Editor Sawasdee
Established in 1964, Thailand Management Association (TMA)
is a highly professional body of managers and executives, from
all branches of business in Thailand who are dedicated to
seeking and transferring knowledge through the exchange of the
latest information on advanced managerial principles and practices
in various fields. TMA activities, encompassing management
development training, consulting services, seminars, and
international conferences, are aimed at helping Thai leaders and
managers stay abreast of the latest development in managerial
concepts and practices. TMA also provides networking and
knowledge sharing opportunities for business people and public
policy makers to create better understanding and cooperation
in driving management excellence of the Thai organizations.
Upon realizing the necessity to keep Thailand competitive, TMA
has, in several occasions, organized programs and activities
involving world-class and internationally–renowned personalities
in order to serve this particular objective.

สมดุลในทุกสถานการณ์.

พฤติบญ
ั ญัติ
สมาชิกของสมาคมฯ ทุกคนพึงใส่ใจไว้เสมอว่า เราควรจะต้อง

ชี วิ ต เราจะสมดุ ล หรื อ ไม่ ขึ้ น อยู ่ กั บ เรื่ อ งของการ
จัดสรรเวลาเป็นสิง่ สําคัญ ทัง้ ของชีวติ และการทํางาน ต้อง
เริ่มจากการเขียนแผนในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละสัปดาห์
กับสิ่งที่ต้องทํา ติดตามดูผล และเก็บตกแต่ละชิ้นงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทําแบบนี้บ่อยๆ จนเกิดเป็นทักษะ
และความชํานาญ และเรื่องของการจัดสรรเวลาจะไม่ใช่
ปัญหาหนักอีกต่อไป

1. ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี และต้องหมัน่ ประกอบกรรมดีตอ่ สังคม
2. พึงสังวรอยูเ่ สมอในความรับผิดชอบต่อสังคมโดยปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับประโยชน์
ของสาธารณชน
3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และหน้าทีท่ จี่ ะต้องปฏิบตั ติ ามตัวบทกฎหมายของแผ่นดิน
4. ดํารงไว้ซึ่งชื่อเสียง และยึดถือกฎข้อบังคับของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย
5. ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ โดยคํานึงถึงข้อพึงปฏิบัติของการจัดการ
ที่ดีของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย โดยละเว้นการใช้อาํ นาจ หน้าที่
เพื่อผลประโยชน์สว่ นตน
6. ตระหนักถึงศักดิ์ศรี ความเสมอภาคของทุกกลุ่มและบุคคล พึงละเว้นการปฏิบัติ
ที่มีอคติ

THE CODE OF CONDUCTS

Every member of the Association is expected to have full
regard to the Code of Conducts and shall demonstrate:
1. Good citizenship and positive contribution to the society.
2. Ethical awareness and social responsibility by acting in
accordance to public interest.
3. Responsibilities and roles to comply with all of the laws and
regulations.
4. Commitment to uphold the Association’s reputation and these
Articles of the Association.
5. Commitment to achieve the objectives of the Association, with
regard to the Code of Excellence Management Practice, and
demonstrate no abuse of power and authority for personal gains.
6. Respect for the dignity and equality of all groups and
individuals, and refrain from any action which might prejudice.

ในช่วงชีวิตหนึ่งของเรา คิดว่าช่วงไหนเป็นช่วงที่
หนักที่สุด และการทํางานใน 1 ปี ช่วงไหนเป็นช่วงที่รู้สึก
หนั ก ที่ สุ ด แล้ ว เรามี วิ ธี ก ารจั ด การอย่ า งไร ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ความเอนเอียงไปข้างหนึง่ จะทําอย่างไรจึงจะจัดการให้เกิด
ความบลานซ์ หรือ ความสมดุลที่สุดเท่าที่เราจะทําได้
ไม่มีสูตรตายตัวที่จะบอกว่าวิธีการไหนดีที่สุด มีแต่
วิธีการให้ลองลงมือทํา และแก้ไขปัญหา จนกว่าจะเกิดการ
ลงตัว เหมือนการปัน่ จักรยานในช่วงแรกทีเ่ ราจะต้องฝึกให้
เกิดทักษะความชํานาญ ฝึกให้รู้จักวิธีการทรงตัว รู้จังหวะ
ของการยกเท้าขึ้นอีกข้างและถีบตัวออกไป ซึ่งการปั่น
ครั้งแรกจะล้มกระแทกพื้นเป็น 10 ครั้ง แต่มีการฝึกและ
ลองใหม่ จึงสามารถปัน่ จักรยานได้คล่องขึน้ จนกลายเป็น
ความชํานาญ
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Spotlight
เขียนโดย ชูเกียรติ ประทีปทอง
ทีป่ รึกษาอาวุโสการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
เรียบเรียงโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

ความสมดุล ของชีวิตพนักงานประจำา
คุณเป็นคนหนึ่งที่ก�ำลังมองหำควำมสุขกับกำรท�ำงำนอยู่หรือเปล่ำ?

เคยสังเกตกันไหมว่ำ ในแต่ละวันทีท่ กุ
คนมีเวลำอยู่ในมือ 24 ชั่วโมง เรำได้ใช้เวลำ
หมดไปกับเรื่องอะไรบ้ำง ท�ำงำน 8 - 9
ชั่วโมง เดินทำง 3 -4 ชั่วโมง สังสรรค์ 3
ชั่วโมง ท�ำธุรกิจส่วนตัว 2 ชั่วโมง นอนหลับ
พักผ่อน 6 ชั่วโมง ฯลฯ

ในส่ ว นขององค์ ก รได้ มี
นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยกร
บุคคลและได้ระบุว่า บุคลากร
เป็นทรัพยากรส�าคัญขององค์กร
ฉะนั้น องค์กรจ�าเป็นต้องสร้าง
ความสุ ข ให้ กั บ พนั ก งาน ท� า
อย่างไรพนักงานจึงจะมีความสุข
แต่การสร้างความสมดุลในชีวิตของคนเรา
นัน่ ไม่ใช่เพียงแค่องค์กรเท่านัน้ แต่ตวั เราเอง
ต่างหากที่มีอิทธิพลในการสร้างความสมดุล
ให้กบั ตัวเอง หากความสมดุลในชีวติ ไม่เหมาะสม
ผลร้ายจะตกมาสู่ด้านสุขภาพส่งผลกระทบ
ต่อครอบครัว
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ปัญหาที่คนในบริษัทฯ
มักพูดถึงบ่อยที่สุดคือ
“ไม่มีเวลา” ทำาอะไรก็ไม่ทัน
และไม่ใช่แค่เรื่องงาน แต่ส่งผล
ไปถึงครอบครัว “ไม่มีเวลา”
ดูแลลูก ดูแลพ่อแม่ และรวมถึง
การดูแลตัวเอง
ดั ง นั้ น การแก้ ป ั ญ หาเพื่ อ ความ
เหมาะสม คือ การจัดสรรเวลาใน
การท�างาน จะต้องวางแผนหา
ทางออกและโฟกัสกับหน้าที่รับ
ผิ ด ชอบตามก�าหนดเวลาการ
ท�างาน การสะสมความสามารถ
เพื่ อ ให้ อ ยู ่ ใ นฐานะเป็ น ผู ้ มี
โอกาสได้เลือกงานในสิ่งที่เรา
ต้องการ การบริหารจัดการเวลา
ของเราเองควรแบ่งแยกชัดเจน
ระหว่างที่ท�างานกับที่บ้าน เมื่อ
ถึงเวลาท�างานเราเต็มที่ หมด
เวลาท�างาน นั่นคือการเติมเต็ม
ชีวิตของตัวเรา กิจกรรมอะไรที่
ท�าให้ตัวเราได้รู้สึกพักผ่อน และ
รู้สึกอิ่มเอมใจ เพียงเท่านี้เราก็จะมี
ความสุขกับการท�างานและกับชีวิต
ของเราเอง
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เขียนโดย ชมพูนุท นิตตะโย
เรียบเรียงโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
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เทคนิค

จัดการชีวิตให้สมดุล

ด้วยสมุดบันทึก
ข
ุ
ส
ม
า
ว
ค
ี
ม
ง
่
ิ
ย
ยิ่งเขียน
เคยเป็นไหมผ่านไปแล้ว 1 สัปดาห์
แต่ ไ ม่ ไ ด้ ท� า เรื่ อ งที่ ตั ว เองอยากท� า เลย
มัววุ่นวายอยู่กับงาน จนลืมดูแลตัวเอง
ลืมท�าสิ่งที่อยากท�า หมดพลัง หมดไฟ
หมดวัน มาหาวิธีท�าให้มันดีกว่านี้เถอะ
ทางออกที่ท�าให้เราใช้แต่ละวัน
ให้คุ้มค่าที่สุด คือ“เขียนบันทึกลงใน
สมุดบันทึก หรือ Planner” ดูเป็นเรื่อง
สุดแสนจะธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

1. สร้าง Wish List ของตัวเองขึ้นมา

5. สร้าง Timeline

ก่อนอืน่ เลย เริม่ ต้นตัง้ ค�าถามกับตัวเองว่า If could be
anything, or have anything, what would will be? หรือแปลว่า
ถ้าวันนีค้ ณ
ุ มีทกุ อย่าง เป็นทุกอย่างได้ทคี่ ณ
ุ อยากเป็น คุณจะเป็น
อย่างไร เขียนออกมาเป็น Wish list สิง่ ทีค่ ณ
ุ อยากได้ออกมาก่อน
เรือ่ งงาน เรือ่ งเงิน ความรัก ครอบครัว เวลาว่าง สุขภาพ passion
ทีมงาน ฯลฯ เขียนมันออกมาก่อน หยุดคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ !
เอาค�าว่าไม่ได้ออกไป ใส่ไอเดีย ใส่ความเป็นไปได้ สิง่ ทีค่ ณ
ุ อยากเป็น

จากข้อข้างบน เอาเรื่องที่คุณเขียนมาเพิ่มใน Timeline ในแต่ละวัน
ลงบนสมุดบันทึกทีม่ ตี างรางแบบรายเดือน รายสัปดาห์ ถ้าจะให้ดหี าแบบทีม่ ี
รายวันมาด้วยเลยยิง่ ดี ในตาราง Schedule ของสมุดบันทึกของคุณก็จะไม่ได้มี
แค่เรือ่ งงานอีกต่อไป แต่มนั จะกลายเป็น สุดยอดเครือ่ งมือตามล่าความฝันที่
คุณต้องการไปด้วยทุกๆวัน บางคนอาจจะโฟกัส วันละ 1-2 ชัวโมง หรือมากกว่า
นัน้ ตรงนีค้ ณ
ุ ไปหาเอาเองว่าคุณต้องใช้เวลาต่อวันกับมันเท่าไหร่ บางคนแค่
วันละ 15 นาทีแต่ทกุ วันฝึกภาษาอังกฤษกับ YouTube ก็ยงั ได้

2. จัดล�าดับความส�าคัญ

6. เริ่มท�าไปกับมัน

โฟกัสว่าเรือ่ งไหนทีค่ ณ
ุ อยากให้เกิดภายใน 1 ปี 6 เดือน 3
เดือนบ้าง วงกลมไฮไลท์มนั ขึน้ มาจากในกระดาษทีค่ ณ
ุ เขียน

Ready and Go! ออกมาลุยท�าตามหน้าที่ และความฝันกันเถอะ
ถึงเวลาแล้วทีค่ ณ
ุ จะเด้งออกจากทีน่ อน และออกมาท�าสิง่ ทีค่ ณ
ุ ต้องการให้มนั
เกิดจริงๆ จะดีมากๆๆเลยทีง่ านคุณก็ดี และคุณได้ทา� สิง่ ทีต่ วั คุณเองต้องการ
ทุกวัน แรกๆมันจะรูส้ กึ แปลกๆหน่อย เพราะคุณแบ่งเวลาไปท�าเรือ่ งทีบ่ างครัง้
คุณอาจจะไม่เคยท�ามาก่อนก็ได้ เช่น ตืน่ เช้าขึน้ 30 นาทีเพือ่ ลุกไปวิง่ หรือ
นอนดึกขึน้ เพือ่ ไปท�างานเสริม ให้พชิ ติ เงินเก็บทีต่ อ้ งการ

3. เริ่มเอาฝันมาเขียนลงในสมุดบันทึกที่คุณมี
น�าเรือ่ งทีค่ ณ
ุ โฟกัสอยากให้เกิด ขยายเป็น ACTION PLAN
เช่น ในปีหน้านี้คุณอยากเป็นคนที่มีรูปร่างดี มี 6 แพค ภายใน
6 เดือน หรือคุณอยากมีเงินเก็บเพิม่ ขึน้ อีก 100,000 บาท หรือ
คุณอยากเดินทางไปเทีย่ วญีป่ นุ่ แบบ Backpacker

7. ท�าซ�้าบ่อยๆ

4. เพิ่มความเฉพาะเจาะจงลงไปในสิ่งที่อยากให้เกิด

เมือ่ คุณลงมือท�ามาสักระยะแล้ว สิง่ ส�าคัญทีส่ ดุ ทีท่ า� ให้สงิ่ ทีค่ ณ
ุ ฝันเป็น
จริง คือ การท�าซ�า้ เคล็ดลับความส�าเร็จของคนบนโลกนี้ ไม่ใช่แค่การคิดอะไร
ใหม่ๆ แต่เป็นการลงมือท�า และท�าให้นานพอต่างหากละ

ใส่ความเป็นไปได้ ระบุให้ชดั เอามาขยายประเด็นเลยว่า
คุณจะท�าอะไรบ้าง? เพือ่ ให้ได้สงิ่ นีม้ า

8. หาเพือ่ นที่ ไว้ ใจได้เป็น Buddy เช็คความก้าวหน้าของคุณ

- ใส่วนั ทีล่ งไปทีอ่ ยากให้เรือ่ งนีเ้ ป็นจริง

ข้อนีส้ า� หรับคนทีร่ สู้ กึ ว่า กลัวจะท�าได้ไม่สดุ ทาง แล้วก็เลิก มองหาเพือ่ น
ของคุณสิ แล้วบอกว่าคุณอยากให้อะไรเกิดขึน้ กับชีวติ คุณ แชร์ให้เขาฟัง และ
ให้เขาเป็นคนเช็คความก้าวหน้าของสิง่ ทีค่ ณ
ุ ก�าลังท�า รับรองคุณจะท�าได้ดขี นึ้
ไปอีก

- ใส่วา่ มีอะไรบ้างทีต่ อ้ งท�าให้มนั ส�าเร็จตามเป้าหมาย
- มีใครบ้างทีค่ ณ
ุ จะไปหา

ทำ�อย่�งไรให้ใน
1 เดือน 1 สัปด�ห์ 1 วัน
คุณได้ทำ�ต�มคว�มฝันต�ม
ที่คุณตั้งใจ และได้ผลลัพธ์ทั้ง
เรื่องง�น เรื่องสุขภ�พ เรื่องเงิน
ถึงเวล�ที่คุณควรจะม�
จัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ

- มีอะไรบ้างทีค่ ณ
ุ ต้องไปหาข้อมูลเพิม่

8

9

Competitiveness

Competitiveness

เขียนโดย TMA Center for Competitiveness
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

ผลคะแนนเฉลีย่ โลกระหว่างปี 2556 - 2560 และคะแนนของประเทศในกลุม่ อาเซียน

ความสามารถในการแข่งขัน

โดยปัจจัยหลักที่ใช้ในการจัดอันดับรวมมี 4 ด้าน
ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance)
ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency)
ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) และ
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) พบว่า ปัจจัยที่มี
อันดับดีที่สุดคือ สภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งอยู่ในอันดับที่
10 เพิ่มขึ้น 3 อันดับจากปี 2559 ในขณะที่ปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพของภาครัฐมีอันดับที่ 20 เพิ่มขึ้น 3 อันดับ
เช่นเดียวกัน ส่วนปัจจัยด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ
และโครงสร้างพืน้ ฐานมีอนั ดับคงเดิมไม่เปลีย่ นแปลง โดย
มีอันดับที่ 25 และ 49 ตามล�าดับในปี 2560

ของประเทศไทย 2560
ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด 10 อันดับแรก

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2016

1

2

4

3

8

7

6

11

5

15

1. สภาวะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance)
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เมือ่ ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยได้รบั ข่าวดี
จากสถาบัน MD World Competitiveness Center ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ทีไ่ ด้เผยแพร่ผลการส�ารวจรายงาน IMD World Competitiveness
Yearbook 2017 ซึง่ เป็นรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศต่างๆ 63 ประเทศทัว่ โลก โดยประเทศไทยมีผลที่
ดีขนึ้ ทัง้ โดยคะแนนและอันดับ ซึง่ คะแนนรวมในปีนเี้ ท่ากับ 80.095
เปรียบเทียบกับ 74.681 ในปี 2559 และมีอนั ดับทีด่ ขี นึ้ 1 อันดับ
โดยเลือ่ นขึน้ จากอันดับที่ 28 ในปี 2559 เป็นอันดับที่ 27 ในปี 2560
หากพิจารณาเฉพาะ 5 ประเทศอาเซียนที่อยู่ในการจัดอันดับนี้
ซึ่งได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียแล้ว
ส่วนใหญ่มอี นั ดับดีขนึ้ โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียทีอ่ นั ดับดีขนึ้ ถึง
6 อันดับ ขณะทีป่ ระเทศมาเลเซียเป็นประเทศเดียวในกลุม่ อาเซียนที่
มีอนั ดับลดลงจากอันดับที่ 19 เป็นอันดับที่ 24 ในปีนี้

นอกจากนี้ยังพบว่าในปีนี้ ฮ่องกงยังคงเป็นอันดับ
1 และสวิตเซอร์แลนด์อยู่ในอันดับที่ 2 สิงคโปร์เลื่อนขึ้น
มา 1 อันดับโดยอยู่ในอันดับ 3 สหรัฐอเมริกาตกลง 1
อันดับโดยอยูใ่ นอันดับ 4 และเนเธอร์แลนด์ อยูใ่ นอันดับ
5 เลื่อนขึ้นมา 3 อันดับจากปีที่แล้ว ในปีนี้ ประเทศที่มี
อันดับความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นมากที่สุดได้แก่
ประเทศคาซัคสถานที่มีอันดับสูงขึ้นถึง 15 อันดับจาก
อันดับที่ 47 ในปีที่แล้ว เลื่อนมาอยู่ในอันดับที่ 32 ในปี
นี้ รองลงมาคือประเทศจีนที่เลื่อนขึ้นมาถึง 7 อันดับและ
มีอันดับที่ 18 ในปีนี้

ผลการจัดอันดับของประเทศที่ได้รับการจัดอันดับในกลุ่มอาเซียน

2017

3

24

27

41

42

2016

4

19

28

42

48

จากคะแนนทีป่ ระเทศไทยได้รบั ในระยะตัง้ แต่ปี 2556 - 2560 จะเห็นได้วา่ มีคะแนนทีส่ งู ขึน้ มาโดยตลอดนับตัง้ แต่ปี 2557
เป็นต้นมา และเริ่มมีแนวโน้มสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของทุกประเทศที่ได้รับการจัดอันดับตั้งแต่ปี 2558 และในปีนี้ ประเทศไทยมี
คะแนน 80.095 ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยของ 63 ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับเท่ากับ 77.033 แสดงให้เห็นว่าความพยายามของ
รัฐบาลและทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในการขับเคลือ่ นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้เริม่ ส่งผล หากเรา
มีการเร่งด�าเนินการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จะท�าให้ประเทศไทยมีอันดับความสามารถที่สูงขึ้นจนเป็นหนึ่งใน
ประเทศชั้นน�าได้อย่างแน่นอน

10

2013
9

2014
12

2015

2016

2017
10

13

13

อันดับหมวดย่อย

2016

2017

เศรษฐกิจภายในประเทศ

37

33

การค้าระหว่างประเทศ

6

3

การลงทุนระหว่างประเทศ

28

37

การจ้างงาน

3

3

ระดับราคาและค่าครองชีพ

45

28
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ด้านสภาวะทางเศรษฐกิจในปี 2560 ประเทศไทยมีปจั จัยย่อย
ทีม่ อี นั ดับดีขนึ้ ถึง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจภายในประเทศ (Domestic
Economy) ที่ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 33 จากอันดับที่ 37 ในปี 2559
การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) อยู่ในอันดับที่ 3 จาก
อันดับที่ 6 ในปี 2559 และ ราคาและค่าครองชีพ (Prices) ที่อันดับ
ดีขึ้นมากจากอันดับที่ 45 เป็นอันดับที่ 28 ในขณะที่ด้านการจ้างงาน
(Employment) ยังอยู่ในอันดับที่ดีมากคืออันดับที่ 3 เช่นเดียวกับ
ปีก่อน ส่วนปัจจัยย่อยที่มีอันดับลดลงคือ การลงทุนระหว่างประเทศ
(International Investment) จากอันดับที่ 28 ในปี 2559 เป็นอันดับ
ที่ 37 ในปีนี้

ประเทศไทย
ถูกจัดอันดับดีขึ้น
จากอันดับที่ 28
เป็นอันดับที่ 27
ในปีนี้

เมื่อดูแต่ละประเด็นย่อย จุดเด่นของประเทศไทย
ยังคงเป็นด้านที่เกี่ยวกับการจ้างงาน รายได้จากการ
ท่องเที่ยว และความมั่นคงของบัญชีเดินสะพัด ส่วน
ประเด็ น ที่ ยั ง ต้ อ งพั ฒ นาต่ อ ไปคื อ ด้ า นรายได้
ประชาชาติตอ่ หัวของประชากรทีอ่ ยูใ่ นอันดับที่ 54
ด้านค่าครองชีพ ความเสีย่ งจากการย้ายฐานการ
ผลิต และด้านการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ
และการไปลงทุนในประเทศอื่น เป็นต้น
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2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency)
2013

2014

2015

22

2016
23

2017
20

27

28

อันดับหมวดย่อย

2016

2017

ฐานะการคลัง

10

11

นโยบายภาษี

5

4

กรอบการบริหารภาครัฐ

33

30

กฎหมายด้านธุรกิจ

44

38

กรอบการบริหารด้านสังคม

44

44
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ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ มีอันดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 3 ปี
ล่าสุด ปัจจัยย่อยมีอนั ดับทีด่ ขี นึ้ ได้แก่ ด้านกฎหมายด้านธุรกิจ (Business
Legislation) ที่ดีขึ้นถึง 6 อันดับจากปี 2559 โดยขึ้นมาอยู่ในอันดับที่
38 จากอันดับที่ 44 ในปีก่อนหน้า และด้านกรอบการบริหารภาครัฐ
(Institution Framework) ที่ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 30 จาก 33 ในปีที่แล้ว
นอกจากนี้ ด้านนโยบายภาษี (Tax Policy) นั้นยังคงได้อันดับที่สูงกว่า
เดิมจากที่เคยสูงอยู่แล้ว โดยขึ้นมาอยู่ในอันดับ 4 ในปี 2560 อีกด้วย
ทั้งนี้ประมาณครึ่งหนึ่งของประเด็นที่ใช้ในการจัดอันดับในหมวดนี้
มาจากการส�ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารในภาคธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่มี
อันดับที่สูงขึ้น จึงสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการต่างๆ ที่รัฐด�าเนินการเช่น
การแก้ไขกฎระเบียบและปรับปรุงขั้นตอนการด�าเนินงานของหน่วยงาน
รัฐให้มีความสะดวกต่อการด�าเนินธุรกิจ การให้สิทธิประโยชน์ด้านการ
ลงทุน การปรับตัวของนโยบายภาครัฐ รวมถึงความคล่องตัวในการด�าเนิน
นโยบาย ได้รับการยอมรับจากผู้ตอบแบบส�ารวจ ส่วนประเด็นที่ยังต้อง
ปรับปรุงในหมวดนี้ ได้แก่ ต้นทุนการปลดออกจากงาน (Redundancy
Costs) ก�าแพงภาษี (Tariff barriers) และ ระยะเวลาในการเริม่ ต้นธุรกิจ
(Start-up days) เป็นต้น

3. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency)
2013

2014

2015

2016

2017

25

24

25

25

18

อันดับหมวดย่อย

2016

2017

ผลิตภาพและประสิทธิภาพ

43

41

ตลาดแรงงาน

5

8

การเงิน

23

24

การบริหารจัดการ

26

20

ทัศนคติและค่านิยม

23

23
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ด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจประเทศไทยได้รบั การจัดอันดับอยู่
ที่ 25 ไม่เปลีย่ นแปลงเมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้า อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณา
ปัจจัยย่อย พบว่ามีปจั จัยย่อยทีอ่ นั ดับดีขนึ้ 2 ปัจจัย ได้แก่ ด้านการจัดการ
(Management Practices) และ ด้านผลิตภาพและประสิทธิภาพ (Productivity & Efficiency) ในขณะที่ด้านตลาดแรงงาน และด้านการเงิน
มีอันดับลดลง ส่วนด้านทัศนคติและค่านิยมมีอันดับคงเดิม
ด้านการบริหารจัดการ (Management Practices) ปรับตัวดีขึ้น
6 อันดับโดยขึ้นมาอยู่ที่ 20 ในปีนี้ มีผลมาจากการดีขึ้นของตัวชี้วัดต่างๆ
เช่น การค�านึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction) การ
เป็นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurship) และ ความน่าเชือ่ ถือของผูจ้ ดั การ
(Credibility of managers) เป็นต้น ส่วนในด้านผลิตภาพและประสิทธิภาพ
(Productivity & Efficiency) ถึงแม้จะมีอนั ดับดีขนึ้ 2 อันดับจากปีทผี่ า่ น
มาโดยมาอยูอ่ นั ดับที่ 41 อันเป็นผลมาจากการปรับตัวดีขนึ้ ของอัตราเพิม่
ของผลิตภาพ (Overall Productivity – real growth) ซึ่งอยู่ในอันดับ 3
จาก 63 ประเทศ แต่ยังคงเป็นประเด็นที่ประเทศไทยควรเร่งปรับปรุง
เนื่องจากผลิตภาพของแรงงานทั้งในภาพรวมและในภาคเศรษฐกิจต่างๆ
ยังคงอยู่ในอันดับต�า่ อาทิ ผลิตภาพในภาพรวม (Overall Productivity)
ที่อยู่ในอันดับที่ 58 จาก 63 ประเทศ

4. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
2013

2014

48

48

2015

2016

2017

49

49

46

อันดับหมวดย่อย

2016

2017

สาธารณูปโภคพื้นฐาน

35

34

โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

42

36

โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 47

48

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

52

57

การศึกษา

52

54
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แม้ว่าผลการจัดอันดับด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ยังอยู่ในระดับค่อน
ข้างต�่า แต่อย่างไรก็ตามตัวชี้วัดเกี่ยวกับการ
ลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา และบุคลากรด้าน
การวิจัย ปรับตัวดีขึ้นในทุกประเด็น โดย
เฉพาะเรือ่ งการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนา
ของภาคเอกชนที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย
ส�าคัญ ท�าให้อนั ดับของตัวชีว้ ดั ด้านมูลค่าการ
ลงทุนปรับตัวดีขึ้นถึง 4 อันดับ และสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายด้าน R&D ของภาคธุรกิจต่อ GDP
(Business Expenditure on R&D (%))
ปรับตัวดีขนึ้ ถึง 10 อันดับ นอกจากนัน้ ความ
สามารถในการสร้างนวัตกรรม (Innovation
Capacity) ของประเทศก็ปรับตัวดีขึ้นถึง 9
อันดับจากปีกอ่ นหน้า ทัง้ นี้ ประเด็นทีต่ อ้ งให้
ความส�าคัญและหาทางพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น คือ
ด้านการจดสิทธิบัตร ซึ่งทั้งจ�านวนการยื่นขอ
และการจดสิทธิบตั ร รวมถึงจ�านวนสิทธิบตั ร
ที่มีผลบังคับใช้ยังอยู่ในอันดับต�่า

ส�าหรับด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้ยังอยู่ในอันดับค่อนข้างต�่าโดยได้รับ
การจัดอันดับที่ 49 ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตามมีปัจจัย
ย่ อ ย 2 ด้ า นที่ อั น ดั บ ดี ขึ้ น ได้ แ ก่ โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางเทคโนโลยี
(Technological Infrastructure) ที่ปรับตัวดีขึ้น 6 อันดับ และ โครงสร้าง
พื้นฐานทั่วไป (Basic Infrastructure)ที่ปรับตัวดีขึ้น 1 อันดับ
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทางเทคโนโลยี ประเทศไทยได้รบั การจัดอันดับ
ที่ 36 ดีขึ้น 6 อันดับ โดยตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อการปรับตัวดีขึ้น ได้แก่ การมี
เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารที่ ต อบสนองภาคธุ ร กิ จ และความเชื่ อ มโยงต่ า งๆ
ความเร็วอินเตอร์เนต การส่งออกสินค้าไฮเทค และ การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างเอกชนกับเอกชน และรัฐกับ
เอกชน (Public-private partnerships) เป็นต้น
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปได้รับการจัดอันดับที่ 34 ปรับตัวดีขึ้น
1 อันดับ โดยมีตัวชี้วัดที่ปรับตัวดีขึ้นได้แก่ การเข้าถึงแหล่งน�า้ (Access to
water) ที่ปรับตัวดีขึ้น 6 อันดับ การเข้าถึงสินค้าบริโภคพื้นฐาน (Access
to commodities) ซึ่งมีอันดับดีขึ้น 3 อันดับ และ คุณภาพของการขนส่ง
ทางอากาศ (Quality of air transportation) ซึ่งอันดับดีขึ้น 3 อันดับ เช่น
เดียวกัน

