






เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน ที่ผานมา หอการคาไทยไดจัดงานประชุมหอการคาไทยทั่วประเทศ  ที่จังหวัดอยุธยา 
โดยชูธีม “นวัตกรรม ทำจริง สูประเทศไทย 4.0”  ซึ่งการพัฒนาธุรกิจเปนสิ่งที่ตองทำโดยตอเนื่องและตองลงมือทำ 
อยางจริงจังโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช เพิ่มประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพิ่มใหกับเศรษฐกิจ เพื่อ 
เปลี่ยนผานประเทศไทยของเราสู 4.0  และฉบับธันวาคมนี้ ฉบับสุดทายของป 2559 จึงขอนำเรื่องสรุปสภาวะเศรษฐกิจไทย 
ป 59 มาเปนรายงานพิเศษ พรอมกับบทสัมภาษณการวิเคราะหเศรษฐกิจ โดย ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย อาจารย 
นักพยากรณเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

และตอดวยเรื่อง “นโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและสงเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุม SMEs” 
โดย สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (ITD) และ เรื่อง “ไทยกาวชาติการคาดวยบทบาทของ Trading 
Firm” โดยสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) และตอดวยบทความจากศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดย รศ. ดร.อัทธ พิศาลวานิช กับเรื่อง “FTA ประเทศไทยไดหรือเสีย” โดยไดสรุปผลการศึกษา 
ถึงสถานการณการคาของประเทศไทยกับประเทศคูเจรจา ไดแก อาเซียน จีน เกาหลีใต ญี่ปุน ออสเตรเลีย อินเดีย 
นิวซีแลนด เปรู และ ชิลี และฉบับนี ้ ธนาคารเพื ่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ไดรวมนำเสนอเรื ่อง 
“Biometrics…เกราะปองกันอาชญากรรมทางการเงินในโลกไซเบอร” 

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการทำธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย เริ่ม 
ดวย บทความจาก “ดร. ศักดิพล เจือศรีกุล” ผูอำนวยการศูนยการสรางผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
(IDE Center) กับเรื่อง “โอกาสกับการประกอบการ (Opportunity and Entrepreneurship” และ เรื่อง “Design 
Management”  โดยคุณอมรเทพ ทวีพาณิชย และกรณีศึกษานวัตกรรมสรางโอกาสทางธุรกิจ กับ นานมีบุ คส  
“คุณคิม จงสถิตยวัฒนา” 

ตอดวยศาสตรธุรกิจครอบครัวโดย “ผศ. ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล” เรื่อง “ธุรกิจครอบครัว ตอนคุณสมบัติของผูนำ” 
และ บทสัมภาษณผูสืบทอดธุรกิจ Black Canyon “คุณวิฐรา จิตนราพงศ” กับการนำพาธุรกิจสูตลาดตางประเทศ  
และ YEC Update กับ ประธาน YEC จังหวัดตรัง คุณสราวุธ สุธาพาณิชย และ สุดทายกับบทความ “สรางสุขในองคกร 
ดวยวินัยทางการเงิน” โดยคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณภาพชีวิต (เด็ก เยาวชน สตรี และผูสูงอายุ) หอการคาไทย 

ฉบับธันวาคมนี้กับหลายหลากเนื้อหาที่มาอัพเดตเรื่องเศรษฐกิจ และบทความจากทีมคณาจารยมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย พรอมไปกับกรณีศึกษาการทำธุรกิจหลายรูปแบบที่มารวมแชรแนวคิดการทำธุรกิจ ซึ่งเราหวังวา 
เนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดใหกับผูอานทุกทานคะ  สวัสดีปใหมลวงหนาคะ 
ขอบคุณคะ
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จากการประชุมหอการคาไทยทั่วประเทศ
ประจำป 2559 มีการประกาศปฎิญญาอยุธยาวา 
หอการคาไทยจะสงเสริมการคา การทองเที่ยว 
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หรือกระบวนการ หรือกิจกรรม 
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FinTech กอใหเกิดบริการทางการเงิน

รูปแบบใหมๆ ที่ชวยเพิ่มความสะดวก ลดตนทุน 
และสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคมากขึ้น 
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ซึ่งไดเริ่มมีผลบังคับใช และเริ่มมีการ
ปรับลดภาษีหรือมีอัตราภาษีเปน 0 แลว
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หรือเสียประโยชนจากความตกลงการคาเสรี 

(Free Trade Agreement : FTA) กับประเทศตางๆ
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เม่ือวันท่ี 25-27 พฤศจิกายน 2559 ท่ีผานมา 
ไดมีการประชุมหอการคาท่ัวประเทศ คร้ังท่ี 34 ณ 
จังหวัดอยุธยา โดยการประชุมหอการคาท่ัวประเทศ 
ครั้งนี้ หอการคาไดดำเนินการตามวิสัยทัศนที่วา 
“หอการคาไทยเปนสถาบันหลักทางธุรกิจ ที่มีองค 
ความรู มีเครือขายและความรวมมือท่ีเขมแข็งท่ีสุด 
ของประเทศไทย โดยมีเปาประสงคใหประเทศไทย 
มีศักยภาพ และแสวงหาโอกาสท่ีใหสามารถแขงขัน 
ไดในตลาดโลกอยางยั่งยืน”

สำหรับการสัมมนาหอการคาทั ่วประเทศ 
ครั้งที่ 34 ในปนี้ไดกำหนด หัวขอการจัดสัมมนาใน 
เรื่อง “นวัตกรรม ทำจริง สูประเทศไทย 4.0 หรือ 
Executing Innovation toward Thailand 
4.0” ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ซึ่งไดแบงกลุม 
สัมมนา ออกเปน 3 กลุม ไดแก 

การคาและการลงทุนในประเทศ CLMV ถือเปนเปาหมายสำคัญ 
ของประเทศไทย หากเราสามารถเช่ือมโยงรวมกันกับประเทศเพ่ือนบาน 
เหลานี้ไดจะชวยยกระดับเศรษฐกิจไทยใหเติบโต เขมแข็ง และเปน 
บันไดเพื่อไปแขงขันในตลาดโลกได

ซึ ่งจากที่ประชุมไดมีการหารือถึงสิ่งที่ภาครัฐและเอกชนตอง 
ดำเนินการเรงดวนรวมกันมี 7 ขอดังนี้

1. โครงสรางพื้นฐาน : ผลักดันใหยกระดับดานการคาเพิ่มขึ้น, 
ขยายเวลาเปดดานการคาชายแดน

2. ปลดล็อกทางการคา : ใหมีการใชเงินสกุลทองถิ่นบริเวณ 
ชายแดน, ยกเลิกมาตรการกีดกันทางการคา (NTM / NTB) ระหวาง 
กันออกไป, ผลักดันความตกลง GMS CBTA, สงเสริมใหมีการนำเขา 
สินคาจาก CLMV, ความตกลงรวมมือในการขนสงสินคาระหวางกัน

3. KnowledgeTank : หอการคาจะเปนศูนยกลางในการรวบรวม 
และบูรณาการขอมูล CLMV เพื่อผูประกอบการ พรอมรับคำแนะนำ 
จากผูเชี่ยวชาญตัวจริง

4. การพัฒนาบุคลากรและการศึกษา : พัฒนาบุคลากรในประเทศ 
CLMV เหลานั้นเพื่อใหรองรับการลงทุนของธุรกิจไทยและพัฒนาผู 
ประกอบการใหมีความพรอมในการเขาสูตลาด

5. การอำนวยความสะดวกดานการทองเท่ียว : ACMECS Single 
Visa เพื่อใหสอดคลองกับ concept “5 Countries 1 Destination”, 
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ, การรักษาพยาบาล

6. ความรวมมือระหวางกัน : การพบปะกันระหวางกลุมนักธุรกิจ 
รุนใหม (YEC) ในประเทศ CLMVT, การตั้งศูนยกระจายสินคา

7. TeamThailand+: ปลดล็อคปญหาทางการคาท่ีเกิดข้ึนภายใน 
พื้นที่รวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน โดยใชรูปแบบ กรอ. และ เปน 
ศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลเชิงลึกที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่

ทั้งนี้ หากผูประกอบการไทยมีความสนใจการคาการลงทุนใน 
CLMV หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย พรอมจะ 
ชวยเหลือ และเดินไปพรอมๆ กับทานรวมถึงการเชื่อมโยงเครือขายทั้ง 
ในและตางประเทศ เพ่ือนำทานไปสูความสำเร็จในอนาคตดวยโครงการ 
เหลานี้ อาทิ โครงการ Knowledge Tank, โครงการ AEC and SMEs 
Challenges: Next Steps–Business Matching, Top Thai Brands 
เปนตน

การคาแล การลงทนในปร เทศ CLMV ถือเปนเปาหมายสำคัญหการคา ทนใารลรคาแ เทศ CLMV ถือเปนเปาหทนในปร เทศ

กลุ่มท่ี 1 “การเช่ือมโยงธุรกิจในภูมิภาค CLMVT+” 
(CLMVT+ : Regional Value Chain Linkage)
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การท่ีจะอยูรอดจากเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสังคม 
หรือ Megatrend จึงจำเปนอยางยิ่งที่ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการ 
ดำเนินธุรกิจของตนเองจากเดิม

จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมกัน พวกเราหอการคาจะขับเคล่ือน 
การคาและบริการ 4.0 โดยสราง ecosystem เพื่อเอื้อประโยชนใน 
การใชนวัตกรรมใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมมีทั้งสิ้น 5 ดานดวยกัน

1. สรางขอมูลและพัฒนาองคความรู หอการคามุงเนนพัฒนาผู 
ประกอบการใหเปนผูประกอบการ Ecommerce เต็มตัว และใหพัฒนา 
ผูประกอบการใหมีความรู ความเขาใจในความหมาย ของคำวา BIG 
DATA โดยเริ่มจากการเก็บขอมูลและนำมาวิเคราะห ดวยระบบอิเลค 
ทรอนิก เพื่อนำไปวิจัยและพัฒนาตอยอดธุรกิจ 

2. เพิ่มมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑดวยนวัตกรรม จำเปนตองใช 
นวัตกรรม เพิ่มมูลคาของสินคาและบริการ โดยมีโครงการคูปอง 
นวัตกรรม และโครงการอื่นๆ ชวยสนับสนุน

3. เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุน ผลักดันใหผูประกอบการ 
SME เปน IDE (Innovation driven enterpreneurs) และ Smart 
Enterprise เพื่อเพิ่มโอกาสใหเขาถึงแหลงเงินทุนงายขึ้น 

4. เอ้ืออำนวยความสะดวกทางดานธุรกิจใหกาวไปสูประเทศไทย 
4.0 ชวยปลดล็อคและอำนวยความสะดวกทางดานธุรกิจ (Ease of 
Doing Business) โดยเฉพาะธุรกิจที่กำลังวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

5. สรางระบบเทคโนโลยีและ digital สำหรับธุรกิจยุคใหม พัฒนา 
โครงสรางพื้นฐานใหสอดรับกับเทคโนโลยี และครอบคลุมทุกพื้นที่ 
รวมถึงพัฒนาระบบปองกันความเสี่ยงและความปลอดภัยทางดาน 
เทคโนโลยี เพื่อรองรับการเขาสูประเทศไทย 4.0

Thailand Services 4.0 เปนกลไกสำคัญ 
ในการเพิ่มมูลคาและความแตกตางใหกับธุรกิจ 
โดยมีปจจัยขับเคลื่อนในรูปแบบของเอกลักษณ 
และเสนหไทย หรือ "Innovative on Thai 
Services" คือมีความคิดสรางสรรค (Creative) 
มีวัฒนธรรม (Cultural) และมีการนำเทคโนโลยี 
ดิจิตอล (Digital Technology) เขามายกระดับ 
การใหบริการ ทั้งนี้ ตองมีปจจัยพื้นฐานคือ 
มาตรฐานการบริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร 
และผู ประกอบการเพื ่อใหเกิดความเขมแข็ง 
ภายใตการดำเนินตามหลักการปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
กลาวคือ ความมีเหตุผล - ความพอประมาณ - 
มีภูมิคุมกัน และใชความรูควบคูกับคุณธรรม 
รวมทั้ง การมีสวนรวม (Inclusive) ของชุมชน 
และทุกภาคสวน จะนำพาใหการบริการของไทย 
กาวสูยุคใหม ไดอยางยั่งยืน

ทั้งนี้ จากการสัมมนา ไดขอเสนอเพื่อเพิ่ม 
มูลคาทางเศรษฐกิจ และยกระดับขีดความสามารถ 
ในการแขงขันผานแนวคิด “Cultural Economy” 
สรุปไดดังนี้

ี่  ป ี่ ป ิ ั

กลุ่มที่ 2 “องค์กรท่ีประสบผลสำเร็จในสภาวะเศรษฐกิจยุค
ใหม่” (Successful Enterprise for Modern Environment)

ป ไ ำ ั

กลุ่มที่ 3 “การสร้างเศรษฐกิจจาก
วัฒนธรรม” (Cultural Economy)
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1. การปรับเปลี่ยนภาคการบริการ (Service Sector) 
ของประเทศไทยใหเขาสู “Thailand Services 4.0” โดย 
ดำเนินการผานแนวคิด “Cultural Economy” ของหอการ 
คาไทยคือ การใชวัฒนธรรม ภูมิปญญา อัตลักษณทองถิ่น 
เช่ือมโยงกับความคิดสรางสรรค นวัตกรรม เทคโนโลยีสมัย 
ใหม เพ่ือสรางความแตกตางสำหรับสินคาและบริการ นำไปสู 
การสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และคุณคาในทางสังคม โดย 
เช่ือมโยงตลอดทั้งหวงโซคุณคาการทองเที่ยว (Value Chain)

2. การขับเคลื่อนการสราง Cultural Economy ผาน 
โครงการ “ไทยเท ทั่วไทย” ซึ่งเปนการจัดประกวดโครงการ 
ที่นำวัฒนธรรมทองถิ่น ผนวกกับความคิดสรางสรรค มาสราง 
สินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่ม ใหกับเศรษฐกิจในพื้นที่แตละ 
จังหวัด ทั่วประเทศไทย

3. แนวทางของหอการคาไทยและหอการคาท่ัวประเทศ 
ในการสนับสนุนการขับเคลื่อน Cultural Economy โดย 
เสริมสรางผูประกอบการใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มมูลคา และสรางเศรษฐกิจในทองถิ่น ตาม 
แนวคิด Cultural Economy ผานเครื่องมือที่หลากหลาย 
ตั้งแตการใหคำปรึกษา การสัมมนา การศึกษาดูงาน การฝก 
อบรมในหลักสูตรตางๆ เชน หลักสูตร IDEA ของมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย เปนตน

งานสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ 
ครั้งที่ 34 ไดมี “ปฏิญญาอยุธยา” ท่ี 
หอการคาทั่วประเทศไดขอสรุปรวมกัน 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ดัง 
ตอไปนี้ 

(1) หอการคาทั่วประเทศ จะสาน 
พลังรวมมือตามแนวทางประชารัฐรวมกับ 
ภาคสวนตางๆ ท้ังภาครัฐ ภาคประชาชน 
และภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนการ 
พัฒนาประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 
และนำพาประเทศไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(Inclusive Growth)

(2) หอการคาท่ัวประเทศ จะสนับ- 
สนุนภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศ 
ไทย ตามนโยบาย Thailand 4.0 

(3) หอการคาท่ัวประเทศ จะลงมือ 
ทำนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใหพัฒนากระบวนการทางธุรกิจไปสู 
การคาและบริการ 4.0 (Trade and 
Service 4.0) ซึ่งเปนการคาและบริการ 
บนระบบอัจฉริยะ (Smart Platform) 

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกลาว หอ 
การคาไทย คาดวาจะชวยผลักดันใหมูลคา 
การคาและบริการของประเทศไทยเพิ่ม 
ขึ้นจากเดิมอีกอยางนอยไมต่ำกวาปละ 
50,000-100,000 ลานบาท หรือชวยให 
เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพ่ิมข้ึนไดไมต่ำกวา 
ปละ 0.4-0.7% ซึ่งจะชวยผลักดันให 
เศรษฐกิจไทยในป 2560 เติบโตที่ระดับ 
4.0%

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอื่นๆ อีก 
ที่ไดจากการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่ง ทั้งหอ 
การคาไทย หอการคาจังหวัด มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย และเครือขายตางๆ เชน 
สมาคมการคา และหอการคาตางประเทศ 
จะนำเอาประเด็นที่ไดไปหารือตอ

สำหรับผลสรุปการประชุมการสัมมนา 
หอการคาทั่วประเทศ ครั้งที่ 34 หอการ 
คาไทยไดดำเนินการสรุปจัดทำเปนสมุด 
ปกขาว โดยมอบให รองนายกรัฐมนตรี 
(ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ) เพื่อพิจารณา 
ตามความเหมาะสมตอไป อีกกาวของการ 
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ โดยหอการคาไทย

17



พบกันครั ้งสุดทายของป 
2559 เปนธรรมเนียมที ่
จะตองมีการสรุปสภาวะ

การเติบโตทางเศรษฐกิจวา  จะเปนไป 
ตามคาดหรือไม หรือจะบวก ลบอยางไร 
และปหนาฟาใหมดัชนีเศรษฐกิจจะ 
เติบโตเพ่ิมข้ึนหรือไมอยางไร ตองเตรียม 
ตัวฟงใหดี เพื่อเก็บเปนขอมูลในการ 
วางแผนธุรกิจตอไปในปหนาที ่กำลัง 
จะมาถึง

เศรษฐกิจไทยปีนี ้“ฟื้นตัว” 
มากกว่าปีที่แล้ว

จะเห็นไดวา เศรษฐกิจไทยปนี้ 
ฟนตัวมากกวาปที่แลว 2558 จาก 
อัตราการเติบโต 2.9% ปนี้คาดวา 
เศรษฐกิจไทยจะโตเพิ่มขึ้นเปน 3.2% 
อาจสูงหรือต่ำกวาประมาณการเล็ก 
นอย สาเหตุที่ทำไมเศรษฐกิจไทยจึงโต 
ขึ้น มีความนาสนใจอยู 2 ประการคือ  

1. “โต” ภายใตเศรษฐกิจผันผวน 
ในขณะที ่ศรษฐกิจโลกมีปญหาเยอะ 
มากมาย เศรษฐกิจไทยยังโตไดมากกวา 
ปที่แลวจาก 2.9% เปน 3.2% แสดง 
ใหเห็นถึงความเขมแข็ง ของการฟนตัว 
ของการทองเที่ยว การอัดฉีดเม็ดเงิน 
เขาสูระบบของภาครัฐ 

2. “โต” แบบผิดคาด คือ นา 

สรุปสภาวะเศรษฐกิจไทยปี 59
และเตรียมต้อนรับปี 60

จะโตเกิน 3.5% แตพอชวงกลางป 
ประมาณการณกลับต่ำลงไปที่ 3.3% 
พอปลายปนาจะโต 3.2% ก็มีอันผันผวน 
มาจากเศรษฐกิจโลกที ่ไมฟ นตัวตาม 

คาด ทำใหเศรษฐกิจไทยผิดคาดจาก 
การสงออกที่คิดวาจะฟน ก็ไมฟน ผล 
พวงจากการกอการราย และ ปญหา 
รัสเซีย กับการตอตานกลุม ISIS การ 
ผลักดันราคาน้ำมันไมมีการปรับตัว 
สหรัฐฯ มีรายไดนอยกวาที่คาด น้ำมัน 
ราคาตกต่ำ สงผลใหราคาขาว ขาวโพด 
เลี้ยงสัตว ราคาตกต่ำตามไปดวย

ชวงไตรมาสที่ 1 เศรษฐกิจไทย 
โต จากนโยบายของภาครัฐ คือ การโอน 
เงินเพื่อชวยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 
คร่ึงปแรกใหฟนตัว  ทำใหดัชนีการขยาย 
ตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม 
ทุกคนยังคงกังวลเรื ่องการฟนตัวของ 
เศรษฐกิจโลก เพราะสิ้นปนี้เศรษฐกิจ 

โลกกำลังบอบช้ำ จากบัญหา”ทรัมพ” 
ที่เกรงกันวา อาจทำใหเศรษฐกิจโตชา 
ปญหา “Brexit” อังกฤษออกจาก EU 
การกอการรายทำใหการขยายตัวสง 

