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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.

1.	ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี	และต้องหมั่นประกอบกรรมดีต่อสังคม
2.	พึงสังวรอยู่เสมอในความรับผิดชอบต่อสังคมโดยปฏิบัติให้สอดคล้องกับ	
	 ประโยชน์ของสาธารณชน	
3.	ตระหนักถึงความรับผิดชอบ	และหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย	
	 ของแผ่นดิน
4.	ด�ารงไว้ซึ่งชื่อเสียง	และยึดถือกฎข้อบังคับของสมาคมการจัดการธุรกิจ	
	 แห่งประเทศไทย
5.	ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ	โดยค�านึงถึงข้อพึงปฏิบัติของ	
	 การจัดการท่ีดีของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	 โดยละเว้น 
	 การใช้อ�านาจ	หน้าที่	เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
6.	ตระหนักถึงศักดิ์ศรี	ความเสมอภาคของทุกกลุ่มและบุคคล	พึงละเว้นการ	
	 ปฏิบัติที่มีอคติ

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. 

จัดท�ำโดย : ฝ่ำยสมำชิกสัมพันธ์ 
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	–	TMA	
276	 ซอยรามค�าแหง	 39	 (เทพลีลา	 1)	 ถนนรามค�าแหง	 แขวงพลับพลา 
เขตวังทองหลาง	กรุงเทพฯ	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

ติดต่อลงโฆษณาได้ที่ :
คุณวิทยา โทร. 0-2319-7675-8 ต่อ 253  อีเมล์: wittaya@tma.or.th 
คุณภัณฑิรา โทร. 0-2319-7675-8 ต่อ 170 อีเมล์: phantira@tma.or.th

พฤติบัญญัติ
สมำชิกของสมำคมฯ ทุกคนพึงใส่ใจไว้เสมอว่ำ เรำควรจะต้อง

THE CODE OF CONDUCTS
Every member of the Association is expected to have full 
regard	to	the	Code	of	Conducts	and	shall	demonstrate:
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Who is
	 นอกจากปีปฏิทินท่ีต้องเปลี่ยนในทุกปีแล้ว	 ยังมีสิ่งใดท่ี
ต้องเปลี่ยนอีกบ้าง?	 และอะไรท่ียังคงเดิม?	 แทบจะคิดไม่ออกเลย
ว่ามีอะไรบ้างที่ยังคงอยู่ต้ังแต่ยุคสมัยดึกด�าบรรพ์	 โดยท่ีไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง	หรือสูญหายไป	แต่หากให้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่
ในปัจจุบันก็อาจจะนึกไม่ออกได้เช่นกัน	 เพราะทุกวันน้ีหลายอย่าง
เกิดขึ้น	และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

	 แต่ยังมีอีกหลายคนที่ยังอยู่ในคอมฟอร์ตโซน	นั่งท�างาน
แบบเดมิๆ	และคอยตั้งค�าถามว่า	เทคโนโลยี	ดิจิทัล		เอไอ	(AI)	ฯลฯ	
จะเข้ามาท�างานแทนท่ีมนุษย์ได้จริงหรือ?	 จริงแท้แน่นอน	 เพราะ
เทคโนโลยีถูกสร้างขึ้นและถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์มีความ
สะดวกสบายมากข้ึนและใช้ชวีติง่ายยิง่ขึน้	หากคนไม่ยอมเรยีนรูท่ี้จะ
ใช้สิง่เหล่าน้ันให้เกดิประโยชน์ต่อตนเองและไม่รูจ้กัการควบคุมพวก
มันให้ดีก็จะเกิดผลเสียมากมายและพลาดโอกาสดีๆในอนาคตไป

	 ดังนั้น	“ทักษะ”	เป็นสิ่งส�าคัญ	จ�าเป็นที่จะต้องได้รับการ
พฒันา	และเรยีนรูฝึ้กฝนวธีิการท�างานร่วมกบัเทคโนโลยเีหล่าน้ันให้
ได้	แนวความคิดที่ถูกต้องคือ	“คนต้องควบคุมเทคโนโลยี”	ไม่ใช่	
“เทคโนโลยีควบคุมคน”	อย่าปล่อยให้เทคโนโลยีครอบคลุมพื้นที่
การท�างานของคุณแต่เพียงผู้เดียว	

 สวสัดปีีใหม่ ขอให้ทกุท่านเจอแต่สิง่ทีด่ใีนปี 2018

Editor Sawasdee
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รับมือยุค
หุ่นยนต์ครองเมือง

	 การท�าธุรกจิในยุคปัจจุบนั	 เรื่อง	 “แรงงาน”	 ถอืเป็นประเดน็
หลกัทีผู่ป้ระกอบการตอ้งใหค้วามส�าคญั	 เพราะมนัเป็นปัจจยัทีช่ีว้ดัวา่	
ธรุกจิของเราจะด�าเนินการไปจนถงึเป้าหมายทีว่างไวห้รอืไม่

	 แต่ทว่าสิง่ทีผู่ป้ระกอบการไทย	 ประสบปัญหาอยู่ตอนน้ี	 คอื	
การขาดแคลนแรงงาน	ทัง้น้ีเพราะ	 “คนไทย”	 เริม่กลายเป็นคนทีเ่ลอืก
งาน	และ	มทีศันคตต่ิอการท�างานทีเ่ปลีย่นไป		ไมนิ่ยมท�างานเป็นลกูจา้ง
อกี	 โดยเฉพาะในวงการอุตสาหกรรม	 เมือ่ภาคการผลติไมส่ามารถหา
แรงงานมาท�างานได	้กท็�าให	้ผูป้ระกอบการมองหาตวัชว่ย	ทีจ่ะเขา้มา
แกปั้ญหา	นัน่กค็อื	“หุน่ยนต”์

	 จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการเอสเอม็อ	ีหลากหลายธรุกจิ	
กแ็สดงความสนใจทีจ่ะน�าหุ่นยนตเ์ขา้มาแทนทีแ่รงงาน	 เพื่อจะไดต้ดั
ปัญหา	ในเรือ่งการขาดแคลนแรงงาน	และลดความจกุจกิ	 ในเรือ่งการ
จดัการบรหิารคน

	 ไมเ่พยีงแคภ่าคการผลติ	 ภาคบรกิาร	 หรอื	 ธุรกจิคา้ปลกี	 ก็
ก�าลงัตอบรบัทีจ่ะ	 น�าระบบปัญญาประดษิฐ	์ (AI)	 และ	หุน่ยนตโ์รบอท	
มาใชง้านแทนมนุษย	์ อยา่งอนาคต	 เจา้หน้าทีค่อลลเ์ซน็เตอร	์ อาจจะ
ไมม่คีวามจ�าเป็นอกีต่อไป	 เมือ่คอมพวิเตอรส์ามารถตอบขอ้มลูผูใ้ชง้านได ้
หรอืงานตอ้นรบัลกูคา้	 ซึง่ในเรว็ๆ	 น้ีหุน่ยนตจ์ะมาท�างานแทนเชน่กนั		
อย่างในประเทศญี่ปุ่ น	 กม็โีรงแรมเฮนนะโฮเทล	 (Henn	 na	 Hotel)		
โรงแรมรปูแบบใหมท่ีใ่ชหุ้น่ยนตม์าตอ้นรบัลกูคา้และใหบ้รกิารแทนคน
แทบทัง้หมด	ขณะทีร่า้นคอนวเีนียน	สโตร	์ในเกาหล	ีและ	จนี	กก็�าลงั
ทดสอบรา้นคา้รปูแบบใหมท่ีไ่มม่พีนกังาน	อยูเ่ชน่กนั

	 ดงันัน้สิง่ทีแ่น่ชดัแลว้วา่	“หุน่ยนต”์	และระบบอตัโนมตั	ิจะตอ้ง
มาแน่นอน	เพยีงแต่วา่จะชา้หรอืเรว็เทา่นัน้	ซึง่ปัจจยักค็งหนีไมพ่น้เรือ่ง
ประสทิธภิาพ	และความคุม้คา่ในการลงทนุเทา่นัน้

เขยีนโดย	ลลติเทพ	ทรพัยเ์มอืง

เรยีบเรยีงโดย	สมาคมการจดัการธรุกจิแหง่ประเทศไทย	(TMA)
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Spotlight

	 ค�ำถำมท่ีน่ำสนใจกคื็อ	อนำคตของมนุษยจ์ะเป็นอย่ำงไร 
เมื่อถกูหุ่นยนตเ์ข้ำมำแย่งงำน

	 โดยจากขอ้มูลการส�ารวจประชาชนในสหรฐัอเมรกิา	 เริม่มี
ความกงัวลคลา้ยๆกนั	คอื	กลวัวา่จะถกูหุน่ยนต	์เครือ่งจกัร	และปัญญา
ประดษิฐเ์ขา้มาแยง่งานในอนาคต		โดยอเมรกินัชนกวา่	72%ของผูต้อบ
แบบสอบถาม	 ยอมรบัว่า	 กงัวลในประเดน็น้ี	 และกว่า	 76%	 เกรงว่า	
การน�าระบบอตัโนมตัเิขา้มาจะท�าใหช้อ่งวา่งในสงัคมระหวา่งคนจนและ
คนรวยกวา้งมากขึน้	และมถีงึ	75%	มองวา่	เศรษฐกจิหลงัจากมรีะบบ
อตัโนมตัเิขา้มานัน้จะไมส่ามารถสรา้งงานใหม่ๆ 	หรอืงานทีม่รีายไดด้ีๆ 	
ส�าหรบัคนทีถ่กูเลกิจา้งเพราะมหีุน่ยนตเ์ขา้มาแทนทีไ่ดแ้ต่อยา่งใด

	 ขณะทีผ่ลส�ารวจในองักฤษของ	Royal	Society	of	Arts	หรอื	
RSA	ซึง่เป็นผูจ้ดัท�าการวจิยั	กไ็ดผ้ลส�ารวจทีค่ลา้ยกนั	โดยมกีารประเมนิ
กนัวา่	ต�าแหน่งงานกวา่	4	ลา้นต�าแหน่งในภาคเอกชนขององักฤษ	มสีทิธิ
ถกูแทนทีด่ว้ยหุน่ยนต	์และปัญญาประดษิฐ	์ภายใน	10	ปีขา้งหน้า	ไมว่า่
จะเป็น	งานดา้นการเงนิ	บญัช	ีคมนาคมขนสง่	งานในภาคการผลติ	งาน
ดา้นสือ่	การตลาด	การโฆษณา	งานดา้นคา้ปลกี	งานดา้นไอท-ีเทเลคอม	
และงานดา้นกฎหมาย	

	 เมื่อหุ่นยนต์และปัญญาประดษิฐ	์ เป็นสิง่ทีย่ากจะหลบเลีย่ง	
มนุษยเ์องซึง่เป็น	สายพนัธุท์ีป่รบัตวัไดเ้ก่งทีส่ดุในธรรมชาต	ิกค็วรตอ้ง
เริม่คดิและปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไป	ซึง่การปรบัตวันัน้	
มคียีเ์วริด์	แคค่�าเดยีว	คอื	ค�าวา่	“ทกัษะ”		

	 สิง่ทีจ่ะท�าใหม้นุษยเ์อาชวีติอยู่รอดในยุคหุ่นยนต์ครองเมอืง	
นัน้กค็อื	การพฒันาทกัษะ	เพราะหุน่ยนตจ์ะท�างานไดด้ใีนลกัษณะทีเ่ป็น
งานประจ�า	หรอื	มกีระบวนการซ�้าไปซ�้ามา	ไมเ่หมอืนมนุษยท์ีม่คีวาม
ยดืหยุน่	มตีรรกะ	คดิ	วเิคราะหท์ีด่กีวา่	ซึง่หุน่ยนตห์รอืปัญญาประดษิฐ	์
ยงัไมส่ามารถทดแทนได	้	

	 ส�าหรบัทกัษะทีต่อ้งเตรยีมการรบัมอืไว	้กค็อื	การพฒันาทกัษะ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคอมพวิเตอร	์ การเขยีนโปรแกรม	 และการใชง้านเครือ่ง
มอืสมยัใหม	่ ตอ้งเป็นผูท้ีก่ลา้เรยีนรูใ้นสิง่ใหม่ๆ 	 เสมอ	 เพือ่ไมใ่หก้ลาย
เป็นตกยคุ	และจะกลายเป็นคนควบคมุระบบอตัโนมตัแิทน
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	 ดงันัน้มนุษย์ไม่ควรปิดกัน้การเรยีนรูต้้องพฒันาทกัษะงาน	
ที่หลากหลาย	 ไม่มีอีกแล้วที่จะท�าอาชีพใด	 อาชีพหน่ึงไปทัง้ชีวิต 
เพราะไม่มใีครคาดคะเนไดว้่า	 อาชพีใดบ้างทีจ่ะถูกหุ่นยนต์แย่งงาน			
ขณะเดยีวกนัจะตอ้งเลอืกการพฒันาทกัษะใหม่ๆ 	ทีย่งัมอียูน้่อยในตลาด	
เพือ่โอกาสทีด่กีวา่	

