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บทที ่๒ 

ข้อมูลการศึกษาดูงาน 

๑. พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น (Shenzhen Museum)  

๒. ท่าเรือเซินเจิ้น (Port of Shenzhen) 

๓. บริษัท Huawei 

๔. ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซินเจิ้น  

๕. บริษัท Tencent Holdings Limited (Tencent) 

๖. บริษัท Sangfor Technologies 

๑. พิพิธภัณฑ์เซินเจ้ิน (Shenzhen Museum) 

๑.๑. วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน 

เพ่ือศึกษาความเป็นมาของเมืองเซินเจิ้น  แนวทางการพัฒนาเมืองเซินเจิ้นสู่การเป็นผู้น าด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม  การเป็น Silicon Valley แห่งใหม่ และการพัฒนาสู่อนาคต  

๑.๒. สาระส าคัญ  

๑.๒.๑ ความเป็นมา   

พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น เป็นสถานที่ที่ก่อตั้งเพ่ือการสาธารณประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้ให้
เกิดความรู้สึกรักชาติ เริ่มเปิดให้บริการเมื่อปี ๒๕๕๑ โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นพิพิธภัณฑ์
แห่งที่สองของเมืองเซินเจิ้นที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือทดแทนพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้นแห่งแรก  และ
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความครอบคลุมประวัติศาสตร์ของเซินเจิ้นในทุกด้าน จึงเป็นสถานที่
ทางด้านวัฒนธรรมที่ส าคัญ ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์มีโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมมากกว่า 
๒๐,๐๐๐ ชิ้น ยกตัวอย่างเช่น  ซากดึกด าบรรพ์ (Fossil) ที่มีอายุมากกว่า ๑๐๐ ล้านปี 
สมบัติทางประวัติศาสตร์และศิลปะยุคโบราณ เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมของ
ประเทศจีนที่ยาวนานมากกว่า ๕,๐๐๐ ปี  

พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น จัดให้มีการแสดงนิทรรศการถาวรหลักท่ีส าคัญเป็น ๔ ห้อง ดังนี้ 

๑) ห้องนิทรรศการของเซินเจิ้นโบราณ ครอบคลุมพ้ืนที่ ๗๓๑ ตร.ม. อยู่ที่บริเวณชั้น ๒ 
ของอาคาร โดยห้องนิทรรศการนี้ประกอบด้วย ๕ ส่วน ได้แก่ ส่วนจัดการแสดงร่องรอย
ของบรรพบุรุษ ส่วนจัดการแสดงจุดเริ่มต้นของการสร้างเมือง  ส่วนจัดการแสดง
เศรษฐกิจทางทะเล  ส่วนจัดการแสดงเมืองยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการปูองกันความมั่นคง
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ชายทะเล และส่วนจัดการแสดงการอพยพย้ายถิ่นฐานในสมัยโบราณ ในภาพรวมของ
ห้องนิทรรศการนี้แสดงถึงประวัติศาสตร์ในภาพรวมตั้งแต่อดีตจนถึงยุคราชวงค์ชิง (Qing 
Dynasty)  

๒) ห้องนิทรรศการของเซินเจิ้นยุคใหม่ ครอบคลุมพ้ืนที่ ๑,๒๙๔ ตร.ม. อยู่ที่บริเวณชั้น ๒ 
ของอาคาร จัดแสดงประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามทางทะเลที่เกาลูน (Kowloon Sea 
Battle) ในปี ๒๓๘๒ จนถึงการจัดตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ๒๔๙๒ รูปแบบของ
การจัดนิทรรศการประกอบด้วย ๒ หัวข้อหลัก ประกอบด้วย (๑) การดิ้นรนและต่อสู้ต่อ
การรุกราน  ระบบศักดินา และทุนนิยม และ (๒) การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชีวิต
ของประชาชนโดยทั่วไป  

๓) ห้องนิทรรศการแสดงประวัติศาสตร์การปฏิรูปและการเปิดกว้างของเซินเจิ้น 
ครอบคลุมพ้ืนที่ ๒,๖๑๖ ตร.ม. อยู่ที่บริเวณชั้น ๓ ของอาคาร แสดงประวัติศาสตร์
นับตั้งแต่การเริ่มต้นของเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นตามแนวความคิดริเริ่มของ         
เติ้งเสี่ยวผิง นิทรรศการแสดงถึงการเติบโตของเมืองเซินเจิ้นจากการเป็นเมืองประมง
ชายแดนขนาดเล็กสู่การเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกจนได้รับการขนานนาม
ว่า “City rose overnight”  

๔) ห้องนิทรรศการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นของเซินเจิ้น ครอบคลุมพ้ืนที่ ๑,๙๔๑ ตร.ม. 
อยู่ที่บริเวณชั้น ๒ จัดแสดงความเป็นอยู่ผ่านการเล่าเรื่องที่สืบทอดกันมาตามความรู้สึก
ของชุมชนและแสดงให้เห็นถึงวิธีการด าเนินชีวิตดั่งเดิม  

รูปที่ ๗ บรรยากาศภายในโถงทางเข้าพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น 
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๑.๒.๒ ห้องนิทรรศการแสดงประวัติศาสตร์การปฏิรูปและการเปิดกว้างของเซินเจิ้น  ซึ่งคณะผู้
เข้ารับการอบรมได้เข้าศึกษาดูงาน เป็นห้องนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองเซินเจิ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยสามารถ
แบ่งแนวคิดการน าเสนอของนิทรรศการออกเป็น ๓ ยุค ดังนี้  

๑) การริเริ่มแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองเซินเจิ้น  

 ปี ๒๕๒๑ เติ้งเสี่ยวผิงได้ประกาศใช้ “นโยบายสี่ทันสมัย” (Four Modernization) 
คือ การเกษตร อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการทหาร โดยมี
เปูาหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาชะงักงันทางเศรษฐกิจของประเทศอันเนื่องมาจากการ
พัฒนาประเทศแบบพึ่งตนเองอย่างเคร่งครัดและจากการปฏิวัติวัฒนธรรม และเพ่ือ
พัฒนาจีนให้ทัดเทียมกับประเทศตะวันตกภายในปี ๒๕๔๒ 

รปูที่ ๘ เติ้งเสี่ยวผิงประกาศนโยบายสี่ทันสมัย 

 
 นอกจากนี้ รัฐบาลจีนตระหนักถึงความส าคัญของการลงทุนและการถ่ายทอด

เทคโนโลยีจากนักลงทุนต่างชาติ จึงเริ่มเปิดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในจีน
ได้ โดยในขั้นแรกมีการออกกฎหมาย Joint Ventures Law เพ่ือให้นักลงทุน
ต่างชาติสามารถร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการชาวจีน และรัฐบาลจีนได้จัดท าแผน
ปฏิรูปเศรษฐกิจ (Readjustment Economy) ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการผลักดัน
ให้นโยบายสี่ทันสมัยประสบผลส าเร็จ  

 เติ้งเสี่ยวผิงเสนอให้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic 
Zone: SEZ) ขึ้น เพ่ือเป็นต้นแบบในการด าเนินการและให้รัฐบาลกลางมอบ
อ านาจในการจัดตั้งและก ากับดูแลเขตเศรษฐกิจพิเศษแก่รัฐบาลท้องถิ่น ส าหรับ
ท้องถิ่นที่เหมาะสมที่จะตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือน าร่อง นั้น เติ้งเสี่ยวผิง
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เสนอให้ใช้เมืองท่ีตรงข้ามกับฮ่องกง ได้แก่ เมืองเซินเจิ้น ซึ่งเป็น ๑  ใน ๔ เมือง
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อน าร่องด้วย    

 เดือนสิงหาคม ๒๕๒๓ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ โดย
คณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง (The Central Military Commission) ใช้
วิศวกรก่อสร้างจากทั่วประเทศมากกว่า ๒๐,๐๐๐ ราย เพ่ือสนับสนุนการก่อสร้าง
เขตเศรษฐกิจกพิเศษเซินเจิ้น ท าให้เซินเจิ้นนับว่าเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่เริ่ม
จากการเป็นเมืองน าร่องของเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้ การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น ยังได้มีการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น  
การเปิดให้ผู้ประกอบการต่างประเทศถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจและระบบการเงิน  
เป็นต้น ซึ่งเป็นก้าวแรกของการเปิดกว้างสู่ โลกภายนอกในด้านเศรษฐกิจและ 
ด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ และการสร้างเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รวมทั้งการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ทันสมัย 

รูปที ่๙ หุ่นจ าลองบรรยากาศการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น 

 

 เดือนมกราคม ปี ๒๕๒๗  เติ้งเสี่ยวผิงได้เยือนเซินเจิ้นเป็นครั้งแรก และได้มอบ
นโยบายการให้ความส าคัญกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือน าไปสู่การปฏิรูป
และการเปิดกว้างสู่โลกภายนอกของจีนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเติ้งเสี่ยวผิงประสงค์
ให้เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นเป็นแม่แบบในการเปิดประเทศเพ่ือการพัฒนา (The 
Testing Bed of Deng Xiaoping’s Reform and Opening Up)  
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๒) เขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองเซินเจิ้นยุคพัฒนา    

 ปี ๒๕๓๕ เติ้งเสี่ยวผิง ได้เยือนเซินเจิ้นตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษอีกหลายแห่ง 
และได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการปฏิรูปและการเปิดกว้างสู่โลกภายนอกของ
จีน (Speech in South China) โดยอธิบายต่อประชาชนชาวจีนว่า การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบสังคมนิยม (Socialism) 
ไม่ใช่ระบบทุนนิยม (Capitalism) ซึ่งภายหลังจากการกล่าวสุนทรพจน์ดังกล่าวนี้ 
ท าให้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจีนด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 

รูปที ่๑๐ การเดินทางไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นในระหว่างการเยืนภาคใต้ของเติ้งเสี่ยวผิง 

 
 เมืองเซินเจิ้น มีความได้เปรียบด้านท าเลที่ตั้งซึ่งติดกับฮ่องกง ประกอบกับนโยบาย

การพัฒนาเศรษฐกิจผ่าน “การแนะน าการลงทุนจากต่างประเทศและเชื่อมโยงกับ
ภาคธุรกิจภายในประเทศ” และการตรากฎหมายเพ่ือให้จีนเข้าสู่องค์การการค้า
โลก (World Trade Organization) อีกทั้งความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด
ระหว่างจีนและฮ่องกง ท าให้เซินเจิ้นมีการขยายตัวทางการค้า การผลิต และการ
แปรรูป รวมทั้งการค้าการบริการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการลงทุนจาก
ต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) เข้ามาลงทุนในเซินเจิ้นเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง   

๓) เขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองเซินเจิ้นยุคใหม่    

 ปี ๒๕๔๖ นายหูจิ่นเทา (ประธานาธิบดีและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์) ได้
มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้เซินเจิ้นเป็นเมืองที่มีความทันสมัยและสามารถก้าวไปสู่การแข่งขันทาง
การค้าในเวทีการค้าโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 นวัตกรรมเป็นรากฐานของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น แต่ยังมีข้อจ ากัด
เกี่ยวกับที่ดิน ประชากร และสิ่งแวดล้อมที่ท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น 
อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นขจัดปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว เ ซินเจิ้นจึงได้ก าหนด 
กลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสมัยใหม่และการปรับเพ่ิม
ประสิทธิภาพของโครงสร้างด้านอุตสาหกรรม  

 ในปี ๒๕๕๑ เซินเจิ้นได้รับการพิจารณาให้เป็นเมืองน าร่องด้านนวัตกรรมแห่งชาติ 
(National Innovation City) โดยเน้นการพัฒนา ๖ อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่  
ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ด้านอินเตอร์เน็ต ด้านแหล่งพลังงานใหม่ ด้านวัสดุใหม่ 
ด้านนวัตกรรมเชิงวัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารยุคใหม่ 

 ด้วยตระหนักถึงการสนับสนุนจากประชาชนทั้งประเทศในการสร้างเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเซินเจิ้น จากการเร่งพัฒนาเมืองและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งอย่าง
ต่อเนื่อง ในปัจจุบันเซินเจิ้นจึงมีความพร้อมในการด าเนินการโครงการให้ความ
ช่วยเหลือต่าง ๆ ภายในจีน ยกตัวอย่างเช่น บริเวณพ้ืนที่ฝั่งตะวันตก พ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากแผ่นดินไหว พ้ืนที่ฐานการปฏิวัติเก่า และพ้ืนที่ภูเขาที่ห่างไกลใน
มณฑลกวางตุ้ง เป็นต้น 

๑.๓. บทเรียนที่ได้จากการศึกษาดูงาน  

๑.๓.๑ ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น   พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้นแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ของเมือง 
เซินเจิ้นแห่งที่ ๒ ตั้งอยู่ในอาคารที่ท าการรัฐบาลแห่งเมืองเซินเจิ้น (Civic Center) ภายใน
ย่านธุรกิจการค้าฟูเจียน ซึ่งอาคารแห่งนี้ได้รับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมให้มีลักษณะ
คล้ายปีกนกยักษ์ในต านานโลกตะวันออก  จากสถาปนิกหลีหมิงหยี ร่วมกับสถาบัน
ออกแบบและวิจัยเมืองเซินเจิ้น และออกแบบทางวิศวกรรมโดยส านักออกแบบและวิจัยทาง
วิศวกรรมแห่งกองทัพเรือ โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้เริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๔๑ และเปิด
ให้บริการในปี ๒๕๕๑ นอกจากนี้เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๓ นายหูจิ่นเทา 
(ประธานาธิบดีและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์) ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วย  

๑.๓.๒ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ   

ภายหลังจากท่ีเติ้งเสี่ยวผิง ได้เยือนเซินเจิ้นเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๒๗ และได้มอบนโยบายให้
เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นเป็นแม่แบบในการเปิดประเทศเพ่ือการพัฒนา  (The Testing 
Bed of Deng Xiaoping’s Reform and Opening Up)  รัฐบาลกลางจึงได้มอบอ านาจใน
การจัดตั้งและก ากับดูแลเขตเศรษฐกิจพิเศษแก่รัฐบาลท้องถิ่น รวมทั้งได้ออกกฎหมาย
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เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ซึ่งช่วยให้สามารถริเริ่มการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เสริมสร้างการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของเมือง อาทิเช่น  

๑) การดึงดูดเงินลงทุนส าหรับการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ  ส่งผลให้เซินเจิ้นมีเงิน
ลงทุนจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ ๑๐ ทุกปี และในปี ๒๕๕๐ มีมูลค่าการ
ส่งออก ๑๖๘.๔๙ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการน าเข้า ๑๑๙.๐๔ พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ  

๒) การลดภาษีนิติบุคคลแก่บริษัทต่างชาติ กล่าวคือ บริษัทต่างประเทศจะเสียภาษีใน
อัตราร้อยละ ๑๕  ในขณะที่ผู้ประกอบการจีนเสียภาษีถึงร้อยละ ๓๓ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 
๒๕๕๑ ได้ปรับอัตราภาษีนิติบุคคลเป็นร้อยละ ๒๕ เท่ากันทั้งสองประเภท ยกเว้น
กิจการในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชั้นสูงและบริษัทขนาดเล็กในเมืองของบริษัท
ต่างชาติจะยังคงได้รับสิทธิพิเศษเช่นเดิม  

๓) โครงสร้างพ้ืนฐานในเมืองเซินเจิ้นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยท่าเรือเมืองเซิน
เจิ้นจัดเป็นท่าเรืออันดับ ๔ ของเมืองท่าที่ส าคัญของโลก สนามบินเซินเจิ้นที่จัดอยู่ใน
อันดับ ๔ ของสนามบินภายในประเทศจีนที่มีผู้โดยสารทั้งปี ๒๕๕๐ มากถึง ๒๐ ล้าน
คน รวมถึงความพร้อมของถนน ระบบโทรคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคไฟฟูา 
ประปา ที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
ของเมือง 

