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ปรับเปลี่ยนมุมมองเพื่ออนาคตที่ดีกว่า
	 อีก	 3	 เดือนข้างหน้าก่อนจะสิ้นสุดปี	 2019	 คงเป็นช่วงเวลาที่หลายคนเริ่มวางแผน.... 
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	 แต่ในขณะที่ปัจจุบันนี้	 การเปลี่ยนเปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ทำาให้
มีเรื่องใหม่ๆ	 เกิดขึ้นได้ทุกวัน	 ซึ่งอาจจะกระทบกระเทือนกับสิ่งที่ทำาอยู่รวมไปถึงแผนการ 
ที่วางไว้ในอนาคตได้เช่นกัน	 การพัฒนาศักยภาพและปรับเปลี่ยนมุมมองจึงเป็นเรื่องสำาคัญ 
ที่ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

	 หลากหลายกูรูท่ีเดินทางเข้ามาแลกเปล่ียนความรู้ในประเทศไทยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกัน
ว่า	 องค์กรในประเทศไทยจำาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ	 เพื่อก้าวขึ้นมา 
เป็นผู้นำาในรุ่นต่อไป	 และองค์กรยังต้องสามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถให้เข้ามา
ทำางาน	 รวมถึงการรักษาบุคลากรเหล่านั้นให้ไม่ลาออก	 ขณะเดียวกันคนวัยทำางานก็ต้อง 
เพิ่มทักษะและเรียนรู้กับความเปลี่ยนแปลงในโลกการทำางานด้วย

	 ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคิดถึง	 “อนาคต”	 ในการบริหารจัดการทั้งในด้านการทำางานหรือ
ชีวิตส่วนตัว	 ซึ่งจะไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องผลประโยชน์และผลกำาไรเท่านั้น	 แต่จะเป็นรูปแบบ 
การบริหารจัดการแบบใหม่ที่ต้องมองให้รอบด้าน	 มองไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราทุกคน 
จะต้องให้ความสำาคัญ	 เพื่อชีวิตความเป็นอยู่และสังคมที่ดีขึ้น	 ฉะนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นได้จาก 
จุดเริ่มต้นของความคิด	 (ใหม่)	 การกระทำา	 (ใหม่)	 และมุมมอง	 (ใหม่)	 เพื่อ	 “อนาคตที่ดี”	 
แบบยั่งยืน
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SPOTLIGHT
เขียนโดย : ชมพูนุท นิตตะโย
เรียบเรียงโดย : สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 

“คนมองไม่เห็นการณ์ไกล 
           ภัยมักจะมาถึงตัว”
	 ค�ำกล่ำวนี้ยังใช่ได้เสมอ	 แม้จะเป็นในยุค	 4.0	 ที่ 
ทกุอย่ำงเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็	ด้วยโลกทีเ่ชือ่มต่อกนั
ได้อย่ำงไม่มรีอยต่อ	อำท	ิแพลตฟอร์มชอปป้ิงออนไลน์	
โซเชียลมีเดีย	 สกุลเงินดิจิตอล	ปัญญำประดิษฐ์	 (AI)	
จ�ำนวนข้อมลูมหำศำลทีห่ลำยองค์กรมแีต่น�ำมำใช้ไม่ได้	
หรือแม้แต่พฤติกรรมลูกค้ำที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำง
รวดเร็ว	 ทั้งในแง่ควำมต้องกำร	 ควำมรวดเร็ว	 จำก 
สิง่กระตุน้ของโลกออฟไลน์	และโลกออนไลน์	ทกุอย่ำง
ที่เข้ำมำเหลำ่นี้พร้อมจะท�ำลำยสิ่งเก่ำๆ	เสมอ	ถ้ำเรำ
ไม่รู้จักเตรียมตัว	เรำก็จะถูกกลืน

MINDSET
ปรับตัวก้าวทันโลกยุคใหม่
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 การปรับวิธีคิด 
 คิดแบบมีวิสัยทัศน์
	 	 แจ็ค	 หม่า	 จะไม่ประสบความส�าเร็จเลย	 หาก
ปราศจากข้อนี้	เพราะเขาเป็นเพยีงผูช้ายคนหนึ่งที่ไม่ได้มคีวาม
รูด้้านออนไลน์เขาเป็นเพยีงอาจารย์สอนภาษาองักฤษคนหนึ่ง
ในเมอืงหางโจว	จนกระทั่งเขาได้รูจ้กักบัโลกอนิเตอร์เนต็	ท�าให้
เขามองเห็นว่าสินค้ามากมายที่ผลิตในประเทศจีน	 ยังไม่มี 
ขายบนออนไลน์	จงึเป็นจดุก�าหนดอาลบีาบายกัษ์ใหญ่ค้าปลกี
ออนไลน์อนัดบัหนึ่งของจนึที่ประสบความส�าเรจ็	หากแจ๊คหม่า 
ไม่ปรับเปลี่ยนมุมมองและวิธีการคิดตั้งแต่แรก	 วันนี้เขาก็คง
เป็นเพยีงชายคนหนึ่งที่ก�าลงัสอนหนงัสอืให้กบัเดก็เช่นเดมิ

อย่ากลัวที่จะล้ม 
	 แจ็ค	 หม่า	 เคยสมัครงาน	 KFC	 ถึง	 30	 ครั้ง	 และเป็น 
คนเดียวที่	 KFC	 ปฏิเสธ	 เคยสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ดก็ยังถูกปฏิเสธอีก	 10	 กว่าครั้ง	 เช่นเดียวกับวงการ 
สตาร์ทอัพ	 หรือผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จหลายคนที่กว่าจะ 
มวีนันี้ได้	พวกเขาล้มมานบัครั้งไม่ถ้วน	ดงันั้น	ความล้มเหลว 
จึงเป็นส่วนหนึ่งของความส�าเร็จ	 แต่น่าแปลกใจที่คนรุ่นใหม่ 
“มักกลัวที่จะล้ม	กลัวที่จะพลำด”	จงึไม่กล้าเปลี่ยนแปลง	
ไม่ลงมือท�า	 เพราะกลัวว่าท�าไปแล้วจะเสียหน้าและหมด
ความมั่นใจในตัวเอง	 พวกเขาจะยึดติดกับกรอบความคิด
แบบเดมิๆ	แต่คนที่ไม่กลวัความล้มเหลว	คอื	คนที่อยูใ่นกรอบ
ความคดิแบบใหม่	เป็นกรอบความคดิที่ท�าให้เราเตบิโต	หรอื
ที่เรียกว่า	Growth Mindset	 ซึ่งเชื่อว่า	 ทุกคนพัฒนาได้ 
เช ่นเดียวกับการมีทีมงาน	 หรือท�าธุรกิจเราต้องเชื่อว่า 
มันพัฒนาไปได้	 การที่จะท�าเช่นนี้ได้	 วิธีหนึ่งที่
อยากแนะน�า	 คือ	 เราควรมีการวางแผนที่จะล้ม 
เพราะทุกความผิดพลาดในการท�างาน	 ผู ้น�า
สามารถเรียนรู้เรื่องพวกนี้	 และเป็นเคสคลาสสิค
ที่น�ามาใช้ได้เสมอไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเร็ว 
แค่ไหน

การปรับตัวที่ส�าคัญที่สุด คือ 
“การเปลี่ยนกรอบวิธีคิดให้ถูกต้อง” 

หรือที่เรียกว่า “Mindset” 
ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้เราพลิกเกม

จากผู้ตามเป็นผู้น�าได้

SPOTLIGHT

Mindset อะไรบ้าง? 
ที่ผู้น�าจ�าเป็นต้องรู้ 
เพื่อปรับตัวให้ก้าวทันโลก
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Hard Skill ต้องเข้าใจกลยุทธ์ธุรกิจ
	 พดูถงึ	Soft	Skill	แล้ว	กอ็ยากพดูถงึ	Hard	Skill	บ้าง	นอกจากเครื่องมอื 
การตลาดในโลกออนไลน์	ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาจนหลายคนตาม
ไม่ทนั	แต่เรื่องนี้ไม่ส�าคญัเท่าเรื่องความเข้าใจในธรุกจิพื้นฐาน	สิ่งที่ผู้น�า
ควรรู้	นั่นคอืเรื่อง	“กลยุทธ์”	จรงิๆ	แล้วเรื่องของกลยทุธ์เป็นเรื่องที่กว้าง
มาก	ตั้งแต่กลยทุธ์องค์กร	กลยทุธ์ของสนิค้า	หรอืกลยทุธ์ในการบรหิาร
จดัการทมี	 ซึ่งเรื่องที่ผู้น�าไม่เรยีนรู้ไม่ได้	 เราต้องยอมรบัว่าทกุวนันี้คู่แข่ง 
เข้ามาตีตลาดอย่างรวดเร็ว	 ลูกค้ามีตัวเลือกมากขึ้น	 กลยุทธ์จึงเป็น 
เรื่องของการหา	“จุดชนะ”	

กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง (อย่างรวดเร็ว) 
	 เราอยู่ในโลกที่ใครเร็วกว่าชนะ	 การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่อง
ของการตัดสินใจ	 การกระท�าต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีผลต่อ 
ตัวเอง	 หรือภาพรวมองค์กร	 ดังนั้นที่ช้าด้วยล�าดับขั้นตอน	
โครงสร้างการบริหารภายในจะเสียเปรียบเรื่องนี้	 ผู้น�ายุคใหม ่
ต้องกล้าตัดสินใจกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 เพื่อให้ทันกับ 
วิถีโลกปัจจุบัน	 ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแบบของการสื่อสารที่ต่อเนื่อง	
ครบถ้วน	การลงมอืท�าที่เน้นผลลพัธ์	การร่วมมอืร่วมใจของทมีงาน	และ
การน�าทพัอย่างมกีลยทุธ์ของผู้น�า

	 ใน	 5	 Mindset	 ที่กล่ำวมำน้ี	 ถือเป็นจุดตั้งต้นส�ำคัญที่ผู้น�ำ
ยุคใหม่ทุกคนควรกลับไปทบทวนว่ำเรำยังมีกรอบควำมคิด
แบบเดิมๆ	 อยู่หรือไม่	 มีอะไรบ้ำงที่เรำควรเริ่มปรับ	 เพรำะสิ่งนี้
สำมำรถส่งประโยชน์ในเชิงประสิทธิภำพกำรของตัวเอง	ส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพกำรท�ำงำนขององค์กร	ทีมภำยใน	ลูกคำ้	และธุรกิจ	
ในโลกที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว

Soft Skill 
มีความฉลาดทางอารมณ์เป็นที่ตั้ง
	 ความฉลาดทางอารมณ์	หรอื	Emotional	Intelligence	(EI)	คอื	การมี
ความสามารถที่จะเข้าใจตัวเองและสิ่งรอบข้าง	 และยังสามารถบริหาร
จดัการอารมณ์ของตวัเอง	และคนรอบข้างตวัเองได้	เรื่องนี้เป็นทกัษะทาง
อารมณ์ที่ผู้น�าจ�าเป็นต้องมใีนโลกยคุปัจจบุนั	ด้วยเทคโนโลยทีี่หมนุอย่าง
รวดเรว็	การแข่งขนัที่เพิ่มขึ้น	ผู้น�าที่มคีวามรู้ตวั	คอื	ผู้น�าที่มสีต	ิสามารถ
เข้าใจสภาวะจติใจของตวัเอง	แต่ละสภาพอารมณ์อย่างยอมรบัในความ
เป็นจรงิ	 ซึ่งส่งผลต่อการเข้าใจผู้อื่น	 เข้าใจสถานการณ์ภายนอก	 ท�าให้
เราสามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างภายในองค์กรที่เกี่ยวกับ	 “คน”	 ได้
ทันท่วงท	ี และน�ามาซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจ	 ความเข้าอกเข้าใจกันในการ
ท�างาน	ภายใต้ความกดดนัของโลกภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็	
ถ้าผู้น�ามีเรื่องนี้	 จะท�าให้ทีมสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
และมีความจงรักภักดีกับองค์กร	 มากกว่าผู้น�าที่เน้นเฉพาะการพัฒนา	 
Hard	Skill	หรอืทกัษะความรู้เพยีงอย่างเดยีว

 ดงันั้นการที่ผูน้�าจะรูเ้รื่องนี้ได้สิ่งแรก	คอื	ต้องรูจ้กัประเมนิสถานการณ์	
สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง	 จุดอ่อนภายในองค์กร	 วิเคราะห์โอกาสและ
อุปสรรคภายนอกองค์กรให้ได้	 เพื่อประเมินองค์กรอยู่เสมอ	 ว่าสิ่งใดที่
องค์กรเรามี	แต่คู่แข่งไม่ม	ีและเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ	หรอืจดุอ่อนใดที่
เรามี	และเราสามารถพฒันาปรบัปรงุให้กลายเป็นจดุแขง็ได้บ้าง	ผู้น�าที่
ปราศจากเรื่องนี้	เปรยีบเสมอืนผู้น�าที่ไม่มเีขม็ทศิ	องค์กรกจ็ะเดนิไปวนัๆ	
เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง	 เราก็อาจจะกลายเป็นผู้ตาม	 หรือล้มหาย 
ตายจากไปเลยก็ได้	 เหมือนหลายๆ	 สินค้าที่ปัจจุบันนี้ได้ตายไปจาก 
ตลาดแล้ว	เช่น	Kodak	หรอื	Blackberry	เป็นต้น
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เรียบเรียงโดย : ศูนย์เพ่ือการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 
เนื้อหาจากงานสัมมนา : Thailand Competitiveness Conference 2019 : Rethinking the Future

ยกระดับความสามารถ
        การแข่งขันของประเทศ สู่อนาคต

Highlight 
•	 ปี	2562	เป็นก้าวท่ีส�าคัญของโครงการ	Thailand	Competitiveness	
Enhancement	 Program	 (TCEP)	 เพราะเป็นปีครบรอบ	 10	 ปี	
แห่งการขบัเคลือ่นโครงการ	ท่ีเกิดจากความร่วมมือของสมาคมการ
จัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	 (TMA)	 และส�านักงานสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 และยังเป็นปีที่อันดับความ
สามารถในการแข่งขันของไทยจากการจัดอันดับของ	 IMD	 เลื่อน	
สงูขึน้ถึง	5	อันดบั	มาอยูใ่นอันดบัท่ี	25	ท่ีนับว่าสงูท่ีสดุในรอบ	15	ปี

25
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Highlight 

	 ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยในช่วง
กว่า	 20	ปีที่ผ่านมานับแต่	 TMA	 ได้เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร	์ ในการ 
จัดอันดับของ	 IMD	 World	 Competit iveness	 Center	 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 สะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้ประเทศไทยจะมี
พัฒนาการท่ีดีขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา	แต่เมื่อพิจารณา 
เชงิเปรยีบเทยีบกับประเทศอืน่ๆ	ผ่านผลการจดัอนัดบัในแต่ละปี 
นับได้ว่ามีแนวโน้มค่อนข้างคงที่	 ถึงแม้จะมีการเลื่อนขึ้น 
หรือลดต�่าลงจากผลกระทบของปัจจัยภายนอกในบางปี	 	 ท�าให้ 
เห็นว่าในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศน้ัน	นอกเหนือจากการพิจารณาถึงปัจจัยภายในของ
ประเทศ	เรายังต้องค�านึงปัจจัยและสภาพแวดล้อมภายนอก
ที่นับวันจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเป็นทวีคูณและมีความ 
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

•	 ความรวดเร็วของการเ ลี่ย แ ลงทางเทคโ โลยี
และ ัจจัยแวดล้อมอื่ ๆ	 ั เ ็ ความท้าทายของการ	
ขั เคลื่อ เ ื่อยกระดั ขีดความสามารถใ การแข่งขั
ใ ระยะต่อจาก ี้	 สภา แวดล้อมใหม่ใ การแข่งขั ท่ี
เ ลีย่ ไ อย่างรวดเรว็และมีความซั ซ้อ มากขึ้ 	ท�าให้	
ูเ้ก่ียวข้องทุก า่ยต้อง รั มุมมองและความคิด	(Rethink)	

ใ การยกระดั ขีดความสามารถใ การแข่งขั ของ
ระเทศใหม่อยู่ตลอดเวลา

	 	 ดังนั้น	 การขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศในระยะต่อจากนี้ไป	ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
จะต ้องปรับกระบวนทัศน ์และแนวความคิดในการ 
ขบัเคลือ่นใหม่ได้อย่างรวดเรว็	โดยต้องสามารถคาดการณ์ 
อนาคต	 (foresight)	 และปรับแนวทางในการพัฒนา
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความพร้อมส�าหรับอนาคต
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ	 องค์กรธุรกิจเอกชน	 รวมถึง
ตัวบุคคลท่ีต้องมีทัศนคติที่พร้อมต่อการเรียนรู	้ 
และมคีวามคล่องตวัในการเปลีย่นแปลงอยู่ตลอด
เวลา	 จึงเป็นท่ีมาของการสัมมนา	 Thailand	
Competitiveness	 Conference	 ในปีนี้ท่ี 
มุ่งเน้น	Rethinking	the	Future

 คุณ รก ก	 วิภูษณวรรณ  
ผูอ้�านวยการศูนย์เพ่ือการพัฒนาความ
สามารถในการแข่งขัน	TMA	กล่าว

คุณ รก ก	วิภูษณวรรณ
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	 ท่านรองนายกรัฐมนตร	ีนายวิษณุ	เครืองาม	ไ ้ชี้ว่าใ ช่วง	10	 ี ี่ ่า มา	
อั ั ขี ความสามาร ใ การแข่งขั ของไ ยเ ิม่ขึ้ จากเ มิอย่าง อ่เ ือ่ง	และ
รัฐ าลยังคง �าเ ิ การ รั กฎระเ ีย ให้เอื้อ ่อการ �าเ ิ ุรกิจให้สะ วกมาก
ขึ้ 	โ ยเฉ าะการ รั 	Mindset	ราชการและการ ริหารจั การของภาครัฐ
	 โ ยรัฐ าลไ ้ก�าห ยุ ศาส ร์ชา ิ	 20	 ี	และมุ่งเ ้ การ ั า	 ่อยอ
จากศักยภา 	 ี่มีอยู่เ ิม		ไม่ว่าจะเ ็ การ ั าค 		SMEs		Startup	วัยแรงงา 		 
วัย �างา ให้ มีความริเริ่มส ร้างสรรค์		 �าเ ิ การ ฏิรู 	กฎหมาย	ก ระ ว การ
ยุ ิ รรม		และการ ริหาร	จั การภาครัฐ		 ่า การร่วมมือร่วมใจกั ุ ก ่าย		ซึ่ง
เ ้าหมายใ การยกระ ั การแข่งขั คือ		การ �าความเจริญมาสู่ ระเ ศ		และให้
ความส�าคัญมุ่งเ ้ ใ 		3		เรื่อง		คือ		“ICT”	ไ ้แก่		INNOVATION,	CREATIVITY,	
TECHNOLOGY	

Professor	Arturo	Bris

ในงานสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 
2019: Rethinking the Future มีผู้บริหารจากองค์กรชั้นน�า 
ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันไอเอ็มดี 
เข้าร่วมงานและแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นที่มีความส�าคัญ
ต่อการแข่งขันภายใต้บริบทใหม่ของโลก ความพร้อมและ
การมองถึงอนาคตของประเทศไทยในโลกยุคใหม่

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน IMD 
ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับ
กระแสสังคมโลกในปัจจุบัน 
	 โ ย	Professor	 Arturo	 Bris,	 Director,	 IMD	World		
Competitiveness	Center	เล็งเห็ ว่างา 	(Job)	ใ อ าค
จะเ ้ ความคล่อง ัวมากขึ้ 	 ค รุ่ ใหม่จะเลือก �างา ี่
รงกั คุ ค่า	(Values)	ของ วัเอง	มรีายไ จ้ากหลากหลาย 
ช่อง าง	 โ ยเฉ าะงา ี่เกิ ขึ้ ่า 	 Social	Media	 เช่ 	
Facebook	 ใ อ าค ู้ใช้งา จะมีสิ่ง ี่เรียกว่า	 Social	
Capital	 ี่เ ็ ้ ุ จากการใช้งา 	Social	Media	วั จาก
จ�า ว การคลกิ	Like	และจ�า ว 	Followers	ซึง่	Branding	 
ใ ระ ั คุคลจะค่อยๆ	มคีวามส�าคญัมากกว่าภา ลกัษ ์
ขององค์กร ัง้หม 	และ ูค้ เรยี รูจ้ากโลกภาย อกมากขึ้ 	 
ี่ ั้งส�า ักงา ใ อ าค อาจไม่มีความจ�าเ ็ อีก ่อไ 	
ฉะ ั้ องค์กร ุรกิจจ�าเ ็ ้อง ั าค 	 ั้งจากภายใ
องค์กรและจาก ระส การ ์ ี่ไ ้จากข้าง อก	 รวม ึง
ั า ักษะค ให้มีความสามาร ใ การ รั ัว ่อ

ส า การ ์ ี่เ ลี่ย แ ลงอย่างรว เร็ว	 ซึ่ง ้องมี ักษะ
การเรีย รู้สิ่งใหม่ใ ระยะเวลาอั สั้ 	

	 Dr.	Christos	Cabolis,	Chief	Economist	and	Head	
of	 Operation	 IMD	World	 Competitiveness	 Center  
ไ ้ให้รายละเอีย ใ หัวข้อ		 “Thailand	 in	 the	 Future	 
Competitiveness	Landscape”		โ ย ว่า ระเ ศไ ยมี
การค้ากั า่ง ระเ ศและการจ้างงา ใ ระ ั สงู	การคลงั 
ภาครฐัและกรอ การ รหิารภาครฐัอยู่ใ ระ ั 	ีเ ือ่งมาจาก
การใช้ง ระมา ขา ลุและการ รหิารระ ภาษ	ี ลา
แรงงา และ ลการ �าเ ิ งา ของภาคเอกช ค่อ ข้าง  ี
ใ ้า โครงสร้าง ื้ ฐา แม้อยู่ระ ั ค่อ ข้าง �า่	แ ่อั ั

