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ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ 
ผู้หญิงที่อยู่เบื้องหลังความสำ เร็จของธุรกิจ

เคลาส์ ชวาบ ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารสภาเศรษฐกิจ
โลก เขียนไว้ในหนังสือ “การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่” แปล
โดย “ศรรวริศา เมฆไพบูลย์” ถึงเหตุผลท่ีทำาให้เขาเช่ือว่าการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ีสี่ได้เริ่มข้ึนแล้ว ว่าประกอบด้วย การ
วิวัฒน์ในครั้งนี้มีจังหวะท่ีเร็วแบบทวีคูณ อันเป็นผลจากโลกที่
เช่ือมโยงกันในหลากหลายมติิ และเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีท่ำาใหเ้กดิ
เทคโนโลยีใหม่กว่าและมีความสามารถมากยิ่งขึ้น

 การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งนี้เป็นผลจากการปฏิวัติดิจิทัล
และผสานเทคโนโลยีหลากหลาย นำาไปสู่การเปลี่ยนกระบวน
ทศันท์ีไ่มเ่คยปรากฏมาก่อนท้ังในแงเ่ศรษฐกิจ ธรุกิจ สงัคม และ
บุคคล

 และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้ งนี้ เกี่ยวข้องกับการ
เปลีย่นแปลงระบบตา่งๆท้ังในลกัษณะข้ามประเทศ และภายใน
ประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆ

คลื่นความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนทำาให้หลายอุตสาหกรรม
เริ่มสูญหายไป ขณะเดียวกันก็มีธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นมา รวมถึง
องค์กรที่มีอยู่ ปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่
กำาลังจะเกิดขึ้น

 การจะปรับเปลี่ยนองค์กร ไม่ใช่เพียงซีอีโอหรือผู้บริหาร
องค์กรเท่านั้นที่จะบรรลุผลลัพธ์ท่ีคาดหวังได้ หากต้องใช้สรรพ
กำาลังของทั้งองค์กร การมีทัศนคติมีความมุ่งมั่นในการมองหา
หนทางแกไ้ขปญัหา มองหาโอกาสใหม่ๆ และสรา้งมลูคา่เพิม่ให้
กบัธรุกจิเดมิทีม่อียู ่ใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนัในโลกทีห่มนุ
ไปอย่างรวดเร็วนี้ได้

 การก้าวเข้าสู่โลกยุค 4.0 ไม่ใช่เรื่องง่ายสำ หรับบุคคลและองค์กรที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อรุกและรับมือ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้จะมีบางคนและบางองค์กรยังคงมองว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นยังมา
ไม่ถึงตนเองหรือองค์กร แต่เราก็สัมผัสได้ถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้าสู่อุตสาหกรรมต่างๆ ในช่วง
ไม่กี่ปีมานี้

บุคลากรในแต่ละองค์กรท้ังหมดจึงเป็นทั้งกลไกและหัวใจ
สำาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าไปได้อย่างมี
กำาลังวังชา มีความคล่องตัว สามารถร่วมมือกันจัดการปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและมองหาหนทางใหม่ๆ ให้กับองค์กรได้ การ
พฒันาองคก์รในยคุปัจจบุนัจงึเนน้ทีก่ารเสรมิสรา้งพฒันาทกัษะ
คนในองค์กรให้มีความพร้อมกับโลกยุคใหม่ ซึ่งบางครั้งการ
พัฒนาคนในองค์กรจำาเป็นต้องใช้มืออาชีพมาช่วยพัฒนา
บุคลากรตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานระดับล่างของ
องค์กร

ผู้ช่วยที่จะมาร่วมพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากร จึงมีส่วน
สำาคญัเป็นอยา่งมากในโลกยคุนี ้และหนึง่ในบรษิทัทีป่รกึษาดา้น
การพฒันาองคก์รและพฒันาบคุลากรทีม่ชีือ่เสยีงในประเทศไทย 
เป็นท่ียอมรับของวงการอุตสาหกรรมต่างๆ คอื บรษิทั แอคคอม 
แอนด์ อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด หรือ ACCOMM (แอค
คอมฯ)

 Passion Drives Company

ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ Chief Learning Officer และ Manag-
ing Director บริษัท แอคคอม แอนด์ อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จำากัด เล่าย้อนถึงเบ้ืองหลังแนวคิดการเปลี่ยนตัวเองจากการ
ทำางานที่สายการบินต่างประเทศขนาดใหญ่กว่า 15 ปี มาเป็นผู้
ประกอบธุรกิจเองว่า

