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เปิดวิสัยทัศน์ชี้เป้าหมายที่เป็นหัวใจสำาคัญ 3 เรื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและองค์กรในประเทศไทยเติบโต

อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน แข่งขันได้ในระดับสากล

 คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานสมาคม 
การจัดการธุรกิจแห ่งประเทศไทย (TMA) 
กล่าวว่า ทีเอ็มเอ มุ่งเน้นการสร้างผู้บริหารที่มี
คุณธรรมและความสามารถ มีเป้าหมายสูงสุด 
คือ เพ่ือช่วยกันยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันทั้งในระดับองค์กรและประเทศ ผ่าน
การท�ากิจกรรมต่างๆ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
โดยจากน้ีจะมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและ
ความพร้อมของการพัฒนาผู้บริหารในอนาคต
ที่ต้องรู ้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล และน�าไปใช้
ประโยชน์ได้ 
 เป ้าหมาย 3 เรื่องหลัก คือ การสร้าง 
เครอืข่ายเพ่ือให้เกิดความร่วมมอืในกลุม่ผูบ้รหิาร
ทั้งภาครัฐและเอกชน การบริหารจัดการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
และการพัฒนาความเป็นผู้น�า 
 ปัจจุบัน TMA สร้างโอกาสในการเชื่อมโยง
กับเครือข ่ายกลุ ่มผู ้บริหารทั้งรัฐและเอกชน
ผ่านกิจกรรมต่างๆ  รวมถึงแสวงหาความร่วมมือ
และเสาะหาองค์ความรู้จากที่ต่างๆ ท่ัวโลก เช่น 
การร่วมมือกับ International Institute for 
Management Development (IMD) จากประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ จัดกิจกรรมและงานสัมมนาเพ่ือ
การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ เป็นต้น ซึ่งในอนาคต เราจะน�าความรู้

ที่ได้จากเครือข่ายทั่วโลกมาบูรณาการ เราก�าลัง
มุ ่งเน้นในเรื่องนวัตกรรม (Innovation) เรื่อง
ความยั่งยืน (Sustainability) และเรื่องขีดความ
สามารถในด้านดจิทิลั (Digital Competitiveness)
 “ในการยกระดบัขดีความสามารถการแข่งขนั 
(Competitiveness) TMA ให้ความส�าคัญ
เรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รวมถึงเรื่องดิจิทัล เป็นแพลตฟอร์มที่ส�าคัญ ซึ่ง
ทีผ่่านมา เราได้รเิริม่โครงการ Agro - Food Sector 
Innovation ร่วมวางแผนยุทธศาสตร์และเชือ่มโยง
เครือข่ายในอุตสาหกรรมอาหารมาโดยตลอด 
เราท�างานร่วมมอือย่างใกล้ชดิกบั Food Innopolis 
ภายใต ้ส� า นักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สวทน.) ในการเสาะหาแหล่งองค์ความรูเ้ชือ่มโยง
เครือข ่ายและช ่วยสนับสนุนการผลักดันให้
ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็น Food Innovation hub 
ในภูมิภาค” นายธีรนันท์ กล่าว 
 คุณธีรนันท์ กล่าวต่อว่า TMA มีกิจกรรมท่ี
มุ่งเน้นในการพัฒนาความเป็นผู้น�า สร้างทักษะ 
ความรู้ความสามารถท่ีจะเอาไปใช้ได้จริงในการ
ท�างาน ซึง่เราก�าลงัพัฒนาหลกัสตูรสร้าง Leaders 
of the Future ร่วมกับสถาบันชั้นน�าของโลก
หลายแห่ง เพ่ือให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
โลกปัจจุบัน

 ตลอดระยะเวลา 54 ปีของ TMA ได้สร้าง
ความน่าเชื่อมั่นให้กับสังคมธุรกิจ อันประกอบ
ด้วยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีเป็นผู้บริหาร
มืออาชีพจากองค์กรชั้นน�าของประเทศในสาขา
การจัดการต่างๆ ท่ีอุทิศตน สละเวลามาท�างาน
เพ่ือชาติร่วมกัน ท�าให้ประเทศไทย ผู้บริหารและ
องค์กร มีศักยภาพและมีความสามารถในการ
แข่งขันเพิ่มมากข้ึน เรามีหลักสูตรและกิจกรรม
ที่จัดขึ้นมาจากประสบการณ์จริงของผู้สอน ซึ่ง
ในปัจจุบัน กว่า 70% ของวิทยากรในหลักสูตร
ของเราเป็นนักธุรกิจ ผูบ้รหิารทีป่ระสบความส�าเรจ็
มาให้ความรู้ ยกตัวอย่าง เช่น Design Thinking 
Methodology สอนโดยอดีตผู้บริหารของ IDEO 
เป็นบริษัทชั้นน�าของโลกจากสหรัฐอเมริกาที่ท�า
เรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ ทีมวิทยากรจาก 
Berkeley Executive Coaching Institute ที่มี
ประสบการณ์ท่ีได้รับการยอมรับจากท่ัวโลกใน
เรือ่ง Communication โดยเฉพาะเรือ่ง Coaching 
และ Storytelling เป็นต้น

คุณธีรนันท์ ศรีหงส์
ประธานคนใหม่ TMA ยุคดิจิทัล

“เป้าหมายปลายทางที่เราต้องการเห็น
คือ ภาคธุรกิจของประเทศไทย
จะเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง”

คุณธีรนันท์กล่าวทิ้งท้าย 
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การลงทุนที่ยั่งยืนในยุค
Digital Marketing

ติดปีกความสามารถในการแข่งขัน
ประเทศไทยด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล

ค้าปลีกอาเซียนขยับรับยุคดิจิทัล

Realizing Digital Thailand

*ข้อคิดเห็นหรือบทความในวารสารฉบับนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนซึ่งไม่มีข้อผูกพัน
กับ TMA แต่อย่างใด สามารถติดตามอ่าน TMA Magazine ได้ที่ www.tma.or.th

จดัท�ำโดย : ฝ่ำยสมำชกิสมัพนัธ์ 
สมำคมกำรจดักำรธรุกิจแห่งประเทศไทย – TMA 
276 ซอยรามค�าแหง 39 (เทพลลีา 1) ถนนรามค�าแหง 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310
Thailand Management Association – TMA 
276 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela1) Ramkhamhaeng 
Road, Plubpla, Wangthonglang,Bangkok 10310
Tel: 0-2319-7675-8, 0-2718-5601-4 
Fax: 0-2319-5666, 0-2718-6144  

Follow us: 
www.tma.or.th         TMA.Fanclub @tmafanclub

ตดิต่อลงโฆษณำได้ที ่:
คณุวทิยา โทร. 0-2319-7677 ต่อ 253 อเีมล์. wittaya@tma.or.th 
คณุภัณฑริา โทร. 0-2319-7677 ต่อ 170 อเีมล์. phantira@tma.or.th
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Spotlight

เขียนโดย : ชมพูนุท นิตตะโย 
เรียบเรียงโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

การลงทุนที่ยั่งยืนในยุค

	 เคยมีคำ�ถ�มถ�มว่�...ทำ�ไมหล�ยองค์กร	 หรือ
ธุรกิจไม่เห็นต้องทำ�	Branding	มีแค่	Sale	กับ	Marketing	
ก็อยู่กันม�ได้ตั ้งหล�ยปี?.....

 เร�ม�ทำ�คว�มเข ้�ใจกันก่อนว ่�	 Branding	 กับ	 
Marketing	คืออะไร	และมันแตกต่�งกันอย่�งไร	ก่อน
ที่จะขย�ยคว�มต่อไปที่เรื่องของออนไลน์	
 Branding คือ การสร้างตัวตน สร้างเอกลักษณ์ของธุรกิจ ก�าหนด
กนัตั้งแต่คาแรคเตอร ์หา DNA ให้เจอ หลงัจากนัน้จงึเปน็การน�าตวัตน
ที่เจอ ไปท�างานออกแบบต่อ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ โลโก้ 
 Marketing คือ การสร้างยอดขาย ท�าอย่างไรให้สินค้าหรือบริการ
ขายได้ ท�าอย่างไรที่สามารถสื่อสารไปถึงผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
และท�าให้เขาอยากซื้อสินค้าหรือบริการได้ 
 ทั้ง Branding และ Marketing เป็นส่วนที่ส�าคัญพอๆ กัน 
เปรียบเสมือนต้นน�้าและปลายน�้า หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง ส่วนผสม
ของธุรกิจก็ไม่สมบูรณ์ ถึงแม้ว่าหลายองค์กรท่ีเป็น SMEs ใน
ประเทศไทย ไม่เคยท�า Branding หรือ Marketing ก็อยู่ได้มาเป็น 
30-40 ปี เพราะสินค้าเขาขายได้ในช่องทางการขายแบบ Traditional 
มาโดยตลอด แต่สิ่งท่ีเกิดขึ้นของธุรกิจเหล่านี้ คือ เมื่อเจอกระแสของ
โลกออนไลน์ และคู่แข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ก็ต้องหันมา
ตั้งหลักเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ เพ่ือเริ่มต้นสร้าง Branding ให้เป็นที่รู้จัก 

Digital Marketing

ของก�รทำ�ธุรกิจ
(ในโลกออนไลน์)

และอะไร	คือ ท่าไม้ตาย
ให้ยั่งยืน

TASK

SCHEDULE
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 การหันมาท�า Branding จึงกลายมาเป็น 
ค�าตอบ ท่ีช่วยให้ธุรกิจโดดเด่น มีตัวตน และมี
จดุยืน เพราะคูแ่ข่งมาไวมาก โลกเปลีย่นแปลงไว 
ความต้องการของลกูค้าเปลีย่น โดยเฉพาะในโลก
ออนไลน์ที่ทุกคนต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายขึ้น 
สะดวกขึ้น ไม่มีความซับซ้อน และ Real time
 แพลตฟอร์มออนไลน์ คอื โอกาสของธรุกจิ แต่
ก็เป็นเหมือนดาบสองคม ที่ใครๆ ก็ดังและดับได้
เพียงชั่วข้ามคืน ถ้าคุณจะท�าให้ดัง ทุกวันนี้ดังได้
ไม่ยากเลย หากเจอจุดที่ “แปลกและแตกต่าง” 
จากสิ่งที่คู่แข่งหรือตลาดท�า 
 ยกตัวอย่าง เคสคนขายเสื้อผ้าชื่อดัง ท่ี Live 
ขายของแบบแตกต่างอย่างเป็นตัวของตัวเอง  
ท�าให้ได้ผลลพัธ์ 1 ล้านวิวไปครอง และเป็นทีรู่จ้กั
มีชื่อเสียงภายในช่วงเวลาไม่ก่ีวัน สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่อง
ใหม่ ปรากฏการณ์ดงัแบบพลแุตกแบบนี ้มใีห้เห็น
กันมาหลายต่อหลายครัง้ แต่ถ้าคณุอยากให้ธุรกจิ
โตและย่ังยืนในโลกออนไลน์ ดังอย่างเดียวคง
ไม่พอ ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนด้วย  

