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The  original  challenge  is  the  ability  to  dominate  customers' mind,  but  disruption  is  a  new
challenge  where one need to continuously develop the business' potential for the survival of the organiza-
tion. Technology evolves rapidly, and so are customers. Technology must transform in response, albeit still
under moral principles.
Keywords : Handing Disruption
Royal Thai Air Force Medical Gazette, Vol. 65  No. 1  January - April  2019

(บทความพเิศษ)

แนวทางการรบัมือกบั Disruption

คนึงนิจ  อนุโรจน์
กองการเศรษฐกิจและสงัคมจติวิทยา วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

เนื� องจาก  Technology  ที�เปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั  ส่งผลใหพ้ฤติกรรมผูบ้ริโภคเปลี�ยนแปลงไป
อย่างรวดเรว็เช่นกนั  ดงันั�น  ในการพฒันาธุรกิจหรือองค์กรจาํเป็นตอ้งพฒันาอย่างรวดเร็ว  จึงจะสามารถสรา้งโอกาสใหม่  ๆ
ใหก้บัธุรกจิหรอืองคก์รได ้หวัใจสาํคญัของการรบัมอืกบั Disruption เพื�อใหเ้กดิการพฒันาอยา่งย ั �งยนื คือ การปรบัเปลี�ยนหรอื
Transform นั�น จะตอ้งไมห่ยบิฉวยเอา Technology หรอื Disruption ที�เขา้มากระทบนั�นไปสรา้งโอกาสใหมใ่หธุ้รกจิหรอืองคก์ร
จนลมืมองประโยชน์สุขของประชาชน  สงัคมและประเทศชาติ  จนส่งผลกระทบทางลบต่อประเทศชาตใินอนาคต
คาํสาํคญั : แนวทางการรบัมอืกบั Disruption

บทนํา
การทาํธุรกิจในปจัจุบนั  หลายท่านคงไดย้ินคาํว่า

Disruption กนัเป็นประจาํ และคงสงสยัวา่มนัคืออะไร  และจะ
ส่งผลกระทบอะไรกบัธุรกิจหรือองค์กรของเราไดบ้า้ง  ท ั�งนี�
จากรายงานลา่สุดของ Accenture ชี�วา่ปจัจุบนั Disruption
คือสิ�งที�องค์กรใหญ่ท ั �วโลกตอ้งเผชญิ  โดยผลการศึกษาพบวา่
รอ้ยละ �� ของบรษิทัที�ทาํการศึกษา กาํลงัเผชญิกบั Disrup-
tion ในระดบัรุนแรง(6)  (อรญิญา  เถลงิศร.ี  ����, ออนไลน)์
คนท ั �วไป โดยเฉพาะเจา้ของธุรกจิหรอืผูบ้รหิารองคก์ร จึงเกดิ

ความกลวั ความกงัวล จนทาํใหค้วามหมายของ Disruption
เป็นไปในทางลบมากกว่าบวก  ในความเป็นจรงิแลว้ไม่ไดเ้ป็น
เช่นนั�นท ั�งหมด เพราะ Disruption ไม่ไดม้คีุณสมบตัคิวามดี
หรอืไม่ดใีนตวัของมนัเอง  แต่ความปั �นป่วนของ  Disruption
อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อธุรกจิจาํนวนหนึ�ง  และในขณะ
เดยีวกนักอ็าจก่อใหเ้กดิผลดตีอ่ธุรกจิและสงัคมไดด้ว้ยเช่นกนั
ธุรกิจจึงตอ้งมองใหอ้อกถงึโอกาสที�มาพรอ้มกบั  Disruption
และใชป้ระโยชนจ์าก Disruption ที�เกดิขึ�นใหไ้ด ้
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ความหมายของ Disruption    
เราอาจคุน้ชนิกบัคาํว่า  Change  หรอืการเปลี�ยน

แปลง ซึ�งใชก้นับอ่ยมากในแวดวงธุรกจิ ในขณะที� Disruption
กเ็ป็นการเปลี�ยนแปลงเช่นกนั  แต่เป็นการเปลี�ยนแปลงรูปแบบ
ใหม่  การทาํความเข า้ใจเบื� องตน้ของคาํว่า  Disruption
จะทาํใหเ้ราไดรู้ว้่า  ควรจะเตรียมตวัรบัมือกบั  Disruption
อย่างไร  เช่น  ตอ้งพรอ้มพฒันา  เติบโต  และตอ้งติดอาวุธ
แบบไหนใหก้บัองค์กรหรือธุรกิจของเรา  เพื� อเป็นผูช้นะใน
สมรภมูขิอง Disruption และกา้วเขา้สู่ยคุ Digital อยา่งเตม็ตวั
ธุรกจิหรอืองค์กรของเราจึงจะอยู่รอดและประสบความสาํเร็จ
ในยุคนี�     เพื�อสรา้งม ั �นคงที�ย ั �งยนืในระยะยาวใหอ้งค์กรได ้
ต่อไป