“เกิดจากความชอบเรื่องการพัฒนาองค์กรและพัฒนาคน 
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และดว้ยประสบการณใ์นการทำางานทีไ่ด้รบัมอบหมายใหด้แูลทัง้
งานด้านบริหาร และด้านการพัฒนาภาวะผู้นำาและบุคลากร 
ทำาให้ได้เรียนรู้ ได้พบกับที่ปรึกษาเก่งๆ จำานวนมาก และตนเอง
ก็เป็นคนชอบเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอยู่เสมอ หน้าที่ของเราตอนนั้น
คือ ต้องนำาเทคนิคต่างๆ มาปรับ (Customize) ให้เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมของบุคลากรในเอเชียด้วย จึงต้องศึกษาลึกซึ้งในทุก
ด้าน เมื่อคิดจะมาทำาธุรกิจของตัวเองจึงอยากทำางานด้านการ
พฒันาตอ่ไป และมองวา่หลากหลายเทคนคิดีๆ  อยากใหอ้งคก์ร
ในประเทศไทยได้รับด้วย เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้”

ดร.อัจฉราบอกว่า “ตอนเริ่มทำาธุรกิจแรกๆ ก็หวั่นๆ อยู่
เหมือนกัน ว่าเราจะไปรอดไหม เพราะในธุรกิจน้ีคนท่ีเข้ามาทำาก่อน
แล้วไม่สำาเร็จก็มี แต่ถือได้ว่าเราโชคดีมาก ลูกค้าสะท้อนกลับมา
วา่ โพรดกัสที์เ่ราจบัมเีอกลกัษณ์ ใชไ้ดจ้รงิในการทำางาน และดว้ย
ประสบการณ์ที่เราทำางานในองค์กรมาหลายบทบาท เราเข้าใจ
ลูกค้าได้เร็ว ที่สำาคัญเรามีเทคนิคการถ่ายทอดท่ีทำาเรื่องยากให้
เป็นเรือ่งงา่ย ลกูคา้กต็ดิใจเราอยา่งรวดเรว็ และบอกตอ่ๆกนัไป” 

 แอคคอมฯ ชว่ยสรา้งความสำาเรจ็ใหล้กูคา้ผา่นวธีิการตา่งๆ
เช่น Organization Development, Team Development และ 
People Development ดา้นการพัฒนาคน ลกูคา้มตีัง้แตผู่บ้รหิาร
ระดบัสงู ระดบักลาง ถงึพนกังานทีต่ดิตอ่กบัลกูคา้ โดยมรีปูแบบ
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เมื่อตั้งคำ ถามให้ตัวเองบ่อยๆ จะพบว่า ข้อ
จำ กัดที่ตนเองสร้างขึ้นมาในใจ มักยิ่งใหญ่กว่า
ข้อจำากัดจากภายนอกเสมอ สำารวจใจและนิสัย
ตนเองบ่อยๆ  ทั้งความคิดและนิสัยที่ไม่ดี ไม่ทัน
สมัย ทิ้งไป อย่าไปเสียดาย  เปรียบเหมือนคนที่
ชอบเก็บของเดิมๆไว้เต็มตู้ แล้วของใหม่จะมีที่วาง
ได้อย่างไร
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การพัฒนาที่หลากหลาย ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ มี
ทั้งในห้องอบรม และบางส่วนเป็น on-line  กลุ่มใหญ่หรือกลุ่ม
เล็ก และการโค้ชตัวต่อตัว รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาช่วยองค์กร
ออกแบบในสิ่งที่องค์กรต้องการ เช่น การออกแบบการเรียนรู้ 
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์และการพัฒนาการ
บริการลูกค้ายุคใหม่ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ไปจนถึงการ
ประเมินผล เป็นต้น

ดร.อัจฉรา บอกว่า “ปัจจุบันถึงแม้ลูกค้าจะมีตัวเลือก
มากมาย แตล่กูคา้จะฟงัเสยีงจากผูท่ี้ใชบ้รกิารมาแลว้ ลกูคา้มอง
หาความคุม้คา่ของการลงทุนไป เราเคยทำางานในองค์กรมากอ่น 
เราเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไร คุยภาษาเดียวกัน ทำาให้ลูกค้ามี
ความสุขเวลาทำางานกับเรา เราอยู่ในตลาดมา 12 ปี ลูกค้ายังใช้
บริการของเราอย่างต่อเนื่อง”