ออกของประเทศไทย ติดลบ
ราคาพืชผลทางการเกษตรราคา

ไมสูง ชวงเหตุการณ Brexit คาดวา 
ราคาขาว ยางพาราจะสูงขึ้น แตราคา 
กลับไมขึ้นเนื่องจากเกิดปญหาน้ำทวม 
เมื่อเดือนกันยายนที่ผานมา เกษตรกร 
ไมมีกำลังซ้ือ เศรษฐกิจซึมตัว ส่ิงท่ีสำคัญ 
คือ รัฐบาลกระตุนเศรษฐกิจปลายป มี 
การรับจำนำยุงฉางขาวเกือบ 20,000 
ลานบาท เพื่อชวยเหลือ 5.4 ลานคน 
และจำนวน 12,000 ลานบาทสำหรับ 
โครงการไทยเที่ยวไทย เที่ยวไทย ลด 
ภาษีรวมยอดภาษีที่ลดไปทั้งปจำนวน 
30,000 ลานบาท โครงการชอปชวยชาติ 
นาจะทำใหมีเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจ 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย

จากการประชุมหอการค้าไทยทั่วประเทศ
ประจำปี 2559 มีการประกาศปฎิญญาอยุธยาว่า 
หอการค้าไทยจะส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว ใน 
ยุคประเทศไทย 4.0 เพื่อให้เศรษฐกิจไทยโตเพิ่มขึ้น 
อย่างน้อย 1% หรือ เท่ากับ 50,000 – 100,000 
ล้านบาท  
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น้ำตาล สูงขึ้น กำลังซื้อจากเกษตรกร 
จะกลับคืนมา

และในป 2560 รัฐบาลจะลงทุน 
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน รถไฟรางคู 
จะทำใหมีเม็ดเงินมากขึ้นในไตรมาส 2 
โครงการลงทุนในเขตชายฝ  งทะเล 
ไตรมาส 2 รวมทั้งปคาดวาจะมีรายได 
ทั้งหมด 200,000 ลานบาท นาจะมี 
เม็ดเงินเกระตุ นเศรษฐกิจชวยปลาย 
ไตรมาส 1 และ 2

ปญหา Brexit และปญหา Trump  
ที ่จะรับตำแหนงในเดือนมกราคมนี ้ 
คาดวาสถานการณเศรษฐกิจจะบวกขึ้น 
1-2% คาดวา เศรษฐกิจจะขยายตัว 
3.5-3.6% การสงออกจะขยายตัวเพิ่ม 
ขึ้น 1-2% ซึ่งจะเดนชัดในไตรมาส 2

ถ าเศรษฐก ิจฟ  นต ัวโดยไม ม ี 
ปญหาช็อคโลก แบบกรณี Trump 
และ Brexit คาดวา เศรษฐกิจนาจะ 
ได 3.5% จากการประชุมหอการคา 
ไทยทั่วประเทศประจำป 2559 มีการ 
ประกาศปฎิญญาอยุธยาวา หอการคา 
ไทยจะสงเสริมการคา การทองเท่ียว ใน 
ยุคประเทศไทย 4.0 เพื่อใหเศรษฐกิจ 
ไทยโตเพิ่มขึ้นอยางนอย 1% หรือ 
เทากับ 50,000 – 100,000 ลานบาท  
เพื่อจะทำใหเศรษฐกิจไทยโตเกิน 3% 
โดยเม็ดเงินจะมาจากการสงเสริมการ 
ผลิตสินคา การสงเสริมการคาชายแดน  
และโครงการไทยเที่ยวไทย

ตองรอดูความเปลี่ยนแปลงใน
ปหนากันตอไป แตจากสัญญานที่สง 
ออกมาขางตนนาจะเปนความหวัง 
สำหร ับการก าวไปขางหนาอย าง 
ปลอดภัยตอไป

30,000 – 80,000 ลานบาท จึงนา 
จะทำใหเศรษฐกิจไทยโตได 3.2%

การคาดการณ์เศรษฐกิจ
ปีหน้า 2560

คาดวา ปหนาโลกจะฟนตัวหลัง 

จากโอเปคประการลดกำลังการผลิต 
น้ำมัน จะทำใหราคาน้ำมันจาก 50 
USD ตอบาเรลห ในปหนาจะเพิ่มขึ้น 
เปน 50-60 USD ตอบาเรลห จากราคา 
ที่เปนอยูคือ 40-50 USD/บาเรลห และ 
นาจะสงผลใหราคายาง ราคาออย และ 
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ควรกำหนดกรอบนิยามของ SMEs และนิยามของ 
คำวานวัตกรรมใหเหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือจำแนกการ 
ใหบริการของภาครัฐ สิทธิประโยชน และความชวยเหลือ 
กิจการไดอยางเหมาะสม เนื่องจากปจจุบัน การกำหนด 
ขอบเขตนิยามของ SMEs ใชเพียงระดับของสินทรัพยและ 
จำนวนคนงานเปนเกณฑแบง แมวาสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) มีแนวความคิดในการใช 
รายไดเปนเกณฑ แตก็ไมสามารถสะทอนประเภทของสถาน 
ประกอบการที่ควรไดรับการสงเสริม ดังนั้น การจัดประเภท 
ของ SMEs ตามประเภทอุตสาหกรรม และตามการถือครอง 
นวัตกรรมหรือระดับขององคความรูอาจเปนเครื ่องมือใน 
การจำแนกรูปแบบของ SMEs ซึ่งประเทศมาเลเซียเปน 
หนึ่งในตัวอยางของประเทศที่มีการกำหนดประเภทตาม 
อุตสาหกรรม และตามฐานความรูดานนวัตกรรม 

อยางไรก็ตาม การใชเกณฑนวัตกรรมมาเสริมอาจทำ 
ไดยากในทางปฏิบัติ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของอาจตองมี 
การกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อไมใหเกิดชองวางในการ 
ใหมาตรการสงเสริมในอนาคต ตัวอยางของทิศทางหรือ 
กลยุทธโดยรวมและทิศทางของนโยบายดานนวัตกรรม 
สำหรับ SMEs สามารถจำแนกได 4 ประเภท ดังนี้ (1) กลุม 
พัฒนา Start-ups (Start-Ups Development: HTSUD) 
(2) กลุมเพิ่มความสามารถดานนวัตกรรมและความสามารถ 
ในการแขงขันของ SMEs (SMEs’ Competitiveness and 
Innovation Enhancement: SCIE) (3) กลุมพัฒนา 

นโยบายและประสิทธิภาพ
การพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs (จบ)

â´Â

Ê¶ÒºÑ¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·Èà¾×่Í¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò (ITD)

สำนักพัฒนาองคความรู

ความสามารถดานเทคโนโลยีในกิจการทองถิ่น (Indigenous 
Technological Capability Development: ITCD) และ 
(4) กลุมถายทอดการใชประโยชนจากเทคโนโลยี (Group 
of Technology Transfer Utilization: GTTU) เปนตน

หนวยงานเจาภาพงานดานการสงเสริมดานนวัตกรรม 
และการสงเสริม SMEs ตองมีการดำเนินการกำหนดกลุม 
เปาหมาย (Targeting) ของประเภทสถานประกอบการ  
โดยแบงเปนกลุมตางๆ ที่จะไดรับการสงเสริมอยางเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากยุทธศาสตรประเทศ ทิศทางอุตสาหกรรม 
ในอนาคต ขนาดและผลกระทบที่มีตอระบบเศรษฐกิจของ 
ประเทศ  การกำหนดนิยามและการกำหนดกลุมเปาหมายจะ 
ทำใหนโยบายการสงเสริมนวัตกรรมใหกับ SMEs มีความ 
ชัดเจนและตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายมากขึ้น

การวางแผนอยางบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ 
เอกชน องคกรอิสระ รวมถึงภาคประชาสังคม การวางแผน 
สงเสริมการสรางนวัตกรรมของ SMEs ควรมีการแบงภาระ 
การดำเนินการ การรวมเปนหนวยหลักและหนวยรอง รวม 
ถึงการจัดสรรทรัพยากรอยางเปนระบบ ทั้งนี้ ประเด็นที่ 
มีความสำคัญ คือ การที่หนวยงานที่เกี่ยวของมารวมกัน 
ดำเนินงาน โดยยึดหลักการมีสวนรวมและความสามารถ 
เฉพาะดานของหนวยงานที่เกี่ยวของ และการทำงานที่ไม 
ทับซอน เพื่อใหการบริหารจัดการงบประมาณในภาพรวม 

จ
จากการศึกษาวิจัยของ ITD เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและสงเสริม 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียน” ไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนา 
และสงเสริมการสรางนวัตกรรมของ SMEs ดังนี้

1
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3
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ของประเทศมีประสิทธิภาพและมีการใชอยางคุมคา 

การกำหนดการใหการสนับสนุนตามกลุ มเปาหมาย 
เปนการทำงานอยางบูรณาการรวมกันของหนวยงานภาครัฐ 
หนวยงานสนับสนุนในการกำหนดมาตรการสนับสนุนทั้งที่ 
เปนมาตรการทางการเงินและมาตรการที่ไมไดเปนมาตรการ 
ทางการเงินเพื่อใหถูกกลุมเปาหมาย เชน หากเปนกลุมที่ 
จะเริ่มตนกิจการ การใหองคความรูและเงินทุนในการตั้ง 
กิจการรวมถึงการทดสอบแนวคิดการสรางกิจการ อาจเปน 
ปจจัยท่ีจำเปนตองไดรับการสนับสนุน  ขณะท่ีกิจการท่ีมีความ 
สามารถในการผลิต การสงเสริมดานเทคโนโลยีในกระบวน 
การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอาจเปนส่ิงท่ีผูประกอบการตองการ 

ดังนั้น การใหคำปรึกษาดานเทคโนโลยีขั้นสูงจึงเปน 
มาตรการที่ควรใหการสนับสนุนสำหรับผูประกอบการกลุม 
นี้ ทั้งนี้ การดำเนินการควรระบุถึงความชัดเจนในการให 
การสงเสริมทั้งดานเงินทุน รูปแบบการสงเสริม สัดสวน 
การใหทุนสนับสนุนตอเงินทุนของผูประกอบการในแตละ 
รูปแบบ (Scheme) ของการสงเสริม รวมทังหนวยงานที่เปน 
หนวยรวมและหนวยหลักในการใหการสงเสริม ตัวอยาง 
ประเทศที่มีการดำเนินการลักษณะนี้และประสบความสำเร็จ 
คือ ประเทศสิงคโปร

หนวยงานที่ดำเนินการรับเรื ่องควรมีหนวยงานเดียว 
เพื่อใหสงตอไดอยางมีประสิทธิภาพ แตตองเปนหนวยงาน 
ที่เกิดจากการบูรณาการหนวยงานตางๆ เขาดวยกัน การให 
บริการควรเปนลักษณะของการใหขอมูลแบบ One Stop 
Service กลาวคือ เปนหนวยงานที่ใหบริการแกผูประกอบ 
การที่ตองการรับความสนับสนุนและสามารถใหคำตอบได 
หรือสงตอใหหนวยงานอื่นในการชวยเหลืออยางเปนทาง 
การได และมีระบบการติดตามประเมินผลความสำเร็จตั้งแต 
การเขาสูกระบวนการรับการสงเสริม 

ดานความเชื ่อมโยงกับภาคธุรกิจขนาดใหญในการ 
พัฒนานวัตกรรม และการเปนหวงโซคุณคาในการผลิตสินคา 
และบริการ จำเปนตองมีการรวมกันกำหนดบทบาทและ 
เปนผู ใหการสนับสนุนและความเชื ่อมโยงการผลิตจากผู  

ประกอบการรายใหญ ซ่ึงเปนการดำเนินการคลายกับประเทศ 
เกาหลีใตที ่อ ุตสาหกรรมขนาดใหญมีสวนในการพัฒนา 
อุตสาหกรรมอื่นๆ และรายเล็ก ประเทศเกาหลีใตมีการ 
สงเสริมความรวมมือกันระหวางบริษัทขนาดใหญกับ SMEs 
และดูแลการแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรมในลักษณะที่ 
เปน win-win  ปองกันไมใหบริษัทขนาดใหญเอาเปรียบ 
SMEs โดยบริษัทขนาดใหญจะชวยเหลือทั้งดานเงินทุนและ 
ทรัพยากรมนุษย รวมถึงไดประโยชนจากการพัฒนานวัตกรรม 
ของ SMEs ที่อยูในหวงโซอุปทาน

การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เปนอีกหนึ่งมาตรการที่รัฐ 
สามารถกำหนดใหสัดสวนของการจัดซื้อจัดจางในภาครัฐ 
ตองมาจากสถานประกอบการที่เปน SMEs ซึ่งจะทำให 
สถานประกอบการมีความสามารถในการผลิตสินคาและ 
บริการและมีความเปนธรรมในการแขงขันที ่เพิ ่มมากขึ ้น 
อยางไรก็ตาม การกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือ 
บริการที่ภาครัฐจะซื้อตองไมเอื้อประโยชนตอผูประกอบการ 
รายหนึ่งรายใด และตองมีคุณภาพและปริมาณตามที่ภาครัฐ 
กำหนด ตัวอยางของนโยบายการจัดซื้อจัดจางของประเทศ 
เกาหลีใตซึ่งมีระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่เอื้อประโยชน 
ตอ SMEs ที่มีศักยภาพในการผลิตสินคาที่มีนวัตกรรมและ 
มีคุณภาพที่ไดรับการรับรองจากรัฐบาล หนวยงานของรัฐ 
ตองมีแผนการในการซื้อสินคาจาก SMEs ที่ผลิตสินคาได 
คุณภาพ เพื่อสงเสริมยอดขาย และกระตุนให SMEs มีการ 
พัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑนั้นๆ ระบบการจัดซื้อจัดจาง 
ภาครัฐที่สงเสริมการใชผลิตภัณฑของ SMEs นี้สามารถนำ 
มาปรับใชกับประเทศไทยได อยางไรก็ด ีจะตองมีการเตรียม 
ความพรอมอีกหลายๆ ดาน ทั้งหนวยงานรับผิดชอบในการ 
จัดทำรายการสินคาที่มีนวัตกรรม และ การปรับเปลี่ยนกฎ 
ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางเสียกอน

กองทุนรวมลงทุนดานนวัตกรรมระดับชาต ิ และระดับ 
ภาคเอกชน เปนการสงเสริมใหมีแหลงเงินทุนเพื่อรวมลงทุน 
กับผูประกอบการที่มีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมและ 
สามารถตอยอดไปในทางธุรกิจได โดยกองทุนนี้อาจเปนการ 
จัดตั้งโดยภาครัฐและเอกชน หรือประชาชนในการใหการ 
สนับสนุนหรือลงทุนรวมกับผูประกอบการ มีสัดสวนของการ 
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รับผิดชอบและบทบาทระหวางกองทุนและผูประกอบการ 
อยางเหมาะสม เปนธรรม และมีสวนรวมตอการพัฒนา 
นวัตกรรมของประเทศในภาพรวม

มาตรการสงเสริมการลงทุน และมาตรการเพื่อการ 
เคลื่อนยายแรงงานฝมือขั้นสูง เปนมาตรการที่จะจูงใจให 
เกิดการถายทอดเทคโนโลยีระหวางผูประกอบการที่มีความ 
สามารถในการพัฒนานวัตกรรม หรือผูเช่ียวชาญ และแรงงาน 
ขามชาติที่มีทักษะสูง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน โดยใช 
มาตรการทางดานสิทธิประโยชน เพื่อใชในการจูงใจใหมี 
การลงทุนในดานนวัตกรรมอยางกาวกระโดด รวมถึงการ 
สรางเครือขายระหวางผูเชี ่ยวชาญดานนโยบายนวัตกรรม 
สำหรับ SMEs และสงเสริมใหเกิดความรวมมืออยางตอเนื่อง 
ทั้งจากในประเทศและตางประเทศ ในระดับภายในประเทศ 
รัฐอาจตองมีมาตรการทางภาษี สิทธิประโยชน หรือ การ 
ลดหยอนภาษีใหกับผูประกอบการที่มีการลงทุนใน R & D 
เพื่อการพัฒนาและสงเสริมนวัตกรรมในการผลิตสินคาและ 
บริการ

ภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาตองมีการ 
กำหนดแนวทางการพัฒนากำลังคนในอนาคต โดยตองมี 
การกำหนดเปาหมายในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ 
ชัดเจน โดยตองพิจารณาความตองการของภาคธุรกิจและ 
ทิศทางของการพัฒนาในอนาคต ตัวอยางของการกำหนด 
เปาหมายดานแรงงาน อาทิ การกำหนดเปาหมายยุทธศาสตร 
การพัฒนาแรงงานใน 20 ปขางหนา โดยแบงเปนระยะๆ ละ 
5 ป รวม 4 ระยะ โดยมีเปาหมายแรงงาน คือ Productive 
Manpower - Innovative Workforce - Creative     
Workforce - Brainpower ตามลำดับ ซึ่งเมื่อไดทิศทาง 
ในการพัฒนาประเทศและแรงงานแลว หนวยงาน สถาบัน 
การศึกษาก็สามารถผลิตกำลังคนไดอยางถูกตองเหมาะสมกับ 
เวลาและยุทธศาสตรของประเทศ และตรงกับความตองการ 
ของตลาด ในขณะที่หนวยงานภาครัฐก็สามารถดำเนินการ 
พัฒนาฝมือดานแรงงานอยางเหมาะสมและบูรณาการรวม 
กับภาคเอกชนในสวนท่ีภาครัฐยังคงขาดแคลน ทรัพยากร

สถาบันการศึกษา เปนหนวยงานสำคัญในการสราง 

นวัตกรรมในระดับตางๆ โดยควรมีสถาบันในระดับมหาวิทยาลัย 
เปนแกนกลางของการพัฒนานวัตกรรมในแตละดาน โดย 
พัฒนาใหมีความชำนาญเฉพาะดานที่ผูประกอบการในแตละ 
กลุมสามารถท่ีจะทำงานรวมกันไปในระยะยาว ท้ังน้ี ตัวอยาง 
กรณีประเทศสิงคโปรไดชี้ใหเห็นถึงความสำเร็จของการให 
มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรับผิดชอบในการ 
พัฒนานวัตกรรมและการใหบริการสนับสนุนผูประกอบการ 
ในดานเฉพาะ ในแตละมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางของการ 
สนับสนุนในแตละดาน สงผลใหมหาวิทยาลัยสามารถกำหนด 
เปาหมายท่ีชัดเจนในการดำเนินงานดานการบริการผูประกอบ 
การ หลีกเหลี่ยงการแขงขันเพื่อสรางความชำนาญทุกดาน 
ขณะที่ผูประกอบการก็สามารถเขาถึงการใหบริการไดอยาง 
เปนระบบ ชัดเจน และสามารถพัฒนางานวิจัยรวมกับสถาบัน 
การศึกษานั้นๆ ในระยะยาว

การประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานและ 
การมีตัวช้ีวัดดานนวัตกรรมท่ีเหมาะสม เปนการกำหนดกรอบ 
แนวทางการประเมินผลการสรางและสงเสริมนวัตกรรมของ 
SMEs กับหนวยงานหรือโครงการที่เกี่ยวของทั้งหมดอยาง 
เปนระบบ เพ่ือเปนการหาแนวทางและเคร่ืองมือในการพัฒนา 
นวัตกรรมการดำเนินการตางๆ ในทุกระดับ นอกจากนี ้การ 
วัดความสำเร็จของการเสริมสรางนวัตกรรมของ SMEs ตอง 
มีการกำหนดนิยามและมีตัวชี้วัดของการพัฒนานวัตกรรม 
ที่เหมาะสม ทั้งภาพจุลภาค และมหภาค โดยตัวชี้วัดตอง 
สื่อถึงการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากนโยบาย (จากบนลง 
ลาง) ขณะเดียวกันก็มีการคำนึงถึงการเกิดขึ้นของนวัตกรรม 
ที่เกิดจากผูประกอบการ (จากลางขึ้นบน)

ภาครัฐและเอกชน ตองมีการสรางความตระหนักรูถึง 
ความจำเปนของการพัฒนานวัตกรรม และใหความสำคัญ 
กับการนำนวัตกรรมไปใชเพื่อใชในการพัฒนาประเทศและ 
ระบบเศรษฐกิจ โดยทุกภาคสวนตองมีสวนรวมในการเปน 
สวนหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรม โดยมีจุดประสงคและ 
เปาหมายเดียวกัน คือ การใชนวัตกรรมเพื่อยกระดับรายได 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
ชาติการคา คือ นโยบาย 
ของกระทรวงพาณิชย ที่ผู 

อานนาจะคุนเคยกันมาแลวระยะหนึ่ง 
โดยชาติการคาในที่นี้ หมายถึง ชาติที่ 
ตองพึ่งพาการคาและการลงทุนระหวาง 
ประเทศเปนหัวจักรในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจ 

