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A Complimentary For You, every 4 months
สมาคมนิสิตเก�า เอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญช� จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย



Editors’ note:

คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย
นายกสมาคมนิสิตเก่า เอ็มบีเอ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 ในฐานะนายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอจุฬาฯผมมีความตั้งใจอยากจะยก
ระดับและเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยของเราให้เป็นที่ยอมรับในสังคมภายนอก	 ฉบับ
น้ีเราพูดถึงคีย์เวิร์ดสามคำาน่ันคือ	Big	Impact-Long-term	Strategy-Differentiation	
ซึ่งทั้งสามสิ่งนั้นก็ตรงกับความตั้งใจของผมและสมาคมฯจึงริเริ่มการจัดการมอบ 
รางวัล	 Drive	 Award	 ขึ้นเป็นครั้งแรกในปลายปีนี้โดยจะมีการคัดเลือกและมอบ
รางวัลให้กับบริษัทหรือองค์กรที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องทุกปี	
ผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยสร้างอิมแพ็คและสร้างเครือข่ายไม่เพียงแต่ในระดับสมาคม
หรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น	 แต่จะเชื่อมโยงไปถึงสังคมภายนอกอีกด้วย	 ผมหวังว่า
รางวัลนี้จะเป็นอีกแรงผลักดันให้บริษัทต่าง	ๆ	สร้างผลงานที่ดีและเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่
ทำาให้สมาคมฯเป็นที่รู้จักของคนภายนอกมากขึ้น	ขอบคุณครับ
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สวัสดีครับพี่ๆน้องๆชาว MBA Alumni ทุกๆท่าน... 
	 กลับมาพบกันเป็นครั้งที่	2	นะครับ	ใน	Alumni	Magazine	ฉบับที่	12	ช่วงที่ผ่านมาทางสมาคม
ของเรา	 มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมากมายหลายๆอย่าง	 มีกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ดีๆแก่ชาว
สมาชิกอีกมากมาย	 ทั้งที่เริ่มไปแล้ว	 และที่กำาลังดำาเนินงาน	 เช่นงานสัมมนา	 Refresh	 ในส่วนของ	
Magazine	 ทางทีมก็มีการปรับปรุงในหลายๆด้านเช่นกัน	 คราวนี้	 QR	 Code	 จะมีเป็นคลิปวิดีโอ	
เข้ามาเป็นครั้งแรก	 ในส่วนของ	Special	 features	ที่จะมีคลิปสัมภาษณ์สั้นๆเป็นส่วนเพิ่มเติมครับ	
นอกจากนั้นเรายังมี	 Contributor	 ท่านใหม่	 พี่	 วิศาล	 พิจิตบันดาล	 จาก	 Regular	 C3	 ที่มาเขียน
เรื่อง	Beverages	เสริมจากในส่วนของ	Foodie	Corner	ครับ	และ	Highlight	สำาคัญของฉบับนี้คือ	
คอลัมน์ใหม่เอี่ยม	Networking	|	Alumni	Today	สุดท้ายคือ	ทางทีมได้ทำาช่องทาง	feedback	เข้า
มา	โดยสมาชิกสามารถเข้าไปที่ลิงค์เพื่อส่ง	feedback	ให้ทางเรา	ทางเราสัญญาจะนำาข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุงในฉบับต่อๆไป	เพื่อให้เป็นประโยชน์และถูกใจเหล่าสมาชิกยิ่งๆขี้นไปครับ

สวัสดีทุกคนค่ะถือเป็นคร้ังท่ีสองท่ีเราได้มีโอกาสทักทายกันผ่านนิตยสาร 
ของสมาคมฯนะคะ... 
	 คร้ังน้ีเราก็พยายามพัฒนาเน้ือหาและรูปเล่มให้ดีข้ึนและสอดคล้องกับจุดประสงค์ของ
การจัดทำานิตยสารของสมาคมฯ	ฉบับน้ีเลยมีคอลัมน์ใหม่เพ่ิมข้ึนมา	คือ	ALUMNI	TODAY	
ซ่ึงจะมาบอกเล่าและอัพเดทกันว่า	 สมาชิกของเราวันนี้ทำางานอะไรกันอยู่บ้างนะคะรวม
ถึงบทสัมภาษณ์กับทายาทศรีจันทร์รุ่นส่ีที่จะมาเล่าถึงการคืนชีพและเส้นทางในอนาคต
ของแบรนด์เก่าแก่นี้ให้เราฟังกันค่ะ	 สำาหรับเนื้อหาในส่วนอื่นๆ	 ไม่ว่าจะเป็น	 Foodie	
Corner	ก็ได้รับเกียรติจากคุณวิศาลจาก	Regular	C3	มาแนะนำาไวน์เพิ่มอรรถรสให้กับ 
คอลัมน์นี้	 หรือ	 Point	 of	 View	 กับการแบ่งปันมุมมองในการสร้างความแตกต่าง	
ผลกระทบอันยิ่งใหญ่และความยั่งยืนให้กับองค์กรจากพี่ป๊อบ	 Exec	 21	 สำาหรับเล่ม
หน้าน่าจะมีอะไรให้เราได้ปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลงกันอีก	 ยังไงรอติดตามกันนะคะช่วงนี้
ฝนตกเกือบทุกวัน	รักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ

keke chalida         

kekechalida

คุณเก่เก๋
ชลิดา เอกวิทยาเวชนุกูล

MBA Eng.3

สามารถเข้าไป	feedback	ได้ตามลิงค์นี้เลยครับ
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 การกำาเนิดที่ยิ่งใหญ่ ในจักรวาล ที่ถูกเรียกว่า 
“Big Bang” Theory ซึ่งเป็นต้นกำาเนิด ของทุกสิ่ง
อย่างบนจักรวาล ถือเป็น “Big Impact” และได้สร้าง
ความแตกต่าง อย่างสำาคัญมาก รวมกับความไม่มีที่
สิ้นสุด “Infinity” เช่นเดียวกับสมาคมฯ และองค์กร
ของเราทุกๆคน

รูปแบบและภายในออกแบบโดย : 
คุณป๊อบ-วิบูลย์ ติรมงคล (MBA Exec.21)
จัดวางกราฟิกและอาร์ตเวิร์คโดย : 
คุณต้อม-จงชนะ แย้มเกษร (Cyberprint Group)

ภาพจากปก :

ภาพจาก facebook/MahaNakhon
@MahaNakhonBKK



Special Feature  :
โดย คุณเก่เก๋
ชลิดา เอกวิทยาเวชนุกูล
MBA Eng.3

เกือบสิบปีที่แล้ว รวิศ หาญอุตสาหะ ไม่เคยคิดมา
ก่อนว่าจะกลับมารับช่วงกิจการของครอบครัวที่
มีอายุมากกว่าเขาเกือบสองเท่า สิ่งแรกที่รวิศ ใน
ฐานะกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ 
จำากัด ต้องจัดการเป็นอย่างแรกก็คือความรู้สึกของ 
ผู้บริโภคที่มีต่อ ผงหอมรุ่นคุณปู่นี้ให้กลายเป็นสินค้า
ที่มีแบรนด์ที่ทันสมัย

ความพยายามในช่วงแรก ๆ เป็นไปอย่างระมัดระวัง 
ค่อย ๆ ปรับไปทีละเล็กทีละน้อย แต่เมื่อประเมิน
แล้วว่าความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยไม่สามารถ 
พาแบรนด์ศรีจันทร์ให้ตามโลกได้ทัน การเมกโอเวอร์
ขนานใหญ่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2558 จนถึงกลางปี 
2559 เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่หัวจรดเท้า 
ตั้งแต่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การตลาด 
การบริหารจัดการองค์กร ไปจนถึงการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

ความคิดและข้อถกเถียงเรื่องการจะทิ้งแบรนด์ที่ถูก
มองว่าเชย โบราณ บ้านนอก ฯลฯ ผ่านเข้ามาใน
การตัดสินใจหลายครั้ง แต่สุดท้ายรวิศก็ได้ข้อสรุปว่า 

ศรีจันทร์ 
ปลุกแบรนด์ไทยสู่เวทีอินเตอร์

“หากทิ้งแบรนด์ศรีจันทร์ไป เราก็จะกลายเป็นแค่
แบรนด์ใหม่แบรนด์หนึ่ง แต่ถ้าเราปรับทัศนคติ 
ให้แบรนด์เชยๆ ของเราให้กลายเป็นแบรนด์ท่ีทันสมัย
ได้ เราจะไม่ใช่เพียงแบรนด์ใหม่ท่ีไม่มีเร่ืองราว 
น่าภูมิใจให้เล่าแต่เราจะเป็นแบรนด์ของคนไทยที่
มีเลกาซี่ (Legacy) ความโบราณเป็นต้นตำารับและ
เป็นแอสเซทที่เราเอามาปรับใช้ได้”

รวิศต้องการเปลี่ยนโฉมให้แบรนด์เชย ๆ นี้กลาย
เป็นแบรนด์เครื่องสำาอางอันดับหนึ่งของไทย ใน
ระดับที่คนไทยจะต้องรู้สึกภูมิใจเมื่อเห็นป้ายโฆษณา 
ของศรีจันทร์ท่ีสนามบินเซ่ียงไฮ้ หรือท่ีมิลานแฟช่ันวีค 
รวิศบอกว่า สามปัจจัยที่ทำาให้การรีแบรนดิ้ง 
ประสบผลสำาเร็จอย่างงดงามก็คือ

“หนึ่ง เราหมกมุ่นเรื่องคุณภาพ เราออกสินค้าแต่ละ
ตัวช้ามากเพราะ
เราไม่ยอมรับ
คุณภาพ 99% 
เราจะเอาให้
ได้เต็มร้อย

เพราะฉะนั้นไฟนอลโปรดักจึงเรียกได้ว่าเกือบ 
จะสมบูรณ์แบบ มันเลยขายตัวของมันเองได้ เราไม่
ประนีประนอม เรายอมเสียทุกอย่างขอให้ผลิตภัณฑ์
ออกมาดีที่สุด 

สอง คือเราเชื่อเรื่องคอนเทนท์ที่ดีในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ บางทีเราลงทุนกับการทำาคอนเทนท์
ให้ดีเลิศจนเหมือนไม่อยากได้กำาไร นั่นเป็นเพราะ
เราไม่ได้คิดถึงกำาไรอย่างเดียว เราอยากทำาอะไรที่
เจ๋ง ๆ และบางทีสิ่งที่คิดว่าจะขาดทุนกลับกลายมา
เป็นกำาไรอย่างคาดไม่ถึง และสุดท้ายคือเราไม่กลัว
ความผิดพลาดและไม่โทษกันเอง แต่จะหาบทเรียน
ร่วมกันและพยายามเรียนรู้ว่ามันพลาดตรงไหน”

