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THE CODE OF CONDUCTS

Every member of the Association is expected to have full regard to 

the Code of Conducts and shall demonstrate:

 Established in 1964, Thailand Management Association (TMA) is 

a highly professional body of managers and executives, from all 

branches of business in Thailand who are dedicated to seeking and 

transferring knowledge through the exchange of the latest information 

on advanced managerial principles and practices in various fields. 
TMA activities, encompassing management development training, 

consulting services, seminars, and international conferences, are 

aimed at helping Thai leaders and managers stay abreast of the latest 

development in managerial concepts and practices. TMA also 
provides networking and knowledge sharing opportunities for business 

people and public policy makers to create better understanding and 

cooperation in driving management excellence of the Thai organizations. 
Upon realizing the necessity to keep Thailand competitive, TMA has, 

in several occasions, organized programs and activities involving 

world-class and internationally–renowned personalities in order to 

serve this particular objective.

Editor
Sawasdee
 ในยุคดจิทัิลทีบ่างองค์กรอาจจะมองว่าเป็นแค่แนวโน้มทาง
เทคโนโลยี แต่หลายองค์กรเห็นถึงประโยชน์ของการน�า 

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เพ่ือให้มีการตัดสินใจได้รวดเร็ว
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมและการปรบัตวัทางธุรกิจ 

 การขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัลไม่ใช่เพียงแค่การลงทุนซื้อ
อุปกรณ์ไอทีใหม่ หรือการลงทุนด้านโปรแกรมและซอฟแวร์ที่
ทันสมัยเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ลงลึกไป
ถึงแก่นและหัวใจของการด�าเนินงาน ท�าอย่างไรให้คนกับ
ดิจิทัลเชื่อมโยงกันและท�างานด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นี่เป็นโจทย์ที่หลายองค์กรยังคงหาค�าตอบ หรือยังไม่เจอ
ทางออกที่จะปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็น “องค์กรดิจิทัล” ได ้

อย่างเต็มตัว   

 เพราะการปรับองค์กรสู ่ดิจิทัลต้องอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจจากภายในองค์กรก่อน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรม
ภายในองค์กร สร้างคนให้เข้าสู่โลกใหม่ และสิ่งส�าคัญที่จะ
น�าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างดีเยี่ยมคือ “ผู้น�าองค์กร”   

พฤติบัญญัติ
สมาชิกของสมาคมฯ ทุกคนพึงใส่ใจไว้เสมอว่า เราควรจะต้อง
1. ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี และต้องหมั่นประกอบกรรมดีต่อสังคม
2. พึงสังวรอยู่เสมอในความรับผิดชอบต่อสังคมโดยปฏิบัติให้สอดคล้องกับ 

 ประโยชน์ของสาธารณชน 
3. ตระหนกัถึงความรบัผดิชอบ และหนา้ทีท่ี่จะตอ้งปฏบิติัตามตวับทกฎหมาย 

 ของแผ่นดิน
4. ด�ารงไว้ซึง่ชือ่เสยีง และยดึถือกฎขอ้บงัคบัของสมาคมการจดัการธุรกิจแห่ง 

 ประเทศไทย
5. ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ โดยค�านึงถึงข้อพึงปฏิบัติของ 

 การจัดการท่ีดีของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย โดยละเว้นการใช้ 

 อ�านาจ หน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
6. ตระหนักถึงศักดิ์ศรี ความเสมอภาคของทุกกลุ่มและบุคคล พึงละเว้น 

 การปฏิบัติที่มีอคติ

จดัทาํโดย : ฝ่ายสมาชกิสมัพนัธ์ 
สมาคมการจดัการธรุกจิแห่งประเทศไทย – TMA 
276 ซอยรามคาํแหง 39 (เทพลลีา 1) ถนนรามคาํแหง 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

ตดิต่อลงโฆษณาได้ที ่ :
คณุวิทยา โทร. 0-2319-7677 ต่อ 253 อเีมล์. wittaya@tma.or.th 
คณุภณัฑริา โทร. 0-2319-7677 ต่อ 170 อเีมล์. phantira@tma.or.th

1. Good citizenship and positive contribution to the society.
2. Ethical awareness and social responsibility by acting in accordance  
 to public interest. 
3. Responsibilities and roles to comply with all of the laws and  
 regulations.
4. Commitment to uphold the Association’s reputation and these  
 Articles of the Association.
5. Commitment to achieve the objectives of the Association, with  
 regard to the Code of Excellence Management Practice, and  

 demonstrate no abuse of power and authority for personal gains.
6. Respect for the dignity and equality of all groups and individuals,  
 and refrain from any action which might prejudice.

Jul - Sep 2018 Vol.8 Issue 30



3



4

Contents

Spotlight

Competitiveness

ASEAN View

Management Trends

TMA Activities

Membership

Vol.8 Issue 30 Jul - Sep 2018

6

10

18

30
24

40
42

8
Talent Management:
One Step Ahead

ผลการจัดอันดับขีดความ
สามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ประจำาปี 2561

อาเซียนปั้น “สมาร์ทซิตี้” 
ยกระดับประเทศสู่ยุค 4.0

Shaking Business Foundation: 
The Effect of Digital Trend.

Future Thailand

เมื่อคู่แข่งและลูกค้า
ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

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

	 ในปัจจุบันโลกธุรกิจกำ�ลังก้�วเข้�สู่ยุคดิจิทัลอย่�งเต็มตัว	
องคก์รจะตอ้งมกี�รปรบัตวัเพ่ือสอดรับกบัคว�มท�้ท�ย
ในก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล	ภ�ยในง�น	TMA	Discovery	
Day	ดร.ภริต�	ภกัดสีตัยพงศ	์ช�เลนซ	์หุน้สว่นส�ยง�น
ที่ปรึกษ�	บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮ�ส์คูเปอร์ส	คอนซัลติ้ง	
(ประเทศไทย)	จำ�กัด	กล่�วถึงประเด็นหลักๆ	ที่	 HR	
จะต้องปรับตัว	ได้แก่

Talent Management:
One Step Ahead

	 ในส่วนของการพัฒนาบคุลากร	คุณวรวจัน์ สวุคนธ์ รองผูจ้ดัการใหญ่	
Dean	of	SCB	Academy	ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	กล่าวว่า	
องค์กรต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตลอด
เวลา	พร้อมทีจ่ะเรยีนรูไ้ปตลอด	เราไม่สามารถทีจ่ะเรยีนรูอ้ย่างเดยีวแล้วใช้
งานต่อไปได้อีกหลาย	ๆ	ปี	 เพราะยุคนี้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็ว	ทักษะ
การเรียนรู้มีความส�าคัญมาก	จะต้องปลกูฝังคนในองค์กรท้ังพนักงานและ
ระดบัผูบ้รหิารในเรือ่งของ	Critical	Thinking	หรอื	Problem	Solving	นอกจาก
นี้ยังต้องสามารถท�าความเข้าใจในข้อมูลและเทคโนโลยีว่าสามารถน�ามา
ใช้งานได้อย่างไร	 ไม่จ�าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ	แต่อย่างน้อยต้องรู้ว่าตอนน้ี 
มีอะไรท่ีเข้ามามีผลกระทบกับการท�างานหรือองค์กร	 ตัวข้อมูลเอง 
ก็ถือเป็นทรัพย์สินท่ีส�าคัญในการเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง	 สิ่งเหล่าน้ี

Employee

Experiences

เราต้องรูว่้าจะน�าเทคโนโลยีมา
ปรบัใช้อย่างไรเพ่ือให้พนกังาน
มีประสบการณ์ที่ดี	 มีความ
พึงพอใจในการท�างาน

Flexibility

& Portability

สมัยน้ีทุกอย่าง	 on	 cloud	
ท้ังหมด	 ไม่จ�าเป็นต้องน่ัง
ท�างานในออฟฟิศ	9	 -	 17	น.	
เหมือนเดิม

Career

Path

Flexibility in

Professional

& Personal life

ทุกคนไม่ได้ต้องการเป็น	 
1,	2,	3,	4…	เป็นล�าดับช้ัน
เหมือนเดิม	 จะต้องมีการ
ป รับสายงานให้ดึง ดูด 
น่าสนใจ

ถือเป็นเรื่องส�าคัญท่ีต้องน�ามาพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนาคต
 คุณภัทรศักดิ์ อุตตมะโยธิน	 หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงาน
ทรัพยากรบุคคล	บริษัท	บีอีซ	ีเวิร์ล	จ�ากัด	(มหาชน)	กล่าวว่า	สุดท้าย
แล้วสิ่งส�าคัญคือ	 	 เราไม่ได้รับคนเพื่อวันนี้	 แต่เรารับคนเพื่อวันพรุ่งนี	้
เพ่ืออนาคต	พนักงานจะต้องอยู่กับองค์กรอกีนาน	จะท�าอย่างไรให้เขา
ยังอยู่กับเรา	และเราจะพัฒนาเขาได้อย่างไร	 ในอดีตสิ่งที่ส�าคัญอาจ
จะเป็นความแข็งแกร่ง	 ความฉลาด	และความรู้ความสามารถ	แต่
ปัจจุบันนี้คือ	 ศักยภาพ	ความสามารถท่ีจะปรับตัวเองและเอาชนะ
ความซับซ้อนต่างๆ	 ในองค์กรได้	 น่ีคือความท้าทายในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน	

เมื่อปรัชญา	 Work-Life	 Balance	 
ไม่สามารถใช้ได้จริง	 จะต้องปรับ
เปลีย่นเป็น	Work-life	integration	เพ่ือ
ให้สามารถใช้ชีวิตในเรื่องงานและ
ส่วนตวัราบรืน่ไปด้วยกัน

1. 2. 3. 4.

เรียบเรียงเนื้อหาจากงาน	TMA	Discovery	Day
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Spotlight

เมื่อคู่แข่งและลูกค้า
ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

	 ทกุวนันีอ้งคก์รตา่ง	ๆ 	และธรุกจิ	SMEs	ในประเทศไทย	พยายาม
ที่จะผลักดัน	 และปรับตัวให้องค์กรสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในยุค	
Thailand	 4.0	 แต่ความเป็นจริงของการเปลี่ยนแปลง	 ไม่ได้ง่าย
ขนาดนั้น	หลายองค์กรมีพนักงานหลาย	Generation	หรือแม้แต่
ตัวของผู้นำาเอง	 ถ้าไม่ได้เห็นความสำาคัญ	 และเข้าใจจริงๆ	 ว่าการ
เป็นองค์กรดิจิทัล	 ไม่ใช่แค่การมีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที	 (IT	
infrastructure)	หรือการทำาแอพพลิเคชั่นมาใช้	แต่มันคือ	การ
เปล่ียนแปลงกจิกรรม	กระบวนการทำางาน	การนำาเทคโนโลยเีข้ามา
ใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจ	และการทำางานในองค์กรแบบองค์รวม	

	 Aashish	Gupta	นักวิเคราะห์การวิจัยท่ี	Gartner	ได้กล่าวไว้ว่า	วัฒนธรรมองค์กร	
และเทคโนโลยี	เป็นสิ่งที่ผู้นำาองค์กรต้องให้ความสำาคัญพอๆ	กัน	และสิ่งสำาคญั
ทีเ่ปน็กุญแจสำาคญัของวัฒนธรรมองคก์รดจิทิลั	คอื	“Digital	Mindset”	ของคนใน
องค์กร	นั่นเอง
	 การสร้าง	Digital	Mindset	เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับความคิดของ	“คน”		
คนในองค์กรที่เปลี่ยนชุดความคิด	 เกิดจากผู้บริหารที่เปลี่ยนชุดความคิดนั้นก่อน	
และต้องเป็นการเปล่ียนอย่างเข้าใจ	ซ่ึงจะแตกต่างจากองค์กรท่ีคนภายในยังยึดติด
กับชดุความคดิ	และกรอบการทำางานแบบเดิมๆ		องคก์รก็จะเปลีย่นแปลงชา้	หรอื
ชะลอตัวลง	
	 ดงัน้ันหากพูดถึง	Digital	Mindset	ทีเ่ปน็กุญแจสำาคญัในการเปลีย่นองค์กรให้
ไปสู่ดิจิทัล	เราสามารถแยกย่อยได้	3	เรื่องหลักๆ	คือ

ถ้าเราเป็นคู่แข่งของบริษัท	 เราจะทำาอะไร
ที่แตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่บ้าง	 ซึ่งถือว่า
เป ็นการยกระดับและพัฒนาองค์กร
ให้เติบโตมากขึ้น

เขียนโดย	ชมพูนุท	นิตตะโย	
เรียบเรียงโดย	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	(TMA)
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Spotlight

 1. สรา้ง DNA ขององคก์รดจิทิลั		แ ะ ำาให้ค ใ องค์ก
ั ู้ ่ว กั 	 กา เอาช ะควา ก ัว	 ไ ่ห ง ิ อ ู่กั ควา
สำาเ ็จใ อ ี 	 แ ะก ้า ี่จะเ ี่ แ ง เองเ ื่อไ สู่
อ าค ี่ ีกว่า	 ือเ ็ 	DNA	ขององค์ก ิจิ ั ใ ุค ี้	 ี ่เ ็
โจ ์ ี่ ้า า อ ่าง ิ่งใ ห า ๆ	องค์ก 	 ั้ง ังเ ็ สิ่ง ี่ ้อง
คิ 	 แ ะ ำาใ จังหวะเว าอั เห าะส 	 เ าะหากองค์ก
ไ ่ ั ัว	ก็ไ ่อาจ ี่จะสู้กั กา เ ี่ แ ง ี่ ว เ ็วไ ้	 ัง
ี่เห็ จากห า เคส ุ กิจ ักษ์ใหญ่	 ี่หากไ ่ ั ัว	ห ือ ั
ัวไ ่ ั 	 าเ ็กก็กิ าใหญ่ไ ้เส อ	
	 DNA	 ี่จะส ้างขึ้ าไ ้	 ้องเกิ จากกา ีวิสั ัศ ์ ี ่
ชั เจ ของ ู้ ำาว่าเห็ องค์ก แ ะค ใ องค์ก เ ็ แ ใ ใ
อ าค ั้ง ะ ะสั้ 	ก าง	แ ะ าว	แ ะ ้อง ำาให้เกิ กา ั
ู้ ่ว กั ของค ใ องค์ ่า กา อ 	ให้ควา ู้	 จั กิจก ี่
เ ็ กา ั า	ห ือ ี ุคค า อกเข้า าช่ว ให้คำา ึกษา	
ว ึงกา ั้งเ ้าห า 	 แ ะ า กิจ ี่ ้อง ำา ่ว กั 	 ให้ค  
ใ องค์ก เกิ กา ั ู้ว่าองค์ก เกิ กา ข ั ัว	สิ่ง ี้ ้องเกิ
กา สื่อสา อ ่าง ่อเ ื่อง	 จ เกิ ควา เข้าใจไ ใ ิศ าง
เ ี วกั 	