เรื่องที่ต้องเร่งพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยยัง
อยู่ในอันดับต�่าทั้งสองหมวด ประเด็นส�าคัญ
ที่ ต ้ อ งปรั บ ปรุ ง ในด้ า นสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อมได้แก่ การเพิ่มจ�านวนบุคลากร
ทางการแพทย์ตอ่ ประชากร และการประหยัด
พลังงาน ในขณะที่ด้านการศึกษา ต้องเร่ง
พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
บุคลากร รวมทั้งความสามารถทางวิชาการ
โดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
และการปรับปรุงอัตราส่วนของครูตอ่ นักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น

ปัจจัยทีม่ อี นั ดับดีทส่ี ดุ คือ สภาวะทางเศรษฐกิจ
ประสิทธิภาพของภาครัฐ ประสิทธิภาพ
ของภาคธุรกิจ และโครงสร้างพืน้ ฐาน

ระดับชาติคอื คณะกรรมการพัฒนาขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.)
ที่มี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมา
ก�ากับดูแลการขับเคลือ่ น และได้มกี ารสือ่ สาร
ยุทธศาสตร์หลักไปยังทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
เพื่ อ น� า ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ และภาคเอกชนที่
ร่วมขับเคลื่อนวาระแห่งชาตินี้ผ่านโครงการ
ผลการจัดอันดับความสามารถในการ ริเริ่มต่างๆ
แข่งขันของประเทศในปี 2560 นี้ นอกจาก
อย่างไรก็ตามผลการจัดอันดับความ
สะท้อนให้เห็นถึงพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ยัง สามารถในการแข่งขันของประเทศในปีนเี้ ป็น
คงแข็งแกร่งแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่ง เพียงจุดเริ่มต้นของการก้าวขึ้นสู่อีกระดับ
มั่ น ของทุ ก ภาคส่ ว นที่ ร ่ ว มกั น ยกระดั บ ขี ด ไทยยังคงมีศักยภาพที่จะยกระดับขีดความ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็น สามารถเพิ่มสูงขึ้น หากแต่ต้องเร่งพัฒนา
ผลส�าเร็จ ตัง้ แต่ระดับรัฐบาลทีก่ า� หนดให้การ โครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ ให้มคี วามพร้อมเพือ่
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ สามารถสนับสนุนกระบวนการในการยกระดับ
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานด้านสาธารณสุข ประเทศเป็นวาระแห่งชาติ มีการก�าหนด ขีดความสามารถของประเทศอย่างต่อเนื่อง
และสิ่งแวดล้อม และการศึกษา ยังคงเป็น ยุทธศาสตร์และแผนงานโดยมีคณะกรรมการ และยั่งยืน
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Average global scores compared with Asean scores, 2013-2017

Thailand lifts its competitiveness
Kingdom now ranked 27th out of 64
economies – up from 28th last year
The IMD World Competitiveness Ranking 2017
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Thailand has been ranked 27th in a reckoning of national moved up six places from, 48th to 42nd. Malaysia was the
competitiveness covering 63 economies around the world.
only Asean nation to fall in the competitiveness rankings,
The ranking was announced recently by the World slipping from 19th place to 24th.
Competitiveness Center of the International Institute for Management
Development (IMD) in Lausanne, Switzerland. The institute noted
that Thailand’s score of 80.095, which was above the world
average, compared with a score of 74.681 last year, when it
occupied 28th position in the rankings.

Hong Kong held on to the number 1 ranking – a position it
held last year – and Switzerland was in second place.
Singapore moved up one place to occupy third place,
knocking the United States down one place to fourth. The
Netherlands completed the top five, jumping to fifth from
The scores and rankings of all 63 economies in the survey eighth position last year.
are published in IMD’s World Competitiveness Yearbook 2017.
Countries that made the biggest progress were
Five Asean nations - Singapore, Malaysia, Thailand, the led by Kazakhstan, which moved up 15 places from
Philippines and Indonesia – were included in the IMD survey, and 47th to 32nd. China also performed well, climbing
most of them improved their rankings, particularly Indonesia, which up seven places to occupy 18th position.
Five ASEAN Nation Ranking 2017
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IMD’s World Competitiveness Center uses four
major criteria to calculate the scores and rankings in its
annual surveys: Economic Performance, Government
Efficiency, Business Efficiency and Infrastructure. Thailand’s
best score came from Economic Performance, in which
the country was placed 10th, having moved up three
places from last year. It was ranked 20th for Government
Efficiency, which was also three places higher than last
year. In the categories of Business Efficiency and
Infrastructure, Thailand’s scores were unchanged from last
year, leaving the country in 25th and 49th positions,
respectively.

Thailand’s
best ranking
was in Economic
Performance, followed by
Government Efficiency,
Business Efficiency and
Infrastructure.

1. Economic Performance
2013
9

2014
12

2015

2016

2017
10

13

Thailand has continuously moved up in IMD’s
annual rankings since 2014, and began to score above
the median point in 2015. This year’s score of 80.095
compares with the average score of 77.033 among the
63 economies in the survey. Thailand’s score reflects the
fact that efforts by the government and all stakeholders
to upgrade national competitiveness are beginning to show
results, and provided the momentum of improvement is
maintained, there is no reason why the country should not
take a place among future top performers.
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Sub-factor Rankings
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Three sub-factors helped Thailand to achieve a higher ranking in the
Economic Performance category: Domestic Economy, in which it climbed from
37th place to 33rd; International Trade, in which it moved from sixth position
to third, and Prices, where it leapt from 45th place to 28th. In Employment the
country held fast to third ranking. It was only the record of International
Investment, which tumbled from 28th position to 37th this year, that hindered
Thailand’s Economic Performance score.
Digging down to sub-factors, IMD said Thailand’s strengths remained
employment, tourism service incomes and current-account stability. What needed
to be developed further were income per capita, which was ranked 54th among
the 63 survey economies, cost of living, relocation threats to production, foreign
direct investment and outbound investment.
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2. Government Efficiency
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4. Infrastructure
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Sub-factor Rankings
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3. Business Efficiency
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Sub-factor Rankings

2016

2017

Productivity and Efficiency

43
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Labor Market

5

8
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Attitudes and Values
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IMD reported that Thailand had continued to improve its
Government Efficiency ranking over the past three years. Among
the improved sub-factors were Business Legislation, which climbed
six places to reach 38th this year, and Institutional Framework,
which moved up from 33rd to 30th. Furthermore, the Tax Policy
sub-factor moved up one notch from its already high 5th place
to 4th.
Roughly half of the sub-factors used in assessing Government
Efficiency were measured by a survey conducted among
executives in the business sector. Thailand’s achievements thus
reflected a nod of approval for measures initiated by the
government, such as amendments and improvement of rules,
regulations and procedures of government agencies to facilitate
the conduct of business, investment incentives and adaptability
of government policy. However, a need was seen for improvements
in redundancy costs, tariff barriers and start-up days.

In the Business Efficiency category, Thailand remains in
25th place, unchanged from 2016. However, when the sub-factors
are considered, the country has made progress in Management
Practices and Productivity and Efficiency, while declining in Labor
Market and Finance. It remains in the same position for Attitudes
and Values.
IMD said Thailand’s move up to 6th ranking for Management
Practices was due to customer satisfaction, entrepreneurship and
the credibility of its managers. Although it rose by two places
to 41st ranking for Productivity and Efficiency, this is a sub-factor
that remains a key area in need of upgrading. The 41st ranking
was due to an improvement in Overall Productivity – a real growth
sub-criterion in which Thailand ranked third out of the 63 surveyed
economies. However, the productivity of the country’s labor force
overall, and in various sectors, was still at a low level, such
that in this sub-criterion, Thailand was ranked 58th
out of the 63 surveyed economies.
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Thailand continues to under-perform in the Infrastructure
category, and is ranked 49th out of 63 – a position that is
unchanged from last year.
Nevertheless, two sub-factors in this category show improvement,
notably a leap of six places to achieve 36th ranking for Technological
Infrastructure, and an upwards move of one place to claim 34th
ranking for Basic Infrastructure.
Among the sub-criteria that helped Thailand to improve its
Technological Infrastructure ranking were communications technology
that meets business requirements, connectivity, internet speed,
high-tech goods exports and technological development arising from
cooperation between private- and public-sector organizations.
The improved Basic Infrastructure ranking was achieved by
sub-criteria such as access to water, which moved up to 6th place;
access to commodities, which moved up three places; and quality
of air transportation, which also moved up three places
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Although Thailand’s 48th ranking
for Scientific Infrastructure remains low,
the country performed better in all research
and development investment and R&D
personnel. Private investments in R&D,
in particular, rose significantly, lifting the
investment ranking in this category
by as many as four places. Business
expenditure on R&D (%) moved up by
nine places from last year. However, the
patents sub-criterion showed a need for
improvement, including applications, the
number of registrations, and patents in
force.
The Infrastructure sub-factors of
Health and Environment and Education
are both lowly ranked, showing the need
for much development. Among the areas
needing improvement in Health and
Environment Infrastructure are the num-

ber of medical personnel per capita
and energy conservation. In its Education
Infrastructure, the country must hasten
to develop English-language proficiency
among its citizens, improve the pupil/
teacher ratio in secondary schools, and
lift academic proficiency, especially in
mathematics and science.
The national rankings disclosed in
IMD’s World Competitiveness Yearbook
2017 reflect not only Thailand’s solid
economic foundation but also the
determination of every stakeholder in
collaborating to improve the country’s
competitiveness. This determination has
been led by the government, which has
made competitiveness a part of its
national agenda. It has devised strategies
and plans through the National
Competitiveness Enhancement Committee,

which is chaired by the Prime Minister,
and these are passed down to all
stakeholders for implementation, including
the private sector, which has introduced
several initiatives to help to drive the
national agenda.
This year’s results are just a beginning
for further steps forward. Thailand has
the potential to move its ranking upwards,
provided it hastens to develop its
infrastructure in a continuous and
sustainable manner, so as to facilitate
the process of upgrading its national
competitiveness.
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เขียนโดย ศิรถั ยา อิศรภักดี
เรียบเรียงโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

สมดุลพลังงาน
ความท้าทายอาเซียน
เคยมีวนั ไหนของคุณหรือเปล่าที่ใช้ชวี ติ โดยไม่มไี ฟฟ้าใช้?
เคยลองจินตนาการไหมว่า ถ้าต้องมีโควตาใช้พลังงานที่เราเคยใช้
อย่างเสรี ชีวิตเราจะเป็นอย่างไรบ้าง?

ในบรรดาแหล่งพลังงานทั้งหมด คาด
การณ์ ว ่ า การใช้ ถ ่ า นหิ น ในอาเซี ย นจะมี
อัตราการเติบโตมากที่สุด หรือคิดเป็น 34%
ของความต้องการใช้พลังงานปฐมภูมิ และ
หากพูดกันถึงปีนี้ ยังมีข้อมูลด้วยว่า ชาติ
อาเซียน โดยเฉพาะอินโดนีเซีย เวียดนาม
ฟิลิปปินส์ เมียนมา มาเลเซีย และกัมพูชา
ติ ด อยู ่ ใ นกลุ ่ ม 30 ประเทศที่ มี โ ครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหินมากที่สุดในโลก
แต่คงเหมือนทีห่ ลายคนรูก้ นั ว่า โรงไฟฟ้า
ถ่านหินมักถูกมองจากคนทั่วไปว่าเป็นแหล่ง
สร้ า งมลพิ ษ และก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนที่อยู่รายรอบ ท�าให้
การก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า ถ่ า นหิ น แห่ ง ใหม่ ใ น
หลายพื้นที่ถูกต่อต้านจากกลุ่มนักอนุรักษ์
และประชาชนอยู่บ่อยครั้ง

เรื่
อ
งพลั
ง
งาน
จึงเป็นความท้าทายสำาคัญของ
พลังงานคือสิ่งจ�าเป็นของชีวิตคนเราทุกวันนี้และความต้องการ
ใช้พลังงานทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยเฉพาะไฟฟ้าก�าลังเป็นความท้าทายอย่างหนึง่
ของประเทศกลุ่มอาเซียน เพราะในทางหนึ่งก็จ�าเป็นต้องหาทางผลิต
ไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องค�านึงถึง
ผลกระทบจากการสร้ า งโรงไฟฟ้ า รวมถึ ง การพั ฒ นาโครงการ
พลังงานทดแทนอื่นๆ อีกด้วย
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ทบวงพลังงานสากล หรือ IEA คาดการณ์ว่า การใช้พลังงาน
ปฐมภูมิของอาเซียน หรือพลังงานที่ได้โดยตรงจากธรรมชาติโดย
ไม่ผ่านการแปรรูป เช่น ถ่านหิน น�้ามันดิบ จะเพิ่มขึ้นปีละ 3%
ในช่วงปี 2557-2583 ซึ่งจะสูงกว่ายอดการใช้พลังงานปัจจุบันของ
ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมกัน

รัฐบาลทุกประเทศในอาเซียน
ที่กำาลังพยายามทุกวิถีทาง
เพื่อจัดหาไฟฟ้ามาให้เพียงพอ
กับความต้องการ
ใช้ที่มากขึ้นเรื่อยๆ

เมื่ อ ความนิ ย มชมชอบพลั ง งานจาก
ถ่ า นหิ น มี ล ดน้ อ ยลง หลายประเทศก็
พยายามแสวงหาพลังงานทดแทนอื่นๆ ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดมีต้นทุนการผลิต
ลดลงเรื่อยๆ บวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มากขึ้นท�าให้อัตราการเติบโตของโครงการ
พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

19

ASEAN View

ASEAN View
Written by by Sirattaya Issarabhadkdi
Arranged by Thailand Management Association (TMA)

เมื่อความนิยมชมชอบพลังงาน
จากถ่านหินมีลดน้อยลง
หลายประเทศก็พยายามแสวงหา
พลังงานทดแทนอื่นๆ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า

