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ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และ
หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามตัวบท
กฎหมายของแผ่นดิน
ดำารงไว้ซึ่งชื่อเสียง และยึดถือกฎ
ข้อบังคับของสมาคมการจัดการ
ธุรกิจแห่งประเทศไทย
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
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การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
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ภาคของทุกกลุ่มและบุคคล
พึงละเว้นการปฏิบัติที่มีอคติ

EDITOR SAWASDEE
It is really COMING
สังคม 4.0 อาจจะยังเร็วไม่พอ แต่ยุค 5.0 กำาลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างแน่นอน ล่าสุด
หลายประเทศเริ่มเตรียมตัวเข้าสู่ยุค 5.0 บางประเทศเริ่มทดสอบระบบ 5G และนักการตลาด
หลายคนก็เริ่มวิเคราะห์ Marketing 5.0 หลายธุรกิจต้องปรับตัวให้คล่อง เคลื่อนตัวให้เร็ว เพื่อ
รองรับการเปลีย่ นแปลงปัจจุบนั ในยุคทีม่ ที งั้ ข้อมูลมหาศาล เทคโนโลยีใหม่และปัญญาประดิษฐ์
ที่ฉลาดขึ้น นอกจากนี้ธุรกิจยังต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคให้มากขึ้น ต้องสะดวกและรวดเร็ว
เน้นการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค
นอกจากดำาเนินธุรกิจให้เร็วแล้ว ต้องไม่ลมื ปัจจัยทีส่ าำ คัญทีส่ ดุ ในการเปลีย่ นแปลง คือ “คน”
หากว่าทรัพยากรบุคคลปรับตัวไม่ทัน หรือกำาลังคนไม่พอต่อการเปลี่ยนแปลง ก็อาจส่งผล
กระทบต่อองค์กร ดังนั้นการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของคนในองค์กรต้องไม่หยุดนิ่ง ยิ่งใน
อนาคตอันใกล้นี้ข้อมูลทุกสิ่งอย่างจะกองรวมกัน ต้องอาศัยทักษะของ คน (หรือพนักงาน) จะ
เป็นจุดรวมทีส่ ร้างความสมดุลและเชือ่ มโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน รวมถึงการนำาปัญญาประดิษฐ์
มาต่อยอดธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์กลยุทธ์องค์กรและโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุค 5.0
TMA เชือ่ ว่าการลงทุนในความรู้ คือ การลงทุนทีค่ มุ้ ค่าทีส่ ดุ และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าผูอ้ า่ น
ทุ ก ท่ า นจะไม่ ห ยุ ด เรี ย นรู้ มุ่ง พั ฒ นาตั ว เองในด้ า นที่ท่า นสนใจ หากนั ก ธุ ร กิ จ ไทยพั ฒ นา
ขีดความสามารถของบุคลากรจนทำาให้องค์กรเข้มแข็ง เมื่อรวมพลังกันทำาให้ประเทศไทย
มีความสามารถทัดเทียมระดับอาเซียนจนไปถึงระดับสากลได้ ซึง่ ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของเรา
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ขอให้ ท่านผู้อ่าน ประสบแต่ความโชคดี สุขภาพแข็งแรง และมีโอกาส
ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กับสังคม 5.0
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SPOTLIGHT
เรียบเรียงโดย : สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) งานสัมมนา STI Forum 2018 : Future Thinking

การคาดการณ์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต
ไม่มีใครสามารถท�านายอนาคตที่จะ
เกิดขึ้นได้ สิ่งที่ท�าได้คือ การสังเกตและ
ติดตามข้อมูลจากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว และ
ดูอิทธิพลของเทคโนโลยีในทุกๆ ด้านที่มี
ต่อมนุษย์ ควบคู่กับพฤติกรรมที่มนุษย์
ตอบสนองต่อกระแสเทคโนโลยีนั้นๆ
คุณฌอน เนส (Mr.Sean Ness) ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
จากสถาบันเพื่ออนาคต ประเทศสหรัฐอเมริกา (Business
Development Director, Institute for the Future: IFTF)

การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ส ่ ง ผล
กระทบในด้ า นต่ า งๆ โดยนายฌอน เนส
มองว่ า เทคโนโลยี ที่ เ กิ ด ขึ้ น มาใหม่ มาจาก
ความต้ อ งการแก้ ป ั ญ หาที่ มี อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บั น
ที่สิ่งเดิมไม่สามารถตอบสนองได้ ซึ่งกระแส
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีรุ่นใหม่ จะมี
สัญญาณบ่งบอกเล็กๆ จากสิ่งใกล้ตัว
เช่ น ในด้ า นคมนาคมและโลจิ ส ติ ก ส์
เห็นได้จากการพัฒนารถยนต์ในอนาคต
เป็นการพิจารณาปัญหาทั้งในเรื่องรถติด
และที่จอดรถไม่พอ ท�าให้บริษัทผลิตรถยนต์
พยายามพัฒนารถยนต์ที่สามารถขับเองได้
(Self-driving) เพื่อลดปัญหาดังกล่าวเป็นต้น
แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว
นายฌอน เนส มองว่าจะเกิดขึ้นบนฐานของ
อินเทอร์เน็ต หรือทีใ่ ช้คา� ว่า “Internet of Action”
หมายถึง การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางและ
น�าไปสู่การกระท�าที่ตามมาภายหลัง สามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
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ระยะสั้ น ทุ ก คนถู ก ท� า ให้ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ
อิ น เทอร์ เ น็ ต เพราะข้ อ มู ล ทุ ก อย่ า งอยู ่ บ น
อินเทอร์เน็ต ดังนั้นจึงท�าให้โลกธุรกิจด�าเนินไป
ด้วย อินเทอร์เน็ต แทบทั้งหมด
ระยะกลาง เป็นระยะทีส่ งิ่ ต่างๆ จะถูกพัฒนา
ให้ฉลาดมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์ และท� าให้คนเราใช้ชีวิตได้อย่าง
สะดวกสบาย
ระยะยาว เป็นระยะทีจ่ ะมี bots หรือหุ่นยนต์
ที่มาช่วยในการติดตามพฤติกรรมการใช้งาน
ของเรา และน�าข้อมูลทีไ่ ด้ ไประมวล วิเคราะห์ และ
น�าเสนอสิ่งที่เราต้องการและเป็นประโยชน์กับ
ผู้ใช้งานได้อย่างสูงสุด
ในขณะเดี ย วกั น สิ่ ง ที่ อ งค์ ก รต้ อ งสนใจ
ไปพร้อมกัน คือ
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Staffing)
เพื่อรักษาความสัมพันธ์ท่ดี ีภายในองค์กร
2.องค์ ก รต้ อ งให้ ค วามส� า คั ญ กั บ การ
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับทางกฎหมาย
(Laws&Regulations) เพื่ อ ท� า ให้ สิ่ ง ใหม่
สามารถน�าไปใช้ได้จริง ไม่ขัดต่อกฎหมาย
ฉะนั้นควรให้ความส�าคัญกับคุณค่าของ
มนุ ษ ย์ เพราะมนุ ษ ย์ ส� า คั ญ กว่ า เทคโนโลยี
โดยเทคโนโลยีต่างๆ ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็น
เครื่องมือช่วยท�างานแทนมนุษย์ สร้างความ
สะดวกสบาย เพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน
ต่างๆ ให้มนุษย์เท่านั้น
นายฌอน เนส เน้นย�้าว่า เทคโนโลยี
เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่พัฒนาขึ้น เพื่อ
อ�านวยความสะดวกให้กับมนุษย์เท่านั้น
ดังนั้นหัวใจที่ส�าคัญที่สุดก็คือคุณค่าของ
มนุษย์นั่นเอง

_
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10ในยุคดิจิทัล 5.0

ที่นักการตลาดต้องปรับตัว

ส่องวิวัฒนาการ
พฤติกรรมลูกค้า
ผ่านข้อมูลด้าน
Marketing

วิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลง
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล
ท�าให้นักการตลาดจ�าเป็นที่จะต้อง
ท�าความเข้าใจในการศึกษาพฤติกรรม
ของลูกค้าที่ละเอียด และลึกมากขึ้น
เพื่อประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาด
ในแต่ละช่องทางให้เหมาะสม และ
ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ดังนั้นก่อนที่จะพูดถึง Key Success
ที่นักการตลาดต้องปรับตัวเพื่อรับมือ
กับยุคดิจิทัล 5.0 เรามาดูกันก่อนว่า
วิวัฒนาการ ด้าน Marketing
ในแต่ละยุคเป็นอย่างไร
08 /
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SPOTLIGHT
ยุ ค Marketing 1.0 สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ คื อ
ทุกสิ่งทุกอย่างของการท�าการตลาด เป็นยุคที่
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และจดหมายครองเมือง
ยุค 2.0 ทีวี และวิทยุเข้ามามีบทบาท เกิดเป็นการ
สื่อสารผ่าน Mass Media เป็นยุคที่ครีเอทีฟ
ต่างสร้าง Story Telling ท�าให้โฆษณาของตัวเอง
โดดเด่น แตกต่าง สร้างภาพจ�าในหัวคนมากทีส่ ดุ
ยุค 3.0 เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
เริ่ ม มี ก ารคาดการณ์ ถึ ง ข้ อ มู ล มหาศาลที่ จ ะ
หลัง่ ไหลเข้ามาในยุคหน้า จนถึงตอนนี้เราเข้าสู่
ยุค 4.0 คือ ยุคของ Social Media และ Mobile ยุคที่
นักการตลาดแข่งขันกันที่ความเร็ว 3 วินาที

