






เดือนพฤศจิกายนนี้ เปนเดือนของการจัดสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ ซึ่งปนี้ไดกำหนดจัดขึ้นวันที่ 17-19 
พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎรธานี โดยกำหนด Theme การจัดสัมมนาในปนี้ “Executing Trade & 
Services 4.0 : เติบโต ทั่วถึง แบบไทยเท (ThaiTay with Inclusive Growth)” ซึ่งครั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก 
รัฐมนตรี และผูทรงคุณวุฒิมากมาย มารวมปาฐกถาพิเศษ และใหขอคิดเห็นในประเด็นเศรษฐกิจที่นาสนใจและ 
กำหนดใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวขอตางๆ ที่มีความสำคัญตอการเพิ่มขีดความสามารถ พรอมดวยกรณีศึกษา 
จากประสบการณจริงของผูประกอบการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จะเปนอีกหนึ่งแรงที่จะชวยผลักดันเศรษฐกิจของ 
ประเทศ เปนตัวจุดประกายใหกับทุกภาคสวนไดมามีสวนรวมในการสรางใหเกิดมูลคาเพิ่ม เกิดการกระจายรายได 
ที่ทั่วถึง และยังเปนการเตรียมความพรอมเขาสูยุค 4.0 สรางความเขมแข็งใหกับภาคธุรกิจ ตั้งแตขนาดใหญ SMEs 
จนถึงระดับชุมชนในทองถิ่นทุกจังหวัด ไดเติบโตรวมกันอยางยั่งยืน

นอกจากนี้ ฉบับนี้ยังเต็มอิ่มดวยเนื้อหามากมายอาทิ บทสัมภาษณ เรื่อง “สัญญาณเศรษฐกิจไทยฟนตัว 
ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคไทย เดือน ต.ค. อยูที ่76.7 ปรับขึ้นตอเนื่องเปนเดือนที ่3” โดย ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย 
อาจารยนักพยากรณเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และ เรื่อง “กลยุทธการลงทุนระหวางประเทศภายใต 
แนวคิด Thailand Plus One” โดย สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (ITD) และ ขอมูลดัชนี 
ความเชื่อมันผูบริโภค จากศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และตอดวยเรื่อง “กาว 
ใหทันกับกลยุทธคาปลีกออนไลน” โดย ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย 

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section พบกับบทสัมภาษณสตารทอัพ นักสู กับสองธุรกิจ ที่สรางเรื่องกิน 
ใหเปนเรื่องงายขึ้น ไดแก “Indie Dish” คุณดาริน สุทธพงษ กับการทำใหการสั่งอาหารคลีนเปนเรื่องงาย เราเปน 
แหลงรวมอาหาร น้ำ และขนมเพื่อสุขภาพที่ใหญที่สุดในประเทศไทย และ “FoodStory” กับการทำใหการบริหาร 
จัดการรานอาหารเปนเรื่องงาย โดยสัมภาษณผูกอตั้ง คุณฐากูร ชาติสุทธิผล และปดทายกับ YEC Update กับ 
คุณอาทิตย เคนโสม ประธาน YEC ปราจีนบุรี 

ฉบับนี้  กับเรื่องหลากหลายเรื่องมาใหผูอานไดเติมเต็ม ทั้งรีวิวเศรษฐกิจ เทรนดธุรกิจใหมๆ และ และความรู 
ดานกลยุทธทางธุรกิจจากทีมคณาจารยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย  หวังวา Thailand Economic and Business 
Review จะเปนคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดใหกับผูอานทุกทานคะ 

อารดา มหามิตร
บรรณาธิการบริหาร
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ประธาน YEC ปราจีนบุรี 

วิสัยทัศนไกลแหงยุค Thailand 4.0

38 43 58
08

CONTENTS

November 2017





ธุรกิจครอบครัว
ตอน วิวัฒนาการของธุรกิจครอบครัวตอน วิวัฒนาการของธุรกิจครอบครัว

สัญญาณเศรษฐกิจไทยฟนตัว สัญญาณเศรษฐกิจไทยฟนตัว 
ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคไทยดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคไทย
เดือน ต.ค.อยูที่ 76.7 เดือน ต.ค.อยูที่ 76.7 
ปรับขึ้นตอเนื่องเปนเดือนที่ 3ปรับขึ้นตอเนื่องเปนเดือนที่ 3

กาวใหทันกับกาวใหทันกับ
กลยุทธคาปลีกออนไลนกลยุทธคาปลีกออนไลน

10

จุดที่นาสนใจคือ แมประชาชนยังระมัดระวัง
การจับจายใชสอย แตเริ่มรูสึกไดวาเศรษฐกิจในอนาคต

จะปรับตัวดีขึ้น ราคาพืชผลเกษตรแมยังทรงตัวในระดับต่ำ 
แตก็ไมไดมีแนวโนมจะทรุดตัวรุนแรง 

และสถานการณราคาจะคอยๆ คลายตัวเมื่อระดับ 
ราคาน้ำมันเริ่มปรับสูงขึ้น ซึ่งจะทำใหสินคาเกษตร

มีราคาเพิ่มขึ้นตาม บรรยากาศเหลานี้
ทำใหคนพรอมจะออกมา

จับจายใชสอย

“นวัตกรรม” 
ไมใชเรื่องงาย แตก็ไมใชเรื่องยาก  

ทัศนคติที่สำคัญคือ 
คุณพรอมที่จะ “ทำ” หรือไม 

ในป 2558 ยอดจำหนายสินคาเฉพาะในชองทางออนไลน 
ของรานคาปลีกชั้นนำทั่วโลกเติบโตถึงรอยละ 18.3 

มากกวาการขยายตัวของยอดจำหนายโดยรวมถึง 4 เทา 
ทั้งนี้ พบวาทามกลางการแขงขันที่รุนแรงในธุรกิจคาปลีก 
แบบออนไลน ผูนำในธุรกิจอยาง Amazon.com และ 

Alibaba.com ตางชวงชิงกันนำกลยุทธตางๆ 
ซึ่งมักผนวกดวยเทคโนโลยีมาตอยอดและ

พัฒนาบริการดานคาปลีก
ของตน 

                 ญี่ปุนเปนผูมีบทบาทสำคัญ
                      ในหวงโซอุปทานสินคา
             อุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน
             ตอนบน โดยเฉพาะในกลุมสินคา
          ยานยนต ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่บริษัท    
         ญี่ปุนขนาดใหญมีความเชี่ยวชาญและเปน
            อุตสาหกรรมที่รัฐบาลญี่ปุนใหการสนับสนุน
                ลงทุนในตางประเทศมาอยางตอเนื่อง 
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กลยุทธการลงทุนกลยุทธการลงทุน
ระหวางประเทศระหวางประเทศ
ภายใตแนวคิดภายใตแนวคิด
ไทยแลนดพลัสวัน ไทยแลนดพลัสวัน 
(Thailand Plus One)(Thailand Plus One)

ที่มา ที่ไป ที่มา ที่ไป 
สตารทอัพ (Startup) สตารทอัพ (Startup) 
ในประเทศไทยในประเทศไทย

ลักษณะของธุรกิจครอบครัวโดยทั่วไป 
จะเกิดจากการผสมผสานระหวางรูปแบบ
ของความเปนเจาของ รูปแบบครอบครัว 
และรูปแบบการบริหารจัดการ (ผูถือหุน)  

ที่มีความชัดเจนในการเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดทางธุรกิจ 
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พฤติกรรม และการใช้จ่าย
ของผู้บริโภคในช่วงวันลอยกระทง

หญิง 51.2%

20-29 ปี
24.5%

30-39 ปี
23.1%

ประถม
มัธยมศึกษา/ปวช.
อนุปริญญาตรี/ปวส.
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี

6.0%
24.5%
26.7%
39.7%
3.1%

เพศ

การศึกษา

อาชีพ

รายได้

50-59 ปี
14.8%

40-49 ปี
25.7%

60 ปีขึ้นไป
11.9%

พนักงานเอกชน
เจาของกิจการ
นักศึกษา
รับจาง
รับราชการ
อื่นๆ
แมบาน
ไมไดทำงาน 

52.5%
14.3%
1.5%

18.4%
11.4%
0.8%
0.7%
0.4%

ต่ำกวา 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
มากกวา 40,000 บาท
ขึ้นไป

0.8%
9.0%

48.1%
23.6%
4.5%
3.9%

39.7%

26.7%

24.5%

18.4%18.4%

52.5%

48.1% 9.0%

23.6%

14.5%

14.3%
18.4%

11.4%

กรุงเทพฯ
และปริมณฑล
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
เหนือ
ใต

15.6%

34.1%
17.4%
19.0%
13.8%

34.1%
17.4%

19.0%

13.8% 15.6
%

ภูมิภาค

อายุ

สำรวจระหว่างวันที่ 23 – 28 ตุลาคม 2560
จำนวน 1,199 ตัวอย่าง
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พฤติกรรม และการใช้จ่ายของผู้บริโภคในวันลอยกระทง

ลอย 92.9% ไม่ลอย 6.6% ไม่แน่ใจ 0.5%

การวางแผนลอยกระทง

การวางแผนไปลอยกระทงในปี 2560

ในปี 2560 
ท่านไปลอยกระทง ณ สถานที่ใด

เฉพาะผู้ที่มีการวางแผนไป
ลอยกระทง สถานที่ไปลอยกระทง

ครอบครัว/ญาติพี่นอง 70.9% แฟน/คูรัก 18.4% กลุมเพื่อน 10.7%

กทม.และ
ปริมณฑล

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

กลาง เหนือ ใต

กทม.และ
ปริมณฑล

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

กลาง เหนือ ใต

16.0
3.2

80.7

1.3 0.2

98.5

กทม.และ
ปริมณฑล

ตางจังหวัด

16.0
3.2

80.7

4.5 0.3

95.2

5.0 0.3

94.7

12.6

0.1

87.3

1.4 0.4

98.2

ลอย

ใน

สถานที่ที่มีการ
จัดงานลอยกระทง

บริเวณ
ที่พักอาศัย

โดยรวม

แมน้ำ/
คลอง

ตลาดน้ำ ราน
อาหาร

สวนสาธารณะ
/บึง

อื่นๆ

นอก

ไมลอย

รอยละ 87.5 จะลอย
ในจังหวัดที่ตนอาศัยอยู

ไมแนใจ

หนวย:รอยละ

ลอยในจังหวัด
ที่อาศัย

12.5%

87.5%

ลอยนอกจังหวัด
ที่อาศัย

เปนประเพณี
เพื่อขอพร
เรียนรูวัฒนธรรม ประเพณี
เศรษฐกิจดีขึ้น
รายไดมีมากขึ้น
ผอนคลายความเครียด
อื่นๆ

ชวงที่ยังไมพรอมรื่นเริง
ตองการประหยัดคาใชจาย
กลัวอันตราย
เศรษฐกิจไมดี
อื่นๆ(ไมวาง)

51
62.6

30.1

7.3

-

0.0
100

52
44.6

30.8

20.3

-

0.4
100

53
58.5

28.9

11.5

-

1.1
100

54
24.8

16.6

44.6

8.2

1.1
100

55
55.5

19.3

24.8

-

0.4
100

56
43.6

22.5

32.2

1.2*

0.4
100

57
40.8

28.5

28.7

-

2.0
100

58
43.9

14.3

38.2

-

3.6
100

59
34.7

23.0

41.6

-

0.7
100

60
67.9

6.3

24.4

-

1.5
100

57.7
29.7
4.5
3.1
2.6
2.2
0.2

76.6
4.7
3.1
1.6

14.1

เหตุผลที่ลอย 92.9%

เหตุผลที่ไมลอย 6.6%

73.5
26.5

93.5
6.5

75.3
24.7

90.9
9.1

96.3
3.7

พื้นที่ลอย

59
.5

60
.9

60
.0

14
.5

11
.4

13
.6

19
.8

21
.2

20
.2

5.
1

6.
5

5.
5

1.
1

0.
0

0.
7

สถานที่ที่มี
การจัดงานฯ
บริเวณใกล
บานพัก
สวนสาธารณะ
/ที่สาธารณะ
สถานที่อพยพ 
(ที่ชุมนุม*)
อื่นๆ
รวม

ท่านจะไปลอยกระทง
นอกจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่หรือไม่

เฉพาะผู้ที่มีการวางแผนไปลอยกระทง บุคคลที่จะร่วมลอยกระทง
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การวางแผนการใช้จ่ายในวันลอยกระทง

กิจกรรมที่ทำในวันลอยกระทง
(เฉพาะคนที่วางแผนลอยกระทง)

เฉพาะผู้ที่มีการวางแผนไปลอยกระทง
บรรยากาศในวันลอยกระทง

ที่มาของเงินที่ใช้ในวันลอยกระทง

กิจกรรมที่ทำในวันลอยกระทงปีนี้
(เฉพาะคนที่วางแผนลอยกระทง)

ตนกลวย ขนมปง

วัสดุจาก
มะพราว

วัสดุอะไรก็ได 
ไมเนนเฉพาะ

โฟม

อื่นๆ
ไปดูหนัง

ไปเที่ยวตางจังหวัด
ไปซื้อของ

ไปเที่ยวนอกบานอยูในจังหวัด
จัดเลี้ยงสังสรรค

ไปทานอาหารนอกบาน
ไปทำบุญ

เที่ยวชมสถานที่ที่มีการจัดงานลอยกระทง
ไปลอยกระทง

สนุกสนานนอยกวา สนุกสนานมากกวา
สนุกสนานเหมือนเดิม เงียบเหงาเหมือนเดิม

หนวย : บาท/คน,รอยละ

เงียบเหงากวาเดิม

57 58 59 60

20
.8

22
.9

8.
9

- - -

51
32.4

63.7

3.6

-

0.3
100

52
21.8

72.1

5.7

-

0.4
100

53
44.4

50.0

5.0

-

0.6
100

54
39.6

53.6

6.7

-

0.1
100

55
22.2

67.6

10.1

-

0.1
100

56
21.2

56.4

21.4

-

1.0
100

57
23.4

72.0

4.3

-

0.3
100

58
17.4

74.1

7.4

-

1.1
100

59
17.5

70.4

10.5

-

1.6
100

60
16.3

64.4

17.8

1.4

0.1
100

เงินออม
เงินเดือน/
รายไดปกติ
โบนัส/
รายไดพิเศษ
เงินชวยเหลือ
จากรัฐบาล
อื่นๆ
รวม

ไปลอยกระทง
ไปทานอาหารนอกบาน
ทำบุญ
จัดเลี้ยงสังสรรค
เลนพลุ/ดอกไมไฟ
ไปซื้อของ
ไปดูหนัง
อื่นๆ

สนุกสนานนอยกวา 20.7

จิตใจไมพรอมที่จะอยูใน
อารมณรื่นเริง 78.2% เปนชวง

เทศกาล
 82.5%

สนุกสนานมากกวา 20.1เงียบเหงาเหมือนเดิม 20.2

สนุกสนานเหมือนเดิม 39.0

ป57
89.1
40.9
N/A
11.4
9.6
2.7
1.5
0.0

ป58
89.7
33.4
N/A
14.3
21.6
5.2
0.5
0.1

ป59
98.5
40.1
40.1
11.6
0.0
9.1
2.0
0.2

ป60
88.2
24.4
44.2
15.3

-
12.9
6.0
1.2

42.8% 32.2%

18.7%1.8%

1.1%

1.2
6.0
9.2
12.9
14.1
15.3

24.4
44.2

53.7
88.2

20.2

20.7 39.0

20.1

47
.3

10
.4 23

.0

5.
8

60
.8 68
.6

1.
2

0.
2

21
.7

8.
3 20

.7
20

.1

20
.239

.0

รายการ
93.9
21.3

91.5
78.1
40.6
86.8
4.6
21.5

594.64
1,314.84

122.67
358.51
511.32
622.41
432.50

1,984.47

38.9
50.2

28.1
49.6
57.7
60.7
23.6
53.9

35.3
34.1

51.5
33.2
26.5
26.8
38.2
8.5

25.8
15.7

20.4
17.2
15.8
12.5
38.2
37.6

0.7
2.1

-0.7
2.1
4.3
3.9
-1.3
10.4

เฉพาะผู้ที่มีการวางแผน
ไปลอยกระทง วัสดุที่ใช้ทำกระทง

ความสนุกสนานในปีนี้เมื่อเทียบกับปี 59

รอยละของผูทำกิจกรรม จำนวนเงินเฉลี่ย เพิ่มขึ้น ลดลง ไมเปลี่ยนแปลง อัตราการเปลี่ยนแปลง
คาเดินทาง
สังสรรค
ซื้อของ
- กระทง
- ซื้อเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
- ซื้อสุรา
- ของรับประทาน
พักผอนอยูบาน
อื่นๆ(ทำบุญ/กลับบานตางจังหวัด)

หนวย:รอยละของผูทำกิจกรรม

(รอยละของผูตอบ)

หนวย:รอยละ
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ปริมาณสินค้าที่ซื้อในปี 2559
เทียบกับปีที่ผ่านมา

ความกังวลในช่วงวันลอยกระทงปี 2560

ทัศนะต่อวันลอยกระทง
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ชวงที่ยังไมพรอมรื่นเริง
ราคาสินคาแพงขึ้น
มีรายไดลดลง
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง
มีหนี้สินมากขึ้น
อื่นๆ
รวม

ราคาสินคาแพงขึ้น
เศรษฐกิจดีขึ้น
รายไดเพิ่มขึ้น
มีหนี้สินนอยลง
รัฐมีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ
อื่นๆ
รวม

ลดลงนอย
เทาเดิม
เพิ่มขึ้นเล็กนอย
เพิ่มขึ้นมาก
ลดลงมาก

จำนวนคนเที่ยว
ราคากระทง
ราคาอาหาร
ราคาดอกไม
คาเดินทาง

37.4
22.6
18.6
10.3
8.0
3.1

100.0

42.4
20.3
19.0
10.2
6.5
1.6

100.0

ขอใหพระราชินีในรัชกาลที่ 9 
และในหลวงรัชการที่ 10 ทรงมีพระพลานามัย
แข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน
ขอใหชีวิตเจริญรุงเรือง 
ประสบความสำเร็จในชีวิต
ขอใหมีเงินทองไหลมาเทมา ไมขาดมือ
ขอใหมีสุขภาพ รางกายที่สมบูรณแข็งแรง
ขอใหครอบครัวมีแตความสุข ความเจริญ
ขอใหประเทศชาติ มีแตความสงบสุข

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

รายการ ป
2549
7,700
n.a.
5.0

2550
8,200
6.5
5.4

2551
8,800
7.3
1.7

2552
9,300
5.7
-0.7

2553
9,700
4.3
7.5

2555
10,300
27.2
7.3

2556
10,877

5.6
2.8

ไฟไหม
ปญหาอาชญากรรม
ในวันลอยกระทง
ภัยธรรมชาติตางๆ
พอคาแมคาฉวยโอกาส
ขึ้นราคาสินคา
ลวงละเมิศทางเพศ/
ลอลวง/ขมขืน
การจราจรติดขัด
จี้/ปลน/ลวงกระเปา
เรือลม
การลอบวางระเบิด
ในสถานที่ตางๆ
อุบัติเหตุ/ความปลอดภัย
ในการเดินทาง

ไมกังวล
0.7

0.5

3.1

0.5

0.7

0.1
0.1
0.9

5.4

0.4

นอย
17.6

24.1

26.8

24.5

27.3

28.2
30.1
25.2

39.9

37.6

ปานกลาง
30.5

29.3

24.0

29.8

29.0

29.1
29.2
40.3

24.1

38.9

มาก
51.2

46.2

46.1

45.2

43.0

42.6
40.6
33.6

30.6

23.1

รวม
100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0
100.0
100.0

100.0

100.0

ลดลงนอย
24.1%

เพ่ิมข้ีนเล็กนอย
42.5%

เพ่ิมข้ีนมาก
15.0%

เทาเดิม
11.8%

ลดลงมาก
6.6%

28.3%

17.9%

23.0% 46.2 30.0 23.9
46.7 33.7 19.5
50.0 25.8 24.3
41.6 34.8 23.6
40.0 34.5 25.5

24.6%

6.1%

เพิ่มขึ้น เทาเดิม ลดลง

01

02

03

04

05

06

มูลคาการใชจาย
อัตราการขยายตัว(%)
GDP(CVM)(%)

รายการ ป

มูลคาการใชจาย
อัตราการขยายตัว(%)
GDP(CVM)(%)

หมายเหต ุ:       ในชวงดังกลาวมีสถานการณน้ำทวม

2557
11,134.93

2.4
0.9

2558
11,413.30

2.5
2.8

2559
9,638.85

-15.6
3.2

2560
9,928.02

3.0
3.9

มูลคา
การใชจาย

กรุงเทพและปริมณฑล ตางจังหวัด
อัตราการ
ขยายตัว
(%)

มูลคา
การใชจาย

อัตราการ
ขยายตัว
(%)

2555
2556
2557
2558
2559
2560

3,725.0
3,851.6
3,932.1
4,082.3
3,416.9
3,570.7

29.9
3.4
2.1
3.8

-16.3
4.5

6,575.0
7,025.4
7,202.9
7,425.2
6,385.7
6,564.5

26.9
6.8
2.5
3.1

-14.0
2.8

2554
8,100
-16.5
0.8

มูลค่าการใช้จ่ายในวันลอยกระทง

มูลค่าการใช้จ่ายในวันลอยกระทง

คำอธิษฐาน

มูลค่าการใช้จ่ายของปี 2559 เทียบกับปีที่ผ่านมา

หนวย:รอยละ
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หอการค าไทยและหอ 
การคาจังหวัดทั่วประเทศ 
กำหนดจัดสัมมนาหอการ

