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Management Quotes

อีลอน มัสก์ (Elon Musk) กล่าวในงาน The WAIC 2019 (World Artificial 
Intelligence Conference) ว่าทุกวันนี้ มนุษย์ไม่สามารถต่อกรกับ AI ได้อีกต่อไป 
และการที่เราไม่สามารถต่อกรกับ AI ได้นั้น มนุษย์เราก็ควรหาทางอยู่ร่วมกับ AI ให้ได้ 

ซึ่งหนึ่งในหนทางการอยู่ร่วมกับ AI อาจเป็นการผนวกเทคโนโลยีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของตัวเรา และนั่นน�าไปสู่การเอ่ยช่ือ Neuralink หนึ่งในโปรเจคส�าคัญของเขา
ที่เป็นการพัฒนารูปแบบการอัปโหลดข้อมูลเข้าสู่สมองมนุษย์

อีลอน มัสก์ เป็นนักธุรกิจผู้สร้างนวัตกรรมระดับโลก เกิดในแอฟริกาใต้ และใช้ชีวิต
วัยเด็กขลุกตัวอยู่ กับคอมพิวเตอร์และเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยตัวเอง 
จนสามารถเขียนโค้ดวิดีโอเกมขายได้ตั้งแต่อายุ 12 ปี

เขาเริ่มต้นท�าธุรกิจครั้งแรกในช่ือ Zip2 Corporation ซึ่งเป็นเว็บไซต์จัดหาข้อมูล
ออนไลน์ ก่อนที่จะโดน Compaq Computer ซื้อไปด้วยมูลค่ากว่า 307 ล้านเหรียญ
สหรัฐ หรือประมาณ 9,800 ล้านบาท โดยได้รับเงินส่วนแบ่งจากการถือหุ้นในครั้งนั้น
ถึง 22 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 704 ล้านบาท ทําให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐี
ด้วยวัยเพียง 28 ปี และกลายเป็นเงินทุนที่น�ามาต่อยอดสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่สร้างความฮือฮาในระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น PayPal, SpaceX, Tesla, Solar 
City และ Hyperloop จนได้รับฉายา Iron Man ในโลกจริง

– Elon Musk

   Humanity Is a Kind of 

‘Biological Boot Loader’ for AI ” 

“
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11.11 กลายเป็นตัวเลขที่น่าต่ืนเต้นส�าหรับแวดวงการค้าการขายในโลกยุคดิจิทัลนี้

ตัวเลขดังกล่าว คือรหัสที่น�ามาใช้เป็นเทศกาลที่โลกตะวันออกใช้เฉลิมฉลองผ่านการช้อปป้ิง
ออนไลน์นั่นเอง ซึ่งก็คือการลดราคาสินค้าต่างๆ คร้ังใหญ่ด้วย “วันคนโสด” หรือ Single 
day บนวันที่ในปฏิทินคือวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายนนั่นเอง โดยวันคนใสดดังกล่าวก็เป็นการ
แทนความหมายของตัวเลขที่มีแต่เลข 1 ทั้ง 4 ตัวนั่นเอง ทําให้บริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่
ของโลกอย่าง Alibaba.com นํามาใช้เป็นเหตุในการลดราคาสินค้าประจําปี เพ่ือให้เกิด
การใช้จ่ายของผู้บริโภค (คนโสด) ที่จะใช้วันนี้ในการซื้อของให้ตัวเอง เนื่องจากไม่มีเทศกาล
ใดท่ีคนโสดเหล่านั้นจะซื้อของให้คนรักได้ (ไม่ว่าจะเป็นวันเกิด วันครบรอบ หรือวันส�าคัญอื่นๆ 
ของกันและกัน)

การก�าหนดเทศกาลลดราคาดังกล่าวของ Alibaba.com เร่ิมต้นขึ้นในประเทศจีนเมื่อปี 2009 
เพ่ือเพ่ิมการใช้จ่ายของกลุ่มคนที่ไม่มีเหตุให้ใช้จ่าย ให้ใช้จ่ายมากข้ึน และก็ประสบความส�าเร็จ
มากขึ้นเร่ือยๆ แผ่ขยายการใช้เทศกาลนี้ไปสู่ผู้ประกอบการทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในภูมิภาค
เอเซียจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ในฝากฝั่ งตะวันตกนั้น ทุกคนจะทราบดีว่ามีเทศกาลแห่งการช้อปปิ้ ง
มีหลายวัน ไม่ว่าจะเป็น Black Friday, Cyber Monday และ Amazon Prime Day แต่
เมื่อเทียบกันแล้ว ในปัจจุบัน 11.11 มียอดการขายสูงกว่าทุกเทศกาลดังกล่าวของตะวันตก
รวมกันทั้งหมด มากกว่า 2.5 เท่า นั่นย่อมแสดงถึงความส�าเร็จอย่างแท้จริงของกลยุทธ์
ทางการตลาดนี้ รวมทั้งยังมีความพยายามขยายรหัสเทศกาลไปยังเดือนอื่นๆ อย่างเช่น 9.9 
ในช่วงหลังๆ

ส�าหรับสถิติที่น่าสนใจของ Alibaba.com ใน 11.11 ปีนี้ที่เพ่ิงผ่านไปนั้น มีดังนี้ครับ
    • ยอดขายรวม 10,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 4.3 หม่ืนล้านบาท ท�าสถิติเร็วท่ีสุดด้วย
เวลา 1 นาที 36 วินาที
    • 30,000 ล้านหยวน ในเวลา 5.25 นาที 50,000 ล้านหยวน ในเวลา 12.49 นาที และ
ทะลุ 100,000 ล้านหยวนได้ในเวลา 1 ชั่วโมง 3 นาที 59 วินาที
    • หลังจากนั้น ผ่านไป 16 ชั่วโมง สามารถท�ายอดรวมได้สูงกว่าสถิติเดิมปี 2018 ที่ 2.15 
แสนล้านหยวน
    • และเมื่อครบ 24 ชั่วโมงของการช้อปปิ้ ง 11.11 ในปี 2019 สรุปว่า Alibaba.com สามารถ
ท�ายอดขายรวมไปทั้งหมด 2.684 แสนล้านหยวนหรือประมาณ 1.16 ล้านล้านบาท

เช่นเดียวกันกับตลาดของไทยที่มีสองผู้เล่นออนไลน์ช้อปปิ้ งรายใหญ่ อย่าง Lazada (ของ 
Alibaba.com) และ Shoppee (บริษัทสิงคโปร์) ก็ต่างท�าสถิติกันในเทศกาลนี้ด้วยเช่นกัน 
โดย Lazada ได้เปิดเผยว่ามียอดการค้าเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่าเม่ือเทียบกับปี 2018 และ Shoppee 
ก็เตรียมที่จะต่อยอดเก็บตกไปยังเทศกาล Birthday ของตัวเองในวันที่ 12.12 ด้วย

นี่คือความน่าสนใจอย่างยิ่งของ “นวัตกรรม” ที่ถือได้ว่าเป็นระดับ Disruptive Innovation 
ในการสร้างยอดขายจากเทศกาลที่ก�าหนดข้ึนและได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 
(คนโสด) ไปจนถึงตลาดในวงกว้างได้ (ที่ต่างก็ต้องการซื้อของ Sales!) ในยุคที่การซื้อของนั้น 
สามารถใช้เพียงไม่ก่ีคลิกบนสมาร์ทโฟนของคุณ..

ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ
บรรณาธิการบริหาร
suradej@tris.co.th
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สร้างโอกาสเติบโต
บนกระแส 4.0

ทุกองค์กรต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันต่อยุค 4.0 เพ่ือความอยู่รอดและเติบโต
เม่ือวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทริส คอร์ปอเรชั่นได้จัดสัมมนาผู้บริหารองค์กรในหัวข้อ 
CAPTURING OPPORTUNITIES THROUGH THE WAVE OF 4.0 หรือสร้างโอกาสเติบโต
บนกระแส 4.0 โดยมุ่งหวังให้เกิดความตระหนักและเรียนรู้กับประเด็นส�าคัญที่ทุกองค์กร
ต้องให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายของแต่ละองค์กร

วิทยากรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในเรื่องต่างๆ จากต่างประเทศและ
ในประเทศ รวมทั้งการแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนานวัตกรรมจากองค์กรชั้นน�า ซึ่งขอสรุป
ในบางประเด็นส�าคัญมาน�าเสนอในครั้งนี้
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ก้าวสู่โลกของข้อมูลไม่จํากัด (The Power of Big Data for a New Economy)
รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ อดีตผู้อ�านวยการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) 

Big Data เป็น 1 ในเทรนด์ท่ีบริษัททั่วโลกให้ความส�าคัญ โดย Big Data สามารถช่วยองค์กรในการตัดสินใจทางธุรกิจ ปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจ และสามารถใช้ข้อมูลเป็นสินทรัพย์ ต่อยอด หรือ Transformation ธุรกิจได้ อาจกล่าวได้ว่า ข้อมูล
มีคุณค่ามากกว่า Business Model แบบเดิมๆ (Data is more than the traditional business model) 

ดังจะเห็นบริษัทท่ีใช้กลยุทธ์ในการท�าธุรกิจท่ีสร้างความได้เปรียบในเร่ืองข้อมูล โดยยอมขาดทุนในช่วงแรก เช่น Line Man, Get 
หรือ Grab ท่ีจัดเป็น Data Company ซ่ึงพยายามสร้างแรงจูงใจทางการตลาดเพ่ือดึงผู้ใช้งานให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือให้ได้มาซ่ึง
ข้อมูลท่ีสามารถน�าไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการท่ีโดดเด่นเหนือคู่แข่ง สามารถดึงดูดให้ฐานลูกค้าเพ่ิมขึ้นและสร้าง
รายได้ท่ีมากขึ้นตามมา  

รศ.ดร.ธนชาติ มองว่าส�าหรับประเทศไทยน้ัน Big Data ยังเป็นเพียง Buzz Word ท่ีถูกน�าไปพูดกันอย่างแพร่หลาย แต่บริษัท
ท่ีประสบความส�าเร็จในประเทศไทยยังมีน้อย โดยอุปสรรคท่ีส�าคัญส�าหรับองค์กร ได้แก่ การมีข้อมูลไม่เพียงพอ การได้มาและ
คุณภาพของข้อมูล การมีข้อมูลท่ีกระจายหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนมีข้อมูลกระจายหลายท่ีหลายหน่วยงาน จึงแนะน�าว่า
องค์กรควรมองหาโอกาสจากข้อมูลภายในก่อน โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยรวบรวมข้อมูลท่ีกระจัดกระจายหลายรูปแบบภายใต้
หลายหน่วยงาน 

ในขณะท่ีผู้บริหารต้องก�าหนดบทบาทความร่วมมือในการให้ข้อมูลท่ีชัดเจน และต้องสร้าง Data Driven Culture ให้บุคลากร
เห็นประโยชน์ในการสร้างข้อมูลท่ีมีคุณภาพและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ที่สําคัญ รศ.ดร.ธนชาติ ให้คําแนะนําว่าผู้บริหารควรเริ่มจาก
การกําหนดกลยุทธ์และทิศทางในการทํา Big Data ที่ชัดเจนก่อน โดยเริ่มจากการระบุเป้าหมายที่แท้จริงของการทําธุรกิจ
ก่อน แล้วจึงมองหาข้อมูล และเทคโนโลยีที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายนั้น 

สุดท้ายได้เน้นย�้าเรื่องปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการท�า Big Data ให้แก่องค์กร ว่าขึ้นอยู่กับการให้ความส�าคัญจากผู้บริหาร
ระดับสูง ซ่ึงทีมท�างาน Big Data ต้องมีความสามารถในการบริหารความคาดหวังของผู้บริหาร การมีทีมงานท่ีมีความสามารถ
ทาง Data Science ต้องอาศัยผู้ท่ีเชี่ยวชาญด้านธุรกิจขององค์กรและผู้ท่ีมีทักษะด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ผนวกกับด้าน
เทคโนโลยีมาท�างานร่วมกัน ซ่ึงแนวโน้มองค์กรอาจต้องท�า Citizen Data Science โดยการหา Talent จากฝ่ายงานต่างๆ 
ขององค์กร การก�าหนด Use case และก�าหนด Criteria ในการท�า Big Data ท่ีชัดเจน ท้ังน้ีองค์กรควรเลือกใช้เทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมกับองค์กรท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได้ในอนาคต ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน และต้ังเป้าหมายท่ีเป็นไปได้ หาก
โปรเจคเริ่มต้นส�าเร็จก็สามารถขยาย Scope ของการท�า Big data ต่อไป
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พร้อมรับความเส่ียงใหม่ในยุคดิจิทัล (Embracing Future Risks in Digital Era)
ดร.ปริญญา หอมเอนก ประธานและผู้ก่อตั้ง ACIS Professional Center (ACIS) 