INNOVATION
CREATIVITY

TECHNOLOGY 

I
C

T



ISSUE 35 /     / 13

COMPETITIVENESS

ยัง ีข้ึ จากเ ิม	 สะ ้อ ให้เห็ ึงการวางรากฐา การ ั า ี่ส�าคัญ
ใ ระยะยาว	 ั้ง ี้ภาครัฐจ�าเ ็ ้อง ั า ้า สังคม	 การศึกษา	 และ
สา าร สขุ	เ ือ่งจากภาค รุกจิของไ ยมคีวาม ร้อม ีจ่ะ ั า คุลากร
ภายใ องค์กร	 แ ่ภาครัฐยังใช้จ่ายง ระมา การศึกษาขั้ ื้ ฐา  
ค่อ ข้าง ้อย	 ข ะ ี่ความสามาร ใ การ ึง ู ค ี่มีความสามาร 	 
(Talent)	 ของ ระเ ศไ ย ือว่าอยู่ใ ระ ั ค่อ ข้าง ี	 แ ่ความ ร้อม 
ใ การสร้างค ี่เก่งและมีความสามาร ิเศษส�าหรั อ าค ค่อ ข้าง �า่	
เ ราะจุ แขง็ของไ ยส่ว ใหญ่มาจาก ระส การ 	์และจุ อ่อ ีส่�าคัญ
อยู่ ี่ระ การศึกษา	 โ ยเฉ าะมหาวิ ยาลัยไม่ไ ้ ลิ แรงงา ี่ รงกั
ความ ้องการของ ลา 	 หากมองเ ีย ใ ระ ั สากลการมีแรงงา ี่มี
กัษะ มีอื	และ ู้ รหิารระ ั กลางมคีวามสามาร สงูอยู่ใ เก ์ ี่ มีาก	

	 การวิเคราะห์จุ แข็งและจุ อ่อ จาก ู้เชี่ยวชาญ ่าง ระเ ศ	 ือเ ็  
สิง่ ี่ สี�าหรั ระเ ศไ ย ีจ่ะ �ามา รั รงุและ ั า อ่ไ 	ข ะเ ยีวกั
มุมมองจาก ู้ ริหาร ี่สั่งสม ระส การ ์มาอย่างยาว า 	 ากให้กั  
ค รุ่ ใหม่ไ ส้า อ่	มองว่าการเ รยีมความ ร้อมให้กั ระเ ศเ ็ เรือ่ง ี่
ุกห ่วยงา จะ ้องเข้ามามีส่ว ร่วมเ ื่อขั เคลื่อ ระเ ศไ สู่อ าค 	 
จึง ้องเริ่มจากการสร้าง วั กรรมให้เกิ ขึ้ 	 และสร้างคุ ค่าเ ิ่ม ้วย 
การวิจัยและ ั า	 เ ื่อให้เกิ 	 Ecosystem	 อีก ั้ง ั า ุ ม ุษย ์
ั้ง ้า สุขภา และการศึกษา	 โ ยหาวิ ีการ �า วั กรรมมาใช้ ระโยช ์	 
โ ยเฉ าะอย่างย่ิงภาครัฐ ี่จ�าเ ็ ้อง รั ัวแก้ไขระเ ีย กฎเก  ์
ี่เ ็ อุ สรรค	และ ้องเ ิ ใจ �างา ร่วมกั ภาคเอกช มากขึ้ โ ยให้
ความส�าคญักั 	3	เสาหลกั	 ัง้ใ เรือ่งการเ ิม่ความสามาร ใ การแข่งขั
ของภาค รุกิจ า่ การ ั า า้ การศกึษา	การสร้างความร่วมมอืระหว่าง
ภาคส่ว ่างๆ	และการเ ิ่ม รรมาภิ าล	เ ื่อช่วยล ความเหลื่อมล�า้และ
ค�า ึง ึงค ้อยโอกาสมากขึ้

การเตรียมความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ
	 โ ย ูร่้วมเสว าไ แ้ก่	คุณเทวนิทร์	วงศ์วานชิ	 ระ า 	TMA	Center	
for	Competitiveness	 ระ า ค ะ �างา กลุม่เ คโ โลยีชวีภา /แ รรู
อาหาร/ไ โออีโคโ มี	 ค ะ ระสา การลง ุ ใ เข ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ิเศษภาค ะวั ออก	ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 ทศพร	 ศิริสัมพันธ์ 

เลขา ิการส�า กังา สภา ั าการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชา 	ิคุณอิสระ		
ว่องกุศลกิจ	 ระ า กรรมการ	 กลุ ่มมิ ร ล	 ระ า กิ ิมศัก ิ์
หอการค้าไ ยและสภาหอการค้าแห่ง ระเ ศไ ย	 คุณอัจฉรินทร	์	
พัฒนพันธ์ชัย	 ลั กระ รวง ิจิ ัลเ ื่อเศรษฐกิจและสังคม

การเข้าใจระบบการศึกษา 
(Rate of learning) 

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปิดรับ
และสนับสนุนด้านนวัตกรรม 
(Ecosystem) 

การเชื่อมโยงระหว่าง Digital 
กับ Physical ของภาคธุรกิจ 

การส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
(Imagination) 

ความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง
(Resilience)

ข้อมูลจาก BCG ยังระบุว่า ปัจจัยส�าคัญ
ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ได้แก่
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	 ความคิดจากคนรุ ่นใหม่ท่ีอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไปสู ่สิ่งที ่
ดีกว่าเดิม	 น�าทีมโดยคุ อริยะ	 มยงค์	 กรรมการผู้อ�านวยการ	 
บริษัท	บี	 อี	 ซี	 เวิลด์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ร. ัญญวั ์	 เกษมสุวรร   
ผู้อ�านวยการศูนย์นวัตกรรม	บริษัท	 ไทยยูเนี่ยน	กรุ๊ป	จ�ากัด	 (มหาชน)	 
คุ อร ุช	 เลิศสุวรร กิจ	Co-Founder,	 Techsauce	 คุ คริ ร์	
ว กิจไ ูลย์	Editor	in	Chief,	The	Standard	

	 กลุ ่มนักบริหารรุ ่นใหม่มองเห็นว่าคนไทยควรเริ่มจากการรับฟัง 
ความเห็นและมุมมองท่ีแตกต่าง	 เพ่ือให้เห็นวิธีคิดและมุมมองใหม ่
ในการเปลี่ยนแปลง	ซึ่งปัจจุบันอินเตอร์เน็ตช่วยเพ่ิมโอกาสในการสร้าง
พ้ืนท่ีและเวทีใหม่ในการหาอาชีพ	 ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอินเตอร์เน็ตท�าให ้
ข้อจ�ากัดในเรือ่งพ้ืนท่ีลดลง	โดยภาครฐัควรส่งเสรมิให้เกิดสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจให้มากขึ้น	

	 ทุกองค์กรควรหันมาโฟกัสในสิง่ทีต่วัเองท�าได้ด	ีโดยเลอืกมาไม่ก่ีอย่าง	
และมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาสิ่งเหล่าน้ัน	ล้วนสามารถท�าได้ในทุกพ้ืนที่	 และ 
ทีส่�าคญัคอืต้องท�าความเข้าใจกบัผูใ้ช้งาน	 โดยมองว่าการพัฒนาพ้ืนท่ีน้ัน	
คนที่เหมาะสมที่สุดคือคนในพื้นที่นั้นเอง	เพราะมีความเข้าใจสังคมและ
บริบทในพื้นที่มากที่สุด	

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

COMPETITIVENESS

	 แนวทางการเตรียมตัวของไทยสู่อนาคตข้างหน้า	 คือ	 การสร้างผู้น�า
ในแต่ละอตุสาหกรรม	เนือ่งจากส่วนใหญ่มกัเป็นผูต้าม	ดงัน้ัน	หากแต่ละ
อตุสาหกรรมมผีูน้�าให้เป็นตวัอย่าง	จะท�าให้แต่ละอตุสาหกรรมมต้ีนแบบ
ให้คอยท�าตาม	แม้ว่าการเปลีย่นแปลงเรือ่ง	“ค ”	ในองค์กรท�าได้ยาก	แต่
เป็นสิ่งที่ต้องท�า	 เพ่ือเตรียมคนให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคต	ทั้งการ	re-skill	และ	up-skill	

	 า้ย ีสุ่ สิง่ ียั่งเ ็ ระเ ็ า้ าย	คือ	การ �าเ คโ โลยีและ
วั กรรมมาสร้างความเ ลีย่ แ ลง ัง้ใ การ �าเ ิ งา 	ภาครฐั	

ใ ฐา ะ ู้สร้างสภา แว ล้อมเ ื่อความสามาร ใ การแข่งขั 	
และ ุกภาค ุรกิจ ี่ ้อง รั เ ลี่ย รู แ วิ ีการ �าเ ิ ุรกิจ		
โ ยเฉ าะอย่างยิง่ใ รุกิจข า ย่อม ีภ่าครฐัจะ อ้งให้การส ั ส ุ 	
ข ะเ ยีวกั อ้งมกีารเ รยีมความ ร้อม ั าก�าลงัค ให้มคีวาม
รู	้ กัษะ	และ ศั ค ิ ีใ่ รู่	้มีความเ า่ ั อ่การเ ลีย่ แ ลง	โ ย
�าเ คโ โลยีมาเ ็ เครือ่งมือใ การสร้างโอกาสและความเ า่เ ยีม

ใ การเข้า ึงแหล่งความรู้ ่างอย่าง ั่ว ึง
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Compiled by : Center for Competitiveness Thailand Management Association (TMA) 

This content is edited based on Thailand Competitiveness Conference 2019: Rethinking the Future.

ENHANCING COMPETITIVENESS 
OF THE NATION TOWARD THE FUTURE

	 2019	marks	as	significant	progress	of	
Thailand	Competitiveness	Enhancement	
Program	(TCEP)	since	it	is	the	10	years	
anniversary	 of	 the	 project	 that	 began		
with	 collaboration	 between	 Thailand		
Management	 Association	 and	 Office		
of	 the	 National	 Economic	 and	 Social	
Development	Council	(NESDB).	It	is	also	
the	remarkable	year	of	Thailand	that	IMD	
-	International	Institute	for	Management	
Development	ranked	its	competitiveness	
improving	5	places	to	be	at	25th	position,	
the	highest	within	the	past	15	years.	

	 From	 this	 phase	 onward,	 rapid		
technological	changes	and	other	relating	
factors	will	be	considered	as	challenges	
to	competitiveness	enhancement.	In	the		
new	environment	of	competition,	changes	
and	 complexity	 increase	 enforcing	 all	
stakeholders	 to	 relentlessly	 rethink	
and	 review	 their	 perspectives	 toward		
competitiveness	 development	 of	 the		
nation.
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	 The	result	of	competitiveness	ranking	
of	 Thailand	 in	 the	 past	 20	 years	 since	
TMA	has	become	a	partner	of	IMD	World	
Competitiveness	Center,	 the	Switzerland	
reflected	 that	 even	 Thailand	 has	greatly 
improved	formerly,	the	position	of	the	country 
each	 year	 is	 quite	 steady	comparing	 to	
other	 countries	 according	 to	 the	 annual	
report;	although	it	was	ranked	in	better	or	
lower	position	 in	 some	years	as	a	 result 
of	 external	 factors.	 This	 is	 shown	 that	 
promoting	a	nation’s	competitiveness	not	
only	 internal	 factors	of	 the	nation	should	
be	considered	but	we	need	 to	 take	 into	 
account	the	external	factors	and	surrounding 
which	 increasingly	 changing	 and	more	
complicating	in	double	speed.	

