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บทคัดย�อ 
   เอสซีจี เป	นองคกรเอกชนท่ีขับเคลื่อนธุรกิจและวางกลยุทธองคกรตามแนวทางการพัฒนา
อย$างยั่งยืนมาโดยตลอด ผ$านการสร(างความสมดุลในท้ังด(านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล(อม อันเป	นความท(า
ทายของประเทศและของโลก เพ่ือให(สอดคล(องตามเป/าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในยุทธศาสตรชาติ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติของไทย เอสซีจีมีการปรับตัวและคิดกลยุทธใหม$ๆในเรื่องโมเดลธุรกิจ 
นวัตกรรมท่ีกําลังส$งผลกระทบต$อตลาด เทคโนโลยี การพัฒนาท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงโลกนี้อย$างรวดเร็ว เพ่ือให(
บรรลุเป/าหมายมุ$งสู$ความเป	นองคกรธุรกิจชั้นนําด(านนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย$างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน 
  อย$างไรก็ตาม ถึงแม(เอสซีจีจะเป	นองคกรผู(นําด(านการพัฒนาอย$างยั่งยืน แต$ก็ยังคงต(องเผชิญ
กับความท(าทายใหม$ๆเข(ามาตลอดเวลา ส$งผลให(เอสซีจีต(องปรับกลยุทธการดําเนินงานเพ่ือให(เกิดประสิทธิผล
มากข้ึนอย$างสมํ่าเสมอ การศึกษาฉบับนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) วิเคราะหสภาวะแวดล(อม ท่ีมีผลกระทบต$อ
การดําเนินการด(านการพัฒนาอย$างยั่งยืนของเอสซีจี ท้ังป<จจัยภายนอก โอกาสและภัยคุกคาม และป<จจัย
ภายในของจุดอ$อน จุดแข็ง โดยการวิเคราะห SWOT  2) เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธเพ่ือการพัฒนาอย$างยั่งยืน ซ่ึง
ครอบคลุมท้ังด(านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล(อมของเอสซีจี ระยะเวลา 5 ปC (2563-2567) โดยการใช( 
TOWS Matrix  3) เพ่ือให(ข(อเสนอแนะเชิงกลยุทธเพ่ือการพัฒนาอย$างยั่งยืน ในระยะเวลา 5 ปC (2563-2567) 
สําหรับเอสซีจี  ท้ังนี้ จากการศึกษาได(วิเคราะหตําแหน$งทางยุทธศาสตรของเอสซีจี พบว$าอยู$ในสถานภาพของ 
Stars (เอ้ือและแข็ง)  ท่ีต(องมุ$งเน(นการใช(กลยุทธในเชิงรุก (Aggressive) ใช(จุดแข็งเกาะกุมโอกาสท่ีเกิดข้ึน 
พัฒนาต$อยอดให(องคกรมีความเข(มแข็งอย$างต$อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาวมากข้ึน ซ่ึงจากผลการศึกษา ได(แผน
กลยุทธเพ่ือสร(างการพัฒนาและเติบโตขององคกรท้ังสิ้น 4 ยุทธศาสตร ในระยะ 5 ปC โดยมี 9 กลยุทธ 24 
แผนงาน  โดยมียุทธศาสตรท่ี 1 สร(างความเติบโตอย$างยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจขององคกรด(วยนวัตกรรม 
ประกอบด(วย 2 กลยุทธ 8 แผนงาน ยุทธศาสตรท่ี 2 สร(างคุณภาพของบุคลากรและระบบงานให(เกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน ประกอบด(วย 3 กลยุทธ 6 แผนงาน ยุทธศาสตรท่ี 3 สร(างความเป	นผู(นํา
ด(านการพัฒนาอย$างยั่งยืนของธุรกิจตามเป/าหมาย SDGs ประกอบด(วย 2 กลยุทธ 5 แผนงาน  ยุทธศาสตรท่ี 4 
สร(างภาพลักษณขององคกรให(เป	นท่ียอมรับของกลุ$มเป/าหมาย ประกอบด(วย 2 กลยุทธ 5 แผนงาน ภายใต(การ
ดําเนินแผนกลยุทธและเชื่อมโยงไปยังแผนงานหรือโครงการท่ีเก่ียวข(องนั้น ต(องอาศัยการขับเคลื่อนและนํา
ยุทธศาสตรไปใช(เพ่ือสร(างการพัฒนาอย$างยั่งยืนขององคกรอย$างจริงจัง โดยเฉพาะอย$างยิ่งในระดับของ
ผู(บริหาร ผู(ศึกษาจึงมีข(อเสนอแนะ เพ่ือการนํายุทธศาสตรไปใช(ให(เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ได(แก$ 1) การมี
มุมมองท่ีกว(างไกลและรอบด(านของผู(บริหาร  2) การรู(จักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
อย$างทันท$วงที รวมถึงการให(ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 3) การวางแผน 
Roadmap รับมือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย$างชัดเจน  4) ให(ความสําคัญกับการพัฒนาคนอย$าง
ต$อเนื่อง   เพ่ือทําให(เกิดการ ทรานฟอรมองคกรได(อย$างรวดเร็ว และ 5) การดําเนินธุรกิจท่ีต(องคํานึงถึงความ
รับผิดชอบ โปร$งใส และเป	นธรรม เพ่ือสร(างการยอมรับและความยั่งยืนในระยะยาว 
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คํานํา 
   แผนกลยุทธการพัฒนาอย$างยั่งยืนเอสซีจี ระยะเวลา 5 ปC (2563-2567) ท่ีนําเสนอในเอกสาร
วิชาการฉบับนี้ เป	นการตรวจสอบและการวิเคราะหสภาวะแวดล(อมทางยุทธศาสตร โดยวิเคราะห
สภาพแวดล(อมทางยุทธศาสตรท้ังภายในและภายนอก และวิเคราะหตําแหน$งยุทธศาสตร เพ่ือกําหนดเป/าหมาย
ทางยุทธศาสตร และกลยุทธในการดําเนินการ รวมถึงมาตรการหรือป<จจัยท่ีเก่ียวข(องกับกลยุทธองคกรเพ่ือการ
พัฒนาอย$างยั่งยืน โดยแผนปฏิบัติการดังกล$าวจะสอดคล(องต$อเป/าประสงคใหญ$ขององคกร และ ตอบสนองต$อ
ยุทธศาสตรของชาติ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติของไทย  
  การจัดทําเอกสารประกอบการศึกษาฉบับนี้ ได(รับคําแนะนําและข(อเสนอแนะจากคณาจารย 
และอาจารยท่ีปรึกษาประจําหลักสูตรนักยุทธศาสตร ทําให(เอกสารฉบับนี้ได(รับการตรวจสอบให(มีความสมบูรณ
และถูกต(องตามหลักวิชาการ 
  สุดท(ายนี้ ในฐานะผู(จัดทํา ขอขอบพระคุณคณาจารย อาจารยท่ีปรึกษา และผู(ทรงคุณวุฒิทุก
ท$าน และหวังเป	นอย$างยิ่งว$าเอกสารประกอบการศึกษาฉบับนี้ จะนําไปสู$การปฏิบัติซ่ึงจะเกิดประโยชนต$อการ
ดําเนินงานของเอสซีจี ให(เป	นองคกรท่ีมีความเป	นผู(นําและเป	นต(นแบบด(านการพัฒนาอย$างยั่งยืนของประเทศ
และในระดับโลกต$อไป รวมท้ังเป	นประโยชนต$อผู(เก่ียวข(องท่ีให(ความสนใจไม$มากก็น(อย 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป<นมาและความสําคัญของป>ญหา 
  การเปลี่ ยนแปลงกระแสการพัฒนาความเจริญของโลก หรือกระแสโลกาภิวัตน 
(Globalization) นํามาซ่ึงความเจริญก(าวหน(าทางเทคโนโลยีและกลไกการตลาดท่ีก$อให(เกิดการเติบโตขนาด
ใหญ$ การผลิตในเชิงอุตสาหกรรม และการบริโภคท่ีเกินความจําเป	น จนกระท่ังเป	นผลเสียต$อสิ่งแวดล(อม ชีวิต
มนุษย สัตว และพืชพรรณธรรมชาติ โดยไม$คํานึงถึงข(อจํากัดด(านกายภาพ ศักยภาพในการผลิต ความสามารถ
ท่ีจะรองรับการบริโภคและการใช(ประโยชนจากทุนด้ังเดิม แนวคิดของการพัฒนาอย$างยั่งยืนจึงเริ่มเข(ามามี
บทบาทในการพัฒนาสังคมโลกนับต้ังแต$ปCพ.ศ. 2515 เริ่มต้ังแต$สหประชาชาติ ได(จัดให(มีการประชุมสุดยอดว$า
ด(วยสิ่งแวดล(อมของมนุษย (Human Environment) ณ กรุงสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน ซ่ึงเรียกร(องให(ท่ัวโลก
คํานึงถึงการใช(ทรัพยากรท่ีมีอยู$อย$างจํากัดอย$างมีประสิทธิภาพ และในปCพ.ศ. 2526 สหประชาชาติได(จัดต้ัง
สมัชชาโลกว$าด(วยสิ่งแวดล(อมและการพัฒนา(World Commission on Environment and Development) 
ได(เรียกร(องให(ชาวโลกเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวิต ให(ปลอดภัยจากสิ่งแวดล(อม และสอดคล(องกับข(อจํากัด
ของธรรมชาติ รวมท้ังได(เสนอว$ามนุษยชาติสามารถท่ีจะทําให(เกิด "การพัฒนาอย$างยั่งยืน" ข้ึนมาได(   
  การพัฒนาอย$างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีตอบสนองความต(องการในป<จจุบันโดยไม$ทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสร(างความลําบากใจให(กับประชาชนในอนาคต มีลักษณะเป	นการพัฒนาท่ีบูรณาการ 
(Integrated) คือทําให(เป	นองครวม (Holistic) โดยองคประกอบท้ังหลายต(องทํางานประสานกันครบองคอย$าง
มีดุลยภาพ (Balanced)  (UN: Commission on Environment and Development) 
  การพัฒนาอย$างยั่งยืนได(รับความสําคัญมากยิ่งข้ึน เม่ือสหประชาชาติจัดให(มีการประชุมว$า
ด(วยสิ่งแวดล(อมและการพัฒนา (Un Conference on Environment and Development: UNCED) หรือ
การประชุม Earth Summit ท่ีกรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล เม่ือปC พ.ศ.2535 ซ่ึงผลการประชุมนี้ผู(แทน
ของ 178 ประเทศรวมท้ังประเทศไทยได(ร$วมลงนามรับรองแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ซ่ึงถือเป	นแผน
แม$บทของโลกท่ีประเทศสมาชิกต(องตระหนักถึงป<ญหาสิ่งแวดล(อม และเห็นความสําคัญท่ีจะร$วมกันพิทักษ
สิ่งแวดล(อม เพ่ือสร(างการพัฒนาท่ียั่งยืนให(เกิดข้ึนในโลก 
  จากแผนปฏิบัติการ 21 ประเทศไทยนําเรื่องการพัฒนาอย$างยั่งยืน มาร$วมดําเนินการด(วย 
โดยสาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติของไทย ในช$วงสองทศวรรษหลัง ได(ให(ความสําคัญ
เก่ียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืนอย$างเห็นได(ชัด โดยมีการกําหนดกรอบเป/าหมายสอดคล(องกับแนวคิดของการพัฒนา
อย$างยั่งยืนท่ีชัดเจน อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติฉบับท่ี10  นอกจากจะมุ$งเน(น "คน" เป	น
ศูนยกลางการพัฒนา เน(นเศรษฐกิจพอเพียง เน(นชุมชนเข(มแข็งและอ่ืนๆแล(ว ยังเน(นด(านการพัฒนาท่ียั่งยืนอีก
ด(วย เป/าหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติฉบับท่ี11 มุ$งเน(นความอยู$เย็นเป	นสุขและความสงบสุข
ของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง สัดส$วนผู(อยู$ใต(เส(นความยากจนลดลง สถาบันทางสังคมมี
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ความเข(มแข็งมากข้ึน เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ การให(ความสําคัญกับการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข$งขันของประเทศ คุณภาพสิ่งแวดล(อมอยู$ในเกณฑมาตรฐาน การลดการปล$อย
ก�าซเรือนกระจก รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม(เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เป	นต(น และเป/าหมายในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติฉบับท่ี12 มุ$งเน(นการลดความเหลื่อมล้ําด(านรายได(และความยากจน ระบบ
เศรษฐกิจมีความเข(มแข็งและแข$งขันได( ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล(อม สามารถสนับสนุนการเติบโต
ท่ีเป	นมิตรกับสิ่งแวดล(อม การมีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา เป	นต(น 
  สําหรับแนวคิดการพัฒนาอย$างยั่งยืนในยุทธศาสตรชาติ 20 ปCของไทย ท่ีผ$านมาประเทศไทย
ไม$ได(มีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เป/าหมายและยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาว ทําให(ขาดความ
ต$อเนื่องของการดําเนินนโยบายสําคัญและขาดบูรณาการ ท้ังในระดับนโยบาย และการนําไปสู$การปฏิบัติ ถือ
เป	นการสูญเสียโอกาส และสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป	นการปฏิรูประบบการบริหารราชการ
แผ$นดินของประเทศไทยให(มีเป/าหมายการพัฒนาอย$างยั่งยืนในระยะยาว และเพ่ือเป	นการกําหนดให(ฝ�าย
บริหารมีความรับผิดชอบ ท่ีจะต(องขับเคลื่อนประเทศไปสู$เป/าหมาย ให(เป	นท่ียอมรับร$วมกันและเป	นเอกภาพ 
ประเทศไทยจําเป	นจะต(องมี “ยุทธศาสตรชาติ” ท่ีต(องปฏิรูป และปรับเปลี่ยนอย$างเป	นระบบขนานใหญ$ เพ่ือให(
โครงสร(างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เหมาะสมกับภูมิทัศนใหม$ของโลก ยืดหยุ$นปรับตัวได(เร็ว 
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม$ได( และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบท
โลกมาสร(างประโยชนสุขให(กับคนในชาติได( โดยวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติ คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป	นประเทศพัฒนาแล(ว ด(วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยด(าน “ความ
ยั่งยืน” ในยุทธศาสตรชาตินั้น หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร(างความเจริญ รายได( และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให(เพ่ิมข้ึนอย$างต$อเนื่อง ซ่ึงเป	นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู$บนหลักการใช( การรักษา และการ
ฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย$างยั่งยืน ไม$ใช(ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม$สร(างมลภาวะต$อสิ่งแวดล(อม จน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน การผลิตและการบริโภคเป	นมิตรกับสิ่งแวดล(อม 
และสอดคล(องกับเป/าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึนและสิ่งแวดล(อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต$อ
สังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนส$วนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ$งประโยชนส$วนรวมอย$างยั่งยืน 
และให(ความสําคัญกับการมีส$วนร$วมของประชาชน และทุกภาคส$วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาในระดับอย$างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน  
  ขณะเดียวกันบทบาทขององคกรธุรกิจเอกชนของไทย ได(มีการนําแนวทางเรื่องการพัฒนา
อย$างยั่งยืน มาใช(เป	นแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจอย$างแพร$หลายมากข้ึน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมต$างๆ 
ท่ีต(องเผชิญกับความท(าทายมากข้ึนในการดําเนินธุรกิจท่ีมีส$วนเก่ียวข(องโดยตรงกับการใช(ทรัพยากรธรรมชาติ 
เพ่ือนํามาแปรรูปผลิตเป	นสินค(าและบริการ รวมท้ังยังสร(างผลกระทบไม$มากก็น(อยต$อสิ่งแวดล(อมในแง$มุมต$างๆ 
จึงต(องคํานึงถึงความรับผิดชอบต$อสังคมและสิ่งแวดล(อมควบคู$กับธุรกิจอยู$เสมอ แม(จะต(องเผชิญกับความผัน
แปรของป<จจัยต$างๆ ท้ังสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สงครามการค(า ต(นทุนพลังงาน ฯลฯ และด(วย
เป/าหมายการพัฒนาอย$างยั่งยืน 2030 ของสหประชาชาติ และเป/าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในยุทธศาสตรชาติ 
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20 ปCของไทย  ภาคเอกชนจึงต(องปรับตัวและคิดกลยุทธทบทวนเรื่องโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมท่ีไม$เคยเกิดข้ึนมา
ก$อนท่ีกําลังส$งผลกระทบต$อตลาด เทคโนโลยี สถิติประชากร การพัฒนาและคุณค$าท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไป
อย$างรวดเร็ว  
  เอสซีจี (SCG) เป	นองคกรเอกชนท่ีขับเคลื่อนธุรกิจและวางกลยุทธตามแนวทางการพัฒนา
อย$างยั่งยืนมาโดยตลอด เอสซีจีร$วมเป	นสมาชิก UN Global Compact หรือข(อตกลงโลกแห$งสหประชาชาติ 
(UN Global Compact: UNGC) ต้ังแต$ปC 2555 เพ่ือแสดงถึงความมุ$งม่ันในการดําเนินการตามหลักปฏิบัติ
สากล ซ่ึงมีความสอดคล(องกับการดําเนินงาน ท่ียึดถือปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ และได(ชื่อว$าเป	นบรรษัทพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบในสังคมโลก ผ$านการสร(างความสมดุลในท้ังสามด(าน 
คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล(อม อันเป	นความท(าทายของประเทศ ของภูมิภาค และของโลก  รวมท้ัง
เพ่ือให(เอสซีจียังคงรักษาการเป	นสมาชิกในการประเมินความยั่งยืนของ Dow Jones Sustainability Indices 
ได(อย$างต$อเนื่องในอนาคต 
  อย$างไรก็ตาม กลยุทธของเอสซีจีเพ่ือสร(างการพัฒนาอย$างยั่งยืนในอนาคต ยังคงต(องเผชิญ
ความท(าทายหลากหลายด(าน ในการบรรลุเป/าหมายท่ีจะก(าวสู$ความเป	นองคกรด(านการพัฒนาอย$างยั่งยืน
อันดับ1 ของโลกในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก$อสร(าง ส$งผลให(เอสซีจีต(องปรับโครงสร(างการบริหารงานเพ่ือความ
ยั่งยืน เพ่ือให(เกิดประสิทธิผลมากข้ึน รวมท้ังผนวกแผนงานด(านการพัฒนาอย$างยั่งยืน เข(าเป	นส$วนสําคัญของ
แผนงานการดําเนินธุรกิจในระยะยาว  และเป	นส$วนสําคัญในการช$วยสร(างความเปลี่ยนแปลงเพ่ือรับมือกับ
สภาวะต$างๆ ท่ีท่ัวโลกกําลังเผชิญ โดยสร(างความสมดุลท้ังเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล(อม ท่ีมีส$วนช$วยให(
ประเทศบรรลุเป/าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก (SDGs) ต$อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค�ของการศึกษา 
       1. เพ่ือวิเคราะหสภาวะแวดล(อม ท่ีมีผลกระทบต$อการดําเนินการด(านการพัฒนาอย$างยั่งยืนของเอสซีจี 
ท้ังป<จจัยภายนอก โอกาสและภัยคุกคาม และป<จจัยภายในของจุดอ$อน จุดแข็ง โดยการวิเคราะห SWOT 
       2. เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธเพ่ือการพัฒนาอย$างยั่งยืน ซ่ึงครอบคลุมท้ังด(านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล(อม
ของเอสซีจี ระยะเวลา 5 ปC (2563-2567) โดยการใช( TOWS Matrix 
       3. เพ่ือให(ข(อเสนอแนะเชิงกลยุทธเพ่ือการพัฒนาอย$างยั่งยืน  ในระยะเวลา 5 ปC (2563-2567) สําหรับ
เอสซีจี 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
        1. ขอบเขตด(านเนื้อหาและประชากร  
          1.1 การวิเคราะหสภาพแวดล(อมทางยุทธศาสตร ประชากรประกอบด(วย ผู(บริหารระดับสูง  ซ่ึง
รับผิดชอบการดําเนินงานด(านกลยุทธองคกรเพ่ือการพัฒนาอย$างยั่งยืนของแต$ละธุรกิจของเอสซีจี 
          1.2 การวิเคราะหสภาพแวดล(อมทางยุทธศาสตร ท่ีมีผลกระทบต$อกลยุทธเพ่ือการพัฒนาอย$างยั่งยืน
ของเอสซีจี โดยทําการศึกษาค(นคว(าและวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) จากเอกสาร รายงาน 
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บทความ งานวิจัยท่ีน$าเชื่อถือ และข(อมูลด(านกลยุทธท่ีเก่ียวข(องกับการพัฒนาอย$างยั่งยืนของภาคธุรกิจเอกชน 
อาทิ ยุทธศาสตรด(านการพัฒนาอย$างยั่งยืนตามแนวทางแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปC (พ.ศ.2560-2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  เอกสารการพัฒนาอย$างยั่งยืนสําหรับ
ภาคธุรกิจ เช$น ตลาดหลักทรัพยแห$งประเทศไทย องคกรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย$างยั่งยืน (TBCSD) สถาบัน
ไทยพัฒน  World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) เป	นต(น รายงานการ
พัฒนาอย$างยั่งยืนขององคกรธุรกิจเอกชน  และรายงานวิจัยต$างๆ ท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน  แนวทาง
จัดทํากลยุทธการพัฒนาอย$างยั่งยืนของเอสซีจี 
        2.  ขอบเขตด(านพ้ืนท่ีศึกษา จะศึกษาเฉพาะการดําเนินงานภายในเอสซีจี 
        3.  ขอบเขตด(านระยะเวลา ใช(เวลา 2 เดือน (เมษายน-พฤษภาคม 2563) 
 

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา         
           การศึกษานี้เป	นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหสภาวะ
แวดล(อมท้ังภายในและภายนอก โดยการใช( STEEP-M, C-PEST, Mckinsey 7S เพ่ือนํามาวิเคราะห SWOT 
และจัดทําแผนกลยุทธเพ่ือการพัฒนาอย$างยั่งยืน โดยการใช( TOWS Matrix   รวมท้ังนําเสนอแผนกลยุทธใน
การสร(างการพัฒนาอย$างยั่งยืนของเอสซีจี พร(อมข(อเสนอแนะ  ซ่ึงมีระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้ 
        1. ประชากรและกลุ$มตัวอย$าง ประกอบด(วยผู(บริหารระดับสูง ซ่ึงรับผิดชอบการดําเนินงานด(านกลยุทธ
องคกรเพ่ือการพัฒนาอย$างยั่งยืนของแต$ละธุรกิจของเอสซีจี โดยใช(วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จํานวน 5 คน  ได(แก$ ผู(บริหารระดับสูงดูแลด(านการพัฒนาอย$างยั่งยืนส$วนกลาง 1 คน และ
ผู(บริหารระดับสูงดูแลด(านการพัฒนาอย$างยั่งยืนของธุรกิจต$างๆ 4 คน   
        2. ศึกษาข(อมูลจากเอกสาร รายงาน บทความ งานวิจัย แนวคิด และข(อมูลยุทธศาสตรท่ีเก่ียวข(อง เช$น 
นโยบายและแผนระดับชาติท่ีเก่ียวข(องกับยุทธศาสตรด(านการพัฒนาอย$างยั่งยืนตามแนวทางแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ปC (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  รวมถึง
ข(อมูลจากเอกสารการพัฒนาอย$างยั่งยืนสําหรับภาคธุรกิจ รายงานการพัฒนาอย$างยั่งยืนขององคกรธุรกิจ
เอกชน  และรายงานวิจัยต$างๆ ท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน  เพ่ือนํามาเสนอผลการวิเคราะหข(อมูลท่ี
เก่ียวข(องกับจุดอ$อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค เพ่ือเสนอความเห็นเชิงกลยุทธของเอสซีจี  และข(อเสนอแนะ 
 

1.5 ข@อจํากัดของการศึกษา 
       ข(อจํากัดของการศึกษานี้ คือ ระยะเวลาของการเก็บข(อมูล เนื่องจากกลุ$มตัวอย$างเป	นผู(บริหารระดับสูง 
จําเป	นต(องใช(เวลาในการนัดหมาย ซ่ึงอาจต(องมีการปรับเปลี่ยนตัวบุคคลตามความเหมาะสมเพ่ือให(ได(จานวน
กลุ$มเป/าหมายท่ีกําหนด รวมท้ังเอกสาร บทความ รายงานวิจัยท่ีเก่ียวข(องท่ีใช(ในการวิเคราะห จะจํากัดเฉพาะ
เรื่องท่ีเก่ียวกับการพัฒนาอย$างยั่งยืนของภาคธุรกิจเอกชนในประเทศไทย และเป	นเอกสารงานรายบุคคล ซ่ึง
เป	นวิจารณญาณของผู(วิจัยในการวิเคราะหตามหลักการและเสนอแนะตามความเห็น 
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1.6 ประโยชน�ท่ีจะได@รับ 
       1. ได(ข(อมูลสรุปท่ีเกิดจากการวิเคราะหสภาวะแวดล(อมทางยุทธศาสตร ท้ังป<จจัยภายนอก โอกาสและภัย
คุกคาม และป<จจัยภายในของจุดอ$อน จุดแข็ง  เพ่ือการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนต$อการวางแผนด(าน
กลยุทธเพ่ือการพัฒนาอย$างยั่งยืนของเอสซีจีในระยะยาว  
       2. ได(แผนกลยุทธเพ่ือการพัฒนาอย$างยั่งยืน ซ่ึงครอบคลุมท้ังด(านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล(อมของ
เอสซีจี ในระยะเวลา 5 ปC (พ.ศ.2563-2567) เพ่ือเสนอต$อผู(บริหารระดับสูงและคณะกรรมการการพัฒนาอย$าง
ยั่งยืนของเอสซีจี 
       3. ได(ข(อเสนอแนะเชิงกลยุทธเพ่ือการพัฒนาอย$างยั่งยืน ในระยะเวลา 5 ปC (2563-2567) สําหรับเอสซีจี 
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บทที่  2 

การตรวจสอบสภาวะแวดล@อมและการวิเคราะห�ทางยุทธศาสตร� 
  การจัดทํากลยุทธเพ่ือการพัฒนาอย$างยั่งยืนของภาคธุรกิจ มีความสําคัญต$อการพัฒนาสู$ความ
เป	นเลิศในเชิงธุรกิจของทุกองคกร  เพราะแก$นแท(ของการบริหารจัดการท่ีภาคธุรกิจต(องให(ความสําคัญอย$าง
แท(จริงนั้น คือ การเป	นองคกรธุรกิจท่ีมีการเติบโตอย$างยั่งยืน  ซ่ึงมีกรอบการพัฒนาสู$ความยั่งยืนอย$างเป	น
รูปธรรม  ครอบคลุมท้ังทางด(านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล(อม  ภายใต(หลักบรรษัทภิบาลท่ีดีเพ่ือให(เกิดการ
ดําเนินงานท่ีสอดคล(องกัน  อย$างไรก็ตาม  การวางแผนกลยุทธองคกรเพ่ือการพัฒนาอย$างยั่งยืนให(บรรลุตาม
เป/าหมายท่ีต้ังไว(ของภาคธุรกิจ  ยังคงมีประเด็นความท(าทายและป<จจัยแวดล(อมรอบด(านท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อย$างมากมายและรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุคท่ีท่ัวโลกและประเทศไทยกําลังเผชิญกับภาวะวิกฤตด(านการแพร$
ระบาดของโรคโควิด-19 อยู$ในขณะนี้  ส$งผลต$อการดําเนินกลยุทธดังกล$าวของธุรกิจในหลากหลายมิติ มีความ
สลับซับซ(อนและความไม$แน$นอนสูง ซ่ึงการตรวจสอบและวิเคราะหสภาวะแวดล(อมทางยุทธศาสตรอย$างเป	น
ระบบ จะมีส$วนช$วยนําไปสู$การวางแผนกลยุทธองคกรเพ่ือการพัฒนาอย$างยั่งยืนของธุรกิจท่ีสอดคล(องกับ
แนวโน(มสถานการณและความเป	นจริงได(ดีท่ีสุด   
 

