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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 organization. Technology evolves rapidly, and so are customers. Technology must transform in response, albeit still
under moral principles.
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แนวทางการรับมือกับ Disruption
คนึงนิจ อนุโรจน์
กองการเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร

เนื องจาก Technology ทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุ บนั ส่ งผลให้พฤติกรรมผู บ้ ริโภคเปลียนแปลงไป
อย่างรวดเร็วเช่นกัน ดังนัน ในการพัฒนาธุ รกิจ หรือองค์กรจําเป็ นต้องพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงจะสามารถสร้างโอกาสใหม่ ๆ
ให้กับธุรกิจหรือองค์กรได้ หัวใจสําคัญของการรับมือกับ Disruption เพือให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยืน คือ การปรับเปลียนหรือ
Transform นัน จะต้องไม่หยิบฉวยเอา Technology หรือ Disruption ทีเข้ามากระทบนันไปสร้างโอกาสใหม่ให้ธุรกิจหรือองค์กร
จนลืมมองประโยชน์สุขของประชาชน สังคมและประเทศชาติ จนส่งผลกระทบทางลบต่อประเทศชาติในอนาคต
คําสําคัญ : แนวทางการรับมือกับ Disruption

บทนํ า
การทําธุ รกิจในปัจจุบนั หลายท่านคงได้ยินคําว่า
Disruption กันเป็นประจํา และคงสงสัยว่ามันคืออะไร และจะ
ส่ งผลกระทบอะไรกับธุ รกิจหรือองค์กรของเราได้บา้ ง ทังนี
จากรายงานล่าสุดของ Accenture ชีว่าปัจจุบนั Disruption
คือสิงทีองค์กรใหญ่ทวโลกต้
ั
องเผชิญ โดยผลการศึกษาพบว่า
ร้อยละ ของบริษทั ทีทําการศึกษา กําลังเผชิญกับ Disrup, ออนไลน์)
tion ในระดับรุนแรง(6) (อริญญา เถลิงศรี.
คนทัวไป โดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจหรือผูบ้ ริหารองค์กร จึงเกิด

ความกลัว ความกังวล จนทําให้ความหมายของ Disruption
เป็ นไปในทางลบมากกว่าบวก ในความเป็ นจริงแลว้ ไม่ได้เป็ น
เช่นนันทังหมด เพราะ Disruption ไม่ได้มคี ุณสมบัตคิ วามดี
หรือไม่ดใี นตัวของมันเอง แต่ความปันป่ วนของ Disruption
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจจํานวนหนึง และในขณะ
เดียวกันก็อาจก่อให้เกิดผลดีตอ่ ธุรกิจและสังคมได้ดว้ ยเช่นกัน
ธุรกิจจึงต้องมองให้ออกถึงโอกาสทีมาพร้อมกับ Disruption
และใช้ประโยชน์จาก Disruption ทีเกิดขึนให ้ได้
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ความหมายของ Disruption
เราอาจคุน้ ชินกับคําว่า Change หรือการเปลียน
แปลง ซึงใช้กนั บ่อยมากในแวดวงธุรกิจ ในขณะที Disruption
ก็เป็ นการเปลียนแปลงเช่นกัน แต่เป็นการเปลียนแปลงรูปแบบ
ใหม่ การทํา ความเข้าใจเบื องต้น ของคํา ว่ า Disruption
จะทําให้เราได้รู ว้ ่า ควรจะเตรียมตัวรับมือกับ Disruption
อย่างไร เช่ น ต้องพร้อมพัฒนา เติบโต และต้องติดอาวุ ธ
แบบไหนให้กบั องค์กรหรือธุ รกิจของเรา เพื อเป็ นผู ช้ นะใน
สมรภูมขิ อง Disruption และก้าวเข้าสูย่ คุ Digital อย่างเต็มตัว
ธุ รกิจหรือองค์กรของเราจึงจะอยู ่รอดและประสบความสําเร็จ
