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	 หัวใจส�ำคัญของกำรบริหำรงำนที่จะท�ำให้สำมำรถ

บรรลุถึงเป้ำหมำยได้นั้น	จ�ำเป็นต้องมีกำรก�ำหนดทิศทำง

ในกำรท�ำงำนให้สอดคล้องหรือสนับสนุนกับเป้ำหมำย 

ดงักล่ำว	ดงันัน้กลยทุธ์ในกำรบรหิำรงำนจงึเป็นสิง่ส�ำคญั	

ที่จะสำมำรถขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำยได้	 แม้ 

ทุกวันนี้ธนำคำรทหำรไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	หรือ	TMB	จะ

ไม่ใช่องค์กรที่อยู่ในระดับ	Market	Leader	แต่	ดร.ปิติ  

ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ 

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)	ผู้น�ำในกำรปรับปรุง

พัฒนำธนำคำร	 ให้มีเป้ำหมำยที่ชัดเจนและวำงกลยุทธ์ที่

เหมำะสม	เพื่อที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้ำวขึ้นเป็นหนึ่งใน

ผู้น�ำของตลำด	

ธนาคารทหารไทย สร้างความแตกต่าง

ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นหนึ่งในผู้น�าของตลาด
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กลยทุธ์บรหิารองค์กรในด้านการก�าหนด

ทิศทาง (วิสัยทัศน์ปัจจุบันสู่อนาคต)

ธนาคาร TMB เป็นธนาคาร
ในขนาดกลาง ที่มีวิสัยทัศน ์ที่ ใช ้ ใน 
การก�าหนดทิศทางด้วยการสร้างความ 
แตกต่าง (Make a Difference) 

การสร้างความแตกต่าง คือ 
การสร้างที่ไม่เหมือนคนอื่นเพื่อให้ดูเท่ห์ 
แต่เป็นการสร้างอย่างสร้างสรรค์ โดย
การสร้างความต่างอย่างสร้างสรรค์ของ 
TMB นั้นเริ่มจากการน�าลูกค้าเป็นตัวตั้ง 
(Customer Organization) และคิดค้น
ผลิตภัณฑ์และบริการในมิติที่แตกต่าง 
เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าให้ได้ดี
ที่สุด เกิดผลประโยชน์สูงสุด เพราะฉะนั้น
ทุกอย่างต้องเริ่มจากตรงที่ท�าให้บุคลากร

ในองค์กรสนใจที่จะศึกษาความต้องการ
ของลูกค้า ว่ามีลูกค้ากลุ่มไหนที่ยังไม่ได้
รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดีเพียงพอ หรือ
ยังพบว่ามีปัญหาในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อ
วิเคราะห์และประเมินถึงความเป็นไปได้
ในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบ
สนองต่อลูกค้า และสิ่งนี้ก็จะเป็นช่อง
ทางในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่แตกต่าง  