2.1 สภาวะแวดล@อมท่ัวไป 
       2.1.1 มิติทางเศรษฐกิจ 
              จากการแพร$ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได(ส$งผลกระทบเชิงลบต$อเศรษฐกิจท่ัวโลกและประเทศไทย
อย$างหนัก   โดยเฉพาะประเทศท่ีต(องพ่ึงพารายได(จากต$างประเทศในธุรกิจท$องเท่ียว และภาคการส$งออกจาก
ต$างประเทศ ยิ่งได(รับผลกระทบในเชิงลบมาก ส$งผลให(เศรษฐกิจท่ัวโลกถดถอย อีกท้ังมาตรการป�ดเมืองก็ส$งผล
กระทบทางเศรษฐกิจแบบทวีคูณและยาวนานไปหลายปC   สําหรับอเมริกาซ่ึงถือเป	นเครื่องจักรใหญ$กว$า 1 ใน 4 
ของโลก ก็ได(รับผลกระทบ ส$งผลให(เศรษฐกิจทรุดลงอย$างมาก เช$นเดียวกับจีน ท่ีแม(จะควบคุมการระบาดได(
แล(ว แต$ก็ส$งผลให(เศรษฐกิจท่ีคาดว$าจะโต +6% อาจลดลงมาเป	น +1% เช$นท่ี IMF ออกมาแถลงว$าอัตราการ
เติบโตของเศรษฐกิจโลกน$าจะลดลงค$อนข(างมากประมาณ -3% เพราะเศรษฐกิจใหญ$ๆ ท้ังโลกติดลบหมด 
ขณะเดียวกัน องคการเพ่ือความร$วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (โออีซีดี) ก็ได(เตือนว$าโควิด-19 จะทําให(
เศรษฐกิจโลกต(องใช(เวลาหลายปCในการฟ��นตัว และผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนอย$างฉับพลันในครั้งนี้ มี
ความรุนแรงมากกว$าช$วงวิกฤตการเงินโลกเม่ือ 12 ปCก$อน  ความหวังท่ีว$าการฟ��นตัวกลับมาได(อย$างรวดเร็วของ
เศรษฐกิจไม$น$าจะเกิดข้ึนได( โออีซีดีสรุปรวบยอดการเติบโตของเศรษฐกิจโลกท่ีหลายฝ�ายคาดการณว$าปC 2563 
จะเติบโตเพียง 1.5% แต$สถาบันด(านเศรษฐกิจต$างประเทศก็ได(ปรับมุมมองทยอยลดจีดีพีโลกมาตลอด และมอง
ว$าเศรษฐกิจโลกปCนี้จะเข(าสู$ภาวะถดถอย ส$วนเศรษฐกิจไทยก็หดตัวลงเกือบทุกภาคส$วน โดยเฉพาะภาคการ
ท$องเท่ียวและการส$งออก  สอดคล(องกับสัญญาณถดถอยของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ สถานการณโควิด-19 ยัง
กดดันบรรยากาศการใช(จ$ายภายในประเทศ และสร(างความผันผวนให(กับตลาดการเงินไทย ทําให(ธนาคารแห$ง
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ประเทศไทย (ธปท.) ต(องปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายและใช(มาตรการเพ่ิมเติมในการดูแลเสถียรภาพของ
ระบบการเงิน และ ปรับลดคาดการณจีดีพีประเทศไทยจากบวก 2.8% เป	นติดลบ 5.3%  โดยให(เหตุผลว$า
สถานการณในป<จจุบัน เป	นสิ่งท่ีไม$เคยคาดไว(ก$อนหน(า ประกอบกับเศรษฐกิจไทยได(รับผลกระทบรุนแรงสุดท่ี
ภาคท$องเท่ียวซ่ึงหายไปกว$า 90%  ธปท.จึงปรับประมาณการโดยอิงจากการคาดการณเศรษฐกิจโลกถดถอย 
และการแพร$ระบาดโควิด-19 ในไทย ขณะท่ีภาครัฐก็เร$งออกมาตรการกระตุ(นเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาผลกระทบ 
แต$ก็ยังไม$มีมาตรการช$วย SME ท่ีชัดเจนมากนัก   นอกจากนี้ นโยบายการค(าและการลงทุนท่ัวโลกท่ีกําลังจะ
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ทําให(ประเทศต$างๆต(องหันมาทบทวนการผลิตด(านสาธารณสุข อาหาร 
สาธารณูปโภคและพลังงานมากข้ึน เช$นเดียกับการทบทวนกติกาการค(าโลกใหม$ อาทิ องคการการค(าเสรี และ
เขตการค$าเสรีต$างๆ  รวมท้ังระบบเศรษฐกิจโลก และการแข$งขันทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอํานาจในโลก 
อาจจะเริ่มเปลี่ยนจากการพยายามขยายฐานการผลิตและการทําสงครามการค(า ไปสู$การมุ$งพัฒนาฐานการผลิต
ท่ีสามารถยืดหยุ$นได( เนื่องจากวิกฤตท่ีเกิดข้ึนเป	นบทเรียนอย$างดี ท่ีทําให(เห็นการหยุดชะงักทางการผลิตซ่ึงเป	น
เหมือนกันทุกประเทศท่ัวโลก การขยายฐานการผลิตจึงไม$ใช$ทางออกท่ีมองหาอีกต$อไป แต$เป	นการสร(างฐาน
การผลิตใหม$ท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุ$นได( แม(ได(รับผลกระทบเหมือนในวิกฤตครั้งนี้    ซ่ึงจากการท่ีไทย
พ่ึงพาการส$งออก และการท$องเท่ียวจากต$างชาติสัดส$วนสูงถึง 80% ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) 
ทําให(ไทยจําเป	นต(องปรับตัวอย$างมาก ขณะเดียวกันธุรกิจของไทยก็ต(องเร$งปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ 
(Business Model Transformation) ให(รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเฉพาะธุรกิจท่ีจะเข(ามามี
บทบาทสําคัญมากข้ึน เช$น ไอทีและดิจิทัล การค(าขายท่ีเป	นในรูปแบบออนไลนมากข้ึน และธุรกิจการเงินท่ีจะ
ก(าวสู$สังคมไร(เงินสดมากข้ึนด(วยเช$นกัน ดังนั้น การสร(างให(เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและธุรกิจให(เติบโตอย$าง
ยั่งยืนในอนาคต จะนําสู$ไปการเสริมสร(างคุณภาพชีวิตท่ีดีให(กับประชาชน และภาคส$วนอ่ืนๆของประเทศเช$นกัน 

      2.1.2 มิติทางสังคม  
                 เม่ือท่ัวโลกและประเทศไทยต(องเผชิญวิกฤติโควิด-19 ในครั้งนี้ ได(สะท(อนถึงประเด็นสําคัญทาง
สังคมหลากหลายมิติให(เด$นชัดข้ึน โดยเฉพาะด(านความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย สิ่งท่ีเกิดข้ึนได(สร(างบททดสอบ
ความพร(อมของสังคมสู$โลกการทํางานแห$งอนาคต ทําให(ธุรกิจท่ีสามารถปรับตัวได(ทัน ได(ประโยชนอย$างมาก
จากเทคโนโลยีและการเข(าถึงข(อมูล แต$ในขณะท่ีชนชั้นแรงงานอาจจะถูกแทนท่ีด(วยเครื่องจักรและ
ป<ญญาประดิษฐรวดเร็วข้ึน ผู(ท่ีมีรายได(น(อยจะขาดรายได(และเกิดหนี้ครัวเรือนสูง  ป<ญหาความเหลื่อมล้ําทาง
ดิจิทัล (Digital Divide) ท่ีต(องเริ่มต(นด(วยการทําความเข(าใจความแตกต$างกันของแต$ละกลุ$มคน ท่ีทําให(ไม$
สามารถเข(าถึงเครื่องมือดิจิทัลได(อย$างเท$าเทียมกัน เพราะภายใต(วิกฤติโควิด-19 ความเหลื่อมล้ําจะกลายเป	น
ป<ญหาของทุกคน นอกจากนี้ มาตรการ Social Distancing ไม$เพียงแต$สร(างป<ญหาทางเศรษฐกิจ แต$ยังทําให(
ป<ญหาความเหลื่อมล้ําด(านการศึกษาและพัฒนาการของเด็กวัยเรียนรุนแรงข้ึน จากความไม$พร(อมท่ีแตกต$างกัน
ในการเรียนระยะไกล ด(วยความแตกต$างด(านรายได( การเข(าถึงเทคโนโลยี สภาพแวดล(อม และด(านโภชนาการท่ี
จะส$งผลกระทบต$อการดูแลเด็กท่ีต(องเรียนและใช(เวลาอยู$ท่ีบ(านตลอดเวลา หรือป<ญหาด(านสุขภาพจิตท่ีอาจเกิด
มากข้ึน จากการท่ีพ$อแม$ซ่ึงเดิมท่ีใช(โรงเรียนในการเลี้ยงลูก แต$เม่ือทุกอย$างป�ดหรือต(องปรับเปลี่ยนวิถีการ
ดําเนินชีวิตหลายๆด(าน  จึงกลายเป	นความกดดัน มีปฏิสัมพันธแบบไม$มีระยะห$าง พ$อแม$หลายคนอาจต(อง
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ปรับตัวในการเลี้ยงลูก  โดยเฉพาะหากรายได(ลดลง หรือไม$มีงานทํา ซ่ึงเป	นเรื่องใหญ$  ทําให(รูปแบบการใช(ชีวิต
ในครอบครัวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นอกจากนี้ การท่ีต(องปรับตัวมาใช(ชีวิตแบบออนไลนมากข้ึน  
ไม$ว$าจะเรียนออนไลน หรือการทํางานท่ีบ(าน (work from home) ท่ีเป	นการแก(ป<ญหาเฉพาะหน(ากับภาวะ
วิกฤต  แต$ในอนาคตสังคมในเมืองมีแนวโน(มการใช(ชีวิตในรูปแบบนี้สูงข้ึน แต$ในขณะท่ีต$างจังหวัด โอกาสในการ
เข(าถึงข(อมูลและทรัพยากรของคนท่ีไม$เหมือนกัน เม่ือยังมีคนจํานวนมากท่ีเข(าไม$ถึง ก็ยิ่งทําให(สังคมเกิดความ
เหลื่อมล้ํามากยิ่งข้ึน การสร(างกลไกท่ีจะเอ้ือให(ทุกคนสามารถมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได(  ถึงแม(จะมีทุนทางสังคมท่ี
แตกต$างกัน ผ$านระบบรัฐสวัสดิการท่ีเข(มแข็งจึงมีความสําคัญอย$างมาก  เพราะป<ญหาความเหลื่อมล้ําและ
ป<ญหาความยากจนของประชากรไทย ท่ีมีแนวโน(มเพ่ิมมากข้ึนท้ังจากภัยแล(งและภาวะเศรษฐกิจท่ีอ$อนแอ ท่ี
ส$งผลกระทบต$อกลุ$มเปราะบาง ได(แก$ คนรายได(น(อย แรงงานนอกระบบ และผู(สูงอายุมากกว$ากลุ$มอ่ืนๆ 
ผลกระทบซํ้าเติมจากเหตุการณโควิด-19  ทําให(ประเทศไทยต(องกลับมาคิดทบทวนโครงข$ายรองรับทางสังคม 
(Social Safety Net) อย$างจริงจังและเป	นรูปธรรมมากข้ึน ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้น สังคมหลังโค
วิด-19 คงไม$ได(เป	นยุคท่ีตัดแบ$งกันอย$างชัดเจน   ผลกระทบในป<จจุบันจะส$งผลในช$วงการเปลี่ยนผ$านยุคหลังโค
วิด-19 ด(วย ผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเห็นได(ชัดคือ เรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช$น งานหรือ
อาชีพท่ียังไม$สามารถกลับมาได(เหมือนเดิม โดยเฉพาะงานในภาคบริการและการท$องเท่ียว ซ่ึงเป	นงานในภาค
เศรษฐกิจท่ีมีแรงงานอยู$ค$อนข(างมาก จะทําให(กลุ$มคนเปราะบางในเขตเมือง ท่ีส$วนใหญ$อยู$ในภาคเศรษฐกิจ
ดังกล$าวยังไม$มีรายได(กลับมา หรืออาจจะมีรายได(ในระดับตํ่าอย$างต$อเนื่อง รวมถึงบางส$วนอาจต(องเผชิญภาวะ
ว$างงาน จะส$งผลกระทบกับคนยากจนและเปราะบางในเขตเมือง งานจํานวนมากอาจหายไป หรือเปลี่ยน
รูปแบบ เช$น งานในภาคบริการ จะเกิดการว$างงานอย$างต$อเนื่อง ยาวนาน แม(ภาครัฐจะเริ่มมีโครงการฝ�กทักษะ
และพัฒนาทักษะของแรงงาน แต$ท่ีสําคัญคือ แรงงานท่ีผ$านโครงการเหล$านี้ จะสามารถเข(าถึงตลาดแรงงาน
หรือมีความสอดคล(องกับงานในอนาคตหรือไม$  อีกกลุ$มท่ีน$าเป	นห$วงคือ กลุ$มวัยแรงงานท่ีมีอายุมาก หรือวัย
แรงงานตอนปลาย ท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจท่ียากจน อาจประสบป<ญหาว$างงาน จากผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
คนกลุ$มนี้อาจจะฟ��นกลับมายาก เพราะหากเศรษฐกิจฟ��นได(แล(ว กลุ$มแรงงานเหล$านี้มีแนวโน(มท่ีเข(าถึงการ
ทํางานได(ในระดับตํ่า ในมุมกลับความโชคร(ายจากโควิด-19 สามารถเป	นกระจกเงาสะท(อนให(ได(ทบทวน และ
มองเห็นโอกาสในการสร(างความเข(มแข็งให(กับภาคการเกษตรของไทย เพ่ือเป	นกลไกรองรับวิกฤตท่ีอาจเกิดกับ
ภาคอุตสาหกรรมได(อีกในอนาคต  การไหลกลับของแรงงานสู$ภาคเกษตร ยังเป	นโอกาสในการนําเทคโนโลยี
สมัยใหม$มาพลิกโฉมทางการเกษตรไทยสู$การพัฒนาท่ียั่งยืนข้ึน สามารถใช(โอกาสท่ีหาได(ยากจากการ
เปลี่ยนแปลงขนานใหญ$ทางสังคม ในการต้ังหลักใหม$บนเส(นทางการพัฒนาอย$างยั่งยืน เป	นมิตรต$อสิ่งแวดล(อม
อย$างแท(จริง ในอนาคตการมองตัวเลขการเติบโตทางเศรษกิจอย$างเดียวคงไม$พอ แต$ต(องมองถึงมิติการพัฒนา
ทางสังคมควบคู$ไปด(วย 

      2.1.3 มิติทางสิ่งแวดล@อม 
                 ในภาวะการเผชิญวิกฤติโควิด-19 ท่ัวโลก    จะเห็นได(ชัดเจนว$าประเด็นด(านสิ่งแวดล(อมถูก
ยกระดับความสําคัญ เนื่องมาจากความกังวลด(านสุขภาพ  ป<ญหามลภาวะท่ีส$งผลต$อสุขภาวะเมือง เป	น
ประเด็นท่ียากจะแก(ไขมานาน ก็ได(เริ่มมองเห็นความคลี่คลายจากการไม$ออกนอกบ(าน ทําให(ประชากรเมือง
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มองเห็นผลลัพธในประเด็นสิ่งแวดล(อมได(ทันที  สิ่งนี้มีผลโดยตรงต$อจิตใจประชาชนในเมืองท่ีกําลังหวาดหลัว
และต่ืนตัวในประเด็นด(านสุขภาพมากข้ึน แต$ถึงแม(การลดกิจกรรมท่ีเก่ียวข(องกับการสร(างมลพิษทางอากาศ จะ
เกิดข้ึนอย$างต$อเนื่องในหลายพ้ืนท่ีของโลก ซ่ึงทําให(ค$ามลพิษทางอากาศท่ีสําคัญบางตัว อาทิ ไนโตรเจนได
ออกไซดหรือคารบอนไดออกไซดจะลดลงอย$างมีนัยยะสําคัญ แต$สําหรับผู(เชี่ยวชาญจากหน$วยงานด(านมลพิษ
ทางอากาศและภาวะโลกร(อนหลายแห$งมองว$า ยังเร็วไปท่ีจะสรุปว$าสิ่งท่ีเกิดข้ึนช$วยลดมลพิษทางอากาศ
เหล$านั้นได(จริงในระยะยาว  องคการสิ่งแวดล(อมแห$งสหภาพยุโรป (European Environment Agency) ได(มี
การเผยแพร$ผลวิเคราะหสภาพอากาศของยุโรปล$าสุด หลังจากมีการลดลงของกิจกรรมหลายชนิดท่ีเคย
ก$อให(เกิดมลพิษทางอากาศ พบว$ามลพิษทางอากาศนี้ลดลงเกือบครึ่งในบางพ้ืนท่ีจริง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีในเขต
เมืองท่ีการจราจรลดลง เช$นเดียวกับข(อมูลสถิติการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ ในพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซ่ึงพบว$า มีคุณภาพอากาศดีข้ึนตามรอบเมืองใหญ$ท่ัวโลก ค$าเฉลี่ยรายเดือนของก�าซไนโตรเจนได
ออกไซด และฝุ�น PM2.5 ในช$วงเดือนมีนาคม ระหว$างปC พ.ศ. 2560-2563 พบว$า ช$วงเดือนมีนาคม 2563  
ระดับก�าซไนโตรเจนไดออกไซด และฝุ�น PM 2.5 ในบางพ้ืนท่ีของกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีปริมาณลดลง
อย$างเห็นได(ชัด เม่ือเปรียบเทียบกับช$วงเวลาเดียวกันของปCก$อนๆ โดยเฉพาะในย$านอุตสาหกรรมชานเมือง 
อย$างไรก็ตาม ป<ญหาด(านสิ่งแวดล(อมอ่ืนๆท่ียังเป	นประเด็นสําคัญ และต(องได(รับการแก(ไขอย$างเร$งด$วนเพราะ
เป	นสาเหตุของการเกิดป<ญหาสิ่งแวดล(อมอ่ืนๆตามมาอีกมากมาย คือ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) ซ่ึงส$วนใหญ$เกิดจากกิจกรรมของมนุษยท่ีปล$อยก�าซคารบอนได ออกไซดและก�าซเรือน
กระจกอ่ืนๆสู$บรรยากาศโลก อุณหภูมิโลกร(อนข้ึน  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทําให(เกิด
ภัยธรรมชาติ น้ําท$วม น้ําแล(ง การกัดเซาะชายฝ<�ง ความหลากหลายทางชีวภาพ เกิดไฟป�า ป<ญหาฝุ�นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินมาตรฐาน เป	นต(น ในประเทศไทย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็
ทําให(เกิดป<ญหาสิ่งแวดล(อมมากมาย เช$น  ภัยแล(ง ท่ีรุนแรงยาวนานส$งผลต$อการดํารงชีวิต น้ําเค็มส$งผลต$อน้ํา
ในการผลิตน้ําประปา และการทําการเกษตรมีป<ญหาขาดแคลนน้ํา เกิดป<ญหาไฟป�าจํานวนมาก และป<ญหาฝุ�น
ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ และส$วนในฤดูฝนก็เกิดป<ญหาน้ําท$วมซํ้าซากในทุกๆ ปC  เป	นต(น 
สําหรับภาคอุตสาหกรรม ป<ญหาการปนเป��อนของมลพิษ การพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรเชิงอุตสาหกรรม  
มีการปล$อยมลพิษท่ีไม$ผ$านการบําบัดออกสู$สิ่งแวดล(อม มีการเคลื่อนย(ายการผลิตไปสู$ประเทศกําลังพัฒนาหรือ
ประเทศท่ีด(อยพัฒนา   เพ่ือลดต(นทุนการผลิต  เม่ือมีการปลดปล$อยมลพิษ ก็ส$งผลให(เกิดมลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางน้ํา ประชาชนท่ีอาศัยแหล$งน้ําในการอุปโภคและบริโภคเกิดการเจ็บป�วยจากโลหะหนัก การทํา
เกษตรเชิงอุตสาหกรรม มีการใช(สารเคมียาปราบศัตรูพืชและยาฆ$าแมลง ส$งผลให(มีการปนเป��อนลงสู$แหล$งน้ํามี
ผลกระทบต$อคุณภาพน้ํา พืชและสัตวในแหล$งน้ํา หากมีการนํามาบริโภค ก็จะมีผลกระทบต$อสุขภาพของ
ประชาชนด(วย นอกจากนี้  ป<ญหาด(านความไม$เพียงพอกับการใช(พลังงาน ราคาพลังงานท่ีสูงเกินไปและการไม$
สามารถผลิตพลังงานเองได( มีการแย$งชิงพลังงาน เพ่ือเป	นเจ(าของแหล$งพลังงานและเป	นแหล$งพลังงานสํารอง
ในการผลิตของประเทศนั้น ๆ  มีการสร(างสงครามการค(าน้ํามันส$งผลให(ราคาน้ํามันผันผวน การไม$สามารถ
พัฒนาพลังงานทดแทนอ่ืน เช$น พลังงานลม พลังงานสะอาดและพลังงานไฟฟ/า เป	นต(น  จะทําให(เกิดป<ญหา
พลังงานขาดแคลนในบางประเทศ ส$งผลต$อประชาชนและอุตสาหกรรมภายในประเทศ ซ่ึงในประเทศไทย
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พลังงานไฟฟ/ายังต(องนําเข(าจากต$างประเทศ และสัดส$วนการผลิตพลังงานไฟฟ/าทางเลือกยังอยู$ในระดับตํ่า หาก
จะทําให(เกิดความยั่งยืนของพลังงานในประเทศ ต(องหาแนวทางในการพัฒนาพลังงานทางเลือกท่ีเหมาะสม เพ่ือ
เพ่ิมสัดส$วนพลังงานทางเลือกให(สูงข้ึน ลดการพ่ึงพาพลังงานจากภายนอกประเทศให(น(อยลง ดังนั้น จะเห็นได(
ว$าวิกฤตการณและผลกระทบด(านสิ่งแวดล(อมต$างๆท่ีกําลังเกิดข้ึน  ต(องอาศัยแนวทางการแก(ป<ญหาสิ่งแวดล(อม
ในระยะยาว ซ่ึงจําเป	นต(องมีนโยบายท่ีมองการณไกล ในด(านการพัฒนาสิ่งแวดล(อมอย$างยั่งยืน และเป	นช$วง
ของการเปลี่ยนผ$านอย$างเป	นระบบ ไปสู$การพัฒนาสิ่งแวดล(อมท่ียั่งยืนและมีภูมิคุ(มกัน ถ(าหากได(รับการแก(ไข
และสร(างการมีส$วนร$วมในการแก(ป<ญหาอย$างจริงจังในทุกภาคส$วน  

      2.1.4 มิติทางเทคโนโลยี 
                 การพ่ึงพาเทคโนโลยีในการดํารงชีวิตของมนุษยและการทําธุรกิจการค(าในอนาคตจะมีแนวโน(มสูง
มากข้ึน  สังคมจะก(าวเข(าสู$ระบบดิจิทัลอย$างเต็มรูปแบบ เพ่ือให(ทันกับพฤติกรรมของผู(บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ทุกวิกฤตย$อมสร(างจุดเปลี่ยนสําคัญสําหรับการใช(เทคโนโลยีออนไลน เช$น ระบบอีคอมเมิรซในจีน กลายมาเป	น
ท่ีนิยมในหมู$ประชาชนอย$างสูง โดยเฉพาะอาลีบาบาและเจดีดอทคอม เพราะผู(คนหลีกเลี่ยงการติดเชื้อจาก
พ้ืนท่ีสาธารณะ และหันมาสั่งซ้ือสินค(าออนไลนมากข้ึน  มาถึงวิกฤตโควิด-19 ก็จะเป	นการตอกย้ําให(ร(านค(าและ
ห(างสรรพสินค(าแบบด้ังเดิมต(องเร$งพัฒนาอย$างก(าวกระโดด เพ่ือช$วงชิงตลาดจากการค(าขายแบบออนไลนมาก
ข้ึนรวมท้ังเทคโนโลยีดิจิทัลหลายประเภทท่ีมีมานานแล(ว แต$ยังไม$มีคนใช(กันมากนัก วิกฤตครั้งนี้ บังคับให(คน
ต(องหันมาใช(เทคโนโลยีเหล$านี้อย$างจริงจัง และสร(างโอกาสต$อยอดให(มีผู( เล$นในตลาดมากยิ่งข้ึน อาทิ 
แพลตฟอรมท่ีช$วยสื่อสารทางไกล จัดประชุม หรืออีเวนท ซ่ึงผู(บริโภคจะเกิดความคุ(นเคย และเปลี่ยนพฤติกรรม
หันมาใช(เทคโนโลยีอย$างถาวร นอกจากนี้ แม(กระท่ังสถาบันการศึกษา ก็ต(องพัฒนาไปใช(วิธีการสอนแบบ
ออนไลนทดแทนท้ังหมดในช$วงวิกฤต  ซ่ึงอาจพลิกโฉมระบบการศึกษาโลกไปโดยสิ้นเชิงหลังผ$านพ(นไปแล(ว 
สถาบันการศึกษาท่ัวโลกต(องปรับตัวใช(เครื่องมือเทคโนโลยีอย$างรวดเร็ว และสร(างสรรคคอนเทนตเพ่ือการเรียน
ทางไกลให(กับนักเรียนทุกระดับชั้น นักการศึกษาท่ัวโลกกําลังเผชิญกับความเป	นไปได(ท่ีจะได(ทําอะไรท่ีแตกต$าง 
และแตกต$างด(วยความยืดหยุ$น ท่ีจะเกิดประโยชนในการเข(าถึงการศึกษาของเด็กท่ัวโลก รูปแบบใหม$ของการ
สอน ท่ีไม$เคยได(มีการทํามาก$อนหรือมีคนทําไม$มาก โดยเฉพาะการศึกษาสําหรับระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยม  
นอกจากนี้ ผู(คนอาจจะกลัวการใช(เงินสดหรือธนบัตร เพราะกระดาษอาจเป	นพาหะของเชื้อโรคได( และจะเริ่ม
คุ(นชินกับการรักษาสุขอนามัยอย$างเข(มงวด ไปจนถึงการใช(ชีวิตประจําวันท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยต$อสุขภาพ 
ด(วยป<จจัยเหล$านี้ จะทําให(ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสได(รับความนิยมเพ่ิมข้ึนได( ป<จจุบันเรายังอยู$ใน
ยุคโควิด-19 เรื่องการขยายตัวของอีคอมเมิรซ (E-commerce) อาจจะกลายเป	นบรรทัดฐาน (Norm) ใน
อนาคต แต$สิ่งท่ีน$าสนใจคือ มีผู(ประกอบการจํานวนมากท่ีไม$ได(มีทักษะเข(าถึงเทคโนโลยี เช$น กลุ$มเปราะบางใน
สังคม คนกลุ$มอ่ืนมีช$องทางท่ีจะหารายได(โดยการใช(เทคโนโลยี แต$คนบางกลุ$มแค$การเข(าถึงเทคโนโลยีพ้ืนฐานก็
อาจจะประสบป<ญหา ท้ังในแง$การเข(าถึงเครื่องมือทางเทคโนโลยี และความรู(ในการทําการตลาด หรือใช(
เทคโนโลยีให(เกิดประโยชน เป	นสิ่งท่ีจะต(องพิจารณา เพราะอีคอมเมิรซอาจจะเป	นทางเลือกเฉพาะกลุ$มเท$านั้น 
อย$างไรก็ตาม ผลศึกษาของสถาบันระหว$างประเทศเพ่ือการค(าและการพัฒนา (องคการมหาชน)  หรือ ไอทีดี  
มองว$าผู(ประกอบการไทยหลังโควิด-19 ต(องมุ$งสู$เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม เพ่ือสร(างมูลค$าเพ่ิมของสินค(า 
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และบริการของไทย  รองรับการแข$งขันทางการค(าในยุคดิจิทัล ซ่ึงจะมีแนวโน(มความต(องการสินค(าและบริการ
ดิจิทัลมากข้ึน โดยจากการศึกษาพบว$า ขณะนี้ไทยมีความพร(อมทางด(านกฎระเบียบทางด(านดิจิทัลอยู$ในเกณฑ
ท่ีดี ใกล(เคียงกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค ท้ังกฎหมายคุ(มครองข(อมูลส$วนบุคคลและความเป	นส$วนตัว ตลอดจน
ความปลอดภัยของระบบออนไลน แต$ยังมีความจําเป	นต(องติดตามแนวโน(มการเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับปรุงกฎ
และระเบียบต$างๆ ให(ทันต$อบริบททางการค(าและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย$างรวดเร็ว โดยไอทีดีรายงานว$ามี 
3 ประเด็นทางด(านกฎระเบียบท่ีไทยต(องเพ่ิมความเข(มแข็ง ได(แก$ 1.นโยบายการแข$งขัน 2. ข(อจํากัดเก่ียวกับ
ถ$ายโอนข(อมูลระหว$างประเทศ และ 3.ท$าทีต$อการจัดเก็บภาษีต$อบริการดิจิทัล อย$างไรก็ตาม เม่ือเทียบกับ
ประเทศอ่ืน ๆ ตามเกณฑของท่ีประชุมสหประชาชาติว$าด(วยการค(าและการพัฒนา หรือ อังคถัด จะพบว$าไทย
เตรียมความพร(อมทางด(านกลยุทธนโยบายการลงทุนได(ดีเท$ากับเกาหลีใต( แต$ล้ําหน(ากว$าเวียดนาม ซ่ึงท้ัง 3 
ชาติ มีการผนวกพัฒนาการทางด(านดิจิทัลเข(าเป	นส$วนหนึ่งของนโยบายการลงทุนด(วย โดยเกาหลีใต(เป	น
ประเทศท่ีมีความพร(อมมากท่ีสุดใน 3 ประเทศ ในขณะท่ีไทยและเวียดนามอยู$ในระดับใกล(เคียงกัน โดยไทยมี
ความก(าวหน(ากว$าเวียดนามในเรื่องกฎหมายพ้ืนฐานหลัก แต$ช(ากว$าเวียดนามในกรณีของบริการ 5G  และไทย
ยังต(องปรับปรุงในเรื่องความไม$ชัดเจน ด(านมาตรการรองรับผลกระทบทางสังคมจากนวัตกรรมดิจิทัล 
โดยเฉพาะอย$างยิ่ง ป<ญหาการว$างงานจากภาคการผลิตเดิมของไทย การแข$งขันทางการค(า การถ$ายโอนข(อมูล
ระหว$างประเทศ ตลอดจนความซํ้าซ(อนของกิจกรรมระหว$างส$วนราชการ และการขาดการประสานงานระหว$าง
ส$วนราชการ ก็เป	นอีกมิติท่ีไทยได(คะแนนค$อนข(างตํ่า นอกจากนี้ ท$าทีของรัฐบาลไทยต$ออุตสาหกรรมดิจิทัลใหม$ 
ๆ แม(จะเป	นไปตามข(อตกลงการลงทุนระหว$างประเทศ และมิติการลงทุนทางด(านดิจิทัลท่ีเก่ียวข(องกับ
กฎระเบียบระหว$างประเทศ เช$น พาณิชยธุรกิจและการค(าบริการระหว$างประเทศ ก็ยังจําเป	นต(องมีการ
ปรับปรุงอย$างต$อเนื่อง 