๑.๓.๓ วิธีการน าเสนอและการจัดแสดงประวัติศาสตร์     

๑) พิพิธภัณฑ์ได้น าเสนอและจัดแสดงประวัติศาสตร์ทั้งในรูปแบบสามมิติและสองมิติ 
โดยรูปแบบสามมิติ จะใช้ในการแสดงในส่วนที่ต้องการเน้นการถ่ายทอดเรื่องราวเป็น
พิเศษ เช่น แบบจ าลองขนาดย่อส่วนของเมืองเซินเจิ้น หุ่นขนาดเท่าจริงเพ่ือถ่ายทอด
ภาพเหตุการณ์การระดมทหารเพ่ือก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เซินเจิ้น เป็นต้น ท าให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถจินตนาการถึงเหตุการณ์ที่ต้องการ
ถ่ายทอดได้อย่างมีอรรถรส  และ รูปแบบสองมิติ  จะเป็นการน าภาพถ่ายเหตุการณ์ที่
ส าคัญในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นและการเล่าเรื่องราวผ่านช่วงเวลา 
(Timeline) ที่แบ่งออก ๓ ช่วงเวลาที่ส าคัญ คือ ยุคเริ่มต้น ยุคพัฒนา และยุคใหม่ 
เพ่ือให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถเข้าใจถึงภาพรวมการพัฒนาของเขตเศรษฐกิจพิเศษ   
เซินเจิ้นได้อย่างชัดเจน  
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รูปที่ ๑๑ รปูแบบการน าเสนอและจัดแสดงประวัติศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น 

  

  
๒) พิพิธภัณฑ์ได้ออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพื่อรองรับ

การใช้สอยของคนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยได้
ออกแบบทางเดินในลักษณะทางลาดและไม่มีทางต่างระดับ (Step Free) ท าให้ผู้เข้า
เยี่ยมชมสามารถเดินได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
และปูายสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อรองรับการใช้บริการของคนทุกช่วงวัยอีกด้วย       

๑.๔. แนวคิดที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร/ประเทศ   

๑.๔.๑ การน าเทคนิคและวิธีการน าเสนอรูปแบบการจัดแสดงประวัติศาสตร์มาประยุกต์ใช้ใน
การออกแบบภายในพิพิธภัณฑ์เมืองไทยให้ดูมีชีวิตและสามารถรองรับการใช้งานของคน
ทุกช่วงวัยได้ ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในท้องถิ่นแล้วยังสามารถพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวของพ้ืนที่  
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๑.๔.๒ ภาวะผู้น าส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง  ผู้น าจีนเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์และมี
ความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการตามนโยบายปฏิรูปและเปิดกว้างที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ส าคัญของจีน     

รูปที ่๑๒ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๒  
ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 
๑.๕. บทสรุป  

การศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ท าให้ได้ทราบว่าประมาณ ๓๖ ปีที่ผ่านมา เมืองเซินเจิ้นมี
กระบวนการเปลี่ยนผ่านจากเมืองชาวประมงให้กลายเป็นเมืองนวัตกรรมและเทคโนโลยี มิได้มาด้วย
ความบังเอิญแต่เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่ก าหนด Roadmap และเปูาหมายของเซินเจิ้นอย่าง
ชัดเจนว่าจะเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งยังมีการออกแบบโครงสร้างเมือง และ
ปรับปรุงกฎหมายระเบียบเพื่อรองรับการเป็นเมืองเศรษฐกิจได้อย่างสอดคล้องลงตัว พร้อมทั้งภาครัฐ
ยังมีการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองให้พร้อมกับการรองรับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
ประชากรเซินเจิ้นในทุกๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน 
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๒. ท่าเรือเซินเจ้ิน (Port of Shenzhen) 

ท่าเรือเซินเจิ้น (Port of Shenzhen) เป็นสถานที่ศึกษาดูงานที่มีความส าคัญในฐานะที่เป็นดัชนีชี้วัด 
ความเจริญทางเศรษฐกิจของเมืองเซินเจิ้น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) ตาม
นโยบายของรัฐบาลจีน ที่เริ่มขึ้นในปี ๒๕๒๓ และ ยังเป็นเครื่องหมายแห่งความส าเร็จของวิสัยทัศน์ผู้น า 
เติ้งเสี่ยวผิง ผู้วางรากฐานเศรษฐกิจสมัยใหม่และน าพาประเทศจีนสู่ความทันสมัย ด้วยแนวคิดปฏิรูประบบ
เศรษฐกิจใหม่ตามเมืองต่างๆ ทางตอนใต้ เช่น อู๋ซาง จูไห่ เซี่ยงไฮ้ และเซินเจิ้น เป็นต้น  

รูปที่ ๑๓ ท่าเรือแห่งเมืองเซินเจิ้น (Port of Shenzhen) 

 
๒.๑. วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน  

เพ่ือพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ของภาคราชการไทย ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแนวทาง  
การปฏิรูปเศรษฐกิจ ผ่านกรณีศึกษาของเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน โดยสามารถเชื่อมโยงแนวคิดการ
พัฒนาประเทศ ผ่านนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) กับโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านการคมนาคม
ขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ ขนส่งสินค้าในฐานะที่เป็นเมืองท่าทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ และน า
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น “ท่าเรือเซินเจิ้น” เป็น
ตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จอย่างงดงามด้วยระยะเวลาอันสั้น เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญ
ของจีนทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรม และ YICT ในฐานะบริษัทผู้ประกอบการอาคารขนส่งตู้
สินค้า ผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของการขยายตัวเพ่ือรองรับความเจริญเติบโตในการส่งออกสินค้าของ
เมืองท่าขนถ่ายสินค้าระดับโลก และสามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนา
ประเทศไทยในยุค Thailand ๔.๐ ได้ต่อไป  

๒.๒. สาระส าคัญ 

ท่าเรือเซินเจิ้น (Port of Shenzhen) เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความส าคัญต่อพัฒนาการของเมืองเซินเจิ้น
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะพัฒนาการในมิติทางด้านเศรษฐกิจนวัตกรรม และประสิทธิภาพกล่าวคือ (๑) ใน
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ฐานะที่เป็นท่าเรือที่คับคั่งท่ีสุดและเติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (๒) ในฐานะที่เป็นท่าเรือที่ทันสมัย
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และ (๓) ในฐานะที่เป็นท่าเรือที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๒.๒.๑ ในฐานะท่ีเป็นท่าเรือที่คับคั่งที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  

๑) ท่าเรือเซินเจิ้น (Port of Shenzhen) เป็นท่าเรือที่คับคั่งที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลก ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ทางตอนใต้ของเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเพิร์ล 
(Pearl River Delta)ในมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ซึ่งมีลักษณะเป็นเขตเศรษฐกิจนอก
ตัวเมืองส าหรับการค้าขายระหว่าง เกาะฮ่องกงกับแผ่นดินใหญ่ และ การค้าระหว่าง
ประเทศของจีน (International Trade) โดยต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ ใกล้เคียงกับ
เกาะฮ่องกง และนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ของรัฐบาลจีน เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่
ทดลองนโยบาย Capitalism ที่เริ่มข้ึนในปี ๒๕๒๓ 

๒) ท่าเรือเซินเจิ้น ได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าระดับโลก (Ranking of 
Container Ports of the World) ในล าดับที่ ๘ ในปี ๒๕๔๔ โดยมีปริมาณตู้สินค้าที่
ขนส่งกว่า ๕ ล้านทีอียู (หน่วยมาตรฐานในการนับ โดยอาศัยตู้สินค้าขนาด ๒๐ ฟุตเป็น
เกณฑ์) จากนั้น ก้าวสู่ล าดับที่ ๖ ในปี ๒๕๔๕ โดยมีปริมาณตู้สินค้าที่ขนส่งกว่า ๗.๖ ล้าน
ทีอียู และก้าวสู่ล าดับที่ ๔ ในปี ๒๕๔๖ โดยมีปริมาณตู้สินค้าที่ขนส่งกว่า ๑๐.๖ ล้านทีอี
ยู และรักษาต าแหน่งที่ ๔ ไว้เป็นเวลาถึง ๑๐ ปี ในปี ๒๕๔๕ โดยมีปริมาณตู้สินค้าที่
ขนส่งกว่า ๒๒.๙ ล้านทีอียู ในที่สุดก้าวสู่ต าแหน่งที่ ๓ ของโลกในปี ๒๕๔๖ โดยมี
ปริมาณตู้สินค้าที่ขนส่งกว่า ๒๓.๒ ล้านทีอียู และยังคงรักษาต าแหน่งที่ ๓ จนกระทั่ง
ปัจจุบัน  

ตารางท่ี ๓ การจัดอันดับโลกของท่าเรือขนส่งสินค้าจากปริมาณตู้สินค้าที่ขนส่งผ่านท่าเรือต่างๆ  

 
ที่มา http://www.mardep.gov.hk/en/publication/pdf/portstat_๒_y_b๕.pdf 

๓) ท่าเรือเซินเจิ้น เป็นสถานที่ตั้งและปฏิบัติงานของบริษัทเดินเรือส าคัญถึง ๓๙ บริษัท 
ซึ่งท าหน้าที่ให้บริการขนส่งตู้สินค้าระหว่างประเทศไปยังเมืองท่าส าคัญถึง ๑๓๑ เส้นทาง 
ซึ่งสามารถให้บริการเทียบเรือขนส่งสินค้าเป็นจ านวนสูงถึง ๕๖๐ ล าต่อเดือน และเป็น 

http://www.mardep.gov.hk/en/publication/pdf/portstat_2_y_b5.pdf
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ท่าส่งต่อสินค้าไปยังท่าเรืออ่ืนๆ ในเขตเศรษฐกิจ สามเหลี่ยมปากแม่น้ าเพิร์ลถึง ๒๑ 
เส้นทาง นอกจากนี้ อาคารผู้โดยสารซือโข่ว (Shekou Passenger Terminal) ยังเป็นด่าน
การเดินทางที่ส าคัญในการให้บริการเรือเร็วข้ามฟากจากเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปาก
แม่น้ าเพิร์ลไปยัง เกาะฮ่องกง มาเก๊า และจูไห่  

รูปที ่๑๔ เส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือเมืองเซินเจิ้นไปยังเมืองท่าส าคัญทั่วโลก 

 
๔) การศึกษาดูงานครั้งนี้ การท่าเรือเซินเจิ้น ได้มอบหมายให้บริษัท หยางเทียน อาคาร

ขนส่งตู้สินค้าสากล จ ากัด (Yantian International Container Terminal 
Limited) หรือ YICT ในฐานะผู้ประกอบการอาคารขนส่งตู้สินค้ารายใหญ่ของท่าเรือ
เซินเจิ้น บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทร่วมทุนฮัทชิสันท่าเรือ (Hutchison Port 
Holdings Trust) เป็นผู้น าเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านการบริหาร จัดการ
อาคารขนส่งตู้สินค้า ด้วยเทคโนโลยี SMART Port ที่ท าให้เป็นท่าเรือที่ทันสมัยที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลก  

๒.๒.๒ ในฐานะท่ีเป็นท่าเรือที่ทันสมัยท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก  

๑) YICT ได้น าเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นพ้ืนฐานของระบบอัตโนมัติ
ทางด้านการบริหารจัดการอาคารขนส่งตู้สินค้า เช่น  ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligent) ที่เรียกว่า AI เป็นแนวคิดทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มุ่งพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ ให้มีความสามารถเลียนแบบการท างานที่ชาญฉลาดของสมองมนุษย์ ระบบ
การเรียนรู้ของจักรกล (Machine Learning) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ระบบ
คอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรกลสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และระบบเสมือนจริง 
(Virtual Reality) ที่มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์เสมือนจริง ในยุคที่วิทยาการ
คอมพิวเตอร์มีการพัฒนาถึงจุดที่สามารถตอบสนองประสาทสัมผัสของมนุษย์ได้ดี เช่น 
การมองเห็น และ การรับรู้สัมผัส เป็นต้น วิทยาการคอมพิวเตอร์ข้างต้นนี้ เป็น พ้ืนฐาน
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ส าคัญที ่YICT น ามาใช้ในการพัฒนาต่อยอดเป็นระบบการท างานอัตโนมัติ (Automated 
System)  

๒) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ปัจจุบันวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้น าระบบที่ได้กล่าว 
มาข้างต้นมาพัฒนาต่อยอดและมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาสาขาต่างๆ อาทิ 
วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) การพัฒนา
แก้ไขปัญหาทางพันธุกรรม (Genetic Algorithm)และ การน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน (Artificial Life) ดังนั้น การน าเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากในฐานะที่
เป็นState of the Art Technology มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ อาคารขนส่งตู้สินค้า ของ 
YICT เพ่ือให้ท่าเรือเซินเจิ้นเป็นท่าเรือที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ด้วยความคิดริเริ่ม
ระบบท่าเรืออัจฉริยะ (SMART Port Initiative) โดยมีเปูาหมาย “A Smart, Green 
and World-class Port”เป็นท่าเรืออัจฉริยะ ท่าเรือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ท่าเรือระดับโลก  

๓) YICT เริ่มก่อสร้างในเดือนตุลาคมปี ๒๕๓๖ และเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคมปี 
๒๕๓๗ ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างเพียง ๙ เดือนเท่านั้น และสามารถสร้างสถิติโลกในการเป็น
อาคารขนส่งตู้สินค้าครบจ านวน ๑๐๐ ล้านทีอียู (หน่วยมาตรฐานในการนับ โดยอาศัยตู้
สินค้าขนาด ๒๐ ฟุตเป็นเกณฑ์) ในเวลาเพียง ๑๘ ปีครึ่งเท่านั้น สะท้อนให้เห็นถึง
ความส าเร็จของแนวคิดท่าเรืออัจฉริยะ (SMART Port) ซึ่งนายแซม ว่อง (Sam Wong) 
ผู้จัดการทั่วไปส านักบริการสารสนเทศ (General Manager – Information Services 
Department) กล่าวถึง ระบบเทคโนโลยีที่เป็นองค์ประกอบส าคัญและ แนวคิดท่าเรือ
อัจฉริยะ ดังนี้  

 Automated Stacking Crane (ASC)  ระบบปั้นจั่นเคลื่อนย้ายตู้สินค้าอัตโนมัติ 
คือระบบส าคัญที่มีหน้าที่เคลื่อนย้าย จัดเรียง และเรียงทับซ้อนตู้สินค้าอัตโนมัติ โดย
มุ่งเน้นประสิทธิภาพของการเคลื่อนย้าย ขนถ่ายตู้สินค้า (High Throughput) และ
การเรียงซ้อนทับตู้สินค้าในมิติของชั้นความสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสภาวะ
แวดล้อมการท างานที่มีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงอันอาจเกิดกับบุคลากร
เจ้าหน้าที่ โดยใช้บุคลากรควบคุมปั่นจั่นผ่านศูนย์ควบคุม สามารถท างานได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง ๗ วัน และลดค่าใช้จ่ายในภาพรวม เนื่องจากอายุ
การใช้งานระบบที่ต่อเนื่องยาวนานกว่า ๒๐ ปี ประกอบกับเป็นระบบที่มีความ
แม่นย าสูง คาดการณ์ได้ และเชื่อถือได้ในการปฏิบัติงาน 
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รูปที ่๑๕ ระบบปั่นจั่นเคลื่อนย้ายตู้สินค้าอัตโนมัติ (Automated Stacking Crane) ของ YICT 

 
 Multi-Vessel Optimization (MVO) ระบบเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรือ

อเนกประสงค์ คือระบบบริหารจัดการเรือที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดอัตราการแย่ง (ขน) 
กันของพ้ืนที่ลาน (Reduce Yard Crash) ปรับสมดุลของจราจรในการขนถ่ายตู้
สินค้าขึ้นและลงเรือ (Balance Load/Discharging Traffic) และ ลดอัตราการเรียง
สับเปลี่ยนตู้สินค้าใหม่ (Minimize Re-Shuffling) โดยใช้การระบบวิเคราะห์ Big 
Data (Big Data Analytic) และ ระบบการประมวลผลข้อมูลผ่าน Cloud (Cloud 
Computing) เป็นระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ พยากรณ์และแจ้งเตือน (Forecast 
& Alert) โดยสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ถึง ๘ ชั่วโมง ท าให้สามารถปูองกัน และ
บริหารจัดการความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งนายแซม ว่อง กล่าวว่า YICT น า
เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงมาใช้กับการด าเนินงาน ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะมาทดแทนการ
ท างานของบุคลากร หากแต่มุ่งที่จะเสริมประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติงานและความ
ปลอดภัยของบุคลากรเป็นหลัก  