ทีจ่ ะท�าให้ลกู ค้าดูโฆษณาโดยไม่กด Skip ทุกคน
ติดต่อสือ่ สารกันทุกที่ ทุกเวลา เราก�าลังอยูใ่ นยุค
ทีเ่ ต็มไปด้วยข้อมูลมากมายมหาศาล (Big Data)
ซึง่ จะส่งผลส่งผลต่อไปยังยุคหน้า นัน่ คือ ยุคของ
Marketing 5.0 หากนักการตลาดปรับตัวไว
น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ปรับใช้ยิ่งเร็วก็จะยิ่ง
ได้เปรียบกว่าคนอื่นๆ
จากข้ อ มู ล ศู น ย์ วิ จั ย เศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ
(Economic Intelligence Center) พบว่า 56%
ของบริ ษั ท ชั้ น น� า ของไทยจากหลากหลาย
อุตสาหกรรมรวม 62 แห่ง เริม่ ใช้ Big Data เพือ่
พัฒนาการขาย และการตลาดเป็นหลัก และ
ใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงสินค้า/ บริการให้
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
จากข้อมูลตรงนีจ้ งึ เป็นทีม่ าของค�าว่า Marketing
5.0 แนวคิดนี้ เกิดขึ้นมาจาก จอห์น เอลเลียต
(John Ellett) ซีอโี อของ nFusion นักเขียนหนังสือ
การตลาด The CEO Manifesto : A 100-Day Action
Plan For Marketing Change Agents เขาได้ให้
ค�านิยามการตลาดยุค 5.0 ไว้ว่า

Marketing 5.0 is both
disruptive and additive to
previous eras. Now,
Marketing clouds. And
Marketing 5.0 is winning
in the Age of personalized
Omni-channel experiences

การก้าวเข้าสู่ Marketing 5.0
คือ ความท้าทายอย่างหนึ่งของ
นักการตลาด ทีต่ อ้ งเตรียมความพร้อม
และพัฒนาในหลายๆ ส่วน ดังนี้
สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุด
ให้ลูกค้า ต้องเกิดจากการ
ท�าความเข้าใจ และศึกษา
พฤติกรรม โดยใช้ลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง

ศึกษาและพัฒนากลุ่มลูกค้า
แต่ละกลุ่ม (Persona)
ออกจากกัน
วางแผนและมีเส้นทาง
ของลูกค้า (Customer
Journey) ที่ชัดเจนของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่ม
วางแผนการท�างานร่วมกัน
ทั้งองค์กร เพื่อให้ฝ่ายบริหาร
และฝ่ายปฏิบัติเดินไปในทิศทาง
เดียวกัน เช่น การควบคุม
ด้าน Branding, การวางแผน
หน้าร้าน, การสร้างโฆษณา
ออนไลน์ หรือ ออฟไลน์,
การออกโปรโมชัน่ ส่งเสริมการขาย,
การดูแลด้าน E-Commerce,
การออกอีเว้นต์ รวมถึง
ฝ่ายวิเคราะห์
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เมื่อรู้ว่าช่องทางใด
เป็นช่องทางที่ท�าให้ลูกค้า
พึงพอใจมากที่สุด
นักการตลาดต้องดึงเอา
ข้อมูลตรงนั้นออกมา
วิเคราะห์ให้ ได้ เพื่อสร้าง
ความเป็นไปได้ ในการท�าซ�้า
พัฒนา และต่อยอด

$ $
$

$

BUY

เตรียมพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน (infrastructure)
ให้พร้อม

ข้อมูล คือ กุญแจส�าคัญ
ของยุค Marketing 5.0
ดังนั้น ระบบจัดเก็บและ
บริหารข้อมูลต่างๆ จึง
เป็นสิ่งส�าคัญ

ต้องสร้างประสบการณ์
เฉพาะส่วนบุคคลให้กับ
ลูกค้า หรือแม้แต่การ
สร้างแคมเปญการตลาด
ที่เฉพาะกลุ่มมากขึ้น
(ปัจจุบันในห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ของประเทศไทย
มีการน�ามาใช้แล้ว)
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สร้างวิธีการท�างานแบบ
ข้ามช่องทางกัน ทั้งออนไลน์
ออฟไลน์ มีการทดสอบ
และวัดผลสม�่าเสมอ

อย่าละเลยในเรื่องของ
ข้อกฎหมาย ข้อก�าหนด
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ของลูกค้า

Key Success ของ Marketing 5.0 คือ
การเชื่อมโยงทุกๆ ช่องทางที่เป็น Touch Point
ของลูกค้าเข้าด้วยกัน โดยไม่จ�าเป็นว่าจะเป็น
ช่องทางออนไลน์ หรือออฟไลน์ (Omni-channel)
และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าแบบ
เฉพาะเจาะจง การท�าการตลาดแบบส่วนบุคคล
จะมีมากขึ้น
ทั้งหมดนี้ คือ สิ่งจ�ำเป็นที่นักกำรตลำด
หรือเจ้ำของธุรกิจจ�ำเป็นต้องศึกษำ และ
เตรี ย มควำมพร้ อ มที่ จ ะรั บ มื อ กั บ โลกที่
เปลีย่ นแปลงไป ยิง่ เรียนรู้ ทดลอง เจอจุดที่
ผิ ด พลำดไว ก็ จ ะเรียนรู้จุดที่ควรพัฒนำ
มำกขึ้นเท่ำนั้น นักกำรตลำดต้ อ งท� ำ ตั ว
เป็นเหมือน Startup ที่พร้อมเรียนรู้ และ
Fail fast เพรำะโลกทุกวันนี้ ไม่มสี ตู รส�ำเร็จ
อีกต่อไป มีแต่ควำมไว และกำรพัฒนำ
สิง่ ใหม่ๆ ไปสู่สิ่งที่ดีกว่ำ อย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด

_

แหล่งข้อมูล
Technology Is Changing The Future
Of Marketing (Again)
Marketing 5.0: 10 Steps to Delivering Compelling
Experiences, hosted by @nFusion

COMPETITIVENESS
เรียบเรียงเนื้อหาโดย : ศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

การจัดการข้อมูล
คือหัวใจหลักของ

เมืองอัจฉริยะ
ในปัจจุบันหลายเมืองทั่วโลก พยายามที่จะยกระดับตนเองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี้ ซึ่งความยาก-ง่ายในการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับขนาดของเมืองและจ�านวนประชากร
ที่อาศัย เพราะหัวใจที่จะพัฒนาเมืองอัจฉริยะขึ้นอยู่กับ
การจัดการข้อมูลจ�านวนมหาศาลและการตอบสนองต่อ
ข้อมูลที่ได้มาเหล่านั้น
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เรือ่ งการจัดการ “ข้อมูล” จึงมีความส�าคัญอย่าง
มากต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยเฉพาะการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บมาจากแหล่งต่างๆ อาทิ ข้อมูล
จราจร ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลแผนที่ ข้อมูล
ภาครัฐ ข้อมูลขยะ ข้อมูลบริหารจัดการน�า้ โดยข้อมูล
เหล่ า นี้ เ กิ ด ขึ้ น ตลอดเวลาและมี จ� า นวนมหาศาล
ดังนั้นการจะประมวลผลเพื่อหาค�าตอบการจัดการ
ที่ถูกต้อง จ�าเป็นต้องอาศัยชอฟต์แวร์, แอปพลิเคชัน่
และการบริหารจัดการข้อมูลจ�านวนมาก รวมถึงต้อง
มีโครงสร้างพืน้ ฐานทางการสือ่ สารความเร็วสูงในการ
ดึงข้อมูลมาใช้ประโยชน์
แต่ความยากในการวิเคราะห์ข้อมูลก็คือ ต้อง
สร้างแพลตฟอร์มอย่างไร ทีจ่ ะผสม “ข้อมูล” จ�านวน
มหาศาลให้กลายเป็น “สารสนเทศ” ในการประกอบ
การตัดสินใจต่อการด�าเนินนโยบายต่างๆ ทีเ่ หมาะสม
และเป็นประโยชน์มากทีส่ ดุ ดังนัน้ การออกแบบฐาน
ข้อมูล จึงต้องท�าในรูปแบบอีโคซิสเต็มที่สามารถ
เชื่อมต่อบูรณาการข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมีวิธี
การจัดการที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน นอกจากนี้ข้อมูล
ที่จัดเก็บมาได้จะต้องแบ่งปันข้อมูลไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกัน เพื่อให้
ทุกหน่วยงานพัฒนาเมืองมีฐานข้อมูลที่เหมือนกัน
และลดก�าแพงของล�าดับชัน้ ในการสัง่ งาน ซึง่ วิธกี ารนี้
จะช่วยในการตอบสนองและแก้ปัญหาเป็นไปอย่าง
รวดเร็วขึน้ และในบางข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ชนั้ ความลับมาก
ก็สามารถเปิดให้เอกชน น�าไปใช้เพื่อต่อยอดในการ
ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
แม้จะสามารถรวบรวมข้อมูลได้จ�านวนมหาศาล
แต่หากจัดการข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ สิ่งที่รวบรวมมา
ก็กลายเป็นแค่ขยะดิจิทัล ดังนั้นสิ่งที่เมืองอัจฉริยะ
จะต้องมีและขาดไม่ได้กค็ อื สมองของเมือง (City Brain)
หรือ ศูนย์บญ
ั ชาการของเมือง ทีจ่ ะท�าหน้าทีร่ วบรวม
ข้อมูลทัง้ หมด จากพืน้ ทีต่ า่ งๆ ส่งตรงเข้ามาวิเคราะห์
ในการวางแผนบริหารจัดการทั้งระบบ ซึ่งระบบนี้
จ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงหลายด้าน ไม่วา่ จะ
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หรือฉุกเฉิน ระบบยังเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่
ต�ารวจและรถกู้ชีพ รวมถึงเคลียร์ปัญหาการ
จราจรแบบบูรณาการได้ ซึง่ ระบบทัง้ หมด ช่วย
ทั้งเรื่องความคล่องตัวในการเดินทาง ช่วยเพิ่ม
ความปลอดภัยบนท้องถนนได้
ด้านงานจราจร เทคโนโลยี IOT ยังสามารถ
ประยุกต์เข้ากับการใช้งานในเมืองอัจฉริยะได้
หลายส่วนงาน อาทิ ระบบการจัดการน�า้ -ไฟฟ้า
อัจฉริยะ ซึ่งตอนนี้ มิเตอร์น�้า กับมิเตอร์ไฟฟ้า
ก็กลายเป็นอุปกรณ์ IOT ประเภทหนึง่ ทีส่ ามารถ
ท� า หน้ า ที่ จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล การใช้ ง านแจ้ ง มายั ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ทันท่วงที และเมื่อ
ข้อมูลมีจ�านวนมาก ก็จะช่วยในการตัดสินใจ
วางแผน ในเรื่องของการสร้างโรงไฟฟ้า หรือ
แผนการบริหารจัดการน�้า ที่เป็นประโยชน์และ
คุ้มค่าที่สุด

