีการเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตของลูกค้า รวมทั้ง
กรณีของ Ping An บริษัทของจีน ท่ีใช้ประโยชน์จากความรู้และความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เปิดตัว
แพลตฟอร์มระบบนิเวศของการดูแลสุขภาพออนไลน์มีชื่อว่า Good Doctor เป็นต้น
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4. การคว้าโอกาสทางยุคดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มใหม่และโมเดลทางธุรกิจ
ดิจิทัลเป็นปัจจัยสําคัญที่สร้างความแตกต่างให้กับองค์กร โดยเฉพาะการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้ด้วยความสามารถ
ทางดิจิทัล ดังเช่นการสร้างประสบการณ์การใช้งานแบบดิจิทัลให้กับลูกค้าเพ่ือให้ง่ายต่อการติดต่อกับบริษัท หรือการสนับสนุนให้
กระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งดิจิทัลนั้นอาจนําไปสู่การนําเสนอโมเดลธุรกิจหรือรวมไปถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ 
ขึ้นได้

ตัวอย่างของ DBS Bank ที่ดําเนินการเปล่ียนแปลงดําเนินไปในหลายมิติต้ังแต่ธนาคารระดับชาติไปจนถึงธนาคารระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก จากบริการทางธนาคารแบบเดิมไปสู่โมเดลทางธุรกิจ fintech หรือกรณีการเปล่ียนแปลงของ AIA Group ที่ได้เปล่ียนแปลง
การเข้าสู่แนวทางการเติบโตระดับโลกด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล Vitality ที่ให้ความรู้การป้องกันด้านสุขภาพ เครื่องมือ และแรงจูงใจ
แก่สมาชิกประกันสุขภาพ โดยนํามาซึ่งการขยายตัวของธุรกิจนี้เป็น 10% ในรายได้รวมของบริษัท คิดเป็นการเติบโตมากกว่า 85% 
ในปีเดียว

5. นวัตกรรมมิใช่เกิดขึ้นในส่วนงานขององค์กรแต่เป็นเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาพรวม
ในหลายองค์กร ได้กําหนดกลยุทธ์ในความพยายามสร้างนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อองค์กรขึ้น อย่างไรก็ตามการ
พัฒนานวัตกรรมนั้น ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการมีส่วนงานนวัตกรรมหรือการมอบหมายให้ส่วนงานใดส่วนงานหน่ึง แต่นวัตกรรม
ที่ประสบความสําเร็จจะต้องการความร่วมมือจากส่วนงานต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร ตัวอย่างเช่น ในขณะที่พนักงานบางส่วนจะต้องคิดค้น
ธุรกิจหลักค้นหาวิธีใหม่ในการใช้ข้อมูลเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ของลูกค้า พนักงานส่วนอ่ืนจะต้องทํางานในการบ่มเพาะหรือ
การเติบโตของธุรกิจที่เติบโตใหม่ และส่วนอื่นๆ ก็ยังคงต้องทํางานปกติของพวกเขาต่อไป ในขณะที่ยังมองหานวัตกรรมที่ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติด้วยเช่นกัน

Jeff Bezos จาก Amazon.com เป็นผู้นําในธุรกิจค้าปลีกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ขณะท่ีการให้บริการ Cloud Technology ให้กับ
ลูกค้าก็เป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง โดย Amazon Web Services (AWS) มีมูลค่ากว่า 26 พันล้านเหรียญสหรัฐ และกลายเป็น
สัดส่วนแบ่งทางกําไรที่ดีท่ีสุดของบริษัท

ส่วน Alibaba นั้นได้สร้างนวัตกรรมท่ีเป็นกุญแจสําคัญสําหรับทุกสิ่งอยู่เสมอ โดยสามารถที่จะสร้างการเปล่ียนแปลจากธุรกิจ 
e-commerce และบริการอินเทอร์เน็ต ไปสู่การเติบโตใหม่บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นบริการทางการเงินหรือการขยายไปสู่
ธุรกิจอื่นอย่าง AliHealth และ AliSports

ความสําเร็จของการเปลี่ยนแปลงคือการเอาชนะวิกฤติที่จะเกิดขึ้นระหว่างทาง
ขอ้สรุปสําคัญทีไ่ดจ้าก The Transformation 
20 คือการพบว่าในยุคแห่งการเปล่ียนแปลง
อย่างไม่หยุดยั้งหรือ Disruption นี้ องค์กร
ต่างๆ ที่สามารถอยู่รอดและเติบโตนั้น ไม่ได้
ขึ้นอยู่กับขนาดหรือความมีประสิทธิภาพ แต่
จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตําแหน่ง
ตัวเองเพ่ือสร้างอนาคตใหม่ โดยกลุ่มบริหาร
ขององค์กรจะ ต้องแสดงบทบาทสํ าคัญ
ต่อการสนับสนุนการเปล่ียนแปลงในระดับ
ต่างๆ ทั้งองค์กร

ทั้งนี้ ในการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงซึ่งจะ
ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งในส่วนของ
ธุรกิจเดิมและส่วนของธุรกิจใหม่ หรืออาจเรียก
ได้ว่าเป็นช่วงของ Dual Transformation น้ัน 
จะมีจุดวิกฤติใน 3 ส่วน ที่จะมีบทบาทสําคัญ
ต่อความสําเร็จของการเปล่ียนแปลง ขณะ
เดียวกัน หากไม่สามารถก้าวข้ามจุดเหล่านั้นได้ ก็จะทําให้การเปล่ียนแปลงที่มุ่งหวังไว้ ล้มเหลวได้เช่นกัน



The Big StoryThe Big Story

1. วิกฤติแห่งความมุ่งมั่น หรือ Crisis of Commitment 
เม่ืออยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงผู้นําและบุคลากรบางส่วน จะกังวลเกี่ยวกับการยอมรับในแนวทางใหม่ขององค์กรและ
พยายามที่จะมองข้ามในสิ่งที่กําลังบ่งชี้ถึงการเสื่อมถอยของธุรกิจหลักขององค์กร
2. วิกฤติแห่งความขัดแย้ง หรือ Crisis of Conflict 
เมื่อฝ่ายต่างๆ ขององค์กรพยายามที่จะสร้างการเติบโตใหม่จากทรัพยากรขององค์กร ซึ่งแน่นอนว่าการลงทุนต่างๆ ยังไม่สามารถ
สร้างผลตอบแทนได้ดีเทียบเท่ากับธุรกิจเดิม จึงมักเกิดคําถามถึงความคุ้มค่าหรือความล่าช้าของการสร้างธุรกิจใหม่ และนํามาสู่ความ
ขัดแย้งระหว่างกันได้
3. วิกฤติแห่งอัตลักษณ์องค์กร หรือ Crisis of Identity 
เมื่อองค์กรตระหนักได้ว่า “ถ้าเราไม่ได้เป็นเราอีกต่อไปแล้ว เราจะทําอะไร?” จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดความรู้สึกว่าพวกเขาขาดตัวตนหรือ
การรับรู้ของคนภายนอกในความสําเร็จเดิมๆ อีกต่อไป การสูญเสียความเป็นตัวตนเดิมจากการเปล่ียนแปลงอาจเป็นส่ิงที่ทําใจได้ยาก
เมื่อส่ิงใหม่เริ่มมีบทบาทมากกว่า

The Transformation 20 นี้จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าและทรงพลัง ที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้นําสามารถนําพาองค์กร
ผ่านวิกฤติเหล่าน้ีไปสู่ความคาดหวังในการสร้างอนาคตใหม่ที่ท้าทาย  ©TAC

#1 NETFLIX
INDUSTRY: Entertainment/ 

             Internet

REVENUE: $15.8B 
HQ: Los Gatos, CA
TRANSFORMATION STORY: Shifted 

from DVDs by mail into the leading 
streaming video content service and 

now a top original content provider
NEW GROWTH: In 2018, Netflix’s original 
content accounted for 37% of its U.S. 
streams, up from 14% in 2017. Netflix 
released 88% more original program-
ming in 2018 than it did during 2017.

#2 ADOBE SYSTEMS
INDUSTRY: Software/ Digital Media
REVENUE: $9.0B 

HQ: San Jose, CA

TRANSFORMATION STORY: Moved beyond 

the traditional core of creative software 
into digital experiences, marketing, com-
merce platforms and analytics while 
changing its business model from packaged 

software to cloud subscriptions
NEW GROWTH: Adobe’s “Digital Expe
riences” segment drives a significant 
portion of the company’ growth, representing 
27% ($2.44B) of total revenues in 2018. 
Only seven years prior in 2011, the digital 

marketing segment contributed $927.8M.

#3 AMAZON.COM
INDUSTRY: Online Retail 

REVENUE: $232.9B 

HQ: Seattle, WA
TRANSFORMATION STORY: Amazon initiated 
Amazon Web Services (Cloud) to overcome 
the cost of infrastructure required to conduct 

operations. AWS has turned into a surprisingly 
lucrative profit engine. Amazon has also built 
an entire ecosystem of products and services, 

enabled by its Prime membership

NEW GROWTH: In 2018, AWS produced $25.7B 
in net sales and $7.3B in operating income, 

up from $3.1B and $673M, respectively, in 

2013. 

#4 TENCENT HOLDINGS
INDUSTRY: Internet 

REVENUE: $46.99B 

HQ: Shenzhen, China
TRANSFORMATION STORY: Tencent transformed 

from an online messenger and video game 

business to an all-around technology business 
that has presence in entertainment, autonomous 

vehicle, cloud computing and fintech.
NEW GROWTH: Non-core businesses grew rev-
enue by 80% YOY in 2018, primarily through 
Fintech and cloud services. Cloud revenue in-
creased by over 100% to $1.3B. Tencent’s fintech 
platform managed over $89.3B in assets. 