ในยุคดิจิทัลหรือ Cyber Age น้ีมี 4 องค์ประกอบส�าคัญท่ีเรียกว่า The Nexus of Disruptive Forces ท่ีสร้างความเปลี่ยนแปลง
ในสิ่งต่างๆ ท้ังน้ี 4 ประเด็นส�าคัญเหล่าน้ันหรือ S-M-C-I ซ่ึงประกอบไปด้วยองค์ประกอบแรก คือ 
S หรือ Social ท่ีท�าให้เกิด Circles of Influence 
M หรือ Mobile ท่ีท�าให้เกิด Pervasive Access 
C หรือ Cloud ท่ีท�าให้เกิด Global-Class Delivery 
I หรือ Information ท่ีท�าให้เกิดเรื่องของ Big Data 

ท้ังน้ี ทั้ง 4 องค์ประกอบจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า การใช้บริการต่างๆ เน่ืองจากการเข้าถึงข้อมูล
ท่ีง่าย มีการบอกต่อ แชร์ประสบการณ์ในการใช้สินค้าและบริการ ตลอดจนการใช้งานระบบ Cloud ในการจัดเก็บข้อมูลทั้ง
ส่วนตัวและข้อมูลองค์กร ซ่ึงท�าให้เกิดเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีจะเป็นประโยชน์ให้แก่องค์กรท่ีสามารถน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการต่อยอดธุรกิจได้

ในขณะท่ีโลกก�าลังเกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีครั้งใหญ่ ท�าให้เกิด Disruptive Technology ใน 5 หัวข้อใหญ่ ได้แก่ 
1) IoT (Internet of Things) 2) Big Data Analytics 3) AI and Machine Learning 4) Blockchain และ 
5) Cybersecurity, Cyber Resilience & Data Privacy 

ซ่ึงพบว่า ในด้านสุดท้าย คือทั้งความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ความสามารถในการเตรียมตัวและ
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Cyber Resilience) และข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) น้ัน เป็นรากฐานของ Disruptive 
Technologies อ่ืนๆ ดังกล่าว การให้ความส�าคัญกับ 3 เรื่องส�าคัญน้ีนั้น จึงเปรียบเสมือนการสร้างบ้านให้มีเสาเข็มท่ีแข็งแรง 

ดังนั้นรัฐบาลในหลายๆ ประเทศรวมท้ังรัฐบาลไทย จึงให้ความส�าคัญกับเรื่อง Cybersecurity และ Data Privacy โดยเฉพาะ
รัฐบาลไทยท่ีได้มีการออกพระราชบัญญัติ พ.ร.บ. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ซ่ึงหลายประเทศในโลกได้มีการบังคับใช้ Cybersecurity Act และ Data Protection Act ดังกล่าวน้ีด้วยเช่นกัน 

การเปล่ียนแปลงทางดิจิทัลหรือ Digital Transformation นั้น เราจําเป็นจะต้องทําความเข้าใจองค์ประกอบ 
Disruptive Forces ทั้ง 4 องค์ประกอบ และ Disruptive Technologies ทั้ง 5 องค์ประกอบนี้เสียก่อน เพ่ือ
ให้เข้าใจถึง “สภาวะไซเบอร์” ที่มีอินเทอร์เน็ตเป็น Infrastructure หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ในปัจจุบันโลกก�าลัง
เปลี่ยนแปลงจาก Digital Economy ไปสู่ Data Economy และก�าลังเปลี่ยนแปลงจาก Data Economy ไปสู่ 
Crypto Economy โดยได้ยกตัวอย่าง Facebook ท่ีมีการประกาศออกเหรียญคริปโต Libra ซึ่งส่งผลต่อรัฐบาล
และธนาคารกลางทั่วโลก รวมทั้งอาจส่งผลให้เกิดปัญหา Cyber Sovereignty หรืออธิปไตยไซเบอร์ได้ในอนาคต
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ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ 
TRIS Academy of Management 
บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด

“การจัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศที่ WEF ประกาศ
ออกมาเมื่อไม่นานมานี้ โดยไทยมีอันดับ
ลดลงจาก 38 ไปอยู่ที่ 40 และเมื่อไปดู
ในรายละเอียด ส�าหรับในการจัดอันดับ
นั้น ตั้งแต่ ปี 2018 WEF ได้มีการ
เปลี่ยนแปลง Index ใหม่ เป็น Global 
Competitive Index 4.0 และหัวข้อ
ส� าคัญท่ี เ ปลี่ ย นแปลงแล ะ ใ ห้ ค ว าม
ส�าคัญมากข้ึนคือใน Pillar  12 Innova
tion Capability หรือความสามารถ
ทางนวัตกรรมนั้ น เ ป็นด้ านเดียวที่
ประเทศเรามีคะแนนต�่ากว่า 50 (จาก 
100 คะแนน) เป็นจุดอ่อน โดยมีองค์
ปร ะกอบย่ อย ใน เรื่ องของการวิ จั ย
และพัฒนา การประดิษฐ์สิ่งใหม่ รวมถึง
การยื่นขอสิทธิบัตร”

ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ความเติมโตใหม่ 

(Driving Transformation to the New Growth)

The Big Story
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ดร.กริชผกา บุญเฟื่ อง 
รองผู้อ�านวยการ 

ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

“อยากจะให้ความคิดของผู้ประกอบการทั้งหมดมีค�าว่านวัตกรรมอยู่ในองค์กรมากข้ึน ซึ่งเรามองค�าว่านวัตกรรมมากกว่า 
R&D หมายความว่าเราทุกคนในองค์กรนั้นสามารถสร้างนวัตกรรมได้ ซึ่งจากองค์ประกอบที่กล่าวถึงในภาพรวม
ของประเทศเรานั้น จะเห็นเงินลงทุนใน R&D จะเห็นว่าตัวเลขดีอยู่ เพราะรัฐบาลก็เพ่ิมการสนับสนุนมากข้ึนเรื่อยๆ 
และตัวเลขที่ต�่าอีกตัวหนึ่งคือการจดสิทธิบัตร แสดงว่าเงินที่เราลงไปใน R&D ไม่ได้หมายความว่าเราได้สิทธิบัตร
ตามเงินที่เราลงไป ในเมืองนอกตัวเลขในการจะสิทธิบัตรและ R&D ที่เยอะ มาจากเอกชนท�าวิจัย แต่ของเราในอดีต
ภาครัฐจดเยอะมากถึง 70% แต่ปัจจุบันนี้เหลือ 60: 40 แสดงว่าภาครัฐท�าวิจัยน้อยลงและส่งเสริมเอกชนท�าวิจัย
มากข้ึน ซึ่งเราก็พยายามท�าให้ตัวเลขเหล่านี้มันดีข้ึน แต่ถามว่าเราท�าดีข้ึนแต่ท�าไมตัวเลขจากอันดับมันแย่ลง เพราะว่า
ไม่ใช่เราคนเดียวที่ท�าดีข้ึน แต่ประเทศอ่ืนเค้าก้าวได้ไวกว่าเรา ตัวเลขจึงออกมาแบบน้ี ซึ่งส�านักงานฯ ก็พยายาม
ขับเคลื่อนเรื่องนี้ แต่ที่ส�าคัญคือ เราทุกคนต้องร่วมมือกัน”

“ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐน้ัน มักจะติดกับข้อบังคับ ระเบียบหรือกฎหมายที่จะเป็นข้อจ�ากัดของการคิดส่ิงใหม่ที่เป็น
นวัตกรรม ก็ขอให้พยายามพัฒนาในลักษณะของ Sandbox คือการพยายามตอบโจทย์แก้ปัญหาโดยไม่ต้องค�านึงถึง
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ และหลังจากนั้นเมื่อมันสิ่งที่ท�านั้นมัน Success ค่อยน�าความส�าเร็จนี้ไปสู่การปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบเพ่ือลดข้อจ�ากัด ถ้าท�าได้ตรงน้ีก็จะเป็นสิ่งที่แก้ปัญหาที่อยู่มานานได้”

คุณสุภัทร์ รัตนะโสภณชัย 
SVP, Innovation Center 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) 

“พฤกษาที่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วมานั้น ส่วนหนึ่งเป็นการประยุกต์เทคโนโลยีจากเยอรมันมาใช้ โดยวิสัยทัศน์
จากผู้บริหารมีส�าคัญในการสนับสนุนด้านนวัตกรรมมากว่า 15 ปี อย่างเช่น การให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการ
หานวัตกรรม มีการท�า Process Improvement พยายามพัฒนาส่วนน้ีมาเรื่อยๆ จนล่าสุดมีการตั้ง Innovation 
Center ข้ึนมา ซึ่งหน่วยงานนี้ก็จะไม่สามารถท�างานเพียงล�าพังได้ จ�าต้องขอความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร 
นอกจากนั้นแล้วยังมีการริเริ่มกิจกรรมทั้งบริษัท มีการจัดประกวด Innovation Awards ภายใน ซึ่งมีงบประมาณ
สนับสนุนเป็นแรงจูงใจพอสมควรในช่วงแรกๆ และมีกิจกรรมต่างๆ เรื่อยมา ทั้งนี้แล้วจ�าเป็นต้องปลูกฝังเรื่องนวัตกรรม
เหล่านี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของบุคลากร เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไปได้”

“การสร้างความเป็นองค์กรนวัตกรรมน้ัน ต้องท�าทั้ง Top Down และ Bottom Up ด้วย คือทุกอย่างต้องไปด้วยกัน 
และวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรเป็นส่ิงส�าคัญ รวมทั้งงบประมาณสนับสนุน และอีกส่ิงหนึ่งที่ส�าคัญก็คือการ
ส่งเสริมการสร้างทักษะต่างๆ ที่จ�าเป็นให้กับพนักงานด้วย”

คุณเชษฐพันธุ์ ศิริดานุภัทร 
Principal Visionary Architect 

บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จ�ากัด

“ในอดีต เราจะเห็นว่าการท�านวัตกรรมคือ Luxury ขององค์กร หรือการมี Innovation Department นั้นเกิดข้ึนได้
เพราะธุรกิจเติบโตได้ดีและมีเงินเหลือ จึงน�าเงินส่วนที่เหลือนั้นมาท�า Innovation แต่มาถึงวันนี้ เราจ�าเป็นต้องตระหนัก
ให้ได้ว่านวัตกรรมนั้น มันคือความจ�าเป็น 

ส�าหรับ Banking และ Financial Sector นั้น ทุกวันนี้มีแรงกดดันจากคู่แข่งขันที่เป็นธุรกิจนอกอุตสาหกรรมการเงิน
อย่างเช่น Facebook Line Google หรือ Apple ท่ีหันมาท�าธุรกิจ Financial ด้วย กสิกรจึงต้องปรับตัวรับกับกระแส 
Disruption จากคู่แข่งที่มาใหม่และใหญ่กว่าเรามาก เป็น Global Company”

“การสร้างความเป็นองค์กรนวัตกรรมน้ัน ต้องพยายามสร้าง Small Success ข้ึนให้ได้ หรือเริ่มจากจุดเล็กๆ เพราะ
นวัตกรรมเป็นเรื่องยาก หลังจากนั้นจึงค่อยๆ ขยับเพ่ิมขนาดข้ึนไปเรื่อยๆ”
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   Top 10 Cyber Threats and Trends
   โดย ดร.ปริญญา หอมเอนก

