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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.

พฤติบญัญตัิ
สมาชกิของสมาคมฯ ทกุคนพงึใส่ใจไว้เสมอว่า เราควรจะต้อง
1. ประพฤตตินเป็นพลเมืองด ีและต้องหมัน่ประกอบกรรมดต่ีอสังคม
2. พงึสงัวรอยูเ่สมอในความรบัผิดชอบต่อสงัคมโดยปฏบิตัใิห้สอดคล้องกบัประโยชน์

ของสาธารณชน 
3. ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบ และหน้าทีท่ีจ่ะต้องปฏบิตัติามตวับทกฎหมายของแผ่นดนิ
4. ดํารงไว้ซึ่งชื่อเสียง และยึดถือกฎข้อบังคับของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง

ประเทศไทย
5. ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ โดยคาํนึงถึงข้อพึงปฏิบัติของการจัดการ

ที่ดีของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย โดยละเว้นการใช้อาํนาจ หน้าที ่
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน

6. ตระหนักถึงศักดิ์ศรี ความเสมอภาคของทุกกลุ่มและบุคคล พึงละเว้นการปฏิบัติ
ที่มีอคติ

THE CODE OF CONDUCTS
Every member of the Association is expected to have full 
regard to the Code of Conducts and shall demonstrate:

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.

จดัทาํโดย : ฝ่ายสมาชกิสมัพนัธ์ 
สมาคมการจดัการธรุกจิแห่งประเทศไทย – TMA 
276 ซอยรามคาํแหง 39 (เทพลลีา 1) ถนนรามคาํแหง แขวงพลบัพลา 
เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310

Thailand Management Association – TMA 
276 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela1)  Ramkhamhaeng Road, 
Plubpla, Wangthonglang,Bangkok 10310

Tel: 0-2319-7675-8, 0-2718-5601-4 
Fax: 0-2319-5666, 0-2718-6144  

Follow us: 

www.tma.or.th         TMA.Fanclub @tmafanclub

ตดิต่อลงโฆษณาได้ที ่ :
คณุวิทยา โทร. 0-2319-7675-8  ต่อ 253 อเีมล์. wittaya@tma.or.th 
คณุภณัฑริา โทร. 0-2319-7675-8  ต่อ 170 อเีมล์. phantira@tma.or.th

 เคยรู้สึกว่าโลกใบนี้กว้างมาก และคิดว่าหากเราอยากจะ
รูจ้กัโลกใบนีใ้ห้มากขึน้ เราจะทาํได้อย่างไร พอเวลาผ่านไป เรา
ก็เริ่มเห็นเครื่องมือต่างๆ ค่อยๆ กําเนิดขึ้นมาให้ได้รู้จัก เกิด
การพัฒนาและอัพเดทมาโดยตลอด ทําให้ทุกวันนี้ตัวเราเอง
แทบจะตามกระแสไม่ทันแล้วว่า ยังมีเครื่องมืออะไรอีกบ้างที่
สามารถช่วยให้เรารู้จักสิ่งต่างๆ บนโลกใบนี้ได้ง่ายขึ้นกว่านี้

 ในการเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ ตอนนีเ้ป็นสิง่สาํคญัทีเ่ราต้องปรบั
ตัวและเริ่มทําความรู้จัก โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามา
มบีทบาทต่อการดาํเนนิชวีติ เพราะเทคโนโลยทํีาให้ทกุอย่างบน
โลกใบนี้เกิดความสะดวกและง่ายขึ้น สามารถที่จะเชื่อมต่อคน
จากทั่วทุกมุมโลก ให้ได้ติดต่อสื่อสารกัน ส่งข้อความถึงกัน 
และเห็นหน้ากันได ้โดยที่เราไม่ต้องออกจากจุดที่เรายืนอยู่เลย 

 จงึทาํให้การทาํธุรกจิในยคุปัจจุบนันีไ้ม่อาจจะทาํได้เพยีง
คนเดียว หรือทําเพียงแค่ในประเทศ เราต้องติดต่อและเชื่อม
โยงกับคนนอกประเทศ เพื่อเรียนรู้วิธีแนวคิดและนํามาปรับให้
เข้ากบัตวัเราเอง เพ่ือให้ธรุกจิเตบิโตออกไปในระดบัโลกได้ รวม
ถงึความคิดของตวัเราเองกต้็องศึกษากระบวนทีเ่ป็นระบบหรอื
แนวทางการดําเนินชีวิตจากคนต่างชาติต่างวัฒนธรรม เพื่อ
ให้เราได้รู้จักอะไรใหม่ๆ และนํามาพัฒนาสร้างสรรค์ให้กับชีวิต
ของเราเองเช่นกัน 
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*ข้อคิดเห็นหรือบทความในวารสารฉบับนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนซึ่งไม่มีข้อผูกพัน
กับ TMA แต่อย่างใด สามารถติดตามอ่าน TMA Magazine ได้ที่ www.tma.or.th
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Spotlight
เขยีนโดย  นพพร อนิสว่าง 
เรยีบเรยีงโดย สมาคมการจดัการธรุกจิแห่งประเทศไทย (TMA) 

6

 และการเช่ือมต่อกันในปัจจุบันไม่ต้อง
รอคอยเหมือนสมัยก่อน เราสามารถที่จะ
ตดิต่อกันได้ทนัที เพยีงแค่ขยบัตวัของเราเอง 
เรื่องราวต่างๆ ก็จะถูกเผยแพร่ออกไปไกล
ภายในเวลาไม่กีว่นิาท ีด้วยอุปกรณ์และเครอื
ข่ายไร้สายที่ท�าหน้าเป็นผู้ส่งสารไปยังปลาย
ทาง ไม่ว่าจะเป็นทางเสียง หรือตัวหนังสือ  

 ในยคุ Social Media ท�าให้เกดิ Social 
Network หากทกุคนมองเหน็โอกาสท่ีเกดิขึน้
จากจุดนี้ ก็สามารถที่จะสร้างชุมชน สร้าง
ธุรกิจ สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ไม่ยาก  
คนที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คนที่แชร์สิ่งที่
เราแบ่งปัน สักวนัหนึง่คนกลุม่นีอ้าจจะกลาย
มาเป็น “ฐานลูกค้า” ทีม่มีลูค่ามหาศาล อย่าง
คาดไม่ถึง และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เกิด
ขึ้นได้ มันคือ Market Place ขนาดใหญ่ ที่
เราเป็นเจ้าของและสามารถน�ามันไปต่อยอด
ได้มากมาย หากเราสามารถเข้าถึงพลังเครือ
ข่ายทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในมือ

	 “โลกจริง”	 บนท้องถนน	 กับ	 “โลก
เสมือน”บนโลกออนไลน์	 ทุกวันนี้ถูกผสาน
กนัจนแทบแยกไม่ออก	เพราะสงัคมเครอืข่าย
เชื่อมโยงทุกคนและทุกสิ่งเข้าด้วยกัน	 จึง
ท�าให้สัมพันธภาพเกิดขึ้นได้ไม่ยาก

เชื่อมต่อ
แบบไร้สาย

	 ฉะนัน้โลกยคุ	4.0	เราต้องสร้างคณุค่า
ให้กับตัวเอง	ต่อสังคม	และผู้คน		เราจึงจะ
สามารถสร้างเครือข่ายหรือชุมชนของเราได้	
ทีส่�าคญัอย่ามุง่เพยีงแต่สร้างเครอืข่ายในโลก
ออนไลน์	จนลมืสร้างมติรภาพกบัคนรอบๆ	ตวั	
เพราะบางคนทีเ่ราได้เจอ	อาจเป็น	The	Best	
Connection	ที่เราคาดไม่ถึงก็ได้

Social Media 
ทำ�ให้เกิด Social Network 
ห�กทุกคนมองเห็นโอก�ส

ที่เกิดขึ้นจ�กจุดนี้ ก็ส�ม�รถ
ที่จะสร้�งชุมชน สร้�งธุรกิจ 
สร้�งประสบก�รณ์ใหม่ๆ 

ได้ไม่ย�ก  

	 เพือ่ก้าวสูค่วามเป็นผูน้�าการด�าเนินธรุกจิอย่างยัง่ยนืในภมูภิาคอาเซยีน	ตามวสิยัทศัน์
ของเอสซจี	ีเอสซจีไีด้ขยายธรุกิจไปยงัประเทศต่างๆ	ในอาเซยีนอย่างต่อเนือ่ง	ในฐานะองค์กร
ที่ด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ที่ค�านึงถึงการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ	
สังคม	และสิ่งแวดล้อม

 เอสซจีจีงึมุง่มัน่ทีจ่ะมส่ีวนช่วยพฒันาทกุ
ชุมชนในทุกประเทศที่เข้าไปด�าเนินธุรกิจ โดย
ยึดถือแนวทางเช ่นเดียวกับการพัฒนาใน
ประเทศไทย ที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นก�าลังส�าคัญ
ต่อการพัฒนาในทุกๆประเทศ

 วันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา เอสซีจีได้
จดัพธิมีอบทนุการศกึษาโครงการ SCG Sharing 
the Dream 2017 ต่อเนือ่งเป็นปีที ่6 แก่นกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เป็นคนเก่งและดี 
มีความกตัญญู และมีความกระตือรือร้นที่จะ
ศึกษาต่อ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในเมือง
ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาที่เอสซีจีเข้าไปด�าเนิน
ธุรกิจ จ�านวน 150 ทุน ภายใต้ธีม “Follow 
your passion, Transform your community” 
โดยมุ่งหวังให้นักเรียนเหล่านี้ได้ศึกษาต่อใน
ระดบัทีส่งูขึน้ เพือ่จะได้ท�าตามความฝันของตวัเอง 
ทีต้่องการมกีารศกึษาทีส่งู น�าความรูไ้ปพฒันา
ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง และเป็นก�าลังส�าคัญ
ในการพัฒนาประเทศต่อไป  

 นอกจากการมอบทนุการศกึษาทีย่่างกุง้
แล้ว เอสซีจียังได้มอบทุนการศึกษาที่รัฐมอญ
ไปเมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2560 อีกจ�านวน 
150 ทุน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่
เยาวชน ในชุมชนท่ีเอสซีจีเข้าไปด�าเนินธุรกิจ 
ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเมาะล�าไย รัฐมอญ พร้อมทั้ง
ได้มอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียน เช่น เสื้อ 
สมุด ร่ม และ กระเป๋า ด้วย

	 งานดังกล่าวได้รับความร่วมมือที่ดี
จากหน่วยงานภาครัฐของแต่ละประเทศ	 
สถานเอกอคัรราชทตู	สือ่มวลชน	คร	ูเข้าร่วมงาน
กนัอย่างคบัคัง่	 โดยเฉพาะพนกังานเอสซจีีที่
อาสาสมคัรร่วมเป็นพีเ่ลีย้ง	ส่งมอบความประทบัใจ
ของการให้โอกาสให้แก่น้อง ใๆนประเทศเมยีนนมา
อย่างอบอุน่

SCGSharing the Dream 2017
ต่อยอดการศึกษาแก่เยาวชนในเมียนมา สานต่อความฝันและสร้างสังคมอย่างยั่งยืน
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Spotlight Spotlight
เขียนโดย พัสชนันท์ คงวณิจกิจเจริญ
เรียบเรียงโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

	 วัฒนธรรมของแต่ละประเทศนัน้มี
ความแตกต่างกัน	 ซึ่งการที่เราได้เรียนรู้
วัฒนธรรมของต่างชาติท�าให้เกิดการ
พัฒนาอย่างมากมายมาตั้งแต่ก่อนจะก่อ
ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เสียอีก	 ไม่ว่าจะเป็น
เพราะ	ภูมิประเทศ	ภูมิอากาศ	แนวทาง
การเลี้ยงดู	 การศึกษา	 ทั้งหมดล้วนรวม
มาเป็นภูมิปัญญาของชนชาติต่างๆ	 การ
ได้เรยีนรูภ้มูปัิญญาของต่างชาตก็ิเหมอืน
กับว่าได้เข้าใจคนในมุมมองที่เปลี่ยนไป	
และท�าให้เราสามารถเพิ่มแนวคิดใหม่ๆ	
ให้กับการใช้ชีวิต	 และที่เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการพัฒนาธุรกิจ	สิ่งที่ได้เรียน
รูจ้ากต่างประเทศนัน้สามารถแบ่งออกได้
เป็น	 2	 ส่วน	 นั่นก็คือ	 ความแตกต่าง	
และความเหมือน

 ดา้น “ความแตกตา่ง” เปน็มมุมองแรก
ที่เรามักจะใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่การ
ศึกษา การท่องเที่ยวมาจนถึงธุรกิจ เพราะ
อาจจะเกิดจากภูมิประเทศที่ แตกต่ าง 
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เท่ากัน ทำาให้ข้อ
จำ า กัด ในการทำ าธุ รกิ จของแต่ ละที่ นั้ น 
ไม่เหมือนกัน และเมื่อเราได้ไปศึกษาลง
รายละเอียดเพ่ิมเติม ก็จะทำาให้สามารถปิดประตู
ความเสี่ยงในมุมมองต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
กับธุรกิจทั้งของเราและของประเทศได้ใน 
สักวันหน่ึง หรือ เป็นส่วนท่ีทำาให้เราเห็นได้ว่า
เราสามารถพัฒนาธุรกิจเราไปได้อีกขั้น เช่น 
การเรียนรู้การลดการใช้น้ำาในกระบวนการ
ผลติ จากประเทศทีม่ทีรพัยากรน้ำาขาดแคลน 
การลดการใชแ้รงงาน ในประเทศท่ีขาดแคลน
แรงงานดว้ยเทคโนโลย ีหรอืกระบวนการทีม่ี

 จากทั้งหมดที่กล่าวมาจะเห็นได้
ว่าการศึกษาเรียนรู ้เร่ืองราวที่อยู ่นอก
เหนือพื้นที่ของประเทศไทยจะทำาให้ทุก
คนได้ประโยชน์ ได้ตระหนักถึงปัญหา
และโอกาส เพื่อนำามาวางแผนกลยุทธ์
ของธุรกิจได้ชัดเจน ในโลกปัจจุบันนี้ เรา
สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ด ้วยเพียง
ปลายนิ้ วสัมผัสผ ่านทางเทคโนโลย ี
สมัยใหม่ ขอบเขตของการเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสารต่างๆ ไร้พรมแดนกัน้ ความเหมอืน 
และความต่าง นับวันยิ่งจะกลมกลืนกัน
มากขึ้นสำาหรับโลกยุคใหม่ 

 ฉะนั้นการศึกษาวิธีคิดของคน
ส�าเร็จในต่างแดนไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป	
เมื่อคุณเริ่มค้นหา	 เปิดโลกของคุณให้
กว้างไกลขึ้น	 และมีอีกสิ่งหนึ่งที่ เป ็น
เหมือนของแถมเมื่อคุณออกเรียนรู้และ
ศึกษาข ้อมูลของชาติอื่นๆ	 นั่นก็คือ	
มิตรภาพและความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่
ท�าให้หลากหลายธุรกิจขยายขนาดขึ้น
และต่อยอดออกไปได้อย่างรวดเร็วอีก
เช่นกัน	คุณจะรู้ว่า	ค�าว่า	“โอกาส”	ไม่มี
จ�ากัด	และไร้พรมแดน

Once you
stop learning,

you start
dying

- Albert Einstein -

ประสิทธิภาพ เป็นต้น และที่สำาคัญกว่าเรื่อง
ทรัพยากร คือ เรื่องของวิธีการทำางาน วินัย 
การบริหารพัฒนาบุคลากร วัฒนธรรม เช่น 
เมื่อศึกษาจากคนญี่ปุ่น เราก็จะเห็นความมี
วนิยัทีม่าพรอ้มความเครยีด กลบักนั สำาหรบั
ประเทศทางยุโรป เราอาจจะเห็นแนวการ
ทำางานทีจ่รงิจงัแบบสดุๆในชว่งเวลางาน และ
การพักผ่อนยาวๆในช่วงเวลาหยุดพัก ซึ่ง
ความตา่งเหลา่นีล้ะ่ทีจ่ะเปน็จดุทำาใหเ้รานำามา
ประยุกต์ใช้กับสิ่ งที่ เราเป็น และทำาให้
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอก เมื่อถึงเวลาที่ต้องปรับตัว ต้อง
เปลี่ยนแปลงแล้ว แต่จะเปลี่ยนไปทางไหน 
และมีมุมไหนของโลกที่พอจะนำามาเป็น
ตัวอย่างให้กับธุรกิจเราได้ 

ความแตกต่าง

 ในขณะที่ “ความเหมือน” ตรงนี้เป็น
จดุทีส่ำาคญัมากเช่นกนั หากว่าสิง่ทีธ่รุกจิของ
ชาติอื่นๆ นั้นเคยทำามา คล้ายคลึงกับเราใน
ตอนนี้อยู่ และตอนนี้ธุรกิจนั้นได้มีปัญหา 
เมื่อนำามาเปรียบเทียบกัน เราจะสามารถ
ทำานายอนาคตของธรุกจิของเราได้เลยว่าหาก
ลงมอืทำาในสิง่เดยีวกบัทีธ่รุกจิเหล่านัน้เคยทำา
มาแล้ว ด้วยทรัพยากรและวัฒนธรรมที่
เหมือนกัน เราจะประสบปัญหาเหมือนกัน
หรอืไม่ ซึง่จดุนีจ้ะทำาให้เราสามารถวางกลยทุธ์ 
ได้ดีขึ้น ชัดเจนยิ่งขึ้น และปลอดภัยมากขึ้น 
ในอีกมุมหนึ่ง หากกิจการไหนที่กำาลังรุ่ง เรา
กไ็ปศกึษาว่าสิง่พืน้ฐานอะไรบ้างทีเ่ราเหมอืน
กบัเขา และวางกลยทุธ์ลงไปเลยว่าจะสามารถ
พฒันาไปในทศิทางไหนจากทรพัยากรท่ีเรามี
ในมือ ทั้งหมดนี้สามารถทำาให้เราวางแผน
กลยทุธ์ทางธรุกจิได้ดขีึน้อย่างแน่นอน สำาหรบั 
ในส่วนของทรพัยากรบคุคล เรากจ็ะมองเหน็
ได้ว่ามีหลายส่วนที่ความเป็นมนุษย์ของเรา
นัน้เหมอืนกนั ไม่มคีวามต่าง นัน่คอืเรือ่งการ
มีวินัย การลงมือทำาอย่างจริงจัง ความมุ่งมั่น 
ไม่ว่าชาตใิดหากมสีิง่เหล่านีก้จ็ะประสบความ
สำาเร็จทางธุรกิจได้ทั้งนั้น