#5 MICROSOFT
INDUSTRY: Computer Hardware and Software, 
              Consumer Electronics 

REVENUE: $110.4B 

HQ: Redmond, WA
TRANSFORMATION STORY: Microsoft has trans-
formed from a business model based primarily 

on selling products, licenses (IP) and devices to 
a cloud-based platform-as-a-service business.
NEW GROWTH: In 2017 and 2018 combined, 
commercial cloud revenue increased by 56% to 
$23.3B, within which server products and cloud 
services revenue increased by 21% and is driven 
by Azure revenue growth of 91%. 
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“นวัตกรรม” 
กับอีกหนึง่ทศวรรษ
ท่ีกําลังจะผ่านไป

ปี 2020 กําลังจะเร่ิมขึ้น ถือเป็นปีสุดท้ายในทศวรรษท่ี 2 ของศตวรรษท่ี 21 กล่าวได้ว่า สมาร์ทโฟน 
(smartphone) กลายเป็นนวัตกรรมท่ีสร้างความเปล่ียนแปลงให้กับมนุษยชาติเป็นอย่างมากในช่วงทศวรรษ
แรก ผลกระทบของสมาร์ทโฟนยังมีต่อเน่ืองมาสู่ทศวรรษท่ี 2 (2011-2020) ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ การบริการ 
อุตสาหกรรม การศึกษา รวมถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ ทําให้คําว่า Disruption กลายเป็นคําติดปากและ
ได้รับการพูดถึงในวงกว้าง และเป็นตัวเร่งให้เกิดความเปล่ียนแปลงในระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
กว้างขวาง หากลองมองย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา (2011-2020) จะเห็นได้ว่าเกิดนวัตกรรมท่ี
สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตของเราเป็นจํานวนมาก ในวันน้ีจะขอรวบรวม 5 ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น
ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ท่ีจะยังส่งผลต่อเน่ืองไปยังทศวรรษหน้าท่ีจะมาถึง

Data is Everything: ข้อมูลกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของธุรกิจ จนมีคําเปรียบเปรยว่า “ข้อมูล” มีค่า
เหมือนดั่ง “นํ้ามัน” ส่วนหน่ึงมาจากการเติบโตของสมาร์ทโฟน อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต ท่ีทําให้ผู้บริโภคสามารถสร้างและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างอิสระ ซึ่งสร้างให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
ท่ีหลากหลายอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน ไม่เพียงแค่นั้น ความสําคัญของข้อมูลยังส่งผลไปยังภาคส่วนอ่ืนๆ 
ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการต่างๆ ท่ีต้องการให้เกิดการแปลงข้อมูลดิจิทัล (Digitiza-
tion) อย่างอัตโนมัติ เกิดเป็นกระแส Internet of Things (IoT) และ Big Data รวมถึงการนําข้อมูลเหล่าน้ี
ไปใช้ประโยชน์ผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์
ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม (Strategic Innovation Manager)

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ Innovation is the only way to win

TRIS ACADEMY Club14



TRIS ACADEMY Club 15

Platform Economy: ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมามีนวัตกรรมในรูปแบบแพลตฟอร์ม (platform innovation) 
ท่ีเข้ามาพลิกโฉม (disruption) ภาคธุรกิจและสังคมเป็นจํานวนมาก สาเหตุหลักมาจากโครงสร้างทางธุรกิจ
และอุตสาหกรรมรูปแบบเดิมๆ ท่ีไม่สามารถเชื่อมโยงความต้องการระหว่างฝั่ งอุปสงค์ (demand-side) และ
ฝั่ งอุปทาน (supply-side) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเป็นปัญหาท่ีสั่งสม (pain point) และเป็นโอกาส
สําหรับบริษัทสตาร์ทอัพให้เข้ามาแก้ไขด้วยแนวทางและรูปแบบทางธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมถึงเข้ามา
เปล่ียนแปลงรูปแบบการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดิม บริษัทเกิดใหม่ท่ีโตอย่างก้าวกระโดดส่วนใหญ่ล้วน
มาพร้อมกับนวัตกรรมแพลตฟอร์ม อาทิ Uber, Grab และ AirBnB

Social Media: สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นเคร่ืองมือสื่อสารท่ีทรงอิทธิพลอย่างมาก การเติบโตของสื่อ
สังคมออนไลน์ทําให้เกิดรูปแบบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และการชวนเชื่อรูปแบบใหม่ๆ ประสิทธิภาพในการ
เข้าถึงคนจํานวนมากอย่างรวดเร็วในต้นทุนท่ีตํ่า สร้างผลกระทบอย่างมากต่อภาคธุรกิจท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม สื่อหลายฉบับต้องปิดตัวลงเน่ืองจากไม่สามารถปรับตัวรับมือกันการเข้ามาของสื่อสังคมออนไลน์ 
ประชาชนท่ัวไปกลายเป็นผู้ผลิตและเจ้าของสื่อ (user-generated content) เกิดอาชีพใหม่ๆ อย่าง Blogger 
และ YouTuber นอกจากน้ี สื่อสังคมออนไลน์ยังสร้างผลกระทบทางสังคมท้ังเชิงบวกและเชิงลบเป็น
อย่างมาก เพราะสื่อสังคมออนไลน์สามารถกระตุ้นให้เกิดการเคล่ือนไหวและความเปล่ียนแปลงทางสังคม
ได้อย่างรวดเร็ว แต่ในทางกลับกัน การนําไปใช้ในทางท่ีผิดหรือขาดการกํากับดูแลท่ีดีพอ ก็สร้างให้เกิดผล
กระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ปัญหาข่าวปลอม (Fake News) หรือการรังแกทางโลกออนไลน์ 
(Cyberbullying)

Digital Money: เงินในรูปแบบดิจิทัลกลายเป็นแนวโน้มท่ีเห็นได้ชัดเจนในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ในด้านหน่ึง
ช่วยอํานวยความสะดวกและเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ระบบ Prompt 
Pay ท่ีเข้ามาเปล่ียนแปลงรูปแบบการทําธุรกรรมของประชาชนและระบบการเงินการธนาคารของประเทศ 
ซึ่งนําไปสู่ต้นทุนของระบบการเงินท่ีลดลงและการกระตุ้นการทําธุรกรรมในระดับจุลภาค (micro payment) 
สร้างโอกาสทางธุรกิจท่ีหลากหลาย แต่ในทางกลับกันก็เป็นโจทย์ใหญ่สําหรับธุรกิจการเงินการธนาคาร
ท่ีต้องมีการปรับตัว รวมถึงปัญหาความพร้อมด้านกฎระเบียบและความปลอดภัยในธุรกรรมออนไลน์ นอกจาก
น้ี สกุลเงินดิจิทัล (digital currency) รูปแบบใหม่ท่ีเกิดขึ้นอย่าง Bitcoin, Ethereum หรือ Libra ก็ยัง
เป็นสิ่งท่ีน่าจับตามอง ถึงโอกาสในการสร้างความเปล่ียนแปลงของระบบการเงินระหว่างประเทศ

SDGs + Zero Concept: ปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อมและความเหล่ือมลํ้า กลายเป็นประเด็นท่ีทวีความรุนแรง
มากขึ้นและท่ัวโลกต่างให้ความสนใจ องค์การสหประชาชาติ (United Nations - UN) ได้กําหนดเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับการยอมรับกันในหลายเวที นอกจากน้ี เป็นท่ียอมรับกันว่าการจะบรรลุเป้าหมาย 
SDG ได้นั้น จําเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมเข้ามาเป็นตัวขับเคล่ือน จึงทําให้เกิดกระแสความตื่นตัวของการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคม รวมถึงการเติบโตของกลุ่มวิสาหกิจเพ่ือสังคม (social enterprise) ไม่เพียง
เท่านั้น ความตื่นตัวของกระแสสังคมก็ทําให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่คํานึงถึงประโยชน์
และผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมมาเป็นองค์ประกอบสําคัญ จะเห็นได้จากแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟา้และอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกอย่างพลังงานแสงอาทิตย์

ความเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองในรอบทศวรรษท่ีผ่านมา ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ล้วน
เกิดขึ้นและถูกเร่งด้วย “นวัตกรรม” ทั้งสิ้น ผลกระทบของความเปล่ียนแปลงสร้างให้เกิดโอกาสอย่างท่ี
ไม่เคยมีมาก่อน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นภัยคุกคามทั้งกับธุรกิจ วิถีชีวิต สังคมและความเป็นอยู่ของเรา หากเรา
ไม่สามารถเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือกับมัน ©TAC    



พลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล
รองผู้อํานวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ 

TRIS Academy of ManagementSmart Work 

ได้เวลาต้ังเป้าหมายกันอีกแล้ว
New Year’s Resolutions 

ช่วงปลายปี 2019 คงเป็นช่วงท่ีหลายคนเริ่มทบทวนชีวิตท่ีผ่านมาของตนเองตลอดปี 2019 และก็เป็น
ช่วงเวลาของการตั้ง New Year Resolution ใหม่ๆ กันอีกครั้งสําหรับปี 2020 เรื่องยอดฮิตมักหนีไม่พ้น 
การงาน สุขภาพ ความรัก ครอบครัว และการเงิน

