Editor Sawasdee
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.

พฤติบญ
ั ญัติ
สมาชิกของสมาคมฯ ทุกคนพึงใส่ใจไว้เสมอว่า เราควรจะต้อง
1. ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี และต้องหมัน่ ประกอบกรรมดีตอ่ สังคม
2. พึงสังวรอยูเ่ สมอในความรับผิดชอบต่อสังคมโดยปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับประโยชน์
ของสาธารณชน
3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และหน้าทีท่ จี่ ะต้องปฏิบตั ติ ามตัวบทกฎหมายของแผ่นดิน
4. ดํารงไว้ซึ่งชื่อเสียง และยึดถือกฎข้อบังคับของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย
5. ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ โดยคํานึงถึงข้อพึงปฏิบัติของการจัดการ
ที่ดีของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย โดยละเว้นการใช้อาํ นาจ หน้าที่
เพื่อผลประโยชน์สว่ นตน
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.

รู้หรือไม่คุณอาจจะกําลังโดนหุ่นยนต์แย่งงาน ?
ยังจํากันได้ไหมเมือ่ สมัยเด็กๆ หุน่ ยนต์ เป็นของเล่นทีน่ ยิ ม
มากสุด แต่ปจั จุบนั หุน่ ยนต์เหล่านัน้ ถูกพัฒนาขึน้ มาให้มคี วามสามารถ
เกือบจะเทียบเท่ากับมนุษย์ จนได้รบั การขนานนามว่า หุน่ ยนต์อจั ฉริยะ
ซึง่ เริม่ เข้ามามีบทบาทสําคัญกับชีวติ ของคนเรามากขึน้ หลายบริษทั
ปลดพนักงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย แต่จ้างหุ่นยนต์เข้ามาทํางานแทน
พนั ก งานเหล่ า นั้ น และล่ า สุ ด ได้ เ ห็ น สื่ อ หลายแห่ ง พาดหั ว ข่ า ว
“หุ่นยนต์แย่งงานมนุษย์ทํา”
จากของเล่นกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ และมาเป็นแรงงาน
อย่างทีเ่ กิดขึน้ แล้วตามร้านอาหารบางแห่งทีม่ กี ารนําหุน่ ยนต์เข้ามา
เสิร์ฟอาหาร สร้างความแปลกตาให้กับลูกค้า โดยเฉพาะที่ประเทศ
ญี่ปุ่น ยิ่งไปกว่านั้น จะเห็นว่ามนุษย์ได้พัฒนาหุ่นยนต์ให้สามารถ
ดูแลคนป่วยได้แล้ว และตอนนี้คนญี่ปุ่นก็ตกงานกันเป็นจํานวน
มากขึ้น เพราะแรงงานหุ่นยนต์ ดังนั้นหากวันนี้เรายังทําสิ่งเดิมๆ
ในพื้นที่เดิมๆ สักวันเราก็อาจจะโดนหุ่นยนต์เหล่านี้เข้ามาแทนที่
เช่นกัน
มนุษย์เป็นผู้สร้างและพัฒนาหุ่นยนต์ หน้าที่ของเราคือ
ต้องใช้หุ่นยนต์ให้เป็น ฉะนั้นเราจะทําอย่างไรเพื่อให้เราสามารถ
ควบคุมหุ่นยนต์ได้

Apr-Jun 2017 Vol.7 Issue 25

จัดทําโดย : ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย – TMA
276 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคําแหง แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Thailand Management Association – TMA
276 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela1) Ramkhamhaeng Road,
Plubpla, Wangthonglang,Bangkok 10310
Tel: 0-2319-7675-8, 0-2718-5601-4
Fax: 0-2319-5666, 0-2718-6144
Follow us:
www.tma.or.th

TMA.Fanclub

@tmafanclub

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

3

Vol.7 Issue 25

Contents
Apr - Jun 2017
Management Trends

Spotlight

6
8
10

นวัตกรรมกับ
ความสามารถผู้นาำ
Why Is Innovation
เคล็ดลับของการสื่อสาร
สำาหรับผู้นำา

26
30

โรงงานอัจฉริยะ นวัตกรรม
เปลี่ยนโลกอุตสาหกรรม
เรื่องเล่าจากแดนปลาดิบ...
Intelligent and Value
Creation Business in
JAPAN

Competitiveness

12

ความสะดวกในการดำาเนิน
ธุรกิจของไทยในสายตา
ธนาคารโลก

ASEAN View

20

TMA Activities

สิงคโปร์: ตั้งเป้า
ขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งโลก
ด้านนวัตกรรม

36
38

TMA Activities
THAILAND CORPORATE
EXCELLENCE AWARDS 2016
SMEs EXCELLENCE
AWARDS 2016

TMA News

41

Creating Future Great Leader

42

Membership

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

5

Spotlight
เขียนโดย ชูเกียรติ ประทีปทอง
ทีป่ รึกษาอาวุโสการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
เรียบเรียงโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

นวัตกรรม
กับ ความสามารถ
ของผู้นาำ
คำ � ว่ � “นวั ต กรรม” มั ก จะคุ้ น หู ใ น
วงก�รของนักบริห�รอยู่ไม่น้อยทีเดียว
ต่�งกันก็เป็นเพียงวิธกี �รนำ�คว�มรูค้ ว�ม
เข้�ใจของเรื่องนวัตกรรมไปดำ�เนินก�ร
จึงอ�จจะทำ�ให้ได้ผลลัพธ์ท่แี ตกต่�งกันไป
เพร�ะพืน้ ฐ�นขององค์กรทีร่ บั ผิดชอบใน
ก�รบริห�รมีองค์ประกอบที่แตกต่�งกัน
อ�ทิ ภ�รกิจขององค์กร แนวคิดของ
บุคล�กร วัฒนธรรมก�รทำ�ง�นของ
ทั้ ง ระดั บ บริ ห �รและระดั บ ปฏิ บั ติ ก �ร
เทคโนโลยีต่�งๆ

การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม(Innovative Organization) จึง
เป็นเรื่องส�าคัญมากๆ เพราะหากต้องการ
ความก้าวหน้าขององค์กรให้รดุ ไปข้างหน้าได้
เร็วและไกลอย่างยั่งยืน ต้องมีวิธีการท�าให้
บุ ค ลากรในองค์ ก รมี ค วามตื่ น ตั ว สร้ า งสิ่ ง
แปลกใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา โดยถือว่าเป็น
ในฐานะผู้น�าขององค์กร นอกจากพื้น ภารกิจประจ�าตัวของทุกๆคน หรือเป็น DNA
ฐานจะต้องมีคุณลักษณะของความเป็นผู้น�า อยู่ในสายเลือดของแต่ละบุคคล
แล้ว ความสามารถในการมองการณ์ไกลหรือ
ดังนั้นบางองค์กรยอมลงทุนตั้งหน่วย
การมีวิสัยทัศน์ที่ดีย่อมเป็นคุณสมบัติส�าคัญ งานเพือ่ ท�าหน้าทีว่ จิ ยั และพัฒนา(R&D) หรือ
และยิ่ ง เป็ น ผู ้ มี ค วามสามารถในการสร้ า ง หน่วยงานพัฒนาองค์กร หรือตั้งโครงการ
นวัตกรรมตามแนวทางของความต้องการของ กิ จ กรรมเฉพาะกรณี โ ดยเปิ ด การแข่ ง ขั น
องค์กรนัน้ ๆ จะยิง่ ส�าคัญมากยิง่ ขึน้ โดยจะได้ ภายในเพือ่ สร้างจิตส�านึกคิดค้นสร้างสิง่ ใหม่ๆ
รับความศรัทธาจากบุคลากรในองค์กรและ อาจเน้นเฉพาะงานของตนเอง หรือข้ามหน่วย
เป็นตัวอย่างสร้างความเจริญต่อองค์กรนั้น งานอย่างต่อเนื่องก็ได้ โดยก�าหนดสิ่งจูงใจที่
ยิง่ ๆขึน้ ไป ซึง่ มีตวั อย่างให้เห็นเป็นทีป่ ระจักษ์ เหมาะสมกับความพยายามและผลส�าเร็จ
มากมายหลายองค์กร
ของงานเป็นส�าคัญ
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คว�มส�ม�รถ
ในก�รมองก�รณ์ไกล
หรือก�รมีวิสัยทัศน์ที่ดี
ย่อมเป็นคุณสมบัติ
สำ�คัญ
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าองค์กรใดตั้ง
โครงการอะไรขึ้นมาแล้ว หากผู้น�าองค์กร
ไม่สามารถน�าให้โครงการนัน้ ๆเดินหน้าต่อไป
ได้เลย ทั้งๆที่เป็นกิจกรรมพื้นฐาน (ซึ่งแต่ละ
องค์กรย่อมไม่จ�าเป็นต้องเริ่มต้นเรื่องของ
กิจกรรมที่เหมือนกัน) เช่น กิจกรรม 5 ส.
หรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (QCC.) ฉะนั้น
การสร้างจิตส�านึกเพื่อสร้างนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่องย่อมยากที่จะเกิดขึ้นได้ในองค์กร
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
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เขียนโดย คุณนุสติ คณีกุล
เรียบเรียงโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

หลายองค์กรมีการสร้าง
นวัตกรรมภายในองค์กรคือการ
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ค้นหา
คำาตอบผ่านกระบวนความคิด
ด้วยบุคคลากรภายในของตนเอง
แม้จะสามารถมีนวัตกรรมในการผลิต
แต่อาจทำาให้ไม่สามารถเข้าถึงความรู้
และความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างทั่วถึงและชัดเจน

ถ้ า จะลองจำ า กั ด ความให้ กั บ คำ า
ว่ า “นวั ต กรรม” น่ า จะหมายถึ ง การ
เปลี่ ย นแปลงเชิ ง บวกทางการผลิ ต
กระบวนการ หรื อ การเปลี่ ย นแปลง
ทางความคิด หรือน่าจะหมายถึงการทำา
สิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ ซึ่งเมื่อมีการนำา
นวั ต กรรมมาใช้ แ ล้ ว เราคาดหวั ง ว่ า
ผลลัพธ์ที่ได้ควรต้องดีกว่าเดิม ปัจจุบนั มี
การนำานวัตกรรมมาใช้ในหลายเรื่อง เช่น
การนำานวัตกรรมเข้ามาเพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการในองค์กร หรือแม้
หน่วยงานรัฐเองมีการนำานวัตกรรมมา
ใช้ สำ า หรั บ การกำ า หนดนโยบายภาครั ฐ
เป็นต้น แต่สุดท้ายแล้วผู้นำานวัตกรรม
มาใช้ย่อมคาดหวังให้การบริหารจัดการ
ดีขึ้น หรือผู้ ให้บริการย่อมคาดหวังว่า
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจะมีความพึงพอใจ
มากขึ้น

Why is

Innovation

ส�าหรับองค์กรธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงความคิด เชิงกระบวนการ และเชิงการผลิตมีความ
สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน องค์กรธุรกิจย่อมต้องมีการสร้างนวัตกรรมในองค์กรเช่นกันเพื่อการ
พัฒนาและหวังผลให้ธรุ กิจมีความเจริญเติบโตไปข้างหน้า หลายองค์กรมีการสร้างนวัตกรรม
ภายในองค์กรคือการค้นคว้าหาความรูใ้ หม่ๆ ค้นหาค�าตอบผ่านกระบวนความคิดด้วยบุคลากร
ภายในของตนเอง แม้จะสามารถมีนวัตกรรมในการผลิต แต่อาจท�าให้ไม่สามารถเข้าถึงความรู้
และความต้องการของลูกค้าได้อย่างทัว่ ถึงและชัดเจน ตัวอย่างทีน่ า่ จะเป็น classic case กรณี
นี้คือบริษัทผลิตกล้องถ่ายรูปและฟิล์มถ่ายรูปที่ยังติดกับดักกรอบความคิดเดิม ยังคงผลิต
สินค้าที่สวนทางกับ global trend ที่ผู้บริโภคหันมาใช้กล้องถ่ายรูป digital กันมากขึ้น แม้ว่า
บริษัทดังกล่าวสามารถผลิตกล้อง digital ได้เป็นตัวแรกของโลกก็ตาม นี่คือตัวอย่างของ
องค์กรทีม่ นี วัตกรรมในเชิงการผลิต มีเทคโนโลยีพร้อม แต่ตดิ กับดักความคิดเดิมหรืออาจจะ
ขาดนวัตกรรมเชิงความคิด เป็นต้น
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องค์กรธุรกิจ
ย่อมต้องมีการสร้าง
นวัตกรรมในองค์กร
เพื่อการพัฒนาและหวังผล
ให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโต
ไปข้างหน้า

ปั จ จุ บั น มี ก ารสร้ า งนวั ต กรรมของ
องค์กรอีกรูปแบบ คือ นวัตกรรมแบบเปิด
(Open Innovation) โดยรับเอาแนวคิดใหม่ๆ
จากภายในหรือจากภายนอกองค์กรมาต่อยอด
ซึ่งองค์กรไม่จ�าเป็นที่จะต้องเริ่มต้นค้นคว้า
วิจยั ด้วยตนเองทัง้ หมดตัง้ แต่เริม่ ต้น เพียงแต่
ต้องคอยติดตามความรู้ ความคิดใหม่ๆจาก
ภายนอกอย่ า งสม�่ า เสมอ ซึ่ ง ดู เ หมื อ นว่ า
แนวคิด Open Innovation ก�าลังเป็นที่นิยม
ในองค์กรธุรกิจ ข้อดีที่เห็นได้ชัดคือ การได้
รับแนวคิดที่หลากหลายและรวดเร็วทั้งจาก
พนักงานในองค์กรเอง รวมถึงลูกค้า คู่ค้า
และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้
เกิด value creation สามารถตอบสนอง
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและตลาด

อยู่ตลอดเวลา
ดังนั้นค�าว่า “นวัตกรรม” ในเชิงของ
องค์กรธุรกิจจึงเป็นเหมือนพลังขับเคลื่อนให้
องค์ ก รมี ก ารพั ฒ นา มี ก ารเจริ ญ เติ บ โต
ก้าวหน้า และสามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้
ทันในยุคที่ความต้องการและตลาดมีพลวัตร
ตลอดเวลา ในเชิงของผู้บริโภคหรือลูกค้า
การที่ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ แข่ ง ขั น กั น ในการมี
นวัตกรรมในสินค้าหรือบริการต่างๆ ย่อมจะ
เป็นประโยชน์ของผู้บริโภคที่จะได้บริโภค
สินค้าหรือบริการทีม่ คี วามแปลกใหม่ แตกต่าง
และในเชิงเศรษฐศาสตร์ การมีนวัตกรรมย่อม
ส่งผลให้เศรษฐกิจมี Value Creation มีการ
ขับเคลื่อนไปข้างหน้า และมีความสามารถ
ในการแข่งขันได้
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Spotlight

Spotlight

“We all have the capacity to
inspire and empower others.
But we must first be willing
to devote ourselves to
our personal growth and
development as leaders”
From Harvard Business
Review

1. Show up and Choose to be present
การรับฟังอย่างมีสมาธิ ให้เกียรติ และเข้าใจ ช่วยสร้างความผูกพันเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

2. Pay Attention to what has heart and meaning
กระบวนการสือ่ สารเพือ่ เชือ่ ม Connection วิธกี ารโค้ช การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
(Feedback) ยังคงเป็นสิ่งที่ได้ผล แต่ต้องมั่นใจว่าผู้น�าปราศจากความตึงเครียด
(Tension) เพราะ “Tension Block Connection”

3. Tell the Truth without Blame or Judgement

เคล็ดลับของการสื่อสาร

สำาหรับผู้นำา

เมื่อความรู้ความสามารถของผู้น�าใน
ยุค 4.0 ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าใด แต่
ปัจจัยท้าทายส�าหรับผูน้ า� คือ การปรับมุมมอง
และทัศนคติ เพือ่ บ่มเพาะ Great Leader
ขึน้ สูร่ ะดับสูง เป็นตัวแทนแถวหน้า สร้างแรง
บันดาลใจให้แก่พนักงาน เพือ่ ช่วยผลักดัน
ผลลัพธ์อนั ยอดเยีย่ มแก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ผู้น�าจากองค์กรนับล้านบนโลกใบนี้
จะมีสกั กีค่ นทีส่ ร้างความไว้ใจ ปลุกพลังด้าน
บวกให้ทมี งาน และเติมเต็ม Passion เพือ่
ต่อยอดโอกาสให้กบั ทีมงานได้?
โลกยิ่งน่าสนใจเมื่อยุคแห่งเทคโนโลยี
การสื่อสารตอกย�้าภาพความล้มเหลวในการ
บริหารของผู้น�าระดับสูง ซึ่งทักษะที่บ่งบอก
ถึงความล้มเหลวอย่างเด่นชัดก็ คือ

ข้อมูลทีบ่ ดิ เบือน ย่อมไม่สามารถช่วยแก้ปญ
ั หาใดๆ ได้ การทีผ่ นู้ า� ช่วยกระตุน้
กระบวนการแก้ปัญหาให้ทีมอย่างสร้างสรรค์ จะยิ่งสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
(Trusted Leader)ให้กับทีม

4. Be Open to Outcome, Not Attach to Outcome
ผู้น�าบนโลกนี้ต้องการขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่สุดยอด แต่น้อยคนนักที่จะสร้าง
แรงจูงใจให้ทีม เพื่อให้เกิดการยอมรับ และพลังสนับสนุนซึ่งมาจากแรงขับเคลื่อน
ในเชิงบวก

4 พฤติกรรมที่ท�าให้การสื่อสารล้มเหลว

1. ล�าเอียง – แม้ผู้น�าจะใช้วิธีการโค้ช และให้ Feedback ทีม
ได้ดีเพียงใด แต่หากยังคงปิดกั้นวิธีคิดใหม่ๆ กลับจะยิ่งสร้างพลังงานด้าน
ลบ เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ ด้วย

2. ไม่รับฟัง – ยุคของเทคโนโลยี และสังคมออนไลน์ รูปแบบของ
การสื่อสารที่หลากหลายส่งผลให้ผู้น�ายุคใหม่เชื่อกับกระแส มากกว่าทีม
และเมื่อการแปลความหมายจากการสื่อสารผิดพลาด ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อความร่วมมือที่จะได้รับจากทีมด้วย

3. ต�าหนิ – หลายปัญหาที่ลุกลามในทีมและกระทบต่อองค์กรใน
ระยะยาว ซึ่งผู้น�าน้อยคนที่จะยอมรับและมองเห็นตนเอง

4. ยึดติด – ผูน้ า� จ�านวนมากมองความส�าเร็จ จากวิธกี ารเดิมๆ โดย
ปิดกั้นการสนับสนุนจากส่วนอื่นๆ และไม่ยอมรับการผสมผสานจาก
ความแตกต่างหลากหลาย
ดังนั้น เมื่อพฤติกรรมบางประการ ยังคงปิดกั้นความคิด ทัศนคติและมุมมอง
ของผู้น�าระดับสูง ในระยะยาวจึงกลายเป็นข้อจ�ากัดส�าคัญในการขับเคลื่อนความ
เปลี่ยนแปลงในระดับอื่นๆ ขององค์กร
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เคล็ดลับของการสื่อสารส�าหรับผู้น�า
จากการศึ ก ษาโดย Angeles Arrien
นั ก มานุษยวิทยากับผู้น�าระดับสูงทั่วโลกพบ
ว่า หากจะดึงศักยภาพการสื่อสารที่ซ่อนอยู่
ให้เชื่อมกับผู้ฟัง รวมทั้งปรับให้เข้ากับการ
บริหารคนยุคใหม่ ท่ามกลางความหลากหลาย
ควรให้ความส�าคัญ กับประเด็นต่างๆ ดังต่อ
ไปนี้

คุณเคยนับไหมว่า ตลอดชีวติ การท�างานของคุณมีหวั หน้ามาแล้วทัง้ หมดกีค่ น? และใน
จ�านวนนัน้ มีหัวหน้าที่ทา� ให้คุณจดจ�าและระลึกถึงเสมอทั้งหมดกี่คน?
หลักสูตรความร่วมมือTMA และ Berkeley ECI จากสหรัฐอเมริกา Leadership
Communication 2017 (Berkeley ECI Certificate Program) ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 รุ่นที่
6 ระหว่างวันที่ 17-19 และ 25-26 พฤษภาคม 2560 นี(้ หลักสูตร 5 วัน) ติดต่อสอบถาม
ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมที่ คุณกฤษณปัทม์(ก้อง) โทร. 086-310-2543 / 02-319-7677
#268 หรือ E-mail : kritsanaphat@tma.or.th

11

Competitiveness

Competitiveness

เขียนโดย คุณพรกนก วิภษู ณวรรณ
ผูอ้ ำ� นวยกำรศูนย์ TMA Center For Competitiveness

ความสะดวกในการดำาเนินธุรกิจ
ของไทยในสายตาธนาคารโลก
เมื่อกล่าวถึงการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มักมีค�ากล่าวที่ว่า ภาคธุรกิจ
เอกชนเป็นเสมือนเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตไปข้างหน้า ในขณะที่
ภาครัฐมีบทบาทเป็นผู้อ�านวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการสร้างสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศให้ภาคธุรกิจเอกชนสามารถด�าเนินธุรกิจ และแข่งขันกับโลกได้อย่างเต็มศักยภาพ
ซึ่งปัจจุบัน ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างตระหนักและมีความเข้าใจในบทบาทของแต่ละฝ่ายมากยิ่งขึ้น
และได้เกิดการหารือเพือ่ ปรับปรุงและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มากยิง่ ขึน้
ซึ่งในส่วนของภาครัฐก็ได้มีความพยายามปรับปรุงกฎระเบียบและพัฒนากลไกการให้บริการ
และอ�านวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง

12

อย่ำงไรก็ตำม ในยุคที่โลกของธุรกิจ
กำรค้ำเชือ่ มต่อเป็นผืนเดียว ผูล้ งทุนท�ำธุรกิจ
กำรค้ำมีทำงเลือกมำกขึน้ ในกำรเลือกสถำนทีต่ งั้
จำกทีใ่ ดในโลกทีม่ คี วำมสะดวกและเอือ้ อ�ำนวย
ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจเพือ่ ท�ำกำรค้ำกับคนทัง้ โลก
ดังนั้น กำรพัฒนำปรับปรุงใดๆ ที่เกิดขึ้นจะ
มุ่งหวังเพียงท�ำให้ดีขึ้นกว่ำที่เคยท�ำอยู่เพียง
อย่ำงเดียวยังไม่เพียงพอ แต่จะต้องค�ำนึงด้วย
ว่ำประเทศอื่นๆ ในโลกได้พัฒนำไปมำกน้อย
เพียงใด และเรำอยูต่ รงจุดใดเมือ่ เปรียบเทียบ
กับประเทศอื่นในโลก
ต่อประเด็นนี้ มีรำยงำนฉบับหนึง่ ทีเ่ ป็น
ประโยชน์ทจี่ ะช่วยให้เรำเข้ำใจสถำนภำพของ
ประเทศไทยว่ำมีสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศ
เอื้ อ อ� ำ นวยต่ อ กำรด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ มำกน้ อ ย
เพียงใดเมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศอืน่ ๆ ในโลก
คือ รำยงำน Doing Business ที่ธนำคำรโลก
ได้เริม่ จัดท�ำขึน้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมำ
โดยรำยงำนดังกล่ำวน�ำเสนอผลกำรจัดอันดับ
ควำมยำก-ง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ (Ease of
Doing Business) ของประเทศต่ำง ๆ ทัว่ โลก
โดยกำรส� ำ รวจควำมคิ ด เห็ น ของบริ ษั ท ที่
ปรึกษำด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ด้ำนกฎหมำย ด้ำน
บัญชี เป็นต้น เกี่ยวกับประสิทธิภำพของ
หน่วยงำนรัฐทัง้ ขัน้ ตอน ระยะเวลำ ค่ำใช้จำ่ ย
กฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรประกอบธุรกิจ
ว่ำเอื้อต่อผู้ประกอบธุรกิจเพียงใด โดยมีตัวชี้
วัดรวม 10 ด้ำน ตำมวงจรธุรกิจตั้งแต่จัดตั้ง
ธุรกิจจนปิดกิจกำร ได้แก่ กำรเริ่มต้นธุรกิจ
กำรขออนุ ญ ำตก่ อ สร้ ำ ง กำรขอใช้ ไ ฟฟ้ ำ
กำรจดทะเบียนทรัพย์สิน กำรได้รับสินเชื่อ
กำรคุ้มครองผู้ลงทุน กำรช�ำระภำษี กำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ กำรบังคับใช้สญ
ั ญำ และกำร
แก้ปัญหำกำรล้มละลำย โดยมีเกณฑ์กำร
วัดผล 4 เรือ่ งคือ ขัน้ ตอน ระยะเวลำ ค่ำใช้จำ่ ย
และกฎระเบียบของทำงรำชกำร

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในกำรจัดอันดับของ
ธนำคำรโลกใช้กำรเปรียบเทียบระยะห่ำงของ
ผลกำรพัฒนำประสิทธิภำพในแต่ละตัวชี้วัด
ของประเทศต่ำงๆ เมื่อเทียบกับประเทศที่มี
แนวปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) หรือที่
เรียกว่ำ Distance to Frontier (DTF) ซึ่งผล
กำรจั ด อั น ดั บ ตำมรำยงำนฉบั บ ล่ ำ สุ ด ของ
ธนำคำรโลกที่ น� ำ ออกเผยแพร่ เ มื่ อ วั น ที่
26 ตุลำคม 2559 คือรำยงำน Doing Business
2017 (เนือ่ งจำกเป็นกำรมองไปข้ำงหน้ำ 1 ปี)
ปรำกฏว่ำประเทศไทยได้รบั กำรจัดอันดับเป็น
ประเทศทีม่ คี วำมง่ำยในกำรประกอบธุรกิจใน
อันดับที่ 46 จำก 190 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก
โดยค่ำคะแนน DTF ของประเทศไทยเท่ำกับ
72.53 ซึง่ ดีขนึ้ จำกปีทแี่ ล้วทีไ่ ด้ 71.42 แต่อยูใ่ น
อันดับที่ 46 เช่นเดียวกัน (ตำมรำยงำน
Doing Business 2016 ประเทศไทยอยู่ใน
อันดับที่ 49 แต่ในรำยงำนฉบับล่ำสุดมีกำร
ปรับอันดับย้อนหลัง)
เมื่ อ พิ จ ำรณำผลกำรจั ด อั น ดั บ ของ
ประเทศไทยในรำยละเอียดพบว่ำ หำกพิจำรณำ
โดยอันดับ ประเทศไทยมีอันดับที่ดีในด้ำน
กำรแก้ปญ
ั หำกำรล้มละลำย และกำรคุม้ ครอง
ผูล้ งทุนซึง่ อยูใ่ นอันดับที่ 23 และ 27 ตำมล�ำดับ
ในขณะที่ด้ำนที่อยู่ในอันดับค่อนข้ำงต�่ำได้แก่
กำรช�ำระภำษี กำรเริ่มต้นธุรกิจ และกำรจัด
ทะเบียนทรัพย์สนิ ซึง่ มีอนั ดับที่ 109 78 และ
68 ตำมล�ำดับ

VOTE
ประเทศไทยได้รับการจัด
อันดับเป็นประเทศที่มีความ
ง่ายในการประกอบธุรกิจ
ในอันดับที่ 46 จาก 190
เขตเศรษฐกิจทั่วโลก
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Topics
Overall
Starting a Business
Dealing with Construction Permits
Getting Electricity
Registering Property
Getting Credit
Protecting Minority Investors
Paying Taxes
Trading across Borders
Enforcing Contracts
Resolving Insolvency

DB 2017
Rank

DB 2016
Rank i

46
78
42
37
68
82
27
109
56
51
23

46
93
38
34
67
97
25
106
54
51
26

DB 2017 DTF
(% points) i

Change
in Rank

72.53
87.01
75.65
83.22
68.34
50.00
66.67
68.68
84.10
64.54
77.08

0
15
4
3
1
15
2
3
2
3

= Doing Business reform making it easier to do business.