ความเหมือน

เรียนรูแ้นวคิดการทำาธุรกิจ
จากต่างประเทศ

การได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของ
ต่างชาติก็เหมือนกับว่าได้เข้าใจ
คนในมุมมองที่เปลี่ยนไป และ
ทำาให้เราสามารถเพิ่มแนวคิด

ใหม่ๆ ให้กับการใช้ชีวิต
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อนาคตประเทศไทย:
การเสริมสร้างขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประเทศไทยจะสามารถหลดุพ้นจาก 
“กบัดกัรายได้ปานกลาง” และก้าว
ไปสูก่ารเป็น “ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว” 
ได้หรอืไม่
	 ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา	 ประเทศไทย
พยายามทีจ่ะผลกัดนัตนเองให้พ้นจากการเป็น	
“ประเทศทีต่ดิกับดกัรายได้ปานกลาง	(Middle	
Income	Trap)”	อย่างไรกต็าม	ในการทีจ่ะน�าพา
ประเทศให้พ้นจากสภาวะดังกล่าวนับเป็นสิ่ง
ท้าทายผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องทกุภาคส่วน	ไม่ว่าจะ
เป็นทัง้ภาครฐั	และเอกชน	

	 “ประเทศไทยจะหลดุพ้นจากกบัดักราย
ได้ปานกลางได้หรอืไม่”	ถกูหยบิยกขึน้มากล่าว
ถงึอกีครัง้หนึง่ในการอภปิรายหวัข้อ	“Reinforcing	
the	Foundation	for	Competitiveness”	หรอื	
การเสริมความแข็งแกร่งรากฐานเพื่อความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ	 ซึ่งการ
อภปิรายนี	้จดัขึน้เมือ่วนัที	่20	–	21	กรกฎาคม	
2560	 โดย	 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย	(TMA)		ในการอภปิรายดงักล่าว		
ดร.พเิชฐ	ดรุงคเวโรจน์	รมว.การกระทรวงดจิทิลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 หนึ่งในผู้ร่วมงาน

สัมมนาให้สัมภาษณ์ว่า	 ท่านเชื่อมั่น1,000	
เปอร์เซน็ต์	 ว่าไทยท�าได้	สิง่ส�าคญัทีส่ดุอยูท่ีใ่จ	
อยูท่ีค่วามเชือ่	(faith)	“ท่านต้องเชือ่ก่อน”	ค�า
ว่า	“เชือ่”	ในทีน่ี	้หมายถงึ	เชือ่มัน่ในศกัยภาพ
ของประเทศ	สิง่ที	่ ดร.พเิชฐ	 เน้นย�า้คอื	 ภาค
เอกชนซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศจะต้องเชือ่ในศกัยภาพของประเทศและ
ให้ความร่วมมอืในการลงทนุ	 ทัง้นี	้ ทีผ่่านมา
ปัจจยัทีม่กีารถกเถียงกนัว่าเป็นสาเหตทุีท่�าให้
ไทยเดนิหน้าไม่เตม็ที	่คอื	การทีภ่าคเอกชนไม่
ยอมลงทนุเพิม่	 โดยทีภ่าคเอกชนได้ให้เหตุผล
ว่าไม่สามารถขยายการผลติได้	 เนือ่งจากไม่มี
ตลาดรองรบั	บางโรงงานมกีารใช้ก�าลังการผลติ
ทีม่อียูย่งัไม่เตม็ก�าลงัจงึยงัไม่สร้างเพิม่	 บ้างก็
บอกว่ารอให้การลงทนุในโครงสร้างพ้ืนฐานทีท่�า
โดยภาครัฐส�าเร็จเป็นรูปเป็นร่าง	 หรือรอให้
ปรับปรุงกฎหมาย	 ระเบียบรองรับ	 digital	
economy	ส�าเรจ็ก่อน	

	 ในมมุมองของ	ดร.พเิชฐ	สิง่ทีภ่าครฐัจะ
ต้องท�าเพือ่ทีจ่ะโน้มน้าวให้เอกชนลงทนุเพือ่ขบั
เคลือ่นประเทศคือ	 ต้อง”ขายฝัน”	 ดงัทีท่่านได้
กล่าวในวนันัน้ว่า	 ท่านได้ต่อจิก๊ซอให้ทางภาค
เอกชนเหน็ภาพ	เหน็ความเป็นไปได้	และเชือ่ใน

ประเทศไทยกับการยกระดับขีด
ความสามารถทางการแข่งขนั

	 ปัจจุบนั	ไทยเดนิมาสูท่างแยกทีจ่ะต้อง
เลอืกว่า	จะ	“กนิบุญเก่า”	คอื	ไม่ต้องท�าอะไร	
หรอื	เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัให้ธรุกจิ	
ในงานสัมมนานี้	 นายอภิศักดิ์	 ตันติวรวงศ	์
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลังได้ชีว่้า	“เมือ่
โลกปัจจบุนัมคีวามเชือ่มโยงมากขึน้	สนิค้าและ
บรกิารไหลไปได้อย่างเสร	ีไทยอยูน่ิง่ไม่ได้	การ
ที่โลกก�าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว	มสีิง่ทีเ่รียกว่า	“disruptive	technology”	
เช่น	FinTech,	Blockchain	ผู้ที่ไม่ปรับตัว
รับกบัความเปลีย่นแปลงกจ็ะสญูพนัธ์	หรอืไม่
เตบิโต”

	 ปัจจบุนั	เราได้เหน็ผูป้ระกอบการหลาย
รายที่ ใช ้ประโยชน ์จากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมและกลายเป็นประสบความส�าเร็จ
เป็นอย่างสงู		Uber	กลายเป็นบรษัิทแทก็ซีท่ี่
ใหญ่ทีส่ดุในโลกโดยทีไ่ม่ได้เป็นเจ้าของแทก็ซี่
เลยสกัคนั	Alibaba	กลายเป็นผูจ้�าหน่ายปลกี
ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกที่ไม่มีสินค้าคงคลัง	
Facebook	เป็นเจ้าของสือ่ทีเ่ป็นท่ีนยิมทีส่ดุใน
โลกแต่ไม่ได้สร้างเนือ้หาเองเลย	หรอื	Airbnb	
ผูใ้ห้บริการทีพ่กัทีใ่หญ่ท่ีสดุในโลกทีไ่ม่ได้เป็น
เจ้าของโรงแรมสกัแห่งเดียว

ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยในภมูภิาค และในโลกใน
ปี 2560
	 คุณเทวินทร์	 วงศ์วานิช	 ประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	
บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	มหาชน	ประธาน	TMA	
Center	 for	 Competitiveness	 กล่าวว่า	

ศกัยภาพทีไ่ทยจะกลายเป็น	“คนละประเทศกบั
ทีเ่ป็นอยู่ในปัจจบุนั”	และเรยีกร้องให้ทกุฝ่ายจบั
มอืกนัเพือ่ท�าให้ความฝันทีจ่ะเหน็ประเทศเข้าสู่
ยคุโชตช่ิวงชชัวาลอกีครัง้เป็นจริงได้โดยเรว็

	 ปัจจบุนั	 สิง่ทีเ่ป็นกลไกหลกัทีร่ฐัใช้เพือ่
ผลักดันให้ไทยก้าวข้าม	 “กับดักรายได้ปาน
กลาง”	คอื	“นโยบาย	Thailand	4.0”	หรอื	การ
ปฏริปูโครงสร้างเศรษฐกจิโดยการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเป็นตัวขับเคล่ือน	 การท�าให้
นโยบาย	 Thailand	 4.0	 ท�างานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ	ดร.สวุทิย์	เมษนิทรย์ี	รฐัมนตรี

ประจ�าส�านกันายกรฐัมนตร	ี กล่าวว่า	 “เราจะ
ต้องเริม่ทีก่ารปรบั	“mindset”	หรอื	กระบวน
ทัศน์	 วิธีคิด	 วิธีปฏิบัติของคนทั้งประเทศ	
ปัจจบุนั	เราไม่อาจปฏเิสธได้ว่า	ยงัมวีฒันธรรม
ต่อต้านจากคนบางกลุม่	 (counterproductive	
culture)	และเนือ่งจาก	Thailand	4.0	เป็นการ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	
นายอภิศักด์ิ	 ตันติวรวงศ์	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั	 กล่าวว่า	 เอกชนต้องลงทนุ
เพิ่มด้านเทคโนโลยี	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	
ลดต้นทนุ	หรอืลงทนุในอตุสาหกรรมใหม่ทีเ่ป็น
อนาคตของชาต	ิ(New	S-curve)	

	 IMD	 Professor	 Arturo	 Bris	 ได้
อภิปรายในสัมมนาเดียวกันว่า	 การสร้างขีด
ความสามารถในปัจจุบัน	 เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมนับเป็นเรื่องจ�าเป็น	 เพราะการ
ค้าขายในยคุดจิทิลัใช้เทคโนโลยีและนวตักรรม
เป็นหลกั	 และเราต้องยอมรบัว่า	 เทคโนโลยี
และนวตักรรมในยคุสมยัใหม่นีม้คีวามซบัซ้อน
กว่ายคุเก่า	IMD	Professor	Carlos	Cordon	
อภปิรายในงานสมัมนาว่า	ในโลกการธรุกจิการ
ค้าในปัจจบุนั	“ผูค้้าใน	e-commerce	นัน้รู้ว่า
ลูกค้าต้องการซื้อสินค้า	 ก่อนที่ตัวลูกค้าจะ
ตดัสินใจซือ้เสยีอีก”	เพราะมกีารใช้เทคโนโลยี
อย่าง	 predictive	 analytics	 มาใช้ในการ
วิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มของตลาด	 ซึ่ง
ทัง้หมดนีน้บัเป็นความจ�าเป็นยิง่		

ผลการจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศจาก	 World	 Competitiveness	
Center	 ของ	 International	 Institute	 for	
Management	 Development	 หรือ	 IMD	 
สวติเซอร์แลนด์	ประจ�าปี	2560	ผลการจดัอันดบั
ของไทยดีขึ้นทั้งโดยคะแนนและอันดับ	 โดย
เลือ่นขึน้จากอนัดบัที	่28	ในปี	2559	เป็น	27	
ในปี	2560	จากผลส�ารวจ	63	ประเทศทัว่โลก	
โดยคะแนนภาพรวมในปีนีเ้พิม่ขึน้เป็น	80.095	
เปรยีบเทยีบกบั	74.681	ในปี	2559	คะแนน
ของประเทศไทยดีขึ้นสามปีซ้อนจากคะแนน	
65	ขึน้มาที	่80	นัน่คอืปีละ	5	คะแนน	มากกว่า
ค่าเฉลีย่ประเทศทัว่โลกได้คะแนนเพิม่ขึน้เฉลีย่	
3	คะแนน	ต่อปี	และเป็นปีแรกที	่ประสทิธภิาพ
ของภาครฐั	 สงูกว่าภาคเอกชนซึง่คะแนนอยู่ 
ที่เดิม	 และส่วนที่ต้องปรับปรุงคือ	 ส่วนของ
โครงสร้างพืน้ฐานทีค่ะแนนได้ต�า่เหมอืนเดมิ

	 ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.	ทศพร	ศริสิมัพนัธ์	
เลขาธกิาร	คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ	
กล่าวว่า	ส�าหรบัการจดัอนัดบั	Ease	of	Doing	
Business	โดย	The	World	Bank	ประเทศไทย
ได้คะแนนเพิ่มขึ้นในปี	 2560	 แต่ยังอยู่ใน
อนัดบั	 9	 ของเอเชยี	 และในอาเซยีนไทยอยู่
อนัดบัที	่3	รองจากสงิคโปร์	และมาเลเซยี	
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วเิคราะห์ความเป็นไปได้ทีไ่ทยจะก้าว
เป็นประเทศทีเ่ศรษฐกจิพัฒนา
	 Professor	 Arturo	 แสดงความเหน็ว่า	
ท่านเชือ่ว่าไทยสามารถพฒันาให้เป็นประเทศ
ทีม่คีวามสามารถในการแข่งขนัสงูสดุในอนัดบั
ที	่20	ในเวลาไม่นานเกนิไป	ถ้ามสีามสิง่นีค้อื	
ตวัขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ	 ความเป็นผูน้�า	 และ
ความร่วมมอืระหว่างรฐัและเอกชน

จดุแข็ง (Strength) จดุอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 
และ อปุสรรค (Threat)

1)	 ไทยเป็นผู้น�าโลกในอุตสาหกรรมอาหาร	
เพราะไทยมีวัตถุดิบที่หลากหลาย	 มีพื้นที่
เกษตรกรรมมาก	2)	ไทยเป็นจดุหมายปลายทาง
ของนกัท่องเทีย่ว	 เพราะไทยมคีวามสวยงาม
ทางธรรมชาต	ิมวีฒันธรรม	อาหาร	และคน
ไทยมคีวามเป็นมติรกบัชาวต่างชาต	ิเพ่ือนบ้าน
นัน้ถงึกบัอจิฉากบัจ�านวนนกัท่องเท่ียวของไทย	
3)	ไทยมทีีต่ัง้ทีด่ทีีส่ดุทีเ่ป็นจดุยทุธศาสตร์ของ
อาเซยีน	 เป็นประตขูองอาเซยีนและตัง้อยู่บน	
aviation	highway	4)	ไทยเป็นศนูย์กลางการ
ผลติรถยนต์	5)	ไทยเป็นศนูย์กลางการบรกิาร
ทางการแพทย์	 6)	 ไทยมผีลติภณัฑ์ยางมาก
ทีส่ดุ

	 รัฐบาลมีแผนที่จะต่อยอดจุดแข็งของ	
5	 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ	 (First	
S-curve)	โดยจะสนบัสนนุอตุสาหกรรมยานยนต์
สมยัใหม่	(Next	–	Generation	Automotive)	
อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ	(Smart	
Electronics)	อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วกลุม่
รายได้ดแีละการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ	(Affluent,	
Medical	and	Wellness	Tourism)	การเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ	 (Agriculture	 and	
Biotechnology)	และอตุสาหกรรมการแปรรปู
อาหาร	 เช่น	 อาหารส�าหรับผู้ป่วย	 ผู้สูงวัย	
(Food	for	the	Future	such	as	Functional	
Food)

อปุสรรค (Threat)

กฎหมาย
	 ดร.	สวุทิย์	ได้กล่าวอภปิรายในสมัมนา
ว่าสิ่งที่จะท�าให้	 Thailand	 4.0	 ไม่ส�าเร็จคือ	
การท่ีประเทศมกีฎระเบียบทีม่ากเกนิ	 ลกัลัน่	
รกรงุรงั	 และล้าสมยั	 ซึง่เป็นอปุสรรคส�าคัญ	
ดร.	ทศพรชีว่้าในรายงานของ	IMD	ถงึแม้ไทย
จะได้ถกูจดัให้อยูใ่นอนัดบัความสามารถในการ
แข่งขันที่ดีขึ้น	 แต่ระบุในส่วนความเห็นว่า
สมรรถนะของภาครัฐยังต้องปรับปรุง	 ทั้งใน
เรื่องการปฏิรูปการบริหารราชการและ
กฎหมาย	การแก้ปัญหาคอรปัช่ัน	ดร.	ทศพร
กล่าวว่ารัฐบาลได้	 ใช้พระราชบัญญัติการ
อ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ	 พ.ศ.	 2558	 ที่จะท�าให้
ประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐที่	 เร็วขึ้น	
ง่ายขึน้	และเสยีค่าใช้จ่ายน้อยลง	และกไ็ด้จดัท�า
คูม่อืเรือ่งขัน้ตอนปฏบิตักิารไปตดิต่อราชการ
และสามารถเข้าไปดูได้ท่ี	 www.info.go.th	
และยังมีแผนที่จะจัดระบบคิวออนไลน์	 การ
ตดิตามความก้าวหน้างานทีม่าตดิต่อราชการ
และการส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่
เข้าไปรับใช้บริการหน่วยงานราชการผ่าน
สมาร์ทโฟน	และรัฐกไ็ด้เลอืกแก้ไขกฎระเบยีบ
ในสี่เรื่องที่มีผลกระทบกับประชาชนเป็น
จ�านวนมากก่อนเรื่องอื่น	 คือเรื่องเก่ียวกับ	
อาหารและยา	วซ่ีาและการเข้าเมอืง	และเกีย่วกบั
ใบอนญุาตด้านการเกษตร	การเร่งรดัการรงัวดั