	 ดงันัน้สิง่ทีม่นุษยจ์ะตอ้งลงทุนมากทีส่ดุในยคุต่อไป	 คอื	 วชิา
ความรู	้เขา้ท�านองวา่	มคีวามรูไ้มอ่ดตาย

	 สว่นภาคธุรกจิเอง	 กต็อ้งปรบัตวัในแงข่องความเหมาะสมใน
การลงทนุในเรือ่ง	โรบอต	และเครือ่งจกัร	ทีจ่ะตอ้งอยูใ่นวสิยัทีจ่ดัการได	้
และ	มนุษยย์งัเป็นผูค้วบคมุการท�างานของระบบอตัโนมตัอิกีท	ีเพราะ
การจะพึง่พาแต่ระบบอตัโนมตั	ิ อยา่งเดยีว	 กไ็มใ่ช่เรื่องด	ี โดยมองว่า	
มนุษยก์ย็งัมคีวามจ�าเป็นต่อกระบวนการท�างานอยูด่ี

ค�ำถำมที่น่ำสนใจก็คือ
อนำคตของมนุษย์จะเป็นอย่ำงไร 
เมื่อถูกหุ่นยนต์เข้ำมำแย่งงำน
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	 บรษิัทวจิยัข้อมูลด้านเทคโนโลยอีย่างการ์ทเนอร์	 ระบุว่า	
เทคโนโลย	ีArtificial	Intelligence	หรอื	AI	จะเป็นสิง่ทีม่ากระทบกบัภาค
อุตสาหกรรมอยา่งรุนแรงทีสุ่ดตัง้แต่ทีม่นุษยเ์ริม่สรา้งระบบไอทขีึน้มา
บนโลก	ดา้น	Forrester	ระบุวา่	ภายใน	20	ปี	เทคโนโลย	ีAI	จะเขา้มา
มบีทบาทในการก�าหนดรปูแบบเศรษฐกจิและวถิกีารท�างานของมนุษย	์
สว่น	Accenture	ระบุวา่	เทคโนโลย	ีAI	จะเขา้มาเปลีย่นพืน้ฐานของการ
ท�าธรุกจิทัง้หมด

	 ตอ้งยอมรบัว่าการเกดิขึน้ของ	 AI	 วนัน้ีจะมกีารท�าลายบาง
สิง่ทีเ่คยมอียู่ออกไป	 คนส่วนใหญ่ต่างกลวัว่าหุ่นยนต์	 สมองกล	 และ
เทคโนโลยใีหม่ๆ	 จะเขา้มาทดแทนคน	 ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องจรงิ	
เพราะในอนาคต	AI	จะฉลาดยิง่ขึน้ไปเรือ่ยๆ	เพราะ	AI	ไมม่วีนัหยดุพกั	
ไมต่อ้งทานอาหาร	ไมเ่หน่ือย	ท�างานไดแ้บบ	24	ชม.	x	7	วนั	และนัน่
จะท�าให	้AI	ฉลาดมากพอทีจ่ะท�าบางสิง่แทนคนไดอ้ยา่งงา่ยดาย	แถม
ยงัเรว็และถกูตอ้งดว้ย

เขยีนโดย	ชมพนุูท	นิตตะโย	

เรยีบเรยีงโดย	สมาคมการจดัการธรุกจิแหง่ประเทศไทย	(TMA)

	 “และในอนำคตภำพของกำรท่ี	AI	 เข้ำมำแย่งงำน	หรือ
ท�ำลำยบทบำทของคน	จะเกิดขึน้แน่นอนหำกว่ำคนไม่มีกำรปรบั
ตวั	และพฒันำตวัเองให้ขึน้ไปรบัผิดชอบงำนท่ีส�ำคญัมำกขึน้”	

	 หลายคนอาจเกดิค�าถามวา่	แลว้คนจะปรบัตวัอยา่งไร	ในเมือ่	
AI	ฉลาดขนาดนัน้	แถมยงัไมเ่หน่ือยไมพ่ลาดดว้ย	???	

	 ค�าถามน้ีสามารถตอบไดจ้ากสถานการณ์ทีห่ลายองคก์รธรุกจิ	
หรอืคนทีท่�างานในองคก์รก�าลงัท�าอยูข่ณะน้ี	นัน่คอื

	 กำรเปิดรบัข้อมลูและกระบวนกำรท�ำงำนใหม่ๆ 	ตวัอยา่ง
ทีเ่หน็ชดัทีส่ดุคอืการทีธุ่รกจิอยา่งธนาคารยอมทุม่เงนิจ�านวนมหาศาล	
หรอืประมาณ	10%	ของงบลงทนุดา้นไอท	ีไปกบัการทดลองท�าสิง่ใหม่ๆ  
ทีป่ราศจากการรบัประกนัวา่ปลายทางจะเป็นความส�าเรจ็	ไมว่า่จะเป็น
เทคโนโลย	ีBlock	chain	AI	หรอื	IoT	นัน่เพราะธนาคารยอมรบัความ

สมองคน สมองกล

Spotlight
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เสีย่งเรือ่งการลงทนุเพือ่แลกกบัการรูว้า่สิง่ทีท่�าจะเกดิผลอะไร	 หากไม่
ส�าเรจ็กเ็ริม่ท�าสิง่ใหมต่่อ
 
	 การทีบุ่คลากรเปิดใจกวา้งรบัสิง่ใหม	่จะท�าใหอ้งคก์รเหน็ภาพ
ผา่นแวน่ขยายทีช่ดัเจนมากขึน้	เพราะล�าพงัผูบ้รหิารไมส่ามารถลงลกึมา
ถงึระดบัการปฏบิตักิาร	แต่ถา้มบีุคลากรทีเ่ปิดกวา้งและมองเหน็ไอเดยี
ทีจ่ะทา้ทายตวัเองในมุมต่างๆ	 จะท�าใหค้นมคีวามส�าคญัมากกว่าเดมิ 
และ	 AI	 จะกลายเป็นผูช้ว่ยมอืฉมงัทีจ่ะท�าใหศ้กัยภาพการท�างานของ
คนเพิม่ขึน้จนคาดไมถ่งึ

	 ต้องคิดเรว็ท�ำเรว็	 ยคุน้ีเมือ่คดิอะไรไดแ้ลว้	 ไมต่อ้งรอใหค้ดิ
จบทัง้กระบวนการ	แต่ใหท้ดลองท�าเลย	เราเหน็ตวัอยา่งมาแลว้กบัธรุกจิ
ทีเ่ตบิโตเพยีงชัว่ขา้มคนืโดยทีม่เีพยีงแคไ่อเดยี	 หากรอใหทุ้กอยา่งจบ
สมบรูณ์พรอ้ม	สิง่ทีไ่ดไ้มใ่ชค่วามส�าเรจ็	แต่เป็นค�าวา่สายเกนิไป	แมว้า่
สิง่คดิไปท�าไปจะไมถ่กูทัง้หมด	หรอือาจจะลม้เหลว	กใ็หเ้ลกิท�าและไปท�า
อยา่งอืน่ต่อ	หรอืปรบัใหมใ่หด้ขี ึน้		เพราะคอนเซปทใ์หมข่องการท�างาน
ยคุดจิทิลั	กค็อื	“พลำดก่อนกร็ู้ก่อน”	หากรอใหค้ดิจบทัง้กระบวนการ
และท�าจนเสรจ็	กไ็มม่อีะไรการนัตไีดว้า่จะประสบความส�าเรจ็อยูด่ี

	 แมว้า่ในอนาคต	AI	จะเขา้มาทดแทนงานเดมิทีม่นุษยเ์คยท�า
อยู	่ แต่คนกจ็ะววิฒันาการตวัเองไปท�าสิง่ทีย่ากขึน้	 เพราะเมือ่คนเปิด
กวา้ง	คดิเรว็ท�าเรว็	กจ็ะพฒันาตวัเองไปอกีระดบัหน่ึง	เพราะคนจะเรยีน
รูไ้ปเรือ่ยๆ	อยูก่บัของทีย่ากขึน้	เชน่เมือ่ก่อนมนุษยข์ีม่า้	กพ็ฒันามาขบั

ในอนำคตภำพของ AI

เข้ำมำแย่งงำนหรือท�ำลำย

บทบำทของคนจะเกิดขึ้นแน่นอน

หำกว่ำคนไม่มีกำรปรับตัว

รถยนต	์ขบัเครือ่งบนิ	เพราะมนุษยเ์ป็นสิง่มชีวีติทีฉ่ลาด	สามารถปรบัตวั
และเรยีนรูส้ ิง่ใหมไ่ดต้ลอด	เราจงึอยูม่าไดถ้งึวนัน้ี

	 ชาลส	์โรเบริต์	ดารว์นิ	นกัธรรมชาตวิทิยาชาวองักฤษ	ผูท้�าการ
ปฏวิตัคิวามเชือ่เดมิ	ๆ	เกีย่วกบัทีม่าของสิง่มชีวีติ	เคยกลา่ววา่	สปีชสี์
ทีจ่ะอยูร่อด	ไมใ่ชส่ปีชสีท์ีแ่ขง็แกรง่และฉลาดทีส่ดุ	แต่เป็นสปีชสีท์ีป่รบั
เปลีย่นตวัเองไดเ้กง่ทีส่ดุจงึจะเป็นผูอ้ยูร่อด	และถงึวนัน้ีมนุษยย์งัคงเป็น
สิง่มชีวีติทีร่บัมอืกบัการเปลีย่นแปลงไดด้	ี เราจงึชนะและอยูร่อดมาถงึ
ปัจจบุนั

Spotlight
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เขยีนโดย	พรกนก	วภิษูณวรรณ

ผูอ้�านวยการศนูย	์TMA	Center	For	Competitiveness

สมาคมการจดัการธรุกจิแหง่ประเทศไทย	(TMA)

Competitiveness

อุตสาหกรรม 4.0 :
ทางที่ต้องก้าว
อุตสาหกรรม 4.0 :
ทางที่ต้องก้าว
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Competitiveness

		 อย่างไรกต็าม	 ขอบเขตของประเทศไทย	 4.0	 ตามทีร่ฐับาล			
น�าเสนอเป็นภาพกวา้งทีต่อ้งมมีาตรการขบัเคลือ่นทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ
และสงัคมเพือ่ใหบ้รรลุผลซึง่บทความน้ีจะยงัไม่กล่าวถงึ	 แต่สิง่หน่ึงที ่
ถกูระบุวา่เป็นหนทางทีจ่ะน�าพาประเทศไทยสูย่คุ	4.0	คอืการยกระดบั
ภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม	 4.0	 เป็นสิง่ที่ควรศกึษา	 และ
ท�าความเขา้ใจใหต้รงกนัวา่อุตสาหกรรม	4.0	คอือะไร	และจะเป็นทาง
เลอืกหรอืทางทีไ่ม่อาจเลีย่ง	 และถา้เป็นเช่นนัน้จะน�ามาใชไ้ดอ้ย่างไร
ในบรบิทของประเทศไทย

 เชื่ อ ได ้ว ่ า ในยุค น้ี  คงไม ่มี ใครไม ่
เคยได้ยินค�าว่า “ประเทศไทย 4.0” หรือ 
“อตุสำหกรรม 4.0” โดยเฉพาะผูท้ีอ่ยู่ในภาค
ธุรกิจ แต่ประเด็นที่ยังเป็นที่สงสัยคือ เรามี
ความเข้าใจในความหมายของประเทศไทย 4.0 
และอุตสาหกรรม 4.0 ตรงกันหรือไม่อย่างไร
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Competitiveness

ประเด็นพื้นฐำน
ที่จะขำดไม่ได้

ส�ำหรับกำรก้ำวสู่อุตสำหกรรม 4.0

คือกำรคิดถึงโมเดล
ธุรกิจแบบดิจิทัล
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Competitiveness

	 อาจจะไม่เป็นการเกนิเลยไปนักทีจ่ะกล่าวว่า	 อุตสาหกรรม	
4.0	คอืการปฏวิตัอุิตสาหกรรมในยคุใหม	่ทีเ่ปลีย่นโฉมการด�าเนินงาน
ในภาคการผลติ	ทัง้ในกระบวนการออกแบบ	การผลติ	การบรกิาร	โดย
มกีารเชื่อมโยงกนัของทุกหน่วยในห่วงโซ่อุปทานตัง้แต่ผูผ้ลติวตัถุดบิ
จนถงึปลายทางคอืผูบ้รโิภค	โดยอาศยัเทคโนโลยทีีก่า้วหน้า	(Disruptive	
Technology)	ใน	4	ดา้น	คอื

	 -	Big	data	&	Connectivity	ทีอ่าศยัเทคโนโลยตี่างๆ	ไดแ้ก่	
Sensors,	IoT,	Cloud	เป็นตน้

	 -	 Advanced	 analytics	ทีส่ามารถวเิคราะหข์อ้มลู	 (business	
intelligence)	ทีม่คีวามหมายต่อธรุกจิและน�าไปสูก่ารลดตน้ทนุและ/หรอื
เพิม่ผลก�าไร

