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บทคัดย่อ 
 
         เอสซีจี เป็นองค์กรเอกชนที่ขับเคลื่อนธุรกิจและวางกลยุทธ์องค์กรตามแนวทางการพัฒนา

อย่างยั่งยืนมาโดยตลอด  ผ่านการสร้างความสมดุลในทั้งสามด้าน  คือ เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม อันเป็นความท้าทายของประเทศ ของภูมิภาค และของโลก เพ่ือให้สอดคล้องตาม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของ

ไทย เอสซีจีมีการปรับตัวและคิดกลยุทธ์ใหม่ๆในเรื่องโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมที่ก าลังส่งผลกระทบต่อ

ตลาด เทคโนโลยี การพัฒนาและคุณค่าที่ก าลังเปลี่ยนแปลงโลกนี้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

มุ่งสู่ความเป็นองค์กรธุรกิจชั้นน าด้านนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน 

         อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เอสซีจีจะเป็นองค์กรผู้น าด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่ก็ยังคงต้องเผชิญ

กับความท้าทายใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลา ส่งผลให้เอสซีจีต้องปรับกลยุทธ์การด าเนินงานเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิผลมากขึ้นอย่างสม่ าเสมอ การศึกษาฉบับนี้ได้วิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาตร์ของเอสซีจี คือ 

อยู่ในสถานภาพของ Stars (เอ้ือและแข็ง)  ที่ต้องมุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์ในเชิงรุก (Aggressive) ใช้จุด

แข็งเกาะกุมโอกาสที่เกิดขึ้น พัฒนาต่อยอดให้องค์กรมีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะ

ยาวมากขึ้น ซึ่งจากผลการศึกษา ได้แผนกลยุทธ์เพ่ือสร้างการพัฒนาและเติบโตขององค์กรทั้งสิ้น 4 

ยุทธศาสตร์ ในระยะ 5 ปี โดยมี 9 กลยุทธ์ 24 แผนงาน  โดยมียุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเติบโตอย่าง

ยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจขององค์กรด้วยนวัตกรรม ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 8 แผนงาน ยุทธศาสตร์ที่ 

2 สร้างคุณภาพของบุคลากรและระบบงานให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น ประกอบด้วย 3 

กลยุทธ์ 6 แผนงาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นผู้น าด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจตาม

เป้าหมาย SDGs ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 5 แผนงาน  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้

เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 5 แผนงาน ภายใต้การด าเนินแผนกลยุทธ์

และเชื่อมโยงไปยังแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องนั้น ต้องอาศัยการขับเคลื่อนและน ายุทธศาสตร์ไป

ใช้เพ่ือสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของผู้บริหาร ทั้ง

ในการมีมุมมองที่กว้างไกลและรอบด้านของผู้บริหาร การรู้จักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change 

Management)อย่างทันท่วงที การวางแผนRoadmapรับมือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่าง

ชัดเจน รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะท าให้เกิดการทรานฟอร์มองค์กร

ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระยะยาว   



ข 
 

ค าน า 

 
        แผนกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนเอสซีจี ระยะเวลา 5 ปี (2563-2567) ที่น าเสนอในเอกสาร

วิชาการฉบับนี้ เป็นการตรวจสอบและการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ โดยวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ทั้งภายในและภายนอก และวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ เพ่ือก าหนด

เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการด าเนินการ รวมถึงมาตรการหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกล

ยุทธ์องค์กรเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ใหญ่

ขององค์กร และ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของชาติ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ของไทย  

        การจัดท าเอกสารประกอบการศึกษาฉบับนี้ ได้รับค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ 

และอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ ท าให้เอกสารฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบให้มี

ความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

        สุดท้ายนี้ ในฐานะผู้จัดท า ขอขอบพระคุณคณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ทุก

ท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการศึกษาฉบับนี้ จะน าไปสู่การปฏิบัติซึ่งจะเกิด

ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของเอสซีจี ให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นผู้น าและเป็นต้นแบบด้านการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศและในระดับโลกต่อไป รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความ

สนใจไม่มากก็น้อย 
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                                                 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

8 มิถุนายน 2563 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

          การเปลี่ยนแปลงกระแสการพัฒนาความเจริญของโลก หรือกระแสโลกาภิวัตน์ 

(Globalization) น ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกลไกการตลาดท่ี

ก่อให้เกิดการเติบโตขนาดใหญ่ การผลิตในเชิงอุตสาหกรรม และการบริโภคท่ีเกินความ

จ าเป็น จนกระท่ังเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ชีวิตมนุษย์ สัตว์ และพืชพรรณธรรมชาติ โดย

ไม่ค านึงถึงข้อจ ากัดด้านกายภาพ ศักยภาพในการผลิต  ความสามารถท่ีจะรองรับการ

บริโภคและการใช้ประโยชน์จากทุนดั้งเดิม แนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงเริ่มเข้ามามี

บทบาทในการพัฒนาสังคมโลกนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2515 เริ่มตั้งแต่สหประชาชาติ ได้จัดให้มี

การประชุมสุดยอดว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (Human Environment) ณ กรุง

สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ซึ่งเรียกร้องให้ท่ัวโลกค านึงถึงการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง

จ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ และในปีพ.ศ. 2526 สหประชาชาติได้จัดตั้งสมัชชาโลกว่าด้วย

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า  (World Commission on Environment and 

Development) ได้เรียกร้องให้ชาวโลกเปลี่ยนแปลงวิถีการด ารงชีวิต ให้ปลอดภัยจาก

สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับข้อจ ากัดของธรรมชาติ รวมท้ังได้เสนอว่ามนุษยชาติสามารถ

ท่ีจะท าให้เกิด "การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ขึ้นมาได้   

              การพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีตอบสนองความต้องการใน

ปัจจุบันโดยไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ หรือสร้างความล าบากใจให้กับประชาชนใน

อนาคต มีลักษณะเป็นการพัฒนาท่ีบูรณาการ ( Integrated) คือท าให้ เป็นองค์รวม 

(Holistic) โดยองค์ประกอบท้ังหลายต้องท างานประสานกันครบองค์อย่างมีดุลยภาพ 

(Balanced)  (UN: Commission on Environment and Development) 
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            การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับความส าคัญมากยิ่งขึ้น เมื่อสหประชาชาติจัดให้มีการ

ประชุมว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Un Conference on Environment and 

Development: UNCED) หรือการประชุม  Earth Summit ท่ี กรุงริ โอ  เดอจาเนโร 

ประเทศบราซิล เมื่อปี พ.ศ.2535 ซึ่งผลการประชุมนี้ผู้แทนของ 178 ประเทศรวมท้ัง

ประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรองแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ซึ่งถือเป็นแผนแม่บท

ของโลกท่ีประเทศสมาชิกต้องตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และเห็นความส าคัญท่ีจะ

ร่วมกันพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืนให้เกิดขึ้นในโลก 

              จากแผนปฏิบัติการ 21 ประเทศไทยน าเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาร่วม

ด าเนินการด้วย โดยสาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทย 

ในช่วงสองทศวรรษหลัง ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาท่ียั่งยืนอย่างเห็นได้ชัด โดยมี

การก าหนดกรอบเป้าหมายสอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ีชัดเจน อาทิ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี10  นอกจากจะมุ่งเน้น "คน" เป็นศูนย์กลาง

การพัฒนา เน้นเศรษฐกิจพอเพียง เน้นชุมชนเข้มแข็งและอื่นๆแล้ว ยังเน้นด้านการพัฒนา

ท่ียั่งยืนอีกด้วย เป้าหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี11 มุ่งเน้นความ

อยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง 

สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น เศรษฐกิจ

เติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ การให้ความส าคัญกับการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมท้ังเพ่ิมพื้นท่ีป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เป็น

ต้น และเป้าหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี12 มุ่งเน้นการลดความ

เหลื่อมล้ าด้านรายได้และความยากจน ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ ทุน

ทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม การมีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า เป็นต้น 
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               ส าหรับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของไทย ท่ีผ่าน

มาประเทศไทยไม่ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศ

ในระยะยาว ท าให้ขาดความต่อเนื่องของการด าเนินนโยบายส าคัญและขาดบูรณาการ ท้ัง

ในระดับนโยบาย และการน าไปสู่การปฏิบัติ ถือเป็นการสูญเสียโอกาส และสิ้นเปลือง

ทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของ

ประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว และเพื่อเป็นการก าหนดให้

ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบ ท่ีจะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย ให้เป็นท่ียอมรับ

ร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ท่ีต้องปฏิรูป 

และปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ เหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความ

เส่ียงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก

มาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ โดยวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ คือ “ประเทศ

ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยด้าน “ความยั่งยืน” ในยุทธศาสตร์ชาตินั้น หมายถึง การพัฒนา

ท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลักการใช้ การรักษา และการฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ

สิ่งแวดล้อม จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและ

การบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ท่ียั่งยืนของ

สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ทรัพยากรธรรมชาติมีความ

อุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ

เอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่าง

ยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือ
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และปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มี

เสถียรภาพและยั่งยืน  

           ขณะเดียวกันบทบาทขององค์กรธุรกิจเอกชนของไทย ได้มีการน าแนวทางเรื่อง

การพัฒนาอย่างยั่งยืน มาใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจอย่างแพร่หลายมากขึ้น 

โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีต้องเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นในการด าเนินธุรกิจท่ี

มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือน ามาแปรรูปผลิตเป็นสินค้าและ

บริการ รวมท้ังยังสร้างผลกระทบไม่มากก็น้อยต่อสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่างๆ จึงต้องค านึงถึง

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับธุรกิจอยู่เสมอ แม้จะต้องเผชิญกับความ

ผันแปรของปัจจัยต่างๆ ท้ังสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สงครามการค้า ต้นทุน

พลังงาน ฯลฯ และด้วยเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030 ของสหประชาชาติ และ

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของไทย  ภาคเอกชนจึงต้องปรับตัว

และคิดกลยุทธ์ทบทวนเรื่องโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนท่ีก าลังส่งผล

กระทบต่อตลาด เทคโนโลยี สถิติประชากร การพัฒนาและคุณค่าท่ีก าลังเปลี่ยนแปลงโลก

นี้ไปอย่างรวดเร็ว  

              เอสซีจี (SCG) เป็นองค์กรเอกชนท่ีขับเคลื่อนธุรกิจและวางกลยุทธ์ตามแนว

ทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด เอสซีจีเข้าร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact 

หรือข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact: UNGC) ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อ

แสดงถึงความมุ่งมั่นในการด าเนินการตามหลักปฏิบัติสากล ซึ่งมีความสอดคล้องกับการ

ด าเนินงาน ท่ียึดถือปฏิบัติตามการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และได้ชื่อ

ว่าเป็นบรรษัทพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบในสังคมโลก ผ่านการสร้างความสมดุลในท้ังสาม

ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นความท้าทายของประเทศ ของภูมิภาค 

และของโลก  รวมท้ังเพื่อให้เอสซีจียังคงรักษาการเป็นสมาชิกในการประเมินความยั่งยืน

ของ Dow Jones Sustainability Indices ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 
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                อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ของเอสซีจีเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต 

ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายหลากหลายด้าน ในการบรรลุเป้าหมายท่ีจะก้าวสู่ความเป็น

องค์กรด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันดับ1 ของโลกในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ส่งผล

ให้เอสซีจีต้องปรับโครงสร้างการบริหารงานเพื่อความยั่งยืน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น 

รวมท้ังผนวกแผนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าเป็นส่วนส าคัญของแผนงานการ

ด าเนินธุรกิจในระยะยาว  และเป็นส่วนส าคัญในการช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือ

กับสภาวะต่างๆ ท่ีท่ัวโลกก าลังเผชิญ โดยสร้างความสมดุลท้ังเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม ท่ีมีส่วนช่วยให้ประเทศบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก (SDGs) 

ต่อไป 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

          1.เพ่ือวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินการด้านการพัฒนา

อย่างยั่งยืนของเอสซีจี ท้ังปัจจัยภายนอก โอกาสและภัยคุกคาม และปัจจัยภายในของ

จุดอ่อน จุดแข็ง โดยการวิเคราะห์ SWOT 

          2.เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธอ์งค์กรเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมท้ังด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของเอสซีจี ระยะเวลา 5 ปี (2563-2567) โดยการใช้ 

TOWS Matrix 

          3.เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์องค์กรเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในระยะเวลา 5 

ปี (2563-2567) ส าหรับเอสซีจี 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
           1. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประชากร  

             1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ประชากรประกอบด้วย 

ผู้บริหารระดับสูง  ซึ่งรับผิดชอบการด าเนินงานด้านกลยุทธ์องค์กรเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนของแต่ละธุรกิจของเอสซีจี 
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              1.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ท่ีมีผลกระทบต่อกลยุทธ์เพ่ือ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี โดยท าการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์เอกสาร 

(Documentary Analysis) จากเอกสาร รายงาน บทความ งานวิจัยท่ีน่าเชื่อถือ และ

ข้อมูลด้านกลยุทธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจเอกชน อาทิ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-

2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  เอกสารการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนส าหรับภาคธุรกิจ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย องค์กรธุรกิจ

เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) สถาบันไทยพัฒน์  World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) เป็นต้น รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ

องค์กรธุรกิจเอกชน  และรายงานวิจัยต่างๆ ท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน  แนวทางจัดท า

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี 

          2.  ขอบเขตด้านพื้นท่ีศึกษา จะศึกษาเฉพาะการด าเนินงานภายในเอสซีจี 

          3.  ขอบเขตด้านระยะเวลา ใช้เวลา 2 เดือน (เมษายน-พฤษภาคม 2563) 

1.4   ระเบียบวิธีการศึกษา         

          การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม จัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และน าเสนอแผน

กลยุทธ์ในการสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี  ซึ่งมีระเบียบวิธกีารศึกษา ดังนี้ 

         1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรับผิดชอบการ

ด าเนนิงานด้านกลยุทธ์องค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของแต่ละธุรกิจของเอสซีจี โดยใช้

วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 5 คน  ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง

ดูแลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนส่วนกลาง 1 คน และผู้บริหารระดับสูงดูแลด้านการพัฒนา

อย่างยั่งยืนของธุรกิจต่างๆ 4 คน   

            2. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร รายงาน บทความ งานวิจัย แนวคิด และข้อมูล

ยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น นโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ
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พัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  รวมถึงข้อมูลจากเอกสารการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนส าหรับภาคธุรกิจ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรธุรกิจเอกชน  

และรายงานวิจัยต่างๆ ท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อน ามาเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอปุสรรค เพ่ือเสนอความเห็นเชิงกลยุทธ์

ของเอสซีจี  และข้อเสนอแนะ 

1.5  ข้อจ ากัดของการศึกษา 

      ข้อจ ากัดของการศึกษานี ้ คือ ระยะเวลาของการเก็บข้อมูล เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง

เป็นผู้บริหารระดับสูง จ าเป็นต้องใช้เวลาในการนัดหมาย ซึ่งอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนตัว

บุคคลตามความเหมาะสมเพ่ือให้ได้จานวนกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด รวมทั้งเอกสาร 

บทความ รายงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะจ ากัดเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวกับการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจเอกชนในประเทศไทย และเป็นเอกสารงานรายบุคคล ซึ่ง

เป็นวิจารณญาณของผู้วิจัยในการวิเคราะห์ตามหลักการและเสนอแนะตามความเห็น 

1.6  ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 

        1.  ได้ข้อมูลสรุปท่ีเกิดจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์     เพื่อการ 

วิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น ต่อการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ

เอสซีจีในระยะยาว  

         2. ได้แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.

2563-2567) เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ

เอสซีจี 
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บทที่  2 

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 
       การจัดท ากลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจ มีความส าคัญต่อการ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในเชิงธุรกิจของทุกองค์กร  เพราะแก่นแท้ของการบริหารจัดการท่ี

ภาคธุรกิจต้องให้ความส าคัญอย่างแท้จริงนั้น คือ การเป็นองค์กรธุรกิจท่ีมีการเติบโตอย่าง

ยั่งยืน  ซึ่งมีกรอบการพัฒนาสู่ความย่ังยืนอย่างเป็นรูปธรรม  ครอบคลุมท้ังทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลท่ีดีเพื่อให้เกิดการด าเนินงานท่ี

สอดคล้องกัน  อย่างไรก็ตาม  การวางแผนกลยุทธ์องค์กรเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้

บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ของภาคธุรกิจ  ยังคงมีประเด็นความท้าทายและปัจจัยแวดล้อม

รอบด้านท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุคท่ีท่ัวโลกและ

ประเทศไทยก าลังเผชิญกับภาวะวิกฤตด้านการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ในขณะนี้  

ส่งผลต่อการด าเนินกลยุทธ์ดังกล่าวของธุรกิจในหลากหลายมิติ มีความสลับซับซ้อนและ

ความไม่แน่นอนสูง ซึ่งการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์อย่าง

เป็นระบบ จะมีส่วนช่วยน าไปสู่การวางแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ

ธุรกิจท่ีสอดคล้องกับแนวโน้มสถานการณ์และความเป็นจริงได้ดีที่สุด   

 

 2.1 สภาวะแวดล้อมทั่วไป 

            2.1.1 มิติทางเศรษฐกิจ: จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบ

เชิงลบต่อเศรษฐกิจท่ัวโลกและประเทศไทยอย่างหนัก   โดยเฉพาะประเทศที่ต้องพ่ึงพา

รายได้จากต่างประเทศในธุรกิจท่องเท่ียว และภาคการส่งออกจากต่างประเทศ ยิ่งได้รับ

ผลกระทบในเชิงลบมาก ส่งผลให้เศรษฐกิจท่ัวโลกถดถอย อีกท้ังมาตรการปิดเมืองก็ส่งผล

กระทบทางเศรษฐกิจแบบทวีคูณและยาวนานไปหลายป ี   ส าหรับอเมริกาซึ่งถือเป็น

เคร่ืองจักรใหญ่กว่า 1 ใน 4 ของโลก ก็ได้รับผลกระทบ ส่งผลให้เศรษฐกิจทรุดลงอย่างมาก 
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เช่นเดียวกับจีน ท่ีแม้จะควบคุมการระบาดได้แล้ว แต่ก็ส่งผลให้เศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะโต 

+6% อาจลดลงมาเป็น +1% เช่นท่ี IMF ออกมาแถลงว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ

โลกน่าจะลดลงค่อนข้างมากประมาณ -3% เพราะเศรษฐกิจใหญ่ๆ ท้ังโลกติดลบหมด 

ขณะเดียวกัน องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (โออีซีดี) ก็ได้เตือนว่า

โควิด-19 จะท าให้เศรษฐกิจโลกต้องใช้เวลาหลายปีในการฟื้นตัว และผลกระทบทาง

เศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลันในคร้ังนี้ มีความรุนแรงมากกว่าช่วงวิกฤตการเงินโลกเมื่อ 

12 ปีก่อน  ความหวังท่ีว่าการฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจไม่น่าจะเกิดขึ้นได ้

โออีซีดีสรุปรวบยอดการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าปี 2563 จะ

เติบโตเพียง 1.5% แต่สถาบันด้านเศรษฐกิจต่างประเทศก็ได้ปรับมุมมองทยอยลดจีดีพีโลก

มาตลอด และมองว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะเข้าสู่ภาวะถดถอย ส่วนเศรษฐกิจไทยก็หดตัวลง

เกือบทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียวและการส่งออก  สอดคล้องกับสัญญาณ

ถดถอยของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ สถานการณ์โควิด-19 ยังกดดันบรรยากาศการใช้จ่าย

ภายในประเทศ และสร้างความผันผวนให้กับตลาดการเงินไทย ท าให้ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย (ธปท.) ต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและใช้มาตรการเพ่ิมเติมในการดูแล

เสถียรภาพของระบบการเงิน และ ปรับลดคาดการณ์จีดีพีประเทศไทยจากบวก 2.8% 

เป็นติดลบ 5.3%  โดยให้เหตุผลว่าสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นสิ่งท่ีไม่เคยคาดไว้ก่อนหน้า 

ประกอบกับเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบรุนแรงสุดท่ีภาคท่องเท่ียวซึ่งหายไปกว่า 90%  

ธปท.จึงปรับประมาณการโดยอิงจากการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกถดถอย และการแพร่

ระบาดโควิด-19 ในไทย ขณะที่ภาครัฐก็เร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทา

ผลกระทบ แต่ก็ยังไม่มีมาตรการช่วย SME ท่ีชัดเจนมากนัก   นอกจากนี้ นโยบายการค้า

และการลงทุนท่ัวโลกท่ีก าลังจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ท าให้ประเทศต่างๆต้องหันมา

ทบทวนการผลิตด้านสาธารณสุข อาหาร สาธารณูปโภคและพลังงานมากขึ้น เช่นเดียกับ

การทบทวนกติกาการค้าโลกใหม่ อาทิ องค์การการค้าเสรี และเขตการค่าเสรีต่างๆ  

รวมท้ังระบบเศรษฐกิจโลก และการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอ านาจในโลก 
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อาจจะเริ่มเปลี่ยนจากการพยายามขยายฐานการผลิตและการท าสงครามการค้า ไปสู่การ

มุ่งพัฒนาฐานการผลิตท่ีสามารถยืดหยุ่นได้ เนื่องจากวิกฤตท่ีเกิดขึ้นเป็นบทเรียนอย่างดี ท่ี

ท าให้เห็นการหยุดชะงักทางการผลิตซึ่งเป็นเหมือนกันทุกประเทศท่ัวโลก การขยายฐาน

การผลิตจึงไม่ใช่ทางออกท่ีมองหาอีกต่อไป แต่เป็นการสร้างฐานการผลิตใหม่ท่ีสามารถ

ปรับตัวและยืดหยุ่นได้ แม้ได้รับผลกระทบเหมือนในวิกฤตครั้งนี้    ซึ่งจากการท่ีไทยพึ่งพา

การส่งออก และการท่องเที่ยวจากต่างชาติสัดส่วนสูงถึง 80% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศ (จีดีพี) ท าให้ไทยจ าเป็นต้องปรับตัวอย่างมาก ขณะเดียวกันธุรกิจของไทยก็ต้อง