เขตแผ่นดินไหว ถ้าเกิดพังขึ้นมาอาจท�าให้
คนนับแสนได้รับอันตรายจากน�้าท่วมได้
เมื่อทนกระแสคัดค้านไม่ไหว รัฐบาล
เมียนมาชุดที่แล้วได้ตัดสินใจระงับโครงการ
นี้ไปเมื่อปี 2554 และล่าสุดแว่วว่า ฝั่งจีน
จะยอมพับแผนนีต้ ลอดไป เพราะคิดว่าหันไป
คุยเรือ่ งสัมปทานอืน่ ในเมียนมาแทนน่าจะดีกว่า
โครงการพลั ง งานทดแทนที่ ไ ด้ รั บ
ความนิ ย มกั น มากในภู มิ ภ าคนี้ ก็ มี ห ลาย
ประเภท เช่น พลังน�้า พลังงานแสงอาทิตย์
ชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พิภพ และ
โครงการพลังงานที่บูมมากๆ ในช่วง 10 ปี
ที่ผ่านมาคือ เขื่อนผลิตไฟฟ้า ในหลายๆ
ประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะสปป.ลาวที่ได้
รับการขนานนามว่า “แบตเตอรี่แห่งเอเชีย”
มีเขื่อนผลิตไฟฟ้าเพื่อส่งออกไฟฟ้าไปขายให้
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งลูกค้ารายใหญ่คือไทย
นี่เอง
การสร้างเขือ่ นเหล่านีบ้ นแม่นา�้ โขง ไม่
ว่าจะเป็นเขื่อนไซยะบุรี เขื่อนดอนสะโฮง
และเขื่อนปากแบง ซึ่งเป็นแหล่งสร้างรายได้
มหาศาลให้สปป.ลาวจากการขายไฟฟ้า แต่
ขณะเดียวกันหลายนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และภาคประชาสังคมต่างออกมาป่าวร้องว่า
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เขื่อนเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนในบริเวณลุ่มน�้า
โขง โดยเฉพาะในกัมพูชา และเวียดนาม
เพราะเขื่อนปิดกั้นการไหลของตะกอนที่มีแร่
ธาตุส�าคัญที่ไหลมากับสายน�้าโขง ส่งผลต่อ
ภาคการเกษตร และยังเชื่อว่าการสร้างเขื่อน
จะท�าลายที่อยู่อาศัยและการอพยพของสัตว์
น�้าในลุ่มน�้าโขงอีกด้วย

เรื่ อ งพลั ง งานจึ ง เป็ น ความท้ า ทาย
ส�าคัญของรัฐบาลของทุกประเทศในอาเซียน
ที่ก�าลังพยายามทุกวิถีทางเพื่อจัดหาไฟฟ้า
มาให้เพียงพอกับความต้องการใช้ที่มากขึ้น
เรื่ อ ยๆ ตามทิ ศ ทางการขยายตั ว ของ
เศรษฐกิจ หรือบางประเทศก็ต้องการผลิต
ไฟฟ้ า เพื่ อ สร้ า งรายได้ เ ข้ า ประเทศอย่ า ง
เป็นกอบเป็นก�า

นอกจากปัญหาเขื่อนในลาวแล้ว การ
ก่อสร้างเขื่อนในเมียนมาก็เผชิญกระแสต่อ
ต้านจากคนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง อย่าง
เช่ น กรณี ข องเขื่ อ นผลิ ต ไฟฟ้ า มิ ต โสนของ
บริษัทจีน บริเวณต้นน�้าอิระวดี ในรัฐคะฉิ่น
ที่ ห ่ ว งกั น ว่ า จะท� า ให้ แ ม่ น�้ า สายหลั ก ของ
ประเทศเสี ย หาย ส่ ง ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชน
ปลูกข้าวตลอดล�าน�้า แถมเขื่อนยังอยู่ไม่ไกล

แต่ ก ารพั ฒ นาก็ ต ้ อ งมี ก ารประเมิ น
ผลกระทบต่างๆ อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น
สิ่งแวดล้อม สังคม วิถีชีวิตของคนในชุมชน
หรือในประเทศนัน้ ๆ ต้องชัง่ น�า้ หนักข้อดีและ
ข้อเสีย หาจุดสมดุลเพื่อสร้างความพอใจให้
กับทุกฝ่าย และหากที่สุดแล้ว สิ่งที่ได้ไม่คุ้ม
กับสิ่งที่เสียไป ก็คงต้องคิดใหม่ พิจารณา
ทางเลือกอื่นที่เหมาะสมที่สุดต่อไป

Balance of Energy:
A Challenge of
ASEAN
With all above-mentioned
discussion, it is obvious
that the energy issue is a
major challenge faced by
all governments of
ASEAN countries

Have you ever spent a day without
electricity?
Have you ever imagined what would
happen if there is a limited quota for
energy that we get used to consuming
freely? How our life could change
under such circumstances?

Energy is presently a necessity for
our daily life, and indeed, the surging
demand for energy, especially electricity,
is one of major challenges for ASEAN
countries. This is because governments
of these countries are required to seek
electricity to meet the increasing demand,
while they need to consider impacts from
building power plants as well as developing
projects to seek other alternative energy
sources.

accounting for 34 percent of the demand
for primary energy. For this year, it is
reported that Indonesia, Vietnam, Philippines,
Myanmar, Malaysia and Cambodia are among
top 30 countries which are developing
coal power plants.

Nevertheless, it is widely known
that coal power plants are considered as
a key polluter which poses environmental
impacts on neighboring communities. This
leads to opposition from environmentalists
International Energy Agency (IEA) and local people in the areas where new
projects that the use of primary energy projects to build new coal power plants
(an energy form which is found in nature are developed.
and has not been subjected to any
transformation process, such as crude
With this unpopularity, many
oil and coal) of ASEAN countries will
increase annually by three percent during the countries are attempting to seek other
period of 2014 – 2040. Such consumption alternative energy sources which are
is higher than the current combination more environmentally friendly. Fortunately,
of energy used by Japan and South Korea. the cost for producing electricity from
other clean sources in the past few years
has become particularly cheaper. Together
Among all energy sources, it is with better technology, an increasing
expected that coal consumption of ASEAN number of alternative energy projects
countries would see the highest growth, have been developed.
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Energy
is presently
a necessity for our daily life,
There are various alternative energy
projects which are popular in this region,
including hydropower, solar power, biomass,
and geothermal energy. One of popular
energy projects during the past decade
is hydroelectric dam projects which have
been developed in many countries in the
region. Among leading countries which
build hydroelectric dams is Lao PDR
which dubs itself as “Battery of Asia”.
It has numerous hydroelectric dams for
exporting electricity to neighboring countries
including Thailand, which is a major
client.
The construction of these dams along
Mekong River, such as Xayaburi Dam,
Don Sahong Dam, and Pak Beng Dam
generates huge income from electricity sale
for Lao PDR. However, environmentalists
and members of civil societies proclaim
that such dams have severe impacts on
those living along the river, because
those dams obstruct the flow of mineral-rich
sediments, affecting agriculture sector,
especially the riverine communities in
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and indeed, the surging demand
for energy, especially electricity,
is one of major challenges for
ASEAN countries.

Cambodia and Vietnam. The dams are
also believed to damage fishery resources
and disrupt the migration of aquatic life opportunities from other concessions.
in this major river of Southeast Asia.
With all above-mentioned discussion,
Similar to Lao PRD, the dam it is obvious that the energy issue is a
construction in Myanmar also encounters major challenge faced by all governments
continual resistance from locals. For of ASEAN countries. They are investing
example, the construction of Myitsone all efforts to meet the rising demand for
Dam located at the source of Irrawaddy electricity which comes in tandem with
River in Kachin State by a Chinese expanding economy, while some countries
company has led to a concern about aim to seek substantial income from
environmental impact on this principal electricity generation.
river of Myanmar. If completed, the dam
It is imperative that all relevant
could have impact on rice-growing dimensions such as environment, social
communities along the river. In addition, conditions and life of people in affected
the fact that the dam location is not far communities, are taken into account
from earthquake-prone area leads to when any governments wish to seek
grave concern about possible life detriment energy sources to advance their national
from massive flood if the dam is weakened development. Pros and cons need to be
by the quake.
discussed to establish a common ground
With huge resistance, the past
administration of Myanmar decided to
abolish the project in 2011, while the
Chinese company also agreed to suspend the
construction and looked for other business

which is acceptable by all stakeholders.
At the end of the day, if the gain is not
worth the loss, a substantial rethink may
be needed for other proper and best
options.
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เขียนโดย ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง
เรียบเรียงโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

นี่ คื อ 3 รู ป แบบใหญ่ ๆ ของเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการจะปรับตัวขององค์กร
ธุรกิจ ก็จะต้องประเมินว่า ธุรกรรมในการท�า
ธุรกิจของตัวเองนั้น มีความใกล้เคียงกับการ
ใช้จา่ ยทางการเงินแบบไหนมากทีส่ ดุ อาทิ ถ้า
เป็นกลุม่ ค้าปลีกหรือ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้าโดยตรง ก็อาจจะปรับให้
รองรับระบบการเงินในลักษณะที่ 1 หรือ 2
แต่ ถ ้ า เป็ น ธุ ร กิ จ ออนไลน์ ด ้ ว ย ก็ ต ้ อ งเปิ ด
ช่องทางรองรับรูปแบบการช�าระเงินในแบบ
ที่ 3 ด้วย

ยุคเศรษฐกิจไร้เงินสด
ปั จ จุ บั น องค์ ก รธุ ร กิ จ มี ก าร
กล่าวถึงเรื่อง Cashless Society
หรือ “สังคมไร้เงินสด”กันมากขึ้น
เพราะสิ่ ง นี้ กำ า ลั ง จะเข้ า มาเปลี่ ย น
พฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึง
ส่ ง ผลกระทบต่ อ การทำ า ธุ ร กิ จ ใน
อนาคต โดยเฉพาะกลุ่มร้านค้า และ
จุดให้บริการต่างๆ ทีต่ อ้ งติดต่อกับ
ลูกค้าโดยตรง
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ทั้ ง นี้ ใ นประเทศไทยเอง เรื่ อ งของ
“สังคมไร้เงินสด” ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์
ทีท่ างรัฐบาลให้ความส�าคัญ และต้องการผลัก
ดั น ให้ เ กิ ด ขึ้ น โดยเร็ ว ที่ สุ ด ตามแผน
ยุทธศาสตร์ อี-เพย์เมนต์แห่งชาติ (National
e-Payment) ซึ่งที่ผ่านมาก็กระตุ้นให้คนไทย
เปิดบัญชี พร้อมเพย์ (Prompt Pay) เพื่อ
กระตุน้ ให้เกิดธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์
เช่น การโอนเงิน และ ช�าระค่าบริการต่างๆ
และล่ า สุ ด ก็ ด� า เนิ น การถึ ง ขั้ น ตอนการวาง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนสามารถ
ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกรวดเร็ว โดย
เฉพาะการระดมติดตั้งเครื่องอีดีซี (เครื่อง
อ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์) เกือบ 6 แสนเครือ่ ง
ทั้งในส่วนราชการและ ร้านค้าต่างๆ นี่คือ

การปู พ รมของภาครั ฐ เพื่ อ สร้ า งสั ง คมไร้
เงินสดให้เกิดขึ้น
อย่ า งไรก็ ดี ใ นเวลานี้ ห ลายประเทศ
ก็ ไ ด้ พั ฒ นาตั ว เองมาสู ่ จุ ด ที่ เ ริ่ ม ยกเลิ ก ใช้
เงินสดกันบ้างแล้ว ยกตัวอย่าง สวีเดน ก็เป็น
ประเทศแรก ทีป่ ระกาศตัวเองเป็นเศรษฐกิจ
ไร้เงินสด แบบเต็มรูปแบบ โดยจากข้อมูล
พบว่ า ประชาชนชาวสวี เ ดน ใช้ จ ่ า ยเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ สูงเกิน 50% ของมูลค่าการ
ซือ้ ขายทัง้ หมด ขณะทีเ่ กาหลีใต้เอง ก็ประกาศ
ถึงกระทั่งเป็นประเทศที่ไม่ใช้เหรียญด้วยซ�้า
หรือในจีน หรือ ญี่ปุ่น ระบบการช�าระเงินก็
มีการพัฒนาก้าวหน้า มีระบบการช�าระเงินที่
หลากหลาย อย่างในประเทศจีนการใช้เงิน
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นั้ น กลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน

โดยข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย
ล่าสุด ระบุว่า ตัวเลขการท�าธุรกรรมการเงิน
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเติบโตเฉลีย่ ปี
ละกว่า 20% เช่นเดียวกับตัวเลขการใช้งาน
โมบายแบงกิง้ ทีม่ กี ารเติบโตแบบก้าวกระโดด
ซึง่ ธปท. เองก็ประกาศอย่างชัดเจนว่าต่อจาก
นี้ จ ะให้ ค วามส� า คั ญ ในการวางรากฐาน
ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง ถื อ เป็ น
โครงสร้างพื้นฐานส�าคัญ เพื่อให้เกิดระบบ
การช�าระเงินที่มีความทันสมัยที่สุด

ทิศทางโลกพัฒนา
มาถึงจุดที่การใช้
เงินอิเล็กทรอนิกส์
ปลอดภัย และสะดวกสบาย
มากขึ้น
ในช่วงทีย่ งั เป็นเพียงจุดเริม่ ต้น หากธุรกิจไหน
มองเห็นว่าบรรดาเงินอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้
จะมีสว่ นช่วยเพิม่ โอกาสทางการค้า ก็ควรเร่ง
ลงทุน หรือ วางระบบการช�าระเงินรูปแบบ
ใหม่ซะแต่เนิ่นๆ เพราะยิ่งมาก่อน ก็ยิ่งได้
ประโยชน์ก่อน

ส่วนบุคคลธรรมดา ในฐานะผู้ใช้งาน
พวกธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ อาจจะมี
ผลต่ อ การใช้ จ ่ า ยเงิ น เพราะมั น มี ค วาม
สะดวกสบาย และมองไม่เห็นเงินจ�านวนจริง
เห็นได้ชดั ว่า ธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ ง มั น อาจจะส่ ง ผลกระทบต่ อ วิ นั ย การใช้
ชีวิตประจ�าวันไปแล้ว โดยเฉพาะการใช้จ่าย
ก�าลังเติบโต ไทยเองก็คงไม่สามารถหลีกหนี เงินได้ ดังนั้นก็จ�าเป็นต้องรู้เท่าทัน และ
ผ่าน อาลีเพย์ หรือ วีแซตเพย์
เศรษฐกิจยุคไร้เงินสดได้ เพียงแต่มันจะมา ปรับตัวใช้ทา� ธุรกรรมให้เหมาะสมกับชีวติ ของ
เห็นได้ชดั แล้วว่า ทิศทางโลกพัฒนามา ช้า มาเร็ว เท่านั้น
ตัวเองมากที่สุด
ถึงจุดที่การใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ ปลอดภัย
และสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งทั้งสามปัจจัย
ย่อมเป็นตัวกระตุน้ ให้มผี ทู้ ตี่ อ้ งการใช้บริการ
มากขึ้น และเมื่อมีดีมานด์ ซัพพลายก็ย่อม
หลายประเทศ
ตามมา ซึ่งมันก็เป็นการบีบบังคับให้ภาค
ธุรกิจจ�าเป็นต้องปรับตัว และใส่ใจกับการ
ได้พัฒนาตัวเอง
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
มาสู่จุดที่เริ่ม
ทั้ ง นี้ ใ นปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ข องเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ มีหลายรูปแบบ 1.รูปแบบเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ผา่ นบัตรพลาสติก ซึง่ ก็มที งั้ รูป
แบบ บัตรเติมเงิน แบบพรีเพด หรือบัตร
เงินสด และ ก็มีบัตรให้สินเชื่อ (เครดิต)
2.เงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟน อันนี้
เป็ น การเติ ม เงิ น ผ่ า นผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร 3.เงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ผา่ นอินเทอร์เน็ต หรือ สกุลเงิน
ดิจิตอล ยกตัวอย่าง อย่าง บิทคอยน์

