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ค าน า 
 

      การจัดท ารายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดูงานในประเทศ ของการฝึกอบรม หลักสูตร 

“ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง(บธส.) รุ่นที่ 3” ที่ Huawei บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชั้นน าของโลก ส านักงานประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร    

ซึ่งมีศูนย์นวัตกรรมโซลูชั่นและการเรียนรู้ (CSIC) ภายในส านักงานใหญ่ และได้ด าเนินธุรกิจในประเทศ

ไทยมานานถึง 19 ปี และHuawei ตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นที่ตั้งเปิดส านักงานใหญ่ประจ าภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเหตุผลหลายประการ คือ ประเทศไทยเป็นตลาดที่ส าคัญของ Huawei,    

มีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล, ท าเลที่ตั้งยุทธศาสตร์ของไทยอันเป็นเสมือนประตูสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน

ความชื่นชอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของผู้บริโภคชาวไทย อีกทั้งการสนับสนุนอย่างเต็มที่    

จากหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งส านักงานใหญ่   

ข้ามประเทศในประเทศไทย (International Headquarters: IHQ)  ของส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังนั้น ผู้บริหารยุคใหม่จึงมีความจ าเป็นที่พัฒนาศักยภาพเรียนรู้เทคโนโลยี

ใหม่ๆ เพ่ิมความรอบรู้ให้ทันสมัย และสามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้กับการบริหารส่วนราชการ เพ่ือให้

ทันต่อสถานการณ์ของภูมิภาคและของโลกท่ีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

      การจัดท ารายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดูงานในประเทศ ของการฝึกอบรม หลักสูตร 

“ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง (บธส.) รุ่นที่ 3” ที ่Huawei บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชั้นน าของโลก ส านักงานประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร    

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ประการแรก เพ่ือพัฒนาผู้บริหารงานยุติธรรมให้มีความพร้อมในการเข้าสู่

ต าแหน่งประเภทบริหารในระดับสูงขึ้น ประการที่สองเพ่ือพัฒนาผู้บริหารงานยุติธรรมให้เป็นผู้น าที่มี

วิสัยทัศน์ มีสมรรถนะ และมีขีดความสามารถสูง พร้อมที่จะเป็นกลไกลของรัฐในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประการที่สามเพ่ือพัฒนาผู้บริหารงาน

ยุติธรรมให้เป็นนักบริหารที่มีความสามารถและมีภาพลักษณ์ระดับสากล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

      บริษัท Huawei เป็นบริษัทที่ดีที่สุดของจีน ที่ก่อตั้งในปี 1988 โดยอดีตนายทหารแห่งกองทัพ

ปลดแอกประชาชนจีน ด้วยเงินทุนตั้ง ต้นเพียง 4,000 ดอลลาร์ จากบริษัทน าเข้าเล็กๆ เติบโกลายเป็น

ยักษ์ใหญ่ รายได้ของ Huawei เพ่ิมขึ้น 43% ในปีที่แล้วไปอยู่ที่กว่า 18,000 ล้านดอลลาร์ ก าลังจะแย่ง

ต าแหน่งผู้ผลิต hardware ด้านโทรคมนาคมที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก และมีเปูาหมายที่จะสร้างชื่อเสียง

ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในด้านเทคโนโลยี ด้วยการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ

บริหารงานในหน่วยงานเป็นที่เชื่อถือ ได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 

      ส าหรับในแวดวงราชการสามารถน าแนวคิดภาพลักษณ์องค์กรมาช่วยในการบริหารงาน       

เพ่ือพัฒนาองค์ ให้เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลตามความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อองค์กร สถาบัน บุคคล หรือการ

ด าเนินงาน ภาพที่ เกิดขึ้นในจิตใจนี้อาจจะเป็นผลมาจาก การได้รับประสบการณ์โดยตรงหรือ

ประสบการณ์ทางอ้อมที่บุคคลนั้นรับรู้มา“ภาพลักษณ์องค์กร” (Corporate Image) หมายถึง ภาพรวม

ทั้งหมดขององค์กร  ที่บุคคลรับรู้จากประสบการณ์ หรือมีความรู้ความประทับใจ ตลอดจนความรู้สึกที่มี

ต่อหน่วยงานหรือสถาบันโดยการกระท าหรือพฤติกรรมองค์กร การบริหาร ผลิตภัณฑ์การบริหาร และ 

ดังนั้น การสร้างภาพลักษณ์ โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากการศึกษา  ดูงานที่บริษัท Huawei  

มาปรับใช้การบริหารงานยุติธรรมก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และการน ามาก าหนดภาพลักษณ์        

ขององค์กรต่อไป ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งภาพลักษณ์องค์กรมีความส าคัญ สามารถท าให้สถาบัน หน่วยงาน    

มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือศรัทธาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและจะท าให้องค์กรหน่วยงานสถาบันนั้นๆ มี

ความเจริญก้าวหน้าได้การสร้างภาพลักษณ์องค์กร Gregory และ Wiechmann ได้กล่าวไว้ดังนี้ 
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          1. รับรู้ความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย หรือน ามาก าหนดเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรหน่วยงาน 

          2. ต้องก าหนดทิศทางให้ชัดเจนถึงเปูาหมายในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ผู้บริหารจึงเป็นผู้ที่มี

บทบาทส าคัญท่ีสุดในการก าหนดแนวทาง 

          3. รู้จักตนเองว่าองค์กรหรือหน่วยงานมีภาพลักษณ์เป็นอย่างไรและภาพลักษณ์ที่ต้องการให้

เกิดข้ึนคืออะไร 

          4. จุดเน้นต้องรู้ว่าหน่วยงานก าลังท าอะไรอยู่คือการเข้าใจงาน บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน 

          5. การสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์งานโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้ตอบสนองต่อ

กลุ่มเปูาหมายให้มากที่สุด 

          6. ความคงเส้นคงวา ความส่ าเสมอในการสร้างภาพลักษณ์ 

          7. การประชาสัมพันธ์ในสิ่ งที่ได้กระท าจริงหรือการปรับความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวลือให้ถึง

กลุ่มเปูาหมายอย่างส่ าเสมอ  

กลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ 

          1. สร้างให้ประชาชนยอมรับและเห็นด้วย อันเป็นผลที่จะท าให้สถาบันเป็นที่เชื่อถือ 

          2. ปรับปรุงองค์กรในเรื่องการจัดการทั้งหมด 

          3. การวางเปูาหมายการตลาดล่วงหน้า เพ่ือสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ 

          4. การเข้าไปมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อม 

          5. การสร้างสถาบันให้มีต าแหน่งที่ดีขึ้น 

          6. ดึงดูดใจลูกค้าที่มีคุณภาพในขณะเดียวกับท่ีให้ความร่วมมือกับชุมชน 

      จากการศึกษาแนวคิดของ Gregory และ Wiechmann ดังกล่าว สถาบันพัฒนาผู้บริหาร

การศึกษาจึงน าแนวความคิดกลยุทธ์และวิธีการสร้างภาพลักษณ์มาปรับประยุกต์เพ่ือใช้ในการพัฒนา

สถาบันให้เป็นที่ เชื่อถือ ศรัทธา ยอมรับ และ สร้างความรู้สึกที่ดีแก่ผู้บริหารการศึกษาของกระทรวง 