เร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ (Business Model Transformation) ให้รองรับ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเฉพาะธุรกิจท่ีจะเข้ามามีบทบาทส าคัญมากขึ้น เช่น ไอที

และดิจิทัล การค้าขายท่ีเป็นในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น และธุรกิจการเงินท่ีจะก้าวสู่สังคม

ไร้เงินสดมากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น การสร้างให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและธุรกิจให้

เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต จะน าสู่ไปการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน และ

ภาคส่วนอื่นๆของประเทศเช่นกัน 

           2.1.2  มิติทางสังคม: เมื่อท่ัวโลกและประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤติโควิด-19 ใน

ครั้งนี ้ ไดส้ะท้อนถึงประเด็นส าคัญทางสังคมหลากหลายมิติให้เด่นชัดขึ้น โดยเฉพาะด้าน

ความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย สิ่งท่ีเกิดขึ้นได้สร้างบททดสอบความพร้อมของสังคมสู่โลกการ

ท างานแห่งอนาคต ท าให้ธุรกิจท่ีสามารถปรับตัวได้ทัน ได้ประโยชน์อย่างมากจาก

เทคโนโลยีและการเข้าถึงข้อมูล แต่ในขณะท่ีชนชั้นแรงงานอาจจะถูกแทนท่ีด้วยเครื่องจักร

และปัญญาประดิษฐ์รวดเร็วขึ้น ผู้ท่ีมีรายได้น้อยจะขาดรายได้และเกิดหนีค้รัวเรือนสูง  

ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางดิจิทัล (Digital Divide) ท่ีต้องเร่ิมต้นด้วยการท าความเข้า

ใจความแตกต่างกันของแต่ละกลุ่มคน ท่ีท าให้ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลได้อย่างเท่า

เทียมกัน เพราะภายใต้วิกฤติโควิด-19 ความเหลื่อมล้ าจะกลายเป็นปัญหาของทุกคน 

นอกจากนี ้มาตรการ Social Distancing ไม่เพียงแต่สร้างปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่ยังท าให้

ปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษาและพัฒนาการของเด็กวัยเรียนรุนแรงขึ้น จากความ
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ไม่พร้อมท่ีแตกต่างกันในการเรียนระยะไกล ด้วยความแตกต่างด้านรายได้ การเข้าถึง

เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และด้านโภชนาการท่ีจะส่งผลกระทบต่อการดูแลเด็กที่ต้อง

เรียนและใช้เวลาอยู่ท่ีบ้านตลอดเวลา หรือปัญหาด้านสุขภาพจิตที่อาจเกิดมากขึ้น จากการ

ท่ีพ่อแม่ซึ่งเดิมที่ใช้โรงเรียนในการเลี้ยงลูก แต่เมื่อทุกอย่างปิดหรือต้องปรับเปลี่ยนวิถีการ

ด าเนินชีวิตหลายๆด้าน  จึงกลายเป็นความกดดัน มีปฏิสัมพันธ์แบบไม่มีระยะห่าง พ่อแม่

หลายคนอาจต้องปรับตัวในการเล้ียงลูก  โดยเฉพาะหากรายได้ลดลง หรือไม่มีงานท า ซึ่ง

เป็นเร่ืองใหญ่  ท าให้รูปแบบการใช้ชีวิตในครอบครัวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

นอกจากนี้ การท่ีต้องปรับตัวมาใช้ชีวิตแบบออนไลน์มากขึ้น  ไม่ว่าจะเรียนออนไลน์ หรือ

การท างานท่ีบ้าน (work from home) ท่ีเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากับภาวะวิกฤต  แต่

ในอนาคตสังคมในเมืองมีแนวโน้มการใช้ชีวิตในรูปแบบนี้สูงขึ้น แต่ในขณะท่ีต่างจังหวัด 

โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรของคนที่ไม่เหมือนกัน เมื่อยังมีคนจ านวนมากท่ี

เข้าไม่ถึง ก็ยิ่งท าให้สังคมเกิดความเหลื่อมล้ ามากยิ่งขึ้น การสร้างกลไกที่จะเอื้อให้ทุกคน

สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้  ถึงแม้จะมีทุนทางสังคมท่ีแตกต่างกัน ผ่านระบบรัฐสวัสดิการ

ท่ีเข้มแข็งจึงมีความส าคัญอย่างมาก  เพราะปัญหาความเหลื่อมล้ าและปัญหาความยากจน

ของประชากรไทย ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทั้งจากภัยแล้งและภาวะเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอ ท่ี

ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ คนรายได้น้อย แรงงานนอกระบบ และผู้สูงอายุ

มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ผลกระทบซ้ าเติมจากเหตุการณ์โควิด-19  ท าให้ประเทศไทยต้องกลับมา

คิดทบทวนโครงข่ายรองรับทางสังคม (Social Safety Net) อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

มากขึ้น ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้น สังคมหลังโควิด-19 คงไม่ได้เป็นยุคที่ตัดแบ่ง

กันอย่างชัดเจน   ผลกระทบในปัจจุบันจะส่งผลในช่วงการเปล่ียนผ่านยุคหลังโควิด-19 

ด้วย ผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเห็นได้ชัดคือ เร่ืองของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

เช่น งานหรืออาชีพท่ียังไม่สามารถกลับมาได้เหมือนเดิม โดยเฉพาะงานในภาคบริการและ

การท่องเท่ียว ซึ่งเป็นงานในภาคเศรษฐกิจท่ีมีแรงงานอยู่ค่อนข้างมาก จะท าให้กลุ่มคน

เปราะบางในเขตเมือง ท่ีส่วนใหญ่อยู่ในภาคเศรษฐกิจดังกล่าวยังไม่มีรายได้กลับมา หรือ
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อาจจะมีรายได้ในระดับต่ าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบางส่วนอาจต้องเผชิญภาวะว่างงาน จะ

ส่งผลกระทบกับคนยากจนและเปราะบางในเขตเมือง งานจ านวนมากอาจหายไป หรือ

เปลี่ยนรูปแบบ เช่น งานในภาคบริการ จะเกิดการว่างงานอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน แม้

ภาครัฐจะเริ่มมีโครงการฝึกทักษะและพัฒนาทักษะของแรงงาน แต่ท่ีส าคัญคือ แรงงานท่ี

ผ่านโครงการเหล่านี้ จะสามารถเข้าถึงตลาดแรงงานหรือมีความสอดคล้องกับงานใน

อนาคตหรือไม่  อีกกลุ่มท่ีน่าเป็นห่วงคือ กลุ่มวัยแรงงานท่ีมีอายุมาก หรือวัยแรงงานตอน

ปลาย ท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจท่ียากจน อาจประสบปัญหาว่างงาน จากผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ คนกลุ่มนี้อาจจะฟื้นกลับมายาก เพราะหากเศรษฐกิจฟื้นได้แล้ว กลุ่มแรงงาน

เหล่านี้มีแนวโน้มที่เข้าถึงการท างานได้ในระดับต่ า ในมุมกลับความโชคร้ายจากโควิด-19 

สามารถเปน็กระจกเงาสะท้อนให้ได้ทบทวน และมองเห็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับภาคการเกษตรของไทย เพ่ือเป็นกลไกรองรับวิกฤตที่อาจเกิดกับภาคอุตสาหกรรมได้

อีกในอนาคต  การไหลกลับของแรงงานสู่ภาคเกษตร ยังเป็นโอกาสในการน าเทคโนโลยี

สมัยใหม่มาพลิกโฉมทางการเกษตรไทยสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนขึ้น สามารถใช้โอกาสท่ีหาได้

ยากจากการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ทางสังคม ในการตั้งหลักใหม่บนเส้นทางการพัฒนา

อย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ในอนาคตการมองตัวเลขการเติบโตทาง

เศรษกิจอย่างเดียวคงไม่พอ แต่ต้องมองถึงมิติการพัฒนาทางสังคมควบคู่ไปด้วย 

2.1.3  มิติทางสิ่งแวดล้อม:  ในภาวะการเผชิญวิกฤติโควิด-19 ท่ัวโลก    จะเห็นได ้

ชัดเจนว่าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมถูกยกระดับความส าคัญ เนื่องมาจากความกังวลด้าน

สุขภาพ  ปัญหามลภาวะท่ีส่งผลต่อสุขภาวะเมือง เป็นประเด็นท่ียากจะแก้ไขมานาน ก็ได้

เร่ิมมองเห็นความคลี่คลายจากการไม่ออกนอกบ้าน ท าให้ประชากรเมืองมองเห็นผลลัพธ์

ในประเด็นสิ่งแวดล้อมได้ทันที  สิ่งนี้มีผลโดยตรงต่อจิตใจประชาชนในเมืองท่ีก าลังหวาด

หลัวและตื่นตัวในประเด็นด้านสุขภาพมากขึ้น แตถ่ึงแม้การลดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการ

สร้างมลพิษทางอากาศ จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นท่ีของโลก ซึ่งท าให้ค่ามลพิษ

ทางอากาศท่ีส าคัญบางตัว อาทิ ไนโตรเจนไดออกไซด์หรือคาร์บอนไดออกไซด์จะลดลง
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อย่างมีนัยยะส าคัญ แต่ส าหรับผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานด้านมลพิษทางอากาศและภาวะ

โลกร้อนหลายแห่งมองว่า ยังเร็วไปท่ีจะสรุปว่าสิ่งท่ีเกิดขึ้นช่วยลดมลพิษทางอากาศ

เหล่านั้นได้จริงในระยะยาว  องค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหภาพยุโรป (European 

Environment Agency) ไดม้ีการเผยแพร่ผลวิเคราะห์สภาพอากาศของยุโรปล่าสุด 

หลังจากมีการลดลงของกิจกรรมหลายชนิดท่ีเคยก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ พบว่ามลพิษ

ทางอากาศนี้ลดลงเกือบครึ่งในบางพื้นท่ีจริง โดยเฉพาะพื้นท่ีในเขตเมืองท่ีการจราจรลดลง 

เช่นเดียวกับข้อมูลสถิติการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ ในพื้นท่ีของกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ซึ่งพบว่า มีคุณภาพอากาศดีขึ้นตามรอบเมืองใหญ่ท่ัวโลก ค่าเฉลี่ยรายเดือนของ

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ และฝุ่น PM2.5 ในช่วงเดือนมีนาคม ระหว่างปี พ.ศ. 2560-

2563 พบว่า ช่วงเดือนมีนาคม 2563  ระดับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และฝุ่น PM 2.5 

ในบางพื้นท่ีของกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบ

กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนๆ โดยเฉพาะในย่านอุตสาหกรรมชานเมือง อย่างไรก็ตาม 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆท่ียังเป็นประเด็นส าคัญ และต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

เพราะเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆตามมาอีกมากมาย คือ เร่ืองการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึง่ส่วนใหญเ่กิดจากกิจกรรมของมนุษย์

ท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนได ออกไซดแ์ละก๊าซเรือนกระจกอื่นๆสู่บรรยากาศโลก อุณหภูมิโลก

ร้อนขึ้น  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าให้เกิดภัยธรรมชาติ น้ าท่วม 

น้ าแล้ง การกัดเซาะชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ เกิดไฟป่า ปัญหาฝุ่นละอองขนาด

เล็ก (PM 2.5) เกินมาตรฐาน เป็นต้น ในประเทศไทย ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศก็ท าให้เกิดปัญหาสิง่แวดล้อมมากมาย       เช่น  ภัยแล้ง ท่ีรุนแรง

ยาวนานส่งผลต่อการด ารงชีวิต น้ าเค็มส่งผลต่อน้ าในการผลิตน้ าประปา และการท า

การเกษตรมีปัญหาขาดแคลนน้ า เกิดปัญหาไฟป่าจ านวนมาก และปัญหาฝุ่นละอองขนาด

เล็ก (PM 2.5) ในพื้นท่ีภาคเหนือ และส่วนในฤดูฝนก็เกิดปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากในทุกๆ ปี  

เป็นต้น ส าหรับภาคอุตสาหกรรม ปัญหาการปนเป้ือนของมลพิษ การพัฒนาอุตสาหกรรม
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และเกษตรเชิงอุตสาหกรรม  มีการปล่อยมลพิษท่ีไม่ผ่านการบ าบัดออกสู่สิ่งแวดล้อม มีการ

เคล่ือนย้ายการผลิตไปสู่ประเทศก าลังพัฒนาหรือประเทศที่ด้อยพัฒนา   เพ่ือลดต้นทุนการ

ผลิต  เมือ่มีการปลดปล่อยมลพิษ ก็ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า 

ประชาชนท่ีอาศัยแหล่งน้ าในการอุปโภคและบริโภคเกิดการเจ็บป่วยจากโลหะหนัก การท า

เกษตรเชิงอุตสาหกรรม มีการใช้สารเคมียาปราบศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง ส่งผลให้มีการ

ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ ามีผลกระทบต่อคุณภาพน้ า พืชและสัตว์ในแหล่งน้ า หากมีการน ามา

บริโภค ก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนด้วย นอกจากนี้  ปัญหาด้านความไม่

เพียงพอกับการใช้พลังงาน ราคาพลังงานท่ีสูงเกินไปและการไม่สามารถผลิตพลังงานเองได้ 

มีการแย่งชิงพลังงาน เพื่อเป็นเจ้าของแหล่งพลังงานและเป็นแหล่งพลังงานส ารองในการ

ผลิตของประเทศนั้น ๆ  มีการสร้างสงครามการค้าน้ ามันส่งผลให้ราคาน้ ามันผันผวน การ

ไม่สามารถพัฒนาพลังงานทดแทนอื่น เช่น พลังงานลม พลังงานสะอาดและพลังงานไฟฟ้า 

เป็นต้น  จะท าให้เกิดปัญหาพลังงานขาดแคลนในบางประเทศ ส่งผลต่อประชาชนและ

อุตสาหกรรมภายในประเทศ ซึ่งในประเทศไทยพลังงานไฟฟ้ายังต้องน าเข้าจาก

ต่างประเทศ และสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าทางเลือกยังอยู่ในระดับต่ า หากจะท าให้

เกิดความยั่งยืนของพลังงานในประเทศ ต้องหาแนวทางในการพัฒนาพลังงานทางเลือกท่ี

เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนพลังงานทางเลือกให้สูงขึ้น ลดการพ่ึงพาพลังงานจากภายนอก

ประเทศให้น้อยลง ดังนั้น จะเห็นได้ว่าวิกฤตการณ์และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆท่ี

ก าลังเกิดขึ้น  ต้องอาศัยแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ซึ่งจ าเป็นต้องมี

นโยบายท่ีมองการณ์ไกล ในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเป็นช่วงของการ

เปลี่ยนผ่านอย่างเป็นระบบ ไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืนและมีภูมิคุ้มกัน ถ้าหาก

ได้รับการแก้ไขและสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังในทุกภาคส่วน  

           2.1.4  มิติทางเทคโนโลยี: การพึ่งพาเทคโนโลยีในการด ารงชีวิตของมนุษย์และ

การท าธุรกิจการค้าในอนาคตจะมีแนวโน้มสูงมากขึ้น  สังคมจะก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่าง

เต็มรูปแบบ เพ่ือให้ทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทุกวิกฤตย่อมสร้างจุด
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เปลี่ยนส าคัญส าหรับการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ เช่น ระบบอีคอมเมิร์ซในจีน กลายมาเป็นท่ี

นิยมในหมู่ประชาชนอย่างสูง โดยเฉพาะอาลีบาบาและเจดีดอทคอม เพราะผู้คนหลีกเลี่ยง

การติดเช้ือจากพื้นท่ีสาธารณะ และหันมาสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น  มาถึงวิกฤตโควิด-

19 ก็จะเป็นการตอกย้ าให้ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าแบบดั้งเดิมต้องเร่งพัฒนาอย่างก้าว

กระโดด เพ่ือช่วงชิงตลาดจากการค้าขายแบบออนไลน์มากขึ้นรวมท้ังเทคโนโลยีดิจิทัล

หลายประเภทท่ีมีมานานแล้ว แต่ยังไม่มีคนใช้กันมากนัก วิกฤตครั้งนี้ บังคับให้คนต้องหัน

มาใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างจริงจัง และสร้างโอกาสต่อยอดให้มีผู้เล่นในตลาดมากยิ่งขึ้น 

อาทิ แพลตฟอร์มท่ีช่วยสื่อสารทางไกล จัดประชุม หรืออีเวนท์ ซึ่งผู้บริโภคจะเกิด

ความคุ้นเคย และเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้เทคโนโลยีอย่างถาวร นอกจากนี้ แม้กระทั่ง

สถาบันการศึกษา ก็ต้องพัฒนาไปใช้วิธีการสอนแบบออนไลน์ทดแทนท้ังหมดในช่วงวิกฤต  

ซึ่งอาจพลิกโฉมระบบการศึกษาโลกไปโดยสิ้นเชิงหลังผ่านพ้นไปแล้ว สถาบันการศึกษาท่ัว

โลกต้องปรับตัวใช้เครื่องมือเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และสร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อการเรียน

ทางไกลให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น นักการศึกษาท่ัวโลกก าลังเผชิญกับความเป็นไปได้ที่จะ

ได้ท าอะไรที่แตกต่าง และแตกต่างด้วยความยืดหยุ่น ท่ีจะเกิดประโยชน์ในการเข้าถึง

การศึกษาของเด็กทั่วโลก รูปแบบใหม่ของการสอน ท่ีไม่เคยได้มีการท ามาก่อนหรือมีคนท า

ไม่มาก โดยเฉพาะการศึกษาส าหรับระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยม  นอกจากนี ้ ผู้คน

อาจจะกลัวการใช้เงินสดหรือธนบัตร เพราะกระดาษอาจเป็นพาหะของเชื้อโรคได้ และจะ

เร่ิมคุ้นชินกับการรักษาสุขอนามัยอย่างเข้มงวด ไปจนถึงการใช้ชีวิตประจ าวันท่ีค านึงถึง

ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ด้วยปัจจัยเหล่านี้ จะท าให้ระบบการช าระเงินแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นได้ ปัจจุบันเรายังอยู่ในยุคโควิด-19 เร่ืองการขยายตัว

ของอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) อาจจะกลายเป็นบรรทัดฐาน (Norm) ในอนาคต แต่สิ่งท่ี

น่าสนใจคือ มีผู้ประกอบการจ านวนมากที่ไม่ได้มีทักษะเข้าถึงเทคโนโลยี เช่น กลุ่ม

เปราะบางในสังคม คนกลุ่มอื่นมีช่องทางท่ีจะหารายได้โดยการใช้เทคโนโลยี แต่คนบาง

กลุ่มแค่การเข้าถึงเทคโนโลยีพื้นฐานก็อาจจะประสบปัญหา ท้ังในแง่การเข้าถึงเคร่ืองมือ



16 
 

ทางเทคโนโลยี และความรู้ในการท าการตลาด หรือใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ เป็นสิ่งท่ี

จะต้องพิจารณา เพราะอีคอมเมิร์ซอาจจะเป็นทางเลือกเฉพาะกลุ่มเท่านั้น อย่างไรก็ตาม 

ผลศึกษาของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  หรือ 

ไอทีดี  มองว่าผู้ประกอบการไทยหลังโควิด-19 ต้องมุ่งสู่เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 

เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า และบริการของไทย  รองรับการแข่งขันทางการค้าในยุค

ดิจิทัล ซึ่งจะมีแนวโน้มความต้องการสินค้าและบริการดิจิทัลมากขึ้น โดยจากการศึกษา

พบว่า ขณะนี้ไทยมีความพร้อมทางด้านกฎระเบียบทางด้านดิจิทัลอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ใกล้เคียง

กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ท้ังกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว 

ตลอดจนความปลอดภัยของระบบออนไลน์ แต่ยังมีความจ าเป็นต้องติดตามแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับปรุงกฎและระเบียบต่างๆ ให้ทันต่อบริบททางการค้าและเทคโนโลยี

ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยไอทีดีรายงานว่ามี 3 ประเด็นทางด้านกฎระเบียบท่ีไทย

ต้องเพิ่มความเข้มแข็ง ได้แก่ 1.นโยบายการแข่งขัน 2. ข้อจ ากัดเกี่ยวกับถ่ายโอนข้อมูล

ระหว่างประเทศ และ 3.ท่าทีต่อการจัดเก็บภาษีต่อบริการดิจิทัล อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบ

กับประเทศอื่น ๆ ตามเกณฑ์ของที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ 

อังค์ถัด จะพบว่าไทยเตรียมความพร้อมทางด้านกลยุทธ์นโยบายการลงทุนได้ดีเท่ากับ

เกาหลีใต้ แต่ล้ าหน้ากว่าเวียดนาม ซึ่งท้ัง 3 ชาติ มีการผนวกพัฒนาการทางด้านดิจิทัลเข้า

เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการลงทุนด้วย โดยเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีความพร้อมมากที่สุด

ใน 3 ประเทศ ในขณะที่ไทยและเวียดนามอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน โดยไทยมี

ความก้าวหน้ากว่าเวียดนามในเรื่องกฎหมายพื้นฐานหลัก แต่ช้ากว่าเวียดนามในกรณีของ

บริการ 5G  และไทยยังต้องปรับปรุงในเรื่องความไม่ชัดเจน ด้านมาตรการรองรับ

ผลกระทบทางสังคมจากนวัตกรรมดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาการว่างงานจากภาค

การผลิตเดิมของไทย การแข่งขันทางการค้า การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ ตลอดจน

ความซ้ าซ้อนของกิจกรรมระหว่างส่วนราชการ และการขาดการประสานงานระหว่างส่วน

ราชการ ก็เป็นอีกมิติที่ไทยได้คะแนนค่อนข้างต่ า นอกจากนี้ ท่าทีของรัฐบาลไทยต่อ
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อุตสาหกรรมดิจิทัลใหม่ ๆ แม้จะเป็นไปตามข้อตกลงการลงทุนระหว่างประเทศ และมิติ

การลงทุนทางด้านดิจิทัลท่ีเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบระหว่างประเทศ เช่น พาณิชย์ธุรกิจและ

การค้าบริการระหว่างประเทศ ก็ยังจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

           2.1.5 มิติทางการเมือง: การเมืองไทยยังคงตกอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่อง  

