Editor Sawasdee
ฤดูที่เปลี่ยนแปลง
พายุฝนกําลังจะผ่านไป ลมหนาวกําลังมาเยือน เป็นสัญญาณ
บอกพวกเราทุกคนให้รู้ว่ากําลังจะสิ้นปี หรือ หมดปีอีกแล้ว แต่ก่อน
ฤดู ก าลจะเปลี่ ย นมั ก จะเกิ ด สภาพอากาศที่ แ ปรปรวน เดี๋ ย วร้ อ น
เดี๋ยวฝนตก เดี๋ยวหนาว ทําให้อุณหภูมิในร่างกายปรับตัวกันแทบไม่ทัน
เลยทีเดียว....
ในการทําธุรกิจหรือการทํางานก็เช่นเดียวกัน กว่าจะผ่านไป
แต่ละไตรมาสมักจะมีหลายอย่างเข้ามาให้เราได้คิด ทบทวน ปรับปรุง
ลงมือทํา และตรวจสอบ ซึ่งเป็นวงจรวนเวียนกันอยู่แบบนี้ แต่มันจะมี
อยู่ช่วงหนึ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยกันคิด ช่วยกันทําแผนธุรกิจสําหรับปี
ต่อไป ทําอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจเติบโต ทําอย่างไรเพื่อให้ตัวเราเองเติบโต
และทําเพื่ออะไร
ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเราได้พูดถึงเรื่องราวต่างๆ มากมาย ทั้ง
เรื่องความท้าทายของการทําธุรกิจ การสร้างความแตกต่างและเพิ่ม
มูลค่าให้กับสินค้าและบริการ เรื่องของการคิดนอกกรอบ การตรวจ
เช็คสุขภาพงานก่อนเข้าสู่การประเมิน มาถึงตอนนี้เราอยากจะเชิญชวน
ทุกคนมาสร้างความท้าทาย ความสนุก ดึงศักยภาพในตัวของเราเอง
ออกมา เพื่อสร้างความแตกต่างจากเดิมให้กับชีวิตและการทํางานของ
เราเอง
ดั ง นั้ น ก่ อ นลมหนาวจะโชยมา ขอให้ ทุ ก คนหมั่ น ดู แ ลรั ก ษา
สุขภาพกันด้วยค่ะ
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ทำ�ม� Talk

โค้งสุดท้�ยของการแข่งขัน

ผ่านไป 9 เดือน นานราวกับตั้งท้องใกล้จะคลอด แรงกาย แรงใจ มันลดลงทุกที พลังในตัวใครของหลายคนอาจจะกําลัง
ส่งสัญญาณขึ้นป้าย Low Battery
แต่สําหรับผู้บริหารเขาไม่สามารถที่จะอยู่ในโหมด Low Bat ได้ (นาน) เขาจะต้องประกอบร่างกายของตัวเองให้สมบูรณ์
และเติมพลังให้กับตัวเองอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้กับทีมงานบรรลุตามเป้าหมายของตัวเองป่วยการหากเรา
จะจมอยู่กับความเหนื่อยล้าและท้อแท้ .... ลองวิธี Reboot ตัวเองง่ายๆ เพื่อก้าวสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่

• หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น
• รู้จักชื่นชมตนเอง ไม่ว่�เรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ให้ชมตัวเองบ้�ง
ลองทำ�สิ่งที่ ไม่เคยทำ�ม�ก่อน
• ทุกวันคำ่�ๆ ได้รับโทรศัพท์จ�กที่บ้�น ถ�มว่� อยู่ไหน ท�นข้�วบ้�นไหม
ลองเปลี่ยนเป็นโทรกลับไปบอกว่� อยู่ไหน กำ�ลังจะกลับไปกินข้�วบ้�นดู
• ยิ้มบ่อยๆ ยิ้มให้ตัวเอง ยิ้มให้โลก ยินดีกับเรื่องธรรมด�ๆ ที่เร�ยังห�ยใจได้
เป็นปกติ เดินได้เป็นปกติ กินได้เป็นปกติ เคมีแห่งคว�มสุข จะเกิดขึ้นในร่�งก�ย

เมื่อเร�ปลูกแอปเปิ้ล
เร�ต้องปลูกด้วยเมล็ดแอปเปิ้ล
เร�ต้องได้ต้นแอปเปิ้ล
แล้วเร�จะได้ผลแอปเปิ้ล..ในที่สุด

ถ้ามีเรื่องไม่สบายใจเพราะคนอื่น ก็ให้อภัยเขาเสีย เอา
ภูเขาแห่งความเคียดแค้น ชิงชัง ที่หนักอกออกไปเสียเถิด หรือ
แม้เราเคยผิดพลาด มาก่อน เราก็ให้อภัยตัวเอง แล้วเริ่มต้นใหม่
โดยคิดถึงข้อดีของตนเอง แน่นอนทุกคนมีข้อดี คิดถึงข้อดีนั้น
บ่อยๆ ชวนคนที่มีทัศนคติใกล้เคียงกันสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยน
พลังบวก ช่วยกันเติม ช่วยกันเตือน ตั้งเป้าหมายในแต่ละวัน ทํา
List Thing To Do แล้วทําให้สําเร็จ ขอให้มีความเชื่อ...เชื่อใน
ความดี ... ดึงพลังความดีของตัวเอง ช่วยกันปั่นพลังที่เหลือ
อยู่ให้เต็มเหมือนต้นปี และแจกจ่ายให้กบั เพือ่ นร่วมทีมโดยเร็วทีส่ ดุ
เพื่อเป้าหมายของพวกเราทุกคน
เขียนโดย คุณกฤษณะ บุญยะชัย
Chief Relationship Officer, TMA
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ดีแทค

รับมอบใบประก�ศรับรอง ด้�นก�รต่อต้�นคอร์รัปชั่น

บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่ จ�ำกัด
(มหำชน) หรือดีแทค รับมอบประกำศนียบัตร
หลังจำกทีไ่ ด้มติรบั รองจำกคณะกรรมกำรแนวร่วม
ปฏิ บั ติ ข องภำคเอกชนไทยในกำรต่ อ ต้ ำ นกำร
ทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective
Action Coalition against Corruption หรือ CAC)
ภำยหลังกำรจัดท�ำแบบประเมินตนเองในเรื่อง
มำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น
ดร.บัณฑิต นิจถาวร (ซ้ายสุด) กรรมการและเลขานุการ ดร.กอปร กฤตยากีรณ (ที่สาม
จากซ้าย) ประธานกรรมการ และดร.ธาริษา วัฒนเกส (ขวาสุด) กรรมการจากคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ร่วมแสดงความยินดีกับ
นายลาร์ส นอร์ลิ่ง (ที่สองจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือดีแทค

โครงการ CAC จัดตั้งขึ้นมาโดยองค์กรธุรกิจชั้นน�าของประเทศ ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หอการค้าไทย หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจ
ตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นความริเริ่มของ
ภาคเอกชนไทยในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งสร้างและขยายแนวร่วมในภาคเอกชน
เพื่อสร้างกระแสการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการที่จะ
ปฏิเสธการรับและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
ดีแทคยื่นขอรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจาก CAC ในไตรมาส
ที่ 2 ปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณารับรอง (CAC Certification Committee) ประกอบด้วยผู้ช�านาญการด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชีและสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ได้ร่วมประชุมกับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงการอบรมให้ความรู้ และให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

น�ยล�ร์ส กล่�วเพิ่มเติมว่�

ก�รที่เร�ไม่ยอมรับก�รคอร์รัปชั่นและก�รติดสินบน
ไม่ว่�จะในรูปแบบใด เป็นก�รแสดงจุดยืนก�รต้�น
คอร์รัปชั่นอันเป็นภัยต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจ
ทั้งองค์กรและต่อประเทศช�ติ ถือเป็นจุ ด เริ่ มต้ น ของ
ก�รนำ � พ�ธุรกิจก�รสื่อส�รโทรคมน�คมไปในทิศท�ง
ที่ถูกต้อง และเร�มุ่งหวังให้ภ�คสังคม และเอกชนอื่นๆ
เข้�ใจและร่วมมือเพื่อให้ธรรม�ภิบ�ลที่ดีอยู่คู่กับสังคม
ของเร� อันนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนทั้งระบบ
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นับเป็นเวลาเกือบ 20 ปีมาแล้วที่ประเทศไทยได้ถูกน�าไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในด้านความสามารถในการแข่งขัน
โดยสถาบันสากลเช่น International Institute for Management Development (IMD) และWorld Economic Forum (WEF)

ซึ่งในระยะเวล�ที่ผ่�นม� อันดับของประเทศไทยโดยเปรียบเทียบมีก�ร
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงม�กบ้�งน้อยบ้�งต�มสถ�นก�รณ์ที่ม�กระทบในแต่ละปี
แต่เมื่อมองภ�พระยะย�วจ�กต้นจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่�ประเทศไทย
ยังไม่ส�ม�รถก้�วพ้นก�รขึ้นลงของอันดับในกรอบเดิมๆ ได้เท่�ที่ควร
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของอันดับนี้ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยไม่ได้มีการพัฒนาหรือพยายามที่จะยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในทางกลับกันทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักและพยายามด�าเนินการเพื่อยกระดับ
ขี ด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาที่ได้มีความร่วมมือระหว่าง
รัฐและเอกชนในโครงการ Thailand Competitiveness Enhancement Program ซึ่งเมื่อดูจากคะแนนการจัดอันดับจะเห็นได้ว่า
ประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นมาโดยล�าดับ แต่ในเชิงเปรียบเทียบเรามีอันดับที่ดีขึ้นบ้างในบางปีและในบางปีก็คงที่หรือต�่าลง จึงเป็น
เรื่องที่ต้องศึกษาว่าเพราะเหตุใดความพยายามในการพัฒนายังไม่ได้ส่งผลต่ออันดับของเราได้มากเท่าที่ควร และประเทศที่ประสบ
ความส�าเร็จในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันมีแนวทางหรือรูปแบบในการพัฒนากันอย่างไร
ศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน TMA (TMA Center for Competitiveness) ในฐานะหน่วยงานประสาน
และขับเคลือ่ นโครงการ Thailand Competitiveness Enhancement Program (TCEP) จึงได้ศกึ ษาตัวอย่างจากประเทศทีป่ ระสบความส�าเร็จ
ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากลโดยเฉพาะประเทศที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ
ใกล้เคียงกับประเทศไทยว่ามีแนวทางและกลไกในการขับเคลื่อนอย่างไร และจะสามารถน�ามาปรับใช้กับประเทศไทยได้มากน้อย
เพียงใด และประเด็นหนึ่งที่ได้พบและเป็นประเด็นส�าคัญที่ทา� ให้ความพยายามและทรัพยากรที่ทุ่มเทลงไปในการขับเคลื่อนประสบ
ความส�าเร็จในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คือการมีเป้าหมายร่วมที่ชัดเจนและมีกลไกที่สามารถ
เชื่อมโยงการด�าเนินงานของทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิผล
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ในงาน Thailand Competitiveness Conference 2016 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2559 จึงได้มุ่งเน้น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยขอน�าสาระส�าคัญจากการสัมมนามาเผยแพร่และจุดประกายให้เกิดการศึกษาหาแนวทางทีเ่ หมาะสมส�าหรับประเทศไทยต่อไป

กรอบแนวทำงกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย
ในการเปิดงานสัมมนา รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จำตุศรีพทิ กั ษ์
ได้กล่าวถึงการก�าหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศว่า แต่ละประเทศต่างมีปจั จัยและเงือ่ นไขทีแ่ ตกต่างกัน
ดังนั้นในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแต่ละ
ประเทศรวมถึงไทย ต้องมีกรอบแนวทางในการพัฒนาของตนเองโดย
มีกรอบสากลเป็นกรอบที่ใช้อ้างอิง โดยเป้าหมายของการพัฒนาไม่ใช่
เพื่อแข่งขันกับใครแต่เป็นการแข่งกับตนเอง โดยต้องมุ่งเน้นการพัฒนา
จุ ด แข็ ง และปรั บ ปรุ ง จุ ด ด้ อ ยของประเทศในระยะยาว นอกจากนั้น
การพั ฒ นาประเทศจะต้ อ งเกิ ด จากความร่ ว มมื อ ของประชาชน
ทุกภาคส่วน จึงเห็นว่าสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) ควรเป็นหน่วยงานหลักทีช่ ว่ ยสร้างความตืน่ ตัวและตระหนักถึง
ความส�าคัญของเรือ่ งนีใ้ ห้กับทุกฝ่าย

ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต้องพัฒนาใน 4 มิติดังต่อไปนี้

1.

2.

ยุทธศาสตร์ในทางการเมืองระหว่างประเทศ (Geopolitical
Strategy) โดยต้องสร้างความโดดเด่นในทางการเมือง
ระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยสามารถใช้จุดแข็ง
ด้านท�าเลที่ตั้งและทรัพยากรในการวางต�าแหน่งเป็น
เกตเวย์ด้านการลงทุนในภูมิภาคนี้ได้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศทีว่ างรากฐานระยะยาว
รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และใช้ประโยชน์
จากจุดแข็ง หลีกเลีย่ งประเด็นทีเ่ ป็นจุดอ่อน ส�าหรับ
ประเทศไทยต้องเพิ่มมูลค่าให้กับภาคเกษตร มี
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโดยเน้นจุดแข็งของแต่ละ
ภูมภิ าคเพือ่ กระจายความเจริญ น�าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาช่วยสร้างมูลค่า สร้างการเติบโตจาก
ภายในโดยไม่พงึ่ พิงการส่งออกเพียงอย่างเดียว

3.

4.