	 -	 Human-machine	 interface	 คอืเทคโนโลยทีีช่ว่ยใหม้นุษย์
ท�างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	 อาท	ิ augmented	 reality	
เป็นตน้

	 -	 Digital-to-physical	 transfer	 คอืการเชื่อมโยงเทคโนโลยี
ดจิติอลกบัเทคโนโลยทีางกายภาพเป็น	3-D	Printing

	 ซึง่ปัจจบุนัประเทศทีพ่ฒันาแลว้ทัง้ในยโุรป	อเมรกิา	และหลาย
ประเทศในเอเชยี	ไดม้กีารพฒันาภาคอุตสาหกรรมไปสูอุ่ตสาหกรรม	4.0	
และไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในหลายดา้น	 ทัง้ดา้นผลติ
ภาพ	 (Productivity)	 การควบคุมคุณภาพ	 และรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้เพราะ
เทคโนโลยทีีก่า้วหน้าท�าใหก้ระบวนการผลติมคีวามยดืหยุ่นสามารถ
ผลติสนิคา้หลากหลายตามความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากขึน้	หากมอง
กลบัมาในระดบัประเทศ	การยกระดบัภาคอุตสาหกรรมสูอุ่ตสาหกรรม	
4.0	 ซึ่งต้องการก�าลงัคนที่มศีกัยภาพและความสามารถ	 ทัง้ภาครฐั	
และเอกชนจะตอ้งเตรยีมการพฒันาคนทัง้ทีอ่ยูใ่นระบบการศกึษา	และ
ทีอ่ยู่ในก�าลงัแรงงาน	 และยงัคงมทีกัษะแบบดัง้เดมิใหม้ทีกัษะส�าหรบั
อุตสาหกรรมยคุใหม	่ กจ็ะเป็นการเพิม่ศกัยภาพและคณุภาพของก�าลงั
แรงงานของประเทศในระยะยาว	นอกจากนัน้	การทีภ่าคเอกชนจะตอ้ง
มกีารปรบัเปลีย่นกระบวนการและการจดัหาเทคโนโลยกีจ็ะท�าใหเ้กดิ
การลงทนุเพิม่มากขึน้ในประเทศ

อุตสาหกรรม 4.0 คืออะไรและท�าไม

ประเด็นพื้นฐำน
ที่จะขำดไม่ได้

ส�ำหรับกำรก้ำวสู่อุตสำหกรรม 4.0

คือกำรคิดถึงโมเดล
ธุรกิจแบบดิจิทัล
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	 ในการเปลีย่นผา่นสูอุ่ตสาหกรรม	4.0	แต่ละอุตสาหกรรมและ
แต่ละประเทศอาจท�าไดด้ว้ยวธิกีารและความชา้-เรว็แตกต่างกนัขึน้อยู่
กบัโครงสรา้งและปัจจยัพืน้ฐานต่างๆ	 อย่างไรกต็าม	 มแีนวทางหลกั
ทีภ่าคอุตสาหกรรมจะตอ้งพจิารณา	 ไดแ้ก่	 อะไรคอืประเดน็ส�าคญัที่
ตอ้งปรบัปรงุในกระบวนการผลติ	อาท	ิความยดืหยุน่ของสายการผลติ	
ความรวดเรว็	 ผลติภาพและคุณภาพ	 และจะสามารถน�าเทคโนโลยมีา
ปรบัปรงุหรอืแกปั้ญหาไดอ้ยา่งไร	 โดยพจิารณาเทคโนโลยหีลายอยา่ง
ทีต่อ้งใชร้ว่มกนัเพือ่แกปั้ญหาพืน้ฐานไมใ่ชก่ารแกเ้พยีงบางจุดทีท่�าให้
เกดิผลเพยีงเลก็น้อย	 นอกจากนัน้	 ยงัตอ้งพจิารณาถงึผลกระทบดา้น
ก�าลงัคนในระยะยาว	 และวางกลยทุธเ์พือ่เตรยีมความพรอ้มดา้นก�าลงั
คนอกีดว้ย

	 อุตสาหกรรม	4.0	มาพรอ้มกบัการเปลีย่นแปลงของรปูแบบการ
ท�าธรุกจิ	โอกาส	และความทา้ทายใหม่ๆ 	ดงันัน้	ผูบ้รหิารองคก์รจะตอ้ง
ใหค้วามส�าคญัและมองใหเ้หน็ถงึโอกาสและความทา้ทาย	เพือ่วางแผน
ยทุธศาสตรไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้งทนัการณ์	ทัง้น้ี	ตวัอยา่งแนวโน้มทางธรุกจิ
ทีม่าพรอ้มอุตสาหกรรม	4.0	ไดแ้ก่

	 -	การสรา้งแพลตฟอรม์ส�าหรบัแลกเปลีย่นสนิคา้	บรกิาร	และ
ขอ้มลู	ซึง่มทีัง้แพลตฟอรม์เปิดของคนกลาง	(Virtual	broker)	หรอืของ
บรษิทัในลกัษณะ	Open	Innovation	ทีส่นบัสนุนผูพ้ฒันาซอฟแวรแ์ละ
เทคโนโลยใีนการสรา้งธรุกจิหรอืบรษิทัทีต่่อยอดจากเทคโนโลยขีองตนเอง

จะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อไป 4.0

หนทำงที่จะน�ำพำประเทศไทย

สู่ยุค 4.0 คือกำร

ยกระดับภำค
อุตสำหกรรมไทย

สู่อุตสำหกรรม 4.0

	 -	 การใหบ้รกิารในลกัษณะสมาชกิและเสยีคา่ใชจ้่ายตามการ 
ใช้งาน	 (pay-by-use)	 ซึ่งเป็นการแปรเปลี่ยนเครื่องจกัรจากต้นทุน
สนิทรพัยเ์ป็นตน้ทนุในการด�าเนินงานของบรษิทั

	 -	การสรา้งรายไดจ้ากทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทั	โดยน�า
เอาความเชีย่วชาญเกีย่วกบัสนิคา้และกระบวนการผลติของบรษิทัมา	
สรา้งรายไดใ้นรปูแบบของลขิสทิธิห์รอืใหบ้รกิารทีป่รกึษา

	 -	 การเปลีย่นขอ้มลูใหเ้ป็นเงนิ	 ขอ้มลูทีส่ะสมจากการด�าเนิน
ธุรกจิของบรษิทัเมื่อน�ามาวเิคราะหอ์ย่างเหมาะสมอาจเป็นประโยชน์
กบัธรุกจิอืน่	และกลายเป็นกระแสรายไดข้องบรษิทันอกเหนือจากธรุกจิ
ทีท่�าอยูอ่กีทางหน่ึง

	 ทัง้น้ี	ประเดน็พืน้ฐานทีจ่ะขาดไมไ่ดส้�าหรบัการกา้วสูอุ่ตสาหกรรม	
4.0	คอืการคดิถงึโมเดลธรุกจิแบบดจิทิลั	ทีต่อ้งมกีารเตรยีมความพรอ้ม
ดา้นบุคลากรทีม่คีวามสามารถเรื่องดจิทิลั	 การปรบัโครงสรา้งองคก์ร
เพื่อรองรบั	 รวมทัง้การบรหิารจดัการและความปลอดภยัดา้นขอ้มูล 
ซึ่งทัง้หมดน้ีคงเป็นสิง่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ส�าหรบัทุกองค์กรในสภาพ
แวดลอ้มธุรกจิทีท่ ัง้โลกต่างหมนุไปในทางน้ี

Competitiveness

ขอ้มลูอา้งองิ:	

-	The	Boston	Consulting	Group,	Industry	4.0,

	 The	Future	of	Productivity	and	Growth

	 in	Manufacturing	Industries

-	McKinsey	&	Company,	Manufacturing’s	next	act

การเปลี่ยนแปลงและโอกาส
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Competitiveness

	 The	overview	scope	of	Thailand	4.0	as	portrayed	by	the	
Government	involves	a	lot	of	both	economic	and	social	measures	
to	achieve	the	revolution,	which	will	not	yet	be	mentioned	in	this	
article.		What	seems	to	be	important	and	worthwhile	to	look	into	
as	one	of	those	paths	propelling	the	country	to	Thailand	4.0	are	
the	 industrial	revolution	 into	Industry	4.0	and	the	true	meaning	
of	it.		Will	Industry	4.0	be	an	option	or	an	obligation	and,	in	case	
the	latter,	how	will	it	work	out	in	the	context	of	Thailand?	

	 It	is	no	exaggeration	to	say	that	Industry	4.0	is	the	new	
era	of	industrial	revolution	which	will	transform	the	manufacturing	
process,	 designs,	 production	and	services	where	every	unit	 in	
supply	chain	from	suppliers	to	end	users	is	connected	by	Disruptive	
Technology	in	four	major	aspects	as	following:

Industry 4.0 -
A Path to Pursue

What is Industry 4.0 and why?

	 -	Big	Data	&	Connectivity	to	utilize	Sensors,	IoT,	Cloud,	etc.

	 -	Advanced	analytics	 to	utilize	business	 intelligence	 in	
order	to	reduce	cost	and/or	increase	margins

	 -	 Human-machine	 interface	 or	 technology	 to	 enhance	
production	efficiency,	such	as	augmented	reality

	 -	Digital-to-physical	 transfer	 to	merge	digital	 and	physical	
technologies	into	3-D	Printing.

	 At	present,	several	developed	countries	in	Europe	and	
Asia,	including	United	States,	have	revolved	into	Industrial	4.0	and	
reflected	a	lot	of	benefits	in	terms	of	productivity,	quality	control,	
and	increased	revenues.	With	the	help	of	cutting-edge	technology,	
manufacturing	has	become	more	flexible	in	responding	to	changing	
needs	 of	 consumers.	 In	 the	 national	 level,	 it	 is	 necessary	 for 
government	and	private	sectors	to	focus	on	development	of	those	
who	are	still	in	education	system	and	the	current	workforce	for	the	
new	era	of	revolution	to	Industry	4.0.	They	now	have	traditional	
skills	and	must	be	equipped	with	new	skills	for	modern	industry.	
Above	all,	domestic	investment	will	be	enhanced	from	the	alteration	
of	manufacturing	process	and	technology	acquisition	by	private	sector.	

  Most Thais these days might have heard 
about “Thailand 4.0” or “Industry 4.0” scheme, 
especially those involved in the corporate sector.  
However, it is still vague whether we are all on 
the same page when it comes to thorough un-
derstanding of these terms.

Written	by:	Pornkanok	Wipusanawan

Director,	TMA	Center	for	Competitiveness

Thailand	Management	Association	(TMA)
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Competitiveness

		 Depending	on	business	structures	and	other	fundamental	
factors,	it	takes	different	paces	and	procedures	for	each	country	
and	industry	to	transform	to	Industry	4.0.	Common	guidelines	for	
industrial	sector	are	to	consider	what	in	the	production	process	
that	can	be	improved,	such	as	flexibility	in	production,	production	
rate,	 productivity	 and	 quality.	 Various	 technologies	 might	 be			
embraced	for	overall	fundamental	improvement.		Besides,	issues	
and	strategies	related	to	manpower	both	in	short	term	and	long	
term	shall	also	be	taken	into	consideration	in	advance.					

 
	 Since	 Industry	4.0	will	bring	over	a	great	deal	of	new	
opportunities	and	challenges	that	will	change	the	overall	business	
model,	it	is	significant	for	the	companies’	executives	to	foresee	
them	in	order	to	conduct	appropriate	strategic	planning	beforehand.		
Examples	of	business	with	tendency	to	come	along	with	Industry	
4.0	can	be	listed	out	as	follows:			

	 -	Platform	for	business	exchange	of	products,	services	and 
information	which	 can	 be	 varied	 from	open	 platform	of	Virtual			
broker	to	company’s	platform	that	supports	software	and	technology	
developers	to	establish	the	new	business	developed	from	their	
original	technologies.

	 -	Membership	service	and	pay-by-use	business	which	
convert	the	company’s	asset	costs	to	operation	costs.

	 -	To	generate	revenues	from	the	company’s	intellectual 
properties	by	providing	copyrights	and	counsels	on	their	product	or 
manufacturing	expertise.

	 -	Trade	of	data	accumulated	along	the	business	operation	
which	can	be	advantageous		to	other	business,	to	turn	database	
into	other	income	of	the	company	

	 The	most	 important	 issue	for	business	owners	to	step	
to	 Industry	 4.0	 is	 to	 understand	 thoroughly	 about	 the	 digital	
transformation	in	relation	to	their	business	operation	since	a	lot	
needs	to	be	prepared	in	advance,	including	manpower	with	digital 
competency.	Inevitably,	it	seems	that	nearly	all	kinds	of	business 
have	 to	 adjust	 their	 organization	 structures	 and	 to	 have	 a 
well-managed	 Information	Security	System	to	support	 this	new	
era	of	industrial	revolution.

References:	

-	The	Boston	Consulting	Group,	Industry	4.0,	The	Future	of

Productivity	and	Growth	in	Manufacturing	Industries.

-	McKinsey	&	Company,	Manufacturing’s	next	act

What is the preparation needed for Industry 4.0? 