1. ภัยข้อมูลรั่วไหลจากการเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์
2. ภัยการโจมตีเจาะข้อมูลส่วนบุคคลจากการโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคล
   ของผู้ใช้งาน
3. ภัยจากการกลั่นแกล้งหรือให้ร้ายป้ายสีทางโซเซียลมีเดีย (Cyber
   bullying)
4. ภัยจากการเช่ือมอุปกรณ์กับระบบอินเตอร์เน็ตอย่างไม่ระมัดระวัง
5. ภัยจากการนําเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) มาใช้ใน
   ด้านมืด
6. ภัยจากการทุจริตในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
7. ภัยจากการที่องค์กรไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายไซเบอร์และ
   กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
8. ภัยจากความเข้าใจผิดในธรรมชาติของสภาวะไซเบอร์ คือ ไม่มีระบบ
   ใดที่ปลอดภัย 100% 
9. ภัยจากความเข้าใจผิดในเรื่อง Cryptocurrency และ Blockchain
10. ภัยจากความไม่เข้าใจของผู้บริหารระดับสูงในเรื่อง Digital Trans
    formation & Cybersecurity Transformation ที่มิใช่เพียง
    การนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ แต่เป็นการปรับเปล่ียนทั้งองค์กร
    ตั้งแต่ภาวะผู้นําไปจนถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วย
    เทคโนโลยีดิจิทัล
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โครงการอบรมผู้บริหารระดับ 11 หลักสูตร Smart Director 1 รุ่นที่ 2  
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

วันที่ 4-8 และ 28-29 พฤศจิกายน 2562
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TRIS Academy Forum: Capturing Opportunities Through 
the Wave of 4.0  
สร้างโอกาสเติบโตบนกระแส 4.0
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรช่ันได้จัดงาน “TRIS Academy Forum: Capturing Opportunities 
through the Wave of 4.0 (สร้างโอกาสเติบโตบนกระแส 4.0)” 

เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 งานสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายและการเสวนาเพ่ือแบ่งปัน
ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรช้ันนํา ได้แก่ คุณประภาศ คงเอียด ผู้อํานวยการ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, Dr. Michael Grosse Program Manager Karlsruhe 
Institute of Technology (KIT), Germany, รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อํานวยการ สถาบันไอเอ็มซี, 
ดร.ปริญญา หอมเอนก ประธานและผู้ก่อต้ัง ACIS Professional Center, ดร.กริชผกา บุญเฟื่ อง รอง
ผู้อํานวยการ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, คุณสุภัทร์ รัตนะโสภณชัย SVP, Innovation Center บริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และคุณเชษฐพันธุ์ ศิริดานุภัทร Principal Visionary Architect 
บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป
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ตอ่ยอด “นวตักรรม” 
ดว้ย THAINESS

ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์
ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม (Strategic Innovation Manager)

ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ Innovation is the only way to win

การ ใ ช้  “ ทุ นท างวัฒนธรรม ”  อย่ า งมรดกทาง
วัฒนธรรม องค์ความรู้ด้านประเพณี และองค์ประกอบ
ด้านงานศิลป์ มาสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่ง
ที่มีปรากฏอยู่บ่อยครั้ง ตัวอย่างเช่น สินค้าโอทอปและ
การท่ อง เที่ ย ว เ ชิ งวัฒนธรรมที่ พบ เห็ น ในหลาย
พ้ืนที่ของประเทศ ก็เกิดจากการน�าทุนทางวัฒนธรรม
มาต่อยอดทางเศรษฐกิจ การสร้างอุตสาหกรรมท่ีเกิด
จ ากการ ใ ช้ ป ร ะ โ ยชน์ ทุ นท างวัฒนธรรมมี ค ว าม
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative 
Industry) เป็นอย่างมาก เพราะการต่อยอดทุนทาง
วัฒนธรรมจ�า เ ป็นต้องอาศัยความคิดสร้ างสรรค์
และองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม เพ่ือน�ามาผสมผสาน
กับผลิตภัณฑ์ ผลงานและบริการ ดังนั้น การต่อยอด 
“ทุนทางวัฒนธรรม” จึงไม่ได้จํากัดอยู่แค่วัฒนธรรม
ด้ังเดิมที่มีความเก่าแก่และมีเร่ืองเล่ามายาวนาน แต่
ยั งรวม ถึง วัฒนธรรม ร่วมสมัยที่ เ กิดขึ้ นมา ใหม่
ตามยุคสมัย

หาก เราก� าลั งมองหา โอกาสทาง
น วั ต ก ร ร ม ท่ี ส ร้ า ง ผ ลก ร ะ ท บ ใ น
วงกว้าง สิ่งหน่ึงที่มีตัวอย่างให้เห็น
ในหลายประเทศ คือการน�า “ทุนทาง
วัฒนธรรม” มาต่อยอดพัฒนาเป็น
น วั ต ก ร ร ม  ทุ น ท า ง วัฒน ธ ร ร ม
สามารถน� ามาเ ช่ือมโยงและสร้ าง
ปร ะ โยชน์ทาง เศรษฐกิจ ในหลาย
อุตสาหกรรม อย่างสถาปัตยกรรม 
แฟชั่ น  เฟอร์นิ เ จอร์  หัตถกรรม 
ศิลปะการแสดง ภาพยนตร์ ดนตรี 
โฆษณา หรืองานกราฟิก ไม่นับรวม
ถึงประ โยชน์ทาง อ้อมที่ เ ช่ื อม โยง
กับระบบเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ 
อย่ างการ ท่องเที่ ยว  การพัฒนา
พ้ืนที่/เมือง การพัฒนาชุมชน การ
เดินทาง รวมถึงอุตสาหกรรมบริการ
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ปร ะ เทศญี่ ปุ่ น เ ป็นปร ะ เทศที่ มี ค ว าม โดด เด่ น
ในการน� าทุ นทางวัฒนธรรมมาต่ อยอดทาง
เศรษฐกิจ ทั้งในเรื่องวัฒนธรรมดั้งเดิม อย่าง
อาหาร สถาปัตยกรรมและประเพณี รวมถึง
วัฒนธรรมร่วมสมัย อย่างการ์ตูน (มังงะ) และ
เกมอิเล็กทรอนิกส์ ต่างถูกน�ามาผสมผสานกัน
อย่างลงตัว เห็นได้จากการน�าตัวละครจากการ์ตูน
ดังมาเป็นจุดดึงดูดตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
ปร ะ เทศอย่ าง เกาหลี ใต้ ก็ มี น โยบายส่ ง เสริ ม
กลุ่ ม อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมอย่ าง เ ป็น
รูปธรรมตั้งแต่ปี 1998 เห็นได้จากกระแสนิยม
วัฒนธรรมเพลงป๊อปเกาหลี (K-Pop) และละคร
เกาหลี (K-Series) ที่ขยายตัวออกไปทั่วโลก หรือ
ประ เทศสวี เดน ท่ีวัฒนธรรมดนตรี ขับ เคลื่ อน
ให้เกิดสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีดนตรี (Music 
tech) ชั้นน�าอย่าง Spotify และ Soundcloud

นวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่ประสบความส�าเร็จ
มักต้องอาศัยการเ ช่ือมโยงองค์ประกอบด้าน 
(1) วัฒนธรรม (Culture) (2) เน้ือหา (Content) 
(3) รูปแบบนําเสนอ (Form) และ (4) รูปแบบ
ธุรกิจ (Business Model) เข้าด้วยกันอย่าง
ลงตัว วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่าง 
(uniqueness) เนื้อหาเป็นสิ่งที่ต้องท�าให้ร่วม
สมัย  ( contemporary )  ถูก ใจและ ถูกจ ริต
ผู้ บริ โภค และมัก เป ล่ียนไปตามลักษณะกลุ่ ม
เป้าหมาย ส่วนรูปแบบท่ีน�าเสนอนั้นส่วนใหญ่ต้อง
ปรับให้เหมาะสมกับการเข้าถึงและการบริโภคของ
กลุ่มเป้าหมาย และท้ายสุดจ�าเป็นต้องมีรูปแบบ
การจัดจ�าหน่ายและสร้างรายได้ที่มีประสิทธิภาพ

ส�าหรับองค์ประกอบด้านวัฒนธรรมนั้น ถือเป็นข้อได้เปรียบ
ส� าหรั บปร ะ เทศที่ มี เ อกลั กษณ์ทางวัฒนธรรมอย่ า ง
ประเทศไทย แต่ในส่วนขององค์ประกอบด้านเนื้อหาและ
รูปแบบน�าเสนอ เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์มา
แต่งเติมเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ ผลงานและบริการเป็นที่ต้องตา
ต้องใจของผู้บริโภค องค์ประกอบเหล่านี้สามารถน�ามาปรับ
ใช้กับมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ 
(tangible and intangible cultural heritage) ตัวอย่าง
เช่น ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่หาซ้ือเป็น
ของฝาก จะเกิดจากการน�าเอาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
มาแต่งเติมด้วยการสร้างเรื่องราว (story) ดึงดูดให้น่า
สนใจ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบ
น�าเสนอที่สะดวก ดูดีและได้มาตรฐาน หรือวัฒนธรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรีและการแสดงร่วมสมัย ที่นอกจากจะสร้างและ
ปรับแต่งเร่ืองราวให้ดึงดูดน่าสนใจแล้วนั้น ยังต้องอาศัย
เทค โน โลยี มั ลติ มี เ ดี ย เ ข้ าม า ช่ วย เ พ่ื อ ใ ห้ รู ป แบบการ
น�าเสนอเป็นไปอย่างร่วมสมัยและเข้าถึงง่าย

ความส�าเร็จของนวัตกรรมทางวัฒนธรรมไม่เพียงแต่สร้าง
ประโยชน์โดยตรงให้กับผลิตภัณฑ์ ผลงานและบริการ แต่
ยังสร้างผลกระทบทางอ้อมและมูลค่าเพ่ิมให้กับการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยง อุตสาหกรรมบริการอุตสาหกรรม
สนับสนุน และอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ ที่ เ ก่ียวข้อง 
การน�าวัฒนธรรม “ความเป็นไทย” (Thainess) มาต่อยอด 
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural Innova-
tion) จึงเป็นการใช้ทรัพยากรอันเป็นเอกลักษณ์ที่ติดตัว
เรามาให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เพียงแต่จ�าเป็นต้อง
เสริมด้วยความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิด
การน� า เ สนอ ในรู ป แบบ ท่ี ร่ ว มสมั ย แล ะขยายผลทาง
เศรษฐกิจได้  ©TAC



TRIS ACADEMY Club16

พลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล
รองผู้อํานวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ 

TRIS Academy of ManagementSmart Work 

รูจ้กัตัวเองและผูอ้ืน่ด้วย
 DISC

การรู้ จักตนเองนับเป็นพ้ืนฐาน
ส�าคัญที่เราควรเรียนรู้เป็นอันดับ
แรกสุดในชีวิต เพ่ือน�าจุดเด่นของ
ตนเองไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และรู้ถึงจุดอ่อนของตัวเองเพ่ือน�า
ไปสู่การแก้ไขปรับปรุงไม่ให้เกิดผล
กระทบในเชิงลบ ขณะเดียวกันการ
เรียนรู้และเข้าใจผู้ อ่ืน ก็ท�าให้เรา
สามารถสรา้งความสมัพันธท์ีด่ ีรูจั้ก
การสื่อสารกับผู้อ่ืน ช่วยลดปัญหา
ความขัดแย้งและน�าไปสู่มิตรภาพ
ที่ดีตามมา และหนึ่งในแนวคิดที่เป็น
ที่นิยม สามารถน�ามาใช้ทดสอบ
ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมได้ก็คือ 
แนวคิดทฤษฎี DISC

ทฤษฎ ีDISC ถูกสรา้งข้ึนโดย ดร.วลิ
เลียม มาร์สตัน (William Moulton 
Marston) นักจิตวิทยาศึกษาด้าน
อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรม

ของมนุษย์ ผลงานของ ดร.มาร์สตัน ได้
ตีพิมพ์ในหนังสือที่ช่ือว่า “Emotion of 
Normal People” ซึ่ ง ได้ พูด ถึง
กระบวนการท�างานของอารมณ์ความ
รู้ สึ ก ในคนปกติ  ท่ีน� า ไปสู่ ลั กษณะ
พฤตกิรรมทีม่คีวามหลากหลายแตกตา่ง
กันไปของมนุษย์ 

ดร .มาร์ สตัน  ได้ แ บ่งรู ปแบบการ
แสดงออกทางพฤติกรรมท่ีสะท้อน
จากอารมณ์ภายในของบุคคลปกติ
ทัว่ไป เป็น 4 รูปแบบ โดยมทีีม่าจากการ
รับรู้ (Perception) เชิงเปรียบเทียบ
ระหว่างตนเอง (Self) กับสภาพ
แวดล้อม (Environment) 

รปูแบบหลกัทัง้ 4 ถูกใหช่ื้อโดย ดร.มาร์ส 
ตัน ว่า Dominance, Inducement, 
Submission, and Compliance 
จากนั้นได้มีการพัฒนาต่อยอด และปรับ