      2.1.5 มิติทางการเมือง 
                 การเมืองไทยยังคงตกอยู$ในภาวะวิกฤตอย$างต$อเนื่อง  ป<ญหาทางการเมืองท่ีเคยเกิดข้ึนก$อนการ
ระบาดของโควิด-19 นั้น ยังไม$ได(หายไปอย$างแท(จริง เป	นแต$เพียงจะถูกทับซ(อนจากสถานการณใหม$ ท้ังนี้ คง
ข้ึนอยู$กับแนวทางการบริหารจัดการป<ญหาท่ีเกิดข้ึนของรัฐบาล  ว$าจะส$งผลให(วิกฤตท่ีมีอยู$แต$เดิมแล(ว 
กลายเป	นวิกฤตท่ีมีความรุนแรงและส$งผลต$อเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลหรือไม$ ซ่ึงจะมีนัยสําคัญต$อ
ความอยู$รอดของรัฐบาลอีกด(วย  เนื่องจากรัฐบาลต(องเผชิญกับความท(าทายในการแก(ไขป<ญหาในภาวะวิกฤต
และการสร(างความยั่งยืนในหลากหลายด(าน อาทิ ป<ญหาวิกฤตเศรษฐกิจในปC 2563 ท่ีจะมีความรุนแรงและ
หนักหน$วง จนกล$าวได(ชัดเจนว$า ไม$มีภาคส$วนใดท่ีไม$ได(รับผลกระทบ และผลท่ีเกิดข้ึนกําลังพาเศรษฐกิจไทยสู$ 
“การถดถอย” ครั้งใหญ$ (economic recession) และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจะอยู$ในภาวะ “ติด
ลบ” อย$างแน$นอน  โดยมีการป�ดตัวลงของภาคการผลิตและภาคบริการเป	นสําคัญ เช$น ภาคการส$งออกและ
ภาคท$องเท่ียวท่ีเคยเป	น “หัวรถจักรเศรษฐกิจ” ล(วนอยู$ในภาวะท่ีขับเคลื่อนไม$ออกท้ังสิ้น และขณะเดียวกัน 
เศรษฐกิจโลกก็จะอยู$ในภาวะถดถอย ส$งผลให(การฟ��นตัวของเศรษฐกิจไทยมีความลําบากโดยตรง ดังนั้น รัฐบาล
จะต(องคํานึงถึงการสร(างความเชื่อม่ันเพ่ือนําไปสู$การฟ��นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ว$าเป	นประเด็นท่ีมี
ความสําคัญอย$างมากในอนาคต  ขณะเดียวกัน การป�ดตัวของภาคการผลิตและภาคบริการก$อให(เกิดการตกงาน
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ครั้งใหญ$ในสังคมไทย และจะมีจํานวนผู(ตกงานเป	นจํานวนราว 7 ล(านคน  ผลท่ีตามมาคือ การขยายปริมาณ
จํานวนคนจนในประเทศ และคนในส$วนนี้มีความจําเป	นต(องพ่ึงพาความช$วยเหลือจากภาครัฐ ดังนั้น การจัดการ
ป<ญหาความยากจน และการเรียกร(องในประเด็นเรื่อง “สวัสดิการแห$งรัฐ” จะเป	นเรื่องสําคัญในอนาคต ผู(นํา
ทางการเมืองจะต(องแปรออกมาเป	นนโยบายท่ีเป	นรูปธรรม ในการพลิกฟ��นชีวิตของผู(คนในสังคมไทยให(ได(  
นอกจากนี้ การเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 เป	นคําตอบท่ีชัดเจนในมิติด(านความม่ันคงว$า โรคระบาดเป	นภัยคุกคาม
ท่ีสําคัญ หรือป<ญหาความม่ันคงด(านสาธารณสุข (health security) เป	นประเด็นสําคัญท่ีรัฐควรให(ความสําคัญ 
และยังทําให(การเมืองไทยต(องคิดกว(างไกลมากกว$าการยึดติดอยู$กับความม่ันคงทางทหารเพียงอย$างเดียว 
ในขณะท่ีรัฐบาลและสังคมโดยรวม เน(นอยู$กับการต$อสู(กับโรคระบาดนั้น ก็ยังคงต(องตระหนักถึงเรื่องฝุ�นพีเอ็ม 
2.5 ท่ีเป	นป<ญหาอีกชุดท่ีสังคมไทยต(องเผชิญ และกําลังทวีความรุนแรงในภาคเหนือของประเทศ ดังนั้น การ
ออกแบบ “แผนบริหารจัดการวิกฤต” จึงเป	นเรื่องสําคัญ เพราะในระยะเวลาหนึ่งๆนั้น รัฐบาลต(องตระหนักว$า 
ประเทศอาจจะต(องเผชิญกับวิกฤตมากกว$าหนึ่งเรื่อง  ป<ญหาอีกด(านท่ีรัฐบาลต(องให(ความสําคัญ ซ่ึงกําลัง
เกิดข้ึนท้ังในภาคกลาง ภาคเหนือ หรือภาคอีสาน ก็คือ ป<ญหาภัยแล(งท่ีขยายตัวในเชิงพ้ืนท่ีเป	นวงกว(างมากข้ึน 
และเป	นป<ญหาท่ีส$งผลกระทบต$อชีวิตของเกษตรกรในชนบทอย$างมาก จนวิกฤตภัยแล(งกําลังเป	นภาพคู$ขนาน
อีกส$วน และเป	นป<ญหาสําคัญท่ีชี้ให(เห็นว$าภาคเกษตรอาจจะไม$ใช$ “พ้ืนท่ีกันชน” ท่ีจะคอยแบกรับป<ญหาการ
ตกงานของคนในเมืองได(อีกต$อไป  ป<ญหาในเรี่องนี้จะเป	นตัวถ$วงสําคัญกับการเติบโตของภาคเกษตรไทยใน
อนาคต และจะมีผลอย$างมากกับชีวิตของผู(คนในชนบทอีกด(วย ฉะนั้นการฟ��นตัวของสังคมไทยจะต(องคิดท้ังใน
มิติของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการควบคู$กันไป ดังนั้น ความอ$อนแอของประเทศท่ีเกิดจากภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย และความยากจนของคนในประเทศ ทําให( “ป<ญหาความม่ันคงของมนุษย” จะเป	นหนึ่งใน
หัวข(อสําคัญของนโยบายรัฐบาลในอนาคต  ซ่ึงรัฐบาลไทยยุคหลังโควิดจะต(องให(ความสําคัญ และนําไปสู$การ
ทบทวนตัวเองของรัฐบาล ในเชิงนโยบายหรือการบริหารในระดับมหภาคอย$างแท(จริง โดยเฉพาะในทาง
การเมืองและเศรษฐกิจ เช$น รัฐบาลควรปรับโครงการขนาดใหญ$ท่ีไม$มีผลตอบแทนแก$สังคมอย$างชัดเจน  หรือ
ไทยอาจจะต(องลดการพ่ึงพาแหล$งรายได(ของภาคบริการจากแหล$งเดียว  เป	นต(น  จึงเห็นได(ชัดว$าในโลกยุค
ป<จจุบัน สังคมไทยต(องการผู(นําทางการเมืองท่ีมีวิสัยทัศนในการมองป<ญหา และมีประสิทธิภาพในการแก(ป<ญหา 
เพ่ือให(สามารถสร(างการเติบโตอย$างยั่งยืนให(กับประเทศได(ในทุกๆด(านในอนาคต 
 

2.2 สภาวะแวดล@อมท่ีเก่ียวข@องกับองค�กร 
      ประวัติความเป<นมา 
       บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) หรือเอสซีจี เป	นกลุ$มบริษัทชั้นนําในภูมิภาคอาเซียน ท่ีดําเนินธุรกิจ
มากว$า 106  ปC ตามแนวทางการพัฒนาอย$างยั่งยืน ภายใต(หลักบรรษัทภิบาลท่ีดี ก$อต้ังข้ึนในประเทศไทย เม่ือ
ปC 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล(าเจ(าอยู$หัวรัชกาลท่ี 6 เพ่ือผลิตปูนซีเมนต
วัสดุก$อสร(างท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศและทดแทนการนําเข(า ต$อมาได(ขยายกิจการและเติบโตข้ึนอย$าง
ต$อเนื่อง จนได(รับการยอมรับและเป	นต(นแบบการดําเนินธุรกิจ ท้ังในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน  
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ป<จจุบันเอสซีจีประกอบด(วย 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑก$อสร(าง ธุรกิจเคมิคอลส และธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง 
       ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑก$อสร(าง เกิดข้ึนโดยต$อยอดมาจากการผลิตปูนซีเมนต ด(วยการพัฒนามาเป	น
วัสดุสําหรับสร(างอาคารบ(านเรือนท่ีแข็งแรง ปลอดภัย และโครงสร(างสาธารณูปโภคต$างๆ ท่ีช$วยให(ชีวิต
สะดวกสบายมากข้ึน เช$น สะพาน สถานีรถไฟ สนามกีฬา ป<จจุบันได(ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากผู(ผลิตมาเป	น 
“ผู(สร(างสรรคโซลูชันและนวัตกรรมสินค(าบริการด(านท่ีอยู$อาศัย” ด(วยบริการท่ีรวดเร็วและฉับไว มีนวัตกรรม
สินค(า บริการท่ีหลากหลายเพ่ือยกระดับวงการอุตสาหกรรมก$อสร(าง 
       ธุรกิจเคมิคอลสเกิดข้ึนในเม่ือ 30 กว$าปCท่ีแล(ว หลังการค(นพบแหล$งพลังงาน “ก�าซธรรมชาติ” ในอ$าวไทย 
เพ่ือนํามาใช(เป	นโครงสร(างพ้ืนฐานอุตสาหกรรมป�โตรเคมีของประเทศ และผลิตเป	นสินค(าเคมีภัณฑท่ีตอบโจทย
ลูกค(าในอุตสาหกรรมต$างๆ เช$น การแพทยสาธารณสุข ยานยนต เครื่องใช(ไฟฟ/า ธุรกิจยังคงพัฒนารูปแบบ
ธุรกิจอย$างต$อเนื่องมาเป	น “ผู(สร(างสรรคนวัตกรรมและผลิตภัณฑท่ีมีมูลค$าเพ่ิมสูง” และมุ$งสู$การเป	น Service 
& Solution Provider โดยร$วมทุนกับองคกรชั้นนําระดับโลก เพ่ือคิดค(น พัฒนานวัตกรรมท่ีตอบสนองความ
ต(องการลูกค(าในอนาคตได(อย$างทันท$วงที 
       ธุรกิจแพคเกจจิ้ง ได(ท(าทายตัวเองจากเดิมท่ีเป	นผู(ผลิตกระดาษคุณภาพสูงมาเป	น “ผู(นําด(านบรรจุภัณฑ
อย$างครบวงจร” ต้ังแต$ออกแบบ ผลิต ขนส$ง และจัดเก็บเข(าสู$กระบวนการผลิต   เนื่องจากแนวโน(มของบรรจุ
ภัณฑเติบโตสูงจากธุรกิจอี-คอมเมิรซ และธุรกิจอาหารเครื่องด่ืม และจะยังเดินหน(าต$อด(วยการเข(าตลาดหุ(นใน
นามบริษัทเอสซีจีแพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) 
       ป<จจัยสําคัญท่ีทําให(เอสซีจีเติบโตอย$างยั่งยืน ท$ามกลางความเปลี่ยนแปลงคือ การดําเนินธุรกิจตามแนว
ทางการพัฒนาอย$างยั่งยืน   และบริหารงานภายใต(หลักบรรษัทภิบาล ใช(เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีมาตรฐาน
ด(านความปลอดภัยสูง ส$งผลให(เอสซีจีเป	นองคกรแรกในอาเซียนท่ีได(รับการคัดเลือกให(อยู$ในดัชนีความยั่งยืน
ของ Dow Jones SustainableIndices (DJSI) ในสาขาอุตสาหกรรมก$อสร(างต้ังแต$ปCพ.ศ. 2547  และยังคง
ได(รับการจัดอันดับต$อเนื่องยาวนานมาถึง 16 ปC 

       วิสัยทัศน� 
        เอสซีจีจะเป	นผู(นําตลาดในภูมิภาคอาเซียน ด(วยการสร(างสรรคนวัตกรรมสินค(าบริการ และโซลูชั่นท่ีตอบ
โจทยความต(องการท่ีหลากหลายของลูกค(า พร(อมมุ$งม่ันขับเคลื่อนธุรกิจให(พัฒนาและเติบโตอย$างยั่งยืน ตาม
หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพ่ือมุ$งหวังสร(างความเจริญก(าวหน(าในทุกสังคมและ
ชุมชนท่ีเข(าไปดําเนินงาน ภายใต(คําม่ันสัญญา “Passion for Better” 

      อุดมการณ�ในการดําเนินธุรกิจ 
        เอสซีจี มีอุดมการณในการดําเนินธุรกิจ ท่ีเป	นไปตามครรลองแห$งความถูกต(องและเป	นธรรม ท่ีพนักงาน
ยึดถือและปฏิบัติตามอุดมการณในการดําเนินธุรกิจ คือ  
       1. ตั้งม่ันในความเป<นธรรม: กับผู(ท่ีเก่ียวข(องกับเอสซีจี ไม$ว$าจะเป	นผู(ใช(สินค(า ผู(ถือหุ(น หุ(นส$วนธุรกิจ ผู(ท่ี
ดําเนินธุรกิจด(วย หรือพนักงาน จะต(องได(รับการปฏิบัติอย$างเป	นธรรม ขณะประกอบธุรกิจ หรือทํางานร$วมกับ
เครือฯ 
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       2. มุ�งม่ันในความเป<นเลิศ:  มุ$งกระทําการทุกอย$างด(วยความต้ังใจให(เกิดผลในทางท่ีดีกว$าเสมอ มุ$งม่ันท่ี
จะประกอบธุรกิจอย$างดีเยี่ยม เต็มความสามารถ รวมท้ังหาแนวทางการพัฒนาสู$ความเป	นเลิศอยู$ตลอดเวลา 
และอย$างต$อเนื่อง 
       3. เช่ือม่ันในคุณค�าของคน: ให(ความสําคัญต$อคุณค$าของพนักงาน และถือว$าคือสมบัติท่ีมีค$าท่ีสุด คัดสรร
บุคลากรท่ีมีความรู(ความสามารถและมีคุณธรรมเข(ามาร$วมงาน ให(การฝ�กฝน พัฒนา และดูแลอย$างดี ด(วย
สวัสดิการและผลตอบแทนตามสมควร 
       4. ถือม่ันในความรับผิดชอบต�อสังคม:  ต้ังเจตนารมณว$าจะดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงหน(าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีพึงมีต$อประเทศชาติและสังคมส$วนรวมเป	นสําคัญ ประพฤติตนเป	นพลเมืองดี ทําประโยชนให(แก$
สังคมและทุกชุมชนท่ีเอสซีจีดําเนินธุรกิจ    
 

       ตราสัญลักษณ�องค�กรเอสซีจี 

                    

         

 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
       เอสซีจีดําเนินธุรกิจด(วยความรับผิดชอบ โปร$งใส และเป	นธรรมโดยยึดม่ันในอุดมการณ  ซ่ึงได(ถือปฏิบัติ
สืบเนื่องกันมาภายใต(กรอบของจรรยาบรรณเอสซีจีและบนพ้ืนฐานแห$งประโยชนสุขอย$างสมดุลและยั่งยืน ท้ังนี้ 
เอสซีจีมีความมุ$งหวังท่ีจะพัฒนาองคกรให(เป	นแบบอย$างทางด(านบรรษัทภิบาล โดยได(กําหนดไว(ในวิสัยทัศน
ของเอสซีจี ด(วยเชื่อม่ันว$า หลักบรรษัทภิบาลจะเป	นระบบบริหารจัดการท่ีก$อให(เกิดความเป	นธรรม โปร$งใส 
สามารถสร(างผลตอบแทนและเพ่ิมมูลค$าระยะยาวให(กับผู(ถือหุ(น รวมถึงสร(างความเชื่อม่ันต$อผู(มีส$วนได(เสียทุก
ฝ�าย  และสนับสนุน  ส$งเสริมความสามารถในการแข$งขันของเอสซีจีให(เติบโตอย$างยั่งยืน 
       คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  ทําหน(าท่ีในการกํากับดูแลด(านบรรษัทภิบาลของบริษัท ท้ังการ
กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการเอสซีจี ให(
เป	นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาล รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี ตลอดจน
พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให(มีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ และสอดคล(องกับแนวปฏิบัติทางด(าน
บรรษัทภิบาลท้ังในระดับประเทศและระดับสากลทุกปC โดยให(เรื่องบรรษัทภิบาล เป	นวาระหลักวาระหนึ่งใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้ บริษัทยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมาอย$าง
ต$อเนื่อง ท้ังท่ีเป	นหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการภายในประเทศ  เช$น หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับ
บริษัทจดทะเบียนปC 2555 ของตลาดหลักทรัพยแห$งประเทศไทย และหลักเกณฑตามโครงการสํารวจการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) 
ของสมาคมส$งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑในระดับสากล เช$น ASEAN Corporate 
Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และ DJSI Sustainability Assessment โดย
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป	นผู(พิจารณาและนําเสนอต$อคณะกรรมการบริษัท เพ่ืออนุมัติให(
บริษัทมีการกําหนดนโยบาย รวมถึงนําหลักเกณฑดังกล$าวไปปฏิบัติ 
 

       กลยุทธ�หลักในการดําเนินธุรกิจ 
      1. การขยายธุรกิจสู�ภูมิภาคอาเซียน (Go Regional) 
           เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนสู$การเป	นผู(นําตลาดในภูมิภาค     เอสซีจีได(ขยายการลงทุนในธุรกิจหลักออกไปยัง
ภูมิภาคอาเซียนท่ียังมีศักยภาพในการเติบโต โดยดําเนินกลยุทธขยายธุรกิจด(วยความพอประมาณและมีเหตุผล 
นับต้ังแต$การสร(างตลาดโดยส$งสินค(าไปจําหน$าย การสร(างเครือข$ายการค(า และสร(างโรงงานท่ีมีขนาดเหมาะสม
กับความต(องการในแต$ละประเทศ มีการบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกุม ท้ังด(านการดําเนินงานและการเงินท่ี
สอดคล(องกับกฎหมายและข(อกําหนดของแต$ละประเทศ    การสร(างแบรนดเอสซีจีให(เป	นท่ีรู(จัก ตลอดจน
ดําเนินธุรกิจด(วยความรับผิดชอบต$อชุมชน สังคม สิ่งแวดล(อม และวัฒนธรรม ส$งผลให(เอสซีจีเติบโตในภูมิภาค
อาเซียนอย$างม่ันคงและยั่งยืน โดยในปC 2562 บริษัทมีรายได(จากธุรกิจท่ีมีฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน และ
จากการส$งออกไปยังอาเซียน 115,650 ล(านบาท คิดเป	นร(อยละ 26 ของรายได(จากการขายรวม ท้ังนี้ เอสซีจีมี
สินทรัพยรวมในอาเซียนนอกเหนือจากไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มูลค$า 228,427 ล(านบาท หรือร(อยละ 
36 ของสินทรัพยรวม  
       2. การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) 
           จากสภาวะการแข$งขันท่ีรุนแรงข้ึน การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู(บริโภคและสภาพสังคม เอสซีจีจึง
มุ$งเน(นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข$งขันด(วยการคิดค(นและพัฒนานวัตกรรมบนพ้ืนฐานของธุรกิจหลัก 
เพ่ือตอบสนองความต(องการของผู(บริโภคท้ังในป<จจุบันและอนาคต โดยให(ความสําคัญกับการสร(างวัฒนธรรม
องคกรนวัตกรรม ผ$านการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) และการเพ่ิมขีดความสามารถด(านการคิด
สร(างสรรคของพนักงาน ตลอดจนเสริมความแข็งแกร$งด(วยการเพ่ิมงบประมาณด(านการวิจัยและพัฒนา เพ่ิม
พนักงานในสาขาการวิจัย และร$วมมือกับสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยท้ังในประเทศและต$างประเทศ ส$งผลให(
ในปC 2562 บริษัทมีรายได(จากสินค(าและบริการท่ีมีมูลค$าเพ่ิมสูงเป	น 179,181 ล(านบาท คิดเป	นร(อยละ 41 ของ
รายได(จากการขายรวม 
       3. การพัฒนาอย�างย่ังยืน (Sustainability) 
           เอสซีจีมีอุดมการณในการดําเนินธุรกิจอย$างมีคุณธรรม โดยยึดม่ันในความรับผิดชอบต$อผู(มีส$วนได(เสีย
ทุกฝ�ายเพ่ือประโยชนร$วมกันอย$างยั่งยืน จึงได(กําหนดกรอบการพัฒนาอย$างยั่งยืนของเอสซีจีโดยอ(างอิงกับแนว
ทางการดําเนินการในระดับสากล ซ่ึงครอบคลุมท้ังด(านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล(อม ภายใต(หลักบรรษัทภิ
บาลท่ีดีควบคู$ไปกับการดําเนินธุรกิจท่ีเป	นมิตรต$อสิ่งแวดล(อมอย$างสมบูรณ และพร(อมจะถ$ายทอดองคความรู(
ประสบการณและความสําเร็จ โดยผ$านกระบวนการมีส$วนร$วมให(แก$ทุกภาคส$วน เพ่ือขับเคลื่อนสังคมให(
เจริญก(าวหน(าอย$างแข็งแกร$งและยั่งยืน  ท่ีผ$านมา เอสซีจีจึงได(กําหนดนโยบายสิ่งแวดล(อมและพลังงานข้ึน 
เพ่ือให(เกิดการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกท่ีท่ีดําเนินงาน และนําไปใช(กับการดําเนินโครงการ
ใหม$ โครงการปรับปรุง การจัดทําข(อตกลงต$างๆ รวมถึงการควบรวมกิจการท่ีเก่ียวข(อง 
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รูปภาพท่ี 1 : โครงสร@างการบริหารจัดการองค�กรของเอสซีจี 

    

รูปภาพท่ี 2 : โครงสร@างการดําเนินงานด@านการพัฒนาอย�างย่ังยืนของเอสซีจี 
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       แนวนโยบายด@านการพัฒนาอย�างย่ังยืน  

       เอสซีจีมีอุดมการณในการดําเนินธุรกิจอย$างมีคุณธรรม โดยยึดม่ันในความรับผิดชอบต$อผู(มีส$วนได(เสียทุก
ฝ�ายเพ่ือประโยชนร$วมกันอย$างยั่งยืน จึงได(กําหนดกรอบการพัฒนาอย$างยั่งยืน โดยอ(างอิงกับแนวทางการ
ดําเนินการในระดับสากล ซ่ึงครอบคลุมท้ังด(านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล(อม ภายใต(หลักบรรษัทภิบาลท่ีดี 
เพ่ือให(เกิดการดําเนินงานท่ีสอดคล(องกันในทุกธุรกิจ จึงได(มีการแต$งต้ังคณะกรรมการการพัฒนาอย$างยั่งยืนเอส
ซีจีต้ังแต$ปC 2538 เพ่ือทําหน(าท่ีกําหนดเป/าหมาย และแนวทางการดําเนินงานให(ทุกธุรกิจนําไปปฎิบัติ รวมท้ัง
จัดทํา “แนวทางปฎิบัติการพัฒนาอย$างยั่งยืน” ในปC 2551 เพ่ือใช(เป	นคู$มือการดําเนินการในเรื่องต$างๆ อันจะ
ส$งผลให(การนําไปปฎิบัติอย$างมีประสิทธิภาพ และเกิดความเชื่อมโยงของการดําเนินงาน ในแต$ละเรื่องท่ีอาจมี
หลายหน$วยงานรับผิดชอบร$วมกัน    โดยมีแนวทางการพัฒนาอย$างยั่งยืนภายใต(หลักบรรษัทภิบาลท่ีดี  3 ด(าน 
คือ 
       1. ด@านเศรษฐกิจ:  มุ$งสร(างคุณค$าโดยเป/าหมายสูงสุดไม$ใช$เพียงแค$การทํากําไร แต$เป	นการสร(าง
ประโยชนร$วมกันของทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข(อง 
       2. ด@านสังคม:  ดําเนินธุรกิจอย$างมีคุณธรรมและถือม่ันในความรับผิดชอบต$อสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให(ดียิ่งข้ึนในทุกแห$งท่ีเอสซีจีเข(าไปดําเนินธุรกิจ 
       3. ด@านส่ิงแวดล@อม:   มุ$งม่ันดูแลรักษาสิ่งแวดล(อมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การใช(ทรัพยากร
อย$างรู(คุณค$า และรักษาสมดุลระบบนิเวศอย$างยั่งยืน 

                                 

                        รูปภาพท่ี.3 : แนวทางการพัฒนาอย�างย่ังยืนของเอสซีจี 

 
2.3 การวิเคราะห�สภาวะแวดล@อมท่ีเก่ียวข@องกับองค�กร 
       การวิเคราะหสภาพแวดล(อมท่ีมีผลต$อการบริหารจัดการองคกร เพ่ือมุ$งสู$การพัฒนาอย$างยั่งยืน ท้ัง
สภาพแวดล(อมภายใน และสภาพแวดล(อมภายนอก ผ$านการใช(หลักการ (1) Mckinsey 7s Framework และ 
(2) C-PEST Analysis และควบคู$ไปกับการวิเคราะหตามหลัก SWOT Analysis  ซ่ึงจะช$วยให(สามารถระบุจุด
แข็งและจุดอ$อนจากสภาพแวดล(อมภายใน พร(อมท้ังโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล(อมภายนอก ท่ีมีผลต$อ
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การดําเนินงานขององคกร เพ่ือใช(ในการระบุป<ญหา และจัดทําข(อเสนอแนะในการวางกลยุทธองคกรเพ่ือการ
พัฒนาอย$างยั่งยืนท่ีเหมาะสมต$อไป 
 

      2.3.1 การตรวจสภาพแวดล@อมภายในองค�กร 
                              

                              

รูปภาพท่ี 4 :  ป>จจัย 7 ประการในการวิเคราะห�สภาพแวดล@อมภายใน 
ตามหลักการ Mckinsey 7S Framework 

 

               กรอบการวิเคราะหป<จจัยภายในจะใช(การวิเคราะหคุณลักษณะขององคกร 7 ประการของ 
McKinney (McKinney 7-S Framework) ซ่ึงตัวแปรดังกล$าวมีส$วนสําคัญต$อความสําเร็จขององคกร 
องคประกอบ 7S ได(แก$  
               S = โครงสร(างองคกร (Structure) คือ รูปแบบหรือแนวทางท่ีองคกรจัดสร(างข้ึน เพ่ือบอกหน(าท่ี
และลําดับชั้นของแต$ละส$วน  โครงสร(างขององคกรท่ีดีจะต(องมีความคล$องตัวในการบริหารงาน และไม$ทําให(
เกิดการทํางานท่ีซํ้าซ(อน มีสายบังคับบัญชาท่ีชัดเจน  อีกท้ังต(องส$งเสริมให(มีการทํางานประสานงานระหว$าง
หน$วยงานได(อย$างราบรื่น 
               S2 = กลยุทธขององคกร (Strategy) หมายถึง แผนท่ีกําหนดข้ึนมา เพ่ือสร(างหรือคงไว(ซ่ึงความ
ได(เปรียบทางการแข$งขัน การวางแผนเชิงกลยุทธช$วยให(องคกรทราบสถานะป<จจุบันของธุรกิจ  เพ่ือช$วยกําหนด
แผนกลยุทธท่ีจะช$วยให(บรรลุถึงพันธกิจและเป/าหมายขององคกร โดยไม$เดินหลงทาง 
               S3 = ระบบในการดําเนินงานขององคกร (Systems) คือ กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ประจําวันท่ีบุคลากรจะต(องทําให(ลุล$วงในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ เพ่ือให(บรรลุเป/าหมายท่ีกําหนดไว( 
นอกจากการจัดโครงสร(างท่ีเหมาะสมและมีกลยุทธท่ีดีแล(ว การจัดระบบการทํางาน ก็มีความสําคัญ  องคกร
จะต(องมีการแบ$งหน(าท่ีของระบบงานท่ีชัดเจน  เพ่ือช$วยให(องคกรสามารถดําเนินไปได(อย$างมีประสิทธิภาพ 
               S4 = ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู(บริหารระดับสูง (Style) เป	น
องคประกอบท่ีสําคัญอย$างหนึ่งของสภาพแวดล(อมภายในองคกร พบว$า ความเป	นผู(นําขององคกรจะมีบทบาท
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ท่ีสําคัญต$อความสําเร็จหรือล(มเหลวขององคกร ผู(นําท่ีประสบความสําเร็จจะต(องวางโครงสร(างวัฒนธรรม
องคกร ด(วยการเชื่อมโยงระหว$างความเป	นเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณให(เกิดข้ึน 
               S5 = บุคลากรในองคกร (Staff) ทรัพยากรมนุษยนับเป	นป<จจัยท่ีมีความสําคัญต$อการดําเนินงาน
ขององคกร องคกรจะประสบความสําเร็จหรือไม$ส$วนหนึ่งจะข้ึนอยู$กับการจัดการทรัพยากรมนุษย (Human 
Resource Management) การวางแผนทรัพยากรมนุษย เป	นกระบวนการวิเคราะหความต(องการทรัพยากร
มนุษยในอนาคต องคกรท่ีดีจะต(องมีบุคลากรท่ีเพียงพอต$อปริมาณงาน และมีการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู(
และความสามารถตรงกับงานท่ีทํา 
               S6 = ความรู(ความสามารถของบุคลากร (Skills) ทักษะความรู(ความสามารถของบุคลากรใน
องคกรเป	นสิ่งท่ีสําคัญมาก องคกรท่ีดีจะต(องมีการจ$ายงานให(บุคลากรตามความรู(ความสามารถ อีกท้ังองคกร
จะต(องเป	นตัวเร$งผลักดัน และคอยสนับสนุนให(บุคลากรพัฒนาความรู(ความสามารถให(ดียิ่งข้ึนไป 
               S7= ค$านิยมร$วมกัน (Shared Values) ค$านิยมและบรรทัดฐานท่ียึดถือร$วมกันโดยสมาชิกของ
องคกรท่ีได(กลายเป	นรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผู(บริหารภายในองคกร 
หรืออาจเรียกว$าวัฒนธรรมองคกร รากฐานของวัฒนธรรมองคกรก็คือ ความเชื่อ ค$านิยมท่ีสร(างรากฐานทาง
ปรัชญาเพ่ือทิศทางขององคกร 
  