 Auto-Gate with Mobile Application ระบบประตูอัตโนมัติที่เชื่อมโยงกับ
แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นระบบเทคโนโลยีอีกส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญเพ่ือ
เชื่อมโยงกับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องและตู้สินค้าขาเข้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือ ลดระยะเวลา
การรอคอย (Reduce Waiting Time) ตามแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย (Eco-Friendly, Efficient and Safe) และมีความ
น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ (Reliable and Trustworthy) โดยระบบประตูอัตโนมัติ
จะติดตั้งสแกนเนอร์เพ่ือตรวจสอบสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในตู้สินค้าเปรียบเทียบกับ
รายการสินค้าที่ได้จากระบบสารสนเทศฉลากสินค้า หรือ ระบบระบุแจ้งรายการ
สินค้าด้วยคลื่นวิทยุ (RFID) โดยตรวจสอบร่วมกับระบบกล้องวงจรปิดความละเอียด
สูงที่ถูกออกแบบให้ ตรวจสอบลักษณะภายนอกของตู้สินค้าไว้เพ่ือการตรวจสอบใน
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ภายหลัง นอกจากนี้ ระบบยังได้รับการออกแบบให้เชื่อมโยงกับข้อมูลที่ได้รับจาก
พนักงานขับรถที่แจ้งผ่านระบบแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อนที่จะรถขนส่ง ตู้
สินค้าจะเดินทางถึงระบบประตูอัตโนมัติ และเมื่อระบบดังกล่าวท างานร่วมกันแล้ว 
จะลดขั้นตอนกระบวนการที่ใช้กระดาษลง ช่วยให้ท างานเร็วขึ้นกว่าเดิมถึงหกเท่า  

 ระบบหอบังคับการ (Operation Control Center) ระบบหอบังคับการได้รับ 
การออกแบบทางกายภาพให้เป็นศูนย์กลางเพ่ือควบคุมพ้ืนที่ปฏิบัติงานในสองส่วน 
(ปีก) ทั้งปีกซ้ายและปีกขวาสามารถสังเกตการณ์ได้จากหอบังคับการได้อย่างชัดเจน 
และ หน้าจอของระบบควบคุมของหอบังคับการยังได้รับการออกแบบให้อยู่กึ่งกลาง
ระหว่างพ้ืนที่ปฏิบัติงานทั้งสองส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วยระบบ
สนับสนุน ดังนี้ 

รูปที่ ๑๖ ห้องปฏิบัติการหอบังคับการของ YICT 

 
o Next Generation Terminal Management System (nGen) ระบบ

บริหารจัดการอาคารขนส่งตู้สินค้ารุ่นใหม่ เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี ๒๐๐๓ โดยความร่วมมือกับ HIT (Hongkong 
International Management) และมีการปรับปรุงพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
ทุกๆ ปี ด้วยคุณลักษณะเด่นของ nGen ที่ครอบคลุมถึงการท างานส าหรับลาน
พักตู้สินค้า ไปจนกระทั่ งการวางแผนเรือบรรทุกตู้สินค้า ท าให้ ระบบ
หอบังคับการ หรือ OCC ของ YICT สามารถที่จะควบคุมการปฏิบัติงานของ
อาคารขนส่งตู้สินค้าทั้งระบบ อาทิ เมื่อมีเรือบรรทุกตู้สินค้าขนาดใหญ่เข้าเทียบ
ท่า หอบังคับการก็จะสามารถเตรียมแผนการด าเนินงานส าคัญล่วงหน้าที่
สอดคล้องกับขนาดของเรือและข้อมูลปริมาณตู้สินค้าที่บรรทุกมา ตั้งแต่การ
ก าหนดหมายเลขท่าเทียบเรือ จ านวนและขนาดปั่นจั่นยกตู้สินค้า และจ านวน
รถบรรทุกตู้สินค้าที่เหมาะสม โดยข้อมูลสถานะทั้งหมดจะถูกแสดงไว้บนหน้าจอ
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ควบคุมของหอบังคับการ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ในแต่ละข้ันตอนโดยอัตโนมัติ 
โดยระบบสารสนเทศของหอบังคับการจะเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศในพ้ืนที่
ปฏิบัติการ (Font-Line Operations) ผ่านระบบสื่อสารข้อมูลผ่านคลื่นความถี่
วิทยุ (Radio Data System) ในลักษณะแบบสื่อสารสองทาง ที่ครอบคลุมถึงโม
บายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เพ่ือให้สื่อสารได้แบบเรียลไทม์ 
(Real-time) ทั้งนี้ YICT ก าหนดมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพสูง ให้ระบบมีช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้บริการ (Unplanned 
System Downtime) ได้ไม่เกิน ๒.๕ ชั่วโมงต่อปี และ แต่ละครั้งไม่เกินครั้งละ 
๒๕ นาที  

o Operating Monitoring System (OMS) ระบบติดตามกระบวนการ
ปฏิบัติงาน เป็นระบบข้อมูลส าคัญอีกส่วนหนึ่งที่แสดงอยู่บนหน้าจอควบคุมหลัก
ของหอบังคับการ เนื่องจากมีความส าคัญในฐานะที่ เป็นเซ็นเซอร์ (Sensors) 
แสดงสถานะของกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะส่งสัญญาณให้ทราบถึง
ความผิดปกติที่ อาจเกิดขึ้นหรือการด าเนินงานมีความถูกต้องเป็นไปตาม
ก าหนดของผังกระบวนการหลัก    

รูปที ่๑๗ ผังกระบวนการหลักของอาคารขนส่งตู้สินค้า YICT 

 

ที่มา https://www.yict.com.cn/page/operational-procedures.html?locale=en_US 

o Real-time CCTV  ระบบกล้องวงจรปิด เป็นระบบส าคัญอีกส่วนหนึ่งของ
หอบังคับการ เพื่อเสริมประสิทธิภาพระบบติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน หรือ 
OMS เมื่อต้องการตรวจสอบลงในรายละเอียด ซึ่ง YICT ได้มีการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดรวมทั้งสิ้นกว่า ๓๐๐ ตัวกระจายไปตามพ้ืนที่ส าคัญต่างๆ  
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รูปที่ ๑๘ ข้อมูลที่แสดงระบบต่างๆ ในหอบังคับการของ YICT 

 
o แนวคิดท่าเรืออัจฉริยะที่ไม่ใช่เพียงระบบอัตโนมัติ  (SMART Port NOT 

just Unmanned or Automated System) การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ใช้ในการบริหารจัดการอาคารขนส่งตู้สินค้าของ YICT แม้ว่าจะมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และประหยัดทรัพยากร
ต่างๆ โดยการน าระบบเทคโนโลยีที่สามารถท างานได้ต่อเนื่องยาวนานและเป็น
อัตโนมัติมาประยุกต์ใช้งาน แต่แนวคิดท่าเรืออัจฉริยะมีความหมายมากกว่า
เพียงระบบอัตโนมัติเท่านั้น ซึ่งนายแซม ว่อง ผู้จัดการทั่วไปส านักบริการ
สารสนเทศ กล่าวถึง แนวคิดท่าเรืออัจฉริยะว่า ไม่ใช่เพียงการน าระบบอัตโนมัติ
มาใช้งานเท่านั้นแต่เป็นการผสมผสานการท างานระหว่างบุคลากรที่ได้รับการ
ฝึกฝนอย่างดีกับระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง โดยระบบเทคโนโลยี
ประสิทธิภาพสูงนี้ จะช่วยสนับสนุนบุคลากรเจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล ให้
สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหา เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และอาจช่วยลดต้นทุน นอกจากนี้ การผสมผสานกันระหว่างบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ ร่วมกับ ระบบเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง จะช่วยให้บริการที่
สะดวก รวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าผู้รับบริการ  

๒.๒.๓ ในฐานะท่ีเป็นท่าเรือที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

จากปณิธาน“A SMART, Green and World-class Port”ของ YICT ที่มีเปูาหมายมุ่งสู่
การเป็นท่าเรืออัจฉริยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐานระดับโลก ท าให้ YICT  
มุ่งน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาเป็นแนวทางการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ YICT จึงไม่เป็นแต่ เพียงบริษัทชั้นน าในการด าเนินธุรกิจอาคารขนส่งตู้
สินค้าในระดับโลก ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและทันสมัยเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความใส่
ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่วนหนึ่ง YICT ได้น าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงาน สะอาดมาใช้
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ผลิตไฟฟูาปูอนเข้าสู่กระบวนการท างานต่างๆ ท าให้สามารถประหยัดพลังงานและลดค่าการ
ปล่อย คาร์บอนลงได้จากเดิม ๑๘ กิโลกรัมต่อทีอียู เหลือเพียง ๒.๕ กิโลกรัมต่อทีอียู ภายใน
ระยะเวลาไม่ถึง ๑๐ ปี และยังคงด าเนินกิจกรรมช่วยเหลือและส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการให้ความรู้แก่เด็กๆ การเยี่ยมบ้านพักคนชรา และการปล่อยปลา
ลงสู่ทะเล ตลอดจนการดูแลสวัสดิการให้แก่พนักงาน ส่งเสริมการออกก าลังกาย และสันทนา
การในรูปแบบต่างๆ ด้วย  

๒.๓. บทเรียนที่ได้จากการศึกษาดูงาน  

จากการศึกษาดูงานแนวทางการด าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการของท่าเรือเซินเจิ้น และ บริษัท  
YICT สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จ ส าคัญ กล่าวคือ  

๒.๓.๑  บุคลากรที่มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้เท่าทันพัฒนาการทางเทคโนโลยี 
และสามารถตอบสนองการใช้งานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพ่ือมาปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างานขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมและใส่ใจในการให้บริการแก่
ลูกค้า นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพ่ือสังคมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่พนักงาน เพ่ือให้พนักงาน
มีสุขภาพแข็งแรงสามารถท างานได้อย่างมีความสุข และมีจิตส านึกในการท าเพ่ือผู้อื่นอีกด้วย 

๒.๓.๒ นวัตกรรมและเทคโนโลยี บริษัทเน้นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย 
เพ่ือน ามาช่วยพัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการท างาน และ
พัฒนาการให้บริการที่มีความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว โดยบริษัทได้ดูแลระบบงานให้มี
ความปลอดภัย สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง ท าให้ลูกค้ามีความ
มั่นใจในการใช้บริการของบริษัท 

๒.๓.๓  รัฐบาล การได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งเพ่ือช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจทั้ง
ในเชิงนโยบาย และการสนับสนุนด้านเงินทุน เทคโนโลยี และกฎระเบียบต่างๆ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แกภ่าคธุรกิจ ให้มีความเจริญก้าวหน้าไปสู่ระดับโลกได้  

ดังนั้น การบริหารจัดการที่สร้างความสมดุลจากปัจจัยต่างๆ ทั้งในด้านบุคลากร เทคโนโลยีและ  
การสนับสนุนของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้ท่าเรือแห่งเมืองเซินเจิ้นคงความเป็น
ท่าเรือที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นท่าเรือชั้นน าในระดับโลกได้อย่างต่อเนื่องสอดรับกับการเติบโตของ
เศรษฐกิจการค้าของจีนต่อไปในอนาคต 
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รูปที ่๑๙ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๒  
ศึกษาดูงาน ณ YICT เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 
๒.๔.  แนวคิดที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ 

กรณีศึกษาของท่าเรือเซินเจิ้น แล บริษัท หยางเทียน อาคารขนส่งตู้สินค้าสากลจ ากัด (YICT) สะท้อน
ให้เห็นถึงแนวคิดที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศในยุคThailand ๔.๐ เพ่ือแก้ไข
ปัญหากับดักรายได้ปานกลาง (MIT) ของประเทศได้ ดังนี้  

๒.๔.๑ แนวคิดที่หนึ่ง ความส าเร็จของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีปัจจัยส าคัญหลายประการ 
กล่าวคือ ๑) นโยบายภาครัฐที่มีความชัดเจนและมีพ้ืนฐานอยู่บนจุดแข็งของพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษที่ก าหนด ๒) โครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนนโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ๓) การเชื่อมต่อวงจรทางธุรกิจส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ ๔) การ
ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  

๒.๔.๒ แนวคิดที่สอง การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีปัจจัยส าคัญหลายประการ 
กล่าวคือ ๑) การเป็นเจ้าของ/ผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้วยตนเอง ๒) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ๓) การให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้เท่าทัน
พัฒนาการทางเทคโนโลยี และ ๔) การสนับสนุนของภาครัฐเพ่ือบ่มเพาะ (Incubation) และ
สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ 
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๓. บริษัท Huawei 

๓.๑. วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทส าคัญของข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร (ICT) ที่เป็นพลังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของจีน และวิสัยทัศน์ของ 
Huawei หลักการในการปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จของบริษัท 

๓.๒. สาระส าคัญ 

๓.๒.๑ ประวัติความเป็นมา 

๑) ปี ๒๕๓๑ เมื่อ Huawei ถูกก่อตั้งขึ้นโดย Ren Zhengfei อดีตนายทหารแห่งกองทัพ
ปลดแอกประชาชนจีน และเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนจนถึงปัจจุบัน Huawei เป็น
เพียงบริษัทธรรมดาๆ แห่งหนึ่ง ที่ด าเนินธุรกิจแบบซื้อมาขายไป โดยน าเข้าอุปกรณ์
โทรคมนาคมจากต่างประเทศ และขายให้แก่ตลาดในประเทศ และไม่มีสิ่ งใดที่
น่าสนใจ แต่มาวันนี้ Huawei กลายเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เครือข่าย
โทรศัพท์รายใหญ่ของโลก โดยมีส านักงานอยู่ใน ๔๑ ประเทศทั่วโลก และสามารถ
แข่งขันอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่กับบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติอย่าง Northern Telecom, 
Alcatel, Lucent และ Cisco Systems  

๒) นอกจากนี้ ยังสามารถเอาชนะคู่แข่งได้เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายปูอนให้แก่บริษัทที่
ด าเนินการด้านเครือข่ายระดับโลกหลายแห่ง ด้วยการใช้กลยุทธ์ตัดราคาเป็นหลัก ท าให้
ยอดขายของ Huawei พุ่งทะลุระดับ ๔ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพียงในช่วงครึ่งปีแรก
ของ ปี ๒๕๔๘  หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๘๕ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และ
มากกว่าครึ่งหนึ่งของค าสั่งซื้อมาจากลูกค้าที่อยู่นอกประเทศจีน  

๓) ปี ๒๕๔๘ Cissco ได้ฟูอง Huawei ในศาลสหรัฐฯ โดยกล่าวหาว่า Huawei ลอกรหัส
คอมพิวเตอร์ของตนที่ใช้ในเครื่อง router ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมเครือข่ายออนไลน์ 
เท่านั้นยังไม่พอ Huawei ยังลอกแม้กระทั่งเลขที่รุ่นสินค้าของ Cisco เพ่ือที่จะท าให้
ลูกค้าสามารถเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ของ Huawei ที่เหมือนกับของ Cisco แต่ราคาถูกกว่า
ได้อย่างสะดวก เรื่องจบลงที่ Cisco ถอนฟูอง เมื่อ Huawei ยอมถอนสินค้าที่
ลอกเลียนแบบออกจากตลาด และตกลงเปลี่ยนเลขรหัสสินค้าไม่ให้ตรงกับกับของ 
Cisco เรื่องราวการเติบโตของ Huawei สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาอันแรงกล้าของ
จีนจะเห็นได้ว่า Huawei จะใช้ Copy and Development (C&D) ในการพัฒนาด้าน
ธุรกิจก่อน 
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๔) ส าหรับ Huawei ยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่ทันสมัยที่สุดของโลก 
สิ่งหนึ่งที่บริษัทต้องการโชว์ก็คือ ภาพลักษณ์ความล้ าหน้าด้านเทคโนโลยี ส านักงานใหญ่
ของ Huawei  ตั้งอยู่ในเมืองเซินเจิ้น (Shenzhen) ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจทันสมัย
ของจีนเพียงข้ามฟากมาจากฮ่องกง และมีพนักงานท างานอยู่ภายในนั้น เป็นจ านวน
มาก เป็นอาคารที่ทั้งหรูหราและทันสมัยที่สุด ศูนย์ฝึกอบรมซึ่งสร้างด้วยหินและไม้ 
ออกแบบโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงโด่งดังของอังกฤษ คือ Norman Foster ภายในตึกยัง
มีสระว่ายน้ าและอ่างน้ าร้อนทันสมัย ขนาดใหญ่ ให้พนักงานได้ผ่อนคลายหลังเลิกงาน  

