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จัดทำาโดย : ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

	 ปัจจุบันทุกองค์กรทั่วโลกเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 โดยเป้าหมาย 
การเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีแค่เรื่องของดิจิทัลเท่านั้น	 แต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการดำาเนิน
ธรุกจิใหพ้รอ้มรบักบัเทคโนโลยแีละดจิทิลัอยา่งเตม็รปูแบบ	ซึง่ทกุองคก์รตอ้งไมห่ยดุเรยีนรูแ้ละ
พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากพอกับการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้
	 ตลอดระยะเวลาการดำาเนินงานหลายทศวรรษ	TMA	ตั้งใจสร้างหลักสูตรพัฒนาและสร้าง
ผู้นำาให้กับองค์กร	 ควบคู่ไปกับการผลักดันเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับประเทศมาอย่างยาวนาน	 ทำาให้	 TMA	 55	 ปี	 เป็นที่ยอมรับจากพันธมิตรทั้งไทยและ 
ตา่งชาต	ิรวมถงึไดร้บัความรว่มมอืจากองคก์รนานาประเทศทัว่โลก	เชน่		International	Institute	
for	Management	Development	(IMD),	WEF,	World	Bank	รวมถึงสถาบันระดับโลก	Berkeley	
Executive	Coaching	Institute,	Nanyang	Technological	University	และ	European	Institute	of	
Business	Administration	(INSEAD)	เป็นต้น
	 ยิ่งไปกว่านั้น	ปีนี้	ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศจาก	IMD	 
สวิตเซอร์แลนด์	ประเทศไทยมีอันดับดีขึ้นถึง	5	อันดับ	จากอันดับที่	30	มาเป็นอันดับที่	25	
นับเปน็อนัดบัทีส่งูทีส่ดุในรอบ	15	ปี	เปน็การตอกย้ำาเปา้หมายของ	TMA	ทีมุ่ง่เนน้การยกระดบั
ขีดความสามารถทางการแข่งขันทั้งในระดับบุคคล	ระดับองค์กร	และระดับประเทศ	ซึ่งเราได้
นำาความรู้ที ่ได้จากเครือข่ายมาสร้างกิจกรรมและงานสัมมนา	ด้านนวัตกรรม	(Innovation)	
ด้านความย่ังยืน	(Sustainability)	และเร่ืองขีดความสามารถในด้านดิจิทัล	(Digital	competitiveness)	
เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ	
	 ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการอำานวยการ	 ผู้บริหารและพนักงานของ	 TMA	 
พวกเราขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน	 ที่ได้มอบความไว้วางใจและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	
ของ	TMA	มาตลอด	55	ป	ีใหเ้ราไดเ้ปน็สว่นหนึง่ในการยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ของประเทศ	

ธีรนันท์	ศรีหงส์	
ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจ

แห่งประเทศไทย	(TMA)
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SPOTLIGHT
เขียนโดย : ชมพูนุท นิตตะโย
เรียบเรียงโดย : สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 

คาดการณ์กันว่าในปัจจุบันผู้บริโภคเห็นโฆษณาไม่ต�า่กว่า 4,000 ชิ้นต่อวัน 
ด้วยข้อมูลจ�านวนมหาศาล เรามีเวลาเพียง 1.7 วินาทีเท่านั้นที่ท�าให้คนสนใจ
(1.7 วินาที คือ เลขเฉลี่ยพฤติกรรมของคนเมื่อเห็น Feed Facebook ในมือถือ) 
การสร้าง Mass Content จึงไม่ใช่ค�าตอบอีกต่อไปในยุคนี้ เพราะผู้บริโภคจีบได้ยากขึ้น 
นักการตลาดในยุคนี้จึงต้องท�าการบ้านเรื่อง Customer Insight อย่างหนัก 

CUSTOMER INSIGHT
ท�ำไม? จึงส�ำคัญ 
กับกำรท�ำกำรตลำดยุคนี้
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	 คือ	 การศึกษาข้อมูลที่เฉพาะ
เจาะจงของกลุ ่มเป้าหมายลูกค้า
แต่ละประเภท	 ซึ่งการรู ้เพียงแค่
ข้อมูล	 Demographic	 เช่น	 เพศ	
อาย	ุการศกึษา	 รายได้	 สถานภาพ	 
ไม่เพยีงพออกีต่อไปแล้ว	

Customer Insight 

Psychographic
	 เราจ�าเป็นต้องรู้ข้อมูลทางจติวทิยา	ที่เป็นแรงจูงใจ	เช่น	ความเชื่อ	
ปัญหา	ความสนใจ	รสนยิม	มมุมอง	ทศันคตกิารใช้ชวีติ	ยกตวัอย่าง	
หากเราต้องการลูกค้ากลุ่มลูกค้าเด็กวัยรุ่น	 Gen	 Z	 กลุ่มนี้มีมุมมอง 
เป ิดกว้างทางความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง	 มีความเป็น 
ตวัของตวัเองสูง	 ไม่ชอบถูกบงัคบั	 ไม่ใช่	 Brand	Royalty	และ	Gen	Z	 
ที่เรยีนในโรงเรยีนไทย	กบัเรยีนโรงเรยีนอนิเตอร์กแ็ตกต่างกนั
	 นั่นหมายความว่าคุณต้องแยกย่อยลงไปให้ชัดว่าลูกค้าที่คุณเลือก	
คอื	“คนแบบไหน”	แม้จะอยู่ในกลุ่มเดยีวกนักต็าม

Behavior
	 และคณุต้องรูข้้อมลูเชงิพฤตกิรรม	เพื่อให้เราเหน็แนวโน้มการแสดงออก	ที่น�ามา
ปรบัใช้ให้สอดคล้องกบัความต้องการและการด�าเนนิชวีติของพวกเขา	เช่น	แบรนด์
ที่ชอบ	 เสื้อผ้าที่สวมใส่	 รถยนต์ที่ใช้	 ร้านอาหารที่เข้าเป็นประจ�า	 การใช้จ่ายเงิน 
เป็นแบบไหน	เป็นต้น	
	 วิธีการที่ท�าให้เราค้นหา	 Customer	 Insight	 ได้นั้นมีหลากหลายวิธีเริ่มจาก 
การสังเกต	 การสอบถาม	 การใช้แบบสอบถามออนไลน์	 การสัมภาษณ์	 การจัด
กจิกรรมเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาท�า	Survey	หรอืวเิคราะห์จาก	Database	รวมถงึการใช้
เทคโนโลยอีย่าง	AI	ในการเกบ็ข้อมูลและวเิคราะห์พฤตกิรรม
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ช่วยก�ำหนดกำรใช้
งบประมำณ และ

กำรวำงแผนกำรท�ำงำน 
	 เมื่อเราเข ้าใจ	 Customer	 Insight	 
เราจะวางแผนการท�างานได้อย่างถูกต้อง	
แม่นย�าขึ้น	 เช่น	 การวางแผนช่องทางการ
สื่อสาร	 วางแผนการจัดการงบประมาณ	
และยังรวมไปถึงการน�าข้อมูลลูกค้าที่ได้	 
ไปวิเคราะห์ต่อยอดในการพัฒนาสินค้า
และบรกิารที่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย

	 ด้วยข้อมูลที่มากขึ้น	 กับพฤติกรรม
ของลูกค ้าที่ เปลี่ยนแปลงไปอย ่าง
รวดเร็ว	 Customer	 Insight	 ถือเป็น
กุญแจส�าคัญ	 ช่วยให้คุณไม่หลงทาง
ว่าคุณก�าลังสื่อสารอะไร	 ไปให้กับใคร	
ด้วยวิธีการใด	 ใช้ช่องทางไหน	 เพื่อให้
ลูกค้าสนใจและพึงพอใจที่สุด	 น�ามา
ซึ่งการวางแผนการท�าการตลาด	 เพื่อ
สร้างยอดขายและความจงรักภักดีกับ
แบรนด์ของคุณต่อไปนั่นเอง	

ประโยชน์จำก
กำรใช้ Customer 
Insight ในกำร
ท�ำธุรกิจ คือ

สือ่สำรได้ตรงกลุม่เป้ำหมำย 
รู้ควำมต้องกำรที่แท้จริง

ของลูกค้ำ 
	 สามารถพัฒนาการสร้างคอนเทนท์		 
น�าเสนอชดุโฆษณาในช่องทางออนไลน์	ท�า
แคมเปญโปรโมชั่นแบบเฉพาะเจาะจง	 ที่
เรียกว่า	 “การตลาดส่วนบุคคล”	 หรือ 
การท�า	“Retargeting”	ไปที่กลุม่เป้าหมาย

อ้างองิข้อมูลจาก	:	Digital	Intelligence	Briefing:	2019	Digital	Trends	Mindshare	เปิดเทรนด์การตลาดในปี	2019

สร้ำงยอดขำยเพิ่มขึ้น 
	 มีกรณีศึกษาจากต่างประเทศที่น�าเอา
เทคโนโลยมีาเกี่ยวข้อง	 เช่น	 เครื่องส�าอาง	
Smashbox	 เมคอัพแบรนด์ดังจากอเมริกา
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย 
การใช้เทคโนโลย	ีEye	Tracking	เพื่อจบัสายตา
ผู ้บริโภคว่าดูสินค้าอะไรนานเป็นพิเศษ	 
เพื่อท�าความเข้าใจความต้องการ	 และ 
น�าเสนอสินค้าที่ผู ้บริโภคสนใจ	 ท�าให้ 
ยอดขายเพิ่มขึ้น	27%		
	 สถานรีถไฟฟ้าบราซลิ	สามารถจบัหน้า 
จาก	 Biometric	 Technology	 ท�าให้รู ้ว่า 
คนรอรถไฟฟ้าเป็นเพศอะไร	 วยัอะไร	 เพื่อ
เลือกยิงโฆษณาให้ตรงกลุ ่มเป้าหมาย 