การเพิม่ ประสิทธิภาพของสถาบันทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน
ฯลฯ ภาครัฐต้องปรับปรุงกฎระเบียบและกระบวนการ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ภาคเอกชน
ต้องยกระดับการผลิตให้ทันสมัย น�าระบบดิจิทัล
มาใช้ให้สอดรับกับระบบ supply chain ของโลกที่
เปลี่ยนแปลง

การสร้างความเข้มแข็งให้กบั ภาคประชาสังคม เพือ่
ขับเคลื่อนการพัฒนาในภาคประชาชน ซึ่งปัจจุบัน
ประเทศไทยก�าลังด�าเนินการผ่านเครือข่ายประชารัฐ
ในด้านต่างๆ
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ซึ่งในการอภิปรายโดยผู้บริหารที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ได้แก่ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คุณอิสระ
ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคุณเทวินทร์ วงศ์วำนิช ประธาน TMA
Center for Competitiveness ได้อภิปรายถึงสิ่งที่ได้ด�าเนินการและแนวทางที่ประเทศไทยควรขับเคลื่อนไปข้างหน้า โดยกล่าว
ว่ารัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ทัง้ ด้านการลงทุน การพัฒนานวัตกรรม และการศึกษา ทว่า
การด�าเนินงานต่างๆ จะต้องอาศัยระยะเวลากว่าจะเห็นผล โดยปัจจุบนั แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
ยกร่างจะเป็นแผนแรกที่จะสนับสนุนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปีของประเทศ และมีการวางเป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ โดยคณะกรรมการสานพลังประชารัฐซึง่ ภาคเอกชนเป็นผูน้ า� ในการด�าเนินงานและภาครัฐสนับสนุน จะมี
บทบาทในการด�าเนินงานร่วมกับภาคประชาชน ในขณะที่ด้านกลไกติดตามและขับเคลื่อนการด�าเนินงานมีคณะกรรมการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ท�าหน้าที่ดูแล ทั้งนี้ ส�าหรับการก้าวไปข้างหน้า ประธาน TMA Center for
Competitiveness เสนอว่าการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศเปรียบเสมือนการเล่นดนตรีของวงออเคสตร้า
ที่ผู้เล่นดนตรีทุกชิ้นถึงแม้จะมีเสียงแตกต่างกันแต่เล่นร่วมกันด้วยความสอดประสานท�าให้เกิดความไพเราะ ซึ่งในปัจจุบันนี้ กพข.
และคณะกรรมการประชารัฐก�าลังบรรเลงเพลงเดียวกัน โดย สศช.เป็นเสมือนผู้แจกโน้ต ซึ่งหัวใจส�าคัญคือการท�าให้ประชาชน
เข้าใจและมาร่วมบรรเลงเพลงเดียวกัน และในก้าวต่อไป สศช. ควรน�าแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีมาแปลงเป็นแผนปฏิบัติ
โดยคณะกรรมการประชารัฐท�าให้เกิด Execution

มุมมองของสถำบันจัดอันดับ
ในมุมมองของสถาบันจัดอันดับโดย Professor Arturo Bris, Director ของ IMD World Competitiveness Center
ชี้ว่าประเทศไทยควรเน้นสร้างนวัตกรรมด้านนโยบายนอกเหนือไปจากนวัตกรรมในกระบวนการผลิต เนื่องจากนวัตกรรมเป็น
พื้นฐานของภาครัฐในโลกปัจจุบัน นอกจากนี้ ต้องเน้นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private
Partnership) โดยให้ภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนและภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน และต้องก้าวไปพร้อมๆ กัน โดยต้องมีกลไกในการ
ขับเคลื่อนที่มั่นคงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจะประสบความส�าเร็จ
ทั้งสองฝ่ายต้องมีความเชื่อใจกัน และต่างฝ่ายได้รับประโยชน์ที่ต้องการ นอกจากนั้นต้องมีกลยุทธ์ที่จะท�าให้เกิดความร่วมมือ
เช่นการมีสิ่งจูงใจที่เหมาะสมเป็นต้น
ในขณะที่ Dr. Christos Cabolis, Chief Economist and Head of Operation ของสถาบันเดียวกันกล่าวว่าประเทศไทย
จะต้องสร้างฐานชนชั้นกลางที่แข็งแรงเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ เน้นการเพิ่มมูลค่าการส่งออกจากการแข่งขันด้วยต้นทุน
เป็นการเพิ่มมูลค่า นอกจากนั้นต้องพัฒนาความพร้อมของบุคลากรโดยเพิ่มคุณภาพการศึกษาและทักษะทางภาษา และให้
ความส�าคัญทั้งกับการสร้างบุคลากรในประเทศและการดึงดูดบุคลากรจากภายนอกประเทศ โดยต้องบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว
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Meeting

Exhibition

Logistic

Incentive

สร้ำงควำมเจริญเติบโตจำกจุดแข็งของประเทศ
สอดคล้องกับที่ท่านรองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศควรมุ่งใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของประเทศ การสัมมนาในครั้งนี้จึงเน้นการอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
แนวทางการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งรวมถึงการสร้างกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาในภาคเศรษฐกิจที่มีศักยภาพใน
การสร้างความเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจไทยรวม 3 ด้านด้วยกันคือ ภาคเกษตรและอาหาร โลจิสติกส์ และการเดินทางเพื่อ
ธุรกิจโดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้องกับ MICE (meeting, incentive, convention, exhibition) โดยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็น
ปัจจัยสนับสนุน
ในการสัมมนา ได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศที่เป็นผู้น�าในภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจาก
เนเธอร์แลนด์ซงึ่ เป็นประเทศผูส้ ง่ ออกอาหารอันดับสองของโลกทัง้ ทีเ่ ป็นประเทศขนาดเล็ก และได้รบั การจัดอันดับโดยธนาคารโลก
ให้เป็นอันดับสองของโลกในด้านโลจิสติกส์ และผู้เชี่ยวชาญจากเวียนนา ประเทศออสเตรียซึ่งเป็นผู้นา� ในด้าน MICE มาถ่ายทอด
ประสบการณ์ความส�าเร็จในการพัฒนา ซึ่งปัจจัยของความส�าเร็จที่เหมือนกันในแต่ละกรณีคือความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในภาครัฐ เอกชน และสถาบันที่พัฒนาองค์ความรู้ นอกจากนั้นในอุตสาหกรรมอาหารและโลจิสติกส์ของ
เนเธอร์แลนด์มกี ารให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ ตอบโจทย์ขอ้ ท้าทายทางสังคมในปัจจุบนั และทีจ่ ะเกิดขึน้
ในอนาคต โดยภาครัฐมีบทบาทน�าในการสนับสนุนการวิจัยองค์ความรู้ขั้นพื้นฐาน และมีการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ-เอกชน หรือ
เอกชนเป็นผูล้ งทุนในการพัฒนาขัน้ ต่อไปเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ และยังมีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแผนงานระหว่าง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน อาทิ การวิจัยพัฒนาด้านโลจิสติกส์ที่ตอบสนองความจ�าเป็นในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น
นอกจากนั้น ยังมีการอภิปรายโดยผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในทั้งสามภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งมีประเด็น
ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งและจะได้นา� มาสรุปสาระส�าคัญให้ทราบในฉบับต่อไป
เขียนโดย คุณพรกนก วิภูษณวรรณ
ผู้อา� นวยการศูนย์ TMA Center For Competitiveness
11

Competitiveness

Thailand Competitiveness Conference 2016
Orchestrating National Competitiveness Enhancement

For almost 20 years, Thailand has been compared with other countries in competitiveness
by such world-class agencies as International Institute for Management Development (IMD), and
World Economic Forum (WEF).

The ranks of Thailand have seen slight changes either upward
or downward, which depends upon happenings each year.
From the past up to the present, it is noticeable that Thailand has
been lingering on the same old ranks with virtually no progress.
This does not mean that Thailand has no development or attempt to improve the country
competitiveness. In fact, both public and private sectors has addressed this long-term issue and
made a relentless effort to develop the country competitiveness. Particularly in the past seven
years, collaboration between public and private sectors has been forged under Thailand
Competitiveness Enhancement Program. As a result, Thailand has gradually achieved better scores.
In benchmarking, we gained better ranks some years while maintaining the same or even lower
ranks the other years. It is thus necessary to find out why our effort does not pay off in the
rankings as it should be, and also to learn from successful countries in enhancing competitiveness
regarding their development paradigms.
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In this connection, TMA (TMA Center for Competitiveness), as agency who take responsibility
for coordinating and steering Thailand Competitiveness Enhancement Program (TCEP), has studied
country similar of Thailand, with successful competitiveness enhancement, especially those with an
economic base similar to that of Thailand to identify their paths to success and driving mechanisms
as well as seeking the best practices for Thailand. In so doing, TMA found a key issue that can
make every effort and resource into driving the enhancement of country competitiveness, i.e. sharing
a common goal with mechanisms supporting the seamless flow of operations delivered by each sector.
Recently, Thailand Competitiveness Conference 2016 between 14 and 15 July 2016, has been
held with objective to create an exchange forum on building mutual cooperation of all relevant
sectors in enhancing the national competitiveness. Key issues drawn from the conference are shared
here in the hopes that it may inspire for a better solution for Thailand.

Framework for National Competitiveness Enhancement
In his opening speech, Dr. Somkid Jatusripitak, Deputy Prime Minister, spoke about
the direction and framework for national competitiveness enhancement. Due to difference in
factors and conditions, the national competitiveness enhancement of countries needs to have
their respective frames, with an international framework as reference. The development goal
is to be able to compete with none, but ourselves by constantly increasing strengths and
reducing weaknesses. On top of that, the country development must come from cooperation
of every sector. Hence, TMA and the National Economic and Social Development Board
(NESDB) are urged to play a more active role as the focal point in raising awareness and
importance of this national agenda.
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In driving the national competitiveness enhancement, four dimensions of the development goal
must be accomplished:

1.

2.

In geopolitical strategy, Thailand needs to be distinguished in geopolitics as our country has strengths
in both the location and resources, which prepares
for positioning ourselves as a regional investment
gateway.

Devising Long-Term National Strategy in order
to better respond to global contingencies by
making use of strengths and decreasing weaknesses. Thailand needs to add value to the
farming sector, highlighting strengths of each
region to reduce the development gap, drawing
on innovation and technology for value adding,
building growth internally without reliance on
export only.

3.Increasing efficiency of both the government and

4.

private sector. For the government, the ease of
regulations and processes for better performance
is necessary. In the private sector, they have to
keep their manufacturing in line with new technologies and introduce the digital system in
compliance with changing demand of the global
supply chain.

Strengthening the civil society in order to
drive development in people sector, which
is currently undertaken by the civil state
network in many areas.

In the discussion with executives playing a key role in steering the national competitiveness
enhancement, joining this session were Dr. Porametee Vimolsiri, NESDB General Director, Mr. Isara
Vongkusolkit, Chairman of the Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand, and
Mr. Tevin Vongvanich, Chairman of TMA Center for Competitiveness, sharing about what have been
done and the direction in which Thailand should move forward. They said that the government has
placed top priority on competitiveness in such key areas as investment, innovation development, and
education, but the execution would take time to yield results. In the 12th National Economic and
Social Development Plan, still in the drafting process, will be the first plan to run in parallel with
the 20-year National Strategy and aim for promoting the country competitiveness. In this regard,
the Public-Private Steering Committee, led by the private sector and supported by the government,
takes a main role in working with the people sector. In the meanwhile, the National Competitiveness
Enhancement Committee will be an overseeing agency. To be able to move forward, Mr. Tevin commented
that the national competitiveness enhancement is like performing in an orchestra, in which each
musician plays their respective instruments but they can perform together beautifully. In other words,
the National Competitiveness Enhancement Committee and the Public-Private Steering Committee are
executing the same piece of music, with the National Competitiveness Enhancement Committee as
the conductor. The road to success is to make people share the mutual understanding and take part
in this performance. In the next step, the National Competitiveness Enhancement Committee should
turn the 20-year National Strategy into action plan, with the Public-Private Steering Committee pushing
for execution.
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Competitiveness
Views from rating agency
Professor Arturo Bris, Director of IMD World Competitiveness
Center, pointed out that Thailand should focus on innovation in
policy besides innovation in manufacturing process as innovation is
fundamental for today’s government sector. Further, public-private
partnership should be promoted, with the private sector doing the
steering through governmental support. Both sectors must move on
the same pace, with the stable driving mechanisms regardless of
any political conditions. Such public-private partnership can achieve
mutual goal if they trust each other and gain expected benefits.
For the better outcomes, such strategies for initiating cooperation
as incentives should be devised.
In the meantime, Dr. Christos Cabolis, Chief Economist and
Head of Operation of the same institution, said that Thailand must
build a strong middle class base to further develop the nation. It
should focus on increase export value by shifting from cost-based
competition to value addition. Human resource development can be
done by improving education quality and language skills, as well
as giving importance on both inventing in human resource not only
in Thailand, but also attracting labor from abroad. These issues
must appear in the National Strategy for long-term development.

Building growth from national strengths
Likewise, Dr. Somkid Jatusripitak, reiterated that strategies for the national competitiveness should
draw on national growths. Accordingly, the conference mainly featured discussions and exchanges of ideas
about building competitiveness, including development mechanisms in three economic sectors with growing
potential for the Thai economy: farming and food; logistics, and business travels with an emphasis on
MICE (meeting, incentive, convention, exhibition) with support from innovation and technology.
Moreover, key speakers from leading countries in the above economic sectors were invited to share
their success stories. Joining the forum were an expert from the Netherlands, a small-sized country but
attaining the world’s second food exporter and also being ranked by the World Bank as the second in
global logistics, and another expert from Austria, a leader of MICE industry. One common factor drawn
from different cases is cooperation or participation of all relevant sectors in the government, private sector,
and knowledge development institutions. Moreover, food and logistics industries of the Netherlands place
importance on innovation and technology so as to better respond to challenges in the present society
and beyond. In this regard, the government has a supportive role in basic research and also public-private
investment whereby the private sector continues investment in the next stage for commercialization. The
integration of strategies among relevant strategies such as research and development in logistics to satisfy
the needs of food industry is also crucial.
Last but not least, some more issues of particular interests from discussions of executives from both
the government and the private sector in related business areas are yet to continue in the next issue.
Contributed by Pornkanok Wipusanawan
Director, TMA Center For Competitiveness
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ดัชนียั่งยืนองค์กร
เป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDG)
17 ข้อ ที่ประเทศสม�ชิกสหประช�ช�ติ 193 ประเทศ ได้มีฉันท�มติร่วมกัน ภ�ยใต้ว�ระ
ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ได้ถูกนำ�ม�ใช้เป็นเป้�หม�ยอ้�งอิงต่อก�รพัฒน�ทั้งใน
ภ�ครัฐ เอกชน และประช�สังคม ที่ส�ม�รถยอมรับร่วมกัน โดยได้รับก�รเห็นพ้องทั้งใน
ระดับระหว่�งองค์กรและระหว่�งประเทศ