Changes and Opportunities
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เขยีนโดย	ศริถัยา	อศิรภกัด	ี

เรยีบเรยีงโดย	สมาคมการจดัการธรุกจิแหง่ประเทศไทย	(TMA)

ASEAN View 

	 จากทีเ่คยเป็น	 “ฮบั”	 การผลติสนิคา้ทีต่อ้งใชแ้รงงานเขม้ขน้	
ตอนน้ีหลายประเทศในอาเซยีนก�าลงัแขง่ขนักนัปลุกปัน้	“อุตสาหกรรม
ดา้นเทคโนโลย”ี	และ	“สตารท์อพั”	กนัอยา่งจรงิจงั	ไมว่า่จะเป็นสงิคโปร	์
เวยีดนาม	และไทย	เพราะเชือ่วา่น่ีคอื	“อนาคต”	ทีส่ดใส	แต่ใครจะไปได้
ไกลแคไ่หนกต็อ้งมารอดกูนั

	 ซึง่ก่อนจะยอ้นกลบัมาดเูมอืงไทยของเรา	ขอพาไปชมศกัยภาพ	
ของประเทศเพือ่นบา้นกนัก่อน	โดยเฉพาะ	“เวยีดนาม”	แมเ่หลก็ทีด่งึดดู
เมด็เงนิลงทนุดา้นอุตสาหกรรมไฮเทคเขา้ประเทศมหาศาล	ตอนน้ีกลาย
เป็นแหลง่ลงทนุส�าคญัของบรรดาบรษิทัไฮเทค-อเิลก็ทรอนิกสแ์ถวหน้า
ของโลก	เชน่	ซมัซุง	แอปเปิล	ไมโครซอฟท	์	ไอบเีอม็	อนิเทล	เป็นตน้	

	 โดยเวยีดนามมจีุดเด่นส�าคญัคอื	 การท�าขอ้ตกลงการคา้เสรี
กบัหลายประเทศ	 มาตรการสง่เสรมิการลงทุนทีด่งึดดูใจ	 และคา่แรงที่
ถกูกวา่จนี	 ขณะเดยีวกนัชาวเวยีดนามรุน่ใหมก่ม็ทีกัษะดา้นวศิวกรรม
ไอทแีละซอฟตแ์วรท์ีม่คีณุภาพเป็นทีย่อมรบัในวงกวา้งมากขึน้เรือ่ยๆ

	 เวยีดนามยงัสรา้งนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค	เชน่	Da	Nang	Hi-
Tech	Park	ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของ	2020	IT	Master	Plan	ของเวยีดนาม	
ใหเ้ป็นพืน้ทีล่งทนุของบรรดาบรษิทัไอที

เปิดศึกใหม่
โชว์เหนือ

“เทคโนโลยี”
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ASEAN View 

	 นอกจากการลงทุนต่างชาติแล้ว	 ต้องบอกว่า	 สตาร์ทอพั
สญัชาตเิวยีดนามแท้ๆ 	กม็าแรงไมแ่พก้นั	ตวัอยา่งเชน่	“VNG”	สตารท์
อพัเกมระดบัทีเ่รยีกวา่	“ยนิูคอรน์”	ทีก่่อตัง้ธรุกจิเมือ่ปี	2547	ในโฮจมินิห	์ซติี	้
ซึง่ธรุกจิเตบิโตอยา่งรวดเรว็	ปัจจบุนัสง่ออกเกมไปขายในกวา่	230	ประเทศ	
ทัว่โลก	 และยงัเป็นเจา้ของ	 “Zalo”	 แอปพลเิคชนัส�าหรบัแชท	ทีม่ผีูใ้ช้
งานราว	70	ลา้นคน	ทัง้ในเวยีดนาม	เมยีนมา	ญีปุ่่ น	เกาหลใีต	้มาเลเซยี	
และไตห้วนั	 ปีน้ีคาดวา่จะมรีายได	้ 180	 ลา้นดอลลารส์หรฐั	 หรอืเกอืบ	
6,000	ลา้นบาท	ทีส่�าคญัไดเ้อาบรษิทัไปจดทะเบยีนในตลาด	Nasdaq	
ของสหรฐัอกีดว้ย

	 โดยความโดดเดน่ของสตารท์อพัเวยีดนามท�าใหน้กัลงทนุต่าง
ชาตสินใจเขา้มาสนบัสนุนธรุกจิน้ีมากขึน้	โดยเมือ่ปีทีแ่ลว้	500	Startups	
จากซลิคิอน	วลัเลย	์ไดต้ัง้กองทนุมลูคา่	10	ลา้นดอลลารส์หรฐั	เพือ่มา
ลงทนุในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเวยีดนามโดยเฉพาะ

	 สว่นสตารท์อพัของ	“สงิคโปร”์	กเ็ดน่พอตวั	รายงานโครงการ	
Startup	Genome	ในสหรฐัอเมรกิา	ระบุวา่	“สงิคโปร”์	ครองแชมป์โลก
ดา้นบุคลากรสตารท์อพัประจ�าปี	 2560	 แซงหน้า	 “ซลิลคิอน	 วลัเลย”์	
ของสหรฐัไปชนิดทีห่ลายคนตอ้งอา้ปากคา้ง	เหตุทีท่�าใหส้งิคโปรป์ระสบ
ความส�าเรจ็แบบน้ีไดก้เ็พราะมนีโยบายใหม่ๆ	 ทีเ่อื้อต่อการแจง้เกดิ
สตารท์อพั

	 นอกจากท�าเลทางภมูศิาสตรท์ีเ่ชือ่มโยงกบัตลาดเทคโนโลยอีืน่
ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตแ้ลว้	บรรดาสตารท์อพัดา้นเทคโนโลยยีงัได้
รบัการอุดหนุนอยา่งเตม็ทีจ่ากรฐับาลทีม่ยีทุธศาสตรช์ดัเจนวา่ตอ้งการ
ปัน้สตารท์อพัเทคโนโลยทีอ้งถิน่ใหแ้ขง่ขนักบับรษิทัระดบัโลกได้

	 หากมองในแง่ของบุคลากรแล้ว	 ต้องยอมรบัว่าสงิคโปร์ม ี
คนคุณภาพจ�านวนมาก	 แถมยงัมีค่าตัวย่อมเยากว่าบรรดาคู่แข่ง 
ท�าใหส้ตารท์อพัสามารถหาวศิวกรซอฟตแ์วรท์ีม่ปีระสบการณ์ไดไ้มย่าก
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	 แคม่าตรการอุดหนุนจากรฐับาลยงัไมพ่อ	สตารท์อพัในสงิคโปร์
ยงัโชคดหีลายต่อ	 เพราะการท�าธุรกจิทีน่ี่ยงัเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนต่างๆ			
ไดง้า่ย	ทัง้จากเครอืขา่ย	angel	investing	บรษิทั	venture	capital	บรษิทั	
private	 equity	 รวมถงึแหล่งอื่นๆ	 ทีพ่รอ้มอดัฉีดเงนิทุนใหก้บัธุรกจิที่
มแีนวคดิด	ี มแีววรุง่	 แต่กม็ขีอ้มลูอกีมมุหน่ึงทีช่ีจุ้ดอ่อนวา่	 สตารท์อพั
สงิคโปรส์ว่นใหญ่อยูร่อดเพราะเงนิสนบัสนุนจากรฐับาล	 ทัง้ทีแ่ทบท�า
ก�าไรเองไม่ได	้ และมน้ีอยมากทีค่ดิคน้สิง่ประดษิฐใ์หม่เป็นของตวัเอง	
ซึง่ก�าลงักลายเป็นโจทยส์�าคญัทีร่ฐับาลตอ้งขบคดิ	 เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิ
การวจิยัเพือ่คดิคน้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ๆ 	ขึน้มา	ท�าใหธ้รุกจิเตบิโต
ไดเ้องอยา่งยัง่ยนื

	 เมือ่หนักลบัมามอง	 “ไทย”	 จะเหน็วา่รฐับาลมนีโยบายสง่เสรมิ
การลงทุนในอุตสาหกรรมอนาคต	 เช่น	 ดจิทิลั	 อุปกรณ์อตัโนมตัแิละ
หุ่นยนต์	 ยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน	 ที่ต่างต้องใช้เทคโนโลยขี ัน้สูง	
และปัจจุบนัก�าลงัเร่งวางแผนเพื่อพฒันาโครงการระเบยีงเศรษฐกจิ
ภาคตะวนัออก	(EEC)	ซึง่นอกจากทุม่เทเงนิงบประมาณกบัการลงทนุ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	 เพื่อรองรบัการลงทุนแล้ว	 ก็ควรให้ความ
สนใจกบัการพฒันาบุคลากรที่มศีกัยภาพสอดคล้องกบัทศิทางของ
อุตสาหกรรมในอนาคตด้วย	 การดงึต่างชาตเิขา้มาลงทุน	 ก็จะต้อง
พยายามท�าใหเ้กดิการถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยอียา่งแทจ้รงิ	
เพือ่ไมท่�าให	้“ไทย”	เป็นแคม่อืปืนรบัจา้ง	(ผลติ)	เหมอืนทีเ่คยเป็นมา

ASEAN View 
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ASEAN View 
Written	by	Sirattaya	Issarabhakdi

Arranged	by	Thailand	Management	Association

	 ASEAN	countries	have	long	competed	against	each	other	
to	be	production	hubs,	something	which	might	be	thought	of	as	
relying	on	 labour	 intensive	 industries.	Equally,	 this	 competition	
might	be	thought	of	as	a	game,	one	in	which	countries	are	rivals.

	 More	 recently	 however,	 the	 rules	 and	 conduct	 of	 the	
game	have	changed:	the	goals	are	now	start-up	organisations	and	
technology	industries.	Widely	recognised	key	players	that	include	
Singapore,	Thailand	and	Vietnam,	see	 this	as	a	pathway	 to	a	
promising	future,	but	just	which	countries	will	emerge	as	leaders,	
or	as	leader,	is	yet	to	unfold.

	 It	may	be	worthwhile	looking	rather	more	closely	at	the	
capacity	 and	 capability	 of	 Thailand’s	 near	 neighbours,	 starting	
with	Vietnam.	This	has	become	something	of	a	magnet	that	has	
attracted	 large-scale	 investments	 in	high	 technology	 industries,	
and	it	has	become	an	important	destination	for	leading	companies	
such	as	Apple,	IBM,	Intel	and	Samsung.

	 Vietnam	has	a	clear	competitive	edge,	enabling	it	to	attract	
major	corporations;	 this	combines	a	 free	 trade	agreement	with	
many	other	countries,	attractive	investment	promotion	measures	
and	labour	costs	which	are	cheaper	than	China	for	example.

	 Moreover,	 in	 recent	 years,	 Vietnam’s	 workforce	 has	
been	re-skilled	in	fields	such	as	quality,	 information	technology	
and	software	development,	which	are	both	in	demand	and	widely	
recognised.

	 Further,	 to	 help	 fulfil	 its	 2020	 information	 technology	
master	plan,	Vietnam,	has	invested	in	a	technologically	focussed	
industrial	estate,	the	Da	Nang	Hi	Tech	park,	which	aims	to	attract	
yet	more	investment	from	information	technology	companies.

	 In	addition	to	substantial	foreign	investment,	Vietnamese	
start-up	companies	are	also	prominent.	One	example	is	VNG,	a	
game	start-up	at	Unicorn	level.		Established	in	2003	at	Ho	Chi	Minh	
City,	VNG	has	successfully	exported	its	game	to	230	countries.		

	 VNG	is	also	the	owner	of	the	Zalo	chat	application,	which	
has	around	70	million	users	predominantly	 in	Japan,	Malaysia,	
Myanmar,	South	Korea,	Taiwan	and	Vietnam.	This	year,	the	company	
aims	to	achieve	$US	180	million	in	revenue	(almost	THB	6	billion),	
and	it	has	already	been	listed	on	NASDAQ.	

A new game has begun
and technology is a
new weapon.
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	 The	 prominence	 and	 success	 of	 Vietnamese	 start-up	
companies,	has	drawn	foreign	investors	particularly	those	willing	to	
support	information	technology	organisations.	Last	year,	companies	
from	the	USA’s	Silicon	Valley	raised	$US	10	million	specifically	
for	investment	in	Vietnamese	companies.

	 It	is	noticeable	too,	that	Singapore’s	start-up	companies	
are	gaining	ground.	The	Genome	Report	 from	 the	USA	which	
focuses	on	start-up	companies,	indicates	that	Singapore	is	at	the	
forefront	for	start-up	talent,	with	jaw-dropping	numbers	surpassing	
even	Silicon	Valley.	Such	successes	are	a	testament	to	Singapore’s	
new	policies	that	enable	start-up	companies	to	be	easily	established.

	 Singapore	 is	 fortunate	 that	 its	 strategic	 geographic 
location	 enables	 it	 to	 connect	 readily	 with	 other	 technology 
markets	in	Southeast	Asia.	Importantly	too,	Singapore’s	government	
provides	a	great	deal	of	support	to	technology	start-up	businesses,	
based	on	the	aim	that	these	should	successfully	rival	other	world	
leading	start-up	entities.

