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Editor Sawasdee

Thailand Management Association (TMA), established in 1964, 
is a professional body of executives and managers dedicated to 
promoting management excellence in Thailand.  TMA activities 
encompass management development education, consulting 
services, seminars, and international conferences, aiming at 
helping Thai executives and managers stay abreast of the latest 
development in advanced managerial practices.  TMA activities 
also provide networking and knowledge sharing opportunities 
for business people and public policy makers to create a better 
understanding and cooperation in driving management excellence 
of the Thai organizations. By achieving these objectives, TMA 
contributes to improving Thailand’s competitiveness in the 
international arena for long-term success.

อะไรคือ...สิ่งที่ปิดกั้นความคิดของคุณ 

ท่านเคยสงสัยไหมว่า การด�าเนินธุรกิจ ...

...ท�าไมถึงต้องแตกต่าง 

...ท�าไมต้องสร้างใหม่ 

...ท�าไมต้องเปลี่ยนแปลง 

...ท�าไมต้องนั่นท�าไมต้องนี่.....?

 ค�าถามเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นกระแสใน

แวดวงธุรกิจมากขึ้น ไม่ว่าจะท�าอะไรก็ต้องแตกต่าง ถ้าไม่แตกต่างแล้วจะขาย

สินค้าได้อย่างไร จะด�าเนินธุรกิจได้อย่างไร.....เมื่อ “ยุคแตกต่าง” เกิดขึ้นมา 

แต่ความคิดของคนนั้นไม่ปรับเปลี่ยน ทุกอย่างมันก็จะขัดแย้งกัน แล้วจะท�า

อย่างไรให้เกิดความแตกต่าง หรือ ความคิดนอกกรอบ 

 กรอบความคิดของคนเราเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ถูกสะสมมาตั้งแต่เด็กๆ 

ด้วยความเชือ่ วฒันธรรม สงัคม ค�าสอนต่างๆ ชวีติความเป็นอยู ่หล่อหลอม

จนกลายเป็นความเคยชิน หลายคนจึงติดอยู่กับ “กรอบความคิดเดิมๆ” ท�าให้

ไม่กล้าที่จะเสี่ยง กลัวความล้มเหลว รอให้สมบูรณ์แบบก่อนจึงค่อยท�า ฯลฯ 

ประโยคต่างๆ เหล่านี้ คือกับดักที่กั้นขวางความคิดของเราอยู่ หากขจัดออก

จากสมอง และเริ่มต้นด้วยค�าว่า “เราท�าได้”หรือ “มีความเป็นไปได้” จากนั้น

พยายามลงมือท�า หาเป้าหมายที่จะท�าสิ่งนั้น ทดลองทางเลือกต่างๆ แล้ว 

“ลงมอืท�า” จากนัน้ทบทวนแผนว่าสิง่ทีท่�านัน้ใช่หรอืเปล่า หากไม่ใช่พยายามอกี

ครั้ง หาวิธีแก้ไขปัญหาถ้ายังไม่ส�าเร็จ พบปะพูดคุยกับบุคคลอื่นๆ ปรับเปลี่ยน

มุมมองใหม่ๆ เพื่อให้ถึงเป้าหมาย แม้จะไม่สมบูรณ์แบบ แต่เราได้ลงมือแล้ว นี่สิ

ส�าคัญยิ่งกว่า 

 เมือ่เกดิความคดิทีห่ลดุออกจากกรอบเดมิแล้ว ความคดิสร้างสรรค์ 

ก็จะตามมา ความพยายามท�าให้บรรลุเป้าหมาย ความผิดพลาด ท�าให้ได้

ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่มากขึ้น ฉะนั้นองค์กรต่างๆ จะต้องเปิดใจรับฟัง

ความคิดจากพนักงาน ให้ก�าลงัใจและแนวทางในการต่อยอดความคดิ ทีส่�าคัญ

ต้องกล้าที่จะให้พนักงานรู้จักค�าว่า “ผิดพลาด”  

“ความส�าเร็จไม่มีสูตรที่ตายตัว การคิดนอกกรอบ ก็เช่นกัน”

พฤติบัญญัติ

สมาชิกของ TMA ทุกคนพึงใส่ใจเสมอว่า เราควรต้อง

1. ประพฤตตินเปน็พลเมอืงด ีและตอ้งหมัน่ประกอบกรรมดตีอ่สงัคม

2. พึงสังวรณ์อยู่เสมอในความรับผิดชอบต่อสังคมโดยปฏิบัติให้ 

 สอดคล้องกับประโยชน์ของสาธารณชน

3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามตัวบท 

 กฎหมายของแผ่นดิน

4. ด�ารงไว้ซึ่งชื่อเสียง และยึดถือกฎข้อบังคับของ TMA

5. ปฏบิตัใิหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องกจิการ โดยค�านงึถงึขอ้พงึปฏบิตั ิ

 ของการจดัการทีด่ขีอง TMA โดยละเวน้การใชอ้�านาจ หนา้ที ่เพื่อ 

 ผลประโยชน์ส่วนตน

6. ตระหนักถึงศักดิ์ศรี ความเสมอภาคของทุกกลุ่มและบุคคล พึง 

 ละเว้นการปฏิบัติที่มีอคติ

The code of conduct

It is the responsibility of each Thailand Management 

Association member to:

1. Be a good citizen striving always to be a constructive  

 member of society.

2. Be aware of his social responsibility by conforming to the  

 public interest.

3. Recognize a responsibility and a privilege to observe the  

 laws of the land.

4. Conform to the Articles of the Association and uphold the  

 good reputation of the Thailand Management Association.

5. Achieve his organization objectives with regard to Thailand  

 Management Association’s guides to good management  

 practices without using his authority or position for personal  

 gain.

6. Recognize the dignity and equality of all groups and 

 individuals and thus avoid any discriminatory practices.

จัดทำาโดย : ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 
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*ข้อคิดเห็นหรือบทความในวารสารฉบับนี้ เป็นความคิดเห็น 

ส่วนตัวของผู้เขียนซึ่งไม่มีข้อผูกพันกับ TMA แต่อย่างใด

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

TMA Magazine ได้ที่ www.tma.or.th
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ทำ�ม� Talk

ความสุขที่แท้จริง ......ของการเดินทาง 
มีคนบอกว่า... จุดหมายปลายทางของการเดินทาง ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง

แต่ความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงจุดหมายปลายทาง ...

การท�างานก็เช่นกัน ... ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เกิดขึ้นเมื่องานเสร็จ

แต่ความสขุทีแ่ท้เกดิขึน้จากการทีไ่ด้ลงมอืท�า  ได้เหน็ความคบืหน้าของงาน ได้มส่ีวนร่วมในการพฒันาแก้ไขปรบัปรงุ 

จนงานนั้นเสร็จสมบูรณ ์.........

สิง่ทีเ่กดิขึน้มาทัง้หมดแปลความได้ว่า...เรามโีอกาสทีไ่ด้พฒันาและสรรค์สร้างงานของเราในทกุกระบวนการ ทกุขัน้

ตอน และทุกโอกาส

 
เพียงแต่เรามี...
ความพึงพอใจในการท�างานนั้นๆ หรือไม่?

เราไม่ย่อหย่อนต่อการท�างานอย่างต่อเนื่อง

เราเอาใจของเราไปใส่ในทุกรายละเอียดงาน

เราเปิดใจที่จะยอมทดลองวิธีการใหม่ๆ ความคิดใหม่ๆ ในการท�างานนั้นๆ

หากเป็นเช่นนัน้ แปลว่า เราใช้ก�าลงัของธรรม ซึง่ประกอบด้วย ฉนัทะ วริยิะ จติตะ วมิงัสา คอื อทิธบิาท ๔ 

นี่แหละ คือ ค�าสอนที่มีมากว่า ๒,๖๐๐ ปี ทรงชี้ให้ลอง 

“คิดนอกกรอบ”  ในการท�างาน

เขียนโดย คุณกฤษณะ บุญยะชัย
Chief Relationship Officer, TMA
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ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทย: จากเป้าหมายสู่การขับเคลื่อน
แต่สิ่งหนึ่งที่เรายังอาจมองไม่เห็นภาพคือ ความเชื่อมต่อการด�าเนินงานที่เป็นภาพรวม

	 ปัจจบุนั	เรามกัจะได้ยนิการกล่าวถงึ“การยกระดบัขดีความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ”	ว่าเป็นเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการด�าเนินงาน

และโครงการโดยหน่วยงานต่างๆ	ไมว่่าจะเป็นภาครัฐ	เอกชน	รวมถงึภาคประชา

สงัคมอยูเ่สมอๆ	แต่สิง่หนึง่ทีเ่รายงัอาจมองไม่เหน็ภาพคอื	ความเชือ่มต่อของการ

ด�าเนนิงานทีเ่ป็นภาพรวมของประเทศว่ามคีวามสอดคล้องและสนบัสนนุเป้าหมาย

และยุทธศาสตร์หลักของประเทศมากน้อยเพียงใด	และที่ส�าคัญเป้าหมายและ

ยุทธศาสตร์หลักของประเทศคืออะไร

	 เมือ่วนัที	่4	กมุภาพนัธ์	ทีผ่่านมา	TMA	ร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะเลขานุการร่วมของคณะ

อนุกรรมการด้านการจัดการข้อมูลและสื่อสารประชาสัมพันธ์	 ภายใต้คณะ

กรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข ่งขันของประเทศ	(กพข.) 

(National	Competitiveness	Committee	-NCC	)	จงึได้จดัการสมัมนา	Executive	

Forum	on	Competitiveness	เพือ่สร้างความเข้าใจเกีย่วกบัภาพรวมและรายงาน

สถานการณ์ด�าเนินการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ	 

แก่ผูท้ีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน	และร่วมรบัฟังความคดิเหน็และแนวทาง

ในการด�าเนินงานในอนาคตที่จะมีส่วนช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและเสริม

สร้างพลังความร่วมมือให้มีมากยิ่งขึ้น

 การก�าหนดยุทธศาสตร์ประเทศในระยะเวลา 20 ปี เพื่อให้การขับเคลื่อนประเทศมีความ
ชัดเจนและต่อเนื่อง ในขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ยกร่างจะเป็นแผนเพื่อการด�าเนินยุทธศาสตร์ประเทศในช่วง 5 ปีแรก

	 ในการสัมมนาดังกล่าวมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาน�า

เสนอความคืบหน้าและให้มุมมอง	 ได้แก่	 คุณธานินทร์	 ผะเอม	รองเลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 คุณกานต์	 ตระกูลฮุน

ประธานที่ปรึกษากลุ่มจัดการ	 เอสซีจี	 ในฐานะประธานคณะกรรมการสานพลัง

ประชารฐั	กลุม่การยกระดบันวตักรรมและผลติภาพและกลุม่การปรบัแก้กฎหมาย

และกลไกภาครฐัและมส่ีวนร่วมในคณะกรรมการกลุม่อืน่ๆ	อกีหลายกลุม่ด้วยกนั	

คุณเทวินทร ์ 	 วงศ ์ วานิ ช 	 ประธานเจ ้ าหน ้ าที่ บริ หารและกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ	่บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	ในฐานะประธาน	TMA	Center	for	

Competitiveness	และกรรมการในคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ	กลุ่มการ

ปรบัแก้กฎหมายและกลไกภาครฐั	คณุธรีนนัท์	ศรหีงส์	กรรมการผูจ้ดัการธนาคาร

กสกิรไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	ในฐานะรองประธาน	TMA	Center	for	Competitive-

ness	และกรรมการในคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศกลุม่การพฒันาคลสัเตอร์อตุสาหกรรมแห่งอนาคต	และกลุม่การยก

ระดับคุณภาพวิชาชีพ	และคุณอารีย์พันธ์	เจริญสุข	ผู้อ�านวยการกองบริหารการ

เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

	 ในการสัมมนามีการกล่าวถึงการก�าหนดยุทธศาสตร์ประเทศในระยะ

เวลา	20	ปี	 เพื่อให้การขับเคลื่อนประเทศมีความชัดเจนและต่อเนื่อง	 ในขณะที่
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	12	ซึ่งอยู่ระหว่างการยกร่างจะ

เป็นแผนเพื่อการด�าเนินยุทธศาสตร์ประเทศในช่วง	5	ปีแรก	ซึ่งการสร้างความ

สามารถในการแข่งขนัเป็น	1	ใน	6	ยทุธศาสตร์หลกัของประเทศ	โดยคณุธานนิทร์

กล่าวว่า	แผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่12	จะจดัท�าในลกัษณะ	action-oriented	ทีม่กีลไก

การขบัเคลือ่นทีช่ดัเจนมากขึน้	โดยจะต้องมกีารเตรยีมความพร้อมเพือ่การพฒันา

ตามยุทธศาสตร์ทั้งในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	การปรับระบบการศึกษา	

โครงสร้างพื้นฐาน	และด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	เป็นต้น

