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สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ มากมายในปี 2560 เพื่อประโยชน์แก่นิสิตเก่า 

เอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งสังคมและประเทศชาติ อาทิ กอล์ฟการกุศล, Drive Award 2017 & JUMC STAR 

2017, JUMC WoW 4, JUMC WoW 5, JUMC NEXT 12, การประกาศเกียรติคุณนิสิตเก่าดีเด่น 35 ปี MBA Chula, งาน Reunion, การปรับปรุงโถง 30 ปี  

MBA Chula รวมถึงกิจกรรมล่าสุดที่ร่วมกับ Exec. รุ่น 31 เดิน-วิ่ง 35 ปี เอ็มบีเอ จุฬาฯ เพื่อสภากาชาดไทย

ต้องขอขอบคุณกรรมการสมาคมฯ ทุกท่านที่ร่วมกันจัดกิจกรรมสำาคัญในคร้ังน้ี และขอบคุณคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

หลกัสตูร MBA Chula ทีส่นับสนุนการดำาเนินกจิกรรมของสมาคมฯ ดว้ยดตีลอดมา และขอขอบคณุนิสติเกา่และนิสติปจัจบุนั รวมถึงผูส้นับสนุนจากหน่วยงานตา่งๆ  

ที่ให้สมาคมฯ สามารถดำาเนินกิจการดังกล่าวสำาเร็จเรียบร้อยสมดังเจตนารมณ์ทุกประการ

ในวาระข้ึนปีใหม่ 2561 ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้ทุกท่าน มีความสุข ความเจริญ สมหวังในสิ่งปรารถนา และมีกำาลังใจในการทำาสิ่งดีๆ  

ร่วมกันในปีใหม่ที่กำาลังจะมาถึงข้างหน้านี้ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป

คุณชาติชาย	พยุหนาวีชัย
นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แม้จะมีหลายสิ่งเกิดขึ้นระหว่างทาง แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในสมาคมฯ ก็ทำาให้ปีนี้

จบลงอย่างสวยงาม สำาหรับปีหน้า ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงยังคงมีอยู่ แต่ก็เชื่อเหลือเกิน

ว่า การเปลี่ยนแปลงนั้นจะก่อให้เกิดสิ่งที่ดีและสวยงามกว่าที่ผ่านมา

 

ในวาระขึ้นปีใหม่นี้ ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำานวยพรพี่ๆ น้องๆ ชาวเอ็มบีเอ จุฬาฯ ให้มีสุขภาพ

แข็งแรง ประสบความสำาเร็จในสิ่งที่ปรารถนา และขอให้เป็นปีที่ดีมากๆ สำาหรับทุกคนค่ะ แล้วพบ

กันใหม่ในปีหน้าค่ะ 

หากมองย้อนกลับไปในหน่ึงปีที่กำาลังจะผ่านไปน้ี นับได้ว่าเป็นอีกปีที่ได้

บันทึกเหตุการณ์สำาคัญๆ ทั้งงานครบรอบ 35 ปีหลักสูตรเอ็มบีเอ และ 

งานครบรอบ 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำาหรับทางสมาคมฯ เอง  

ก็มีการจัดกิจกรรมดีๆ อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการริเร่ิมสิ่งใหม่ อย่างการ

จัดมอบรางวัล Drive Award ซึ่งเป็นอีกก้าวที่ยกระดับเอ็มบีเอ จุฬาฯ  

ให้มีบทบาทมากขึ้นในระดับสังคม

ดงัคำากลา่ววา่ Time Flies เผลอแปบ๊เดยีวก็จะหมดป ี2017 แลว้ โดยสว่นตวั 

ยงัรู้สกึเหมอืนเพิง่มารับหน้าที ่บ.ก. MBA Alumni Magazine เมือ่ไมน่านมาน้ี 

เลยครับ ช่วงที่ผ่านมา สมาคมฯ ก็ได้มีกิจกรรมดีๆ มากมาย ทั้ง Reunion 

35 ปี ที่ได้เห็นศิษย์เก่าดีเด่นทั้ง 9 ท่าน รวมถึงความสนุกสนาน เฮฮากัน 

ระหว่างศิษย์เก่าแต่ละรุ่น ยังมีงานเดิน-วิ่งเพื่อสภากาชาดไทย ซึ่งจัดเป็น 

ครั้งแรก ซึ่งผมมั่นใจว่า ในปี 2018 จะมีกิจกรรมดีๆ ใหม่ๆ อีกมากมาย

ให้พี่น้องชาว MBA Alumni เข้ามาร่วมสานสัมพันธ์กันครับ

สดุทา้ยน้ี ผมขออวยพรพีน่อ้งชาว MBA Alumni และครอบครัว ขอใหม้คีวามสขุยิง่ๆ ข้ึนไปในปหีนา้ 

การงานประสบความสำาเร็จก้าวหน้า สุขภาพแข็งแรง หวังส่ิงใดขอให้ได้ตามท่ีปรารถนาทุกประการครับ
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กองบรรณาธิการ
He Said & She Said # 15

ภาพจากปก
การเติบโต การขยายผลลัพธ์ ความคิดสร้างสรรค์ ภายในหลักสูตรเอ็มบีเอ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอด 35 ปี และการเติบโต
ของสมาคมนิสิตเก่า เอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อเนื่อง เข้มแข็ง และถือเป็นของขวัญ เป็นการส่งความสุข ให้กับสมาชิกสมาคมฯ 
นิสิตปัจจุบัน คณาจารย์หลักสูตรฯ และเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ จนถึงผู้อ่านทุกท่าน
 

รูปแบบและภายในออกแบบโดย : คุณป๊อบ-วิบูลย์ ติรมงคล (MBA Exec.21)

จัดวางกราฟิกและอาร์ตเวิร์กโดย : คุณต้อม จงชนะ แย้มเกษร (Cyberprint Group)
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2017

งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ เป็นงานมหกรรมศิลปะท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุด 

ในโลก เปรียบเทียบได้ว่าเป็นเวทีโอลิมปิกของงานศิลปะที่ศิลปินจากทั่วโลกใฝ่ฝันที่จะนำาผลงานของตัวเอง  

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานโชว์แต่ละครั้ง เวนิส เบียนนาเล่ 2017 จัดขึ้นที่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี  

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม – 26 พฤศจิกายน 2017 ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 57 โดยจะจัดติดต่อกันทุกๆ 2 ปี

เวนิสเป็นเมืองที่สวยงาม เมืองในฝันของ 
นักเดินทางจากทุกมุมโลก การท่องเที่ยวที่เวนิสใช้การ
เดินเท้าเป็นหลัก และน่ังเรือชมเมืองเป็นคร้ังคราว ในช่วง
งานศิลปะนานาชาติ Venice Art Biennale 2017 เวนิส
จึงคลาคล่ำาไปด้วยนักท่องเที่ยวทั่วไป มีศิลปินและผู้ที่
ช่ืนชอบในงานศิลปะจากท่ัวโลกมารวมตัวกันบนเกาะเล็กๆ 
แห่งนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2017  

ภาพรวมของงานเวนิส เบียนนาเล่ 2017 (Venice Art 
Biennale 2017) ในปีนี้ มีคอนเซปต์ของงานว่า ในทุกๆ 
พฤติกรรมมนุษย์ที่ได้แสดงต่อสรรพสิ่ง ไม่ว่าจะเป็น
มนุษย์ด้วยกันเอง สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ สิ่งแวดล้อม
ต่างๆ โดยที่พฤติกรรมนั้นถูกบ่มเพาะมาจากพื้นฐาน
ของครอบครัวเป็นสำาคัญ โดยภาพรวมอาจจะดูเป็นเรื่อง
เล็กๆ แต่มันเป็นปัจจัยหลักและสำาคัญมากต่อปฏิกิริยา
ในการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ และขยายออกไปสู่
วงกว้าง 

ถ้าเราสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลก ณ ปัจจุบันนี้ 
อาทิ ปัญหาความรุนแรง ปัญหาทำาร้ายกลุ่มสตรีและเด็ก 
การไม่เท่าเทียมกันของชนชั้นคนรวยและคนจน การ
ทารุณกรรมสัตว์ การขายแรงงาน หรือภาวะสงคราม 
ล้วนมีการซ่อนตัวของปัญหาท้ังแบบเปิดเผยและ ไม่เปิดเผย 
และส่งผลกระทบต่อจิตใจทั้งสิ้น เปรียบเหมือนกับกฎ
แห่ง Butterfly Effect ที่สามารถลุกลามใหญ่โต และก่อ
ให้เกิดปัญหาระดับโลกได้ ซึ่งพื้นฐานของการรับรู้นั้น มี
ที่มาจากจิตใจมนุษย์เป็นสำาคัญ สำาหรับงานศิลปะในครั้ง
นี้ ต้องการให้ผู้ที่เข้าชมมีส่วนร่วมกับผลงานทางศิลปะ 
เพื่อให้เกิดข้อคิดของการพึงระวังทำาร้ายจิตใจมนุษย์ด้วย
กันเอง หรือแม้กระทั่งสัตว์ และสรรพสิ่งที่ล้วนเกี่ยวข้อง
กับชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ ‘จงพึงระวังการทำาร้ายจิตใจ
ตัวเองและผู้อื่น’

โซนท่ีน่าสนใจท่ีสุดคือโซน Arsenale เป็นบริเวณท่ีในอดีต
เคยใช้เป็นฐานทัพเรือและอู่ซ่อมเรือของเกาะเวนิส  
มีอาคารโกดังเก่าอิฐสีแดง หลังคาไม่สูงมาก เหมาะกับ
การใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะชั่วคราวได้อย่างสวยงาม
ลงตัว มีโกดังเก่าหลายหลังเชื่อมต่อกันเป็นแนว ทำาให้
การเดินชมงานศิลปะในอาคารสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า 
เกิดความสุนทรีย์ยิ่งนัก ผลงานที่นำามาจัดแสดงในโซน 
Arsenale มีทั้งผลงานที่เป็นพาวิลเลียนในนามประเทศ