ตารางที่ 1 :  แสดงการวิเคราะห�สภาวะแวดล@อมภายในองค�กรโดยใช@ 7S 
7S 

Framework 
จุดแข็ง จุดอ�อน 

1) โครงสร@าง 
องค�กร 
(Structure) 

1) มีการจัดโครงสร(างองคกรโดยแบ$งส$วนงาน
อย$างชัดเจน ประกอบด(วย 3 กลุ$มธุรกิจหลัก 
อยู$ภายใต(การบริหารจัดการของคณะจัดการ 
นําโดยกรรมการผู(จัดการใหญ$เอสซีจี และอยู$
ภ าย ใต( ก า ร กํ า กั บ ดู แล ในภ าพรว ม  โ ด ย
คณะกรรมการบริษัทอีกชั้นหนึ่ง ส$งผลให(การ
ขับเคลื่อนหน$วยงานเป	นไปในทิศทางเดียวกัน 
2) องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ประกอบด(วยบุคลากรท่ีเหมาะสม มีความรู( 
ความสามารถ เป	นท่ียอมรับ และมีบทบาท
สําคัญในการกําหนดนโยบายของหน$วยงาน 
โดยร$วมกับผู(บริหารระดับสูง วางแผนการ
ดํา เนิน งาน ท้ั ง ในระยะสั้ นและระยะยาว 
นอกจากนี้  ยังมีการกําหนดโครงสร(างของ
คณะกรรมการ ท่ี กํ า กับ ดูแลในด( านต$ า งๆ 

1) การแบ$งโครงสร(างอย$างชัดเจนส$งผลให(
แต$ละธุรกิจมีความเป	นอิสระต$อกัน และมี
แนวโน(มท่ีจะให(ความสําคัญกับภารกิจงาน 
ภายใต(ความรับผิดชอบของแต$ละธุรกิจ
มากกว$าภาพรวมขององคกร ซ่ึงทําให(
ยังคงเกิดป<ญหาการขาดการเชื่อมโยงกัน 
ในแง$ของเป/าหมายภาพรวม ส$งผลให(ไม$
สามารถผลักดันการบูรณาการระหว$างกัน 
เ พ่ือรักษาผลประโยชนขององคกรใน
ภาพรวมได(อย$างมีประสิทธิภาพเท$าท่ีควร 
2) โครงสร(างการดําเนินงานของหน$วยงาน
เ ป	 น แ บ บ ลํ า ดั บ ข้ั น  ( Hierarchical 
Structure) ซ่ึงประกอบด(วย สายการ
บังคับบัญชา ขนาดใหญ$และมีหลายลําดับ 
ส$งผลให(หลายครั้งเกิดความล$าช(าในการ
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ประกอบด(วย  1) คณะกรรมการตรวจสอบ    
2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา    
3) คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และ  
4) คณะกรรมการกิจการสังคมเพ่ือความยั่งยืน 

ดําเนินงาน เพราะต(องรอการตัดสินใจจาก
ผู(บริหารในระดับต$างๆ อาจส$งผลให( ไม$
สามารถตอบโจทยต$ อสภาวการณ ท่ี
เปลี่ยนแปลงอย$างรวดเร็ว 

2) กลยุทธ�ของ
องค�กร 
(Strategy) 
 

1) บทบาทในการเป	นองคกรภาคเอกชนชั้นนํา
ของไทย มีวิสัยทัศน กลยุทธท่ีชัดเจน ประกอบ
กับมีการดําเนินธุรกิจอย$างมืออาชีพ เชี่ยวชาญ 
เป	นเลิศ และเป	นธรรม 
2) วิสัยทัศนการเป	นผู(นําตลาดในภูมิภาค
อาเซียน ซ่ึงเป	นภู มิภาคท่ีมี ศักยภาพสูง มี
ประชากรอาศัยอยู$มากกว$า 600 ล(านคน อัตรา
การขยายตัวของ GDP ถึงร(อยละ 5-6 ต$อปC 
หลายประเทศเป	นตลาดเกิดใหม$ท่ีมีศักยภาพ  
มีความต(องการสินค(าและบริการสูง และยังมี
ความใกล(ชิดกับประเทศไทย ซ่ึงเอสซีจีเป	นผู(นํา
ตลาดมาอย$างยาวนาน 
3) วิสัยทัศนการเป	นองคกรแห$งนวัตกรรม โดย
มุ$งม่ันเพ่ิมศักยภาพในการวิจัย และพัฒนา เพ่ือ
สร(างคุณค$าท้ังด(านสินค(าบริการ กระบวนการ
ทํางาน รูปแบบธุรกิจใหม$ ๆ อย$างสมํ่าเสมอ ซ่ึง
ส$งผลให(รักษาความเป	นผู(นํา และเติบโตอย$าง
ม่ันคงต$อไป 
4) วิสัยทัศนการพัฒนาอย$างยั่งยืน โดยมุ$ง
ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงประโยชนแก$สังคม 
และทุกชุมชนท่ีดําเนินธุรกิจอยู$ โดยได(กําหนด
กรอบการพัฒนาสู$ความยั่งยืน ซ่ึงครอบคลุมท้ัง
ทางด(านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล(อม 
ภายใต(หลักบรรษัทภิบาลท่ีดี เพ่ือให(เกิดการ
ดําเนินงานท่ีสอดคล(องกันในทุกธุรกิจ และ
สอดคล(องกับเป/าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนใน
กรอบสหประชาชาติ (SDGs) 

1) การขับเคลื่อนองคกรตามวิสัยทัศนยัง
เป	นไปอย$างจํากัด เนื่องจากเป	นองคกรท่ีมี
โครงสร(างขนาดใหญ$ ประกอบด(วยกลุ$ม
ธุรกิจหลากหลาย และจุดแข็งส$วนใหญ$ ยัง
เริ่มมาจากการดําเนินธุรกิจภายในประเทศ
เป	นหลักก$อน 
2) ยังขาดแผนงานการดําเนินงานร$วมกัน
ระหว$างกลุ$มธุรกิจ/ธุรกิจย$อย อย$างเป	น
รูปธรรม โดยส$วนใหญ$เป	นการขอความ
อนุ เคราะห  ติดต$อประสานงานและ
แลกเปลี่ยนข(อมูลในวงจํากัด มากกว$าการ
ทํางานเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน/ เป/าหมาย
ร$วมกัน 
 

3) ระบบในการ
ดําเนินงานของ

1) มีระบบการบริหารจัดการภายใต(หลัก
บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) 

1) ระบบการดําเนินงาน/ขับเคลื่อนภารกิจ
งานระหว$างกลุ$มธุรกิจ/ธุรกิจย$อย ยังมีอยู$
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องค�กร 
(System) 

แบบองคกร เอกชน มุ$ ง เน(นความโปร$ ง ใส
ตรวจสอบได( เนื่องจากเป	นบริษัทท่ีอยู$ในตลาด
หลักทรัพยจึงต(องปฏิบัติตามแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี อาทิ การเป�ดเผยข(อมูลให(นัก
ลงทุนและสาธารณะ  
2) มีระบบงานกลางระหว$างกลุ$มธุรกิจ/ธุรกิจ
ย$ อย  โ ดยอา ศัยหน$ ว ย ง านบริ ห า รกลา ง 
(Corporate Administration) ซ่ึงมีหน(าท่ี
กํากับดูแลภาพรวมและนโยบายกลางในด(าน
ต$าง ๆ ได(แก$ นโยบายด(านการบุคคล วางแผน
กลาง แบรนดด้ิง การจัดซ้ือจัดจ(าง เทคโนโลยี 
การบริหารธุรกิจในต$างประเทศ ตลอดจนการ
กําหนดแนวปฏิบัติร$วมต$างๆ 
3) มีการใช(เทคโนโลยีในระบบการทํางาน เพ่ือ
ช$วยอํานวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางาน เช$น การใช(ระบบ Intranet ใน
การฝ� กอบรมพนั ก งาน  ตลอดจนการ ใช(
เทคโนโลยีในการผลิตสินค(า/บริการ เป	นต(น 
4) มีการใช(ระบบการจัดการอย$างมีคุณภาพท้ัง
องคกร เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานควบคุม
คุณภาพสินค(า เพ่ิมประสิทธิภาพของโรงงาน 
ช$วยลดความสูญเสีย และช$วยลดต(นทุนของ
บริษัท จนได(รับรางวัลระดับสากล อาทิ รางวัล
Deming Application Prize 

จํากัด โดยเฉพาะภารกิจงานท่ีมีลักษณะ 
Cross-Functional หรือCross-Business 
Unit เนื่องจากแต$ละกลุ$มธุรกิจ/ธุรกิจย$อย
ต$าง ๆ มีรูปแบบและลักษณะการทํางาน 
ซ่ึงเป	นเอกเทศจากกัน ในขณะท่ีระบบงาน
กลางท่ีมีอยู$ จะมีบทบาทเพียงกํากับดูแล
งานในภาพรวมเท$านั้น 
2) ระบบการเชื่อมโยงข(อมูลระหว$างกันยัง
มีอยู$จํากัด เนื่องจากมีโครงสร(างองคกร
ขนาดใหญ$  และประกอบไปด(วยกลุ$ม
ธุรกิจ/ธุรกิจย$อย จํานวนมาก ซ่ึงล(วนแต$มี
สภาวะการดําเนินธุรกิจท่ีแตกต$างกัน 
3) ระบบการทํางานบางครั้งเป	นไปอย$าง
ล$าช(า เนื่องจากมีโครงสร(างองคกรแบบ
ลําดับข้ัน (Hierarchical Structure) ท่ีมี
ขนาดใหญ$ และมีขอบเขตการดําเนินงานท่ี
กว(างขวางและหลากหลาย 

4) แบบแผนใน
การบริหาร
จัดการ (Style) 

1)  แ น ว คิ ด เ รื่ อ ง ค ว า ม เ ร็ ว แ ล ะ คุ ณ ภ า พ 
(Execution with Speed and Quality)จาก
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย$างรวดเร็ว ส$งผล
ให(องคกรต(องปรับกระบวนทัศนและวิธีในการ
ทํางานใหม$ โดยมุ$งเน(นการทํางานอย$างรวดเร็ว 
คล$องตัว และมีคุณภาพ ผ$านการขับเคลื่อน
องคกรด(วยนวัตกรรม เพ่ือนําไปสู$การสร(าง
ความเร็ว/ความคล$องตัว (Speed) ในการ
แข$งขัน 

1) การขับเคลื่อนแนวคิด/รูปแบบการ
ทํางานไปสู$การปฏิบัติจริง ยังเป	นไปอย$าง
จํากัด เนื่องจากมีโครงสร(างองคกรขนาด
ใ ห ญ$  มี ลั ก ษ ณ ะ แ บ บ ลํ า ดั บ ข้ั น 
(Hierarchical Structure) และมีความ
แตกต$างหลากหลายระหว$างกลุ$มธุรกิจ/
ธุรกิจย$อยต$างๆ ตลอดจนความแตกต$าง
ของสภาพแวดล(อมในการดําเนินธุรกิจ 
2) รูปแบบการทํางานแบบด้ังเดิม ยังคง
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2 ) แนวคิดการพัฒนาคนขององคกรให(เป	นคน
ท่ีมีลักษณะ Open คือ การเป�ดใจ ต้ังใจรับฟ<ง 
ให(เกียรติ ใฝ�รู( กล(ายอมรับข(อผิดพลาด และเป	น
คน Challenge คือ ไม$ยึดติดกับความสําเร็จ 
กล(าคิด นอกกรอบ ท(าทายตนเอง เพ่ือสิ่งท่ีดี
กว$าเดิมอยู$ เสมอ กล(าถาม กล(าแสดงความ
คิดเห็นบนพ้ืนฐานของข(อเท็จจริง ภายใต(คําม่ัน
สัญญา “Passion for Better” 
3) แนวคิดองคกรแห$งการเรียนรู( (Learning 
Organization) ภายใต(กระบวนการพัฒนา
อย$างต$อเนื่องท้ังระบบ หมายถึง การยกระดับ
การทํางานให(เกิดกระบวนการท่ีไม$หยุดนิ่งใน
ด(านการกําหนดกลยุทธ การออกแบบองคกร 
และนําการเปลี่ยนแปลงไปสู$การปฏิบัติจริง 
4) มุ$งเน(นการสร(างเครือข$ายและความสัมพันธ
อันดีระหว$างผู(มีส$วนได(ส$วนเสียทุกภาคส$วน ท้ัง
ผู(ถือหุ(น คู$ค(า ลูกค(า หน$วยงานภาครัฐ ตลอดจน
คู$แข$ง 

พบเห็นได(อยู$บ(าง และมีลักษณะค$อนข(าง
ขัดแย(งกับแนวคิดการทํางานแบบใหม$ 
เช$น ระบบอาวุโส กระบวนการตัดสินใจ
แบบลําดับ ข้ัน การทํางานโดยมุ$ งเน(น
คุณภาพและความสมบูรณแบบมากกว$า
ความเร็ว เป	นต(น ท้ังนี้ เนื่องจากเอสซีจี
เป	นองคกรขนาดใหญ$ท่ีดําเนินธุรกิจมา
อย$างยาวนาน 
3)  ก า ร ส ร( า ง เ ค รื อ ข$ า ย แ ล ะ รั ก ษ า
ความสัมพันธมีค$าใช(จ$ายสูง และบางครั้ง
ไม$สามารถชี้วัดประสิทธิผลได(อย$างเป	น
รูปธรรม 
 

5. บุคลากรใน
องค�กร (Staff) 

1) เป	นองคกรเอกชนท่ีมีพนักงานจํานวน
ม า ก ก ว$ า  50,000 ค น  ท้ั ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ต$างประเทศ ซ่ึงมีความรู(และประสบการณใน
การดําเนินธุรกิจหลักขององคกร 
2) เป	นองคกรท่ีให(ความสําคัญกับทรัพยากร
มนุษยอย$างมาก เห็นได(จากค$านิยมขององคกร 
หรือ “อุดมการณเอสซีจี เรื่อง “เชื่อม่ันใน
คุณค$าของคน” จึงนําไปสู$การบริหารบุคคลและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวคิดการพัฒนา
คนต$อเนื่อง(Continuous Development) 
ต้ังแต$เข(ามาทํางาน ในระหว$างการทํางาน ซ่ึง
จะมีระบบการดูแลการพัฒนาอย$างต$อเนื่อง 
เช$น  การให( ทุนการศึกษาต$อและทุนการ
ฝ�กอบรมท้ังในและต$างประเทศ หลักสูตรอบรม
ภายในองคกร เป	นต(น 

1) ความท(าทายในการดึงดูดบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพและความสามารถเข(ามาทํางาน 
แม(ว$าเอสซีจีจะเป	นบริษัทท่ีมีภาพลักษณ
และระบบการบุคคลท่ีดีก็ตาม เนื่องจาก
ต(องประสบสภาวะการแข$งขันและแย$งชิง
บุคลากรกับธุร กิจ อ่ืนเป	นจํานวนมาก 
โดยเฉพาะอย$างยิ่ง กําลังคนคุณภาพ หรือ
ท่ีเรียกว$า “สงครามแย$งชิงคนเก$ง (War 
for Talents)” ประกอบกับกําลังแรงงาน 
มีจํานวนลดน(อยลง อันเนื่องมาจากอัตรา
การเกิดท่ีต่ําลงและการเข(าสู$สังคมผู(สูงอายุ 
(Aging Society) 
2) ความท(าทายในการบริหารกําลังคนรุ$น
ใหม$  ได(แก$  การเตรียมการรับ มือกับ
บุคลากรรุ$นต$อไป หรือคนเจนเนอเรชัน Z 
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3) มีการสรรหาบุคลากรกลางท่ีทํางานเชิงรุกได(
อย$างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดต้ังหน$วยงาน 
Talent Recruitment Center (TRC) เพ่ือสรร
หาบุคลากรรุ$นใหม$ในระดับท่ีมีคุณสมบัติผ$าน
เกณฑตามท่ีบริษัทกําหนดและสอดคล(องกับกล
ยุทธขององคกรในภาพรวม  
4) บุคลากรได(รับสวัสดิการและการดูแล ท่ี
เหมาะสม ได(แก$ ค$าตอบแทนท่ียึดถือหลักความ
เป	นธรรมท้ังภายในและภายนอกองคกร โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบั ติงานและระดับ
ตําแหน$งงานท่ีรับผิดชอบ ในขณะท่ีภายนอกก็
สอดคล(อง กับสภาวะเศรษฐกิจและอัตรา
ค$าตอบแทนเฉลี่ยในตลาด รวมท้ังนโยบายการ
จัดสวั ส ดิการต$ า งๆ ให( แก$พนักงานอย$ า ง
เหมาะสม อาทิ เบ้ียเลี้ยง ค$าใช(จ$ายในการ
เดินทาง ท่ีพัก เครื่องแบบ สวัสดิการด(าน
สุขภาพ ค$าเล$าเรียนบุตร เป	นต(น 
5) ผู(บริหารให(ความสําคัญกับการสื่อสารกับ
บุคลากร โดยเฉพาะการสื่อสารด(วยตนเอง ซ่ึง
เป	นการเน(นย( า ถึงความสํ า คัญท่ีผู( บริหาร
ระดับสูงในฐานะผู(นําองคกรมีให(ต$อบุคลากร  

ซ่ึงเกิดในปC 2540 เป	นต(นมา เป	นผู(ท่ีกําลัง
จะสําเร็จการศึกษาและเข(าสู$ตลาดแรงงาน 
ท้ังนี้ จากการศึกษาพบว$า คนเจน Z มี
รูปแบบการดําเนินชีวิต แนวคิด และ
ทัศนคติ ซ่ึงค$อนข(างมีลักษณะเฉพาะและ
แตกต$างจากคนรุ$นก$อนค$อนข(างมาก อาจ
ก$อให(เกิดช$องว$างระหว$างคนรุ$นเก$าและ
คนรุ$นใหม$ (Intergenerational Gap) 
ประกอบกับความต(องการด(านสวัสดิการ
และการดูแลเป	นการเฉพาะ 
3) ความท(าทายในการบริหารบุคลากร
ภายใต(บริบทและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
อันเนื่องมาจากการขยายธุรกิจของบริษัท
ในต$างประเทศ โดยเฉพาะในภู มิภาค
อาเซียน ส$งผลให(เกิดการจ(างงานบุคลากร
ต$างชาติ จํานวนมากข้ึน นําไปสู$ความ
หลากหลายทางบริบท วัฒนธรรม ทัศนคติ 
และความต(องการ ท่ีแตกต$างหลากหลาย 
ซ่ึงจําเป	นต(องอาศัยการบริหารการบุคคลท่ี
เหมาะสม 

6. ความรู@ 
ความสามารถ
ของบุคลากร 
(Skill) 

1) องคกรมีบุคลากรท่ีมีทักษะครอบคลุมต$อการ
ดําเนินธุรกิจ โดยมีการแบ$งบุคลากรตามขีด
สมรรถนะของแต$ละบุคคล(Competency 
Profile) ประกอบด(วย สมรรถนะด(านวิชาชีพ 
เช$น Sales, HR, Supply Chain เป	นต(น และ
สมรรถนะด(านเทคนิคการปฏิบัติการเฉพาะของ
แต$ละกลุ$มธุรกิจ เช$น วิศวกร เป	นต(น 
2) มีการประเมินบุคลากรตามบทบาทหน(าท่ี 
โดยจัดให(มีการประเมินทักษะ สมรรถนะ ขีด
ความสามารถของบุคลากรตามบทบาทหน(าท่ี 
(Competency Assessment) พร(อมท้ังจัดทํา
แผนงานการพัฒนารายบุคคล  (Individual 

1) การพัฒนาทักษะบุคลากรยังไม$เป	น
ลักษณะเฉพาะบุคคลเท$าท่ีควร แม(ว$าจะมี
ความพยายามในการพัฒนาบุคลากรให(
สอดคล(องกับบทบาทหน(าท่ีของแต$ละ
บุคคล (Role Based Competency) 
และเน(นการพัฒนาแบบ Micro-learning 
มากยิ่งข้ึน แต$ก็พบว$ายังคงให(ความสําคัญ
กั บ ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ ห( มี ทั ก ษ ะ 
สมรรถนะ ขีดความสามารถท่ีสูงข้ึนใน
ภาพรวม (Macro-learning) เป	นหลัก ซ่ึง
มักจะไม$สอดคล(องกับทบาทหน(าท่ี/ความ
จําเป	นของแต$ละบุคคล และยังเป	นการ
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Development Plan) เพ่ือให(ผู(บังคับบัญชา
และบุคลากรร$วมกันกําหนดเป/าหมายในการ
พัฒนาทักษะร$วมกัน เพ่ือให(สามารถตอบโจทย
ท้ังทางธุรกิจและความก(าวหน(าในอาชีพ 
3) มีระบบการพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสม โดย
จัดให(มีโอกาสด(านการพัฒนาและการเพ่ิมขีด
คว ามส าม า ร ถขอ ง พนั ก ง าน  ไ ด( แ ก$  ( 1) 
Functional Training เน(นพัฒนาทักษะ 
ความรู( ความสามารถท่ีจําเป	นในการทํางาน (2) 
Overseas Expansion Program เพ่ือเตรียม
ความพร(อมสําหรับการปฏิบัติงานต$างประเทศ 
(3) Valued Innovation & Scholarship 
Program เพ่ือเสริมสร(างให(เกิดความคิด
สร( า งสรรค ในการ ทํ า งาน  ตลอดจน ( 4) 
Business Management and Leadership 
Development เพ่ือส$งเสริมความรู(ด(านการ
บริหารและดําเนินธุรกิจ รวมไปถึงพัฒนาความ
เป	นผู(นํา นอกจากนี้ บริษัทกําลังเริ่มใช(วิธีการ
พัฒนาบุคลากรให( มี ทักษะ สมรรถนะ ขีด
ความสามารถท่ีสอดคล(องกับบทบาทหน(าท่ีของ
แต$ละบุคคล (Role-Based Competency) ซ่ึง
เน(นการพัฒนาเฉพาะสิ่งท่ีตรงกับความต(องการ
ตามหน(างาน (Need to Know) และลดการ
พัฒนาท่ีไม$จําเป	นในการทํางาน (Nice to 
Know) 
4) บุคลากรส$วนใหญ$มีทักษะด(าน Soft Skills 
โดยนอกเหนือจากทักษะด(านความรู(ในการ
ทํางาน (Hard Skills) แล(ว บุคลากรส$วนใหญ$ 
ยังมีทักษะหรือความชํานาญ ท่ีเก่ียวข(องกับคน 
เช$น ทัศนคติท่ีดีในการทํางาน การใช(ชีวิต 
มนุษยสัมพันธ การอยู$ร$วมกับผู(อ่ืน เป	นต(น ท้ังนี้ 
เนื่องจากองคกรให(ความสํ า คัญกับทักษะ
ดั งกล$ า ว  ดั ง จะ เห็ น ได( จ ากการ ส$ ง เ ส ริ ม

พัฒนาท่ีเน(นการอบรมมากเกินไป ไม$
นําไปสู$การใช(ประโยชนจริงในการทํางาน 
2) ความแตกต$างทางด( านทักษะของ
บุคลากร เนื่องจากเป	นองคกรขนาดใหญ$ท่ี
มีบุคลากรจํานวนมาก มีความหลากหลาย
ทางด(านการศึกษา สาขาอาชีพ ตลอดจน
เชื้อชาติ/วัฒนธรรม นําไปสู$ความต(องการ
และระดับในการพัฒนาท่ีค$อนข(างแตกต$าง
กัน ซ่ึงเป	นความท(าทายขององคกรในการ
พัฒนาและบริหารจัดการทักษะของ
บุคลากรให(มีความเหมาะสม 
3) การพัฒนาทักษะบุคลากรมีค$าใช(จ$ายสูง 
และค$อนข(างใช(เวลานาน ส$งผลให(จําเป	น 
ต(องจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการฝ�กอบรม
และการศึกษาต$อค$อนข(างมาก (ปCละ
มากกว$า 100 ล(านบาท) ตลอดจนยังต(อง
สูญเสียเวลาการทํางานของบุคลากร
บางส$วน 
4) บุคลากรบางส$วนยังขาดความเข(าใจ
เก่ียวกับทักษะของบุคลากรในสายงานอ่ืน 
เนื่องจากมีโอกาสได(ทํางานร$วมกัน/ข(าม
สายงานค$อนข(างน(อย ตลอดจนมีรูปแบบ
การประเมินและการพัฒนาท่ีแตกต$างกัน 
ส$งผลต$อการขับเคลื่อนงานในลักษณะ 
Cross-Functional และ/หรือ Cross 
Business Unit ตลอดจนการขับเคลื่อน
ธุรกิจในภาพรวม 
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สภาพแวดล(อมท่ีดีในการทํางาน การทํางาน
ร$วมกันเป	นทีม เป	นต(น ซ่ึงการพัฒนาทักษะท้ัง
สองด( านควบ คู$ กั น ไปนี้  จ ะช$ ว ยส$ ง เ ส ริ ม
ประสิทธิภาพในการทํางานได(เป	นอย$างดี 

7. ค�านิยม
ร�วมกัน 
(Shared 
values) 

1) มีการกําหนด “อุดมการณเอสซีจี” หรือ 
“อุดมการณ 4 (SCG 4 Core Values)” 
ประกอบด(วย (1) ต้ังม่ันในความเป	นธรรม (2) 
มุ$งม่ันในความเป	นเลิศ (3) เชื่อม่ันในคุณค$าของ
คน และ (4) ถือม่ันในความรับผิดชอบต$อสังคม 
โดยถือเป	นค$านิยมร$วมหรือปรัชญาหลักท่ีบริษัท
ยึ ด ถื อ ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ  ( Business 
Philosophy) มาอย$างยาวนาน นอกจากนี้ ยัง
มีการกําหนดค$านิยมเพ่ิมเติม 2 ประการ ได(แก$ 
(1) Open คือ การเป�ดใจ ต้ังใจรับฟ<งให(เกียรติ 
ใฝ�รู( ร$วมมือ และสร(างเครือข$ายการทํางาน กล(า
ยอมรับข(อผิดพลาด และ (2) Challenge คือ 
การไม$ยึดติดกับความสําเร็จ กล(าคิดนอกกรอบ 
ท(าทายตนเอง เพ่ือสิ่งท่ีดีกว$าเดิมอยู$เสมอ กล(า
ถาม กล(าแสดงความคิดเห็นบนพ้ืนฐานของ
ข(อเท็จจริง ภายใต(คําม่ันสัญญา “Passion for 
Better” 
2) มีการส$งเสริมวัฒนธรรมแบบ SCG People 
โดยถือว$าหัวใจของวัฒนธรรมองคกร คือ คน
เอสซีจี หรือ SCG People ท่ียึดม่ันและปฏิบัติ
ตามอุดมการณ 4 และเป	นคน Open & 
Challenge จากรุ$นสู$รุ$นมาอย$างยาวนาน เพ่ือ
เป	นการสร(างชื่อเสียงขององคกร ให(เป	นท่ี
ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน ในฐานะองคกรแห$ง
นวัตกรรมท่ีน$าร$วมงานด(วย และเป	นแบบอย$าง
ด(านบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย$างยั่งยืน
ตามวิสัยทัศนของบริษัทได(อย$างแท(จริง 

1) ค$านิยมร$วมบางส$วนไม$สอดคล(องกับ
ความเป	นสมัยใหม$ เนื่องจากหลักการของ
อุดมการณเอสซีจีสะท(อนถึงความเป	นคนดี
มีคุณธรรมในเชิงอนุรักษนิยมเป	นหลัก 
และเป	นภาพลักษณท่ีสาธารณชนรับรู(และ
จดจําเก่ียวกับองคกรมาอย$างยาวนาน
ต้ังแต$ปC 2515  อย$างไรก็ดี ค$านิยม
ดังกล$าวอาจไม$สอดคล(องและเพียงพอต$อ
การดําเนินธุรกิจในป<จจุบัน ซ่ึงให(ความ
สาคัญกับการความเปลี่ยนแปลง ความคิด
สร(างสรรค เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เป	นหลัก ตลอดจนไม$สอดรับกับการบรรลุ
วิสัยทัศน รวมไปถึงเป/าหมายในการเป	น
องคกรนวัตกรรมได(ดีเท$าท่ีควร 
2) ค$านิยมร$วมของหน$วยงานบางส$วน
ข้ึนอยู$กับผู(บริหารเป	นหลัก ซ่ึงผู(บริหารแต$
ละคนอาจมีบุคลิกลักษณะ ความคิด/
ความเชื่อ ตลอดจนประเด็นทางธุรกิจ ท่ี
ให(ความสําคัญแตกต$างกันออกไป และ
อาจเปลี่ยนแปลงได(บ$อยครั้ง 
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      2.3.2 การตรวจสภาพแวดล@อมภายนอกองค�กร 

              การวิเคราะหป<จจัยภายนอก โดยใช(หลักการ C-PEST Analysis จะช$วยให(สามารถระบุโอกาสและ
อุปสรรคท่ี มีผลกระทบต$อการดําเนินงานขององคกร ในมิติท่ีเก่ียวข(อง ได(แก$ มิติทางด(านพฤติกรรมลูกค(า 
การเมืองและกฏหมาย เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และเทคโนโลยี ดังปรากฎในตารางต$อไปนี้ 
 