SPOTLIGHT

มากที่สดุ	แทนที่จะฉายโฆษณาไปเรื่อยๆ	แบบ
ไม่มีเป้าหมาย	 หรือแม้แต่แพลตฟอร์มการยิง
โฆษณาของ	 Facebook	 ที่ช่วยให้เราเจาะจง
กลุ่มเป้าหมาย	และความสนใจอย่างละเอยีด	
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SPOTLIGHT

แนวโน้มกำรพัฒนำ
บุคลำกร 2019 

Learning&Development insight 2019

เขียนโดย : สันทิฏฏ์ แก้วมุกดา ผู้อ�านวยการ (Acting) Management Development 
เรียบเรียงโดย : สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 

	 การเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรยังคงเป็นเรื่องที่บริษัทให้
ความส�าคัญ	และต้องมีการปรับตัวตลอดเวลา	บทบาทส�าคัญของ	
HR	 Practitioners	 จะต้องเรียนรู้ติดตามเทรนด์ต่างๆ	 ทั้งเทรนด์
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	 รวมไปถึงเทรนด์ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
บุคลากร	เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเอง



ISSUE 34 /     / 13

SPOTLIGHT

Marketing Meets L&D:

Think like a marketer 
	 ในบทบาทของการกระตุน้หรอืประชาสมัพนัธ์
ให้คนในองค์กรได้รับรู้ถึงกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากร	 พบว่า	 ช่องทางหลักๆ	 ที่ใช้ใน 
การสื่อสารยังคงเป็นการสื่อสารผ่านทางอีเมล
ของ	HR	เพื่อใช้ในการโปรโมทกจิกรรมการเรยีน
รู้ต่างๆ	 อย่างไรก็ตามการสื่อสารโดยตรงผ่าน
ทาง	Line	Manager	ไปยงั	Target	Group	ที่จะ 
เข้ารับการอบรมยังคงเป็นช่องทางส�าคัญที่ 
ส่งผลต่อการรบัรูแ้ละตดัสนิใจเข้ารบัการพฒันา
ของพนกังาน

	 จากข้อมูลทัง้หมดนี	้ผมคดิว่าน่าจะเป็น
ประโยชน์กบั	HR	Practitioners	สามารถน�า
ไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์บทบาท
การท�างานและวางแผนกลยุทธ์การพัฒนา
บุคลากรของตนเองให ้เหมาะสมเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กรของตนเอง
ต่อไป

_

บริษัทส่วนใหญ่ ได้รับ 
“กำรสนับสนุน” 
จำกผู้บริหำรระดับสูง
	 การพฒันาบคุลากรไม่ได้เป็นหน้าที่ของ	HR	
และ	L&D	เท่านั้นอกีต่อไป	จากข้อมูลดงักล่าว
พบว่า	 87%	ของ	 Talent	 Developers	 จ�านวน
ทรัพยากรของบุคลากรที่ช่วยพัฒนาคนใน
องค์กรมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 และอีก	 82%	
ระบุว่าได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วม
อย่างดเียี่ยมจากผูบ้รหิารระดบั	Executive	Level	
(C	Level)	ในเรื่องของการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ต่างๆ	ให้กบัคนในองค์กร

วันน้ีผมขออนุญาตน�าข้อมูลจาก 2019 Workplace 
Learning Report จากทาง LinkedIn มาแชร์ ในหลายๆ 
ประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อให้เห็นแนวโน้มท่ีส�าคัญในระดับ 
Global ท่ีมีต่อ Learning and Development Trend 
ในปีน้ี ซึ่งจากงานวิจัยดังกล่าว ได้มีการสอบถามไปยัง 
Talent Developers (กลุ่ม L&D และ HRD) มากกว่า 
1,200 คนทั่วโลก ซึ่งมีหลายๆ ประเด็นท่ีน่าสนใจ ดังนี้

บริษัทส่วนใหญ่ยังคง “ลงทุน” 
กับกำรพัฒนำ Talent 
	 จากผลส�ารวจที่เกดิขึ้น	เราจะพบว่า	ในปีนี้	
บริษัทส่วนใหญ่กลับมาให้ความส�าคัญกับการ
พัฒนา	 Talent	 ของบริษัท	 ในสัดส่วนที่สูงถึง	
43%	เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนใน	2	ปีก่อนที่	27%	
(2017)	 และ	 35%	 (2018)	 จากข้อมูลนี้	 แสดง
ให้เห็นถึงแนวโน้มการ	 “ลงทุน”	 ที่มากขึ้นกับ 
การพฒันาศกัยภาพของ	Talent	ในองค์กร	

บริษัทเริ่ม “ลงทุน” 
ในกำรเรียนรู้แบบ Online 
Learning มำกยิ่งข้ึน
Mobile is on the rise
	 หากมีการเปรียบเทียบย้อนหลังกลับไป	 
3	 ปีก่อนหน้านี้	 ในปีนี้	 (2019)	 หลายบริษัท
ได้เพิ่มการลงทุนกับการเรียนรู้แบบออนไลน์
มากขึ้นถึง	 59%	 แตกต่างจากการเรียนรู้แบบ	 
Instruction-led	 Training	 ถูกลดการลงทุนถึง	
59%	แสดงให้เหน็ถงึแนวโน้มของการเรยีนรู้ใน
ปีนี้ที่จะเน้นไปในรูปแบบผสมผสาน	 (Blended 
Learning)	 ที่ไม่ใช่การเรียนรู้อยู ่ในห้องเรียน 
เพยีงเท่านั้น	แต่เริ่มลงทนุกบัการน�าการเรยีนรู้
แบบ	Online	 Learning	มาใช้มากขึ้นในองค์กร	
โดยการเรียนรู้ผ่าน	 Mobile	 (Mobile	 learning)	
เป็นหนึ่งในช่องทางการเรียนรู ้แบบ	 Online	
Learning	ที่มกีารใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง		
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ความท้าทาย
ของประเทศไทย

 ในปี 2562

	 สถาบัน	 IMD World Competitiveness Center  
ประเทศสวิตเซอร ์แลนด์	 ได ้เผยแพร่รายงาน IMD 
World Competitiveness Yearbook 2019	 ซึ่งเป็น 
การรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศต่างๆ	 63	 ประเทศทั่วโลก	 โดยจาก 
ผลการจดัอนัดบัดงักล่าวพบว่าในปีนี้ประเทศสงิคโปร์ขึ้นมา
เป็นอนัดบั	1	แทนที่สหรฐัอเมรกิาที่ลดลงไปเป็นอนัดบัที่	3	
ตามด้วยฮ่องกง	สวติเซอร์แลนด์	และสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์	

ผลการจัดอันดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ประจ�าปี 2562

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 
ในปี 2562 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 25 
จากทั้งหมด 63 ประเทศ โดยเพิ่มขึ้น
จากอันดับที่ 30 ในปี 2561 ถึง 5 อันดับ

ผลการจัดอันดับในภาพรวม

การรับมือความเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง และเสรมิสร้าง

ความปรองดองแห่งชาติ

เริ่มการปฏิรูปการศึกษาทันที 
โดยมุ่งเน้นการเตรยีมก�าลงัคน

ส�าหรบังานในอนาคต

ใช้โครงสร้างพื้นฐาน
ทางดิจิทัลที่มีอยู่อย่างเต็มที่ 

เพื่อส่งเสรมิการเข้าถงึ
การศกึษาที่มคีณุภาพและบรกิาร

ทางสงัคมด้านอื่นๆ

การประยุกต์ใช้นโยบาย
และบริการสาธารณะ

ที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและ
การปรบัปรงุการเปลี่ยนแปลง

ของภาครฐั	

ส่งเสริมวิสัยทัศน์ / ค่านิยมร่วมกัน
ในภาคประชาชนเพื่อยกระดบั
ขดีความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศแบบครบวงจร
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 สภาวะทางเศรษฐกิจ 
 (Economic Performance)
	 	 ผลการจดัอนัดบัด้านสภาวะทางเศรษฐกจิ
ในปี	2562	พบว่า	ในภาพรวมประเทศไทยมอีนัดบั
ดีขึ้นจากปีที่แล้ว	 2	 อันดับจากอันดับที่	 10	 มาสู ่
อนัดบัที่	8	โดยปัจจยัย่อยด้านการค้าระหว่างประเทศ 
(International Trade) และการจ้างงาน (Employ-
ment) ยงัคงเป็นปัจจยัที่ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัที่ดี
มาก	คอือนัดบัที่	6	และอนัดบัที่	3	ตามล�าดบัในขณะที่ 
ในด้านอื่นๆ	อยูใ่นกลุม่ปานกลางทั้งนี้	ประเดน็ที่เป็น 
จุดแข็งของประเทศไทยในด้านสภาวะเศรษฐกิจ	
คอื	อตัราการว่างงานที่อยูใ่นระดบัต�่าจนเป็นอนัดบั
ที่	2	รายได้จากนกัท่องเที่ยวต่างชาตทิี่อยู่ในอนัดบั
ที่	3	และดลุการช�าระเงนิและอตัราเงนิเฟ้อที่อยู่ใน
อนัดบัที่	11	เป็นต้น

	 นอกจากนั้น	 ปัจจัยย่อยด้าน International 
Investment ยังมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
จากอนัดบัที่	37	ในปีก่อนหน้าเป็นอนัดบัที่	21	ใน 
ปีนี้	โดยตวัชี้วดัที่มกีารปรบัตวัดขีึ้นอย่างมนียัส�าคญั 
ได้แก่	การลงทนุโดยตรงไหลเข้า (Direct Investment 
flows inward) ภัยคุกคามจากการย้ายฐานธุรกิจ 
(Relocation Threats of Business) สินทรัพย์ 
การลงทุน (Portfolio Investment Assets) และ 
หนี้สนิการลงทนุ (Portfolio Investment Liabilities) 
ในขณะที่ประเด็นที่ยังคงเป็นจุดอ่อนคือ	 รายได้
ประชาชาตต่ิอหวัของประชากร (GDP per Capita) 
ที่ยงัคงอยู่ในอนัดบัที่	53

