






ขอตอนรับเขาสูปจอ ฉบับมกราคมนี้ เรามีเรื่องติดตามมากมายตั้งแตเศรษฐกิจปจอ 10 ธุรกิจดาวเดน เกาะ 
เทรนดเศรษฐกิจปจอ และอัพเดตขอมูลทางเศรษฐกิจในตางประเทศ พรอมกับกลยุทธธุรกิจ ไมวาจะเปนเรื่อง 
นวัตกรรม ธุรกิจครอบครัว และการประกอบการ  และกรณีศึกษาอีกมากมาย  ฉบับนี้ขอนำเรื่อง ธุรกิจดาวเดน 
และธุรกิจดาวรวง ป 2561 มาเปนรายงานพิเศษ พรอมกับบทสัมภาษณพิเศษ “คุณกลินท สารสิน” ประธาน 
กรรมการหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย ที่จะมาเปดวิสัยทัศนการนำขุนพลเศรษฐกิจ สูการ 
สรางเศรษฐกิจไทย 4.0 

 และฉบับนี้พบกับการวิเคราะหแนวโนมเศรษฐกิจป 61 กับ “ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย” อาจารยนัก 
พยากรณเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และตอดวยเรื่อง “นโยบายพลังงานทดแทนอาเซียน : กรณี 
ศึกษาพลังงานแสงอาทิตย” โดย สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (ITD) และ เรื่อง “อะไรควร 
จะเปนเปาหมายที่แทจริงในการพัฒนา EEC?” โดยสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) และตอดวย 
บทความจาก ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ไดรวมนำเสนอเรื่อง “จุดประกายความคิด... 
พิชิตใจผูบริโภคกลุม Gen M” 

นอกจากนี้ ฉบับนี้ Strategy Section เรายังนำกลยุทธการทำธุรกิจและกรณีศึกษามานำเสนออีกเชนเคย 
เริ่มดวย บทความจาก “ดร. ศักดิพล เจือศรีกุล” ผูอำนวยการศูนยการสรางผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวย 
นวัตกรรม (IDE Center) กับเรื่อง “IDE ภาค Mindsets” และ ตอดวยศาสตรธุรกิจครอบครัวโดย “ผศ. 
ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล” เรื่อง “ธุรกิจครอบครัว ตอน แรงจูงใจ” และคอลัมน INSPIRE กับนักธุรกิจสาว ผูทำ 
ตลาดเครื่องสำอาง มิสทิน ในเมียนมาร คุณกัญญาณกร เสารัมณี และ YEC Update กับ คุณนนทพัทธ 
สิทธิเดชไพบูลย ประธาน YEC สุราษฏรธานี

ฉบับมกราคมนี้ เริ่มตนปนี้ เราไดเตรียมเนื้อหาหลากหลายมาอัพเดตเรื่องเศรษฐกิจและธุรกิจ พรอมกับ 
ความรูดานกลยุทธ และผลงานวิจัย จากทีมคณาจารยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย พรอมไปกับกรณีศึกษาการทำ 
ธุรกิจหลายรูปแบบที่มารวมแชรแนวคิดการทำธุรกิจ ซึ่งเราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการตอยอด 
ทางความคิดใหกับผูอานทุกทานคะ และขอใหปนี้เปนปแหงความสำเร็จและความสุขแกทุกทานคะ สวัสดีปใหมคะ 
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ตั้งแตตนป 2560 จนถึงปจจุบัน พบวาเศรษฐกิจไทย
ในไตรมาสที่ 1-3 ของป 60 ขยายตัว 3.3%, 3.7% และ 4.3%
ตามลำดับ หรือขยายตัวเฉลี่ย 3.8% ในชวง 9 เดือนแรกของป 

เรียกไดวา “หักปากกาเซียนทุกราย” เพราะในชวงตนป 
ไมมีใครคาดคิดมากอนวาเศรษฐกิจจะขยายตัวไดเกิน 3.5%  

“ถูกปฏิเสธ” หรือ “ลมเหลว” 
ตางเปนเครื่องพิสูจนถึงความเชื่อและ
ความตั้งใจ กับสิ่งที่ผูประกอบการ

กำลังสรางขึ้นมา ซึ่งตางเปนสถานการณ
ที่จะตองผานหรืออาจจะเรียกไดวาเปน 

“หนทาง (Way)” ที่จะนำไปสู
ความสำเร็จ  

คาดวาภายในป 2568 จำนวนผูบริโภคกลุม Gen M โลก 
จะมีสัดสวนสูงถึง 3 ใน 4 ของจำนวนประชากรวัยแรงงาน
ของโลก ขณะเดียวกันยังมีการประเมินวายอดการใชจาย
ของผูบริโภคกลุมนี้จะสูงถึงปละ 6 แสนลานดอลลารสหรัฐ 

และคาดวาจะพุงแตะระดับ 
1.4 ลานลานดอลลารสหรัฐ 

ในป 2563

                       บทเรียนในอดีตจึงชี้วา
            การดึงดูดการลงทุนจากตางชาติ 
            โดยไมไดสรางความสามารถทาง
       เทคโนโลยีของตัวเอง และไมยกระดับ
    ทักษะของแรงงานไทย จะไมเพียงพอที่จะ
           ทำใหไทยกลายเปนประเทศรายไดสูง 
        อันที่จริง ประสบการณของประเทศตางๆ 
   ในโลกก็ชี้วา ไมมีประเทศใดที่สามารถหลุดพันจาก   
          กับดักประเทศรายไดปานกลางลำพังดวยการ     
                           ลงทุนจากตางชาติไดเลย
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“มายเซ็ต (Mindsets) “มายเซ็ต (Mindsets) 
ตอน ปฐมบท”” ตอน ปฐมบท”” 

การพัฒนาพันธกิจครอบครัวถูกสรางขึ้น
รวมกันโดยสมาชิกทุกคนในครอบครัว

ไมใชเพียงเพื่อสรางความชัดเจนในเรื่องของ
เปาหมาย จุดหมายและปทัสถานทางสังคม

ของธุรกิจเทานั้น แตยังสามารถจูงใจพนักงาน
ที่เปนสมาชิกในครอบครัวในเรื่องผล

การปฏิบัติงานของพวกเขาดวย
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ความรวมมือกับภาครัฐรวมขับเคลื่อน 
นโยบายตางๆ อีกท้ังยังเปนกำลังสำคัญ 
ในการระดมความคิดนำเสนอขอคิด 
เห็น และเปนกลไกที ่ชวยขับเคลื ่อน 
เศรษฐกิจไทยสู  4.0 ทั้งนี ้เพื ่อใหเรา 
มองภาพรวมกัน และเดินหนาไปดวย 
กัน อีกดานหนึ ่งของความรวมมือนี ้ 
สมาชิกของหอการคาไทยสามารถนำ 
ขอมูลนวัตกรรมและมาตรฐานจาก 
หนวยงานภายนอกที่ทางหอการคาได 
ประสานความรวมมือดวย ไปตอยอด 
พัฒนาธุรกิจได” 

“ส วนของการยกระด ับความ 
สามารถของผูประกอบการสู 4.0 ทั้ง 
ภาคการคาและบริการนั้น เราไดดำเนิน 
การรวมกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ที่จะสรางแนวคิดทางนวัตกรรมและ 
พรอมกับการใหการเรียนรู ใหมแกผู  
ประกอบการ ถึงการสรางคุณคาใหม 
ผานนวัตกรรมและเทคโนโลยี สูชอง 
ทางการคา และเราตองไมลืมวา การ 
เติบโตแบบยั่งยืนนี้ เราจำตองนอมนำ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาสูองคกร 
เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันดวย”

แสวงหาคุณค่าภายใน 
สู่การพัฒนา 

“การแสวงหาคุณคานั้น มาจาก 
ขอมูล แนวคิด ไอเดีย ใหมๆ จากคน 
ในพ้ืนท่ี  เห็นไดวา ประเทศไทยเรามีทุน 
ทางวัฒนธรรมที่ล้ำคา เรามีอัตลักษณ 
ทองถิ่น เรามีภูมิปญญา และคนของเรา 

หอการค้าไทย
ยุค Thailand 4.0  

ดวยสภาพแวดลอมทางธุรกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนไป สูยุค 4.0 เราจำตอง 
เรงปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
ดังนั้นยุค 4.0 นี้ คือโอกาสของเราและ 
หอการคาไทยที่จะชวยกันนำนวัตกรรม 
และความคิดสรางสรรคมาปรับเปลี่ยน 
โครงสรางทางเศรษฐกิจไปสู “Value-
Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ 
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

“ผมมองวาเครือขายหอการคาไทย 
สภาหอการคาแหงประเทศไทย สมาคม 
การคา และ หอการคาตางประเทศ 
เปนแหลงขอมูลและเครือขายที่สำคัญ 
เราเปนเครือขายและยินดีประสาน 

ผสานความต่าง ผนึกกำลังขุนพล
สร้างเศรษฐกิจไทย 4.0

กลินท์ สารสิน 
ประธานกรรมการหอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
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ที่มีความเปนไทย มีไมตรีจิตที่ดีตอกัน 
ส่ิงน้ีสามารถมาตอยอดพัฒนาสูเศรษฐกิจ 
สรางสรรค (Creative Economy) และ 
นำไปสูการพัฒนาธุรกิจบริการท่ีมีมูลคา 
สูง หรือการมุงสู Service 4.0 และจาก 
ความคิดท่ีพัฒนาจากคนในพ้ืนท่ี ผูประ- 
กอบการและภาคสวนอ่ืนๆ ตองรวมกัน 
แสวงหาโอกาสและแนวทางในการ 
ขยายสูภูมิภาคและโลกดวยเทคโนโลยี… 
ทำอยางไรเราจะนำวัฒนธรรม เราสงออก 
ไปทั่วโลกได ในปนี้หอการคาไทยเรา 
ไดชูเรื่อง “ไทยเท” เขามาเปนแนวคิด 
ที่ขับเคลื่อนพวกเราสู Thailand 4.0” 

หอการค้าไทย 

ชูแนวคิด “ไทยเท่” 

ไทยเท คืออะไร… และเราจะเท 
ไดอยางไร… 

คุณกลินท ไดเลาวา “ไทยเท คือ 
ความภูมิใจและกลาที่จะนำวัฒนธรรม 
ทองถิ่นของไทยที่ดีงาม มาผนวกกับ 
นวัตกรรมและความคิดสร างสรรค 
สรางเปนสินคาและบริการที่แตกตาง 

มูลคาเพิ่ม หากแตวาเราคิดไทยเทนี้ 
เราตองรวมกันแสวงหาและถอดรหัส 
อัตลักษณไทยออกมา สูสินคาและ 
บริการ และตองรวมกันขับเคลื่อนทุก 

ภาคสวน และไทยเทน้ีไมไดจำกัดอยูแค 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว แตสามารถ 
เปนทุกๆดาน ไมวาจะเปน เกษตร 
การคา การบริการ เทไดหมด เรามอง 
วาการขับเคลื ่อนธุรกิจใหเติบโตได 
อยางยั่งยืนนั้น ตองมีการสรางมูลคา 

มีมูลคาเพิ ่มใหกับเศรษฐกิจในพื ้นที ่ 
แตละจังหวัด ผมยกตัวอยาง ที่ประเทศ 
ญี่ปุน มีแนวคิดสรางเศรษฐกิจจาก 
วัฒนธรรมที่เรียกวา Cool Japan 

Strategy ที่เกาหลีมีแนวคิดที่เรียกวา 
The Korean Wave แนวคิดของทั้ง 
ญ่ีปุนและเกาหลีน้ีไดบรรจุในยุทธศาสตร 
ชาติ”  

“ดังนั้นการสรางไทยเท การนำ 
วัฒนธรรมไทยที่มีคาของเราไปสราง 

“ไทยเท่ คือ ความภูมิใจและกล้าที่จะนำวัฒนธรรม 

ท้องถิ่นของไทยที่ดีงาม มาผนวกกับนวัตกรรม 

และความคิดสร้างสรรค์ สร้างเป็นสินค้าและบริการ 

ที่แตกต่าง มีมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจในพื้นที่ 

แต่ละจังหวัด ผมยกตัวอย่าง ที่ประเทศญี่ปุ่น มี 

แนวคิดสร้างเศรษฐกิจจากวัฒนธรรมที่เรียกว่า 

Cool Japan Strategy ที่เกาหลีมีแนวคิดที่ 

เรียกว่า The Korean Wave แนวคิดของท้ังญ่ีปุ่น 

และเกาหลีนี้ได้บรรจุในยุทธศาสตร์ชาติ”  
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เพิ ่มทางเศรษฐกิจและคุณคาในทาง 
สังคมโดยเชื ่อมโยงตลอดทั ้งหวงโซ 
คุณคา (Value Chain)” 

“แนวคิดไทยเทและการเชื่อมโยง 
หวงโซคุณคา ไปพรอมๆ กับการขับ 
เคลื่อนรวมกันทุกภาคสวนนี้ คือ การ 

ขับเคลื่อน Trade & Service 4.0” 

โครงการหอการค้าฯ 
นอกเหนือจากแนวคิด และการ 

ประสานความรวมมือกับภาคสวนอื่นๆ 
สูการทำจริงจังแลว หอการคาไทยเรา 
มีโครงการที่แตละหอการคาฯ ชวยกัน 
ขับเคลื่อน ไดแก

1 หอการคา ดูแลอยางนอย 1 
ทองเที่ยวชุมชน 

1 หอการคา ดูแลอยางนอย 1 
สหกรณการเกษตร

1 บริษัท ดูแลอยางนอย 1 
วิสาหกิจชุมชน

1 ไร ไดเงิน 1 แสน
การลงถึงชุมชนทองถิ่น เพื่อกระ- 

จายความเจริญทางเศรษฐกิจรวมกัน 
อยางทั่วถึง หอการคาไทย เราเชื่อวา 
การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั ่งยืน 
ยอมมาจากรากฐานที่แข็งแรง ดังนั้น 

เราจะไมทิ้งใครไวขางหลัง และจะ 
เติบโตไปดวยกัน 

หอการค้าไทย
กับการบริหารสไตล์.. 
“กลินท์ สารสิน”

โปรเจคมากมายขนาดนี ้ มีวิธีการ 
บริหารอยางไร… “สไตลของผม… ผม 
เนนใหทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
วางแผนงาน และสื่อสาร มีการมอบ 
หมายงานชัดเจน วิเคราะหขอมูลเพื่อ 
ประกอบในการตัดสินใจ และการ 

สื่อสารตองทั่วถึงดวย วางลำดับความ 
สำคัญของงาน เรื่องการบริหารเวลา 
เปนเรื่องสำคัญและการทำงานเราตอง 
หัดฟงคนใหมากขึ้น และสิ่งสำคัญใน 
การตัดสินใจและการทำงานเราตอง 
ยึดหลักรูผิดชอบชั่วดี และการทำงาน 
ในแตละวันของผมถือเปนการให โดย 
ไมคาดหวังอะไรกลับคืนมา... สไตลผม 
สรุปเปน 4 คำ วา “Talk, Listen, 
Empower, Respect” 

ข้อคิด
ถึงชาวหอการค้าฯ 

ฝากขอคิด ถึงภาคเอกชน ประธาน 
หอการคาจังหวัดตางๆ กรรมการหอ 
การคาฯ นอง YEC และผูประกอบการ… 
“ในยุคนี้ การทำธุรกิจ ทำงาน เรา 

ตองมองถึงลูกคากอน ตองเขาใจลูกคา 
กอน หรือที่เรียกวา Demand-Driven 
และตองเขาใจถึงบริบทของการเปลี่ยน 
แปลง และสุดทายตองลงมือทำและ 
ต้ังใจจริง และสำหรับผูบริหารในองคกร 
หอการคาไทย ทั้งประธานหอการคาฯ 
กรรมการ หรือนองๆ YEC นักธุรกิจ 
รุนใหม ผมขอฝากวา ขอใหคำนึงถึง 
ประโยชนสวนรวมเปนหลัก และสาน 
ตอนโยบาย ประสานความรวมมือ และ 
การลงมือทำ ไปดวยกันครับ”

แนวคิดไทยเท่และการเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่า 
ไปพร้อมๆ กับการขับเคลื่อนร่วมกันทุกภาคส่วนนี้ 
คือ การขับเคลื่อน Trade & Service 4.0” 
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กรอบการพิจารณาธุรกิจเด่น

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑการพิจารณา ระดับคะแนน
ดานยอดขาย
ดานตนทุน
สวนตางของยอดขายตอตนทุน (กำไรสุทธิ)
ผลกระทบจากปจจัยเสี่ยงและภาวะการแขงขัน
ความตองการ/ความสอดคลองกับกระแสนิยม
รวม

20
20
20
20
20
100

10 อันดับ
ธุรกิจเด่น
2561

CEBF Business Research : CEBF BR
การวิจัยทางธุรกิจ โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ Cr

ea
te

d 
by

 F
re

ep
ik

พิจารณาจากข้อมูลทุติยภูมิ

ขอมูลดานการนำเขาและสงออก

ขอมูลสินเชื่อของธนาคารพาณิชย

ขอมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอัตราการใชกำลังการผลิต

ขอมูลดัชนีราคาผูบริโภค และดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภค

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม และดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ

ผลการสำรวจผูประกอบการรายสาขา

ผลการสำรวจสถานภาพธุรกิจไทย

ผลการสำรวจปจจัยเสี่ยงทางดานเศรษฐกิจ

อื่นๆ

ตารางปจจัยการผลิต I-O Table

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย และประเทศคูคาที่สำคัญ

ดัชนีตลาดหลักทรัพย

ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสำรวจของหอการค้าโพลล์ (Chamber Business Poll)

ข้อมูล
ทุติยภูมิ

ข้อมูล
ปฐมภูมิ
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สภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2560 ประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2561

ปจจัยสนับสนุน ปจจัยที่บั่นทอน
 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในป 61 มีทิศทางขยายตัวสูงขึ้นเกินกวา 4% 
 สงผลใหประชาชนมีโอกาสที่มีรายไดสูงขึ้น 
 การลงทุนภาครัฐยังคงขยายตัวตอเนื่อง
 การทองเที่ยวยังคงขยายตัวตอเนื่อง
 การสงขยายตัวตอเนื่องตามการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคา
 กำลังซื้อของประชาชนฐานรากที่เพิ่มขึ้นตามมาตรการสวัสดิการแหงรัฐและ
 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
 การเลือกตั้งในประเทศทุกระดับ
 แนวนโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเชน 
 การพัฒนาอินเตอรเน็ตตำบล เปนตน
 แนวโนมระดับราคาสินคาเกษตรมีมีแนวโนมปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

 นโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ สรางความไมแนนอนใหกับเศรษฐกิจโลก
 สถานการณความขัดแยงและการกอการรายระหวางประเทศ
 ปญหาหนี้สินครัวเรือนและหนี้เสียของ SMEs ทำใหการสถาบันการเงิน
 มีความเขมงวดในการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มขึ้น
 มาตรการจัดระเบียบแรงงานตางดาว
 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 
 การเบิกจายงบประมาณที่ลาชา จาก พรบ.จัดซื้อจัดจางใหม
 ขอตกลงการเปดเสรีการคาอาเซียน-จีน ทำใหสินคาจีนกวา 703 รายการ
 มีการลดภาษีลงอยางมาก

 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจขยายตัวรอยละ 4.2
 อัตราการขยายตัวในภาคการเกษตรขยายตัวรอยละ 4.4
 อัตราการขยายตัวสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 3.7
 อัตราการขยายตัวสาขาการทองเที่ยวขยายตัวรอยละ 11.0
 การสงออกขยายตัวรอยละ 4.3
 อัตราเงินเฟอทั่วไปอยูที่รอยละ 1.6
 อัตราการวางงานอยูที่รอยละ 0.9

 การสงออกขยายตัว 7.5%
 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว  3.2% 
 การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว  1.8% 
 การบริโภคภายในประเทศขยายตัว  2.2% 
 อัตราเงินเฟอขยายตัว 0.6%
 ภาคเกษตรกรรมขยายตัว 3.6%
 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 2.0%

10 อันดับธุรกิจดาวรุ่ง ปี 2561
10 อันดับธุรกิจดาวร่วง ปี 2561

ปัจจัยสนับสนุนและบ่ันทอนการดำเนินธุรกิจในปี 2561

1.

2.
3.
4.
5.

6.

ธุรกิจการใหบริการดานเทคโนโลยีการสื่อสาร 
และอุปกรณ (ผูใหบริการโครงขาย)
ธุรกิจบริการทางการแพทยและความงาม
ธุรกิจ e-commerce
ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว
ธุรกิจดานปโตรเคมีและพลาสติก
ธุรกิจขนสงและโลจิสติกส
ธุรกิจ Modern Trade
ธุรกิจบริการทางดานการเงิน(เคานเตอรเซอรวิส, 
ออนไลนแบงคกิ้ง, Fintech, ธนาคาร และ
สถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร)
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

94.5

93.6
92.1
91.6
91.1
91.1
90.4
90.4

90.4

ลำดับ ธุรกิจ ระดับคะแนน
7.
8.

