รายงานการเข้ าร่ วมโครงการเอพีโอ
11-IN-96-GE-WSP-B
Workshop on Innovation and Competitiveness in SMEs
ระหว่ างวันที่ 6-9 กันยายน 2554
ณ กรุ งโซล ประเทศเกาหลีใต้
จัดทําโดย นายปรี ดา ยังสุขสถาพร
ผู้จดั การฝ่ ายยุทธศาสตร์ นวัตกรรม สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่ 20 กันยายน 2554
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของโครงการ
1.1 รหัสและชื่อโครงการ 11-IN-96-GE-WSP-B Workshop on Innovation and Competitiveness in
SMEs
1.2 ระยะเวลา 4 วัน
1.3 สถานที่จดั (เมือง ประเทศ) กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
1.4 ชื่อเจ้ าหน้ าที่เอพีโอประจําโครงการ Mr. Muhammad Idham
1.5 จํานวนวิทยากรบรรยาย 3 คน
1.6 จํานวนผู้เข้ าร่วมโครงการและประเทศที่เข้ าร่วมโครงการ 18 คน จาก 12 ประเทศ
ส่ วนที่ 2 สรุ ปเนือ้ หา/องค์ ความรู้ จากการเข้ าร่ วมโครงการ
(ต้องมี ความยาวเพียงพอกับเนื อ้ หาสาระองค์ ความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับ ทัง้ นี ้ เพือ่ ประโยชน์ในการ
เผยแพร่ องค์ความรู้และประสบการณ์ ให้กบั ผูส้ นใจ โดยจะนําเสนอผ่านการจัดพิ มพ์ในวารสาร APO Digest และ/
หรื อเว็บไซต์ของสถาบัน)
2.1 ที่มาหรื อวัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรื อ SMEs คือกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะ SMEs
เป็ นแหล่งจ้ างแรงงานที่สําคัญและเป็ นธุรกิจที่ทดแทนอุตสาหกรรมในรูปแบบเดิม ผู้ประกอบการ SMEs มักจะเป็ น
ผู้สร้ างสรรค์นวัตกรรมจากพื ้นฐานความคิดสร้ างสรรค์ของตนเอง ส่งผลให้ ประเทศพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับสากล ในการจะพัฒนา SMEs ในประเทศให้ เติบโต จะต้ องพัฒนาด้ านนวัตกรรมควบคู่ไปด้ วย เพราะ
ธุรกิจ SMEs ต้ องเผชิญกับสภาพการแข่งขันที่รุนแรง การจะอยู่รอดได้ ย่อมต้ องอาศัยการสร้ างนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งมีนยั ะที่มากไปกว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใหม่เพียงอย่างเดียว แต่ครอบคลุมถึงเรื่ องของการ
เพิ่ ม ประสิท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการผลิ ต ของธุ ร กิ จ เพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพในการสร้ างผลกํ า ไรและ
ความสามารถในการแข่งขัน
ทว่า อุป สรรคสํา คัญ ของ SMEs คื อ ขนาดที่ เ ล็ก การมี ท รั พ ยากรจํ า กัด และการต้ อ งเผชิ ญ กับ ความต้ อ งการที่
หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของผู้บริ โภคในยุคปั จจุบัน SMEs ที่ต้องการเติบโตจึงต้ องเรี ยนรู้ ที่จะ
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ปรับตัวและพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อก้ สวข้ ามให้ พ้นข้ อจํากัดเหล่านี ้ และสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ขึ ้นมา
ตอบสนองความต้ องการของตลาดได้ อย่างเต็มที่ เอพีโอได้ จัดโครงการนีข้ ึน้ มาเพื่อให้ ตวั แทน SMEs ในประเทศ
้ ดโอกาสได้ ศึกษาตัวอย่างความสําเร็ จของ SMEs ที่
สมาชิกได้ มาร่ วมเรี ยนรู้ และแบ่งปั นประสบการณ์ พร้ อมทังเปิ
สามารถทํ านวัตกรรมทางด้ านผลิตภัณ ฑ์ แ ละบริ การได้ อ ย่า งแข็งแกร่ งในประเทศเกาหลีใ ต้ รวมถึงการเรี ยนรู้
นโยบายการสนับสนุน SMEs ในประเทศเกาหลีใต้ ซงึ่ อาจพัฒนาไปเป็ นต้ นแบบให้ ประเทศสมาชิกได้ ประยุกต์ใช้ ใน
การกําหนดนโยบายส่งเสริมนวัตกรรมให้ แก่ SMEs ในประเทศของตน
2.2 สรุปเนื ้อหา/องค์ความรู้ที่ได้ จากการฟั งบรรยาย (จําแนกตามหัวข้ อและระบุชื่อวิทยากรบรรยาย)
1. Innovation and Competitiveness (Mr. Mah Lok bin Abdullah, Principal Consultant, RAILER
Management Service) วิทยากรได้ เล่าประวัติความเป็ นมาของการเพิ่มผลผลิตในโลก ซึง่ เริ่ มต้ นจากการประชุม
หารื อที่กรุงโรมโดยคณะกรรมการเพิ่มผลผลิตของยุโรปในปี 1959 และพัฒนาต่อมาเป็ นแนวคิดในการจัดตัง้
หน่วยงานเพิ่มผลผลิต (National Productivity Office) ในแต่ละประเทศ โดยมีหลัก 3 ประการดังนี ้
1) ในระยะยาว การปรับปรุงผลิตภาพจะช่วยเพิ่มการจ้ างงาน แม้ วา่ ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน ทังภาครั