ในยุคนี เพื อสร้างมันคงทียังยืนในระยะยาวให้องค์กรได้
ต่อไป
“Disruption” “Innovation” และ “Transformation” น่ าจะเป็ นสามคําทีเราได้เห็นกันบ่อย ๆ ในปัจจุ บนั
ผู เ้ ขียนขอขยายความเพือความเข้าใจทีตรงกัน เมือกล่าวถึง
คําเหล่านี ดังนี
Disruption มี ความหมายตามพจนานุ กรมว่ า
“การหยุดชะงัก” แต่ในแวดวงธุ รกิจจะหมายถึง การเปลียน
แปลงของภาวะแวดล อ้ มทางธุ ร กิจอย่างรุ นแรงและรวดเร็ว
ในอัตราที ไม่ เ คยเกิ ดขึ นมาก่ อน ด้วยเทคโนโลยีที พัฒ นา
ไปอย่างรวดเร็วมาก จนส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิจที
เปลียนแปลงรู ปแบบเดิมไปอย่างสินเชิง หรืออาจกล่าวได้ว่า
ลบสิ งเดิมออกจากหน้าประวัติศาสตร์ไปเลย เช่ น Social
Media กําลัง Disrupt ธุรกิจหนังสือสิงพิมพ์ จนทําให้หนังสือ
สิงพิมพ์หลายฉบับต้องปิดตัวลงอย่างทีเห็นในปัจจุบนั ไม่ใช่คน
เลิกเสพหรือบริโภคข่าวสาร แต่ Social Media กลายเป็น Platform ใหม่ทคนเลื
ี อกทีจะใช้บริโภคข่าวสาร
หรื อการที Apple ผู ้ ผ ลิ ต iPhone เข้ามา
สันสะเทือนวงการโทรศัพท์มือถือ แต่ ในเวลาต่ อมาก็โดน
Disrupt โดย Google ผูพ้ ฒั นาระบบปฏิบตั กิ ารณ์ Android
ทังนี Disruption ทีแท้จริงนันนอกจากจะถูกใช้งานอย่าง
กว้างขวางแล ้ว จะต้องให้ประโยชน์อย่างยังยืนในแบบทีเรียกว่า
Secondary Effect ด้วย ซึงเวลาจะเป็นเครืองพิสูจน์วา่ สิงไหน
คือ Disruption ทีแท้จริง
ในขณะที Innovation (นวัตกรรม) เป็นการทําหรือ
พัฒนาสิ งเดิมให้ดีข ึน เช่ น การพัฒนาโทรศัพท์ทีมีสายใน
สมัยก่อนมาเป็ นไร้สาย หรือ Mobile Phone ในปัจจุ บนั
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หรือการเพิมกล ้อง เข้าไปใน Mobile Phone รวมถึงการเพิม
Function ต่าง ๆ ของ Mobile Phone จนเป็ น Smart Phone
ในปัจจุบนั ซึงเป็ นการทําสิงเดิมทีมีอยูแ่ ล ้วให้ดีขนนั
ึ นเอง
Transformation (การปฏิรูป) การปฏิรูปเร่งด่วน
ในยุ คนี คงหนีไม่พน้ การปฏิรู ปด้าน Digital หรือ Digital
Transformation ซึงหมายถึง การเปลียนวิธคี ิดอย่างมีกลยุทธ์
ถึงแก่นจากรากฐานของธุรกิจ ตังแต่การวางรากฐาน เป้ าหมาย
ไปจนถึงการดําเนินธุรกิจทีส่งต่อคุณค่าให้แก่ผู ้บริโภค ด้วยการ
Transform ธุรกิจทังหมดเป็ น Digital Business คิดใหม่
ทุกมิติ รวมไปถึงการเปลียนแปลงด้านวัฒนธรรมองค์กร โดย
ทุกคนตังแต่ผู ้บริหารไปจนถึงพนักงานตําแหน่งล่างสุดมีสว่ นร่วม
การ Transform นี เพือนําไปสู่สงที
ิ ดี ทันสมัย สะดวก และ
รวดเร็วกว่า โดยมีเทคโนโลยี Digital เป็ นตัวผลักดัน เช่น
การใช้ Internet ความเร็วสูง โทรศัพท์เคลือนทีระบบ 5G
เข้ามาเพิมคุณค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตอบสนองความต้องการ
ของลู กค้า เป็ นต้น ซึงสาเหตุทองค์
ี กรต้องปรับตัวและมีการ
เปลียนแปลงด้านเทคโนโลยี Digital อย่างต่อเนืองก็เพือให้
องค์กรอยู ่รอดในยุคทีมีการแข่งขันสู งนี เพราะหากองค์กร
ไม่ปรับตัวหรือยําเท้าอยูก่ บั ทีอาจเกิดผลกระทบในแง่ของกําไร
,
ขาดทุน หรือผลประกอบการตามมาได้(3)( ก.ย.