Spotlight

 มากกว่าลกูค้า คอื สาวก คณุจะต้องท�าให้ลกูค้ากลายมา
เป็นแฟนคลับ และจากแฟนคลับกลายมาเป็นสาวกในที่สุด 
สาวก คือ คนที่ชื่นชอบสินค้า หรือบริการของคุณเป็นอย่าง
มาก ซึง่แน่นอนว่าสนิค้าต้องด ีหรอืสร้างคณุค่าอะไรบางอย่าง
ที่แตกต่าง และไม่ใช่แค่สักแต่ว่าขายให้ได้ คุณยังต้องสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีให้กับพวกเขาด้วย หากคุณสร้างสาวกได้ 
พวกเขายอมซื้อสินค้าหรือบริการของคุณโดยที่ไม่สนใจเรื่อง
ราคา และพร้อมท่ีจะโปรโมท บอกต่อให้กับคนรอบข้างใช้ตาม
โดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าโฆษณาเลยสักบาท 

การท�า Branding  มีข้อดีอย่างไร 

ที่ทำาให้แตกต่างอย่างยั่งยืนในโลกออนไลน์ 
ข้อดีของการทำา Branding

Branding สร้างสาวก 1 

ไปพร้อมๆ กับบุกช่องทางออนไลน์ 
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Spotlight

 Identity เป็นสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุ การสร้างตวัตนขึน้มาได้นัน้ 
จะว่ายากก็ไม่ใช่ จะว่าง่ายก็ไม่เชิง แต่เราเองต้องรู้ให้ครบ
ทุกมิติ ว่าธุรกิจของเรามีจุดเด่นเรื่องอะไร เรื่องไหนเป็นจุด
แข็ง เรื่องไหนเป็นจุดขาย คู่แข่งและสิ่งแวดล้อมในการ
แข่งขนัเป็นแบบไหน อะไรคอืประโยชน์ทีล่กูค้าได้รบัจากเรา 
อะไรคือสิ่งที่คนยอมจ่าย นอกจากน้ีการท�า Personal 
Brand ในยุคนี้ก็เป็นเรื่องส�าคัญ เพราะการเข้าถึง หรือการ
สื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายจะให้ความรู้สึกท่ีมากกว่าการ
สื่อสารผ่านสินค้า หรือบริษัทเพียงอย่างเดียว

 ถ้าเราชัดเจนในตัวตน การท�า 
Branding ทีด่ ีจะช่วยคดักรองลกูค้า
ทีใ่ช่เข้ามาเอง จะมคีนท่ีชอบ และไม่
ชอบสินค้าอย่างชัดเจน การท�า 
Branding จะช่วยสร้างตลาดเฉพาะ 
(Niche Market) ของเราเองข้ึนมาได้ 
เพราะในการท�าธุรกจิเราไม่สามารถ
เลอืกลกูค้าได้ทุกคน แต่เราต้องเลอืก
เฉพาะแค่บางกลุ่มเท่านั้น 

 ธุรกิจที่อยู่มานาน หรือธุรกิจเกิดใหม่หลายธุรกิจ ที่เจอ 
คู่แข่งเข้ามาบุกทั้งจากในไทยและต่างประเทศ เมื่อเจอ
สงครามราคาเข้าไปก็สู้ไม่ได้หากสายป่านไม่ยาวพอ ดังนั้น
การสร้าง Branding จะช่วยให้ลูกค้ารู้จัก จดจ�า และเลือก
เข้ามาหาคุณ โดยที่คุณไม่ต้องลดราคา หรือแม้แต่จะเพ่ิม
ราคา ลูกค้าก็ยินดีที่จะจ่ายเงิน

 การลงทุนสร้าง Branding เปรยีบเสมอืนการว่ิงมาราธอน หาก
เราเลือกตัวตนที่ชัดเจนของธุรกิจ และสื่อสารออกไปให้ต่อเน่ือง 
และนานพอ ลกูค้าจะจ�าได้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลา และเมด็เงนิ
ในช่วงเริม่ต้นจ�านวนหนึง่ แต่ในระยะยาว เมือ่ท�าให้คนรูจ้กั จดจ�า 
และม ีBranding ได้แล้ว ก็จะช่วยประหยัดเวลาในการสือ่สาร และ
ค่าใช้จ่ายทางการตลาดไปได้เยอะ ดังนั้นทางท่ีดี ควรวางแผน 
Budget เอาไว้ล่วงหน้า ควบคูกั่บการท�าแคมเปญการตลาดในโลก
ออนไลน์ ก็จะช่วยให้เห็นผลลพัธ์ได้ดขีึน้  

 การท�า Branding ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ แต่จะเป็นทางเดียวที่จะช่วยให้สามารถอยู่รอดได้
ในระยะยาวกับการแข่งขันของธุรกิจในยุคปัจจบุนั โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ หากเป็น SMEs 
หรอื องค์กร ทีเ่ริม่ต้นอยากท�า Branding ขอให้เริม่ต้นโดยเชค็วิสยัทศัน์และหาตวัตน แต่อย่า
ลมืเชค็ลกูค้าและคูแ่ข่งด้วยว่าเขาเป็นแบบไหน และเชค็การใช้งบการตลาดท่ีเหมาะสม ถ้าเจอ
จดุทีเ่รา “ชนะ” ได้แล้ว ให้เริม่ต้นสือ่สารอย่างต่อเนือ่งและนานพอ ไปสูก่ลุม่เป้าหมาย ควบคูไ่ป
กับการท�าการตลาดไปพร้อมๆ กัน เน้นช่องทางออนไลน์ หรอืจะท�าควบคูกั่บช่องทางออฟไลน์
เลยก็จะย่ิงด ีรบัรองได้เลยว่า...หนทางชนะของธุรกิจอย่างย่ังยืนอยู่ไม่ไกล 

SHOPPING
LIST

CHECK
OUT

PAYMENT

2

4

3

5

Branding ท�าให้ชัดเจนในสิ่งที่เป็น

Branding ช่วยให้เราไม่ต้องท�าสงครามราคา

Branding ดึงดูดลูกค้าที่ใช่  

ถ้�เร�ชัดเจนในตัวตน	 ก�รทำ�	
Branding	 ที่ดี	 จะช่วยคัดกรอง
ลกูค�้ท่ีใชเ่ข�้ม�	จะมคีนทีช่อบ	และ
ไม่ชอบสินค้�อย�่งชัดเจน

Branding ช่วยประหยัดเวลา 
และค่าใช้จ่ายในระยะยาว 
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ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สมาคมการจัดการธุรกิจ 
แห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมมือกับ สำานักงานคณะ
กรรมการการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ จดังาน
สัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2018 
ภายใต้คอนเซปต์ Powering Thailand Competitiveness 
through Digital Transformation โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ 
จากสถาบันไอเอ็มดี ผู้บริหารภาครัฐและเอกชน ร่วม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการยกระดับขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคปัจจุบัน และ 
เปิดมุมมองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเทคโนโลยีที่
ส่งผลกระทบต่อรัฐบาลและภาคธุรกิจ

Competitiveness
เรียบเรียงเนื้อหาจากงานสัมมนา : Thailand Competitiveness Conference 2018

Powering 
Thailand Competitiveness 

through

ศ.อาร์ทูโร บริส (Professor Arturo Bris) 
ผู้อ�านวยการศูนย์ IMD World
Competitiveness Center
บรรยายพิเศษในหัวข้อ Adopting 
Technologyfor National Competitiveness

ติดปีกความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทย ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี

Digital
Transformation

 กล่าวว่า ในปัจจุบันนี้กระแสดิจิทัลเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
ได ้ทุกภาคสว่นจำาเปน็ต้องมกีารปรบัตวัรบัมอืกับการเปลีย่นแปลง
ดังกล่าว ซึ่งโลกในยุคต่อไป ภาครัฐจะต้องรับบทบาทเป็นผู้นำา 
ในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรักษาหรือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
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แขง่ขันของประเทศ โดยภาครฐัในฐานะผูค้วบคมุ
และกำากบัดแูลจำาเปน็ตอ้งเปดิรบัเทคโนโลยีใหม ่
รวมถงึออกกฎหมายมากำากับดแูลเทคโนโลยีทีจ่ะ
เขา้มาใหม ่ไมว่่าจะเปน็สกุลเงนิดจิทิลั เทคโนโลยี
บลอ็กเชน หรอือืน่ๆ ท่ีกำาลงัจะเขา้มา ประเทศไทย
คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ที่เข้ามาได้ สิ่งท่ีทำาได้คือการหาจุดตรงกลาง 
ในการปรับตัวนำาเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งในหลาย
ประเทศที่เปิดรับเทคโนโลยีก็ส่งผลที่ดีต่อการ 
ยกระดับขีดความสามารถของเขา อาทิฮ่องกง 
สิงคโปร์ เป็นต้น

 ในอนาคตเราจะเห็นว่า เทคโนโลยีบล็อกเชน 
จะเข้ามามีบทบาทต่องานบริการสาธารณะมากข้ึน 
ประชาชนจะติดต่องานกับภาครัฐโดยผ่านทาง
คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนของตัวเอง หรือ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนจะลดลง และการ
ทำาหน้าท่ีคนกลางต่างๆ จะหายไป ซ่ึงเร่ืองน้ีถือเป็น
ความทา้ทายของภาครฐัสมยัใหมท่ีจ่ำาเปน็จะตอ้ง
วางกฎระเบยีบการกำากับดแูล เพ่ือควบคมุระบบ
สงัคมและเศรษฐกิจใหเ้ปน็ระเบยีบ ขณะเดียวกัน
ก็ต้องไม่ปิดก้ันเทคโนโลยี พร้อมท้ังสง่เสรมิเอกชน
ท่ีมีความพร้อมให้เขาสามารถเติบโต เป็นแกนหลัก
ของระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