้
ฐกับ
เอกชนจะต้ องช่วยกันลดผลกระทบในระยะสันต่
้ อภาคเศรษฐกิจของประเทศ ด้ วยการนําเสนอมาตรการเพื่อ
ประคองอัตราการว่างงานที่ไม่พงึ ประสงค์
2) ในการพัฒนามาตรการเพื่อผลิตภาพ ทังลู
้ กจ้ าง และนายจ้ างจะต้ องร่วมกันศึกษาและกําหนด
มาตรการร่วมกันตามเงื่อนไขของแต่ละองค์กร
3) ผลของการสร้ างผลิตภาพจะต้ องตอบสนองต่อเงื่อนไขทางด้ านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ เป็ นธรรม
ทังต่
้ อแรงงาน นายจ้ าง และผู้บริ โภค
PRODUCTIVITY FRAMEWORK
Better Quality of Life
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ตามแผนภาพด้ านบนจะเห็นได้ ว่า กรอบหลักการของการสร้ างผลิตภาพนัน้ มีวตั ถุประสงค์สงู สุดคือการมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ ้นและมีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่สงู ขึ ้น การจ้ างงานเพิ่มขึ ้น ส่งผลดีต่อรายได้ รวมของประเทศ ในขณะที่
สินค้ าก็มีคณ
ุ ภาพมากขึ ้นทําให้ ผ้ บู ริโภคได้ รับความพอใจมากขึ ้น
เมื่อประเทศมีการพัฒนาแนวความคิดด้ านผลิตภาพมากขึ ้นก็จะมีความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ ้น อย่างไรก็ตาม
การจะพัฒนาศักยภาพในการผลิตอย่างยัง่ ยืนจะต้ องคํานึงถึงการสร้ างมูลค่าเพิ่มด้ วย เพราะในการจัดอันดับขีด
้
ฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของสากล หรื อ Global Competitiveness Index นัน้ ได้ แบ่งขันตอนการพั
ประเทศออกเป็ น 3 ระยะ เริ่ มต้ นจากการเป็ นผู้ผลิตสินค้ าขันพื
้ ้นฐาน หรื อ Factor-driven economy ซึ่งเป็ นเพียง
ผู้ผลิตสิน ค้ าและบริ การง่า ยๆ มี มูลค่า เพิ่มตํ่ า เน้ น ปริ มาณการส่ง ออกเป็ นสํา คัญ เมื่อ พัฒนาให้ ดียิ่งขึน้ โดยใช้
หลักการสร้ างผลิตภาพก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้ มากขึ ้น กลายเป็ นประเทศที่มีเศรษฐกิจตังอยู
้ ่
บนประสิทธิภาพในการผลิต หรื อ Efficiency-driven economy ซึง่ มีมลู ค่าเพิ่มที่ดีขึ ้นแต่ก็ยงั คงเน้ นการค้ าขายที่มี
ปริ มาณสูง และมีราคาสินค้ าหรื อบริ การตํ่าอยู่ แม้ ว่าระบบเศรษฐกิจจะถูกพัฒนาไปมากขึ ้นก็ตาม แต่หากประเทศ
ดังกล่าวสามารถสร้ างสรรค์ นวัตกรรมที่ตรงตามความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างต่อเนื่ อง ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศนันก็
้ จะเปลี่ยนไปเป็ นเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้ วยนวัตกรรม หรื อ Innovation-driven economy ในที่สดุ ซึ่ง
อาจไม่จําเป็ นต้ องเป็ นผู้ทําการผลิตสินค้ าด้ วยตัวเอง แต่เป็ นผู้คิด ผู้สร้ างสรรค์แล้ วส่งออกซึ่งความคิดสร้ างสรรค์
ดังกล่าวนัน้ ไปยังประเทศที่มีประโยชน์ได้ เปรี ยบในการผลิต ทําให้ เกิดการประหยัดต่อขนาด สามารถสร้ างผลกําไร
กลับคืนมาได้ สงู สุด
ด้ วยเหตุนี ้ การสร้ างความเข้ าใจในความสัมพันธ์ ระหว่างผลิตภาพ ความคิดสร้ างสรรค์ และนวัตกรรมจึงเป็ นเรื่ อง
สําคัญที่ SMEs ควรให้ ความสนใจและเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรของตนให้ เป็ นผู้สร้ างสรรค์สิ่งใหม่มากขึ ้น และใน
ั ้ ด้ วย
ขณะเดียวกันก็สามารถมีผลิตภาพในสินค้ าหรื อบริการใหม่นนๆ
2. Policies Enhancing SME Innovation: Korean Experience (Prof.Joon-Ho LEE, Korea Small Business
Institute) ประเทศเกาหลีใต้ มีการจัดตังกฎหมายเพื
้
่อ SMEs เป็ นการเฉพาะตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1966 โดยแบ่งกลุม่ ดังนี ้
ข้ อกําหนด
จํานวน
แรงงาน

ทุนจดทะเบียน หรื อ
ยอดขาย
(หน่ วย: วอน)

ไม่เกิน 300
คน
เหมืองแร่ ก่อสร้ าง การขนส่ง
ไม่เกิน 300
คน
ร้ านค้ าปลีก โรงแรม ธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ไม่เกิน 300
คน
การผลิตเมล็ดพันธ์ การเพาะปลูก ประมง ไฟฟ้า แก๊ ส ประปา ไม่เกิน 200

ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 8
พันล้ าน
ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3
พันล้ าน
ยอดขายไม่เกิน 3 หมื่น
ล้ าน
ยอดขายไม่เกิน 2 หมื่น

สาขา
การผลิต