ปัญหาทางการเมืองท่ีเคยเกิดขึ้นก่อนการระบาดของโควิด-19 นั้น ยังไม่ได้หายไปอย่าง

แท้จริง เป็นแต่เพียงจะถูกทับซ้อนจากสถานการณ์ใหม่ ท้ังนี้ คงขึ้นอยู่กับแนวทางการ

บริหารจัดการปัญหาท่ีเกิดขึ้นของรัฐบาล  ว่าจะส่งผลให้วิกฤตที่มีอยู่แต่เดิมแล้ว กลายเป็น

วิกฤตท่ีมีความรุนแรงและส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลหรือไม่ ซึ่งจะมี

นัยส าคัญต่อความอยู่รอดของรัฐบาลอีกด้วย  เนื่องจากรัฐบาลต้องเผชิญกับความท้าทาย

ในการแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตและการสร้างความยั่งยืนในหลากหลายด้าน อาทิ ปัญหา

วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2563 ท่ีจะมีความรุนแรงและหนักหน่วง จนกล่าวได้ชัดเจนว่า ไม่มี

ภาคส่วนใดท่ีไม่ได้รับผลกระทบ และผลท่ีเกิดขึ้นก าลังพาเศรษฐกิจไทยสู่ “การถดถอย” 

ครั้งใหญ่ (economic recession) และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจะอยู่ในภาวะ 

“ติดลบ” อย่างแน่นอน  โดยมีการปิดตัวลงของภาคการผลิตและภาคบริการเป็นส าคัญ 

เช่น ภาคการส่งออกและภาคท่องเที่ยวที่เคยเป็น “หัวรถจักรเศรษฐกิจ” ล้วนอยู่ในภาวะที่

ขับเคล่ือนไม่ออกทั้งสิ้น และขณะเดียวกัน เศรษฐกิจโลกก็จะอยู่ในภาวะถดถอย ส่งผลให้

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมีความล าบากโดยตรง ดังนั้น รัฐบาลจะต้องค านึงถึงการสร้าง

ความเชื่อมั่นเพ่ือน าไปสู่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ว่าเป็นประเด็นท่ีมี

ความส าคัญอย่างมากในอนาคต  ขณะเดียวกัน การปิดตัวของภาคการผลิตและภาค

บริการก่อให้เกิดการตกงานครั้งใหญ่ในสังคมไทย และจะมีจ านวนผู้ตกงานเป็นจ านวนราว 

7 ล้านคน  ผลท่ีตามมาคือ การขยายปริมาณจ านวนคนจนในประเทศ และคนในส่วนนีม้ี

ความจ าเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภาครัฐ ดังนั้น การจัดการปัญหาความยากจน 

และการเรียกร้องในประเด็นเร่ือง “สวัสดิการแห่งรัฐ” จะเป็นเรื่องส าคัญในอนาคต ผู้น า

ทางการเมืองจะต้องแปรออกมาเป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรม ในการพลิกฟื้นชีวิตของผู้คนใน
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สังคมไทยให้ได้  นอกจากนี้ การเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 เป็นค าตอบท่ีชัดเจนในมิติด้าน

ความมั่นคงว่า โรคระบาดเป็นภัยคุกคามท่ีส าคัญ หรือปัญหาความมั่นคงด้านสาธารณสุข 

(health security) เป็นประเด็นส าคัญที่รัฐควรให้ความส าคัญ และยังท าให้การเมืองไทย

ต้องคิดกว้างไกลมากกว่าการยึดติดอยู่กับความมั่นคงทางทหารเพียงอย่างเดียว ในขณะท่ี

รัฐบาลและสังคมโดยรวม เน้นอยู่กับการต่อสู้กับโรคระบาดนั้น ก็ยังคงต้องตระหนักถึง

เร่ืองฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ท่ีเป็นปัญหาอีกชุดที่สังคมไทยต้องเผชิญ และก าลังทวีความรุนแรงใน

ภาคเหนือของประเทศ ดังนั้น การออกแบบ “แผนบริหารจัดการวิกฤต” จึงเป็นเรื่อง

ส าคัญ เพราะในระยะเวลาหนึ่งๆนั้น รัฐบาลต้องตระหนักว่า ประเทศอาจจะต้องเผชิญกับ

วิกฤตมากกว่าหนึ่งเรื่อง  ปัญหาอีกด้านท่ีรัฐบาลต้องให้ความส าคัญ ซึ่งก าลังเกิดขึ้นท้ังใน

ภาคกลาง ภาคเหนือ หรือภาคอีสาน ก็คือ ปัญหาภัยแล้งท่ีขยายตัวในเชิงพื้นท่ีเป็นวงกว้าง

มากขึ้น และเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตของเกษตรกรในชนบทอย่างมาก จนวิกฤต

ภัยแล้งก าลังเป็นภาพคู่ขนานอีกส่วน และเป็นปัญหาส าคัญท่ีชี้ให้เห็นว่าภาคเกษตรอาจจะ

ไม่ใช่ “พื้นท่ีกันชน” ท่ีจะคอยแบกรับปัญหาการตกงานของคนในเมืองได้อีกต่อไป  ปัญหา

ในเรี่องนี้จะเป็นตัวถ่วงส าคัญกับการเติบโตของภาคเกษตรไทยในอนาคต และจะมีผลอย่าง

มากกับชีวิตของผู้คนในชนบทอีกด้วย ฉะนั้นการฟื้นตัวของสังคมไทยจะต้องคิดทั้งในมิติ

ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการควบคู่กันไป ดังนั้น ความอ่อนแอของประเทศท่ี

เกิดจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และความยากจนของคนในประเทศ ท าให้ “ปัญหาความ

มั่นคงของมนุษย์” จะเป็นหนึ่งในหัวข้อส าคัญของนโยบายรัฐบาลในอนาคต  ซึ่งรัฐบาลไทย

ยุคหลังโควิดจะต้องให้ความส าคัญ และน าไปสู่การทบทวนตัวเองของรัฐบาล ในเชิง

นโยบายหรือการบริหารในระดับมหภาคอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในทางการเมืองและ

เศรษฐกิจ เช่น รัฐบาลควรปรับโครงการขนาดใหญ่ท่ีไม่มีผลตอบแทนแก่สังคมอย่างชัดเจน  

หรือไทยอาจจะต้องลดการพึ่งพาแหล่งรายได้ของภาคบริการจากแหล่งเดียว  เป็นต้น  จึง

เห็นได้ชัดว่าในโลกยุคปัจจุบัน สังคมไทยต้องการผู้น าทางการเมืองท่ีมีวิสัยทัศน์ในการมอง
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ปัญหา และมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา เพ่ือให้สามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ให้กับประเทศได้ในทุกๆด้านในอนาคต 

 

2.2 สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

         ประวัติความเป็นมา 

         บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) หรือเอสซีจี เป็นกลุ่มบริษัทชั้นน าในภูมิภาค

อาเซียน ท่ีด าเนินธุรกิจมากว่า 106  ปี ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลัก

บรรษัทภิบาลท่ีดี ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี 2456 ตามพระบรมราชโองการใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 6 เพ่ือผลิตปูนซีเมนต์วัสดุก่อสร้างท่ี

ส าคัญในการพัฒนาประเทศและทดแทนการน าเข้า ต่อมาได้ขยายกิจการและเติบโตขึ้น

อย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับและเป็นต้นแบบการด าเนินธุรกิจ ท้ังในระดับประเทศ

และภูมิภาคอาเซียน  ปัจจุบันเอสซีจีประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจซีเมนต์และ

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง 

          ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เกิดขึ้นโดยต่อยอดมาจากการผลิตปูนซีเมนต์ 

ด้วยการพัฒนามาเป็นวัสดุส าหรับสร้างอาคารบ้านเรือนท่ีแข็งแรง ปลอดภัย และ

โครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ท่ีช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น เช่น สะพาน สถานีรถไฟ 

สนามกีฬา ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากผู้ผลิตมาเป็น “ผู้สร้างสรรค์โซลูชันและ

นวัตกรรมสินค้าบริการด้านท่ีอยู่อาศัย” ด้วยบริการที่รวดเร็วและฉับไว มีนวัตกรรมสินค้า 

บริการที่หลากหลายเพื่อยกระดับวงการอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

          ธุรกิจเคมิคอลส์เกิดขึ้นในเมื่อ 30 กว่าปีท่ีแล้ว หลังการค้นพบแหล่งพลังงาน “ก๊าซ

ธรรมชาติ” ในอ่าวไทย เพ่ือน ามาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของ

ประเทศ และผลิตเป็นสินค้าเคมีภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 

การแพทย์สาธารณสุข ยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ธุรกิจยังคงพัฒนารูปแบบธุรกิจอย่าง

ต่อเนื่องมาเป็น “ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง” และมุ่งสู่การเป็น 
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Service & Solution Provider โดยร่วมทุนกับองค์กรชั้นน าระดับโลก เพ่ือคิดค้น พัฒนา

นวัตกรรมท่ีตอบสนองความต้องการลูกค้าในอนาคตได้อย่างทันท่วงที 

            ธุรกิจแพคเกจจ้ิง ได้ท้าทายตัวเองจากเดิมท่ีเป็นผู้ผลิตกระดาษคุณภาพสูงมาเป็น 

“ผู้น าด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร” ตั้งแต่ออกแบบ ผลิต ขนส่ง และจัดเก็บเข้าสู่

กระบวนการผลิต   เนื่องจากแนวโน้มของบรรจุภัณฑ์เติบโตสูงจากธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ และ

ธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม และจะยังเดินหน้าต่อด้วยการเข้าตลาดหุ้นในนามบริษัทเอสซีจี

แพคเกจจ้ิง จ ากัด (มหาชน) 

           ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เอสซีจีเติบโตอย่างยั่งยืน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงคือ การ

ด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน   และบริหารงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล 

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง ส่งผลให้เอสซีจีเป็นองค์กร

แรกในอาเซียนท่ีได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนของ Dow Jones 

SustainableIndices (DJSI) ในสาขาอุตสาหกรรมก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547  และยังคง

ได้รับการจัดอันดับต่อเนื่องยาวนานมาถึง 16 ปี 

           วิสัยทัศน์ 

            เอสซีจีจะเป็นผู้น าตลาดในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า

บริการ และโซลูชั่นท่ีตอบโจทย์ความต้องการท่ีหลากหลายของลูกค้า พร้อมมุ่งมั่น

ขับเคล่ือนธุรกิจให้พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) เพ่ือมุ่งหวังสร้างความเจริญก้าวหน้าในทุกสังคมและชุมชนท่ีเข้าไป

ด าเนินงาน ภายใต้ค ามั่นสัญญา “Passion for Better” 

            อุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจ 

            เอสซีจี มีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจ ท่ีเป็นไปตามครรลองแห่งความถูกต้อง

และเป็นธรรม ท่ีพนักงานยึดถือและปฏิบัติตามอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจ คือ                                                                                                                  

1. ตั้งมั่นในความเป็นธรรม: ท่ีเกี่ยวข้องกับเอสซีจี ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้สินค้า ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน
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ธุรกิจ ผู้ท่ีด าเนินธุรกิจด้วย หรือพนักงาน จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ขณะ

ประกอบธุรกิจ หรือท างานร่วมกับเครือฯ 

 2. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ:  มุ่งกระท าการทุกอย่างด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางท่ีดีกว่า

เสมอ มุ่งมั่นท่ีจะประกอบธุรกิจอย่างดีเย่ียม เต็มความสามารถ รวมท้ังหาแนวทางการ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศอยู่ตลอดเวลา และอย่างต่อเนื่อง 

3. เช่ือมั่นในคุณค่าของคน: ให้ความส าคัญต่อคุณค่าของพนักงาน และถือว่าคือสมบัติท่ีมี

ค่าท่ีสุด คัดสรรบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมเข้ามาร่วมงาน ให้การ

ฝึกฝน พัฒนา และดูแลอย่างดี ด้วยสวัสดิการและผลตอบแทนตามสมควร 

4. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม:  ตั้งเจตนารมณว์่าจะด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึง

หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อประเทศชาติและสังคมส่วนรวมเป็นส าคัญ ประพฤติ

ตนเป็นพลเมืองดี ท าประโยชน์ให้แก่สังคมและทุกชุมชนที่เอสซีจีด าเนินธุรกิจ    

            

            ตราสัญลกัษณ์องค์กรเอสซีจี 

                  
 

               นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

            เอสซีจีด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรมโดยยึดมั่นใน

อุดมการณ์  ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณเอสซีจีและบน

พื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน ท้ังนี้ เอสซีจีมีความมุ่งหวังท่ีจะพัฒนา

องค์กรให้เป็นแบบอย่างทางด้านบรรษัทภิบาล โดยได้ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของเอสซีจ ี

ด้วยเชื่อมั่นว่า หลักบรรษัทภิบาลจะเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม 

โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพ่ิมมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความ
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เช่ือมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  และสนับสนุน  ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของ

เอสซีจีให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

              คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  ท าหน้าท่ีในการก ากับดูแลด้าน

บรรษัทภิบาลของบริษัท ท้ังการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตดิตามดูแลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการเอสซีจี ให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาล 

รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี ตลอดจนพิจารณาทบทวน

แนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้าน

บรรษัทภิบาลท้ังในระดับประเทศและระดับสากลทุกปี โดยให้เรื่องบรรษัทภิบาล เป็นวาระ

หลักวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้ บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตาม

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ท้ังท่ีเป็นหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการ

ภายในประเทศ  เช่น หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ตามโครงการส ารวจการก ากับดูแล

กิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ

หลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN 

CG Scorecard) และ DJSI Sustainability Assessment โดยคณะกรรมการบรรษัทภิ

บาลและสรรหาเป็นผู้พิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ืออนุมัติให้บริษัทมี

การก าหนดนโยบาย รวมถึงน าหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ 

 

            กลยุทธ์หลักในการด าเนินธุรกิจ 

1)  การขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน (Go Regional) 

     เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์สู่การเป็นผู้น าตลาดในภูมิภาค     เอสซีจีได้ขยายการลงทุนในธุรกิจ 

หลักออกไปยังภูมิภาคอาเซียนที่ยังมีศักยภาพในการเติบโต โดยด าเนินกลยุทธ์ขยายธุรกิจ

ด้วยความพอประมาณและมีเหตุผล นับตั้งแต่การสร้างตลาดโดยส่งสินค้าไปจ าหน่าย การ
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สร้างเครือข่ายการค้า และสร้างโรงงานท่ีมีขนาดเหมาะสมกับความต้องการในแต่ละ

ประเทศ มีการบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกุม ท้ังด้านการด าเนินงานและการเงินท่ีสอดคล้องกับ

กฎหมายและข้อก าหนดของแต่ละประเทศ    การสร้างแบรนด์เอสซีจีให้เป็นท่ีรู้จัก 

ตลอดจนด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 

ส่งผลใหเ้อสซีจีเติบโตในภูมิภาคอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยในปี 2562 บริษัทมี

รายได้จากธุรกิจท่ีมีฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน และจากการส่งออกไปยังอาเซียน 

115,650 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของรายได้จากการขายรวม ท้ังนี้ เอสซีจีมีสินทรัพย์

รวมในอาเซียนนอกเหนือจากไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มูลค่า 228,427 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 36 ของสินทรัพย์รวม  

2)  การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) 

      จากสภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและ

สภาพสังคม เอสซีจีจึงมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการคิดค้นและ

พัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานของธุรกิจหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนวัตกรรม ผ่านการ

ปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) และการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการคิด

สร้างสรรค์ของพนักงาน ตลอดจนเสริมความแข็งแกร่งด้วยการเพ่ิมงบประมาณด้านการ

วิจัยและพัฒนา เพ่ิมพนักงานในสาขาการวิจัย และร่วมมือกับสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัย

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากสินค้าและบริการท่ีมี

มูลค่าเพ่ิมสูง (HVA) เป็น 179,181 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41 ของรายได้จากการขาย

รวม 

3)  การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) 

      เอสซีจีมีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบ

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดกรอบการพัฒนา

อย่างยั่งยืนของเอสซีจีโดยอ้างอิงกับแนวทางการด าเนินการในระดับสากล ซึ่งครอบคลุมท้ัง
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ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลท่ีดีควบคู่ไปกับการด าเนิน

ธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์ และพร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้

ประสบการณ์และความส าเร็จ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมให้แก่ทุกภาคส่วน เพ่ือ

ขับเคล่ือนสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน  ท่ีผ่านมา เอสซีจีจึงได้ก าหนด

นโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงานขึ้น เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในทุกที่ท่ีด าเนินงาน และน าไปใช้กับการด าเนินโครงการใหม่ โครงการ

ปรับปรุง การจัดท าข้อตกลงต่างๆ รวมถึงการควบรวมกิจการท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 
                              รูปภาพที่ 1 : โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรของเอสซีจี 
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                          รูปภาพที่ 2 : โครงสร้างการด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

           

            แนวนโยบายดา้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

               เอสซีจีมีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความ

รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพ่ือประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดกรอบ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอ้างอิงกับแนวทางการด าเนินการในระดับสากล ซึ่งครอบคลุม

ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลท่ีดี เพื่อให้เกิดการ

ด าเนินงานท่ีสอดคล้องกันในทุกธุรกิจ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนเอสซีจีตั้งแต่ปี 2538 เพ่ือท าหน้าท่ีก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงานให้

ทุกธุรกิจน าไปปฎิบัติ รวมท้ังจัดท า “แนวทางปฎิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในปี 2551 

เพ่ือใช้เป็นคู่มือการด าเนินการในเรื่องต่างๆ อันจะส่งผลให้การน าไปปฎิบัติอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเกิดความเชื่อมโยงของการด าเนินงาน ในแต่ละเร่ืองท่ีอาจมีหลาย
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หน่วยงานรับผิดชอบร่วมกัน    โดยมีแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิ

บาลท่ีดี  3 ด้าน คือ 

1. ด้านเศรษฐกิจ:  มุ่งสร้างคุณค่าโดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงแค่การท า 

ก าไร แต่เป็นการสร้างประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ด้านสังคม:  ด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและถือมั่นในความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นในทุกแห่งท่ีเอสซีจีเข้าไปด าเนินธุรกิจ 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม:   มุ่งมั่นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากร  

ธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และรักษาสมดุลระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

                                 
                        รูปภาพที่.3 : แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี 

 

2.3 การวิเคราะหส์ภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

      การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนา

อย่างยั่งยืน ท้ังสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก ผ่านหลักการ (1) 

Mckinsey 7s Framework และ (2) C-PEST Analysis และควบคู่ไปกับการวิเคราะห์

ตามหลัก SWOT Analysis  ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนจาก

สภาพแวดล้อมภายใน พร้อมท้ังโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ท่ีมีผลต่อ

การด าเนินงานขององค์กร เพ่ือใช้ในการระบุปัญหา และจัดท าข้อเสนอแนะในการวางกล

ยุทธอ์งค์กรเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ีเหมาะสมต่อไป 
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2.3.1  การตรวจสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

                      

                    
           รูปภาพที่ 4 :  ปัจจัย 7 ประการในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  

                         ตามหลักการ Mckinsey 7S Framework 

 

             กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจะใช้การวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์กร 7

ประการของ McKinney (McKinney 7-S Framework) ซึ่งตัวแปรดังกล่าวมีส่วนส าคัญ

ต่อความส าเร็จขององค์กร องค์ประกอบ 7S ไดแ้ก่  

S1= โครงสร้างองค์กร (Structure)  คือ รูปแบบหรือแนวทางท่ีองค์กรจัดสร้างขึ้น เพ่ือ

บอกหน้าท่ีและล าดับชั้นของแต่ละส่วน  โครงสร้างขององค์กรท่ีดีจะต้องมีความคล่องตัวใน

การบริหารงาน และไม่ท าให้เกิดการท างานท่ีซ้ าซ้อน มีสายบังคับบัญชาท่ีชัดเจน  อีกท้ัง

ต้องส่งเสริมให้มีการท างานประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างราบรื่น 

S2 = กลยุทธ์ขององคกร (Strategy) หมายถึง แผนท่ีก าหนดขึ้นมา เพื่อสร้างหรือคงไว้ซึ่ง

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ช่วยให้องค์กรทราบสถานะปัจจุบัน

ของธุรกิจ  เพ่ือช่วยก าหนดแผนกลยุทธท่ี์จะช่วยให้บรรลุถึงพันธกิจและเป้าหมายของ

องค์กร โดยไม่เดินหลงทาง 

S3 = ระบบในการด าเนินงานขององค์กร (Systems) คือ กิจกรรมหรือขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานประจ าวันท่ีบุคลากรจะต้องท าให้ลุล่วงในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ เพ่ือให้
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บรรลุเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ นอกจากการจัดโครงสร้างท่ีเหมาะสมและมีกลยุทธ์ท่ีดีแล้ว 

การจัดระบบการท างาน ก็มีความส าคัญ  องค์กรจะต้องมีการแบ่งหน้าท่ีของระบบงานท่ี

ชัดเจน  เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

S4 =ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง (Style) เป็น 

องค์ประกอบท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร พบว่า ความเป็นผู้น าของ

องค์กรจะมีบทบาทท่ีส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร ผู้น าท่ีประสบ

ความส าเร็จจะต้องวางโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการเช่ือมโยงระหว่างความเป็นเลิศ

และพฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้เกิดขึ้น 

S5 = บุคลากรในองค์กร (Staff) ทรัพยากรมนุษย์นับเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการ

ด าเนินงานขององค์กร องค์กรจะประสบความส าเร็จหรือไม่ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) การวางแผนทรัพยากร

มนุษย์ เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต องค์กรท่ีดี

จะต้องมีบุคลากรท่ีเพียงพอต่อปริมาณงาน และมีการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้และ

ความสามารถตรงกับงานท่ีท า 

S6= ความรูค้วามสามารถของบุคลากร (Skills) ทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากร

ในองค์กรเป็นสิ่งท่ีส าคัญมาก องค์กรท่ีดีจะต้องมีการจ่ายงานให้บุคลากรตามความรู้

ความสามารถ อีกท้ังองค์กรจะต้องเป็นตัวเร่งผลักดัน และคอยสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา

ความรู้ความสามารถให้ดียิ่งขึ้นไป 

S7= ค่านิยมรว่มกัน (Shared  Values) ค่านิยมและบรรทัดฐานท่ียึดถือร่วมกันโดย

สมาชิกขององค์กรท่ีได้กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของ

บุคลากรและผู้บริหารภายในองค์กร หรืออาจเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร รากฐานของ

