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MBA Alumni Magazine ฉบับที่ 16 จะเป็นที่ฉบับที่ทีมงานเพิ่ม
ความหลากหลายในเนื้อหามากขึ้น มีทั้งข้อมูลวิชาการที่กลั่นมาจาก 
Speaker แต่ละท่าน ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ  
ร้านอาหารที่น่าสนใจ รวมไปถึงการเสพศิลปะทั้งในไทยและต่างประเทศ 
เป็นการรวบรวม Passion ของทีมงาน โดยมุ่งหวังว่าอาจจะมีส่วนใน
การจุดประกายให้เกิด Inspiration แก่พี่น้องชาว MBA Alumni  
ทั้งหลาย เพราะทีมงานเราเชื่อเหลือเกินว่า การมี Passion -  
Inspiration จะช่วยเติมเต็มให้กับทุกๆ วัน ในทุกๆ แง่มุมของชีวิต
ครับ

เราเดินทางกันมาถึงฉบับที่ 16 แล้วนะคะ ถ้าเปรียบเป็นคน ก็คือวัยรุ่นที่ 

กำาลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ หลายคนมักจะบอกว่าเป็นช่วงวัยที่เต็มเปี่ยมด้วยพลัง  

และค้นหาแรงบันดาลใจ แต่อันที่จริง ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหน ทุกคนก็ควร

จะต้องมีสองคุณสมบัตินี้อยู่เสมอ หากแต่ยิ่งโต ภาระยิ่งมากขึ้น เราก็ต้องหา

วิธีผสมผสานชีวิตส่วนตัวและการทำางานที่ลงตัวให้ได้ จะได้ใช้ชีวิตเต็มที่และ

สนุกสนานเหมือนตอนวัยรุ่นนานๆ เหมือนกับธีมฉบับนี้ที่เราอยากนำาเสนอค่ะ

ฉบับนี้เป็นฉบับรอยต่อของคณะกรรมการสมัยเดิมและสมัยใหม่ และเป็นฉบับ

สุดท้ายของเก๋ที่จะได้มีส่วนร่วมใน MBA Alumni Magazine เก๋ขอขอบคุณพี่ป๊อบ พี่บี ที่ได้ให้โอกาส

เข้ามาร่วมทำานิตยสารนี้ในฐานะ บ.ก. หญิงคู่กับหมอจุ๊ย (บ.ก. ชาย) ขอบคุณหมอจุ๊ย น้องสาม พี่เสก 

น้องต้อม และอีกหลายท่าน ที่มีโอกาสได้เจอและทำางานด้วยกันจนนิตยสารแต่ละฉบับเสร็จสมบูรณ์ 

และสุดท้าย ขอบคุณคนอ่านทุกท่านที่ติดตามกันตลอดมา แล้วติดตามกันตลอดไปนะคะ

ก่อนอื่นขอขอบคุณสมาชิก และกรรมการสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ความไว้วางใจในการ

ดำารงตำาแหนง่นายกสมาคมฯ เป็นสมัยท่ี 2 สมาคมนสิติเกา่เอ็มบีเอ จฬุาฯ นบัเป็นสมาคมฯ นอ้งใหม่ ท่ีมผีลงานเกดิข้ึนมากมาย ตัง้แตยั่งเป็นชมรมนสิติเกา่ 

เอ็มบีเอ จุฬาฯ ต้องขอขอบคุณอดีตประธานชมรม และอดีตนายกสมาคมฯ ตลอดจนกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยกันตั้งหลักที่ดีมาจนทุกวันนี้

สองปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจ และธุรกิจ ทั้งระดับชาติ มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 

และสมาชิก อาทิ DRIVE AWARD 2017 ที่มอบรางวัลให้องค์กรที่ขับเคลื่อนประเทศในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้านตามหลักเอ็มบีเอ คือ ด้าน Management  

ด้าน Strategy ด้าน Marketing ด้าน Human Resource และด้าน Finance ซึ่งจัดเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ที่หอประชุมใหญ่ จุฬาฯ โดยผู้บริหารองค์กร

ที่ได้รับรางวัลต่างให้ความสำาคัญเข้าร่วมงานคับคั่ง และในวันเดียวกันก็มีการมอบรางวัล JUMC STAR 2017 ให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ด้าน Startup ซึ่งทั้ง

สองรางวัลนี้ ทางคณะกรรมการตัดสินต่างให้ความสำาคัญในเรื่องของธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมในการทำาธุรกิจด้วย

กิจกรรมอื่นๆ เนื่องในวาระครบรอบ 35 ปี เอ็มบีเอ จุฬาฯ ก็ได้มีการจัดงานมอบรางวัลให้กับนิสิตเก่าดีเด่น และงาน Reunion ไปเมื่อ 16 พฤศจิกายน 

2560 ที่ศาลาพระเกี้ยว มีนิสิตเก่ารุ ่นต่างๆ มาร่วมงานอย่างคับคั่ง งานวิชาการที่ทางสมาคมฯ จัดประจำาอย่างเช่น JUMC NEXT, JUMC WoW 

ที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาหาความรู้ในวิชาเอ็มบีเอสมัยใหม่ ได้ทำาความรู้จักกัน, งานสัมมนาวิชาการที่จัดให้กับสมาชิก นิสิตเก่า และคนทั่วไป, งานกอล์ฟ 

การกุศลของสมาคมฯ, MBA Chula แมกกาซีน ที่อยู่ในมือทุกท่านนี้ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย จึงต้องขอขอบคุณกรรมการสมาคมฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยกันให้งานออกมา

สำาเร็จตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

ปีนี้จะมีกิจกรรมเกิดขึ้นหลายกิจกรรมเช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่คือกิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่แล้ว อาทิ DRIVE AWARD 2018 และ JUMC STAR 2018 ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 

2561 ที่หอประชุมใหญ่ จุฬาฯ เริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำา ถือเป็นงานวิชาการใหญ่ประจำาปีของสมาคมฯ ขอเชิญสมาชิกและนิสิตเก่าเอ็มบีเอทุกท่านเข้าร่วมงานครับ ช่วงปลายปีวันที่ 

16 พฤศจิกายน ก็จะเป็นงาน Reunion ที่ศาลาพระเกี้ยว เพื่อให้นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และคณาจารย์ได้มาพบปะสังสรรค์กัน รวมถึงงานกอล์ฟการกุศล และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่ทาง 

คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันจัดขึ้น ต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

สมาคมนสิติเกา่เอ็มบีเอ จฬุาฯ นอกจากจะเป็นสมาคมฯ ท่ีเป็นประโยชนแ์ละมีคณุคา่ตอ่สถาบันท่ีเรารกั ตอ่บรรดาสมาชิก บรรดานสิติเกา่ บรรดาคณาจารย์ท่ีรกัของพวกเราแลว้ สมาคมนสิติ

เก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ จะเป็นสมาคมฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อสังคมด้วย ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุน และร่วมมือกันในทุกกิจกรรมของสมาคมฯ ครับ 

ภาพจากปก
Passion, Inspiration and Work-Life Integration 

ความกระตือรือร้น ความหลงใหล แรงบันดาลใจ และการใช้ชีวิตที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน และการใช้ชีวิต

ท่ีเต็มเป่ียมด้วยคุณค่า ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการในทุกๆ ด้านของชีวิต 

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

จัดวางกราฟิกและอาร์ตเวิร์กโดย : คุณต้อม จงชนะ แย้มเกษร (Cyberprint Group)
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Bangkok Design 
Week 2018
คนรักงานออกแบบอิ่มใจกันไปแล้ว กับงานเนรมิต
กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งการออกแบบครั้งแรก
ในประวัติศาสตร์ คือ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 
2561 (Bangkok Design Week 2018) ภายใต้แนวคิด 
‘The New-ist Vibes ออกแบบไปข้างหน้า’ สะท้อน
กรุงเทพฯ ได้หลากหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันท่ี  
24 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ (TCDC) สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี 
กรุงเทพมหานคร สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชนรวมกว่า 60 หน่วยงาน ร่วมเตรียมความพร้อม
สู่การผลักให้กรุงเทพฯ ก้าวเป็น ‘เมืองหลวงแห่งการ
ออกแบบของโลก’ (World Design Capital) ในปี 2565 

เทศกาลนี้สะท้อนกรุงเทพฯ ใน 3 มิติ คือ อยู่ดี (City & 
Living), กินดี (Well Being & Gastronomy) และธุรกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Business) ถ่ายทอดประโยชน์
ของงานออกแบบในการดำารงชีวิตสมัยใหม่ ก้าวสู่ความ
เป็นเมืองสร้างสรรค์ที่มีรากเหง้าทางศิลปวัฒนธรรมและ
ทักษะฝีมือ โดยนำาการออกแบบผสานกับ 5 พื้นที่ของ
กรุงเทพฯ ได้แก่ เจริญกรุง ณ ชั้น 4 ศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ (TCDC) และ ‘ลานปล่อยแสง’ ตลาด
สินค้าสร้างสรรค์ฝีมือนักศึกษา ณ ลานใบไม้ ยิบอินซอย, 
คลองสาน ณ เดอะแจมแฟคทอรี่ (The Jam Factory) 
และล้ง 1919, สามย่าน ณ TCDC Commons  
ไอดิโอคิว จุฬา-สามย่าน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พระราม 1 ณ หอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และชั้น 3  
ห้างสรรพสินค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ และ สุขุมวิท  
ณ W District บีทีเอสพระโขนง 