 2. เข้าใจลูกค้าให้มากกว่าสินค้า 
จาก ัวอ ่างของ ุ กิจกา เงิ ี่ไ ่เห ือ เ ิ 	 ุกวั ี้ าคา
ไ ่ไ ้แข่งกั เองอีก ่อไ 	แ ่แข่งกั ุ กิจเกิ ให ่อ ่าง	Fintech	
แข่งกั ู้ให้ ิกา เค ือข่า สัญญา โ ศั ์ ือ ือ ี่ให้ ิกา
โอ เงิ ไ ้	 แข่งกั ไ ษ ี ์ไ 	 แข่งกั 	 Line	 Pay	 แ ะ ้ว

ิก ของ ู้ ิโ ค ี่เ ี่ ไ 	 จึงห ุค ี่ ้อง ิ จำา ว
าก	แ ่เ ็ กา เข้าใจ	Customer	Target	แ ะแก้ไข ัญหา	แ ะ
ำาให้ ู้ ิโ คไ ้ ั ควา สะ วกส า ากขึ้ 	

 3. การ Disrupt ตัวเองด้วยบทบาทใหม่ๆ 
เ า อ้ง	“Disrupt	 วัเองก่อ ีจ่ะ กู	Disrupt	โ ค อ่ื ”	อ า่ อให้
ค อ่ื าฆ่าเ า	 ก วัอ า่ง ุ กิจ	เช่ 	Nokia	ก่อ ีจ่ะ สี า ์ โ
เ ็ คุ ี	่Nokia	เ ือ่ง ู าก	สุ า้ ก็ อ่ ให้	iPhone	ข้ึ าแ ี่
ใ เว าเ ี งไ ก่ี่ 	ีห อื	Walmart	 า้ ค้า กี กัษ์ใหญ่ใ อเ กิา	
ก ั อ้ง า่ แก่	Amazon	กา 	disrupt	 วัเอง ว้ า ให ่ๆ 	
เ ็ กา อุ อ ั่วขององค์ก 	 ้อง ึก องใ ุ ก ั 	 เช่ 	 ้าเ า
เ ็ คู่แข่งของ ิษั 	เ าจะ ำาอะไ ี่แ ก ่างจากสิ่ง ี่ ีอ ู่ ้าง	
ซึ่ง อืว่าเ ็ กา ก ะ ั แ ะ ั าองค์ก ให้เ ิ โ ากข้ึ

	 สามเรื่องที่กล่าวมานี	้ เป็นพ้ืนฐานสำาคัญของ
การพัฒนา	 “Digital	 Mindset”	 ในองค์กรที ่
ผู้บริหารต้องให้ความสำาคัญ	 และนำามาใช้กับคน
ภายในให้ได้	อาจจะต้องใช้เวลาในการเปลีย่นแปลง	
และต้องทำาอย่างต่อเนื่อง	 สมำ่าเสมอ	 เพื่อให้เกิด
ภาพการรับรู้ใหม่ของคนในองค์กร	 จนสามารถ
เปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม	 และกลายมาเป็น
วฒันธรรมขององค์กรแบบดจิทิลั	ทีพ่ร้อมตดิปีก
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่าง
แข็งแกร่ง
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	 สถาบัน	 IMD	 World	 Competitiveness	 Center	 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 ได้เผยแพร่รายงาน	 IMD	World	
Competitiveness	Yearbook	2018	ซึ่งเป็นการรายงาน
การจดัอนัดับขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
ต่างๆ	 63	 ประเทศทั่วโลก	 โดยจากผลการจัดอันดับ 
ดงักลา่ว	พบวา่ในปนีีส้หรฐัอเมริกาขึน้มาเปน็อนัดบั	1	ตาม
ด้วยฮ่องกง	 สิงคโปร์	 เนเธอร์แลนด์และสวิตเซอร์แลนด์	
ประเทศที่มีอันดับความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นมาก
ท่ีสุดได้แก่	ประเทศออสเตรีย	ซ่ึงมีอันดับสูงข้ึนถึง	7	อันดับ
จากอันดับท่ี	25	ในปีท่ีแล้วเล่ือนมาอยู่ในอันดับท่ี	18		ในปีน้ี	
รองลงมาคือ	 ประเทศโปรตุเกสและประเทศสโลเวเนีย	
ท่ีเล่ือนข้ึนมาถึง	6	 อันดับ	 โดยในปีน้ีอันดับท่ี	33	และ	37	
ตามลำาดับ

ผลการจัดอันดับในภาพรวม

ผลคะแนนเฉลี่ยโลกและประเทศในกลุ่มอาเซียนปี 2557 - 2561	 หากพิจารณาเฉพาะ	5	ประเทศอาเซยีนทีอ่ยู่
ในการจัดอันดับน้ี	 ซึ่งได้แก่	 สิงคโปร์	 มาเลเซีย	
ไทย	ฟิลิปปินส์	และอินโดนีเซียแล้ว	สิงคโปร์มี
อันดับคงที่ที่อันดับ	3	มาเลเซียอันดับขยับดีขึ้น
จาก	24	เปน็อนัดบัที	่22	ในขณะทีอ่กี	3	ประเทศ
มีอันดับลดลง	 ได้แก่	 ไทย	ที่มีอันดับลดลงจาก	
27	เป็น	30	อินโดนีเซียจากอันดับที่	42	เป็น	43	
และฟิลิปปินส์จากอันดับที่	41	เป็น	50
	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อพิจารณาระดับคะแนน
พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมท่ัวโลกและของทุก
ประเทศในกลุ่มอาเซียนยกเว้นมาเลเซียลดลง
จากปีก่อนหน้า	 โดยประเทศไทยมีคะแนนอยู่ที	่
79.45	ซึ่งยังคงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโลก

หมายเหตุ:	ตัวเลขในวงเล็บแสดงถึงอันดับของประเทศ

ผลการจัดอันดับขีดความ
สามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ประจำาปี 2561
โดย	IMD	World	Competitiveness	Center

Country 2561 2560 2559 2558 2557
World 76.61 77.033 73.267 69.228 64.762

Singapore 98.553
(3)

99.488
(3)

97.649
(4)

94.950
(3)

90.966
(3)

Malaysia 85.174
(22)

83.530
(24)

83.048
(19)

84.113
(14)

82.088
(12)

Thailand 79.450
(30)

80.095
(27)

74.681
(28)

69.786
(30)

64.976
(29)

Indonesia 68.952
(43)

71.116
(42)

62.376
(48)

59.906
(42)

59.548
(37)

Philippines 64.659
(50)

71.798
(41)

65.540
(42)

60.153
(41)

54.952
(42)

เขียนโดย	TMA	Center	for	Competitivenes
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ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

	 ในป	ี2561	ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่	 30	จาก
ทั้งหมด	63	ประเทศ	โดยลดลงจากอันดับที่	27	ในปี	
2560	 ซึ่งจากผลการจัดอันดับที่แบ่งเป็น	 4	 ด้าน
ไดแ้ก่	สภาวะเศรษฐกจิ	(Economic	Performance)	
ประสทิธิภาพของภาครฐั	(Government	Efficiency)	
ประสทิธิภาพของภาคธุรกิจ	(Business	Efficiency)	
และโครงสร้างพื้นฐาน	 (Infrastructure)	ปรากฎว่า
ผลการจัดอันดับในด้านสภาวะเศรษฐกิจ	(Economic	
Performance)	ของประเทศไทยยังคงอยู่ในอันดับท่ีดี
คืออันดับท่ี	10	เท่ากับในปี	2560	ส่วนด้านประสิทธิภาพ
ของภาครัฐมีอันดับท่ีลดลงเป็นอันดับที่	 22	 จาก
อันดับที่	20	ในปี	2560	ในขณะที่ด้านประสิทธิภาพ
ของภาคธุรกิจ	(Business	Performance)	ยังคงอยู่
ในอันดับที่	 25	 เช่นเดิม	ส่วนด้านที่มีอันดับดีขึ้นคือ
โครงสร้างพ้ืนฐาน	 ท่ีมีอันดับดีข้ึนเป็นอันดับท่ี	 48	
จากอันดับที่	49	ในปี	2560	
	 ทัง้นี	้เมือ่พิจารณาในประเดน็สำาคญัพบวา่	ถึงแม้
ผลการจัดอันดับในภาพรวมจะลดลง	แต่ผลการจัด
อันดับด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นรากฐานของ
การพัฒนาตามยุทธศาสตรข์องประเทศในระยะยาว

เร่ิมมีอันดับท่ีดีข้ึน	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์	(Scientific	Infrastructure)	
ท่ีมอีนัดบัดีข้ึนถึง	6	อนัดบัจากอนัดับท่ี	48	ในป	ี2560	
เป็นอันดับที่	 42	 ในปี	 2561	อันเป็นผลมาจากการ
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาที่เพ่ิมข้ึน	 โดยเฉพาะ
ในภาคเอกชนที่รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมโดยให้
สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรและการเปิดโอกาสให้
นักวิจัยภาครัฐสามารถทำางานร่วมกับภาคเอกชน	
นอกจากนัน้	อนัดบัความสามารถดา้นสาธารณูปโภค
พืน้ฐานกม็ีอันดับที่ดีขึ้น	ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุน
ในโครงพ้ืนฐานขนาดใหญ่ท่ีเริ่มเห็นเป็นรูปธรรม	
อย่างไรก็ตาม	การลงทุนดังกล่าวก็ส่งผลให้เกิดการ
ใช้จ่ายขาดดุลในภาครัฐและทำาให้อันดับความ
สามารถที่เก่ียวกับเรื่องนี้ลดลง	 ทั้งนี้	 ประเด็นที่
รฐับาลยังคงตอ้งใหค้วามสำาคญั	คอื	การพฒันาทาง
ด้านสังคม	 การศึกษา	 และสาธารณสุข	 อันเป็น
ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกับคุณภาพของทรพัยากรมนษุย์	
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสำาคัญของการพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

	 เมือ่วเิคราะห์ผลการจดัอนัดบัเป็นรายปัจจยัจะเห็น
ได้ว ่าประเทศไทยยังคงมีจุดแข็งด้านสภาวะทาง
เศรษฐกิจ	ในขณะที่ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐและ
ภาคธุรกิจอยู่ในกลุ่มปานกลางค่อนข้างสูง	 ส่วนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานโดยรวมยังอยู่ในระดับตำ่าซึ่งต้องมี
การพัฒนาต่อไป	โดยสามารถพิจารณาเป็นรายปัจจัย
ได้ดังนี้

ความสามารถในการแขง่ขนัรายปจัจยั
และจุดแข็งจุดอ่อนของไทย
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ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency)

อันดับหมวดย่อย	 2017	 2018
ผลิตภาพและประสิทธิภาพ	 41	 40
ตลาดแรงงาน	 8	 6
การเงิน	 24	 24
การบริหารจัดการ	 20	 24
ทัศนคติและค่านิยม	 23	 17

อันดับหมวดย่อย	 2017	 2018
การคลังภาครัฐ	 11	 18
นโยบายภาษี	 4	 6
กรอบการบริหารภาครัฐ	 30	 35
กฎหมายด้านธุรกิจ	 38	 36
กรอบการบริหารด้านสังคม	 44	 45

	 อันดับด้านประสิทธิภาพของภาครัฐของประเทศไทยอยู่ในระดับ
ปานกลางค่อนไปทางสูง	 ถึงแม้จะมีอันดับท่ีลดลง	2	อันดับมาอยู่ใน
อันดับที่	 22	 ในปีน้ีหลังจากที่ดีขึ้นต่อเนื่องในช่วง	 3	ปีที่ผ่านมา	 โดย
ประเดน็หลกัมาจากดา้นการคลงัภาครฐั	(Public	Finance)	ทีม่กีารใช้
งบประมาณขาดดุล	และด้านกรอบการบริหารภาครัฐ	 (Institutional	
Framework)	 ในด้านเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน	 และการนำา
นโยบายไปสูก่ารปฏิบตั	ิในขณะทีด่า้นกฎหมายดา้นธุรกิจ	(Business	
Legislation)	มีอันดับที่ดีขึ้น	2	อันดับ	โดยขึ้นมาอยู่ในอันดับที่	36	ใน
ป	ี2561	จากอนัดบัท่ี	38	ในป	ี2560	ซึง่เปน็ผลสะท้อนจากการท่ีรฐับาล
ได้มีการปรับปรุงด้านกระบวนการให้บริการและอำานวยความสะดวก
ให้กับภาคธุรกิจ	(Ease	of	Doing	Business)

	 ผลการจัดอันดับดา้นประสิทธภิาพของภาคธรุกจิของประเทศไทย
ก็อยู่ในระดับปานกลางคอ่นข้างสงู	โดยในป	ี2561	ไดร้บัการจดัอนัดบั
อยู่ที่	25	ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	โดยมีอันดับที่ดีมาก
ในปัจจัยย่อยด้านตลาดแรงงานที่อยู่ในอันดับที่	6	ดีขึ้น	2	อันดับจาก
ป	ี2560	รองลงมาคอืดา้นทัศนคตแิละคา่นยิม	(Attitudes	and	Values)	
ที่ปรับตัวดีขึ้น	6	อันดับจากปี	2560	มาอยู่ในอันดับที่	17	ในปีนี	้	เนื่อง
มาจากผลที่ดีข้ึนของตัวชี้วัดต่างๆ	 ซึ่งเป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผูบ้รหิารในภาคธุรกิจทัง้สิน้	เชน่	ความยืดหยุ่นและความสามารถ
ในการปรับตัว	(Flexibility	and	adaptability)	วัฒนธรรมประจำาชาติ	
(National	 culture)	 และ	การนำาดิจิทัลเข้ามาใช้ในองค์กร	 (Digital	
transformation	in	companies)	เป็นต้น		

ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency)

28 27 23 20 22
2014 2015 2016 2017 2018

Copyright	@1989-2018,	IMD	International,	
World	Competitiveness	Center	www.imd.org/wcc

25 24 25 25 25

2014 2015 2016 2017 2018

สภาวะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance)
	 ผลการจัดอันดับด้านสภาวะทางเศรษฐกิจในปี	 2561	พบว่า	 ใน
ภาพรวมประเทศไทยมีอันดับคงท่ีจากปีที่แล้วคืออันดับท่ี	 10	 โดย
ปจัจยัย่อยดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ	(International	Trade)	และการ
จ้างงาน	(Employment)	ยังคงเป็นปัจจัยที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่
ดีมาก	ถึงแม้จะมีอันดับที่ลดลงเล็กน้อยโดยเปรียบเทียบ	ส่วนในด้าน
ระดับราคาและค่าครองชีพ	 (Prices)	 อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้าง
สูง	โดยมีอันดับดีขึ้นจากอันดับที	่28	ในปี	2560	เป็นอันดับที่	23	ในปี	
2561	ในขณะท่ีดา้นเศรษฐกิจภายในประเทศ	(Domestic	Economy)	
และการลงทุนระหว่างประเทศ	 (International	 Investment)	 อยู่ใน
ระดับปานกลาง

อันดับหมวดย่อย	 2017	 2018
เศรฐกิจภายในประเทศ	 33	 34
การค้าระหว่างประเทศ	 3	 6
การลงทุนระหว่างประเทศ	 37	 37
การจ้างงาน	 3	 4
ระดับราคาและค่าครองชีพ	 28	 23

12 13 13 10 10
2014 2015 2016 2017 2018

1.