DB 2016 DTF
(% points) i

71.65
85.03
75.64
83.21
68.20
45.00
66.67
68.76
84.10
64.54
75.41

Change in DTF
(% points) i

0.88
1.98
0.01
0.01
0.14
5.00
0.08
1.67

= Change making it more difficult to do business.
ที่มำ: Doing Business 2017, World Bank

ทัง้ นี้ หำกเปรียบเทียบผลกำรจัดอันดับกับประเทศต่ำง ๆ ในรำยงำน Doing Business 2017 ประเทศไทยยังอยูใ่ นกลุม่ 50 ประเทศแรก
ของโลก เป็นอันดับที่ 9 ของเอเชีย และอันดับที่ 3 ของอำเซียน แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรปฏิรปู ประสิทธิภำพภำครัฐต้องด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนือ่ ง
และต้องมีกำรพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดดเนือ่ งจำกอัตรำเร่งกำรปฏิรปู ของประเทศเพือ่ นบ้ำนในอำเซียนเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในรำยงำน
Doing Business 2017 นี้ พบว่ำประเทศบรูไน และประเทศอินโดนีเซีย มีกำรปฏิรปู อย่ำงมำกโดยมีอนั ดับดีขนึ้ อย่ำงก้ำวกระโดด ดังแผนภำพ

นอกจำกนั้น เมื่อเปรียบเทียบผลกำร
จัดอันดับตำมรำยงำนประจ�ำปี 2559 และ
2560 (Doing Business 2016, 2017) หำก
พิจำรณำโดยคะแนนประเทศไทยมีคะแนนดีขนึ้
ถึง 6 ด้ำน คงที่ 3 ด้ำน และลดลง 1 ด้ำน
แต่กลับมีอนั ดับดีขนึ้ เพียง 3 ด้ำน ลดลง 6 ด้ำน
และคงที่ 1 ด้ำน อันเป็นกำรสะท้อนให้เห็นว่ำ
กำรพัฒนำปรับปรุงให้ดขี นึ้ เพียงเล็กน้อยโดย
เทียบเคียงกับกำรด�ำเนินงำนในอดีตเพียง
อย่ำงเดียวยังไม่เพียงพอ แต่จะต้องตัง้ เป้ำหมำย
โดยเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติที่ดีให้มำกที่สุด
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ทั้งนี้ ด้ำนที่ประเทศไทยมีอันดับดีขึ้น
ได้แก่ กำรเริม่ ต้นธุรกิจ (Starting a Business)
และกำรได้รบั สินเชือ่ (Getting Credit) ทีด่ ขี นึ้
15 อันดับเท่ำกัน กำรแก้ปัญหำล้มละลำย
(Resolving Insolvency) ดีขนึ้ 3 อันดับ โดย
ธนำคำรโลกได้กล่ำวถึงประเทศไทยในรำยงำนว่ำ
ประเทศไทยได้ปรับปรุงสภำพแวดล้อมทำง
ธุรกิจโดยมีกำรปฏิรปู ใน 3 ด้ำน ได้แก่ กำร
ช่วยให้กำรเริม่ ต้นธุรกิจในประเทศไทยสะดวกขึน้
ด้วยกำรสร้ำงระบบกำรบริกำรจ่ำยเงินลง
ทะเบียนไว้ทจี่ ดุ เดียวกัน (One Stop Service)
และยังลดระยะเวลำในกำรขอรับตรำประทับ
ของบริษัท นอกจำกนี้ ประเทศไทยยังได้
ปรับปรุงกำรเข้ำถึงข้อมูลด้ำนสินเชื่อโดยเริ่ม
ให้ ข ้ อ มู ล คะแนนสิ น เชื่ อ แก่ ธ นำคำรและ
สถำบันกำรเงิน รวมถึงท�ำให้กำรแก้ไขปัญหำ
กำรล้มละลำยรวดเร็วขึน้ ด้วยกำรปรับโครงสร้ำง
ของบริ ษั ท ขนำดกลำงและขนำดย่ อ มใหม่
และกำรปรับปรุงกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
ช�ำระบัญชีของบริษทั ให้มคี วำมคล่องตัวมำกขึน้
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ส่วนด้ำนที่มีอันดับต�่ำลงมี 6 ด้ำน
ได้แก่ กำรขออนุญำตก่อสร้ำง (Dealing with
Construction Permits) กำรขอใช้ไฟฟ้ำ (Getting
Electricity) กำรจดทะเบียนทรัพย์สนิ (Registering
Property) กำรคุม้ ครองผูล้ งทุน (Protecting
Minority Investors) ด้ำนกำรช�ำระภำษี
(Paying Taxes) และกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
(Trading Across Border) ในขณะทีด่ ำ้ นกำรบังคับ
ใช้สญ
ั ญำ (Enforcing Contracts) มีอนั ดับคงที่

90

89.77

90.4

90.41

90.38

85
79.31

80
DTF

อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำจำกระยะ
ห่ำงจำกประเทศทีม่ ผี ลกำรด�ำเนินกำรทีด่ สี ดุ
หรือ World Best พบว่ำด้ำนที่ประเทศไทย
มีผลกำรด�ำเนินกำรใกล้เคียงกับ World Best
มำกที่สุด คือ กำรขออนุญำตก่อสร้ำง และ
กำรเริ่มต้นธุรกิจ ที่มีระยะห่ำง 11.75 และ
12.95 คะแนนตำมล�ำดับ ส่วนด้ำนทีม่ รี ะยะห่ำง
มำกทีส่ ดุ คือ ด้ำนกำรได้รบั สินเชือ่ ทีม่ รี ะยะห่ำง
ถึง 50 คะแนน โดยนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่
World Best ในทั้งสำมด้ำน

75
70

74.61
73.03

72.67

60.81 60.99
60 58.14 58.93

50

85.08

84.5

85.05

78.64

78.18

78.11

81.2

76.39

65

55

79.44

91.24

Singapore
74.96

75.2

75.99
72.2

62.49
59.01

62.6
59.48

56.84

57.46

58.39

58.72

2010

2011

2012

2013

71.65

65.1

61.11
57.39
60.28
59.87 58.82
58.51
57.32 56.68
2014

2015

2016

72.53
63.83
65.51
61.52

Malaysia
Thailand
Brunei
Vietnam

2017

Indonesia

แผนภำพแสดงค่ำคะแนน Distance to Frontier ของประเทศไทย เทียบกับประเทศสิงคโปร์ มำเลเซีย บรูไน เวียดนำม และอินโดนีเซีย

ภายหลังที่ธนาคารโลกเผยแพร่รายงาน Doing Business 2017 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้จัด
ประชุมชี้แจงผลการจัดอันดับของประเทศไทยตามรายงานดังกล่าวในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนเข้าร่วมด้วย ซึ่งในการประชุม รองนายกได้ให้หน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ เร่งปรับปรุงบริการเพื่อให้อันดับของประเทศไทยดีขึ้น โดนตั้งเป้าไว้ที่อันดับ 30 ในรายงาน Doing Business 2018
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Written by Pornkanok Wipusanawan
Director of TMA Center For Competitiveness

Ease of Doing Business
in Thailand:

Outlook from World Bank
When discussing about building competitiveness of a country, it is often said that
private sector play role as main the engine that drive things forward. Governments
are the facilitators who provide infrastructure and environment that support enable
the private sector to grow their businesses and competitiveness in full potential.
Nowadays both governments and private sector have realized their role much better.
For Thailand, there are effort going on regarding improving and increasing the country’s
competitiveness. The Government has continuously amended and improved its
regulatory and service mechanism to support the private sector.

However, businesses these days
are interconnected globally. Entrepreneurs
can set up their business at any location
that is convenient and offers better
benefits when it comes to trading across
borders. Therefore, any improvement and
development should not only aim for
being better. How other countries are
doing and where Thailand is now
compared to other must also be key
points to consider.
There is one useful report that will
give us a better idea on competitiveness
of Thailand considering environment and
atmosphere in starting and operating
business in comparison to other economies.
The report is called Doing Business
Report which has been published by the
World Bank since 2003. The report
presents rankings of 190 economies in
terms of ease of doing business. The
data were collected from interviewing
professional consultants in various fields
such as law firms, accounting firms and
more.

distance of each economy to the
“frontier,” (Distance to Frontier – DTF)
which represents the best performance
observed on each of the indicators across
all economies. The latest report was
published on 29 October 2016 as Doing
Business 2017 (as it is looking at the
business environment of the Next year
forward). In the report Thailand was
ranked 46th place form 190 economies
worldwide with average DTF score at
72.53 - increasing from 71.42 in previous
report. However, the rank remains at no.
46 (in Doing Business 2016 Thailand was
ranked 49th but the ranking of 2016
issue had been retrospectively adjusted
in 2017 issue).

Looking deeper into the data,
Thailand has satisfactory rankings in
Resolving Insolvency (rank 23rd ) and
Protecting Minority Investors (rank 27th
). On the other hand Thailand has low
ranking in some indicators: Paying Tax
(rank 109th ), Starting a Business (rank
78th ) and Registering Property (rank
The study contains quantitative 68th ).
measures of governmental units’
efficiency on procedures, official time,
official cost and regulations on how
supportive they are for entrepreneurs.
The measure combines ten index related
to life cycle of a business from start to
In the report Thailand was
closing down which are starting a
ranked 46th place form
business, dealing with construction
190 economies worldwide
permits, employing workers, registering
with average DTF score
property, getting credit, protecting
at 72.53 - increasing from
investors, taxes, trading across borders,
71.42 in previous report.
connection and closing a business.
The World Bank used a comparison
methodology in ranking each country’s
competitiveness. It measures the
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However, the rank
remains at no. 46
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Topics

Dealing with Construction Permits (rank 42)
Starting a Business (rank 78)
Trading across Borders (rank 56)
Getting an Electricity Connection (rank 37)
Protecting Minority Investors (rank 27)
Resolving Insolvency (rank 23)
Enforcing Contracts (rank 51)
Registering Property (rank 68)
Paying Tax (rank 109)
Getting Credits (rank 62)

However, when compared to World
Best Performance, Thailand score gaps
are quite close with them in Construction
Permits (11.75 points gap) and Starting a
Business (12.95 points gap). The indicator
that has the biggest gap is Getting
Credit which is 50 points different from
New Zealand which is the World Best
in all three indicators.
Furthermore, when comparing the
results of Doing Business 2016 and 2017,
it is found that Thailand has slightly
improved from last year. In Doing
Business 2016 we gained better score
in three indicators, remained the same
in one indicator and dropped in one
indicator while in 2017 report we gained
better score in only three indicators,
dropped in six indicators and remain the
same in one indicator. This reflects that
improvement using the previous year
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World Best Performance Country

Gap

75.65
87.01
84.10
83.22
66.67
77.08
64.54
68.34
68.68
50.00

87.40
99.96
100.00
99.88
83.33
93.89
84.15
94.46
99.44
100.00

11.75
12.95
15.90
16.66
16.66
16.81
19.61
26.12
30.76
50.00

New Zealand
New Zealand
Austria
South Korea
New Zealand / Singapore
Finland
South Korea
New Zealand
Qatar / United Arab Emirates
New Zealand

46
78
42
37
68
82
27
109
56
51
23

46
93
38
34
67
97
25
106
54
51
26

95
90

89.77

90.4

90.41

90.38

85
79.31

80
75
70

0
15
4
3
1
15
2
3
2
3

DB 2017 DTF
(% points) i

72.53
87.01
75.65
83.22
68.34
50.00
66.67
68.68
84.10
64.54
77.08

DB 2016 DTF
(% points) i

71.65
85.03
75.64
83.21
68.20
45.00
66.67
68.76
84.10
64.54
75.41

Change in DTF
(% points) i

0.88
1.98
0.01
0.01
0.14
5.00
0.08
1.67

= Change making it more difficult to do business.
ที่มำ: Doing Business 2017, World Bank

74.61
73.03

72.67

60.81 60.99
60 58.14 58.93

55
50

79.44

91.24
85.08

84.5

85.05

78.64

78.18

78.11

81.2

76.39

65

Thailand moved down positions in
these following indicators: Dealing with
Construction Permits, Getting Electricity,
Registering Property, Protecting Minority
Investors, Paying Taxes and Trading
across Border. While remained the same
rank in Enforcing Contracts.

Change
in Rank

In Doing Business 2017 Thailand is still ranked in top 50 economies; rank 9th in Asia and rank 3rd in ASEAN. Nevertheless,
governmental efficiency reform must be a continuous practice. Moreover, the improvement must be a leap as our fellow ASEAN
countries are also accelerating their efficiency. The content of Doing Business 2017 shows that Brunei and Indonesia have
leaped up their ranking significantly as shown in the chart below:

score as benchmark is impractical. Thailand
must set World Best standard as the
goal to achieve.
We gained better score in Starting
a Business and Getting Credit with both
indicators moved up 15 positions. Resolving
Insolvency moved up three positions.
The report mentioned that Thailand has
improved the ease in doing business by
reforming three dimensions: 1st creating
a single window for registration payment
(One Stop Service) and reducing the
time to obtain a company seal, 2nd
improving access to credit information
by starting to provide credit scores to
banks and financial institutions and 3rd
resolving insolvency easier by introducing
new restructuring for small and medium-size
companies and by streamlining provisions
related to company liquidation.