คาทั่วประเทศ ครั้งที่ 35 ในวันที่ 17-19 
พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร- 
ธานี โดยในปนี้ หอการคาไทย เห็นวา 
การพัฒนาและยกระดับประเทศไปสู 
Thailand 4.0 ใหสอดคลองกับยุทธ- 
ศาสตรชาติ 20 ป และการเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตรภาค กลุมจังหวัด และ 
จังหวัด จึงจำเปนตองใหภาคสวนตาง ๆ 
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เพ่ือการเติบโตไปพรอม ๆ กัน (Inclusive 
Growth) โดยกำหนด Theme การจัด 
สัมมนาในปนี้ “Executing Trade & 
Services 4.0 : เติบโต ทั่วถึง แบบ 
ไทยเท (ThaiTay with Inclusive 
Growth)” 

นายกลินท สารสิน ประธาน 
กรรมการหอการคาไทยและสภาหอ 
การคาแหงประเทศไทย เปดเผยวา 

ปนี้ไดกำหนด Theme การจัด 
สัมมนาในปนี้ “Executing Trade & 
Services 4.0 : เติบโต ทั่วถึง แบบ 
ไทยเท (ThaiTay with Inclusive 

ห
Growth)” ไดรับเกียรติจากรัฐมนตรี และ 
ผูทรงคุณวุฒิมากมาย มารวมปาฐกถา 
พิเศษ และใหขอคิดเห็นในประเด็น 
เศรษฐกิจที่นาสนใจ และกำหนดใหมี 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวขอตางๆ 
ที ่มีความสำคัญตอการเพิ ่มขีดความ 
สามารถ พรอมดวยกรณีศึกษาจาก 
ประสบการณจริงของผูประกอบการโดย 
มุงเนน 3 เรื่องหลัก ที่หอการคาไทย 
ไดกำหนดเปนแนวทางการดำเนินงาน 
เพื่อใหสอดรับกับ Trade & Services 
4.0 ประกอบดวย

กลุม 1 เร่ือง “Executing Trade 
and Investment with Inclusive 
Growth” โดยในเรื่อง Investment 
นั้น การลงทุนตาง ๆ เริ่มเกิดขึ้นอยาง 
ตอเนื่อง ทั้งการลงทุนจากภาครัฐและ 
เอกชน โดยเฉพาะใน EEC ซึ่งนักธุรกิจ 
ญี่ปุนมีความสนใจลงทุนเปนอยางมาก 
นอกจากน้ัน ยังมีความสนใจจากอเมริกา 
และประเทศอื่น ๆ อีก ซึ่งจะเห็นวา 
กระแสการลงทุนกลับมาแลว โดยจะ 
ตองเตรียมรับมือท้ังในเร่ืองการปรับปรุง 
โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ การเตรียม 
บุคลากร เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิด 

ขึ้นใหม 
สวนในเรื่อง Trade นั้น หอการคา 

ไทยพยายามผลักดันการคากับประเทศ 
เพื่อนบานมาอยางตอเนื่อง แตสำหรับ 
การคายุคใหมแลว จะทำแบบเดิม ๆ ไม 
ไดอีกตอไป การขยายตาดทำไดยากขึ้น 
ในการคารูปแบบเดิม ดังนั้น จะตองมี 
ระบบ IT เขามาเกี่ยวของ นอกจากนั้น 
ยังตองเนนการปรับตัวของธุรกิจเขาสู 
E-Business ซึ่งเปนแนวโนมสำคัญของ 
การทำการคาในอนาคตผูประกอบการ 
ไทยตองเรงปรับตัว ซ่ึงในการประชุมกลุม 
นี้จะมีตัวอยางความสำเร็จ จากธุรกิจ 
หองแถว สูธุรกิจหมื่นลานในปจจุบันมา 
เปนตัวอยางของการทำ E-Business 
ดวย

นอกจากนั้น ยังจะมีการหารือกัน 
ในเรื ่องการอำนวยความสะดวกทาง 
การคา และความยากงายในการดำเนิน 
ธุรกิจ (Ease of Doing Business) 
สำหรับผูประกอบธุรกิจในทุกระดับ ให 
สามารถแขงขันไดในเวทีโลก ซึ่งจาก 
ความพยายามของทุกภาคสวนท่ีผานมา 
พบวาอันดับ Doing Business ของ 
ไทยดีขึ้นแบบกาวกระโดด ขึ้นถึง 20 

18

Special Report

งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ 

Executing Trade & Services 4.0 :

เติบโต ทั่วถึง แบบไทยเท่ 

(ThaiTay with Inclusive Growth)
â´Â ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ



อันดับ (จากอันดับที่ 46 มาอยูที่ 26)
รวมไปถึงการหารือเรื ่องการลด 

ตนทุนคาขนสง โดยมุงลดตนทุนคา 
ขนสงใหผูประกอบการที่ดำเนินธุรกิจ 
online รวมไปถึงการเพิ่มชองทางการ 
คาและสงเสริมผูประกอบการเขาสูตลาด 
โลก โดยการพัฒนา Platform Market 
Place ซึ่งเปนโอกาสที่ดีกับสินคาที่มี 
ศักยภาพของทองถิ่นในการเขาสูตลาด 
และผลักดันผู ประกอบการไทยเขาสู  
Platform ชั้นนำระดับสากล

กลุม 2 เรื่อง “Executing Agri- 
culture and Food Processing 
with Inclusive Growth” เกษตรและ 
อาหารยังคงเปนกลุมท่ีมีความสำคัญของ 
ประเทศไทย ซึ่งในแตละปอุตสาหกรรม 
อาหารสามารถสรางรายไดจากการสง 

ออกไดไมนอยกวา 1 ลานลานบาทตอป 
นอกจากนี้ยังเปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยว 
ของกับคนเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะ 
เกษตรกรท่ียังคงมีรายไดสวนทางกับการ 
เติบโตของอุตสาหกรรม จึงเปนสิ่งที่ทุก 
ภาคสวนตองพิจารณาในการปรับปรุง 
หรือปฏิรูปโครงสรางเพื่อใหเกษตรกร 
อยูได และกาวขามกับดักประเทศรายได 
ปานกลาง (middle-income trap) โดย 
ในกลุมนี้ จะมีการหารือรวมกัน ไดแก 1
การสงเสริมธุรกิจเกษตรและอาหารให 
มีความพรอมในการแขงขันภายใตปจจัย 
แวดลอมที่มีความเสี่ยงโดยอาศัยกลไก 
ที่เกี่ยวของเขามารวมขับเคลื่อน 2  การ 
สรางและขยายผลมาตรฐานสินคา และ 
ความปลอดภัยทางอาหาร เพื่อใหได 
มูลคาตอหนวยมากขึ้น 3 การสราง 

มูลคาเพ่ิมจากวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีมี 
ความหลากหลาย 4 การสรางเคร่ืองมือ 
ใหเขาถึงลูกคาไดกวางข้ึน และ 5 นำเสนอ 
Success Case ธุรกิจแปรรูปเกษตร 
และอาหารเพื่อสรางแรงบันดาลใจ 

กลุม 3 เร่ือง “Executing Tourism 
and Services with Inclusive 
Growth” สำหรับภาคบริการ และการ 
ทองเที่ยว (Tourism & Services) ถือ 
เปนหัวใจหลัก ในการสรางรายไดใหกับ 
ประเทศไทยมาอยางตอเน่ือง โดยปจจุบัน 
ภาคบริการมีสัดสวนประมาณ 50% GDP 
ของประเทศไทย และจางงาน 40% 
ของกำลังแรงงานทั้งประเทศ

การทองเที่ยวถือเปนสวนสำคัญ 
ของภาคบริการ คาดการณรายไดรวมจาก 
การทองเที่ยว ป 2560 อยูที่ประมาณ 
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2.7 ลานลานบาท โดยมีนักทองเที่ยว 
ชาวตางชาติ 35 ลานคน สรางรายได 
ใหกับไทย 1.8 ลานลานบาท และการ 
ทองเที่ยวยังคงเติบโตอยางตอเนื่องใน 
อัตราเฉลี่ย 10% ตอป ทั้งนี้ ปหนา 
รัฐบาลไดกำหนดใหเปนปแหงการทอง 
เที่ยวไทย ซึ่งคาดวาจะมีนักทองเที่ยว 
หลั่งไหลเขามาอีกเปนจำนวนมาก

“หอการคาไทยเห็นวา “จำนวน” 
ยังไมใชเร่ืองสำคัญท่ีสุด ท่ีสำคัญก็คือ จะ 
ทำอยางไรใหประเทศไทยเปน Value 
Destination ทำอยางไรใหนักทองเท่ียว 
ใชจายมากข้ึน พักใหนานข้ึน ไปในชุมชน 
หรือสถานที่ที่มากกวาสถานบันเทิง สิ่ง 
เหลานี้จะชวยสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 
ไดเพิ่มขึ้นอยางมหาศาล” นายกลินท 
กลาว

นายกลินท กลาวเพิ่มเติมวา การ 
ทองเที่ยวยังชวยสรางรายไดใหกับภาค 
สวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใน Value Chain 
ไดมีสวนรวมในการเติบโตไปพรอมกัน 
(Inclusive Growth) ไมวาจะเปนราน 

อาหาร โรงแรม รานคา เกษตรกร การ 
ขนสง รวมถึงผูประกอบการตางๆ ที่ 
เกี่ยวของ ดังนั้นการทองเที่ยวจึงเปน 

หัวจักรสำคัญในการกระจายรายไดไปยัง 
ธุรกิจตางๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย

“หากยังจำกันได หอการคาไทย 
ไดกำหนดวิสัยทัศนในเร่ืองการขับเคล่ือน 
(Execution) ภาคบริการใหมีความพรอม 
สูยุค Services 4.0 โดยอาศัยกลไก 

ของความคิดสรางสรรค (Creativity) 
วัฒนธรรม (Cultural) และดิจิทัล 
เทคโนโลยี (Digital) ภายใตแนวทาง 
ประชารัฐ และนอมนำหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) มาเปนกรอบในการขับ 
เคลื่อนสูความยั่งยืน ซึ่งเราเชื่อวา การ 
ขับเคลื่อนตามแนวทางนี้จะชวยสราง 
การเติบโตใหกับประเทศไดเปนอยางดี” 
นายกลินท กลาว

อยางไรก็ตาม ที่ผานมา หอการคา 
ไทยไดดำเนินโครงการตาง ๆ ตามแนว 
คิดขางตนแลว เชน โครงการ 1 หอ 
การคา ดูแลอยางนอย 1 ทองเท่ียวชุมชน 
ซ่ึงเปนการขับเคล่ือนเพ่ือสรางและกระจาย 
รายไดใหกับชุมชนในพื้นที่ตาง ๆ ทั่ว 

ประเทศไทย โดยอาศัยเครือขายอัน 
เขมแข็งของหอการคาจังหวัดที่มีอยูทั่ว 
ประเทศ ในการมีสวนรวม สงเสริม 
พัฒนา และตอยอด ชุมชนที่มีศักยภาพ 
ในการเติบโตรวมกัน

สำหรับโครงการไทยเททั ่วไทย 

ในการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 35 นี้ 
ซึ่งหอการค้าไทยคาดหวังว่า ผลที่ได้จากการ 
สัมมนานี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยผลักดัน 
เศรษฐกิจของประเทศ เป็นตัวจุดประกายให้กับ 
ทุกภาคส่วนได้มามีส่วนร่วมในการสร้างให้เกิด 
มูลค่าเพิ่ม เกิดการกระจายรายได้ที่ทั่วถึง และยัง 
เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุค 4.0 สร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจ ตั้งแต่ขนาดใหญ่ 
SMEs จนถึงระดับชุมชนในท้องถิ่นทุกจังหวัด 
ได้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน 
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หอการคาไทย ไดริเริ่มโครงการฯ ซึ่ง 
สนับสนุนการพัฒนาผู ประกอบการ 
โดยเฉพาะกลุมนักธุรกิจรุนใหม ในการ 
นำวัฒนธรรมและอัตลักษณของทองถิ่น 
มาตอยอดดวยความคิดสรางสรรคและ 
นวัตกรรม เพ่ือสรางเปนสินคาและบริการ 
ที่แตกตางและมีมูลคาเพิ่ม

นอกจากนี้ ยังมีโครงการการสง 
เสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งเปน 
รูปแบบการทองเท่ียวท่ีกำลังไดรับความ 
นิยมเปนอยางมาก จากแนวโนมการใส 
ใจสุขภาพของผูบริโภค รวมถึงการกาว 

เขาสูสังคมผูสูงอายุของหลายประเทศ 
ซึ่งประเทศไทยถือวามีศักยภาพและมี 
ความพรอมรองรับการเปน Health and 
Wellness Hub ในภูมิภาค การทอง 
เที่ยวเชิงสุขภาพจึงเปนตลาดเปาหมาย 
ที่สำคัญของไทย ในการเพิ่มมูลคาจาก 
การทองเที่ยว รวมถึงเปนชองทางการ 
กระจายรายได และสรางการจางงาน 
ในทองถิ่น

ในการสัมมนาหอการคาท่ัวประเทศ 
ครั้งที่ 35 นี้ ซึ่งหอการคาไทยคาดหวัง 
วา ผลที่ไดจากการสัมมนานี้จะเปนอีก 

หนึ่งแรงที่จะชวยผลักดันเศรษฐกิจของ 
ประเทศ เปนตัวจุดประกายใหกับทุก 
ภาคสวนไดมามีสวนรวมในการสรางให 
เกิดมูลคาเพิ่ม เกิดการกระจายรายไดที่ 
ท่ัวถึง และยังเปนการเตรียมความพรอม 
เขาสูยุค 4.0 สรางความเขมแข็งใหกับ 
ภาคธุรกิจ ตั้งแตขนาดใหญ SMEs จน 
ถึงระดับชุมชนในทองถิ่นทุกจังหวัด ได 
เติบโตรวมกันอยางยั่งยืนตอไป
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ประเทศไทยมีสัดสวนของเงินลงทุนโดยตรง 
จากญี่ปุนมากเปนอันดับ 1 มาตั้งแตอดีตจน 
ถึงปจจุบัน แตจากขอสังเกตในชวง 2 - 3 ปที่ 

ผานมา พบวา เงินลงทุนจากญี่ปุนซึ่งเปนประเทศที่มีขนาด 
เศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 3 ของโลก เริ่มมีสัดสวนการลงทุน 
ในประเทศไทยลดนอยลง ขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบาน 

อาทิ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา กลับเริ่มมีสัดสวนการ 
ลงทุนโดยตรงจากญ่ีปุนมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงภายหลัง 
การเปดประเทศและการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ตั้งแตป พ.ศ. 2556 เปนตนมา เนื่องจากนักลงทุน 
ญี่ปุนเริ่มเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากเดิมสวนใหญ 
ลงทุนอยูที่ประเทศไทยเปนหลัก โดยไดเริ่มยายฐานการผลิต 
และกระจายการลงทุนไปสูประเทศเพื่อนบานของประเทศ 
ไทยในรูปแบบใหม การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ไดสะทอนผาน 
การศึกษาวิจัย อาทิ Ooizumi Keiichirou (2013) ไดเสนอ 
บทความที่ศึกษากลยุทธรูปแบบธุรกิจแบบใหมที ่เรียกวา 
“ไทยแลนดพลัสวัน” (Thailand Plus One) หรือ “ไทย 
บวกหนึ่ง”  วาเปนกลยุทธทางธุรกิจที่นักลงทุนญี่ปุนไดเริ่ม 
เขาไปลงทุนยังประเทศเพื่อนบานของประเทศไทยมากขึ้น 
โดยเปนการกระจายการลงทุนซึ่งไมใชการลงทุนในรูปแบบ 
การยายฐานการผลิต แตเปนการลงทุนเพื่อเนนแกไขปญหา 
ดานทรัพยากรที่ประเทศไทยกำลังประสบอยู โดยเฉพาะ 

â´Â
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สำนักพัฒนาองคความรู

อยางยิ่งปญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งดานคุณภาพและ 
แรงงาน ประกอบกับเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานของ 
ประเทศไทย อันประกอบดวย สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา ม ี
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูงอยางตอเนื่องมา 
หลายป เน่ืองจากมีรายไดจากการสงออกสินคาจากทรัพยากร 
ธรรมชาติ รวมทั้งมีการลงทุนใหม ๆ จากตางประเทศเพิ่ม 

ขึ้น สงผลใหตลาดมีกำลังซื้อมากขึ้น
ญี่ปุนเปนประเทศที่มีบทบาทดานการคาและการลงทุน 

ในภูมิภาคอาเซียนมาอยางตอเนื่อง โดยญี่ปุนเปนผูสงออก 
สินคาเครื่องจักรและชิ้นสวนยานยนตมายังประเทศสมาชิก 
อาเซียนในแผนดินใหญ (Mainland ASEAN) อาทิ ประเทศ 
ไทย กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา รวมทั้งเปนผูนำเขา 
สินคาประเภทเสื้อผาเครื่องนุงหมและยานยนตจากประเทศ 
ในภูมิภาคอาเซียนตอนบน โดยเฉพาะการนำเขายานยนตจาก 
ประเทศไทย รวมทั้งเปนผูลงทุนในรูปแบบของการลงทุน 
โดยตรงจากตางประเทศอยูในลำดับตน ๆ ในทุกประเทศ 
ในภูมิภาคนี้ สะทอนใหเห็นวา ญี่ปุนเปนผูมีบทบาทสำคัญ 
ในหวงโซอุปทานสินคาอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียนตอน 
บน โดยเฉพาะในกลุมสินคายานยนตซึ่งเปนอุตสาหกรรมที ่
บริษัทญ่ีปุนขนาดใหญมีความเช่ียวชาญและเปนอุตสาหกรรม 
ที่รัฐบาลญี่ปุนใหการสนับสนุนลงทุนในตางประเทศมาอยาง 
ตอเนื่อง ผานการดำเนินงานขององคกรสงเสริมการคา 

ป

กลยุทธ์การลงทุน
ระหว่างประเทศภายใต้แนวคิด
ไทยแลนด์พลัสวัน 
(Thailand Plus One)
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ภายนอกญี่ปุน (Japan External Trade Organization: 
JERTO) 

ประเทศไทยเปนประเทศที่ใชนโยบายสงเสริมการลงทุน 
จากตางประเทศเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และถือเปนประเทศที่ประสบความสำเร็จในการสงเสริมการ 
ลงทุนจากตางประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ปจจุบัน 
ประเทศไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจ 
โลก โดยการคาและการลงทุนระหวางประเทศมีการเปดเสร ี
มากข้ึน ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม (Emerging Economies) 
จำนวนมากไดเขาสูระบบเศรษฐกิจโลก และไดดำเนินนโยบาย 
ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ มีการปรับปรุงแกไขกฎ 
ระเบียบตาง ๆ ใหเอื้อตอการลงทุนจากตางประเทศมากขึ้น 
ขณะเดียวกันการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีสงผลใหกระบวน 
การผลิตมีความเปนนานาชาติ รวมทั้งมีการแบงขั้นตอน 
การผลิตและแหลงผลิตมากขึ้น ตลอดจนมีวงจรชีวิตของ 
ผลิตภัณฑที่สั้นลง ความรูและทรัพยากรมนุษย สินทรัพย 
ที่ไมมีตัวตน การสรางเครือขายและหาพันธมิตรระหวาง 
กิจการทั้งในประเทศและระหวางประเทศมีความสำคัญมาก 
ขึ้น ผูผลิตตองเผชิญกับกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการผลิต 
และการคาระหวางประเทศมากขึ้น กรณีญี่ปุนและประเทศ 
ไทยนั้นไดมีความตกลงทางเศรษฐกิจรวมกันเพื่อเสริมสราง 
ความสามารถในการแขงขัน โดยมีการลงนามความตกลง 
หุนสวนเศรษฐกิจไทย - ญ่ีปุน (Japan-Thailand Economic 
Partnership Agreement หรือ JTEPA)  เมื่อป พ.ศ. 2550 
ซ่ึงชวยเสริมสรางความสัมพันธดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
ไทยกับญี่ปุนใหมากขึ้น ซึ่งไดสงผลใหการคาและการลงทุน 
ระหวางประเทศไทยกับญี่ปุนเติบโตมาอยางตอเนื่อง 

ในมิติการลงทุนนอกประเทศของญี่ปุนในภูมิภาคเอเชีย 
ญี่ปุนมองวาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของ 
จีนกลายเปนภัยคุกคาม ถือเปนการชวงชิงพื้นที่ยุทธศาสตร 
ทางเศรษฐกิจในเอเชียของญี่ปุนเปนอยางมาก ดวยเหตุ 
ดังกลาว ญี่ปุนจึงเริ่มยายฐานการลงทุนไปยังประเทศอื่น ๆ 
ในเอเชีย ที่มีแนวโนมรับการลงทุน เชน อินเดีย มาเลเซีย 
ประเทศไทย สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เปนตน 
แมญี่ปุนใหความสำคัญกับการลงทุนในจีนและประเทศไทย 

เปนหลัก แตการลงทุนของญี่ปุนในเวียดนามไดขยายตัวสูง 
ขึ้นอยางรวดเร็ว สวนการลงทุนใน สปป.ลาว และกัมพูชา 
แมยังมีนอยมาก แตญี่ปุนมองวาทั้งสองประเทศนี้เปนพื้นที่ 
ที่ญี่ปุนตองเขาไปรักษาฐานการลงทุนเอาไว และประเมิน 
วาประเทศดังกลาวมีความจำเปนตองใชเง ินลงทุนดาน 
โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) 