	 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นแล้วในหลาย
ประเทศ	 เช่น	 เอสโตเนีย	 ก็ได้ปรับตัวเป็น
ประเทศดิจิทัลท่ีสมบูรณ์แบบ	 มีการติดต่อ
งานของภาครัฐในรูปแบบออนไลน์ท้ังหมด	
ซึง่ท�าให้ประชาชนได้รบับรกิารท่ีดขีึน้	มีความ
สะดวกรวดเร็ว	 และเพิ่มประสิทธิภาพของ
ประเทศ	ซึง่เอสโตเนียก็เป็นต้นแบบให้รฐับาล
อีกหลายประเทศด�าเนินการตามด้วยเช่นกัน

ดร. คริสทอส คาโบลิส
(Dr. Christos Cabolis) 
Chief Economist and Head 
of Operation IMD

 กล่าวว่า ถึงแม้อันดับความสามารถในการ
แข่งขนัของไทยจะลดลง แต่กราฟความสามารถ
ในการแข่งขันของไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เพราะ 
GDP ของไทยเพ่ิมขึ้นเกือบทุกปี ด้วยแรงเสริม
จากการเติบโตของคนชั้นกลาง

 ส่วนความสามารถทางการแข่งขนัด้านดจิทิลั
ของไทยปีนี้เพ่ิมขึ้นสองอันดับ คือจากอันดับที่ 
41 ในปี 2017 มาที่อันดับที่ 39 โดยคะแนน
ด้านความรู้ และเทคโนโลยีของไทยเพ่ิมขึ้น แต่
คะแนนความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตกลับลดลง

 ดร.คาโบลสิ ชีว่้าจดุแขง็ของไทยคอื อตัราว่าง
งานตำ่า ภาษีตำ่า แรงจูงใจการลงทุนสูง Wireless 
Broadband และ ความเร็วอินเตอร์เน็ทสูง สิ่งที่

 นอกจากนี้  สกุลเงินดิจิทัลก็จะเข้ามามี
บทบาทมากขึ้น ในอนาคตมีความเป็นไปได้ท่ี
แต่ละประเทศจะออกเงินสกุลดิจิทัลของตัวเอง 
หรือการแปลงสินทรัพย์กายภาพเป็นสินทรัพย์
ดิจิทัล ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีพิสูจน์ได้ว่าจะส่งผลทำาให้
ประเทศมคีวามมัง่คัง่มากขึน้ และเมือ่ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็ยิ่งส่งผลต่อการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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ศ.ทอฟิก เจลลาสซี่
(Professor Tawfik Jelassi) 
ผู้เชีย่วชาญด้านกลยุทธ์และ
การบริหารเทคโนโลยี
แห่งสถาบันไอเอ็มดี

การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นดิจิทัลทำาให้บริษัท
มากกว่าครึ่งของ 500 บริษัทที่เคยติดอันดับ  
Fortune สญูหายตายจากไปตัง้แต่ปี 2543 และน่ี
เพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่โลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล

 ยกตวัอย่าง Amazon ใช้พลงัขับเคลือ่นองค์กร
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ไล่ตามติด Apple บริษัท
ที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ศาสตราจารย์ 
ทอฟิก เจลลาสซี ่กล่าวว่า Amazon ซึง่รัง้ตำาแหน่ง
ที่สี่ในฐานะบริษัทท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกด้วยมูลค่า
ตลาด 364 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2016 
กำาลังกวดติด Apple บริษัทที่ ณ ปัจจุบันมีมูลค่า
ตลาดสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่ 9 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ เมื่อ Amazon ใช้เวลาเพียงปีกว่าๆ 
เพ่ิมมูลค่าตลาดจาก 364 พันล้านเหรียญสหรัฐ  
เป็น 799 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขึ้นเป็นอันดับ
สองของโลก หลังจากได้เข้าไป disrupt ธุรกิจ
หลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่วงการบันเทิง 
อสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก การแพทย์ ยา สุขภาพ 
การเงิน ธนาคาร เดินทางท่องเที่ยว และอื่นๆ

 ในปี 2016 บริษัทที่ใหญ่ท่ีสุดในโลกด้วย
มลูค่าตลาดห้าอนัดบัแรกล้วนแล้วแต่เป็นบรษิทัท่ี 
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีข้อมูลคือ Apple, 
 Alphabet, Microsoft, Amazon และ Facebook 
ตามลำาดับ และจากการสำารวจล่าสุดปีน้ี บริษัท 
ทัง้ห้าก็ยังครองตำาแหน่งเดมิยกเว้น Amazon ท่ีโต
แบบทวีีคณูก้าวขึน้สูอ่นัดบัสอง ซึง่แสดงถึงความ
ยั่งยืนในการเติบโตของบริษัทเหล่านี้

	 ัง ั้ ข้อมูลเ ็ สิ่ง ั สิ ู ้ช ะใ การ
แข่งขั ุรกจิ	ข้อมลู ิ มคี่าเหมือ �า้มั ิ  
ี่ยังไม่ไ ้ �ามากลั่

	 ข้อมูล ี่ไ ้รั การวิเคราะห์เชิง �า าย 
มีค่าเหมือ เหมือ อง	 เช่ ข้อมูลเกี่ยวกั  
ู้ ริโภคและ ฤ ิกรรม ู้ ริโภค	เ ็ ้

ต้องปรับปรุง คือ ระบบศุลกากร การขนส่งสินค้า 
ผลผลิตทางแรงงาน การศึกษา สุขภาพ และ 
สิ่งแวดล้อม และต้องเพ่ิมการส่งออกสินค้าท่ีมี 
Value added หรือ สินค้าเทคโนโลยี

 ประเทศที่มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีคือประเทศที่มีประสิทธิภาพการ
ผลิต มีแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตสูง 
และ SMEs มีประสิทธิภาพการผลิตสูง ประเทศ
ที่พร้อมรับ Disruption คือประเทศท่ีมีความ
ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ดี มีความคล่องตัวรวดเร็วใน
การบรหิารธุรกิจ และใช้ Information Technology 
ในส่วนนี้คะแนนประเทศไทยถูกดึงให้ตำ่าเพราะ
เรื่อง e-government และการละเมิดลิขสิทธ์ิ
ซอฟต์แวร์ การปรับปรุงการละเมิดเหล่านี้จะ
ทำาให้ประเทศมีความน่าสนใจในการมาลงทุน 
และดึงดูดคนที่มีความสามารถให้เข้ามาทำางาน

	 สิ่ง ี่ ระเ ศไ ยควร รั รุงคือ	ควรเ ิ่ม
ักษะของ ักงา างเ คโ โลยี ิจิ ัล	

ซึ่งคะแ ของไ ยไม่เ ิ่มขึ้ เลยใ ช่วง	
5	 ี ี่ ่า มา	 แ ่คะแ ้า การ ึกอ รม

ักงา ีมาก	 ร้อม ั้งแ ะว่า ุก ่าย ี่
มีส่ว ไ ้เสียของ ระเ ศ ้อง ั สิ ใจว่า 
ควรเ ิ่มง ระมา ้า การศึกษา	 เ ราะ
การศึกษาเ ็ สิ่ง ี่จะเ ิ่มความสามาร
แข่งขั ของ ระเ ศ

ดร.คริสทอส คาโบลิส
Chief Economist

and Head of Operation IMD

ศ.อาร์ทูโร บริส
ผู้อ�านวยการศูนย์ IMD World

Competitiveness Center

ศ.ทอฟิก เจลลาสซี่
ผู้เชีย่วชาญด้านกลยุทธ์และการบริหาร

เทคโนโลยีแห่งสถาบันไอเอ็มดี

 ผู ้ เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และการบริหาร
เทคโนโลยีแห่งสถาบันไอเอ็มดี กล่าวว่า บริษัทที่
ไม่ปรบัตวัรบัความเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยีมี
หนทางเดินเดียวคือก้าวสู่หายนะ ในยุคปัจจุบัน
ที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแบบทวีคูณ 
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เทคโนโลยีดิจิทัล

 ในวันเดียวกัน ได้มีการอภิปรายหัวข้อ “Powering  
Business Competitiveness through Digitalization  
โดย คุณชวพล จริยาวิโรจน์ ผู้จัดการประจำาประเทศไทย 
อเมซอน เว็บ เซอร์วิส (AWS) ระบุว่า ปัจจุบันเทคโนโลย ี
เข้ามามีบทบาทต่อทุกอุตสาหกรรม ซึ่งธุรกิจยุคใหม่ 
กน็ำาเทคโนโลยมีาปรบัใชใ้นการพฒันาองค์กรของตวัเอง 
เห็นได้ชัดอย่างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ไม่ว่า
จะดา้นเสยีง ภาพ วดีโีอ หรอื ขอ้ความ เพือ่นำามาประยุกต์
ใช้ต่อยอดมาสร้างบริการใหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจ

เพิ่มพลังให้ภาคธุรกิจ
	 ดร.ศักด์ิ	เสกขุนทด	ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	
(องค์การมหาชน)	ระบุว่า บทบาทของสำานักงานฯ คือการยกระดับการ
บริการของภาครัฐ ซ่ึงจะเน้นภารกิจการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงาน
ราชการในการให้บริการประชาชน โดยในเดือนสิงหาคมก็จะยกเลิกการ
ใช้สำาเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านในการติดต่อหน่วยงานราชการ  
ขณะเดียวกันก็จะผลักดันการเปิดข้อมูลภาครัฐให้มากท่ีสุด ซ่ึงปัจจุบันได้
เปิดระบบให้ภาคเอกชนมาเช่ือมต่อ เพ่ือนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และใน
อนาคตทางสำานักงานฯ ได้วางแผนท่ีจะนำาเอกสารหนังสือสัญญาท้ังหมด
ของราชการมาเปิดเผยให้ประชาชนรับรู้ เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงาน  นอกจากน้ีทางสำานักงานฯ ยังร่วมกันวางระบบบริการภาครัฐ
เป็นแบบจุดเดียวครบวงจร (One Stop Service) และการลดข้ันตอนการ
ขอใบอนุญาต ซ่ึงจะเป็นส่วนหน่ึงของการยกระดับความยากง่ายในการ
ทำาธุรกิจ หรือ Doing Business