เป็นบางส่วน และส่วนใหญ่จะเป็นการนำาผลงานของ
ศิลปินจากทั่วโลกมารวมกันจัดแสดงเป็นกลุ่มๆ ตาม
คอนเซปต์ของงาน นำามาจัดแสดงอย่างสวยงาม 
น่าติดตาม ทำาให้การเดินชมงานในโซนน้ีได้อรรถรส (ฟิน) 
เป็นอย่างมาก

นอกจากโซนจัดงานใหญ่ๆ แล้ว ภัณฑารักษ์หลายคน
เลือกที่จะจัดแสดงงานตามตึกเก่าต่างๆ รอบเมือง  
ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รอบเกาะเวนิส ศิลปิน
เกือบทุกคนไม่ได้เน้นพูดถึงความงามของศิลปะประจำา
ชาติของตัวเองเลย จะเสนอมุมมองประเด็นของสังคม
ที่นำามาเสนอผ่านผลงานศิลปะให้ผู้เข้าชมเสพและสื่อ
ความหมาย โดยไม่ต้องมีเอกสารประกอบ อาทิ เรื่อง
ความไม่เท่าเทียม ความด้อยโอกาส ความทุกข์ ความสุข 
ความอดทน สิ่งต่างๆ ที่นำามาเสนอมีความร่วมสมัย 
และนำาเสนอด้วยชิ้นงานที่เป็น 3 มิติ จับต้องได้ มีภาพ
เคลื่อนไหว และเสียงประกอบ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการ Venice Design 
โดยภัณฑารักษ์อิตาลี ธีมจะเป็นการรวบรวมผลงานของ
นักออกแบบสาขาต่างๆ เช่น สถาปนิก มัณฑนากร  
นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และกราฟิกดีไซเนอร์ มีการ 
นำาเสนอนวัตกรรมใหม่ ผลงาน และความคิดสร้างสรรค์
ของนักออกแบบจากทั่วโลก ที่มาจากวัฒนธรรม 
อันหลากหลาย เพื่อแสดงศักยภาพของนักออกแบบ 
ที่สร้างสรรค์ผลงานในปัจจุบัน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของ
ผู้เข้าชมที่จะได้เห็นถึงการสร้างผลงานด้วยความชาญ
ฉลาดอย่างคาดไม่ถึง ในการใช้พื้นฐานในการสร้างความ
เช่ือมโยงกับทุกส่ิงรอบตัวในชีวิตประจำาวัน เพ่ือเพ่ิมการ
รับรู้ของงานออกแบบที่ส่งผลต่อการดำารงอยู่ของมนุษย์

54



พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ
คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำาปี 2560 และพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่เอ็มบีเอ จุฬาฯ  

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารไชยยศสมบัติ 3  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Things Happened for Reasons

6



โดย คุณหมอจุ๊ย 
เศรษฐพงศ์ ศรีสุภรวาณิชย์

MBA Eng.2

Foodie Corner

SO, WE MEAT AGAIN!
สวัสดีครับพี่น้องชาว MBA Chula Alumni ใกล้จะจบปี 2017 แล้ว ซึ่งตามปกติ ช่วงเวลานี้ของปี จัดเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองครับ และแน่นอนว่า อาหารแห่งการ 
เฉลิมฉลองอย่างหนึ่งที่เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆ คนคือ Steak อาหารที่ดูเรียบง่าย แต่เปี่ยมด้วยรสชาติ และรสสัมผัสที่หลากหลาย มีทางเลือกให้ลิ้มลองมากมาย ทั้ง Cut 
ของเนื้อ วิธีการปรุง และระดับความสุก ยิ่งไปกว่านั้น Steak ไม่ได้ถูกจำากัดอยู่แค่เนื้อวัว ยังมีเนื้อประเภทอื่นๆ หรือแม้กระทั่ง ปลา ก็ยังจัดเป็น Steak ได้เช่นกันครับ

ปัจจุบัน กระแสของ Butcher Shop ในไทยจัดว่ามาแรงมากๆ โดยทางร้านจะเลือกเนื้อ แล้วนำาไปทำาการ Aging ด้วยกรรมวิธีเฉพาะของแต่ละร้าน จากนั้นให้ลูกค้าได้เลือก 
ชิ้นเนื้อให้ Butcher ได้ตัดแต่ง แล้วจึงนำาไปย่างให้ได้ตามที่เราต้องการ ต่างจากร้าน Steak แบบเดิมๆ ที่เลือกจากเมนูเป็นหลัก หรือร้าน Steak แนวใหม่ที่ใช้การปรุงแบบ 
Sous Vide ก็จัดเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเช่นกันครับ

Prime Restaurant
หากคุณต้องการเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษ
ต่างๆ Prime จัดเป็น Steakhouse ใน
ระดับ 5 ดาว ท่ีเพียบพร้อมท้ังบรรยากาศหรู
ริมแม่น้ำาเจ้าพระยา การบริการที่ยอดเยี่ยม 
Caesar Salad ที่คลุกสดๆ ข้างโต๊ะ โดย
ให้เราเลือกปรุงน้ำาสลัดตามใจชอบ รวม
ถึงการย่างในเตาฟืน ที่เราสามารถเลือก
ประเภทของไม้ เช่น Hickory หรือ Beer 
Soaked Oak เพื่อเสริมความหอมของ 
Steak ที่สั่งได้เช่นกันครับ

Arno’s Butcher and Eatery
ผู้ให้กำาเนิดกระแส Butcher’s Shop โดยคุณลุง Arnaud Carre ชาวฝรั่งเศส ผู้เป็น  
5th Generation Butcher ทั้งยังมีประสบการณ์ทำางานใน New York กับเชฟระดับโลก
อย่าง Anthony Bourdain จากนั้นคุณลุงก็เดินทางมาเมืองไทยด้วยความต้องการที่จะ
เปลี่ยนความเชื่อผิดๆเรื่องเนื้อ ของคนไทย โดยเอาสูตรลับประจำาตระกูลมา ‘บ่ม’ และ 
‘แล่’ เนื้อวัวไทย ให้มีความนุ่มและหอมหลังย่าง และเนื่องจากวัตถุดิบจากท้องถิ่น 
ทำาให้ราคาน่าคบหากว่าร้านทั่วๆ ไปครับ

      www.wongnai.com/restaurants/prime        Millennium Hilton เจริญนคร 

      0 2442 2000

El Gaucho Argentinian 
Steakhouse
ร้าน Steak สไตล์ Argentina แต่มีที่มา
จากประเทศ Slovakia ปัจจุบันมีหลาย
สาขาที่ประเทศไทยและเวียดนาม  
ในบรรยากาศย้อนยุคแบบดิบๆ ดูไม่เป็น
ทางการเกินไป จุดเด่นของร้านนี้คือ  
การย่างที่เรียกได้ว่า กรอบนอกนุ่มใน
อย่างแท้จริง พร้อมการเสิร์ฟที่เป็น
เอกลักษณ์บนจานอุ่นร้อน Steak ชิ้น
หนาๆ กินคู่กับซอสที่เป็นเอกลักษณ์ของ
อเมริกาใต้อย่าง Chimichurri ครับ

      th.elgaucho.asia       สุขุมวิท ซอย 19    

      0 2255 2864

      www.facebook.com/arnosbutcher        นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 20

      0 2678 8340

IL Fumo         www.ilfumo.co        0 2286 8833 Peko       www.facebook.com/pekokitchen       08 3542 3199

Le Cochon Blanc         www.lecochonblanc.com        0 2662 3814 Neil’s Tavern       www.neil.co.th        0 2256 6874

Le Boeuf       www.leboeufgroup.com       0 2672 1230

Love Me Tender Le Bistro
ร้านนี้อาจจะแตกต่างกับ Steakhouse ทั่วๆ ไปค่อนข้างมาก เพราะเขาเน้นอาหารที่ผ่านการ Sous Vide มาจาก
อเมริกา โดยเน้นเฉพาะเนื้อส่วน Ribs ที่มี Collagen เยอะ ทำาการ Sous Vide เป็นเวลากว่า 48 ชั่วโมง เพื่อให้ได ้
ความนุ่มและเป่ียมไปด้วยรสชาติ อาหารอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น หมู แกะ หรือปลา ก็ใช้การปรุงแบบ Sous Vide เช่นเดียวกัน
ครับ ข้อดีของการ Sous Vide คือสามารถใช้เนื้อที่ราคาไม่สูงมาทำาให้นุ่มอร่อยได้ ทำาให้ร้านนี้ราคาน่าคบหามากๆ ครับ

www.facebook.com/lmt.lovemetenderlebistro          TTN Avenue นางลิ้นจี่          0 2678 2048f

f

‘ร้านอื่น ๆ ที่น่าสนใจ’
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Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd.
12th Floor, Ramaland Bldg., No.952 Rama IV Road, Bangrak, Suriyawongse, Bangkok 10500   
Tel: +66 2 632 9292  |  http://www.hitachi.co.th

ร่วมงาน Byenior MBA Ex30
คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคม 

นิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ ร่วมงาน Byenior 

MBA Ex30 ซึ่งจัดโดย MBA Ex31  

ในธีม 007 For Your Eyes Only  

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560  

ณ โรงแรมพูลแมน จี สีลม

ร่วมงานมุทิตาจิต
คุณสุชาย พรศิริกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นตัวแทน สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ ร่วมงานมุทิตาจิต  

และมอบของที่ระลึกแด่ คณาจารย์และบุคลากรของ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ที่เกษียณอายุในปี 2560 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ อาคารไชยยศสมบัติ 3
Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd.