เมื ่อพิจารณาการลงทุนโดยตรงของญี่ปุ นในประเทศ 
เพื่อนบานของประเทศไทย พบวา การลงทุนของญี่ปุนใน 
กัมพูชาในชวงแรก ญี่ปุนมองวาการลงทุนในกัมพูชาเปน 
เพียงการรักษาฐานการลงทุนเทานั้น ไมไดมุงใหเปนฐาน 
การผลิตแตอยางใด ถึงแมวากัมพูชาจะเปดรับการลงทุน 
จากตางประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2537 และกัมพูชาไดรับสิทธิ 
พิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป (GSP) จากสหรัฐ 
อเมริกา ยุโรป และญี่ปุน สวนการลงทุนของญี่ปุนใน 
สปป.ลาว การลงทุนสวนหนึ่งมาจากการยายฐานการผลิต 
ของนักลงทุนญี่ปุนที่อยูในประเทศไทย โดยคาดวาการยาย 
ฐานการผลิตเขาสู สปป.ลาว มีแนวโนมสูงขึ้น เนื่องจาก 
มีอัตราการจางงานที่ต่ำ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ 
และประเทศไทยกับ สปป.ลาว อยูใกลกัน รวมทั้งมีภาษา 
และวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน นอกจากนี้ สปป.ลาว ยังมี 
การปรับกลยุทธการพัฒนาศักยภาพเพื ่อดึงดูดนักลงทุน 
ญี่ปุนดวยนโยบาย Land Lock to Land Link โดยการ 
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน รวมถึงระบบขนสง 
มวลชน กฎระเบียบการปฏิบัติในการนำเขาและสงออกให 
มีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการใชแผนเชิงรุกใน 
การเขามาจัดประชุมสัมมนากับบริษัทญี่ปุนในประเทศไทย 
เพื่อชี้ใหเห็นถึงศักยภาพและโอกาสในการเขาไปลงทุนใน 
สปป.ลาว กรณีการลงทุนของญี่ปุนในเวียดนาม ญี่ปุนให 
ความสำคัญกับเสถียรภาพทางการเมืองของเวียดนามเปน 
พิเศษ โดยมองวาเปนปจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุน 
ระยะยาว ทั้งนี ้เวียดนามสามารถดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ 
ในโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมี 
มูลคากวา 605 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยการลงทุนของ 
ญี่ปุนในเวียดนามเริ่มชัดเจนตั้งแตป พ.ศ. 2540 โดยเฉพาะ 
ในชวง 3 เดือนแรกของป พ.ศ. 2549 ญ่ีปุนลงทุนในเวียดนาม 
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เพิ่มขึ้นรอยละ 240 เนื่องจากเวียดนามมีปจจัยสนับสนุน 
ที่สำคัญ คือ มีปริมาณแรงงานตนทุนต่ำจำนวนมาก และ 
มีมาตรการสงเสริมการลงทุนที่เอื้อประโยชนใหกับนักลงทุน 

สำหรับการลงทุนในเมียนมานั้น ยังไมมีขอมูลที่ชัดเจนมาก 
นัก แตภาพรวมการลงทุนของญี่ปุนตอกลุมประเทศกัมพูชา 
สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม นั้น ยังคงเปนการรักษา 
ฐานการลงทุนมากกวาฐานการผลิต 

อยางไรก็ดี ดวยเหตุที่ประเทศไทยเพิ่มคาแรงขั้นต่ำ 
เปน 300 บาท เทากันทั่วประเทศ เมื่อป พ.ศ. 2556 ประเทศ 
ไทยประสบปญหาการขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากประชากร 
ไทยเริ่มลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2553 ประเทศไทยจึงเริ่มเขาสู 
สังคมผูสูงอาย ุซึ่งทำใหประชากรวัยแรงงานลดลงดวย ทำให 
อุตสาหกรรมท่ีอาศัยความไดเปรียบเร่ืองตนทุนต่ำของประเทศ 
ไทยสูญเสียความไดเปรียบเชิงแขงขันไป จึงจำเปนตองยาย 
ฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบานที่มีตนทุนต่ำกวา แลว 
สงสินคากลับมายังประเทศไทยแทน โดยมีบริษัทแมของ 
ญี่ปุนอยูในประเทศไทย และจัดตั้งบริษัทยอยเพื่อดำเนิน 
การผลิตอยูในประเทศเพื่อนบาน ตามยุทธศาสตรที่เรียกวา 
“ไทยแลนดพลัสวัน” (Thailand Plus One) 

ประเทศไทยมีนโยบายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ 
โดยอาศัยประเทศไทยเปนที่ตั้งของ สำนักงานใหญระหวาง 
ประเทศ (International Headquarters: IHQ) เหตุผล 

สำคัญที่ประเทศไทยสนับสนุนการดำเนินนโยบายดังกลาว 
นี้เนื่องจากมีปจจัยแวดลอมเชิงบวกที่เกื้อหนุนมากพอที่จะ 
สามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากตางประเทศไดอยางตอเนื่อง 
ในระยะยาว โดยเฉพาะในสวนความไดเปรียบเชิงภูมิศาสตร 
ที่มีแนวโนมเปนศูนยกลางของภูมิภาคได โดยประเทศไทย 
เปนจุดเชื ่อมตอของเสนทางคมนาคมที ่เปนระเบียงทาง 
เศรษฐกิจของอาเซียนอยางชัดเจน ทั้งระเบียงเศรษฐกิจฝง 
เหนือ ฝงตะวันออก - ตะวันตก และฝงใต (Northern/ 
East-West/Southern Economic Corridor) อันจะ 
เชื่อมโยงเขาสูกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม ได 
อันกอใหเกิดเครือขายความเช่ือมโยงของเสนทางการคมนาคม 
ขนาดใหญของอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (Greater Mekong 
Subregion: GMS) และนำไปสูโอกาสในการเพิ่มขีดความ 
สามารถในการแขงขัน และอำนวยความสะดวกใหกับการ 
คาภายในภูมิภาค (Intra-trade) ที่เพิ่มขึ้น

การขอรับการสงเสริมการลงทุนภายใตโครงการตั ้ง 
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สำนักงานใหญระหวางประเทศ (IHQ) ในประเทศไทย นัก 
ลงทุนตางประเทศตองกำหนดขอบขายของกิจกรรมของ 
สำนักงานใหญใหชัดเจน ครอบคลุมบริการสำคัญที่จะมี 
สวนสงเสริมการดำเนินกิจกรรมและความเปนศูนยกลาง 
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระดับภูมิภาคไดอยางมี 
ประสิทธิภาพและครบถวน อยางไรก็ตาม ในการดำเนินการ 
สงเสริมการจัดตั้งสำนักงานใหญระหวางประเทศ (IHQ) มี 
หลายหนวยงานที่ไดดำเนินมาตรการสงเสริมคูขนานกันไป 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 
ที่กำหนดปจจัยจูงใจดานภาษีวัตถุดิบ การถือครองที่ดิน 
และการถือครองหุนในกิจการ กรมสรรพากรใหสิทธิประโยชน 
ทางภาษี ธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งเนนการสนับสนุน 
การตั้งศูนยบริหารเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการคามุงอำนวย 
ความสะดวกในการจดทะเบียนการจัดตั้งกิจการ และกรม 
การจัดหางานสนับสนุนการจัดหาบุคลากร   

ประเด็นที ่นักลงทุนญี ่ปุ นไดสะทอนมุมมองในการ 
อำนวยความสะดวกในการลงทุนในประเทศไทยมากที่สุด 
คือ การอำนวยความสะดวกในการยื่นขออนุญาตทำงาน 
เมื ่อสำรวจนโยบายสงเสริมการลงทุนภายใตแนวคิดไทย 
แลนดพลัสวัน (Thailand Plus One) ดานการอำนวย 
ความสะดวกดานคนเขาเมืองและการขอใบอนุญาตทำงาน 
พบวา ไมมีกฎหมายภายในหรือความตกลงระหวางประเทศ 
ภายใตกรอบอาเซียนที่กอใหเกิดความสะดวกในการเคลื่อน 
ยายเสรีของนักลงทุนญี ่ปุ นระหวางประเทศไทยกับกลุ ม 
ประเทศ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม จึง 
ควรมีความตกลงที่เกี่ยวของกับการอำนวยความสะดวกดาน 
คนเขาเมืองและการขอใบอุญาตทำงานดวย 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่ประเทศไทยควรพิจารณา

ดำเนินการปรับปรุงนโยบายและมาตรการตาง ๆ  ท่ีมุงสงเสริม 
การพัฒนาการลงทุนในรูปแบบไทยแลนดพลัสวัน (Thailand 
Plus One) ประกอบดวย

• การกำหนดหนวยงานแกนหลักที่รับผิดชอบในการ 
บูรณาการความรวมมือและการดำเนินนโยบายและมาตรการ 

ตาง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทุนเพื่อ 
การพัฒนาสำนักงานใหญระหวางประเทศ (IHQ) ที่ไดออก 
ไวโดยหนวยงานตาง ๆ ที่ไดดำเนินการมาแลวอยางหลาก 
หลาย แตอาจยังแยกสวนและยังกระจัดกระจายอยู จึงควร 
มีหนวยงานที่มีอำนาจในเชิงรวมศูนยที่จะสามารถขับเคลื่อน 
นโยบายและมาตรการท้ังหมดไปดวยกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงสามารถใหทิศทางเชิงนโยบายเพิ่มเติมจากที่มีอยูแลว 
เพื่อใหนโยบายสงเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาสำนักงาน
ใหญระหวางประเทศ (IHQ) ของประเทศไทย สามารถ 
ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากตางชาติ และแขงขันไดอยางยั่งยืน

• การปรับปรุงโครงสรางภาษีใหนาจูงใจตอการลงทุน 
มากขึ้น โดยเฉพาะการยกเวนหรือลดอัตราภาษีเงินไดจาก 
ภายนอกประเทศ กรณีที่ตางชาติหรือนักลงทุนญี่ปุนไดใช 
ประเทศไทยเปนฐานการลงทุน

• การปรับปรุงรายละเอียดของสิทธิประโยชน ซึ่ง 
ควรครอบคลุมเรื่องการใหวีซาและใบอนุญาตทำงาน รวม 
ถึงการอำนวยความสะดวกสำหรับชาวตางชาติในการเขา 
มาทำงานและพำนักในประเทศไทย

• การวางแผนการพัฒนากำลังแรงงานที ่มีทักษะ 

ฝมือใหมีเพียงพอทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยเฉพาะ 
กำลังคนดานวิศวกรรมและวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เพื่อรองรับความตองการของนักลงทุนตางชาติและญี่ปุ น 
เนื่องจากการใชประเทศไทยเปนฐานการลงทุนจำเปนตอง
อาศัยแรงงานที่มีทักษะฝมือ  

นอกจากนี้ ควรพิจารณาดำเนินการพัฒนาบริการที่ 
เกี่ยวเนื่องซึ่งสอดคลองกับการลงทุนของชาวญี่ปุนในกิจการ 
ที่ญี่ปุนมุงเนนขอรับการสงเสริม ไดแก กลุมยานยนต 
และชิ้นสวน เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและ 
ชิ้นสวน เคมีภัณฑ พลาสติก และกระดาษ โดยหากบริการ  
ที่เกี่ยวเนื่องสามารถตอบสนองและอำนวยความสะดวกใน 
การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของกิจการเหลานี้ ก็จะ 
ชวยใหญี่ปุนสามารถบริหารจัดการตนทุนทางธุรกิจไดดีขึ้น 
และสงผลใหญี่ปุ นมีความเชื่อมั่นตอการลงทุนในประเทศ 
ไทยในระยะยาวดวย
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ศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 
และธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย โดย ผศ.ดร. 

ธนวรรธน พลวิชัย ในฐานะผูอำนวยการ 
เปดเผยวา ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค 
ไทยในเดือนตุลาคม 60 อยูที่ 76.7 
สูงขึ้นตอเนื่องจากเดือนกันยายน 60 
จาก 75.0 โดยเปนการปรับดีขึ้นตอ 
เนื่องเปนเดือนที่ 3 ขณะที่ดัชนีความ 
เช่ือม่ันตอเศรษฐกิจโดยรวมอยูท่ี 64.1 
เพิ่ม จาก 62.5 ในเดือนกันยายน 60 
สวนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาส 
การหางานทำอยูที่ 71.4 จาก 69.8 
และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได 
ในอนาคตอยูท่ี 94.4 เพ่ิมข้ึนจาก 92.7
ปจจัยบวกมาจากนโยบายชวยเหลือผู 
มีรายไดนอย สวนปจจัยลบคือ ปญหา 
น้ำทวม

สำหรับปจจ ัยบวกหนุนดัชนีฯ 
ไดแก นโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอย 
ผานบัตรสวัสดิการของรัฐ, การสงออก 
เดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 12.22%, ราคา 

ศ
น้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวลดลง, 
เงินบาทออนคาเล็กนอย และการเมือง 
ในประเทศมีความชัดเจนมากขึ้น หลัง 
รัฐบาลประกาศเลือกตั้งปลายป 61

ขณะท่ีปจจัยลบ ไดแก สถานการณ 
น้ำทวมภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาค 

ใต, ราคาพืชผลทางการเกษตร ยังทรง 
ตัวในระดับต่ำ, ผูบริโภคยังกังวลปญหา 
คาครองชีพ และความกังวลปญหาการ 
เมืองระหวางประเทศโดยเฉพาะเกาหลี 
เหนือ ที่หวั่นจะกระทบการสงออกและ 
เศรษฐกิจของไทยในอนาคต
 
สัญญาณความเช่ือม่ัน
ผู้บริโภคเดือนตุลาคม 
แนวโน้มดี

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคใน 
เดือนตุลาคม 60 ปรับตัวดีขึ้นตอเนื่อง 
เปนเดือนที่ 3 เนื่องจากผูบริโภคมีความ 
หวังวา เศรษฐกิจไทยในอนาคตจะปรับ 
ตัวดีข้ึนตามการสงออกและการทองเท่ียว 
ที่จะฟนตัวดีขึ ้นในชวงครึ่งหลังของป  

รวมทั้งมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของ 
ภาครัฐ ประกอบกับผูบริโภคสวนใหญ 
เริ่มคลายกังวลกับสถานการณทางการ 
เมืองในปจจุบัน และเห็นวาการเมืองใน 
อนาคตเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น

อยางไรก็ดี ความเช่ือม่ันของผูบริโภค 

ยังฟนตัวไมมากนัก เนื่องจากยังกังวล 
ปญหาราคาพืชผลเกษตรที่สวนใหญยัง 
ทรงตัวอยูในระดับต่ำ เชน ขาว, ยางพารา, 
มันสำปะหลัง, ขาวโพดเล้ียงสัตว, ปาลม 
น้ำมัน และสับปะรด ทำใหกำลังซื้อทั่ว 
ไปขยายตัวในระดับต่ำและไมคลองตัว 
สงผลใหผู บริโภคยังรู สึกวาเศรษฐกิจ 
ไทยในปจจุบันยังฟนตัวไมดีขึ้นมากนัก 
แมจะรูสึกวาสถานการณเศรษฐกิจใน 
อนาคตจะปรับตัวดีขึ้นก็ตาม

"จุดที่นาสนใจคือ แมประชาชนยัง 
ระมัดระวังการจับจายใชสอย แตเริ่ม 
รูสึกไดวาเศรษฐกิจในอนาคตจะปรับ 
ตัวดีขึ้น ราคาพืชผลเกษตรแมยังทรงตัว 
ในระดับต่ำ แตก็ไมไดมีแนวโนมจะทรุด 
ตัวรุนแรง และสถานการณราคาจะคอยๆ 
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สัญญาณเศรษฐกิจไทยฟื้นตัว
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทย
เดือน ต.ค.อยู่ที่ 76.7 
ปรับขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 3
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คลายตัวเมื่อระดับราคาน้ำมันเริ่มปรับ 
สูงขึ้น ซึ่งจะทำใหสินคาเกษตรมีราคา 
เพิ่มขึ้นตาม บรรยากาศเหลานี้ทำใหคน 
พรอมจะออกมาจับจายใชสอย" 

ดัชนีความเช่ือม่ัน
ผู้บริโภคกลับมาแล้ว

ผศ.ดร.ธนวรรธน พรอมระบุวา 
การปรับตัวดีขึ้นตอเนื่องเปนเดือนที่ 3 
ของดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคโดยรวม 
จะสงผลใหผูบริโภคเริ่มกลับมามีความ 
มั่นใจในการบริโภคสินคาและบริการ 
มากขึ้นในชวงไตรมาส 4 ซึ่งนาจะมีสวน 
สำคัญที่ทำใหเศรษฐกิจไทยฟนตัวเดน 
ชัดขึ้นในไตรมาสนี้ และเปนปจจัยหนุน 
ใหเศรษฐกิจไทยทั้งป 60 ขยายตัวไดใน 
ระดับ 3.7-4.0% ตามที่มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทยประเมินไว

สวนมาตรการทางภาษีเพ่ือกระตุน 
เศรษฐกิจชวงปลายป หรือมาตรการ 
"ช็อปชวยชาติ" คาดวาจะทำใหมีเม็ด 
เงินใหมท่ีเขามาชวยเติมในระบบเศรษฐกิจ 
ไดราว 15,000-20,000 ลานบาท นา 
จะใกลเคียงกับป 58 และ 59 หากรวม 
เม็ดเงินที ่จะเขามาชวยหมุนเวียนใน 
ระบบเศรษฐกิจจากการใชจายผานบัตร 
สวัสดิการแหงรัฐของผูมีรายไดนอยอีก 
ราว 5,000 ลานบาทแลว ก็คาดวาจะมี 
เม็ดเงินเขามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 
ชวง 2 เดือนสุดทายของปน้ีอีกประมาณ 
25,000 ลานบาท และชวยกระตุน 
GDP ในปนี้ใหเพิ่มขึ้นไดอีก 0.1%

"จากมาตรการช็อปชวยชาติปนี้ที่
มีระยะเวลา 23 วัน คาดวาจะมีเม็ดเงิน 
ใหมประมาณ 15,000-20,000 ลาน 

บาท ที่เขาไปชวยกระตุนเศรษฐกิจได 
อีกรอบ รวมกับบัตรสวัสดิการฯ อีก 
ประมาณ 5,000 ลานบาทที่จะเขาสู 
ระบบเศรษฐกิจในชวง 2 เดือนสุดทาย 
รวมกันแลวประมาณ 20,000-25,000 

ลานบาท ก็จะชวยเปนแรงเหวี่ยงในการ 
กระตุกเศรษฐกิจได บรรยากาศชวงป 
ใหมนาจะดีขึ้น คนมีอารมณจับจายใช 
สอยเพิ่มขึ้น คาดชวยกระตุนจีดีพีเพิ่ม 
อีก 0.1% ซึ่งเรามองวาทั้งปนี้เศรษฐกิจ 
ไทยจะโตได 3.9%" 

คาดการณ์ปี 61 
เศรษฐกิจไทยโตได้ 
4.2%แต่ยังต้องระวัง
ปัจจัยเส่ียงท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ

สวนการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจ 
ไทยในป 61 คาดวา จะเติบโตได 4.2% 
มีปจจัยสนับสนุนที่สำคัญ คือ การสง 
ออกท่ีคาดวาจะยังเติบโตไดตอเน่ืองเปน 
ปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน การทอง 
เที่ยว คาดวาจะมีนักทองเที่ยวตางชาติ 
เดินทางเขาไทยมากข้ึนเปน 37-38 ลาน 

คน การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค 
ตะวันออก (EEC) รวมทั้งการลงทุน 
โครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญของภาครัฐ 
ขณะที่ประชาชนมีความพรอมมากขึ้น 
ในการจับจายใชสอย และภาคเอกชน 

เริ ่มมีการลงทุนเพิ ่มขึ ้นตามแนวโนม 
การลงทุนของภาครัฐ

"เร่ืองการสงออก และการทองเท่ียว 
รวมๆ กันแลวนาจะมีสวนทำให GDP 
ในปหนาเติบโตได 2.5% และเมื่อรวม 
กับเม็ดเงินจากการลงทุนของภาครัฐและ 
เอกชนทั้งในโครงการโครงสรางพื้นฐาน 
ขนาดใหญตางๆ และโครงการ EEC ก็ 
เชื่อวาอยางนอย 4% ปหนามีโอกาสจะ 
ไดเห็นแนๆ อยูแลว" 

อยางไรก็ดี เศรษฐกิจไทยในป 
หนายังคงมีความเสี ่ยงที ่ตองจับตา 
ไดแก ปญหาความขัดแยงในคาบสมุทร 
เกาหลี, ปญหาภัยธรรมชาติ, ภัยจาก 
การกอการราย และปญหาราคาพืชผล 
เกษตรที่ยังทรงตัวในระดับต่ำ เปนตน

จุดที่น่าสนใจคือ แม้ประชาชนยังระมัดระวังการ 
จับจ่ายใช้สอย แต่เริ่มรู้สึกได้ว่าเศรษฐกิจในอนาคต 
จะปรับตัวดีขึ้น ราคาพืชผลเกษตรแม้ยังทรงตัว 
ในระดับต่ำ แต่ก็ไม่ได้มีแนวโน้มจะทรุดตัวรุนแรง 
และสถานการณ์ราคาจะค่อยๆ คลายตัวเมื่อระดับ 
ราคาน้ำมันเริ่มปรับสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้สินค้าเกษตร 
มีราคาเพิ่มขึ้นตาม บรรยากาศเหล่านี้ทำให้คน 
พร้อมจะออกมาจับจ่ายใช้สอย
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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
UTCC’s Consumer Confidence  Index
ตุลาคม 2560

กลุ่มตัวอย่าง

50.1%

เพศ

พื้นที่

จำนวนตัวอย่างจากประชาชนทั่วประเทศเป็นจำนวน 2,259 คน

49.9%

59.8% 40.2%

หญิง

ชาย

ต่างจังหวัด

กรุงเทพฯ
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• นโยบายการชวยเหลือผูมีรายไดนอยผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เพื่อชวยแบงเบาภาระคาใชจายในครัวเรือน 
และ คาใชจายในการเดินทาง