ประเทศที่เปนชาติการคา แบง 
ออกเปนสองประเภท ประเภทแรก คือ 
ชาติการคาท่ีเนนการซ้ือมาขายไป เพราะ 
ไมมีฐานการผลิตในประเทศหรือมีนอย 
เชน ฮองกง และสิงคโปรที่พัฒนาจาก 
การตั้งตนเปน trading firm หรือ 
บริษัทที่ทำธุรกิจนำเขาสงออก ประเภท 
ท่ีสอง คือ ชาติการคาท่ีมีขนาดเศรษฐกิจ 
ระดับปานกลางสามารถพัฒนาอุตสาห
กรรมการผลิตในประเทศได มีสัดสวน 
การคาระหวางประเทศตอรายไดของ 
ประเทศสูงแตไมมากนัก ไดแก เวียดนาม 
เนเธอรแลนด มาเลเซีย และไทย รวมถึง 
ประเทศอุตสาหกรรมใหมที่มีระดับการ 
พัฒนาท่ีคอนขางสูงและมีขนาดเศรษฐกิจ 
คอนขางใหญทำใหการพ่ึงพาสินคานำเขา 
และสงออกลดนอยลง เชน เกาหลีใต 
ที่มีบริษัทขนาดใหญ เชน Samsung 
หรือ Daewoo โดยกอนที่จะมาเปนผู 
ผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสหรือรถยนตก็ 
เปน trading firm มากอน

ก
โดยที่ Samsung ชวงกอตั้งเปน 

บริษัทสงออกปลาแหง และผักผลไมไป 
แมนจูเรียและปกกิ่งในชวงสงครามโลก
ครั้งที่สอง หลังจากนั้นประมาณหนึ่ง 
ทศวรรษจึงเร่ิมมีโรงงานผลิตช้ินสวนและ 
อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาและโทรทัศนกอน 
จะผันตัวเองมาเปนบริษัทอิเล็กทรอนิกส 
ยักษใหญของโลก

ประเทศไทยยังขาดบริษัท trading 
ท่ีสามารถทำหนาท่ีในการเสาะหาตลาด 
ในตางประเทศ และสินคาในประเทศ 
เนื่องจากผูประกอบการไทยสวนมาก 
โตมาจากการเปนผูผลิตสินคามากกวา 
ผูคาสินคา อยางไรก็ดี ผูผลิตสินคาสงออก 
รายใหญของประเทศไทยท่ีมีแบรนดของ 
ตนเอง เชน บริษัทปูนซีเมนตไทย หรือ  
AIIZ ก็เริ่มที่จะผันตัวมาเปน trader 
มากขึ้น เริ่มจากการคาขายสินคาของ 
ตนเองกอน  แตเมื่อมีความคุนเคยกับ 
ผูนำเขาในตางประเทศแลว  ก็สามารถ 
ขยายกรอบธุรกิจใหครอบคลุมถึงการ 
ทำการตลาดและการจัดจำหนายเองดวย  
โดยมีการสรรหาสินคาจากแหลงอื่นๆ 
มาเสริมกับสินคาของตนเองเพื่อตอบ 
สนองความตองการของลูกคา

ในอดีต ประเทศไทยเคยมีมาตรการ 
ในการสงเสริม trading firm ในชวงป พ.ศ. 
2521-2524 โดยการใหสิทธิประโยชน 
ทางดานภาษีจากคณะกรรมการสงเสริม 

การลงทุน หรือ BOI และอีกครั้งในป 
พ.ศ. 2530 โดยมีขอกำหนดเก่ียวกับการ 
ต้ังสาขาในตางประเทศเพ่ือเก็บรวบรวม 
ขอมูลดานการตลาด และการสงออก 
สินคาไดตามมูลคาขั้นต่ำที่กำหนดเปน 
เงื่อนไขในการไดรับการสงเสริม  บริษัท 
Trading Firm ที่ไดรับการสงเสริมสวน 
ใหญขาดทุน เน่ืองจากไมสามารถปฏิบัติ 
ตามเง่ือนไขของ BOI ได เชน ไมมีบริษัท 
ใดสามารถเปดสำนักงานสาขาในตาง 
ประเทศได ไมสามารถทำเปาสงออกได 
ตามกำหนด  การขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม 
ลาชา มีการเปล่ียนแปลงระบบ Packing 
Credit (P/C) จากธนาคารแหงประเทศ 
ไทยมายังธนาคารเพื่อการสงเสริมการ 
สงออกและนำเขาแหงประเทศไทย สงผล 
ใหวงเงินที่ไดรับตามเอกสารลดลงและ 
ตองเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงขึ้น ปจจุบัน 
บริษัท Trading Firm ท่ีไดรับการสงเสริม 
การลงทุนขางตน สวนใหญเลิกกิจการไป 
แลว มีเพียง 3 บริษัทท่ียังเปดดำเนินการ 
คือ บริษัท ซี.พี. อินเตอรเทรด จำกัด  
บริษัท คาสากลซิเมนตไทย จำกัด และ 
บริษัท สหยูเนียน จำกัด ซึ่งเปนบริษัท 
ที่มีสินคาเปนของตนเองเปนสวนใหญ  

ปญหาท่ีทำให trading firm ไทย 
ท่ีไมไดขายสินคาของตนเองไมสามารถ 
อยูรอดไดในอดีต ก็เพราะบริษัทเหลาน้ี 
ทำหนาที่เปนพอคาคนกลางที่ซื้อมา 

ไทยก้าวเป็นชาติการค้า 
ด้วยบทบาทของ trading f irm 
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ขายไปเทานั้น  ทำใหบทบาทหมดไป 
เม่ือผูผลิตสินคาสามารถติดตอโดยตรง 
กับผูซื้อสินคาไดเอง  ตางจาก trading 
firm ขนาดใหญในตางประเทศในปจจุบัน 
เชน Li & Fung จากฮองกง ซึ่งมิได 
ทำหนาที่เปนเพียงพอคาคนกลางใหแก 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีตองการ 
จะสงออกสินคาเทานั้น  หากแตเปนผูที่ 
สามารถใหขอมูลดานการตลาด เชน 
แนวโนมเกี่ยวกับรสนิยมหรือพฤติกรรม 
ในการเลือกซื้อสินคาในแตละประเทศ 

รูปแบบลักษณะสินคาที่เปนที่ตองการ 
วิธีการในการปรับปรุงสินคาหรือการ 
หีบหอใหเปนท่ีตองการของตลาด  ตลอด 
จนการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 
ของสินคาที่รับมาจำหนายตอใหแกผูสั่ง 
สินคาในแตละประเทศดวย   

อยางไรก็ตาม เนื่องจากทุกวันนี้ 
หางคาปลีกขนาดใหญ เชน Walmart 
มีอำนาจตอรองคอนขางสูง บริษัท trading 
firm จำเปนตองเขาไปถือหุนในบริษัท 
ท่ีเปนผูผลิตสินคาดวย เพ่ือท่ีจะสามารถ 

กำกับควบคุมใหมีการผลิตสินคาท่ีลูกคา 
ตองการ ในกรณีที่ไมสามารถหาสินคา 
หรือผูผลิตรายใดในตลาดที่พรอมที่จะ 
ผลิตสินคาดังกลาวได   

มาตรการสงเสริม trading firm 
ในประเทศไทยไดถูกร้ือฟนข้ึนมาอีกคร้ัง 
หลังจากเวลาผานไปกวา 2 ทศวรรษ 
ลาสุด กรมสรรพากรไดดำเนินมาตรการ 
ภาษีเพื่อสงเสริมการจัดตั้งบริษัทการคา
ระหวางประเทศ (International Trading 
Center: ITC) บริษัทการคาระหวาง 
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ประเทศในที่นี้ หมายถึง บริษัทที่ตั้งขึ้น 
ตามกฎหมายไทย เพื่อประกอบกิจการ 
จัดซ้ือและขายสินคา วัตถุดิบ และช้ินสวน 
หรือใหบริการเกี่ยวกับการคาระหวาง 
ประเทศ โดยไมจำเปนตองเปนสัญชาติ 
ไทย ไมจำเปนตองสงออกสินคาที่ผลิต 
ในประเทศ สามารถสงออกสินคาที่จัด 
หามาจากตางประเทศเพื่อสงออกก็ได 
และครอบคลุมการจัดซื้อชิ้นสวนเพื่อ 
การผลิตในประเทศ (ไมรวมการจำหนาย 
ใหแกผูบริโภคโดยตรงซึ่งจะเปนธุรกิจ 
คาปลีก) ซ่ึงนับไดวาเปนเง่ือนไขท่ีไมรัดตัว 
เทาใดนักตางจากในอดีต แตในปจจุบันยัง 
ไมมีขอมูลวา บริษัทใดไดรับการสงเสริม 
บางและบริษัทเหลานั้นไดชวยสงเสริม 
การสงออกใหแก SME ไทยหรือไม หรือ 
เปนเพียงบริษัทขนาดใหญที ่ค าขาย 
สินคาของตนเองเปนหลักเทาน้ัน จึงควร 
ที่จะมีการติดตามและประเมินผล การ 

สงเสริม ITC ของ BOI 
ท้ังน้ี การศึกษาเพ่ือจัดทำยุทธศาสตร 

ชาติการคา ยกระดับการสงออกไทย พบ 
วา ในตางประเทศ ไดแก อารเจนตินา 
อินเดีย เสปน เดนมารค ชิลี บราซิล 
อิตาลี จอรแดน มอรอคโค เปรู ตูนิเซีย 
ตุรกี และ อุรุกวัย มีมาตรการในการ 
สงเสริมการสงออกที่นาสนใจ คือการ 
สงเสริมการรวมตัวกันของผูประกอบการ 
ในประเทศในการสงออกสินคาหรือที่ 
เรียกวา “Consortium” โดยการให 
เงินสนับสนุนในการทำการศึกษาตลาด 
ในการทำกิจกรรมสงเสริมสินคาและใน 
การสรางแบรนด ตลอดจนการใหการ 
สนับสนุนในเชิงเทคนิค เชน การใหการ 
ฝกอบรมและขอมูลเกี่ยวกับการตลาด 
การโฆษณาและการสรางแบรนด การ 
ใหคำปรึกษาดานภาษี ดานมาตรฐาน 
สินคา ฯลฯ  

การสงเสริมการสงออกแบบกลุม
ดังกลาวนอกจากจะชวยประหยัด 
ทรัพยากรของภาครัฐในการใหการสง 
เสริมแลวยังชวยประหยัดทรัพยากร 
ของผูประกอบการอีกดวยจากการแบง 
ภาระคาใชจายในการพัฒนาตลาดหรือ 
ในการสงสินคาระหวางกัน  ประเทศ 
ไทยจึงอาจพิจารณาศึกษาถึงความ 
เหมาะสมในการนำมาตรการสงเสริม 
แบบกลุมมาใช และเพื่อขับเคลื่อนให 
มาตรการที่ควรสงเสริมนี้เกิดผลบวกตอ 
ภาคสงออกไทย ทางทีดีอารไอจึงไดจัด 
ทำเปนหนึ่งในขอเสนอรางยุทธศาสตร 
ชาติการคาในดานพัฒนาตลาดและชอง 
ทางจัดจำหนายแกผูประกอบการไทย 
ใหกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร 
การคา (สนค.) กระทรวงพาณิชย เพื่อ 
พิจารณาเดินหนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
ใหเกดิผลตอไป
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ปจจุบันประเทศตางๆ ในโลกมีความพยายาม 
ที่จะผลักดันใหเกิดความตกลงการคาเสรี (Free 
Trade Agreement : FTA) ทั้งในรูปแบบ 

ทวิภาคี และพหุภาคี โดยประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ่งที่ให 
ความสำคัญการขอตกลงการคาเสรี ดังเห็นไดจากประเทศไทย 
มีความตกลงการคาเสรีกับประเทศตางๆ เชน อาเซียน ญี่ปุน 
อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เปรู และชิลี รวมไปถึงความ 
ตกลงการคาเสรีท่ีอยูภายใตกลุมอาเซียน เชน ความตกลงการ 
คาเสรีอาเซียน-จีน ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-เกาหลีใต 
เปนตน ซึ่งจากที่กลาวในขางตนเห็นไดวาประเทศไทยไดทำ 
ความตกลงการคาเสรีกับหลายๆ ประเทศ ซ่ึงไดเร่ิมมีผลบังคับ 
ใช และเริ่มมีการปรับลดภาษีหรือมีอัตราภาษีเปน 0 แลวใน 
หลายๆ รายการสินคา ทำใหเกิดคำถามสำคัญประการหนึ่ง 
คือ ประเทศไทยไดรับประโยชนหรือเสียประโยชนจากความ 
ตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement : FTA) กับ 
ประเทศตางๆ และการท่ีจะตอบคำถามไดน้ันจำเปนตองติดตาม 
และศึกษาถึงสถานการณทางการคาของประเทศไทยกับ 
ประเทศคูเจรจา ตางๆ ไดแก อาเซียน จีน เกาหลีใต ญี่ปุน 
ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด เปรู และชิลี โดยเปรียบเทียบ 
มูลคาการสงออก มูลคาการนำเขา และดุลการคาในชวงกอน 
ปรับลดภาษี และหลังปรับลดภาษี ซ่ึงมีรายละเอียดสถานการณ 
การคาในแตละกรอบมีรายละเอียดดังนี้ 

เมื่อพิจารณาสถานการณการคาของไทยกับประเทศใน
กลุมอาเซียน ไดแก มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส 
บรูไน กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม พบวาหลังมี 
การปรับลดภาษีศุลกากรตามกรอบความตกลงในป 2546 สง 
ผลใหมูลคาการสงออกและนำเขาของไทยกับประเทศในกลุม

ป
อาเซียนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยในป 2558 ไทยมีมูลคา 
การสงออกไปตลาดอาเซียนเทากับ 52,177 ลานดอลลาร 
สหรัฐ ขณะที่กอนปรับลดภาษีศุลกากร (ป 2545) ไทยมี 
มูลคาการสงออกไปตลาดอาเซียนเพียง 12,331 ลานดอลลาร 
สหรัฐ (ป2545) หรือมีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นประมาณ 4 
เทา สวนมูลคาการนำเขาในป 2558 มีมูลคาเทากับ 31,299 
ลานดอลลารสหรัฐ ขณะที่กอนปรับลดภาษีไทยมีมูลคาการ 
นำเขาจากตลาดอาเซียนเพียง 9,543 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ 
มีมูลคาการนำเขาเพ่ิมข้ึนประมาณ 3 เทา จากขอมูลในขางตน 
เห็นไดวาหลังมีการปรับลดภาษีศุลกากรไทยมีมูลคาการสง 
ออกเพิ่มขึ้นมากกวามูลคาการนำเขาที่เพิ่มขึ้นสงผลใหไทยยัง
คงเกินดุลการคากับอาเซียนและมีแนวโนมเกินดุลการคามาก
ขึ้น โดยในป 2558 ไทยเกินดุลการคากับอาเซียนเปนมูลคา 
20,878 ลานดอลลารสหรัฐ ขณะที่กอนปรับลดภาษีศุลกากร 
ไทยเกินดุลกับอาเซียนเพียง 2,787 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ 
ไทยไดดุลการคากับอาเซียนเพ่ิมข้ึนประมาณ 7 เทา จึงสามารถ 
กลาวไดวาไทยไดรับประโยชนจากกรอบความตกลงการคาเสรี 
อาเซียน

จากการศึกษาสถานการณการคาของไทยกับกับจีน 
ภายใตกรอบความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีนพบวาหลังมี 
การปรับลดภาษีศุลกากร ในชวงป 2548 สงผลใหมูลคาการ 
สงออกและนำเขาระหวางไทยกับจีนเพ่ิมสูงข้ึน โดยในป 2558 
ไทยมีมูลคาการสงออกไปจีนเทากับ 18,667 ลานดอลลาร 
สหรัฐ ขณะที่กอนปรับลดภาษี (ป2547) ไทยมีมูลคาการ 
สงออกไปจีนเพียง 5,715 ลานดอลลารสหรัฐ หรือมีมูลคา 
การสงออกเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เทา แตถาพิจารณามูลคาการ 
นำเขาสินคาของไทยจากจีนพบวาหลังปรับลดภาษีศุลกากร 

FTA ประเทศไทยได้หรือเสีย

1 กรอบความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน

2 กรอบความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-จีน
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คำถามสำคัญประการหน่ึงคือ 

ประเทศไทยได้รับประโยชน์หรือ

เสียประโยชน์จากความตกลงการค้า

เสรี (Free Trade Agreement : FTA)  

กับประเทศต่างๆ และการท่ีจะตอบคำถาม

ได้น้ันจำเป็นต้องติดตาม และศึกษาถึง 

สถานการณ์ทางการค้าของประเทศไทย 

กับประเทศคู่เจรจาต่างๆ ได้แก่ อาเซียน 

จีน เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย 

นิวซีแลนด์ เปรู และชิลี โดยเปรียบเทียบ

มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนำเข้า และ 

ดุลการค้าในช่วงก่อนปรับลดภาษี และ

หลังปรับลดภาษี

คำถามสำคัญประการหน่ึงคือ 

ประเทศไทยได้รับประโยชน์หรือ

เสียประโยชน์จากความตกลงการค้า

เสรี (Free Trade Agreement : FTA)  

กับประเทศต่างๆ และการท่ีจะตอบคำถาม

ได้น้ันจำเป็นต้องติดตาม และศึกษาถึง 

สถานการณ์ทางการค้าของประเทศไทย 

กับประเทศคู่เจรจาต่างๆ ได้แก่ อาเซียน 

จีน เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย 

นิวซีแลนด์ เปรู และชิลี โดยเปรียบเทียบ

มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนำเข้า และ 

ดุลการค้าในช่วงก่อนปรับลดภาษี และ

หลังปรับลดภาษี
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สำหรับสถานการณการคาของไทยกับเกาหลีใตภายใต 
กรอบความตกลงการคาเสรีอาเซียน-เกาหลีใต พบวา ในชวง 
2 ปแรก (ป2553-2554) ในการเริ่มลดภาษีศุลกากรไทยมี 
มูลคาการสงออกและนำเขากับประเทศเกาหลีใตเพิ่มขึ้น แต 
หลังจากป 2555 มูลคาการสงออกของไทยไปเกาหลีใตเริ่ม 
ทรงตัว ขณะท่ีมูลคาการนำเขาของไทยจากเกาหลีใตเร่ิมลดลง 
โดยมูลคาการสงออกของไทยไปเกาหลีใตในป 2558 มีมูลคา 
เทากับ 3,700 ลานดอลลารสหรัฐ ขณะที่กอนปรับลดภาษี 
ศุลกากร (ป 2552) มีมูลคาการสงออก 2,396 ลานดอลลาร 
สหรัฐ หรือมูลคาสงออกเพ่ิมข้ึน 1.5 เทา สวนมูลคาการนำเขา 

ไทยมีมูลคาการนำเขาสินคาจากจีนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดย 
ในป 2558 ไทยมีมูลคาการนำเขาจากจีนเทากับ 40,074 
ลานดอลลารสหรัฐ ขณะที่กอนปรับลดภาษี (ป2547) ไทยมี 
มูลคาการนำเขาจากจีนเพียง 7,987 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ 
มีมูลคาการนำเขาเพิ่มขึ้นสูงถึง 5 เทา สงผลใหไทยขาดดุล 
การคากับจีนเพิ ่มมากขึ ้นหลังมีการปรับลดภาษีศุลกากร 
ประกอบกับมีแนวโนมขาดดุลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 
2558 ไทยขาดดุลการคากับจีนเทากับ 21,407 ลานดอลลาร 
สหรัฐ ขณะที่กอนปรับลดภาษีศุลกากรไทยขาดดุลการคากับ 
จีนเพียง 2,272 ลานดอลลารสหรัฐ หรือขาดดุลการคาเพิ่ม 
ขึ้นประมาณ 9 เทา ซึ่งจากรายละเอียดในขางตน อาจกลาว 
ไดวาไทยกำลังเสียประโยชนภายใดกรอบความตกลงการคา 
เสรีอาเซียน-จีน

3 กรอบความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-เกาหลีใต้
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พบวาในป2558ไทยมีมูลคาการนำเขาจากเกาหลีใตเทากับ 
6,967 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งต่ำกวาชวงป 2554 ที่มีมูลคา 
การนำเขาสูงถึง 9,209 ลานดอลลารสหรัฐ แตสูงกวาเล็กนอย 
เมื่อเทียบกับชวงกอนปรับลดภาษีศุลกากร (ป 2552) ซึ่งมี 
มูลคาเทากับ 5,412 ลานดอลลารสหรัฐ จากรายละเอียดใน 
ขางตนเห็นไดวาทั้งในชวงกอนและหลังปรับลดภาษีศุลกากร 
ไทย ยังคงขาดดุลการคากับเกาหลีใต โดยเฉพาะในชวงป 
2553-2554 ที่ไทยขาดดุลการคากับเกาหลีใตเพิ่มขึ้น แตหลัง 
ป 2555 ไทยขาดดุลการคากับเกาหลีใตลดลงจนบัจจุบันมี 
มูลคาขาดดุลการคากับเกาหลีใต 3,267 ลานดอลลารสหรัฐ 
ซ่ึงใกลเคียงกับชวงกอนปรับลดภาษีศุลกากรท่ีมีมูลคาการขาด 
ดุลการคาเทากับ 3,017 ลานดอลลารสหรัฐ ดังนั้นจึงอาจ 
มองไดวาไทยเสียประโยชนจากกรอบความตกลงการคาเสรี 
อาเซียน-เกาหลีใตในชวง 2 ปแรก หลังจากนั้นสถานการณ 
คอยๆ กลับเขาสูภาวะปกติเหมือนกอนมีกรอบความตกลงการ 
คาเสรีอาเซียน-เกาหลีใต