Srichand : 
From Local 
to International Player

4



อีกความท้าทายหนึ่งขององค์กรที่มีความเป็นมา
ยาวนานหลายทศวรรษคือ การบริหารคน ทำาอย่างไร
ให้คนที่อยู่มาก่อนและคนที่มาใหม่สามารถทำางาน
ร่วมกันได้ สำาหรับรวิศ เขาเลือกที่จะยอมรับในตัว
แต่ละคน ใช้งานคนตามความถนัดมากกว่าที่จะขอ
ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องฝืนปรับตัวเอง

“ตอนเข้ามาแรก ๆ ผมต้องยกเครื่องทีมการตลาด
ใหม่หมดทั้งทีมเลย เพราะองค์กรของเรามีความ
เคล่ือนไหวสูงมาก เรียกว่าเปล่ียนแผนแทบรายสัปดาห์ 
แต่คนรุ่นเก่าก็ยังอยู่ โดยเราให้เขาทำางานที่ควรทำา 
เช่น ฝ่ายจัดซื้อจะเป็นคนรุ่นเก่าเพราะเด็กรุ่นใหม่
ไม่เขี้ยวเท่า ที่สำาคัญคือคนรุ่นเก่านี่ไว้ใจได้มาก ๆ 
เพราะอยู่กันมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่ทำางานการเงินแทบไม่
ต้องห่วงเรื่องความซื่อสัตย์เลย ส่วนงานที่ต้องอาศัย
ไดนามิกคนรุ่นใหม่ก็เข้ามาประสานกันได้”

การรีแบรนดิ้งและการปรับองค์กรในทุก ๆ ด้าน
ของผู้บริหารรุ่นใหม่อย่างรวิศ ทำาให้ธุรกิจเล็ก ๆ 
ของครอบครัวเติบโตขึ้นเป็นสิบเท่าตัว โดยเฉพาะ
ในสองสามปีนี้ ที่สำาคัญคือเขาทำาให้แป้งหอม
ศรีจันทร์มีศักยภาพในการขยายตัวของธุรกิจสูง
มาก แม้ธุรกิจจะโตขึ้นเป็นสิบเท่า รวิศก็ไม่เน้น
การขยายขนาดองค์กรให้ใหญ่ตาม แต่กลับเน้น
การ outsource มากกว่า โดยเฉพาะในด้านที่
ต้องอาศัยการลงทุนสูง เช่น ด้าน R&D (วิจัยและ
พัฒนา) นอกจากนี้ ยังให้ความสำาคัญกับการสร้าง 
brand awareness ซึ่งทำาให้การเจรจากับทั้งลูกค้า 
ซัพพลายเออร์และผู้จัดจำาหน่ายง่ายขึ้น และทำาให้
แบรนด์ศรีจันทร์ขยับขึ้นไปชนกับแบรนด์ยักษ์ใหญ่
ของโลกที่เข้ามาขายในไทยได้อย่างสมน้ำาสมเนื้อกัน 
เรียกว่าแข่งได้ทั้งตัวสินค้า ราคา โฆษณา ไปจนถึง
พื้นที่บนชั้นวางในร้าน

เรามีภาพ underdog หรือ ม้ามืด 
ความสำาเร็จของเราจึงมีคนให้ค่า
มันมาก ความยากคือเมื่อไหร่ที่เรา
หมดความเป็นม้ามืดและหมดสิ่งที่
จะเซอร์ ไพรส์ตลาด เมื่อนั้นงานเรา
จะยากขึ้น แต่ผมเชื่อว่าเมื่อถึงตอน
นั้นสถานการณ์มันจะบังคับให้เราคิด
ออกเอง เป้าตอนนี้คือไปให้ถึงตรง
นั้นให้ ได้

“

”
รวิศบอกว่าสิ่งที่ทำาให้เราจับจุดและพลิกสถานการณ์
ขึ้นมาได้ก็คือ “เรามีภาพ underdog หรือ ม้ามืด 
ความสำาเร็จของเราจึงมีคนให้ค่ามันมาก ความยาก
คือเมื่อไหร่ที่เราหมดความเป็นม้ามืดและหมดสิ่งที่
จะเซอร์ไพรส์ตลาด เมื่อนั้นงานเราจะยากขึ้น แต่ผม
เชื่อว่าเมื่อถึงตอนนั้นสถานการณ์มันจะบังคับให้เรา
คิดออกเอง เป้าตอนนี้คือไปให้ถึงตรงนั้นให้ได้”

นอกจากตลาดในไทยแล้ว แบรนด์ศรีจันทร์ยังเริ่ม
ขยายตลาดไปที่ประเทศในเอเชียด้วยกัน อย่างเช่น 
ลาวและฮ่องกง จนถึง พม่า เขมร หรือแม้แต่จีนก็
มีคนซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ศรีจันทร์ไปขาย ซึ่ง
ทำาให้ต้องตามไปจดลิขสิทธิ์ทุกประเทศ อย่างไร
ก็ตาม รวิศยังมองว่าต้องทำาให้ฐานตลาดในประเทศ
แข็งแรงก่อนจึงจะเป็นการเติบโตของแบรนด์อย่าง
ยั่งยืน
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กิจกรรมเฉลิมฉลองวาระ  
35 ปี MBA Chula + 100 ปี จุฬาฯ

 

No รายละเอียด วันจัดกิจกรรม เวลา

1 การแถลงข่าว “MBA CU Drive for Transformation” รวมพลังเอ็มบีเอ จุฬาฯ สร้างสรรค์ขับ
เคลื่อนสังคม ในโอกาสฉลอง 100 ปี แห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในโอกาส
ครบรอบ 35 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาฯ ณ หอประชุม
เพชรรัตน์ ธนาคารออมสิน สำานักงานใหญ่

28 กันยายน 2559 11.30-14.00 น.

2 จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 35 ปี MBA CHULA ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย 
นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ ณ Blu-O Rhythm & Bowl สยามพารากอน ชั้น 5

16 ตุลาคม 2559 09.30-14.00 น.

3 จัดสัมมนาวิชาการ MBA Chula Refresh # 2/59 ในหัวข้อ “การค้าไวน์ในตลาดล่วงหน้า”  
โดยวิทยากร อ.ดร.ทิม นพรัมภา อาจารย์ประจำาภาควิชาพาณิชยศาสตร์
และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล รองผู้อำานวยการโรงพยาบาล BNH 
Medical Center จะมาเป็นวิทยากรร่วม ในหัวข้อ “ดื่มไวน์อย่างไรให้สุขภาพดี” ณ ห้อง 108 
(โงวฮก) ชั้น 1 อาคารไชยยศสมบัติ 3

26 ตุลาคม 2559 18.00-19.30 น.
19.45-21.00 น.

4 สัมมนาวิชาการ และแจกรางวัล
- โครงการ Drive Award โดยพิจารณาและประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
แก่สังคมทั่วไปว่าเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศในสาขาต่างๆในปีนั้นๆ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
แก่บุคคล องค์กร และเป็นแนวทาง แรงบันดาลใจให้กับบุคคล องค์กรอื่นๆในการร่วมกันขับเคลื่อน
ประเทศในด้านธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อวงการธุรกิจ และประเทศชาติ โดยจะจัดให้มีพิธีมอบรางวัล 
Drive Award 2015-2016 พร้อมฟังปาฐกถาพิเศษจากประธานผู้มอบรางวัล และการบรรยายจาก
ผู้ได้รับรางวัล 
- โครงการ JUMC Star โดยพิจารณาและประกาศเกียรติคุณ คนรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 35 ปี ที่มี
ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการบริหารงานธุรกิจในด้านต่างๆ ตามที่ทางโครงการกำาหนดใน
ปีนั้นๆ เพื่อเป็นเกียรติ เป็นกำาลังใจให้ผู้ที่ได้รางวัล และยังเป็นแบบอย่าง เป็นแรงบันดาลใจ ให้
กับคนทั่วไปที่สนใจ โดยผู้ที่ได้รางวัล JUMC Star จะได้บรรยายถึงที่มาของความสำาเร็จในวันรับ
รางวัล ทั้งสองโครงการจัดงาน ณ โรงละครอักษรา ซอยรางน้ำา กทม.

14 ธันวาคม 2559 13.00-17.00 น.
18.00-21.00 น.

5 สมาคมฯ ร่วมกับ  Executive MBA รุ่น  30  จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลเขาใหญ่ออนเดอะ
ร็อค เส้นทางกรุงเทพฯ-เขาใหญ่  2 วัน 1 คืน ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมาและมีกิจกรรม CSR ณ โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี ตำาบลบัวลอย อำาเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี

17 – 18 ธันวาคม 2559 Start 06.00 น.

6 จัดสัมมนาวิชาการ MBA Chula Refresh # 3/59 ในหัวข้อ “Branding Genius : ถอดรหัส
ปั้นแบรนด์อัจฉริยะ” โดยวิทยากร อ.ดร. เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำาภาควิชาการตลาด 
ณ ห้อง 108 (โงวฮก) อาคารไชยยศสมบัติ 3

21 ธันวาคม 2559

7 จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 27 หลุม ณ สนามกอล์ฟปัญญารามอินทรา 23 มกราคม 2560 Shotgun Start 12.00 น.

8 จัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน 35 ปี MBA & 100 ปี จุฬาฯ ณ พื้นที่ทั้ง 2 ฝั่งถนนในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

12 มีนาคม 2560 05.00-12.00 น.