ความสามารถในการแข่งขนัรายปัจจยั
และจุดแข็งจุดอ่อนของไทย
	 เมื่อวเิคราะห์ผลการจดัอนัดบัเป็นรายปัจจยัจะ
เหน็ได้ว่าประเทศไทยยงัคงมจีดุแขง็ด้านสภาวะทาง
เศรษฐกิจ	 ในขณะที่ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ
และภาคธรุกจิอยูใ่นกลุม่ปานกลางค่อนข้างสงู	ส่วน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานแม้จะมพีฒันาการที่ดขีึ้น	แต่
โดยรวมยงัอยูใ่นระดบัต�่าซึ่งต้องมกีารพฒันาต่อไป	
โดยสามารถพจิารณาเป็นรายปัจจยัได้	ดงันี้

	 หากพจิารณาเฉพาะ	5	ประเทศอาเซยีนที่อยู่ในการจดัอนัดบันี้	ซึ่งได้แก่	สงิคโปร์	
มาเลเซยี	ไทย	ฟิลปิปินส์	และอนิโดนเีซยี	พบว่าทกุประเทศมอีนัดบัดขีึ้นยกเว้นประเทศ
มาเลเซยีที่มอีนัดบัคงที่	ประเทศสงิคโปร์ขึ้นมาเป็นอนัดบัที่	1	มาเลเซยีอนัดบัคงที่	22	
ประเทศไทยมีอันดับขึ้นจาก	 30	 มาเป็นอันดับที่	 25	 ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียมี
อนัดบัสูงขึ้นมากจากอนัดบัที่	43	มาเป็นอนัดบัที่	32	และฟิลปิปินส์ขึ้นมาจากอนัดบั
ที่	50	เป็น	46

ด้านประสทิธภิาพของภาคธรุกิจ
เป็นปัจจยัเดยีวในการจดัอนัดบัปีนี้ที่
ลดลง	2	อนัดบั	จากอนัดบัที่	25	
มาอยู่ที่	27

ด้านสภาวะเศรษฐกิจ
มอีนัดบัดขีึ้น	จากอนัดบัที่	10	
มาเป็นอนัดบัที่	8	

ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ
มอีนัดบัดขีึ้นเป็นอนัดบัที่	20	
จากอนัดบัที่	22	

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มอีนัดบัดขีึ้น	เป็นอนัดบัที่	45	
จากอนัดบัที่	48

ผลการจัดอันดับ
ที่แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่
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	 	 อันดับด้านประสิทธิภาพของภาครัฐของประเทศไทยในปีนี้
มีอันดับขึ้นมาจากอันดับที่	 22	 เป็น	 20	 โดยปัจจัยย่อยที่โดดเด่นคือ	 
นโยบายภาษ ี(Tax Policy)	และการคลงัภาครฐั	(Public Finance) ที่อยูใ่น
ระดบัค่อนข้างสงู	ส่วนกรอบการบรหิารภาครฐั	(Institutional Framework) 
และกฎหมายด้านธรุกจิ (Business Legislation) แม้จะอยูใ่นระดบัปานกลาง 
แต่มีอันดับดีขึ้น	 โดยเฉพาะกฎหมายด้านธุรกิจ	 (Business Legislation) 
ซึ่งประเด็นชี้วัดส่วนใหญ่มาจากการส�ารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร 
ภาคธรุกจิ	มอีนัดบัดขีึ้นถงึ	4	อนัดบั	ซึ่งสะท้อนให้เหน็ถงึความรบัรู้ของ
ภาคธุรกิจที่มีต่อการปรับปรุงในเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมา	 อย่างไรก็ตาม 
ด้านกรอบการบริหารด้านสังคม (Societal Framework) มีอันดับลดลง 
และยังคงอยู่ในอันดับต�่า	 โดยประเด็นที่เป็นจุดอ่อนในด้านนี้ได้แก	่ 
การกระจายรายได้	 ความเท่าเทียมระหว่างเพศ	 คดีฆาตกรรม	 และ 
การเสี่ยงด้านเสถยีรภาพทางการเมอืง	เป็นต้น
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(Finance)	 ที่ปรับตัวดีขึ้น	 5	 อันดับมาอยู่ในอันดับที่	 19	 ในปีนี้	 ส่วน
ในด้านการบริหารจัดการ (Management Practices) และทัศนคติและ 
ค่านยิม	 (Attitudes	 and	Values)	 แม้อนัดบัจะลดลงอย่างมนียัยะส�าคญั	
แต่กย็งัอยู่ในระดบัปานกลาง	

	 ทั้งนี้	 ประเดน็ที่เป็นจดุแขง็ของไทยคอืด้านก�าลงัแรงงาน	 (Availability  
of Skill)	 และด้านสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์ที่สามารถ
สนับสนุนภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ส่วนประเด็นที่ยังคง 
เป็นจดุอ่อนของภาคธรุกจิ	คอืด้านผลติภาพในทกุภาคธรุกจิ	ประสทิธภิาพ
ของธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	ซึ่งกส็ะท้อนผ่านอนัดบัด้านการน�า 
เครื่องมอืด้านดจิทิลัและเทคโนโลยมีาใช้ที่ยงัอยูใ่นอนัดบัต�่าเช่นเดยีวกนั	 
นอกจากนั้นในด้านการบริหารจัดการรวมถึงทัศนคติและค่านิยม	 ซึ่ง
ใช้ผลจากการส�ารวจความคิดเห็นผู ้บริหารเป็นส่วนใหญ่ปรากฎว่า	
ประเด็นที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 เช่น	 ความคล่องตัวของบริษัท (Agility 
of Companies) รวมถึงการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์เพื่อ 
การตดัสนิใจ (Use of Big Data and Analytics) ยงัมอีนัดบัไม่ดนีกั	ในด้าน
บุคลากรบริษัทยังไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการดึงดูดและรักษาบุคลากร
ที่มีความสามารถมากเพียงพอ	 ในขณะที่ความเป็นผู ้ประกอบการ	 
(Entrepreneurship)	และความคล่องตวัและความสามารถในการปรบัตวั
เมื่อต้องเผชญิกบัความท้าทายใหม่ๆ	ยงัมไีม่มากนกั
	 นอกจากนั้น	ในปีนี้มปีระเดน็ที่น่าสนใจอกีประการหนึ่งคอื	การที่	IMD 
ได้เพิ่มประเดน็ที่เกี่ยวกบับทบาทสตรใีนต�าแหน่งบรหิารของบรษิทั	และ
คณะกรรมการบรษิทั	ซึ่งประเทศไทยได้อนัดบัที่	31	และ	32	ตามล�าดบั

ประสิทธิภาพของภาครัฐ 
(Government Efficiency) 2

3 ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ
(Business Efficiency)

	 	 ผลการจดัอนัดบัด้านประสทิธภิาพของภาคธรุกจิของประเทศไทย
อยู่ในระดบัปานกลาง	โดยในปี	2562	ได้รบัการจดัอนัดบัอยู่ที่	27	จาก
อนัดบัที่	25	ของปีก่อนหน้า	โดยมอีนัดบัที่ดมีากในปัจจยัย่อยด้านตลาด
แรงงาน (Labor Market) ที่อยู่ในอันดับที่	 9	 รองลงมาคือด้านการเงิน	 
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	 	 ผลการจดัอนัดบัในด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(Infrastructure)	ของ
ไทยยงัคงต้องได้รบัการพฒันาอย่างต่อเนื่อง	ถงึแม้จะมอีนัดบัโดยรวมที่ดี
ขึ้น	3	อนัดบั	โดยมปีัจจยัย่อย	3	ด้านที่อนัดบัดขีึ้น	ได้แก่	สาธารณูปโภค
พื้นฐาน	 (Basic Infrastructure)	ที่ปรบัตวัดขีึ้น	4	อนัดบั	โครงสร้างพื้น
ฐานด้านวทิยาศาสตร์	(Scientific Infrastructure)	ที่ปรบัตวัดขีึ้น	4	อนัดบั	
และสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม	(Health and Environment)	ที่ปรบัตวัดี
ขึ้น	 3	 อันดับ	 ส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี	 (Technological 
Infrastructure)	 มอีนัดบัลดลง	 2	 อนัดบัและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การศกึษา	(Education)	ซึ่งยงัคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากมอีนัดบัคงเดมิที่	56	

มีการปรับตัวดีขึ้นทุกในทุกเรื่อง	 รวมถึงด้านความร่วมมือระหว่าง 
รัฐ-เอกชน	 การพัฒนาเทคโนโลยี	 และการมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนก็มี 
อันดับดีขึ้นเช่นกัน	 ส่วนประเด็นที่ยังคงพยายามพัฒนาต่อไปได้แก	่
อตัราส่วนของประชากรต่อแพทย์และพยาบาล	และค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพ	
อตัราส่วนนกัเรยีนต่อคร	ูและอตัราการเข้าเรยีนต่อในระดบัมธัยมศกึษา	
ความสิ้นเปลืองในการใช้พลังงาน	 และการเผชิญมลภาวะทางอากาศ
เป็นต้น

 ในปีนี้ นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ประเทศไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
อย่างมาก ซึ่งปัจจัยสนับสนุนของการพัฒนายังคงเป็นปัจจัย
ด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยมีพื้นฐานค่อนข้างด ี
ขณะเดียวกันผลการจัดอันดับในปี น้ียังสะท ้อนให ้เห็นถึง 
ความก้าวหน้าในหลายด้าน โดยเฉพาะในประเดน็ทีม่คีวามส�าคญั
ต่อความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวคือ โครงสร้างพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาและมีแนวโน้มที่ดี
ขึน้เป็นล�าดบั อย่างไรกต็าม ประเทศไทยยงัคงมปีระเดน็ท้าทายใน
การพัฒนาศักยภาพของคนให้มีความรู้เท่าทันความรู้ เทคโนโลยี 
และความเปลี่ยนแปลงในบริบทใหม่ของโลก รวมถึงการกระจาย
โอกาสในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่างๆ เหล่านี้ให้แก่ 
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงภาคการเกษตร 
เพื่อเพิ่มผลิตภาพและรายได้ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล�้า
ทางเศรษฐกิจ และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือและช่องทางใน 
การเข้าถึงบริการทางสังคมของประชากรได้อย่างทั่วถึงและ 
เท่าเทียมด้วยเช่นกัน