ยกเลิกใช้เงินสด
กันบ้างแล้ว
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เครือข่ายอนาคตไทย รุกหน้ารวมพลัง
องค์กรสมาชิกร่วมขับเคลื่อน

“อย่าให้ ใครว่าไทยฟุ้งเฟ้อ”

เผยผลการวิจัยเรื่อง “แนวทางการ
บริหารจัดการเงินและการแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ
ของพนักงานในองค์กร” ที่จะน�ามาขยายผล
สูก่ ารปฏิบตั จิ ริงในหน่วยงานสมาชิกเครือข่าย
อนาคตไทย หวังสร้างองค์กรต้นแบบในการ
สร้างวินยั ทางการเงินและแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ
ของพนักงานในสังคมไทย

Financial
Literacy

เครือข่ายอนาคตไทยเป็นการรวมตัวกัน
ของหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีร่ ว่ มกัน
ขั บ เคลื่ อ นโครงการรณรงค์ ร ะดั บ ประเทศ
Thailand Campaign ภายใต้ชอื่ “อย่าให้ใคร
ว่าไทย” ซึง่ เป็นโครงการทีม่ จี ดุ มุง่ หมายทีจ่ ะ
กระตุ้นให้คนไทยปรับเปลี่ยนทัศนคติลดเลิก
พฤติกรรมเชิงลบ (ฟุง้ เฟ้อ ขีโ้ กง มักง่าย ไร้สติ)
ปัจจุบันมีภาคีเครือข่ายทั้งสิ้นจ�านวน 115
องค์กร โดยการด�าเนินงานที่ผ่านมา นอก
เหนือจากการสร้างเครื่องมือตัวช่วยให้คน
ไทยได้ลงมือปฏิบตั เิ พือ่ สร้างวินยั ทางการเงิน
และปรับวิถีชีวิตไปสู่ความพอเพียง มีสไตล์
มีสตางค์ ผ่านสือ่ รณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย”
แล้ ว ยั ง มี ก ารท� า งานเชิ ง ลึ ก โดยมู ล นิ ธิ
มั่นพัฒนา ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการเครือ
ข่ายฯ ร่วมมือกับ คณะนักวิจยั มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี จั ด ท� า
โครงการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการบริหาร
จั ด การภาคี เ ครื อ ข่ า ยอนาคตไทยอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยประเด็ น ส� า คั ญ ที่ เ ป็ น
ส่วนหนึ่งของกรณีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้คือ

การให้ความรูต้ ง้ั แต่แรกเข้า

ส่งเสริมความรู้ด้านการออม
ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
เพื่อส่งเสริมให้มีความมั่นคง
ทางการเงิน
ก่อนเข้าทำางาน
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แนวทางการบริหารจัดการเงินและการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของพนักงานในองค์กร โดยจะ
น� า ผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า วมาขยายผลสู ่ ก าร
ปฏิบตั จิ ริงในองค์กรสมาชิกเครือข่ายฯ ในปีนี้
ผลการศึกษา 5 หน่วยงาน ทีเ่ ป็นกรณี
ศึกษาที่มีตัวอย่างการท�างานด้านการบริหาร
จัดการเงินและการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
พนักงานในองค์กร ได้แก่ บริษัท น�้าตาล
มิตรผล จ�ากัด กลุ่มบริษัทศรีกรุง บริษัท
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)
พืน้ ทีโ่ รงงานอาหารสัตว์บก บางนา กม.21
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
บริษัท ไร้ท์แมน จ�ากัด ท�าให้คณะนักวิจัย
สามารถสรุปรูปแบบและขั้นตอนการด�าเนิน
งานเรือ่ งการบริหารจัดการเงินและการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของพนักงานในองค์กร โดย
จ�าแนกตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมายคือ
พนักงานในองค์กร ทีม่ ที งั้ กลุม่ ทีย่ งั ไม่ประสบ
ปัญหาหนีส้ นิ และกลุม่ ทีป่ ระสบปัญหาหนีส้ นิ
แล้ว โดยมีระดับความรุนแรงของปัญหาที่

กิจกรรมการสร้างความตระหนัก
และร่วมแก้ไขปัญหา

การให้ความรู/้ ทักษะ
การจัดการการเงิน
ให้ตรงกับความจำาเป็น
ในหน้าที่ / เครื่องมือ

เกษียณอายุ

แตกต่างกัน ท�าให้ลักษณะการด�าเนินงาน
แบ่ ง ออกเป็ น การด� า เนิ น งานในเชิ ง การ
ป้องกันซึ่งเป็นการให้ความรู้และการสร้าง
ทักษะการบริหารจัดการเงินให้กับพนักงาน
และการด�าเนินงานในเชิงการแก้ไขปัญหาหนี้
สินส�าหรับกลุ่มพนักงานที่ประสบปัญหาหนี้
สินแล้ว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการ
เงินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ�้าอีก และ
สุดท้ายส�าหรับกลุม่ พนักงานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากปัญหาหนีส้ นิ อย่างรุนแรง ต้องมีกระบวนการ
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ในแต่ ล ะ
ขั้ น ตอนของการด�าเนินงานการแก้ไขปัญหา
หนี้ สิ น พนั ก งานได้ มี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล
ตัวอย่าง และแนวทางการด�าเนินงานไว้อย่าง
เป็ น ระบบในคู ่ มื อ แนวทางปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้
หน่ ว ยงานสมาชิ ก เครื อ ข่ า ยฯ ที่ ส นใจจะ
ด�าเนินการแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ของพนักงานใน
องค์กรได้นา� ไปใช้ในการด�าเนินงานต่อไป

กรอบแนวทางในการแก้ปัญหาหนี้สินพนักงานในองค์กร
เพราะเหตุใดองค์กรจึงต้องท�าเรื่อง
Financial Literacy

01

ให้กับพนักงาน
ปริมาณและความรุนแรงของ

02

หนี้สินพนักงาน
มีมากน้อยเพียงใด

03

พนักงาน
มีหนี้สินประเภทใดบ้าง
$

04
05

วิธีการแก้ปัญหา
หนี้สินรูปแบบใด
ที่เหมาะสม

$

องค์กรควรมีมาตรการ

สนับสนุนการแก้ปัญหาหนี้สิน
อย่างไรบ้าง

06
จากผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คณะท� า งาน
เครือข่ายอนาคตไทย จะได้ดา� เนินการสือ่ สาร
ท�าความเข้าใจถึงประโยชน์และแนวทางการ
ด� า เนิ น งานร่ ว มกั น กั บ หน่ ว ยงานสมาชิ ก
เครือข่ายฯ ที่มีความสนใจที่จะแก้ไขปัญหา
หนีส้ นิ ของพนักงานในองค์กร โดยเฉพาะการ
ท� า งานในเชิ ง การป้ อ งกั น หรื อ การสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันให้กับพนักงานใหม่ ซึ่งการประชุม
น�าเสนอผลการวิจัยดังกล่าว ได้รับความร่วม
มือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่าย รวมทั้ง
สถาบันการเงินทีเ่ ป็นสมาชิกเครือข่ายฯ อย่าง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ธนาคาร
กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย
จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

วิธีติดตามประเมินผลส�าเร็จ
และปัญหาอุปสรรค
ควรเป็นอย่างไร

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) และ บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด ทีไ่ ด้
ระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการด�าเนินงานร่วมกันเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจ
เครือข่ายอนาคตไทย ยังคงมุง่ มัน่ สร้างการเปลีย่ นแปลงในสังคมไทยอย่างต่อเนือ่ ง
ทัง้ ในเชิงการสร้างกระแสสังคมและการพัฒนาต้นแบบเชิงการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นรูปธรรมเพือ่
สร้างวิถชี วี ติ ใหม่ในแนวทางของความพอเพียง บนพืน้ ฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อันเป็นการสร้างพืน้ ฐานชีวติ ของคนไทย ให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน โดยคาดหวัง
ทีจ่ ะเห็นหน่วยงานจากทุกภาคส่วนได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมไทยร่วมกัน
เพือ่ เสริมสร้างพลังการขับเคลือ่ นภารกิจเครือข่ายอนาคตไทยต่อไป
เครือข่ายอนาคตไทย และ www.tsdf.or.th
หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม ติดต่อ มูลนิธมิ นั่ พัฒนา
โทรศัพท์ 02-787-7953 โทรสาร 02-787-7958 หรือ
E-MAIL: contact@tsdf.or.th
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Marketing 4.0
Surveillance
เขี
นโดย
เทพ ทรัพCMO
ย์เมืองForum
เรียบเรี
ยงเนืลลิอ้ ตหาจากงาน
เรี
บเรียงโดย
สมาคมการจั
ดการธุ
รกิงจประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
(TMA)
จัดยโดย
สมาคมการจั
ดการธุ
รกิจแห่
(TMA)

ลูกค้าสำาคัญที่สุด

โลกดิจิทัล ทำาให้รูปแบบไลฟ์สไตล์
และอุปนิสัยของผู้บริโภคในภาพเก่า
เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

ดร.ณัฐกิตติ์ ตัง้ พูลสินธนา ผูช้ ว่ ย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) มีขอ้ คิดทีน่ า่ สนใจว่า
Digital-Tools กำาลังมา ไม่ว่าจะเป็น IoT
(Internet of Things), Big Data แต่ทางการ
ตลาด เครือ่ งมือต่างๆ ถือเป็นเรือ่ งรอง ลูกค้า
(Customer) ต่างหากที่เป็นเรื่องหลักเพราะ
ดิจิทัลและไลฟ์สไตล์คนได้เปลี่ยนไป

“ทีเ่ ซ็นทรัล 4.0 เป็นแค่ตวั เลข อนาคต
จะมี 5.0 6.0 ซึ่งที่ disrupted จริงคือ
เทคโนโลยี โดยมือถือจะเป็นเครือ่ งมือสำาคัญ
ที่นำาไปสู่ลูกค้าได้ง่ายจึงต้องคิดแอพให้ลูกค้า
มาใช้ The 1 Card จากประสบการณ์คนจะ
เปิดแอพใหม่ๆ ยากมาก”
CPN วางแผนเปลี่ยนงานมาร์เก็ตติ้ง
ตั้งแต่ 5 ปีก่อน ให้ตอบโจทย์ลูกค้ายุคดิจิทัล
ที่มีหลากหลาย ทั้งประเภทได้ข้อมูลแล้วแชร์
ทันที และพวกค้นหาข้อมูลหลากหลายแล้ว
ค่อยแชร์ ทั้งพบว่า คนใจร้อนขึ้นต้องการดู
10 อันดับแรก ซึ่งต้องแมเนจสินค้าให้อยู่ใน
Top3 ให้ได้ คนถึงจะสนใจ และโลกดิจิทัล
เปลี่ยนเร็ว อย่างไรก็ตามการตลาดยุคใหม่
ถ้าจะให้สำาเร็จต้องมีฐานลูกค้าที่เหนียวแน่น
เพราะลูกค้าจะไม่ใช่แค่รักเรา แต่ต้องออก
มาปกป้องเราด้วย
ขณะเดียวกันลูกค้ายุคใหม่ยงั มีทง้ั ประเภท
ฮิปสเตอร์ เลือกสรรสินค้า โรงแรมฮิปส์ และ
ลูกค้าแคร์ฟูล บายเออร์ เปรียบเทียบทุกสิ่ง
ก่อนตัดสินใจ ซึ่งอนาคตไทยจะต้องมีอาชีพ
ใหม่ดา้ น “Customer Engineering “ เหมือน
เมืองนอก ทำาหน้าที่บริหารจัดการ วิเคราะห์
ข้อมูลลูกค้าทีเ่ ข้าร้านว่าชอบอะไร จะได้เสนอ
สินค้าทีต่ รงใจ และอีกอาชีพคือ Data Scientist
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจำาเป็นต้องใช้
“พฤติกรรมคนยุคดิจทิ ลั มีลกั ษณะการใช้
เงินตามไลฟ์สไตล์ ไม่ใช่ใช้เงินตามที่มี คนมี
เงินมากอาจแต่งตัวธรรมดาๆ ฉะนัน้ การตลาด
แบบ 1.0 แบ่งลูกค้าตามอายุ เพศ อาชีพ รายได้
ใช้กับปัจจุบันไม่ได้แล้ว ซึ่งการทำาข้อมูลต้อง
มี ด าต้ า เบสที่ ดี และนำ า เสนอสิ น ค้ า เป็ น
เอ็กซ์คลูซีฟให้ลูกค้าได้ แตกย่อยตามลูกค้า
แต่ละคน”
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กล้าลอง กล้าแก้ ไข

การทำางานมาร์เก็ตติ้งยุคใหม่
ต้องกล้า-ลอง
ถ้าพลาดต้องมีสติ
กล้าแก้ทันที อย่ากลัว

ต้องใช้ข้อมูลตัดสิน
คุณปัทมวรรณ สถาพร กรรมการ
ผูจ้ ดั การ บริษทั มายด์แชร์ ประเทศไทย จำากัด
อธิบายว่า การใช้เงินกับมีเดียเปลี่ยนไป จาก
อดีตใช้ 70-80% กับสื่อทีวี ตามด้วยสื่ออื่นๆ
วิทยุ สิ่งพิมพ์ แต่ 3 ปีหลัง เงินค่าโฆษณา
ไปอยูก่ บั สือ่ ดิจทิ ลั มากขึน้ ประมาณ 15% จะ
คาดว่าปี 2020 จะเพิ่มเป็น 35% เพราะว่า
สื่อที่เข้าถึงตัวผู้บริโภคย้ายไปอยู่บนมือถือ
ในส่ ว นของนั ก การตลาดจะต้ อ งรู้
ทั้งหมด ต้องคิดตามการเปลี่ยนแปลงของ
ลูกค้า เมือ่ ลูกค้าเปิดมือถือก่อนอันดับแรก ก็
ต้องใช้สื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยต้องให้
ความสำาคัญแก่ดาต้า ไม่ใช่ใช้ความพึงพอใจ
ของคนทำา หรือเจ้านายทีต่ ดั สินใจ ต้องผสาน
มาร์เก็ตติ้งและดิจิทัลเข้าด้วยกัน ตามการ
เปลี่ยนแปลงของลูกค้า
ส่ ว นของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นบริ ษั ท มี
มากกว่า 100 ตัว จะไม่เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่ง
เท่านั้น เพราะแต่ละตัวมีจุดเด่นต่างกันต้อง
ผสมผสาน และพูดคุยกันเพื่อให้งานออกมา
“คม” มากที่สุด