	 ด้านคุณสุวัฒน์	 มีมุข	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 สถาบัน
นวตักรรมและบ่มเพาะธุรกจิ	(BIIC)	บรษิทั	บางจาก	คอร์ปอเรชัน่	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 เปิดเผยว่า	 บางจากรับรู้เรื่องของการถูกดิจิทัล 
ดสิรปัชัน่มาโดยตลอด จงึจดัตัง้สถาบนันวัตกรรมฯ ขึน้มา เพือ่เป็นมนั
สมองและมองหาแผนธรุกจิสำาหรบัอนาคตของบรษิทั ซึง่ท่ีผ่านมา บรษิทั
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 ใ ฐา ะองค์ก กำากั แูล จะ อ้ง กีา เ ล่ี แ ลงให้สอ คล้องกั กา
เ ล่ี แ ลงของ ู้ ีเ่ก่ี วข้อง และจะ อ้งไ ใ่ห้เ ็ อุ ส ค อ่กา ำาเ ิ
ุ กิจ และส่งเส ิ ให้เกิ กา แข่งขั เส  ี ซ่ึง ก.ล. . ไ ก็้ กีา จั กึอ
ั า กัษะเจ้าห า้ ี ่ข ะเ ี วกั ไ ว้างก อ กา ำางา ให้สอ ั กั คุ
จิิ ลั ากข้ึ  แ จ้ะ อ้งเ ชิญกั ควา เส่ี งจากหลา า้ ก็ า

ดร.ก�าพล	 ศรธนะรัตน์	 ผู้อ�านวยการบริหาร 
ความเส่ียงและธรรมาภิบาลองค์กร	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		
(ก.ล.ต.)	ระบุว่า

างจากไ ้ ลองไอเ ี ุ กิจให ่ๆ  า
โ ลอ  โ เ ็ เจ้าแ ก ี่ ำาเ คโ โล ี

ล็อกเช าใช ้ ่ว กั กา ค ้าขา
ลังงา  ซึ่งจั ือกั ั ิ ใ กา
ลองใช้ห อืกา ลอง ะ ลงังา

แสงแ  โซลา ์ ู ใ ส า ี ำา้ ั ว้   
 อกจาก ี ้  ษิั างจาก งั องหา
ุ กิจสำาห ั อ าค เ ือ่เ ็ อกีแก ุ กิจ
ีจ่ะหา า ไ ใ้ อ าค  ซึง่ข ะ ีก้ำาลงั 

เ ิ ห ้าเ ็ ี่กั โค งกา เ คโ โล ี
ชวี า  และเ คโ โล แี เ อ ี ่ซึง่ าง 

ิษั ฯ ไ ้เข้าไ ลง ุ ใ ิษั ู้ ลิ
เหล่า ี้ ว้

6,300 ษัิ ใหญ่ ี่ ี ั สิ์ ไ ่ ว ี่ ิ เกิ  200 ล้า า  ี กังา เกิ  
200 ค  ซ่ึงก่อให้เกิ  GDP ว กั เกิ  50% ของ ะเ ศ และ  ีSMEs 2.87 
ล้า แห่ง ห อื ุ กิจ ี่ ี ั สิ์ ไ ่ ว ี่ ิ อ้ กว่า 200 ล้า  ี กังา อ้
กว่า 200 ค  แ ใ่ ัง้ 2.87 ล้า แห่ง เี ี ง 700,000 แห่ง ี่ ี ญัชีเคล่ือ ไหว 
ก่อให้เกิ  GDP ะ า ไ ่ งึ 40% ีเ่หลือเ ็ ชาว า 5 ล้า ค วัเ อื  ห อื 
16 ล้า ค  ก่อให้เกิ  GDP ไ ่ งึ 10% ะเ ศไ ไ ่ เี คโ โล ช้ัี สูง 
(Deep Tech ห ือ Deep Technology) เช่  AI, Blockchain, Cloud  
Computing, IoT) อุี สาหก  Software แ ไ่ ค่่อ เ ิ โ   ีHardware 
แ ส่่ว ใหญ่เ ็ กา ลง ุ ของ า่ง ะเ ศ กา จะ ั า Digital Service  
ก็ าก จึงคิ ว่าคว เอาแ สิงคโ ์ ี่เ ล่ี ิศ าง ั าไ สู่กา ำา  
Design Technology และส า้ง ะ เิวศ ีเ่อ้ือ อ่กา ลง ุ ของ า่งชา ิ

อ า่งไ ก็ า  กา ั เ ล่ี ะเ ศให้เข้าสู่ คุ จิิ ลั 
ผศ.ดร.ณัฐพล	 นิมมานพัชรินทร์	 ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	 (DEPA)	 
ไ วิ้เค าะห์ว่าลักษ ะของเศ ษฐกิจไ ี่ ะกอ ว้  

้า  Deep Tech เ าะ อ ี้ ะเ ศ ้องจ่า ค่าลิขสิ ิ์ซอ ์แว ์ 
ขา ลุกา ค้า 2 แส ล้า า อ่  ี จึงเ ็ ี่ ากา ส า้งโค งกา  Digital 
Park ใ ื้ ี ่700 ไ  ่ ีอ่ำาเ อศ ี าชา จังหวั ชล ุ  ีให้เอกช เข้า าลง ุ
เ ือ่ก่อให้เกิ กา ส า้งงา า้ วั ก และเ คโ โล ี  
 อกจาก ีไ้ กำาลังส า้ง Smart Cities ี่ ื้ ี่ างส่ว ของก งุเ ฯ  
3 จังหวั ของโค งกา ะเ ี งเศ ษฐกิจ คือ ชล ุ  ี ะ อง ฉะเชิงเ า ว งึ 

เูก็  เชี งให  ่ขอ แก่  ให้สำาเ จ็ า ใ  ี2021 โ ัง้เ า้ว่า ส า ์ ซิ ี้
อ้ง  ีSmart Economy, Smart Mobility, Smart Energy and Environment, 

Smart People, Smart Living and Smart Governance เีอกช อ า่ง SK, 
Minibare และ IHI เข้า าเส อโค งกา ใ  Smart Cities เช่ ำา Smart 
Lighting, Smart Parking
 แ โ่ค งกา  Smart Cities ีจ้ะไ ส่ำาเ จ็หากไ ่ ี คุลาก า้ ไอ  ี ซ่ึง

ะเ ศไ งัขา อ ู่ ะ า  10,000 ค อ่  ีกา ส า้ง คุลาก ไอ ี ั้
อ้งใช้เวลา จึง คีวา คิ ีจ่ะ ำา คุลาก า้ ไอ จีากเวี า า ำางา

ใ ะเ ศไ  ซ่ึงใ ะเ ็ ี้ งัไ ส่ ุ ควา คิ ว่าจะ ำาไ สู่กา ฏิ ั หิ อื
ไ อ่ า่งไ  งั กีา ก ะเ ็ เ ือ่งของควา แ ก า่ง า้ วั กั อ ู่  
 า ใ แ้ งา  กีา ัง้เ า้ ีจ่ะส า้งแ ล อ ์ ี่ ำาให้ค  500,000 
ค  ไ เ้ข้าสู่กา เ ี ูแ้  “Anywhere Anytime” เช่  Chat Bot ีส่อ  

าษาจี  สอ ชาว าเ ื่อง ลูกข้าว Coding Thailand Website ี่ส ้าง
ห้องเ ี ออ ไล ์ ส ้าง ักเ ี ั ์ุ ิจิ ัล โ ไ ้ ั กา ส ั ส ุ จาก 

ษัิ ใหญ่อ า่ง Google, Microsoft โ ให้แ งจูงใจ า้ าษี ส า้ง ษัิ
ี่เ ็ ิจิ ัล 25,000 แห่ง ีชุ ช ิจิ ัล ซ่ึงสา า ำาเ คโ โล ี าหา 
า ไ  ้เช่  กา ำาเงิ ุ ห ู่ า้ าซ้ือเสา Lora Network เ ือ่หา า ไ จ้าก 
กั อ่งเ ี่ วเ ็ ้
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เรียบเรียงเนื้อหาจากงานสัมมนา : Thailand Competitiveness Conference 2018

 Joining in panel discussion about enhancing  
national competitiveness, were experts from the 
International Institute for Management Development 
(IMD) and from both the public and private sectors, 
all of whom shared different perspectives about the 
change of technological structures which may have 
an impact on government and business.

Powering 
Thailand Competitiveness 

through Digital
Transformation

Cited from the Thailand Competitiveness 
Conference 2018
In July 2018, the Thailand Management Association 
in co-operation with the Office of the National 
Economic and Social Development Board hosted  
a Thailand Competitiveness Conference 2018 on  
Powering Thailand’s Competitiveness through Digital 
Transformation. 
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Professor Arturo Bris, Director of IMD World
Competitiveness Center delivered a special presentation 
on Adopting Technology for National Competitiveness.

 In his speech, Professor Bris noted that 
digital trends were rising and becoming  
unavoidable.  It is necessary for all sectors 
of the economy to adapt to such trends noting 
that the public sector must play an important role 
as a leader in technological transformation to 
maintain or enhance national competitiveness. 
 

 Due to the rise of digital trends, it is  
inevitable that Thailand will need to adopt and 
explore new and emerging technologies 
while other countries, for example Hong Kong 
and Singapore, have already demonstrated 
positive results for national competitiveness 
that can be generated by embracing new 
technologies. 

 It also seems predictable that block-chain 
technology will play a greater role in delivering 
public services as it has the potential to allow 
citizens to make contact via personal 
computers or smart telephones, which will in 
turn decrease costly and time-consuming 
human interaction and the use of agent services.  
 Governments should see such developments 
as a challenge that may require them to enact 
new laws and regulations, while not blocking 
new technologies, keep social and economic 
systems running properly, as well as supporting 
private sector growth as a core element  
of the nation’s economic system. 

 In the near future, it does seem a possibility, 
if not a probability, that some countries may 
issue their own digital currencies or transform 
physical assets into virtual assets. Such 
transformations might enable countries to 
increase their prosperity, leading to better 
social and economic conditions and enabling 
them to become more globally competitive.