	 ในภาพรวมของการขบัเคลือ่น	คณุเทวนิทร์กล่าวว่า	ในอดตีทีผ่่านมายงั

มข้ีอจ�ากดัด้านความเข้าใจทีค่ดิว่าการพฒันาเป็นหน้าทีข่องรฐับาล	ในขณะทีภ่าค

ส่วนอื่นๆไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้อง	แต่ขณะนี้การด�าเนินยุทธศาสตร์ประเทศเริ่มเป็น

ระบบและมีความชัดเจนขึ้น	มีการวางน�าระบบ	strategic	management	มาใช	้

โดยมกีารก�าหนดวสิยัทศัน์	เป้าหมาย	ไปจนถงึกลยทุธ์และแผนงาน	ซึง่เมือ่มคีวาม

ชัดเจนจะท�าให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา

ประเทศมองเห็นถึงบทบาทของตนเองที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้น	 ในด้าน

กลไกขบัเคลือ่น	มกีารจดัตัง้คณะกรรมการและกลไกต่างๆ	เพือ่มาขบัเคลือ่นการ

พัฒนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	อาท	ิคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ	(กพข.)	 ที่ท�าหน้าที่ก�าหนดแผนระยะยาวและ

ยุทธศาสตร์หลักในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน	 คณะกรรมการ

ประสานพลังประชารัฐ	12	คณะ	ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ	การด�าเนินการแผนระยะ

สัน้ทีเ่ป็น	quick	win	ในขณะทีส่ภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ	(สปท.)	จะท�าให้

เกิดความเชื่อมโยงของแผนในระยะยาว	
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 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลก�าลัง
ด�าเนินการเกี่ยวกับโครงสร ้างพื้นฐานที่
ส�าคัญต่างๆ เช่น พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยเฉพาะตามแนวชายแดน จะเน้นการ
แลกเปลี่ยนสินค้าเป็นหลัก การส่งเสริมที่
ประเทศไทยมีศักยภาพสูง

เขียนโดย	คุณพรกนก	วิภูษณวรรณ
ผู้อ�านวยการศูนย	์TMA	Center	For	Competitiveness	

	 ปัจจัยหนึ่งที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศในระยะยาว	คือการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	

ท�าให้ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาขับเคลื่อนต่อเนื่องมาแล้ว

หลายปี	 และได้มีการผลักดันมาตรการต่างๆ	 ซึ่งปัจจุบันมีการด�าเนินการแล้ว	

ได้แก่	การให้สทิธปิระโยชน์ในการหกัค่าจ่ายด้านการวจิยัและพฒันาเพิม่จาก	200	

เป็น	300	เปอร์เซ็นต	์การจัดท�าบัญชีนวัตกรรม	มาตรการ	Talent	Mobility	และ

ปัจจุบันยังมีโครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่	(Start	

Up	Voucher)	 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย	

(iTAP)	ที่จะช่วย	SMEs	ยกระดับมาตรฐาน	 	 เป็นต้น	ทั้งนี้	 คุณกานต์กล่าวว่า	

รฐับาลก�าลงัพยายามผลกัดนัการลงทนุด้านวจิยัและพฒันาของประเทศให้เพิม่ขึน้

ถึง	1	 เปอร์เซ็นต์ของ	GDP	 โดยตั้งเป้าหมายให้เป็นการลงทุนจากเอกชนและ

รฐับาลในสดัส่วน	70:30	ซึง่ภาครฐัได้เริม่ปรบัตวัแล้วจงึคาดหวงัว่าภาคเอกชนจะ

เห็นถึงความส�าคัญของการลงทุนในด้านนี้เพิ่มมากขึ้น

	 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	รัฐบาลก�าลังด�าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้น

ฐานที่ส�าคัญต่างๆ	 เช่น	พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 โดยเฉพาะตามแนว

ชายแดน	 จะเน้นการแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นหลัก	 การส่งเสริมในคลัสเตอร์ที่

ประเทศไทยมีศักยภาพสูง	การปรับ	value	chain	 โดยรัฐบาลจะพยายามปรับ	

value	chain	โดยการพจิารณาทัง้ระบบ	และการสนบัสนนุผูป้ระกอบการในเรือ่ง

ต่างๆ	ทัง้ทรพัยากรมนษุย์	ระบบโลจสิตกิส์	การวจิยัและพฒันา	รวมทัง้สร้างร่วมมอื 

กับภาคองค์ความรู้และภาคการวิจัยในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาอย่างเป็น

ระบบ	ในส่วนระบบการจัดสรรงบประมาณก็จะมีการพิจารณาทั้ง	issue-based	

และ	area-based	ทัง้นี	้จะจดัให้มศีนูย์ข้อมลูในจงัหวดัเพือ่ให้ผูร้บัผดิชอบรบัทราบ

ว่ามีการด�าเนินการโครงการอะไรอยู่ในพื้นที่	 เพื่อที่จะไม่ทับซ้อนและสามารถ

พฒันาเรือ่งต่างๆ	ได้อย่างเชือ่มโยงเป็นระบบกบัส่วนกลางและพืน้ทีอ่ืน่	เพือ่ตอบ

โจทย์การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

	 ในเรือ่งความสะดวกในการท�าธรุกจิ	ภาครฐัก�าลงัพฒันาปรบัปรงุระบบ

ตามการประเมนิ	Ease	of	Doing	Business	มกีารตัง้	Key	Performance	Indica-

tor	โดยประเมนิหน่วยงานและผูบ้รหิารระดบัสงู	รวมทัง้ข้าราชการในระดบัต่างๆ	

โดยในระดับหน่วยงานมีการวัดทุก	6	เดือน	โดยในเรื่องนี้	คุณอารีย์พันธ์กล่าวว่า	

กพร.	เป็นหน่วยงานทีม่องเหน็และเข้าใจถงึภาพรวมการพฒันาของภาครฐั	มกีาร

วางแผนการพฒันาและการวดัเป้าหมายทีช่ดัเจน	โดยท�างานร่วมกบัหน่วยงานอืน่ๆ	

เช่น	สภาหอการค้าไทย	สมาคมธนาคารไทย	ซึง่ชีใ้ห้เหน็ว่า	การปรบัปรงุกฎเกณฑ์

และวธิกีารท�างานของภาครฐั	เป็น	Permanent	Agenda	ทีท่กุฝ่ายท�างานร่วมกนั	

นอกจากนี	้ยงัมส่ีวนทีภ่าคเอกชนเสนอไปยงัรฐับาลเพือ่หาวธิกีารพฒันาและปฏริปู

เพือ่ตอบโจทย์	Business	Easing	เพือ่ลดอปุสรรคในด้านต่างๆ	อาท	ิเรือ่งผงัเมอืง	

การยืน่ขอส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	ระยะเวลาการขอ	Work	Permit	

และความซ�า้ซ้อนของการท�างานของหน่วยงานราชการ

	 โดยสรุป	 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมในการสัมมนามีความเห็นว่า	 ปัจจุบัน

รฐับาลเปิดกว้างให้ภาคเอกชนเข้าไปมส่ีวนร่วมมากขึน้	ภาครฐัและเอกชนมคีวาม

เข้าใจซึ่งกันและกันและเห็นความส�าคัญของการพัฒนาขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศมากขึ้น	และเริ่มเกิดการร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะ

เห็นผลได้ชัดเจนขึ้นในระยะอีก	1-2	ปีข้างหน้า	โดยคุณธีรนันท์กล่าวว่า	ขณะนี้

เริม่เหน็ถงึความเปลีย่นแปลงแนวคดิและสือ่สารจาก	opinion-based	เป็น	fact-

based	และมีการท�างานในลักษณะ	execution-based	มากขึ้น
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Enhancing Thailand Competitiveness: 
a transition from goal to moving forward

	 Nowadays	we	often	hear	about	 “National	Competitiveness	

Enhancement”	as	an	aim	or	objective	stated	in	any	implementation	and	

projects,	initiated	by	different	agencies	in	either	public	or	private	sectors,	

and	even	people	sector.	However,	it	remains	unclear	to	what	extent	the	

connection	of	phases	of	implementation	for	the	whole	country	is	relevant	

and	supportive	to	the	national	main	goals	and	strategies.	More	

importantly,	we	still	do	know	exactly	what	are	the	national	main	goals	

and	strategies.

	 On	February	4,	TMA,	in	cooperation	with	Office	of	the	National	

Economic	and	Social	Development	Board	(NESDB)	and	as	the	joint	

secretary	of	Information	Management	and	Public	Relations	Subcommittee	

under	National	Competitiveness	Committee	(NCC),	organized	an	

Executive	Forum	on	Competitiveness	in	order	to	build	an	understanding	

about	the	overall	situation	and	current	implementation	of	the	

competitiveness	development	in	the	key	areas	among	all	stakeholders	

in	both	public	and	private	sectors.	This	forum	also	offered	a	platform	to	

exchange	opinions	and	future	implementing	directions,	which	creates	

the	mutual	understanding	and	strengthens	cooperative	efforts.	

 Key experts from both public and private sectors who presented the latest 
status and shared their views in the forum consisted of Khun Tanin Paem, Deputy 
Secretary General of Office of the National Economic and Social Development Board 
(NESDB)

	 Key	experts	from	both	public	and	private	sectors	who	presented	

the	latest	status	and	shared	their	views	in	the	forum	consisted	of	Khun 

Thanin Paem,	Deputy	Secretary	General	of	Office	of	the	National	

Economic	and	Social	Development	Board	(NESDB);	Khun Kan Trakulhoon, 

Director	and	Chairman	of	SCG	Management	Advisory	Committee,	

Chairman	of	Innovation	and	Productivity	Group,	and	Commission	on	

Law	Amendment	and	Administrative	Process	Group	under	Public-Private	

Steering	Committee,	and	a	member	of	several	other	committees;	Khun 

Tevin Vongvanich,	President	and	Chief	Executive	Officer	of		PTT	Public	

Company	Limited,	Chairman	of	TMA	Center	for	Competitiveness,	and	a	

member	of		Public-Private	Steering	Committee	(Law	Amendment	and	

Administrative	Process	Group);	Khun Teeranun	Srihong,	President	of	

Kasikorn	Bank,	Vice	President	of	TMA	Center	for	Competitiveness,	and	

a	member	of		Public-Private	Steering	Committee	(New	S-Curve	Group,	

and	Competitive	Workforce	Group);	and	Khun Areepan Charoensuk, 

Executive	Director	of	Change	Management	and	Innovation	Development	

Bureau,	Office	of	the	Public	Sector	Development	Commission	(OPDC).	
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In	the	forum,	20	year-term	national	strategies	with	the	objective	to	drive	

Thailand	in	a	clear	and	consistent	direction	were	discussed.	In	the	

meanwhile,	the	12th	National	Economic	and	Social	Development	Plan,	

which	is	under	the	drafting	process	and	also	aimed	to	serve	as	a	blueprint	

for	implementing	the	national	strategies	in	the	first	five	years,	contains	

competitiveness	enhancement	as	one	of	the	six	key	national	strategies.		

In	this	regard,	Khun	Tanin	said	that	the	12th	National	Plan	is	prepared	

by	using	an	action-oriented	method	with	better	driving	mechanisms,	

through	the	preparation	in	such	crucial	areas	as	human	resource	

development,	education,	infrastructure	as	well	as	science	and	technology.	

	 From	the	general	perspective	on	moving	the	country	forward,	

Khun	Tevin	noted	that,	previously,	there	was	some	misunderstanding	

that	national	development	was	the	government’s	job	solely,	without	any	

involvement	from	other	sectors.	These	days,	however,	implementing	the	

national	strategies	is	becoming	more	systematic	and	clearer	through	

the	introduction	of	strategic	management,	coupled	with	creating	visions,	

goals,	strategies	and	working	plans.	Once	the	whole	picture	has	become	

visible,	private	and	people	sectors	as	main	players	in	the	national	

development	will	be	able	to	see	what	kind	of	roles	they	can	take	in	this	

mission.	As	for	driving	mechanisms,	a	number	of	committees	and	

mechanisms	have	been	established	to	drive	the	national	development	

in	both	short	and	long	terms.	Examples	of	such	committees	include	

National	Competitiveness	Committee	(NCC)	which	functions	as	devising	
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Contributed	by:	Pornkanok	Wipusanawan	
Director	of	TMA	Center	for	Competitiveness

long	term	plans	and	key	strategies	in	enhancing	competitiveness.		The	

twelve	Committees	on	Coordinating	Efforts	for	Civil	State,	which	focus	

on	implementing	short	term	plans	or	“quick	win”	while	National	Reform	

Steering	Council		is	designated	to	push	forward	the	connection	of	working	

plans	in	the	long	run.	

	 One	of	the	key	factors	which	are	fundamental	in	developing	

national	competitiveness	in	the	long	term	is	to	foster	science,	technology	

and	innovation.	For	this	reason,	a	committee	for	continuously	driving	

this	key	factor	has	been	established	for	several	years.	New	measures	are	

issued	and	currently	under	implementation	such	as		increasing	benefits	

in	deducting	costs	in	research	and	development	from	200	to	300	percent,	

making	innovation	accounts,	and	the	Talent	Mobility	measure.	More	

recent	initiatives	include	Start	Up	Voucher	for	Innovation	Business.	