เป็นระบบคลาวด์, ปัญญาประดิษฐ์, อุปกรณ์ไอ
โอที และเทคโนโลยีบล็อกเชน เชือ่ มโยงกันเป็น
ระบบ เปรียบได้กับเซลล์ประสาทในร่างกาย
มนุษย์ ที่ท�าหน้าที่สอดคล้องกัน และท�าการ
รวบรวมส่งข้อมูลการรับรู้ทั้งหมด ส่งกลับไปที่
ศูนย์บญ
ั ชาการ เพือ่ จัดการตอบสนองต่อข้อมูล
ที่ได้รับต่อไป
ทัง้ นีใ้ นปัจจุบนั มีบางประเทศทีม่ กี ารพัฒนา
ระบบสมองของเมื อ งที่ ล�้ า หน้ า มาก อย่ า ง
เมืองหางโจว ในประเทศจีน น�าเทคโนโลยี City
Brain ของ อาลีบาบา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการ
จัดการ IOT ขนาดใหญ่ มาปรับใช้ในการจัดการ
สภาพการจราจรของเมืองทีม่ จี า� นวนรถยนต์บน
ท้องถนนมหาศาล โดยสร้างระบบสมองของ
เมืองให้เชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดจ�านวนมาก
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สิ่งที่เมืองอัจฉริยะจะต้อง
มีและขาดไม่ได้ ก็คือ City
Brain หรือ ศูนย์บัญชาการ
ของเมือง ที่จะท�าหน้าที่
รวบรวมข้อมูลทั้งหมด จาก
พื้นที่ต่างๆ ส่งตรงเข้ามา
วิเคราะห์ ในการวางแผน
บริหารจัดการทั้งระบบ
และสัญญาไฟจราจร หากพืน้ ทีไ่ หนมีการจราจร
หนาแน่นก็สามารถจัดการสัญญาณไฟจราจร
เพื่อระบายรถได้ทันท่วงที พร้อมทั้งยังมีการ
ใช้ระบบ GPS เพื่อติดตามการใช้รถสาธารณะ
และติ ด ตามพฤฒิ ก รรมการเดิ น ทางของ
ประชาชนในเมือง หรือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

ขณะเดียวกันด้านการจัดการขยะปัจจุบัน
หลายเมืองเปลีย่ นแปลงถังขยะเป็นอุปกรณ์ IOT
ที่สามารถบอกข้อมูลได้เลยว่า ถังขยะใบไหน
ใกล้เต็มแล้ว ใบไหนใกล้พงั และเวลาไหนควร
ไปจัดเก็บขยะ ซึง่ นอกจากจะช่วยแก้ปญ
ั หาขยะ
ในตัวเมือง แล้วยังช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
จัดการขยะเป็นเท่าตัว เพราะสามารถวางแผน
เส้นทางการจัดเก็บขยะได้ดขี ึ้นอีกด้วย
อย่างไรก็ตามเทคโนโลยี IOT ยังท�างานได้
อีกหลากหลายขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ เช่น
ช่วยในการติดตามสภาพสิง่ แวดล้อมภายในเมือง
อาทิ การตรวจสอบคุณภาพอากาศและระบบ
มลพิษ ที่สามารถรายงานสถานการณ์ได้แบบ
เรียลไทม์ หรือแม้จะน�ามาประยุกต์การใช้งาน
จัดการทีจ่ อดรถ การเก็บค่าทางด่วน ค่าผ่านทาง
โดยเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้เมืองเกิดความ
คล่องตัว และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้อยู่
อาศัยเป็นอย่างมาก
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ทุกวันนีเ้ ทคโนโลยีทกี่ ล่าวมา ถูกหยิบมาใช้
ในเมืองใหญ่หลายแห่งทัว่ โลก และส่งผลในเชิง
บวก ทัง้ กับผูอ้ ยูอ่ าศัย ภาคธุรกิจเอกชน และการ
บริหาจัดการของภาครัฐ อย่างเมืองบาร์เซโลน่า
ประเทศสเปน ก็มีการประยุกต์เทคโนโลยีมา
ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสภาพแวดล้อม
ไม่ว่าจะเป็นการติดเซ็นเซอร์การใช้น�้าในสวน
สาธารณะ ที่ น อกจากจะลดการใช้ น�้ า แล้ ว
ยังช่วยรัฐประหยัดค่าใช้จ่าย หรือการติดตั้ง
ระบบ GPS บนรถสาธารณะ ซึ่งท�าให้ผู้ใช้
บริการสามารถรู้ได้ว่า รถที่ตัวเองจะโดยสาร
นั้นจะมาถึงตอนไหน เพื่อช่วยประหยัดเวลา
ในการนั่งคอย หรือแม้กระทั่งการใช้เซ็นเซอร์
มาช่วยควบคุมไฟถนน เมื่อไม่มคี นหรือรถผ่าน
ไฟก็จะดับ ช่วยในการประหยัดพลังงาน เป็นต้น
หรืออย่างเมือง คาชิวะ โนฮา เมืองอัจฉริยะ
ต้นแบบของประเทศญีป่ นุ่ ทีป่ ระสบความส�าเร็จ
อย่างมาก และมีผทู้ เี่ ข้าอยูอ่ าศัยจริง โดยแนวคิด
ของเมืองนี้ คือเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนครบวงจร ซึ่งความ
ส�าเร็จของโครงการก็เกิดมาจากความร่วมมือ
ของ 3 ภาคส่วน คือ รัฐบาล สถาบันการศึกษา
และองค์กรเอกชน โดยในเมืองนีม้ ที งั้ มหาวิทยาลัย

ส�าหรับประเทศไทย
การผลักดันเมืองอัจฉริยะ
อยู่ ในช่วงริเริ่ม โดยตาม
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลก็มี
แผนจะพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ทั่วทั้งประเทศ 77 จังหวัด
ภายใน 5 ปี
ทีพ่ กั อาศัย ศูนย์การค้า โรงพยาบาล และ แหล่ง
พลังงานรวมอยู่ด้วยกัน และทุกอย่างภายใน
เมืองมีความสมาร์ทจริงๆ มีการบริหารเมือง
ผ่านข้อมูลจะระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ ครบถ้วน
ช่วยให้คนที่อยู่อาศัยในเมืองนี้มีความสะดวก
สบายขึ้น รวมไปถึงจัดการพลังงานในเมือง
ที่ ส ามารถควบคุ ม และปรั บ เปลี่ ย นโยกย้ า ย
พลังงานในเมืองได้อย่างเสรี ตรงไหนใช้ไฟเยอะ
ก็สลับโยกไปใช้ได้ นับเป็นการบริการพลังงานที่
มีประสิทธิภาพมาก

ส� า หรั บ ประเทศไทย การผลั ก ดั น เมื อ ง
อั จ ฉริ ย ะก� า ลั ง อยู ่ ใ นช่ ว งริ เ ริ่ ม โดยตาม
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลก็มีแผนจะพัฒนาเมือง
อัจฉริยะทั่วทั้งประเทศ 77 จังหวัด ภายใน 5 ปี
ซึ่งไทยจ�าเป็นต้องน�าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามา
ใช้งาน เพื่อประยุกต์ใช้งานเพื่ออ�านวยความ
สะดวก ลดภาระงานในทุกๆ ด้าน โดยมีเป้าหมาย
ให้ประเทศไทยขยับบทบาทมาสูก่ ารเป็นฮับของ
อาเซียน

แต่จากบทเรียนที่เกิดขึ้นจากหลายๆ
เมืองในประเทศ การที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่
การเป็นเมืองอัจฉริยะให้ประสบความสำาเร็จ
ได้นนั้ ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวคงทำาไม่สาำ เร็จ
แต่จะต้องได้รบั ความร่วมมือจากภาคเอกชน
และนักวิชาการด้วย