จากข้อมูลการสํารวจของ inc.com ที่ได้รวบรวมข้อมูลจากคนกว่า 2,000 คน สรุปหัวข้อยอดนิยม
ในการตั้ง New Year’s Resolutions มีทั้งหมด 10 ข้อด้วยกัน
    1. กินอาหารที่ดีขึ้น (ลด junk food และเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ): 71%
    2. ออกกําลังกายให้มากขึ้น: 61%
    3. ลดนํ้าหนัก: 51%
    4. ออมมากขึ้น และควบคุมการใช้จ่ายให้ดีข้ึน: 32%
    5. เรียนรู้ Skill ใหม่ หรือหางานอดิเรกใหม่: 26%
    6. เลิกสูบบุหรี่: 21%
    7. อ่านหนังสือให้มากขึ้น: 17%
    8. เปลี่ยนงาน หรือหางานใหม่: 16%
    9. ดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยลง: 15%
    10. ใช้เวลากับครอบครัวและเพ่ือนให้มากข้ึน: 13%
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จากข้อมูลผลการสํารวจของ statisticbrain.com พบว่าคนส่วนใหญ่ 90.8% ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายท่ีพวกเขาต้ังไว้ได้ มีเพียง 9.2% เท่านั้นเองบรรลุเป้าหมาย สามารถประสบความสําเร็จ
ได้ตามที่มุ่งหวังไว้ 

ไม่ว่าคุณจะเป็นหน่ึงใน 9.2% นี้หรือไม่ก็ตาม สําหรับปี 2020 นี้ ก็อยากจะชวนให้มาตั้ง 
New Year’s Resolutions กันอีกครั้งนะคะ 

ที่สําคัญอย่าลืมนําเทคนิค SMART ไปใช้ในการตั้งเป้าหมายกันด้วย
S : SPECIFIC ต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ
M : MEASURABLE วัดผลได้
A : ACHIEVABLE รู้ว่าต้องทําแบบไหน
R : REALISTIC เป็นไปได้ ไม่เฟอ้ฝัน
T : TIME BOUND กรอบระยะเวลาชัดเจน

ขอให้สนุกไปกับเป้าหมายท่ีต้ังและมุ่งมั่นทําให้สําเร็จ
Happy New Year 2020



IT & Digital
อรรณพ ดํารงพาณิชกิจ

ผู้อํานวยการอาวุโส ทริส คอร์ปอเรชั่น
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงสารสนเทศและดิจิทัล

บริการแท็กซี่ทางอากาศ
Autonomous Air Taxi

TRIS ACADEMY Club18
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ถือเป็นทางเลือกท่ีถูกมากเม่ือเทียบกับประสิทธิภาพ
ด้านความสามารถด้านข่าวกรองและการโจมตีทาง
อากาศ อีกท้ังติดตั้งระเบิดและขีปนาวุธหลายประเภท 
ทําให้ท้ังโลกต้องตกตะลึงในแสนยานุภาพของอาวุธ
ท่ีร้ายกาจจากการนําโดรนมาปฏิบัติการทางการทหาร 
แต่ข่าวการใช้ โดรนทําภารกิจทางการทหารคร้ังน้ี
ก็ไม่ใช้คร้ังแรก เพราะก่อนหน้าน้ี โรงกล่ันนํ้ามันของ
ประเทศซาอุดิอาระเ บียก็เคยถูกทางกลุ่มกบฏฮูตี 
(Houthi) ซึ่งมีที่ม่ันอยู่ในเยเมนได้อ้างตัวว่าเป็นผู้ก่อเหตุ 
ด้วยการใช้โดรนติดขีปนาวุธโจมตีมาแล้วเช่นกัน 

จากอุบัติการณ์คร้ังน้ีทําให้ผมนึกถึงภาพยนตร์ในจักร
วาลสตาร์วอร์ส  ท่ีเป็นเร่ืองราวการต่อสู้ระหว่างซิธ 
(Sith) และเจได (Jedi)  ซิธ คือ กลุ่มลัทธิความเชื่อ
ของนักบวชท่ีอุทิศตัวให้กับด้านมืดของพลัง ลักษณะ
เด่นของกลุ่มบุคคลน้ีคือความละโมภในอํานาจและ
พร้อมท่ีจะใช้ ทุกวิ ถีทางในการทําให้ ได้มาซึ่งอํานาจ 
ขณะท่ีเจไดทําหน้าท่ีและใช้พลังลึกลับของสิ่งท่ีเรียกว่า
พลังในด้านสว่าง เจไดได้ต่อสู้เพ่ือสันติภาพและความ
ยุติธรรมเพ่ือความสงบเรียบร้อย โดยทั้งซิธและเจได
ต่างก็ใช้ไลท์เซเบอร์ (Lightsaber) หรือดาบเลเซอร์
มาประหัตประหารกันและกัน ก็คงไม่ต่างกันกับการเอา
มาใช้ประโยชน์จากโดรนมาใช้ในด้านมืด

ผมเกริ่นเร่ืองน้ีมาก็เพ่ือจะนําเข้าสู่เ ร่ืองการนําความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดรนมาใช้ด้านสว่างท่ีจะช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมือง ซึ่งรถยนต์อาจจะ
ไม่ใช่สิ่งจําเป็นอีกต่อไป ผู้คนจะสัญจรไปมาบนฟ้า
มากกว่าบนบก (จินตนาการเหมือนกับในหนังสตาร์
วอร์ส) และพ้ืนท่ีเ บ้ืองล่างจะถูกสงวนไว้ ให้ กับจุด
ประสงค์อ่ืนๆ แทน ความคิดน้ีอาจฟังดูไกลเกินตัวไป
มากหรือกระท่ังเป็นไปไม่ได้เลยน้ัน แต่ถ้าคุณได้อ่าน
ข่าวน้ีคุณอาจเปล่ียนใจเม่ือบริษัท Uber ซึ่งได้รับแรง
บันดาลใจจากองค์การนาซ่า ท่ี เ ร่ิมต้นด้วยการเปิด
ตัวนวัตกรรมโดยเผยแพร่แนวคิดการออกแบบยาน
พาหนะสาธารณะ Uber  ได้ประกาศความร่วมมือกับ

ช่วงนี้กระแสเรื่องการใช้โดรน (Drone) อากาศยานไร้คนขับ หรือ Unmanned Aerial Vehicle 
(UAV) กําลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมาก ถึงการนํามาใช้ทั้งในด้านสว่างและในด้านมืด สาเหตุ
ก็มาจากการที่รัฐบาลสหรัฐใช้โดรน ชื่อ “เอ็มคิว-9 รีปเปอร์” (MQ-9 Reaper) ซึ่งเป็นโดรนหรือ
อากาศยานควบคุมระยะไกลแบบติดอาวุธครบ สังหารเป้าหมายแบบสายฟ้าแลบ ด้วยต้นทุนการผลิต
ปัจจุบันมีราคาลําละประมาณ 16 ล้านดอลลาร์ หรือราว 482 ล้านบาท 

ผู้ผลิตยานยนต์บริษัทฮุนไดมอเตอร์ (Hyundai) เพ่ือ
พัฒนาแท็กซี่อากาศไฟฟ้า (Uber Air) ยานพาหนะแบบ 
VTOL (Vertical Take-Off and Landing) โดยจะมี
ลักษณะคล้ายกับโดรนผสมกับเฮลิคอปเตอร์ สําหรับ
เครือข่ายการขนส่งทางอากาศในอนาคต มีจุดจอดรับส่ง
ท่ีเรียกว่า Skyport ท่ีอาคารท่ีตั้งอยู่ในย่านชุมชนเมือง
หรือสนามบิน 

Hyundai ซึ่งเป็นบริษัทแรกท่ีจะเข้าร่วมโครงการ Uber 
Elevate จะใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และความ
สามารถในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า และ Urban Air 
Mobility (UAM) จะเปล่ียนแนวคิดของการขนส่งใน
เมือง

Hyundai มีศักยภาพการผลิตเคร่ืองบินคุณภาพสูง
ท่ีเชื่อถือได้ และต้นทุนท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับ
ความคุ้มทุนกับค่าโดยสารต่อการเดินทาง และเม่ือนํา
มาผสานเข้ากับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีของ Uber ก็
จะเป็นการก้าวกระโดดคร้ังใหญ่สําหรับการเปิดตัว
เครือข่ายแท็กซ่ีทางอากาศท่ีมีชีวิตชีวาในไม่ก่ีปีข้างหน้า 
กันเลยทีเดียว

นอกจาก Hyundai แล้วก็ยังมีอีกหลายบริษัทก็เร่ิม
ทยอยทดสอบแท็กซ่ีทางอากาศแบบไร้คนขับกัน อย่าง
เช่น Boeing, Airbus, Volocopter, Kitty Hawk 
(Cora) โดยแผนเปิดให้บริการ Air Taxi ของแต่ละ
บริษัทจะเริ่มประมาณช่วงปี 2021-2023 ซึ่งถ้าเป็น
จริงการเตรียมพร้อมเ ร่ืองกฎระเบียบเ พ่ือควบคุม
โดรน ซอฟต์แวร์บริหารจัดการจราจรสําหรับอากาศยาน
ไร้คนขับ ดูจะเป็นโจทย์ท่ีท้าทายของทุกๆ ประเทศท่ัวโลก 
รวมถึงประเทศไทยที่ต้องจัดระเบียบและหาทางป้องกัน
ด้านความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยด้านการ
บินของพลเรือนอย่างพวกเราท่ีตั้งตารอใช้บริการ ลอง
นึกภาพดูว่าในอนาคตจะดีแค่ไหน ถ้าเราเรียก Air Taxi 
จากแอปพลิเคชันและ Air Taxi น้ันถูกส่งมาจอดรอถึง
หน้าบ้านคุณ ก่อนท่ีคุณจะดื่มกาแฟหมดแก้วซะอีก 
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บล็อกเชน
สำหรับความยั่งยืน
ของสิ่งแวดลอม