DB 2016
Rank i

= Doing Business reform making it easier to do business.

DTF

Indicators

DTF Score
Thailand

Overall
Starting a Business
Dealing with Construction Permits
Getting Electricity
Registering Property
Getting Credit
Protecting Minority Investors
Paying Taxes
Trading across Borders
Enforcing Contracts
Resolving Insolvency

DB 2017
Rank

Singapore
74.96

75.2

75.99
72.2

62.49
59.01

62.6
59.48

56.84

57.46

58.39

58.72

2010

2011

2012

2013

71.65

65.1

61.11
57.39
60.28
59.87 58.82
58.51
57.32 56.68
2014

2015

2016

72.53
63.83
65.51
61.52

Malaysia
Thailand
Brunei
Vietnam

2017

Indonesia

This cart presents Distance to Frontier score of Thailand compared to Singapore, Malaysia, Brunei, Vietnam and Indonesia

After the World Bank published Doing Business 2017, Office of the Public Sector Development Commission
(OPDC) convene a meeting with related governmental offices and representatives of the private sector to discuss
Thailand’s Ease of Doing Business ranking according to that report on 4th November 2016. Mr. Somkid Jatusripitak
Deputy Prime Minister who chaired the meeting urged all responsible agencies to expedite their service improvement
and solve obstructing issues in order to put Thailand in the list of top 30 economies in Doing Business 2018.
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ASEAN View
เขียนโดย คุณศิรัถยา อิศรภักดี
เรียบเรียงโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

นเบอร์หนึ่งโลก
สิงคโปร์ ตั้งเป้าขึด้้นแท่านนวั
ตกรรม
คงจะปฏิเสธไม่ได้วา่ “นวัตกรรม” (Innovation) ถือเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจทัง้ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ให้ประสบ
ความสำาเร็จอย่างยัง่ ยืน แต่ใครหลายคนอาจยังไม่แน่ชดั ในความหมายของคำาว่า “นวัตกรรม” มากนัก เพราะเมื่อแบรนด์ตา่ งๆ
ออกสินค้าหรือบริการใหม่ มักโฆษณาโดยใช้คำานี้มาเป็นจุดขายเสมอ แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่จะนับเป็นนวัตกรรมได้นั้น ต้องมี
องค์ประกอบหลักด้วยกันสองประการ คือ

สิงคโปร์ยังเน้นเรื่องความพร้อม
ของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ให้รองรับการคิดค้นนวัตกรรมและ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง

ASEAN View

SingaporeINNOVATION
1. สินค้าและบริการนั้น ต้องเป็นสิ่งใหม่
ในโลก โดยทีย่ งั ไม่เคยมีใครทำามาก่อน
(New Thing in the World)
2. สินค้าและบริการนั้น ต้องมีเราเป็น
เจ้าเดียวที่ทำาได้ (First Mover)

แต่นวัตกรรมบนโลกใบนีม้ ไิ ด้จา� กัดอยูเ่ พียงแค่บริษทั ทีผ่ ลิตสินค้าและบริการเพียงอย่าง
เดียว บรรดาประเทศชัน้ น�าของโลกต่างหันมาให้ความส�าคัญกับการคิดค้นนวัตกรรมในระดับ
ชาติมากขึ้น โดยเฉพาะนวัตกรรมในด้านดิจิทัล ดังจะเห็นได้จากงานเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม
ครัง้ ทีผ่ า่ นมา ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ทีม่ กี ารจัดอันดับประเทศทีม่ เี ทคโนโลยี
พร้อมสูงสุดส�าหรับการปฏิวัติเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานดิจิทัล มีทั้งหมด 7 ประเทศ คือ
ฟินแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน อิสราเอล เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์
ซึ่งนับเป็นเพียงชาติเดียวในทวีปเอเชียที่ได้รับการยอมรับในเรื่องนี้
ค�ำถำมคือ “สิงคโปร์ ท�ำอย่ำงไรจึงพัฒนำ
• สกำย กรีนส์ (Sky Greens) นวัตกรรม
ชำติไปได้ไกลในระดับโลก?”
การปลูกผักใบเขียวแนวตั้ง เพื่อเพิ่มผลผลิต
นัน่ เพราะรัฐบาลของสิงคโปร์ได้กา� หนด ทางการเกษตรและประหยั ด แรงงานใน
เรื่องการพัฒนาระบบดิจิทัลให้รองรับการ การดูแล
เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ เป็ น วาระแห่ ง ชาติ
ตั้งแต่ปี 2557 โดยมีวิสัยทัศน์ของประเทศ
เพือ่ เป็น “ชาติอจั ฉริยะ” หรือ “Smart Nation”
ชาติแรกของโลก ที่น�าเทคโนโลยีมาปรับใช้
ในการแก้ปญ
ั หาต่างๆให้กบั ผูค้ น ภายใต้วสิ ยั
ทัศน์ 3E กับ 1A นั่นคือ “Everyone, Everything, Everywhere, All the time” เพื่อเป็น
ศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างแท้จริง
โดยในปี ที่ ผ ่ า นมา สิ ง คโปร์ เ ปิ ด ตั ว
นวั ต กรรมสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้
ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ม าให้ โ ลกได้ ย ลโฉมกั น
มากมาย อาทิเช่น
• แท๊กซี่ไร้คนขับอัจฉริยะ น�าร่องใช้
งานจริงแล้วเป็นแห่งแรกของโลก

กว่าจะมาเป็นนวัตกรรมล�้ายุคเหล่านี้
สิงคโปร์ต้องใช้ความพยายามอย่างมากใน
การรวบรวมบุ ค ลากรทั้ ง จากภาครั ฐ และ
เอกชนที่ มี ค วามรู ้ และเชี่ ย วชาญจาก
หลากหลายสาขาอาชี พ ไม่ ว ่ า จะเป็ น
นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักลงทุน นักวิชาการ
เจ้าของกิจการ หรือแม้แต่ศลิ ปินมารวมตัวกัน
คิ ด และหาทางออกให้ กั บ ปั ญ หาใหญ่ ที่
ประเทศก� า ลั ง เผชิ ญ อยู ่ ทั้ ง เรื่ อ งจ� า นวน
ประชากรสูงวัยและความหนาแน่นของเมือง
ที่เพิ่มมากขึ้น การศึกษา ระบบสาธารณสุข
การคมนาคมขนส่ง สิ่งแวดล้อม และการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ประเทศให้ดียิ่งขึ้น

• Lattice80 ฟินเทคฮับใหญ่ที่สุดใน
โลก มีพื้นที่มากกว่า 30,000 ตารางฟุต
เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางฟินเทคโลก
• หุน่ ยนต์อำ่ นชัน้ หนังสือ ช่วยจัดและ
ตรวจสอบหนังสือทัง้ หมดในหอสมุดแห่งชาติ
สิงคโปร์ (NLB) เพือ่ เพิม่ ความแม่นย�าในการ
จัดชั้นหนังสือและแบ่งเบาภาระให้เจ้าหน้าที่
• Robo Coach หุ่นยนต์ช่วยคนชรา
ออกก�าลังกายที่ศูนย์กิจกรรมผู้สูงวัยท้องถิ่น
เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
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อีกทั้งสิงคโปร์ยังเน้นเรื่องความพร้อม
ของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้รองรับ
การคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยสิงคโปร์ได้รับการ
จัดอันดับเป็นที่ 1 ของเอเชีย จาก The
Economist Intelligence Unit (EIU) ใน
ด้านการมีความสามารถในการปฏิรูปตัวเอง
เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ทั้งในเรื่องค่า
ใช้จ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร โครงข่าย 4G
ทีค่ รอบคลุม ความประหยัดของอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง คุณภาพการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ และการเป็นหุน้ ส่วนดิจทิ ลั
เป็นต้น
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หากลองมองย้อนกลับมาดูประเทศไทย
กัน เมื่อปีที่แล้ว รัฐบาลประกาศนโยบาย
“ไทยแลนด์ 4.0” ทีม่ งุ่ เน้นส่งเสริมนวัตกรรม
ในภาคส่วนต่างๆ เพือ่ เปลีย่ นสถานะประเทศ
รายได้ ป านกลาง สู ่ ป ระเทศที่ มี ร ายได้ สู ง
ภายในปี 2025 โดยมีความพยายามผลักดัน
ให้ภาคการผลิตมีความทันสมัย ด้วยการน�า
หุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตเพื่อ
การส่งออก และช่วยตอบสนองความต้องการ
ภายในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยเน้น
สร้างความได้เปรียบใน 5 กลุ่มเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่

1.กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยี
กว่าจะมาเป็น
ชีวภาพ
นวั
ต
กรรมลำ
้ายุคเหล่านี้
2.กลุ ่ ม สาธารณสุ ข สุ ข ภาพ และ
สิงคโปร์ต้องใช้ความพยายาม
เทคโนโลยีทางการแพทย์
อย่างมากในการรวมรวม
3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่น
บุคลากรทั้งจากภาครัฐ
ยนต์ และระบบเครื่ อ งกลที่ ใ ช้ ร ะบบ
และเอกชนที่มีความรู้ และ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
เชี่ยวชาญจากหลากหลาย
สาขาอาชีพ
4.กลุม่ ดิจติ อล เทคโนโลยีอนิ เตอร์เน็ต
ที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญา
ประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
5.กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์
แต่เราต้องไม่ลมื ว่า...นอกจากนโยบาย
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
และแผนในระยะยาวของรัฐบาลแล้ว สิง่ ส�าคัญ
โดยตั้ ง เป้ า พั ฒ นาธุ ร กิ จ ในทั้ ง 5 กลุ ่ ม ที่ประเทศไทยต้องพัฒนาควบคู่กันเพื่อให้
อุตสาหกรรมนี้ ให้เป็นแพลทฟอร์มหลักใน สอดรั บ กั บ ความเปลี่ ย นแปลงในอนาคต
การสร้าง “New Startups” ต่างๆให้เกิดขึ้น อั น ใกล้ ก็ คื อ การลงทุ น ในการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ ให้ผู้คนทุกเพศทุกวัยมี
ในประเทศอีกมากมาย
ความรูแ้ ละความสามารถในการเรียนรูท้ กั ษะ
นวัตกรรมบนโลกใบนี้
ด้านดิจติ อลเทคโนโลยีอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม
กัน อีกทั้งต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มิได้จาำ กัดอยู่เพียงแค่บริษัท
ทั่ ว ประเทศให้ ร องรั บ กั บ อุ ป กรณ์ แ ละ
ที่ผลิตสินค้าและบริการเพียง
อย่างเดียว บรรดาประเทศชั้นนำา เทคโนโลยีอนั ทันสมัย (Smart Devices)เพือ่
ต่อความเปลี่ยนแปลงกับโลกยุคใหม่ที่มี
ของโลกต่างหันมาให้ความสำาคัญ ทัทั้นงโอกาสและความท้
าทายใหม่ๆรออยู่ได้
กับการคิดค้นนวัตกรรม
อย่างมั่นคงและยั่งยืน ว่าแต่วันนี้เราลงทุนใน
ในระดับชาติมากขึ้น
ตัวเองกันแล้วหรือยัง?

It is undeniable that innovation is
the main propeller to enable small
and big businesses to achieve
success sustainably. Yet, the true
definition of “innovation” does not
appear to be crystal clear for a
number of people. In the market,
products and services only
refer “innovation” as a gimmick or
key selling point. In essence, the
two following elements determine
whether the product or service is
considered “innovation”:
1. The product or service must
be a new thing which no one else
has ever created or delivered before
(New Thing in the World)
2. The owner of that innovation
is the only one who can produce or
deliver it (First Mover)

Indeed, the creation of innovation
is not confined to only manufacturing
companies or any service providers in
the private sector. Leading countries in
the world are now focusing on the
creation of innovation for national
development, especially in the field of
digital innovation. In the recent World
Economic Forum at Davos, Switzerland,
seven countries were ranked with
highest capacity to shift themselves into
digital economy. They were Finland,
Switzerland, Sweden, Israel, Netherland,
USA and Singapore, which is the only
Asian country recognized in this field.

“3E and 1A”.
That is,
“Everyone, Everything,
Everywhere,
All the time. This has
made Singapore
the center of innovation
and technology.