COMPETITIVENESS

โครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure)

ประเด็นที่ประเทศไทยมีอันดับค่อนข้างดีในด้านนี้ได้แก่
	 ผลการจดัอนัดบัในด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(Infrastructure)	ของไทย 
ยังจ�านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ	 (Mobile Broadband Subscribers)  
การส่งออกสินค้าไฮเทค	 ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์มือถือ	 ในขณะที่ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ก็เริ่มมีอันดับดีขึ้น	 โดยเฉพาะ 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาที่รัฐบาลได้
พยายามผลักดันอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	 ท�าให้การลงทุน
ในด้านนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจเอกชน	 
ส่วนโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีแม้ว่าอันดับโดยรวมจะลดลง	 แต่
ตัวชี้วัดที่มาจากการส�ารวจความเห็นของผู้บริหารภาคธุรกิจเกี่ยวกับ
การมีบุคลากรที่มีความสามารถด้านดิจิทัล	 เทคโนโลยี	 และวิศวกรรม	 
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COMPETITIVENESS
by : IMD World Competitiveness Center

Challenges 
for Thailand in 2019

 IMD World Competitiveness Center, Switzerland has 
published IMD World Competitiveness Yearbook 2019 
which is the report assessing competitiveness of 63  
economies worldwide. According to the latest report,  
this year, Singapore took the 1st position, dethroning 
the U.S. which moved down to 3rd place, followed by  
Hong Kong as 2nd, Switzerland and UAE was ranked as 
4th and 5th subsequently. In addition, the biggest climber  
this year is Saudi Arabia climbed up 13 ranks from 39th  
last year to be 26th, followed by Indonesia that leapt from 
43rd in 2018 to 32nd this year, totally 11 places. 

THE INTERNATIONAL 
COMPETITIVENESS RANKING IN 2019 

The Overview of the Ranking Results

Immediately start education 
reform to prepare workforce

for the future jobs  

Manage political 
transformation and

reinforce the reconciliation 
of nations  

Promote shared 
vision/values among public 

to completely enhance 
competitiveness of the 

country.   

Fully utilize the existing
digital infrastructure to

enhance access to education 
and other social services  

Apply citizen-centric 
public policy and services, and 
enhance governmental/public 

sector transformation  

Thailand Competitiveness In 2019, 
Thailand advanced to 25th place from 
63 economies, moving up 5 places 
from 30th position in 2018.
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 Economic Performance
  The overall ranking result of Economic Performance in 2019  
  shows, Thailand has performed better comparing 
to 2018 by moving up 2 places from 10th to 8th. It appeared 
that International Trade and Employment were the indicators  
maintaining at very good positions, 6th and 3rd respectively while 
others were average. These issues are considered as strength 
of Thailand in Economic Performance: Unemployment Rate 
which was remarkably low and ranked as 2nd position, Tourism 
Receipts ranked as 3rd position, as well as Balance of Payments 
and Inflation Rate which were at 11th.
 Besides, International Investment, one of the sub-factors 
in this category clearly showed good sign of development by 
moving up from 37th in previous year to 21st this year helped by 
significantly improvement of Direct Investment Flows Inward, 
Relocation Threats of Business, Portfolio Investment Assets, and 
Portfolio Investment Liabilities. The only weakness in International 
Investment was GDP per Capita, remaining at 53rd. 

    --- (See Graphic 1 Page 16)

Each Individual Competitiveness 
Factors- Strength and Weakness of Thailand
 Regarding to the individual competitiveness factor analyzing, 
Economic Performance is still the strength of Thailand while 
Government and Business Efficiency were ranked in the  
medium-high group. Infrastructure even showed some  
development but, generally, the ranking is still low and requires 
improvement. The breakdown of competitiveness factors  
as following :  

Ranking in ASEAN

  Thailand’s performance in Government Efficiency this year  
  moved up from 22nd to 20th as some criteria including 
Tax Policy and Public Finance were ranked considerable in top 
positions. Meanwhile, Institutional Framework and Business 
Legislation criteria even they were at the middle position but also 
moved up to the higher ranking, especially Business Legislation 
that climbed up 4 places. These criteria mainly scored from the 
business executive opinion survey, thus it reflected that business 
sector has seen the improvement in the area. However, Social 
Framework ranking result fell down and anchored to the bottom 
of the ranking. The weakness in this area included Income  
Distribution, Gender Inequality, Murder Cases, and Risk of  
Political Instability.                          --- (See Graphic 2 Page 16)

Government Efficiency

 If taking only 5 ASEAN countries embraced in this ranking 
into consideration, namely Singapore, Malaysia, Thailand,  
Philippines and Indonesia, all their ranks improved except  
Malaysia which holding the ground. Singapore emerged as 
top of the ranking, Malaysia held on to 22nd position, Thailand  
moved up from 30th to 25th, Indonesia leapfrogged from 43rd  
to 32nd and Philippines moved up from 50th to 46th. 

Business Efficiency 
the only factor in this year that decreased 
its position from 25th to 27th

Economic Performance
was rated better 
from 10th to 8th

Government Efficiency 
moved up 
from 22nd  to 20th

Infrastructure
was rated better 
from 48th to 45th

 The ranking of IMD is divided  
into four main factors including 
Economic Performance, Government 
Efficiency, Business Efficiency and 
Infrastructure. For Thailand, all the 
main factors but Business Efficiency 
was ranked better this year



 Infrastructure 
  Although the position was rated better 3 notches, the  
  result of infrastructure ranking shows that continuous  
development is still necessary for Thailand. There are 3 sub-criteria 
that were scored better including Basic Infrastructure, by moved up  

 In addition, sub-criteria in good rank comprises of Mobile 
Broadband Subscribers, Hi-Tech Exports, and Mobile Telephone 
Cost. The ScientificInfrastructure, also, made significant progress, 
specifically those indicators concerning to investment in research 
and development. This is because the government has continuously 
encouraged this agenda for many years, resulted in growing of 
investment in the area especially among business sector. In spite 
of the overall ranking of Technological Infrastructure decreased, 
but the indicators collected from Executive Opinions regarding to 
professional personnel in digital, technology and engineering all 
improved, along with Public - Private Partnership, Technological 
Development and Availability of Financial Support also moved up 
the positions. The issues which in need of continuously development 
includes Population – Medical Personnel Ratio, Health Expenditure, 
Pupil-Teacher Ratio, Secondary School Enrollment, Energy  
Intensity and Pollution Problem, for instance.  

--- (See Graphic 4 Page 17)

 Finally, it is very pleasure that Thailand has notably 

developed, driven by Economic Performance as a main  

supporting factor which Thailand holds the favorable foundation. 

The ranking in this year reflected progress in many aspects 
especially those factors critical to long-term competitiveness 

such as Scientific and Technological Infrastructure which 
have improved and gradually moved to pleasing direction.  

However, Human Development in knowledge, technology, 

and global transformation are still Thailand challenges 

as well as enhancing opportunity to access to variety of  

infrastructure among SMEs entrepreneurs and those in  

agriculture sector, aiming to increase productivity and incomes 

which in return will help reducing economic inequality and 

enhance usage of technology as tool and channel to  

comprehensively and equally access public services. 
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  The rank of Thailand in the area of Business Efficiency was  
  moderate. In 2019, Thailand ranked at 27th lower from 25th 
in the previous year where Labor Market, one of sub-criteria, was 
rated at very good position, 9th. Following by Finance, improved 
5 places to be at 19th of ranking this year. Whereas Management 
Practices and Attitudes and Values are significantly posted at lower 
position, still they were at the moderate rank.
 Strength of Thailand in this category includes Availability of 
skills and Bank Efficiency and Stock Market Efficiency that have 
provided efficient support to business sector while the business 
productivity and potential of SMEs are seemed as weakness led 
to the low rank of Digital and Technology Utilization. Moreover, 
the result of Management Practices and Attitudes and Values, 
mostly from Business Executive Opinion Survey, indicated that 
the factors critical to business operation both at present and 
in the future and are rapidly changeable, for instance Agility of 
Companies, alongside Use of Big Data and Analytics are not yet 
at satisfying status. At the same time, in Labor Market category, 
the result showed that enterprises has not seriously pay attention 
to attracting and retaining talent. In addition, entrepreneurship 
and agility and adaptability to challenges are not adequate.
 Furthermore, there is another interesting this year since IMD  
has included new indicators those are Women in Management 
and Woman on Boards which Thailand was ranked at 31st and 
32nd position respectively. 

--- (See Graphic 3 Page 17)

Business Efficiency

4 places, Scientific Infrastructure improved 4 places, also Health  
and Environment that climbed 3 places in the ranking. However, 
Technological Infrastructure fell down 2 position and, especially, 
Education which is still anxious factor since the position remained 
the same at 56th. 