	 Singapore’s	 major	 investment	 in	 human	 capital 
development	also	ensures	that	there	are	highly	skilled	and	qualified	
workers	 for	 technology	 start-up	 companies	 readily	 available.	
Local	labour	costs	are	also	somewhat	cheaper	than	Singapore’s	
competitors,	 providing	 start-up	 companies	 with	 access	 to	 an 
experienced	and	well-qualified	work-force.

	 Aside	 from	 strong	 and	 continuing	 support	 for	 start-up	
companies	from	the	Singapore	government,	local	start-up	entities	
can	readily	access	capital	from	a	range	of	sources	and	groups	
including	venture	capital,	private	equity	groups,	angel	investment	
networks	 and	 others,	many	 of	which	 appear	 eager	 to	 support	
promising	businesses	with	financial	backing.

	 There	 does	 appear	 to	 be	 a	 significant	 weakness	 for 
start-up	companies	in	Singapore	however,	and	that	is	their	survival 
appears	dependent	on	government	financial	support.	It	appears	
that	thus	far,	Singaporean	start-up	companies	are	barely	profitable,	
and	only	a	 few	have	been	able	 to	 release	new	developments.	
This	suggests	that	the	government	needs	to	carry	out	research	
and	explore	new	ways	of	enabling	products	and	services.	If	this	
is	achieved,	Singapore’s	start-up	companies	will	be	sustainable	
and	growth	will	be	enabled.

ASEAN View 

	 In	Thailand,	the	government	has	an	investment	promotion	
policy	 focussed	 on	 the	 future	 and	 industries	 based	 on	 high 
technology	 e.g.	 digital,	 autonomic	 devices	 and	 robots,	 electric	
vehicles	and	their	parts.	Thailand	also	has	the	Eastern	Economic	
Corridor	under	development.

	 In	 addition	 to	 substantial	 capital	 investment,	 the 
government	of	Thailand	needs	to	look	very	closely	at	human	capital	
development	in	ways	that	ensure	a	work-force	equipped	with	the	
skills,	knowledge	and	understandings	which	align	with	known	and	
emerging	labour	market	needs.		

	 Thailand	also	needs	 to	 find	ways	of	maximising	potential	
benefits	 from	 foreign	 investment,	 gaining	 not	 just	 additional 
capital,	but	transferring	knowledge	to	the	Thai	work-force	enabling 
long-term	success.	Above	all,	Thailand	needs	to	avoid	falling	into	
the	trap	of	being	merely	a	contracted	manufacturer	and	source	of	
low	cost	labour	for	overseas	and	foreign	companies.
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นวัตกรรมแบบเป�ด
(Open Innovation)“ทางลัด”
 ในโลกยคุดจิิทลัทีว่งการธุรกจิเผชญิการเปลีย่นแปลงทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีอย่างหนักหน่วงและรวดเรว็
มาก ส่งผลกระทบต่อธุรกจิอย่างรนุแรง อะไรคอืค�าตอบต่อค�าถาม “ท�ำอย่ำงไรถงึจะเปล่ียนรปูแบบธุรกจิจำกกำรผลิต
หรือขำยสินค้ำ “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้ำเชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยภำคอุตสำหกรรม 
ไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม?” ขณะที่ประเทศไทยไม่มีเวลา และทรัพยากร
อย่างเหลือเฟือในการสร้าง เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ได้มากและเร็วอย่างที่ต้องการ
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 Dr.	Henry	Chesbrough	(ศ.ดร.เฮนร่ี	เชสโบรว์)	Executive	
Director	–	Center	for	Open	Innovation	Institute	for	Business	
Innovation	University	of	California,	Berkeley	ผูไ้ดร้บัการยกยอ่ง
ในฐานะ	“บิดำ”	หรอืผูบุ้กเบกิเรือ่ง	นวตักรรมแบบเปิด	หน่ึงในผูบ้รรยาย
ในงานสมัมนาชีใ้หเ้หน็วา่ท�าไม	 นวตักรรมแบบเปิดจงึเป็นค�าตอบของ
การเตบิโตและการขบัเคลือ่นธรุกจิในยคุดจิทิลั		เขากลา่ววา่ตามแนวคดิ
น้ีการสรา้งนวตักรรมไมจ่�าเป็นทีต่อ้งเริม่จาก	“วิจยัและพฒันำ”	ภายใน
องคก์รอยา่งเดยีวแต่สามารถ	“เปิดรบั”	องคค์วามรูจ้ากภายนอก	มารว่ม
สรา้งนวตักรรม	จงึชว่ยลดตน้ทนุ	ท�าใหส้นิคา้ออกสูต่ลาดเรว็ขึน้	สรา้ง
ความแตกต่างใหผ้ลติภณัฑ	์สรา้งรปูแบบธรุกจิใหม	่และรายไดใ้หบ้รษิทั

	 กรณศีกึษาทีแ่สดงถงึความส�าเรจ็จากการใชน้วตักรรมแบบเปิด	
ทีเ่ชสโบรว์ยกตวัอยา่ง	คอืการทีพ่นกังาน	Xerox	น�างานวจิยัเรือ่ง	Ethernet	 
ซึง่เป็นระบบ	LAN	(local	area	network)	ของ	Xerox	ออกมาใชน้อก
องคก์รท�าใหเ้กดิกจิกรรมธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งมากมาย	 และงานวจิยัของ	
Xerox	ชิน้อื่นๆกไ็ดแ้ตกมาเป็นบรษิทัอืน่ๆเชน่	3com	และ	Adobe	ซึง่
งานวจิยัทัง้หมดเมื่อน�ามาสรา้งธุรกจิท�าใหม้มีลูค่ารวมมากกว่ามลูค่า
ธุรกจิของ	 Xerox	 เป็นเท่าตวั	 เชสโบรว์ยงัชีว้่าการที	่ Amazon	 เป็น
บรษิทัทีแ่ขง็แกรง่เพราะใชร้ปูแบบทัง้เปิดออกและรบัเขา้	“inside-out	
and	outside-in”	ของนวตักรรมแบบเปิด	โดยใหซ้พัพลายเออรท์ีข่าย
สนิคา้ลงขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้ของตนบนเวบไซน์ของ	Amazon	เป็นการ
น�าความคดิจาก	“นอกสู่ใน”	และขณะเดยีวกนักม็กีารพฒันาจาก	“ในสู่
นอก”	โดยน�าเอา	เซริฟ์เวอร	์ซึง่เป็นสนิทรพัยท์ีต่น้ทนุสงูออกใหบ้รษิทั
อืน่เชา่เพือ่เพิม่รายได	้กเูกลิเป็นโปรแกรมคน้หาทีเ่กดิขึน้เป็นอนัดบัแปด	
ของโลก	 แต่การทีม่บีสิเนสโมเดลทีด่แีละมกีารใชน้วตักรรมแบบเปิด
ท�าใหก้ลายเป็นโปรแกรมคน้หาทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกยกเวน้ประเทศจนี

	 อกีหน่ึงธรุกจิทีใ่ชน้วตักรรมแบบเปิด	คอื	ระบบการแบง่ปันรถ
กนัใชส้�าหรบัการเดนิทางสว่นบุคคล	(Car	Sharing)	เชน่	car2go	ดว้ย
เทคโนโลย	ี GPS	 ผูใ้ชบ้รกิารสามารถขบัรถของระบบน้ีทีจ่อดอยูต่าม
ถนน	 เมื่อใชเ้สรจ็แลว้กข็บัรถกลบับา้น	 หรอืไปจอดทีถ่นนไหนกไ็ดท้ี่
อยูใ่นเขตบรกิาร	โดยไมต่อ้งไปคนืรถ	ไมต่อ้งจองควิ	ไมต่อ้งเตมิน�้ามนั	
หรอืเสยีคา่ประกนัภยั	คา่ซ่อมบ�ารงุ	

	 ประเทศไทยยงัสามารถน�านวตักรรมแบบเปิดไปพฒันา
อุตสาหกรรมอาหารซึง่ไทยมคีวามแขง็แกรง่และเป็นผูน้�าโลก	 ใหเ้ตบิโต	
อยา่งยัง่ยนื	Prof.	Dr.	Matteo	Vignoli	(ศ.ดร.	มตัเตโอ	วนิโยล)ิ	Food	
Innovation	 Program	 Director	 –	 UNIMORE	 The	 Future	 Food 
Institute,	 Italy	 ซึ่งมาบรรยายเรื่องน้ี	 กล่าวว่าเขามองเหน็ศกัยภาพ
อนัยิง่ใหญ่ของไทยในอุตสาหกรรมอาหารเพราะคนไทยมลีกัษณะทีม่	ี
นวตักรรมเปิดอยูใ่นสายเลอืด	ทัง้เปิดออกและรบัเขา้	โดยทัว่ไปคนไทย
ไมต่่อตา้นวฒันธรรมหรอืกระแสใหมจ่ากภายนอก	 และพรอ้มทีจ่ะลอง	
เปลีย่น	 พฒันาของใหมใ่หเ้ขา้กบัวฒันธรรมตวัเอง	 นอกจากน้ีไทยยงั
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เปิดเผยองคค์วามรูด้า้นการท�าอาหาร	โดยเปิดเผยทัง้สว่นผสม	เครือ่ง
ปรงุและกรรมวธิกีารท�า	 ก่อใหเ้กดิชอ่งทางและเกดิศกัยภาพทีจ่ะสรา้ง
นวตักรรมอาหารใหม่ๆ 		ตัง้แต่	วธิกีารถนอมอาหารแบบใหม	่การจดัการ
กบัอาหารเสยี	การสรา้งอาหารทีม่คีณุคา่สงู	ดงัเชน่เมือ่หลายรอ้ยปีมา
แลว้	นวตักรรมทางอาหารทีป่ระสบความส�าเรจ็ในอดตีไดก้ลายมาเป็น
วฒันธรรมประเพณขีองแต่ละประเทศ	เชน่	ซชูขิองญีปุ่่ น	กะปิของไทย	
ทีฝ่ร ัง่เศสมผีูน้�าชอ็กโกแลตซึ่งเดมิเป็นผงและใชเ้ป็นยารกัษาอาการ
ซมึเศรา้	มาสรา้งใหเ้ป็นเมด็หรอืแผน่กลายเป็นของหวานทีค่นชืน่ชอบ 
ซึง่ท�าใหผู้ส้รา้งนวตักรรมน้ีเป็นเศรษฐทีีร่วยทีส่ดุในฝรัง่เศสยคุนัน้

	 นอกจากน้ีในบรรดาอุตสาหกรรมทัง้หลาย	 อุตสาหกรรม
อาหารเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมทีม่นีวตักรรมเกดิขึน้มากทีส่ดุ	และเป็น
อุตสาหกรรมทีม่คีวามหมายกบัชวีติและอนาคตของมนุษยม์าก	การกนิ
เป็นกจิกรรมทีม่นุษยท์�าร่วมกนัมากทีสุ่ด	 การน�านักเรยีนออกไปทวัร ์
ดสูถานทีเ่กีย่วกบัอาหารทัว่โลก	 กเ็พื่อสรา้งแรงบนัดาลใจใหน้กัเรยีน
เหน็ว่าเกดิอะไรขึน้กบัวงการอาหารของโลก	 และจะท�าใหโ้ลกดขีึน้ได้
อย่างไร	 เพราะคนืน้ีเรารูว้่ามคีนจ�านวนมากที่เขา้นอนโดยมอีาหาร 
ไม่พอกนิ	 มคีนจ�านวนหน่ึงทีเ่ขา้นอนหลงัจากกนิมากเกนิไปหรอืกนิ
อาหารผดิชนิด

 Dr.	Markus	Nordberg	 (ดร.มารค์สุ	นอรด์เบริก์)	Head	of	
Resources	 Development,	 Development	 and	 Innovation	 UNIT	
European	Council	for	Nuclear	Research	–	CERN,	Switzerland	ซึง่
มาบรรยายในหวัขอ้	“From	Open	Science	to	Open	Innovation”	คอื

การเปิดประตูไปสู่อนาคตและหาเสน้ทางใหม่เพื่อเราทัง้หมดจะไดไ้ป
สูอ่นาคตดว้ยกนั	 นอรด์เบริก์กลา่ววา่คนทัง้โลกก�าลงัอยูใ่นยคุใหมข่อง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีก่�าลงัแขง่ขนักนัเพือ่คน้พบความลบัของ
จกัรวาล		จากการค�านวณมวลและพลงังานของจกัรวาลทัง้หมด	ท�าให้
รูว้า่มนุษยร์ูจ้กัเพยีงแค	่ 3.5	%ของจกัรวาล	 ยงัมอีกีกวา่	 96.5%	 ของ
จกัรวาลทีม่นุษยย์งัไมรู่ว้า่มนัคอือะไร	อยูท่ีไ่หน