ศึกษาธิการ เพ่ือให้ได้รับการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาอันเป็นข้อมูลในการวางแผนการก าหนดทิศทาง

ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นต่อไป 

      กรณีดังกล่าว นโยบาย "ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม” กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย” เราต้องการ

ปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย           

ใน 3 มิติส าคัญ คือ 
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         1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ”์ ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”  

         2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 

ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  

        3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

“ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส าคัญ คือ 

         1.เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ 

ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็น

เกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  

         2.เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา 

ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 

         3.เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value 

Services  

         4.เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

      ดังนั้น จึงเห็นควรที่กระทรวงยุติธรรมจะได้น ามาใช้เป็นแนวทาง ในการสร้างภาพลักษณ์ ของ

กระทรวงยุติธรรมในการเป็นผู้น าทีน่ าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการยุติธรรม พร้อมเปิดตัวระบบน าร่อง

ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรมต้นแบบ (Data Exchange Center : DXC) อย่างเต็ม

รูปแบบเพ่ือเปลี่ยนโฉมระบบกระบวนการยุติธรรมยุคใหม่ด้วยการบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงาน

ในกระบวนการยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่นว่า DXC ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลาในการติดตาม และ

ค้นหาข้อมูล รวมทั้งเพ่ิมความสะดวกให้กับประชาชน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารงานยุติธรรม สามารถ

ประยุกต์ใช้ในองค์กรกระทรวงยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิ์ผลต่อภาครัฐ 
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บทที ่1 

บทน า 
 

1. หลักการและเหตุผลส าคัญ 
      ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีความ

เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรรม Huawei บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นน า

ของโลก ส านักงานประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ได้ด าเนิน

ธุรกิจในประเทศไทยมานานถึง 19 ปี Huawei ตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นที่ตั้งเปิดส านักงานใหญ่

ประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเหตุผลหลายประการ คือ ประเทศไทยเป็นตลาดที่ส าคัญ

ของ Huawei, มีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล, ยุทธศาสตร์ของไทยอันเป็นเสมือนประตูสู่ประเทศ

เพ่ือนบ้าน, ความชื่นชอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของผู้บริโภคชาวไทย อีกทั้งการสนับสนุน

อย่างเต็มที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

       ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมมีความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ความเจริญก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านสมรรถนะ ให้มีวิสัยทัศน์ รอบรู้ ทันสมัย และ

สามารถน าไปพัฒนาองค์กรในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์     

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องรองรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการบริหารจัดการ

ภาครัฐแนวใหม่ และกรอบมาตรฐานในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของส านักงาน ก.พ. 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาผู้บริหารงานยุติธรรมให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่งประเภทบริหาร        

ในระดับสูงขึ้น 

2. เ พ่ือพัฒนาผู้บริหารงานยุติธรรมให้ เป็นผู้น าที่มี วิสัยทัศน์  มีสมรรถนะ และมีขีด

ความสามารถสูง พร้อมที่จะเป็นกลไกลของรัฐในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร      

ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. เพ่ือพัฒนาผู้บริหารงานยุติธรรมให้เป็นนักบริหารที่มีความสามารถและมีภาพลักษณ์ระดับ

สากล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. กระทรวงยุติธรรมมีผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูงที่เป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะสูง 

และเป็นกลไกลของรัฐในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

2. ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูงของกระทวงยุติธรรมสามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน

การบริหารได ้และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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บทท่ี 2 

เกี่ยวกับองค์กร 
 

1. ประวัติองค์กร :บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยี(ประเทศไทย) จ ากัด 

 
 บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยี จ ากัด (Huawei Technologies) เป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่าย

และอุปกรณ์โทรคมนาคมสัญชาติจีน มีส านักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนปัจจุบันเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายและโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของจีน และเป็นผู้ผลิต
อุปกรณ์และติดตั้งงานโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อันดับหนึ่งของโลก ในปี 
ค.ศ. 2012 เป็นองค์กรชั้นน าระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) การผลิต การ
จัดจ าหน่ายและการตลาดอุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม 

 หัวเว่ย(Huawei)มาจากค าว่า “huaหมายถึง คนจีน” และ “weiหมายถึง เพ่ือ”ก่อตั้งขึ้นในปี 

ค.ศ. 1987 โดยเหริน เจิ้งเฟยอดีตเจ้าหน้าที่กองทัพจีนเป็นผู้ก่อตั้ง เพ่ือให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ชั้นแนวหน้าของโลก “เพ่ือเติมความสมบูรณ์ของชีวิตด้วยการสื่อสาร 

การวางตัวในฐานองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้น าในสังคมข่าวสาร และผู้ร่วมสร้างประโยชน์แก่

อุตสาหกรรม โดยขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางและเปิดกว้างส าหรับการ

สร้างพันธมิตร ส่งผลให้บริษัทสร้างสรรค์โซลูชั่นที่ครบวงจร ซึ่งถือเป็นการส่งมอบความได้เปรียบในการ

แข่งขัน รวมทั้งยังใช้กลยุทธ์หนึ่งที่มักใช้ล้มคู่ต่อสู้คือ “ท าได้เหมือนๆกันในราคาที่ถูกกว่าเกินครึ่ง” ใน

ปัจจุบันบริษัทมีธุรกิจหลักแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ 1) กลุ่มเครือข่ายโทรคมนาคม 2) กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์และบริการส าหรับภาคธุรกิจและองค์กร และ 3) กลุ่มอุปกรณ์สื่อสารส าหรับผู้บริโภคโดยมี

พนักงานรวมทั้งหมดกว่า 110,000 คนทั่วโลก 

  ในปี 2005 หัวเหว่ย เทคโนโลยี มีการยื่นขอจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาถึง 2,300 

รายการ และทุ่มเทงบประมาณในการค้นคว้าและวิจัยรวมทั้งยังได้ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

“R&D” ของตนเองเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากที่สุดกว่า 20 แห่งทั่วโลก

มีพนักงานมากกว่า 24,000 คน และขยายกิจการทางด้านโทรคมนาคมอย่างรวดเร็ว   
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 ในปี 2010 หัวเว่ยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 500 บริษัทใหญ่ของนิตยสารฟอร์จูน ด้วย

ยอดขาย 21.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และก าไรสุทธิ 2.67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันบริษัทยัง

เป็นบริษัทจ ากัด ที่ไม่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป แต่กระจายหุ้นให้เฉพาะกับพนักงานบริษัท 

 ที่ตั้งของบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย)จ ากัด ตั้งอยู่เลขที่ 3105-7 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์

ออลซีซั่น ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร10330 โทรศัพท์: 0-2695-4300 Email: 

thailand@huawei.com 
 

วิสัยทัศน์ 

 “Open ROADS to a Better Connected World" 

พันธกิจ 

 เปูาหมายที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้ขับเคลื่อนและผลักดันโลกอัจฉริยะที่ให้ความส าคัญกับลูกค้าเป็น

หลัก มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที และให้บริการเทคโนโลยีระบบคลาวด์ที่คิดค้นใหม่ 

กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์หลักของกลุ่มธุรกิจหัวเว่ยเอ็นเตอร์ไพรส์ เน้นรองรับการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจ องค์กร
ทั้งในส่วนของการให้บริการทั้งโครงสร้างระบบและตัวผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น และส่วนที่เจาะลึกเฉพาะ
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและต้องการขยายโครงสร้างธุรกิจ โดยทั้ง 2 ส่วนนี้จะท างานควบคู่กัน
เพ่ือให้สามารถให้บริการครอบคลุมลูกค้าได้กว้างขึ้น พร้อมผนึกก าลังกับคู่ค้าและพันธมิตร เพ่ือสร้าง
ความแข็งแกร่งในช่องทางการจัดจ าหน่าย ดังนี้   
 1. มุ่งเน้นที่จะบริการสินค้าและบริการผ่านกระบวนการทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อ
สารสนเทศ (ICT) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ( infrast5ructrre) และการบริการเชิงโซลูชั่น เช่น 
Enterprise Networking, Enterprise Wireless, Cloud Computing, Data Center, Unified 
Communications and Collabroation(UC&C) และ Network Energy  
 2. มุ่งเน้นงานบริการให้ค าปรึกษากลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร ตลอดจน
หน่วยงานรัฐบาลรัฐวิสาหกิจ คมนาคม พลังงาน การศึกษา อย่างเต็มรูปแบบ 

นอกจากนี้หัวเว่ย คอนซูเมอร์บิสเนส กรุ๊ป มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่นอย่างมาก ในปี 2558 
โดยมีการเติบโตถึง 72% จากปีก่อน และอัตราการรับรู้ต่อแบรนด์หัวเว่ยทั่วโลกในปี 2558 พัฒนาขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญ สามารถบ่งชี้ถึงการเติบโตของบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยเพ่ิมขึ้นจาก 65% ในปี 2557 
เป็น 76% ในปี 2558 ซึ่งเข้าถึงเกือบ 60% ของบางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง
พม่าที่มีอัตราการรับรู้ที่ 100% และไทยกับศรีลังกา ที่มีอัตราการรับรู้อยู่ที่ 60% เปูาหมายของหัวเว่ย

mailto:thailand@huawei.com
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ไม่ใช่แค่เพียงเบอร์ 3 แต่ต้องชนะ Samsun และ Apple เพ่ือครองโลกของสมาร์ทโฟนให้ได้ด้วย         
2 Key Success ส าคัญคือInnovation  และ  Culture 

มร. โทมัส หลิว ประธานบริหาร กลุ่มคอนซูมเมอร์บิสสิเนส กรุ๊ป หัวเว่ย เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ได้ให้สัมภาษณ์กับ Marketeer  โดยสรุปปัจจัยส าคัญของความส าเร็จ ประกอบด้วย 2เรื่องหลักคือ 

1. Innovation Model คือการรวบรวมความรอบรู้จากทั่วทุกมุมโลกก่อให้เกิดโมเดลการ
ด าเนินงานที่ได้ประสิทธิภาพที่สุด 

“การพัฒนาอย่างรวดเร็วของแบรนด์หัวเว่ยตั้งอยู่บนโมเดลทางธุรกิจที่มีเอกลักษณ์ขององค์กร 
ชื่อว่า“Global Innovation Hive”ซึ่งเป็นโมเดลส าหรับการด าเนินงานของทีมงานทั่วโลกที่ให้
ความส าคัญกับการใช้ปัญญาจากความร่วมมือ (Collective Intelligence) ในการน าไปสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ การสร้างความแตกต่าง และการสร้างความสอดคล้องเพ่ือความส าเร็จอย่างยั่งยืน
ของธุรกิจ”ซึ่งประกอบด้วย 1) Employee stock ownership plan (ESOP): 98.6% ของหุ้นนั้นถูกถือ
ครองโดยพนักงาน 2) Rotating CEOs: ผู้บริหาร 3 ท่าน จะผลัดกันท าหน้าที่หมุนเวียนกับด ารงต าแหน่ง 
CEO กันคนละ 6 เดือน เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดระบบผู้น าเผด็จการ หรือการควบรวมการตัดสินใจโดย
ผู้บริหารระดับสูงและ 3) มีศูนย์การวิจัยและพัฒนา (R&D) 16 แห่งทั่วโลกสร้างขึ้นเพ่ือรวบรวมผู้ที่มี
ความสามารถระดับโลกเพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรมของบริษัท โดยตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา หัวเว่ย
ได้ลงทุนด้านการ R&Dไปทั้งสิ้น 37 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2014หัวเว่ยยังเป็นบริษัทที่ถือครอง
สิทธิบัตรนวัตกรรมมากที่สุดในประเทศจีน และเป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรมากที่สุด 50 
อันดับแรกในสหรัฐอเมริกา และ 10 อันดับแรกในยุโรป 

2. Excellent Engineering Culture หัวเว่ยทุ่มเทในการพัฒนาชิ้นส่วนของสมาร์ทโฟนในทุก
ส่วนภายใต้วัฒนธรรมองค์กรของหัวเว่ย บริษัทมุ่งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดส าหรับ
ลูกค้า ด้วยความทุ่มเทในการคิดค้นระบบวิศวกรรมอันเหนือชั้นด้วยความช านาญ เพ่ือพัฒนาการใช้ชีวิต
ของลูกค้าได้เป็นอย่างด ี

แผนบุกอาเซียนและไทย 
หัวเว่ยมุ่งมั่นท่ีจะเป็นแบรนด์ที่ชื่นชอบของผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย 

การมอบสินค้าที่ผสานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และกลุยทธ์ในการใช้แบรนด์แอมบาสเดอร์ โดยในตลาด
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้โฟกัสความต้องการของผู้บริโภคสินค้าระดับพรีเมี่ยม เช่น สมาร์ทโฟน
รุ่น Mate 8 ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนส าหรับนักธุรกิจมืออาชีพรุ่นใหม่ และล่าสุดกับการเปิดตัวสมาร์ทโฟนก
ล้องเลนส์คู่ ครั้งแรกของโลกที่หัวเว่ยจับมือกับ Leica ผู้ผลิตกล้องชื่อดังจากเยอรมนีช่วยพัฒนาในส่วน
ของเลนส์กล้องชูจุดเด่นในเรื่องการถ่ายภาพ 

ส าหรับประเทศไทย แบรนด์นี้ได้เข้ามาบุกเบิกตลาดมานานกว่า 10 ปี จากผู้ผลิตอุปกรณ์
โทรคมนาคมน้องใหม่ที่แทบจะไม่อยู่ในสายตาของใคร  แต่วันนี้ตลาดไทยก าลังมีความส าคัญและมี
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ศักยภาพมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางด้านการเพ่ิมข้ึนของการรับรู้ที่เพ่ิมมากถึง 60% 
ในปี 2558 และยังได้สานต่อความส าเร็จของกลุยทธ์การใช้แบรนด์แอมบาสเดอร์ในไทย อนันดา เอเวอร์
ริ่งแฮม ร่วมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่คู่กับอาเล็ก ธีรเดช เพ่ือขยายการรับรู้และเข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นล่าสุด “หัวเว่ย” ใช้เงินลงทุน 120 ล้านเหรียญสหรัฐ เปิดส านักงาน
ใหญ่ประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (International Headquarter : IHQ) ที่ประเทศไทย บน
ชั้น 10-13 อาคารจีเอฟ ถนนวิทยุ มีพ้ืนที่รวม 4,380 ตารางเมตร มีพนักงาน 1,200 คนนอกเหนือจาก
การให้ความส าคญักับโปรโมชั่นส่งเสริมการตลาดแล้ว ยังพยายามผลักดันให้แบรนด์กลายเป็นแบรนด์ชั้น
น าระดับโลก 