Industrial	Technology	Assistant	Program	(iTAP)	which	supports	SMEs	in	

upgrading	standards.	Khun	Kan	added	that	the	government	is	attempting	

to	increase	national	science	and	technology	investments	to	reach	1	

percent	of	GDP,	which	is	aimed	to	be	contributed	by	the	private	sector	

and	the	public	one	at	a	70:30	ratio.	The	government	is	now	adjusting	

themselves	for	this	issue	so	the	private	sector	is	expected	to	realize	the	

importance	and	thus	invest	more	in	this	area.

	 As	for	infrastructure,	the	government	is	working	on	several	key	

infrastructure	areas	such	as	special	economic	zones,	especially	along	

the	borders,	with	an	emphasis	on	exchanges	of	goods.	Other	examples	

include	rendering	support	for	areas	in	which	Thailand	has	high	potential,	

and	an	attempt	to	adjust	the	whole	value	chain	system.	The	government	

will	also	offer	support	for	entrepreneurs	in	such	areas	as	human	resource	

development,	logistic	system,	research	and	development,	and	initiating	

cooperation	with	knowledge	and	research	sectors	in	local	areas	so	as	

to	connect	all	development	activities	systematically.	In	terms	of	budget	

allocation,	consideration	will	be	weighted	on	the	bases	of	both	issue	

and	area.		In	this	regard,	an	information	center	will	be	set	up	in	each	

province	so	that	responsible	agencies	will	be	informed	of	any	ongoing	

projects	in	their	respective	area.	This	will	prevent	redundancy	and	also	

systematically	develop	different	topics	in	connection	with	both	central	

and	other	areas	in	a	better	response	to	national	competitiveness	

enhancement.

	 For	the	ease	of	doing	business,	the	government	is	improving	

the	evaluation	system	for	this	purpose.	Key	Performance	Indicators	(KPI)	

have	been	established	so	as	to	evaluate	government	organizations,	

including	high-level	officers	and	officers	in	every	level.	At	organizational	

level,	evaluation	will	be	conducted	every	six	months.	In	this	connection,	

Khun	Areepan	added	that	OPDC	is	the	organization	that	oversees	and	

understands	the	overall	development	of	the	public	sector.	This	

organization	thus	devises	development	plans	and	measures	to	better	

evaluate	the	goals	through	cooperation	with	such	other	private	

organizaitons	as	Thai	Chamber	of	Commerce	and	Thai	Bankers	

Association.	This	means	that	the	improvement	of	rules	and	regulations,	

including	the	working	method	of	government	has	become	a	permanent	

agenda	which	requires	all	stakeholders	to	work	together.	In	addition,	

there	are	suggestions	given	by	the	private	sector	to	the	government	to	

seek	methods	for	improvement	and	reform	to	better	address	the	issues	

of	business	easing	by	reducing	challenges	in	a	number	of	areas	e.g.		town	

and	country	planning,	approvals	from	Food	and	Drug	Administration	

Thailand	(FDA),	application	periods	of	work	permits,	and	reduction	of	

bureaucracy.

	 In	conclusion,	key	experts	participating	in	the	forum	shared	

their	common	views	that	the	government	is	currently	opening	

opportunities	for	private	sector	to	take	more	roles.	Public	and	private	

sectors	understand	each	other	and	better	see	the	importance	of	the	

national	competitiveness	development.	Drawing	from	this	point,	there	

has	been	more	cooperation	which	will	yield	concrete	results	in	the	next	

year	or	so.	Khun	Teeranun	said	that	conceptual	and	communicative	

changes	have	begun	right	now	from	opinion-based	to	fact-based	methods	

and	the	working	process	is	more	execution-based.



14

We are CSR

ISO 26000 เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่ก�าหนดโดย 
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน
การพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมไทย เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีเป้าหมายร่วมแห่งการพัฒนาที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

	 นับตั้งแต่ความริเริ่มเมื่อ	พ.ศ.	2544	โดยคณะกรรมการด้านนโยบาย

ผู้บริโภค	มาถึงการประชุมภาคีผู้มีส่วนได้เสียในปี	พ.ศ.	2547	จนน�าไปสู่การจัด

ตั้งคณะท�างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	(ISO/WG	SR)	ในปลายปีเดียวกัน	

เพือ่พฒันาเป็นมาตรฐาน	ISO	26000	และใช้เวลาร่างเกอืบ	10	ปี	ก่อนทีจ่ะมกีาร

ประกาศเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศเมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2553

	 ISO	26000	 เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่ก�าหนดโดยองค์การ

ระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน	(International	Organization	for	

Standardization:	ISO)	 เพื่อให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม	

(social	responsibility)	แก่องค์กรทกุประเภททัง้ในประเทศทีพ่ฒันาแล้วและใน

ประเทศก�าลังพัฒนา	ในการสนองตอบความต้องการของสังคมที่ให้ความส�าคัญ

เพิ่มขึ้นกับการประกอบการอย่างรับผิดชอบต่อสังคม	  

	 ซึง่ประกอบด้วยข้อแนะน�าทีใ่ห้หน่วยงานน�าไปปฏบิตัโิดยสมคัรใจ	มใิช่

ข้อก�าหนด	(requirements)	ดังเช่นที่ปรากฏในมาตรฐานการรับรอง	อาทิ	ISO	

9001	หรือ	ISO	14001	ด้วยเหตุนี้	ISO	26000	จึงมิใช่มาตรฐานส�าหรับน�าไปใช้	

หรือน�ามาพัฒนาเป็นข้อก�าหนดอ้างอิงเพื่อการรับรอง	(certification)	

	 โดยมจีดุประสงค์ทีต้่องการเกือ้หนนุองค์กรเข้ามส่ีวนร่วมสูก่ารพฒันา

ที่ยั่งยืน	 มีเจตนาที่จะยุยงส่งเสริมให้องค์กรด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม	

มากกว่าข้อก�าหนดทางกฎหมาย	ด้วยตระหนกัว่า	การปฏบิตัติามกฎหมายถอืเป็น

หน้าที่ขั้นพื้นฐานของกิจการ	และเป็นส่วนที่จ�าเป็นของความรับผิดชอบต่อสังคม

อยู่แล้ว	  

 นอกจากนี้ยังมีความต้องการที่จะส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจเดียวกัน

ในเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคม	และใช้เป็นส่วนเตมิเตม็	มใิช่เพือ่น�าไปใช้ทดแทน

เครื่องมือและความริเริ่มอื่นๆ	ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	  

	 เนื้อหาในมาตรฐาน	ISO	26000	ประกอบด้วย	7	 เรื่องหลัก	(core	

subjects)	ได้แก่	  

	 •	การก�ากับดูแลองค์กร	  

	 •	สิทธิมนุษยชน	  

	 •	การปฏิบัติด้านแรงงาน	  

	 •	สิ่งแวดล้อม	  

	 •	การปฏิบัติด�าเนินงานอย่างเป็นธรรม	  

	 •	ประเด็นด้านผู้บริโภค	  

	 •	การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

ท�าไม จึงต้องสนใจ ISO 26000
	 เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม	เป็นสิ่งที่องค์กรทั่วโลก	รวมถึงผู้มีส่วน

ได้เสียขององค์กรเหล่านั้น	รับรู้ว่ามีความจ�าเป็นและมีประโยชน์	จากการที่ส่งผล

ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 องค์กรเข้ามีส่วนร่วมสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน มีเจตนาที่จะยุยงส่งเสริมให้องค์กร
ด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม มากกว่าข้อ
ก�าหนดทางกฎหมาย ด้วยตระหนักว่า การ
ปฏิบัติตามกฎหมายถือเป็นหน้าที่ขั้นพื้นฐาน
ของกิจการ
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 องค์กรควรพิจารณาศึกษาวิธีการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขั้นพื้นฐานใน 2 เรื่อง 
คือ การยอมรับในบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้เขตอิทธิพลขององค์กร การระบุและ
การร่วมด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ

	 ผลกระทบจากการด�าเนินงานขององค์กรที่มตี่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบ	ได้กลายเปน็ตัวแปรส�าคัญที่บ่งชีถ้ึงสมรรถนะและขีด

ความสามารถทีอ่งค์กรจะด�าเนนิงานได้ต่อเนือ่งอย่างมปีระสทิธผิล	ความตระหนกัทีเ่พิม่ขึน้เหล่านีส้ะท้อนถงึความจ�าเป็นทีจ่ะต้องธ�ารงไว้ซึง่สขุภาวะ

ของระบบนิเวศ	ความเสมอภาคทางสังคม	และการก�ากับดูแลองค์กรที่ดี	ซึ่งจากนี้	ไปทุกๆ	กิจกรรมขององค์กรจ�าต้องค�านึงถึงสิ่งเหล่านี้	ไปพร้อมๆ	

กับการถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

	 ISO	26000	ได้ประมวลข้อแนะน�าเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม	ที่มาจากคณะท�างานซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียจากภาคี

ต่างๆ	มากที่สุดและกว้างขวางที่สุดเท่าที่เคยมีมา	(จาก	99	ประเทศสมาชิกและ	42	องค์กรร่วมท�างาน)	พัฒนาเป็นนิยาม	ประเด็น	และแนวปฏิบัติ

ที่ดีส�าหรับองค์กร	 ในการใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมจากเจตนาที่ด	ี(good	intentions)	 ไปสู่การกระท�าที่ดี	

(good	actions)

จะได้ประโยชน์อะไร จากการน�า ISO 26000 ไปใช้
	 การน�า	ISO	26000	ไปใช้จะช่วยสร้างให้เกดิทัง้การรบัรูแ้ละสมรรถนะการด�าเนนิความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร	รวมทัง้การเสรมิสร้าง

	 •	ความได้เปรียบทางการแข่งขัน

	 •	ชื่อเสียง

	 •	ความสามารถในการดึงดูดและเหนี่ยวรั้งแรงงาน	/	สมาชิก	ลูกค้า	/	ผู้ใช	้ให้คงอยู่กับองค์กร

	 •	การธ�ารงรักษาขวัญก�าลังใจ	ข้อผูกพัน	และผลิตภาพของพนักงาน

	 •	ทัศนะของผู้ลงทุน	เจ้าของ	ผู้บริจาค	ผู้อุปถัมภ์	และแวดวงการเงิน

	 •	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ภาครัฐ	สื่อ	ผู้ส่งมอบ	ผู้ร่วมงาน	ลูกค้า	และชุมชนที่สถานประกอบการตั้งอยู่

จะมีวิธีการน�า ISO 26000 ไปใช้ได้อย่างไร
	 องค์กรควรเริม่จากการพจิารณาคณุลกัษณะของความรบัผดิชอบต่อสงัคมและความสมัพนัธ์กบัการพฒันาทีย่ัง่ยนื	ทบทวนหลกัการความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมส�าหรบัน�าไปด�าเนนิการควบคูก่บัหลกัการเฉพาะในแต่ละเรือ่งหลกัในการวเิคราะห์เรือ่งหลกัและประเดน็ความรบัผดิชอบต่อสงัคม	

รวมถึงการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องและการตอบสนองความคาดหวังนั้น	องค์กรควรพิจารณาศึกษาวิธีการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขั้นพื้นฐาน

ใน	2	เรื่อง	คือ	การยอมรับในบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้เขตอิทธิพลขององค์กร	การระบุและการร่วมด�าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียของ

กจิการเมือ่องค์กรเข้าใจในหลกัการ	สามารถระบเุรือ่งหลกัและประเดน็ความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่นียัส�าคญัและเกีย่วเนือ่งได้แล้ว	องค์กรควรค้นหา

วิธีในการผนวกหรือบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าในกระบวนการตัดสินใจและกิจกรรมทั่วทั้งองค์กร	 

	 ในการประยุกต์ใช้มาตรฐาน	ISO	26000	องค์กรควรค�านึงถึงความหลากหลายที่มีผลมาจากโครงสร้างองค์กร	ประเด็นทางสังคม 

สิ่งแวดล้อม	วัฒนธรรม	การเมือง	และกฎหมาย	รวมทั้งความแตกต่างของเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ	ควบคู่กับความสอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่เป็น

บรรทัดฐานสากล

	 โปรดระลึกว่า	การเข้าสู่วิถีความรับผิดชอบต่อสังคมและการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น	มีเป้าหมายยอดสุดอยู่ที่การสร้างผลได้

สูงสุดในความทุ่มเทขององค์กร	อันน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เขียนโดย	ดร.พิพัฒน	์ยอดพฤติการณ์
ผู้อ�านวยการ	สถาบันไทยพัฒน์
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ดีที่ “ไม่มี” นี่แหละ...สิงคโปร์

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
หรอื AEC ในครัง้นี ้กม็นียัทีต้่องการเพิม่
อ�านาจต่อรองให้กับกลุ่มประเทศนอก
สายตา อย่างภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (อาเซียน) แห่งนี้ด้วยเช่นกัน