“Disruption”  “Innovation” และ “Transforma-
tion”  น่าจะเป็นสามคาํที�เราไดเ้ห็นกนับ่อย  ๆ  ในปจัจุบนั
ผูเ้ขยีนขอขยายความเพื�อความเขา้ใจที�ตรงกนั  เมื�อกล่าวถงึ
คาํเหลา่นี�  ดงันี�

Disruption  มีความหมายตามพจนานุกรมว่า
“การหยุดชะงกั”  แต่ในแวดวงธุรกิจจะหมายถงึ  การเปลี�ยน
แปลงของภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจอย่างรุนแรงและรวดเร็ว
ในอัตราที� ไม่เคยเกิดขึ� นมาก่อน  ดว้ยเทคโนโลยีที�พ ัฒนา
ไปอย่างรวดเร็วมาก  จนส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจที�
เปลี�ยนแปลงรูปแบบเดิมไปอย่างสิ�นเชิง  หรืออาจกล่าวไดว้่า
ลบสิ� งเดิมออกจากหนา้ประวตัิศาสตร์ไปเลย  เช่น  Social
Media กาํลงั Disrupt ธุรกจิหนงัสอืสิ�งพมิพ ์ จนทาํใหห้นงัสอื
สิ�งพมิพห์ลายฉบบัตอ้งปิดตวัลงอยา่งที�เหน็ในปจัจุบนั ไมใ่ชค่น
เลกิเสพหรอืบรโิภคขา่วสาร แต ่Social Media กลายเป็น Plat-
form  ใหม่ที�คนเลอืกที�จะใชบ้รโิภคขา่วสาร

หรือการที�   Apple  ผู ้ผลิต  iPhone  เข า้มา
ส ั �นสะเทือนวงการโทรศัพท์มือถือ  แต่ในเวลาต่อมาก็โดน
Disrupt โดย Google ผูพ้ฒันาระบบปฏบิตักิารณ์ Android 
ท ั�งนี�   Disruption  ที�แทจ้ริงนั�นนอกจากจะถูกใชง้านอย่าง
กวา้งขวางแลว้ จะตอ้งใหป้ระโยชนอ์ยา่งย ั �งยนืในแบบที�เรยีกวา่
Secondary Effect ดว้ย ซึ�งเวลาจะเป็นเครื�องพสูิจนว์า่ สิ�งไหน
คือ Disruption ที�แทจ้รงิ

ในขณะที�  Innovation (นวตักรรม) เป็นการทาํหรอื
พฒันาสิ�งเดิมใหด้ีขึ� น  เช่น  การพฒันาโทรศพัทท์ี�มีสายใน
สมยัก่อนมาเป็นไรส้าย  หรือ  Mobile  Phone  ในปัจจุบนั

หรอืการเพิ�มกลอ้ง เขา้ไปใน Mobile Phone รวมถงึการเพิ�ม
Function ตา่ง ๆ  ของ Mobile Phone จนเป็น Smart Phone
ในปจัจุบนั  ซึ�งเป็นการทาํสิ�งเดมิที�มอียูแ่ลว้ใหด้ขีึ�นนั �นเอง

Transformation  (การปฏิรูป)  การปฏรูิปเร่งด่วน
ในยุคนี� คงหนีไม่พน้การปฏิรูปดา้น  Digital  หรือ  Digital
Transformation  ซึ�งหมายถงึ การเปลี�ยนวธิคีิดอยา่งมกีลยุทธ์
ถงึแก่นจากรากฐานของธุรกจิ  ตั�งแต่การวางรากฐาน เป้าหมาย
ไปจนถงึการดาํเนินธุรกจิที�สง่ตอ่คณุค่าใหแ้ก่ผูบ้รโิภค ดว้ยการ
Transform  ธุรกจิท ั�งหมดเป็น  Digital  Business  คิดใหม่
ทกุมติ ิรวมไปถงึการเปลี�ยนแปลงดา้นวฒันธรรมองคก์ร โดย
ทกุคนตั�งแตผู่บ้รหิารไปจนถงึพนกังานตาํแหน่งลา่งสดุมสีว่นรว่ม
การ Transform นี�   เพื�อนาํไปสู่สิ�งที�ด ีทนัสมยั สะดวก และ
รวดเร็วกว่า  โดยมีเทคโนโลย ี Digital  เป็นตวัผลกัดนั เช่น
การใช ้ Internet  ความเร็วสูง  โทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบ  5G
เขา้มาเพิ�มคณุค่าผลติภณัฑห์รอืบรกิารใหต้อบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้  เป็นตน้  ซึ�งสาเหตุที�องค์กรตอ้งปรบัตวัและมกีาร
เปลี�ยนแปลงดา้นเทคโนโลย ี Digital  อย่างต่อเนื�องกเ็พื�อให ้
องค์กรอยู่รอดในยุคที�มีการแข่งขนัสูงนี�   เพราะหากองค์กร
ไม่ปรบัตวัหรอืยํ �าเทา้อยูก่บัที�อาจเกิดผลกระทบในแง่ของกาํไร
ขาดทุน  หรือผลประกอบการตามมาได ้(3)(��  ก.ย.  ����,
ออนไลน์.)