นักออกแบบและนักสร้างสรรค์ไทยต่างร่วมใจแบ่งปัน 
วิสัยทัศน์สดใหม่ และเปี่ยมมุมมองหลากมิติต่อกรุงเทพฯ 
ผ่านกิจกรรม 6 รูปแบบ ทั้ง 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 
มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ได้สำารวจบริบท 
อันมีเสน่ห์ของวิถีชีวิตชาวกรุงผ่านมุมมอง รูปลักษณ์ 
และวิธีการจัดวางที่ต่างออกไป เพื่อต่อยอดสู่เสน่ห์ 
แง่มุมใหม่ๆ คือ

CREATIVE DISTRICT PROJECT
โครงการพัฒนาย่านชุมชนให้เหมาะสมต่อการ
ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกิจกรรม
สร้างสรรค์ เช่น การพัฒนาป้ายสัญลักษณ์ พัฒนา
พื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะ เพื่อกระตุ้นให้เกิด
ความร่วมมือกันของคนในพื้นที่ รวมถึงบ่มเพาะไอเดีย 
สดใหม่ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งการพัฒนาวิธี
แก้ปัญหา เช่น Chinatown Fair ท่ีผสานงานศิลป์ 
สถาปัตยกรรม และงานดีไซน์ ผ่านงานของดีไซน์สตูดิโอ 
ครีเอทีฟมาร์เก็ต และนิทรรศการของศิลปิน รวมถึงงาน 
‘บล็อกปาร์ตี้’ ที่จัดขึ้นโดยคนในย่านซอยนานา 

SHOWCASE & EXHIBITION
พื้นที่จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบโชว์เคส 
และนิทรรศการ จากฝีมือและทักษะการถ่ายทอดของ
เหล่านักเรียน นักศึกษาด้านการออกแบบและนวัตกรรม 
นักออกแบบรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ สตูดิโอ ความร่วมมือจากองค์กรขนาดใหญ่ 
และองค์กรระหว่างประเทศ สะท้อนมุมมองการ
ออกแบบต่อสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ผ่านผลงานสร้างสรรค์ เช่น Experimental Design  
(ผลงานเชิงทดลอง) Crossover (ผลงานจากการผสม
ผสานความเชี่ยวชาญต่างสาขา) เพื่อสร้างสรรค์ไอเดีย 
ที่สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงได้ 

SYMPOSIUM & TALK
กิจกรรมชุมนุมทางความคิด เพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจ
และต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์ให้กับนักคิด นักออกแบบ 
และผู้ประกอบการชาวไทย ผ่านตัวอย่างธุรกิจและกรณี
ศึกษาที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับโลกธุรกิจและ
สังคมระดับสากล

CREATIVE PROGRAMME
กิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจสร้างสรรค์ สร้างปฏิสัมพันธ์
กับกิจกรรมส่วนต่างๆ ผ่านการลงมือคิด ทำา และ
เกิดประโยชน์จริง ผ่านรูปแบบกิจกรรมท่ีครอบคลุม 
ทุกอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย เช่น การฉาย
ภาพยนตร์ การแสดงดนตรี อาทิ บริษัท อุตสาหกรรม 
ดีสวัสด์ิ จำากัด (Deesawat) โดย คุณจิรชัย ต้ังกิจงามวงศ์ 
R&D & Marketing Director ก็เป็นหน่ึงในผู้ประกอบการ 
ท่ีจัดกิจกรรม ‘Remix Deesawat’ ณ โชว์รูมดีสวัสด์ิ 
ซอยสุขุมวิท 24 รวมตัวดีไซเนอร์ชาวเอเชีย แสดงผลงาน
และแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงนำาวัสดุจากประเทศ
ญี่ปุ่นและประเทศไทย พร้อมจัดการบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับงานออกแบบที่พักอาศัย โดยการใช้ไม้เป็นวัสดุ
หลัก เช่น กิจกรรม ‘Asia Star Talent’ แสดงผลงาน
นวัตกรรมจากเกียวโต ในการพัฒนางานรูปแบบงาน
ใหม่ๆ กิจกรรม ‘Material Maker’ เสนองานฝีมือและ
วัสดุเพื่อการออกแบบ สำาหรับใช้ต่อยอดในการพัฒนา
ธุรกิจ พบกับ IFFS (International Furniture Fair 
Singapore) การบรรยายเกี่ยวกับโอกาสสำาหรับดีไซเนอร์ 
รุ่นใหม่ ได้ร่วมงานแสดงสินค้า IFFS 2018 และ  
Maison & Objet มาอัปเดตงานออกแบบให้ผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมจัดแสดงงาน และชมผลงาน Maison & Objet 
ในปีหน้า ซึ่งได้รับความสนใจจากนักออกแบบชาวไทย
อย่างคับคั่ง 

BUSINESS PROGRAMME
กิจกรรมเพื่อการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ การค้า และ
การพัฒนาความร่วมมือ รูปแบบ Business Pitching 
พร้อมโอกาสในการเจรจาธุรกิจเบื้องต้นกับคู่ค้า
 

ในกิจกรรม Business Matching ให้เกิดการต่อยอด 
ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

CREATIVE MARKET
ตลาดนัดจำาหน่ายผลงานออกแบบและสินค้าของ 
ผู้ประกอบการหน้าใหม่มากไอเดีย ได้ทดลองตลาด
และเข้าถึงกระบวนการดำาเนินธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ กระตุ้นการสร้างมุมมองและเห็นถึงความ
เป็นไปได้ใหม่ๆ สำาหรับผู้บริโภควันนี้และอนาคต อย่าง 
Creative Market at TCDC ตลาดปล่อยแสง เป็นต้น 

การสร้างสรรค์กรุงเทพฯ ด้วยการออกแบบครั้งนี้ นับ
เป็นการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ช่วยให้เกิดการร่วมมือ
กันของทุกภาคส่วน ที่จะช่วยกันสร้างแรงส่งและขยาย
ผลไปยังธุรกิจอื่นๆ ด้วย และพบกันใหม่ใน Bangkok 
Design Week 2019

สมาชิกสมาคมฯ เราหลายท่าน มีความหลงใหล
การเดินทาง ชอบค้นหาแรงบันดาลใจ ช่ืนชอบ 
การทำาการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในยุโรป 
หรือมีโอกาสได้ไปดูงาน Trade Show ที่เมือง
ใหญ่ เช่น London, Paris, Milan เพื่อค้นพบ
ความตื่นตาตื่นใจในด้านความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม การเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ 
Trend ใหม่ๆ แนวความคิดใหม่ๆ รวมถึง 
การสื่อสาร ศิลปะ วัฒนธรรม ในรูปแบบใหม่ 
กับความตื่นรู้ในการค้นหา และมุมมองใหม่ 
ในแต่ละการเดินทาง

‘Milan Design Week 
2018’

งาน ‘Salone Internationale del Mobile’ ก่อตั้งข้ึนครั้ง
แรกปี 1961 (พ.ศ. 2504) ถือเป็นงาน Trade Show ใน
การขับเคลื่อน ประชาสัมพันธ์ สร้างยอดขายและการ
ส่งออก ให้กับอุตสาหกรรมการผลิต การขาย การส่ง
ออกเครื่องเรือนที่เมือง Milan ในประเทศอิตาลี เริ่ม
ต้นเป็นการมุ่งเน้น ‘Italian Furniture & Furnish-
ing Export’ ให้เป็นงานแสดงสินค้าในระดับนานาชาติ 
เฉลิมฉลอง Trade Fair & the City - Milan เป็น The 
Leader Role สร้างสรรค์งานคุณภาพ เพื่อความยั่งยืน 
Sustainable Quality  
และความร่วมมืออันดี Collaboration การเป็น Inclusive 
& Sharing การเปิดโอกาสให้กลุ่มนักออกแบบรุ่นใหม่ได้
มีส่วนร่วมแสดงงาน และการมุ่งเน้น Cultural Heritage

มาปีนี้ งาน ‘Salone del Mobile, Milan’ จัดขึ้นเป็น 
ครั้งที่ 57 (57 ปี ต่อเนื่องทุกปี) เป็นที่รู้จักกันดีโดย
ทั่วไปว่าเป็นงาน ‘Milan Design Week 2018’  
ในวันที่ 17-22 เมษายนที่ผ่านมา มีผู้ร่วมงานกว่า 
300,000 ราย จาก 165 ประเทศ บนพื้นที่ 205,000 
ตารางเมตร ซึ่งรวมผู้แสดงจากกว่า 2,000 Exhibitors 
กับอีกกว่า 600 New Young Designers ที่มุ่งเน้นการ
จัดแสดงงานและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับงาน ‘Milan 
Design Week 2018’ ในคร้ังน้ี ด้วย Quality, Innovation, 
Creativity เป็นสำาคัญ

สำาหรับปีนี้นอกจากการจัด ส่วนที่เป็น World-Class 
Trendsetter ด้านการออกแบบ งาน Modern Style 
แล้ว ยังเน้นงาน Classic และ ‘XLUX’ (ส่วนงาน
ที่เป็นแนว Extraordinary Luxury) รวมทั้ง ‘FTK’ 
(Technology for the Kitchen) และกว่า 228  
Bathroom Exhibitors กับอีก 650 Young Designers 
(22% มาจากมหาวิทยาลัยการออกแบบชั้นนำา  
นอกประเทศอิตาลี) 

‘Milan Design Week 2018’ เป็นการจัด Trade Fair ที่
มี Top Brands สินค้าด้าน Furniture ระดับโลก เช่น 
Brabbu, Boffi, Flexform, Edra, Kartell, Laufen, 