12th Floor, Ramaland Bldg., No.952 Rama IV Road, Bangrak, Suriyawongse, Bangkok 10500   
Tel: +66 2 632 9292  |  http://www.hitachi.co.th

Things Happened for Reasons
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ปิ๊ง! โปรเจค
กลุ่มนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ ร่วมจัดกิจกรรม ปิ๊ง โปรเจค คืนความรู้สู่ชุมชน

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงการ

ได้มอบทุนการศึกษา ตู้หนังสือ กับตัวแทนนักเรียน จากโรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง จ.สมุทรสาคร

ในวันที่ 24 กันยายน 2560

ร่วมแสดงความยินดีงานรับปริญญา
สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ จัดซุ้มแสดงความยินดีให้กับ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เอ็มบีเอ จุฬาฯ 

ท่ีเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการศึกษา 2559 

เม่ือวันท่ี 28 และ 29 กันยายน 2560 ณ โถง 30 ปี เอ็มบีเอ จุฬาฯ

Things Happened for Reasons
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Things Happened for Reasons

งาน 35th MBA Anniversary & Reunion Party  
ในวาระครบรอบ	35	ปี	ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ภายในงานได้มีการมอบรางวัล ‘35 ปี MBA จุฬาฯ ดีเด่น’ แก่นิสิตเก่า

จำานวน 9 ท่าน ที่ได้รับเลือกจากท่านคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ 

ยังเป็นการรวมตัวกันของนิสิตเก่าและนิสิตใหม่ ได้มาพบปะสัังสรรค์  

ในบรรยากาศของความสมัครสมานสามัคคี สนุกสนานกันอย่างเต็มที่  

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560  

ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  

Things Happened for Reasons

โชว์พิเศษจากหน้ากากซูโม่ (ลิเดีย-ศรัณย์รัชต์) The Mask Singer หน้ากากนักร้อง ซีซั่น 2

มินิคอนเสิร์ตของเจ้าของน้ำาเสียงไพเราะ ลิเดีย กับการเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ตัวจริง  

ที่ลงจากเวทีให้ผู้ชมได้ร่วมสนุกสนานกันอย่างเพลิดเพลิน

14 15



การส่งมอบโถง 30 ปี MBA จุฬาฯ  
ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เป็นประธานพิธี

โดยมี คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมฯ เป็นผู้ส่งมอบโถง 30 ปี MBA จุฬาฯ  

และยังมีคณะกรรมการสมาคมฯ คณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบครั้งนี้ด้วย

MBA สานฝันปันไออุ่น 
นิสิต MBA Ex30 ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ  

จัดกิจกรรม โครงการสร้างห้องน้ำาและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย  

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 

นิสิตเก่าดีเด่นทั้ง 9 ท่าน ขึ้นรับรางวัล ‘35 ปี MBA จุฬาฯ ดีเด่น’ 

เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณ

Things Happened for ReasonsThings Happened for Reasons
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 สัมภาษณ์โดย 
คุณเก่เก๋ ชลิดา เอกวิทยาเวชนุกูล  

MBA Eng.3
(เครดิต) ภาพโดย คุณปัตพงษ์ พฤกษศรีสกุล

Young Ex 19/1

Alumni Today

สวัสดีค่ะ ALUMNI TODAY ฉบับนี้ ถือเป็นการส่งท้ายปีที่
มีความพิเศษกว่าทุกฉบับที่ผ่านมานะคะ เพราะครั้งนี้ 
เราพามารู้จักกับผู้บริหารสาวเก่งสองคนที่ต่างก็จบ
เอ็มบีเอ จุฬาฯ และมีบทบาทในการช่วยเหลือสมาคม
นิสิตเก่าฯ ของเรามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
เร่ิมจากท่านแรก คือ คุณวนิดา พงษ์สุรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการสนามกอล์ฟ Green Valley Country Club 

คุณวนิดาบอกกับทางทีมว่า ตัดสินใจมาเรียน MBA  
Executive Program รุ่นที่ 9 ตอนอายุประมาณ 43 ปี 
เพราะรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่มาเรียนกันเยอะ และอยากอัปเดต
ตัวเอง ได้รู้จักเพื่อนใหม่ในแต่ละอาชีพ ได้สายสัมพันธ์
ความเป็นพี่น้องกลับมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยต่อยอดในเรื่อง 
ดีลการค้าและธุรกิจที่ทำาในเวลาต่อมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับป้ายโฆษณา 

ติดต่อคุณพรประภา คงไข่ 08 9760 7269

คุณวนิดาเล่าว่า แต่เดิมครอบครัวไม่ได้ทำาธุรกิจสนามกอล์ฟ แต่คุณพ่อมองการณ์ไกล เชื่อว่าธุรกิจนี้
จะไปได้ไกล คุณพ่อจึงตัดสินใจซื้อธุรกิจนี้จากเจ้าของเดิม แล้วส่งต่อความท้าทายนี้ให้กับคุณวนิดาที่
ต้องมาบริหารทั้งที่ขณะนั้นยังตีกอล์ฟไม่ได้ด้วยซ้ำา 

“ตอนแรกที่เราซื้อมา กิจการไม่มีกำาไร โครงสร้างเดิมมีการทุจริตและการรั่วไหลทางการเงิน เราต้อง
มานั่งดู นั่งศึกษาว่าของเก่าเป็นยังไง ต้องแก้ไขอะไรบ้าง เริ่มมาสะสางปัญหา และกำาหนดทิศทางใหม่
ของกิจการ เมื่อก่อนสนามกอล์ฟเป็นสนามปิด ค่าตีกอล์ฟค่อนข้างแพง เราก็ปรับราคาลดลง ให้คน
เข้าถึงง่ายขึ้น ทำาให้มีคนมาตีที่สนามเราเพิ่มขึ้น” 

จุดเด่นของ Green Valley Country Club คือ โลเคชันอยู่บนถนนบางนา-ตราด ไม่ไกลจากใจกลาง
เมืองกรุงเทพฯ และใกล้สุวรรณภูมิ มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 400 ไร่ เลย์เอาต์ของสนามกอล์ฟออกแบบ
โดย Robert Trent Jones Jr. ซึ่งเป็นนักออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับโลก 

แม้ว่าวันนี้กิจการสนามกอล์ฟจะเรียกได้ว่าอยู่ตัวแล้ว แต่คุณวนิดา
ก็ไม่หยุดพัฒนา โดยปีนี้ได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ คือ การขายพื้นที่
โฆษณาบนรถกอล์ฟ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อีกช่องทาง 

“เรามีรถกอล์ฟอยู่ประมาณ 200 คัน มีสมาชิกอยู่ 1,200 คน ไม่นับ
นักท่องเที่ยวหรือขาจร มีการออกรอบประมาณ 90,000 รอบต่อปี  
เรามองว่านี่เป็นโอกาส ไม่เฉพาะสำาหรับเรา แต่สำาหรับธุรกิจอื่น
ที่ต้องการเจาะลูกค้ากลุ่มนี้ แม้เราเพิ่งเริ่มได้ไม่นาน แต่ก็มีบริษัท
ติดต่อเข้ามา เป็นการสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่เรามีอยู่” 

สำาหรับผู้บริหารสาวสวยอีกท่านหนึ่งที่เราอยากแนะนำาให้รู้จัก คือ คุณสุภานัน  
เลิศเอกธรรม หรือ คุณณัณ จาก MBA Executive Program รุ่น 23 ค่ะ 

คุณณัณเล่าว่า ก่อนหน้าที่จะเข้ามาเรียนเอ็มบีเอ จุฬาฯ เธอจบปริญญาโทด้าน 
Physiology มาแล้วหนึ่งใบจากสถาบันแห่งนี้ 

“ถึงเราจะมีประสบการณ์ทำางาน แต่เราไม่มีหลักบริหาร เลยตัดสินใจมาเรียนการ
บริหารเพิ่มที่นี่ เรารักจุฬาฯ เพราะที่นี่ไม่ได้ให้ความรู้กับเราเท่านั้น แต่สอนเรา
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมด้วย นอกจากนี้ความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องยังเหนียวแน่นมาก
ตั้งแต่รุ่น 1 ถึงปัจจุบัน ใครทำาธุรกิจอะไรก็ช่วยเหลือกันจากใจ มาวันนี้เราก็กลับมา
ดูแลสถาบัน และส่งต่อสิ่งดีๆ ที่เราได้รับมาให้กับรุ่นต่อไป”

ปัจจุบันคุณณัณรับตำาแหน่ง Assistant Chairman ที่พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์  
ซ่ึงเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์แบบองค์รวม (Holistic Medical) ศาสตร์น้ีเป็นศาสตร์ 
Preventive Care คือการรักษาเชิงป้องกัน สิ่งที่ทำาให้คุณณัณหันมาสนใจศาสตร์นี้ 
เกิดจากคนในครอบครัวป่วยและเสียชีวิตจากโรคร้าย เธอจึงเริ่มศึกษาและพบว่า 
การรักษาในโรงพยาบาลหรือการกินยาต่างๆ มีผลข้างเคียงท่ีอันตรายกว่าท่ีคิด ต่อมา
เธอค้นหาว่าจะมีวิธีไหนมั้ยที่จะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงกับโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ได้ 
จนกระทั่งเธอมาพบศาสตร์การแพทย์แบบองค์รวมนี้ 