นอกจากที่ TMB จะต้องตอบ
สนองความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการ
ของลูกค้าแล้ว TMB ยังต้องค�านึงถึงวงจร
ระบบในธุรกิจ (Supply Chain) ของลูกค้า
รายนั้นๆ อีกด้วย กล่าวคือ ใน 1 ธุรกิจ
จะต้องมีการผู้ค้าและผู้ซื้อ เช่น โรงงาน
ผลิตรถยนต์ ก่อนจะผลิตเป็นรถยนต์ที่
สมบูรณ์ได้ ต้องมีการซื้อวัตถุดิบเพื่อน�า
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มาประกอบรถยนต์ เมื่อประกอบส�าเร็จ
จึงน�าขายต่อไป ดังนั้นการที่จะขับเคลื่อน
ให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าได้ไม่ใช่แค่ธุรกิจ
ใดธุรกิจหนึ่งหรือธุรกิจเดียว แต่ต้องดูแล
ทั้งวงจรธุรกิจ TMB มีหน้าที่ดูแลว่าจะท�า
อย่างไรให้ธุรกิจของลูกค้าดีขึ้น มีชีวิตที่
สะดวกมากขึ้น สามารถดูแลธุรกิจได้ง่าย
ขึ้น แรกเริ่มของกระบวนการคือเมื่อ TMB 
ได้ทราบเป้าหมายของลูกค้าว่าเป็นเช่นใด
แล้ว TMB จะเข้าไปศกึษาในระบบธรุกจินัน้
ก่อน มองว่าธุรกิจลูกค้าเป็นอย่างไร และ
วิเคราะห์สร้างสมมติฐานขึ้นมา หลังจาก
นั้นก็ท�าการทดสอบสมมติฐานว่าจริงเท็จ
เช่นใด ถูกต้องหรือไม่ เมื่อ TMB ได้ข้อมูล
และประเดน็ทีม่ากเพยีงพอ จงึจะน�าข้อมลู
ที่วิเคราะห์ได้ไปน�าเสนอ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า เมื่อเสร็จสิ้นจาก
ส่วนนี้สิ่งที่ TMB ต้องด�าเนินการต่อไปคือ 
วงจรในธุรกิจของลูกค้า หากจะให้ธุรกิจ
เติบโตได้ดี วงจรธุรกิจต้องมีความแข็ง
แรงทั้งระบบ ดังนั้น TMB จะต้องวิเคราะห์
และประเมินค่าของวงจรธุรกิจของลูกค้า
เช่นเดียวกับที่วิเคราะห์และประเมินธุรกิจ
ลูกค้า หลังจากนั้นจึงสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการตามความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ 

TMB ไม่มีกลยุทธ์แบบที่ต้อง
หลุดปากอุทานว่า “โอ้โห...คิดได้ไงเนี่ย” 
เพราะกลยุทธ์ที่ TMB ใช้เป็นเพียงเรื่องง่าย 
แต่ท�ายาก คือ การฟังลูกค้าให้เยอะ  
ซึ่งปัจจุบันคนคิดผลิตภัณฑ์และบริการ
ส่วนใหญ่ มกัจะคดิว่าฉนัรูส้กึว่าลกูค้าต้อง
อยากได้แบบนี้ ฉันอยากท�าแบบนี้ เพราะ
ท�าแล้วดูเท่ห์ดูเก๋ เป็นสิ่งใหม่ในตลาด  
ซึ่งบางทีอาจจะเป็นแนวคิดที่ผิด เพราะ
ลูกค้าอาจจะไม่ได้ต้องการสิ่งใหม่หรือ
ของที่ใช้แล้วเท่ห์ใช้แล้วเก๋ ไม่ได้อยากได้
โฆษณาที่ดูแล้วตื่นเต้นเร้าใจ ลูกค้าอยาก
ได้สิ่งที่ใช้ได้จริง ใช้แล้วคุณภาพชีวิต 

ดีขึ้น เพราะฉะนั้นแล้วกลยุทธ์เดียวที่ TMB 
ต้องใช้ คือต้องเข้าใจและฟังลูกค้าให้มาก 
และน�าจุดนี้มาเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