ความสาํคญัและความเป็นมาของ Disruption
จะเห็นไดว้่าในช่วงที�ผ่านมาเกิดการเปลี�ยนแปลง

คร ั�งใหญ่ในหลาย  ๆ  ธุรกจิจาก  Disruption  บางธุรกจิที�ไม่
สามารถรบัมอืกบั Disruption  ได ้ จาํเป็นตอ้งปิดตวัลง  เช่น
การเลกิผลติฟิมลส์โีกดกั ที�ถกู Disrupt ดว้ยกลอ้ง Digital
หรือการปิดตัวของไปรษณียอ์เมริกาที�ถูก  Disrupt  ดว้ย
Email

หลายธุรกจิที�ถกู Disrupt  จึงตอ้งกลบัมาคิดวา่จะ
Transform  ตวัเองอย่างไรเพื�อรองรบักบัภาพใหม่ของโลกนี�
ตอ้งทาํการบา้นใหม่ว่าอะไรคือความตอ้งการของมนุษยแ์ละ
ความตอ้งการของลูกคา้  หาตวัตนใหม่ขององค์กรในวนันี� ว่า
คืออะไร  และปรบัเปลี�ยนแนวคิดคน้หารูปแบบใหม่ในการทาํ
ธุรกจิ ไมใ่ช่เพยีงแค่การขยบัเลก็ ๆ  แต่ตอ้งขยบัใหแ้รง และเรว็
เพื�อกา้วใหท้นักบัการเปลี�ยนไปของสภาพแวดลอ้มใหม่นี�
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Disruption จึงเป็นเสมอืนตวัช่วยใหธุ้รกจิเกดิการ
เปลี�ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใชเ้ทคโนโลยีแบบ
Real-time เทคโนโลยใีนการสื�อสาร และเทคโนโลย ีCloud,
Big  Data,  Robotics,  Machine  Learning  (AI)  ฯลฯ
เขา้มาช่วย เป็นตน้(2) (ขวญัใจ เตชเสนสกลุ. ����, ออนไลน)์

เมื�อกลา่วถงึ Digital Disruption  แน่นอนวา่ตอ้งมี
เทคโนโลยเีขา้มาเกี�ยวขอ้งดว้ย  แต่ความหมายของ  Disrup-
tion จะไม่ใช่ปญัหาการเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวกบัเทคโนโลยเีพยีง
อย่างเดียวเท่านั�น  เพราะ  Disruption  ยงัคาบเกี�ยวไปสรา้ง
การเปลี�ยนแปลงในการดาํเนินธุรกจิ สงัคม ผูค้น และแนวทาง
ของอุตสาหกรรมไดด้ว้ยเช่นกนั  สอดคลอ้งกบัที�นกัวิชาการ
ชาวตะวนัตกไดส้รุปปรากฏการณ์  ที�ทาํใหเ้กิด  Disruption
ไวด้งันี� (5)(เกษม วฒันชยั. ���� ; วชริวชิญ ์กติชิาตพิรพฒัน.์
อา้งถงึใน ปกร ลี�สกลุ. ออนไลน,์ ����.)