ช่ือเรียกที่แตกต่างกันออกไป โดยที่
แต่ละรูปแบบก็จะมีข้อดีข้อเสีย ความ
คาดหวังแรงจูงใจที่แตกต่างกันไป

ลองสํารวจตัวเองกันดูนะว่าเราเป็น
คนสไตล์ไหน
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Style D (Dominance) เป็นคนที่ 
มี ลั ก ษ ณ ะ มุ่ ง เ น้ น เ ป้ า ห ม า ย 
ประสิทธิภาพและความฉับไว มีความ
มั่นใจ ริเริ่มโครงงานใหม่ๆ ได้ด้วย
ตนเอง สามารถปรับตัวและรับมือ 
กับการเปลีย่นแปลงรวดเรว็ กลา้ท่ีจะ
ลองใช้แนวทางใหม่ๆ ไม่ยึดติดวิธ ี
การเดมิ เป็นนกัปฏบัิตจัิดการ ด�าเนนิ
การ มุ่งผลส�าเร็จ สามารถท�างาน
อย่างเป็นอิสระ

Style I (Influence) เป็นคนที่มี
ลักษณะกระตือรือร้น เต็มไปด้วย 

พลงั และสรา้งสรรค์ สรา้งสสีนั เข้ากับ 

ผู้คนได้หลากหลายประเภท มีความ
มั่นใจ แสดงออก มนุษยสัมพันธ์ดี 
ส าม า รถปรั บตั ว ใ ห้ เ ข้ า กั บก า ร
เปลี่ยนแปลงได้เร็ว มองโอกาสใหม่ๆ 
กล้าที่จะลองใช้แนวทางใหม่ๆ ไม ่

ยดึตดิวธิกีารเดมิ สนบัสนนุ สง่เสรมิทีม 
สรา้งบรรยากาศเป็นกันเอง มองโลก
ในแง่ดี สร้างแรงบันดาลใจ

Style S (Steadiness) เป็นคนที่
มีลักษณะใจเย็น พากเพียรอุตสาหะ 
อดทน ใหค้วามรว่มมอืช่วยเหลอื มุง่
ส�าเร็จพร้อมทีม เป็นผู้ร่วมทีมท่ีดี 
ใสใ่จ รกัษาสมัพันธภาพ ท�างานไดด้ี
กับผู้คนหลายรูปแบบ มีใจบริการ 
เต็ม ใจสนับสนุน อ� านวยความ
สะดวก เป็นผู้ฟงัที่ดี สื่อสารอย่าง
เ ป็ นมิ ตร  ยื ดห ยุ่น  ปรั บตาม
สถานการณ์และความเหมาะสม

Style C (Compliance) เป็นคนที่
มีลักษณะช่างสังเกต ตรวจสอบ
รอบคอบ มีวินัย รับผิดชอบ รักษา
กฎระเบียบ สามารถวิเคราะห์และ
ประเมินอย่างมีตรรกะ วางแผนงาน 
จัดระบบ ลงรายละเอียด มุ่งมั่น
คุณภาพ มีมาตรฐานสูง ใส่ใจเรียนรู้ 
เ พ่ิ ม พู นทั กษ ะคว าม เ ช่ี ย วช าญ 
สามารถท�างานอย่างเป็นอิสระ

เราทุกคนจะมีลักษณะที่ เ ป็นส่วน 

ผสมของทั้ง 4 รูปแบบ แต่จะมีใน
สัดส่วนที่ไม่เท่ากัน โดยปกติแล้วจะมี
รูปแบบที่เด่นไม่หนึ่งก็สองลักษณะ
หลักๆ แต่ละรูปแบบล้วนมีข้อดีและ 
ข้อเสยีทีแ่ตกตา่งกัน ความรู ้ความเข้าใจ 
ในเรื่อง DISC สามารถน�ามาช่วยให้
เราเข้าใจตัวเองเพ่ิมมากข้ึน รู้ถึง
พฤติกรรมที่เป็นข้อเสียของตัวเรา  
ในขณะเดียวกันก็รู้ จักและเข้าใจ 
ผู้อ่ืน ท�าให้เราสามารถสื่อสารและ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บผู้ อ่ื น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  ©TAC



IT & Digital
อรรณพ ดํารงพาณิชกิจ

ผู้อ�านวยการอาวุโส ทริส คอร์ปอเรชั่น
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงสารสนเทศและดิจิทัล

พ่อครัว 4.0
เคร่ืองปรุงอาหารอัตโนมัติ 

ทุกวัน น้ี เราเห็นผลิตภัณฑ์ที่ เ กิดจากนวัตกรรม
ใหม่ๆ ออกมาจ�าหน่ายตามท้องตลาดผ่านช่องทาง
ทั้ งออนไลน์ และออฟไลน์มาก ข้ึน เรื่ อยๆ ห น่ึง
เหตุผลก็มาจากนักประดิษฐ์ที่ได้รับแรงใจท่ีมาจาก
ภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ในอดีต ที่สามารถน�า
ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ในปัจจุบัน ซึ่งภาพยนตร์ 
Sci-fi ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันก็มีมากมายหลาย
เรื่อง ผมขอยกมาเป็นตัวอย่างสัก 3 เรื่อง 

เรื่องแรก Star Wars ออกฉายในปี 1977 ตัว
ละครในภาพยนตร์จะใช้สิ่งประดิษฐ์อย่างหนึ่งที่ถูก
เรียกว่าการสื่อสารแบบ 3 มิติ ซึ่งปัจจุบันก็คือ 
Holographic Communicators เทคโนโลยี
ที่จะพลิกโฉมวงการสื่อสารของมนุษย์ไปอย่าง
สิ้นเชิง โดยใช้โปรเจ็คเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถ
ใช้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น smart phones, TVs, 
Tablets หรือแม้แต่ smart watches ให้ผู้ ใ ช้
สามารถเห็นภาพแบบ 3 มิติ แบบทะลุออกมานอก
จอโดยที่ไม่ต้องใช้แว่น 3D ในภาพยนตร์ก็ยังมีอีก
หลายซีนที่มีสิ่งประดิษฐ์อ่ืนๆ อีก เช่น หุ่นยนต์ AI 
และ Drone

เร่ืองที่สอง Back to the Future ออกฉายในปี 
1985  ตัวละครในภาพยนตร์จะใช้ส่ิงประดิษฐ์อย่าง
หนึ่งที่ถูกเรียกว่า Phone Glasses ไว้ส�าหรับดูทีวี 
หรือรับโทรศัพท์ได้ และปัจจุบันเราก็มี Google 
Glass และ The Oculus Rift Smart glasses 
ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คล้ายกัน ในภาพยนตร์ก็ยังมี
อีกหลายซีนที่มีสิ่งประดิษฐ์อ่ืนๆ อีก เช่น Finger-
print, TV Video Calls, Tablets, 3-D Movie 
และ Hands-free Gaming

เร่ืองที่สาม Star Trek ออกฉายในปี 1996 ตัว
ละครในภาพยนตร์จะใช้สิ่งประดิษฐ์อย่างหนึ่งที่
ถูกเรียกว่า PADDS ย่อมาจาก Personal Access 
Display Devices ซึ่งปัจจุบันนั่นก็คือ แท็บเล็ต
หรื อ ไอแพด กลายเ ป็น อีกหนึ่ งสิ่ งปร ะดิษฐ์ที่
นิยมมาก ในภาพยนตร์ก็ยังมีอีกหลายซีนที่มีสิ่ง
ประดิษฐ์อ่ืนๆ อีก เช่น The Flip Phone, Universal 
Translators, USB Drives, GPS และ Diagnostic 
Bed

ที่ผมยกตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจ
จากภาพยนตร์ก็เพราะว่า ผมไปเจอผลิตภัณฑ์ตัว
หน่ึง ซึ่งลักษณะภายนอกดูไม่ออกว่ามันคือเครื่อง
อะไร และมันท�างานอย่างไร แต่พอได้ดูการสาธิต
ของพนักงานขาย ก็ถึงได้ทราบว่ามันคือ เครื่อง
ปรุงอาหารอัตโนมัติ (Automatic Food Cook-
ing Machine) ย้อนไปเมื่อ 10 ปี ภาพยนตร์เรื่อง 
Cloudy With A Chance Of Meatballs ออก
ฉาย ปี 2552 เป็นเรื่องราวนักประดิษฐ์ ฟลินต ์
ล็อกวูด (บิลล์ เฮเดอร์) เป็นอัจฉริยะรักสันโดษที่
อยู่เบ้ืองหลังสิ่งประดิษฐ์พิลึกพิลั่นหลายชิ้น และ
ถึงแม้สิ่งประดิษฐ์ทุกช้ินของเขา นับตั้งแต่รอง
เท้าพ่นสเปรย์ไปจนถึงเครื่องแปลความคิดลิง จะ
ล้มเหลวไม่เป็นท่า ฟลินต์ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ที่จะท�าให้คนมีความสุขออกมาให้ได้

ล่าสุด ฟลินต์ได้ประดิษฐ์เครื่องจักรส�าหรับเปลี่ยน
น�้าให้เป็นอาหาร ซึ่งเครื่องนี้ก็มีลักษณะไม่เหมือน
เครื่องปรุงอาหารเลยสักนิด ดูเหมือนยานอวกาศ
ที่ลงดวงจันทร์มากกว่า เรื่องราวของภาพยนตร์
ตอนนั้น ดูจะล�้าหน้าเกินจริงไปมากๆ แต่ใครจะคิด
ว่าวันนี้ เครื่องปรุงอาหารอัตโนมัติที่เกิดจากความ
คิดสร้างสรรค์ ที่จะที่ช่วยทุ่นเวลาและทุ่นแรงคุณ
พ่อบ้านและแม่บ้านในการท�าอาหารแต่ละวันได้เกิด
ขึ้นแล้ว 

เพียงใส่วัตถุดิบเข้าไปแล้วเลือกเมนูที่จะท�าจาก
หน้าจอ เครื่องก็จะท�างานโดยอัตโนมัติ สามารถ
ปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด แต่ละเมนูใช้เวลา
ท�าเพียง 3-4 นาที แถมผู้ผลิตบางรายยังเช่ือม
เครื่องปรุงอาหารกับอินเทอร์เน็ต ผ่าน Wi-Fi 
เ พ่ือดึงสูตรอาหารใหม่ๆ จากฐานข้อมูลของ
ผู้จ�าหน่ายสินค้า 
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นอกจากนั้นยังเพ่ิมความสามารถให้คุณพ่อครัว
แม่ครัวแบ่งปันผลการสร้างสรรค์สูตรอาหาร
ใหม่ๆ ของคุณไปยังฐานข้อมูลสูตรอาหารกลาง
ของผู้ผลิตได้อีกด้วย ส�าหรับผมคิดว่ามันเป็นไอ
เดียที่ยอดเย่ียม แต่ก็แอบกลัวเล็กน้อย เพราะ
ความกังวลเรื่องความปลอดภัย หากมีผู้ไม่หวัง
ดีแฮกเข้าเครื่องปรุงอาหารเราได้ จินตนาการไม่
ถูกเลยว่าจะท�าอะไรอันตรายให้เรากินได้มากน้อย
แค่ไหน! 