Minotti, Poliform, Rolf Benz เป็นต้น และมีสัมมนา 
กิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งใน Trade Fair พื้นที่จัด
แสดงงาน และนอก Trade Fair ตามจุดสำาคัญๆ  
ในเมือง Milan ที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมถึงการรวม 
นักออกแบบชื่อดัง เช่น Philippe Starck, David 
Rockwell นักออกแบบชื่อดังชาวอิตาลี เจ้าของ
โครงการงานออกแบบ ท้ัง Architect, Interior Designer, 
Product Designer, Producer Director  
ชั้นนำาของโลกมารวมกันในงานนี้โดยเฉพาะ เราจะได้ 
เห็นการออกแบบแห่งโลกอนาคต (Futuristic Design) 
ที่เป็นทั้งของใช้ในบ้าน New Technology ด้านการ

ออกแบบ นวัตกรรม กับของใช้ Lifestyle ของเรา 
ในชีวิตประจำาวันแบบใหม่

ใช่ครับ งาน ‘Milan Design Week’ เป็นงาน Trade 
Fair ในด้านการแปรรูป การเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรม
สินค้า บริการ การสร้าง Brands สร้างความน่าเชื่อถือ  
การให้ความรู้ มอบประสบการณ์ ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ 
ล้วนเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างวัฒนธรรม 
ในองค์กร การมีวิสัยทัศน์และทัศนคติในโลกปัจจุบันนี้  
กับความยั่งยืนที่แท้จริงครับ หากผู้อ่านท่านใดสนใจ 
‘Milan Design Week 2019’ ปีหน้านี้เขามีงานกัน 
วันที่ 9-14 เมษายน 2562 จองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม
ได้เลยนะครับ สร้างชีวิต งานและการเดินทางทำาธุระ
กิจกับครอบครัว เป็นหนึ่งเดียวกันได้ "Work-Life 
Integration"... Ciao 
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THINGS HAPPENED FOR REASONS THINGS HAPPENED FOR REASONS
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	 

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สมัยที่	3	ครั้งที่	24	 
วันพุธที่	28	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2561	เวลา	18.30	น.	 
ณ	ห้อง	The	Cellar	โรงแรมดุสิตธานี	กรุงเทพฯ

การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2561	 
สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 

วันพุธที่	21	มีนาคม	พ.ศ.	2561	เวลา	19.00	น.	ณ	ห้อง	108	(โงวฮก)	 
อาคารไชยยศสมบัติ	3	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

JUME STAR 2018 / DRIVE AWARD 2018
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โดย คุณหมอจุ๊ย 
เศรษฐพงศ์ ศรีสุภรวาณิชย์

MBA Eng.2

FOODIE CORNER

f

Spices: 
The Harmony 
of Flavors

     www.wongnai.com/restaurants/23081HS-shahrazad          Sukhumvit 3/1

     02-251-3666

      www.alsarayrestaurant.com          Silom 2/1 

      02-234-4988

      www.indusbangkok.com           Sukhumvit 26

      02-258-4900

www.facebook.com/pages/Gaggan          Lungsuan         0 2678 2048

สวัสดีครับชาว MBA Alumni ทุกท่าน พบกันครั้งแรกในปี 2018 ในฉบับนี้ 
ผมอยากนำาเสนอเสน่ห์ของเครื่องเทศ ที่เป็นต้นกำาเนิดของ สี กลิ่น และ
รสชาติอาหาร จากการเลือกใช้และผสมผสานโดยเชฟผู้ปรุง ก่อให้เกิดความ
กลมกล่อม สีสันสวยงาม และกลิ่นที่เย้ายวนใจ ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องเทศ
หลายๆ ตัว ยังมีคุณสมบัติในการถนอมอาหาร หรือเป็นยารักษาโรคได ้
อีกด้วย

สำาหรับอาหารที่เป็นที่เลื่องลือว่ามีการใช้เครื่องเทศหลากหลาย เรามัก
นึกถึงอาหารอินเดียเป็นลำาดับต้นๆ โดยในคราวนี้ ผมจะนำาเสนอร้านในกลุ่ม
อาหารอินเดียตอนเหนือ ซึ่งมักจะผสมผสานกับอาหารเอเชียตะวันออกกลาง 
สังเกตได้ง่ายๆ ว่า หากเป็นร้าน Halal มักจะมีขายอาหารตะวันออกกลาง
ด้วยครับ

Shahrazad
ร้านอาหารตะวันออกกลางผสมอินเดีย ในย่านนานา ถิ่นชาวตะวันออกกลาง จุดเด่น
คือ Kebab ที่นี่เนื้อนุ่ม หอมกลิ่นเกรียม แต่ข้างในไม่แห้ง Masala กุ้งรสชาติเข้มข้น 
กินพร้อมแป้งนานกระเทียมกรอบๆ ที่สำาคัญราคาไม่แรง เรียกว่าอร่อยคุ้มค่าครับ

Al Saray
ร้านอาหารเลบานอนและอินเดีย ที่ผมว่า Hummus อร่อยและเนียนที่สุด 
ในประเทศไทย อาหารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Kebab เนื้อนุ่ม หรือแกง Masala รสเปรี้ยว
หวาน และข้าวหมกแพะที่อบอวลไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศก็อร่อยไม่แพ้กัน

Indus

อินดัส ร้านอาหารอินเดียแบบร่วมสมัย ที่มีความเป็น Fine Dining ในตัว 
การันตีด้วยรางวัลมากมายจากไทยและต่างประเทศ เมนูที่ผมชอบเป็น
พิเศษคือ Chicken Tikka ที่หมักและย่างมาได้นุ่ม จนละลายในปาก และ 
Butter Chicken แกงไก่รสชาติเข้มข้นแต่กลมกล่อม กินกับแป้งนานร้อนๆ 
ปิดท้ายด้วยไอศกรีมรสหวานชื่นใจ

Gaggan

ร้านอาหาร Progressive Indian Cuisine ที่เอาเทคนิค Molecular Gastronomy เข้ามาผสมกับความสนุกสนานขี้เล่น
ของ Chef Anand Gaggan จนโด่งดังถึงได้ 2 ดาวมิชลิน และ Asia’s Best Restaurant โดยเมนูจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ 
ตามแต่ช่วงฤดูกาลและความสร้างสรรค์ของเชฟ อย่างไรก็ตาม หากใครอยากจะไปลอง ขอให้รีบหน่อย เพราะร้าน 
จะเปิดถึงแค่ปี 2020 เท่านั้น ก่อนจะย้ายไปที่โตเกียวครับ
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THINGS HAPPENED FOR REASONS

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 
เข้าร่วมงาน	The	Flagship	Summit:	Future	Fast-Forward	ฟันธงธุรกิจไทย	2561	 

จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 
วันพุธที่	13	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	เวลา	8.15-16.30	น.	 

ณ	Royal	Paragon	Hall,	Siam	Paragon
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JUMC WOW

JUMC NEXTALUMNI TODAY

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ	จุฬาฯ	จัดโครงการ	
Junior	MBA	Chula	WoW	#	6		 
เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น	

สำาหรับผู้ท่ีมีความสนใจด้าน	MBA	และ	Business	
และมีประสบการณ์ทำางานแล้ว	

โดยเน้นการนำาความรู้ในคลาส	มาประยุกต์ใช้ 
ในการทำางาน	และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ
ระหว่างวันท่ี	11	กุมภาพันธ์	-	7	เมษายน	2561

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ	จุฬาฯ	
จัดโครงการ	JUMC	NEXT	#	12	
โครงการจำาลองหลักสูตร	MBA	

ในระยะเวลา	1	เดือนเต็ม	
ร่วมเรียนรู้	และแบ่งปัน

ประสบการณ์ไปกับคนรุ่นใหม่
ระหว่างวันที่	30	พฤษภาคม	
จนถึง	30	มิถุนายน	2560

* สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ มีความร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาฯ ทางด้านวิชาการอย่างไรบ้าง 
ที่ผ่านมาทางสมาคมฯ มีความร่วมมือกับทางคณะพาณิชย์ฯ เป็นอย่างดี  
มีกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีโครงการ Refresh โดยคณาจารย์
และผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายหัวข้อสำาคัญในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี้  
ทางสมาคมฯ มีโครงการฝึกอบรมน้องรุ่นใหม่ที่จะเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อ MBA 
คือโครงการทั้ง JUMC NEXT และ JUMC WOW ซึ่งก็เป็นโครงการดีๆ  
ที่ได้รับความสนใจมาก มีการทำากิจกรรมร่วมกับทางมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
โครงการที่สร้างผลงาน อย่างเช่น การค้นหาผู้ที่สมควรได้รางวัล DRIVE 
AWARD ในปี 2560 ที่ผ่านมาด้วย 

* สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอฯ เห็นถึงความสำาคัญทางด้านวิชาการอย่างไร 
เรื่องวิชาการ เราอยากเน้น 2 ส่วน ส่วนแรกคือการที่จะนำาองค์ความรู้มาสร้าง
ประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมไทย จะมีการทำาเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรม 
หรือโครงการใหม่ที่ร่วมกับคณะพาณิชย์ฯ และให้มีการเผยแพร่ออกสู่ภาค
เศรษฐกิจและสังคม หรือสาธารณชน โดยมีผลงานที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ เช่น โครงการ JUMC สัมมนา Refresh และ MBA CU Magazine 
ที่ดำาเนินมาถึงฉบับที่ 16 แล้วครับ 