ผมคิดว่าเร็วเกินไปที่วันนี้เราจะ
พูดว่าเรามีจุดแข็งแล้ว แต่ TMB สามารถ 
พูดได้ว่า TMB มีจุดยืนที่ชัดเจน เนื่องจาก 
TMB อยู่ในช่วงที่เรียกว่า Transformation 
เป ็นองค ์กรที่ เ กิ ดจากการควบรวม
หลายกิจการเข้าด้วยกัน และผ่านการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น มีทีม
งานใหม่เข้ามา ดังนั้นการที่จะบริหาร
องค์กรจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เรา
ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราจะเปลี่ยนจาก
วันนี้ไปเป็นอะไร เราไม่ใช่องค์กรที่เป็น 
Market Leader แล้วมาถามว่าเราใช้
กลยุทธ์อะไรจนสามารถเป็น Market 
Leader ได้  ซึ่งค�าถามที่ดูจะเหมาะกับ 
TMB ในวันนี้ ก็คือ จุดยืนแบบไหนที่จะ
ท�าให้ TMB ก้าวไปอยู่ใน Market Leader 
ได้ เพราะฉะนั้นค�าถามนี้ TMB ต้องตอบ 
ซึ่งจุดยืนของ TMB ก็คือ ความต้องการ
และความพึงพอใจของลูกค้า TMB ต้อง
ค้นหาสิ่งที่มีอยู่ในตลาดว่าดีเพียงพอแล้ว
หรอืไม่ จงึเป็นทีม่าของสโลแกนทีว่่า Make 
a Difference อันหมายถึง พลังในตัว
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้ 
TMB จะต้องตั้งค�าถามกับตัวเองว่าท�าไม
ลูกค้าจะไม่ได้สิ่งที่ดีกว่านี้ ท�าไมต้องท�า
แบบเดิมเพื่อที่จะสนองลูกค้า ท�าไมไม่ท�า
กระบวนการให้ง่ายขึ้น ท�าไมต้องน�าสาว
หน้าตาดมีาช่วยยนืกรอกใบธรุกรรม ลกูค้า
จะเกดิความกงัวลหรอืไม่ เพราะเป็นข้อมลู
ส่วนตัว จะง่ายกว่าหรือไม่ถ้าลูกค้าไม่ต้อง
กรอกข้อมูลเอง แต่ใช้วิธีด้วยการเดินไป
ที่เคาน์เตอร์และพูดด้วยวาจาแทน เช่น  
ผมนายปิติอยากจะถอนเงิน 5 พันบาท 
ด ้วยบัญชีของผม พร ้อมกับยื่นบัตร
ประชาชน เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลและน�า

สิ่งที่เป็นกำรยำกที่สุดของ

องค์กร	คือ	ท�ำให้ทุกคน

ภำยในองค์กรเห็น 

ควำมหมำยและควำม 

เร่งด่วนของเป้ำหมำย	

เปรียบเสมือนรถไฟที่มี

ขบวนยำว	หัวรถจักรจะ 

ไม่สำมำรถวิ่งได้	หำกโบกี้

สุดท้ำยไม่วิ่ง	หรือโบกี้ ใด

โบกี้หนึ่งไม่วิ่ง	รถไฟก็ 

ไม่สำมำรถขับเคลื่อนไปได้	

ดังนั้นจะท�ำอย่ำงไรให้รถไฟ

ขับเคลื่อนไปได้ทั้งขบวน	

คนที่อยู่หัวรถจักร 

จะสำมำรถมองเห็นทำง 

ข้ำงหน้ำ	สำมำรถเห็นลูกค้ำ	

คู่แข่ง	และกำรเปลี่ยนแปลง

อย่ำงรวดเร็ว
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ข้อมูลมาให้คุณตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบ
ว่าถูกต้องก็เซ็นแล้วเสร็จสิ้นกระบวนการ
ได้เงินถูกต้องครบถ้วน ท�าไมธนาคารนี้มี
สาวสวยมาช่วยกรอกแล้วอีกธนาคารหนึ่ง
ต้องมีสาวสวยกว่า ความคิดแบบนี้ ไม่ใช่
คิดแบบ Make a Difference รูปแบบ
อาจจะต่าง แต่ไม่ใช่แนวคิดที่ต่าง TMB 
จะต้องถามลึกไปกว่านั้นว่า วันนี้ธนาคาร
ตอบโจทย์ลูกค้าแล้วจริงหรือ มีวิธีที่ดีกว่า
นี้หรือไม่

การบริหารบุคลากรให้เข้าใจในเป้าหมาย

ขององค์กร  

หากองค์กรยังไม ่รู ้ว ่าจุดมุ ่ง
หมายขององค์กรคืออะไร ก็เป็นการยาก
ที่จะขับเคลื่อนไปให้ถึงเป้าหมาย เหมือน
เราชวนเพื่อนกลุ ่มหนึ่งไปเที่ยวด้วยกัน 
แต่พอเพื่อนถามว่าจะไปไหน เรากลับ
บอกไม่รู้ แต่ให้ขึ้นมาด้วยกันก่อน ทริปนี้
อาจจะเป็นทริปที่ไร้จุดหมาย เที่ยวไปก็
เหนื่อย เพราะต้องกังวลว่าจะไปไหนต่อ 

