


Editor Sawasdee

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

วางเป้าหมายก่อนฤดูแห่งการประเมินผล 

	 ทุกวันนี้เรายังติดอยู่กับท�างานแบบเดิมๆ	จนลืมมองเห็นโอกาสและ

ความจรงิทีก่�าลงัเกดิขึน้ในโลกภายนอกกนัอยูห่รอืเปล่า	....แผนปฏบิตังิานหรอื

มาตรฐานต่างๆ	ที่เราเคยตั้งเป้าหมายไว้	อาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดแล้วก็ได	้

	 เรื่องของการวางเป้าหมายเป็นสิ่งที่เราได้ยินกันจนชินหู	 แต่มักเป็น

สิ่งที่ถูกลืมและถูกมองข้ามไป	 เพราะเราเห็นว่าเป็นเรื่องทั่วไป	 ในความเป็นจริง

แล้วการก�าหนดเป้าหมายกเ็สมอืนกบัแผนทีก่ารเดนิทางทีจ่ะบอกให้เราได้รูว่้าเรา

ก�าลังเดินไปที่ไหนและจะไปถึงที่หมายได้อย่างไร	

	 ในการก�าหนดเป้าหมายนี้ไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นเพียงเรื่องของงาน

เท่านั้น	อาจจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือเรื่องที่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่คน

อื่นๆ	ได้ด้วยเช่นกัน	ดังนั้น	ในการจัดล�าดับความส�าคัญของเป้าหมายก็เป็นสิ่ง

ที่คุณจะต้องก�าหนดและเขียนมันออกมาให้ชัดเจน	ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น	4	

แบบ	1.	 เร่งด่วนและส�าคัญ	2.	 เร่งด่วนแต่ไม่ส�าคัญ	3.	 ไม่เร่งด่วนแต่ส�าคัญ	

4.ไม่เร่งด่วนและไม่ส�าคัญ	การจัดล�าดับลักษณะนี้จะช่วยให้เราสามารถบริหาร

จัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

	 ดงันัน้	ก่อนเข้าสูฤ่ดแูห่งการประเมนิผล	คงจะหลกีหนไีม่พ้นทีจ่ะต้อง

มองย้อนกลับมาดูว่าที่ผ่านมาเราได้ระบุเป้าหมายของเราชัดเจนหรือไม่ 

เป้าหมายของเรามีประสิทธิภาพมากพอต่อการด�าเนินงานในยุคปัจจุบันหรือ

เปล่า	 และเราได้ลงมือท�าตามเป้าหมายนั่นแล้วหรือยัง....เพราะเป้าหมายเป็น

มาตรฐานที่ใช้วัดความก้าวหน้าของตัวเราได้อย่างดีที่สุด

พฤติบัญญัติ

สมาชิกของ TMA ทุกคนพึงใส่ใจเสมอว่า เราควรต้อง

1.	ประพฤตตินเปน็พลเมอืงด	ีและตอ้งหมัน่ประกอบกรรมดตีอ่สงัคม

2.	พึงสังวรณ์อยู่เสมอในความรับผิดชอบต่อสังคมโดยปฏิบัติให้ 

	 สอดคล้องกับประโยชน์ของสาธารณชน

3.	ตระหนักถึงความรับผิดชอบ	 และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามตัวบท 

	 กฎหมายของแผ่นดิน

4.	ด�ารงไว้ซึ่งชื่อเสียง	และยึดถือกฎข้อบังคับของ	TMA

5.	ปฏบิตัใิหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องกจิการ	โดยค�านงึถงึขอ้พงึปฏบิตั ิ

	 ของการจดัการทีด่ขีอง	TMA	โดยละเวน้การใชอ้�านาจ	หนา้ที	่เพื่อ 

	 ผลประโยชน์ส่วนตน

6.	ตระหนักถึงศักดิ์ศรี	 ความเสมอภาคของทุกกลุ่มและบุคคล	พึง 

	 ละเว้นการปฏิบัติที่มีอคติ

The code of conduct

It is the responsibility of each Thailand Management 

Association member to:

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

	 member	of	society.

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

	 public	interest.

3.	Recognize	a	responsibility	and	a	privilege	to	observe	the	 

	 laws	of	the	land.

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

	 good	reputation	of	the	Thailand	Management	Association.

5.	Achieve	his	organization	objectives	with	regard	to	Thailand	 

	 Management	Association’s	guides	to	good	management	 

	 practices	without	using	his	authority	or	position	for	personal	 

	 gain.

6.	Recognize	 the	dignity	 and	equality	 of	 all	 groups	 and 

	 individuals	and	thus	avoid	any	discriminatory	practices.

จัดทำาโดย : ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 

TMA – สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
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ติดต่อลงโฆษณา ได้ที่ 

คุณวิทยา โทร. 0-2319-7677 ต่อ 253, wittaya@tma.or.th
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*ข้อคิดเห็นหรือบทความในวารสารฉบับนี้ เป็นความคิดเห็น 

ส่วนตัวของผู้เขียนซึ่งไม่มีข้อผูกพันกับ TMA แต่อย่างใด

สามารถติดตามอ่าน TMA Magazine ได้ที่ www.tma.or.th

Jul - Sep 2016 Vol.6 Issue 22





*ข้อคิดเห็นหรือบทความในวารสารฉบับนี้	 เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนซึ่งไม่มีข้อผูกพันกับ	 TMA	 แต่อย่างใด	 สามารถติดตามอ่าน	 

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

เขียนโดย คุณกฤษณะ บุญยะชัย
Chief Relationship Officer, TMA

ผมเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกเช่นนั้น.......

	 ผ่านมาแล้วครึ่งปี	ลองนั่งนิ่งหายใจยาวๆ	นึกดู	 แผน

งานทีเ่คยวางไว้	เราท�าอะไรไปแล้วบ้าง	มอีะไรบ้างทีเ่รายงัไม่ได้ท�า		

หรืออะไรบ้างที่ท�าแล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ	์และมีอะไรบ้างที่เรา

ต้องเพิ่มเติมแก้ไข	 	ทั้งหมดนี้เราเหลือเวลาอีกเพียงครึ่งปีที่จะ

ปรับรูปแบบแผนการท�างานของเราให้บรรลุถึงเป้าหมายก่อนที่

จะถึงสิ้นป	ี	

	 ต่อจากนี้...ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่บอกให้ทีมได้รู้ว่า

ความได้เปรยีบของเรา	เมือ่เทยีบกบัคูแ่ข่งแล้วเราได้คะแนนเท่าไหร่	

ทีมของเรามีความแข็งแกร่งพอไหม	สามารถที่จะลงสนามเพื่อ

แข่งขันต่อได้หรือเปล่า	ซึ่งจุดนี้อาจจะท�าให้มองเห็นช่องว่างใน

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ก่อนจะลงสนามแข่งอีก

รอบในครึ่งหลัง	......“ครึ่งหลังนี่แหละคือ	โอกาส”		

	 เริ่มด้วยการเช็คคะแนนให้ตัวเองก่อน	ตามด้วยคะแนน

ของทีม	ตลอดจนคะแนนขององค์กร		หากผลรวมของคะแนน

น้อย	ขอให้เปลี่ยนแปลงที่ตัวเองก่อน	สร้างความสมดุลให้ชีวิต

การท�างาน	ชวีติส่วนตวั	เพิม่ทกัษะการท�างานใหม่ๆ	ของตวัเอง

อยูเ่สมอ	เพือ่ประสทิธภิาพในการท�างานทีด่ขีึน้		แต่ถ้าช่วงทีผ่่าน

มาเรามกีารวดัผลงานอยูเ่รือ่ยๆ	กจ็ะเหลอืเพยีงแค่การปรบัตวั

ให้เท่าทันต่อภารกิจกับระยะเวลาที่เหลือจะท�าอย่างไรให้ถึง 

เป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้			

	 ในขณะที่องค์กรเองก็มีความคาดหวังที่อยากจะให้

ธรุกจิประสบความส�าเรจ็	เป็นทีพ่งึพอใจของลกูค้า	และได้รบัการ

ยอมรับจากพนักงาน	รวมถึงการมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม	

องค์กรจงึต้องเริม่บรหิารบคุลากร	เมือ่บคุลากรมคีณุภาพชวีติ

ที่ดี	 ความสุขในการท�างานก็จะเกิดขึ้น	พนักงานทุ่มเทท�างาน	

ทั้งหมดนี้จะส่งผลให้องค์กรมีผลก�าไรและมีการเติบโตที่ยั่งยืน

ตามที่องค์กรคาดหวังไว้ด้วยเช่นกัน	

 ดงันัน้อย่าลมืว่า....ทกุคนต้องการให้งานเสรจ็ แต่สิง่

ที่องค์กรต้องการคือ งานส�าเร็จ 
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Competitiveness

ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประจ�าปี 2559
โดย IMD World Competitiveness Center

ผลการจัดอันดับโดยรวม
	 สถาบนั	IMD	World	Competitiveness	Center	ประเทศสวติเซอร์แลนด์	ได้เผยแพร่รายงาน	IMD	World	Competitiveness	Yearbook	2016	

ซึ่งเป็นการรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ	61	ประเทศทั่วโลก	 โดยจากผลการจัดอันดับดังกล่าว	พบว่าในปีนี	้

สหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ในอันดับ	1	ของโลกต่อเนื่องมานานถึง	3	ปี	ตกลงมาอยู่อันดับที่	3	ในขณะที่ฮ่องกงซึ่งเคยเป็นอันดับที่	2	เมื่อปีที่แล้วเลื่อนขึ้นมาเป็น

อันดับ	1	และสวิตเซอร์แลนด์อยู่ในอันดับที่	2	จากอันดับที่	4	ในปีที่แล้ว	และในปีนี้	ประเทศที่มีอันดับความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นมากที่สุดได้แก่	

ประเทศไอร์แลนด์ที่มีอันดับสูงขึ้นถึง	9	อันดับและมาอยู่ในอันดับที่	7	จากอันดับที่	16	ในปีที่ผ่านมา	รองลงมาคือประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เลื่อนขึ้นมาถึง	

7	อันดับและมีอันดับที	่8	ในปีนี	้

 ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ 61 ประเทศทั่วโลก โดยจากผลการจัด
อนัดบัดงักลา่ว พบวา่ในปนีี ้สหรฐัอเมรกิาซึง่อยูใ่นอนัดบั 1 ของโลกตอ่เนือ่งมานานถงึ 3 ป ีตกลง
มาอยู่อันดับที่ 3 ในขณะที่ฮ่องกงที่เคยเป็นอันดับที่ 2 เมื่อปีที่แล้วเลื่อนขึ้นมาเป็นอันดับ 1 และสวิต
เซอร์แลนด์อยู่ในอันดับที่ 2 จากอันดับที่ 4 ในปีที่แล้ว

อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
	 จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันโดย	IMD	ในปี	2559	ประเทศไทยมีผลที่ดีขึ้นทั้งโดยคะแนนและอันดับ	โดยมีคะแนนรวมในปีนี้

เท่ากับ	74.681	เปรียบเทียบกับ	69.786	ในป	ี2558	และมีอันดับที่ดีขึ้น	2	อันดับ	โดยเลื่อนขึ้นจากอันดับที่	30	ในปี	2558	เป็นอันดับที่	28	ในปี	2559	

โดยมีอันดับสูงกว่าประเทศเกาหลีใต้ที่ลดลง	4	อันดับจากปีก่อนและอยู่ในอันดับที่	29	ในปีนี้	นอกจากนั้น	หากพิจารณาเฉพาะ	5	ประเทศอาเซียนที่อยู่

ในการจัดอันดับนี	้ซึ่งได้แก่	สิงคโปร	์มาเลเซีย	ไทย	ฟิลิปปินส์	และอินโดนีเซียแล้ว	ไทยเป็นประเทศเดียวที่มีอันดับดีขึ้น	ในขณะที่ประเทศอื่นๆ	มีอันดับ

ต�่าลง	1-6	อันดับ	
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Competitiveness

	 เมื่อพิจารณาผลการจัดอันดับของประเทศไทยตามปัจจัยหลักที่ใช้ในการจัดอันดับรวม	4	ด้าน	 ได้แก่	 สภาวะทางเศรษฐกิจ	(Economic	 

Performance)	ประสิทธิภาพของภาครัฐ	(Government	Efficiency)	ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ	(Business	Efficiency)	 และโครงสร้างพื้นฐาน	 

(Infrastructure)	ปรากฏว่า	ปัจจัยที่มีอันดับดีที่สุดคือ	สภาวะทางเศรษฐกิจ	ซึ่งอยู่ในอันดับที่	13	จาก	61	ประเทศเท่ากับเมื่อปี	2558	ในขณะที่ปัจจัยด้าน

ประสิทธิภาพของภาครัฐมีอันดับดีขึ้นถึง	4	อันดับ	จากอันดับที่	27	เป็นอันดับที่	23	ส่วนปัจจัยด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานกลับ

มีอันดับที่ลดลง		1	และ	3	อันดับเป็นอันดับที่	25	และ	49	ตามล�าดับในปี	2559	โดยมีรายละเอียดของแต่ละด้าน	ดังนี้

1. สภาวะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance)

	 มีปัจจัยย่อยที่มีอันดับดีขึ้นถึง	3	ด้าน	ได้แก	่เศรษฐกิจภายในประเทศ	(Domestic	Economy)	ที่ขึ้นมาเป็นอันดับที่	37	จากอันดับที่	46	ในป	ี

2558	การค้าระหว่างประเทศ	(International	Trade)	อยู่ในอันดับที่	6	 จากอันดับที่	8	 ในปี	2558	และการลงทุนระหว่างประเทศ	(International	

Investment)	ที่อยู่ในอันดับที่	28	จากอันดับที	่34	ในป	ี2558	ในขณะที่ด้านการจ้างงาน	(Employment)	ยังอยู่ในอันดับที่ดีมากคืออันดับที่	3	เช่นเดียว

กับปีก่อน	 เรื่องที่มีอันดับลดลงคือ	ราคาและค่าครองชีพ	(Prices)	ที่ต�่าลงจากอันดับที่	19	 เป็นอันดับที่	45	 เมื่อพิจารณาเป็นประเด็นย่อยจุดเด่นของ

ประเทศไทยยังคงเป็นด้านที่เกี่ยวกับการจ้างงาน	การท่องเที่ยว	ส่วนประเด็นที่ยังต้องพัฒนาต่อไปคือ	ด้านรายได้ประชาชาติต่อหัวของประชากรที่อยู่ใน

อันดับที่	53	และด้านค่าครองชีพ	เป็นต้น

2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency)

	 มีอันดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2557	เป็นต้นมา	ในปีนี้ทุกปัจจัยย่อยมีอันดับที่ดีขึ้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน	Business	Legislation	ที่ดีขึ้น

ถึง	7	อันดับจากปี	2558	โดยขึ้นมาอยู่ในอันดับที่	44	จากอันดับที่	51	ในปีก่อนหน้า	และด้าน	Public	Finance	ที่ขึ้นมาเป็นอันดับที่	10	จาก	14	ในปีที่

แล้ว	นอกจากนี	้ด้าน	Fiscal	Policy	นั้นยังคงได้อันดับที่สูงกว่าเดิมจากที่เคยสูงอยู่แล้ว	โดยขึ้นมาจากอันดับที่	6	ในปี	2015	มาอยู่ในอันดับ	5	ในป	ี2016	

อีกด้วย	ทั้งนี้	ประมาณครึ่งหนึ่งของประเด็นที่ใช้ในการจัดอันดับในหมวดนี้มาจากการส�ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารในภาคธุรกิจ	ซึ่งส่วนใหญ่มีอันดับ

ทีส่งูขึน้	จงึสะท้อนให้เหน็ว่ามาตรการต่างๆ	ทีร่ฐัด�าเนนิการเช่น	มาตรการเกีย่วกบัภาษี	สทิธปิระโยชน์ด้านการลงทนุ	รวมถงึความคล่องตวัในการด�าเนนิ

นโยบาย	ได้รับการยอมรับจากผู้ตอบแบบส�ารวจ	ส่วนประเด็นที่ยังต้องปรับปรุงในหมวดนี	้ได้แก่	ระยะเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจ	และการกระจายรายได	้