หากพูดถึงท่ีมาของปัญหาส่ิงแวดล้อม
ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน เราต้องย้อนกลับไป
ต้ังแต่ช่วงยุคพัฒนาอุตสาหกรรม โดย
เฉพาะชว่งปี ค.ศ. 1950 ท่ีได้เกิดความเฟื่องฟู
ในการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโ ล ก 
แม้การพัฒนานี้จะส่งเสริมพัฒนาการ 
ของมนุษย์และเพ่ิมความมั่งคั่ง แต่ใน
ขณะเดียวกัน ได้ก่อให้เกิดผลเสียท่ีไม่
คาดคิด เช่น การเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพอากาศ ระดับมลภาวะที่ เ ป็น
อันตราย การตัดไม้ทําลายป่า ปัญหา
การประมงและปริมาณน้ําด่ืม สารพิษใน
แม่นํ้าและบนพ้ืนดิน ปริมาณขยะท่ีเกิน
จะรับมือท้ังบนบกและในมหาสมุทร รวม
ไปถึงการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพและแหล่งที่อยู่อาศัย

เมื่อถึงคราวยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ส่ี 
นวัตกรรมต่างๆ ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงได้ง่าย
กว่าเดิม เทคโนโลยีเกิดการเชื่อมต่อกัน
มากย่ิง ข้ึน และเราก็ กํา ลังพบการ
บรรจบกันของโลกดิจิทัล โลกกายภาพ 
และโลกทางชีวภาพ เทคโนโลยีใหม่ที่
กําลังมาอย่างเช่น Internet of Things 
(IoT) เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 
(Virtual Reality) และปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence : AI) กําลัง
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อย่างมหึมาสําหรับคนรุ่นต่อๆ ไป ท้ังใน
แง่เศรษฐกิจ ทางคุณค่า ตัวตน และ
ความเป็นไปได้ในอนาคต

TRIS ACADEMY Club

จิรายุส  ทรัพย์ศรีโสภา
Cryptocurrency and Blockchain Technology Expert 

วิทยากรท่ีปรึกษา TRIS Academy of Management
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บริษัทขนาดใหญ่ต้องพบกับแรงกดดัน 
จากท้ังมาตรการภาครัฐ ด้านชื่อเสียง นัก
ลงทุน และทางฝ่ังผู้บริโภค ท่ีต้องการให้
แก้ไขปัญหาความเส่ียงในห่วงโซ่อุปทาน 
เช่น การทุจริตคอร์รัปชัน การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน การใช้แรงงานทาส การทารุณ
กรรมทางเพศ ความปลอดภัยของนํ้า และ
การเส่ือมสภาพของส่ิงแวดล้อม ทั้งนี้ด้วย
การมาของบล็อกเชน ข้อมูลบันทึกของ
ธุรกรรมท้ังหมดในท้ังห่วงโซ่ อุปทานท่ี
อ้างถึงข้อมูลแหล่งกําเนิด จะทําให้เรา
สามารถย้อนท่ีมาที่ไปของผลิตภัณฑ์ต้ังแต่
สถานท่ีเริ่มต้นในการผลิต ไปจนถึงร้านค้า
ปลายทางท่ีเราซ้ือ

บล็อกเชนจึงกลายเป็นเทคโนโลยีพ้ืนฐาน
ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ส่ีนี้ เพราะมี
คุณสมบัติประกอบด้วย ledger ที่จะถูก
กระจายไปท้ังเครือข่าย และยังมีคุณสมบัติ
ท่ีไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ รวมไปถึงการ
เข้ารหัสข้ันสูง การถ่ายโอนสินทรัพย์หลาย
รูปแบบระหว่างผู้ใช้งานต่างๆ จะสามารถ
เกิดข้ึนได้อย่างปลอดภัย และประหยัดกว่า 
โดยไม่จําเป็นต้องอาศัยตัวกลาง ด้วยการ
ออกแบบที่เป็นประชาธิปไตย เทคโนโลยีนี้
ทําให้ ผู้ ใช้งานในเครือข่ายสามารถเป็น
เจ้าของส่วนหน่ึงของเครือข่ายโดยการเปิด
โหนด (ท่ีจะซิงค์กับ ledger ของบล็อกเชน) 
โดยพ้ืนฐาน บล็อกเชนจึงถือเป็นเร่ืองใหม่ 
ที่ปราศจากศูนย์กลาง และเป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานในระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเชื่อมโลกเข้า
ด้วยกัน ท่ีจะสามารถเปล่ียนกระบวนการใน
ปัจจุบันในทางธุรกิจ การกํากับดูแล และ
ทางสังคม

บล็อกเชนอาจสนับสนุนการเปล่ียนแปลง
ไป สู่ร ะบบสาธารณูป โภค ท่ีปราศจาก
ศูนย์กลางในวงกว้าง เช่นแพลตฟอร์มที่
สามารถสอบทานข้อมูลของทรัพยากร 
(เช่น น้ําใช้ของบ้านแต่ละหลัง และข้อมูล
ไฟฟ้าจากสมาร์ทเซ็นเซอร์) เพ่ือป้องกัน
ความไม่สมดุลของข้อมูลระหว่างผู้ใช้และ

ผู้ให้บริการ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงรายละเอียดที่มาก
ข้ึนและเป็นกลาง เพ่ือใช้ในการตัดสินใจเก่ียวกับการ
ออกแบบระบบและจัดการกับทรัพยากร ด้วยวิธีต่างๆ 
เช่น การทําธุรกรรมระหว่างบุคคล (peer-to-peer 
transaction) การกําหนดราคาที่ไม่คงที่ (dynamic 
prices) และการสร้างความสมดุลของอุปสงค์และ
อุปทานท่ีมีประสิทธิผลท่ีสุด (optimal demand-supply 
balance)

ปรากฏการณ์น้ีทําให้เกิดความเชื่อม่ันว่ากิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนน้ันเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย อีกท้ังยัง
เปิดโปงการซื้อขายท่ีผิดกฏหมายหรือผิดจรรยาบรรณ 
ชว่ยแกปั้ญหาด้านคณุภาพและความปลอดภยั ลดรายจา่ย
ค่าดําเนินการ เพ่ิมการเข้าถึงด้านการเงิน ช่วยเพ่ิม
ศักยภาพในการตรวจสอบ ใช้งานในการยืนยันตัวตน
หรือสินค้า และไม่ต้องพบกับปัญหาที่ต้องฟ้องร้อง
ดําเนินคดี นักลงทุนและผู้จัดการสินทรัพย์สามารถนํา
วิธีการลงทุนมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการ
เข้าถึงข้อมูลของบริษัทต่างๆ ท่ีละเอียดกว่าเดิม

ย่ิง ไปก ว่ า น้ัน  บ ล็อกเชนยังสามารถสร้ างการ
เปล่ียนแปลงสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
จดัการการระบายน้ํา ข้อมูล real-time ท่ีโปรง่ใสเก่ียวกับ
คุณภาพของน้ํา รวมไปถึงปริมาณของน้ํา จะช่วยใน
การประเมินการกักเก็บ การต้ังราคาซื้อขายแบบ dy-
namic pricing และตรวจจับการสูบนํ้าอย่างผิด
กฎหมาย หรือการแอบเปล่ียนแปลงข้อมูลการใช้ของ
น้ํา บล็อกเชนสามารถเป็นส่วนสําคัญในวิธีการแก้
ปัญหาพวกน้ี เพ่ือให้เกิดทรัพยากรน้ําท่ีออกจากระบบ
ประปา เปรยีบเป็นระบบพลังงานท่ีไรศู้นย์กลาง สมารท์ 
มิเตอร์ตามครัวเรือนจะช่วยเก็บข้อมูลปริมาณมหาศาล 
ที่สามารถใช้ในการคาดเดาการไหลของน้ํา ตรวจสอบ
จุดท่ีมีความผิดปกติ และตรวจหาจุดรั่วไหล

เทคโนโลยีบล็อกเชนอาจช่วยให้การซื้อขายสิทธิของ
นํ้าระหว่างบุคคลได้ เม่ือมีผู้ใช้งานท่ีต้องการจะแบ่งนํ้า
ที่เกินความจําเป็นของเขา เพ่ือให้เกิดการผลิตจากผู้
บริโภคเอง โดยไม่ต้องอาศัยบุคคลกลางในการจัดการ 
นอกจากบล็อกเชนแล้ว เทคโนโลยี Machine Learning 
และ IoT จะมีส่วนช่วยในการสร้างระบบจัดการน้ําท่ี
ปราศจากตัวกลางอีกด้วย ทั้งในการเพ่ิมมูลค่าของ
ทรพัยากรในท้องถิน่ รวมไปถึงการรไีซเคลินํา้ในระบบปิด
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แพลตฟอร์มที่อาศัยบล็อกเชนจะสามารถทําให้เข้าถึงเงินทุนได้ง่าย ด้วย
ความสามารถของบล็อกเชนที่จัดการสภาพแวดล้อมของแหล่งเงินทุน
ที่มีความซับซ้อนได้ หมายความว่าแพลตฟอร์มนี้จะให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย
รวมอยู่ในระบบเดียวกัน เพ่ือให้โปรเจคที่มีความเป็นไปได้ หรือกิจการที่น่า
สนใจ สามารถเข้าถึงการระดมทุนผ่านกลุ่มคน หรือ crowdsourcing ท่ี
ระดมทุนจากนักลงทุนที่มีความหลากหลายและมีจํานวนมาก แทนที่จะเป็น
เพียงกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ไม่ก่ีราย โครงสร้างท่ีปราศจากตัวกลางอาจ
ทําให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงข้ึนอย่างเห็นได้ชัด และลดค่าธรรมเนียมในการ
ทําธุรกรรม