ตารางที่ 2 : แสดงการวิเคราหะห�สภาวะแวดล@อมภายนอกองค�กร โดยใช@ C-PEST 

C-PEST  โอกาส อุปสรรค 
1. ด@าน
พฤติกรรม 
ของลูกค@า 
(Customer 
Behavior: C) 

1)  การเป	นแบรนดท่ีผู(บริโภคนึกถึงก$อนทุกครั้ง 
โดยมีความสัมพันธอย$างใกล(ชิดและต$อเนื่องกับ
ลูกค(าและผู(บริโภค เนื่องจากเป	นแบรนดท่ีทํา
ธุรกิจมาอย$างยาวนาน และสร(างนวัตกรรมท่ี
ตอบสนองความต(องการของลูกค(าได(อย$าง
สร(างสรรคอยู$ เสมอ ทําให(ลูกค(าเชื่อม่ันและ
ยอมรับในการซ้ือสินค(าและบริการ 
2) การมีคู$ธุรกิจท่ีมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ
อย$างมีจริยธรรม สร(างความร$วมมือในการ
พัฒนาและยกระดับศักยภาพของธุรกิจให(
เติบโตอย$างยั่งยืนไปด(วยกัน ทําให(สามารถ
พัฒนาสิ นค( าและบริ กา ร ให( ทันส มัยและ
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต( อ ง ก า ร ข อ ง ลู ก ค( า ไ ด(
หลากหลาย 

1) ลูกค(า B2B ท่ีเป	นตัวแทนจําหน$ายมี
อํานาจต$อรองสูง เนื่องจากการจําหน$าย
สินค(าและบริการส$วนใหญ$ของบริษัทท่ี
ผ$านมา เป	นการดําเนินการผ$านตัวแทน
จําหน$าย (Dealer) ส$งผลให(ตัวแทน
จําหน$ายเป	นคนกลางท่ีติดต$อสื่อสารและ
ค(าขายกับลูกค( าโดยตรง จึ งสามารถ
กําหนดการสั่งซ้ือในปริมาณมากหรือน(อย 
และสามารถต$อรองราคาได( 
2) การพัฒนาอย$างก(าวกระโดดของ
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลนเข(า
มาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค(าและมี
ความต(องการท่ีหลากหลายเพ่ิมสูงข้ึน 
โดยเฉพาะในช$วงท่ีเกิดการระบาดของโรค
โควิด-19 ซ่ึงลูกค(าจะมีวิถีการดําเนินชีวิตท่ี
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

2.ด@านการเมือง
และกฎหมาย 
(Political 
and Legal: P) 

1) ภาครัฐมีการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร
ระดับชาติไว(อย$างชัดเจน นําไปสู$แนวทางการ
ขยายตัวของภาคเศรษฐกิจในอนาคตท่ีเป	น
รูปธรรม จะ ส$งผลดีต$อภาคธุรกิจในระยะยาว 
เพราะนักลงทุนส$วนใหญ$จะเกิดความเชื่อม่ันต$อ
การดําเนินนโยบายของรัฐบาลท่ีเป	นไปอย$าง
ต$อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  
2)  นโยบายภาครัฐหลายด(าน โดยเฉพาะ
นโยบายด(านเศรษฐกิจ เ พ่ิมศักยภาพการ
แข$งขันของประเทศ อาทิ โครงการลงทุนเพ่ือ

1) ความผันผวนทางการเมืองโลก นําไปสู$
ความไม$แน$นอนในการดําเนินนโยบายทาง
การเมืองท่ีส$งผลกระทบต$อทิศทางของ
เศรษฐกิจและการ ดํา เนินธุ ร กิจ  เช$น 
สถานการณความตึงเครียดในกลุ$มประเทศ
ตะวันออกกลาง  
2) ความเสี่ยงจากการขยายตลาดสู$ภูมิภาค
อาเซียน อาจต(องเผชิญกับความเสี่ยงท่ี
เกิดข้ึนจากการไม$ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติ
ต า ม ไ ม$ ค ร บ ถ( ว น  เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร
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พัฒนาด( านโครงสร( า ง พ้ืนฐานขนาดใหญ$  
นโยบาย Thailand 4.0  โครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก เป	นต(น รวมถึงการ
พัฒนาอย$างยั่งยืน สอดคล(องกับแนวทางในการ
ดําเนินธุรกิจท่ีเป	นไปในทิศทางเดียวกัน 
3) การเป	นองคกรเอกชนท่ีได(รับการยอมรับ มี
ภาพลักษณและชื่อเสียงท่ีดี มาอย$างยาวนาน 
โดยได(รับการยอมรับท้ังจากภาครัฐและจาก
สาธารณชน จะส$งผลดีต$อการดําเนินธุรกิจและ
การแสวงหาความร$วมมือในอนาคต 

เปลี่ยนแปลงข(อบังคับ กฎหมาย ระเบียบ 
วิธีปฏิบัติของประเทศต$างๆ ในภูมิภาค
อาเซียน ท่ีอาจส$งผลกระทบต$อชื่อเสียง
ของบริษัท การลงโทษและค$าปรับ หรือ
เสียโอกาสทางธุรกิจ 
3) ความเสี่ยงทางการเมือง จากการได(รับ
ความไว(วางใจจากฝ�ายบริหารประเทศหรือ
กลุ$มการเมืองกลุ$มใดกลุ$มหนึ่งเป	นพิเศษ 
อาจส$งผลกระทบต$อความน$าเชื่อถือและ
ภาพลักษณองคกร 

3. ด@าน
เศรษฐกิจ 
(Economic: 
E) 

1) การพยายามขยายบทบาทของอาเซียนให(
เป	นศูนยกลางเศรษฐกิจโลกในอนาคต รวมถึง
การรวมกลุ$มทางเศรษฐกิจ ภายใต(กรอบความ
ร$วมมือระหว$างอาเซียนกับประเทศคู$เจรจา 
(ASEAN+) นํามาซ่ึงการขยายโอกาสทางการค(า
และการลงทุน โดยการรวมกลุ$มทางเศรษฐกิจ
อาเซียนมีมูลค$า GDP ขนาดใหญ$เป	นอันดับ 6 
ของโลก และครอบคลุมประชากรกว$า 635 
ล(านคน หรือคิดเป	นขนาดใหญ$อันดับท่ี 3 ของ
โลก ซ่ึงส$วนใหญ$เป	นประชากรวัยแรงงานและมี
กําลังซ้ือเพ่ิมข้ึนอย$างต$อเนื่อง ท้ังนี้ สภาวการณ
ดังกล$าวยังสอดคล(องกับวิสัยทัศนขององคกรใน
การเป	น “ผู(นําตลาดในภูมิภาคอาเซียน” 
2. แนวทางการทําธุรกิจในอนาคต ต(องอาศัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช$วยพัฒนารูปแบบ
ธุรกิจใหม$ๆ เช$น  E-Commerce, Robotic, 
Digitalization ซ่ึงสามารถใช(จุดแข็งของการ
เป	นองคกรแห$งนวัตกรรม พัฒนาสินค(า บริการ 
และโซลูชันท่ีตอบสนองความต(องการของลูกค(า 
ยกระดับคุณภาพชีวิต ควบคู$กับความเป	นมิตร
ต$อสิ่งแวดล(อมได( 

1) ป<จจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจยังคงมีอยู$
อย$างต$อเนื่อง อาทิ ภาวะเศรษฐกิจโลก
และเศรษฐกิจไทย อยู$ในภาวะถดถอยจาก
การแพร$ระบาดของโรคโควิด-19  สงคราม
การค(าระหว$างสหรัฐฯและจีน นโยบาย
การค(าของประเทศคู$ค(าสําคัญ รวมถึงอาจ
มีการใช(มาตรการกีดกันการค(ามากข้ึนใน
หลายประเทศ 
2) นอกจากสภาวะตลาดท่ีไม$เติบโตแล(ว 
ยังคงมีภาวะการแข$งขันทางธุรกิจท่ีรุนแรง
ด(วย โดยเฉพาะการแข$งขันในภูมิภาค
อาเซียน ท่ีต(องเผชิญกับการแข$งขันจาก
บริษัทจีนและบริษัทท(องถ่ินซ่ึงต(องการ
การเติบโตอย$างต$อเนื่องเช$นเดียวกัน 

4. ด@านสังคม
และ 

1) การเข(าสู$สังคมเมือง (Urbanization) ส$งผล
ให( เ กิดมหานครและเมืองใหม$จํ านวนมาก 

1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร(างประชากร
และป<ญหาการขาดแคลนแรงงาน อัน
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วัฒนธรรม 
(Social –
Cultural: S) 

นําไปสู$ความต(องการและความคาดหวัง ท่ี
เพ่ิมข้ึนในการก$อสร(างและพัฒนา เกิดตลาด
และโอกาสใหม$ๆ ในการดําเนินธุรกิจ 
 2) การให(ความสําคัญกับการพัฒนาอย$างยั่งยืน 
ตามกรอบเป/าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
องคการสหประชาชาติ (United Nations 
Sustainable Development Goals: SDGs) 
ซ่ึง ถือเป	นวาระการพัฒนาระดับโลกและ
มาตรฐานสากลท่ีนานาชาติให(ความสําคัญ ซ่ึง
สอดคล(องกับ “กรอบการพัฒนาสู$ความยั่งยืน
ของเอสซีจี” ท่ีกําหนดมาจากแนวทางในระดับ
สากลเช$นกัน 
3) การปรับตัวให(เข(ากับความต(องการของสังคม
และลูกค(าในสังคมยุคใหม$ เนื่องจากพฤติกรรม
การบริโภคและอุปโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ส$งผล
ให(องคกรต(องพยายามปรับรูปแบบสินค(าและ
บริการ โดยให(ความสํ า คัญกับลูกค( า เป	น
ศูนยกลาง (Customer Centric) มากยิ่งข้ึน 
ผ$านการมุ$งม่ันพัฒนานวัตกรรมสินค(า บริการ 
และโซลูชั่นท่ีตอบโจทยไลฟ�สไตลของลูกค(า 
ต้ังแต$การทําความเข(าใจลูกค(า (Pre-purchase 
Stage)การส$งมอบประสบการณท่ีดี (Purchase 
Stage) และการบริการลูกค(าหลังการขายด(วย
การตอบสนองเชิงรุก (Post-purchase Stage) 

เนื่ องมาจากการเข( าสู$ สั งคมผู( สู งอายุ 
ประกอบกับอัตราการเกิดและอัตราเจริญ
พันธุลดลงอย$างต$อเนื่อง ส$งผลให(สัดส$วน
ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง 
ในขณะท่ีผู(สูงอายุเพ่ิมข้ึน และจะนําไปสู$
ป<ญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคตอัน
ใกล(  นอกจากนี้  คุณภาพแรงงานใน
ป<จจุบันก็ไม$เพียงพอและไม$สอดคล(องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ และส$งผลเชิง
ลบต$อความสามารถในการแข$งขันของ
ประเทศในภาพรวม 
2) สังคมไทยยังคงมีความเหลื่อมล้ําสูง 
แม(ว$าในภาพรวม เศรษฐกิจและสังคมจะมี
การพัฒนาอย$างต$อเนื่อง และคนไทยส$วน
ใหญ$  มี คุณภาพชีวิต ท่ีดี ข้ึน แต$  ความ
เหลื่อมล(ายังคงเป	นความท(าทายสําคัญ 
เห็นได(จากความแตกต$างด(านสินทรัพย 
การถือครองท่ีดิน รายได( และการออม/
หนี้สิน ตลอดจนการเข(าถึงและการใช(
ทรัพยากรระหว$างประชากรกลุ$มท่ีรวย
ท่ีสุดและยากจนท่ีสุดของประเทศ ซ่ึงเป	น
ป<จจัยสาคัญท่ีอาจต(องพิจารณาในการ
ดําเนินธุรกิจให(เหมาะสมต$อไป 

5. ด@าน
เทคโนโลยี 
(Technologic
al: T) 

1) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีเข(ามามี
บทบาทในการใช(ชีวิตประจําวันและการทํา
ธุรกิจ  จะเป	นโอกาสในการสร(างรูปแบบธุรกิจ
ใหม$ๆ ท่ีสร(างมูลค$าเพ่ิมให(กับองคกรท่ีมีความ
เป	นผู(นําด(านนวัตกรรมท่ีปรับตัวอย$างว$องไว
และทันต$อความเปลี่ยนแปลง พร(อมกับขยาย
การลงทุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
โมเดลธุรกิจใหม$ๆ 
2) นโยบายการสนับสนุนการใช(เทคโนโลยี

1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอย$าง
รวดเร็วของเทคโนโลยี แม(ว$าท่ีผ$านมาจะ
นํามา ซ่ึงโอกาสและประโยชน  แต$ ใน
ขณะเดียวกัน หากองคกรไม$สามารถ
ปรับตัวให(เข(ากับความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนได(อย$างทันท$วงที อาทิ 
ไม$สามารถไล$ตามเทคโนโลยีใหม$ได(ทัน 
หรือเลือกลงทุนในนวัตกรรมซ่ึงท(ายท่ีสุด
ไม$ประสบความสาเร็จ อาจส$งผลให(บริษัท
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พัฒนาประเทศ เห็นได(จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห$งชาติฉบับท่ี 12 ซ่ึงให(ความสําคัญ
กับการพัฒนาวิทยาศาสตรและนวัตกรรม รวม
ไปถึงการประกาศแผน “Digital Thailand” ท่ี
มุ$งเน(นการวางรากฐานด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน
และบุคลากร ซ่ึงจะเป	นกุญแจสําคัญท่ีจะ
ขับเคลื่ อนประเทศไทยตามแนวนโยบาย 
Thailand 4.0 ส$งผลให(เกิดการส$งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนานวัตกรรมของประเทศใน
ภาคส$วนต$างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
สอดคล(อง กับนโยบายของบริ ษัทในการ
ขับเคลื่อนไปสู$องคกรนวัตกรรม 
3) การนําเทคโนโลยีมาใช(ในการทํางาน อาทิ 
เทคโนโลยีป<ญญาประดิษฐ (AI) ข(อมูลขนาด
ใหญ$ (Big Data) ตลอดจน Internet of 
Things (IOT) เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางาน
และกระบวนการผลิต ตลอดจนการพัฒนา
สินค(าและบริการ ส$งผลให(การดําเนินธุรกิจ
เป	นไปอย$างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  และตอบสนองต$อความต(องการและ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย$างรวดเร็ว 

ถูก Disrupt จากเทคโนโลยี จนนําไปสู$
การสูญเสียความสามารถในการแข$งขัน 
หรือความเสียหายทางธุรกิจได(ในท่ีสุด 
2) ภัยคุกคามจากเทคโนโลยี เช$น ไวรัส 
หรือ แฮกเกอร ซ่ึงสามารถสร(างความ
เสียหายต$อระบบการทํางานและการเก็บ
รักษาข(อมูลขององคกร 
3) การเผยแพร$และส$งต$อข(อมูลอันเป	น
เท็จหรือข(อมูลท่ีคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะ
อย$างยิ่งผ$านช$องทางสื่อสังคม (Social 
Media) ซ่ึงสามารถเผยแพร$ข(อมูลข$าวสาร
ได( อย$ า งรวด เ ร็ ว  โ ดยปราศจากการ
ตรวจสอบท่ีครอบคลุมเพียงพอ จึงอาจ
ส$งผลกระทบต$อภาพลักษณและชื่อเสียง
ของหน$วยงาน 
 

 

2.4 การวิเคราะห�สภาวะแวดล@อมทางยุทธศาสตร� (SWOT ANALYSIS) 

                                    

                               รูปภาพท่ี 5 : SWOT Analysis Model 

       



30 
 

 

      2.4.1 สภาพแวดล@อมภายใน 
  จุดแข็ง (Strengths) 
  1. การจัดโครงสร(างองคกร   มีการบริหารงานเป	นกลุ$มธุรกิจอย$างชัดเจน ภายใต(การบริหาร
ของคณะจัดการ และกํากับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงมีบุคลากรท่ีมีความรู( ความสามารถ เป	นท่ียอมรับ 
และมีบทบาทในการกําหนดกลยุทธขององคกร 
  2. เป	นองคกรเอกชนชั้นนําของไทย ดําเนินธุรกิจอย$างมืออาชีพ เชี่ยวชาญ เป	นเลิศ และเป	น
ธรรม มีวิสัยทัศนและกลยุทธในการเป	นผู(นําตลาดในภูมิภาคอาเซียน ด(วยการเป	นองคกรแห$งนวัตกรรม เพ่ิม
ศักยภาพในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร(างคุณค$าสินค(าบริการ  
  3. มีกลยุทธการดําเนินธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย$างยั่งยืน ตามกรอบการพัฒนาสู$ความยั่งยืนของ
สหประชาชาติ ภายใต(หลักบรรษัทภิบาล มุ$งเน(นความโปร$งใสตรวจสอบได( ปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี อาทิ การเป�ดเผยข(อมูลต$อสาธารณะ  
  4. มีการใช(ระบบการจัดการอย$างมีคุณภาพท้ังองคกร โดยใช(เทคโนโลยี (Automation, 
Digitalization) ช$วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ลดต(นทุนในการผลิต มีหน$วยงานบริหารกลาง ดูแล
ภาพรวมและนโยบายกลางในด(านต$างๆ   
  5. พัฒนาแนวคิดการทํางานแบบมีท้ังความเร็วและคุณภาพ (Execution with Speed and 
Quality) โดยมุ$งเน(นการทํางานอย$างรวดเร็ว คล$องตัว และมีคุณภาพในการแข$งขัน 
  6. การสร(างเครือข$ายและความสัมพันธอันดีระหว$างผู(มีส$วนได(ส$วนเสียทุกภาคส$วน ท้ังผู(ถือ
หุ(น คู$ค(า ลูกค(า หน$วยงานภาครัฐ ตลอดจนคู$แข$ง 
  7. องคกรให(ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษยอย$างมาก บุคลากรจะได(รับพัฒนาความรู(ทักษะ
อย$างต$อเนื่องตลอดการทํางาน  รวมท้ังได(รับสวัสดิการและการดูแลท่ีเหมาะสม 
  8. มีการสรรหาบุคลากรจากส$วนกลางท่ีทํางานเชิงรุกได(อย$างมีประสิทธิภาพทําให(สามารถ
คัดเลือกบุคลากรรุ$นใหม$ ท่ีมีคุณสมบัติสอดคล(องกับกลยุทธขององคกรในภาพรวม  
  9. องคกรมีบุคลากรท่ีมีทักษะเหมาะสมต$อการดําเนินธุรกิจ โดยมีการแบ$งบุคลากรตามขีด
สมรรถนะของแต$ละบุคคล มีการประเมินทักษะ ขีดความสามารถของบุคลากรตามบทบาทหน(าท่ี จัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคลท้ังด(าน Soft Skills และ Hard Skills 
  10. ส$งเสริมวัฒนธรรมแบบ SCG People โดยถือว$าหัวใจของวัฒนธรรมองคกร คือ คนเอสซี
จี ยึดม่ันและปฏิบัติตามอุดมการณ 4 และเป	นคน Open & Challenge ปฏิบัติงานตามคําม่ันสัญญา 
“Passion for Better” เพ่ือสร(างชื่อเสียงขององคกรให(เป	นท่ียอมรับในภูมิภาคอาเซียน ในฐานะองคกรแห$ง
นวัตกรรมท่ีน$าร$วมงานด(วย และเป	นแบบอย$างด(านบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย$างยั่งยืนตามวิสัยทัศนของ
บริษัทได(อย$างแท(จริง 
  จุดอ�อน (Weakness) 
  1. การแบ$งโครงสร(างอย$างชัดเจน ส$งผลให(แต$ละธุรกิจมีความเป	นอิสระต$อกัน ทําให(ยังคงเกิด
ป<ญหาการขาดการเชื่อมโยงกันในแง$ของเป/าหมายภาพรวมอยู$บ(าง  
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  2. การขับเคลื่อนองคกรตามวิสัยทัศนยังเป	นไปอย$างจํากัด   เนื่องจากเป	นองคกรท่ีมี
โครงสร(างขนาดใหญ$ และการดําเนินงานของหน$วยงานเป	นแบบลําดับข้ัน ส$งผลให(หลายครั้งเกิดความล$าช(า ไม$
ตอบโจทยต$อการเปลี่ยนแปลงอย$างรวดเร็ว  
  3. ระบบการดําเนินงานและเชื่อมโยงแผนงานระหว$างกลุ$มธุรกิจ  ยังมีอยู$จํากัดโดยเฉพาะงาน
ลักษณะ Cross-Business Unit  ทําให(ยังขาดแผนงานร$วมกันระหว$างกลุ$มธุรกิจ โดยส$วนใหญ$เป	นการ
แลกเปลี่ยนข(อมูล มากกว$าเพ่ือบรรลุเป/าหมายร$วมกัน 
  4. รูปแบบการทํางานแบบด้ังเดิม ยังคงพบเห็นได(อยู$บ(าง และมีลักษณะค$อนข(างขัดแย(งกับ
แนวคิดการทํางานแบบใหม$ เช$น กระบวนการตัดสินใจแบบลําดับข้ัน การทํางานโดยมุ$งเน(นคุณภาพและความ
สมบูรณแบบมากกว$าความเร็ว เป	นต(น  
  5. การสร(างเครือข$ายและรักษาความสัมพันธมีค$าใช(จ$ายสูง และบางครั้งไม$สามารถชี้วัด
ประสิทธิผลได(อย$างเป	นรูปธรรม 
  6. การดึงดูดบุคลากรท่ีมีศักยภาพและความสามารถเข(ามาทํางาน โดยเฉพาะอย$างยิ่ง 
กําลังคนท่ีมีคุณภาพ หรือท่ีเรียกว$า “สงครามแย$งชิงคนเก$ง (War for Talents)”  
  7. การบริหารกําลังคนรุ$นใหม$ ได(แก$ การเตรียมการรับมือกับบุคลากรรุ$นต$อไป หรือคนเจน
เนอเรชัน Z ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะและแตกต$างจากคนรุ$นก$อนค$อนข(างมาก ก$อให(เกิดช$องว$างระหว$างคนรุ$นเก$า
และคนรุ$นใหม$ (Intergenerational Gap)  
  8. การบริหารบุคลากรภายใต(บริบทและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย อันเนื่องมาจากการขยาย
ธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน เกิดการจ(างงานบุคลากรต$างชาติจํานวนมากข้ึน นําไปสู$ความหลากหลายทางบริบท 
วัฒนธรรม ทัศนคติ และความต(องการท่ีแตกต$าง 
   9. การพัฒนาทักษะบุคลากรยังไม$เป	นลักษณะเฉพาะบุคคลเท$าท่ีควร พบว$ายังคงให(
ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมเป	นหลัก ซ่ึงจะไม$สอดคล(องกับทบาทหน(าท่ี/ความจําเป	นของแต$
ละบุคคล มีค$าใช(จ$ายสูง และค$อนข(างใช(เวลานาน ตลอดจนยังต(องสูญเสียเวลาการทํางานของบุคลากรบางส$วน
  10. ค$านิยมร$วมบางส$วนอาจไม$สอดคล(องและเพียงพอต$อการดําเนินธุรกิจในป<จจุบัน ซ่ึงให(
ความสาคัญกับการความเปลี่ยนแปลง ความคิดสร(างสรรค เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป	นหลัก ไม$สอดรับกับ
การบรรลุวิสัยทัศน ตลอดจนอาจเปลี่ยนแปลงไปตามผู(บริหารในแต$ละช$วงเวลา 
 

      2.4.2 สภาพแวดล@อมภายนอก 

  โอกาส (Opportunities) 
  1. การเป	นแบรนดท่ีผู(บริโภคนึกถึงก$อนทุกครั้ง และมีความสัมพันธอย$างใกล(ชิดกับลูกค(าและ
ผู(บริโภค จะทําให(ลูกค(าเชื่อม่ันและยอมรับในการซ้ือสินค(าและบริการ 
  2. การมีคู$ธุรกิจท่ีมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ สร(างความร$วมมือในการพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพของธุรกิจให(เติบโตอย$างยั่งยืนไปด(วยกัน  
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  3. นโยบายภาครัฐและยุทธศาสตรระดับชาติท่ีช$วยสนับสนุนการขยายตัวภาคเศรษฐกิจและ
การพัฒนาอย$างยั่งยืนในอนาคตท่ีเป	นรูปธรรม โดยเฉพาะการเพ่ิมศักยภาพการแข$งขันของประเทศ จะส$งผลดี
ต$อการเติบโตของภาคธุรกิจอย$างยั่งยืนในระยะยาว  
  4. การเป	นองคกรท่ีมีภาพลักษณท่ีดี ได(รับการยอมรับท้ังจากภาครัฐและสาธารณชน ส$งผลดี
ต$อการดําเนินธุรกิจและการแสวงหาความร$วมมือในอนาคตจากทุกภาคส$วน 
  5. การขยายบทบาทของอาเซียนให(เป	นศูนยกลางเศรษฐกิจโลกในอนาคต รวมถึงการ
รวมกลุ$มทางเศรษฐกิจ ภายใต(กรอบความร$วมมือระหว$างอาเซียนกับประเทศคู$เจรจา (ASEAN+) นํามาซ่ึงการ
ขยายโอกาสทางการค(าและการลงทุน  
  6. แนวทางการทําธุรกิจในอนาคต ต(องอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนารูปแบบธุรกิจ  
ซ่ึงสามารถใช(การเป	นองคกรแห$งนวัตกรรม พัฒนาโซลูชันท่ีตอบสนองความต(องการของลูกค(า ยกระดับ
คุณภาพชีวิต ควบคู$กับความเป	นมิตรต$อสิ่งแวดล(อมได( 
  7. การเข(าสู$สังคมเมือง (Urbanization) ส$งผลให(เกิดเมืองใหม$จํานวนมาก พฤติกรรมการ
บริโภคและอุปโภคเปลี่ยนแปลงไป นําไปสู$ความต(องการท่ีเพ่ิมข้ึนในการพัฒนาสินค(าและบริการในรูปแบบท่ี
ต(องตอบโจทยไลฟ�สไตลของลูกค(ายุคใหม$ 
  8. แนวทางการพัฒนาอย$างยั่งยืนของธุรกิจ   ตามเป/าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
สหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: SDGs) เป	นวาระการพัฒนาให(เกิด
ความยั่งยืนระดับโลกและมาตรฐานสากลท่ีนานาชาติให(ความสําคัญ  
  9. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล และการนําเทคโนโลยีมาใช(ในการทํางาน อาทิ 
เทคโนโลยีป<ญญาประดิษฐ (Artificial intelligence: AI) ข(อมูลขนาดใหญ$ (Big Data) ตลอดจน Internet of 
Things (IOT) ส$งผลให(การดําเนินธุรกิจเป	นไปอย$างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เป	นโอกาสในการ
สร(างรูปแบบธุรกิจใหม$ๆ ท่ีสร(างมูลค$าเพ่ิมให(กับองคกร  
  10. นโยบายสนับสนุนการใช(เทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศระยะยาว    ส$งผลให(เกิดการ
ส$งเสริม และพัฒนานวัตกรรมของประเทศท้ังภาครัฐและภาคเอกชนอย$างท่ัวถึง 
  อุปสรรค (Threats) 
  1. ลูกค(าตัวแทนจําหน$ายมีอํานาจต$อรองสูง เนื่องจากเป	นคนกลางท่ีติดต$อสื่อสารและค(าขาย
กับลูกค(าโดยตรง จึงสามารถกําหนดปริมาณการสั่งซ้ือ และต$อรองราคาได( 
  2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค(า   และความต(องการท่ีหลากหลายเพ่ิมสูงข้ึน จากการ
พัฒนาอย$างก(าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน   หรือในช$วงท่ีเกิดการระบาดของโรคโค
วิด-19  ทําให(ธุรกิจต(องปรับตัวอย$างมาก 
  3. ความผันผวนทางการเมืองโลก  นําไปสู$ความไม$แน$นอนในการดําเนินนโยบายทางการเมือง
ท่ีส$งผลกระทบต$อทิศทางของเศรษฐกิจและการดําเนินธุรกิจ  
  4. ความเสี่ยงจากการขยายตลาดสู$ภูมิภาคอาเซียน อาจต(องเผชิญกับความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติตามข(อบังคับ กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติของประเทศต$างๆ ไม$ครบถ(วน  
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  5. ป<จจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู$อย$างต$อเนื่อง อาทิ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการแพร$
ระบาดของโรคโควิด-19  สงครามการค(าระหว$างสหรัฐฯและจีน นโยบายการค(าของประเทศคู$ค(าสําคัญ รวมถึง
การใช(มาตรการกีดกันการค(ามากข้ึนในหลายประเทศ 
  6. ภาวะการแข$งขันทางธุรกิจท่ีรุนแรง โดยเฉพาะการแข$งขันในภูมิภาคอาเซียน ท่ีต(องเผชิญ
กับการแข$งขันจากบริษัทจีนและบริษัทท(องถ่ิน 
  7. การเปลี่ยนแปลงโครงสร(างประชากรและป<ญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องมาจากการเข(า
สู$สังคมผู(สูงอายุ ประชากรวัยแรงงานลดลง คุณภาพแรงงานไม$เพียงพอและไม$สอดคล(องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ส$งผลเชิงลบต$อความสามารถในการแข$งขัน 
  8. สังคมไทยยังคงมีความเหลื่อมล้ําสูง  แม(ว$าในภาพรวมเศรษฐกิจและสังคมจะมีการพัฒนา
อย$างต$อเนื่อง และคนไทยส$วนใหญ$มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน แต$ความเหลื่อมล(ายังคงเป	นความท(าทายสําคัญ  
  9. การเปลี่ยนแปลงอย$างรวดเร็วของเทคโนโลยี หากไม$สามารถปรับตัวให(เข(ากับความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได(อย$างทันท$วงที อาจนําไปสู$การสูญเสียความสามารถในการแข$งขัน หรือความเสียหาย
ทางธุรกิจได(ในท่ีสุด  
  10. ภัยคุกคามจากเทคโนโลยี เช$น ไวรัส หรือ แฮกเกอร ซ่ึงสามารถสร(างความเสียหายต$อ
ระบบการทํางานและการเก็บรักษาข(อมูลขององคกร หรือการเผยแพร$และส$งต$อข(อมูลอันเป	นเท็จหรือข(อมูลท่ี
คลาดเคลื่อน อาจส$งผลกระทบต$อภาพลักษณและชื่อเสียง 
 