2.

3.
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	 ผลการจัดอันดับของไทยในด้านนี้ยังคงต้องได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องถึงแม้จะมีอันดับที่ดีขึ้นโดยได้รับการจัดอันดับที	่48	
จากอันดับท่ี	49	ในปีก่อนหน้า	โดยมีปัจจัยย่อย	2	ด้านท่ีอันดับดีข้ึน	
ได้แก่	 สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน	 (Basic	 Infrastructure)	 และ
โครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นวิทยาศาสตร	์(Scientific	Infrastructure)	ที่
ปรับตัวดีข้ึน	6	อันดับ	โดยมีประเด็นสำาคัญดังท่ีได้กล่าวแล้วในตอนต้น	
ส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี	(Technological	Infrastructure)	
มีอันดับคงที	่ ในขณะที่ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 (Health	
and	Environment)	และด้านการศึกษา	(Education)	มีอันดับลดลง	

อันดับหมวดย่อย	 2017	 2018
สาธารณูปโภคพื้นฐาน	 34	 31
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี	 36	 36
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์	 48	 42
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 57	 58
การศึกษา	 54	 56

	 ในขณะทีด้่านการเงนิ	(Finance)	และด้านการบรหิารจดัการ	(Management	Practices)	อยูใ่นระดบัปานกลางค่อนข้างด	ีโดยอยู่ในอนัดบัท่ี	24	 
เท่ากนั	โดยมข้ีอสงัเกต	ุว่าด้านการบรหิารจดัการซึง่ใช้ผลจากการสำารวจความคดิเหน็ผูบ้รหิารในทกุตวัชีวั้ดเช่นเดยีวกัน	มอีนัดบัลดลง	4	อันดับ
จากปี	 2560	 โดยประเด็นหลักท่ีมีอันดับลดลงคือความสามารถของบริษัทในการตอบสนองต่อโอกาสและภัยคุกคาม	 และความเป็นผู้
ประกอบการของผู้บริหารในภาคธุรกิจ	ทั้งน้ี	ประเด็นท่ีต้องมีการปรับปรุงคือด้านผลิตภาพและประสิทธิภาพ	(Productivity	&	Efficiency)	
ที่ถึงแม้จะดีขึ้นจากอันดับที่	41	ในปี	2560	เป็นอันดับที่	40	ในปี	2561	แต่เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดด้านผลิตภาพของแรงงานทั้งในภาพรวมและ
แยกตามภาคเศรษฐกิจต่างๆ	เช่น	การเกษตร	อุตสาหกรรมการผลิต	และภาคบริการ	พบว่าประเทศไทยยังคงมีผลิตภาพในอันดับค่อนข้างตำ่า	
โดยมีผลิตภาพของแรงงานในภาพรวมอยู่ในอันดับที่	58	จาก	63	ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ

โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
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	 เมื่อพิจารณาผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทยในระยะท่ีผ่านมา	จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีแนวโน้ม
ของคะแนนจากการจดัอนัดบัสงูขึน้โดยลำาดบัในระยะทีผ่า่นมาและ
สงูกวา่คา่เฉลีย่ของทุกประเทศท่ีไดร้บัการจดัอนัดบั	ซึง่แสดงใหเ้ห็น
ว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 อย่างไรก็ตาม	 อันดับของ
ประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ	ยังคงมีการปรับตัว
ขึ้นลงและไม่สามารถเลื่อนขึ้นได้สูงมาก	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ
จำาเป็นท่ีประเทศไทยจะต้องทุ่มเททรัพยากรและเร่งดำาเนินการ

พัฒนาในปัจจัยพื ้นฐานที่จะเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ	
โดยเฉพาะอย่างยิง่การพัฒนาภาวะผูน้ำาและศกัยภาพของทรพัยากร
มนุษย์ทั้งในภาครัฐและในทุกภาคเศรษฐกิจของประเทศ	การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานรวมถึงสภาพแวดล้อมท่ีจะส่งเสริมให้ทุกภาค
เศรษฐกิจสามารถปรับตัวและแข่งขันได้ภายใต้บริบทใหม่ของโลก	
และการมรีะบบการบรหิารจดัการทีด่ใีนการขับเคลือ่นเพ่ือสรา้งความ
สามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของประเทศในภาพรวม

บทสรุป
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Country 2561 2560 2559 2558 2557
World 76.61 77.033 73.267 69.228 64.762

Singapore 98.553
(3)

99.488
(3)

97.649
(4)

94.950
(3)

90.966
(3)

Malaysia 85.174
(22)

83.530
(24)

83.048
(19)

84.113
(14)

82.088
(12)

Thailand 79.450
(30)

80.095
(27)

74.681
(28)

69.786
(30)

64.976
(29)

Indonesia 68.952
(43)

71.116
(42)

62.376
(48)

59.906
(42)

59.548
(37)

Philippines 64.659
(50)

71.798
(41)

65.540
(42)

60.153
(41)

54.952
(42)

Competitiveness

IMD World 
Competitiveness 
Ranking 2018 
by	IMD	World	
Competitiveness	
Center

	 IMD	World	Competitiveness	Center	of	Switzerland	recently	issued	its	annual	report:	IMD	World	
Competitiveness	Yearbook	2018.	This	report	showed	the	competitiveness	ranking	of	63	countries	from	
every	continent.	The	most	competitive	economies	by	order	are	USA,	followed	by	Hong	Kong,	Singapore,	
the	Netherlands	and	Switzerland.	The	economy	that	moved	up	the	most	is	Austria	which	moved	seven	
ranks	from	25th	last	year	to	18th	this	year.	Other	economies	that	also	moved	up	dramatically	are	
Portugal	and	Slovenia	which	moved	six	ranks	to	33rd	and	37th	respectively.		

Overall ranking

2014 – 2018 World and ASEAN Average Score

	 From	 five	 countries	 of	 ASEAN	 in	 this	
ranking	which	 are	 Singapore,	Malaysia,	
Thailand,	 Philippines	 and	 Indonesia,	
Singapore	maintain	 its	 3rd	 ranking	 as	 in	
previous	year.	Malaysia	moved	up	to	22nd 
from	24th.	While	other	three	countries	moved	
down;	Thailand	from	27th	to	30th,	Indonesia	
from	42nd	to	43rd	and	Philippines	from	41st 
to	50th.	
	 However,	when	considering	the	score	
level,	it	is	obvious	that	the	global	average	
score	is	lower	than	last	year.	This	situation	
included	every	economy	in	ASEAN	except	
Malaysia.	 Thailand’s	 total	 score	 is	 79.45	
which	is	higher	than	global	average	score.	

Remark:	numbers	in	brackets	are	rankings.	

Contributed	by:	TMA	Center	for	Competitiveness
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Competitiveness

Thailand’s competitiveness rankings
	 In	 2018	 Thailand	 ranked	30th	 from	63	
countries,	moving	down	 from	27th	 in	2017.		
The	ranking	was	considered	from	four	indices:	
economic	performance,	government	efficiency,	
business	 efficiency	 and	 infrastructure.	
Thailand’s	 economic	 performance	 still	
maintain	 satisfactory	 ranking	at	 10th as in 
2017,	while	government	 efficiency	moved	
down	two	places	to	22nd.	Business	efficiency	
maintained	 the	 same	 ranking	 of	 25th.	
Infrastructure	 is	 the	 only	 dimension	 that	
Thailand	was	able	to	do	better	by	moving	one	
place	up	to	48th.					
	 Probing	 in	 to	 sub-indices,	even	 though	
Thailand’s	overall	ranking	moved	down,	the	
infrastructure	which	is	fundamental	to	long-term	
strategic	development	moved	to	better	ranking.	

Scientific	 infrastructure	 has	moved	up	 six	
places	 to	 48th	 due	 to	 increased	business	
expenditure	on	R&D.	Thai	government	has	
launched	several	campaigns	to	promote	R&D	
such	as	tax	incentive	and	allowing	government	
researchers	to	work	with	private	sector.	
	 Basic	infrastructure	rank	also	moved	up,	
resulting	from	substantial	progress	in	many	
mega	 infrastructure	projects.	 These	mega	
projects,	however,	caused	government	budget	
deficit	and	reduced	competitiveness	rank	of	
this	 sub-index.	Thai	government	needs	 to	
focus	on	social	development,	education	and	
health;	all	related	to	human	resource	quality	
which	are	essential	to	enhancing	the	country’s	
competitiveness	in	the	long	run.				

	 Considering	each	factor,	Thailand’s	strength	is	still	in	economic	performance.	Government	efficiency	and	business	efficiency	are	
in	upper	ranks	of	the	middle	rank	group.	On	the	other	hand,	Infrastructure	still	needs	to	be	improved	as	it	is	in	the	lower	rank	group.			

Thailand competitiveness factors in details: strength and weakness. 

Economic Performance
	 Overall,	 Thailand	maintains	 its	 same	 rank	 at	 10th as in 
previous	year.	Sub-factors	of	international	trade	and	employment	
are	in	satisfactory	ranks,	though	moved	down	a	few	places	
from	the	previous	year.	Prices	sub-factor	is	in	upper	middle	
rank	–	moved	up	to	23rd	(five	places	up	from	2017).		Domestic	
economy	and	international	investment	factors	are	in	middle	
rank.			

Sub-Factor Rankings : 2017 2018
Domestic	Economy	 33	 34
International	Trade	 3	 6
International	Investment	 37	 37
Employment	 3	 4
Prices	 28	 23

12 13 13 10 10
2014 2015 2016 2017 2018

Government Efficiency

Sub-Factor Rankings : 2017 2018
Public	Finance	 11	 18
Tax	Policy	 4	 6
Institutional	Framework	 30	 35
Business	Legislation	 38	 36
Societal	Framework	 44	 45

	 Government	efficiency	rank	is	in	upper	middle	group,	though	
moved	down	two	places	to	22nd	after	moving	up	in	the	past	three	
consecutive	 years.	 The	 key	 issues	 are	 from	public	 finance	
(budget	 deficit)	 and	 institutional	 framework	 (exchange	 rate	
stability	 and	 policy	 implementation).	 Business	 legistration	
moved	up	two	places	to	38th	as	the	government	has	improved	
the	ease	of	doing	business.				

28 27 23 20 22
2014 2015 2016 2017 2018

Copyright	@1989-2018,	IMD	International,	World	Competitiveness	Center	www.imd.org/wcc
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Conclusion 

Competitiveness

Sub-Factor Rankings : 2017 2018
Productivity	&	Efficiency	 41	 40
Labor	Market	 8	 6
Finance	 24	 24
Management	Practices	 20	 24
Attitudes	and	Values	 23	 17

	 Business	efficiency	ranking	is	also	in	the	upper	middle	
group	as	Thailand	stays	at	25th	rank	as	in	2017.	The	good	
rank	was	driven	by	high	scores	in	sub-factors:	labor	market	
received	the	highest	score	and	moved	up	two	places	to	6th	
ranking,	followed	by	attitudes	and	values	which	also	moved	
up	six	places	 to	17th	 ranking.	All	 thanks	 to	better	 scores	
given	by	respondents	of	Executive	Opinion	Survey	in	related	
indices	such	as	flexibility	and	adaptability,	national	culture	
and	digital	transformation	in	companies.

Business Efficiency

Copyright	@1989-2018,	IMD	International,	
World	Competitiveness	Center	www.imd.org/wcc
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	 Finance	and	management	practices	are	both	in	upper	middle	group	at	the	same	24th	ranks.	It	is	noteworthy	that	management	
practices	moved	down	four	places.	Indicators	that	received	lower	score	are	business	response	to	opportunities	and	threats	and	
entrepreneurship	of	managers.	Thailand	still	needs	to	address	productivity	&	efficiency	even	though	the	rank	of	this	sub-factor	has	
moved	up	one	spot	to	40th.	The	sub-index	of	labor	productivity	rank	is	still	relatively	low	in	both	overall	and	by	category	such	as	
agriculture,	manufacturing	industry	and	service.	The	overall	rank	of	labor	productivity	is	at	58th	from	63	countries	in	this	report.			

	 Thailand’s	rankings	in	this	sector	moves	up	from	49th	to	
48th	this	year.	However,	this	sector	still	requires	continuous	
development	 regardless	 of	 the	better	 overall	 rank.	 	 Two	
sub-factors	with	higher	rankings	in	basic	infrastructure	and	
scientific	 infrastructure	which	move	up	six	spots,	 their	
catalysts	as	mentioned	above.	Technological	infrastructure	
remains	 same	 spot	 while	 health	 and	 environment	 and	
education	rankings	decline.		

Sub-Factor Rankings : 2017 2018
Basic	Infrastructure	 34	 31
Technological	Infrastructure	 36	 36
Scientific	Infrastructure	 48	 42
Health	and	Environment	 57	 58
Education	 54	 56

	 Considering	Thailand’s	competitiveness	 ranking	 in	 the	
past,	it	is	clear	that	the	total	scores	from	previous	years	are	
in	upward	trend	and	are	higher	than	average	scores	of	other	
economies	participated	in	this	survey.	However,	Thailand’s	
rankings	in	comparison	to	other	economies	still	fluctuate	and,	
subsequently,	cannot	move	up	significantly.	Thailand	needs	
to	invest	in	developing	fundamental	factors	of	its	capability.	

Infrastructure

Copyright	@1989-2018,	IMD	International,	
World	Competitiveness	Center	www.imd.org/wcc
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3.

4.