การ tokenize การลงทุนจะเปิดโอกาสให้กลุ่มนักลงทุนหน้าใหม่สามารถ
เข้าร่วมการลงทุน ด้วยเง่ือนไขในการเข้าร่วมและการเข้าถึงการลงทุนท่ี
เปิดกว้าง ส่งผลให้โปรเจคที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมอาจได้
รับประโยชน์จากแหล่งเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องผ่านกระบวนการที่
มากขั้นตอนหรือมีพิธีอะไรให้วุ่นวาย ซึ่งมักเป็นปัญหาหนึ่งท่ีพบได้ใน
สถาบันทั่วไป ส่วนเครือข่ายไฟฟา้ที่ปราศจากศูนย์กลางก็มีโอกาสที่จะลด
ค่าใช้จ่าย และผนวกไฟฟา้พลังงานทดแทนเข้าสู่ระบบการจ่ายไฟฟา้ รวม
ถึงเพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบ บล็อกเชนสามารถเร่งการ
ร่วมมือกันผ่าน smart contract ท่ีทําให้เกิดตลาดท้องถ่ินสําหรับการ
ซื้อขายพลังงานระหว่างกัน

การใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนเพ่ือให้เกิดการเติบโตที่ย่ังยืน และเพ่ิม
คุณค่าใหม่ๆ ให้กับสังคม จะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อพวกเราสามารถตัดสิน
ใจอย่างมุง่มัน่และต่อเนือ่ง โอกาสทีบ่ล็อกเชนมอบใหนี้ ้จาํเป็นทีจ่ะต้องพัฒนา
และบริหารอย่างชาญฉลาด บวกกับการรับมือกับผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดและ
ความเส่ียงในแง่ลบ 

เราต้องดําเนินมาตรการท้ังหลาย ต้ังแต่การกําหนดให้เป็นไปตามสิทธิ
ความเป็นส่วนตัว การเพ่ิมความปลอดภัย และการชี้แจงความรับผิดชอบ
ด้วยการสร้างมาตรฐานสําหรับการประหยัดการใช้พลังงาน การเกิดข้ึน
ของแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ท่ีเน้นการสร้างระบบนิเวศบล็อกเชนอย่าง
มีความรับผิดชอบ จะเป็นวิธีที่นําพาไปสู่อนาคตที่ดีข้ึน

แพลตฟอร์มท่ีว่าน้ีจะช่วยให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน สามารถพัฒนา
นวัตกรรมบล็อกเชนสําหรับปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ เพ่ือสร้างความย่ังยืน
ของเทคโนโลยีบล็อกเชน รวมถึงการแสดงบทบาทท่ีสําคัญในการสร้าง
บรรทัดฐานการจัดการท่ีจําเป็นในระดับอุตสาหกรรม ประเทศ และในระดับ
สากล  ©TAC
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ตรีมินทร์  เกษมวิรัติพงศ์

โค้ชผู้เชี่ยวชาญเร่ือง Mindset และการพัฒนาการเป็นผู้นําในองค์กร
วิทยากรท่ีปรึกษา TRIS Academy of Management

หลักพุทธธรรม
ในการประกอบธุรกิจ
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และสิ่งท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้น้ัน ล้วนแล้วแต่เป็น
หลักการท่ีนําสันติสุขมาสู่โลกท้ังสิ้น พระพุทธองค์ทรง
ตรัสไว้อย่างเข้าใจความเป็นมนุษย์มากท่ีสุด  ในฉบับน้ี 
ผมจึงอยากแบ่งปันเร่ืองราวท่ีผมได้เรียนรู้มาจาก
วิชาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม เพ่ือให้ผู้นํา
หรือคนทําธุรกิจทุกคนได้นําไปปรับใช้กับธุรกิจของ
ตนเองให้เจริญงอกงาม อย่างยั่งยืนและส่งผลดีต่อ
ตนเองและสังคมด้วย 

หลักพุทธธรรมกับเศรษฐศาสตร์เพ่ือการพัฒนา หรือ 
“พุทธเศรษฐศาสตร์” โดยเป็นกระบวนการท่ีมุ่งเน้นการ
แบ่งปัน ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ดําเนินกิจการท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม 
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเพ่ือชุมชนและการสนับสนุน
การพัฒนาในด้านต่างๆ โดยคํานึงถึงหลักการบริโภค
ด้วยปัญญา ความพอเพียง ความพอประมาณ การรู้จัก
แบ่งปัน มีการใช้หลักธรรมาภิบาล การคํานึงถึงสิทธิ
มนุษยชน สิ่งแวดล้อม แรงงาน การมีส่วนร่วมและการ
เรียนรู้ของชมุชน และความเท่าเทียมในสงัคม ซึง่หลักการ
ของพุทธเศรษฐศาสตร์ สามารถสรุปเป็นหลักการ
สําคัญท่ีสอดคล้องกัน และนํามาประยุกต์ใช้ได้ดังน้ี 

ช่วงน้ีผมกําลังเรียนปริญญาเอก ด้านการพัฒนา
สังคมท่ีมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย หรือ มจร. 
สิ่งท่ีผมรู้สึกมหัศจรรย์มากในการมาศึกษาท่ีน่ี คือ
การท่ีได้เห็นและรู้จักพระพุทธศาสนาในอีกแง่มุม ท่ี
ทําให้ รู้ว่ าพระพุทธศาสนาน้ันมีมิติ ท่ีหลากหลาย
ครอบคลุมความเป็น “โลก” ได้อย่างครบถ้วนเลย
ทีเดียว 
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๑) หลักการบริโภคด้วยปัญญา คือ ความรู้เท่าทัน
กับการบริโภคและใช้ประโยชน์ ใช้ปัญญาเป็นวิถี
แห่งการผลิตและการบริโภค เช่น ผลิตสินค้าท่ีมี
ประโยชน์ในการใช้สอยจริงๆ ไม่มอมเมาผู้บริโภค 
หรือหลอกลวงผู้ซื้อ 

๒) หลักอหิงสาธรรม คือการไม่เบียดเบียน
ตนเอง ผู้อ่ืนและสรรพสิ่งให้เดือดร้อน โดยเฉพาะ
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
ต้องช่วยลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตให้ได้ เร่ือง
ภาวะโลกร้อนเป็นเร่ืองท่ีชัดเจนมากสําหรับข้อน้ี 

๓) หลักความไม่ประมาท ความไม่ประมาท คือ
ความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ หรือความเพียรท่ีมี
สติเป็นเคร่ืองเร่งเร้าและควบคุม สามารถยก
ตวัอยา่งการนํามาประยุตใ์ชไ้ด ้เชน่ การท่ี
ทุกองค์กรจะต้องมีแผนสํารอง
ของการบ ริห า รคว าม เ ส่ี ยง 
Safety ของพนักงาน รวมถึง
ความปลอดภัยในทุกรูปแบบ
ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 

๔) หลักสัมมาอาชีพ คือ การ
ประกอบอาชพีสจุริต ดงีาม ถูกตอ้ง
ตามธรรมนอง คลองธรรม ปรากฎ
อยู่ในมรรคมีองค์ 8 ซึ่งตรงน้ีชัดเจน
อยู่แล้วว่า ต้องประกอบอาชีพท่ีสุจริต ไม่
หลอกลวง บังคับขู่เข็ญ หรือ เบียดเบียนผู้อ่ืน 
เช่น ค้าอาวุธ ค้ามนุษย์ ค้าขายสัตว์ ขายนํ้าเมา
และสารเสพติด ค้าขายยาพิษ เป็นต้น 

๕) หลักการพ่ึงตนเอง การพ่ึงตนเองจะช่วยให้
ลดความ เสี่ ยง ในการ พ่ึง ปัจ จัยภายนอก ท่ี
ควบคุมไม่ได้ ทําให้ลดปัญหาการมีอํานาจต่อรอง
ท่ีไม่เท่าเทียมกัน และการผลิตเพ่ือพ่ึงตนเองจะ
ช่ วยลดการ ทํ าลาย สิ่ งแวด ล้อมด้ วย เช่ น 
เกษตรกรท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ก็ไม่ต้อง
พ่ึงพ่อค้าคนกลางท่ีจะมากดราคาสินค้าเกษตร 
หรือหลอกลวงให้สร้างวัตถุดิบโดยการทําลาย
สิ่งแวดล้อม จนเราเห็นเป็นภูเขาหัวโล้นมากมาย
ในภาคเหนือ เป็นต้น หากเกษตรกรขยันและมี
ความรู้ การโดนเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางก็
จะหมดไป เพราะเม่ือพวกเขาพ่ึงพาตัวเองได้ เขาก็
สามารถมีอํานาจต่อรองได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน 

๖) หลักความพอเพียง คือ การมีความ
ระมัดระวังในการผลิต การใช้สอยและ การ
ประกอบธุรกิจโดยไม่มีความโลภจนเกินไป เช่น 
กินอาหารก็กินแค่พออิ่ม ไม่กินจนจุก จนล้น 
เช่ น เดี ยว กัน กับการผ ลิตสิ นค้ า ท่ี ต้ องดู
ความต้องการของตลาด ให้สินค้าออกมา
พอเหมาะพอควร ตามหลักทางสายกลางและ
ความไม่โลภ

๗) หลักแห่งความซ่ือสัตย์สุจริต คือการมี
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ มีความโปร่งใส 
เป็นธรรม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้ัง
บุคคคล สังคมและประเทศชาติ ซึ่งหลายๆ 
องค์กรให้ความสําคัญกับเร่ืองน้ีมาก เช่น SCG 