แต่ส่วนตัวผมก็ชอบเครื่องปรุงอาหารอัตโนมัติ
มาก หากรัฐบาลยุค Digital Thailand 4.0 

จะน�าเจ้าเครื่องปรุงอาหารอัตโนมัตินี้ไปปรับปรุง
ให้มีขนาดใหญ่ข้ึน เพ่ือน�าไปใช้กับโรงเรียน โรง
พยาบาล บ้านพักผู้สูงอายุ และศูนย์ต่างที่จ�าเป็น
ต้องดูแลคนจ�านวนมากๆ  ตั้งช่ือเก๋ๆ ซะหน่อย 
“พ่อครัว 4.0” ก็น่าจะดีนะครับ .. ลาไปก่อนแล้ว
พบกันฉบับต่อไปครับ  ©TAC
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Creative Marketing
รุ่งโรจน์ สถาปนกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Marketing & Branding
ที่ปรึกษา TRIS Academy of Management

คุ้นช่ือนี้กันไหมครับ The Moment of Truth 
หากแปลเป็นไทยก็คงประมาณ “เสี้ยวเวลาแห่ง
ความรู้สึก” หากใครยังไม่คุ้น ต้องอ่านนะครับ 
ส่วนคนที่คุ้นแล้วลองอ่านดู ผมเช่ือว่าอาจจะได้
มุมมองใหม่ๆ ไปพอสมควร

ซึ่ง The Moment of Truth เมื่อพูดในมุมมอง
การตลาดสมัยใหม่ ยังแบ่งได้เป็นช่วง Moment 
หลายแบบครับ

ถ้าพูดตามทฤษฏีหรือแนวคิดของ Google แบ่ง
ช่วงเวลาออกเป็น 3 ช่วง (ในที่นี้ขอไม่พูดถึง
ช่วง Stimulus นะครับ)
ช่วงแรก: Zero Moment of Truth
ช่วงที่ 2: First Moment of Truth
ช่วงที่3: Second Moment of Truth

The Moment of Truth 
แวบ้เดยีวกสํ็าคญั
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ก่อนจะเล่าถึงแต่ละ Moment ผมมองว่า ทุก 
Moment ก็คือเรื่องของ Experience นั่นแหล่ะ
ครับ ซึ่งผมเคยพูดและย�ัาเสมอว่า “เป็นสิ่ง
ส�าคัญมากๆ” ในปัจจุบันนี้

เพียงแต่ส่ิงที่ต่างกันก็คือ The Moment of 
Truth เนน้ทีช่ว่งระยะเวลาส้ันๆ หรือ “เส้ียวเวลา” 
ที่เกิดความรู้สึก หรือที่ได้มี Experience ใน
สินค้าหรือบริการนั้นๆ 

เน้นที่ “เสี้ยวเวลา” ครับ เพราะคนในปัจจุบัน
เป็นคนยุค “ต้องเดี๋ยวนี้” ไม่ชอบรอคอย ไม่
ชอบรอนาน อยากรู้ อยากสัมผัส อยากรู้สึก 
แบบทันใจ อะไรๆ ก็ต้อง “เดี๋ยวนี้”

เทคโนโลยี, อินเทอร์เน็ตและมือถือ ท�าให้คน
เคยตัว เพราะทุกอย่างหาได้  ท� า ได้อย่าง
รวดเร็ว จึงเกิดแนวคิดที่ลึกข้ึนไปอีกข้ัน ของ 
“Experience” คือ “The Moment of Truth” 
นั่นเองครับ

เพียงเส้ียววินาที คนจะรู้สึก สนใจ ชอบ ไม่ชอบ 
ทันที ดังนั้นเราจึงต้องเข้าใจใน “Moment” 
แต่ละช่วงให้ดี เพ่ือจะได้น�ามาสร้าง Touch 
Point ในแต่ละช่วงทั้ง Online และ Offline 
ให้ถูกใจกลุ่มเป้าหมายให้ได้ครับ

Zero Moment of Truth (ZMOT)
ในเสี้ยวเวลาช่วงนี้  คือช่วงที่คนคนนั้นเริ่มเกิดความ
ต้องการหรือเกิดความสนใจในสินค้าหรือบริการข้ึนมา
ในใจ แบบ “แว้บ” ข้ึนมาทันทีทันใด ซึ่งพฤติกรรมที่คนๆ 
นั้นมักจะท�าต่อไปในโลกปัจจุบันนี้ ก็คือ ค้นหาข้อมูลผ่าน 
Search Engine เช่น Google หรือเข้าเน็ตอ่าน Review 
หรือ Search หาใน Youtube สอบถามหรือหาข้อมูลจาก 
Social Network ต่างๆ เช่น Facebook 

ผมขอเพ่ิมอีกหนึ่งช่องทางที่คนไทยมักจะใช้ในการหา
สินค้าที่ต้องการ ซึ่งก็คือ Lazada และ Shopee

ดังนั้นเมื่อคุณทราบพฤติกรรมในช่วง ZMOT นี้แล้ว คุณ
ก็จะต้องเตรียมแผนงานในการที่จะให้สินค้าหรือบริการ
ของคุณไปปรากฏให้คนๆ นั้นซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายได้เห็น 
ได้พบ ได้เจอ ให้ได้มากที่สุด บ่อยที่สุด 

เพราะช่วงเวลานี้เกิดขึ้นเพียงส้ันๆ เท่านั้น ถ้ากลุ่มเป้า
หมายค้นเจอ ค้นพบ หรือได้ข้อมูลที่ดีๆ เก่ียวกับสินค้า
หรือบริการของคุณ คุณก็จะมีโอกาสขายสินค้าหรือ
บริการได้

ขอพูดเรื่อง review สักนิด โดยเฉพาะในโลกปัจจุบัน 
ร้านค้าท่ีขายสินค้าใน Lazada หรือ Shopee ต้อง
ตระหนักเรื่องคุณภาพสินค้า การตอบค�าถามลูกค้าให้
รวดเร็ว และการรับผิดชอบในการคืนสินค้า ในกรณี
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ลูกค้าซ้ือแล้วไม่ชอบหรือใช้งานไม่ได้ตามที่คาดหวัง เพราะ
หากลูกค้า Comment ด้านลบลงไปใน review จากประสบ
การณ์แย่ๆ ที่เจอ สินค้าตัวนั้นของคุณก็จะแป้ก อาจขาย
ไม่ได้อีกต่อไป หรืออาจท�าให้ยอดขายของคุณหดหายไปได้
อย่างไม่น่าเช่ือ ดังนั้นอย่าละเลยความต้องการหรือความ
รู้สึกลูกค้าเด็ดขาดนะครับ

First Moment of Truth (FMOT)
ช่วงนี้ต่างกับช่วงแรก ก็คือ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าที่ลูกค้าได้
ตัดสินใจท่ีจะเลือกหรือเข้ามายังร้านค้าของคุณแล้ว เช่น 
คลิกไปที่เว็บไซต์ของคุณ หรือตรงไปที่ชั้นสินค้าของคุณที่
วางโชว์อยู่ หรือเดินไปที่ Shop ของคุณเพ่ือไปดูสินค้า

ซึ่งรวมถึงการที่ว่าที่ลูกค้าได้ทดลองใช้สินค้าหรือบริการ
ด้วย เช่น ทดลองขับรถ ทดลองใช้สินค้าตัวอย่าง ชมบ้าน
ตัวอย่าง ช่วงนี้ก็ถือเป็นช่วง FMOT เช่นกัน เพียงแต่คุณ
ต้องเข้าใจค�าว่า “Moment” ให้ดี เพราะค�านี้เน้นที่ “เส้ียว
เวลา” เช่น ถ้าลูกค้ามาขอทดลองขับรถ แต่พนักงานพูดจา
ไม่สุภาพกับลูกค้า ลูกค้าคนนั้นก็จะไม่พอใจ อาจจะทดลอง
ขับรถของคุณ แต่ไปซื้อรถที่โชว์รูมอ่ืน

เส้ียวเวลาแรกที่ได้สัมผัส ได้รู้สึก ได้รับประสบการณ์ใน
ตอนนี้ หรือช่วง First Moment of Truth นี่แหล่ะส�าคัญ
มากๆ เพราะหากลูกค้ารู้สึกพอใจ ประทับใจ ก็จะตัดสินใจ
ซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ

แต่ถ้าไม่ ก็จะเซย์กู๊ดบาย ไปซื้อคู่แข่งของคุณ และ
จากคุณไป ไม่กลับมาอีก

Second Moment of Truth (SMOT) 
“เสี้ยวเวลา” แห่งความรู้สึกช่วงนี้ เป็นช่วงเวลาที่
ลูกค้าได้ซื้อสินค้าและบริการของคุณไปแล้ว SMOT 
นี้จะแตกต่างจาก FMOT ตรงที่เป็นเสี้ยวเวลาที่เกิด
ข้ึนหลายๆ ครั้ง ในขณะใช้สินค้าและบริการของคุณ 
หากหลายครั้งหรือแทบทุกครั้งที่ใช้ ไม่ชอบ ไม่พอใจ 
ก็จะสะสมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จนอาจจะไป share ความ
รู้สึก ความไม่ชอบ ไม่พอใจให้โลก ให้เพ่ือนๆ ได้รับรู้
ไปด้วย ซึ่งหากเกิดข้ึนกับสินค้าหรือบริการของคุณ
บ่อยๆ ก็จะท�าให้ภาพลักษณ์ ช่ือเสียง ของสินค้าหรือ
บริการของคุณเสียหาย ยอดขายตก ได้ง่ายๆ

และที่ส�าคัญอีกประการก็คือ หาก SMOT แย่ คุณก็
จะเสียลูกค้ารายนั้นไปตลอดกาล ไม่กลับมาซ้ือสินค้า
หรือบริการของคุณอีก ท�าให้ห่วงโซ่การขายขาดไป 
Lifetime Value ของลูกค้าจึงไม่เกิดซ�้าอีก ระยะ
ยาวคุณจะอยู่ได้ยากครับ

เนื้อหาในตอนนี้ค่อนข้างจะยาวสักหน่อย เพ่ือให้คุณ
ผู้อ่านได้เข้าใจ “Moment” ทั้ง 3 ได้ครบในตอนเดียว 
แล้วพบกันในตอนหน้า กับเรื่อง Customer Lifetime 
Value ครับ  ©TAC



Leadership Challenges
ตรีมินทร์  เกษมวิรัติพงศ์

โค้ชผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Mindset และการพัฒนาการเป็นผู้น�าในองค์กร
วิทยากรที่ปรึกษา TRIS Academy of Management

เลือกมีความสุขได้
ในที่ท�างาน
เกือบ 20 ปีในวงการฝึกอบรมและโค้ช
ผมได้พบเจอผู้คนเยอะแยะมากมาย หลากหลายอาชีพ
เกินครึ่งของผู้คนที่ผมพบเจอ ล้วนแล้วแต่มีความทุกข์
พวกเค้ายังมีความสุขไม่มากพอ!!!!
 

ทั้งที่มองจากภายนอกแล้ว บางคนมีพร้อมทั้งงานดี เงินดี ครอบครัวดี
แต่ท�าไม ชีวิตถึงยังไม่มีความสุขล่ะ!!!
 

ผมคิดอยู่นานว่าอะไรท�าให้คนที่เพียบพร้อมเหล่านั้น
กลายเป็นคนที่ไม่มีความสุข
จนผมได้มีโอกาสโค้ชให้หลายๆ คน ผมก็ได้ค�าตอบว่า
การมีความสุขในชีวิต ทําได้

....................................................
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มาฟงัเรื่องเล่าสักนิดกัน

คนนี้ เป็นน้องที่เพ่ิงได้งานใหม่ ท�าไปท�ามา อดทนจนพ้น
โปร ก็อยากลาออกซะอย่างนั้น
“ผมอยากลาออก! เบ่ืองานมาเลยพ่ี อยากหางานใหม่” เขา
บ่นออกมาทันทีที่เจอหน้าผม
 

“เกิดไรข้ึน เพ่ิงพ้นโปรเอง ไม่ใช่เหรอ” ผมรีบถามกลับ
ด้วยความตกใจ
 

“ก็ร�าคาญหัวหน้า พูดมาก จู้จ้ี จุกจิก ข้ีบ่น เจ้าระเบียบ
มากกกก มากจนผมอึดอัดไปหมดแล้ว” เหตุผลมาเป็นชุด
เลย
 

ผมไม่พูดอะไรต่อ แต่เลือกท่ีจะถามกลับไปว่า
“ท�าไมถึงมาท�างานที่น่ี ?”