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การท่อ งเที่ ย ว คลัง สิ น ค้ า การสื่ อ สาร วิศ วกรรม การแพทย์
คน
ล้ าน
ภาพยนต์ ฯลฯ
ธุรกิจค้ าส่ง การผลิตขันกลาง
้
บริการ การจัดการขยะ ฯลฯ
ไม่เกิน 100 ยอดขายไม่เกิน 1 หมื่น
คน
ล้ าน
ธุรกิจ SMEs ของเกาหลีใต้ นนั ้ มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศเป็ นอย่างยิ่ง หลังจากที่ประเทศเริ่ มก้ าวเข้ าสู่
ยุคของการปฏิรูปอุตสาหกรรมในทศวรรษที่ 1960 รัฐบาลได้ มีการมุ่งเน้ นบทบาทการเติบโตของบริ ษัทขนาดใหญ่
พร้ อมกับการพัฒนา SMEs ให้ มีความเข้ มแข็งและรองรับกําลังการผลิตของบริ ษัทใหญ่ ซึง่ เท่ากับว่าในยุคแรกของ
การพัฒนาประเทศนัน้ รัฐบาลใช้ SMEs เป็ นฐานการผลิตหรื อซัพพลายเออร์ ให้ กบั บริ ษัทขนาดใหญ่ การจ้ างงาน
และการส่งออกจึงเกิดขึน้ พร้ อมกันในช่วงนี ้ พอถึงทศวรรษที่ 1970 บริ ษัทขนาดใหญ่ หันมามุ่งเน้ นการผลิตเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ ้น ทําให้ SMEs เติบโตและแข็งแรงพร้ อมกัน ครัน้ ถึงทศวรรษที่
1980 โครงการอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้ างทางเศรษฐกิจของโลก เป็ นเหตุให้ อตุ สาหกรรมของเกาหลีใต้ ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว พอถึงทศวรรษที่
1990 ก็เข้ าสู่ยคุ ของการส่งเสริ มนวัตกรรมอย่างจริ งจัง บริ ษัทเกาหลีใต้ เริ่ มเป็ นที่ร้ ู จกั ในตลาดโลก สามารถพัฒนา
แบรนด์และคุณภาพของสินค้ าได้ เทียบเคียงกับของบริ ษัทญี่ ปุ่น อย่างไรก็ตาม กลับกลายเป็ นการสร้ างช่องว่าง
ระหว่างบริ ษัทขนาดใหญ่กับ SMEs มากขึน้ รู ปแบบความสัมพันธ์ ก็เปลี่ยนแปลงไป บริ ษัทขนาดใหญ่ไม่ได้ มี
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดกับ SMEs ในประเทศอีก เพราะสามารถหาซัพพลายเออร์ ได้ จากทัว่ โลก ในทางเทคโนโลยีก็
เกิดความแตกต่างกันมาก เป็ นเหตุให้ SMEs ส่วนใหญ่ไม่อาจติดตามการพัฒนาได้ ทนั
จากสถิติปัจจุบนั SMEs ในเกาหลีใต้ มีจํานวนมากถึง 99.9% ของบริ ษัทในประเทศ (มี SMEs 3,040,169 แห่งจาก
3,046,958 บริ ษัท) เป็ นแหล่งจ้ างงานถึง 87.7% (11,467,713 คน จากการจ้ างงานทังหมด
้
13,070,424 ตําแหน่ง)
มีสดั ส่วนในการส่งออก 32%
้ ทศวรรษที่ 1960 ถึง
ยุคของการพัฒนา SMEs ของเกาหลีใต้ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 ยุค เริ่ มจาก ยุคที่หนึ่ง ตังแต่
กลางทศวรรษที่ 1970 เป็ นยุคของการรวมตัวเพื่อการส่งออก ในยุคนี ้ SMEs ยังไม่มีบทบาทมากนัก ส่วนมากเป็ น
เพียงผู้ผลิตในอุตสาหกรรมพื ้นฐานง่ายๆ เท่านัน้ โดยมีกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เป็ นผู้ขบั เคลื่อนการส่งออก ต่อมาจึง
เข้ าสู่ยคุ ของการโอบอุ้ม SMEs ในยุคที่สอง ตังแต่
้ ปลายทศวรรษที่ 1970 ถึง 1980 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริ มและ
พัฒนาอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีอย่างชัดเจน ทําให้ เกิดการกระจายตัวของ SMEs และเกิด
SMEs ใหม่ขึน้ มาเป็ นจํานวนมาก ส่วนใหญ่ เป็ นผู้ผลิตชิน้ ส่วนและส่งมอบวัตถุดิบให้ แก่บริ ษัทใหญ่ ทดแทนการ
นําเข้ าเป็ นหลัก โครงการของรัฐบาลในยุคนี ้จึงออกมาเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการจัดตัง้ SMEs อย่างเข้ มข้ นและก้ าว
กระโดด ต่อ มาจึง เป็ นยุค ที่ ส าม ซึ่ง เป็ นยุค ปั จ จุบัน เริ่ ม ตัง้ แต่ท ศวรรษที่ 1990 เป็ นต้ น มา ภายหลัง จากวิ ก ฤติ
เศรษฐกิจทัว่ เอเซียในปี 1997 รัฐบาลเกาหลีใต้ ได้ หนั มาให้ ความสนใจกับการปรับเปลี่ยนโครงการของ SMEs โดย
การส่งเสริ มให้ SMEs ปรับตัวเข้ ากับโลกาภิวฒ
ั น์ และการเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกขององค์การการค้ าโลก ด้ านนโยบาย
มีการปรับเปลี่ยนจากการปกป้อง SMEs ในประเทศเป็ นการสนับสนุนให้ เกิดการแข่งขัน และสร้ างความร่วมมือ โดย
มุ่ง เน้ น ที่ การพัฒนาความสามารถให้ พึ่ง พาตนเองได้ แ ละสามารถทํ า นวัตกรรมเป็ น ในยุคนี เ้ องที่ รัฐบาลเริ่ มที
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แนวความค◌ิ ดที่จะมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้ กบั SMEs ที่มีนวัตกรรม โดยเรี ยกว่า Inno-biz company ตังแต่