9.

10.

ธุรกิจรานขายยาและเวชภัณฑทางการแพทย
ธุรกิจดานการศึกษา
ธุรกิจเกี่ยวกับทางดานการทองเที่ยว
ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย และบานเชา หรือหองเชา
ธุรกิจดานความเชื่อ เชน โหราศาสตร 
เครื่องรางของขลัง
ธุรกิจวัสดุดานกอสรางและรับเหมา
ธุรกิจรานเสริมสวย/ตัดผมแนวแฟชั่น

89.4
87.7
87.7
85.4
85.4
85.4

83.8
83.8

ลำดับ ธุรกิจ ระดับคะแนน

GDP

3.9%

สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ
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ธุรกิจเด่นอันดับ 1 ธุรกิจการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และอุปกรณ์ 
(การให้บริการ Internet และเครือข่าย)

ปจจัยสนับสนุน

ยอด
ขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความ

เสี่ยง/คูแขง
ความ

ตองการ
19.4 18.4 18.8 94.518.3 19.6

ปจจัยเสี่ยง
1. นโยบายสงเสริมโครงสรางพื้นฐานดาน
อินเตอร ในระดับ ตำบล ชุมชน เปนตน
2. สังคมมีการเปลี่ยนแปลงเปนสังคมเมือง
มากขึ้น สงผลใหไลฟสไตลการใชชีวิตใน
ปจจุบันที่มีการนำเทคโนโลยีมาชวยอำนวย
ความสะดวกในการใชชีวิตประจำวันมากขึ้น
3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานระบบ
โทรคมนาคมของไทยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐในการสงเสริม
ใหมีการนำเทคโนโลยีเขามาใชมีมากขึ้น
5. การพัฒนาอุปกรณการสื่อสารหรือเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่เกี่ยวของมีมากขึ้น 
6. ราคาอุปกรณสื่อสารตางๆ มีระดับราคาต่ำลง 
และมีฟงกชั่นการทำงานที่หลากหลาย

ธุรกิจการใหบริการดาน
เทคโนโลยีการสื่อสารและ
อุปกรณ

1. การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีที่รวดเร็ว 
2. ธุรกิจมีการแขงขันสูง
ในเรื่องของระดับราคา
และคุณภาพ 
3. คูแขงขันมีจำนวนมาก 
ในการจำหนายผลิตภัณฑ
ทางเทคโนโลยี 

ธุรกิจเด่นอันดับ 2 
ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม

ปจจัยสนับสนุน

ยอด
ขาย ตนทุน กำไร การรับความ

เสี่ยง/คูแขง
ความ

ตองการ
19.1 18.1 18.9 93.618.1 19.4

ปจจัยเสี่ยง
1. กระแสการใหความสำคัญกับการรักษา
สุขภาพและการดูแลความงามยังมีอยาง
ตอเนื่อง
2. การบริการทางการแพทยและความงาม
ของประเทศไทยมีคุณภาพดีและราคา
ไมแพงในสายตาของชาวไทยและชาว
ตางประเทศ
3. ประเทศเพื่อนบานใหความเชื่อมั่นกับ
ประเทศไทยในเรื่องการดูแลรักษา และ
ความงาม โดยเฉพาะกลุม CLMV
4. พฤติกรรมในการดูแลเรื่องผิวพรรณ
ที่มีมากขึ้น
5. เทคโนโลยีทางการแพทยและนวัตกรรม
ที่ทันสมัย
6. จำนวนผูสูงอายุของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
7. กระแสของโรคภัยไขเจ็บที่มาตาม
ฤดูกาล หรือเชื้อโรคเกิดใหม ทำใหเกิด
ความตื่นตัวในการปองกันมากขึ้นดวย

ธุรกิจบริการทางการ
แพทยและความงาม

1. การปลอมแปลงเวชภัณฑ 
และการหลอกลวงในการให
บริการจนเปนเหตุใหเกิดความ
ไมนาเชื่อถือ
2. มาตรฐานและความปลอดภัย
ของอุปกรณตางๆ ในการให
บริการ
3. จำนวนผูเชี่ยวชาญและความ
เพียงพอของบุคลากรในการ
รักษา โดยเฉพาะสาขาพยาบาล 
และแพทยเฉพาะทางมีจำนวน
จำกัด
4. การใชผลิตภัณฑที่ไมได
มาตรฐาน หรือไมไดรับอนุญาต 
5. ผลิตภัณฑมีการลอกเลียน
แบบไดงาย 

ธุรกิจเด่นอันดับ 3  
ธุรกิจ e-commerce

ปจจัยสนับสนุน

ยอด
ขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความ

เสี่ยง/คูแขง
ความ

ตองการ
18.6 19.1 18.2 92.117.4 18.8

ปจจัยเสี่ยง
1. มีชองทางการจำหนายจำนวนมาก และ
ตนทุนต่ำ ไมตองมีหนาราน
2. พฤติกรรมของผูบริโภคที่ตองการความ
สะดวก ทำใหนิยมเลือกซื้อสินคาออนไลน
3. การมีนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ และการ
รวมกลุมของผูประกอบการในการสงเสริมการ
ขายมีมากขึ้น
4. การมีแอปพลิเคชั่นในการเลือกซื้อสินคาและ
บริการโดยมีสวนลด เงื่อนไข หรือราคาพิเศษ
ใหกับลูกคาเพิ่มมากขึ้น
5. พฤติกรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปจจุบันที่มีความสะดวกและการเขาถึงงาย และ
ราคาไมแพง
6. การที่มีผูประกอบการในการใหบริการ 
plat form รายใหญเขามาขยายในไทย อาทิ 
อาลีบาบา ลาซาดา เปนตน

ธุรกิจ e-commerce

1. นโยบายเก็บภาษีธุรกิจ
คาขายออนไลน
2. การแขงขันที่รุนแรงขึ้น
ทั้งจากคูแขงเดิมและ
คูแขงรายใหม
3. ความนาเชื่อถือของ
รานคา
4. ปญหาการหลอกขาย
สินคา
5. ขอจำกัดในการเขาถึง
ระบบอินเตอรของ
ผูบริโภคบางสวน 

ธุรกิจเด่นอันดับ 4
ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว

ปจจัยสนับสนุน

ยอด
ขาย ตนทุน กำไร การรับความ

เสี่ยง/คูแขง
ความ

ตองการ
18.4 18.1 17.9 91.618.3 18.9

ปจจัยเสี่ยง
1. พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพผิวพรรณ
ของทุกชวงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมาก 
โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีกำลังซื้อสูงและตองการ
ดูแลตัวเอง
2. ความหลากหลายของผลิตภัณฑที่ตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคในทุกชวงอายุ 
โดยเฉพาะในกลุมผลิตภัณฑลดริ้วรอยหรือ
ชะลอวัย (Anti Aging)
3. โอกาสการขยายตลาดเขาสูกลุมประเทศใน
อาเซียนมีสูง
4. วัตถุดิบของประเทศไทยมีคุณภาพและเปน
ที่ยอมรับ
5. ชองทางการจำหนายที่หลากหลายและ
เขาถึงงาย เชน ระบบออนไลน การโทรศัพท
สั่งซื้อผานรายการทีวี
6. การรีวิวสินคาและบริการของบุคคลที่มี
ชื่อเสียงและลูกคาที่เคยใชสินคา

ธุรกิจเครื่องสำอางและ
ครีมบำรุงผิว

1. ธุรกิจมีการแขงขันสูง
จากแบรนดในประเทศ
และตางประเทศ
2. ผลิตภัณฑที่ไมได
มาตรฐานมีจำนวนมาก 
ซึ่งอาจทำใหสงผลเสียตอ
ความนาเชื่อถือ
3. การปลอมแปลงทั้ง
วัตถุดิบ และยี่หอมี
จำนวนมาก 

รวม

รวม
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ธุรกิจเด่นอันดับ 5 
ธุรกิจด้านปิโตรเคมีและพลาสติก

ปจจัยสนับสนุน

ยอด
ขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความ

เสี่ยง/คูแขง
ความ

ตองการ
18.3 17.9 18.3 91.117.8 18.8

ปจจัยเสี่ยง
1. การขยายตัวของเศรษฐกิจทำใหความ
ตองการสินคาวัตถุดิบอยางปโตรเคมีและ
พลาสติกเพิ่มขึ้น
2. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำใหความตองการ
เพิ่มขึ้น
3. ความตองการผลิตภัณฑจากปโตรเคมีและ
พลาสติกมีมากขึ้น 
4. แนวโนมการขยายตัวของการสงออกทั้งทาง
ดานอิเล็กทรอนิกส ยานยนต 

ธุรกิจดานปโตรเคมีและ
พลาสติก

1. ความผันผวนของ
ระดับราคาน้ำมันดิบใน
ตลาดโลก
2. การฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลก
3. สถานการณอัตรา
แลกเปลี่ยน
4. มาตรการและนโยบาย
ทางดานสิ่งแวดลอม

ธุรกิจเด่นอันดับ 5
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

ปจจัยสนับสนุน

ยอด
ขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความ

เสี่ยง/คูแขง
ความ

ตองการ
18.6 17.9 18.2 91.118.1 18.3

ปจจัยเสี่ยง
1. บริการสงสินคาจากการซื้อผานออนไลน 
หรือการที่ผูคาสงรายใหญมีบริการขนสง
สินคาใหกับลูกคาถึงบาน ทำใหความ
ตองการใชบริการขนสงสินคาเพิ่มสูงขึ้น
2. การเชื่อมโยงเครือขายระหวางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค ทำใหมีการขนสงที่กระจาย
พื้นที่มากขึ้น
3. การพัฒนาเมือง การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และการลงทุนโครงสรางพื้นฐานของ
ภาครัฐในพื้นที่ตางๆ นาจะทำใหความ
ตองการขนสงสินคาเพิ่มขึ้น
4. การสรางสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ
การขนสงสินคา และบริการมีมากขึ้น 
5. การใชเทคโนโลยีในการดำเนินการ
มากขึ้น ทำใหมีความรวดเร็วและปลอดภัย

ธุรกิจขนสงและโลจิสติกส

1. ราคาพลังงานมีแนวโนม
ทิศทางที่ปรับตัวสูงขึ้น
2. มาตรฐานของกฎระเบียบใน
การขนสงสินคาระหวางประเทศ
3. การแขงขันที่รุนแรงขึ้นจาก
การเขามาของบริษัทตางชาติ 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานทางดานคมนาคมของ
ภาครัฐที่ยังไมแลวเสร็จ
5. ความลาชาและการแออัด
บริเวณชายแดน ทำใหมีการ
ขนสงลาชา และมีตนทุนเพิ่ม
สูงขึ้น 

ธุรกิจเด่นอันดับ 6  
ธุรกิจ Modern Trade

ปจจัยสนับสนุน

ยอด
ขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความ

เสี่ยง/คูแขง
ความ

ตองการ
18.8 17.8 17.8 90.417.6 18.4

ปจจัยเสี่ยง
1. พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคที่เนนความสะดวกสบาย 
2. การขยายตัวของรานคาสมัยใหมในชุมชน
มากขึ้น 
3. การเปนสังคมเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะใน
หัวเมืองใหญ
4. ภาวะเศรษฐกิจในป 2560 มีแนวโนมปรับตัว
สูงขึ้น ทำใหระดับรายไดหรือความตองการ
สินคามีจำนวนเพิ่มขึ้น 
5. การจัดโปรโมชั่นของผูใหบริการ Modern 
Trade เชน การใหสวนลดหรือจำหนายสินคา
ราคาพิเศษใหลูกคาที่สั่งซื้อผานระบบออนไลน 
หรือการบริการจัดสงสินคา
6. การรวมกับสถาบันการเงินจัดกิจกรรมการ
ใชจายผานบัตรเครดิตตางๆ 

ธุรกิจ Model Trade

1. การแขงขันการ
ตัดราคาหรือการสงเสริม
การขายของธุรกิจ
2. กฎหมายผังเมือง ใน
การกำหนดพื้นที่
3. การเขามาแขงขันของ
ธุรกิจออนไลน
4. ภัยธรรมชาติที่จะ
สงผลใหรายไดลดลง
5. มาตรการควบคุมการ
ออกบัตรเครดิตใหม

ธุรกิจเด่นอันดับ 6 ธุรกิจบริการทางด้าน
การเงิน (เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ออนไลน์แบงค์กิ้ง, 
Fintech, ธนาคาร และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร)

ปจจัยสนับสนุน

ยอด
ขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความ

เสี่ยง/คูแขง
ความ

ตองการ
18.4 17.9 18.2 90.417.8 18.1

ปจจัยเสี่ยง
1. การปรับตัวของธนาคารพาณิชยเพื่อ
เขาสูสังคมไรเงินสดโดยการเพิ่มระบบ
การเงินดิจิตอลเพื่อใหการทำธุรกรรม
ทางการเงินสะดวกยิ่งขึ้น โดยที่ไมตอง
เดินทางไปธนาคารสาขา 
2. รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการเงินใน
รูปแบบ Online มากขึ้น
3. สังคมเมืองที่ตองการความสะดวก
สบาย และการใชระยะเวลารอคอยนอย
4. ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และตอบ
สนองตอความตองการของลูกคามีมากขึ้น
5. การสั่งซื้อสินคา และการทำธุรกรรม
ผานออนไลนมีจำนวนมากขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
6. การประชาสัมพันธและสงเสริมให
ลูกคามีการใชงานผานเทคโนโลยีมากขึ้น

ธุรกิจบริการทางดาน
การเงิน

1. นโยบายการลดคาธรรมเนียม
ทางการเงิน โดยการดำเนินการ
ผานเทคโนโลยีหรือการผูกบัญชี
ในรูปแบบพรอมเพย 
2. ความเชื่อมั่นของประชาชน
ตอความปลอดภัย
3. ความตองการใชผานระบบ
ออนไลนยังมีจำนวนไมมากเมื่อ
เทียบกับประชากรทั้งประเทศ
4. ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ในการใหบริการขอมูลแกลูกคา
5. ภาพลักษณหรือขาวสารที่
ออกสูสาธารณชน เกี่ยวกับความ
ไมปลอดภัยในการใชบริการ และ
การเขาถึงขอมูลสวนตัว
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ธุรกิจเด่นอันดับ 6 ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่มแนวใหม่

ปจจัยสนับสนุน

ยอด
ขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความ

เสี่ยง/คูแขง
ความ

ตองการ
18.1 17.7 18.1 90.417.9 18.6

ปจจัยเสี่ยง
1. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑดานอาหารและ
เครื่องดื่มมีมากขึ้น เชน เพื่อสุขภาพ อาหาร
ฮาลาล  อาหาร Fusion Food
2. สังคมเมืองที่เริ่มหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น 
3. รูปแบบการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว 
เชน การสั่งอาหารผานอินเตอรเน็ตและบริการ
สงถึงที่ หรือการรับจัดเลี้ยงในงานประชุม/
งานสังสรรค
4. พฤติกรรมของประชาชนที่ตองการผอนคลาย 
และสนุกสนาน
5. ผูสูงอายุที่มีกำลังซื้อสูงนิยมสรรหาอาหาร
ที่มีคุณภาพและอรอย และสิ่งที่เปนที่นิยม

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

1. ปญหาภัยธรรมชาติ 
สงผลใหสินคาเกษตรที่
เปนวัตถุดิบขาดแคลน
และมีราคาสูงขึ้น
2. ระดับราคาสินคาที่อยู
ในระดับที่ไมสูง เมื่อเทียบ
กับสินคาอื่น
3. คูแขงทางธุรกิจสูง และ
แขงขันกันตัดราคา
4. การถูกตัดสิทธิ GSP

ธุรกิจเด่นอันดับ 7 ธุรกิจร้านขายยาและ
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

ปจจัยสนับสนุน

ยอด
ขาย ตนทุน กำไร การรับความ

เสี่ยง/คูแขง
ความ

ตองการ
18.2 17.6 17.9 89.617.8 18.1

ปจจัยเสี่ยง
1. สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะภูมิอากาศ สงผลใหเกิด
อาการเจ็บปวยไดงาย 
2. พฤติกรรมของคนไทยที่ชอบซื้อ
ยารับประทานเอง 
3. ความตองการใชสินคาเฉพาะสำหรับ 
ผูสูงอายุและผูปวยสูงอายุ มีสูงขึ้น
4. การขยายเมืองทำใหเกิดชุมชนใหม
5. ความนิยมในการใชสมุนไพร ดวย
ความเชื่อวา สุมนไพรเปนธรรมชาติ 
และดีตอสุขภาพ

ธุรกิจรานขายยาและ
เวชภัณฑทางการแพทย

1. การแขงขันสูงขึ้น
2. มีจำนวนรานขายยาที่ไมไดรับ
อนุญาต ทำใหภาพลักษณไมดี
3. ขาดการยอมรับมาตรฐาน GMP 
สำหรับผลผลิตภัณฑสมุนไพร
4. วัตถุดิบสมุนไพรมียังราคาสูง
5. ระบบเทคโนโลยีสื่อสาร ใน
เรื่องเกี่ยวกับการใชยา/สมุนไพร
ที่ผิดประเภท ทำใหเกิดผลเสียตอ
รางกาย 

ธุรกิจเด่นอันดับ 8 ธุรกิจด้านการศึกษา 
(สถาบันภาษา โรงเรียนติว สถาบันทางด้าน IT)

ปจจัยสนับสนุน

ยอด
ขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความ

เสี่ยง/คูแขง
ความ

ตองการ
17.7 17.5 17.6 87.717.3 17.6

ปจจัยเสี่ยง
1. การแขงขันทางดานการศึกษาหรือการ
สอบวัดระดับตางๆ ยังมีอยางตอเนื่อง
2. คานิยมทางการศึกษาที่พอแมนิยมให
ลูกกวดวิชา/เรียนภาษาเพื่อจะสอบ
แขงขัน
3. ความตองการขั้นพื้นฐานในการเขา
ทำงานที่ตองการความรูดานภาษา
อังกฤษ และเทคโนโลยีมีมากขึ้น
4. กระแสความตองการเรียนรูมากขึ้น
สังคมแหงการเรียนรูในโลกยุค IT
5. นักศึกษาจากตางประเทศ โดยเฉพาะ
ในกลุมเอเซีย

ธุรกิจดานการศึกษา

1. การแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้นของ
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน ที่ตางก็เพิ่มชองทางใน
การรับนักศึกษามากขึ้น
2. การแขงขันในทางธุรกิจมีมาก
3. ความชำนาญของบุคลากร
4. การเขาถึงสื่อการเรียนการสอน
จากสื่ออิเล็กทรอนิกสที่งายขึ้น
5. เทคโนโลยีสื่อสารออนไลน 
ที่รวบรวมเนื้อหาวิชาที่สามารถ
หาและเรียนรูไดงาย 

ธุรกิจเด่นอันดับ 8 
ธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านการท่องเที่ยว

ปจจัยสนับสนุน

ยอด
ขาย ตนทุน กำไร การรับความ

เสี่ยง/คูแขง
ความ

ตองการ
17.7 17.6 17.8 87.717.1 17.5

ปจจัยเสี่ยง
1. การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกทำใหรายได
ของประเทศตางๆ เพิ่มขึ้น สงผลใหมี
โอกาสในการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. การสงเสริมดานการทองเที่ยวไทยอยาง
ตอเนื่อง โดยการประชาสัมพันธ
3. ความหลากหลายในสถานที่และ
วัฒนธรรม ของประเทศไทย
4. ความคุมคาในการทองเที่ยวและระดับ
ราคาที่ไมสูง
5. นโยบายสนับสนุนดานการทองเที่ยวของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะการนำอัตลักษณ
ของชุมชนมาเปนตัวนำสรางความแตกตาง
6. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ
การทองเที่ยว เชน การเชื่อมโยงเสนทาง
การทองเที่ยว
7. ระดับราคาที่ไมสูง รวมทั้งบริการที่ดี
เปนที่ยอมรับของนานาชาติ

ธุรกิจเกี่ยวกับทางดาน
การทองเที่ยว

1. คูแขงทางธุรกิจสูง และ
แขงขันกันตัดราคา
2. ความเสื่อมโทรมของ
สถานที่ทองเที่ยวหลัก
3. อัตราแลกเปลี่ยน
4. ความไมแนนอนจาก
ภัยธรรมชาติ
5. ตนทุนคาพลังงานที่มี
แนวโนมสูงขึ้น 
6. มาตรฐานความปลอดภัย
ในสถานที่ตางๆ 
7. ปญหาอาชญากรรมและ
ความปลอดภัยของ
นักทองเที่ยว สงผลกระทบตอ
ภาพลักษณการทองเที่ยวไทย

รวม

รวม

24

SPECIAL REPORT



ธุรกิจเด่นอันดับ 9 
ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

ปจจัยสนับสนุน

ยอดขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความเสี่ยง/คูแขง ความตองการ
18.3 17.9 18.3 91.117.8 18.8

