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 PRKU News ขอแสดงความยินดีกับ 

ผศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ อาจารย์ประจ�า

ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล The Winner “UK 

Alumni Awards-Business and Innovation” 

รางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นประจ�าปี 

2021-22 สาขาธุรกิจและนวัตกรรม (Business 

and Innovation) จัดโดย British Council และ 

British Embassy เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 

 ผศ.ดร.ศรายทุธ เรืองสวุรรณ ส�าเรจ็การศกึษา 

ระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชี (เกียรตินิยม

อันดับ 1) และปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ 

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทใบทีส่อง

ทางด้านการเงิน จาก Cass Business School, 

City University of London ประเทศสหราช

อาณาจักร ปริญญาโทใบที่สามจาก University 

of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา 

และปริญญาเอกทางด้านบัญชีจาก University 

of Exeter ประเทศสหราชอาณาจักร ผศ.ดร.

ศรายุทธมีความเชี่ยวชาญด้าน Economic  

Implications of Meeting or Beating Earnings  

Benchmarks, Risk Relevance of Accounting  

Information และ Fundamental Analysis 

 ผศ.ดร.ศรายุทธ ได้รับรางวัล UK Alumni  

Awards 2022 สาขาธุรกิจและนวัตกรรม  

(Business and Innovation) อันเน่ืองมาจาก

ความเชี่ยวชาญสาขาบัญชี การเงิน กลยุทธ์ และ

การบูรณาการ และประสบการณ์หลากหลาย

อุตสาหกรรม และด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารบริษัท 

ที่หลายหลาก อันรวมถึงอุตสาหกรรมรถยนต์  

การผลิตกระดาษ โลจิสติกส์ ผู้ให้บริการข้อมูล  

อกีทัง้ ผศ.ดร.ศรายทุธยงัเป็นผูร่้วมก่อตัง้ “CABB”  

แท็กซี่สายเลือดไทยน้องใหม่ผู้เปล่ียนโฉมแท็กซี่

สาธารณะในกรงุเทพฯ นอกจากนี ้ผศ.ดร.ศรายทุธ 

ยงัเป็นผูม้คีวามกระตอืรอืร้น รเิริม่สนบัสนนุแนวคดิ 

ใหม่ๆ รวมถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ทั้งนวัตกรรม

และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีศักยภาพพัฒนา 

ต่อไปได้ในอนาคต

 รางวัล UK Alumni Awards เป็นรางวัล 

อันทรงเกียรติระดับโลกเพ่ือประกาศเกียรติคุณ

ศิษย์เก่าของประเทศสหราชอาณาจักร ซ่ึงสะท้อน

ถึงความส�าเร็จของศิษย์เก่าในสาขาอาชีพต่างๆ 

โดยมีจุดเริ่มต้นและได้รับแรงบันดาลใจจากการ

ศึกษาในสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ British Council  

ได้มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นปีที่ 8 แล้ว เพื่อ

บอกเล่าเรื่องราวความส�าเร็จของบรรดาศิษย์เก่า

สหราชอาณาจกัรจากประเทศต่างๆ ทัว่โลก รางวลั

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

 1. Science and Sustainability Award  

ส�าหรับศษิย์เก่าทีม่คีวามโดดเด่นในอาชพีการท�างาน 

แวดวงวิทยาศาสตร์และความยั่งยืน 

 2. Culture and Creativity Award ส�าหรับ

ศิษย์เก่าที่ประสบความส�าเร็จกับผลงานด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 3. Social Action 

Award ส�าหรับศิษย์เก่า

ทีม่ส่ีวนร่วมมุง่มัน่สร้างการเปลีย่นแปลงทางสงัคม

เชิงบวกและพัฒนาชีวิตของผู้อื่น 

 4. Business and Innovation Award 

ส�าหรับศิษย์เก่าที่มีความกระตือรือร้นริเร่ิมและ

สนับสนุนแนวคิดใหม่ ๆ  แนวทางแก้ไข หรือโอกาส

ทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่เป็นท้ังนวัตกรรมและความคิด