้ ปี
2001 โดยทําการประเมินความเป็ นนวัตกรรมบนพื ้นฐานที่พฒ
ั นามาจากแนวทางของ OECD ต่อมาในปี 2005
รัฐบาลได้ ออกนโยบายส่งเสริ มนวัตกรรมใน SMEs โดยการจัดทําแผนระดับชาติเพื่อเพิ่มจํานวน SMEs ที่มี
้ ่ในย่ายรอบ
นวัตกรรมเป็ น 30,000 บริษัทภายในปี 2008 ซึง่ มากกว่าร้ อยละ 60 ของ Inno-biz company นี ้จะตังอยู
กรุงโซลเป็ นหลัก โดยเป็ นบริ ษัทที่ทําการผลิตประมาณร้ อยละ 73.5 ครึ่งหนึ่งของ SMEs ที่ทํานวัตกรรมนี ้มีอายุการ
จัดตังเฉลี
้ ่ยน้ อยกว่า 10 ปี แต่อย่างไรก็ตาม SMEs กลุม่ นี ้มีสดั ส่วนการส่งออกเพียงประมาณร้ อยละ 20 เท่านัน้
3. Entrepreneurship and Innovation of SMEs: Korean Experiences (Prof. Jung-wha Han, School of
Business, Hanyang University)
การพัฒนาผู้ประกอบการเป็ นกระบวนการในการสร้ างโอกาสพัฒนาธุรกิจโดยไม่จําเป็ นต้ องคํานึงถึงข้ อจํ ากัด
ทางด้ านทรัพยากร ทักษะความเป็ นผู้ประกอบการส่งผลดีทงต่
ั ้ อบุคคลธรรมดา กลุ่ม องค์กรและสังคม คนที่จะเป็ น
ั้
องมีทงวิ
ั ้ สยั ทัศน์ ความมุ่งมัน่ ความตังใจและมี
้
แรงจูงใจที่จะส่งวิสยั ทัศน์ดงั กล่าวไปให้
ผู้ประกอบการที่ดีนนจะต้
ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็ นคู่ค้า ลูกค้ า ซัพพลายเออร์ ลูกจ้ างและสถาบันการเงิน ตัวแบบด้ านความเป็ นผู้ประกอบการของ
เกาหลีใต้ นนพั
ั ้ ฒนามาจากโมเดลของประเทศญี่ปนในช่
ุ่
วงศตวรรษที่ 20 ซึง่ มีที่มาตังแต่
้ สมัยของการปฏิรูปเมจิและ
อุดมการณ์ ร่วมสมัยในยุคนันที
้ ่ต้องการผลักดันประเทศให้ ก้าวหน้ าทันกับประเทศในตะวันตก และแม้ ว่าประเทศ
ญี่ ปุ่นจะเป็ นผู้พ่ายแพ้ สงึครามโลกครั ง้ ที่สอง แต่ก็สามารถฟื ้นตัวอย่างรวดเร็ วและพัฒนาจนกระทั่ง กลายเป็ น
ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สดุ เป็ นอันดับสองของโลก อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั ญี่ปนต้
ุ่ องเผชิญกับปั ญหาทังภายใน
้
และภายนอกประเทศอย่างมากจนสูญเสียภาพลักษณ์ของการเป็ นต้ นแบบในการพัฒนาไป
ผู้ที่มาทดแทนญี่ปนก็
ุ่ คือประเทศจีน ซึ่งมีจํานวนประชากรที่มากกว่าหลายเท่า และมีขนาดเศรษฐกิจที่ก้าวกระโดด
อย่ า งรวดเร็ ว ทัง้ ที่ ป ระเทศเริ่ ม ปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ แบบเสรี นิ ย มในปี 1978 โดยมุ่ง เน้ นที่ ก ารจ้ า งแรงงานและ
อุตสาหกรรมที่ใช้ แรงงานเข้ มข้ น ทําการผลิตเพื่อส่งออกในยุคแรกเริ่ ม จากนันจึ
้ งสร้ างเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ ้นมาเพื่อ
ดึงดูดเงินตรา เทคโนโลยี และการลงทุนจากต่างประเทศ แล้ วทําการเปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกิจไปสู่การเป็ นทุน
นิยมอย่างเข้ มข้ นในทศวรรษที่ 1990 ทําให้ เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาอย่างรวดเร็วและสามารถทําการส่งออกได้
เป็ นอันดับที่ หนึ่งของโลก ครั น้ ก้ าวเข้ าสู่ศตวรรษที่ 21 เป็ นต้ นมา รั ฐบาลจี นได้ ปรั บเปลี่ยนทิศทางการส่งเสริ ม
อุตสาหกรรมไปสู่การลงทุนทางเทคโนโลยีมากขึ ้น และเน้ นการผลิตสินค้ าเทคโนโลยีสงู มากขึน้ ส่งผลให้ ผ้ ผู ลิตมี
ความก้ าวหน้ า สามารถขายสินค้ าที่มีมลู ค่าเพิ่มสูง กลายเป็ นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สดุ เป็ นอันดับสอง
ของโลกแทนที่ญี่ปนุ่
หากมองในแง่ของนโยบายแล้ วจะพบว่า ประเทศทังสองนี
้
้พัฒนาเศรษฐกิจจากการเริ่ มต้ นโดยการทําการผลิตเพื่อ
ทดแทนการนําเข้ าก่อน จากนันจึ
้ บทําการผลิตเพื่อส่งออกเพื่อรักษาระดับการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง
เอาไว้ ในขณะเดียวกันก็ทําการเชื่ อมโยงบูรณาการแรงงานราคาถูกเข้ ากับการลงทุนจากต่างประเทศและการ
พัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศไปพร้ อมกัน เกิดการเรี ยนรู้ และก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ ว โครงสร้ างอุตสาหกรรมเกิด
การเปลี่ยนแปลงจากการผลิตในอุตสาหกรรมพื ้นฐานไปสูก่ ารผลิตในอุตสาหกรรมที่ใช้ เทคโนโลยีเข้ มข้ น คล้ ายกับที่
เกาหลีใต้ เองเปลี่ยนจากการผลิตสินค้ าและบริ การง่ายๆ ไปเน้ นการผลิตอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมปิ โตร