กลยุทธ์บุกโลกเพ่ือให้เป็นแบรนด์ชั้นน าของโลกโทมัสหลิว อธิบายว่า หัวเว่ยได้วางกลยุทธ์
ส าคัญไว้หลายเรื่องเช่นการให้ความส าคัญในการผสานดีไซน์แนวใหม่ เทคโนโลยีที่มีความส าคัญอย่ าง
ยิ่งยวด และแฟชั่น เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชั้นน าที่สมบูรณ์แบบด้วยคุณภาพระดับพรีเมี่ยม
และเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน และด้วยการให้ความส าคัญกับระบบนิเวศในการสร้างสรรค์แอพลิเคชั่นและ
บริการคลาวด์ 

“เราได้ทุ่มเงินลงทุนในด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ทั้งอุปกรณ์พกพา อุปกรณ์อัจฉริยะภายใน
บ้าน และอุปกรณ์พาหนะ อีกทั้งยังร่วมงานกับแบรนด์แฟชั่นชั้นน าเพ่ือน าเสนออุปกรณ์พกพาที่มีความ
สวยงามน าสมัยแก่ผู้ใช้งานทั่วโลก และเพ่ือเป็นการสร้างแบรนด์ที่พรีเมี่ยมจริงๆ” เขายังกล่าวว่าในฐานะ
ผู้น าของmobile broadband marketหัวเว่ยได้จ าหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณ 4G ไปแล้วกว่า 20 ล้าน
เครื่อง ส าหรับตลาดระบบบ้านอัจฉริยะ หัวเว่ยยังร่วมมือในการผลิตโซลูชั่นส์บ้านอัจฉริยะในชื่อ 
“HiLink” อีกหนึ่งหน่วยธุรกิจหลักของหัวเว่ยคือเทคโนโลยีเชื่อมต่อส าหรับรถยนต์ Connected Cars 
และ M2M ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างดียิ่งจากพันธมิตรแบรนด์ยานยนต์ระดับโลกอย่างออดี้และโฟล์กส
วาเกน 

“ในปี 2559  เราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้งานในสถานการณ์ที่แตกต่าง
กันออกไป และร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันล้ า
สมัยและทรงประสิทธิภาพซึ่งสามารถเห็นได้ในรูปแบบต่างๆ เช่นสมาร์ทโฟนแฟล็กชิป รุ่น P9 ที่มา
พร้อมกับกล้องเลนส์คู่ จากการร่วมพัฒนากันกับ Leica บริษัทผู้ผลิตกล้องชั้นน าจากประเทศเยอรมัน     
ที่ได้เปิดตัวไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา” โทมัส หลิวกล่าวย้ า 

มร. เส้า ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “ด้วยความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมูลค่าผ่านนวัตกรรม หัวเว่ย
ได้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้วยการมุ่งเน้นด้านระบบนิเวศ การผูกสัมพันธภาพ และการเป็น
พันธมิตร รวมทั้งสมาร์ทโฟน รถยนต์อัจฉริยะ อุปกรณ์สวมใส่ ไปจนถึงสมาร์ทซิตี้ และนวัตกรรม
เทคโนโลยีเคลื่อนที่ ก็ยังคงมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องด้วย ซึ่งช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนและโลกเกิด
การเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 
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ทั้งนี้ หัวเว่ย ในฐานะหนึ่งในบริษัทแนวหน้าด้านเทคโนโลยีแห่งหนึ่งของโลก พร้อมและยินดีที่
จะร่วมมือกับไทยและบริษัทชั้นน าอ่ืนๆ ในการที่จะส่วนร่วมกับรัฐบาลไทยและเอกชนชั้นน าที่มีความ
เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพ่ือวางนโยบาย ก าหนดแผนงานให้เทคโนโลยีสารสนเทศไทยพัฒนาทั้งเชิง
โครงสร้างพ้ืนฐาน การบริหารจัดการและระบบการจัดเก็บข้อมูล บริษัท หัวเว่ย ยังมีความยินดีที่จะ
สนับสนุนทุนแก่บุคคลากรของไทยจ านวน 100 บุคคลากรภายใน 5 ปี เพ่ือเ พ่ิมทักษะ ความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 

 การให้บริการ/สินค้า 

ผลิตภัณฑ์หลักของหัวเว่ย ประกอบด้วย อุปกรณ์สื่อสารไร้สายส าหรับใช้งานในระบบต่างๆ      
(เช่น UMTS, CDMA2000, GSM/ GPRS/ EDGE และ WiMAX) อุปกรณ์เครือข่าย (เช่น NGN, xDSL
รวมถึงอุปกรณ์โครงข่ายใยแก้วและอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล) และบริการเสริมอ่ืนๆ (เช่น บริการโครงข่าย
อัจฉริยะ CDN/ SAN และระบบสื่อสารข้อมูลไร้สาย) รวมถึงเครื่องลูกข่ายทั้งแบบ mobile และ fixed 
terminal  
 ตัวอย่างสินค้า 
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 ปัจจุบัน หัวเว่ย  จัดหาอุปกรณ์ให้กับผู้บริหารโครงข่ายสื่อสารและโทรคมนาคมกว่า 300 ราย 
ในจ านวนนี้มี 22 ราย ติดอันดับ 50  ผู้บริหารโครงข่ายชั้นน าระดับโลก นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีของหัวเว่ยยังถูกน าไปใช้งานในกว่า 90 ประเทศท่ัวโลก 

 หัวเว่ย คอนซูมเมอร์บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) เปิดศูนย์บริการลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไทยเป็นแห่งแรกในกรุงเทพฯ ที่ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เพ่ือยกระดับบริการหลังการขายสู่
ระดับพรีเมียม พร้อมสร้างความเชื่อม่ันในแบรนด์ให้กับลูกค้า   

 นอกจากนี้ มร.วัง อ้ี ฝาน กรรมการผู้จัดการบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 

กล่าวว่า จากผลการส ารวจเมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม 2559 โดยบริษัทวิจัย GFK พบว่าหัวเว่ยมีส่วนแบ่ง

การตลาดในระดับโลกสูงถึง 11.4% ขึ้นมาเป็นอันดับ 3 ท่ามกลางภาวะการแข่งขันอย่างดุเดือดของ

เหล่าบรรดาแบรนด์สมาร์ทโฟนชั้นน ามากมาย ส่งผลให้ผลประกอบการของหัวเว่ย คอนซูมเมอร์บิสสิเนส 

กรุ๊ป ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 เพ่ิมสูงขึ้นถึง 41% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิด

เป็น 77.4 พันล้านหยวน (11.59 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และมีตัวเลขการจัดส่งสมาร์ทโฟนอยู่ที่ 60.56 

ล้านเครื่อง ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 25%        

 “การเติบโตแบบก้าวกระโดดนี้หากเปรียบเทียบกับสมาร์ทโฟนระดับไฮเอ็นในโซนยุโรป อเมริกา

เหนือ เอเชียกลาง และลาตินอเมริกา จะเห็นได้ว่าหัวเว่ยได้การตอบรับที่ดีมาก รวมถึงประเทศไทย ท า

ให้ยอดขายหัวเว่ยP9ซึ่งมีราคาอยู่ในช่วง 15,000 - 20,000 บาท ไต่ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 3 อย่างรวดเร็ว 

สะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จอีกข้ันของสมาร์ทโฟนหัวเว่ยในประเทศไทย” 

การเติบโตของสมาร์ทโฟนหัวเว่ย เป็นแรงผลักดันให้หัวเว่ยยิ่งต้องพัฒนาและให้ความส าคัญกับ

บริการหลังการขายอย่างมาก ปัจจุบันหัวเว่ยให้บริการ 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ศูนย์บริการ (Onsite 

Service) และช่องทางออนไลน์ (Online Service) รวมถึงการบริการที่เรียกว่า Diamond Service เป็น

บริการที่จะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ลูกค้าหากไม่สามารถซ่อมเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง อีกทั้งอ านวยความ

สะดวกด้วยช่องทางฮอตไลน์ที่สามารถโทร.สอบถามการใช้งานโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยได้ทุกรุ่นอีกด้วย 

ทั้งหมดนี้ก็เพ่ือต้องการที่จะส่งมอบประสบการณ์ของการรับบริการที่อบอุ่น พร้อมความประทับใจสู่

ลูกค้าคนไทยทุกคน 

 ปัจจุบัน หัวเว่ยมีเครือข่ายในการจัดจ าหน่าย และรับ-ส่งเครื่องซ่อม ถึง 500 แห่ง ทั่วประเทศ 

ซึ่งในปีนี้หัวเว่ยตั้งเปูาจะขยายการบริการไปให้มากข้ึนจนถึง 1,000 แห่ง ทั้งนี้ นอกจากศูนย์บริการลูกค้า

ที่รับซ่อมจ านวน 24 แห่งแล้ว ยังมีศูนย์บริการลูกค้าหัวเว่ย อีก 13 แห่ง ซึ่งเตรียมความพร้อมที่รองรับ
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ความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น โดยในขณะนี้เปิดไปแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช 

และล่าสุดคือในกรุงเทพมหานคร 

  ในรูปแบบของการบริหารจัดการองค์กรบริษัทที่ส าคัญนั้น มีลักษณะของการผสานบุคลากรกับ

งานเข้าด้วยกัน ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของบริษัท กล่าวคือเป็นกลยุทธที่น าคนเก่ง และผู้บริหารมาบริหาร

จัดการงานโดยหมุนเวียนเรียนรู้งานทุกด้านร่วมกัน ด้วยกลยุทธเช่นนี้เมื่อจะบังเกิดผลทันทีเมื่อบุคลากร

คนหนึ่งคนใดขาดแคลน จะท าให้บริษัทสามารถบริหารจัดการโดยน าบุคลากรที่มีอยู่เข้าท าการสับเปลี่ยน

หน้าที่งานได้โดยทันที 

  นอกจากนี้บริษัท ยังเน้นการให้บริการที่มุ่งต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยเน้นการ

จัดท าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการรักษาความปลอดภัยในองค์กรของรัฐ การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มี

ศักยภาพ และสามารถใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพ รวมถึงมีสายการผลิตที่มุ่งเน้นความปลอดภัยต่อ

ผู้บริโภค และค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

      ปัจจุบัน หัวเว่ย กลายเป็นที่จับตามองของทั่วโลก สามารถกวาดงานใหญ่มาได้มากกว่า 90 

ประเทศ ทั่วโลก ครอบคลุมผู้ให้บริการระดับแนวหน้าถึง 22 บริษัท เริ่มตั้งแต่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป 

เอเชีย ล้วนแต่ใช้บริการของ “หัวเว่ย เทคโนโลยี” สิ่งที่ท าให้ หัวเว่ย กลายเป็นผู้น าในแต่ละประเทศได้

อย่างรวดเร็วนั้น มาจาก ราคาที่ “ต่ ากว่าคู่แข่ง” ท าให้ได้เปรียบในการประมูล ดังตัวอย่างของโครงการ

โทรศัพท์ไร้สาย ในไทย ที่ตั้งราคากลางการประมูลไว้ที่ประมาณ 13,000 ล้านบาท แต่ 'หัวเว่ย' ประมูล

ไปด้วยราคาเพียง 7,000 ล้านบาท เอาชนะคู่แข่งที่เป็นบริษัทชั้นน าอ่ืน ๆ ของโลก ทั้งที่เป็นของชาติ

ตะวันตก และญี่ปุุน ชนิดเทียบไม่ติดเลยทีเดียว  ท าให้หัวเว่ยกลายเป็นที่จับตามองว่า แท้จริงแล้ว 

เจ้าของ หัวเว่ย เทคโนโลยี ที่แท้จริง คือกองทัพจีน เพราะได้รับอภิสิทธิ์ สิทธิพิเศษมากมายจากรัฐบาล 

ตั้งแต่ ทุนด้านการวิจัยและพัฒนา สิทธิประโยชน์ทางภาษีจนถึงสินเชื่ อเพ่ือการส่งออกท าให้หัวเหวย

สามารถเสนอราคาประมูล ในระดับต่ ากว่าคู่แข่งถึง 70% 

       นอกจากนี้ หัวเว่ย เทคโนโลยี ให้ความส าคัญในเรื่องของการวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นอย่าง

มาก เพราะต้องการให้ตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าทั่วโลก นอกจากจะหาทีมวิจัย

และพัฒนาจากต่างประเทศแล้ว หัวเว่ย ยังได้ตั้งศูนย์ “R&D” ของตนเองเพ่ือดึงนักวิจัย และ

นักวิทยาศาสตร์จ านวนมากให้ท างานด้วย และยังมีสถาบันเพ่ือการวิจัยในต่างประเทศหลายแห่ง เช่น 

ซิลิคอน วัลเลย์ และดัสลัส ในสหรัฐ ลังกาลอรี ในอินเดีย สตอกโฮล์ม ในสวีเดน และมอสโก ในรัสเซีย 

เป็นต้น เพ่ือให้ง่ายในการถ่ายโอนเทคโนโลยีมาจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยความทุ่มเททางด้านการวิจัยและ

พัฒนา ส่งผลให้หัวเว่ยสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ มากมาย ในปี 2005 หัวเว่ย 
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เทคโนโลยี มีการยื่นขอจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาถึง 2,300 รายการ และในปีเดียวกันนั้นเอง นาย

เหริน เจิ้งเฟย ประธานบริหารหัวเว่ย ติดอันดับ 100 บุคคลผู้ทรงอิทธิพลโลก จัดโดยนิตยสาร “ไทม์” 

เทียบเท่ากับ สตีฟ จอบส์ เจ้าของแอปเปิ้ลคอมพิวเตอร์   เม็ก ไวท์แมน ประธานบริษัท อีเบย์  วันนี้

หัวเว่ย เทคโนโลยี สามารถก้าวสู่ท าเนียบบริษัทชั้นน าในโลกธุรกิจโทรคมนาคม กลายเป็นผู้น าทางด้าน

ผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสาร อันดับ 1 ของจีน และ อันดับ 7 ของโลก (Jamai ReadyPlanet Editor 

www.ReadyPlanet.com) 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

บทท่ี 3 
การอภิปรายผลการศึกษาดูงาน 

(วิเคราะห์จุดอ่อน จดุแข็ง) 
 

      Huawei ก้าวขึ้นมาเป็นผู้น าด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีไอซีทีที่มีครบครันทั้งอุปกรณ์ส าหรับการบริการ