	 กระบวนการทีเ่ซริน์ใชเ้พื่อใหน้�าความรูท้างวทิยาศาสตรไ์ป
สรา้งนวตักรรมคอืกระบวนการคดิเชงิออกแบบ	 “Design	 Thinking”	
ซึง่คอื	 “กระบวนการคดิทีใ่ชก้ารท�าความเขา้ใจในปัญหาต่างๆ	 อย่าง
ลกึซึง้	โดยเอาผูใ้ชเ้ป็นศนูยก์ลาง	และน�าเอาความคดิสรา้งสรรคแ์ละมมุ
มองจากคนหลากหลาย	มาสรา้งไอเดยี	แนวทางการแกไ้ข	และน�าเอา
แนวทางต่างๆ	มาทดสอบและพฒันา	 เพือ่ใหไ้ดน้วตักรรมทีต่อบโจทย์
กบัผูใ้ชแ้ละสถานการณ์นัน้ๆ”

	 พลงัอ�านาจและประโยชน์จากการการแบ่งปันขอ้มูลที่เป็น
หลกัส�าคญัของนวตักรรมเปิดมมีหาศาล	 หากดคูวามส�าเรจ็อนัยิง่ใหญ่
ของ	Social	Network	ทีล่ว้นเกดิขึน้จากการแบง่ปันขอ้มลู	ปัญหาของ
มนุษยชาตแิละโลกมากมายจะไดร้บัการเยยีวยาแก้ไขหากทุกฝ่ายที่
เกีย่วขอ้งน�าแนวทางน้ีไปใช	้เพือ่อนาคตของโลกของเรา
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	 สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย	 (TMA) 

รว่มมือกบั	มลูนิธิส่งเสริมวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีในพระบรม
รำชูปถมัภ์	 จดัโครงกำรรำงวลัพระรำชทำน	 “นักเทคโนโลยี 
ดีเด่น”	และ	“นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่”	มอบให้แก่นักเทคโนโลยีไทย
ท่ีมีผลงำนโดดเด่นด้ำนกำรวิจยัและพฒันำท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 

ประเทศชำติ

ผลงาน
หุ่นยนต์เพื่อฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง

ผลงาน
การค้าหาและจีโนไทป์
เครื่องหมายโมเลกุลสนิป
แบบทั่วทั้งจีโนมด้วยเทคโนโลยี
Genotyping–by–sequencing	(GBS)

ศาสตราจารย์
ดร.	วิบูลย์	แสงวีระพันธุ์ศิริ ดร.วิรัลดา	ภูตะคาม

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์พันธุวิศวกรรม	 และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยีแห่งชาติ	

	 การพัฒนาเทคโนโลยีหุ่น

ยนต์ทางการแพทย์	เพือ่การฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลอืด

สมอง	 เป็นการออกแบบและจัด

สร้างหุ่นยนต์ที่เหมาะสมส�าหรับ

ใช ้ ในกิจกรรมกายภาพบ�าบัด	

เพื่อฟื ้นฟูสมรรถนะผู ้ป ่วยโรค

หลอดเลือดสมอง	 ซ่ึงมักมีอาการ

อัมพฤกษ์	 อัมพาต	 ซ่ึงการได้รับ

การฟื ้นฟูให้เร็วท่ีสุดถือเป็นสิ่ง

ส�าคัญเป็นอย่างมาก

เทคโนโลยี ท่ี ได ้ถูกน�ามาใช ้ ใน

การปรับปรุ ง พันธุ ์ และตรวจ

สอบเอกลักษณ์พันธุ ์พืช	 และ

ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศ

แรกๆ	 ของโลกท่ีสามารถน�า

เทคโนโลยี	 GBS	 มาประยุกต์ใช	้

นอกจากน้ีห้องปฏิบัติการวิจัยจี

โนยังเป็น	 กลุ่มวิจัยแรกในโลกท่ี

พฒันาเทคโนโลยดีงักลา่ว	เพือ่ใช้

ในปาล์มน�้ามันและยางพารา

	 Genotyping–by–sequencing	(GBS)	



30

		 ค�าถามเกีย่วกบั	 AI	 ในช่วงน้ี	 AI	 จะมาแทนมนุษยห์รอืไม่?			
และน่ีจะเป็นจุดสิน้สดุของมนุษยห์รอืเปล่า?”	คณุเคน	 ลี	 ผูก่้อตัง้และ 
ผูบ้รหิารสถาบนัวจิยั	 	Belleview	Research	Pte.	Ltd	กลา่ววา่	ไมใ่ช่
สิง่ทีเ่ราควรจะน่ิงนอนใจ	เพราะหากเราดบูรษิทั	Neuralink	ของ	Elon	
Musk	ทีต่ ัง้ใจใหส้มองของมนุษยท์�างานรว่มกบัคอมพวิเตอร	์เชน่	หาก
คณุตอ้งการเป็นอาชพีใดอาชพีหน่ึง	กเ็พยีงแคใ่หส้มองดาวน์โหลดขอ้มลู
เกีย่วกบัอาชพีนัน้ๆ	 กเ็ป็นทศิทางทีเ่ราควรจบัตา	 และไมค่วรประมาท
กบัแนวคดิของ	Elon	Musk

	 แม	้AI	จะเป็นเทรนดท์ีส่ะทอ้นการปฏวิตัโิลกครัง้ใหญ่	แต่ใน
บางแงม่มุ	AI	ยงัมขีอ้จ�ากดัอยูม่าก	และยงัไมส่ามารถทดแทนสมองของ
มนุษยไ์ด้

Management Trends
เรยีบเรยีงจากงานสมัมนา	TMA	DAY	2017

Business Context in the
Speedy World

	 สมาคมการจดัการธรุกิจแห่งประเทศไทย	
หรือ	ทีเอ็มเอ	ระบุการบริหารจัดการด้านธุรกิจ		
ท่ีเปลีย่นแปลงไปอย่างเห็นได้ชดั	ด้วยเทคโนโลยี
ท่ีเข้ามารุกล�้าและแทรกแซงในกระบวนการ
ท�างาน	 ส่งผลให้องค์กรไทยต้องปรับตัวอย่าง
รวดเร็ว	ทีเอ็มเอจึงได้เชิญผู้บริหารจากองค์กร
ชัน้น�าเข้าร่วมเปิดมมุมองการบรหิารงานยคุใหม่
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	 1.	 สงครามเทคโนโลยทีีเ่ริม่จากจนี	 ปัจจุบนัจนีพลกิตวัเอง
ขึน้มาเป็นประเทศทีส่ามารถรเิริม่เทคโนโลยใีหม่ๆ 	ดว้ยตวัเองได	้ เชน่	
การช�าระผ่านมอืถอื	 การคมนาคม	 และอคีอมเมริ์ซ	 กล้องวงจรปิด	
(CCTV)	 และโดรน	 โดยกล้องวงจรปิดที่ผลติโดยบรษิัทของจนีนัน้ 
มสีว่นแบ่งตลาดโลกถงึ	 25%	 ขณะทีโ่ดรนนัน้มสีว่นแบ่งตลาดโลกถงึ	
70%	อยา่งไรกต็าม	ยงัมเีทคโนยหีลายดา้นทีจ่นียงัไมส่ามารถขึน้มาเป็น				
ผูน้�าได	้ซึง่จะเป็นโอกาสใหก้บัประเทศอืน่	เชน่	AI	(Artificial	Intelligence)	
ซอฟทแ์วร	์และเทคโนโลยทีางการแพทย	์แต่ผูบ้รหิารของกเูกิล้คาดวา่	
จนีจะสามารถไล่ทนัเทคโนโลย	ี AI	 ไดภ้ายใน	 5	 ปี	 สิง่ทีน่่าจบัตามอง
คอื	จนีตัง้เป้าวา่ในปี	2025	เมอืงเซีย่งไฮจ้ะตอ้งมอีตัราความหนาแน่น
ของหุน่ยนตใ์นเมอืงเยอะขึน้	 ขณะทีย่านพาหนะในประเทศจะตอ้งเป็น 
ยานหาพนะทีไ่รค้นขบัมากขึน้

	 2.	พลงังานทีอ่าจฟรใีนอนาคต	เทคโนโลยทีีเ่ขา้มาเปลีย่นแปลง
ยานพาหนะจะส่งผลต่อการใช้พลงังานทัว่โลกด้วย	 โดยการบรโิภค
พลงังานก๊าซและน�้ามนัจะลดลง	 และหนัไปพึง่พลงังานทางเลอืกแทน	
โดยในสหรฐัฯ	 อตัราการจา้งงานในดา้นพลงังานแสงอาทติยเ์พิม่ขึน้
มากกวา่การจา้งงานในดา้นพลงังานก๊าซและถ่านหนิตัง้แต่	 2	 ปีทีแ่ลว้	
และมคีวามเป็นไปไดท้ีใ่นอนาคตพลงังานจะฟรเีชน่เดยีวกบั	Voice	Call	
และ	Video	Call	ในปัจจบุนั	ซึง่ค�าถามเกีย่วกบัเรือ่งน้ีคอืไมใ่ชว่า่สิง่เหลา่
น้ีจะเป็นไปไดห้รอืไม	่แต่ค�าถามคอืเมือ่ไหร	่และกระบวนการอะไรทีจ่ะ
ท�าใหส้ิง่เหลา่น้ีเกดิขึน้จรงิ

	 3.	 Grapheme	 เปลีย่นโลก	Grapheme	 คอืแรท่ีม่คีณุสมบตัิ
แขง็กว่าเพชรและแขง็แกร่งกว่าเหลก็	 ซึ่งเป็นแร่ทีเ่ราต้องจบัตามอง
อยา่งมาก	เพราะรฐับาลของทกุประเทศก�าลงัพดูถงึ	Grapheme	ทีอ่าจ
มาเป็นแหล่งพลงังานใหม่	 และคุณสมบตัขิอง	 Grapheme	 ทีจ่ะท�าให้
เราเหน็เครือ่งใชใ้นรปูแบบใหม่ๆ 	 เชน่	 โทรทศัน์ทีส่ามารถมว้นเกบ็ได ้
ชพิอจัฉรยิะส�าหรบัคอมพวิเตอร	์น�้าดืม่สะอาด	หรอืแมก้ระทัง่แบตเตอรี่
ทีส่ามารถถกูชารจ์เตม็ในเวลาเพยีง	2	นาที

	 4.	Smart	Cities	เมอืงใหญ่อจัฉรยิะ	ปัจจบุนัหลายเมอืงทัว่โลก	
มนีโยบายตัง้เป้าเป็นเมอืงอจัฉรยิะ	 (Smart	 City)	 ทีใ่ชเ้ทคโลยเีขา้มา
จดัการขอ้มลู	บรกิารขนสง่สาธารณะ	หรอืตรวจตราความปลอดภยัของ	
ผูอ้ยู่อาศยั	 ปัจจุบนัมมีากกว่า	 50	 เมอืงทัว่โลกแลว้ทีป่ระกาศว่าเป็น	
Smart	City	แต่คณุเคน	ล	ีคดิวา่	อาจยงัไมใ่ชท่กุเมอืงทีเ่ป็น	Smart	City	
อยา่งแทจ้รงิ	

	 สอ่งอนาคตปี	2030	ผา่นไดอารีอ่นาคต	คณุเคน	ล	ีกลา่วปิด
ทา้ยวา่	หากเราลองประเมนิวา่คนในปี	2030	จะเขยีนไดอารีว่า่อยา่งไร	
สิง่ทีเ่ด่นชดัคอื	 เทคโนโลยลี�้าสมยัทีม่าพรอ้มกบัความไม่เป็นส่วนตวั	
คนเป็นเจา้ของรถยนตห์รอืบา้นน้อยลงแลว้หนัไปพึง่สนิคา้บรกิารมาก
ขึน้	 การซือ้ขายในตลาดจะเป็นการเขา้ถงึการบรกิารมากกวา่การเป็น
เจา้ของสนิคา้