วัฒนธรรมองค์กรก็คือ ความเช่ือ ค่านิยมท่ีสร้างรากฐานทางปรัชญาเพื่อทิศทางขององค์กร  
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      ตารางที่ 1 :  แสดงการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในองค์กร โดยใช้  7S  

7S 
Framework 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1) โครงสร้าง 
องค์กร 
(Structure) 

1) มีการจัดโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งส่วนงาน
อย่างชัดเจน ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก อยู่
ภายใต้การบริหารจัดการของคณะจัดการ น าโดย
กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี และอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลในภาพรวม โดยคณะกรรมการบริษัท
อีกชั้นหนึ่ง ส่งผลให้การขับเคลื่อนหน่วยงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ประกอบด้วยบุคลากรที่เหมาะสม มีความรู้ 
ความสามารถ เป็นที่ยอมรับ และมีบทบาทส าคัญ
ในการก าหนดนโยบายของหน่วยงาน โดยร่วมกับ
ผู้บริหารระดับสูง วางแผนการด าเนินงานทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ ยังมีการ
ก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการท่ีก ากับดูแล
ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และ
คณะกรรมการกิจการสังคมเพ่ือความยั่งยืน 
 

1) การแบ่งโครงสร้างอย่างชัดเจนส่งผลให้
แต่ละธุรกิจมีความเป็นอิสระต่อกัน และมี
แนวโน้มที่จะให้ความส าคัญกับภารกิจงาน 
ภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละธุรกิจ
มากกว่าภาพรวมขององค์กร ซึ่งท าให้ยังคง
เกิดปัญหาการขาดการเชื่อมโยงกัน ในแง่
ของเป้าหมายภาพรวม ส่งผลให้ไม่สามารถ
ผลักดันการบูรณาการระหว่างกัน เพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ขององค์กรในภาพรวมได้
อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
2) โครงสร้างการด าเนินงานของหน่วยงาน
เป็นแบบล าดับขั้น (Hierarchical 
Structure) ซึ่งประกอบด้วย สายการบังคับ
บัญชา ขนาดใหญ่และมีหลายล าดับ ส่งผล
ใหห้ลายครั้งเกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน เพราะต้องรอการตัดสินใจจาก
ผู้บริหารในระดับต่างๆ อาจส่งผลให้ ไม่
สามารถตอบโจทย์ต่อสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

2) กลยุทธ์ของ
องค์กร 
(Strategy) 
 

1) บทบาทในการเป็นองค์กรภาคเอกชนชั้นน า
ของไทย มีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ที่ชัดเจน ประกอบ
กับมีการด าเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ เชี่ยวชาญ 
เป็นเลิศ และเป็นธรรม 
2) วิสัยทัศน์การเป็นผู้น าตลาดในภูมิภาคอาเซียน 
ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพสูง มีประชากรอาศัย
อยู่มากกว่า 600 ล้านคน อัตราการขยายตัวของ 
GDP ถึงร้อยละ 5-6 ต่อปี หลายประเทศเป็น
ตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพ  มีความต้องการ

1) การขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์ยัง
เป็นไปอย่างจ ากัด เนื่องจากเป็นองค์กรที่มี
โครงสร้างขนาดใหญ่ ประกอบด้วยกลุ่ม
ธุรกิจหลากหลาย และจุดแข็งส่วนใหญ่ ยัง
เริ่มมาจากการด าเนินธุรกิจภายในประเทศ
เป็นหลักก่อน 
2) ยังขาดแผนงานการด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มธุรกิจ/ธุรกิจย่อย อย่างเป็น
รูปธรรม โดยส่วนใหญ่เป็นการขอความ
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สินค้าและบริการสูง และยังมีความใกล้ชิดกับ
ประเทศไทย ซึ่งเอสซีจีเป็นผู้น าตลาดมาอย่าง
ยาวนาน 
3) วิสัยทัศน์การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม โดย
มุ่งม่ันเพ่ิมศักยภาพในการวิจัย และพัฒนา เพ่ือ
สร้างคุณค่าทั้งด้านสินค้าบริการ กระบวนการ
ท างาน รูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ อย่างสม่ าเสมอ ซึ่ง
ส่งผลให้รักษาความเป็นผู้น า และเติบโตอย่าง
มั่นคงต่อไป 
4) วิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งด าเนิน
ธุรกิจโดยค านึงถึงประโยชน์แก่สังคม และทุก
ชุมชนที่ด าเนินธุรกิจอยู่ โดยได้ก าหนดกรอบการ
พัฒนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลัก
บรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อให้เกิดการด าเนินงานที่
สอดคล้องกันในทุกธุรกิจ และสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบ
สหประชาชาติ (SDGs) 

อนุเคราะห์ ติดต่อประสานงานและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลในวงจ ากัด มากกว่าการ
ท างานเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์/เป้าหมาย
ร่วมกัน 
 

3) ระบบในการ
ด าเนินงานของ
องค์กร 
(System) 

1) มีระบบการบริหารจัดการภายใต้หลัก
บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) แบบ
องค์กรเอกชน มุ่งเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
เนื่องจากเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จึง
ต้องปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
อาทิ การเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนและ
สาธารณะ  
2) มีระบบงานกลางระหว่างกลุ่มธุรกิจ/ธุรกิจ
ย่อย โดยอาศัยหน่วยงานบริหารกลาง 
(Corporate Administration) ซึ่งมีหน้าที่ก ากับ
ดูแลภาพรวมและนโยบายกลางในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ นโยบายด้านการบุคคล วางแผนกลาง แบ
รนด์ดิ้ง การจัดซื้อจัดจ้าง เทคโนโลยี การ

1) ระบบการด าเนินงาน/ขับเคลื่อนภารกิจ
งานระหว่างกลุ่มธุรกิจ/ธุรกิจย่อย ยังมีอยู่
จ ากัด โดยเฉพาะภารกิจงานที่มีลักษณะ 
Cross-Functional หรือ Cross-Business 
Unit เนื่องจากแต่ละกลุ่มธุรกิจ/ธุรกิจย่อย
ต่าง ๆ มีรูปแบบและลักษณะการท างาน ซึ่ง
เป็นเอกเทศจากกัน ในขณะที่ระบบงาน
กลางที่มีอยู่ จะมีบทบาทเพียงก ากับดูแล
งานในภาพรวมเท่านั้น 
2) ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันยังมี
อยู่จ ากัด เนื่องจากมีโครงสร้างองค์กรขนาด
ใหญ่ และประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจ/ธุรกิจ
ย่อย จ านวนมาก ซึ่งล้วนแต่มีสภาวะการ
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บริหารธุรกิจในต่างประเทศ ตลอดจนการก าหนด
แนวปฏิบัติร่วมต่างๆ 
3) มีการใช้เทคโนโลยีในระบบการท างาน เพ่ือ
ช่วยอ านวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน เช่น การใช้ระบบ Intranet ในการ
ฝึกอบรมพนักงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีใน
การผลิตสินค้า/บริการ เป็นต้น 
4) มีการใช้ระบบการจัดการอย่างมีคุณภาพทั้ง
องค์กร เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานควบคุม
คุณภาพสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพของโรงงาน 
ช่วยลดความสูญเสีย และช่วยลดต้นทุนของ
บริษัท จนได้รับรางวัลระดับสากล อาทิ รางวัล
Deming Application Prize 

ด าเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน 
3) ระบบการท างานบางครั้งเป็นไปอย่าง
ล่าช้า เนื่องจากมีโครงสร้างองค์กรแบบ
ล าดับขั้น (Hierarchical Structure) ที่มี
ขนาดใหญ่ และมีขอบเขตการด าเนินงานที่
กว้างขวางและหลากหลาย 

4) แบบแผนใน
การบริหาร
จัดการ (Style) 

1) แนวคิดเรื่องความเร็วและคุณภาพ 
(Execution with Speed and Quality)จาก
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
องค์กรต้องปรับกระบวนทัศน์และวิธีในการ
ท างานใหม่ โดยมุ่งเน้นการท างานอย่างรวดเร็ว 
คล่องตัว และมีคุณภาพ ผ่านการขับเคลื่อน
องค์กรด้วยนวัตกรรม เพื่อน าไปสู่การสร้าง
ความเร็ว/ความคล่องตัว (Speed) ในการแข่งขัน 
2 ) แนวคิดการพัฒนาคนขององค์กรให้เป็นคนที่
มีลักษณะ Open คือ การเปิดใจ ตั้งใจรับฟัง ให้
เกียรติ ใฝ่รู้ กล้ายอมรับข้อผิดพลาด และเป็นคน 
Challenge คือ ไม่ยึดติดกับความส าเร็จ กล้าคิด 
นอกกรอบ ท้าทายตนเอง เพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิมอยู่
เสมอ กล้าถาม กล้าแสดงความคิดเห็นบน
พ้ืนฐานของข้อเท็จจริง ภายใต้ค าม่ันสัญญา 
“Passion for Better” 
3) แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) ภายใต้กระบวนการพัฒนาอย่าง

1) การขับเคลื่อนแนวคิด/รูปแบบการ
ท างานไปสู่การปฏิบัติจริง ยังเป็นไปอย่าง
จ ากัด เนื่องจากมีโครงสร้างองค์กรขนาด
ใหญ่ มีลักษณะแบบล าดับขั้น 
(Hierarchical Structure) และมีความ
แตกต่างหลากหลายระหว่างกลุ่มธุรกิจ/
ธุรกิจย่อยต่างๆ ตลอดจนความแตกต่าง
ของสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ 
2) รูปแบบการท างานแบบดั้งเดิม ยังคงพบ
เห็นไดอ้ยู่บ้าง และมีลักษณะค่อนข้าง
ขัดแย้งกับแนวคิดการท างานแบบใหม่ เช่น 
ระบบอาวุโส กระบวนการตัดสินใจแบบ
ล าดับขั้น การท างานโดยมุ่งเน้นคุณภาพ
และความสมบูรณ์แบบมากกว่าความเร็ว 
เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากเอสซีจีเป็นองค์กร
ขนาดใหญ่ที่ด าเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน 
3) การสร้างเครือข่ายและรักษา
ความสัมพันธ์มีค่าใช้จ่ายสูง และบางครั้งไม่
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ต่อเนื่องทั้งระบบ หมายถึง การยกระดับการ
ท างานให้เกิดกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่งในด้านการ
ก าหนดกลยุทธ์ การออกแบบองค์กร และการน า
การเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติจริง 
4) มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งผู้
ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจน
คู่แข่ง 

สามารถชี้วัดประสิทธิผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
 

5. บุคลากรใน
องค์กร (Staff) 

1) เป็นองค์กรเอกชนที่มีพนักงานจ านวนมากกว่า 
50,000 คน ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งมี
ความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจหลัก
ขององค์กร 
2) เป็นองค์กรที่ให้ความส าคัญกับทรัพยากร
มนุษยอ์ย่างมาก เห็นได้จากค่านิยมขององค์กร 
หรือ “อุดมการณ์เอสซีจี เรื่อง “เชื่อมั่นในคุณค่า
ของคน” จึงน าไปสู่การบริหารบุคคลและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการพัฒนาคนอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Development) ตั้งแต่
เข้ามาท างาน ในระหว่างการท างาน ซึ่งจะมี
ระบบการดูแลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
ให้ทุนการศึกษาต่อและทุนการฝึกอบรมทั้งใน
และต่างประเทศ หลักสูตรอบรมภายในองค์กร 
เป็นต้น 
3) มีการสรรหาบุคลากรกลางที่ท างานเชิงรุกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดตั้งหน่วยงาน 
Talent Recruitment Center (TRC) เพ่ือสรร
หาบุคลากรรุ่นใหม่ในระดับที่มีคุณสมบัติผ่าน
เกณฑ์ตามท่ีบริษัทก าหนดและสอดคล้องกับกล
ยุทธ์ขององค์กรในภาพรวม  
4) บุคลากรได้รับสวัสดิการและการดูแล ที่
เหมาะสม ได้แก่ ค่าตอบแทนที่ยึดถือหลักความ

1) ความท้าทายในการดึงดูดบุคลากรที่มี
ศักยภาพและความสามารถเข้ามาท างาน 
แม้ว่าเอสซีจีจะเป็นบริษัทที่มีภาพลักษณ์
และระบบการบุคคลที่ดีก็ตาม เนื่องจาก
ต้องประสบสภาวะการแข่งขันและแย่งชิง
บุคลากรกับธุรกิจอ่ืนเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก าลังคนคุณภาพ หรือที่
เรียกว่า “สงครามแย่งชิงคนเก่ง (War for 
Talents)” ประกอบกับก าลังแรงงาน มี
จ านวนลดน้อยลง อันเนื่องมาจากอัตราการ
เกิดท่ีต่ าลงและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(Aging Society) 
2) ความท้าทายในการบริหารก าลังคนรุ่น
ใหม่ ได้แก่ การเตรียมการรับมือกับ
บุคลากรรุ่นต่อไป หรือคนเจนเนอเรชัน Z 
ซึ่งเกิดในปี 2540 เป็นต้นมา เป็นผู้ที่ก าลัง
จะส าเร็จการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า คนเจน Z มี
รูปแบบการด าเนินชีวิต แนวคิด และ
ทัศนคติ ซึ่งค่อนข้างมีลักษณะเฉพาะและ
แตกต่างจากคนรุ่นก่อนค่อนข้างมาก อาจ
ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรุ่นเก่าและคน
รุ่นใหม่ (Intergenerational Gap) 
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เป็นธรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระดับ
ต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ ในขณะที่ภายนอกก็
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและอัตรา
ค่าตอบแทนเฉลี่ยในตลาด รวมทั้งนโยบายการ
จัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม 
อาทิ เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก 
เครื่องแบบ สวัสดิการด้านสุขภาพ ค่าเล่าเรียน
บุตร เป็นต้น 
5) ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการสื่อสารกับ
บุคลากร โดยเฉพาะการสื่อสารด้วยตนเอง ซึ่ง
เป็นการเน้นย้าถึงความส าคัญที่ผู้บริหารระดับสูง
ในฐานะผู้น าองค์กรมีให้ต่อบุคลากร  

ประกอบกับความต้องการด้านสวัสดิการ
และการดูแลเป็นการเฉพาะ 
3) ความท้าทายในการบริหารบุคลากร
ภายใต้บริบทและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
อันเนื่องมาจากการขยายธุรกิจของบริษัทใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน 
ส่งผลให้เกิดการจ้างงานบุคลากรต่างชาติ 
จ านวนมากขึ้น น าไปสู่ความหลากหลาย
ทางบริบท วัฒนธรรม ทัศนคติ และความ
ต้องการ ที่แตกต่างหลากหลาย ซึ่ง
จ าเป็นต้องอาศัยการบริหารการบุคคลที่
เหมาะสม 

6. ความรู้ 
ความสามารถ
ของบุคลากร 
(Skill) 

1) องค์กรมีบุคลากรที่มีทักษะครอบคลุมต่อการ
ด าเนินธุรกิจ โดยมีการแบ่งบุคลากรตามขีด
สมรรถนะของแต่ละบุคคล (Competency 
Profile) ประกอบด้วย สมรรถนะด้านวิชาชีพ 
เช่น Sales, HR, Supply Chain เป็นต้น และ
สมรรถนะด้านเทคนิคการปฏิบัติการเฉพาะของ
แต่ละกลุ่มธุรกิจ เช่น วิศวกร เป็นต้น 
2) มีการประเมินบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ โดย
จัดให้มีการประเมินทักษะ สมรรถนะ ขีด
ความสามารถของบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ 
(Competency Assessment) พร้อมทั้งจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan) เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาและ
บุคลากรร่วมกันก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา
ทักษะร่วมกัน เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ทั้งทาง
ธุรกิจและความก้าวหน้าในอาชีพ 
3) มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม โดย
จัดให้มีโอกาสด้านการพัฒนาและการเพ่ิมขีด

1) การพัฒนาทักษะบุคลากรยังไม่เป็น
ลักษณะเฉพาะบุคคลเท่าที่ควร แม้ว่าจะมี
ความพยายามในการพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
บุคคล (Role Based Competency) และ
เน้นการพัฒนาแบบ Micro-learning มาก
ยิ่งขึ้น แต่ก็พบว่ายังคงให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ สมรรถนะ 
ขีดความสามารถท่ีสูงขึ้นในภาพรวม 
(Macro-learning) เป็นหลัก ซึ่งมักจะไม่
สอดคล้องกับทบาทหน้าที่/ความจ าเป็นของ
แต่ละบุคคล และยังเป็นการพัฒนาที่เน้น
การอบรมมากเกินไป ไม่น าไปสู่การใช้
ประโยชน์จริงในการท างาน 
2) ความแตกต่างทางด้านทักษะของ
บุคลากร เนื่องจากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่
มีบุคลากรจ านวนมาก มีความหลากหลาย
ทางด้านการศึกษา สาขาอาชีพ ตลอดจน
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ความสามารถของพนักงาน ได้แก่ (1) 
Functional Training เน้นพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถที่จ าเป็นในการท างาน (2) 
Overseas Expansion Program เพ่ือเตรียม
ความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานต่างประเทศ 
(3) Valued Innovation & Scholarship 
Program เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการท างาน ตลอดจน (4) Business 
Management and Leadership 
Development เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านการ
บริหารและด าเนินธุรกิจ รวมไปถึงพัฒนาความ
เป็นผู้น า นอกจากนี้ บริษัทก าลังเริ่มใช้วิธีการ
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ สมรรถนะ ขีด
ความสามารถที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละบุคคล (Role-Based Competency) ซ่ึง
เน้นการพัฒนาเฉพาะสิ่งที่ตรงกับความต้องการ
ตามหน้างาน (Need to Know) และลดการ
พัฒนาที่ไม่จ าเป็นในการท างาน (Nice to 
Know) 
4) บุคลากรส่วนใหญ่มีทักษะด้าน Soft Skills 
โดยนอกเหนือจากทักษะด้านความรู้ในการ
ท างาน (Hard Skills) แล้ว บุคลากรส่วนใหญ่ ยัง
มีทักษะหรือความช านาญ ที่เกี่ยวข้องกับคน เช่น 
ทัศนคติที่ดีในการท างาน การใช้ชีวิต มนุษย
สัมพันธ์ การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน เป็นต้น ทั้งนี้ 
เนื่องจากองค์กรให้ความส าคัญกับทักษะดังกล่าว 
ดังจะเห็นได้จากการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีใน
การท างาน การท างานร่วมกันเป็นทีม เป็นต้น ซึ่ง
การพัฒนาทักษะทั้งสองด้านควบคู่กันไปนี้ จะ
ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานได้เป็น
อย่างดี 

เชื้อชาติ/วัฒนธรรม น าไปสู่ความต้องการ
และระดับในการพัฒนาที่ค่อนข้างแตกต่าง
กัน ซึ่งเป็นความท้าทายขององค์กรในการ
พัฒนาและบริหารจัดการทักษะของ
บุคลากรให้มีความเหมาะสม 
3) การพัฒนาทักษะบุคลากรมีค่าใช้จ่ายสูง 
และค่อนข้างใช้เวลานาน ส่งผลให้จ าเป็น 
ต้องจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการฝึกอบรมและ
การศึกษาต่อค่อนข้างมาก (ปีละมากกว่า 
100 ล้านบาท) ตลอดจนยังต้องสูญเสีย
เวลาการท างานของบุคลากรบางส่วน 
4) บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจ
เกี่ยวกับทักษะของบุคลากรในสายงานอ่ืน 
เนื่องจากมีโอกาสได้ท างานร่วมกัน/ข้าม
สายงานค่อนข้างน้อย ตลอดจนมีรูปแบบ
การประเมินและการพัฒนาที่แตกต่างกัน 
ส่งผลต่อการขับเคลื่อนงานในลักษณะ 
Cross-Functional และ/หรือ Cross 
Business Unit ตลอดจนการขับเคลื่อน
ธุรกิจในภาพรวม 
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7. ค่านิยม
ร่วมกัน 
(Shared 
values) 

1) มีการก าหนด “อุดมการณ์เอสซีจี” หรือ 
“อุดมการณ์ 4 (SCG 4 Core Values)” 
ประกอบด้วย (1) ตั้งมั่นในความเป็นธรรม (2) 
มุ่งม่ันในความเป็นเลิศ (3) เชือ่มั่นในคุณค่าของ
คน และ (4) ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยถือเป็นค่านิยมร่วมหรือปรัชญาหลักท่ีบริษัท
ยึดถือในการด าเนินธุรกิจ (Business 
Philosophy) มาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ ยังมี
การก าหนดค่านิยมเพ่ิมเติม 2 ประการ ได้แก่ (1) 
Open คือ การเปิดใจ ตั้งใจรับฟังให้เกียรติ ใฝ่รู้ 
ร่วมมือ และสร้างเครือข่ายการท างาน กล้า
ยอมรับข้อผิดพลาด และ (2) Challenge คือ 
การไม่ยึดติดกับความส าเร็จ กล้าคิดนอกกรอบ 
ท้าทายตนเอง เพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ กล้า
ถาม กล้าแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริง ภายใต้ค าม่ันสัญญา “Passion for 
Better” 
2) มีการส่งเสริมวัฒนธรรมแบบ SCG People 
โดยถือว่าหัวใจของวัฒนธรรมองค์กร คือ คนเอส
ซีจี หรือ SCG People ที่ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
อุดมการณ์ 4 และเป็นคน Open & Challenge 
จากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนาน เพ่ือเป็นการสร้าง
ชื่อเสียงขององค์กร ให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาค
อาเซียน ในฐานะองค์กรแห่งนวัตกรรมที่น่า
ร่วมงานด้วย และเป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิ
บาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของ
บริษัทได้อย่างแท้จริง 