 Many countries have already begun  
to	 introduce	 e-government.	 Estonia,	 for	 
example,	 has	 become	 a	 more	 digitally	 
enabled	society,	where	interactions	between	
people and the government occur on an  
on-line	digital	platform,	providing	faster	and	
better public services and leveraging  
economic potential

 By being responsible for regulation and 
compliance, the government needs to adopt 
new technologies and be active when  
developing and implementing new laws 
which directly regulate new technologies 
ranging from digital currency, block-chain 
technology to other emerging technologies 
that the nation may have to adopt.  
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Professor Arturo Bris
Director of IMD World

 Competitiveness CenterCenter

Dr Cristos Cabolis, Chief 
Economist and Head of 
Operations at IMD

 noted that despite the decline in  
Thailand’s global competitiveness there is 
clear potential for Thailand’s competitiveness 
grow as GDP increases largely due to the 
expansion of the middle class.  

 This year, Thailand was ranked #39  
in digital competitiveness, rising from #41  
in 2017. This appears to be due to  
improvements in Thailand as a knowledge 
economy, but importantly future readiness 
appears to be declining.

 According to Dr Cabolis, Thailand’s 
strengths were low rates of unemployment, 
low tax rates, high investment incentives,  
the availability of wireless broadband and 
high-speed internet connectivity. Many 
things remain to be improved however,  
including Thailand’s customs systems, 
freight, labour productivity, education, 
health-care and the environment.  Thailand 
also needs to actively consider increasing 
the extent of value-added exports including 
commodities and technology-related goods. 

 It is argued that countries that are  
increasingly future-ready, via their  
preparedness to exploit technological  
transformation, will benefit from higher levels 
of productivity and efficiency, notably for 
small to medium sized enterprises.

 Countries that are better prepared for 
disruption tend to be more flexible and  
adaptive when managing businesses and 
utilising information technologies. Thailand 
scores lower in these factors due to the  
persistent infringement of software licenses 
and lack of e-government. It is widely  
believed that reducing the incidence of  
software copyright and license violation will 
help promote the investments Thailand 
needs to attract.

 Further improvements Thailand needs to 
consider,	 according	 to	Dr	Cabolis	 are	 the	
digital	and	technological	skill	set	of	its	labour	
force,	 where	 scores	 have	 remained	 
unchanged	 over	 the	 past	 five	 years,	 but	
where	there	is	clear	potential	for	far	higher	
levels	of	achievement.	 	Dr	Cabolis	 further	
suggested that Thailand needs to consider 
increasing	its	education	budget,	as	education	
is	 seen	 as	 an	 essential	 foundation	 for	 
increasing	global	competitiveness.

Dr Cristos Cabolis
Chief Economist and 

Head of Operations at IMD

Professor Tawfik Jelassi
who specialises in strategy 

and technology management at IMD
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 It is probably no surprise that the world’s 
largest five companies by market  
capitalisation in 2016, were those increasingly 
using information technologies, comprising 
Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon and 
Facebook, respectively. More recent  
records show no change in this order of 
market capitalisation, save for Amazon 
which moved to second in 2018, from fourth 
in 2016.  Collectively, these results indicate 
a compelling pattern of consistent growth 
for these five companies in particular.

Professor Tawfik Jelassi,
Strategy And Technology 
Management Specialist 
At IMD

 indicated that in his view, enterprises 
failing to adopt adaptive attitudes were 
simply facing a disastrous future.  It was 
also his view that since the advent of  
global technological transformation in 
2000, more than half the Fortune 500  
global companies have collapsed or are 
facing potential collapse.

 A clearer picture emerges, from the 
example of Amazon which increasingly 
utilises digital technology for its business 
operations. In 2016, Amazon ranked fourth 
in world’s market capitalisation with a value 
of $US 3.64 billion, following Apple the 
company with the world’s greatest  
capitalisation at $US 9.0 billion.  In less 
than two years, Amazon almost doubled 
its market capitalisation, from $US 3.64 
billion to $US 7.99 billion, placing it second 
in global market capitalisation. Amazon 
achieved this by entering new domains 
including entertainment, real estate, retail, 
medicines, pharmaceuticals, finance, 
banking and travel.

 This seems to add strength to the 
hypothesis	that	utilising	information	is	a	
key	factor	 in	business	competitiveness,	
and	survival.		Here,	it	is	possible	to	draw	
an	analogy	between	raw	data	and	crude	
oil,	 while	 predictive	 analytics	 further	 
refines	the	product,	and	adds	considerable	
value	 by	 focussing	 on	 consumer	 
behaviour	among	other	things.			

18
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Digital technology :
empowering the business sector 

At the same Conference, 
a panel discussion on Powering 
Business Competitiveness  
through Digitalization, among 
important points made by 
Mr.Chawapol Jarivawiroj, 
Country Manager - Thailand 
at Amazon Web Services, 
is the need for industry to 
adopt new technologies 
including visual and audio 
artificial intelligence to improve 
performance and outcomes.

Dr	Sak	Segkhunthod,	President	and	chief	executive	of	the	Digital	 
Government	Development	Agency	stated that it had been established for 
the purpose of better public services focussed more on integrating  
information across all government sectors.  By way of example, in August 
2018, the government aims to cease having to use copies of individual 
identity cards and house registration when people contact government 
agencies.  
 Meanwhile, government information will be accessible to the private 
sector which will be able to employ this for quite different purposes. The 
government also plans to increase management transparency and  
enhance the principle of having a one-stop-shop for services which will 
reduce time-consuming procedures and ease time and other pressures.

Mr	Suwat	Meemook,	Executive	Vice	President	at	the	Bangchak	
Initiative	and	Innovation	Center,	Bangchak	Corporation	Public	Company	
Limited, noted that Bangchak had recognised digital disruption, and  
established the Center to seek ways that could help develop the business 
further.  Thus far, Bangchak has exploited different new business ideas, 
being the first energy supplier to adopt block-chain technology for its 
energy-trading platform.  In addition, by co-operating with small businesses, 
Bangchak has installed solar roof-top panels at service stations, and is 
continuing its investments in bio-technology and battery projects.
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Economy	 Promotion	 Agency	 noted that  
Thailand’s economy comprises 6,300 large 
companies with total assets of not more than 
Thb 200 million, excluding land, with more 
than 200 employees, generated accumulated 
GDP of more than 50 per cent of the Thai 
economy.  While, there were also 2.87 million 

small to medium enterprises, the assets of 
which excluding land did not exceed Thb 
200 million, and which employed fewer than 
200 persons. Of these small to medium sized 
enterprises, only 700,000 had transactions 
which together contributed less than 10 per 
cent to Thailand’s GDP.
 Importantly, deep or advanced technologies 
including artificial intelligence, block-chain, 
cloud computing or the Internet of things, 
were not widely implemented across Thailand. 
The growth rate of the Thai software industry 
was considered to be low, while hardware 
was mainly supplied by overseas companies 
and corporations.  
 Taken together, and in combination, 
these factors tend to make it difficult for  
Thailand to more fully develop digital services. 
It is argued that Thailand needs to look closely 
at Singapore which is something of a role 
model for design technology development 
and establishing an eco-system which attracts 
more investment in deep technology.
 The 700 rai Digital Park in Sriracha  
District, Chonburi Province was built to boost 
private sector investment and foster innovative 
and technological employment, while  
recognising that Thailand currently pays of 
Thb 200 million yearly for software license 
fees 

 Integrating the Smart Economy, Smart 
Mobility, Smart Energy and Environment, 
Smart People, Smart Living and Smart  
Governance, Thailand’s Smart Cities Project 
was expected to be fully implemented within 
2021 in parts of the Bangkok metropolitan 
area, as well as Chonburi, Rayong and  
Chachoengsao, known as the Eastern  
Economic Corridor, and Phuket, Chiang Mai 
and Khon Kaen. Private companies, such as 
SK, Minebea and IHI have proposed Smart 
Lighting and Smart Parking projects in the 
Smart Cities premises. 
 Importantly, it will be impossible for the 
Smart Cities Project to be accomplished 
without competent information technology 
staff, something where Thailand had a short-fall 
of nearly 10,000 per year. Since it takes time 
to develop a skilled information technology 
workforce, consideration has been given to 
recruiting Vietnamese information technology 
staff to work in Thailand. However, this has 
not yet been confirmed and discussions 
about cultural and other differences are still 
to be resolved.  

	 Thailand	is	currently	considering	a	platform	
supported	by	Google	and	Microsoft,	allowing	
500,000	 people	 to	 enter	 into	 anywhere,	
anytime	learning	could	be	used.		For	example,	
using	 the	 ChatBot	 Thailand	 web-site	 
programme	to	teach	the	Chinese	language,	
rice	 growing	 or	 even	 coding	 could	mean	
providing	online	classrooms.	The	Royal	Thai	 
Government	promoted	the	project	with	 tax	
incentives	 to	 initiate	 more	 than	 25,000	 
digital-based companies and communities 
which	were	capable	of	earning	an	 income	
from	 technology.	The	community	can	also	
use city capital by investing in a long-range 
network	 to	 gain	 domestic	 incomes	 from	
tourists,	for	instance.	

Dr	 Kumpol	 Sontanarat,	
Director,	 Organisation	
Risk	 Management	 and	
Governance	Development	
of	 the	 Office	 of	 the	 
Securities	and	Exchange	Commission noted 
that as a regulator, the Commission is  
committed to amend rules and regulations to 
be consistent with enabling transformations, 
ensuring that regulations will not become 
barriers to business operations as well as 
enhancing competitive freedom in the  
market. Training and seminars had been 
provided to Commission staff, and a  
framework has been developed recognising 
that Thailand is in a digital era, and must 
address different areas of risk with  
confidence and certainty.