	 “Therefore	 striving	 to	 competitive	 
success	 from	 this	 time	on,	 stakeholders	
need	 to	 shift	 the	paradigm	and	 the	way	
of	thinking	to	increase	the	speed	of	a	new	
movement.	 By	 doing	 so,	 ability	 to	 gain	
foresight	and	adjust	a	way	 to	develop	 is	
essential	 in	 order	 to	 equip	every	 sector-	
government	agents,	private	businesses,	as	
well	as	individuals	for	the	future	by	carrying 
a	 ready	 to	 learn	 attitude	 and	 change	
agility	 at	 all	 times.	 This	 is	why	 Thailand	 
Competiveness	 Conference	 this	 year	 
highlights	the	concept	Rethinking	the	Future” 
says	Ms.	Pornkanok	Wipusanawan,	Director 
of	Center	for	Competitiveness,	TMA.

There were many 
executives from leading 
organizations, government 
and private sector, and 
experts from IMD Institute 
attending Thailand 
Competitiveness 
Conference 2019 under 
the theme “Rethinking 
the Future and exchange”.
 They exchanged opinions 
and perspectives that 
critical to the competing 
in the new world context, 
readiness, and looking 
forward to the future of 
Thailand in the new world. 

Ms.	Pornkanok	Wipusanawan

	 Mr	Wisanu	Krua-Gham,	Deputy	Prime	
Minister,	 points	 out	 that	 for	 this	 last	 10	
years,	Thailand’s	competitiveness	has	been	
ranked	 in	 the	better	position	consecutively 
and	 government	 has	 pursued	 revising	 
regulations	to	facilitate	business	doing,	and	
especially	 shifting	mindset	 in	 delivering 
government	 services	 and	 government	 
management.	
 
	 Government	 developed	 20-years	 
national	strategy	and	focuses	on	developing 
from	 existing	 potential	 including	 human	 
development	–	working	age-	to	be	innovative, 
SMEs	 and	 Startup	 development.	 Also,	 
government	 has	 reformed	 laws	 and	 
regulation,	 justice	 procedure	 and	 
government	 management	 with	 every	 

Mr	Wisanu	Krua-Gham
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sector’s	 cooperation.	 Ultimate	 goal	 of	
boosting	up	competitiveness	is	prosperity	
of	the	nation.	In	addition,	three	have	been	
prioritized;	those	are	“ICT”	-	INNOVATION,	
CREATIVITY,	and	TECHNOLOGY.
 

	 The	 speaker	who	 is	 a	 specialist	 from	 
IMD	institute,	Professor	Arturo	Bris,	Director, 
IMD	World	Competitiveness	Center	shared	
his	point	 of	 view	 regarding	 to	 the	 social	
stream	in	the	present	world.	He	foresees	
that	agility	will	increasingly	important	for	the	
future	jobs.	The	new	generations	will	choose	
jobs	 that	 match	 their	 personal	 values, 
while	earning	revenue	from	various	sources	
particularly	from	the	jobs	found	on	social	
media	 such	 as	 Facebook.	 Accordingly,	
users	will	 acquire	 the	 so-called	 “Social	
Capital”,	 gaining	 from	 the	 uses	 of	 social	
media	measured	 by	 number	 of	 “LIKE”	
clicks	 and	 number	 of	 followers.	 This	 
individual’s	 branding	 will	 increasingly	 
become	important	more	than	the	image	of	
organization.	People	will	learn	from	external	
world.	Office	location	in	the	future	may	be	
not	necessary	anymore.	Therefore	businesses 
need	 to	 develop	 their	 employees	 both	 
internally	 and	 externally	 by	 broadening	
their	experiences	and	develop	the	skills	that	 
enable	them	to	adapt	to	the	rapid	changing 
situation	 where	 short-time	 learning 
skill	is	an	advantage.	

INNOVATION
CREATIVITY

TECHNOLOGY 

I
C

T

COMPETITIVENESS

development	foundation	building.	However, 
driving	 social,	 educational	 and	 public	
health	 development	 is	 still	 necessary.	 
Thailand’s	private	sector	possesses	ability 
to	 develop	 their	 personnel	 within	 the	 
organization,	but	the	government’s	budget 
spending	 on	 basic	 education	 is	 rather	
small.	Whereas	ability	 to	attract	 talent	of	
Thailand	is	at	fairly	good	position,	readiness 
to	 create	 competent	 personnel	 with	 
talent	 for	 the	 future	 is	 relatively	 low.	
Strengths	 of	 Thailand	 mostly	 are	 from	 
experiences	whereas	vital	weakness	is	at	
education	system;	specifically	the	university 
	has	failed	to	deliver	labor	that	meets	the	
needs	of	the	market.	Comparing	Thailand 
with	 international	 found	 that	 having	 
skillful	 labor	and	high	competent	middle	 
management	are	at	very	excellent	rate.			

	 Analysis	of	the	strength	and	weakness	by	
foreign	experts	are	considerably	useful	for	
Thailand	to	work	on	further	improvement	and	
development.	In	addition,	the	perspective 
of	executive	who	has	accumulated	a	long	
time	 experiences	 and	 is	 placing	 under	
the	care	of	next	generation	to	pursue	the	
agenda	upon	gearing	country’s	readiness	
toward	 the	 future	 perceives	 that	 every	
agency	must	 be	 engaged.	 Therefore	 it	
has	 to	 start	 at	 creating	 innovation	 and	 
adding	value	by	research	and	development 
to	build	up	ecosystem	and	develop	human 

Preparing for 
Competitiveness 
of the Nation

Professor	Arturo	Bris

Dr.	Christos	Cabolis

  Dr.	 Christos	 Cabolis, 
Chief		Economist	and	Head	
of	 Operation	 IMD	 World	
Competitiveness	 Center	
lectured	 under	 the	 topic 
“Thailand	 in	 the	 Future	 
Competitiveness	Landscape” 
with	 the	detail	 as	 follows. 
Foreign	trade	and	employment 
rate	 of	 Thailand	 is	 high,	
and	government	fiscal	and	
government	management	
are	also	at	good	position.	
This	 is	 due	 to	 the	 use	 of	
budget	 deficit	 and	 tax	 
administrat ion.	 Labor	 
market	 and	private	 sector 
performance	is	considerably	
effective	as	well.		For	basic 
infrastructure,	 even	 it	 is	 
still	 at	 a	 low	 position	 but	 
the	 ranking	 is	 r ising	 
reflecting	 the	 long-term	 
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person	in	that	area	who	most	understands	
society	and	context	of	the	area.

	 A	road	to	prepare	Thailand	for	the	future	
is	by	building	leader	in	each	industry	since	
most	 of	workforces	 tend	 to	 be	 follower.	
Therefore	if	there	is	a	leader	who	will	be	as 
	a	model	in	each	industry	for	people	to	follow.	
Even	though,	in	the	organization,	changes 
relating	 to	 “human”	 are	 difficult	 work,	
but	 it	 is	 necessary.	 This	 is	 for	preparing 
people	to	handle	changes	in	the	future	by	
reskilling	and	upskilling.		

	 Finally,	the	challenge	is	still	at	applying	
technology	 and	 innovation	 to	 create	
change	in	both	government	administration	
as	a	builder	of	ecosystem	for	competitiveness	
and	 every	 business	 sector	 which	 have	
to	 change	 the	 way	 of	 doing	 business.		
Importantly,	the	small	enterprise	should	be	
supported	by	government.	At	the	same	time,	
developing	workforces	to	have	knowledge,	
skill	and	curious	attitude	must	be	acted	by	
applying	technology	as	a	tool	for	creating	
opportunity	 and	 equality	 to	 inclusively		
access	sources	of	knowledge.
 

The Origin of Changes

capital	 both	 health	 and	 educational	 
aspects.	These	can	be	achieved	by	finding 
the	 way	 to	 benefit	 from	 innovations.	 
Particularly,	government	needs	to	transform 
and	reform	obstructive	laws	and	regulations 
and	 be	 open-minded	 in	 increasingly	 
coordinating	 with	 private	 sector	 by	 
focusing	 on	 3	 core	 pillars.	 Upgrading	 
competitiveness	of	business	sector	through	
educational	 development,	 building	 
cooperation	 between	 sectors	 and	 
encouraging	 good	 governance	 can	 be	
helpful	 in	 decreasing	 inequality	 and	 
disadvantaged	persons	 should	be	more	
concerned.

	 Moreover,	 information	 from	 BCG	 
highlights	that	important	factors	in	creating 
competitiveness	 comprise	 of	 Rate	 of	 
learning,	Ecosystem	that	facilitate	adopting 
and	 supporting	 innovation,	 Network	 
between	digital	and	physical	of	business	
sector,	 Imagination	encouragement	 and	
Resilience.

	 The	 panelist	 of	 the	 conferences	 as	 
follows	-	Mr.	Tewin	Wongwanich,	President 
of	 TMA	 Center	 for	 Competitiveness	 
and	 President	 of	 working	 group	 of	 
biotechnology/processing	food/bioeconomy,	
coordinator	group	of	investment	of	Eastern	
Economic	Corridor,	 Prof.	Dr.	 Tossaporn	
Sirisamphan,	 Secretary	 of	Office	 of	 the	 
National	Economic	and	Social	Development	
Council,	Mr.	Isara	Wongkusolkij,	Chairman	
of	MitrPhol	Group	and	Honorary	Chairman	
of	 the	 Thai	Chamber	 of	Commerce	and	
Board	of	Trade	of	Thailand,	Ms.	Ajcharin	
Pattanapanchai,	 Secretary	 of	 State	 for	 
Digital	Economy	and	Society.	

COMPETITIVENESS

	 Ideas	from	young	generation	team	led	
by	Mr.	Ariya	Banomyong,	President	of	BEC	
World,	Dr.	Tunyawat	Kasemsuwan,	Director	
of	the	Global	Innovation	Center,	Thai	Union	
Group	PCL.,	Ms.	 Oranuch	 Lerdsuwankij	
Co-Founder	of	Techsauce,	and	Mr.	Nakarin	
Wanakijpaibul,	Editor	in	Chief,	The	Standard 
desires	to	see	changes	for	the	better.