  

โดย คุณอู๊ด/คุณตา
วิวัฒน์ อุตสาหจิต/กรณ์กันต์ ลิ้วสงวนกุลธร
MBA Exec.18/MBA Exec.22
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Things happen for reasons :

โครงการ Junior MBA Chula Next รุ่นที่ 11
JUMC NEXT # 11

ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2559
ณ สมาคมนิสิตเก่า

จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์



สวัสดีครับพี่น้องชาว MBA Alumni ทุกท่าน Foodie Corner ครั้งที่ 2 นี้ขอนำาเสนอ อาหารอิตาเลี่ยน ซึ่งส่วนตัวแล้วผมคิดว่า
เป็นอาหารที่มีส่วนคล้ายอาหารไทยมาก ๆ ครับ หลายคนอาจจะสงสัยว่า อาหารอิตาเลี่ยนนั้น “เลี่ยน” สมชื่อจะคล้ายอาหารไทยได้
อย่างไร จริง ๆ แล้ว Italian cuisine นั้นจัดเป็นอาหารตะวันตกที่ค่อนข้างเรียบง่าย ส่วนประกอบไม่เยอะ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และการ
ทานจะเน้นการ share กันในครอบครัว คล้าย ๆ  วัฒนธรรมการทานอาหารฝั่งเอเชีย มากกว่า Fine dining ที่เสิร์ฟเป็น course และ
ทานแบบจานใครจานมัน คนอิตาลีเอง ก็มีความเป็นสังคมครอบครัวขยายคล้าย ๆ คนไทย นอกจากนั้นส่วนประกอบอาหารยังเต็ม
ไปด้วยผัก และเครื่องเทศครับ วัตถุดิบหลัก ๆ ก็คล้าย ๆ สีธงชาติของเค้าคือ สีเขียวจากมะกอกหรือสมุนไพรต่าง ๆ เช่น สีขาวจาก 
Cheese และสีแดงจากมะเขือเทศ เมนูยอดนิยมก็ Pasta, Pizza และ Salumi ต่าง ๆ รวมถึงขนมอย่าง Tiramisu และ Gelato ครับ
 นอกจากนี้แล้ว อาหารอิตาเลี่ยนยังมีความแตกต่างกันในแง่ของถิ่นฐานด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น อิตาลีตอนเหนืออย่าง Milan หรือ Venice จะเน้น
พวกเนื้อวัว เนื้อหมู หรืออาหารแห้งมากกว่า เพราะอากาศหนาวเย็น ในขณะที่ทางด้านตอนใต้ที่ติดทะเลหรือเป็นเกาะจะเน้นอาหารทะเลเป็นหลักครับ 
แม้แต่ pasta เองก็มีหน้าตาและชื่อเรียกต่างกันออกไปในแต่ละเขตกัน Foodie Corner ฉบับนี้จึงขอนำาเสนอ ร้านอาหารอิตาเลี่ยนในประเทศไทยที่มี
ความเป็น Regional specialty ให้เหล่าสมาชิกไปติดตามลองชิมกันดูครับ

โดย คุณหมอจุ๊ย 
เศรษฐพงศ์ ศรีสุภรวาณิชย์
MBA Eng.2

Buona Cucina Italiana

อาหารอิตาเลียนตอนเหนือ
La Buca

อาหารอิตาเลียนตอนกลาง
Lenzi Tuscan Kitchen
 จุดขายของร้านนี้คือตัวเชฟ Francesco Lenzi นั้นมาจาก Tuscany ซึ่ง
เป็นแคว้นเกษตรกรรมในอิตาลีตอนกลาง ดังนั้นวัตถุดิบต่างๆจะถูกส่งตรง
มาจากที่นั่น โดยเฉพาะอย่างย่ิง Salumi ต่างๆท่ีมาจากฟาร์มของครอบครัว 
เชฟเอง และ White truffle ที่เป็นวัตถุดิบท้องถิ่นชั้นเลิศครับ เมนูเด็ด 
ที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดคือ cold cuts ต่างๆ จากหมู Free range และ  
ravioli foie gras with truffle sauce ครับ

อาหารอิตาเลียนตอนใต้
Pizza Massilia

ถ้าพูดถึงเมือง Naples ก็ต้องพูดถึง Pizza อาหารที่เป็นที่รักของคนทั้งโลกมี
จุดกำาเนิดมาจากเมืองในอิตาลีตอนใต้เมืองนี้ ซึ่งถ้าเป็นแบบต้นตำาหรับแท้ๆ 
แป้งจะบางแต่ขอบจะมีความหนาเหนียวนุ่ม ร้านนี้เชฟส่งตรงมาจาก Naples 
และเน้นใช้วัตถุดิบชั้นดี ตั้งแต่แป้งยันมะเขือเทศ organic แม้แต่น้ำาในแป้งยัง
ใช้น้ำาแร่ อบด้วยเตาฟืน ทำาให้พิซซ่ามีความหอมกลิ่นควัน แป้งที่กรอบนอก
และเหนียวนุ่มด้านในครับ ทางด้านของหวานก็มี Le Baba ท่ีเป็น Neapolitan 
cuisine อีกเช่นกันครับ

ร่วมฤดี 02-651-5091
http://www.pizzamassilia.com

 ร้านนี้เจ้าของคุณ Oreste นั้นมาจาก Milan ดังนั้นอาหารจะเป็นสไตล์
แบบอิตาเลียนตอนเหนือครับ ร้านนี้เปิดมานาน 10 กว่าปีแล้ว ตัวเจ้าของ
อัธยาศัยดีมากและอยู่ดูแลร้านแทบตลอดครับ อาหารจะมี Milanese 
specialty อย่างเช่น Risotto alla Milanese ที่นิยมทานคู่กับ Osso 
Buco แต่เมนูที่ผมชอบที่สุดคือ Tagliatelle foie gras and porcini ครับ

สุขุมวิท ซอย 1 02-253-3190
https://www.wongnai.com/restaurants/5425px-la-buca

Foodie Corner :

ร่วมฤดี ซอย 2 02-001-0116

http://www.lenzibangkok.com/

Foodie Corner : 
Buona 
Cucina 
Italiana
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 ธีมฉบับนี้เป็นอาหารอิตาลีตามภูมิภาค ไวน์ที่แนะนำาก็เช่นกัน
ครับจะเป็นไวน์ที่เข้ากันได้ดีกับอาหารแถบนั้น ๆ ครับ อาหารทาง
ตอนเหนือของอิตาลีนิยมใช้เนื้อวัว,เนื้อแกะ และมีการใช้เนยและ
ชีสเป็นส่วนผสมในจานต่างๆ รสชาติโดยทั่วไปจะเข้มข้นกว่าทาง
ใต้ ไวน์ที่ทานคู่กันจึงควรจะมีบอดี้ มีน้ำาหนัก ไม่เบาจนเกินไปนัก

เช่น บาโรโล(Barolo),บาร์บาเรสโก(Barbaresco),กีอานติ 
คลาสสิโก(Chianti Classico) ซึ่งเป็นไวน์ชื่อ

ดังและคุ้นหูแฟนไวน์อิตาลีเป็นอย่างดี ไวน์ที่
เขียนถึง แม้จะไม่โด่งดังเท่าแต่เรื่องรสชาติไม่
หนีกันเท่าไหร่ครับ โปรดิวเซอร์แตร์เร เดยิ 
เอเรมิ(Terre degli Eremi) เป็นหน่ึงในผู้ผลิต
คุณภาพจาก Montepulciano d’Abruzzo 

เป็นไวน์แดงจากตอนกลางของอิตาลีทำาจาก
องุ่นมอนเตพุลชิอาโน มีความหอมของผล
เบอร์รี่ดำา รสหวานฉ่ำาของผลไม้สุกจัด แทนนินมี
นิดนึงเม่ือทานกับอาหารทางเหนือและตอนกลาง
ท่ีมีเนย มีชีสจะเข้ากันได้ดีครับ ตอนเลือกไวน์ระวัง
สับสนกับ Vino Nobile di Montepulciano ซ่ึง
เป็นไวน์คนละตัวกัน ทำาจากองุ่นซานจิโอเวสเซ

(Sangiovese) ซึ่งจะมีแทนนินหยาบกว่าครับ ผม
ได้ลองมอนเตพุลชิอาโน ดาบรุซโซครั้งแรกที่ร้าน 
ลา ริเมสซา เมืองมาริอาโน โคเมนเซอยู่ทางเหนือของ
มิลาโน อาหารดีมาก ไวน์ที่ร้านก็เลือกมาดีมากเช่นกัน 
ผมให้เวปไซต์ร้านไว้ เผื่อนิสิตเก่าท่านไหนผ่านแถวนั้น
ครับ 

 ขยับลงมาตอนใต้ของอิตาลี ซึ่งเด่นทางอาหารทะเลปรุงง่ายๆ ให้ความ
สดของวัตถุดิบเป็นตัวชูโรง เราควรหลีกเลี่ยงไวน์ที่หมักในถังโอ๊กซึ่งจะหนัก
เกินไปและไปข่มอาหารที่ปรุงแบบเรียบง่าย แนะนำาให้ทานคู่กับไวน์ขาวที่
พริ้ว มีความสดชื่นเช่น ซองแซร์(Sancerre),โซวินยอง บลอง(Sauvignon 
Blanc),มอสกาโต เดสติ Moscato d’Asti(อมหวาน) หรือ โซอาเว(Soave) 
หนึ่งในตัวเลือกที่ดีคือชาบลี(Chablis) มาจากเขตปลูกไวน์ทางตอนบนของ
ฝร่ังเศส แถบน้ีอากาศค่อนข้างเย็น ทำาจากองุ่นชาร์ดอนเนย์(Chardonnay) 
เป็นไวน์ที่มีความหอมและสดชื่นในปากมีความคม พริ้วและแร่ธาตุ มีกลิ่น
มะนาวจาง ๆ ทานกับอาหารทะเลของอิตาลีตอนใต้อร่อยครับ แถมเคล็ดลับ
การดื่มไวน์ขาว อย่าให้เย็นจัด กลิ่นและรสจะเปิดอย่างเต็มที่แล้วเราจะได้
รสชาติของไวน์อย่างที่มันควรจะเป็นครับ

ทานไวน์อะไรดีกับอาหารอิตาลี

อาหารอิตาเลียนบนเกาะ 
Acqua
ร้านสุดท้ายขอแนะนำา Italian Fine Dining ซ่ึงอยู่ในเกาะภูเก็ต เช่นเดียวกัน เชฟ Alessandro Frau ท่ีมีบ้านเกิดอยู่ในเกาะ Sardinia เขตอิตาลีตอนใต้ ดังน้ัน
อาหารจานเด็ดย่อมเป็น Sicilian Red prawn ท่ีทางร้านให้นิยามว่าเป็น Best prawn in the world หรือ เมนูท่ีเป็น local specialty อย่าง Arancini ครับ 
นอกจากอาหารจะเด็ดแล้ว wine selection ของท่ีน่ีก็จัดได้ว่าโดดเด่นมากๆ ไม่ว่าจะเป็นไวน์จากเขตต่างๆของอิตาลีเอง หรือไวน์แสนแพงของฝร่ังเศสครับ

โดย คุณวิศาล พิจิตบันดาล
MBA Regular C3

Wine:

ถ.พระบารมี ภูเก็ต 076-618-127

http://www.acquarestaurantphuket.com/

ร้านอาหารอิตาเลี่ยนอื่นๆที่น่าสนใจ
Gianni Ristorante ซอยต้นสน

http://www.giannibkk.com/

02-252-01619

Capri สุขุมวิท 26

https://www.wongnai.com/restaurants/3503oC-capri-k-village

02-665-6227 Peppina สุขุมวิท 33

http://peppinabkk.com/

02-119-7677

Zanotti Il Ristorante ถ.ศาลาแดง 02-636-0002

http://www.zanotti-ristorante.com/

http://www.larimessa.it/ 
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ประชุมสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ ห้อง Ballroom 2, Sofitel So Bangkok Hotel ถนนสาทร

Things happen for reasons :Things happen for reasons :



ประชุมสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้อง ร.ล.แม่กลอง โรงแรมมนต์เสน่ห์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์สปา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