 Assistant Professor 
Dr	 Nuttapon	 Nimman-
phatcharin,	 President/
CEO	 of	 the	 Digital	 



5



22

ASEAN View

เขียนโดย ชลภัทร
เรียบเรียงโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
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ขยับรับยุคดิจิทัล

 ในยุค 4.0 นอกจากดิจิทัลจะเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ทุกคนต้องท�าความ
เข้าใจและปรับตัวให้ทันแล้ว ยังกลายเป็นอีกทักษะส�าคัญเพ่ือให้
สามารถอยู่รอดได้ในโลกปัจจุบันท่ีไม่หยุดน่ิง ใครที่มองเห็นโอกาส
และปรับก่อนก็จะเป็นผู้ได้เปรียบ แต่หากใครที่ยังยึดติดกับความคิด
หรือความส�าเร็จรูปแบบเดิมๆ จนปรับตัวไม่ทันก็จะอยู่ยากข้ึน 
เพราะตอนน้ีโลกได้เปลี่ยนไปสู่ยุค “ปลาเร็วกินปลาช้า” ไม่ใช่ “ปลา
ใหญ่กินปลาเล็ก” อีกต่อไปแล้ว
 ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกท่ีมีไลฟ์สไตล์แบบ  
คนเมืองมากข้ึน รวมทั้งการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนที่
สะดวกและง่ายขึ้นล้วนตอกย�้าความส�าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล 
ปรากฏการณ์เหล่านี้จึงสนับสนุนให้ธรุกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างก้าว
กระโดด ซึง่นัน่ย่อมส่งผลกระทบต่อธุรกจิค้าปลกีอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้
 ทัง้น้ีในอาเซยีนจนีนบัเป็นตวัอย่างในการปรบัตวัของธุรกิจค้าปลกี
แบบดั้งเดิมที่ปรับตัวเข้าสู่การค้าออนไลน์ (อีคอมเมิร์ซ) ได้ชัดท่ีสุด 
โดยในปี 2560 มลูค่าการค้าออนไลน์ของจนีประมาณการณ์อยู่ที ่26.5 
ล้านล้านหยวน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 15.22% ซึ่งการเติบโต
นี ้ท�าให้เกิดการค้าปลกีรปูแบบใหม่ๆ ทีม่ช่ีองทางหลากหลาย เช่น การ
ประสานช่องทางการค้าทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์เข้าให้เข้ากับ
พฤติกรรมของผู้บริโภค

ค้าปลีกอาเซียน
	 เมือ่กระแสโลกเปลีย่น	ท�ำให้ธรุกจิไม่ว่ำจะขนำดเลก็หรอื
ใหญ่ต่ำงต้องปรบัตวัตำมให้ทเัพือ่ให้อยูร่อดต่อไปได้	เช่น
เดียวกับธุรกิจค้ำปลีกแบบดั้งเดิมที่ต้องเริ่มขยับตัวเพื่อ
ก้ำวให้ทนัโลกยคุดจิทิลั	เพรำะยงัมผีูป้ระกอบกำรค้ำปลกี
หลำยรำยที่มีมุมมองและควำมคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ดิจิทัลในทำงที่ผิด	 โดยเฉพำะกำรคิดว่ำมันเป็นเพียงแค่
กระแสที่ผ่ำนมำแล้วผำ่นไป

$

	 เมื่อโลกธุรกิจก้ำวสู่ยุคอินเตอร์เน็ต
ของทกุอยำ่ง	(IoT)	กำรคำ้ปลกีออนไลน์
จึงถูกหยิบมำใช้เป็นโมเดลเพื่อสร้ำง
ควำมยั่งยืนให้กับธุรกิจในยุคดิจิทัล
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 ปัจจุบันจึงเห็นว่าร้านค้าปลีกส่วนใหญ่ใน
จีนจะมีออฟชั่นเสริม นอกจากผู ้บริโภคจะ
สามารถเข้ามาเลือกซื้อของภายในร้านได้แล้ว 
ยังสามารถสัง่ซือ้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดย
ร้านค้าปลกีเหล่าน้ันจะจดัส่งสนิค้าตามออเดอร์
ให้ถงึมอืผูบ้รโิภคภายในวันทีท่�าการสัง่ซือ้สนิค้า
เลยทีเดียว กลายเป็นกลยุทธ์ส�าคัญในการท�า
ธุรกิจค้าปลีกท่ีผสานเข้ากับโลกออนไลน์ ซึ่ง
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้อย่างทันท่วงที และเป็นการปรบัตวัของธุรกิจ
ค้าปลีกดั้งเดิมให้ก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัลและ
อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
 อย่างไรก็ดี การปรับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์ 
ไม่ใช่มีเพียงการค้าปลีกแบบดั้งเดิมรายเล็กๆ 
เท่าน้ัน แต่ห ้างค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิร ์น
เทรด) เองก็มาปรบัตวัเพ่ือให้ทันกระแสโลกเช่น
กัน โดยมีการลงทุนสร้างแพลตฟอร์มการค้า
ออนไลน์ในรูปแบบของตัวเอง รวมท้ังการร่วม
มอืกับพันธมติรทีเ่ป็นแพลตฟอร์มมาร์เกต็เพลส
ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าและ
สื่อสารกับลูกค้าโดยตรง

หำกใครท่ียังยึดติดกับควำมคิดหรือควำมส�ำเร็จ 
รปูแบบเดมิๆ	จนปรบัตัวไม่ทนักจ็ะอยูย่ำกขึน้	เพรำะ
ตอนนี้โลกได้เปลี่ยนไปสู่ยุค	 “ปลำเร็วกินปลำช้ำ”	
ไม่ใช	่“ปลำใหญ่กินปลำเล็ก”	อีกต่อไปแล้ว
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 เมื่อโลกธุรกิจก้าวสู ่ยุคอินเตอร์เน็ตออฟ
ธิงค์ (IoT) การค้าปลกีออนไลน์จงึถูกหยิบมาใช้
เป็นโมเดลเพ่ือสร้างความย่ังยืนให้กับธุรกิจใน
ยุคดิจิทัล เช่น บริษัทผู้ผลิตสินค้าอปุโภคบรโิภค
รายใหญ่ระดับโลกอย่าง ยูนิลีเวอร์ ที่ท�า
เทคโนโลยีดจิทัิลทีส่ามารถวัดปรมิาณการใช้น�า้
ส�าหรับล้างจาน และมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนหากมี
การใช้น�้าในปริมาณมากเกินไปในแต่ละระดับ 
ช่วยลดการใช้น�้าและรักษาสิ่งแวดล้อมได้มาก
ขึ้น ขณะที่แบรนด์ก็ได้ภาพลักษณ์สินค้าที่ดี
ไปด้วยในสายตาผู้บริโภค ซึ่งต่างจากโมเดล
สร้างความย่ังยืนในรูปแบบเดิมๆ ท่ีจะเน้น
สร้างก�าไรให้กับผู้ถือหุ้นเป็นหลัก 
 ส�าหรบัปัจจยัทีแ่บรนด์สนิค้าและธุรกิจค้าปลกี
ต่างๆ หนัมาให้ความส�าคญักับการท�าการตลาด
และการค้าออนไลน์มากข้ึน เพราะแนวโน้ม
อปุกรณ์ทีเ่ชือ่มต่อกับอนิเตอร์เนต็ออฟธิงค์ (IoT) 
มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2568 จะมีประมาณ 
1 แสนล้านชิ้น โดยเข้าไปมีอิทธิพลต่อชีวิตของ
ผู้คนจ�านวนมากขึ้น 
 สอดคล้องกับข้อมูลทิศทางการใช้อินเตอร์-
เน็ตออฟธิงค์ (IoT) ทั่วโลกที่คาดการณ์ว่า ในปี 
2568 การใช้จ่าย IoT ทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 63 
ล้านล้านบาท และสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจโลก 
315 ล้านล้านบาท ส�าหรบัไทยคาดว่าการใช้จ่าย 
IoT อยู่ที่ประมาณ 5 แสนล้านบาท ขณะที่สร้าง
มูลค่าต่อเศรษฐกิจ 3 ล้านล้านบาท
 ดังนั้นธุรกิจควรเริ่มศึกษาและพัฒนาธุรกิจ
ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างความ
ย่ังยืนให้กับธุรกิจ เพราะเทคโนโลยีดิจิทัล
นอกจากจะช่วยเพ่ิมยอดขายให้ธุรกิจ เนือ่งจาก
สามารถขายของให้ใครทีไ่หนก็ได้บนโลกใบนีไ้ด้
แล้ว ยังช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการ 
ด้านโลจิสติกส์ได้อีกด้วย

	 ฉะน้ันหากธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมสามารถเปลี่ยนความคิดและมุมมองการท�าธุรกิจ
แบบเดิมๆ	ออกจากกรอบมาเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล	แล้วหยิบข้อดีของเทคโนโลยีมาใช้
เป็นเครื่องมือในการท�าธุรกิจ	นอกจากจะช่วยสร้างโอกาสเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เพิ่ม
ขึ้นแล้ว	ยังท�าให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในกระแสดิจิทัลดิสรัปชัน	(Digital	
disruption)	เพราะต้องไม่ลืมว่า	กลุ่มคนท่ีมีพลังอ�านาจซื้อในโลกอนาคตจะเป็นกลุ่มคน
เจเนอเรชั่นวายและซีที่มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตผูกพันเทคโนโลยีดิจิทัล

	 ดังนั้นธุรกิจควรเริ่มศึกษำและ
พั ฒ น ำ ธุ ร กิ จ ใ ห้ ส ำ ม ำ ร ถ ใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมำสร้ำงควำม
ยั่งยืนให้กับธุรกิจ	 เพรำะเทคโนโลยี
ดิจิทัลนอกจำกจะช่วยเพิ่มยอดขำย
ใหธ้รุกจิ	เนือ่งจำกสำมำรถขำยของ
ให้ใครที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ได้แล้ว	
ยังช่วยลดต้นทุนในกำรบริหำรจัดกำร 
ด้ำนโลจิสติกส์ได้อีกด้วย



26

ASEAN View

 However, greater flexibility and adaptation 
and being open to adopting new technologies, 
appears to create better possibilities for 
entrepreneurs to survive the Digital 4.0 era 
in Thailand.  It seems increasingly clear that 
those who cling to the same patterns of 
success will be hard-pressed to survive in 
the face of increasing competition.  This is 
because the business world has seemingly 
turned from “big fish eat little fish” towards 
an approach where “fast fish eat slow fish” 
instead. 