	 The	group	of	the	new-gen	management 
thinks	that	Thai	people	should	start	at	listening 
to	 the	 different	 opinions	 and	 viewpoints	
in	 order	 to	 find	 the	 new	way	 of	 thinking	
and	perspective	 upon	 changing.	 Today	 
Internet	increases	an	opportunity	to	creating 
new	 space	 and	 stage	 for	 new	 careers, 
	it	minimizes	location	limitation	everywhere.	
Government	should	increasingly	encourage 
environment	that	foster	business	growth	

	 Also,	every	organization	should	turn	to	
prioritize	on	those	they	excel	at,	by	selecting 
only	 a	 few	 top	 of	 the	 list	 and	determine	
to	develop	those	which	can	be	executed	
everywhere.	 It	 is	 important	 to	make	 the	
users	 understand.	 It	 is	 perceived	 that	 in	
developing	in	any	area,	right	person	is	the	
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เป้าหมายที่ทุกชาติต้องร่วมมือกัน

เขียนโดย : ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง
เรียบเรียงโดย : สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

	 จงึเหน็ภาพค่อนข้างชดัว่า	‘ดจิทิลั’	จะกลาย
เป็นส่วนหนึ่งในวถิชีวีติของประชากรในภมูภิาค
นี้อย่างแน่นอน	 แต่ปัญหาที่ทุกชาติอาเซียน
ก�าลังเผชิญ	 คือ	 ช่องว่างของเทคโนโลยี	 หรือ 
ที่เราเรยีกว่า	“ช่องว่างดิจิทัล” (Digital Divide)  
ซึ่งมนัจะเกดิขึ้นอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้	และเรื่องนี้ 
จะก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจใน
รูปแบบใหม่	คนที่ไม่สามารถเข้าถงึหรอืใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเท่าทันจะกลายเป็น
ผู้ที่เสยีโอกาส	 และด�ารงชวีติอย่างยากล�าบาก
ในยคุต่อไป		

	 ขณะเดียวกันรัฐบาลของทุกชาติอาเซียน	
ย่อมเหน็ปัญหาในส่วนนี้ดี	จงึพยายามผลกัดนั 
แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ	และการสื่อสาร
อาเซยีน	หรอืที่เรยีกว่า	‘ดจิทิลัอาเซยีน’	ขึ้นมา	
ซึ่งในปี	 2563	 จะมีการเริ่มต้นเดินหน้าแผนนี้
อย่างจรงิจงั		

สภาเศรษฐกจิโลก หรือ “World Economic Forum”
ระบุว่าอาเซียน คือ ภูมิภาคท่ีมีอัตราการเติบโตของ 
ผู้ใช้งานอนิเทอร์เน็ตเรว็ท่ีสดุในโลก มีการประเมินกนัว่า 
ในแต่ละวันจะมผู้ีใช้งานอนิเทอร์เน็ตเพิม่ขึ้น 125,000 คน 
ขณะเดียวกันก็มีการคาดการณ์กนัว่า เศรษฐกจิดจิิทัล 
ของอาเซียนกจ็ะขยายตวัในอตัราท่ีสงูด้วยเช่นเดยีวกนั

ทัง้น้ีในปัจจบัุนขนาดเศรษฐกจิดจิิทลัของ
อาเซยีนมสีดัส่วนคดิเป็นร้อยละ 7 ของ GDP 
ของอาเซียน (2.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ) 
และคาดว่าในปี 2568 เศรษฐกิจดิจิทัล
จะช่วยให้มลูค่า GDP ของอาเซียนเพิม่ข้ึนอกี 
1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

ดิจิทัลอาเซียน 
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มีวิสัยทัศน์หลักๆ อยู่ 6 ด้าน
ซึ่งทุกชาติจะต้องยึดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติเหมือนกัน ประกอบไปด้วย

การน� าดิ จิทั ล ไ ป ใ ช ้ 	 ซึ่ ง ก็ คื อ	 
การวางแผนงานการศึกษาต่อเนื่องและ 
การยกระดับให้พลเมืองอาเซียนมีความ
พร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลย	ี
ทกัษะด้านดจิทิลั	สารสนเทศ	แอพพลเิคชั่น	
และบรกิารต่างๆ

ความมั่นคงปลอดภัย การสร้าง
ระบบนิเวศไอซีทีที่ปลอดภัยและมั่นคงใน
ภูมภิาคอาเซยีน	และการสร้างความมั่นใจ
ในสภาพแวดล้อมออนไลน์	 ด้วยการสร้าง
ความเชื่อมั่นในการท�าธุรกรรมออนไลน์
ผ่านโครงสร้างที่เข้มแขง็

ความยัง่ยนื	การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ	
และเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม

	 จากวสิยัทศัน์ที่ระบไุว้	มยีทุธศาสตร์
การท�างานที่แยกออกไปอีกหลากหลาย	
อาทิ	 การมุ่งเน้นการสร้างตลาดการค้า
และบรกิารดจิทิลั	หรอืสร้างแพลตฟอร์ม
กลางที่ เหมาะกับภูมิภาคอาเซียน	 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 เพื่อลด
ความเหลื่อมล�้าทางดจิทิลั	การเพิ่มโอกาส 
การเข้าถึงบรอดแบนด์	 (Broadband 
Penetration)	 และโอกาสในการใช้ไอซีที 
ในราคาที่เหมาะสม	การรวมตวักนัสร้าง
นวตักรรมในภมูภิาค	การพฒันาทนุมนษุย์ 
ซึ่งในแผนแม่บทนี้	 มีเป้าหมายพัฒนา
ให้พลเมืองอาเซียนมีทักษะและความ
สามารถในการใช้ไอซีทีในยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลให้ได้มากที่สุด	 และ
สุดท้ายการสร้างมั่นคงปลอดภัยทาง 
สารสนเทศและการรบัรองความปลอดภยั	
โดยช่วยกนัป้องกนัภยัคกุคามทางไซเบอร์
ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 

	 โดยจากทุกยุทธศาสตร์ที่กล่าวมา
แต่ละประเทศกจ็ะเจอปัญหาไม่เหมอืนกนั 
เพราะบางประเทศยังมีโครงสร้างทาง
ด ้านอินเทอร ์ เน็ตไม ่ทั่วถึงก็จะต ้อง
ไปเร่งพัฒนาในส่วนนั้นก่อน	 ส�าหรับ
ประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีแล้ว	 
ก็จะไปมุ ่งที่การพัฒนามนุษย์	 และ	 
การต่อยอดธรุกจิให้เข้าสู่โลกดจิทิลั

	 อย่างที่ทราบกนัดกีารพฒันาเศรษฐกจิ
ดิจิทัลนั้น	 สิ่งที่เป็นพื้นฐานส�าคัญที่สุด 
คือ	 บุคลากรจะต้องมีความพร้อมความ
เข้าใจในเทคโนโลยี	 โดยยกตัวอย่าง
ประเทศสิงคโปร ์	 ซึ่งเป ็นประเทศที่
พัฒนาแล้วในภูมิภาคนี้	 ก็ยังมีความ
กังวลเกี่ยวกับทักษะทางดิจิทัลของ
คนในประเทศ	 พร้อมทั้งเกรงว ่าจะ
มีประชากรจ�านวนมากของประเทศ 

ความสามารถในการปรบัเปลีย่น
หมายถึงการท�าสภาพแวดล้อมเอื้อต่อ
การปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีแบบก้าว
กระโดดเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สงัคมของภูมภิาคอาเซยีน

การสร้างนวัตกรรม	 หมายถึง 
การสร ้างสภาพแวดล ้อมที่สนับสนุน 
การสร้างผู้ประกอบการที่ส่งเสริมการใช้
ไอซีทีอย่างสร้างสรรค์	 และมีแนวคิดเชิง
นวตักรรม

ความเท ่าเทียมทั่วถึง 	 ซึ่งก็คือ 
การเสริมสร้างพลัง	 และเชื่อมโยงภาค
ประชาชนให้สามารถใช้งานดิจิทัลได้อย่าง
ทั่วถงึ

ส�าหรับแผน
ดิจิทัลอาเซียน 

2020 

1 4

2 5

3
6
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อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	ศูนย์เก็บและส�ารอง
ข้อมูล	 รวมถึงอุทยานอัจฉริยะ	 (Smart	 Parks)	
และอุทยานเทคโนโลยี	 (Techno-Parks)	 ซึ่ง
แนวทางนี้	 ท�าให้ธุรกิจทางด้านดิจิทัลเกิด
ขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ขณะเดียวกันด้วยจ�านวน
ประชากรที่มมีากถงึ	300	ล้านคน	กย็ิ่งช่วยให้
ธุรกิจดิจิทัลมีการเติบโตได้เร็วกว่าประเทศอื่น
ในภูมภิาค	

	 ขณะที่มาเลเชยี	กม็โีครงการ	One	Malaysia 
มาเลเซียยังมุ่งมั่นที่จะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ในปี	 2020	 หรือ	 พ.ศ.2563	 โดยมีเป้าหมาย
เสริมสร้างความเป็นอยู่ของประชาชนในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ซึ่งการด�าเนินงาน
ทางเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัดของมาเลเซีย	 คือ 
การปฏิรูปเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมการผลิต 
ที่พึ่งพาแรงงานต่างชาติเป ็นหลักมาเป ็น
อุตสาหกรรมฐานความรู ้ที่ เน ้นการสร ้าง
นวัตกรรมและเน้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลย ี
ขั้นสงูแทน	มกีารสร้างเมอืงไซเบอร์ตามโครงการ 
 “Multimedia Super Corridor” เพื่อ
พัฒนาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอย่าง 
ต่อเนื่องและเพื่อส่งเสรมิการลงทนุ	การท�าธรุกจิ 
การค้นคว้าและวิจัย	 มีการติดตั้งโครงข่าย 
โทรคมนาคมที่ทนัสมยัระดบัโลก	เพื่อให้บรกิาร
ที่มีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการของ
ธรุกจิ	อตุสาหกรรมต่างๆ	ที่จะเกดิขึ้นในอนาคต

	 ย้อนกลับมาที่ประเทศไทย	 เรามีนโยบาย 
ประเทศไทย	 4.0	 เป็นการก�าหนดโมเดล
เศรษฐกิจใหม่	 เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่	 “Value-Based Economy” 
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หรอื	“เศรษฐกจิทีขั่บเคลือ่นด้วยนวตักรรม” 
โดยได้วางเป้าหมายไปที่	10	อตุสาหกรรมให้เป็น
กลไกขับเคลื่อน	 ได้แก่	 อตุสาหกรรมยานยนต์ 
สมยัใหม่,	อเิลก็ทรอนกิส์อจัฉรยิะ	การท่องเที่ยว 
กลุ ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ	 การแปรรูป
อาหาร	หุน่ยนต์	การบนิและโลจสิตกิส์	เชื้อเพลงิ 
ชวีภาพและเคมชีวีภาพ	ดจิติอล	และการแพทย์ 
ครบวงจร	 ซึ่งไทยเราก็อยู ่ระหว่างการสร้าง
อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน	 เพื่อที่จะให้ประชาชน
ได้เข้าใช้อินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง	 และมีราคา
ประหยดัที่สดุ

 จากทั้งหมดที่กล่าวมา คือ ตัวอย่าง
ของประเทศชั้นน�าในอาเซียน ที่พยายาม
เปลี่ยนผ่านตัวเองเข้าสู ่ยุคดิจิทัล ซึ่ง 
การเปลีย่นผ่านของไทยไปสู ่ประเทศไทย 4.0 
จะต้องเกดิขึน้คูข่นานไปกบัการเปลีย่นผ่าน
ไปสูอ่าเซยีน 4.0 ด้วยเช่นกนั โดยการจะไป
ถึงเป้าหมายได้ ก็ต้องอาศัยการเติบโตไป
ด้วยกันและจะต้องมีการรวมตัวกันอย่าง 
ลึกซึ้งมากข้ึน เพื่อต่อยอดการพัฒนาไป
เป็นประชาคมที่มีความสามารถทั้งในด้าน
การแข่งขัน นวัตกรรม และพลวัต ไม่ใช่
เน ้นการแข่งขันกันเองเหมือนในอดีต 
อีกแล้ว ทุกชาติในอาเชียนต้องช่วยกัน 
ยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคให ้
เกิดขึ้น และส่งผลดีต่อทุกประเทศใน
ภูมิภาคนี้