๕) Huawei ได้จ้างบริษัทต่างชาติ อย่าง Price Waterhouse Coopers และ Hay Group  
ซึ่งเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ ให้มาปรับปรุงวิธีการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้ทันสมัย 
รวมถึงการท าบัญชี อัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน และการฝึกอบรมความ
เป็นผู้น าให้แก่ผู้บริหารของบริษัท Huawei ได้กลายเป็นบริษัทจีนที่มีระบบการบริหารงาน
แบบตะวันตก Huawei ได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเลือกอยู่ในอุตสาหกรรมที่มี
ความส าคัญอย่างสูง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ชาวจีนเพ่ิงได้รับการปลดปล่อยความ
ต้องการการสื่อสารโทรคมนาคมที่ดีขึ้น หลังจากถูกเก็บกดไว้มานาน  ในปี ค.ศ. ๒๕๓๑ 
Huawei ยังเป็นบริษัทโนเนม แต่ปัจจุบัน Huawei ได้เติบโตแบบก้าวกระโดด ใช้การ
พัฒนาแบบ Research and Development (R&D) ด้วยการส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านคมนาคมของประเทศ และส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม   

๖) Huawei ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลจีนมากมาย ตั้งแต่เงินทุนสนับสนุน การวิจัย
และพัฒนา จนถึงการลดหย่อนภาษีและสินเชื่อเพ่ือการส่งออกหนึ่งในเปูาหมายระยะยาว
ของรัฐบาลจีนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศคือ การสร้างมาตรฐานทางเทคนิค
ของตนเองขึ้นมา อย่างไรก็ตาม จีนยังคงพยายามจะสร้างทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของ
ตนเอง ในด้านที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ นับตั้งแต่ Internet protocol ไปจนถึง
เทคโนโลยีการคุ้มครองข้อมูล ความส าเร็จของ Huawei ยังสะท้อนให้เห็นความพยายาม
ของรัฐบาลจีน ในการปีนบันไดห่วงโซ่คุณค่า รัฐบาลจีนได้ให้เงินทุนสนับสนุนด้านการ
วิจัยและพัฒนาแก่บริษัทจีนหลายแห่ง รวมถึง Huawei ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาจากรัฐบาลจีนด้วย 

๗) นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา รัฐบาลจีนยังทุ่มเงินสนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
และขณะนี้มหาวิทยาลัยจีนสามารถผลิตวิศวกรได้มากกว่าที่สหรัฐฯ ได้ ซึ่งท าให้บริษัทจีน
สามารถปรับปรุงด้านการผลิตและการวิจัยพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง วิศวกรและ
นักวิทยาศาสตร์ของ Huawei ซึ่งท าให้มีค่าแรงที่ถูกเพียง ๘,๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อปี 
เทียบกับวิศวกรญี่ปุุนที่มีรายได้ ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อปี   
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Huawei ไดต้ั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา ๑๖ แห่งทั่วโลก และมีพนักงานมากกว่า ๑๘๐,๐๐๐ 
คน โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งกว่าร้อยละ ๕๐ เป็นทีมของที่ท าหน้าที่ R&D ทั้งหมด โดยมุ่งเน้น
เกี่ยวกับการลงทุนในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค โครงสร้างพ้ืนฐาน ขั้นตอนวิธีการ 
มาตรฐาน และจะยังคงที่จะสานต่อนวัตกรรมในเรื่องโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ด้วย 

Huawei ไดพั้ฒนามาเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญธุรกิจด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และ
โทรคมนาคม เป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เครือข่ายโทรศัพท์รายใหญ่ของโลก 
จึงเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างน่าประทับใจ และประสบความส าเร็จในการขยายตัวสู่ระดับ
โลกและการเติบโตทางด้านการเงินด้วย ซึ่งการที่ Huawei ได้เจริญเติบโตได้นั้นเพราะ
รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หรือด้านการขายความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นต้น 

๓.๒.๒ โมเดลธุรกิจของ Huawei 

๑) การท าโมเดลธุรกิจของ Huawei ที่เรียกว่า “โกลบอล อินโนเวชั่น ไฮฟ์” (Global 
Innovation Hive) หรือจีไอเอช (GIH) ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจแบบรังผึ้งที่ช่วยในการ
ขับเคลื่อนบริษัทไปสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ ได ้คือการเปรียบ Huawei เหมือนกับรังผึ้งที่มีผึ้งอยู่
จ านวนมาก แต่ทุกตัวจะบินไปในทิศทางเดียวกัน มีเปูาหมายร่วมกัน โดยไม่ต้องมีการ
ก าหนดเปูาหมายเอาไว้ เพียงแต่มีกรอบว่าจะบริหารไปทางไหน และพร้อมที่จะมุ่งไปสู่
ความส าเร็จด้วยกัน 

รูปที ่๒๐ แสดงโมเดลธุรกิจของ Huawei 

 

๒) ที่ผ่านมา Huawei ได้มีการเติบโตในตลาดสมาร์ทโฟนเรื่อยมา สิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจาก
ความใส่ใจทั้งในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยี และใส่ใจต่อความต้องการของลูกค้า 
อย่างเรื่องของรูปร่างหน้าตาของผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการออกแบบที่สวยหรู มีการร่วมมือ
กับกลุ่มธุรกิจแฟชั่นต่างๆ เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีสไตล์ Huawei ได้ใช้นวัตกรรมการ
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จัดการและบริหารองค์กรแบบกระจายอ านาจ ที่ท าให้เกิดปัญญาทางธุรกิจที่น าไปสู่การ
ท างานอย่างมีเสรีภาพ หากแต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพโดยมี ๔ ข้อด้วยกันดังนี้ 

 ข้อที่ ๑ คือ การหมุนเวียนของซีอีโอทุกๆ ๖ เดือน โดยผู้บริหารใหญ่ ๓ คนของ 
Huawei จะผลัดกันด ารงต าแหน่งในแต่ละประเทศ เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดการบริหาร
แบบเผด็จการข้ึน 

 ข้อที่ ๒ คือ Huawei เป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น 
การบริหารงานจึงไม่จ าเป็นจะต้องท าเพ่ือตอบสนองผู้ถือหุ้น แต่ท าขึ้นเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค ท าให้ Huaweiสามารถพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ได้อย่าง
เต็มที่ โดยไม่ต้องรับค าสั่งจากผู้ถือหุ้น  

 ข้อที่  ๓ คือ การให้ความส าคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างแท้จริง โดย Huawei 
จะใช้เงินร้อยละ ๑๐ ของผลประกอบการทุกปีไปกับการวิจัยและพัฒนา ในช่วงเวลา 
๑๐ ปีที่ผ่านมา Huawei ได้ลงทุนมากถึง ๓๗,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีศูนย์
การวิจัยและพัฒนา (R&D Center) มากถึง ๑๖ แห่งทั่วโลก ศูนย์วิจัยย่อยอีก ๒๘ 
แห่ง ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาเหล่านี้เอง ที่กลายเป็นตัวขับเคลื่อนและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่อุตสาหกรรม ส าหรับในประเทศไทยนั้น ในช่วง ๕ ปีที่
ผ่านมา Huawei ได้มีการลงทุนไปทั้งหมด ๖๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐในทุกๆ ด้าน 

 ข้อที่  ๔ คือ การให้พนักงานทุกคนได้ถือครองหุ้นของบริษัท ถึงร้อยละ ๙๙ ส่วน
เจ้าของธุรกิจถือเพียงแค่ร้อยละ ๑ เท่านั้น โดยปัจจุบัน Huawei มีพนักงานทั้งหมด 
๑๘๐,๐๐๐ คน เป็นพนักงานในท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ ราว ๔๐,๐๐๐ คน และ 
Huawei จะดูแลพนักงานโดยไม่ต้องการใช้อ านาจในการปกครอง ซึ่งหัวใจหลักของ
การท างานร่วมกันคือ “ความไว้ใจ”  

๓) ด้วยความมุ่งม่ันในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน Huawei มีการจดสิทธิบัตร
มากเป็นอันดับ ๑ ของโลก ติดต่อกันเป็นปีที่ ๒ ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
และมีการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศจีนมากถึง ๕๒,๕๕๐ รายการ 

๔) การที่ Huawei  สามารถสร้างความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วและประสบผลส าเร็จได้นั้น 
มีปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factors) ของ Huawei คือ การสร้างระบบที่มี
มาตรฐานเป็นองค์กรระดับโลก สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ปัจจัยหลัก คือ 

 การมีศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D Center) ในเมืองหลักส าคัญทั่วโลก ท าหน้าที่
เป็นศูนย์ออกแบบเฉพาะทางด้านต่างๆ เช่น ออกแบบรูปทรง สีสัน การค านวณด้าน
วิทยาศาสตร์ ซึ่งกล่าวได้ว่าการมีศูนย์วิจัยและพัฒนาที่เข้มแข็งเป็นจุดแข็งที่
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สนับสนุนให้ Huawei เป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของแนวคิดและเทคโนโลยีต่างๆ เป็น
จ านวนมาก โดย Huawei มีการจดสิทธิบัตรเฉลี่ย ๑,๓๐๐ ผลงานต่อปี  

 การสร้างกลยุทธ์การรับรู้ในแบรนด์ ใช้การท าตลาดในทิศทางระดับโลก อาทิ การ
เลือกผู้มีชื่อเสียงระดับโลกในประเทศต่างๆ เป็น Brand Ambassador การเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ระดับเรือธงออกสู่ตลาด และการจัดตั้งส านักงานในประเทศไทยเป็น
ส านักงานใหญ่ประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือขยายศูนย์บริการหลักให้
เพ่ิมข้ึนเป็น ๑๘ แห่ง 

๓.๒.๓ แนวคิดและเป้าหมายทางธุรกิจ  

แนวคิดและเป้าหมายทางธุรกิจของ Huawei ด้านการกลยุทธ์การตลาดของ Huawei ซึ่งเป็น
ว่า คนรุ่นใหม่เติบโตมาพร้อมการพ่ึงพาอินเตอร์เน็ตมากขึ้น เพราะฉะนั้นบริษัทต้องให้
ความส าคัญทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมกับลูกค้าที่มีทั้งผู้ให้บริการโครงข่าย องค์กร และผู้บริโภค โดย Huawei 
สรุปความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่เป็นค าว่า “ROADS” R - Real Time,  O - On 
Demand,  A – All Online, D – DIY, S – Social ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสถาปัตยกรรม โครงการ รูปแบบการปฏิบัติการและวิธีการท า
ธุรกิจทั้งสิ้น 

รูปที ่๒๑  ผลงานจากการ R&D ท าให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
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รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ    
ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน                                                หน้า ๓๕   

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                                เมษายน ๒๕๖๐ 
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๕) ปัจจุบัน Huawei ได้คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับโลกอนาคต (Mobile Broadband ๒๐๒๐) เพ่ือรองรับ
การบริการรับส่งผ่านและจัดการข้อมูลมหาศาล (Big Data) ในอนาคต โดยมีเทคโนโลยี
หลัก ๒ โครงการคือ 

 โครงการ Long-Term Evolution (LTE) ซึ่ง Huaweiเป็นผู้ด าเนินการติดตั้ง
โครงข่าย LTE เชิงพาณิชย์ รายส าคัญของโลก ครอบคลุมเมืองส าคัญต่างๆ ทั่วโลก
กว่า ๑๔๐ แห่ง รวมถึงศูนย์กลางการเงินทั่วโลก ๙ แห่ง 

 โครงการ ๕G ซ่ึง Huawei ได้ก่อตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยี ๕G ขึ้นใน ๙ 
ประเทศบริษัทเป็นสมาชิกของโครงการ  Mobile and Wireless 
Communications Enablers for Twenty-Twenty (๒๐๒๐) Information 
Society (METIS) ของสหภาพยุโรป และ ๕G Public-Private-Partnership (๕G 
PPP) รวมถึงเป็นผู้น าด้านการวิจัยและออกแบบเทคโนโลยีเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุ
ส าหรับการท า Air Interface เชื่อมโยงระหว่างสถานีเคลื่อนที่และสถานีฐานส าหรับ
เทคโนโลยี  ๕G  ในโครงการ METIS  และยังเป็นสมาชิกของโครงการ ๕G PPP อีก 
๕ โครงการด้วย บริษัทคาดว่าจะลงทุนงบประมาณอย่างน้อย ๖๐๐ ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ในการท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี ๕G ระหว่างปี ๒๕๕๖ - 
๒๕๖๑ ทั้งนี้ Huawei ได้ร่วมก่อตั้งศูนย์นวัตกรรม ๕G (๕G  Innovation  Centre  
-  ๕G IC) ขึ้นในสหราชอาณาจักร ซึ่งมีสมาชิกมาจากโอเปอเรเตอร์รายใหญ่ๆ ของส
หราชอาณาจักรมากมาย โดยคาดว่า เทคโนโลยี ๕G จะเริ่มติดตั้งให้บริการได้ในปี  
๒๕๖๓ 

๖) Huawei ตั้งเปูาหมายเป็นผู้น าเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต นวัตกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้
คิดค้นเพ่ือรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่งนั้นจะน าพาจีน
ไปสู่ต าแหน่งผู้น าของเทคโนโลยีของโลกได้อย่างไม่ต้องสงสัย ทั้งนี้  ความร่วมมือของ 



รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ    
ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน                                                หน้า ๓๗   

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                                เมษายน ๒๕๖๐ 
 

Huawei กับประเทศไทยได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ไปด้วยเนื่องจากความได้เปรียบ
ของคุณภาพแรงงานและบุคลากร รวมถึงต าแหน่งที่ตั้งจึงท าให้ประเทศไทยสามารถเป็น
ศูนย์กลางของการติดต่อและกระจายความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของ Huawei ไปยัง
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗) ส าหรับประเทศไทยนั้น Huawei ได้ตั้งส านักงานใหญ่ประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ซึ่งมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล, ด้วยท าเลที่ตั้งยุทธศาสตร์ของไทยอันเป็น
เสมือนประตูสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน ความชื่นชอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ของ
ผู้บริโภคชาวไทย อีกทั้งการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 
ในประเทศไทย (International Headquarters: IHQ)  ของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment, BOI) โดยส านักงาน Huawei ประจ าภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ชั้น ๑๐ – ๑๓ ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ บี ถนน
วิทยุ มีพ้ืนที่รวม ๔,๓๘๐ ตารางเมตร และได้ตั้งศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ของ Huawei 
- CSIC (Customer Solution Innovation and Integration Experience Center) ด้วย 

รูปที ่๒๒ ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ของ Huawei – CSIC 

 

๘) ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ CSIC (Customer Solution Innovation and 
Integration Experience Center – CSIC) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของประเทศไทย และผลักดันให้ไทยได้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านไอซีทีของ
ภูมิภาค โดยภายในศูนย์ CSIC  มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากมาย โดยแบ่งเป็นโซน
ต่างๆ คือ 

 

 

 



รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ    
ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน                                                หน้า ๓๘   

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                                เมษายน ๒๕๖๐ 
 

รูปที ่๒๓ การแบ่งโซนต่างๆภายในศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ของ Huawei – CSIC 

 

 Personal Zone เทคโนโลยีและวิธีการแก้ปัญหาล่าสุด เพ่ือประสบการณ์การ
เชื่อมโยงสื่อสารระหว่างผู้คน โดยภายในห้องจะได้พบ Hosting Traffic และ Big 
Data 

รูปที่ ๒๔ โซน Personal Zone  ภายในศูนย์ Huawei – CSIC 

  

 Home Zone สาธิตการน าเทคโนโลยีมาใช้งาน เพ่ือท าบ้านให้เป็น  “Smart 
Home” อาทิ e-Health, Video Everywhere และ ๔K TV หรือที่รู้จักกัน
ว่า “Ultra HD” 

รูปที ่๒๕  โซน Home Zone  ภายในศูนย์ Huawei – CSIC 
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 Digital Transformation Zone การน าชมวิธีการแก้ปัญหาด้านดิจิทัลต่างๆ อาทิ 
Cloud Computing, Software-Defined Networking (SDN) และ Network 
Functions Virtualization (NFV) รวมไปถึง Business Enablement Suite (BES) 

รูปที ่๒๖ โซน Digital Transformation Zone  ภายในศูนย์ Huawei – CSIC 

 

 Network Transformation Zone เปรียบเทียบคุณภาพของเน็ตเวิร์คแบบใหม่ๆ 
และการวิเคราะห์ Gap ส าหรับการสร้างเครือข่ายคุณภาพสูง 