“เวลาเราป่วย เราเสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา ที่สำาคัญ มีใครสักคนป่วย ก็เหมือนเราป่วย
กันทั้งบ้าน ไปไหนไม่ได้ พอพี่มาศึกษาศาสตร์นี้ ถึงเข้าใจว่าทุกอย่างมันเกี่ยวพันกัน
หมด เขาถึงเรียกว่า Holistic Medical ซ่ึงถ้าเราสามารถหาสาเหตุเจอ เราแก้ได้ถูกจุด 
โรคทุกอย่างก็หายหมด แต่สิ่งที่พี่อยากเน้นกับทุกคนคือ ก่อนที่เราจะป่วย เราหัน
กลับมาดูแลตัวเองกันใหม่ดีมั้ย อย่าปล่อยให้ป่วย แล้วค่อยหาทางรักษาเลยค่ะ”

พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารแบงคอค เมดิเพล็กซ์ สุขุมวิท 42 
เปิดให้บริการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2552 โดยร่วมลงทุนกับวิลล่า เมดิก้า ประเทศเยอรมนี 
จัดตั้งคลินิกใหม่ที่เมืองบาเด็นไวเลอร์ ซึ่งรู้จักกันดีว่าเป็นเมืองสุขภาพของประเทศ
เยอรมนี ด้วยบรรยากาศท่ีห้อมล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ อยู่ในเขตป่าดำา 
เป็นแหล่งโอโซนที่สำาคัญของโลก และมีแหล่งน้ำาแร่บริสุทธิ์ที่ช่วยบำาบัดและฟื้นฟู
ร่างกายและจิตใจได้อย่างดี 

นอกจากที่กรุงเทพฯ และเยอรมนีแล้ว ทางพานาซียังได้ขยายออกไปในต่างจังหวัด 
โดยที่แรกที่เปิดให้บริการแล้วคือ Panacee Retreat and Relaxation Center -  
Khao Yai ท่ีต้ังอยู่ท่ามกลางเขาใหญ่ อากาศเย็นสบายตลอดปี เป็นการผสมผสานบริการ 
การแพทย์ของพานาซี และที่พักสไตล์ Tuscany ได้อย่างลงตัว พร้อมบริการอื่นๆ 
ไม่ว่าจะเป็นสนามกอล์ฟหรือคลับเฮาส์ ที่จะทำาให้คุณและคนในครอบครัวได้รีชาร์จ 
ทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะกลับไปรับมือกับวันทำางานได้อย่างเต็มที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ 0 2712 0333 

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 09.00-20.00 น.

ค่าป้ายโฆษณาบนหลังคารถกอล์ฟ

Package ราคา/คัน/เดือน 3	เดือน 6	เดือน 12	เดือน

รถกอล์ฟ	5	คัน 1,500 บาท 22,500 บาท 45,000 บาท 90,000 บาท

รถกอล์ฟ	10	คัน 1,200 บาท 36,000 บาท 72,000 บาท 120,000 บาท
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เรียบเรียงและสรุปโดย 
คุณกรณ์กันต์ (ตา)

MBA Exec.22
และทีม Marketing Oops!

“ “

“
“

“ “
“

“

35 ปี MBA จุฬาฯ ดีเด่น
ผ่านไปแล้วสำาหรับงาน ‘35th MBA Chula Anniversary & Reunion 2017’ ซ่ึงเต็มไปด้วยบรรยากาศของความอบอุ่น และช่ืนชมยินดี ในโอกาสท่ีหลักสูตร MBA CU ของเราครบรอบ 35 ปี ยนิดี
กับผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ‘35 ปี MBA จุฬาฯ ดีเด่น’ และงานคืนสู่เหย้าของชาว MBA CU ซึ่งทั้ง 9 ท่านที่ได้รับรางวัล ได้แสดงทัศนะในเรื่องของการรวมพลังขับเคลื่อนสังคม เป็น
ธงชัยผลักดันประเทศไปสู่ ยุค 4.0 ผ่านมุมมองและประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป ตามความเช่ียวชาญในสายอาชีพของแต่ละท่าน ลองมาฟังความเห็นส่วนหน่ึงของแต่ละท่านกันดูค่ะ

1.	คุณสนธิรัตน์	สนธิจิรวงศ์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์		
	 MBA	Regular	รุ่น	1

2.	คุณบัณฑิต	พงศาโรจนวิทย์	นายกสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย	และ 
	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เอสที	เท็กซ์ไทล์	จำากัด	และบริษัทในเครือ	 
 MBA Executive รุ่น 2 

3.	คุณสุวัฒน์	วสะภิญโญกุล	ประธานกรรมการบริหาร	 
	 บริษัท	สถาปนิก	49	เฮ้าส์ดีไซน์	จำากัด		
 MBA Executive รุ่น	5

4.	ดร.ธนพล	ก่อฐานะ	ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 
	 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	
 MBA Executive รุ่น 6

คุณสนธิรัตน์ กล่าวถึงความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตเก่ารั้วเอ็มบีเอ จามจุรีว่า มันคือ
ความภูมิใจ และความเป็นจุฬาลงกรณ์นั้นมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเรียน
เตรียมอุดมศึกษา รวมทั้งปริญญาตรีด้วย และการได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัลนิสิตเก่า
ต้นแบบก็ยิ่งภาคภูมิใจในความเป็น MBA Regular รุ่น 1 มากขึ้นไปอีก

ในส่วนของการทำาหน้าที่ในรัฐบาล ตนก็มองว่า รัฐบาลมีกรรมาธิการที่ต้องการบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศ ผลักดันด้านเศรษฐกิจให้ก้าวไปสู่ Thailand 
4.0 ซึ่งตนมองว่า MBA CU คือแหล่งผลิตบุคลากรชั้นหัวกะทิ หรือจะเรียกว่าชั้นครีมก็ได้ 
ตนจึงอยากจะเป็นสะพานเชื่อมให้นิสิตเก่าของเราได้เข้ามาช่วยงานรัฐบาลมากขึ้น ในส่วน
ของการเป็นกรรมาธิการต่างๆ และในส่วนของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมนี่เองที่
พวกเรานิสิตเก่า สามารถเข้ามาช่วยรัฐบาลได้เลย

คุณบัณฑิต กล่าวถึงการรวมพลังของนิสิตเก่า MBA CU ว่า เราจะเชื่อมโยงทุกคน ไม่ใช่
แค่ตัวเองหรือสมาคม MBA แต่รวมถึงคนรอบข้างทุกๆ คน ให้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน จากทั้งพี่ๆ เพื่อนๆ ชาว MBA CU เพราะนิสิตเก่าของเรา 
มีศักยภาพกันแทบท้ังส้ิน ดังน้ัน พลังของพวกเราน่าจะทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี
ต่อสังคมได้

คุณบัณฑิตยังได้ให้ความเห็นถึงการปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาธุรกิจว่า ปัจจุบัน
โลกพัฒนาเร็วมาก แต่ก่อนจะค้าขายผ้าทอ เราต้องมานั่งคุยกัน มานั่งจับผ้า แต่ปัจจุบัน
ทุกอย่างมันเป็นออนไลน์ เราต้องเตรียมข้อมูลต่างๆ ให้ผู้บริโภคเขาตัดสินใจซ้ือโดยท่ีไม่ต้อง
จับผ้าเหมือนแต่ก่อน และเร็วๆ น้ี เรายังเล็งเห็นการนำาเอาวัสดุ เช่น กล้วย สับปะรด บัว นุ่น 
เป็นเส้นใยธรรมชาตินำาไปขายยังตลาดโลก ผ่านกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับธรรมชาติ 
เรียกว่า Green Technology Zero Waste ซ่ึงม่ันใจว่าเป็นท่ีต้องการของตลาดโลกแน่นอน 
เพราะปัจจุบันมีแต่เส้นใยสังเคราะห์ทำาให้เหมือนธรรมชาติ แต่เราเอาของธรรมชาติแท้ๆ  
ไปขาย ซ่ึงน่าจะได้เปรียบกว่า

คุณสุวัฒน์ กล่าวถึงเหตุผลที่ได้รับรางวัลนี้ว่า ในชีวิตการทำางานนั้นได้คลุกคลีอยู่ใน
แวดวงสถาปนิกมาตลอด ซ่ึงตนเองก็เป็นหน่ึงในสภาสถาปนิกไทยด้วย ซ่ึงในส่วนน้ีตน
ก็ได้ทำาหน้าที่ให้กับสังคมค่อนข้างมากทีเดียว กอปรกับการเป็นนิสิตเก่า MBA CU  
ที่เมื่อจบแล้วได้ไปสร้างกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ มากมาย ดังนั้น คิดว่านี่อาจจะเป็น
หนึ่งเหตุผลที่ทำาให้ตนได้รับคัดเลือกในการเป็นนิสิตเก่าดีเด่นต้นแบบของ MBA CU 
นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของตนเองอย่างมาก

การเรียนของ MBA CU มีประโยชน์กับตัวเองมาก เพราะตัวเองนั้นรู้ลึกในเรื่องของ
ศาสตร์ของการออกแบบ เรื่องของสถาปนิกมากกว่า แต่พอได้มาเรียนรู้ด้านการ
บริหารจากที่นี่ ช่วยได้เยอะ โดยเฉพาะในการบริหารบริษัทของตัวเอง ซึ่งเราม ี
บริษัทลูกในเครือมากมาย จึงต้องอาศัยหลักในการบริหารจัดการค่อนข้างสูง การ
เรียน MBA ที่นี่ ช่วยให้รู้เรื่องการบริหารองค์กรได้ลึกซึ้งมากขึ้นทีเดียว ยิ่งทำาให้เรา
รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นนิสิตเก่าของ MBA CU อย่างมาก