Three	dimensions	that	needed	to	be	addressed	urgently	are:	
leadership	and	human	resource	capability	both	in	government	
and	business	sectors,	infrastructure	and	environment	which	
enable	every	business	sector	to	adapt	and	compete	in	the	
changing	world	and,	 finally,	 good	management	 system	 to	
sustainably	 enhance	 overall	 competitiveness	 factors	 of	
Thailand.			
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ASEAN View

 Smart

เขียนโดย ชลภัทร
เรียบเรียงโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
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ASEAN View

อาเซียนปั้น
ยกระดับประเทศสู่ยุค 4.0

 ปัจจบุนัประเทศต่างๆ ในอาเซยีนต่างมุง่ไปที่
เป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ การพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ หรือสมาร์ทซิตี้ เพื่อใช้เป็นแรงขับ
เคลื่อนประเทศไปสู่ยุค 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ 
โดยมีแนวคิดใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาความ
เจริญของเมืองอย่างยั่งยืน
 ทว่า ความท้าทายท่ีเกิดขึน้กบัโครงการสมาร์ทซติีนั้น้คอื 
ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องต้องพัฒนาไปด้วยกัน เพราะการ
พัฒนาสมาร์ทซิตี้เป็นเรื่องซับซ้อนและต้องอาศัยความ
คิดเหน็ ประสบการณ์และมมุมองเชงิลกึทีห่ลากหลาย เพ่ือ
ให้โครงการส�าเร็จ 
 ทัง้น้ี บรรดาชาตอิาเซยีนต่างก็เร่งเดนิหน้าในการพัฒนา
สมาร์ทซติีต้ลอดช่วงทีผ่่านมา โดยจะเหน็ว่า“สงิคโปร์” และ 
“มาเลเซยี” ถือเป็นแนวหน้าในการรงัสรรค์สมาร์ทซติีป้ระจ�า
ภูมิภาค
 “สิงคโปร์” มีแผนยุทธศาสตร์ชื่อ ‘สมาร์ท เนชั่น’ มุ่งน�า
เทคโนโลยีหลายด้านมายกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ และก้าวสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ระดับโลก ภายใต้แผนสมาร์ท เนชั่น สิงคโปร์วางแผนสร้าง
ระบบอ�านวยความสะดวกด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงมากมาย 
เช่น อี-เพย์เมนต์ ระบบเพ่ิมความสะดวกสบายในการ
เดินทางภายในเขตเมือง และตั้งศูนย์ไซเบอร์จัดเก็บข้อมูล
ระบุตัวตนของประชาชน เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วและความ
ปลอดภัยในการท�าธุรกรรมการเงิน
 นอกจากน้ี รฐับาลยังน�าอนิเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอท)ี 
มาประยกุต์ใช้ให้เข้ากบัชวีติประจ�าวันของประชาชน อกีท้ัง
ยังผสานการให้บริการต่างๆ ของภาครัฐเข้าไปในระบบ
ดิจิทัล โดยเปิดให้ประชาชนใช้งานได้ผ่านอี-แพลตฟอร์ม 
ในการขับเคลื่อนการด�าเนินการดังกล่าว รัฐบาลใช้การ
วิเคราะห์ข้อมลูบิก๊ดาต้า เพ่ือให้เข้าถึงพลเมอืงมากขึน้และ

ปรับให ้ระบบบริการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ดีขึ้น
 ด้าน “มาเลเซีย” ได้จับมือกับอาลีบาบาพัฒนา
โครงการ ‘มาเลเซีย ซิตี้  เบรน’ ซึ่งจะผลักดันให้
กัวลาลมัเปอร์ก้าวสูก่ารเป็นสมาร์ทซติี ้และน�าเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) มาแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด
ภายในเขตเมือง โดยใช้ระบบการประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลจ�านวนมาก ร่วมกับเทคโนโลยีการตรวจ
จับภาพและวิดีโอเพ่ือประเมินสภาพการจราจรแบบ 
เรยีลไทม์ในการลดปัญหาการจราจร และมแีผนท่ีจะขยาย
ขอบเขตการจัดเก็บข้อมูลในอนาคตอีกด้วย
 นอกเหนือจากสิงคโปร์และมาเลเซียแล้ว ประเทศ
อาเซยีนอืน่ๆ ก็ก�าลงัเร่งเครือ่งสมาร์ทซติีเ้พ่ือไม่ให้ตกขบวน
เช่นกัน โดย “อนิโดนเีซยี” ตัง้เป้าจะขึน้เป็นตลาดเศรษฐกิจ
ดิจิทัลขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และก�าลังพัฒนากรุง
จาการ์ตาให้เข้าใกล้กับการเป็นสมาร์ทซิตี้ เบื้องต้นได้
เปิดตัว จาการ์ตาวันการ์ด ท่ีสามารถใช้ช�าระค่าบริการ
ต่างๆ อย่างขนส่งสาธารณะได้แทนเงินสด รวมถึงเปิดตัว
ระบบไฟถนนอัจฉริยะ

“สมาร์ทซิตี้”

กระแสความแรงของสมาร์ทซิตี้ท่ีจะมี
มูลค่าการลงทุนในเทคโนโลยีสมาร์ทซิต้ี
ท่ัวโลกแตะ 8 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ภายในปีน้ี และจะเพ่ิมข้ึนเป็น 1.3 แสนล้าน
ดอลลาร์ ภายในปี 2564
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 ขณะเดียวกัน “ฟิลิปปินส์” น้ัน รัฐบาล 
ท้องถ่ินของเมอืงดาเวา ทางตอนใต้ของประเทศ
ได้ร่วมมือกับไอบีเอ็ม ยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยี
ของสหรัฐฯ ในการพัฒนาระบบความปลอดภัย
สาธารณะ ด้วยการน�าเทคโนโลยมีาใช้สอดส่อง
ดูแลความเป็นไปภายในเมืองแบบเรียลไทม์ 
ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็ว
ต่อการรับมือเหตุฉุกเฉิน
 เช่นเดียวกับ “เวียดนาม” ที่ก�าลังผลักดันให้
เมืองดานัง ขึ้นเป็นสมาร์ทซิตี้แห่งแรกของ
ประเทศภายในปี 2568 โดยก�าลังเจรจากับ
ไอบเีอม็เพ่ือเปิดโครงการ ‘ไอบเีอม็ สมาร์ทเตอร์ 
ซิตี้’ ที่ไอบีเอ็มจะร่วมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ระบบการก�าจัดขยะ
และการควบคุมมลพิษให้มีประสิทธิภาพ
 ประเทศไทยเอง ก็อยู่ระหว่างการเดินหน้า
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค ในนิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ให้เป็นต้นแบบ
นคิมอตุสาหกรรมทีบ่รหิารงานด้วยระบบดจิทิลั 
โดยเชญิชวนเอน็อซี ีคอร์ปอเรชัน่ จากญ่ีปุน่ท่ีได้
รบัการยอมรบัจากหลายอตุสาหกรรมท่ัวโลกใน
งการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา
ธุรกิจ ท้ังในด้านเครือข่ายระบบโทรศัพท์และ
โครงข่ายการติดต่อสื่อสาร ระบบปฏิบัติการ 
ไอท ี ระบบการรกัษาความปลอดภยั และระบบ
โลจิสติกส์ โดยสมาร์ท ปาร์ค ก�าหนดแล้วเสร็จ
ในปี 2564 

ASEAN View

 ส�าหรบัรปูแบบการลงทนุในสมารท์ ปารค์นัน้ ก�าลงัอยู่ระหวา่งพิจารณาว่าจะเปน็รปูแบบ
รัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี ผ่านความร่วมมือขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น 
(ไจก้า) หรือจะใช้รูปแบบลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชน (พีพีพี) โดยการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 
สมาร์ท ปาร์ค เป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมใหม่ตามเป้าหมายของรัฐบาลตามนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 
 จากกระแสความแรงของสมารท์ซติี ้จงึไมน่่าแปลกใจท่ีจะมมีลูคา่การลงทุนในเทคโนโลยี
สมาร์ทซิตี้ทั่วโลกแตะ 8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2.5 ล้านล้านบาท)  ภายในปีนี้ 
และจะเพ่ิมขึน้เปน็ 1.3 แสนลา้นดอลลาร ์(ประมาณ 4.2 ลา้นลา้นบาท) ภายในป ี2564 และ
ความริเริ่มด้านสมาร์ทซิต้ีที่ประสบความส�าเร็จในภูมิภาคอาเซียนน้ี นับเป็นแนวคิดด้าน
นวัตกรรมที่ทรงพลังเป็นอย่างยิ่ง
 แม้ว่าจะมีความท้าทายอยู่บ้าง แต่ก็ยังมีโอกาสมหาศาลในการประสานความร่วมมือ 
และการท�างานรว่มกันระหว่างภาครฐัและเอกชน เพ่ือเรง่ให้เกิดโครงการสมารท์ซติี ้ท่ีจะชว่ย
สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน อีกทั้งยังช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สร้างชุมชนที่ยั่งยืน

บรรดาชาติอาเซียนต่างก็เร่งเดินหน้าในการพัฒนา
สมารท์ซติีต้ลอดชว่งทีผ่า่นมา โดยจะเหน็วา่“สงิคโปร”์ 
และ “มาเลเซีย” ถือเป็นแนวหน้าในการรังสรรค์ 
สมาร์ทซิตี้ประจำาภูมิภาค
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ASEAN View

 Smart cities:
the driving force 
for ASEAN 4.0

 Many large cities in the - ASEAN region 
-aim towards achieving a similar goal: to 
become smart cities.  The evolution of 
smart cities is generally considered to be 
a catalyst that can effectively drive countries 
forward what is sometimes called the 4.0 
era.  Within this context, technologies will 
be used to sustainably develop both cities 
and countries. 
 Clearly, developing a smart city is complex 
and requires effectively co-ordinating  
diverse ideas, experience and insights to 
succeed.  It also requires the fortitude to 
begin and carry on a strategy that may take 
some years before fruition. 
 Understandably, the challenges of making 
or becoming smart cities are profound.  For 
a successful outcome, diverse stakeholders 
need to be co-ordinated and move forward 
in unison toward a common goal. 
 Given earlier observations, it is becoming 
readily apparent that several ASEAN countries 
are vigorously pressing ahead with smart 
city projects, with regional leadership having 
been taken by Singapore and Malaysia.
 Singapore is notable for its strategic 
initiative, Smart Nation, which aims to derive 
economic advantages through increased 
development and application of technologies 
enabling it to become one of the world’s 
most liveable cities as a result.  

 Via its Smart Nation initiative, Singapore 
is innovating: implementing technology-rich 
systems such as e-payment, significantly 
improved public transport infra-structure 
and cyber centres that can manage identity 
and other data in safe and secure ways.
 Interestingly the Singapore government 
has also applied the Internet of Things i.e. 

integrating and making use of the very 
many physical devices that are now 
connected to the internet, thus collecting 
and sharing data in daily life.  Singapore 
government services have also been digitised, 
enabling Singaporeans to more easily 
access them via e-platforms.

Written by Chonphat
Arranged by Thailand Management Association

While there are many  
challenges to be addressed 
and overcome, emerging 
and as yet unknown  
opportunities suggest that 
the smart city and related 
projects wil l be very  
worthwhile in the medium 
to long-term.
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 Currently, Malaysia is collaborating with 
Alibaba to develop the Malaysia City Brain, 
an initiative designed to set Kuala Lumpur 
on the road to becoming a smart city.  As 
part of this smart city development, Kuala 
Lumpur will employ artificial intelligence to 
help process traffic information and video 
surveillance data to help tackle traffic problems 
such as congestion in real-time. In the years 
ahead, it is expected that these systems will 
be expanded to cover larger areas.
 In addition to Singapore and Malaysia, 
other ASEAN countries are also pressing 
ahead with smart city plans and ambitions.  
In Indonesia, an initiative is afoot to make 
the country the largest digital economy in 
south-east Asia, with parallel development 
of the national capital Jakarta as a smart 
city.  Early developments are Jakarta One, 
a smart-payment method for public transport 
and related costs, and smart street lights.

 In the Philippines, the city of Davao is 
working in collaboration with IBM developing 
a smart city system for improved public 
safety.  Here, real-time monitoring technology 
is used to enhance efficacy and speed in 
responding to emergencies.
 Viet Nam is also working with IBM to 
develop smart cities within a project called 
the IBM Smarter City.  It is expected that by 
2025, Da Nang will be Viet Nam’s first smart 
city.  Here the Viet Nam government 
and IBM will jointly develop technological 
infra-structure for Da Nang, including improved 
waste management systems and better 
pollution controls.
 Thailand is currently working towards 
developing the Smart Park Industrial Estate 
using the Map Ta Phut Industrial Estate in 
Rayong province as a prototype for future, 
more heavily digitised industrial estates.  
 In doing so, the government of Thailand 

has formed a partnership with Japan’s NEC, 
a company widely recognised for successful 
innovation and integrating technology into 
many industries, developing systems for 
communications, information technology, 
security and logistics for business development. 
The Smart Park is scheduled to be ready in 
2021.  
 Investment process in the Smart Park 
concept is currently under detailed  
consideration and development.  This may 
result in a form of government-to-government 
investment through co-ordination with the 
Japan International Co-operation Agency, 
or it might be public-private partnership.  
According to the Thailand 4.0 vision, Smart 
Park will be high-technology industrial 
estates for advanced industries.
 Already the smart city concept has 
emerged as a growing trend and this year 
the value of investments in smart city 
technology businesses has reached $US 
8.0 billion (approximately THB 2.5 trillion).  
Current forecasts suggest that by 2021 
investments will reach $US 13.0 billion (THB 
4.2 trillion). The success of the smart 
city initiative may become a powerful  
innovation in ASEAN’s economic and social 
transformation.
 While there are many challenges to be 
addressed and overcome, emerging and 
as yet unknown opportunities suggest that 
the smart city and related projects will be 
very worthwhile in the medium to long-term.  
 Effective collaboration and co-operation 
between the governments and the private 
sector to achieve smart cities, could well 
result in a better quality of life for very many 
people.  It is also envisaged that smart 
cities will become drivers of economic 
growth and help enable sustainable 
communities in the future.