 
หลังจากศึกษาถึงสถานการณทางการคาของไทยกับญ่ีปุน 

ภายใตกรอบความตกลงการคาเสรีไทย-ญี่ปุน พบวาในชวง 6 
ปแรก (ป2550-2555) ของความตกลง ไทยมีมูลคาการสงออก 
และนำเขากับประเทศญ่ีปุนเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง ยกเวนในป 2552 
ท่ีมูลคาการสงออกและนำเขาลดลงจากปญหาภาวะเศรษฐกิจ 
โลก แตในป 2556 มูลคาการสงออกและนำเขาของไทยกับ 
ญี่ปุนใตเริ่มลดลง สงผลใหมูลคาการสงออกของไทยไปญี่ปุน 
ในป 2558 มีมูลคาเทากับ 19,108 ลานดอลลารสหรัฐ ขณะ 
ที่ชวงป 2555 ไทยมีมูลคาการสงออกไปตลาดญี่ปุนเทากับ 
22,120 ลานดอลลารสหรัฐ อยางไรก็ตามมูลคาการสงออกป 
2558ยังคงสูงกวาชวงกอนปรับลดภาษีศุลกากร (ป 2549) ที่ 
มีมูลคาการสงออก 15,222 ลานดอลลารสหรัฐ สวนมูลคา 
การนำเขาพบวาในป 2558 ไทยมีมูลคาการนำเขาจากญี่ปุน 
เทากับ 31,043 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งต่ำกวาชวงป 2555 ที่ 
มีมูลคาการนำเขาสูงถึง 49,229 ลานดอลลารสหรัฐ แตมูลคา 
การนำเขายังคงสูงกวาเม่ือเทียบกับชวงกอนปรับลดภาษีศุลกากร 

(ป 2549) ซึ่งมีมูลคาเทากับ 25,722 ลานดอลลารสหรัฐ จาก 
รายละเอียดในขางตนเห็นไดวาทั้งในชวงกอนและหลังปรับ 
ลดภาษีศุลกากรไทยยังคงขาดดุลการคากับญี่ปุน โดยเฉพาะ 
ในชวงป 2550-2555 ที่ไทยขาดดุลการคากับญี่ปุนเพิ่มขึ้น 
แตหลังป 2555 ไทยขาดดุลการคากับญี่ปุนลดลงจนบัจจุบัน 
มีมูลคาขาดดุลการคากับญี่ปุน 11,937 ลานดอลลารสหรัฐ 
ซึ่งใกลเคียงกับชวงกอนปรับลดภาษีศุลกากรที่มีมูลคาการ 
ขาดดุลการคาเทากับ 10,503 ลานดอลลารสหรัฐ ดังนั้นจึง 
อาจมองไดวาไทยเสียประโยชนจากกรอบความตกลงการคา 
เสรีไทย-ญี่ปุน ใตในชวง 6 ปแรก หลังจากนั้นสถานการณ 
คอยๆ กลับเขาสูภาวะปกติเหมือนกอนมีกรอบความตกลง 
การคาเสรี

ผลการศึกษาสถานการณการคาระหวางไทยกับอินเดีย
ภายใตกรอบความตกลงการคาเสรีไทย-อินเดียพบวาหลังจาก 
ที่ไทยและอินเดียเริ่มปรับลดภาษีศุลกากรตามกรอบความ 
ตกลงในป 2547 สงผลใหมูลคาการสงออกและนำเขาของ 
ไทยกับอนิเดียเพิ่มสูงขึ้น โดยในป 2558 ไทยมีมูลคาสงออก 
สินคาไปอินเดียเทากับ 4,950 ลานดอลลารสหรัฐ ขณะที่ 
กอนปรับลดภาษีศุลกากรไทยมีมูลคาการสงออกเพียง 855 
ลานดอลลารสหรัฐ หรือมีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้น 8 เทา 
สำหรับมูลคาการนำเขาจากอินเดียพบวาในชวงกอนป 2557 
มูลคาการนำเขามีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตหลังป 2557 มูลคาการ 
นำเขามีแนวโนมลดลง  โดยในป  2558 มีมูลคาเทากับ 2,488 
ลานดอลลารสหรัฐ ขณะที่ป 2556 มีมูลคานำเขาเทากับ 
3,357 ลานดอลลารสหรัฐ อยางไรก็ตามมูลคาการนำเขาในป 
2558 ยังคงสูงกวาเมื่อเทียบกับกอนมีกรอบความตกลงการ 
คาเสรีไทย-อินเดีย ที่มีมูลคาการนำเขาเทากับ 863 ลาน 
ดอลลารสหรัฐ หรือมีมูลคาการนำเขาเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เทา 
ซึ่งจากที่กลาวในขางตนเห็นไดวามูลคาการสงออกของไทย 
ไปอินเดียเพิ่มขึ้นมากกวามูลคาการนำเขาสินคาจากอินเดียที่ 
เพิ่มขึ้น สงผลใหสถานะดุลการคาของไทยเปลี่ยนจากขาดดุล 
การคากับอินเดีย มาเกินดุลการคากับอินเดีย และมีแนวโนม 

4 กรอบความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ญี่ปุ่น

5 กรอบความตกลงการค้าเสรี
ไทย-อินเดีย

29

Driving towards ASEAN+



ดุลการคาเกินดุลมากข้ึน ทำใหสามารถสรุปไดวาไทยไดประโยชน 
ดานการคาภายใตกรอบความตกลงการคาเสรีไทย-อินเดีย

สำหรับสถานการณการคาของไทยกับออสเตรเลียภาย 
ใตกรอบความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียพบวาหลังมี 
การปรับลดภาษีศุลกากรตามกรอบความตกลงในป 2548 สง 
ผลใหมูลคาการสงออกและนำเขาของไทยกับออสเตรเลียมี 
แนวโนมเพิ่มมากขึ้น แมบางปจะมีมูลคาการคาที่ลดลงจาก 
ปญหาเศรษฐกิจในประเทศ และตางประเทศ โดยในป 2558 
ไทยมีมูลคาการสงออกไปออสเตรเลียเทากับ 9,543 ลาน 
ดอลลารสหรัฐ ขณะที่กอนปรับลดภาษีศุลกากร (ป 2547) 
ไทยมีมูลคาการสงออกเพียง 2,345 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ 
มีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้น 4 เทา สวนมูลคาการนำเขาจาก 
ออสเตรเลียพบวา ในป 2558 ไทยมีมูลคาการนำเขาเทากับ 
2,620 ลานดอลลารสหรัฐ ขณะที่กอนปรับลดภาษี (ป 2547) 
ไทยมีมูลคาการนำเขาเทากับ 1,691 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ 
มีมูลคาการนำเขาเพ่ิมข้ึน 1.5 เทา อยางไรก็ตามถาเปรียบเทียบ 
มูลคาการสงออกและนำเขาในขางตนเห็นไดวาไทยมีมูลคา 
การสงออกไปออสเตรเลียเพิ่มขึ้นมากกวามูลคาการนำเขาที่ 
เพิ่มขึ้น สงผลใหไทยเกินดุลการคากับออสเตรเลียเพิ่มขึ้นโดย 
ในป 2558 ไทยเกินดุลการคากับออสเตรเลีย 6,922 ลาน 
ดอลลารสหรัฐ ขณะที่กอนปรับลดภาษี (ป 2547) ไทยเกิน 
ดุลการคาเทากับออสเตรเลียเพียง 654 ลานดอลลารสหรัฐ 
หรือมีดุลการคาเกินดุลเพ่ิมข้ึนถึง 10 เทา จึงกลาวไดวาไทยได 
รับประโยชนจากกรอบความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย

จากการศึกษาสถานการณการคาของไทยกับนิวซีแลนด
ภายใตกรอบความตกลงการคาเสรีไทย-นิวซีแลนดพบวาหลัง 
มีการปรับลดภาษีศุลกากรตามกรอบความตกลงในป 2548 
สงผลใหมูลคาการสงออกและนำเขาของไทยกับนิวซีแลนดมี 
แนวโนมเพิ่มมากขึ้น ยกเวนป 2552 ที่มูลคาการสงออกและ 

นำเขาลดลงจากปญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยใน 
ป 2558 ไทยมีมูลคาการสงออกไปนิวซีแลนดเทากับ 1,297 
ลานดอลลารสหรัฐ ขณะที่กอนปรับลดภาษีศุลกากร (ป 
2547) ไทยมีมูลคาการสงออกเพียง 311 ลานดอลลารสหรัฐ 
หรือมีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้น 4 เทา สวนมูลคาการนำเขา 
จากนิวซีแลนดพบวา ในป 2558 ไทยมีมูลคาการนำเขาเทากับ 
512 ลานดอลลารสหรัฐ ขณะที่กอนปรับลดภาษี (ป 2547) 
ไทยมีมูลคาการนำเขาเทากับ 228 ลานดอลลารสหรัฐ หรือมี 
มูลคาการนำเขาเพ่ิมข้ึน 2.2 เทา อยางไรก็ตามถาเปรียบเทียบ 
มูลคาการสงออกและนำเขาในขางตนเห็นไดวาไทยมีมูลคา 
การสงออกไปนิวซีแลนดเพิ่มขึ้นมากกวามูลคาการนำเขาที่ 
เพิ่มขึ้น สงผลใหไทยเกินดุลการคากับนิวซีแลนดเพิ่มขึ้นโดย 
ในป 2558 ไทยเกินดุลการคากับนิวซีแลนด 784 ลานดอลลาร 
สหรัฐ ขณะที่กอนปรับลดภาษี (ป 2547) ไทยเกินดุลการคา 
เทากับนิวซีแลนด 83 ลานดอลลารสหรัฐ หรือมีดุลการคา 
เกินดุลเพิ่มขึ้นถึง 9 เทา จึงกลาวไดวาไทยไดรับประโยชน 
จากกรอบความตกลงการคาเสรีไทย-นิวซีแลนด

จากสถานการณการคาของไทยกับเปรูภายใตกรอบความ 
ตกลงการคาเสรีไทย-เปรูพบวาหลังมีการปรับลดภาษีศุลกากร 
ตามกรอบความตกลงในป 2555 สงผลใหมูลคาการสงออก 
ของไทยไปเปรูมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น โดยในป 2558 ไทย 
มีมูลคาการสงออกไปเปรูเทากับ 459 ลานดอลลารสหรัฐ 
ขณะที่กอนปรับลดภาษีศุลกากร (ป 2554) ไทยมีมูลคาการ 
สงออกเทากับ 299 ลานดอลลารสหรัฐ หรือมีมูลคาการสง 
ออกเพิ่มขึ้น 1.5 เทา สวนมูลคาการนำเขาจากเปรูพบวาแมมี 
การปรับลดภาษีศุลกากรในป 2555 แตมูลคาการนำเขาของ 
ไทยจากเปรู กลับมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องจนในป 2558 
ไทยมีมลูคาการนำเขาเทากับ 53 ลานดอลลารสหรัฐ ขณะที่ 
กอนปรับลดภาษี (ป 2554) ไทยมีมูลคาการนำเขาเทากับ 
245 ลานดอลลารสหรัฐ หรือมีมูลคาการนำเขาเหลือเพียง 20% 
ของมูลคาการนำเขาป 2554 อยางไรก็ตามถาเปรียบเทียบ 
มูลคาการสงออกและนำเขาในขางตนเห็นไดวาไทยมีมูลคา 

6 กรอบความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ออสเตรเลีย

7 กรอบความตกลงการค้าเสรี
ไทย-นิวซีแลนด์

8 กรอบความตกลงการค้าเสรี
ไทย-เปรู
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การสงออกไปเปรูเพิ่มขึ้นแตมีมูลคาการนำเขาจากเปรูลดลง 
สงผลใหไทยเกินดุลการคากับเปรูเพิ่มขึ้น โดยในป 2558 ไทย 
เกินดุลการคากับเปรู 408 ลานดอลลารสหรัฐ ขณะที่กอน 
ปรับลดภาษี (ป 2554) ไทยเกินดุลการคาเทากับเปรู 54 ลาน 
ดอลลารสหรัฐ หรือมีดุลการคาเกินดุลเพิ่มขึ้นถึง 7.5 เทา จึง 
กลาวไดวาไทยไดรับประโยชนจากกรอบความตกลงการคาเสรี 
ไทย-เปรู

สำหรับกรอบความการคาเสรีไทย-ชิลี ยังเปนกรอบที่ไม 
สามารถประเมณไดวาไทยไดรับประโยชนหรือเสียประโยชน 
เนื่องจากพึ่งเริ่มมีการปรับลดภาษีปลายป 2558 ทำใหไม 
สามารถเห็นผลที่เกิดขึ้นไดชัดเจนมากนัก แตจากคาสถิติดาน 
การคาในอดีตที่ผานมาพบวาไทยมีมูลคาการสงออกและ 
นำเขากับชีลีมากขึ้น และไทยมีแนวโนมเกินดุลการคามากขึ้น 
จึงคาดวาไทยก็นาจะไดรับประโยชนจากกรอบความตกลง 
การคาเสรีไทย-ชิลี

จากรายละเอียดที่กลาวในขางตนเห็นไดวาการเจรจา 
กรอบความตกลงทางการคาของไทยกับประเทศคูเจรจาตางๆ 
ไมใชทุกกรอบความตกลงท่ีไทยจะไดรับประโยชน แตประเทศ 
ไทยยังเสียประโยชนในกรอบความตกลงกับประเทศคูเจรจา 
ตางๆ เชน จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต อยางไรก็ตามแมวา 
ประเทศท่ีไทยไดรับประโยชนจากกรอบความตกลง เชน อาเซียน 
อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และเปรู แตถาพิจารณาการ 
ไดประโยชนและเสียประโยชนในระดับสินคา จะพบวามีหลายๆ 
สินคาในกรอบความตกลงเหลาน้ีท่ีไทยเสียประโยชน ดังน้ันใน 
การเจรจาความตกลงการคาเสรีกับประเทศตางๆ ในอนาคต 
จึงควรศึกษาถึงผลประโยชนและผลกระทบท่ีจะไดรับจากการ 
เปดเสรีอยางรอบดาน และชัดเจนในระดับสินคา รวมถึงหาแนว 
ทางในการลดผลกระทบหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบอยางเปน 
รูปธรรม เพ่ือลดการคัดคานขอผูประกอบการในประเทศ รวม 
ทั้งทำใหสามารถเลือกสินคาที่เปดเสรีไดอยางถูกตอง และลด 
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคต

9 กรอบความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ชิลี
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ปจจุบ ันการพัฒนาเทค 
โนโลยีทางการเง ินหรือ 
FinTech กอใหเกิดบริการ 

ทางการเงินรูปแบบใหมๆ ที่ชวยเพิ่ม 
ความสะดวก ลดตนทุน และสอดคลอง 
กับพฤติกรรมของผูบริโภคมากขึ้น แต 
ในอีกดานหนึ่งเทคโนโลยีดังกลาวกลับ 
ถูกนำไปใชในการกออาชญากรรมทาง 
คอมพิวเตอรที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
ดังเห็นไดจากกรณีที่ Cybersecurity 
Ventures บริษัทวิจัยดานความปลอดภัย 
ของระบบไอทีช่ือดังของโลก รายงานวา 
ในป 2558 อาชญากรรมในโลกไซเบอร 
มีมูลคาราว 3 ลานลานดอลลารสหรัฐ 
และคาดวาจะเพิ่มขึ้นจนแตะระดับ 6 
ลานลานดอลลารสหรัฐในป 2564 ขณะ 
ที ่ขอมูลของศูนยประสานการรักษา 
ความม่ันคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร 
ในประเทศไทย (ThaiCERT) พบวาใน 
ป 2558 มีหนวยงานในประเทศไทย 
ถึง 81 องคกรที่ถูกโจรกรรมขอมูลทาง 
คอมพิวเตอร สถานการณดังกลาวสงผล 
ใหผู บริโภคจำนวนมากเริ ่มตั ้งคำถาม 
กับความปลอดภัยของบริการทางการ 
เงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ทำให 
สถาบันการเงินหลายแหงทั่วโลกตอง 

หันมาพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย 
รูปแบบใหมที่เรียกวา “Biometrics”  

Biometrics มาจากคำวา Bio ซึ่ง 
แปลวาส่ิงมีชีวิต และ Metric ซ่ึงหมายถึง 
คุณลักษณะท่ีสามารถวัดได Biometrics 
คือ เทคโนโลยีที่ใชคุณลักษณะของสิ่ง 
มีชีวิตในการยืนยันตัวบุคคล อาท ิเสียง 
ลายนิ้วมือ มานตา เปนตน โดยจุดเดน 
ของเทคโนโลยีดังกลาว คือ มีความ 
แมนยำสูงมากในการระบุตัวตน สะทอน 
จากอัตราการหลุดรอดของผูแปลกปลอม 
จากการตรวจจับ (False Rejection 
Rate : FRR) อยูที่ 0.1% และอัตรา 
การปฏิเสธการผานของผูใชที ่ถูกตอง 
(False Acceptance Rate : FAR) 
อยูที่ 0.001% 

ลาสุดสถาบันการเงินหลายแหง 
ในตางประเทศเริ่มใช Biometrics ใน 
การยืนยันตัวตนของผู ใชบริการแลว 
โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแลวที ่ 
ใชกันอยางแพรหลาย อาทิ สหรัฐฯ 
สหราชอาณาจักร เยอรมนี ญี่ปุน และ 
เกาหลีใต หรือแมกระทั่งประเทศกำลัง 
พัฒนาที่มีความเสี่ยงและอัตราการเกิด 
อาชญากรรมสูงก็นิยมใช Biometrics 
ในการรักษาความปลอดภัยของการ 

ทำธุรกรรมทางการเงินเชนกัน อาทิ 
แอฟริกาใตใชระบบ Biometrics สำหรับ 
การทำธุรกรรมที ่สาขาของธนาคาร 
ATMs จุดจำหนายสินคา และการซื้อ 
สินคาออนไลน โดยปจจุบันมีระบบ 
Biometrics ที่ใชการสแกนลายนิ้วมือ 
กวา 40,000 แหงทั่วประเทศ และมี 
การทำธุรกรรมทางการเงินผานระบบ 
ดังกลาวสูงถึง 2.5 ลานรายการตอ 
เดือน ทั้งนี้ กระทรวงกิจการภายใน 
(Department of Home Affairs) ของ 
แอฟริกาใต ประเมินวา Biometrics 
จะชวยปองกันความเสียหายจากการ 
โจรกรรมขอมูลคิดเปนมูลคาส ูงถ ึง 
322 ลานแรนดแอฟริกาใต หรือราว 
23 ลานดอลลารสหรัฐตอเดือน

หากพิจารณาพฤติกรรมในการ 
ทำธุรกรรมทางการเงินของคนไทยใน 
ชวงที่ผานมา พบวานิยมใชชองทาง 
อิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น โดยในป 2558 
ปริมาณการทำธุรกรรมผาน Internet 
Banking และ Mobile Banking ขยาย 
ตัวสูงถึง 8% และ 127% จากปกอน 
ตามลำดับ ประกอบกับหนึ่งในแผน 
ยุทธศาสตรสำคัญของรัฐบาล ไดแก 
นโยบาย National e-Payment ที่มี 

ป

Biometrics ... 
เกราะป้องกันอาชญากรรม
ทางการเงินในโลกไซเบอร์
â´Â: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â
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ที่มา : รวบรวมขอมูลโดยฝายวิจัยธุรกิจ ธสน.