เคมี แล้ วจึงเปลี่ยนผ่านมาสูก่ ารมุง่ เน้ นการผลิตในอุตสาหกรรมไฮเทคและการผลิตสินค้ าไอที อนาคตก็จะมุ่งเน้ นไป
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ในอุตสาหกรรมสะอาดมากยิ่งขึน้ ในเชิงนโยบายอาจกล่าวได้ ว่าภาครัฐของเกาหลีใต้ นนั ้ บังคับใช้ นโยบายอย่าง
เข้ มงวดแต่ในขณะเดียวกันก็สร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ ปู ระกอบการมากพอเพื่อดึงดูดให้ มีการพัฒนาธุรกิจใหม่ผ่านการ
วางแผนในระยะยาวและการพัฒนากลไกตลาดที่มีประสิทธิภาพ หลายครัง้ ที่รัฐบาลเกาหลีใต้ เองใช้ นโยบายการ
จัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐมาเป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศด้ วย
ในส่ ว นของอุป นิ สัย พื น้ ฐานของคนเกาหลี นัน้ อาจกล่ า วได้ ว่ า คนเกาหลี เ ป็ นชนชาติ ที่ มุ่ง มั่น ในการประสบ
ความสําเร็ จสูง ซึ่งเป็ นผลมาจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เนื่องมาจากเกิดโศกนาฏกรรมซํ ้าๆ ในคาบสมุทร
เกาหลีหลายครัง้ อย่างต่อเนื่อง ตังแต่
้ การเข้ ามายึดครองของจักรวรรดิญี่ปนุ่ และการเกิดสงครามเกาหลีที่ยืดเยื ้อ
ยาวนาน เป็ นสาเหตุให้ โครงสร้ างและระบบชนชันเดิ
้ มถูกทําลาย ประชาชนทัว่ ไปรู้สกึ ขาดความปลอดภัยในชีวิต ใน
ระยะแรกความโดยหาความสําเร็จนี ้อาจเป็ นไปเพื่อความอยู่รอด เมื่อพัฒนามาเป็ นระยะก็กลายเป็ นแรงจูงใจให้ คน
เกาหลีแสวงหาความสําเร็ จเพื่อหาที่ยืนในบริ บทของสังคม ตามมาด้ วยการเปลี่ยนทัศนคติไปสู่การมีจิตวิญญาณ
ของการต้ องทําให้ ได้ (Can do spirit) ซึง่ เป็ นแรงขับเคลื่อนทางสังคมแรงงานที่มีอิทธิพลมากต่อความสําเร็จทาง
เศรษฐกิ จ ในเกาหลี ใ ต้ นอกจากนี ร้ ั ฐ บาลเองยั ง ส่ ง เสริ ม เรื่ อ งการเรี ย นรู้ และพั ฒ นาระบบการศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาอย่างจริงจัง ปั จจุบนั มีจํานวนประชากรไม่ถึงร้ อยละ 1 ของประเทศที่มีปัญหาการอ่านออกเขียนได้
เมื่ อ แรงงานมี คุณ ภาพสูง ขึ น้ และมี แ รงจูง ใจโหยหาความสํ า เร็ จ จึ ง กลายเป็ นแรงขับ เคลื่ น ที่ นํ า ไปสู่ก ารสร้ าง
ผู้ประกอบการใหม่จํานวนมากในประเทศ ประกอบกับการว่างเว้ นสงครามมาตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษ ทํา
ให้ เ กาหลี ใ ต้ ส ามารถขับ เคลื่ อ นทรั พ ยากรได้ อ ย่ า งเต็ม ที่ โดยได้ รั บ การสนับ สนุน จากความสัม พัน ธ์ อัน ดี จ าก
สหรัฐอเมริกาและญี่ปนุ่
โดยสหรัฐอเมริ กานัน้ เป็ นประเทศต้ นแบบของเกาหลีใต้ ในด้ านการพัฒนาความรู้ และการเป็ นแหล่งเทคโนโลยีที่
ุ ภาพสูง และการเป็ นตลาดหลักในการส่งออก ส่วนประเทศญี่ปนเป็
ุ่ นคู่แข่งขันเชิง
สําคัญ การพัฒนาบุคลากรที่มีคณ
เปรี ยบเทียบ ที่มีการลงทุนในเกาหลีใต้ สงู และเป็ นประเทศที่ทําการส่งชิ ้นส่วนและวัสดุมาทําการผลิตในเกาหลีใต้
ุ่
ไม่ได้ เป็ นตัว
การเติบโตของเศรษฐกิจจีน ทําให้ ความได้ เปรี ยบเรื่ องการผลิตสินค้ าราคาถูกหายไป และญี่ ปนเองก็
แบบให้ เกาหลีใต้ เรี ยนรู้อีกแล้ ว ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการในประเทศเองต้ องปรับตัวและเรี ยนรู้ที่จะก้ าวตามให้ ทนั กับการ
เปลี่ยนแปลงนี ้พร้ อมกับปรับปรุงเทคโนโลยีและทําการวิจยั ในระยะยาวเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันให้ ได้
ในแง่ของภาพลักษณ์ แล้ ว นับได้ ว่าเกาหลีใต้ ยงั ต้ องปรับปรุ งอีกมากเพื่อให้ สินค้ าของเกาหลีใต้ ได้ รับการยอมรับใน
ด้ านคุณภาพมากขึน้ เมื่ อเปรี ยบเทียบกับ สินค้ าที่ผลิตจากประเทศที่ มีความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีสูง กว่า ใน
ขณะเดียวกันต้ องระมัดระวังไม่ให้ ติดกับดักของการเป็ นประเทศที่อยู่ตรงกลางระหว่างการเป็ นผู้ผลิตสินค้ าราคาถูก
แต่แข่งขันสู้จีนไม่ได้ กับการเป็ นประเทศผู้ผลิตสินค้ าไฮเทคแต่ส้ ปู ระเทศตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กาไม่ได้
ในทศวรรษที่ 1990 รัฐบาลจึงได้ ออกมาตรการกระตุ้นเพื่อส่งเสริ มและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีศกั ยภาพสูงขึ ้นโดย
จัดตังตลาดหลั
้