ในประเทศไทย แอคคอมฯ เข้าไปทำางานกับแทบทุก
อุตสาหกรรม ทัง้ดา้นการสือ่สาร การเงนิ ธรุกิจสขุภาพ กลุม่ยาน
ยนต์ กลุ่มเคมิคอล ด้านการท่องเท่ียว หรืออาจจะเรียกได้ว่า 
แอคคอมฯ เข้าไปให้บริการมาแล้วแทบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

 
 Idea. Inspire. Implement 

 Idea. Inspire. Implement คือ สิ่งที่ทำาให้ลูกค้าเดินมาหา 
แอคคอมฯ เพราะแอคคอมฯ ไม่เคยหยุดพัฒนาเครื่องมือที่ก้าว
นำาต่างๆ ในการพัฒนา ซึง่ลกูคา้มองวา่สำาคัญในการท่ีจะชว่ยให้
เขาเติบโตไปกับการเปลี่ยนแปลงแบบเชิงรุก

 ดร.อัจฉรา อธิบาย 3 I ของ แอคคอมฯ ว่า
 “Idea เรามีแนวคิดใหม่ๆ ช่วยให้ลูกค้าปรับตัวเชิงรุกกับ 

VUCA World (Volatility (V), Uncertainty (U), Complexity (C), 
Ambiguity (A) ได้ทัน

Inspire เวลาเราพดูถงึองคก์ร กป็ระกอบไปดว้ยคนทีมี่ความ
หลากหลาย สว่นใหญ่คนไม่ไดเ้ปลีย่นดว้ยเหตแุละผลเทา่นัน้ คน
เปลี่ยนเพราะความรู้สึก เรื่องของอารมณ์ การท่ีท่ีปรึกษาและ
โค้ช หรือวิทยากรของเรา Inspire คนให้พัฒนาและปรับเปลี่ยน
ได ้จะชว่ยองคก์รไดเ้ยอะมาก เวลาดิฉนัคดัเลอืกคนเข้ามาทำางาน
จะมองหาคนที่ Inspire ผู้อื่นได้ดี

 Implement สำาหรับเรา คือการช่วยให้ลูกค้านำาไปปฏิบัติ 
เครื่องไม้เคร่ืองมือของเราช่วยให้องค์กรนำาไปใช้ได้ทันทีไม่ต้อง
ยุง่ยาก เปน็เหตผุลวา่ทำาไมบาง Process เราลงทนุซือ้ลขิสทิธิใ์ห้
ถูกต้องจากเมืองนอกมาเลย เพราะเขาตกผลึกมาเรียบร้อยแล้ว 
เรานำามาปรับให้เหมาะกับสถานการณ์ของแต่ละองค์กร เพื่อให้
ลูกค้านำาไปใช้ได้ทันที”
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ดร.อัจฉรา ยกตวัอยา่งว่า ชว่งน้ี เรือ่งทีอ่งคก์รใหค้วามสนใจ
ใช้บรกิารจาก แอคคอมฯ จำานวนมาก คอืการสรา้ง Mindset และ 
Enabler รวมถึงการสร้างความคล่องตัว (Agility) ในการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล

 ดร.อัจฉราอธิบายว่า เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลง ทุกคนใน
องคก์รตอ้งรว่มดว้ยช่วยกนั องคก์รจึงจะเปลีย่นไปตามเปา้หมาย
ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ปญัหาทีพ่บบ่อยคอื การสือ่สารเพือ่ใหท้ัง้องคก์ร
เหน็ภาพเดยีวกนัจากระดบับรหิารลงมา มกัเกดิความเข้าใจคลาด
เคลื่อน หรือมีการสะดุด เหมือนพายเรือวนไป วนมา ไม่ไปถึง
จุดหมายปลายทางสักที เพราะพายกันไปคนละทิศทาง

 “ในการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารที่เรียบเรียงได้ดี จะทำาให้
คนเข้าใจเหตุผล เป็นการสร้างความเข้าใจ แต่นั่นไม่เพียงพอใน
การสื่อสารทางเดียว หากต้องการสร้างการยอมรับด้วย คนรับ
สารจำาเป็นต้องมีอารมณ์ร่วม (Emotional Engagement) จึงจะ
สร้างการจดจำา และลงมือทำา”