คุณลักษณะของ Biometrics

เสียง

สถาบันการเงิน

ที่ใช้แล้ว

J.P. Morgan, 

Citibank,

HSBC, 

Barclays,

OCBC

คุณลักษณะของ Biometrics

ลายนิ้วมือ

สถาบันการเงิน

ที่ใช้แล้ว

HSBC, 

Bank of America,

Citizens, 

Nat West, 

Citibank (Thailand) 

คุณลักษณะของ Biometrics

โครงสร้างใบหน้า

สถาบันการเงิน

ที่ใช้แล้ว

USAA, 

Master Card, 

China Merchants Bank,

(Sumitomo Mitsui 

วางแผนจะใช้ในปี 2561)

คุณลักษณะของ Biometrics

ม่านตา

สถาบันการเงิน

ที่ใช้แล้ว

Mountain America 

Credit Union, 

Republic Bank

จุดมุงหมายในการผลักดันใหไทยเปน 
Cashless Society ที่ตองมีการทำ 
ธุรกรรมทางการเงินผานชองทางอิเล็ก- 
ทรอนิกสเพิ่มขึ้น ทำใหผูบริโภคอาจ 
ตองเผชิญกับความเส่ียงจากการโจรกรรม 
ขอมูลมากกวาการทำธุรกรรมทางการ 
เงินในรูปแบบเดิม Biometrics จึงนา 
จะเขามามีบทบาทมากขึ้นเปนลำดับ 
ในการรักษาความปลอดภัยสำหรับ 
ธ ุรกรรมทางการเง ินผ านช องทาง 

อิเล็กทรอนิกส
ในระยะถัดไปการนำเทคโนโลย ี

Biometrics มาใชในการรักษาความ 
ปลอดภัยของภาคการเงินอาจกลาย 
เปน เครื่องมือขั้นพื้นฐานที่ใชกันอยาง 
แพรหลายท่ัวโลก ลาสุดธนาคารพาณิชย 
ของไทยก็กำลังเรงพัฒนาเทคโนโลยี 
ดังกลาวเชนกัน และคาดวาจะถูกนำมา 
ใชในไมชา ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพ 
ของระบบรักษาความปลอดภัยของ 

ภาคการเงินไทยใหแข็งแกรงขึ้น ขณะ 
ที ่กลุ มธ ุรกิจเร ิ ่มตนดานเทคโนโลยี 
(Tech Startup) ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น 
และเขามามีบทบาทในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจยุคใหม ควรใหความสนใจ 
ในเรื ่องการรักษาความปลอดภัยของ 
ขอมูลซึ ่งกำลังเปนเทรนดสำคัญของ 
โลกยุคใหม เพื่อใหการเริ่มตนธุรกิจ 
ประสบความสำเร็จและเติบโตตอไป 
ไดอยางยั่งยืน

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ 
ในการให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ 
ที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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“น้ำข้ึนใหรีบตัก” คงเปน 
สุภาษิตไทยที่ใหตระหนัก
ถึงการเก็บเกี่ยวโอกาสที่ 

เกิดข้ึน ซ่ึงมักนำมาใชในสอนใหตระหนัก 
ถึงการไขวควาโอกาส แตในทางธุรกิจ 
หรือการประกอบการนั้น บางครั้งเราไม 
สามารถจะรูไดวาน้ำขึ้นหรือลง หรือวา 
ที่ขึ้นเปนน้ำสะอาดที่ควรจะตัก หรือแม 
กระทั ่งจะลงทุนหาอุปกรณตักน้ำที ่ 
สามารถตักใหไดมากๆ ก็อาจจะเผชิญ 
กับความเสี่ยงจากการลงทุน นอกจากนี้ 
คำพูดที่สะทอนถึงโอกาสตางๆ ไมวาจะ 
เปน “โอกาสก็เหมือนไอติม ถาไมรีบ 
กินก็จะละลาย” แตวาเราก็ไมรูวาไอติม 
อรอยจริงหรือเปลาหรือมียาพิษอยูใน 
ไอติมนั้นๆ ถึงกระนั้นผูประกอบการจะ 
ไมเกิดข้ึนหากไมมีโอกาสอยู โอกาสไมได 
สะทอนถึงความสำเร็จ แตเปนความนา 
จะเปนที่จะทำใหเกิดความสำเร็จขึ้น 

“โอกาส (Opportunity)” ถือได 
วาเป นสวนสำคัญในการสรางแกน 
ความรูการเปนผูประกอบการ รวมถึง 
การกำหนดเงื่อนไขตางๆ ในการศึกษา 
องคความรูทางการเปนผูประกอบการ 
(Busenitz, Plummer, Klotz, Shahzad, 
& Rhoads, 2014) ศาสตราจารย Shane 
and Venkataraman (2000) ไดนำเสนอ 
องคความรูทางการเปนผูประกอบการ 
โดยใหความสำคัญตอแนวคิดทางดาน 
โอกาสในการประกอบการ (Entrepre- 

น
neurial Opportunity) นอกจากนี้จะ 
เห็นไดจากความหมายของผูประกอบ 
การนั้น ไดมีการระบุถึง การแสวงหา 
(Exploration) การประเมิน (Evaluation) 
และการหาประโยชน (Exploitation) 
“โอกาส” ดังน้ันผูประกอบการจำเปนจะ 
ตองเขาใจถึงโอกาสในการประกอบการ

อะไรคือ โอกาส ผูประกอบการ 
สามารถสรางโอกาสไดหรือวา โอกาส 
มีอยูแลวเพียงแตตองคนหาหรือแสวงหา 
เทานั้น คำกลาวที่วา “โอกาสถูกสราง 
ข้ึน ไมสามารถหาพบได (Opportunities 
are made, not found)” ในบางครั้ง 
ทำไมผู ประกอบการบางรายสามารถ 
มองเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นมองไมเห็น 
การที่ไมเห็นไมพบไมไดแสดงวาไมมีอยู 
น้ันแสดงวาโอกาสสามารถหาพบได หาก 
แตผูประกอบการจะหาพบหรือไม จะ 
สรางไดหรือไม ลวนแลวแตหัวขอที่นัก 
วิชาการตางตองการคนหาคำตอบ 

  
ความหมายและท่ีมาของ
โอกาสในการประกอบการ

ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2542 ใหความหมาย “โอกาส” 
วา “ชอง ทาง เวลาที่เหมาะ จังหวะ” 
สำหรับโอกาสในทางธุรกิจ เราอาจจะ 
กลาวถึง การเห็นชองทางการทำธุรกิจ 
จังหวะที่เหมาะสมในการทำธุรกิจ หรือ 
การพัฒนาหรือคิดคนไอเดีย หรือบาง 

อยางที่ใหม หรือดีกวา ซึ่งจะสามารถ 
กระทำใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเชิงธุรกิจ 
(Baron, 2014) อยางไรก็ดี โอกาสใน 
การประกอบการ (Entrepreneurial 
Opportunity) มีความหมายที่เฉพาะ 
เจาะจงในบริบทของการเปนผูประกอบ
การ บุคคลที่มุงหวังที่จะเปนผูประกอบ 
การมีความจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองเขาใจ 
โอกาสในการประกอบการเนื่องจากวา
คุณลักษณะของโอกาสมีอิทธพลตอ 
กระบวนการเปนผูประกอบการ (Entre- 
preneurial Process) ยกตัวอยางเชน 
โอกาสในการประกอบการท่ีสรางข้ึนเอง 
กระบวนการยอมแตกตางจากโอกาส 
ที่ผูประกอบการคนหาเอง อยางไรก็ดี 
ความหมายของโอกาสในการประกอบ 
การ (Entrepreneurial Opportunity) 
ศาสตราจารย Casson (1982) และ 
Shane and Venkataraman (2000) 
ใหความหมายไววา

“โอกาสในการประกอบการ” 
เปนสถานการณหรือสถานภาพ ท่ีสินคา 
ใหม บริการใหม วัตถุดิบใหม ตลาด 
ใหม และการจัดการกระบวนการใหม 
จะสามารถมีพัฒนาการและถูกนำเสนอ 
ผานวิธีการหรือหนทางใหม เปาหมาย 
ใหม หรือกระบวนการหรือกิจกรรมที่ 
บรรลุเปาหมายใหม 

Entrepreneurial Opportunity 
is defined as “situations in which 

โอกาสกับการประกอบการ
(Opportunity and Entrepreneurship)

â´Â 
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การที่จะตอบไดวาโอกาสในการ 
ประกอบการมาจากท่ีไหน ทำไมสถานการณ 
ดังกลาวถึงเกิดข้ึนและบุคคลจะสามารถ 
ท่ีคิดกระบวนการท่ีจะบรรลุเปาหมายใหม 

ไดนั้น คิดไดอยางไร คงจะเปนที่มาของ 
โอกาสในการประกอบการ จากความ 
หมายขางตน จะเห็นนัยยะวา โอกาสใน 
การประกอบการมีอยูจริง และรอใหคน 
คนหาใหเจอ หากวาจากขอถกเถียง 
ระหวางโอกาสมีอยู รอที่จะคนพบ หรือ 
โอกาสสามารถสรางข้ึนไดท่ีกลาวขางตน 
ก็มีเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในโลก ธุรกิจจริงท่ี 
ผูประกอบการสามารถที่จะสรางโอกาส 
และคนหาโอกาส ยกตัวอยางเชน สตีฟ 
จ็อบ (Steve Job) ถือไดวาเปนผูประกอบ 
การที่สรางโอกาสขึ้นมาเองโดยริเริ่มที่ 
จะผลิตเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
(Personal Computer) ออกสูตลาด 
นอกจากนี้ยังเปนผูริเริ ่มสรางรูปแบบ 
การใชงานผานระบบจอสัมผัส (Touch 

Screen) ในมือถือเจาแรก จนนำไปใช 
ในอุปกรณ ของแอปเปล (Apple) อื่นๆ 
ไมวาจะเปน iPhone, iPad, iPod, 
และ iWatch สงผลทำให Apple มา 
เปนผูนำทางเทคโนโลยีมือถือ นอกจากน้ี 
ยังทำใหเปลี่ยนรูปแบบการใชงานของ 
ผูบริโภคกับอุปกรณอิเล็กโทรนิกส และ 
เครื่องใชไฟฟามากมาย ในสวนของตัว 
อยางของผูประกอบการที่คนหาโอกาส 
ไดแก แซม วอลตัน (Sam Walton) 
เจาของ Walmart ท่ีนำสินคาจากท่ีหน่ึง 
ไปขายอีกที่หนึ่ง โดยเห็นโอกาสในชาน 
เมืองที่ไมมีรานขายของชำ และไดใช 
กลยุทธปาลอมเมือง ในการวางทำเล 
ของ Walmart ซึ่งถือไดวาใชโอกาสที่ 
มีอยู

โอกาส ความเส่ียง และ
ความไม่แน่นอน 
(Opportunities, Risk,
and Uncertainty)

เมื่อคนหาและสรางโอกาสในการ

ประกอบการแลว ผูประกอบการจะ 
ดำเนินการเพ่ือหาประโยชน (Exploita- 
tion) จากโอกาสในการประกอบการ 
เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม (กำไร) อยางไรก็ดี 
ผูประกอบการจะตองทำการตัดสินใจ 
ในดานการจัดการองคกรภายในสภาพ
แวดลอมที่ยากที่จะรูใหแนชัดวา จะทำ 
อยางไรในการผสมผสานทรัพยากรที่มี 
อยู กลาวคือ จะจางคนจำนวนเทาไหร 
จะวางหนารานท่ีไหน จะมีหนารานหรือ 
ไมมี จะส่ังวัตถุดิบท่ีไหนถึงมีคุณภาพ จะ 
มีสินคาคงคลังจำนวนเทาไหร จะสงเสริม 
การขายอยางไร และอื่นๆ อีกมากมาย 
ที่จะตองตัดสินใจ คำถามเหลานี้มีสวน 
เก่ียวของกับความเส่ียง ความไมแนนอน 
ในการลงทุน หลายตอหลายครั้งเมื่อมี 

new goods, services, raw materials, 
markets, and organizing methods 
can be introduced through the 
formation of new means, ends, 
or means-ends relationships”. 

Shane (2003) ไดใหความเห็นวา 
โอกาสในการประกอบการกับสถานการณ 
อ่ืนๆท่ีจะสามารถสรางผลกำไรทางธุรกิจ 
น้ันแตกตางกัน โดยโอกาสในการประกอบ 
การ เนนย้ำในเรื่องกระบวนการที่บรรลุ 
เปาหมายใหม (New Means-Ends) 
ในขณะที่การสรางผลกำไรทางธุรกิจนั้น
อาจจะสรางผลกำไรจากกระบวนการ 
หรือรูปแบบเดิมๆ นอกจากน้ี เรายังตอง 
ตระหนักวา โอกาสในการประกอบการ 
ไมจำเปนจะสามารถสรางผลกำไรได 
เสมอไป แตเปนโอกาสที่ตัวผูประกอบ 
การ “เชื่อวา” จะสามารถสรางกำไรได 
เน ื ่องจากว าเป นกระบวนการและ 
เปาหมายใหม 
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การกลาวถึงโอกาส มักจะตามมาดวย 
ความเสี่ยงและความไมแนนอน และ 
อาจจะมีคนเคยกลาวไววา “ในวิกฤต 
ยอมมีโอกาส” หรือ “เปลี่ยนวิกฤตให 
เปนโอกาส” เปนที่นาสนใจวา ตัวอักษร 
ภาษาจีน ท่ีใหความหมายคำวา “วิกฤต” 
เขียนวา “危機” อานวา Weiji ซึ่ง 
ประกอบขึ้นมาเปนจากคำวา อันตราย 
(Danger) กับ โอกาส (Opportunity) 
ดังนั้นอาจจะกลาวไดวา วิกฤตเปนชวง 
เวลาที่อันตรายแตก็เปนชวงเวลาที่มี 
โอกาสเชนกัน (Wan & Yiu, 2009) 

เมื่อกลาวถึงคำวาอันตราย ความ 
เสี่ยง ความไมแนนอน ในธุรกิจ อาจ 
กลาวไดวาผู ประกอบการไมสามารถ 
หลีกเลี่ยงไดอยางสมบูรณ การสราง 
ธุรกิจใหม การประกอบกิจการใหม 
ลวนแลวแตตองเผชิญความเสี่ยงและ 
ความไมแนนอน หากแตวาจะประเมิน 
และอดทนอยูไดมากนอยเทาใด สองใน 
คุณลักษณะที ่สำคัญของการเปนผู  
ประกอบการ คือ ความอดทนตอความ 
ไมแนนอน (Uncertainty Tolerance) 
และการยอมรับความเส่ียง (Risk Taking) 
ซึ่งจะกลาวในสวนของคุณลักษณะของ
ผูประกอบการตอไป ทั้งนี้ทั้งนั้น บอย 
ครั้งที่มีการใชคำวาความเสี่ยง กับความ 
ไมแนนอน สลับไปสลับมาจนเปรียบ 
เสมือนเปนเร่ืองเดียวกัน ซ่ึงในความจริง 
แลวมีความแตกตางกัน ศาสตราจารย 
Knight (1921) ไดกลาววา ความไม 
แนนอน (Uncertainty) จะเกิดขึ้นไดก็ 
ตอเม่ือความเปนไปไดของผลลัพธในการ 
ตัดสินใจ ไมสามารถที่จะหาความนาจะ 
เปนไดเม่ือไดตัดสินใจไปแลว ยกตัวอยาง 
เชน ในขณะท่ีความเส่ียง (Risk) จะเกิดข้ึน 

ไดก็ตอเมื่อความเปนไปไดของผลลัพธ 
สามารถรูได ณ เวลาในการตัดสินใจ รวม 
ไปถึงความนาจะเปนของผลลัพธจากการ 
ตัดสินใจทางใดทางหน่ึงสามารถคำนวณ 
ออกมาได ณ เวลาในการตัดสินใจ ยก 

ตัวอยางเชน หากโยนลูกเตาที่มี 6 หนา 
เลข 1 ถึง 6 เราสามารถที่จะคำนวณได 
วาโอกาสความนาจะเปนท่ีจะออกเลขใด 
เลขหนึ่ง เปน หนึ่งตอหก เหตุการณดัง 
กลาวเราจะเรียกวา “ความเส่ียง (Risk)” 
อยางไรก็ดี ถาหากโยนลูกเตาท่ีมีหนาเปน 
อนันต (Infinity) หรือลูกเตาเปนลูกเตา 
ท่ีไมสมดุล หรือไมบอกเลขท่ีอยูบนลูกเตา 
การโยนแตละคร้ังไมสามารถท่ีจะคำนวณ 
ความนาจะเปนไดเลย เหตุการณนี้เราจะ 
เรียกวา ความไมแนนอน (Uncertainty)

ทายสุดนี้โอกาสมีบทบาทและเปน 
กลไกและปจจัยสำคัญที่ทำใหเกิดการ 
ประกอบการ การสรางความเขาใจถึง 
โอกาส ที่มา แนวคิดของโอกาสทางการ 
ประกอบการจะชวยทำใหผูประกอบการ 
ทราบถึงกระบวนการสรางความสำเร็จ 
ของผูประกอบการ ในฉบับหนาผมจะ 
กลาวถึงแนวคิดของโอกาสในการประกอบ 
การ (Entrepreneurial Opportunity 
Perspectives) 
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“โอกาสในการประกอบการ” เป็นสถานการณ์หรือ 
สถานภาพ ท่ีสินค้าใหม่ บริการใหม่ วัตถุดิบใหม่ 
ตลาดใหม่ และการจัดการกระบวนการใหม่จะ 
สามารถมีพัฒนาการและถูกนำเสนอผ่านวิธีการ 
หรือหนทางใหม่ เป้าหมายใหม่ หรือกระบวนการ 
หรือกิจกรรมท่ีบรรลุเป้าหมายใหม่ 
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ในชวงเดือนที่ผานมาผม 
ไดมีโอกาสเขาไป อบรมที่ 
ประเทศญ่ีปุน อยู 2 อาทิตย 

ในหัวขอท่ีตอนน้ีหลายคนกำลังจับตาอยู 
เพราะเปนหัวขอที่หลายคนกำลังพูดถึง
ในแวดวงธุรกิจ นั้นคือเรื่อง “DESIGN 
MANAGEMENT” นั่นเอง หลายคน 
สงสัยวา ผมไมไดทำงานเกี่ยวกับการ 
ออกแบบแลวจะไปเรียนทำไม 

ซึ ่งจ ุดแรกเลยที ่ทำใหผมสนใจ 
โครงการนี้คือ เรื่อง Design หลายคน 

น
ถามีโอกาสไปประเทศญ่ีปุนหรือใชสินคา 
ญี่ปุนก็คงพอทราบวาสินคาญี่ปุนนั้นมี 

การออกแบบให นาซื้อมากๆ โดยใช 
packaging ที่สวยงาม และผูใชสามารถ 
ใชสินคานั้นไดอยางสะดวก ซึ่งผมคิดวา  

การที่ถาคนไทยเราสามารถเรียนรู สิ่งที่ 
เรียกวา DNA ของการ Design โดยใช 

แนวคิดของคนญี่ปุน มาประยุกตใชกับ 
สินคาไทยเราไดก็คงจะนาสนใจไมนอย

ประเด็นที่ 2 ถัดมาก็คือ เรื่อง 
Thailand 4.0 ท่ีมุงเนนพัฒนานวัตกรรม 
ใหมๆ ซึ่งยังคอนขางยากสำหรับผูประ- 
กอบการหลายคนที่จะสรางนวัตกรรมที่
เปนสินคา บริการ หรือกระบวนการ 
ใหมๆ ขึ้นมา โดยตามแนวคิดที่มองผู 
บริโภคเปนสำคัญ เรื่องของ DESIGN 
THINKING และ การนำการ DESIGN 
มาใชในการพัฒนาธุรกิจ (Business 
Development) นั้นจึงเปนกระบวน 
การสรางนวัตกรรมใหมอีกรูปแบบหนึ่ง

ซึ่งกอนไปอบรมผมก็ได ตั้งความ 
หวังไววาจะไดความรูมาพัฒนา เร่ืองการ 
ออกแบบ และการ Design ของประเทศ 
ไทย โดยเน้ือหาท่ีไปเรียนน้ันมีหลากหลาย 
มากมาย อาทิ เชน The concept of 
Eco-Design/ Universal Design / 
User Center Design/ Packaging 
เปนตน

Design
Management (ตอนที่1)

การทำงานรูปแบบใหม่ คือ การให้ Design อยู่ 
ตรงกลางและเข้าไปช่วยในทุกๆ กระบวนการ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้ังแต่ Pre-study จนถึง 
กระบวนการ follow-up 

ผมและเพ่ือนๆ ผู้เข้าอบรมจากประเทศไทย

â´Â

อมรเทพ  ทวีพานิชย 
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USER CENTRIC
DESIGN CONCEPT

EXPERIENCE
DESIGN

CORPORATE
STRATEGY & DESIGN

UNIVERSAL
DESIGN CONCEPT

PRODUCT
DESIGN

ESTABLISHING
DESIGN MANAGEMENT

PACKAGE
DESIGNING

PRODUCT
DEVELOPMENT CONCEPT

ECO DESIGN

DESIGN
PHILOSOPHY

มาเขาสูเนื้อหาที่ทางประเทศญี่ปุนสอนสำหรับประเด็น Design Management เพื่อเปนพื้นฐานกอนคือ

ความหมายของ Design 
What is design?

it is a creative solution to a problem
ความหมายสั้นๆ ของการ design คือการสรางสรรควิธีแกปญหา