แต่เดิมหน่วยงานทีเ่ ข้าเป็นภาคีหรือหุน้ ส่วนการพัฒนา
ในมิติต่างๆ ต้องใช้เวลาและทรัพยากรไปกับการรวบรวม
กลัน่ กรอง และเห็นพ้องในเป้าหมายร่วมกันก่อนการด�าเนินงาน
และบ่ อ ยครั้ ง ก็ ไ ม่ ส ามารถได้ ข ้ อ สรุ ป ร่ ว ม เป็ น เหตุ ใ ห้
การด�าเนินงานในลักษณะหุ้นส่วนความร่วมมือในหลายเวที
ไม่เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์
การอ้างอิงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นธงในการ
พัฒนาของแต่ละภาคส่วน จะช่วยขจัดและลดการสูญเสียเวลา
และทรัพยากรทีใ่ ช้ไปกับการได้มาซึง่ ข้อตกลงก่อนการด�าเนินงาน
ท�าให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไทย
ได้อย่างกว้างขวางนับจากนี้ไป
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จากรายงานการศึกษา “SDG Index and Dashboards Country Profiles” ที่ จั ด ท� า โดยมู ล นิ ธิ เ บอร์ เ ทลสแมนน์
(Bertelsmann Stiftung) ร่วมกับเครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Solutions
Network: SDSN) เมือ่ เร็วๆ นี้ ระบุวา่ ประเทศไทย มีการ
ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในอันดับที่ 61
ของโลก จากการส�ารวจทั้งหมด 149 ประเทศ โดยเป้าหมาย
SDG หลัก 3 ล�าดับแรก ที่ประเทศไทยควรให้ความส�าคัญ
ในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา ได้ แ ก่ เป้ า หมายที่ 9 หมวด
อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพืน้ ฐานเป้าหมายที่ 12
แบบแผนการผลิตและการบริโภคทีย่ งั่ ยืน และเป้าหมายที่ 16
หมวดสันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง
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ส�าหรับภาคเอกชน ขัน้ ตอนในการตอบสนองต่อเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถเริ่มจากการพิจารณาสิ่งที่องค์กร
ตนเองได้ด�าเนินการอยู่แล้ว โดยการประมวลและเพิ่มเติม
การเปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงานขององค์กร ให้มคี วามเชือ่ มโยง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากนั้น องค์กรธุรกิจจึงค่อยพิจารณาเพิ่มเติมการ
ด�าเนินงานให้มคี วามสอดคล้องหรือตอบสนองต่อ SDG ในข้อ
ที่มีการด�าเนินการบ้างแล้ว แต่ยังท�าไม่ได้เต็มที่ และในข้อ
ที่ยังมิได้มีการด�าเนินการ ตามล�าดับ
ทั้งนี้ มิได้หมายความว่า องค์กรธุรกิจทุกแห่ง จะต้อง
ด�าเนินการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครบทั้ง
17 ข้อ แต่กิจการต้องสามารถเลือกเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่อง
ต่อการสร้างคุณค่า เป็นเรื่องซึ่งมีนัยส�าคัญที่ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง และเป็นเรื่องที่ถูกให้ล�าดับความส�าคัญ
โดยองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน
มี ก รอบในการใช้ ป รั บ แนวการด� า เนิ น ธุ ร กิ จ ในทิ ศ ทางที่
สอดคล้องกับ SDG สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหน่วยงานที่
ท�างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน
ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี
2548 ได้รเิ ริม่ โครงการจัดท�า ดัชนีเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ระดับองค์กร (Corporate SDG Index) ส�าหรับใช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการแปลงเป้าหมายโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน มาเป็น
โจทย์ ใ นการด� า เนิ น งานในระดั บ องค์ ก ร ซึ่ ง จะช่ ว ยเปิ ด
มุมมองให้ภาคเอกชนได้เห็นภูมิทัศน์ใหม่ทางธุรกิจ และเอื้อ
ให้เกิดการสร้างโอกาสทางธุรกิจไปพร้อมๆ กัน
องค์กรธุรกิจที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้
ทางเว็บไซต์ http://www.sdgindex.com ได้ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป

เขียนโดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์
ผู้อ�านวยการ สถาบันไทยพัฒน์
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รอบรู้ เรื่องอาเซียน
ปรับตัวเพื่อการเติบโต

ในก�รก้�วสู่ยุคอุตส�หกรรม 4.0 และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประช�คมเศรษฐกิจ
อ�เซียนก�รดำ�เนินธุรกิจจึงไม่ได้มองแค่ภ�ยในประเทศเป็นหลักแล้ว จำ�เป็นจะต้อง
เรียนรู้และติดต�มคว�มเป็นไปของประเทศอื่นๆ ในรอบอ�เซียนอีกด้วย
เมือ่ ต้นเดือนสิงหาคม กลุม่ บริษทั ขนส่งน�า้ มันทางท่อ จ�ากัด
(FPT) ของเวียดนามประกาศว่าได้รับเลือกให้เป็นผู้ลงทุนหลัก
ในระบบโอนเงินแห่งชาติให้กบั ธนาคารในเมียนมาร์ นัยยะของเรือ่ งนี้
นีค่ อื 1 เมียนมาร์ทเี่ ปิดประเทศมาแค่ 5 ปีกา� ลังตามเทรนด์นานา
ประเทศในเรือ่ งการลดการใช้ธนบัตร 2 เวียดนามในวันนีม้ คี วามรู้
เรือ่ ง IT มากพอทีจ่ ะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ
และในการท�าธุรกิจด้านนีใ้ นต่างประเทศ โดยเริม่ ทีป่ ระเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทีแ่ ม้อตั ราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะต�า่ กว่า
ในทศวรรษที่ผ่านๆ มา แต่ก็ยังโตกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งโลก
จากรายงานเศรษฐกิจล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) ที่ออกมาเมื่อเดือนกรกฎาคม มีการปรับเป้า
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การเจริญเติบโตของทั้งโลกในปี 2559-2560 ลดลง ร้อยละ
0.1 มาอยู่ที่ ร้อยละ 3.1 และ ร้อยละ 3.4 ตามล�าดับเนื่องจาก
ความเสี่ยงจากการที่สหราชอาณาจักรถอนตัวออกจากสหภาพ
ยุโรป (Brexit) แต่คงเป้าส�าหรับ 5 ประเทศในอาเซียน
(อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ประเทศไทย และเวียดนาม)
ไว้ที่ ร้อยละ 4.8 และ ร้อยละ 5.1 ตามล�าดับ
ในรายงานพิเศษทีอ่ อกมาเมือ่ เดือนกรกฎาคม ธนาคารเพือ่ การ
พัฒนาเอเชีย (ADB) มีการลดเป้าการเติบโตของประเทศพัฒนา
แล้วเนือ่ งจาก Brexit แต่ยงั คงเป้าส�าหรับ 6 ประเทศในอาเซียน
(อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ ประเทศไทย และเวียดนาม)
ด้วยความเชือ่ ว่าประเทศแถบนีจ้ ะได้รบั ผลจาก Brexit เพียงเล็กน้อย
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การคาดการณ์สำ�หรับประเทศไทย
อยู่ที่ร้อยละ�3�และร้อยละ�3.5�
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในประเทศที่ยังอยู่ใน
ระดับต่ำ�จะทำ�ให้บริษัทไทยทั้งใหญ่
และเล็กต้องออกไปเติบโตภายนอก
ประเทศเพิ่มขึ้น

ทางด้านธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB: Asia
Development Bank) ยังคงเชื่อว่าอัตราการเติบโตในอาเซียน
จะสูงขึ้นในอีกสองปีหลังจากที่การเติบโตต�า่ ลงในปี 2558 โดย
ในปีที่ผ่านมา มี 7 ใน 10 ประเทศที่มีอัตราการเติบโตลดลง
ท�าให้เศรษฐกิจทั้งภูมิภาคเติบโตโดยเฉลี่ยแค่ร้อยละ 4.4 ในปี
นัน้ อัตราการเติบโตของอินโดนีเซียอยูใ่ นระดับกลางๆติดต่อกัน
เป็นปีที่ 4 ที่มาเลเซีย ราคาน�า้ มันและความต้องการสินค้าของ
โลกที่ต�่าท�าให้อัตราการเติบโตตกลงถึงร้อยละ 1 ในทางตรงกัน
ข้าม การลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นในเวียดนาม รวมถึงผล
จากการเติบโตของธุรกิจก่อสร้างท�าให้เวียดนามมีอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในรอบ 7 ปี
ในปี 2559-2560 ADB ตัง้ เป้าการเติบโตของทัง้ ภูมภิ าค
ไว้ที่ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 4.8 ตามล�าดับ ทั้งนี้คาดว่าการ
ลงทุนด้านสาธารณปูโภคจะฉุดเศรษฐกิจในอินโดนีเซียและการ
บริโภคในภาคเอกชนจะเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากเสถียรภาพของเงินเฟ้อ
และ ค่าเงินรูเปียะห์ รวมทั้งค่าไฟฟ้าที่ลดลง ผู้บริโภคมีความ
มั่นใจในเศรษฐกิจมากขึ้นและการใช้จ่ายน่าจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะ
ท�าให้อตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจในสองปีนจี้ ะสูงกว่าร้อยละ 5
การลงทุนภาครัฐของมาเลเซียลดลง การลงทุนภาค
เอกชนยั ง ได้ รั บ ผลกระทบจากการตกลงของราคาสิ น ค้ า
โภคภัณฑ์ แม้วา่ ความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคจะเพิม่ ขึน้ จากการขึน้
ค่าแรงขั้นต�่าในสามรัฐ แต่เศรษฐกิจปีนี้น่าจะเติบโตแค่ร้อยละ
4.2 ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.4 ในปี 2560
การเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กระตุ้นการใช้จ่าย
อย่ า งมากในไตรมาสแรกของปี นี้ ในขณะที่ ก ารลงทุ น ด้ า น
สาธารณูปโภคของภาครัฐเพิม่ ร้อยละ 39.9 ถึงแม้วา่ การใช้จา่ ย
จะลดลงหลังเลือกตั้ง คาดว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปีนี้

น่าจะไม่ต�่ากว่าร้อยละ 6 ก่อนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ
6.1 ในปี 2560
ADB คาดเศรษฐกิจเวียดนามจะโตถึงร้อยละ 6.5 ในปี
2560 เทียบกับร้อยละ 6.3 ในปีนี้ เนื่องจากการเติบโตของ
เศรษฐกิจในทุกด้าน ในครึ่งแรกของปี 2559 ภาคบริการโต
กว่า ร้อยละ 6.1 เทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม
และก่อสร้างโตกว่าร้อยละ 6.7
การคาดการณ์ส�าหรับประเทศไทยอยู่ท่ีร้อยละ 3 และ
ร้อยละ 3.5 ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ประเทศที่ยังอยู่ในระดับต�่าจะท�าให้บริษัทไทยทั้งใหญ่และเล็ก
ต้องออกไปเติบโตภายนอกประเทศเพิ่มขึ้น
จากตัวเลขจากธนาคารแห่งประเทศไทย เงินลงทุนของ
บริษัทไทยในต่างประเทศมีมูลค่าถึง 364.3 พันล้านบาทในปี
2558 ในไตรมาสแรกปีนี้มีมูลค่า 181.85 พันล้านบาท
ซึง่ สิง่ นีค้ อื สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในสิงคโปร์ ซึง่ มีการคาดการณ์การเติบโต
ทางเศรษฐกิจปี 2560 แค่ร้อยละ 2.2 จากร้อยละ 2 ในปี
2559 เป็นที่น่าสังเกตุว่าเวียดนามและเมียนมาร์ได้รับความ
สนใจเป็นพิเศษ
มูลค่าเงินลงทุนสะสมจากสิงคโปร์ในเวียดนามตอนนี้สูง
ถึง 36 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.26 ล้านล้านบาท
เทียบกับ 7.88 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 275 พัน
ล้านบาท) ท�าให้สิงคโปร์ติดอันดับ 3 ประเทศที่มีการลงทุน
สูงสุด เฉพาะสองเดือนแรกในปีนี้เงินลงทุนจากสิงคโปร์มีค่าถึง
470 ล้านเหรียญ สิงคโปร์ยังคาดว่าการลงทุนจะเพิ่มขึ้นโดย
เฉพาะด้านการเดินเรือและท่าเรือ
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โอกาสโตยังมี�แต่จะเป็น
ที่ไหน�และอย่างไร��
นี่ล่ะคือสิ่งที่ทุกคน
ในองค์กรจะต้อง
ช่วยกันตีโจทย์ให้แตก

ประเทศสมาชิกอื่นๆ รัฐบาล
เวียดนามเองก็พยายามรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตรา
เงินเฟ้อลดลง หนี้ด้อยคุณภาพ
ของธนาคารลดลง รวมทั้ ง มี
แผนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ แม้
ค่าแรงขั้นต�่าจะได้รับการปรับ
ขึ้ น แต่ ก็ ยั ง คงไม่ ถึ ง ครึ่ ง ของ
ประเทศไทย จ�านวนผู้ที่อยู่ใน
วัยใช้แรงงาน (15-64 ปี) สูง
กว่าร้อยละ 40
จากเงินลงทุนทั้งหมดใน 1,570 โครงการ เกือบครึ่ง
(15.6 พันล้านเหรียญ) อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต
เงินลงทุนสิงคโปร์ในเมียนมาร์เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ยะส�าคัญ
ในสองปีที่ผ่านมา ณ สิ้นเดือนมิถุนายนปีนี้ การลงทุนสะสม
จากสิงคโปร์ในเมียนมาร์มีมูลค่า 12.65 พันล้านเหรียญ เพิ่ม
ขึ้น 8.1 พันล้านเหรียญหรือร้อยละ 178 จาก 4.55 พันล้าน
เหรียญ เมื่อสองปีก่อน
ในขณะทีป่ ระเทศจีนยังครองแชมป์ประเทศทีม่ กี ารลงทุน
สูงสุดในเมียนมาร์ อันดับของประเทศไทยตกลงมาจากที่ 4
เป็นที่ 6 ด้วยจ�านวนเงินลงทุน 3.37 พันล้านเหรียญ เทียบ
กับ 3 พันล้านเหรียญเมื่อสองปีก่อน
ในกลุ่มประเทศ CLMV เวียดนามและเมียนมาร์ได้รับ
การพูดถึงอย่างมากในด้านความน่าสนใจในการลงทุน เนือ่ งจาก
การคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง
ในส่วนของเวียดนามนั้น การเข้าร่วม Trans-Pacific
Partnership จะเป็นตัวจักรส�าคัญเพราะสินค้าจากเวียดนามจะ
ได้รับภาษีขาเข้าในอัตราพิเศษเมื่อส่งออกไปสหรัฐอเมริกาและ

ในส่ ว นของเมี ย นมาร์
ธนาคารโลกคาดเศรษฐกิจเมียนมาร์จะเติบโตร้อยละ 8.2 ต่อ
ปีในอีก 5 ปีข้างหน้า ด้วยการลงทุนจากต่างประเทศและใน
ประเทศ ด้านสาธารณูปโภค มีการคาดการณ์จาก ADB ว่า
เมียนมาร์จ�าเป็นต้องลงทุนด้านนี้เป็นจ�านวนเงินถึง 4 พันล้าน
เหรียญต่อไปในสิบปีขา้ งหน้า ธนาคารโลกยังคาดการณ์วา่ การ
ลงทุนด้านการผลิตจะเพิ่มสูงมากขึ้น เพื่อให้เกิดการจ้างงาน
จากการส�ารวจล่าสุดจ�านวนผู้ที่อยู่ในวัยใช้แรงงาน (15-64 ปี)
สูงกว่าร้อยละ 60
เศรษฐกิจทั้งสองประเทศจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย
ในทศวรรษข้างหน้า พร้อมกันกับทีป่ ระเทศอืน่ ๆในภูมภิ าคต้อง
ปรับตัว......
ข้อมูลต่ำงๆ เหล่ำนีค้ อื สิง่ ทีธ่ รุ กิจไทยต้องน�ำมำพิจำรณำ
ในกำรตัดสินใจท�ำธุรกิจ โอกำสโตยังมี แต่จะเป็นทีไ่ หน และ
อย่ำงไร นี่ล่ะคือสิ่งที่ทุกคนในองค์กรจะต้องช่วยกันตีโจทย์
ให้แตก....