_
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Data Management
is a key of the

smart cities
Today, many cities around the world are struggling to
shape themselves to be smart cities. The difficulty
of the transformation is based on the size of the city
and the amount of population because in building the
smart cities, managing large amounts of data and
responding to those collected data are keys.
“Data” management is extremely essential in smart cities development,
especially, analyzing data that collected from various sources for example,
traffiic, weather, map, governmental data, waste and water management.
The mentioned data has been continuously updated and its amount is
enormous. As a result, processing data for finding the right managerial
solutions requires software, application and data management system for
such vast amount of data, and high-speed communication infrastructure for
data retrieval must be included.
Still, the difficulty of data analysis is how to create platform that change
the large amounts of “data” mixture to be “information” for appropriate and
useful decision making in policies implementation. Consequently, designing
database should primarily focus on ecosystem that allows systematical
data integrating with uncomplicated managing method and simply
understandable. In addition, the collected data must be easier to share
among relating organizations, purposing that every urban development
agencies share the same database and reduce the wall of hierarchy in
working process. This approach will encourage the prompt problem
16 /
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responding and solving. And for some
information that is not classified as secret,
should be opened for private to access
and utilize the most advantage.
Certainly, although vast amount of
data can be congregate but without
appropriate management, those collected
will become digital waste. Thus the
crucial part for smart cities is “City Brain”
or Commanding center of the city that will
play the role of collecting all the data from
every area to be analyzed in the entire
planning and managerial system. For
operating the system, the network
connection among high technologies
is necessary; those technologies are
including cloud system, Artificial
intelligence (AI), IoT and Blockchain.
Comparing to cells in human body, they
work correspondingly in accumulating
data from all the sensation and delivering
message to commanding center for the
appropriate response after received the
data.
Presently, there are some countries
that have been developed the advance
city brain system. Hangzhou, in China
is one of the examples that embraced
Alibaba’s City Brain which is urban
management system using IoT
technology to tackle urban transportation
with large number of on-road cars. The
system has connected traffic monitoring
video camera and traffic lights to
detect and manage traffic congested
area to improve traffic flows efficiently.
The system also integrates GPS system
for tracking public transportation
vehicles and observing travelling
behavior of the residents. Besides, in
the case of accident or emergency, the
system can connect to police office

Thus the crucial part for
smart cities is “City Brain”
or Commanding center
of the city that will play
the role of collecting all
the data from every area
to be analyzed in the
entire planning and
managerial system.
and ambulance. As a consequence, it
comprehensively handles traffic problems.
The entire system benefits travelling
agility and enhances road safety.
Beyond traffic management, IoT
technology can be adapted to many
parts in building smart cities for instance,
smart water and electricity management
system. At this hour, water meters and
electricity meters become one of IoT
devices, that can immediately report
operating data to responsible agencies
and since compiled some amount of
data, it will help making decision in power
plant construction planning or water
management planning while taking
maximum benefit and worthiness into
concern.
Waste management system can also
exploit the technology. Currently trash
bin have changed to IoT equipment with
capability to inform that which one is
nearly full, being damaged and when
should be the time for trash disposal.
This is very helpful in solving waste
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issue in the cities. At the same time, it is be automatically turned off when there is
double efficiency of waste management no one pass-by prospering energy saving.
because the trash collecting routes can
Kashiwa-no-ha, the original smart city
be planned and optimized.
of Japan is very successful and can
Moreover IoT technology can be actually recruit the residents to town.
applies in many tasks for improving urban Concepts of the city mainly focus on
living for example tracking the environment environmental conservation and completely
in the cities including measuring and sustainable development. Achievement
real-time reporting air quality and pollution of this initiative project starts at the
level, parking spaces management and collaboration of 3 sectors, there are public,
toll-fee management. These IoT applications private and academic. Inside of the city,
enable the cities to be convenient and there are university, accommodations,
evel up the quality of life of their residents. shopping malls, hospital and energy
resources. Everything in the city is real
As mentioned, the technologies have smart since the city management
been adopted in major cities around the comprehensively draw information from
globe and resulted in positive impact sensors facilitating its residents. And
for residents, private enterprises and energy management is fully controlled
governmental management. Barcelona, and be able to switch degree to where it
Spain has experienced using technologies is needed most. It is considered as very
for improving quality of life and taking powerful in energy services providing.
care of environment by installing the
For Thailand, driving the initiative of
smart sensors for monitoring water usage
in public parks which not only helps smart city is at the early stage.
reducing water usage, but also deducts Government plans to develop smart cities
governmental expenditures. Installing in 77 provinces, all the country. Within
GPS system on public transportation 5 years, Thailand requires to adopt
vehicles is another example that allow the technologies for facilitate, reduce workload
services users to gain real-time insights in every aspect with an objective to
for what exact time that the waiting vehicle leverage Thailand to be Hub of ASEAN.
will arrive which save time for waiting. However, lessons learned from many
Or even sensors application for countries have shown that transforming
monitoring lights on the road which will to ‘Smart Cities’ demands partnerships
among private and academic sectors,
only government cannot drive this to
success.

_
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เขียนโดย : ชลภัทร เรียบเรียงโดย : สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

โลจิสติกส์
อาเซี
ย
น
เทรนด์อนาคตท�าธุรกิจ
ขนส่งบนมือถือ

เศรษฐกิจโลกหมุนแกนเข้ามาสนใจภูมิภาคเอเชีย
มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะธุรกิจ “อีคอมเมิร์ซ”
หรือค้าปลีกออนไลน์ที่มีความร้อนแรงมาก
ในตลาดอาเซียน

เพราะเป็นตลาดเกิดใหม่ มีประชากร
คนรุ่นใหม่ที่สนใจเทคโนโลยี ประกอบกับ
จ�านวนคนชนชั้นกลางเพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
ตัวกระตุ้นท�าให้ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซต่างชาติ
ตัดสินใจเข้ามาลงทุนในอาเซียนส่งผลให้ธุรกิจบริการ
ด้านโลจิสติกส์ขยายตัวขึ้น
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ในอนาคตอีกไม่เกิน 15 ปีข้างหน้านี้ เรา
อาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่สามารถด�าเนินการ
ได้เองแบบอัตโนมัติ และ “โดรน” ก็เป็นอีก
เทคโนโลยี ที่ เ ริ่ ม พู ด ถึ ง กั น มากขึ้ น ในวงการ
โลจิสติกส์ เริ่มจาก Amazon ใช้โดรนในการ
ส่งสินค้าและยังมีการขนส่งด้วยยานพาหนะ
รูปแบบอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและด�าเนินการ
ด้วยตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ เช่น “หุ่นยนต์
เคลื่อนที่ได้แบบอัตโนมัติ” ที่จะมาใช้แทน
รถยกและ “รถบรรทุ ก แบบไร้ ค นขั บ ”
เทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยประหยัดต้นทุนด้าน
เชือ้ เพลิง ซึง่ เป็นต้นทุนหลักของธุรกิจโลจิสติกส์
ได้มากถึง 20%
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเปิดโอกาส
ให้กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์รายใหม่เพิ่ม
มากขึน้ แม้วา่ จะมีโกดังสินค้า ไม่มยี านพาหนะ
แต่ ก็ ส ามารถให้ บ ริ ก ารด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ไ ด้
ท�าให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก�าลังกลายเป็น
อุตสาหกรรมที่ไม่ได้มีสินทรัพย์เป็นศูนย์กลาง
หรื อ มี น ้ อ ยลง สั ญ ญาณดั ง กล่ า วบ่ ง ชี้ ถึ ง
อนาคตของโลจิสติกส์ที่น่าสนใจที่ผู้ให้บริการ
โลจิสติกส์และผูจ้ ดั จ�าหน่ายทัว่ ไปในตลาดจะมี
วิวฒ
ั นาการไปสูแ่ นวทางทีใ่ ห้คา� ปรึกษามากขึน้
และกลายเป็นเหมือนผูจ้ ดั การโครงการมากกว่า
ที่จะเป็นผู้ขนส่งสินค้าที่แท้จริง น�าไปสู่การเกิด
ธุรกิจรูปแบบใหม่
สิง่ ทีต่ ามมาคือ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ของลูกค้า ที่จะท�าให้ธุรกิจโลจิสติกส์สามารถ
พัฒนาไปสู่ “การขนส่งที่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้” ประกอบกับยานพาหนะยุคใหม่
ที่สามารถจัดส่งได้ทันที จึงมีความเป็นไปได้ที่
โลจิ ส ติ ก ส์ จ ะกลายเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้
“ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง” มากขึ้น
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ส่งผลให้บริษทั ยักษ์ใหญ่ดา้ นธุรกิจอีคอมเมิรซ์
ต่างเตรียมแผนลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ควบคู่
กันไป โดยระบบโลจิสติกส์ในแต่ละประเทศ
ก็มีจุดอ่อนจุดแข็งต่างกันไป เช่น อินโดนีเซีย
มีระบบเดลิเวอรี่ที่แข็งแกร่งและกว้างขวาง แต่
ภูมิประเทศที่เป็นเกาะ ท�าให้ต้นทุนโลจิสติกส์
ค่อนข้างสูง จึงต้องมีการลงทุนด้านการเชือ่ มโยง
ข้อมูลมาสนับสนุน
ขณะที่ เ วี ย ดนามและฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เป็ น 2
ประเทศ ทีม่ จี ดุ แข็งร่วมกัน คือ ประชากรเริม่ ใช้
สมาร์ทโฟนแพร่หลาย ติดโซเชียลมีเดีย ชนชั้น
กลางขยายตัวเร็วมาก โดยเวียดนามเติบโต
เร็ ว ที่สุดในอาเซียน และมีวัยรุ่นที่มีก�าลังซื้อ
จ�านวนมาก