เป็นต้น	

Copyright	@1989-2016,	IMD	International,	World	Competitiveness	Center	www.imd.org/wcc

Copyright	@1989-2016,	IMD	International,	World	Competitiveness	Center	www.imd.org/wcc

3. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency)

	 ปัจจัยย่อยทั้งด้านผลิตภาพและประสิทธิภาพ	(Productivity	&	Efficiency)	ตลาดแรงงาน	และ	ทัศนคติและค่านิยม	มีอันดับดีขึ้นจากปีที่ผ่าน

มา	ในขณะที่ปัจจัยย่อยด้านการเงินลดลง	2	อันดับ	เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดอันดับของตัวชี้วัดย่อยด้าน	M&A	ที่ท�าให้อันดับในข้อนี้ลดลง

ถึง	24	อันดับ	ทั้งนี้	จุดเด่นของประเทศไทยในด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ	ได้แก่	สัดส่วนของก�าลังแรงงานต่อประชากร	กฎระเบียบเกี่ยวกับสถาบัน

การเงิน	 และบทบาทของตลาดทุนในการเป็นแหล่งเงินทุนให้ธุรกิจ	 โดยประเด็นที่ต้องปรับปรุงคือด้านผลิตภาพ	(productivity)	ที่ยังคงอยู่ในอันดับ 

ค่อนข้างต�า่

อันดับหมวดย่อย 2015 2016
เศรษฐกิจภายในประเทศ 46 37

การค้าระหว่างประเทศ 8 6

การลงทุนระหว่างประเทศ 34 28

การจ้างงาน 3 3

ระดับราคา 19 45

อันดับหมวดย่อย 2015 2016
ฐานะการคลัง 14 10

นโยบายการคลัง 6 5

กรอบการบริหารภาครัฐ 34 33

กฎหมายด้านธุรกิจ 51 44

กรอบการบริหารด้านสังคม 45 44

สภาวะทางเศรษฐกิจ

ประสิทธิภาพของภาครัฐ 
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เขียนโดย	คุณพรกนก	วิภูษณวรรณ
ผู้อ�านวยการศูนย	์TMA	Center	For	Competitiveness	

4. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

	 ผลการจัดอันดับของไทยในหมวดนี้ยังอยู่ในอันดับค่อนข้างต�่า	 โดยปัจจัยพื้นฐาน	 เช่น	การคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคเป็นปัจจัยย่อยที่มี

อันดับค่อนข้างดี	 ส่วนปัจจัยย่อยอื่นๆ	ยังคงมีอันดับค่อนข้างต�่า	ทั้งนี้ประเด็นที่ไทยอยู่ในอันดับที่ดีในหมวดนี้ได้แก่	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที	่	

อัตราส่วนของผู้ใช้บริการโทรศัพท์ระบบ	3G	และ	4G	การส่งออกสินค้าไฮเทค	และอัตราส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานรวม	 เป็นต้น	

นอกจากนั้น	ในด้านการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับประเทศในด้านอื่นๆ	เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นและมี

อันดับที่ดีขึ้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจเอกชนที่มีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	22	จากปีก่อนหน้า	ส่วนประเด็นที่ยังต้องพัฒนาต่อไปได้แก่	การ

เพิ่มจ�านวนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร	การประหยัดพลังงาน	การพัฒนาความสามารถด้านภาษาของบุคลากร	เป็นต้น

Copyright	@1989-2016,	IMD	International,	World	Competitiveness	Center	www.imd.org/wcc

Copyright	@1989-2016,	IMD	International,	World	Competitiveness	Center	www.imd.org/wcc

	 ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศในป	ี2559	นี้	สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพื้นฐานทาง

เศรษฐกจิทีค่่อนข้างแขง็แกร่ง	ดงัจะเหน็ได้จากอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัในด้านนีอ้ยูใ่นระดบัทีค่่อนข้างดมีาโดยตลอด	ดงันัน้	หากเราสามารถ

พัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพและความสามารถในการด�าเนินงานของทั้งภาครัฐและเอกชน	รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยสนับสนุน	ก็จะช่วย

สร้างศักยภาพให้ไทยก้าวสู่ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันในอันดับที่สูงขึ้นได้อีกมาก	ซึ่งเมื่อพิจารณาจากอันดับความสามารถในการแข่งขัน

ที่ดีขึ้นในปีนี	้อาจจะกล่าวได้ว่า	เป็นผลจากการที่ทุกภาคส่วนในประเทศตระหนักและให้ความส�าคัญกับการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ	ตัง้แต่ระดบัรฐับาลทีก่�าหนดให้การยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศเป็นวาระแห่งชาต	ิมกีารก�าหนดยทุธศาสตร์และแผน

งานโดยมีคณะกรรมการระดับชาติคือ	คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	(กพข.)	ที่มี	 ฯพณฯ	นายกรัฐมนตรีเป็น

ประธานมาก�ากับดูแลการขับเคลื่อน	และได้มีการสื่อสารยุทธศาสตร์หลักไปยังทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ	อย่างไรก็ตาม	

อนัดบัความสามารถทีด่ขีึน้นี้	ยงัเป็นเพยีงจดุเริม่ต้น	เพือ่ให้กระบวนการในการยกระดบัขดีความสามารถของประเทศมคีวามต่อเนือ่งและยัง่ยนื	สามารถ

ปรับตัวได้ทันกับสภาพแวดล้อมในการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างคล่องตัว	ยังจ�าเป็นต้องมีกลไกที่มีความเข้มแข็งมาประสานเชื่อมโยงการขับ

เคลือ่นของทกุภาคส่วน	ให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์หลกัของประเทศ	รวมทัง้ตดิตาม	และวดัผลการด�าเนนิการ	และทบทวนเพือ่ปรบัปรงุให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : competitiveness@tma.or.th

อันดับหมวดย่อย 2015 2016
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 30 35

โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี 44 42

โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 47 47

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 54 52

การศึกษา 48 52

อันดับหมวดย่อย 2015 2016
ผลิตภาพและประสิทธิภาพ 47 43

ตลาดแรงงาน 8 5

การเงิน 21 23

การบริหารจัดการ 25 26

ทัศนคติและค่านิยม 24 23

ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ

โครงสร้างพื้นฐาน
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2016 Country Competitiveness Results
Published  by IMD World Competitiveness Center

World Competitiveness Results

 IMD	World	Competitiveness	Center	in	Switzerland	released	in	May	2016	released	its	latest	competitiveness	ranking,	IMD	World	

Competitiveness	Yearbook	2016,	a	survey	in	which	61	economies	globally	have	participated.	The	survey	reveals	that	the	USA,	the	world	

champion	for	three	years	in	a	row,	has	fallen	to	number	three,	whereas	Hong	Kong,	the	world	number	two	last	year,	has	jumped	to	

number	one,	with	Switzerland	moving	to	number	two	from	four	last	year.	It	is	interesting	to	note	that	there	are	countries	with	progressive	

ranks	compared	to	last	year	such	as	Ireland	jumping	to	7th	from	16th	in	the	previous	year	or	nine	places	up	and	the	Netherlands	rising	

to	8th	this	year	or	seven	places	up.	

The Rank of Thailand Competitiveness
	 The	2016	competitiveness	ranking	conducted	by	IMD	demonstrates	that	Thailand	is	better	in	both	score	and	rank.	This	year’s	

total	score	is	74.681	as	compared	to	69.786	in	2015	and	the	rank	is	also	two	places	up	moving	from	30th	in	2015	to	28th	in	2016.	This	

rank	is	higher	than	that	of	Republic	of	Korea	which	has	four	places	down	from	last	year	and	thus	being	ranked	29th	this	year.	Importantly,	

among	the	five	ASEAN	economies	participating	in	this	competiveness	ranking:	Singapore,	Malaysia,	the	Thailand,	Philippines,	and	

Indonesia,		Thailand	is	the	only	country	with	higher	ranking	while	the	others	are	ranked	lower	from	last	year	ranging	from	1	to	6	places.	

 IMD World Competitiveness Yearbook 2016, a survey in which 61 economies 
globally have participated. The survey reveals that the USA, the world champion for 
three years in a row, has fallen to number three, whereas Hong Kong, the world number 
two last year, has jumped to number one, with Switzerland moving to number two 
from four last year. 
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	 Given	Thailand	competitiveness	results	in	accordance	with	four	main	factors:	economic	performance,	government	efficiency,	

business	efficiency,	and	infrastructure,	economic	performance	turned	out	to	be	the	best	factor	which	stays	13th	out	of	61	economies	in	

2016	where	as	government	efficiency	has	four	places	up	from	27th	to	23rd.	Yet,	business	efficiency	and	infrastructure	have	three	and	

one	places	down	or	25th	and	49th,	respectively,	in	2016.	Details	of	each	factor	are	described	below.	

1. Economic Performance

	 Three	sub-factors	have	better	rankings:	domestic	economy	jumping	to	37th	from	46th	in	2015,	international	trade	moving	to	

6th	from	8th	in	2015,	and	international	investment	rising	to	28th	from	34th	in	2015.	In	addition,	employment	continues	to	be	in	top	

ranks	at	number	3,	the	same	as	previously.	Conversely,	the	prices	sub-factor	has	a	sharp	drop	from	19th	to	45th.	Considering	the	 

sub-factors	in	general,	Thailand	is	outstanding	in	employment	and	tourism.	Yet,	examples	of	issues	for	further	development	include	the	real	

GDP	per	capita	which	is	ranked	53rd	and	also	the	cost	of	living.

2. Government Efficiency

	 Thailand	has	managed	to	achieve	good	rankings	in	this	factor	since	2014.	This	year,	every	sub-factor	has	a	better	ranking,	

especially	business	legislation	with	seven	places	up	from	2015	or	44th	rank	from	51stpreviously,	and	public	finance	from	10th	to	14th	as	

of	last	year.	Moreover,	fiscal	policy	also	maintains	a	good	rank,	which	is	slightly	higher	than	previously	or	moving	from	6th	in	2015	to	

5th	in	2016.	It	is	noteworthy	that	around	half	of	the	sub-factors	used	for	the	ranking	in	this	factor	were	drawn	from	an	executive	opinion	

survey,	with	Thailand	in	better	ranks.	This	reflects	that	such	government	measures	as	taxation,	investment	incentives,	and	flexible	policy	

implementation	have	been	well	accepted	by	the	survey	respondents.	Yet,	examples	of	issues	for	improvement	in	this	factor	include	the	

duration	for	business	startup	and	income	distribution.	

3. Business Efficiency

Copyright	@1989-2016,	IMD	International,	World	Competitiveness	Center	www.imd.org/wcc

Copyright	@1989-2016,	IMD	International,	World	Competitiveness	Center	www.imd.org/wcc

Copyright	@1989-2016,	IMD	International,	World	Competitiveness	Center	www.imd.org/wcc



13

Competitiveness

Contributed	by:	Pornkanok	Wipusanawan		
Director	of	TMA	Center	for	Competitiveness

	 Sub-factors	in	productivity	&	efficiency,	labor	market,	and	attitudes	and	values	have	accomplished	better	results	than	last	

year	whereas	another	sub-factor,	finance,	has	two	places	down	as	a	result	of	changes	in	the	ranking	method	of	M&A	sub-factor	and	

thus	making	this	sub-factor	sharply	drop	24	places	down.	In	the	meanwhile,	Thailand’s	strengths	in	business	efficiency	include	the	

workforce	ratio	to	population,	regulations	for	financial	institutions,	and	the	role	of	capital	market	as	financial	resource	for	business.	

However,	productivity	is	an	issue	that	needs	to	be	addressed	as	it	remains	in	a	relatively	low	rank.

4. Infrastructure

	 The	rankings	of	Thailand	in	this	sector	remain	relatively	low.	Sub-factors	in	this	factor	such	as	public	transport	and	basic	

infrastructure	have	relatively	good	ranks	while	other	sub-factors	stay	in	low	ranks.	Other	promising	issues	for	Thailand	in	this	sector	

include	cost	for	mobile	phones,	the	ratio	of	3G	users	to	4G	ones,	the	export	of	high-tech	products,	and	the	ratio	of	renewable	energy	to	

the	overall	energy	use.	Furthermore,	research	and	development	investment	which	is	fundamental	to	the	national	competitiveness	in	

other	sectors	has	seen	an	upward	trend	with	better	ranks,	especially	in	private	sector	which	has	increased	investment	value	as	high 

as	22	percent	compared	to	last	year.	Yet,	there	are	such	issues	for	continuous	development	as	the	increase	of	medical	personnel	ratio	

to	population,	energy	saving,	and	the	development	of	foreign	language	competency	in	workforce.	

Conclusion

 The	2016	results	of	competitiveness	ranking	reveal	that	Thailand	remains	one	of	the	countries	with	sound	economy,	as	reflected	

in	its	relatively	high	ranks	in	this	sector.	Hence,	if	we	are	able	to	develop	and	promote	efficiency	and	competency	in	the	operation	of	

both	the	public	and	private	sectors,	including	supportive	basic	infrastructure,	this	will	greatly	contribute	to	the	potential	of	Thailand	to	

a	country	with	much	higher	competitiveness	ranking.	Given	the	better	results	of	Thailand	this	year,	we	can	conclude	that	it	is	a	sum	of	

every	sector	in	the	country	sharing	common	awareness	and	putting	competitiveness	as	a	top	priority.	This	is	a	process	that	starts	from	

the	government	placing	the	national	competitiveness	enhancement	as	a	national	agenda,	devising	a	blueprint	and	strategies	through	

a	steering	committee	called	the	National	Competitiveness	Committee	which	is	chaired	by	H.E.	Prime	Minister	to	direct	the	whole	

operation.	Key	strategies	are	communicated	to	all	sectors	in	the	government	and	business	in	order	for	them	to	perform	commensurately.	

The	better	ranks	of	Thailand	this	year,	however,	are	just	a	starter.	In	order	to	make	the	process	of	the	national	competitiveness	

enhancement	flow	continuously	and	sustainably,	we	have	to	keep	up	with	contingency	in	a	competitive	environment.		We	also	need	

strong	mechanisms	to	coordinate	and	link	all	sectors	to	drive	in	accordance	with	the	national	key	strategies,	including	monitoring	and	

evaluating	the	results	while	reviewing	for	improvement	so	as	to	better	respond	to	the	situation	in	a	consistent	manner.