เขียนโดย คุณอัจฉรา ดีบุญมี ณ ชุมแพ
เรียบเรียงโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
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Adaptation for Growth
The world is moving to Industry 4.0 and Thailand is one of the
ASEAN Economic Community members. However domestic business insights
are not enough. We need to learn and keep up with the move
of other countries in the region too.
FPT Group, a Fuel Pipeline Transportation company of
Vietnam announced in early August that the company was
selected by Myanmar Payment Union as a prime investor to
implement a national financial switching system. The implications
from this news are; 1) Myanmar which has opened up its
country for only five years is catching up the trend in using
less bank notes; and 2) Vietnam nowadays has sufficient IT
knowledge to support the economic growth in its country,
as well as to run the IT business overseas, starting with the
countries in South East Asia region. Despite the economic
growth rate is lower than that of the past decade, it is
still higher than the global average.
The recent report from International Monetary Fund (IMF)
in July showed that the global growth forecast for 2016-2017
was marked down by 0.1 percent to 3.1 percent and 3.4 percent
respectively, taken into account the likely impact of Brexit.
The estimate remained unchanged for 5 countries in ASEAN
(Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand and Vietnam) which
were 4.8 percent and 5.1 percent subsequently.

The special report issued in July updated that Asia
Development Bank (ADB) lowered the forecast for economic
growth of developed countries taken the impact of Brexit,
but the figure for 6 countries in ASEAN (Indonesia, Malaysia,
Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam) remained the
same with the belief of Brexit’s less impact on the region.
ADB still believes the growth rate in ASEAN will
accelerate within two years after the growth decreased in
2015. In the previous year, 7 of 10 countries in the region
encountered decrease in growth resulting in the regional
economic growth rate at average of 4.4 percent. Indonesia’s
economic growth has continued to moderate for 4 years.
Growth in Malaysia fell at 1 percent due to falling oil price
and low global demand of goods. On the contrary, the
increase of foreign direct investment and the expansion of
construction business spurred the fastest economic growth
in Vietnam in 7 years.
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Because of the economic
growth in every aspect, ADB
forecasts that Vietnam economy
will expand by 6.5 percent in
2017 compared to 6.3 percent
this year. In the first half of
2016, the service sector grew
by 6.1 percent compared to
last year figure whereas the
industrial and construction sector
grew at 6.7 percent
The forecast growth for
Thailand is at 3 percent and
3.5 percent. It is not arguable
that the country’s economic
expansion that is still in a small
scale will result in increasing
number of both small and large
Thai companies venturing out
of the country to grow their
business.

ADB has forecasted the aggregate growth in 2016-2017
to 4.5 percent and 4.8 percent respectively in ASEAN.
Investment in infrastructure will boost the economy in
Indonesia. The private consumption tends to increase
because of the moderate inflation, a relatively stable rupiah
and the lower cost of energies.
The consumers are more confident in the economy and
this will spur stimulate the spending, generating more than
5% economic growth in these two years. The investment
from Malaysian government sector declines and the private
sector is affected by the downturn of commodity prices.
Despite the fact that consumers are more confident from the
rise of minimum wage rate in three states of the country,
this year economic growth would be merely 4.2 percent
and it could rise to 4.4 percent in 2017.
The spending considerably climbs in the first quarter this
year, spurred by the Philippines presidential election, while
the public infrastructure investment rises by 39.9 percent.
The spending after election is projected to decrease but
the growth rate this year will be no less than 6 percent
and will slightly increase to 6.1 percent in 2017.
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According to the Bank
of Thailand, the investments of
Thai companies overseas worth
Bt 364.3 billion in 2015 and
in the first quarter of 2016, the figure reached Bt 181.85
billion.
Expansion overseas also occurs in Singapore where the
economic growth in 2017 is projected at only 2.2 percent,
slightly increased from 2 percent in 2016. It is interesting
that Vietnam and Myanmar draw special investment attention.
Total capital of Singapore foreign direct investment in Vietnam is as high as USD 36 billion (around Bt 1.25 trillion
compared to USD 7.88 billion or around Bt 275 billion),
Almost half of the capital from 1,570 investment projects
(USD 15.6 billion) are in manufacturing industry leaving
Singapore the 3rd place of nations with the biggest investment in Vietnam. In the first two months of 2016,
total investment from Singapore equaled USD 470 million
already. The country continues to predict rise in investment
especially in maritime and port sector.

The�consumers�are�more�confident�in�
the�economy�and�this�will�spur�stimulate�
the�spending,�generating�more�than�5%�
economic�growth�in�these�two�years.
Contribute by : Achara Deboonme
Complied by Thailand Management Association (TMA)
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บริหารจัดการธุรกิจท่ามกลางความท้าทาย
เผลอหน่อยเดียวปีใหม่ก็ก�ำลังจะผ่ำนมำอีกแล้ว กระบวนกำรจัดกำรก�ำลังวนกลับมำให้คิดให้สร้ำงและให้พัฒนำ
กันต่อไป หลำยองค์กรเริ่มมองหำสิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้ำงควำมท้ำทำยกับธุรกิจสร้ำงควำมท้ำทำยให้กับทีม
หัวใจส�าคัญก่อนที่จะวางแผนธุรกิจเราจะต้องตอบ
ค�าถาม 3 ข้อนีใ้ ห้ชดั เจน เพือ่ คาดการณ์ความเป็นไปได้กอ่ น
ที่จะวางแผนกลยุทธ์

1. ขณะนี้เร�อยู่ที่ไหน
2. เร�กำ�ลังจะไปที่ไหนกัน
3. ด้วยวิธีก�รเช่นไรและเมื่อใด
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การคิดวางแผนโดยรวมขององค์กรแบ่งออกได้ 3 ประเภท
คือ การต่อยอดเพือ่ ความเจริญเติบโต หรือการรักษาสถานภาพ
ให้คงอยู่เหมือนเดิมไปก่อน หรือการฟื้นฟูกิจการเพื่อไม่ให้
องค์กรล่มสลายลงไป โดยการด�าเนินการควรจะต้องเริ่มต้น
อย่างเป็นกระบวนการที่มั่นใจว่าเหมาะสมกับองค์กร
ในส่วนของการด�าเนินการมีหลายรูปแบบ การจะใช้วิธี
การใดไม่จ�าเป็นต้องชี้ชัดตายตัวลงไปว่าต้องใช้แบบนั้นแบบนี้
เสมอไป แต่ขนึ้ อยูก่ บั ความประสงค์ความจ�าเป็นในแต่ละช่วงเวลา
ของแต่ละองค์กร โดยขึ้นอยู่ว่าวิธีการใดสามารถตอบค�าถาม
ของผู้บริหารระดับสูงตามล�าดับชั้นได้ชัดเจน และใช้ประโยชน์
เพื่อคาดการณ์ในการวางแผนกลยุทธ์ได้
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ในความเป็นจริง ภารกิจของแต่ละหน่วยงานย่อมมีตวั ชีว้ ดั กันมากมายเพือ่ ก�ากับการปฏิบตั งิ านในแต่ละวัน แต่เมือ่
น�ามาใช้ประโยชน์ทางการวางแผนธุรกิจอาจจ�าเป็นทีจ่ ะต้องรวบรวมเป็นหมวดหมูเ่ ฉพาะทีส่ า� คัญเท่านัน้ ด้วยเหตุดงั กล่าวจึง
ต้องก�าหนดผูร้ บั ผิดชอบร่วมกันของผูท้ อี่ ยูต่ า่ งระดับคล้ายห่วงโซ่เป็นระดับๆกันไป ผลดีคอื เป็นการสือ่ สารจากบนลงล่าง
จะได้ไม่เบี่ยงเบน เพราะข้อมูลระดับล่างต้องรายงานขึ้นไปสู่ระดับสูงตามล�าดับชั้น และการพิจารณาตัดสินใจสั่งการ
บนพื้นฐานของข้อมูลในรายงานจะมาจากระดับสูงลงสู่ระดับล่าง
ฉะนัน้ การรวบรวมข้อมูลการปฏิบตั งิ านปกติตอ้ ง
ถูกต้องชัดเจนทันเวลาเป็นระบบเชือ่ มโยงกันจะสามารถ
ท�าให้ผู้บริหารระดับสูงวิเคราะห์และพิจารณาตัดสินใจ
ได้ถูกต้องทันกาลต่อเนื่อง
เพือ่ ความสมบูรณ์ของการจัดท�าแผนธุรกิจประจ�าปี
จ�าเป็นต้องมีตารางเวลาไว้ชัดเจนในรอบปีว่าช่วงใดใคร
ต้องรับผิดชอบท�าอะไรบ้าง เพื่อความพร้อมของผู้รับ
ผิดชอบจะได้เตรียมตัวถูกต้องตรงต่อเวลา ส่วนวิธีการ
เพื่อให้ได้ข้อมูลด้วยรูปแบบใด ผู้ท�ารายงานข้อมูลต้อง
รับผิดชอบเอง แต่ผู้บริหารระดับสูงจะต้องบอกได้ว่า
อยากได้ขอ้ มูลอะไรบ้างและรูจ้ กั ตัง้ ค�าถามเพือ่ หาค�าตอบ
จากผู ้ ร ายงาน และถ้ า หากยั ง ไม่ มี ข ้ อ มู ล ในรายงาน
ย่อมมีผลท�าให้ผู้รับผิดชอบรายงานต้องหาวิธีหาข้อมูล
ใหัครบถ้วนตามความความต้องการในครั้งต่อไปให้ได้

ก�รรวบรวมข้อมูลก�รปฏิบัติ
ง�นปกติต้องถูกต้องชัดเจนทัน
เวล�เป็นระบบเชื่อมโยงกันจะ
ส�ม�รถทำ�ให้ผู้บริห�รระดับสูง
วิเคร�ะห์และพิจ�รณ�ตัดสินใจ
ได้ถูกต้องทันก�ลต่อเนื่อง

จำกนั้นจะเป็นภำรกิจโดยตรงและโดยรวมของผู้บริหำรระดับสูง เสมือนกัปตันขับเครื่องบินท่ำมกลำงปัญหำ
อุปสรรคที่รออยู่ระหว่ำงทำงมำกมำย จะต้องรับผิดชอบด้วยควำมสำมำรถรอบด้ำนเพื่อให้(องค์กร)กำรบินไป
สู่จุดหมำยปลำยทำงด้วยควำมปลอดภัยตำมเป้ำประสงค์ให้ได้
เขียนโดย : คุณชูเกียรติ ประทีปทอง
ที่ปรึกษาอาวุโส ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
เรียบเรียงโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
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3 เทรนด์ที่เอสเอ็มอีต้องปรับตัว
โลกมีก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว จะเห็นได้ว�่ มีธุรกิจ "ด�วรุ่ง" และ "ด�วร่วง" เกิดขึ้นโดยตลอด

ในก�รแข่งขันยุคโลก�ภิวัฒน์
ที่เส้นพรมแดนไม่มีคว�มหม�ย
ดังนัน้ ผูท้ รี่ จู้ กั "ปรับตัว" จะเป็น
ผูท้ อี่ ยูร่ อดในเกมธุรกิจแบบใหม่นี้

ส�ำหรับ เอสเอ็มอี ซึง่ มีจดุ อ่อนในเรือ่ งของ "เงินทุน"
และ "แรงงำน" ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำ จะพ่ำยแพ้ในเกมอย่ำง
รวดเร็ว เพรำะ เอสเอ็มอี ยังมีจดุ แข็ง ในเรือ่ งของ ควำมเร็ว
และ ควำมคล่องตัว ทีพ่ ร้อมจะพลิกแพลงกลยุทธ์ได้ตลอด
เวลำ โดยหำกปรับแผนกำรของตัวเองได้ถูกต้อง และเข้ำ
กับกระแสธุรกิจแบบใหม่ ก็จะท�ำให้ ธุรกิจติดปีก เติบโตได้
อย่ำงรวดเร็วเลยทีเดียว
ดังนั้นกำรวำงกลยุทธ์ จึงเป็นส่วนส�ำคัญที่จะชี้ว่ำ
กำรด�ำเนินธุรกิจ จะประสบควำมส�ำเร็จหรือไม่ ในครั้งนี้
มีเคล็ดลับง่ำยๆ มำแนะน�ำท่ำนผู้ประกอบกำรเอสเอ็มอี
เพื่อใช้ปรับกลยุทธ์สำ� หรับใช้ตอ่ สูใ้ นเชิงธุรกิจในปีตอ่ ไป
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อันดับแรก การวางกลยุทธ์ให้ประสบความส�าเร็จ เคล็ดลับที่สา� คัญที่สุด คือ “ข้อมูล” แต่ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการรายเล็ก
รายกลาง มักไม่ค่อยให้ความส�าคัญ เพราะในเมื่อผลิตแล้วยังขายได้ ก็ไม่ไปสนใจ เรื่องเล็กๆน้อยๆ เลยท�าให้เอสเอ็มอี ไม่รู้สภาพ
การแข่งขันทางธุรกิจที่แท้จริง เพราะไม่รู้ว่า ลูกค้าที่แท้จริง คือใคร ชาย หรือ หญิง ช่วงอายุเท่าไหร่ และต้องแข่งกับใคร ตลาด
เป็นอย่างไร ซึ่งมีความแตกต่าง จากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีข้อมูล เครื่องไม้ เครื่องมือครบกว่า
ฉะนัน้ สิง่ แรกที่ เอสเอ็มอี ต้องใส่ใจก็คอื ข้อมูล ตอนนีเ้ ทรนด์ทเี่ รียกว่า คลังข้อมูล “Big Data” มาแรง และมีผลวิจยั ยืนยันว่า
บิ๊กดาต้า มีส่วนช่วยให้ธุรกิจเอสเอ็มอี สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้จริง เพราะมันช่วยผู้ประกอบการได้เห็นภาพ
ที่ชัดเจนของธุรกิจในทุกๆ แง่มุมที่เราอยากรู้
โดยอย่าเพิ่งคิดว่า เทคโนโลยีตัวนี้จ�าเป็นจะต้องลงทุนสูง เพราะจริงๆ แล้ว มีบริการจากกลุ่มธุรกิจไอทีให้เลือกใช้มากมาย
แต่ถ้าไม่อยากลงทุน “เอสเอ็มอี” ก็สามารถเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ตัวเลขได้เองอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องใส่ใจในการเก็บข้อมูล
ทุกประเภท ทั้งค�าสั่งซื้อ ยอดขาย ต้นทุน ค่าแรง ลูกค้า รวมถึงข้อมูลของคู่แข่งหรือสินค้าทดแทน ถ้าธุรกิจมีข้อมูลที่ดีย่อม
สามารถแปลงข้อมูลมาเป็น สารสนเทศ ที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจได้แน่นอน
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สิ่งส�าคัญประการที่สอง ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องตระหนักว่า "โลกไม่เหมือนเดิมแล้ว" เวลานี้มองไปทางใดเห็นการ
เปลี่ยนแปลงในหลายมิติ และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเร็ว อีกทั้งบางเรื่องเราไม่สามารถอ่านปลายทางได้ชัดเจนว่าจะลงเอย
อย่างไร อย่างในมุมของธุรกิจ เอสเอ็มอี เองก็กา� ลังเจอความท้าทายจาก รูปแบบเศรษฐกิจแบบใหม่ ที่คา� ว่า เส้นพรมแดนไม่มี
ความส�าคัญ ธุรกิจต้องต่อสู้กับ คู่แข่งทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงช่องทางการค้า ก็เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ
อีคอมเมิร์สที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสูง อย่างในประเทศไทยเอง ปัจจุบันมีคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตถึง 39 ล้านคน และซื้อ
สินค้าผ่านโซเชียลมีเดียเป็นสัดส่วนมากสุดของโลก ส่งผลให้มีผลกระทบต่อธุรกิจที่ต้องเร่งปรับตัว
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ดังนั้นเอสเอ็มอี ต้องวางแผนที่จะต้องเข้าสู่ช่องทางการขายผ่านอินเทอร์เน็ต และโซเซียลมีเดีย เพราะจะเป็นการขยายฐาน
ลูกค้ากลุ่มใหม่แน่นอน เอสเอ็มอี ไม่จ�าเป็นต้องลงทุนระบบด้วยตัวเอง ปัจจุบันมีตลาดค้าออนไลน์มากมาย ที่เรียกว่า อีมาร์เก็ต
เพลส ซึ่งสามารถจ�าหน่ายสินค้าผ่านตลาดนี้ได้เลย มันมีทั้งแบบที่ธุรกิจเปิดหน้าร้านออนไลน์เอง และมีทั้งแบบที่ขายผ่าน
ตัวแทนจ�าหน่าย สิ่งที่เอสเอ็มอี ต้องเตรียมพฤติกรรม คือ การปรับเอกสาร บัญชีต่างๆให้สอดคล้องกับธุรกิจออนไลน์ รวมถึง
จัดท�าคอนเทนต์สินค้า ให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้ซื้อออนไลน์
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นอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไม่ควรมองข้าม คือ การขยายตลาดและธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างที่ทราบ ไทยเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา เอสเอ็มอีไหนที่มีความพร้อม ไม่ควรรีรอ
ขยายโอกาสไปสู่ลูกค้ากว่า 600 ล้านคนในภูมิภาคนี้ และในยุคที่โลกไร้พรมแดนแบบนี้ การขยับขยายไปยังแหล่งผลิตที่ต้นทุน
ถูกกว่า แถมยังได้ฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น จะยิ่งเหมือนได้โชคสองชั้น ยิ่งสินค้าไทยได้รับความนิยมในแถบประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้ว
ยิ่งจะท�าให้ธุรกิจของเรามีโอกาสประสบความส�าเร็จค่อนข้างสูงทีเดียว
นี่คือ 3 เทรนด์ ที่ผู้ประกอบกำรเอสเอ็มอี ที่ต้องกำรจะชนะในเกมธุรกิจยุค 4.0 ไม่ควรละเลยกำรปรับกลยุทธ์
ปรับกลวิธี ท�ำธุรกิจให้สอดคล้องกับบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงไป หำกธุรกิจสำมำรถเกำะกระแสในสำมเรือ่ งนีไ้ ด้ ย่อมจะท�ำให้ธรุ กิจ
มีกำรเติบโต ยั่งยืน และสร้ำงผลก�ำไรให้กับเจ้ำของกิจกำรได้เป็นอย่ำงดี
เขียนโดย คุณลลิลเทพ ทรัพย์เมือง
เรียบเรียงโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA
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“ย่านนวัตกรรมคือ พื้นที่ขนาดไม่เกิน 4 ตร.กม. ที่มีความเข้มข้นของการเกิดนวัตกรรมหรือ
การใช้นวัตกรรม มีกจิ กรรมและการจัดการร่วมกันของชุมชนคนภายในพืน้ ทีอ่ ย่างชัดเจนและเป็นประจํา
มีการร่วมแบ่งปันทรัพยากรและร่วมรังสรรค์นวัตกรรมให้ตรงกับเป้าหมายของแต่ละองค์กร หรือ
ให้ตรงความต้องการของคนภายในย่าน การพัฒนาย่านนวัตกรรม (Innovation District)
ถือเป็นแนวโน้มล่าสุดในการวางผังเมือง และเป็นรูปแบบใหม่ในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในเมืองมหานครทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีศูนย์ขับเคลื่อนการดําเนินงาน ผ่านการประชุมหารือ และ
แสวงหาโอกาสการพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆ พื้นที่สําหรับการเริ่มประกอบธุรกิจ (Start up)
การขยายผล (upscale and commercial scale) ตลอดจนการทดสอบระดับสากล”