กทรัพย์แห่งที่สองเพื่อรองรับ SMEs ไฮเทคโดยเฉพาะในทํานองเดียวกับตลาด NASDAQ ใน
สหรัฐอเมริ กา โดยเรี ยกว่า KOSDAQ ในปี 1996 ต่อมาจึงออกกฎหมายส่งเสริ มการร่ วมลงทุนในปี 1997 ซึง่ เป็ นปี ที่
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจด้ วย รัฐบาลจึงได้ ออกโครงการสนับสนุนการสร้ างธุรกิจใหม่ที่ม่งุ เน้ นอุตสาหกรรมไฮเทคตามมา
ผลก็คือในปี 2010 มีวิสาหกิจที่เกิดใหม่จากการร่วมลงทุนนี ้สูงถึง 24,645 บริ ษัท
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อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั เกาหลีใต้ ประสบปั ญหาของการเสื่อมถอยด้ านความเป็ นผู้ประกอบการ เนื่องมากจากการ
สูญเสียความเป็ นตัวแบบของญี่ปนุ่ และการลดน้ อยถอยลงของจิตวิญญาณการโหยหาความสําเร็จ ในแง่ของสังคม
เองก็ดเู หมือนจะต่อต้ านนักธุรกิจเล็กๆ ซึง่ เป็ นความเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ ้นทัว่ โลกด้ วย ขณะเดียวกันปั ญหา
แรงงานก็ทวีความรุ นแรงมากขึน้ เพราะวิกฤติด้านการเงินในสหรัฐทําให้ กระทบต่อการส่งออกและสถานะความ
มัน่ คงของบริ ษัทในเกาหลีใต้ ในแง่ของบุคลากรก็เกิดกระแสของการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ผ้ นู ้ อยเริ่ มต่อต้ านคําสัง่
ของผู้บงั คับบัญชาที่อาวุโสมากกว่า ซึ่งเป๋ นการท้ าทายระบบความเชื่อแบบขงจื ้ออย่างมาก สืบเนื่องมาจากกระแส
โลกาภิวฒ
ั น์ด้วยที่ทําให้ แรงงานต้ องการความเท่าเทียม จึงนับเป็ นประเด็นที่ท้าทายต่อสภาวะความเป็ นประเทศ
ผู้ประกอบการของเกาหลีใต้ ในอนาคตเป็ นอย่างยิ่ง
2.3 สรุปเนื ้อหา/องค์ความรู้ที่ได้ จากการศึกษาดูงานแต่ละแห่ง (ถ้ ามี) พร้ อมแนบภาพประกอบ
Lutronic เป็ นผู้นําระดับโลกในระบบการแพทย์เพื่อความงาม ผลิตภัณฑ์ของ
Lutronic สะท้ อนให้ เห็นถึงการพิสจู น์ความสามารถหลักของบริษัท ผ่าน
ความเป็ นเลิศในการผลิตสินค้ าที่โดดเด่น ใช้ งานง่าย และมีความหลากหลาย
ตาม
ระบบเลเซอร์ ที่ใช้ สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้ป่วยและแพทย์ทวั่ โลก
ประวัติความเป็ นมานัน้ Lutronic คอร์ ปอเรชัน่ ก่อตังขึ
้ ้นในปี 1997 โดยกลุม่
นักวิทยาศาสตร์ ที่ประสบความสําเร็จในวิชาชีพและชุมชนการแพทย์ โดย
กําหนดภารกิจคือการผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพสูง ซึง่ หมายถึงการผลิตอุปกรณ์
เลเซอร์ ทางการแพทย์ที่ราคาไม่แพงเพื่อส่งออกไปยังตลาดในตลาด
้ า
ต่างประเทศ ปั จจุบนั นี ้ Lutronic ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นผู้นําระดับโลกชันนํ
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และเป็ นผู้ริเริ่ มการพัฒนาและการผลิตอุปกรณ์เลเซอร์ ทางการแพทย์สําหรับผู้เชี่ยวชาญด้ านความงามทัว่ โลก
สํานักงานใหญ่ของ Lutronic ตังอยู
้ ใ่ นกรุงโซล เกาหลีใต้ Lutronic เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมี
สาขาหรื อ distributorships อนุญาตในกว่า 50 ประเทศ ร้ อยละยี่สบิ ของรายได้ บริษัทนํากลับไปลงทุนในเทคโนโลยี
ใหม่ โดยมีพนักงานประมาณหนึง่ ในสามทําหน้ าที่มงุ่ เน้ นการวิจยั และพัฒนาเพื่อให้ แน่ใจว่าแต่ละระบบเลเซอร์ มี
นวัตกรรมการใช้ งานง่าย มีความสามารถที่หลากหลาย และมีความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีที่ค้ มุ ค่าเป็ นพิเศษ
บริ ษทั ได้ทาํ การพัฒนาเทคโนโลยีข้ นั สูงซึ่ งจะสร้างมูลค่าพิเศษในตลาดความงามผ่านผลงานที่หลากหลายในระบบ
เลเซอร์ การเพิ่มศัพยภาพ
ด้านการวิจยั และพัฒนา
โดยเป็ นผูถ้ ือครอง
สิ ทธิบตั รการประดิษฐ์
มากกว่า 35 สิ ทธิบตั ร ใน
ด้ านนวัตกรรมนัน้ บริษัท
มุง่ มัน่ ที่จะพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อให้ ได้
ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ ้น สร้ าง
ความไว้ วางใจพร้ อมความรับผิดชอบผ่านความสําเร็จของลูกค้ า ในขณะเดียวกันก็ทําการวิจยั เพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ทาง
คลินิกตามที่ลกู ค้ าต้ องการด้ วย
2. MH Logistics บริษัทก่อตังขึ
้ ้นในปี 1995 โดยความร่วมมือของ 17 สํานักพิมพ์ เพื่อทําธุรกิจครอบคลุมการ