คุณแดน ศรมณี ผู้อำานวยการ
ฝ่ายคอนเทนต์และการตลาด Line Thailand
ชี้ให้เห็นโลกยุคปัจจุบันว่า คอนเทนต์ไป
ไกลมาก เมือ่ พูดถึงทีวจี ะนึกถึงโทรทัศน์บน
มือถือ เป็นสถานีทวี ที โ่ ี ปรแกรมจัดการได้ โดยมี
มือถือเป็นตัวกลางขององค์ประกอบ 4 ด้าน
คือ Content Commercial Communication
และ Service
นอกจากนี้บนมือถือ ผู้ประกอบการ
ทุ ก รายเป็ น ทั้ ง คู่ แ ข่ ง และคู่ ค้ า กั น ผู้ ที่ มี
บริการประเภทเดียวกันก็ต้องการจะเข้า
เป็นพันธมิตรของผู้ให้บริการอีกราย หรือ
นำ า คอนเทนต์ ข องอี ก ฝั่ ง ไปอยู่ ใ นกล่ อ ง
บริการของตัวเอง
ในส่วนของไลน์ซง่ึ มีผใู้ ช้ 41 ล้านคนนัน้
มีผใู้ ช้เพือ่ การทำางานเป็นจำานวนมาก ซึง่ ถ้า
องค์กรไหนปิดกั้นการใช้ไลน์ ประสิทธิผล
การทำางานจะตก ฉะนั้นจึงควรเปิดกว้าง
แล้ ว ให้ วั ด กั น ที่ ผ ลงาน การใช้ ไ ลน์ จ ะ
บาลานซ์พฤติกรรมผู้ใช้และสื่อเข้าด้วยกัน
เหตุผลในอดีตจะไม่ใช่เหตุผลของ
ปัจจุบัน การมีแอพจำานวนมากๆ ไม่ใช่คน
จะใช้ทงั้ หมด ยิง่ มีมากคนจะใช้นอ้ ย ฉะนัน้
ต้องเลือกแอพที่มีผู้ใช้จำานวนมาก แล้วไป
เป็นพันธมิตร
“ดิจทิ ลั ทำาให้ไลฟ์สไตล์ทเ่ี ห็นมีตวั ตน
ทำาให้เจอกลุ่มคนที่ไม่เคยจับต้องได้ ซึ่งทีม
งานมาร์เก็ตติ้ง ต้องมีดิจิทัลผสม และมี
ไอทีด้วย จะได้เข้าใจ และได้สปีด”
ดังนั้นการทำางานมาร์เก็ตติ้งยุคใหม่
ต้องกล้า-ลอง ถ้าพลาดต้องมีสติกล้าแก้
ทันที อย่ากลัว ไม่วา่ จะเป็นซีอโี อระดับไหน
ต้อง imagine ออกมา แล้วจะมีคนทำาให้
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เรียบเรียงเนือ้ หาจากงาน Thailand ICT Management Forum 2017
จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลสำาหรับ พ.ศ. นี้
ไม่เพียงเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนธุรกิจ แต่
ยังกลายเป็นยุทธศาสตร์สาำ คัญทีเ่ ปิดโอกาส
ให้องค์กรทำางานได้อย่างไร้รอยต่อ
สร้างโอกาสและความแตกต่างในการ
เติบโตได้ไม่มีขีดจำากัด ซึ่งในงาน
Thailand ICT Management
Forum ปีนี้ยังคงความเข้มข้นของ
เนือ้ หาและสาระความรูจ้ ากวงเสวนา
ของเหล่ากูรใู นหลากหลายวงการ
ที ่ จ ะช่ ว ยเปิ ด มุ ม มองใหม่ แ ละ
จุ ด ประกายไอเดียต่อยอดธุรกิจ
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้เติบโต
อย่างก้าวกระโดด

Thailand

ICT

Management Forum 2017:
กระเทาะไอเดียสู่สนามจริง

คุณโอม ศิวะดิตถ์ National Technology Officer จากบริษทั ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ขึน้ กล่าวปาฐกถา ว่า ในฐานะบริษทั ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี “ไมโครซอฟท์” จะเป็นก�าลัง
ส�าคัญพาองค์กรก้าวสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 ด้วยการท�าทรานสฟอร์เมชัน่ ด้วยยุคนีเ้ ป็นยุคดิจทิ ลั ซึง่ เส้นแบ่ง
ระหว่างฟิสคิ ลั กับดิจทิ ลั นัน้ บางมากๆ
สถานการณ์โลกธุรกิจปัจจุบนั จะพบว่าการเปลีย่ นแปลงมีอตั ราเร็วมากขึน้ เรือ่ ยๆ จากอดีตอายุเฉลีย่
ของบริษทั ในฟอร์จนู 500 อยูท่ ี่ 70-75 ปี แต่ปจั จุบนั เหลือเพียง 15 ปี และมีแนวโน้มน้อยลงเรือ่ ยๆ
กลายเป็นบริษทั ใหม่ สะท้อนให้เห็นว่าบริษทั ทีป่ รับตัวไม่ทนั จะล้มหายตายจากไป หรือต้องลดขนาดลง
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เราต้องเริ่มจากการ
ทำาความเข้าใจตัวเองให้ได้
ก่อนแล้วค่อยหาวิธี
นำาไปสู่เป้าหมาย
ผูบ้ ริหารไมโครซอฟท์ยงั มองว่า คลืน่
ลู ก ต่ อ ไปในโลกดิ จิ ทั ล คื อ เทคโนโลยี
“แมชชีน เลิรน์ นิง่ ” ผนวกกับ “บิก๊ ดาต้า”
เพื่อน�าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยพยากรณ์
และช่วยตัดสินใจได้ ซึง่ อาจออกมาได้หลาย
รูปแบบ เช่น เอไอ แชตบอต ทีไ่ มโครซอฟท์
มองว่าเรือ่ งเหล่านีค้ อื Next Wave ส�าหรับ
การท�าดิจทิ ลั ทรานสฟอร์เมชัน่
“การท�าดิจทิ ลั ทรานสฟอร์เมชัน่ จะส่ง
ผลดีใน 4 เรื่องหลัก ตั้งแต่ 1.ท�าให้มี
ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าดีขึ้น เช่นการสื่อสาร
ผ่านแชตบอต 2.พนักงานมีเครือ่ งมือในการ
ท�างานดีขนึ้ เช่น เทคโนโลยียนื ยันตัวบุคคล
ส� า ห รั บ ผู ้ ขั บ อู เ บ อ ร ์ แ ล ะ ผู ้ โ ด ย ส า ร
3.กระบวนการขาย ดีไซน์โปรดักส์ได้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด และ 4.ยกระดับการ
ด�าเนินธุรกิจขององค์กรได้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด”
โดยกลไกลส� า คั ญ ที่ จ ะท� า ให้ ดิ จิ ทั ล
ทรานสฟอร์เมชั่นท�างานได้ต้องอาศัยองค์
ประกอบหลักคือ โมบาย, คลาวด์ คอมพิวติง้ ,
บิก๊ ดาต้า และแมชชีน เลิรน์ นิง่ พร้อมกับ
ย�า้ ว่า ทฤษฎีคดั สรรโดยธรรมชาติ ของชาล
ส์ดาร์วนิ ยังใช้ได้กบั โลกดิจทิ ลั ในปัจจุบนั เช่น
กันคือ คนทีป่ รับตัวไม่ทนั ในโลกดิจทิ ลั ก็จะ
ล้มหายตายจากไป

Inside the Customers’ Mind; What
Will be Their Next Move?
คุณธนา โพธิก�าจร ผู้อ�านวยการ
อาวุโส ผู้บริหารสาย Digital Banking
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
กล่าวว่า การจัดกลุม่ ลูกค้าหรือ เซ็กเมนเตชัน่
ส�าหรับธนาคารจากเดิมจะแบ่งลูกค้าตาม
จ�านวนเงิน และค่อยๆ พัฒนาจากการเข้า
ถึงข้อมูลได้มากขึ้นท�าให้การแบ่งลูกค้าได้
ชัดเจนขึ้น เช่น ตามพฤติกรรมการใช้งาน
ซึง่ ธุรกิจธนาคารมีขอ้ มูลมาก ต้องรวบรวม
ข้อมูล (Data Lake) และหา Insight Trend
ต่างๆ มาวางรากฐาน รวมถึงการเก็บ
พฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าเพื่อปรับ
การให้บริการทีส่ ะดวกและเหมาะสมมากขึน้
เพราะบิก๊ ดาต้า เป็นข้อมูลมหาศาลแต่อาจ
ไม่ได้น�ามาใช้ อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็น
บริษทั ขนาดเล็กก็ทา� บิก๊ ดาต้าได้ โดยใช้ผา่ น

คลาวด์ เซอร์วสิ ต่างๆ ทีต่ น้ ทุนยืดหยุน่ ได้ และ
ที่ส�าคัญคือ “ไอเดีย” ต้องเปลี่ยนแปลงเป็น
โปรดักส์ได้
คุณอุดมศักดิ์ ดอนข�าไพร Founder and
Chief Technology Officer Zanroo Limited
เล่าว่า ธุรกิจของแสนรูเ้ ริม่ จากการน�าข้อมูลบน
โลกออนไลน์ทั้งหมดมากรองและวิเคราะห์ให้
เป็นข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�าเนินธุรกิจ
ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมของลูกค้าส่วนใหญ่ไม่
สนใจว่าแบรนด์จะพูดอะไร แต่จะสนใจว่าคนบน
โลกออนไลน์ พู ด อะไรมากกว่ า นั บ เป็ น จุ ด
เปลีย่ นของดิจทิ ลั มาร์เก็ตติง้ และเป็นโลกที่
เปลีย่ นแปลงเร็ว
“แสนรูเ้ ริม่ จากการท�าโซเชียล ลิสเซนนิง่ เพือ่
ฟังเสียงลูกค้าบนโลกออนไลน์ และพัฒนาต่อยอด
ท�าเอนเกจเมนท์ กลายเป็น ออนไลน์ คอลล์
เซ็นเตอร์ จากการใช้ขอ้ มูลบิก๊ ดาต้า”
คุณอานนท์ สันติวสิ ทุ ธิ์ Client Partner
Facebook Thailand ชีเ้ ทรนด์สา� คัญทีเ่ ห็นใน
ขณะนีส้ อดคล้องกับคุณโอม แห่งไมโครซอฟท์
ว่าคือ “โมบาย เฟิสท์” เป็นตัวท�าให้พฤติกรรม
ของผูบ้ ริโภคเปลีย่ นไปอย่างสิน้ เชิง กระแสต่างๆ
ทีค่ นพูดถึงเริม่ เข้าไปอยูใ่ นออนไลน์ ธุรกิจก็ตอ้ ง
เข้าใจผูบ้ ริโภคให้มากขึน้ โดยข้อมูลจากเฟซบุค๊
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เขียนโดย ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง
Management
Trend
เรียบเรียงโดย สมาคมการจัดการธุ
รกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

พบว่า พฤติกรรมผู้ใช้ในไทยใช้เฟซบุ๊คเฉลี่ย
กว่า 2 ชัว่ โมงต่อวัน ล็อกอินเข้าใช้งาน 14 ครัง้
ต่อวัน และใช้เวลาในการโพสต์แต่ละครั้ง
1.7 วินาทีเท่านัน้
“นั่นแปลว่า เราจะหยุดนิ้วโป้งที่เขาจะ
โพสต์นนั้ ได้อย่างไร? จึงต้องเข้าใจลูกค้าก่อนว่า
ติดตามเพจประเภทไหน จึงจะน�ามาท�าทาร์เก็ตได้
คนขีเ้ ช็คจะชอบอะไร จะได้ทา� เพอร์ซนั นัลไลซ์
(Personalization) แคมเปญได้”
ทัง้ นี้ นักการตลาดต้องให้ความส�าคัญกับ
การท�าเพอร์ซนั นัลไลเซชัน่ (Personalization)
ทีต่ อ้ งมีเซ็กเมนเตชัน่ และอินไซต์ ก่อน นักการ
ตลาดต้องเรียนรู้ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคที่
เปลีย่ นไป และวางแผนท�าแคมเปญทีเ่ หมาะ
สมออกมาตอบโจทย์
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เครื่องมือหลักจริงๆ แล้วคือ
ทำาให้เกิดการทำางานที่ไร้รอยต่อ
และเลือกทำางานได้ทุกที่ที่สะดวก

“ทุกๆ การเปลีย่ นแปลงของกสิกรไทยจะ
ขึน้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน 4 อย่างคือ 1.มายเซ็ต คือ
การปรับจากธนาคารรูปแบบเดิมสูร่ ปู แบบใหม่
2. Competency 3. พฤติกรรมทีค่ าดหวังจาก
การเปลีย่ นแปลง และ 4.ท�าให้ลกู ค้าพึงพอใจ
โดยหวังให้การเปลีย่ นแปลงแต่ละครัง้ ช่วยเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึน้ ”

Revolutionize Employee Experience in
Digital World
คุณกฤตภาส คูสมิทธิ์ ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายอาวุโสโครงการพิเศษด้าน HR ธนาคาร
กสิ ก รไทย จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า ดิจทิ ลั
ทรานสฟอร์เมชัน่ ส�าหรับกสิกรไทยในฐานะ
เป็นการเปลี่ยนแปลงอีกรูปแบบหนึ่ง จากที่
ผ่านมากสิกรไทยก็มวี ฒ
ั นธรรมการเปลีย่ นแปลง
ทีน่ า� โดยซีอโี อ

คุณกฤตภาส ยังระบุวา่ ดิจทิ ลั ทรานสฟ
อร์เมชั่นที่กสิกรไทยท�า ส่วนแรกคือ การ
เปลีย่ นคนไอทีดว้ ยสิง่ แวดล้อมใหม่ แยกออก
ไปตัง้ เป็นบริษทั ไอที เพือ่ ให้คนไอทีคดิ ในเชิง
ธุรกิจได้ดว้ ย ส่วนทีส่ องคือ การทรานสฟอร์ม
วิธกี ารท�าธุรกิจ รวมถึงการให้ความส�าคัญกับ
การใช้เครื่องมือ และท�าให้เกิดดิจิทัล เวิร์ค
เพลส แต่ท่ีต้องระวังคือ ผลกระทบกับคน
ท�างานกว่า 25,000 คนของกสิกรไทยด้วย
“เครือ่ งมือหลักจริงๆ แล้วคือ ท�าให้เกิด
การท�างานทีไ่ ร้รอยต่อ และเลือกท�างานได้ทกุ ที่
ทีส่ ะดวก”