จะไปอย่างไร เพราะฉะนัน้องค์กรต้องมจีดุ
หมายที่ชัดเจนและมีความหมาย (Share 
Goal) TMB มุ่งหวังที่จะสร้างผลิตภัณฑ์
และบรกิารทีม่คีวามหมายอย่างสร้างสรรค์
กับลูกค้า หมายความว่า ต้องมีประโยชน์
และถกูต้อง ไม่ใช่มปีระโยชน์แต่ไม่ถกูต้อง 
เพื่อที่จะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งใน 
Market Leader ได้ ถ้าเราสามารถนิยาม
ความหมายในแต่ละจุดได้ชัดเจนเท่าไหร่ 
ความหมายใหญ่คือเราต้องการปลายทาง
ให้ได้มาซึ่งคุณค่า สิ่งนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์
และบริการที่ดีและมีความหมาย ซึ่งต้อง
ให้พนักงานเห็นความส�าคัญในส่วนนี้ด้วย
เช่นกัน ถ้าพนักงานรู้สึกถึงการมีส่วนร่วม
ในการสร้างสิ่งที่มีความหมาย พนักงาน
ก็จะรู้สึกถึงความมีคุณค่าในตัวเอง เมื่อ
พนักงานได้รับรู้ถึงเป้าหมายที่ส�าคัญและ
จดุยนืทีช่ดัเจนแล้ว องค์กรต้องสร้างทกัษะ
ให้กับพนักงาน ให้มีความรู ้และความ
เข้าใจ ทั้งลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกฎ
กติกาต่างๆ  องค์กรต้องพัฒนาทักษะให้
พนักงานอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อดึงศักยภาพ
ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ และสุดท้าย
องค์กรต้องให้ผลตอบแทนที่มีความหมาย
กับพนักงานอย่างคุ้มค่า 

กลยุทธ์ทางการสื่อสารทั้งภายในและ

ภายนอก

กลยุทธ์ที่ใช้ในการสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอก คือ พูดในเรื่อง
เดียวกัน เรื่องที่อยากจะให้ภายนอกรู้ก็
พูดเหมือนที่พูดกับภายใน เรื่องที่อยากจะ
ให้ภายในรู้ก็พูดเหมือนที่พูดกับภายนอก 
พูดให้เป็นเรื่องเดียวกันมีทิศทางเดียวกัน 
โฆษณาชุด Make a Difference ของ 
TMB ได้พูดถึงเด็กกลุ่มหนึ่งที่อยากจะเล่น
ฟุตบอลแต่ไม่มีสนาม จึงน�าไม้มาตอก
สร้างสนามให้ตัวเอง จนสามารถไปคว้า
แชมป์มาได้ สะท้อนให้เห็นว่าเด็กที่ไม่มี
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ทรัพยากรอะไรเลยหรือมีน้อยที่สุด ยัง
สามารถดึงพลังในตัวเองออกมาเปลี่ยน
โลกของตัวเองให้ดีขึ้นได้ ซึ่งโฆษณาชุดนี้
เป็นการบอกจุดยืนของ TMB ว่าผลิตภัณฑ์
ทีอ่อกมาสามารถท�าให้ชวีติของลกูค้า TMB 
ดขีึน้ได้ ในขณะเดยีวกนักส็ือ่สารกบัภายใน
ว่าผลิตภัณฑ์และบริการของ TMB ไม่ใช่
ลัทธิเอาอย่าง แต่เป็นการสร้างความต่าง
จากทรพัยากรทีเ่รามอียู ่การสือ่สารทีส่่งไป
ภายนอกและสื่อสารภายในต้องเป็นเรื่อง
เดียวกัน และที่ส�าคัญในเรื่องเดียวกันนั้น
ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เพราะ
จะน�ามาซึ่งความสับสนในสารที่ถูกต้อง 
เพราะฉะนั้นองค์กรต้องมีความชัดเจน 
เป้าหมายขององค์กรคืออะไร กลยุทธ์ที่ใช้
คอืวธิใีด ในกรณเีกดิอปุสรรคจะใช้กลยทุธ์
แบบใดมาแก้ปัญหา เพื่อที่จะสามารถก้าว
ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ 