* กิจกรรมด้านวิชาการของสมาคมฯ มีอะไรบ้าง และเป็นประโยชน ์
ต่อสาธารณชนอย่างไร 
ทางสมาคมฯ พยายามพลิกบทบาทจากการดูแลด้านวิชาการให้กับนิสิตเก่า 
เราก็คิดใหม่ทำาใหม่ โดยคิดว่าสิ่งที่เราควรจะมีคือการคิดที่เริ่มต้นตั้งแต่
ประโยชน์ของประเทศชาติก่อน แล้วเศรษฐกิจ สังคม ลงมาถึงจุฬาฯ และ
คณะฯ จากนั้นก็มาสู่สมาชิกของสมาคมฯ ดังนั้นเราจึงทำาโครงการดี ๆ เช่น
โครงการ DRIVE AWARD เริ่มขึ้นในปี 2560 โดยเฟ้นหาบริษัทหรือองค์กร 
ที่มีนวัตกรรม มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในการทำาให้เกิดโครงการดีๆ  
ใหม่ๆ หลายด้าน ในปีนี้จัดเป็นปีที่ 2 โดยมีรางวัลต่างๆ 5 ด้าน ประเภทแรก 
คือ รางวัล DRIVE AWARD Management และอีก 4 ประเภทคือ ด้าน 
Strategy / Marketing / Human Resource และ Finance ซึ่งมี 5 องค์กร 
ชั้นนำาที่ได้รับการคัดเลือก และปีนี้มีความพิเศษคือ ได้เพิ่มรางวัล The Best 
of DRIVE AWARD คือสุดยอดขององค์กรชั้นนำาที่เป็น Excellence ทุกด้าน  
อีกทั้งยังมีรางวัล JUMC STAR มอบให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่น 
คัดเลือกมาจำานวน 11 คน ที่จะได้รับรางวัล เพื่อเป็นกำาลังใจให้กลุ่มคนรุ่นใหม่
ที่มีพัฒนาการ มี Innovation และให้มีการสร้างโครงการดีๆ เกิดขึ้นต่อไป 

คุณชาติชาย	พยุหนาวีชัย	
นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาฯ

* DRIVE AWARD วัตถุประสงค์หลักของรางวัลคืออะไร มีผลต่อสังคม 
เศรษฐกิจของประเทศอย่างไร 
จริงๆ เริ่มแรกที่เราทำาการมอบรางวัลนี้ให้แก่บริษัทชั้นนำาที่มีการสร้าง  
Innovation ในประเทศไทย เพื่อที่จะทำาให้เศรษฐกิจของเรามีการพลิกฟื้น 
หรือก้าวไปข้างหน้า ข้ามอุปสรรคต่างๆ และอาจสร้างความเป็นมาตรฐาน
ของไทยขึ้นมาได้ ทำาให้สามารถแข่งขันได้กับระดับสากล เราอยากจะเชิดช ู
ให้สังคมได้รับรู้ว่าองค์กรที่ถูกคัดเลือกเหล่านี้ มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  
ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากคณาจารย์และคณะกรรมการที่มีความรู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทุกๆ ด้าน ซึ่งคิดว่ารางวัลนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้สังคมไทยมีการคิดใหม่ 
ทำาใหม่ และเกิดนวัตกรรม R&D และบริหารจัดการในทุกๆ ด้านที่เป็นเลิศ 
ต่อไป นอกเหนือจากความเก่ง เรายังอยากได้บริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดี  
มีความโปร่งใส ดังนั้นเราก็จะพิจารณาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ขององค์กร
ด้วยครับ 

* JUMC STAR เป็นการมอบรางวัลสำาหรับผู้บริหารยุคใหม่ ท่านเล็งเห็น 
ถึงความสำาคัญของธุรกิจร่วมสมัย และธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อย่างไร 
ความสำาคัญของ JUMC STAR AWARD คือต้องการเห็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
ที่มีการ ‘Transformation’ การบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน เพื่อสามารถ 
ต่อต้านกระแสการเปลี่ยนแปลง ซึ่งธุรกิจไทยโดยมากในหลายอุตสาหกรรม 

บางธุรกิจถึงขั้นล่มไปแล้ว ดังนั้นการที่จะอยู่รอด ต้องมีการ ‘Transformation’ 
เพราะถ้าเราอยู่เฉยๆ ธุรกิจใหม่หรือคู่แข่งใหม่จะเข้ามาแย่งชิงตลาด หรือ
แย่งชิงธุรกิจของเรา ดังนั้นเราอาจต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เช่น 
ผลิตภัณฑ์ต้องมี Innovation ในกระบวนการผลิต ช่องทางการขายใหม่ๆ 
สินค้าใหม่ๆ เช่น ธนาคาร มีคู่แข่งใหม่ที่เรียกว่า Non-Bank กลุ่ม FinTech 
เข้ามาทำาให้ Landscape ของธุรกิจเปลี่ยนไป เราควรต้องปรับตัวเองก่อน
โดย Transform ธุรกิจที่เป็นแบบเดิมๆ มาสู่ธุรกิจท่ีมีเคร่ืองป้องกันตัว  
เพ่ือสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบันได้

สำาหรับเรื่องของ ‘Transformation’ จะเป็นอีกปัจจัยสำาคัญในปีนี้ สำาหรับ 
การคัดเลือกผู้ได้รางวัล DRIVE AWARD โดยมองภาพรวมสำาหรับผู้ท่ี่มี 
‘Transformation’ ที่ดี ตอบรับยุคไทยแลนด์ 4.0 หรือว่าจะไปสู่ไทยแลนด์ 5.0 
ก็แล้วแต่ และที่สำาคัญ ในธุรกิจที่เขาทำาอยู่ ต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย 
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SUMMARY SEMINAR

เรียบเรียงและสรุปโดย 
คุณสาม-สาม จันทรูปมัย 

MBA Eng.4

The Flagship Summit:
Future Fast-Forward
ฟันธงธุรกิจไทย 2561

Business Integration
Hot	Issues:

Part บัญชี : ขอเร่ิมจากข้อมูลทางบัญชี มี Demand จากฝ่ายบริหารมากขึ้น 
ข้อมูลทางบัญชีแบบเดิมอาจช้า และก็มีหลายมิติ ดูเข้าใจยาก (เช่น จะคิด 
Cost แบบไหน / ตัวทุนก็มีหลายส่วน / จะ Track รายได้จากจุดไหนได้บ้าง) 
ตรงนี้เองที่ IT จะเข้ามาช่วยประมวลผลข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทััล ทำาให้
ติดตามได้รวดเร็ว ทั้งนี้ การผลิตสารสนเทศทางบัญชี ก็ยังจำาเป็นต้องยึดให้
ตรงกับหลักเกณฑ์ของ Compliance (ผู้ดูแลมาตรฐานรายงานทางการเงิน)
โดย AI และ Machine Learning นี่เอง ทำาให้ผู้บริหารและนักลงทุนสามารถ 
ตรวจสอบข้อมูลที่ถูก ประมวลได้แบบ real-time และเชื่อว่านักบัญชียังคง
ความสำาคัญ เพราะยังต้องเป็นคนดูแลเร่ือง input ข้อมูลให้ถูกต้องและ security

Part การเงิน : ขณะนี้ Big Data, AI, Smart Ecosystem ส่งผลต่อชีวิต 
และทางการเงินอย่างจริงจัง และ Blockchain จะยังคงบทบาทสำาคัญ เพราะ
เทคโนโลยีเริ่มอิ่มตัว มันจะโตได้จากการ ‘เชื่อมโยง’ *** AT (Algorithmic 
Trading) เป็นอีกสิ่งที่ใช้มากขึ้น มันสามารถคัดกรองหุ้นได้แบบ Real-time / 
สั่งซื้อขายหุ้นได้เป็น 100 คำาสั่งใน 1 นาที (กำาไรนิ้ดดดเดียว เน้นปริมาณซื้อ
ขาย) / สร้าง Customizable Modules ทำางานแทนผู้จัดการกองทุนได้เลย!! 
*** ส่วนการลงทุนจากนี้ถึงปี 2020 แนะนำาสูตร 3 GOs 1) ให้ลงทุนเพิ่ม 
ในตลาดชายขอบ ที่น่าสนใจคือ เวียดนาม>อินเดีย>บังกลาเทศ>ปากีสถาน 
2) ลงทุนใน FinTech เช่น Bitcoin 3) เพราะเศรษฐกิจอาจจะยังไม่ฟื้นดี
นัก Cost Management จึงยังสำาคัญมาก 3.1) ไปเล่นหุ้นในกลุ่ม Index500 
เพราะ Fee ต่ำากว่ามาก 3.2) ใช้ Robo Advisors เพราะถูกกว่าค่าจ้าง Advisor 
มืออาชีพมาก