 Consumer’s behavior plays an important 
role in compelling change causing speedy 
transformat ions among successful 
businesses. It does seem that globally, 
consumers are tending to live what can be 
described as more urban lifestyles with 
relatively easy access to the Internet via 
smart telephones and other devices, 
emphasing the significance of digital 
technologies in today’s global economy.  
The extensive growth in e-commerce 
inevitably has a significant impact on retail 
businesses.  
 A clearer picture emerges when looking 
at China, where traditional retailers largely 

appear to have adapted and transformed 
business platforms to adopt e-commerce.  
China’s on-line commercial value in 2016 is 
estimated at CNY 26.5 million, growing by 
15.22 per cent from 2015.  It also appears 
that such growth has led to omni-channel 
or a combination of off-line and on-line 
commercial platforms to better fit with 
consumer behaviour.
 Omni-channel approaches better 
facilitate customer shopping as they can 
select goods at both physical and on-line 
stores.  With the latter, retailers are able to 
deliver goods to the customers on a daily 
basis.  The strategy of using both off-line 

ASEAN:
the need for retailers
to adapt to digital technologies

	 In	 -	 ever-evolving	 business	
competition,	all	enterprises	including	
traditional	retailers	need	to	change	
if	they	are	to	survive	in	the	digital	
era.		This	is	because	many	retailers	
appear	to	mistake	digital	technology	
as	nothing	more	than	a	temporary	
addition	 to	 the	 mainstream	 and	
refuse	to	adopt	it.

Written by Chonphat
Arranged by Thailand Management Association
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Following	the	arrival	of	the	Internet	
of	 things,	on-line	 retailing	 is	 now	
widely	 recognised	 as	 a	model	 of	
sustainable	business	success	in	the	
digital	era.
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platforms and on-line technologies is able 
to offer prompt responses to consumer 
demands and appears better able to 
sustain retail business. 
 It appears that more broadly, retailers 
among other businesses need to adapt and 
keep pace with what is rapidly becoming 
the global mainstream.  Increasingly, 
successful businesses are those that have 
developed their own on-line methods, while 
at the same time co-operating with other 
businesses to communicate with customers 
and supply goods direct to the consumer.
 Following the arrival of the Internet of things, 
on-line retailing is now widely recognised 
as a model of sustainable business success 
in the digital era.  An example is found in 
the experience of Unilever a global consumer 
goods manufacturer. Unilever has developed 
technology to measure water usage in 
dishwashers, with a censor that emits 
warnings if too much water is being used.  
This technology was created not only to 

provide environmental gains, but help boost 
a positive image of the Unilever brand from 
a consumer perspective as one that is 
caring and not only driven by the need to 
make a profit.  
 It has been predicted that by 2025, more 
than 100 billion electronic devices will be 
connected to Internet of things, something 
that appears very likely to have an increasing 
influence on people’s life-style and choices.  
The pervasiveness of the Internet of things 
provides a very substantial impetus for 
brands and retailers to begin developing 
and implementing on-line marketing if they 
have not already done so.
 In parallel with this expected growth, the 
value of the Internet of things is predicted 
to be THB 63 trillion, generating some THB 
315 trillion profit for the world’s economy. 
For Thailand, about THB 500 billion is 
estimated to be spent on the Internet of 
things generating value of THB 3 trillion 
profit to the Thai economy.  

ASEAN View

 For the reasons noted earlier, the 
suggestion is that retailers need to learn 
and adapt to an increasingly globalised, 
technology-driven world, where on-line and 
other platforms can be used to diversify and 
strengthen business success.  In addition 
to boosting potential sales and turn-over, 
allowing consumers to search and shop any 
time and any where, may help reduce 
transport, logistics and related costs.
 It	 is	probably	not	an	exaggeration	
to	 suggest	 that	 by	 adopting	 information	
technologies,	retailers	will	be	better	placed	
to	increase	the	value	and	sustainability	of	their	
businesses	over	time.		Retailers	also	need	
to	be	mindful	that	the	purchasing	power	of	
the	so-called	Generation	Y	and	Generation	Z	
consumers,	will	be	increasingly	harnessed	
via	digital	means.

This	 is	 because	 the	 business	 world	 has	 seemingly	
turned	 from	 “big	 fish	 eat	 little	 fish”	 towards	 an	
approach	where	“fast	fish	eat	slow	fish”	instead.	
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Management Trends
เรีย เรียงเ ื้อหาจาก งา สัมม า Thailand ICT Management Forum 2018 by TMA

Realizing

	 Digital	Distribution	เทคโนโลยีที่ได้ยินมาตลอด	2	ปี	
มาถึงตอนนี้อยากให้มองเรื ่องของ	Disruption	 is	 the	
new	 normal…	 It’s	 time	 to	 put	 smart	 to	 work	 
ซึ่งปัจจุบันนี้ซีอีโอบริษัทยักษ์ใหญ่เปลี่ยนตัวเองจาก	
Disruption	เป็น	Disruptor	แล้ว

 คุ รร สิรี อมา ยกุล กรรมการ ู้จั การใหญ่ ริษั  ไอ ีเอ็ม 
ระเ ศไ ย จ�ากั  กล่าวว่า างไอ ีเอ็มไ ้เคย �าการส�ารวจความคิ

เห็ ของ ู้ ริหารองค์กร ใ  112 ระเ ศ ใ  20 อุ สาหกรรม ว่า 
ัญหาการ ูก ิจิ ัล ิสรั ชั่ ั้   ไม่ใช่เรื่อง ี่ ่าเ ็ ห่วง หากองค์กร ั้

มีการ รั วั รรมองค์กร รั วิ ีการ �างา  และมีการเ รียม ร้อม
ว้ยการจั ัง้ า่ย วั กรรมข้ึ มา แูล  ซึง่จาก ลการศกึษา ว่า รุกิจ

ส าร์ อั ั้ ไม่มกี�าลงัมาก อ ีจ่ะไ สิรั ฯ รายใหญ่ แ ใ่ างกลั กั  
องค์กรใหญ่ ่างหาก ี่จะเ ็ ู้ ี่ไ ิสรั ฯ ุรกิจอื่
 “ใคร ี่กลัว ิ เ คส าร์ อั มา ิสรั ุรกิจ ้อง อกเลยไม่ ้องห่วง 
แ ่ให้ห่วงรายใหญ่ ้วยกั เอง เ ราะข้อมูล ี่ช่วยเ ิ่มขี ความสามาร
ใ การแข่งขั กว่า 80% อยู่ใ องค์กรใหญ่ ไม่ใช่ข้อมูล ี่หาไ ้
อิ เ อร์เ ็  ซึง่การแข่งขั ใ ยุ จิิ ลั ั้ มกีารกระโ ข้ามอุ สาหกรรม
ไ ้ง่าย ัจจุ ั ู้ ริหารแ งก์ยักษ์ใหญ่ างรายยัง อกว่าคู่แข่งของเขา
ไม่ใช่ ิ เ คแ เ่ ็ รุกิจ าง า้ โ รคม าคม เ ราะเขามี ร้อม ัง้เงิ

ุ และองค์ความรู้ าง ้า ิจิ ัล” 

Digital
Thailand

ในยคุดจิทิลั	เราจะเห็นความรว่มมอืแบบ
ข้ามอุตสาหกรรมที่ง่ายขึ้น	ซึ่งการมอง
หาพันธมิตรภายนอกมาต่อยอดธุรกิจ	
หรอื	แมก้ระทัง่การรว่มมอืกบัคูแ่ขง่	เพือ่
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
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Management Trends

 นอกจากนี้ Wallmart ก็ใช้ Blockchain เพื่อพัฒนาระบบ Supply 
Chain ในการควบคุมคุณภาพสินค้า ทาง IBM ประเทศไทยก็ได้พัฒนา 
Letter of Guarantee จากระบบ Blockchain เมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมาซึ่ง
ช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการได้มาก ซึง่ม ี14 ธนาคารและ 7 องค์กร
รัฐและเอกชนเข้าร่วมใช้ จ�านวนผู้เข้าร่วมก็ได้เพ่ิมทวีคูณ ไทยมีความ
ก้าวหน้าในการรับเทคโนโลยี เช่นที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเป็น 
โรงพยาบาลแรกที่มีพยาบาลเป็นหุ่นยนต์ โรงแยกก๊าซใช้เทคโนโลยี IoT 
เพ่ือเตือนเมื่อระบบมีปัญหา พร้อมบอกวิธีแก้ปัญหาตามล�าดับซึ่งช่วย
ลดระยะเวลาของการผลติ ส่วน PTT ใช้ AI วัตสนัมาท�า Letter of Credit 
ซึ่งลดเวลากระบวนการจากหลายวันเหลือเพียงไม่ก่ีชั่วโมง กระทรวง
ยุติธรรม และกระทรวงคลังก็เป็นหน่วยราชการท่ีใช้เทคโนโลยี ภาค
ธนาคารก็มีการปรับตัวมากขึ้น มีการใช้ AI มารักษาความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ และในภาคการเกษตรมกีารใช้ Cognitive Farming ในการปลกู
มันส�าปะหลัง 

 ส�าหรับการเตรียมตัวรับมือส�าหรับโลกเศรษฐกิจดิจิทัล อันดับแรก 
องค์กรต้องมองหาโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ของตัวเอง ซึ่งสามารถท�าได้ด้วย
การตั้งแผนกนวัตกรรมของตัวเอง หรือร่วมมือกับสตาร์ทอัพท่ีมีไอเดีย
ดี น�ามาผสานเข้ากับเงินทุนและข้อมูลที่องค์กรมี สร้างโมเดลธุรกิจ
ใหม่ๆ ขึ้นมา รวมไปถึงจะต้องน�าเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม มาปรับใช้ใน
ธุรกิจ
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Big Data
Block ChainIOT

Management Trends

 นอกจากน้ี ยังมเีรือ่งการสร้างพ้ืนท่ีให้กับคนรุน่ใหม่ หรอืน�าคนรุน่ใหม่
ท่ีมีความสามารถเข้ามาท�างานในองค์กร รวมถึงเปิดพ้ืนที่ให้กลุ่มคน
เหล่านี้แสดงความคิด  หรือการมองหาพาร์ทเนอร์ทางกลยุทธ์ เพราะใน
ยุคดจิทิลั เราจะเหน็ความร่วมมอืแบบข้ามอตุสาหกรรมท่ีง่ายขึน้ ซึง่การ
มองหาพันธมิตรภายนอกมาต่อยอดธุรกิจ หรือแม้กระทั่งการร่วมมือกับ
คู่แข่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
 “การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล หัวหน้าองค์กรจะเป็นคนส�าคัญในการ
เข้ามาตัดสินใจว่าจะน�าพาธุรกิจไปในทิศทางใด อาจจะน�าเทคโนโลยี
แพลตฟอร์มมาประยุกต์ใช้ อย่าเพ่ิงไปคดิถึงเรือ่งการสร้างอะไรทีย่ิ่งใหญ่ 
เปลี่ยนโลก เพียงแต่คิดว่าเราหาเทคโนโลยีที่มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท�างาน แค่นั้นก็เพียงพอต่อการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้ว” 