สิ่ งที่ เ ป ็ นการยากที่ สุ ดของ
องค์กร คือ ท�าให้ทุกคนภายในองค์กร
เห็นความหมายและความเร่งด่วนของ
เป้าหมาย เปรียบเสมือนรถไฟที่มีขบวน
ยาว หัวรถจักรจะไม่สามารถวิ่งได้ หาก
โบกี้สุดท้ายไม่วิ่ง หรือโบกี้ใดโบกี้หนึ่งไม่
วิ่ง รถไฟก็ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ ดัง
นั้นจะท�าอย่างไรให้รถไฟขับเคลื่อนไปได้
ทั้งขบวน คนที่อยู่หัวรถจักรจะสามารถ
มองเห็นทางข้างหน้า สามารถเห็นลูกค้า 
คู่แข่ง และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
การยอมรับในการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ได้เร็วกว่าคนที่อยู่โบกี้ท้ายๆ ซึ่งอาจจะ
ไม่เห็นความส�าคัญของการเปลี่ยนแปลง
หรือความเร่งด่วน หรืออาจจะเห็นความ
ส�าคัญแต่ไม่เห็นถึงความเร่งด่วน ดังนั้น
การสื่อสารภายในที่ดีหัวหน้าในทุกระดับ 
ต้องพูดเรื่องเดิมซ�้าๆ เพื่อกระตุ้นให้เห็น
ความส�าคัญของเป้าหมาย หัวหน้าอาจ
ต้องพูดเป็นล้านครั้งจนตัวเองเบื่อกว่าคน
สุดท้ายขององค์กรจะได้ยิน เพราะฉะนั้น

หากองค์กรเปลี่ยนเป้าหมายตลอดเวลา  
ไร้จุดยืน ก็เป็นไปได้ยากที่องค์กรจะ
ประสบความส�าเร็จ 

การพัฒนาศักยภาพของพนักงานใน

องค์กร

การจัดอบรมถือเป็นเครื่องมือ
หนึง่ในการพฒันาศกัยภาพให้กบัพนกังาน 
โดยผ่านการวเิคราะห์ลกัษณะพนกังานเป็น 
3 กลุ่ม 1) Core Compliment ศักยภาพ
พื้นฐานที่ทุกคนต้องมี 2) Functional 
Compliment ศักยภาพส่วนเสริมที่ต้อง
มีในบทบาทหน้าที่นั้น 3) Leadership 
Compliment ศักยภาพในความเป็นผู้น�า
ที่หัวหน้าต้องมี เมื่อจ�าแนกได้แล้วการ
หาหลักสูตรจึงเป็นเรื่องง่าย องค์กรจะ
สามารถรูไ้ด้ว่าพนกังานคนนีค้วรถกูอบรม
ด้วยเรื่องอะไร ซึ่งการอบรมจะต้องจัดให้
เรียงล�าดับยากขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อสามารถ
พัฒนาพนักงานได้อย่างเป็นระบบ และ
น�าไปสู่การพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายต่อไป หากให้พนกังานเข้าอบรม
โดยทีไ่ม่เกีย่วกบัสายงานกอ็าจจะไม่ก่อให้
เกิดประโยชน์ 