เริ่มแรกมีการปูใหเขาใจถึงความสำคัญของ DESIGN โดยใชเรื่อง Design Centric Index โดยจากกราฟจะเห็นไดวา บริษัท 

ที่มีการเนนเรื่อง Design เปนกลยุทธหลักของบริษัทมีกำไรมากกวาคาเฉลี่ย S&P Index ของบริษัทอื่นถึง 228%

DESIGN-CENTRIC
ORGANIZATIONS:
APPLE
COCA-COLA
FORD
HERMAN-MILLER
IBM
INTUIT
NEWELL-RUBBERMAID
NIKE
PROCTER & GAMBLE
STARBUCKS
STARWOOD
STEELCASE
TARGET
WALT DISNEY
WHIRLPOOL
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Product 
change
Initiation
decision

Concept
study

Concept

Developement

Freeze

Final Dev.
Contract Industralisation

Pre-production

Launch

Release

End
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-up
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ment
Final

Developement

จากการมาอบรมนั้นสิ่งที่สำคัญที่ผูบริหารหลายๆ องคกรไมไดใหความใสใจคือ Design นั้น มักถูกตีความใหเขาใจวาเปน 
part เฉพาะการวาดภาพ การใสภาพ เทานั้นไมไดเกี่ยวเนื่องถึง กลยุทธของบริษัท ซึ่งหลายๆ แหงนั้นไดละเลยจุดนี้ไป ไมได 
มีการทำงานรวมกัน ดูอยางกรณีศึกษาของ Santory

นี่เปนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑแบบปกติ ซึ่งทำงานกันแบบ ตอเนื่อง โดยไมไดเชื่อมกัน 
ซึ่งทาง Suntory เขาใจกระบวนการจัดการ design จึงไดรับทีมในการทำงานใหม

โดยการทำงานรูปแบบใหม คือ การให Design อยูตรงกลางและเขาไปชวยในทุกๆ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑตั้งแต 
Pre-study จนถึงกระบวนการ follow-up ซึ่งจุดสำคัญอีกอยางของ Design Team คือ ไมใชทุกคนที่จบการออกแบบมา 
ทำงาน แตละคนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน โดยมีมุมมองที่ตางกันและทำงานเปนทีม ซึ่งตรงกับแนวคิดของทาง Stanford 
ในกระบวนการของ Design Thinking 

โดย 5 ตัวนี้จะเปน skill หลักๆ ของ Design Team ที่จะเนนในการพัฒนาสินคาใหม
ในบทหนาจะมาตอเนื่อง ถึง JAPAN DESIGN DNA ที่ทำใหสินคาและบริการของญึ่ปุนนาสนใจอยางไร

DESIGN THINKING

STRATEGIC PLANNINGCOLLABORATION

COORDINATOR INNOVATION

MARKETING ADVERTISING SALESDESIGNR&D

Industralisation &

Commercialisation
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ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไป ความต้องการทางด้านการ 
ศึกษาก็เปล่ียนตามไปด้วย แน่นอนว่า ความฝันของ 
พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเรียนเก่ง แต่ความเก่ง 
อย่างเดียวไม่พอ ในโลกปัจจุบันเราต้องการ Team 
Player ที่ดีด้วย ดังนั้น Gakken จึงออกแบบ 
หลักสูตรทำให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเอง สนุกกับการ 
ใช้ชีวิต เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เด็ก 
สามารถนำความรู้ไป Apply กับชีวิตจริงได้

ท
·ÒÂÒ·ÊÒÇ¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾ �¹Ò¹ÁÕ ºØ¤Ê � ¤ÔÁ ¨§Ê¶ÔμÂ �ÇÑ²¹Ò ¼ÙŒÁÒÃÑºª‹Ç§¸ØÃ¡Ô¨μ ‹Í¤ÔÁ ¨§Ê¶ÔμÂ �ÇÑ²¹Ò ¼ÙŒÁÒÃÑºª‹Ç§¸ØÃ¡Ô¨μ ‹Í¨Ò¡ ¤Ø³áÁ‹ 

ÊØÇ´Õ ¨§Ê¶ÔμÂ�ÇÑ²¹Ò à¨ŒÒ¢Í§¸ØÃ¡Ô¨ÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒμÅÍ´ªÕÇÔμ Å‹ÒÊØ´à¸Íä´Œ 

àÃÕÂ¹ÃÙŒ·Ø¡«Í¡ÁØÁ¢Í§¸ØÃ¡Ô¨ ¨¹ÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ·Õè¨Ð¡ŒÒÇ¢Öé¹ÁÒà»š¹¼ÙŒÊ×º·Í´¸ØÃ¡Ô¨¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇÍÂ‹Ò§ 

àμçÁμÑÇ ã¹°Ò¹Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ̈ Ñ́ ¡ÒÃ¢Í§ “¹Ò¹ÁÕºØ¤Ê�” Ø̧Ã¡Ô̈ ·ÕèÂ×¹ÂÒÇÁÒ¡Ç‹Ò 24 »‚ º·ºÒ·¢Í§ “¤ÔÁ ¨§Ê¶ÔμÂ�ÇÑ²¹Ò” 

ÇÑ¹¹Õé à¸Í¡ÓÅÑ§à»š¹·Õè¨ÑºμÒÁÍ§ à¾ÃÒÐà¸Íà»š¹ New Wave ·Õè¡ÓÅÑ§ÊÃŒÒ§»ÃÒ¡¯¡ÒÃ³ �ãËÁ‹ã¹Ç§¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

Œ́ÇÂ¡ÒÃ Startup Ø̧Ã¡Ô̈ äÅ¹�ãËÁ‹ÃÑºÂØ¤ Ô̈́ Ô·ÑÅ à¾×èÍ·ÓãËŒ “¹Ò¹ÁÕºØ�¤Ê�” à»š¹ Learning Service Provider â´Âä Œ̈́ ÑºÁ×Í 

¡Ñº ºÃÔÉÑ· ¡Ñ¡à¤¹ âÎÅ´Ôé§ ¨Ó¡Ñ´ ºÃÔÉÑ· Œ́Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÍÑ¹´Ñº 1 ¢Í§ÞÕè»Ø†¹ à»�´μÑÇ Gakken Classroom âÃ§àÃÕÂ¹ 

ÊÍ¹¾ÔàÈÉÃÙ»áººãËÁ‹áË‹§áÃ¡ã¹»ÃÐà·Èä·Â «Öè§à»š¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃâ´Â ºÃÔÉÑ· ¡Ñ¡à¤¹ ¹Ò¹ÁÕºØ �¤Ê � àÍç´´Ùà¤ªÑè¹ 

¨Ó¡Ñ´ ·Õè “¤ÔÁ” à»š¹¼ÙŒÃÔàÃÔèÁ áÅÐÂÍÁÃÑºÇ‹Ò ¡ŒÒÇÊÓ¤ÑÞ¤ÃÑé§¹ÕéÁÒ¨Ò¡áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨¨Ò¡ Ë¹Ñ§Ê×Í ¤Ô´ÍÂ‹Ò§äÃ ãËÞ‹ 

ÍÂ‹Ò§ÍÔÊÃÒàÍÅ Startup Nation ¨Ò¡ÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�¢Í§à¸ÍàÍ§

ไมวาจะเปนการตอยอดธุรกิจสำนัก 
พิมพ ใหเปนผูใหบริการดานการเรียน 
รู (learning service provider) 

กอตั้งสถาบันนานมีบุคส อินโนเวชั่น 
นำเขานวัตกรรมการเรียนรู จากตาง 
ประเทศ การเปดตลาดหนังสือใหมๆ 
ในประเทศไทย อาทิ หนังสือระบายสี 

สำหรับผูใหญ ที่ประสบความสำเร็จ 
เปนที่จับตามอง

“คนจะรูจักเราในฐานะสำนักพิมพ 

เด็ก และเยาวชน แตความจริงเราทำ 
หนังสือผูใหญควบคูกันมาตลอด โดย 
จะใหความสำคัญในสวนที่สอดคลอง
กันคือ เรื่อง Learning ซึ่งนานมี บุคส 

ทำความรู้จักเธออีกครั้ง
คิม จงสถิตยวัฒนา เปนลูกสาว 

คนโตของครอบครัว จงสถิตยวัฒนา 
คุณแมคือ คุณสุวดี จงสถิตยวัฒนา 
ซึ่งปจจุบันดำรงตำแหนงประธานกลุม 
บริษัท นานมี บุคส จำกัด และคุณพอ 
คือ คุณพิชิต จงสถิตยวัฒนา กรรมการ 
ผูจัดการ บริษัท เอ.เอ.ฟุตแวร จำกัด 
ผูผลิต และนำเขา รองเทายี่หอ ปแอร 
กาแดง และเจออกซ ประวัติการศึกษา 
จบปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรม 
ศาสตร สาขาอุตสาหการ (Industrial 
Engineering) มหาวิทยาลัยมิชิแกน 
กอนเธอจะไดรับการแตงตั ้งใหดำรง 
ตำแหนงแทนคุณแมสุวดี ในฐานะ 
กรรมการผูจัดการ คนใหม เธอตอง 
ผานประสบการณการเรียนรูงานจาก 
หลายฝาย มาเปนเวลาถึง 10 ป และ 
เธอไดสรางผลงานที่โดดเดนมากมาย 

Startup ธุรกิจใหม่ “Nanmee books”
สู่ “Gakken Classroom” โรงเรียนสอนพิเศษ

คิม จงสถิตย์วัฒนา
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ไดนำงานแปลจากหลากหลายประเทศ 
เขามาจัดพิมพ โดยมีงานแปลพ็อคเก็ต 
บุคที่ประสบความสำเร็จมีชื่อวา คิด 
อยางไร ใหญอยางอิสราเอล Start-up 
Nation ซึ่งตนเองไดอานและเกิดแรง 
บันดาลใจวา ทำไมอิสราเอล จึงทำ 
Startup ไดสำเร็จ??? ยิ่งอานก็ยิ่ง 
ทาทาย ทำใหเกิดแรงบันดาลใจ  กลาที ่
จะทำสิ่งใหมๆ ซึ่งคำวา Startup ในที่ 
น้ีไมไดเปนแคเร่ืองออนไลน แตหมายถึง 
การเริ่มตนสรางธุรกิจของตัวเอง“ 

Startup ธุรกิจใหม่ 
เริ่มใหม่อีกครั้ง อย่าง
มีเป้าหมาย

ตองยอมรับวา คิม เปนสาวที่มี 
ความมุงมั่น ตรงไปตรงมา กลายอมรับ 
ความผิดพลาดท่ีเคยลองผิดลองถูกมากับ 
การกอตั้งศูนย Go Genius Learning 
Center ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง 
Digital กำลังเขามาแทนที่หนังสือ แม 
แตยอดขายหนังส ือท ั ่วโลกก็ลดลง 
ตอนนั ้นเธอหันกลับมาดูจุดแข็งของ 
องคกร คือ Education การเรียนรู การ 
ออกแบบกระบวนการเรียนรู เธอจึง 
ไดเริ่มตนธุรกิจใหมนี้ เมื่อ 6 ปที่แลว 
กอตั้งสถาบันนานมีบุคส อินโนเวชั่น 
นำเขานวัตกรรมการรูเรียนจากประเทศ 
ชั้นนำทั่วโลก อาทิ หองเรียนทดลอง 
วิทย จากประเทศญี่ปุน  

Maths-Whizz ระบบการเรียนการ 
สอนคณิตศาสตรออนไลน จากประเทศ 
อังกฤษ รวมมือกับประเทศเยอรมัน 
สรางศูนยวิทยาศาสตร Hands-on 
เฟโนเมนตา เปนตน โดยเนนการทำงาน 
รวมกับโรงเรียน และหนวยงานทาง 
การศึกษา แตดวยความไมแนนอนใน 
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ส่ิงท่ีประสบความสำเร็จในอดีต ใช่ว่าจะถูกต้องสำหรับ 
อนาคตเสมอไป หรือถ้ามี Business Model ท่ีเป็น 
ไปได้ ใครๆ ก็สามารถเร่ิมธุรกิจได้ ทุกอย่างต้อง 
ไปด้วยกันจึงจะสำเร็จ ธุรกิจท่ีดีต้องมี Idea + 
Business Model + Brave กล้าท่ีจะเร่ิม อย่ากลัว 
ล้ม ล้มแล้วเร่ิมใหม่ได้ 

¤ÔÁ ¨§Ê¶ÔμÂ �ÇÑ²¹Ò ¼ÙŒÁÒÃÑºª‹Ç§¸ØÃ¡Ô¨μ ‹Í

นโยบายของรัฐบาล จึงทำใหหันไปมอง 
กลุมผูปกครอง และเปด Go Genius 
School เพื่อบุกกลุมเปาหมายดังกลาว 
ซึ่งสวนนี้เธอยอมรับวา Knowhow ที่ 
เรามียังนอยไป ทำใหไมประสบความ 
สำเร็จเทาที่ควร จึงเริ่มมองหาพันธมิตร 
ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อมารวมพัฒนา 
ธุรกิจไปดวยกัน น่ีนาจะทางออกท่ีทำให 
แผนการ Startup ของเธอประสบความ 
สำเร็จ ในท่ีสุดเธอไดพบ “บริษัท กักเคน 
โฮลด้ิง จำกัด ผูนำดานการศึกษา อันดับ 
1 ของประเทศญี่ปุน ที่มีอายุยาวนาน 
กวา 70 ป ถือเปน Japan idol ที่มี 
ธุรกิจตั้งแตสำนักพิมพ จนถึงโรงเรียน 
กวดวิชา และโครงการบานพักคนชรา เธอ 
จึงตัดสินใจรวมทุนเปน Joint venture 
เม่ือ 2 เดือนท่ีผานมา เพ่ือทำใหความฝน 
การทำธุรกิจ Startup ใหเปนความจริง

“ระหวางนั้น คิมไดกลับมาอาน 
หนังสือเรื่อง Startup Nation ดวย 
ความอยากหาขอมูลวา การเร่ิมทำธุรกิจ 
รูปแบบใหมๆ  ควรมีลักษณะอยางไร จะ 
สูอยางใรใหสำเร็จ อานเรื่องนี้ทำใหได 
ไอเดีย เกิดทัศนคติเปนแรงขับดันวา 
เมื ่อหลักความรู พื ้นฐานยังไมชำนาญ 
ยังไมไดลงรายละเอียดเพียงพอ ทำให 
คนเราลองผิดลองถูก ทำไมอิสราเอล 
จึง Startup ไดสำเร็จ เพราะเคากลา 
คิด กลาทำ หยิ่งทะนง อหังกา ทำ 
อะไรตองทำใหได พนักงานท่ีกลาทาทาย 
เจานาย ที่สำคัญคือ การทาทายความ 
คิดที่หลากหลาย อะไรไมใชตองพูด 
ออกมา”

ก้าวใหม่ของ นานมีบุคส์ 
กับธุรกิจ Joint Venture 
“Gakken Classroom”

Concept ของ Gakken Class-
room คือ โรงเรียนสอนพิเศษรูปแบบ 
ใหมมุงพัฒนาความสามารถทางวิชาการ 
ของเด็กใหแข็งแรง และเรียนอยางมี 
ความสุข  สรางเชื่อมั่นในตนเอง สนุก 

กับการใชชีวิต คิดวิเคราะหรอบดาน 
เนนสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร และ 
วิทยาศาสตร ระดับประถม 1-6 โดย 
เปดสาขาแรกท่ีหางสรรพสินคาพาราไดซ 
พารค ศรีนครินทร เริ่มเปดตัว อยาง 
เปนทางการเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 
ที่ผานมา และเธอยอมรับวา คราวนี้ได 
ดังใจตามเปาหมายที่วางไวจริงๆ และ 
เปาหมายถัดไปเธอตองการที่จะทำให 
Gakken Classroom ประเทศไทย 
เปนอันดับ 1 ในใจผูปกครอง ตามรอย 
ที่ Gakken เคยไดรับการโหวตเปน 
อันดับ 1 ในญี่ปุนมาแลว

“ปจจุบันโลกเปลี่ยนไป ความ 
ตองการทางดานการศึกษาก็เปล่ียนตาม 
ไปดวย แนนอนวา ความฝนของพอแม 
ทุกคนอยากใหลูกเรียนเกง แตความ 
เกงอยางเดียวไมพอ ในโลกปจจุบัน 
เราตองการ Team Player ที่ดีดวย 
ดังนั้น Gakken จึงออกแบบหลักสูตร 
ทำใหเด็กเรียนรูดวยตัวเอง สนุกกับการ 
ใชชีวิต เปนการเตรียมความพรอมเพื่อ 
ใหเด็กสามารถนำความรูไป Apply กับ 
ชีวิตจริงได” 

เป้าหมายในอนาคต
คุณคิม วางอนาคตสำหรับธุรกิจ 

ใหมนี้วา เธอจะสรางโมเดลรูปแบบ 
Franchise 30 สาขาในป 2560 จัด 
สัมมนาเปดตัวโรงเรียนมาแลว 2 ครั้ง 

กับกลุมเปาหมาย ซึ่งเธอพบวา ทุกคน 
สามารถทำ Franchise ได ไมวาจะ 
เปนคุณแมก็สามารถทำได สอดคลอง 
กับแนวคิดเรื่อง Startup ที่ทุกคน 
ตองการสรางการเปลี่ยนแปลง  และ 
ความหมายคำวา Startup ของคุณคิม 
ไมจำเปนตองเปนเทคโนโลยีเสมอไป 
ถาไอเดียน้ันสามารถแกปญหาสถานการณ 
ปจจุบัน ทุกคนสามารถนำไอเดียใหมๆ 
มาทำธุรกิจได เปนนวัตกรรมทางธุรกิจ 
ที่ไมใชเทคโนโลยีอยางเดียว

“สิ่งที่ประสบความสำเร็จในอดีต 
ใชวาจะถูกตองสำหรับอนาคตเสมอไป 
หรือถามี Business Model ที่เปนไป 
ได ใครๆ ก็สามารถเร่ิมธุรกิจได ทุกอยาง 
ตองไปดวยกันจึงจะสำเร็จ  ธุรกิจที่ดี 
ตองมี Idea + Business Model + 
Brave กลาที่จะเริ่ม อยากลัวลม ลม 
แลวเริ่มใหมได”

นี่คือ ความคิดดีๆ และความ 
กลาหาญ กลาที่จะเปลี่ยนแปลงของ 
สาวนักบริหารคลื่นลูกใหมไฟแรงที่ 
ชื่อ “คิม จงสถิตยวัฒนา” แมทัพ 
เบอรใหม แหงคายนานมีบุคส
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ฉบับน้ีผมขอนำเร่ือง ความ 
ฉลาดส่ีประการ คุณสมบัติ 
ของผูนำจากหนังสือ The 

8th HABIT (อุปนิสัยท่ี 8) ของสตีเฟน โควเวย 
กับการนำไปปรับใชในธุรกิจครอบครัว 
คุณลักษณะของความฉลาด ท้ัง 4 ประเภท 
อันไดแก ความฉลาด ทางรางกาย (PQ) 
ความฉลาดทางเชาวปญญา (IQ) ความ 
ฉลาดทางอารมณ (EQ) และความฉลาด 
ทางจิตวิญญาณ (SQ) สตีเฟน โคเวย ได 
อธิบายถึง ดังนี้ 

1. ความฉลาดทางรางกาย(PQ)  
ความฉลาดทางรางกาย เปนสิ่งที่ 

บางครั้งคนเราไมคอยไดตระหนักถึงมัน
มากนัก เน่ืองจากสวนใหญมันจะทำงาน 
แบบอัติโนมัติ เชน การหายใจ ระบบ 
การไหลเวียนของเลือด ระบบประสาท 
เปนตน รางกายของมนุษยเปนระบบที่ 
มีการทำงานอัจฉริยะ ภายในรางกายมี 
เซลลประมาณ 7 ลานลานเซลล ทำงาน 
ประสานกันทางกายภาพและทางชีวเคมี 
ไดอยางอัศจรรย เราไมตองเตือนใหหัวใจ 
เตน ใหปอดทำงาน ใหกระเพราะยอย 
อาหาร แตกระบวนการเหลานี้ก็เกิดขึ้น 
โดยที่เราไมรูตัวดวยซ้ำ หรือแมกระทั่ง 
เม่ือเราฝกพฤติกรรมบางอยางจนชำนาญ 
เชน การขับรถ รางกายก็สามารถที่จะ 

ฉ
ทำงานของมันไดเองโดยที่เราไมตองไป
นั่งคิดวากระบวนการขับรถตองมีอะไร
บาง เปนตน รางกายจะรักษาดุลและ 
ประสานการทำงานของสมองอันเปนท่ีต้ัง 

ของความคิด กับการทำงานของหัวใจ 
อันเปนสัญลักษณแทนความฉลาดทาง 
อารมณไดอยางลงตัว

2. ความฉลาดทางเชาวปญญา(IQ)
ความฉลาดทางเชาวปญญา(IQ) 