ดร.ธนพล กล่าวถึงความยินดีที่ได้รับรางวัลว่า รู้สึกดีใจ และเป็นเกียรติ ขอขอบคุณ
คณะกรรมการทุกคนมากๆ ที่เลือกมอบรางวัลนี้ให้กับผม ขอบคุณ MBA CU  
ที่ทำาให้ผมมีความสามารถมากขึ้น มีความเข้าใจภาพธุรกิจทั้งมหภาคและจุลภาค  
มีศักยภาพมากขึ้น มีการสร้างสรรค์แนวคิดการทำางานที่มีระบบ ขั้นตอน การ
วางแผน แนวทางการวางยุทธศาสตร์ และการนำาวิชาความรู้พื้นฐานที่ผู้บริหารควร
จะต้องมีอย่างยิ่ง มาใช้ในการทำางานและสร้างเสริมศักยภาพในการแข่งขัน นอกจาก
นี้ยังได้เพื่อนที่ดี ที่ช่วยส่งเสริมช่วยเหลือกันมาจนปัจจุบัน และตนหวังว่าการได้
รับรางวัลครั้งนี้จะเป็นการให้กำาลังใจแก่คนรุ่นหลัง ทำาให้เรามีศักยภาพมากขึ้น 
สอดคล้องนโยบาย Thailand 4.0

การทรานส์ฟอร์เมชั่น	 4.0	 นับเป็นความจำาเป็นที่เรียกว่า	 
The	 Must	 เลย	 ของประเทศ	 เพราะเราต้องนำาพาประเทศ 
ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก	ดังนั้น	 จากนี้ไปเราจะต้อง
ดงึศกัยภาพของคน	MBA	CU	เขา้มาชว่ยกนัขบัเคลือ่นประเทศ
ให้มากขึ้นให้ได้	

ดังนั้น	 การปรับตัวที่สำาคัญ	 คือเราต้องพัฒนาบุคลากร 
ของเราให้สามารถแข่งขันได้กับทุกสิ่ง	 แข่งขันทั้งกับตัวเอง	
และคู่แขง่	โลกเปลีย่นเรว็แค่ไหน	เราตอ้งเรยีนรูแ้ละเตรยีมตวั 
ให้พร้อมให้ได้

กับเรื่องของการนำาเทคโนโลยีเข้ามาบริหารธุรกิจ	 ในส่วน
ของตนที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและเป็นสถาปนิก	 
มองว่าสำาคัญอย่างมาก	 เพราะในยุคที่เทคโนโลยีก้าวล้ำาไป
มากนั้น	 ตนคิดว่าเราก็ควรที่จะเรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือ
ใหม่ๆ	เพื่อมาใช้ในการทำางาน	เพราะนอกจากจะช่วยให้การ
ทำางานง่ายขึ้นแล้ว	 ก็เป็นการลดค่าใช้จ่าย	 ลดต้นทุนได้ 
อีกด้วย	ดังนั้น	 การทรานส์ฟอร์เมชั่นของประเทศไทยเพื่อ 
ก้าวสู่สังคม	4.0	กำาลังมาแล้ว	ทุกคนควรที่จะต้องเรียนรู้
และการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรับมือและตั้งรับให้ดี

นอกจากนี้	 ในฐานะนิสิตเก่า	 คิดว่าการจะดึงศักยภาพ 
ของตนและนิสิตเก่าท่านอื่นๆ	 มาร่วมผลักดันประเทศไปสู่
การพัฒนาตามนโยบาย	4.0	ได้นั้น	นับเป็นเรื่องที่ดี	เพราะ
พวกเราทุกคนมีความเหนียวแน่นอยู่แล้ว	 และเราจะช่วย 
ส่งเสริมกันและกันตลอดเวลา	 ฉะน้ัน	 ความเหนียวแน่นนี้
จะทำาให้เราพัฒนาศักยภาพของเรา	 และนำาไปสู่การพัฒนา
ประเทศได้
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5.	ภก.ธนากร	อุ่นปิโยดม	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	แอโรแคร์	จำากัด	 
	 และ	บริษัท	อินแพคฟาร์มา	จำากัด	
	 MBA	Executive	รุ่น	8

คุณธนากร กล่าวถึงความเข้มข้นของเลือดสีชมพูว่า ความเป็นจุฬาฯ 
มันอยู่ในสายเลือดของตนเลย ตั้งแต่เรียนเตรียมอุดมศึกษา จนถึง
เรียนปริญญาตรี แล้วก็ยังเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของมหาวิทยาลัย
ด้วย เรียกว่ามีเลือดสีชมพูมาโดยตลอด พอเรียนจบตอนนั้นก็ยัง
ทำางานในบริษัทอยู่ แต่ก็มีแรงบันดาลใจว่าเราน่าจะมีวิชาเรื่องการ
บริหารจัดการเข้ามาเสริมด้วย ก็เลยมีความคิดว่าจะต้องเรียนต่อ  
ซ่ึงตอนน้ันก็อายุค่อนข้างเยอะแล้ว แต่คิดว่าการเรียนไม่จำากัดเร่ืองอายุ 
ถ้าเราใฝ่ที่จะเรียนรู้ จึงตัดสินใจเรียน MBA CU

ในเรื่องการชักชวนเพื่อนๆ นิสิตเก่ามาร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ  
ตนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะว่านิสิตเก่า MBA CU เป็นบุคคล
ที่เก่ง มีความสามารถ หลายคนก็เป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐ
และเอกชน ถ้ามีโอกาสได้ออกมาทำาอะไรร่วมกันเพื่อสังคมน่าจะเป็น
เรื่องที่ดี โดยที่แต่ละคนก็ช่วยเหลือกันในส่วนที่ตัวเองถนัดและ 
มีความสามารถ คนละไม้คนละมือก็จะช่วยขับเคลื่อนประเทศให้
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้

เรยีนไปเรยีนมาจนเข้าใจมากข้ึน	และเกดิความคดิ 
ว่าทำาไมเราไม่เปิดบริษัทของตัวเองดู	 ซึ่งก็ได้ 
ใชว้ชิาความรูจ้าก	MBA	CU	มาใช้ในการบรหิาร 
ธุรกิจ	 เปิดบริษัทยาของตัวเอง	 ไม่ว่าจะเป็น	
ด้านเมเนจเมนต์	 โอเปอเรชั่น	 และไฟแนนซ์	 
จนเจริญก้าวหน้า	 ธุรกิจก็เติบโตและมีกำาไร
ทุกๆ	ปี	ก็ต้องขอบคุณสถาบันแห่งนี้ที่สร้างให้
ผมมีทุกวันนี้ได้

6.	คุณสุทธิ	สุขบุญทิพย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 
	 บริษัท	ไทยโอโนโน่	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทในเครือ	
	 MBA	Executive	รุ่น	9

คุณสุทธิ กล่าวถึงเรื่องของการรวมตัวของนิสิตเก่าเพื่อขับเคลื่อนสังคมในยุค
ดิจิทัลนี้ว่า ส่วนตัวคิดว่าสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และ 
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถช่วยในการผลักดันพัฒนาสิ่งต่างๆ 
ให้ไปในแนวทางของโลกยุคดิจิทัลได้ เพราะทุกวันนี้ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปแล้ว 
ถ้าเป็นไปได้ อยากให้นิสิตเก่าและจุฬาฯ จัดคอร์สที่ได้รวมตัวกันบ่อยๆ เพื่อ
ดึงคนเก่าๆ ทั้งหลายได้กลับมารวมตัวกัน ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์และความรู้ 
เพื่อที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถกันต่อไป

ส่วนสิ่งที่อยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่ที่กำาลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ MBA 
จุฬาฯ คุณสุทธิบอกว่า การศึกษาที่นี่มีความรู้ต่างๆ ให้มากมาย แต่การศึกษา
ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน หรือในมหาวิทยาลัย อยากให้ทุกคนสังเกต เรียนรู้  
จากการศึกษานอกห้องเรียน แล้วนำาประสบการณ์มาแชร์ มาแบ่งปันกับคนอื่น
ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

โลกเปลี่ยนเร็วมาก	ในฐานะผู้บริหารแล้ว	เราต้องคอย
ติดตามข่าวสารเทคโนโลยีต่างๆ	เพราะในปัจจุบัน	Startup 
เกิดขึ้นเยอะมาก	 ซึ่งในส่วนนี้ผู้บริหารต้องให้ความ
สำาคัญและความสนใจเป็นอย่างมาก

7.	ดร.อนุรักษ์	เรืองรอบ	ผู้จัดการสำานักพัฒนาเศรษฐกิจ 
	 และสัมมาชีพชุมชน	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)	
	 MBA	Executive	รุ่น	17

8.	ภก.สุวิทย์	งามภูพันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 
	 บริษัท	บางกอกแล็ป	แอนด์	คอสเมติค	จำากัด
	 MBA	Executive	รุ่น	18

9.	นพ.ธนกฤต	จินตวร	รองผู้อำานวยการด้านการแพทย์	โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์	
	 MBA	Executive	รุ่น	22

ดร.อนุรักษ์ กล่�วถึงก�รรับร�งวัลอันทรงเกียรตินี้ พร้อมพูดถึงแนวคิดก�รร่วมกันขับเคลื่อน

สังคมว่� รู้สึกดีใจและภูมิใจม�กที่ได้รับเกียรติให้ได้รับร�งวัลนิสิตเก่�ต้นแบบจ�ก MBA CU  

คิดว่�สิ่งที่ทำ�ให้ได้ร�งวัลนี้ เพร�ะตลอดชีวิตก�รทำ�ง�น ตนจะทำ�ง�นในระดับร�กหญ้�เพื่อ