“จริงๆ แล้ว ผมชอบงานท่ีบริษัทนี้นะพ่ี แล้วงานที่ท�าอยู่
ตอนน้ี ก็ OK ผมชอบ” เขาตอบอย่างไม่ลังเล
 

“แล้วงานนี้ให้อะไรเราบ้างไหม ที่นอกเหนือจากเงินเดือน” 
ผมถามต่อ
 

“ให้เยอะนะ...ผมชอบงานที่ได้ออกไปข้างนอก เจอลูกค้า 
เดินห้าง ตรวจร้าน คุยกับคน ได้คิดมาร์เก็ตติ้ง ได้ท้าทาย
ตัวเอง มันสนุกนะ เอาจริงๆ” เขาร่ายยาว เป็นชุดอีก
“จริงๆ มันดีหมดแหละพ่ี แต่เบ่ืออีเจ๊หัวหน้านี่แหละ จิก
เป็นไก่เลย ล�าไย!!” เขายังไม่วายแวะไปบ่นถึงหัวหน้าต่อ
 

ผมข�าไปกับค�าบ่นของเขา ท�าหน้าเข้าใจอารมณ์ของคน
โดนจิก เลยถามต่อ “เราว่าเจ๊หัวหน้าเราน่ีเก่งมั้ย เค้ารู้
งานเยอะมั้ย”
 

“ก้อเยอะนะพ่ี เจ๊แกอยู่มานาน เค้ารู้หมด ที่ไหนห้างไหน 
ใครยังงัย เค้าเป๊ะมาก”
“รู้เยอะมาก จิกมาก พูดมาก สอนทั้งวัน ผมเบ่ือและ
ร�าคาญมากอ่ะพ่ี”
 

ความอัดอั้นยังไม่หมด พรั่งพรู สุดๆ
 

ผมจึงได้จังหวะ ยิงค�าถามเด็ด
“เจ๊เราเก่งขนาดน้ี ถ้าอยู่ต่อ เราจะได้หรือใช้อะไรจากเค้า
ได้บ้าง”
 

เขาตอบว่า “อืม... เอาจริงๆ พ่ีเค้าก้อเก่งมากๆ แหละ
เราจะเก่งมากถ้าเรามีความรู้แบบนาง สามารถสมัครงาน
ได้อีกหลายที่เลย 555”
 

“ถ้าจะเรียน ดูดความรู้จากเค้าให้หมด จะใช้เวลาก่ีปี” ผม
ถามต่อ

 

“สักปี สองปี ไม่น่าเกินนี้หรอกครับพ่ี ผมคิดว่าน่าจะท�าได้นะ” 
เขานึกนิดหน่อย ก่อนตอบออกมา
 

“ถ้าพ่ีจะให้น้องวางแผนการอยู่ต่อ เพ่ือเรียนรู้เพ่ือหางานใหม่ 
น้องจะวางแผนอย่างไร”
 

“ผมคิดว่าจะอดทน และคิดว่าทุกวันที่เจอนาง คือเราก�าลังเรียน
รู้และฝึกฝน เอาผลประโยชน์จากเค้าให้เต็มที่  เก่งมากนัก ดูด
ความรู้ให้หมดเลย 555” 
“และก้อคงแอบรู้สึกดี ที่ได้ใช้เค้าให้สอนเรา แต่เค้าไม่รู้ตัว” เขา
ร�าพึงร�าพัน พรางอมยิ้มไปด้วย
 

“ถ้าพรุ่งนี้ไปเจอเจ๊เราที่ท�างาน คิดว่าจะรู้สึกยังงัย”
 ผมถาม

“คิดว่า คงท�าตัวดีๆ ว่านอนสอนง่าย เดี๋ยวเค้าไม่สอน แล้วจะ
ถามงานเค้าเยอะๆ ให้เค้าสอน” พูดเหมือนมีแผนการล�้าลึก
 

“ความรู้สึกต่อท่ีท�างานและหัวหน้า เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้”
 

“ก็คิดว่าจะอยู่ต่ออีกสักพัก ให้ตัวเองได้เรียนรู้เยอะๆ ท่ีสุด จะ
ได้หางานใหม่ง่ายๆ 555”
 

“โฟกัสแค่เรียนรู้ก่อนละกัน เรื่องหางานใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันดี
มั้ย” ผมได้ที เลยแนะน�าออกไป
 

“ก็ดีนะครับพ่ี จะเรียนรู้ให้เต็มที่เลย” ตอบจบก็ยิ้มอย่างมีความ
สุข
 

หลังจากจบบทสนทนานี้ไป จากวันนั้นถึงวันนี้ น้องคนนี้ก็อยู่
บริษัทนี้มา 5 ปีแล้วครับ

สงสัยยังเรียนจากหัวหน้าไม่จบ555
 

บทสรุปของความสุข ที่ผมค้นพบจากกรณีตัวอย่างของน้อง
คนนี้คือ
 

การเลือกมองในมุมบวกที่ทําให้ตัวเองมีความสุข
 

ของแบบนี้ไม่ใช่การหลอกตัวเองหรือโลกสวยนะครับ แต่นี่
คือวิธีคิดบวกที่คนทุกคนสามารถเลือกมองได้เสมอ
 

ไม่ต้องเถียงในใจนะครับ ทีคิดลบยังเลือกมองเป็นลบไปได้ แล้ว
ท�าไมคิดบวกจะเลือกมองบ้างไม่ได้

คิดได้ มองได้ ง่ายแค่นี้ ชีวิตก็มีความสุขแล้วครับ  ©TAC
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Work With Joy
วิระมน มาสุข

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์
วิทยากรที่ปรึกษา TRIS Academy of Management

E ng a g e m e n t 
ท�าไมต้องแต่งงาน
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เร่ืองแรก คือ การเตรียมตัวก่อนการแต่งงาน 

ในข้ันนี้ เป็นการตั้งข้อสันนิษฐานด้วยการสร้าง
ความคาดหวังล่วงหน้า ว่าเราต้องการจะแต่งงาน
กับใคร มีนิสัยและคุณสมบัติอย่างไร ที่ส�าคัญเขา
กับเรารักกันแค่ไหน มีทัศนคติและแนวคิดที่ไปกัน
ได้หรือไม่ ยังรวมถึงเรื่องครอบครัว การศึกษา และ
ประวัติความเป็นมาของกันและกันว่าเหมาะสม
กันมากน้อยเพียงใด ค�าถามต่างๆ เหล่าน้ี จะเป็น
ข้อมูลท่ีส�าคัญที่เราใช้ในการตัดสินใจว่า เราจะ
ตกลงปลงใจแต่งงานกันเพ่ือใช้ชีวิตร่วมกันไป
จนตลอดชีวิตได้ดีเพียงใด

เช่นเดียวกัน เมื่อกล่าวถึงการท�างาน ขอให้ใช้
ค�าถามต่างๆ เพ่ือเช็คความเหมาะสมระหว่างเรากับ
องค์กรที่เราจะไปท�างานงานด้วย เพ่ือตอบข้อ
สันนิษฐานของเราให้ได้ว่า เมื่อเราเข้าไปทํางาน
แล้ว เราจะมีความสุขและประสบความสําเร็จใน
การทํางานได้มากน้อยเพียงใด 

เพ่ือให้เราได้ข้อมูลที่ดีที่สุดก่อนการการตัดสินใจ
ในการแต่งงานกับใคร หรือการเข้าท�างานกับ
องค์กรใด ขอให้ลองปรับใช้ทักษะที่เรียกว่านึกถึง
ใจเขาใจเรา (empathy) เป็นแนวทางนะคะ หาก
เราน�า ทักษะการเอาใจเขามาใส่ ใจเรามาปรับ
ใช้ได้มากเท่าใด เราจะสามารถลดอคติในการถาม
ค�าถามและหาค�าตอบในสิ่งต่างๆ ที่เราลิสต์ข้ึนมา
ได้ดีข้ึนมากเท่านั้น

เรื่องตอ่มา คือ การปรบัตวัหลงัจากแตง่งาน
แล้ว
เป้าหมายหลักของการปรับตัว คือความสุข
และความส�าเร็จแบบยั่งยืน เพราะในท่ีสุดแล้ว 
เราคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การปรับตัวเป็น
เคร่ืองมือที่ทรงพลังที่ สุดที่จะช่วยให้เรา
ดําเนินชีวิตได้อย่างราบร่ืน และสามารถ
ท�างานได้ส�าเร็จในทุกยุคสมัย 

แก่นหลักของการปรับตัวท่ีดีท่ีสุด เร่ิมท่ีการ
ปรับใจ เมื่อเราสามารถปรับความคิดที่ซ่อนลึก
จากระดับจิตใจได้ นั่นเท่ากับว่าเราได้ทลาย
ก�าแพงความกลัวการเปล่ียนแปลงที่เป็นเกราะ
ก�าบังที่ฝังรากลึกติดอยู่ในความคิดของเรา
มานานแสนนาน 

การยอมรับจะน�าไปสู่การท�าความเข้าใจเรื่อง
ราวต่างๆ ด้วยการเปิดใจกว้างเพ่ือรับฟัง
ให้มากข้ึน การปรับใจเราให้รู้สึกยินดีกับการ
รับฟงันี้ จะน�าเราไปสู่กระบวนการกระตุ้นให้
สมองของเราได้ใช้ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์หาเหตุผลและทางเลือกต่างๆ ซึ่งจะ
ช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้ดีที่สุดในการ
ปรับตัวเพ่ือให้ ได้ผลลัพธ์ ท่ีดีที่สุดในแต่ละ
สถานการณ์ 

กล่าวโดยสรุป ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานหรือ
การแต่งกับงาน การเตรียมความพร้อม โดย
ใช้ทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (empathy) 
และ การปรับตัวเพ่ือให้เราสามารถประคอง
ความรักและสามารถทํางานได้อย่างมีความ
สุข โดยการเปิดใจเพ่ือใช้ในการปรับตัวให้ดี
ที่สุดในแต่ละเหตุการณ์ 

ซึ่งกระบวนการท่ีกล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นการ
น�าค�าว่า engagement มาปรับใช้อย่างง่าย
และได้ผลที่ดี ซึ่งเป็นการแสดงความยึดม่ัน
ผูกพันที่เรามีต่อคนที่เรารักและความยึดมั่น
ผูกพันที่เรามีต่องานที่เราท�า นั่นคือ เมื่อเรา
ตกลงปรงใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว เราจะ
ยึดถือและยึดมั่นผูกพันกับค�ามั่นสัญญาที่
ให้ไว้ต่อกันว่า 

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะดูแลรักษายึดมั่น
ความผูกพันในส่ิงท่ีเราได้ให้คํามั่นไว้ต่อกัน
นั่นเอง   ©TAC

หลายท่านอาจตั้งคําถามในใจว่าผู้เขียนจะยก
ตัวอย่างผลงานวิจัยและเหตุผลอะไรบ้าง เพ่ือ
มาบอกถึงข้อดีและประโยชน์ของการแต่งงาน 
ซ่ึงจริงๆ แล้ว ส่ิงที่ผู้อ่านกําลังคิดสงสัยก็มี
ส่วนถูกอยู่ไม่น้อย เพราะหากพูดไปแล้วเรื่อง
ชีวิตคู่กับเรื่องการทํางานก็มีส่วนคล้ายคลึง
กันมากจนแทบแยกกันไม่ออก และบทความนี้
เราจะพูดกันในบริบทของการทํางานเพ่ิม
เข้ามา(เปรียบเทียบ)ด้วยค่ะ

การแต่งงานไม่ว่าจะเป็นชีวิตคู่หรือในบริบท
ของการทํางาน มีประเด็นที่สําคัญอย่างยิ่งที่
เราควรให้ความสนใจและใส่ใจเป็นพิเศษอยู่ 2 
เรื่องด้วยกัน 



Entrepreneurship & Technology
กวิน รังสิมันตกุล

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Entrepreneurship และ Technology

ในตอนที่แล้ว เราพูดถึงความหมายของตัวอักษร A และ B 
ไปแล้ว ตอนนี้จะมาพูดถึงตัวต่อไป คือ ตัว C และ D

C. Cyber-Security
การเปล่ียนแปลงของค่าของข้อมูล สร้างประเด็นเพ่ิมขึ้นใน
หลายแง่ เช่น ความเป็นเจ้าของของข้อมูล การแลกเปล่ียน
ค่าของข้อมูล การซื้อขายข้อมูลในตลาดชั้นสอง การแยกแยะ
แบ่งประเภทข้อมูล กฎหมายบังคับการดูแลการใช้ข้อมูล 
ความปลอดภัยของข้อมูล ความเสถียรของระบบรักษาและ
กระจายข้อมูล เป็นต้น

ด้วยการขยายตัวปริมาณจ�านวนข้อมูลที่ก�าลังจะมาถึงโดย
สิ่งเช่น IoT และความพ่ึงพา Reliance ในการใช้ข้อมูลที่เพ่ิม
ขึ้น เป็นสาเหตุที่การดูแลรักษาและความปลอดภัย ความ
เสถียรของข้อมูลนั้น รวมถึงระบบที่ควบคุมและรับผิดชอบ
ความถูกต้องข้อมูลนั้น จึงมีบทบาทและความส�าคัญที่เพ่ิมขึ้น
อย่างสูงเช่นกัน

ดูตัวอย่างของรถท่ีสามารถขับเคล่ือนด้วยคอมพิวเตอร์ 
ที่ เ รียกว่า Self-driving Autonomous Vehicle มี
คุณสมบัติครบทุกประการ ท่ีบอกถึงบทบาทที่เพ่ิมขึ้นในส่วน
ของ Cyber-security ซึ่งได้เห็นง่าย เพราะความเสี่ยงได้
เพ่ิมขึ้นกับ ชีวีตคน ที่เป็นส่วนที่เสี่ยงที่จะเสีย จากกรณีที่เกิด
ความผิดพลาดขึ้นมา