คือ ความสามารถในการวิเคราะห ใช 
เหตุผล คิดอยางเปนนามธรรม ใชภาษา 
วาดมโนภาพ และเขาใจ 

3. ความฉลาดทางอารมณ(EQ) 
ความฉลาดทางอารมณ คือ ความ 

รูจักตนเอง ความตระหนักในตนเอง ความ 
รูสึกละเอียดออนทางสังคม ความมีอารมณ 
รวมกับผูอื่น และความสามารถสื่อสาร 

กับผูอ่ืนไดอยางประสบความสำเร็จ เปน 
เร่ืองของการรูกาลเทศะ รูความเหมาะสม 
ทางสังคม มีความกลายอมรับขอบกพรอง 
ของตนเอง กลาแสดงออกถึงความแตกตาง 

ของตน และรูจักยอมรับความแตกตาง 
ของผูอื่น 

ความฉลาดทางอารมณเกี่ยวของ
กับการทำงานของสมองซีกขวา ซึ่งเปน 
ความถนัดในทางความคิดสรางสรรค 
สัญชาติญาณ ความรูสึก และการคิด 
แบบองครวม ซึ่งตรงขามกับสมองซีก 
ซายที่จะถนัดในดานการวิเคราะห การ 
ใชความคิดแนวตรง การใชภาษา เหตุผล 
และตรรกะ อยางไรก็ตามการทำงาน 
รวมกันของสมองทั้งสองดานยอมทำให 
เกิดความสมดุล จากงานวิจัยหลายแหง 
ชี้ใหเห็นวา ในระยะยาวความฉลาดทาง 
อารมณจะเปนตัวกำหนดความสำเร็จ 
ในเรื่องของการสื่อสาร ความสัมพันธ 

ธุรกิจครอบครัว
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

ตอน คุณสมบัติของผู้นำ

ผู้เช่ียวชาญด้านความฉลาดทางอารมณ์(EQ) คือ 
แดเนียล โกลแมน ได้กล่าวไว้ว่า “ความฉลาดทาง 
อารมณ์สำคัญกว่าความฉลาดทางสติปัญญา เป็น 
ข้อได้เปรียบอย่างมาก สำหรับความสำเร็จอย่าง 
สูงสุดในตำแหน่ง ผู้นำ จนแทบจะถือได้ว่าเป็น 
ข้อได้เปรียบท้ังหมดของผู้นำ”  
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การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 
จึงเปนความทาทายของครอบครัวท่ีตอง 
เผชิญเม่ือตองการสรางผูนำเพ่ือสืบทอด 
ธุรกิจครอบครัว 

4. ความฉลาดทางจิตวิญญาณ(SQ) 
ในหนังสือ The 8 Habit สตีเฟน 

โควเวย ไดกลาวถึง ความฉลาดทาง 
จิตวิญญาณ (SQ) ไววา เปนพื้นฐาน 

สำคัญอยูใจกลางความฉลาดดานอื่นๆ 
อีกสามดาน ความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
คือความพยายามที่จะแสวงหาความ 
หมายของชีวิตและพยายามเขาถึง 
อนันตภาพ ความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
ชวยใหเราแยกแยะหลักการตางๆ ที่ 
แทจริง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของมโนธรรม 
ดานาห โซฮาร และเอียน มารแชลล  
เขียนไวในหนังสือ SQ สื่อสารกับความ 

และการเปนผูนำไดอยางแมนยำกวา 
ความฉลาดดานอื่นๆ โดยผูเขียนและผู 
เชี่ยวชาญดานความฉลาดทางอารมณ 
(EQ) คือ แดเนียล โกลแมน ไดกลาว 
ไววา “ความฉลาดทางอารมณสำคัญกวา 
ความฉลาดทางสติปญญา เปนขอไดเปรียบ 
อยางมาก สำหรับความสำเร็จอยางสูง 
สุดในตำแหนง ผูนำ จนแทบจะถือไดวา 
เปนขอไดเปรียบทั้งหมดของผูนำ”  
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ฉลาดทางจิตวิญญาณของเรา ไววา “SQ 
ไมเหมือนกับ IQ ซึ่งคอมพิวเตอรก็มี 
และไมเหมือนกับ EQ ที่สัตวเลี้ยงลูก 
ดวยนมก็มี มนุษยเทานั้นที่มี SQ ซึ่ง 
เปนพื้นฐานความฉลาดของทั้งสามดาน 
SQ เก่ียวของกับความตองการของมนุษย 
ในการแสวงหาความหมาย คือสิ่งที่เรา 
ใชพัฒนาความไฝหาและความสามารถ 
เขาถึงความหมาย วิสัยทัศนและคุณคา 
SQ ชวยใหเราไฝฝนและพยายาม เปน 
พื้นฐานในสิ่งที่เราเชื่อ และเปนพื้นฐาน 
ในบทบาทของความเชื่อและคุณคาที่มี 
ตอการกระทำของเรา โดยแกนแทแลว 
กลาวไดวา SQ ทำใหเรามีความเปนคน

มิติทั้ง 4 มีความซอนทับกันอยู 
เราจึงไมสามารถพัฒนาเพียงดานใด 
ดานหนึ่งโดยไมเกี่ยวของกับดานอื่นๆ 
การพัฒนาและนำความฉลาดดานตางๆ 
เหลานี้มาใช จะชวยปลูกฝงความมั่นใจ 
ในตนเองอยางสงบนิ่ง รวมทั้งความเขม 
แข็งและมั่นคงภายใน กอใหเกิดความ 
กลาหาญและการมีน้ำใจคิดถึงผู อ ื ่น 
ตลอดจนการชวยสรางสมสิทธิอำนาจ 
ทางศีลธรรมของตัวเราเอง 

การนำความฉลาด
ทั้ง 4 ด้านไปใช้

สตีเฟน โควเวย พบวาชีวิตของผู 
ที่ประสบความสำเร็จอยางยิ่งใหญ ที่มี 
อิทธิพลตอผูอื่นมากมายและชวยสราง
สรรคผลงานท่ีสำคัญ ชีวิตของคนเหลาน้ี 
จะมีรูปแบบบางประการ คือ ตองพยายาม 
ฟนฝาไมทอถอย ตองเพ่ิมพูนความฉลาด 
ทั้ง 4 ดาน การแสดงออกในระดับสูง 
ของความฉลาดทั้ง 4 ดาน ซึ่งเห็นได 
ดังนี้ ความฉลาดทางสติปญญาเห็นได 

จากวิสัยทัศน ความฉลาดทางรางกายเห็น 
ไดจากการมีวินัย ความฉลาดทางอารมณ 
เห็นไดจากไฟในตัว และความฉลาดทาง 
จิตวิญญาณเห็นไดจากมโนธรรม  

Personal Leadership 
1. การทำตนเปนแบบอยาง การ 

ทำตนเปนแบบอยางจะกอใหเกิดความ 
ไววางใจกัน และความไววางใจน่ีเอท่ีเปน 
เหมือนกาวเชื่อมประสานความสัมพันธ 
ใหเหนี่ยวแนนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะใน 
ธุรกิจครอบครัว ผูนำมีพันธะทางศีลธรรม 
ที่ตองรักษา เพื่อเปนแบบอยางที่ดีงาม 
ใหแกสมาชิกคนอื่นในครอบครัว ใหแก 
ทายาท และศีลธรรมที่ผูนำยึดถือยอม 
นำไปสูอำนาจในการบริหารในที่สุด

2. การกำหนดทิศทาง การกำหนด 
ทิศทางใหแกธุรกิจครอบครัวใหสมาชิก 
ครอบครัวและผูมีสวนไดเสียทุกฝายได 
รับทราบ ชวยกอใหเกิดแนวทางการ 
ดำเนินกิจกรรมตางๆ การกำหนดทิศทาง 
ที่ชัดเจนคือการแสดงถึงวิสัยทัศนของ 

ผูนำอยางแทจริง
3. การปรับแนวทางใหสอดคลอง 

กัน เชน การวางแผนระบบ โครงสราง 
และกระบวนการตางๆ ใหมีความสอด 

คลองกับวิสัยทัศนคานิยมของครอบครัว  
ระบบของสภาครอบครัวที่มีตอธุรกิจ 
ครอบครัว หรือแมแตการวางกระบวน 
การในการสืบทอดธุรกิจ เปนสิ่งที่ผูนำ 
ตองใหความใสใจเพื ่อกอใหเกิดการ 
บูรณาการเพื ่อสรางเอกลักษณของ 
ครอบครัวและธุรกิจ ที่จะถูกถายทอด 
ไปจากรุนสูรุน

4. การปลดปลอยศักยภาพ ซ่ึงเปน 
ผลมาจากบทบาททั้งสามดานกอนหนา 
ทำใหสมาชิกครอบครัวตระหนักใน 
คุณคาของชื่อเสียงวงศตระกูล ธุรกิจที่ 
เปนของครอบครัว และใหสมาชิกทุกคน 
ตองการท่ีจะชวยกันสรางธุรกิจครอบครัว 
ใหเติบโตและยั่งยืนตอไป 

สตีเฟ่น โควเว่ย์ พบว่าชีวิตของผู้ท่ีประสบความสำเร็จ 
อย่างยิ่งใหญ่ ที่มีอิทธิพลต่อผู้อื่นมากมายและ 
ช่วยสร้างสรรค์ผลงานที่สำคัญ ชีวิตของคนเหล่านี้ 
จะมีรูปแบบบางประการ คือ ต้องพยายามฟันฝ่า 
ไม่ท้อถอย ต้องเพิ่มพูนความฉลาดทั้ง 4 ด้าน การ 
แสดงออกในระดับสูงของความฉลาดท้ัง 4 ด้าน ซ่ึง 
เห็นได้ดังนี้ ความฉลาดทางสติปัญญาเห็นได้จาก 
วิสัยทัศน์ ความฉลาดทางร่างกายเห็นได้จากการมี 
วินัย ความฉลาดทางอารมณ์เห็นได้จากไฟในตัว และ 
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ เห็นได้จากมโนธรรม  
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กับคุณพอทำใหไดเรียนรู ไดเห็นทาน 
ทำงานวา ทานเปนคนที่มี Creativity 
สูงมาก ศึกษาหาความรูรอบตัวตลอด 
เวลา เห็นอะไรใหมที่นาสนใจก็จะนำมา 
ปรับใชกับธุรกิจ สิ่งที่เรียนรูจากคุณพอ 
คือ คุณพอจะแนะนำใหอานขาวเยอะๆ 
เพื่อหาไอเดียใหมๆ มาปรับใชในการ 
ทำงาน”

ความรับผิดชอบ
ในตำแหน่ง

ปจจุบันคุณเอิรนดูแลสาขาของ 
แบล็คแคนยอน ในตางประเทศ ที่ AEC 
อยูทั้งหมดเกือบ 50 สาขาในประเทศ 
ไดแก อินโดนีเซีย 18 สาขา มาเลเซีย 
20 สาขา ฟลิปปนส 2 สาขา เมียนมา 2 
สาขา สปป.ลาว 3 สาขา และกัมพูชา 4 
สาขา รวม 49 สาขา สวนในไทยจะมี 
ทั้งหมด 300 สาขา ณ ปจจุบัน

สาเหตุที่ขยายสาขา ในระบบ 
แฟรนไชสในประเทศ AEC เนื่องจาก 
แตละประเทศมีความใกลเคียงกันในเชิง 
ภูมิประเทศ และพฤติกรรมผูบริโภค 

เนนทานรสจัดจาน รสเดียวกับคนไทย 
และเพื่อจะคงความจุดขายอาหารไทย 
ของบริการดานอาหารไทยของแบล็ค 
แคนยอนเอาไว

“กอนหนานี้คุณพอเปดตลาดตาง
ประเทศไวแลว แตพอเอินเขามาไดเขามา 
สืบสานการตอยอดธุรกิจไปที่ฟลิปปนส 
และสปป.ลาว โดยบทบาทการทำงาน 

จะดูแลต้ังแตเร่ิมแรกในระบบแฟรนไชส 
มีการสำรวจตลาด ชวยลูกคาเรื่องฝก 
อบรม ดูแลการออกแบบ การควบคุม 
คุณภาพจากการตรวจตลาดอยางสม่ำเสมอ   
ลูกคาแฟรนไชซีบางรายไมไดมีประสบ
การณดานธุรกิจอาหารมากอน เราก็จัด 
อบรมใหความรูตั้งแตตน”

ย้ำแม้เศรษฐกิจไม่สวยหรู 
แต่ร้านอาหารไทย
ยังไปได้ ขยายทุกปี

แม จะม ีอ ุปสรรคป ญหาบ  าง 
เนื ่องจากบางประเทศไมรู จักแบรนด 
อยางไรก็ตามจุดขายในตางประเทศที่ 
ไดรับการยอมรับคือ อาหารไทยปรุงสด 

ทำความรู้จักสาวสวย
ทายาทนักธุรกิจคนดัง

คุณวิรฐา จิตนราพงศ หรือ “เอิรน” 
เปนบุตรสาวคนสุดทองคนเดียว และมี 
พ่ีชาย 1 คน จบปริญญาตรี สาขาบริหาร 
ธุรกิจตางประเทศ (BBA International 
Program) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และไปตอปริญญาโท สาขา Entrepre-
neurship จาก Babson College 
สหรัฐอเมริกา หลังจากจบการศึกษาก็ 
เขาทำงานในธุรกิจครอบครัวเลย เริ่ม 
ต้ังแตตำแหนง Management trainee 
แตละแผนกๆ ละ 1 ป อาทิ แผนกจัด 
ซื้อ การตลาด operation ยังไมนับรวม 
ท่ีเคยฝกทำงานหนารานมาต้ังแตยังเรียน 
ม.ปลาย ผานเวลามาจนถึงปจจุบันเปน 
เวลา 10 ปกับการทำงานที่ แบล็ค 
แคนยอน ในตำแหนงลาสุดคือ ผูจัดการ 
แผนกพัฒนาธุรกิจตางประเทศ

“แมทุกวันนี้คุณพอยังสนุกกับการ
ทำงาน กับทีมที่ทำกันมานานแลว ที่นี่ 
จะใชระบบการบริหารงานแบบมืออาชีพ 
จะไมใชระบบครอบครัว จากการทำงาน 
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¹Í¡¨Ò¡¸ØÃ¡Ô¨ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃ áÅÐ¡Òá¿ áºÃ¹´� áºÅç¤á¤¹ÂÍ¹ ¨Ð»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹»ÃÐà·È ´ŒÇÂ 

¨Ó¹Ç¹ÊÒ¢Ò¡Ç‹Ò 300 áË‹§·ÑèÇ»ÃÐà·È ÇÑ¹¹Õé¨Ó¹Ç¹ÊÒ¢Òã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È â´Âà©¾ÒÐ AEC ¡ç¢ÂÒÂμÑÇ 

μÒÁäÁ‹á¾Œ¡Ñ¹ ´ŒÇÂÂÍ´¡Ç‹Ò 50 ÊÒ¢Ò áÅÐÂÑ§ÁÕá¹Çâ¹ŒÁâμäÁ‹ËÂØ´·Ø¡»‚ ¨Ò¡½‚Á×Í ÇÔ°ÃÒ ¨Ôμ¹ÃÒ¾§È� 

·ÒÂÒ·ÊÒÇ 1 ã¹ 2 ¢Í§à¨ŒÒ¢Í§¸ØÃ¡Ô¨ áºÅç¤á¤¹ÂÍ¹ ·Õ è¶ Ù¡Ê‹§äÁŒμ ‹ÍãËŒà¸Í´ÙáÅ¸ØÃ¡Ô¨¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇ 

â´Âà©¾ÒÐμÅÒ´μ ‹Ò§»ÃÐà·Èà»š¹ËÅÑ¡ à¸ÍÁÕ¤Ø³¾‹Í – »ÃÐÇÔ·Â � ¨Ôμ¹ÃÒ¾§È � à»š¹äÍ´ÍÅã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ ·Ñé§Ê¹ã¨ 

μ Ô´μÒÁ¢‹ÒÇÊÒÃ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ·Ñé§ã¹»ÃÐà·Èμ ‹Ò§»ÃÐà·È ÂÑ§Ç‹Í§äÇ ÁÕäÍà´ÕÂá»Å¡ãËÁ‹ÁÒãªŒμÅÍ´àÇÅÒ

เปิดแผนธุรกิจแฟรนไชส์ไทย Black Canyon
ใน AEC

วิฐรา จิตนราพงศ์



ก่อนหน้านี้คุณพ่อเปิดตลาด
ต่างประเทศไว้แล้ว แต่พอเอิน 
เข้ามาได้เข้ามาสืบสานการต่อยอด 
ธุรกิจไปที่ฟิลิปปินส์ และสปป.ลาว 
โดยบทบาทการทำงานจะดูแล 
ตั้งแต่เริ่มแรกในระบบแฟรนไชส์ 
มีการสำรวจตลาด ช่วยลูกค้า 

เรื่องฝึกอบรม ดูแลการออกแบบ 
การควบคุมคุณภาพจากการตรวจ 

ตลาดอย่างสม่ำเสมอ   
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ทุกจาน โดยมีกาแฟบริการในเมนูทุกราน 
และเชื่อวา แนวโนมตลาดตางประเทศ 
ยังขยายตัวได แมเศรษฐกิจโลกโดยรวม 
ไมคอยดีก็ตาม แตการขยายตัวของสาขา 
ยังเพิ่มขึ้นทุกปอยางนอย 5 สาขาตอป 
แนวโนมการขายในปหนา จะขยายตลาด 
ท่ีประเทศเมียนมา ท่ีสนามบินในประเทศ 
เขตยางกุง จำนวน 1 แหง ซึ่งจะเริ่ม 
เปดบริการเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ และ 
คาดวาจะไปไดดี เพราะคูแขงดานอาหาร 
ไทยที่ไดมาตรฐานยังมีไมมากนัก

“ปน้ีเรามีแผนพัฒนาตัวเองทุกดาน 
พรอมทั้งการออกแบบจัดทำเมนูใหม 
และจะมีโปรโมช่ันทุก 2 เดือน โดยความ 
แปลกใหมในไทยจะถูกแชรใหลูกคา 
แฟรนไชสใน AEC ไดทราบดวย เปน 
การแชรขอมูลระหวางกัน แตการจะทำ 
โปรโมชั่นแบบเดียวกับบริษัทแมหรือไม 
ขึ้นอยูกับความเหมาะสม”

ความคาดหวังในอนาคต
แมวา คุณเอิรนจะรับผิดชอบสวน 

ตลาดตางประเทศ แตสำหรับตลาดใน 
ประเทศคุณเอิรนก็ไดเขาไปมีสวนรวม 
ในการออกความคิดเห็นกับแผนกอื่นๆ 
ดวย แมวา เวลาสวนใหญจะหมดไปกับ 
การเดินทางแวะเยี่ยมสาขา ตรวจสาขา 
และการ Survey

“ปจจุบันเรามีสาขาในประเทศ 
จำนวน 300 สาขา และตางประเทศเกือบ 
50 สาขา และอยางนอยไมวาเศรษฐกิจ 
จะเปนอยางไร แตแบล็คแคนยอนยังคง 
ขยายธุรกิจไดเพิ่มขึ้นทุกป และจำนวน 
สาขาหลักพันใน AEC คิดวา ไมนาใช 
เรื่องยาก”

รวมเชียร และเปนกำลังใจใหแก 
สาวเกง ทายาทคุณพอ ที่กวางขวาง 
หูตากวางไกล คนนี้ดวยคะ
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¶Ö§¤ÔÇ¨Ñ§ËÇÑ´μÃÑ§ ¨Ñ§ËÇÑ´ª×èÍ Ñ́§¢Í§·Ò§ÀÒ¤ãμŒ ¶ŒÒ¹Ö¡¶Ö§μÃÑ§μŒÍ§¹Ö¡¶Ö§ËÁÙÂ‹Ò§μÃÑ§ ÇÔÇÒË�ãμŒÊÁØ·Ã áÅÐ 

à¤Œ¡μÃÑ§ áμ‹μ‹Íä»¹Õé ¶ŒÒ¹Ö¡¶Ö§μÃÑ§μŒÍ§¹Ö¡¶Ö§”â¡àμç§” »ÃÐ¸Ò¹ YEC μÃÑ§¤¹ãËÁ‹ Ë¹Ø‹Áá¡Ã‹§ ·ÕèÂ×¹ËÂÑ´ª‹ÇÂ 

´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃà¡ÉμÃ¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇ·Ñé§ÊÇ¹ÂÒ§ ÊÇ¹»ÒÅ�Á ¡Ñº¹ŒÍ§ÊÒÇÍÕ¡ÊÍ§¤¹ áμ‹μ‹ÍÁÒμŒÍ§ 