• การสงออกของไทยในเดือนกันยายน 2560 มีมูลคา 21,812.34 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 12.22 
ขณะที่การนำเขามีมูลคา 18,454.09 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 9.73 สงผลใหดุลการคาเกินดุล 
3,358.25 ลานดอลลารสหรัฐฯ ทำใหชวง 9 เดือนของป 2560 สงออกไดรวม 175,435.18 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นรอยละ 9.27 และมีการนำเขารวม 163,203.75 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 14.75 สงผลให 
เกินดุลการคารวม 12,231.43 ลานเหรียญสหรัฐฯ

• SET Index ในเดือนตุลาคม 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 48.21 จุด โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,673.16 จุด ณ 
สิ้นเดือนกันยายน 2560 เปน 1,721.37 จุด ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งเปนการปรับตัวมาอยูในระดับสูงสุด 
ในรอบกวา 20 ป 

• ระดับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวลดลง
- ราคาน้ำมันขายปลีกแกสโซฮอล ออกเทน 91 (E10) และแกสโซฮอล ออกเทน 95 (E10) ปรับตัว ลดลงประมาณ 
0.80 บาทตอลิตร จากระดับ 27.58 และ 27.85 บาทตอลิตร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 ตามลำดับ 
มาอยูที่ระดับ 26.78 และ 27.05 บาทตอลิตร ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2560 ตามลำดับ 
- ราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในประเทศ มีการปรับตัวลดลงประมาณ 0.40 บาทตอลิตร จากระดับ 26.19 บาท 
ตอลิตร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 มาอยูที่ระดับ 25.79 บาทตอลิตร ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2560

• เงินบาทปรับตัวออนคาลงเล็กนอย โดยอัตราแลกเปล่ียนอางอิงคาเงินบาทออนคาลงเล็กนอยจากระดับ 33.151 
บาทตอดอลลารสหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 เปน33.254 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2560 
สะทอนวามีเงินทุนจากตางประเทศสุทธิไหลเขามาในประเทศ

• การเมืองภายในประเทศมีความชัดเจนมากข้ึนหลังจากท่ีรัฐบาลไดประกาศจะใหมีการจัดเลือกต้ังในชวงปลาย 
ป 2561

ปัจจัยบวก

• สถานการณน้ำทวมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต 
สงผลกระทบในเชิงลบตอเศรษฐกิจในพื้นที่

• ราคาพืชผลทางการเกษตรโดยสวนใหญยังทรงตัวอยูในระดับต่ำ เชน ขาว ยางพารา มันสำปะหลัง 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว และปาลมน้ำมัน เปนตน ทำใหกำลังซื้อทั่วไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศขยายตัวในระดับ 
ต่ำและไมคลองตัว 

• ผูบริโภคมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปญหาคาครองชีพและราคาสินคาที่ยังทรงตัวอยูในระดับสูง รวมถึง 
ผูบริโภคยังรูสึกวารายไดในปจจุบันไมสอดคลองกับคาครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น

• ความกังวลเกี่ยวกับปญหาทางการเมืองระหวางประเทศโดยเฉพาะปญหาเกาหลีเหนือ ซึ่งอาจสงผลกระทบ 
ในเชิงลบตอการสงออกและเศรษฐกิจไทยในอนาคต

ปัจจัยลบ
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ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ โอกาสการหางานทำ และรายได้ในอนาคต

รายการ ก.พ. มี.ค. เม.ย. มิ.ย.พ.ค. ก.ค. ก.ย.ส.ค. ต.ค.
ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจโดยรวม
ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ
โอกาสในการหางาน
ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ
รายไดในอนาคต

64.3

70.3

92.8

65.1

71.4

93.8

65.4

71.6

94.0

64.3

70.9

92.7

63.3

70.0

91.5

62.2

69.1

90.4

62.4

69.7

91.5

62.5

69.8

92.7

64.1

71.4

94.4

ดัชนีความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคของประเทศไทย

รายการ ก.พ. มี.ค. เม.ย. มิ.ย.พ.ค. ก.ค. ก.ย.ส.ค. ต.ค.
ดัชนีความเชื่อมั่นของ
ผูบริโภค
ดัชนีความเชื่อมั่นของ
ผูบริโภคในปจจุบัน
ดัชนีความเชื่อมั่นของ
ผูบริโภคในอนาคต

75.8

53.8

84.8

76.8

54.5

85.9

77.0

54.7

86.3

76.0

53.7

85.3

74.9

52.9

84.1

73.9

51.7

83.1

74.5

51.6

84.2

75.0

50.5

85.5

76.7

52.0

87.2

สรุปดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
แยกภูมิภาค เดือน ต.ค.

รายการ ประเทศ เหนือ กลาง ใตกทม.และ
ปริมาณฑล

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ตะวัน
ออก

ดัชนีความเช่ือม่ันเก่ียวกับเศรษฐกิจในปจจุบัน
ดัชนีความเช่ือม่ันเก่ียวกับเศรษฐกิจในอนาคต
ดัชนีความเช่ือม่ันเก่ียวกับ
โอกาสหางานทำในปจจุบัน
ดัชนีความเช่ือม่ันเก่ียวกับ
โอกาสหางานทำในอนาคต
ดัชนีความเช่ือม่ันเก่ียวกับรายไดในอนาคต
ดัชนีความเช่ือม่ันเศรษฐกิจโดยรวม
ดัชนีความเช่ือม่ันโอกาสหางานทำโดยรวม
ดัชนีความเช่ือม่ันของผูบริโภค
ดัชนีความเช่ือม่ันของผูบริโภค
ปรับตัวเทียบกับเดือน ก.ย. 2560
ดัชนีความเช่ือม่ันของผูบริโภคในปจจุบัน
ดัชนีความเช่ือม่ันของผูบริโภคในอนาคต

47.4
80.8
56.5

86.4
94.4
64.1
71.4
76.7
1.6
52.0
87.2

46.7
78.0
55.6

87.1
95.8
62.4
71.4
76.5
1.8
51.2
87.0

48.9
84.1
54.5

85.7
93.5
65.5
70.1
76.4
1.5
50.7
87.8

46.7
82.1
57.7

84.5
94.8
64.4
71.1
76.8
1.7
52.2
87.1

46.2
77.7
51.0

83.9
92.9
62.0
67.5
74.1
1.8
48.6
84.8

49.2
83.4
62.2

88.9
89.5
66.3
75.6
77.1
1.3
55.7
87.3

50.6
86.0
60.1

86.9
97.0
68.3
73.5
79.6
1.6
55.4
90.0
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ผลการสำรวจภาวการณ์ใช้จ่ายของผู้บริโภค
ประจำเดือนตุลาคม 2560

ก.พ. มี.ค.ม.ค.ธ.ค. เม.ย. มิ.ย.พ.ค.พ.ย. ก.ค. ก.ย.ส.ค. ต.ค.
75.8 80.7 81.6 84.1 86.4 84.5 81.3 80.0 77.4 75.9 73.6 77.0

ดัชนีความเหมาะสมการซื้อรถยนตคันใหม
ม.ค
.

ส.ค
.

มี.ค
.

ต.ค
.

พ.ค
.

ธ.ค
.

ก.ค
.

ก.พ
.

ก.ย
.

เม
.ย. พ.ย
.

มิ.ย
.

ม.ค
.

ส.ค
.

มี.ค
.

ต.ค
.

พ.ค
.

ธ.ค
.

ก.ค
.56

ก.พ
.57

ก.ย
.57

เม
.ย.
58

พ.ย
.58

มิ.ย
.59

ม.ค
.60

ส.ค
.60

ก.พ. มี.ค.ม.ค.ธ.ค. เม.ย. มิ.ย.พ.ค.พ.ย. ก.ค. ก.ย.ส.ค. ต.ค.
57.6 62.4 63.8 65.9 68.0 65.8 62.3 61.3 58.0 55.6 54.5 58.0

ดัชนีความเหมาะสมการซื้อบานหลังใหม

ก.พ. มี.ค.ม.ค.ธ.ค. เม.ย. มิ.ย.พ.ค.พ.ย. ก.ค. ก.ย.ส.ค. ต.ค.
61.5 66.5 67.7 70.0 73.0 70.5 66.9 65.7 62.1 59.3 57.5 60.9

ดัชนีความเหมาะสมการใชจายเพื่อการทองเที่ยว

ก.พ. มี.ค.ม.ค.ธ.ค. เม.ย. มิ.ย.พ.ค.พ.ย. ก.ค. ก.ย.ส.ค. ต.ค.
42.7 46.4 47.4 48.7 50.3 48.5 44.1 43.0 41.7 39.7 38.3 42.0

ดัชนีความเหมาะสมการลงทุนทำธุรกิจ

ต.ค.
60.7

ต.ค.
63.1

ต.ค.
44.7

ต.ค.
79.9

130
120
110
100
90
80
70
60
50
40

77.0

ธ.ค
.

ก.ค
.

ก.พ
.

ก.ย
.
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.ย. พ.ย
.

มิ.ย
.

ม.ค
.

ส.ค
.

มี.ค
.

ต.ค
.

พ.ค
.

ธ.ค
.

ก.ค
.

ก.พ
.

ก.ย
.

เม
.ย. พ.ย
.

มิ.ย
.56

ม.ค
.57

ส.ค
.57 มี.ค
.

ต.ค
.58

พ.ค
.59

ธ.ค
.59

ก.ค
.60

140
120
100
80
60
40

58.0

ธ.ค
.

ก.ค
.

ก.พ
.

ก.ย
.

เม
.ย. พ.ย
.

มิ.ย
.

ม.ค
.

ส.ค
.

มี.ค
.

ต.ค
.

พ.ค
.

ธ.ค
.

ก.ค
.

ก.พ
.

ก.ย
.

เม
.ย. พ.ย
.

มิ.ย
.56

ม.ค
.57

ส.ค
.57 มี.ค
.

ต.ค
.58

พ.ค
.59

ธ.ค
.59

ก.ค
.60

160
140
120
100
80
60
40

60.9

ธ.ค
.

ก.ค
.

ก.พ
.

ก.ย
.

เม
.ย. พ.ย
.

มิ.ย
.

ม.ค
.

ส.ค
.

มี.ค
.

ต.ค
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พ.ค
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ธ.ค
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ก.ค
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ก.พ
.

ก.ย
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เม
.ย. พ.ย
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มิ.ย
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.57 มี.ค
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.59

ธ.ค
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.60

140
120
100
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60
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ผลการสำรวจภาวะทางสังคม
เดือนตุลาคม 2560

รายการ ก.พ. มี.ค.ม.ค.ธ.ค. เม.ย. มิ.ย.พ.ค.พ.ย. ก.ค. ก.ย.ส.ค. ต.ค.ต.ค.
ปจจุบัน
อนาคต

77.8
84.7

75.7
82.5

80.5
86.0

78.6
85.2

82.4
88.9

85.6
91.4

83.7
89.9

81.6
86.0

79.1
84.1

78.0
83.3

76.4
80.4

73.7
82.7

78.4
86.9

รายการ ก.พ. มี.ค.ม.ค.ธ.ค. เม.ย. มิ.ย.พ.ค.พ.ย. ก.ค. ก.ย.ส.ค. ต.ค.ต.ค.
ปจจุบัน
อนาคต

73.3
80.6

71.3
78.6

74.1
81.9

72.5
80.7

75.4
83.2

77.8
85.4

78.9
83.5

75.2
79.4

72.9
76.7

71.0
74.8

68.7
72.6

64.8
69.7

67.4
73.9

รายการ ก.พ. มี.ค.ม.ค.ธ.ค. เม.ย. มิ.ย.พ.ค.พ.ย. ก.ค. ก.ย.ส.ค. ต.ค.ต.ค.
ปจจุบัน
อนาคต

97.8
100.6

95.1
98.0

97.2
101.3

95.9
100.4

94.1
98.0

92.3
95.9

89.3
92.7

84.7
87.9

81.4
84.0

79.0
82.1

81.3
85.6

84.2
89.8

87.7
92.3

ดัชนีความสุขในการดำเนินชีวิต

ดัชนีภาวะคาครองชีพ

ดัชนีความคิดเห็นสถานการณทางการเมือง

110
100
90
80
70
60

100
80
60
40
20
0

พ.
ค.

ต.ค
.

มี.ค
.

ส.ค
.-

ก.พ
.

ก.ค
.

ธ.ค
.-

พ.
ค.

ต.ค
.

มี.ค
.

ส.ค
.

ม.ค
.

มิ.ย
.

พ.
ย.

เม
.ย. ก.ย
.

ก.พ
.

ก.ค
.56

ธ.ค
56

พ.
ค.5
7

ต.ค
.57

มี.ค
.58

ส.ค
.58

ม.ค
.59 มิ.ย
.

พ.
ย.

เม
.ย. พ.
ย.

เม
.ย. ก.ย
.

พ.
ค.4
9

ต.ค
.49

มี.ค
.50

ส.ค
.50

ม.ค
.51

มิ.ย
.51

พ.
ย.5
1

เม
.ย.
52

ก.ย
.52

ก.พ
.53

ก.ค
.53

ธ.ค
.53 พ.
ค.

ต.ค
.

มี.ค
.

ส.ค
.55

ม.ค
.56

มิ.ย
.56

พ .
ย.5
6

เม
.ย.
57

ก.ย
.57

ก.พ
.58

ก.ค
.58

ธ.ค
.58

พ.
ค.5
9

ต.ค
.59

มี.ค
.60

ส.ค
.60

ปจจุบัน

อนาคต

ปจจุบัน

อนาคต

120
100
80
60
40
20
0

มิ.ย
.49

พ.
ย.4
9

เม
.ย.
50

ก.ย
.50

ก.พ
.51

ก.ค
.51

ธ.ค
.51

พ.
ค.5
2

ต.ค
.52

มี.ค
.53

ส.ค
.53

ม.ค
.54

มิ.ย
.54

พ.
ย.5
4

เม
.ย. ก.ย
.

ก.พ
.56

ก.ค
.56

ธ.ค
.56

พ.
ค.5
7

ต.ค
.57

มี.ค
.58

ส.ค
.58

ม.ค
.59

ม ิ.ย
.59

พ.
ย.5
9

เม
.ย.
60

ก.ย
.60

ปจจุบัน
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สรุปสถานการณ์
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนตุลาคม 2560

ภาวะ
เศรษฐกิจ
โดยรวม

ภาวะ
เศรษฐกิจ
ในปจจุบัน

ภาวะ
เศรษฐกิจ
ในอนาคต

ไตรมาสท่ี 3
ไตรมาสท่ี 4
ไตรมาสท่ี 1
ไตรมาสท่ี 2
ไตรมาสท่ี 3
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน

พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม

2559
2559
2560
2560
2560
2559
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560

62.3
61.9
64.2
64.3
62.4
62.5
63.1
64.3
65.1
65.4
64.3
63.3
62.2
62.4
62.5
64.1

49.3
48.3
50.0
50.0
46.9
48.8
49.2
50.2
50.7
51.0
50.0
49.0
47.8
47.1
45.9
47.4

75.3
75.5
78.3
78.7
77.8
76.2
77.1
78.3
79.5
79.8
78.7
77.6
76.6
77.7
79.1
80.8

การหา
งานทำ
โดยรวม

การหา
งานทำ

ในปจจุบัน
การหา
งานทำ

ในอนาคต
ไตรมาสท่ี 3
ไตรมาสท่ี 4
ไตรมาสท่ี 1
ไตรมาสท่ี 2
ไตรมาสท่ี 3
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน

พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม

2559
2559
2560
2560
2560
2559
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560

67.9
67.5
70.3
70.8
69.5
68.2
69.1
70.3
71.4
71.6
70.9
70.0
69.1
69.7
69.8
71.4

56.0
54.9
57.3
57.5
55.6
55.5
56.3
57.3
58.2
58.3
57.4
56.7
55.7
56.1
55.1
56.5

79.8
80.1
83.3
84.2
83.5
81.0
82.0
83.4
84.6
84.9
84.3
83.3
82.4
83.4
84.6
86.4

ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

ดัชนีความเชื่อมั่น
เกี่ยวกับรายไดในอนาคต

ไตรมาสท่ี 3
ไตรมาสท่ี 4
ไตรมาสท่ี 1
ไตรมาสท่ี 2
ไตรมาสท่ี 3
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน

พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม

2559
2559
2560
2560
2560
2559
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560

89.7
89.6
92.6
92.7
91.5
90.3
91.2
92.8
93.8
94.0
92.7
91.5
90.4
91.5
92.7
94.4

ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายไดในอนาคต

ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการหางานทำ

โดยรวม ในปจจุบัน ในอนาคต

ไตรมาสท่ี 3
ไตรมาสท่ี 4
ไตรมาสท่ี 1
ไตรมาสท่ี 2
ไตรมาสท่ี 3
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน

พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม

2559
2559
2560
2560
2560
2559
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560

73.3
73.0
75.7
76.0
74.5
73.7
74.5
75.8
76.8
77.0
76.0
74.9
73.9
74.5
75.0
76.7

52.7
51.6
53.7
53.7
51.3
52.1
52.7
53.8
54.5
54.7
53.7
52.9
51.7
51.6
50.5
52.0

81.6
81.7
84.7
85.2
84.3
82.5
83.5
84.8
85.9
86.3
85.3
84.1
83.1
84.2
85.5
87.2

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภค
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ธุรกิจคาปลีกในรูปแบบ 
ออนไลนที่แพรหลายมาก 
ขึ้นในชวงไมกี่ปที่ผานมา 

ทำใหเรา  เห็นภาพผูบริโภคในยุคนี้ที่ 
หันมาจับจายซื ้อสินคาไมว าจะเปน 
เสื้อผา รองเทา กระเปา นาิกา หรือ 
แมแตเครื่องประดับ ผานโทรศัพท 
มือถือ หรือคอมพิวเตอรพกพา กัน 
มากขึ้น แทนที่จะไปหาซื้อตามหาง 
สรรพสินคาซึ่งเปนรูปแบบของการคา 
ปลีกแบบเดิมที่เราคุนชินกัน สะทอน 
ไดจากผลสำรวจของ Deloitte บริษัท 
ที่ปรึกษาทางธุรกิจชั้นนำ ระบุวาในป 
2558 ยอดจำหนายสินคาเฉพาะใน 
ชองทางออนไลนของรานคาปลีกชั ้น 
นำทั่วโลก เติบโตถึงรอยละ 18.3 มาก 
กวาการขยายตัวของยอดจำหนาย 
โดยรวมถึง 4 เทา ทั้งนี้ พบวาทาม 
กลางการแขงขันที่รุนแรงในธุรกิจคา 
ปลีกแบบออนไลน ผูนำในธุรกิจอยาง 
Amazon.com และ Alibaba.com 
ตางชวงชิงกันนำกลยุทธตางๆ ซึ่งมัก 
ผนวกดวยเทคโนโลยีมาตอยอดและ 
พัฒนาบริการดานคาปลีกของตน เพื่อ 
อำนวยความสะดวกและสรางความ 
พึงพอใจแกลูกคาในยุคดิจิทัลใหได 
มากที่สุด  

กลยุทธ์ของธุรกิจ
ค้าปลีกออนไลน์โลก

• การควบรวมกับธุรกิจออนไลน 
อื่น สวนหนึ่งเพื่อสรางความไดเปรียบ 
ในการแขงขัน อาทิ Alibaba ลงทุน 
ซื้อกิจการ Lazada Group ธุรกิจคา 
ปลีกออนไลนรายใหญในเอเชียตะวัน 
ออกเฉียงใตที่เติบโตอยางรวดเร็ว การ 
ลงทุนดังกลาว ชวยให Alibaba สามารถ 
เขาถึงฐานลูกคา สินคาแบรนดดัง ขอมูล 
การวิจัยตลาด ตลอดจนระบบตางๆ 
ทั้งดานคลังสินคาและโลจิสติกส ที่ 
Lazada ไดพัฒนาข้ึนมาในกลุมประเทศ 
อาเซียน

• การนำหุนยนตมาใชเพิ่มประ- 
สิทธิภาพการใหบริการ  เทคโนโลยี 
หุนยนตเริ ่มเขามามีบทบาทในธุรกิจ 
คาปลีกแบบออนไลน ดังเห็นไดจาก 
Amazon ลงทุนซ้ือบริษัท Kiva Systems 
ผู พัฒนาหุ นยนตสำหรับขนสินคาใน 
คลังสินคา และไดนำหุนยนตที่ชื่อวา 
“Amazon Robotics” มาชวยเพิ่ม 
ประสิทธิภาพใหกับศูนยกระจายสินคา 
โดยหุ นยนตจะทำหนาที ่ช วยยกชั ้น 
ส ินค ามาย ังพ ื ้นท ี ่บรรจ ุส ินค าท ี ่ม ี 
พนักงานรออยู ซึ่งชวยประหยัดทั้ง 
เวลาและตนทุน ขณะที่ Alibaba ให 
เงินทุนสนับสนุนบริษัทพัฒนาหุนยนต 

ธ

â´Â: ½†ÒÂÇÔ Ñ̈Â¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

ก้าวให้ทันกับ
กลยุทธ์ค้าปลีกออนไลน์
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ที่มา : www.scglogistics.co.th

หุนยนตในศูนยกระจายสินคาของ Amazon



นอกจากนี้ eBay ยังรวมมือกับหาง 
สรรพสินคา Mayer นำเทคโนโลยี 
เสมือนจริง หรือ Virtual Reality (VR) 
ชวยใหผูบริโภคสามารถชม   เลือกซื้อ 
และจายชำระคาสินคาจากรานคาที ่ 
จำลองขึ้นมาได  

• การขยายธุรกิจออฟไลน (Online 
to Offline : O2O) หรือการหันมา 
มีหนารานเปนของตนเองควบคู ก ับ 
การทำธุรกิจออนไลน เริ่มพบเห็นมาก 
ขึ้นทั้งในธุรกิจคาปลีกออนไลนชั้นนำ 
รวมถึงแบรนดดังตางๆ สวนหนึ่งเพื่อ 

ตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ที่อยากมีโอกาสลองสินคาและบริการ
กอนที่จะตัดสินใจซื้อ รวมทั้งตอบโจทย 
ของผู ค าปลีกออนไลนเองที ่อยากม ี
ชองทางในการใหบริการรับสงและ 
รับคืนสินคา ทิศทางดังกลาวนาจะ 
เปนสัญญาณที่ดีวาธุรกิจคาปลีกแบบ
ออฟไลนจะไมหายไปแตจะกลายเปน
สวนหนึ่งของการคาปลีกแบบออนไลน 
อาทิ Amazon ซื้อกิจการ Whole 
Foods ซึ่งเปนผูนำในการจำหนาย 
สินคาอาหารเพื ่อสุขภาพและมีสาขา 

Greek+ ซึ่งเปน Startup ทองถิ่น 
ของจีน และนำหุนยนตมาใชในคลัง 
สินคาของ Tmall.com ซึ่งเปนบริษัท 
ลูก โดยคลังสินคาดังกลาวมีการใช 
หุนยนตถึง 70% ทำหนาที่ขนยาย 
สินคาไปใหพนักงานบรรจุและจัดสง 
เมื ่อทำงานเสร็จก็จะกลับมาประจำที่ 
เพื่อรอรับคำสั่งใหมผาน wifi โดย 
หุนยนตจะส่ือสารกันดวยระบบเซ็นเซอร 
ทำใหไมมีการเคลื่อนที่มาชนกัน อีกทั้ง 
ยังเคลื่อนที่ไปยังสถานีชารจไฟฟาได 
โดยอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ใกลหมด 

• การนำนวัตกรรมมาตอยอด 
พัฒนาดานบริการ ลาสุด Amazon 
ไดพัฒนา Amazon Go ซึ่งเปนราน 
คาที่ลูกคาสามารถบริหารจัดการการ 
จับจายซื ้อสินคาไดดวยตัวเองตั ้งแต 
ตนจนจบ โดยไมตองเสียเวลาเขาคิว 
จายเงินอีกตอไป และเมื่อลูกคาออก 
จากรานไมนานระบบจะตัดเงินผานบัญชี 
ของ Amazon ที่มีขอมูลของลูกคา 
หรือผูใชบริการอยู และสงใบเสร็จรับ 
เงินกลับมาท่ีลูกคา นอกจากน้ี Amazon 
ย ังได ต อยอดปญญาประด ิษฐ และ 
พัฒนา ไปสูเทคโนโลยีดานเสียง โดยมี 
Amazon Alexa ซึ่งเปนซอฟตแวร 
ที่ทำงานรวมกับ Hardware อาทิ 
Amazon Echo ซึ่งเปนลำโพงอัจฉริยะ 
ขนาดเล็กที ่ควบคุมอุปกรณภายใน 
บานดวยคำสั่งเสียง ขณะที่ Alibaba 
ออกผลิตภัณฑ Tmall Genie ซึ่งเปน 
ลำโพงอัจฉริยะที ่สามารถสั ่งส ินคา 
จาก Tmall ดวยเสียงไดเชนเดียวกับ 
Amazon Echo แตปจจุบันสามารถ 
ใชงานดวยคำสั ่งเสียงภาษาจีนกลาง 
เทานั ้นและมีจำหนายเฉพาะในจีน 
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ที่มา : https://robotstart.info

Tmall Genie ของ Alibaba

ที่มา : www.stuff.tv

Amazon Echo และ Echo Show



ทั่วสหรัฐฯ 460 สาขา โดยคาดวา 
Whole Foods จะถูกใชเปนชองทาง 
สงสินคาอาหารใหกับ Amazon หรือ 
เปนอีกชองทางหนึ ่งในการจำหนาย 
ผลิตภัณฑตางๆ ของ Amazon  ขณะ 
เดียวกัน Alibaba ก็ขยายสูธุรกิจคา 
ปลีกแบบออฟไลนอยางตอเนื่อง อาท ิ
การเขาซื้อธุรกิจคาปลีกของ Intime 
Retail Group ซึ่งมีทั้งหางสรรพสินคา 
และ Shopping Mall หลายแหงใน 
เมืองหลักและเมืองรองของจีน รวมถึง 
การลงทุนใน Suning Commerce 
Group รานคาปลีกจำหนายเครื่องใช 

ในครัวเรือนซึ่งมีกวา 1,000 สาขาใน 
จีน และ Sanjiang ซูเปอรมารเก็ต 
รายใหญในมณฑลเจอเจียง นอกจาก 
นี้ หลายแบรนดดังในสหรัฐฯ ที่เติบโต 
จากการคาผานชองทางออนไลนก็หัน 
มาเปดหนารานเปนของตนเอง เชน 
Warby Parker ผูพัฒนาระบบผลิต 
และจำหนายแวนตาผานทางออนไลน 
ทำใหกรอบแวนตามีราคาถูกกวาแบรนด 
ชั้นนำในตลาดเนื่องจากไมจำเปนตอง
ผานคนกลาง ปจจุบันเปดเปนรานคา 
มีสาขา 10 แหงในสหรัฐฯ 

• เนนความรวดเร็วในการจัด 

สงสินคา การจัดสงสินคาอยางรวดเร็ว 
ถึงมือผูบริโภคถือเปนหัวใจสำคัญของ
ธุรกิจคาปลีกยุคใหม อาทิ Amazon 
มีบริการจัดสงสินคาภายใน 1 ชั่วโมง 
ในสหรัฐฯ ใหกับสมาชิกแบบ Prime 
(สมาชิกรายปที่จะไดรับบริการพิเศษ 
เชน บริการจัดสงที่รวดเร็ว) และให 
บริการจัดสงสินคาภายใน 1-2 ชั่วโมง 
ในสิงคโปร จากเดิมที่ใชเวลา 1-3 วัน 
นอกจากนี้ Amazon ยังมีแผนใช 
โดรน (Drone) จัดสงสินคาภายใน 30 
นาทีหรือนอยกวานั้น และปจจุบันอยู 
ระหวางการศึกษาและทดสอบการใช 
โดรนเพื ่อใหมีความปลอดภัยและถูก 
ตองตามกฎหมายทั่วโลก Alibaba มี 
แผนจัดสงส ินคาใหก ับลูกคาในจีน 
ภายใน 1 วัน และปจจุบันอยูระหวาง 
ทดลองใช โดรนในการจ ัดส งส ินค า 
เฉพาะลูกคาในพื้นที่เซี่ยงไฮ ปกกิ่ง และ 
กวางโจว ซึ่งสามารถจัดสงภายในเวลา 
ไมถึง 1 ชั่วโมง โดยพัสดุที่จัดสงตอง 
มีน้ำหนักไมเกิน 340 กรัม

ทั้งนี้ ดวยวิสัยทัศน ตลอดจน 
การเรียนรู และพัฒนาดานนวัตกรรม 
ที่ไมหยุดนิ่ง เปนหนึ่งในกลยุทธสำคัญ 
ที่ทำใหธุรกิจคาปลีกออนไลนชั้นนำของ 
โลกสามารถตอบโจทยความตองการ 
และพฤติกรรมการเลือกซ้ือของผูบริโภค 
ในยุคดิจิทัลไดดีย่ิงข้ึน อีกท้ังยังสามารถ 
ยืนหยัดอยูไดทามกลางการแขงขันที่ 
รุนแรง จึงนาจะเปนตัวอยางและประ- 
สบการณที่นาสนใจสำหรับผูประกอบ 
คาปลีกไทยซึ่งปจจุบันไดเริ ่มใหความ 
สำคัญและเตร ียมปรับร ูปแบบไปสู  
ธุรกิจออนไลนมากขึ้น

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ 
ในการให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ 
ที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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Warby Parker มีทั้งรานคาแบบเดิม และ Online 
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¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§à¸Í¤¹¹Õé CEO Indie Dish  

จะลงสนาม Start Up เองในฐานะ 
CEO ‘Indie Dish’ 

 “อาหารไทยอรอยมาก แตไม 
Healthy ผงชูรสเยอะ อาหารบางอยาง 
มันเกินไป ทำใหคนไทยเผชิญโรคอวน 
จากสถิติพบวา ประเทศไทยติดอันดับ 
ตนๆ มีคนตายจากโรคหัวใจ มะเร็ง 
เบาหวาน ถึงเวลาที่คนไทยควรหางไกล 
จากมะเร็ง เบาหวาน วิธีเบื้องตน คือ 
การเลือกรับประทานอาหารคลีน ดังน้ัน 
การเริ่มตน Startup ธุรกิจของตัวเอง 
ก็อยากทำใหเกิด Positive Impact 
กับคนหมูมาก ถึงจะทำอาหารเองไม 
เปน แตหาซื้อทานไดงาย  และเราพบ 
วา ปจจุบันมีจำนวนผูทำอาหารคลีน 
เยอะมาก”  

‘Indie Dish’ 
Startup Inspiration 
จาก Platform 
“Amazon”

ท่ีมาของ Food Indie E-Commerce 

มาจากการนำ Platform ของ Amazon  
มาใชในรูปแบบ e-commerce มีการ 
ออเดอรท่ีไดมาตรฐาน บน Application  
เพ่ิมเติมคือ การสรางศูนยกระจายสินคา 
เพื่อขนสงในทำเลเปาหมาย ไดแก ยาน 
อาคารสำนักงานหนาแนน 2 แหง ที่ 
ผานการสำรวจแลววา มีการใชบริการ 
สั่งอาหารกลางวันในปริมาณสูง ที่เขต 
ลาดพราว ซึ่งสวนใหญเปนเจาของ 
ธุรกิจ ที่นิยมสั่งอาหารไปที่ออฟฟศ 
และแหงที่ 2 ยานคลองเตย ปจจุบัน 
ยายไปอยูยานสาทร ซ่ึงมีกลุมเปาหมาย 
คอนขางหนาแนนกวา  

ที่มาของชื่อ 
Indie Dish 

คุณอิงเลาวา ชื่อธุรกิจ Indie 
Dish มาจากคำวา Indie+Dish หรือ 
สไตลการขายอาหารคลีนของพอคา 
แมคาบนโลกออกไลนจำนวนมากที ่ 
มักจะไดยินหลายคนพูดเปรียบเทียบ
วา “อินดี้สุดๆ บางรายนึกอยากจะขาย 

ประวัติส่วนตัว
ที่ไม่ธรรมดา 

คุณดาริน  สุทธพงษ หรือ “อิง” 
ผูมีความสามารถลนเหลือ เธอใชชีวิต 
เติบโตในอเมริกาตั้งแตยังเล็กและเธอ 
เปนคนเรียนเกงพอตัวทีเดียว เพราะ 
สอบเขาระดับปริญญาตรีดาน Design 
Media Art จากมหาวิทยาลัยชั ้นนำ 
ของอเมริกา UCLA หลังจากนั ้นจึง 
เริ ่มตนชีวิตการทำงานแหงแรกดาน 
Cartoon Virtual Art ที่บริษัทแหง 
หนึ่งในอเมริกา นาน 5-6 ป กอนยาย 
ไปทำงานดาน Internet E-Commerce 
ท่ีเมือง North Carolina และหันกลับไป 
เรียนตอ ท่ีเมือง Seattle Washington 
จนเรียนจบปริญญาโทกอนจะรวมงาน
กับ Amazon.com ในตำแหนง Lead 
UX Designer ออนไลนยักษใหญระดับ 
โลก เปนเวลา 4 ป เพราะทนคิดถึง 
บานไมไหวจึงกลับเปนอาจารยสอน 
หนังสือที ่ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และเปนที่ปรึกษาดาน Start Up กอน 

INDIE DISH 
Startup อาหารจานคลีน

ดาริน สุทธพงษ์
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วันนี้ก็ขาย นึกอยากจะหยุดวันนี้ก็หยุด 
คือเปนระบบที่เขาจัดการตัวเอง บาง 
รายก็เป นสามีภรรยามาทำดวยกัน 
สนุกๆ”

สวนคำวา Dish มาจากการ 
พลิกแพลงคำใหเขากัน ตอนแรกพอ 
ได Indie มาแลว จะใส Food ก็ไมเขา 
เลยเปล่ียนมาเปน Dish เพราะตัวธุรกิจ 
ก็เนนขายเปนจานๆ อยูแลว สุดทาย 
จึงออกมาเปนชื่อ “Indie Dish” 

1 ปีที่ธุรกิจยังไปได้สวย  
นับเปนการเติบโตที่คอนขางเร็ว 

เพราะสามารถทำรายไดตั้งแต Day 
One แตกตางจาก Startup รายอื่นๆ 
เพราะรายไดมาจากสวนแบงของการ
ขายอาหารให Vendors จากเริ่มตน 
7 ราย เพิ่มเปน 70 รายในปจจุบัน มี 
ลูกคาใชบริการผาน App Indie Dish 
กวา 50,000 ราย ยอมรับวา ที่ปริมาณ 
ผูใชบริการเพิ่มขึ้น มาจากการเปลี่ยน 
แปลงพฤติกรรมของผูบริโภค ประกอบ 
การการปรับเปลี่ยนใหการสั ่งอาหาร 

Model ทำใหเราไดรับรายไดจากสวน 
แบงของ Vendors เปนคาบริหาร 
Application อีกสวนมาจากการบริหาร 

จัดการดานขนสงเองในระบบ Full-Stack 
Model”

ปัญหามีไว้ให้แก้ไข 
1 ปที่ผานมาคุณอิงทำงานไป แก 

ปญหาไป เพ่ือใหธุรกิจลงตัวท่ีสุด ปญหา 
หนึ่งที่พบคือ บางครั้งอาหารนั้นไม 
เสถียร บางทีรานหยุด หรือ เปนธุรกิจ 

ไว และงายขึ้น จากทั่วไปที่ลูกคาสั่ง 
ตรงกับสื่อออนไลนของราน ตองใช 
เวลาไมต่ำกวา 1-1.30 ชม. แตเมื่อใช 

Application Indie Dish ผูใชบริการ 
จะใชเวลาเพียง 3 นาทีเทานั้น

“จากการเริ ่มตนจนปจจุบันเรา 
รวบรวมขอมูลอาหารคลีนจาก Vendors 
อยางละเอียด ทำใหใชบริการงาย และ 
รวดเร็วขึ้น ถือวา เราเปน Startup ที่ 
สามารถสรางรายได และกำไร ตั้งแต 
วันแรกที่ทำธุรกิจ เพราะ Business 

อาหารไทยอร่อยมาก แต่ไม่ Healthy ผงชูรสเยอะ 
อาหารบางอย่างมันเกินไป ทำให้คนไทยเผชิญ 
โรคอ้วน จากสถิติพบว่า ประเทศไทยติดอันดับต้นๆ 
มีคนตายจากโรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน ถึงเวลาที่ 
คนไทยควรห่างไกลจากมะเร็ง เบาหวาน 
วิธีเบื้องต้น คือ การเลือกรับประทานอาหารคลีน 
ดังนั้นการเริ่มต้น Startup ธุรกิจของตัวเองก็ 
อยากทำให้เกิด Positive Impact กับคนหมู่มาก 
ถึงจะทำอาหารเองไม่เป็น แต่หาซื้อทานได้ง่าย  
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ภายในครอบครัว ท่ีทะเลาะกันแลวหยุด 
สรางผลกระทบกับธุรกิจพอสมควร 
จึงเปนที่มาของการใชระบบ Partner 
กับระบบขนสง Pool มอเตอรไซค ที่ 
เดียวกับ Line man แทนการบริหาร 
จัดการเอง นอกจากเพ่ิมจำนวน Vendor 
ที่ตองมีการสกรีนเขมขน เพื่อคัดเลือก 
รานคลีนที่อรอย และเสถียรในเรื่อง 
การจัดอาหารใหไดตามออรเดอรจาก 
ลูกคา ขณะเดียวกันก็เริ่มเปดรานของ 
ตนเอง เริ่มตนจากวัตถุประสงคเพื่อ 
เปนครัวสำรอง กรณี Vendor ไม 
สามารถสงอาหารได ในขณะเดียวกัน 
ก็พยายามพัฒนาเมนูใหมเพื่อสุขภาพ 
เปน Food Innovation แตอรอย 
เขามาเสริม ซึ่งแนวทางแกไขในหลาย 
มิติ ทำใหธุรกิจยังคงดำเนินไปไดดีขึ้น

การตั้งเป้าหมาย
ทางธุรกิจ 

คุณอิงเลาดวยความมุงมั่นวา 
1. จะสราง Model ใหมกับอาหาร 

ที่บาน และที่ทำงาน อาหารตองสด 

และอรอย คุณภาพดี สามารถขยาย 
ตลาดไปยังตางประเทศทั่วโลกได

2. ตลาดในประเทศก็ยังมีอีกหลาย 
อยางที่ตองทำ ในสวนครัวก็เพิ่งเริ่ม 
เดือน กค. ปหนาจะเริ่มออกเมนูใหมที ่
แตกตาง ควบคูไปกับการมองการขยาย 
ธุรกิจไปยังสิงคโปร มาเลเซีย ซึ่งขณะ 
นี้มีนักลงทุนเริ่มเขามาพูดคุยบางแลว 

อนาคต คิดวา อาหารเปนเรื่อง 
ของความหลากหลาย ขณะนี้กำลัง 
มองหา Vendor ที่มี Vision คลายๆ 
กันมี Innovation ที่มั่นใจไดวา นำมา 
ทำซ้ำๆ โดยคุณภาพไมตก เขามารวม 
งานกัน

คุณอิงตอบอยางมั ่นใจสำหรับ 
ธุรกิจ Startup อาหารคลีน หลาย 
ธุรกิจอาจจะตองใชเวลาในการลงทุน
กวาจะคืนทุนตองใชเวลา แตสำหรับ 
Indie Dish ดวย Business Model 
ที่ใชทำใหไดรับรายไดตั้งแต Day 1 
แตยังมีบางสวนที่เปนการลงทุน ซึ่ง 
คาดวา จะ Break Even ภายใน 2-3 
ปนี้

“อยากใหทุกคนฟงลูกคาวา อะไร 
คือสวนลึกๆ ที่เขาตองการและตอง 
พยายามแกปญหาใหลูกคาใหได หมั่น 
ทดลองตลาดและเรียนรูไปกับมัน” ขอ 
คิดท่ีนาสนใจจากคุณอิง ดาริน สุทธพงษ 
CEO แหง Indie Dish

“สุดทายฝากไววา Running a 
Startup is not for EVERYONE, 
but Startup mentality is… Keep 
on Fighting! และบทเรียนจาก 
การไดจาก Startup คือ 

1. Choosing a co-founder 
is not finding a jigsaw puzzle, 
but your co-founders need 
to have complementary skills

2. Play with your strength, 
but don’t let your strength 
play you

3. Don’t aim for perfection
4. Ability to learn to more 

than expertise
5. Study very hard about 

the MARKET”
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สตาร์ทอัพนักสู้ “FoodStory”… 
Solution ระบบจัดการธุรกิจร้านอาหาร

ฐากูร ชาติสุทธิผล
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และวางแผนในสิ่งที่เปนประโยชนกับ 
ธุรกิจ เชน คิดเมนูใหม ทำโปรโมชั่น 

ดูแลและรับฟง feedback จากลูกคา 
เพื่อนำมาปรับปรุงได”

ระบบปฎิบัติการ 
FoodStory

คุณยิม เลาวา FoodStory คือ 
ระบบบริหารจัดการรานอาหารแบบ 
ครบวงจร ตั้งแตตนน้ำยันปลายน้ำ เชน 

รับของเขาราน, บริหารจัดการพนักงาน, 
รับออรเดอรและคิดเงินที่โตะอาหาร 

ทำใหพนักงานไมตองเดินกลับไปกลับ
มา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในราน 
อาหาร ไมเพียงเทานั้น เจาของรานที่ 
ตองการขยายสาขา จำเปนตองมีระบบ 
บริหารจัดการที่ดี ซึ่งเปนเรื่องสำคัญ 
มากที่จะควบคุมไมใหเกิดการรั่วไหล 
ในราน FoodStory ก็จัดการใหอีก 
เชนเดียวกัน นอกจากการดำเนินการ 

รู้จัก FoodStory… 
Platform ใหม่ที่ช่วย
สร้างยอดให้ร้านอาหาร 

คุณฐากูร ชาติสุทธิผล หรือท่ีใครๆ 
เรียกวา “คุณยิม” Founder & CEO 
บริษัท ลีฟวิ่ง โมบาย จำกัด เลาถึงแนว 
คิดการพัฒนา Food Story วา “เมื่อ 
กอนความยากในการทำรานอาหาร คือ 
การทำอาหารใหมีรสชาติอรอย แต 
ปจจุบันความทาทาย คือ การบริหาร 
จัดการ และดวยความชอบในเร ื ่อง 
เทคโนโลย ีส วนต ัวแล ว ผมเช ื ่อว า 
เทคโนโลยีมีสวนสำคัญอยางยิ่งกับทุก 
ธุรกิจ ไมเวนแมแตธุรกิจรานอาหาร 
ดังนั้นผมจึงพัฒนา Food Solution  
เพื่อเพิ่มความสะดวกใหผูประกอบการ 
ในการบริหารจัดการราน ทำใหประหยัด 
ตนทุนและคาใชจาย มีเวลาไปวิเคราะห 

สตาร์ทอัพนักสู้ “FoodStory”… 
Solution ระบบจัดการธุรกิจร้านอาหาร

ฐากูร ชาติสุทธิผล

ร้านอาหารเป็นธุรกิจแรก ๆ ที่ทุกคนคิดถึงและ 
อยากทำ มันอาจดูเท่ แต่จริง ๆ แล้วการจะทำให้ 
ร้านอาหารอยู่รอด มีหลายองค์ประกอบมาก 
FoodStory จึงอาสาเป็นผู้ช่วยให้ผู้ประกอบการร้าน 
อาหารมีเวลาพัฒนาอาหารและบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น
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จัดการอยางเปนระบบใหกับทางราน
แลว FoodStory จะเปนระบบที่ทำให 
ผูประกอบการรานอาหารสามารถเขา 
ถึงขอมูลไดอยาง real time สามารถ 
วิเคราะหปรับกลยุทธไดจากทุกหน 
ทุกแหง ทุกที่ทุกเวลา