ออนไลน์.)

ความสําคัญและความเป็ นมาของ Disruption
จะเห็นได้ว่าในช่วงทีผ่านมาเกิดการเปลียนแปลง
ครังใหญ่ในหลาย ๆ ธุรกิจจาก Disruption บางธุรกิจทีไม่
สามารถรับมือกับ Disruption ได้ จําเป็ นต้องปิ ดตัวลง เช่น
การเลิกผลิตฟิ มล์สโี กดัก ทีถูก Disrupt ด้วยกล้อง Digital
หรื อการปิ ด ตัวของไปรษณี ยอ์ เมริ กาที ถู ก Disrupt ด้วย
Email
หลายธุรกิจทีถูก Disrupt จึงต้องกลับมาคิดว่าจะ
Transform ตัวเองอย่างไรเพือรองรับกับภาพใหม่ของโลกนี
ต้องทําการบ้านใหม่ว่าอะไรคื อความต้องการของมนุ ษย์และ
ความต้องการของลู กค้า หาตัวตนใหม่ขององค์กรในวันนี ว่า
คืออะไร และปรับเปลียนแนวคิดค้นหารูปแบบใหม่ในการทํา
ธุรกิจ ไม่ใช่เพียงแค่การขยับเล็ก ๆ แต่ต ้องขยับให้แรง และเร็ว
เพือก้าวให้ทันกับการเปลียนไปของสภาพแวดล ้อมใหม่นี
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Disruption จึงเป็ นเสมือนตัวช่วยให้ธุรกิจเกิดการ
เปลี ยนแปลงอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้เทคโนโลยีแ บบ
Real-time เทคโนโลยีในการสือสาร และเทคโนโลยี Cloud,
Big Data, Robotics, Machine Learning (AI) ฯลฯ
เข้ามาช่วย เป็ นต้น(2) (ขวัญใจ เตชเสนสกุล. , ออนไลน์)
เมือกล่าวถึง Digital Disruption แน่นอนว่าต้องมี
เทคโนโลยีเข้ามาเกียวข ้องด้วย แต่ความหมายของ Disruption จะไม่ใช่ปญั หาการเปลียนแปลงทีเกียวกับเทคโนโลยีเพียง
อย่างเดียวเท่านัน เพราะ Disruption ยังคาบเกียวไปสร้าง
การเปลียนแปลงในการดําเนินธุรกิจ สังคม ผู ้คน และแนวทาง
ของอุตสาหกรรมได้ด ว้ ยเช่ นกัน สอดคลอ้ งกับทีนักวิชาการ
ชาวตะวันตกได้สรุปปรากฏการณ์ ทีทําให้เกิด Disruption
; วชิรวิชญ์ กิตชิ าติพรพัฒน์.
ไว ้ดังนี(5)(เกษม วัฒนชัย.
อ้างถึงใน ปกร ลีสกุล. ออนไลน์, .)
