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สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ธุรกจิการซือ้ขาย การค้าขายออนไลน์ได้ต้ังแต่เด็กในระดับมธัยมศกึษา 

ในขณะที่ค่าครองชีพในการบริโภค สูงขึ้นจากเดิมปี 2552 ก๋วยเตี๋ยว

ชามละ 20 บาท ทองค�าน�้าหนัก 15.2 กรัมหรือที่เราเรียกว่าบาทละ 

10,000 บาท ปัจจุบันก๋วยเตี๋ยวชามละ 40-60 บาท ทองค�าบาทละ 

20,000 กว่าบาท ขณะที่การออมทรัพย์ผ่านเงินฝากประจ�าที่ได้

ดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 4 เหลือเฉลี่ยร้อยละ 2 

ในปัจจบุนั การประกอบงานอาชพีในฐานะลกูจ้างประจ�าของ

หลายองค์กรเริ่มเปล่ียนไปพนักงานประจ�าภายใต้สัญญาจ้าง มีการ

เปลี่ยนที่เรานิยมเรียกกันในปี 2019 ว่า “Disruption” ที่ประกอบด้วย

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การที่ปรับตัวให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น ปราศจากเค้าโครงเดิม จะเห็นได้จากตัวอย่างของผลกระทบ 

Digital Disruption ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

วิชา
บริหารถือเป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่มีการพิสูจน์ในหลัก

การ และเหตุผลการบริหารที่มีทั้งการบริหารเงิน งาน 

คน และการรวมศลิปะทีต้่องเลอืกใช้ให้เหมาะสม ในปัจจบุนัมกีารจดั

แบ่งการบริหารย่อยแตกต่างกันออกไป เพื่อการน�าไปใช้งานในโลก

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก (เกินกว่าท่ีคุณคิด) ซึ่งถ้าเรา 

ไม่รีบปรับตัว ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ก็จะย่ิงมีมากขึ้นแน่ๆ เพราะใน

ปัจจุบันข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ใหม่ๆ ทุกสาขาวิชาชีพเกิดใหม่ใน 

ทกุวนั ทกุสปัดาห์ ทกุเดือน ท้ังการส่ือสารท่ีทันสมยั รวมถึงววิฒันาการ

และประสทิธภิาพของเทคโนโลย ีมกีารใช้งานโปรแกรมคอมพวิเตอร์

ทีส่ะดวกรวดเร็วขึน้ ค่าใช้จ่ายทีล่ดลง จากเดมิทีเ่ราจะเหน็ววิฒันาการ

การเปลีย่นแปลงท่ีชดัเจนมากมายในโลกทีเ่ดมิจะมกีารเปลีย่นแปลง

ชัดเจนเฉลี่ยทุก 10 ปี แต่ในขณะนี้เราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลง

ของโลกชดัเจนขึน้ในทกุ 1 ปี ทัง้วธิกีารแนวคดิการด�ารงชพี ค่าครองชพี 

ที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน เช่น ในยุคปัจจุบันเด็กเริ่มที่จะเรียนรู้การท�า

การบริหารกับเปลี่ยนแปลงปัจจัยสี่
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และบริการ เช่น การศึกษา การเงินการธนาคาร มีการลดการใช้

แรงงานคน ด้วยการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารมาทดแทน ทั้ง

เทคโนโลยี Cloud, Big Data, Robotics, Machine Learning, AI 

และอื่นๆ ที่เข้ามาใหม่ช่วยท�าให้ธุรกิจทั้งผู้ให้ และผู้รับริการต่างๆ ได้

สะดวก รวดเร็วขึ้น 

ในบางต�าแหน่งงานของสถาบันการเงิน (ธนาคาร) มีการ

แทนที่พนักงานด้วยระบบการบริการแบบ internet banking ท�าให้

สาขาของสถาบันการเงินต่างๆ เริ่มทะยอยปิดสาขา พนักงานบริการ

เก็บค่าผ่านทางด่วน ถูกแทนที่ด้วยระบบ easy pass การสื่อสาร 

ข่าวสารข้อมูลจากเดิมที่นิยมติดตามผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร 

หนังสือพิมพ์ ถูกแทนที่ด้วยการส่ือสารผ่าน Face book live, Line 

YouTube  instagram (IG) twiter ฯลฯ ที่รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย 

ท�าให้อาชีพ นักข่าว ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ลดลงอย่างมาก

บริษัทในระดับโลกที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาคการผลิต เช่น 