ชุมชนม�ตลอด โดยได้ใช้ทักษะคว�มรู้คว�มเข้�ใจในธุรกิจ และเครือข่�ยนักบริห�ร ขย�ยผล 

สู่ก�รเชื่อมโยงภ�คธุรกิจที่มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ทำ�ให้คิดว่�ตรงนี้ท�งสถ�บันน่�จะมองเห็น 

คว�มสำ�คัญกับประช�คมร�กหญ้� จึงคิดว่�คนที่ทำ�ง�นด้�นนี้น่�จะไปเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นๆ 

ให้ลงม�ทำ�ง�นให้กับภ�คชุมชนม�กขึ้น

คุณสุวิทย์ กล่าวถึงความสำาคัญของการเรียนด้านบริหารที่สามารถผลักดันเศรษฐกิจ
ว่า ด้วยความที่ตนเองเป็นเภสัชกร ซึ่งในปัจจุบันก็กำาลังพัฒนาในเรื่องของสมุนไพร
ไทยอยู่ แต่คือความรู้ของการเรียนเภสัชฯ มันก็คือความรู้ในอีกแขนงวิชาชีพหนึ่ง 
แต่ศาสตร์ในการบริหารธุรกิจก็เป็นอีกวิชาชีพหนึ่งซึ่งแตกต่างกัน กับการได้มาเรียน 
MBA ทำาให้ตนได้รับความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ ทำาให้บริหารบริษัทมาจนทุกวันนี้
ได้สำาเร็จ และทำาให้เราต่อยอดธุรกิจด้านยาได้ด้วย Connection ที่เหนียวแน่น  
ท่ีสำาคัญคือสามารถเป็นแรงในการผลักดันประเทศไปตามนโยบาย 4.0 ได้อย่างม่ันใจ

คุณหมอธนกฤต ให้ความเห็นเรื่องการศึกษาด้านบริหาร กับการทำางานแพทย์อย่าง
น่าสนใจว่า ต้องขอบคุณคณะกรรมการของ MBA CU ที่กรุณามอบรางวัลนี้ให้ กับ
การเรียนหลักสูตรของ MBA CU ตนได้นำามาปรับใช้กับการบริหารงานโรงพยาบาล
มากเลยทีเดียว เพราะองค์ความรู้ทางแพทย์ที่เราเรียนมาอาจจะไม่พอในการบริหาร
งาน เพราะต้องเปลี่ยนจากการดูแลผู้ป่วยเป็นรายๆ มาสู่การดูแลผู้ป่วยและญาติ
จำานวนมาก รวมไปถึงการบริหารบุคลากรและบริหารธุรกิจในภาพใหญ่ ดังนั้น  
เมื่อได้เรียนกับทางสถาบันก็นำามาใช้ในการบริหารได้ผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
รวมทั้งได้นำาไปใช้กับงานภาคประชาสังคมและงานอาสาสมัครต่างๆ ที่ผ่านมา

“

“ “
“

“ “

ในส่วนของการเรียนกับสถาบัน	 MBA	 CU	 มีส่วนช่วยตน 
อย่างมากเลย	 เพราะเราได้นำาความรู้เรื่องการบริหารองค์กร 
ไปใช้กับคนในชุมชน	 ใช้ความรู้ด้านไฟแนนซ์และมาร์เก็ตติ้ง 
ไปแนะนำาให้คนในชุมชนได้นำาไปใช้กับสินค้าผลิตภัณฑ์ของเขา	 
เพิ่มศักยภาพให้กับพวกเขาได้	รู้สึกขอบคุณสถาบัน	MBA	CU	 
อย่างมากที่เห็นความสำาคัญในส่วนภาคชุมชนแบบนี้

ถา้ไมม่คีวามรูจ้าก	MBA	จฬุาฯ	กอ็าจทำาให้การบรหิารธุรกจิ
บรษิทัยาของผมเปน็เรือ่งยาก	เพราะเราเรยีนมาแต่เรือ่งยา	
เรือ่งของสมนุไพร	ยิง่ทกุวันนี้โลกหมนุเปลีย่นอยา่งรวดเรว็	
ถ้าเราไม่เรียนรู้และปรับตัวสร้างตลาดนิชให้เป็นตลาดแมส	
ก็คงดำาเนินธุรกิจได้ยาก	 โดยเฉพาะกับธุรกิจพืชสมุนไพร 
ทีค่นมองว่าเปน็เรือ่งโบราณ	แต่เมือ่ได้รบัความรูจ้าก	MBA	 
ก็ทำาให้เราปรับตัวเข้ากับโลกดิจิทัลได้เร็วขึ้น	 เข้ากับการ 
เปลี่ยนแปลงของโลกได้ดีขึ้น	 ซึ่งผมมองว่าสำาคัญมาก
สำาหรับนักธุรกิจในปัจจุบัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยตอนน้ีกำาลังก้าวสู่การเป็น	
Medical	Hub	ท่ีท่ัวโลกบินมาหาเรา	เพราะการแพทยข์องเรา 
ก้าวหน้าไปมาก	และค่ารักษาพยาบาลที่สมเหตุสมผล	และ
ที่สำาคัญก็คือบริการประทับใจคนต่างชาติ	ทำาให้ธุรกิจการ
ให้บริการทางการแพทย์ของเราเติบโตแบบก้าวกระโดด
มากทีเดียว	 ดังนั้น	 จึงจำาเป็นที่ผู้บริหารในหลายๆ	 สาขา	 
รวมท้ังดา้นการแพทย	์ควรท่ีจะเสรมิสรา้งศกัยภาพความรู ้
ทางดา้นการบรหิารไว้กเ็ปน็เรือ่งทีด่	ีเพือ่ให้กา้วทนัตอ่การ
เปลี่ยนแปลงของโลกในการ	Transformation	4.0
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ผมมีโอกาสได้ไปร่วมงานประกาศรางวัล Priceza 
E-commerce Awards 2017 ได้ฟังข้อมูล อินไซต์์และ
เทรนด์น่าสนใจหลายอย่างเก่ียวกับอีคอมเมิร์ซไทย  
นำาบางส่วนเกี่ยวกับ ‘เงินไม่สด’ หรือเงินที่ไม่ได้อยู่ใน 
รูปแบบ Cash และ ‘เงินสด’ มาแชร์กันครับ 

เรื่องการชำาระเงิน เป็นขั้นตอนสำาคัญที่มีอยู่ทั้งในการซื้อ
ขายในช่องทางปกติ และการซื้อขายออนไลน์ สำาหรับ
การขายออนไลน์นั้น การชำาระเงินมักจะอยู่ในขั้นตอน
สุดท้าย หลังจากเลือกสินค้า ให้ข้อมูลการจัดส่ง เรียก
ได้ว่าถ้าลูกค้าเปลี่ยนใจ หรือทำาการชำาระเงินไม่สำาเร็จ 
การซื้อขายก็อาจจะไม่เกิดขึ้น ส่งผลต่อทุกคนที่อยู่ใน
ขั้นตอน ตั้งแต่เจ้าของสินค้า เจ้าของพื้นที่ร้านค้า ผู้รับ
หน้าที่ขนส่ง ดังนั้น ความสะดวก และการมีทางเลือกที่
ตอบรับกับความต้องการของลูกค้าในการชำาระเงิน  
จึงเป็นเรื่องสำาคัญไม่แพ้ขั้นตอนอื่นๆ 

จากข้อมูลของทาง PayPal ประเทศไทย ได้แสดงให้
เห็นว่า ธุรกรรมการซื้อขายในประเทศไทยยังคงใช้การ
จ่ายด้วยเงินสดกว่า 70% เทียบกับ 57% ของเอเชีย  
และ 25% ของประเทศจีน คนไทยยังพึ่งเงินสด เลือก
เงินสดสูง มากกว่าวิธีการจ่ายเงินแบบอื่น เช่น บัตร
เครดิต การโอนเงิน การจ่ายผ่านกระเป๋าเงินออนไลน์ 
ซึ่งอาจเกิดจากการที่ร้านค้ามีการกำาหนดขั้นต่ำาในการ 
ใช้บัตรเครดิต (กรณีช่องทางปกติ) เช่น ต้องซื้อมากกว่า 
300 บาท ถึงจ่ายผ่านบัตรได้ ทำาให้ธุรกรรมที่เป็นเงิน

จำานวนไม่มาก คนไม่กล้าหยิบบัตร
ออกมาใช้ นี่เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่ง 
ยังมีอีกหลายปัจจัย ตั้งแต่ความ
สะดวกรวดเร็ว ความมั่นใจ ความ
ปลอดภัยที่ร่วมกันส่งผล อย่างไร
ก็ดี มองอีกแง่มุมหนึ่งได้ว่า
ประเทศไทยยังมีโอกาสอีกมาก 
ที่จะลดการใช้เงินสด

ทำาไมต้องลดการใช้เงินสด? 
ทำาไมถึงอยากให้เกิด Cashless 

Society หรือสังคมที่ไร้เงินสด  
ผู้บริหารจากธนาคารไทยชื่อดังแห่งหนึ่ง 

ได้แชร์ว่า ระบบเงินสดที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ เราอาจ
ไม่ทราบว่ามีต้นทุนที่สูงมากสำาหรับประเทศ ตั้งแต่
ต้นทุนการผลิตเงินสด การทำาลาย ต้นทุนเวลาที่เกิด
จากการนับเงินสดในทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่ร้านค้า ลูกค้า 
ธนาคาร เงินสดที่ผ่านกระบวนการตั้งแต่ ผลิต ไปจนถึง 
ทำาลาย ผ่านการนับ นับ นับ ในธุรกรรมต่างๆ นับครั้ง
ไม่ถ้วน เงินสดถูกนำามาฝาก ถูกถอน ถูกเปลี่ยนมือ 
รวมกันเป็นต้นทุนที่สูงมาก ถ้าเราลดต้นทุนที่สูญเปล่า
ของการใช้จ่ายเงินในระบบเดิม เปลี่ยนไปใช้การจ่ายเงิน
ผ่านช่องทางอื่น จะช่วยประเทศโดยรวมได้มาก