รูปที ่๒๗  โซน Digital Transformation Zone  ภายในศูนย์ Huawei – CSIC 

 

โดยศูนย์ CSIC เป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมระดับโลกอัน
ทันสมัย รวมถึงออกแบบ พัฒนา สร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหาและ Application ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร( Information and Communication 
Technology, ICT) ขึ้นเองได้ มาจัดแสดงภายในศูนย์ CSIC ซึ่งภายในนี้รวบรวม
ตัวอย่างแอพลิเคชั่นและบริการอ่ืนๆ จากลูกค้าและห้องปฏิบัติการฝุายวิจัยและพัฒนา 
(R&D) ของ Huawei เช่น ๔K Video, เทคโนโลยี Internet of Things 
(IoT), National Broadband, เครือข่ายเคเบิ้ลใต้น้ า, Mobile Broadband และอ่ืนๆ 
อีกมากมายกว่า ๑๒๐ รายการ 

๙) ด้านนวัตกรรมวิธีการแก้ปัญหาเชิงธุรกิจส าหรับองค์กรของ Huawei อย่างเช่น “Safe 
City” เทคโนโลยีความปลอดภัยภายในเมือง รวมถึงสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์สวมใส่
ส าหรับผู้บริโภค 
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๓.๓. บทเรียนที่ได้จากการศึกษาดูงาน 

๓.๓.๑ Huawei ให้ความส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยมีศูนย์ R&D 
กระจายอยู่ ๑๖ แห่งทั่วโลกในเมืองหลักที่ส าคัญ ซึ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชากรแต่ละประเทศที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย และท าให้การผลิตสินค้าและ
รูปแบบการให้บริการที่ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น  โดยแบ่งรายได้ร้อยละ ๑๐ จาก 
ผลประกอบการแต่ละปี เพ่ือน ามาลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งมีจ านวนพนักงาน
มากกว่าร้อยละ ๕๐ เป็นวิศวกรที่เป็นนักวิจัย ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นคนรุ่นใหม่ มีอายุเฉลี่ย 
ต่ ากว่า ๓๐ ปี ท าให้มีมุมมองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
เป็นส่วนส าคัญ   

๓.๓.๒ Huawei ให้ความส าคัญกับบุคลากรอย่างยิ่ง จะเห็นได้จากการเป็นบริษัทจ ากัดที่กระจายหุ้น
ให้กับพนักงานถือมากกว่าร้อยละ ๙๙ ท าให้พนักงานมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของบริษัท 
รวมทั้งมีการจัดระบบสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่
ดีกว่าชาวเมืองเซินเจิ้นโดยรวม เช่น การสร้างที่พักภายใน Huawei Campus ให้กับพนักงาน
เช่าในราคาที่ถูกกว่าการพักด้านนอก มี Sport Club มีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ เป็นต้น  
ซึ่งสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กรท าให้เกิดการท างานอย่างทุ่มเท เต็มประสิทธิภาพ 

รูปที ่๒๘ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๒  
ศึกษาดูงาน ณ Huawei  เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐  
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รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ    
ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน                                                หน้า ๔๒   

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                                เมษายน ๒๕๖๐ 
 

   

๓.๔. แนวคิดที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร/ ประเทศ 

๓.๔.๑ กระแสของ Internet of Things (IoT) และ Big Data นับเป็นประเด็นในโลกเทคโนโลยีที่
ก าลังมีการพูดถึงเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากการผสมผสานของเทคโนโลยีดังกล่าวท าให้
เกิดประโยชน์และโอกาสในการพัฒนาทางธุรกิจได้มากมาย และการเชื่อมต่อการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตส่งผลให้เกิดการใช้ข้อมูลในปริมาณมหาศาล หากมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการบริหารจัดการข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์การใช้งาน
สูงสุดจะส่งผลต่อการปฏิรูปประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล(Digital Economy) อัน
สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลไทย ซึ่งจะเป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างกว้างขวางและส่งผล
โดยตรงต่อสังคมไทยและการใช้ชีวิตของคนไทย ดังนั้น การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ทั้งทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานฯ  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงและการพัฒนาทักษะความรู้หรือศักยภาพด้าน ICT ของประชาชน 
รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างด้านการคมนาคมขนส่งนั้น ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญที่ควรได้รับความ
สนใจและควรมีการลงทุนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นด้าน
การสื่อสาร การศึกษา การให้บริการประชาชน และการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ โดยน ามาใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถด้านธุรกิจ เช่น การเพ่ิมผลิตภาพ การเพ่ิมมูลค่า 
การขยายตลาดและช่องทางการกระจายสินค้าและบริการแบบครบวงจร เป็นต้น 

๓.๔.๒ การให้ความส าคัญและการสนับสนุนของรัฐบาลในเรื่องการศึกษาวิจัยและพัฒนา  (R&D) 
อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้ได้นวัตกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว จะช่วยให้ประเทศไทยมีนวัตกรรมในด้านต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งปัจจุบัน
ประเทศไทยมีการวิจัยและพัฒนาที่กระจุกตัวอยู่ในหน่วยงานภาครัฐ  ส่วนใหญ่เป็น
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย และมักไม่ได้มีการน ามาประยุกต์ใช้จริงในเชิงธุรกิจ งานวิจัยนั้น
จึงไม่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  ประกอบกับภาคธุรกิจยังไม่ให้ความส าคัญกับการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพราะเห็นว่าเป็นต้นทุนการผลิตจึงท าให้ไม่เกิดนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ อันจะน าไปสู่รูปแบบผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการ
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ผู้บริโภคในประเทศได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยเป็นเพียงผู้น าเข้านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาบริโภคเท่านั้น 

๓.๔.๓ การเชื่อมโยงงานวิจัยของภาครัฐเข้ากับความต้องการ Knowhow ในพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
เอกชนจะส่งผลให้ภาคเอกชนสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้น ประชาชนมีรายได้มากขึ้น ซึ่งจะท าให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle income trap) ไปสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ 

๓.๔.๔ นอกจากนี้ อาจน าแนวทางการบริหารงานและบุคลากรของ Huawei มาปรับใช้เป็นกลยุทธ์
ในการขับเคลื่อนองค์กรของไทยได้เช่นกัน  ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ
โดยการหมุนเวียนต าแหน่งของผู้บริหาร เพ่ือการปูองกันไม่ให้เกิดการบริหารแบบเผด็จการ 
หรือการที่ผู้บริหารการส่งเสริมงานด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจัง  นอกจากจะส่งผลดี
ต่อองค์กรในระยะยาวแล้ว ก็ส่งผลให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ. ส่งผลต่อ
ความก้าวหน้าของบริษัทได้อีกด้วย. เนื่องจากการที่องค์กรจะสามารถแข่งขันได้  ย่อมเกิด
จากการมีบุคลากรที่มีความสามารถนั่นเอง การให้สวัสดิการที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานก็
เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้คนอยากเข้ามาท างาน. หรือแม้เข้ามาแล้วก็จะมีความรักองค์กรและจะอยู่
ได้นาน 

๓.๕. บทสรุป 

๓.๕.๑ Huawei เป็นบริษัทที่มีการก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กรเพ่ือน าไปสู่เปูาหมาย
ความส าเร็จอย่างชัดเจน โดยมียุทธศาสตร์ส าคัญในการใช้การศึกษาวิจัยและพัฒนาในแต่ละ
ประเทศ อีกทั้งยังมีการร่วมมือกับผู้ให้บริการอ่ืนในการพัฒนา Application ต่างๆ มากมาย 
เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถผลิตสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพ้ืนที่ได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น  

๓.๕.๒ ดังนั้น การที่ประเทศไทยจะประสบความส าเร็จในการพัฒนาประเทศได้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของโลกนั้น ควรน าหลักการด าเนินงานหรือการก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ใน
การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรและประเทศไทย เพ่ือ
ขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
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๔. ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซินเจิ้น 

๔.๑. วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน 

เพ่ือศึกษาแนวทางการลงทุนของธุรกิจไทยในจีน  นโยบายการพัฒนาธุรกิจของจีน จุดอ่อน จุดแข็ง
ของการลงทุนในจีน 

๔.๒. สาระส าคัญ 

๔.๒.๑ ประวัติธนาคารกสิกรไทย 

ธนาคารกสิกรไทยก่อตั้งเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๘ ด้วยทุนจดทะเบียน ๕ ล้านบาท 
โดยมีสาขาส านักถนนเสือปุาในปัจจุบันเป็นที่ท าการแห่งแรก ซึ่งเริ่มด้วยพนักงานเพียง ๒๑ 
คน แต่เพียงงวดบัญชีแรกที่สิ้นสุดหรือเพียง ๖ เดือน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ก็มี
ยอดเงินฝากสูงถึง ๑๒ ล้านบาท และมีสินทรัพย์ ๑๕ ล้านบาท ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา 
ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรและผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่อย่าสม่ าเสมอเพ่ือให้บริการที่เป็น
เลิศ ภายใต้ค าขวัญ “บริการทุกระดับประทับใจ” 

๑) ยุคที่ ๑ ก่อตั้งสร้างรากฐาน  (พ.ศ.๒๔๘๘ – ๒๕๐๙)  

ธนาคารกสิกรไทย ก่อตั้งขึ้นช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยมีนายโชติ ล่ าซ า และ
ญาติมิตรชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง โดยในระยะแรกมุ่งเน้นลูกค้ารายย่อยที่เป็น
เกษตรกร ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศที่
ฝืดเคืองอยู่ในเวลานั้นเกิดความคล่องตัวขึ้น 

โดยส านักงานใหญ่แห่งแรกตั้งอยู่บนถนนเสือปุา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นย่านธุรกิจ
การค้าของชาวจีนที่ส าคัญแห่งหนึ่ง ต่อมาได้เปิดสาขาแรกที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา และขยายสาขาไปยังหัวเมืองใหญ่ในภูมิภาคต่าง ๆ 

รูปที่ ๒๙  อาคารที่ท าการของธนาคารกสิกรไทยแห่งแรก    
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๒) ยุคที่ ๒ หว่านต้นกล้างอกงาม (พ.ศ.๒๕๑๐-๒๕๒๕)  

กิจการของธนาคารมีความเจริญรุดหน้ามาอย่างต่อเนื่อง มีการขยายสาขาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เปิดส านักงานใหญ่แห่งใหม่บนถนนสีลม กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อมาได้
กลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าการลงทุนและการเงินที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ธนาคาร
กสิกรไทยได้ก าหนดค าขวัญที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันว่า “บริการทุกระดับประทับใจ” มี
ความหมายถึงความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าทุกระดับชั้น ในยุคนี้ ได้เปิด
สาขาในประเทศรวม ๑๘๖ สาขา และเปิดสาขาในต่างประเทศแห่งแรกที่กรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ จากนั้นได้เปิดกิจการ บริษัท ไทยฟาร์เมอร์สไฟแนนซ์แอนอินเวสเมนท์ 
จ ากัด ที่ฮ่องกง (ต่อมาคือ สาขาฮ่องกง) สาขาแฮมเบอร์ก ประเทศเยอรมนี สาขา
นิวยอร์กและสาขาลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกาตามล าดับ 

รูปที่ ๓๐ คณะผู้บริหารธนาคารกสิกรไทยในยุคแรก    

 
๓) ยุคที่ ๓ สู่ความเป็นเลิศในสากล พ.ศ. (๒๕๒๖ - ๒๕๓๙)  

ในช่วงทศวรรษ ๒๕๓๐ เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก รัฐบาลไทยเปิดเสรี
ทางการเงินให้ธนาคารชั้นน าในต่างประเทศเข้ามาแข่งขันได้ ธนาคารกสิกรไทยได้ริเริ่ม
และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ ด้วยการ
รื้อปรับกระบวนการท างานเป็นองค์กรแรกในประเทศไทย เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ ธนาคารได้ย้ายส านักงานใหญ่จากถนนสีลมมาตั้งอยู่บน
ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิสัยทัศน์ที่เห็นว่าถนนพหลโยธินจะเป็นย่านที่มี
ความเจริญทางธุรกิจแห่งใหม่ และต่อมาได้เปิดส านักงานใหญ่แห่งใหม่บนถนนราษฎร์
บูรณะ กรุงเทพมหานคร ในยุคนี้ธนาคารได้จดทะเบียนเป็น “บริษัทมหาชน” และเป็น
ยุคที่ประสบความส าเร็จในการขยายสาขาครบ ๗๓ จังหวัด 
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รูปที ่๓๑ อาคารส านักงานใหญ่ของธนาคารกสิกรไทยแห่งใหม่บนถนนราษฎร์บูรณะ    
 

 
๔) ยุคที่ ๔ ฝ่าเมฆฝนเศรษฐกิจ (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๒) 

ในช่วง พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๘ เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว จนท าให้
เกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ อันน าไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถาบันการเงิน ซึ่งธนาคารกสิกรไทยสามารถฝุาวิกฤต
มาได้ด้วยนโยบายและมาตรการส าคัญ ๆ อย่างไรก็ตาม  “การรื้อปรับกระบวนการ
ท างาน” ที่เริ่มน ามาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ นับว่ามีส่วนส าคัญที่ท าให้ธนาคารมีความ
ยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวจนผ่านพ้นภาวะวิกฤตมาได้ ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ 
ธนาคารได้ก าหนดภารกิจและค่านิยมร่วมที่ธนาคารมุ่งหวัง ปรับโครงสร้างองค์กรครั้ง
ใหญ่ และเปลี่ยนยุทธศาสตร์การด าเนินธุรกิจใหม่ รวมทั้งการเป็นผู้น าในการสร้างระบบ
การก ากับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันการเงินในประเทศไทย 

๕) ยุคที่ ๕ นิมิตสู่ความย่ังยืน (พ.ศ.๒๕๔๓ –ปัจจุบัน)  

 เมื่อเมฆฝนแห่งวิกฤตเศรษฐกิจผ่านพ้นไป ฟูาใหม่ของภาคธุรกิจไทยก็เริ่มต้น จาก
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดธนาคารก็มาถึงยุคที่สามารถ
ให้บริการลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบและครบวงจรภายใต้แนวคิด “การยึดลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง” ซึ่งน าไปสู่การรวมธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกร
ไทย (K Companies) และได้ก าหนด"K KASIKORNTHAI" เป็นสัญลักษณ์ ที่
รับประกันคุณภาพและมาตรฐาน 

รูปที่ ๓๒ สัญญลักษณ์ใหม่ของธนาคารกสิกรไทย     

 

https://www.kasikornbank.com/th/about/Information/Pages/logo.aspx
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 นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) ด าเนินธุรกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันผ่านช่องทางธนาคาร และเพ่ือ
รองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ธนาคารได้เปิดอาคารแจ้งวัฒนะ เพ่ือเป็นศูนย์
คอมพิว เตอร์ ส ารองและศูนย์ปฏิบั ติการของธนาคาร โดยเป็น  “อาคาร
สถาปัตยกรรมสีเขียว” ตามมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับสากล 
เช่นเดียวกับอาคารพหลโยธิน และอาคารส านักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ ในยุคนี้
ธนาคารยังก้าวไกลสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน และต่อมาได้ขยายสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย ด้วยเล็งเห็นว่าในอนาคตอันใกล้ ระบบการเงินของ
ภูมิภาคนี้จะไร้พรมแดนมากยิ่ งขึ้น นับเป็นวิสัยทัศน์ อันกว้างไกลเ พ่ือที่สุด
แห่ง “บริการทุกระดับประทับใจ” 

๔.๒.๒ แนวคิดในการเปิดสาขาในประเทศจีน 

๑) ธนาคารหลักในจีนมี ๔ ธนาคารใหญ่ ได้แก่  Industrial and Commercial Bank of 
China (ICBC)  China Construction Bank (CCB) Agricultural Bank of China 
(ABC) และ Bank of China (BOC)   ซึ่งเน้นการให้บริการตอบสนองแก่ลูกค้ากลุ่ม
วิสาหกิจของรัฐ (State-Owned Enterprise: SOE) และลูกค้ารายใหญ่ทั้งในและ
ต่างประเทศ ส่วนธนาคารในกลุ่มให้บริการตอบสนองแก่ลูกค้า Corporate & retail 
และ Government project เป็นหลัก ท าให้กลุ่มลูกค้า SME ยังขาดการสนับสนุนด้าน
การเงิน 