บริษัทผลิตของเล่น Toys Rus ท่ีมีมาอย่างยาวนาน ท่ีเริ่มก่อตั้งใน

ประเทศอเมริกา ก็ประสบปัญหาด้านหนี้สินจ�านวนมากจากเด็กยุค

ใหม่ทีใ่ห้ความสนใจสื่อบันเทงิผ่านสื่อ และเกมส ์online จ�านวนมาก 

ท�าให้ยอดขายสนิค้าลดลงอย่างรวดเรว็ จงึท�าให้ต้องออกมาประกาศ

การปิดสาขา เกือบ 200 แห่งทั่วโลก 

และท่ีเห็นได้ชดัเจนในงานบรกิารจากการใช้บรกิารรถรบัจ้าง 

แท็กซี่ หรือวินมอไซค์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการใช้บริการผ่าน 

Grab taxi 

งานบรกิารด้านการแพทย์ มกีารใช้เคร่ืองกล ROBOT หุน่ยนต์

แพทย์ ซึ่งมีการทดสอบการท�าข้อสอบได้ผลคะแนนมากกว่าแพทย์ 

ผูช้�านาญการ รวมทัง้การบนัทกึข้อมลูการจดจ�าเคสคนไข้กว่า 2 ล้าน

เคสพร้อมทั้งให้บริการระบบตรวจโรคได้แม่นย�า รวมทั้งไม่มีอารมณ์

ในด้านการให้บริการมาเกี่ยวข้องด้วย ท�าให้ผู้บริหารโรงพยาบาล

เอกชนหลายแห่งมีนโยบายในการน�าหุ่นยนต์แพทย์ มาช่วยผ่าตัด

แล้วได้ผลดกีว่าแพทย์ผู้เชีย่วชาญท่ีเคยให้ให้บรกิารมาอย่างยาวนาน

ในโรงพยาบาล 

อุตสาหกรรมบริการที่ได้รับผล Disruption ที่ชัดเจนอีกอย่าง 

คอื ธรุกรรม หรอืบรกิารการซือ้ขายหลักทรพัย์ (หุ้น) ท่ีได้มกีารน�าระบบ

คอมพวิเตอร์ท่ีเราเรียกว่า ปัญญาประดษิฐ์ (AI) มาท�าการซือ้ขายหลกั

ทรัพย์ด้วยการประมวลผลโดยเฉล่ียท่ีดีกว่าคน (ไม่มีอารมณ์ มา

เกีย่วข้อง) เช่นเดยีวกนั ดงันัน้เราต้องเตรยีมความพร้อมไว้เพือ่รองรบั

อนาคตตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตของธุรกิจที่เราด�าเนินการอยู่เพื่อที่จะ

ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ได้ 

จากเทคโนโลยีอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ การบริหารกับ

อนาคตหลงัปี 2019 จ�าเป็นต้องอาศยัวสิยัทศัน์ของผูน้�าในองค์กรเพือ่

รองรับการเปลี่ยนแปลง Disruption ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันพร้อมทั้ง

เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสส�าหรับทางเลือกใหม่ๆ ในการสร้างสิ่งที่ 

แตกต่างที่จะเกิดขึ้นหลังปี 2019 กัน บทความนี้จึงเสนอการบริหาร

กับทิศทางอนาคตที่จะเกิดขึ้นหลังปี 2019 ด้วยการบริหารธุรกิจให้

สอดดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสี่ พื้นฐาน

1.  อาหาร จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ

โลกใบนี ้(Demographical Changes) จะพบว่าในปัจจบุนัโลกก�าลงั

เข้าสู่ยุคของผู้สูงอายุ จากปริมาณผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ประเทศ 

ในขณะที่อัตราการเกิดของประชากรน้อยลง และไม่สามารถเติบโต

มาทดแทนคนวยัท�างานได้ทนั พร้อมทัง้ขนาดของครอบครวัจากเดมิ

ทีม่ลีกัษณะครอบครวัใหญ่เปลีย่นมาเป็นครอบครวัเด่ียวมากขึน้ รวม

ทั้งการพัฒนาด้านความรู้ และการรับรู้ของผู้บริโภคในการเข้าถึง

ข้อมูล และประเมินคุณภาพอาหาร มีการเลือกบริโภคอาหารที่มีสาร

อาหาร และมีคุณภาพดีขึ้น ในราคาที่จับต้องได้มากขึ้น (ผู้บริโภค

ฉลาดเลือกอาหารที่จะบริโภคเพื่อคุณค่าของสารอาหารมากขึ้นกว่า

การเลือกเพียงรสชาติ) สินค้าเพื่อการบริโภคต้องมีคุณค่าที่ตรงใจ 

ผู้บริโภคโดยเฉพาะ เช่น ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะมีการใช้