ทีด่นิ	 การใช้รงัวดัทีด่นิเอกชน	 การเร่งรดัขัน้
ตอนเกีย่วกบัทรพัย์สนิทางปัญญา	 และยงัได้
ขจัดระเบียบที่ไม่จ�าเป็น	 เช่นการท�าตรายาง	
ของบรษิทั	การใช้มาตรา	44	ปลดลอ็คในการ
แก้ไขกฎหมายต้องใช้เวลา	 และข้ันตอน
มากมาย	 บางกฎหมายต้องผ่านการเหน็ชอบ
จากสภา	เช่นได้ใช้มาตรา	44	แก้ไขระเบยีบ
ของตลาดหลกัทรพัย์ทีใ่ห้ผูถ้อืหุน้รายย่อย	10	
เปอร์เซ็นต์สามารถเรียกประชุมบริษัทได้	
หลายหน่วยงานรัฐก็ได้ปรับตัวเข้าสู ่ระบบ
ดจิทิลั	 เช่น	 กรมพัฒนาธรุกจิการค้า	 ได้ท�า
ระบบลงทะเบยีนออนไลน์	แต่	ดร.	ทศพร	ก็
ยงัรบัว่าระบบนีข้องไทยยงัล้าหลงักว่าสงิคโปร์
ที่เอกชนสามารถเข้าไปท�าธุรกรรมให้เสร็จ
ภายในเวบ็ไซต์เดียวทีเ่รียกว่า	License	One.	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า	
ตัง้แต่ปีทีแ่ล้วรฐับาลได้เริม่ท�าเร่ืองโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเงินระบบดิจิทัล	 เพ่ือท�า	
e-payment	อย่างโครงการ	prompt	pay	และ
ทีก่�าลังท�าตอนน้ีคอื	Any	ID	เพือ่ให้การโอน
เงนิถกูลง	และต่อไปแม้แต่ร้านขายก๋วยเตีย๋วก็
สามารถใช้เครื่อง	 EDC	 (Electronic	 Data	
Capture)	 ท่านว่าไทยเริม่โครงการน้ีเร็วทีส่ดุ
ในอาเซียน	 และคิดว่าจะส�าเร็จก่อนสิงคโปร	์
สิง่ทีจ่�าเป็นอนัดบัต่อไปส�าหรบั	Digital	economy	
คอืการท�าให้ทกุคนม	ีDigital	ID

การขาดก�าลงัคนทีม่ปีระสทิธภิาพ
	 ประเทศไทยก�าลังเผชิญหน้ากับการ
ขาดแคลนก�าลังคนและบุคลากรที่มีความ
เชีย่วชาญ	มคีวามรูเ้ฉพาะทาง	และพร้อมทีจ่ะ
รองรบัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย	ี ทัง้นี้	
ทุกฝ่ายต่างยอมรับว่า	 ในการขับเคลื่อนให้
ประเทศเป็นไปตามแผนและประสบความ
ส�าเร็จตามเป้าหมาย	 การพัฒนาก�าลังคน
ถือเป็นสิง่ส�าคญัและต้องเร่งด�าเนนิการอย่าง
เร่งด่วน	 อย่างไรกต็าม	 เราต้องยอมรบัว่าการ
ศกึษาของไทยยงัคงล้าหลงั	นอกจากระบบการ
ศกึษาทีล้่าหลงัแล้ว	อกีปัญหาหนึง่ทีส่ะท้อนว่า
ประเทศไทยขาดก�าลงัคนทีม่ปีระสทิธภิาพ	คอื
ทักษะของเด็กไทยในวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณติศาสตร์ซึง่เป็นวชิาส�าคญัและเป็นพืน้ฐาน

ของการพฒันาและขบัเคล่ือนภาคอตุสาหกรรม
ของประเทศไทย	โดย	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
การคลงักล่าวว่า	ความสามารถของเดก็ไทยใน
วชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ยงัเป็นรอง
ประเทศอืน่		Professor	Arturo	ได้อภปิรายว่า	
การศึกษาของไทยจะต้องเน้นการผลิตคน
ส�าหรบังานในอนาคต	
	 การพัฒนาก�าลังคนให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถรองรับกับพลวัตโลกที่มีการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว	นอกจากจะสร้างให้
คนมคีวามรูค้วามสามารถทางด้านเทคนิคกลไก	
หรอืสามารถสร้างเทคโนโลย	ี สิง่ส�าคญัอกีสิง่
หนึง่ทีต้่องปลกูฝังไปพร้อม	ๆ	กนั	คอื	“ความ
คดิสร้างสรรค์	(Creativity)”	ในการสมัมนา	มี
การกล่าวถงึอย่างกว้างขวางว่า	 โลกในอนาคต
งานจ�านวนมากจะน�าหุน่ยนต์มาใช้เพือ่ทดแทน

ก�าลงัคน	และเครือ่งจกัร	ดงันัน้	การพฒันาคน
โดยอาศัยสูตรส�าเร็จทางการศึกษาแบบเดิม	
หรอืเน้นแต่การสร้างคนทีม่คีวามรูท้างเทคนิค
กลไก	หรอืเทคโนโลยเีพยีงอย่างเดยีว	ดงัทีใ่ช้
มาในประเทศยโุรป	หรอืเอเชยี	อย่างสงิคโปร์
อาจไม่ตรงกับความต้องการของธุรกิจใน
อนาคต	 คุณเจน	 น�าชัยศิริ	 ประธานสภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 กล่าวว่า	 การ
ศึกษาจะต้องไม่ใช่การสอนเนื้อหา	 เพราะ
เนือ้หามอียูเ่ตม็โลก	เดก็สามารถเข้าถงึเนือ้หา
เองได้	 แต่การศึกษาต้องเป็นสิ่งที่ผลักดันที่
ท�าให้เดก็รูจ้กัทีจ่ะใช้พลงัความคดิสร้างสรรค์	
การศกึษาต้องเป็นแรงบนัดาลใจ	ทีจ่ะท�าให้คน
รกัทีจ่ะเรยีนรูแ้ละพฒันาทักษะตลอดเวลา	การ
ศกึษาต้องเป็นสิง่ทีส่ามารถเรยีนรูไ้ด้ตลอดชวีติ	จุดแข็งของไทยหรือสิ่งที่จะเป็นตัว

ช่วยขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ (Strength)

	 ในประเทศไทย	 เพือ่ทีจ่ะพฒันาคนให้
สามารถรองรบัการปฏวิตัอิตุสาหกรรมครัง้ที	่4	
(Industrial	4.0)	รวมไปถงึ	สามารถทีจ่ะเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนโครงการระเบียง
เศรษฐกจิภาคตะวันออก	EEC	รฐัควรต้องเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พฒันาก�าลงัคนให้มากยิง่ขึน้	การมส่ีวนร่วมใน
ทีน่ี	้ อาท	ิ การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามา
จัดการการศึกษาเองเพ่ือผลิตคนที่ตรงความ
ต้องการเพราะความจ�ากัดด้านเวลา	 และ
อปุสรรคด้านกฎระเบยีบของกระทรวง	นอกจากนี้	
การอาศยัองค์ความรู้จากผูเ้ชีย่วชาญ	หรอืผูท้ีม่ี
ความสามารถจากต่างประเทศนบัว่าเป็นอกีสิง่
หนึง่ทีจ่�าเป็น	ดงันัน้	นอกจากการให้สทิธพิเิศษ
ด้านภาษแีล้ว	กฎระเบยีบต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง
ของการอ�านวยความสะดวกในการต่อวซ่ีา	หรอื

การท�าสภาพแวดล้อมให้เอื้ออ�านวยนับเป็น
สิ่งหนึง่ทีม่คีวามจ�าเป็น	
	 ดร.พิเชฐ	 เชื่อในความสามารถของ
เด็กไทยหากได้รับโอกาสและการสนับสนุน	
ท่านว่าเดก็ไทยสามารถสร้างดาวเทยีมขนาดจิว๋	
ยกตัวอย่าง	 การพัฒนาดาวเทียมคิวบ์แซท	
เป็นการด�าเนนิการโดย	มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร	 และส�านักงานพัฒนา
เทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	 ดร.พเิชฐ	
กล่าวว่าหนทางที่จะพัฒนาคนให้ทันความ
ต้องการของอตุสาหกรรมใหม่กต้็อง	 “disrupt	
education”	โดยใช้	“informal	or	unconventional	
education”	 โดยขอความร่วมมือกับเอกชน	
ท�าการอบรมความรูท้างไอท	ีหรอืสร้างการเรยีน
รูจ้ากประสบการณ์จรงิ	 ท่านเล่าว่าได้พดูคยุกบั
เอกชนบางบรษัิท	เช่น	Google	Cisco	ท�าให้ทราบ
ว่าบรษิทัมโีครงการอบรมคนไทย	30,000	คนใน
ห้าปี	 ดร.พิเชฐเห็นว่าเป็นโครงการที่ช่วย
ประเทศไทยมากเสนอให้การสนบัสนนุโดยให้
เพิม่การอบรมให้เป็น	100,000	คน	ต่อปี
	 คณุวรีะศักดิ	์ โควสรุตัน์	ประธานคณะ
กรรมการส�านกังานส่งเสรมิการจดัการประชมุ
และนทิรรศการ	(องค์การมหาชน)	กล่าวว่าการ
เรยีนรู้	แบบ	informal	หรอื	unconventional	
เช่นการฝึกหดั	อบรม	การเข้าฟังสมัมนาจากผู้
มปีระสบการณ์จรงิ	 เป็นการเรยีนรู้ทีส่ามารถ
น�าไปประกอบอาชพีได้	 คณุวรีะศกัด์ิต้องการ
เหน็การการเผยแพร่	บรหิาร	จดัการองค์ความ
รู้ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญที่มาประชุมสัมมนาใน
อตุสาหกรรม	MICE	เพือ่ให้ไทยน�าความรูเ้หล่า
นัน้ไปพฒันาประเทศ	 เหมอืนที	่ ประเทศใน
ยุโรป	 และอเมริกาพัฒนาสร้างชาติให้เจริญ
เพราะองค์ความรูจ้ากการพดูคยุในวงสมัมนา	
	 ในประเด็นการพัฒนาบุคลากร	 Mika	
Tomczak	principle	จาก	The	Boston	Consulting	
Group	กล่าวในสมัมนาย่อย	“Business	Model	
Transformation”	ว่าก่อนทีจ่ะเปลีย่น	business	
model	 ธรุกจิยคุปัจจบุนัจะต้องเผชญิกบัความ
ยากล�าบากกบัการเปลีย่น	mindset	และพฒันา
คนในองค์กรให้รองรบักบัยุค	 4.0	 ก่อน	 แต่	
“people	transformation”	คงเป็นสิง่ทีทุ่กบรษิทั
หลกีเลีย่งไม่ได้หากต้องการอยูร่อด

การวเิคราะห์ตามหลกัการ SWOT

 ไทยมีที่ตั้งที่ดีที่สุดที่
เป็นจุดยุทธศาสตร์ของ
อาเซียน เป็นประตูของ
อาเซียนและตั้งอยู่บน 
aviation highway
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จดุอ่อน (weakness)
ความไม่แน่นอน และความขดัแย้ง
ทางการเมอืง
	 ปี	2561	รฐับาลจะจดัให้มกีารเลือกตัง้
ทัว่ไปหลงัจากทีร่ฐัธรรมนญูฉบบัท่ี	20	มกีาร
ประกาศการใช้เมื่อวันที่	 6	 เมษายน	 พ.ศ.	
2560	 แต่หลายฝ่ายกม็คีวามเป็นห่วงว่าจะมี
การเลือกตั้งตามแผนหรือไม่	 และถ้ามีการ
เลอืกตัง้แล้ว	หลงัการเลอืกต้ัง	ความแตกแยก
ทางการเมอืงทีม่มีาเป็นเวลาหลายปี	 จะปะทุ
ขึน้อกีหรอืไม่ภายใต้รฐับาลทีม่าจากการเลอืก
ตัง้	 และโครงการต่างๆที	่ รฐับาลนีไ้ด้ปูทางไว้	
เช่นโครงการภายใต้ความร่วมมือกับเอกชน	
ประชารฐั	โครงการ	EEC	จะได้รบัการสานต่อ
หรอืไม่ภายใต้รัฐบาลใหม่	ทัง้นีผู้้ร่วมอภปิราย
ต่างเหน็พ้องว่าโครงการเหล่านีจ้ะไม่ถกูยกเลกิ
โดยรัฐบาลใหม่	 หากประชาชนเห็นว่าเป็น
โครงการทีม่ปีระโยชน์และสนับสนนุ	 รฐับาล
ปัจจบัุนจงึต้องเร่งมอืท�าโครงการให้ส�าเรจ็	เพือ่
ให้เหน็ผลโครงการโดยเรว็	ส่วนโครงการ	EEC	
รัฐต้องลงพื้นที่สร้างความเข้าใจให้คนในสาม
จังหวัดว่าเขาจะได้ประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างไร

โอกาส (Opportunity)

	 รฐัจะกระตุน้และส่งเสริม	5	อตุสาหกรรม	
อนาคต	 (New	 S-curve)	 ประกอบด้วย
อตุสาหกรรมหุน่ยนต์	(Robotics)	อตุสาหกรรม
การบนิและโลจสิตกิส์	(Aviation	and	Logistics)	
อตุสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ	
(Biofuels	 and	Biochemicals)	อตุสาหกรรม
ดจิติอล	(Digital)	และอตุสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร	(Medical	Hub)	
	 โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวัน
ออก	Eastern	Economic	Corridor	(EEC)	คอื	
กลไกที่รัฐออกแบบและด�าเนินการเพื่อที่จะ
รองรับอุตสาหกรรมเหล่านี้	 โดย	 โครงการ	
EEC	 เน้นพืน้ทีใ่นสามจงัหวดัตะวนัออก	 คอื	
ฉะเชิงเทรา	 ชลบรุ	ี และระยอง	 โดยพืน้ที	่ 3	
จังหวัดจะเป็นกลุ ่มแรกของประเทศที่ รัฐ

ต้องการผลกัดนัให้เป็น	“springboard”	ตวัใหม่
เหมือนกับที่	 Eastern	 Seaboard	 ท�าให้
เศรษฐกจิประเทศเตบิโตสงูอยูห่ลายปี	โดยบาง
ปี	 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นตัวเลข
สองหลัก	 ผู้สัมมนาหลายท่านเชื่อว่าหาก
โครงการส�าเรจ็ผล	EEC	จะเป็นเพชรเมด็งาม
ด้วยเหตุผลด้านปัจจัยการผลิต	 ด้านอุปสงค์		
ด้านการแข่งขนัและกลยทุธ์ของธรุกิจ		พร้อม
ทัง้อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องและสนบัสนนุกนั	
คุณเทวินกล่าวว่าบริษัท	 ปตท.	 ได้ให้เงิน
สนบัสนนุสถาบันวทิยสริเิมธ	ี หรอื	 VISTEC	
ตัง้อยู่บนพืน้ทีป่ระมาณ	680	ไร่	อ.วงัจนัทร์	
จงัหวัดระยอง	โดยหวงัให้สถาบนัเป็น	“Silicon	
Valley”	 เป็นระบบนเิวศน์เกือ้กลูให้กบั	 EEC	
ในแง่การวจิยัพฒันา	
	 นอกจากนั้นรัฐก�าลังพัฒนาโครงการ	
Digital	 Park	 เพื่อให้เอกชนเข้ามาลงทุนใน
เนือ้ที	่700	ไร่	ที	่อ�าเภอศรรีาชา	จงัหวัดชลบรีุ
โดยให้สิทธิพิเศษทางภาษีสูงสุด	 ดร.พิเชฐ	
กล่าวว่า	สถานทีน่ีเ้ป็นท�าเลยทุธศาสตร์	(physical	
and	 digital	 logistics)	 เพราะมเีคเบลิใต้น�า้	
(submarine	cable)	และสามารถเช่ือมต่อกบั
โครงการ	 One	 Belt	 One	 Road	 ของจีน	
รฐัมนตรกีล่าวว่าท่านได้ไปคยุและเซน็ต์สญัญา	
MOU	กับจีนเพื่อให้มาลงทุน	The	Internet	
of	 Cars	 ที	่ Digital	 Park	 และเล่าว่าได้ไป

ชกัชวนเอกชนรายหนึง่ทีท่�าด้าน	data	center	
ให้มาลงทุนในไทย	 และช้ีให้เห็นว่าท่ีตั้ง
ประเทศไทยเป็นจดุยทุธศาสตร์	เพราะไทยเป็น
ประตสูู	่Asean	ทีค่รอบคลมุตลาดทีใ่หญ่อย่าง
น้อย	250	ล้านคน	จากประชากรท้ังหมดใน
อาเซยีน	600	ล้านคน
	 ดร.พิเชฐ	ยังได้ชี้ให้เห็นโอกาสที่รัฐได้
ให ้กับคนในต ่างจังหวัด	 และชนบททั่ว
ประเทศผ่านโครงการเนต็ประชารฐั	 สองหมืน่
กว่าหมู่บ้านที่จะมีอินเทอร์เน็ต	 broadband	 
ใช้ภายในเดอืนธนัวาคมนี	้และครบทกุหมูบ้่าน
ในประเทศ	 หรือกว่า	 75,000	 หมู ่บ้าน	 
ในปีหน้า	 โดยจะสร้างศูนย์	 e-commerce	
ชุมชน	และศูนย์ดิจิทัลชุมชน	เพ่ือขายสินค้า
ท้องถิ่น	เช่นสมุนไพร	เวชส�าอาง	สินค้าสด	
สินค้า	OTOP	สร้างรายได้ให้ชุมชน	โดยจะ
สามารถจ้างงาน	 ผู้จัดการศูนย์	 75,000	
ต�าแหน่งในต่างจังหวัดที่จะอบรมชาวบ้านให้
ขายสินค้าทางออนไลน์	โดยใช้	smart	phone	
ที่น�ามาเสริมด้วยแอพพลิเคชั่น	 scanner	 ก็
พัฒนาเป็น	point	of	sale	ได้	ตอนนี้รัฐบาล
ก็เดินหน้าพัฒนา	 e-payment	 จนเกือบ
ส�าเร็จ	ส่วนการพัฒนา	e-logistic	ดร.พิเชฐ	
ยอมรับว่าเป็นงานยาก	แต่มีไปรษณีย์ไทยที่
อยู ่ภายใต ้การก�ากับ รัฐบาลที่ จะน�าไป
สนับสนุนได้