มีการประกาศ เป็น Good Governance 
Organization อย่างชัดเจน ส่วน

ทางภาครัฐก็มีหน่วยงานท่ีคอย
ตรวจสอบองค์กรต่างๆ อย่าง
ชัดเจน เ พ่ือให้ เ กิดความ
โปร่งใสในการดําเนินกิจการ 
ในส่วนขององค์กรต่างๆ ก็
มีกฎระเบียบและนโยบาย
เร่ืองความโปร่งใสน้ีอย่าง
ชัดเจนในการดําเนินกิจการ 

เช่น การประมูลงาน การคัด
เลือกคนเข้ามาทํางาน ทุกอย่าง

ล้วนแล้วแต่มีการกํากับด้วยนโยบาย
ความโปร่งใสท้ังสิ้น 

เป็นอย่างไรบ้างครับ กับเร่ืองราว 7 หลักธรรม 
ท่ีผมได้นํามาแบ่งปันในฉบับน้ี หวังว่าคงจะมี
ประโยชน์ให้ กับท่านท่ี ได้ อ่านไม่มากก็น้อย
นะครับ หากชื่นชอบเร่ืองราวแบบน้ี ในฉบับหน้า 
ผมจะขอนํา เ ร่ืองราว ท่ีผมเ รียนเ ก่ียว กับ
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมท่ีผม
เห็นว่ามีประโยชน์ มาแบ่งปันกันอีกนะครับ รอ
ติดตามได้เลยครับ  ©TAC
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Customer 
Lifetime 
Value 
ลกูคา้ซ้ือซํา้มาก ธุรกิจยิง่เติบโต 
(ตอนที ่1)

Creative Marketing
รุ่งโรจน์ สถาปนกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Marketing & Branding
ท่ีปรึกษา TRIS Academy of Management

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าและบริการของคุณ เงินที่คุณได้รับ
ขณะน้ันมีค่าสําหรับคุณหรือไม่ แน่นอนผมเชื่อว่าหลายคน
ต้องตอบว่า “มีค่า” เพราะการขายได้แต่ละครั้ง นั่นคือราย
ได้ที่จะทําให้ธุรกิจของคุณอยู่รอดและเติบโต 

แต่ในความเป็นจริง แทบทุกธุรกิจมักละเลยในการทุ่มเทและ
ใส่ใจที่จะติดตามและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่ซื้อ
สินค้าหรือบริการไปแล้วอย่างจริงจัง สาเหตุอาจจะเพราะ
ว่า คิดว่าลูกค้าคงไม่ซื้ออีก หรือคิดว่าอีกนานกว่าลูกค้าจะ
กลับมาซื้ออีก เสียเวลาเปล่าๆ หรืออาจจะยุ่งจนไม่มีเวลาไป
ติดตามดูแล ไม่มีเวลาไปใส่ใจ

ขอยกตัวอย่างธุรกิจรถยนต์ ในธุรกิจรถยนต์เมื่อลูกค้าซื้อ
รถยนต์ยี่ห้อหนึ่งแล้ว หากรถใช้งานได้ดีตามที่คาดหวัง ได้
รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากเซลส์หรือทีมลูกค้าสัมพันธ์ 
และได้รับบริการที่ดีเมื่อนํารถเข้าซ่อมหรือตรวจเช็ค คุณเชื่อ
หรือไม่ว่าลูกค้าเหล่านั้นมีแนวโน้มท่ีจะซื้อรถยี่ห้อนั้นเพ่ิม
หรือซื้อซํ้าอีกในอนาคต 

หรือธุรกิจร้านกาแฟที่มีกาแฟรสชาติดี หรือมีรสชาติพิเศษ 
สะอาด บรรยากาศดี มีขนมอร่อย ที่สําคัญพนักงานต้อนรับ
มีอัธยาศัยดี มี service mind ลูกค้าก็จะกลับมาใช้บริการ
ซํ้าอีก (ตรงน้ีขอนําประสบการณ์มาบ่นนิดหน่ึง ผมไปทาน
กาแฟรา้นกาแฟรา้นหนึง่มสีาขามากพอควร อะไรๆ กค็อ่นขา้ง
ดี แต่ยุงเยอะ แบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับ ขาลายกันเลย)

หรือในธุรกิจร้านค้า E-Commerce ต่างๆ หากลูกค้าซื้อ
สินค้าไปแล้ว ไม่พอใจ อาจจะเนื่องจากโชคไม่ดีไปเจอสินค้า 
defect เข้า คุณยินดีรับคืนหรือไม่ และหากยินดีรับคืน คุณ
ดําเนินการได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ นี่เป็นตัวอย่างเล็กๆ 
ตัวอย่างหนึ่งท่ีหลายธุรกิจมักไม่ใส่ใจ เพราะมักคิดว่าลูกค้า
คืนสินค้าแสดงว่าลูกค้าคงไม่พอใจและคงไม่กลับมาซื้อ
สินค้าของคุณอีก 
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Value 
ลกูคา้ซ้ือซํา้มาก ธุรกิจยิง่เติบโต 
(ตอนที ่1)

แต่ในความเป็นจริง หลายครั้งแม้ลูกค้าอาจจะได้ประสบการณ์
ที่ไม่ดีจากการใช้สินค้าท่ีเพ่ิงซื้อมา แต่หากได้รับประสบการณ์ที่
ดีจากการดูแลเอาใจใส่ ลูกค้าเหล่านี้ก็มีแนวโน้มจะกลับมาซื้อ
สินค้าอื่นๆ กับคุณอีกในอนาคตครับ และที่สําคัญอีกประการคุณ
จะมีโอกาสได้รับการให้คะแนนร้านค้าที่ดี ทําให้มีภาพลักษณ์ท่ีดี
ทําให้ลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าเกิดความมั่นใจที่จะซื้อสินค้าจาก
ร้านของคุณต่อๆ ไป

และน่ีคือสิ่งที่ผมจะพูดถึงในวันน้ีครับ ซึ่งก็คือ Customer 
Lifetime Value (CLV) หรือภาษาไทยคือ “คุณค่าของลูกค้า
ในระยะยาว” หรือ “มูลค่าของลูกค้าในระยะยาว” หรือพูดง่ายๆ 
ก็คือมูลค่ารายได้ที่เราจะได้อย่างต่อเนื่องจากลูกค้าตั้งแต่เริ่ม
เป็นลูกค้าไปจนเลิกเป็นลูกค้านั่นเอง 

ย่ิงระยะเวลาตรงนี้ย่ิงยาวนานเท่าไหร่ ธุรกิจก็จะมีรายได้ต่อ
เนื่องและเพ่ิมขึ้นได้เรื่อยๆ นั่นเองครับ

เพราะลูกค้าแต่ละรายที่ซื้อสินค้าคุณ หากชอบ หากประทับใจใน
สินค้าหรือบริการของคุณ ก็จะกลับมาซื้อซํ้า ซื้อเพ่ิม อยู่เรื่อยๆ 
ครับ

ดังน้ันคุณจึงต้องตระหนักว่า รายได้จากการขาย “ไม่ได้จบเมื่อ
ลูกค้าตัดสินใจซื้อครั้งแรก” เพราะหากคุณทําให้ลูกค้าซื้อซ้ํา 
ซ้ือเพ่ิมได้ ไม่ว่าในช่วงไหน รายได้จากลูกค้ารายนั้นๆ ก็จะเพ่ิม
ขึ้นอีกหลายเท่าตัว โดยเฉพาะหากเป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าสูง เช่น 
รถยนต์, อุปกรณ์ก่อสร้างที่ขายให้กับโครงการต่างๆ, เครื่องใช้
ไฟฟา้ ฯลฯ ก็จะยิ่งทําให้คุณมีรายได้สูงตามไปด้วยในระยะยาว

ถ้าลูกค้าเก่า ไม่ซื้อซํ้า ไม่ซื้อเพ่ิม คุณย่อมอยู่ลําบากแน่นอนครับ

การรักษาลูกค้า(เก่า)ไว้ให้ได้มากที่สุด จึงเป็นเรื่องสําคัญมากๆ 
ไม่ใช่เพียงแค่การต้องคอยหาลูกค้าใหม่เท่านั้น

และที่สําคัญอีกประการก็คือ การขายเพ่ิมให้ลูกค้าเก่านั้นง่ายกว่า
การหาลูกค้าใหม่ และค่าใช้จ่ายในการรักษาลูกค้าเก่านั้นมักตํ่า
กว่าการหาลูกค้าใหม่ๆ ครับ

และหากคุณเห็นคุณค่าของลูกค้าแต่ละรายที่ซื้อสินค้าหรือ
บริการของคุณแล้วอย่างจริงจัง ว่าลูกค้าไม่ได้มีค่าแค่ขายได้
ครั้งแรก แต่มีค่าอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เรามาลองพิจารณา
ดูกันครับว่า ทําอย่างไรจะทําให้ลูกค้าเหล่านั้นกลับมาเป็นลูกค้า
ของคุณต่อไปนานๆ กัน และซื้อสินค้าและบริการของคุณมาก
ขึ้นได้อย่างไร (ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว)

ข้ันแรก รักษาลูกค้าเก่าให้ได้
สิ่งสําคัญในการจะรักษาลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือบริการ ประการ
แรกก็คือสินค้าและบริการของคุณต้องมีคุณภาพก่อน หากข้อ
นี้แย่ ก็คงเหนื่อยที่จะขายซํ้าได้อีก 

แน่นอนครับว่าในความเป็นจริงไม่ใช่ทุกคนจะพอใจในสินค้า
และบริการ แต่ขอให้เป็นคนส่วนใหญ่ก็แล้วกันที่พอใจ คนส่วน
น้อยท่ีไม่พอใจบ้าง คุณก็นํา Feedback ที่ได้มาปรับปรุงให้
สินค้าหรือบริการของคุณดียิ่งๆ ข้ึนต่อไปก็จะเป็นประโยชน์