Theme ใหญ่ๆ ใน Cyber-security รวมถึง Hacking, 
Privacy, Crime, Vulnerability, Data Monitoring, Ethics, 
Open-sourcing, Trustless Systems, และ Blockchain 
Technology.เป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องติดตาม

D. Distributed Ledger Technology
มาถึงประการสุดท้าย ที่มีคนฝากความหวังไว้กับความ
สามารถที่สิ่งนี้จะเปล่ียนแปลงทุกอย่างได้โดยล�าพัง คือ DLT 
หรือในค�าขยายเต็มคือ ระบบเทคโนโลยีบันทึกเก็บข้อมูลที่
กระจายจากจุดศูนย์กลาง หรือที่อาจคุ้นเคยกันมากกว่า คือ 
Blockchain Technology นั้นเอง แต่เป็นชื่อเรียกของหมวด
ที่ใหญ่กว่าและรวม Blockchain เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่าง ที่
ตกอยู่ภายใต้กลุ่มเทค DLT เพราะเป็นหนึ่งวิธีที่มีคุณสมบัติ
ของ DLT ครบหมด ถึงจะเป็นตัวแรกก็ตาม

โดยพ้ืนฐานแล้ว Blockchain Technology ที่ใช้อยู่เบื้องหลังบิตคอยน์ ไม่ได้
ซับซ้อนมาก เราสามารถอธิบายได้ง่ายๆตรงๆ เลยว่ามันคือระบบฐานข้อมูลที่มี
คุณสมบัติแตกต่างที่พิเศษ สืบเน่ืองมาจากความแตกต่างของบล็อกเชนที่ระบุ
กฎการใช้เป็นบางอย่างลงไปในตัวโปรแกรม ซึ่งถือว่าเป็นกฎตายตัวที่เขียนอยู่
ใน code แล้วไมม่ทีางทีจ่ะถูกเปล่ียนแปลงไปได้เลยทัง้สิน้ หรือทีเ่รียกว่า hard code 

โดยตัวอย่างเช่น บิตคอยน์ ในที่นี้ใช้บล็อกเชนเป็นฐานข้อมูล ซ่ึงเก็บสภาวะของ
บัญชีและประวัติการส่งรับโอนจ�านวนบิตคอยน์ ระหว่างบัญชีต่อบัญชี (Ledger)  
ที่ผ่านมาในอดีดทั้งหมดทุกรายการ เก็บบันทึกไว้ในทางท่ีย้อนรายการกลับไม่ได้
อย่างเด็ดขาด และกระจายฐานข้อมูลท่ีพูดถึงนั้น ให้กับทุกคนที่เก่ียวข้องทั่ว
ทั้งโลกให้มีก๊อปปี้ เดียวกันทั้งหมด (Distributed) ในรูบแบบเต็มและล่าสุดเพ่ือ
การยืนยันรายการที่ผ่านมาตามจริง

คุณสมบัติพิเศษของ บล็อกเชนเทคโนโลยี (ซึ่งท้ังกลุ่มที่เรียกว่า DLT ควรมี
คุณสมบัติเหมือนกันหมดเป็นขั้นต�่า) ต้องอธิบายมาจากรายละเอียดทางเทคนิค 
ถ้าหากว่าต้องการจะเข้าใจลึก แต่แค่บอกว่าเนื่องมาจากการเข้ารหัสของข้อมูล 
(Encryption) การเรียงล�าดับรายการที่ตายตัว (Linear Sequential) และการ
เช็คความถูกต้องด้วยวิธีค�านวนที่เรียกว่าการ “ขุด” (Mining Consensus 
Algorithm) ท�าให้ บล็อกเชน มีความปลอดภัย ต้านทานจากการทุจริตได้อย่าง
แท้จริงและถาวร จึงเป็นส่ิงที่สามารถสร้างค่าได้มหาศาล

ผลลัพธ์ของการก�าเนิดของ DLT ขึ้นมา มาจากท่ีเราสามารถเชื่อมต่อระหว่างกัน
ด้วยความสมัครใจ (Permissionless) แล้วกลายเป็นเน็ตเวิร์กถึงกันโดยตรง 
(Peer-to-peer Network, or P2P) ท่ีแลกข้อมูลระหว่างกัน โดยทั่ไม่ต้องค�านึง
ถึงว่าไว้ใจอีกฝั่ งได้หรือไม่ได้ (Trustless) เพราะว่าความถูกต้องของข้อมูลเป็น
หนึ่งในคุณสมบัติของ DLT และความตายตัวของรายการเมื่อเริ่มขบวนการแล้ว 
ท�าให้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงความจริงโดยการย้อนหลังได้ (Immutability)

เป็นคร้ังแรกในประวัติศาสตร์ที่คนสามารถท�ารายการผ่านอินเทอร์เน็ต โดยที่ไม่
ต้องมีบุคคลที่สามตรงกลาง เพ่ือรับรองรายการจากความเสี่ยงหรือความเป็น
ห่วงว่าอาจโดนโกง เพราะมี DLT มาเป็นชั้นท่ีเพ่ิมขึ้นมาเสริมในอินเทอร์เน็ต ที่
ท�าให้เกิดความไว้ใจขึ้นได้จาก code ที่ตายตัว บิตคอยน์ เอาเทคโนโลยนี้มาใช้
ส�าหรับการส่งเงิน แล้วประสบความส�าเร็จในทุกอย่างที่ตั้งใจไว้อย่างท่วมท้น

ความสามารถของ DLT เห็นได้ชัดเจนกับการใช้ส่งข้อมูลทางการเงิน แต่โดยหลัก
แล้ว เอามาใช้ในการส่งข้อมูลอะไรก็ได้ แค่มี Ethereum มาเพ่ิมความสามารถขึ้น
มาในการใช้ Token แทนที่มูลค่าด้วยอะไรก็ได้ เช่น ความเป็นเจ้าของหุ้นส่วน หรือ 
สิทธิการใช้บริการ ก็ตามความเปล่ียนแปลงกันไม่ทันแล้ว และกฎหมายแทบจะปรับ
ตัวไม่ทันเลย แต่ที่ชัดเจนคือ DLT ต้องมีบทบาทที่สําคัญในโลก 4IR ในการเช่ือม
ต่อความสามารถของเทคโนโลยีกับความต้องการของคน ท่ีใช้เทคในอนาคตที่
ใกล้สุด

สิ่งที่ควรจับตาอย่างยิ่ง คือบทบาทของ DLT รุ่นใหม่ เช่น IOTA ที่ออกแบบมา
เพ่ือรองรับกับปริมาณข้อมูลระดับ IoT หรือ HSN ที่มารองรับกับระบบความเร็ว
สูง 5G ความก้าวหน้าในบล็อกเชนที่แบ่งแยกสองชั้น (2-tiered protocol) กับ
อีกอย่างที่ยังคาดการณ์ไม่ถึง คือการรวมตัวของ DLT กับ AI (convergence)

Entrepreneurship 
In The 4IR (ตอนท่ี 2)
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4IR ในยุคสมัยข้อมูล Information Age
คุณสมบัติส่วนหนึ่งของปัจจัยส่ีประการที่เขียนถึงข้างต้น ทั้งหมด
อยู่ที่ขอบเขตความรู้และการเจริญก้าวหน้าของทุกคนทั้งโลก
พร้อมกัน เพราะฉะนั้นการสร้างความเชี่ยวชาญต้องอยู่กับความ
ไม่แน่นอน และความรวดเร็วของการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
ได้ทุกเมื่อ ซึ่งได้มาจากข้อมูลใหม่ การค้นพบสิ่งใหม่ กับปรัชญา
ความคิดหรือวิธีการน�าเสนอใหม่  เปน็ประเด็นทีทั่ง้เพ่ิมความท้าทาย
และส่งแรงผลักดันพร้อมกันตลอดเวลา ต้องเข้าใจวิธีการที่จะ
ด�ารงตัวอย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะปรับตัวกับความ
ต้องการภายใต้สถานการณ์ใหม่ได้ในพริบตา เป็นการฝึกที่ฝังอยู่
ในพ้ืนฐานของความเป็นผู้ประกอบการนั้นเอง

โจทย์ของผู้ประกอบการในวาระ 4IR
เริ่มด้วยการท�าความเข้าใจกันกับความหมายของ Entrepreneur 
กันก่อน ซึ่งความหมายของ Entrepreneur คือความเป็นเจ้าของ
กิจการ ซึ่งตามมาด้วยการที่มี “จิตวิญญานของความเป็นเจ้าของ
กิจการ” ซึ่งรวมไปถึงกลุ่มคนที่สามารถถือว่ามีความเป็น Entre-
preneur แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการของตัวเอง เพราะสาเหตุนี้
ผมถึงชอบกับความหมายของค�าแปลว่า “ผู้ประกอบการ” มาก
ที่สุด 

ต่อมา ความเป็นผู้ประกอบการ มีบทนิยามว่าอย่างไร ผู้ประกอบ
การ คือคนที่มีความสามารถท่ีจะเข้าใจความต้องการของแต่ละ
ส่วนที่เก่ียวข้อง และ ลงมือกับการกระท�าที่ตอบสนองความ
ต้องการเหล่านั้น 

Entrepreneur มีรากศัพท์มาจากภาษาฝร่ังเศส ซ่ึงให้ค�านิยาม
ว่า “คนที่เป็น entrepreneur เป็นคนที่มองเห็นโอกาส และมีความ
สามารถที่จะจับมูลค่าหรือสร้างมูลค่าจากโอกาสนั้น เพ่ือจุด
ประสงค์ของการท�ารายได้หรือเก็งก�าไรจากมัน” 

ความเป็นผู้ประกอบการใน 4IR 
สิ่งที่เป็นระดับพ้ืนฐานของปัจจัยของความเคล่ือนไหวที่ขับน�า
ความก้าวหน้าใน 4IR ซึ่งจะช่วยให้ปรับความเข้าใจให้เต็มขึ้นจาก
การสร้างความเข้าใจและเก็บข้อมูลมาจากรากฐานภายใต้
ทุกอย่าง คือจุดเร่ิมต้นท่ีมั่นคงส�าหรับการต่อยอดด้วยการใช้
ความคิดสร้างสรรค์หรือท�าการวิเคราะห์เบื้องต้นส�าหรับตนเอง 
ซึ่งจะท�าให้ เ ร่ิมเห็นแนวทางของการเปล่ียนแปลงกับความ
ต้องการในตลาดท่ีตามมาคู่กัน น�าไปสู่โอกาสที่สามารถจับได้และ
เอามาท�าเป็นประโยชน์ให้กับคนรอบข้างตัวเรา จะเป็นองค์กรหรือ
บริษัทที่มีความต้องการ หรือสังคมโดยรวมก็ตาม

การท่ีเราจะสร้างความสามารถกับการมองเห็นโอกาสที่เกิดจาก
แนวโนมของความก้าวหน้าทั้งหลายและเป็นโอกาสใหญ่พอที่
สมควรกับการลงมือลงแรงเข้าไปจับ หลักๆ มีอยู่สองอย่างที่
ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพราะว่าเวลาเม่ือใดที่สองอย่างนี้เข้ามามี
บทบาทคู่กันอย่างเหมาะสม เมื่อนั้นถึงจะเกิดการเปล่ียนแปลงที่
หนักแน่นและถาวรอย่างแท้จริง

อย่างแรก คือ การเข้าใจความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
หมายถึงเข้าใจที่มา คือปัจจัยที่น�ามาสู่จุดใหม่น้ี และที่ไป 
คือสิ่งที่ได้รับการตอบโจทย์ หรือแนวทางท่ีเป็นส่วนของ
ภาพรวมที่ต้องเอาไปพัฒนาต่อไป (การต่อยอดภายใต้
โจทย์ที่ใหญ่กว่า) ความหมายของการเข้าใจเทคใหม่ รวม
ถึงผลกระทบที่มีทั้งในเชิงปฏิบัติกับวิธีการปัจจุบันท่ีอาจ
เปล่ียนไปในเชิงทฤษฎี