Innovation
District
ย่านนวัตกรรม

รศ.ดร.ศักรินทร์ กล่าวว่า ทีผ่ า่ นมา มจธ. ท�าหน้าทีไ่ ม่ตา่ งจาก
มหาวิทยาลัยอืน่ ๆ เพียงแต่ มจธ. ด�าเนินภารกิจ 3 ด้านไปพร้อมกัน
คือ ท�าวิจยั นวัตกรรมและวิชาการ มุง่ มัน่ ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูง และท�า
หน้าทีห่ าความรูค้ อื ท�าวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีทมี่ คี ณ
ุ ค่ามีความหมายต่อ
เศรษฐกิจ สังคมของประเทศร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาขีดความ
สามารถในการแข่งขันมายาวนาน ซึง่ พบว่าตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั ประเทศ
มีความอ่อนแอทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก มจธ.
ซึง่ มีประสบการณ์ทา� งานกับภาคธุรกิจเอกชน และภาคอุตสาหกรรม จึง
คิดว่าถึงเวลาที่ มจธ. จะต้องลงมือท�าบางอย่างเพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้
เกิดขึน้ โดยเฉพาะกับเอสเอ็มอีและน�าพาประเทศออกจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง ไปพร้อมๆ กับการลดความเหลือ่ มล�า้ ด้วยวิธกี ารคือ
มจธ.ได้พยายามชักชวนบริษทั ใหญ่ๆ พูดคุยท�าความเข้าใจให้เห็นว่าการ
พัฒนาและช่วยเหลือเอสเอ็มอีนนั้ ส�าคัญอย่างไร ซึง่ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้
บริษทั ใหญ่ๆ เหล่านัน้ ได้ซอื้ ของทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีด่ ขี นึ้ ราคาถูกลงเท่านัน้ แต่
ยังเป็นการช่วยเพิม่ ขีดความสามารถให้กบั ธุรกิจของคนไทย ช่วยเหลือคน
เล็กๆ ซึง่ ก็จะหมายถึงประเทศชาติของเราด้วย

โดยเคเอกซ์ (The Knowledge Exchange: KX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) จะเป็นแกนน�าในการประสานงานให้เกิดพลังในการขับเคลือ่ นทีส่ งู ขึน้ โดยอาศัยศักยภาพพืน้ ฐานเพือ่ น�าไปสูก่ ารพัฒนา
องค์ความรู้ ทักษะและการพัฒนานวัตกรรม ท�าให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น โดยการพัฒนาย่านนวัตกรรมคลองสานธนบุรี
ให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอันเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต การบริการด้านการแพทย์ การพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี
อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการส�าหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เป็นต้น
เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยการสร้างพื้นที่เมืองให้มีคุณสมบัติเป็นย่านนวัตกรรม อันจะก่อให้เกิดรายได้ใหม่
กับองค์กรและชุมชน การสร้างเครือข่ายการท�างานลงไปจนถึงแผนกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนเพื่อท�าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
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Energy Summit Asia Thailand 2016
“ผู้น�ำไม่ใช่เพียงแค่มีสมองในกำรบริหำรธุรกิจ ไม่ใช้
แค่มือท�ำงำน แต่ยังต้องมีใจที่มุ่งมั่น สร้ำงขวัญก�ำลังใจให้
ทีม นี่คือกำรเป็นผู้น�ำที่สมบูรณ์แบบ ที่ไม่ใช่เพียงแต่มีควำม
เชี่ยวชำญในเชิงกลยุทธ์ หรือประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติ
แต่จะต้องเป็นผู้น�ำที่สำมำรถสร้ำงแรงบันดำลใจ ให้กับคน
ทีอ่ ยูร่ อบข้ำงได้ดว้ ย ต้องท�ำให้ทมี เชือ่ ในสิง่ ทีท่ ำ� ท�ำเรือ่ งยำก
ให้กลำยเป็นเรื่องง่ำย และก้ำวข้ำมค�ำว่ำเป็นไปไม่ได้”

คุณวรรณวีรำ รัชฎำวงศ์
กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
หรือ TMA กล่าวถึงหนึ่งในภารกิจที่สา� คัญของผู้น�า ที่ไม่เพียง
แต่สร้างธุรกิจให้ส�าเร็จ แต่ต้องท�าให้คนประสบความส�าเร็จ
ไปด้วยกัน ผ่านพลังภายในที่ไม่มีวันหมด

คุณรำจีฟ พีชะวำเรีย (Mr. Rajeev Peshawaria)
ซีอีโอและกรรมการบริหาร The ICLIF Leadership and Governance Centre สถาบันพัฒนาความเป็นผู้น�ามืออาชีพ
ในระดับสากล ภายใต้การก�ากับดูแลของธนาคารแห่งชาติ มาเลเซีย เกริ่นน�าว่า แม้ทั่วโลกมีการลงทุนโปรแกรมพัฒนา
ผู้น�ากันมากมายซึ่งใช้เงินไปมหาศาล แต่จะมีกี่คนที่สามารถพัฒนาตัวเอง จนกลายเป็นผู้นา� ได้อย่างแท้จริงได้ ค�าถามที่ทุกคน
สนใจคืออะไร คือองค์ประกอบของผู้น�าที่ดี น่าแปลกใจที่ว่าค�าตอบที่คุณราจีฟพบเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับที่คนส่วนใหญ่คิด
ผู้น�าที่รวบอ�านาจการตัดสินใจไว้คนเดียว (autocratic) และบริหารแบบสั่งการจากบนลงล่าง กลับเป็นองค์ประกอบหลักของ
ผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จแทนที่จะเป็นแบบประชาธิปไตย (democratic)
เพราะทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมน�ามาซึ่งแรงต้าน (resistance) คนที่ไม่ได้เป็นผู้น�าอย่างแท้จริง ส่วนใหญ่จะยอมแพ้
แต่เนิ่น ๆ ขณะที่ผู้น�าตัวจริงจะยังคงท�าตามเป้าหมายให้ส�าเร็จโดยปราศจากความกลัว ยอมแม้จะต้องเสี่ยงหรือเสียสละตัวเอง
ซึ่งไม่เกี่ยวกับทักษะหรือความสามารถ แต่เป็นเรื่องของความมุ่งมั่นจากพลังงานภายใน

ผู้นำ�ต้องส�ม�รถสร้�งอน�คต
ที่ดีกว่�วันนี้ ทุกครั้งที่หลับต�ลง
คนที่เป็นผู้นำ�จะต้องเห็นภ�พในหัว
(visualize) มองเห็นอน�คตที่ดี
กว่�เดิม เพร�ะฉะนั้น ก�รเป็น
ผู้นำ� คือ ศิลปะของก�รสร้�ง
อน�คตที่ดีกว่�เดิม

การเป็นผูน้ า� เป็นการขับเคลือ่ น
พลังงานมนุษย์ (human energy)
ไปสู ่ อ นาคตที่ ดี ก ว่ า และการเป็ น
ผู ้ น� า แบบรวบอ� า นาจเบ็ ด เสร็ จ และ
บริหารจากบนลงล่างเป็นสิ่งจ�าเป็น
พลั ง งานผู ้ น� า จะได้ ม าจากการเห็ น
คุณค่าและเป้าหมาย ขณะเดียวกัน
ยั ง ต้ อ งมี ค วามเห็ น อกเห็ น ใจ และ
อ่อนน้อมกับผู้อื่นด้วยเช่นกัน
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คุณฟรังซัวร์ พีนำร์ (Mr. Francois Pienaar)
กัปตันทีมรักบีท้ มี สปริงบอกซ์
(Springboks) แห่งแอฟริกาใต้
กล่ า วว่ า กี ฬ าก็ เ หมื อ นกั บ
ธุ ร กิ จ รั บ คนเรี ย นจบเป็ น
พนักงาน ท�างาน เลื่อนขั้น
มีโอกาสที่จะเปลี่ยนผู้คน ขับ
เคลื่อนอนาคต แต่ถ้าไม่เก่ง
ก็โดนไล่ออก ในกีฬาก็ต้องมี
การฝึกซ้อม แข่งขัน และมี
โอกาสเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ
ให้ดีขึ้น ถ้าไม่เก่งก็ให้ออก
เช่นกัน
เขาเล่นรักบี้จนได้เป็นกัปตันทีม และสามารถน�าทีมเอาชนะ
ทีมชาตินิวซีแลนด์จนครองต�าแหน่งแชมป์โลกในปี 1995 ชัยชนะ
ในครั้งนั้นเหมือนกับเป็นการรวมชาติแอฟริกาใต้ที่มีความแตกต่าง
ด้านสีผวิ และชาติพนั ธุใ์ ห้เป็นหนึง่ เดียว และเข้ารับถ้วยรางวัล “เวบบ์
เอลลิส” อันทรงเกียรติจากประธานาธิบดีผู้เป็นต�านานแห่งชาติ
แอฟริกาใต้ “เนลสัน แมนเดลา”
จากประสบการณ์ของการเป็นโค้ช เทคนิคของการสร้างทีม
ให้เป็นแชมป์ คือ การท�าความรูจ้ กั ลักษณะนิสยั เพือ่ นร่วมทีมแต่ละคน
ให้รู้ว่าคนนี้ชอบแรงกดดัน แต่อีกคนต้องอยู่ห่างจากความกดดัน
ทีเ่ หลือก็เพียงแค่บริหารไปตามนัน้ เพราะ เราต้องมีความเข้าใจ

“

ความต่างของผูร้ ว่ มทีมแต่ละคน ต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน
คนเป็นผู้น�าต้องส่งพลัง จุดพลัง

”

คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั
เบอร์ ลี่ ยุ ค เกอร์ จ� า กั ด
(มหาชน) จากประสบการณ์
ของผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก รที่ ก ่ อ ตั้ ง
กว่าร้อยปีและมีผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายตั้งแต่ปากกาจนถึงเครื่องมือแพทย์ แน่นอนว่าการ
เข้ามาสร้างความเปลีย่ นแปลงให้กับองค์กร จะต้องเจอแรงต้าน
จากคนรุ่นก่อนๆ ทางแก้ คือ หาพันธมิตรในองค์กรทีม่ แี นวคิด
เดียวกัน โดยเปลีย่ นให้คนรุน่ ใหม่เข้ามารับช่วงและให้คนรุน่ ก่อน
เป็นทีป่ รึกษา

การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ที่ สุ ด คื อ ให้ ทุ ก คนได้ ห มด
“
(win-win) โดยได้ส่วนแบ่งเท่าเดิมจากชิ้นพายที่ ใหญ่ขึ้น
สิง่ ทีเ่ ปลีย่ นใหญ่ในรอบร้อยปีคอื เปิดให้พนักงานเข้ามาซือ้ หุน้
เข้ามามีส่วนร่วมคิดค้นกลยุทธ์องค์กร”