2.5 การประเมินสภาวะแวดล@อมทางยุทธศาสตร� 
      2.5.1 การกําหนดค�านํ้าหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดล@อมภายในและภายนอก 
                 ผู(ศึกษาส$งแบบวิเคราะหการถ$วงน้ําหนักภายในและภายนอก ให(กับกลุ$มตัวอย$าง ซ่ึงเป	นผู(บริหาร
ระดับสูงของเอสซีจี จํานวนท้ังสิ้น 5 คน โดยให(พิจารณาตามหลักการและความสําคัญว$าป<จจัยด(านใดเป	นจุด
แข็งหรือจุดอ$อนต$อองคกรมาก    ให(กําหนดน้ําหนักคะแนนมากกว$ารายการท่ีเป	นจุดแข็งหรือจุดอ$อนต$อองคกร
น(อย โดยให(คะแนนรวมของทุกข(อรวมกันเป	น 1 น้ําหนักในแต$ละด(านอาจเท$ากันหรือไม$เท$ากันก็ได( ข้ึนอยู$กับ
ความสําคัญ  สรุปได(ผลดังตารางนี้ 
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ตารางที่ 3 :  ค�านํ้าหนักของป>จจัยสิ่งแวดล@อมภายใน 

                                        
                                          คนท่ี 
ป>จจัยส่ิงแวดล@อมภายใน 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
� 

S1: โครงสร(างองคกร (Stucture) 0.10 0.15 0.10 0.10 0.15 0.12 
S2: กลยุทธขององคกร (Strategy) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
S3: ระบบการดําเนินงาน (Systems) 0.20 0.15 0.15 0.20 0.15 0.17 
S4: แบบแผนในการบริหารจัดการ (Style) 0.15 0.15 0.15 0.10 0.10 0.13 
S5: บุคลากรในองคกร (Staff) 0.10 0.10 0.15 0.10 0.10 0.11 
S6: ความสามารถของบุคลากร (Staffs) 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.17 
S7: ค$านิยมร$วมกัน  (Shared Value) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

น้ําหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

                 

ตารางที่ 4 : ค�านํ้าหนักของป>จจัยสิ่งแวดล@อมภายนอก 

                                        
                                          คนท่ี 
ป>จจัยส่ิงแวดล@อมภายนอก 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
� 

C : พฤติกรรมของลูกค(า  
(Customer Behavior) 

0.25 0.25 0.30 0.25 0.25 0.26 

P : การเมืองและกฎหมาย  
(Political and Legal) 

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

E : เศรษฐกิจ (Economic) 0.20 0.25 0.20 0.20 0.25 0.22 
S : สังคมและวัฒนธรรม  
(Social –Cultural) 

0.15 0.15 0.10 0.15 0.10 0.13 

T : เทคโนโลยี (Technological) 0.25 0.20 0.25 0.25 0.25 0.24 
น้ําหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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      2.5.2 การวิเคราะห�องค�กรโดยการประเมินสภาพแวดล@อมภายในและภายนอก 

             ผู(ศึกษาส$งแบบสอบถามโดยให(กลุ$มตัวอย$าง ซ่ึงเป	นผู(บริหารระดับสูงเอสซีจี จํานวนท้ังสิ้น 5 คน 
พิจารณาประเด็น และวิเคราะหว$าประเด็นดังกล$าว ส$งผลต$อการบริหารจัดการองคกรเพ่ือการพัฒนาอย$าง
ยั่งยืนของเอสซีจี  ในช$องสีเทา          โดยมีเกณฑการให(คะแนนดังนี้ 
                5 คะแนน หมายถึง ส$งผลต$อการบริหารจัดการองคกร มากท่ีสุด 
                4 คะแนน หมายถึง ส$งผลต$อการบริหารจัดการองคกร มาก 
                3 คะแนน หมายถึง ส$งผลต$อการบริหารจัดการองคกร ปานกลาง 
                2 คะแนน หมายถึง ส$งผลต$อการบริหารจัดการองคกร น(อย 
                1 คะแนน หมายถึง ส$งผลต$อการบริหารจัดการองคกร น(อยท่ีสุด 
                ผู(ศึกษาได(นําผลคะแนนของทุกคนมาหาค$าเฉลี่ย ได(ผลดังตารางท่ี 5 และตารางท่ี 6 ดังนี้ 

ตารางที่ 5 : การให@คะแนนสภาพแวดล@อมภายใน 7S 

 
ประเด็น
สําคัญ 

สภาพแวดล@อมภายใน : จุดแข็ง สภาพแวดล@อมภายใน : จุดอ�อน 
คะแนน
เฉล่ีย 

Strength คะแนน
เฉล่ีย 

Weakness 

1. โครงสร(าง 
องคกร 
(Structure) 

4.20 S1: ก า ร จั ด โ ค ร งส ร( า ง อ งค ก ร   
บริหารงานเป	นกลุ$มธุรกิจชัดเจน 
ภายใต(การบริหารของคณะจัดการ 
และกํากับดูแลโดยคณะกรรมการ
บริ ษัท ซ่ึง มี บุคลากรท่ี มีความรู(
ความสามารถ เป	นท่ียอมรับ และมี
บทบาทในการกําหนดกลยุทธ 

3.00 W1: การแบ$งโครงสร(างอย$าง
ชัดเจน ส$งผลให(แต$ละธุรกิจมี
ความเป	นอิสระต$อกัน ทําให(
ยังคงเกิดป<ญหาการขาดการ
เ ชื่ อ ม โ ย ง กั น ใ น แ ง$ ข อ ง
เป/าหมายภาพรวมอยู$บ(าง  
 

2.กลยุทธของ
องคกร 
(Strategy) 

4.60 S2: เป	นองคกรเอกชนชั้นนําของ
ไทย ดําเนินธุรกิจอย$างมืออาชีพ 
เชี่ยวชาญ เป	นเลิศ และเป	นธรรม 
มีวิสัยทัศนและกลยุทธในการเป	น
ผู(นําตลาดในภูมิภาคอาเซียน ด(วย
การเป	นองคกรแห$งนวัตกรรม เพ่ิม
ศักยภาพในการวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือสร(างคุณค$าสินค(าบริการ 

3.20 W2: การขับเคลื่อนองคกรตาม
วิสัยทัศน ยังเป	นไปอย$างจํากัด  
เ นื่ อ ง จ า ก เ ป	 น อ ง ค ก ร ท่ี มี
โครงสร(างขนาดใหญ$ และการ
ดําเนินงานของหน$วยงานเป	น
แบบลําดับข้ัน ส$งผลให(หลาย
ครั้ง เกิดความล$าช(า ไม$ตอบ
โจทยต$อการเปลี่ยนแปลงอย$าง
รวดเร็ว  

4.40 S3:. มีกลยุทธการดําเนินธุรกิจเพ่ือ
การพัฒนาอย$างยั่งยืน ตามกรอบ
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ก า ร พั ฒ น า สู$ ค ว า ม ยั่ ง ยื น ข อ ง
ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ  ภ า ย ใ ต( ห ลั ก
บรรษัทภิบาล มุ$งเน(นความโปร$งใส
ตรวจสอบได(  ปฏิ บั ติ ตามแนว
ทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

3.ระบบในการ
ดําเนิน งาน
ของ 
องคกร 
(System) 

4.80 S4: มีการใช(ระบบการจัดการอย$าง
มี คุ ณ ภ า พ ท้ั ง อ ง ค ก ร  โ ด ย ใ ช(
เทคโนโลยี (AI, Digitalization) 
ช$วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
ลดต(นทุนในการผลิต มีหน$วยงาน
บริหารกลาง ดูแลภาพรวมและ
นโยบายกลางในด(านต$างๆ   

2.80 W3: ระบบการดําเนินงานและ
เชื่อมโยงแผนงานระหว$างกลุ$ม
ธุ ร กิ จ   ในลั กษณะ Cross-
Business Unit  ยังมีอยู$จํากัด  
ทําให(ยังขาดแผนงานร$วมกัน
ระหว$างกลุ$มธุรกิจส$วนใหญ$ 
เน(นแลกเปลี่ยนข(อมูล มากกว$า
เพ่ือบรรลุเป/าหมายร$วมกัน 

4.แบบแผนใน
การบริหาร
จัดการ(Style) 
 

4.40 S5: พัฒนาแนวคิดการทํางานแบบ
ท่ีต(องมีท้ังความเร็วและคุณภาพ 
(Execution with Speed and 
Quality) โดยมุ$งเน(นการทํางาน
อย$ า งรวดเร็ ว  คล$อง ตัว  และมี
คุณภาพในการแข$งขัน 

3.60 W4:  รูปแบบการทํางานแบบ
ด้ังเดิม ยังคงพบเห็นได(อยู$บ(าง 
และอาจขัดกับแนวคิดการ
ทํางานแบบใหม$  เช$น  การ
ตัดสินใจแบบลําดับข้ัน การ
เน(นความสมบูรณแบบในการ
ทํางานมากกว$าความเร็ว  

4.60 S6: มุ$งสร(างเครือข$ายและความ 
สัมพันธอันดีระหว$างผู(มีส$วนได(ส$วน
เสียทุกภาคส$วน ท้ังผู(ถือหุ(น   คู$ค(า 
ลูกค(า ภาครัฐ และคู$แข$ง 

3.00 W5:  การสร(างเครือข$ายและ
รักษาความสัมพันธ มีค$าใช(จ$าย
สูง และบางครั้งไม$สามารถชี้
วัดประสิทธิผลได(อย$างเป	น
รูปธรรม 

5.บุคลากรใน
องคกร (Staff) 

4.20 S7:  องคกร ให(ความสํ า คัญกับ
ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย อ ย$ า ง ม า ก 
บุคลากรจะได(รับพัฒนาความรู(
ทักษะอย$ างต$อเนื่ องตลอดการ
ทํางาน  รวมท้ังได(รับสวัสดิการและ
การดูแลท่ีเหมาะสม 

3.00 W6:  การดึงดูดบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพและความสามารถเข(า
มาทํางาน โดยเฉพาะอย$างยิ่ง 
กําลังคนท่ีมีคุณภาพ หรือท่ี
เรียกว$า “สงครามแย$งชิงคน
เก$ง  

3.40 S8: มีการสรรหาบุคลากรจาก
ส$วนกลางท่ีทํางานเชิงรุกได(อย$างมี

3.80 W7: การบริหารกําลังคนรุ$น
ใหม$ การเตรียมการรับมือกับ
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ประสิทธิภาพ    ทําให(คัดเลือก
บุคลากรรุ$ น ใหม$ ท่ี มี คุณสม บั ติ
สอดคล(องกับกลยุทธขององคกร 

บุคลากรเจนเนอเรชัน Z ซ่ึงมี
ลักษณะเฉพาะและแตกต$าง
จากคนรุ$นก$อนค$อนข(างมาก 
ก$อให(เกิดช$องว$างระหว$างคน
รุ$นเก$าและคนรุ$นใหม$  

  3.80 W8: ก า ร บ ริ ห า ร บุ ค ล า ก ร
ภายใต(บริบทและวัฒนธรรมท่ี
หลากหลาย เนื่ องจากการ
ขยายธุรกิจในอาเซียน นําไปสู$
ค ว ามแตกต$ า งท า งบ ริ บ ท 
วัฒนธรรม ทัศนคติ และความ
ต(องการ 

6.ความรู(
ความสามารถ
ของบุคลากร 
(Skill) 

4.40 S9: บุคลากรมีทักษะเหมาะสมต$อ
การดําเนินธุรกิจ  มีการประเมิน
ทักษะ  ขี ดคว ามสามาร ถขอ ง
บุคลากรตามบทบาทหน(าท่ี จัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคลท้ังด(าน Soft 
Skills และ Hard Skills 

3.00 W9:  การพัฒนาทักษะ
บุคลากร  ยังไม$ เป	นเฉพาะ
บุคคลมากนัก  พบว$ายังคงให(
ความสํ า คัญกับการ พัฒนา
บุคลากรในภาพรวมเป	นหลัก 
ซ่ึงจะไม$สอดคล(องกับทบาท
หน(าท่ีของแต$ละบุคคล  มี
ค$าใช(จ$ายสูง และค$อนข(างใช(
เวลานาน  

7.ค$านิยม
ร$วมกัน 
(Shared 
values) 

4.20 S10: ส$งเสริมวัฒนธรรมแบบ SCG 
People โดยถือว$าหัวใจขององคกร 
คือ คนเอสซีจี ยึดม่ันและปฏิบัติ
ตามอุดมการณ 4 และเป	นคน 
Open & Challenge ตามคําม่ัน
สัญญา “Passion for Better” 
เพ่ือสร(างชื่อเสียงให(เป	นท่ียอมรับ
ในภูมิภาคอาเซียน ในฐานะองคกร
แห$งนวัตกรรมท่ีน$าร$วมงานด(วย 
และเป	นแบบอย$างด(านบรรษัทภิ
บาล และการพัฒนาอย$างยั่งยืน
ตามวิสัยทัศน 

3.40 W10: ค$านิยมร$วมบางส$วนอาจ
ไม$สอดคล(องและเพียงพอต$อ
การดําเนินธุรกิจในป<จจุบัน ซ่ึง
ให(ความสาคัญกับการความ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  ค ว า ม คิ ด
สร(างสรรค เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเป	นหลัก ไม$สอดรับ
กั บ ก า ร บ ร ร ลุ วิ สั ย ทั ศ น  
ตลอดจนอาจเปลี่ยนแปลงไป
ตามผู(บริหารในแต$ละช$วงเวลา 
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ตารางที่ 6 : การให@คะแนนสภาพแวดล@อมภายนอก C-PEST 

 
ประเด็น
สําคัญ 

สภาพแวดล@อมภายนอก : โอกาส  สภาพแวดล@อมภายนอก : ภาวะคุกคาม 
คะแนน
เฉล่ีย 

Opportunities คะแนน
เฉล่ีย 

 Threats 

1. ด(าน
พฤติกรรม 
ของลูกค(า
(Customer 
Behavior: C) 

4.80 O1: การเป	นแบรนดท่ีผู(บริโภคนึก
ถึงก$อนทุกครั้ง และมีความ สัมพันธ
อย$างใกล(ชิดกับลูกค(าและผู(บริโภค 
จะทําให(ลูกค(าเชื่อม่ันและยอมรับ
ในการซ้ือสินค(าและบริการ 

2.20 T1: ลูกค(าตัวแทนจําหน$ายมี
อํานาจต$อรองสูง เนื่องจากเป	น
คนกลางท่ีติดต$อสื่อสารและ
ค(าขายกับลูกค(าโดยตรง จึง
สามารถกําหนดปริมาณการ
สั่งซ้ือ และต$อรองราคาได( 

4.00 O2:  การมีคู$ธุรกิจท่ีมีศักยภาพใน
การดําเนินธุรกิจ  สร(างความ
ร$วมมือในการพัฒนาและยก ระดับ
ศักยภาพของธุรกิจ ให(เติบโตอย$าง
ยั่งยืนไปด(วยกัน  ช$วยสร(างสรรค
นวัตกรรมตอบโจทยความต(องการ
ลูกค(าได(ดี 
 

4.20 T2: การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของลูกค( า  และ
ความต(องการท่ีหลากหลาย
เ พ่ิมสู ง ข้ึน  จากการ พัฒนา
อ ย$ า ง ก( า ว ก ร ะ โ ด ด ข อ ง
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคม
ออนไลน   หรือในช$วงท่ีเกิด
การระบาดของโรคโควิด-19  
ทําให(ธุรกิจต(องปรับตัวอย$าง
มาก 

2. ด(าน
การเมือง 
และกฎหมาย 
(Political 
and Legal: 
P) 

4.20 O3: นโยบายภาครัฐและ
ยุทธศาสตรระดับชาติ ท่ีช$วย
ส นั บ ส นุ น ก า ร ข ย า ย ตั ว ภ า ค
เศรษฐกิจและการพัฒนาอย$าง
ยั่ งยืนในอนาคตท่ีเป	นรูปธรรม 
โดยเฉพาะการเพ่ิมศักยภาพการ
แข$งขันของประเทศ จะส$งผลดีต$อ
การเติบโตของภาคธุร กิจอย$าง
ยั่งยืนในระยะยาว  

4.00 T3: ความผันผวนทางการเมือง
โลก  นําไปสู$ความไม$แน$นอน
ในการดําเนินนโยบายทางการ 
เมืองท่ีส$งผลกระทบต$อทิศทาง
ของเศรษฐกิจและการดําเนิน
ธุรกิจ  
 

4.60 O4:  การเป	นองคกรท่ีมีภาพ 
ลักษณท่ีดี ได(รับการยอมรับท้ังจาก
ภาครัฐและสาธารณชน ส$งผลดีต$อ
การดําเนินธุรกิจและการแสวงหา

2.80 T4: ความเสี่ยงจากการขยาย
ตลาดสู$ภูมิภาคอาเซียน อาจ
ต(องเผชิญกับความเสี่ยงจาก
การปฏิบั ติตามข(อกฎหมาย 
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ความร$วมมือในอนาคตกับทุกภาค
ส$วน 

ร ะ เ บี ย บ  วิ ธี ป ฏิ บั ติ  ข อ ง
ประเทศต$างๆ ไม$ครบถ(วน 
จากความแตกต$างในแต$ละ
ประเทศ  

3. ด(าน
เศรษฐกิจ 
(Economic: 
E) 

3.80 O5: การขยายบทบาทของอาเซียน
ให(เป	นศูนยกลางเศรษฐกิจโลกใน
อนาคต รวมถึงการรวมกลุ$มทาง
เศรษฐ กิจ  ภายใต( กรอบความ
ร$วมมือระหว$างอาเซียนกับประเทศ
คู$เจรจา (ASEAN+) นํามาซ่ึงการ
ขยายโอกาสทางการค(าและการ
ลงทุน  

4.20 T5: ป<จจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจท่ี
มีอยู$อย$างต$อเนื่อง อาทิ ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยจากการแพร$
ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค โ ค วิ ด -19  
สงครามการค(าระหว$างสหรัฐฯ
และจีน นโยบายการค(าของ
ประเทศคู$ค(าสําคัญ รวมถึงการ
ใช(มาตรการกีดกันการค(ามาก
ข้ึนในหลายประเทศ 

4.80 O6: แนวทางการทําธุรกิจใน
อนาคต ต(องอาศัยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาพัฒนารูปแบบธุรกิจ  
ซ่ึงสามารถใช(การเป	นองคกรแห$ง
นวัตกรรม พัฒนาโซลูชันท่ีตอบ 
สนองความต(องการของลูกค( า 
ยกระดับคุณภาพชีวิต ควบคู$ กับ
ความเป	นมิตรต$อสิ่งแวดล(อมได( 

3.80 T6: ภาวะการแข$งขันทางธุรกิจ
ท่ี รุ น แ ร ง  โ ด ย เ ฉพา ะก า ร
แข$งขันในภูมิภาคอาเซียน ท่ี
ต(องเผชิญกับการแข$งขันจาก
บริษัทจีนและบริษัทท(องถ่ิน  
ในการ เ ข( า ม าแย$ ง ชิ ง พ้ื น ท่ี
การตลาดอย$างเข(มข(น 

4. ด(านสังคม
และ
วัฒนธรรม 
(Social – 
Cultural: S) 

3.40 O7: การเข(าสู$สั งคมเมือง 
(Urbanization) ส$งผลให(เกิดเมือง
ใหม$จํานวนมาก พฤติกรรมการ
บริโภคและอุปโภคเปลี่ยน แปลงไป 
นําไปสู$ความต(องการท่ีเพ่ิมข้ึนและ
หลากหลายในการพัฒนาสินค(าและ
บริการ  ในรูปแบบท่ีมุ$งตอบโจทย
ไลฟ�สไตลของลูกค(ายุคใหม$  

3.00 T7: การเปลี่ยนแปลง
โครงสร(างประชากรและป<ญหา
ก า ร ข า ด แ ค ล น แ ร ง ง า น 
เนื่องมาจากการเข(าสู$สังคม
ผู(สูงอายุ ประชากรวัยแรงงาน
ลดลง  คุณภาพแรงงานไม$
เพียงพอ และไม$สอดคล(องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ส$งผลเชิงลบต$อความสามารถ
ในการแข$งขัน 

4.60 O8: แนวทางการพัฒนาอย$างยั่งยืน
ของธุรกิจ   ตามเป/าหมายการ

3.00 T8: สังคมไทยยังคงมีความ
เ ห ลื่ อ ม ล้ํ า สู ง   แ ม( ว$ า ใ น
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พัฒนาท่ียั่งยืนของสห ประชา ชาติ 
(SDGs) เป	นวาระการพัฒนาให(เกิด
ค ว า ม ยั่ ง ยื น ร ะ ดั บ โ ล ก แ ล ะ
มาตรฐานสากลท่ีนานาชาติให(
ความสําคัญ  

ภาพรวมเศรษฐกิจและสังคม
จะมีการพัฒนาอย$างต$อเนื่อง 
และคนไทยส$วนใหญ$มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน แต$ความเหลื่อมล้ํา
ยังคงเป	นความท(าทายสําคัญ 

5. ด(าน
เทคโนโลยี 
(Technologi
cal: T) 

4.80 O9: การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ดิจิทัล และการนําเทคโนโลยีมาใช(
ในการทํางาน อาทิ เทคโนโลยี
ป<ญญาประดิษฐ ( AI) ข(อมูลขนาด
ใหญ$ (Big Data) ตลอดจน 
Internet of Things (IOT) ส$งผล
ให(การดําเนินธุรกิจเป	นไปอย$าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  เป	นโอกาสในการหารูปแบบ
ธุรกิจใหม$ๆ  ท่ีสร(างมูลค$าเพ่ิม
ให(กับองคกร  

3.80 T9: การเปลี่ยนแปลงอย$าง
รวดเร็วของเทคโนโลยี หากไม$
สามารถปรับตัวให(เข(ากับความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได(อย$าง
ทันท$ ว ง ที  อาจนํ า ไปสู$ ก า ร
สูญเสียความสามารถในการ
แข$งขัน หรือความเสียหายทาง
ธุรกิจได(ในท่ีสุด  
 

3.80 O10: นโยบายสนับสนุนการใช(
เทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ
ระยะยาว    ส$ งผลให( เ กิดการ
ส$งเสริม และพัฒนานวัตกรรมของ
ประเทศท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
อย$างท่ัวถึง 

3.00 T10: ภัยคุกคามจากเทคโนโลยี 
เช$น ไวรัส หรือ แฮกเกอร ซ่ึง
สามารถสร(างความเสียหายต$อ
ระบบการทํางานและการเก็บ
รักษาข(อมูลขององคกร หรือ
การเผยแพร$และส$งต$อข(อมูล
อันเป	นเท็จหรือข(อมูลท่ีคลาด 
เคลื่อน อาจส$งผลกระทบต$อ
ภาพลักษณและชื่อเสียง 

 

2.6 การสรุปผลการวิเคราะห�สถานภาพของสภาพแวดล@อมภายในและภายนอก 
      การกําหนดค$าน้ําหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดล(อมภายในและภายนอก โดยแจกแบบให(คะแนน
ให(กับกลุ$มตัวอย$างซ่ึงเป	นผู(บริหารระดับสูงของเอสซีจี พิจารณาประเด็นและวิเคราะหว$า ประเด็นดังกล$าวส$งผล
ต$อการบริหารจัดการองคกรเพ่ือการพัฒนาอย$างยั่งยืนของเอสซีจี  โดยมีเกณฑการให(คะแนนดังนี้ 
        5 คะแนน หมายถึง ส$งผลต$อการบริหารจัดการองคกรของเอสซีจี  มากท่ีสุด 
        4 คะแนน หมายถึง ส$งผลต$อการบริหารจัดการองคกรของเอสซีจี  มาก 
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        3 คะแนน หมายถึง ส$งผลต$อการบริหารจัดการองคกรของเอสซีจี  ปานกลาง 
        2 คะแนน หมายถึง ส$งผลต$อการบริหารจัดการองคกรของเอสซีจี  น(อย 
        1 คะแนน หมายถึง ส$งผลต$อการบริหารจัดการองคกรของเอสซีจี  น(อยท่ีสุด 
 
         โดยมีการกําหนดน้ําหนักในแต$ละด(านของ 7S ตามความสําคัญ  โดยมีหลักการว$าป<จจัยด(านใดท่ีเป	นจุด
แข็งหรือจุดอ$อน ต$อการบริหารจัดการองคกรเพ่ือการพัฒนาอย$างยั่งยืนมาก จะกําหนดน้ําหนักคะแนนมากกว$า 
ป<จจัยท่ีเป	นจุดแข็งหรือจุดอ$อนต$อองคกรน(อยเพ่ือนําไปกําหนดกลยุทธและจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนา 
 

ตารางที่ 7 :  การสรุปผลการวิเคราะห�สถานภาพของสภาพแวดล@อมภายใน 

ป>จจัยส่ิงแวดล@อม
ภายใน  

น้ําหนัก คะแนนเฉล่ีย 
 

คะแนนเฉล่ีย x 
น้ําหนัก 

สรุปผล 
(จุดแข็ง- 
 จุดอ�อน) จุดแข็ง  จุดอ�อน จุดแข็ง จุดอ�อน 

S1: โครงสร(างองคกร 
(Stucture)  

0.12 4.20 3.00 0.50 0.36 0.14 
 

S2: กลยุทธของ
องคกร (Strategy) 

0.20 4.50 3.20 
 

0.90 0.64 0.30 

S3: ระบบในการ 
ดําเนินงาน 
(System) 

0.17 4.80 2.80 0.81 0.47 0.17 

S4: แบบแผนในการ
บริหารจัดการ 
(Style) 

0.13 4.50 3.30 0.58 0.42 0.16 

S5:  บุคลากร  
(Staff) 

0.11 3.80 3.53 0.41 0.35 0.06 

S6:  ความสามารถ
บุคลากร (Skill) 

0.17 4.40 3.00 0.74 0.51 0.23 

S7: ค$านิยมร$วมกัน 
(Shared Value) 

0.10 4.20 3.40 0.42 0.34 0.08 

เฉล่ียป>จจัยภายใน 4.36 3.09  

สรุปป>จจัยภายใน 1.27  
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      การประเมินสภาพแวดล(อมภายนอก มีการกําหนดน้ําหนักในแต$ละด(านของ C-PEST ตามความสําคัญ   
โดยมีหลักการว$าป<จจัยด(านใดท่ีเป	นโอกาสหรืออุปสรรค  ต$อการบริหารจัดการองคกรเพ่ือการพัฒนาอย$างยั่งยืน
มาก    จะกําหนดน้ําหนักคะแนนมากกว$า  ป<จจัยท่ีเป	นโอกาสหรืออุปสรรคต$อองคกรน(อย  เพ่ือนําไปกําหนด
กลยุทธและจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนา 

 
 ตารางที่ 8 : การสรุปผลการวิเคราะห�สถานภาพของสภาพแวดล@อมภายนอก 

ป>จจัยส่ิงแวดล@อม
ภายนอก 

น้ําหนัก คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย x 
น้ําหนัก 

สรุปผล 
 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 
C : พฤติกรรมของ
ลูกค(า (Customer 
Behavior) 

0.26 4.40 3.20 1.14 0.83 0.31 

P : การเมืองและ
กฎหมาย (Political 
and Legal) 

0.15 4.40 3.40 0.66 0.51 0.15 

E : เศรษฐกิจ 
(Economic) 

0.22 4.30 4.00 0.94 0.88 0.06 

S : สังคมและ
วัฒนธรรม (Social – 
Cultural) 

0.13 4.00 3.00 0.52 0.39 0.13 

T : เทคโนโลยี 
(Technological) 

0.24 4.30 3.40 1.03 0.81 0.22 

เฉล่ียป>จจัยภายนอก 4.29 3.42  

สรุปป>จจัยภายนอก 0.87  

 