Things happen for reasons :
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ความตั้งใจในการนำา Keywords ทั้ง 3 คือ “Differentiation, Big Impact, and Long-term Strategy” มาเป็นตัวนำาเรื่องราวของ CU MBA Magazine 
Vol. 12 ของเราฉบับนี้ เกิดจากมุมมองที่ได้จากการที่คณะกรรมการสมาคมฯได้ไปร่วม Outing กันที่ จ.กาญจนบุรี เราพบความเป็นไปได้ใหม่ ของการบริหารจัดการ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไปสู่การสร้างผลลัพธ์  วางแผน และลงมือทำางานกันทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องทั้งสามนี้ ย่อมส่งผลกับ องค์กร สถาบัน 

และผู้บริหาร อย่างเราๆท่านๆ ในสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และบริบทต่างๆ ที่เราเผชิญอยู่ และเพื่อสามารถนำาองค์กรไปสู่จุดที่ ยอดเยี่ยม แท้จริง และยั่งยืน

Differentiation : “think different”
 หากจะกล่าวถึง การสร้างความแตกต่าง หลายท่านคงนึกถึง Apple Inc. 
ที่พัฒนา เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร ฯลฯ มาตั้งแต่ก่อตั้งมา ในปี 
พ.ศ.2539 (1976) โดยใช้คำาว่า “think different” เป็นแนวทางการทำางาน การ
สร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ขึ้นมา เริ่มต้นโดย 2 ผู้ก่อตั้งแห่ง
ตำานาน คือ Steve Jobs และ Steve Wozniak สำาหรับ Steve Jobs นั้นถือเป็น 
DNA ของ Apple Inc. และเป็นผู้เปลี่ยนโลกในยุคของเรา 
 แต่แล้วเม่ือไม่นานมาน้ี การมาของ iPhone 7 น้ันได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กัน 
ในวงกว้างถึงมนต์เสน่ห์ และความแตกต่างท่ีดูจะลดลง เห็นได้ชัดจากยอดขาย 
iPhone ได้ลดต่ำาลงคร้ังแรก ต้ังแต่เปิดตัวมาในปีพ.ศ.2550 (2007) ข้อมูลจาก 
“Business Insider” (กราฟ # 1) ดังนั้นการสร้างความแตกต่าง หากมิได้มีการ
ต่อยอดอย่างมีนัยสำาคัญได้จริง เม่ือส่ิงใหม่น้ัน ไม่ได้ตอบสนอง Latent Need หรือ
ไม่สามารถสร้าง Needs ใหม่ๆ ได้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ก็ไม่สามารถสร้าง 
Big Impact ได้อย่างแท้จริง และไม่สามารถสร้างยอดขายท่ีงดงามเหมือนเดิมได้

โดย คุณป๊อบ-วิบูลย์ ติรมงคล
MBA EXEC.21

Point of Views : การสร้างความแตกต่าง
ผลกระทบอันยิ่งใหญ่

และสถาบัน/องค์กร ยั่งยืน :
การสร้างผลลัพธ์กับองค์กรที่ยิ่งใหญ่

Big Impact: “มหานคร” ความเป็นไปได้ ที่เป็นไปได้
 เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เราคงได้เห็นภาพข่าวไม่ทางสื่อต่างๆ หรือทาง social media ที่เพื่อนแชร์มา คือ การเปิดตัวตึก
มหานคร (MahaNakhon) ด้วยแสงสีเสียงยิ่งใหญ่ ในคืนวันที่ 29 สิงหาคม ชื่องาน “MahaNakhon Bangkok Rising, The 
Night of Lights : Light Show” ซึ่งนับเป็นการสร้าง Big Impact เป็น “ปรากฏการณ์” ที่เป็นที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ 
อาทิ architizer.com, CNN, BBC  “Big Impact” ทั้งตัวโครงการ “มหานคร”เอง ซึ่งมุ่งหวังให้เป็น Landmark ใหม่ของ
กรุงเทพฯ เพราะขณะน้ีอาคารมหานครก็ จัดว่าเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย ด้วย
ความสูง 314 เมตร จำานวน 77 ช้ัน ยกระดับมุมมองของเส้นขอบฟ้า (skyline) ของ
กรุงเทพมหานคร เกิดจุดชมวิวใหม่ที่สวยงาม โดยตัวอาคารออกแบบที่แตกต่าง และให้
เรียบหรู เหนือกาลเวลา (Timeless) ด้วยรูปทรงอาคารที่เป็นแท่งตรง สลักด้วยลวดลาย
แบบ ‘พิกเซล’ พันพริ้วเป็นแนวริบบิ้นสามมิติโอบล้อมตัวอาคาร โดย MahaNakhon 
เป็นอาคารที่ได้ทีมออกแบบระดับโลกทำางานกับ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น 
จำากัด (มหาชน) ผู้นำาในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ของไทย ร่วมกันสร้าง
เป็น ‘ไฮเอนด์มิกซ์ยูส’ (Hi-end Mixed Uses) เพื่อยกระดับรูปแบบการใช้ชีวิตระดับหรู
ของคนกรุงเทพฯ ให้เทียบเท่ากับมหานครอื่นในโลก  
 ถือได้ว่าโครงการมหานครนี้ มี “Big Impact” ทั้งตัวกิจกรรม และการสื่อสารที่
เตรียมการมาอย่างดีให้เพื่อให้เป็น “Talk of the Town” อย่างไรก็ตาม โครงการใด
ที่สามารถสร้าง “Talk of the Town” ได้สำาเร็จ หากแต่โครงการอสังหาริมทรัพย์ใดๆ
ก็ตาม เมื่อยอดขายมันไม่เป็น “Big Impact” ได้เหมือน “Talks” แสดงว่า อาจเป็น
สัญญาณบอกว่า ผู้บริหารยังขาดกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจที่จะสร้างความยั่งยืนของธุรกิจในโครงการนั้นๆ

Long-term Strategy: “ความยั่งยื่น” บนวิสัยทัศน์ และวางแผนในระยะยาว
 สำาหรับประเทศไทยเรา ในช่วงตั้งแต่ องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และองค์พระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงมีพระราชประสงค์ ให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ หลาย
องค์กร รวมทั้งสถาบันการศึกษา ให้วางรากฐานและก่อตั้งสถาบัน และองค์กรหลากหลายในช่วงเวลานั้น จนถึงวันนี้
ก็มีอายุ กว่า 100 ปีกันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เป็นภาคเอกชน เช่น SCG บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)- 
ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2456  Mandarin Oriental Hotel, Bangkok โรงแรมห้าดาวในตำานานของประเทศไทย ซึ่งปีนี้ก็มี
การฉลองครบรอบ 140 ปี SCB ธนาคารไทยพาณิชย์-ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2449  หรือภาครัฐวิสาหกิจ GSB ธนาคารออมสิน 
เป็นสถาบันส่งเสริมการออมทรัพย์ให้กับประชาชนทุกระดับ จากปีพ.ศ. 2456 จนถึงปัจจุบันมีอายุกว่า 103 ปี ได้เข้าสู่  
“ธนาคารออมสินยุคใหม่” หรือ  GSB New ERA : Digital Transformation Banking อย่างสมบูรณ์แบบ และสถาบัน
การศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของเรา จะมีอายุครบ 100ปี ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่จะถึงนี้ หากได้ลอง
ศึกษาองค์กร กิจการใดที่อยู่มาได้อย่างยืนยาวนั้น องค์กรนั้นจะต้องมีความสามารถในการปรับตัว คิดต่าง ทำาต่าง 
มีวิสัยทัศน์ ทำาสิ่งที่เป็น “Big Impact” ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกได้ ไม่ว่าทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่าง
แท้จริงแล้ว 
 อนาคตขององค์กร หน่วยงาน หรือสถาบันท่ีเราอุทิศ (Contribute) ท้ังเวลา ความสามารถ และทรัพยากรของเรานั้น 
ก็อยู่ใน การวางแผนทั้งระยะสั้น และระยะยาว ไม่ว่าเราจะเป็นคนวางแผนเอง หรือทำาตามผู้บริหารก็ตาม และขึ้นอยู่กับ
การลงมือดำาเนินการและทำาให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ความตั้งใจของเราทั้งสิ้น The best way to predict 

the future is to create it.
Abraham Lincoln

“ ”

Point of Views : 
Differentiation
Big Impact
Long-term Strategy
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Through hosted exhibition and business seminars, 

the forum showcased a broad range of Hitachi’s total 

solutions which combines infrastructure and 

advanced information technologies. 

By refining technologies and developing new ones to 

meet tomorrow’s challenges, Hitachi focuses on 

sustainable living and creating value that will last for 

generations to come.

18th Floor, Ramaland Bldg., No.952 Rama IV Road, Bangrak, Suriyawongse, Bangkok 10500
Tel: +66 2 632 9292 | http://www.hitachi.co.th

Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd.

(This forum was conducted on 26 August 2016 at Centara Grand & Bangkok Convention Centre.)

The best way to predict 
the future is to create it.

Abraham Lincoln ”



กรรมการสมาคมนิสิตเก่า MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนัองๆนิสิต MBA ทุกหลักสูตร

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 16.30-18.30 น.
ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารไชยยศสมบัติ 3

บรรยากาศ การประชุมสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชย์ฯ ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี

บรรยากาศ การประชุมสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุม 507 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี

บรรยากาศ การประชุมสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  เวลา  19.00 น. ณ ห้อง 507 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี

Things happen for reasons :Things happen for reasons :
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โดย คุณเจ 
เจริญ ลักษณ์เลิศกุล
@jarern.
MBA Y-Exec. 14/2

Big Impact in Digital

โลกออนไลน์ หรืออินเทอร์เน็ต ด้วยตัวมันเอง ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้าง Big Impact ให้เกิดขึ้นกับโลก เพราะเปิดโอกาสให้คนทั่วโลก สามารถเข้า
ถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ได้ด้วยความรวดเร็ว อย่างไร้พรมแดน และมีต้นทุนที่ต่ำา ผลของมันทำาให้คนได้พัฒนา รู้วิธีแก้ปัญหา สร้างโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ ทำาให้เกิดธุรกิจ E-commerce 

นอกจากทางด้านธุรกิจ ตัวบริการออนไลน์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลก ก็มีหลายตัว ที่น่าสนใจก็คือ Facebook ที่เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคน ยกสังคมและความสัมพันธ์ของคนในโลกแห่งความเป็นจริง ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ ทำาให้คนที่เคยรู้จัก
กัน ได้กลับมาเจอกันอีก ทำาให้เราสามารถติดตามความเคลื่อนไหวเป็นไป ของครอบครัว เพื่อนเรียน เพื่อนร่วมงาน ได้อย่างง่ายดาย