1. Globalization   การเชื�อมโลกทั�งโลกเขา้ดว้ยกนั
พื�นที�และเวลาที�เคยเป็นอปุสรรคถูก Digital  พงัทลายกลาย
เป็นโลกไรพ้รมแดน  ที�ทาํใหร้ะยะทางและเวลาระหว่างบุคคล
หดสั�นและแคบลง สง่ผลใหป้ระชากรบนโลกกวา่ � พนัลา้นคน
ติดและถูกเชื� อมโยงอยู่ ในร่ างแหเดียวกัน  จะเห็นไดจ้าก
สิ�งที�เกดิขึ�นในอกีซกีโลกหนึ�ง จะถกูแปลงสญัญาณและส่งผ่าน
ในรูป Digital สู่  Smart Phone ในมอืของทกุคนในระดบั
Real time มนุษยไ์ม่ไดพ้ดูมากขึ�น แต่ Digital ทาํใหเ้หน็ รบัรู ้
แลกเปลี�ยน และส่งต่อไดม้ากและรวดเรว็กวา่เดมิ จนนาํมาสู่
การคิดและต่อยอดที�มากขึ�น และเกดิการเปลี�ยนแปลงที�เรว็ขึ�น
กวา่เดมิ

2.  Digitalization  :  Digital  Technology  /
Artificial  Intelligent  (AI)  หรอืปญัญาประดิษฐ ์ เขา้มาใน
ทกุศาสตรแ์ละ Disrupt ในทกุอาชพี   โดย Digital ทาํใหเ้กดิ
Data ในขณะเดยีวกนั Data กท็าํใหค้วามเป็น Digital ดาํรงอยู่
ทกุคนลว้นเป็นผูส้รา้ง ส่ง  และรบั Data  ใหก้นัและกนั และ
มีส่วนในการเร่งปฏิกิริยาของวงจร  การเปลี�ยนแปลง  Data
เป็นไดท้ ั�งขยะที�สรา้งตน้ทนุในการจดัเก็บ  และเป็นปญัหาของ
คนที�ไม่รูว้่าจะเอาไปใชอ้ย่างไร  แต่อีกแง่หนึ�ง  Data  ก็เป็น
สนิทรพัยท์ี�ช่วยสรา้งมูลค่าและทางออก แม ้Digital จะทาํให ้
หน่วยเวลาหดสั�น  แต่มนุษยท์กุคนมเีวลา  ��  ช ั �วโมงเท่าเดมิ
ดว้ยเหตนุี�  องคก์รธุรกจิจึงพยายามใช ้“Big Data” หรอืขอ้มูล
จาํนวนมหาศาลมาชว่ยในการวเิคราะหห์าความตอ้งการที�แทจ้รงิ

ของลูกคา้  เพื�อรูจ้กัและเขา้ใจความรูส้กึของลูกคา้ ดว้ยแนวคดิ
แบบ “Customer Centric” เพื�อมอบสิ�งที�ดมีคีุณค่ากวา่ คือ
ตรงใจ ประสบการณ์ที�ด ี(Customer Experience) และที�สุด
คอื การดงึความสนใจของลูกคา้ที�มกีารเรยีกรอ้งความสนใจอยู่
ตลอดเวลามาเป็นขอ้มูลในการพฒันาธุรกจิหรือองค์กร

3.  Disintermediation  การตดัคนกลางออกไป
เพราะ  Digital  เขา้มาสลายระยะห่างระหว่างผู ้ผลิตและ
ผูบ้รโิภค เมื�อระยะทางหายไป ธุรกจิที�เคยม ี ‘ตวักลาง’ จึงถกู
Disrupt  ไปดว้ยรูปแบบธุรกิจ  (Business  Model)  ที�มี
Internet เขา้มาเป็นตวักลางเชื�อมต่อผูค้นไปสูส่นิคา้หรอืบรกิาร
ผ่านทาง Application, Website หรอื Social Media  เช่น
การเรยีกรถสาธารณะหรอื  การจองและเช่าที�พกัผ่าน  Appli-
cation หรอืผ่านทาง internet เป็นตน้

จะเห็นไดว้่าทุกธุรกิจ  หรือทุกอุตสาหกรรมใน
ปัจจุบนั  กาํลงัพบกบัความทา้ทายในการตดัสินใจคร ั�งใหญ่
เกี� ยวกับอนาคตขององค์กร  ที�ตอ้งแข่งข ันกับองค์กรอื� น
โดยเฉพาะองคก์รขนาดเลก็ ๆ  ที�มกีารใช ้Technology Digital
ที�ทนัสมยักวา่และกาํลงัเขา้มายดึพื�นที�ทางการตลาด ดว้ยความ
ทา้ทายนี� จึงจาํเป็นตอ้งปรบัตวัตามการพฒันาของเทคโนโลยี
และหาวธิีสรา้งสิ�งที�แตกต่างจากบรรดาคู่แขง่หรอืผูน้าํในตลาด
เพื�อความอยู่รอดขององค์กร