ปจจัยเสี่ยง
1. ความตองการซื้อประกันภัยสำหรับธุรกิจมากขึ้น เพื่อคุมครองความเสี่ยงทั้งตอบริษัท
2. ความตองการซื้อประกันภัยและประกันชีวิตสำหรับครอบครัวและตนเองมีมากขึ้น 
เนื่องจากความรูและความเขาใจมีมากขึ้น 
3. นโยบายการหักลดหยอนภาษีที่ยังมีตอเนื่อง
4. เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการดำเนินงาน การเพิ่มชองทางการจำหนายให
หลากหลายครอบคลุมกลุมเปาหมาย
5. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีโอกาสปรับตัวดีขึ้น
6. ประชาชนหันมาใหความสำคัญการออมในระยะยาวมากขึ้น 
7. การลงทุนของบริษัทประกันชีวิตในธุรกิจอื่นๆ สงผลตอผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น
8. การเขาสูสังคมผูสูงอายุ และการวางแผนทางการเงินของคนยุคปจจุบัน
9. รัฐบาลมีการสงเสริมใหมีการทำการประกันภัยมากและประกันชีวิตมากขึ้น

ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

1. การแขงขันในธุรกิจที่สูงขึ้นทำใหผูบริโภคมีทางเลือกเพิ่มขึ้น
2. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
3. การแขงขันทางธุรกิจในเรื่องของผลิตภัณฑและราคา เพื่อจูงใจ
ลูกคา
4. หลักเกณฑตางๆ ในการกำกับดูแลบริษัทในกลุมประกันที่เขมงวด
5. อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย
6. ภัยธรรมชาติ 
7. ความเชื่อมั่นตอธุรกิจ (การใหขอมูลที่ไมชัดเจนหรือเกินจริง
ของตัวแทน/การบังคับทำประกันของธนาคาร/ระบบความปลอดภัย
ของขอมูลสวนบุคคลของลูกคา)

ธุรกิจเด่นอันดับ 10 
ธุรกิจวัสดุด้านก่อสร้างและรับเหมา

ปจจัยสนับสนุน

ยอดขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความเสี่ยง/คูแขง ความตองการ
16.8 16.9 16.9 83.816.4 16.8

ปจจัยเสี่ยง
1. การลงทุนโครงสรางพื้นฐานของรัฐบาลอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะโครงการ
ทางดานการคมนาคมขนสง 
2. ภาวะเศรษฐกิจป 61 มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง 
3. อัตราดอกเบี้ยเงินกูยังทรงตัวอยูในระดับต่ำ
4. การขยายสวนตอของรถไฟฟา/รถไฟฟาความเร็วสูง
5. นโยบายภาครัฐในการสนับสนุนการมีที่อยูอาศัยของประชาชนในทุกระดับ

ธุรกิจวัสดุดานกอสรางและรับเหมา

1. ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น โดยเฉพาะคาจางแรงงาน รวมทั้งอุปกรณในการ
กอสราง
2. ปญหาการขาดแคลนแรงงาน มาตรการจัดระเบียบแรงงานตางดาว
3. มีการแขงขันทางธุรกิจที่สูง
4. ความเชื่อมั่นตอผูประกอบการรับเหมากอสรางรายใหม
5. นโยบายทางดานของผังเมือง

ธุรกิจเด่นอันดับ 9 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
ธุรกิจบ้านเช่า หรือห้องเช่า

ปจจัยสนับสนุน

ยอด
ขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความ

เสี่ยง/คูแขง
ความ

ตองการ
17.0 17.2 17.3 85.416.8 17.1

ปจจัยเสี่ยง
1. การขยายตัวของการทองเที่ยวทำใหความ
ตองการที่พักเพิ่มขึ้น
2. การขยายตัวของเมืองทำใหความตองการ
เชาสถานที่เพื่อทำธุรกิจและพักอาศัยเพิ่มขึ้น
3. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัว
อยางตอเนื่อง สงผลใหมีการจางงานรวมทั้ง
การลงทุนของภาคธุรกิจมากขึ้น
4. การสงเสริมผูประกอบการรายใหม หรือ
การสงเสริมผูประกอบการ Start up

ธุรกิจบานเชา หรือหองเชา

1. คูแขงทางธุรกิจสูง และ
แขงขันกันตัดราคา
2. มาตรฐานความปลอดภัย
ในสถานที่
3. อัตราคาเชาใกลเคียงกับ
การผอนชำระบานหรือ
คอนโดเปนของตนเอง

ธุรกิจเด่นอันดับ 9 ธุรกิจด้านความเชื่อ เช่น 
หมอดู โหราศาสตร์ เครื่องราง

ปจจัยสนับสนุน

ยอด
ขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความ

เสี่ยง/คูแขง
ความ

ตองการ
16.9 17.3 17.6 85.416.6 17.0

ปจจัยเสี่ยง
1. พฤติกรรมของคนไทยมีคานิยมเกี่ยวกับความเชื่อ
เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
2. เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการขยายเครือขายอยาง
รวดเร็ว 
3. การแพรกระจายขอมูลขาวสารความเชื่อตางๆ 
4. การดำเนินกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจำวัน 
อาทิเชน การขึ้นบานใหม การแตงงาน การสรางบาน 
การดูอนาคต เปนตน
5. มูลคาสูงตามกระแสความนิยม
6. นโยบายในการลดวัตถุมงคลหรือการประชาสัมพันธ
เผยแพรในดานความเชื่อตางๆ 

ธุรกิจดานความเชื่อ เชน 
หมอดู

1. การหลอกลวง ใน
ดานความนาเชื่อถือ
2. กระแสความนิยม
ที่เปลี่ยนแปลง
3. การกระทำบาง
กรณีที่ผิดกฎหมาย
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ประเมินผล 10 อันดับธุรกิจร่วงปี 2561

เปรียบเทียบธุรกิจดาวรุ่ง

ธุรกิจเด่นอันดับ 10 
ธุรกิจร้านเสริมสวย/ตัดผมแนวแฟช่ัน

10 อันดับธุรกิจดาวร่วง ปี 2561

เปรียบเทียบ 10 อันดับธุรกิจดาวรุ่ง
ในปี 2560 และ 2561

เปรียบเทียบ 10 ธุรกิจดาวรุ่ง 
2560 และ 2561

ปจจัยสนับสนุน

ยอดขาย ตนทุน กำไร รวมการรับความเสี่ยง/คูแขง ความตองการ
16.6 17.0 17.0 83.816.5 16.7

ปจจัยเสี่ยง
1. ความตองการของลูกคายังมีอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการตัดผม
2. พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพผม ของทุกชวงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีกำลังซื้อสูง และ
ตองการดูแลตัวเอง
3. ผลิตภัณฑบำรุงผมออรแกนิค ไดรับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากผูบริโภคชื่นชอบสินคาธรรมชาติที่มีนวัตกรรม
4. เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการใหบริการสูงขึ้น เชน การดัดผมระบบดิจิตอล การใชแอพพลิเคชั่นออกแบบทรงผมใหเขากับ
ใบหนา

1.
2.
3.

4.
5.

ธุรกิจหัตถกรรม (ดังเดิมที่ไมไมไดมีการปรับตัว)
ธุรกิจดานการผลิตเหมือนแร
สื่อสิ่งพิมพนิตยสาร และวารสาร
ธุรกิจการเชาหนังสือ
ธุรกิจผลิตและจำหนายเครื่องเลน DVD CD
ธุรกิจการผลิตและจำหนายแผน CD DVD 
ธุรกิจใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน

11.7
13.9
16.4
16.4
18.9
20.8
22.8

ธุรกิจรานเสริมสวย/ตัดผม

1. คูแขงในการดำเนิน
ธุรกิจคอนขางสูง 
2. ผลิตภัณฑที่ไมไดมาตรฐาน
มีจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให
สงผลเสียตอความนาเชื่อถือ

ลำดับ ธุรกิจดาวรวงป 61

ธุรกิจที่มีอันดับลดลงจากป 60 ธุรกิจเดนป 60 ที่ไมโดยเดนติด 1 ใน 10 ป 59

ธุรกิจที่มีอันดับสูงขึ้นกวาป 60

ธุรกิจ
ธุรกิจเครื่องสำอาง ครีมบำรุงผิว
ธุรกิจกอสราง และวัสดุกอสราง
ธุรกิจบริการทางการแพทยและความงาม
ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
ธุรกิจเกี่ยวกับทางดานการทองเที่ยว

 ธุรกิจบริการทางการเงิน
 ธุรกิจ Modern trade
 ธุรกิจออแกไนท
 ธุรกิจซอมและจำหนายอะไหลอิเล็กทรอนิกส
 ธุรกิจใหคำปรึกษาทางกฎหมายและบัญชี

ธุรกิจดาวรุงป 61 ที่ไมติด 1 ใน 10 ในป 60
 ธุรกิจดานปโตรเคมีและพลาสติก
 ธุรกิจรานขายยาและเวชภัณฑทางการแพทย
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย และบานเชา หรือหองเชา
 ธุรกิจดานความเชื่อ เชน โหราศาสตร เครื่องรางของขลัง
 ธุรกิจรานเสริมสวย/ตัดผมแนวแฟชั่น

57
-
8
1
7
6

58
2
7
1
5
4

59
3
8
1
5
1

60
2
5
1
8
4

61
4
10
2
9
8

ธุรกิจ
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(คอมพิวเตอร มือถือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส)
ธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกส
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (อาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ และเครื่องดื่มเพื่อความบันเทิง)
ธุรกิจการศึกษา
ธุรกิจ Modern Trade
ธุรกิจบริการทางดานการเงิน

57
2

-
-

6
-
-

58
3

-
6

4
-
-

59
2

7
6

9
-
-

60
4

6
9

10
8
7

61
1

5
6

8
6
6

ระดับคะแนน
6.
7.
8.
9.
10.

ธุรกิจเคเบิลทีวี
ธุรกิจการผลิตสินคาเกษตร ยาง ปาลม ขาว
ธุรกิจรานขายมือถือมือ 2
ธุรกิจรานคาแบบดั้งเดิม
ธุรกิจรานอินเตอรเน็ต

23.3
27.7
29.9
34.5
39.9

ลำดับ ธุรกิจดาวรวงป 61 ระดับคะแนน
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ป 2560 ที่ผานพนไปอีกป 
เปนปที ่คนไทยผานรอน 
ผานหนาวมาหลายเร่ือง ท้ัง 

เศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในประเทศ  
และตางประเทศ มีทั้งขาวดี และขาว 
รายสลับไปมาตลอดทั้งป นักวิเคราะห  
นักวิจัยดานเศรษฐกิจตองเปล่ียนมุมมอง 
และการคาดการณเศรษฐกิจโลก และ 
เศรษฐกิจไทยหลายครั้งหลายครา แต 
ในที่สุดกูรูดานเศรษฐกิจก็ลงความเห็น 
คลายๆ กันวาเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ 
ไทยฟนตัวดีขึ้นแลว และกำลังปรับตัวดี 
ขึ้นอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม การที่ 
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีอาการ 
ซึมตัวมานานหลายป ทำใหทุกคนยังมี 
ความกังวลวา ปใหม 2561 นี้เศรษฐกิจ 
โลกจะยังคงปรับตัวดีขึ ้นตอเนื่องจริง 
หรือไม และเศรษฐกิจไทยป 2561 จะ 
ฟนตัวแบบกระจายใหคนไทยทุกคนได 
รับรูรายไดที่เพิ่มขึ้นจริงหรือไม
 
เหลียวหลังปีที่ผ่านมา

เริ่มตนของการเหลียวหลังแลหนา
เศรษฐกิจไทยดวยการเหลียวหลังตรวจ 

ป
สอบภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบป 2560 
ที่กำลังจะหมดไปกันกอนดีกวานะครับ 
วาเปนอยางไร เริ่มตนดวยขอเท็จจริง 
และขอมูลสำคัญทางเศรษฐกิจตั ้งแต 

ตนป 2560 จนถึงปจจุบัน พบวา 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1-3 ของป 
60 ขยายตัว 3.3%, 3.7% และ 4.3% 
ตามลำดับ หรือขยายตัวเฉลี่ย 3.8% ใน 
ชวง 9 เดือนแรกของป เรียกไดวา “หัก 
ปากกาเซียนทุกราย” เพราะในชวงตน 
ปไมมีใครคาดคิดมากอนวาเศรษฐกิจ 
จะขยายตัวไดเกิน 3.5% โดยเฉพาะ 
ตัวเลข GDP ในไตรมาสที่ 3 ที่ขยายตัว 
4.3% ก็ไมมีใครคิดเลยวา จะสูงถึงขนาด 
น้ี สงผลใหทุกหนวยงานตองปรับตัวเลข 

การคาดการณเศรษฐกิจไทยในปที่ผาน 
มาใหสอดคลองกับขอเท็จจริง โดยสวน 
ใหญปรับตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ของไทยใหอยูในระดับ 3.8-3.9%

เหตุผลที่เศรษฐกิจปีเก่า 
โตแรงเกินคาด 

ทำไมเศรษฐกิจไทยถึงเติบโตแรง 
ขึ้น ในระยะหลังๆ นี้ แมวาราคาพืชผล 
ทางการเกษตรยังทรงตัวในระดับต่ำ 
ขณะที่ธุรกิจสวนใหญยังรู สึกวายอด 
ขายสินคาและบริการยังไมกระเตื ้อง 
เทาที่ควร และมนุษยเงินเดือนยังรูสึก 
วาเงินทองนั้นหาไดไมคลองตัวมากนัก 
คงตองตอบดวยขอมูลและขอเท็จจริง 
เชนเดียวกันวา เปนเพราะเงินตราตาง 

ตั้งแต่ต้นปี 2560 จนถึงปัจจุบัน พบว่า 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1-3 ของปี 60 ขยายตัว 
3.3%, 3.7% และ 4.3% ตามลำดับ หรือขยายตัว 
เฉลี่ย 3.8% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี เรียกได้ว่า 
“หักปากกาเซียนทุกราย” เพราะในช่วงต้นปีไม่มีใคร 
คาดคิดมาก่อนว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้เกิน 3.5%  
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ฟันธงเศรษฐกิจไทย 61 
โตเกิน 4% 
ยุคทอง ส่งออก - ท่องเที่ยว คัมแบค
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ประเทศไหลเขามาในประเทศไทยมาก 
ข้ึน ท้ังจากการสงออกสินคาและบริการ 
การทองเที่ยวจากตางประเทศ และการ 
ลงทุนจากตางประเทศในตราสารหนี้ 
และตราสารทุน ซึ่งสังเกตไดงายๆ จาก 
การท่ีเงินบาทมีการแข็งคาข้ึนเปนลำดับ 
ตั้งแตตนปที่ระดับ 35.5-36.0 บาทตอ 
ดอลลารสหรัฐ มาอยูท่ีระดับ 35.5-36.0 
บาทตอดอลลารสหรัฐ ในปจจุบันสะทอน 
ใหเห็นวาในรอบปที ่ผานมามีเงินตรา 
ตางประเทศไหลเขามาในประเทศไทย 

เปนจำนวนมาก

ปี 60 ส่งออกไทย
โตเกินคาดสูงสุด 13.4% 
ในรอบ 58 เดือน 
ปี 61 ส่งออก - ท่องเท่ียว 
พระเอกคู่ใหม่

ลาสุด มูลคาสงออกของไทยเมื่อ 
เดือนพฤศจิกายน 60 อยูท่ีระดับ 21,435 
ลานดอลลาร หรือขยายตัว 13.4% ซึ่ง 
ถือเปนการขยายตัวสูงสุดในรอบ 58 

เดือน และยังเปนการเติบโตเกิน 2 หลัก 
ตอเน่ืองเปนเดือนท่ี 7 สงผลใหมูลคา 
การสงออกในชวง 11 เดือนของปขยาย 
ตัวประมาณ 10.0% สูงสุดในรอบ 6 ป 
นับตั้งแตป 2555 เปนตนมา ซึ่งถือเปน 
ขอมูลท่ีหักปากกาเซียนอยางมาก เพราะ 
ในชวงตนปนักวิเคราะหสวนใหญคาด 
การณวาการสงออกจะขยายตัวไดเพียง 
2-3% และไดมีการปรับตัวเลขคาดการณ 
ใหสูงขึ้นหลายครั้ง จนลาสุดตัวเลขการ 
คาดการณการสงออกใหอยู ที ่ระดับ 
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8-10% ซ่ึงกระทรวงพาณิชยคาดวาการ 
สงออกป 2561 จะขยายตัว 6-6.5% 
โดยมีมูลคาจะอยูที่ประมาณ 250,000 
ลานเหรียญสหรัฐ และนับตั้งแตนี้เรา 
อาจกลับเขามาสูยุคทองของการสงออก 
อีกครั้งหลังจากที่การสงออกของไทย 
ขยายตัวในระดับต่ำต้ังแตป 2555-2559 
คือขยายตัว +2.9%, -0.3%, -0.5%, 
-5.8% และ +0.5% ตามลำดับ

การสงออกไดกลายเปนพระเอกที่
ชวยขับเคลื่อนการฟนตัวของเศรษฐกิจ 
ไทยในชวงปลายป 2560 และจะเปน 
พระเอกคู กับการทองเที ่ยวและการ 
ลงทุนของภาครัฐในการขับเคลื่อนให 
เศรษฐกิจไทยเติบโตเกิน 4% และเติบโต 
แบบกระจายรายไดใหทั่วถึงทั้งประเทศ 
ในป 2561

SWOT ANALYSIS 
เศรษฐกิจไทย เพื่อ
คาดการณ์ปี 61

สำหรับการเหลียวหลังแลหนา 
เศรษฐกิจไทยในสวนของการแลหนา 
และคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจไทย 
ในป 2561 วาจะเปนอยางไร แจมใส 
แคไหนน้ัน คงตองเร่ิมตนดวยการ SWOT 
Analysis หาจุดออนจุดแข็งของเศรษฐกิจ 
ไทย และโอกาสกับภัยคุกคามที่จะเกิด 
ขึ้นกับเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกในป 
2561 เสียกอน

เริ่มตนดวยการหาปจจัยบวกของ 
เศรษฐกิจไทยในป 61 จะประกอบดวย 
การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกเดนชัดขึ้น 
จะส งผลด ีต อการส งออกและการ    

ทองเที่ยวของไทย การลงทุนของภาค 
รัฐขนาดใหญโดยเฉพาะ Mega Projects 
และการลงทุนในพื้นที่ EEC การเมือง 
ไทยมีเสถียรภาพ อีกทั้งจะมีการเลือก 

ตั้งเกิดขึ้น อัตราดอกเบี้ยไทย และโลก 
ยังทรงตัวในระดับต่ำ และราคาน้ำมัน 
อยูใกลเคียงกับระดับปจจุบันคือ ไมเกิน 
60 ดอลลารตอบารเรล เปนตน ขณะที่ 

ปจจัยลบมีความนาจะเกิดขึ้นไมมากนัก 
เชน เศรษฐกิจโลกมีปญหา และชะลอ 
ตัวลงอีกครั้ง การเกิดสงครามระหวาง 
ประเทศ  การกอการรายขนาดใหญที่ 
สรางความกลัวตอคนทั้งโลก ภัยพิบัติ 
ธรรมชาติที ่เกิดขึ ้นกับประเทศชั้นนำ 
ทางเศรษฐกิจของโลก และราคาพืชผล 
ทางการเกษตรทรุดตัวต่ำลง เปนตน

เตรียมตัวรับความ
รุ่งเรืองของเศรษฐกิจ
ไทยที่จะกลับมา

ดังนั้น แนวโนมเศรษฐกิจไทยในป 
2561 หนวยงานวิเคราะหเศรษฐกิจใน 
ไทยไดมองเหมือนๆ กันวาเศรษฐกิจ 
ไทยในป 61 จะขยายตัวไมต่ำกวาป 60 

โดยแยกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่เห็นวา 
เศรษฐกิจไทยจะมีอัตราการขยายตัว 
เทากับป 60 หรือสูงกวาเล็กนอยประมาณ 
3.8%-4.0% เพราะยังเห็นวาความเส่ียง 

และความไมแนนอนในระบบเศรษฐกิจ 
โลก และเศรษฐกิจไทยยังมีอยูมาก ขณะ 
ท่ีอีกกลุมหน่ึงคือ กลุมท่ีเห็นวาเศรษฐกิจ 
ไทยจะมีอัตราการขยายตัวสูงกวาป 60 
อยางช ัดเจนโดยขยายตัวประมาณ 
4.1%-4.5% เพราะเชื่อวาความเสี่ยงมี 
โอกาสเกิดขึ้นไดยาก

สำหรับศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
หลังจากการบวกลบคูณหารหักกลบ 
ลบหนี้แลวเห็นวาเศรษฐกิจไทยในปนี้ 
นาจะเติบโตไดดีกวาปที่ผานมา โดย 
คาดวาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวอยูใน 
ระดับ 4.2%-4.5% และยังเชื่ออีกวา 
ป 2561 จะเปนปเริ่มตนของความรุง 
เรืองของเศรษฐกิจไทยอีกครั้ง  

คุยกันตอในฉบับหนานะครับ

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
หอการค้าไทย หลังจากการบวกลบคูณหาร 
หักกลบลบหนี้แล้วเห็นว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้น่าจะ 
เติบโตได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทย 
จะขยายตัวอยู่ในระดับ 4.2%-4.5% และยังเชื่ออีก 
ว่าปี 2561 จะเป็นปีเริ่มต้นของความรุ่งเรืองของ 
เศรษฐกิจไทยอีกครั้ง  
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ระเบ ียงเศรษฐก ิจภาค 
ตะวันออก (Eastern Eco- 
nomic Corridor: EEC) 

เปนยุทธศาสตรสำคัญของรัฐบาลในการ 
ขับเคล่ือนวิสัยทัศน “ประเทศไทย 4.0” 
เพื ่อนำพาประเทศสูการเปนประเทศ 
รายไดสูง ท่ีมาถูกทาง โดยพยายามแกไข 
จุดออนของนโยบายกอนหนา เชน เขต 
เศรษฐกิจพิเศษใน 10 จังหวัดชายแดน 
และการสงเสริม 10 อุตสาหกรรม 
เปาหมาย (S-curve industries)  

รัฐบาลมุงหวังใหโครงการ EEC 
ดึงดูดการลงทุนจากทั ้งในและตาง 
ประเทศในพ้ืนที่ 3 จังหวัดในภาคตะ- 
วันออก ซึ่งเปนพ้ืนที่เดิมของโครงการ 
พัฒนาอีสเทิรนซีบอรดท่ีเกิดข้ึนในอดีต

แมวา การดึงดูดการลงทุนมีความ 
สำคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจใน 
ระยะส้ัน  เปาหมายที่แทจริงของการ 
พัฒนา  EEC  ไมควรวัดจากเพียงยอด 
ลงทุนท่ีไดรับ หรือจำนวนบริษัทช้ันนำ 
ระดับโลกที่มาลงทุน  แตควรวัดจาก 

ร
ความสามารถเทคโนโลยีของประเทศ 
และทักษะของแรงงานไทยที่เพิ่มขึ้น 
ตลอดจนการปฏิรูปกฎระเบียบและ 

การบริการภาครัฐที่จะตามมา และ 
การสรางความเขมแข็งของชุมชนใน 
ระยะยาว

ในการดำเนินโครงการ EEC รัฐบาล 
ไดประกาศเสาหลักท่ีสำคัญ 3 ประการ 
คือ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การ 
ใหแรงจูงใจเพ่ือดึงดูดการลงทุน และ 
การอำนวยความสะดวกในการลงทุน

เสาแรกคือ การพัฒนาโครงสราง 
พื้นฐาน ซึ่งมีทั้งการยกระดับโครงสราง 
พ้ืนฐานท่ีมีอยูเดิม เชน สนามบินอูตะเภา 
ทาเรือมาบตาพุด ทาเรือแหลมฉบัง ทา 
เรือสัตหีบ รถไฟรางคู และมอเตอรเวย 

และการเริ่มโครงการใหม เชน รถไฟ 
ความเร็วสูง และเมืองอัจฉริยะ

เสาที่สองคือ การใหแรงจูงใจทาง 

ภาษีและไมใชภาษี  โดยนักลงทุนในเขต 
สงเสริมจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี 
มากเปนประวัติการณ เชน การยกเวน 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสูงสุด 15 ป ซึ่ง 
ทำใหอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่จะจัด 
เก็บจริงของไทยต่ำท่ีสุดในอาเซียน และ 
การลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
สูงสุดเหลือเพียงรอยละ 17 สำหรับ 
บุคคลที่มีทักษะสูงในระดับโลก ซึ่งนับ 
เปนครั้งแรกที่รัฐบาลไทยมีมาตรการ 
ในลักษณะดังกลาว นอกจากแรงจูงใจ 
ทางภาษีแลว นักลงทุนยังจะไดรับสิทธิ 
ประโยชนที่ไมใชภาษี เชน การเชาที่ดิน 

อะไรควรจะเป็น
เป้าหมายท่ีแท้จริง
ในการพัฒนา EEC?

ในการดำเนินโครงการ EEC รัฐบาลได้ประกาศ 
เสาหลักท่ีสำคัญ 3 ประการคือ การพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน การให้แรงจูงใจเพ่ือดึงดูดการ 
ลงทุน และการอำนวยความสะดวกในการลงทุน

30

TDRI

â´Â: ´Ã. àÊÒÇÃÑ¨ ÃÑμ¹¤Ó¿Ù

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÍÒÇØâÊ Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ Ñ̈Âà¾×่Í¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·Èä·Â (·Õ´ÕÍÒÃ �äÍ)



กรุงเทพฯ
Bangkok

ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao

ชลบุรี
Chon Buri

ระยอง
Rayong

31

TDRI



ไดสูงสุด 99 ป การไดรับอนุญาตใหทำ 

ธุรกรรมทางการเงินดวยเงินตราตาง 
ประเทศ  และการพิจารณารายงานการ 
วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) 
ใหเสร็จภายใน 1 ป

เสาสุดทายคือ การอำนวยความ 
สะดวกในการลงทุน ซึ่งจะมีการจัดต้ัง 
ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ในสำนักงานคณะ 
กรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค 
ตะวันออก โดยเลขาธิการของสำนักงานฯ 
สามารถอนุมัติหรือออกใบอนุญาตตางๆ 
ได ทั้งที่เก่ียวกับการควบคุมอาคาร การ 
จดทะเบียนพาณิชย และการจัดสรร 
ที่ดิน ซึ่งจะชวยปลดล็อกปญหาดาน 
กฎระเบียบที่เปนอุปสรรค และการให 
บริการของรัฐที่ขาดความเปนเอกภาพ 
ที่เปนอยูในปจจุบัน

การมุงม่ันดำเนินการตามมาตรการ 
ใน 3 เสาหลักดังกลาวทำให EEC กลาย 
เปนโครงการท่ีนาสนใจมากตอนักลงทุน 
เม่ือเทียบกับการดึงดูดการลงทุนท้ังหลาย 
ของรัฐบาลไทยท่ีเคยมีมา   ดานรัฐบาล 
เองก็หวังเปนอยางยิ่งวา การลงทุนที่จะ 
เกิดข้ึนใน EEC จะชวยกระตุนเศรษฐกิจ 
ของประเทศ

ผูเขียนเชื่อวา โครงสรางพื้นฐาน 
หลายอยางท้ัง สนามบินอูตะเภา รถไฟ 
รางคู และมอเตอรเวย นาจะเกิดข้ึน 
จริงตามแผนท่ีวางไว ขณะท่ีการพัฒนา 
ทาเรือแหลมฉบังและมาบตาพุดซึ่งมี 
การถมทะเลยังตองผานการยอมรับ 
จากชุมชนกอน  สวนการพัฒนารถไฟ 
ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินคือ 
ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอูตะเภาก็ 

มีความทาทายไมนอย เนื่องจากเปน 
โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและตองใช 
เวลานานกวาจะคุมทุน   

ผูเขียนยังเชื่อวา การใหสิทธิ 
ประโยชนทางภาษีตางๆ จะชวยดึงดูด 
การลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมาย 
ไดพอควร แตมาตรการดังกลาวก็มี 
ตนทุนสูงและมีประสิทธิผลจำกัด ทั้งนี้ 
อุตสาหกรรมท่ีคาดวา นาจะมีการลงทุน 
มากคือ สาขาท่ีไทยมีความไดเปรียบ 
เมื่อเทียบกับคูแขงคือ อุตสาหกรรมเดิม 
ที่ลงทุนอยูแลวบางสวน เชน ยานยนต 
และช้ินสวน และทองเท่ียวกลุมรายได 
ดีและเชิงสุขภาพ บริการสุขภาพ  และ 
อุตสาหกรรมใหมบางสาขา เชน การ 
ซอมบำรุงเคร่ืองบิน (MRO) โลจิสติกส 
และออโตเมช่ัน โดยบริษัทตางชาติชั้น 

ที่มา : https://tdri.or.th/
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นำในระดับโลก เชน แอรบัส โตโยตา 
และลาซาดา ไดแสดงความสนใจท่ีจะ 
ใชไทยเปนศูนยกลางในภูมิภาค

อยางไรก็ตาม ลำพังมูลคาการ 
ลงทุนจากตางชาติและโครงสรางพื้น 
ฐานท่ีจะเกิดขึ้น ไมควรเปนเปาหมาย 
หลักของ EEC ที่ผานมา ไทยสามารถ 
ดึงดูดบริษัทชั้นนำระดับโลกใหเขามา 
ลงทุนในประเทศไดไมนอย เชน ใน 
อตุสาหกรรมรถยนต เราก็มีผูผลิตราย 
ใหญทั้งจากญี่ปุน ยุโรป และสหรัฐ 
อเมริกา สวนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
เราก็มีบริษัทผูผลิตฮารดดิสก 2 ราย 
ใหญที่สุดโลกคือ ซีเกท และเวสเทิรน 
ดิจิตอล บริษัทเหลานี้ทำใหเกิดการ 
จางงาน การเชื่อมโยงไทยเขากับหวง 
โซการผลิตของโลก และทำใหไทย 
กลายเปนประเทศสงออกรายใหญใน 
เอเชีย อยางไรก็ตาม ประเทศไทยก็ 
ยังคงติดอยูในกับดักประเทศรายได 
ปานกลางอยูเชนเดิม

บทเรียนในอดีตจึงช้ีวา การดึงดูด 
การลงทุนจากตางชาติ โดยไมไดสราง 
ความสามารถทางเทคโนโลยีของตัว 
เอง และไมยกระดับทักษะของแรงงาน 
ไทย จะไมเพียงพอท่ีจะทำใหไทยกลาย 
เปนประเทศรายไดสูง อันท่ีจริง ประสบ- 
การณของประเทศตางๆ ในโลกก็ชี้วา 
ไมมีประเทศใดที่สามารถหลุดพันจาก 
กับดักประเทศรายไดปานกลางลำพัง 
ดวยการลงทุนจากตางชาติไดเลย

นอกจากน้ี แมโครงการอีสเทิรน 
ซีบอรดไดทำให 3 จังหวัดมีรายได 
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ประชาชนไมนอยในพื้นที่ 

และภูมิภาคอื่นๆ ในประเทศไดรับผล 
ประโยชนไมมากนัก ซึ่งทำใหเกิดปญหา 
ความเหล่ือมล้ำ

ดังนั้น การพัฒนา EEC ใหเปน 
ประโยชนตอประเทศอยางแทจริง จึง 

ควรเร่ิมจากการต้ังเปาหมายท่ีเหมาะสม 
4 ประการคือ

ประการแรก ไทยตองมีความ 
สามารถทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ซึ่งจะ 
เกิดขึ ้นไดตอเมื ่อมหาวิทยาลัยและ 
สถาบันวิจัยของไทยเขารวมพัฒนา 
เทคโนโลยีกับบริษัทตางชาติและบริษัท 
ไทยท่ีมาลงทุน  เพื่อบรรลุเปาหมายดัง 
กลาว รัฐบาลยังควรพิจารณาต้ังสถาบัน 
วิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยอาจ 
ตั้งขึ้นมาใหม หรือแยกบางหนวยออก 
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) แตตอง 
กำหนดใหมีภารกิจท่ีชัดเจน คือ การ 
พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรเปนหลัก

ประการท่ีสอง แรงงานไทยตอง 
มีทักษะที่เพิ่มขึ้น  ซึ่งจะเกิดข้ึนไดตอ 
เมื่อมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวะ 

ของไทยตองทำงานรวมกับบริษัทใน 
EEC ในการพัฒนาบุคลากรและจัด 
การสอนแบบทวิภาคี เพื่อใหนักศึกษา 
มีทักษะที่ตอบสนองตอความตองการ 
ของอุตสาหกรรมไดอยางแทจริง

ประการท่ีสาม ตองมีการปฏิรูป 
กฎระเบียบของรัฐ และการใหบริการ 
ประชาชนอยางครบวงจรตามมาโดย 
เร็ว โดยนำเอาบทเรียนจาก EEC ไป 
ขยายผลทั่วประเทศ เพราะกฎระเบียบ 
และการบริการภาครัฐที่ขาดประสิทธิ 
ภาพเปนอุปสรรคสำคัญตอการพัฒนา
ประเทศมานาน

ประการสุดทาย ตองมีการคุม 
ครองสิ่งแวดลอมและการสรางความ 
สามารถของชุมชนอยางจริงจัง เพื่อ 
หลีกเล่ียงปญหาท่ีเคยเกิดข้ึนในโครงการ 
อีสเทิรนซีบอรดในอดีต โดยตองเนน 
การบังคับใชกฎหมายอยางตรงไปตรง 
มา และเปดเผยขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของ 
ตอสาธารณะอยางโปรงใส และเปดให 
ประชาชนในพื ้นที ่ม ีส วนรวมในการ 
กำหนดนโยบาย

บทเรียนในอดีตจึงช้ีว่า การดึงดูดการลงทุนจาก 
ต่างชาติ โดยไม่ได้สร้างความสามารถทาง 
เทคโนโลยีของตัวเอง และไม่ยกระดับทักษะของ 
แรงงานไทย จะไม่เพียงพอท่ีจะทำให้ไทยกลายเป็น 
ประเทศรายได้สูง อันท่ีจริง ประสบการณ์ของ 
ประเทศต่างๆ ในโลกก็ช้ีว่า ไม่มีประเทศใดท่ีสามารถ 
หลุดพันจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางลำพัง 
ด้วยการลงทุนจากต่างชาติได้เลย
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พลังงานทดแทนในบริบท
ของอาเซียน 

การประช ุมสหประชาชาต ิเม ื ่อเด ือน 
กันยายน 2558 ที่ประชุมไดใหการรับรองเปาหมายการ 
พัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวม 17 เปาหมาย โดยพลังงานหมุนเวียน (Renewable 
Energy) อยูในเปาหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคน 
เขาถึงได (Affordable and Clean Energy) ประเทศ 
สมาชิกอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยไดนำเปาหมาย SDGs 
ดังกลาวมาเปนสวนหนึ่งในกรอบดำเนินยุทธศาสตรดาน 
พลังงาน โดยอาเซียนไดบรรจุประเด็นพลังงานหมุนเวียน 
อยูในแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2568 (AEC 
Blueprint 2025) 

อาเซียนมีความตองการพลังงานสูงขึ ้นอยางรวดเร็ว 
จากแรงผลักดันของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
ทางสังคมในภูมิภาค โดย ASEAN Centre for Energy 
คาดการณเมื่อป 2558 วา ความตองการพลังงานโดยรวม 
ของอาเซียน ในป 2578 จะมีปริมาณสูงขึ้นถึง 2.7 เทา 
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2556 แตอาเซียนไมมีแหลงพลังงาน 
ฟอสซิลที่เพียงพอสำหรับความตองการพลังงานที่เติบโต 
สูงขึ้น

ดังนั้น การเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนจึง 

â´Â

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

สำนักพัฒนาองคความรู

เปนเปาหมายหนึ ่งที ่สำคัญในดานพลังงานของแผนงาน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2568 (AEC Blueprint 2025) 
ลาสุดมีความคืบหนาจากการจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน 
ดานพลังงาน ครั้งที่ 34 ณ เมียนมา เมื่อกันยายน 2559 
สรุปวาอาเซียนมุงเนนเรื่องพลังงานหมุนเวียน และไดกำหนด 
เปาหมายที่ทาทาย คือ การเพิ่มสัดสวนพลังงานหมุนเวียน 

ในอาเซียนใหสูงถึงรอยละ 23 ตามแผนปฏิบัติการวาดวย 
ความรวมมือดานพลังงานอาเซียน (ASEAN Plan of 
Action on Energy Cooperation 2016-2025: APAEC) 
ทั้งนี้ ไดมีการวิเคราะหป 2559 วา ประเทศในภูมิภาค 
อาเซียนจะตองลงทุน 27 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ตอป 
หรือรวมถึง 290 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2568 
สำหรับเพิ ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื ่อบรรลุ 
เปาหมายการเพิ่มสัดสวนพลังงานหมุนเวียนในอาเซียนให 
สูงถึงรอยละ 23

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน
ทางเลือกที่มีศักยภาพของอาเซียน 

พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานหมุนเวียนประเภท 
หนึ่งที่มีแนวโนมการเติบโตที่สูงในชวงที่ผานมาเนื่องจาก 
ราคาแผงโซลารเซลลราคาถูกลง และไดรับการกระตุนดวย 
มาตรการรับซื้อไฟฟาแบบอัตราคงที่ Feed-in Tariff (FiT) 

w

นโยบายพลังงานทดแทน
อาเซียน : กรณีศึกษา
พลังงานแสงอาทิตย์
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ขอมูลจากรายงาน Rethinking Energy 2017 จัดทำโดย 
International Renewable Energy Agency: IRENA 
แสดงถึงการเติบโตของการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตยของ 
โลกซึ่งมีการเติบโตอยางรวดเร็วจาก 39 GW ในป 2553 
เพิ่มเปน 219 GW ในป 2558 และคาดการณวา จะสูงถึง 
591 GW ในป 2563 และ 1,760 GW ในป 2573 ตามลำดับ 
สำหรับประเทศไทยมีการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสง 
อาทิตยเพิ่มจาก 200 เมกกะวัตต (MW) เมื่อป 2554 เปน 

2,149 เมกกะวัตต (MW) เมื่อป 2559 และประเทศ 
สมาชิกอาเซียน อาทิ เวียดนาม สิงคโปร และฟลิปปนส 
มีแนวโนมการเพิ่มการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
โดยพิจารณาจากการตั้งเปาหมายผลิตไฟฟาจากพลังงาน 
แสงอาทิตยใหสูงขึ้นในกลุมประเทศดังกลาว

การพัฒนาพลังงานแสงอาทิตยสอดคลองกับแผนระดับ 
ชาติของประเทศไทยที่สำคัญ ไดแก (1) กรอบยุทธศาสตร 
ชาติระยะ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการสราง 
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การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดย 
ไดระบุถึงการใหความสำคัญกับการพัฒนาและใชพลังงาน 
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ 
การใชพลังงานที ่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอมและใชพลังงาน 
ทดแทน (2) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที ่12 ยุทธศาสตรที ่7 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง 
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ไดเนนถึงการพัฒนาดานพลังงาน 
เพื ่อเพิ ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใช 
พลังงานขั้นสุดทายและลดการพึ่งพากาซธรรมชาติในการ 
ผลิตไฟฟา และ (3) นโยบายไทยแลนด 4.0 กลาวถึง 
พลังงานทดแทนในหลายสวน เชน การใชพลังงานทดแทน 
เปนสวนหนึ่งในนโยบายหลุดพนจากกับดักความไมสมดุล 
ดวยการสรางความยั่งยืนผานกลไกการพัฒนาที่เปนมิตร 
ตอสิ่งแวดลอม (Green Growth Engine) และเรื่องการ 
จัดตั้ง Innovation Hub ในระดับภูมิภาค ไดระบุเรื่อง 
พลังงานทดแทนในสวนของ Innovation Hub ทางดาน 
Smart Energy โดยใหมีการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย 
เพื่อเปน Innovation Hub ทางดาน Smart Energy ใน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนตน
การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของประเทศ 

ไทยขับเคลื่อนจากนโยบายสงเสริมพลังงานทดแทน โดยมี 
การกำหนดเปาหมายพลังงานแสงอาทิตยสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
จากเดิมเปาหมายพลังงานแสงอาทิตย 500 เมกกะวัตต 
(MW) ในแผนพลังงานทดแทน 15 ป (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 
2565) เพิ่มเปน 3,800 เมกกะวัตต (MW) ในแผนพลังงาน 
ทดแทนและพลังงานทางเลือก 10 ป (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 
2565) และลาสุด 6,000 เมกกะวัตต (MW) ในแผน 
พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 15 ป (พ.ศ. 
2558 - พ.ศ. 2579) ทั้งนี้ ประเทศไทยเปนผูนำในพลังงาน 
แสงอาทิตยในอาเซียน โดยมีปริมาณการติดตั้งพลังงาน 
แสงอาทิตยสะสม ป 2557 จำนวน 1,298 เมกกะวัตต 
(MW) หรือคิดเปนรอยละ 83.6 ของพลังงานแสงอาทิตย 
ในอาเซียน

การเพิ่มสัดสวนการผลิตพลังงานแสงอาทิตยสามารถ

เพิ่มความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทยที่กำลังเผชิญ 
กับการลดลงของแหลงพลังงานฟอสซิลของประเทศ โดยเฉพาะ 
จากอาวไทย และพึ่งพิงพลังงานจากประเทศเพื่อนบานที่ 
อาจเปลี่ยนไปสงใหประเทศอื่น เชน เมียนมาตกลงขาย 
กาซธรรมชาติใหจีน จึงลดสัดสวนการสงออกมาประเทศ 
ไทย เปนตน