For more information, please contact: competitiveness@tma.or.th

Copyright	@1989-2016,	IMD	International,	World	Competitiveness	Center	www.imd.org/wcc
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หุ้น ESG100 เลือกอย่างไร?
สู่การวิเคราะห์ข้อมูลการด�าเนินงาน ESG ที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ
ในปีนี ้ด้วยการคดัเลอืกจาก 621 บรษิทัจดทะเบยีน ได้กลายเป็นหนึง่ส�าหรบับรษิทัทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม

	 การเปิดเผยรายชือ่หลกัทรพัย์จดทะเบยีนทีม่กีารด�าเนนิงาน

โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล	(Environmental,	

Social	and	Governance:	ESG)	จ�านวน	100	บริษัท	หรือเรียกว่า	

กลุ่มหลักทรัพย	์ESG100	ที่ริเริ่มขึ้นเมื่อป	ีพ.ศ.	2558	และด�าเนินต่อ

เนือ่งมาเป็นปีทีส่อง	ในปีนี	้ด้วยการคดัเลอืกจาก	621	บรษิทัจดทะเบยีน	

(ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู)	 ได้กลายเป็น	Benchmark	

หนึ่งส�าหรับบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 

รวมถงึการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีในการเข้ามาอยูใ่นยนูเิวอร์ส	ESG	100	

เพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นองค์กรธุรกิจวิถียั่งยืน

 ส�าหรับบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดีในการเข้ามาอยู่ในยูนิเวอร์ส ESG100 เพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นองค์กร 
ธุรกิจวิถียั่งยืน

	 ข้อมูลที่ใช้ส�าหรับการประเมินในป	ีพ.ศ.	2559	อ้างอิงจาก

เอกสารรายงานทีบ่รษิทัเผยแพร่ไว้ต่อสาธารณะในแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	รวมทั้งในรายงานประจ�าปี	รายงานแห่ง

ความยั่งยืน	 และข้อมูลผลการด�าเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา

ความยั่งยืนของบริษัท	 จากแหล่งข้อมูล	6	 แหล่ง	 รวมจ�านวนกว่า	

11,500	จุดข้อมูล	
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เขียนโดย	ดร.พิพัฒน	์ยอดพฤติการณ	์
ผู้อ�านวยการ	สถาบันไทยพัฒน์

	 ในปีที่แล้ว	การประเมินมุ่งไปที่การพิจารณาประเด็นด้าน	ESG	ของบริษัทที่มีความโดดเด่น	โดยอ้างอิงจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ	อาทิ	ข้อมูลการ

พิจารณารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม	และรางวัล	CSRI	Recognition	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ข้อมูล

บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชน	ีDow	Jones	Sustainability	Indices	(DJSI)	แต่ในปีนี้	สถาบันไทยพัฒน์	ได้ท�าการวิเคราะห์

ข้อมูล	ESG	แบบบูรณาการ	ผนวกเข้ากับข้อมูลทางการเงิน	ที่เรียกว่า	Integrated	ESG	Assessment	 เพื่อให้สะท้อนผลตอบแทนการลงทุนหรือตัวเลข 

ผลประกอบการทีส่มัพนัธ์กบัการด�าเนนิงานด้าน	ESG	ของบรษิทั	ด้วยองค์ประกอบส�าคญั	3	ส่วน	คอื	การวเิคราะห์อตุสาหกรรม	กลยทุธ์องค์กร	และรายงาน

ทางการเงิน

อีเอสจี เรดดิ�ง

การประเมิน ESG แบบบูรณาการ

หลักทรัพย
จดทะเบียน

การว�เคราะห
อุตสาหกรรม

กลยุทธ
องคกร

รายงาน
การเง�น

ยูนิเวอรส
การลงทุน

	 โดยในส่วนการวิเคราะห์อุตสาหกรรม	 เป็นการพิจารณา

ประเด็นด้าน	ESG	ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อศักยภาพการเติบโตของ

อุตสาหกรรม	 ส�าหรับในส่วนการวิเคราะห์กลยุทธ์องค์กร	 เป็น 

การพจิารณาวธิกีารทีบ่รษิทัใช้ระบแุละจดัการกบัโอกาสและความเสีย่ง

ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน	ESG	และในส่วนการวิเคราะห์รายงาน

ทางการเงิน	 เป็นการพิจารณาประเด็นด้าน	ESG	ที่ส่งผลกระทบต่อ 

ผลประกอบการขององค์กร

	 ท�าให ้การประเมินในป ีนี้ 	 จึงเป ็นการยกระดับจาก 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้าน	ESG	แบบเอกเทศ	มาสู่การวิเคราะห์ข้อมูล

การด�าเนินงานด้าน	ESG	ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับผลประกอบการ	ทั้งนี	้

เพือ่ตอบโจทย์ผูล้งทนุในมติขิองการลงทนุทีย่ัง่ยนืว่า	บรษิทัทีม่	ีESG	ด	ี

จะสามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีด้วย

	 ส่วนเกณฑ์เบือ้งต้นทีใ่ช้ในการคดัเลอืกหลกัทรพัย์	ESG100	

ปี	2559	นี้	ประกอบด้วย	เกณฑ์ผลการด�าเนินงานของบริษัทซึ่งต้องมี

ผลประกอบการที่เป็นก�าไรติดต่อกันสองรอบปีบัญชีล่าสุด	 เกณฑ์ 

การปลอดจากการกระท�าความผดิโดยทีบ่รษิทัหรอืคณะกรรมการหรอื

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต้องไม่ถูกส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	กล่าวโทษหรือเปรียบเทียบ

ปรับในรอบปีประเมิน	และเกณฑ์การกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น

รายย่อย	(Free	Float)	ของบริษัทเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยก�าหนด	เป็นต้น

	 เนือ่งจากการพจิารณาเพือ่คดัเลอืกบรษิทัจดทะเบยีนเข้าใน

ยูนิเวอร์ส	ESG100	 ได้ใช้ข้อมูล	ESG	ที่บริษัทเผยแพร่ในแบบแสดง

รายการข้อมลูประจ�าปี	(แบบ	56-1)	ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม	

(CSR)	เป็นส�าคัญ	รวมถึงข้อมูล	ESG	ที่มีการเปิดเผยหรือปรากฏต่อ

สาธารณะ	ในรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	หรอืในรายงานแห่งความ

ยั่งยืน	(Sustainability	Report)	หรือในรายงานอื่น	ตามแต่กรณี	โดย

ไม่ใช้แบบส�ารวจข้อมูลหรือแบบสอบถามใดๆ	 เพิ่มเติม	 ทั้งนี้	 เพื่อ 

ส่งเสรมิให้บรษิทัจดทะเบยีนได้จดัท�าข้อมลูเพือ่เปิดเผยในแบบ	56-1	หรอื	

56-2	ตามรายการทีก่�าหนดไว้อย่างครบถ้วน	และเป็นไปตามประกาศ

ของส�านกังาน	ก.ล.ต.	อนัจะก่อให้เกดิประโยชน์แก่ผูล้งทนุและผูม้ส่ีวน

ได้เสียในวงกว้าง

	 นั่นหมายความว่า	บริษัทจดทะเบียนควรให้ความส�าคัญกับ

การด�าเนินงาน	CSR-in-process	ภาคปฏิบัติ	เพื่อให้ได้ผลการด�าเนิน

งานที่เป็นภาคข้อมูล	ESG	ส�าหรับการเปิดเผยต่อสาธารณะตามช่อง

ทางปกติที่ก�าหนด	 โดยไม่มีความจ�าเป็นต้องส่งข้อมูลใด	ๆ	 เพิ่มเติม	

ส�าหรับใช้ในการประเมิน	ESG100	แต่อย่างใด
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หากให้อธิบายเครื่องมือที่จะขับเคลื่อนภาค
ธุรกิจในอาเซียนด้วยค�าๆ เดียว...ค�านั้นก็คือ ความ
ซบัซ้อน และตวัช่วยส�าคญัทีจ่ะเข้ามาจดัการกบัความ
สัมพันธ์ที่หลากหลายนี้ ก็คงหนีไม่พ้น เทคโนโลยี

“พืน้ฐานปากท้อง”  โอกาสและความท้าทายในตลาดอาเซยีน
หากถามประชาคมโลกว่าคิดถึงอาเซียน...คิดถึงอาชีพอะไร?
เชื่อเถอะว่า “เกษตรกรรม” คือ “โอกาส” ที่ส�าคัญในตลาดอาเซียน

 “เกษตรกร” คือค�าตอบที่คนส่วนใหญ่นึกถึง และต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “อาเซียน คือครัวของโลก”

	 ในหลายประเทศ	“เกษตรกร”	คือแรงงานหลักกว่า	60%	ของคนทั้งประเทศ	ที่มีความส�าคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	รวมทั้งยัง

สามารถบรรเทาความยากจนของคนในประเทศได้อีกด้วย

“อย่าเพิ่งเมินหน้าหนี เพราะคิดว่าอาชีพนี้...ไม่ส�าคัญ!”

รู้หรือไม่ว่า...
	 -	ประชากรในประเทศ	“พัฒนาแล้ว”	ใช้เงินไปกับค่าอาหารอย่างน้อย	15%	ของรายได้

	 -	ประชากรในประเทศ	“ก�าลังพัฒนา”	ใช้เงินไปกับค่าอาหารอย่างน้อย	40%	ของรายได้

	 -	เงินเฟ้อในหมวดอาหารมัก	“สูงกว่า”	ค่าเฉลี่ยของเงินเฟ้อทั่วไป	(แต่ละปีอาหารแพงขึ้น	มากกว่าค่าครองชีพโดยรวม)

	 ...เชื่อเถอะว่า	“เกษตรกรรม”	คือ	“โอกาส”	ที่ส�าคัญในตลาดอาเซียน
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	 คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก	(WORLD	BUSINESS	COUNCIL	FOR	SUSTAINABLE	DEVELOPMENT)	 เขียนไว้ในรายงาน	 

Vision	2050	ว่าแท้จริงแล้วภาคเกษตรกรรม	มีหุ้นส่วนหลัก	2	ส่วนด้วยกัน	คือ	รัฐบาล	และภาคธุรกิจ	เพราะจ�านวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น	ย่อมต้องการ

ภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	เพื่อรองรับกับการขยายตัว	

	 ขณะที่ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได	้ เช่น	สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง	และปรากฎการณ์ทางธรรมชาต	ิ ได้กลายเป็นความเสี่ยงส�าคัญที่

กระทบต่อความยั่งยืนของเกษตรกรรมในภูมิภาคอาเซียนอย่างรวดเร็ว	นอกจากนี้ความท้าทายภายในของแต่ละประเทศในภูมิภาค	ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัย

ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของภาคการเกษตรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน...ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเพื่อความยั่งยืนทางอาหาร	การบูรณาการห่วงโซ่อาหาร	 

การดูแลเกษตรกรรายย่อย	รวมถึงการสร้างสมดุลระหว่างภาคธุรกิจและเกษตรกร	แท้จริงแล้วในภูมิภาคอาเซียนเองได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ

ในเรื่องอาหาร	การเกษตร	และการป่าไม	้ตั้งแต่เดือนตุลาคม	ป	ี1993	ในหลายประเด็น	อาทิ

	 -	การสร้างความมั่นคงด้านอาหารภายในภูมิภาค

	 -	การอ�านวยความสะดวก	และส่งเสริมการค้า	ทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน	ในสินค้าเกษตรและป่าไม้

	 -	สร้างและส่งมอบเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	และพัฒนาธุรกิจการเกษตร	รวมถึงการปลูกป่า

	 -	พัฒนาสังคมการเกษตร	และทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน

	 -	ภาคเอกชนมีส่วนช่วยให้เกิดความเชื่อมโยง	และการลงทุน	ฯลฯ

	 ค�าถามก็คือ...ผ่านไป	23	ปี	พัฒนาการในส่วนนี้เดินหน้าไปแค่ไหนแล้ว	 โดยเฉพาะในด้านความร่วมมือเพื่อเอกภาพหนึ่งเดียวที่เรียกว่า	

“อาเซียน”	อย่างแท้จริง?

           เกษตรกร คือแรงงานหลักกว่า 60% ของคนทั้งประเทศ ที่มีความส�าคัญต่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเกษตรกร คือค�าตอบที่คนส่วนใหญ่นึกถึง และต่าง
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อาเซียน คือครัวของโลก
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เขียนโดย	ศิรัถยา	อิศรภักดี
เรียบเรียงโดย	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	TMA

	 อย่างไรกด็.ี..คนเราอยูไ่ด้ด้วยความหวงั	และในโลกทีล่�า้สมยัเช่นนี	้“เทคโนโลย”ี	กก็ลายเป็นพระเอกส�าคญัของทกุภาคส่วน	

ไม่เว้นแม้แต่ภาคเกษตรกรรม	....มคีนเคยกล่าวไว้ว่า	“หากให้อธบิายเครือ่งมอืทีจ่ะขบัเคลือ่นภาคธรุกจิในอาเซยีนด้วยค�าค�าเดยีว...ค�านัน้

ก็คือ	“ความซับซ้อน”	(complex)”	และตัวช่วยส�าคัญที่จะเข้ามาจัดการกับความสัมพันธ์ที่หลากหลายนี้	ก็คงหนีไม่พ้น	“เทคโนโลยี”	ที่

เข้ามาทุ่นแรงและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับประชาคมโลก	

	 ในวันที่...“เกษตรกร”	 ต้องการความแน่นอนของพืชผล	 โดยไม่ต้องลุ้นฟ้า...	 ฝน	 ว่าจะตกต้องตามฤดูกาลแค่ไหน... 

“ภาคธรุกจิ”	มองหาประสทิธภิาพการผลติ	และคณุภาพของสนิค้าทีด่ขีึน้		“ภาครฐั”	พยายามตอบโจทย์ด้านความมัน่คงทางอาหาร	...จะเป็น

ไปได้ไหมว่า	“เทคโนโลย”ี	อาจจะเป็นค�าตอบเดยีวทีท่�าให้	“พืน้ฐานปากท้อง”	ทีย่งัเป็นโอกาสทีส่�าคญัของภมูภิาคนี	้หลดุพ้นจากสิง่เดมิๆ
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If we have to describe a tool to drive the 
business sector in ASEAN, there is only one 
word “complex” and the key to manage such 
complex relationship is “technology” that will 
support and enhance efficiency to the global 
community”. 

“Food for Living”:  Opportunities and Challenges in ASEAN Market
 What career in ASEAN would come to their mind ?

 If we ask the global community to think about ASEAN...What career in ASEAN would come to their mind ?
“Farmers”		is	the	answer	that	most	of	the	global	community	think	about	and	they	are	likely	to	say	the	same	thing	that	“ASEAN	is	the	

world	kitchen”.

	 In	many	countries,	“farmers”	are	the	main	labor	consisting	of	60%	of	the	whole	population.	Thus,	this	career	greatly	contributes	

to	the	national	economic	growth	as	well	as	alleviates	poverty	in	the	country.	

“Don’t	turn	away,	just	because	you	think	this	career	is...nothing!”

Do you know...
	 -	People	in	“developed”	countries	spend	at	least	15%	of	their	income	on	food.

	 -	People	in	“developing”	countries	spend	at	least	40%	of	their	income	on	food.

	 -	Inflation	in	food	sector	is	often	“higher”	than	the	average	of	the	whole	inflation	(Food	gets	expensive	each	year	at	a	higher	

rate	than	the	overall	cost	of	living).

	 ...Believe	it	or	not:	“farming”	is	a	big	“opportunity”	in	ASEAN	market.

Believe it or not: “farming” is a big “opportunity” in ASEAN market.



20

ASEAN View

Contributed	by	Siratthaya	Isarabhakdi
	Complied	by	Thailand	Management	Association	(	TMA)

	 -	Develop	farming	society	together	with	human	resources	

	 -	Private	sector	taking	part	in	making	connection	and	 

	 	 investment,	etc.

	 The	question	is:	in	the	past	23	years,	how	much	the	 

development	concluded	in	this	agreement	has	progressed,	 

especially	the	collaboration	for	the	unity	we	can	truly	call	“ASEAN”?

	 Anyway,	let’s	live	with	hope.	In	such	a	high	tech	world	

like	this	“technology”	appears	to	play	a	leading	role	in	every	sector,	 

including	farming.	It	is	said	that	“If	we	have	to	describe	a	tool	

to	drive	the	business	sector	in	ASEAN,	there	is	only	one	word	

“complex”	and	the	key	to	manage	such	complex	relationship	

is	“technology”	that	will	support	and	enhance	efficiency	to	the	

global	community.	

	 “Farmers”need	security	in	growing	crops	without	dependence	

on	weather	or	seasonal	rain;	 “business	sector”	is	looking	for	 

productivity	and	products	with	better	quality;	and	“the	government”	

is	trying	to	solve	the	food	security	problem.	

		 It	is	likely	that	 “technology”	will	be	the	all-in-one	

vehicle	to	take	“food	for	living”	as	a	big	opportunity	of	this	region	

to	the	higher	level.	

	 World	Business	Council	for	Sustainable	Development	

has	reported	in	Vision	2050	that	the	farming	sector	is	in	fact	

comprised	of	two	key	partners:	the	government,	and	the	business.	

In	order	to	better	response	to	the	higher	demand	due	to	the	growing	

population,	we	need	to	have	more	efficient	manufacturing	sector.