ASEAN VIEW

บทบาท
ประธานอาเซียน 

เขียนโดย : ชลภัทร 
เรียบเรียงโดย : สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

การรับไม้ต่อจากประเทศสิงคโปร์ 
ในฐานะประธานอาเซียนท�าให้
ประเทศไทยได้รับโอกาสจัดประชุม
สมาชิกอาเซียนตลอดปี 2562 
เพื่อน�าเสนอประเด็นด้านเศรษฐกิจ
ท่ีต้องการให้สมาชิกทั้ง 10 ประเทศ
ร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุผลส�าเร็จ 
ภายใต้แนวคิด “Advancing 
Partnership For Sustainability” 
หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล 
และยั่งยืน” และถือเป็นโอกาสท่ีไทย
จะสร้างอ�านาจต่อรองให้กับประเทศ
สมาชิกอาเซียน ท่ามกลางภาวะ
เศรษฐกิจท่ีมีความขัดแย้งระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและจีน  
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แนวคิดหลักในการขับเคลื่อนข้างต้นมี
องค์ประกอบส�าคัญ 3 ประการ 
ที่ประเทศไทยได้ประกาศเน้นย�า้ในฐานะ
ประธานอาเซียนปีนี้

การก้าวไกล (Advancing)
	 เตรียมความพร้อมส�าหรับอนาคต	มุ ่งสู ่การมีดิจิทัล
อาเซยีน	(Digital	ASEAN)		ด้วยการใช้ประโยชน์จากการปฏวิตัิ 
อุตสาหกรรมครั้งที่	 4	 ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุก 
แง่มมุ	โดยเสรมิสร้างขดีความสามารถเพื่อรบัมอืกบัภยัคกุคาม
ความมั่นคงรูปแบบต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นภยัคกุคามทางไซเบอร์	
เช่น	เปิดศนูย์ความร่วมมอือาเซยีน-ญี่ปุน่	เพื่อพฒันาบคุลากร
ความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์ในประเทศไทย	เป็นต้น		

การร่วมมือร่วมใจ (Partnership) 
	 การสร้างอาเซียนที่ไร ้รอยต่อ	(Seamless	 ASEAN)	 
เสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสมาชิกอาเซียนด้วยกันเอง	
และระหว่างอาเซียนกับนอกอาเซียน	เพิ่มพูนความร่วมมือ 
ด้านเศรษฐกิจ	เช่น	ส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหาร
จดัการชายแดนในอาเซยีน	ส่งเสรมิความร่วมมอืด้านการทหาร 
และการฑูต	 การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
ในกลุ ่มประเทศอาเซียน	 (ASEAN	 Single	 Window) 
เพื่ออ�านวยความสะดวกทางการค้า	 ลดระยะเวลาการผ่าน
พธิกีารทางศลุกากร	และลดภาระต้นทนุทางธรุกจิ	เป็นต้น	

ความยั่งยืน (Sustainability) 
	 การสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ	โดยเสริมสร้างความ 
ไว้เนื้อเชื่อใจในระดับยุทธศาสตร์	ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคง
ที่ยั่งยืน	 หรือความยั่งยืนด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	
รวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม	 และความยั่งยืน
ด้านความมั่นคงของมนษุย์	(Sustainability	of	Things	:	SOT	)		
ที่มา:	www.asean2019.go.th/th/abouts/key-concepts	



24 /     / ISSUE 34

	 จากแนวคดิหลกัทั้ง	3	ด้านข้างต้น	ประเดน็
เรื่องการ	 “การพัฒนาที่ยั่งยืน”	 เป็นเรื่องที่
ภูมิภาคและประชาคมโลกกล่าวถึงมากที่สุด	
และประเทศไทยได ้รับการยอมรับในเวที
ระหว่างประเทศว่าสามารถเป็นแบบอย่าง
ให้ประเทศอื่นๆ	 ในภูมิภาคอาเซียนได้ต่อไป	
ซึ่งไทยได้ด�าเนินบทบาทเป็นผู ้ประสานงาน
ของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนมาตั้งแต่ 
ปี	 2559	และในฐานะที่ไทยได้เป็นประธาน
อาเซยีนจะมกีารเปิด	“ศนูย์อาเซยีนเพือ่หารอื
และศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ที่วทิยาลยัการจดัการ	มหาวทิยาลยัมหดิล		

	 นอกจากนี้ความเป็นประชาคมจะท�าให้
มีการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารคมนาคม
ระหว่างกันเพื่อประโยชน์ด้านการค้าและการ
ลงทุน	 รวมทั้งการที่ไทยตั้งอยู่ในจุดกึ่งกลาง
ของภูมิภาคอาเซียน	 ประเทศไทยย่อมได้รับ
ประโยชน์จากปริมาณการคมนาคมขนส่งที่จะ

ความเป็นประชาคมจะท�าให้
มีการพัฒนาเครือข่ายการ
สื่อสารคมนาคมระหว่างกัน
เพื่อประโยชน์ด้านการค้าและ
การลงทุน รวมทั้งการที่ไทย
ตั้งอยู่ในจุดกึ่งกลางของ
ภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทย
ย่อมได้รับประโยชน์จาก
ปริมาณการคมนาคมขนส่งที่
จะเพิ่มขึ้นในอาเซียน

ASEAN VIEW

ภาพ	:	
นายกรฐัมนตรขีองไทยประยทุธ์	
จนัทร์โอชา	
ได้รบัการถ่ายโอนต�าแหน่ง
ประธานอาเซยีนจาก
นายกรฐัมนตรลีเีซยีนหลงุ	
ของสงิคโปร์ในระหว่างพธิี
ปิดการประชมุสดุยอดสมาคม
อาเซยีนครั้งที่	33
www.nationmultimedia.com

ภาพ	:	
การประชมุรฐัมนตรี
เศรษฐกจิอาเซยีน
อย่างไม่เป็นทางการ
หรอื	AEM	Retreat	ครั้งที่	25
www.asean2019.go.th

เพิ่มขึ้นในอาเซียน	 บริษัทด้านขนส่งและคลัง
สนิค้าจะได้รบัประโยชน์อย่างชดัเจน	

	 และจากการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซยีนอย่างไม่เป็นทางการ	หรอื	AEM	Retreat 
ครั้งที่	25	ที่ผ่านมา	 ได้มีการร่วมลงนามใน
เอกสารส�าคัญ	2	ฉบับคือ	 ความตกลงการค้า
บรกิารของอาเซยีน	(ASEAN	Trade	in	Services 
Agreement:	ATISA)	ซึ่งจะช่วยยกระดบัมาตรฐาน 
การจัดท�ากฎระเบียบด้านบริการของสมาชิก
อาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 และการ
แก้ไขความตกลงการลงทนุของอาเซยีน	(ASEAN 
Comprehensive	 Investment	 Agreement:	
ACIA)	ที่จะช่วยขยายโอกาสทางการค้าและ
การลงทุน	 โดยเฉพาะในสาขาธุรกิจที่ไทยมี
ศกัยภาพ	เช่น	บรกิารด้านสขุภาพ	บรกิารด้าน
การท่องเที่ยว	โรงแรม	ร้านอาหาร	และบรกิาร
ด้านก่อสร้าง	เป็นต้น

	 ขณะเดียวกันการเป็นประธานอาเซียน	
รวมถึงเจ้าภาพจัดงานประชุมอาเซียน	180	
ครัง้ในปีน้ี	นบัเป็นภารกจิทีพ่วกเราชาวไทย
ทุกคนสามารถมีส่วนรวมสนับสนุนให้การ
จดัประชมุต่างๆ	ส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้	เริม่จาก 
เรื่องง่ายๆ	 ที่พวกเราคุ้นเคยและพูดกัน
ติดปาก	 “ยินดีต้อนรับสู ่ประเทศไทย”	 
สร้างความเชือ่มัน่ให้กบัเพือ่นบ้านอาเซยีน
ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย	 ผลักดัน
แนวคิดหลกั	“ก้าวไกล	ร่วมมอืร่วมใจ	สร้าง
ความยั่งยืน”	 ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิต
ประจ�าของเราเอง	ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	
หากพวกเราช่วยกนัท�าความส�าเรจ็นีไ้ด้	จะ
สามารถเพิม่ศกัยภาพทางการแข่งขนั	และ
ยงัรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้แบบ
ก้าวกระโดดนี้ได้อีกด้วย	

_
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Assuming the term of 
ASEAN Chairmanship, 
handed from Singapore, 
Thailand has gained great 
opportunity to organize 
various ASEAN meetings 
and events throughout 
the 2019. As the ASEAN 
Chair, Thailand proposed
 the economic agendas 
requesting all of 10 
ASEAN member states’ 
collective cooperation 
to drive to achievement 
with the theme of
“Advancing Partnership
for Sustainability”. 
This is also a good time 
for Thailand to promote 
bargaining power of ASEAN 
community among the 
current economic conflict 
between US and China.  

The theme comprises of three main components which Thailand 
emphasized and announced to boost up including: 

Sustainability , means to build sustainability in all dimensions. 

By doing so, the establishment of trust at the strategic level is  

required, for example, sustainable security, economic sustainability 

growth along with sustainable development regarding environmental and human 

security (Sustainability of Things : SOT ).

www.asean2019.go.th/th/abouts/key-concepts

Advancing  , ASEAN will prepare for the future and move forward 

to Digital ASEAN by taking advantage of the Industry 4.0 which allow 

technologies to implicate in every dimension; for example strengthen 

workforce skills to cope with the emerging threats relating to security issues in 

several forms such as cybersecurity, by launching the ASEAN-Japan Cybersecurity 

Center aiming to develop cybersecurity personnel in Thailand.

Partnership , as becoming Seamless ASEAN by promoting 

connectivity not only between ASEAN member states but also  

between ASEAN and non-ASEAN, increasing economic cooperation, 

for instance, enhancing collaboration in border management within the region, 

encouraging civil-military cooperation, and establishing ASEAN Single Window 

to connect electronic custom systems for ASEAN member states. There are  

expected to help boosting trade, reducing time usage during custom clearance 

and diminishing business cost.
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 Thailand e.g. healthcare services,  

tourism, hotel and restaurant services, 

and construction services. 