โครงข่าย องค์กรธุรกิจ และผู้บริโภคท่ัวไปจากสารพัดSmart Device ซึ่งสามารถจ าแนกจุดอ่อน จุดแข็ง

ได้ดังนี ้

จุดแข็ง 

1. จีนได้ชื่อว่าเป็น "โรงงานของโลก" แต่กระทั่งบริษัทที่ดีที่สุดของจีน ก็แทบไม่มีใครรู้จัก Huawei     

อาจเป็นบริษัทท่ีดีที่สุดที่ไม่เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมาก่อน Huawei ของจีนก่อตั้งในปี 1988 โดยอดีต

นายทหารแห่งกองทัพปลดแอกประชาชนจีน ด้วยเงินทุนตั้ง ต้นเพียง 4,000 ดอลลาร์ จากบริษัทน าเข้า

เล็กๆ เติบโกลายเป็นยักษ์ใหญ่ รายได้ของ Huawei เพ่ิมขึ้น 43% ในปีที่แล้วไปอยู่ที่กว่า 18,000 ล้าน

ดอลลาร์ ก าลังจะแย่งต าแหน่งผู้ผลิต hardware ด้านโทรคมนาคมท่ีใหญ่อันดับ 2 ของโลก  

2. Huawei ลงทุนมหาศาลในการวิจัยและพัฒนา และเป็นบริษัทที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรมากที่สุดใน

โลก   แต่ "นวัตกรรม" ที่ Huawei สร้างขึ้นเหล่านั้น มักจะเป็น เพียงการปรับเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว   

เพ่ือสนองความต้องการของลูกค้าธุรกิจเท่านั้น แต่ไม่ใช่สินค้าที่ลูกค้าทั่วไปต้องการ Robert Fox 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการสร้างแบรนด์สายผลิตภัณฑ์ไร้สายของ Huawei กล่าวว่า เปูาหมายของ 

Huawei คือ สนองความต้องการของลูกค้า ธุรกิจ ดังนั้น การไม่มีแบรนด์บนสินค้าจึงกลับกลายเป็น   

จุดแข็งของบริษัท  

3. Huawei เป็น หนึ่งในบริษัทจีนที่มีศักยภาพมากที่สุด ที่จะโกอินเตอร์ไปเป็นแบรนด์ระดับโลก

แบรนด์แรกของจีน ส านักงานใหญ่ของ Huawei ในเมือง Shenzhen เหมือนกับเป็นการยก Silicon 

Valley จากสหรัฐฯ มาไว้ที่จีน ที่นี่มีทั้งห้องแล็บทันสมัย และสระว่ายน้ าสุดหรูส าหรับพนักงาน ล่าสุด 

Huawei ติดอันดับ 1 ใน 10 บริษัททรงอิทธิพลที่สุดในโลกของ BusinessWeek เคียง ข้างบริษัทยักษ์

ใหญ่ระดับโลกอย่าง Apple, Wal-Mart, Toyota และ Google  

4. วิกฤติเศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อจีนเช่นเดียวกัน ยิ่งเร่งรัดให้จีนต้องเร่งสร้างบริษัทที่มี

ชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วโลกโดยด่วน เพราะคาดกันว่าวิกฤติเศรษฐกิจจะท าให้      

ความต้องการของลูกค้าชาติตะวันตกที่มีต่อสินค้าจีน ลดฮวบลงไปอีกนาน ในระหว่างการเยือนมณฑล
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กวางตุ้งเมื่อเดือนเมษายน Wen จึงย้ าอีกครั้งว่า วิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้คือโอกาสของบริษัทจีน ที่จะ

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และขยายตัวไปตลาดต่างประเทศ รัฐบาลจีนมีค าสั่งให้ธนาคารของรัฐเตรียม

เงินกู ้ หลายแสนล้านดอลลาร์ให้แก่บริษัทจีนที่มีเปูาหมายจะโกอินเตอร์รุกตลาดโลก  

5. Huawei เริ่มต้นธุรกิจด้วยสินค้าที่ผลิตขึ้นมาจากการใช้วิธีที่เรียกว่า reverse engineering   

ซึ่งเป็นการลอกเลียนแบบเทคโนโลยีของคู่แข่ง และโชคดีได้รับประโยชน์จากการเติบโตของตลาด       

ในประเทศ  ไปแบบเต็มๆ ในปี 1988 ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้ง Huawei ตลาดโทรศัพท์บ้านของจีนมีเพียง 3 

ล้านเลขหมาย แต่ปัจจุบันเพ่ิมขึ้นเป็น 271 ล้านเลขหมาย ยังไม่นับผู้ใช้โทรศัพท์มือถืออีก 647 ล้านเลข

หมาย จากบริษัทที่อุดอู้อยู่ในส านักงานเล็กๆ Huawei ในวันนี้ มีอาณาจักรที่กว้างขวางชนิดที่ Google 

ยังต้องนึกอิจฉา มีศูนย์ฝึกอบรมพนักงานที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษ Norman Foster มีบัณฑิต

ระดับหัวกะทิทั้งจากจีนและต่างชาติมา ท างานให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาของ Huawei ใน 14 ประเทศ

ว่าจ้างโปรแกรมเมอร์ชาวอินเดีย นักคณิตศาสตร์ชาวรัสเซีย และอดีตวิศวกรของ Ericsson มาท างานให้ 

โดยมีจุดประสงค์เพ่ือที่จะเลิกลอกเลียนแบบเทคโนโลยีของคู่แข่ง 

6.  Huawei นับเป็นบริษัทที่มีพยามสร้างภาพลักษณ์เพ่ือเรียกความเชื่อมั่นให้เกิดในตัวผลิตภัณฑ์

ที่มีต่อผู้บริโภคทุกระดับและมุ่งสู่อนาคตที่ชัดเจน โดยการลงทุนศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ประเทศไทย ก็ถือ

ได้ว่าเป็นการแสดงธรรมาภิบาลอย่างหนึ่งในมิติของพ้ืนที่ รวมถึงการจ้างงานบุคลากรและการดูแล

บุคลากรในองค์กร 

จุดอ่อน 

1. Huawei เป็นบริษัทที่ประสบความส าเร็จด้วย วิธีท าธุรกิจแบบจีนๆ คือการขายสินค้าให้แก่

ธุรกิจด้วยกัน ไม่ได้ ขายสินค้าโดยตรงให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลกและแข่งขันด้วยราคา ไม่ใช่ ด้วยนวัตกรรม 

Ren Zhengfei ผู้ก่อตั้งและ CEO Huawei เป็นคนที่ต่อต้าน Steve Jobs และเขาไม่เคยให้สัมภาษณ์

สื่อต่างชาติ อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Internet router และสวิตช์ โทรศัพท์มือถือที่ 

Huawei เป็นผู้ผลิต เป็นชิ้นส่วนที่ถูกน าไปใช้โดยบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ทั่ วโลก ซึ่งขาย

โทรศัพท์มือถือให้แก่คนมากกว่า 1,000 ล้านคนในโลกนี้ ซึ่งหมายความว่าทุกๆ 1 ใน 6 คนบนโลกใบนี้ 

ใช้โทรศัพท์มือถือที่ประกอบขึ้นมาจากชิ้นส่วน อุปกรณ์ที่ผลิตโดย Huawei แต่ลูกค้าที่อยู่นอกจีนกลับ