_

ที่ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจดิจิทัล
ไม่ทัน	 ทางการจึงให้ความส�าคัญมากกับ 
การพฒันาคน	รฐับาลสงิคโปร์	ผลกัดนั	Smart	
Nation	 Platform	 โดยยอมจ่ายเงินจ�านวน
มหาศาลเพื่ออุดหนุนให้ประชากรวัยท�างาน	
กลับไปเรียนเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัล	 และ 
ในขณะเดียวกันก็ยังให้การสนับสนุนกลุ ่ม 
ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน	 60	 ปี	 เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ	 
ในการเข้าอบรมเสรมิทกัษะการใช้งานดจิทิลั	

	 นอกจากนี้สิงคโปร์ยังให้ความส�าคัญกับ 
การสร้างสมาร์ทซิตี้ที่เข้ามาช่วยสนับสนุน
กจิการของรฐัและชวีติประจ�าวนัของประชาชน	
ซึ่งก็มีการประยุกต์ใช้ระบบเซนเซอร์มากมาย
มาช่วย	 เช่น	 เสาไฟบนถนน	 หรือป้ายรอรถ
ประจ�าทาง	 สามารถตรวจวัดมลพิษในอากาศ	
ปริมาณน�้าฝน	 และระบุพื้นที่ที่มีการจราจร
ติดขัดได้	 ซึ่งทั้งหมดช่วยท�าให้คุณภาพชีวิต 
ของคนในประเทศดขีึ้น	

	 นอกเหนอืจากการพฒันาคนแล้ว	การสร้าง
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็เป็นเรื่องส�าคัญ	 อย่าง
อนิโดนเีชยี	ซึ่งเป็นประเทศที่มธีรุกจิสตาร์ทอพั
ประสบความส�าเรจ็มากที่สดุในอาเซยีน	รฐับาล
ของเขาก็ด�าเนินนโยบายสนับสนุนธุรกิจที่ 
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ครอบคลุม
ทั้งอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์	 ฮาร์ดแวร์	 การวจิยั
ระบบนเิวศและนวตักรรม	การผลติชิ้นส่วนและ 
อุปกรณ์	 การให้บริการติดตั้ง	 โดยอนุมัติให้มี
การลดหย่อนภาษสี�าหรบัชิ้นส่วนของผลติภณัฑ์
ทุกชนิดที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ	 และ
มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 อาทิ	 เครือข่าย
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Digital ASEAN
the goal that all states must cooperate.

Written by: Lalittep Sapmuang
Cited by: Thailand Management Association (TMA) 

 Despite this picture has shown that 
‘Digital’ will absolutely become one part 
of the regional population’s way of life., 
the ASEAN member states have been 
challenged by the gap of technology, in 
other words, it is called as “Digital Divide” 
and it would happen inevitably. The  
issue will cause the new pattern of  
economic inequality; those who cannot 
access or use digital technology in time 
will lose the opportunity and will live their 
lives difficultly in the coming age.

 While all the governments of ASEAN 
member states have recognized this 
problem thus the ASEAN ICT Masterplan 
or “Digital ASEAN” is initiated and the 
implementation will seriously begin in 
2020.

X Digital ability refers to programs 
for continual education and preparation 
of ASEAN citizens to be ready for  
technological infrastructure, digital  
skill sets, information, application and  
services.
Y Security relates to develop a safe, 
trusted and secured ICT environment  
in ASEAN along with providing  
reassurance in online environment by 
building trust in online transactions 
through a robust structure. 
Z Sustainability presents use of ICT 
with responsibility and environmental 
-friendly. 
[ Transformation means creating  
a progressive environment that supports 
the disruptive use of technological for 
ASEAN’s economic and social benefits.
\  Innovation involves with the  
supportive environment that helps  
creating innovative entrepreneurs and 
novel uses of ICT.
]  Inclusion and Integration  
progress by empowering citizens and 
connectivity of people to be able to use 
digital thoroughly.

 The indicated vision has divided 
through many strategic thrusts, for  

World Economic Forum named 
ASEAN as the region with the 
fastest growing of Internet 
user in the world. It is estimated 
that there are 125,000 new 
Internet users every day while 
the ASEAN digital economy is 
also expected to grow at fast 
rate. Today, the size of the 
ASEAN digital economy shares
7 percent of the regional GDP 
($2.9 trillion) and it is forecasted 
to contribute another $1 trillion 
to ASEAN GDP by 2025. 

example, focusing on developing digital 
trade and services market or creating 
central platform that suitable for ASEAN, 
improving basic infrastructure to bridge 
digital divides, increasing the opportunity 
of broadband penetration and the use  
of ICT technology at proper price,  
collectively creating innovation in the 
region, developing human capital, this 
masterplan targets to equip ASEAN  
citizens, as many as possible, to be 
skillful and be able to use ICT technology 
in the digital age, and finally, building 
information security and assurance to 
protect cyber threats that impact on 
economy and society. 

 By those cited strategies, each  
country has faced with the different  
challenges. Some countries have limited 
internet infrastructure therefore developing 
this part is a priority while countries with 
well basic infrastructure will advance 
toward human capital development and 
businesses encouragement to entering 
digital world. 

 As we all know, the fundamental  
of digital economy development is  
readiness of people and understanding 

“Digital ASEAN 2020” 
includes 6 core visions that 
engaged all the ASEAN nations 
to practice as following
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automotive industry, smart electronics, 
affluent medical and tourism, agricultural 
and biotechnology, food processing, 
robotics, aviation and logistics,  
biofuels and biochemical, digital and  
comprehensive medical. Now Thailand 
is in the process of implementing the 
Village Broadband Internet project to 
inclusively provide Internet access to 
people at the most economical price. 

 All mentioned above are cases from 
the leading nations in ASEAN seeking 
to transform toward digital age. While  
a road to Thailand 4.0 must align with 
ASEAN 4.0 transformation. Propelling to 
achieve the vision leans on growing  
together of ASEAN nations and deeper 
coalescence is required in order to further 
develop to be competent community of 
competitive, innovative and dynamic, 
unlike competing within the region as in 
the past. ASEAN member states must 
take coordinate actions to accelerate the 
digital economy in the region, ultimately, 
every participant in the region will reaps 
the benefits.

of technology. Singapore is the example 
of developed country in this region. Digital 
skill of its citizen is a concerning issue 
for Singapore, it’s afraid that there will be 
large group of citizens fail to keep pace 
with the change of the digital world. 
Recognizing the importance of developing 
its people, Singapore government drives 
the Smart Nation Platform. The country 
invested enormous amount of money as 
educational aids granting to citizens at 
working age for returning to study  
uplifting digital skill whereas increase 
extra amount of aids granting to elderly 
group, aging more than 60 years old, for 
the use of digital skill training.

 Moreover, Singapore also values 
smart city building for facilitating  
governmental affairs and improving  
daily life of its people. Various sensors 
have been deployed such as street light 
pole or bus stop with ability to measure 
air pollution, rainfall and also identify 
area with traffic congestion. All of these 
help improving the quality of life of  
people in the country. 

 Apart from human development, 
building Internet accessibility is another 
essential issue. Indonesia is the example 
of the most successful SMEs country in 
ASEAN. The government policies has 
supported ICT relating business covering 
software and hardware industries,  
ecosystem and innovation research, 
spare parts and equipment production, 
and installation services by granting tax 
deduction for spare parts of any product 
that unable to produce in the country. In 
addition, the government prioritizes  
infrastructure development including 
high speed internet network, storage and 

backup center, as well as 
Smart Parks and Techno 
-Parks. By doing this, digital 
business has emerged quickly. 
With the help of 300 million  
inhabitants, digital business can 
grow faster than the others in this  
region.

 Whereas Malaysia has launched One 
Malaysia project, the country is striving 
to achieving developed country status 
within 2020. The government targets 
promoting well-being of its people in 
information technological issue. The 
economic policy actions of Malaysia  
that apparently witnessed includes  
economic reform by converting from 
manufacturing industry that relied mainly 
on foreign workforces to be knowl-
edge-based industry that innovative and 
high technology deployed production 
are prioritized, building cyber city in 
accordance with “Multimedia Super  
Corridor” project aiming for continual 
advanced technology development, 
promoting investment, doing business, 
and research, and installing world-class 
modern telecommunication network to 
provide quality and adequate services 
meeting the need of businesses and 
various industries in the future.

 Returning to Thailand, we have  
Thailand 4.0 policy which defines new 
model of economy by transforming  
economic structure toward “Value-Based 
Economy” or “Innovation Driven Economy”. 
Thailand targets 10 industries to work  
as key driver. Those comprise of modern 
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แม้เวลานี้จะมีองค์กรหลายแห่งท�าการ Digital Transformation ไปแล้ว 
แต่เชื่อว่ายังมีอีกจ�านวนไม่น้อยที่ก�าลังอยู่ ในระหว่างการหาแนวทาง
การปรับเปลี่ยนที่เหมาะสม

เรียบเรียงเนื้อหาจาก : งานสัมมนา Thailand Management Day 2019 

ความท้าทายขององค์กร
ต่อการรับมือธุรกิจโลกอนาคต

ดังนั้นค�าถามที่ผู้น�าองค์กรต่างๆ 
ก�าลังเผชิญอยู่ ในเวลานี้ 
จึงหนีไม่พ้นการหาประเภทของ
เทคโนโลยีที่จะน�าเข้ามาใช้ รวมถึง
การหาโมเดลของกระบวนการ
ท�างานที่จะช่วยสนองต่อการ
ปรับตัวให้เป็นไปอย่างราบรื่นและ
ประสบความส�าเร็จ
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ดังนั้นบทบาทขององค์กรจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้ โดยเฉพาะโมเดลการสร้างคน 
และบริหารคน ในฐานะรากฐานส�าคัญที่จะสร้างองค์กรให้เติบโตต่อไป ผ่านการพัฒนาทักษะ
ทั้ง 3 ด้าน เพื่อรับมือกับคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนี้

Hard Skill 
เป ็นทักษะด้านความรู ้และเทคนิค 
เ พ่ือเ พ่ิมความสามารถด ้านอาชีพ 
หรือความช�านาญ ซึ่งอาจเกิดความ
เปลี่ยนแปลงข้ึนได้ตามความต้องการ
ของตลาด ดังน้ันองค์กรจะต้องหมั่น
กระตุ้นให้พนักงานเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่
เสมอ เพื่อรับมือกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

คุณรวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จ�ากัด กล่าวว่า
 เทรนด์ของเทคโนโลยีดิจิทัลก�าลังส่งอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงโลกการท�าธุรกิจอนาคต โดยเฉพาะการเข้า
มาของ AI ย่อมสร้างความท้าทายให้กับตลาดแรงงาน 
(Workforce) เพราะปี 2025 จะเป็นจุดตัดครั้งแรกของ
โลกท่ีหุ ่นยนต์มีอัตราส่วนการท�างานมากกว่ามนุษย์ใน
สัดส่วน 58:42 และอาจท�าให้วันท�างานของมนุษย์ลดลง
เหลือ 4 วันต่อสัปดาห์ เป็นระยะท่ีคอมพิวเตอร์สามารถ
วิเคราะห์และประมวลผลได้เอง สามารถตัดสินใจเลือก
น�าเสนอบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่าง 
เฉพาะเจาะจง เช่น Trim แอพพลเิคชัน่ท่ีช่วยเก็บข้อมลูตลอด
ช่วงการนอนหลับ และน�าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการขาย
บริการให้กับลูกค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการมากขึ้น