 Also, being the Chair of ASEAN and 

the host of 180 ASEAN meetings this 

year, can be considered as our mission 

to support and encourage the success 

of those meetings by starting from the 

simply step that we are familiar with 

and always say “Welcome to Thailand”, 

to assure the ASEAN neighbors who 

come to visit our country. Furthermore, 

we, as a Thai people, can help applying 

the concept of “Advancing Partnership  

for Sustainability” in daily lives to  

pursuing the goal. If we could  

collectively accomplish this, we will grow  

the competitiveness of Thailand and 

also be able to handle the disruptive 

changes. _

Community will develop 
communication networks 
for trade and investment 
benefits. As located at the 
center of the Southeast 
Asian Region, Thailand 
will, therefore, benefit 
from the increasing amount 
of logistics in the region

 From the three main parts, sustainability 

is the most mentioned issue both at  

the regional level and among world  

community. In addition, Thailand has 

been recognized by international stage 

as role model for other countries in  

ASEAN, indeed, Thailand has become 

the coordinator of ASEAN for sustainable 

development since 2016.  And as Thailand 

is the Chair of ASEAN for 2019, there 

will be establishing of “ASEAN Centre 

for Sustainable Development Studies 

and Dialogue: ACSDSD” at College 

of Management, Mahidol University in 

Thailand.       

 Moreover, the community will develop 

communication networks for trade and 

investment benefits. As located at the 
center of the Southeast Asian Region, 

Thailand will, therefore, benefit from 
the increasing amount of logistics in 

the region especially the logistics and  

warehousing companies. 

 Besides, the 25th ASEAN Economic 

Ministers’ Retreat or AEM Retreat  

resulted in the signing of 2 vital  

agreements; namely, ASEAN Trade 

in Service Agreement (ATISA) which 

is meant to raise the standards of  

services regulations within the region to 

be more efficient, and amending ASEAN 
Comprehensive Investment Agreement 

(ACIA) to expand trade and investment 

opportunity in the potential areas of  
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SURFING 
THE WAVES 
IN DIGITAL 
TRANSFORMATION 
ERA

โลกในปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
จากเทคโนโลยีท่ีมีก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ โดยเห็นว่า
ในทศวรรษข้างหน้า สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
โดยสิ้นเชิง เทคโนโลยีท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันจะได้รับ
การพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด
Mr. Bradley Kreit ผู้อ�ำนวยกำร จำกสถำบนัเพื่ออนำคตจำกสหรฐัอเมรกิำ 
(IFTF - Institute for the Future) ได้อธบิำยลกัษณะส�ำคญั
ของโลกยคุปัจจบุนัไว้ในงำน Digital Transformation Forum 2019

เรียบเรียงเนื้อหาจากงาน : Digital Transformation Forum 2019

  สังคมก�ำลังเปลี่ยนไปสุ่ Internet of Action 
ยคุแห่งข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งที่มคี่ำมำกที่สดุ มนษุย์
สร้ำงเทคโนโลยีที่ล�้ำสมัยมำกขึ้น ท�ำให้เกิด
ควำมสะดวกสบำยมำกขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรม
และควำมคิดของมนุษย์เปลี่ยนไปสู่กำรกระท�ำ 
(Action) ซึ่งในอนำคตจะได้เห็นอุปกรณ์ที่
อัจฉริยะขึ้น สำมำรถคิดและตัดสินใจได้เอง 
เพียงน�ำข้อมูลมำวิเครำะห์เท่ำนั้น รวมถึง 
Automation Machine จะถูกน�ำมำใช ้ใน
ภำคธุรกิจและสังคม เพื่อสร ้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ให ้กับองค ์กร และในอนำคตมูลค ่ำเพิ่ม
เหล่ำนั้น ล้วนมำจำกควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ ออกสู่ตลำด ตัวอย่ำงเช่น  
กูเกิ้ลแมปสำมำรถน�ำเสนอเส้นกำรเดินทำง
ที่แตกต่ำงกัน 4 แบบ เส้นทำงที่ใช้เวลำน้อย
ที่สุด เส้นทำงที่เงียบสงบ เส้นทำงที่มีทิวทัศน์
สวยงำม และเส้นทำงที่คึกคัก โดยให้นักเดิน
ทำงเป็นผู้เลือกเส้นทำงที่สนใจเอง สิ่งเหล่ำนี้ 
ช่วยสร้ำงทำงเลือกเพิ่มให้กับผู้ใช้งำน และเพิ่ม
จ�ำนวนผูใ้ช้งำนมำกยิ่งขึ้น 
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 กำร เตรียมตั วและตั วอย ่ ำงขององค ์กรธุ รกิ จที่มี 
ควำมพยำยำมปรบัองค์กรไปสูด่จิทิลั ดร.ฤตวร์ี มำตงัคะ Project 
Leader, The Boston Consulting Group มองว่ำองค์กรส่วนใหญ่
พยำยำมปรบัไปสูด่จิทิลัตำมกระแสของกำรเปลี่ยนแปลง โดย
ยงัไม่ได้ก�ำหนดเป้ำหมำยและวสิยัทศัน์ด้ำนดจิทิลัของธรุกจิให้
ชดัเจน ในทำงกลบักนั กลบัพยำยำมเอำเทคโนโลยมีำใช้ เพื่อ
ให้องค์กรอยู่ภำยในกระแสของกำรเปลี่ยนแปลง 

 ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดเจน บำงองค์กรพยำยำมสร้ำง 
แอพลเิคชั่นบนมอืถอืเพรำะคดิว่ำเป็นสิ่งที่ควรท�ำ แต่แอพลเิคชั่น
ดังกล่ำวไม่ได้สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับธุรกิจ และกลำยมำเป็น 
ต้นทนุที่องค์กรต้องแบกรบัในระยะยำว ซึ่งเหน็ว่ำองค์กรควร
ให้ควำมส�ำคญักบักำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ด้วยกำรใช้เทคโนโลย ี
แทนกำรเลือกเทคโนโลยีที่มีอยู่มำใช้ (Value-led instead of 
Tech-led) โดยเริ่มต้นจำกกำรก�ำหนดวิสยัทศัน์และเป้ำหมำย
องค์กรให้ชดัเจน จำกนั้นจงึค่อยสรรหำและเลอืกใช้เทคโนโลยี
ที่ช ่วยในกำรตอบโจทย์เป ้ำหมำยกำรพัฒนำแกนหลัก 
ขององค์กร อย่ำงไรก็ตำมปัญหำที่องค์กรส่วนใหญ่เผชิญมัก
จะมองภำพต�ำแหน่งขององค์กรตัวเองไม่พบ จุดมุ่งหมำย 
ไม่ชดัเจน และคนในองค์กรยงัไม่มคีวำมพร้อม 

The Future
 is Here. 

Are You Ready?

 จำกข้อมูล Insight ที่สถำบันฯ รวบรวมไว้สรุป
ได้ว่ำ ธุรกิจควรมองหำวิธีกำรใช้งำนเทคโนโลยีจำก
หลำยๆ รูปแบบมำกกว่ำเลือกใช้เฉพำะเทคโนโลยี
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพียงอย่ำงเดียว และแสวงหำ
โอกำสใหม่ผ่ำนกำรน�ำเสนอคุณค่ำตำมแง่มุมต่ำงๆ 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำปลำยทำง 
ตลอดจนก�ำหนดจุดสมดุลในกำรใช้เทคโนโลยี
อัตโนมัติให้อยู ่ในขอบเขตที่เหมำะสม ไม่ละเมิด 
ควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้ำโดยไม่ได้รับ 
กำรอนญุำต

 IFTF ได้ก�ำหนดระดับของกำรเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ Internet of Action ระยะแรกที่ทุกสิ่งทุก
อย่ำงถกูเชื่อมโยงเข้ำด้วยกนั โดยอำศยัเครื่องมอื 
ในกำรติดตำมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะ
กลำงเป็นช่วงที่น�ำระบบอจัฉรยิะมำใช้ตั้งแต่กำร
ปฏิสัมพันธ์จนถึงกำรตอบสนอง และระยะยำว 
เป็นระยะที่คอมพิวเตอร์สำมำรถวิเครำะห์และ
ประมวลผลได้เอง สำมำรถตดัสนิใจเลอืกน�ำเสนอ
บริกำรที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรได้อย่ำง 
เฉพำะเจำะจง เช่น Trim แอพลิเคชั่นที่ช่วย 
เกบ็ข้อมลูตลอดช่วงกำรนอนหลบั และน�ำข้อมลู
ที่ได้มำปรับใช้ในกำรขำยบริกำรให้กับลูกค้ำ 
ให้ตอบโจทย์ควำมต้องกำรมำกขึ้น
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 Mr. Kong Wan Long, Co-Founder and 
Chief Commercial Officer, JustCo สตำร์ทอัพ
สญัชำต ิสงิคโปร ์ผูน้�ำธรุกจิ Co-working Space 
ทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้กอ่ตัง้ใน 
ปี 2011 และเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน
ให้บริกำรในหลำยเมืองใหญ่ๆ เช่น สิงคโปร์  
กรุงเทพฯ จำกำร์ต้ำ เซี่ยงไฮ้ ไต้หวัน โซล  
เมลเบิร์น และซิดนีย์

Digital Payment Gateway
 พัฒนำวิธีกำรขำยสินค้ำท่ีอ�ำนวยควำมสะดวก
ในกำรท�ำงำนผำ่นแอพฯ ของจสัโค โดยน�ำเสนอ
วิธีกำรขำยในหลำยรูปแบบ ท�ำให้ลูกค้ำมีทำง
เลือกมำกขึ้น และตรงกับควำมต้องกำรของ
ลกูคำ้มำกทีส่ดุ โดยมทีัง้กำรขำยตำมรำยสนิคำ้
และตำมฟังค์ชั่นกำรใช้งำน 