การเติมพลังใจของผูน้ า� ไม่จา� เป็นต้องมาจากเนือ้ งาน แต่เป็น
อะไรก็ได้ทที่ า� แล้วมีความสุข เช่น งานอดิเรก หรือธรรมะ เพราะ
เป็นการระบายความเครียดจากการทีต่ อ้ งบรรลุเป้ายอดขายต่างๆ
ในมุมมองของค�าว่า passion ซึง่ แปลว่า ความชอบหรือ
ความหลงใหล เป็นกุญแจหลักของการท�างานไปสูค่ วามส�าเร็จ แต่
ถ้าทุกคนไม่ได้โชคดีได้ทา� ในสิง่ ทีต่ วั เองรักตัวเองชอบล่ะ? สิง่ ทีพ่ อ
ท�าได้กค็ อื ให้ทา� ในสิง่ ทีร่ กั และรักในสิง่ ทีท่ า� (Do what you love
or love what you do) ถึงกระนั้น เขาเป็นผู้น�าประเภทที่
ชืน่ ชอบกับแรงกดดันด้วย เพราะการมี passion อย่างเดียวใน
การมุง่ สูค่ วามส�าเร็จ ถือว่าไม่เพียงพอ จ�าเป็นต้องมี pressure
(แรงกดดัน) เข้ามาเป็นเสริม พร้อมสรุปว่า กุญแจสูค่ วามส�าเร็จ
คือ แรงกดดัน (ด้านสมองหรือการใช้เหตุผล) แต่ในขณะเดียวกัน
ต้องมีการปล่อยแรงกดดัน(ด้านจิตใจ) ออก โดยส่วนตัวแล้ว ครอบครัว
เป็นสิง่ ส�าคัญทีส่ ดุ เพราะเป็นแหล่งเติมพลังใจยามเหนือ่ ยล้า

คุณวีนัส อัศวสิทธิกำร
ผูอ้ า� นวยการส�านักงานสือ่ สารองค์กร เอสซีจี กล่าวว่า เอสซีจเี ป็นหน่วยงานทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ ในศักยภาพ
มนุษย์ ทีผ่ า่ นมาเอสซีจไี ด้เข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพผูค้ นในภาคสังคม ทัง้ ในรูปของทุนการศึกษา
และให้การสนับสนุนนักกีฬาทีมชาติ
กรณีศกึ ษาทีน่ า่ สนใจคือ เอสซีจเี ข้าไปดูแลน้องเม “เอรียา จุฑานุกาล” ให้เป็นโปรกอล์ฟระดับโลก
จนสามารถคว้าแชมป์กอล์ฟหญิงอันดับ 2 ของโลก และได้เป็นแชมป์ LPGA ในปีเดียวกัน ช่วงระหว่าง
ฝึกซ้อม น้องเมเคยประสบปัญหาจากการแข่งขัน LPGA Thailand ท�าให้จติ ตก เกิดความคิดเป็นลบในหัว
เอสซีจจี งึ ต้องจัดโค้ชด้านชีวติ (Life Coach) มาช่วยสอนให้นอ้ งเมขจัดความคิดเป็นลบทีว่ า่ เมไม่เก่ง
ออกจากหัว เวลาตีให้สร้างภาพบอกตัวเองในหัวว่า I love this shot. ฝึกจิตให้นงิ่ เป็นสมาธิ
หลังผ่านวิกฤตมาได้ น้องเมก็ได้รบั ชัยชนะและคว้าเงินรางวัลหลายสิบล้านบาท แต่สงิ่ ส�าคัญส�าหรับ
น้องเมไม่ใช่เงิน แต่เป็นการแบ่งปันให้สังคม ในฐานะนักกอล์ฟ น้องเมต้องเดินทางตลอด แต่ทุกครั้ง
ที่กลับไทย น้องจะหาโอกาสไปสอนกอล์ฟให้กบั เด็กด้อยโอกาส
คุณวีนัสกล่าวว่า ในการท�า CSR แม้เราจะอยู่ ในฐานะผู้ ให้ แต่เราก็ยังได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในกระบวนการของ CSR

“

เสมอ การท�า CSR สามารถส่งต่อพลังในการท�างานซึ่งเริ่มจากความชอบ (passion) ของแต่ละทีมงาน
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ดร.ลักขณำ ลีละยุทธโยธิน

กรรมการอิสระ และที่ปรึกษาของบริษัท
ในก�รทำ�ง�นถ้�เร�อย�กให้
เซเรบอส (ประเทศไทย) จ�ากัด นักบริหาร
เกิดก�รเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ชั้นน�าที่โดดเด่นด้านการตลาด ร่วมแลก
เร�ก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ ใน
เปลีย่ นมุมมองในฐานะผูบ้ ริหารมืออาชีพว่า
ก�รทำ�ง�นใหม่ ถ้�เร�ทำ�
การท�าธุรกิจก็เปรียบเหมือนการแข่งกีฬา
เหมื
อนเดิม มันจะเปลี่ยนได้
เป็นทีม จะชนะได้ตอ้ งมีกลยุทธ์ (strategy)
อย่�งไร
มุง่ เน้น (focus) ท�างานเป็นทีม (teamwork)
ลงมือท�า (execution) มีทั้งความเพียร
(perseverance) และความชอบ (passion)
เธอบอกว่า ยากทีส่ ดุ ของผูน้ า� คือ การจัดการคน เพราะถ้าเป็นผูน้ า� แต่บริหารคนไม่ได้กไ็ ม่มที างเจริญ และคนเป็นผูน้ า� ต้องสร้างการ
เปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ี ถ้าเข้าไปแล้วไม่ได้ทา� ให้องค์กรเติบโต แค่ทา� งานไปวันๆ คุณจะสร้างการเปลีย่ นแปลงหรือสร้างต�านาน (legacy)
ให้คนรุน่ ต่อไปไม่ได้
“สิง่ ทีค่ นรับไม่ได้ในตัวผูน้ า� คือ ความไม่ยตุ ธิ รรม ถ้าคนเห็นว่าผูน้ า� ไม่ยตุ ธิ รรมเมือ่ ไร มีปญ
ั หาทันที คนเรายิง่ สูงยิง่ ต้องยุตธิ รรม
เพราะทุกคนจับตาดูคณ
ุ อยู”่
เธอมองว่า การบริหารลูกน้องก็ ต้องติดว้ ยชมด้วย ติอย่างเดียวไม่ได้จะขาดพลังใจในการท�างาน ต้องผลักดันให้ลกู น้องท�างานเต็ม
ศักยภาพ และวางคนให้ถกู กับงาน (Put the right man on the right job) ด้วย อีกด้านทีโ่ ดดเด่นของคุณลักขณา คือ การตอบแทน
สังคม เพราะได้รบั การสอนจากคุณแม่ทเ่ี น้นการเป็นผูใ้ ห้ ท�าให้คณ
ุ ลักขณาริเริม่ โครงการติวฟรีสา� หรับสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือ Brand
Summer Camp เมือ่ 20 ปีกอ่ นซึง่ เป็นยุคทีย่ งั ไม่มใี ครรูจ้ กั ค�าว่า CSR แม้จะมีอปุ สรรคมากมายตัง้ แต่ชอื่ โครงการ สถานที่ ไปจนถึง
สถานการณ์บา้ นเมือง แต่กพ็ ยายามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จนสามารถจัดต่อเนือ่ งมาได้ทกุ ปี เพราะเชือ่ ในเรือ่ งของการให้โอกาสในการศึกษา
ทีเ่ ท่าเทียม เธอกล่าวทิง้ ท้ายว่า ผูน้ า� ถ้าบริหารองค์กรให้สา� เร็จได้แล้ว ก็ตอ้ งมีการตอบแทนสังคมด้วย

คุณธีรนันท์ ศรีหงส์
ก�รเป็นผู้นำ�เป็นสภ�วะ
ที่ย�ก รักจะเป็นผู้นำ�ต้อง
มีคว�มสุขกับสิ่งที่ทำ� ไม่ว่�
เจอปัญห�อะไรก็พร้อม
ที่จะก้�วข้�ม

คุณเกรียงไกร กำญจนะโภคิน

กรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิกรไทย และประธานกลุม่ ธุรกิจ กสิกร บิสซิเนสเทคโนโลยีกรุป๊ (KBTG) ร่วมแชร์มมุ มองของนักการธนาคารชัน้ น�าว่า ก่อนอืน่
องค์กรต้องตัง้ ค�าถามว่า องค์กรอยูเ่ พือ่ อะไร และต้องท�าอะไรบ้างเพือ่ ให้องค์กรคงอยู่
ค�าตอบ คือ ต้องสร้างผลลัพธ์ (impact) ให้กบั คนรอบข้างและสร้างพลังให้องค์กร
ท�าให้คนมีสว่ นร่วมภายใต้บรรยากาศการท�างานเป็นทีม
หน้าทีข่ องผูน้ า� ต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูค้ น เพือ่ บ่มเพาะให้เกิดเป็นพลังในองค์กร
ได้แก่ สร้างคนให้มสี ว่ นร่วมในงาน จากการตอบโจทย์ทวี่ า่ ท�าไมต้องท�างานนี้ ท�าไม
องค์กรถึงต้องด�ารงอยู่ ผูน้ า� ต้องสือ่ สารสร้างความเข้าใจ สร้างบรรยากาศการท�างาน
เป็นทีม เพือ่ สร้างความส�าเร็จไปด้วยกัน เพราะ “องค์กรมีพลัง ไม่ได้มาจากผูบ้ ริหาร
แต่มพี ลังเมือ่ คนในองค์กรเชือ่ มัน่ ว่าตัวเองก�าลังท�าอะไร”
ในขณะเดียวกัน เมือ่ การเปลีย่ นแปลงต้องเกิด ท�าไมไม่เปลีย่ นตัง้ แต่วนั นี้
ในเมือ่ โลกเปลีย่ นอย่างรวดเร็ว เราก็ตอ้ งวิง่ สุดชีวติ ผูน้ า� จึงต้องเน้นสือ่ สารว่าท�าไม
องค์กรต้องเปลีย่ น ท�าไมต้องมีโลกใหม่ รูว้ า่ ต้องเปลีย่ น แต่ทา� ไมต้องท�าเพือ่ สร้าง
พลังร่วมกันผลักดันองค์กรไปสูค่ วามส�าเร็จ

ผูก้ อ่ ตัง้ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารร่วม บมจ.อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ กล่าวว่า โอกาสมีอยู่
ทุกที่ ไม่มอี ะไรทีท่ า� ไม่ได้ เราต้องอย่าหยุดคิดหมัน่ หาไอเดียใหม่ๆ ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใช้
วิธคี ดิ แบบ step by step ไปเรือ่ ยๆ แบบตัง้ ใจ

ผมมีความฝัน ไม่ใช่ฝนั เล็กๆ แต่หลายๆ ฝัน อยากให้เมืองไทยมีรายการเป็นของ
“
ตัวเอง และส่งไปขายต่างประเทศได้ แทนทีจ่ ะซือ้ แต่รายการเมืองนอกมาฉายในไทย ถ้าอยาก
รู้ว่าเราเก่งแค่ ไหน เราต้องออกไปนอกบ้าน พร้อมกับความเชื่อว่า สิ่งที่ท�าวันนี้ ไม่ ใช่
สิ่งที่ดีที่สุด ยังมีสิ่งดีๆ รอเราอยู่เสมอ ผมอยากเป็นฟาร์มเฮาส์ เพราะใหม่สดทุกวัน
ความคิดสร้างสรรค์ก็เช่นเดียวกัน

”

ความส�าเร็จถล่มถลายของธุรกิจอีเวนต์อนิ เด็กซ์ฯ เกิดขึน้ ในปี 2533 กับปรากฏการณ์แห่
รถรอบกรุง ซึง่ เป็นเรือ่ งใหม่มากในยุคนัน้ และยังเป็นคนแรกทีร่ เิ ริม่ การจัดอีเวนต์ในไทย จากที่
ไม่มใี ครรูจ้ กั จนอีเวนต์กลายเป็นสิง่ ทีข่ าดไม่ได้สา� หรับการท�าตลาดยุคนี้
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ถ้�มีคนเก่งทำ�ง�นกับเร�
แล้วเร�ไปบอกเข�ว่� ทำ�แบบฉันสิ
แล้วเร�จะเอ�คนเก่งม�ทำ�ง�น
กับเร�ทำ�ไม เร�ต้องให้โอก�สเข�
ทำ�ในสิ่งที่เข�อย�กทำ�สิ

ศำสตรำจำรย์ เอ็กซ์กำ้ เจ. วำห์โจปรำโมโน
(Prof. Eka J. Wahjoepramono,
M.D.,Ph.D.)
แพทย์ผ่าตัดสมอง และผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
Siloam Hospital มาเลเซีย กล่าวว่าเราทุกคนล้วน
เป็นซูเปอร์แมนซึง่ มาจากสารเคมีในร่างกายทีผ่ ลักดัน
ให้เราเข้มแข็ง อย่างอาชีพหมอผ่าตัด ไม่มกี ารันตี
ว่าคนไข้จะหาย ทุกอย่างเป็นเรือ่ งของการเรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์ และเขาก็ไม่ใช่ผนู้ า� ทีด่ ที สี่ ดุ แต่เป็น
ผูน้ า� ทีพ่ ร้อมจะมุง่ มัน่ ท�าทุกอย่างให้ดที สี่ ดุ พร้อมเล่า
ประสบการณ์สว่ นตัวว่า ประตูความส�าเร็จเปิด
อยูเ่ สมอ ถ้าคุณมุง่ มัน่ คุณส�าเร็จได้ ผมแยกตัว
ออกมาก่อตั้งโรงเรียนแพทย์เอกชน สอนหมอ
คนอืน่ ให้มคี วามช�านาญในการผ่าตัด สร้างชือ่ เสียง
ให้ประเทศว่าหมอประเทศเราก็เก่งไม่แพ้ตา่ งประเทศ
ถ้ายังเป็นหมอที่มัวแต่หาเงินกับคนไข้อย่างเดียว
ก็คงไม่สา� เร็จได้อย่างทุกวันนี”้
ในฐานะแพทย์ผา่ ตัดสมอง เขาทิง้ ท้ายว่า เรา
ต้องดูแลสมองของเราให้ดเี พราะเป็นแหล่งพลังงาน
ส�าคัญ และหาเวลาตรวจเช็คสุขภาพสมองบ้าง

“ ”
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ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารสถานี
โทรทัศน์ช่องวันกล่าวว่า คนที่เป็น
ผูน้ า� จะต้องส่งต่อความเป็นผูน้ า� ให้กบั
ทีม และดูแลทีมให้สา� เร็จไปด้วยกัน
จากการโลดแล่นหลายสิบปีในวงการ
บันเทิงสามารถสร้างชือ่ เสียงในระดับ
ประเทศทั้งในฐานะผู้ก�ากับละคร
โทรทั ศ น์ และละครเวที มี
ผลงานทีเ่ ป็นต�านาน อย่างเช่น ละคร
โทรทัศน์ 3 หนุม่ 3 มุม บางรัก
ซอย 9 และละครเวที ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคลั
การเปลีย่ นบทบาทจากผูผ้ ลิตรายการสูก่ ารเป็นเจ้าของสถานีทวี ี ช่องวัน
คุณถกลเกียรติพดู ว่า “ความส�าเร็จทางด้านเนือ้ หารายการส�าคัญมาก เพราะ
เป็นจุดยืนเด่นชัดว่าเราอยากบอกอะไรคนดู เราอยากบอกอะไรสังคม นีค่ อื
คติความเชือ่ ในการท�าธุรกิจของเรา เราต้องเชือ่ มัน่ ในตัวเอง เป็นวิถแี บบของ
เรา มาจากพลังทีซ่ อ่ นอยูข่ า้ งใน”
การเป็นผูน้ า� ทีเ่ ปีย่ มด้วยพลัง ส�าหรับคุณถกลเกียรติแล้ว เขาบอกว่า
มาจาก 2 ทางคือ 1. นัง่ สมาธิ และ 2. ให้เวลากับตัวเอง เพือ่ สร้างความ
สดชืน่ ให้สมองได้คดิ ทบทวน