เทคโนโลยีเปิดโอกาสให้กับ
ผู้ประกอบการโลจิสติกส์
รายใหม่เพิ่มมากขึ้น
แม้ว่าจะมีโกดังสินค้า
ไม่มียานพาหนะ แต่ก็สามารถ
ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ได้
ท� า ให้ ธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ ใ นอนาคตล้ ว น
พยายามปรับตัวและมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ
เข้ามาใช้ เพื่อลดเวลาในการจัดส่งและท�าให้
ลูกค้าได้รบั สินค้าทันทีที่ต้องการ
ทั้งนี้ การเติบโตของธุรกิจค้าปลีกออนไลน์
และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อจะน�าเสนอโซลูชั่น
ใหม่ๆ ส�าหรับบริษทั ขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์
ความแพร่หลายของระบบดิจิทัลในรถบรรทุก
จะท�าให้นายหน้าขนส่งสินค้าแบบดั้งเดิมปรับ
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รูปแบบธุรกิจของตัวเองไปสู่โซลูชั่นประเภท
นายหน้ า ขนส่ ง สิ น ค้ า บนมื อ ถื อ แทนผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ บนหน้าจอ เพราะอนาคตทุกธุรกิจ
จะมุ่งสู่บริการออนไลน์มากขึ้น
ในขณะเดียวกันเรือ่ งของ Blockchain จะถูก
น�าเข้ามาช่วยการบริหารจัดการการไหลเวียน
ของสินค้าระหว่างซัพพลายเออร์ หรือในรูปแบบ
ของ B2B มากขึน้ และจะท�าให้ทงั้ ผูซ้ อื้ และผูใ้ ห้
บริการโลจิสติกส์ สามารถติดตามรายละเอียด
เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าได้อย่างถูกต้อง ตั้งแต่
การเริม่ ป้อนค�าสัง่ ไปจนถึงการจัดส่ง ดังนัน้ การ
ด�าเนินการได้เองแบบอัตโนมัตนิ ี้ จะท�าให้ชอ่ งว่าง
ระหว่างการสั่งซื้อและส่งมอบสินค้าลดน้อยลง
จากเดิมใช้เวลาการจัดส่งเป็นวัน จะเหลือระยะ
เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง นอกจากนี้ Blockchain
ยังอ�านวยความสะดวกในการช�าระเงินได้แบบ
ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วย จึงเป็นผลให้ปริมาณการ
ขนส่ ง ในคลั ง สิ น ค้ า และขนาดของพื้ น ที่ ค ลั ง
สินค้าลดน้อยลง

อย่างไรก็ตาม เวียดนามยังมีจดุ อ่อนอยูก่ ค็ อื
ระบบโลจิสติกส์ทยี่ งั ไม่แข็งแกร่งพอ รวมถึงระบบ
การจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต หรือระบบออนไลน์
ยังค่อนข้างใหม่ส�าหรับคนในประเทศ
ส� า หรั บ มาเลเซี ย แม้ ว ่ า จะเป็ น ประเทศ
ที่มีป ระชากรแค่ 31 ล้ า นคน แต่มีก�าลังซื้อ
และโครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า รวมทั้งระบบ
โลจิสติกส์ยงั รวดเร็วมากอีกด้วย
ถ้ า การคาดการณ์ เหล่ า นี้ เ กิ ด ขึ้ นจริ ง
หมายความว่า ในอนาคตจะเป็นยุคของ
ข้อมูลทีเ่ ราจะใช้ขอ้ มูลและเทคโนโลยีมาลด
ความไม่แน่นอนต่างๆ และลดต้นทุนได้
อย่ า งมาก ซึ่ ง บริ ษั ท ที่ ป รั บ ตั ว สู่ digital
transformation ได้สำาเร็จและทันการณ์ ก็
จะได้ประโยชน์ ส่วนบริษัทที่ปรับตัวไม่ทัน
ก็อาจจะต้องหลุดออกจากเกมการแข่งขัน
ในที่สุด

_
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LOGISTICS OF ASEAN
Future trend of doing the logistics
business on mobile
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World economy is shifting its axis to revolve around
Asian region. In particular, the “e-commerce” business
or the online retailing in ASEAN market is very sexy
because it is an emerging market with the new
generation’s population who interested in technology
and the number of middle class is growing. All of these
are the key drivers motivating foreign e-commerce
entrepreneurs to invest in the region, causing the
logistics services expand.
In the future, not more than 15 years,
the autonomous technologies are foreseen.
“Drone” is one of the technologies that
have been mentioned inclusively in the
logistics industry since Amazon has
announced using Drone for product
delivery. Drone is not only new trend of
the industry; there are also other kinds of
autonomous vehicles that can complete
the operational process by itself such as
the autonomous mobile robot that will
replace the forklifts, and self-driving
truck. These technologies can reduce
the fuel cost which is the main cost of
logistics business up to 20 percent.
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The following is customer big data,
the logistics business can develop
themselves to be “Anticipatory
Shipping”. In addition, the new
generation of vehicles enabling
immediately delivery enlarges chance
of logistics industry to become more
“data-centric”.

The future logistics business has
to try adapting and searching for
utilizing new technology in order to save
The technological advancement delivery time and enable their customers
opens the door of opportunity for the to receive the product immediately after
new logistics entrants who even though they ordered.
neither own vehicle for transportation
nor warehouse but can deliver the
The growth of online retail business
logistics services. Therefore, the logistics and the connective technologies
industry becomes the less-asset centric will provide the new solutions for
or none asset. That is an interesting logistics and freight forwarding
signal indicating that in the future of the business. The digital system that
logistics sector, both services provider extensively used in trucks will transform
and general retailor will enhance the traditional way of the freight broker doing
role of consultant and turn to be more business to be providing offerings on mobile
like project manager rather than being phone screen through the application
actual operator. This will lead to the new because the future of every business is
business model.
moving toward online services.

ASEAN VIEW

Concurrently, Blockchain will be used
for managing products movement among
suppliers or connecting B2B businesses
to application allowing buyer and logistics
services provider to precisely track the
products relocation from the point of
ordering to being delivered. As applying the
autonomous technology, the gap
between product purchasing and
delivering is shrinking since it shortens
delivery time from days to be a few
hours. And Blockchain also helps
facilitating payments to be made from
anywhere and anytime. As a result,
the amount of products waiting to be
delivered in warehouse will be less and
the size of the warehouse will be smaller.
This is why the big firms of e-commerce
business are preparing investment plan
in logistics. Logistics system in each
country has different strengths and
weaknesses for instance, Indonesia has
strong and extensive delivery system
but with its geographic as island, the
cost of logistics is quite high thus the
investment in data connectivity support
is required.

The technological
advancement opens
the door of opportunity
for the new logistics
entrants who even though
neither own vehicle for
transportation nor
warehouse but can deliver
the logistics services.

However, weaknesses of Vietnam
are logistics system is not yet mature
and payment by using credit card or
online transaction is not common for
local.
For Malaysia, although the country has
only 31 millions of population but having
purchasing power, additionally, the
infrastructure is advance with the rapid
logistics system.

If the expectations actually occurred,
it means that the future will be the
era of data where we use data and
technology to remarkably diminish those
uncertainties and costs. Firms that are
successfully digital transform in time will
While Vietnam and the Philippines be gainful whereas those late adaptors
are two countries that share the same may be forced out of the competition
strengths. Those are their populations eventually.
start using smart phones broadly and
addicted to social media, together with
the growing of middle class. Vietnam,
especially, is referred as the fastest
country of ASEAN in increasing number
of middle class and there are many
teenagers with purchasing power.

_
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เรียบเรียงโดย : สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

การตลาดเซลล์สมองมนุษย์:

การท�า

CUSTOMER INSIGHTS

ด้วยประสาทวิทยา

Mr. Mario Ubiali, Co-founder
and CEO, Thimus Srl

ผลของการใช้ประสาทวิทยา
เพื่อการตลาดคืออะไร
และจะน�าไปใช้ได้อย่างไร
“หลายคนอาจจะก�าลังสงสัยว่าเราจะใช้
ประสาทวิทยาในการสร้างก�าไรให้บริษัท
ได้ อ ย่ า งไร ค� า ตอบก็ คื อ การตลาดเซลล์
สมองมนุษย์ หรือ Neuromarketing ทีบ่ ริษทั
Thimus ก� า ลั ง ท� า อยู ่ นั่ น เอง หน้ า ที่ ข อง
Thimus ในการตลาด คือ การปลดล็อกประตู
บานที่เคยถูกล็อกด้วยวิธีการทาง Applied
Neuroscience หากเปรียบงานของ Thimus
เป็นไวน์ การท�าการตลาดเซลล์สมองมนุษย์
ที่ Thimus ท�าไม่ใช่แค่การดื่มไวน์และบอก
ได้ว่าไวน์ตัวไหนดี แต่เป็นการค้นคว้าว่าจะ
ผลิตไวน์รสชาติดที กี่ า� ลังดืม่ ขึน้ มาได้อย่างไร
กล่าวคือ งานของ Thimus ไม่ได้จ�ากัดอยู่
แค่ที่ผลลัพธ์ แต่เป็นทุกอย่าง ครอบคลุม
ทุกขั้นตอนตั้งแต่การคิดริเริ่ม”
Mr. Mario Ubiali, Co-founder and CEO,
Thimus Srl กล่าวไว้ในงาน STI Forum 2018
ภายใต้คอนเซปต์ Future Thinking
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โดยสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนมี 2 ระดับ ได้แก่
ระดับที่

ระดับที่

ส่งผลกับสมอง โดยเราจะรับรู้
และบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้น

ส่งผลกับร่างกาย เช่น การที่หัวใจ
จะเต้นเร็วขึ้น มีเหงื่อออกที่มือ
เมื่อรู้สึกตื่นเต้น เป็นต้น

1

2

เราต้องท�าความเข้าใจก่อนว่า
สมองของคนเราแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

Brain stem
การเอาตัวรอด
flight or fight ควบคุม
สัญชาติญาณพื้นฐาน

Limbic brain
อารมณ์ความรู้สึก
เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์เริ่ม
อยู่ร่วมกัน เริ่มมีสังคม