ข้อคิดจากสมัมนา

	 ในโลกแห่งศตวรรษที	่21	ทีพ่ลวตัของ
เทคโนโลยแีละนวตักรรมทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็	
และทวคีวามส�าคญัมากยิง่ขึน้ท�าให้พฤตกิรรม
ของประชาชนเปลี่ยนแปลง	 และที่ส�าคัญรูป
แบบของธรุกจิในโลกปัจจบุนักม็กีารเปลีย่นแปลง
ไป	ความสามารถทางแข่งขนัของโลกธรุกจิใน
ปัจจุบันจึงอยู ่ที่ความสามารถในการใช ้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อช่วงชิงพ้ืนที่
ทางการแข่งขนัและการเข้าถงึกลุม่ลกูค้า	 ดงั
นั้น	 เพื่อให ้สามารถแข ่งขันได ้อย ่างมี
ประสทิธภิาพผูป้ระกอบการจ�าเป็นทีจ่ะต้องมี
การปรบัใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมมากยิง่ขึน้	
กุญแจส�าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันในด้านนวัตกรรมคือการส่ง
เสรมิในด้านของ	R&D	ในส่วนน้ี	สอดรบักบั
ค�ากล่าวของ	Ms.	Tuuili	Utriainen	จาก	CERN	
ที่ได้กล่าวไว้ว่า	 “เราต้องผลักดันให้เกิดการ
สร้างสภาพแวดล้อมการวิจยัและพฒันาทีห่นนุ
ให้เกดิความร่วมมอืจากผูเ้กีย่วข้องในหลากหลาย
สาขาวชิาการ	เพือ่ก่อให้เกดิมมุมองหลากหลาย	
และสรรค์สร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นได้”

	 Professor	Arturo	Bris	ได้ให้ข้อคดิว่า
สิง่ทีต้่องระวงัในการพฒันาคอืเทคโนโลยจีะก่อ
ให้เกดิช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวย	 เมือ่
คนต้องตกงานเพราะงานหลายประเภทถูก
แทนทีด้่วยหุน่ยนต์หรอืเครือ่งจกัร	หรอืช่องว่าง
ระหว่างประเทศจนและรวยอย่างสวติเซอร์แลนด์	
และบรุุนด	ีและระหว่างประเทศทีเ่ทคโนโลยีท่ี่
ก้าวหน้า	เช่น	จนีและสหรฐั	กบัประเทศด้อย
พัฒนา	 ภูมิศาสตร์ทางการเมืองของโลกจะ
เปล่ียนไปเพราะช่องว่างเหล่านี้
	 คุณเทวินทร์แสดงความเห็นว่าความ
เจริญทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ท�าให้รัฐไม่สามารถเขยีนกฎหมาย	สร้างกลไก
เพือ่ควบคมุก�ากบัทนั	เช่นการทีธ่รุกิจทีใ่ช้ช่อง
ทาง	social	media	ท�าธรุกจิโดยท่ีไม่ต้องเสยี
ภาษ	ีขณะทีร่ฐัยงัไม่มกีลไกตรวจสอบ	ก่อให้
เกดิช่องว่าง	และความได้เปรยีบ	เสยีเปรยีบ
	 ดร.พเิชฐ	ได้ประกาศว่าโครงการของรฐั
หลายโครงการจะช่วยปิดช่องว่างความไม่เสมอ
ภาคได้	 เช่น	 โครงการเนต็ประชารฐั	 ทีท่่าน
ประกาศว่าเป็นการกระจายความเจริญอย่าง

	 สิ่งหนึ่งที่จัดว่าเป็นโอกาสของประเทศ	
คือการเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน	ทีข่นานนามว่าประชารฐั	คณุอสิระ	
ว่องกศุลกจิ	ประธานคณะกรรมการสานพลงั
ประชารัฐภาคเอกชน	 ประธานกรรมการ	
บริษทั	น�า้ตาลมติรผล	จ�ากดั	กล่าวว่าประชารฐั	
ริเริ่มโดยเอกชน	 24	 รายเข้าไปพบนายก
รัฐมนตรี	 พลเอกประยุทธ์	 จันโอชา	 และ
รองนายกรฐัมนตร	ีดร.	สมคดิ	จาตศุรพีทิกัษ์	
เมื่อสองปีก่อน	 ได้ก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อน
พฒันาประเทศในหลายมติทิีจ่ะก่อให้เกดิความ
มัง่ค่ัง	มัน่คง	ยัง่ยืน	เช่น	การส่งเสรมิ	SME	
StartUp	 และ	 Social	 Enterprise	 ภายใต้
คณะกรรมการสานพลงัประชารฐั	โครงการพี่
ช่วยน้อง	(Big	Brother)	ทีใ่ห้บรษิทัขนาดใหญ่
ของประเทศช่วยผลกัดนัขับเคลือ่นธรุกจิ	SME	
โดยให้สิทธิพิเศษทางภาษีเป ็นแรงจูงใจ	
โครงการ		“คอนเนก็ซ์-อดี”ี		โครงการผูน้�าเพือ่
การพัฒนาการศกึษาทีย่ัง่ยืน

เป็นรปูธรรมทีส่ดุในประวตัศิาสตร์	คล้ายๆกบั
การทีถ่นนคอนกรตีน�าความเจรญิมาสูห่มูบ้่าน
เมือ่หลายสบิปีก่อน	 Digital	 highway	 กจ็ะ
สร้างปรากฏการณ์เช่นนัน้	 การทีค่วามเจรญิ
ไม่กระจกุทีเ่มอืงหลวง	คนงานจะกลบับ้านเกดิ
ทีต่่างจงัหวดั	จะเกดิบณัฑิตคนืถิน่	รฐัไม่ต้อง
เสยีงบประมาณมาแก้ปัญหาของเมอืง
	 ดร.	สวุทิย์	ได้ชีว่้าทศิทางทีร่ฐับาลได้วาง
ไว้ในแผนพัฒนาประเทศระยะยาวมิได้เน้น
เฉพาะเรื่องความเจริญทางเศรษฐกิจเพียง
อย่างเดยีว	แต่เน้นให้พฒันาสูค่วามสมดลุของ
ความมัง่คัง่	มัน่คง	และยัง่ยนื	มกีารสนบัสนนุ
ให้ใช้ปัญญาชาวบ้าน	 การพึ่งตนเอง	 และ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สังคมสงบสุขทั้งใน
ครอบครวั	 ชมุชน	 	 เกิดความสมดลุของสิง่
แวดล้อม	 ท่านเชื่อว่าหลังจากแนวทางการ
พฒันาแบบ	Modernism	ได้ก่อให้เกดิช่องว่าง	
และสิง่แวดล้อมถกูท�าลายสูค่วามหายนะ	โลก
ก�าลังจะมุ่งสู่	 Sustainalism	 อันจะเป็นการ
พฒันาสู่ความสมดลุ	

สิ่งที่ต้องระวังในการพัฒนา คือ เทคโนโลยีจะก่อให้เกิด 

ช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวย เมื่อคนต้องตกงานเพราะ
งานหลายประเภทถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์หรือเครื่องจักร 
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A report from the seminar “Thailand Competitiveness Conference 2017 
under the topic “Reinforcing the Foundation for Competitiveness” on July 20-21, 2017.

Will Thailand escape “the middle 
-income trap” and develop to 
become an advanced economy?

	 Thailand’s	once-fast	growing	economy	
now	finds	 itself	 struggling	 to	escape	 the	
middle-income	trap.		The	public	and	private	
sectors	face	more	challenges	as	they	strive	
to	boost	the	country’s	economic	growth.
“Will	 Thailand	 escape	 “the	middle-income	
trap”	is	the	topic	of	discussion	again	at	the	
seminar	entitled	“Reinforcing	the	Foundation	
for	Competitiveness”	which	was	organized	
by	Thailand	Management	Association	(TMA)	
on	July	20-21,	2017.	
Dr.	Pichet	Durongkaveroj,	Minister	of	Digital	
Economy	and	Society,	one	of	the	speakers	
at	the	seminar	said	he	believed	1,000	per	
cent	that	Thailand	can	achieve	the	goal	of	
becoming	an	advanced	economy.	The	most	
important	thing	is	“faith”,	he	said,	“First,	you	
must	have	faith.”	The	minister	meant	that	
all	sectors	must	have	faith	in	the	country’s	
potential.	The	minister	said	the	private	sector	
which	is	a	significant	mechanism	to	drive	

economic	growth	must	believe	in	the	country’s	
potential	and	inject	more	investment.	The	
shortfall	of	additional	investment	from	the	
private	sector	is	believed	to	be	the	major	
reason	why	 Thailand’s	 economy	 has	 not	
moved	forward	with	full	potential.	The	private	
sector,	however,	cites	not	enough	market	
demand,	saying	some	factories	have	not	run	
their	full	production	capacity	and	they	see	
no	 need	 of	 increasing	 investment.	 Some	
reason	that	they	want	to	wait	and	not	invest	
till	the	government’s	infrastructure	projects	
and	 the	 laws	 and	 regulations	 to	 support	
digital	economy	are	in	place.
	 The	 government	 has	 committed	 to	
investing	 in	 more	 than	 20	 infrastructure	
projects	worth	nearly	1.8	trillion	baht	($50.2	
billion),	covering	rail,	roads,	air	transport	and	
ports	throughout	Thailand	which	are	expected	
to	get	underway	within	2018.
	 In	his	perspective,	Dr.	Pichet	believes	
the	government	must	“sell	the	dream”	to	
convince	the	private	sector	to	buy	the	idea	
and	invest.	He	has	connected	the	jigsaws	
to	make	the	private	sector	see	the	picture	
and	possibilities	so	they	have	faith	in	the	

country’s	 potential	 to	 transform	 it	 into	 a	
developed	economy.	He	called	on	all	sectors	
to	 join	 forces	 and	make	 the	 dream	 of	
Thailand’s	booming	economy	become	a	
reality	soon.
	 The	government’s	mechanism	in	driving	
the	 country	 out	 of	 the	middle-income	
trap	is	the	Thailand	4.0	policy,	which	is	an	
economic	 reform	 through	 technology	 and	
innovation.	To	materialize	Thailand	4.0	policy,	
Dr.	Suvit	Maesincee,	Minister	Attached	to	
the	Prime	Minister’s	Office,	said	we	have	to	
start	with	changing	the	mindset	and	paradigm	
or	 the	 concepts,	 values,	 perceptions	 and	
practice	 of	 people	 in	 the	 country.	 “We	 
cannot	deny	that	the	move	to	transform	the	
country	 has	 met	 with	 counter-productive	
culture	from	some	groups	of	people,’’	Suvit	
said.	 Since	 Thailand	4.0	 is	 the	 policy	 to	
transform	the	country	with	technology	and	
innovation,	Apisak	Tantivorawong,	Minister	
of	Finance,	believed	the	private	sector	must	
increase	investment	in	technology	to	increase	
efficiency,	lower	cost	and	invest	in	the	New	
S-curve	industries	which	are	the	future.

Thailand’s path to enhance 
competitiveness
	 Thailand	has	arrived	at	the	crossroad	
where	Thais	must	choose	between	“being	
complacent”	 with	 positive	 factors	 that	
previously	had	helped	us	ascend	to	the	
prospering	era	of	manufacturing	and	export	
in	the	1980s	and	increasing	competitiveness	
in	light	of	the	digital	age.	At	the	seminar,	
Finance	 Minister	 Apisak	 Tantivorawong	
pointed	out	globalization	as	the	key	reason	
for	change.		“The	world	has	been	linked	
as	never	before	and	this	causes	goods	and	
services	to	flow	freely.	Thailand	cannot	be	
complacent	when	the	world	is	facing	rapid	
changes	especially	“disruptive	technologies”	
such	as	FinTech	and	Blockchain.	People	who	
cannot	adapt	 to	 these	changes	will	 not	
survive	or	will	not	grow,’’	Apisak	said.
	 The	 following	 entrepreneurs	 have	
capitalized	on	technology	and	 innovation	
that	has	brought	their	business	to	phenomenal	
success:	 Uber--the	 world’s	 largest	 taxi	
company	owns	no	taxi,	Alibaba	--the	world’s	
largest	retailers	in	terms	of	value	has	no	
inventory,	 Facebook	 --	 the	world’s	most	
popular	media	creates	no	content,	Airbnb	
--the	world’s	largest	accommodation	service	
provider	owns	no	hotel.
	 IMD	Professor	Arturo	Bris,	one	of	
the	speakers	at	the	seminar,	pointed	that	
investing	in	technology	and	innovation	is	
no	longer	a	decision	or	an	option	but	it	is	

a	 necessity	 because	 businesses	 that	 
are	successful	 in	 the	 digital	 age	 use	 
sophisticated	technology	and	innovation.	IMD	
Professor	Carlos	Cordon,	one	of	the	speakers	
at	 the	 seminar,	 said	 business	 today	 is	 
	more	complex	 than	ever.	 “E-commerce	
traders	know	that	a	customer	wants	 to	
buy	products	before	the	customer	does,’’.	
Thanks	 to	 technology	 like	 predictive	
analytics	that	are	becoming	a	necessity	in	
today’s	business	world.

Thailand’s competitiveness in 
the region and the world in 2017.
	 President	and	Chief	Executive	Officer	
Tevin	 Vongvanich,	 President	 and	 Chief	
Executive	Officer	of	PPT	Plc	and	Chairman	
of	TMA	Center	for	Competitiveness	said	
according	 to	 the	World	 Competitiveness	
Center’s	 ranking	 by	 the	 International	
Institute	for	Management	Development	or	
IMD	in	Switzerland,	Thailand’s	ranking	has	
moved	up	from	28th	in	2016	to	27th	in	
2017	with	an	increase	in	scores	from	74.6	
to	80.	Tevin	said	Thailand’s	scores	have	
increased	three	years	consecutively	from	
65	to	80,	which	is	five	scores	in	average	
per	year;	two	scores	more	than	the	world’s	
average	of	3	scores	per	year.	It	is	the	first	
year	that	the	Thai	state	sector	witnesses	
higher	efficiency	 than	 the	private	sector	
whose	scores	remain	the	same.	What	must	
be	improved	quickly	is	infrastructure	which	
Thailand	receives	a	low	score	in.
	 Dr.	Tossaporn	Sirisamphan,	secretary	
-general	of	the	Office	of	the	Public	Sector	
Development	Commission,	said	according	
to	Ease	of	Doing	Business	ranking	by	the	
World	Bank	in	2017,	Thailand	earns	more	
scores	but	still	ranked	Asia’s	9th	place	and	
ASEAN’s	3rd	place	 after	Singapore	 and	
Malaysia.

Analyzing the possibility that 
Thailand develops to become 
an advanced economy.

	 Professor	Arturo	said	he	is	convinced	that	
Thailand	can	jump	in	the	competitiveness	
ranking	to	the	20th	place	in	a	foreseeable	
future	 if	 the	 country	 has	 these	 three	
factors:	economic	drivers,	leadership	and	
collaboration	 between	 the	 state	 and	
private	sectors.

Thailand’s location 

is strategic as it is 

ASEAN gateway. 

The country is 

situated on an 

aviation highway.

Enhancing competitiveness 
with technology and innovation

Thailand’s future :
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SWOT analysis 
(Strength, Weakness, Opportunity and Threat)

Thailand’s strength 
(economic drivers)

	 1)	Thailand	is	the	world’s	food	
leader.	The	country	has	plenty	and	a	
diverse	 range	 of	 raw	material	 plus	
considerable	agricultural	land.
	 2)	Thailand	is	a	preferred	tourist	
destination	 because	 of	 its	 natural	
beauty,	beautiful	 culture,	 spicy	and	
tasty	food	plus	Thais’	hospitality	and	
friendliness	to	foreigners.	The	continuous	
rising	 number	 of	 tourist	 arrivals	 to	
Thailand	is	said	to	make	neighboring	
countries	jealous.
	 3)	Thailand’s	location	is	strategic	
as	it	is	ASEAN	gateway.	The	country	
is	situated	on	an	aviation	highway.
	 4)	Thailand	 is	 Asia’s	 hub	 for	
automobile	production
	 5)	Thailand	is	a	medical	service	
center.
	 6)	Thailand	has	the	most	rubber	
products	in	the	world.
	 The	 Thai	 government	 has	
mapped	 out	 plans	 to	 build	 on	 the	
country’s	 strengths	 or	 the	 existing	
S-curve	industries	by	supporting	the	
establishment	of	 the	 following	new	
S-curve	industries:	the	next-generation	
automotive,	smart	electronics,	affluent	
medical	 and	 wel lness	 tour ism,	
agriculture	and	biotechnology,	 food	
for	the	future	such	as	functional	food.

Threat
Legal obstacles
	 Dr	 Suvit	 pointed	 out	 the	 major	
obstacles	 that	 would	 hinder	 Thailand	
from	 achieving	 the	 transformation	 to	
Industrial	4.0	is	over-regulation	and	laws	
that	 are	 outdated,	 unnecessary	 and	
ineffective.	Dr	Tossaporn	said	although	
IMD	ranked	Thailand’s	competitiveness	
in	a	better	position,	the	comment	on	its	
report	mentioned	that	there	is	room	for	
improvement	in	the	government’s	competency	
both	in	terms	of	administrative	and	legal	
reform	 including	 combating	 corruption.	
Tossaporn	 added	 the	government	 had	
resorted	to	the	Licensing	Facilitation	Act	
B.E.	2558	(2015)	in	order	to	help	people	
get	public	services	that	are	easier,	faster	
and	at	a	lower	cost.	Guidelines	on	procedures	
in	contacting	government	agencies	are	
made	and	can	be	accessed	by	the	public	
at	www.info.go.th.	After	two	years	of	
implementing	the	Act,	the	government	
has	 planned	 to	 improve	 the	 state’s	
efficiency	 by	 providing	 online	 queue,	
tracking	service,	and	customer	satisfaction	
survey	through	smartphones.