ในปจัจุบนั  เราจึงไดเ้ห็นการปรบัเปลี�ยนรูปแบบ
การบรหิารจดัการธุรกจิหรอืองคก์ร เพื�อสู่การเป็นผูน้าํทางการ
ตลาด และเหน็ภาพการบรหิารจดัการที�ขาดคุณธรรม จรยิธรรม
ท ั�งนี�  เกษม วฒันะชยั (����)  ไดอ้า้งถงึ พระราชหตัถเลขาของ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัเมื�อปี  ����
ตอนหนึ� งที� ว่า  “...คนที� ไม่มีธรรมเป็นเครื� องดาํ เนินตาม
คงจะหนัไปทางทุจริตโดยมาก  ถา้รูน้อ้ยก็โกงไม่ค่อยคล่อง
ฤาโกงไม่สนิท  ถา้รูม้ากกโ็กงคลอ่งขึ�นและโกงไดพ้ิสดารขึ�น..”
ซึ�งเกษม  วฒันะชยั  ใหค้วามเหน็ว่า  พระราชหตัถเลขาฯ  นี�
เป็นขอ้เตอืนใจสาํคญัของคนทาํธุรกิจในยุคปจัจุบนัที�ตอ้งการ
กา้วผ่าน  Disruption  โดยการสรา้งความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัเพื�อการอยู่รอดของธุรกิจหรือองค์กรว่าตอ้งยดึม ั �นใน
คุณธรรมจรยิธรรมดว้ยตลอดเวลา

เกลว  ซี.  เอเวอรี�   ศาสตราจารย์ประจาํบณัฑิต
วทิยาลยัการจดัการ Macquarie ไดใ้หข้อ้คดิ และเปรยีบเทยีบ
การทาํธุรกจิของมนุษยว์า่ม ี �  รูปแบบ  คือ  ธุรกจิแบบ  “ผึ�ง”
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กบัธุรกิจแบบ  “ต ั �กแตน”  ซึ�งการบริหารจดัการท ั�งสองแบบนี�
จะมผีลลพัทข์องการบรหิารจดัการที�แตกตา่งกนัไวอ้ยา่งน่าสนใจ
ดงันี� (1)(อา้งถงึใน เกษม วฒันะชยั. ���� )

ธุรกจิแบบ “ผึ�ง” หรอืทนุนยิมคณุธรรม เป็นรูปแบบ
การดาํเนินธุรกิจใหไ้ดก้าํไรภายใตก้ฎหมาย  ศีลธรรม  รกัษา
บา้นเมอืง  รกัผูค้น และสิ�งแวดลอ้ม ยดึหลกัจรยิธรรมสงัคม
มุ่ งใหทุ้กภาคส่วนไดร้บัประโยชน์แบบเท่าเทียมกัน  ขณะ
เดียวกนัภาคธุรกิจก็ประสบความสาํเร็จ  และยงัมีส่วนช่วย
ส่งเสริมความพยายามในการพฒันาอย่างย ั �งยืนของมวลชน
และของโลก  โดยผูเ้กี�ยวขอ้งในธุรกิจกลุ่มนี� จะคาํนึงถงึผล
ต่อเนื�องที�จะเกดิขึ�นจากการตดัสนิใจหรอืการกระทาํใด ๆ  ของ
ธุรกิจตน  โดยหลีกเลี� ยงผลกระทบดา้นลบท ั�งต่อองค์กร
ต่อผู ค้น  ส ังคม  และประเทศชาติ  คาํนึงถึงใชท้ร ัพยากร
ธรรมชาติและสิ� งแวดล อ้มที� กาํล ังเหลือน ้อยลงทุกขณะ
ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  หรือที�น ักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า
ทุนนิยม  “ผึ� ง”  ก ับการดาํเนินธุรกิจแบบนี�   ซึ� งแนวคิดนี�
สอดคลอ้งกับ  “หลกัปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ของพระ
ปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ฯ นั �นเอง

ธุรกจิแบบ “ต ั �กแตน” หรอื ทนุนิยมสามานย ์คอืการ
ดาํเนินการที� เนน้การไดก้าํไรสูงสุดของธุรกิจ  มีการทาํผิด
กฎหมาย  ผิดศีลธรรม  โดยไม่สนใจสิ�งใด  ทาํลายและหรือ
ทาํรา้ยบา้นเมอืง มุง่เนน้แตเ่รื�องประสทิธภิาพ การตดัลดตน้ทนุ
การใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรบุคคลและสิ�งแวดลอ้มที�จะทาํ
ใหท้รพัยากรธรรมชาติถูกใชอ้ย่างสิ�นเปลือง  แมจ้ะเกิดกาํไร
สูงสดุ แต่เป็นแค่ระยะส ั�น ๆ  ตรงขา้มการดาํเนนิธุรกจิแบบ “ผึ�ง”
นกัเศรษฐศาสตรใ์ชค้าํวา่  ทนุนิยม  “ต ั �กแตน”  กบัการดาํเนิน
ธุรกิจแบบนี�หลกัการทรงงานจะใชร้บัมือกบั Disruption  ได ้
หรอืไม่