How does Singapore develop itself into the world-renowned country of
innovation?
The government of Singapore considers that the development of digital systems
is the key element for economic growth and has made this a national agenda since
2014. The city-state aims to become the first “Smart Nation” in the world. Under
this concept, technology will be the solution for people under the vision of “3E and
1A”. That is, “Everyone, Everything, Everywhere, All the time. This has made
Singapore the center of innovation and technology.
In the past year, Singapore introduced a number of innovative products and
services which result from technological advancement including:
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• nuTonomy: it is the first
unmanned taxi service which was
launched first in Singapore.
• Lattice80: this is the world’s
largest financial technology hub with the
vast area of 30,000 square foot. The hub
will be developed into the global center
for financial technology.
• Autonomous robotic shelf
scanning system: the system organizes
and checks books in National Library of
Singapore. It enhances accuracy in
keeping books and reduces the burden
of Library’s staff.
Economist Intelligence Unit (EIU) gives
Singapore the first rank for the ability to
reform and incorporate itself into new
digital technology as it has reasonable
cost of communication technology,
• Sky Greens: this vertical farming comprehensive 4G network coverage, cost
produces vegetables, enhances agricultural effectiveness of high-speed internet,
productivity and reduces labor cost
quality of science and mathematics
Before achieving these state-of-the- education and great digital partnership.
art innovations, Singapore invested
Looking at Thailand, last year “Thailand
tremendous efforts by harvesting personnel 4.0” policy was announced to focus on
with expertise in various fields from state promoting innovation in various sectors
and private sectors. Scientists, engineers, so that the country shifted itself from a
investors, academicians, entrepreneurs and middle-income economy to a high-income
even artists were invited to brainstorm economy by 2025. Huge effort was inand come up with the solutions in vested on modernization of manufacturing
response to the challenges that the country sector by introducing robotics technology.
was facing. Issues such as, surge of This not only boosted productivity for
aging population, density of the city, export, but it also helped ensure that the
education, public health system, manufacturing capacity was able to
transportation, environment and resource response to the surge in domestic demand.
optimization were discussed with the aim The policy focused on building competitive
to elevate the living quality of Singaporeans. advantage for these five clusters:
1. Food, agriculture and biotechnology
Apart from that, Singapore also
reiterates the need for infrastructure to industries
2. Health, wellness and medical
facilitate uninterrupted creation of innovation
and technological advancement. The technology
• Robo Coach: the robot elevates
the living quality of people by assisting
and taking care of the elderly who do
exercise at local centers.
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3. Smart devices, robotics and
mechatronics
4. Digital technology, internet
-connected technology. artificial intelligence
and embedded technology
5. Creative and cultural industries
and high-value services
Under this concept, businesses in
these five clusters will serve as platforms
to create “New Startups” in Thailand.
However, in addition to the long-term
policy and plan of the government, it is
vital that human resources must also be
developed to ensure that Thais from all
walks of life have equitable and all-inclusive
access to acquire IT skills so that they
are well-equipped with the arrival of digital
economy. Besides, infrastructure across
the country must be developed and made
ready for smart devices and high-technology
equipment. These are the key ingredients
to ensure that Thailand keeps pace with
the new world and the new challenges
in a sustainable manner.

First question to ask: have
we invested in ourselves?
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เขียนโดย ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง
เรียบเรียงโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

โรงงานอัจฉริยะ

นวัตกรรมเปลี่ยนโลกอุตสาหกรรม
โลกธุรกิจมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการจำาเป็นต้องปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ซึ่งในโลกมีบทเรียนแสดงให้เห็นแล้วว่าการไม่ดาำ เนินการ
อะไรเลยจะนำาพาธุรกิจไปสูท่ างตัน ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการจำาเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือล่วงหน้า
อย่ารอให้ต้องถูกบังคับเปลี่ยนแปลง เพราะนั้นหมายความว่า กำา ลังนำาพาธุรกิจไปสู่วิกฤต

B
D
E

โดยในวงการอุตสาหกรรมเอง ก็มี
นวัตกรรมใหม่ ที่มีส่วนช่วยผู้ประกอบการ
ในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ลดต้นทุน และช่วยลดความเสียหาย รวมถึง
มีเทคโนโลยีทเ่ี ปิดให้ลกู ค้าทีส่ ง่ั สินค้า ได้เห็น
กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ซึ่งนวัตกรรม
ที่ว่านี้ เรียกรวมๆว่า “โรงงานอัจฉริยะ4.0”

!

โดยเทรนด์ของโรงงานยุคใหม่ นอกจาก
จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแล้ว ยังจะ
ต้ อ งเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง ต้ อ ง
ดู แ ลสวั ส ดิ ภ าพของผู้ ที่ ทำ า งานในโรงงาน
และ ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้โรงงาน ซึ่งตรงจุดนี้
จะเป็นเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าด้วย เพราะ
สมั ย นี้ ต ราสิ น ค้ า หลายแบรนด์ ใ ห้ ค วาม
สำาคัญกับประเด็นนี้มาก และจะไม่สั่งสินค้า
ที่มาจากโรงงานที่เอาเปรียบลูกจ้าง หรือ
ทำ า ลายสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง มั น ก็ เ ป็ น เหมื อ น
ข้ อ บั ง คั บ ให้ ภ าคอุ ต สาหกรรมต้ อ งมี ก าร
เปลีย่ นแปลงเช่นกัน
ก่อนหน้านีผ้ เู้ ขียนได้มโี อกาส ไปเยีย่ ม
ชมโรงงานของผูผ้ ลิตเครือ่ งใช้ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่
ทีป่ ระเทศจีน ซึง่ พบว่า เทรนด์เรือ่ งของ โรงงาน
อัจฉริยะที่นั้น มีการตื่นตัวกันมาก ถึงขนาด
กำ า หนดเป็ น แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ในชื่ อ
“Made in china 2025” โดยกำาหนดให้
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โรงงานอัจฉริยะ
ยังสามารถจัดเก็บข้อมูล
ได้ทุกกระบวนการ ตั้งแต่
สั่งวัตถุดิบ จนส่งสินค้า
ไปถึงมือลูกค้า ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้ ถือเป็นบิ๊กดาต้า
ที่มีความสำาคัญมาก

ท่านผูป้ ระกอบการ อย่างเพิง่ มองเรือ่ งนี้
เป็ น เรื่ อ งไกลตั ว เพราะในขณะนี้ ผู้ ผ ลิ ต
หลายประเทศ ได้เตรียมตัวทีจ่ ะปรับปรุงโรงงาน
ไปสู่ยุค 4.0 กันแล้ว เพราะในอนาคต การ
เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะส่งผลดีมากกว่าผล
เสีย โดยเฉพาะการลดความเสียหายที่เกิด
จากการผลิต ลดการจัดเก็บสินค้าคงคลัง
ช่วยในการทำากำาไรได้มากขึ้นกว่าเดิม

A
C

หากธุ ร กิ จ ใดต้ อ งการความสำ า เร็ จ
ระยะยาว สิ่งที่มีความสำาคัญอย่างมาก คือ
การคิดค้นไอเดียรูปแบบใหม่ ที่สามารถมา
ปรั บ ใช้ กั บ กระบวนการทำ า งาน ตั ว สิ น ค้ า
หรือ บริการ เพื่อให้เกิดความสดใหม่ โดน
ใจลูกค้า ซึ่งเราสามารถเรียก “ไอเดียใหม่”
นี้ด้วยคำาว่า “นวัตกรรม”

ผู้ผลิต ซึ่งก็หมายถึง เจ้าของโรงงานจะต้อง
มุง่ ปฏิรปู การผลิตของภาคอุตสาหกรรม จาก
เดิมเน้นการใช้แรงงานเป็นหลัก ก็หันมาใช้
นวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีในการผลิตเป็น
ตัวนำา อีกทั้งปรับปรุงการใช้ทรัพยากรและ
พลังงานให้มปี ระสิทธิภาพ และพัฒนาการผลิต
ทางอุตสาหกรรมทีไ่ ม่เป็นภัยต่อสิง่ แวดล้อม
ไม่ใช่แค่รัฐบาลจีนเท่านั้น ที่มุ่งมั่นจะ
ปฏิรปู อุตสาหกรรม แต่นโยบายของประเทศไทย
ก็ดูเหมือนจะปรับตัวไปสู่ยุคอุตสาหกรรม
4.0 เช่นเดียวกัน โดยในขณะนี้กระทรวง
อุตสาหกรรม และ คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุ น (บี โ อไอ) ก็ กำ า ลั ง เร่ ง ปฏิ รู ป
โครงสร้างภาคอุตสาหกรรมไทย ให้มีความ
ทันสมัย แข่งขันในตลาดโลกได้
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สำาหรับเทรนด์การออกแบบ โรงงาน
ยุคใหม่ หรือที่เรียกว่า โรงงานอัจฉริยะ นั้น
จะเน้นการประหยัดพลังงาน ภายในโรงงาน
มีความสะอาด เสียงเบา ไม่มีมลพิษ และตัว
โรงงานต้องออกแบบให้มีอากาศถ่ายเท เพื่อ
ลดการใช้ไฟฟ้าจากเครือ่ งปรับอากาศ รวมถึง
ยังใช้พลังงานธรรมชาติ ทัง้ จาก ลม และ แสง
อาทิตย์มามีส่วนร่วมด้วย
ขณะที่รูปแบบการทำางานของโรงงาน
4.0 จะเป็นระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ควบคุ ม สั่ ง งานเป็ น หลั ก บางโรงงานที่ มี
ทุนทรัพย์มากหน่อย ก็อาจจะมีหนุ่ ยนต์โรบอท
หรือ หุน่ แขนกล เข้ามาช่วยในการทำางานด้วย
ซึง่ โรงงานในลักษณะนีช้ ว่ ยลดจำานวนคนงาน
ได้มากกว่าครึง่ หนึง่ ขณะเดียวกันการทำางาน
ของคนงานในไลน์การผลิตก็ไม่ซำ้าซ้อนกัน
เพราะมีสถานีและขั้นตอนชัดเจน กลายเป็น
ว่าถึงแม้จะมีการใช้จำานวนแรงงานลดลง แต่
กำาลังการผลิตดีขึ้น แถมลดระยะเวลาการ
ผลิตได้ถงึ 50% จากการผลิตแบบปกติ และ
มีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น ที่สำาคัญที่สุด
ยังช่วยลดสินค้าคงคลังลงได้อย่างมาก เรียกได้
ว่า แทบจะไม่ต้องมีการสต็อกของก็ว่าได้
ทำาให้ผู้ประกอบการมีกระแสเงินสดที่ดีขึ้น
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นอกจากนีต้ วั โรงงานยังมีระบบจัดการ
แบบใหม่ ซึ่งเรียกได้ว่า เป็นนวัตกรรมของ
การผลิตเลย นัน้ ก็คอื ระบบทีเ่ รียกว่า อินเต
อร์แอคทีฟแฟคตอรี่ (Interactive Factory)
ซึ่งเป็นระบบเปิดให้ลูกค้า ในฐานะผู้สั่งซื้อ
รวมไปถึงเจ้าของสินค้า สามารถมีส่วนร่วม
ในการผลิตสินค้าได้เต็มที่ ไม่ว่าจะอยู่มุม
ไหนของโลกก็ตาม เจ้าของสามารถล็อคอิน
เข้ามาดูการผลิตสินค้าที่ตัวเองสั่งได้ ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต และสามารถตรวจสอบ
การทำางาน หรือ แสดงความเห็นในการผลิต
ได้อย่างเต็มที่ ในกระบวนการผลิต หากพบ
สิ่งใดผิดปกติก็สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง
ได้ทันท่วงที

ทีส่ าำ คัญการผลิตสินค้าภายใต้ โรงงาน
อั จ ฉริ ย ะ ยั ง สามารถจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ได้
ทุ ก กระบวนการ ตั้งแต่สั่งวัตถุดิบ จนส่ง
สินค้าไปถึงมือลูกค้า ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ ถือ
เป็นบิก๊ ดาต้า ทีม่ คี วามสำาคัญมาก ทีผ่ บู้ ริหาร
จะใช้ตัวเลขข้อมูลที่มีมาวางแผนกลุยทธ์ใน
การผลิต และแข่งขันต่อไป

เทรนด์ของโรงงานยุคใหม่
นอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตแล้ว ยังจะต้องเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ต้องดูแลสวัสดิภาพของ
ผู้ที่ทาำ งานในโรงงาน
และ ผู้ที่อยู่อาศัย
ใกล้โรงงาน

แม้ว่าผลิตจนส่งมอบของให้ลูกค้าได้
แล้ว ด้วยระบบของโรงงานอัจฉริยะ ยังมี
เทคโนโลยี บ ริ ก ารหลั ง การขาย ที่ จ ะคอย
มอนิเตอร์สินค้าที่ผลิตออกไปว่า ยังใช้งาน
ได้ตามปกติหรือไม่ หรือ มีที่ไหนเสียบ้าง
โดยระบบโรงงานในยุคใหม่ สามารถที่จะรู้
ข้อมูลสินค้าในทันที โดยเฉพาะสินค้าใน
นี่คือ นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของภาค
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมองว่า จะเป็นเรื่องดี อุตสาหกรรม ซึง่ ก็หวังว่า ผูป้ ระกอบการชาว
ที่โรงงานผู้ผลิตสินค้าใส่ใจเรื่องบริการหลัง ไทย จะให้ความส�าคัญ และเปลีย่ นแปลง
การขาย
ระบบการท�างาน มาใช้ระบบอัจฉริยะมากขึน้
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เรียบเรียงโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

Daiwa House Industry, Co., Ltd.

เรื่องเล่าจากแดนปลาดิบ ....