ธุรกิจสามารถที่จะหยิบยกเอาปัจจัยสำาคัญดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจได้ ในลักษณะของการต่อยอด Big Impact เหล่านั้น 
ใช้เป็นช่องทางในการเพิ่มช่องทางการขาย รูปแบบการทำาการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย หรือความพึงพอใจในการให้บริการกับลูกค้าได้

Long Term Strategy in Digital

การทำาการตลาดโดยใช้เครื่องมือ Digital นั้นมีหลายแบบ มีทั้งแบบที่ให้ผล Short Term (ระยะสั้น) เช่น การจัดกิจกรรม แคมเปญ กระตุ้น
ความสนใจ การรับรู้ การมีส่วนร่วม หรือกระทั่งการขาย คือให้ผลในระยะสั้นๆ แล้วก็หายไป ในขณะที่เครื่องมือที่ให้ผล Long Term (ระยะ
ยาว) เช่น การสร้างเว็บไซต์แล้วสร้างฐาน สะสมยอดผู้เยี่ยมชม แทนที่จะพึ่งแต่ช่องทาง Social Media ที่ไม่ได้เป็นทรัพย์สินของเราอย่างแท้จริง 
หรือ กระทั่ง การไม่จูงใจด้วยของรางวัล แต่เน้นการสร้างการรับรู้ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย หาผู้ที่สนใจในสินค้าหรือบริการของเราจริงๆ จะให้ผล
ยาวนานและมั่นคงกว่า 

Short Term Strategy ให้ผลเร็วทันใจ แต่ไม่จีรัง ... Long Term Strategy ให้ผลช้า ต้องใช้เวลาสร้าง แต่ยั่งยืน ... Digital มีเครื่องมือให้เลือก
ใช้ทั้งสองแบบ เลือกให้เหมาะสม และใช้ทั้งสองกลยุทธ์ร่วมกัน ช่วยให้ได้ผลที่ทันใจและยั่งยืน

Unique Differentation in Digital

เครื่องมือ Digital มีจุดเด่นสำาคัญอย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้ธุรกิจใหม่ ธุรกิจขนาดเล็ก สามารถแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้ เช่น การสามารถเข้าถึงคน
จำานวนมากได้ในราคาต้นทุนที่ต่ำา การสามารถขายสินค้าหลากประเภทได้ โดยไม่ต้องคำานึงถึงขนาดพื้นที่ของหน้าร้าน การค้าขายได้ 24 ชั่วโมง 
ข้ามโลก ซึ่งในอดีต การจะทำาสิ่งเหล่านี้ได้ ต้องเป็นผู้ที่มีเงินลงทุนที่สูงเท่านั้น 

และแม้จะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ตราบใดที่มีคู่แข่งทางธุรกิจ เครื่องมือ Digital ย่อมเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่ม “ความแตกต่าง” ให้กับสินค้า
และบริการได้ เช่น มีแอพพลิเคชั่นช่วยอำานวยความสะดวกให้กับลูกค้า มีเว็บไซต์ให้ข้อมูลสินค้าบริการ หรือมี Facebook Page ที่ช่วยรับเรื่อง
ร้องเรียน คำาถาม การขอความช่วยเหลือจากลูกค้าได้อย่างสะดวก

ที่กล่าวข้างต้น เป็นเพียงบางส่วนที่ Digital เข้าไปมีส่วนกับการสร้าง Big Impact, Long Term Strategy หรือ Unique Differentation อันมี
ความแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทและรูปแบบของธุรกิจ ที่เราต้องศึกษา และหาสูตรที่เหมาะสมกับธุรกิจของเรานะครับ

ตอน :  Big Impact/Long Term Strategy/Unique Differentation in Digital

IT Talk :
ออนไลน์ธุรกิจไทย ไปไกลระดับโลก

ฉบับนี้มี 3 keywords ที่สำ�คัญ เร�ลองม�ดูกัน 
ครับ ว่�ใน Digital นั้น ทำ�ให้เกิดสิ่งเหล่�นี้ ได้อย่�งไร
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เรียบเรียงและสรุปโดย 
คุณสาม-สาม จันทรูปมัย 
MBA Eng.4

Summary Seminar :
ความสำาคัญของความไว้วางใจ 

ในการทำาธุรกรรมออนไลน์ 
โดย ผศ.ดร.ชัชพงศ์  ตั้งมณี

เราสามารถมอง	trust	ได้เป็นสองมิติ	คือ	
A) Concept:		website	หรือองค์กร	ควรมี	(ควรแสดง)	
3	คุณสมบัติ	ต่อไปนี้	
-	ถือซื่อสัตย์	และมีกรอบวิธีการทำางานที่ได้มาตรฐาน	น่าเชื่อ
ถือ	รวมถึงมีธรรมาภิบาล	
-	มีทักษะและความสามารถ	(ที่ทำาให้ลูกค้าเชื่อว่า	จะดำาเนิน
ธุรกรรมกันได้อย่างปลอดภัย)	
-	แสดงออกถึงความเป็นผู้หวังดี	ใส่ใจลูกค้า	และไม่เห็นแก่
ตัว	(โดยเฉพาะเวลาเกิดปัญหา	ควรจะระบุเอาไว้	และเลือก
วิธีที่	fair	และหรือที่ให้ความสะดวก	กับลูกค้า)
B) Process:	 สรุปกระบวนการส้ันๆ	 ก็คือ	 visitors	 จะมี	
trusting	beliefs	มาจากท้ังการใช้	website;	

คือ	จากแทบทุกสิ่งที่ปรากฏบน	web	และรวมถึง
ประสบการณ์ตรง	(offline)	และสิ่งที่เคยรับรู้มาทุกอย่าง
ขององค์กร	(แบรนด์)	นั้นๆ	

จากงานวิจัยหลายๆ	ชิ้นของอาจารย์เอง	และรวมถึงงานวิจัย
จากที่อื่นๆสรุปได้ว่า	ปัจจัยที่มีผลต่อ	Online	trust	สามารถ
จำาแนกเป็น	4	กลุ่ม	(ซ่ึงต้องให้ความสนใจทุกกลุ่มประกอบกัน)	
• Risk-based	เคร่ืองมือใช้ลดความเส่ียง	เช่น	การกรอก
รหัส	OTP	ด้วย	on-screen	keyboard	/	การแสดง	trust-
mark	ของ	web	(มีผลต่อความเช่ือถือจริง)	เช่น		“Registered”	
(www.dbd.go.th)

เรื่องของ Trust เป็นประเด็นที่อาจารย์ ให้ความสนใจมากๆ มานานแล้ว  เป็นเรื่องของความศรัทธา เชื่อใจ มั่นใจ โดยให้นิยามของ online trust คือ 
ความรู้สึกของลูกค้า (หรือผู้เข้าชม) ว่าคนขายนั้นสามารถเติมเต็มความต้องการ (ของธุรกรรม) ได้อย่างครบถ้วน และหรือโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 

• Vendor-based	บางเนื้อหา	หรือบางประโยคในเว็บ
ที่มันคลุมเครือ	หรือลูกค้าอ่านแล้วเหมือนถูกเอาเปรียบ	ก็
ไม่ควรมี	/	ถ้าเราติดอันดับความน่าเชื่อถือ	จะส่งผลดีต่อทาง
ออนไลน์ด้วย	
• Website-related	การใช้ง่าย	เช่น	Amazon	ซื้อของ
ง่ายขึ้นไปอีกด้วย	1-Click®	กดทีเดียว	เสร็จธุรกรรมเลย/	
การมีคนมารีวิวสินค้าว่าไม่ดีหรือมีปัญหา	ไม่ใช่สิ่งไม่ดี	เพราะ
พบว่า	คนจะเชื่อถือเว็บที่มีรีวิวทั้งดีและไม่ดีมากกว่า	สิ่ง
สำาคัญคือ	มีรีวิวไม่ดี	แล้วเราตอบรับ	เราแก้ไขปัญหาให้เขา
อย่างไร/	ในส่วนของ	disclaimer	ควรให้ความสำาคัญด้วย/
เชื่อหรือไม่ว่ารูปแบบ	font	ก็มีผลต่อทัศนคติได้	เช่น	ดูเป็น
มืออาชีพ	VS	ดูไม่ทางการ	และการเลือกใช้รูปก็ต้องเลือกให้
เหมาะกับแบรนด์	
• Individual diff. ทั้งความเฉพาะคน	เฉพาะ	Genera-
tion	หรือวัฒนธรรม	เช่น	เรื่องข้อมูลส่วนตัว	(แค่ไหนถึงรู้สึก
ถูกละเมิด)
• เมื่อลูกค้าพึงพอใจ    เกิดทัศนคติทางบวก    เกิด 
purchase intention หรือ ตัดสินใจทำาธุรกรรม
ออนไลน์ ได้ ในที่สุด 



Think Out Loud : 
Big Impact Books

สนใจพูดคุยแบบ Think out loud 
sam.chantaroopamai@gmail.com

ศักดี ตะวันธารบุตร (เล้ง)
จบหลักสูตร :  Junior MBA Chula WoW รุ่นที่ 2
สถานที่ทำางาน :  บริษัท ธารบุตร อุตสาหกรรม จำากัด
ตำาแหน่ง :  ผู้ช่วยผู้จัดการ 
 
 ถ้าจะถามถึงหนังสือเล่มโปรดของผมอันดับแรกน่าจะเป็นหนังสือ
การ์ตูนเรื่องโคนัน หรือคินดะอิจิครับ (แฟนพันธ์แท้ฮ่า) แต่ถ้าเป็นหนังสือ

เล่มโปรด ที่ทำาให้เกิด Big Impact ต่อชีวิตผมจริงๆนั้นน่าจะเป็นหนังสือที่มีชื่อว่า เงียบให้ถูกจังหวะ 
คนชนะไม่พูดมาก (Just Listen: Discover the Secret to Getting Through to Absolutely Anyone) 
ของผู้แต่ง Dr. Mark Goulstonครับ ซึ่งเล่าถึงประสบการณ์การทำางานของ Dr. Mark จิตแพทย์ชาว
อเมริกันที่ให้คำาปรึกษาชีวิตสมรสให้กลับมาหวานเหมือนเดิม ไปจนถึงทำาให้ CEO บริษัทยักษ์ใหญ่ผู้
หัวรั้นและขี้โมโหยอมเปิดใจจนกลายเป็นที่รักของลูกน้องได้ โดยการฟังจับใจความ และพูดเพียงไม่
กี่ประโยค เหมือนตาคุณ Mark จะมีเวทมนตร์ แต่แท้ที่จริงแล้วเค้าใช้เพียงทักษะซึ่งเราก็สามารถเรียนรู้
และนำามาใช้ได้เหมือนกัน