1) ค่านิยมร่วมบางส่วนไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นสมัยใหม่ เนื่องจากหลักการของ
อุดมการณ์เอสซีจีสะท้อนถึงความเป็นคนดี
มีคุณธรรมในเชิงอนุรักษ์นิยมเป็นหลัก และ
เป็นภาพลักษณ์ท่ีสาธารณชนรับรู้และจดจ า
เกี่ยวกับองค์กรมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 
2515  อย่างไรก็ดี ค่านิยมดังกล่าวอาจไม่
สอดคล้องและเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ
ในปัจจุบัน ซึ่งให้ความสาคัญกับการความ
เปลี่ยนแปลง ความคิดสร้างสรรค์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เป็นหลัก ตลอดจนไม่สอดรับกับการบรรลุ
วิสัยทัศน์ รวมไปถึงเป้าหมายในการเป็น
องค์กรนวัตกรรมได้ดีเท่าที่ควร 
2) ค่านิยมร่วมของหน่วยงานบางส่วนขึ้นอยู่
กับผู้บริหารเป็นหลัก ซึ่งผู้บริหารแต่ละคน
อาจมีบุคลิกลักษณะ ความคิด/ความเชื่อ 
ตลอดจนประเด็นทางธุรกิจ ที่ให้
ความส าคัญแตกต่างกันออกไป และอาจ
เปลี่ยนแปลงได้บ่อยครั้ง 
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2.3.2  การตรวจสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 

           การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก โดยใช้หลักการ C-PEST Analysis จะช่วยให้

สามารถระบุโอกาสและอุปสรรคท่ี มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร ในมิติท่ี

เกี่ยวข้อง ได้แก่ มิติทางด้านพฤติกรรมลูกค้า การเมืองและกฏหมาย เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ดังปรากฎในตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที่  2 : แสดงการวิเคราหะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กร โดยใช้ C-PEST  

C-PEST  โอกาส อุปสรรค 
1. ด้านพฤติกรรม
ของลูกค้า 
(Customer 
Behavior: C) 

1)  การเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคนึกถึงก่อนทุกครั้ง 
โดยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องกับ
ลูกค้าและผู้บริโภค เนื่องจากเป็นแบรนด์ที่ท า
ธุรกิจมาอย่างยาวนาน และสร้างนวัตกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
สร้างสรรค์อยู่เสมอ ท าให้ลูกค้าเชื่อมั่นและยอมรับ
ในการซื้อสินค้าและบริการ 
2) การมีคู่ธุรกิจที่มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม สร้างความร่วมมือในการพัฒนา
และยกระดับศักยภาพของธุรกิจให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืนไปด้วยกัน ท าให้สามารถพัฒนาสินค้าและ
บริการให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้หลากหลาย 

1) ลูกค้า B2B ที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายมี
อ านาจต่อรองสูง เนื่องจากการจ าหน่าย
สินค้าและบริการส่วนใหญ่ของบริษัทที่
ผ่านมา เป็นการด าเนินการผ่านตัวแทน
จ าหน่าย (Dealer) ส่งผลให้ตัวแทน
จ าหน่ายเป็นคนกลางที่ติดต่อสื่อสารและ
ค้าขายกับลูกค้าโดยตรง จึงสามารถ
ก าหนดการสั่งซื้อในปริมาณมากหรือน้อย 
และสามารถต่อรองราคาได้ 
2) การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์เข้า
มาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าและมี
ความต้องการที่หลากหลายเพิ่มสูงขึ้น 
โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการระบาดของโรค
โควิด-19 ซึ่งลูกค้าจะมีวิถีการด าเนินชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

2.ด้านการเมือง
และกฎหมาย 
(Political and 
Legal: P) 

1) ภาครัฐมีการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
ระดับชาติไว้อย่างชัดเจน น าไปสู่แนวทางการ
ขยายตัวของภาคเศรษฐกิจในอนาคตที่เป็น
รูปธรรม จะ ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจในระยะยาว 
เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่จะเกิดความเชื่อมั่นต่อ

1) ความผันผวนทางการเมืองโลก น าไปสู่
ความไม่แน่นอนในการด าเนินนโยบายทาง
การเมืองที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางของ
เศรษฐกิจและการด าเนินธุรกิจ เช่น 
สถานการณ์ความตึงเครียดในกลุ่มประเทศ
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การด าเนินนโยบายของรัฐบาลทีเ่ป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  
2)  นโยบายภาครัฐหลายด้าน โดยเฉพาะนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจ เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ อาทิ โครงการลงทุนเพ่ือพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่  นโยบาย Thailand 
4.0  โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้อง
กับแนวทางในการด าเนินธุรกิจที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
3) การเป็นองค์กรเอกชนที่ได้รับการยอมรับ มี
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดี มาอย่างยาวนาน โดย
ได้รับการยอมรับทั้งจากภาครัฐและจาก
สาธารณชน จะส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจและ
การแสวงหาความร่วมมือในอนาคต 

ตะวันออกกลาง  
2) ความเสี่ยงจากการขยายตลาดสู่ภูมิภาค
อาเซียน อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนจากการไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติ
ตามไม่ครบถ้วน เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบ 
วิธีปฏิบัติของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
อาเซียน ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง
ของบริษัท การลงโทษและค่าปรับ หรือ
เสียโอกาสทางธุรกิจ 
3) ความเสี่ยงทางการเมือง จากการได้รับ
ความไว้วางใจจากฝ่ายบริหารประเทศหรือ
กลุ่มการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ 
อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและ
ภาพลักษณ์องค์กร 

3.ด้านเศรษฐกิจ 
(Economic: E) 

1) การพยายามขยายบทบาทของอาเซียนให้เป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกในอนาคต รวมถึงการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา (ASEAN+) 
น ามาซึ่งการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน 
โดยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียนมีมูลค่า 
GDP ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก และ
ครอบคลุมประชากรกว่า 635 ล้านคน หรือคิด
เป็นขนาดใหญ่อันดับที่ 3 ของโลก ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นประชากรวัยแรงงานและมีก าลังซื้อเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สภาวการณ์ดังกล่าวยัง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็น 
“ผู้น าตลาดในภูมิภาคอาเซียน” 
2. แนวทางการท าธุรกิจในอนาคต ต้องอาศัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนารูปแบบ
ธุรกิจใหม่ๆ เช่น  E-Commerce, Robotic, 

1) ปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจยังคงมีอยู่
อย่างต่อเนื่อง อาทิ ภาวะเศรษฐกิจโลก
และเศรษฐกิจไทย อยู่ในภาวะถดถอยจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  สงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน นโยบาย
การค้าของประเทศคู่ค้าส าคัญ รวมถึงอาจ
มีการใช้มาตรการกีดกันการค้ามากขึ้นใน
หลายประเทศ 
2) นอกจากสภาวะตลาดที่ไม่เติบโตแล้ว 
ยังคงมีภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง
ด้วย โดยเฉพาะการแข่งขันในภูมิภาค
อาเซียน ที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันจาก
บริษัทจีนและบริษัทท้องถิ่นซึ่งต้องการการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน 
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Digitalization ซึ่งสามารถใช้จุดแข็งของการเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม พัฒนาสินค้า บริการ และ
โซลูชันที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ยกระดับคุณภาพชีวิต ควบคู่กับความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมได้ 

4.ดา้นสังคมและ 
วัฒนธรรม 
(Social –
Cultural: S) 

1) การเข้าสู่สังคมเมือง (Urbanization) ส่งผลให้
เกิดมหานครและเมืองใหม่จ านวนมาก น าไปสู่
ความต้องการและความคาดหวังที่เพ่ิมขึ้นในการ
ก่อสร้างและพัฒนา เกิดตลาดและโอกาสใหม่ๆ ใน
การด าเนินธุรกิจ 
 2) การให้ความส าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (United Nations Sustainable 
Development Goals: SDGs) ซึ่งเป็นวาระการ
พัฒนาระดับโลกและมาตรฐานสากลที่นานาชาติ
ให้ความส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ “กรอบการ
พัฒนาสู่ความยั่งยืนของเอสซีจี” ที่ก าหนดมาจาก
แนวทางในระดับสากลเช่นกัน 
3) การปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของสังคม
และลูกค้าในสังคมยุคใหม่ เนื่องจากพฤติกรรมการ
บริโภคและอุปโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้
องค์กรต้องพยายามปรับรูปแบบสินค้าและบริการ 
โดยให้ความส าคัญกับลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
(Customer Centric) มากยิ่งขึ้น ผ่านการมุ่งมั่น
พัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชั่นที่ตอบ
โจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ตั้งแต่การท าความเข้าใจ
ลูกค้า (Pre-purchase Stage) การส่งมอบ
ประสบการณ์ที่ดี (Purchase Stage) และการ
บริการลูกค้าหลังการขายด้วยการตอบสนองเชิง
รุก (Post-purchase Stage) 
 

1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
และปัญหาการขาดแคลนแรงงาน อัน
เนื่องมาจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ประกอบกับอัตราการเกิดและอัตราเจริญ
พันธุ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สัดส่วน
ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง 
ในขณะที่ผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน และจะน าไปสู่
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคตอัน
ใกล้ นอกจากนี้ คุณภาพแรงงานใน
ปัจจุบันก็ไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ และส่งผลเชิง
ลบต่อความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในภาพรวม 
2) สังคมไทยยังคงมีความเหลื่อมล้ าสูง 
แม้ว่าในภาพรวม เศรษฐกิจและสังคมจะมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และคนไทยส่วน
ใหญ่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน แต่ ความ
เหลื่อมล้ายังคงเป็นความท้าทายส าคัญ 
เห็นได้จากความแตกต่างด้านสินทรัพย์ 
การถือครองที่ดิน รายได้ และการออม/
หนี้สิน ตลอดจนการเข้าถึงและการใช้
ทรัพยากรระหว่างประชากรกลุ่มที่รวย
ที่สุดและยากจนที่สุดของประเทศ ซึ่งเป็น
ปัจจัยสาคัญท่ีอาจต้องพิจารณาในการ
ด าเนินธุรกิจให้เหมาะสมต่อไป 
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5.ด้านเทคโนโลยี 
(Technological: 
T) 

1) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เข้ามามี
บทบาทในการใช้ชีวิตประจ าวันและการท าธุรกิจ  
จะเป็นโอกาสในการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที่
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรที่มีความเป็นผู้น าด้าน
นวัตกรรมที่ปรับตัวอย่างว่องไวและทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง พร้อมกับขยายการลงทุนในการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมโมเดลธุรกิจใหม่ๆ 
2) นโยบายการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีพัฒนา
ประเทศ เห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม รวมไปถึงการ
ประกาศแผน “Digital Thailand” ที่มุ่งเน้นการ
วางรากฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากร 
ซึ่งจะเป็นกุญแจส าคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทย
ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 ส่งผลให้เกิดการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานวัตกรรมของ
ประเทศในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทใน
การขับเคลื่อนไปสู่องค์กรนวัตกรรม 
3) การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน อาทิ 
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ( AI) ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) ตลอดจน Internet of Things (IOT) 
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานและกระบวนการ
ผลิต ตลอดจนการพัฒนาสินค้าและบริการ ส่งผล
ให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  และตอบสนองต่อความ
ต้องการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว 

1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยี แม้ว่าที่ผ่านมาจะ
น ามาซึ่งโอกาสและประโยชน์ แต่ใน
ขณะเดียวกัน หากองค์กรไม่สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที อาทิ 
ไม่สามารถไล่ตามเทคโนโลยีใหม่ได้ทัน 
หรือเลือกลงทุนในนวัตกรรมซึ่งท้ายที่สุด
ไม่ประสบความสาเร็จ อาจส่งผลให้บริษัท
ถูก Disrupt จากเทคโนโลยี จนน าไปสู่
การสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน 
หรือความเสียหายทางธุรกิจได้ในที่สุด 
2) ภัยคุกคามจากเทคโนโลยี เช่น ไวรัส 
หรือ แฮกเกอร์ ซึ่งสามารถสร้างความ
เสียหายต่อระบบการท างานและการเก็บ
รักษาข้อมูลขององค์กร 
3) การเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลอันเป็น
เท็จหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผ่านช่องทางสื่อสังคม (Social 
Media) ซึ่งสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างรวดเร็ว โดยปราศจากการ
ตรวจสอบที่ครอบคลุมเพียงพอ จึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียง
ของหน่วยงาน 
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2.4 การวิเคราะหส์ภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS) 

                                    
                               รูปภาพที่ 5 : SWOT Analysis Model 

สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. การจัดโครงสร้างองค์กร   มีการบริหารงานเป็นกลุ่มธุรกิจอย่างชัดเจน ภายใต้การ

บริหารของคณะจัดการ และก ากับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมบีุคลากรท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ เป็นท่ียอมรับ และมีบทบาทในการก าหนดกลยุทธข์ององค์กร 

2. เป็นองค์กรเอกชนชั้นน าของไทย ด าเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ เช่ียวชาญ เป็นเลิศ และ

เป็นธรรม มีวิสัยทัศน์และกลยุทธใ์นการเป็นผู้น าตลาดในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการเป็น

องค์กรแห่งนวัตกรรม เพ่ิมศักยภาพในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างคุณค่าสินค้าบริการ  

3. มีกลยุทธก์ารด าเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ของสหประชาชาติ ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้ ปฏิบัติตาม

แนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี อาทิ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ  

4. มีการใช้ระบบการจัดการอย่างมีคุณภาพท้ังองค์กร โดยใช้เทคโนโลย ี (Automation, 

Digitalization) ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ลดต้นทุนในการผลิต มีหน่วยงาน

บริหารกลาง ดูแลภาพรวมและนโยบายกลางในด้านต่างๆ   

5. พัฒนาแนวคิดการท างานแบบมีท้ังความเร็วและคุณภาพ (Execution with Speed 

and Quality) โดยมุ่งเน้นการท างานอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีคุณภาพในการแข่งขัน 
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6. การสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ท้ังผู้ถือ

หุ้น คู่ค้า ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนคู่แข่ง 

7. องค์กรให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์อย่างมาก บุคลากรจะได้รับพัฒนาความรู้

ทักษะอย่างต่อเนื่องตลอดการท างาน  รวมท้ังได้รับสวัสดิการและการดูแลท่ีเหมาะสม 

8. มีการสรรหาบุคลากรจากส่วนกลางท่ีท างานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้สามารถ

คัดเลือกบุคลากรรุ่นใหม ่ท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรในภาพรวม  

9. องค์กรมีบุคลากรท่ีมีทักษะเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ โดยมีการแบ่งบุคลากรตามขีด

สมรรถนะของแต่ละบุคคล มีการประเมินทักษะ ขีดความสามารถของบุคลากรตาม

บทบาทหน้าท่ี จัดท าแผนพัฒนารายบุคคลท้ังด้าน Soft Skills และ Hard Skills 

10 ส่งเสริมวัฒนธรรมแบบ SCG People โดยถือว่าหัวใจของวัฒนธรรมองค์กร คือ คนเอส

ซีจี ยึดมั่นและปฏิบัติตามอุดมการณ์ 4 และเป็นคน Open & Challenge ปฏิบัติงานตาม

ค ามั่นสัญญา “Passion for Better” เพ่ือสร้างชื่อเสียงขององค์กรให้เป็นท่ียอมรับใน

ภูมิภาคอาเซียน ในฐานะองค์กรแห่งนวัตกรรมท่ีน่าร่วมงานด้วย และเป็นแบบอย่างด้าน

บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของบริษัทได้อย่างแท้จริง 

 

จุดอ่อน (Weakness) 

1. การแบ่งโครงสร้างอย่างชัดเจน ส่งผลให้แต่ละธุรกิจมีความเป็นอิสระต่อกัน ท าให้ยังคง

เกิดปัญหาการขาดการเชื่อมโยงกันในแง่ของเป้าหมายภาพรวมอยู่บ้าง  

2. การขับเคล่ือนองค์กรตามวิสัยทัศน์ยังเป็นไปอย่างจ ากัด   เนื่องจากเป็นองค์กรท่ีมี

โครงสร้างขนาดใหญ่ และการด าเนินงานของหน่วยงานเป็นแบบล าดับขั้น ส่งผลให้หลาย

ครั้งเกิดความล่าช้า ไม่ตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

3. ระบบการด าเนินงานและเช่ือมโยงแผนงานระหว่างกลุ่มธุรกิจ  ยังมีอยู่จ ากัดโดย

เฉพาะงานลักษณะ Cross-Business Unit  ท าใหย้ังขาดแผนงานร่วมกันระหว่างกลุ่ม

ธุรกิจ โดยส่วนใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล มากกว่าเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
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4. รูปแบบการท างานแบบดั้งเดิม ยังคงพบเห็นได้อยู่บ้าง และมีลักษณะค่อนข้างขัดแย้งกับ

แนวคิดการท างานแบบใหม่ เช่น กระบวนการตัดสินใจแบบล าดับขั้น การท างานโดย

มุ่งเน้นคุณภาพและความสมบูรณ์แบบมากกว่าความเร็ว เป็นต้น  

5.  การสร้างเครือข่ายและรักษาความสัมพันธ์มีค่าใช้จ่ายสูง และบางครั้งไม่สามารถชี้วัด

ประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

6.  การดึงดูดบุคลากรท่ีมีศักยภาพและความสามารถเข้ามาท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ก าลังคนท่ีมคีุณภาพ หรือท่ีเรียกว่า “สงครามแย่งชิงคนเก่ง (War for Talents)”  

7. การบริหารก าลังคนรุ่นใหม่ ได้แก่ การเตรียมการรับมือกับบุคลากรรุ่นต่อไป หรือคนเจน

เนอเรชัน Z ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากคนรุ่นก่อนค่อนข้างมาก ก่อให้เกิด

ช่องว่างระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ (Intergenerational Gap)  

8. การบริหารบุคลากรภายใต้บริบทและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย อันเนื่องมาจากการขยาย

ธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน เกิดการจ้างงานบุคลากรต่างชาติจ านวนมากขึ้น น าไปสู่ความ

หลากหลายทางบริบท วัฒนธรรม ทัศนคติ และความต้องการท่ีแตกต่าง 

9. การพัฒนาทักษะบุคลากรยังไม่เป็นลักษณะเฉพาะบุคคลเท่าท่ีควร พบว่ายังคงให้

ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมเป็นหลัก ซึ่งจะไม่สอดคล้องกับทบาท

หน้าท่ี/ความจ าเป็นของแต่ละบุคคล มีค่าใช้จ่ายสูง และค่อนข้างใช้เวลานาน ตลอดจนยัง

ต้องสูญเสียเวลาการท างานของบุคลากรบางส่วน 

10. ค่านิยมร่วมบางส่วนอาจไม่สอดคล้องและเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งให้

ความสาคัญกับการความเปลี่ยนแปลง ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็น

หลัก ไม่สอดรับกับการบรรลุวิสัยทัศน์ ตลอดจนอาจเปลี่ยนแปลงไปตามผู้บริหารในแต่ละ

ช่วงเวลา 
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สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) 

1. การเป็นแบรนด์ท่ีผู้บริโภคนึกถึงก่อนทุกครั้ง และมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลูกค้า

และผู้บริโภค จะท าให้ลูกค้าเชื่อมั่นและยอมรับในการซื้อสินค้าและบริการ 

2.   การมีคู่ธุรกิจท่ีมีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาและ

ยกระดับศักยภาพของธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน  

3. นโยบายภาครัฐและยุทธศาสตร์ระดับชาติท่ีช่วยสนับสนุนการขยายตัวภาคเศรษฐกิจ

และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน

ของประเทศ จะส่งผลดีต่อการเติบโตของภาคธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว  

4.  การเป็นองค์กรท่ีมีภาพลักษณ์ท่ีดี ได้รับการยอมรับท้ังจากภาครัฐและสาธารณชน 

ส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจและการแสวงหาความร่วมมือในอนาคตจากทุกภาคส่วน 

5. การขยายบทบาทของอาเซียนให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกในอนาคต รวมถึงการ

รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 

(ASEAN+) น ามาซึ่งการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน  

6. แนวทางการท าธุรกิจในอนาคต ต้องอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนารูปแบบ

ธุรกิจ  ซึ่งสามารถใช้การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม พัฒนาโซลูชันท่ีตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า ยกระดับคุณภาพชีวิต ควบคู่กับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ 

7. การเข้าสู่สังคมเมือง (Urbanization) ส่งผลให้เกิดเมืองใหม่จ านวนมาก พฤติกรรมการ

บริโภคและอุปโภคเปล่ียนแปลงไป น าไปสู่ความต้องการท่ีเพ่ิมขึ้นในการพัฒนาสินค้าและ

บริการในรูปแบบท่ีต้องตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้ายุคใหม่ 

8. แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจ   ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของ

สหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: SDGs) เป็น

วาระการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนระดับโลกและมาตรฐานสากลท่ีนานาชาติให้ความส าคัญ  
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9. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน อาทิ 

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

ตลอดจน Internet of Things (IOT) ส่งผลให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  เป็นโอกาสในการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

องค์กร  

10. นโยบายสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศระยะยาว    ส่งผลให้เกิดการ

ส่งเสริม และพัฒนานวัตกรรมของประเทศท้ังภาครัฐและภาคเอกชนอย่างท่ัวถึง 

 

อุปสรรค (Threats) 

1. ลูกค้าตัวแทนจ าหน่ายมีอ านาจต่อรองสูง เนื่องจากเป็นคนกลางท่ีติดต่อสื่อสารและ

ค้าขายกับลูกค้าโดยตรง จึงสามารถก าหนดปริมาณการสั่งซื้อ และต่อรองราคาได้ 

2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า   และความต้องการท่ีหลากหลายเพิ่มสูงขึ้น จาก

การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์   หรือในช่วงท่ีเกิด

การระบาดของโรคโควิด-19  ท าให้ธุรกิจต้องปรับตัวอย่างมาก 

3. ความผันผวนทางการเมืองโลก  น าไปสู่ความไม่แน่นอนในการด าเนินนโยบายทาง

การเมืองท่ีส่งผลกระทบต่อทิศทางของเศรษฐกิจและการด าเนินธุรกิจ  

4. ความเส่ียงจากการขยายตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงท่ีเกิดจาก

การปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติของประเทศต่างๆ ไม่ครบถ้วน  

5. ปัจจัยเส่ียงทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่อย่างต่อเนื่อง อาทิ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19  สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน นโยบายการค้าของ

ประเทศคู่ค้าส าคัญ รวมถึงการใช้มาตรการกีดกันการค้ามากขึ้นในหลายประเทศ 

6. ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจท่ีรุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน ท่ีต้อง

เผชิญกับการแข่งขันจากบริษัทจีนและบริษัทท้องถิ่น 
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7. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องมาจากการ