๒) ธนาคารกสิกรไทย ได้ท าการวิเคราะห์จากข้อมูลทางการตลาดและการแข่งขันของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศจีน พบว่าธุรกิจธนาคารในจีนมีขนาดใหญ่ มีธนาคารกว่า 
๑,๑๐๐ ราย รวมสินทรัพย์กว่า ๘๐ ล้านล้านหยวน แบ่งเป็น  ๖ กลุ่มใหญ่   

รูปที ่๓๓  ผลการวิเคราะห์การตลาดและการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในจีนของธนาคารกสิกรไทย     
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๓) การให้บริการโดยทั่วไปของธนาคารจีนโดยรวมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการ
ให้บริการยังต่างกับประเทศไทยที่ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ การแข่งขัน 
และพัฒนาด้านการให้บริการมากขึ้นภายหลังวิกฤตปี พ.ศ.๒๕๔๐ แต่ธนาคารของจีน
จ านวนไม่น้อยเป็นภาครัฐ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นหลัก หรือเพ่ิงเปลี่ยน
โครงสร้างเป็นธุรกิจเอกชนได้ไม่นาน ภายหลังการเปิดประเทศ  ธนาคารกสิกรไทยจึง
มองเห็นถึงโอกาสส าหรับท าธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ที่ยังต้องการการสนับสนุน
ด้านสินเชื่อ และช่องทางท าธุรกิจ ประกอบกับทิศทางการค้าและการลงทุนของจีน จะ
เคลื่อนย้ายจากยุโรปและอเมริกา มาสู่ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศ
กลุ่มอาเซียน ซึ่งเป็นเปูาหมายการลงทุนของธุรกิจจีน การตั้งสาขาในจีน จะเป็นสื่อกลาง
ในการเชื่อมโยงธุรกิจจีนมายังประเทศไทยและอาเซียน 

๔.๒.๓ ธนาคารกสิกรไทย ในจีนและสาขาเซินเจิ้น 

๑) ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซินเจิ้น ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๙ ตั้งอยู่ที่  Kingkey ๑๐๐ 
Building, ๕๙th Floor, Tower A, Kingkey ๑๐๐, ๕๐๑๖, Shennan East Road, 
Luohu District, Shenzhen, China    

รูปที ่๓๔ ธนาคารกสิกรไทยสาขาเซินเจิ้น 

 
 

๒) ธนาคารกสิกรไทยได้เริ่มเข้ามาธุรกิจในจีนตั้งแต่ปี  พ.ศ.๒๕๓๗ โดยเปิดด าเนินเป็น
ส านักงานตัวแทนของธนาคารในเมืองเซินเจิ้น และได้รับอนุญาตเปิดเป็นสาขาในวันที่ 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๙  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เปลี่ยนชื่อจาก Thai Farmers Bank Public 
Co.,Ltd. เป็น Kasikorn Bank PCL 
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๓) ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกชนิด
ของลูกค้าและประชาชนที่อยู่ในจีน นอกเหนือจากธุรกิจเงินหยวนเพียงอย่างเดียว  โดย
เปูาหมายการท าธุรกิจในจีนของธนาคารกสิกรไทยในระยะแรกที่ด าเนินการ คือ เปิด
สาขาอีก ๒-๓ แห่ง รวมถึงเปิดสาขาย่อย (sub-branch) ในประเทศจีน   

รูปที่ ๓๕ พัฒนาการของธนาคารกสิกรไทยสาขาเซินเจิ้น 
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๔) ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมีส านักงานตัวแทนและสาขาในประเทศจีนจ านวน ๗ แห่ง 

ได้แก่ ๔ ส านักงานสาขาในเซินเจิ้น  ฮ่องกง เฉิงตู และ สาขาย่อย ในเขตหลงกั่ง เซินเจิ้น 
และ ๓ ส านักงานผู้แทนใน กรุงปักกิ่ง  นครเซี่ยงไฮ้  และคุนหมิง   

รูปที ่๓๖ การให้บริการของธนาคารกสิกรไทยในประเทศจีน  
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๔.๓. บทเรียนที่ได้จากการศึกษาดูงาน 

๔.๓.๑  โมเดลในการบริหารงาน 

๑) Physical Footprint: เน้นการขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจไปในกลุ่มประเทศ 
AEC (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา  สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพพม่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย) และประเทศคู่
ค้า ๓ ประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน  ญี่ปุุนและสาธารณรัฐเกาหลี) โดยอาศัยความ
ได้เปรียบของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ใจกลาง AEC สนับสนุนธุรกิจ SMEs และมุ่งชูไทยเป็น
ศูนย์กลางเชื่อมโยงจีนกับไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน  

รูปที่ ๓๗ สาขาของธนาคารกสิกรไทยในกลุ่มประเทศ AEC  

 
๒) Digital Platform: การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท าธุรกรรม

ทางการเงิน ได้แก่ ๑) X-border Multi-Currency Settlement ๒) X-border THB 
Direct Settlement และ ๓) X -border Retail Payment  ซึ่งการน าดิจิทัลเข้าช่วย
การค้าข้ามประเทศ จะท าให้ไม่ต้องพ่ึงพาการตั้งสาขา ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความท้าทาย 
เพราะยังมีข้อก าหนดเรื่องกฎหมายในแต่ละประเทศที่ยังไม่เปิดกว้าง อาจจะต้องรอให้
ภาครัฐของแต่ละประเทศช่วยเปิดรับช่องทางให้การให้บริการทางการเงินแบบดิจิทัลมาก
ขึ้น เพราะถ้าท าได้ตลาดการเงินของอาเซียนจะพัฒนาได้เร็วมากแบบก้าวกระโดด  

๓) Partnership : การสร้างพันธมิตรในกลุ่ม AEC+๓ เพ่ือการส่งต่อลูกค้าระหว่าง
ธนาคาร  แบ่งปันสถานที่ในการดูแลลูกค้าของเครือธนาคารพันธมิตร  แลกเปลี่ยนข้อมูล
การท าธุรกิจ และขยายเครือข่ายของธนาคารพันธมิตรและลูกค้าของธนาคารพันธมิตร
ผ่านการแนะน าหรือท าการจับคู่ธุรกิจ (Business matching) โดยเลือกการร่วมลงทุน
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กับสถาบันการเงินท้องถิ่น  โดยธนาคารกสิกรไทยในจีนมีพันธมิตรธนาคารจีน เช่น 
CMBC ICBC BOC CDB เป็นต้น และยังมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการไทย
และหน่วยงานจีนในไทย ส านักงานคณะกรรมการส่ง เสริมการลงทุน  สถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-
ไทย นิคมอุตสาหกรรมไทย-จีนในจังหวัดระยอง (Thai-Chinese Rayong Industrial 
Zone) เป็นต้น 

๔.๓.๒ การเลือกแหล่งที่ตั้ง โดยใช้ความได้เปรียบของแหล่งที่ตั้งของเมืองเซินเจิ้น ในการเป็น “New 
Digital Financial Center” มีความน่าสนใจ เนื่องจาก 

๑) Demand condition : ความต้องการสินค้าของผู้บริโภคในเซินเจิ้นมีความหลากหลาย 
เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันและเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม สามารถ
ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุน เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้ง
มีกลุ่มเปูาหมายลูกค้าเอสเอ็มอีที่ยังต้องการการสนับสนุนด้านสินเชื่อ และช่องทางท า
ธุรกิจ โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่ม High-technology, Green Innovation ซึ่งมีตลาดขนาด
ใหญ่  มีโอกาสเติบโตสูง 

๒) Firm strategy, Structure & Rivalry: มีสภาพแวดล้อมที่น าไปสู่ความได้เปรียบใน
การแข่งขัน เช่น การน าระบบภาษีนิติบุคคลที่แตกต่างกันมาใช้ส าหรับผู้ประกอบการ
ต่างประเทศ และผู้ประกอบการจีน มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีน
และแผนพัฒนาเมืองเซินเจิ้น โครงสร้างพ้ืนฐานในเมืองเซินเจิ้นที่มีความพร้อมรองรับใน
การพัฒนา 

๓) Relates & Supporting Industries: มีระบบคมนาคมที่สะดวก เป็นเมืองแห่ง
เทคโนโลยีและวิทยาการชั้นสูง ศูนย์กลางลอจิสติกส์  ศูนย์กลางการเงินนานาชาติระดับ
ภูมิภาค 

๔) Factor (Input) Condition: มีแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ ค่าแรงต่ า ต้นทุนการผลิตต่ า   

๕) เกณฑ์การพิจารณาเปิดสาขาในจีน ได้แก่ เป็นพ้ืนที่ที่มีผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความ
ต้องการสินเชื่อ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการไม่สูงเกินไป และมี
ความสามารถในการหาคนไปท างานหรือส่งคนไปประจ าสาขา 

๔.๓.๓ กลยุทธ์ของธนาคารกสิกรไทยในจีน  สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจีน (Made in China 
๒๐๒๕) และไทย (Thailand Industry ๔.๐ ) โดยเน้นส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยง
ระหว่างไทย-จีน ทั้งด้านการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมเฉพาะที่ทางธนาคารกสิกรไทย
ได้ก าหนดเปูาหมายไว้ โดยเน้นสนับสนุน ผู้ประกอบการ SMEs จีน และ สนับสนุนการท า
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ธุรกิจระหว่างจีน-ไทยและอาซียน โดยประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของ
หลายๆอุตสาหกรรมในประเทศจีน เช่น อุตสาหกรรมยางพารา ไม้แปรรูป และอิเล็กทรอนิกส์ 
เนื่องจากประเทศไทย เป็น Supply Chain ที่ส าคัญที่คอยปูอนวัตถุดิบต้นน้ าให้แก่ประเทศ
จีนและประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๔.๓.๔ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการที่ธนาคารฯ เข้ามาท าธุรกิจในจีน คือข้อมูลพ้ืนฐานในการท าธุรกิจมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เช่นการจับมือกับธนาคารท้องถิ่น เพ่ือเรียนรู้ตลาด และท าความรู้จัก
ลูกค้าชาวจีนมากขึ้น เป็นส่วนส าคัญในความส าเร็จของธนาคารกสิกรไทยในจีน รวมถึงการ
เชื่อมความสัมพันธ์ในการท าธุรกิจ ทั้งในระดับธนาคารพันธมิตร สมาคมการค้า หน่วยงานจีน
ต่างๆ หรือแม้แต่หน่วยงานราชการ ธุรกิจเอกชนไทย แม้แต่ธนาคารพาณิชย์ไทยในจีน ก็เป็น
ส่วนส าคัญในการช่วยสนับสนุนธุรกิจของธนาคารกสิกรไทยในจีนให้ประสบความส าเร็จ 

๔.๔. แนวคิดที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร/ประเทศ 

การด าเนินงานของธนาคารกสิกรไทย สามารถน ามาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรที่
ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงแนวคิดในการพัฒนาประเทศในภาพรวม ได้
ดังนี้ 
๔.๔.๑ ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแม่นย ามีความส าคัญในการด าเนินธุรกิจ หรือด าเนินโครงการต่างๆ 

การทุ่มเทเวลาและความพยายามในการศึกษารวบรวมที่ส าคัญจะช่วยในการด าเนินงาน
ประสบความส าเร็จ ดังเช่นธนาคารกสิกรไทยที่เล็งเห็นถึงการศึกษาตลาดและลูกค้าในจีน 
โดยส่งเจ้าหน้าที่มาฝึกงานกับธนาคารท้องถิ่น เพ่ือเรียนรู้การท าธุรกิจและศึกษาตลาด  

๔.๔.๒ การปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ลงไปในดีเอ็น
เอของข้าราชการทุกคน เช่นเดียวกับธนาคารกสิกรไทยที่ปลูกฝังแนวคิดในการพัฒนาองค์กร
ลงในตัวบุคลากร จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของธนาคารแห่งความยั่งยืน การ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมธุรกิจที่สามารถอ านวยประโยชน์สูงสุดแก่ผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝุายอันน าไปสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ  

๔.๔.๓ ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่ 
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และกระท าทุกวิถีทางเพ่ือเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่สร้างความ
ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝุาย หน่วยงานภาครัฐควรน าแนวคิดในการยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่าง
แท้จริง 
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๔.๔.๔ หน่วยงานราชการควรพิจารณาพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาองค์กรเพ่ือสร้าง
ความยั่งยืน สร้างงานบริการที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล   

๔.๔.๕ การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้เ พ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการงานภาครัฐ 
เช่นเดียวกับธนาคารกสิกรไทย ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบดิจิทัลแบงกิ้งให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาคประชาชน
และภาคธุรกิจ สร้างสรรค์นวัตกรรมและด าเนินงานในด้านต่างๆ สร้างทางเลือกเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและศักยภาพของลูกค้าให้ดีขึ้น พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
เพ่ือส่งมอบผลิตภัณฑ์ทางการเงินและประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าตามปณิธาน “บริการทุก
ระดับประทับใจ”  

๔.๔.๖ การขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนนั้น จ าเป็นต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องให้ความส าคัญกับ “การพัฒนาคน” และตระหนักดีว่า 
“ข้าราชการ” เป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญของความก้าวหน้าของประเทศไทย ดังนั้นควรพิจารณา
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการท างานอย่างมืออาชีพให้แก่ข้าราชการ สนับสนุนด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยที่ดีในการท างาน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพและก าหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพการงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของช้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการเกิด
ความผูกพันและภักดีต่อองค์กร 

๔.๔.๗ ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนส่วนใหญ่ เช่น ปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ ทางน้ า ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ฯลฯ ธนาคารได้มีโครงการรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่
พนักงานหลายโครงการตลอดทั้งปี เพ่ือให้พนักงานตระหนักและลงมือปฏิบัติในการช่วยกัน
แก้ไขปัญหาโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาของส่วนรวม หน่วยงานราชการควรพิจารณาส่งเสริมให้
ข้าราชการตระหนักและเห็นความส าคัญของผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว โดย
ปลูกฝังในการช่วยกันดูแลระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม  

๔.๔.๘ การส่งเสริมให้ผู้น าในหน่วยงานของรัฐเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เช่นเดียวกับธนาคารกสิกร
ไทย ที่เห็นว่าการรวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นแนวทางที่ช่วยกระตุ้นให้
ระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคเติบโตอย่างรวดเร็ว ธนาคารจึงได้ขยายเครือข่ายการให้บริการทั่ว
ภูมิภาค เป็นธนาคารแห่ง AEC +๓ (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุุน และสาธารณรัฐ
เกาหลี) พร้อมทั้งออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพ่ือตอบโจทย์ประชากรในกลุ่ม
ประเทศ AEC+๓  ซึ่งผู้บริหารของธนาคารกสิกรไทยมีความเชื่อม่ันว่า การขยายและเชื่อมโยง
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เครือข่ายการให้บริการทั้งในและต่างประเทศ จะช่วยให้ธนาคารเติบโตอย่างแข็งแกร่ง มั่นคง 
และยั่งยืน     

๔.๔.๙ ข้าราชการไทยต้องยึดหลักจริยธรรมและคุณธรรม ท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้
กรอบกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร เช่นเดียวกับธนาคารกสิกรไทย ที่ปฏิบัติงานโดย
ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจและวัฒนธรรม  มุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยน าเสนอสินค้า
ที่มีคุณภาพ และให้บริการที่เป็นเลิศกับยึดมั่นในจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตปกปูองรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า ภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ 

๔.๕. บทสรุป 

ธนาคารกสิกรไทย ได้มีการขยายสาขาโดยมาเปิดสาขาที่เซินเจิ้นเนื่องจากมองเห็นว่ากลุ่มลูกค้าชาว
จีนในเซินเจิ้นมีศักยภาพในการขยายการลงทุนมายังประเทศไทย อย่างไรก็ดีธนาคารกสิกรไทยใน
มุมมองของชาวจีนถือเป็นธนาคารขนาดเล็ก ดังนั้นกลยุทธ์และแนวคิดหลักที่ธนาคารกสิกรไทย สาขา
เซินเจิ้นใช้ได้แก่การสร้างพันธมิตรระหว่างธนาคารในกลุ่ม AEC+๓ (สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศญี่ปุุน และสาธารณรัฐเกาหลี)  ประกอบกับการส่งเสริมแนวคิดในการพัฒนาองค์กรให้กับ
บุคลากรทุกระดับ การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการให้บริการ การพัฒนาคนอย่างมืออาชีพ การให้ความส าคัญแก่ประโยชน์ของส่วนรวม การสร้าง
ผู้น าให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ รวมถึงการยึดหลักจริยธรรมและคุณธรรม ซึ่งหน่วยงานภาครัฐสามารถน า
แนวคิดในการพัฒนาการให้บริการ การพัฒนาคน รวมถึงการพัฒนาองค์กรของธนาคารกสิกรไทยมา
ปรับใช้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้องค์กรภาครัฐเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  