ตราบใดที�มนุษยย์งัมกีเิลส มคีวามโลภ การทาํธุรกจิ
แบบตั �กแตนจะยงัคงอยูต่่อไป การรบัมอืกบั Disruption นั�น
หากธุรกจิหรือองค์กรตอ้งการการพฒันาอย่างย ั �งยนื  จึงควร
ดาํเนินธุรกจิแบบ  “ผึ�ง”  หรอืทางสายกลาง  ซึ�งสอดคลอ้งกบั
แนวคิดปรชัญาเศรษฐกจิความพอเพยีง และหลกัการทรงงาน
ของพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช ฯ  ที�พระองคท์า่นสอน
และเป็นแบบอย่างใหก้บัประชาชนชาวไทยมาตลอดช่วงชีวติ
ของพระองค์ท่านฯ  ที�ว่า  ในการทาํสิ�งใดก็ตามจะตอ้งมีการ
กาํหนดสิ�งต่อไปนี� ใหช้ดัเจน ไดแ้ก่ ขอบเขตของงาน เป้าหมาย

และหลกัการทาํงาน  เพราะถา้ไม่กาํหนดขอบเขตของงานเรา
กจ็ะไปทาํสิ�งที�ไม่ใชภ่ารกจิหลกั ถา้ไม่กาํหนดเป้าหมายของงาน
เราจะวดัผลสมัฤทธิ�ไดอ้ยา่งไร ในโอกาสนี�ดฉินัขอเสนอแนวคดิ
หลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล-
อดุลยเดชฯ งา่ย ๆ ดงันี�  (อา้งถงึใน เกษม วฒันะชยั. ����)

หลกัคิด  คือ  ตอ้งคิดว่า  จะทาํอะไร  ทาํเพื�อใคร
และจะเกดิประโยชน์อะไร

หลกัวิชา  คือเมื� อคิดไดแ้ลว้จะว่าทาํอะไร  เช่น
ตอ้งการจะสรา้งเขื�อน  หลกัวชิาคือศึกษาใหแ้ทจ้รงิวา่การสรา้ง
เขื� อนจะตอ้งทาํอย่างไร  จึงจะประหยดัเรียบง่ายและเกิด
ประโยชนสู์งสุด  พระองคท์่านฯ  ยํ�าเตอืนเสมอว่า  จะทาํอะไร
Input  ตอ้งประหยดั  Process  ตอ้งเรียบง่าย  Output/
Outcome/Impact ตอ้งเกดิประโยชนสู์งสุด

หลกัปฏิบตัิหลงัจากนั�นก็วางระบบงานหรือหลกั
ปฏิบตัิที�ดีแลว้  ในการดาํเนินการตอ้งมีการประเมินผลและ
ปรบัปรุงอยู่เสมอ คือหลกั  Plan  Do  Check  Act  นั �นเอง
ท ั�งนี� พระองค์ท่านฯ  เนน้ว่าจะตอ้งตอ้งเขา้ใจ  เขา้ถึงจึงจะ
พฒันาต่อไดโ้ดยง่าย  โดยประยุกตใ์ชส้ิ�งที�มใีนชุมชน  ราษฎร
ทาํไดเ้อง ไม่ตอ้งลงทนุสูง ใชเ้ทคโนโลยทีี�ไม่ยุง่ยากนกั และจะ
ตอ้งไดผ้ลดว้ย  ทรงโปรดที�จะทาํสิ�งที�ยากใหก้ลายเป็นง่าย
ทาํสิ�งที�สลบัซบัซอ้นใหเ้ขา้ใจงา่ย  กฎทองคาํ  ที�พระองคท์่านฯ
ทรงสอน  คือ  ทาํงานอะไรกต็ามตอ้ง  ประหยดั เรยีบงา่ยและ
ประโยชน์สูงสุด
                จะเหน็ไดว้า่หลกัการทรงงานขา้งตน้เป็นการทาํงาน
เชงิระบบ (System approach)  มุง่เนน้ผลลพัธท์ี�เกดิประโยชน์
สูงสุดที�ย ั �งยนื

ในการนาํแนวคิ ดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้นั� น
พระองคท์า่นฯ ทรงกาํหนดเงื�อนไขการทาํงานไว ้� เงื�อนไข คือ
ตอ้งเตรยีม � เรื�องต่อไปนี�ก่อน คือ