 ย้อนไป 3-4 ปีก่อน ผมเป็นคนนึงท่ีพูดเยอะ พูดไปเร่ือย คือขอให้ได้พูดเถอะ เพราะคิดเอาเองว่าการ
พูดสามารถแสดงตัวตน เป็นท่ีสนใจของคนรอบข้างได้ ท้ังในท่ีทำางานและกลุ่มเพ่ือน แต่หลังจากผมได้
เห็นหนังสือเล่มน้ีท่ีพ่ีชายผมวางท้ิงเอาไว้บนโต๊ะกินข้าว แล้วไปสะดุดหน้าปกท่ีเขียนว่า “การส่ือสารท่ีมี
พลังต้องฟังมากกว่าพูด” ผมก็สนใจจนอ่านรวดเดียวจบเลย บทหนึ่งในหนังสือเขียนว่า “ถ้าอยากเป็น
คนน่าสนใจ จงสนใจในคำาพูดผู้อ่ืนก่อน แล้วผู้อ่ืนจะไว้ใจและหันกลับมาสนใจเราเอง” ด้วยประโยคส้ัน ๆ 
น้ีมันรู้สึกสะท้อนตัวผมมาก ผมเลยลองพยายามพูดให้น้อยลง แล้วฝึกฝนการเป็นผู้ฟังท่ีดีให้มากข้ึน โดย
ใช้เทคนิคในหนังสือมาปรับใช้ ผลคือทำาให้ผมส่ือสาร เข้าถึง และเข้าใจส่ิงท่ีคนรอบข้าง ท้ังในครอบครัว 
เพ่ือนฝูงรวมถึงท่ีทำางานว่าเค้าคิดอย่างไร มันเหมือนกับการเปิดรับเอาใจเค้ามาใส่ใจเรา การทำางานปัญหา
ก็น้อยลง ลดเวลาท่ีจะมาเถียงหรือทะเลาะกัน เพราะถ้าเพียงแต่เข้าใจกันปัญหาก็ไม่เกิดแล้วครับ 

ชานนท์  ศิริธร (ชานม)
จบหลักสูตร :  Junior MBA Chula รุ่นที่ 9, Junior MBA Chula WoW 
รุ่นที่ 2
สถานท่ีทำางาน :  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ตำาแหน่ง :  หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์

 “โลกจิต” โดยคุณแทนไท ประเสริฐกุล เป็นหนังสือเล่มแรกที่ผมนึกถึง
ทันทีเมื่อได้รับคำาถามสัมภาษณ์ครั้งนี้ เพราะหนังสือเล่มนี้ทำาให้ผมสนใจศาสตร์จิตวิทยา และได้เป็น
อาจารย์สอนวิชา “จิตวิทยาการโน้มน้าวใจ” ในทุกวันนี้

 “โลกจิต” เป็นหนังสือแนววิทยาศาสตร์สมัยใหม่ท่ีว่าด้วยโลกของจิตใจมนุษย์ ผู้เขียนใช้ภาษาท่ีเข้าใจ
ง่ายเพ่ืออธิบายถึงเหตุและผลของพฤติกรรมต่าง ๆ ในมนุษย์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยามา
อธิบายให้เห็นภาพอย่างชัดเจน โดยมีหลักฐานท่ีเป็นงานวิจัยมารองรับ ตลอดจนมีการใช้สำานวนภาษาท่ี
เป็นกันเอง และเล่นมุขกับคนอ่านอีกด้วย 

 ส่ิงเหล่าน้ีทำาให้หนังสือท่ีดูเหมือนจะเข้าใจยากเล่มน้ี กลับกลายเป็นหนังสือท่ีน่าติดตามอ่านอย่างต่อ
เน่ือง เพราะนอกจากจะทำาให้เข้าใจความคิดของผู้อ่ืนแล้ว เหนือส่ิงอ่ืนใด หนังสือเล่มน้ียังทำาให้รู้จักใจตัว
เองมากข้ึนด้วย

รวิกานต์  เดชดี (จ๊ะ)
จบหลักสูตร :  Junior MBA Chula WoW รุ่นท่ี 1
สถานท่ีทำางาน :  ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ (ประเทศไทย)
ตำาแหน่ง :  Senior Associate PR Consultant 

 ปกติเป็นคนที่จำาภาพได้มากกว่าตัวหนังสือ ถ้าจะอ่านก็ชอบหนังสือ
ที่อ่านง่าย ในที่นี้หมายถึง การจัดหน้าให้อ่านง่าย ไม่จำาเป็นต้องมีรูปก็ได้ 

หนังสือที่เขียนด้วยประโยคหรือย่อหน้าสั้น ๆ แล้วเคาะขึ้นบรรทัดใหม่ จึงกลายเป็นเล่มแรก ๆ ที่เรา
เลือกหยิบ และ “ชีวิตไม่ยาก ถ้าตั้งโจทย์ง่าย” โดย “หนุ่มเมืองจันทร์” ก็เป็นหนึ่งในนั้น 

 เราชอบเล่มนี้ตั้งแต่ชื่อหนังสือ รู้สึกว่ามันย่อยง่าย ตรงตัว และเข้าใจง่ายดี ซึ่งสวนทางกับความคิด
เดิมของเราที่ตอนแรกก็ชอบมองหาหนังสือชื่อเก๋ ๆ ที่ฟังแล้วดูชิค หรือดูต้องคิดซับซ้อน แต่ตอนเห็น
เล่มนี้ ความเรียบง่ายของมันกลับมีเสน่ห์ดึงให้เราลองเปิดอ่าน ตอนได้อ่านคำานำาของผู้เขียนที่บอกว่า
มีคนห้ามว่าอย่าตั้งชื่อหนังสือเป็นชื่อนี้เลย ผู้เขียนก็ตอบว่าถ้าให้ตั้งชื่อใหม่คงจะตั้งเป็น “ตั้งโจทย์ง่าย 
ชีวิตไม่ยาก” แค่อ่านประโยคนี้เราก็รู้สึกยิ้มในใจ เออ…ก็จริงนะ จะไปทำาอะไรในชีวิตให้มันยากมาก
ทำาไม
 
 จากประโยคนั้น เชื้อเชิญให้เราอ่านหนังสือเล่มนี้ต่อ หนึ่งในประโยคที่ชอบมากที่สุดคือ “การ
ยอมรับ “ความพ่ายแพ้” เป็นการสลายความอึมครึม ที่ทำาให้เราลังเลใจ เมื่อเรายอมรับว่า “แพ้” ใน
เกมนี้ เราก็สามารถเลือกเดินบนถนนเส้นทางใหม่ได้โดยไม่ต้องคิดถึงเส้นทางเก่าอีก”
 
 เราไม่ใช่คนที่ตัดสินใจเก่ง หลายครั้งที่เราเลือกอะไรในชีวิตแล้วพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนทาง
ที่เราจะเลือกและจบลงด้วยการเลือกไม่ได้หรือใช้เวลานานในการตัดสินใจ เราเลยลองคิดมุมกลับว่า เรา 
“แพ้” ในเรื่องอะไรบ้าง แล้วเริ่มตัดทางที่เรา “แพ้” ทิ้ง อย่างหนังสือว่า ชีวิตเราตัดสินใจอะไรได้ “ง่าย” 
ขึ้นเยอะมาก รู้สึกว่าถ้าบางโจทย์มันยากสำาหรับเรา ก็ “เปลี่ยน” โจทย์ใหม่ให้มันไม่ยากดู แล้วชีวิตจะ 
“ง่าย” ขึ้นเยอะ อย่างที่หนังสือว่าจริง ๆ 

จตุพัฒน์ เนตรประชา (โอพอล)
จบหลักสูตร :   Junior MBA Chula WoW รุ่นที่ 1
สถานท่ีทำางาน :  Halliburton Energy Services, Inc
ตำาแหน่ง :  Regional Technical Advisor - Asia Pacific

 หนังสือที่ถือว่าเป็น BIG IMPACT ของพอลเลยคือ “นิตยสารการ์ตูน
ขายหัวเราะ” ครับ เป็นนิตยสาร เล่มแรกที่เหมาะกับช่วงเวลา 30 นาทีและวิชา โฮมรูมหลังเคารพ
ธงชาติสมัยมัธยมต้น ที่ทำาให้พอลเป็นคนร่าเริง ช่างสังเกตและมีหัวคิดอ่านมาจนถึงทุกวันนี้

 ไอเดียการหยิบยกเรื่องราวที่ใกล้ตัวมาเป็นแก๊ก ประกอบกับการล้อเลียนบุคคล สิ่งของทั่วไป ด้วย
หัวข้อมุขตลกที่มักจะเล่นคำาและรวมไปถึงการใส่ข้อคิดหักมุม สอดแทรกความคิดผู้เขียนลงในหนังสือ
หน้ากลางและบทความสั้นที่ส่งมาจากทางบ้าน ตอนนั้นจำาได้ว่าติดมาก เริ่มตามจากรายปักษ์ลามไป
ถึงตามซื้อเก็บมาอ่านทุกฉบับ หนูหิ่น สาวดอกไม้กับนายกล้วยไข่ จากการอ่านแก๊กนำาไปสู่จุดเปลี่ยน 
การอ่านหนังสืออย่างจริงจัง หลักสิบหน้าไปจนถึงร้อยหน้าพันหน้าตำาราเรียน สิ่งที่ได้มาก ๆ จากการ
อ่านหนังสือคือกลายเป็นคนช่างสังเกตสระ พยัญชนะ เรื่อยมาจนเป็นคนชอบสังเกตและคิดตาม
ตลอดเวลาคิดและอ่านเกมผู้เขียนและพอจะเอามาปรับกับชีวิตจริง การทำางานได้อย่างดีทีเดียว

 มากกว่านั้นยิ่งทำาให้พอล ชื่นชมและยกย่องหนังสือเล่มนี้เลยคือการตลาด ชื่นชมเลยว่า เด่น ชัด 
ตรงเป้าหมายและเจาะตลาดทุกกลุ่มคน ทุกเพศและทุกวัย และถ้าพี่เอ๊าะได้รู้ว่าพี่เขียนหนูหิ่นได้ฮามาก 
รวมถึงแก๊กที่ทำาให้หนังสือทำาการตลาดได้ตรงตัว พี่เค้าคงดีใจมาก ชอบจริง ๆ และเหมาะจริง ๆ กับชื่อ
หนังสือว่า “ขายหัวเราะ” 

กิตติพัฒน์  ปราการรัตน์
จบหลักสูตร :  Junior MBA Chula WoW รุ่นที่ 1
สถานที่ทำางาน :  บริษัท ซาเก๊ียะ จำากัด, บริษัท สโมคาเฟ่ จำากัด
ตำาแหน่ง :  กรรมการผู้จัดการ

 ผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือครับผม แต่ขอเป็นหนังสือท่ีย่อยง่าย ๆ เสมือน
เป็นอาหารอ่อนๆท่ีร่างกายสามารถดูดซึมไปซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอได้เร็ว ๆ