“ถาผูประกอบการตองการออก
โปรโมชั่นใหม ก็เพียงแคหยิบ iPad 
มา ก็สามารถสงขอมูลไปถึงรานคาและ 
ลูกคาภายใน 2-3 นาท ีรานอาหารเปน 
ธุรกิจแรกๆ ที่ทุกคนคิดถึงและอยากทำ 
มันอาจดูเท แตจริงๆ แลวการจะทำให 
รานอาหารอยูรอด มีหลายองคประกอบ 
มาก FoodStory จึงอาสาเปนผูชวยให 

ผูประกอบการรานอาหารมีเวลาพัฒนา 
อาหารและบริการใหดียิ่งๆ ขึ้น” 

FoodStory ชนะใจ
ด้วยความทันสมัย
ของเทคโนโลยี

FoodStory ม ีBusiness Model 
โดยนำระบบที่มีความทันสมัย ทุกคน 
เขาถึงได แลวแตกำลังของแตละรานคา 
แตกอนนั้นมีแตรานใหญๆ ที่มีระบบ 
ใช FoodStory เริ่มทำใหรานขนาด 
กลางมีระบบในการบริหารจัดการไดเชน 
กัน และยังสามารถเติบโตแขงขันกับ 
รายใหญๆ ได ดังนั้น สิ่งที ่FoodStory 

พยายามทำ คือ ใหรานขนาดกลาง 
เขาถึงได โดยการเชาใชระบบเปนแบบ 
รายเดือน รายป โดยไมตองทำการ 
ติดตั้ง Server เองที่ราน ยุคนี้การใช 
ระบบ Cloud ทำใหไมตองกังวลเรื่อง 
ความปลอดภัย หรือเรื่องอินเทอรเน็ต 
ที ่Server เขาไดบางไมไดบาง ในสวน 
ของอุปกรณทางรานสามารถเลือกใช 
ไดตามความตองการ อาจจะเริ่มเพียง 
แค iPad เครื่องเดียว แลวขยับขยาย 
เมื ่อเห็นประโยชนที ่จะทำใหเกิดผล 
กำไรเพิ่มขึ้น

App ที่ดี ต้องทำงาน
ตอบโจทย์ได้จริง

เงินทุนของ FoodStory ตอน 
เริ่มทำ คุณยิม บอกวา มีคุณพอคอยให 
กำลังใจ และกำลังทรัพยคอยสนับสนุน 
เสมอมา จนทำให FoodStory เดิน 
มาไดถึงทุกวันนี้ ซึ่งทุกคนของ Food-
Story เชื่อมั่นวากำลังทำสิ่งที่มีคุณคา 
และทำใหวงการรานอาหารพัฒนาอยาง 
ตอเน่ือง จากวันแรกท่ี FoodStory ถือ 
กำเนิด ตองการทำเพียงแคแอปพลิเคช่ัน 
รีวิวรานอาหาร ที่เปนรีวิวจริง กินจริง 
ขอมูลจริง ถูกตองแมนยำเทานั้น แต 
เราก็ไดพบสิ่ง VALUE ที่จะตอบโจทย 
ไดมากกวานั้นคือ ระบบการบริหาร 
จัดการรานอาหาร

“การทำรานอาหารตองยอมรับ
วาเปนงานจุกจิกและยุงยาก มีหลาย 
เรื่องที่ตองบริหารจัดการ ซึ่งระบบของ 
FoodStory ตองทำใหครอบคลุมการ 
ทำงานดานตางๆ ในรานอาหาร ซึ่ง 
แตกตางจาก Startup เจาอื่นอยางมาก 
นอกจากนี้ยังตองทำใหระบบทำใหราน 
อาหารทำงานงายขึ้น มีเวลาไปใสใจ 
ดูแลลูกคามากขึ้น”
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ผ่านความท้าทาย
กว่าจะมีวันนี้

คุณยิมเลาใหฟงวา การทำ Food-
Story กวาจะประสบความสำเร็จสมาชิก 
กลุ มตองใชเวลาคิดลมเลิกหลายตอ 
หลายครั้ง แตที่สุดก็ผานมาได ซึ่งผู 
ประกอบการ FoodStory บอกวา 
เปนธรรมดาของการทำงาน ที่ตองมี 
ความยาก มีความทาทายอยูเสมอ  มี 
ปญหาตางๆ รุมเราตลอดเวลา แตสิ่งที ่
ทำใหลุกขึ้นและสูตอคือ  อุดมการณ 
รวมกัน

“ทีมงานจะคอยชวยเหลือ และ 
ผลักดันซึ่งกันและกัน เวลาที่เหนื่อย 
และทอก็จะถามกันซ้ำๆ วา อยากจะ 

ควาฝนนั้นจริงๆ ไหม ความฝนหรือ 
เปาหมายคงไมไดมาบอยๆ ในชวงชีวิต 

หนึ่ง เราจะปลอยมันไปหรือจะสูให 
สุดตัว  เพื่อใหรูกันไปวาหากเราทำให 
สุด แลวมันจะเปนยังไง เมื่อคนเหลานี ้

กาวมาถึงจุดนี้ ยอมตองคิดถึงอนาคต 
โดยในอีก 3 ปขางหนา FoodStory 
วางแผนจะขยายธุรกิจไปทั่วประเทศ 
พรอมทั้งไปตางประเทศ อยากทำให 
เห็นวาเด็กไทยสามารถทำ Application 
ใหรานอาหารทั่วโลกได มันเปนฝนที่ 
ใหญพอสมควร แตทั้งทีมพยายามเดิน 
ไปอยางมั่นคง”

จาก B to B 
พัฒนาสู่ B to C 

ทุกวันนี้คุณยิมยังพัฒนางานอยาง 
ไมหยุดยั้ง เพื่อตอบโจทยใหรานอาหาร 
ทำงานงายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สรางผลกำไรเพิ่มขึ้น และครอบคลุม 
รานอาหารใหมากขึ้นดวย ไมวาจะเปน 
รานขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาด 
เล็ก หรือรานอาหารหลากหลายประเภท 
และยังรองรับออเดอร Delivery เพื่อ 
ทำใหรานอาหารที่เปนธุรกิจ Offline 
เปน Online ได นอกจากนี้ยังตอยอด 
การทำงานของ FoodStory Appli-
cation ใหตอบโจทยผูบริโภค และจะ 
เปน Solution เดียวที่จะตอบโจทย 

ธุรกิจอาหารตั้งแตตนน้ำ ถึง ปลายน้ำ 
ผู ประกอบการเองสามารถใชในการ 
วางแผน ไปจนถึงการจองโตะของลูกคา 

สิ่งที่ทำให้ลุกขึ้นและสู้ต่อคือ อุดมการณ์ร่วมกัน
ทีมงานจะคอยช่วยเหลือ และผลักดันซึ่งกันและกัน 
เวลาที่เหนื่อยและท้อก็จะถามกันซ้ำ ๆ ว่า อยากจะ 
คว้าฝันนั้นจริง ๆ ไหม ความฝันหรือเป้าหมายคง 
ไม่ได้มาบ่อย ๆ ในช่วงชีวิตหนึ่ง เราจะปล่อยมันไป 
หรือจะสู้ให้สุดตัว  
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“ขอคิดทิ้งทาย ถึง Start Up”
ผมขอฝากขอคิดใหกับ Start Up วา
1. แนวคิดตองเนนที่ VALUE ตองเนนที่เราแก PAIN POINT นั้นไดดี 

แคไหน แลวลูกคาจะยินดีจายเงินเอง
2. ตอง “ถึก ดื้อ และไมดาน” 
‘ถึก’ คือ ตองอดทน ลมลุกคลุกคลาน ดูแลตัวเองและทีมงาน 
‘ดื้อ’ คือ มุงมั่นที่จะเดินตาม Vision ที่วางไว  และ 
‘ไมดาน’ คือ ตองรับฟง feedback กลับมาปรับปรุงผลิตภัณฑ
3. ‘ไอเดีย’จะไมมีความหมายถา ‘ไมลงมือทำ’

คือ การเปนระบบ Ecosystem ต้ังแต 
Day 1 โดยปจจุบันเราสามารถทำ 
Virtual Floor plan ใหบริการลูกคา 
ในการจองโตะ เลือกเมนูไดไปจนถึง 
การเช็คบิล โดยที่ลูกคาไมจำเปนตอง 
ลุกจากโตะ สรางความสะดวกและรวด 
เร็วใหแกลูกคามากยิ ่งขึ ้นนอกจากนี้ 
ยังรานอาหารยังสามารถรับออเดอร 
จาก Mobile Order สำหรับลูกคา ที่ 
สามารถส่ังออเดอรเขาครัว ไดจากมือถือ 
ลูกคาเอง ปจจุบัน FoodStory มี 
ลูกคาผู ประกอบการรานอาหารแลว 
กวา 500 ราย ทำใหคุณยิมมั่นใจวา 
ถึงเวลาแลวในการขยายตลาดไปยัง 
ตางประเทศ ไดแก ประเทศอาเซียน 
คือ ลาว เมียนมาร สิงคโปร และ 
ออสเตรเลีย

“เรามีความสุขที่เรา
สามารถคิดค้นระบบ
ที่ทำให้คนมีความสุข”  

การผานงานมาหลายป ทำให 
คุณยิม คนพบวา ตำแหนงสูงในธุรกิจ 
Startup อยาง CEO – Chief Execu-
tive Officer แตแทจริงแลวเปน  Chief 
Everything Officer นาจะถูกตอง 
กวา  เพราะตองทำงานทุกอยางเองได 
ดวย เขาตองเริ่มตนบากบั่นฝาฟนรวม 
กับทีมงานทุกคน และท่ีสำคัญคือ ปญหา 
ของรานอาหารถึงเวลาที่ตองถูกปฎิวัต ิ
เปนแรงบันดาลใจในการทำงานในทุก
วันนี้

“การที ่Startup จะประสบความ 
สำเร็จได ตองอาศัยความอึด อดทน 
เพราะกวาจะมาถึงวันนี้ ตองใชเวลา 
ทำงานโดยไมมีรายไดมาถึง 3 ป ซึ่ง 
ทุก Startup คงเปนแบบเดียวกัน”
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หลายๆ คน คงสงสัยวา 
ธุรกิจสตารทอัพ (Startup) 
ทำอะไรกัน สินคาหรือ 

บริการที่นำเสนอลูกคาเปนอะไร ทำไม 
เยาวชนรุนใหมในปจจุบันตางกรูเขาไป 
อยากเปดธุรกิจสตารทอัพของตนเอง  
โดยไมอยากจะเปนลูกจางทำงานใหกับ 
บริษัทใหญๆ หลังจากจบ ป.ตรี หรือ 
แมกระทั่ง เรียนไมจบก็อยากจะออกมา 
ทำสตารทอัพเลย นอกจากนี้สตารทอัพ 
มีอะไรดีที่แตกตางจากธุรกิจแบบอื่นๆ 
อยางไร แลวทำไมรัฐบาลถึงผลักดัน 
สตารทอัพกัน 

คำวา สตารทอัพ (Startup) ถา 
แปลภาษาอังกฤษกันแบบตรงๆ เลย จะ 
แปลวา “การเริ่มตน หรือ การเริ่มขึ้น” 
ซึ่งในความหมายในบริบทของธุรกิจ คือ 
“การเริ่มตนธุรกิจใหม” จากผูประกอบ 
การ จะเห็นไดวาสตารทอัพในคำแปล 
ตรงๆ อาจจะหมายถึงการทำธุรกิจใหม 
แตสิ่งที่สรางความแตกตางคือคำถาม 
ที่วา ทำธุรกิจในรูปแบบไหน มีอะไร 
บางเปนองคประกอบในธุรกิจ หรือใช 

ย
อะไรในการสรางความไดเปรียบทางการ 
แขงขัน สตีฟ แบลงค (Steve Blank) กูรู 
ทางดานสตารทอัพไดกลาววา “สตารทอัพ 
เปนองคกรธุรกิจที่คนหารูปแบบธุรกิจ 
(Business Model) ที่สามารถทำซ้ำ 
ได (Repeatable) และขยายตัวได 
(Scalable)” ซึ่งทำใหมีคำถามตอมา 
วา การเปดรานอาหารเปนสตารทอัพ 
หรือไม อันนี้ผมตอบไมไดเพราะวาขึ้น 
อยูกับรูปแบบการทำธุรกิจ วาสามารถ 
ที่จะทำซ้ำไดอยางมีมาตรฐาน และ 
สามารถขยายตัวไดอยางรวดเร็วไปสู 
ตลาดโลกหรือไม ถาใชรานอาหารนั้น 
จะอยูในบริบทของคำวาสตารทอัพ แต 
ถาเปดรานเดียวไมมีรูปแบบที่สามารถ 
ขยายได ถึงแมวาจะเปนรานเล็กหรือ 
รานใหญ ตรงนี้เราไมเรียกวาสตารทอัพ 
แตจะจัดเปน SMEs ท่ีเราคุนเคยกันครับ

แลวคำวารูปแบบธุรกิจ (Business 
Model) นั้นคืออะไร รูปแบบทางธุรกิจ 
เปนคำอธิบายวาบริษัททำอยางไรที่จะ 
สามารถสรางคุณคา สงมอบคุณคา และ 
เก็บเกี่ยวประโยชนจากคุณคากับลูกคา  

หรือพูดงายๆ ก็คือกระบวนการตางๆ 
ของผู ประกอบการหรือบริษัทในการ 
ผสมผสานใหเกิดคุณคาและสงมอบ 
คุณคาใหกับลูกคานั้นเอง   แนนอนครับ 
เพราะวา หลายๆ คนเขาใจผิดมาตลอด 
วา ผูประกอบการจะตองผลิตสินคาหรือ 
บริการ แตจริงๆ แกนแทของผูประกอบ 
การคือ “การสรางคุณคา (Value) 
ผานสินคาหรือบริการสูลูกคาตางหาก”  

“นวัตกรรมคืออะไร”
จริงๆ แลวคำวา นวัตกรรม หรือ 

Innovation มีรากศัพทมาจากภาษา 
ลาตินวา “Innovare” ซ่ึงแปลวา “ทำ 
สิ่งใหมขึ้นมา”  อยางไรก็ดีจากฉบับที่ 
แลวผมไดใหสมการของนวัตกรรมจาก 
MIT วา นวัตกรรม = สิ่งใหม x ขายได  
ซึ่งงายตอความเขาใจ เพราะวาคำวา 
สิ่งใหม ในที่นี้ เราสามารถบอกไดวา 
เปนทั้ง สินคา บริการ กระบวนการ 
วัตถุดิบ และอื่นๆ ซึ่งนักวิชาการจึงดึง 
มาจัดเปนประเภทของนวัตกรรมน้ันเอง 
ทั้งนี้ “ใหม” ในที่นี้อาจจะมีบริบทที่ 
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ที่มา ที่ไป
สตาร์ทอัพ (Startup)
ในประเทศไทย



หลากหลาย เชน ใหมสำหรับชุมชน 
นั้นๆ ใหมสำหรับประเทศนั้นๆ หรือ 
ใหมสำหรับโลกใบนี้ ดวยเหตุนี้เองคำวา 
นวัตกรรมจึงสามารถนำไปใชอยางกวาง 
ขวางจนอาจจะสรางความสับสน แตสิ่ง 
ท่ี MIT มองตางคือ นวัตกรรมนอกจาก 
ใหมแลว “ตองขายได” น้ันหมายความ 
ถาทำอะไรใหมขึ ้นมาแลวไมสามารถ 
สรางคุณคาใหแกลูกคาไดหรือเอางายๆ 
ขายไมไดหรือไมมีลูกคาก็ไมถือวาเปน 
นวัตกรรม เปนเพียงแคสิ ่งประดิษฐ 
(Invention) เทานั้น   นอกจากนี้คำวา 
“ใหม” ในท่ีน้ีก็อาจจะใหมท่ีละนิด หรือ 
เหมือนรถยนตที่มีการออกรุนใหมแบบ 
ท่ีเปล่ียนนิดหนอย ซ่ึงเราก็เรียกนวัตกรรม 

ในที่นี่วา นวัตกรรมสวนเพิ่ม (Incre- 
mental Innovation) ในขณะที่ 

“ใหม” ในอีกแบบคือ “ใหม” หมดทุก 
อยาง หรือใหมเปลี่ยนกฎ ในที่นี่มักจะ 
เปนที่มาของคำวา นวัตกรรมที่ทำลาย 
ลาง (Disruptive Innovation) เนื่อง 
จากวามีคนสรางสิ่งใหมที ่ไมมีใครทำ 
บนโลกนี้และทำใหเกิดการทำลายลาง 
อุตสาหกรรมเดิมไป จนเปนที่มาของ 

คำวา การทำลายลางอยางสรางสรรค 
(Creative Destruction) ที่ในวงการ 

สตารทอัพใชกันอยูนั้นเอง

“ทำไมต้องนวัตกรรม”
“ทำไม?” เปนคำถามที่ตั้งขึ้นเพื่อ 

ถามเหตุผลของการกระทำและเปน 
คำถามที่สำคัญมากสำหรับคนทุกคน 
เพราะจะทำใหเราเริ่มเปลี่ยนทัศนคติ 

หลายๆ คนเข้าใจผิดมาตลอดว่า ผู้ประกอบการจะ 
ต้องผลิตสินค้าหรือบริการ แต่จริงๆ แก่นแท้ของ 
ผู้ประกอบการคือ “การสร้างคุณค่า (Value) ผ่าน 
สินค้าหรือบริการสู่ลูกค้าต่างหาก”  
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ของส่ิงท่ีกระทำอยู ผูประกอบการ SMEs 
หลายคนตั้งคำถามกับผมวา ทำไมไม 
เร ิ ่มต นดวยการสรางประสิทธิภาพ 
การสรางตราสินคา หรือการซื้อมาขาย 
ไป แนนอนวาการเร่ิมตนทำธุรกิจท่ีกลาว 
มาอยางนี้สามารถทำได แตเปนเรื่อง 
นาเศราที ่มันจะไมสามารถยั ่งยืนบน 
โลกปจจุบันอีกแลว ดวยเหตุผลหลายๆ 
ประเด็น

ลองมาคิดดูหากเราเริ่มตนจากกา
รสรางประสิทธิภาพ (ลดตนทุน) จะเห็น 
ไดวา SMEs ในเมืองไทยสวนใหญเปน 
OEM (Original Equipment Manu-
facturing) ซ่ึงก็คือ “มือปนรับจางผลิต” 
ทุกครั้งที่ลูกคามาสั่งผลิตจะตองตอรอง 
ราคาทุกครั้ง หากทำไมไดก็จะเปลี่ยน 
ผู ผลิตทำใหตองยอมและมูลคาเพิ ่ม 
(Value added) ที่ไดนอยมาก กลาว 
คือ ยอดขายเยอะ แตกำไรนอย อีกทั้ง 

เหมือนกับการขึ้นหลังเสือแลวลงไมได 
เพราะวาตองสรางโรงงานและเคร่ืองจักร 
และถาหากมาลองดูวาถาเร่ิมตนดวยตรา 
สินคาที่ภาครัฐเคยพยายามสนับสนุน 
ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือสินคา OTOP 
หลายๆผลิตภัณฑที่มีตราสินคาที่สวย 
งาม หากแตวามีตราสินคาแตไมมีมูลคา 
ตราสินคา (Brand Value) เพราะไมมี 
คนรูจักเปนตราใหม จึงไมสามารถที่จะ 
กำหนดราคาสูงเหมือนสินคาอื่นๆ ที่ได 
สรางมูลคาของตราสินคามานานแลว 

นี ่แหละทำไมตองเร ิ ่มต นด วย 
นวัตกรรม เพราะวานวัตกรรมชวย 
สรางมูลคาเพ่ิมท่ีสูงและยังรักษาความ 
ไดเปรียบทางการแขงขัน นอกกจาก 
นี้สิ่งที่เราสรางใหมยังมีระบบระเบียบ 

ในการคุมครองสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ที่ 
จะชวยรักษาความไดเปรียบของธุรกิจ 
ไว แนนอนวา “นวัตกรรม” ไมใชเรื่อง 
งาย แตก็ไมใชเรื่องยาก ทัศนคติที่ 
สำคัญคือ คุณพรอมที่จะ “ทำ” หรือไม  

“นวัตกรรมทำอย่างไร 
(ตอน เปิดฉาก)”

ผูประกอบการหลายคนรูวาตอง 
สรางนวัตกรรมในองคกรของตน แตไม 

ทราบวาทำอยางไร? ในขณะเดียวกัน 
หนวยงานภาครัฐตางก็เรงรัดใหผูประ- 
กอบการใชนวัตกรรมเปนแรงขับเคลื่อน 
ธุรกิจและสรางมูลคาเพิ่ม แตไมไดบอก 
วา “นวัตกรรมเริ่มตนอยางไร หรือ ทำ 
อยางไร” แนนอนกูรูหลายคนก็บอกวา 
ใหเริ ่มตนดวยการทำวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) 
จึงเปนที่มาของเงินสนับสนุนและการ 
ลดหยอนภาษีในดานนี ้จากภาครัฐ 
อยางไรก็ดีการทำนวัตกรรมนั้นแทจริง 
แลวสามารถทำไดหลากหลายแนวทาง 
เพียงแตวาคนสวนใหญมักคิดถึงเฉพาะ 
ทางดานเทคโนโลยีและการวิจัยและ 
พัฒนาเทานั้น ซึ่งเปนหนึ่งในสี่ของการ 
ทำนวัตกรรมในฉบับไอดีอี (IDE) 