...คนจ�านวนไม่น้อยพร�า่บ่นกบัสิง่ที	่“ไม่ม”ี	เพราะรูส้กึ	“ขาด”	และอยาก

เติมให้เต็มอยู่เสมอ

...หลายประเทศพยายามผลกัดนัตนเองให้เป็น	“มหาอ�านาจ”	เพราะรบั

รู้ถึงความ	“ยิ่งใหญ่”	ที่ไม่ว่าใครหน้าไหนต่างต้องเกรงขาม

...การรวมตัวกันเปน็ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน	หรอื	AEC	ในครัง้นี	้ก็

มีนัยที่ต้องการเพิ่มอ�านาจต่อรองให้กับกลุ่มประเทศนอกสายตา	อย่าง

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(อาเซียน)	แห่งนี้ด้วยเช่นกัน
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ทุกการกระท�าล้วนมีเหตุผล	และเหรียญย่อมมี	2	ด้านเสมอ	เฉกเช่นประเทศ	“สิงคโปร์”

	 ประเทศที่ม	ี“ขนาดเล็กที่สุด”	ในอาเซียน	(697	ตารางกิโลเมตร)	หรือประมาณเกาะภูเก็ตของไทย

	 ประเทศที่มี	“จ�านวนประชากรน้อยที่สุดอันดับ	2”	ของอาเซียน	หรือเพียง	5.5	ล้านคน	(รองจากบรูไน)	

	 ประเทศที่	“ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติใด”	นอกจากทรัพยากรมนุษย์

แต่ด้วยความ	“ไม่มี”	หรือมีเพียงน้อยนิดนี้นี่เอง	“สิงคโปร์”	กลับสามารถพัฒนาศักยภาพ	และการแข่งขัน	กระทั่งเป็นผู้น�าในหลายมิติ	และได้รับ

การยอมรับให้เป็นเบอร์	1	ของอาเซียน

	 ประชากร	“รายได้เฉลี่ยต่อปีมากที่สุด”	ในอาเซียน	(และอันดับ	3	ของโลก)	แตะ	2.8	ล้านบาทต่อปี

	 ประเทศที่	“ค่าครองชีพสูงที่สุด”	ในอาเซียน	(และอันดับ	7	ของโลก)

	 ประเทศที	่“คุณภาพชีวิตดีที่สุด”	ในอาเซียน	(และอันดับ	49	ของโลก)

	 ประเทศที่	“ปราศจากการคอร์รัปชั่นที่สุด”	ในอาเซียน	(และอันดับ	8	ของโลก)

	 และบางครั้งก็เป็นเบอร	์1	หรือ	2	ของโลก

	 ประเทศที่	“น่าท�าธุรกิจ”	มากที่สุดในโลก	(1.สิงคโปร์	2.นิวซีแลนด์	3.เดนมาร์ก)	

	 ประเทศที่	“ความปลอดภัยสูงที่สุด-อาชญากรรมน้อยที่สุด”	อันดับ	2	ของโลก	(1.เกาหลีใต้)

	 แม้เหตุจะเกิดจากความ	“ไม่มี”	

	 แต่สิ่งที่หลอมรวมทั้งคนและประเทศ	“สิงคโปร์”	ให้กลายเป็นสิงโตทะเลที่โดดเด่นได้เช่นนี้	ก็เพราะ...

 ประชากร “รายได้เฉลี่ยต่อปีมากที่สุด” ในอาเซียน (และอันดับ 3 ของโลก) แตะ 2.8 ล้าน
บาทต่อปี ประเทศที่ “ค่าครองชีพสูงที่สุด” ในอาเซียน (และอันดับ 7 ของโลก) ประเทศที่ “คุณภาพ
ชีวิตดีที่สุด” ในอาเซียน (และอันดับ 49 ของโลก)
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 - ความเด็ดขาด และมีวิสัยทัศน์ ของผู้น�า “ลี กวน ยู” 
  ลี	กวน	ยู	เปรียบเสมือนผู้น�าเพียงหนึ่งเดียวของสิงคโปร์	ตลอดระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งกว่า	30	ปี	กระบวนการคิด-วางแผน-ลงมือท�า 

	 	 ของเขา	ปั้นแต่งให้สิงคโปร์สามารถสร้างทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด	นั่นคือ	“ทรัพยากรมนุษย์”	ได้ส�าเร็จ

	 	 แต่ใช่ว่าหนทางจะโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป...การปกครองที่เน้นอ�านาจจากส่วนกลาง	ไม่กระจายอ�านาจ	ไม่กระจายทรัพยากร	ไม่ปล่อย 

	 	 ให้มีกลุ่มอ�านาจการเมืองอื่นมีโอกาสต่อรอง	ท�าให้สิงคโปร์กลายเป็นประเทศที่มีช่องว่างรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจน	สูงเป็นอันดับ	1 

	 	 ในอาเซียนเช่นกัน

 - ใช้ “ความกลัว” เป็นแรงผลักดัน
	 	 คนจ�านวนไม่น้อยวาดภาพความส�าเร็จของสิงคโปร์	 ว่าเกิดจากความมีระเบียบวินัยของคนในชาติ	 แต่แท้จริงแล้ว	 อีกด้านหนึ่ง	 กรพนัช	 

	 	 ตั้งเขื่อนขันธ์	อาจารย์คณะศิลปศาสตร	์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ให้แง่คิดที่น่าสนใจว่า	“คนส่วนใหญ่กลัวถูกลงโทษ”	มากกว่า	

	 	 เพราะสิงคโปร์	ขึ้นชื่อเรื่องค่าปรับเล็กๆ	น้อยๆ	ตลอดสองข้างทางทั่วเกาะแห่งนี้	โดยเฉพาะโทษจากการครอบครองยาเสพติด	ที่มีโทษสูงสุด 

	 	 ถงึขัน้แขวนคอประหารชวีติ...แต่ด้วยความกลวัถกูลงโทษ	(หนกั)	นีเ่อง	ได้สะท้อนให้เหน็ความจรงิทีว่่า	การสร้างระเบยีบสงัคมให้ได้ผล	สามารถ 

	 	 ใช	้“ความกลัว”	เข้ามาข่มขู่ได้เช่นกัน

เขียนโดย	ศิรัถยา	อิศรภักดี
เรียบเรียงโดย	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	(TMA)	

    จะดกีว่ามัย้...หากเราเคร่งครดักบัการ
ใช้ชวีติ การท�างาน การท�าธรุกจิ ทีส่�าคญั
คอืเรือ่ง “จรยิธรรม  และ ธรรมาภบิาล” 

ในวันที่ใครต่อใครถามหา “ความยุติธรรม” และ 

“อสิระ” ในการด�าเนนิชวีติ หากคดิให้ต่างไป สิง่เหล่า

นี้มิใช่หรือที่ท�าให้เรา “ละเลย” ระเบียบวินัยบาง

อย่าง จนถึงขั้นส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันของ

ประเทศ 

จะดีกว่ามั้ย...หากเราเคร่งครัดกับการใช้ชีวิต การ

ท�างาน การท�าธุรกิจ ที่ส�าคัญคือเรื่อง “จริยธรรม 

และ ธรรมาภิบาล” ที่แม้จะท�าให้ชีวิตไม่ง่ายอย่างที่

คดิ แต่ผลของการกระท�าเช่นนี ้ในระยะยาวย่อมหอม

หวานกว่าเป็นไหนๆ “สิงคโปร์” นี่ไงต้นแบบความ 

“อดทน”
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 The recent integration of 
ASEAN Economic Community 
( AEC) can happen partly because 
it is aimed to increase negotiation 
power for such lesser countries as 
those in Southeast Asian region 
(ASEAN). 

Advantages of “lack” that create...Singapore

...A	number	of	people	keep	complaining	about	whey	they	“lack”	

because	they	feel	there	is	something	“missing”	in	their	life	and	

thus	always	want	to	feel	fulfilled.

...A	number	of	countries	attempt	to	push	themselves	to	become	

“superpowers”	to	make	the	rest	of	the	world	acknowledge	their	

“great	power”	that	may	make	people	obey.

	...The	recent	integration	of	ASEAN	Economic	Community	(	AEC)	

can	happen	partly	because	it	is	aimed	to	increase	negotiation	

power	for	such	lesser	countries	as	those	in	Southeast	Asian	

region	(ASEAN).	
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Contributed	by		Siratthaya	Isarabhakdi
	Complied	by		Thailand	Management	Association	(TMA)	

Every	action	must	be	taken	for	a	reason	and	there	are	always	two	sides	

of	the	same	coin	as	in	the	case	of“Singapore”:

	 “the	smallest	country”		in	ASEAN	(697	square	kilometers)	 

	 or	about	the	same	size	of	Thailand’s	Phuket	Island;

	 “the	second	smallest	of	population”	in	ASEAN,	or	 

	 approximately	5.5	million	people	(second	after	Brunei);and

	 the	country	with“a	lack	of	resources”,	except	for	human	 

	 resource.

However,	with	such	a	lack	or	scarcity,	“Singapore”	manages	to	develop	

its	potential	and	competitive	edge,	and	therefore	rise	to	the	leading	

position	in	several	dimensions.	Ultimately,	the	country	is	recognized	as	

ASEAN’s	number	one	as	follows:

	 its	population	with	“the	highest	annual	income”	in	ASEAN	 

	 (and	the	world’s	3rd		rank)	reaching	about	2.8	million	baht	 

	 annually;

	 “the	highest	cost	of	living”		in	ASEAN	(and	the	world’s	7th	 

	 rank);

	 “the	best	quality	of	life”		in	ASEAN	(and	the	world’s	49th	 

	 rank);	and

	 “the	least	corruption”		in	ASEAN	(the	world’s	8th	rank).

And	sometimes	Singapore	hits	number	one	or	two	in	the	following	world	

records:

	 “the	world’s	most	business	friendly	environment” 

	 (1.	Singapore	2.	New	Zealand	3.	Denmark);	and

	 “the	world’s	second	safest	country	with	the	lowest	crime”		 

	 (1.	South	Korea).

Even	the	cause	of	these	achievements	is	the	“lack”	....

But	what	merged	“Singapore”	and	its	people	to	become	such	a	prominent	

sea	lion	because...

 - Determination and vision of the  
 leader “Lee Kuan Yew”  
	 Lee	Kuan	Yew	is	more	like	the	one	and	only	leader	of	 

	 Singapore.	During	his	leadership	for	over	three	decades,	he	 

	 applied	the	process	of	thinking-planning-doing	which	 

	 shaped	Singapore	to	successfully	build	the	most	valuable	 

	 resource	or	“human	resource”.

	 The	transition	road	is	not	smooth...the	centralized	 

	 administration	with	no	distribution	of	power	and	resources,		 

	 while	not	allowing	other	political	groups	for	negotiation	at	 

	 all	has	made	Singapore	the	ASEAN	country	with	the	widest	 

	 income	gap	between	the	rich	and	the	poor.

 - Use “fear” as motive
	 Most	people	often	perceive	that	the	success	of	Singapore	is	 

	 a	result	of	the	rule	and	order	of	its	citizens.	 	In	the	 

	 meanwhile,	there	is	another	interesting	view	offered	by	 

	 Kornphanat	Tungkeunkunt	a	lecturer	of	Faculty	of	Liberal	 

	 Arts,	Thammasat	University	that:	“most	people	are	afraid	of	 

	 punishment”,	rather	than	respecting	rule	and	order.

	 Singapore	is	widely	known	for	punishment	–	starting	from	 

	 small	fines	on	the	streets	in	this	island,	especially	punishment	 

	 for	drug	possession	which	can	go	up	to	hanging	execution.... 

	 Such	fear	of	(severe)	punishment	reflects	the	fact	that	an	 

	 efficient	method	to	maintain	rule	and	order	in	society	is	to	 

	 make	use	of	“fear”	as	a	threat.

People these days are looking for “justice” and “freedom” in life. But 

if we think differently, are these concepts making us “disregard” some 

rule and order to the point that it may negatively impacts our national 

competitiveness.

Will it be better to place life, work, business, and importantly “ethics 

and governance” to priority? We may find life not so easy that way, 

but it is worth in the long term as the results will be much more fruitful. 