 หนังสือเล่มโปรดของผมที่ทำาให้เกิด big impact เป็นหนังสือที่รวบรวมมุมมองเกี่ยวกับ “ความฝัน 
ความรัก ความสุข ความคิด” เป็น menu set อาหาร ที่ปรุงด้วยเชฟที่ใช้ชื่อว่า นิ้วกลม เค้าได้คัดสรร 
อาหารที่คิดค้นสูตรมานานกว่า 10 ปี และคัดเฉพาะมาเสิร์ฟให้กับเรา เปรียบเสมือนอาหารของความ
คิดที่ปรุงเข้าด้วยกันอย่างพิถีพิถัน อาหารจานเดียวในแต่ละหน้า ย่อมให้ความรู้สึกแบบหนึ่งซึ่งสมบูรณ์
ในตัวมันเอง ทว่าการอ่านอย่างต่อเนื่องกัน ก็มอบความรู้สึกอีกแบบหนึ่งในแง่ของการร้อยเรียงอารมณ์
และความรู้สึกเข้าเป็นท่วงทำานองเดียวกัน ผมมั่นใจว่าบางประโยคในหนังสือเล่มนี้ จะสามารถเปลี่ยน
วันที่เลวร้ายให้กลายเป็นวันที่ดีสำาหรับคุณเช่นเดียวกับผม เช่นประโยคที่ว่า

 “ความสามารถพิเศษของคนคิดลบ คือสามารถมองเห็นปัญหาได้ แม้ในสถานการณ์ปกติหรือ
สถานการณ์ที่ดี ขณะที่คนคิดบวก สามารถมองเห็นข้อดีได้ แม้ในสถานการณ์เลวร้ายสุดขีด” 
 
 นี้ละครับอาหารจานโปรดของผม :)

Think Out Loud :

“หนังสือเล่มโปรดของท่านเล่มใดที่ทำาให้เกิด Big Impact ต่อชีวิตของท่าน”

ดร.เลิศจันฑา สีเหลืองสวัสดิ์
จบหลักสูตร :  Junior MBA Chula WoW รุ่นที่ 2
สถานที่ทำางาน :  แก่งกระจานริเวอร์ไซด์รีสอร์ท แอนด์ แคมป์ป้ิง
(Kaengkrachan Riverside Resort and Camping: KRSC),
ฐานกิจกรรมโครงการรางวัลลูกเสือโลก 
(Scouts of The World Award Base)

 “21st Century Skills: Rethinking How Student Learn” หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหลาย ๆ 
เล่มที่อ่านแล้วสร้าง Big Impact ให้กับชีวิต Big ขนาดไหนน่ะรึ เอาเป็นว่างานวิจัยที่พัฒนามาเป็นเวลา 
2 ปี ยกเครื่องเปลี่ยนเป้าหมายใหม่เลยทีเดียว

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้เขียนพยายามค้นหาว่า เราจะทำางานดุษฎีนิพนธ์ของเราอย่างไรให้เกี่ยว
กับสิ่งที่รัก เป็นนวัตกรรม มีความสมัยใหม่และใช้ได้จริง เลยมาจบที่...แนวทางการฝึกอบรมลูกเสือที่มุ่ง
สู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพราะการศึกษาในบ้านเมืองเรา อ่อนไหวไปตามนโยบายของนักการศึกษา
แต่ละสมัย ตามความฮิตของโลก จนไม่ได้ดูว่าเราเองมีจุดแข็งอะไร
 
 การลูกเสือเป็นกิจกรรมอย่างหน่ึงท่ีมีความโดดเด่นในการสร้างทักษะชีวิตและเป็นจุดเร่ิมต้นของการ
จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะให้กับเยาวชนได้อย่างแท้จริง หนังสือเล่มน้ีช้ีแนวทางให้
เห็นว่า จริง ๆ แล้วการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนหรือบุคลากรให้มีสมรรถนะแบบสากลไม่ใช่เร่ืองยาก
และสร้างได้จากส่ิงท่ีเรามีอยู่ องค์ประกอบทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการศึกษา ส่ิงแวดล้อม 
ส่ิงอำานวยความสะดวก กระบวนการศึกษา ข้ันตอนในการเรียนรู้ ล้วนมีความสำาคัญมากพอกัน และการท่ี
เราจะให้ผลลัพธ์ทางการศึกษาซ่ึงก็คือเยาวชนและบุคลากรท่ัวไปออกมาได้แบบสมบูรณ์น้ัน องค์ประกอบ 
ทางการศึกษาต่าง ๆ จะต้องเหมาะสม มีคุณภาพ สำาคัญย่ิงไปกว่าน้ันคือ ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบน้ัน ๆ จะต้อง 
เข้าใจและรู้จักบูรณาการให้เป็น เม่ือน้ันแล้วเยาวชนและบุคลากรก็จะมีความรู้และทักษะดังท่ีคาดไว้ และ
พร้อมท่ีจะเติบโตเป็นประชากรท่ีมีความกระตือรือร้นของโลก

เรียบเรียงและสรุปโดย 
คุณสาม-สาม จันทรูปมัย 
MBA Eng.4
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Think Out Loud : 
Big Impact Books

“หนังสือเล่มโปรดของท่านเล่มใดที่ทำาให้เกิด Big Impact ต่อชีวิตของท่าน”



MBA Chula Refresh # 1/59
เรื่อง “ความสำาคัญของความไว้วางใจในธุรกรรม Online”

โดย ผศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี อาจารย์ประจำาภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00-20.00 น.

ณ ห้อง 206 (ห้องธนาคารไทยพาณิชย์) ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี

ปัจฉิมนิเทศ หลักสูตร Regular รุ่น 33 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559คณะกรรมการสมาคมฯ เชิญชวนนิสิตปัจจุบัน สมัครสมาชิกสมาคมฯ 
ในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตร Young Executive รุ่น 23/1 และ 

English รุ่น 11 วันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 206 
อาคารอนุสรณ์ 50 ปี

Things happen for reasons :Things happen for reasons :
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Networking l Alumni Today :
Alumni Today : 
Get to Know More 
About Our AlumniNetworking l Alumni Today 

วิศาล พิจิตบันดาล 
หลักสูตร Regular C3
 Managing Director Email: wisanpij@hotmail.com       www.terroirwines.co.th

“ผมคิดว่า Know How กับ Know Who เป็นสิ่งสำาคัญทั้งคู่ น่าเสียดายว่าหลังจากเรียนจบแล้วก็ติดต่ออยู่กับเพื่อนแค่ไม่กี่คน การที่นิสิตเก่า 
เอ็มบีเอ มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่ดีครับ มีประโยชน์ทั้งในแง่เรื่องงานและเรื่องส่วนตัว”

“ผมชอบกินอาหารอร่อย ๆ, ชอบด่ืมไวน์, ชอบการเดินทาง ธุรกิจท่ีทำาเป็นการนำาเข้าและจัดจำาหน่ายไวน์ฝร่ังเศส ยินดีพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์กับนิสิตเก่าทุกท่านครับ”

พลอย นางสาวศิรินารถ ทองประเสริฐ
MBA English Program รุ่น 2

 EMIT Supervisor Exxon Mobil Limited Email: ploy_1983@hotmail.com

เซียม นายพันธ์เทพ ธรรมาพิทักษ์พร
MBA English Program รุ่น 2

  

“ขอบคุณ MBA จุฬา ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในแง่มุมของการเป็นผู้ประกอบการที่ดีต่อสังคม แต่สิ่งที่สำาคัญที่สุดก็คือ การที่ได้มาศึกษาในคณะแห่งนี้ ทำาให้เราทั้งสอง
ได้มาเจอคู่ชีวิตครับ ฮ่า”

ปอ อรมล ดุลยเกษม
หลักสูตร Young Exec MBA รุ่น 16/2

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี – บมจ. เสริมสุข, งานอิสระด้าน ตรวจสอบบัญชี ( CPA, Tax auditor )

บริษัทดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม อย่างที่ทราบบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงในตราสินค้า จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยปรับปรุง
สินค้าหลัก สร้างความแข็งแกร่งของการกระจายสินค้า และสร้างความทันสมัยในการดำาเนินธุรกิจ

“ดิฉันเชื่อว่าทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการลงทุนในตัวเอง โดยการเรียนรู้สิ่งใหม่หลากหลายด้าน และพัฒนาศักยภาพในตัวเองให้พร้อม เป็นสิ่งสำาคัญ และ MBA 
Chula เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าครั้งหนึ่งในชีวิต”

แนน ลลิล อนันต์บัญชาชัย
MBA English Program รุ่น 3
 Co-founder and Chief Operating Officer Exzy Company Limited  https://www.facebook.com/ExzyTech/,  

https://www.facebook.com/vrthailand/,  http://www.meetintouch.com/

“สิ่งที่ Exzy ต้องการ คือ การทำาให้อนาคตมาถึงเร็วขึ้น” 
เรานำาเสนอ Interactive solution ที่ล้ำาสมัยและ Product ในกลุ่ม Smart Office  ให้กับลูกค้าองค์กรทั้งแบรนด์ชั้นนำาของไทยและต่างประเทศ 

“จริงๆ Nan เช่ือว่าเทคโนโลยีและดีไซน์ท่ีสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้งาน จะเป็นเคร่ืองทุ่นแรงให้ลูกค้าของเรา ทำาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ช่วยสร้าง engagement 
กับลูกค้าเป้าหมายในแบบ personalized และผู้คนหรือ end user ท่ีได้สัมผัสงานของเราก็ต่ืนตาต่ืนใจได้รับประสบการณ์ใหม่ ซ่ึงการท่ี Nan ได้เห็นคนช่ืนชอบ มีความสุขกับงาน
ของ Exzy ถือว่าเป็นกำาไรของการได้ทำาธุรกิจเลยค่ะ” 

เภสัชกรหญิงนันทพร เล็กพิทยา
MBA Hospital and Healthcare Management รุ่น 2
 หัวหน้างานเภสัชกรรมคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

“รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ช่วยขับเคลื่อนงานเภสัชกรรมของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จากการที่ได้ต่อยอดทางความคิดจากหลักสูตร MBA 
Hospital and Healthcare Management ทำาให้เปิดโลกทัศน์ในการทำางาน ได้ร่วมงานกับบุคคลในหลากหลายอาชีพ เป็นทั้งการสร้าง connection และทำาให้เรารู้วิธี
การ Approach คน เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการคนอย่างมืออาชีพ”