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชากรวัยแรงงานลดลง คุณภาพแรงงานไม่เพียงพอและไม่

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ส่งผลเชิงลบต่อความสามารถในการแข่งขัน 

8. สังคมไทยยังคงมีความเหลื่อมล้ าสูง  แม้ว่าในภาพรวมเศรษฐกิจและสังคมจะมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และคนไทยส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น แต่ความเหลื่อมล้ายังคง

เป็นความท้าทายส าคัญ  

9. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี หากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที อาจน าไปสู่การสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน 

หรือความเสียหายทางธุรกิจได้ในท่ีสุด  

10. ภัยคุกคามจากเทคโนโลยี เช่น ไวรัส หรือ แฮกเกอร์ ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายต่อ

ระบบการท างานและการเก็บรักษาข้อมูลขององค์กร หรือการเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลอนั

เป็นเท็จหรือข้อมูลที่คลาดเคล่ือน อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียง 

 

2.5 การประเมินสภาวะแวดลอ้มทางยุทธศาสตร์ 

       2.5.1 การก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอก 
       ผู้ศึกษาส่งแบบวิเคราะห์การถ่วงน้ าหนักภายในและภายนอก   ให้กับกลุ่มตัวอย่าง 

ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี จ านวนท้ังสิ้น 5 คน โดยให้พิจารณาตามหลักการและ

ความส าคัญว่าปัจจัยด้านใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนตอ่องค์กรมาก    ให้ก าหนดน้ าหนัก

คะแนนมากกว่ารายการท่ีเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนต่อองค์กรน้อย โดยให้คะแนนรวมของทุก

ข้อรวมกันเป็น 1 น้ าหนักในแต่ละด้านอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ ขึ้นอยู่กับความส าคัญ  

สรุปได้ผลดังตารางนี้ 
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ตารางที่ 3 :  ค่าน้ าหนักของปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน 

                                        
                                          คนที่ 
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
𝑿 

S1: โครงสร้างองค์กร (Stucture) 0.10 0.15 0.10 0.10 0.15 0.12 
S2: กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
S3: ระบบการด าเนินงาน (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: บุคลากรในองค์กร (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: ค่านิยมร่วมกัน  (Shared Value) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

น้ าหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

                 

               ตารางที่ 4 : ค่าน้ าหนักของปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก 

                                        
                                          คนที่ 
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
𝑿 

C : พฤติกรรมของลูกค้า (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 
น้ าหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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2.5.2 การวิเคราะห์องค์กรโดยการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

             ผู้ศึกษาส่งแบบสอบถามโดยให้กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงเอสซีจ ี

จ านวนท้ังสิ้น 5 คน พิจารณาประเด็น และวิเคราะห์ว่าประเด็นดังกล่าวส่งผลต่อการ

บริหารจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี  ในช่องสีเทา        โดยมีเกณฑ์

การให้คะแนนดังนี้ 

5 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กร มากท่ีสุด 

4 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กร มาก 

3 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กร ปานกลาง 

2 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กร น้อย 

1 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กร น้อยท่ีสุด 

                 ผู้ศึกษาได้น าผลคะแนนของทุกคนมาหาค่าเฉลี่ย ได้ผลดังตารางที่ 5 และ

ตารางท่ี 6 ดังนี้ 

                      ตารางที่ 5 : การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายใน 7S 

 
ประเด็นส าคัญ 

สภาพแวดล้อมภายใน : จุดแข็ง สภาพแวดล้อมภายใน : จุดอ่อน 
คะแนน
เฉลี่ย 

Strength คะแนน
เฉลี่ย 

Weakness 

1. โครงสร้าง 
องค์กร (Structure) 

4.20 S1: การจัดโครงสร้างองค์กร   
บริหารงานเป็นกลุ่มธุรกิจชัดเจน 
ภายใต้การบริหารของคณะจัดการ 
และก ากับดูแลโดยคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ เป็นที่ยอมรับ และ
มีบทบาทในการก าหนดกลยุทธ์ 

3.00 W1: การแบ่งโครงสร้างอย่าง
ชัดเจน ส่งผลให้แต่ละธุรกิจมี
ความเป็นอิสระต่อกัน ท าให้
ยังคงเกิดปัญหาการขาดการ
เชื่อมโยงกันในแง่ของเป้าหมาย
ภาพรวมอยู่บ้าง  
 

2.กลยุทธ์ของ 
องค์กร (Strategy) 

4.60 S2: เป็นองค์กรเอกชนชั้นน าของ
ไทย ด าเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ 
เชี่ยวชาญ เป็นเลิศ และเป็นธรรม 
มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการเป็น

3.20 W2: การขับเคลื่อนองค์กรตาม
วิสัยทัศน์ ยังเป็นไปอย่างจ ากัด  
เนื่องจากเป็นองค์กรที่มี
โครงสร้างขนาดใหญ่ และการ
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ผู้น าตลาดในภูมิภาคอาเซียน ด้วย
การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม เพิ่ม
ศักยภาพในการวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือสร้างคุณค่าสินค้าบริการ 

ด าเนินงานของหน่วยงานเป็น
แบบล าดับขั้น ส่งผลให้หลาย
ครั้ง เกิดความล่าช้า ไม่ตอบ
โจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว  

4.40 S3:. มีกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามกรอบ
การพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ
สหประชาชาติ ภายใต้หลัก
บรรษัทภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามแนว
ทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

  

3.ระบบในการ 
ด าเนินงานของ 
องคกร (System) 

4.80 S4: มีการใช้ระบบการจัดการอย่าง
มีคุณภาพทั้งองค์กร โดย 
ใช้เทคโนโลยี (Automation, 
Digitalization) ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน ลด
ต้นทุนในการผลิต มีหน่วยงาน
บริหารกลาง ดูแลภาพรวมและ
นโยบายกลางในด้านต่างๆ   

2.80 W3: ระบบการด าเนินงานและ
เชื่อมโยงแผนงานระหว่างกลุ่ม
ธุรกิจ  ลักษณะ Cross-
Business Unit  ยังมีอยู่จ ากัด  
ท าให้ยังขาดแผนงานร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มธุรกิจส่วนใหญ่ เน้น
แลกเปลี่ยนข้อมูล มากกว่าเพื่อ
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

4.แบบแผนในการ
บริหารจัดการ
(Style) 
 

4.40 S5: พัฒนาแนวคิดการท างานแบบ
มีทั้งความเร็วและคุณภาพ 
(Execution with Speed and 
Quality) โดยมุ่งเน้นการท างาน
อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมี
คุณภาพในการแข่งขัน 

3.60 W4:  รูปแบบการท างานแบบ
ดั้งเดิม ยังคงพบเห็นได้อยู่บ้าง 
และอาจขัดกับแนวคิดการ
ท างานแบบใหม่ เช่น การ
ตัดสินใจแบบล าดับขั้น การเน้น
ความสมบูรณ์แบบในการท างาน
มากกว่าความเร็ว  

4.60 S6: มุ่งสร้างเครือข่ายและความ 
สัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งผู้ถือหุ้น   
คู่ค้า ลูกค้า ภาครัฐ และคู่แข่ง 

3.00 W5:  การสร้างเครือข่ายและ
รักษาความสัมพันธ์ มีค่าใช้จ่าย
สูง และบางครั้งไม่สามารถชี้วัด
ประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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5.บุคลากรใน 
องค์กร (Staff) 

4.20 S7:  องค์กรให้ความส าคัญกับ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างมาก 
บุคลากรจะได้รับพัฒนาความรู้
ทักษะอย่างต่อเนื่องตลอดการ
ท างาน  รวมทั้งได้รับสวัสดิการ
และการดูแลที่เหมาะสม 

3.00 W6:  การดึงดูดบุคลากรที่มี
ศักยภาพและความสามารถเข้า
มาท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ก าลังคนที่มีคุณภาพ หรือที่
เรียกว่า “สงครามแย่งชิงคนเก่ง  

3.40 S8: มีการสรรหาบุคลากรจาก
ส่วนกลางที่ท างานเชิงรุกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    ท าให้คัดเลือก
บุคลากรรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร 

3.80 W7: การบริหารก าลังคนรุ่นใหม่ 
การเตรียมการรับมือกับบุคลากร
เจนเนอเรชัน Z ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะและแตกต่างจาก
คนรุ่นก่อนค่อนข้างมาก 
ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรุ่น
เก่าและคนรุ่นใหม่  

  3.80 W8: การบริหารบุคลากรภายใต้
บริบทและวัฒนธรรมที่
หลากหลาย เนื่องจากการขยาย
ธุรกิจในอาเซียน น าไปสู่ความ
แตกต่างทางบริบท วัฒนธรรม 
ทัศนคติ และความต้องการ 

6.ความรู้
ความสามารถ 
ของบุคลากร 
(Skill) 

4.40 S9: บุคลากรมีทักษะเหมาะสมต่อ
การด าเนินธุรกิจ  มีการประเมิน
ทักษะ ขีดความสามารถของ
บุคลากรตามบทบาทหน้าที่ จัดท า
แผนพัฒนารายบุคคลทั้งด้าน Soft 
Skills และ Hard Skills 

3.00 W9:  การพัฒนาทักษะบุคลากร  
ยังไม่เป็นเฉพาะบุคคลมากนัก  
พบว่ายังคงให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาบุคลากรในภาพรวม
เป็นหลัก ซึ่งจะไม่สอดคล้อง
กับทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล  
มีค่าใช้จ่ายสูง และค่อนข้างใช้
เวลานาน  

7.ค่านิยมร่วมกัน 
(Shared values) 

4.20 S10: ส่งเสริมวัฒนธรรมแบบ SCG 
People โดยถือว่าหัวใจของ
องค์กร คือ คนเอสซีจี ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามอุดมการณ์ 4 และเป็น

3.40 W10: ค่านิยมร่วมบางส่วนอาจ
ไม่สอดคล้องและเพียงพอต่อ
การด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่ง
ให้ความสาคัญกับการความ
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คน Open & Challenge ตาม
ค าม่ันสัญญา “Passion for 
Better” เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้เป็น
ที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน ใน
ฐานะองค์กรแห่งนวัตกรรมที่น่า
ร่วมงานด้วย และเป็นแบบอย่าง
ด้านบรรษัทภิบาล และการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ 

เปลี่ยนแปลง ความคิด
สร้างสรรค์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเป็นหลัก ไม่สอดรับ
กับการบรรลุวิสัยทัศน์  
ตลอดจนอาจเปลี่ยนแปลงไป
ตามผู้บริหารในแต่ละช่วงเวลา 

 

                ตารางที่ 6 : การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอก C-PEST 

 
ประเด็นส าคัญ 

สภาพแวดล้อมภายนอก : โอกาส  สภาพแวดล้อมภายนอก : ภาวะคุกคาม 
คะแนน
เฉลี่ย 

Opportunities คะแนน
เฉลี่ย 

 Threats 

1. ด้านพฤติกรรม 
ของลูกค้า
(Customer 
Behavior: C) 

4.80 O1: การเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคนึก
ถึงก่อนทุกครั้ง และมีความ 
สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและ
ผู้บริโภค จะท าให้ลูกค้าเชื่อมั่น
และยอมรับในการซื้อสินค้าและ
บริการ 

2.20 T1: ลูกค้าตัวแทนจ าหน่ายมี
อ านาจต่อรองสูง เนื่องจากเป็น
คนกลางที่ติดต่อสื่อสารและ
ค้าขายกับลูกค้าโดยตรง จึง
สามารถก าหนดปริมาณการ
สั่งซื้อ และต่อรองราคาได้ 

4.00 O2:  การมีคู่ธุรกิจที่มีศักยภาพใน
การด าเนินธุรกิจ  สร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาและยก ระดับ
ศักยภาพของธุรกิจ ให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืนไปด้วยกัน  ช่วยสร้างสรรค์
นวัตกรรมตอบโจทย์ความต้องการ
ลูกค้าได้ดี 
 

4.20 T2: การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของลูกค้า และความต้องการที่
หลากหลายเพิ่มสูงขึ้น จากการ
พัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคม
ออนไลน์   หรือในช่วงที่เกิดการ
ระบาดของโรคโควิด-19  ท าให้
ธุรกิจต้องปรับตัวอย่างมาก 

2. ด้านการเมือง 
และกฎหมาย 
(Political and 

4.20 O3: นโยบายภาครัฐและ
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ที่ช่วย
สนับสนุนการขยายตัวภาค

4.00 T3: ความผันผวนทางการเมือง
โลก  น าไปสู่ความไม่แน่นอนใน
การด าเนินนโยบายทางการ 
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Legal: P) เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในอนาคตท่ีเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะการเพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศ จะส่งผลดีต่อ
การเติบโตของภาคธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนในระยะยาว  

เมืองที่ส่งผลกระทบต่อทิศทาง
ของเศรษฐกิจและการด าเนิน
ธุรกิจ  
 

4.60 O4:  การเป็นองค์กรที่มีภาพ 
ลักษณ์ที่ดี ได้รับการยอมรับทั้ง
จากภาครัฐและสาธารณชน ส่งผล
ดีต่อการด าเนินธุรกิจและการ
แสวงหาความร่วมมือในอนาคตกับ
ทุกภาคส่วน 

2.80 T4: ความเสี่ยงจากการขยาย
ตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน อาจต้อง
เผชิญกับความเสี่ยงจากการ
ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ระเบียบ 
วิธีปฏิบัติ ของประเทศต่างๆ ไม่
ครบถ้วน จากความแตกต่างใน
แต่ละประเทศ  

3. ด้านเศรษฐกิจ 
(Economic: E) 

3.80 O5: การขยายบทบาทของอาเซียน
ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกใน
อนาคต รวมถึงการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ
ประเทศคู่เจรจา (ASEAN+) น ามา
ซึ่งการขยายโอกาสทางการค้าและ
การลงทุน  

4.20 T5: ปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่มี
อยู่อย่างต่อเนื่อง อาทิ ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19  
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ
และจีน นโยบายการค้าของ
ประเทศคู่ค้าส าคัญ รวมถึงการ
ใช้มาตรการกีดกันการค้ามากขึ้น
ในหลายประเทศ 

4.80 O6: แนวทางการท าธุรกิจใน
อนาคต ต้องอาศัยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาพัฒนารูปแบบธุรกิจ  
ซึ่งสามารถใช้การเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม พัฒนาโซลูชันที่ตอบ 
สนองความต้องการของลูกค้า 
ยกระดับคุณภาพชีวิต ควบคู่กับ
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ 
 

3.80 T6: ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่
รุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขันใน
ภูมิภาคอาเซียน ที่ต้องเผชิญกับ
การแข่งขันจากบริษัทจีนและ
บริษัทท้องถิ่น  ในการเข้ามาแย่ง
ชิงพ้ืนที่การตลาดอย่างเข้มข้น 
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4. ด้านสังคมและ 
วัฒนธรรม (Social 
– Cultural: S) 

3.40 O7: การเข้าสู่สังคมเมือง 
(Urbanization) ส่งผลให้เกิดเมือง
ใหม่จ านวนมาก พฤติกรรมการ
บริโภคและอุปโภคเปลี่ยน แปลง
ไป น าไปสู่ความต้องการที่เพ่ิมข้ึน
และหลากหลายในการพัฒนา
สินค้าและบริการ  ในรูปแบบที่มุ่ง
ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้ายุค
ใหม่  

3.00 T7: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรและปัญหาการขาด
แคลนแรงงาน เนื่องมาจากการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชากรวัย
แรงงานลดลง คุณภาพแรงงาน
ไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ส่งผลเชิงลบต่อความสามารถใน
การแข่งขัน 

4.60 O8: แนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของธุรกิจ   ตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสห ประชา 
ชาติ (SDGs) เป็นวาระการพัฒนา
ให้เกิดความยั่งยืนระดับโลกและ
มาตรฐานสากลที่นานาชาติให้
ความส าคัญ  

3.00 T8: สังคมไทยยังคงมีความ
เหลื่อมล้ าสูง  แม้ว่าในภาพรวม
เศรษฐกิจและสังคมจะมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และคน
ไทยส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น แต่ความเหลื่อมล้ ายังคงเป็น
ความท้าทายส าคัญ 

5. ด้านเทคโนโลยี 
(Technological: 
T) 

4.80 O9: การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ดิจิทัล และการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการท างาน อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ ( AI) ข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) ตลอดจน 
Internet of Things (IOT) ส่งผล
ให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  เป็นโอกาสในการหา
รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ  ที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร  

3.80 T9: การเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยี หากไม่
สามารถปรับตัวให้เข้ากับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ทันท่วงที อาจน าไปสู่การสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขัน 
หรือความเสียหายทางธุรกิจได้
ในที่สุด  
 

3.80 O10: นโยบายสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ
ระยะยาว    ส่งผลให้เกิดการ
ส่งเสริม และพัฒนานวัตกรรมของ

3.00 T10: ภัยคุกคามจากเทคโนโลยี 
เช่น ไวรัส หรือ แฮกเกอร์ ซึ่ง
สามารถสร้างความเสียหายต่อ
ระบบการท างานและการเก็บ
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ประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
อย่างทั่วถึง 

รักษาข้อมูลขององค์กร หรือการ
เผยแพร่และส่งต่อข้อมูลอันเป็น
เท็จหรือข้อมูลที่คลาด เคลื่อน 
อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
และชื่อเสียง 

 

 

2.6 การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดลอ้มภายในและ

ภายนอก 

       การก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดย

แจกแบบให้คะแนนให้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี พิจารณา

ประเด็น และวิเคราะห์ว่า  ประเด็นดังกล่าวส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้

5 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กรของเอสซีจี  มากท่ีสุด 

4 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กรของเอสซีจี  มาก 

3 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กรของเอสซีจี  ปานกลาง 

2 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กรของเอสซี  น้อย 

1 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กรของเอสซี  น้อยท่ีสุด 

 

            โดยมีการก าหนดน้ าหนักในแต่ละด้านของ 7S ตามความส าคัญ โดยมีหลักการว่า

ปัจจัยด้านใดท่ีเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน ต่อการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนมาก จะก าหนดน้ าหนักคะแนนมากกว่า ปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนต่อองค์กร

น้อย เพ่ือน าไปก าหนดกลยุทธ์และจัดล าดับความส าคัญของการพัฒนา 
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ตารางที่ 7 :  การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน  น้ าหนัก คะแนนเฉลี่ย 
 

คะแนนเฉลี่ย x 
น้ าหนัก 

สรุปผล 
(จุดแข็ง- 
 จุดอ่อน) จุดแข็ง  จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1: โครงสร้างองค์กร 
(Stucture)  

0.12 4.20 3.00 0.50 0.36 0.14 
 

S2: กลยุทธ์ขององค์กร 
(Strategy) 

0.20 4.50 3.20 
 

0.90 0.64 0.30 

S3: ระบบในการ 
ด าเนินงาน (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: ค่านิยมร่วมกัน 
(Shared Value) 

0.10 4.20 3.40 0.42 0.34 0.08 

เฉลี่ยปัจจัยภายใน 4.36 3.09  

สรุปปัจจัยภายใน 1.27  

 

       การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก มีการก าหนดน้ าหนักในแต่ละด้านของ C-PEST 

ตามความส าคัญ   โดยมีหลักการว่าปัจจัยด้านใดที่เป็นโอกาสหรืออุปสรรค  ต่อการบริหาร

จัดการองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาก  จะก าหนดน้ าหนักคะแนนมากกว่า ปัจจัยท่ี

เป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อองค์กรน้อย เพ่ือน าไปก าหนดกลยุทธ์และจัดล าดับความส าคัญ

ของการพัฒนา 
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 ตารางที่ 8 : การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ภายนอก 

น้ าหนัก คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x 
น้ าหนัก 

สรุปผล 
 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 
C : พฤติกรรมของลูกค้า 
(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 : สังคมและวัฒนธรรม 
(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 

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก 4.29 3.42  

สรุปปัจจัยภายนอก 0.87  

 

 

2.6 การประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 

        จากคะแนนข้างต้นจะน าไปสู่การจัดท ากราฟแสดงสถานภาพขององค์กร ซึ่งการ

ประเมินสถานภาพขององค์กรจะบ่งบอกถึงสถานภาพ 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1. Stars (เอ้ือและแข็ง) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวม ส่วนใหญ่มีปัจจัย 

ภายนอกที่เป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในท่ีแข็ง  เป็นหน่วยงานท่ีมีความพร้อมสูง เมื่อ

องค์กรมีสถานภาพเป็น Stars ให้ก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ต้องรักษาความเป็น 

Stars ให้ยืนยงต่อไปและพัฒนางานต่อยอด 
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2. Question Marks (เอ้ือแต่อ่อน) เป็นต าแหน่งท่ีบ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวม ส่วนใหญ่

มีปัจจัยภายนอกเอื้อ มีความพร้อมสูงให้การสนับสนุน แต่ปัจจัยภายในองค์กรอ่อน หาก

แก้ปัญหาจุดอ่อนขององค์กรได้  จะไปสู่สภาพท่ีเอ้ือและแข็ง (Stars) ได้ ให้ก าหนดกลยุทธ์

พัฒนาองค์กร (Turnaround) 

3. Cash Cows (ไม่เอื้อแตแ่ข็ง) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรในภาพรวม ส่วนใหญ่ 

ภายนอกองค์กรมีอุปสรรค มีปัญหา แต่ภายในองค์กรแข็ง มีความพร้อมมีความเข้มแข็ง 

หากรอให้ปัจจัยภายนอกเป็นโอกาสเอื้อต่อการพัฒนาองค์กร หรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส    

จะสามารถพัฒนาองค์กรน าไปสู่สภาพท่ีเอ้ือและแข็ง (Stars) ได้    ให้ก าหนดกลยุทธ์

ป้องกัน/แตกตัว (Defend/Diversify) 

4. Dogs (ไม่เอื้อและอ่อน) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวม  ส่วนใหญ่อยู่ใน

สภาพแวดล้อมท่ีท้ังภายนอกไม่เอ้ือ ภายในอ่อน มีปัญหาล่อแหลมต่อการประสบความ

ล้มเหลวค่อนข้างสูง จึงเป็นไปได้ว่าต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพราะหากด าเนินการต่อไป 

ปัญหาจะสะสมขึ้นเร่ือยๆ ถึงอาจขั้นแก้ไขไม่ไดต้้องยุบองค์กร ให้ก าหนดกลยุทธ์ประคอง

ตัว/ถอย (Retrenchment) 