เงื�อนไขที� � เงื�อนไขคุณธรรม ในปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงกาํหนดไวว้่า  “...ตอ้งเสรมิสรา้งพื�นฐานจิตใจของคน
ในชาต ิ โดยเฉพาะเจา้หนา้ที�ของรฐั  นกัทฤษฎ ี และนกัธุรกจิ
ในทุกระดบั  ใหม้ีสาํนึกในคุณธรรม  ความซื�อสตัยส์ุจริต...”
หากภาคธุรกิจจะนาํปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช ้ เงื�อนไข
แรก จึงเป็นเงื�อนไขเรื�องคุณธรรม  ในการดาํเนินการธุรกจิตอ้ง
ยดึประโยชนส์่วนรวมเป็นสาํคญั เพราะส่วนรวมอยูไ่ด ้ส่วนตวั
จึงอยูไ่ด ้ส่วนรวมไดป้ระโยชน ์ส่วนตวักไ็ดป้ระโยชน์
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เงื�อนไขที� � เงื�อนไขหลกัวชิา พระองคท์า่นฯ รบัส ั �งวา่
“...ตอ้งอาศยัความรอบรู ้ความรอบคอบ และความระมดัระวงั
อย่างยิ�งในการนาํวิชาการต่าง  ๆ  มาใชใ้นการวางแผนและ
การดาํเนินการทกุข ั�นตอน...”  ซึ�งหมายถงึ  ทาํงานอยา่งผูรู้จ้รงิ
(Knowledge Base Operation) เพราะหากรูค้รึ�ง ๆ กลาง ๆ
จะก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างมากได ้ ในขณะที�การทาํงาน
อยา่งผูรู้จ้รงิจะลดความเสยีหายไดม้ากเช่นกนั  พระองคท์า่นฯ
จึงย ํ�าเตอืนใหใ้หศ้ึกษางานที�จะทาํใหด้กี่อน อยา่ผลผีลาม และ
ค ้นควา้หาความรู ้เพิ� มเติมเสมอ  ไม่หยุดนิ� ง  เก็บบ ันทึก
องค์ความรูแ้ละนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์  โดยไม่ลมืว่าความรู ้
ตอ้งพฒันาอยู่เรื�อย  ๆ  ตอ้งรูห้มด  และตอ้งรูอ้ย่างแทจ้ริง
แต่ตอ้งไม่ติดตาํรา  คือ  ไม่นาํวิชาการและเทคโนโลยีที�ไม่
เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที�แทจ้ริงของคนไทย
มาผูกมดั
                  เงื�อนไขที�  �  เงื�อนไขการดาํเนินชวีติ ทา่นรบัสั �งวา่
“...ใหด้าํเนินชวีติดว้ยความอดทน  ความเพยีร  มสีต ิ ปญัญา
และความรอบคอบ...”  รูจ้กัอดทนทาํจนเป็นนิสยั  ไม่ว่าทกุข ์
หรือสุขที� เขา้มาก็รบัดว้ยใจสงบ  ไม่ตื�นเตน้  หรือกงัวลกบั
สิ� งที� เกิดขึ� น  หากเกิดปัญหาใหท้าํจิตใจใหรู้ ส้ึกทา้ทายกับ
ปญัหานั�น  เหน็ปญัหา เป็นการทา้ทายสตปิญัญา  ไมก่ลวัปญัหา
แต่ใหล้ะลายปญัหา (Problem Solving)
                  หากยึดหลกัเงื�อนไขและเตรียมการทาํงานตาม
�  เงื�อนไขนี�     เป็นรากฐานแลว้  ย่อมส่งผลต่อการตดัสิน
(Decision  Making  Process)  ตาม  �  องค์ประกอบของ
ความพอเพยีงของพระองคท์า่นฯ  คือ
                  องค์ประกอบที�  �  พอประมาณกบัตามอตัภาพ
นั �นคือการตดัสินใจนั�นจะเหมาะสม  หากธุรกิจกาํลงัเจริญ
รุ่งเรือง  มผีลกาํไร  ก็สามารถตดัสินใจแบบธุรกิจที�มีผลกาํไร
แต่ถา้ธุรกิจเต็มไปดว้ยหนี� สินก็ตอ้งตัดสินใจแบบมีธุรกิจ
มหีนี�สนิอยู ่ ไม่ก่อหนี�ที�ทาํใหไ้ม่เกดิรายได ้
              องคป์ระกอบที� � ความมเีหตผุล (ตามกฎหมาย,
วชิาการ, คุณธรรม) การตดัสนิใจนั�นนอกจากพอประมาณแลว้
ตอ้งมีเหตุผล  สามารถอธิบายไดต้ามหลกัวชิาการ  ตามหลกั
กฎหมาย ตามหลกัคุณธรรม
                 องคป์ระกอบที�  � มภีูมคิุม้กนั  หรอืความเขม้แขง็
การตดัสินใจนั�นตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อภูมิคุม้กนัของตนเอง
ครอบครวั องคก์ร ชมุชน และ/หรอืประเทศชาต ิ โดยพระองค์