1. Globalization การเชือมโลกทังโลกเข้าด้วยกัน
พืนทีและเวลาทีเคยเป็ นอุปสรรคถูก Digital พังทลายกลาย
เป็ นโลกไร้พรมแดน ทีทําให้ระยะทางและเวลาระหว่างบุคคล
หดสันและแคบลง ส่งผลให้ประชากรบนโลกกว่า พันล ้านคน
ติ ด และถู กเชื อมโยงอยู ่ ใ นร่ างแหเดี ยวกัน จะเห็น ได้จาก
สิงทีเกิดขึนในอีกซีกโลกหนึง จะถูกแปลงสัญญาณและส่งผ่าน
ในรูป Digital สู่ Smart Phone ในมือของทุกคนในระดับ
Real time มนุ ษย์ไม่ได้พดู มากขึน แต่ Digital ทําให้เห็น รับรู ้
แลกเปลียน และส่งต่อได้มากและรวดเร็วกว่าเดิม จนนํามาสู่
การคิดและต่อยอดทีมากขึน และเกิดการเปลียนแปลงทีเร็วขึน
กว่าเดิม
2. Digitalization : Digital Technology /
Artificial Intelligent (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ เข้ามาใน
ทุกศาสตร์และ Disrupt ในทุกอาชีพ โดย Digital ทําให้เกิด
Data ในขณะเดียวกัน Data ก็ทาํ ให้ความเป็น Digital ดํารงอยู ่
ทุกคนล ้วนเป็ นผูส้ ร้าง ส่ง และรับ Data ให้กันและกัน และ
มีส่วนในการเร่งปฏิกิริยาของวงจร การเปลียนแปลง Data
เป็ นได้ทงขยะที
ั
สร้างต้นทุนในการจัดเก็บ และเป็ นปัญหาของ
คนทีไม่รู ว้ ่าจะเอาไปใช้อย่างไร แต่ อีกแง่หนึ ง Data ก็เป็ น
สินทรัพย์ทช่ี วยสร้างมูลค่าและทางออก แม้ Digital จะทําให้
หน่วยเวลาหดสัน แต่มนุ ษย์ทกุ คนมีเวลา ชัวโมงเท่าเดิม
ด้วยเหตุนี องค์กรธุรกิจจึงพยายามใช้ “Big Data” หรือข้อมูล
จํานวนมหาศาลมาช่วยในการวิเคราะห์หาความต้องการทีแท้จริง
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ของลูกค้า เพือรู ้จักและเข้าใจความรูส้ กึ ของลูกค้า ด้วยแนวคิด
แบบ “Customer Centric” เพือมอบสิงทีดีมคี ุณค่ากว่า คือ
ตรงใจ ประสบการณ์ทดีี (Customer Experience) และทีสุด
คือ การดึงความสนใจของลูกค้าทีมีการเรียกร้องความสนใจอยู ่
ตลอดเวลามาเป็ นข ้อมูลในการพัฒนาธุรกิจหรือองค์กร
3. Disintermediation การตัดคนกลางออกไป
เพราะ Digital เข้ามาสลายระยะห่ างระหว่ างผู ้ผลิตและ
ผูบ้ ริโภค เมือระยะทางหายไป ธุรกิจทีเคยมี ‘ตัวกลาง’ จึงถูก
Disrupt ไปด้วยรู ปแบบธุ รกิ จ (Business Model) ทีมี
Internet เข้ามาเป็ นตัวกลางเชือมต่อผู ้คนไปสูส่ นิ ค้าหรือบริการ
ผ่านทาง Application, Website หรือ Social Media เช่น
การเรียกรถสาธารณะหรือ การจองและเช่าทีพักผ่าน Application หรือผ่านทาง internet เป็ นต้น
จะเห็น ได้ว่ าทุ กธุ ร กิ จ หรื อทุ กอุ ตสาหกรรมใน
ปัจจุ บนั กําลังพบกับความท้าทายในการตัดสินใจครังใหญ่
เกี ยวกับอนาคตขององค์ กร ที ต้องแข่ ง ขันกับองค์ กรอื น
โดยเฉพาะองค์กรขนาดเล็ก ๆ ทีมีการใช้ Technology Digital
ทีทันสมัยกว่าและกําลังเข้ามายึดพืนทีทางการตลาด ด้วยความ
ท้าทายนีจึงจําเป็ นต้องปรับตัวตามการพัฒนาของเทคโนโลยี
และหาวิธีสร้างสิงทีแตกต่างจากบรรดาคู่แข่งหรือผูน้ าํ ในตลาด
เพือความอยู ่รอดขององค์กร
ในปัจจุ บนั เราจึ งได้เห็นการปรับเปลียนรู ปแบบ
การบริหารจัดการธุรกิจหรือองค์กร เพือสู่การเป็ นผูน้ าํ ทางการ
ตลาด และเห็นภาพการบริหารจัดการทีขาดคุณธรรม จริยธรรม
ทังนี เกษม วัฒนะชัย ( ) ได้อา้ งถึง พระราชหัตถเลขาของ
ของพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล า้ เจ้าอยู ่หวั เมือปี
ตอนหนึ งที ว่ า “...คนที ไม่ มี ธ รรมเป็ นเครื องดํา เนิ น ตาม
คงจะหันไปทางทุจริตโดยมาก ถ้ารู น้ อ้ ยก็โกงไม่ค่ อยคล่อง
ฤาโกงไม่สนิท ถ้ารู ม้ ากก็โกงคล่องขึนและโกงได้พิสดารขึน..”