2.6 การประเมินตําแหน�งทางยุทธศาสตร�ขององค�กร 
       จากคะแนนข(างต(นจะนําไปสู$การจัดทํากราฟแสดงสถานภาพขององคกร ซ่ึงการประเมินสถานภาพของ
องคกรจะบ$งบอกถึงสถานภาพ 4 ลักษณะ ดังนี้ 
       1. Stars (เอ้ือและแข็ง) เป	นตําแหน$งท่ีบ$งบอกว$าองคกรโดยภาพรวม ส$วนใหญ$มีป<จจัยภายนอกท่ีเป	น
โอกาส และมีป<จจัยภายในท่ีแข็ง  เป	นหน$วยงานท่ีมีความพร(อมสูง เม่ือองคกรมีสถานภาพเป	น Stars ให(
กําหนดกลยุทธเชิงรุก (Aggressive) ต(องรักษาความเป	น Stars ให(ยืนยงต$อไปและพัฒนางานต$อยอด 
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        2. Question Marks (เอ้ือแต$อ$อน) เป	นตําแหน$งท่ีบ$งบอกว$าองคกรโดยภาพรวม ส$วนใหญ$มีป<จจัย
ภายนอกเอ้ือ มีความพร(อมสูงให(การสนับสนุน แต$ป<จจัยภายในองคกรอ$อน หากแก(ป<ญหาจุดอ$อนขององคกรได(  
จะไปสู$สภาพท่ีเอ้ือและแข็ง (Stars) ได( ให(กําหนดกลยุทธพัฒนาองคกร (Turnaround) 
        3. Cash Cows (ไม$เอ้ือแต$แข็ง) เป	นตําแหน$งท่ีบ$งบอกว$าองคกรในภาพรวม ส$วนใหญ$ภายนอกองคกรมี
อุปสรรค มีป<ญหา แต$ภายในองคกรแข็ง มีความพร(อมมีความเข(มแข็ง หากรอให(ป<จจัยภายนอกเป	นโอกาสเอ้ือ
ต$อการพัฒนาองคกร หรือพลิกวิกฤติให(เป	นโอกาส    จะสามารถพัฒนาองคกรนําไปสู$สภาพท่ีเอ้ือและแข็ง 
(Stars) ได(    ให(กําหนดกลยุทธป/องกัน/แตกตัว (Defend/Diversify) 
        4. Dogs (ไม$เอ้ือและอ$อน) เป	นตําแหน$งท่ีบ$งบอกว$าองคกรโดยภาพรวม  ส$วนใหญ$อยู$ในสภาพแวดล(อม
ท่ีท้ังภายนอกไม$เอ้ือ ภายในอ$อน มีป<ญหาล$อแหลมต$อการประสบความล(มเหลวค$อนข(างสูง จึงเป	นไปได(ว$าต(อง
ปรับปรุงอย$างเร$งด$วน เพราะหากดําเนินการต$อไป ป<ญหาจะสะสมข้ึนเรื่อยๆ ถึงอาจข้ันแก(ไขไม$ได(ต(องยุบ
องคกร ให(กําหนดกลยุทธประคองตัว/ถอย (Retrenchment) 
 

     
รูปภาพท่ี 6 : ตําแหน�งทางยุทธศาสตร�ขององค�กร 

         
        จะเห็นได(ว$าค$าเฉลี่ยป<จจัยภายในและป<จจัยภายนอก ด(านของจุดแข็งและโอกาส มีคะแนนสูงกว$าป<จจัย
ด(านของจุดอ$อนและอุปสรรค ส$งผลให(ตําแหน$งทางยุทธศาสตรขององคกรอยู$ในสถานภาพของ Stars (เอ้ือและ
แข็ง)  ท่ีต(องมุ$งเน(นการใช(กลยุทธในเชิงรุก (Aggressive) ใช(จุดแข็งเกาะกุมโอกาสท่ีเกิดข้ึน พัฒนาต$อยอดให(
องคกรมีความเข(มแข็งอย$างต$อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว 
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บทที่ 3 
ยุทธศาสตร�ขององค�กร 

 
3.1 เป5าหมายทางยุทธศาสตร� (END) (วิสัยทัศน�/พันธกิจ/เป5าประสงค�) 
      วิสัยทัศน� 
       เอสซีจี จะเป	นผู(นําตลาดในภูมิภาคอาเซียน ด(วยการสร(างสรรคนวัตกรรมสินค(า บริการ และโซลูชั่น เพ่ือ
ตอบโจทยความต(องการท่ีหลากหลายของลูกค(า พร(อมมุ$งม่ันขับเคลื่อนธุรกิจให(พัฒนาและเติบโตอย$างยั่งยืน 
เพ่ือมุ$งหวังสร(างความเจริญก(าวหน(าในทุกสังคมและชุมชนท่ีเข(าไปดําเนินงาน ภายใต(คําม่ันสัญญา “Passion 
For Better” 

      พันธกิจ 
        ธุรกิจของเอสซีจีเก่ียวข(องกับการผลิตสินค(า บริการ และโซลูชัน เพ่ือส$งมอบคุณภาพชีวิตท่ีดีให(แก$ลูกค(า
และสังคม    ครอบคลุมกว(างขวางต้ังแต$กิจกรรมเก่ียวกับสิ่งปลูกสร(างอาคาร ท่ีพักอาศัย วัสดุก$อสร(างและ
อุปกรณต$างๆ รวมถึงวัสดุทางพอลิเมอร พลาสติก กระดาษ สําหรับพัฒนาเป	นผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑท่ีใช(กับ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือนและชีวิตประจําวันของผู(คน การดําเนินงานขององคกรจึงสัมพันธกับ
ผู(คนหลากหลายและการใช(ทรัพยากรธรรมชาติตลอดห$วงโซ$คุณค$า ต้ังแต$ต(นน้ําถึงปลายน้ํา เอสซีจีจึงมุ$งม่ัน
ดําเนินงานด(วยความรับผิดชอบต$อสังคมและสิ่งแวดล(อมมาโดยตลอด พร(อมสร(างนวัตกรรมและความร$วมมือ
กับผู(มีส$วนได(เสียทุกกลุ$มและทุกภาคส$วนของสังคม และนํามาตรฐานท่ีเป	นสากลมาประยุกตใช( เพ่ือสร(างคุณ
ค$าท่ียั่งยืนแก$สังคมไทยและภูมิภาคอาเซียน 

       เป5าหมาย  
        มุ$งสู$ความเป	นองคกรธุรกิจชั้นนําด(านนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย$างยั่งยืน  (Sustainable 
Organization) ในภูมิภาคอาเซียน 
        เป5าหมายตามยุทธศาสตร� 
 เป5าประสงค�ยุทธศาสตร�ท่ี 1 : สร(างความเติบโตอย$างยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจขององคกรด(วย
นวัตกรรม 
          1.1 สร(างรายได(ธุรกิจจากยอดขายรวมของสินค(าบริการนวัตกรรมร(อยละ 50 พร(อมขยายการลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน   
          1.2 รูปแบบธุรกิจใหม$ๆ เพ่ือรองรับ New Normal ของลูกค(าและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 เป5าประสงค�ยุทธศาสตร�ท่ี 2 : สร(างคุณภาพของบุคลากรและระบบงานให(เกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางานเพ่ิมมากข้ึน 
 2.1 บุคลากรภายในองคกรมีศักยภาพในการทํางาน โดยมีความคิดสร(างสรรคนวัตกรรม รวดเร็วต$อ
การเปลี่ยนแปลง มุ$งตอบสนองความต(องการของลูกค(า 
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          2.2 ระบบการทํางานร$วมกัน (Collaboration Platform) ระหว$างแต$ละธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว  และตอบเป/าหมายร$วมขององคกร 
          2.3 บุคลากรมีความจงรักภักดีต$อองคกร (Engagement) บูรณาการชีวิตการทํางานและส$วนตัว สร(าง
สมดุลเพ่ือเสริมสร(างประสิทธิภาพในการทํางาน 
          เป5าประสงค�ยุทธศาสตร�ท่ี 3 :  สร(างความเป	นผู(นําด(านการพัฒนาอย$างยั่งยืนของธุรกิจตามเป/าหมาย 
SDGs 
          3.1 เป	นธุรกิจต(นแบบด(านการพัฒนาอย$างยั่งยืนอันดับ 1 ของโลก ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก$อสร(าง 
จากการประเมิน DJSI 
          3.2 บุคลากรมีค$านิยมและวัฒนธรรมองคกร ท่ีปลูกฝ<งด(านการพัฒนาอย$างยั่งยืน ท่ีดําเนินธุรกิจควบคู$
ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล(อม  
          เป5าประสงค�ยุทธศาสตร�ท่ี 4 : สร(างภาพลักษณขององคกรให(เป	นท่ียอมรับของกลุ$มเป/าหมายท้ัง
ภายในและภายนอกองคกร 
          4.1 แบรนดเอสซีจีเป	นแบรนดท่ีมีความทันสมัยและเข(ากับไลพสไตลของคนรุ$นใหม$  ท้ังภายในและ
ภายนอกองคกร 
          4.2 สร(างการรับรู(และความเข(าใจ  ผ$านการสื่อสารในช$องทางและสื่อต$างๆท้ังภายในและภายนอก
องคกร 

 

3.2 กลยุทธ�ในการดําเนินการ (WAYS) (ประเด็นยุทธศาสตร�/กลยุทธ�) 
       เม่ือพิจารณาผลท่ีได(จากการทํา SWOT Analysis โดยเรียงลําดับความสําคัญของจุดแข็ง จุดอ$อน โอกาส
และอุปสรรค 5 อันดับแรก แล(วนํา TOWS Matrix มาใช(เพ่ือวิเคราะหทางเลือกเชิงกลยุทธท่ีเป	นไปได( ซ่ึงได(ผล
เป	นกลยุทธต$างๆ ดังแสดงตามตารางดังนี้ 
 จุดแข็ง 5 อันดับแรก 
 S4:  มีการใช(ระบบการจัดการอย$าง มี คุณภาพท้ังองคกร โดยใช( เทคโนโลยี  (Automation, 
Digitalization) เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ลดต(นทุนในการผลิต มีหน$วยงานบริหารกลางดูแลภาพรวม
และนโยบายกลางในด(านต$างๆ   
 S2: เป	นองคกรเอกชนชั้นนําของไทย ดําเนินธุรกิจอย$างมืออาชีพ เชี่ยวชาญ เป	นเลิศ และเป	นธรรม มี
วิสัยทัศนและกลยุทธในการเป	นผู(นําตลาดในภูมิภาคอาเซียน ด(วยการเป	นองคกรแห$งนวัตกรรม เพ่ิมศักยภาพ
ในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร(างคุณค$าสินค(าบริการ 
 S6: มุ$งสร(างเครือข$ายและความสัมพันธอันดีระหว$างผู(มีส$วนได(ส$วนเสียทุกภาคส$วน ท้ังผู(ถือหุ(น   คู$ค(า 
ลูกค(า ภาครัฐ และคู$แข$ง 
 S3: มีกลยุทธการดําเนินธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย$างยั่งยืน ตามกรอบการพัฒนาสู$ความยั่งยืนของ
สหประชาชาติ ภายใต(หลักบรรษัทภิบาล มุ$งเน(นความโปร$งใสตรวจสอบได( ปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี 
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 S5: พัฒนาแนวคิดการทํางานแบบมีท้ังความเร็วและคุณภาพ (Execution with Speed and 
Quality) โดยมุ$งเน(นการทํางานอย$างรวดเร็ว คล$องตัว และมีคุณภาพในการแข$งขัน 
 S9: บุคลากรมีทักษะเหมาะสมต$อการดําเนินธุรกิจ  มีการประเมินทักษะ ขีดความสามารถของ
บุคลากรตามบทบาทหน(าท่ี จัดทําแผนพัฒนารายบุคคลท้ังด(าน Soft Skills และ Hard Skills 
 จุดอ�อน 5 อันดับแรก  
 W7: การบริหารกําลังคนรุ$นใหม$ การเตรียมการรับมือกับบุคลากรเจนเนอเรชัน Z ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะ
และแตกต$างจากคนรุ$นก$อนค$อนข(างมาก ก$อให(เกิดช$องว$างระหว$างคนรุ$นเก$าและคนรุ$นใหม$  
 W8: การบริหารบุคลากรภายใต(บริบทและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เนื่องจากการขยายธุรกิจใน
อาเซียน นําไปสู$ความแตกต$างทางบริบท วัฒนธรรม ทัศนคติ และความต(องการ 
 W4:  รูปแบบการทํางานแบบด้ังเดิม  ยังคงพบเห็นได(อยู$บ(าง และอาจขัดกับแนวคิดการทํางานแบบ
ใหม$ เช$น การตัดสินใจแบบลําดับข้ัน การเน(นความสมบูรณแบบในการทํางานมากกว$าความเร็ว 
 W10: ค$านิยมร$วมบางส$วนอาจไม$สอดคล(องและเพียงพอ ต$อการดําเนินธุรกิจในป<จจุบัน ซ่ึงให(
ความสําคัญกับการความเปลี่ยนแปลง ความคิดสร(างสรรค เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป	นหลัก ไม$สอดรับกับ
การบรรลุวิสัยทัศน  ตลอดจนอาจเปลี่ยนแปลงไปตามผู(บริหารในแต$ละช$วงเวลา 
 W2: การขับเคลื่อนองคกรตามวิสัยทัศน ยังเป	นไปอย$างจํากัด  เนื่องจากเป	นองคกรท่ีมีโครงสร(าง
ขนาดใหญ$ และการดําเนินงานของหน$วยงานเป	นแบบลําดับข้ัน ส$งผลให(หลายครั้ง เกิดความล$าช(า ไม$ตอบ
โจทยต$อการเปลี่ยนแปลง 
 โอกาส 5 อันดับแรก 
 O1: การเป	นแบรนดท่ีผู(บริโภคนึกถึงก$อนทุกครั้ง และมีความสัมพันธอย$างใกล(ชิดกับลูกค(าและ
ผู(บริโภค จะทําให(ลูกค(าเชื่อม่ันและยอมรับในการซ้ือสินค(าและบริการ 
 O6: แนวทางการทําธุรกิจในอนาคต ต(องอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนารูปแบบธุรกิจ  ซ่ึง
สามารถใช(การเป	นองคกรแห$งนวัตกรรม เน(นการพัฒนาโซลูชันท่ีตอบสนองความต(องการของลูกค(า ยกระดับ
คุณภาพชีวิต ควบคู$ไปกับความเป	นมิตรต$อสิ่งแวดล(อมได( 
 O9: การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล  และการนําเทคโนโลยีมาใช(ในการทํางาน อาทิ เทคโนโลยี
ป<ญญาประดิษฐ ( AI) ข(อมูลขนาดใหญ$ (Big Data) ตลอดจน Internet of Things (IOT) ส$งผลให(การดําเนิน
ธุรกิจเป	นไปอย$างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เป	นโอกาสในการหารูปแบบธุรกิจใหม$ๆ  ท่ีสร(าง
มูลค$าเพ่ิมให(กับองคกร 
 O4: การเป	นองคกรท่ีมีภาพลักษณท่ีดี  ได(รับการยอมรับท้ังจากภาครัฐและสาธารณชน ส$งผลดีต$อการ
ดําเนินธุรกิจและการแสวงหาความร$วมมือในอนาคตกับทุกภาคส$วน 
 O8: แนวทางการพัฒนาอย$างยั่งยืนของธุรกิจ   ตามเป/าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ 
(SDGs) เป	นวาระการพัฒนาให(เกิดความยั่งยืนระดับโลกและมาตรฐานสากลท่ีนานาชาติให(ความสําคัญ 
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 อุปสรรค 5 อันดับแรก 
 T5: ป<จจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู$อย$างต$อเนื่อง อาทิ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการแพร$ระบาดของ
โรคโควิด-19  สงครามการค(าระหว$างสหรัฐฯและจีน นโยบายการค(าของประเทศคู$ค(าสําคัญ รวมถึงการใช(
มาตรการกีดกันการค(ามากข้ึนในหลายประเทศ 
 T2:  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค(า  และความต(องการท่ีหลากหลายเพ่ิมสูงข้ึน จากการพัฒนา
อย$างก(าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน   หรือในช$วงท่ีเกิดการระบาดของโรคโควิด-19  
ทําให(ธุรกิจต(องปรับตัวอย$างมาก 
 T3: ความผันผวนทางการเมืองโลก  นําไปสู$ความไม$แน$นอนในการดําเนินนโยบายทางการเมืองท่ีส$งผล
กระทบต$อทิศทางของเศรษฐกิจ และการดําเนินธุรกิจ 
 T6: ภาวะการแข$งขันทางธุรกิจท่ีรุนแรง  โดยเฉพาะการแข$งขันในภูมิภาคอาเซียน ท่ีต(องเผชิญกับการ
แข$งขันจากบริษัทจีนและบริษัทท(องถ่ิน  ในการเข(ามาแย$งชิงพ้ืนท่ีการตลาดอย$างเข(มข(น 
 T9: การเปลี่ยนแปลงอย$างรวดเร็วของเทคโนโลยี  หากไม$สามารถปรับตัวให(เข(ากับความเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนได(อย$างทันท$วงที อาจนําไปสู$การสูญเสียความสามารถในการแข$งขัน หรือความเสียหายทางธุรกิจได(ใน
ท่ีสุด 
 

ตารางที่ 9 วิเคราะห� TOWS Matrix 
วิสัยทัศน� 
เ อ ส ซี จี จ ะ เ ป	 น ผู( นํ า ต ล า ด ใ น
อาเ ซียน ด( วยการสร( างสรรค
นวัตกรรมสินค(า บริการ และ
โซลูชั่ น  เ พ่ือตอบโจทยความ
ต(องการท่ีหลากหลายของลูกค(า 
พร(อมมุ$งม่ันขับเคลื่อนธุรกิจให(
พัฒนาและเ ติบโตอย$ างยั่ งยืน  
เ พ่ื อ มุ$ ง ห วั ง ส ร( า ง ค ว า ม
เจริญก(าวหน(าในทุกสังคมและ
ชุมชนท่ีเข(าไปดําเนินงาน ภายใต(
คําม่ันสัญญา “Passion For 
Better” 
เป5าหมาย  
มุ$งสู$ความเป	นองคกรธุรกิจชั้นนํา
เ พ่ื อ ก า ร พั ฒ น า อ ย$ า ง ยั่ ง ยื น
(Sustainable Organization) 

จุดแข็ง (Strengths) 
S4: ใช(ระบบการจัดการท้ังองคกร โดย
ใช(เทคโนโลยี (AI, Digitalization) เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน  
S2: ดําเนินธุรกิจอย$างเป	นมืออาชีพ 
เชี่ยวชาญ เป	นเลิศ  เป	นธรรม  และเป	น
องคกรแห$งนวัตกรรม  
S6: สร(างเครือข$ายความสัมพันธอันดี
ระหว$างผู(มีส$วนได(ส$วนเสียทุกภาคส$วน  
S3: มีกลยุทธการดําเนินธุรกิจเพ่ือการ
พัฒนาอย$ างยั่ งยืน  ตามกรอบการ
พัฒนาสู$ความยั่งยืนของสหประชาชาติ  
S5: พัฒนาแนวคิดการทํางานแบบมีท้ัง
ความเร็ วและคุณภาพ (Execution 
with Speed and Quality)  
S9: บุคลากรมีทักษะเหมาะสมต$อการ
ดําเนินธุรกิจ  มีการประเมินทักษะ ตาม

จุดอ�อน (Weaknesses) 
W7: การบริหารกําลังคนรุ$นใหม$ ซ่ึงมี
ลักษณะเฉพาะและแตกต$างจากคน
รุ$นก$อนค$อนข(างมาก  
W8: การบริหารบุคลากรภายใต(
บริบทและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
เนื่องจากการขยายธุรกิจในอาเซียน 
W4:  รูปแบบการทํางานแบบด้ังเดิม  
ยังคงพบเห็นได(อยู$บ(าง และอาจขัด
กับแนวคิดการทํางานแบบใหม$  
W10: ค$านิยมร$วมบางส$วนอาจไม$
สอดคล(อง เพียงพอต$อการดําเนิน
ธุรกิจในป<จจุ บัน ซ่ึงเน(นความคิด
สร(างสรรค เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
W2: การขับเคลื่อนองคกรตาม
วิ สั ย ทัศน  ยั ง เป	น ไปอย$ า งจํ า กัด  
เนื่องจากเป	นองคกรท่ีมีโครงสร(าง
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 บทบาทหน( า ท่ี  จั ด ทํ า แผน พัฒนา
รายบุคคล 

ขนาดใหญ$ และการดําเนินงานของ
หน$วยงานเป	นแบบลําดับข้ัน  

โอกาส (Opportunities) 
O1: การเป	นแบรนดท่ีผู(บริโภคนึก
ถึ ง ก$ อ น ทุ ก ค รั้ ง  แ ล ะ มี
ความสัมพันธอย$างใกล(ชิดกับ
ลูกค(าและผู(บริโภค  O6: แนว
ทางการทําธุรกิจในอนาคต ต(อง
อาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
พัฒนารูปแบบธุรกิจ  ควบคู$ไปกับ
ความเป	นมิตรต$อสิ่งแวดล(อมด(วย 
O9: การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ดิจิทัล  และนํามาใช(ในการทํางาน 
ส$งผลให(การดําเนินธุรกิจเป	นไป
อย$างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  เป	นโอกาสในการหา
รู ป แ บ บ ธุ ร กิ จ ใ ห ม$ ๆ ท่ี ส ร( า ง
มูลค$าเพ่ิม 
O4:  การเป	นองคกรท่ีมี
ภาพลักษณท่ีดี  ได(รับการยอมรับ
ท้ังจากภาครัฐและสาธารณชน 
ส$ งผล ดีต$ อการแสวงหาความ
ร$วมมือในอนาคต 
O8: แนวทางการพัฒนาอย$าง
ยั่งยืนของธุรกิจ   ตามเป/าหมาย
ข อ ง ก า ร พั ฒ น า ท่ี ยั่ ง ยื น ข อ ง
สหประชาชาติ (SDGs) เป	น
มาตรฐานสากลท่ีนานาชาติให(
ความสําคัญ 

กลยุทธ�เชิงรุก (SO Strategies) 
1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีให(
ทันต$อความเปลี่ยนแปลง พร(อมขยาย
การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาโมเดล
ธุรกิจและโซลูชั่นใหม$ๆท่ีเข(าถึงลูกค(า 
-จัดทําศูนย SCG Innovation Center 
เป	นช$องทางการทํา Open Inovation 
- ลงทุน R&D ร$วมกับสถาบันภายนอก
ท้ังในและต$างประเทศ  
- จัดทํา Omni Channel ผ$าน Digital  
- สร(าง Online Platform ใหม$ๆ 
2. สร(างความเป	นผู(นําภาคธุรกิจ ท่ีเป	น
ต(นแบบด(านการพัฒนาอย$างยั่งยืน  ตาม
เป/าหมาย SDGs ในระดับโลก 
- เน(นการทําเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE) 
ในรูปแบบของ Partnership Model 
- สร( า ง อุตสาหกรรมสี เ ขียว Green 
Manufacturing และGreen Products 
3. พัฒนาคนในองคกรให(มีศักยภาพใน
การทํางานท่ีมีความรวดเร็วต$อการ
เปลี่ ยนแปลงและตอบสนองความ
ต(องการของลูกค(า 
- พัฒนาความรู(ความสามารถ ผ$าน 
Digital / Leadership Program 
- โปรแกรม Reskiil/Upskill บุคลากร 
- โมเดลการเรียนรู( 70 20 10 

กลยุทธ�เชิงแก@ไข (WO Strategies) 
1. ส$งเสริมภาพลักษณองคกรให(เป	น
แบรนด ท่ี มีความทันสมัยและเข(า
กับไลพสไตลของคนรุ$นใหม$ ท้ัง
ภายในและภายนอกองคกร 
- สร(างบุคลากรเป	นแบรนดแอมบาส
เดอรขององคกร 
- กําหนดกลยุทธของ Enterprise 
Brand Strategy ท้ังองคกร 
- สื่อสารแบรนด  Brand Promise 
Passion for Better เพ่ือเป	น DNA 
ร$วมกันในการกําหนดแนวทางการ
สื่อสารขององคกร 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการ
ทํ า ง า น ร$ ว ม กั น  ( Collaboration 
Platform)ระหว$างแต$ละธุรกิจและ
หน$วยงานส$วนกลางให( เ กิดความ
รวดเร็วและตอบเป/าหมายร$วมของ
องคกรในทิศทางเดียวกัน 
- เน(นการใช(ระบบ  Performance 
Management System เพ่ือกําหนด 
KPI Alignment ในการทํางาน 
Cross Functional ข(ามหน$วยงาน 
- มุ$งสร(าง Platform ของ Internal 
Digital Collraboration ในการ
ทํางานโปรเจคร$วมกัน 

อุปสรรค (Threats) 
T5: ป<จจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจท่ีมี
อยู$ อย$ างต$อ เนื่ อง  อาทิ  ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยจากการแพร$

กลยุทธ�เชิงป5องกัน (ST Strategies) 
1. ปรับรูปแบบธุรกิจและวิธีการทํางาน
ใหม$ๆ เพ่ือรองรับ New Normal ของ
ลู กค( าและสภาวะทาง เศรษฐ กิจ ท่ี

กลยุทธ�เชิงรับ (WT Strategies) 
1. การสร(างความจงรักภักดีต$อ
องคกร (Engagement) บูรณาการ
ชีวิตการทํางานและชีวิตส$วนตัว สร(าง
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ระบาดของโรคโควิด-19  สงคราม
การค(าระหว$างสหรัฐฯและจีน 
นโยบายการค(าของประเทศคู$ค(า
สําคัญ รวมถึงการใช(มาตรการกีด
กันการค(ามากข้ึน 
T2:  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของลูกค(า  จากการพัฒนาอย$าง
ก(าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล
และสื่อสั งคมออนไลน    หรือ
ในช$วงท่ีเกิดการระบาดของโรคโค
วิด-19   
T3: ความผันผวนทางการเมือง
โลก  นําไปสู$ความไม$แน$นอนท่ี
ส$ งผลกระทบต$ อ ทิศทา งของ
เศรษฐกิจ  
T6: ภาวะการแข$งขันทางธุรกิจท่ี
รุนแรง  โดยเฉพาะการแข$งขันใน
ภูมิภาคอาเซียน ท่ีต(องเผชิญกับ
การแข$งขันจากคู$แข$ง  ในการเข(า
มาแย$งชิงพ้ืนท่ีการตลาดอย$าง
เข(มข(น 
T9:  การไม$สามารถปรับตัวให(เข(า
กั บ ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
เทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนได(ทันท$วงที 
อ า จ นํ า ไ ป สู$ ก า ร สู ญ เ สี ย
ความสามารถในการแข$งขัน หรือ
ความเสียหายทางธุรกิจได( 

เปลี่ยนแปลงไป  
- จัดทําระบบการทํางานงานแบบ New 
normal เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางาน เช$น LAD, Hybrid Workplace 
- พัฒนาด(าน  IT Platform รองรับการ
ทํางานให(รวดเร็ว เช$น MS Team 
- พัฒนาการสร(าง  Innovation ผ$าน
กลุ$ม Start Up: Internal&External 
- สร(างระบบ  Business Continuity 
Management (BCM) เพ่ือดูแลภาวะ
วิกฤตและทําให(ธุรกิจดําเนินต$อได( 
2. สร(างวัฒนธรรมองคกรท่ีปลูกฝ<งเรื่อง
ของการพัฒนาอย$างยั่งยืน ท่ีดูแลสังคม
และสิ่งแวดล(อม ควบคู$กับธุรกิจให(กับ
บุคลากรในองคกร 
- มุ$งการพัฒนาบุคลากรให(เป	น    SD 
Ambassador, Young SD Manager – 
พัฒนาทักษะบุคลากรท่ีดูแลงานชุมชน
สัมพันธในแต$ละพ้ืนท่ี  
- จัดทําโครงการ CSR  ท่ีสร(างความ
ยั่งยืนให(ประเทศ เช$น ภัยแล(ง หรือใน
ภาวะวิกฤต เช$น โควิด 

สมดุล ในชีวิตบุคลากร  เพ่ือ
เสริมสร(างประสิทธิภาพในการทํางาน  
- จั ด ทํ า  Engagement Program 
ให(กับบุคลากรในองคกร เพ่ือสร(าง  
ใ ห( มี Innovative Workplace เ ช$ น 
Health Center, โปรแกรม Fit for 
work fit for life  
- การสร(างความภาคภูมิใจ ให(กับ
บุคลากร SCG Pride เพ่ือเป	น
ตั ว แ ท น ข อ ง อ ง ค ก ร  แ ล ะ เ กิ ด 
Engagement   
2. สื่อสารสร(างความเข(าใจ  ผ$าน
ช$องทางและสื่อต$างๆท้ังภายในและ
ภายนอกองคกรอย$างต$อเนื่องและ
ท่ัวถึงท้ังองคกร 
- จัดทําการสื่อสาร  จากผู(บริหาร
ระดับสูงถึงพนักงาน ผ$านช$องทาง
ต$างๆ เช$น Leadership Forum 
ระดับจัดการ, CEO Live ทุกระดับ 
- พัฒนาช$องทางสื่อสารภายใน
องคกรท่ีเข(าถึงบุคลากรในทุกระดับ
อย$างมีประสิทธิภาพ เช$น Intranet, 
FB Workplace, Line, MS Team,  