อย่างท่ีสอง คือ หลักธรรมชาติของเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
กับเทคใหม่อย่างเช่น ในแต่ละหมวดใน 4IR ที่เพ่ิงกล่าวถึง
ในที่นี่ จะไม่เน้นความส�าคัญในส่ิงท่ีเพ่ิงออกสู่ตลาดมา
ล่าสุด เพราะเทคโนโลยีใหม่เพียงล�าพังอย่างเดียวไม่
เพียงพอที่จะท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงที่ เข้าถึงชีวิต
ประจ�าวันของทุกคน ในความเป็นจริงแม้แต่การรู้ถึงความ
ก้าวหน้าล่าสุดภายในวงการ ถึงจะรู้ก่อนที่จะมีคนประยุกต์
เทคโนโลยีนั้นมาลองใช้และปรับเป็นรูบแบบท่ีเหมาะส�าหรับ
การน�าออกมาสู่ตลาด ก็ยังไม่เพียงพอท่ีจะเกิดผลกระทบ 
อาทิเช่น ตามรูบแบบในบทนิยามของ Entrepreneur ที่
เพ่ิงกล่าวกันถึง

Entrepreneur หรือ ผู้ประกอบการท่ีดี จะต้องเข้าใจด้าน
ที่สอง ที่ต่อเม่ือรวมกันกับเทคโนโลยี่ใหม่ แล้วจึงจะน�าไป
สู่การเปล่ียนแปลงที่ทั้งใหญ่และยั่งยืน สิ่งที่พูดถึงน้ีคือ 
สภาวะความต้องการของสังคมและความพร้อมที่จะ
รองรับกับความเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี
ใหม่นั่น เป็นจุดส�าคัญมากที่ผู้น�าความเปล่ียนแปลงที่
ประสบความส�าเร็จจะเข้าใจดี น้อยคร้ังที่จะมีกรณีที่
เทคโนโลยีใหม่ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงที่ใหญ่จนกระทบ
วิถีชีวิตประจ�าวันของทุกคน โดยที่ไม่ได้รับบทบาทการ
ขับน�าจากองค์กรรัฐหรือธุรกิจ เพราะบทบาทนี้ต้องมีการ
ค�านึงถึงความต้องการของตลาด กับความพร้อมรับของ
สังคม โดยปริยาย

สรุปคือผู้ประกอบการสามารถน�าความเข้าใจความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีประยุกต์รวมกับความต้องการของตลาด
แล ะคว ามพ ร้ อมของสั งคมที่ จ ะ ร อง รับ กับคว าม
เปล่ียนแปลงที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี่ และท�าให้เกิดเป็น
รูปธรรม จะสามารถขับน�าความเปล่ียนแปลงที่ยิ่งใหญ่และ
ยั่งยืน ซึ่งถ้าใช้มุมมองแง่นี้ พิจารณาช่วงเวลา 4IR ที่ได้
มาถึงแล้ว น่าจะดีใจที่ได้มาถึงช่วงเวลาแห่งโอกาสทอง
ส�าหรับผู้ประกอบการที่ได้ท�าความเตรียมพร้อมครับ
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Good Books

NETFLIX ม้ามืดแห่งซิลิคอนแวลลีย์ ผู้ก้าวข้ึนมาเทียบเคียงกับบริษัทช้ันน�าอย่าง Apple, Google, Facebook หรือ 
Amazon ที่ยังคงเติบโตแผ่ขยายอิทธิพลและตลาดไปยังทั่วโลกอย่างรวดเร็ว กลายเป็นบริษัทที่ทุกคนต้องจับตามอง
และกล่าวขานถึงในปัจจุบัน

อะไรคือความลับของเน็ตฟลิกซ์ และทําไมคนของเน็ตฟลิกซ์จึงได้รับการยอมรับว่ามีความแตกต่างจากองค์กรอื่น..
Powerful หนังสือที่ เปิดเผยความลับของเน็ตฟลิกซ์ โดยอดีตหนึ่งในทีมผู้บริหารคนส�าคัญของเน็ตฟลิกซ์ 
แพตต้ี แมคคอร์ด (Chief Talent Officer) ที่พยายามถ่ายทอดเร่ืองราวจากประสบการณ์ ให้กลายเป็นคู่มือแนะน�า
ส�าหรับการสร้างวัฒนธรรมการท�างานที่ทรงพลัง ซึ่งนั่นคือเคล็ดลับความส�าเร็จของเน็ตฟลิกซ์อย่างที่เธอต้องการ
เปิดเผย

เม่ือประมาณ 20 ปีที่แล้ว เน็ตฟลิกซ์เริ่มต้นจากธุรกิจบริการเช่าวิดีโอออนไลน์จนถึงปี 2007 เม่ือกิจการซบเซา 
รีด แฮสติงส์ ผู้ก่อตั้งเน็ตฟลิกซ์ ตัดสินใจปรับรูปแบบธุรกิจขององค์กรครั้งใหญ่ เปิดให้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิง
ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ออนไลน์ สร้างจุดเด่นด้วยการผลิตออริจินัลคอนเทนต์ของตัวเอง เรื่องแรกคือ 
House of Cards โดยการสร้างองค์กรนั้น รีด แฮสติงส์ มุ่งให้ “วัฒนธรรมองค์กร” เป็นกลจักรในการขับเคลื่อนการ
เติบโตของเน็ตฟลิกซ์ ทั้งนี้สามารถดูได้จาก Reference Guide on our Freedom & Responsibility Culture ที่
เป็นเสมือนคู่มือพนักงาน ในรูปแบบของเอกสาร 128 สไลด์ (ซึ่งเปิดให้ผู้สนใจดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัท) และ
สร้างค่านิยมส�าคัญ 9 ประการในบุคลากรเน็ตฟลิกซ์ทุกคนในทุกส่วนงาน

ส�าหรับหนังสือเล่มนี้น้ัน จะใช้เรื่องราวต่างๆ เพ่ืออธิบายถึงความจ�าเป็นของค่านิยมดังกล่าว ไปสู่การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่เข้มแข็ง โดยแพตตี้ แมคคอร์ด ยังได้แบ่งปันแนวคิดของเน็ตฟลิกซ์ที่ใช้ในการบริหารบุคลากรส�าคัญ 5 
ประการอันได้แก่ 1) ส่งเสริมให้พนักงานได้ตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างมีอิสระ 2) ทุกข้อมูลต้องเปิดเผยอย่างกว้าง
ขวางและเท่าเทียม 3) ต้องวิจารณ์กันต่อหน้า ห้ามพูดลับหลัง 4) เก็บแต่คนที่ทํางานเก่งไว้เท่าน้ัน และ 5) มีกฎ
ระเบียบให้น้อยที่สุด

นี่เป็นเพียงตัวอย่างแนวทางของเน็ตฟลิกซ์ที่สามารถใช้นําพาองค์กรไปสู่การเติบโตท่ีได้.. แน่นอนว่ายังมี
เคล็ดลับอีกมากมายที่จะได้จากหนังสือเล่มนี้  ©TAC

Patty McCord (2017) 
ท�าไม NETFLIX ถึงมีแต่คนโคตรเก่ง 
ฉบับแปลไทย ส�านักพิมพ์อมรินทร์ฮาวทู
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  The Professor and the Madman 
  ศาสตราจารย์กับปราชญ์วิกลจริต (2019)
   by Mel Gibson, Sean Penn, Eddie Marsan

ผลงานดราม่าดัดแปลงจากเรื่องจริงว่าด้วยอัจฉริยะ ผู้อยู่เบ้ืองหลังการสร้างพจนานุกรมอังกฤษ
ออกซ์ฟอร์ดเล่มแรกของโลก อันใช้เวลารวบรวมค�าศัพท์ภาษาอังกฤษท้ังหมด ยาวนานกว่า 70 ปี โดย
สองผู้ยิ่งใหญ่ (รับบทน�าโดย Mel Gibson และ Sean Penn) ผู้อยู่เบ้ืองหลังผลงาน “พจนานุกรมอังกฤษ
ออกซฟอร์ด” ซ่ึงถือกันว่าเป็นพจนานุกรมท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด 

เรื่องราวเริ่มต้นจากจากเหตุฆาตกรรมบนถนนในลอนดอนสมัยยุควิกตอเรีย โดยนายแพทย์วิลเลียม 
เชสเตอร์ ไมเนอร์ อดีตศัลยแพทย์กองทัพสหรัฐ ถูกคุมขังอยู่ในโรงพยาบาลส�าหรับนักโทษเสียสติ เขาใช้
ท้ังชีวิตอยู่ในสถานท่ีแห่งน้ี และใช้เป็นสถานท่ีสืบเสาะประวัติท่ีมาท่ีไปของอักษรอังกฤษแต่ละตัว เพ่ือส่งให้
หออักษรศาสตร์แห่งออกซ์ฟอร์ดท่ีมี ดร.เจมส์ เมอร์เรย์ คอยก�ากับการอย่างใกล้ชิดแทบจะทุกขั้นตอน 
สิ่งท่ีท�าให้ปราชญ์ทั้งสองได้ใกล้ชิดกัน ก็คือจดหมายรายการค�าต่างๆ ท่ีหออักษรศาสตร์ก�าลังต้องการ
หรือทีมงานของ ดร.เจมส์ ก�าลังประสบปัญหาอยู่ ซ่ึงวิธีการน้ีเองท�าให้ท้ังสองสนิทกันอย่างรวดเร็วผ่าน
ตัวหนังสือ เวลาก็ล่วงเลยไปหลายสิบปีกว่าปราชญ์ยิ่งใหญ่ทั้งสองท่านจะได้พบกัน ทั้งท่ีท่ีท�างานห่างกัน
เพียงไม่กี่ไมล์และเม่ือได้พบกัน ดร.เจมส์ จึงได้รู้ว่าความจริงแล้วสถานภาพของนายแพทย์ไมเนอร์เป็น
เช่นไร ความผูกพันทั้งสองก็ได้ผูกมัดเป็นความสัมพันธ์ท่ียั่งยืน

เป็นหนังอีกเร่ืองท่ีอยากให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงความเศร้าท่ีเป่ียมล้นไปด้วยความเห็นอกเห็นใจ ความผูกพัน
ของเพ่ือน และความมุมานะในการท�าสิ่งท่ีย่ิงใหญ่ให้ประสบความส�าเร็จ 

ถือว่าเร่ืองน้ีมีท้ังความต่ืนเต้น หดหู่ และสงสาร ใครท่ีอยากจะไปดูบอกตรงน้ีเลยว่า ขอให้เตรียมใจของคุณ
ให้เข้มแข็ง อย่าท�าให้ใจของคุณหดหู่เป็นอันขาดหลังจากดูเรื่องน้ีแล้ว ©TAC



Buzzwords กองบรณาธิการ

หมายถึง เว็บไซต์ที่มุ่งเน้นการนําเสนอเนื้อหาที่พัฒนาขึ้น
จากผู้ ใช้หรือผู้ ใช้มีส่วนร่วมเป็นหลัก เป็นคําที่กล่าวข้ึน
ครั้งแรกโดย Darcy DiNucci ต้ังแต่ปี 1999 ถือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงสําคัญจากการออกแบบเว็บไซต์ที่มุ่งเน้นการ
นําเสนอของผู้จัดทํา เป็นการออกแบบโดยผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง 
สนับสนุนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้ด้วย
กันเอง ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมิได้แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคนิคอย่างมีนัยสําคัญใดๆ ตัวอย่างของ
เว็บ 2.0 ได้แก่ Social Media (Facebook), video Sharing 
(YouTube), Blogs, Wikis เป็นต้น

ทั้งน้ีเว็บ 2.0 จะมีคุณสมบัติที่เรียกว่า SLATES ซึ่งเป็นอักษร
ย่อมาจาก Search (ค้นหาข้อมูลได้) Links (เชื่อมโยงข้อมูล
ภายใน) Authoring (สามารถสร้างและอัพเดตเนื้อหาได้โดย
ผู้ใช้ เช่น การโพสหรือถาม/ตอบในกระทู้ที่ ต้ังไว้) Tags 
(สามารถเพ่ิมเติมการจัดหมวดหมู่เนื้อหาได้โดยไม่ถูกจํากัด
ให้อยู่ในกลุ่มเนื้อหาที่ถูกสร้างไว้อยู่แล้ว) Extensions (มี
ส่วนประกอบเพ่ิมเติมให้กับเว็บได้) และ Signals (มีการใช้
งานเทคโนโลยี syndication เช่นพวก RSS feeds เพ่ือ
แจ้งให้ผู้ใช้รับรู้ข่าวสารท่ีอัพเดต)

web

2.0