	 However,	there	are	such	uncontrollable	factors	as	climate	

change	and	natural	phenomena	posing	major	risks	that	may	affect	

sustainable	farming	in	ASEAN	region	at	an	alarming	rate.	Internal	

challenges	of	each	country	in	the	region	make	for	an	inevitable	

key	factor	impacting	sustainable	farming	as	well,	notably,	the	 

integration	of	food	chain,	the	care	for	small	farmers,	and	the	balance	

between	the	business	sector	and	farmers.	In	ASEAN,	a	mutual	

understanding	on	food,	farming,	and	forestry	have	been	signed	

since	October	1993	in	such	key	issues	as:

	 -	 Food	security	within	the	region

	 -	 Trade	facilitation	and	promotion	both	in	ASEAN	and	 

	 	 overseas	in		farming	products	and	forestry

	 -	Building	and	transfer	technologies	that	help	increase	 

	 	 productivity	and	develop	farming	business,	including	 

	 	 reforestation
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การพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมไทย เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีเป้าหมายร่วมแห่งการพัฒนาที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

เส้นทางสู่การเป็นองค์กรสุขภาพดี ต้องตรวจสุขภาพองค์กรอย่างสม�่าเสมอ 
ไม่มีใครจะปฏิเสธได้ว่า “ อยากเป็นคนสุขภาพดี” 
“องค์กร” หรือตัวองค์กร เปรียบเสมือนร่างกายมนุษย์ ที่มีหน้าที่ตามความถนัดที่ต่างกัน

	 ไม่มีใครจะปฏิเสธได้ว่า	“	อยากเป็นคนสุขภาพดี”	ทุกคน

อยากเป็นคนแข็งแรงมีสมรรถนะความพร้อมทั้งก�าลังกาย	ก�าลังใจ	

ก�าลังความคิด	 และมีสมองที่ปลอดโปร่งแจ่มใส	มีพละก�าลังที่จะมี

ความสุขและสนุกกับสิ่งที่ท�า	 ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการเกิดมา

เป็น	“คน”........	 “คน”	จึงให้ความส�าคัญกับการตรวจร่างกายอย่าง

สม�่าเสมออย่างน้อยปีละครั้งโดยนายแพทย์มืออาชีพ	เพื่อหาความผิด

ปกติของร่างกาย	อวัยวะและระบบการท�างานแต่ละส่วน	ค้นหาส่วนที่

ช�ารุด	บกพร่อง	หรือเป็นโรคที่เสี่ยงอันตรายที่จะต้องให้รักษาเยียวยา

ฟื้นฟูสมรรถนะของร่างกายให้กลับมาสมบูรณ์มีอายุที่ยืนยาวอย่างมี

ความสุข	

	 “องค์กร”	หรอืตวัองค์กร	เปรยีบเสมอืนร่างกายมนษุย์	ทีม่ี

คนท�างานแต่ละหน้าที่ตามความถนัดเปรียบได้กับอวัยวะทุกส่วนของ

ร่างกายทีม่หีน้าทีต่่างกนั	คนเก่งคดิเปรยีบได้กบัสมองของคน		คนเก่ง

ปฏบิตังิานเปรยีบได้กบัแขนขา	มอื	เท้า	ปอด	หวัใจ		ตบั	ไต	กระเพาะ

อาหาร	 ล�าไส้ของคน	 เป็นต้น	 อีกทั้งทรัพยากรด้านงบประมาณ	

เครื่องจักรอุปกรณ์	 ข้อมูล	ข่าวสาร	 เทคโนโลยี	 องค์ความรู้เปรียบ

เสมอืนสารอาหารและกลไกผลกัดนัการท�างานของอวยัวะทกุส่วนหรอื

การท�างานของคนในองค์กรนัน่เอง	ดงันัน้	องค์การทีม่คีนหรอืบคุลากร

ทมีสีมรรถนะทีด่	ีท�างานขบัเคลือ่นผลงานบนระบบหรอืกระบวนการที่

มีสมรรถนะที่ด	ีมีงบประมาณ	เครื่องจักร	อุปกรณ์	ข้อมูล	เทคโนโลยี	

องค์ความรูท้ีเ่พยีงพอและมคีวามพร้อมต่อการสนบัสนนุการขบัเคลือ่น

องค์กรให้สอดประสานการท�างานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมี

ชีวิตชีวา	ย่อมเป็นองค์กรที่เรียกได้ว่า	“องค์กรสุขภาพดี”	เป็นองค์กร

ที่แข็งแกร่งราวกับคนที่แข็งแรงสุขภาพดีมีชีวิตชีวาได้ฉันนั้น		

	 การตรวจสขุภาพของคน	ต้องพึง่แพทย์มอือาชพีและเครือ่ง

มือที่สามารถค้นหาอาการได้อย่างถูกต้องรักษาถูกทาง	 ถูกโรค 

ถูกอาการให้หายขาดจากโรคหรืออาการนั้นๆ	การตรวจสุขภาพของ

องค์กรก็เช่นกัน	จ�าเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพขององค์กร	เพื่อค้นหา

จดุบกพร่องขององค์กรให้เจอสาเหตขุองปัญหา	อปุสรรคของงานและ

กระบวนการท�างานที่แท้จริง	หรือถ้าจะให้ดีต้องหาให้พบเจอรากของ

ปัญหาเพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงให้หลุดพ้นจากปัญหาอย่างเร่งด่วน

หรอืขจดัปัญหาอปุสรรคให้หมดสิน้เบด็เสรจ็เดด็ขาด	ลดความเสีย่งต่อ

การสูญเสียทรัพยากรอันไม่พึงประสงค์จะเสียไปหรือความเสี่ยงต่อ

ความล้มเหลวในการด�าเนนิงาน	องค์กรจงึจ�าเป็นต้องพึง่ผูต้รวจสขุภาพ

องค์กรมืออาชีพที่มีความรู	้ประสบการณ์และเครื่องมือการตรวจที่น�า

มาใช้ตรวจสุขภาพขององค์กรได้ทั้งระบบให้ครบทุกกระบวนการ	
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		เขียนโดย	คุณนพเก้า		จันทร์สุขสวัสดิ	์
เรียบเรียงโดย	:	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	

 ช่วงเวลาของยุคปัจจุบันหลังยุค
การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่วิทยาการ
ด้านการบริหารจัดการของโลกมีการ
เรียนรู้และการวิจัยอย่างต่อเนื่องท�าให้
องค์กรสามารถเลือกใช้เครื่องมือทาง 
การบริหารจัดการที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้
ส�าหรับตรวจสุขภาพองค์กรให้เหมาะ
สมกับสภาวะขององค์กรได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ

	 นับเป ็นช ่วงเวลาของยุคป ัจจุบันหลังยุคการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมที่วิทยาการด้านการบริหารจัดการของโลกมีการเรียนรู้

และการวิจัยอย่างต่อเนื่องท�าให้องค์กรสามารถเลือกใช้เครื่องมือ

ทางการบริหารจัดการที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้ส�าหรับตรวจสุขภาพองค์กร

ให้เหมาะสมกับสภาวะขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยในที่นี้	

ผูเ้ขยีนเคยมโีอกาสและประสบการณ์ในการท�างานเกีย่วข้องกบัเครือ่งมอื

ต่าง	ๆ	เมือ่ครัง้ได้ท�างานกบัทีป่รกึษาชาวญีปุ่น่	(Japan	Management	

Association)	ในโครงการให้ค�าปรกึษาและฝึกอบรมด้านการปรบัปรงุ 

ผลติภาพการผลติในกระบวนการ	(Productivity	Improvement	)	และ

ในงานต�าแหน่งผูบ้รหิารโครงการรางวลัคณุภาพแห่งชาต	ิ2546	-2547	

(:	Quality	Award)	จากประสบการณ์การท�างานเห็นว่า		เครื่องมือที่

จะน�ามาใช้เพื่อการตรวจสุขภาพขององค์กรมีหลากหลายและมี

ศกัยภาพในการน�ามาใช้ต่างกนัตามวตัถปุระสงค์ของความต้องการใช้

งาน		แต่จากมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนขอแบ่งเป็น	2	กลุ่มและควรน�า

ทั้ง	2	กลุ่มมาประยุกต์ใช้	ให้เหมาะสมกับสภาพขององค์กร

	 1.	 กลุ่มเครื่องมือที่ควรน�ามาใช้ตรวจประเมินก่อนเป็น 

ล�าดับแรก	ควรเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจวิเคราะห์ภาพรวมของ 

ของการบรหิาร/การปฏบิตักิารทัง้ระบบอย่างครอบคลมุ	มรีปูแบบของ 

การตรวจความเชื่อมโยงและการบูรณาการงานของทุกระบบให้

สามารถขบัเคลือ่นองค์กรได้อย่างมกีลไกทีป่ฏบิตัไิด้อย่างเป็นรปูธรรม	

ในที่นี้องค์กรสามารถน�ากรอบการประเมินองค์กรระดับมาตรฐาน

สากล	(World	Class	Organization)	อาทิ	 เครื่องมือของ	MBNQA	

(The	Malcolm	Baldrige	National	Quality	Award)	ทีถ่อืก�าเนดิจาก 

การค้นคว้าวิจัยและใช้กันในประเทศสหรัฐอเมริกา	ส�าหรับการตรวจ

ประเมินและจัดระดับรางวัลส�าหรับองค์กรที่มีคุณภาพการบริหาร

จดัการระดบัโลก	(World	Class	Organization)		และประเทศไทยได้

น�าระบบและเครื่องมือนี้มาใช้ในประเทศไทยโดยยังคงระบบ	วิธีการ

มาตรฐานเทียบเท่าต้นฉบับ	 และเรียกว่า	TQA	(Thailand	Quality	

Award)		กลุ่มเครื่องมือนี้จะมีประโยชน์ต่อการประเมินวิเคราะห์ 

ภาพรวมของการจดัการอย่างเป็นระบบ	(Systematic)	ครอบคลมุ	7	ด้าน

หลกัของการบรหิารทกุด้านได้แก่	การน�าองค์กร	การวางแผนเชงิกลยทุธ์	

การมุ่งเน้นลูกค้า	 การวัด	 การวิเคราะห์	 และการจัดการความรู	้ 

การมุง่เน้นบคุลากร	การมุง่เน้นการปฏบิตักิาร	และผลลพัธ์ขัน้สดุท้าย

ขององค์กร

	 2.	กลุ่มเครื่องมือที่น�ามาใช้ในการตรวจประเมินในระดับ

กระบวนการปฏิบัติงานภายในแต่ละส่วนงานหลัก	ๆ	 เพื่อหาประเด็น

แก้ไขในระดบัย่อย	ซึง่เครือ่งมอืกลุม่นีอ้งค์กรสามารถประยกุต์ใช้ความ

หลากหลายของเครื่องมือนี้ได้	 อาทิ	 การปรับปรุงผลิตภาพการผลิต 

(Productivity	Improvement	Tool)	ส�าหรับกระบวนการผลิต 

ระบบบรหิารคณุภาพ	ISO	ส�าหรบัการตรวจประเมนิการบรหิารระบบ

คุณภาพภายในที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ	ทั้งทางด้านองค์กร	บุคลากร	

สิ่งแวดล้อม	 และการค�านึงถึงการส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่

ลกูค้า,	การวนิจิฉยัการประกอบการด้วยเทคนคิ	“ชนิดงั”	คอืวเิคราะห์

ศักยภาพและสถานภาพของกิจการ	 ด้วยการวินิจฉัยหาสาเหตุของ

ปัญหาและการจดัล�าดบัความส�าคญัของปัญหาเพือ่การปรบัปรงุแก้ไข

อย่างเป็นระบบและตรงประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ

	 จากประสบการณ์ส่วนตวัทีเ่คยได้มโีอกาสเรยีนรูก้รณศีกึษา

บรษิทั	ไทยอครลิคิ	ไฟเบอร์	จ�ากดั	บรษิทัผูผ้ลติเส้นใยอะครลิกิ	อนัดบั

หนึ่งในสามของกลุ่มอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

ระดบัโลก	และเป็นบรษิทัแรกแห่งเดยีวทีไ่ด้รบัรางวลั	TQA	:	Thailand	

Quality	Award	ป	ี2545	รางวัลที่ประกาศตัวของการเป็นองค์กรที่มี

คณุภาพการบรหิารจดัการเทยีบเท่าระดบัโลก	:	World	Class	Organization	

พบว่า	กว่าจะมาถึงวันที่องค์กรได้รับรางวัลดังกล่าวบริษัทได้น�าระบบ

ตรวจประเมินองค์กรแบบ	MBNQA	มาใช้หาโอกาสในการปรับปรุง

องค์กรอย่างมีเป้าหมายและท�าการปรับปรุงองค์กรอย่างจริงจัง	 รวม

ถึงเปิดโอกาสให้มีการตรวจประเมินอย่างสม�่าเสมอจนเกิดเป็นการ

สร้างวนิยัการปรบัปรงุองค์กรและกระบวนการให้เกดิขึน้ในตวัพนกังาน

และกระบวนการอย่างเข้มแขง็เป็นเวลายาวนานถงึ	13	ปี	ก่อนทีจ่ะได้รบั

รางวลัและยิง่กว่าถ้วยรางวลัทีไ่ด้	รบับรษิทัยงัได้ประโยชน์จากการเป็น

องค์กรสุขภาพดีแข็งแกร่ง	มีความได้เปรียบด้านการทรัพยากรบุคคล

ที่มีสมรรถนะในการท�างานสูง	มีความได้เปรียบด้านรายได้และการ

ควบคมุต้นทนุ	ท�าให้มส่ีวนต่างของเงนิทนุในการขยายกจิการอย่างต่อ

เนื่องและอื่น	ๆ	จนมาถึงปัจจุบันนี้องค์กรสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่	

ๆ	เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทได้อย่างมหาศาล

	 ในขณะที่คนหมั่นตรวจสุขภาพร่างกายอย่างสม�า่เสมอและ

รกัษาเยยีวยาร่างกายให้แขง็แรงอย่างถกูทางกส็ามารถเป็นคนสขุภาพ

ทีด่อีายยุนือย่างมคีวามสขุฉนัใด	องค์กรทีต่ระหนกัในความส�าคญัของ

บริหารจัดการอย่างสม�่าเสมอและมุ่งมั่นในการแก้ไขปรับปรุงป้องกัน

การเกิดปัญหาใหม่อย่างจริงจังก็จะสามารถเป็นองค์กรสุขภาพดี 

มีความแขง็แกร่งและก้าวเข้าสูก่ารเป็นองค์กรมาตรฐานสากลระดบัโลก 

(World	Class	Organization)	ได้อย่างองอาจในฐานะองค์กร 

แถวหน้าในโลกได้ในเช่นกัน
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 Why is KPI 
ตัวชี้วัดขององค์กร มิได้จะมีตัวชี้วัดเพียงเรื่องการเงินเท่านั้น ยังค�านึงถึงด้านอื่นๆ ด้วย

เราต้องพิจารณาดูว่า ภารกิจ ขององค์กร วัตถุประสงค์หลักๆ ขององค์กรตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร 

	 โปรดอย่าลมืว่าตวัชีว้ดัขององค์กรเชงิธรุกจิ	มไิด้จะมตีวัชีว้ดั

เพียงเรื่องการเงินเท่านั้น	 ยังต้องค�านึงถึงด้านอื่นๆ	 ด้วยซึ่งมีความ

เกีย่วข้องกนั	เช่น	ยอดขายลดลงท�าให้สดัส่วนก�าไรลดลง	อาจเป็นเรือ่ง

ความรู้ความสามารถของพนักงานด้านการขายหรืองบประมาณการ

ประชาสมัพนัธ์ด้านสนิค้าไม่เพยีงพอ	หรอือาจเป็นเพราะผลกระทบจาก

สภาพแวดล้อมภายนอกทางเศรษฐกิจโดยรวมทรุดตัวก็เป็นได้		ฉะนั้น	

ตัวชี้วัดจึงอาจเน้นการวัดแตกต่างกันไปตามความจ�าเป็น			

	 นอกจากนี	้	การก�าหนดตวัชีว้ดัยงัอาจต้องเกีย่วข้องกบัแต่ละ

ช่วงวงจรชีวิตขององค์กร	(Organizational	Life	Cycle)	 เพราะเป็น 

ความจ�าเป็นต่อการพิจารณาในแต่ละช่วงวงจร		

	 การท�าธุรกิจทุกประเภทจะต้องก�าหนดตัวชี้วัดอย่างชัดเจน	

เพื่อให้ธุรกิจของตนเองอยู ่รอดได้ในอุตสาหกรรม	 และเพื่อเป็น 

การตรวจสอบสถานภาพขององค์กรหรอืบรษิทัของตนด้วยว่า	การบรหิาร

งานในแต่ละไตรมาสนั้น	มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว	ตรงตามแผน

ธรุกจิ	หรอืยงัต้องปรบัปรงุจดุไหนเพิม่เตมิ	เพือ่ให้แผนการเตบิโตธรุกจิ

บรรลุส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว	้	แต่ปัญหามีอยู่ว่าหลายองค์กรไม่รู้