Soft Skill 
เป็นการพัฒนาทักษะความสามารถ
ด้านสังคม เช่น ความคิดสร้างสรรค ์
การสื่อสารโน้มน้าวใจคน การเห็นอก
เหน็ใจผูอ้ืน่ การท�างานเป็นทีม การรูจ้กั
แก้ปัญหา รวมถึงวิธีการคิดวิเคราะห์
ข้อมลูต่างๆ (Critical Thinking) ซึง่เรือ่ง
เหล่านี้มีความส�าคัญต่อการขับเคลื่อน
องค์กร และเป็นทักษะที ่AI ไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบได้ 

Meta Skill 
สร ้ างกรอบความคิดแบบเติบโต 
(Growth Mindset) หรือสร้างทัศนคติ
ให้พนักงานเกิดความกระตือรือร ้น
ในการเรียนรู้ สนุกกับการแก้ปัญหา 
และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ท่ีท้าทาย รวม
ถึงพัฒนาเกิดการเรียนรู ้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) เพ่ือรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

 จากข้อมูล Insight ที่สถาบันฯ รวบรวมไว้สรุปได้ว่า ธุรกิจควรมองหาวิธีการใช้งานเทคโนโลยีจากหลายๆ รูปแบบมากกว่าเลือกใช้เฉพาะ
เทคโนโลยีอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว และแสวงหาโอกาสใหม่ผ่านการน�าเสนอคุณค่าตามแง่มุมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าปลายทาง ตลอดจนก�าหนดจุดสมดุลในการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับการอนุญาต
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ส�าหรับนักการตลาดและนักสร้างแบรนด์ที่ต้องรับมือในยุคที่ AI 
ก�าลังเข้ามามีบทบาทส�าคัญในตลาดแรงงาน ต้องพัฒนาทักษะ
ในส่วนที่ AI ท�าไม่ได้ ซึ่งมีทั้งหมด 7 ทักษะ
(ข้อมูลจาก Harvard B ausiness Review)  

 คุณรวิศ ให้ความเห็นว่า เมื่อเทียบกันท้ัง 3 ทักษะแล้ว Meta Skill 
มีความส�าคัญกว่า Hard Skill และ Soft Skill เพราะ Hard Skill มีอายุ
ในการใช้งานได้เพียง 3-5 ปี ในขณะท่ี Soft Skill น้ัน วันนี้พบแล้ว
ว่า AI สามารถเข้ามาทดแทนงานความคิดสร้างสรรค์บางประเภทได้ 
ฉะนั้น Meta Skill จะทวีความส�าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะโลกม ี
สปีดการเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก คนในองค์กรก็จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ซึ่งกระบวนการเรียนรู้จะต้องถูกร้อยเรียงเข้าไปในทุกองค์กร

  โดยเฉพาะเรื่อง “การสื่อสาร” ซึ่งประกอบไป
ด้วยจินตนาการ และการเล่าเรื่องท่ีมีเสน่ห์ นอกจาก
จะสามารถดึงดูดให้คนสนใจแบรนด์ รักแบรนด์แล้ว 
ยงัพร้อมที่จะเป็นสาวกแบรนด์นั้นๆ ซึ่งเคล็ดลับอยู่ที่วิธี 
การเล่าเรื่องที่จ�าเป็นต้องมีเนื้อหา (Content) เข้าใจง่าย
ผ่านการจัดกระบวนความคิด และมีความเข้าใจในบรบิท 
(Context) ของเรื่องที่จะสื่อสาร คุณรวิศ กล่าวทิ้งท้าย 

 ขณะเดียวกัน Workforce ก�าลังเปลี่ยนไป ผู้น�าจ�าเป็นต้องปรับ
องค์กรให้เป็นผู้ส่งเสริม หรืออ�านวยความสะดวกให้กับพนักงาน หรือ
อีกนัยหน่ึงท�าตัวเป็นโค้ชชิ่งให้กับพนักงาน และสร้างบรรยากาศให้เอื้อ
ต่อการคดินอกกรอบ แต่ทุกการเปลีย่นแปลงจะส�าเรจ็ได้นัน้ ผูน้�าองค์กร
จะต้องสือ่สารถงึเป้าหมายให้พนักงานเข้าใจ และมองเห็นประโยชน์ของ
การเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนว่าจะพาองค์กรไปในทิศทางไหน 
เหมือนกับการก�าหนดทิศบนแผนที่จะต้องชัด แล้วค่อยไปหาวิธีการ 
เดินทางว่าจะไปทางเรือ ทางรถ หรือเครื่องบินเพื่อไปถึงจุดหมายนั้น

ทักษะด้านการสื่อสาร
Communication

สร้างสรรค์เนื้อหา
Content

การเข้าใจในบริบท
Context

ความสามารถ
ทางด้านอารมณ์

Emotional competence
การสอน

Teaching

คอนเนคชั่น
Connections

 เข็มทิศทางจริยธรรม
An ethical compass
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การเข้าใจในบริบท
Context
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เรียบเรียงเนื้อหาจากงานสัมมนา Global Business Dialogue 2019 

ฟินแลนด์โมเดล
เพราะโลกนี้มีเพียงใบเดียว วิกฤตความยั่งยืนจึงกลายเป็นประเด็นที่คนทั่วโลกก�าลัง
ให้ความส�าคัญ ทุกภาคส่วนจ�าเป็นต้องหันมาตระหนัก ใส่ ใจ และลงมือปฏิบัติ 
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนกับโลกใบนี้ เช่นเดียวกันในส่วนขององค์กรธุรกิจ
ย่อมต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวควบคู่ไปกับการบริหารจัดการธุรกิจ 
ที่ต้องค�านึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และชีวิตความเป็นอยู่รอบด้าน 

ต้นแบบพัฒนาในฐานะ Green Country
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	 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	 (TMA)	 ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง
การต่างประเทศ	และสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจ�าประเทศไทย	 จัดงานสัมมนา	
Global	Business	Dialogue	2019	ภายใต้หวัข้อ	Designing	New	Growth	model	Towards	
Sustainability	 	 เพ่ือเป็นกรณีศึกษาเก่ียวกับโมเดลการพัฒนาสู่ความย่ังยืนที่ประสบ 
ความส�าเรจ็จากองค์กรชัน้น�าระดบัโลก	ซึง่นอกจากจะท�าให้ธุรกิจมส่ีวนช่วยเก้ือหนนุระบบ
นิเวศน์ทางธรรมชาติแล้ว	ยังเอื้อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย
	 แน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงต้นแบบของการพัฒนาสู ่ความย่ังยืน	 ทุกคนย่อมนึกถึง
สาธารณรัฐฟินแลนด์	 ในฐานะประเทศท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมไปกับ
การรักษาความสมดุลทางธรรมชาต	ิจนได้ชื่อว่าเป็น	Green	Country	
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 อุณหภูมิที่เพิ่มสูงข้ึนจึงถือได้ว่าเป็นภัย
คุกคามอันดับหน่ึงที่ท�าให้โลกเกิดวิกฤต
ความยั่งยืน จากข้อมูลพบว่าพื้นที่บริเวณ
แถบอาร์กติกที่สูงข้ึน ส่งผลให้ 4 ปีที่ผ่านมา
ปะการังตายเป็นจ�านวนมาก รวมถึงสิ่งมีชีวิต
ต่างๆ ก�าลังเผชิญกับสัญญาณอันตราย
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	 ในเรื่องดังกล่าว	 สาธารณรัฐฟินแลนด์มีความก้าวหน้าเป็น
อย่างมาก	จนถือได้ว่าเป็นประเทศต้นแบบที่ด�าเนินการจัดการ
กับวิกฤตโลกร้อนอย่างจริงจัง	 โดยออกนโยบายผ่าน	Climate	
Reality	Project	เพื่อแก้ไขปัญหาความเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภมูอิากาศโดยตรง	วางเป้าหมายอย่างท้าทายว่าภายในปี	2035	
จะเป็นประเทศที่ปล่อยค่าคาร์บอนท่ีเป็นกลาง	 (Carbon	
Neutrality)	หรือปลอดคาร์บอน	 โดยได้เชิญพันธมิตรในหลาย
ภาคส่วนมาร่วมจัดท�ามาตรการผ่านภาคประชาสังคม	 ท้ัง
ยังวางเป้าหมายเป็นสังคมสวัสดิการท่ีไม่มีฟอสซิล	ภายในป	ี
2035	กระตุน้ให้ภาคเอกชนหนัมาลงทนุสร้างนวัตกรมเพ่ือบรรล ุ
เป้าหมายดังกล่าว	 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ
ผ่านมาตรการทางภาษ	ี เป็นประเทศท่ีให้ความส�าคญักับ	Carbon	
Sink	and	Stock	ลดการท�าลายป่าไม้สร้างแรงจงูใจด้านการดดู
ซับคาร์บอนจากป่าไม	้ลดคาร์บอนในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
และภาคครัวเรือน	 รวมถึงเพ่ิมบทบาทการเป็นประเทศผู้น�า
เศรษฐกิจหมุนเวียน	(Circular	Economy)

	 “วันนี้ทุกคนต้องตระหนักถึงวิกฤตความย่ังยืนให้มากกว่า
ที่เป็นอยู่	ลองคิดดูว่าอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้น	1.5	องศาเซลเซียส
จะสร้างผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ	 และ 
สิ่งแวดล้อมมากขนาดไหน	 แน่นอนว่ามันย่อมส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตคนหลายพันล้านคนบนโลกใบนี้ด้วย”
	 อุณหภูมิที่เพ่ิมสูงข้ึนจึงถือได้ว่าเป็นภัยคุกคามอันดับหน่ึง
ที่ท�าให้โลกเกิดวิกฤตความย่ังยืน	จากข้อมูลพบว่าพ้ืนท่ีบริเวณ
แถบอาร์กติกท่ีสูงขึ้น	 ส่งผลให้	 4	 ปีที่ผ่านมาปะการังตาย
เป็นจ�านวนมาก	รวมถงึสิง่มชีวิีตต่างๆ	ก�าลงัเผชญิกับสญัญาณ
อันตราย
	 “ดิฉันเชื่อว่ามนุษย์สามารถสร้างความแข็งแกร่งในการ
รวมพลงัหาทางป้องกันกับวกิฤตครัง้นีไ้ด้	แต่เรามเีวลาไม่มากพอ	
ดงันัน้จงึถือเป็นความเร่งด่วนทีท่�าให้เกิดการประชมุสดุยอดของ
สหประชาชาตใินเรว็ๆ	นี	้	เพ่ือผลกัดนัให้ทกุประเทศในภาคจีดัท�า
เป้าหมายความยั่งยืนในด้านสภาพภูมิอากาศ”

 ฯพณฯ ซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจ�าประเทศไทย	 กล่าวว่า	 เพ่ือแก้ไขวิกฤต
ความย่ังยืนซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป	อันกระทบไปถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงท�าให้อุณหภูมิโลก
สูงขึ้นน้ัน	สาธารณรัฐฟินแลนด์จึงเร่งรัด	 และผลักดันให้วิกฤตความย่ังยืนเป็นวาระแห่งชาติ	 เพ่ือไต่ระดับให้ฟินแลนด์เป็นประเทศท่ีให้
ความส�าคัญกับวิกฤตความยั่งยืนอันดับหนึ่งของโลก	และเป็น	Green	Country	ในที่สุด