Neocortex branin
การคิดขั้นสูง
เช่น ฟังแล้วคิดตาม
เลคเชอร์

ในสมั ย ก่ อ นจนถึ ง เมื่ อ ไม่ มี กี่ ป ี ที่ ผ ่ า นมา
งานค้ น คว้ า เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการตลาดท� า โดย
ส�ารวจจาก Neocortex Branin แต่เพียงอย่างเดียว
ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ระหว่างลูกค้าลอง
สินค้า ตัดสินใจซื้อ หรือแม้แต่แกะกล่องนั้น
สมองอี ก สองส่ ว นก็ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
พฤติกรรมต่างๆ เช่นกัน
ในการหา Customer Insights จึงเป็นการ
น�าเอาสมองอีกสองส่วนมาใช้วิเคราะห์ด้วย
สาเหตุที่เราต้องท�าเช่นนี้ก็เพราะการวิเคราะห์
โดยใช้ขอ้ มูลจาก Neocortex Brain ซึง่ ควบคุมเรือ่ ง
การคิ ด ขั้ น สู ง อย่ า งเดี ย ว ไม่ ค รอบคลุ ม ทุ ก
ปั จ จั ย ที่ น� า ไปสู ่ ก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ของ
ผู้บริโภค ยกตัวอย่างเช่น ของเล่นเด็กอย่าง
ดินปั้น Play Doh ที่ดูไม่น่ามีความส�าคัญอะไร
ท�าไมถึงมีคนรีววิ เขียนและอ่าน เป็นพันๆ กว่า
รีวิวทั่วโลก นั่นก็เป็นเพราะมีเรื่องของอารมณ์
ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง ดั้งนั้นบริษัทฯ จึง
ท�าการค้นคว้าทางการตลาด โดยใช้ข้อมูลจาก
สมองทุกส่วน อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ที่ท�าให้สามารถอ่านค่าของอารมณ์ความรู้สึก
ที่เกิดขึ้นในสมองและผ่านร่างกายของคนเรา

เราจะใช้ประสาทวิทยาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกลยุทธ์ทางการ
สื่อสารการตลาด (marketing
communication) ได้อย่างไร

บริษัทต่างๆ ในโลกธุรกิจทุกวันนี้ไม่ได้มี
สภาพต่างกันมากนัก ยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร แบรนด์ใหญ่หลายแบรนด์
แตกไลน์ยอ่ ยเยอะมาก แต่สนิ ค้าทีผ่ ลิตออกมา
กลับคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ เพราะทุกคนมีข้อมูล
จ�ากัด เมื่อรู้เท่าๆ กัน สินค้าที่ออกมาจึงไม่
ต่างกันมาก เมื่อบริษัทใหญ่ๆ เหล่านี้ต้องการ
หาไอเดียใหม่ๆ พวกเขาจึงต้องใช้การตลาด
เซลล์สมองมนุษย์เข้าช่วย เพราะการตลาด
เซลล์สมองมนุษย์จะท�าให้เห็นช่องทางใหม่ๆ
ซึ่งวิธีการอื่นอาจไม่ช่วยให้เห็น
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โดยเราจะต้ อ งเข้ า ใจก่ อ นว่ า จะมองหา
ไอเดียใหม่ๆ จากวิธีการทางประสาทวิทยาได้
อย่างไร ลองสมมติว่าคุณเดินเข้าไปในบ้าน
หลังหนึ่ง และได้กลิ่นอาหารซึ่งมีกลิ่นเหมือน
อาหารที่แม่ของคุณเคยท�าให้ทาน ท�าให้คุณ
นึกถึงรสชาติที่คุ้นเคยและรู้สึกหิว ระหว่างที่
เกิดเหตุการณ์นมี้ อี ะไรเกิดขึน้ มากมายในสมอง
ของเรา เริ่ ม จากจากถู ก กระตุ ้ น ด้ ว ยกลิ่ น ที่
คุ้นเคย ซึ่งกระทบกับอารมณ์ความรู้สกึ ก่อให้
เกิ ด เป็ น ความทรงจ� า ทั้ ง หมดนี้ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ระดับจิตไร้ส�านึก (subconscious) ด้วยเวลา
เพียงเสี้ยววินาที หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ระดับ
จิตส�านึก (conscious) แล้วจึงเกิดการตัดสินใจ
การศึก ษาและเก็บ ข้ อ มู ล ของสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ระดับจิตไร้ส�านึกนี้เองที่เป็นแหล่งข้อมูลชั้นดี
ของการมองหาโอกาสใหม่ๆ พูดง่ายๆ ก็คือ
การท�าการตลาดเซลล์สมองมนุษย์เป็นการเก็บ
ข้อมูลทางประสาทวิทยา ก่อนจะสรุปออกมา
เป็นข้อมูลทางสถิติ หาตรรกะของค่าที่ได้ แล้ว
จึงแปลผลออกมาเป็นข้อมูลเชิงลึก หรือที่เรียก
กันว่า Customer Insight ที่ยิ่งมีความชี้เฉพาะ
เท่าไหร่ย่งิ ดีนั่นเอง
และเนื่องด้วยในปัจุบันนี้ การสร้างความ
พึงพอใจให้กบั ลูกค้าเป็นเรือ่ งส�าคัญ การวัดระดับ
ความพอใจของผูใ้ ช้บริการจึงเป็นสิง่ ส�าคัญมาก
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สิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีไม่ต่างกัน
คือ สมอง และ อารมณ์
ความรู้สึก ซึ่งหลายคนอาจจะ
มองว่าเป็นนามธรรม
แต่เทคโนโลยีทางประสาท
วิทยาท�าให้เราสามารถวัดค่า
ความรู้สึกเป็นสถิติ การท�าซ�้า
ใช้ประสาทวิทยาเข้ามาช่วย
ด้านอารมณ์ความรู้สึก
แต่เดิมเราอาจจะวัดความพอใจโดยสอบถาม
ลูกค้าตรงๆ เช่น การถามลูกค้าว่ารสชาติอาหาร
เป็นอย่างไรบ้างที่ร้านอาหาร ลูกค้าส่วนใหญ่
มักตอบแบบขอไปทีว่า “อร่อยดี” หรือ “โอเค
เลยนะ” แต่คา� ตอบเหล่านีไ้ ม่กอ่ ให้เกิดประโยชน์
ในการค้นคว้าแต่อย่างใด เพราะสมองของ
คนเราคิดด้วยระยะเวลาอันสั้นไม่ทันว่าจริงๆ
รู้สึกอย่างไร และถึงจะบอกได้ว่าชอบ ก็ไม่
สามารถระบุ เ หตุ ผ ลที่ ชั ด เจนได้ ว ่ า ชอบที่
ตรงไหนกันแน่ ประสาทวิทยาจึงถูกน�ามาใช้
เพื่อหา Customer Insight โดยอ้างอิงถึงสิ่งที่
เกิดขึ้นในสมองของคนเรา
หากถามว่ า เป็ น ไปได้ ไ หมที่ เ ราจะท� า
การตลาดเซลล์สมอง โดยไม่เทียบกับผลการท�า
Customer Insight ของการตลาดแบบเดิมเลย
Mr.Mario ตอบว่า คือ ไม่ได้และไม่ควรท�าเช่นนัน้
ทั้งนี้ การตลาดเซลล์สมองไม่ได้เกิดขึ้น
มาเพื่อทดแทนการตลาดแบบเดิม แม้จะมี
หลายครั้งที่ผลของการท�า Customer Insight
จะออกมาแตกต่างจากผลของ Market Survey
แต่จะมีส่วนที่เหมือนกันอยู่ เราจึงควรน�าส่วน

เหมือนมาวิเคราะห์ดูว่าท�าไมถึงเป็นเช่นนั้น
ทั้ ง สองวิ ธี ก ารมี ไ ว้ เ พื่ อ เติ ม เต็ ม กั น และกั น
ตลอดจนช่วยสร้างความเข้าใจว่าถึงที่มาที่ไป
ของยอดขายที่เกิดขึ้นจริง
นอกจากนี้ ขอบเขตการน�าเอาความรู้ทาง
ประสาทวิทยามาใช้ในวงการธุรกิจนั้นยังไม่ได้
จ�ากัดอยู่แค่เรื่องการท�าการตลาดเพียงเท่านั้น
เรายังสามารถน�าเอาเครือ่ งมือทางประสาทวิทยามา
ใช้เพือ่ พัฒนาด้านอืน่ ๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพ
ของทรัพยากรบุคคลได้อีกด้วย ยกตัวอย่าง
เช่น ในวงการช่างเทคนิคซึ่งต้องอาศัยฝีมือ
และความช� า นาญเฉพาะตั ว ประสาทวิ ท ยา
ถูกน�ามาใช้เพื่อตรวจจับล� าดับของต�าแหน่ง
ที่สายตามองเพื่อหาล�าดับการท�างานที่ก่อให้
เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดส�าหรับช่างเทคนิค
ซึ่งการหาล�าดับขั้นนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่
ช่ า งเทคนิ ค ที่ เ ก่ ง ที่ สุ ด ไม่ ส ามารถถ่ า ยทอด
ออกมาได้ เพราะเขาท�าขั้นตอนต่างๆ อย่าง
เป็นธรรมชาติ หรือแม้แต่น�ามาใช้ในการเก็บ
ข้ อ มู ล ว่ า ช่ ว งเวลาไหนที่ พ นั ก งานมี โ อกาส
ท� า งานผิ ด พลาดมากที่ สุ ด เพื่ อ ที่ จ ะเอามา
ค�านวณตารางการท�างานใหม่ ว่าตอนไหน
ควรพัก ตอนไหนควรท�างาน เป็นต้น
อนาคตทีเ่ ต็มไปด้วยเทคโนโลยีเกีย่ วกับ
ประสาทวิทยาไม่ใช่เรือ่ งไกลตัว มันอยูแ่ ค่ที่
หน้าประตูเรา ทุกอย่างเกีย่ วกับประสาทวิทยา
เริ่มแสดงผลตั้งแต่ตอนนี้แล้ว การน�าเอา
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาผสมผสาน
กับความรู้ทางประสาทวิทยาของ Thimus
นั้น ไม่ได้ท�าเพราะต้องการทดแทนมนุษย์
ด้ ว ยสิ่ ง อื่ น แต่ เ พื่ อ ดึ ง เอาศั ก ยภาพของ
มนุษย์ออกมาให้ได้มากที่สุด และน�าไป
พัฒนาต่อไป