 คุณพรรณสิรีกล่าวเสริมอีกว่า นอกจากการน�าเทคโนโลยี
แพลตฟอร์มมาใช้แล้ว  การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างปัญญา
ประดษิฐ์ (AI) , บิก๊ดาต้า  คลาวด์คอมพวิติง้  ไอโอที  และ สมาร์ท 
ดีไวซ์ มาเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน ทั้งในเรื่องการ
วเิคราะห์ข้อมูล หรอื การเชค็อพัระบบการท�างาน ลดต้นทนุ กเ็ป็น
สิ่งที่จ�าเป็นเช่นกัน
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สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จดังานสมัมนา Thailand 
Competitiveness Conference 2018 ภายใต้หวัข้อ Powering Thailand 
Competitiveness through Digital Transformation เชิญผู้เชี่ยวชาญ
จากสถาบันไอเอ็มดี (IMD) ผู ้บริหารภาครัฐและเอกชน ร่วมเสนอ 
ความคิดเห็นแนวทางการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในยุคปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั กล่าวเปิดงาน และ คุณธีรนันท์ ศรหีงส์ 
ประธาน สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร 
ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

TMA Activities

Briefing
2018
 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคม
การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดงาน Executive Briefing 
2018: Organization Transformation and  Future trend of Work 
น�าโดย คุณราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทาทา สตีล 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ได้เห็นถึงความส�าคัญเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
ในยุค Digital Disruption  จึงสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร
ในองค์กรได้เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ซึ่งได้
รับเกียรติจาก คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธาน TMA และ กรรมการ 
ผูจ้ดัการ บรษิทั เซล่าร์ คอนซลัติง้ จ�ากัด เข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์
และอัพเดทถึงการเปลี่ยนเปลี่ยนท่ีมีความแตกต่างไปจากอดีตอย่าง
สิ้นเชิง เพื่อช่วยผลักดันให้องค์กรได้ต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

Executive

A Night Out

 กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นในงาน A Night Out 
with CEOs  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารรุ่นใหม่และผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก
ผู ้น�าองค์กรท่ีประสบความส�าเร็จจากซีอีโอชั้นน�าระดับประเทศ 
4 ท่าน ได้แก่ คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ ่
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) คุณกรรณิการ์ ชลิตอารมณ ์
กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการกิจกรรมเพ่ือสงัคม ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เครอืเบทาโกร  Mr. John 
Wagner, Managing Director, Facebook in Thailand ร่วมแบ่งปัน
เรื่องราวในด้าน Business strategy and Personal management 
style, Leadership, Keys of success, Lifestyle, Work-Life balance 
พร้อมทั้งประสบการณ์บนเส้นทางของผู้น�าและเสริมสร้างเครือข่าย
ทางธุรกิจ (Business Networking) ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

Conference 2018Thailand Competitiveness

CEOs

Thailand Corporate Excellence Awards 2018

with
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TMA Activities

Thailand Corporate Excellence Awards 2018
 คุณธรรมศกัดิ ์จติตมิาพร (คนกลาง) รองประธาน สมาคมการจดัการธรุกจิแห่งประเทศไทย 
(TMA) ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการ Thailand Corporate Excellence Awards 
2018 ร่วมกับ รศ.ดร.อดิทธิ์ เชี่ยวสกุล (คนที่ 2 จากขวา)  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ด้านนิสิตเก่า
สัมพันธ์ หัวหน้าหน่วยวิรัชกิจและการประกันคุณภาพ อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการจัดการ 
สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศนิทร์ แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จดังานโครงการ Thailand   
Corporate Excellence Awards 2018 รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีมอบให้แก่องค์กรทีม่คีวามเป็นเลศิด้านการบรหิารจดัการจ�านวน 9 สาขา
รางวัล และมคีวามเหมาะสมทีจ่ะเป็นองค์กรต้นแบบให้กับองค์กรอืน่ๆ ได้ศกึษาเรยีนรูแ้ละน�า
แนวทางมาพัฒนาบรหิารจดัการองค์กรของตนเองให้ดย่ิีงขึน้ โดยงานดงักล่าวจดัขึน้ ณ ห้อง 
เดอะ เรสซิเดนซ์ 305  โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

Food Innovation

 คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธาน สมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอื 
(MOU) กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสต์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เพ่ือส่งเสริมบริษัทจดทะเบียน
ขนาดกลางและเล็กให้น�านวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการ
ด�าเนนิธุรกิจอตุสาหกรรมอาหารไทย เพ่ิมขดีความสามารถใน
การแข่งขันสู่เวทีโลก ซึ่งได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี คุณสุวิทย์ เมษินทรีย์ 
ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งน้ี ณ หอประชุม
ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

Development Program รุ่นที่ 27
 สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ได้จดัโครงการพัฒนาศกัยภาพ
ผูบ้รหิารในหลกัสตูร Executive Management Development Program หรอื 
TMA-EMDP นบัเป็นปีท่ี 16 กับหลกัสตูรประกาศนียบตัรท่ีตอบโจทย์การพัฒนาผูบ้รหิาร
ทัง้ในเชงิกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเสรมิสร้างภาวะผูน้�า ด้วยรปูแบบการเรยีนรูที้ท่นัสมยั 
สามารถน�าไปใช้ได้จรงิ โดยในปีนี ้TMA-MDP รุน่ที ่27 มผีูบ้รหิารระดบัสงู เจ้าของ
กิจการ และผูบ้รหิารทีม่ศีกัยภาพขององค์กรต่างๆ เข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 15 ท่าน 
ซึง่ในวันจบหลกัสตูรผูบ้รหิารได้น�าเสนอผลงานผ่านการวิเคราะห์กรณีศกึษา 3 บรษิทั
จาก Harvard Business Review :  Netfilx, Fasten และ 3D Printing เรยีกได้ว่าเป็น
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวคิดการบรหิารจดัการธุรกิจจาก Business 
Model ใหม่ในยุคปัจจบุนั นอกจากนียั้งได้รบัเกยีรตจิาก คุณธรรมศกัดิ ์จิตตมิาพร 
รองประธาน TMA และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจใหม่ บริษัท น�า้ตาลมิตรผล  
คุณชวภาส องค์มหัทมงคล Co-founder and Managing Director, PrimeStreet 
Advisory Group  ดร.ภาณ ุเชาว์ปรชีา Board of  Director บรษิทั ฤทธา โฮลดิง้ 
จ�ากัด และผู้อ�านวยการศูนย์ให้ค�าปรึกษาการบริหารจัดการ บริษัท ศูนย์พัฒนา
องค์รวม จ�ากัด เข้าร่วมเป็นกรรมการและให้ค�าแนะน�าในวนัปิดโครงการฯ  อกีด้วย

and New Business
TMA-Executive Management

Opportunity



38

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

อัตราค่าสมาชิกรายปี 
สมาชิกประเภทองค์กร (CorporateMember)

ขอต้อนรับสมาชิก
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน
2561

Member Privilege

	การประปานครหลวง
	ดีดีด	ีแอสเซ็ท	แมเนจเมนท์
	บริษัท	เซ็น	คอร์ปอเรชั่น	กรุ๊ป	จ�ากัด
	บริษัท	เทรนด์	วีจี3	จ�ากัด
	บริษัท	เอ็คโค่	คอมมิวนิเคชั่นส	์จ�ากัด
	บริษัท	แฟชั่นวิลเลจ	ดีเวลอปเม้นท	์จ�ากัด
	บริษัท	แอสเสท	เวิรด์	รีเทล	จ�ากัด
	บริษัท	โปรเจค	แพลนนิ่ง	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)
	บริษัท	ชนินทร์	ลิฟวิ่ง	จ�ากัด
	บริษัท	ซัฟฟิกซ์	จ�ากัด
	บริษัท	ดุสิต	เวิล์ดวายด์	จ�ากัด	(ส�านักงานใหญ่)
	บริษัท	ทริปเปิล	วี	บรอดคาสท	์จ�ากัด
	บริษัท	นิตโต	เดนโกะ	แมททีเรียล(ประเทศไทย)	จ�ากัด

*อัตราค่าสมาชิก ยังไม่รวมภาษี 7%
**เงื่อนไขการรับสิทธิ์เป็นไปตามที่ TMA กำาหนด

c ฟรี กิจกรรมสัมนา Thailand Competitiveness Conference, 
 TMA Trend Talk
d ส่วนลดสำาหรับหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ

e สิทธ์ิในการประชาสัมพันธ์ บริษัท กิจกรรม และโปรโมช่ัน
 ผ่าน TMA SOCIETY

f บัตรสมาชิก King Power  รับส่วนลดสูงสุด 15%

g บัตรสมาชิก โรงพยาบาลกรุงเทพ 
 ส่วนลด 10% ค่าห้องพักผู้ป่วยในและค่ายา 
 ส่วนลด 15% บริการ Helicopter Limousine
h บัตรสมาชิก โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์
 ส่วนลดสูงสุด 15% ค่าห้องพัก, ค่ายาและอื่นๆ 

สมัครสมาชิก

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

	บริษัท	บางปะกอก	ฮอสพิทอล	กรุ๊ป	จ�ากัด
	บริษัท	บีเคเค	ออโตเฮาส	์กาญจนาภิเษก	จ�ากัด
	บริษัท	ย	ูซิตี้	จ�ากัด	(มหาชน)
	บริษัท	ล็อกซเล่ย	์ออบิท	จ�ากัด	(มหาชน)
	บริษัท	ลีพ	โซลูชั่น	เอเชีย	จ�ากัด
	บริษัท	สยาม	มอดิฟายด	์สตาร์ช	จ�ากัด

สมัครสมาชิก	TMA	รับสิทธิประโยชน์ดีๆ มากมาย

Membership
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