ให้ บริการโลจิสติกแก่พบั ลิชชิ่ง การจัดเก็บข้ อมูลการจัดส่งสินค้ าคืน และการจัดการรี ไซเคิล ปั จจุบนั มีลกู ค้ า 207
ราย สามารถจัดเก็บหนังสือในคลังได้ ถงึ 30,000,000 เล่ม และมีความสามารถทําการขนส่งหนังสือ 210,000 เล่ม
ในแต่ละวันไปยังร้ านหนังสือ 1,506 ร้ านหากเป็ นร้ านในเขตกรุงโซล อิซาน และปาจู บริษัทสามารถทําการจัดส่งได้
ภายในวันที่รับคําสัง่ (same day delivery) จุดแข็งของบริษัทอยูท่ ี่
1) OMS (ระบบการจัดการสัง่ ซื ้อ) บริษัทสามารถรู้และยืนยันคําสัง่ ในการส่งมอบ ส่งสินค้ าคงคลัง โดยมี
สถานะแบบเรี ยลไทม์
2) MIS (การจัดการระบบสารสนเทศ) บริษัทสามารถให้ ข้อมูลการจัดการผ่านระบบการจัดกการสถิติและ
สารสนเทศ
3) ความสามารถในการตรวจสอบ บริษัทสามารถป้องกันข้ อผิดพลาด ผ่านการตรวจสอบ 100% ด้ วยการ
สแกนบาร์ โค้ ด และระบบ WMS (Waerhouse Management System)
4) ความสามารถในการจัดการกับความหลากหลายของรายการ บริษัทมีความสามารถในการจัดการกับ
คําสัง่ ซื ้อสินค้ าแม้ เป็ นเพียงปริ มาณเล็กน้ อย (5 เล่ม) และในแต่ละเดือนสามารถจัดการกับคําสัง่ ซื ้อสินค้ าได้ ถงึ
150,000 คําสัง่
5) ความสามารถในการจัดการหนังสือที่สง่ คืน บริษัทจัดการกับรายการยกเลิกคําสัง่ ซื ้อ 1,800 รายการใน
แต่ละเดือน และจัดการกับรายการคืนหนังสือ เฉลี่ย 450,000 รายการต่อเดือน
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ตัวอย่างนวัตกรรมที่น่าสนใจในบริษัทก็คือ ระบบการ
จัดการ ZONE โดยจะทําการจัดเก็บหนังสือ
ตามลําดับความต้ องการ เพื่อให้ การเข้ าถึงง่ายยิ่งขึ ้น
เมื่อได้ รับคําสัง่ ซื ้อพนักงานสามารถทําการ
เคลื่อนย้ ายหนังสือที่มีความต้ องการสูงในชันตํ
้ ่ากว่าได้ อย่างรวดเร็ว ผลที่ตามมาค◌ื อ บริษัทสามารจัดส่งสินค้ าได้
เร็วขึ ้น พนักงานมีภาระด้ านแรงงานลดลง และระยะเวลาการทํางานล่วงเวลาลดลง
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ท้าทายบริษัทก็คือ การที่อตุ สาหกรรมสิง่ พิมพ์เผชิญกับการเสื่อมถอยเนื่องมาจากการเติบโตของ
e-book ทําให้ บริษัทต้ องการที่จะปรับตัวโดยการอาศัยจุดแข็งที่บริษัทมี และพื ้นฐานการทําธุรกิจของบริษัทซึง่ อยูท่ ี่
การจัดการคลังสินค้ า และการทําโลจิสติกส์ ในอนาคตจึงคาดว่าบริษัทจะเข้ าสูก่ ารเป็ นผู้ให้ บริการจัดเก็บ รับฝาก
และขนส่งสินค้ าประเภทอื่นที่ไม่ใช่หนังสือเพิ่มมากขึ ้นด้ วย
2.4 สรุปเนื ้อหา/องค์ความรู้ที่ได้ จากการเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Discussion)
ความต้ องการของการพัฒนานวัตกรรม มีประเด็นดังนี ้
 ความเข้ าใจในข้ อเท็จจริ งเชิงสังคม
 ความสําคัญของการวิจย
ั และพัฒนา
 การสร้ างเครื อข่าย
 การใช้ การลงทุนโดยตรง และการพัฒนากลไกการร่ วมลงทุน
 ความสําคัญของการสนับสนุนโดยรัฐบาลในการพัฒนานวัตกรรม
 การพัฒนาสถาบัน กฎหมาย และกฎระเบียบเพื่อนวัตกรรม
 การเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม
 การพัฒนาความเป็ นผู้ประกอบการ
สิง่ ที่เราได้ เรี ยนรู้ในเชิงโครงสร้ างคือ
 เศรษฐกิจ
o การส่งเสริม SMEs เพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจ
o การเพิ่มประสิทธิผลของนโยบายรัฐบาลและการพัฒนาเครื่ องมือเชิงนโยบาย อาทิ แผนแม่บท
แห่งชาติสําหรับ SMEs และนวัตกรรม
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o รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าสูง (เช่นกรณีของ Lutronic) และการทํางานร่วมกันเป็ นเครื อข่าย
(กรณีของ MH Logistics)
o การมีแบบจําลองทางธุรกิจที่ดี (ตัวอย่างของ SMEs ในประเทศเกาหลีใต้ )
o การลงทุนสูงใน R & D ทําให้ เกิดนวัตกรรมที่มีมลู ค่าสูง ตัวอย่างของ Lutronic เป็ นการใช้ เวลา 13 ปี
กับการพัฒนา 22 ผลิตภัณฑ์ โดยที่เริ่มต้ นธุรกิจจากเพียง 1 ผลิตภัณฑ์ เท่านัน้ กรณีของ MH
Logistic นัน้ เป็ นการก่อตังขึ
้ ้นร่วมกันโดย 17 สํานักพิมพ์ ภายใต้ กรอบการทํางานร่วมกันเพื่อเริ่ มต้ น
ธุรกิจใหม่
o บริษัทที่ทํานวัตกรรมสูงทังสองบริ
้
ษัทไม่มีฝ่ายการตลาด แต่ซีอีโอเป็ นผู้ทําตลาดการขายและสร้ าง
เครื อข่ายด้ วยตัวเอง
ธุรกิจ
o ด้ วยการทํานวัตกรรม Lutronic เพิ่มการส่งออกและยอดขาย ส่วน MH Logistics ค่าใช้ จ่ายอย่างมี