สร้างสรรค์

 “จริงๆ ต้องบอกว่าประหลาดใจ ไม่เคยคิดว่า 

จะได้รางวัล เนื่องจากรางวัลน้ีค่อนข้างยากมาก 

และมคีนทีป่ระสบความส�าเรจ็เยอะแยะ ความภูมใิจ

ที่ผมได้ คือ เขาเห็นคุณค่าการแก้ปัญหาที่เหมือน 

จะเล็กแต่ว่าส่งผลกระทบมหาศาล ซึ่งก็คือ ปัญหา

แท็กซี่ ผมว่า กรรมการคงมองด้านนี้ ก็เป็นความ

ภมูใิจของผม ปัญหาแทก็ซ่ีเป็นเรือ่งง่ายนะ แต่ไม่ได้ 

มีคนแก้สักที รวมถึงคนแก้อาจจะไม่ได้มีการแก้

อย่างจริงจัง”

  ผศ.ดร.ศรายุทธ กล่าวความรู ้สึกและให้

รายละเอียดเพ่ิมเติมว่า รางวัลศิษย์เก่าสหราช

อาณาจักรดีเด่นเป็นรางวัลคัดเลือกคนไป Global 

ในแต่ละประเทศเพ่ือไปแข่งขนักนัต่อว่า ผลงานของ

ใครที่มีคุณค่าต่อสังคมมากที่สุด 

ผศ.ดร.ศรายุทธ  เรืองสุวรรณ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

“ผู้คิดนอกกรอบและลงมือท�า” ได้รับรางวัล 

The Winner “UK Alumni Awards-Business and Innovation”

ผศ.ดร.ศรายุทธ  เรืองสุวรรณ



 “การเรยีนของไทยกับของต่างประเทศ ต่างกนั 

เยอะมาก ต่างกนัหน้ามอืเป็นหลงัมอื ผมว่าทีอ่งักฤษ 

ตอนไปเรียนช่วงแรกๆ ยากมาก ผมไม่เคยเรียน

คณิตศาสตร์ชั้นสูงขนาดนั้น โดยหลักการเขาคง

ให้เราเรียนเครื่องมือเป็นหลัก เพื่อเอาเครื่องมือ 

ไปใช้หรือประยุกต์ใช้” 

 “อันที่สอง เขาสอนให้เราคิด อันนี้ผมก็บอก

หลายคนว่าเป็นเรื่องท่ีส�าคัญมาก เขาพยายามให้

เราพัฒนากระบวนการคิดหรือตรรกะ (Logic) 

อย่างในเมืองไทยเราจะถูกบังคับให้คิดอยู่ในกรอบ 

คุณต้องคิดแบบนี้ แบบนี้ อย่างที่อังกฤษสะท้อน

จากวิถีชีวิตที่มีความเป็นประชาธิปไตย คุณต้อง

คิดแล้วคิดอย่างเป็นระบบ” 