เราไม่ได้ทา� ธุรกิจบันเทิงเพือ่ ให้สนุกไปวันๆ แต่คณ
ุ ต้องซือ่ สัตย์
“
กับมัน การท�างานถึงจะสร้างพลัง และส่งต่อให้ทมี งานทีเ่ ข้มแข็ง ไม่วา่
ผมจะท�าอะไร จะกลับมาดูทจี่ ดุ เริม่ ต้นตลอดเวลา และสร้างทีมงานให้
เชือ่ มัน่ ในตัวผูน้ า� ”
คุณคิรำน เบดิ

อดีตเจ้าหน้าที่ต�ารวจหญิงคนแรกของส�านักงาน
ต� า รวจแห่ ง ชาติอินเดีย ผู้หญิงเก่งที่มีผลงานด้านปราบปรามทุจริตและ
อาชญากรรม กล่าวว่า การเป็นผูน้ า� ไม่มวี นั หยุด และเป็นความสมัครใจทีเ่ ลือก
เป็น ในปี 2003 คุณเบดิเป็นผูห้ ญิงคนแรกทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นทีป่ รึกษา
พลเรือนต�ารวจแห่งสหประชาชาติ แต่ตดั สินใจลาออกในปี 2007 โดยมีเป้า
หมายเข้าร่วมการเคลือ่ นไหวทางสังคมและท�างานเขียนหนังสือ
คุณเบดิได้รบั รางวัลโนเบล และรางวัลแมกไซไซ จากการสร้างขวัญและ
ก�าลังใจผูห้ ญิงให้มพี ลัง พร้อมทีจ่ ะเป็นผูน้ า� ตัวเองในสังคมทีผ่ ชู้ ายเป็นใหญ่
เธอเล่าว่า ความเป็นผูน้ า� ต้องมาจากการฝึกฝนทักษะ การวางแผน และ
สร้างทีมเวิรก์ และการเป็นผูน้ า� ทีแ่ ท้จริงต้องอยูใ่ นกระแสเลือด มีพลังงานภายใน
ทีจ่ ะผลักดันการเปลีย่ นแปลง แนวทางการสร้างพลังจากภายในของเธอมาจาก
การให้เวลาตัวเอง ไม่ได้ท�างานหามรุ่งหามค�่าจนเป็นหุ่นยนต์ เธออยาก
เป็นเจ้านายของเวลา มากกว่าให้เวลามากดดัน เพราะฉะนัน้ จึงตืน่ ตัง้ แต่ตี 4
สร้างร่างกายให้พร้อมท�างาน พอตี 5 ก็นงั่ สมาธิ เพือ่ ท�าให้จติ ใจและสมอง
พร้อมในการท�างานรับใช้สงั คม

ฉันรูว้ า่ ฉันต้องท�าอะไร จากการออกก�าลังทัง้ ร่างกายและจิตใจ
“
ผูน้ า� ทีจ่ ะส�าเร็จยัง่ ยืน ต้องใช้พลังงานจากภายในพัฒนาและสร้าง
การเปลีย่ นแปลง พลังงานภายในจะช่วยผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย”
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คุณกำกั้น อำนัน (Mr.Gaggan Anand)
เชฟร้านอาหารอินเดีย ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
ให้เป็นร้านอาหารทีด่ ที สี่ ดุ แห่งหนึง่ ของโลก
กล่าวว่า เราควรมีมุมมองชีวิตพลังบวก
เชือ่ มัน่ ในสิง่ ทีเ่ ราท�า เขาเป็นเชฟวัยหนุม่ อายุ
28 ปี ทีเ่ ริม่ ต้นจากไม่มอี ะไรเลย เดินทาง
มาแสวงโชคจากบ้านเกิดมาเปิดร้านอาหาร
อินเดียในเมืองไทย จนประสบความส�าเร็จกลายเป็นร้านอาหารชือ่ ดังแห่งหนึง่ ของ
กรุงเทพฯ
ปี 2015 ร้านกากัน้ ได้รบั การยกย่องจากนิตยสารชือ่ ดัง ให้เป็นร้านอาหาร
ทีด่ ที สี่ ดุ ในเอเชียจาก 50 ร้านอาหารทีด่ ที สี่ ดุ ของโลก ผ่านการคัดเลือกจาก 10 เชฟ
ชือ่ ดังทัว่ ทุกมุมโลก เขาเป็นเชฟทีเ่ สิรฟ์ อาหารอินเดียคลาสสิกในแบบฉบับของตัวเอง
เขาเป็นคนหนุม่ รุน่ ใหม่ทพี่ กพาความทันสมัยทีไ่ ม่เหมือนใคร และไม่มใี ครเหมือน

การสร้างนวัตกรรมอาหาร ท�าให้ชวี ติ เราไม่นา่ เบือ่ การมาจาก
“
ไม่มอี ะไรเลย ท�าให้ผมไม่กลัว การมีสมองและอาหาร ท�าให้ผมประสบความ
ส�าเร็จ แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ เป็นทีมงานของผมต่างหาก ทีท่ า� ให้ธรุ กิจส�าเร็จ
เราต้องมีศรัทธาในอาหาร มีศรัทธาในทีม เป็นผูน้ า� ทีม่ เี มตตา มีจติ ใจทีด่ ี
แล้วคนจะรักเรา

”

เร�จงภูมิใจกับคว�มพย�ย�ม
เต็มร้อย ม�กกว่�คว�มสำ�เร็จ
เต็มร้อย เพร�ะคว�มพย�ย�ม
เป็นของคุณ แต่คว�มสำ�เร็จ
ไม่ใช่ของคุณเลย แต่ม�จ�ก
องค์ประกอบรอบด้�น

คุณหมอกัปตันกรพรหม แสงอร่ำม
กัปตันการบินไทย และคุณหมอผ่าตัดหัวใจ กล่าวว่า การสร้างตัวเองให้ประสบ
ความส�าเร็จ คือ การรูจ้ กั อดทน และหักห้ามใจตัวเองถ้ายังไม่ถงึ เวลา เหมือน
กรณีศกึ ษา ทีท่ ดลองให้เด็กอดทนรออีก 5 นาที แล้วจะได้ขนมมาร์ชเมลโล
เพิ่มอีก 1 ชิ้นเป็น 2 ชิ้น เด็กส่วนใหญ่อดใจไม่ไหวเมื่อเห็นขนมชิ้นแรก
ตรงหน้า แต่กม็ บี างคนทีย่ อมอดใจรอเพือ่ ให้ได้ความสุขคูณสอง
ชีวติ สองบทบาททัง้ คุณหมอและกัปตันก็เปรียบได้กบั มาร์ชเมลโล 2 ชิน้
เขามีความใฝ่ฝนั อยากเป็นนักบินตัง้ แต่เด็กๆ แต่ครอบครัวอยากให้เป็นหมอ
มากกว่า เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการของคนในครอบครัว โดยทีย่ งั ไม่ละทิง้
ความฝัน เขาพยายามเดินตามทัง้ สองเส้นทางอาชีพอย่างไม่ยอ่ ท้อ จนปัจจุบนั
เขาเป็นศัลยแพทย์หัวใจ และเป็นนักบินพาณิชย์ สายการบินไทย ทุกวันนี้
มีความสุขใจจากทั้งสองอาชีพ ในฐานะหมอ สุขใจเมื่อเห็นคนไข้กลับบ้าน
อย่างปลอดภัย ในฐานะนักบิน ภูมใิ จทีเ่ ห็นผูโ้ ดยสารเดินลงจากเครือ่ ง

คุณชำตรี ตรีศิริพิศำล (ศิษย์ยอดธง)
เจ้ า ของรายการกี ฬ า วั น
แชมเปีย้ นชิพ กล่าวว่า ถ้าเรา
เป็นผูน้ า� ทีร่ สู้ กึ กลัว คนทีต่ าม
เราก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยเช่น
กัน เราจึงต้องบ่มภาวะผู้น�า
ให้ เ ป็ น แก่ น แท้ในจิตใจและ
สร้างคนท�างานทุกคนให้เป็นฮีโร่
แม้จะอายุนอ้ ย
แต่คณ
ุ ชาตรีผา่ นสังเวียน
ชีวติ มาแล้วอย่างโชกโชน จาก
นักธุรกิจลูกครึ่ง ไทย-ญี่ปุ่น ที่เจอพิษเศรษฐกิจ
จนต้องไปใช้ชวี ติ ทีอ่ เมริกากับคุณแม่และน้องชาย
มีความเป็นอยู่แร้นแค้นในต่างแดนจนท�าให้เกิด
แรงบีบคัน้ จนกลายเป็นพลังสูไ้ ม่ถอย ประกอบกับ
ใจรักในเรือ่ งหมัดๆ มวยๆ ตัง้ แต่เด็ก จึงหลงใหล
สนามมวยลุมพินเี ป็นชีวติ จิตใจ ท�าให้มแี รงขับอยาก
ท�าฝันให้เป็นจริง จนทุกวันนีก้ ลายเป็นเจ้าของธุรกิจ
อีโวลฟ์ MMA และผู้ก่อตั้งรายการกีฬา One
Championship มีรายได้นบั 100 ล้านเหรียญสหรัฐ
ทีผ่ า่ นมาเขาจึงเลือกทีจ่ ะซ่อนความกลัวความ
ล้มเหลวเอาไว้ เรียนรูท้ จี่ ะเสีย่ ง และตระหนักถึง
ศักยภาพของตัวเอง แม้จะต้องล้มเหลวอีกกีร่ อ้ ยครัง้
ก็ลกุ ขึน้ ยืนหยัดและเรียนรูต้ อ่ ไปได้อกี

“ถนนผู้น�ายิ่งใหญ่ ทุกคนมองแต่ความ
ส�าเร็จ แต่ชีวิตไม่ ได้มีทิศทางเดียว เราต้องพูด
ถึงความล้มเหลว และเรียนรู้เป็นบทเรียน อย่า
มองว่าความล้มเหลวเป็นสิ่งเลวร้าย”

บทเรียนผู้นำ�

มุมมองหลำกหลำยของบรรดำผูน้ ำ� ทีแ่ ม้จะมีควำมต่ำงด้ำนวัย เชือ้ ชำติ บทบำท
หรือองค์กร แต่มอี งค์ประกอบหลักทีค่ ล้ำยคลึงกัน คือ มีพลังงำนทีม่ งุ่ มัน่ ในกำรสร้ำง
ควำมเปลีย่ นแปลงสูอ่ นำคตทีด่ กี ว่ำ ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งคอยเติมพลังงำนด้ำนจิตใจ
เพือ่ ต่อสูก้ บั แรงต้ำนต่ำง ๆ อย่ำงไม่ยอ่ ท้อ และต้องคอยจุดประกำยให้ทมี งำนมีควำม
มุง่ มัน่ ไปในทิศทำงเดียวกันเพือ่ บรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน

รักในสิ่งที่ทำ� และลงมือทำ�จน
ตัวเองเก่งห�ที่ปรึกษ�คอยชี้แนะ
สร้�งคว�มยิ่งใหญ่ให้บังเกิด
ปรับปรุงตัวเองทุกวันๆ ละ 1%
มีสัญช�ติญ�ณของนักรบ
ไม่ยอมแพ้กบั สิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่กว่�เสมอ
เรียบเรียงจากงานสัมมนา
Leadership Energy Summit
Asia 2016 – Thailand
จัดโดย TMA ร่วมกับสถาบันผู้นา� ICLIF
วันที่ 30-31 สิงหาคม 2559
ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน
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“เครือข่ายอนาคตไทย”
รุกหน้าระดมองค์กรสมาชิกร่วมวางแผนขับเคลื่อนภารกิจ
เสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกของคนไทยอย่างต่อเนื่อง

4 นิสัยไม่พึงประสงค์

ฟุง้ เฟ้อ
ขีโ้ กง
มักง่าย
ไร้สติ

เครือข่ำยอนำคตไทยเป็นกำรรวมตัวกันของหน่วยงำนทั้ง
ภำครัฐและเอกชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงกำรรณรงค์ระดับ
ประเทศ Thailand Campaign ภำยใต้ชื่อ "อย่ำให้ใครว่ำไทย"
ซึ่งเป็นโครงกำรที่มีจุดมุ่งหมำยในกำรกระตุ้นให้คนไทยปรับ
เปลีย่ นทัศนคติและลดเลิกพฤติกรรมเชิงลบ (โกง ฟุง้ เฟ้อ มักง่ำย
ไร้สติ) โดย 6 องค์กรหลักผู้ริเริ่ม ได้แก่ มูลนิธิมั่นพัฒนำ
ส� ำ นั ก งำนปลั ด ส� ำ นั ก นำยกรั ฐ มนตรี กรมประชำสั ม พั น ธ์
สมำคมโฆษณำแห่งประเทศไทย กองอ�ำนวยกำรรักษำควำม
มั่นคงภำยในรำชอำณำจักรและสภำหอกำรค้ำไทย ปัจจุบันมี
ภำคีเครือข่ำยทั้งสิ้นจ�ำนวน 109 องค์กร

จากการด�าเนินงานที่ผ่านมาตามยุทธศาสตร์สร้างการ “รับรู้” และการ “เรียนรู้” ให้กับประชาชนคนไทย ล่าสุดเมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2559 มีการรวมตัวภาคีเครือข่ายในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการสมาชิกเครือข่ายอนาคตไทย “อย่าให้ใครว่าไทย
2559” ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลการขับเคลื่อนโครงการ
รวมถึงเพือ่ รับทราบแผนการด�าเนินงานของแต่ละองค์กรและร่วมกันวางแผนก้าวต่อไปของโครงการ “อย่าให้ใครว่าไทย”โดยลงลึก
ถึงแผนการด�าเนินงานในแต่ละกลุ่มย่อยตามประเด็นการขับเคลื่อนใน 4 นิสัยไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ฟุ้งเฟ้อ ขี้โกง มักง่าย ไร้สติ
และกลุม่ องค์กรทีข่ บั เคลือ่ นในประเด็นอืน่ ๆ รวม 5 กลุม่ ย่อย ซึง่ เป็นการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ “ร่วมแรง” อันเป็นยุทธศาสตร์
ใหม่ล่าสุดที่น�ามาใช้ขับเคลื่อนโครงการ โดยหลังจากงานสัมมนาดังกล่าวได้มีการนัดประชุมแต่ละกลุ่มย่อยต่อเนื่องเพื่อต่อยอด
ในรายละเอียดแนวทางการด�าเนินงานร่วมกัน
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กลุม่ องค์กรขับเคลือ่ นประเด็น “อย่ำให้ใครว่ำไทยฟุง้ เฟ้อ” มี บจ.ไร้ทแ์ มน เป็นแกนน�า
โดยมีแผนการรณรงค์เพื่อลดพฤติกรรมฟุ้งเฟ้อร่วมกันด้วยการจัดท�าสื่อเผยแพร่ตัวอย่าง
พนักงานที่เป็นแบบอย่างในด้านความเพียรจนประสบความส�าเร็จในการปลดหนี้ และส�าหรับ
การรณรงค์ภายในองค์กรมีแนวคิดเรื่องการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สร้างแรงจูงใจให้
พนักงานออมเงิน การแก้ไขปัญหาหนีน้ อกระบบของพนักงาน และการเพิม่ รายได้ของพนักงาน
กลุ่มองค์กรขับเคลื่อนประเด็น “อย่ำให้ใครว่ำไทยขี้โกง” มีองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น
(ประเทศไทย) เป็นแกนน�า โดยมีแผนการรณรงค์เพือ่ ลดพฤติกรรมขีโ้ กงร่วมกันด้วยการเชิญชวน
เครือข่ายแสดงพลังร่วมกันในงาน “กรรมสนองโกง” วันที่ 11 กันยายน 2559 (วันต่อต้าน
คอร์รัปชัน) ณ บริเวณท้องสนามหลวง เวลา 16.00-20.00 น. ซึ่งมีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์
“เปิดไฟไล่โกง” พร้อมกันทุกเวทีทั่วประเทศ