นโยบายและมาตรการของภาครัฐเปนกลไกสำคัญใน
การบรรลุเปาหมายพลังงานทดแทนที่ตั้งไว ดังนั้นการศึกษา 
การใชนโยบายและมาตรการของประเทศตางๆ เพื่อใหทราบ 
แนวทางที่ดีในการดำเนินนโยบาย และศักยภาพการดำเนิน 

การพลังงานทดแทนในประเทศสมาชิกอาเซียน และวิเคราะห 
กรอบความรวมมือดานพลังงานของอาเซียนภายใต AEC 
Blueprint ซึ่งครอบคลุมทั้ง 7 ดาน จึงมีความสำคัญ ทั้งนี้ 
การศึกษานโยบายความรวมมือทางพลังงานทดแทนใน 
อาเซียน และมาตรการนโยบายสงเสริมพลังงานแสงอาทิตย 
สามารถเปนแนวทางและขอเสนอแนะในการใชนโยบาย 
และมาตรการสงเสริมพลังงานทดแทนในประเทศไทยให 
สอดคลองกับนโยบายความรวมมือทางพลังงานในอาเซียน

จากการศึกษาพบวา การพัฒนาพลังงานทดแทนนั้น 
มีความจำเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก 
อาเซียนทั้งในดานเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานและสงเสริม 
นโยบายพัฒนาประเทศที่มุ งเนนการเติบโตที่เปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอม โดยจำเปนตองสอดคลองกันทั้งในนโยบายการ 
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และนโยบายการพัฒนา 
พลังงานทดแทน เพื่อตอบสนองการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และความตองการพลังงานโดยรวมทั้งในระดับประเทศ และ 

ASEAN Centre for Energy 
คาดการณ์เม่ือปี 2558 ว่า ความ 
ต้องการพลังงานโดยรวมของอาเซียน 
ในปี 2578 จะมีปริมาณสูงข้ึนถึง  
2.7 เท่า เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2556  
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ระดับภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ อาเซียนมีกรอบความรวมมือ 
ดานพลังงานทดแทนภายใตแผนพลังงานอาเซียน ซ่ึงประเทศ 
สมาชิกอาเซียนควรเรงผลักดันใหเกิดการดำเนินการตาม 
แผนความรวมมือตามกรอบความรวมมือพลังงานอาเซียน 

ปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนของอาเซียน

ปจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานทดแทนในอาเซียน 
สรุปไดดังนี้ (1) ความตองการทั่วโลกในการลดการปลอย 
กาซเรือนกระจกซึ่งมาจากการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล รัฐบาล 
ของประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักถึงวิกฤติโลกและความ 
รับผิดชอบของตนเพื่อชวยในการแกไขปญหา (2) ประเทศ 
กำลังพัฒนาจะลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาพลังงานนำเขา 
โดยเฉพาะเชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อความมั่นคงทางพลังงาน 
อาทิ ประเทศไทยมีการนำเขาพลังงานสูภาคการคมนาคม 
ขนสงคิดเปนสัดสวนรอยละ 35 ของความตองการพลังงาน 
ของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาพลังงานทดแทนจะลด 
ความเสี ่ยงที ่จะเกิดการหยุดชะงักของอุปทานการพึ ่งพา 

น้ำมันนำเขาและน้ำมันเบนซินที่พึ่งพาไดเปนสำคัญ และ 
(3) พลังงานหมุนเวียนชวยใหคนในชนบทที่ขาดแคลนไฟฟา 
สามารถเขาถึงการใชไฟฟาได 

จากการศึกษาวิเคราะหนโยบายการพัฒนาพลังงาน 
ทดแทนของประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถเสนอแนะขอ 
เสนอแนะเชิงนโยบายไดดังตอไปนี้

(1) การเสริมสรางความรวมมือดานนโยบายและการ 
วางแผนพลังงานทดแทนในภูมิภาคอาเซียน โดยตองยก 
ระดับกลไกการสื่อสารระหวางรัฐบาลและหนวยงานที่รับ 
ผิดชอบดานการวางแผนและนโยบายใหเกิดความรวมมือ 
ดานพลังงานทดแทนอยางเปนรูปธรรม 

(2) สรางกลไกการวางแผนแบบบูรณาการดานพลังงาน 
ทดแทนในภูมิภาคอาเซียน ตองมีการเจรจากันมากขึ้น การ 
ปรับปรุงขอมูลและการวิเคราะหนโยบายและการวางแผน 
ดานพลังงานทดแทนของอาเซียนและใหความสำคัญกับ 
การรวมมือกับคูเจรจาและองคกรระหวางประเทศมากขึ้น

(3) การเสริมสรางการวิจัยและพัฒนารวมกัน มีความ 
จำเปนที่จะเสริมสรางความรวมมือทางเทคโนโลยีและงาน 
วิจัยรวมกันในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและโครงขายไฟฟา 
ของภูมิภาค (Regional Grids) เพื่อลดตนทุนของการ 
พัฒนาพลังงานงานสะอาดและการพัฒนาโครงขายไฟฟาที่ 
ทันสมัย รวมทั้งการวางแผนการใชพลังงานหมุนเวียนจาก 
แหลงตาง ๆ 

(4) ใชกลไกกลุมเครือขายอาเซียนพลังงานหมุนเวียน 
Sub-Sector Network (RE-SSN) เพื่อทำงานเกี่ยวกับ 
พลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคทั ้งดานแลกเปลี ่ยนขอมูล 
กลไกประสานงานการเชื ่อมโยงโครงขายไฟฟาระหวาง 
ประเทศสมาชิกอาเซียน การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
พลังงานทดแทน และการพัฒนาบุคลากร

(5) สงเสริมระดับความรับรู ของสาธารณะของผล 
กระทบของภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและสิ่งแวดลอม ใหเกิด 
ความรวมมือรวมใจในทุกภาคสวนที่เกี ่ยวของตั ้งแตสวน 
บุคคล ภาคครัวเรือน บริษัทองคกรเอกชน องคกรอิสระ 
ภาครัฐ และประชาสังคม ซึ่งมีหลายวิธีในการสรางการ 

เพิ่มการรับรูของสาธารณชน เชน เคมเปญวิ่งการกุศล 
กระจายขอมูลผานเฟสบุค แผนพับหรือใบปลิว เปนตน

(6) การตั้งคณะทำงานเทคโนโลยีแหงชาติที่ประกอบ 
ดวยกลุมที่เกี่ยวของ อาทิ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม 
สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา ดังตัวอยางของ 
เมียนมา คณะทำงานนี้ชวยใหเกิดความมั่นใจไฟฟาในชนบท 
ตามแตละเทคโนโลยีพลังงานทดแทน จะสามารถใชไดอยาง 
ตอเนื่องเปนระยะเวลานาน

(7) กรอบนโยบายในระยะยาวที่แสดงถึงพันธสัญญา 
ของรัฐบาลที่มีเปาหมายนาเชื่อถือในระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว และไดรับการสนับสนุนจากแผนปฏิบัติการ 
ที่ปฏิบัติไดจริง มีกลไกการตรวจสอบ และประเมินผล

(8) มีการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาในพลังงานทดแทน 
โดยความรวมมือของภาคอุตสาหกรรม นักวิชาการดานพลังงาน 
และภาครัฐที่เกี่ยวของ ทั้งดานเทคนิคและพัฒนาบุคลากร 
ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
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ข้อมูลการประเมิน

ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิ

ปัจจัยที่มีผลต่ออาชีพในปี 2561

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

Created by M
acrovector - Freepik.com

Created by Freepik

 ขอมูลแรงงานจากกระทรวงแรงงาน
 ขอมูลแรงงานจากสำนักงานสถิติแหงชาติ
 ขอมูลความตองการแรงงานจากกระทรวงแรงงาน
 ขอมูลการประกาศหางานจากแหลงตางๆ

 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่คาดวาจะขยายตัวไดอยางตอเนื่อง โดยคาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.2
 อัตราการวางงานในป 2560 อยูที่รอยละ 1.1 และในป 2561 คาดวาจะมีอัตราการวางงานรอยละ 0.9 
 แนวนโยบายในการผลักดันใหประเทศไทยเขาสู Thailand 4.0
 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางดานของ Mega Trend ที่สงผลกระทบตอประเทศไทย 
 โดยเฉพาะทางดานของระบบเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
 การเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่งาย และระดับราคาไมสูง
 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคน ที่เนนทางดานของความสะดวกสบาย และความเปนเทคโนโลยีมากขึ้น
 ธุรกิจมีการปรับปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี
 การใหความสำคัญของฐานขอมูลเพื่อการวิเคราะหและการวางแผนของธุรกิจมีมากขึ้น 
 การเปดเสรีทางดานการคาและบริการของประเทศไทยในหลายชนิดสินคา 

 ผลการสำรวจหอการคาโพลล
 ผลการวิจัยทางดานธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
 ผลการสำรวจดัชนีความสามารถในการแขงขัน SMEs 
 ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย

10 อาชีพเด่น ปี 61 และ 10 อาชีพร่วง
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10 อาชีพที่ไม่โดดเด่นปี 2561
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93.1
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84.9

แพทย (แพทยผิวหนัง ศัลยแพทย)

ลำดับ อาชีพ คะแนน

นักการตลาดออนไลน รวมทั้งรีวิวเวอร เน็ตไอดอล

ผูประกอบการธุรกิจ 
(สตารทอัพ, ผูประกอบการ e-commerce เปนตน)

นักบัญชี

โปรแกรมเมอร วิศวกรซอฟแวร และนักพัฒนา

นักวิเคราะหขอมูล 

นักการเงิน
นักออกแบบวิเคราะหระบบดานไอที/
ใหคำปรึกษาดานระบบไอที

กราฟฟคดีไซน

นักวิทยาศาสตรดานอาหาร

นักวิทยาศาสตรดานความงาม 
(คิดคนเครื่องสำอาง หรือครีม เปนตน)
อาชีพที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว

อาชีพในวงการบันเทิง (ดารานักแสดง/นักรอง)

สถาปนิก/มัณฑนากร

ครูสอนพิเศษ/ติวเตอร

อาชีพเกี่ยวกับโลจิสติกสและการขนสง

15.3

17.9

19.6
20.1

22.3

23.4

25.1
25.1

27.5
27.5

18.4

23.8

26.8

อาชีพตัดไม/ชางไมไมมีฝมือ

ลำดับ อาชีพ คะแนน

อาชีพยอมผา

การทำรองเทา/ซอมรองเทา

อาชีพแมบานทำความสะอาด

พอคาคนกลาง

บรรณารักษ

ไปรษณียดานการสงจดหมาย

พนักงานขายสินคาหนาราน

การตัดเย็บเสื้อผาโหล

เกษตรกร

ครู/อาจารย

นักหนังสือพิ่มพ นิตยสาร

ผูสื่อขาวภาคสนาม

10 อาชีพเด่นในปี 2561
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ผูบริโภคกลุม Gen M 
หรือกลุม Millennial 
หมายถึงกลุ มผู บริโภคที ่ 

เกิดระหวางป 2523-2543 (ค.ศ.1980 
-2000) ซ่ึงเปนชวงเปล่ียนผานสหัสวรรษ 
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
และสังคมอยางรวดเร็ว ปจจุบันประ- 
ชากรกลุมนี้มีอายุระหวาง 17-37 ป 
และกำลังไดร ับความสนใจจากภาค 
ธุรกิจเปนอยางมาก ทั้งจากจำนวนที่ม ี
อยูมากและพรอมที่จะใชจายเพื่อซื ้อ 
สินคาและบริการ ลาสุด Edelman 
(บริษัทท่ีปรึกษาดานการตลาด) ประเมิน 
วาปจจุบันผูบริโภคกลุม Gen M มี 
จำนวนมากถึง 1.8 พันลานคน หรือ 
ราว 1 ใน 4 ของจำนวนประชากรโลก 
นอกจากนี้ Badgeville (บริษัทที่ 
ปรึกษาดานธุรกิจดิจิทัล) คาดวาภาย 
ในป 2568 จำนวนผูบริโภคกลุม Gen 
M โลก จะมีสัดสวนสูงถึง 3 ใน 4 ของ 
จำนวนประชากรวัยแรงงานของโลก 
ขณะเดียวกันยังมีการประเมินวายอด 
การใชจายของผูบริโภคกลุมนี้จะสูงถึง 

ปละ 6 แสนลานดอลลารสหรัฐ และ 
คาดวาจะพุงแตะระดับ 1.4 ลานลาน 
ดอลลารสหรัฐ ในป 2563

เปนที่นาสังเกตวา ผูบริโภคกลุม 
Gen M มีพฤติกรรมและรสนิยมการ 
บริโภคสินคาและบริการแตกตางจาก 
ผูบริโภคกลุมอื่นๆ คอนขางมาก ดัง 
จะไดกลาวถึงตอไป ดังนั้น ผูประกอบ 
การที่ตองการเจาะตลาดผูบริโภคกลุม 
ดังกลาว จึงควรทำความเขาใจพฤติกรรม 
ผูบริโภคอยางถองแท เพื่อตอบโจทย 
ความตองการใหตรงใจผู บริโภคกลุม 
นี้ไดดียิ่งขึ้น 

เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค
กลุ่ม Gen M 
 ใหคุณคาและความสำคัญกับ 

การใชจายเพื่อซื้อประสบการณชีวิต 
มากกวาการเก็บเงินเพื่อซื้อทรัพยสิน
ท่ีมีมูลคาสูง อยางอสังหาริมทรัพย สวน 
หนึ่งเนื่องจาก ผูบริโภค Gen M กลุม 
ใหญของโลก โดยเฉพาะในอินเดียและ 

จีน นิยมอาศัยอยูกับพอแมหลังจบการ 
ศึกษา จึงมีเงินเหลือพอเปนคาใชจาย 
สำหรับกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ ทั้งนี้ 
กิจกรรมที่ไดรับความนิยมในกลุม Gen 
M ทั่วโลก มีดังนี้ 

• รักการเดินทางทองเที่ยวเพื่อ 
เปดประสบการณใหม Expedia.co.th 
(เว็บไซตที่ใหบริการดานทองเที่ยว) เปด 
เผยผลสำรวจทัศนคติและพฤติกรรม 
ของนักทองเที่ยวกลุม Gen M จำนวน 
21,000 ราย จาก 21 ประเทศ พบวา 
แรงจูงใจสำคัญที ่กระตุ นใหผู บริโภค 
กลุมดังกลาวตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว 
คือ ประสบการณและแรงบันดาลใจที่ 
ไดร ับจากการเดินทางไปยังสถานที ่ 
ทองเที่ยวทั่วโลก เรียนรูวัฒนธรรม 
วิถีการดำเนินชีวิตของผู คนในแตละ 
ประเทศ และที่สำคัญยังไดแชรประ- 
สบการณการเดินทางทั้งภาพหรือวิดีโอ 
ลง Social Media โดยพบวาชาว 
เอเชีย โดยเฉพาะจีน อินเดีย เกาหลีใต 
มาเลเซีย และไทย เปนกลุมนักทอง 
เที่ยวกลุม Gen M ที่สำคัญของโลก 

ผ
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จุดประกายความคิด … 
พิชิตใจผู้บริโภค
กลุ่ม Gen M  
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• คนหารานอาหารที่ใชวัตถุดิบ 
คุณภาพ อรอย และบรรยากาศด ี 
รานอาหารที่ผูบริโภค Gen M นิยม 
เลือกรับประทานจะตองใชวัตถุดิบที่มี 
คุณภาพ รสชาติอรอย ราคาเหมาะสม 
และที่สำคัญตองตกแตงรานใหมีบรร- 
ยากาศสวยงามแปลกใหม เพื่อตอบ 
โจทยผูบริโภคกลุมนี้ที่นิยมรับประทาน 
อาหารพรอมกับการถายรูปอาหาร 
รวมกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว
กับบรรยากาศรานและแชรขอมูลผาน 
Social Media นอกจากนี้ ผูบริโภค 
Gen M ยังใสใจดูแลรักษาสุขภาพ 
ทำใหผลิตภัณฑอาหารเพื ่อสุขภาพ 
อาทิ อาหาร Organic อาหาร Paleo 

(อาหารที่ไมผานหรือผานกระบวนการ 
ผลิตและแปรรูปนอยที่สุด) รวมถึง 
อาหารที ่ผานการปรุงโดยลดปริมาณ 
น้ำตาล เกลือ และไขมัน มีแนวโนม 
ไดรับความนิยมมากขึ้นดวย

• ยินดีใชจายเพื่อซื้อตั๋วชมคอน 
เสิรต งานเทศกาลดนตรี หรือตั๋วชม 
ภาพยนตร มากกวาการเก็บออมเงิน 
ไวสำหรับลงทุนในทรัพยสินราคาแพง 
เพราะผูบริโภค Gen M เห็นวาประ 
สบการณและความรูสึกพิเศษที่ไดรับ 
จากการเขารวมกิจกรรมบันเทิงดังกลาว 
มีคุณคาทางจิตใจมากกวาการครอบ 
ครองทรัพยสิน ตัวอยางที่เห็นไดชัด คือ 
ตั ๋วเขาชมคอนเสิรตของศิลปนชื ่อดัง 
ในยุคที่ชาว Gen M ยังอยูในชวง 
วัยรุน แลวนำกลับมาแสดงอีกครั้ง ใน 
ปจจุบัน มักมียอดจองหมดอยางรวด 
เร็วกอนเปดแสดงจริงเปนเวลานาน 

 ชอบสั่งซื้อสินคาออนไลนแต 
ก็ตองการเห็นหรือทดลองสินคาจริง
กอนตัดสินใจซื้อ จากผลการศึกษา 
ของ SmarterHQ (บริษัทที่ปรึกษา 
ดานการคาออนไลน) พบวาผูบริโภค 
Gen M นิยมสั่งซื้อสินคาหรือบริการ 
ผานชองทางออนไลน เพราะสามารถ 
คนหาสินคา เปรียบเทียบคุณสมบัติ 
ราคา และสั่งซื้อสินคาหรือบริการที่ 
ตองการไดทุกที่ทุกเวลา ผานหนาจอ 
โทรศัพทมือถือหรือคอมพิวเตอรพกพา 
อยางไรก็ตาม ผูบริโภคกลุมนี้กลับชอบ 
เดินทางไปเลือกสินคาในรานคาดวย 
ตนเอง เพราะอยากเห็น สัมผัส และ 
ทดลองสินคาจริงกอนตัดสินใจสั่งซื ้อ

ลาสุด Brand Karma (บริษัทที่ปรึกษา 
ดานการตลาดดิจิทัล) คาดวายอดใช 
จายเพื่อเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ 
ของนักทองเที่ยวกลุม Gen M ชาว 
เอเชีย จะพุงแตะระดับ 3.4 แสนลาน 
ดอลลารสหรัฐ ในป 2563 โดยจาก 
ผลการศึกษาของ Forbes (นิตยสาร 
ดานธุรกิจชื่อดังของโลก) พบวาเมือง 
ทองเที่ยวยอดนิยม 3 อันดับแรกของ 
โลกที่นักทองเที่ยวกลุม Gen M ใฝฝน 
ที่จะเดินทางไปเยือน คือ Liverpool 
สหราชอาณาจักร รองลงมาคือ Bordeaux 
ฝรั่งเศส และ Düsseldorf เยอรมนี 
ขณะที ่จ.ภูเก็ต ประเทศไทย ติดอันดับ 
9 จากผลสำรวจ 10 อันดับแรกของโลก 

ที่มา : http://nomnompaleo.com/paleo101

ตัวอยางอาหาร Paleo
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ผานชองทางออนไลน ลาสุด Bonobos 
(แบรนดเส ื ้อผาและเครื ่องแตงกาย 
สุภาพบุรุษ) มีราน Guideshop ให 
ลูกคาเขามาเลือกขนาดและลองสวมใส 
และเมื ่อลูกคาเลือกสินคาที ่ตองการ 
ไดแลวสามารถสั ่งซื ้อสินคาผานชอง 
ทางออนไลน ซ่ึงชวยอำนวยความสะดวก 
ใหลูกคาสามารถเดินออกจากรานตัว 
เปลาและกลับไปรอรับสินคาที ่บาน 
เชนเดียวกันกับ MM.LaFleur (แบรนด 
เสื้อผาสุภาพสตรี) ก็มีหนารานใหลูกคา 
ไดเลือกชมและทดลองสินคา กอนที่ 
จะตัดสินใจสั่งซื้อทางออนไลน