Intelligent and Value
Creation Business in JAPAN
ในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและก้าวล�้าน�าหน้าธุรกิจ ผู้ผลิตจ�าเป็น
ต้องบริหารจัดการเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม โดยผ่านการคิดค้น วิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
ให้กับธุรกิจ TMA มุ่งส่งเสริมให้สมาชิกมีโอกาสได้เข้าถึงองค์ความรู้ดังกล่าว เพื่อการด�าเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน และช่วยเพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยกลุ่มบริหารการ
ผลิตและปฏิบัตกิ าร (Operational Excellence Management Group) ร่วมกับกลุม่ บริหารเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (Technology Innovation Management Group) น�าสมาชิก TMA กว่า 20 ท่าน
เดินทางไปศึกษาเยี่ยมชมงาน ณ เมืองโอซาก้า เกียวโต โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กับ 6 องค์กรชั้นน�า
ได้แก่ Daiwa House Industry, Co., Ltd., SPREAD Co., Ltd., Hiniaratakan Corporation
(A Daifuku company), Pasona Agri-partners Inc, ABI CO., LTD. และ Cyberdyne Inc.
เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้เยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิด
แนวคิดในการน�ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจในประเทศไทย
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บริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต บ้ า นประหยั ด พลั ง งาน
รายใหญ่ของญี่ปุ่น ก่อตั้งมานานกว่า 15 ปี
โดยโครงการ SMA Eco Town เป็นโครงการ
แห่งแรกของ Daiwa House ที่ทา� เรื่องการ
ประหยัดพลังงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดย
โครงการตั้งอยู่ที่เมืองซาไก ทางตอนใต้ของ
โอซาก้า ซึ่งเป็นเมืองท่าเก่าแก่ที่มีประวัติ
ด้านค้าขายมายาวนาน ด้วยความตั้งใจของ
บริษัท Daiwa House ที่จะสร้างหมู่บ้าน
ต้นแบบเรื่องการประหยัดพลังงานและใส่ใจ
สิง่ แวดล้อม จึงได้รวบรวมข้อมูลตัง้ แต่การจัดท�า
ผั ง ภาพรวมของหมู ่ บ ้ า น สภาพแวดล้ อ ม
ทิศทางลมรวมถึงปัจจัยทีจ่ ะมีผลต่อการสร้าง
บ้านประหยัดพลังงาน และเก็บข้อมูลต่างๆ
ผ่านระบบ IT และท�าแบบจ�าลอง (Simulation)
ก่อนที่จะด�าเนินการสร้างบ้านจริง นอกจาก
นีท้ างโครงการฯ ยังให้ความส�าคัญเรือ่ งความ
สัมพันธ์ระหว่างชุมชนและสมาชิกในหมูบ่ า้ น
และยังคงเก็บรักษาสิ่งของบางอย่าง เพื่อให้
คนในชุมชนยังรู้สึกถึงความผูกพันในอดีต

ลักษณะโครงสร้างบ้านนั้นผนังและหลังคาบ้านถูกบุด้วยฉนวนกันความร้อน หน้าต่าง
ถูกออกแบบให้ป้องกันแสงแดดและระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี ซึ่งเรียกว่า Cat window
ทั้งนี้บ้านทุกหลังสามารถผลิตไฟฟ้าไว้ใช้งาน มีแบตเตอรี่เก็บไฟ Lithium Ion และส่งขาย
เมือ่ มีไฟฟ้าเหลือใช้ โดยใช้ระบบการจัดการภายในบ้านทีเ่ รียกว่า Home Energy Management
System: HEMS เพื่อดูว่าใช้พลังงานไปเท่าไหร่ ยังเหลือพลังงานอีกมากน้อยเพียงใด

SPREAD Co., Ltd.

จากจ�านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ท�าให้ความต้องการของอาหารสูงขึ้น ซึ่งสวนทาง
กับจ�านวนธุรกิจเกษตรทีน่ บั วันจะมีนอ้ ยลงเรือ่ ยๆ ท�าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน�า้ และความ
ต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในอาหารมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ Spread จึงได้
คิดเทคโนโลยีการปลูกผักในอาคาร Vertical Farm ซึ่งสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ สะอาด
ปลอดภัยเพราะไม่ใช้ยาฆ่าแมลง มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและแสงแดดโดยระบบ IT

กิจการโรงงานปลูกผักในประเทศญีป่ นุ่
มีจ�านวนประมาณ 190 แห่ง และจากการ
ส�ารวจของสมาคมโรงงานพืชผัก Spread ได้
รับการจัดอันดับอยู่ล�าดับที่ 1 เรื่องความ
สามารถด้านก�าลังการผลิตและคุณภาพของ
ผั ก ที่ ส ด สะอาด โดยทางบริ ษั ท ได้ น� า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรือน ปลูกผักภายในอาคารและใช้
แสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ให้น�้าและ
ปุ๋ยโดยระบบน�้าหมุนเวียนผ่านท่อ มีการ
ควบคุมความชืน้ ทีเ่ หมาะสม จึงปลอดภัยจาก
ศั ต รู พื ช เข้ ม งวดเรื่ อ งความสะอาดโดย
พนั ก งานทุ ก คนจะต้ อ งท� า ความสะอาด
ร่างกาย ใส่ชุดป้องกันเชื้อโรค ล้างมือและ
ผ่านเครื่องเป่าลม (air shower) ก่อนเข้า
ภายในโรงเรือน
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Hiniaratakan Corporation (A Daifuku Company)

ABI CO., LTD.

A Daifuku company ก่อตั้งมาแล้วถึง
79 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการขนย้ายวัสดุ
สินค้า โดยการหยิบ การจับเก็บ คัดแยก
ล� า เลี ย ง ด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละเทคนิ ค การ
ควบคุมระดับโลก และได้สร้างสรรค์พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองกับ
ความต้องการของอุตสาหกรรมทัว่ โลก โดยให้
บริการตั้งแต่ การให้ค�าปรึกษา การวางแผน
วิศวกรรม การออกแบบ การผลิต การติดตัง้
และการบริการหลังการขาย
นอกจากนี้ ยั ง ได้ แ สดงระบบการ
ท�างานทีห่ ลากหลายโซลูชนั่ เพือ่ ตอบสนอง
อุตสาหกรรมกว่า 400 รายการ ดังราย
ละเอียดนี้
• ระบบคั ด แยกและจั ด เก็ บ สิ น ค้ า
• ระบบหยิบสินค้าออกจากพาเลทไป
• ระบบเติม/หยิบ/ตรวจสอบสินค้า
สามารถคัดแยกได้ถงึ 7,600 กล่องต่อชัว่ โมง ยังอุปกรณ์ลา� เลียงแบบทีละชัน้ สามารถหยิบ อัตโนมัติ ท�าให้การจัดส่งผิดพลาดน้อยลงถึง
ไปยัง 41 chutes รวมระยะทางล�าเลียง ได้ถงึ 2,000 กล่องต่อชัว่ โมง ซึง่ สามารถแทน 50% และประสิทธิภาพการท�างานเพิ่มขึ้น
ทั้งหมด 1,200 เมตร
พนักงานได้ ถึง 5 คน อี ก ทั้ ง ยั ง ลดความ 250%
ผิดพลาดในการหยิบได้อีกด้วย

จึงน�าแนวคิดเรือ่ งการท�าเกษตรรูปแบบใหม่
(Urban Farm) โดยปลูกผัก ปลูกข้าวใน
อาคาร เพื่อให้พนักงานที่ลาออกไปเป็นแม่
บ้านสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และเกิดเป็นความยั่งยืนของอาหารอีกด้วย

Pasona Agri-partners Inc.
บริษัทจัดหางานรายใหญ่ของญี่ปุ่นที่มี
ส�านักงานตั้งอยู่ใน 14 ประเทศ จากปัญหา
เรื่องการขาดแคลนอาหารในประเทศญี่ปุ่น
และแรงงานหญิงในประเทศญี่ปุ่นมักจะต้อง
ลาออกจากงานเมือ่ แต่งงานหรือมีลกู ซึง่ ท�าให้
มีเวลาว่างจากการเลี้ยงลูกแต่ก็ไม่สามารถ
ออกมาท�างานประจ�าได้ เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพชีวติ
พนักงานให้ดขี นึ้ Pasona Agri-partners Inc.
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ในย่านธุรกิจใจกลางนครโตเกียว มี
อาคารสูง 9 ชั้น ด้านนอกรายล้อมไปด้วย
ต้นไม้ ดอกไม้ทปี่ ลูกในลักษณะสวนแนวตัง้
ให้ความรู้สึกสดชื่น สบายตา และภายใน
อาคารปลูกพืชผักไว้กว่า 200 ชนิด บน
พื้นที่ 20% ของพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด โดย
แบ่งเป็น ชั้นที่ 1 ประกอบด้วยโซนรับแขก
จะปลูกฟักทองและแตงกวา ห้องประชุม
(Tomato Guest Room) ปลูกมะเขือเทศ
มี ห ้ อ งส� า หรั บ ปลู ก ผั ก สลั ด และบริ เ วณ
ส�าหรับปลูกข้าว ชั้น 2 จะมีการปลูกพืชริม
ผนังตลอดทางเดิน ปลูกในลิ้นชักของเก้าอี้
ปลูกที่ระเบียง ซึ่งพนักงานจะได้สัมผัสกับ
ผลไม้หมุนเวียนไปตามแต่ละฤดู

Urban Farm แห่งนี้ปลูกโดยใช้ระบบ
ไฮโดรโปนิค (ปลูกโดยไม่ใช้ดิน) และปลูก
ด้วยดิน ใช้แสงสว่างจากหลอดไฟที่เรียกว่า
HEFL (Highly Energized Fluorescent
Light) ซึ่งให้ความสว่างยาวนานถึง 30,000
ชั่วโมง กินไฟน้อยกว่าหลอดฟลูออเรสเซนส์
ถึง 20% ความร้อนจากแสงไฟอยู่ในระดับ
ต�่าจึงสามารถวางใกล้ๆ พืชได้ การให้น�้าและ
ปุ๋ยจะเป็นระบบ Sprinkler System ท�าให้
สามารถใช้น�้าและปุ๋ยในปริมาณน้อยให้เกิด
ประโยชน์ สู ง สุ ด การปลู ก พื ช ในอาคาร
ลักษณะนีท้ า� ให้สามารถปลูกพืชได้ทกุ ฤดูกาล
ลดระยะเวลาการเพาะปลูกให้สนั้ ลง ใช้นา�้ ใน
ปริมาณน้อย และปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลง
ไม่ เ พี ย งแค่ มี พื ช ผั ก ที่ ป ลอดภั ย ไว้
บริโภคเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้เกิดสภาพ
แวดล้อมทีด่ ใี นการท�างาน พนักงานได้ใกล้ชดิ
ธรรมชาติ ส่งผลให้อัตราการลาออกลดลง
และประสิทธิภาพในการท�างานดีขึ้น

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มองว่าใน
อนาคตโลกจะพบกับภาวะขาดแคลนอาหาร
เพราะภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นไปท�าให้ไม่สามารถ
ปลูกพืชผักได้เหมือนในอดีต การปลูกผักจะ
เป็นลักษณะปลูกในอาคารมากขึน้ คุณนาริโอะ
โอวาดะ ประธานบริษัท ABI จึงพยายาม
คิดค้นหาวิธีการถนอมอาหารเพื่อเก็บรักษา
อาหารให้ ไ ด้ ย าวนานที่ สุ ด โดยพยายาม
สอบถามกับเชฟอาหารชัน้ น�าของโลกว่า ท�าไม
จึ ง ไม่ เ ลื อ กอาหารแช่ แ ข็ ง มาเป็ น วั ต ถุ ดิ บ
ประกอบอาหาร ซึง่ ท่านใช้ความพยายามถึง 5
ปีจงึ ได้รบั ค�าตอบจากเชฟว่า เพราะวัตถุดบิ แช่
แข็งเซลล์จะถูกท�าลายจึงท�าให้อาหารรสชาติ
ไม่อร่อยและนี่คือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยี
CAS - Cells Alive System

CAS เป็นเทคโนโลยีรักษาเซลล์ให้มี
ชีวิต โดยใช้หลักการท�างานของสนามแม่
เหล็กไฟฟ้าและพลังงาน 8 อย่าง โดยปกติ
เซลล์ในอาหารจะถูกท�าลายหากน�าไปแช่ในตู้
เย็นทั่วๆ ไปเพราะการแช่ลักษณะนั้นน�้าจะ
แข็งตัว แต่หากแช่อาหารในตู้ที่มีสนามแม่
เหล็กไฟฟ้าจะท�าให้นา�้ ไม่แข็งตัว อาหารจึงยัง
คงความสดไว้ได้เหมือนเดิม ซึ่งตู้แช่ระบบ
CAS จะมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในตู้แช่ -40 องศาเซลเซี ย สในตู ้ แ ช่ ที่ ถู ก ควบคุ ม
อุณหภูมิ และความชืน้ ให้คงที่ (ตูแ้ ช่นจี้ ะไม่มี
ท�าให้น�้าในอาหารไม่แข็งตัวนั้นเอง
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า)
วิธกี ารเก็บรักษาอาหารเริม่ ด้วยการน�า
เทคโนโลยี CAS ได้รบั ความสนใจจาก
อาหารที่ต้องการเก็บรักษาเข้าตู้ CAS เพื่อ
ท�าให้อาหารแข็งตัวพร้อมกันทั้งก้อนอย่าง ผู้น�าในต่างประเทศมากมาย อาทิ เม็กซิโก
รวดเร็วทีอ่ ณ
ุ หภูมิ -10 องศาเซลเซียส จากนัน้ ไอร์แลนด์ อังกฤษ แอฟริกา สเปน นอรเวย์
ย้ายอาหารไปเก็บรักษาต่อทีอ่ ณ
ุ หภูมิ -38 ถึง เป็นต้น

Cyberdyne Inc

ด้วยแนวคิดทีว่ า่ ความฝันและความมุง่
มั่นไม่ส�าคัญเท่ากับใจที่พร้อมดูแลเอาใจใส่ผู้
อืน่ เพราะหากมีใครสักคนในสังคมนึกถึงและ
ใส่ใจผู้อื่น ผู้ที่ได้รับความเอาใจใส่ก็จะปฎิบัติ
กับคนอืน่ เช่นเดียวกัน และกระทบต่อกันเป็น
โดมิโน่ไปเรือ่ ยๆ ส่งผลให้กลายเป็นสังคมและ
โลกทีน่ า่ อยู่ นีค่ อื หัวใจส�าคัญของ Cyberdyne
Cyberdyne ก่อตั้งขึ้นในปี 2004 เพื่อ
เผยแพร่ผลการวิจยั ของศาสตราจารย์โยะชิยกู ิ
ซังไก แห่งมหาวิทยาลัย Tsukuba โดย
ตลอดเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาศาสตราจารย์
โยะชิยูกิ พยายามคิดค้นเทคโนโลยีที่จะช่วย
ให้มนุษยชาติมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สบายขึ้น
โดยได้คิดค้นหุ่นยนต์และชุดหุ่นยนต์เพื่อให้