ทั้งนี้ “รักพี่ เสียดายนอง” เปน 
ส่ิงท่ีตองตระหนักสำหรับผูประกอบการ 

ที่เริ่มมุงสูการทำนวัตกรรม เนื่องจากวา 
นวัตกรรมจะตอง “ท้ิงแนวทางเกาและ 
เริ่มสิ่งใหมซึ่งจะตองขายได”  จึงทำให 
คอนขางลำบากมากสำหรับผูประกอบ 
การ พนักงาน รวมไปถึงลูกคา หลายคร้ัง 
ประสบปญหาในการยอมรับนวัตกรรม 
ใหม เพราะวาไมเขาใจวาสินคานั้นจะ 
ตองใชอยางไร ความไมคุนเคยกับส่ิงใหม 
ทำใหจะตองใชระยะเวลา นอกจากนี้ผู 
ประกอบการจะตองเขาใจวา “นวัตกรรม 

มีความเสี่ยง แตหากไมทำจะเสี่ยงยิ่ง 
กวา” เพราะวาธุรกิจของทานจะถูกคู 
แขงที่มีสิ่งใหมทำลายสิ่งที่ทานมีอยูไป 
ยกตัวอยางเชน กลุมธุรกิจธนาคารหาก 
ไมปรับตัว ก็จะโดนกลุมธุรกิจสตารอัพ 
ฟนเทค แบงเคกทางการตลาดไปจนไม 
เหลือใหอยูรอด เปนตน อยางที่ สตีฟ 
จ็อป บอกไววา “นวัตกรรมจะแบง 
แยกระหวางผูนำกับผูตาม”  

สำหรับการทำนวัตกรรมฉบับไอดีอี 
(IDE) มี 4 ดานดวยกัน โดยแบงออก 
เปนการทำนวัตกรรมในดาน 1) คุณคา 
(Value) 2) สำหรับใคร (Whom) 3) 
ทำอยางไร (How) และ 4) ทรัพยากร 
และขีดความสามารถ (Resource and 
Capability) ซ่ึงคงจะตองติดตามกันตอน 
ตอไปสำหรับ ตอน “นวัตกรรมในดาน 
คุณคา” ในฉบับหนานะครับ 

นวัตกรรมนอกจากใหม่แล้ว “ต้องขายได้” นั้น 
หมายความถ้าทำอะไรใหม่ขึ้นมาแล้วไม่สามารถ 
สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้หรือเอาง่ายๆ ขายไม่ได้ 
หรือไม่มีลูกค้าก็ไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรม เป็นเพียง 
แค่สิ่งประดิษฐ์ (Invention) เท่านั้น 
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ฉบับนี้ ผมขอกลับมานำ 
เสนอเรื่องพื้นฐานศาสตร
ธุรกิจครอบครัว ถึงวิวัฒ- 

นาการของธุรกิจครอบครัว
สวนใหญ ชวงอายุของธุรกิจครอบ- 

ครัว จะแบงออกเปน 3 ชวงหลัก คือ 
ชวงท่ี 1 ผูกอตั้ง (Founders)  
เปนชวงบุกเบิกที ่ตองใชทั ้งแรง 

กายและแรงใจในการทุมเทสรางธุรกิจ 
มักเร่ิมตนจากเล็กๆ เพ่ือใหธุรกิจอยูรอด 

ฉ
และประสบความสำเร็จในอนาคต การ 
คิดหรือตัดสินใจสวนใหญมาจากคน 
เพียงคนเดียว

ชวงท่ี 2 หุนสวนของพ่ีนอง 
(Sibling Partnership)

ธุรกิจใหญขึ้น เขาที่เขาทาง การ 
ตัดสินใจจะมีหุนสวนท่ีเปนพ่ีนองมาชวย 
เริ่มนำระบบการบริหารมาใช มุงเนน 
ทำงานแบบมืออาชีพ และเนนใหการ 
ศึกษาลูกหลาน เพื่อหวังวาในอนาคต 

พวกเขาเหลาน้ันจะกลับมาสานตอธุรกิจ
ชวงท่ี 3 สหพันธเครือญาติ  

(Cousins Confederation)
ธุรกิจอยูตัว เร่ิมมองหาธุรกิจใหมๆ  

และมุงทำกิจกรรมเพื่อสังคม เนนความ 
สามัคคีในครอบครัว การตัดสินใจจะเนน 
เสียงขางมากเปนมติเอกฉันทคำนึงถึง 
การสืบทอดผูบริหาร  การสรางวัฒนธรรม 
องคกร วิเคราะหความเส่ียงในการลงทุน

â´Â
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล
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ธุรกิจครอบครัว ตอน 
วิวัฒนาการ
ของธุรกิจครอบครัว

ผลการวิจัยในสหรัฐอเมริกา ยุโรป อินเดีย และจีน เก่ียวกับอัตราการอยูรอดของธุรกิจครอบครัว (Survival rates) 
พบวาประมาณ 1 ใน 3 เทาน้ันที่สามารถถายโอนธุรกิจไปยังทายาทรุนที่สองได และอีกเพียงหนึ่งในสามที่ถายโอนไปสู 
ทายาทรุนที่สามได (Poutziousris, 2000; Wang and Poutziouris,2000; Ibrahim et al.,2001)

รุ่นที่ 1
100%

รุ่นที่ 2
30%

รุ่นที่ 3
12%

รุ่นที่ 4
3%
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ช่วงที่ 1 ผู้ก่อตั้ง
(Founders)

ช่วงที่ 2 หุ้นส่วนของ
พี่น้อง (Sibling
Partnership)

ช่วงที่ 3 สหพันธ์
เครือญาติ (Cousins

Confederation)

ตารางเปรียบเทียบช่วงธุรกิจครอบครัว

อายุของธุรกิจ 0-5  ป 10-20 ป 20-30 ป ขึ้นไป

อายุของพ่อแม่ 25-35 ป 40-50 ป 55-70 ป

อายุของลูก 0-10 ป 15-25 ป 30-45 ป

ลักษณะ
ของธุรกิจ

โตเร็ว ตองการ
การทุมเทเวลามาก

ธุรกิจเริ่มเขาที่ ตองปรับกลยุทธใหม
และลงทุนใหม

ลักษณะ
ขององค์กร

เล็กและคลองตัว ใหญและซับซอน เริ่มคงที่

แรงจูงใจ
ของเจ้าของ

ทำใหธุรกิจ
ประสบความสำเร็จ

ตองการการ
ควบคุมและมั่นคง

หาธุรกิจใหม
เพื่อเติบโต

การใช้จ่ายเงิน
ของครอบครัว

ใชเทาที่ตองการ ตองการเพิ่มขึ้น 
รวมถึงการศึกษา

ตองการความมั่นคง
และใชจายใน
สาธารณกุศล

เป้าหมายของ
ครอบครัว

ธุรกิจประสบ
ความสำเร็จ

การเติบโตของ
ธุรกิจและการ
พัฒนารุนลูก

ครอบครัว
สามัคคีกัน

การตัดสินใจ ตัดสินใจผูเดียว ตัดสินใจ
รวมกับพี่นอง

ตัดสินใจแบบ
เสียงขางมาก

การบริหาร เนนทำอยางไร
ใหอยูรอด

นำระบบบริหาร
แบบมืออาชีพมาใช

เนนจัดสรร
ทรัพยากร

 ดูแลการลงทุน

กลยุทธ์ธุรกิจ เจริญเติบโต ปรับปรุง
กลยุทธใหม

สรางวัฒนธรรมองคกร,
การสืบทอดผูบริหาร,
การประเมินการลงทุน,

สรางความสัมพันธ
กับญาติผูถือหุน

52

Family Business



วิวัฒนาการของธุรกิจของธุรกิจ 
ครอบครัวนั้นประกอบไปดวยชวงแรก 
ไดแก ผูกอตั้ง (Founders) ชวงที่สอง 
คือ หุนสวนของพ่ีนอง (Sibling Part- 
nership) และชวงที่สามสหพันธเครือ 
ญาติ (Cousins Confederation) โดย 
จะมีลักษณะตางๆ ดังนี้ คือในชวงที่ 1 
อายุของธุรกิจคือ 0-5 ป ในชวงที่ 2 
อายุของธุรกิจคือ 10-20 ปขึ้นไป ใน 
ขณะท่ีอายุของพอแมนั้น ในชวงที่ 1 
คือ 25-35 ป ในชวงที่ 2 คือ 40-50 ป 
และในชวงที่ 3 คือ 55-70 ป ในขณะ 
ที่อายุของโลก ในชวงที่ 1 คือ 0-10 ป 
ในชวงที่ 2 คือ 15-25 ป และในชวงที่ 3 
คือ 30-45 ป 

ทางดานลักษณะของธุรกิจนั้นใน
ชวงที่ 1 คือ โตเร็ว ตองการทุมเท 

เวลามาก ชวงที่ 2 คือธุรกิจเริ่มเขาที่ 
และในชวงท่ี 3 คือ ตองปรับกลยุทธ 
ใหมและลงทุนใหม 

ทางดานลักษณะขององคกร ใน 
ชวงที่ 1 คือเล็กและคลองตัว ในชวที่ 2 
คือ ใหญและซับซอนและในชวงที่ 3 คือ 
เริ่มคงที่

ทางดานแรงจูงใจของเจาของ ใน 
ชวงที่ 1 คือ ทำใหธุรกิจประสบความ 
สำเร็จ ในชวงที่ 2 คือ ตองการการ 
ควบคุมและมั่นคง และในชวงที่ 3 คือ 
หาธุรกิจใหมเพื่อเติบโต 

ทางดานการใชจายเงินของครอบ-
ครัว ในชวงที่ 1 คือ ใชเทาที่ตองการ 
ในชวงที่ 2 คือ ตองการเพิ่มขึ้น รวม 
ถึงการศึกษาที่สูงข้ึน และในชวงที่ 3 
คือตองการความมั่นคงและใชจายใน 

สาธารณกุศล 
ทางดานเปาหมายของครอบครัว 

ในชวงที่ 1 คือ ธุรกิจประสบความ 
สำเร็จ ในชวงที่ 2 คือ การเติบโตของ 
ธุรกิจและการพัมนาสูรุนลูก และในชวง 
ที่ 3 คือ ครอบครัวสามัคคีกัน

ทางดานการตัดสินใจ ในชวงที่ 1 
คือตัดสินใจผูเดียว ในชวงที่ 2 คือ 
ตัดสินใจรวมกับพี่นอง และในชวงที่ 3 
คือตัดสินใจแบบเสียงขางมาก

ทางดานการบริหาร ในชวงที่ 1 
คือเนนการทำอยางไรใหธุรกิจอยูรอด 
ในชวงที่ 2 จะมีการนำระบบบริหาร 
แบบมืออาชีพเขามาใช และในชวงที่ 3 
คือ เนนในเร่ืองของการจัดสรรทรัพยากร 
ดูแลการลงทุน 

ภาพ : https://en.wikipedia.org/wiki/H%C5%8Dshi_Ryokan

โรงแรมโฮชิ - คือโรงแรมแบบด้ังเดิมของญ่ีปุน ในอะวะสุ 
จังหวัดอิชิคะวะ ประเทศญ่ีปุน กอตั้งในป พ.ศ. 1261 
เปนโรงแรมที่เกาแกที่สุดในโลกที่ยังคงดำเนินกิจการมา 
จนปจจุบัน โรงแรมโฮชิ เปนโรงแรมในแบบญี่ปุนแทๆ ที่ 
เรียกวา “เรียวกัง” ประกอบดวยหองพักท้ังหมด 100 
หอง ตัวโรงแรมเหมือนกบับานตระกูลใหญของญี่ปุนใน 
สมัยโบราณ หองแบบญ่ีปุนปูเสื่อทาทามิ นอนบนฟูก 
ทานขาวบนโตะเต้ีย และน่ังบนเบาะรองกับพ้ืน ดานนอก 
โรงแรมมีบอน้ำรอนธรรมชาติ ท่ีเรียกวาออนเซน(Onzen) 
ถือเปนโรงแรมระดับ 5 ดาว ราคาที่พักประมาณ 20,000 
บาทตอคืน ปจจุบันผูบริหารงานคือ Zengoro Hoshi 
ซึ่งเปนทายาทรุนที่ 46 ของตระกูลโฮชิ และกลายเปน 
ธุรกิจครอบครัวที่เกาแกที่สุดในโลกที่ยังดำเนินกิจการ 
อยางเปนอิสระนับแตการถูกกลืนกิจการของ คอนโก กุมิ 
ใน พ.ศ. 2549 เปนตนมา โรงแรมโฮชิถูกบริหารโดยตระกูล 
เดียวนับตั้งแตเริ่มกิจการมาตลอดสี่สิบหกช่ัวอายุคน 
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ทางดานกลยุทธิ์ธุรกิจ ในชวงที่ 1 
คือ เจริญเติบโต ในชวงที่ 2 คือ มี 
การปรับปรุงกลยุทธิ์ใหมเพื่อใหธุรกิจ 
เติบโตมากขึ้น และในชวงที่ 3 คือ 
การสรางวัฒนธรรมองคกร การสืบทอด 
ผูบริหาร การประเมินการลงทุน และ 
สรางความสัมพันธกับญาติผูถือหุน

สาเหตุที่ตองมีสหพันธเครือญาติ 
นั้น เพราะชวงที่ 3 เปนตนไปจะสมาชิก 
ในครอบครัวมีพอแมที่แตกตางกัน มี 
ความหลากหลายและแยกกระจายกัน
อยูทำใหไมใกลชิดกันเหมือนรุนกอน 
หนา ซึ่งแตละคนอาจมีการถือหุนเพียง
1% หรือนอยกวา และมักมีปญหาการ 
ตอสูแยงชิงอำนาจกันระหวางเครือญาติ 
การมีสหพันธเครือญาติจะชวยสราง 
ความสัมพันธที ่ด ีระหวางสมาชิกใน 
ครอบครัวทำใหลดปญหาดานความ 
ขัดแยงลงได 

รูปแบบของ
ธุรกิจครอบครัว

ลักษณะของธุรกิจครอบครัวโดย 
ท่ัวไป จะเกิดจากการผสมผสานระหวาง 
รูปแบบของความเปนเจาของ  รูปแบบ 
ครอบครัว และรูปแบบการบริหาร 
จัดการ (ผูถือหุน) ที่มีความชัดเจนเพื่อ 
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดทางธุรกิจ ซึ่ง 
แนวคิดในการบริหารธุรกิจครอบครัว 
ทั้ง 3 รูปแบบ ไดแก

1. ธุรกิจที่เนนการบริหารเปน 
หลัก

ประเภทที่ตองการใหคนในครอบ
ครัวทำงานในบริษัทตนเอง โดยผาน 
การฝกฝนตนเองใหม ีประสบการณ 

กอน การแบงผลตอบแทนจะแบงกัน 
อยางยุติธรรมใหกับทุกคนในองคกร 
สวนการสืบทอดธุรกิจจะขึ ้นอยู ก ับ 
ผลงาน

2. ธุรกิจที่เนนผูถือหุนเปนหลัก
จะมุงเนนการปนผลมากกวาการ 

วางแผนเติบโตระยะยาว และใหครอบ 
ครัวเปนผูลงทุน

3. ธุรกิจท่ีเนนครอบครัวเปนหลัก
ไมวาจะอยูในตำแหนงใด จะคัด 

จากคนในครอบครัวกอน ผลประโยชน 
ของบริษัทจะยายไปสูสมาชิกในครอบ 

ครัว ทำใหการทำธุรกิจลักษณะนี้ จะมี 
การเงินที่ไมเปนระบบ และมักมีความ 
ลับเกิดขึ้นในองคกร

จากทฤษฏีระบบ(The systems 
theory) ไดอธิบายถึงความสัมพันธของ 
ทั้ง 3 มิติ ไดแก ครอบครัว (Family) 
ธุรกิจ (Business) และความเปนเจาของ 
(Ownership) โดยแตละมิติเปนระบบ 
ยอยเมื่อนำมารวมกันจะเปดเปนระบบ 
ใหญ คือ ธุรกิจครอบครัว (Family 
Business) นั่นเอง

ลักษณะของธุรกิจครอบครัวโดยทั่วไป จะเกิด 
จากการผสมผสานระหว่างรูปแบบของความ 
เป็นเจ้าของ รูปแบบครอบครัว และรูปแบบการ 
บริหารจัดการ (ผู้ถือหุ้น) ที่มีความชัดเจน 
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจ 
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จากภาพ แสดงความสัมพันธของ 
3 มิติ แตละมิติมีบทบาทและหนาที่ใน 
ตัวของมันเอง ผสมผสานกันทำใหเกิด 
ลักษณะเฉพาะของธุรกิจครอบครัว 
โดยแตละมิติมีความหมาย ดังนี้ 

มิติท่ี 1 ดานครอบครัว ประกอบดวย 
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว 
ซึ่งมีบทบาทอยูในสถานะเปนสมาชิก 
ของครอบครัว ผูถือหุนของบริษัทหรือ 
เจาของธุรกิจครอบครัว ผูบริหารบริษัท 
ในธุรกิจครอบครัว ซ่ึงสมาชิกในครอบครัว 
อาจจะอยูในสถานะของผูถือหุน หรือ 
ผูบริหารบริษัท หรือเปนทั้งสามสถานะ 
ได นอกจากน้ี ในครอบครัวยังประกอบ 
ดวย ความเช่ือของผูกอตั้งรุนแรก คา 
นิยมและวัฒนธรรมของครอบครัว และ 
องคความรูความชำนาญพิเศษเฉพาะ 
ในครอบครัว 

มิติที่ 2 ดานธุรกิจ จะมีเกี่ยวของ 

กับการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งประกอบ 
ดวย เปาหมาย วิสัยทัศน กลยุทธ 
โครงสรางองคกร คานิยม/วัฒนธรรม ผู 
ประกอบการ การลงทุน การทำกำไร 
เปนตน บทบาทของมิติดานครอบครัว 
ที่เกี่ยวของกับมิติธุรกิจนี้ คือ บทบาท 
ในฐานะผู บริหารหรือคณะกรรมการ 
ของบริษัท รวมถึงผูสืบทอดธุรกิจ และ/ 
หรือบทบาทผูถือหุนเปนเจาของบริษัท 
อยางไรก็ตาม ในมิตินี้ไมไดมีเฉพาะ 
สมาชิกในครอบครัวเขามาเกี่ยวของ แต 
จำเปนตองมีบุคคลภายนอกครอบครัว 
เขามาทำงานรวมในบริษัทของครอบครัว 
ซึ่งบุคคลภายนอกดังกลาวอาจมีหุนใน 
บริษัทดวยหรือไมมีก็ได 

มิติที ่ 3 ดานความเปนเจาของ 
หรือเจาของเงินทุน หรือผูถือหุน นั่น 
หมายถึง การมีอำนาจในการกำหนด 
นโยบายของบริษัท รวมทั้งสามารถ 

แตงตั้งผูบริหารของธุรกิจครอบครัวได 
มิติความเปนเจาของมีส่ิงท่ีตองพิจารณา 
ไดแก โครงสรางการถือหุน การปนผล 
การแตงตั้งผูบริหาร และการกำหนด 
นโยบาย ในมิตินี้จะเนนการแบงปนผล 
ระหวางผูถือหุน ซึ่งผูถือหุนสวนใหญ 
เปนสมาชิกในครอบครัว อาจเปนลูกพี่ 
ลูกนอง หรือเครือญาตินั่นเอง ทำให 
ครอบครัวสามารถใชอำนาจจากการมี 
หุนในบริษัทเพื่อควบคุมบริหารจัดการ 
บริษัทใหตอบสนองตอความตองการ 
ของครอบครัวได อยางไรก็ตาม มิติความ 
เปนเจาของนี้อาจมีบุคคลภายนอกอาจ 
เขามาถือหุนจำนวนหนึ่งซึ่งขึ้นอยูกับ 
โครงสรางการถือหุนวาไดมีการระดม 
ทุนจากภายนอกหรือไม เชน การนำ 
ธุรกิจครอบครัวจดทะเบียนเขาตลาด 
หลักทรัพย การควบรวมกิจการ เปนตน 

จากแผนภาพแบบจำลองทฤษฎี 

ความเป็นเจ้าของ

ครอบครัว ธุรกิจ

แหลงที่มา: แบบจำลองทฤษฏีธุรกิจครอบครัว ของ Gersick, Lansberg, Davis and McCollum, 1997; Poza,2007:9

1 2

3

4 6

5

7
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ระบบของธุรกิจครอบครัว ยังสามารถ 
อธิบายถึงความสัมพันธของสมาชิกใน 
ระบบธุรกิจครอบครัว ไดตามตัวเลขใน 
แตละชองดังนี้

1. สมาชิกในครอบครัวที ่ไมได 
เปนผูถือหุนและไมไดบริหารกิจการ

2. บุคคลนอกครอบครัวที่บริหาร 
กิจการ แตไมไดถือหุน(มืออาชีพ)

3. ผู ถือหุ น(เจาของเงินลงทุน) 
แตไมไดเปนสมาชิกในครอบครัว และ 
ไมไดมีสวนรวมบริหารธุรกิจ

4. สมาชิกในครอบครัวถือหุ น 
อยางเดียว หวังเงินปนผลจากการถือหุน 
แตไมไดบริหาร

5. ผูถือหุนที่บริหารกิจการ แตไม 
ไดเปนสมาชิกในครอบครัว(อาจเปน 
มืออาชีพที่ไดรับสิทธิในการถือหุน)