Let’s take “Singapore” as our role model of “patience”.
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การคิดนอกกรอบในอดีตที่มีคุณค่ามาถึงปัจจุบัน

การพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมไทย เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีเป้าหมายร่วมแห่งการพัฒนาที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

	 ลองคิดดูซิว่า.....	หากยังมีไดโนเสาร์เป็นสัตว์มีชีวิตอยู่ในโลกนี้จนถึง

ปัจจุบัน	คุณคิดว่าสังคมโลกยังจะเหมือนอย่างเช่นปัจจุบันนี้หรือไม	่เพราะการที่

มีวิวัฒนาการสิ่งต่างๆในด้านความเป็นอยู	่ การเดินทาง	การติดต่อสื่อสาร	การ

รักษาพยาบาล	ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ	และอีกหลายประการนั้น	

ก็เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมและความคิดของมนุษย์ทั้งสิ้น	 จึงอาจกล่าวได้ว่า	

ธรรมชาติมีส่วนผลักดัน	 ให้มนุษย์รู้จักคิดน�ามาใช้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ

มนุษยชาติทั้งปวงตามความเหมาะสมตามกาลเวลานั่นเอง		

	 ดังนั้น	การที่ท�าให้สังคมโลกเปลี่ยนแปลงมาจนถึงทุกวันนี	้เป็นผลมา

จากเหตสุ�าคญั	นัน่คอื	ธรรมชาตส่ิวนหนึง่และจากมนษุย์อกีส่วนหนึง่	ส�าหรบัทีม่า

ของความคิดของมนุษย์นั้น	 อาจมีหลายวิธีทั้งเป็นไปตามครรลองของประเพณี

ปกติ	หรือคิดแบบนอกกรอบ

	 การคิดแบบตามครรลอง	อาจท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็น

ค่อยไป	ส่วนการคิดแบบนอกกรอบนั้นอาจรวดเร็ว	 เพราะไม่ต้องกังวลข้อจ�ากัด

ใดๆ	หรือได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างคาดไม่ถึงเลยก็เป็นไปได	้	

	 สมัยนี้มักนิยมพูดถึงการคิดนอกกรอบกันมากขึ้น	 แต่ความคิดเช่นนั้น		

บางทกีอ็าจเปิดเผยได้ตัง้แต่เริม่ต้น	บางทต้ีองรอจงัหวะทีเ่หมาะสม	ไม่เช่นนัน้อาจ

ถกูขดัขวางหรอืถกูห้ามตัง้แต่เริม่คดิกเ็ป็นได้		ทัง้นี	้ต้องขึน้อยูก่บัว่าเป็นความคดิ

ภายใต้การบริหารขององค์กรแบบใด	

	 ลักษณะของความคิดนอกกรอบ		มักจะเริ่มต้นจากค�าถามว่า	“ท�าไม”	

เป็นส�าคัญ		เช่น		

	 -	ท�าไมจึงต้องท�าอย่างนั้น				

	 -	ท�าไมไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่าอีกแล้วหรือ		

		 -	ท�าไมต้องกลัวการเปลี่ยนแปลง		

			 -	ท�าไมยังไม่รีบปรับปรุงใหม่อีกล่ะ		

	 แล้วค�าถามต่อมาคือ	“อย่างไร”	เช่น	จะท�าอย่างไรได้บ้างล่ะ		

	 ความหลากหลายของแนวคิดนอกกรอบที่ปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบัน

นี	้ได้แก่	ความเชือ่ดัง้เดมิของชาวโลกเชือ่กนัว่า	“โลกแบน”	หากเดนิทางไปเรือ่ยๆ	

จะตกโลกได้	แต่ครสิโตเฟอร์	โคลมับสั	ซึง่เป็นนกัท�าแผนที	่นกัส�ารวจ	นกัเดนิเรอื	

และพ่อค้า	มคีวามคดิว่า	“โลกมรีปูทรงกลม”	จงึได้ด�าเนนิการขอการสนนัสนนุอ�า

นวยความพร้อมด้านต่างๆจากพระเจ้าเฟอร์ดินาลที่	5	อาณาจักรคาสตีลในเวลา

นั้น	(ประเทศสเปนปัจจุบัน)	เมื่อปี	ค.ศ.	1492	เพื่อการเดินทางส�ารวจ	จนกระทั่ง

ไปพบหมู่เกาะบาฮามาส	รวมชายฝั่งทะเลแคริบเบียน	และดินแดนอเมริกากลาง		

 การที่ท�าให้สังคมโลกเปลี่ยนแปลงมา
จนถงึทกุวนันี ้เป็นผลมาจากเหตสุ�าคญั นัน่คอื 
ธรรมชาตส่ิวนหนึง่และจากมนษุย์อกีส่วนหนึง่ 
ส�าหรับทีม่าของความคิดของมนษุย์นัน้ อาจมี
หลายวิธีทั้งเป็นไปตามครรลองของประเพณี
ปกติ หรือคิดแบบนอกกรอบ
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แนวคดิเดมิๆนบัแต่ยคุของอรสิโตเตลิ	เชือ่ว่า	“โลกเป็นศนูย์กลางของจกัรวาล”	แต่	กาลเิลโอ	กาลเิลอ	ี(Galileo	Galilei)	ชาวอติาลี	

ซึง่ได้ชือ่ว่าเป็น	“บดิาแห่งดาราศาสตร์สมยัใหม่”	ได้พฒันาเทคนคิของกล้องโทรทรรศน์	สงัเกตการณ์ทางดาราศาสตร์เป็นเวลานาน

หลายเดือนเป็นปีๆ	จนในปี	ค.ศ.	1610ได้เผยแพร่แนวความคิดว่า	“ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล”	จึงเกิดความขัดแย้งกับ

ความเชื่อทางศาสนาจนมีผลให้ถูกจ�ากัดบทบาทการแสดงออกทางความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ของตน	แต่ปัจจุบันความคิดของ 

กาลิเลโอ	ได้เป็นที่ยอมรับทางวิทยาศาสตร์โดยดี	จึงลบล้างความคิดเดิมๆ	ไปได้	และก่อให้เกิดความคิดใหม่ว่า	ต้องแยกความคิด

จากกันระหว่าง	“ปรัชญาทางการศาสนา”	กับ	“การพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์”

	 อย่างความคิดต่อยอด	 เดิมมีความคิดกันว่า	นกซึ่งมีกล้ามเนื้อแข็งแรงน้อยกว่ามนุษย์	 แล้วท�าไมมนุษย์จะบินอย่างนก 

ไม่ได้	จึงได้มีผู้คิดและทดสอบติดปีกแบบอย่างนกกันหลายคนอยู่เหมือนกัน	สุดท้ายไม่ส�าเร็จ	จึงได้มีพี่น้องตระกูลไรต์ชาวอเมริกา

ที่ชื่อว่า	Wilbur	Wright	กับ	Orville	Wright	ได้ร่วมกันคิดต่อยอดจากความคิดเดิมๆ	โดยค�านึงถึงเครื่องยนต์มาเกี่ยวข้อง	จากนั้น

จงึมกีารทดลองทดสอบอยูห่ลายครัง้	มทีัง้ล้มเหลวและประสบความส�าเรจ็บ้างในระดบัเบือ้งต้น	จากนัน้กไ็ด้พฒันาเพิม่ความส�าเรจ็

มากยิ่งขึ้น	จนในปี	ค.ศ.1903	ได้มีการทดลองบินได้นาน	12	วินาที	ระยะทาง	37	เมตร	นับเป็นการบินด้วยเครื่องบินซึ่งหนักกว่า

อากาศ	ที่บังคับควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แบบครั้งแรกของโลก	ต่อมาในปี	ค.ศ.	1904	มีการปรับปรุงจนสามารถบินได้นาน	29	นาที	

ระยะทาง	40	กิโลเมตร	และในปัจจุบันวิทยาศาสตร์การบินของโลกได้พัฒนาไปไกลจนสามารถบินได้เร็วกว่าเสียงอีกทั้งสามารถ

สร้างจรวดไปได้ไกลถึงดวงจันทร	์และดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ	ได้ด้วย

เขียนโดย	ชูเกียรติ		ประทีปทอง	
ที่ปรึกษาอาวุโสการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

“ การคดินอกกรอบเพือ่นวตักรรมทางสงัคม” ถอืเป็นการปฏวิตัคิวามคดิอย่างหนึง่  จงึอาจ
มอีปุสรรคนานาประการ  แต่ภายใต้สภาพของสงัคมทีเ่ป็นกรอบแวดล้อมอยู ่ ถ้ารูจ้กัความเหมาะสม 
และความพอดีในจังหวะที่จะด�าเนินการ

	 อนึ่ง	ดังตัวอย่างข้างต้น	มักหนีไม่พ้นกระบวนการด�าเนินการตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์	หรือตามแบบของ	Deming	

Cycle	คือ	PDCA	กล่าวคือ	เมื่อคิดเป้าหมายผลลัพธ์อย่างไรแล้ว	จะต้องวางแผน	(Plan)	ด�าเนินการ	(Do)	ตรวจสอบ	(Check)	

เกบ็ข้อมลูผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้แล้ว	จากนัน้จะต้องหาทางปรบัปรงุปรบัเปลีย่นวธิกีารด�าเนนิการให้ดขีึน้กว่าเดมิในกรณทีีย่งัไม่บรรลตุาม

เป้าหมาย	ซึ่งขั้นตอนนี้จะเรียกว่า	“Act”	แต่บางคนอาจใช้ค�าว่า	Adjust	แทนค�าว่า	Act	ก็มี

จะเหน็ได้ว่า	หากเป้าหมายของความคดินัน้	หวงัเหน็ผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้

ใหม่เป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์	กล่าวคอื	ถ้าม	ีLateral	Thinking*	

(Thinking	outside	the	box)	=	Creative	Innovation	ย่อมจะมีคน

ส่งเสริมสนับสนุนอยู่เสมอ

	 อย่างไรก็ตาม	ถ้าเป็น	 “การคิดนอกกรอบเพื่อนวัตกรรม

ทางสังคม”	ถือเป็นการปฏิวัติความคิดอย่างหนึ่ง	 จึงอาจมีอุปสรรค

นานาประการ	 แต่ภายใต้สภาพของสังคมที่เป็นกรอบแวดล้อมอยู	่	 

ถ้ารู ้จักความเหมาะสมและความพอดีในจังหวะที่จะด�าเนินการ 

และหาก	 “การคิดนอกกรอบ”	นั้นไม่เป็น	 “การคิดที่นอกคอกนอก

กฎหมายและไร้จริยธรรม”	แรงเสียดทานจะมีน้อย	จึงย่อมสามารถ

ฟันฝ่าอุปสรรคจนบรรลุความส�าเร็จไปได้ในที่สุด			

*Lateral	Thinking:	 ความคิดแปลกใหม่ไปจากเดิม	ปรับมุมมอง 

คิดเหนือความคาดหมาย	คิดในมุมที่ยังไม่มีใครคิด
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ถึงเวลาปรับตัวเพื่อแข่งขัน 
กระแสการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจโลก จากยุคอุตสาหกรรมหนัก ในช่วงปี 90
ธุรกิจเอสเอ็มอี ในยุคนี้ ที่จะต้องรู้จักปรับตัว ให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมการแข่งขัน รูปแบบใหม่ 

	 เราก�าลงัยนือยูท่่ามกลางกระแสการเปลีย่นผ่านของเศรษฐกจิโลก	จาก

ยุคอุตสาหกรรมหนัก	 ในช่วงป	ี ‘90	มาเป็นเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นตัวขับเคลื่อนสินค้า	และ	บริการรูปแบบใหม่

	 ตามข้อมูลของ	สภาอุตสาหกรรมของประเทศไทย	ระบุว่า	อีกไม่เกิน	

20	ปี	 ข้างหน้า	 โลกของเราจะเข้าสู่ช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่	4	อย่าง 

เตม็ตวัซึ่งยุคดังกล่าว	 เป็นยุคที่มีการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต	มาใช ้

ในกระบวนการผลิตสินค้า	 และจะเป็นยุคที่สามารถผลิตสินค้าตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าเฉพาะบุคคลได้

	 จงึไม่แปลกใจเลยว่าในยคุเปลีย่นผ่านเช่นในปัจจบุนั	การประกอบธรุกจิ	

จะมีความซับซ้อนมากขึ้น	ทั้งในแง่ของคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น	จากธุรกิจเกิดใหม่ที่ผุดขึ้น

มาเป็นดอกเห็ด	ในแง่การผลิตสินค้าที่จะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า

มากขึน้	ขณะเดยีวกนัวธิกีารท�าตลาด	กม็กีารเปลีย่นแปลงไป	ใช้แค่	การจดัอเีวนท์	

โฆษณา	และโปรโมชั่น	นั้นก็ไม่เพียงพอส�าหรับการแข่งขันธุรกิจในยุคนี้		

	 นีถ่อืเป็นความท้าทายของธรุกจิเอสเอม็อ	ีในยคุนี	้ทีจ่ะต้องรูจ้กัปรบัตวั	

ให้อยูร่อดในสภาพแวดล้อมการแข่งขนัรปูแบบใหม่	เพราะถ้าไม่ปรบัตวั	กจ็ะต้อง

ปิดตัว	หรือถูกทิ้งไว้ข้างหลังได	้ 	และอะไรบ้างที่เอสเอ็มอีควรจะต้องเตรียมตัว	

เพื่อรับมือกับเกมธุรกิจยุคดิจิทัล	

ลดขนาดองค์กร และใช้เอาท์ซอร์ส
	 ในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่	 ความรวดเร็วและคล่องตัวเป็นสิ่งส�าคัญใน

การแข่งขัน	 ดังนั้นขนาดองค์กรไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป	ธุรกิจควรจะมีการ