บริการทั้งในส่วนที่เป็น Medical Service ผู้ป่วยเกิดการเคลื่อนไหวและเมื่อร่างกาย
และ Non-medical Service
เกิดการเคลื่อนไหวบ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆ สมอง
ชุดหุ่นยนต์นี้มีชื่อว่า HAL ย่อมาจาก ก็ จ ะเรี ย นรู ้ ถึ ง การส่ ง สั ญ ญาณที่ จ� า เป็ น
Hybrid Assistive Limb ซึ่งเป็นชุดหุ่นยนต์ ส�าหรับการเคลื่อนไหวของร่างกาย ส่งผลให้
ชุดแรกของโลกที่นอกจากช่วยให้ผู้สวมใส่ ผู้ป ่ ว ยสามารถเคลื่ อ นไหวร่ า งกายได้ ดี ขึ้ น
สามารถขยับร่างกายได้แล้วยังช่วยส่งเสริม เรื่อยๆ ตามล�าดับนั้นเอง
สมรรถนะของร่างกายให้มพี ฒ
ั นาการดีขนึ้ อีก
ด้วย เมื่อผู้ป่วยสวมใส่ชุดหุ่นยนต์ HAL (ชุด
HAL ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อการ
ท�างานกับคอมพิวเตอร์) พยายามจะขยับ
ร่างกายส่วนหนึ่งส่วนใด HAL จะตรวจจับ
สัญญาณประสาทที่จุดนั้นๆ และส่งไปยัง
คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลให้ชุดหุ่นยนต์
HAL ขยับตรงส่วนนั้น ส่งผลให้ร่างกายของ

HAL จะมีประโยชน์อย่างยิง่ ต่อผูป้ ว่ ย
ด้วยการช่วยขยับร่างกายและใช้ในการท�า
กายภาพบ�าบัด
โดยขณะนี้ อ ยู ่ ร ะหว่ า งด� า เนิ น การ
พัฒนา และขยายวิธีการใช้งานหุ่นยนต์เพื่อ
ให้เข้ากับงานในชีวิตจริงๆ ได้
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นำยจิรำยุ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ ประธำนกรรมกำรมูลนิธมิ นั่ พัฒนำ ได้กล่ำว
กับผูเ้ ข้ำร่วมในเวทีเสวนำงำนเปิดตัวหนังสือ A Call to Action : Thailand and the
Sustainable Development Goals ควำมตอนหนึง่ ว่ำ
“.......ทุกท่ำนทีม่ ำร่วมงำนในวันนี้ คงจะมีคำ� ถำมในใจว่ำ กำรพัฒนำทีย่ งั่ ยืน
ตำมแนวพระรำชด�ำริและปรัชญำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั รัชกำลที่ 9 ที่
ทรงวำงไว้จะคงอยูค่ สู่ งั คมไทยหรือไม่นนั้ ผมจึงขออัญเชิญพระรำชด�ำรัสตอนหนึง่
ของสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั รัชกำลที่ 10 เมือ่ วันที่ 31 ธันวำคมทีผ่ ำ่ นมำ ควำมว่ำ

Aเส้นทางของประเทศไทยในการรวมพลั
Call to Action ง

เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ส�ำนักพิมพ์ต่ำงประเทศ Editions Didier Millet (EDM) ร่วมกับ มูลนิธิมนั่ พัฒนำ
จัดงำนเปิดตัวหนังสือ A Call to Action: Thailand and the Sustainable Development
Goals ณ โรงแรมสยำม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2560 ที่ผ่ำนมำ
โดยมีนำยจิรำยุ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ ประธำนกรรมกำรมูลนิธมิ นั่ พัฒนำ เป็นผูก้ ล่ำวปำฐกถำ
เปิดงำน และมีกำรเสวนำในหัวข้อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยผู้เชี่ยวชำญจำกสำขำต่ำงๆ
หนังสือเล่มนีเ้ ป็นหนังสือเล่มแรกทีน่ ำ� เสนอเนือ้ หำเชิงลึกอย่ำงตรงไปตรงมำบนพืน้ ฐำน
ข้อมูลที่หลำกหลำยเกี่ยวกับสถำนะของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน บนเส้นทำงที่จะบรรลุ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนทั้ง 17 ประกำรให้ได้ ภำยในปี 2573 ซึ่งเป็นเป้ำหมำยที่
ก�ำหนดโดยองค์กำรสหประชำชำติเมื่อปี 2558 และองค์กำรสหประชำชำติได้ระบุว่ำเป็น
“กำรเรียกร้องให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในโลก” หนังสือนี้ได้กล่ำวถึงควำมท้ำทำยส�ำคัญที่
ประเทศไทยก�ำลังเผชิญในด้ำนต่ำงๆ แม้ว่ำจะมีควำมก้ำวหน้ำด้ำนเศรษฐกิจในช่วงหลำย
ทศวรรษที่ผ่ำนมำ ที่ส�ำคัญคือหนังสือเล่มนี้น�ำเสนอเรื่องรำวเกี่ยวกับกำรที่ประเทศไทยใช้
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Suuficiency Economy Philosophy - SEP) ของพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และกำรทรงงำนด้ำนกำรพัฒนำของพระองค์ เป็นเข็มทิศ
น�ำทำงในกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 17 บท ตำม 17 เป้ำหมำยของ
กำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น นอกจำกนี้ แ ล้ ว หนั ง สื อ นี้ ยั ง กล่ ำ วถึ ง ตั ว อย่ ำ งของกำรพั ฒ นำ ทั้ ง ที่
ประสบควำมส�ำเร็จและที่ยังต้องด�ำเนินกำร เพื่อให้ผู้อ่ำนได้เห็นถึงภำพรวมของควำม
ก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำของประเทศไทย และควำมจ�ำเป็นที่จะต้องผนึกก�ำลังกันบนเส้นทำงที่
มุ่งสู่เป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน หนังสือเล่มนี้เป็นแหล่งควำมรู้ที่มีคุณค่ำส�ำหรับผู้ที่
สนใจว่ำประเทศไทยจะท�ำให้เกิดกำรพัฒนำที่สมดุลและยัง่ ยืนได้อย่ำงไร ด้วยบทควำมต่ำงๆ
จำกผูเ้ ชีย่ วชำญด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนและสถิตขิ อ้ มูลปัจจุบนั ของประเทศไทย ท�ำให้หนังสือ
เล่มนี้เหมำะส�ำหรับผู้เชี่ยวชำญด้ำนนโยบำยและผู้ที่สนใจด้ำนกำรพัฒนำของประเทศไทย
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“... ในปีใหม่นี้ ขอให้ชาวไทยทุกคน มีความมุง่ มัน่ มีกา� ลังใจในอันทีจ่ ะร่วมกัน
ปฏิบัติสรรพกิจน้อยใหญ่ ในภาระหน้าที่ตามแนวพระบรมราโชบายที่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ได้พระราชทานไว้ให้งานทุกอย่างส�าเร็จผล
เป็นความดีความเจริญ ทัง้ แก่ตนเอง แก่สว่ นรวม และประเทศชาติ เป็นการร�าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ในการนี้ ข้าพเจ้าขอปฏิบตั หิ น้าทีร่ ว่ มกับประชาชนชาวไทย
โดยเต็มก�าลังความสามารถ เพือ่ สืบสานพระราชปณิธานเช่นกัน”…”
ดร.ปรียำนุช ธรรมปิยำ กรรมกำรมูลนิธมิ นั่ พัฒนำ กล่ำวว่ำ “..ประเทศไทยได้นำ� เสนอไว้ในเวทีโลกมำโดยตลอดว่ำ เรำใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงน�ำทำงไปสูก่ ำรพัฒนำทีย่ งั่ ยืน เพือ่ ทีจ่ ะบรรลุ 17 เป้ำหมำยขององค์กำรสหประชำชำติ และวันนี้ เรำมีหนังสือ A Call to Action: Thailand
and the Sustainable Development Goals ทีน่ ำ� เสนอตัวอย่ำงรูปธรรมในกำรน้อมน�ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรพัฒนำในระดับต่ำงๆ
รวมถึงตัวอย่ำงโครงกำรอันเนือ่ งมำจำกพระรำชด�ำริ และกำรพัฒนำประเทศตำมหลักกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมพิ ลอดุลยเดชฯ
ซึง่ เป็นแบบอย่ำงทีท่ รงคุณค่ำทีจ่ ะน�ำพำกำรพัฒนำประเทศไปสูก่ ำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำทีย่ งั่ ยืนได้…”
“และกำรทีจ่ ะท�ำให้กำรพัฒนำทีส่ มดุลเกิดควำมยัง่ ยืนในทีส่ ดุ ได้นนั้ จ�ำเป็นต้องบ่มเพำะหลักคิดพอเพียงให้กบั คนรุน่ ใหม่ ยกตัวอย่ำงในเรือ่ ง
ของกำรศึกษำ ซึง่ ปัจจุบนั มีโรงเรียนกว่ำครึง่ หนึง่ ในประเทศไทยทีพ่ ยำยำมใช้หลักกำรพอเพียงในกำรปลูกฝังเยำวชนให้มหี ลักคิดในกำรตัดสินใจและ
ด�ำเนินชีวติ จนได้รบั กำรรับรองว่ำเป็น ‘สถำนศึกษำพอเพียง’ และมีโรงเรียนทีผ่ ำ่ นกำรประเมินเป็นศูนย์กำรเรียนรูต้ ำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้ำนกำรศึกษำ 121 โรงเรียน กระจำยอยูท่ วั่ ประเทศ โรงเรียนพอเพียงเหล่ำนี้ คือแหล่งบ่มเพำะบุคลำกรทีจ่ ะช่วยพัฒนำประเทศให้เกิดกำรพัฒนำ
ทีย่ ง่ั ยืน ทัง้ ในปัจจุบนั และในอนำคต…”
นำยเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสำรนิเทศและโฆษกกระทรวง
กำรต่ำงประเทศ กล่ำวว่ำ ในปี 2559 ซึ่งไทยได้รับเกียรติและ
โอกำสให้ทำ� หน้ำทีป่ ระธำนกลุม่ 77 เรำก็ได้มสี ว่ นร่วมในกำรผลักดัน
และขับเคลื่อนวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ผ่ำนกำรน�ำเสนอตัวอย่ำง
ประสบกำรณ์ และบทเรียนของไทยในกำรก้ำวผ่ำนอุปสรรคด้ำนกำร
พัฒนำโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) และ
โครงกำร SEP for SDGs Partnership โดยมุ่งมั่นที่จะขยำย
เครื อ ข่ำยไปยังกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนำเพื่อน�ำเสนอปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นอีกแนวทำงหนึง่ ในกำรมุง่ สูก่ ำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนในเวทีระหว่ำงประเทศต่อไป
กระทรวงกำรต่ำงประเทศยินดีให้กำรสนับสนุนกำรเผยแพร่
หนังสือเล่มนี้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ำง โดยหนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็น
ถึงควำมเชือ่ มโยงระหว่ำง SEP กับ SDGs ในแต่ละเป้ำหมำย นับเป็น
หนังสือทีป่ ระเมินกำรด�ำเนินกำรเพือ่ บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนที่ครอบคลุมเล่มแรกของไทยและเป็นกำรต่อยอดจำกหนังสือ
ที่มูลนิธิมั่นพัฒนำร่วมกับบริษัท EDM เคยจัดท�ำ (Thailand’s
Sustainable Development Sourcebook) ด้วย

นำยนิโคลัส กรอสแมน บรรณำธิกำรบริหำรของส�ำนักพิมพ์
Editions Didier Millet (EDM) “…ในโอกำสทีป่ ระเทศไทยก�ำลัง
เผชิญหน้ำกับกำรเปลีย่ นแปลง หนังสือเล่มนีก้ ล่ำวถึงว่ำประเทศไทย
ควรท�ำอย่ำงไรส�ำหรับอนำคตในเรือ่ งของประเด็นเร่งด่วนต่ำงๆ เช่น
กำรเปลีย่ นแปลงทำงสภำพภูมอิ ำกำศ พลังงำนทดแทนและควำม
มัน่ คงทำงอำหำร เป้ำหมำยของเรำคือกำรให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องและเป็น
ประโยชน์ตอ่ ผูส้ นใจ…”
“ส่วนหนึง่ เพรำะประเทศไทยมีปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
จึงท�ำให้ประเทศนีเ้ ป็นหนึง่ ในไม่กปี่ ระเทศในโลกทีม่ สี งิ่ พิมพ์ในเรือ่ ง
ของควำมยั่งยืนและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนค่อนข้ำงมำก
ค�ำถำม ณ ปัจจุบนั จึงไม่ได้อยูท่ เี่ รำสนใจหรือไม่ แต่อยูท่ เี่ รำปฏิบตั ิ
จนเห็นผลหรือยัง”
หนังสือ A Call to Action: Thailand and the
Sustainable Development Goals วำงจ�ำหน่ำยทีร่ ำ้ นเอเชียบุค๊ ส์
และร้ำนคิโนะคุนิยะ รวมถึงร้ำนหนังสือชั้นน�ำในประเทศต่ำงๆ
ทั่วโลก และที่ Amazon.com ในรำคำ เล่มละ 1,250 บำท
ส�ำหรับสถำบันกำรศึกษำหรือองค์กรต่ำงๆ ที่ต้องกำรน�ำไปใช้
เพื่อกำรศึกษำกรุณำติดต่อที่ contact@tsdf.or.th
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ทีเอ็มเอ จับมือ สภาพัฒน์ จัดงานสัมมนา เสวนาโดย
มี ผู ้ น� า จากภาครั ฐ และเอกชนขึ้ น ให้ ข ้ อ มู ล เพื่ อ สื่ อ สาร
ประเด็นส�าคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศให้กับผู้บริหารภาคเอกชนได้เข้าใจถึงผลการ
ด�าเนินงานของประเทศในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในปัจจุบัน พร้อมการอภิปรายเรื่อง “เพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยมือเรา”
โดยได้รบั เกียรติจาก นายเทวินทร์ วงศ์วานิช (คนที่ 3
จากซ้าย) ประธาน คณะอนุกรรมการด้านการจัดการข้อมูล
และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) นาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (คนที่ 3 จากขวา) หัวหน้าทีมภาค
เอกชน กลุ ่ ม พั ฒ นาคลั ส เตอร์ อุ ต สาหกรรมแห่ ง อนาคต
คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ประธานกรรมการ บริษัท
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) ดร.ปรเมธี วิมล
ศิ ริ (คนกลาง) เลขาธิ ก าร คณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร
ศิริสัมพันธ์ (คนที่ 2 จากขวา) เลขาธิการ คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ และ นายธีรนันท์ ศรีหงส์ (คนที่ 2
จากซ้าย) รองประธานกรรมการ ศูนย์เพื่อการพัฒนาความ
สามารถในการแข่ ง ขั น สมาคมการจั ด การธุ ร กิ จ แห่ ง
ประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
จ�ากัด (มหาชน) ขึ้นเวทีอภิปรายร่วมกัน
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ระดับ Middle
Management ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 3
เป็ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รร่ ว มกั น ระหว่ า งสมาคมการ
จัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีเอ็มซีไบโอ
เทค จ�ากัด และบริษัทในเครือ ตัวแทนจ�าหน่ายเครื่องมือ
แพทย์และผลิต/จ�าหน่ายสินค้าส�าหรับอุตสาหกรรม โดย
มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาทักษะความเป็นผู้น�าและ
การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ และการศึ ก ษาดู ง านใน
ประเทศ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับ
องค์กรและพนักงาน