Part การตลาด : A) กับดักความคิดของตลาดผู้สูงอายุ a1 คิดว่าผู้สูงวัยมีกลุ่ม
เดียว -> จริงๆ มีหลาย Segment เช่น สุขภาพดี vs ไม่ดี / มีลูกหลาน vs ไม่มี  
/ รวย vs ไม่รวย / ชอบเที่ยว vs ไม่ชอบเที่ยว a2 คิดว่าผู้สูงวัยซื้อของให้ตัวเอง 
เท่านั้น a3 ลืมขายของ ให้บริการกับลูกหลานในเร่ืองของผู้สูงวัยด้วย เช่น Case 
กาน้ำาร้อนฉลาด Email เข้าหาลูก เวลากาทำางาน B) ต้องออกแบบพฤติกรรม
ลูกค้าให้ได้ (ดูเพิ่ม Behavioral Economics) C) ต้องทำาให้ลูกค้าเป็น  
Evangelist (สาวก) ที่จะแชร์เรื่องราวของเรา ที่ผูกพัน และปกป้องแบรนด์เรา 
D) ผู้บริโภคยุคใหม่ Merge ชีวิต Online และ Offline การตลาดจึงต้องใช้ควบคู่ 
Online ตอนไหน ยังไง Offline ที่ไหนดี E) ขอโปรโมตว่า CBS ของเราสามารถ
วัดคุณค่าแบรนด์ได้แล้ว (วัด Holistic คือ วัดทั้งตัวที่ง่าย เช่น เรื่องเงิน และ 
ที่วัดยาก เช่น ความพึงพอใจต่อแบรนด์) F) คือรับผิดชอบต่อสังคมในดิจิทัลด้วย  
/ เราทำาอะไรไม่ถูกจริยธรรมในโลกออนไลน์บ้างม้ัย (เช่น เร่ืองความเป็นส่วนตัวลูกค้า) 

Part สถิต ิ : พูดง่ายๆ ว่า ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้จากแผนกต่างๆ ในองค์กร  
ข้อมูลลูกค้า ฯลฯ ถ้ายังไม่ได้ประมวลตรวจสอบว่า ข้อมูล (ปฐมภูมิ) เหล่าน้ัน 
ถูกต้อง เกี่ยวกันกับเรื่องที่จะวิเคราะห์จริงๆ มั้ย และยังไม่ถูกจัดให้เป็นระบบ 
(Unstructure) ข้อมูลนั้นๆ ยังไม่ใช่ Smart Data (คือ ต้องเป็นข้อมูลที่ใช่ ที่ครบ 
ที่เข้าใจง่าย และเข้าถึงได้ทันทีด้วย) *** คนสำาคัญในการทำา Smart Data คือ 
Data Scientist ที่จะต้องเข้าใจทั้งตัวเทคโนโลยี ตัวข้อมูล-ตัวธุรกิจ (เพื่อกำาหนด 
‘ขอบเขตของข้อมูล’ ให้สอดคล้องกับ ‘ขอบเขตธุรกิจ’) และต้องมีความรู้ทางสถิติ
และโปรแกรม เพื่อหา Insight จากข้อมูลที่มีได้ เป็นการสร้าง Value ให้ข้อมูล  
ยิ่งถ้าสื่อสารเก่งด้วย ยิ่ง Perfect *** Tool ที่ต้องใช้แน่ๆ คือ MySQL กับ Big 
Data Python อื่นๆ ก็เลือกใช้ตามความเหมาะสม *** ทิ้งท้ายไว้ว่า องค์กรเรา 
พร้อมที่จะทำา Smart Data เองหรือยัง 1) ข้อมูลพร้อมมั้ย 2) Tool พร้อมมั้ย  
3) ทำาอย่างไรให้คนที่ทำาเป็น อยู่กับเรานานๆ !!

Part พาณิชย์ : A) E-commerce ในไทย Section ที่เติบโตมากที่สุด คือ B2C 
และไทยโตมากที่สุดในอาเซียน ที่น่าสนใจคือไทยเรายังไม่มี Dominant Player 
ของ E-commerce / Success Case: Amazon Prime ส่งของให้ถึงใน 1 วัน >> 
เขาทุ่มทุนมานานมาก ในเร่ือง Supply Chain & Logistics อาทิ จุดเก็บ จุดกระจาย
สินค้า หลายช่วงเวลา-หลายรูปแบบการส่ง After Sales Service: ระบบติดตาม
การขนส่ง และระบบการคืนสินค้า และอนาคตอันใกล้ Amazon จะสร้าง Channel 
ใหม่ของเขา (Offline) อาทิ ร้านหนังสือ ห้างของตัวเอง  
 
B) Electric Vehicle มันมาแน่ เพราะมีการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วในเรื่องภาษี
นำาเข้าวัตถุดิบ ชิ้นส่วนการผลิตรถไฮบริด รถปลั๊กอินไฮบริด และรถไฟฟ้าแบบ
แบตเตอรี่ (EV) และปี 2561 มีการลงทุนภาคเอกชน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ 
จำากัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ EA Anywhere ตั้งเป้าสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้า 
1,000 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล   
 
C) Robot & Workforce บทความของ HBR (2017): Thinking Through How 
Automation Will Affect Your Workforce บอกว่า ไม่ถูกนักที่จะถามว่า ‘อาชีพ’ 
ไหนที่จะถูกแทนที่ แต่คำาถามที่ถูกคือเราต้องพิจารณาว่าส่วนไหนของ ‘งาน’ 
ที่สามารถใช้ Automation แทนได้ (ลองไปอ่านนะครับ มีหลาย Case เลย) 

สำาหรับงานนี้ อัดแน่นด้วยเนื้อหาเข้มข้นและครอบคลุมจริงๆ เพราะสุดยอดคณาจารย์ของเรามากันคับคั่ง ประกอบด้วย ภาควิชาการบัญชี อ.วรศักดิ์ อ.ศรัณย์ อ.สันสกฤต  
ภาควิชาสถิติ อ.อัษฎาพร อ.อนุภาพ อ.ภูริพันธุ์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน อ.พรอนงค์ อ.อนิรุติ อ.สิระ ภาควิชาพาณิชย์ฯ อ.พสุ อ.ถิระ อ.ทิม และภาควิชาการตลาด 
อ.วิเลิศ อ.เอกก์ อ.กฤตินี และเหมือนเดิมครับ ขอหยิบเนื้อหา (ได้แค่บางส่วน) ที่เชื่อว่าน่าติดตาม น่าไตร่ตรอง มาฝากครับ

แล้วองค์กรธุรกิจและคนควรปรับตัวอย่างไร ?
1) พัฒนาแบบองค์รวม (ทุกส่วนขององค์กร ทุกแผนก ไปพร้อมๆ กัน)
2) พัฒนาคนให้เก่ง Soft Skills: มี Adaptibility, Design / Creative / Strategic Thinking,  
 Communication, Collaboration (ซึ่งสกิลเหล่านี้ AI ยังทำาไม่ได้)
3) หา Partnerships ที่ดี เป็นต้น เรื่อง Logistics
4) สร้างความแตกต่าง ตอบโจทย์ Customer Experience และหา Customer Insight
5) เน้นเพิ่มทักษะคน โดยเฉพาะทางด้าน IT / Digital

Business Models ตัวไหนใช้กับธุรกิจของท่านได้บ้าง ?
* Free Model * Freemium Model
* Subscription Model * Platform Model
* Sharing Model (P2P; Sharing Economy)
* Ecosystems Model (e.g. Apple Inc.)
* Online-Offline Integration (O2O) Model

ท้ายสุด อ.พสุ ได้ฝากคุณลักษณะของผู้นำาในทุกระดับองค์กรว่า ควรจะ
ต้อง *มี Intellectual Humility ถ่อมตัว เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ *ทันสมัย ไม่หยุด
เปลี่ยนแปลง *ยอมรับความแตกต่างของคน เช่น เรื่อง Gen *ยอมรับความ 
ล้มเหลวได้ และเรียนรู้จากมัน *ตัดสินใจจากข้อมูล ไม่ใช่แค่สัญชาตญาณ  
*ทำางานเป็นทีม *Executing at Speed รู้ก่อน ทำาก่อน และตัดสินใจรวดเร็ว 
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โดยคุณ นิ พิณญาภา
MBA Eng. 3

GOOD TASTE

อาหารเช้าเป็นม้ืออาหารท่ีสำาคัญท่ีสุดของวันก็ว่าได้ ถ้าเป็นคนไทยอย่างเราๆ ก็คงหนี 
ไม่พ้นเมนูข้าวสารพัดแบบ ในวัฒนธรรมของชาวตุรกี อาหารเช้าก็ถือว่าเป็นมื้อ
ที่นอกจากจะพิถีพิถันกว่ามื้ออื่นๆ ยังแสดงออกถึงความเป็นอยู่ ความผูกพันของ
สถาบันครอบครัว และการนำาผลิตภัณฑ์การเกษตรท้องถิ่นมาประกอบอาหารอย่าง
ลงตัว

ม้ือน้ีจะมีคำาศัพท์เฉพาะเรียกว่า Kahvalti (คาวาลถิ) แปลตรงๆ คืออาหารเช้า ส่วนมาก 
จะเปิดให้บริการ 09.00 น. ไปจนถึงบ่ายๆ ในความรู้สึกของเรา ส่ิงน้ีเรียกว่า Brunch  
แต่อย่างไรก็ตาม เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าอาหารเช้าที่ว่าจัดเต็มเข้มข้นนั้นประกอบไป
ด้วยอะไรบ้าง

ขนมปัง เป็นส่วนประกอบหลักที่กินแกล้มกับทุกอย่าง มีทั้งขนมปังแบบแซนด์วิช
ธรรมดา ขนมปังฝรั่งเศส ไปจนถึงขนมปังที่ทำาพิเศษเรียกว่า Simit มีลักษณะเป็น
เกลียว กลม มีความเหนียวนิดๆ โรยงาหอมๆ กินแกล้มกับจานประกอบอื่นๆ ที่จะ
กล่าวต่อไป

ชีส ทั้งชีสขาว เป็นชีสสด ซึ่งทำามาจากนมแพะ นมวัว นมแกะ หรือชีสเหลือง 
ซึ่งส่วนมากคือนมวัว ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์เรียบร้อย