 เชื่อและรับฟงความคิดเห็น 
จากเพื่อน ครอบครัว หรือผูที่เคยใช 
สินคาหรือบริการจาก Blog หรือการ 
Review โดยผูมีชื่อเสียง เทียบกับ 
ขอมูลที ่ไดร ับจากการโฆษณาของผู  
ผลิตสินคา เพราะเห็นวาขอมูลสินคาที ่
ไดรับจากผูผลิตสินคาโดยตรง มักจะ 
ไมเปดเผยขอเท็จจริงทั้งหมด ทำใหผู 
บริโภค Gen M นิยมคนหาขอมูลและ 
คำวิจารณสินคาหรือบริการที่ตนเอง 
สนใจตาม Blog ตางๆ โดยตัวอยาง 
Blog ที่มีชื่อเสียงของโลก อาท ิ One 
Mile At A Time หรือ Normadic 
Matt ซึ่งเปน Blog เกี่ยวกับการเดิน 
ทางทองเที่ยว และ Naturally Ella 
หรือ Minimalist Baker ซึ่งเปน Blog 
เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ เปนตน  

 ชองทางโฆษณาสินคาและ 
บริการที่โดนใจ ผูบริโภค Gen M 
เติบโตมาพรอมกับเทคโนโลยีสื ่อสาร
ที่ล้ำสมัยและคุนเคยกับการสื่อสารโด
ยใชแอพพลิเคชั่นอยาง LINE Twitter 
หรือ WhatsApp ดังนั้น การโฆษณา 
สินคาผานแอพพลิเคชั่นดังกลาวดวย
ขอความสั้นๆ กระชับ แตไดใจความ 
สำคัญ รวมถึงอาจใชสัญลักษณแสดง 
ความรูสึก (Emoji) หรือภาพ แทนการ 
สื ่อสารดวยขอความเพียงอยางเดียว 
จะชวยใหเขาถึงผู บริโภคกลุ มนี ้ไดดี 
ยิ่งขึ้น ลาสุดการโฆษณาสินคาหรือ 
บริการดวย Video Content บน 
แพลตฟอรมออนไลนที่มีผูติดตามเปน 
จำนวนมาก โดยเฉพาะ YouTube 
Facebook และ Instagram อาทิ 
การโฆษณาผาน TrueView In-Stream 

Video Ads ใน YouTube ซึ่งมีจุดเดน 
สำคัญ จากการส่ือขอความ ภาพเคล่ือน 
ไหว เสียง และดนตรีประกอบ ชวยให 
ผูบริโภค Gen M เขาถึงสิ่งที่ผูผลิต 
สินคาและบริการตองการจะสื ่อสาร 
ไดงายและรวดเร็วยิ่งขึ้น และสงผลดี 
ตอยอดจำหนายสินคาและบริการ

ทามกลางการแขงขันทางธุรกิจ 
ที่รุนแรงในยุคดิจิทัล ขณะที่ผูบริโภค 
Gen M มีศักยภาพสูงที่จะกาวขึ้นมา 
เปนผูบริโภคกลุมสำคัญของโลก ผูประ- 
กอบการไทยจึงควรเตรียมตัวใหพรอม 
ดวยการติดตามและศึกษาพฤติกรรม 
ของผูบริโภคกลุม Gen M ใหละเอียด 
ลึกซึ้ง และหาทางรับมือกับการเปลี่ยน 
แปลงที่จะเกิดขึ้นอยางทันทวงท ีก็คาด 
วาจะชวยใหธุรกิจของทานเติบโตได 
อยางยั่งยืนในระยะยาว

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ 
ในการให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ 
ที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

ที่มา : www.brandbuffet.in.th

ตัวอยางรานเสื้อผาที่มีหนารานใหลูกคาเลือก และสามารถสั่งซื้อทางออนไลนได
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จากฉบับที่ผานมา ผมได 
ตอบคำถามทางดานนวัต- 
กรรม ไมวาจะเปน ทำไม 

ตองนวัตกรรม? นวัตกรรมคืออะไร? 
และนวัตกรรมทำอยางไร? แตไมวาจะมี 
ความรูในดานนี้มากแคไหน หากไมมี 
แนวคิดหรือทัศนคติที่จะใชนวัตกรรม 
เปนแรงขับเคล่ือนแลว ก็เปลาประโยชน 
ฉบับนี้จึงอยากจะกลาวถึง แนวคิดและ 
ทัศนคติ หรืออาจจะเรียกวา มายเซ็ต 
(Mindsets) ของผูประกอบการในแบบ 
ไอ ดี อี (IDE)

“เมื่อ Mindsets ของคุณเปลี่ยน 
สิ่งรอบๆ ตัวคุณจะเปลี่ยนไปตามมัน”  
Mindsets เปนความคิด ความเชื่อ 
และทัศนคติที่คนเรายึดถือไวและสงผล
ตอพฤติกรรมของคนเรา ดังนั้นหากเรา 
รูวา Mindsets ของผูประกอบการ IDE 
เปนอยางไร เราสามารถที่จะปรับแนว 
คิดและทัศนคติของตนเองเพื่อเปลี่ยน 
แปลงพฤติกรรม คำถามตอมาก็คือ “แลว 
Mindsets ของผูประกอบการในแบบ IDE 
เปนอยางไร” ซึ่งเราจะพูด Mindsets 

จ
ที่สำคัญในรายละเอียดในตอนตอไป 
สำหรับในตอนน้ีเราจะกลาวถึง Mindsets 
พื้นฐานของผูประกอบการ IDE ที่ 
จะตองมีพรอมๆ กันคือ 1) Mindsets 

แบบโจรสลัด และ 2) Mindsets แบบ 
ทหารนาวิกโยธิน   Mindsets ของโจร 
สลัดคือการออกผจญภัย การกลาที่จะ 
รับความเสี่ยง ไปในที่ที่ไมอยูในแผนที่ 
เพื่อคนหาสิ่งที่ตนใฝฝน สิ่งตางๆ เหลา 
นี้ตางเปน Mindset ของผูประกอบการ 
IDE แตโจรสลัดนั้นมีขอเสียที่ทุกคน 
ทราบกันดีจึงจะตองมี Mindsets แบบ 
นาวิกโยธินเขามาประกอบกัน เนื่อง 
ดวยนาวิกโยธินมีคนที่มีระเบียบวินัย 
ขยัน อดทน ตอความยากลำบาก ดวย 
เหตุน้ีเองผูประกอบการ IDE จะตองทำ 

การประกอบการอยางมีระเบียบวินัย 
(Disciplined Entrepreneurship) 
ซึ่งจะตองประกอบกันระหวางโจรสลัด
และนาวิกโยธินพรอมๆกัน 

ความล  ม เหลว เป  นหนทาง 
(Failure is a way) จะเห็นไดวาคนที่ 
ประสบความสำเร็จในระดับโลก ไมวา 
จะเปน แจก หมา  ผูกอตั้งอาลีบาบา 
สตีฟ จ็อปส ผูกอตั้งแอปเปล รวมไป 
ถึงผู ประกอบการที ่ใชนวัตกรรมเปน 
สวนขับเคลื่อนตางผานความลมเหลว 
ไมวาจะเปนทางใด ทางหนึ่ง หลายคน 
คงไมทราบวา Walt Disney ได 
พยายามนำเสนอโครงการสวนสนุกกับ
ธนาคารเพื่อขอกูเงินแตถูกปฏิเสธถึง 
302 ครั้ง เนื่องจากวาในอดีตนั้นไมเคย 

“ถูกปฏิเสธ” หรือ “ล้มเหลว” ต่างเป็นเคร่ืองพิสูจน์ 
ถึงความเชื่อและความตั้งใจ กับสิ่งที่ผู้ประกอบการ 
กำลังสร้างขึ้นมา ซึ่งต่างเป็นสถานการณ์ที่จะต้อง 
ผ่านหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็น “หนทาง (Way)” 
ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ  
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ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล

ไอ ดี อี (IDE) ภาค 
“มายเซ็ต (Mindsets) 
ตอน ปฐมบท”



มีใครคิดวาจะมีสวนสนุกแบบนี้มากอน 
แตปจจุบันมีคนเขาสวนสนุกของดิสนีย 
ทั่วโลกมากกวา 150 ลานคน

“ถูกปฏิเสธ” หรือ “ลมเหลว” 
ตางเปนเครื่องพิสูจนถึงความเชื่อและ 
ความตั้งใจ กับสิ่งที่ผูประกอบการกำลัง 
สรางขึ้นมา ซึ่งตางเปนสถานการณที่ 
จะตองผานหรืออาจจะเรียกไดวาเปน 
“หนทาง (Way)” ที่จะนำไปสูความ 
สำเร็จ ผูกอตั้ง Tesla อีลอน มัสค 
(Elon Musk) ไดกลาวไววา “ความ 
ลมเหลวเปนทางเลือก หากสิ่งที่กำลัง 
ทำอยูไมลมเหลวแสดงวาคุณยังไมมี 
นวัตกรรมที่เพียงพอ”  แนนอนวาการ 

ลมเหลวนั ้นเกิดขึ ้นจากการทดลอง 
การทำสิ่งใหมๆ ซึ่งเปนนวัตกรรมที่ไม 

เคยมีใครทำมากอน แตสิ่งที่สำคัญจาก 
การลมเหลวคือ เราไดเรียนรูอะไรจาก 
การลมเหลว แลวสามารถนำมาปรับปรุง 
พัฒนา เพื่อสรางสิ่งที่ดีกวาเดิม เหมือน 
อยางที่ โทมัน เอดิสัน (Thomas 
Edison) กลาวไววา “ฉันไมไดลมเหลว 
ฉันเพียงแคคนหา 10,000 หนทางที่ 

มันไมสามารถทำได” ทายที่สุด ความ 
ลมเหลว สำหรับผูประกอบการที่ขับ 

เคลื่อนดวยนวัตกรรมจะตอง “ลมเร็ว 
ลุกเร็ว ลมแลวเรียนรู และลมราคาถูก”  

ในฉบับหนาเรามาอ านก ันต อ 
สำหรับ Mindsets ของผูประกอบการ 
IDE กันตอครับ

Mindsets พื้นฐานของผู้ประกอบการ IDE ที่จะ 
ต้องมีพร้อมๆ กันคือ 1) Mindsets แบบโจรสลัด 
และ 2) Mindsets แบบทหารนาวิกโยธิน   
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และจากที่คบหากับแฟนซึ่งเปน 
นักธุรกิจเมียนมาร คุณเอิ๊กก็ไดตัดสินใจ 
แตงงานและยายถ่ินฐานไปอยูเมียนมาร 
และไดเขาดูแลธุรกิจในฐานะ General 
Manager บริษัท MK Furniture หนึ่ง 
ในกลุ มธุรกิจ MK Group ผู นำเขา 
สินคาไทยเพื่อเปดตลาดในเมียนมาร 
และเธอรับหนาที่ดูแลธุรกิจรวมทุนกับ 
Index Furniture ระหวางป 2009-2014  
กอนจะหมดสัญญา และหันไปดูแลธุรกิจ 
รวมทุนในสาย Beauty ความงาม ที่ชื่อ 
Thiri Cosmetic (Mistine Myanmar) 
ในเครือ MK GROUP โดยคุณเอิ๊กเขา 
กุมบังเหียนในฐานะผูจัดการทั่วไป เมื่อ 
ป 2010 เธอยังเขาดูแลงานอีก 2 บริษัท 
ใหญในเวลาเดียวกันเม่ือป 2014 ในฐานะ 
กรรมการผูจัดการ และ Co-Founder 
บริษัท Merit Explorer จำกัด การที่ 

MK Group จะนำเขาสินคาใดเพื่อทำ 
ตลาดในเมียนมาร แสดงวา สินคานั้นมี 
อนาคตและมีความเปนไปไดในตลาด 
นี้จริง  จากหนาที่รับผิดชอบมากมาย 
ขนาดนี้ตองบอกวา “เธอไมธรรมดา”

ส่องความสำเร็จการปั้น
มิสทินให้เป็นอันดับ 1 
ในเมียนมาร์ 
ไม่ง่ายแต่เธอทำได้

ถาเอยชื่อ “มิสทิน” ในประเทศ 
ไทย ถือวาเปนผลิตภัณฑความงามแบรนด 
ไทยที ่อยู คู สาวไทยมาอยางตอเนื ่อง 
ยาวนาน วิวัฒนาการจากระบบขายตรง 
สูรีเทลในปจจุบัน มิสทิน เปนสินคา 
คุณภาพดีที่ผานการฝาฟนจนยืนเปน 
อันดับ 1 คูสาวไทยในวันนี้  แตความ 
ทาทายสำหรับการทำตลาดในเมียนมาร 

เผยที่มา-เบื้องหลัง
นักธุรกิจสาว 

คุณกัญญณากร เสารัมณี “เอิ๊ก” 
เปนคนกรุงเทพโดยกำเนิด จบการศึกษา 
ไฮสกูลจาก Ivanhoe Grammars” 
School Australia ปริญญาตรีดาน 
การตลาด คณะ Business Adminis-
tration และปริญญาโท ดาน Computer 
Information Technology จากคณะ 
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
หรือ ABAC ดวยความรู ความสามารถ 
ที่เต็มเปยมเธอตัดสินใจเริ่มงานแรกกับ 
American Standard ในตำแหนง 
Regional Customer Sales Service 
Supervisor ได  1 ป  ก อนจะเข า 
ทำงานที่บริษัท Kohler (Thailand) 
Plc.ในตำแหนงผ ู ช วย Product / 
Brand Manager ระยะเวลา 3 ป 

นักธุรกิจสาวไทยเปิดเทคนิค “มิสทิน”
กุมใจสาวเมียนมาร์

กัญญาณกร เสารัมณี
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ก็มีไมนอย กับการเริ่มตนครั้งใหมเชน 
กัน คุณเอิ๊กเลาใหฟงวา เริ่มตั้งแตนับ 
1 จะนำสินคาอุปโภคบริโภคเขาไปทำ 
ตลาดในเมียนมารตองผาน FDA ที่ 
เขมงวดมาก ตองเปนผูที่คุนเคยระบบ 
จริงจึงจะทำได รูกันวา สาวเมียนมาร 
มีแปงทานาคาเปนเคล็ดลับความงาม 
ดังนั้นแปงเมคอัพชวงแรกๆ ก็ตองใชคู 

วิธีจัดสงแบบ Online Shopping แต 
ชาวเมียนมารก็มี Lifestyle ที่มักโยก 
ยายที่อยูตลอดเวลา ไมอยูประจำเปน 
ที่ ทำใหมีปญหาการจัดสงสินคา

“ยอมรับวา ที่นี่คอนขางมีภาพ 
ลบกับระบบ MLM – Multi Level 
Marketing แมมิสทินจะเปน 1 ใน 5 
ธุรกิจ ที่เปนระบบ SLM – Single 

กับแปงทานาคา เพื่อใหสาวเมียนมาร 
ยอมรับท่ีจะใช วิถีการเร่ิมตนในเมียนมาร 
ก็เริ ่มดวยระบบขายตรงเชนกันตั้งแต
ป 2010 ซ่ึงคุณเอ๊ิกเองยอมรับวา ระบบ 
ขายตรงใชงานไมไดเต็มที่ เพราะสาว 
เมียนมารก็ไมไวใจการจายเงินผานคน 
อ่ืน หรือผานระบบ บางคร้ังมีการถือเงิน 
มาซื้อถึงบริษัทเอง แมจะปรับเปลี่ยน 
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Level Marketing ท่ีผานประสบการณ 
การทำตลาดมาก็ตาม แตสุดทายก็จะ 
ตองยอมรับการปรับเปลี ่ยนระบบไป 
ใหสอดคลองกับพฤติกรรมผู บริโภค 
ในที่สุด โดยตั้งแตป 2018 เราจะเปน 
Full retails ท่ีมีการปรับเปล่ียน Image 
สินคาใหหรูหรา เปลี่ยน Global 
Message จาก มิสทิน มาแลวคะ เปน 

My Choice My Passion เราอยาก 
เปลี ่ยนสาวเมียนมารใหกลาแตงตัว 
ออกจากบานมากข้ึน และลดใชทานาคา 
ดวยความเชื่อใหมๆที่วา ใครๆก็สวย 
ได โดยใชเครื่องสำอางคเปนอาวุธ” 

ถือวาปน้ีเปนปท่ี Mistine ตองการ 
“disrupt” การขายเครื่องสำอางคใน 

เมียนมาร Mistine จะปฎิวัติวงการการ 
ตลาดเครื่องสำอางคแบบเดิมๆ โดยเรา 
เร่ิมตนทำ “Business transformation” 
มาตั้งแตปที่แลว และไดผลตอบรับ 
คอนขางเปนที่นาพอใจ

ความเข้าใจพฤติกรรม
ของผู้บริโภคเป็นกุญแจ

คุณเอิ๊ก เลาตอวา “เพื่อปรับ 
Distribution Channel ใหเหมาะกับ 
กลุมเปาหมาย หาซื้อไดงายตามหาง 
สรรพสินคาท่ัวไป และมีการวางตำแหนง 
Product Positioning ใหมให “เครื่อง 
สำอางคเปนอาวุธ” โดยใชวิธีการส่ือสาร 
ในชองทางใหม ผานระบบ Social 
Media เพราะในเมียนมาร Facebook 
และ Youtube เปน Social Media 
ที่สาวเมียนมาร 90% ใชกันมากที่สุด 
ดังน้ันมิสทินจึงหันมาใช Social Platform 
ที่เขากับพฤติกรรมของชาวเมียนมาร

ปจจุบัน”
ชาวเมียนมารนิยมใชโทรศัพท 

มือถือระบบเติมเงินเปนสวนใหญ ตอ 
วันใชกันมากถึง 60 บาท ดังนั้นปนี้ 
คุณเอิ๊ก จึงวางแผนให มิสทิน มี End 
Consumer Activities มากขึ้นเนน 
การมีสวนรวมระหวางแบรนด และกลุม 

เปาหมายมากข้ึน ผานมิสทิน Character 
คุณปาชุลี Version เมียนมาร ที่นี่เธอ 
ชื่อวา “Aunty THIRI” หรือ เรียกวา 
“ปาตีลี่” ทำหนาที่เมนทสาวๆ เรื่อง 
ความสวย ความงาม เพราะสาวๆ ที่นี่ 
เช่ือคำแนะนำของผูมีประสบการณ รวม 
ถึงการสราง Mistine Guru เปนครั้ง 
แรกเพื่อทำหนาหนาที่เปน Opinion 
Leader สอนการแตงหนาใหสาวๆ ผาน 
ระบบออนไลน ซึ่งจะเริ่มเดือน มค.นี้ 
ภายใตคอนเซ็ปตใหม Beauty Outside 
ดึงความงามสาวๆจากภายใน ออกสู 
ภายนอก โดยใชกลยุทธ ใหภาพเลา 
เรื่องมากขึ้น

“วันนี้มิสทิน มีสินคาครอบคลุม 
กลุม baby product / organic 
product / Hair product / Make up 
/ Personal Care กลุมแชมพู สบู 
อาบน้ำ โดยเฉพาะวันนี้กลุมเมคอัพ ยัง 
มีแปงเปนสินคาหลักที่ยังคงตองผสม 

ทุกวันนี้ มิสทินเติบโตเพราะพนักงานชาวเมียนมาร์ 
ถึงแม้ดิฉันเป็นคนไทยคนเดียวที่ทำงานท่ามกลาง 
ทีมงานท้องถิ่นกว่า 500 คน ทุกคนขยัน ให้ใจ ใน 
การทำงาน ทำให้วันนี้มิสทินมีออฟฟิศ 3 แห่งใน 
เมืองหลวง ย่างกุ้ง, มัณฑะเลย์ และ ราโช  
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ทานาคา ซึ่งเราตองคอยๆ เปลี่ยน จน 
วันนึงเคารับเทรนดใหมๆ  มากข้ึน ท่ีชาว 
เมียนมารไดรับจากแบรนดตางชาติ 
อยาง Estee Lauder หรือ แบรนด 
เกาหล ีจากมิสทินที่เปนสินคา Middle 
Class ที่เขาถึงกลุมพนักงานบริษัท 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จนถึงแมบาน 
Challenge อีกหน่ึงอยางคือ ทำอยางไร 
จะเปลี ่ยนพฤติกรรมใหใชแปงพัพให 
มากขึ้น จาก 6 เดือน 1 ตลับ ใหเปน 
1 เดือน 1 ตลับเชนเดียวกับสาวไทย 
สิ่งที่สำคัญคือ ตอง educate แนวคิด 
ใหมๆ”