การพัฒนาบุคลากรในยุคแห่งนวัตกรรม ซึง่ บรรยาย
โดย ดร.เอก อายะวงศ์ CEO จาก Mercer Thailand ใน
งานสัมมนา HR in Digital Age of Change ได้แบ่งปัน
มุมมองถึงเทรนด์ของงานในอนาคตที่ก�าลังจะหายไป รวม
ถึงอาชีพใหม่ๆ ที่เข้ามามีผลกระทบต่อการหาคน แต่ท้าย
ที่สุดแล้วตลาดแรงงานในอนาคตก็จะกลับกลายไปเป็น
ของนายจ้าง เหตุเพราะเทคโนโลยีที่เข้ามาจะช่วยองค์กร
ท�างาน ทั้งยังเป็นโอกาสให้สามารถคัดสรรคนเก่งจริงๆ
เข้ามาได้อีกด้วย

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคม
การจัดการธุรกิจ จัดอบรมหลักสูตร Certificate of Supervisor
(CoS) เพื่อพัฒนาภาวะผู้น�าให้กับบุคลากรระดับ หัวหน้าแผนก
ผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้จัดการ โดยผ่านกิจกรรมปืนเขาภายใต้ธีม
Leadership Activities: Leadership at the peak and unleash
your team potential ณ น�้าผาป่าใหญ่ อ.เมือง จ.สระบุรี เวลา
09.00-16.00 น. ทั้งนี้ เพื่อน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมดังกล่าว
ไปประยุกต์ใช้ในการท�างานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
รวมถึงน�ากระบวนการทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ปพัฒนาทีมงาน เพือ่ มุง่ ไปสูเ่ ป้าหมาย
ขององค์กร

กระทรวงท่องเทีย่ วและกีฬา ร่วมกับ สมาคมการจัดการ
ธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นคณะกรรมการบริหาร
งานด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าประจ� า จั ง หวั ด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาวะผู้น�า พัฒนาการพูดและการ
สื่อสารอย่างผู้น�า และพัฒนาบุคลิกภาพ ทั้งนี้เพื่อเตรียม
ความพร้ อ มให้ กั บ รุ ่ น ที่ 1 ข้ า ราชการในสั ง กั ด งานปลั ด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ด�ารงต�าแหน่งประเภท
อ� า นวยการ ระดั บ ต้ น จ� า นวน 50 คน และรุ ่ น ที่ 2
ข้าราชการในสังกัดงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จ�านวน 44 คน ที่ด�ารงต�าแหน่งประเภทวิทชาการ ระดับ
ช�านาญการพิเศษ และระดับช�านาญการ เพื่อยกระดับภาวะ
ผู้น�าของผู้บริหาร สามารถสื่อสารอย่างผู้น�าได้อย่างเหมาะ
สมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ และเสริมสร้างบุคลิกภาพที่
สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจในการเป็นผู้บริหารที่สอดคล้อง
กับสไตล์ของแต่ละคน เพื่อน�าสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ไปบริหารจัดการ
ทีมงาน รวมถึงเข้าใจความแตกต่างของสมาชิกในทีมงาน
เพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลิกภาพ
ของตนเองให้เหมาะสมในการเป็นผู้บริหาร

กิจกรรมกีฬาแห่งมิตรภาพที่เปิดโอกาสให้สมาชิกได้สร้างสัมพันธ์ แบ่งปัน
รอยยิ้ม และร่วมลุ้นของรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ภายใต้ชื่องาน TMA Golf
Challenge 2017 : Fairways For Friendship ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี และ
ในปีนไี้ ด้รบั เกียรติจากโปรอุย๋ – วิรดา โกมุทบุตร มาจัดกอล์ฟคลีนคิ ให้กบั ผูเ้ ข้าร่วม
แข่งขันในครั้งนี้ด้วย
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TMA Activities

TMA Activities

THAILAND CORPORATE EXCELLENCE AWARDS 2016
SMEs EXCELLENCE AWARDS 2016
ขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ
ส�าหรับประเภทของรางวัลพระราชทาน จะแบ่งออกเป็น 9 สาขารางวัล
ได้แก่
• ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร
• ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน
• ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล
• ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
• ความเป็นเลิศด้านผู้น�า
• ความเป็นเลิศด้านการตลาด
• ความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ
• ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน/ความรับผิดชอบต่อสังคม
• และความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม ซึง่ เป็นรางวัลพระราชทาน
ส�าหรับองค์กรที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาทต่อปี

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุง่ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าทุกองค์กรทีไ่ ด้รบั รางวัลจะพัฒนา
ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และเป็นแบบอย่างที่ดีส�าหรับองค์กรอื่นๆ เพื่อเรียนรู้แนวทางในการ
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร และเหนือสิง่ อืน่ ใด ความเข้มแข็งของภาคธุรกิจถือเป็นฐานราก
ส�าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
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นอกจากนี้ TMA ยังได้รว่ มมือกับธนาคารพาณิชย์ตา่ งๆ ในการคัดเลือกองค์กรธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ทีม่ คี วามเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ โดยแต่ละธนาคารจะคัดเลือก SMEs
ที่ประกอบธุรกิจการผลิต การบริการ หรือการค้าปลีก/ค้าส่ง ซึ่ง SMEs จะส่งเอกสารคุณสมบัติและ
แนวทางการบริหารจัดการองค์กรให้กับคณะกรรมการได้พิจารณา จากนั้นหาก SMEs ที่มีคุณสมบัติ
เบือ้ งต้นผ่านเกณฑ์การพิจารณา คณะกรรมการจะเข้าเยีย่ มชมและพิจารณาให้รางวัลตามระดับความ
เป็นเลิศ ทั้งนี้ TMA ยังท�าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลองค์กร SMEs ที่ประสบความส�าเร็จเพื่อเป็น
แบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ เช่นกัน
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Creating Future
Great Leader
ด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น ต่ อ ภารกิ จ ในการ
สร้าง “นักบริหารดีและเก่ง” ให้เกิดขึ้น
กับนิสติ นักศึกษาไทย ในระดับอุดมศึกษา
ผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องมา
เป็นเวลากว่า 13 ปี TMA เห็นความ
สำาคัญในการร่วมพัฒนาเยาวชนไทยผู้
ที่จะเป็นกำาลังสำาคัญของชาติ ให้เติบโต
ไปเป็นผู้บริหารในอนาคตที่มีทั้ง ความรู้
ความสามารถ และเปี่ยมด้วยคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาล ในการดำาเนิน
ธุรกิจ

ปัจจุบัน โลกธุรกิจก้าวสู่ยุคใหม่ การ
เข้ามาของเทคโนโลยีทที่ นั สมัย ความก้าวหน้า
ของนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา การ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การแข่งขันกันอย่างดุ
เดือด ปัจจัยเหล่านี้ท�าให้สนามแข่งขันทาง
ธุรกิจได้ขยายขอบเขตไปยังระดับภูมภิ าคและ
ระดั บ โลก ประเทศที่ ส ร้ า งความสามารถ
ทางการแข่ ง ขั น ในด้ า นต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ย่อมสามารถเอาตัวรอดและ
สร้างความเป็นผูน้ า� ทางเศรษฐกิจ ปัจจัยตัง้ ต้น
ในการผลั ก ดั น การสร้ า งความสามารถ
ทางการแข่งขันที่ส�าคัญที่สุด คือ การเตรียม
ความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล ซึง่ TMA ได้
ให้ความส�าคัญในการบ่มเพาะ โดยเริ่มจาก
นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา นิสิต
นักศึกษา ได้มีการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ
สมรรถนะในการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ
และเป็นสากล ให้เหมาะกับการจะก้าวเป็น
ผู้น�าในอนาคตต่อไป
ในปี 2560 นี้ TMA ได้จัดโครงการ
Creating Future Great Leader เพื่อตอบ
โจทย์การพัฒนาทีส่ า� คัญและเร่งด่วนนัน้ โดย
การคัดเลือกนิสิต นักศึกษา จากสถาบันชั้น
น�าต่างๆ ทั่วประเทศ มาเข้าร่วมโครงการฯ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กิจกรรม
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ประกอบด้วย การฝึกอบรมผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ที่เป็นระบบ การรับฟังการบรรยาย
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจที่
ประสบความส�าเร็จทั้งในระดับประเทศและ
ระดับโลก การเยีย่ มชมงาน การฝึกฝนทักษะ
ส่วนบุคคล และการร่วมมือท�างานเป็นทีม
ระหว่างเพื่อนต่างสถาบันฯ ซึ่งตลอด 10 วัน
ของโครงการฯ จะประกอบด้วยทักษะทีจ่ า� เป็น
ต่างๆ ในการก้าวสูผ่ นู้ า� ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ อาทิ
Strategic Thinking and Global Mindset,
Business Transformation Though Digital,
Business Innovation และ Inspirational
Leadership Communication เป็นต้น
ความส�าเร็จในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหารรุ่นเยาว์ของโครงการฯ นี้ TMA ขอ
แสดงความขอบคุ ณ ในความเสี ย สละและ
สนับสนุนจากทุกฝ่าย ที่มุ่งมั่นร่วมมือกัน
สร้าง “นักบริหารดีและเก่ง” ใหกับธุรกิจไทย
ในอนาคต
นิสติ นักศึกษา และสถาบันการศึกษา
ที่ ส นใจสามารถติ ด ตามรายละเอี ย ดของ
โครงการ Creating future great leader ได้ที่
www.tma.or.th หรือ www.facebook.com/
กลุม่ นักบริหารดีและเก่งโดย TMA หรือหาก
ต้องการร่วมเป็นหนึง่ ในผูส้ นับสนุนโครงการ
สามารถติดต่อได้ที่ คุณกนิษฐา รักษาเขตต์
ผูจ้ ดั การโครงการฯ โทรศัพท์ 02-319-7677
ต่อ 111 อีเมล: kanitthar@tma.or.th
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MEMBER

ขอต้อนรับสมาชิกระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
บริษัท โกลด์ แสตมป์ จ�ำกัด
บริษัท คิวเทค เทคโนโลยี จ�ำกัด
บริษัท เจนบรรเจิด จ�ำกัด
บริษัท เจนเนติก เวลธ์ จ�ำกัด
บริษัท โซเนวำ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
บริษัท ดีจริง ออโต้ จ�ำกัด
บริษัท โตโยต้ำ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ท๊อป มำรีไทม์ เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท ที.เอ็น.อินคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ไบเออร์ไทย จ�ำกัด
บริษัท โปรเซลซิสเทม จ�ำกัด
บริษัท พลังงำนทดแทนและพึ่งพำ จ�ำกัด
บริษัท ฟอร์มูล่ำ อินเตอร์เทรด จ�ำกัด
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จ�ำกัด
บริษัท มูฟฟำสท์ จ�ำกัด
บริษทั ยูไนเต็ด ครีเอชัน่ แพ็คเกจจิง้ โซลูชนั่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท สมำร์ท แคปปิตอล แมเนจเมนต์ จ�ำกัด
บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด
บริษัท ออนเนส เอสเตท จ�ำกัด
บริษัท อำคเนย์ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ�ำกัด
บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จ�ำกัด
บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊ำท์เลท จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท ฮอนด้ำ เทรดดิ้ง เอเชีย จ�ำกัด
โรงพยำบำล ชลบุรี

อัตราค่าบำารุงสมาชิกรายปี
สมาชิก
ประเภทองค์กร
(Corporate
Member)

ขนาดขององค์กร (จำานวนพนักงาน)
1-100 คน / บริษัท
101-200 คน / บริษัท
201-500 คน / บริษัท
501 คนขึ้นไป / บริษัท

อัตราค่าสมาชิกและค่าแรกเข้า
อัตราค่าสมาชิกรายปี (บาท)

อัตราค่าสมาชิกแรกเข้า

2,500 บาท
3,500 บาท
5,000 บาท
7,000 บาท

1,000 บาท

หมายเหตุ: อัตราค่าสมาชิก ยังไม่รวมภาษี 7%
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