แทบไม่เคยได้ยินชื่อของบริษัทเลยด้วยซ้ า  
2. บริษัทข้ามชาติของจีนส่วนใหญ่ล้วนเป็นแบบ Huawei คือ ขายสินค้าให้ลูกค้าธุรกิจเป็นหลัก  

ในรายชื่อ 100 บริษัทยักษ์ใหญ่ ที่สามารถเขย่าอุตสาหกรรมได้ ซึ่งจัดท าโดย Boston Consulting 
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Group ปรากฏว่า มีบริษัทจากจีนติดอันดับมากกว่าประเทศอ่ืนๆ คือ 36 แห่ง   แต่ส่วนใหญ่ยิ่งไม่มีใคร

ในโลกรู้จักยิ่งไปกว่า Huawei เสียอีก เช่น บริษัท Wanxiang ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ joint 

bearing และบริษัท Midea ผู้ผลิตพัดลม ขณะเดียวกันยังมีบริษัทจีนที่พอจะมีคนรู้จักอยู่บ้าง และคิดว่า 

"ชื่อ" เป็นสิ่งที่สามารถซื้อหาได้ ด้วยการไล่ซื้อ    แบรนด์มีชื่อของต่างชาติ  
3. สาเหตุที่ท าให้จีนยังล้มเหลวในการสร้างแบรนด์ระดับโลกมีหลายอย่าง คือการแข่งขัน

ภายในประเทศที่ดุเดือดเลือดพล่าน บริษัทหลายร้อยถึงหลายพันแห่งในจีนต้องแข่งขันในสินค้าประเภท

เดียวกัน ท าให้ส่วนต่างก าไรแคบมาก จีนมีบริษัทผลิตรถยนต์ถึง 150 แห่งและบริษัทผลิตรถจักรยานอีก 

500 แห่ง ในขณะที่แบรนด์ต่างประเทศก็สามารถจับตลาดบนในจีน ได้อยู่หมัด ยิ่งท าให้บริษัทส่วนใหญ่

ของจีนต้องแข่งกันตัดราคาเพ่ือแย่งชิงตลาด ล่าง จึงไม่สามารถ  จะลงทุน ในด้านการวิจัยและพัฒนา

หรือด้านการตลาดได ้ 
4. การที่จีนอ่อนแอในการปกปูองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็น สิ่งส าคัญของการสร้างแบรนด์     

ท าให้บริษัทในจีนไม่ต้องการเสี่ยงลงทุนในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งแม้ว่าอาจจะช่วยให้บริษัทสร้าง

ชื่อเสียงระดับโลกได้ แต่ก็เสี่ยงกับการถูกขโมยความคิดโดยบริษัทคู่แข่งที่อยู่ในประเทศ ส่วนสาเหตุ

สุดท้ายที่ท าให้จีนล้มเหลว ในการสร้างแบรนด์ระดับโลกคือ ปัญหาคุณภาพสินค้าซึ่งท าให้จีนต้องเรียก

คืนสินค้ามหาศาล ตั้งแต่อาหารสัตว์เลี้ยงปนเปื้อนสารพิษ ไปจนถึงยางรถยนต์ที่ไม่ได้คุณภาพ ท าให้

ผู้บริโภคต่างหวาดระแวง ในสินค้า made in China Interbrand บริษัทที่ปรึกษาด้านแบรนด์          

ในลอนดอน รายงานผลส ารวจเมื่อปีที่แล้วว่า ธุรกิจระหว่างประเทศ 66% นึกถึง สินค้าจีนว่าเป็นสินค้า

ราคาถูก มีเพียง 12% ที่เห็นว่าสินค้าจีนมีคุณภาพดีขึ้น และ 80% ของธุรกิจระหว่างประเทศต่างพูด 

เป็นเสียงเดียวกันว่า การที่สินค้าจีนถูกมองว่าเป็นสินค้า "คุณภาพต่ า" เป็นอุปสรรคส าคัญที่ขัดขวาง

ความส าเร็จของแบรนด์สินค้าจีนในตลาดต่างประเทศ  
5. แนวคิดของจีนในการสร้างแบรนด์ กล่าวคือคิดว่า แบรนด์เป็นข้อมูลหรือเป็นทักษะที่สามารถ

จะใช้วิธีซื้อหามาเป็นเจ้าของได้ง่ายๆ โดยไม่ได้มองว่า การสร้างแบรนด์คือศิลปะที่ต้อง ฝึกฝน จึงจะเกิด

ความช านาญ ค ากล่าวของนายกรัฐมนตรี Wen ข้างต้น และพฤติกรรมการปล่อยกู้ของธนาคารจีน    

เพ่ือช่วยบริษัท จีนไล่ซื้อ   แบรนด์ต่างชาติ สะท้อนถึงวิธีคิดดังกล่าว บริษัทส่วนใหญ่ ในจีนแม้แต่ในเมือง 

Dongguan ศูนย์กลางการส่งออกแห่งหนึ่งของจีน ต่างมีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์บริษัท

จีน ส่วนใหญ่มองดู Huawei เป็นแบบอย่าง แต่ Huawei หาใช่ตัวอย่างที่สมบูรณ์  
6. Huawei คิดจะเปลี่ยนแนวไปรุกตลาดผู้บริโภค แต่ก็พบกับอุปสรรคอย่างใหญ่หลวง เพราะว่า

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารและบริษัทยังคงหลบซ่อนอยู่ในเงามืด ประวัติของ CEO Ren ของ Huawei      

มีความยาวเพียง 1 ย่อหน้า และไม่บอกว่าเขาเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วย แม้ว่า Huawei    
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จะว่าจ้างบริษัทบัญชีที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง KPMG มาสอบบัญชีให้ แต่ทั้งนักวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่

รัฐบาล และบริษัทโทรคมนาคมต่างชาติ ต่างก็สงสัยเกี่ยวกับฐานะทางการเงินที่ แท้จริงของ Huawei 

และสงสัยว่ารัฐบาลจีนถือหุ้นอยู่ด้วยหรือไม่ RAND Corporation สถาบันนักวิเคราะห์ของรัฐบาล

สหรัฐฯ ระบุในรายงานที่ท าให้กับกองทัพอากาศสหรัฐฯ เมื่อปี 2007 ว่า Huawei มีความสัมพันธ์แนบ

แน่นกับกองทัพจีน ซึ่งเป็นทั้งลูกค้ารายใหญ่ เป็นผู้อุปถัมภ์ทาง การเมือง รวมทั้งเป็นหุ้นส่วนในด้านการ

วิจัยและพัฒนาด้วย การมีสายสัมพันธ์กับรัฐบาลจีนสร้างความหวาดระแวงให้แก่ลูกค้าไม่น้อย  
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บทท่ี 4 

การน ามาประยุกต์ใช้กับภารกิจของกระทรวงยุติธรรม 

 
 บริษัท Huawei เป็นบริษัทที่ดีที่สุดของจีน ที่ก่อตั้งในปี 1988 โดยอดีตนายทหารแห่งกองทัพ

ปลดแอกประชาชนจีน ด้วยเงินทุนตั้ง ต้นเพียง 4,000 ดอลลาร์ จากบริษัทน าเข้าเล็กๆ เติบโกลายเป็น