Mistine Vision in 
ASEAN  

ปจจุบันมิสทีน มีสินคาจำนวน 
ทั้งสิ้น 500 SKU’s ถือวายังเปนเพียง 
50% ตามเปาที่ตองการขยายตลาด 
ที่นี่ใหครบทุกประเภท อันดับ 1 คือ 
กลุม Personal Care 2. Make Up 
3. Fragrant Men & Women 4. 
Skin Care 5. Special care ซึ่งปนี้ 
เปนปที่ 17 ของมิสทินในเมียนมาร ที่ 
กำลังดำเนินแผนการใหญโดยการตั้ง 
Distribution Center ซึ่งเปนบริษัท 
เครื่องสำอางคที่มี DC ใหญที่สุดใน  
เมียนมาร เพื่อลดปญหาดาน Logistic 
โดยจะกระจายสินคาใหมากขึ้นไปยัง 
ทุกสวนของเมียนมารและเขตชายแดน 
ที่ติดกับ อินเดีย บังคลาเทศ และจีน 
ตอนใต ปจจัยหลักของความสำเร็จ คุณ 
เอิ๊ก เปดเผยวา “ปจจัยหลักของความ 
สำเร็จ คือ คุณภาพสินคา มีสินคา 
ออกใหมทุกเดือน มีสินคาที่มีมาตรฐาน 

ผาน FDA เมียนมาร เพื่อใหชาว 
เมียนมารมั่นใจในสินคาที่ปลอดภัย ซึ่ง 
อันท่ีจริง มิสทินเองก็ยึดถือเร่ือง ASEAN 
STANDARD เปนหลัก”

“ทุกว ันนี ้ม ิสทินเต ิบโตเพราะ 
พนักงานชาวเมียนมาร ถึงแมดิฉันเปน 
คนไทยคนเดียวที่ทำงานทามกลางทีม 
งานทองถิ่นกวา 500 คน ทุกคนขยัน 
ใหใจ ในการทำงาน ทำใหวันนี้มิสทินม ี
ออฟฟศ 3 แหงในเมืองหลวง ยางกุง, 
มัณฑะเลย และ ราโช สวนธุรกิจกับ 
ประเทศที ่ม ีชายแดนติดต อก ันก ับ 
เมียนมาร โดยแบงสัดสวนระหวาง 
เมียนมาร และประเทศติดตอ คิดเปน 
90 : 10”

ตลาดเมียนมาร์
ยังมีอนาคตสดใส

ปน้ียอดขายในเมียนมาร 400 ลาน 
บาท แตปหนาตั้งเปาจะเติบโตเพิ่ม 
ขึ้นอีก 25% จากแผนการปรับตัวเปน 
Retail และการขยาย Segment เพ่ิมข้ึน 
เพราะพบวา ชาวเมียนมารยังตองการ 

สินคาอีกหลายชนิด 
คุณเอิ๊ก กัญญาณกร เสารัมณี 

ฝากขอคิดวา นักธุรกิจไทยท่ีสนใจตลาด 
เมียนมาร “สิ่งสำคัญสำหรับการทำ 

ตลาดในเมียนมาร คือ ตองพยายาม 
เขาใจพฤติกรรม ขอจำกัดของผูบริโภค 
และการขยายธุรกิจในเมียนมาร เงินทุน 
อยางเดียวไมสำคัญเทาการหา Partner 
ทองถิ่น และตองจับ Partner ใหถูก 
คน ที่สำคัญตองพิจารณาวาสินคานั้น 
เหมาะกับชาวเมียนมารหรือไม ถามี 
สินคาอยูแลว แตมีคูแขงอยูแลวในตลาด 
ตองยอมรับที ่จะปรับกลยุทธของเรา 
เองดวย… “เมื่อเขามาแลว ตอง Focus 
เปน”  

นั่นคือ ขอคิดสงทายจากนักธุรกิจ 
สาวไทยคนเกง ที่ประสบความสำเร็จ 
กับหลายธุรกิจในเมียนมาร แตวันนี้ 
ขอนำธุรกิจบางสวนของเธอมาเผยแพร 
เพื่อเปน Case Study สำหรับผูที่ 
สนใจขยายตลาดที่นี่ และถาตองการ 
ติดตอขอขอมูลจากเธอ คิดวาเธอตอง 
ยินดีมากคะ

สิ่งสำคัญสำหรับการ ทำตลาดในเมียนมาร์ คือ 
ต้องพยายามเข้าใจพฤติกรรม ข้อจำกัดของ 
ผู้บริโภค และการขยายธุรกิจในเมียนมาร์ เงินทุน 
อย่างเดียวไม่สำคัญเท่าการหา Partner ท้องถิ่น 
และต้องจับ Partner ให้ถูกคน ที่สำคัญต้อง 
พิจารณาว่า สินค้านั้นเหมาะกับชาวเมียนมาร์ 
หรือไม่ ถ้ามีสินค้าอยู่แล้ว แต่มีคู่แข่งอยู่แล้ว 
ในตลาด ต้องยอมรับที่จะปรับกลยุทธ์ของเราเอง 
ด้วย … “เมื่อเข้ามาแล้ว ต้อง Focus เป็น”  
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จากการสำรวจผู ก อตั ้ง 
ธุรกิจในสหรัฐ 549 แหง 
จากหลากหลายอุตสาห- 

กรรม พบวาสิ่งที่เปนแรงจูงใจสำคัญใน 
การกอต้ังธุรกิจ ไดแก สรางความร่ำรวย 
74.8% การลงทุนไอเดียธุรกิจ 68.1% 
ตองการเปนเจาของบริษัท 64.2% ซึ่ง 
ธุรกิจเหลานี้จะเติบโตคงอยูตอไปไดก็ 
ตองอาศัยการสานตอของคนรุนถัดมา 
เปนที่นาสนใจวาอะไรเปนแรงจูงใจให 
ทายาทกาวเขามาสรางความยิ่งใหญให 
กับมรดกทางธุรกิจ โดยสวนใหญบริบท 
ดานแรงจูงใจของสมาชิกในครอบครัว 
ตอธุรกิจมักถูกมองขามไป  ทายาทอาจ 
เขามาในธุรกิจดวยหลายเหตุผล เชน ชวย 
พอแม ชวยบริษัทประหยัดงบประมาณ 
หารายไดใหตัวเอง การสรรหาคนนอก 
ทำไดยาก เปนตน แตไมวาสมาชิกใน 
ครอบครัวจะมีจุดเริ่มตนในการกาวเขา 
มาอยางไรก็ตาม หากพวกเขาพัฒนาไป 
เปนคนที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน 
ผูประกอบการ ทีมผูบริหาร และครอบ 
ครัว ตองทำงานรวมกับสถานะพิเศษ 
ของเขาในฐานะของสมาชิกในครอบครัว 
พนักงาน และเจาของในอนาคต ดวย 

จ
ความเขาใจอยางลึกซึ้งตอสถานการณ 
พิเศษนี้

ปัจจัยจูงใจสำหรับ
พนักงานท่ีเป็นสมาชิก
ในครอบครัว

การสรางแรงจูงใจเปนกระบวนการ 
ที่ซับซอนมาก ปจจัยจูงใจสำคัญสำหรับ 

พนักงานที่เปนสมาชิกในครอบครัวมี 2 
ปจจัย คือ 

1. ความแตกตางของครอบครัว 
กับระบบธุรกิจ 

ในครอบครัว ความหวัง ความรัก 
และความหวงใยเปนสิ ่งสำคัญที ่ส ุด 
การเปนสมาชิกคนหนึ ่งไมไดสนใจที ่ 
ความสามารถ (Competence) หรือ 
ผลิตภาพ (Productivity) เทาน้ัน ความ 
สามารถและความสำเร็จในโลกน้ี จำเปน 

ตองไดรับการสนับสนุนโดยที่ไมสูญเสีย 
ความเปนสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว 
ในอุดมคติความรักเปนสิ่งที่ปราศจาก 
เง่ือนไข และการพัฒนาการนับถือตน 
เอง (Self-esteem) เปนสวนหนึ่งใน 
เปาหมายของครอบครัว และครอบครัว 
เป นเสมือนสวรรคบนดินที ่ม ีความ 
ปลอดภัยและความหวงใย

ในธุรกิจความสามารถเปนส่ิงสำคัญ 
ที่สุด เง่ือนไขการไรความสามารถเปน 
เหตุผลที่ทำใหถูกไลออกได เปาหมาย 
ของธุรกิจคือการสรางกำไรและสินทรัพย 
จากการแขงขันและส่ิงแวดลอมท่ีวุนวาย 
การเปนสมาชิกคนหนึ ่งในธุรกิจเปน 
เง่ือนไขท่ีตองมีความสัมพันธกับเกณฑการ 
ประเมินการปฏิบัติงาน (Performance 
Criteria) และการพิจารณาดานตลาด 
(Market Considerations) ความ 

â´Â
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

เป็นที่น่าสนใจว่าอะไรเป็นแรงจูงใจให้ทายาทก้าว 
เข้ามาสร้างความย่ิงใหญ่ให้กับมรดกทางธุรกิจ 
โดยส่วนใหญ่บริบทด้านแรงจูงใจของสมาชิกใน 
ครอบครัวต่อธุรกิจมักถูกมองข้ามไป  

ธุรกิจครอบครัว ตอน 
แรงจูงใจ
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แตกตางที่ทุกคนในครอบครัวตองเผชิญ 
คือในครอบครัว ความรัก ความหวงใย 
และความเปนสมาชิกเปนส่ิงท่ีไมมีเง่ือนไข 
แตในธุรกิจความเปนสมาชิกเปนเง่ือนไข 
ในการสรางผลงาน หากธุรกิจประสบ 
ความสำเร็จและสมาชิกในครอบครัว 
แอคทีฟ ในธุรกิจตองมีการพิสูจนความ 
สามารถและการทุมเทตลอดเวลา อะไร 
คือสิ่งจูงใจใหพวกเขากาวไปสูการเปน 
คนที่มีประสิทธิภาพสูง

2. การแบงปนสำนึกแหงเปาหมาย 
ของบริษัท (Sense of purpose) 

แนวทางนี้คำตอบอยูที่การพัฒนา
พันธกิจของธุรกิจครอบครัว (Family 
Business Mission Statement) 
และการแบงปนการตัดสินใจทางธุรกิจ 
ขอความที่เปนพันธกิจของธุรกิจครอบ 
ครัวควรไดมาจากการประชุมครอบครัว 
ที่ทุกคนไดรวมกันอภิปรายเหตุผลที่ทำ 
ใหเกิดความสำเร็จของธุรกิจ เชนเดียว 
กันกับการเขาใจจุดหมายและเปาหมาย 
ของธุรกิจ โดยคำนึงถึงคานิยม และ 
ปทัสถานทางว ัฒนธรรมของธ ุรก ิจ 
ครอบครัว พันธกิจของบางครอบครัว 
ทำใหเห็นคำมั่นที่สมาชิกในครอบครัว 
จะตองปฏิบัติ เชน

1) สนับสนุนกันและกันใหทำงาน 
สำเร็จโดยใชศักยภาพเต็มที่

2) การใหความรักกับครอบครัว
3) หาโอกาสที่จะทำงานรวมกัน 

เลนดวยกันและอยูดวยกัน
4) ใหโอกาสในการสรางสรรค 

พัฒนาภาวะผูนำ และการบรรลุเปาหมาย 
ของแตละคน

5) สรางการสืบทอดคานิยม

ตัวอยางพันธกิจของครอบครัว 
(Family Business Mission State-
ment)

1) เราจะดำเนินธุรกิจครอบครัว 
ตอเนื่องมากกวา 1 รุนและใหโอกาส 
กับคนรุนใหมตอไป

2) เราจะตัดสินดวยการพูดคุย 
ถึงความแตกตางของแตละคน เคารพ 
ในสิทธิของแตละคนในการที่จะไมเห็น 
ดวย และฝาฟนปญหาดวยวิธีการใหเกิด 
ความพึงพอใจของทุกฝาย ถาไมสามารถ 
ทำไดตามนี ้เราจะคัดสรรบุคคลภาย 
นอกเขามาและยอมรับการตัดสินใจ 
ของเขา

3) เราจะย ื ่นม ือไปช วยเหล ือ 
ทุกคนเหมือนเปนสมาชิกในครอบครัว 
ไมวาจะเปนเร่ืองความขัดแยงหรือความ 
เปนปรปกษซึ่งเกิดขึ้นในความสัมพันธ 
ทางธุรกิจของพวกเรา

4) เราจะสนับสนุนคาน ิยมใน 
เร่ืองของความซ่ือสัตย มีคุณธรรม ความ 
สามารถและความเมตตาในสวนที ่ 
เราเกี ่ยวของกับคนอื่นๆในธุรกิจและ 
ครอบครัว

5) เราจะสนับสนุนสมาชิกแตละ 
คนในการม ุ  งส ู การเป นคนม ีความ 

สามารถสูงสุดในการทำงาน ชมเชย 
อยางจริงใจตอผลงาน และสนับสนุน 
ใหแตละคนมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

6) เราจะใช พน ักงานท ี ่ ไม  ใช  
สมาชิกในครอบครัวในการสนับสนุน 
เปาหมายและชวยเราดูแลธุรกิจ

การพัฒนาพันธกิจครอบครัวถูก 
สรางขึ ้นรวมกันโดยสมาชิกทุกคนใน 
ครอบครัว ไมใชเพียงเพื่อสรางความ 
ชัดเจนในเรื่องของเปาหมาย จุดหมาย 
และปทัสถานทางสังคมของธุรกิจเทาน้ัน 
แตยังสามารถจูงใจพนักงานท่ีเปนสมาชิก 
ในครอบครัวในเรื่องผลการปฏิบัติงาน 
ของพวกเขาดวย

นอกจากนี ้ในเรื ่องผลตอบแทน 
ของผูบริหารท่ีเปนเจาของยังเปนส่ิงจูงใจ 
ท่ีจำเปนสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจ 
ครอบครัว ดังนั้นควรมีคณะกรรมการ 
พิจารณาผลตอบแทนใหกับผูเกี่ยวของ 
ทุกคนในธุรกิจครอบครัว และที่สำคัญ 
ที่สุดควรแบงแยกการจัดการออกจาก 
ความเปนเจาของไดเด็ดขาดชัดเจน ซึ่ง 
จะเปนหนทางสรางประสิทธิผลใหเกิด 
กับกระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัว 
ได สามารถดึงดูดสมาชิกครอบครัวให 
สนใจเขามาบริหารจัดการธุรกิจครอบครัว 

การพัฒนาพันธกิจครอบครัวถูกสร้างขึ้นร่วมกัน 
โดยสมาชิกทุกคนในครอบครัว ไม่ใช่เพียงเพื่อ
สร้างความชัดเจนในเร่ืองของเป้าหมาย จุดหมาย 
และปทัสถานทางสังคมของธุรกิจเท่านั้น แต่ยัง 
สามารถจูงใจพนักงานท่ีเป็นสมาชิกในครอบครัว 
ในเร่ืองผลการปฏิบัติงานของพวกเขาด้วย
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ใหมีความย่ังยืนตอไป

ปัจจัยจูงใจสำหรับ
พนักงานท่ีไม่ใช่
สมาชิกในครอบครัว

รายงานการรับรูของพนักงานใน 
ธุรก ิจครอบครัวในอเมริกาชี ้พบวา 
91% เห็นวาธุรกิจครอบครัวมอบหมาย 
หนาที ่และความไววางใจใหพนักงาน 

นอยลงกวาปกอนๆ 65% เห็นวาธุรกิจ 
ครอบครัวไมไดแสดงจิตสำนึกที่แทจริง 
ของพวกเขา และ 62% เชื่อวาเจาของ 
ธุรกิจไมไดรักษาคำม่ันท่ีใหไวกับพนักงาน 
เสมอไป ดังนั้นผูบริหารในธุรกิจครอบ 
ครัวควรใสใจใหมากขึ้นในการที่จะทำ 
ใหพนักงานเกิดความเชื่อใจและจงรัก 
ภักดี ซึ่งจะเปนสิ่งจูงใจใหพวกเขาอยาก 
ทำงานใหดีขึ้น 

จากความจริงท่ีวาในธุรกิจครอบครัว 
มีพนักงานที่ไมใชสมาชิกในครอบครัว 
มากกวาสมาชิกในครอบครัว การมุง 
สรางแรงจูงใจพนักงานในธุรกิจครอบ 
ครัวจึงแตกตางจากธุรกิจท่ัวไป ปญหา 
ดานแรงจูงใจควรถูกแยกออกมาให 
ชัดเจน เชน พนักงานสนใจอะไร 
สถานภาพของพนักงานเปนอยางไร 
ผูบริหารสามารถกระตุนความกระตือ 
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รือรนของพนักงานที ่ไมใชสมาชิกใน 
ครอบครัวในเรื่องงานปจจุบันไดอยางไร 
หากธ ุรก ิจครอบคร ัวสามารถสร าง 
วัฒนธรรมที ่สามารถแสดงถึงความ 
ขอบคุณ เคารพ และการใหอำนาจแก 
พนักงานที ่ไมใชสมาชิกในครอบครัว 
ธุรกิจนั้นจะประสบความสำเร็จในการ 
เติบโต

ปจจุบันพบวาบริบทของพนักงาน
ที ่ไมใชสมาชิกในครอบครัวในธุรกิจ 
ครอบครัวไดรับความสนใจนอยมาก 
จึงมีผูทำการศึกษาขั้นตอนที่จำเปนใน 
การสรางแรงบันดาลใจใหแกพนักงาน 
ที่ไมใชสมาชิกในครอบครัว ซึ่งปจจัยที่ 
อาจเปนเกณฑในการจูงใจพนักงานมี 
ดังนี้   

1. ทัศนคติและการรับรู ผูบริหาร 
ที่เปนสมาชิกในครอบครัวไมควรแยก 
พนักงานท่ีไมใชสมาชิกในครอบครัวออก 
จากกลุ มผู บริหารที ่ทำการตัดสินใจ 
เพราะจะทำใหพวกเขารูสึกวาถูกแยก 
ออกมาจากกลุมที ่มีอิทธิพลในบริษัท 
และควรสนับสนุนพวกเขาในเรื่องของ 
งานในอนาคตโดยใหขอมูลยอนกลับที่ 
สรางสรรคและคำชมเชย ซึ่งจะเปนวิธี 
ที่มีประสิทธิภาพท่ีสุด นอกจากน้ีการ 
รับพวกเขาเขามาทำงานในธุรกิจครอบ 
ครัวควรพิจารณาจากความสามารถ 
ไมใชจากความสัมพันธกับผูบริหาร

2. การมอบหมายพนักงานท ี ่ 
ไมใชสมาชิกในครอบครัวในเรื่องอำนาจ 
หนาท ี ่และความร ับผ ิดชอบในการ 
ตัดสินใจ ซึ่งจะมีผลทางบวกในการ 
ดึงดูดพวกเขาใหมีสวนรวมมากขึ้นเปน 
เหมือนสวนสำคัญในธุรกิจครอบครัว

3. การจายมูลคาตลาด (Market 
value) ซ่ึงเก่ียวของกับคาตอบแทน ควร 
ใหคาตอบแทนที่เหมาะสมแกพนักงาน 
ท่ีไมใชสมาชิกในครอบครัว และพิจารณา 
คาตอบแทนใหพนักงานที่เปนสมาชิก 
ในครอบครัวตามผลงานดวยเกณฑที ่ 

เปนมาตรฐานเดียวกัน
4. การใหรางวัลอยางยุติธรรม 

ในรูปของเงินหรือสิ ่งจูงใจและรักษา 
พนักงานที่ไมใชสมาชิกในครอบครัวไว 
โดยใหถือหุนของบริษัท มอบความไว 
วางใจใหทำงานของพวกเขาจนเสร็จ 
ดวยความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อ 
ใหบริษัทเติบโต

กลยุทธ์สำคัญ 5 ด้าน 
สร้างวัฒนธรรมองค์กร

นอกจากนี้มีงานวิจัยจำนวนมากที่
แสดงกลยุทธสำคัญ 5 ดานที่จำเปน 
เมื่อตองการสรางวัฒนธรรมองคกรที่มี 
เปาหมายในการจูงใจพนักงานที่ไมใช 
สมาชิกในครอบครัวดังนี้  

1. สรางความไววางใจและความ 
ภักดีระหวางผูบริหารกับพนักงานท่ีไมใช 
สมาชิกในครอบครัว หากบริษัทแสดง 
ความจริงใจจะใหตามความตองการ 
ของพวกเขา ก็จะไดรับการสนับสนุน 
และความภักดีตอบกลับมา สงผลใหได 

ผลิตภาพมากขึ ้นและจะสรางสภาพ 
แวดลอมในการทำงานที่เปนมิตรมาก 
ขึ้น เชื่อกันวาจะลดอัดตรา Turnover 
และการขาดงานไดดี

2. การแสดงใหเห็นวาบริษัทเห็น 
คุณคาและเคารพในพนักงานที ่ไมใช 
สมาชิกในครอบครัว การแสดงวาเห็น 
คุณคา เชน ชมเชยหรือแสดงความยินดี 
ตอหนาสาธารณชน เม่ือพวกเขาสามารถ 
ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพหรือแสดง 
ไอเดียสรางสรรค สิ่งเหลานี้จะทำให 
พวกเขารูสึกวาการที่พวกเขาชวยเหลือ 
บริษัทเปนส่ิงท่ีสมควรจะทำและมีคุณคา 
นอกจากนี้พวกเขายังจะรับรูถึงบทบาท 
ที่สำคัญของตนเองในบริษัทและยินดีที่ 
จะทำงานที่มีความทาทายมากข้ึน