_

ที่มา : STI Forum 2018: “Future Thinking”
โดย : สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
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เรียบเรียงโดย : สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

จะท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
และสร้ำงควำมยั่งยืน

ในโลกอนำคต

เทคโนโลยีปัญหาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence)
ก�าลังถูกจับตาในฐานะ Game Changer ที่จะเข้ามาสร้าง
ความยั่งยืนต่อโลกอนาคต

จากงานวิจัยล่าสุดที่น�าเสนอโดย Pricewaterhouse Coopers (PwC) หนึ่งในบริษัทตรวจสอบบัญชีสี่แห่งที่ใหญ่
ที่สุดในโลก อันเกิดจากการร่วมกันจัดท�าระหว่าง PwC ประเทศอังกฤษ และ PwC ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อ
AI for Sustainability ฉายภาพให้เห็นว่า AI ก�าลังเข้ามามีบทบาทในการเข้ามาแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างความ
ยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับเอกชน ชุมชนเมือง ประเทศ และต่อโลกมากขึ้นเป็นล�าดับ
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ในผลกำรวิจัยดังกล่ำว
แตกประเด็นปัญหำ
ของโลกที่สำมำรถน�ำ AI
เข้ำมำแก้ปัญหำออกเป็น
6 ข้อด้วยกัน

3

Healthy Oceans

จ�ำนวนถุงพลำสติกที่ถูกทิ้งลงแหล่งน�้ำ
และทะเล ท� ำ ให้ สั ต ว์ ท ะเลต้ อ งทนทุ ก ข์
ทรมำน และตำยจำกกำรกินพลำสติกเข้ำไป
ประกอบกั บ โลกร้ อ นส่ ง ผลให้ ส ำรเคมี
ในทะเลเปลี่ยนไป เกิดควำมไม่สมดุลทำง
ธรรมชำติ ที่ผ่ำนมำนำซ่ำใช้เทคโนโลยี
Climate Change
ดำวเทียมมำช่วยในกำรพยำกรณ์แพลงตอน
หลำยปี ที่ ผ ่ ำ นมำเกิ ด ปั ญ หำมำกขึ้ น หรือชีววิทยำทำงทะเลว่ำมีกำรเปลีย่ นแปลง
อย่ำงมีนัย หลำยประเทศจึงมีกำรน�ำ AI ไปอย่ำงไร และยังใช้ AI ในกำรมอนิเตอร์
เข้ ำ มำท� ำ Smart Transportation เช่ น ในลักษณะ Global Fishing Watch ว่ำจุดไหน
ประเทศนอร์เวย์ก�ำลังผลักดันให้มีกำรใช้ มีควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรท�ำประมงแบบ
รถไฟฟ้ำมำกขึ้นเรื่อยๆ ด้วยกำรน�ำ AI มำ ไม่ยั่งยืน เพื่อช่วยแก้ปัญหำกำรประมง
คำดกำรณ์ระบบพลังงำนว่ำมีปริมำณกำร เกินกว่ำก�ำลังทะเลจะทดแทนได้ (Over
ใช้เท่ำไหร่ หรือ Google ใช้ระบบ GPS เข้ำมำ Fishing)
วิเครำะห์ควำมหนำแน่นทำงจรำจร เพื่อ
แนะน�ำเส้นทำงทีช่ ว่ ยลดระยะเวลำเดินทำง
รวมถึงกำรพยำกรณ์ปริมำณน�้ำฝนที่จะตก
เพือ่ ภำครัฐจะได้เตรียมพร้อมรับมือได้อย่ำง
ทันท่วงที

1

คุณกุลวัลย์ สุพรสุนทร
ผู้จัดการด้าน Sustainability และ Climate Change
บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอฟ เอเอส จ�ากัด

_

คุณกุลวัลย์ สุพรสุนทร ผู้จัดการด้าน
Sustainability และ Climate Change
บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอฟ
เอเอส จ�ากัด ได้กล่ำวถึงผลวิจัยบน เวที
Global Business Dialogue 2018 ซึ่งจัดโดย
สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
และกระทรวงกำรต่ำงประเทศว่ำ เทคโนโลยีที่
มีอยูใ่ นปัจจุบนั โดยเฉพำะ AI เข้ำมำแก้ปญ
ั หำ
เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนให้กบั โลกเรำในอนำคต
“โลกใบนีอ้ ยูม่ านานเป็นล้านล้านปี แต่นบั
จากการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ แรกเกิดขึน้
จนกระทั่ ง มาถึ ง ปั จ จุ บั น เป็ น การปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมครัง้ ที่ 4 เพียงในระยะเวลาไม่กี่
ศตวรรษ ได้ท�าให้สิ่งที่มีอยู่เป็นล้านล้านปี
ถูกท�าลายลงอย่างรวดเร็ว และเป็นต้นตอ
ของปัญหาสังคม และสิง่ แวดล้อมมากมาย
ซึ่ง AI ก�าลังจะเข้ามาเป็นกุญแจส�าคัญใน
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมาย SDGs ในหลายๆ เรื่อง”

2

Biodiversity and
Conservation

จำกกำรวิจยั หลำยแห่งพบว่ำ ไม่กรี่ อ้ ยปี
มำนีพ้ ชื พันธุ์ และสัตว์บำงประเภทสูญพันธุ์
ไปจำกโลกมำกมำย AI จะถูกน�ำมำมอนิเตอร์
ผลกระทบที่เกิดจำก Climate Change อำทิ
ภัยแล้ง และไฟป่ำ

4

Water Security

ที่ ผ ่ ำ นมำเกิ ด ควำมไม่ ส มดุ ล ของน�้ ำ
ในพื้นที่ต่ำงๆ บำงแห่งเกิดอุทกภัย บำง
แห่งเกิดภัยแล้ง ดังนั้น AI จะเป็นตัวช่วย
พยำกรณ์กำรไหลของน�้ำ (Water Flow)
วิเครำะห์ปริมำณน�้ำจืดในแหล่งที่ต้องใช้
ในกำรผลิตน�้ำ หรือแม้แต่กำรสร้ำงโซลูช่นั
ให้กับอุตสำหกรรมผลิตน�้ำประปำ ในกำร
วิ เ ครำะห์ ว ่ ำ ควรจะปล่ อ ยน�้ ำ ขนำดไหน
อย่ำงไรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
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5

Water and Disaster
Resilience
จำกกำรวิจยั พบว่ำโลกเรำมีควำมถีใ่ นกำร
เกิดภัยพิบัติภัยธรรมชำติเพิ่มขึ้น 3 เท่ำ
จำกปีที่ผ่ำนมำ ในอินโดนีเซียเริ่มมีกำร
น�ำ AI ผ่ำนระบบเปิด (Open Source) เพื่อ
พยำกรณ์ควำมเป็นไป หรือโอกำสทีจ่ ะเกิด
น�้ำท่วม นอกจำกนี้ยังมีตัวอย่ำงในภำค
กำรเกษตร ที่ใช้ AI พยำกรณ์อำกำศ หำก
ฝนตกก็ไม่ต้องรดน�้ำ เพื่อลดต้นทุน และ
ทรัพยำกร
ซึ่งภำยในปี ค.ศ. 2020-2030 ทุกคน
จะภำพที่ชัดเห็นขึ้นว่ำ AI จะกลำยเป็น
Game Changer โดยเฉพำะในภำคของกำร
สร้ำง Smart City, Smart Agriculture และ
Decentralize ระบบกำรจัดกำรต่ำงๆ เพือ่ ให้
เกิดกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีเอกเทศ และ
แก้ปัญหำได้ตรงจุดมำกขึ้น

6

Clean Air
เมืองใหญ่กำ� ลังเผชิญกับปัญหำมลพิษ
ทำงอำกำศ ที่ ผ ่ ำ นมำมี ก ำรจั บ มื อ กั น
ระหว่ำง ไอบีเอ็ม ไมโครซอฟท์และแอร์วชิ วล
ในกรุงปักกิ่ง ด้วยกำรน�ำ AI มำท�ำ Early
Warning ฝุน่ ละอองในอำกำศ ผ่ำนแอพพลิเคชัน่
วัดคุณภำพของอำกำศ รวมถึงวิเครำะห์
สำเหตุข้อมูลมลพิษในอำกำศที่สูงขึ้น หรือ
ลดลงว่ำมีสำเหตุมำจำกอะไร
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จำกกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งแรกเกิดขึ้น จนกระทั่ง
มำถึงปัจจุบัน เพียงในระยะเวลำไม่กี่ศตวรรษ ได้ท�ำให้สิ่งที่มีอยู่
เป็นล้ำนล้ำนปีถูกท�ำลำยลงอย่ำงรวดเร็ว เป็นต้นตอของปัญหำ
สังคม และสิ่งแวดล้อมมำกมำย ซึ่ง AI ก�ำลังจะเข้ำมำเป็นกุญแจ
ส�ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำ

“ปีที่ผ่ำนมำ PwC ยังได้ท�ำกำรสอบถำมผู้บริหำรทั่วโลกพบว่ำ 54% ยอมรับว่ำได้
มีกำรตัดสินใจลงทุนพัฒนำด้ำน AI มำกขึ้นกว่ำปี 2016 นั่นหมำยควำมว่ำ ภำคธุรกิจ
เริม่ มอง AI เป็นโอกำสทำงธุรกิจในกำรสร้ำงคุณค่ำให้กบั องค์กร และท�ำให้เกิดผลกระทบ
ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม”
แต่ในเวลำเดียวกัน AI ยังมีควำมท้ำทำยรออยู่ข้ำงหน้ำ ไม่ว่ำจะเป็นควำมเสี่ยง
เชิงสังคมที่อำจจะก่อให้เกิดควำมแตกแยก คนตกงำน ซึ่งบริษัทจ�ำเป็นต้องสื่อสำร และ
มีแผนรองรับทีด่ ี รวมถึงด้ำนจริยธรรม ทีม่ หี ลำยคนน�ำเสนอว่ำควรฝังจุดตัดทำงจริยธรรม
เข้ำไปใน AI และควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ ซึง่ ควรเพิม่ ควำมเข้มข้นให้มำกขึน้ และต้อง
ท�ำให้เกิดควำมโปร่งใส พร้อมตรียมแผนส�ำหรับกำรแก้ปัญหำหำกเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
เหล่ำนี้ขึ้น