 

     
                                รูปภาพที่ 6 : ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 
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           จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ด้านของจุดแข็งและโอกาส 

มีคะแนนสูงกว่าปัจจัยด้านของจุดอ่อนและอุปสรรค ส่งผลให้ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ

องค์กรอยู่ในสถานภาพของ Stars (เอ้ือและแข็ง)  ท่ีต้องมุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์ในเชิงรุก 

(Aggressive) ใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาสท่ีเกิดขึ้น พัฒนาต่อยอดให้องค์กรมีความเข้มแข็ง

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว 
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บทที่ 3 

ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 

3.1 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) (วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์) 

     วิสัยทัศน ์

     เอสซีจี จะเป็นผู้น าตลาดในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า 

บริการ และโซลูชั่น เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการท่ีหลากหลายของลูกค้า พร้อมมุ่งมั่น

ขับเคล่ือนธุรกิจให้พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน เพ่ือมุ่งหวังสร้างความเจริญก้าวหน้าในทุก

สังคมและชุมชนท่ีเข้าไปด าเนินงาน ภายใต้ค ามั่นสัญญา “Passion For Better” 

 

     พันธกิจ 
       ธุรกิจของเอสซีจีเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า บริการ และโซลูชัน เพ่ือส่งมอบคุณภาพ

ชีวิตที่ดีให้แก่ลูกค้าและสังคม    ครอบคลุมกว้างขวางตั้งแต่กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง

อาคาร ท่ีพักอาศัย วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงวัสดุทางพอลิเมอร์ พลาสติก 

กระดาษ ส าหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้กับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ 

ภาคครัวเรือนและชีวิตประจ าวันของผู้คน การด าเนินงานขององค์กรจึงสัมพันธ์กับผู้คน

หลากหลายและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า เอส

ซีจีจึงมุ่งมั่นด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด พร้อม

สร้างนวัตกรรมและความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและทุกภาคส่วนของสังคม และ

น ามาตรฐานท่ีเป็นสากลมาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าท่ียั่งยืนแก่สังคมไทยและภูมิภาค

อาเซียน 
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เป้าหมาย  
มุ่งสู่ความเป็นองค์กรธุรกิจชั้นน าด้านนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Sustainable 

Organization) ในภูมิภาคอาเซียน 

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่  1 : สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจขององค์กร

ด้วยนวัตกรรม 

1.1 สร้างรายได้ธุรกิจจากยอดขายรวมของสินค้าบริการนวัตกรรมร้อยละ 50    

พร้อมขยายการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น 

1.2 รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ   เพ่ือรองรับ  New Normal   ของลูกค้าและสภาวะ 

เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่  2 : สร้างคุณภาพของบุคลากรและระบบงานให้เกิด

ประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมมากขึ้น 

2.1 บุคลากรภายในองค์กรมีศักยภาพในการท างาน โดยมีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม 

รวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

2.2  ระบบการท างานร่วมกัน (Collaboration Platform) ระหว่างแต่ละธุรกิจท่ีมี

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว  และตอบเป้าหมายร่วมขององค์กร 

2.3  บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์กร (Engagement) บูรณาการชีวิตการท างานและ

ส่วนตัว สร้างสมดุลเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่  3 :  สร้างความเป็นผู้น าด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

ตามเป้าหมาย SDGs 

3.1   เป็นธุรกิจต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันดับ 1 ของโลก ในสาขาอุตสาหกรรม

วัสดุก่อสร้าง จากการประเมิน DJSI 

3.2 บุคลากรมีค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ท่ีปลูกฝังด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท่ีด าเนิน

ธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม  
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เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่  4 : สร้างภาพลักษณข์ององค์กรให้เป็นท่ียอมรับของ

กลุ่มเป้าหมายท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

4.1 แบรนด์เอสซีจีเป็นแบรนด์ท่ีมีความทันสมัยและเข้ากับไลพ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่  ท้ัง

ภายในและภายนอกองค์กร 

4.2  สร้างการรับรู้และความเข้าใจ  ผ่านการสื่อสารในช่องทางและสื่อต่างๆท้ังภายในและ

ภายนอกองค์กร 

 

3.2 กลยุทธ์ในการด าเนินการ (WAYS) (ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์) 

       เมื่อพิจารณาผลท่ีได้จากการท า SWOT Analysis โดยเรียงล าดับความส าคัญของจุด

แข็ง จุดอ่อน โอกาสและอปุสรรค 5 อันดับแรก แล้วน า TOWS Matrix มาใช้เพื่อวิเคราะห์

ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ท่ีเป็นไปได้ ซึ่งได้ผลเป็นกลยุทธ์ต่างๆ ดังแสดงตามตารางดังนี้ 

จุดแข็ง 5 อันดับแรก 

S4: มีการใช้ระบบการจัดการอย่างมีคุณภาพท้ังองค์กร โดยใช้เทคโนโลยี (Automation, 

Digitalization) เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ลดต้นทุนในการผลิต มีหน่วยงานบริหาร

กลางดูแลภาพรวมและนโยบายกลางในด้านต่างๆ   

S2: เป็นองค์กรเอกชนชั้นน าของไทย ด าเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ เช่ียวชาญ เป็นเลิศ และ

เป็นธรรม มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการเป็นผู้น าตลาดในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการเป็น

องค์กรแห่งนวัตกรรม เพ่ิมศักยภาพในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างคุณค่าสินค้าบริการ 

S6: มุ่งสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ท้ังผู้

ถือหุ้น   คู่ค้า ลูกค้า ภาครัฐ และคู่แข่ง 

S3: มีกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ของสหประชาชาติ ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้ ปฏิบัติตาม

แนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
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S5: พัฒนาแนวคิดการท างานแบบมีทั้งความเร็วและคุณภาพ (Execution with Speed 

and Quality) โดยมุ่งเน้นการท างานอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีคุณภาพในการแข่งขัน 

S9: บุคลากรมีทักษะเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ  มีการประเมินทักษะ ขีดความสามารถ

ของบุคลากรตามบทบาทหน้าท่ี จัดท าแผนพัฒนารายบุคคลท้ังด้าน Soft Skills และ 

Hard Skills 

จุดอ่อน 5 อันดับแรก  

W7: การบริหารก าลังคนรุ่นใหม่ การเตรียมการรับมือกับบุคลากรเจนเนอเรชัน Z ซึ่งมี

ลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากคนรุ่นก่อนค่อนข้างมาก ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรุ่น

เก่าและคนรุ่นใหม่  

W8: การบริหารบุคลากรภายใต้บริบทและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เนื่องจากการขยาย

ธุรกิจในอาเซียน น าไปสู่ความแตกต่างทางบริบท วัฒนธรรม ทัศนคติ และความต้องการ 

W4:  รูปแบบการท างานแบบดั้งเดิม  ยังคงพบเห็นได้อยู่บ้าง และอาจขัดกับแนวคิดการ

ท างานแบบใหม่ เช่น การตัดสินใจแบบล าดับขั้น การเน้นความสมบูรณ์แบบในการท างาน

มากกว่าความเร็ว 

W10: ค่านิยมร่วมบางส่วนอาจไม่สอดคล้องและเพียงพอ ต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

ซึ่งให้ความส าคัญกับการความเปลี่ยนแปลง ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เป็นหลัก ไม่สอดรับกับการบรรลุวิสัยทัศน์  ตลอดจนอาจเปลี่ยนแปลงไปตามผู้บริหารใน

แต่ละช่วงเวลา 

W2: การขับเคล่ือนองค์กรตามวิสัยทัศน์ ยังเป็นไปอย่างจ ากัด  เนื่องจากเป็นองค์กรท่ีมี

โครงสร้างขนาดใหญ่ และการด าเนินงานของหน่วยงานเป็นแบบล าดับขั้น ส่งผลให้หลาย

ครั้ง เกิดความล่าช้า ไม่ตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลง 

โอกาส 5 อันดับแรก 

O1: การเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคนึกถึงก่อนทุกครั้ง และมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลูกค้า

และผู้บริโภค จะท าให้ลูกค้าเชื่อมั่นและยอมรับในการซื้อสินค้าและบริการ 
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O6: แนวทางการท าธุรกิจในอนาคต ต้องอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนารูปแบบ

ธุรกิจ  ซึ่งสามารถใช้การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม เน้นการพัฒนาโซลูชันที่ตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า ยกระดับคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได ้

O9: การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล  และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน อาทิ 

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ( AI) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ตลอดจน Internet of 

Things (IOT) ส่งผลให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

เป็นโอกาสในการหารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ  ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร 

O4: การเป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ท่ีดี  ได้รับการยอมรับท้ังจากภาครัฐและสาธารณชน 

ส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจและการแสวงหาความร่วมมือในอนาคตกับทุกภาคส่วน 

O8: แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจ   ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของ

สหประชาชาติ (SDGs) เป็นวาระการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนระดับโลกและ

มาตรฐานสากลท่ีนานาชาติให้ความส าคัญ 

 

อุปสรรค 5 อันดับแรก 

T5: ปัจจัยเส่ียงทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่อย่างต่อเนื่อง อาทิ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19  สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน นโยบายการค้าของ

ประเทศคู่ค้าส าคัญ รวมถึงการใช้มาตรการกีดกันการค้ามากขึ้นในหลายประเทศ 

T2:  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า  และความต้องการท่ีหลากหลายเพ่ิมสูงขึ้น 

จากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์   หรือในช่วงท่ี

เกิดการระบาดของโรคโควิด-19  ท าให้ธุรกิจต้องปรับตัวอย่างมาก 

T3: ความผันผวนทางการเมืองโลก  น าไปสู่ความไม่แน่นอนในการด าเนินนโยบายทาง

การเมืองท่ีส่งผลกระทบต่อทิศทางของเศรษฐกิจ และการด าเนินธุรกิจ 
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T6: ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจท่ีรุนแรง  โดยเฉพาะการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน ท่ีต้อง

เผชิญกับการแข่งขันจากบริษัทจีนและบริษัทท้องถิ่น  ในการเข้ามาแย่งชิงพ้ืนท่ีการตลาด

อย่างเข้มข้น 

T9:  การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี  หากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที อาจน าไปสู่การสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน 

หรือความเสียหายทางธุรกิจได้ในท่ีสุด 

ตารางที ่9 วิเคราะห์ TOWS METRIX 
วิสัยทัศน์ 
เอสซีจีจะเป็นผู้น าตลาดในอาเซียน 
ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า 
บริการ และโซลูชั่น เพ่ือตอบโจทย์
ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า 
พร้อมมุ่งม่ันขับเคลื่อนธุรกิจให้พัฒนา
และเติบโตอย่างยั่งยืน  เพ่ือมุ่งหวัง
สร้างความเจริญก้าวหน้าในทุกสังคม
และชุมชนที่เข้าไปด าเนินงาน ภายใต้
ค าม่ันสัญญา “Passion For Better” 
เป้าหมาย  
มุ่งสู่ความเป็นองค์กรธุรกิจชั้นน าเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน(Sustainable 
Organization) 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
S4: ใช้ระบบการจัดการทั้งองค์กร โดย
ใช้เทคโนโลยี (AI, Digitalization) เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน  
S2: ด าเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ 
เชี่ยวชาญ เป็นเลิศ  เป็นธรรม  และเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม  
S6: สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน  
S3: มีกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  ตามกรอบการ
พัฒนาสู่ความยั่งยืนของสหประชาชาติ  
S5: พัฒนาแนวคิดการท างานแบบมีทั้ง
ความเร็วและคุณภาพ (Execution 
with Speed and Quality)  
S9: บุคลากรมีทักษะเหมาะสมต่อการ
ด าเนินธุรกิจ  มีการประเมินทักษะ ตาม
บทบาทหน้าที ่จัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W7: การบริหารก าลังคนรุ่นใหม่ ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากคนรุ่น
ก่อนค่อนข้างมาก  
W8: การบริหารบุคลากรภายใต้บริบท
และวัฒนธรรมที่หลากหลาย เนื่องจาก
การขยายธุรกิจในอาเซียน W4:  
รูปแบบการท างานแบบดั้งเดิม  ยังคง
พบเห็นได้อยู่บ้าง และอาจขัดกับ
แนวคิดการท างานแบบใหม่  
W10: ค่านิยมร่วมบางส่วนอาจไม่
สอดคล้องและเพียงพอ ต่อการด าเนิน
ธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งเน้นความคิด
สร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
W2: การขับเคลื่อนองค์กรตาม
วิสัยทัศน์ ยังเป็นไปอย่างจ ากัด  
เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีโครงสร้าง
ขนาดใหญ่ และการด าเนินงานของ
หน่วยงานเป็นแบบล าดับขั้น  

โอกาส (Opportunities) 
O1: การเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคนึกถึง
ก่อนทุกครั้ง และมีความสัมพันธ์อย่าง

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) 
1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีให้
ทันต่อความเปลี่ยนแปลง พร้อมขยาย

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies) 
1. ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นแบ
รนด์ที่มีความทันสมัยและเข้ากับไลพ์
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ใกล้ชิดกับลูกค้าและผู้บริโภค  O6: 
แนวทางการท าธุรกิจในอนาคต ต้อง
อาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
พัฒนารูปแบบธุรกิจ  ควบคู่ไปกับ
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 
O9: การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ดิจิทัล  และน ามาใช้ในการท างาน 
ส่งผลให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
เป็นโอกาสในการหารูปแบบธุรกิจ
ใหม่ๆท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิม 
O4:  การเป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่
ดี  ได้รับการยอมรับทั้งจากภาครัฐ
และสาธารณชน ส่งผลดีต่อการ
แสวงหาความร่วมมือในอนาคต 
O8: แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของธุรกิจ   ตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) 
เป็นมาตรฐานสากลที่นานาชาติให้
ความส าคัญ 

การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาโมเดล
ธุรกิจและโซลูชั่นใหม่ๆที่เข้าถึงลูกค้า 
- จดัท าศูนย์ SCG Innovation Center 
เป็นช่องทางการท า Open Inovation 
- ลงทุน R&D ร่วมกับสถาบันภายนอก
ทั้งในและต่างประเทศ  
- จัดท า Omni Channel ผ่าน Digital  
- สร้าง Online Platform ใหม่ๆ 
2. สร้างความเป็นผู้น าภาคธุรกิจ ที่เป็น
ต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ตาม
เป้าหมาย SDGs ในระดับโลก 
- เน้นการท าเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE) 
ในรูปแบบของ Partnership Model 
- อุตสาหกรรมสีเขียว Green 
Manufacturing และGreen Products 
3. พัฒนาคนในองค์กรให้มีศักยภาพใน
การท างานที่มีความรวดเร็วต่อการ
เปลี่ยนแปลงและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า 
- พัฒนาความรู้ความสามารถ ผ่าน 
Digital / Leadership Program 
- โปรแกรม Reskiil/Upskill บุคลากร 
- โมเดลการเรียนรู้ 70 20 10 

สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 
- สร้างบุคลากรเป็น  Brand 
Ambassador ขององค์กร 
- ก าหนดกลยุทธ์ของ Enterprise 
Brand Strategy ทั้งองค์กร 
- สื่อสาร Brand Promise : Passion 
for Better เพ่ือเป็น DNA ร่วมกันใน
การก าหนดแนวทางการสื่อสารของ
องค์กร 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการท างาน
ร่วมกัน (Collaboration Platform)
ระหว่างแต่ละธุรกิจและหน่วยงาน
ส่วนกลางให้เกิดความรวดเร็วและตอบ
เป้าหมายร่วมขององค์กรในทิศทาง
เดียวกัน 
- ใช้ระบบ Performance 
Management System เพ่ือก าหนด 
KPI Alignment ในการท างาน Cross 
Functional ข้ามธุรกิจ/หน่วยงาน 
- สร้าง Platform ของ Internal 
Digital Collraboration ในการท างาน
โปรเจคร่วมกัน 

อุปสรรค (Threats) 
T5: ปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่มีอยู่
อย่างต่อเนื่อง อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยจากการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19  สงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯและจีน นโยบายการค้าของ
ประเทศคู่ค้าส าคัญ รวมถึงการใช้
มาตรการกีดกันการค้ามากขึ้น 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies) 
1. ปรับรูปแบบธุรกิจและวิธีการท างาน
ใหม่ๆ เพ่ือรองรับ New Normal ของ
ลูกค้าและสภาวะทางเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป  
- จัดท าระบบการท างานงานแบบ New 
normal เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างาน เช่น LAD, Hybrid Workplace 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies) 
1. การสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร 
(Engagement) บูรณาการชีวิตการ
ท างานและชีวิตส่วนตัว สร้างสมดุล ใน
ชีวิตบุคลากร  เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการท างาน  
- จัดท า Engagement Program 
ให้กับบุคลากร เพื่อสร้าง  Innovative 
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T2:  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ลูกค้า  จากการพัฒนาอย่างก้าว
กระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อ
สังคมออนไลน์   หรือในช่วงที่เกิดการ
ระบาดของโรคโควิด-19   
T3: ความผันผวนทางการเมืองโลก  
น าไปสู่ความไม่แน่นอนที่ส่งผลกระทบ
ต่อทิศทางของเศรษฐกิจ  
T6: ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่
รุนแรง  โดยเฉพาะการแข่งขันใน
ภูมิภาคอาเซียน ที่ต้องเผชิญกับการ
แข่งขันจากคู่แข่ง  ในการเข้ามาแย่ง
ชิงพ้ืนที่การตลาดอย่างเข้มข้น 
T9:  การไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่
เกิดข้ึนได้ทันท่วงที อาจน าไปสู่การ
สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน 
หรือความเสียหายทางธุรกิจได้ 

- พัฒนา IT Platform รองรับการ
ท างานให้รวดเร็ว เช่น MS Team 
- พัฒนาการสร้าง Innovation ผ่าน
กลุ่ม Start Up: Internal&External 
- สร้างระบบ Business Continuity 
Management (BCM) เพ่ือดูแลภาวะ
วิกฤตและท าให้ธุรกิจด าเนินต่อได้ 
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ปลูกฝังเรื่อง
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ดูแลสังคม
และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับธุรกิจให้กับ
บุคลากรในองค์กร 
- พัฒนาบุคลากรเป็น SD 
Ambassador, Young SD Manager – 
พัฒนาทักษะบุคลากรที่ดูแลงานชุมชน
สัมพันธ์ในแต่ละพ้ืนที่  
- จัดท าโครงการ CSR ที่สร้างความ
ยั่งยืนให้ประเทศ เช่น ภัยแล้ง หรือใน
ภาวะวิกฤต เช่น โควิด 

Workplace เช่น Health Center, 
โปรแกรม Fit for work fit for life  
- การสร้างความภาคภูมิใจให้กับ
บุคลากร SCG Pride เพ่ือเป็นตัวแทน
องค์กร และเกิด Engagement   
2. สื่อสารสร้างความเข้าใจผ่านช่องทาง
และสื่อต่างๆทั้งภายในและภายนอก
องค์กรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงทั้ง
องค์กร 
- จัดท าการสื่อสารจากผู้บริหาร
ระดับสูงถึงพนักงาน ผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น Leadership Forum ระดับ
จัดการ, CEO Live ทุกระดับ 
- พัฒนาช่องทางสื่อสารภายในองค์กร
ที่เข้าถึงบุคลากรในทุกระดับอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น Intranet, FB 
Workplace, Line, MS Team,  

 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) 

กลยุทธ์เชิงรุกเป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งผนวกกับโอกาสท่ีมีอยู่ ซึ่งกลยุทธ์ท่ีจะช่วย

สร้างให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ คือ การพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีใหทั้นต่อความเปลี่ยนแปลง พร้อมขยายการลงทุนด้านวิจัยและทรานสฟอร์ม

โมเดลการท าธุรกิจและโซลูชั่นใหม่ๆ(S2,S4,O6,O9)  เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและ

บริการท่ีมมีูลค่าเพ่ิมให้กับลูกค้า ผ่านดิจิตัลแพลตฟอร์มต่างๆ ขณะเดียวกันจากต าแหน่ง

ยุทธศาสตร์ขององค์กร ยังควรท่ีจะยกระดับการสร้างความเป็นผู้น าธุรกิจ ท่ีเป็นต้นแบบ

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลก (Sustainable Development: SD) (S3,S6, 

O4,O8) ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญของเอสซีจี นอกจากนี้ การส่งเสริมคนในองค์กร ให้มี
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ศักยภาพในการท างาน ท่ีมีความรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองลูกค้าได้ตรง

ตามต้องการ ถือเป็นหัวใจส าคัญในการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจขององค์กร นับเป็นจุด

แข็งส าคัญหน่ึงขององค์กร และเป็นการเสริมสร้างแบรนด์เอสซีจีให้เข้าไปอยู่ในใจลูกค้าได้

ในระยะยาว (S5,S9,O1) 

 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies) 

กลยุทธ์เชิงแก้ไขเป็นการน าโอกาสท่ีมีมาปิดจุดอ่อน หรือท าให้จุดอ่อนลดลง เป็นกลยุทธ์ท่ี

เน้นการแก้ไขจุดอ่อนด้วยโอกาสท่ีเข้ามา และจากโอกาสท่ีเอสซีจีมีภาพลักษณ์และแบรนด์

ท่ีดีกับทั้งกลุ่มภายในและภายนอกองค์กร  (O1,O4) จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมภาพลักษณ์

องค์กร ให้เป็นแบรนด์ที่มีความทันสมัยและเข้ากับไลพ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากขึ้น เพ่ือ

ช่วยลดช่องว่างระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าในองค์กร (W7) และสร้างค่านิยมร่วมกันท่ี

เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (W8,W10) นอกจากนี้ ต้องยกระดับระบบ

การท างานร่วมกัน (Collaboration Platform) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการท างานระหว่าง

แต่ละธุรกิจและหน่วยงานส่วนกลาง ให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วเพ่ิมขึ้น และตอบ

เป้าหมายร่วมขององค์กรไปในทิศทางเดียวกัน (O9,W4,W2) 

 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies) 

กลยุทธ์เชิงป้องกันเป็นการน าจุดแข็งมาป้องกันอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น เพื่อช่วยวางรากฐาน

พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว เนื่องจากธุรกิจต้องประสบกับภาวะ