 กลบัจากเรยีนทีอ่งักฤษ ผศ.ดร.ศรายุทธ ด�าเนนิ 

ธุรกิจควบคู่ไปกับการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย  

ใช้เวลาว่างที่ไม่ใช่เวลาราชการท�าโปรเจกต์ต่างๆ   

ท�าทุกกระบวนการขั้นตอน ส�าหรับการท�าธุรกิจ 

แท็กซี่ “CABB” อาจารย์เล่าให้ฟังว่า 

 “ผมเริ่มคุยเรื่องธุรกิจแท็กซี่ “CABB” กับ

ประธานหรอืพาร์ทเนอร์ของผม เมือ่ปี 2552 มาเริม่

ท�าจริงปี 2560 ตอนที่เราเห็นพฤติกรรมผู้บริโภค 

ในเมอืงไทยเปลีย่นแปลงไป ผมค่อนข้างประหลาดใจ 

ทีค่นไทยเรยีกแทก็ซีผ่่านแอปพลเิคชนั หรอืจ่ายเงนิ 

ผ่านแอป ซึง่ถ้าย้อนกลับไปเมือ่สิบปีทีแ่ล้วคุณอาจ

ไม่เชื่อ ผมก็ไม่เชื่อเหมือนกัน เพราะคนไทยเป็นคน

ท�าอะไรนาทีสุดท้าย ไม่มีการวางแผน อยากน่ัง

แทก็ซีก็่เดนิไปโบก เราไม่ก�าหนดเวลาว่าเราจะเรยีก

ตอนนี้ อันนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของตลาดที่ท�าให้ผมรู้สึกว่า น่าจะมีความเป็นไปได้

ในการแก้ไขปัญหาแท็กซี่ แล้วน่าจะได้กล่องและ 

ได้เงินด้วย นั่นคือจุดเริ่มต้นการท�าแท็กซี่” 

 ด้วยลักษณะของแท็กซ่ี “CABB” เหมาะกับ

ช่วงโควิดเน่ืองจากเพราะมีพาร์ทิชั่นก้ันระหว่างคน

ขับกับคนนั่ง สร้างความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร

และคนขบั โดย ผศ.ดร.ศรายทุธ เอาโรงงานมาตัง้ท่ี 

ประเทศไทยและประกอบรถทีเ่มอืงไทย ท�าสามธรุกจิ 

ในมอืคอื โรงงานประกอบรถหรอืผลติรถ เทคโนโลยี 

และอูแ่ท็กซี ่ซึง่อูร่ถแทก็ซีต้่องก�ากบัด้วยกฎหมาย

ของกรมการขนส่งทางบก 

 “อย่างตัวรถของอังกฤษแน่นอน ซึ่งเป็นรถที่

เหมาะกับการเป็นแท็กซี่มากที่สุด สอง คือวิธีการ

คิดท่ีท�าให้ผมแก้ปัญหามาได้ทีละเปลาะๆ แบบ 

ไม่ทรมานมากนัก และตัวสุดท้ายก็คือ ผมว่าเพื่อน 

โดยเฉพาะเพ่ือนที่เรียนด้วยกันที่อังกฤษ ซึ่งเป็น

ต่างชาต ิต้องบอกว่าเขาช่วยผมเยอะมาก เป็นเรือ่ง

ของ network เรื่อง connection เพราะฉะนั้น 

ในการท�าธุรกิจหรือจะท�าอะไรสักอย่างให้ประสบ

ความส�าเร็จ คุณจะท�าตัวคนเดียวไม่ได้”

 จากประสบการณ์ด�าเนินธุรกิจที่ “เจ็บจริง  

เจ๊งจรงิ” ผสานกับประสบการณ์การเรยีนทีอ่งักฤษ 

ผศ.ดร.ศรายุทธ กล่าวถึงรูปแบบการสอนของ

ตนว่า 

 “ตอนเรียนที่อังกฤษ เราถูกสอนให้คิดให้พูด  

เวลามาสอนทีเ่มอืงไทยเด็กจะทกุข์ทรมานจากคลาส 

ของผมมากเพราะจะถูกบังคับให้คิด นอกจากนี้ 

ผมเคยให้คะแนนการมีส่วนร่วมขึ้นไปถึง 50%  

เพราะคณุมานัง่เฉยๆ ไม่ได้ ไม่ใช่คะแนนการเข้าเรียน  

คณุต้องพดูและต้องพดูแบบมคีณุค่า มกีารส่งเสริม 

สนับสนุนกัน แต่เด็กไทยไม่ค่อยถูกฝึก” 