	 The	 government	 has	 decided	 to	
urgently	amend	regulations	to	address	
problems	with	high	impact	to	the	public,	
comprising	 issues	 related	 to	 food	and	
drug,	visa	and	immigration,	agricultural	
licenses,	speeding	up	cadastral	survey	

procedures,	 private	 cadastral	 survey,	
expediting	procedures	related	to	intellectual	
property	 and	 eradicating	 unnecessary	
and	outdated	regulations	such	as	ones	
requiring	 companies	 to	 have	 a	 rubber	
stamp.	The	government	also	resorts	to	
Article	44	to	“unravel	the	knot”	concerning	
time	 consuming	 procedures	 in	 law	
amendments	 since	 some	 issues	 need	
Parliament	approval.	Article	44	for	instance	
was	used	to	amend	the	Stock	Exchange	
of	Thailand’s	regulations	to	allow	minority	
shareholders	to	call	a	company’s	meeting.	
Several	Thai	government	agencies	have	
implemented	digital	transformation	such	
as	the	Department	of	Business	Development	
(DBD)	 has	 provided	 the	 public	 with	
online	registration.	Dr	Tossaporn	admitted	
that	the	DBD’s	online	system	is	still	one	
step	behind	Singapore’s	License	One,	in	
which	the	private	sector	can	complete	
registration	in	a	single	website.

	 The	Finance	Minister	has	present-
ed	positive	moves	by	the	state,	saying	
the	government	has	established	financial	
infrastructure	for	the	digital	economy	by	
implementing	 e-payment	 scheme	 like	
prompt	pay	and	Any	ID	in	order	that	
money	transfers	through	banks	is	cheaper.	
“E-payment	will	be	ubiquitous	that	even	
a	noodle	shop	can	use	the	EDC	(Electronic	
Date	Capture).	We	start	this	project	first	
in	ASEAN	and	we	expect	to	complete	
it	before	Singapore,’’	Apisak	said.	For	
Thailand,	 the	next	 important	move	for	
digital	economy	is	to	implement	digital	
ID,	an	expert	said.

The lack of specialists and knowledgeable qualified workforce

	 Thailand	is	facing	the	shortage	of	
specialists	and	qualified	workforce	that	
can	adapt	to	rapid	technological	changes.	
Every	sector	admits	that	human	resource	
development	 is	 important	 and	 urgent.	
However	the	Thai	education	system	still	
lags	behind	that	of	developed	countries.	
The	Finance	Minister	said	Thai	students’	
skills	 in	math	 and	 sciences	which	are	
important	 subjects	 in	 developing	 and	
driving	industries	are	relatively	poorer	than	
their	counterparts.
	 Professor	Arturo	said	Thailand	must	
focus	 producing	 the	 workforce	 that	
caters	to	jobs	of	the	future.	To	educate	
workforce	so	they	are	efficient	and	can	
handle	 an	 increasingly	 complex	 and	
dynamic	world,	Thailand	must	possess	
human	 resource	 that	 have	 not	 only	
technical	knowledge	but	also	ability	to	
deal	with	new	technologies.	Besides,		

education	must	nurture	creativity.	Since	
a	lot	of	jobs	in	the	future	will	be	replaced	
by	robots	and	machinery,	adopting	currently	
successful	 educational	 models	 from	
countries	in	Europe	and	Asia	like	Singapore	
that	focus	on	technical	knowledge	may	
not	match	the	needs	of	business	in	the	
future,	Professor	Arturo	added.
	 Chen	Namchaisiri,	Chairman	of	the	
Federation	of	Thai	Industries,	said	the	
role	of	teachers	in	the	education	of	this	
era	is	not	teaching	students	about	content	
because	the	world	is	full	of	data,	content	
and	knowledge	which	students	can	access	
digitally.	Education	should	nurture	creativity	
in	 students	 and	 inspire	 them	 to	 have	
passion	in	life-time	learning	and	continuously	
improve	skills.
	 To	educate	the	workforce	that	can	
serve	 the	 4th	 Industrial	 Revolution	
(Industrial	4.0)	and	drive	the	Eastern	

Economic	Corridor	(EEC),	the	government	
must	allow	participation	by	the	private	
sector	to	manage	the	education	in	order	
to	produce	the	workforce	that	meet	the	
business	needs.	This	unconventional	way	
provides	a	short	cut	and	escape	legal	
obstacles	and	time	constraints.	Furthermore	
to	materialize	the	establishment	of	the	
EEC,	Thailand	needs	to	attract	foreign	
specialists	in	the	sectors	that	Thailand	
lacks.	Apart	from	providing	tax	incentives	
and	other	privileges,	visa	extension	and	
work	permits	renewal	should	be	smooth	
and	easy.	Providing	convenient	environment	
for	foreign	specialists	is	a	necessity.
	 Dr	Pichet	still	has	high	hope	in	the	
Thai	children,	saying	they	are	competent	
if	 given	 support	 and	 opportunity.	 He	
cited	the	small	satellites	project	called	
Cube	 Sat	 implemented	 by	 the	 King	
Mongkut’s	 University	 of	 Technology	
North	 Bangkok	 in	 association	 with	
Mahanakorn	 University	 of	 Technology	
and	Geo-Informatics	and	Space	Technology	
Development	Agency	(Public	Organization).	
He	said	the	only	way	for	the	new	S-curve	
industries	to	achieve	adequate	qualified	
workforce	in	a	relatively	short	time	is	to	
“disrupt	 education”.	 He	 called	 on	 the	
private	sector	to	provide	IT	training	and	
real	life	experience	such	as	workshops	
and	on-the-job	training.	Dr	Pichet	said	
he	asked	Google	Cisco	to	help	increase	
the	 company’s	 IT	 training	 programme	
upon	learning	that	it	undergoes	on-the-
job	 training	 for	30,000	people	 in	five	
years.	He	said	 the	government	would	
provide	 support	 if	 the	 company	 can	
increase	 the	 number	 of	 personnel	
training	to	100,000	per	year.
	 Weerasak	Kowsurat,	Chairman	of	
Thailand	Convention	&	Exhibition	Bureau	
(TCEB)	said	under	Thailand’s	circumstances,	
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he	believed	informal	and	unconventional	
education	is	the	way	to	go.	Training	and	
seminars	given	by	experienced	speakers	
and	specialists	can	disseminate	knowledge	
that	help	people	learn	and	directly	obtain	
knowledge	to	earn	a	living	and	improve	
their	 skills,	 which	 is	 key	 to	 human	
resource	development.	The	TCEB	chairman	
would	like	MICE	industry	in	Thailand	to	
develop	 in	 the	 way	 that	 knowledge	
provided	at	meetings	and	seminars	by	
specialists	are	managed	and	capitalized	
upon	 for	 the	 country’s	 development.	
Thailand	should	follow	in	the	footsteps	
of	developed	countries	 in	Europe	and	
America	which	steer	their	economy	on	
a	 growth	 path	 and	 to	 prosperity	 by	
using	knowledge	derived	from	exchanging	
ideas	and	sharing	thoughts	in	seminars.
	 Meanwhile,	 the	 private	 sector	
cannot	 overlook	 continuous	 human	
resource	 development.	 Mika	 Tomczak,	
principle	 from	 The	 Boston	 Consulting	
Group	mentioned	during	a	group	discussion	
“Business	 Model	 Transformation”	 that	
before	transforming	business	model,	the	
present	 day	 businesses	 face	 tough	
challenges	of	changing	the	mindset	of	
staff	in	order	to	improve	their	skills	to	
cater	to	the	industrial	4.0	because	people	
are	complacent	and	do	not	want	to	leave	
their	 comfort	 zone.	 However,	 “people	
transformation”	is	inevitable	if	companies	
want	to	survive.

Weakness

Uncertainty and political division.

	 The	government	plans	to	hold	a	
general	election	in	2018	after	Thailand’s	
20th	Constitution	was	promulgated	on	
April	 6,	 2017.	However,	many	people	
are	concerned	over	whether	the	election	
will	be	held	as	scheduled.	And	 if	 the	
pol l	 takes	 place,	 wil l	 Thai land’s	
decade-long	political	division	erupt	again	
under	 the	management	 of	 an	 elected	
new	 government?	 Furthermore,	 will	
projects	which	the	current	government	
has	 initiated	such	as	 those	under	 the	
Public-Private	Collaboration	or	known	in	
Thai	as	“Pracharat”	and	the	EEC	project	
be	discontinued	by	the	new	government.	
The	 seminar	 speakers	 all	 believe	 that	
these	projects	will	not	be	revoked	if	the	
public	sees	them	as	useful,	beneficial	to	
the	country	and	gives	their	support.	The	
current	government,	thus,	must	expedite	
the	 completion	 of	 these	 projects	 or	
ensure	speed	results.	Regarding	the	EEC	
project,	 the	 government	 should	 make	
local	people	in	the	three	eastern	provinces	
of	 the	 EEC	 project	 know	 what	 they	
benefit	from	the	project	to	prevent	local	
opposition.

Opportunity

Promotion of new S-curve
industries and Establishment 
of the EEC

	 The	government	will	stimulate	and	
promote	five	New	S-curve	 industries:	
robotics,	aviation	and	logistics,	biofuels	
and	 biochemical,	 digital	 and	 medical	
hub.
	 The	EEC	project	is	the	mechanism	
designed	by	the	government	to	support	
the	 formation	 of	 these	 New	 S-curve	
industries	in	the	eastern	provinces	of	
Cha	Choeng	Sao,	Chon	Buri	and	Rayong.	
They	 are	 the	 first	 cluster	 that	 the	
government	is	pushing	to	become	the	
country’s	new	“springboard”	in	a	similar	
way	the	Eastern	Seaboard	had	boost	
the	country’s	economy	with	a	skyrocket	
growth	for	many	years,	and	some	years	
with	a	double-digit	growth	rate.	Many	
speakers	are	convinced	that	the	EEC	
has	 important	 ingredients	 to	 achieve	
success	under	 the	Dynamic	Diamond	
Model	 of	 factor	 condition,	 demand,	
supporting	 industries	 and	 strategy,	
structure	and	rivalry.	
	 According	to	Tevin,	PTT	provides	
financial	 support	 for	 Vidyasirimedhi	
Institute	 of	 Science	 and	 Technology	
(VISTEC),	situated	on	a	680-rai	plot	
in	Rayong’s	Wangchan	district	with	the	
hope	of	seeing	the	institute	becoming	
Thailand’s	“Silicon	Valley”	and	an	eco-
system	 for	 the	 EEC	 in	 terms	 of	 
research	and	development.

The Digital Park

	 Furthermore,	 the	 government	 is	
developing	the	Digital	Park	project	on	a	
700-rai	 plot	 in	 Chon	 Buri’s	 Sri	 Racha	
district	by	offering	maximum	tax	privileges	
to	 the	 private	 sector	 investing	 in	 the	
park.	 Dr	 Pichet	 said	 the	 Digital	 Park	
offers	a	strategic	location	both	in	terms	
of	physical	and	digital	logistics	because	
the	 park	 is	 equipped	 with	 submarine	
cables	and	transport	systems	that	connect	
China’s	One	Belt	One	Road.		The	minister	
said	he	has	just	signed	an	MOU	in	a	
joint	venture	with	China	to	invest	in	the	
Internet	of	Cars	project	at	the	Digital	
Park.	He	said	he	successfully	convinced	
a	company	which	operates	a	data	center	
business	to	invest	in	Thailand	by	citing	
the	country’s	strategic	location	as	ASEAN	
gateway	that	covers	the	market	of	at	
least	250	million	people	from	ASEAN’s	
total	population	of	600	million.

the government should 

make local people in the 

three eastern provinces 

of the EEC project know 

what they benefit from 

the project to prevent 

local opposition.

 The minister said he has just 

signed an MOU in a joint 

venture with China to invest 

in the Internet of Cars project 

at the Digital Park.

“people transformation” 

is inevitable 

if companies 

want to survive.

Netpracharat

	 Dr	Pichet	pointed	out	remarkable	
opportunities	that	the	government	gives	
to	 people	 in	 the	 provinces	 and	 rural	
areas	through	the	“Netpracharat”	project.	
More	 than	20,000	villages	across	 the	
country	will	be	able	to	use	broadband	
internet	within	December	this	year	and	
75,000	 villages	 by	 next	 year.	 Local	
e-commerce	 centers	 and	 community	
digital	centers	will	be	established	to	help	
train	 locals	to	sell	their	products	such	
as	herbs,	cosmeceuticals,	groceries,	fresh	
produce	and	OTOP	products	to	generate	
income	 for	 villagers.	 The	 project	 is	
expected	to	create	at	least	75,000	jobs	
of	digital	center	managers	whose	duties	
are	to	train	villagers	how	to	sell	products	
on	line	through	smart	phones.	“A	smart	phone	
which	 is	 equipped	 with	 a	 scanner	
application	can	become	a	point	of	sale	
in	itself,’’	he	said.	
The	 government	 has	 carried	 out	 an	
e-payment	project	and	is	moving	ahead	
with	e-logistics	which	Dr	Pichet	admits	
is	 a	 “challenge”	 but	 fortunately	 the	
government	has	its	arm	--	Thailand	Post	
--	that	can	be	used	to	support	the	logistics	
strategy,	he	said.

Public-Private Collaboration

	 Great	 opportunities	 are	 also	 
arising	from	the	conception	of	“Public 
-Private	Collaboration”	(PPC)	known	in	
Thai	as	“Pracharat”.	Isara	Vongkusolkit	
Chairman	of	Mitr	Phol	Sugar	Group	and	
head	 of	 the	 PPC	 committee	 said	
Pracharat	was	born	after	24	people	from	
the	private	sector	sought	a	meeting	with	
Prime	 Minister	 Prayuth	 Chan-o-cha	
and	his	deputy	Dr	Somkid	Jatusripitak	
two	years	ago.	The	collaboration	has	
generated	force	that	drives	developments	
in	several	dimensions	which	provides	
the	 country’s	 wealth,	 stability	 and	 
sustainability	through	a	number	of	projects	
such	 as	 SME	 StartUP	 and	 Social	 
Enterprise,	Big	Brother	which	is	a	project	
that	 gives	 tax	 incentives	 to	 large	 
corporations	 that	 help	 coach	 smaller	
companies	and	SMES	in	their	business	
operation	 and	 the	 Connect-ED,	 the	
education	project	for	sustainability.
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Thought-provoking points from the seminar:
	 -	 In	the	21st	century,	dynamics	
of	technological	innovation	takes	place	
so	quickly	and	increasingly	 influences	
people’s	 behaviors.	 Most	 importantly	
since	business	model	has	changed,	the	
ability	to	compete	in	the	business	world	
lies	very	much	upon	the	ability	to	use	
technology	and	 innovation	 in	order	 to	
win	the	customers’	heart	and	minds	and	
conquer	 the	 market.	 To	 effectively	
compete,	entrepreneurs	thus	must	apply	
technology	and	innovation.

	 -	 Research	and	development	is	a	
necessity	if	companies	want	to	increase	
their	competitiveness	through	innovation.	
Ms	Tuuili	Utriainen	from	CERN	supported	
this	statement	in	her	talk	at	the	seminar	
panel,	“we	must	design	and	construct	
research	and	development	environment	
that	would	help	bring	about	collaboration	
from	concerned	sectors	in	many	academic	
fields	in	order	to	create	diverse	perspectives	
and	innovation.

	 -	 Professor	 Arturo	 Bris	 pointed	
out	 the	 dark	 side	 of	 technological	
advancement	 –	 the	 gap	 between	 the	
rich	and	the	poor	will	widen	when	people	

lose	their	jobs	as	they	are	replaced	by	
robots	and	machinery.	The	gap	between	
the	 rich	and	 the	poor	countries	as	 in	
between	Switzerland	 and	Burundi	 and	
the	gap	between	technological	advanced	
countries	like	China,	the	United	States	
and	less	developed	countries	is	expected	
to	create	the	world’s	geopolitical	changes.

	 -	 Tevin	of	PTT	commented	that	
the	technological	advancement	that	takes	
place	 with	 lighting	 speed	 that	 many	
governments	have	not	enough	time	to	
put	regulations	and	control	mechanism	
in	place,	for	instance	some	businesses	
capitalize	on	social	media	by	using	it	as	
their	 market	 channel	 and	 operate	
e-commerce	 without	 paying	 tax.	 This	
cause	 advantages	 and	 disadvantages	
between	businesses	that	pay	and	those	
who	do	not	pay	taxes.	Some	also	express	
concern	 about	market	monopoly	 as	 a	
result	of	the	technological	changes.

	 -	 Dr	Pichet	highlighted	the	positive	
impact	 of	 technological	 advancement	
when	he	announced	that	the	Netpracharat	
is	the	most	tangible	project	in	Thailand’s	
history,	which	will	help	distribute	wealth	

and	prosperity	throughout	the	country.	
“Similar	 to	 the	 way	 concrete	 roads	
brought	wealth	and	prosperity	to	villages	
many	decades	ago,	digital	highway	will	
bring	about	the	same	phenomena,’’	he	
predicted.	When	wealth	is	not	concentrated	
in	 the	 capital,	 workers	 will	 leave	 the	
capital	and	cities	to	settle	down	in	their	
native	provinces.	Graduates	will	 return	
home	to	develop	their	native	town.	The	
government	does	not	have	to	waste	a	
huge	 amount	 of	money	 solving	 urban	
problems,	he	said.

	 -	 Dr	Suvit	 said	 the	government	
had	mapped	out	a	20-year	plan	that	does	
not	only	stress	on	economic	development	but	
also	 balanced	 development	 of	wealth,	
stability	and	sustainability.	The	government	
supports	 use	 of	 local	 wisdom	 and	
self-reliance	and	self-sufficiency	philosophy	
in	order	that	families,	society	and	the	country	
achieve	 peace	 and	 an	 environmental	
balance.	He	believed	after	the	world	has	
been	pursuing	“Modernism”	development	
which	has	created	gap	and	destroyed	
the	 environment,	 now	 the	 trend	 is	
Sustainalism,	which	 leads	 to	 balanced	
development.