สําหรับการรักษาลูกค้าเก่านั้นทําได้หลายวิธี คุณสามารถ
เลือกได้ เช่น การทําบัตรสะสมแต้ม (เด๋ียวน้ีใช้ไลน์ช่วยได้), 
การให้ส่วนลดพิเศษ, การทําบัตร VIP เพ่ือให้ได้รับสิทธิพิเศษ
กว่าลูกค้าทั่วไป, การจัดงานเล้ียงขอบคุณลูกค้า, การพา
ลูกค้ารายใหญ่ไปเที่ยวต่างประเทศ และใช้กลยุทธ์การทํา 
CRM อีกหลากหลายวิธี เป็นต้น

ข้ันท่ีสอง ช่วยหรือกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อเพ่ิม
ข้ึนเรื่อยๆ
คุณต้องมีกลยุทธ์ที่ดีและเข้าท่าในการที่จะกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อ
ซํ้า ซื้อบ่อยขึ้น ซื้อมากขึ้น หรือซื้อสินค้าหรือบริการอื่นๆ ให้
มากขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ได้ดังนี้ครับ

Repeat Sales ใช้กลยุทธ์ที่กระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้า
หรือบริการเดิมเพ่ิมข้ึนหรือบ่อยขึ้น หรือให้ลูกค้ากลับมาซื้อ
ซํ้า เช่น แถมคูปองส่วนลดที่กําหนดระยะเวลาใช้สิทธิ์, บัตร
สะสมแต้ม 
Up-Selling ใช้กลยุทธ์ที่กระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าหรือ
บริการที่มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น หรือจ่ายเงินเพ่ิมขึ้น เช่น จัดโปรซื้อ 
2 แถม 1, ธุรกิจท่องเที่ยว เวลาลูกค้าจองห้องพัก ก็เสนอ
การอัพเกรดห้องพักให้โดยจ่ายเพ่ิมอีกสักเล็กน้อย ธุรกิจ
ร้านอาหารท่ีมักจัดแพคเกจขาย เช่น ซื้ออาหารพร้อมเครื่อง
ด่ืมและของหวาน จะได้ราคาพิเศษ ลูกค้าก็จะรู้สึกคุ้มค่า หรือ
โทรศัพท์มือถือท่ีมีให้เลือกหน่วยความจําแบบ 64G และ 128G 
โดยมีราคาต่างกันเล็กน้อย เพ่ือกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจเลือก
ซื้อรุ่นที่แพงกว่า 
Cross-Selling ใช้กลยุทธ์ที่กระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้า
หรือบริการอื่นๆ เพ่ิมขึ้น อาจเป็นสินค้าหรือบริการของเรา
เองหรือสินค้าหรือบริการของพันธมิตรก็ได้ เช่น ธุรกิจ
ธนาคารที่ชอบใช้บ่อย เช่น เสนอขายประกันชีวิตพ่วงเปิด
บัญชี หรือเสนอขายทําบัตรเครดิตให้ผู้ท่ีมาฝากเงิน, หรือจะ
ใช้โปรโมช่ันขายพ่วง ก็ได้ เช่น กู้เงินกับธนาคารจะได้รับ
ส่วนลดพิเศษในการทําประกันภัยบ้าน 

คุณลองเลือกกลยุทธ์ต่างๆ ข้างต้นไปปรับใช้ให้เหมาะกับ
ธุรกิจของคุณดูนะครับ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าของคุณได้
มีโอกาสซื้อเพ่ิมข้ึน ซื้อมากขึ้น ทั้งแบบต่อหน้าและแบบต่อ
เนื่อง อย่างไรก็ตามที่สําคัญมากๆ อย่ายัดเยียด อย่าสร้าง
ความรําคาญ และขอให้ส่ิงท่ีคุณจะเสนอเพ่ิมนั้นมีคุณค่า
ต่อลูกค้าจริงๆ ก็จะทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจครับ แม้ว่า
จะต้องจ่ายมากขึ้นก็ตาม

พอกันในตอนหน้า จะเจาะลึกในเรื่อง Customer Lifetime 
Value ให้ฟงักันครับ  ©TAC
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Work With Joy
วิระมน มาสุข

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์
วิทยากรท่ีปรึกษา TRIS Academy of Management

ปลุกไฟ 
ในการทํางาน
ให้ลุกโชน

จะดีแค่ไหน หากเราสามารถปลุกไฟในการทํางาน
ท่ีเต็มไปด้วยความรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุข ราวกับ
ว่าเราเพ่ิงจะเข้าไปทํางานในองค์กรน้ีเป็นวันแรก

หากท่านใดกําลังรู้สึกว่าตนเองเริ่มหมดไฟในการ
ทํางาน ผู้เขียนขอนําเสนอวิธีการสร้างแหล่งจ่าย
กระแสไฟ เพ่ือให้คุณนําไปชาร์จเพ่ือปลุกไฟในการ
ทํางานให้ลุกโชนอยู่เสมอ ประกอบด้วย หลักการ
ทํางาน 3 ข้อ หรือ ABC ดังน้ีค่ะ

A. Alignment หลักความสอดคล้อง 
ตรวจเช็คความสอดคล้องระหว่างตัวเรากับสิ่งท่ี
เราทํา ให้มองหาความเชื่อมโยงกันให้มากท่ีสุดเท่าท่ี
จะทําได้ระหว่าง องค์กร งาน และ ตัวเรา โดยดูว่า
มีอะไรบ้างท่ีสองคล้องตรงกัน ย่ิงมีมากเท่าใด เรา
จะมีไฟในการทํางานได้มากเท่านั้น ตัวอย่างเช่น 
เหตุใดเราจึงชอบองค์กรท่ีเราทํางานอยู่  วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม หลักการ วิธีการทํางานส่วนใดบ้างท่ีเราชอบ
มากเป็นพิเศษ เช่น เราชอบค่านิยม “การยอมรับ
และให้เกียรติผู้อ่ืน” มาก เพราะเราเช่ือว่าเป็นสิ่งท่ีมี
คุณค่ามากในการทํางาน

จากนั้นให้ตั้งคําถามต่อว่า เราจะนําค่านิยมข้อน้ีมา
ช่วยให้เราทํางานให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข
ได้อย่างไร
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โดยนําคําตอบท่ีได้มาสร้างเป็นแนวทางในการทํางานในแต่
ละวัน โดยเน้นการแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่างๆ ในการ
ทํางาน เช่น เราจะแสดงออกอย่างไร พูดจาแบบไหน สื่อสาร
กับผู้อ่ืนอย่างไร แสดงความคิดเห็นหรือปฏิเสธอย่างไร เพ่ือ
แสดงให้เห็นว่าเรายอมรับและให้เกียรติผู้อ่ืนเป็นสําคัญ ทุกครั้ง
ท่ีเราแสดงออกถึงค่านิยมข้อน้ี ขอให้ประเมินดูว่า เราทําได้ดี
แค่ไหน เรารู้สึกดีอย่างไร ผลดีท่ีเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง คนอ่ืนเขามี
ปฏิกิริยาตอบรับอย่างไร ยังมีส่วนไหนบ้างท่ีเราต้องปรับปรุง
ให้ดีข้ึนอีกในคร้ังต่อไป 

B. Be Your Best Self หลักคุณค่าแห่งตัวตน 
โดยนําจุดแข็งและความเชี่ยวชาญออกมาใช้ให้มากท่ีสุด การ
ทํางานคือโอกาสท่ีเราจะได้พิสูจน์ความรู้ความสามารถ ได้แสดง
ความคิดเห็นใหม่ๆ และได้นําคุณลักษณะเด่นในตัวเราออกมา
ใช้ได้อย่างเต็มท่ีในสถานการณ์ต่างๆ ขอให้เก็บความรู้สึกดีๆ 
ในแต่ละโอกาสในการทํางานและนํามาตอกยํ้าความทรงจํา
ของเราทุกครั้งเม่ือต้องการชาร์จไฟให้ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นความ
มุ่งม่ันตั้งใจท่ีเรามีตั้งแต่วันสัมภาษณ์ ความภูมิใจในวันแรกท่ี
ก้าวเข้ามาในองค์กร รวมถึงวันดีๆ ท่ีเรามีความสุขท่ีสุด หรือ
ความรู้สึกภูมิใจท่ีสุดในการทํางาน เป็นต้น

เพราะเร่ืองราวดีๆ เหล่าน้ีถือเป็นพลังใจชั้นดีท่ีเราควรจะนํามา
ยํ้าเตือนและชื่นชมตนเองอยู่เสมอ

C. Collaboration หลักการทํางานร่วมกันเป็นทีม
เร่ิมจากการยอมรับกฎพ้ืนฐานว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม การอยู่
ร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อ่ืน ถือเป็นกระบวนการ
สร้างการยอมรับในคุณค่าของกันและกันในสังคมการทํางาน
ท่ีดีมาก