พนักงานอาวุโสท่ีไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวอาจ 
พบว่าเป็นการยากท่ีจะเคารพและภักดีต่อทายาท 
ที่เข้ามาได้เท่าเทียมกับรุ่นพ่อแม่ ดังนั้นควรให้ 
สมาชิกในครอบครัวทำงานเหมือนพนักงาน 
คนอื่นๆ และให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมใน 
การตัดสินใจสำคัญ และต้องมั่นใจว่าพวกเขายัง 
คงมีความสุขและได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม 
เพื่อดึงดูดพวกเขาให้อยู่ทำงานอย่างเต็มความ 
สามารถเพ่ือองค์กร 
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3. การเต ิบโตย ั ง เป นว ิธ ีท ี ่ ม ี 
ประสิทธิภาพในการจูงใจและรักษา 
พนักงานที่ไมใชสมาชิกในครอบครัวเอา 
ไว โดยการฝกอบรมและการใหการ 
ศึกษาแกพวกเขาเพื ่อใหเติบโตอยาง 
มืออาชีพ เปนกลยุทธการลงทุนในระยะ 
ยาว พวกเขาจะยังคงอยูกับบริษัทเมื่อ 
พวกเขามีโอกาสพัฒนาตนเองใหเกง 
รอบดาน กลยุทธน้ีสามารถใชเปนนโยบาย 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื ่อ 
รักษาเสถียรภาพหากเกิดวิกฤติหรือ 
สภาพแวดลอมในการทำงานเปล่ียนไป

4. พนักงานที ่ไม ใช สมาชิกใน 
ครอบครัวที่มีสวนรวมในการอภิปราย 
ของทีมและชวยทำการตัดสินใจจะ 
ตระหนักถึงความรับผิดชอบของพวก 
เขาและไดรับความเคารพจากพนักงาน 
คนอื่นซึ่งเปนการพิสูจนวาคนที่มีสวน 
ร วมในการต ัดส ินใจจะทำงานได ม ี 
ประสิทธิภาพกวาคนอื่นๆ

5. ผู บร ิหารควรสร างท ีมงาน 
ระหวางพนักงานใหกลมเกลียวกันเพื่อ 
สรางสปริตในการทำงานและทำงาน 
รวมกับผู อื ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สิ่งสำคัญในการทำงานในธุรกิจครอบ 
ครัวคือการเสนอสิ ่งจูงใจภายในที ่ไม 
จำกัดและใหรางวัลแกพนักงานที่ไมใช 
สมาชิกในครอบครัว ดังนั้นการทำงาน 
เปนทีมจะชวยลดชองวางระหวางสมาชิก 
ในครอบครัวกับพนักงานที่ไมใชสมาชิก 
ในครอบครัวลงได และปรับปรุงกระบวน 
การบูรณาการรวมหนวยในครอบครัว 
เขาไปในธุรกิจ (Family integration)

จึงนับเปนเร่ืองทาทายสำหรับธุรกิจ 

ครอบครัวในการที่จะจูงใจคนที่ไมใช 
สมาชิกในครอบครัวใหอยากเขามาทำ 
งานใหและรักษาพวกเขาไวเมื ่อมีการ 
เปลี ่ยนถายโอนธุรกิจไปสู ร ุ นทายาท 
เพราะพนักงานอาวุโสที่ไมใชสมาชิกใน 
ครอบครัวอาจพบวาเปนการยากที่จะ 
เคารพและภักดีตอทายาทที่เขามาได 
เทาเทียมกับรุนพอแม ดังน้ันควรใหสมาชิก 
ในครอบครัวทำงานเหมือนพนักงาน 
คนอื่นๆ และใหพนักงานทุกระดับมี 
สวนรวมในการตัดสินใจสำคัญ และ 
ตองมั ่นใจวาพวกเขายังคงมีความสุข 
และไดร ับการปฏิบัต ิอยางยุต ิธรรม 
เพื ่อดึงดูดพวกเขาใหอยู ทำงานอยาง 
เต็มความสามารถเพ่ือองคกร ตอไป
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ป

รู้จักประวัติส่วนตัว
โดยสังเขป

คุณจื้อ หรือ คุณนนทพัทธ 
สิทธิเดชไพบูลย เปนชาวสุราษฎรธานี 
โดยกำเนิด แมคุณแมจะเปนชาวตรังก็ 
ตาม แตท้ังครอบครัว “สิทธิเดชไพบูลย” 
ก็มีความรักในจังหวัดสุราษฎรธานี 
และมุ งมั ่นเปนเฟองจักรขับเคลื ่อน 
เศรษฐกิจของจังหวัดเสมอมา ทางดาน 
การศึกษาคุณจ้ือ เร่ิมการศึกษาเบ้ืองตน 
ในโรงเรียนประจำจังหวัด จนจบจึงได 
มุงหนาศึกษาตอในเมืองหลวง โดย 
สอบเข าในระด ับปร ิญญาตร ี ได ท ี ่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สาขาวิศว- 
กรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร 
จากน้ันจึงเดินทางไปเรียนตอตางประเทศ 
ที่ออสเตรเลีย ดวยความมุงมั่นที่จะนำ 
ความรู ดานเทคโนโลยีและวิทยาการ 
กลับมาพัฒนาและขยายชองทางของ
ธุรกิจครอบครัว

 รูปแบบการเรียนในออสเตรเลีย 
ที่ตองทำงานและเรียนไปพรอมๆ กัน 
ทุกสิ่งตองแขงกับเวลา จนสรางนิสัย 
หนักเอาเบาสูพรอมสูงานหนัก มุงมั่น 
ถึงความสำเร็จโดยไมคำนึงถึงอุปสรรค 

จึงเปนบทเรียนสำคัญใหเรียนรู จนสำเร็จ 
การศึกษาระดับปริญญาโท ดานการ 
จัดการวิศวกรรม จาก QUEENSLAND 
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ใน 

ระหวางนั้นก็มีความคิดวา จะฝงรากลึก 
ทำงานที่นั่นเลย แตโชคชะตาพลิกผัน 
ความฝนหักเห ทำใหตองเดินทางกลับ 
มาประเทศไทย เพราะคุณพอปวยเปน 
มะเร็ง ทำใหคุณจื้อเต็มใจชวยงานคุณ 
พออยางเต็มที่ จนทานจากไป

“ทำงานแบบเต็มเวลาขณะที่ยัง
ออกนอกประเทศไมได แตกลายเปน 
วา เรามัวทำงานเก็บเงิน คิดวา ถาได 
วีซา permanent residence กอน 
เดี๋ยวคอยเที่ยวก็ได แตปรากฎวา ชีวิต 

พลิกผันสิ้นเชิง ทั้งที่จองแพคเกจไว 
ตั้งใจจะตะลุยเที่ยวใหสมกับที่ทำงาน
มาหนักตลอดป ก็ตอนรับสายจากคุณ 
แมที่เมืองไทยวา คุณพอปวย ทำให 

ผมตองทิ้งทุกอยางแลวกลับเมืองไทย
ทันที”

เส้นทางใหม่ของชีวิต กับ 
ธุรกิจเดิมของครอบครัว

“ผมกลับเมืองไทย ตอนชวงกลาง 
ป 2547 กลับมาแบบสองจิตสองใจวา 
จะชวยคุณพอ หรือจะทำงานจริงจัง 
เปนเรื่องเปนราวดี ทานก็แนะนำให 
ออกไปทำงานกอน แตสุดทายก็ตัดสิน 
ใจทำงานชวยคุณพอ ขณะที่นองชาย 

ผมอยากเห็นการขับเคลื่อนของผู้ประกอบการ 
รุ่นใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมให้แก่ หอการค้าจังหวัด 
โดยมุ่งพัฒนาความรู้ ความสามารถให้แก่สมาชิก 
หอการค้าไทย จากการร่วมจัดงานประชุมหอการค้า 
ท่ัวประเทศคร้ังท่ีผ่านมา กลุ่ม YEC สุราษฎร์ธานี 
ได้รับคำช่ืนชมอย่างมากมายท้ังจากผู้ใหญ่ของ 
จังหวัดและในหอการค้าฯ ด้วย 

ประธาน YEC สุราษฎร์ธานี 
วิศวกรเจ้าของธุรกิจอาหาร

นนทพัทธ์ สิทธิเดชไพบูลย์
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นองสาวยังเรียนไมจบ ผมชวยคุณพอ 
ทำงานทุกอยางเทาที่จะชวยทานได ที่ 
บริษัท สยามสุราษฎรโลหะภัณฑ จำกัด 
ขายเหล็กและเครื ่องมือชางเปนหลัก 
จนทานตองเดินทางเขารับการรักษา 
ดานเคมีบำบัดที่โรงพยาบาลในกรุงเทพ 
ทำใหผมตองเขามาจับงานเต็มตัวแทน 
ทาน หลายๆ อยาง เรารับมือได เพราะ 
เคยคลุกคลีมาตั้งแตเปนเด็ก”

นั่นคือ จุดเริ่มตนของชีวิตการ 
ทำงานกับธุรกิจครอบครัว เมื่อเริ่มตน 
ครอบครัวของตนเองจึงแยกธุรกิจสี 
ทาบานออกมาบริหารเองที ่บร ิษ ัท 
คัลเลอร ไอ จำกัด ทำหนาที่กรรมการ 
ผูจัดการบริหารงานเต็มตัว ธุรกิจดำเนิน 
ไปโดยจับกลุมซัพพลายเออร เปน 
ลักษณะขายสง ระยะแรกธุรกิจไปไดดี 
แตไม นานก็เร ิ ่มมีการเปลี ่ยนแปลง 
กำไรเริ่มเติบโตนอยลง เพราะคูแขง 
ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำใหมีการเปลี่ยน 
แปลงกลยุทธในการจับกลุมเปาหมาย 
ใหหลากหลายมากขึ้น ทั้งขายสง การ 
ประมูลงานรับเหมาอาคารสูงทั้งสวน 
งานราชการและเอกชน 

ดวยอุปนิสัยที่ชอบทำอะไรใหมๆ 
ทาทายตัวเองอยูเสมอ จึงกาวเขาสู 
ธุรกิจรานอาหาร ดวยแนวคิดที่ตอง 
ทำธุรกิจที่มีความยั่งยืน และอาหาร 
เปนปจจัย 4 ของชีวิต รวมถึง จังหวัด 
สุราษฎรธานีเปนแหลงวัตถุดิบชั ้นดี 
ของโลก ฐานลูกคาก็ยังมีและสามารถ 
ตอยอดอีก

จากธุรกิจหนัก 
สู่ ธุรกิจอาหาร “สุธารส” 

รานอาหารเชา “สุธารส” ปจจุบัน 
มีชื่อเสียง จนมีผูใหฉายาวา “ราน 
ติ่มซำไฮโซ” กอตั้งในเมืองสุราษฏรธาน ี

เมื่อป 2557 ยืนยงมาจนถึงปจจุบัน 
ดวยคุณภาพอาหารระดับพรีเมี่ยม ใน 
ราคาที่เขาถึงได และธุรกิจนี ้ เปนธุรกิจ 
ที่“คุณจื้อ” ภาคภูมิใจ เพราะไปไดสวย 
จนผานมา 3 ปแลว และที่นี่เปนจุด 

เริ่มตนการขอรับคูปองนวัตกรรม เพื่อ 
ตอยอดธ ุรก ิจอาหารจ ับกลุ มร ี เทล 
กับสินคาที่คิดคนดวยสูตรเฉพาะ “ไส 
ซาลาเปาไขเค็ม” หรือ “Lava spread” 
นำมาทาขนมปง และสามารถเก็บได 
นานขึ้น ซึ่งจะเริ่มวางตลาดในป 61 
พรอมเปดตัวสินคาในกลุมอีก 3-4 ชนิด 
จากสายการผลิตในโรงงานที่กำลังจะ 
เปดใหม

พอธุรกิจเริ่มอยู่ตัว จึง
เริ่มผันตัวช่วยงานสังคม

ตามรอยพอ ที่อยูในตำแหนงรอง 
ประธานหอการคาจังหวัดสุราษฎรธานี 
โดยเขารวมเปนกรรมการหอการคาฯ 
และเริ่มออกงานสังคมมากขึ้น เขารวม 

กิจกรรมกับหลายชมรม องคกร จน 
คอยๆ เห็นวา ตนเองเหมาะกับงาน 
แบบไหน จนไดมีโอกาสเขารวมประชุม 
สามัญประจำป 2550 ของหอการคา 
สุราษฎรธานี โดยไดรับการเสนอชื่อ 

ใหเปนกรรมการหอการคาฯ ท่ีอายุนอย 
ที่สุดในตอนนั้น ในป 2557 หอการคา 
ไทยมีดำริจัดตั้งกลุม YEC ทั่วประเทศ 
คุณจื้อ จึงไดเขารวมเปน 1 ใน 8 คน 
ที่มีสวนรวมกอตั้ง YEC สุราษฎรธานี 
โดยมีคุณมนตรี ชูพงศ เปนประธาน 
YEC คนแรก และคุณจ้ือ เปนรองประธาน 
ฝายกิจกรรมชวยกันทำหนาที่รวบรวม 
สมาชิกจนได 50 คน หนาที่หลักคือ 
จัดกิจกรรม และรวมรางระเบียบ YEC 
สุราษฎรธานี เนนกิจกรรมสัมมนาให 
ความรู เพื ่อไปตอยอดกิจการของตน 
เองได นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬา 
สันทนาการตามความถนัดของสมาชิก 
และกลุมนักลงทุน ท่ีต้ังข้ึนเพ่ือนำขอมูล 
มาแลกเปลี่ยนกัน

นโยบายของผม จะทำงานอะไรก็แล้วแต่ ต้องทำ 
ด้วยความสุข สุขท่ีจะทำ ถ้าคนทำงานมีความสุข 
ผู้ท่ีได้รับผลจากงานเราก็จะได้รับความสุขด้วยเช่นกัน 
เราจะส่งผ่านความสุขให้คนรอบข้าง สร้างรอยย้ิม 
เราอยากเห็นรอยย้ิมแห่งความสุขของทุกคนรอบข้าง  
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ได้รับเลือกตั้งเป็นประธาน 
YEC สุราษฎร์ธานี ปี 59

หลังคุณจื้อ เขาอบรมหลักสูตร 
นักธุรกิจหัวใจพอเพียง หอการคาไทย 
ในรุนที่ 2 (SEED 2) ที่กรุงเทพฯ 
จึงไดรับเลือกตั้งใหเปนประธาน YEC 
สุราษฎรธานีคนใหม โดยมีการกำหนด 
นโยบายการบริหารงานของกรรมการ 
แบงออกเปน 2 สวน 1 การบริหาร 
องคกร ตามโครงสรางเดิม แตมีการ 
ปรับเปลี่ยนชื่อใหม ซึ่งเปนการปรับ 
เปลี่ยนใหสอดคลองกับโครงสราง YEC 
ทั่วประเทศ อาท ิ เพิ่มฝายพัฒนาความ 
รู (Education) ฝายองคกรสัมพันธ 
(Network) ฝายสมาชิกสัมพันธ (Social) 
แลวเพิ่มโครงสรางกรรมการอีก 1 ชุด 
ชื ่อกรรมการกลั ่นกรองโครงการไว  
พิจารณาโครงการ หางบประมาณเพื่อ 
ใหกิจกรรมเกิดได เพื่อเสนอกรรมการ 
หอการคาอนุมัติตอไป

หลังทำงานครึ่งปหลัง จึงตั้งอีก 
กลุมที่มีใจ มีความสามารถ ที่สำคัญมี 
เวลาพอมาชวยเขียนโครงการ มีการเชิญ 
ผู ด ูแลงบประมาณหนวยงานภาครัฐ 
มาชวยแนะนำวิธีการเขียนโครงการ เพ่ือ 
ของบประมาณภาครัฐในการจัดกิจกรรม

“ผมอยากเห็นการขับเคลื่อนของ 
ผูประกอบการรุนใหมรวมจัดกิจกรรม 

ใหแก หอการคาจังหวัด โดยมุงพัฒนา 
ความรู ความสามารถใหแกสมาชิก 
หอการคาไทย จากการรวมจัดงาน 
ประชุมหอการคาทั ่วประเทศครั ้งที ่ 
ผานมา กลุม YEC สุราษฎรธานี ไดรับ 
คำชื่นชมอยางมากมายทั้งจากผูใหญ 
ของจังหวัดและในหอการคาฯ ดวย”

กิจกรรมไฮไลท์
ผลงานของคณะกรรมการกลั ่น 

กรองโครงการ ไดทำหนาท่ีใหคำปรึกษา 
จนเกิดโครงการเพื่อสังคม และเขาไป 
มีสวนรวม คือ Guide Runner  
กิจกรรมออกกำลังกายของผู พิการที ่ 
เกาะลำพู เกาะกลางแมน้ำตาป กิจกรรม 
CSR รวมกับ อบจ.จัดกิจกรรม “เปด 
โลกอาชีพ เมืองคนดี” แนะแนวการ 
ศึกษาใหเด็กนักเรียน  เพราะไดรับงบ 
ประมาณสนับสนุน จึงทำใหการจัดงาน 
คร ั ้ งน ี ้ ใหญ กว าท ุกคร ั ้ งท ี ่ ผ  านมา 
มีกิจกรรมการแนะแนว โดย trainer 
YEC ที่มีอาชีพหลากหลายจากบริษัท 
และจากบุคคลภายนอกกวา 27 อาชีพ 
ที่เปนวิชาชีพอิสระ เพื่อใหนองๆ เห็น 
ทางเลือกการศึกษาที่ ไมจำเปนตอง 
เรียนตอสายสามัญเทานั้น ยังมีทาง 
เลือกสายอาชีพใหเรียนรูอีกมากมาย

อีกงานคือ Samui Festival 

เปนกิจกรรมที ่เปนเนื ้องานเดียวกับ 
งานของหอการคาจังหวัด โดยไดรับ 
มอบหมายจากระทรวงพาณิชย ให 
YEC สุราษฎรธานีเปนผูรับผิดชอบงาน 
นี้ เริ่มจากประสานงานกับพาณิชย 
จังหวัด ที่มีขอกำหนดวา จะตองมีบูธ 
ธงฟาประชารัฐ อาหารทะเล ผลไม 
รานคาของกระทรวงพาณิชย ที่เกาะ 
สมุย และงานนี้ก็ประสบความสำเร็จ 
ไดคำชื่นชมจาก ทาน รมต. กระทรวง 
พาณิชย นับเปนความภาคภูมิใจของ 
พวกเราอยางยิ่ง นอกเหนือจากความ 
สำเร็จจากการรวมจัดงานประชุมหอ 
การคาทั่วประเทศ ครั้งที่ 35 แลว ป 
2561 รอติดตามงานใหมยิ่งใหญเชน 
เดิม กับงาน Food Fair ครั้งที่ 17 
ในเดือนมีนาคมนี้ จัดโดย หอการคา 
จังหวัดสุราษฎรธานี

แนวคิดในการบริหารงาน 
YEC สุราษฎร์ธานี ต้อง 
ขับเคลื่อนด้วยความสุข

คุณจื้อ นนทพัทธ ไดฝากขอคิด 
ของการทำงานวา ผมจะผูกพันกับความ 
สุข นโยบายของผมจะทำงานอะไรก็ 
แลวแต ตองทำดวยความสุข สุขที่จะ 
ทำ ถาคนทำงานมีความสุข ผูที่ไดรับ 
ผลจากงานเราก็จะไดรับความสุขดวย 
เชนกัน เราจะสงผานความสุขใหคนรอบ 
ขาง สรางรอยยิ้ม เราอยากเห็นรอย 
ยิ้มแหงความสุขของทุกคนรอบขาง  

“เมื่อเรามีความสุข ที่จะทำ ผล 
ที่ไดรับคือ ความสุขคนรอบขาง” ขอ 
คิดดีๆ จากประธาน YEC สุราษฎรธาน ี
ที่ชื่อ จื้อ นนทพัทธ สิทธิเดชไพบูลย 
เปดปใหมแบบสดใส และมีความสุข 
ถวนหนา สวัสดีปใหมคะ
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สมัครสมาชิก Individual 1 ป (12 ฉบับ)
พิเศษเหลือ 800 บาท จากราคาปกติ 960 บาท 

สั่งซื ้อสำหรับ Corporate
สั่งซื ้อ 50-100 เลม พิเศษเลมละ 65 บาท  สั ่งซื ้อจำนวน 100 เลมขึ ้นไป พิเศษเลมละ 55 บาท
(รวมคาจัดสงไปรษณียแลว) 
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ชื ่อองคกร
ผูติดตอ
เบอรติดตอ                                               โทรสาร                                   ม ือถือ
Email

ชื่อ (Name) :
นามสกุล (Surname) :
E-mail :
เบอรโทรศัพทบาน (Telephone) :
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เบอรโทรสาร (Fax) :
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กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดพรอมหลักฐานการชำระเงินมาที่ 
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