 คณุนพปฎล	เดชอดุม	รองประธาน	ส�านกับรหิารความยัง่ยนื	
ธรรมาภบิาล	และสือ่สารองคก์ร	 เครอืเจรญิโภคภณัฑ	์ชีใ้หเ้หน็วา่	ยคุ
เศรษฐกจิดจิทิลั	 บรษิทัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกจะกระโดดขา้มมายงับรษิทั
ประเภท	Facebook	Apple	Alphabet	หรอื	Microsoft	มากขึน้เรือ่ยๆ			
ทัง้น้ี	 องคก์รจะมอีายุยนืยาวได	้ ควรมรีะบบการบรหิารจดัการคนเก่ง	
(Talent	Management)	ซึง่เป็นเครือ่งมอืทางการบรหิาร	ทรพัยากรบุคคล	
อยา่งหน่ึง	และตอ้งมหีลกัธรรมาภบิาลในองคก์ร	(Good	Governance)	
รวมถึงควรมนีวตักรรม	 ซึ่งเป็นปัจจยัส�าคญัในการท�าธุรกิจในยุคน้ี			
อยา่งมาก	แต่ทางเครอืเจรญิโภคภณัฑเ์ชือ่วา่เรือ่งบรหิารจดัการคนเป็น
สิง่ส�าคญัทีส่ดุ	เป็นหวัใจของทัง้หมด	ไมใ่ชเ่ทคโนโลย	ีหรอือนิเทอรเ์น็ต
ทีเ่ป็นเพยีงเปลอืกนอกของ	Disruption	ดงันัน้	ผูน้�าอยา่มวัยดึตดิกบัการ
เป็นเจา้ตลาด	แลว้ยดืระยะเวลาออกไปใหน้านทีส่ดุ	จะท�าใหเ้กดิผลเสยี
แก่องคก์ร	 เพราะการเปลีย่นแปลงนัน้จะตอ้งใชร้ะยะเวลา	 ควรเรง่วาง
กลยุทธแ์นวทางการรบัมอืกบัสิง่ทีเ่ขา้มาใหม	่ การบรหิารจดัการทีท่นั
สมยั	เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของตลาด	หากลา่ชา้เกนิไป	ขดีความ
สามารถทางการแขง่ขนัองคก์รลดน้อยลง	จะน�าพาปัญหามาสูอ่งคก์รได้
เชน่กนั
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เทรนด์เทคโนโลยีทีส่�ำคญัในอนำคต
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	 วงการทางการเงนิเป็นอกีวงการทีถู่กกระทบโดยเทคโนโลยี
อยา่งรวดเรว็และรนุแรง	คณุอรพงศ	์เทียนเงิน	ประธานกรรมการบรหิาร	
บรษิทั	ดจิทิลั	เวนเจอร	์จ�ากดั	ยอมรบัวา่	ความเปลีย่นแปลงนัน้เกดิขึน้
มาตัง้แต่อดตีและตลอดเวลา	 แต่ปัจจบุนัความเปลีย่นแปลงเกดิขึน้แรง
ขึน้และเรว็ขึน้	

	 ในยุคดจิทิลันัน้ส่งผลเรว็กว่าทีค่ดิ	 สามารถพลกิธุรกจิขนาด
ใหญ่ได	้ หากไมร่บีปรบัตวัอยา่งรวดเรว็กส็ามารถเกดิความลม้เหลวใน
ธรุกจิไดเ้ชน่กนั	สว่นธรุกจิธนาคารมเีทคโนโลยบีลอ็กเชน	(Block	chain)	
ทีเ่ป็นตวัแทนแหง่นวตักรรมทางขอ้มลู	 ในการท�าธุรกรรมทางการเงนิ
โดยไมต่อ้งพึง่ตวักลาง	ดว้ยวธิทีีช่าญฉลาด	โปรง่ใส	ตรวจสอบได	้ดงันัน้	
ดจิทิลั	เวนเจอร	์จดัการกบั	Disruption	โดยศกึษานวตักรรมทางการเงนิ
ในเครอืธนาคารไทยพาณชิย	์บม่เพาะ	สง่เสรมิสตารท์อพัทัง้ฟินเทค	อนิ
ชวัรนัซเ์ทค	พรอพเพอรต์ีเ้ทค	เอน็เนอรย์เีทค	ใหเ้ตบิโตอยา่งยัง่ยนื	และ
น�ามาท�าใหเ้กดิประโยชน์เชงิพาณชิยไ์ดอ้ยา่งรวดเรว็เชน่กนั

 คุณชยัวฒัน์	 โควำวิสำรชั	 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	บรษิทั	บางจาก	คอรป์อเรชัน่	จ�ากดั	(มหาชน)	
กลา่ววา่	 เทคโนโลยสีง่ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพลงังานดว้ยเชน่กนั	
โดยรถยนต์ไฟฟ้า	 (EV)	 จะมาแทนทีร่ถใชน้�้ามนั	 แต่แทจ้รงิแลว้สิง่ที่
ส�าคญักว่าคอื	 ความสามารถประหยดัน�้ามนัของรถรุ่นใหม่ๆ	 ทีท่�าให้
ลดปรมิาณบรโิภคน�้ามนัไปจ�านวนมาก	ดว้ยอตัราเฉลีย่	 20-30	กม./ลติร 
จากเดมิ	5-6	หรอื	10	กม.	/ลติร	ซึง่สิง่ทีท่างบรษิทัฯ	ใหค้วามส�าคญัคอื 
Global	Warming	ทีต่อ้งเริม่ตน้ตัง้แต่วนัน้ี	ท�าพลงังานสะอาด	 เตรยีม 
องคก์รใหผ้ลกัดนัไปดว้ยกนั	 จะท�าโรงไฟฟ้าสเีขยีว	 และ	 Bio	 Base	
Product	 ต่อยอดแอทเธอนอล	 รวมถงึเขา้สู่ธุรกจิต้นน�้า	 ลเิธยีมทีใ่ช ้
ท�าแบตเตอรี	่ รวมถงึการจดัตัง้สถาบนันวตักรรมและบ่มเพาะธุรกจิ	
(Bangchak	Initiative	and	Innovation	Center	:	BiiC)	ขึน้	เพือ่สนบัสนุน

การวจิยัพฒันานวตักรรมและบ่มเพาะธุรกจิใหเ้กดิการพฒันา	 เพือ่ต่อ	
ยอดธรุกจิพลงังานสเีขยีวและธรุกจิชวีภาพ		
 คณุพรรณพร	คงย่ิงยง	รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส	Chief	People			
Officer	ธนาคารไทยพาณชิย	์จ�ากดั	(มหาชน)	กลา่ววา่	ปัจจบุนัวทิยาการ
ทางเทคโนโลยไีดพ้ฒันาไปอยา่งต่อเน่ืองและรวดเรว็	 องคก์รไดน้�าเอา
เทคโนโลยแีละนวตักรรมขัน้สูงมาใชบ้รหิารจดัการอย่างเตม็รูปแบบ	
การบรหิารทรพัยากรมนุษยข์องภาคธุรกจิต่างๆ	 ไม่สามารถท�างาน
แบบเดมิๆ	 ได	้ จ�าเป็นตอ้งมกีารปรบัตวัตามเช่นกนั	 เพื่อใหส้ามารถ
รบัมอื		การเปลีย่นแปลงการบรหิารจดัการเขา้สูย่คุดจิทิลั	ทางธนาคารฯ	
ตอ้งเตรยีมพนกังานใหม้ทีกัษะดา้นอืน่ๆ	เพิม่เตมิ	บรกิารลกูคา้ดว้ยความรู	้
ตอบโจทยล์กูคา้เฉพาะกลุม่ได	้นอกเหนือจากงานรบัฝากเงนิ	เพือ่ตอบ
สนองความตอ้งการของตลาดในแต่ละกลุม่ลกูคา้		เชน่เจา้ของกจิการให้
คุยกบับสิเินสเซน็เตอร	์ การเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ
ผลติภณัฑส์นิเชื่อ	 เป็นตน้	 ในบรรยากาศการท�างานฝ่าย	 HR	 ท�าให้
พนกังานทกุคนรูส้กึวา่มโีอกาสไดเ้รยีนรูแ้ละยา้ยตวัเองไปยงัหน่วยงาน	
อืน่ๆ	ได	้หากผา่นการเรยีนรูแ้ละขัน้ตอนการทดสอบ	ทกุคนตอ้งปรบัตวั
และดงึศกัยภาพในตวัเองออกมา	และไมห่ยดุพฒันาตวัเอง	 เพือ่พรอ้ม
รบักบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้	และความกา้วหน้าขององคก์รดว้ย

	 ประเทศไทยมจีดุเดน่ดา้นเทคโนโลย	ีและบรกิารทางการแพทย ์
เป็นอนัดบั	4	ของโลก	ดร.ดวงใจ	สินธสุงัข	์ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้�านวยการ 
ใหญ่อาวโุส	สายการบรหิารทรพัยากรบุคคลกลาง	บมจ.	กรงุเทพดสุติ
เวชการ	กลา่ววา่	มกีารน�าเทคโนโลยมีาใชส้นบัสนุนการท�างาน	เพือ่การ
ท�างานทีร่วดเรว็และสามารถลดตน้ทนุในเรือ่งคา่แรง	สว่นกระบวนการ
ดา้นบรหิารทรพัยากรบุคคลภายใน	 จ�าเป็นตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นเพือ่
ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั	 การบรหิารอตัราก�าลงัคนอยา่งมี
ประสทิธภิาพมากขึน้	ทัง้ในเรือ่งของจ�านวน	เพิม่ทกัษะความเชีย่วชาญ
ใหส้ามารถรองรบักบัธรุกจิทีจ่ะเปลีย่นแปลงอยา่งเหมาะสม
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	 ปฏวิตักิารท�างานของ	HR	คณุกำนติมำ	 เลอเลิศยติุธรรม	
หวัหน้าคณะผูบ้รหิารดา้นทรพัยากรบุคคล	บรษิทั	 แอดวานซ	์ อนิโฟร	์
เซอรว์สิ	 จ�ากดั	 (มหาชน)	 กล่าววา่	 เรือ่งการบรหิารจดัการคนเพือ่รบั
กบัความเปลีย่นแปลงนัน้ถกูพดูถงึในประเทศอื่นมาเป็น	 15-16	 ปีแลว้ 
ซึง่ผดิกบัในสว่นของประเทศไทย	“อนัดบัแรกคอืเรายงัเยน็ใจ	และตดิกบั
สิง่ทีเ่คยเจอในอดตี	แต่ปัจจบุนัมนัคอืการเปลีย่นเผา่พนัธุใ์นการท�างาน	
อนัดบัสองคอืบุคลากรไทยไมไ่ดถ้กูจดัล�าดบัเป็นความส�าคญัมานาน	เรา
จงึเหน็วา่งาน	HR	 มกัเป็นงานหลงับา้น	 เป็นสว่นประกอบ	 ไมไ่ดเ้ป็น 
หวัหอกในการเคลือ่นคน	แต่ตอนน้ีตอ้งยกพลพตัขา้มหว้ยอยา่งยิง่ใหญ่	
โดยเฉพาะบางหน้าทีท่ีจ่ะถกูแทนทีด่ว้ย	AI”

	 AIS	เตรยีมพรอ้มพนกังานในดา้นทกัษะการวเิคราะห	์และการ
ตดัสนิใจ	เพราะสดุทา้ยแลว้มนุษยเ์ป็นคนสรา้งเทคโนโลยอีกีท	ี“ทกัษะ
ทีส่�าคญัมากคอื	 analytical	 skill/	 decision	making	 เพราะเครือ่งจกัร 
ท�าบางอยา่งไดด้กีวา่	เราตอ้งใหพ้นกังานมทีกัษะในการเรยีนรู	้นอกจากน้ี 
เราต้องพยายามดึงดูดคนรุ่นใหม่	 อย่างคนรุ่นเจนวาย	 เพื่อท�าให้
คนรุ่นใหม่รูส้กึว่าน่ีคอืที่ที่เขาอยากจะมา	 เป็นที่ที่เขามโีอกาสแสดง 
ความสามารถ	ใหเ้ขารูส้กึวา่การท�างานไมใ่ชเ่ป็นเพยีงแคจ่อ็บ	แต่คอืม ี
เป้าหมายในการท�างาน	ใหค้วามยดืหยุน่และมคีวามคลอ่งตวั”

	 การท�าเทคโนโลยมีาใสใ่นการเกษตรและการผลติ	ดร.	ศรำยธุ	
แสงจนัทร	์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	กลุม่การเงนิ	บรษิทั	น�้าตาลมติรผล	
จ�ากดั		ปัจจบุนัการเพาะปลกูมกีารใชเ้ทคโนโลย	ีGPS	ใหเ้พราะปลกูตรง
แนวเดยีวกนั	และโตมาในขนาดทีเ่ทา่กนั	และยงัสามารถใหผ้ลผลติได้
มากกวา่เดมิ	โดยไมต่อ้งใชค้นมาก	

	 “ดา้นสตูรอาหารกใ็ชร้ะบบเซนเซอรไ์ด	้เพราะปัจจบุนัเทคโนโลย	ี
ท�าใหเ้ครือ่งสามารถผสมสตูรอาหารได	้ นอกจากน้ียงัมกีารใชหุ้น่ยนต์
เขา้มาชว่ยงานในโรงงานเชน่การจบัเรยีง	การค�านวณปรมิาณ	ไปจนถงึ
การสง่มอบของ	 หรอืการค�านวณวา่ผูโ้ดยสารกีค่นต่อหน่ึงเทีย่วบนิจะ
ชอบอาหารแบบน้ี	ซึง่จะท�าใหเ้ราสรา้งผลผลติไดอ้ยา่งแมน่ย�ามากขึน้