นอกจากนีก้ ารอนุญาติในการ
เข้าถึงข้อมูลก็เป็นสิง่ ส�าคัญ เพือ่ ลด
ระยะเวลาและท� า ให้ เ กิ ด การ
ทรานสฟอร์เมชัน่ ในองค์กร
คุ ณ ชู ชั ย วชิ ร บรรจง รอง
กรรมการผู้จัดการ บริษทั ประกัน
คุม้ ภัย จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า
ธุรกิจประกัน เมื่อเทียบกับธุรกิจ
ธนาคารแล้วการเคลื่ อ นตั ว จะช้ า
กว่ า แต่ ก็ เ ริ่ ม ปรั บ เปลีย่ นระบบ
ต่างๆ เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ไม่ว่า
จะเป็นรูปถ่าย เอกสารการเคลมต่างๆ ให้เป็น
แบบ เปเปอร์เลส (Paperless) รองรับการ
ท�างานของพนักงานได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา และเป็น
พืน้ ฐานทีท่ า� ให้ระบบการบริหารจัดการ ล�าดับ
ขัน้ ตอนการท�างานง่ายขึน้ โดยใช้คอมพิวเตอร์
มาช่วยในการก�ากับงาน

นอกจากนี้ก็ต้องมีการบริหาร
จัดการความรู้เป็นพื้นฐานสำาคัญ
ด้วย เพราะการจะนำาความรู้จาก
สมองคนเข้ามาอยู่ในระบบเป็น
เรื่องยาก ต้องอาศัยเวลา

นอกจากนีก้ ต็ อ้ งมีการบริหารจัดการความรู้ Redesign the Operations Architecture
เป็นพืน้ ฐานส�าคัญด้วย เพราะการจะน�าความรู้
คุณธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย ผูอ้ า� นวยการ
จากสมองคนเข้ามาอยู่ในระบบเป็นเรื่องยาก ส�านักสารสนเทศ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
ต้องอาศัยเวลา
จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาพรวมของการ
ท�างานจะมีทงั้ manual และน�าระบบดิจทิ ลั เข้า
คุณภาณุวฒ
ั น์ เบ็ญเราะมาน กรรมการ มาช่วย ซึง่ โดยปกติจะมีเคพีไอ (KPIs) เป็น
ผู้จดั การ บริษทั เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) ตัวชี้วัดระดับความส�าคัญของข้อมูลแสดงผล
จ�ากัด กล่าวว่า ดิจทิ ลั ในมิตขิ องการบริหาร ผ่านจอแสดงผล (แดชบอร์ด) เช่น ตัวชีว้ ดั
จัดการบุคคลพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ เรือ่ งสินค้าแตกเสียหายในคลังสินค้าทีจ่ ะเห็น
จังหวะในการเปลีย่ นแปลงนัน้ เปลีย่ นไป ในเชิง แค่ผลหรือจ�านวนสินค้าทีเ่ สียหายในแดชบอร์ด
ธุรกิจต้องการความรวดเร็วกว่าเดิม ซึ่งสิ่งที่ แต่ก็ยังมีข้อมูลที่ไม่เห็นอีกจ�านวนหนึ่ง เช่น
ผลักดันประสบการณ์ใหม่ๆ คือ เทคโนโลยี ข้อมูลผู้ท�าสินค้าแตกเสียหาย หรือสาเหตุที่
เช่น โซเชียล มีเดีย
ผ่านมาข้อจ�ากัดของระบบ manual ท�าให้การ
บริหารจัดการค่อนข้างล�าบาก แต่เมื่อท�าให้
อย่างไรก็ตาม คีย์เวิร์ดในการบริหาร ข้อมูลอยูใ่ นรูปของดิจทิ ลั ก็ทา� ให้เห็นภาพรวม
จัดการคนที่ส�าคัญประกอบด้วย 4 อย่างคือ และแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างจากการท�า
1.Easy คือทุกอย่างต้องง่าย 2.Proactive sale force automation จะเห็นปัญหายิบย่อย
ให้ใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ 3.ท�าได้ทุกที่ และ เช่น โปรแกรมใช้งานยาก หรือส�าหรับคนอายุมาก
4.Confident มีเครือ่ งมือทีส่ นับสนุนพนักงาน อาจมีปัญหาเรื่องขนาดฟอนต์เล็ก หรือการ
ท�างานบรรลุเป้าหมายได้
ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้ชา้ กว่าเด็กเจนใหม่
นอกจากนีก้ ารท�าทรานสฟอร์เมชัน่ ทีมไอที
หรือผูบ้ ริหาร ต้องไม่มองตัวโซลูชนั่ เพียงอย่าง
เดียว แต่ตอ้ งเริม่ จากการหา Business Case
ขึน้ มาก่อน เพือ่ หาว่าปลายทางต้องการอะไร
ก่อนทีจ่ ะหาเทคโนโลยีทจี่ ะพัฒนาต่อ เพราะ
ไม่มีความ unique และระยะเวลาในการ
เปลีย่ น ทีข่ นึ้ อยูก่ บั นโยบายของแต่ละองค์กร
มองเป้าหมายและหาโซลูชนั่ ทีต่ อบโจทย์เป็นหลัก
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หากจุดส�าคัญทีท่ า� ให้ไทยเบฟเปลีย่ นแปลง
ได้สา� เร็จคือ ต้องหาจุดทีต่ อ้ งการแก้ให้เจอก่อน
เพราะปัญหาทีอ่ งค์กรส่วนใหญ่เจอคือ ธุรกิจ
ไม่รจู้ กั ไอที และไอทีกไ็ ม่มมี มุ มองด้านธุรกิจ
ท�าให้โปรเจคประสบความส�าเร็จได้ยาก
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ดร.ศรายุทธ แสงจันทร์ รองกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ กลุม่ งานการเงิน บริษทั น�า้ ตาล
มิตรผล จ�ากัด กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลง
องค์กรมีองค์ประกอบส�าคัญ 3 อย่างคือ การ
เคลือ่ นย้ายในเชิงกายภาพ ข้อมูลต่างๆและเงิน
ทีต่ อ้ งไปพร้อมๆกัน โดยการเปลีย่ นแปลงจะ
ท�าให้เกิดการสร้างฐานทีม่ นั่ คง และท�าข้อมูล
ให้ชดั เจนเพือ่ ให้อยูบ่ นระบบเดียวกันได้ ตอบ
โจทย์ว่าท�าอย่างไรให้ระบบพร้อมที่จะก้าวสู่
การท�าบิ๊กดาต้า หรือน�าข้อมูลมาท�าให้เกิด
ประโยชน์

ปัญหาที่องค์กรส่วนใหญ่เจอ
คือ ธุรกิจไม่รู้จักไอที และไอที
ที่ไม่มีมุมมองด้านธุรกิจ
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ความปลอดภัย ผสมผสานเทคโนโลยีทหี่ ลาก
หลาย ทั้งจีพีเอส การน�าข้อมูลมาวิเคราะห์
และก�าหนดจุดสุม่ เสีย่ งเพือ่ ให้ระบบแจ้งเตือน
กรณีอาจเกิดความเสี่ยง รวมถึงท�าระบบให้
สือ่ สารกันได้ ซึง่ ปัจจุบนั เอสซีจมี แี ผนทีท่ รี่ ะบุ
ข้อมูลได้ละเอียดถึงขั้นมีจุดมาร์กห้ามจอด
หรือพืน้ ทีเ่ สีย่ งทีต่ อ้ งลดความเร็ว
“ข้อมูลมีความส�าคัญที่ต้องท�าให้เป็น
ภาษาเดียวกัน มีการเช็ควางแผนใหม่ ก่อนจะ
น�าไปปฏิบัติ แต่ความยากของการเปลี่ยน
ส�าหรับเราคือ คนขับรถที่ต้องท�าให้เข้าใจ
ว่าการมอนิเตอร์พฤติกรรมการขับ หรือมี
กล้องติดตามแบบนี้ ประเด็นหลักคือ เพิ่ม
ความปลอดภัย”

คลื่นลูกต่อไปในโลกดิจิทัลคือ
เทคโนโลยี “แมชชีน เลิร์นนิ่ง”
ผนวกกับ “บิ๊ก ดาต้า”

เพือ่ ท�าแคมเปญประกันทีเ่ หมาะสม เช่น การคิดเบีย้ ประกันตามทีข่ บั จริง ส่วนแนวโน้มของ
ประกันภัยในอนาคตอาจจะต้องพัฒนาให้ตรงกับภัยทีแ่ ต่ละคนมีโอกาสเผชิญให้มากขึน้ ขณะ
เดียวกันกฎระเบียบต่างๆ ก็ตอ้ งยืดหยุน่ ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมลูกค้ามากขึน้ ด้วย

ก้าวถัดไปก็ต้องดูธุรกิจตั้งแต่ต้นจนถึง
ปลายน�า้ ทีต่ อ้ งท�าให้ถกู ตัง้ แต่แรก ซึง่ จะไป
เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงที่ต้องท�าให้เร็ว
ขึน้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค
หรือผูใ้ ช้ทเี่ ปลีย่ นเร็วมาก
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงจะต้องเริ่ม
จากการหาจุดร่วมของทีมว่าต้องการให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงอย่างไรก่อน สร้างความเข้าใจ
พืน้ ฐาน และเรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลง ทั้ง
ฮาร์ดแวร์ และกระบวนการท�างาน
“หา Design Thinking ให้ความส�าคัญกับ
ทุกไอเดียเพื่อหาทางออกร่วมกันที่เหมาะสม
ต้องบอกพนักงานว่า อนาคตจะมีโรบอต แต่
ทุกคนยังอยูค่ รบ เพียงต้องเปลีย่ น skill”
ขณะที่ คุณอุดร คงคาเขตร ผูอ้ า� นวยการ
ฝ่ายขายและการตลาด บริษทั เอสซีจี โลจิสติกส์
แมเนจเม้นท์ จ�ากัด กล่าวว่า ในมุมของเอสซีจี
โลจิสติกส์ มีทรานแซคชั่นการส่งของด้วย
รถยนต์ 7,000 คั น ทั่ ว ประเทศทุ ก วั น
ความปลอดภัยต้องสูง รวมถึงความต้องการ
ของลูกค้าที่ต้องการได้รับสินค้าที่ไม่เสียหาย
เป็นที่มาของการท�าศูนย์รวมข้อมูลเพื่อท�าให้
เกิดมาตรฐานของระบบโลจิสติกส์ โดยท�า
ข้อมูลการขนส่งทั้งหมดเพื่อปรับปรุงระบบ
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จุดเริม่ ต้นคือต้องท�าให้เป็นตัวอย่างก่อน
ว่าภาพที่ออกมาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ซึง่ ปัจจัยของการเปลีย่ นทีส่ า� คัญคือ ผูจ้ ดั หรือ
โปรโมเตอร์ทตี่ อ้ งตัดสินใจว่าจะเลือกขายบัตร
ผ่ า นช่ อ งทางใด ประกอบกั บ การใช้ สื่ อ
โฆษณาทีเ่ ริม่ หันหาออนไลน์มากขึน้

คุณธีรวัฒน์ ติลกสกุลชัย Chief Strategic Officer บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป กล่าวว่า
ซีพีร่วมกับพาร์ทเนอร์ตั้งแอสเซนด์ขึ้นมาเพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจให้ทันต่อการผลักดัน
นวัตกรรม ซึง่ มีทงั้ ฟินเทค อีคอมเมิรซ์ และ Digital Enabler สิง่ ทีแ่ อสเซนด์กา� ลังพยายาม
เปลีย่ นแปลงคือ ย้ายลูกค้าเข้ามาใช้บริการผ่านมือถือหรือดิจทิ ลั ชาแนลให้มากขึน้ เพราะ
ต้นทุนในการให้บริการต�า่ กว่า และยืดหยุน่ มากกว่า และหาวิธใี ห้ลกู ค้ามีประสบการณ์ทดี่ ใี น
การใช้บริการผ่านมือถือ

Making a Difference : Where Product ไอทีเข้ามาช่วยสร้างความแตกต่างให้ธรุ กิจด้วย
Transformation Happens
เช่นกัน ไม่วา่ จะเป็นจีพเี อสเพือ่ หาสถานทีเ่ กิด
เหตุส�าหรับส่งพนักงานประกันไปถึงที่ได้เร็ว
แนวโน้มของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย หรื อ แม้ แ ต่ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ ก� า หนดจุ ด
“ดาต้า อนาไลติกส์” เป็นสิง่ ส�าคัญ แต่ทสี่ า� คัญ สแตนด์บาย ซึง่ ก็พฒ
ั นาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ยคุ
กว่านัน้ คือ การท�าความเข้าใจเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล วอล์กกี้ ทอล์กกี้ และเพจเจอร์
ที่ถูกต้องมาวิเคราะห์ รวมถึงความท้าทายที่
แต่ละองค์กรต้องเผชิญ
“เราพยายามเปลีย่ นทีน่ อกจากมาตรฐาน
ทีท่ กุ คนท�าแล้ว แต่ตอ้ งหาสิง่ ทีจ่ ะสร้างความ
คุ ณ จี ร พั น ธ์ อั ศ วะธนกุ ล กรรมการ แตกต่างและตอบสนองผูบ้ ริโภคได้ดว้ ย ซึง่ ก็
ผู ้ อ�านวยการ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ต้องพึง่ พาเทคโนโลยีเป็นหลัก”
จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า ไอทีเริม่ เข้ามามี
บทบาทในระบบธุรกิจต่างๆ มากพอสมควร ไม่
อย่างไรก็ตามส�าหรับธุรกิจประกันยังต้อง
เว้นแม้แต่ธุรกิจประกันภัย ที่ต้องปรับตัวน�า อาศัยข้อมูลพฤติกรรมผู้ขับมาร่วมวิเคราะห์

ความท้ า ทายคื อ ต้ อ งน� า ข้ อ มู ล มา
วิเคราะห์ให้ลกู ค้าวางแผนได้ เช่น พฤติกรรม
การซือ้ บัตร การเข้างานหรือศิลปินทีน่ า่ สนใจ
ซึง่ เป็นความเข้าใจลูกค้าทีม่ ากกว่าแค่ขอ้ มูล
พืน้ ฐาน เช่น เพศ อายุ แต่เป็นข้อมูลเชิงลึก
ทีน่ า� ไปวางแผนธุรกิจได้
นอกจากนีก้ ารเปลีย่ นแปลงส�าคัญต้อง
เริม่ จากการสร้างความเข้าใจของคนท�างาน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