แนวโน้มการลงทุนของนักธุรกิจไทย

ธรุกจิไทยวนันีแ้ขง็แกร่งกว่าเมือ่ 
10 ปีที่แล้ว เนื่องจากเอกชนไทยเคยบาด
เจ็บในช่วงยุคต้มย�ากุ้ง วิกฤตเศรษฐกิจ 
ปี 2540 ท�าให้นักธุรกิจไทยได้เรียนรู้และ
พัฒนา ในอดีตเมืองไทยมี Global Brand 
น้อยมาก มีเพียงการบินไทยและมาม่า ที่
น�าแบรนด์ไทยไปทั่วโลก แต่ปัจจุบันเมือง
ไทยน�าแบรนด์ไปสู่ต่างประเทศเยอะมาก 
อาทิ เครื่องดื่มสิงห์ เครื่องดื่มช้าง เครื่อง
ดื่มกระทิงแดง ซึ่งนับว่าเป็นแนวโน้มที่
ดี สาเหตุที่ท�าให้เกิดความตื่นตัวของการ
เติบโตในต่างแดน เพราะในแง่หนึ่งเมือง
ไทยเลก็เกนิไปแล้วในการเตบิโตของธรุกจิ 
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ในอดตีทีผ่่านมาวฒันธรรมของคนไทยคอืรกัการอยูเ่มอืง
ไทย เพราะในน�้ามีปลาในนามีข้าว มีความอุดมสมบูรณ์
อยู ่แล้ว คนไทยจึงไม่มีพื้นฐานความเป็นไวกิ้งที่ต้อง
ออกไปเสี่ยงโชคในต่างแดน และในอีกแง่หนึ่งคือวิกฤต
ทางการเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ท�าให้ธุรกิจในไทย
เตบิโตช้าหรอืไม่เตบิโต เมือ่นกัธรุกจิไทยมคีวามสามารถ
และต้องการให้ธรุกจิเตบิโต ส่งผลให้เกดิการลงทนุในต่าง
ประเทศมากขึ้น และพบว่าธุรกิจไทยประสบความส�าเร็จ
ในต่างประเทศ ดังนั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่จึงต้องมองเรื่อง
ของการท�างานเปลี่ยนไป เพราะองค์กรขนาดใหญ่หลาย
องค์กรไม่ใช่แค่ต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และ
ความสามารถเท่านั้น แต่ทักษะที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ
ความสามารถในการเรยีนรูว้ฒันธรรมต่างแดนและความ
สามารถในการเข้าใจตลาดที่ต่างกับเมืองไทย

สังเกตว่าคนไทยค่อนข้างมีความสามารถใน
เรื่องของการประยุกต์ แต่ไม่ค่อยมีความสามารถในเรื่อง
ของการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ อาทิ คนไทยสามารถปรับ
โครงสร้างของรถยนต์ เพื่อให้เข้ากับคนไทยได้เป็นอย่าง
ด ีแต่จะให้ผลติรถยนต์ออกมาเป็นแบบของตนเอง โดยที่
ยังไม่มีที่ไหนท�ามาก่อนกลับเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะระบบการศึกษาในไทย อาจสอนให้เด็ก
ท่องจ�ามากเกินไป ขาดจินตนาการทางการศึกษา การที่
จะผลิตสินค้าและบริการหนึ่งชิ้น ต้องอาศัยทั้งความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ ในกรณีของการผลิต iPad 
ของ Steve Jobs ท�าไมถึงประสบความส�าเร็จ เพราะ 
Jobs สามารถตอบสนองความต้องการให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้โดยตรง ท�าไมพอทุกคนต้องการคอมพิวเตอร์แบบพก
พา ทุกค่ายก็พยายามย่อส่วนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะให้เป็น
โน๊ตบุ๊ค แข่งกันด้วยวัตถุดิบที่เบาและเล็ก แต่ Jobs มอง
ว่า iPad ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการท่องในโลกไซเบอร์ได้ถึง 70-80 เปอร์เซ็นต์ 
และนี่เองคือ Make a Difference ความแตกต่างอย่าง
สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ เพียงแค่องค์กรหรือบุคคล
กลั่นกรองความคิดให้ดีและให้ความส�าคัญกับทุกราย
ละเอียด ผลส�าเร็จก็จะตามมา 
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