ไส้กรอก จะมาในรูปแบบทอดหรือสดก็ได้ ส่วนมากเป็นไส้กรอกที่ทำาจากเนื้อวัว

มะกอกดอง มีทั้งสีเขียวและสีดำา มีรสเปรี้ยวเค็ม เป็นผลผลิตท้องถิ่นที่ค่อนข้างหา
ง่าย และราคาไม่แพง

น้ำาผึ้ง แหล่งผลิตน้ำาผึ้งที่สำาคัญในตุรกีมีมากมาย นิยมกินพร้อมกับรวงผึ้งเพื่อเพิ่ม
อรรถรสและความสวยงาม

แยมรสชาติต่างๆ มีตั้งแต่สตรอว์เบอร์รี่ เชอร์รี่ มาร์มาเลด หรือกลีบกุหลาบ

แตงกวา	และมะเขือเทศ ผักสองชนิดนี้ปลูกในตุรกี และให้รสชาติที่ลงตัวกับอาหาร 
แทบทุกประเภท แตงกวามีความหวานกรอบ มะเขือเทศฉ่ำา หวาน อย่างกับผลไม้  
ไม่มีกล่ินคาวหรือเหม็นเขียว

ผลไม้แห้ง	และถั่ว เสริมโปรตีนด้วยถั่วนานาชนิด และผลไม้แห้งที่ปลูกในประเทศ 
เช่น เอพริคอต ลูกเกด อินทผลัม ถั่วอัลมอนด์ พิสตาชิโอ หรือพีแคน

ชาร้อน เป็นเครื่องดื่มที่ขาดไม่ได้เลยในสังคมชาวตุรกี มักจะดื่มจากแก้วลักษณะ
คล้ายนาฬิกาทราย เป็นชาดำาที่ผลิตในประเทศ มีกลิ่นหอม มีกรรมวิธีต้มในแบบ
ของตุรกีเอง

น้ำาผลไม้คั้นสด น้ำาส้มและน้ำาทับทิมคั้นสด สามารถหาดื่มได้ทั่วไปตามฤดูกาล 
และมีราคาค่อนข้างถูก

ยังมีเมนูเสริมที่ประกอบด้วยไข่ เช่น Menemen (เมเนเมน) คือ ไข่กวนกับมะเขือ
เทศ และ Sucuklu Yumurta (ชูจุกลุ ยูมูรทา) คล้ายๆ ไข่กระทะ ซึ่งมีไส้กรอก
โรยหน้า อีกด้วย

การจัดจาน จะแยกแต่ละอย่างเป็นส่วนๆ บางร้านจัดใส่จานเล็กจานน้อย บางร้าน  
เรียงแต่ละส่วนบนจานใหญ่ใบเดียว แล้วแต่เทคนิค ส่วนมากจะกินร่วมกันแบบ
ครอบครัว

เห็นอย่างน้ีแล้ว เห็นด้วยไหมคะว่าอาหารเช้าของชาวตุรกีน้ันสำาคัญมาก และน่ากิน 
แค่ไหน เป็นการผสมผสานความเรียบง่ายของอาหารได้อย่างลงตัวและมีประโยชน ์
ทางโภชนาการ

Turkish 
Breakfast
อาหารเช้าสไตล์ตุรกี
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รศ.ดร.พสุ	เดชะรินทร์	
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ มี
ความร่วมมือกับสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ 
ทางด้านวิชาการในเรื่องใดบ้าง
ความร่วมมือของคณะกับสมาคมฯ เป็นความร่วมมือ 

ที่ค่อนข้างแน่นแฟ้นมาก เกิดขึ้นทั้งด้านวิชาการและ 

ด้านเพื่อสังคมอยู่ค่อนข้างหลายอย่าง เพราะการพัฒนา

ในเรื่องของการเรียนการสอนนั้น ปัจจุบันทางคณะฯ เอง

คงไม่สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนได้อย่างเดียว  

โดยไม่มองภาคธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก 

เพราะฉะนั้นบทบาทสมาคมฯ ที่เข้ามาคือช่วยเสริมคณะ

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในส่วน

วิชาการ เพื่อให้ได้มุมมองที่ไม่ได้มองเฉพาะวิชาการ

อย่างเดียว แต่เป็นมุมมองที่มีความหลากหลาย แล้ว

สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจปัจจุบันมากขึ้น สำาหรับ

บทบาททางด้านสังคมนั้น คณะฯ กับสมาคมฯ มีความ

ร่วมมือกันในการก่อให้เกิด Impact ต่อสังคม ไม่ว่า 
จะเป็นเรื่องของงาน DRIVE AWARD ที่กำาลังจะจัดขึ้น ตรงนี้ก็เป็นความ 

ร่วมมือหนึ่ง เป็นการยกย่องเชิดชูองค์กรที่เป็นต้นแบบ ผู้บริหารที่เป็นต้นแบบ 
เพ่ือท่ีทุกคนสามารถศึกษาต่อจากเขา แล้วก็เป็นกรณีศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจได้ 

ฉะนั้นบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้ เหมือนกับเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยัน 

อย่างหนึ่งว่า นอกจากผลการดำาเนินงานขององค์กรที่ดีเลิศแล้ว ยังเป็นองค์กร 

ที่มีการขับเคลื่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วยงาน หรือแม้กระทั่ง

โครงการอบรมต่างๆ ที่ทางสมาคมฯ จัดขึ้น ก็เป็นโครงการที่คณะฯ ให้การ

สนับสนุน เพื่อพัฒนานักธุรกิจผู้ประกอบการยุคใหม่ให้ก้าวไปสู่ความพร้อม 

ที่จะปรับตัวและปรับเปลี่ยนสำาหรับประเทศไทยครับ

* องค์กรธุรกิจสมัยใหม่ ควรมีแนวทางในการรับความเปลี่ยนผ่าน 
(Transformation) ของธุรกิจอย่างไร
ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าสภาวะแวดล้อมภายนอกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ 

สังคม เทคโนโลยี เรื่องประชากร มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำาให้องค์กร

ทุกธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อน  

การที่องค์กรจะสามารถดำาเนินการต่อไปให้ประสบความสำาเร็จอย่างยั่งยืน  

คงจะไม่สามารถทำางานในรูปแบบเดิมๆ และหวังว่าจะประสบความสำาเร็จ

แบบเดิมในอดีตได้ องค์กรจะมีการเปลี่ยนแปลง และองค์กรต้องมีการปรับตัว

ลักษณะ ‘Transformation’ ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนในเชิงกระบวนการ  

ในการทำางานภายใน การปรับเปลี่ยนในเรื่องของ Business Model หรือการ

ปรับเปลี่ยนในแง่ของประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับ ล้วนทำาให้องค์กรพร้อมรับ 

ต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกต่างๆ ที่กำาลังจะเกิดขึ้น ดังนั้นทั้งภาคธุรกิจ  

หรือองค์กรหน่วยงานภาครัฐต่างจำาเป็นจะต้องมีการ Transform 

จริง ๆ ‘Transformation’ ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง 

ในหลายรูปแบบได้ แล้วเราจะเอา Digital Technology 

เข้ามาช่วย (เช่น มือถือ) ปรับเปลี่ยนกระบวนการ 

ในการทำางานได้ไหม ปรับ Business Model ไหม  

หรือปรับเปลี่ยนประสบการณ์ที่ลูกค้ารับได้หรือเปล่า 

เพราะฉะนั้นจริงๆ มันไม่ใช่แค่การปรับเปลี่ยนโลโก้ 

หรือสัญลักษณ์ แต่ต้องเปลี่ยนเข้าไปข้างในเนื้อใน  

หรือภายในองค์กรเอง สิ่งที่นำาเสนอให้กับลูกค้าภายใน

องค์กร (เช่น พนักงาน) จึงไม่ใช่แค่โครงสร้าง  

แต่คือวัฒนธรรมในการทำางาน ค่านิยมในการทำางาน 

โดยตัวพนักงานก็เปลี่ยนไปมี Generation ที่เปลี่ยนไป 

เรามีคน Gen Z แทรกเข้ามามากขึ้น เพราะฉะนั้น 

ต่อไปในองค์กรจะมีทั้งคนที่เป็นกลุ่มเบบี้บูมเมอร์   

Gen X Gen Y Gen Z อยู่ในนี้ แน่นอนว่ารูปแบบการ

ทำางานต้องเปลี่ยนไป 

* นอกจาก DRIVE AWARD ที่ได้กล่าวถึงเบื้องต้นแล้ว  
ก็มีรางวัล JUMC STAR เป็นรางวัลสำาหรับผู้บริหารยุคใหม่ 
ท่านเห็นถึงความสำาคัญของธุรกิจร่วมสมัยและธุรกิจใหม่ๆ  
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร
ในโลกปัจจุบันและอนาคต ความสำาคัญของการเปลี่ยนแปลง อาจต้อง

อาศัยการขับเคลื่อนโดยคนรุ่นใหม่ คำาว่าคนรุ่นใหม่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง

แค่เฉพาะเด็กและวัยรุ่นอย่างเดียว แต่รวมถึงผู้บริหารในองค์กรธุรกิจ 

ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่งคนเหล่านี้เองจะมีประสบการณ์ มีมุมมอง มีความรู้ 

ที่แตกต่างจากคนรุ่นเดิม คนกลุ่มนี้เองที่ได้รับการพิจารณารับรางวัล 

JUMC STAR จากเรา จากสมาคมฯ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาเหล่านี้

สามารถจะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จนองค์กรตนเองประสบ

ความสำาเร็จได้ 

JUMC STAR ถือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหารรุ่นใหม่ คือเวลา 