ประสบการณ์ในการปรับตัว
ไปสู่ดิจิทัลของ JustCo 

Mr. Kong Wan Long, Co-Founder
and Chief Commercial Officer, JustCo 

Smart space
 เน้นควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นหลักโดย 
ดวูำ่ลกูคำ้มคีวำมตอ้งกำรพืน้ทีท่�ำงำนแบบไหน
และปรับพื้นที่ให้ตรงกับควำมต้องกำรนั้น 
ทั้งแบบ Co-woking และออฟฟิศแบบส่วนตัว 
เพื่ อให้ลูกค้ำสะดวกสบำยและประหยัด 
งบประมำณ ซึ่งแต่เดิมจะมุ่งเน้นไปที่พื้นที่เพื่อ
กำรท�ำงำนแต่เพียงอย่ำงเดียว แต่ปัจจุบันจะ
ปรบัผงัพืน้ทีโ่ดยเนน้กำรสรำ้งบรรยำกำศใหผ้อ่น
คลำยมำกขึ้น มีควำมยืดหยุ่นในกำรใช้งำนได้
หลำกหลำยแบบ และเอือ้ตอ่กำรตดิตอ่สมัพนัธ์
กนัระหวำ่งสมำชกิ เซน็เตอรท์กุแหง่ของจสัโคจงึ
มีทั้งพื้นที่ท�ำงำน ห้องจัดประชุมและอีเว้นท์  
รวมไปถึงมุมผ่อนคลำย และร้ำนกำแฟ  หัวใจส�าคัญในการก้าวสู่

ความส�าเร็จของ JustCo คือ
การท�า CRM เก็บข้อมูลและสถิติ
การใช้งานของลูกค้าตั้งแต่
ช่วงแรก ท�าให้มีข้อมูลใน
การน�ามาวิเคราะห์ โดยองค์กร
พยายามท�าความเข้าใจและเรียนรู้
ไปพร้อมๆ กับลูกค้า จึงสามารถ
หาโอกาสในการน�าเสนอสินค้าและ
บริการใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
- Mr. Kong Wan Long กล่ำว -

กลยุทธ์
การปรับเปลี่ยน
ของ JustCo คือ 

Application
 พัฒนำแอพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มควำมสะดวก
สบำยในกำรใช้งำน เช่น กำรจองห้องประชมุ
จำกที่ไหนก็ได้ และยังสำมำรถเพิ่มกำรม ี

ส ่ วนร ่ วมกับลูกค ้ ำ ได ้มำกขึ้นอย ่ ำง 
กำรน�ำเสนออเีว้นท์และสทิธพิเิศษต่ำงๆ 

ส�ำหรับสมำชิกบนแอพฯ ท�ำให้เกิด
กำรกลบัมำใช้บรกิำรซ�้ำอกี
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Digital
Transformation 
Journey for 
Smart Living 
 ในยุคดิจิทัล ลูกค้ำมีกำรเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมกำรบรโิภคโดยสิน้เชงิ ควำมคำดหวงั
ของลูกค้ำต่อธุรกิจในกำรท�ำควำมเข้ำใจควำม
ต้องกำรของตนมีเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้องค์กร
ธุรกิจจ�ำเป็นต้องปรับตัว แสวงหำสินค้ำและ
บริกำรที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
องค์กรจ�ำเป็นต้องหันกลับมำมองเป้ำหมำย 
และวัตถุประสงค์ในกำรปรับตัวไปสู่ดิจิทัล  
บนพื้นฐำนของกำรด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงยั่งยืน 
โดยมีปัจจัยส�ำคัญสูงสุด คือ ผู้บริหำรต้องมี
ควำมมุ่งมั่นและเป็นผู้ผลักดันให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลง และยังจ�ำเป็นต้องประเมิน 
ควำมพร้อมของบุคลำกรในองค์กร ตลอดจน
แสวงหำหุ้นส่วนทำงดิจิทัลที่มีควำมเชี่ยวชำญ
มำช่วยเหลือ อีกทั้งยังควรค�ำนึงถึงผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นกับสังคมภำยนอก

 โดยผู้เข้ำร่วมเสวนำ ดร.สุพิทัศน์ ส่งศิริ  
General Manager บริษัท ชินำทรัพย์ จ�ำกัด  
คุณกิติพงษ์ ธำรำศิริสกุล Chief Technology 
Officer, Huawei Technologies Mr. Van Tang, 
Head of Urban Solutions, APAC-Social  
Innovation, Hitachi Consulting Mr. Robert 
Jessing, Senior Principal, Accenture Strategy

 ทุกคนมีควำมเห็นตรงกันว่ำ ธุรกิจควรน�ำ
เทคโนโลยีต่ำงๆ มำเชื่อมโยงกัน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรใช้งำน โดยน�ำ Cloud  
Computing มำใช้เป็นพื้นฐำนในกำรเก็บข้อมูล 
กอ่นน�ำไปประมวลผลดว้ยเทคโนโลยอีืน่ๆ อยำ่ง 
Blockchain เพื่อลดระยะเวลำและต้นทุนกำรท�ำ
ธรุกรรม โดยเฉพำะงำนเอกสำร และ AI มำชว่ย
ในกำรประมวลผลประกอบกำรตัดสินใจ

 ตัวอย่ำงเช่น ในประเทศอังกฤษ มีกำรติดต้ัง
เทคโนโลยี Sensor ในรถไฟฟ้ำควำมเร็วสูง เพื่อ
ติดตำมและเก็บข้อมูลกำรวิ่งของรถไฟระหว่ำง
สถำนี น�ำไปรวบรวมและประมวลผลในระบบ 
Cloud และควบคุมกำรวิ่งของรถไฟให้เป็นไป
ตำมก�ำหนด และเพิ่มควำมปลอดภัย 
ในกำรเดินทำง ตลอดจนช่วยลด
ระยะเวลำในกำรวิง่ และ
ติดตำมข้อมูลส�ำหรับ
กำรบ�ำรุงรักษำ

 สิ่ งท้ำทำยของ
องคก์รในกำรปรบัตัว
สู่ดิจิทัล คือกำรลงทุน
ด้ำน R&D โดย 
ไม่ได้ค�ำนึงถึงกำรน�ำ
เทคโนโลยีมำสร้ ำง

มูลค่ำเพิ่มให้กับธุรกิจ แต่กลับลงทุนไปเรื่อยๆ 
เพื่อให้ได้ชื่อว่ำมีเทคโนโลยีที่ดีที่สุด หรืออำจ
พัฒนำขึ้นมำแล้ว แต่กลับล้มเลิกไปโดยที่ 
ยังไม่ได้น�ำมำทดลองใช้กับลูกค้ำ หรือละเลย 
กำรมองเป้ำหมำยระยะยำว แล้วให้ควำมส�ำคัญ
กับเป้ำหมำยระยะสั้นแทน นอกจำกนี้ ยังควร
ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม 
โดยเฉพำะประเดน็เรือ่งควำมมัน่คงทำงไซเบอร ์
(Cyber Security) โดยต้องมีขอบเขตกำรน�ำ
ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ำไปใช้ เพื่อกำรันตีว่ำ
สังคมในภำพรวมจะมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 
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1. Right Strategy
 Nike สร้ำง Ecosystem ที่เรียกว่ำ Nike+ 
(Nike Plus) ผ่ำนกำรสร้ำง Community เพื่อ
เชื่อมโยงกับลูกค้ำ โดยใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ 
(Sensor) ในสนิค้ำเพื่อเกบ็ข้อมลูกำรใช้งำนของ
ลูกค้ำ และน�ำข้อมูลดงักล่ำวมำใช้ในกำรให้ค�ำ
แนะน�ำกำรใช้สินค้ำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
ท�ำให้ลกูค้ำได้รบัประสบกำรณ์กำรใช้สนิค้ำใหม่
และดียิ่งขึ้น นอกจำกนี้ยังเปิดโอกำสให้ลูกค้ำ
แต่ละรำยสำมำรถแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 
กำรใช้งำนระหว่ำงกนับนช่องทำงออนไลน์ ท�ำให้
บริษัทสำมำรถน�ำข้อมูลเหล่ำนั้นมำใช้ในกำร
ออกแบบวิธีกำรทำงกำรตลำดที่มีควำมเฉพำะ 
เจำะจงกับลูกค ้ำ และท�ำให ้กำรตลำดมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยใช้ต้นทุนที่น้อยลง 
ตวัอย่ำง เช่น Nike พบข้อมลูว่ำส่วนใหญ่ลกูค้ำ
ซื้อรองเท้ำวิ่งไปเพื่อใช้เดินมำกกว่ำวิ่ง ดังนั้น 
จึงปรับกลยุทธ์ใหม่ด้วยกำรเพิ่มสำยกำรผลิต
รองเท้ำส�ำหรบัเดนิ ซึ่งสร้ำงยอดขำยให้กบั Nike 
ได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่ำตวั

2. Right Speed of Transformation 
แบ่งเป็น 3 ระดับ 

 น�ำเทคโนโลยมีำช่วยในกำรท�ำงำนเดมิ และ 
 ท�ำให้ต้นทนุต�่ำลง 
	น�ำเทคโนโลยีเข้ำมำเปลี่ยนวิธีกำรท�ำกำรตลำด 

 และกำรท�ำ R&D เพื่อสร้ำงรำยได้มำกขึ้น 
	น�ำเทคโนโลยีสร้ำงสินค้ำหรือบริกำรใหม่ๆ  

 สร้ำงโมเดลธรุกจิใหม่ๆ ให้กบัธรุกจิเพื่อเพิ่ม
 ก�ำไรและกำรเตบิโต 

3. Right Organization Design
 องค์กรควรตั้งหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำน
ดิจิทัล พร้อมทั้งให้งบประมำณและอ�ำนำจ  
เท่ำเทียมกับหน่วยงำนอื่นในองค์กร เพื่อให้ 
กำรขบัเคลื่อนเพื่อปรบัสู่ Digital ท�ำได้จรงิ ซึ่ง 
Nike ได้ตั้งหน่วยงำนดิจิทัลขึ้นมำแยกต่ำง
หำก และให้อ�ำนำจเท่ำเทยีมกบัฝ่ำยอื่นๆ เพื่อ
เป็นกำรตอกย�้ำที่จะผลกัดนัให้กำรปรบัสูด่จิทิลั
เกดิขึ้นจรงิ