ขอต้อนรับเพื่อนๆสมาชิก MBA Alumni Magazine ทุกๆท่านสู่คอลัมน์ใหม่ล่าสุด Networking | Alumni Today คอลัมน์ที่เป็นสื่อกลางให้เหล่าสมาชิกได้รู้จักกันมาก
ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของธุรกิจการทำางาน ทางทีมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้เป็นสื่อกลางให้เหล่าชาวนิสิตเก่าได้ประโยชน์จาก Alumni Network มากขึ้น หากท่าน
ใดอยากแบ่งปันด้านธุรกิจการทำางาน สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ magazine@mbachulaalumni.com 

www.thaipacific.co.thwww.iggysnack.com, Managing DirectorEmail: panthep@thaipacific.co.th

เรียบเรียงโดย 
Alumni 
Magazine 
Team
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Digital Transformation 
for Thailand 4.0

เรียบเรียงและสรุปโดย 
คุณสาม-สาม จันทรูปมัย 
MBA Eng.4

Summary Seminar :

Digital Lifestyle for Thailand 4.0 
โดย อาจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

* What is Thailand 4.0 & Why
เราอาจจะได้ยิน	4.0	นู่นนี่	มาบ้าง	แต่	T	4.0	เป็นโมเดล
ใหม่	เกิดขึ้นเพราะ	เรากำาลังตกอยู่ในกับดักของการเป็น
ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง	แม้ที่ผ่านมาแม้เราจะศึกษา
หลายประเทศที่ฝ่าจุดนี้มาได้	อาทิ	เกาหลีใต้	(นโยบาย	
Creative	Economy)	แต่สุดท้ายเพราะทรัพยากร	
ศักยภาพ	วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน	ประเทศไทยจึงควร
มีโมเดลที่เป็นของเราเอง

Thailand	1.0	เน้นเกษตรกรรม	T	2.0	เน้นอุตสาหกรรมเบา	
T	3.0	เน้นอุตสาหกรรมหนัก	แต่เราคงไม่สามารถทิ้งสิ่ง
ที่ลงทุนทำาไปแล้ว	ดังนั้นโฟกัสของ	T	4.0	สรุปสั้นๆ	ว่า
จะมุ่งสู่	3	Smart	คือ	Smart	Industry/	Smart	City/	
Smart	People	คือ	เน้นในอุตสาหกรรมที่(จะ)เติบโต
และที่ควรส่งเสริมให้แข็งแกร่ง	พร้อมผลักดันให้ทั้งเมือง	
ชุมชน	และคน	ได้ใช้	และบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อ
ให้การบริหารจัดการดีขึ้น	ทั้งการผลิตและการบริการ	
(มุ่งสู่	Valued-Based	Economy;	เศรษฐกิจที่ขับ
เคลื่อนด้วยนวัตกรรม)

* Trend ของ Digital Lifestyle 
การตลาดเอง	ก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธี	ตามไลฟ์สไตล์
ที่เปลี่ยนไป	ทั้งนี้อาจารย์ได้วิเคราะห์และนำาเสนอ	
lifestyle	(6I)	ที่สืบเนื่องมาจากยุคดิจิตอลนี้	ได้แก่
# Intelligence: อะไรๆ	ก็จะไฮเทค	เชื่อมโยง	หรือ
ทำางานอัตโนมัติ	โดยผู้ประกอบการต้องเน้นให้ใช้ได้ง่าย
# Integration: ใช้หลายอุปกรณ์พร้อมกัน	(ในจอ
เดียวกัน)/	ใช้	Virtual	&	Augmented	Reality	(VR	&	
AR)	นำามาใช้เกี่ยวกับเรื่อง	Experential	Marketing	ได้
ดีขึ้น	
# Isolation:	ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัวลดลง	
และหลายๆคนมีความสุข	และทุ่มเท	กับการได้รับการ
ยอมรับบนโลกออนไลน์	ที่เป็นตัวตนสมมติ	เช่น	ภูมิใจที่
เป็นนักสืบพันทิพย์	ยิ่งเพิ่มการแยกตัว	อย่างไม่รู้ตัว	
# Irrationality: emotion	กำาลังจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจมากกว่า	function	เช่น	ข้าวต้มที่ไม่มีป้าย
อธิบาย	VS	ข้าวต้มที่มีป้ายเขียนว่า	สูตรลับคุณย่า	คน
กินกลับรู้สึกว่า	สูตรลับอร่อยกว่า!	(ดูเพิ่ม	Behavioral	
Economics;	อจ.คณิสร์	เสริมว่าเรื่องนี้ใช้	อธิบายถึง
สาเหตุของ(หุ้น)	การขายหมู-ติดดอย-ตกรถ	อีกด้วย)
# Integrity: เพราะการแชร์มันเร็วมาก	(โดยเฉพาะ
เรื่องไม่ดี)	การสืบค้น	ข้อมูลทำาได้ลึก	ทำาให้องค์กร(ต้อง)	
มีคุณธรรม	จริยธรรม	และความโปร่งใสมากขึ้น	
# Inner-Mind:	ผู้คนจะแสวงหาเรื่องของสมาธิ	
ธรรมมะ	ความสงบภายในใจมากขึ้น	

Financial Services 
in the Digital Age 
โดย อาจารย์ ดร.คณิสร์ แสงโชติ

*Digital Trends that Impact Financial 
Services
“World	Economic	Forum”	ได้แบ่งบริการทางการ
เงินเป็น	6	กลุ่ม	คือ	*Payment	*Insurance 
*Deposit& Lending	*Capital Raising 
*Investment Management 	*Market 
Provisioning	ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยี	ส่ง
ผลต่อภาคการเงิน	ขอยกมา	3	ด้าน	 คือ 1)	เกิดช่อง
ทางการจ่ายชำาระใหม่ๆ เช่น	โมบายเพย์เมนท์,	อินทิ
เกรเตท	บิลลิ่ง,	สตรีมมิ่งเพย์เมนท์		2)	การลงทุน	จะ
เกิดหุ่นยนต์	ที่บริหารจัดการเงินทุนได้	ซึ่งจะแม่นยำากว่า	
เร็วกว่า	ในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล	(เรื่อง	Big	
Data	&	Machine	Learning)	และ	3)	บริษัทประกัน
เข้าถึงและมีข้อมูลของลูกค้ามากขึ้น	(เช่น	ข้อมูลจาก
กล้องหน้ารถ)	มาคำานวณเรื่องความเสี่ยง	จึงสามารถ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะ
ตัวบุคคลได้ดีขึ้น	

และอีก	key	trend	ที่น่าสนใจมากๆ	คือ	Blockchain	
พูดสั้นที่สุด	บล็อกเชน	คือ	“ระบบการจัดการฐาน
ข้อมูล”	โดย“คำาขอ/	ธุรกรรมใหม่”	จะถูกส่งไปยังทุกๆ	
เครื่องในเครือข่าย	แล้วเครือข่ายจะตรวจสอบประมวล
ผล	เมื่อพบว่า	“ชุดข้อมูลที่ถูกบันทึกก่อนหน้า”	ของ
เครื่องผู้ส่งคำาขอ	มีข้อมูลที่ตรงกัน	“คำาขอ/	ธุรกรรม
ใหม่”	นั้นก็จะสำาเร็จ	จากนั้นข้อมูลใหม่นี้	ก็จะถูกนำาไป
ผูกต่อท้ายกับชุดข้อมูลฯ	เก่า	อย่างถาวร	แก้ไขไม่ได้	

ดังนั้นบล็อกเชน	จึงเป็นการกระจายผู้เก็บข้อมูล	
(decentralized)	ที่โปร่งใส	เพราะทุกคนเห็นข้อมูล
ทั้งหมด	ปลอดภัย	(ไม่สามารถแก้ข้อมูลได้ง่ายๆ	เพราะ
มีระบบป้องกันและต้องแก้ที่เครื่องอื่นๆ	ใน	network	
ด้วย)	ส่วนการประยุกต์ใช้อื่นๆ	นอกจากการเงิน	ขอ
อนุญาตให้ไปดูเพิ่มเติม (คำาค้น)	*techsauce	เข้าใจ	
blockchain	ใน	5	นาที	*Tedtalk	Dan	Tapscott	
blockchain	

Strategy and Game Plan for Digital 
Disruption 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์ 

* 6 Disruptive Megatrend (2016)	หลาย
เรื่องไม่ได้เป็นสิ่งใหม่	แล้วมันก็	“ส่งผลกระทบ”	กับผู้
เล่นรายเดิมแล้ว	มากน้อยแล้วแต่อุตสาหกรรม	(เช่นการ
เกิด	business	model	แบบใหม่ๆ)	ดังนั้นเราจะปรับ
ตัว	ปรับใช้กับธุรกิจเราอย่างไร?	A)Technology 
Change: IoTs, VR, AR, AI, Robotics	ไม่ใช่
สิ่งไกลตัวอีกต่อไป	เพราะต้นทุนเทคโนโลยีที่ถูกลง	
และ	machine	learning	ที่ก้าวหน้า	B)Industry 
Convergence:	การร่วมมือกันข้ามอุตสาหกรรม/	
หนึ่งแบรนด์	ไม่ทำาอย่างเดียว	C)Sustainability: 
องค์กรควรร่วมสร้างความยั่งยืนต่อสังคมและโลก	(UN	
มุ่งสู่	17	Goals)		D)Urbanization &Social 
Status:	ความเป็นเมืองที่เพิ่มขึ้น	จึงเกิดกลุ่มลูกค้า
ใหม่	เช่น	Mass-tige	ใช้ของดีหรู	แบบราคายังจ่ายไหว,	
Mass-clusive	ไม่ต้องหรูแต่ต้องมีความ	exclusive		
E)Demographic Disparity: ไม่ว่าจะเป็น	เรื่อง
คนสูงวัยเพิ่มขึ้น/	เพศ	(เช่น	LGBT)	&เรื่อง	Genต่างๆ	
ซึ่งมีความต่างทั้งทัศนคติ	และ	lifestyle	(Gen	Z	จะเข้า
ทำางานแล้วนะ!)	

*	การเล่นเกม	กับผู้ที่มา	Disrupt	เรา	
อาจารย์พสุ	ชี้ให้เห็น	6	ทาง	ที่เป็นไปได้	คือ	
# ปิดกั้น ไม่ให้ผู้เล่นใหม่เข้ามาแทนที่ได้	
# เก็บเกี่ยว ในช่วงที่ยังสามารถทำาได้เต็มที่	
#	ลงทุน ในลู่ทางที่มีโอกาส/	ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่	
ที่มากระทบเรานี่แหละ	
#	ต่อสู้ คิดหาวิธีการใหม่ๆออกมาสู้	
#	หลบเลี่ยง ไปยังส่วนอื่นๆที่ยังมีช่องว่าง	
#	ถอยหนี ออกจากตลาดนี้ไปเลย
 
สุดท้าย	อาจารย์ฝากสองสิ่งที่ธุรกิจ/	องค์กรควรมี	คือ	
Early	Warning	System	และ	Plan	for	Alternative	
Future	รู้ตัวเร็ว	มีแผนรองรับ	(พร้อมลงมือทำา!)
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