Competitiveness

The government supports use of local wisdom 

and self-reliance and self-sufficiency philosophy 

in order that families, society and the country 

achieve peace and an environmental balance.
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เขยีนโดย ศรัิถยา อศิรภกัดี
เรียบเรียงโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

เฟ้นหา
ขุมทองใหม่

ในอาเซียน

	 ช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนสูงเช่นนี้	
จะมัวแต่ยึดติดกับตลาดเดิมๆ	อย่างเดียว
คงไม่ไหว	 ธุรกิจจำาเป็นต้องปรับตัว	
ต้องหาตลาดใหม่	 เพื่อกระจายความ
เสี่ยงจากตลาดหลัก	
	 แต่ จ ะผลีผลามออก ไปต ะลุ ย
ตลาดนอกที่ตัวเองไม่รู้จักและไกลตัว 
ก็เท่ากับเส่ียงมากเกินไป	 ดังนั้นคนทำา
ธรุกจิ	โดยเฉพาะกลุม่เอสเอ็มอีจงึควร
มองหา	 “ตลาดใกล้ตัว”	 และ	 “มี
ศักยภาพการเติบโตสูง”	 น่าจะดีกว่า
เป็นไหนๆ	 และ	 “ประเทศในอาเซียน”	
ตอบโจทย์นี้ ได้ดีที่สุด!	

ท�ำไมต้อง “อำเซียน”?
 เพราะเป็นตลาดที่ใกล้เมืองไทยมาก
ที่สุด ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชื่นชอบสินค้าไทย
อยู่แล้ว โดยเฉพาะประเทศกลุ่มซีแอลเอ็มวี 
(CLMV) อย่างกัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม ที่หลายคนเคยซื้อหาสินค้าไทย
จากตลาดชายแดนไปใช้ หรือบ้างก็เคยมา
เที่ยวเมืองไทยและซื้อของกินของใช้อยู่เป็น
ประจ�า

 ถ้าใครยังไม่เคยโกอินเตอร์ แต่คิด
อยากลอง การเริ่มทดลองตลาดใกล้บ้าน ซึ่ง
ผู้บริโภคมีชีวิตความเป็นอยู่ไม่ต่างจากคน
ไทยมากก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่ง 
อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นต้องรู้ก่อนว่า แต่ละ
ประเทศเขามีจุดแข็งอย่างไรบ้าง เพื่อจะได้
มองเห็นโอกาสที่รออยู่ชัดเจนขึ้น

 เริ่มจากประเทศที่มีพรมแดนติดกับ
ไทยกลุ่มแรกคือ “เมียนมา” “กัมพูชา” และ 
“สปป.ลาว” ที่เศรษฐกิจก�าลังเติบโตอย่าง
รวดเร็ว มีการก่อสร้างสารพัด เป็นตลาด
ที่ผู ้บริโภคมีก�าลังซื้อเพิ่มข้ึน และที่ส�าคัญ 
คุน้เคยและเป็นแฟนสนิค้าแบรนด์ไทยอยูแ่ล้ว 
นอกจากนี้ ทั้งสามประเทศยังมีทรัพยากร 
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เช่น ด้านประมง 
พืชผลทางการเกษตร ป ่าไม ้ แร ่ธาตุ 
พลังงาน ซึ่งธุรกิจไทยสามารถเอามาเป็น
วัตถุดิบใช้ในการผลิตสินค้าได้ หรือจะเข้าไป
ลงทนุเพาะปลกูพชื หรอืแปรรปูสนิค้าเกษตร 
ก็ไม่ว่ากัน

 แหล่งท่องเที่ยวในประเทศเหล่านี ้
กน่็าสนใจไม่น้อย ทัง้แนวหาดทรายสวย ทะเลใส 
เร่ือยไปถึงแนวโบราณสถาน ประวัติศาสตร์ 
คนไทยที่เก่งเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวอยู ่แล้ว 
ไม่ควรพลาดโอกาสเชื่อมต่อดีๆ แบบนี้

 ส่วน “เวยีดนาม” ทีอ่ยูห่่างออกไปอกีนดิ 
แต่การเดินทางก็แสนสะดวก มีถนนเชื่อม
จากชายแดนไทยเข้ากัมพูชา ทะลุเวียดนาม
แบบสบายๆ หรือจะข้ามไปทางลาว ต่อไป
เวยีดนามกไ็ด้เหมอืนกนั เศรษฐกจิเวยีดนาม
เติบโตพรวดพราด ภาคอุตสาหกรรมก้าวล�้า
จนหลายอุตสาหกรรมอาจแซงหน้าไทย 
ไปแล้ว ท�าให้ชาวเวียดนามจ�านวนมากม ี
รายได้เพิม่ขึน้ พร้อมจบัจ่ายซือ้ของปรนเปรอ
ตัวเอง

 ทัง้ 4 ประเทศทีว่่ามานี ้เป็นได้ท้ังตลาด
ขายสินค้า และเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจ 
เพราะค่าแรงถูก แรงงานเยอะ แม้บาง
ประเทศอาจยังหาแรงงานฝีมือค่อนข้างยาก 
แต่ทั้งหมดก็มีจุดเด่น อีกอย่างคือ ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี GSP จากสหรัฐอเมริกา
และยุโรป นอกจากนี้ ธุรกิจไทยยังสามารถ
ใช้บางประเทศ เช่น เมียนมา เป็นประตูการ
ค้าสู่จีนตอนใต้และอินเดียได้ด้วย 

“เมียนมา”	“กัมพูชา”	และ	
“สปป.ลาว”	ที่เศรษฐกิจกำาลัง
เติบโตอย่างรวดเร็ว	มีการ
ก่อสร้างสารพัด	เป็นตลาด
ที่ผู้บริโภคมีกำาลังซื้อเพิ่มขึ้น	
และทีส่ำาคัญคุน้เคยและเปน็แฟน
สินค้าแบรนด์ไทยอยู่แล้ว
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 มองเพื่อนบ้านด้านข้างและด้านบน  
ไปแล้ว หากลงไปทางใต้ก็ยังมีโอกาสดีๆ 
รออยู่ไม่น้อย อย่างเช่น ชาติมุสลิม คือ 
“อินโดนีเซีย” และ “มาเลเซีย” และ “บรูไน” 
ที่เป็นโอกาสของสินค้าฮาลาล ซึ่งผู้ประกอบ
การไทยอาจจับมือกับนักธุรกิจในประเทศ
เหล่านี้พัฒนาสินค้าฮาลาลเพื่อไปบุกตลาด
นอกภูมิภาคได้อีกต่อ 

 ด้าน “ฟิลิปปินส์” ก็เป็นตลาดขนาด
ใหญ่ ผู้บริโภคมีก�าลังซื้อสูง ส่วนแรงงานก็
มีทักษะดี สื่อสารภาษาอังกฤษเยี่ยม แต่ก็
เป็นตลาดค่อนข้างไกลจากไทยอาจจ�าเป็น
ต้องศึกษาตลาดให้รอบคอบมากๆ

 ปิดท้ายกันที่ “สิงคโปร์” ชาติพัฒนา
แล้วแห่งเดียวของอาเซียน เป็นศูนย์กลาง
การค้า การเดินเรือ และการเงินระหว่าง
ประเทศ ผู้บริโภคมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงสุด
ในภูมิภาค เหมาะเป็นตลาดขายสินค้าและ
กระจายสินค้าต่อไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

 เห็นจุดเด่นของชำติอำเซียนกันรำย
ประเทศแบบนี้ เชื่อว่ำหลำยคนคงเร่ิมเห็น
โอกำสใหม่ๆ กันบ้ำงแล้ว แต่ก่อนจะออก
ไปคว้ำโอกำสดีๆ ก็ต้องเตรียมตัวเองให้
พร้อม และอย่ำลืมหำเวลำว่ำงไปลงพื้นที่
จริงกันด้วย เพรำะสิบปำกว่ำไม่เท่ำเห็น
ด้วยตำตัวเอง! 

Exploring
new gold mines

in ASEAN
“อินโดนีเซีย”	และ	

“มาเลเซีย”	และ	“บรูไน”	ที่
เป็นโอกาสของสินค้าฮา
ลาล	ซึ่งผู้ประกอบการไทย
อาจจับมือกับนักธุรกิจใน
ประเทศเหล่านี้พัฒนาสินค้า
ฮาลาลเพื่อไปบุกตลาดนอก

ภูมิภาคได้อีกต่อ

 In the time of economic fluctuation 
like this, existing markets might not 
be enough to absorb the risk of your 
business.	 Therefore	 entrepreneurs	
need	to	adapt	and	find	new	markets	
in	order	to	spread	the	risk	from	their	
existing	markets.		
	 But	 entering	 an	 unknown	 and	
faraway	market	can	be	risky,	too!	
	 Hence,	 businesses	 especially	
SMEs	should	rather	consider	“nearby	
markets”	 that	 have	 “high	 growth	
potential”.		“ASEAN	countries”	are	
the	best	answer	here.	

 The reason is that this is the 
nearest market to Thailand. Moreover, 
most consumers are familiar with and 
enjoy using Thai products especially 
those in CLMV countries. Many have 
bought them from border markets. 
Some of consumers may have travelled 
and shopped here. 

 For those who have never trade 
in international markets, starting from 
neighbouring markets seems suitable 
as their lifestyles are similar. However, 
it is essential to understand the strength 
and weakness of our neighbours in 
order to grab the opportunity.  

 Let’s start with our nearest 
neighbours: Myanmar, Cambodia and 

Lao. Their economics are booming with 
many infrastructure constructions going 
on. This encourages more buying power 
for consumers who are familiar with 
and prefer Thai products. Furthermore, 
these countries are rich with natural 
resources for fishery, agriculture, forestry, 
minerals, energy resources and more. 
Thai businesses can benefit from them 
as raw material sources or as opportunity 
to invest in farming or even agricultural 
product processing.  

 Tourist attractions in these countries 
are also striking; from long beaches, 
clear blue sea to cultural and historical 
sites. We Thai are good at tourism 
business; therefore, these are surely 
attractive opportunities. 

Why ASEAN?

Written by
Sirattaya Issarabhakdi

Arranged by Thailand Management Association 
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 Vietnam may be geographically 
further but with the ease of transportation 
it’s not too far. Cross country road can 
lead you from Thai border through 
Cambodia all the way to Vietnam. Another 
option is to travel through Lao. Vietnam 
economy is currently on an upward 
trend and many industries may have 
surpassed Thailand already. Therefore, 
most of Vietnamese people are earning 
more and are willing to spend more to 
indulge themselves. 

ASEAN View 

 These four countries mentioned 
above are interesting in terms of being 
both market places and investment 
destinations. There are a lot of labours 
at competitive cost.  Though skilled 
workers may be scarce in some locations 
but there are other strengths to compensate 
this.  Another interesting point is the 
trade preference program such as GSP 
from U.S. and Europe. Moreover, some 
of them can act as a gate to business 
opportunity i.e. Myanmar can connect to 
south China and India.

 Now, let’s look southward. Many 
opportunities await for those aiming for 
Muslim markets in Indonesia, Malaysia 
and Brunei. Thai entrepreneur may join 
force with local business in developing 
Halal products to serve consumers both 
in these countries and other regions. 

 Philippines is another big market 
which has consumers with strong buying 
power. Labours are skilful with good 
command of English language. However, 
it is quite far from Thailand so one 
needs to study the market thoroughly 
and carefully.

 Last but not least, Singapore – the 
only developed country in ASEAN. This 
is a hub for trading, shipping and 
international finance. Singaporean 
consumers have the highest average 
income per capita in this region. It is 
suitable both as a market and distributing 
point to other countries. 

 Now that the strengths of each 
ASEAN countries are laid out on the 
plate, many may have seen new 
opportunities already. However, it is 
vital to get yourself well prepared 
and visit these neighbours in person. 
Don’t forget that experience is the 
mother of wisdom! 

Now,	
let’s	look	southward.	Many	
opportunities	await	for	
those aiming for Muslim 
markets in Indonesia,  
Malaysia	and	Brunei.
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เขียนโดย ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง 
เรียบเรียงโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

เทคโนโลยียกระดับบริการ

บีคอน

	 ยุค	 4.0	 ถือว่าเป็นยุคปราบเซียน
ของคนทำาธุรกิจ	 เพราะเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	และมากระทบ
กับพฤติกรรมของลูกค้าที่ปรับเปลี่ยน
ตามไปดว้ย	ซ่ึงจะเหน็ไดชั้ดว่า	ธรุกจิในยคุ
นีเ้กดิง่ายตายเร็ว	เพยีงแคห่ยดุรบัไอเดยี
ใหม่	ก็อาจจะสูญเสียขีดความสามารถใน
การแข่งขัน

 ดงันัน้ผูป้ระกอบการในยคุ 4.0 จ�าเป็น 
ต้อลองผิดลองถูก อยู่บ่อยๆ อย่าปล่อยผ่าน 
เทคโนโลยี เพราะบางที แค่ไอเดียเล็กๆ 
อาจจะน�าไปสู ่การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
อย่างก้าวกระโดดก็เป็นได้ โดยท่ีผ่านมา
เทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเฉพาะโซเซียล 
มีเดีย มีส่วนอย่างมากในเรื่องของการสร้าง
แบรนด์ และการสื่อสารโดยตรงกับลูกค้า 
หรือแม้กระทั่ง เทคโนโลยีแผนที่ ก็ช่วยลด
อุปสรรค เรื่องของที่ตั้งลงไปได้  

 แต่ตอนนีม้อีกีเทคโนโลยท่ีีไม่ถอืว่าเป็น
ของใหม่ซะทีเดียว แต่ก็เชื่อในเร็วๆนี้ว่า มัน
จะกลายมาเป็น เทคโนโลยีที่ส�าคัญ ที่ช่วย
เพิม่ยอดขายให้กบัธรุกจิ ได้อย่างแน่นอน  ซึง่
เจ้าสิ่งนี้ เรียกว่า บีคอน (Beacon) 

 ที่บอกว่า ไม่ใหม่ เพราะ เจ้า “บีคอน”  
ถกูกล่าวถงึในวงการไอทมีาหลายปีแล้ว แต่ที่
ผ่านมายังไม่สามารถแจ้งเกิดในวงการธุรกิจ
ในวงกว้าง อาจจะเพราะสมยันัน้ อาจตดิเรือ่ง
ข้อจ�ากัดของอุปกรณ์ แต่ตอนนี้ต้องยอมรับ
ว่าด้วยปริมาณสมาร์ทโฟนท่ีเพิ่มขึ้น และ 
เทคโนโลยีการส่งสัญญาณที่ดีขึ้น ท�าให้ 
องค์กรธุรกิจ เริ่มสนใจที่จะ น�า “บีคอน” มา
ประยกุต์ใช้ ในแวดวงค้าปลกี อย่างกว้างขวาง

 ทัง้นีใ้นปัจจบุนั บริษทัค้าปลกียักษ์ใหญ่
ในประเทศหลายค่าย กเ็ร่ิมมกีารน�า “บคีอน” 
มาประยุกต์ใช้แล้ว ก่อนทีจ่ะไปรูว่้า บคีอน มี
ประโยชน์อย่างไร และช่วยธรุกจิอย่างไร  มา
เริ่มต้นท�าความรู้จัก เจ้าเทคโนโลยี บีคอน 
กันก่อน  

 ส�าหรับ Beacons ( บีคอน ) คือ 
อุปกรณ์ขนาดเล็กที่ถูกติดตั้งอยู่ในสมาร์ท
โฟนรุ่นใหม่ๆ หรือ สมาร์ทดีไวซ์ รุ่นใหม่ๆ  
และอีกแบบ คือ ตัวบีคอน เฉพาะ ที่ไม่ได้อยู่
ในโทรศัพท์ ตัวนี้จะเป ็นอุปกรณ์ IOT  
(Internet Of Thing) ที่ท�างานต่างหาก ซึ่ง
การท�างานของบีคอน คือการรับและปล่อย
สัญญานผ่าน Bluetooth พลังงานต�่ามีระยะ
ส่งสัญญาณสูงไกลสุด 200 เมตร ความ
สามารถเด่นของระบบบีคอนคอื การให้ข้อมลู 
ต�าแหน่งระยะใกล้ที่แม่นย�า 

 ปัจจุบันมีอุปกรณ์บีคอนถูกผลิตข้ึน
มากมาย โดย บีคอน ที่เป็น IOT มักจะถูก
น�ามาใช้เป็นตัวปล่อยสัญญาณ ส่วนสมาร์ท
โฟน หรือ สมาร์ทดีไวซ์ มักถูกออกแบบเป็น
ตวัรบัสญัญาณ และมกีารจดัท�าแอพพลเิคชัน่ 
เป็นตวัแปลงข้อมลูให้ผูใ้ช้ได้รบัทราบ โดยผูผ้ลติ
ระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนทั้งสองเจ้า 
ก็สนับสนุนเจ้าเทคโนโลยี บีคอน อย่างเต็ม
ที่ โดยทางค่าย iOS เราเรียกว่า iBeacon 
ส่วนในระบบปฏิบัติการ Android มีชื่อเรียก
ว่า Eddy Stone  

	 เทคโนโลยี	บีคอน	สามารถประยุกต์
กับธุรกิจอย่างไรได้บ้าง  

 อนัดบั 1 ทีน่ยิมมากทีส่ดุ คอื ให้ “บคีอน” 
ท�าหน้าทีเ่หมอืนพนกังานต้อนรบั โดยเร่ืองนี้ 
ถือว่า ได้รับความนิยมอย่างมากในต่าง
ประเทศ ซึ่งมีการประยุกต์ใช้ในร้านค้า ร้าน
อาหาร หรือแม้กระทั่ง สนามฟุตบอล หรือ 
เทศกาลดนตรี  ซึ่งอันนี้ท�าได้ง่ายมาก เพียง 
แต่ติดตั้งอุปกรณ์ Proximity beacon ไว้
บริเวณประตูทางเข้าร้าน เมื่อลูกค้ามีมือถือ
ทีต่ดิตัง้แอพพลเิคชัน่ทีเ่รารับสญัญาณได้เดนิ
เข้ามาใกล้กบับริเวณทีต่ดิตัง้อปุกรณ์ Proximity 
beacon ลูกค้าก็จะได้รับข้อความต้อนรับ ที่
เป็นสาระ ส�าคญัของร้าน ไม่ว่า จะเป็น ข้อมลู
โปรโมชั่น เมนูอาหาร  ในต่างประเทศ ก็ติด