6. สมาชิกในครอบครัวที่บริหาร 
กิจการ แตไมไดถือหุน

7. สมาชิกในครอบครัวที่เปนทั้ง 
ผูบริหารกิจการและผูถือหุน

จะเห็นวาวงกลมทั้งสามมีความ 
เกี ่ยวของและสงเสริมซึ ่งกันและกัน 
ดังนั้นจึงมีความจำเปนที่จะตองบริหาร 
จัดการใหบุคคลที่เกี่ยวของท้ัง 7 กลุม 
ใหมีความเขาใจในบทบาทและยอมรับ 
ในเรื่องผลประโยชนของตน จึงจะทำให 
ธุรกิจของครอบครัวดำรงอยู ไดอยาง 
ยั่งยืน

สรุปความสัมพันธที ่ทับซอนกัน 
ของ 3 มิติดังกลาวขางตน แสดงถึง 
ความสัมพันธที ่คาบเกี ่ยวกันเริ ่มจาก 
“ครอบครัว” ซึ่งเปนจุดกำเนิดของ 
“ธุรกิจ” ต้ังแตเปนผูใหปจจัยหรือลงทุน 
ในการทำธุรกิจ รวมทั้งการสรางสาย 

สัมพันธในการทำธุรกิจ (network) จะ 
เห็นวา การกระทำดังกลาวของครอบครัว 
นี้กอใหเกิดสิทธิ์ “ความเปนเจาของ” 
ในธุรกิจครอบครัว เจาของธุรกิจจึงมี 

สิทธิ ์กำหนดนโยบายการดำเนินงาน 
รวมถึงเขามาบริหารบริษัทดวยตนเอง 
และเมื่อธุรกิจไดรับผลกำไรก็จะมีการ 
ปนผลกำไรใหแกครอบครัว ซึ่งเปนตน 
กำเนิดของปจจัยที่ใชในการกอตั้งและ 
ดำเนินธุรกิจ สิ่งเหลานี้สรุปไดวา มิติ 
ครอบครัวมีความสำคัญและมีอิทธิพล 
สูงสุดตอลักษณะของธุรกิจ (การบริหาร 
จัดการ) และความเปนเจาของ (ผูถือ 
หุน) กลาวคือ อิทธิพลดานครอบครัว 
อันประกอบดวย ความสัมพันธระหวาง 
สมาชิกในครอบครัว ความตองการของ 
ครอบครัว และความเช่ือของผูกอตั้ง 
รุนแรกๆ คานิยมรวม วัฒนธรรมใน 
ครอบครัว ที่สงผลกระทบตอพฤติกรรม 
ของสมาชิกครอบครัว อาจจะสงผลตอ 

ไปยังแนวทางของธุรกิจครอบครัวดวย 
ถึงแมว าสมาชิกทุกคนในครอบครัว 
อาจจะไมไดเปนสวนหนึ ่งของธุรกิจ 
ครอบครัวแตจะมีส วนชวยสงเสริม 

สนับสนุนธุรกิจครอบครัวใหเขมแข็งได 
เชนกัน  
อางอิง :

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและ 
สถาบันวิทยาการการคา. เอกสารสรุป 
ประเด็นการบรรยาย หัวขอ “การบริหาร 
ธุรกิจครอบครัว (Family Business 
Management)” โดย รองศาสตราจารย 
ดร.จีรเดช อูสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและ 
ธนาคารกสิกรไทย. เอกสารประกอบ 
การบรรยาย หัวขอ “การบริหารธุรกิจ 
ครอบครัวอยางมืออาชีพข้ันสูง (Advance 
Professional Family Business 
Management)” รุนที่ 8 โดย รอง 
ศาสตราจารย ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล

มิติครอบครัวมีความสำคัญและมีอิทธิพลสูงสุด 
ต่อลักษณะของธุรกิจ (การบริหารจัดการ) และ 
ความเป็นเจ้าของ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวคือ อิทธิพล 
ด้านครอบครัว อันประกอบด้วย ความสัมพันธ์ 
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ความต้องการของ 
ครอบครัว และความเชื่อของผู้ก่อตั้งรุ่นแรกๆ 
ค่านิยมร่วม วัฒนธรรมในครอบครัว ที่ส่ง 
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของสมาชิกครอบครัว 
อาจจะส่งผลต่อไปยังแนวทางของธุรกิจ 
ครอบครัวด้วย 
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ประวัติความเป็นมา

โดยสังเขป

คุณอาทิตย เคนโสม หรือ “คุณ 
แอม” เลาใหฟงวา เขาเดิบโตมาจาก 
ครอบครัวเกษตรกร โดยมีคุณพอ และ 
คุณอาปนผูนำชุมชน คุณพอไดรับ 
เลือกตั้งใหเปนกำนัน และคุณอาได 
รับการคัดเลือกเปนอบต. ตอนเด็กๆ 
เขาสนุกมากกับการชวยคุณพอทำ 
งานชางไม เพื่อสรางบานของตนเอง  
แมพื้นเพจริงๆเปนชาวนครพนม แต 
เพราะเหตุผลทางธุรกิจทำใหผันชีวิต
มาฝงตัวกอตั ้งธุรกิจของตนเองอยู ที ่ 
จ.ปราจีนบุรี เพราะจังหวัดนี้เปนที่ตั้ง 
ของนิคมอุตสาหกรรม และโรงงานขนาด 
ใหญซ่ึงเปนเปาหมายทางธุรกิจ สวนการ 
ศึกษา คุณแอมจบสาขาอิเล็กโทรนิกส 
จากวิทยาลัยเทคนิคนครพนม กอนจะ 
เรียนตอดานอุตสาหกรรม ที่วิทยาลัย 
เดียวกัน หลังจบการศึกษาไดเขาทำ 
งานครั้งแรกที่ แผนกวิศวกรรม งาน 
ออกแบบระบบเครื่องจักร วางแผน 
ไลนการผลิตเครื ่องจักรอุตสาหกรรม 
บริษัท ไอบีเอ็ม จำกัด  ตอมาบริษัทฯ 
ไดสงไปเรียนหลักสูตรพิเศษ ดาน 
Mechatronics Course ครอบคลุม 
การเขียนแบบ เขียนโปรแกรม เพื่อ 
สงเสริมความรูความสามารถพนักงาน  
คุณแอมจึงไดรับโอกาสจากบริษัทฯ ให 
เดินทางไปดูแลการสั่งซื้อ ควบคุมการ 
ออกแบบคร่ืองจักรในตางประเทศหลาย 

แหงในอาเซียน อาทิ ญี่ปุน สิงคโปร 
มาเลเซีย ในตำแหนง Engineering 
Support การออกแบบเครื่องจักรเพื่อ 
ใชในงานผลิตของบริษัทลูกคา

“ตอนนั้นผมทำงาน กับ IBM อยู 
15 ป ยุคนั้นคนยังไมคอยรูจักงานนี้ 
คุยกับใครก็ไมคอยรูเรื่อง เปน 4.0 

ยอนยุค งานของผม เหมือนเปน R&D 
ภายใน ดูแลการออกแบบเครื่องจักร 
เพื่อลดตนทุน Cost saving ใหบริษัท”

ฝันชัดเจน จะได้ภาษา 

ต่างประเทศ ต้องไป 

คนเดียว เชื่อว่า รู้ทุกเรื่อง 

แต่ไม่รู้ภาษาอังกฤษ 

เท่ากับไม่รู้อะไรเลย

ตอมาบริษัทฯ ไดจัดหลักสูตรรวม 
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ ในยุครัฐบาลสนับสนุน 

การพัฒนาศักยภาพของวิศวกรไทย ใน 
ขณะเดียวกัน คุณอาทิตย ถูกชวน ให 
ไปทำงานในบริษัทฯ หน่ึงในซัพพลายเออร 
ของ IBM ในตำแหนง ผูจัดการเครื่อง 
จักร Automation ที่บริษัท ATS 
Automation Asian จำกัด ตำแหนง 
Senior Engineer ประจำอยูที่ประเทศ 

มาเลเซีย และสิงคโปร เพื่อควบคุม 
งานดาน Automation กอนจะสง 
เครื่องจักรกลับมาให IBM การเปลี่ยน 
คร้ังน้ี คุณอาทิตยใหเหตุผลเชนเดียวกับ 
คนทำงานมนุษยเงินเดือนคือ ทำงาน 
ในโรงงานเงินเดือนนอย พอขยับมา 
ทำงานในระดับเอเชีย เงินเดือนเพิ่ม 
ขึ้น 2-3 เทาตัว

“ภาษาไมเปนปญหาสำหรับผม 
เลย ผมเปนคนที่มีความฝนชัดเจนวา 
ตองไดภาษา ถาจะไดภาษาตองไปคน 
เดียว ผมเชื่อวา ถึงจะรูทุกเรื่อง แตถา 

ขณะน้ัน ปราจีนบุรียังไม่มีอะไรเลย YEC มีกัน 2 คน 

คือ ประธาน และเลขา ยังไม่ทันได้พบประธาน 

หอการค้าจังหวัด ก็ได้พบ YEC ก่อน เลยตัดสินใจ 

สมัครเป็นสมาชิกก่อน เพราะมีสายสัมพันธ์ท่ีดีกับ 

หอการค้าไทย ประกอบกับทางปราจีนฯ เน้นการ 

ส่งออก ด้านการตลาด ผมเลยได้รับเลือกให้เป็น 

รองประธาน YEC ไปร่วมอบรมหลักสูตร SEED 

จนได้รับเลือกให้เป็นประธาน YEC ปราจีนบุรี

ประธาน YEC ปราจีนบุรี วิสัยทัศน์ไกลแห่งยุค Thailand 4.0 

อาทิตย์ เคนโสม
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ไมรูภาษาตางชาติก็ถือวา ไมรูเรื่อง ถา 
ผมไมไดภาษาอังกฤษ ผมก็อานคูมือ 
ผลิตหุนยนตไมได ผมใชเวลาเรียนรู 
ภาษาอยู 2 ป ดวยวิธีไมอายที่จะพูด 
ใชเบี้ยเลี้ยงทำงานตางประเทศ ซื้อ 
ประสบการณ สรางเพื่อน และการ 
เรียนรู ทุกวันคือการเรียนรู คนในสาย 
นี้มีความรูอะไรก็ไมคอยบอกกัน บาง 
ครั้งแค password 4 ตัวก็สามารถ 
เปลี่ยนแปลงทุกอยางได ดังนั้นการ 
เปนเพื่อนจะทำใหทุกอยางเปลี่ยนไป 
ผมชัดเจน ผมจะตองเปน Somebody 
ที่ไทย ผมจะเปน Area Base ในไทย 
ถาเพื่อนตางชาติจะมาทำธุรกิจในไทย 
ผมจะเปน Supporter ให สวนที่เหลือ 
คือ ความไวใจ”

 
บรรลุเป้าหมาย กับ BAFE 

Systems Engineering 

จุดเริ่มต้นธุรกิจ กับเพื่อน 

ต่างชาติชาวมาเลเซีย 

หลังจากคุณอาทิตย ทำงานอยูที่ 
ATS ได 2 ปกวา ทำใหบริษัทฯ ขาย 
ดีมาก แตกำไรยังนอย ตอมาจึงยายไป 
ทำงานบริษัทรถยนต ในมาเลเซียเปน 
ผูจัดการโครงการ ดูแลงานออกแบบ 
และผลิต จนไดเลื่อนขั้นขึ้นเปน รองผู 
จัดการทั่วไป แตชีวิตพลิกผันเพราะ 
คุณแมยายเปนมะเร็ง จึงลาออกมาชวย 
ภรรยาดูแล และเปนที่มาในการเปด 

บริษัทของตนเองในไทย รวมทุนกับ 
เพื่อนชาวมาเลเซีย ชื่อ บริษัท BAFE 
Systems Engineering จำกัด ให 
บริการดานการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง 
บริการหลังการขาย เปน Partner ของ 
ผูผลิตหุนยนต ที่ตองการขายใหลูกคา 
ที่ตองการใชงานหุนยนตในการทำงาน 
โดยบริษัทฯ จะทำหนาที่เปนคนกลาง 
ที่ใหบริการเปน System indicator

เข้าสู่วงการหอการค้า 

จากการทำงานเป็น

จิตอาสาให้มูลนิธิ

เนื่องจากคุณอาทิตย ไดมีโอกาส 
ทำงานรวมกับเลขาทานอิสระ วองกุศลกิจ 
ประธานหอการคาไทย จากการเขา 
รวมเปนกรรมการจิตอาสาทำงาน 1 
ตำบล 1 สัมมาชีพ ใหกับมูลนิธิสัมมาชีพ 
โดยนำความรูประสบการณดานเทค- 
โนโลยี เช่ือมโยงและเติมชองวาง ระหวาง 
ชุมชน กับ ธุรกิจขนาดใหญ อาท ิบริษัท 
มิตรผล จำกัด และ บริษัท ไทยเบฟ 
เวอเรจ จำกัด เปนโมเดลที่ทำรวมกับ 
หอการคาไทย กอนจะ Transform 
เปน โมเดลประชารัฐ ดวยความมุงมั่น 
ตั้งใจก็ทำใหโครงการนี ้ประสบความ 
สำเร็จไดรับรางวัล ตำบลสัมมาชีพ 
ตัวอยาง หลังทำงานรวมกับหอการคา 
ไทยเปนเวลา 2 ปจึงไดรับการแนะนำ 
ใหมาอยู หอการคาจังหวัดปราจีนบุรี 

ที่ตั้งของออฟฟศ
“ขณะนั้น ปราจีนบุรียังไมมีอะไร 

เลย YEC มีกัน 2 คน คือ ประธาน 
และเลขา ยังไมทันไดพบประธานหอ 
การคาจังหวัด ก็ไดพบ YEC กอน เลย 
ตัดสินใจสมัครเปนสมาชิกกอน เพราะ 
มีสายสัมพันธที ่ด ีก ับหอการคาไทย 
ประกอบกับทางปราจีนฯ เนนการสง 
ออก ดานการตลาด ผมเลยไดรับเลือก 
ใหเปนรองประธาน YEC ไปรวมอบรม 
หลักสูตร SEED จนไดรับเลือกใหเปน 
ประธาน YEC ปราจีนบุรี” 

กับบทบาท ประธาน YEC 

ปราจีนบุรี ยุค 4.0 

กอนคุณอาทิตย ไดรับการเลือก 
ใหเปนประธาน YEC ปราจีนบุรี ได 
พบวา ในฐานขอมูลมีจำนวนสมาชิก 
30 คน แต Active เพียง 2-3 คน หลัง 
กลับจากการอบรม SEED พอดีชวง 
วาระเลือกตั้งประธาน YEC คนใหม 
จึงไดรับการเทคะแนนให หลังจากรับ 
ตำแหนงคุณอาทิตยได ต ั ้งกฎกติกา 
ใหม โดยนำพื้นฐานมาจากขอมูล YEC 
จังหวัดตางๆ รวมกับระเบียบของหอ 
การคาไทย และใหทั้งประธาน และ 
สมาชิก กรรมการทุกคนหมดวาระ 
พรอมกัน และใหสมัครกลับเขามาใหม 
พรอมเงื ่อนไขการจายคาสมัครคนละ 
5,000 บาท ถาไมพรอมจาย ก็ถือวา 
ขาดความรวมมือ และขาดคุณสมบัติ 
ดวยวิธีนี้ ทำให YEC ปราจีนบุรี ได 
สมาชิกใหมที่ 80% มีความพรอมทำ 
งาน จากกรรมการแตละคน จะตอง 
ทำหนาที่หาสมาชิกอยางนอยคนละ 3 
คน ทำใหมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 21 คน 
ภายใน 1 เดือน ภายใตเง่ือนไขท่ีวา ตอง 
มีใจ มีเงิน และมีเวลา ทำงานจิตอาสา

“เราไดจัดทีม Leader 6 คน ใน 
ตำแหนงรองประธาน ทุกคนที่เขามา 
ทำงานตองมีหนาที่ มี Function ตอง 
จายเงินคาสมัครคนละ 5,000 บาท 
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หลังจากนั้นทุกคนจะไดเขาประชุมจน
เขาใจลักษณะงาน แลวจึงเลือกทำงาน 
ในฝายที่ตนถนัด และคิดวา สนุกกับ 
การทำงาน เพราะเราจะไมบังคับใคร 
ซึ่งเราแบงงานออกเปน 7 ฝาย”

เปิดตัว YEC ปราจีนบุรี 
ยุคประธานอาทิตย์ กับ 
งานแรก YEC East งาน 
ประชุม YEC ภาคตะวันออก

คุณอาทิตย เลาตอวา เขาไดขึ้น 
เปนประธานไมนานก็ไดรับมอบหมาย 
ใหทำงาน YEC ตะวันออก งานประจำป 
ของ YEC ภาคตะวันออก ที่เวลาโหวต 
จังหวัดปราจีนบุรี ถูกมองวาเปนจังหวัด 
เล็ก ความพรอมนอย จึงไดรับการ 
โหวตแพจังหวัดใหญตลอดมา ครั้งนี้ 
อีกเชนกัน คุณอาทิตยจึงตัดสินใจพูด 
กลางที่ประชุมวา “จริงๆ แลวจังหวัด 
เล็กก็สามารถเพิ ่มความแข็งแกรงให 
จังหวัดใหญได ถาตองการใหทั้งภูมิภาค 
เขมแข็ง จังหวัดใหญก็ตองชวยสราง 
ความเขมแข็งใหกับจังหวัดเล็ก จึงจะ 
เรียกไดเต็มปากวา เปน YEC ตะวันออก” 
เปนการกลาวที่เปลี่ยนแปลงความคิด 
ของที่ประชุมใหหันมาโหวตใหจังหวัด 
ปราจีนบุรีอยางสมบูรณแบบจริงๆ ยัง 
ไมพอ คุณอาทิตยยังมีขอแมวา ถาจะ 
ใหงานประสบความสำเร็จ เพราะความ 
สำเร็จของปราจีนบุรี คือ ความสำเร็จ 
ของภาคตะวันออก ดังนั้นการจัดงาน 
ควรมีเจาภาพรวม ดวย Logic ที่วา 
“จัดงานเดียว เทากับประสบความ 
สำเร็จรวมกัน 5 จังหวัด”

“และงานนี ้ประสบความสำเร็จ 
เปนไปตามคาด ผูใหญในปราจีนบุรี 
เองก็ไมคาดคิดวาจะมีงานใหญเกิด 
ขึ้นในจังหวัด และงานก็มีความสนุก 
อบอุน ภายใตแนวคิด สนุก ครอบครัว 
ธุรกิจ มิตรภาพ ตองไปดวยกัน และ 
ผมถือวา งานน้ีเปนงานละลายพฤติกรรม 
เราถือวา งานนี้เราเหลือใจเต็มๆ เพราะ 

ทุกคนไดทำงานรวมกัน ไดเห็นจุดแข็ง 
จุดออน แตละคน ที่สำคัญทำใหเกิด 
ความรูสึกรักจังหวัด อยากใหเกิดงาน 
บบนี้อีกที่ปราจีนบุรี”

งานต่อไปที่ต้องจับตา อย่า 
กระพริบ Factory Tour

เนื่องจากจังหวัดปราจีนบุรี เปน 
ที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม ไฮเทคทัน 
สมัย ขนาดใหญถึง 5 แหง และเปน 

ท่ีต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัท 
ช้ันนำ อาทิ Double A, IBM, Toshiba 
และอื่นๆ อีกมากมาย จึงมีความคิดที ่
จะจัดงาน Factory Tour เปนการจับ 
กลุมธุรกิจที่ตองการเดินทางมาดูงาน 
โรงงาน ที่มีความเปน 4.0 อยางแทจริง 
วามีการบริหารจัดการอยางไร ถือเปน 
การ Open House จ.ปราจีนบุรี แบง 
เปน 2 แพคเกจ เปน ทริป 1 วัน และ 
2 วัน งานนี้ไมตองการคนเยอะ แต 
ตองการคุณภาพ และปริมาณท่ีเหมาะสม 
กับสถานที ่และการตอนรับของโรงงาน 
แตละแหง ที่จะเปนการเปดใหนักธุรกิจ 
เขาชมเปนครั้งแรก

วิสัยทัศน์ ประธาน YEC 
ปราจีนบุรี ยุค 4.0 “YEC 
ต้องสร้าง Long term 
Partnership”

คุณอาทิตย เคนโสม ประธาน 
YEC ปราจีนบุรี ไดกลาวทิ้งทาย ถึง 
วิสัยทัศนของ YEC วา YEC คือ เครือ 
ขายแหงอนาคต ซึ่งจะเปนนักธุรกิจที่ 
แข็งแกรงในอนาคต เราเปนคนรุนใหม 
และเปนที ่พึ ่งทุกๆเรื ่องใหกับผู ใหญ 

เพื่อนๆ และคนอื่นๆ ในจังหวัด และ 
เพื่อนๆสังคมในกลุม YEC คือ สังคม 
แหงการให และการชวยเหลือกัน 

YEC ตองเปนเครือขาย Long 
Term Partnership เราเปนคน Gen 
เดียวกัน อายุไมหางกัน ตองชวยกัน 
คิด ที่สำคัญเราไมไดคบกันแควันนี ้ แต 
เพื่อทำธุรกิจรวมกันในอนาคต เพื่อ 
ความสำเร็จรวมกันในอนาคต

ขอปรบมือรัวรัว ใหกับความคิด 
ล้ำล้ำ และวิสัยทัศนที่กวางไกล ของ 
ทานประธานคนรุนใหม ยุคนวัตกรรม 
นำไทย 4.0 อยางแทจริงคะ

YEC คือ เครือข่ายแห่งอนาคต ซ่ึงจะเป็นนักธุรกิจ 
ท่ีแข็งแกร่งในอนาคต เราเป็นคนรุ่นใหม่และเป็น 
ท่ีพ่ึงทุกๆเร่ืองให้กับผู้ใหญ่ เพ่ือนๆ และคนอ่ืนๆ 
ในจังหวัด และเพ่ือนๆสังคมในกลุ่ม YEC คือ สังคม 
แห่งการให้ และการช่วยเหลือกัน 
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