ซึงเกษม วัฒนะชัย ให้ความเห็นว่า พระราชหัตถเลขาฯ นี
เป็ นข้อเตือนใจสําคัญของคนทําธุรกิจในยุคปัจจุบนั ทีต้องการ
ก้าวผ่ าน Disruption โดยการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันเพือการอยู ่รอดของธุ รกิจ หรือองค์กรว่าต้องยึดมันใน
คุณธรรมจริยธรรมด้วยตลอดเวลา
เกลว ซี . เอเวอรี ศาสตราจารย์ประจํา บัณฑิ ต
วิทยาลัยการจัดการ Macquarie ได้ให้ข้อคิด และเปรียบเทียบ
การทําธุรกิจของมนุ ษย์วา่ มี รูปแบบ คือ ธุ รกิจแบบ “ผึง”
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กับธุ รกิจแบบ “ตักแตน” ซึงการบริหารจัดการทังสองแบบนี
จะมีผลลัพท์ของการบริหารจัดการทีแตกต่างกันไว ้อย่างน่าสนใจ
ดังนี(1)(อ้างถึงใน เกษม วัฒนะชัย.
)
ธุรกิจแบบ “ผึง” หรือทุนนิยมคุณธรรม เป็ นรูปแบบ
การดําเนินธุรกิจใหไ้ ด้กาํ ไรภายใต้กฎหมาย ศีลธรรม รักษา
บ้านเมือง รักผูค้ น และสิงแวดล ้อม ยึดหลักจริยธรรมสังคม
มุ่ ง ให้ทุ กภาคส่ ว นได้ร บั ประโยชน์ แ บบเท่ าเทียมกัน ขณะ
เดียวกันภาคธุ รกิจก็ประสบความสําเร็จ และยังมีส่ วนช่ วย
ส่ งเสริมความพยายามในการพัฒนาอย่างยังยืนของมวลชน
และของโลก โดยผู เ้ กียวข้องในธุ รกิจกลุ่ มนี จะคํานึ งถึงผล
ต่อเนืองทีจะเกิดขึนจากการตัดสินใจหรือการกระทําใด ๆ ของ
ธุ ร กิ จตน โดยหลี กเลี ยงผลกระทบด้านลบทังต่ อองค์ กร
ต่ อผู ค้ น สัง คม และประเทศชาติ คํา นึ ง ถึงใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล อ้ มที กํา ลัง เหลื อน้อ ยลงทุ กขณะ
ให้เกิดประสิทธิภาพสู งสุด หรือทีนักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า
ทุ น นิ ยม “ผึ ง” กับการดํา เนิ น ธุ ร กิ จแบบนี ซึ งแนวคิ ด นี
สอดคล อ้ งกับ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง” ของพระ
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ฯ นันเอง
ธุรกิจแบบ “ตักแตน” หรือ ทุนนิยมสามานย์ คือการ
ดํา เนิ น การที เน้นการได้กาํ ไรสู งสุ ดของธุ รกิ จ มีการทําผิ ด
กฎหมาย ผิดศีลธรรม โดยไม่ สนใจสิงใด ทําลายและหรือ
ทําร้ายบ้านเมือง มุง่ เน้นแต่เรืองประสิทธิภาพ การตัดลดต้นทุน
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลและสิงแวดลอ้ มทีจะทํา
ให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้อย่างสินเปลือง แม้จะเกิดกําไร
สูงสุด แต่เป็นแค่ระยะสัน ๆ ตรงข้ามการดําเนินธุรกิจแบบ “ผึง”
นักเศรษฐศาสตร์ใช้คาํ ว่า ทุนนิยม “ตักแตน” กับการดําเนิน
ธุรกิจแบบนีหลักการทรงงานจะใช้รบั มือกับ Disruption ได้
หรือไม่
ตราบใดทีมนุษย์ยงั มีกเิ ลส มีความโลภ การทําธุรกิจ
แบบตักแตนจะยังคงอยูต่ ่อไป การรับมือกับ Disruption นัน