กลุ่มองค์กรขับเคลื่อนประเด็น “อย่ำให้ใครว่ำไทยมักง่ำย” มีสมาคม
สร้างสรรค์ไทยเป็นแกนน�าโดยมีแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดพฤติกรรม
มักง่าย ในด้านปัญหาขยะ น�า้ ป่าไม้ อากาศ และพลังงาน โดยมีแนวคิดสร้าง
เครือข่ายจิตอาสาช่วยก�าจัดขยะชิ้นใหญ่ เช่น ที่นอน เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่มีที่ทิ้งของ
คนเมืองไปก�าจัดและรีไซเคิล การรณรงค์ประหยัดน�า้ การปลูกต้นไม้ประจ�าจังหวัด
การรณรงค์ให้ดับเครื่องรถยนต์เมื่อจอดรถ และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
กลุ่มองค์กรขับเคลื่อนประเด็น “อย่ำให้ใครว่ำไทยไร้สติ” มี บมจ.ทรู
คอร์ปอเรชั่น เป็นแกนน�าโดยมีแผนรณรงค์เพื่อลดพฤติกรรมไร้สติโดยมุ่งเน้นที่
กลุม่ ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์ทจี่ ะขับขีอ่ ย่างมีสติภายใต้แคมเปญทีช่ อื่ ว่า “อย่าให้ใคร
ว่านักบิดไทยไร้สติ”
และกลุ่มองค์กรขับเคลื่อนประเด็นอื่นๆ ได้แก่ บมจ.ปตท. บจ.รักลูกกรุ๊ป
รพ.ศิรริ าช และองค์กรอืน่ ๆ ซึง่ แต่ละองค์กรได้รว่ มแลกเปลีย่ นการท�างานรณรงค์
ของตนกับเพื่อนสมาชิกและมีการต่อยอดแคมเปญที่ท�าอยู่ของตนเองให้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น เช่น บมจ.ปตท. ที่จัดท�าแคมเปญ “อย่ำให้ใครว่ำไทยหูเบำ” และ
บจ.รักลูกกรุ๊ปที่จัดท�าแคมเปญเรื่อง “อย่ำให้ใครว่ำไทยเลี้ยงลูกไม่เป็น”
เครือข่ำยอนำคตไทยยังยินดีเปิดรับองค์กรที่มีควำมสนใจเข้ำร่วม
เป็นเครือข่ำย เพือ่ รวมพลังในกำรส่งเสริมและผลักดันให้คนไทยมีพฤติกรรม
เชิงบวกที่ส่งผลให้สังคมเกิดควำมสุขและควำมยั่งยืน ติดตำมข้อมูลและ
ควำมคืบหน้ำของโครงกำรอย่ำให้ใครว่ำไทยและเครือข่ำยอนำคตไทยได้ที่
เครือข่ำยอนำคตไทย และ www.tsdf.or.th หรือสอบถำมรำยละเอียด
เพิม่ เติม ติดต่อ มูลนิธมิ นั่ พัฒนำ โทรศัพท์ 02-787-7953 โทรสำร 02-787-7958
หรือ E-MAIL: contact@tsdf.or.th
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TMA สร้�งนักบริห�รดีและเก่ง:

TMA
Business
Model
Canvas for Young Entrepreneur 2016

กว่า 12 ปีที่ TMA โดยมูลนิธิยุทธสาร ณ นครฯ มุ่งมั่น พัฒนาศักยภาพของ
นิสิต นักศึกษา เยาวชนไทยที่มีความสนใจอยากเป็นผู้ประกอบการ ให้พร้อมที่จะเติบโตก้าว
เป็นผู้บริหารที่เปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม กับโครงการ
TMA สร้างนักบริหารดีและเก่ง โดยในปี 2016 จัดภายใต้หัวข้อ TMA Business
Model Canvas for Young Entrepreneur 2016
เริ่มต้นโครงการด้วยการจัดกิจกรรมมอบความรู้ ให้กับนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เรียนรู้ Key Success และ Fail
Case จากผู้ประกอบการตัวจริงที่ประสบความส�าเร็จ รวมถึงเทคนิคการท�าการตลาดให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีน้องๆ และอาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเกือบ 200 คน
ในช่วงเริ่มต้นโครงการฯ น้องๆ ทุ ก ที ม ได้ น� า เสนอแรงบั น ดาลใจในการเป็ น ผู ้ ป ระกอบการ
ทีด่ แี ละเก่ง ผ่านการเล่าเรือ่ งราวเป็นงานเขียน จ�านวน 3 หน้า A4 ในประเด็นเรือ่ ง Entrepreneurship
โดยครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เ ช่ น เคย มี น ้ อ งๆ ส่ ง งานเขี ย นเข้ า มากว่ า 40 ที ม จาก
22 สถาบันทั่วประเทศ ซึ่งเป็นที่น่าหนักใจของคณะกรรมการที่จะต้องคัดเลือกให้เหลือเพียง 10 ทีม
เท่านั้น
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ทางโครงการฯ เฟ้นหาสุดยอด 10 ทีมที่ผ่านการพิจารณา และได้สานต่อแรงบันดาลใจ
เหล่านั้นให้เกิดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกอบรมการประกอบการที่มีประสิทธิภาพ
ในชื่อ TMA Business Model Canvas Camp โดยตลอดเวลา 3 วันของการเข้าค่าย
เรียนรู้แต่ละกระบวนการธุรกิจ ตั้งแต่การมองหาปัญหา (ของลูกค้า) วิเคราะห์กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจ ช่องทางการจัดจ�าหน่าย
หรือประชาสัมพันธ์ รวมถึงได้ลงพื้นที่สอบถามความต้องการที่แท้จริงของ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้น้องๆ พร้อมกับการพิสูจน์ความเป็นไป
ได้ของธุรกิจ ด้วยเงินสนับสนุนจาก TMA ทีมละ 20,000 บาท

ผมขอขอบพระคุณTMA
ที่เปลี่ยนกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งที่อยู่ใน
กะลาได้เปิดโลกไปเจออะไรใหม่ๆ
ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย ผมหวังว่า
จะได้นําความรู้และประสบการณ์
มาพัฒนาต่อยอดในอนาคต
– น้องๆ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม -

ระยะเวลา 1 เดือนกับเงินทุนตั้งต้นที่ TMA มอบให้ น ้ อ งๆ
ทั้ ง 10 ทีมนั้น ทุกทีมแสดงศักยภาพกันอย่างเต็มที่ อาทิ เว็บไซต์
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม จากที ม ACC-BA CMU เครื่ อ งปริ้ น ท์
หยอดเหรียญ 24 ชั่วโมง จากทีม Schumpeter Line app สั่งอาหาร
ฮาลาล Delivery จากทีม Life Changing Facebook fan page
ของทีม Ready to fry ที่มียอดกดไลค์ถึง 400 ไลค์ในเวลา 2 สัปดาห์
กั บ ธุ ร กิ จ อาหารสุ นั ข ป่ ว ย และบางที ม ก็ มี ร ายได้ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง เช่ น
ธุรกิจ Education mentoring platform จากทีม Blue chip เป็นต้น
เรียกได้ว่าแต่ละทีมมีความ มุ่งมั่นและแสดงฝีมือกันเต็มที่ จากนั้น
น้องๆ ทั้ง 10 ทีม น�าเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทีมละ 7 นาที เพื่อคัดเลือก 3 ทีมผ่านเข้ารอบสุดท้าย
TMA ขอแสดงความยินดีกับน้องทุกทีม และหวังว่าก้าวเล็กๆ
ที่น้องๆ ได้เริ่มต้นในวันนี้จะส่งผลให้เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของน้องๆ ที่
จะเติบโตเป็นผู้บริหารที่ดีและเก่งของประเทศชาติต่อไปในอนาคต
รำงวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรำงวัล 100,000 บำท
คือ ทีม Blue Chip ธุรกิจ Education Mentoring Platform จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
รำงวัลรองชนะอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรำงวัล 70,000 บำท
คือ ทีม Ready to fry ธุรกิจอำหำรสุนัขป่วย จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คือ ทีม Life Changing ธุรกิจ Halal Delivery จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
และรำงวัล “นักบริหำรดีและเก่ง” ซึ่งมอบให้กับทีมที่มีกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม
ธรรมำภิบำล เงินรำงวัล 30,000 บำท
คือ ทีม Blue Chip ธุรกิจ Education Mentoring Platform จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ท่านผู้สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดโครงการ TMA สร้างนักบริหารดีและ
เก่ง ในปีต่อไปหรือปีที่ผ่านมาได้ที่ facebook กลุ่มนักบริหารดีและเก่งโดย TMA
หรื อ หากต้ อ งการร่ ว มเป็ น หนึ่ ง ในผู ้ ส นั บ สนุ น โครงการ กรุ ณ าติ ด ต่ อ คุ ณ กนิ ษ ฐา
รักษาเขตต์ ผู้จัดการโครงการฯ โทรศัพท์ 02-319-7677 ต่อ 111 email:kanitthar@
tma.or.th
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Top Talk
Professor Kishore Mahbubani, Dean, Lee Kuan Yew
School of Public Policy, National University of Singapore
ให้เกียรติขนึ้ ปาฐกถาบนเวที TMA Top Talk กล่าวว่า “บทบาท
ความส� า คั ญ ระหว่ า งภาครั ฐ บาลกั บ ภาคธุ ร กิ จ ควรเป็ น
พันธมิตร สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยบทบาทของรัฐบาลคือ
สร้างสังคมที่ดีกว่า ในส่วนของภาคธุรกิจคือสร้างเศรษฐกิจ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มความมั่งคั่งให้
กับสังคม เมื่อทั้งสองภาคส่วนท�างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี
สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ สังคมที่น่าอยู่”

Thailand ICT Excellence Awards 2017
TMA เปิดโครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2017 ซึ่งเป็นรางวันแห่งความเป็นเลิศทางด้านการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ไทยในการพัฒนาองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อยกรับมาตรฐานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรในประเทศไทย
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตการใช้ซอฟต์แวร์ไทยในการบริหารจัดการภายในองค์กรต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น
TMA ขอเชิญชวนผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ ส่งโครงการเพื่อเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 59 สามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัคร และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tma.or.th
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Pruksa Leadership Development
Program
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และสมาคม
การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมมือกันพัฒนาผู้บริหาร
ทั้งระดับกลางและระดับสูง โดยมุ่งแบ่งปันประสบการณ์ของผู้น�าใน
องค์กร บทบาทหน้าที่ และเครื่องมือที่ส�าคัญ เพื่อใช้พัฒนาองค์กรให้
เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร มล.สุ
ดาดิศ ดิศกุล ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนา
ความเป็นผู้น�า เข้าร่วมบรรยายให้แก่ผู้บริหารทุกระดับเพื่อถอดรหัส
ความเป็นผู้น�าในแบบฉบับของตนเองและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้
ด้านการสื่อสารในระดับองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป

Advance Team Quality
Management 2016
บริษทั ล็อกซเล่ย์ จ�ากัด ร่วมมือกับ TMA-สมาคมการ
จัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม CSV implementation
(CSV activity) ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ Advance Team
Quality Management 2016 เพือ่ ให้ผบู้ ริหารเข้าเยีย่ มชมและ
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนบางน�า้ ผึง้ จ.สมุทรปราการ
เป็นการสร้างค่านิยมร่วมระหว่างองค์กรกับชุมชน โดยเริม่ จาก
การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์โอท็อปและวิถีชีวิตโดยรวม ต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยการมองถึงปัญหาทีค่ วรได้รบั การแก้ไข
สูช่ อ่ งทางการตลาด และโอกาสการขยายความเติบโตของรายได้
ของคนในชุมชน นับว่าเป็นแนวปฏิบตั ทิ สี่ ง่ เสริมความสามารถ
ในการแข่งขันของธุรกิจ ควบคูไ่ ปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนให้กา้ วหน้าขึน้ ไปพร้อมๆ กันได้เป็นอย่างดี

Best Practice Site Visit – KBTG
management model for
creating innovations.
บริษัท น�้าตาลมิตรผล จ�ากัด ร่วมกับ TMA-สมาคมการ
จัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัด Executive Development
Program (EDP) โครงการพัฒนาผู้บริหารขององค์กร ทั้งในด้าน
องค์ความรู้ทางธุรกิจและภาวะผู้น�า ซึ่งจัดให้มีกิจกรรม Best
Practice Site Visit – KBTG management model for creating
innovations. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมได้เรียนรูจ้ ากองค์กรทีม่ คี วามเป็น
เลิศ และแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรชัน้ น�า
ณ KBTG หรือ บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซเครเทเรียต
จ�ากัด
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Member
ขอต้อนรับสมาชิกระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2559
บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
บริษัท ทีเคไอเพอร์เพชชวล จำกัด
บริษัท ทีสกาย จำกัด
บริษัท ธนบุรี ฮุนได (2015) จำกัด
บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด
บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
บริษัท พรสันติ จำกัด
บริษัท มาสเตอร์ แปลน 101 จำกัด
บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยู.เอส.จี.จำกัด
บริษัท วิเชียรไดนามิคอินดัสตรี จำกัด
บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด
บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
บริษัท อีซี่ โอโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

อัตราค่าบำรุงสมาชิกรายปี
อัตราค่าสมาชิกและค่าแรกเข้า
อัตราค่าสมาชิกรายปี (บาท)

อัตราค่าสมาชิกแรกเข้า

หมายเหตุ
1.อัตราค่าสมาชิกประเภทสถาบัน ยังไม่รวมภาษี 7%
2.สมาชิกประเภทสถาบัน หมดอายุ วันที่ 31 ธ.ค. 59

TMA Healthy Together
พิเศษ! ตออายุสมาช�กวันนี้ - 31 ธ.ค. 59
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รับบัตรสมาช�ก รพ.บำรุงราษฎร พรอมสวนลดสูงสุด
โปรแกรมตรวจสุขภาพและสิทธ�ประโยชนอีกมากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตอ คุณธนวัฒน, คุณเกวร�นทร 02-3197677 #112, 278

40%
* หมายเหตุ : เง�่อนไขเปนไปตามที่บร�ษัทกำหนด
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