_

เพราะการใช้เทคโนโลยีที่ดี นอกจากจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาแล้ว ยังต้องช่วย
ลดความเหลื่อมล�้า และก่อให้เกิดความยั่งยืนในสังคมอย่างแท้จริง

TMA ACTIVITIES

EMDP&TMA-MAX

Food Innopolish :

International Symposium 2018
TMA และ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) จัดงำน Food
Innopolish International Symposium 2018 ครั้งแรกในเมือง
ไทย ควำมร่วมมือในครั้งนี้ เกิดจำกควำมตั้งใจของทั้งสอง
องค์กรทีอ่ ยำกผลักดันประเทศไทยไปสูก่ ำรเป็นผูน้ ำ� ด้ำนอำหำร
และกำรเกษตร ด้วยควำมเชี่ยวชำญด้ำนวิจัยและนวัตกรรม
อำหำรของ Food Innopolis ทีเ่ ชือ่ มโยงเครือข่ำยกำรพัฒนำด้ำน
อุตสำหกรรมอำหำรกับมหำวิทยำลัย สถำบันวิจยั และหน่วยงำน
ภำครัฐ และควำมเชี่ยวชำญของ TMA ที่อยู่ในภำคธุรกิจ กำร
จัดงำนในครั้งนี้จึงเป็นกำรเปิดประตูให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จัก
ในแง่มุมของอุตสำหกรรมอำหำร และเป็นเวทีส�ำหรับกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำงนักวิชำกำรและนักธุรกิจในระดับ
สำกล ส่งเสริมให้เกิดกำรจับคูเ่ จรจำธุรกิจ (business matching)
และต่อยอดควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยพัฒนำระหว่ำงองค์กร
ของไทยกับต่ำงประเทศ ตลอดจนสร้ำงโอกำสให้ Food Innopolis
เชื่อมโยงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงประเทศใน
ระดับภูมิภำคอำเซียน เอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกำ ซึ่ง
เป็นกำรผลักดันให้เกิดกลไกกำรท�ำงำนร่วมกันของ 3 ฝ่ำย
ได้แก่ ภำครัฐ-ภำคกำรศึกษำ-ภำคเอกชน

_
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TMA ต่อยอดก้ำวส�ำคัญ พัฒนำศักยภำพผู้บริหำรระดับ
กลำงและระดับสูงในประเทศ ด้วยหลักสูตร TMA-MAX
(Middle Management A(x)celeration Program) และ TMA-EMDP
(Executive Management Development Program รุน่ 28 ซึง่ เป็น
หลักสูตรประกำศนียบัตรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำผู้บริหำรทั้ง
ในเชิงกลยุทธ์ทำงธุรกิจ เสริมสร้ำงภำวะผูน้ ำ� เน้นกรณีศกึ ษำ
กำรรับฟังประสบกำรณ์จำกผู้บริหำรชั้นน�ำของประเทศ โดย
ในปีนมี้ ผี บู้ ริหำรจำกแวดวงธุรกิจต่ำงๆ กว่ำ 30 องค์กร ได้แก่
สยำมฟูรกู ำวำ ยูเอซี โกลบอล เอสแอนด์พี ตรีเพชรไอทีโซลูชนั่
บุญรอดบริวเวอรี่ ธนำคำรแห่งประเทศไทย ส�ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ พฤกษำเรียลเอสเตท ปตท. เอสซีจี ฯลฯ

_

TMA ACTIVITIES

STI Forum 2018 : Future Thinking

Global Business Dialogue:

Innovating the Sustainable Future

กลุม่ บริหำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology Innovation
Management Group–TIMG) ของ TMA จัดงำน STI Forum
&Outstanding Technologist Awards 2018 ขึน้ ภำยใต้หวั ข้อหลัก
“Future Thinking” โดยมี คุณวรรณวีรำ รัชฎำวงศ์ กรรมกำร
บริหำร สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) กล่ำว
เปิดงำน โดยเน้นย�้ำถึงวัตถุประสงค์ของกำรจัดงำนที่ต้องกำร
ส่งเสริมผู้ประกอบกำรยุคใหม่ในเรื่องกำรพัฒนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และเปิดเวทีเพื่อกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ที่
เกีย่ วข้อง ตลอดจนเตรียมพร้อมเข้ำสู่ยคุ ใหม่ทมี่ เี ทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเป็นพื้นฐำนในกำรขับเคลื่อนไปในอนำคต

TMA ร่วมกับกระทรวงกำรต่ำงประเทศ จัดสัมมนำ “Global
Business Dialogue 2018: Innovating the Sustainable
Future” โดยรวบรวมผู ้ มี ชื่ อ เสี ย งจำกทั้ ง ในประเทศและ
ต่ำงประเทศกว่ำ 18 คน ทีม่ ำกประสบกำรณ์ในกำรช่วยเหลือสังคม
ให้ก้ำวสู่ Sustainable Development Goals (SDGs) มำร่วมเผย
แนวคิดกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สังคม และธุรกิจด้วยกำรน�ำ
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ำมำสร้ำงสรรค์
คุณภำพชีวติ ส่งเสริมสังคมให้นำ่ อยู่ และน�ำมำสูก่ ำรพัฒนำธุรกิจ
ที่ท�ำให้โลกเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน

_

_

Outstanding Technologist Awards 2018

รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น

รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่

(TMA) ร่วมกับ มูลนิธสิ ง่ เสริมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมรำชูปถัมภ์ ระดมทีม
คณะกรรมกำรเฟ้นหำ “นักเทคโนโลยีดีเด่น” และ “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่” เพื่อคัดสรร
นักเทคโนโลยีไทยที่มีผลงำนโดดเด่นด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีมำอย่ำงต่อเนื่อง และขอแสดง
ควำมยินดีกับนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจ�ำปี 2018
ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลนักเทคโนโลยีดเี ด่น คือ ระบบควบคุมแรงดันของเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้ำ
แบบ Redundancy โดยวิศวกรระดับ 8 นายสุวฒ
ั น์ รติวชั รากร และคณะ จำกแผนกระบบควบคุม
เครื่องจักรไฟฟ้ำ กองเครื่องจักรไฟฟ้ำฝ่ำยบ�ำรุงรักษำไฟฟ้ำ ส�ำนักงำน กฟผ.ไทรน้อย
ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลนักเทคโนโลยีรนุ่ ใหม่ คือ เอนอีซ เอนไซม์อจั ฉริยะเพือ่ กระบวนกำร
กำรผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนักวิจัยอำวุโส ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ จำกศูนย์
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (ไบโอเทค) ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)

_
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ส่สำาหรัวบนลด
หลักสูตร

ฟรี
กิจกรรมสัมนา Thailand
Competitiveness Conference,
TMA Trend Talk

และกิจกรรมต่างๆ

สิทธิ์ ในการ
ประชาสัมพันธ์

บัตรสมาชิก King Power
รับส่วนลดสูงสุด

บริษัท และโปรโมชั่น
ผ่าน TMA SOCIETY

บัตรสมาชิก
โรงพยาบาลกรุงเทพ

ค่าห้องพักผู้ป่วยใน
และค่ายา
บริการ Helicopter
Limousine

สมัครสมาชิก TMA
รับสิทธิประโยชน์ดีๆ
มากมาย

15%

บัตรสมาชิก
โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์
ส่วนลดสูงสุด

15%

ค่าห้องพัก, ค่ายา และอื่นๆ

**เงื่อนไขการรับสิทธิ์เป็นไปตามที่ TMA กำาหนด

อัตราค่าสมาชิกรายปี
สมาชิกประเภทองค์กร (CorporateMember)
ขนาดขององค์กร
อัตราค่าสมาชิก
(จำานวนพนักงาน/บริษัท)
(ต่อปี)
1-100 คน
2,500 บาท
สมัครสมาชิก
101-200 คน
3,500 บาท
201-500 คน
5,000 บาท
501 คนขึ้นไป
7,000 บาท
อัตราค่าสมาชิกแรกเข้า
1,000 บาท

ขอต้อนรับสมาชิก
ระหว่างเดือนตุลาคม–ธันวาคม
2561
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำากัด
บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำากัด
บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำากัด
บริษัท คิว เจ็น คอนซัลแทนท์ จำากัด
บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำากัด
บริษัท เฟเซล่า (ประเทศไทย) จำากัด
บริษัท เดอะเว็บไฟลท์ จำากัด
บริษัท ฟลาวริช 88 จำากัด
บริษัท ชิค รีพับบลิค จำากัด (มหาชน)
บริษัท สไปดส์ แอนด์ พาวเดอร์ จำากัด
บริษัท ปลายมนัส อินดัสทรีส์ จำากัด
บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำากัด (มหาชน)
บริษัท แอลพลา แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำากัด
บริษัท เทคโนเมดิคัล จำากัด(มหาชน)
บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำากัด
บริษัท นันทวัน จำากัด
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
บริษัท ฟูจติ สึ (ประเทศไทย) จำากัด
บริษัท คิทซ์ (ประเทศไทย) จำากัด
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำากัด
ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)
บริษัท คิวแฟค จำากัด
บริษัท ปราสาททองโอสถ จำากัด
บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จำากัด

*อัตราค่าสมาชิก ยังไม่รวมภาษี 7%
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