หากธุ รกิจหรือองค์กรต้องการการพัฒนาอย่างยังยืน จึงควร
ดําเนินธุรกิจแบบ “ผึง” หรือทางสายกลาง ซึงสอดคลอ้ งกับ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจความพอเพียง และหลักการทรงงาน
ของพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ฯ ทีพระองค์ทา่ นสอน
และเป็ นแบบอย่างให้กบั ประชาชนชาวไทยมาตลอดช่วงชีวติ
ของพระองค์ท่านฯ ทีว่า ในการทําสิงใดก็ตามจะต้องมีการ
กําหนดสิงต่อไปนีให้ชัดเจน ได้แก่ ขอบเขตของงาน เป้ าหมาย
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และหลักการทํางาน เพราะถา้ ไม่กาํ หนดขอบเขตของงานเรา
ก็จะไปทําสิงทีไม่ใช่ภารกิจหลัก ถ้าไม่กาํ หนดเป้ าหมายของงาน
เราจะวัดผลสัมฤทธิได้อย่างไร ในโอกาสนีดิฉนั ขอเสนอแนวคิด
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ง่าย ๆ ดังนี (อ้างถึงใน เกษม วัฒนะชัย. )
หลักคิด คือ ต้องคิดว่า จะทําอะไร ทําเพือใคร
และจะเกิดประโยชน์อะไร
หลักวิช า คื อเมื อคิ ดได้แ ล ว้ จะว่ าทํา อะไร เช่ น
ต้องการจะสร้างเขือน หลักวิชาคือศึกษาให้แท้จริงว่าการสร้าง
เขื อนจะต้องทํา อย่ างไร จึ ง จะประหยัด เรี ยบง่ ายและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด พระองค์ท่านฯ ยําเตือนเสมอว่า จะทําอะไร
Input ต้องประหยัด Process ต้องเรี ยบง่ าย Output/
Outcome/Impact ต้องเกิดประโยชน์สูงสุด
หลักปฏิบตั ิ หลังจากนันก็ วางระบบงานหรือหลัก
ปฏิบตั ิทีดีแลว้ ในการดําเนิ นการต้องมีการประเมินผลและ
ปรับปรุงอยู ่เสมอ คือหลัก Plan Do Check Act นันเอง
ทังนี พระองค์ ท่านฯ เน้นว่ าจะต้องต้องเข้าใจ เข้าถึงจึ งจะ
พัฒนาต่อได้โดยง่าย โดยประยุกต์ใช้สิงทีมีในชุมชน ราษฎร
ทําได้เอง ไม่ตอ้ งลงทุนสูง ใช้เทคโนโลยีทไม่
ี ยงุ่ ยากนัก และจะ
ต้องได้ผลด้วย ทรงโปรดทีจะทําสิ งทียากให้กลายเป็ นง่าย
ทําสิงทีสลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย กฎทองคํา ทีพระองค์ท่านฯ
ทรงสอน คือ ทํางานอะไรก็ตามต้อง ประหยัด เรียบง่ายและ
ประโยชน์สูงสุด
จะเห็นได้วา่ หลักการทรงงานข้างต้นเป็ นการทํางาน
เชิงระบบ (System approach) มุง่ เน้นผลลัพธ์ทเกิี ดประโยชน์
สูงสุดทียังยืน
ในการนํา แนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ยงมาใช้น ั น
พระองค์ทา่ นฯ ทรงกําหนดเงือนไขการทํางานไว ้ เงือนไข คือ
ต้องเตรียม เรืองต่อไปนีก่อน คือ
เงือนไขที เงือนไขคุณธรรม ในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกําหนดไว ้ว่า “...ต้องเสริมสร้างพืนฐานจิตใจของคน
ในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ
ในทุกระดับ ให้มีสาํ นึกในคุณธรรม ความซือสัตย์สุจริต...”