4. Right People
 ค้นหำ Data Scientist ที่เข้ำใจภำษำด้ำน
ธรุกจิ โดย Data Scientist จ�ำเป็นต้องมทีกัษะ
ส�ำคญั 5 ด้ำน ได้แก่ Hacker / Analyst / Scientist 
/ Advisor / Strategist ซึ่งธรุกจิอำจจะหำบคุลำกร
ที่มีทักษะครบถ้วนล�ำบำก ดังนั้น สิ่งที่ท�ำได้ 
อำจสร้ำงทมีงำนที่มทีกัษะทั้ง 5 ด้ำนทบัซ้อนกนั 
เพื่อเป็นกำรเพิ่มโอกำสในกำรสื่อสำรและ
ท�ำควำมเข้ำใจมมุมองระหว่ำงกนั

 สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย 
(TMA) และส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(DEPA) ได้ร่วมจัดงำน Digital Transformation  
Forum 2019 ขึ้นในปีนี้เป็นปีแรก ภำยใต้หัวข้อ 
“Surfing the Waves in Digital Transformation 
Era” โดยมุง่หวงัให้น�ำองค์ควำมรูต่้ำงๆ ไปพฒันำ
ต่อยอดเชงิเทคโนโลย ีนวตักรรม และแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล ผ่ำน Best Practices จำกผู้เชี่ยวชำญใน
ธุรกิจดิจิทัลทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อให้องค์กร
ได้ตื่นตวัและก้ำวสูก่ำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง 

 โดย Professor Mikolaj Jan Piskorski,  
Director of the Digital Business Excellence and 
Co-Director of Leading Digital Transformation 
Program จำก International Institute for  
Management Development (IMD) บอกว่ำ 
ควำมส�ำเร็จในกำรเปล่ียนสู่ยุคดิจิทัลมี 5 ประกำร 

5. Right Culture 
 สร้ำงวฒันธรรมองค์กรที่เอื้อให้กำรปรบัเปลี่ยน
สูด่จิทิลัผ่ำนกำรจดักจิกรรมต่ำงๆ ภำยในองค์กร 
เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองของพนักงำนที่มีต่อ
ดิจิทัล Nike จัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบกำรจัด 
Workshop กำรตั้งชมรม กำรจัดเวลำพูดคุย
ระหว่ำงพนักงำนทั้งในช่วงเช้ำ-กลำงวัน-เย็น 
และกำรจัดแคมป์ส�ำหรับผู ้ที่มีศักยภำพใน 
ด้ำนดจิทิลั เป็นต้น
 
 ความคล่องตวัเป็นเรือ่งส�าคญั ซึง่บรษัิท
เล็กอาจได้เปรียบ เทคโนโลยีมีข้อจ�ากัด 
และวิธีใช้แตกต่างกัน การคิดและวางแผน
อย่างเป็นระบบและรวดเรว็ คอื ความอยูร่อด
ของธุรกิจในยุคนี้ 

ถอดบทเรียนส�าคัญ
จากความส�าเร็จ
ขององค์กรที่ตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงสู่
ดิจิทัล 

MANAGEMENT TREND



AD หยั่น หว่อ หยุน





5



TMA ACTIVITIES

Design Thinking Workshop for HR

Annual General Meeting 2019

Mini-Management 

Development Program 

36 /   / ISSUE 34

	 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	(TMA)	ร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และสถาบันฝึกอบรม	 สมาคม
บรษิทัหลกัทรพัย์ไทย	(ATI)	เลง็เหน็ความส�าคญัในสร้างนวตักรรม
การบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ	 
(Design	Thinking)	ในหลกัสูตร	Design	Thinking	Workshop	for	HR	
ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม	41	ท่าน	 โดยมุ่งการเรียนรู้
หลกัการ	เทคนคิ	และกระบวนการ	Design	Thinking	ทลีะขั้นตอน	
ผ่านกิจกรรม	Workshop		ให้สามารถน�ากระบวนการไปปรับใช้
งานได้จรงิ	 _

	 TMA	ร่วมกับ	 บริษัท	 บางกอกกล๊าซ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 จัด
หลกัสูตร	Mini-Management	Development	Program	รุ่นที่	1	ให้กบั 
Manager	และ	Professional	จ�านวน	 30	 ท่าน	 ผ่านกระบวนการ 
เรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ	 จ�านวน	 8	 วัน	 เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะการบริหารคนและบริหารงาน	ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน�าเนื้อหาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการท�างานได้จริง	 และ
สามารถพฒันาองค์กรให้เกดิประสทิธภิาพสูงสดุ		_

เปิดโอกาสให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์	 และรับทราบมุมมอง	
แนวคดิ	การวางแผนพฒันาศกัยภาพบคุลากรด้านดจิทิลั	การสร้าง 
ระบบนิเวศนวัตกรรม	 รวมถึงนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริม 
ภาคเอกชน	 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย	โดยจัด
อภิปรายหัวข้อ	“ดิจิทัลสร้างคน นวัตกรรมสร้างชาติ”	ซึ่ง
ได้รับเกียรติจาก	ผศ.ดร.ณัฐพล	 นิมมานพัชรินทร์	ผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	 และ	ผศ.ดร.อัครวิทย	์ 
กาญจนโอภาษ	ผู้อ�านวยการ	เมอืงนวตักรรมอาหาร	_

	 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทไทย	(TMA)	จัดงา≠น 
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2562	 ให้แก่สมาชิก	TMA	ณ	 ห้อง 
แกรนด์บอลรมู	โรงแรมแกรนด์ไฮแอท	เอราวณั	โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อรายงานผลการด�าเนนิงานของสมาคมฯ	ในปีที่ผ่านมา	ตลอดจน 
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	 สมาคมการจดัการธรุกจิแห่งประเทศไทย	(TMA)	และส�านกังาน
ส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั	(DEPA)	ได้ร่วมจดังาน	Digital	Transformation 
Forum	2019	ขึ้นในปีนี้เป็นปีแรก	ภายใต้หวัข้อ	“Surfing the Waves 
in Digital Transformation Era”	โดยมุ่งหวงัให้น�าองค์ความรู้
ต่างๆ	ไปพฒันาต่อยอดเชงิเทคโนโลย	ีนวตักรรม	และแพลตฟอร์ม
ดจิทิลั	ผ่าน	Best	Practices	จากผูเ้ชี่ยวชาญในธรุกจิดจิทิลัทั้งในและ 
ต่างประเทศ	 เพื่อให้องค์กรได้ตื่นตัวและก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง	 _

	 บริษัท	 บางจาก	 คอร์ปอเรชั่น	 จ�ากัด	 (มหาชน)	เปิดอบรม
โครงการ	BCP	 Mandatory	 Program	 2019	โครงการที่ช่วยเตรยีม
ความพร้อมให้บุคลากรขององค์กรเป็นพนักงานที่มีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น	ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่	4	ให้กับบุคลากร	3	ระดับ	 คือ
ระดับปฏิบัติการ	(Certi ficate	 of	 Individual)	ระดับหัวหน้ากะ	 
(Certificate	 of	 Professional)	และระดับหัวหน้างาน	(Certificate	 of	
Supervisor)	รวมจ�านวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น	85	คน	 โดยเนื้อหาใน
แต่ละหลกัสูตร	TMA	ได้ออกแบบเฉพาะเพื่อสร้างความสอดคล้อง
กับรูปแบบการท�างานของ	บริษัท	 บางจาก	 คอร์ปอเรชั่น	 จ�ากัด	
(มหาชน)	ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน�าเนื้อหาความรู้
ไปประยุกต์ใช้กับการท�างานได้จริง	 และสามารถพัฒนาองค์กรให้
เกดิประสทิธภิาพสูงสดุ	 _
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ขนาดขององค์กร 
(จำานวนพนักงาน/บริษัท)

อัตราค่าสมาชิก
(ต่อปี)

1-100 คน
101-200 คน
201-500 คน
501 คนขึ้นไป

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

อัตราค่าสมาชิกแรกเข้า  1,000  บาท

สมาชิกประเภทองค์กร (Corporate Member)

MEMBER PRIVILEGE

*อัตราค่าสมาชิก ยังไม่รวมภาษี 7%

**เงื่อนไขการรับสิทธิ์เป็นไปตามที่ TMA กำาหนด

สมัครสมาชิก

กิจกรรมสัมนา
Thailand 

Competitiveness
Conference, 

TMA Trend Talk

ส่วนลด
สำาหรับหลักสูตร

และกิจกรรมต่างๆ

ส่วนลดสูงสุด
15%

ค่าห้องพัก, ค่ายา และอื่นๆ

บัตรสมาชิก
โรงพยาบาลกรุงเทพ

บัตรสมาชิก
โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์

ฟรี

ค่าห้องพักผู้ป่วยใน
และค่ายา
บริการ Helicopter
Limousine

• บรษิทั โกลบอลกรนีเคมคิอล จำากดั (มหาชน)
• บรษิทั ดูปองท์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ สเปเชยีลตี้ 
 โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จำากดั
• บรษิทั ไทม์ คอนซลัติ้ง จำากดั
• บรษิทั ไทยแอโรว์ จำากดั
• บรษิทั นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพลก็ซ์ จำากดั
• บรษิทั บางจากไบโอฟูเอล จำากดั
• บรษิทั พรเีมยีร์ ฟู้ด แอนด์ แมชชนีเนอรี่ จำากดั
• บรษิทั วฒันเวช จำากดั
• บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จำากดั
• บรษิทั เอเอสเอม็ เทรนนิ่ง จำากดั
• บรษิทั เอส.ท.ีเจ อเิลก็ทรคิ โซลูชั่น จำากดั
• บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ 
 กรงุไทย จำากดั (มหาชน)
• สำานกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั

อัตราค่าสมาชิกรายป ี

ขอต้อนรับสมาชิก
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 
2562

สมัครสมาชิก TMA 
รับสิทธิประโยชน์ดีๆ 

มากมาย

สอบถามเพ่ิมเติม •คุณเกวรินทร์ •คุณธนวัฒน์       โทร. 02-319-7677 ต่อ 112, 278        E-mail: keawarin@tma.or.th, tanawat@tma.or.th
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