รูปที่ ๓๘ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๒  
ศึกษาดูงาน ณ ธนาคารกสิกรไทยสาขาเซินเจิ้น วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
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๕. บริษัท Tencent Holdings Limited (Tencent)  

๕.๑. วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน 

เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของบริษัท Tencent และบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมทั้งท าความเข้าใจใน social platforms สินค้าและบริการด้านดิจิทัลในการสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

รูปที่ ๓๙ บรรยากาศโถงแสดงประวัติและผลงานของบริษัท Tencent Holdings Limited  

 

 
๕.๒.  สาระส าคัญ 

Tencent เป็นผู้น าในการให้บริการที่สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศจีน ผลิตภัณฑ์
ที่โดนเด่นของบริษัทได้แก่ โปรแกรมแชท QQ (โปรแกรมแชทบน PC) และ application WeChat 
(แอพแชทบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน) โดยในเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ มีผู้ใช้โปรแกรม QQ มากกว่า ๘๙๙ 
ล้านคน และมีผู้ใช้ WeChat มากกว่า ๘๐๐ ล้านคน ในปี ๒๕๔๗ บริษัทได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange) และมีผลประกอบการที่สูงขึ้นอย่างสม่ าเสมอ
จากการใช้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นผู้ใช้บริการ (User-Oriented Operating Strategies) โดยปี ๒๕๕๙ 
บริษัทมีรายได้รวมมากกว่า ๗๕๐,๐๐๐ ล้านบาท และเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงที่สุดในเอเชีย 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV-ombo4_TAhWJrI8KHWusDUsQjRwIBw&url=https://www.neowin.net/news/a-universal-qq-or-wechat-app-from-tencent-might-still-be-coming-to-windows-10&psig=AFQjCNEX00WrfUIl9f-bTxgE2O137IzViQ&ust=1491548914678318
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV-ombo4_TAhWJrI8KHWusDUsQjRwIBw&url=https://www.neowin.net/news/a-universal-qq-or-wechat-app-from-tencent-might-still-be-coming-to-windows-10&psig=AFQjCNEX00WrfUIl9f-bTxgE2O137IzViQ&ust=1491548914678318
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV-ombo4_TAhWJrI8KHWusDUsQjRwIBw&url=https://www.neowin.net/news/a-universal-qq-or-wechat-app-from-tencent-might-still-be-coming-to-windows-10&psig=AFQjCNEX00WrfUIl9f-bTxgE2O137IzViQ&ust=1491548914678318
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รูปที ่๔๐ สถานะการใช้โปรแกรมแชท QQ แบบ real-time   

 

๕.๒.๑ ความเป็นมา 

๑)  Tencent ก่อตั้งในปี ๒๕๓๑ ผู้ก่อตั้งคือ Ma Huateng ชาวจีน บริษัทมีส านักงานใหญ่
ตั้งอยู่ที่เสิ่นเจิ้น ผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่สร้างชื่อให้กับบริษัทคือโปรแกรมแชท QQ ซึงเป็น
โปรแกรมแชทบน Personal computer (ซึ่งน าแนวคิดมาจาก ICQ ในยุคสมัยนั้น) 
ต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจโดยท าธุรกิจเกมส์ออนไลน์ สร้างเกมเอง และเข้าไปลงทุนใน
บริษัทเกมต่างประเทศหลายราย ได้แก่ Riot Games Epic Games และ Supercell ใน
ปี ๒๕๔๗ บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock 
Exchange) และในปี ๒๕๕๔ บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นคือแอพแชท Weixin 
(ชื่อในจีน) หรือที่รู้จักนอกประเทศจีนว่า WeChat  โดยในปัจจุบัน WeChat มีผู้ใช้
มากกว่า ๘๐๐ ล้านคน และเริ่มขยายตลาดออกมานอกประเทศจีน 

รูปที่ ๔๑ บริการต่างๆภายใต้ Online Platform ของ Tencent 
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๒) บริษัทมีรายได้ต่อปีเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านหยวน (ประมาณ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท) ในปี 
๒๕๕๒ และรายได้ของบริษัทได้เติบโตอย่างรวดเร็วโดยในปี ๒๕๕๙ บริษัทมีรายได้ต่อปี
มากกว่า ๗๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๘ ถึงร้อยละ ๔๘ โดยรายได้หลัก
ของบริษัทมาจากโปรแกรม QQ WeChat และเกมออนไลน์ เป็นบริษัทด้านอินเตอร์เน็ต
ที่มีรายได้สูงที่สุดของจีน รองจาก บริษัท Alphabet Amazon และ Facebook ของ
สหรัฐอเมริกา 

รูปที่ ๔๒ มูลค่าตลาดของบริษัทอินเตอร์เน็ตทั่วโลก ณ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 

รูปที่ ๔๓ การกระจายรายได้ของ Tencent group ในธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖-๒๕๕๙ 
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๕.๒.๒ Tencent ในประเทศไทย 

ส าหรับประเทศไทย Tencent เข้ามาท าตลาดในประเทศไทยตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ โดยเริ่มจากการ
เข้ามาซื้อหุ้นบางส่วนของ Sanook.com เว็ปพอร์ทัลอันดับหนึ่งของไทย ในสัดส่วนร้อยละ 
๔๙.๙๒ ด้วยมูลค่า ๓๔๑ ล้านบาท ก่อนจะซื้อหุ้นทั้งหมดในเวลาต่อมา และเปลี่ยนชื่อบริษัท
จาก Sanook มาเป็น Tencent Thailand (บริษัท เทนเซ็นต์ ประเทศไทย จ ากัด) เมื่อ
ธันวาคม ๒๕๕๙ รวมทั้งได้มีผลิตภัณฑ์ที่เข้าท าตลาดประเทศไทยอย่าง WeChat และ Joox 
ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบริการเพลงออนไลน์  โดยการพัฒนาของ Tencent  ในประเทศไทย มี
เปูาหมายดังนี้ 
๑) Content and Service Platforms  โดยมุ่งสร้างแพลตฟอร์ม ๓ กลุ่มหลัก ดังนี้ 

 
๒) ขยายบริการสู่ ‘Live Content’ และ ‘Offline’ 

Tencent มองว่าสิ่งที่ยังขาดใน ecosystem ของตลาดคอนเทนต์ออนไลน์ในไทยก็คือ 
คอนเทนต์ประเภทวิดีโอ ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคปัจจุบัน เช่น วิดีโอข่าว หรือ
แม้แต่ live content เช่น V Station ของ Joox ฟีเจอร์ใหม่ที่น าคอนเสิร์ตและรายการ
ต่างๆ มาฉายในระบบออนไลน์สตรีมมิง โดยที่ผู้ชมสามารถอินเตอร์แอ็กทีฟกับศิลปินได้
แบบเรียลไทม์ และที่ผ่านมา Joox ได้ถ่ายทอดสดงานประกาศรางวัลดนตรี K-Pop 
‘Melon Music Award’ จากเกาหลีใต้มาแล้ว และยังน ารายการทีวีไทยมาเผยแพร่ผ่าน
สตรีมมิงด้วย เช่น Thailand’s Got Talent นอกจากนี้ Tencent Thailand ยังเตรียม
พัฒนาคอนเทนต์ประเภท online learning เพ่ือตอบสนองคนยุคใหม่ที่อยากเรียนรู้และ
พัฒนาตัวเอง รวมทั้งท าคอนเทนต์ออฟไลน์มากขึ้นในรูปแบบการจัดคอนเสิร์ตในปีหน้า 

1. กลุ่มข่าวสารสาระบันเทิง (News & Portal)  

• เว็บ Sanook 
• บริการข่าวใหม่ NoozUP (นิวส์อัพ) 

2. กลุ่มเอ็นเตอร์เทนเมนต์และมัลติมีเดีย (Entertainment & Multimedia 
Platforms) เจาะตลาดบริการเพลงและเกมบนมือถือ  

• Joox 
•  Tencent Games 
•  V Station 

3. กลุ่มบริการ (Services)   
• TOPSPACE เอเจนซีผู้ให้บริการด้าน Digital Service 
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และถึงแม้เทรนด์ User-Generated Content (UGC) จะมาแรง แต่แพลตฟอร์มที่ตอบ
โจทย์ผู้บริโภค (และแบรนด์) ควรจะมีส่วนผสมของคอนเทนต์ที่สร้างโดยมืออาชีพ หรือ 
Professionally-Generated Content (PGC) ด้วย 

๓) คอนเทนต์ที่ใช่ ต้องอยู่ในสื่อที่ใช่’ เปลี่ยนกลยุทธ์การท าคอนเทนต์ของแบรนด์ 
(Branded Content) แบบ Cross Platform  

การท าคอนเทนต์ให้กับแบรนด์จะไม่จ ากัดแค่แบนเนอร์โฆษณาอีกต่อไป แต่ควรเป็นคอน
เทนต์ที่มีคุณภาพ จัดท าโดยมืออาชีพและผู้บริโภคมีโอกาสมองเห็นสูง มียูนิตการ
น าเสนอคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งยูเซอร์และแบรนด์บนหลายแพลตฟอร์ม (Cross 
Platform) เช่น การโฆษณารีวิวร้านอาหารในเว็บ Sanook เว็บ NoozUP และการสร้าง
เพลย์ลิสต์ของแบรนด์ใน Joox 

๔) ยกทัพบริการด้านดิจิทัล เจาะตลาดจีนและอาเซียน 

หลายคนอาจมองว่าการเข้ามาของ Tencent จะท าให้ธุรกิจไทยสูญเสียโอกาส แต่ในอีก
ด้านหนึ่ง ดูเหมือน Tencent Thailand เล็งจะบุกตลาดจีนกลับเหมือนกัน โดยผ่านแอป
พลิเคชัน WeChat ซึ่งมีผู้ใช้เป็นคนจีนที่อยู่ในประเทศจีนและต่างประเทศทั่วโลก จึงเปิด 
TOPSPACE ดิจิทัลเอเจนซี เพ่ือซัพพอร์ตด้านการซื้อมีเดีย โดยเน้นกลุ่มธุรกิจโรงแรม
และการท่องเที่ยวของไทยที่ต้องการเจาะกลุ่มลูกค้าคนจีน ผ่านการโฆษณาในแอปพลิเค
ชัน WeChat และช่องทางอ่ืนๆ นอกจากนี้ บริษัทยังเริ่มขยายตลาดคอนเทนต์ใน
อาเซียน เช่น เปิดเว็บข่าว Muan.la (ม่วน.แอลเอ) เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคในประเทศลาว 
โดยเป็นคอนเทนต์แปลจากภาษาไทย (๖๐%) และข่าวในประเทศ (๔๐%) และเตรียมจะ
เปิดให้บริการในอินโดนีเซียเป็นล าดับถัดไป 

๕) เตรียมลงทุนบริษัทสตาร์ทอัพ  Tencent Thailand จะลงทุนบริษัทสตาร์ทอัพในไทย
เพ่ือซัพพอร์ตด้านการสร้าง content service และ ecosystem ที่เอ้ือต่อคอนเทนต์
แพลตฟอร์มของบริษัท โดยไม่จ ากัดรูปแบบว่าจะต้องเป็นเพลง หนัง หรือหนังสือ 
ปัจจุบัน Tencent Thailand เป็นพาร์ตเนอร์กับ SkillLane และ Ookbee  และ 
Tencent Headquarter จะเป็นผู้สนับสนุนการลงทุนในสตาร์ทอัพ  

๕.๓. บทเรียนที่ได้จากการศึกษาดูงาน 

๕.๓.๑ การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างรวดเร็วเป็นปัจจัยส าคัญของความส าเร็จ : โลกในยุคดิจิทัลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว Tencent จึงให้ความส าคัญกับเรื่องของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการสร้าง
นวัตกรรมเป็นอย่างมาก โดยการท า R&D ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่ท าให้บริษัทประสบ
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ความส าเร็จ บุคลากรของบริษัทมากกว่าร้อยละ ๕๐ เป็นบุคลากรที่ท างานในส่วนของ R&D 
บริษัทได้ลงทุนมากกว่า ๕๐๐ ล้านบาทในการจัดตั้ง Tencent Research Institute ซึ่งเป็น
สถาบันวิจัยทางด้านอินเทอร์เน็ตแห่งแรกของประเทศจีน  

๕.๓.๒ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ เนื่องจากการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารส่งผลให้ความรู้แพร่กระจายในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งจะช่วยพัฒนาความรู้ 
การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน ความร่วมมือของรัฐบาลจีนในระดับต่างๆร่วมกับ 
Tencent รวมถึงภาคเอกชนอ่ืนๆ ช่วยให้การขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาประเทศได้
รวดเร็วและสัมฤทธิผล 

๕.๓.๓ พัฒนาบุคลากรในเชิงรุก : Tencent ได้ก่อตั้ง Tencent Academy ในปี ๒๕๕๐ เพ่ือใช้
ส าหรับฝึกอบรมพนักงานของบริษัทเอง บริษัทไม่รอให้ตลาดผลิตบุคลากรที่ตรงกับความ
ต้องการของบริษัท แต่บริษัทมีแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรของตนเองให้มีความสามารถ
และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทเอง 

๕.๓.๔ Continuous Improvement & Customer Oriented : ในทุกปีบริษัทจะมีการออก
ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ หรือเพ่ิม feature ของผลิตภัณฑ์ตัวเดิมเพ่ือให้รองรับกับความต้องการของ
ผู้รับบริการที่หลากหลายมากขึ้น และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ  การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นการย้ าถึงการที่บริษัทให้ความส าคัญในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้
ความส าคัญกับการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง  ตาม Business 
Philosophy ของ Tencent ที่ได้ก าหนดไว้ว่า “Users' needs are our first priority” 

รูปที่ ๔๔ การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับยุคสมัยและผู้บริโภค 

 
 
 



รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ    
ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน                                                หน้า ๖๑   

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                                เมษายน ๒๕๖๐ 
 

๕.๓.๕ ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์ : เดิมบริษัทมีแอพแชทที่มีคนใช้จ านวนมากอย่าง QQ บนเครื่อง PC อยู่
แล้ว แต่ยังได้ผลิตแอปพลิเคชัน WeChat บนมือถือขึ้นมาอีก เนื่องจากผู้บริหารของบริษัท
เห็นว่าในอนาคตการใช้สมาร์ทโฟนจะแพร่หลายเป็นอย่างมาก จึงให้ทีมงานกลุ่มหนึ่งภายใน
บริษัท พัฒนาแอพแชทตัวใหม่ข้ึนมาแข่งกันเอง ซึ่งผลก็ออกมาเป็น WeChat นั่นเอง 

๕.๓.๖ การคิดนอกกรอบ : โดยปกติการบริจาคนั้นสามารถท าได้ในรูปของการบริจาคทรัพย์สิน แต่
บริษัทได้พัฒนาโปรแกรมส าหรับบริจาคขึ้นมาโปรแกรมหนึ่งซึ่งโปรแกรมดังกล่าวสามารถให้
ผู้ใช้งานบริจาคก้าว (Step) ในการเดินหรือวิ่งของตนเองได้ด้วย โดยบริษัทจะเปลี่ยนจ านวน
ก้าวของผู้ใช้บริการที่โปรแกรมได้บันทึกเอาไว้เป็นเงินและบริจาคให้แก่องค์กรสาธารณกุศล 

๕.๔. แนวคิดที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร/ประเทศ 

๕.๔.๑ การพัฒนาองค์กรต้องท าอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง : โลกในยุคปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคดิจิทัลหน่วยงาน
ราชการในปัจจุบันต้องปรับตัวเพ่ือพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การให้ความส าคัญ
กับ R&D การเตรียมองค์กรโดยให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เช่น การจัดท าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคคลากรในทุกระดับชั้นอย่างเหมาะสม รวมถึง
การพิจารณาน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นปัจจัย
ส าคัญในการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง  