Interestingly the Singapore government has also 
applied the Internet of Things i.e. integrating and 
making use of the very many physical devices 
that are now connected to the internet, thus 
collecting and sharing data in daily life.
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คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซลาร์  
คอนซัลติ้ง จ�ากัด บรรยายหัวข้อ Future Thailand  
ถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นในเร็ววัน และบางประเด็นเกิดขึ้นแล้ว 
เมื่อจะกล่าวถึงอนาคตต้องดูก่อนว่า ประเทศไทยอยู่ที่ไหน
บนเวทีโลก ซึ่ง Competitiveness Ranking จากช่วงปี 
2004-2014 อันดับตกลงอย่างมาก จากความปั่นป่วน
วุน่วายทางการเมอืง ทะเลาะเบาะแว้งกนั ท�าให้ปรบัตัวไม่ทัน
โลก อย่างไรก็ตาม ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมีเทรนด์บางอย่าง 
ส่งสัญญาณทีด่ขีึน้จากอนัดบัการแข่งขนัของประเทศขยบั
ดีขึ้นจากการมีช่วงสงบ และเกิดการปรับตัวค่อนข้างมาก
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

	 ในโลกของ	Manufacturing	 4.0	 ซึ่งกลายเป็น	 Industrial	 4.0	 
เริ่มเป็นจริงใน	Model	Plant	ของเยอรมนี	การเชื่อมโยงของโลกดิจิทัล
กับโลกกายภาพ	ทำาให้เกิดประสิทธิภาพจำานวนมาก	 ขณะเดียวกัน	
บทบาทของคนได้เปลี่ยนไป	ซึ่งประเทศไทยยังไปไม่ถึงระดับนั้น	แต่
จะต้องเตรียมคนเพื่อไปสู่สิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้น

Future
Thailand

Management Trends
เรียบเรียงเนื้อหาจากงาน	TMA	Discovery	Day

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีค่อนข้างเป็นมิตร	ทำาธุรกิจด้วยไม่ยากนัก	
อาจมีติดขัดบ้างเก่ียวกับองค์กรของรัฐ	หรือเอกชนที่การตัดสินใจ
ค่อนข้างเชื่องช้า	แต่โดยทั่วไปคนไทยยอมรับการเข้ามาของธุรกิจ
ใหม่ๆ	มาช่วยกันทำางาน	ช่วยกันพัฒนา	
คนไทยเปดิรบัสิง่ใหม่ๆ 	การเปลีย่นแปลง	พรอ้มทีจ่ะก้าวไปขา้งหน้า	
เศรษฐกิจมีพลวัตรค่อนข้างดี	และแข็งแกร่ง	อุตสาหกรรมกระจายตัว	
และเข้มแข็ง	อาจเป็นเพราะที่ผ่านมาภาคธุรกิจรู้สึกว่าไม่สามารถ
พ่ึงพิงภาครัฐได้นัก	 จึงเรียนรู้ท่ีจะอยู่รอดด้วยตัวเอง	 และมีภาค
ธุรกิจที่แข็งแกร่งหลายองค์กรไปลงทุนต่างประเทศและประสบ
ความสำาเร็จมากพอสมควร	
การทำาธุรกิจในไทยเป็นสภาพแวดล้อมท่ีต้นทุนไม่แพงมากนัก	 
ถึงแม้ค่าแรงจะขยับขึ้นมามากแล้ว	 โดยเฉพาะช่วงหลังที่จีนขยับ
ขึ้นสูงมากกว่า	ไทยจึงมีต้นทุนที่แข่งขันได้	
คนทำางานมีทักษะที่เก่งมากพอสมควร

จากผลส�ารวจของไอเอ็มดี 
ระบุข้อดีของการท�าธุรกิจในประเทศไทย คือ
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  The Organization of The Future 
	 	 ซึ่งเรื่อง ิจิ ัลใ องค์กร ั้ เกิ ขึ้ แล้ว	
ไม่ใช่กำาลังจะเกิ 	 องค์กร ่างๆ	 จะ ้อง าม 
ัวเองว่าอยู่ รงไห ของความเ ลี่ย แ ลง ี้	

  Careers and Learning: 
  Real time, all the time 
โลกเ ลี่ย เร็วมาก	 ำาอย่างไรจะ ึกอ รม
ค ใ องคก์รให้ ั การเ ลีย่ แ ลง	ค จะ อ้ง
มีความสามาร รั เ ล่ีย วัเอง	 ซ่ึงการเรีย รู้	
การ ึกอ รม ั้ จะ ำาอย่างไรให้ใช้เครื่องมือ ี่
ค ใ องค์กรมีใช้เรีย รู้ไ 	้Real	 time	และ	all	
the	 time	 หรือมีเครื่องมือแล้วก็ ้องสร้าง
วั รรมการเรีย รู้รู แ ใหม	่

  Talent Acquisition 
	 	 เข้าไปสู่	Cognitive	Recruiter	
ซึง่ างองคก์รเริม่ใช	้artificial	intelligence	เ ือ่	
ค้ หาและระ ุคุ ลักษ ะเฉ าะของค ี่
เหมาะกั งา ี่มีอยู่ใ รู แ ่างๆ	 เช่ 	
สอ างจิ วิ ยา	 ำาให้ รา ว่าค ี่ อ

แ ี	้จะมีแ วคิ 	 ฤ กิรรมแ ไห 	เหมาะกั
งา ั้ หรือไม่	 เมื่อก่อ จะสอ ข้อเขีย 	แล้ว
สมัภาษ ซ์ึง่จะใชเ้วลา กัู เ ยีง	5-10	 า 	ีแ ่
อ่ไ เครือ่งมอืจะมคีวามสามาร ค้ หา ระวั 	ิ
ของค ่า แหล่ง ่างๆ	เช่ 	 ่า โซเชียล	มีเ ีย

  The Employee Experience: 
  culture engagement 
ค รุ่ ใหม	่Gen	Y	Gen	Z	เอาใจยาก	ส ใจแม้
กระ ั่ง ระส การ ์ใ การสมัครงา 	 การเข้า
สัมภาษ ง์า 	การ า่ เข้า สอ า่งๆ	วั แรก
เ ็ อย่างไร	การ ึกอ รมเ ็ อย่างไร	หรือ ้า
ุกอย่าง ีมาหม แ ่วั สุ ้ายจากกั ้วย 
ไม่ ก็ีจะ กู ำาไ เ ยแ รอ่อกโซเชยีล	มเี ยี	ซึง่
จะกลายเ ็ ญัหา อ่ไ ใ อ าค 	แ เ่ ็ ส่ิง ี่
ค รุ่ ใหม่ให้ความสำาคัญ	 ัง ั้ 	 HR	 ้อง 

ให้ความสำาคัญเช่ กั ว่าจะสร้าง	 employee	 
experience	 อย่างไร	 องค์กรยุคใหม่จะไม่ไ ้
คำา ึง ึงแค่	 customer	 experience	 หรือ	 
executive	experience	เ ่า ั้ เช่ ใ อ ี

  Performance Management 
	 	 องค์กร ้องคิ ใหม่	ไม่ใช่แค่ใคร ำากำาไร
ไ ้ ำายอ ขายไ ก็้ไ โ้ สั ี่ 	ีเ ราะเ ก็สมัยใหม่
้องการ ล ี่จะเกิ กั สังคม	 ให้เ ็ ลังโลก	
ไม่ใช่แค่ ่อ ัวเองเ ่า ั้ 	 ้าองค์กรเ ียงแค่
สร้างกำาไรแก่ ู้ ือหุ้ แ ่ไม่ขายจิ วิญญา
แห่งการสร้าง ระโยช ์	 ก็จะไม่มีค เข้ามา
ำางา ใ องคก์ร	โ ยเฉ าะรุ่ เ ก็ๆ	ซึง่ จัจุ ั 	
ใ สหรัฐอเมริกากำาลังจะแก้กฎหมายส่ว ี้	
กลา่วคอื	จากเ มิ ีเ่ ้ การสรา้ง	share	holder	
value	 หรือการสร้าง ลกำาไรให้องค์กรเ ็
วั ุ ระสงค์หลัก	 เ ลี่ย เ ็ การสร้างมูลค่า
า้ อ่ื ๆ	และมองเร่ืองกำาไรเ ็ เ ยีง ล ลอยไ ้

  Leadership Disrupted 
	 	 ใ ี่สุ ค ี่มี	Leader	Skill	 ้องเข้าไ
ั่งใ อร์ 	 ไม่ใช่ ั่งอยู่ข้างหลังเ ็ ่ายไอ ี	
ซั อร์ เ ่า ั้ 	 เ ราะ ิจิ ัลกำาลังมี า
อย่างห กั อ่องคก์รใ อ าค 	เ ราะ	Industry	
4.0	เ ็ การหลอมรวมระหว่าง	3	โลกเข้า ว้ยกั 	
คือ	 โลก	Biological	 โลก	 Physical	 และโลก	
Digital	ซึง่ ัง้หม อ้งมกีาร ั ารว่มกั อย่าง
มี ระสิ ภิา และหลอมรวมเขา้ ว้ยกั โ ยมี

า มากขึ้ ใ ระ ั ริหารขั้ สูง

  Digital HR 
	 	 เ ราะโลกไ าง จิิ ลัแล้ว	HR	 จึง อ้ง
ไ าง จิิ ลั ว้ย	ไม่ใช่ให้ ูส้มัคร ัง่เซ็ เอกสาร 
ั สิ แห่งอีก ่อไ 	 HR	 จะ ้องใช้เคร่ืองมือ
อัจฉริยะ ่างๆ	 มาช่วยเรีย รู้ ฤ ิกรรมค 	 
เคร่ืองมือ า่งๆ	 ี่ า่ยการ ลา ำาไ ใช้แล้ว	HR	
ก็ควร ำามาใช้ า้ง	 า่ยการ ลา รู้อารม ค์วามรู้สึก

ของค ภาย อก	HR	 ก็ควร ำาเคร่ืองมือเหล่า ั้
มารั รู้อารม ค์วามรู้สึกของค ภายใ ใ ระ ั
ีล่ะเอีย ข้ึ

  People Analytics 
	 	 ัจจุ ั 	 Analytics	 กำาลังแ รกซึมไ
กุห แห่ง	HR	จะ ำามาใช้อยา่งไร	และจะ แูล
ค ี่ ำา	 Analytics	 ไ ้อย่างไร	 เ ราะเ ็ ค
สาย ั ุ์ เิศษ	เ ็ วัของ วัเอง	และกำาลงัจะ
กูแย่ง	ซึง่หากภายใ 	3	 ี ีอ้งคก์รไห ไมส่ ใจ	
Data	 Analytics	 จะเกิ ความสูญเสียอย่าง
รุ แรง	 เ ราะค 	Analytics	มี ้อยมาก	และ
องค์กร ี่วางแ เรื่อง ี้แล้วจะ ึงค เหล่า ี้ 
ไ แลว้องคก์ร ีค่ิ ำาภายหลงัก็จะหาค ไมไ่ ้

  Diversity	and	Inclusion	
	 	 องค์กรยุคใหม่ ้องจั การความหลาก
หลายไ 	้ใ องค์กร อ้งมีหลายเ ศ	และมี า่งชา 	ิ
แ ่ ุรกิจไ ยมี ัญหาไม่ค่อยรั ค ่างชา ิ	
หรือ ้ารั จะส่งไ ำางา ่าง ระเ ศ	 ัง ั้ 	
องค์กรไ ยจึงมีความสามาร จั การข้าม
วั รรม	(cross	cultural)	 อ้ยมาก	อาจเ ราะ
ภาษาไม่ ี	 และชอ อยู่กั ค ไ ย ้วยกั เอง
กลายเ ็ ญัหาของการจั การความหลากหลาย	
(diversity)	 ใ อ าค ี่จะ รั เ ล่ีย อย่าง
รว เร็ว	 ั้งๆ	 ี่มี	Technical	Skill	ค่อ ข้าง ้อย	
แ ่ า้จะ อ้ง ำาเข้าค เหล่า ีเ้ข้ามาก็จะรั ไม่ไ 	้
มี ัญหา ้า การจั การ	 อีก ระเ ็ คือ	 เ ศ	
างองค์กรค ำางา มีแ ่ ู้หญิง	 างองค์กร 
ู้จะขึ้ ึงระ ั ริหารมีแ ่ ู้ชาย	

  The Augmented Workforce 
	 	 ี่การ ำางา ใ อ าค 	future	of	work	
เ ็ การ ำางา ร่วมกั ระหว่างค และหุ่ ย ์	
เช่ 	คอลล์เซ็ เ อร์ใช้แช อ ำางา 	หรือใ 	
shop	floor	ใช้หุ่ ย ์ ำางา 	ค ก็ ้องเ ลี่ย 	
skill	 ัง ั้ 	HR	 ้องศึกษาเรื่อง ี้

มีผลการศึกษาจาก Deloitte พูดถึงเทรนด์ใหญ่ๆ 
ของการบริหารจัดการ Human Capital ประกอบด้วย :
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y	 Complex	Problem	Solving	เพราะปัญหาในอนาคตจะซับซ้อนมากขึ้น	
y	 มีความสามารถในการตั้งคำาถาม	เพราะ	Critical	Thinking	เป็นส่วนสำาคัญมาก	
y	 Creativity	 ความสามารถในการสร้างสรรค์คิดแบบใหม่	 ออกนอกกรอบ	 
	 ต้อง	design	thinking	ต่อด้วย	
y	 People	Management	
y	 Coordinating	with	 others	 เป็นการจัดการเพ่ือน	และพันธมิตรซึ่งมีลักษณะ 
	 แตกต่างกัน	 การทำางานเป็น	 silo	 function	 กำาลังจะหายไป	 เป็น	 cross	 
	 functional	เพราะปัญหาซับซ้อนต้องใช้หลายๆ	คนช่วยกัน	
y	 จัดการกับอารมณ์ของตัวเองได	้(Emotional	Intelligence)	
y	 ตดัสนิใจปญัหาซบัซอ้นได	้และลงมอืปฏิบตั	ิ(Judgment	and	Decision	Making)	 
	 คนที่เจอลูกค้าประจำาจะต้องแก้ปัญหาและจัดการได้	 ไม่ต้องส่งขึ้นข้างบน	 
	 เพราะจะไม่ทัน	
y	 Service	Orientation	
y	 Negotiation	
y	 Cognitive	 Flexibility	 ล้วนเป็นศาสตร์ด้านศิลปศาสตร์	 มนุษยศาสตร์ที่ทำาให้ 
	 เข้าใจคน	ความซับซ้อนต่างๆ

ส่วนผลการศึกษาของ WEF ระบุ
ทักษะที่จำาเป็น
ในการทำางานคือ 

ต่อมาคือ	Data	Science	และ	Analytics	นอกจากน้ัน	คือ	การทำางานใน	shop	floor	ท่ีแตกต่างกัน	
คือ	Human-machine	 Interface,	Machine-machine	and	machine	part	communication,	
Control	of	manufacturing	processes	และ	Development	of	manufacturing	processes	 
สิง่ท่ีตอ้งการนอ้ยลงคอื	Operation	เพราะใชค้วบคมุสัง่การผา่น	cloud	ได	้และเรือ่งกระบวนการ	
manual	จะหายไปเพราะ	information	เข้ามาแทนที่