เจ้า Proximity beacon ไว้ทีล่านจอดรถ เพยีง
จอดรถปุ๊บก็จะได้รับข้อมูล โปรโมชั่น และ อี
เวนท์ต่างๆ เข้ามา ในสมาร์ทโฟนทันที 

  2. ใช้ “บคีอน” ช่วยงานทางด้าน การ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ หรือ การบริหารความ
สัมพันธ์กับลูกค้า CRM ซึ่งเจ้าบีคอน เมื่อ
ท�างานกับแอพพลิเคชั่น สามารถส่งมอบ
คูปอง ส่วนลด หรือ โปรโมชั่นพิเศษ รวมถึง
แจ้งเตอืน ข้อมลูสนิค้าให้กบั ผูใ้ช้งานได้ทนัที 
เมื่อน�ามาประยุกต์กับระบบ CRM ที่ส่งตรง
เข้ามอืถอื จะท�าให้ลกูค้าได้รบัสทิธปิระโยชน์
ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเข้ามาใช้บริการที่ร้านค้า 

   3. ใช้เป็นระบบน�าทาง ซึ่งเป็นอีกจุดเด่น
ของเทคโนโลยีบีคอนเลยก็ว่าได้ครับ ส�าหรับ
การให้ระยะและต�าแหน่งที่แม่นย�ามากๆ 
ส�าหรับพื้นที่อาคาร พื้นที่ในร่ม หรือ พื้นที่
จ�ากดั ซึง่ธุรกจิด้านการท่องเทีย่ว ทีเ่ป็นสถาน
ที่จ�ากัด สามารถใช้ บีคอน ท�างานแทนได้
และ ยิง่เป็นเรือ่ง แผนทีใ่นร่ม สามารถท�างาน
ได้ ซึ่ง GPS ไม่สามารถท�าได้ 

 4. ท�าระบบบตัรควิ พวกทีต้่องต้อนรบั
ลกูค้าจ�านวนมาก อย่างธนาคาร หรือ สถานที่
ราชการ เพียงติดต้ังอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 
บีคอนไว้หน้าร้าน ใครที่เดินเข้าไปใกล้กับจุด
ส่งสัญญาณก็ไม่ต้องกดบัตร ไม่ต้องเปลือง
กระดาษ เมื่อเข้าไปอยู่ในระยะท่ีถูกตั้งค่าไว ้
ก็สามารถกดรับบัตรคิวผ่านมือถือได้เลย

 นอกจากนี้ เทคโนโลยีบีคอน ยังถูก
พวกบริษัท เทคโนโลยี สตาร์ทอัพ เอาไป
ดัดแปลงได้อีกหลายอย่าง อาทิ ท�าตัวปลด
ล็อคจักรยาน ด้วยแอพมือถือ  หรือ น�าไปใช้
ติดตามข้อมูลสุขภาพสัตว์เลี้ยง เพียงห้อย
อุปกรณ์ไว้ที่ตัวน้องหมา น้องแมว  หรือ บาง
แห่งใช้ติดเป็นพวงกุญแจเพ่ือช่วยแจ้งเตือน
คนหาย ไม่ว่าจะเป็นเดก็หรอืคนชรา โดยการ
แจ้งเตอืนผูป้กครองเมือ่บคุคลออกนอกระยะ

 อย่างไรกด็	ีอย่าเพิง่ไปคดิว่า	เทคโนโลยี
นีใ้ช้เงนิลงทนุสงู	หรอื	เหมาะกบัธรุกจิขนาด
ใหญ่เท่านั้น	เพราะ	ในปัจจุบัน	ผู้ให้บริการ
แชต	 ชื่อดัง	 ก็เปิดบริการLINE	 Beacon	
(ไลน์บีคอน)	คือ	บริการรับข้อมูลข่าวสาร	
เช่น	คปูอง	การลดราคา	หรอืข้อความพเิศษ
อื่นๆ		ส�าหรับธุรกิจเอสเอ็มอีแล้ว	ซึ่งเชื่อว่า	
เจ้าเทคโนโลยีตัวนี้	 จะมีผลต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน	และยอดขาย
ให้กับธุรกิจได้อย่างแน่นอน	 เพียงแค่
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของเรา

Beacon อันดับ	1	ที่นิยมมากที่สุด	คือ	
ให้	 “บีคอน”	 ทำาหน้าที่เหมือน
พนักงานต้อนรับ	 โดยเร่ือง
นี้ 	 ถือว่า	 ได้รับความนิยม
อย่างมากในต่างประเทศ	 ซ่ึงมี
การประยุกต์ใช้ในร้านค้า	 ร้าน
อาหาร	 หรือแม้กระทั่ง	 สนาม
ฟุตบอล	หรือ	เทศกาลดนตรี

เทคโนโลยีการส่งสัญญาณ
ที่ดีขึ้น	ทำาให้	องค์กรธุรกิจ	
เริ่มสนใจที่จะ	นำา	“บีคอน”	
มาประยุกต์ใช	้ในแวดวง
ค้าปลีก	อย่างกว้างขวาง

Beacons เป็นหนึง่ในอปุกรณ์ IOT ทีม่าจากฝ่ังฮาร์ดแวร์
สตาร์ทอพั โดยใช้ Bluetooth 4.0 LE เป็นสือ่กลางใน
การสือ่สารข้อมลูระหว่างตวัอปุกรณ์กบัมอืถอื
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    เครอืข่ายอนาคตไทย    
หรอืสอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิ
ตดิต่อ มลูนธิม่ัินพฒันา
โทรศพัท์ 02-787-7953
โทรสาร 02-787-7958
contact@tsdf.or.th
www.tsdf.or.th  

นครปฐม สมาชิกใหม่เครือข่ายอนาคตไทย

 “เครือข่ายอนาคตไทย” ผนึกก�าลัง 
“จ.นครปฐม” น�าโดย ส�านักงานจังหวัด
นครปฐม ชมรมคนรักในหลวงจังหวัด
นครปฐม เทศบาลนครนครปฐม และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมหน่วย
งานภาคเีครอืข่ายในจงัหวดัรวม 30 องค์กร” 
เดนิหน้าความร่วมมอืร่วมขบัเคลือ่นโครงการ 
“อย่าให้ใครว่าไทย” (Thailand Campaign) 
ในพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายอนาคต
ไทย และเวทีเสวนา คิดดี มี...ตังค์ แนะคน
รุ่นใหม่ใช้ชีวิตแบบมีสไตล์ มีสตางค์

	 เครอืข่ายอนาคตไทยเป็นการรวมตัวกนั
ของหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนทีร่่วมกนั
ขับเคล่ือนโครงการรณรงค์ระดับประเทศ	
Thailand	Campaign	ภายใต้ชือ่	“อย่าให้ใคร
ว่าไทย”		ซึง่เป็นโครงการทีม่จีดุมุง่หมายทีจ่ะ
กระตุ้นให้คนไทยปรับเปลี่ยนทัศนคติลดเลิก
พฤติกรรมเชิงลบ	 (ฟุ้งเฟ้อ	 ขี้โกง	 มักง่าย	
ไร้สต)ิ	โดย	6	องค์กรหลกัผูร้เิริม่	ได้แก่	มลูนธิิ
มัน่พฒันา	ส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตร	ี
กรมประชาสัมพันธ์	 สมาคมโฆษณาแห่ง
ประเทศไทย	กองอ�านวยการรกัษาความมัน่คง
ภายในราชอาณาจกัร	และสภาหอการค้าไทย	
ปัจจุบันมีภาคีเครือข่ายทั้งสิ้นจ�านวน	 117	
องค์กร
	 เมือ่วนัองัคารที	่ 22	 สงิหาคม	 2560	
เครือข่ายอนาคตไทยจัดแถลงข่าวพิธีลงนาม
บนัทึกข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างเครอืข่าย
อนาคตไทยกบัเครือข่ายอนาคตไทย	จ.นครปฐม	
ณ	ชัน้	2	หอประชมุป่ินเกลยีว		มหาวทิยาลยั

ราชภัฏนครปฐม	 ภายในงาน	 นายอดิศักดิ์ 
เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 
นายสพุจน์ ตุม้ประชา รองปลดัเทศบาลนคร
นครปฐม นางสาวยพุนิ ดษิุยาม ี ประธาน
ชมรมคนรกัในหลวง จ.นครปฐม ดร.วริตัน์  
ป่ินแก้ว รองอธกิารบดปีฏบิตัริาชการแทน
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม และ 
นางองค์อร อาภากร ณ อยธุยา รองผู้อ�านวยการ 
สถาบนัมัน่พฒันา มูลนธิมิัน่พัฒนา ในนาม
เครอืข่ายอนาคตไทย	ร่วมกนัแถลงข่าวความ
ร่วมมอืครัง้นี	้โดยประกาศแคมเปญ	“อย่าให้
ใครว่าคนนครปฐมไร้วนิยั”	โดยก่อนพธิลีงนาม
ดงักล่าว	 มกีารเสวนาประเด็นทีม่าความร่วม
มอืของเครือข่ายอนาคตไทยจงัหวดันครปฐม	
ของ	 2	 หน่วยงานภาคีเครือข่าย	 ได้แก่	
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม	 และชมรมเรา
รกัแม่น�า้ท่าจนีนครปฐม	ทีไ่ด้เล่าถงึภารกิจทีม่ี
ความสอดคล้องกับเครือข่ายอนาคตไทย 
ทีห่น่วยงานของตนท�าอยูแ่ล้ว	 และเหตผุลใน

การตัดสินใจเข้าร่วมเครือข่ายอนาคตไทยใน
ครัง้นี	้ พร้อมแผนการด�าเนนิงานต่อไป	 โดย	
ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว รองอธิการบดีปฏิบัติ
ราชการแทนอธกิารบดีมหาวทิยาลยัราชภฏั
นครปฐม และนายสรุชยั อนตุธโต ประธาน
ชมรมเรารกัแม่น�า้ท่าจนีนครปฐม	 ช่วงบ่าย
เป็นกิจกรรมเวทีเสวนา	 “คิดดี มี...ตังค์”  
มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เข้าร่วมกว่า	500	คน	ภายในงานประกอบไปด้วย	
ซุม้เกม	 กจิกรรมมากมาย	 ให้นกัศกึษาผูเ้ข้า
ร่วมงานได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน	 รวมถึง
นิทรรศการการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงในการบรหิารจดัการการเงนิ	
และสือ่ประชาสมัพนัธ์ของโครงการอย่าให้ใคร
ว่าไทย	 โดยการเสวนาแบ่งออกเป็นสองช่วง	
ช่วงแรกเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่อง
การบริหารจัดการการเงินส�าหรับนักศึกษาที่
ก�าลังจะเรียนจบเตรียมออกไปใช้ชีวิตท�างาน 
ในอนาคตอนัใกล้	โดย	วทิยากร	นายณรงค์ศกัดิ์ 
พริยิะพงศ์ ผูเ้ชีย่วชาญด้านการบรหิารจดัการ 

การเงิน สมาคมนักวางแผนการเงินไทย  
และช่วงทีส่องเป็นการแบ่งปันประสบการณ์จรงิ
จากแขกรบัเชญิศลิปินดาราชือ่ดงั	และผูบ้รหิาร
จากมลูนธิมิัน่พฒันาอย่าง	ทอ็ป- นายพพิฒัน์ 
อภริกัษ์ธนากร เอ๊าะ-นายกรีต ิเทพธญัญ์ และ 
นายธาตร ี ลขินะพชิติกลุ ผูช่้วยผูอ้�านวยการ
สถาบนัมัน่พฒันา	ซึง่ในงาน	ซึง่ในงานเสวนาใน	
ช่วงบ่ายได้รับเกยีรตจิาก นายสพุจน์ ยศสงิห์ค�า 
รองผูว่้าราชการจงัหวดันครปฐม	เป็นประธาน
เปิดงาน
	 การขยายเครือข่ายสู่ระดับจังหวัดถือ
เป็นอีกยุทธศาสตร์การผสานพลังการสร้าง
กระแสการเปลีย่นแปลงสงัคมไทยของเครอืข่าย
อนาคตไทยเพราะแต่ละจังหวัดจะมีภาค ี
เครือข่ายที่มีศักยภาพ	 และเจตนารมณ์ที่
ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนเช่นเดียวกันกับเครือข่าย
อนาคตไทย

“อย่าให้ ใครว่าคนนครปฐม ไร้ วินัย”

สามารถสแกน	QR	code	
เพือ่ดาวน์โหลดแอปพลเิคชนั	“คดิด.ี..มตีงัค์”
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	 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	หรือ	TMA	ร่วมมือกับ	สถาบัน	
The	ICLIF	Leadership	and	Governance	Centre	ซ่ึงเปน็สถาบนัภายใตก้ารกำากบั
ดูแลของธนาคารแห่งชาติประเทศมาเลเซีย	จัดงาน	Leadership	Energy	Summit	
Asia	-	Thailand	2017	เผยแพร่มุมมองความคิดของผู้นำาระดับประเทศและระดับ
โลก	 เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ค้นพบและดึงพลังแห่งผู้นำาในตัว
เองออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่	 ซ่ึงพลังแห่งผู้นำานี้ยังสามารถเปล่ียนแปลง
ชีวิตของเรา		 เปลี่ยนแปลงทีม	หรือแม้กระทั่งขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น	อีกทั้งยังเป็นพลังส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติได้อีกด้วย		

Management Trend Management Trend
เรียบเรียงจากงานสัมมนา 
Leadership Energy Summit Asia – Thailand 2017

เวทีถ่ายทอดพลัง

 ได้ชี้คุณสมบัติ 5 ประการของผู้น�า 
สิ่งแรกที่ต้องมีคือ ความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่
จะประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย การ
ตระหนกัในความเป็นจรงิ การไม่เสแสร้ง การ
ยึดมั่นในหลักการเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรค 
มีการสื่อสารที่ดี ซึ่ง Quest เองได้แสดง
ปฏิสัมพันธ์และเทคนิคในการสื่อสารที่ดึง
ความสนใจของผู้ชมตลอดการบรรยาย ต่อ
ค�าถามที่ว่าท�าไมบางคนต่อสู้ด้ินรนเพื่อให้ได้
เป็นผูน้�า Quest ซึง่สมัภาษณ์ผูน้�าโลกมาแล้ว
มากมาย เฉลยว่า เพราะการเป็นผู้น�าท�าให้
ได้มาซึ่งอ�านาจ และอ�านาจก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง

 ในยุคที่การจ้างงานตลอดชีวิตล้าสมัย
เพราะบริษทัต้องการพนกังานทีส่ามารถปรบั
ตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง และมีความ
ช�านาญเฉพาะด้าน ประกอบกบัแนวโน้มทีค่น
ชอบท�างานอิสระไม่อยู ่ภายใต้บริษัทหรือ
องค์กร ท�าให้ผู ้น�าธุรกิจจะต้องเปลี่ยน
แนวทางการบรหิารคน ดังนัน้ผูน้�าบรษิทัต้อง
ปฏบิตักิบัพนกังานเหมอืนเป็นพนัธมติร หรอื
หุ้นส่วน มีความเห็นอกเห็นใจพนักงานใน
ฐานะเป็นมนุษย์ที่มีความต้องการและมี
ความฝันทีแ่ตกต่างจากเขา สร้างความไว้เนือ้
เชื่อใจพนักงานด้วยการให้ความจริงใจกับ
พนักงาน ลงทุนในตัวพนักงานให้พวกเขาได้
สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ตัวเอง เพื่อให้เขา
เก่งขึ้น มีความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้นท�าให้บริษัท
ก้าวหน้ามากขึ้น สังคมดีขึ้น

 เชื่อมั่นว่าบริษัทไทยสามารถสร้าง
นวัตกรรมได้ไม่แพ้ต่างชาติ หากผู้น�าธุรกิจ
เรียนรู้ที่จะมองต่างมุม คิดใหม่ ท�าใหม่ การ
จะสร้างนวัตกรรมเริ่มที่การมีจิตใจที่ไม ่
ต ่อต้านการเปลี่ยนแปลง “ใจเราต่อต้าน
เพราะเรากลัวความผิดพลาด” แต่ที่นาซ่า 
ค�าขวัญคือความผิดพลาดคือหนทางแห่ง
ความส�าเร็จ การจะท�าส่ิงใหม่ๆ ต้องท�าผ่าน
การลองผดิลองถกู ซึง่ย่อมต้องมคีวามผดิพลาด 
แต่นาซามีแผนการบริหารความผิดพลาดให้
เป็นศูนย์

 ไม่กลัวมรสุมที่ถาโถมเข้าใส่ธุรกิจสื่อ 
เพราะเชื่อว่าเนื้อหาสื่อที่ไม่มีวันตาย คือ
ประเภทที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีชีวิตที่
ดีขึ้น สร้างสังคมและโลกให้น่าอยู่มากขึ้น 
หรือเนื้อหาสื่อที่ก่อให้เกิด transformation 
ในทุกระดับ ตัวอย่างรายการท่ีบริษัทผลิต 
เช่น อายุน้อยร้อยล้านที่ต้องการสร้างแรง
บันดาลใจ จุดประกายฝันคนรุ่นใหม่ให้เป็น
เจ้าของธรุกจิ ส่วนตวัเขาเองได้รบัแรงบนัดาล
ใจทุกวันจากครอบครัว โดยเฉพาะคุณแม่ที่
อบรมสั่งสอนเขา และเตรียมอาหารเช้าและ
รับประทานพร้อมหน้ากันทั้งครอบครัว 