ว่าควรจะเริ่มตรวจสอบอะไรบ้าง

	 	ก่อนอื่นต้องพิจารณาดูว่า	ภารกิจ	(Mission)	ขององค์กร	

วตัถปุระสงค์หลกัๆ	ขององค์กรตัง้ขึน้มาเพือ่อะไร	ผลส�าเรจ็ของแต่ละ

วัตถุประสงค์ที่ต้องการขององค์กรคืออะไร	 แผนกลยุทธ์ส�าคัญที่

สนับสนุน	(Support	Function)	ภารกิจหลัก	(Core	Function)	คือ

อะไรบ้าง

	 จากนั้นจึงก�าหนดเป้าหมายของต�าแหน่งทุกต�าแหน่งให้

สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแต่หน่วยงาน	(Indicators)	อย่างไรก็ตาม 

การก�าหนดตัวชี้วัดในครั้งแรกมิได้หมายความว่าจะสมบูรณ์ครบถ้วน

ตรงตามความจ�าเป็นของการวดัสขุภาพขององค์กรเสมอไป	เพราะจะ

ต้องมกีารวเิคราะห์จากผลลพัธ์ของตวัชีว้ดัว่าเป็นผลมาจากสาเหตอุะไร		

หากตวัชีว้ดัเดมิไม่สามารถวเิคราะห์สาเหตไุด้ชดัเจน		จ�าต้องปรบัปรงุ

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตัวชี้วัดได้อีกตามความเหมาะสม

 หากองค์กรใดสามารถก�าหนดตัว
ชี้วัดได้เหมาะสมกับองค์กรของตน อีกทั้ง
ก�าหนดชว่งระยะเวลาตดิตามตวัชีว้ดัแตล่ะ
ด้านได้ทันกาลและสถานการณ์ ย่อมเป็น
โอกาสที่ดี ผลที่ตามมาคือ องค์กรจะอยู่
รอดปลอดภัยได้อย่างสง่างาม 
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เขียนโดย	คุณชูเกียรติ		ประทีปทอง
	ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

เรียบเรียงโดย	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	TMA

	 ช่วงของการเริ่มต้น	(Start-up	Phase)	คือ	 เริ่มก่อตั้งองค์กร	ต้องทุ่มเทความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง		มิฉะนั้น	ย่อมยากที่จะเข้าสู่ช่วงต่อไปได้ 

		 ช่วงของการเจริญเติบโต	(Growth	Phase)	คือ	ผ่านพ้นช่วงเริ่มต้นเข้าสู่ระยะการเติบโต	เปรียบเสมือนช่วงวัยรุ่นและมีความแข็งแรง	แต่จะ

เริ่มมีขั้นตอนการท�างานยุ่งยากมากขึ้น

		 ช่วงของการเติบโตที่อิ่มตัวแล้ว	(Maturity	Phase)	คือ	มีประสบการณ์ในภารกิจขององค์กรนั้นๆ	อย่างมากมาย	แต่ความเจริญเติบโตเริ่ม

ชะลอตัวหรือคงที	่จึงพยายามดิ้นรนเพื่อกลับฟื้นให้มีอัตราการเติบโตเหมือนเดิม

		 ช่วงของการถดถอย	(Decline	Phase)	คือ	องค์กรยังไม่อาจฟื้นฟูให้ดีขึ้นได	้แต่พยายามปรับตัวอยู่

		 ช่วงของการสิ้นสภาพการเป็นองค์กร	(Defunct	or	Death	Phase)	คือ	การหมดสภาพเพราะเป็นองค์กรร้างหรือไม่สามารถด�าเนินกิจการได้

อีกต่อไป		

	 อนึ่งส�าหรับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาต	ิ(Thailand	Quality	Award	:	TQA)	ได้วางเกณฑ์วัดความเข้มแข็งขององค์กรด้านต่างๆ	ไว้	5	ด้าน	

โดยมิได้ระบุไว้ว่าจะต้องมีตัวชี้วัดอะไรบ้าง	และจะต้องวัดอย่างไร	แต่ละองค์กรจะต้องไปพิจารณาก�าหนดกันเองที่เห็นว่าเหมาะสมกับองค์กรของตน	

ดังนี้

  •	ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

  •	ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า

  •	ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร

  •	ผลลัพธ์การน�าองค์กรและการก�ากับดูแลองค์กร

  •	ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด

	 ฉะนั้น	หากองค์กรใดสามารถก�าหนดตัวชี้วัด	ซึ่งเป็นได้ทั้งข้อมูลดิบ	(Raw	Data)	และข้อมูลเป็นอัตราเชิงเปรียบเทียบ	(Comparative	Data)

ซึง่เรยีกว่า	“สารสนเทศ”	ได้เหมาะสมกบัองค์กรของตน	อกีทัง้ก�าหนดช่วงระยะเวลาตดิตามตวัชีว้ดัแต่ละด้านได้ทนักาลและสถานการณ์	ย่อมเป็นโอกาส

ที่ดีในการปรับตัวปรับกลยุทธ์ได้ทันเหตุการณ	์ผลตามมาคือ	องค์กรจะอยู่รอดปลอดภัยสามารถด�าเนินต่อไปได้อย่างสง่างาม

 ฉะนั้น หากองค์กรใดสามารถก�าหนดตัวชี้วัด ซึ่งเป็นได้ทั้งข้อมูลดิบ (Raw Data) และข้อมูล
เป็นอัตราเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) ซึ่งเรียกว่า “สารสนเทศ” ได้เหมาะสมกับองค์กร
ของตน ย่อมเป็นโอกาสที่ดีในการปรับตัวปรับกลยุทธ์ได้ทันเหตุการณ์ 
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มาตรฐาน เป็นสิ่งส�าคัญของเอสเอ็มอี
การสร้างมาตรฐานธุรกิจนั้นสามารถสร้างก�าไร ให้กับธุรกิจได้จริงๆ 
การที่จะแย่งชิงเม็ดเงินจากลูกค้านั้น ผู้ประกอบการรายเล็ก อย่าเพิ่งหมดหวัง เพียงแค่เพิ่มความเข้มงวดในการจัดการเท่านั้น

	 เป้าหมายของทุกธุรกิจ	คือ	สร้างยอดขาย	และ	ท�าก�าไร	แม้ว่าจุดหมายสุดท้ายจะชัดเจน	แต่การจะไปให้ถึงตามแผนที่วางไว้นั้นไม่ได้โรยด้วย

กลีบกุหลาบ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ธุรกิจขนาดกลาง	ขนาดย่อม	หรือเอสเอ็มอี	ที่เสียเปรียบในแง่	เงินทุนและแรงงาน	รวมถึงการเข้าถึงตลาด

					 ดงันัน้	“เอสเอม็อ”ี	จงึเลีย่งไม่ได้	ทีจ่ะต้องลงแรงมากกว่าธรุกจิขนาดใหญ่	หากต้องการทีจ่ะแย่งชงิเมด็เงนิจากลกูค้าแต่	อย่างไรกด็	ีผูป้ระกอบ

การรายเล็กอย่าเพิ่งหมดหวังเพราะว่ายังมีเคล็ดลับในการบริหารที่จะช่วยน�าพากิจการของท่านเติบโตและขยายตัวไปข้างหน้าได้และมันง่ายมาก	 เพียง

แค่เพิ่มความเข้มงวดในการจัดการเท่านั้น

	 เคลด็ลบัทีว่่านีค้อื	“การสร้างและรกัษามาตรฐานของธรุกจิ”	ซึง่เชือ่ว่าผูป้ระกอบการหลายคน	โดยเฉพาะกลุม่ธรุกจิขนาดเลก็	อาจจะมองข้าม

เรื่องนี้		แต่จริงๆแล้ว	การสร้างมาตรฐานธุรกิจนั้นสามารถสร้างก�าไร	ให้กับธุรกิจจริงๆ		โดยมีการพิสูจน์มาแล้ว	ทั้งในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของ

ธุรกิจ	การพัฒนาสินค้า	และบริการให้ดีขึ้นการลดต้นทุน	การขยายฐานลูกค้า	การสร้างยอดขาย	และสุดท้าย	สร้างรายได้และก�าไรให้กับบริษัท

			 เรื่องของการสร้างมาตรฐานนี่ไม่ใช่โปรแกรมบังคับ	แต่เป็นการเลือกท�าตามความสมัครใจ	 เจ้าของธุรกิจจะต้องชั่งน�า้หนักกันเอาเองว่า	 จะ

ลงทนุในเรือ่งการวางมาตรฐานการปฏบิตังิานหรอืไม่		เพราะมนัแลกด้วยการใช้เงนิในการลงทนุบางส่วนรวมถงึต้องเจอเรือ่งจกุจกิทางเอกสารบ้าง		แต่

หากมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานจะส่งผลดีในระยะยาวมากกว่า		 เพราะมันจะช่วยเสริมให้ธุรกิจสามารถเดินทางในแนวทางที่ถูกต้อง	คู่ค้า	และลูกค้า

เชื่อใจ	สุดท้ายตัวธุรกิจก็สามารถเติบโตไปได้ในอนาคต

	 มีการศึกษาระบุว่า	การสร้างมาตรฐานจะส่งผลดีต่อธุรกิจของคุณอย่างน้อย	10	ประการด้วยกัน		ประกอบด้วย	1.	ช่วยยกระดับมาตรฐาน

สินค้าและบริการ	2.	ช่วยพัฒนาการผลิตในเชิงปริมาณได้ดีขึ้น	3.เสริมสร้างลูกค้าใหม่	และ	รักษาฐานลูกค้าเดิม	4.	ปรับปรุงกระบวนการท�างานของ

ธุรกิจให้ดีขึ้น	5.	ลดต้นทุนและสร้างก�าไร	6.	ช่วยวางแผนการท�าธุรกิจในระยะยาว	7.	ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน		8.	ช่วยในการพัฒนา

นวัตกรรม	9.	ช่วยส่งเสริมการส่งออก	ในกรณีค้าขายกับคู่ค้าต่างประเทศ	10.	ช่วยเสริมสร้างการตลาด	

 ธุรกิจเอสเอ็มอีมีความจ�าเป็น
มากที่จะต้องมีมาตรฐาน โดยเฉพาะ
โลกในยุคการค้าขายข้ามพรมแดน
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เขียนโดย	คุณลลิลเทพ	ทรัพย์เมือง	

เรียบเรียงโดย	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	TMA	

	 อย่างไรก็ตาม	เรื่องของการสร้างมาตรฐาน	เจ้าของธุรกิจ

บางราย	ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร....	ก็ยังไม่ต้องกังวลใจไป	เพราะใน

ทุกธุรกิจจะมีมาตรฐานกลาง	 ส�าหรับน�าไปปฏิบัติอยู่แล้วเพียงแต่ 

ผู้บริหารจะต้องใส่ใจ	เรียนรู้	หาข้อมูล	และน�าไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ

ของตัวเอง	 ซึ่งข้อมูลพวกนี้สามารถหาได้จากกลุ่มสมาคมวิชาชีพ 

อย่างสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

หรืออย่างหน่วยงานข้าราชการที่เกี่ยวข้องส�านักงานมาตรฐาน

อุตสาหกรรม	(สมอ.)	เป็นต้น	

	 หรือมีอีกทางเลือกคือ	 การปฏิบัติตาม		ISO	ซึ่งถือเป็น

มาตรฐานกลาง	ที่รองรับโดยองค์การระหว่างประเทศ	อย่างองค์การ

ระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน	(International	Standards	

Organization)	ซึง่ทกุบรษิทัสามารถด�าเนนิการและยืน่ขอตรารบัรอง

ได้หากปฏิบัติอย่างถูกต้อง

	 มาถึงค�าถามส�าคัญ	แล้วธุรกิจ	เอสเอ็มอีมีความจ�าเป็นแค่

ไหนที่จะต้องมีมาตรฐาน	ตอบได้เลยว่ามีความจ�าเป็นมาก	โดยเฉพาะ

โลกในยุคการค้าขายข้ามพรมแดน	จะเห็นได้ว่า	 ในปัจจุบันโลกอยู่ใน

ยุคที่เรียกว่าการค้าเสรี	แต่มักจะมีการกีดกันทางการค้า	 อยู่เรื่อยๆ 

โดยส่วนใหญ่จะใช้ข้ออ้าง	 ในเรื่องของ	 “มาตรฐาน”	โดยส�าหรับ

ประเทศไทย	ที่เห็นชัดว่าก�าลังถูกเตะตัดขา	ก็เป็นเรื่องการใช้แรงงาน

ผิดกฎหมาย	อย่างอุตสาหกรรมประมง	หรือเรื่องมาตรฐานการบิน 

ซึง่ผูป้ระกอบการไทย	ไม่ยดึตามกตกิาสากล	ส่งผลให้ถกูกดีกนั	ไม่ให้

ท�าธุรกิจ	และไม่ยอมร่วมค้าขายด้วย	

	 หรือในกลุ่มสินค้าอาหาร	 ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่ไทยมีจุดแข็ง	 

ในฐานะครัวของโลก	ก็จ�าเป็นอย่างยิ่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน 

ทั้ง	 อย.	 หรือ	 ฮาลาล	กรณีส่งออกไปประเทศมุสลิม	 ซึ่งสิ่งเหล่านี	้ 

จะช่วยการันตีการค้าขายในตลาดต่างประเทศได้ดี

	 ประเดน็เรือ่งของการสร้างมาตรฐานให้กบัธรุกจิ	นบัเป็นจดุ

อ่อนของเอสเอ็มอีมาก	และไม่ได้ตระหนักถึงมากนัก	อย่างกรณีของ

การท�าบญัชใีห้เป็นไปตามมาตรฐาน	นีก่ส็�าคญั	เพราะการลงบญัชถีกู

ต้อง	จะสร้างผลดีในการเติบโตระยะยาว	และเห็นสภาพที่แท้จริงของ

ธุรกิจ

	 ฉะนัน้	อย่าเหน็มาตรฐานเป็นเรือ่งทีไ่กลตวั	และเป็นต้นทนุ

ทางธุรกิจ	 เพราะความจริงการสร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจ	 จะได้

ประโยชน์แฝงมากมายในหลายด้านๆ	และมันจะสะท้อนออกมาเป็น	

ยอดขายและผลก�าไรในระยะยาวต่อไป

01 06

02 07

03 08

04 09

05 10

ชวยยกระดับมาตรฐานสินคาและบร�การ

ชวยพัฒนาการผลิตในเชิงปร�มาณไดดีข�้น

เสร�มสรางลูกคาใหม และ 
รักษาฐานลูกคาเดิม

ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ของธุรกิจใหดีข�้น

ลดตนทุนและสรางกำไร

ชวยวางแผนการทำธุรกิจในระยะยาว

ชวยเพ�่มข�ดความสามารถในการแขงขัน

ชวยในการพัฒนานวัตกรรม

ชวยสงเสร�มการสงออกในกรณีคาขาย
กับคูคาตางประเทศ

ชวยเสร�มสรางการตลาด

การสรางมาตรฐานจะสงผลดีตอธุรกิจของคุณ 10 ประการ



 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ี(มจธ.) คดินอกกรอบ 

ก้าวไกลกว่างานสอนหนังสือ ผุดเมกะโปรเจกต์ บนอาคารเคเอกซ์ หรือ KX 

(Knowledge Exchange) อาคารมชีวีติแห่งใหม่ย่านใจกลางเมอืง ผนกึกำาลงั

นกัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ร่วมยกัษ์ใหญ่ภาคอตุสาหกรรม เพิม่ขดีความ

สามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอี กลุ ่มอาหาร กลุ ่มยานยนต์กลุ ่ม 

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มการแพทย์ แก้วิกฤตปัญหากับดักประเทศราย

ได้ปานกลาง

 ประเทศจะพัฒนาไปข้างหน้ามีความจำาเป็นจะต้องใช้ “ความรู้”  

เป็นเครือ่งมอืสำาคญัในทกุๆ ด้าน ท่ามกลางความกดดนัของสถาบนัอดุมศกึษาที่

ต้องเร่งผลิตบัณฑิตคุณภาพ สิ่งที่คาดไม่ถึงคือการมีสถาบันอุดมศึกษาคิด

นอกกรอบยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอย่างเอาจริง

เอาจัง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่ม SMEs  

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ีได้ดำาเนนิการก่อสร้าง

อาคารสูง 20 ชั้น บนถนนสาทร-กรุงธนบุรี ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS  