 การวางโรดแมปแก้วิกฤตความย่ังยืนดังกล่าว ท่ีผ่านมา
รัฐบาลได้มีการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่ง Sitra และ 
St1 Nirdic Oy จากฟินแลนด์ก็เป็นองค์กรเอกชนชั้นน�าของ
โลกท่ีมีบทบาทส�าคัญในการน�าโมเดลการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development) มาสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน
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โครงการ “สร้างนักบริหารดีและเก่ง” ซึ่งจัดโดย มูลนิธิ ยุทธสาร ณ นครเพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย (TMA) เปิดโอกาสให้น้องๆ นิสิตนักศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยชั้นน�า 
ทั่วประเทศเข้าร่วมหลักสูตร Creating Future Great Leaders รุ่นที่ 3

เพื่อสร้างความพร้อม ด้านการบริหารจัดการ 
ในการก้าวสู่ผู้น�าธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในอนาคต 
และสร้างแรงบนัดาลใจผ่าน การแบ่งปันประสบการณ์
ทางธุรกิจที่มีแนวคิดและแนวทางการด�าเนินงาน
ธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จในแง่มุมต่างๆ จาก
ผู้บริหาร และนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้า
ของประเทศ 

TMA สร้างนักบริหารดีและเก่ง
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ความรู้สึกของนักบริหารรุ่นใหม่ 

	 ทั้งนี้	 นายวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู ้จัดการใหญ่  
บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จ�ากัด ในฐานะประธานโครงการฯ 
กล่าวว่า	

	 “ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการฯจ�านวน	 	 13	 วัน	น้องๆ	 ได้เรียนรู้	
เน้ือหาท่ีจ�าเป็นทางธุรกิจในการก้าวสูผู่น้�าทีม่ปีระสทิธิภาพตาม	Future	
Global	 Competency	 ประกอบด้วย	 Business	 Acumen	 และ	 
Leadership	Essential	และเพ่ือได้มองเห็นความส�าคญัในการปรบัตวั
ให้ทันกับโลกธุรกิจยุคใหม่และสัมผัสประสบการณ์จริง	 โครงการฯ	 ยัง
จดัให้เย่ียมชมการด�าเนนิงานในบรษิทั	องค์กร	ชัน้น�าหลายแห่ง	ทัง้ทาง
ด้านธุรกิจ	และด้านการสร้างความย่ังยืนควบคู่กับการสร้างประโยชน์
ต่อสังคมส่วนรวม	 และได้ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมการท�างานเป็นทีม	
สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความแตกต่างได้”
	 “ซึง่น้องๆ	ทีผ่่านการคดัเลอืกจากมหาวิทยาลยัทัว่ประเทศจ�านวน		
40	คนจาก	20	สถาบนัฯ	ทัว่ประเทศ	นอกจากจะได้เรยีนรูต้ามหลกัสตูรแล้ว	
ยังมีการแบ่งทีมออกเป็น	 5	 ทีม	แต่ละทีมจะประกอบด้วยเพ่ือนจาก
หลากหลายสถาบันฯ	ต้องช่วยกันสร้างสรรค์แผนธุรกิจ	ภายใต้โจทย	์
“สร้างแผนธุรกิจท่ีขบัเคลือ่นให้สงัคมเดนิหน้าเพือ่อนาคตท่ีดขีึน้” 
ทุกทีมต้องวิเคราะห์ปัญหารวบรวมข้อมูล	หาจุดอ่อนจุดแข็ง	ตลอดจน
การท�าการตลาดทีเ่หมาะสมเพ่ือน�าเสนอแผนธรุกจิต่อหน้าคณะกรรมการ	
โดยแผนธุรกิจทีไ่ด้รบัรางวัลชนะเลศิ	“TD-PAC” (Training Development 
for Parents of Autistic Children)	 ศูนย์ช่วยเหลือเด็กออทิสติก 
ในประเทศไทย	น�าเสนอโดยทีม	Minor Genic”

	 ด้าน	นางสาวสุทินี หงส์สง่า นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร	 กล่าวว่า	 ตนรู ้สึกดีใจเป็น 
อย่างมากท่ีได้มโีอกาสเข้าร่วมโครงการสร้างนักบรหิารดี
และเก่งในปีนี	้สิง่ท่ีได้จากโครงการนีน้อกจากจะได้เรยีนรู้
การท�างาน	 วิธีคิดจากผู้บริหารชั้นน�าระดับประเทศแล้ว
ยังได้เรยีนรูเ้รือ่งการวางแผนธุรกิจ	การท�าการตลาด	มมุมอง
ทางธรุกจิ	และได้เพ่ือนใหม่ต่างสถาบนัฯ	ทีต้่องมาท�างาน
ร่วมกัน	 ท�าให้รู ้จักการปรับตัวในการท�างานเป็นทีม	 
ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมสู่การท�างานจริงในอนาคตได้ 
เป็นอย่างดี

 Mr.Gine Vaughn Viveru มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ได้เผยความประทับใจท่ีได้ร่วมกิจกรรม 
ในครั้งนี้ว่า	ท�าให้ตนเข้าใจการบริหารทีมได้มากขึ้นสิ่งที่
ยากทีส่ดุคอืการท�าให้สมาชกิในทมีเข้าใจกนัและท�างาน	
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ	 ที่ส�าคัญการเป็นผู้น�าที่ดี
ไม่ใช่เก่งอย่างเดยีว	แต่ต้องมคีณุธรรมและจรรยาบรรณ
ในการท�าธุรกิจด้วย	 ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
โครงการฯ	นี้	 ที่ต้องการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็น 
นักบริหารที่ดีและเก่ง	 ในอนาคตตนจะน�าความรู้และ
ประสบการณ์ที่มีค่า	 มาปรับใช้ในชีวิตการท�างานใน 
อย่างแน่นอน	

นายวิชัย เบญจรงคกุล

นางสาวสุทินี หงส์สง่า
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

Mr.Gine Vaughn Viveru 
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
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TMA ACTIVITIES

Thailand 
Competitiveness 
Conference 2019 

TOP TALK
	 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	 (TMA)	 
จดักจิกรรมครบรอบ	55	ปี	TMA	TOP	TALK	เชญิวทิยากร
จากประเทศสหรฐัอเมรกิา	Professor Dr. Barry M. 
Katz,	IDEO	fellow,	consulting	Professor	of	mechanical	
Engineering,	Stanford	University	บรรยายพเิศษภายใต้
เรื่อง	“Design with a Purpose”	การออกแบบเมอืงที่ต้อง
ค�านึงถึงวิถีชีวิตและความต้องการของผู้คนที่อยู่อาศัย	
รวมถึงการออกแบบอนาคตที่เน้นการสร้างเศรษฐกิจ
หมุนเวียนที่จะสามารถช่วยสร้างความยั่งยืนของโลก 
ใบนี้ได้ต่อไปในระยะยาว	โดยกจิกรรมนี้ได้รบัความสนใจ 
จากผู้บรหิารระดบัสูงเข้าร่วมรบัฟังเป็นจ�านวนมาก	_

	 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย(TMA)	 ร่วมกับ	 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)		
หรอื	สภาพฒัน์ฯ	 	จดังานสมัมนา	Thailand	Competitiveness	Conference	2019	ครั้งที่	 11	มุ่งเน้นประเดน็ที่มคีวามส�าคญั 
ต่อการแข่งขันภายใต้บริบทใหม่ของโลก	 ความพร้อม	 และการมองถึงอนาคตของประเทศไทยในโลกยุคใหม่	 ซึ่งงานนี้ 
ได้รบัเกยีรตจิาก	นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี	 กล่าวเปิดงานและปาถกฐาพเิศษ	 โดยมผีู้บรหิารระดบัสูงจาก
ภาครฐัและเอกชน	พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากสถาบนัไอเอม็ดี	ประเทศสวติเซอร์แลนด์ให้การต้อนรบั	_
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ขนาดขององค์กร 
(จำานวนพนักงาน/บริษัท)

อัตราค่าสมาชิก
(ต่อปี)

1-100 คน
101-200 คน
201-500 คน
501 คนขึ้นไป

2,500  บาท
3,500  บาท
5,000  บาท
7,000  บาท

อัตราค่าสมาชิกแรกเข้า  1,000  บาท

สมาชิกประเภทองค์กร (Corporate Member)

MEMBER PRIVILEGE

*อัตราค่าสมาชิก ยังไม่รวมภาษี 7%

**เงื่อนไขการรับสิทธิ์เป็นไปตามที่ TMA กำาหนด

สมัครสมาชิก

กิจกรรมสัมนา
Thailand 

Competitiveness
Conference, 

TMA Trend Talk

ส่วนลด
สำาหรับหลักสูตร

และกิจกรรมต่างๆ

ส่วนลดสูงสุด
15%

ค่าห้องพัก, ค่ายา และอื่นๆ

บัตรสมาชิก
โรงพยาบาลกรุงเทพ

บัตรสมาชิก
โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์

ฟรี

ค่าห้องพักผู้ป่วยใน
และค่ายา
บริการ Helicopter
Limousine

• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
• ธนาคารออมสนิ
• บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ จำากดั
• บรษิทั ซมัมทิ อเีลค็โทรนคิ คอมโพเน้นท์ จำากดั
• บรษิทั ซ.ีซ.ีออยล์ จำากดั
• บรษิทั เซน็ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากดั (มหาชน)
• บรษิทั ทที ีอนิชวัรนัซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำากดั
• บรษิทั ทเีอฟพ ีอนิดสัเตรยีล จำากดั
• บรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จำากดั (มหาชน)
• บรษิทั พรไีซซ อเีลคตรคิ แมนูแฟคเจอริ่ง จำากดั
• บรษิทั พไีฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำากดั
• บรษิทั ยูเอซ ีแอนด์ ทพีที ีเอน็เนอร์ยี่ จำากดั
• บรษิทั เรยีลแอสเสท ดเีวลลอปเม้นท์ จำากดั
• บรษิทั โลเคลิ อไลค์ จำากดั
• บรษิทั วนิเวสต์เม้นท์ จำากดั
• บรษิทั วเีฟลค็ซ์ คอนซลัติ้ง จำากดั
• บรษิทั วฒุศิกัดิ์ เอสเธตคิ แคร์ จำากดั
• บรษิทั สยามคอลเลคชั่นเซอร์วสิเซส จำากดั
• บรษิทั ออลเนก็ซ์ (ประเทศไทย) จำากดั
• บรษิทั อนิเทลเลค็ชวล ดไีซน์ กรุ๊ป จำากดั
• บรษิทั เอน็ โฮลดิ้ง จำากดั
• บรษิทั แอตแลนตคิ แลบ็ จำากดั
• บรษิทั ไอ ซ ีพ ีลดัดา จำากดั

อัตราค่าสมาชิกรายป ี

ขอต้อนรับสมาชิก
ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 
2562

สมัครสมาชิก TMA 
รับสิทธิประโยชน์ดีๆ 

มากมาย

สอบถามเพ่ิมเติม •คุณเกวรินทร์ •คุณธนวัฒน์       โทร. 02-319-7677 ต่อ 112, 278        E-mail: keawarin@tma.or.th, tanawat@tma.or.th

MEMBERSHIP