“ส่วนการโค้ช เป็นการสนทนาแบบสองทาง เป็นกระบวน
การที่จำาเป็น หากต้องการให้คนในองค์กรมี Growth Mindset 
และพร้อมที่เรียนรู้ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง และหากต้องการ
ความสำาเร็จที่ยั่งยืน”
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 Lifetime Partner

คำานี้เป็นคำาที่ลูกค้ามอบให้ แอคคอมฯ ซ่ึงเป็นมุมมองว่า
ลูกค้ามอง แอคคอมฯ เป็นดั่งหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ของเขา ซึ่งกว่า
ทีเ่ราจะไดร้บัคำาชืน่ชมเชน่น้ีได้ เบือ้งหลงัคอืคณุภาพและบรกิาร 

เคล็ดลับสำาคัญที่ ดร.อัจฉรา เปิดเผยคือ “เราจะพัฒนาตัว
เราเองให้ทันสมัยตลอดเวลา เราจะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ให้
อาจารยใ์นบริษทัเสมอ นอกจากนัน้ การเปน็ตวัอยา่งท่ีดีของการ
เปิดรับสิ่งใหม่ๆ ก็สำาคัญ ตัวอย่างเช่น เราปรับเปลี่ยน
กระบวนการพัฒนาให้เหมาะสมกับคนรุ่นต่างๆ ในองค์กร เช่น 
นำาเทคโนโลยี Blended Learning เข้ามาใช้ เพื่อให้ทางเลือกใน
การเรียนรู้กับลูกค้าทุกกลุ่มได้” 

“เพราะลูกค้าต้องการนำาไปใช้งานเลย เขาต้องการฝึกด้วย
สถานการณ์จริง ไม่ใช่แค่ในห้องสัมมนาเท่านั้น ในบางกลุ่ม เรา
พยายามใชก้ารเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนใหน้อ้ยท่ีสดุ เพราะเขาตอ้งการ
อิสระในการเรียนมากขึ้น เขาจะชอบให้หั่นเป็นย่อยๆ น้อยลง 
ต่อคร้ัง แต่ได้มาฝึกปฏิบัติบ่อยๆ หรืออยากจะเข้ามาเรียนใน 
Web-based Learning ที่เราจัดให้ ตอนไหนก็ได้ที่สะดวก เราก็
สนกุนะในการเปลีย่นไปตามกลุม่และเวลา โชคดีท่ีคนของเราไม่
ติดรูปแบบเดิมๆ และเข้าใจว่างานของเราคือการช่วยให้คนทุก
กลุ่มรักการเรียนรู้ และนำาไปปฏิบัติได้” 

การทำาความเข้าใจเป้าหมายของลูกค้าและช่วยให้ลูกค้าได้
รับความคุ้มค่ามากที่ สุด เป็นอีกเรื่องท่ี แอคคอมฯ เน้น 

ดร.อัจฉราเล่าว่า “บางทีลูกค้ามาติดต่อเรา ต้องการทำาหลาย
อย่าง เรามักจะสอบถามก่อนว่า ตอนนี้อะไรที่เป็น Priority ของ
เขา เขาอยากจะเปลีย่นแปลงแลว้ไดผ้ลลพัธอ์ะไร อยากเหน็อะไร 
ตัวอย่างเช่น บอกว่าอยากจะพัฒนาภาวะผู้นำา ก็ต้องถามก่อน
ว่า อีก 2-5 ปีข้างหน้าอยากให้ผู้นำาสร้างความสำาเร็จอะไร เขา
ต้องการ Performance และ Behavior ด้านไหน ต้องเอาตัวนี้ตั้ง 
แล้วเราจะช่วยออกแบบหรือแนะนำาเขาได้ ไม่อย่างนั้นลูกค้าจะ
เสียเงินมากเกินไป แล้วไม่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง ”

เมือ่กลา่วถงึอปุสรรคในธรุกจิ ดร.อจัฉรา เลา่ใหฟ้งัวา่ อยาก
จะมีทีมที่ใหญ่กว่านี้ เพื่อที่จะสามารถช่วยลูกค้าได้ครอบคลุม
มากขึ้น บางทีลูกค้ารอข้ามปีก็มี เพราะอยากให้ แอคคอมฯ ทำา
ให้จริงๆ แต่ติดท่ีที่นี่ให้ความสำาคัญและใช้เวลาในการคัดเลือก
และพฒันาคนทีม่ารว่มงานดว้ยอย่างมาก เพราะอยากใหล้กูคา้
ได้งานที่มีคุณภาพ