การมาของการจ่ายเงินปลายทาง หรือ COD (Cash On 
Delivery) เรียกว่าเป็นช่องทางที่ฮือฮามากมาหลายปี
แล้วในประเทศไทย บางร้านค้าเป็นช่องทางหลักที่ลูกค้า
ส่วนใหญ่เลือกใช้ แน่นอน COD เป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อ 
เพราะซื้อก่อน จ่ายเงินทีหลัง แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ช่วย 
ผู้ประกอบการ หรือธุรกิจออนไลน์โดยรวมเท่าไร เพราะ
ผู้ประกอบการจะต้องนำาส่งสินค้า เกิดค่าใช้จ่าย โดยที่
ยังไม่ได้รับเงิน ต้องลงทุนหมุนเงินส่วนน้ีออกไปก่อน 
อีกท้ังยังเกิดกรณีปฏิเสธการรับสินค้า ไม่จ่ายเงิน ซ่ึง
ทำาให้ผู้ประกอบการขาดทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการส่ง
ทั้งไป-กลับ ทั้งที่ไม่สามารถขายสินค้าได้ นอกจากนั้น 
ยังเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของการสั่งซื้อหลายชิ้น 
ที่ผู้ใช้นำาไปประยุกต์ใช้ เช่นกับสินค้าเสื้อผ้าหลายไซส์ 
แล้วค่อยเลือกตอนที่ของไปส่งว่าจะเอาไซส์ไหน แล้ว
คืนที่เหลือ จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายของสินค้าที่ถูกปฏิเสธการ
ซื้อ ค่าหีบห่อ ค่าส่งที่เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการต้องรับผิด
ชอบเองทั้งสิ้น ถ้าไม่สามารถเรียกเก็บกับผู้สั่งซื้อได้ นี่
ยังไม่นับว่า บริการส่งพร้อมรับชำาระเงินปลายทาง  
มีต้นทุนท่ีสูงกว่าการส่งสินค้าตามปกติอีกประการหน่ึงด้วย

อะไรที่ทำาให้	COD	เติบโต	และอนาคตจะเป็นอย่างไร? 
การที่ผู้ซื้อเลือกใช้การชำาระเงินแบบ COD ส่วนหนึ่ง 
มาจากช่วงของการพัฒนาการซื้อขายออนไลน์ระยะต้น 
ที่ยังไม่เกิดความมั่นใจ ความไว้ใจ ไม่ว่าจะในตัวสินค้า 
ตัวผู้ขาย คุณภาพการส่ง การจ่ายเงินผ่านช่องทางอื่น 
เช่นบัตรเครดิต ความกลัวถูกหลอก ถูกแฮ็ก ความ 
เสียหายจากการซ้ือของออนไลน์น้ีเอง ท่ีทำาให้ผู้ซ้ือมองว่า 
การเลือกจ่ายเงินปลายทาง หรือ COD ช่วยให้เขามั่นใจ
มากขึ้น ทั้งที่ความจริงแล้ว COD อาจไม่ใช่ช่องทาง
ที่สะดวกจริงๆ สำาหรับผู้ซื้อที่ต้องพบเจอกับผู้ส่งสินค้า 
เพื่อดูสินค้าเองก่อนที่จะจ่ายเงิน พฤติกรรมจะไม่เหมือน
กับการซื้อที่ชำาระเงินแล้ว ให้คนที่บ้านช่วยรับสินค้าไว้
ให้ได้ตามปกติ และนับเป็นข่าวดีที่ปัจจุบัน การใช้ 
ช่องทาง COD ไม่ได้เติบโตเท่ากับช่องทางอื่นๆ แล้ว 
เชื่อว่าเมื่อผู้ซื้อมีความมั่นใจ มีประสบการณ์ในการซื้อ
ของออนไลน์แล้ว เริ่มเปลี่ยนไปใช้ช่องทางอื่น เช่นบัตร
เครดิต หรือกระเป๋าเงินออนไลน์

ในปัจจุบัน มีช่องทางการจ่ายเงินที่ผู้ประกอบการสามารถ
เลือกใช้ได้หลากหลาย ง่ายกว่าเดิม มีต้นทุนที่ต่ำากว่า
เดิม มีโอกาสเข้าถึงฐานลูกค้าใหม่ๆ ที่เป็นผลพลอยได้
มาจากการแข่งขันของช่องทางการจ่ายเงิน ตั้งแต่ การ
รับชำาระด้วย PayPal ระบบจากต่างประเทศที่มีผู้ใช้  
200 กว่าล้านคนทั่วโลก การรับชำาระเงินผ่านระบบ
กระเป๋าเงินออนไลน์ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์
มือถือรายใหญ่ หรือระบบรับชำาระเงินแบบบูรณาการที่
ธนาคารรายใหญ่ทำาขึ้น ที่จูงใจให้ผู้ประกอบการมาใช้ 
จากการที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงฐานลูกค้า
เดิมของแต่ละเจ้าได ้

อีกสิ่งที่น่าสนใจ คือระบบ PromptPay QR ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้เปิดตัวออกมา ที่ใช้มาตรฐานสากล 
และคาดว่าจะเป็นการให้กำาเนิด QR มาตรฐานกลาง
ของคนไทย ที่จะเข้ามาช่วยให้เกิดความสะดวก เกิดตัว
เลือกในการชำาระเงิน เกิดประโยชน์ ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และ
อีคอมเมิร์ซไทยภาพรวมได้พัฒนาก้าวหน้า ที่เราจะ
ติดตามต่อไป

ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ หรือการซื้อขายออนไลน์  
พึงศึกษาพฤติกรรมของฐานลูกค้าของตัวเอง เลือกช่อง
ทางการชำาระเงินท่ีตอบสนองลูกค้าให้มากท่ีสุด ย่อมเป็น
จิ๊กซอว์สำาคัญที่ช่วยเสริมให้เกิดยอดขายที่เติบโตนะครับ

Things Happened for Reasons
35 ปี MBA จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เดิน-วิ่ง เพื่อสภากาชาดไทย

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ ร่วมกับนิสิตบริหารธุรกิจ หลักสูตรผู้บริหารรุ่นที่ 31 MBA Ex.31 จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล  

ระยะทาง 4 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำาไปมอบให้กับสภากาชาดไทย
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โดย คุณเจ 
เจริญ ลักษณ์เลิศกุล
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IT Talk 
ออนไลน์ธุรกิจไทย ไปไกลระดับโลก กับ @jarern

เงินไม่สด เงินสด 
กับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ



หลักสูตร	MBA	ถือกำาเนิดมาตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1908 

ณ มหาวิทยาลัย Harvard โดยในยุคนั้นเป็นยุคของ
การนำาเอาการจัดการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Management) เข้ามาใช้ในโรงงานและในอุตสาหกรรม
มากขึ้น ทำาให้ MBA ในยุคแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อหา
แนวทางที่มีระบบและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนมาใช้ในการ 
บริหารธุรกิจ ต่อมาหลักสูตร MBA ได้มีการแพร่หลาย 
ไปยังประเทศต่างๆ ท่ัวโลก อีกท้ังยังได้มีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องตลอดมา

สำาหรับหลักสูตร MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี ตลอดระยะเวลา 35 ปีที่ผ่านมา ก็ได้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ดี ในวาระครบรอบ 35 ปีของหลักสูตร MBA 
ของคณะ ข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่จะต้องยอมรับก็คือ
ปัจจัยและสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนทางด้านบริหารธุรกิจในปัจจุบันมีความผันผวน 
ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคาดเดาไม่ได้ หรือที่เราเรียก
กันว่า VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, 
Ambiguity) มากขึ้น

การศึกษาเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักๆ ที่กำาลังจะถูก 
Disrupt จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของดิจิทัล ทำาให้
รูปแบบ กระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งความ
คาดหวังของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตจะเปล่ียนไปจากในอดีต 

ในขณะเดียวกัน กระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในเชิง
มหภาค ไม่ว่านโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่อง Thailand 
4.0 ที่มุ่งเน้นนวัตกรรม หรือแนวโน้มการทำาธุรกิจท่ีจะไป
สู่ความเป็นนานาชาติมากข้ึน จึงทำาให้การเรียนการสอน 
ทางด้าน MBA นั้นไม่สามารถมุ่งเน้นแต่สิ่งที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน กับอยู่แต่เฉพาะในประเทศไทยได้เท่านั้น 
นอกจากนี้ในปัจจุบัน ผู้สนใจศึกษาต่อในระดับ MBA 
ยังมีทางเลือกอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งปริญญาโทเฉพาะ
ทางต่างๆ (Specialized Master) หรือ การเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ หรือ การเปิดหลักสูตรในรูปแบบคล้ายๆ 
MBA แต่มีระยะเวลาที่สั้นกว่าของทั้งบริษัท Training 
ต่างๆ หรือบรรดา Corporate University และ Academy 
ตามองค์กรขนาดใหญ่ต่างๆ กระทั่งเริ่มมีคำาถามขึ้นมา
บ้างว่า จริงๆ แล้ว MBA ยังมีความสำาคัญหรือจำาเป็น
อยู่อีกหรือไม่ สำาหรับการเริ่มต้นธุรกิจและประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวให้ประสบความสำาเร็จ หรือ MBA ยังผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ และคุณสมบัติที่เหมาะสม สำาหรับ
ออกไปทำางานตามองค์กรธุรกิจต่างๆ อีกหรือไม่?

จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ข้างต้น ทำาให้ในปัจจุบัน
เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด ที่หลักสูตร MBA จะได้
นำาเนื้อหา ความรู้ ที่ตนเองได้ถ่ายทอดออกไป หันกลับ
มาทบทวนและพิจารณาตนเองว่า รูปแบบการดำาเนิน
งานหรือกลยุทธ์ที่ใช้อยู่ยังมีความเหมาะสมท่ามกลาง
ภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือไม่? หรือ กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายของ MBA ควรจะเปลี่ยนไปหรือไม่? 

หรือ หลักสูตร MBA ควรจะมุ่งเน้นในการสร้างความ
แตกต่างของตนเองออกมาให้ได้อย่างไร โดยไม่นำาเสนอ
สิ่งที่เกินความต้องการของลูกค้าจนเกินไป? หรือ MBA 
จะถ่ายทอดและปลูกฝังความสมดุลให้เกิดข้ึนในหมู่ผู้เรียน
อย่างไร ระหว่างการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร กับ
การตอบแทนสังคม? 

ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และคำาถามข้างต้น ทำาให้ 
MBA อาจจะต้องเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่จะต้อง 
Transform ตนเองเพื่อให้สามารถยังคงคุณค่า ความ
สำาคัญ และความจำาเป็นของการศึกษาในระดับ MBA 
อยู่ได้

หลักสูตร MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาฯ กำาลังอยู่ในช่วงของการ Transform ตนเอง 
โดยหลักสูตรใหม่ที่จะเปิดในปี 2561 นั้นจะเป็นหลักสูตร 
ที่ได้ผ่านกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร โดยไม่
ได้มุ่งเน้นเพียงแค่ศาสตร์และวิชาการเท่านั้น แต่มุ่ง
เน้นและให้ความสำาคัญต่อผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตเป็น
สำาคัญ เป็นการเปลี่ยนจาก Supply-driven ไปสู่ 
Demand-driven รวมทั้งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมา
เพื่อตอบสนองและก้าวนำาต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
ที่เกิดขึ้น

หลักสูตร MBA ใหม่ของคณะ จะเป็นหลักสูตรที่มีความ
ยืดหยุ่นมากขึ้น เน้นการสร้างบัณฑิตที่มีทักษะและ
ความรู้สำาหรับศตวรรษที่ 21 มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของ Holistic Thinking หรือ Critical Thinking อีกทั้ง
จะให้ความสำาคัญกับการสร้าง Creating Shared Value 
(CSV) ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การทำา CSR เท่านั้น และ
มหาบัณฑิตจากหลักสูตร MBA ของคณะจะเป็นผู้ที่มี
ความพร้อมที่จะทำางานและเป็นผู้นำาได้อย่างสง่างาม 
ในธุรกิจระดับนานาชาติ

อย่างไรก็ดี ใช่ว่าการ Transform ต่างๆ ท่ีกำาลังจะเกิดข้ึน 
กับหลักสูตร MBA จะสามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคตที่เรายังมองไม่เห็นได้
เสมอไป การเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปต่างๆ ไม่ใช่สิ่งที่ทำา
เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็จบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับ
หลักสูตร MBA ที่เป็นหลักสูตรทางวิชาการที่มีความใกล้
ชิดกับภาคธุรกิจมากที่สุด สิ่งที่ควรจะให้ความสำาคัญ
ไม่ใช่เพียงแค่ ‘Transformation’ เท่านั้น แต่ควรจะ
เป็น ‘Continuous Transformation’

35th MBA CHULA  
TRANSFORMING TOGETHER  
TOWARDS TOMORROW

Things Happened for Reasons
สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ จัดการประชุมและสังสรรค์ปีใหม่ 2561

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ จัดประชุมประจำาเดือน และสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561  

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ Kouen Sushi Bar ศูนย์การค้า I’m Park 
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คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Special MBA Article 



เรียบเรียงและสรุปโดย 
คุณสาม-สาม จันทรูปมัย 

MBA Eng.4

Summary Seminar 

GMS	:	Greater 
Mekong Subregion
1 Cambodia   4 Myanmar
2 China         5 Thailand
3 Lao            6 Vietnam
โอกาสของไทย เป็นทางผ่าน 
ของความร่วมมือท้ัง 3 เส้นทาง

* สังคม ภาษา วัฒนธรรม
ที่สะดุดหู เช่น ไทยคิดว่าลาวเป็นบ้านพี่เมืองน้อง แต่คนใน 
สปป.ลาว (ชื่ออย่างให้เกียรติ) ไม่ได้คิดกับคนไทยสนิทสนม
ขนาดนั้นนะ ระวัง!! / ภาษาเขมรกับไทยนั้นใกล้เคียงกัน
มาก เขาดูละครไทย และเชื่อถือแบรนด์ไทยว่ามีคุณภาพ / 
ส่วนเวียดนาม เขาจะเขี้ยวนิดนึงเวลาทำาธุรกิจ / ส่วนพม่า 
เขาก็เป็นมิตรกับไทย เพราะว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้มีทัศนคติ 
ไม่ดีต่อไทย เหมือนที่คนไทยมี 

* เศรษฐกิจ การเมือง ยุทธศาสตร์
ตั้งแต่ช่วงปี 2534-2553 การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย
นั้นประมาณ 4.5% แต่ชะลอตัวมากในปี 2554-2558  
เหลือ 2.6% และปี 2559 ขึ้นมาเป็น 3.6% แต่ก็คาดการณ์
ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า ก็คงไม่ดีขึ้น

ซึ่งหากวิเคราะห์ประเทศเป็นร่างกาย ‘ไทย’ ยังไม่แข็งแรง 
ในหลายส่วนเลย *** สมอง (การศึกษา) ใช้งบเยอะมาก  
แต่ผลการสอบเกือบโหล่ของอาเซียน ขณะที่เวียดนามดี
กว่ามาก ทั้งๆ ที่มีโรงเรียนน้อยกว่า 

* แขน ขา (โครงสร้างพื้นฐาน : Infrastructure)  
เราโอเคอยู่อย่างเดียวคือการคมนาคม ส่วนอีก 4 อย่างคือ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา ด้านสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม เรายังไม่แข็งพอ

* หลัง (โครงสร้างประชากร) ในอีก 10 ปีข้างหน้า ไทยเริ่ม
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่นเดียวกับหลายประเทศ * อาหาร 
(เช่น ภาษี) เชื่อว่าคนไทยไม่ได้อยู่ในระบบการเสียภาษี
อย่างถูกต้องทั้งหมด และอนาคตวัยทำางานน้อยลง รัฐก็ได้
ภาษีน้อยลงอีก 

* มือ (Corruption Perception Index) ไทย ได้คะแนนแค่ 
32 เต็ม 100 ซึ่งกระทบต่อความน่าเชื่อถือของประเทศ  
ต่อรัฐ และเรื่องการลงทุน ฯลฯ อาจารย์ได้เล่าถึงหลายเคส 
เช่น อินโดนีเซีย ที่ผู้นำาเก่งมาก (โจโค วิโดโด) มือสะอาด 
และปราบคอร์รัปชันจริงจัง ประเทศจึงดีขึ้นมาก

THAILAND 4.0 กับ AEC
* สายตา (วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์) เรายังไม่ชัด เทียบ
กับสิงคโปร์ที่แกร่งมานานมาก และกำาลังมุ่งสู่การ
เปิดเสรีทางการค้าให้มากที่สุด / หลายๆ ประเทศ
ในอาเซียนก็ทิศทางชัดแล้ว เช่น บรูไน จะเน้นเรื่อง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (น้ำามันจะหมด) ลาว ที่สร้าง
เขื่อนและผลิตไฟฟ้าขายส่งออกได้แล้ว เวียดนาม 
ที่เน้นนวัตกรรม และมีสิงคโปร์เป็นโมเดลในทุกเรื่อง 
ตั้งแต่ผังเมืองไปถึงเทคโนโลยีต่างๆ และการจัดการ
ทรัพยากร

* ทางรอดของธุรกิจเราล่ะ?
1) เปิดใจกับเพื่อนบ้าน เพราะกรอบความร่วมมือ 
มันใหญ่ขึ้น (จึงดึงดูดนักลงทุนได้) เป็น ASEAN+3 
(จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) A+6 (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
อินเดีย) A+8 (รัสเซีย อเมริกา) และ เขมร พม่า 
เวียดนาม ก็เป็นประเทศที่พร้อมรับคนไทย
2) Sector ที่น่าสนใจ 
2.1 อะไรๆ ที่เพื่อผู้สูงอายุ เช่น อาหารแบบพิเศษ 
ญี่ปุ่นทำาแล้ว / สถานดูแลผู้สูงวัย / ผู้ช่วยดูแล ฯลฯ
2.2 อะไรๆ ที่เกี่ยวกับมุสลิม; Halal คือ ไม่ใช่แค่
อาหาร แต่รวมถึงการออกแบบสถานที่ เพื่อให้เป็น 
ฮาลาล และรองรับกิจวัตรมุสลิม 
3) ฝากเรื่อง IoT (Internet of Things) ว่ามันกระทบ 
มันประยุกต์ ในธุรกิจท่านได้ยังไงบ้าง เพราะมันเป็น 
Trend ที่มาแรง มาแน่ Thailand 4.0 ต้องได้ทำา !!

 

โอกาสทางธุรกิจ 
อยู่ตรงไหน
โดย อาจารย์ เกษมสันต์ วีระกุล

อาจารย์พาพวกเรา 
ไปทำาความรู้จักทั้ง	10	ประเทศ
ในอาเซียน	ในหลายแง่มุม	
สรุปเลือกมานำาเสนอ	ดังนี้
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