 ผศ.ดร.ศรายุทธ อธิบายเพิ่มว่า อย่างผมสอน 

นสิติปีสี ่ เขาอาจถกูบงัคบัให้กินของทีอ่าจารย์จดัการ 

ให้ทุกอย่าง พอต้องมาปอกหั่นเองทุกอย่าง ท�าเอง

ทกุอย่างกไ็ม่ถนดั เดก็จะทกุข์ทรมาน แต่เขาจะกลบั

มาขอบคุณตอนที่เขาไปท�างานและบอกว่ารู้งี้ตั้งใจ

เรียนวิชาผมตั้งนานแล้ว 

 “ผมไม่ได้สอนทฤษฎีความรู้อย่างเดียว จริงๆ  

ผมสอนให้คณุออกไปประกอบอาชีพเพราะคณุต้อง 

อยู่ในตลาดแรงงาน เป้าหมายของผมคืออยาก

ให้คุณได้งานที่ดีขึ้น ถ้าคุณได้งานเหมือนจบ ม.6  

ก็ไม่มีประโยชน์ท่ีจะมาเรียนปริญญาตรี พยายาม

เช่ือมโยงให้เห็นจริงๆ ว่าเป้าหมายของผมไม่ใช่

คะแนนสอบ และในคลาสของผมจะบอกว่า เวลา

คณุไปสัมภาษณ์งาน คณุจะเจอค�าถามอะไรบ้างซึง่

เขาไม่มทีางให้คณุคดิยีสิ่บนาทเีพือ่กลบัมาตอบ แต่

เขาต้องการค�าตอบเดี๋ยวนั้น เพราะฉะนั้น

เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เรากินข้าว 

มันเป็นของจริง 

 “เรื่องที่ผมพยายามบอกว่า เวลาคุณไปเรียน

ต่างประเทศ เขาสอนกันแบบนี้นะ เป็นเร่ืองเอา

เครื่องมือไปใช้ ไม่มีคนในที่ท�างานไหนถามคุณว่า  

สมการนี้จะได้ค�าตอบอะไรบ้าง เขาถามว่าคุณท�า

อะไรได้บ้าง ผมพยายามท�าให้เขามองเห็นภาพ

จุดสุดท้ายที่เขาควรจะไป แท้จริงแล้วเขาควรจะไป

ที่ไหน” 

 ส�าหรับเป ้าหมายหรือแผนการในอนาคต 

ผศ.ดร.ศรายุทธ กล่าวทิ้งท้ายว่า 

 “จริงๆ ผมเป็นพวกไฮเปอร์นะครับ รู้สึกว่ามัน

ไม่มีเพดานของความส�าเร็จ เรานึกอยากท�าอะไร 

ไปเรือ่ยๆ สมยัก่อนคดิว่าจบปรญิญาเอกคงสงูสดุ

ในชีวิตแล้ว แต่จริงๆ ไม่ใช่ มีเร่ืองให้ท�าเยอะแยะ

ไปหมด ตอนนี้ผมสนใจเรื่องของ EV (Electric 

Vehicle) กับเรื่องของการออกแบบเทคโนโลย ี

ที่รวบรวมข้อมูลแล้วเอามาใช้ในการตัดสินใจ” 

 จากความเชีย่วชาญด้านบญัช ีการเงิน กลยทุธ์ 

อีกทั้งประสบการณ์หลากหลายอุตสาหกรรม 

รวมถึงเป็นผู้มีความกระตือรือร้น ริเริ่มสนับสนุน

แนวคิดใหม่ โอกาสทางธุรกิจใหม่ ทั้งนวัตกรรม

และความคดิสร้างสรรค์ ส่งผลให้ ผศ.ดร.ศรายทุธ 

เรอืงสวุรรณ ภาควชิาบญัช ีคณะบริหารธรุกจิ มก. 

ได้รบัรางวลั The Winner  “UK Alumni Awards 

2022” สาขาธรุกจิและนวตักรรม (Business and 

Innovation) นบัเป็นบคุคลตวัอย่างทีน่่าประทับใจ

และภาคภูมิใจของชาว มก.