Data	 Security	 เป็นประเด็นเชิงเทคนิคแต่ถูกยกความสำาคัญขึ้นสูงสุด	 เพราะ
องค์กรต่างไปดูข้อมูลแล้วพบว่าไม่มีคุณภาพ	ค้นหายาก	นักวิเคราะห์จะนำาไป
วิเคราะห์ต่อไม่ได	้ฉะนั้น	จะต้องเตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อมใช้	การนำาไปใช้จะต้องมี
ความสามารถเขียนโปรแกรมรูปแบบใหม่	 (software	 Development	 และ	 
Programming)	ตอ้งรู้จัก	API,	Collaboration,	Cloud	รูจ้กัแมชชีนเพือ่วา่จะเขยีน
โปรแกรมอย่างไรให้แขนโรบอตเคลื่อนไหว	 ไม่ใช่เพื่อ	 process	ข้อมูลเท่านั้นแต่
ต้องเป็น	Machine	Programming	

Information	Management,	Data	Management	Information	Life	Cycle	Management	

ขณะที	่ผลการสำารวจของบอสตัน	คอนซัลติ้ง	กรุ๊ป	(BCG	online	survey)	หัวข้อ	Competencies	&	Attributes	of	Manpower	
for	the	next	decades	ซึ่งโฟกัสไปที่ดิจิทัล	2	ข้อแรกเป็นเรื่อง	Technical	skill	ในการจัดการข้อมูล	คือ

1

2
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 พบปัญหาหลักคือ	 “ทักษะทางภาษา”	 ซึ่ง
แหล่งความรู้ของโลกปัจจุบันเป็นภาษาอังกฤษ	
แต่คนไทยไม่ถนัดเลย	 จึงเป็นปัญหาใหญ่มาก	
ถัดไปคือ	Global	 Perspective	การขยายการ
ลงทุนออกนอกประเทศเป็นเรื่องสำาคัญและ
จำาเป็น	 แต่ ธุรกิจไทยไม่ค่อยคิดออกนอก
ประเทศไทย	 กลายเป็นปัญหาท่ีนักลงทุน
ภายนอกไมค่อ่ยตอ้งการรว่มลงทุนดว้ย	ตอ่ดว้ย	
ความกล้าแสดงออก	คนไทยไม่ค่อยรักษาสิทธ์ิ	
หากเกิดปัญหาจะถอย	ไม่นำาปัญหามาอยู่บนโต๊ะ	
จึงต้องใช้เวลาแก้ไขนานและมีปัญหาด้าน
จริยธรรม	 ซึ่งองค์กรต้องมาดูความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม	และสิ่งที่มากกว่าผลกำาไร
	 ปี	 2017	World	Economic	Forum	 ได้จัด 
Human	Capital	Ranking	ของไทยโดยมปีระเด็น
สำาคัญคือ	 เรื่องการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มีจำานวนน้อยลงมาก	 อาจเป็นจำานวนเด็กที่ 
น้อยลง	และการเรยีนต่อจากระดบัประถมศกึษา
ลดลง	 ส่วน	 deployment	 ก็น่าจับตา	 เพราะ
เป็นสิ่งที่ทั่วโลกคิดว่า	 องค์กรทั้งหลายควรมี
สมดุลทางเพศ	 ไม่ว่าชาย	หญิง	หรือเพศท่ีสาม	

Management Trends

ความสามารถ 8 สิ่งที่ Future Leaders 
ในประเทศไทยต้องมี คือ 

Global Mindset
การคิดออกนอกกรอบของประเทศ	ความ
ตื่นตัวตื่นเต้นที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับการ
พัฒนานอกประเทศ	การนำาสิ่งที่ดีไปให้

ผู้บริโภคนอกประเทศ	

Strategic Thinking
การคิดอย่างมีความหมายของธุรกิจ

ตัวเองอย่างแม่นยำา	เพราะการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นมาก	รวดเร็ว	แต่ทรัพยากรมีจำากัด	

 Technology Savvy
เทคโนโลยีมีบทบาทมาก	องค์กรที่จะใช้
เทคโนโลยีจำาเป็นต้องมีผู้นำาที่จะเลือก

เทคโนโลยีอย่างไรมาใช	้

Communication Skills 
และ Managing People & 

Interpersonal Skills 
ซึ่งการทำางานร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลาย	
และเพื่อนร่วมงานต่างเจนเนอเรชั่นจำาเป็น

ต้องมีทักษะการสื่อสาร	

Digital Literacy
ความสามารถด้านดิจิทัล	

Adaptability
ความสามารถในการปรับตัวเอง

ต่างมีลักษณะแตกต่างกันไป	ทุกคนมีคุณค่าท่ี
แตกต่างกันจึงต้องทำาให้เกิดสมดุล	 และเรื่อง	 
High-skilled	 employment	 sharing	 แม้ไทย
จะมีคน	High-skilled	แต่ก็มี	Lower-skilled	ใน
สัดส่วนที่มาก	ทำาให้มีช่องว่างตรงกลาง	 ทำาให้
เคลื่อนตัวไปอย่างรวดเร็วไม่ได้	 สอดคล้องกับ 
ผลการศึกษาของไอเอ็มดีเทียบกัน	63	ประเทศ	
พบว่า	 ทักษะทางภาษาของไทยตำ่า	 มีปัญหา
การจัดการด้านการศึกษา	 การศึกษาระดับ
มหาวทิยาลยั	การศกึษาด้านวิทยาศาสตร์	ระบบ
การศึกษา	คุณภาพวิศวกร	ออกมาตำ่าหมด	แต่
ป ัญหาเหล่าน้ีได ้รับการตระหนักจากผู ้นำา
ประเทศต่างๆ	รวมถึงประเทศในเอเชียด้วยกัน	
	 โจทย์ที่ต้องทำาร่วมกันคือ	 จะทำาอย่างไรให้
ลูกหลานมีท่ียืนในสังคมโลก	 ซึ่งต้องเริ่มจาก
การสร้าง	 Leadership	 ที่เหมาะสมในองค์กร	
โดยปรับทั้งการศึกษาระดับประถม	มัธยม	และ
คนทำางานในปัจจุบัน	 เป็นหน้าท่ีของหน่วยงาน
ต่างๆ	 กัน	 รวมถึงภาคเอกชน	ที่ต้องทำาให้ผู้นำา
ทั้งหลายเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม	

ก่อนหน้านั้น TMA เคยมีผลศึกษา Global Vision of 50 Leaders ตั้งข้อสงสัยว่า 
ทำาไม คนไทยถึงไปเมืองนอกไม่ได้ 
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เรียบเรียงเนื้อหาจาก งานสัมมนา Thailand ICT Management Forum 2018 by TMA

Shaking Business Foundation:

The Effect of  Digital Trend.

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ (TMA) จัดกิจกรรมเสวนา “Thailand ICT Management Forum 
2018” ภายใต้หัวข้อ Shaking Business Foundation: The Effect of Digital Trend ขึ้นเพ่ือยกระดับศักยภาพองค์กร 
ในประเทศไทย พร้อมทั้งมอบรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2018 ให้กับองค์กรที่นำาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เทคโนโลยีคือสิ่งสำาคัญในการพัฒนาธุรกิจ ปัจจุบันการลงทุนในด้าน Information and Communication Technology  
จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่ทุกบริษัทจะต้องรู้ให้ทันถึงเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น รวมถึง
การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจในอนาคต
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6 กรณีศึกษา 
องค์กรแถวหน้า ต่างอุตสาหกรรม
เป็นแม่แบบทีค่วรค่าแก่การใฝ่รู้

“แสนสิริ” มองว่าการ
เปล่ียนแปลงคือการเรียนรู้ 
และทุกวันที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้ 
จะทำาให้ได้ค้นพบ big eureka 
ในสักวัน

กว่าจะมาเป็น “ไลน์” 
ขวัญใจขาแชททุกเพศทุกวัย อะไร
คือวิธีคิดเบื้องหลังความสำาเร็จ

แทนที่มานั่งขายแต่วัสดุ
ก่อสร้าง “เอสซีจี” ตกลง
ใจทำามากกว่านั้น เปลี่ยนมา
ขายความเป็นอยู่ที่ดี และยังเพิ่ม
มูลค่าได้ไม่ขีดจำากัด

Power of Business 
Transformation

 พลังของเทคโนโลยีมีมหาศาล และเปลี่ยนแปลงเร็วมากทุกวัน และปีนี้เป็นปีที่สำาคัญ
มากของอีคอมเมิร์ซ ที่แม้ไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่มีคู่แข่งจำานวนมาก โดยเฉพาะผู้เล่นรายใหญ่ที่
เขา้มาทำาให้ตลาดนา่กลวั และการแขง่ขนัระหว่างยักษใ์หญ่จะทำาให้เห็นการเปลีย่นแปลง
ที่เร็วขึ้น พฤติกรรมผู้บริโภคจะเติบโตอย่างรวดเร็วขึ้นเป็น 100% ในชั่วพริบตา อย่างไร
ก็ตาม ไม่ได้หมายความว่ารายเล็กๆ จะต้องรอ แต่ควรเข้าตลาดอีคอมเมิร์ซตั้งแต่เล็กๆ 
เพราะเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซล้วนเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย และต่างชาติ
 สิ่งที่ตามมาจากอีคอมเมิร์ซบูม คือ โลจิสติกส์จะมีผลพลอยได้ และเพย์เมนต์จะเป็น
สนามรบถัดไป ซึ่งปัจจุบันในไทยมีผู้ให้บริการเพย์เมนต์ 16 แบรนด์ รายที่อยู่ได้จะต้องมี
จดุบรกิารและจำานวนการใชบ้รกิารอ-ีวอลเลต็  สงัเกตไดว่้าทกุแบรนดพ์ยายามหาพันธมติร 
ซึง่ภายใน 2-3 ปจีะเหลอืเพย์เมนต์เพียง 2-3 แบรนด ์ขณะทีธุ่รกิจแอพจะไปลำาบาก เพราะ
ปจัจบุนัมเีกือบ 3 ลา้นแอพบนแอพสโตร ์แตพ่ฤตกิรรมของผูใ้ชง้านแอพสงูสดุเพียง 5 แอพ 
จึงไม่แนะนำาให้เข้าธุรกิจนี้ เพราะโลกธุรกิจยุคใหม่กำาลังแข่งขันกันที่ “แพลตฟอร์ม”
 ทัง้นี ้การทำาธุรกิจตอ้งมขีอ้มลูผูบ้รโิภค เพ่ือจะไดเ้ข้าใจพฤตกิรรมผูบ้รโิภค เมือ่เก็บขอ้มลู
แล้วต้องนำาไปใช้ประโยชน์ ต้องสร้างบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค แล้วจึงขยายฐานลูกค้า
ให้ใหญ่
 ดังนั้นการทำาธุรกิจต้องยึดหลัก Move Fast Take Risks, Think Big ซึ่งความเข้าใจ
เทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐานที่ทุกคนต้องมี เมื่อเข้าใจเทคโนโลยีจะคิดบริการใหม่ๆ ได้ ใช้ฐาน
ข้อมูลที่มีให้เป็นประโยชน์ ไม่ต้องรอครบ 100% แต่ต้องเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ 70-80% และ
เรียนรู้กันไป พร้อมกับสร้างบริการใหม่ๆ Business Model ใหม่ๆ อย่ายึดติดกับโลก หรือ
สนิคา้ หรอืบรกิารทีคุ่น้เคย และคนทีม่ธุีรกิจเดมิอยูแ่ลว้ตอ้งคดิว่าจะเปลีย่นบรกิารอย่างไร
ให้เหมาะกับการขายออนไลน์ เท่ากับเป็นการทำาธุรกิจหรือบริการใหม่นั่นเอง

หมดยุค ป่วยแล้วไป
โรงพยาบาล “โรงพยาบาล
กรุงเทพ” เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ เรายก
ทั้งโรงพยาบาลมาเสิร์ฟถึงบ้านคุณ 

เพลาน้ีสายตาของ “ดีแทค” 
มี แต่ จับ จ้อง ไปที่ ดิ จิ ทัล
เท่านั้น เพราะถ้าเผลอนิดเดียว 
มีสิทธิ์พลาดได้

การกระพือปีกของ 
“ปูนอินทรี” ทำาให้สามารถ
ก้าวข้ามข้อจำากัดเดิมๆ 
ไปสูม่มุมอง bird eye view ทีท่ัง้ลกึ
และกว้างไกล

คุณอริยะ พนมยงค์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ (ประเทศไทย) จำากัด กล่าวว่า 

ดังนั้นการทำาธุรกิจต้องยึดหลัก Move Fast Take Risks, Think Big ซึ่ง
ความเข้าใจเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องมี เมื่อเข้าใจเทคโนโลยีจะคิด
บริการใหม่ๆ ได้ ใช้ Data ที่มีให้เป็นประโยชน์ ไม่ต้องรอครบ 100% แต่ต้อง
เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ 70-80% และเรียนรู้กันไป พร้อมกับสร้างบริการใหม่ๆ
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เสน่ห์ของธุรกิจก่อสร้างยุคนี้คือ ต้องเป็นแบบ O2O 
(Offline to Online) และมีคนใน ECO Systems รูปแบบการ
ทำาธุรกิจเปลี่ยนจาก B2B  จากเดิมขายปูนเป็นตันๆ ปรับมา
ทำา B2C มากขึ้น โดยสิ่งที่เปลี่ยนคือ Product Focus ทั้งนี้
มอง Digital ที่เกี่ยวกับ People ไม่ใช่ Technology

 บริษัทขยับวิธีคิดแบบง่ายๆ จากการสร้างแรงบันดาลใจในการ 
ขายวัสดุก่อสร้าง มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี 
 การดิสรัปชันไม่ใช่แค่อุปสรรค แต่ยังเป็นโอกาสได้ด้วย ซึ่งธุรกิจ 
100 ปีอย่างเอสซีจีก็ต้องการเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตลูกค้า ไม่ใช่แค่ทำา
ธุรกิจใหม ่แตต่อ้งเขา้ไปปรบัปรงุประสบการณ์ลกูคา้ และปรบัปรงุการ
ดำาเนินงานขององค์กรเช่นกัน
 เสน่ห์ของธุรกิจก่อสร้างยุคนี้คือ ต้องเป็นแบบ O2O (Offline  
to Online) และมีคนใน ECO Systems รูปแบบการทำาธุรกิจเปลี่ยน
จาก B2B  จากเดิมขายปูนเป็นตันๆ ปรับมาทำา B2C มากขึ้น โดยสิ่งที่
เปลี่ยนคือ Product Focus ทั้งนี้มอง Digital ที่เกี่ยวกับ People ไม่ใช่ 
Technology
 มุมมองของคุณชลลักษณ์ ลูกค้าของ เอสซีจี คือ ช่าง และช่างส่วนใหญ่
มีโทรศัพท์ 2 เครื่อง หมายความว่าทุกคนใช้เทคโนโลยีเป็น แต่สิ่งที่เรา
ต้องทำาคือ จะสร้างแอพอย่างไรให้ง่ายเหมือนเปิด Facebook หรือ  
Line ทำาให้เป็นเพ่ือนคู่ใจในการทำางานของช่าง และจะต้องใกล้เคียง
ชวิีตสามารถตอบโจทย์ความตอ้งการได ้การมองลกูคา้วา่ยากแลว้ การ
มองลูกค้าเป็นรายบุคคลยากย่ิงกว่า ดังน้ันการจะไปสู่ความสำาเร็จได้
จะตอ้งเริม่จากตวัเอง และถ่อมตน ไมม่อีะไรจะทำาไดด้ว้ยตวัเองท้ังหมด 
ต้องรู้ว่าตัวเราเล็ก จึงต้องทำางานร่วมกับคนอื่น