เศรษฐกิจท่ีถดถอยและการแข่งขันรุนแรง (T5,T3,T6) จึงต้องมีการปรับรูปแบบธุรกิจและ

วิธีการท างานใหม่ๆ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อรองรับ New Normal ของลูกค้า 

รวมท้ังสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป (S4,S2) และยังต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ี

ปลูกฝงัแนวคิดการท างานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้กับบุคลากรในองค์กร 
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เพ่ือให้มีการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับธุรกิจ ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรได้

ในระยะยาว (S3,S6) 

 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies) 

กลยุทธ์เชิงรับ เป็นการเน้นตั้งรับจากภัยคุกคามและจุดอ่อนที่มีอยู่ โดยเริ่มจากการสร้าง

ความจงรักภักดีต่อองค์กร (Engagement) บูรณาการชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 

สร้างสมดุลในชีวิตบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน (W7,W8,T2)   และ

ต้องสื่อสารสร้างความเข้าใจผ่านช่องทางและสื่อต่างๆท้ังภายในและภายนอกองค์กรอย่าง

ต่อเนื่องและท่ัวถึงท้ังองค์กร เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าแนวนโยบายไปปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้อง (W2,W4,T9)    

 

3.3 มาตรการ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/เครื่องมือ/

กลไก) 

       จากการวิเคราะห์ข้อ3.1-3.2 นั้น สามารถวางมาตรการและแผนงานตามยุทธศาสตร์

ท้ัง 4 ยุทธศาสตร์ ในระยะ 5 ปี โดยมี 9 กลยุทธ์ 24 แผนงาน ดังนี้ 

นโยบายหลัก:  องค์กรธุรกิจชั้นน าด้านนวัตกรรมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(Sustainable Organization) 

กลยุทธ์หลัก:  สร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรม การด าเนินธุรกิจท่ีดูแล

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  และการท าแบรนด์ดิ้งท่ีโดดเด่นและ

สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นผู้น าทางธุรกิจของประเทศและภูมิภาคอาเซียน  

เป้าหมาย: สร้างการยอมรับความเป็นองค์กรธุรกิจชั้นน าด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน (Sustainable Organization)  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจขององค์กรด้วย

นวัตกรรม 

      กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง พร้อม 

                       ขยายการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาโมเดลธุรกิจและโซลูชั่นใหม่ๆ 

              แผนงานที่ 1  จัดท าศูนย์ SCG Innovation Center เป็นช่องทางการท า  

                                Open Inovation 

              แผนงานที่ 2  ลงทุน R&D ร่วมกับสถาบันภายนอกท้ังในและต่างประเทศ 

              แผนงานที่ 3  จัดท า Omni Channel ผ่าน Digital Platform 

              แผนงานที่ 4  สร้าง Retail Business ผ่าน Online Platform ใหม่ๆ 

      กลยุทธ์ที ่ 2  ปรับรูปแบบธุรกิจและวิธีการท างานใหม่ๆ เพื่อรองรับ New Normal 

                        ของลูกค้าและสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

              แผนงานที่ 1  จัดท าระบบการท างานแบบ New normal  เพ่ิมประสิทธิภาพ  

                                การท างาน เช่น LAD, Hybrid Workplace  

              แผนงานที่ 2  พัฒนา IT Platform รองรับการท างานแบบ New Normal ให ้

                                รวดเร็ว เช่น MS Team, Cloud System 

              แผนงานที่ 3  พัฒนาการสร้าง Innovation ผ่านกลุ่ม Start Up ท้ังภายใน 

                                และภายนอกองค์กร 

              แผนงานที่ 4  สร้างระบบ Business Continuity Management (BCM) เพ่ือ 

                                ดูแลภาวะวิกฤตและท าให้ธุรกิจด าเนินต่อได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างคุณภาพของบุคลากรและระบบงานให้เกิดประสิทธภิาพในการ

ท างานเพ่ิมมากขึ้น 

        กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาคนในองค์กรให้มีศักยภาพในการท างานท่ีมีความรวดเร็ว 

                         ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
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              แผนงานที่ 1  พัฒนาความรู้ความสามารถ ผ่าน Digital Learning /  

                                Leadership Program และโมเดลการเรียนรู้ 70 20 10 

              แผนงานที่ 2    จัดท าโปรแกรม Reskiil/Upskill บุคลากร 

        กลยุทธ์ที่ 2  สร้างระบบการท างานร่วมกัน (Collaboration Platform) ระหว่าง 

                        ธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  และตอบเป้าหมายร่วมขององค์กร 

                 แผนงานที่ 1  ใช้ระบบ Performance Management System เพ่ือก าหนด       

                               KPI Alignment ในการท างาน ข้ามธุรกิจ/หน่วยงาน 

               แผนงานที่ 2  สร้าง Platform ของ Internal Digital Collraboration ใน 

                                 การท างานโปรเจคร่วมกัน 

        กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร (Engagement) บูรณาการชีวิตการ 

                        ท างานและส่วนตัว เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน 

               แผนงานที่ 1   จัดท า Engagement Program ให้กับบุคลากร เพื่อสร้าง   

                                  Innovative Workplace เช่น Health Center  

               แผนงานที่ 2   สร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคลากร (SCG Pride) เพ่ือเป็น 

                                  ตัวแทนองค์กร และเกิด Employee Engagement   

ยุทธศาสตร์ที่ 3   สร้างความเป็นผู้น าด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจตาม

เป้าหมาย SDGs 

       กลยุทธ์ที่ 1  สร้างธุรกิจต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันดับ 1 ของโลก ใน 

                        สาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง จากการประเมิน DJSI 

            แผนงานที ่1  ก าหนดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการท าเศรษฐกิจ 

                               หมุนเวียน (Circular Economy) 

             แผนงานที่ 2  พัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว Green Manufacturing และสินค้า 

                               เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Products 
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         กลยุทธ์ที่ 2  บุคลากรมีค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ท่ีปลูกฝังด้านการพัฒนา  

                         อย่างยั่งยืน ท่ีด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 

            แผนงานที่ 1  พัฒนาบุคลากรเป็น SD Ambassador, Young SD Manager  

             แผนงานที่ 2  พัฒนาทักษะบุคลากรท่ีดูแลงานชุมชนสัมพันธ์ในแต่ละพื้นท่ี  

            แผนงานที่ 3  จัดท าโครงการ CSR ท่ีสร้างความยั่งยืนให้ประเทศ เช่น การ 

                              บริหารจัดการน้ าชุมชน หรือ CSR ในภาวะวิกฤต เช่น โควิด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของกลุม่เป้าหมาย 

        กลยุทธ์ที่ 1  สร้างแบรนด์เอสซีจีใหม้ีความทันสมัยและเข้ากับไลพ์สไตล์ของ 

                               คนรุ่นใหม่ ท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

                แผนงานที่ 1  พัฒนาพนักงานให้เป็น Online Brand Ambassador ของ 

                                  องค์กร 

                แผนงานที่ 2  ก าหนดกลยุทธ์ของ Enterprise Brand Strategy ท้ังองค์กร 

                แผนงานที่ 3  สื่อสาร Brand Promise : Passion for Better เพ่ือเป็น  

                                  DNA ร่วมกัน ในการก าหนดแนวทางการสื่อสารขององค์กร 

        กลยุทธ์ที่ 2  สร้างการรับรู้และความเข้าใจ  ผ่านการสื่อสารในช่องทางและสื่อ 

                         ต่างๆท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

                  แผนงานที่ 1  จัดท าการสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงาน  ผ่าน 

                                    ช่องทางต่างๆ เช่น Leadership Forum ระดับจัดการ,  

                                     CEO Live ทุกระดับ 

                  แผนงานที่ 2  พัฒนาช่องทางสื่อสารภายในองค์กรท่ีเข้าถึงบุคลากรในทุก 

                                    ระดับอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Intranet, FB Workplace,      

                                    Line, MS Team, 

 

 



71 
 

ตารางที่ 10: ตัวอย่างแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นผู้น าด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจตามเป้าหมาย SDGs 
 

กลยุทธ์ที่ 1  สร้างธุรกิจต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันดับ 1 ของโลก ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง 
จากการประเมิน DJSI 

แผนงานที่ 1 ก าหนดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการท าเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
(ตัวช้ีวัด) 

เป้าหมาย 
 

เป้าหมายตัวชี้วัด ผู้รับ 
ผิดชอบ 63 64 65 66 67 

1.ก าหนดแนวปฏิบัติ SCG 
Circular  Way ตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน 
ส าหรับใช้ในทุกธุรกิจของ
เอสซีจี 

ทุกธุรกิจมีแนวทาง
ในการท าเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และ
ช่วยขับเคลื่อนไป
ในทิศทางเดียวกัน  

ทุกบริษัทในเอสซีจีมี
ความเข้าใจและน า
หลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนไปปฏิบัติ
ในธุรกิจภายใน 5 ปี 

60
% 

70
% 

80
% 

90
% 

100
% 

คณะกรรม 
การด้านการ
พัฒนาอย่าง
ยั่งยืนเอสซีจี 

2.จัดตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เพ่ือสร้างความ
ตระหนัก สร้างความ
ร่วมมือ ก าหนดข้อบังคับ  
สร้างนวัตกรรม  สร้าง
ระบบบริหารจัดการ  

การก ากับดูแล 
และความส าเร็จใน
การท าเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในทุก
ธุรกิจผ่านโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ 

มีการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
เศรษฐกิจหมุนเวียน 
ไม่น้อยกว่า 10 
โครงการ/กิจกรรม
ต่อปีในทุกธุรกิจ  

10 
โครง 
การ 

10
โครง 
การ 

10
โครง 
การ 

10
โครง 
การ 

10
โครง 
การ 

คณะกรรม 
การด้าน
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

3.การพัฒนาสินค้าและ
บริการแบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เพ่ือลดการใช้
วัตถุดิบ และน าวัสดุเหลือ
ทิ้งกลับมารีไซเคิล ได้มาก
ครั้งข้ึน 

พัฒนารายการ
สินค้าและบริการ 
รูปแบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ในแต่
ละธุรกิจเพ่ิมมาก
ขึ้น  

รายการสินค้าและ
บริการ ในรูปแบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน 
อย่างน้อย 5รายการ 
ต่อธุรกิจต่อปี (15 
รายการต่อปี) 

15 
ราย 
การ 

 

15
ราย 
การ 

 

15
ราย 
การ 

 

15
ราย 
การ 

 

15
ราย 
การ 

 

คณะจัดการ
ธุรกิจหลักท้ัง 
3 ธุรกิจ 

4.โครงการรวบรวมและ
จัดการของเสีย อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือน าขยะกลับเข้าสู่

ลดปริมาณขยะ
ภายในองค์กรและ
สามารถน าขยะ
กลับสู่กระบวนการ

ปริมาณขยะภายใน
องค์กรลดลง 50% 
ภายใน 5 ปี 
 

10
% 
 
 

20
% 
 
 

30
% 
 
 

40
% 
 
 

50
% 
 
 

คณะท างาน 
SCG Waste 
Mgmt  
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กระบวนการ 
รีไซเคิลให้มากท่ีสุด 

รีไซเคิลให้เพ่ิมมาก
ขึ้น 

ปริมาณขยะเข้าสู่
กระบวนการ 
รีไซเคิลอย่างน้อย
50,000 ตันต่อปี 

5
หมื่น
ตัน 

5 
หมื่น
ตัน 

5
หมื่น
ตัน 

5
หมื่น
ตัน 

5
หมื่น
ตัน 

คณะจัดการ
ธุรกิจหลักท้ัง 
3 ธุรกิจ 

5. การปรับเปลี่ยนสร้าง
ธุรกิจใหม่ตามแนวคิดท า
สินค้าให้เป็นบริการ  
(Product as a Service)
โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล
พัฒนาโซลูชัน ช่วยให้ใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

พัฒนาธุรกิจใหม่ที่ 
ท าสินค้าให้เป็น
บริการในทุกธุรกิจ  
 

ปรับธุรกิจใหมท่ี่ท า
สินค้าให้เป็นบริการ
จ านวนมากกว่า  2 
แพลตฟอร์มต่อปี 

2 
ธุร 
กิจ 

2 
ธุร 
กิจ 

2 
ธุร 
กิจ 

2 
ธุร 
กิจ 

2 
ธุร 
กิจ 

คณะจัดการ
ธุรกิจหลักท้ัง 
3 ธุรกิจ 

6.จัดงาน Thailand SD 
Symposium เพ่ือสร้าง
ความร่วมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจ ร่วมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจหมุนเวียนไปสู่ทุก
ภาคส่วน 

พัฒนาโครงการ
ความร่วมมือ ใน
ด้านเศรษฐกิจหมุน 
เวียน ของภาค
ธุรกิจ ภาครฐั และ
ภาคสังคม ใน
รูปแบบของ 
Partnership  
 

โครงการความ
ร่วมมือ ในด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน 
ของทุกภาคส่วน 
อย่างน้อย 10 
โครงการต่อปี 
 

10 
โครง 
การ 

10
โครง 
การ 

10
โครง 
การ 

10
โครง 
การ 

10
โครง 
การ 

คณะกรรม 
การด้าน
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
และคณะ 
กรรมการ 
ดูแลแบรนด์
เอสซีจี 
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บทที่ 4 

ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 
 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช ้

       การขับเคล่ือนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ ในสถานการณ์ของการเกิดการ

เปลี่ยนแปลงบริบทและสภาวะแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกต่างๆมากมาย ซึ่งท าให้

องค์กรต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่ จากรูปแบบธุรกิจดั้งเดิมที่มุ่งเน้นการผลิตและจ าหน่าย

สินค้า สู่รูปแบบขององค์กรท่ีมุ่งสู่การคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าบริการ และโซลูชั่น

ใหม่ๆท่ีมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ผ่านเทคโนโลยีแพลตฟอร์มต่างๆ ควบคู่ไป

กับการดูแลสังคม คุณภาพชีวิตของชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความเติบโตอย่าง

ยั่งยืนไดใ้นระยะยาว  ภายใต้สถานการณ์ใหม่ท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงท่ี

ผ่านมา เช่น ในภาวะท่ีเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนิน

ธุรกิจอย่างรุนแรง และต้องเกิดการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรให้ทันท่วงที เพ่ือสร้าง

การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนในรูปแบบใหม่ๆมากขึ้น  ดังนั้น การขับเคลื่อนและการน า

ยุทธศาสตร์ไปใชเ้พ่ือสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการบริหาร

จัดการองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของผู้บริหาร ท่ีจะท าให้เกิดการทรานฟอร์ม

องค์กรไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

1)  การมีมมุมองที่กว้างไกลและรอบด้านของผู้บริหาร 

     การขับเคล่ือนองค์กรขนาดใหญ่แบบเอสซีจี ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้ ความ

เช่ียวชาญ และประสบการณ์ในประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจอย่าง

กว้างขวางและรอบด้าน โดยจ าเป็นต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์หาเหตุและผลใน

ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ สามารถค านึงถึงปัจจัยและบริบทเกี่ยวข้องบนพื้นฐานของ

องค์ความรู้และข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลใน
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ภาพรวมท่ีถูกต้องแม่นย าและรอบด้าน ก่อนจะด าเนินการตัดสินใจและมอบหมายให้

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติต่อไป เช่น การบริหารและขับเคล่ือนองค์กรโดยให้

ความส าคัญกับการก าหนด “วิสัยทัศน์” (Vision) ท่ีชัดเจน การสร้าง “ค่านิยมร่วม 

(Shared Values)” และการก าหนดแนวปฏิบัติต่างๆ เพ่ือเป็น “จุดเชื่อมโยง (Bonding)” 

ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ท้ังนี้ เนื่องจากองค์กรมีโครงสร้างขนาดใหญ่มาก 

ประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจและบริษัทย่อยต่างๆเป็นจ านวนมาก ซึ่งด าเนินธุรกิจหลากหลาย

ประเภท ตลอดจนมีบุคลากรจ านวนมากท้ังในประเทศและภูมิภาคอาเซียน การมีวิสัยทัศน์ 

ค่านิยมร่วมท่ีเข้มแข็ง ตลอดจนแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ อุดมการณ์เอสซีจี 

หลักจรรยาบรรณเอสซีจี ค ามั่นสัญญาของแบรนด์ หรือแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน จะช่วยให้องค์กรขับเคล่ือนไปได้ในแนวทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ   

2)  การรู้จักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 

     การบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ของประเทศ ส่งผลให้ต้องเผชิญกับสถานการณ์

และความเปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีพลวัตรสูง อันเป็นผลจากทั้งปัจจัย

ภายในและภายนอก ท้ังจากสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมภายในประเทศ 

ภายในภูมิภาคอาเซียน ภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนทิศทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น ผู้บริหาร

หน่วยงานในทุกระดับ จึงมีความจ าเป็นต้องบริหารการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ภายใต้

แนวคิดท่ีว่า “ผู้น าจ าเป็นต้องมีความพร้อมในการเรียนรู้ตลอดเวลา เพ่ือปรับตัวให้เร็วขึ้น

กวา่คนอื่น” โดยจ าเป็นต้องมีความยืดหยุ่นสูง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง มีแผนการ

ด าเนินงานหลายระดับ ตลอดจนต้องรู้จักติดตามข่าวสาร สังเกต และเสาะแสวงหาความรู้

เพ่ิมเติมอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังควรให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง

โดยอาศัย “นักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)” โดยมุ่งแสวงหา “ผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง (Change Leader)” ซึ่งหมายถึง บุคลากรในระดับกลาง/สูงท่ีอยู่ใน

หน่วยงานท่ีไปปฏิบัติงาน เพ่ือให้การสนับสนุนและใช้เป็นต้นแบบในการสร้างและบริหาร

ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง 
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3) การวางแผน Roadmap เพ่ือการรับมือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี 

    การวางแผนเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ต้องมุ่งเน้นไปที่การ 

สร้างสรรคน์วัตกรรมเพ่ือเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการ เพ่ิมศักยภาพในการวิจัยและ

พัฒนา เพ่ือสร้างคุณค่าท้ังด้านสินค้าและบริการ กระบวนการท างาน รวมท้ังรูปแบบธุรกิจ

ใหม่ๆ อย่างสม่าเสมอ โดยจ านวนนักวิจัยและงบลงทุนด้านนี้ควรมีการวางแผนให้เพ่ิมขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้รักษาความเป็นผู้น าและเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป นอกจากนี้ 

ต้องก าหนดนโยบายท่ีชัดเจนให้ทุกธุรกิจพัฒนาสินค้าและบริการท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เพ่ือ

หลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา จะท าให้มีสินค้าและบริการใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

รวมท้ังคิดค้นนวัตกรรม แต่สิ่งส าคัญท่ีขาดไม่ได้คือ การมองถึงความต้องการท่ีจะเกิดขึ้นใน

อนาคต ตอบสนองรูปแบบชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป พัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคมให้

เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน และรองรับกฎเกณฑ์ทางการค้าต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้นด้วยการลงทุน

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี อาทิ ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ และการจัดท า Technology Roadmap เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับ

การเติบโตในระยะยาวไปพร้อมๆกัน  

4)  การให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน (Human Development) 

     ปัจจัยส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการขับเคลื่อนองค์กร นั่นคือ การให้ความส าคัญกับ

การพัฒนาคน โดยเชื่อว่า “พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าท่ีสุด” ดังนั้น องค์กรจึงควร

มุ่งเน้นการดูแลและพัฒนาบุคลากรให้ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้น าทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียน โดยเน้นแนวคิดการขับเคลื่อน

องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ผ่านกระบวนการการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องท้ังระบบ (Continuous Development) ขณะเดียวกัน ต้องมองถึง

การบริหารบุคลากรท่ีมีความแตกต่างระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ ไม่ให้เกิดช่องว่าง

ระหว่างรุ่น (Intergenerational Gap) โดยผนวกการท างานท่ีอาศัยประสบการณ์ท่ีเกิด

จากการสะสมมาเป็นเวลายาวนานของคนรุ่นเก่าร่วมกับแนวคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่
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เข้าด้วยกัน โดยอาศัยบุคลากรท่ีเป็นคนรุ่นกลาง เป็นสื่อกลางในการอุดช่องว่างระหว่างรุ่น

ของบุคลากร  องค์กรจึงต้องหาวิธีการ รูปแบบท่ีจะท างานท่ีเข้ากันให้ได้ นอกจากนี้ สิ่ง

ส าคัญคือต้องมั่นใจได้ว่าเมื่อคนรุ่นก่อนเกษียณออกไป องค์กรจะอยู่ต่อได้ การพัฒนา 

บุคลากรรุ่นใหม่ ต้องถือเป็นหัวใจส าคัญ ท่ีหยุดไม่ได้ ด้วยการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้มี

ความสามารถในการรับไม้ต่อจากบุคลากรรุ่นก่อนใหไ้ด ้

5)  การด าเนินธุรกิจแบบรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responbility)  

     การเป็นองค์กรชั้นน าในระดับประเทศ การด าเนินธุรกิจต้องค านึงถึงความรับผิดชอบ 

โปร่งใส และเป็นธรรม โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ ซึ่งได้ยึดถือปฏิบตัิสืบเนื่องกันมาภายใต้ 

“อุดมการณ์เอสซีจี” และถือว่าเป็นหนึ่งในดีเอ็นเอส าคัญของบุคลากรเอสซีจี ควบคู่ไปกับ

จรรยาบรรณบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน ดังนั้น การด าเนินธุรกิจ

ขององค์กรจึงต้องพิจารณาถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ “ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย” ซึ่งประกอบไปด้วยหลายภาคส่วนแตกต่างกันไป โดยค านึงถึงผลกระทบไม่ว่าจะเป็น

ผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ หรือผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง และความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได ้ สิ่งท่ีผู้บริหารต้องยอมรับและใส่ใจควบคู่กับการด าเนินธุรกิจ คือ การเป็นธุรกิจท่ีให้

ส าคัญอย่างมากในเรื่องของผู้ถือผลประโยชน์ร่วม รวมท้ังเรื่องของสิ่งแวดล้อม เร่ืองของ

สังคมและชุมชนรอบๆโรงงาน โดยเฉพาะเร่ืองของความปลอดภัยท่ีเป็นเรื่องท่ีส าคัญที่สุด 

ตามแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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