นัยสําคัญ
o การมีแรงจูงใจที่ดีให้ กบั พนักงานผ่านการมอบตําแหน่ง "Meister" ในระดับที่แตกต่าง (Lutronic) การ
ทําบริ ษัทให้ เป็ นครอบครัว (MH Logistics) การสร้ างวัฒนธรรมให้ พนักงานรักลูกค้ าไม่ใช่รักบริ ษัท
o การให้ ความสําคัญกับสุขภาพของพนักงานที่ดี (MH Logistics)
สภาพแวดล้ อม
o MH Logistics มีการรี ไซเคิลสําหรับหนังสือที่ไม่ได้ ใช้ ลดช่องว่างในสายการผลิต สถานที่ทํางาน
เรี ยบร้ อยและทําความสะอาด มีระบบการระบายอากาศที่ดีเยี่ยม พนักงานมีการใช้ งานเครื่ องจักร
และพัฒนาเครื่ องมือด้ วยตนเองเพื่ออํานวยความสะดวกการทํางาน มี "แฮปปี เ้ ฮ้ าส์"
o Lutronic มี "ห้ องนวัตกรรม" และวัฒนธรรมการทํางานแบบสนุกสนาน
ระบบบริการสาธารณะ
o การจัดส่งสินค้ า OMS (ระบบการจัดการสัง่ ซื ้อ), MIS, บาร์ โค้ ด, ผู้จดั จําหน่ายเครื อข่ายทัว่ โลก
o ระบบการเปรี ยบเทียบฝี มือพนักงานผ่านการสมัครรับรางวัล (Lutronic)

ส่ วนที่ 3 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ
3.1 ประโยชน์ต่อตนเอง ได้ เรี ยนรู้ ความเป็ นมาในการพัฒนา SMEs ของประเทศเกาหลีใต้ และที่สําคัญ
คือได้ ทําความเข้ าใจเบื ้องต้ นกับความเป็ นเกาหลี ที่พฒ
ั นาเศรษฐกิจขึ ้นมาจากจิตวิญญาณของการ
สร้ างชาติโดยแท้ และสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ขึ ้นมาจากการไม่มีอะไรเลย นับเป็ นบทเรี ยนด้ านเศรษฐกิจที่
น่าสนใจอย่างมาก
3.2 ประโยชน์ ต่อ หน่ ว ยงานต้ น สัง กัด ในเชิ ง การจัด การนวัต กรรม และการพัฒ นากลไกการให้ ก าร
สนับสนุนนวัตกรรมแก่ภาคเอกชนนัน้ ของประเทศไทยเองก็ไม่น้อยหน้ าใคร ไม่ว่ากับทังมาเลเซี
้
ย
สิงคโปร์ หรื อแม้ แต่เกาหลีใต้ เอง สิ่งที่เราขาดคือการบังคับใช้ นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ได้
เรี ยนรู้คือ การให้ รางวัลแก่บริ ษัทในด้ านการบริ หารนวัตกรรมนัน้ พอดีเป็ นสิ่งที่หน่วยงานต้ นสังกัดให้
ความสนใจอยู่ และน่าที่จะปรับใช้ ในงานได้ ไม่มากก็น้อย
3.3 ประโยชน์ต่อสายงานหรื อวงการในหัวข้ อนันๆ
้ ในแง่ของผลิตภาพ คุณภาพ และนวัตกรรม อาจไม่มี
จุดเด่นมากนักสําหรับโครงการนี ้ อย่างไรก็ตาม การเรี ยนรู้ นอกห้ องเรี ยนเป็ นประสบการณ์ ที่ดี และ
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สร้ างความเข้ าใจได้ ดีมากกว่า บริ ษัทที่ไปศึกษาดูงานมีความน่าสนใจแต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับบริ ษัท
นวัตกรรมของไทยที่โดดเด่นแล้ วก็ไม่แตกต่างกันมากนัก หลายอย่างของไทยมีความได◌้เปรี ยบและ
ดีกว่า
3.4 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ ดําเนินการภายใน 1 เดือนหลังเข้ าร่วมโครงการ
3.4.1 กิจกรรม เช่น การฝึ กอบรมภายในหน่วยงาน การบรรยายในทีมงาน บทความที่ลง
newsletter เป็ นต้ น บทสรุปเนื ้อหาที่ได้ จากการเข้ าร่ วมโครงการจะนําไปถ่ายทอดผ่าน
กิ จ กรรม KM ของหน่ ว ยงาน โดยเฉพาะที ม งาน TIM
(Total
Innovation
Management) และย่อส่วนลงมาเพื่อลงวารสารข่าวในขนาดที่สนลง
ั้
3.4.2 สรุปรายละเอียดกิจกรรม พร้ อมภาพถ่าย และใบลงชื่อผู้ร่วมกิจกรรม
3.5 กิจกรรมการขยายผลที่จะดําเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข้ าร่วมโครงการ
3.5.1 แผนงานกิจกรรมที่จะดําเนินการ
3.5.2 ส่งเอกสารสรุปกิจกรรมดังข้ อ 3.4.2 เมื่อเสร็จสิ ้นกิจกรรมให้ สว่ นวิเทศสัมพันธ์
ส่ วนที่ 4 เอกสารแนบ
4.1 กําหนดการฉบับล่าสุด (Program)
4.2 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials)
4.3 ประวัติโดยสังเขปของวิทยากรบรรยาย (CV)
4.4 รายงานก่อนการเดินทาง (Country Paper-Thailand)
4.5 เอกสารนําเสนอผลงานหลังจากเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Presentation)
_______________________________________

หมายเหตุ

1. ตัวอักษรและขนาดของตัวอักษรที่ใช้ คือ Cordia New 14 pt.
2. รายงานการเข้ า ร่ ว มโครงการเอพี โ อ ต้ อ งจัด ทํ า เป็ นรายบุค คล และมี กํ า หนดจัด ส่ง ภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน หลังจากเดินทางกลับจากการเข้ าร่วมโครงการ
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