ยักษ์ใหญ่ รายได้ของ Huawei เพ่ิมขึ้น 43% ในปีที่แล้วไปอยู่ที่กว่า 18,000 ล้านดอลลาร์ ก าลังจะแย่ง

ต าแหน่งผู้ผลิต hardware ด้านโทรคมนาคมที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก และมีเปูาหมายที่จะสร้างชื่อเสียง

ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในด้านเทคโนโลยี 

 การสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่น ามาใช้เป็นเครื่องมือ ในการบริหารงานในหน่วยงานเป็นที่เชื่อถือ 

ได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักส าหรับในแวดวงราชการมีผู้น าแนวคิดภาพลักษณ์องค์กรมาช่วยใน

การบริหารงาน เพื่อพัฒนาองค์ ค าว่า Image ตามพจนานุกรม จะหมายถึงภาพที่เห็นในกระจกเงา ภาพ

ที่ผ่านจากกล้องส่องหรือภาพที่อยู่ในความนึกคิด พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถานได้ก าหนดให้ใช้ค า

ว่า “ภาพลักษณ์” หรือ “จินตภาพ” แทนค าว่า “ภาพพจน์” เป็นค าในภาษาไทยที่ตรงกับภาษาอังกฤษ

ว่า “Figure of Speech” ซึ่งหมายถึงการพูดที่เป็นส านวนโวหาร ท าให้นึกเห็นเป็นภาพ (พจนานุกรม

ฉบับบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 , 2530 : 616)ความเข้าใจโดยทั่วไปของคน “ภาพพจน์” กับ

“ภาพลักษณ์”  ได้ถูกน ามาใช้ในความหมายเดียวกันที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Image” “ภาพพจน์” 

เคยเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ส่วนค าว่า “ภาพลักษณ์” เริ่มใช้มากข้ึนในปัจจุบัน  

 ดังนั้นจะใช้ค าว่า “ภาพลักษณ์” หรือ “ภาพพจน์” ค าใดค าหนึ่งก็สุดแล้วแต่“ภาพลักษณ์” 

(Image) หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลตามความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อองค์กร สถาบัน บุคคล 

หรือการด าเนินงาน ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจนี้อาจจะเป็นผลมาจาก การได้รับประสบการณ์โดยตรงหรือ

ประสบการณ์ทางอ้อมที่บุคคลนั้นรับรู้มา“ภาพลักษณ์องค์กร” (Corporate Image) หมายถึง ภาพรวม

ทั้งหมดขององค์กรที่บุคคลรับรู้จากประสบการณ์ หรือมีความรู้ความประทับใจ ตลอดจนความรู้สึกที่มี

ต่อหน่วยงานหรือสถาบันโดยการกระท าหรือพฤติกรรมองค์กร การบริหาร ผลิตภัณฑ์การบริหาร และ

การ ดังนั้น การสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดขึ้นในองค์กร สิ่งแรกที่จะต้องพิจารณาคือต้องรู้ว่า กลุ่มเปูาหมาย

เป็นใคร  เขามององค์กรอย่างไร วิธีการที่จะทราบว่าภาพลักษณ์องค์กรในสายตาของกลุ่มเปูาหมายของ

เรานั้นอาจจะได้จากการส ารวจความคิดเห็นการท าวิจัย การสอบถาม สัมภาษณ์ การรับฟังข้อมูลจาก

หลาย ๆ ฝุายซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะน ามาก าหนดภาพลักษณ์ขององค์กรต่อไป 
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 ภาพลักษณ์องค์กรมีความส าคัญ สามารถท าให้สถาบัน หน่วยงานมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 

เชื่อถือศรัทธาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและจะท าให้องค์กรหน่วยงานสถาบันนั้นๆ มีความเจริญก้าวหน้าได้ 

การสร้างภาพลักษณ์องค์กร Gregory และ Wiechmann ได้กล่าวไว้ดังนี้ 

 1. รับรู้ความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย หรือน ามาก าหนดเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรหน่วยงาน 

 2. ต้องก าหนดทิศทางให้ชัดเจนถึงเปูาหมายในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ผู้บริหารจึงเป็นผู้ที่มี

บทบาทส าคัญท่ีสุดในการก าหนดแนวทาง 

 3. รู้จักตนเองว่าองค์กรหรือหน่วยงานมีภาพลักษณ์เป็นอย่างไรและภาพลักษณ์ที่ต้องการให้

เกิดข้ึนคืออะไร 

 4. จุดเน้นต้องรู้ว่าหน่วยงานก าลังท าอะไรอยู่คือการเข้าใจงาน บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน 

 5. การสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์งานโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้ตอบสนองต่อ

กลุ่มเปูาหมายให้มากที่สุด 

 6. ความคงเส้นคงวา ความส่ าเสมอในการสร้างภาพลักษณ์ 

 7. การประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่ได้กระท าจริงหรือการปรับความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวลือ ให้ถึง

กลุ่มเปูาหมายอย่างส่ าเสมอ  

กลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ 

 1. สร้างให้ประชาชนยอมรับและเห็นด้วย อันเป็นผลที่จะท าให้สถาบันเป็นที่เชื่อถือ 

 2. ปรับปรุงองค์กรในเรื่องการจัดการทั้งหมด 

 3. การวางเปูาหมายการตลาดล่วงหน้า เพ่ือสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ 

 4. การเข้าไปมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อม 

 5. การสร้างสถาบันให้มีต าแหน่งที่ดีขึ้น 

 6. ดึงดูดใจลูกค้าที่มีคุณภาพในขณะเดียวกับท่ีให้ความร่วมมือกับชุมชน 

 จากการศึกษาแนวคิดของ Gregory และ Wiechmann ดังกล่าว สถาบันพัฒนาผู้บริหารการ 

ศึกษา จึงน าแนวความคิดกลยุทธ์และวิธีการสร้างภาพลักษณ์มาปรับประยุกต์เพ่ือใช้ในการพัฒนา

สถาบัน  ให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธา ยอมรับ และ สร้างความรู้สึกที่ดีแก่ผู้บริหารการศึกษาของกระทรวง 

ศึกษาธิการ เพ่ือให้ได้รับการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาอันเป็นข้อมูลในการวางแผนการก าหนดทิศทาง

ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นต่อไป 

 กรณีดังกล่าว นโยบาย "ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับ 

เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม” กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย” เราต้องการ
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ปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติ

ส าคัญ คือ 

 1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ”์ ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”  

 2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 

ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม     

 3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

“ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส าคัญ คือ 

      1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตร

สมัยใหม่  ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และ

เป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  

     2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา

ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 

     3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value 

Services  

     4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง เห็นควรที่

กระทรวงยุติธรรมจะได้น ามาใช้เป็นแนวทาง ในการสร้างภาพลักษณ์ กระทรวงยุติธรรม  ในการเป็นผู้น า

ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการยุติธรรม พร้อมเปิดตัวระบบน าร่องศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล

กระบวนการยุติธรรมต้นแบบ (Data Exchange Center : DXC) อย่างเต็มรูปแบบเพ่ือเปลี่ยนโฉมระบบ

กระบวนการยุติธรรมยุคใหม่ด้วยการบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงาน   ในกระบวนการยุติธรรม 

เชื่อว่า DXC จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลาในการติดตาม และค้นหาข้อมูล รวมทั้งเพ่ิมความ

สะดวกให้กับประชาชน ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในกระบวนการยุติธรรม 

 

 

 

 