ทา่นฯ  มองภูมคิุม้กนัที�ตอ้งสรา้งใหเ้ขม้แขง็  �  ดา้น  พร่องใน
เรื�องใดใหเ้ตมิเตม็ในเรื�องนั�น  ประกอบดว้ย
         �. ภูมคิุม้กนัดา้นวตัถ ุ(Materialistic Immunity)
ไดแ้ก่เศรษฐกจิ การเงนิ ฯลฯ ทา่นเตอืนวา่ตอ้งวางแผนการเงนิ
ใหด้ ีไม่เป็นหนี�ที�ทาํใหไ้ม่เกดิรายได ้ลงทนุแลว้มรีายได ้
         �. ภูมคิุม้กนัดา้นสงัคม (Social Immunity หรอื
Social Strange)  ไดแ้ก่ การศึกษา, สุขภาพ, และคุณธรรม)
ตอ้งสรา้งใหเ้ขม้แขง็

�.  ภูมคิุม้กนัดา้นสิ�งแวดลอ้ม  (Environmental
Strange) รกัสิ�งแวดลอ้ม ตวัอยา่ง เช่น นโยบายสเีขยีว

�. ภูมคิุม้กนัดา้นวฒันธรรม (Cultural Strange)
ได แ้ก่การดูแลร ักษาว ัฒนธรรมไทย  ว ัฒนธรรมทอ้งถิ� น

พระองค์ทา่นฯ  ยํ�าเตอืนวา่  หากครอบครวั  ชมุชน
องคก์ร หรอืธุรกจิ มภีูมคิุม้กนัท ั�งสี�ดา้น เมื�อเจอสิ�งที�ไม่คาดคิด
เขา้มากระทบ  กจ็ะยงัพอสูไ้ดร้ะยะหนึ�ง
                จะเหน็ไดว้า่แนวคิดหลกัการทรงงานของพระบาท-
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  หาไดล้า้สมยัไม่
เราสามารถนาํมาประยกุตใ์ชป้รบัตวัเพื�อรบัมอืกบัการเปลี�ยนแปลง
อย่างมากมายของ  Disruption  ในปจัจุบนัได ้ ท ั�งนี�   เกษม
วฒันชยั  (����)  ไดเ้สนอแนวทางในการปรบัตวัไวว้า่  จะตอ้ง
มกีารออกแบบสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแหง่การมนีํ�าใจ มคีวาม
เสียสละ  แบ่งปนั  ทาํเพื�อแผลประโยชนข์องประเทศชาติเป็น
หลกั  ไม่โกงกนิจนเกดิความเสยีหายต่อประเทศชาตอิยา่งมาก
มาย เฉกเช่น กรณีเหตกุารณ์บรษิทั โฮปเวลล ์ที�การตดัสนิของ
ศาลปกครองกลางที�นดัอ่านคาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� ที�พพิากษาใหก้ระทรวงคมนาคม
โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย  (รฟท.)  ตอ้งจ่ายคืนเงิน
ค่าก่อสรา้ง และค่าใชจ่้ายอื�น ๆ  แก่บรษิทั โฮปเวลล ์รวม ��,���
ลา้นบาท พรอ้มดอกเบี�ยรอ้ยละ �.�  ต่อปี(4)  (ไทยรฐั.  ����,
ออนไลน)์  นบัวา่เป็นความเสียหายต่อประเทศอยา่งมหาศาล

การรบัมอืกบั Disruption ผูน้าํหรอืผูบ้รหิารธุรกจิ
หรือองค์กรจึงตอ้งหนัมาปรบักลยุทธ์ธุรกิจหรือองค์กรใหม่
เลอืกใชอ้าวุธ  Digital  และ  Technology  สมยัใหม่มาใชใ้ห ้
เหมาะสมกบัธุรกจิหรอืองคก์ร  โดยเนน้การพฒันาองคก์รและ
สรา้งมูลค่าของสินคา้หรอืบริการเพื�อสรา้งยอดขาย  หรือเพิ�ม
รายได ้เช่น การเกบ็และการนาํขอ้มูล Big Data  มาปรบัปรุง
ธุรกจิ  พฒันาระบบใหม้คีวามสามารถในการแข่งขนั  หรอืการ
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