หากภาคธุ รกิจจะนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เงือนไข
แรก จึงเป็ นเงือนไขเรืองคุณธรรม ในการดําเนินการธุรกิจต้อง
ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็ นสําคัญ เพราะส่วนรวมอยูไ่ ด้ ส่วนตัว
จึงอยูไ่ ด้ ส่วนรวมได้ประโยชน์ ส่วนตัวก็ได้ประโยชน์
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เงือนไขที เงือนไขหลักวิชา พระองค์ทา่ นฯ รับสังว่า
“...ต้องอาศัยความรอบรู ้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
อย่างยิ งในการนําวิช าการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและ
การดําเนินการทุกขันตอน...” ซึงหมายถึง ทํางานอย่างผูร้ ูจ้ ริง
(Knowledge Base Operation) เพราะหากรูค้ รึง ๆ กลาง ๆ
จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากได้ ในขณะทีการทํางาน
อย่างผูร้ ูจ้ ริงจะลดความเสียหายได้มากเช่นกัน พระองค์ทา่ นฯ
จึงยําเตือนให้ให้ศึกษางานทีจะทําให้ดีก่อน อย่าผลีผลาม และ
ค้นคว า้ หาความรู ้เ พิ มเติ ม เสมอ ไม่ หยุ ด นิ ง เก็ บบันทึ ก
องค์ความรู แ้ ละนํากลับมาใช้ประโยชน์ โดยไม่ลมื ว่าความรู ้
ต้องพัฒนาอยู ่ เรื อย ๆ ต้องรู ห้ มด และต้องรู อ้ ย่างแท้จริง
แต่ ตอ้ งไม่ ติดตํา รา คื อ ไม่ นาํ วิช าการและเทคโนโลยีทีไม่
เหมาะสมกับสภาพชี ว ิตความเป็ น อยู ่ ที แท้จ ริง ของคนไทย
มาผู กมัด
เงือนไขที เงือนไขการดําเนินชีวติ ท่านรับสังว่า
“...ให้ดําเนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา
และความรอบคอบ...” รู จ้ กั อดทนทําจนเป็ นนิสยั ไม่ว่าทุกข์
หรือสุ ขที เข้ามาก็ร บั ด้วยใจสงบ ไม่ ตื นเต้น หรื อกังวลกับ
สิ งที เกิ ดขึ น หากเกิ ดปัญหาให้ทาํ จิ ตใจให้รู ส้ ึ กท้าทายกับ
ปัญหานัน เห็นปัญหา เป็ นการท้าทายสติปญั ญา ไม่กลัวปัญหา
แต่ให้ละลายปัญหา (Problem Solving)
หากยึดหลักเงือนไขและเตรียมการทํางานตาม
เงือนไขนี เป็ น รากฐานแล ว้ ย่ อมส่ งผลต่ อการตัด สิน
(Decision Making Process) ตาม องค์ประกอบของ
ความพอเพียงของพระองค์ทา่ นฯ คือ
องค์ประกอบที พอประมาณกับตามอัตภาพ
นันคื อการตัดสินใจนันจะเหมาะสม หากธุ รกิจกํา ลังเจริญ
รุ่งเรือง มีผลกําไร ก็สามารถตัดสินใจแบบธุรกิจทีมีผลกําไร
แต่ ถ า้ ธุ รกิ จเต็ มไปด้วยหนี สิ นก็ ตอ้ งตัดสิ นใจแบบมีธุ รกิ จ
มีหนีสินอยู ่ ไม่ก่อหนีทีทําให้ไม่เกิดรายได้
องค์ประกอบที ความมีเหตุผล (ตามกฎหมาย,
วิชาการ, คุณธรรม) การตัดสินใจนันนอกจากพอประมาณแล ้ว
ต้องมีเหตุผล สามารถอธิบายได้ตามหลักวิชาการ ตามหลัก
กฎหมาย ตามหลักคุณธรรม
องค์ประกอบที มีภูมคิ ุม้ กัน หรือความเข ้มแข็ง
การตัดสินใจนันต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภูมิคุม้ กันของตนเอง