ท่ีสํ าคัญ การ ทํางานยุค น้ี ทํ าคนเดียวแ ก้ ไขคนเดียว ไ ม่
เพียงพอแล้ว การยึดหลักการทํางานร่วมกันเป็นทีมจึงมีความ
สําคัญเป็นอย่างยิ่งท่ีจะช่วยให้การทํางานท่ียุ่งยากซับซ้อน
สําเร็จได้อย่างราบร่ืนมากท่ีสุด เม่ือคนในทีมมารวมกันย่อมเกิด
ความหลากหลายทางความเชี่ยวชาญ ท่ีจะช่วยให้ทีมร่วมกันออก
ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง การเปิดใจรับฟงัผู้อ่ืน พร้อมนําความคิด
ท่ีดี ท่ีสุดท่ีเป็นเสียงส่วนใหญ่มาปรับใช้และต่อยอดเพ่ือให้
การทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เห็นแล้วใช่ไหมคะว่า เราทุกคนสามารถปลุกไฟในการทํางานด้วย
ตนเองไดทุ้กวนั ด้วยการนําหลักการทํางาน 3 ขอ้น้ี มาปรับใชอ้ยา่ง
เป็นรูปธรรมอยู่เสมอ การทํางานท่ีเต็มไปด้วยพลังแห่งความ
สุขและตื่นเต้นเหมือนวันแรกของการทํางานก็จะเกิดขึ้นกับ
เราได้  ©TAC

  

เราทุกคนสามารถปลุกไฟ
ในการทํางานด้วยตนเอง
ได้ทุกวนั ด้วยการนําหลัก
การทํางาน 3 ขอ้นี ้มา
ปรับใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม
อยู่เสมอ



ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาการจัดการ 
TRIS Academy of ManagementGood Books

Graduation Edition 
วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน

สฤณี อาชวานันทกุล สำนักพิมพ Openbooks

วิชาสุดท้ายท่ีมหาวิทยาลัยไม่ได้สอน เป็นการรวบรวมบทเรียนชีวิตท่ีผู้นําทางความคิดระดับโลกมอบให้แก่บัณฑิต
ในวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยการตีพิมพ์ในคร้ังท่ี 33 น้ี เป็นฉบับ Graduation ท่ีมาพร้อมหน้าปก
ท่ีคัดสรรคําคมจาก 3 บุคคลชั้นนํา ใน 3 แบบปก Winston Churchill, J.K. Rowling และ Steve Job

ข้อความท่ีผู้นําทางความคิดเหล่านั้นได้ให้กับบัณฑิตเป็นการกลั่นจากประสบการณ์ชีวิตของเขาเอง จึงเป็นเหมือน
เข็มทิศให้กับชีวิตของบัณฑิต โดยการเล่าเร่ืองของแต่ละคนนั้นมีความกินใจ สร้างแรงบันดาลใจ และมีความเป็นสากล 
ซึ่งการถ่ายทอดเหล่านั้นมิได้มอบเพียง “สูตรสําเร็จ” ให้ แต่เป็นการสะท้อน “ความล้มเหลว” ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง 
และมองมันอย่างมีคุณค่า เป็นพลังต่อการก้าวข้าม เพ่ือดํารงชีวิตต่อไป

สุนทรพจน์สําคัญท่ีได้รับการกล่าวขวัญอย่างมากท่ีสุดในโลกคงหนีไม่พ้นการกล่าวของสตีฟ จอบส์ ผู้ก่อตั้งแอปเป้ิล 
บริษัทท่ีทรงอิทธิพลมากท่ีสุดในปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2005 หรือกว่า 15 ปีมาแล้วท่ี Stanford University ซึ่งท้ิงคําคม
สําคัญท่ีว่า “Stay Hungry, Stay Foolish” “อย่าทิ้งความกระหาย อย่าคลายความซื่อ” 

หนังสือเปิดเล่มด้วยสนุทรพจน์ของวินสตัน เชอร์ชิลล์ อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษท่ีกล่าวไว้ตั้งแต่เม่ือปี 1941 ว่า 
“จงอย่ายอมแพ้ อย่ายอมแพ้ อย่ายอม อย่ายอม อย่ายอม ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสําคัญหรือเร่ืองเล็กน้อย เร่ืองใหญ่หรือ
เร่ืองขี้ผง อย่ายอมแพ้ ยกเว้นต่อสํานึกในศักดิ์ศรี (Honor) และความรู้สึกผิดชอบชั่วดี (Good sense) ของตัวเธอ
เอง โดยเน้ือหาประกอบไปด้วย 22 บทเรียนจากสุนทรพจน์สําคัญ ไม่ว่าจะเป็น Bill Gates (2007, June 7, Harvard  
University) David Foster Wallace (2005, May 21, Kenyon University) J. K. Rowling  (2008, June 5, 
Harvard  University) Guy Kawasaki (2000, May 20, Babson College) หรือ Barack Obama (2008, May 
25, Wesleyan University) เป็นต้น

ทั้งหมดเป็นสุนทรพจน์ท่ีกล่าวในวันรับปริญญา เปรียบเสมือนการกล่าวถึงชีวิตภาคต่อหลังจากจบ “ปริญญา” ท่ีไม่
เพียงบัณฑิตเท่านั้น แต่อาจเป็นใครก็ตามท่ีต้องการทบทวนตัวเองเพ่ือการเดินหน้าต่อไปในโลกยุคท่ีการเปล่ียนแปลง
รุนแรงกว่ายุคใด  ©TAC
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  The Art of Racing in the Rain 

  อุ่นไอหัวใจตูบ (2019)
   by Kevin Costner, Milo Ventimiglia, Jackie Minns

จากนิยายขายดีของ การ์ธ สเตน ที่ New York Time ยกให้หนังสือเล่มนี้ติดอันดับBest Seller นานถึง 156 สัปดาห์
สู่ภาพยนตร์

The Art of Racing In The Rain เร่ืองราวของครอบครัวหนึ่งท่ีถูกเล่าผ่านมุมมองของ เอ็นโซ่ (พากย์เสียงโดย 
เควิน คอสเนอร์) สุนัขท่ีถูกรับมาเลี้ยงโดย เดนน่ี หนุ่มนักแข่งรถมือฉมัง จากสายตาการมองของเอ็นโซ่ สุนัขตัวนี้
ผูกพันกับเจ้านายมันอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งเดนนี่ เริ่มตกหลุมรักกับ อีฟ อาจารย์สอนภาษานิสัยดี พวกเขาก็ค่อยๆ 
เริ่มก่อร่างสร้างตัว เริ่มแต่งงานและสร้างครอบครัวเล็กๆ ด้วยกัน โดยมีเอ็นโซ่เป็นหนึ่งในสมาชิกคนสําคัญ

เป็นภาพยนตร์ที่มีจังหวะการเล่าเรื่องค่อนข้างดี ผ่านเสียงการเล่าของลุงเควิน คอสเนอร์ ที่ทําให้เรารู้สึกอบอุ่น และ
ผูกพันกับครอบครัวนี้มากขึ้นเรื่อยๆ เรื่องนี้มีอารมณ์หลากหลายที่สามารถทําให้เรายิ้ม เศร้า และอบอุ่นใจ ย่ิงใครท่ีมี
สัตว์เลี้ยงด้วยแล้วจะย่ิงสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่อบอุ่นนี้ เพราะสําหรับเราสัตว์เล้ียงไม่ใช่แค่สัตว์ แต่เขาคือเพ่ือน คือ
คนท่ีรัก คือสมาชิกคนหนึ่งที่สําคัญมากๆ ในครอบครัว  ©TAC

พลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล
รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาการจัดการ 

TRIS Academy of ManagementInspiring Movies



Buzzwords กองบรณาธิการ

วีแกน (Vegan) คือหนึ่งในกลุ่มชาวมังสวิรัติที่ไม่บริโภคอาหาร
ที่มาจากสัตว์ บางคนอาจเคร่งครัดมาก ๆ  ชนิดท่ีว่าไม่ใช้ผลิตภัณฑ์
ใดๆ ที่มาจากสัตว์หรือทดลองกับสัตว์ ต้ังแต่เส้ือผ้า รองเท้า 
กระเป๋า เครื่องสําอาง เรียกได้ว่าชาววีแกนบริโภคเฉพาะอาหารหรือ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากผัก ผลไม้และธัญพืชแบบ 100% 

จากข้อมูลของ The Vegan Society เผยว่าปีท่ีผ่านมา ความนิยม
ในเทรนด์วีแกนจากท่ัวโลกเพ่ิมสูงมากถึง 987% จากปี 2017 แต่
ท้ังน้ีงานวิจัยโดย Humane Research Council พบว่า 5 ใน 6 
ของกลุ่มคนทานมังสวิรัติและวีแกนล้มเลิกความต้ังใจกลางคัน  
สาเหตุเกิดจากการบริโภคแบบ Full-time นั้น อาศัยความอดทน
อย่างมาก ทําได้ยาก และรบกวนวิถีชีวิตประจําวัน ล่าสุดจึงเกิด
วิถีทางเลือกกินมังสวิรัติท่ีสามารถดูแลโลก ดูแลร่างกาย แบบไม่
เคร่งครัดมากเกินไปท่ีมีชื่อเรียกว่า Flexitarian หรือการกิน
มังสวิรัติแบบยืดหยุ่น ซึ่งนิยมไปทั่วโลก รวมทั้งบ้านเราด้วยนั่นเอง

คําว่า Flexitarian ถือว่าเป็นศัพท์บัญญัติใหม่ท่ีเพ่ิงถูกเพ่ิมลงใน 
Oxford English Dictionary ตอนปี 2014 โดยท่ี Dawn Jackson 
Blatner ผู้เขียนหนังสือเก่ียวกับ Flexitarian Diet เล่มแรกได้ให้
คํานิยามของวิถีการกินน้ีไว้ว่า “คุณสามารถเรียกมันว่าการกินแบบ 
‘เกือบจะมังสวิรัติ’ ก็ได้ เพราะนี่คือวิถีการกินท่ีคุณยังสามารถได้
รับประโยชน์ของการกินอาหารแบบมังสวิรัติ ไปพร้อมๆ กับการ
เพ่ิมโปรตีนจากเนื้อสัตว์ในบางโอกาส”  ©TAC

Flexitarian