วงเวียนใหญ่ เรียกว่าอาคารเคเอกซ์ มีพื้นที่อาคารรวมประมาณ 28,000  

ตารางเมตร ซึ่งมีนโยบายที่จะพัฒนาอาคารเคเอกซ์เป็นศูนย์กลางในการนำา

ความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันการศึกษาที่เป็น 

เครือข่าย ตลอดจนสถาบันวิชาการพันธมิตรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 

ไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

นวัตกรรม และการจัดการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (New Entrepreneurs) 

ให้สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมได้โดยการจัดตั้งนวัตวณิชย์ (Innovative 

Startups) บนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ

มหาวิทยาลัย 

 ด�าเนินการก่อสร้างอาคารสูง 20 ชั้น บนถนนสาทร-กรุงธนบุรี ใกล้สถานี
รถไฟฟ้า  BTS วงเวยีนใหญ่  เรยีกว่าอาคารเคเอกซ์ มพีืน้ทีอ่าคารรวมประมาณ  28,000 
ตารางเมตร ซึ่งมีนโยบายที่จะพัฒนาอาคารเคเอกซ์เป็นศูนย์กลางในการน�าความรู้
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ และเป็น 
เครือข่าย ตลอดจนสถาบันวิชาการพันธมิตรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน



  ในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักกลุ่ม

ประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Country Trap - MIT) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของ 

การดำาเนนิงานร่วมกนั (Connectivity) ระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และภาคสถาบนั

การศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมุ่งเน้นการนำาเอาความรู้ที่มีและ 

ที่พัฒนาขึ้นมาใช้เพื่อเพิ่มสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันของ 

ภาคเอกชนภายใต้โครงสร้างพืน้ฐานและการสนบัสนนุของภาครฐัตามหลกัการ

สามเสาหลักเพื่อการพัฒนา (Triple Helix) ที่ได้สร้างความสำาเร็จมาแล้ว 

ในหลายๆ ประเทศ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก

ประเทศให้เกิดความเชื่อมโยงที่จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในวงกว้าง 

เกิดการขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจของประเทศอันส่งผลต่อสังคมและ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

 การจะทำาแบบนีส้ำาเรจ็ได้ แน่นอนว่าความสำาคญัอยูท่ีก่ารได้รบัความ

ร่วมมือจากภาคเอกชน เราต้องการยกสมรรถนะของเอสเอ็มอี ก่อนที่จะ

ตกผลึกเป็นเรื่องนี้เราเดินสายคุยกับผู้บริหารระดับสูง CEO ของ บริษัท

เอกชนนับสิบราย หลายต่อหลายรอบ พูดคุยกับศิษย์เก่าของเราหลายคน 

ซึ่งทุกคนต่างก็เห็นไปในทิศทางเดียวกัน ในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ

ที่อยากจะทำาประโยชน์เพื่อประเทศชาติ ในขณะที่เอสเอ็มอีในประเทศเรามี

มากมายเป็นแสนๆ ราย กลไกของเราคือต้องทำางานร่วมกับคนที่มี 

เป้าหมายเดียวกันคือต้องการเห็นเอสเอ็มอีดีขึ้น นั่นก็คือภาครัฐ เช่น 

กระทรวงอุตสาหกรรม สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(สสว.) และบริษัทใหญ่ๆ ก็ต้องการพัฒนาซัพพลายเชนของเขา คือ 

กลุ่มเอสเอ็มอีให้ป้อนสินค้าดีมีคุณภาพ ราคาถูกลงให้กับบริษัทก็จะทำาให้ 

เอสเอ็มอีมีกำาไรมากขึ้นด้วย ทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์และเกิดการพัฒนา 



ดงันัน้ มจธ.จะต้องร่วมมอืกบับรษิทัใหญ่ๆ ให้มาก และเข้าใจ

ว่านีค่อืประโยชน์ของประเทศชาต ิความร่วมมอือกีส่วนหนึง่

กค็อืภาครฐั ซึง่มหีน้าทีส่นบัสนนุเอสเอม็อใีห้แขง็แรง กลไก

ที่เราทำาขึ้นนี้รัฐต้องช่วยเหลือเราในเรื่องกิจกรรม เช่น 

ถ้าเอสเอม็อมีคีวามต้องการทีจ่ะพฒันาตวัเอง บางครัง้เขาก็

ต้องการผูเ้ชีย่วชาญ แต่ไม่มทีนุ ภาครฐัจะต้องเข้ามาช่วย 

อาจจะสัดส่วน 50:50 หรือ 70:30 ซึ่งปัจจุบันนี้มีทั้ง

สมาคมวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห ่ง

ประเทศไทย และ สสว.เข้ามาร่วมด้วย ส่วนภาคการศึกษา

อย่าง มจธ. มีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

ทั้งในและต่างประเทศอย่าง ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ออสเตรีย 

อิหร่าน เป็นต้น เข้ามาร่วมกันที่จะวิจัยพัฒนานำาความรู้มา

แลกเปลี่ยนกัน สิ่งเหล่านี้เป็น Knowledge Exchange 

ที่เราเน้นยำ้าเรื่องนี้มากและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำาไม มจธ. 

จึงต้องสร้างตึกเคเอกซ์ขึ้นมา ขณะเดียวกันก็ตั้งใจ

ออกแบบให้อาคารนี้มีบรรยากาศที่เอื้อให้เราทุกภาคส่วน

สามารถทำาภารกิจเพื่อชาติบ้านเมืองให้ได้เต็มความสามารถ

ที่สุด”



รายละเอียดในการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำาภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 

โทรศัพท์ 02-4709296 เว็ปไซต์: www.kxchanges.com Facebook: kxkmutt

รูปแบบการด�าเนินงานของอาคารเคเอกซ์

เคเอกซ์ อาคารมีชีวิต
โดยอาคารเคเอกซ์ได้รบัการออกแบบให้มลีกัษณะเชือ่มโยง

และสอดประสานกนั (Open Collaboration) ระหว่างพืน้ที่

แต ่ละส ่วน ตามแนวคิด Interlocking in Space  

ซึ่งกิจกรรมภายในอาคารเคเอกซ์มีเป้าหมายเพื่อนำาความรู้

และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์โดย 

ภาคอุตสาหกรรมและสร้างเสริมขีดความสามารถทางการ

แข่งขนัของภาคอตุสาหกรรม โดยเฉพาะกจิการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(Knowledge exchange) ระหว่างประชาคมจากภาค 

การศึกษา ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม ในลักษณะ

พันธมิตรอุตสาหกรรม (Industry cluster) นอกจากนี้

ยังมีพื้นที่สำาหรับบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup 

companies) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศไปสูเ่ศรษฐกจิฐานนวตักรรม รวมถงึ Design hub 

ซึ่งมีบริษัทออกแบบชั้นนำาระดับโลก เพื่อสนับสนุนและให้

บริการด้านการออกแบบแก่ภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้ง

พื้นที่สำาหรับเหล่า X-Maker เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานและ

นวัตกรรมใหม่ๆ
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The Effects of New Generations and  ICT  Revolution
แรงเหวี่ยงของคนรุ่นใหม่ กับวิวัฒนาการเทคโนโลยี
ท่ามกลางการเตบิโตอย่างไม่หยดุยัง้ของเทคโนโลย ีไอซทีถีกูหลอมรวมเข้ามาเป็นส่วนส�าคญัของการด�าเนนิธรุกจิ 

 TMA	ร่วมมือกับ	3	องค์กรหลัก	 ได้แก่	 ศูนย์เทคโนโลยี 

อเิลกทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ	(NECTEC)	เขตอตุสาหกรรม

ซอฟต์แวร์ประเทศไทย	(Software	Park	Thailand)	 และวิทยาลัย

นวตักรรม	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	(CITU)	จดังานสมัมนา	Thailand	

ICT	Management	Forum	2016	น�าเสนอแนวโน้มทางด้านเทคโนโลยี

ที่มีบทบาทส�าคัญในการท�าธุรกิจสมัยใหม่	พร้อมมุมมองจากบรรดา

ธุรกิจดาวรุ่ง	 “สตาร์ทอัพ”	ที่ผลัดเวียนกันมาบอกเล่าผลกระทบและ

ความเสี่ยงของผู้ประกอบการยุคใหม่ที่อยากมีกิจการเป็นของตัวเอง

 คุณวิสิฐ ตันติสุนทร	ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง

ประเทศไทย	(TMA)	เล่าว่า	งานสมัมนานีมุ้ง่เน้นการให้แนวคดิเกีย่วกบั

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สร้างความ

เข้าใจถึงแนวทางการบริหารจัดการหน่วยงานไอซีที	 เพื่อสนับสนุน

ศักยภาพด้านการแข่งขันขององค์กรในอนาคต		รวมถึงพัฒนากรอบ

ความคดิของผูป้ระกอบการรุน่ใหม่	ทีต้่องการท�าธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบั

ไอซีทีในยุคนี้

	 “กลุ่มนักธุรกิจหน้าใหม่	 มีความคิดที่แตกต่างจากลูกจ้าง

ทัว่ไป	พวกเขามคีวามแตกต่างด้านทกัษะ	และมคีวามสามารถในแบบ

ตัวเอง	อย่างไรก็ดี	 แม้เทคโนโลยีจะพัฒนาก้าวไกลเพียงไร	แต่หาก

ไม่มบีคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ	เข้ามาบรหิารจดัการ	เทคโนโลยี

ก็ไม่มีประโยชน	์ในขณะเดียวกัน	หากองค์กรไม่ขานรับเทคโนโลยีเข้า

มาประยุกต์ใช้	องค์กรก็จะไม่สามารถแข่งขันบนโลกธุรกิจนี้ได้”

แนวโน้มไอซีทีกับบริบทองค์กร

 ดร.ภมูพิร ธรรมสถติย์เดช	ผูช่้วยคณบด	ีฝ่ายสือ่สารองค์กร	

วิทยาลัยการจัดการ	มหาวิทยาลัยมหิดล	บรรยายในหัวข้อเรื่อง	ICT	

Trend	and	Future	Movement	in	Corporate	Context	ว่า	คนรุ่น

ใหม่เริม่เก่งขึน้	มศีกัยภาพดขีึน้	แต่มมุมองการปรบัตวัให้เข้ากบัสภาพ

แวดล้อมยังไม่แข็งแรงพอ	ท่ามกลางการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งของ

เทคโนโลยี	 ไอซีทีถูกหลอมรวมเข้ามาเป็นส่วนส�าคัญของการด�าเนิน

ธุรกิจ	ดังนั้น	ความสามารถของคนในยุคนี้	จะต้องมีความโดดเด่นใน	

3	ทักษะคือ	ทักษะการคิด	ทักษะดิจิตอล	และทักษะผู้ประกอบการ

		 “คนต้องใส่ใจให้มากขึ้นในชุดทักษะใหม่นี้	 ไม่ว่าจะท�างาน

ทางด้านไอทีหรือไม่ก็ตาม	ขณะที่องค์กรเองก็จะต้องฝึกฝนคนให้มี

ความเป็นผู้ประกอบการในองค์กร	 สร้างบรรยากาศที่เอื้อกับการ

ท�างาน	สร้างคนให้ร่วมส�าเร็จ	ร่วมคิด	ร่วมทุกข	์ไปกับองค์กรด้วยกัน	

วันนี้ธุรกิจไอทีคนส�าคัญที่สุด	ไม่ใช่อุปกรณ์ไอที”

แม้เทคโนโลยีจะพัฒนาก้าวไกลเพียงไร แต่หากไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาบริหารจัดการ เทคโนโลยีก็ไม่มีประโยชน์  
ในขณะเดียวกัน หากองค์กรไม่ขานรับเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ องค์กรก็จะไม่สามารถแข่งขันบนโลกธุรกิจนี้ได้ - คุณวิสิฐ ตันติสุนทร



33

Management Trend

10 อันดับกลยุทธ์องค์กร

 คุณซูบาโต บาซู	(Subrato	Basu)	รองประธานฝ่ายวิจัย	ประจ�าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	บริษัท	การ์ตเนอร์	ที่ปรึกษาด้าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม	บรรยายในหัวข้อเรื่อง	Global	Trend	&	ICT	Business	ว่า	กลยุทธ์เด่น	10	อันดับที่มีความส�าคัญกับ

องค์กรในยุคดิจิตอล	ได้แก่

	 1.	ปี	2018	การท�าธุรกรรมจะอนุมัติผ่านเครื่องจักรกลมากขึ้น

	 2.	 ในปีเดียวกันจะมีการขออนุมัติมากถึง	6	พันล้านรายการจากเครื่องจักรกล	

	 3.	ปี	2020	จะมีซอฟต์แวร์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์	เข้าไปมีบทบาทส�าคัญในกระแสเศรษฐกิจ	

	 4.		ปี	2018	คนท�างานไม่น้อยกว่า	3	ล้านคนจะมเีจ้านายเป็นจกัรกล	

	 5.		ปี	2018	ดิจิตอลจะเข้าไปมีบทบาทในการดูแลอาคารส�านักงานอัจฉริยะมากขึ้น

	 6.	ปี	2018	บริษัทที่โตเร็วจะมีเครื่องจักรท�างานมากกว่าพนักงาน	  

	 7.	รหัสผ่านจะไม่มีความส�าคัญ	เท่ากับการจดจ�าใบหน้าและน�้าเสียงของคนที่กลายมาเป็นลายเซ็นดิจิตอล	

	 8.		ปี	2018	พนักงาน	2	ล้านคนจะสวมใส่อุปกรณ์ที่บ่งบอกสุขภาพ	และเป็นหนึ่งในสวัสดิการจ้างงาน	

	 9.		ปี	2020	จักรกลจะเข้ามาประเมินผลิตภาพของแรงงานมากขึ้น	และ

	 10.	ปี	2020	ความผดิพลาดในระบบรกัษาความปลอดภยับนคราวด์จะมาจากลูกค้า
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ฝึกคนรุ่นใหม่ให้คิดสร้างสรรค์
Ideation Through Embracing New Generation Creative Ideas

 คุณโฆษิต สุขสิงห์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง	บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)	และ

กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	โลจิสติก	จ�ากัด	กล่าวว่า	กลุ่มธุรกิจไทยเบฟเวอเรจเป็นองค์กรใหญ	่ค่าเฉลี่ยของอายุ

คนท�างานจงึสงูมาก		หลายปมีานีด้า้นการขยายตวัของธรุกจิท�าใหบ้รษิัทมกีลุม่คนรุน่ใหมเ่ขา้มาเสรมิทพัมากขึน้	บรษิัทจงึออกแบบ

สภาพแวดลอ้มในการท�างาน	และสง่เสรมิใหค้นไดท้�างานอยา่งเตม็ศกัยภาพ	เพือ่บม่เพาะความคดิใหม่ๆ 	ทีช่ว่ยสรา้งแรงผลกัดนัให้

ธุรกิจ

 คณุธรรศพลฐ ์แบเลเวล็ด ์ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร	

บริษัท	 ไทยแอร์เอเชีย	จ�ากัด	กล่าวว่า	แอร์เอเชียเป็นองค์กร

ใหม	่มีอายุองค์กร	13	ปี	มีพนักงาน	5,000	คน	อายุคนท�างาน

เฉลีย่	30	ปตีน้ๆ	บรษิัทมปีญัหากบัการรบัคนเขา้มาท�างานคอ่น

ขา้งมาก	เพราะการจบการศกึษากบัระดบัดกีร	ีไมส่อดคลอ้งกนั	

ถือเป็นเรื่องน่ากังวลในแง่ของความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ

	 แนวทางการแกป้ญัหาของแอรเ์อเชยี	เพือ่หาคนที่ใช	่

ตามเป้าหมาย	We	want	to	fly	the	real	one,	the	real	view	

คือ	การเลื่อนทดลองงานจาก	3	เดือน	เป็น	3-6	เดือน	และให้

สวัสดิการที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงินอย่างจุใจ	 เพื่อดึงดูดคนมี