เราให้รางวัลกับผู้บริหารก็มักจะเป็นผู้บริหารที่มีชั่วโมงบินสูง อยู่มานาน

ประสบการณ์ 20, 30 ปีเต็ม จึงจะบอกว่าในโลกของการเปลี่ยนแปลง

ปัจจุบัน สิ่งใหม่ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกิดขึ้นได้จากคนรุ่นใหม่  

เพราะฉะนั้นผู้บริหารรุ่นใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นธุรกิจครอบครัวรุ่นที่ 2 หรือ 

รุ่นที่ 3 หรืออาจเป็นผู้บริหารที่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ที่เข้าไปทำางานในองค์กร 

ขนาดใหญ่แล้ว เขาสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิด 

Impact ที่เป็นการ Transform ตัวองค์กรของเขา สมมุติเช่น จากธุรกิจ

ครอบครัวที่ทำาธุรกิจมาตั้งแต่สมัย อากง อาม่า มาเป็น อาเตี่ย ผู้บริหาร
รุ่นใหม่ที่เป็น Gen 2 Gen 3 เข้ามาแล้วปรับเปลี่ยนให้เป็นองค์กรสมัยใหม่  

ทั้งในแง่ของภาพลักษณ์ ในแง่ของกระบวนการในการทำางาน ทั้งในแง่ประสบการณ์

ที่ลูกค้าได้รับ นี่แหละครับคือเป้าหมายของกลุ่มที่เป็น JUMC STAR ทั้งสิ้น เพราะ

ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากคนรุ่นใหม่ เกิดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ให้กำาลังใจคนรุ่นใหม่ในการที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ 

* ทำาไมถึงมีคู่กัน DRIVE AWARD & JUMC STAR 
งาน DRIVE AWARD และ JUMC STAR เรียกได้ว่าเป็นการสร้างความสมดุล  

คือหนึ่งองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งอาจเป็นผู้บริหารระดับผู้ใหญ่อยู่เยอะ ผู้นั้นก็ได้รางวัล 

DRIVE AWARD ไป ซึ่งทำาให้เห็นเป็นตัวอย่าง เป็น Role Model ว่าองค์กรที่มี 

การบริหารจัดการแบบยั่งยืน ประสบความสำาเร็จมาได้ทั้งทางธุรกิจ ทางด้านสังคม 

เขาทำาได้ยังไง ในขณะเดียวกันก็มีความสมดุล คือลองมองอีกมุมหนึ่งว่า ถ้าเป็น 

ผู้บริหารรุ่นใหม่ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสร้างธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้น มากขึ้น 

เขาทำาได้อย่างไร เพราะฉะนั้นเป็นการสมดุล มองทั้งสองมุมเลย  

ในตอนนี้องค์กรธุรกิจจำานวนมากพยายามแสวงหา S Curve เส้นใหม่ ธุรกิจตัวใหม่  

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ หลายๆ ครั้งผู้บริหารที่อยู่มานานท่านจะยึดติดภายใต้กรอบ 

เพราะฉะนั้นจริงๆ ผู้บริหารคนรุ่นใหม่กำาลังจะกลายเป็นทรัพยากรที่สำาคัญสำาหรับ

องค์กร ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในการสร้าง S Curve เส้นใหม่ขึ้นมา 

เพราะเขาเหล่านี้จะไปเจอและมีประสบการณ์ที่แตกต่าง จะมีวิธีคิดมุมมองที่ต่างไป 

คำาว่านวัตกรรมที่เรากำาลังฮิตกันอยู่ในปัจจุบันมันจะเกิดขึ้นได้ มันก็มาจากมุมมอง

ที่แตกต่างและหลากหลาย ถ้าทุกคนคิดเหมือนกันหมด ผ่านประสบการณ์ต้มยำากุ้ง 

Crisis เหมือนกันหมด ก็คิดได้แบบเดียว ถ้าเกิดเราได้คนใหม่ๆ มา เขาจะมีโอกาส

คิดธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งเราอาจไม่เคยคิดมาก่อนก็ได้ ดูตัวอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทั่วๆ ไป

อย่างทั่วโลก เช่น Uber, Airbnb ล้วนมาจากคนรุ่นใหม่ทั้งสิ้น เพราะคนที่เจอ 

ต้มยำากุ้งมา หรือคนที่เป็นราชาเงินทุน เขาอาจค่อนข้างระมัดระวังความเสี่ยง มีการ

ป้องกันความเสี่ยงเยอะ แต่คนรุ่นใหม่ที่อาจไม่เคยเจอกับความเสี่ยงเหล่านี้มาก่อน 

เขาจึงกล้าที่จะทำา นวัตกรรมจึงเริ่มได้ เพื่อให้เกิดขึ้น อย่างแรกเลยที่จะต้องกล้า  

คือกล้าที่จะทดลอง อาจจะลองผิดลองถูกก็ได้ครับ มันยังดีกว่าที่จะอยู่ในขอบเขต 

ในบริบทเดิมๆ 

การที่ประเทศจะเติบโตขึ้นได้ ไม่อาจอาศัยเพียงธุรกิจเดิมๆ ขยับตัว เราอาจนึกถึง

องค์กรขนาดใหญ่ มีการขยายตัวไปต่างประเทศเพิ่มลูกค้า แต่การที่ประเทศจะ

พัฒนา จะกระโดดขึ้นได้ ต้องอาศัยธุรกิจใหม่ๆ ไม่ว่าจะผ่านทางพวก Startup หรือ 

SME เหล่านี้จะเป็นการขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเห็นผล

ชัดเจน JUMC STAR ตัวนี้จะช่วย เพราะว่าผู้บริหารรุ่นใหม่จะสามารถคิดธุรกิจ

ใหม่ๆ เกิดขึ้นมาได้ คิดอะไรบางอย่าง คิด Business Model ใหม่ๆ ซึ่งเราไม่เคยมี

มาก่อน แล้วกล้าที่จะทำา กล้าที่จะลงทุน

* ประโยชน์จากการจัดงาน DRIVE AWARD & JUMC STAR 
ตรงนี้คือแหล่งเรียนรู้ชั้นดีเลยจากงานนี้ เพราะได้เรียนจากประสบการณ์ จากมุมมอง 

ของคนที่ประสบความสำาเร็จ หรือได้รับการยกย่อง และเรื่องจริง ที่การเรียนรู้จาก 

ผู้อื่น มันช่วยย่นระยะเวลาในการเรียนรู้ของตัวเราเอง แทนที่เราจะลองผิดลองถูก

ด้วยตัวเอง แล้วดูสิว่าคนอื่นก็จะลองผิดลองถูกยังไง และการที่เราเห็นกรณีศึกษา 

ที่ประสบความสำาเร็จจริง นอกจากเราได้เรียนรู้แล้ว ผมเชื่อว่ามันเป็นการสร้าง 

แรงบันดาลใจให้กับเรา แรงบันดาลใจว่าคนอื่นเขาก็ทำาได้แล้ว เราก็ต้องทำาได้ด้วย 

เขาอายุเท่านี้เขาทำาได้ ทำาไมเราจะทำาไม่ได้ เพราะฉะนั้นเรื่องของแรงบันดาลใจ 

เรื่องของวิธีคิด เรื่องของ Mindset สิ่งเหล่านี้ผมว่าก็เป็นเรื่องเรียนรู้เช่นเดียวกัน 
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*	เรียนรู้กรอบ	ทัศนคติ	ผ่านชีวิตของตัวละคร
จากเนื้อเรื่อง นอกจากจะมีการสอนถึง Traps ต่างๆ สิ่งที่เราจะได้เห็นผ่านเนื้อหา
คือ การคิด การตัดสินใจ คุณค่าท่ีเรายึดถือ รวมถึงเหตุผลในเร่ืองต่างๆ ของแต่ละคนว่า 
อย่างไรก็ไม่เหมือนกันเลย!! เราแต่ละคน กระทำาสิ่งใด ตัดสินใจสิ่งใดอย่างดีที่สุด
แล้ว ตามประสบการณ์ในอดีตท่ีส่ังสมมา ซ่ึงมันอาจจะขัดแย้งกับอีกคนก็ได้ ต่างฝ่าย 
ต่างก็ถูกต้อง ในแง่มุมหนึ่งๆ หรือในมุมมองของตัวเองเสมอ !! 