ดร.อัจฉราอธิบายคุณสมบัติคนที่ แอคคอมฯ เลือกเช่น “มี
ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นสูง เวลาเขาไปสอนต้องให้เกียรติลูกค้า 
รู้จักวิธีการบริหารอารมณ์ตนเอง ควบคุมไดนามิกของคลาสได้ 
ซึ่งบางทีอาจจะต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเก่ง”

 จึงไม่น่าแปลกใจที่องค์กรทุกขนาดให้ความสนใจติดต่อมา
ที่ แอคคอมฯ เมื่อต้องการพัฒนาองค์กร พัฒนาผู้บริหาร และ
บคุลากร การเตรยีมความพรอ้มองคก์รเชงิรกุเพือ่กา้วและเตบิโต
ไปกบัความเปลีย่นแปลงเปน็เร่ืองทีส่ำาคัญของโลกยคุ 4.0 ท่ีหาก
องคก์รใดเตรยีมตวัไมท่นักอ็าจพลาดเปา้หมายทีค่ดิวางไวไ้ด ้
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มมุมองเร่ืองการเปล่ียนแปลง

“ต้อง เตือนตนเองบ่อยๆ ว่ า โลกใบนี้   
ไม่เหมือนในอดีตแล้ว มีทางเลือกให้เราเยอะขึ้น  
มีตัวช่วยมากข้ึน มีวิธีการและเทคโนโลยีมากขึ้น 
อยา่ปลอ่ยใหต้นเองตดัสนิใจ โดยยงัไมไ่ดส้ำ รวจ
ความเป็นไปได้ต่างๆ เพราะจะทำ ให้เสียโอกาส 
ดีๆ ไป”

 
“เมื่อต้ังคำาถามให้ตัวเองบ่อยๆ จะพบว่า  

ขอ้จำ กดัทีต่นเองสร้างขึน้มาในใจ มกัยิง่ใหญก่วา่
ขอ้จำ กดัจากภายนอกเสมอ สำ รวจใจและนสิยัตน
เองบ่อยๆ ทั้งความคิดและนิสัยที่ไม่ดี ไม่ทันสมัย 
ทิง้ไป อยา่ไปเสยีดาย เปรยีบเหมอืนคนทีช่อบเกบ็
ของเดิมๆไว้เต็มตู้ แล้วของใหม่จะมีท่ีวางได้
อย่างไร”

“ในการเปลี่ยนแปลง พยายามให้พนักงานมี
ส่วนรว่มเยอะๆ เพราะคนทีอ่ยูห่นา้งานและใกลช้ดิ
กับลูกค้าที่สุด คือคนที่มีข้อมูลที่สำ คัญอย่างยิ่ง 
นั่นคือข้อมูลด้านความคาดหวังและพฤติกรรม
ของลูกค้า ถ้าการเปลี่ยนแปลงของเราไม่สร้าง
คุณค่า (Value) หรือแก้ปัญหาให้ลูกค้าของเรา 
จะทำ ให้เสียเวลา และทำ ให้เกิดการต่อต้านโดยไม่
จำ เป็น” 

รางวัลที่แอคคอมฯ ได้รับ
 
การได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ เป็นเหมือนเครื่อง

ยืนยันถึงความสามารถขององค์กร ที่ แอคคอมฯ ก็เช่น
เดยีวกนัทีไ่ดร้บัรางวลัต่างๆ มาอยา่งต่อเนือ่ง ดร.อจัฉรา ได้
รับรางวัล Woman Leadership Award จาก CMO Asia

ล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน ก็ได้รางวัลจากงานประกาศ
รางวัล Golden Globe Tigers Award - Excellence in 
Training and Development 2018 จัดโดย CHRO Asia, 
Thought Leaders, World CSR Day ณ ประเทศมาเลเซีย 3 
รางวัลประกอบด้วย

•ExcellenceAward : Training and Development 
Company of the Year (บริษัทอบรมและพัฒนายอดเยี่ยม
แห่งปี)

• Best Leadership Development Programme 
รางวัลโปรแกรมภาวะผู้นำาที่ดีที่สุด

•BestCoachingProgramme รางวัลโปรแกรมการ
โค้ชที่ดีที่สุด
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