๕.๔.๒ การลงทุนแบบ PPP (Private Public Partnership) หรือความร่วมมือการลงทุนระหว่าง
รัฐบาลและเอกชน ในด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  อาจช่วยผลักดัน
ให้นโยบาย Thailand ๔.๐ ของรัฐบาลประสบความส าเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  

๕.๔.๓ การสร้างค่านิยมขององค์กรในการมุ่งเน้นประชาชน : การปลูกฝังค่านิยมในองค์กรในการให้
ความส าคัญกับประชาชนเป็นล าดับแรก จะเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการของภาครัฐ การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐควรออกแบบมาเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง การปรับปรุงการให้บริการที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันหรือการจะก าหนดให้มีการให้บริการในรูปแบบใหม่ขึ้นมานั้น ต้องเริ่มจากการ
ประเมินความต้องการของประชาชนต่อการรับบริการก่อน แล้วจึงน าผลการประเมินนั้นมา
ก าหนดรูปแบบหรือมาปรับปรุงการให้บริการเดิมที่มีอยู่  อีกทั้งควรพิจารณาปรับบริบทการ
ท างานของภาครัฐให้เป็นการท างานในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น  เช่น การให้บริการบางอย่างอาจไม่
จ าเป็นต้องรอให้ประชาชนมาใช้บริการ ณ ที่ตั้งของหน่วยงานนั้นๆ แต่อาจออกไปให้บริการ
ยังสถานที่ หรือชุมชนแทน อันจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนยิ่งขึ้น  
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๕.๔.๔ สร้างผู้น าที่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ : จากการดูงาน Tencent รวมถึงองค์กรต่างๆ ในประเทศจีน
เห็นได้ว่าผู้น านั้นมีบทบาทที่ส าคัญมากในการพาองค์ไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งหลายองค์กรที่
ประสบความส าเร็จในประเทศจีนมีผลมาจากการมีผู้น าที่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ดังนั้นการคัดสรรผู้
ที่จะเป็นผู้น าของประเทศหรือองค์กรนั้น ต้องพิจารณาถึงคุณลักษณะของผู้น าที่เป็นผู้มี
วิสัยทัศน์จึงส าคัญยิ่ง อย่างไรก็ดีการพัฒนาบุคลากรของรัฐหลายหน่วยงานเพ่ือสร้าง
คุณลักษณะของการมีวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรนั้น ยังมีอยู่อย่างจ ากัด  เพ่ือให้ประเทศและ
องค์กรของรัฐมีผู้น าที่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ องค์กรภาครัฐต่างๆ ควรพิจารณาจัดอบรมเพ่ือพัฒนา
ในเรื่องของการสร้างวิสัยทัศน์ด้วย 

๕.๕. บทสรุป 

Tencent เป็นบริษัทที่เติบโตและประสบความส าเร็จในระดับโลกอย่างรวดเร็ว  การพัฒนาองค์กร
อย่างต่อเนื่อง การที่บริษัทสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี การพัฒนาบุคลากรในเชิงรุก 
การให้ความส าคัญกับลูกค้า รวมถึงการมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ ล้วนเป็นปัจจัยที่ท าให้บริษัทเติบโตอย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน ไทยสามารถใช้ปัจจัยความส าเร็จของ Tencent ดังกล่าว มาเป็นแบบอย่างในการ
พัฒนาองค์กรของภาครัฐให้เติบโตอย่างเข้มแข็งได้เช่นกัน ในภาพรวม การศึกษารูปแบบความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการให้บริการอินเตอร์เน็ตให้เข้าถึงประชาชนในทุกระดับ จะ
เป็นปัจจัยส าคัญในการผลักดันนโยบาย Thailand ๔.๐ ของรัฐบาลให้ส าเร็จได้ 

รูปที่ ๔๕  คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๒  
ศึกษาดูงาน ณ Tencent Holdings Limited  เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
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๖. บริษัท Sangfor Technologies 

๖.๑. วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน  เพ่ือศึกษาประเด็นความส าคัญทางความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
Cyber Security จากบริษัทชั้นน าในเอเชีย รวมถึงนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการด้านความ
ปลอดภัยของไซเบอร์ 

รูปที่ ๔๖ ข้อความต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๒ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท Sangfor Technologies เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 
๖.๒. ความเป็นมา   

๖.๒.๑ Sangfor Technologies  ก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๔๓ เป็นบริษัทไอทีที่มุ่งเน้นที่จะเป็นบริษัทผู้น า
ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) และบริการคลาวด์ (Cloud Computing) 
โดยเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทผู้ผลิตชอฟแวร์ ที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ให้บริการลูกค้าในระยะยาว เชื่อมั่นในศักยภาพการวิจัย และพัฒนาด้วยตนเองและมี Agility 
ความพร้อมที่จะปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตร และมีจุดมุ่งหมายที่จะก้าวสู่
บริษัทระดับโลก (ตลาดโลก) และเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีของโลก โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ 
ดังนี้ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) บริการคลาวด์ (Cloud Computing) 
โครงสร้างเทคโนโลยีคลาวด์ ซันเดรที่ให้บริการตั้งแต่ WIFI จนถึง LOT อินเตอร์เน็ต และ
บริการระบบโมบายส านักงาน 
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รูปที่ ๔๗ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส าคัญของบริษัท Sangfor Technologies 

 

๖.๒.๒  ปัจจุบันมีพนักงานกว่า ๓,๐๐๐ คนแบ่งออกเป็นนักวิจัยและพัฒนา ๔๐% เจ้าหน้าที่
ให้บริการลูกค้า ๑๕% พนักงานขายและการตลาด ๓๕% และมีส านักงานใหญ่อยู่ที่เซินเจิ้น มี
สาขาจ านวน ๕๕ สาขา ทั่วโลก และมีสาขาที่ส าคัญที่อเมริกา อังกฤษ ฮ่องกง อินโดนีเชีย 
มาเลเซีย สิงค์โปร์ และประเทศไทย โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ส าคัญ ๔ แห่ง คือ ฉางซา 
ปักก่ิง ซิลิกอนวัลเล่ในอเมริกา และเมืองเซินเจิ้น ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI ระดับ 
๕ และทุนวิจัยคิดเป็น ๒๕% ของรายได ้

๖.๒.๓  Sangfor Technologies มุ่งที่จะเป็นที่ ๑ ในด้านต่างๆ คือ ที่หนึ่งในโลกในการพัฒนา HCI 
ในรุ่นที่ ๓ (ระบบรวมเซิร์ฟเวอร์เข้ากับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล) ที่หนึ่งของโลกในการพัฒนา
ควบรวมระบบความปลอดภัยไซเบอร์เข้าด้วยกัน ได้แก่ NGFW (ไฟล์วอลรุ่นใหม่) และ WAF 
(เว็บแอพไฟล์วอ) เพ่ือให้สามารถเห็นการรักษาความปลอดภัยในภาพรวม ที่หนึ่งในการ
พัฒนาและน า IAN ระบบควบคุมการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตครั้งแรกมาใช้ในประเทศจีน ที่หนึ่งใน
การพัฒนาและน าระบบควบรวม NGFW และ WAF มาใช้ครั้งแรกในประเทศจีน นอกจากนี้
ยังเป็นผู้น าด้านการวิจัยและนวัติกรรมโดยเป็นเจ้าของสิทธิบัตรกว่า ๔๗๗ รายการ โดยกว่า 
๑๒๒ รายการเป็นการคิดค้นขึ้นในปี ๒๐๑๖ และมีมากกว่า ๒๐ รายการเป็นสิทธิบัตรใน
อเมริกา ส่งผลให้ทุกผลิตภัณฑ์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Gartner Magic Quadrant และ
ได้รับการรับรองมาตรฐานส าคัญดังนี้ NSS Labs/ICSA Labs/OWASP เป็นต้น ส่งผลให้
ปัจจุบันมีลูกค้ากว่า ๕,๐๐๐ ราย และกว่า ๘๐% ของบริษัทใน China Fortune ๕๐๐ ใช้
ผลิตภัณฑ์ของแซงฟอร์ ทั้งที่เป็นภาครัฐ การศึกษา การเงิน การธนาคาร การโรงแรม ผู้
ให้บริการอินเตอร์เน็ต บริการสุขภาพ และบริษัทขนาดใหญ่ 
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รูปที ่๔๘ รายการสิทธิบัตรที่ส าคัญของบริษัท Sangfor Technologies 

 

๖.๓. บทเรียนที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน  

จากการศึกษาดูงานจะพบว่า Sangfor Technologies ก่อตั้งมาเพียง ๑๖ ปี แต่สามารถด าเนินธุรกิจ
ให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจระดับโลก โดยหน่วยงานของรัฐจ านวนมาก สถาบันทาง
การศึกษา โรงแรมต่างๆ ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Sangfor Technologies ปัจจัยอย่างหนึ่งที่ท าให้ประสบ
ความส าเร็จเพราะมีพนักงานท าหน้าที่วิจัยและพัฒนากว่าร้อยละ ๔๐ ใช้เงินงบประมาณกว่าร้อยละ 
๒๐ ของเงินงบประมาณท้ังหมดในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี จะเห็นได้
ว่า sangfor Technologies ประสบความส าเร็จบนพ้ืนฐานของการให้ความส าคัญกับการวิจัยและ
พัฒนา ดังนั้น การน าแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนามาใช้จึงน่าจะเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ของรัฐบาล 

๖.๔. แนวคิดที่จะน ามาประยุกต์ใช้กับองค์กร/ประเทศ 

ส าหรับแนวคิดท่ีจะน ามาประยุกต์เพ่ือพัฒนาหน่วยงานของรัฐให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี หน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องด าเนินการดังนี้  

๖.๔.๑ ปรับปรุงระบบการบริหารและการจัดการภาครัฐ โดยรัฐบาลควรก าหนดนโยบายให้หน่วยงาน
ของรัฐทุกหน่วยงานจัดให้มีการวิจัยสถาบันหรือหน่วยงาน ( Institutional Research) ทั้งนี้ 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งมีข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ ของตนเอง และสามารถน ามาใช้ในการ
จัดท านโยบายและแผนการด าเนินงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ยังจะท า
ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐทุกระดับได้รู้จักกับหน่วยงานของตนเองอย่างดีที่สุดซึ่งถือได้ว่า
เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน 

๖.๔.๒ การน าผลการวิจัยสถาบันหรือหน่วยงานและเทคนิคการบริหารเชิงยุทธศาสตร์มาประยุกต์ใช้
กับหน่วยงานของรัฐทุกระดับ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐได้รู้จักกับตนเองก่อน รู้ข้อดี
และข้อเสีย จุดเด่นและจุดด้อย โอกาสและข้อจ ากัด (SWOT) และสามารถก าหนดภาพ
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อนาคตของหน่วยงานตนเอง (Vision) และก าหนดแผนงานและโครงการเพ่ือน าไปสู่ภาพ
อนาคตของหน่วยงานของตนเองได้ต่อไป 

๖.๔.๓ รัฐควรเร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนท าการวิจัยและพัฒนาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
เพ่ือให้เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีภายในประเทศ โดยอาจ
ใช้มาตรการทางภาษีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุน เช่น การให้เอกชนสามารถน า
เงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการท าวิจัยและพัฒนา ได้แก่ ค่าจ้างพนักงานที่ท าหน้าที่วิจัยและ
พัฒนา และเงินงบประมาณหรือเงินทุนที่ใช้ไปในการท าวิจัยและพัฒนามาค านวณเพ่ือขอ
ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี นอกจากนี้ยังอาจพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนภาษี กรณีเอกชน
น าเข้ามาซึ่งเครื่องจักรหรือเครื่องมืออุปกรณ์เพ่ือประโยชน์ในการท าวิจัยและพัฒนา
ภายในประเทศ เป็นต้น 

๖.๔.๔ รัฐควรเร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนแสวงหาความร่วมมือในการท าวิจัยหรือท าการวิจัย
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวกับการท าวิจัยและพัฒนาให้
มากขึ้น เช่น การจัดตั้งหน่วยงานวิจัยเชิงพาณิชย์ร่วมกัน การสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการแลกเปลี่ยนผลการวิจัย และการให้การสนับสนุนเงินทุนวิจัย เป็นต้น 

๖.๔.๕ รัฐควรเร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนได้มีการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และเครื่องหมาย
การค้าให้เพ่ิมมากขึ้น โดยรัฐจะต้องจัดระบบการอ านวยความสะดวกเพ่ือให้มีการบริการรับ
จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าที่สะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้รัฐอาจ
พิจารณายกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า 

รูปที่ ๔๙  ผลิตภัณฑ์ส าคัญของบริษัท Sangfor Technologies 
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๖.๔.๖ รัฐควรเร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนมีการท าวิจัยเชิงพาณิชย์ และ
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์ให้เพิ่มมากข้ึน 

๖.๔.๗ รัฐควรเร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลงทุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี จากเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศเป็นการเฉพาะพิเศษ โดยการออกกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกและการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่ยังคงเป็นปัญหาและอุปสรรคในการลงทุน นอกจากนี้ยังอาจใช้
มาตรการทางภาษีเป็นมาตรการในการจูงใจด้วย 

๖.๕. บทสรุป  

Sangfor Technologies ก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๔๓ เป็นบริษัทไอทีที่มุ่งเน้นที่จะเป็นบริษัทผู้น าด้านความ

ปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) และบริการคลาวด์ (Cloud Computing) ซึ่งนับถึงปัจจุบัน

ก่อตั้งมาเพียง ๑๖ ปี แต่สามารถพัฒนาตนเองให้ประสบความส าเร็จเป็นบริษัทชั้นน าในเรื่อง

เทคโนโลยี รวมถึงมีสาขามากถึง ๕๕ สาขา ทั่วโลก และมีสาขาที่ส าคัญที่อเมริกา อังกฤษ ฮ่องกง อิน

โดนีเชีย มาเลเซีย สิงค์โปร์ และประเทศไทย โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ส าคัญ ๔ แห่ง คือ ฉางซา 

ปักกิ่ง ซิลิกอนวัลเล่ในอเมริกา และเมืองเซินเจิ้น ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI ระดับ ๕ และ

ทุนวิจัยคิดเป็น ๒๕% ของรายได้ ส าหรับปัจจัยที่ท าให้ Sangfor Technologies ประสบความส าเร็จ

นั้น นอกจากจะเป็นในเรื่องวิสัยทัศน์ที่มีแนวคิดที่กว้างไกล การมีเปูาหมายที่มุ่งจะเป็นที่หนึ่งในเรื่อง

เทคโนโลยีในทุกๆด้านแล้ว ยังให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาด้วยโดยจะพบได้ว่าพนักงานของ 

Sangfor Technologie ร้อยละ ๔๐ ท าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ดังนั้น หากเราต้องการที่จะประสบ

ความส าเร็จตามนโยบาย ไทยแลนด์ ๔.๐ ซึ่งต้องมีการน าระบบเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือ

เศรษฐกิจดิจิทัล รัฐต้องกลับมาสนใจในเรื่องวิจัยและพัฒนา เช่น ปรับปรุงระบบการบริหารและการ

จัดการภาครัฐ โดยรัฐบาลควรก าหนดนโยบายให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานจัดให้มีการวิจัย

สถาบันหรือหน่วยงาน การจัดให้มีการน าผลการวิจัยสถาบันหรือหน่วยงานและเทคนิคการบริหารเชิง

ยุทธศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของรัฐทุกระดับ  

นอกจากนี ้รัฐควรเร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนท าการวิจัยและพัฒนาในสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญ

เพ่ือให้เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีภายในประเทศ โดยอาจใช้

มาตรการทางภาษีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุน และเร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชน

แสวงหาความร่วมมือในการท าวิจัยหรือท าการวิจัยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มี

ภารกิจเกี่ยวกับการท าวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนได้มีการจดสิทธิบัตร 



รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ    
ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน                                                หน้า ๖๘   

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                                เมษายน ๒๕๖๐ 
 

อนุสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าให้เพ่ิมมากขึ้น และสุดท้ายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลงทุน

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยี  

ส าหรับสิ่งที่ได้เรียนรู้และน ามาประยุกต์ใช้ ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ผู้เข้ารับการศึกษาดูงานหวังว่า

ความรู้ต่างๆที่ ผู้ศึกษาดูงานได้เรียนรู้จะน ามาปรับใช้หรือบูรณาการให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา

หน่วยงานหรือองค์กรให้มากท่ีสุด 

รูปที่ ๕๐ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๒ ศึกษาดูงาน ณ Sangfor Technologies เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 