*	7	Most	Common	Modern	Traps
สิ่งที่คนในยุคปัจจุบันทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นชาวตะวันตกหรือตะวันออก มักจะ 
‘ติดกับ’ นั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับ 

#1	Relationship	Trap	: Operating as Married Single or Operate as “I” 
not “We” ในเรื่องของชีวิตคู่ ถ้าเราสังเกต หลายๆ คนนั้นยังทำาตัวเหมือนตอน
เป็นโสด และไม่ได้ทำาหรือตัดสินใจด้วยมุมมองว่าอะไรดีที่สุดสำาหรับทั้งสองคน 
เพื่อให้ win-win ไปด้วยกัน / มักจะ ฉันจะไม่เปลี่ยนถ้าเธอไม่ทำาก่อน / ส่วนใน
การทำางาน บางคนทำางานคนเดียวเก่งมาก แต่พอเวลาเป็นหัวหน้า กลับไม่ค่อย
โอเค (อาจจะเพราะคุ้นชินกับวิธีคิด วิธีทำาแบบทำาคนเดียว) เป็นต้น
***Unconventional	Approach:
Create a shared vision for your relationship / marriage / working group and 
agree upon a pathway to get there together. แน่นอนว่าความขัดแย้งมันอาจจะ 
ยังมีอยู ่แต่การที่เราพยายามหาวิถีทางที่สบายใจร่วมกันก็เป็นการดี และเมื่อสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกัน และเป้าหมายร่วมกัน ก็จะเป็นการลดการแบ่งแยก หน้าที่ฉัน 
หน้าที่เธอ ให้กลายเป็น We คือ เพื่อคู่ของเรา ครอบครัว กลุ่มเรา องค์กรเรา

#2	Money	Trap	:  The Quicksand of Debt พอเราเป็นหนี้ หรือองค์กรของ
เราต้องการลดต้นทุน สิ่งแรกที่เราจะนึกถึง มักจะเป็นการ Budgeted ซึ่งมักจะมา
พร้อมกับ การที่ต้องมีวินัยในการจ่าย การแย่งทรัพยากรที่มีจำากัด ความเครียด
ก็ตามมา

***Unconventional	Approach:
Make eliminating debt fun, interesting, and motivating by turning it into 
game.  Involve family members in creating a scoreboard to display in 
your home -> a debt snake. / วาดงูขึ้นมา แบ่งหนี้เป็นท่อนๆ เมื่อกำาจัดหนี้ได้
ตามจำานวน ก็ตัดออกไปเรื่อยๆ เป็นกุศโลบายจูงใจให้คนทั้งบ้านร่วมมือกัน ตัด
งู (กำาจัดหนี้) ข้อดีคือ มันรู้สึกเหมือนเกม มันเห็นความก้าวหน้า เป็นรูปธรรม
ชัดเจน (งูตัวสั้นลงๆ) เมื่อหมดหนี้แล้ว ก็อย่าลืมจัดสรรเงินสำาหรับ 1) เป็นเงิน
เก็บ 2) เอาไปลงทุน 3) เป็นทุนการศึกษาของลูก 4) ไว้ตอนเกษียณ

#3	Focus	Trap	: Being Mired in the Thick of Thin Things คนวัยทำางาน
มักจะต้องเจอกับปัญหา งานต้องทำานั้นมากมาย จนบางทีก็เผลอทำาอะไรหลายๆ 
อย่างพร้อมกัน (หรือใจมันพะวงอยู่กับหลายสิ่ง) หรือให้เวลาไปกับเรื่องไม่สำาคัญ 
หรืองานที่ไม่ด่วนมากเกินไป หรือแย่กว่านั้นคือแอบติด Social ติด YouTube 
ติดเกม ติดเที่ยวเตร่
	***Unconventional	Approach:
We can’t do it at “all”.  We have to filter out the unimportant, detach from 
minutiae, and learn to say “no” more often, so that we can say “Yes”  to 
the things we value most / learn to say no to good ideas, so we can say 
yes to few best ideas. แนวปฏิบัติในการคัดกรองสิ่งที่สำาคัญที่จะทำา ขอฝาก
ย้อนไปอ่าน Getting Things Done ของฉบับที่ 10+1 นะครับ (หนังสือเล่มนี้มี
แปลไทยแล้ว) / ส่วนปัญหา งานจากเจ้านายที่มาเยอะ และด่วนทุกอย่าง อันนี้
บริบทในไทยอาจจะไม่ง่ายในการจะ Say No อันที่ทำาไม่ทัน-ด่วนน้อยกว่า และ/
หรือให้เจ้านายเลือกว่า อันไหนที่ด่วนที่สุด (อันนี้ต้องใช้วาทศิลป์ในการโน้มน้าว
ส่วนบุคคลนะครับ เชื่อว่า ถ้าเราแจงละเอียดพอในเนื้องาน และเวลาที่ต้องใช้
จริงๆ กับเหตุผลว่างานไหนด่วนสุดในมุมมองของเรา เจ้านายน่าจะฟัง...บ้าง) 

#4	Change	Trap	: Procrastination, the Killer of Growth and  
Transformation เป็นปกติมากที่คนเราจะหลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลง ชอบที่จะ
อยู่ใน Comfort Zone และผัดวันประกันพรุ่ง / กับอีกประเภทคือ ถ้าทำาแล้วไม่ได้
ดีเลิศไร้ที่ติ ก็จะไม่ทำา หรือถ้าฉันไม่พร้อมเต็มร้อย ฉันจะไม่ทำา

***Unconventional	Approach:
Change courageously when my conscience dictates, instead of changing when 

circumstances force me to. อย่ารอจนถึงจุดวิกฤติถึงจะเปลี่ยน เพราะถึงตอนนั้น

ทางเลือกเราจะเหลือน้อย และอาจจะไม่ทันแล้ว / ให้ลองจินตนาการถึงบางเรื่องที่เรา

รู้ว่าเราต้องเปลี่ยน ลองหาเหตุผลของการไม่เปลี่ยนคืออะไรบ้าง จากนั้นลองหาว่าใน 

Worst Case นั้น ถ้าเราไม่เปลี่ยน เราจะเสียอะไรบ้าง มันร้ายแรงแค่ไหน คุ้มไหม 

ข้อดีเทียบกับข้อเสีย / อีกประเด็นคือ มันไม่มีอยู่จริงหรอกไอ้จุดที่เราพร้อม 100%  

ที่จะเริ่มทำาอะไรสักอย่าง  

***Unconventional	Approach:
Do professional work that encompasses the four dimensions
of a successful career - finances, ideas, passion, and purpose
1) Am I compensated fairly at work? (Financial)
2) Am I creatively utilized at work? (Ideas)
3) Am I passionately engaged at work? (Passion)
4) Am I making a contribution at work? (Purpose)
ถามตัวเองว่า เราพึงพอใจแต่ละข้อแค่ไหน / และในฐานะของผู้บริหาร หรือ
เจ้าของกิจการ ก็ควรที่จะให้ได้ทั้ง 4 ด้านนี้กับพนักงาน จะดีมาก

#7	Purpose	Trap	: Accumulation, or the Ultimate Lie We Don’t  
Discover Until the End เราทำางานเพื่ออะไร เรามีชีวิตเพื่ออะไร ความสุขของเรา 
คืออะไร การสะสมเงินทอง สิ่งของ ทรัพย์สมบัติ การแสวงหาชื่อเสียง ความ
สำาเร็จในหน้าที่การงาน ใช่จุดหมายสูงสุดของชีวิตเราหรือไม่ ? 
***Unconventional	Approach:
True happiness comes from providing service, making meaningful contribu-

tions, and building lasting relationships. Possessions play a supporting role; 

they don’t precede relationships in importance. 

พุทธมีการสอนเรื่องความเมตตากรุณา คริสต์สอนให้รักพระเจ้า และรักผู้อื่นเหมือน 

รักตัวเอง ดังนั้นการให้บริการผู้อื่น เสียสละแบ่งปัน เป็นการละวางอัตตาตัวตน  

และเป็นการแสดงออกถึงความรักที่เรามีต่อผู้อื่น และเชื่อว่าเราจะสัมผัสได้ถึงความสุข

ที่แท้จริงจากการมีความรัก ความเมตตา เกื้อกูลกัน ต่อเพื่อนพี่น้องร่วมโลก / ทรัพย์

สมบัติเงินทองเป็นเพียงเครื่องมืออำานวยความสะดวกในชีวิต แต่ไม่ได้สำาคัญกว่าการ 

มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน

#5	Learning	Trap	:	Mistakes, and Why We Got It All Wrong 
คนเรามักจะไม่ชอบยอมรับความผิดพลาด เพราะเราไม่อยากรับผิดชอบในสิ่งที่
เกิดขึ้น  และมองความผิดพลาดเป็นจุดด่างพร้อย ข้อด้อย ทำาให้เราดูไม่ดี
***Unconventional	Approach:
Rejoice and celebrate in the effort, the journey, and the process as much as in 
‘the end results’.  Mistakes are instructive. Learn from them instead of hiding 
them. วิทยากรยกข้อมูลมาว่า ในสหรัฐฯ การรักษาที่ผิดพลาดของหมอและพยาบาล
เป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 รองจากโรคหัวใจและมะเร็ง และที่แย่ไปกว่านั้นคือ  
มักไม่ค่อยมีการเปิดเผยข้อมูลหรือแบ่งปัน เรียนรู้กันว่าทำาไมถึงผิดพลาด อะไรที่มัน 
ส่งผลร้าย ไม่เหมือนกับเครื่องบินตกที่จะมี Black Box เก็บข้อมูลทุกอย่าง เพื่อจะได้
หาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุจากปัจจัยนั้นๆ อีก / และในการแข่งขัน อย่า Focus  
ที่ผลแพ้ชนะเพียงอย่างเดียว แต่ให้ Focus ที่ว่าจะทำายังไงให้มัน ‘ดีขึ้น’ กว่าที่เป็น  
และให้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดเสมอ

#6	Career	Trap	: Settling, or Losing the Passion and Inspiration in 
Your Professional Work หลายคนติดอยู่กับงานที่เงินดี แต่ไม่ใช่สิ่งที่รัก สิ่งที่อยากทำา  
หรือบางคนอาจจะเบื่อหน่ายกับงานที่ไม่มีความท้าทาย หรือไม่ได้ศักยภาพในตัวเต็มที่

เป็นอีกครั้งที่ทางคณะฯ ของเราได้เชิญวิทยากรระดับโลกมาบรรยาย นั่นก็คือ Mr. David ซึ่งเป็นลูกชายของผู้เขียนหนังสือที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างด ี
คือ The 7 Habits of Highly Effective People (Mr.Steven R. Covey)
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