จ่ายเพื่อการบริโภค กับกลุ ่มประเภทอาหารออร์แกนิค อาหาร

ธรรมชาติที่ปราศจากวัตถุเจือปน รวมถึงผลิตภัณฑ์สารปรุงรสต่างๆ 

ด้วยความเชื่อในใจผู้บริโภคเองว่าสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าพอที่จะท�าให้ 

ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น Changes in Lifestyle 

and Values สามารถใช้ชีวิตที่สมดุล (Balance) พร้อมทั้งเรื่องการ

ประกอบอาชีพ ชีวิตส่วนตัว และสุขภาพได้มากขึ้น 

ดงันัน้บรหิารธรุกจิให้สอดดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงปัจจยั

สี่ พื้นฐานด้านอาหาร ก็น่าจะมีแนวโน้มการจ้างงานที่ให้ประโยชน์

เพิ่มในการบริโภค มีระบบการจัดเลี้ยงพนักงาน การให้ความสะดวก

ในการซื้ออาหารที่มีคุณค่า เรียกได้ว่าการบริหารงานที่ให้ประโยชน์

ทั้งผลของรายได้ และคุณภาพของแรงงานอีกด้วย ทั้งนี้ผู้บริหารควร

ที่จะท�าความเข้าใจในพฤติกรรมการบริโภคสมัยใหม่ที่ค�านึงถึง

ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการใช้พลาสติกเป็นหีบห่อ 

ลดการบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์เปลี่ยนมาเป็นการบริโภคโปรตีน

จากพืช และธัญญาหารเป็นทางเลือกเพิ่มขึ้น จากการท�าปศุสัตว์ส่ง

ผลกระทบทางอ้อมต่อภาวะโลกร้อนด้วย

2. ที่อยู่อาศัย จากลักษณะการประกอบอาชีพในเขตเมือง 

(Urbanization) กระจายความเจรญิไปสู่หวัเมอืง และปรมิณฑลมาก

ขึ้น (ปรกติของประเทศที่ก�าลังพัฒนา) ส่งผลให้กิจกรรมต่างๆ ที่ผู้คน

เคยท�า ถูกแทนที่ด ้วยส่ิงอ�านวยความสะดวกอ่ืน วัฒนธรรมก็

เปลี่ยนแปลงไปเพื่อปรับให้เข้ากับความเป็นอยู่ในพื้นที่มากขึ้น เช่น 

จากงานเกษตรกรรมเป็นเมอืงอตุสาหกรรม และงานบรกิาร ลกัษณะ

การท�างานใกล้บ้านมาเป็นการท�างานในพืน้ที ่ดงันัน้การบรหิารธรุกจิ

ให้สอดดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสี่ พื้นฐานด้านที่อยู่อาศัยก็

จะเปลีย่นแปลงรปูแบบการวดัผลงานทีเ่ดมิเป็น การวดัผลแบบ  KPI 

(Key Performance Indicator) มาเป็น OKR   (Objective Key 
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Result) โดยการก�าหนดวตัถุประสงค์ และเน้นผลลัพธ์ (ไม่เน้นวธิกีาร) 

ให้ผลลพัธ์ท่ีรวดเร็ว เพือ่การเรยีนรูท้ีจ่ะพฒันาทีท้่าทายให้ทนักบัโลก

ยคุใหม่ พนกังานเดมิท่ีต้องประจ�าในส�านกังานมกีารเข้าออกเป็นเวลา

ท�างานก็จะมีลักษณะการท�างานที่เป็นการท�างานนอกพื้นที่เพิ่มขึ้น 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดความเร่งรีบ รวมถึงการปรับ

เปลีย่นสถานท่ีท�างานให้มขีนาดเลก็ลงไปด้วย มคีวามยดืหยุ่นในเรือ่ง

เวลาการท�างาน เทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจบุนัท�าให้มรีะบบการสือ่สาร

ที่รวดเร็วจะท�าให้งานต่างๆ สามารถขับเคลื่อนได้ตลอดเวลา และ

เวลาท่ีเหลือก็จะสามารถใช้น�าไปใช้กับเรื่องราวกับส่วนครอบครัว 

และส่วนตัวได้ 

3. ยารักษาโรค การบริหารธุรกิจให้สอดดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงปัจจัยสี่พื้นฐาน ด้านยารักษาโรค ซึ่งมีผลมาจาก