¡ÅÑºμÑÇ Change ÊÙ‹á¹Ç¤Ô´ãËÁ‹ “à¡ÉμÃ¼ÊÁ¼ÊÒ¹” μÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ¾ÃÐºÒ·ÊÁà ḉ¨¾ÃÐ»ÃÁÔ¹·ÃÁËÒÀÙÁÔ¾Å 

Í ǾÅÂà´ª ÂÒÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�ÃÒ¤ÒÂÒ§μ¡μèÓ áÅÐ¹Ó»ÃÐÊº¡ÒÃ³�´ŒÒ¹¤ÃÕàÍ·Õ¿ ¡ÒÃÊÃŒÒ§áºÃ¹´� ÁÒ»ÃÑºãªŒ¡ÑºÊÔ¹¤ŒÒ 

à¡ÉμÃ¾Ñ¹¸Ø�ãËÁ‹  “¢ŒÒÇâ¾´ËÇÒ¹·Ò¹Ê´  King Corn” ¾ÅÔ¡à¡Á¨Ò¡á¹ÇÃÑºÊÙ‹á¹ÇÃØ¡ “à¡ÉμÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ” ªÔÁÊ´¨Ò¡ 

¿ÒÃ�Á à»š¹äÍà´ÕÂμŒ¹áºº·Õè¡ÓÅÑ§ä´Œ¤ÇÒÁÊ¹ã¨áÅÐμ‹ÍÂÍ´¨Ò¡ÀÒ¤ÃÑ° áÅÐ¡ÅØ‹Á YEC ãËŒÃ‹ÇÁ¡Ñº¢Ñºà¤Å×èÍ¹á¹Ç¤Ô´ãËŒ 

¡ÇŒÒ§¢ÇÒ§ÂÔè§¢Öé¹

ถ

สราวุธ สุธาพาณิชย์

หนุ่มคนนี้คือใคร
คุณสราวุธ สุธาพาณิชย หรือ 

“โกเต็ง” เจาของสุธาฟารม แหง จ.ตรัง 
เปนลูกชาย 1 ใน 3 คนของครอบครัว 
สุธาพาณิชย และยังมีนองสาว และพี่ 
สาว “โกเต็ง” เรียนที่กรุงเทพมาโดย 
ตลอด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  
คณะนิเทศศาสตร เอกโฆษณา จาก 
มหาวิทยาลัยสยาม และจบปริญญา 
โท MBA ทางดานการตลาด จาก 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย หลังจบ 
ตั ้งใจจะหาประสบการณในงานสาย 
ครีเอทีฟ ที่บริษัทตกแตงภายในแหง 
หนึ่ง เพียง 1 ป หลังจากนั้นไดเริ่ม 
งานใหม ในตำแหนง เจาหนาที่ฝาย 
ขาย รถยนตโตโยตา เพราะอยากเรียนรู 
การตลาด เพราะเชื่อวา การขายเปน 
หัวใจของการตลาด “โกเต็ง” ผานเวลา 
ที่นี่ถึง 5 ป  

“ที่นี่ผมไดเรียนรูการตลาดตั้งแต 
ตนน้ำ ถึงปลายน้ำ จึงตัดสินใจนำ 
ความรู และประสบการณที่ไดไปพิสูจน 
กับงานที่ใหมที่ บริษัท สามารถ คอร- 
ปอเรชั่น จำกัด ผมทำไดสักระยะนึง ก็ 
เกิดเหตุการณที่ตองกลับบาน เพราะพี ่
ชายเสียชีวิตในเวลาไลเลี่ยกันถึง 2 คน 
ณ วันนั้นชะตาชีวิตผมเปลี่ยนทันที”

แนวคิดดีดีมาจากการ
ร่วมงานกับหอการค้าไทย

“โกเต็ง” เลาใหฟงวา คุณพอได 
เขาเปนกรรมการหอการคาจังหวัดตรัง 
และไดชักนำตัวเขาเขารวมงานตั้งแต 
เปน สมาชิก - อนุกรรมการ - กรรมการ 
– รองเลขาประธานหอการคาจังหวัด 
ตรัง โดยไดมีสวนเขาไปชวยผลักดัน 
ดานการเกษตร จนไดมีโอกาสเรียนรู 
งานเชนเดียวกับเกษตรกรทั่วไป และได 
นำความรูดานบริหารไปชวยเผยแพร 
หลังจากนั ้นจึงไดร ับการผลักดันให 
เรียนงานดาน YEC จนไดรับการแตงตั้ง 
ใหเปนประธาน YEC ตรัง

“จากการเขาสูวงการ YEC เปน 
โอกาสครั้งสำคัญในการขับเคลื่อนแนว 
คิดที่วา เกษตรควรติดแบรนด เชน 
เดียวกับ เกษตรผสมผสานที่ติดแบรนด 
จนเปนที่รูจักกวางขวาง โดยกลุม YEC 
ไดนำแนวคิดนี้ ซึ่งเปนแนวคิดตาม 

พระราชดำริของในหลวง ร.9 มาใชใน 
การจัดกิจกรรมอบรมแกสมาชิก และ 
เกษตรกรที่สนใจ เพื่อใหแนวคิดเกษตร 
ผสมผสานที่ติดแบรนดไดกวางขวาง 
ยิ่งขึ้น”

เกษตรแนวคิดใหม่
ต้องติดแบรนด์

ที ่มาของการนำแนวคิดเกษตร 
ผสมผสานมาจากวิกฤตการณราคายาง 
ตกต่ำ ทำใหพื้นที่สวนยางกวา 80%  
อีก 20% เปนสวนปาลม จำเปนตอง 
โคนยางบางสวน เพื่อหันมาปลูกปาลม 
มากขึ้น เพราะการปลูกยางตองใชเวลา 
นานถึง 7 ปกวาจะกรีดยางขายได แต 
ปาลมใชเวลาสั้นกวาเพียง 3 ป ถึงจะ 
โคนยางไปบางสวน แต “โกเต็ง” บอก 
วา ยังโชคดีที ่ไดคาไมมาชดเชยบาง 
สวนปาลมที่เพิ่มพื้นที่ปลูก ไดมีการ 
วางแผนปลูกพืชแซมดิน พบวา ขาวโพด 
งอกงามดีบนพื้นที่นี้ จึงหันมาปลูก 
ขาวโพดพันธุตางๆ รวมดวย

“การเกษตรยุคนี้ ผมวา ตองหา 
จุดขาย อยางเชน ขาวโพดพันธุที่เรา 
เอามาปลูก หวานจนทานสดได ซึ่งพันธุ 
นี้ผมไดมากจากการอบรม Seed 2 ที่ 
จ.อางทอง ทำใหเกิดแรงบันดาลใจที่ 
จะสราง Signature ใหกับขาวโพดพันธุ 
ใหม ภายใตชื่อ King Corn ผมใชชอง 

ประธาน YEC ตรัง
เมล็ดพันธุ์ใหม่แห่งการเกษตรภาคใต้
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ทาง Social ในการเผยแพรแบรนดให 
เปนที่รูจักมากขึ้น ผมใชพื้นที่ทั้งหมด 
45 ไร จาก 300 ไรเพื่อปลูกขาวโพดให 
เติบโตไปพรอมกับการวางแผนพัฒนา
แนวคิดตอยอดเปนเกษตรเชิงทองเที่ยว 
จะเพิ่มสวนมัลเบอรี่ และไรกาแฟ จะ 
มีการค่ัวกาแฟสดใหทานไดเลย แนวคิด 
นี้นาจะใชเวลาพัฒนาอีก 1-2 ป”

ปรับโหมด ปรับพื้นที่ 
สู่โมเดลพิเศษ

จากแนวค ิดเกษตรผสมผสาน 
ตามพระราชดำริฯ ทำให “โกเต็ง” 
ปรับพื ้นที ่ทางการเกษตรของตนเอง 
ใหม โดยใหพื้นที่ยางเหลือ 40% ปาลม 
40% และ 20% ที่เหลือคือ การ 
พัฒนาพืชแซมทั้งหลาย ที่เขาบอกวา 
หากอนาคตดีขึ้นกวานี้ เขาจะพัฒนา 
ตอไปโดยตั้งเปา กลุมเปาหมายทาง 
การตลาดภายในประเทศกอน โดย 
จะนำความรูน้ีไปเผยแพรเพ่ือสรางความ 
แข็งแกรงใหกับชุมชน และจังหวัดใกล 
เคียง เมื่อมีจำนวนผลิตผลเพียงพอ 
ตอไปจะนำมาแปรรูป และเขาสูโหมด 
การสงออกตอไป

“ผมอยากใหแนวคิดน้ี เปน Model 
พิเศษของชุมชนตรัง  ที่จะสามารถทำ 
การเกษตรหลากหลาย ทั้งการเลี้ยงผึ้ง 
ผสมผสานกับเกษตรอินทรีย หรือการ 
ปลูกเสาวรส เพื่อเพิ่มรายไดใหแก 
เกษตรกร โดยไมจำเปนตองรอรายได 

จากยางและปาลมที ่ตองใชเวลานาน 
เปนป และเกษตรผสมผสานยังเปนการ 
สรางเสนหใหแตละพื้นที ่ ที่จะมีเกษตร 
เฉพาะดานเปนจุดขายไดอีกดวย”  

เป้าหมายข้างหน้า
“โกเต็ง” วางแผนไววา  จะเพิ่ม 

ชองทางการจำหนายใหมากขึ้น เพราะ 
คนงานยาง ปาลม ยังมีเหลือและ 

ตองการรายไดทนแทน จึงตองมีการ 
เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อทำใหแรงงานมี 
รายได และหากเปนไปไดเขาคิดวา จะ 
สรางแบรนดสินคาเกษตรใหตรัง เชน 
เดียวกับ สมโอทับทิมสยาม ของนคร 
ศรีธรรมราช ถานึกถึงขาวโพดสดทาน 
ไดใหนึกถึงตรัง และสุธาฟารม ตองการ 
เปนสวนหนึ่งของการปลุกกระแสการ 
สรางมนตเสนห ให ตร ังด วยเกษตร 
ผสมผสาน

ภารกิจภายใต้หมวก
ประธาน YEC

เขาเริ่มรับตำแหนงในป 2559 นี้ 
ในฐานะ ประธาน YEC ตรังคนใหม 
โดยการรับนโยบายที่จะพยายามสราง 
Business Model ภายในกลุม YEC 
กอน ทำอยางไรใหคนในจังหวัดรูจัก 
มากขึ้น เพื่อสราง Connection และ 
ความรวมมือท่ีดีระหวางกัน จากจังหวัด 

สูภาค ซ่ึงขณะน้ีอยูในระหวางการระดม 
ความคิดการพัฒนาจังหวัดตรัง เพื่อ 
สรางมิติใหม เราไดกิจกรรมมาอยาง 
ตอเนื่องใหกับสมาชิก  ปจจุบันกลุม 
YEC ตรัง เปนดาวดวงใหมที่ไดรับ 
การยอมรับจากผูใหญทั ้งหอการคา 
จังหวัด และภาครัฐภายในจังหวัด 
ขอปรบมือใหกับกลุมนักธุรกิจรุนใหม 
หอการคาจังหวัดตรัง

จากการเข้าสู่วงการ YEC เป็นโอกาสครั้งสำคัญใน 
การขับเคลื่อนแนวคิดที่ว่า เกษตรควรติดแบรนด์ 
เช่นเดียวกับ เกษตรผสมผสานที่ติดแบรนด์จนเป็น 
ที่รู้จักกว้างขวาง โดยกลุ่ม YEC ได้นำแนวคิดนี้ ซึ่ง 
เป็นแนวคิดตามพระราชดำริของในหลวง ร.9 มาใช้ 
ในการจัดกิจกรรมอบรมแก่สมาชิก และเกษตรกร 
ที่สนใจ เพื่อให้แนวคิดเกษตรผสมผสานที่ติด 
แบรนด์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
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“พนักงานบางคนติดหนี้ 
นอกระบบ จนตองขอลา 
ออกจากบริษัทไป เพื่อนำ 

เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปชำระ
หนี้ แตแลวก็ชำระไดแคเพียงบางสวน 
เทานั้น” 

“จากการสำรวจพนักงานในบริษัทฯ 
เราพบวาพนักงานที่มีปญหาหนี้สินนั้น 
เกิดจากหนี้บัตรเครดิตมากที่สุด แตพอ 
เราใหความรูเรื่องวินัยทางการเงิน และ 
เปนพ่ีเล้ียงทางการเงินท่ีคอยเตือน คอย 
สอบถาม ทำใหเขาคอยๆ ปลดเปลื้อง 
หนี้ไดสำเร็จ” 

“พนักงานบางคนมีปญหาเรื ่อง 
หนี้สินก็จริง แตหนี้สินที่เกิดขึ้นนั้นเขา 
ไมใชผูสราง แตเปนคนในครอบครัวสราง 
ขึ้นมา และพนักงานคนนี้ทำงานดี และ 
สรางคุณคาใหกับองคกร เราจึงชวนให 
เขาเขามาอบรมเรื่องวินัยทางการเงิน 
และวันนี้เขาก็เดินมาขอบคุณเรา” 

“บางคนขอมาอบรมวินัยการเงิน
กับเรา เขาไมไดมีหนี้สินอะไร แตเขา 
บอกวา เขามีเปาหมายในชีวิต ตัวอยาง 

พ
เชน เขาจะขอสาวแตงงาน เขาบอกกับ 
เราวา เขาอยากมีเงินเก็บเพื่อไปขอสาว 
^-^” 

“พอไดเขามาอบรมเปนพ่ีเล้ียงวินัย 
ทางการเงิน ก็ทำใหดิฉันยั้งคิดกอนจาย 
และบันทึกรายได รายจายประจำวัน” 

ท้ังหมดน้ีเปนตัวอยางการแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นของผูท่ีไดรับการอบรมเร่ือง 
วินัยการเงิน จากเดือนสิงหาคมท่ีผานมา 

สร้างสุขในองค์กรด้วย
วินัยทางการเงิน

โครงการวินัยการเงินน้ี  เกิดข้ึนโดย 
6 ภาคีหลักรัฐรวมเอกชน อันประกอบ 
ดวย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 
มั่นคงของมนุษย ตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย หอการคาไทย สมาคม 
ธนาคารไทย สหพันธสมาคมสตรีนักธุรกิจ 
และวิชาชีพแหงประเทศไทยฯ และ สภา 
องคการพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ รวม 
กันดำเนินโครงการ รณรงคสรางวินัย 
ทางการเงิน โดยมีมีตัวแทนจากบริษัทฯ 
ตางๆ ไดเขารวมอบรมเปนพี่เลี้ยงทาง 
การเงิน กับทางตลาดหลักทรัพยแหง 

ประเทศไทย โดยมีเนื้อหาการอบรม ถึง 
การสรางสุขในองคกรดวยวินัยทางการ 
เงิน ท่ีทำใหผูเขาอบรมไดเห็นถึงประโยชน 
ของวินัยทางการเงิน และพรอมที่กลับ 
นำไปถายทอดตอพนักงานในบริษัทตอไป  

9 ข้ันตอนสร้างความสุข
ทางการเงินในองค์กร

ซึ่งหลังจากไดมีการเขาอบรม ผู 
แทนแตละบริษัทที่ไดเขามาอบรม เปน 
Mentor กับทาง ตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย ไดนำกลับไปตอยอดและ 
สรางโครงการสงเสริมการออมและการ 
วางแผนทางการเงินในบริษัทฯ  ของ 
ตนเอง และสรางบุคลากรท่ีเปน Trainer  
ที่ชวยถายทอดเรื่องวินัยทางการเงินให 
กับพนักงานในองคกร โดยมีขั้นตอนที่ 
เรียกวา 9 ขั้นตอนสรางความสุขทาง 
การเงินในองคกร ประกอบดวย 

1. คัดเลือกตัวแทน Trainer 
2. อบรม Train the Trainer
3. เปดรับสมัครลูกคา Trainer 1 

คน ตอลูกคา 1-2 คน 
4. Mentor ใหความรูกับพนักงาน 

(กลุมลูกคา)
5. Trainer รวบรวมขอมูล และ 

สร้างสุขในองค์กร
ด้วยวินัยทางการเงิน
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แบงกลุมพนักงาน 
6. Mentor ติดตามผล และให 

คำปรึกษากับ Trainer
7. Trainer ใหคำปรึกษาและชวย 

เหลือลูกคา 
8. ติดตามผลและสรุปผลลัพธ 

โครงการ 
9. ทำแผนขยายผล 
ซึ ่งต นเดือนธันวาคมที ่ผ านมา  

ทางผูจัดโครงการไดเชิญ Mentor จาก 
บริษัทฯตางๆ มาแลกเปล่ียนวิธีการ และ 
แนวทางในการดำเนินโครงการ เพื่อ 
รวมกันหาคิดหาแนวปฎิบัติที่จะนำไป 
ชวยเหลือและใหคำแนะนำตอพนักงาน 
ในองคกรตอไป ซึ่งจากการนำโครงการ 
น้ีไปขยายผล องคกรท่ีเขารวมโครงการฯ 
กลาววา “งานไดผล คนมีสุข” เพราะเขา 

เริ่ม “รูหา รูเก็บ รูใช รูขยายดอกผล” 
และพนักงานที่กอนหนานี้มีหนี้ และไม 
เปนอันทำงานนั้น ตอนนี้พฤติกรรมได 
ปรับเปลี่ยน เขาไมกอหนี้เพิ่มจากเดิม 
และพยายามชำระหนี้ใหหมดไป สวน 
พนักงานที่ไมไดมีหนี้สิน ก็เริ่มเก็บออม 
เพื่อเปาหมายของชีวิตตนเอง นี่แหละ 
วินัยการเงิน เมื่อเงินดี ชีวีก็สุขตาม  

และทางผูจัดโครงการ ไดเล็งเห็น 
ความสำคัญ ทางวินัยทางการเงิน จึง 
นำคูมือ Happy Money ตอน องคกร 
สรางสุขทางการเงิน ประกอบดวย 
เนื้อหา

• Happy Money… Happy 
Organization: หมดหน้ี มีออม ความ 
สุขทางการเงินของมนุษยเงินเดือน

• 9 ขั้นตอน สรางสุขทางการเงิน 
ในองคกร

• แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ 
องคกรแหงความสุขทางการเงิน 

สามารถดาวนโหลด คูมือ Happy 
Money ตอน องคกรสรางสุขทางการ 
เงิน ไดท่ี http://www.thaichamber 
.org/scripts/detail.asp?nNEWSID
=17637

ติดตอขอขอมูลเพิ ่มเต ิมไดท ี ่ 
คณะอนุกรรมการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
(เด็ก เยาวชน,สตรี และ ผูสูงอายุ) 
หอการคาไทย เบอร 02-081-6912

64

Social Responsibility



¤³Ð¼ÙŒ̈ Ñ́ â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¹ÑÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 
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สมัครสมาชิก Individual 1 ป (12 ฉบับ)
พิเศษเหลือ 800 บาท จากราคาปกติ 960 บาท 

สั่งซื ้อสำหรับ Corporate
สั่งซื ้อ 50-100 เลม พิเศษเลมละ 65 บาท  สั ่งซื ้อจำนวน 100 เลมขึ ้นไป พิเศษเลมละ 55 บาท
(รวมคาจัดสงไปรษณียแลว) 

ขาพเจาตองการสั่งซื ้อนิตยสาร Thailand Economic and Business Review ฉบับที่
จำนวน                                             เล ม รวมเปนเงิน                                    บาท 

ชื ่อองคกร
ผูติดตอ
เบอรติดตอ                                               โทรสาร                                   ม ือถือ
Email

ชื่อ (Name) :

นามสกุล (Surname) :

E-mail :

เบอรโทรศัพทบาน (Telephone) :

เบอรโทรศัพทที ่ทำงาน (Telephone) :

เบอรโทรสาร (Fax) :

เพศ (Gender) :

สมาชิกเริ ่มตนเลมที่

ที ่อยู (Address)

ที่อยู (Address)

โอนเงิน บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ชื ่อบัญชี นิตยสาร THAILAND ECONOMIC & BUSINESS REVIEW มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เลขที่ 030-026285-4

กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดพรอมหลักฐานการชำระเงินมาที่ 
ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ตึก 10 ชั้น 5  เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-697-6862 โทรสาร 02-277-1803
Email : cchiddittapas@hotmail.com

หมายเหตุ: - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนและคืนการเปนสมาชิกนิตยสาร
 - หากนิตยสารที่ทานไดรับเกิดการชำรุดหรือเสียหายอันเนื ่องจากการขนสงหรือการพิมพ
   กรุณาแจงฝายสมาชิก โทร 02-697-6862

ชื่อ (Name)

ถึง

ที ่อยูในการจัดสง (Shipping Address)

ใบเสร็จรับเงินออกในนาม (Name)

สมัครสมาชิกนิตยสาร

วิธีการชำระเงิน

ชาย หญิง วันเกิด : วันที่ เดือน พ.ศ.

มือถือ (Mobile) :
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