Digital Business Strategy: 
Key to success

ปัจจัยที่นำาไปสู่ความสำาเร็จ
ของการขับเคลื่อนกลยุทธ์
ธุรกิจดิจิทัลในองค์กร คุณชลลักษณ์ มหาสุวีระชัย 

Digital Business 
บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด กล่าวว่า 
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  ศูนย์ Health Promotion Center โรงพยาบาล
กรุงเทพ ดูแลสุขภาพก่อนท่ีจะป่วย และใช้ Mobile 
Application ชื่อ BDMS Health Passport app 
เปน็โปรแกรมทีร่ายงานผลการตรวจสขุภาพ เปน็
ส่วนหน่ึงของการเขย่าโมเดลธุรกิจ โดยแทนที่
คนไข้ต้องรอผลตรวจท่ีเป็นกระดาษ ก็ยกการ
บริการพ้ืนฐานท้ังหมดมาไว้บนมือถือ ส่งมอบ
การบรกิารถึงทีบ่า้น เปน็การสรา้งความแตกตา่ง
ให้กับธุรกิจ (Innovation) 
 “ในการทีจ่ะเปลีย่นแปลงองคก์ร ผูบ้รหิารตอ้ง
ทบุโตะ๊ และคนขา้งหลงัก็ตอ้งเห็นพ้องไปดว้ยกัน 
ขณะเดียวกันการจะคิดโปรเจ็กต์ใดๆ ก็ตามจะ
ต้องตอบโจทย์ 3 ข้อ คือ คนไข้ หมอ พยาบาล  
พวกเขาได้อะไร”

คุ ก ก รร  ศรีว าภิรมย์ 
ู้อำา วยการอาวุโส 
่าย ั า รั ยากร ุคคล 
ริษั  โ เ ิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู ิเคชั่  

จำากั  (มหาช )  กล่าวว่า 

ในการที่จะเปลี่ยนแปลง
องค์กร ผู้บริหารต้อง
ทุบโต๊ะ และคนข้างหลัง
ก็ต้องเห็นพ้องไปด้วยกัน 
ขณะเดียวกัน การจะคิด
โปรเจ็กต์ใดๆ ก็ตาม
จะต้องตอบโจทย์ 3 ข้อ
คือ คนไข้ หมอ พยาบาล 
พวกเขาได้อะไร

คุ วีระศัก ิ์ กฤษ ระ ั ์ 
ู้ช่วย ู้อำา วยการใหญ่ ่ายสารส เ ศ 

โรง ยา าลกรุงเ  กลุ่ม 1 เล่าว่า 

•  การสร้าง Sense of Urgency ใ องค์กรก่อ  ซึ่งมี Mobile Health Passport 
  App ี่ไ ้รั รางวัล ICT Award 2017 เ ็ ุรกิจ Corporate Check Up ี่ 
  ำาให้ลูกค้าเห็ ความสำาคัญ ไม่ใช่แค่การ รวจสุขภา ระจำา ี ักงา  
  ามกฎหมายกำาห เ ่า ั้  แ ่เ ็ ความห่วงใย ักงา อย่างแ ้จริง 
•  Form A Small Group เริ่มจากห ่วยเล็ก 
•  Creating Vision มี ู้ ริหาร set vision ให้ 
•  เข้าใจอย่าง ่องแ ้ใ  Pain Point และ ู้เกี่ยวข้อง เช่  ความ ้องการของ  
  ลูกค้า
•  สร้าง Short Term Win โ ยจั มือองค์กร ี่ให้ความใส่ใจสุขภา ักงา  
•  Institutionalize new approach and culture ยายาม ำาเข้าไ ใ ุกค  
  ใ องค์กร และกระ ุ้ ค ี่ไ ไ ้ ซึ่ง ุกอย่าง ำา ั ี ไม่รอช้า

Digital Transformation ของโรงพยาบาลกรุงเทพ 
และทุกๆ องค์กรสามารถทำาตามได้คือ

แต่ละตัว สร้างจากพฤติกรรมผู้บริโภค และ
เรียนรู้ตลอดเวลา ทำาให้อายุไม่เป็นปัญหา 
ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ผู้ใช้
แอพเพิ่ม 2 เท่า ลูกค้าออนไลน์เพิ่ม 20%
 การทรานสฟอร์มสู่ดิจิทัลต้องกำาหนด
ทิศทาง มีนโยบายจากระดับบน เปล่ียนองค์กร
ให้รับดิจิทัลไม่มีลำาดับชั้นมาก “มองให้ ่าง 

ำาให้ไว” มี Passion to Win โดยทุกคนต้อง
เป็น Chief Experimenter หัวหน้านักทดลอง
ท่ีพร้อมทดลองสร้างประสบการณ์ใหม่

สร้าง Eco Systems 
จะช่วยเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง

Digitize the core

นำาคนมีจุดแข็ง
มาเป็นพันธมิตร 

นำาเทคโนโลยีมาช่วย 
เช่น แชต บอต เอไอ 
และวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค 

คนในองค์กร
มีส่วนร่วม

กลยุทธ์คือ 

 ทีด่แีทคคยุเรือ่งดจิทิลัมาตัง้แตป่ ี2015 ว่า 
ปี 2020 จะต้องเป็นเบอร์ 1 Digital Brand ซึ่ง
ต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง จากเทรนด์โลกท่ี
เปล่ียนตลอดเวลาโดยการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
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Steps of Digital 
Transformation 
Achievement 

คุณอิฑยา ศิริวสุกาญจน์ 
ที่ปรึกษาอิสระ Digital Transformation Advisor 
และอดีต CEO INSEE Digital กล่าวว่า 

 ธุรกิจเดินมาถึงยุคแห่งการเปล่ียนแปลงตัวเอง 
ถา้ไมป่รบัตวัเสน้ทางขา้งหนา้กจ็ะถงึทางตนั แตถ่า้รบี
เคลื่อนไหว ทางข้างหน้าอาจพุ่งทะยานแบบรถไฟ 
หัวกระสุนของจีนก็เป็นได้... 

 กุวั ี้ ุ กิจอสงัหา ิ ั ก์ำา งั กู สอ ว้ ิ ใิห ่ๆ  ว้
จัจั ให ่ๆ  เช่  กิ กา อ ูอ่าศั ของเ ก็เจ วา  เจ แซ  ใ
ุค ิ เ เ ี  จ ิงๆ แ ้วอ ากซื้อ ้า  ห ือแค่อ าก ี ี่ ักอาศั  

แ ะ ู แ กา ใช้ชวิี จะ งั ว ก ุ่ เ ็ สงัค ชุ ช  ห อือ ู่ ว่ กั
แ แ ง่ ั  (co-living) ซึง่เ ็ ากฏกา ์ ีเ่กิ ขึ้ แ ว้ ีเ่ อืง อก 
เ ็ โจ ์ ีแ่ส สิ จิะ อ้ง อ ั กั กา เ ี่ แ ง อ้งเ ี ู ้เ ือ่
เ ี่ องค์ก ไ สู่ ศิ าง ให ่ๆ  ของ ุ กิจ
 “สิ่ง ี่เ าเ ี ู ้ ั ก ั าสู่เ สิก คือกา ั สิ ใจ ี่ ว เ ็ว 
โค งส า้งองค์ก ี่ ื ห ุ่  วั ี่ อ้ ั เ ี่ ” โ แส สิ  ิ
ให้ ำา้ห กักั  2 จัจั ี่ ำาไ สูก่า เ ี่ แ ง ไ แ้ก่ 

เราสร้างโรงงานผลิตปูน โดยใช้แนวคิดแบบดิจิทัล 
Connected Plant หรือโรงงานอัจฉริยะ เพื่อก้าวข้าม
ข้อจำากัด คาดการณ์อนาคต และเปิดโอกาสให้คนทำางาน
ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ลดสต็อกอะไหล่ เชื่อมโยง
การทำางานกับต่างประเทศแบบไร้รอยต่อ

บอกเล่าย่างก้าวสู่ความสำาเร็จ
ของการทรานสฟอร์มสู่ดิจิทัล

 หัวใจสำาคัญใ กา เ ี่ องค์ก ไ สู่ ิจิ ั คือ ำาให้องค์ก ี
ศัก า ใ กา เ ี่ แ ง โ เ ิ่ ้ จากค  ี่ อ้ง กึ วัเอง
ให้ อ้ อ ั กา เ ี่ แ ง แ ะ ั วัอ า่ง ว เ ว็ จัจุ ั ี้
อุ สาหก ซีเ  ์ อ้งเ ชิญกั กา เ ี่ แ งสูง กูค้าเ ี่  
วิ ีกา ำางา เ ี่  า เ ี่  ิ า ของกา ิหา จั กา  
ไ ่เห ือ เ ิ อีก ่อไ  กา ี่ ุ กิจเ ่งส ี กา ั ัว แ ะใช้
เ คโ โ ีอ ่างเ ็ ะสิ ิ า  จะช่ว ให้องค์ก สา า ก้าว
อ ่าง ั่ คง ่อไ ไ ้
 “เ าส า้งโ งงา ิ ู  โ ใช้แ วคิ แ จิิ ั  Connected 
Plant ห อืโ งงา อจัฉ ิ ะ เ ือ่ก้าวขา้ ข้อจำากั  คา กา อ์ าค  
แ ะเ ิ โอกาสให้ค ำางา ไ ้ใช้ชีวิ อ ่าง ีควา สุข ส อ็ก
อะไห  ่เช่ือ โ งกา ำางา กั า่ง ะเ ศแ ไ ้ อ อ่” 
 ั้ง ี้กา า ส อ ์ ไ ่ เ ก่ี วกั อา ุ แ ่อ ู่ ี่ เ ห็ กา
เ ี่ แ ง แ ะ อ ั  แ เ้ ็  aging จงึไ ใ่ช่ ญัหา เ คโ โ ี
เ ี่ ุกสิ่งไ เ ี ้อ แ ้ว

ดร.ทวิชา ตระกูลยิ่งยง 
ประธานผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีและวิเคราะห์ข้อมูล 
บริษัทแสนสิริ จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า 

	วัฒนธรรมที่พร้อมยอมรับความคิดใหม่ๆ อ ้ เ ิกควา
คิ เ ิ ๆ ี่ ำาให้เ าไ อ่ไ ไ่  ้ซึง่เขา อกว่า เ ็ เ ือ่ง ากเอา ากๆ 
สำาห ั แส สิ  ิ ี่ งั ั่ ใจว่า า ใ  3-5 ี ี ้ ุ กิจแส สิ ิ งัไ ไ้ อ่
	โครงสร้างองค์กร จะ ำาอ า่งไ ให้เกิ กา ั สิ ใจเ ว็สุ  ให้ค
ส่ีว ว่ ใ กา คิ แ ะกา ง อื ำา ว้ โจ ข้์อ ี ้ ำาไ สูก่า ั

โค งส า้งองค์ก ค ัง้ใหญ่ใ ี ี ้ ว้ กา กุ ั ากา ของกา
ว อำา าจ ไ สูก่า ก ะจา อำา าจใ กุแ ก แ ะกา อ ์ ี ี  

13 ก ุ่ งา

 ข้อ ีของแส สิ ิคือ เ ็ องค์ก ี่เค ื่อ ไหวเ ็ว ง ือเ ็ว แ ่ ัง
องไ ่เห็ ก อ ของกา เ ี่ แ งอ ่าง ี ั ะ เ าะ ิษั  
งัไ ไ่ ส้ า้งอะไ เ ็ ชิ้ เ ็ อั  แ ก็่ งัไ ห่ ุ ีจ่ะค้ หาจุ เ ี่

ของ ัวเอง

ถ้าคุณหยุด คุณไม่ทำา คุณรอดูคนอื่น คุณจะไม่เจอ คุณจะ
ไม่เรียนรู้ ผมว่า transformation เป็นเรื่องของการเรียนรู้ 
เพื่อหาให้เจอ eureka moment แล้วต่อไปคุณก็จะเจอ 
mini eureka ที่ให้เราสะสมแต้มไปเรื่อยๆ และเราก็คาดหวัง
ว่าวันหนึ่งเราจะเจอกับ big eureka ในที่สุด
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ซึ่ง TMA ได้จัดขึ้นต่อเนื่องสู่ปีที่ 10 โดยเกิดจากความร่วมมือกับ 3 องค์กรหลัก ได้แก่
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 

(Software Park Thailand) และวิทยาลัยนวตักรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CITU) เพื่อยกย่องและ
สนับสนุนองค์กรที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีองค์กรส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 500 โครงการ 

จาก 150 กว่าองค์กรชั้นนำาทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการได้ตัดสินและคัดเลือกเหลือเพียง 5 โครงการ 
ซึ่งได้ใช้ ICT Excellence Maturity Model เป็นเครื่องมือประเมินความเป็นเลิศ เพื่อสะท้อนศักยภาพของการ

พัฒนาโครงการใน 3 มิติ ได้แก่ กลยุทธ์ การดำาเนิน โครงการและผลลัพธ์

โดยแบ่งเป็นรางวลัตาม 5 ประเภทดังนี้

Excellence
รางวัลชนะเลิศ
9 โครงการ

Excellence
รางวัลชนะเลิศ
2 โครงการExcellence

รางวัลชนะเลิศ
2 โครงการ

Excellence
รางวัลชนะเลิศ
0 โครงการ

Excellence
รางวัลชนะเลิศ
3 โครงการ

Distinguished
รางวัลชมเชย
5 โครงการ

Distinguished
รางวัลชมเชย
0 โครงการDistinguished

รางวัลชมเชย
6 โครงการ

Distinguished
รางวัลชมเชย
0 โครงการ

Distinguished
รางวัลชมเชย
5 โครงการ

ประกาศผล
 รางวัล

01
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รางวัลโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน : ซึ่งได้มุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการหลักในองค์กร ลดความซำ้าซ้อนและขั้นตอนการทำางาน ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพ

  องค์กร

  องค์กร

ประเภทโครงการ

ประเภทโครงการ

รางวัลโครงการขับเคลือ่นธุรกิจ : เป็นโครงการที่สร้างพลัง ขับเคลื่อนธุรกิจที่เป็นเลิศ เน้นความ
 สามารถในการบรรลุผลตามภารกิจ (กำาไรหรือ มูลค่าเพิ่ม) โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเชื่อมโยง (End-to-End Solution)
ระหว่างองค์กรกับบคุคลหรอืหน่วยงาน ภายนอก (Business Partner Integration) ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการทางธรุกิจ

01
 Core Process
 Improvement

Projects

02

 Business Enabler
Projects

กอง ุ ำาเห ็จ ำา าญข้า าชกา

าคา แห่ง ะเ ศไ

ิษั  ไ เ เวอเ จ จำากั  ( หาช )

ิษั  แอ วา ซ์ อิ โ  ์เซอ วิ์ส จำากั  ( หาช )

ิษั  างจาก คอ ์ อเ ชั่  จำากั  ( หาช )

ิษั  ี ี ี โกล อล เค ิคอล จำากั  ( หาช )

ิษั  ู ซีเ ์ ค หลวง จำากั  ( หาช )

ิษั  แอ็กโก  ( ะเ ศไ ) จำากั

าคา ก ุงเ  จำากั  ( หาช )

สำา ักงา ค ะก กา ส่งเส ิ กา ลง ุ
สำา กังา วจค เข้าเ อืง และก กา จั หางา
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	ั า ะ  Core Application งา ะเ ี ส าชกิ

	ะ ั กึอเิลก็ อ กิส์

	Van Sales And Merchandising System (VSMS)

	 า ส าแก

	Smart Plant Maintenance

	โ แก หิา จ กัา กา ั ส่งว ั ุ ิ และ ลิ ั ์
 ใ กลุ่  GPC (Aromatics, Olefins, Refinery)

	อิ ี ส์ า ์ เ ์

	ะ วจสอ ส า ะกา ขา  และวิเค าะห์ข้อ ูลลูกค้า

	 กิา วัหลวงไอซั ลา

	Single Window ศู ์ กิา วซ่ีาและใ อ ญุา ำางา

โ ง า าลก ุงเ ูเก็

ิษั  อ ุ า แค ิ อล ออโ ้ ลีส จำากั  
( หาช ) ห ือก ุงศ ีออโ ้

าคา ก ุงศ ีอ ุ า จำากั  ( หาช )

าคา  ซีไอเอ็ ี ไ  จำากั  ( หาช )

ิษั  แส สิ ิ จำากั  ( หาช )

ิษั  ู ซีเ ์ ค หลวง จำากั  ( หาช )

ษิั  ศู ์ ั ากหลกั ั  ์( ะเ ศไ ) จำากั

าคา ก ุงเ  จำากั  ( หาช ) 

าคา  ซีไอเอ็ ี ไ  จำากั  ( หาช ) 

ิษั  เซ็ เ  อ  คอ  จำากั

ิษั  ไ ออ ล์ จำากั  ( หาช )

ิษั  ู ซีเ ์ ค หลวง จำากั  ( หาช )

	โ แก ิ า กา ำางา ของ ู้ ่ว ใ

	ะ กา ะเ ิ และอ ุ ั ิ าคา ์ใช้แล้ว
 ่า แ ็ แล็

	ก ุงศ ี ิจิ ัล เล ิ้งแ ล อ ์  

	กา ั ุงก ะ ว กา สิ เชื่อไ ่ ีหลัก ะกั แ ิจิ อล

	ะ วจ ั อ ออ ไล ์

	กา จั กา ค่าใช้จ่า ลง ุ

	โค งกา ั าช่อง างกา เข้า ึงกอง ุ ว

	ั เค ิ  แอ ์เอเชี  แ ล ิ ั  าสเ อ ์กา ์
 าคา ก ุงเ

	กา หิา ะส กา ล์กูค้า โ ะ จิิ อล ุ กิจอจัฉ ิ ะ

	โค งกา ออ หุ้ อ ่าง ีวิ ั ้ว  Settrade DCA Order

	กา ั ส่งข้อ ูลกา ขา างอิเลคโ ิคส์

	โค งกา กา จั ส่งเอกสา กา ขา ่า ือ ือและอีเ ล์
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  องค์กร

  องค์กร

ประเภทโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการจัดการความรู้ : เป็นโครงการที่มีความเป็นเลิศในการใช้ ICT
ในการส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้อันเป็นพื้นฐานของ Business Intelligence 
โดยครอบคลุม 4 กิจกรรม ได้แก่

โครงการนวัตกรรม :  เป็นหน่วยงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกระบวนงาน
หรือรูปแบบธุรกิจ โดยมีโครงสร้างพื้นฐาน ICT สนบัสนุนโดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเน้นสร้างประโยชน์
ให้กับองค์กรอย่างชัดเจน (Breakthrough Result)  

 โครงการเพือ่ธุรกิจทีย่ัง่ยืน :  เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้ ICT
โดยได้สร้างผลกระทบทางตรงในเชิงบวกแก่สังคม

03

04

05

 Knowledge
 Management

Projects

Innovation
Projects

	การสร้างความรู้ (Knowledge Creation)

	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 

	การสร้างแนวทางในการเข้าถึงข้อมูล  (Knowledge Retrieval) 

	การนำาความรู้ไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานในองค์กร (Knowledge Utilization)

	ไม่มีผู้ได้รับรางวัลประเภทนี้

 Business
 Sustainability

Projects

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน)

บริษัท นำ้าตาลมิตรผล จำากัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
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	ระบบงานการจดัการงานกจิกรรม

	การเผยแพร่ข้อมลูผ่าน BOT API 

	INSEE Digital Connected Plant

	มติรผลโมเดร์ินฟาร์ม

	ระบบบรหิารการอาชวีศกึษาทวิภาคี
 เพ่ือพัฒนาแรงงานยุคดจิทิลั 4.0

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน)

บริษัท เรียล มูฟ จำากัด

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน) 

บริษัท เอดีเวนเจอร์ จำากัด (มหาชน)

	ไฟร์ดริลล์ 

	โครงการออกแบบสร้างห้องประชุมคอนเฟอร์เร็นอัฉริยะ

	Mari Digital Virtual Agent  

	INSEE People Planning, Development Analytics

	เวิร์คแอพพลิเคชัน
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	 TMA	 ได้พาคณะผู้บริหารระดับต้นขององค์กรชั้นนำาใน
ประเทศไทยรว่มกับทีป่รกึษาของ	TMA	เขา้รว่มงาน	ATD	2018	
International	Conference	and	Exposition	ซึง่เปน็งานสมัมนา
และนิทรรศการระดับโลกที่จัดขึ้นเป็นประจำาทุกป	ี โดยเป็นงาน
ที่รวบรวมเทรนด์	 องค์ความรู้	 ทักษะ	และเครื่องมือท่ีเก่ียวข้อง
กับการพัฒนาบุคากรในทุกมิติ	โดยในปีน้ี	จัดข้ึน	ณ	เมืองซานดิเอโก	
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย	ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ในเดือนพฤษภาคม
ที่ผ่านมา	 ภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเดินทางมาจาก 
ท่ัวทุกมุมโลก	 เพ่ือรับฟังองค์ความรู้ใหม่ๆ	 เรียนรู้และพัฒนา
ทักษะผ่าน	Experiential	Learning	จากวิทยากรแนวหน้าของ
วงการ	Talent	Development	 พร้อมกับสร้างเครือข่ายกับบุคลากร
ในสาขาอาชพีอกีดว้ย	และในปนีี	้ถือเปน็ปพิีเศษครบรอบ	75		ปี
ของ	ATD	 ท่ีมีบุคคลสำาคัญระดับโลกอาทิ	อดีตประธานาธิบดี 
คนท่ี	44	ของสหรัฐอเมริกา	บารัค	โอบามา	มาเป็นวิทยากรในงาน	

ซึ่งเป็นท่ีแน่นอนว่า	 แนวคิดที่ท่านได้ถ่ายทอดสร้างท้ังความ
ตระหนักและความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างไม่รู้ลืม		
สำาหรับกิจกรรม	ATD	2019	 International	Conference	 and	
Exposition	ครัง้ตอ่ไปจะจดัขึน้วันที	่19-22	พ.ค.	2019	ณ	วอชงิตนั	
ด.ีซ.ี	สหรฐัอเมรกิา	ผูท้ีส่นใจสามารถรอฟังอพัเดทจาก	TMA	ไดท้ี	่
Facebook	Fanpage	@TMA	หรือ	Line	Official	

ATD 2018 
International 
Conference

&Expostion

	 SCG	Learning	Excellence	ร่วมกับ	TMA	
พัฒนาหลักสูตร	Analytical	Skills	for	Problem	
Solving	and	Decision	Making	เปน็การพัฒนา
ทักษะการคิดเพ่ือการตัดสินใจสู่การแก้ไข
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
เน้นการทำา	Workshop	และการ		Coaching	โดย
จัดให้กับระดับหัวหน้างาน	 เจ้าหน้าท่ี	 และ 
ผู้ปฏิบัติงานสายปฏิบัติงาน	จำานวน	25	ท่าน

Analytical Skills for
Problem Solving and 

Decision Making

TMA Activities
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	 TMA	จดังานประชมุวิสามญัประจำาป	ี2018	เพ่ือรายงานผลการ
ดำาเนินงานของปี	 2017	 ให้กับสมาชิก	 TMA	พร้อมทั้งจัดเสวนา
พิเศษเรื่อง	Digital	Business	 Transformation:	 The	Future	 of	 
Thailand	โดย	คณุธีรนนัท	์ศรหีงส	์ประธานกรรมการ	คณะกรรมการ
กำากับสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	 และกรรมการผู้จัดการ	
บรษิทั	เซลาร	์คอนซลัติง้	จำากัด		ไดใ้ห้เกียรตแิชรป์ระสบการณ์และ
ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้
 

Annual General     
Meeting 2018

	 TMA	ได้พัฒนาหลักสูตร	Pruksa	Leadership	Development	
Program	ให้กับ	บริษัท	พฤกษาเรียลเอสเตท	จำากัด	(มหาชน)	โดย
จดัขึน้เพ่ือพัฒนาศกัยภาพความเปน็ผูน้ำาใหกั้บกลุม่ผูบ้รหิารระดบั
กลางและระดับสูง	จำานวน	4	รุ่น	กว่า	120	ท่าน	ซึ่งได้ดำาเนินการ
จัดไปแล้วจำานวน	 1	 รุ่น	 เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม	 –	 มิถุนายน 
	ที่ผ่านมา		

Pruksa  
Leadership
 Development Program 

Performer           
Development 

Program:   
Business 

Management

	 TMA	ร่วมกับ	PTT	PLLI	-	สถาบันพัฒนาผู้นำาและการเรียนรู้
กลุ่ม	ปตท.		ได้พัฒนาหลักสูตร	Performer	Development	Program:	
Business	Management		(PDP)			ซึ่งได้จัดเป็นจำานวนทั้งสิ้น	
9	รุ่น		เพื่อพัฒนาพนักงานและผู้บริหารระดับต้นของกลุ่ม	ปตท.		
ให้มีความรู้ 	 ความเข้าใจ	 พร้อมท้ังพัฒนาทักษะด้านการ
บริหารธุรกิจ	 การบริหารจัดการขององค์กร	 และนอกจากนั้นมี	
Special	Talk:		Best	Practices	Sharing		โดยได้รับเกียรติจาก	
คุณ	กิตตินันท์	อนุพันธ์	CEO	บริษัท	Anywhere	2	go	และผู้ก่อต้ัง	
Claim	Di	Claim	Di	 เป็นสตาร์ตอัพด้านประกันรถยนต์ของไทย		
มาถ่ายทอดประสบการณ์ถึงจุดเร่ิมต้น	และการพัฒนาแอปพลิเคช่ัน		
พร้อมทั้งความสำาเร็จของการทำา	Claimdi	&	Application	 เพ่ือ
ตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่	ในปัจจุบัน

TMA Activities
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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

อัตราค่าสมาชิกรายปี 
สมาชิกประเภทองค์กร (CorporateMember)

ขอต้อนรับสมาชิก
ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 
2561

Member Privilege

 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย
 บริษัท กฎหมายเอสซีจี จ�ากัด
 บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จ�ากัด
 บริษัท เค.ซี.เกอร์เดอร์ จ�ากัด
 บริษัท เคลฟเวอร์ซอร์ส จ�ากัด
 บริษัท แคปแลน อินเตอร์เนชั่นแนล อิงลิช 

 (ประเทศไทย) จ�ากัด
 บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ จ�ากัด
 บริษัท ทีทูพี จ�ากัด
 บริษัท เทคซอส มีเดีย จ�ากัด
 บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จ�ากัด
 บริษัท บลัช บิวตี้ (ไทย) จ�ากัด
 บริษัท บอยเมอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ากัด

*อัตราค่าสมาชิก ยังไม่รวมภาษี 7%
**เงื่อนไขการรับสิทธิ์เป็นไปตามที่ TMA กำาหนด

c ฟรี กิจกรรมสัมนา Thailand Competitiveness Conference, 
 TMA Trend Talk, TMA Discovery Day
d ส่วนลดสำาหรับหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ
e สิทธ์ิในการประชาสัมพันธ์ บริษัท กิจกรรม และโปรโมช่ัน
 ผ่าน TMA SOCIETY
f รับบัตรเงินสด PTT Privilege Card มูลค่า 300 บาท 
g รับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาท ต่อองค์กร เมื่อใช้บริการ Grab
h บัตรสมาชิก King Power  รับส่วนลดสูงสุด 15%
i บัตรสมาชิก โรงพยาบาลกรุงเทพ 
 ส่วนลด 10% ค่าห้องพักผู้ป่วยในและค่ายา 
 ส่วนลด 15% บริการ Helicopter Limousine
j 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 บางกอกกล๊าส จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จ�ากัด
 บริษัท ไฟร์ วัน วัน จ�ากัด
 บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จ�ากัด
 บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ากัด
 บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จ�ากัด
 บริษัท แอล วี เอ็ม เอช กรุ๊ป จ�ากัด
 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 มหาวิทยาลัยมหิดล
 บริษัท กลัฟเท็กซ์ จ�ากัด

สมัครสมาชิก TMA ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 
รับสิทธิประโยชน์ดีๆ มากมาย

Membership
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