พฤตกิรรมการเลอืกบรโิภคอาหารให้เป็นยา เน้นคณุค่าของสารอาหาร

นั้นจะรวมถึงการดูแลสุขภาพ การบริหารงานให้พนักงานตะหนักถึง

กจิกรรมการออกก�าลงักายในหลายๆ รปูแบบเพราะวตัถปุระสงค์หลัก

ในการประกอบอาชีพเพื่อการสร้างคุณค่าในตนเอง และการสะสม

ทรัพย์ (ท�างานเพื่อเงิน) เพื่อการใช้จ่ายในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม

ถ้าเกิดปัญหาด้านสุขภาพ หรือประสบปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บก็จะ

ส่งผลให้เกิดปัญหาของการใช้จ่ายเงิน และกระทบกับเป้าหมายของ

การสะสมทรัพย์ ดังน้ันการบริหารจึงต้องค�านึงถึงการสร้างกิจกรรม

แนวคคิการออก�าลงักาย ให้กับพนักงาน หลักการใช้เวลาทีเ่หลอืจาก

การท�างานมุ่งสร้างวนิยัในการดแูลสขุภาพท�าให้เหมอืนการทีเ่ราต้อง

กนิ ต้องนอนในทกุๆ วนั การรณรงค์จดักิจกรรมกลุม่กับการออกก�าลงั

กายด้านการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ฯลฯ การรณรงค์สร้างจิตส�านึกใน

การออกก�าลังกาย การดูแลสุขภาพรวมทั้งการสร้างวินัย และ

จิตส�านึกในการออกก�าลังกาย ประโยชน์อันมากมายของการออก
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ก�าลงักาย เพราะเมือ่สขุภาพกายพร้อมประสทิธภิาพการท�างาน และ 

ผลงานก็จะดีตามมาด้วยครับ

4. เครื่องนุ ่งห่ม หรือผลิตภัณฑ์สวมใส่ที่เกี่ยวข้องการ

เปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศ ความสวยงามกับเครื่องหมาย

สัญลักษณ์ของกิจการ คือ การบรหิารทีต้่องค�านงึถึงประโยชน์ของชดุ

พนักงานหรือสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับชีวิตประจ�าวัน แบบฟอร์มที่

สามารถท�าให้พนกังานสวมใส่แล้วมคีวามสวยงาม สะดวกเรยีบร้อย

เพื่อการท�างาน เป็นการส่งเสริมรวมถึงการสร้าง BRAND ที่ส�าคัญ 

การสร้างความรับรู้ทั้งในองค์กร และภายนอก การออกแบบเครื่อง

แต่งกายให้มกีารใช้งานทีเ่หมาะสมทัง้สามารถสวมใส่ให้เหมอืนเป็น

เจ้าของกิจการ อยากให้ผู้อื่นรับรู้ถึงกิจการ หรืองานที่ตัวเองท�าอยู่

อย่างภาคภมูใิจ การบรหิารทีส่ามารถจะสือ่สาร การวิเคราะห์ การน�า

เสนอรูปลักษณ์องค์กร การท�าให้ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ มีการ

จดจ�า และระลึกถึงเมื่อต้องการ 

ที่นักการตลาดนิยมสร้างให้จ�า ท�าให้ใช้ สินค้า และบริการ

นั้นนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีประสิทธิผล ก็ผ่านการย�้า ท�าให้เห็นบ่อยๆ 

ท�าให้ผู้บรโิภคถูกชกัน�าครอบคลุมกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการ

เลือกใช้สินค้า และบริการของเราได้ตามเป้าหมาย หรือที่เรียกว่าวิธี

การสื่อสารทางธุรกิจอย่างได้ผล ย่ิงการท�าให้คนท�างานมีความคิด

เป็นส่วนหนึง่ของเจ้าของธรุกจิได้ มกีารรบัรูใ้นปัญหาอปุสรรคในการ

ท�างานรวมกัน มส่ีวนในการแก้ปัญหาให้กับลกูค้า และได้เหน็ผลงาน

ผ่านความรุ่งเรืองของธุรกิจไม่ใช่การท�างานในฐานะลูกจ้างนั้น จึง 

นับว่าเป็นการบริหารในอนาคต และจะส่งผลท�าให้มีการขับเคลื่อน

ธุรกิจพร้อมการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสี่ในอนาคต เป็นสิ่งที่ดียิ่งขึ้นครับ