ศักยภาพเข้ามาท�างาน

		 “เราเปิดโอกาสให้คนท�างานมีอิสระเต็มที่	 ได้ปล่อย

ของ	ปล่อยความคิดสร้างสรรค์	 ซึ่งท่ามกลางไอเดียที่หลาก

หลาย	บางครั้งก็ไม่ใช	่แต่เราก็ปล่อยให้ท�า	ให้ล้มเหลวบ้าง	ถ้า

ความเสียหายไม่ได้มากมายนัก”
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 คุณชิตพล มั่งพร้อม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง	บริษัท	แสนรู้	จ�ากัด	(ประเทศอังกฤษ)	ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ

การวิเคราะห์ฐานข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค	กล่าวว่า	แสนรู้เป็นธุรกิจของคนรุ่นใหม่	อายุน้อย	ค่าเฉลี่ยคนท�างาน	มีอายุเพียง	20	ป	ี

ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ก�าลังมีความฝัน	จึงเป็นที่มาของการสร้างคนภายใต้แนวคิด	“Fun	drive	ฝัน”

		 “หน้าทีข่องซอีโีอคอืพาองค์กรไปข้างหน้า	หาว่าเป้าหมายคอือะไร	หาโอกาสทางธรุกจิ	มองปัญหา	และสร้างกระบวนการ

แก้ปัญหา	เพือ่ให้เกดิงาน	เกดิเงนิ	และเกดิความรู	้ถ้าเราอยากมคีวามสขุ	เราต้องแก้ปัญหา	และสร้างความส�าเรจ็ร่วมกนัทัง้องค์กร”

สตาร์ทอัพเกิดง่ายรอดยาก

 คณุณฐัวฒุ ิพงึเจรญิพงศ ์ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

และผู้ก่อตั้ง	บริษัท	อุ๊คบี	จ�ากัด	ผู้บริหารแอพร้านหนังสือในรูป

แบบดิจิทัล	บรรยายในหัวข้อเรื่อง	Rocket	Movement	of	New	

Venture	(Who	are	they)	–	Inescapable	Waves	กล่าวว่า	

วงจรชีวิตธุรกิจสตาร์ทอัพ	จะมีความเสี่ยงภายใน	3	ปีว่าเจ๊งได้

ทุกเมื่อ	ถ้าอยู่รอดได้	5	ปี	ถึงไม่ตายก็จะไม่โต	และมีเพียง	2	

บริษัทเท่านั้นที่มีโอกาสใหญ่ขึ้นมา	ดังนั้นหนึ่งในวิธีการลงทุน

เพื่อป้องกันความเสี่ยงก็คือ	 การดึงเอาธุรกิจเงินร่วมลงทุน	

(Venture	Capital)	มาเป็นไม้ค้�ายันธุรกิจ

	 อุ๊คบีเริ่มต้นธุรกิจจากพนักงานเพียง	5	คน	ปัจจุบัน

มีคนอยู่ในความดูแล	300	คน	มีรายได	้100%	มาจากจอเล็กๆ	

ของสมาร์ทโฟน	และโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทุกนาที	ท�าให้

โลกไมเ่คยเหมอืนเดมิในทกุๆ	วนั	เปา้หมายของอุค๊บจีงึใหญก่วา่

การเปน็เพยีงแอพรา้นหนงัสอื	ทีส่รา้งรายไดใ้หเ้พยีงหลกัรอ้ยลา้น	แตก่ารกา้วขา้มไปหามมุมองใหม่ๆ 	จะสามารถผลกัดนัธรุกจิให้

เติบโตได้ในหลักพันล้าน	ส�าหรับเขาแล้วธุรกิจสตาร์ทอัพคือการรวมตัวของคนกลุ่มหนึ่งที่ท�าอะไรบ้าๆ	บอๆ	มีโอกาสความส�าเร็จ

และความเสี่ยงพอๆ	กัน	แต่คนกลุ่มนี้ก็มักหาโอกาสให้ตัวเองได้เสมอ
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เปลี่ยนเพื่อให้ก้าวทันกระแส
Panel Discussion: Strategic ICT Management Revolution – New Process to Drive New Generation

 คณุก�าพล ศรธนะรตัน ์ผูอ้�านวยการฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย	์(กลต.)	กลา่ววา่	กระแสความแรงของฟนิเทค	(การประยกุตเ์ทคโนโลยดีจิทิลัเขา้สูก่ารท�าธรุกจิ	และธรุกรรม

ทางการเงิน	เป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน)	ท�าให้	กลต.	หันมาให้ความส�าคัญมากขึ้นในฐานะผู้คุม

กฎ	ที่ต้องดูแล	ส่งเสริม	และเฝ้าระวังบทบาทของเทคโนโลยีที่มากระทบกับผู้ถือหุ้น

 คุณธนิษฐา วัฒนศักดากุล	 รองประธานฝ่ายการ

บริหารจัดการกลยุทธ์นวัตกรรม	ธนาคารไทยพาณิชย์	 จ�ากัด	

(มหาชน)	 กล่าวว่า	 การเติบโตของแนวคิดฟินเทค	 กระทบ

กับธุรกิจของธนาคารโดยตรง	 เอสซีบีจึงเปลี่ยนแนวทางการ

ด�าเนนิธรุกรรม	มารองรบัอตุสาหกรรมทางการเงนิ	(Financial	

Industry)	 มากขึ้น	 และตั้งทีมนวัตกรรมเพื่อท�างานร่วมกับ 

บรรดาสตาร์อัพ		เป้าหมายเพื่อสร้างความส�าเร็จร่วมกัน

		 “การแขง่ขนัของแบงกร์นุแรงและมาเรือ่ยๆ	เราตอ้ง

สร้างของให้ทันคู่แข่ง	การสร้างคนต้องใช้เวลา	ต้องกล้าที่จะ

เปลี่ยน	และให้โอกาสคนได้ท�างานที่ท้าทาย”

 คณุไผท ผดงุถิน่	Evangelist	(ผูเ้ผยแพร่)	Buik.com	

กล่าวว่า	การขับเคลื่อนทางเทคโนโลยี	มีผลท�าให้ธุรกิจอยู่เฉย

ไม่ได้	ทุกวันนี้รูปแบบธุรกิจเปลี่ยนตัวเองไปมาก	จากที่เคยอยู่

โดดๆ	ก็ฝังตัวเข้าไปกับธุรกิจ	(business	internet)	ขณะที่คน

ท�างานเองก็ต้องเปลี่ยนชุดความคิด	 เพื่อให้ทันกับกระแสการ

เปลี่ยนแปลง
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เรียบเรียงจากงานสัมมนา	Thailand	ICT	Management	Forum	2016	
“The	Effects	of	New	Generations	and	ICT	Revolution:	Reshaping	the	Future”	

จัดโดย	TMA	วันอังคารที	่24	พฤษภาคม	2559	ณ	คริสตัล	ฮอลล	์
โรงแรมพลาซ่าแอทธิน	ีรอยัล	เมอริเดียน	กรุงเทพฯ

	 “ของฟรีเปลี่ยนโลกมาแล้วหลายครั้ง	เหมือนกรณีที่แอพไลน์ที่มีอายุเพียง	5	ปี	แต่ให้ทุกอย่างฟรีจนเราลืม	sms	เพราะ

ไลน์เข้ามาสร้างนิสัยใหม่ให้กับเรา	ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง	เราต้องการอะไรที่มันดูบ้าๆ	แต่เป็นไปได้	คนต้องการแอพที่อยู่ใน

ความต้องการจรงิๆ	ไม่ใช่แอพอะไรกไ็ด้	ทีส่กัแต่ว่าม	ีแต่ไม่เคยได้ใช้	ถ้าเราสร้างแอพให้อยูใ่นความต้องการได้	เหมอืนกบัทีไ่ลน์ท�า	

เราก็จะกลายเป็นธุรกิจแถวหน้าที่ผู้บริโภคตอบรับ”

สร้างเถ้าแก่ในร่างพนักงาน
Panel Discussion: Building Entrepreneurial Mindset – the Way to Survive

 ดร.ศรีหทัย พราหมมณี	 หัวหน้ากลุ่ม	 เอไอเอส	

เดอะ	สตาร์ทอัพ	บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	

(มหาชน)	กล่าวว่า	 จากการคาดการณ์ว่าภายใน	5	ปีจากนี้	

โลกธุรกิจจะกลายร่างเป็นดิจิตอลโดยสมบูรณ์แบบ	ดังนั้น 

ส่ิงท่ีเอไอเอสเร่งวางรากฐานวันน้ีคือ	การสร้างคนให้มีวุฒิภาวะ

ความเป็นเถ้าแก่ในร่างของพนักงาน	ฝึกคนให้มีชุดความคิด

ที่พร้อมจะท�างานกับเพื่อนร่วมงาน	และคู่ค้า	 เพื่อช่วยกันขับ

เคลื่อนองค์กรในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล	(digital	economy)

 คุณสรรเสริญ สมัยสุต	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้าน

การพาณชิย	์บรษิัท	แอสเซนด	์กรุป๊	จ�ากดั	และ	ผูจ้ดัการทัว่ไป	

บริษัท	เอ้ก	ดิจิทัล	จ�ากัด	กล่าวว่า	แอสเซนด	์กรุ๊ปเป็นกลุ่ม

ธุรกิจดิจิตอลที่แยกตัวออกมาจากกิจการทรู	 เทเลคอม	 เพื่อ

สร้างการเติบโตเฉพาะทางในยุคที่ดิจิตอลก�าลังก้าวกระโดด	

ปัจจุบันบริษัทเติบโตเร็วกว่าศักยภาพของคน	ดังนั้น	หน้าที่

ผู้น�าจึงต้องเร่งสร้างคน	ด้วยการรับคนที่เก่งกว่าเจ้านาย	เอา

มาช่วยกันการสร้างวัฒนธรรมร่วมแห่งความส�าเร็จ	 และถึง

แมว้า่ความส�าเรจ็ไม่ใชข่องงา่ย	แตค่วามตัง้ใจจรงิและไมย่อม

แพ	้สักวันหนึ่งทั้งคนและองค์กรก็จะส�าเร็จไปด้วยกัน

	 “การสรา้งความส�าเรจ็	ในหลายครัง้เราไมส่ามารถ

ส�าเร็จได้โดยล�าพัง	แต่ต้องช่วยกัน	คนเรามี	3	จุดคือ	1.	จุด

แข็ง	ที่ท�าให้ส�าเร็จ	2.	จุดอ่อน	ซึ่งถ้าไม่ใช่จุดตายก็อย่าได้ไป

แคร์	และ	3.	จุดมาตรฐานทั่วไป	อาจส�าเร็จหรือไม่ส�าเร็จเท่า

คนอื่น”

 คุณภัทราวุธ ซื่อสัตยาศิลป์	 ผู้ร่วมก่อตั้ง	 และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี	 เว็บไซต์	วงในดอท

คอม	กลา่ววา่	วงในเปน็เวบ็ไซตน์อ้งใหมท่ีม่อีาย	ุ6	ขวบป	ีเปน็

ธุรกิจของเจนวาย	ที่ชอบคิดชอบฝัน	บริษัทมองว่าคนท�างาน

มีหลายประเภทเหมือนสวนสัตว์	 หน้าที่ผู้น�าจึงต้องให้อิสระ

ทางความคิด	 เพื่อให้แต่ละคนได้มีโอกาสสร้างสรรค์เนื้อหา

ที่แปลกและแตกต่างในแนวทางของตัวเอง	 และอยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุขเหมือนสวนสัตว์	ที่ให้ความเพลิดเพลินกับนัก

ท่องเที่ยว



 “เครอืข่ายอนาคตไทย” เกดิขึน้จากความร่วมมอืของ 6 องค์กรหลกั ประกอบด้วย ส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตร ีกรมประชาสมัพนัธ์ 
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) สภาหอการค้าไทย และมลูนธิมิัน่พฒันา  มเีป้าหมาย
หลักคือการสื่อสารและรณรงค์เพื่อปลุกจิตส�านกึของพี่น้องชาวไทย ผ่านการด�าเนนิโครงการรณรงค์ภายใต้แนวคิด “อย่าให้ใครว่าไทย” ที่จะ 
ช่วยกระตุ้น สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วไปได้ตระหนกัถึงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองและสังคม น�าไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
พฤติกรรมที่เป็นเชิงบวกซึ่งส่งผลกระทบในทางที่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของประเทศ นอกจากนัน้ เครือข่ายอนาคตไทย
ยังมุ่งหวังที่จะสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นต่อภาคส่วนต่างๆ ในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าวอีกด้วย

เป็นเวลาเกือบ 1 ปี ตั้งแต่เริ่มเปิดตัวเครือข่ายอนาคตไทย เมื่อสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา จากจุดเริ่มต้นเพียง 6 องค์กรหลัก  แต่ด้วยการ
สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องและกว้างขวางของโครงการอย่าให้ใครว่าไทย ผ่านการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและให้ความรู้กับกลุ่มนิสิตนกัศึกษาทั่วประเทศ  
กิจกรรมแฟลชม็อบในพื้นที่สาธารณะ  รวมถึงภาพยนตร์โฆษณาต่างๆ  ที่สามารถสร้างกระแสได้อย่างต่อเนื่อง ท�าให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ต่างให้
ความสนใจและเข้าร่วมเครือข่าย เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการไปด้วยกัน จนปัจจุบันเครือข่ายอนาคตไทย มีองค์กรเข้าร่วมเป็นภาคีถึง 104 องค์กร
ด้วยกัน



การขับเคลื่อนโครงการ  “อย่าให้ใครว่าไทย” ของภาคีต่างๆ  
ที่เข้าร่วมเครือข่ายนัน้  เกิดจากการตระหนกัถึงปัญหาในเรื่องทัศนคติ 
และพฤติกรรมของคนไทยที่เปลี่ยนไปในทางลบ หลายองค์กรมองว่า 
หากเรายังปล่อยให้เรื่องพวกนี้แพร่กระจายไปในสังคม แล้วอนาคตของ
ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร ด้วยเหตนุีก้ารประสานพลงัของภาคเีครอืข่าย
จงึเกดิขึน้  ซึง่แต่ละองค์กรทีเ่ข้าร่วมจะขบัเคลือ่นโครงการภายใต้แนวคดิ 
“อย่าให้ใครว่าไทย” ในประเด็นต่างๆ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร 
ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพขององค์กรที่แตกต่างกันออกไป โดยอยู่
ภายใต้ 4 แกนหลัก ส�าคัญคือ  ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ขี้โกง ไม่มักง่าย  และไม่
ขาดสติ โดยเริ่มรณรงค์จากภายในองค์กรของตนเองไปจนถึงชุมชน
ภายนอก เช่น
 ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากัด (มหาชน) หนึง่ในภาคเครือข่าย
ซึ่งขับเคลื่อนโครงการภายใต้แนวคิด “อย่าให้ใครว่าไทยไม่ออม” เพื่อ
สร้างนิสัยการออมและแก้ปัญหาความฟุ้งเฟ้อ อีกทั้ง ชมรม CSR 
สมาคมธนาคารไทย ซึง่ประกอบด้วยสมาชกิธนาคาร 15 แห่ง ซึง่มสีาขา
กว่า 7,000 สาขาทั่วประเทศ ก็ร่วมรณรงค์ให้คนไทยไม่ฟุ้งเฟ้อโดยการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คลิปผ่านระบบอินทราเนต็ และสื่อภายในของ
แต่ละธนาคาร รวมทั้งใช้เครื่องเอทีเอ็มเป็นสื่อ 

บรษิทั การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน) ในฐานะสายการบนิแห่ง
ชาติ ซึ่งท�าหน้าที่ตัวแทนเผยแพร่เอกลักษณ์ไทย ร่วมรณรงค์ในด้าน
วัฒนธรรม โดยใช้ค�าขวัญ “อย่าให้ใครว่าไทยไม่มีเสน่ห์ไทย”มุ่งเสริม
สร้างเสน่ห์ไทยที่ส�าคัญ ได้แก่ รอยยิ้ม การไหว้ การกล่าวค�า “สวัสดี” 
“ขอโทษ” และ “ขอบคุณ” 

บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน) จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ “อย่า
ให้ใครว่าไทยหเูบา”รณรงค์ให้คนไทยปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการรบัข้อมลู
ข่าวสารโดยไม่ได้ไตร่ตรองหามูลความจริงและที่มาที่น่าเชื่อถือของ
ข่าวสารนัน้ โดยจัดท�าเป็นคลิปโฆษณาเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อภายใน
บริษัทฯ และสื่อออนไลน์ 

บริษัท น�้าตาลมิตรผล จ�ากัด  จัดโครงการรณรงค์ภายใน
องค์กรด้วยแนวคิด “อย่าให้ใครว่าคนมิตรผลฟุ้งเฟ้อ” โดยมีการส�ารวจ
และแก้ปัญหาหนี้สินให้กับพนกังานของบริษัท 

บริษัท อาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิง่ กรุ๊ป) ภาคีเครือข่ายที่มี
ทนุทางศกัยภาพและความเชีย่วชาญเฉพาะในการสร้างกระบวนการเรยีน
รู้ เพื่อพัฒนาเด็ก พ่อแม่ และครอบครัวไทย ได้จัดท�าแคมเปญ “อย่าให้
ใครว่าไทย เลี้ยงลูกไม่เป็น”สนับสนนุ พ่อแม่-ครู ให้ใช้เครื่องมือการ
พัฒนาทักษะสมองที่เรียกว่า “อีเอ็ฟ” (Executive Functions) เป็น
เครื่องมือสร้างคนรุ่นใหม่ ให้ปลอดนิสัยไม่พึงประสงค์ โกง-ฟุ้งเฟ้อ-มัก
ง่าย-ขาดสติ 

นอกจากนี้ ในปี  2559  เครือข่ายอนาคตไทยตั้งเป้าในการ
ขยายผลไปยงัภมูภิาคต่างๆ ทัว่ประเทศอกีด้วย เริม่จากจงัหวดัขอนแก่น
ตอบรบัความร่วมมอืโดยการลงนามข้อตกลงเข้าร่วมเครอืข่ายอนาคตไทย
พร้อมผลักดันให้ภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นระดับเทศบาลไป
จนเครอืข่ายภาคธรุกจิในจงัหวดัเริม่เดนิหน้ารณรงค์  ..เชือ่ว่าปีนีเ้ราอาจ
จะได้เหน็การเปลีย่นแปลงครัง้ส�าคญัของขอนแก่นกเ็ป็นได้ ล่าสดุ จงัหวดั
สงขลาได้ร่วมแถลงข่าวแนวทางในการเข้าร่วมเป็นเครอืข่ายอนาคตไทย 
และจัดเวทีเสวนา อย่าให้ใครว่าไทย ตอน คิดดีมีตังค์ ณ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ซึ่งหวังว่าเราจะได้เห็นการเติบโต
ของเครือข่ายไปในภูมิภาคอื่นๆ ต่อไปเช่นกัน

เครือข่ายอนาคตไทยยังยินดีเปิดรับองค์กรที่มีความสนใจเข้า
ร่วมเป็นเครือข่าย  เพื่อร่วมพลังในการส่งเสริมและผลักดันให้ประชาชน
ไทยมีพฤติกรรมเชิงบวก ที่ส่งผลให้สังคมเกิดความสุขและความยั่งยืน  
ติดตามข้อมูลและความคืบหน้าของโครงการอย่าให้ใครว่าไทยและเครือ
ข่ายอนาคตไทยได้ที่ www.tsdf.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่ม
เติมติดต่อ มูลนธิิมั่นพัฒนา  โทรศัพท์ 02-787-7953 โทรสาร 02-
787-7958 หรือ E-mail: contact@tsdf.or.th
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 Annual General Meeting 2016

	 TMA	จดังานการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2016	รายงานผลการด�าเนนิงานต่างๆในปีทีผ่่านมา	และ	เปิดเวทแีสดง

ปาฐกถาในหวัข้อ	“Thailand:	The	Competitive	Future”	ซึง่ได้รบัเกยีรตจิาก	ดร.ปรเมธ	ีวมิลศริ	ิเลขาธกิารคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิเป็นผู้บรรยายและเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

	 TMA	 มุ ่งมั่นพัฒนาผู ้น�าอย่างต่อเนื่อง	 เปิด

หลกัสตูร	Certificate	of	Supervisor	(COS)	ให้กบัผูบ้รหิาร

บรษิทั	บางจากปิโตรเลยีม	จ�ากดั	(มหาชน)	ระดบั	Supervisor	

เพิ่มทักษะความคิดและการปรับตัวในสภาพแวดล้อมทาง

ธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา	รวมถงึเสรมิสร้างความ

รู้ความสามารถในการบริหารจัดการความรู้ทางธุรกิจใน

ระดับผู้บริหาร	อันเป็นกุญแจหลักส�าคัญที่จะสร้างความ

ส�าเร็จทางธุรกิจ	ผ่านกิจกรรมต่างทั้งภายในและภายนอก

ห้องเรยีน	ร่วมถงึการแบ่งปันเกีย่วกบัการบรหิารจดัการจาก

องค์กรชั้นน�า	 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็น

อย่างดีจากผู้เข้าร่วมในครั้งนี้

 Certificate of Supervisor – Bangchak 

  Leadership Communication session 4

	 TMA	ร่วมมือกับสถาบัน	Berkeley	Executive	Coaching	

Institute	จัดคลาสพิเศษส�าหรับผู้บริหารระดับสูง	ภายใต้หลักสูตร	

Leadership	Communication	ทีน่�าศาสตร์และศลิป์จากการแสดงละคร

เวทีมาใช้เป็นพื้นฐานในการสื่อสาร	ถ่ายทอดออกมาในแบบของตัวเอง	

อาศัยความเชื่อใจซึ่งกันและกัน	 เน้นการใช้ความคิด	 ทักษะด้านการ

แสดงออกทั้งเรื่องของน�้าเสียง	ลักษณะสีหน้า	ท่าทาง	การใช้ภาษามือ	

ฯลฯ	ซึง่ได้รบัเกยีรตจิาก	คณุดอย	จรรย์ศภุรนิทร์	กรรมการผูจ้ดัการ

และผูร่้วมก่อตัง้	สถาบนั	เบร์ิกลย์ี	เอก็เซก็ควิทฟีโค้ชชงิ	เป็นผูถ่้ายทอด	

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือและความชื่นชอบจากผู้น�าองค์กร 

ชั้นน�าเข้าร่วมกิจกรรมนี้อีกด้วย
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	 TMA	พันธมิตรและสมาชิก	 ATD	 น�าผู ้บริหารจาก

ประเทศไทยเข้าร่วมงานประชุมที่ใหญ่ที่สุดในสาขาฝึกอบรมและ

พัฒนา	ATD	2016	International	Conference	&	Exposition”	

ณ	Denver,	 CO,	 USA	 ซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจ�าทุกปี	

นอกจากนี้หลังจากเข้าสัมมนาใหญ่	 TMA	 ได้จัดช่วงเวลาพิเศษ

ส�าหรับผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น	 	 แนวทางที่

สามารถน�ากลับไปขยายผล	 เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้

เป็นผู้ที่มีประสิทธิผล	รวมถึงการใช้งบประมาณลงทุนด้านพัฒนา

บุคลากร	น�าไปสู่ผลลัพธ์ของการพัฒนาที่คาดหวัง		โดยงานนี้มีผู้

บริหารให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า	70	ประเทศทั่วโลก	และผู้

เข้าเยี่ยมชมงานอีกกว่าหมื่นคน

 ATD 2016 International Conference & Exposition

 A Night Out with CEOs 

	 คุณสุพัตรา	เป้าเปี่ยมทรัพย	์ประธานกรรมการบริหาร	กลุ่มบริษัทยูนิลิเวอร์	ประเทศไทย	คุณฮาราลด์	ลิงค์	ประธาน	

กลุ่มบริษัท	บีกริม	คุณธีรพงศ	์จันศิร	ิประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	คุณสมชัย	เลิศสุทธิวงค์	

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	บรษิทั	แอดวานซ์	อนิโฟร์	เซอร์วสิ	จ�ากดั	(มหาชน)		4	CEOs	ชัน้น�าของประเทศให้เกยีรตเิข้าร่วมกจิกรรม	

A	Night	Out	with	CEOs	บอกเล่าเรือ่งราวเส้นทางสูค่วามส�าเรจ็และแบ่งปันประสบการณ์เชงิลกึอย่างเป็นกนัเอง				ซึง่กจิกรรม

ดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที	่7	โดยกลุ่ม	Corporate	Performance	Management	Group,	TMA	(TMA	–	CPMG)
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Member

ขอต้อนรับสมาชิกระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2559

ขนาดขององค์กร (จำานวนพนักงาน)

Number of Employees                                                         

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

อัตราค่าสมาชิกรายปี (บาท) 

(หมดอายุ 31 ธ.ค. 2559)

อัตราค่าสมาชิกแรกเข้า 

(สำาหรับสมาชิกใหม่) Entrance Fee

1-100 คน / บริษัท 2,500 บาท

1,000 บาท

(ยกเว้นค่าแรกเข้า 

เมื่อสมัครผ่านระบบออนไลน์)

101-200 คน / บริษัท 3,500 บาท

201-500 คน / บริษัท 5,000 บาท

501 คนขึ้นไป / บริษัท 7,000 บาท

ประเภทสมาชิกแบบบุคคล

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

อัตราค่าสมาชิก รายปี (บาท) 
อัตราค่าสมาชิกแรกเข้า 

(สำาหรับสมาชิกใหม่) Entrance Fee

ผู้มีประสบการณ์การทำางาน 1,000 บาท
500 บาท (ยกเว้นค่าแรกเข้า

เมื่อสมัครผ่านระบบออนไลน์)นิสิต/นักศึกษา 700 บาท

อัตราค่าบำารุงสมาชิกรายปี

สมาชิกประเภทบุคคล	(Ordinary	Member)

สมาชิกประเภทสถาบัน	(Corporate	Member)

adidas	(Thailand)	Co.,	Ltd	

Boyden	Associates	Thailand

Forbest	Properties	Company	Limited	

Hong	Kong	Trade	Development	Council	

SAS	Software	(Thailand)	Co.,	Ltd

Silicon	Craft	Technology	Co.,Ltd	

บริษัท	เซอรา	ซีเคียว	จ�ากัด		

บริษัท	แอลพีไอ	แร็คเร็นจ์(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

บริษัท	โกลด์สตาร์เมททอล	จ�ากัด	

ติดต่อสอบถามได้ที่	:	 

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

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

หมายเหตุ

1.อัตราค่าสมาชิกประเภทสถาบันและบุคคล	ยังไม่รวมภาษี	7%

2.สมาชิกประเภทสถาบันและบุคคล	หมดอายุ	วันที่	31	ธ.ค.	59

บริษัท	ไทยออยล์	เอนเนอร์ยี	เซอร์วิส	จ�ากัด	

บริษัท	ซีเอ็ม	บิลด์	จ�ากัด	

บริษัท	บิซ	มอเตอร์ส	จ�ากัด

บริษัท	ยัม	เรสเทอรองตส์	อินเตอร์เนชั่นแนล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

บริษัท	วาย	เอช	เอ็ม	กรุ๊ป	จ�ากัด	

บริษัท	วีไอว	ีอินเตอร์เคม	จ�ากัด	(ส�านักงานใหญ่)	

บริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรม	จ�ากัด	

บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม	จ�ากัด

 กวา 12 ปที่ มูลนิธิยุทธสารเพ��อ

สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทยจัด

โครงการมอบทุนการศึกษาแกนิสิต นักศึกษา ผานการ

ประกวดเข�ยนแผนธุรกิจทั�งนี้ก็เพ��อมุงหวังใหนิสิต นักศึกษามีโอกาสไดคนควาหา

ความรู และไดทดลองทำธุรกิจจร�งซ�่งเปนประสบการณที่หาไมไดจากในหองเร�ยน

โดยแตละปจะเปล่ียนหัวขอการประกวดที่แตกตางกันไป 

 สำหรับป 2559 นี้ จัดภายใตหัวขอ TMA สรางนักบร�หารดีและเกง กับหัว

ขอการประกวด TMA Business Canvas for Young Entrepreneur 2016 มีวัตถุ

ประสงคเพ��อใหนิสิต นักศึกษาที่มุงหวังอยากเปนผูประกอบการในอนาคตไดเตร�ยม

ความพรอมเร�่องการบร�หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถสรางความนาสนใจ

เปนที ่ต องการของตลาดผู บร�โภคในปจจุบันและอนาคต รวมถึงเพ� �อเพ� �มพูน

ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่ใหผลตอบแทนที่คุมคา คืนกลับใหธุรกิจและสังคม

โดยรวมอยางมีจร�ยธรรมธรรมาภิบาลอีกดวย  

 และเมื่อตนเดือนมิถุนายนที่ผานมา นองๆ ทั�ง 10 ทีมจาก 8 สถาบันที่ได

ผานการคัดเลือกเมื่อรอบที่ 1 มีโอกาสเขาคาย TMA Business Model Canvas 

Camp ซ�่งไดเร�ยนรูทั �งในภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ ไดลงพ��นที่เพ��อสำรวจตลาด 

จากนั �นตลอดเดือนกรกฏาคมนี ้ นอง ๆ ทั �ง 10 ทีมจะตองลงมือทำธุรกิจจร�ง 

และมานำเสนอความคืบหนาของธุรกิจตอกรรมการอีกครั�งในเดือนสิงหาคม 

TMA Business Canvas 
for Young Entrepreneur 

2016

สามารถรวมเช�ยรและใหกำลังใจนองๆ ทั้ง 10 ทีม วาทีมไหนจะควาเง�น

รางวัลสูงสุดมูลคา100,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ รางวัลชมเชยรวมกวา 300,000 บาท 

ติดตามไดที่ facebook กลุมนักบร�หารดีและเกงโดย TMA



 กวา 12 ปที่ มูลนิธิยุทธสารเพ��อ

สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทยจัด

โครงการมอบทุนการศึกษาแกนิสิต นักศึกษา ผานการ

ประกวดเข�ยนแผนธุรกิจทั�งนี้ก็เพ��อมุงหวังใหนิสิต นักศึกษามีโอกาสไดคนควาหา

ความรู และไดทดลองทำธุรกิจจร�งซ�่งเปนประสบการณที่หาไมไดจากในหองเร�ยน

โดยแตละปจะเปล่ียนหัวขอการประกวดที่แตกตางกันไป 

 สำหรับป 2559 นี้ จัดภายใตหัวขอ TMA สรางนักบร�หารดีและเกง กับหัว

ขอการประกวด TMA Business Canvas for Young Entrepreneur 2016 มีวัตถุ

ประสงคเพ��อใหนิสิต นักศึกษาที่มุงหวังอยากเปนผูประกอบการในอนาคตไดเตร�ยม

ความพรอมเร�่องการบร�หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถสรางความนาสนใจ

เปนที ่ต องการของตลาดผู บร�โภคในปจจุบันและอนาคต รวมถึงเพ� �อเพ� �มพูน

ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่ใหผลตอบแทนที่คุมคา คืนกลับใหธุรกิจและสังคม

โดยรวมอยางมีจร�ยธรรมธรรมาภิบาลอีกดวย  

 และเมื่อตนเดือนมิถุนายนที่ผานมา นองๆ ทั�ง 10 ทีมจาก 8 สถาบันที่ได

ผานการคัดเลือกเมื่อรอบที่ 1 มีโอกาสเขาคาย TMA Business Model Canvas 

Camp ซ�่งไดเร�ยนรูทั �งในภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ ไดลงพ��นที่เพ��อสำรวจตลาด 

จากนั �นตลอดเดือนกรกฏาคมนี ้ นอง ๆ ทั �ง 10 ทีมจะตองลงมือทำธุรกิจจร�ง 

และมานำเสนอความคืบหนาของธุรกิจตอกรรมการอีกครั�งในเดือนสิงหาคม 

TMA Business Canvas 
for Young Entrepreneur 

2016

สามารถรวมเช�ยรและใหกำลังใจนองๆ ทั้ง 10 ทีม วาทีมไหนจะควาเง�น

รางวัลสูงสุดมูลคา100,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ รางวัลชมเชยรวมกวา 300,000 บาท 

ติดตามไดที่ facebook กลุมนักบร�หารดีและเกงโดย TMA
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