 การมอี�านาจโดยปราศจากความรบัผดิชอบ 
อุดมการณ์ และหลักธรรม น�าไปสู่ความ
หายนะ พระพรพล ซึ่งอดีตเป็นนักธุรกิจ
ทายาทตระกูล “ณรงค์เดช” ผู้เลือกทางเดิน
สายธรรมะ ได้นิยามภาวะผู้น�าที่ดี คือผู้ที่ก่อ
ให้เกดิความเปลีย่นแปลง โดยยดึหลกัเหตผุล
เพือ่ประโยชน์ของส่วนรวม “การเมอืงไทยจะ
ไม่มีการแบ่งแยกเหลืองหรือแดง ถ้าผู้น�าไม่
คิดถึงประโยชน์ส่วนตน แต่คิดถึงประโยชน์
ส่วนรวม,” พระคุณเจ้ากล่าว

 ผู้น�าที่มีความรับผิดชอบ มีวิสัยทัศน์ 
มีความส�าคัญอย่างย่ิงยวดในยุคปัจจุบัน
อันเป็นยุคที่ 4 แห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ที่เรียกว่ายุคดิจิทัล เพราะการเปลี่ยนแปลง 
เกิดขึ้นด้วยความเร็ว รุนแรง และด้วยพลัง 
อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตของการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมทั้ง 3 ครั้ง สิ่งที่มนุษย์ไม่
เคยคิดว ่าจะมีขึ้นในโลกได ้เกิดขึ้นด ้วย
เทคโนโลยีใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็น 
นาโนเทคโนโลยี การวิจัยทางสมอง ก�าลัง
ประมวลผลของคอมพิวเตอร์อันมหาศาล 
เครือข่ายเคลื่อนที่ และการประดิษฐ์หุ่นยนต์
มนุษย์จะเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้เหมือนไฟ
ไหม้ฟาง ใครๆก็สามารถผลิตสินค้าและ
บริการที่ราคาย่อมเยา ได้อย่างรวดเร็ว คน
จะตกงาน ความเหลื่อมล�้าจะเพิ่มมากขึ้น 
ผู้น�าจึงต้องช่วยลดช่องว่างนี้

แห่งผู้นำาสู่ผู้นำา

Mr. Richard Quest 
CNN Anchorand Correspondent

Mr. Ben Casnocha 
Former Chief of Staff 
LinkedIn Corporation 

ดร. ก้องภพ อยู่เย็น  
วิศวกรไมโครเวฟอาวุโส
ศูนย์การบินอวกาศก็อดเดิร์ด องค์การ
บรหิารการบนิและอวกาศแห่งชาต ิNASA 

คุณอรรฆรัตน์ นิติพน   
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ�ากัด  

พระพรพล ปสันโน
เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระราม 9
กาญจนาภิเษก 

คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มดุสิต
อินเตอร์เนชั่นแนล 

คำาขวัญที่นาซ่า	คือ 
ความผิดพลาดคือ

หนทางแห่งความสำาเร็จผู้นำาบริษัทต้องปฏิบัติ
กับพนักงานเหมือนเป็น
พันธมิตร	หรือหุ้นส่วน

เนื้อหาสื่อที่ไม่มีวันตาย	
คือประเภทที่

สร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น

Leadership Energy Summit
Asia - Thailand 2017
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 ท่านได้ตั้งเป้าหมายชีวิตตั้งแต่มัธยม 
ว่าต้องการท�างานอนุรักษ์ทางทะเล ท่าน
สามารถท�างานบริหารทั้งรัฐและเอกชนโดย
มัน่ใจว่าไม่มกีารขดัผลประโยชน์ระหว่างส่วน
ตวักบัส่วนรวม ในฐานะอาจารย์ท่านเน้นการ
สอนในสิ่งที่นักเรียนอยากรู้ ไม่ใช่สอนในสิ่ง
ที่ท่านอยากให้นักเรียนรู ้ ท่านไม่ได้สอน
เพราะเป ็นหน้าท่ีเท ่านั้นแต่สอนเพราะ
ต้องการเรยีนรูจ้ากนกัเรยีน ซึง่มหีลากหลาย
อายุ เพื่อเรียนรู ้การปรับตัวให้เข้ากับคน 
ทุกรุ่น ในฐานะนักอนุรักษ์ ท่านต้องมีความ
กล้าหาญและไม่กลัว สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจ
ของท่านคือปัญหาและความท้าทาย สไตล์
การบริหารของท่านคือ การรับผิดชอบแทน
ลูกน้องในทุกความล้มเหลว และผิดพลาด

 ผู้น�าบริษัทฝ่าวิกฤตต้มย�ากุ้งกล่าวว่า
ไม่มปัีญหาไหนแก้ไม่ได้ถ้าใจรกั คนทีเ่ก่งและ
แขง็แกร่งคอื คนท่ีเผชญิและแก้ปัญหามามาก 
ซึ่งขณะนี้ได้ก�าลังพัฒนาโครงการชื่อ ช่างชุ่ย 
เปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็น พื้นที่ที่ 
เปิดให้โอกาสให้คนรุ ่นใหม่ได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ ท�ามาหากนิ เพราะเชือ่ว่าคนควร
หาความสุขให้เจอทุกวัน สุขให้ง่าย ทุกข์ให้
ยาก การให้ความรัก และเมตตา โดย
ปราศจากการให้สต ิและปัญญา อาจเป็นการ
ให้ยาพิษ และในยุคที่โลกเข้าสู่ยุคทุนนิยม
เต็มตัว เหนือความส�าเร็จของชีวิตคือความดี 
“ถ้าจะท�าให้ส�าเร็จ แล้วต้องท�าชั่ว อย่าท�า”

 เว็บไซต ์ที่ขึ้นชื่อด ้านการขายของ 
มอืสองออนไลน์ ชีใ้ห้เหน็เทคนคิในการสร้าง
ทีมที่ทรงประสิทธิภาพว่าต้องมี ความเชื่อใจ 
การส่ือสารชัดเจน เป้าหมาย จัดขบวน 
ความรับผิดชอบร่วมกัน การพัฒนาอย่าง 
ไม่หยุดยั้ง รับการเปลี่ยนแปลง รับความ
เสี่ยง มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ให้อ�านาจตัดสินใจ ส่วนพฤติกรรมที่ไม่ควร
ท�าคือ วิจารณ์ บ่น เปรียบเทียบ แข่งขัน 
แก่งแย่งชิงดี นิ่งนอนใจ

 ได้เรียนเรื่องภาวะผู้น�าจาก Harvard 
Kennedy School ว่าภาวะผู้น�าคือการดิ้นรน
ต่อสูเ้พือ่สร้างความเปลีย่นแปลง ผูน้�าต้องท�า 
4 อย่าง สร้างวิสัยทัศน์ที่เป็นภารกิจ สร้าง
ผู้น�ารุ่นต่อไป มีความอดทนพากเพียร และ
เน้นสร้างประสิทธิผล เมื่อน�าความรู้เหล่านี้
กลบัมาใช้กบัธรุกิจข้าวของครอบครวั กพ็บว่า
ความเป็นจรงิกบัทฤษฎทีีเ่รียนมามนัแตกต่าง
กัน เช่นในชีวิตจริงในประเทศไทยการจะ
บริหารคนให้เป็นผู้น�าก็ไม่ง่าย เพราะระบบ
การศึกษาไทยไม่ได้สอนให้คนคิด วิเคราะห์
แต่สอนให้เรียนรู้จากการจ�า ทฤษฎีที่เรียน
บอกให้เน้นการสร้างประสิทธิผล คุณพิธา
ก็ ได ้ขายสินค ้ า ให ้บริษัทหนึ่ ง ในตลาด 
หลักทรัพย์ เพระต้องการเพิ่มยอดขายให้
บริษัท แต่กลายเป็นหนี้เสีย ต้องฟ้องร้องคดี 
เขาจงึสรปุว่าภาวะผู้น�าไม่สามารถสอนกนัได้ 
การเรียนรู้ภาวะผู้น�าเกิดจากประสบการณ์ 
และความผิดพลาด การสอนภาวะผู้น�าท�าได้
อย่างผิวเผินเท่านั้น

 ซึ่งเป็นทีมฟุตบอลมืออาชีพก่อตั้งด้วย
การสนับสนุนจากปตท. เมื่อปี 2554 โดย
ทีมของเธอได้ต�าแหน่งที่ 4 ของ Division 1 
ในปี 2556 และได้ตัง้เป้าทีจ่ะขึน้สูอ่นัดบัสาม
ในเอเชยี คณุกมลวรรณชีว่้าผูจ้ดัการทมีทีจ่ะ
ประสบความส�าเร็จจะต้องบริหาร 5 สิ่ง 
ทักษะสังคม เป้าหมาย การท�างานเป็นทีม 
ความพร้อมทางร่างกาย และทรพัยากร ส่วน
ผู้จัดการทีม ต้องสร้างวิสัยทัศน์ ภารกิจ การ
สื่อสาร การวางแผน การประเมินที่ดี มีงบ
ประมาณและทรัพยากร

 หลักการในการพัฒนาของมูลนิธิ คือ
การท�าให้คนเกดิความเตบิโตทางปัญญา “เรา
ให้เบ็ดตกปลาและสอนให้คนตกปลา ไม่ได้
ให้ปลา” การพัฒนาจะส�าเร็จต้องมีขั้นตอน 
survival sufficient sustain ท�าอย่างไรให ้
อยู่รอด พอเพียง และมีความยั่งยื่น ความ 
ผดิพลาดเป็นเรือ่งธรรมดา และควรผดิบ่อยๆ 
เรว็ๆเพือ่ก่อให้เกดิการพฒันาอย่างรวดเรว็ใน
ยุคของการเปลี่ยนแปลง

ผศ.ดร. ธรณ์ ธ�ารงนาวาสวัสดิ์  
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และประชาสัมพันธ์ คณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

คุณสมชัย ส่งวัฒนา   
ประธานบรหิารและผูอ้�านวยการฝ่ายศลิป์ 
บรษัิท แอท แบงคอ็ก จ�ากดั (FLYNOW)   

คุณทิวา ยอร์ค    
Head Coach, Kaidee.com

คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์     
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซีอีโอ อกริฟู้ด จ�ากัด 

คุณกมลวรรณ วงศ์วิลัย      
ผู้จัดการทีม พีทีที ระยอง
บริษัทในกลุ่ม ปตท.  

ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล   
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มลูนธิแิม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชปูถมัภ์  

Management Trend Management Trend

ในฐานะอาจารย์ท่าน
เน้นการสอนใน

สิ่งที่นักเรียนอยากรู	้
ไม่ใช่สอนในสิ่งที่ท่าน
อยากให้นักเรียนรู้

การทำาให้คนเกิดความ
เติบโตทางปัญญา	
“เราให้เบ็ดตกปลา
และสอนให้คนตกปลา	

ไม่ได้ให้ปลา”

เชื่อว่าคนควรหาความ
สุขให้เจอทุกวัน

สุขให้ง่าย	ทุกข์ให้ยาก	
การให้ความรัก	และ
เมตตา	โดยปราศจาก
การให้สติ	และปัญญา	
อาจเป็นการให้ยาพิษ

เทคนิคในการสร้างทีม
ที่ทรงประสิทธิภาพ
ต้องมี	ความเชื่อใจ
การสื่อสารชัดเจน
เป้าหมาย	จัดขบวน
ความรับผิดชอบ

ร่วมกัน

ผู้จัดการทีมที่จะ
ประสบความสำาเร็จจะ
ต้องบริหาร	5	สิ่ง	
ทักษะสังคม	เป้าหมาย	
การทำางานเป็นทีม

ความพร้อมทางร่างกาย	
และทรัพยากร
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TMA Activities TMA Activities

	 สมาคมการจดัการธรุกจิแห่งประเทศไทย	(TMA)	ร่วมกบั	
กระทรวงการต่างประเทศ	จดังานสมัมนา	Global	Business	
Dialogue	ภายใต้คอนเซปต์	Sustainable	Development	Goals	
เพ่ือสร้างความตระหนกัรู	้ความเข้าใจและผลกัดนัให้เกดิความ
ร่วมมอืด้านการพฒันาเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อมบน
พืน้ฐานของการพฒันาอย่างยัง่ยนื	พร้อมทัง้เปิดรบัมมุมองจาก
หน่วยงานต่างๆ	 ถึงโอกาสที่ประเทศไทยจะเดินหน้าสู่ 
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	ถอืเป็นการสร้างโอกาสในการเพิม่
ขดีความสามารถการแข่งขนัของประเทศ	โดยได้รบัเกยีรติจาก
ผูเ้ช่ียวชาญทัง้ไทยและต่างชาตมิาร่วมแบ่งปันประสบการณ์	

Global Business Dialogue:
Sustainable Development
Goals 

Thailand Competitiveness
Conference 2017
	 คุณอภิศักดิ์	 ตันติวรวงศ์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	
ให้เกยีรติเปิดงานสมัมนา	Thailand	Competitiveness	Conference	2017	
ภายใต้หัวข้อ	Reinforcing	the	Foundation	for	Competitiveness			
โดยมีคุณวิสิฐ	ตันติสุนทร	ประธาน		TMA	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	
ให้การต้อนรับ

Trend Talks: The Fin 
Tech Revolution
	 ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์	TMA	จัดกิจกรรม	Trend	Talks	ให้
กับสมาชิก	 TMA	 ได้อัพเดทเรื่องราวต่างๆ	 เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการในโลกยุคปัจจุบัน	โดยเชิญคุณณัฐวุฒิ	อมรวิวัฒน์	ผู้ร่วม
ก่อตั้ง	บริษัท	ทีทูพ	ีจ�ากัด	(T2P)	ผู้พัฒนาเทคโนโลยีและให้บริการ
ด้านฟินเทคและแอฟพลิเคชั่น	 Deep	 Pocket	 (eWallet)	 แชร์
ประสบการณ์ในหัวข้อ	The	Fin	Tech	Revolution		ท�าให้อนาคต
ของวงการธุรกิจในประเทศไทยเปล่ียนไปอย่างไร?	ซึ่งได้รับความ
สนใจจากเหล่าสมาชิกเข้าร่วมรับฟังกว่า	120	ท่าน

โครงการ “สร้างนักบริหารดีและเก่ง”
หลักสูตร Creating Future Great Leaders
	 มูลนิธิยุทธสาร	ณ	นครฯ	ได้ออกแบบหลักสูตร	Creating	Future	Great	Leaders		เพื่อร่วมสนับสนุนเยาวชนไทยใน
สาขาการบริหารจัดการธุรกิจ	ให้สามารถเรียนรู้	ปรับตัว	เข้าสู่โลกธุรกิจยุคใหม่	ตาม	Future	Global	Competency	โดย
เนื้อหาในหลักสูตรจะมี	องค์ประกอบท้ังด้าน	Business	Acumen	และด้าน	Leadership	Essential	ซึ่งได้รับเกียรติจาก
ผู้บริหารและนักธุรกิจระดับแนวหน้าของประเทศร่วมเป็นผู้บรรยาย	เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต	นักศึกษา	ในการก้าวสู่
การเป็นผู้น�าที่มีศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากล

TMA-BCEP:
Making the Next Move.
	 โครงการพิเศษที่มุ่งเพิ่มศักยภาพและขยายความรู้ทางธุรกิจให้
แก่ผู้บริหารระดับต้น		โดยปีนี้จัดภายใต้คอนเซ็ปต์	Making	the	Next	
Move	เน้นการประยุกต์	ต่อยอดจากองค์ความรู้	แนวคิดและไอเดีย
ใหม่ๆ	ผ่านการเรียนรู้ที่เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์	การสร้าง
เครือข่ายระหว่างผู้บริหาร	รวมถึงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับ	โครงการ
นวัตกรรม	Fuel	Automation	System	ณ	บริษัท	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 จากองค์กรที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	(ICT)	และการท�ากิจกรรมกลุ่ม	
โดยวทิยากรผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ด้านนัน้ๆ	
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้น�าความรู้กลับไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
งานให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารยุค
ใหม่ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
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ขอต้อนรับสมาชิกระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2560
 บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จ�ากัด
 บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จ�ากัด
 บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ�ากัด(มหาชน)
 บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จ�ากัด
 บริษัท เนเจอร์ไอเดีย จ�ากัด
 บริษัท เอ็น วาย เค ไลน์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
 บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จ�ากัด
 บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
 บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัท แทร็กซ์ อินเตอร์เทรด จ�ากัด
 บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด มหาชน
 บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์เซอร์วิสเซส จ�ากัด
 บริษัท แฮพส์เบอร์ก จ�ากัด
 บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จ�ากัด
 บริษัท ไทยคาลิ จ�ากัด
 บริษัท ไอเอสเอส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด
 บริษัท คอมฟอร์ม จ�ากัด
 บริษัท คิว อันเตอร์ จ�ากัด
 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัท ดับบลิวเจเทคโนโลยี จ�ากัด

 บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัท ดีทีแซด ฟาซิลิตีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด
 บริษัท ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ จ�ากัด
 บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ากัด
 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัท ที คิว อาร์ จ�ากัด
 บริษัท ที่ปรึกษา เค เอ็ม เอ เอ็น จ�ากัด
 บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
 บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จ�ากัด
 บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ จ�ากัด
 บริษัท ฟลอร่าเวิลดเอ็กซปอร์ต จ�ากัด
 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัท ฟีนิกซิคท์ จ�ากัด
 บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จ�ากัด
 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด(มหาชน)
 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ�ากัด
 บริษัท อัลฟา-ลาวาล (ไทยแลนด์)จ�ากัด
 บริษัท อารีย์ชัย วู้ดเทค จ�ากัด
 ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)

พิเศษ! ต่ออายุ TMA ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

เข้าร่วมสัมมนา
TMA Trend Talk#4
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