รวมถึงการทรานสฟอร์มโดยใช้ดาต้าลูกค้าเพือ่ ปรับปรุงธุรกิจให้ดขี นึ้ หรือสร้างธุรกิจ
ใหม่ๆ ได้อย่างไรบ้าง
ความท้าทายของแอสเซนด์เรือ่ งแรกคือ การปรับมายเซ็ตคนในการท�างานทีต่ อ้ งท�าความ
เข้าใจให้ตรงกัน และปรับได้เร็ว ขณะทีโ่ มเดลการท�างานแตกต่างจากรูปแบบเดิมๆ
นอกจากนีย้ งั ต้องบริหารจัดการข้อมูลทีก่ ระจัดกระจายของลูกค้าให้สามารถน�าเสนอสิง่
ทีจ่ ะตอบโจทย์ความต้องการได้มากขึน้
อย่างไรก็ตามการดึงดูดให้ลกู ค้าเปลีย่ นพฤติกรรมจากเงินสดมาใช้อวี อลเล็ตต้องท�าให้
ลูกค้าเข้าใจถึงความสะดวกในการใช้งานมือถือจ่ายเงิน และทีส่ า� คัญคือ สร้างความเชือ่ มัน่ ใน
การใช้งาน ไม่วา่ จะโปรโมทหรือท�าตัวอย่างให้เห็นจริง รวมถึงการเพิ่มอินเซนทีฟดึงดูดให้คน
เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม เช่น ให้สว่ นลดเพิม่
คุณภัทรพร โพธิ์สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีเว้นท์ ป็อป จ�ากัด ผู้ให้บริการ
มาร์เก็ตติง้ แพลตฟอร์มส�าหรับการขายบัตรออนไลน์ กล่าวว่า บริษทั เกิดมาเพือ่ เปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วการขายบัตรอีเวนท์ตา่ งๆ ยังท�าออฟไลน์ แต่เทรนด์ที่
ก�าลังเกิดขึน้ คือ ช่องทางการซือ้ ขายออนไลน์

“เราต้องหาเป้าก่อน แล้วค่อยไปท�า
ปืนมายิงเป้า ซึ่งก็คือหลักคิดที่ว่าเราต้อง
เริ่ ม จากการท� า ความเข้ า ใจตั ว เองให้ ไ ด้
ก่อนแล้วค่อยหาวิธีน�าไปสู่เป้าหมาย”
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โครงการขับเคลื่อนธุรกิจ (Business Enabler Project)
รางวัล Distinguished จำานวน 2 รางวัล
รางวัล Excellence จำานวน 1 รางวัล
1. บริษทั อินทรี ดิจติ อล จ�ากัด
โครงการ e-Procurement
2. ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
โครงการ พัฒนาการท�ารายการน�าส่งเงินเข้าบัญชีคลัง
จังหวัด (GFMIS) ผ่าน KTB Corporate Online

1. บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน)
โครงการ Mari 4

โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management Project)
รางวัล Distinguished จำานวน 0 รางวัล
รางวัล Excellence จำานวน 0 รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ
องค์กรที่ ได้รับรางวัล

ICT

Thailand
Excellence Awards 2017

โครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน Core Process Improvement Project
รางวัล Distinguished จำานวน 6 รางวัล
รางวัล Excellence จำานวน 6 รางวัล
1. ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โครงการระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Meeting Management System)
2. บริษทั พีทที โี กลบอล เคมิคอล จ�ากัด(มหาชน)
โครงการ e-Recruit
3. กรุงศรีคอนซูมเมอร์ บริษทั ในเครือ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
โครงการเรือ่ งโอนเงิน เรือ่ งง่าย (Disbursement Simplification)
4. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
โครงการการพัฒนาระบบอนุมตั สิ นิ เชือ่ แบบ Formula Lending
5. บริษทั อินทรี ดิจติ อล จ�ากัด
โครงการ IT Service Management
6. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
โครงการระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ
(AUDIT SUPPORT SYSTEM)
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1. บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลส�าหรับกระบวนการหลักในองค์กร
(Process Information System Project)
2. บริษทั บีบี เทคโนโลยี จ�ากัด
โครงการพัฒนา ระบบงาน บีบี สมาร์ท เพือ่ สนับสนุนงานซ่อมบ�ารุง
โครงข่ายสือ่ สาร (BB Smart for Maintenance Operation)
3. บริษทั พีทที ี ไอซีที โซลูชน่ั ส์ จ�ากัด
โครงการ Multiple Platform Integration for
Digital Business Transformation
4. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน)
โครงการพัฒนาสภาวะแวดล้อมส�าหรับบริหารงานการจัดเก็บ
และติดตามหนี้ (COLLECTION PLATFORM)
5. ส�านักสรรพากรภาค 3
โครงการระบบการเบิกจ่ายงบประมาณส�านักงานสรรพากรภาค 3
(Fiscal Development Revenue Region3)
6. โรงพยาบาลกรุงเทพ
โครงการระบบจัดท�าเอกสารทางการแพทย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(Clinical Documentation)

โครงการนวัตกรรม (Innovation Project)
รางวัล Distinguished จำานวน 3 รางวัล
1. บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน)
โครงการระบบส�าหรับการเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
(Big Data - Real-Time Recommendation Engine)
2. ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
โครงการ Mobile Banking
3. โรงพยาบาลสมิตเิ วช สุขมุ วิท
โครงการ SAMITIVEJ Utilization Management System

รางวัล Excellence จำานวน 6 รางวัล
1. บริษทั เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จ�ากัด
และบริษทั ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จ�ากัด
โครงการ Adaptive in-Store Radio
2. บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จ�ากัด (มหาชน)
โครงการประกันรถเติมเงินไทยวิวฒ
ั น์
(Thaivivat Pay- Per-Use Insurance)
3. โรงพยาบาลกรุงเทพ
โครงการ ระบบ Health Passport
4. บริษทั ไซเบอร์ตรอน จ�ากัด
โครงการระบบจ�าลองยุทธ์ทางไซเบอร์ (Cyber W.A.R.)
5. บริษทั อินทรี ดิจติ อล จ�ากัด
โครงการ EXCO Dashboard
6. บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด(มหาชน)
โครงการ Fuel Automation System

โครงการเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน (Business Sustainability Project)
รางวัล Distinguished จำานวน 3 รางวัล
1. บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ากัด (มหาชน)
โครงการอสม.ออนไลน์ (Social Network for Health Promoting Hospital)
2. โรงพยาบาลกรุงเทพ
โครงการระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยข้ามโรงพยาบาล (B-eXchange)
3. บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
โครงการพัฒนาระบบรับซือ้ มันส�าปะหลังแบบครบวงจร SMART (Sustainable Management Agriculture Retail Trading System)

รางวัล Excellence จำานวน 0 รางวัล
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News Update

หนังสือ

Are you a tiger,
a cat or a dinosaur?
ตอบคำ�ถ�ม 100 ข้อ เกีย่ วกับก�รพัฒน�
คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

ศาสตราจารย์ สเตฟาน กาเรลลี่
(Prof. Stephan Garelli) ผู้แต่งหนังสือ
Are you a tiger, a cat or a dinosuar?
ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ความสามารถในการแข่ ง ขั น มี
ผลกระทบกับบริษทั ประเทศ และปัจเจกบุคคล
เช่นไร โดยเปรียบพนักงาน เป็นสามประเภท
เมือ่ เริม่ ท�างานใหม่ๆก็จะเป็น “เสือ” ซึง่ มีความ
กระหายในความส�าเร็จ และปรารถนาที่จะ
ไต่ เ ต้ า ในหน้ า ที่ ก ารงาน และเมื่ อ แต่ ง งาน
มีครอบครัวก็จะจัดเป็น “แมว” ที่ให้ความ
ส�าคัญกับงานน้อยลง ซึ่งเมื่อท�างานกับบริษัท
นานวั น ขึ้ น ก็ จ ะเป็ น “ไดโนเสาร์ ” คื อ ผู ้ ที่
ต้องการใช้เวลาในทีท่ า� งานน้อยทีส่ ดุ ซึง่ บริษทั
ควรยอมรับความจริงนี้ และไม่ควรมองว่าคน
กลุ่มนี้ไม่มีประโยชน์ต่อองค์กร
ไม่ เ พี ย งแต่ ชี้ ใ ห้ บ ริ ษั ท เห็ น ว่ า พนั ก งาน
กลุม่ “ไดโนเสาร์” มีคณ
ุ ค่าต่อบริษทั หนังสือเล่มนี้
ยังชีใ้ ห้บริษทั เปิดใจยอมรับใน การเปลีย่ นแปลง
ของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว เพราะการผลิต
สินค้าให้ดอี ย่างเดียว ไม่พอทีจ่ ะท�าให้บริษทั อยูร่ อด
ได้อีกต่อไปในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกๆ คน
เป็นเหยื่อของความเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็น
การเปลี่ยนแปลงของสังคม รัฐบาล เทคโนโลยี
หรื อ แม้ แ ต่ ค ่ า นิ ย มของพนั ก งานที่ เ ปลี่ ย นไป
เช่น การที่บางคนอาจเลิกสนใจที่จะอุทิศทั้งชีวิต
ให้กับบริษัทๆเดียว “อย่ามัวแต่คอยคาดเดาว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น เราต้องเล่น
เกมส์นี้โดยตระนักในสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้น และ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลีย่ นแปลงนัน้
ปรับตั ว ให้ ฟ ื ้ น อย่ า งรวดเร็ ว จากภาวะวิ ก ฤต
บริษัทจะมีช่วงชีวิตที่สั้นมากขึ้น เพราะถูกซื้อ
หรือควบรวมกิจการ หรือเพราะความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่ท�าให้กิจการล้มละลาย ส่วน
พนักงานก็อาจท�างานหลายบริษทั ในช่วงชีวติ หนึง่
การเป็นพนักงานทีซ่ อื่ สัตย์ตอ่ บริษทั ใดบริษทั หนึง่
อาจเกิ ด ขึ้ น ได้ แต่ ก็ เ พี ย งระยะสั้ น ๆเท่ า นั้ น
บริษัทต้องมีเทคนิคในการบริหารที่จะตอบรับ
กับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
สามารถหาซื้อหนังสือ Are you a tiger,
a cat or a dinosuar? ได้ทรี่ า้ นหนังสือเอเชียบุค๊ ส์

38

39

TMA Activities

TMA Activities

Trends Talks

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันพัฒนาไปไกลและที่ส�าคัญคือเร็วมากๆ
ทางฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ของ TMA จึงได้จัดสัมมนาอัพเดทเทรนด์ต่างๆ ในโลกธุรกิจ เพื่อ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Digital ในหัวข้อ Trends and Challenges in Digital
Business Transformation โดยได้รบั เกียรติจาก ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ Country Manager
– Thailand, Amazon Web Services (Thailand) Ltd. ซึ่งเป็นผู้บริหารจากองค์กรชั้นน�า
ทั้งในประเทศและระดับโลกมาแบ่งปันความรู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารระดับสูง
ที่มาร่วมรับฟังเป็นอย่างมาก

Digital Marketing
สัมมนาที่ท�าให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลให้สามารถน�ามา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างกลยุทธ์และการตลาดยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยได้รบั เกียรติจาก ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผูแ้ ต่งหนังสือ “อัจฉริยะการตลาด” และแขกรับเชิญ
คุณชรัตน์ เพ็ชร์ธงไชย หัวหน้ากองบรรณาธิการเว็บไซต์ thumbsup.in.th เว็บไซต์ด้าน
ธุรกิจดิจิทัล มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตรงให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

ATD 2017
TMA น�าคณะผู้บริหารจากหลายองค์กรเข้าร่วมการสัมมนาด้านการ
พัฒนาองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก “ATD 2017 International Conference &
Exposition” ณ เมืองแอตแลนต้า, จอร์เจีย, สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นงานที่รวบรวม
หัวข้อที่น่าสนใจด้าน HRD และ Leadership Development และเป็นงานมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์จากทั่วทุกมุมโลกเข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน
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Leadership Communication 2017
หลักสูตรเพื่อผู้น�ายุคใหม่ โดย TMA ร่วมมือกับสถาบัน Berkeley Executive
Coaching Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา ตอบโจทย์พัฒนาทักษะการสื่อสารที่
เน้นการฝึกปฏิบัติ สร้างตัวตนผู้น�าผ่านเทคนิค Storytelling และดึงความสามารถ
ที่ซ่อนเร้นอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยในปีนี้ได้ก้าวสู่ปีที่ 4 รุ่นที่ 6 ซึ่งได้
รั บ ความสนใจจากผู ้ บ ริ ห ารไทยอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเตรี ย มพบกั บ Leadership
Communication Residential Class 4 วัน 3 คืน รุ่นที่ 7 ในเดือนพฤศจิกายนนี้

Annual General Report
TMA จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560
พร้อมจัดเสวนาพิเศษ “การขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนของเครือเบทาโกร” โดยคุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารเครื อ เบทาโกร ให้ เ กี ย รติ ม า
บรรยายให้กับสมาชิกทีเอ็มเอในครั้งนี้

Executive Briefing : Big Data

เมื่อยุคดิจิทัลได้เข้ามามีส่วนส�าคัญในการท�างาน
ท�าให้หลายองค์กรตื่นตัวในการพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ก็เป็นสิ่ง
จ�าเป็นทีอ่ งค์กรต้องก้าวให้ทนั โลก เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนา
สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ก่อให้เกิดขีดความสามารถในทางการ
แข่งขันอย่างแท้จริง โดย บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ TMA ได้เล็งเห็นความส�าคัญ
เหล่านี้จึงได้จัด Executive Briefing ในหัวข้อ Big Data:
Key to your business success บรรยายโดย คุณกิตติ
พงษ์ อัศวพิชยนต์ Country Manager, Software Group
และ คุณอรวรรณ ศิริเดช Country Analytics Sales
Leader จาก IBM Thailand
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MEMBER

ขอต้อนรับสมาชิกระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560

บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

3 พี คอนซัลติ้ง จ�ำกัด
คอมฟอร์ม จ�ำกัด
เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น บิสสิเนส เซอร์วิสเซส (ที) จ�ำกัด
ชูโอ เซ็นโก แอดเวอร์ไทซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ไทยร่วมใจน�้ำมันพืช จ�ำกัด

บริษัท เน็ตเบย์ จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท พำนำโซนิค อินดัสเตรียล ดิไวซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท พีอำร์ วัน เน็ทเวิร์ค จ�ำกัด
บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จ�ำกัด
บริษัท วิลล่ำ คุณำลัย จ�ำกัด
บริษัท สิงห์ เอเชีย คอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด (ส�ำนักงำนใหญ่)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท โอสถสภำ เบฟเวอเรจ จ�ำกัด
ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
(องค์กำรมหำชน) (สทอภ.)

อัตราค่าบำารุงสมาชิกรายปี
สมาชิก
ประเภทองค์กร
(Corporate
Member)

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

อัตราค่าสมาชิกและค่าแรกเข้า
อัตราค่าสมาชิกรายปี (บาท)

อัตราค่าสมาชิกแรกเข้า

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

1,000 บาท

หมายเหตุ: อัตราค่าสมาชิก ยังไม่รวมภาษี 7%
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