 
 กลยุทธ�เชิงรุก (SO Strategies) 
 กลยุทธเชิงรุกเป	นการใช(ประโยชนจากจุดแข็งผนวกกับโอกาสท่ีมีอยู$ ซ่ึงกลยุทธท่ีจะช$วยสร(างให(เกิด
การพัฒนาและเติบโตอย$างยั่งยืนทางธุรกิจ คือ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีให(ทันต$อความเปลี่ยนแปลง 
พร(อมขยายการลงทุนด(านวิจัยและทรานสฟอรมโมเดลการทําธุรกิจและโซลูชั่นใหม$ๆ(S2,S4,O6,O9)  เพ่ือ
สร(างสรรคนวัตกรรมสินค(าและบริการท่ีมีมูลค$าเพ่ิมให(กับลูกค(า ผ$านดิจิตัลแพลตฟอรมต$างๆ ขณะเดียวกันจาก
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ตําแหน$งยุทธศาสตรขององคกร ยังควรท่ีจะยกระดับการสร(างความเป	นผู(นําธุรกิจ ท่ีเป	นต(นแบบด(านการพัฒนา
อย$างยั่งยืนในระดับโลก (Sustainable Development: SD) (S3,S6, O4,O8) ซ่ึงเป	นเป/าหมายสําคัญของเอส
ซีจี นอกจากนี้ การส$งเสริมคนในองคกร ให(มีศักยภาพในการทํางาน ท่ีมีความรวดเร็วต$อการเปลี่ยนแปลงและ
ตอบสนองลูกค(าได(ตรงตามต(องการ ถือเป	นหัวใจสําคัญในการสร(างความยั่งยืนทางธุรกิจขององคกร นับเป	นจุด
แข็งสําคัญหนึ่งขององคกร และเป	นการเสริมสร(างแบรนดเอสซีจีให(เข(าไปอยู$ในใจลูกค(าได(ในระยะยาว 
(S5,S9,O1) 
 กลยุทธ�เชิงแก@ไข (WO Strategies) 
 กลยุทธเชิงแก(ไขเป	นการนําโอกาสท่ีมีมาป�ดจุดอ$อน หรือทําให(จุดอ$อนลดลง เป	นกลยุทธท่ีเน(นการ
แก(ไขจุดอ$อนด(วยโอกาสท่ีเข(ามา และจากโอกาสท่ีเอสซีจีมีภาพลักษณและแบรนดท่ีดีกับท้ังกลุ$มภายในและ
ภายนอกองคกร  (O1,O4) จึงควรมุ$งเน(นการส$งเสริมภาพลักษณองคกร ให(เป	นแบรนดท่ีมีความทันสมัยและเข(า
กับไลพสไตลของคนรุ$นใหม$มากข้ึน เพ่ือช$วยลดช$องว$างระหว$างคนรุ$นใหม$และคนรุ$นเก$าในองคกร (W7) และ
สร(างค$านิยมร$วมกันท่ีเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม$ (W8,W10) นอกจากนี้ ต(องยกระดับระบบ
การทํางานร$วมกัน (Collaboration Platform) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานระหว$างแต$ละธุรกิจและ
หน$วยงานส$วนกลาง ให(มีความคล$องตัวและรวดเร็วเพ่ิมข้ึน และตอบเป/าหมายร$วมขององคกรไปในทิศทาง
เดียวกัน (O9,W4,W2) 
 กลยุทธ�เชิงป5องกัน (ST Strategies) 
 กลยุทธเชิงป/องกันเป	นการนําจุดแข็งมาป/องกันอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เพ่ือช$วยวางรากฐานพัฒนาองคกรให(
เติบโตอย$างยั่งยืนได(ในระยะยาว เนื่องจากธุรกิจต(องประสบกับภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยและการแข$งขันรุนแรง 
(T5,T3,T6) จึงต(องมีการปรับรูปแบบธุรกิจและวิธีการทํางานใหม$ๆ ด(วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือรองรับ 
New Normal ของลูกค(า รวมท้ังสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป (S4,S2) และยังต(องสร(างวัฒนธรรม
องคกรท่ีปลูกฝ<งแนวคิดการทํางานตามแนวทางการพัฒนาอย$างยั่งยืน ให(กับบุคลากรในองคกร เพ่ือให(มีการ
ดูแลสังคมและสิ่งแวดล(อม ควบคู$กับธุรกิจ ซ่ึงจะเป	นภูมิคุ(มกันให(กับองคกรได(ในระยะยาว (S3,S6) 
 กลยุทธ�เชิงรับ (WT Strategies) 
 กลยุทธเชิงรับ เป	นการเน(นต้ังรับจากภัยคุกคามและจุดอ$อนท่ีมีอยู$ โดยเริ่มจากการสร(างความ
จงรักภักดีต$อองคกร (Engagement) บูรณาการชีวิตการทํางานและชีวิตส$วนตัว สร(างสมดุลในชีวิตบุคลากร
เพ่ือเสริมสร(างประสิทธิภาพในการทํางาน (W7,W8,T2)   และต(องสื่อสารสร(างความเข(าใจผ$านช$องทางและสื่อ
ต$างๆท้ังภายในและภายนอกองคกรอย$างต$อเนื่องและท่ัวถึงท้ังองคกร เพ่ือให(บุคลากรสามารถนําแนวนโยบาย
ไปปฏิบัติได(อย$างถูกต(อง (W2,W4,T9)    
 

3.3 มาตรการ/ป>จจัยท่ีเก่ียวข@อง (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/เคร่ืองมือ/กลไก) 
      จากการวิเคราะหข(อ 3.1-3.2 นั้น สามารถวางมาตรการและแผนงานตามยุทธศาสตรท้ัง 4 ยุทธศาสตร 
ในระยะ 5 ปC โดยมี 9 กลยุทธ 24 แผนงาน ดังนี้ 



51 
 

 

นโยบายหลัก:  เป	นองคกรธุรกิจชั้นนําด(านนวัตกรรมตามแนวทางการพัฒนาอย$างยั่งยืน (Sustainable 
Organization) 
กลยุทธ�หลัก:  สร(างมูลค$าเพ่ิมของสินค(าและบริการด(วยนวัตกรรม การดําเนินธุรกิจท่ีดูแลเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล(อม สร(างคุณภาพชีวิตท่ีดี  การทําแบรนดด้ิงท่ีโดดเด$นและสะท(อนภาพลักษณความเป	นผู(นําทางธุรกิจ
ของประเทศและภูมิภาคอาเซียน  
เป5าหมาย: สร(างการยอมรับความเป	นองคกรธุรกิจชั้นนําด(านนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย$างยั่งยืน 
(Sustainable Organization)  
ยุทธศาสตร�ท่ี 1 :  สร@างความเติบโตอย�างย่ังยืนในการดําเนินธุรกิจขององค�กรด@วยนวัตกรรม 
 กลยุทธ�ท่ี 1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีให(ทันต$อความเปลี่ยนแปลง พร(อมขยายการลงทุนด(าน
วิจัยและพัฒนาโมเดลธุรกิจและโซลูชั่นใหม$ๆ 
  แผนงานท่ี 1  จัดทําศูนย SCG Innovation Center เป	นช$องทางการทํา Open Inovation
  แผนงานท่ี 2  ลงทุน R&D ร$วมกับสถาบันภายนอกท้ังในและต$างประเทศ 
  แผนงานท่ี 3  จัดทํา Omni Channel ผ$าน Digital Platform 
  แผนงานท่ี 4  สร(าง Retail Business ผ$าน Online Platform ใหม$ๆ 
 กลยุทธ�ท่ี 2  ปรับรูปแบบธุรกิจและวิธีการทํางานใหม$ๆ เพ่ือรองรับ New Normal ของลูกค(าและ
สภาวะทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
  แผนงานท่ี 1  จัดทําระบบการทํางานแบบ New normal  เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน เช$น 
                                    LAD, Hybrid Workplace  
  แผนงานท่ี 2  พัฒนาระบบ IT Platform  รองรับการทํางานแบบ New Normal  ให(รวดเร็ว   
                                    เช$น MS Team, Cloud System 
   แผนงานท่ี 3  พัฒนาการสร(างนวัตกรรมของกลุ$ม Start Up  ท้ังภายในและภายนอกองคกร 
   แผนงานท่ี 4  พัฒนาระบบ Business Continuity Management (BCM)   เพ่ือดูแลภาวะ 
                                    วิกฤตและทําให(ธุรกิจดําเนินต$อได( 
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 :  สร@างคุณภาพของบุคลากรและระบบงานให@เกิดประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ิมมากข้ึน 
 กลยุทธ�ท่ี 1   พัฒนาคนในองคกรให(มีศักยภาพในการทํางานท่ีมีความรวดเร็วทันต$อการเปลี่ยนแปลง
และตอบสนองความต(องการของลูกค(า 
  แผนงานท่ี 1  พัฒนาความรู(ความสามารถผ$านโมเดลการเรียนรู( 70 20 10 และผ$าน Digital  
                                    Learning/ Leadership Program               
  แผนงานท่ี 2  จัดทําโปรแกรม Reskiil/Upskill บุคลากร 
 กลยุทธ�ท่ี 2  สร(างระบบการทํางานร$วมกัน (Collaboration Platform)   ระหว$างธุรกิจท่ีมี 
                         ประสิทธิภาพ รวดเร็ว  และตอบเป/าหมายร$วมขององคกร 
  แผนงานท่ี 1  ใช(ระบบ Performance Management System  เพ่ือกําหนด KPI 
                                    Alignment ในการทํางานข(ามธุรกิจ/หน$วยงาน 
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  แผนงานท่ี 2  สร(าง Platform ภายในองคกรผ$าน Digital Collraboration ในการ 
                                    ทํางานโปรเจคร$วมกัน 
 กลยุทธ�ท่ี 3  สร(างความจงรักภักดีต$อองคกร (Engagement) บูรณาการชีวิตการทํางานและส$วนตัว 
เพ่ือเสริมสร(างประสิทธิภาพในการทํางาน 
  แผนงานท่ี 1   จัดทํา Engagement Program ให(กับบุคลากร เพ่ือสร(าง Innovative 
                                     Workplace เช$น Health Center 
  แผนงานท่ี 2   สร(างความภาคภูมิใจให(กับบุคลากร (SCG Pride) เพ่ือเป	นตัวแทนองคกร 
                                     และเกิด Employee Engagement   
ยุทธศาสตร�ท่ี 3 :  สร@างความเป<นผู@นําด@านการพัฒนาอย�างย่ังยืนของธุรกิจตามเป5าหมาย SDGs 
 กลยุทธ�ท่ี 1  สร(างธุรกิจต(นแบบด(านการพัฒนาอย$างยั่งยืนอันดับ 1 ของโลก ในสาขาอุตสาหกรรม 
                        วัสดุก$อสร(าง จากการประเมิน DJSI 
  แผนงานท่ี 1  กําหนดแนวทางการพัฒนาอย$างยั่งยืน  ด(วยการทําเศรษฐกิจหมุนเวียน 
                                    (Circular Economy) 
  แผนงานท่ี 2  พัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว Green Manufacturing และสินค(าเป	นมิตรต$อ 
                                    สิ่งแวดล(อม (Green Products) 
 กลยุทธ�ท่ี 2  บุคลากรมีค$านิยมและวัฒนธรรมองคกร ท่ีปลูกฝ<งด(านการพัฒนาอย$างยั่งยืนท่ีดําเนิน 
                         ธุรกิจควบคู$ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล(อม 
  แผนงานท่ี 1  พัฒนาบุคลากรเป	น SD Ambassador, Young SD Manager  
  แผนงานท่ี 2  พัฒนาทักษะบุคลากรท่ีดูแลงานชุมชนสัมพันธในแต$ละพ้ืนท่ี  
  แผนงานท่ี 3  จัดทําโครงการ CSR ท่ีสร(างความยั่งยืนให(ประเทศ เช$น การบริหารจัดการ 
                                    น้ําชุมชน หรือ CSR ในภาวะวิกฤต เช$น โควิด 
ยุทธศาสตร�ท่ี 4 สร@างภาพลักษณ�ขององค�กรให@เป<นท่ียอมรับและเช่ือม่ันของกลุ�มเป5าหมาย 
 กลยุทธ�ท่ี 1 สร(างแบรนดเอสซีจีให(มีความทันสมัยและเข(ากับไลพสไตลของคนรุ$นใหม$ท้ังภายในและ
ภายนอกองคกร 
  แผนงานท่ี 1  พัฒนาพนักงานให(เป	น Online Brand Ambassador ขององคกร 
  แผนงานท่ี 2  กําหนดกลยุทธของ Enterprise Brand Strategy ท้ังองคกร 
  แผนงานท่ี 3  สื่อสาร Brand Promise : Passion for Better เพ่ือเป	น DNA ร$วมกัน 
 กลยุทธ�ท่ี 2 สร(างการรับรู(และความเข(าใจ ผ$านการสื่อสารในช$องทางและสื่อต$างๆท้ังภายในและ
ภายนอกองคกร 
  แผนงานท่ี 1  จัดทําการสื่อสารจากผู(บริหารระดับสูงถึงพนักงาน  ผ$านช$องทางต$างๆ เช$น 
                                    Leadership Forum ระดับจัดการ, CEO Live ทุกระดับ 
  แผนงานท่ี 2  พัฒนาช$องทางสื่อสารภายในองคกร ท่ีเข(าถึงบุคลากรในทุกระดับอย$างท่ังถึง 
                                    และมีประสิทธิภาพ เช$น Intranet, FB Workplace, Line, MS Team, 



53 
 

 

 
รูปภาพท่ี 6 : แผนท่ียุทธศาสตร� (Strategy Map) 
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ตารางที่ 10 : ตัวอย�างแผนงานและโครงการระยะ 5 ป! กลยุทธ�เชิงรุก (SO Strategies) 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 สร(างความเป	นผู(นําด(านการพัฒนาอย$างยั่งยืนของธุรกิจตามเป/าหมาย SDGs 
กลยุทธ�ท่ี 1  สร(างธุรกิจต(นแบบด(านการพัฒนาอย$างยั่งยืนอันดับ 1 ของโลก ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก$อสร(าง 

จากการประเมิน DJSI 
แผนงานท่ี 1 กําหนดแนวทางการพัฒนาอย$างยั่งยืนด(วยการทําเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค� 
 

เป5าหมาย 
 

เป5าหมายตัวช้ีวัด ผู@รับ 
ผิดชอบ 63 64 65 66 67 

1.กําหนดแนวปฏิบัติ SCG 
Circular  Way ตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน สําหรับใช(
ในทุกธุรกิจของเอสซีจ ี

ทุกธุรกิจมีแนวทางใน
การทําเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และช$วย
ขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน  

ทุกบริษัทในเอสซีจีมีความ
เข(าใจและนําหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนไป
ปฏิบัติในธุรกิจภายใน 5 ปC 

60 
% 

70 
% 

80 
% 

90 
% 

100 
% 

คณะกรรม 
การด(านการ
พัฒนาอย$าง
ยั่งยืนเอสซีจ ี

2.จัดตั้งคณะกรรมการ 
ดําเนินงานด(านเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เพ่ือสร(างความ
ตระหนัก สร(างความร$วมมือ 
กําหนดข(อบังคับ  สร(าง
นวัตกรรม  สร(างระบบบริหาร
จัดการ  

การกํากับดูแล และ
ความสําเร็จในการทํา
เศรษฐกิจหมุนเวียนใน
ทุกธุรกิจผ$านโครงการ
และกิจกรรมต$างๆ 

มีการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ไม$น(อยกว$า 10 
โครงการ/กิจกรรมต$อปCใน
ทุกธุรกิจ  

10 
โครง 
การ 

10
โครง 
การ 

10
โครง 
การ 

10
โครง 
การ 

10
โครง 
การ 

คณะกรรม 
การด(าน
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

3.การพัฒนาสินค(าและบริการ
แบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือ
ลดการใช(วัตถุดบิ และนําวัสดุ
เหลือท้ิงกลับมารีไซเคิล ได(
มากครั้งข้ึน 

พัฒนารายการสินค(า
และบริการ รูปแบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน ใน
แต$ละธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน  

รายการสินค(าและบริการ 
ในรูปแบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน อย$างน(อย 5
รายการ ต$อธุรกิจต$อปC (15 
รายการต$อปC) 

15 
ราย 
การ 

 

15
ราย 
การ 

 

15
ราย 
การ 

 

15
ราย 
การ 

 

15
ราย 
การ 

 

คณะจัดการ
ธุรกิจหลักท้ัง 
3 ธุรกิจ 

4.โครงการรวบรวมและจัดการ
ของเสีย อย$างถูกต(อง และมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือนําขยะกลบั
เข(าสู$กระบวนการรีไซเคิลให(
มากท่ีสุด 

ลดปรมิาณขยะภายใน
องคกรและสามารถนํา
ขยะกลับสู$กระบวนการรี
ไซเคิลให(เพ่ิมมากข้ึน 

ปริมาณขยะภายในองคกร
ลดลง 50% ภายใน 5 ปC 
ปริมาณขยะเข(าสู$
กระบวนการ 
รีไซเคิลอย$างน(อย50,000 
ตันต$อปC 

10 
% 
 
 
5

หมื่น
ตัน 

20 
% 
 
 
5 

หมื่น
ตัน 

30 
% 
 
 
5

หมื่น
ตัน 

40 
% 
 
 
5

หมื่น
ตัน 

50 
% 
 
 
5

หมื่น
ตัน 

คณะทํางาน 
SCG Waste 
Mgmt  
 
คณะจัดการ
ธุรกิจหลักท้ัง 
3 ธุรกิจ 

5. การปรับเปลี่ยนสร(างธุรกิจ
ใหม$ตามแนวคิดทําสินค(าให(
เป	นบริการ   โดยใช(เทคโนโลยี 
ดิจิทัลพัฒนาโซลูชัน ช$วยให(ใช(
ทรัพยากรอย$างคุ(มค$า 

พัฒนาธุรกิจใหม$ท่ี 
ทําสินค(าให(เป	นบริการ
ในทุกธุรกิจ (Product 
as a Service) 
 

ปรับธุรกิจใหม$ท่ีทําสินค(า
ให(เป	นบริการจํานวน
มากกว$า  2 แพลตฟอรม
ต$อปC 

2 
ธุร 
กิจ 

2 
ธุร 
กิจ 

2 
ธุร 
กิจ 

2 
ธุร 
กิจ 

2 
ธุร 
กิจ 

คณะจัดการ
ธุรกิจหลักท้ัง 
3 ธุรกิจ 



55 
 

 

6.จัดงาน Thailand SD 
Symposium เพ่ือสร(างความ
ร$วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ 
ร$วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หมุนเวียนไปสู$ทุกภาคส$วน 

พัฒนาโครงการความ
ร$วมมือ ในด(านเศรษฐกิจ
หมุน เวียน ของภาค
ธุรกิจ ภาครัฐ และภาค
สังคม ในรูปแบบของ 
Partnership  
 

โครงการความร$วมมือ ใน
ด(านเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ของทุกภาคส$วน อย$าง
น(อย 10 โครงการต$อปC 
 

10 
โครง 
การ 

10
โครง 
การ 

10
โครง 
การ 

10
โครง 
การ 

10
โครง 
การ 

คณะกรรม 
การด(าน
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
และคณะ 
กรรมการ 
ดูแลแบรนด
เอสซีจ ี
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บทที่ 4 
ข@อเสนอแนะทางยุทธศาสตร� 

 
ข@อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนํายุทธศาสตร�ไปใช@ 
   การขับเคลื่อนและการนํายุทธศาสตรไปใช( ในสถานการณของการเกิดการเปลี่ยนแปลงบริบท
และสภาวะแวดล(อมท้ังภายในและภายนอกต$างๆมากมาย ซ่ึงทําให(องคกรต(องมีการปรับตัวครั้งใหญ$ จาก
รูปแบบธุรกิจด้ังเดิมท่ีมุ$งเน(นการผลิตและจําหน$ายสินค(า สู$รูปแบบขององคกรท่ีมุ$งสู$การคิดสร(างสรรคนวัตกรรม
สินค(าบริการ และโซลูชั่นใหม$ๆท่ีมุ$งตอบโจทยความต(องการของลูกค(า ผ$านเทคโนโลยีแพลตฟอรมต$างๆ ควบคู$
ไปกับการดูแลสังคม คุณภาพชีวิตของชุมชน และสิ่งแวดล(อม เพ่ือสร(างความเติบโตอย$างยั่งยืนได(ในระยะยาว  
ภายใต(สถานการณใหม$ท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอย$างรวดเร็วในช$วงท่ีผ$านมา เช$น ในภาวะท่ีเกิดการแพร$ระบาด
ของโรคโควิด 19 ซ่ึงส$งผลกระทบต$อการดําเนินธุรกิจอย$างรุนแรง และต(องเกิดการปรับเปลี่ยนกลยุทธของ
องคกรให(ทันท$วงที เพ่ือสร(างการพัฒนาและเติบโตอย$างยั่งยืนในรูปแบบใหม$ๆมากข้ึน  ดังนั้น การขับเคลื่อน
และการนํายุทธศาสตรไปใช(เพ่ือสร(างการพัฒนาอย$างยั่งยืนขององคกร จึงจําเป	นต(องมีการบริหารจัดการ
องคกร โดยเฉพาะอย$างยิ่งในระดับของผู(บริหาร ท่ีจะทําให(เกิดการทรานฟอรมองคกรได(อย$างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  1)  การมีมุมมองท่ีกว@างไกลและรอบด@านของผู@บริหาร 
       การขับเคลื่อนองคกรขนาดใหญ$แบบเอสซีจี ผู(บริหารจําเป	นต(องมีองคความรู( ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณในประเด็นต$างๆ ท่ีเก่ียวข(องกับการดําเนินธุรกิจอย$างกว(างขวางและรอบด(าน โดย
จําเป	นต(องมีความสามารถในการวิเคราะหหาเหตุและผลในภาพรวมของการดําเนินธุรกิจ สามารถคํานึงถึง
ป<จจัยและบริบทเก่ียวข(องบนพ้ืนฐานขององคความรู(และข(อมูลท่ีน$าเชื่อถือ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงและ
วิเคราะหข(อมูลในภาพรวมท่ีถูกต(องแม$นยําและรอบด(าน ก$อนจะดําเนินการตัดสินใจและมอบหมายให(
หน$วยงานท่ีเก่ียวข(องนําไปปฏิบัติต$อไป เช$น การบริหารและขับเคลื่อนองคกรโดยให(ความสําคัญกับการกําหนด 
“วิสัยทัศน” (Vision) ท่ีชัดเจน การสร(าง “ค$านิยมร$วม (Shared Values)” และการกําหนดแนวปฏิบัติต$างๆ 
เพ่ือเป	น “จุดเชื่อมโยง (Bonding)” ระหว$างหน$วยงานต$างๆ ภายในองคกร ท้ังนี้ เนื่องจากองคกรมีโครงสร(าง
ขนาดใหญ$มาก ประกอบไปด(วยกลุ$มธุรกิจและบริษัทย$อยต$างๆเป	นจํานวนมาก ซ่ึงดําเนินธุรกิจหลากหลาย
ประเภท ตลอดจนมีบุคลากรจํานวนมากท้ังในประเทศและภูมิภาคอาเซียน การมีวิสัยทัศน ค$านิยมร$วมท่ี
เข(มแข็ง ตลอดจนแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ อุดมการณเอสซีจี หลักจรรยาบรรณเอสซีจี คําม่ัน
สัญญาของแบรนด หรือแนวปฏิบัติด(านการพัฒนาอย$างยั่งยืน จะช$วยให(องคกรขับเคลื่อนไปได(ในแนวทาง
เดียวกันอย$างเป	นระบบ   
  2)  การรู@จักบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) 
                        การบริหารจัดการองคกรขนาดใหญ$ของประเทศ ส$งผลให(ต(องเผชิญกับสถานการณและ
ความเปลี่ยนแปลงต$างๆท่ีเกิดข้ึนอย$างรวดเร็วและมีพลวัตรสูง อันเป	นผลจากท้ังป<จจัยภายในและภายนอก ท้ัง
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จากสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมภายในประเทศ ภายในภูมิภาคอาเซียน ภูมิภาคเอเชีย 
ตลอดจนทิศทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ผู(บริหารหน$วยงานในทุกระดับ จึงมีความจําเป	นต(องบริหารการ
เปลี่ยนแปลงอยู$เสมอ ภายใต(แนวคิดท่ีว$า “ผู(นําจําเป	นต(องมีความพร(อมในการเรียนรู(ตลอดเวลา เพ่ือปรับตัวให(
เร็วข้ึนกว$าคนอ่ืน” โดยจําเป	นต(องมีความยืดหยุ$นสูง พร(อมรับความเปลี่ยนแปลง มีแผนการดําเนินงานหลาย
ระดับ ตลอดจนต(องรู(จักติดตามข$าวสาร สังเกต และเสาะแสวงหาความรู(เพ่ิมเติมอยู$เสมอ นอกจากนี้ ยังควรให(
ความสําคัญกับการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงโดยอาศัย “นักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)” 
โดยมุ$งแสวงหา “ผู(นําการเปลี่ยนแปลง (Change Leader)” ซ่ึงหมายถึง บุคลากรในระดับกลาง/สูงท่ีอยู$ใน
หน$วยงานท่ีไปปฏิบัติงาน เพ่ือให(การสนับสนุนและใช(เป	นต(นแบบในการสร(างและบริหารความเปลี่ยนแปลงได(
อย$างแท(จริง 
  3) การวางแผน Roadmap เพ่ือการรับมือการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  
                       การวางแผนเพ่ือมุ$งสู$การเป	นองคกรท่ีพัฒนาและเติบโตอย$างยั่งยืน ต(องมุ$งเน(นไปท่ีการ 
สร(างสรรคนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค$าให(สินค(าและบริการ เพ่ิมศักยภาพในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร(างคุณค$าท้ัง
ด(านสินค(าและบริการ กระบวนการทํางาน รวมท้ังรูปแบบธุรกิจใหม$ๆอย$างสม$าเสมอ โดยจํานวนนักวิจัยและงบ
ลงทุนด(านนี้ควรมีการวางแผนให(เพ่ิมข้ึนอย$างต$อเนื่อง ซ่ึงจะส$งผลให(รักษาความเป	นผู(นําและเติบโตอย$างม่ันคง
ต$อไป นอกจากนี้ ต(องกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนให(ทุกธุรกิจพัฒนาสินค(าและบริการท่ีมีมูลค$าเพ่ิมสูงข้ึน เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการแข$งขันด(านราคา จะทําให(มีสินค(าและบริการใหม$ๆเพ่ิมข้ึนอย$างต$อเนื่อง รวมท้ังคิดค(นนวัตกรรม 
แต$สิ่งสําคัญท่ีขาดไม$ได(คือ การมองถึงความต(องการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ตอบสนองรูปแบบชีวิตของผู(บริโภคท่ี
เปลี่ยนไป พัฒนาสภาพแวดล(อมและสังคมให(เติบโตร$วมกันอย$างยั่งยืน และรองรับกฎเกณฑทางการค(าต$างๆท่ี
อาจเกิดข้ึนด(วยการลงทุนด(านการพัฒนาเทคโนโลยี อาทิ ร$วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยท้ังใน
ประเทศและต$างประเทศ และการจัดทํา Technology Roadmap เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการเติบโตใน
ระยะยาวไปพร(อมๆกัน  
  4)  การให@ความสําคัญกับการพัฒนาคน (Human Development) 
                        ป<จจัยสําคัญยิ่งต$อความสําเร็จในการขับเคลื่อนองคกร นั่นคือ การให(ความสําคัญกับการ
พัฒนาคน โดยเชื่อว$า “พนักงานเป	นทรัพยากรอันมีค$าท่ีสุด” ดังนั้น องคกรจึงควรมุ$งเน(นการดูแลและพัฒนา
บุคลากรให(ปรับตัวได(ทันต$อการเปลี่ยนแปลงอย$างต$อเนื่อง เพ่ือเตรียมพร(อมสู$การเป	นผู(นําทางธุรกิจอย$างยั่งยืน
ในอาเซียน โดยเน(นแนวคิดการขับเคลื่อนองคกรให(เป	นองคกรแห$งการเรียนรู( (Learning Organization) ผ$าน
กระบวนการการพัฒนาอย$างต$อเนื่องท้ังระบบ (Continuous Development) ขณะเดียวกัน ต(องมองถึงการ
บริหารบุคลากรท่ีมีความแตกต$างระหว$างคนรุ$น เก$าและคนรุ$นใหม$  ไม$ ให( เ กิดช$องว$างระหว$างรุ$น 
(Intergenerational Gap) โดยผนวกการทํางานท่ีอาศัยประสบการณท่ีเกิดจากการสะสมมาเป	นเวลายาวนาน
ของคนรุ$นเก$าร$วมกับแนวคิดสร(างสรรคของคนรุ$นใหม$เข(าด(วยกัน โดยอาศัยบุคลากรท่ีเป	นคนรุ$นกลาง เป	น
สื่อกลางในการอุดช$องว$างระหว$างรุ$นของบุคลากร  องคกรจึงต(องหาวิธีการ รูปแบบท่ีจะทํางานท่ีเข(ากันให(ได( 
นอกจากนี้ สิ่งสําคัญคือต(องม่ันใจได(ว$าเม่ือคนรุ$นก$อนเกษียณออกไป องคกรจะอยู$ต$อได( การพัฒนา บุคลากรรุ$น
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ใหม$ ต(องถือเป	นหัวใจสําคัญ ท่ีหยุดไม$ได( ด(วยการพัฒนาบุคลากรรุ$นใหม$ให(มีความสามารถในการรับไม(ต$อจาก
บุคลากรรุ$นก$อนให(ได( 
  5)  การดําเนินธุรกิจแบบรับผิดชอบต�อสังคม (Social Responbility)  
                        การเป	นองคกรชั้นนําในระดับประเทศ การดําเนินธุรกิจต(องคํานึงถึงความรับผิดชอบ 
โปร$งใส และเป	นธรรม โดยยึดม่ันในอุดมการณ ซ่ึงได(ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต( “อุดมการณเอสซีจี” 
และถือว$าเป	นหนึ่งในดีเอ็นเอสําคัญของบุคลากรเอสซีจี ควบคู$ไปกับจรรยาบรรณบนพ้ืนฐานแห$งประโยชนสุข
อย$างสมดุลและยั่งยืน ดังนั้น การดําเนินธุรกิจขององคกรจึงต(องพิจารณาถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต$อผู(มีส$วน
เก่ียวข(องหรือ “ผู(มีส$วนได(ส$วนเสีย” ซ่ึงประกอบไปด(วยหลายภาคส$วนแตกต$างกันไป โดยคํานึงถึงผลกระทบไม$
ว$าจะเป	นผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ หรือผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ(อม เพ่ือให(สามารถตอบสนอง
ความต(องการ ความคาดหวัง และความรับผิดชอบต$อสังคม อย$างหลีกเลี่ยงไม$ได( สิ่งท่ีผู(บริหารต(องยอมรับและ
ใส$ใจควบคู$กับการดําเนินธุรกิจ คือ การเป	นธุรกิจท่ีให(สําคัญอย$างมากในเรื่องของผู(ถือผลประโยชนร$วม รวมท้ัง
เรื่องของสิ่งแวดล(อม เรื่องของสังคมและชุมชนรอบๆโรงงาน โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยท่ีเป	นเรื่องท่ี
สําคัญท่ีสุด ตามแนวทางของการพัฒนาอย$างยั่งยืน 
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