จัดการขนาดขององค์กรให้มีความเหมาะสม	ให้โฟกัสเฉพาะแผนกที่จ�าเป็น	และ

มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันเท่านั้น	 ส่วนงานที่เป็นรูปแบบรูทีน	

หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	ที่ไม่ได้อยู่ในแกนหลักของธุรกิจ	 ก็ควรหันไป 

พึ่งกับ	 ผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือที่เรียกกันว่ากลุ่มเอาท์ซอร์ส	 การด�าเนินการ 

ดังกล่าว	จะช่วยในการควบคุมต้นทุนและลดปัญหาในระยะยาว	และในปัจจุบัน	

ก็มีธุรกิจเอาท์ซอร์สหลากหลายประเภทให้เลือกใช้บริการ	ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบ

ประจ�า	หรือเป็นสัญญาชั่วครั้งชั่วคราว

ใช้สื่อโซเซียลมีเดียให้เป็นประโยชน์
	 อย่างที่ทราบกันดี	สื่อโซเซียลเน็ตเวิร์คไม่ว่าจะเป็น	เฟซบุ๊ค	ทวิตเตอร์	

อินสตราแกรม	รวมถึง	 ไลน์	 มีอิทธิพลสูงมาก	 โดยเฉพาะในแง่ของการสร้าง 

การรับรู้ของแบรนด	์และตัวสินค้า	 เพราะมีผู้คนที่เชื่อมโยงอยู่ในระบบดังกล่าว	

หลายพันล้านคน	 เอาแค่เฟซบุ๊คเว็บเดียว	ก็มีผู้ใช้งานแล้วกว่า	1.54	พันล้านคน	

และจากผลวจิยัของ	Deloitte	LLP	ระบวุ่า	เฟซบุก๊	มบีทบาทส�าคญัในการกระตุน้ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ	โดยในปี	2014	คิดเป็นมูลค่าสูงถึง	2.27	แสนล้านเหรียญ

สหรัฐฯ	และก่อให้เกิดการจ้างงานทั่วโลก	4.5	ล้านราย

	 ขณะที	่อนิสตราแกรม	หรอื	ไอจ	ีกเ็ป็นโอกาสให้สามารถเป็นหน้าร้าน

ออนไลน์	แบบไม่มีค่าใช้จ่าย	ซึ่งสามารถสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ	กลับมาได้	ไม่พอ	

ทางด้านไลน์	แอพ	แชตยอดฮติของคนไทย	กเ็ตรยีมปล่อยฟีเจอร์ใหม่ๆ	ช่วยเหลอื	

เอสเอ็มอี	 ในเรื่องการหาลูกค้าและยอดขาย	 โดยเฉพาะฟีเจอร์อย่าง	Pay	by	

Official	Account	อีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่ที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจเปิดการขายสินค้า

ผ่านหน้า	Official	Account	ของตนเองได้ทันที	รวมทั้งยังม	ีLINE	GIFTSHOP	

บริการส่งของขวัญรูปแบบใหม่ให้เพื่อนผ่าน	LINE	รวมถึงบริการการเงิน	อย่าง	

LINE	Pay	ด้วย	ซึ่งทั้งหมดตอบโจทย์ความต้องการของเอสเอ็มอี	ดังนั้นสื่อสังคม

ออนไลน์จึงมีบทบาทมากกว่าไลค์แชร์และคอมเมนต์

ลดขนาดองค์กร และใช้เอาท์ซอร์ส

ใช้สื่อโซเซียลมีเดียให้เป็นประโยชน์

เพิ่มช่องทางการขาย

ใส่นวัตกรรมให้กับตัวสินค้า

โฟกัสลูกค้าให้ชัด
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โฟกัสลูกค้าให้ชัด
	 จากเทคโนโลยกีารสือ่สารสมยัใหม่	ท�าให้สามารถเข้าถงึกลุม่คน	หรอื	

ลกูค้าเป็นวงกว้าง	ท�าให้ช่วยลดต้นทนุในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์	แต่เนือ่งจาก

ในยุคนี้มีผู้ประกอบการหน้าใหม่เกิดใหม่เป็นจ�านวนมาก	ส่งผลต่อการแข่งขันที่

สูงขึน้ตามไปด้วย	ดงันัน้ผูป้ระกอบการหรอืเอสเอม็อ	ีควรจะโฟกสักลุม่ลกูค้าตวัเอง 

ให้ชดั	และขายสนิค้าทีต่วัเองเชีย่วชาญและเชงิลกึ	ไม่ควรขายสนิค้าสะเปะสะปะ	

เพราะมันไม่สามารถจะโฟกัสอะไรได้		

	 ทีส่�าคญัตลาดยคุปัจจบุนั	ลกูค้าให้ความส�าคญัของคณุค่าสนิค้า	(Value)	

ดงันัน้การผลติจ�านวนมากๆ	(Volume)	จะไม่สามารถแข่งขนัได้	เพราะในยคุการ

ค้าเสร	ีเราสามารถเจอสนิค้าชนดิเดยีวกนัทีข่ายถกูกว่าได้	ดงันัน้เอสเอม็อ	ีทุกท่าน

จะต้องโฟกัสให้ชัดว่าจะขายอะไร	ขายให้ใคร	จากนั้นต้องยกระดับตัวเองให้เก่ง

และดีกว่าคู่แข่งให้ได้

เพิ่มช่องทางการขาย
	 ข้อมลูจาก	ไลน์ประเทศไทย	เปิดเผยว่าไทยก�าลงัก้าวสูก่ารเป็นประเทศ

ทีโ่ทรศพัท์มอืถอืมคีวามส�าคญัเป็นอนัดบัแรก	(โมบาย	เฟิร์ส)	ประเมนิจากปี	2558	

มผีูใ้ช้โมบายอนิเทอร์เนต็	40	ล้านราย	ปีนีม้คีาดว่าจะแตะ	50	ล้านราย	และคนไทย	

ยังใช้เวลากับสมาร์ทโฟนเฉลี่ยสูงถึง	5.7	 ชั่วโมงต่อวัน	 จึงไม่แปลกใจเลยว่า 

สมาร์ทโฟนจะเป็นช่องทางการขายที่ทรงพลังที่สุดในอนาคตอันใกล้นี	้โดยตลาด

ค้าขายออนไลน์ผ่านมือถือ	(เอ็มคอมเมิร์ส)	จะเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี	

หลีกเลี่ยงไม่ได	้จะต้องมีผลต่อธุรกิจไม่มากก็น้อย	ดังนั้นทางที่ดีควรเตรียมปรับ

ตวัและเพิม่ช่องทางการขายให้เข้ากบัไลฟ์สไตล์ของคนยคุต่อไป	ซึง่เชือ่ว่า	จะช่วย

สร้างยอดขายได้ไม่มากก็น้อย	

ใส่นวัตกรรมให้กับตัวสินค้า
	 เรือ่งการพฒันาสนิค้าจรงิๆ	เป็นเรือ่งที่	เอสเอม็อี	ควรจะต้องให้ความ

ส�าคัญเป็นอันดับต้นๆ	อยู่แล้วถ้าหากอยากจะแข่งขันได	้ซึ่งตรงนี้อยากจะย�้าอีก

เขียนโดย	คุณลลิตเทพ	ทรัพย์เมือง	
เรียบเรียงโดย	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	

ซกัครัง้ว่า	เรือ่งนีม้คีวามจ�าเป็น	แต่ค�าว่า	นวตักรรม	ไม่ได้หมายรวมเฉพาะสนิค้า

เท่านัน้	แต่ยงัหมายรวมถงึ	การท�าแพคเกจจิง้	หรอืแม้กระทัง่นวตักรรมการตลาด	

ซึง่ถ้าสามารถสร้างกมิมคิใหม่ๆ	ทีแ่ตกต่างได้	หรอืสร้างคณุค่าให้กบัสนิค้าเพิม่ขึน้	

เชือ่ได้เลยว่าเอสเอม็อทีกุท่าน	จะมคีวามสขุกบัผลประกอบการทีด่ขีึน้อย่างแน่นอน

	 ทั้ง	5	ข้อที่กล่าวมานี้	แม้ไม่ใช่สูตรส�าเร็จที่จะสร้างผลประกอบการที่

ดีเปรี้ยงปร้าง	แต่ถ้าปรับตัวตามสูตรนี	้ อย่างน้อยก็เชื่อแน่ว่าธุรกิจของพวกท่าน

ก็จะยังคงอยู ่ในตลาดและแข่งขันได้	 ไม่ถูกกลืนไปกับกระแสธารของการ

เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลอย่างแน่นอน

 การพัฒนาสินค้า จริงๆ เป็นเรื่องที่  
เอสเอม็อ ีควรจะต้องให้ความส�าคญัเป็นอนัดบั
ต้นๆ ถ้าหากอยากจะแข่งขนัได้ ไม่ได้หมายรวม
เฉพาะสนิค้าเท่านัน้ แต่ยงัหมายรวมถงึ การท�า
แพคเกจจิ้ง หรือ แม้กระทั่งนวัตกรรมการ
ตลาด ซึ่ งถ ้าสามารถสร ้างกิมมิคใหม ่ๆ  
ที่แตกต่างได้ เอสเอ็มอี ทุกท่าน จะมีความสุข
กับผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน



26

Management Trend

TMA Day 2016: Leading in a diverse world
ผู้น�าในโลกแห่งความหลากหลาย
เราต่างก�าลังเดินเข้าสู่ยุคแห่งความหลากหลาย (diversity) ที่ดาหน้าพุ่งชนเราไม่หยุดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

	 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	(TMA)	หยิบเอาประเด็น

ความหลากหลาย	ภายใต้หัวข้อสัมมนา	“TMA	Day	2016	:	การเป็นผู้น�าในโลก

แห่งความหลากหลาย	(Leading	in	a	diverse	world)”	มาเป็นวิตามินรวมให้

สมองต้อนรับศักราชใหม่ปี	2559	ปีลิงไวว่อง	ตื่นรู	้และต้องพร้อมรับมือในทุก

สถานการณ์

 ส�าหรับองค์กรแล้ว ความหลากหลาย
เป็นอีกโจทย์ความท้าทาย ที่มาพร้อมกับ 
โอกาสใหม่ๆ ถ้าจับถูกจุด

Mr.Rajeev	Peshawaria	CEO
Iclif	Leadership	&	Governance	Centre,	Malaysia

The intelligence of Diversity
		 คุณวิสิฐ	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	(TMA)	

มองว่า	ความหลากหลายมอียูใ่นทกุองค์กร	ขึน้กบัความเหมาะสม	และ

ความสามารถของคนท�างานเป็นตวัตัง้	องค์กรในประเทศไทยส่วนใหญ่

เปิดกว้าง	ยอมรับความหลากหลายของคนท�างาน	ทั้งเพศสภาพ	 เชื้อ

ชาติ	ศาสนา	และช่องว่างระหว่างวัย	โดยไม่เลือกชายหญิง	ในฐานะผู้

บริหารควรให้ความส�าคัญ	ยอมรับการเป็นอยู่	 ท่ามกลางความหลาก

หลาย	เน้นสร้างสมดุลเพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรสูงสุด

		 ขณะที่	คุณบุปผาวดี	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	(ไทย)	

กล่าวว่า	 ในฐานะบริษัทข้ามชาติ	 ธนาคารเปิดกว้างกับประเด็นความ

หลากหลายมานานแล้ว	สร้างคนให้เรียนรู้	 ยอมรับ	และอยู่กับความ

หลากหลายในทุกวันท�างาน	 เป็นเรื่องของการเริ่มต้นที่จะเคารพผู้อื่น	

และสุดท้ายการเติบโตก้าวหน้าในงาน	ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ	

Leading Through the new 
normal with Strategic 
Diversity and Inclusion

	 ศูนย์พัฒนาผู้น�า	Mr.Rajeev	ICLIF	มาเลเซีย	

กล่าวว่า	มีบริษัทจ�านวนไม่น้อยที่ประสบความส�าเร็จในทุก

ไม่ใช่เพศสภาพ	เชื้อชาติ	หรือช่องว่างระหว่างวัยบริษัทที่ปรึกษาคุณวิไลพร	ไพร้

ซวอเตอร์เฮาส์	 คูเปอร์ส	กล่าวว่า	ความหลากหลายเป็นประเด็นที่ผู้บริหารต้อง

สร้างความตระหนกั	ในบรษิทัเองมกีารโปรโมทต�าแหน่ง	Chief	Diversity	Officer	

เพื่อสร้างความเชื่อมโยง	และเข้าถึงคนท�างานที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก	รวมถึงสร้าง

ความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นทั้งกับชายหญิง	และกลุ่มเพศสภาพ

•	คุณวิไลพร	ทวีลาภพันทอง	หุ้นส่วน	บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์	คูเปอร์ส	จ�ากัด
•	คุณวิสิฐ	ตันติสุนทร	ประธาน	TMA