	 ดงันัน้เราตอ้งมคีวามคดิสรา้งสรรคใ์นการมโีมเดลธุรกจิใหม่	
นบัวนัน้ีเราตอ้งมองตัง้แต่จากฝัง่ผูบ้รโิภคยอ้นเขา้ไปยงัฝ่ายผลติ	 การ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ	 จึงจะเป็นทีละขัน้ตอน	 การเปลี่ยนแปลง	 หรอื	
Transformation	 ตอ้งเริม่จากตวัเรา	 สรา้งความคดิความอ่านในการ
สรา้งเทคโนโลยใีหม่ๆ 	 และการวางแผนกลยทุธเ์พือ่จะพฒันาขดีความ
สามารถของเรา	ซึง่เราจะทนัการเปลีย่นแปลงไดโ้ดยใชข้อ้มลูหรอื	Data	
เป็นตวัฐาน	ดงันัน้ใครทีม่	ีBig	Data	จะเป็นกลุม่ทีช่นะการท�าธรุกจิ”
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	 การใช	้Big	Data	มาปรบัองคก์ร	ดร.	ชญำณ์	จนัทวส	ุชีว้า่	
การใชเ้ทคโนโลยใีนอนาคตจะไมเ่หมอืนตามปกต	ิ แต่ขึน้อยูท่ีใ่ครหยบิ
เทคโนโลยมีาใชไ้ดเ้รว็กว่ากนั	 “เราตอ้งเลอืกว่าเราจะหยบิเทคโนโลยี
มาใชก้บัตรงไหน	ดงันัน้	Big	Data	จะท�าใหเ้ราปรบัตวัใหอ้งคก์รมารบั
เรือ่งเหลา่น้ีได	้รวมไปถงึปรบัขัน้ตอนการท�างานและ	Mindset	ของคนใน
องคก์ร	ซึง่บรษิทัทัว่โลกประสบกบัปัญหาเหลา่น้ี”

	 “การกา้วสูด่จิทิลั	เราตอ้งเริม่จากธรุกจิหลกัของเราก่อน	อยา่
ปรบัทุกอย่างพรอ้มกนัทเีดยีว	 ซึง่ปัจจุบนับรษิทัของเราพยายามปรบั
เปลีย่นองคก์รอยู	่3	องคป์ระกอบคอื	ธรุกจิ	เทคโนโลย	ีและองคก์ร”

	 วถิชีวีติของคนผา่น	Social	Network	คณุกล้ำ	ตัง้สวุรรณ	ชีว้า่	
ปัจจบุนัทกุคนแสดงความคดิเหน็	ณ	เวลานัน้บน	Social	Media	สิง่ทีเ่รา
พบจากการจะระบุกลุม่ลกูคา้ใหมค่อื	ขอ้มลูประเภท	อายแุละเพศ		นัน้มี
ความส�าคญัและเกีย่วขอ้งน้อยลงเรือ่ยๆ	แต่สิง่ทีส่�าคญัแทนคอืทศันคต	ิ
ความสนใจ	และขอ้มลูเชงิจติวทิยา	แมท้า่นจะมอีายแุละเพศใกลเ้คยีงกนั 
แต่ฟีดบนเฟซบุ๊คของแต่ละคนไม่เหมอืนกนั	 ดงันัน้ไม่แปลกทีเ่ราจะ

คดิไม่เหมอืนกนัมากขึน้	 เราจงึตอ้งโฟกสัทีค่วามสนใจ	 เช่น	 คนชอบ
ขีจ่กัรยานแถวสุวรรณภูมใินวนัอาทติย	์ ใครทีว่นอยูก่บัการตลาดแบบ	
demographic	 นัน้ตกยุคแลว้	 เพราะปัจจุบนัคนใชเ้งนิตาม	 Lifestyle	
ไมใ่ชเ่งนิทีเ่ขาม”ี

	 ฉะนัน้การเขา้สูด่จิทิลันัน้อาจไมใ่ชแ่คก่ารใชเ้ครือ่งมอื	 แต่คอื
การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัวถิชีวีติผา่น	Social	Network	เราเชือ่วา่ถา้
เราใช	้Social	Network	ในการวเิคราะหข์อ้มลูเราจะเขา้ใจทกุคน	เพราะ
ทกุคนใช	้Social	Network	มนัคอื	Lifestyle	ทีม่องไมเ่หน็	เลยตอ้งมเีครือ่ง
มอืมาชว่ยใชง้าน”

	 ด้านการวางแผนสื่อที่เปลี่ยนจากการหาพื้นที่สื่อเป็นการ
เขา้หาลกูคา้	คณุจอหน์	ประดิษฐวณิช	 กรรมการผูจ้ดัการ	 แซสซสิ	
(ประเทศไทย)	กลา่ววา่	สิง่ทีเ่ราเชือ่มัน่คอื	วนัหน่ึงทกุสือ่จะเป็นดจิทิลั	
และสือ่ทกุประเภทจะเชือ่มโยงหากนั	การทีเ่ราสามารถโฆษณาออนไลน์
ไดน้ัน้ท�าใหก้ารวางแผนสือ่ทุกวนัน้ีต่างกบัอดตีอย่างลบิลบั	 ท�าใหเ้รา
ดพูฤตกิรรมของลกูคา้เป็นหลกั	 เราไมไ่ดซ้ือ้พืน้ทีส่ ือ่อกีต่อไป	 เราตอ้ง
โฟกสัทีพ่ฤตกิรรมผูบ้รโิภค	และเอาขอ้มลูเหลา่น้ีมาปัน้เป็น	Audience	
Profile		ยิง่เราม	ีData	เราสามารถสรา้งจกัรวาลของตวัเองได	้เราจงึเหน็
วา่ในธรุกจิ	Fin	Tech	คนสามารถออกสนิคา้และออกแคมเปญไดเ้รว็มาก	
เพราะเขาน�าเสนอสนิคา้และบรกิารตามขอ้มลูทีเ่ขาไดแ้บบ	Real-time”
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	 “การก้าวสูดิ่จทัิล	 เราต้องเริม่จากธุรกิจ
หลักของเราก่อน	 อย่าปรับทุกอย่างพร้อมกัน
ทีเดียว	 ซึ่งปัจจุบันบริษัทของเราพยายามปรับ
เปลี่ยนองค์กรอยู่	 3	 องค์ประกอบคือ	 ธุรกิจ	
เทคโนโลย	ีและองค์กร
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Women Leadership Forum 2017

	 ส�านกังานนวตักรรมแหง่ชาต	ิ(องคก์ารมหาชน)	ตลาดหลกัทรพัย	์
แหง่ประเทศไทยตลาดหลกัทรพัย	์ เอม็	 เอ	 ไอ	 และสมาคมการจดัการ
ธรุกจิแหง่ประเทศไทย	 (TMA)	รว่มกนัจดัโครงการ	 Innovative	Business	
Boot	 Camp	 ใหก้บัองค์กรหรอืผูป้ระกอบการในครอืข่ายตลาดหลกั
ทรพัย์เอ็ม	 เอ	 ไอ	 ที่มแีนวคดินวตักรรม	 และสนใจจะลงมอืท�าเป็น
ธรุกจินวตักรรม	ไดม้โีอกาสไดเ้รยีนรูท้กัษะการเขยีนขอ้เสนอโครงการ
นวตักรรมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	 และก่อใหเ้กดิธุรกจินวตักรรมได	้
นอกจากน้ียงัเป็นการสรา้งเครอืขา่ยระหวา่งผูป้ระกอบการกบัหน่วยงาน
ผูใ้หบ้รกิารทัง้ภาครฐั	และภาคเอกชน	ใหเ้กดิความรว่มมอืกนัในการยก
ระดบัความสามารถของธุรกจินวตักรรม	

Innovative Business 
Boot Camp

TMA Activities

	 คุณบุษยา	 มาทแล็ง	 ปลดัหญิงคนแรกของกระทรวงการต่างประเทศ	 กบัความมุ่งมัน่ในการรบัราชการและการเป็นนักการทูต												 
คุณเพชรพริ้ง	 สารสนิ	 และ	 คุณธรีนัยน์	 ณ	 หนองคาย	 ผูห้ญงิเก่งทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการท�างานของตวัเองและยงัต้องเป็นเสาหลกัใน
การดูแลครอบครวั	 และท่านอื่นๆ	 อกีมากมาย	 ทีม่าช่วยเปิดมุมมองใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมงานทุกท่าน	 ไดเ้ขา้ใจแนวคดิของผูห้ญงิในยุคปัจจุบนั 
ทีม่คีวามมัน่ใจ	มคีวามสามารถ	และจะชว่ยสะทอ้นใหท้า่นไดต้ระหนกัถงึศกัยภาพของตนเองในการเดนิทางกา้วขา้มผา่นอุปสรรคต่างๆ	และประสบ
ความส�าเรจ็ไดไ้มว่า่จะอยูใ่นบทบาทหน้าทีใ่ดกต็าม	โดยงาน	Women’s	Leadership	Forum	2017-Thailand	เป็นงานทีท่เีอม็เอรว่มกบัสถาบนั	
International	Association	of	Exhibitions	and	Events	(IAEE)	ประเทศสหรฐัอเมรกิาจดัขึน้	โดยไดร้บัการสนบัสนุนจากฝ่ายพฒันาอุตสาหกรรมไมซ	์
(MICE)	ส�านกังานสง่เสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ	(องคก์ารมหาชน)	หรอื	สสปน.	เพือ่เผยแพรแ่นวคดิ	ประสบการณ์	และแนวทางในการใช้
ชวีติของผูห้ญงิทีป่ระสบความส�าเรจ็จากหลากหลายสาขาอาชพี	มคีวามมุง่มัน่และตัง้ใจในการสรา้งสรรคส์ิง่ดีๆ 	มารว่มถ่ายทอดประสบการณ์ชวีติ
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	 คณุนนทวฒัน์	พุม่ชศูร	ีกรรมการผูจ้ดัการ	เอคเซนเชอร	์(ประเทศไทย)	ใหเ้กยีรตมิาบรรยายเรือ่ง	Becoming	A	Digital	Organization	:	
Are	You	Ready?	ใหก้บัสมาชกิ	TMA	ไดอ้พัเดทเทรนดก์ารบรหิารจดัการในยคุดจิติอลเทคโนโลยแีละผลกระทบทีม่ตี่อองคก์ร		พรอ้มยกตวัอยา่ง
ทีส่ามารถน�ากลบัไปปรบัใชก้บัองคก์รได	้	ซึง่กจิกรรม	Trends	Talk	ครัง้ที	่4	จดัโดยฝ่ายสมาชกิสมัพนัธ	์TMA	และยงัจะจดัต่อเน่ืองในปีถดัไป

	 Mr.	Adrian	Cockcroft,	Vice	President,	Cloud	Architecture	Strategy,	Amazon	Web	Services	มารว่มบรรยายในหวัขอ้	“The	Business	
Transformation	Journey”	ไดก้ลา่วถงึการปรบัตวัของภาคธรุกจิทีม่กีารเตบิโตอยา่งกา้วกระโดด	และแบง่ปันประสบการณ์พรอ้มยกกรณศีกึษา
ขององคก์รชัน้น�าทัว่โลกในการใชน้วตักรรมเพือ่การขบัเคลื่อนองคก์รไปขา้งหน้าอยา่งรวดเรว็	 การวเิคราะหข์อ้มลูรวมถงึแนวทางในการรกัษา
ความปลอดภยัของขอ้มลูจากภยัคกุคามต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้
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การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย (สาขา 00042)
ธนาคารพัฒนาว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมแห�งประเทศไทย
บร�ษัท เค.ซ�. เกษตรกรรม จำกัด
บร�ษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
บร�ษัท เดลแคม (ประเทศไทย) จำกัด
บร�ษัท เทิร�นคีย� คอมมูนิเคชั่น เซอร�ว�ส จำกัด
บร�ษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
บร�ษัท เอเช�ย แคปป�ตอล กรุ�ป จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท เฮอร�เทจ เอสเตทส� จำกัด
บร�ษัท แกท อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด
บร�ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ได�เง�น ดอทคอม จำกัด
บร�ษัท ไบเออร� โอลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
บร�ษัท ไพฑูรย�สะพลี จำกัด
บร�ษัท ไพรซ�ซ�า จำกัด
บร�ษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท คว�ก สเปซ จำกัด
บร�ษัท ซ�ลิค คอร�พ จำกัด(มหาชน)
บร�ษัท ที.เอ.ซ�. คอนซูเมอร� จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท ธนากรผลิตภัณฑ�น�ำมันพืช จำกัด
บร�ษัท บิลค�วันกรุ�ปจำกัด
บร�ษัท บีซ�พีจ� จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท บีอีซ� เว�ลด� จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ป�ญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ฟร�สแลนด�คัมพิน�า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ยูเอซ� แอดวานซ� โพลิเมอร� แอนด� เคมิคัลส� จำกัด
บร�ษัท ว�ไอพี กรุ�ปส� จำกัด
บร�ษัท ศานติ กร�น แพค จำกัด
บร�ษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท สยามเจอเนอร�รอล เอ็นจ�เนียร�่ง จำกัด
บร�ษัท สยามอีสต� โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท สวนหลวงบ�านและที่ดิน จำกัด
บร�ษัท สิงห� เอสเตท จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท อาควา นิช�ฮาร�า คอร�ปอเรชั่น จำกัด
บร�ษัท อินเตอร�ลิ้งค� เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท อินฟ�นิท เทคโนโลยี คอร�ปอเรชั่น จำกัด
บร�ษัท อีซูซุมอเตอร�สเอเซ�ย (ประเทศไทย) จำกัด
บร�ษัท อีสเทอร�น สตาร� เร�ยล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ� จำกัด (มหาชน)

ขอต�อนรับสมาช�กระหว�างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560
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