ครอบครัว องค์กร ชุมชน และ/หรือประเทศชาติ โดยพระองค์
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ท่านฯ มองภูมคิ ุม้ กันทีต้องสร้างให้เข้มแข็ง ด้าน พร่องใน
เรืองใดให้เติมเต็มในเรืองนัน ประกอบด้วย
. ภูมคิ ุม้ กันด้านวัตถุ (Materialistic Immunity)
ได้แก่เศรษฐกิจ การเงิน ฯลฯ ท่านเตือนว่าต้องวางแผนการเงิน
ให้ดี ไม่เป็ นหนีทีทําให้ไม่เกิดรายได้ ลงทุนแล ้วมีรายได้
. ภูมคิ ุม้ กันด้านสังคม (Social Immunity หรือ
Social Strange) ได้แก่ การศึกษา, สุขภาพ, และคุณธรรม)
ต้องสร้างให้เข้มแข็ง
. ภูมคิ ุม้ กันด้านสิงแวดลอ้ ม (Environmental
Strange) รักสิงแวดล ้อม ตัวอย่าง เช่น นโยบายสีเขียว
. ภูมคิ ุม้ กันด้านวัฒนธรรม (Cultural Strange)
ได้แ ก่ การดู แ ลรักษาวัฒ นธรรมไทย วัฒ นธรรมท้องถิ น
พระองค์ทา่ นฯ ยําเตือนว่า หากครอบครัว ชุมชน
องค์กร หรือธุรกิจ มีภูมคิ มุ ้ กันทังสีด้าน เมือเจอสิงทีไม่คาดคิด
เข้ามากระทบ ก็จะยังพอสูไ้ ด้ระยะหนึง
จะเห็นได้วา่ แนวคิดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ หาได้ลา้ สมัยไม่
เราสามารถนํามาประยุกต์ใช้ปรับตัวเพือรับมือกับการเปลียนแปลง
อย่างมากมายของ Disruption ในปัจจุบนั ได้ ทังนี เกษม
วัฒนชัย ( ) ได้เสนอแนวทางในการปรับตัวไว้ว่า จะต้อง
มีการออกแบบสังคมไทยให้เป็ นสังคมแห่งการมีนาใจ
ํ มีความ
เสียสละ แบ่งปัน ทําเพือแผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็ น
หลัก ไม่โกงกินจนเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างมาก
มาย เฉกเช่น กรณีเหตุการณ์บริษทั โฮปเวลล์ ทีการตัดสินของ
ศาลปกครองกลางทีนัดอ่านคําพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ด
เมือวันที เมษายน
ทีพิพากษาให้กระทรวงคมนาคม
โดยการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย (รฟท.) ต้องจ่ ายคื น เงิ น
ค่าก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ แก่บริษทั โฮปเวลล์ รวม ,
,
ล ้านบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ . ต่อปี (4) (ไทยรัฐ.
ออนไลน์) นับว่าเป็ นความเสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล
การรับมือกับ Disruption ผูน้ าํ หรือผูบ้ ริหารธุรกิจ
หรือองค์กรจึ งต้องหันมาปรับกลยุทธ์ธุ รกิจหรือองค์กรใหม่
เลือกใช้อาวุธ Digital และ Technology สมัยใหม่มาใช้ให้
เหมาะสมกับธุรกิจหรือองค์กร โดยเน้นการพัฒนาองค์กรและ
สร้างมูลค่ าของสินค้าหรือบริการเพือสร้างยอดขาย หรือเพิม
รายได้ เช่น การเก็บและการนําข้อมูล Big Data มาปรับปรุง
ธุรกิจ พัฒนาระบบให้มีความสามารถในการแข่งขัน หรือการ
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