วนันีจ้ากความหลากหลาย	บางคนเรยีนไม่จบกย็งัอตุส่าห์ประสบความส�าเรจ็	อย่าง

เช่น	บิล	เกตต	์สตีฟ	จ็อบ	และมาร์ค	ซัคเคอร์เบิร์ก	กุญแจส�าคัญคือ	ช่วงวัย	และ	

ความหลากหลาย	ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว	ขณะเดียวกัน	ความเป็นผู้น�ามีอยู่ใน

ทุกเพศ	สิ่งส�าคัญคือ	พัฒนาได้ไหม	ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญกว่าการเกิดมาเป็นรักร่วม

เพศ	(LGBT)	หรือมีช่องว่างระหว่างวัย
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Reality Check: Fact or Fiction
	 Mr.	Hester,	McThai	บอกว่า	แมคโดนัลด์เป็นธุรกิจที่มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในราว	50-60%	แต่ความแตกต่าง

หลากหลายไม่ได้เป็นอุปสรรคส�าหรับความก้าวหน้าในชีวิต	 เพราะบริษัทให้ความส�าคัญกับความสามารถในงาน	ภายใต้

วฒันธรรมการท�างานหนกัแต่ไม่ละทิง้ความสนกุ	บรษิทัเป็นองค์กรยคุใหม่ทีเ่ปิดกว้าง	และมมีมุมองทีเ่ข้าใจในความแตกต่าง

ของผู้คน	เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

Embracing our  Differences

  บรษิทัให้ความส�าคญักบัผูห้ญงิได้เตบิโต
ก้าวหน้าในที่ท�างาน เพื่อเพิ่มโอกาสและความ
เท่าเทยีมกบัผูช้าย รวมถงึเปิดทางให้กลุม่คนรกั
ร่วมเพศได้เปิดเผยตวัตนในทีท่�างาน และท�างาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข

	 ดร.นิรมล	 ไอบีเอ็ม	 บอกว่าบริษัทให้ความส�าคัญกับ 

ผู้หญิงได้เติบโตก้าวหน้าในที่ท�างาน	เพื่อเพิ่มโอกาสและความเท่า

เทยีมกบัผูช้าย	รวมถงึเปิดทางให้กลุม่คนรกัร่วมเพศได้เปิดเผยตวั

ตนในที่ท�างาน	และท�างานร่วมกันอย่างมีความสุข	ตามวิถีทางที่

เปลี่ยนไปของโลก	ภายใต้กุญแจส�าคัญของไอบีเอ็มคือ	diversity	

of	thought	and	innovation

	 ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์	 ดร.วันด	ี 

เอสพซีจี	ีกล่าวว่า	หลกัการท�างานของบรษิทั	จะไม่มอง

เรื่องเพศ	 วัยและเชื้อชาติ	 ว่าเป็นความแตกต่าง 

มันเป็นเรื่องของการก้าวข้ามไปหาสิ่งที่ดีกว่าคือ	

การมุง่เน้นสร้างแรงบนัดาลใจท่ามกลางความแตก

ต่างหลากหลาย	ภายใต้กรอบปฏบิตัทิีว่่าด้วย	ความเชือ่	

ศรัทธา	การวางแผน	การลงมือท�าและการมุ่งสู่

ความส�าเร็จ

	 คุณอรนุช	กลุ่มทิสโก้	กล่าวว่า	ถ้าผู้น�า

ปล่อยให้คนกลุม่หนึง่ครอบง�าองค์กร	เราจะมองไม่

เห็นความต่างของพนักงานที่มีความหลากหลาย	

ทั้งๆ	ที่แนวคิดจากสังคมที่หลากหลาย	มีประโยชน์

กับองค์กรมากกว่า	 ถ้ารู ้จักบริหารจัดการให้ดีๆ	

เพราะขณะที่กลุ่มครอบง�าเลือกที่จะครอบง�าทุก

อย่าง	จะเกิดประโยชน์กับองค์กรแค่ทางเดียว	แต่

องค์กรจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากความหลาก

หลายที่มี

		 ขณะที่	ธุรกิจโฆษณา	คุณดลชัย	แบรนด์ซเคพ	กล่าวว่า	การสร้าง

แบรนด์ในยุคดิจิทัล	 เปลี่ยนรูปไปมากจากสิบปีที่แล้ว	 แนวโน้มที่ส�าคัญคือ	 

การสร้างแบรนด์ด้วยการท�าให้พนักงานรักองค์กร	และท�าให้ลูกค้า

รักสินค้า	มากกว่ามานั่งหลับหูหลับตาโฆษณาชวนเชื่อสรรพคุณขั้นเทพของ 

ตัวเอง	แบรนด์ยุคใหม่ต้องติดดิน	จับต้องได	้ และมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น	

ถึงจะสามารถสร้างคุณค่าในใจพนักงานและในใจลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

ดร.นิรมล	จินดานุวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท	ไอบีเอ็ม	ประเทศไทย	จ�ากัด

•	Mr.	Hester	Chew,	Chairman	of	Executive	Committee	&	Chief	Executive	McThai	Co.,	Ltd.
•	ดร.วันดี	กุญชรยาคง	จุลเจริญ	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	เอสพีซีจ	ีจ�ากัด	(มหาชน)	
•	คุณอรนุช	อภิศักดิ์ศิริกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก	้บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเซียล	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
•	Mr.	Arnaud	Bialecki	,	Country	Manager	–	Healthcare,	Education	and	Corporate	Services,	Sodexo	Thailand
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Balancing Personal and  Professional Life
  ธรุกจิทีป่รกึษาทางด้านการเงนิ	คณุปรารถนา	บตูคิ	คอนซลัติง้	กรุป๊	กล่าว

ว่า	การท�าชวีติให้สมดลุทัง้งานและชวีติส่วนตวั	ต้องมตีวัช่วย	และท�างานแบบมอือาชพี	

ภายใต้หลักการท�างาน	3	อย่างคือ	1.	ต้องท�างานหนักก่อนถึงจะสามารถท�างานได้

แบบชาญฉลาด	2.	ต้องรูห้ลกัด�าเนนิชวีติในการท�างาน	เพราะทกุคนต่างกม็เีวลาแต่ละ

คุณอรนุช	เลิศสุวรรณกิจ
ผู้ร่วมก่อตั้ง	และกองบรรณาธิการ

บริษัท	Techsauce	และ	Thumbsup	Media

คุณปรารถนา	มงคลกุล
ประธานกรรมการ

บริษัท	บูติค	คอนซัลติ้ง	กรุ๊ป	จ�ากัด

Millennial Impact on Future Workforces
		 ธรุกจิสตาร์ทอพั	คณุอรนชุ	เทคซอร์ซ	กล่าวว่า	ในขณะทีค่นเจนเอก็ซ์เลอืก

สร้างสมดุลให้ชีวิตทั้งการท�างานและการใช้ชีวิต	คนเจนวายก็เลือกที่จะให้การท�างาน

และชวีติมากองรวมกนั	เราอยูใ่นสงัคมทีค่นรุน่ใหม่ผนัตวัเองมาเป็นผูป้ระกอบการมากขึน้	

เพราะอนิเทอร์เนต็ท�าให้การเริม่ธรุกจิเป็นเรือ่งง่าย	ผลวจิยัพบว่า	70%	ของคนรุน่ใหม่

อยากเป็นผู้ประกอบการ	ดังนั้นองค์กรต้องไปขบคิดว่า	จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลง	

และสร้างประโยชน์ให้เกดิสงูสดุอย่างไร	เพือ่ดงึคนท�างานรุน่ใหม่ให้อยากท�างานบรษิทั

ช่วงชีวิตด้วยกันทั้งนั้น	และ	3.	หมั่นถามตัวเองทุก	10	ปี	อยากเป็นอะไรในล�าดับถัดไป	ถึงจุดหนึ่งเมื่อหาเงินได้เพียงพอแล้ว	

ต้องมีแรงบันดาลใจให้สังคม

       ดังนั้นองค์กรต้องไปขบคิด 
ว่า จะรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง 
และสร้างประโยชน์ให้เกิดสูงสุด
อย่างไร เพือ่ดงึคนท�างานรุน่ใหม่
ให้อยากท�างานบริษัท

การท�าชีวิตให้สมดุลทั้งงานและ
ชีวิตส่วนตัว ต้องมีตัวช่วย และ
ท�างานแบบมืออาชีพ ภายใต้
หลักการท�างาน 3 อย่างคือ 
1. ต้องท�างานหนกัก่อน 2. ต้องรู้
หลักด�าเนินชีวิตในการท�างาน 
3. หมัน่ถามตวัเองทกุ 10 ปี
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Through Diversity and Inclusive Lens
  ธุรกิจซุปไก	่ดร.ลักขณา	เซเรบอส	กล่าวว่า	หลักการท�างาน

ให้ส�าเร็จ	ต้องผสมผสานความแตกต่างระหว่างช่วงวัย	เพราะคนแต่ละ

ช่วงต่างมนีสิยัใจคอไม่เหมอืนกนั	จงึต้องเข้าใจในแต่ละวฒันธรรม	และ

ความหลากหลายของคนท�างาน	ในฐานะผูน้�าต้องสร้างคนทีต่่างกนัให้มี

ทักษะ	มีความเก่ง	เพื่อเป็นก�าลังให้องค์กร	ด้วยการสร้างศรัทธาให้คน

อยากเดินตาม	เมื่อคนมีศรัทธาต่อผู้น�าต่อองค์กร	จะไม่ไปหางานใหม่

Embracing Cultural Differences to 
Drive Innovation
	 คุณสิทธิเดช	ดูปองท์	 กล่าวว่า	 บริษัทชื่นชมในความต่าง	

เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	 การมีความหลาก

หลายอย่างเดียว	 ไม่เกิดประโยชน์กับองค์กร	หน้าที่ผู้น�าจะต้องสร้าง

วฒันธรรมทีเ่ปิดกว้าง	และหลอมรวมความหลากหลายเข้ามา	เพือ่สร้าง

องค์กรให้เข้มแข็ง

ดร.ลักขณา	ลีละยุทธโยธิน
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท	เซเรบอส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

คุณสิทธิเดช	ศรีประเทศ
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท	ดูปองท์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

 การมีความหลากหลาย
อย่างเดียว ไม่เกิดประโยชน์กับ
องค์กร หน้าที่ผู้น�าจะต้องสร้าง
วฒันธรรมทีเ่ปิดกว้าง และหลอม
รวมความหลากหลายเข้ามา 
เพื่อสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง

 หลกัการท�างานให้ส�าเรจ็ 
ต้องผสมผสานความแตกต่าง
ระหว่างช่วงวัย เพราะคนแต่ละ
ช่วงต่างมีนิสัยใจคอไม่เหมือน
กั น  จึ ง ต ้ อ ง เ ข ้ า ใ จ ใ น แ ต ่ ล ะ
วัฒนธรรม และความหลาก
หลายของคนท�างาน 
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CSR and Workforce Dynamics
 ธุรกิจยา	คุณวิริยะ	แกล็กโซสมิทไคล์น	(ประเทศไทย)	

กล่าวว่า	ทุกองค์กรล้วนมีการเปลี่ยนแปลง	 	 เราอยู่ในยุคที่คนรุ่น

ใหม่เข้ามามส่ีวนร่วมในความส�าเรจ็องค์กรมากขึน้	บรษิทัจงึเน้นการ

ท�ากิจกรรมเพื่อสร้างความส�าเร็จร่วมกันระหว่างคนรุ่นใหม่	สังคม	

และองค์กร	 โดยมุ่งลดความเหลื่อมล�า้	 สร้างความเท่าเทียม	และ

ท�าให้ธรุกจิยาเป็นส่วนหนึง่ของสงัคม	สร้างคณุภาพชวีติทีด่ผ่ีานการ

จ�าหน่ายยาในราคาที่เข้าถึงได้

	 คุณพรพิมล	กลุ่มเอสซีจี	กล่าวว่า	ตลอด	10	ปีที่ผ่านมา	

กลุม่เอสซจีมีุง่สร้างความยัง่ยนืกบัชมุชน	ผ่านกจิกรรมสร้างฝายทีม่ี

มากกว่า	7	หมืน่ฝายในขณะนี	้โดยหลกัการท�างานจะเน้นการมส่ีวน

ร่วมกับคนรุ่นใหม่และคนในชุมชน	มากกว่าการใช้จ่ายงบประมาณ

•	คณุวริยิะ	จงไพศาล	
	 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	
	 บรษิทั	แกลก็โซสมิทไคล์น	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	คุณพรพิมล	มฤคทัต	
	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการอาวุโสส�านักงาน	สื่อสาร	องค์กร	กลุ่มเอสซีจี

   คุณกฤตธี สนุก ออนไลน์ บอกว่า	 ในยุคสมัยที่อินเทอร์เน็ตเป็นทุกสิ่ง	(internet	of	things	:	IOT)	ถือเป็นหนึ่งในตัวจักรส�าคัญที่เปลี่ยนโลกใบนี้	 

โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะน�าผลกระทบมาสู่ผู้บริโภค	และกระทบกับพฤติกรรมองค์กร	 โดยท�าให้ช่องว่างระหว่างวัยหายไป	 

กลายเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้น	หลายสิ่งกลายเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่ม	และเกิดความร่วมมือมากขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร

	 คุณศุภรัตน์	ทรู	อินเตอร์เน็ต	ดาต้า	 เซ็นเตอร	์กล่าวว่า	นับวันตลาดอินเทอร์เน็ตเป็นทุกสิ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนับร้อยนับพันล้าน

เหรียญสหรัฐ	ทุกวันนี้บริษัทติดอันดับโลกล้วนเป็นบริษัทหน้าใหม่	 ที่ถือก�าเนิดและทรงพลังจากการใช้	IOT	 เป็นเครื่องมือสื่อสาร	 

การเบ่งบานของอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนวิถีเดิมของโลก	 เกิดเป็นประชากรดิจิทัล	 เกิดธุรกิจจาก	IOT	อย่างเช่น	อูเบอร	์ดังนั้นในแง่ของ 

การบริหารจัดการ	ต้องมีความเข้าใจ	และด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบในยุคที่ทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนไป

•	ดร.เอกก์	ภทรธนกุล	อาจารย์ประจ�าภาควิชาการตลาด	และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	คุณกฤตธ	ีมโนลีหกุล	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	สนุก	ออนไลน	์จ�ากัด	
•	คุณศุภรัตน์	ศิวะเพ็ชรานาถ	หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ	์บริษัท	ทรู	อินเทอร์เน็ต	ดาต้า	เซ็นเตอร	์จ�ากัด

Internet of Things and Generational Convergence
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Better Together: Creating
LGBT-Friendly Workplace

เรียบเรียงจากงานสัมมนา	
TMA	Day	2016:	Leading	in	a	diverse	world	วันที	่26-27	ม.ค.	2559	

ณ	โรงแรมพลาซ่า	แอทธินี	แบงคอก,	รอยัล	เมอริเดียน	กรุงเทพฯ

คุณไปรยา	ลุนด์เบิร์ก
นักแสดง	/	นางแบบ

 4	 ธุรกิจหลากอุตสาหกรรม	

ได้แก่	ฟิล์มลามีน่า	ห้างสยามพารากอน	

แม็คเอ็ดดูเคชั่น	และศูนย์การค้าเซ็นทรัล	

ให้มุมมองกลุ่มคนรักร่วมเพศว่า	 นับวัน

กลุ่ม	LGBT	จะมีหนาตามากขึ้นในองค์กร	

และการที่ไม่ได้แสดงตัว	 ไม่ได้แปลว่าไม่มีกลุ่มคนดังกล่าว	หน้าที่องค์กรจะต้องยอมรับในความเป็นมนุษย์	 และเชื่อในศักยภาพของคน	องค์กรต้องเปิด

โอกาส	ส่งเสริม	และให้ความเท่าเทียม	เพื่อสร้างความผาสุกและความยั่งยืนให้องค์กรไปด้วยกัน

		 ดังนั้น	การด�าเนินงานของ	TMA	ในป	ี2559	จะมุ่งเน้น	Global	Leadership	Development	จากการเล็งเห็นว่าผู้น�าในโลกปัจจุบัน	ต้องพัฒนา

ทักษะหลายๆ	ด้าน	ทั้งการวางแผนกลยุทธ์	การบริหารท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง	รวมถึงการบริหารความหลากหลาย	ที่ผสมผสานความแตกต่างทั้งเพศ	

วัย	ยุคสมัย	วัฒนธรรม	และแนวทางการท�างาน

New Generation, Great Expectation
 ไปรยา	 ลุนด์เบอร์ก	 นักแสดงและนางแบบ	ที่มีกิจการของตัวเอง	

สะท้อนมมุมองทีน่่าสนใจว่า	การท�าธรุกจิให้ประสบความส�าเรจ็	ไม่มทีางลดั	ต้อง

ปรับปรุงทักษะในงาน	และมองหาไอเดียใหม่ๆ	 อยู่เสมอ	คนรุ่นใหม่กระหาย

โอกาส	และพร้อมลุยเต็มที่	เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ฝันไว้	เธอบอกว่า	หลักการ

ท�างาน	ถ้าเราทุ่ม	50	ก็จะได้กลับมาแค่	50	ถ้าทุ่มเต็ม	100	ก็ได้มาทั้ง	100 

แต่ถ้าทุม่เตม็ก�าลงั	150	ความพยายามกจ็ะน�าความส�าเรจ็มาได้เกนิร้อย	มนัคุม้ค่า 

ที่จะเหนื่อย	และเห็นตัวเองประสบความส�าเร็จ

 การมีกิจการของตัวเอง สะท้อนมุมมอง
ทีน่่าสนใจว่า การท�าธรุกจิให้ประสบความส�าเรจ็ 
ไม่มีทางลัด ต้องปรับปรุงทักษะในงาน และมอง
หาไอเดียใหม่ๆ อยู ่เสมอ คนรุ ่นใหม่กระหาย
โอกาส และพร้อมลยุเตม็ที ่เพือ่ไปให้ถงึเป้าหมาย
ที่ฝันไว้ 

•	ดร.ณัฐกิตติ์	ตั้งพูลสินธนา
•	คุณจันทร์นภา	สายสมร	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เทคโนเซล	(เฟรย์)	จ�ากัด
•	คุณแดน	ศรมณี	รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่สายงาน	นวัตกรรมธุรกิจ	บริษัท	สยามพิวรรธน	์จ�ากัด
•	คุณคมพิชญ์	พนาสุภน	ประธานกรรมการ	บริษัท	แม็คเอ็ดดูเคชั่น	จ�ากัด
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 Global HR Trends 

 Pricing Strategy for Customer Value

 ธุรกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง เติบโต และมีการแข่งขันสูง ท�าให้ผู้บริหารงานทรัพยากรบุคคลต้องพร้อมปรับ

กลยุทธ์ เพิ่มทักษะที่จ�าเป็นกับกลุ่ม Talent รวมทั้งเตรียมความพร้อมเผชิญความเสี่ยงเชิงบริหารที่อาจจะกระทบ

กับงานของฝา่ย HR โดยผูเ้ข้าร่วมสมัมนาแตล่ะทา่นได้อพัเดทและแลกเปลีย่นถึงประเดน็ที่ส�าคัญ พร้อมยกตัวอยา่ง

ทีเ่กดิขึน้จรงิ น�ามาวเิคราะห์หาข้อสรปุ แบ่งปันให้กบัทางวทิยากรและผูเ้ข้าร่วมสมัมนาท่านอืน่ๆ ได้ร่วมกนัแสดงความ

คิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์งานทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยงานนี้ได้รับเกียรติ

จากวิทยากร รศ.ดร.จิระประภา อัครบวร ผู้เชี่ยวชาญจากประสบการณ์ การเป็นที่ปรึกษา งานสอนและงานวิจัย

ต่างๆ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ เป็นผู้บรรยาย

 กลยทุธ์การตลาดยคุปัจจบุนัทีม่กีารแข่งขนัสงู ไม่ว่าการด�าเนนิธรุกจิ แบบ B2B หรอื B2C จ�าเป็นอย่างยิง่

ทีจ่ะต้องมกีารบรหิารต้นทนุและสร้างคณุค่าเพือ่ก�าหนดกลยทุธ์ พร้อมกบัการประเมนิคูแ่ข่ง ดงันัน้ ความท้าทายของ

องค์กร คือ การบริหารจัดการราคาอย่างไรให้ดึงดูดใจ ตลอดการสัมมนามีการถ่ายทอดแนวคิดที่สามารถ 

น�ามาประยกุต์ใช้ได้จรงิในองค์กร ยกตวัอย่างจากประสบการณ์จรงิน�าขึน้มาวเิคราะห์ ทดลองปฏบิตักิ�าหนดกลยทุธ์ 

โดยมวีทิยากรผูเ้ชีย่วชาญ คณุวทิยา จารพุงศ์โสภณ กรูกูารตลาดและงานขาย ประสบการณ์ตรงทางธรุกจิกลยทุธ์

ด้านการตั้งราคา เป็นผู้บรรยาย
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 Food Innopolis

 Shaping Thailand Future

 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ (TMA) จัดเวทีจตุรเทพ “Shaping Thailand 

Future เชิญผู้น�าจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางด้าน

ต่างๆ ทั้งที่เป็นผลกระทบและเป็นโอกาส เพื่อช่วยให้องค์กรไทยได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และน�าไปปรับใช้ใน

องค์กรอย่างเหมาะสม พร้อมรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ของการแข่งขนับนเวทสีากล โดยได้รบัเกยีรตจิาก 

คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และ คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และ ประธาน TMA Center for 

Competitiveness ซึ่งทั้ง 4 ท่านจะมาเผยมุมมองด้านต่างๆ (โดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ให้ข้อมูลผ่านคลิปวีดีโอ) 

อาทิ การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมเกษตรและ

อาหารโดยใช้เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และความแตกต่าง และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน

 สมาคมการจดัการธรุกจิแห่งประเทศไทย หรอื ทเีอม็เอ 

(TMA) โดย TMA Center for Competitiveness ร่วมกับ

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละส�านกังานคณะกรรมการ

นโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมแห่งชาต ิ(สวทน.)  

จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเมืองนวัตกรรม

อาหาร (Food Innopolis) โดยได้เรียนเชิญคณะผู้บริหารจาก

อุตสาหกรรมอาหารมาร่วมหารือและให้ความเห็นเกี่ยวกับ

แนวทางความร่วมมือและขับเคลื่อนโครงการ Food Innopolis 

ในระยะต่อไป
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Member

ขอต้อนรับสมาชิกระหว่างเดือน  มกราคม-มีนาคม 2559

ขนาดขององค์กร (จำานวนพนักงาน)

Number of Employees                                                         

อัตราค่าสมาชิกและค่าแรกเข้า ยังไม่รวมภาษี VAT 7% (Membership Fee Excluded VAT 7 %)

อัตราค่าสมาชิกรายปี (บาท) 

(หมดอายุ 31 ธ.ค. 2559)

อัตราค่าสมาชิกแรกเข้า 

(สำาหรับสมาชิกใหม่) Entrance Fee

1-100 คน / บริษัท 2,500 บาท

1,000 บาท

(ยกเว้นค่าแรกเข้า 

เมื่อสมัครผ่านระบบออนไลน์)

101-200 คน / บริษัท 3,500 บาท

201-500 คน / บริษัท 5,000 บาท

501 คนขึ้นไป / บริษัท 7,000 บาท

ประเภทสมาชิกแบบบุคคล

อัตราค่าสมาชิกและค่าแรกเข้า ยังไม่รวมภาษี VAT 7% (Membership Fee Excluded VAT 7 %)

อัตราค่าสมาชิก รายปี (บาท) 
อัตราค่าสมาชิกแรกเข้า 

(สำาหรับสมาชิกใหม่) Entrance Fee

ผู้มีประสบการณ์การทำางาน 1,000 บาท
500 บาท (ยกเว้นค่าแรกเข้า

เมื่อสมัครผ่านระบบออนไลน์)นิสิต/นักศึกษา 700 บาท

อัตราค่าบำารุงสมาชิกรายปี

สมาชิกประเภทบุคคล (Ordinary Member)

สมาชิกประเภทสถาบัน (Corporate Member)

Mitsiam International, Limited

NSL FOODS Co.,LTD

บริษัท คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)

บริษัท เคแอล เจ ออร์แกนนิค (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท ซันซีพลาสติก พี.เอส. จ�ากัด

บริษัท ซุน คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

บริษัท ทีอาร์ ลีดเดอร์ชิพ แมเแนจเม้นท์ จ�ากัด

บริษัท ไทยเดลมาร์ จ�ากัด

บริษัท ธนาพัฒน์ โกลบอล จ�ากัด

ติดต่อสอบถามได้ที่ :  

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ TMA คุณเกวรินทร์ และคุณธนวัฒน์ โทร. 02 - 319-7677, 02 - 718-5601 ต่อ 112 , 278 

หรืออีเมล keawarin@tma.or.th , tanawat@tma.or.th

หมายเหตุ

1.อัตราค่าสมาชิกประเภทสถาบันและบุคคล ยังไม่รวมภาษี 7%

2.สมาชิกประเภทสถาบันและบุคคล หมดอายุ วันที่ 31 ธ.ค. 59

บริษัท บีบี เทคโนโลยี จ�ากัด

บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จ�ากัด

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ�ากัด

บริษัท สยามนิสสัน บีเคเค จ�ากัด

บริษัท เอนริช พีเพิล โพเทนเชี่ยล จ�ากัด

บริษัท เอ็ม.เอส.บิวตี้ไลน์ จ�ากัด

บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จ�ากัด

บริษัท ไอท้อปพลัส จ�ากัด

สมาคมผู้จ�าหน่ายรถยนต์ไทย

บริษัท เงินติดล้อ จ�ากัด 






	Mag 2016 Apr-Jun final
	Font 
	TMA Apr-Jun 2016
	B


