










การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ความสำคัญคงไมใชแคเพียงการเขาถึง 
ตลาดไดมากข้ึน แตส่ิงท่ีตองคำนึงมากท่ีสุด 
คือ ‘มาตรฐาน’ ที่ 10 ประเทศใน 
อาเซ ียนยอมร ับมาตรฐานเหม ือนก ัน 
คำถามตอมา คือ อะไรคือความทาทาย 
ของไทยและประเทศไทยจะเปนผู นำใน 
เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ไดอยางไร นิตยสาร 
Thailand Economic & Business 
Review ฉบับน้ีจึงนำบทความทางเศรษฐกิจ 
ที่ชี ้นำอนาคตการคาและการลงทุนของ
ประเทศไทย จากการสรุปประเด็นสำคัญ 
จากการบรรยายของ ดร. ศุภชัย พานิชภักด์ิ 
เลขาธิการประชุมสหประชาชาติ วาดวย 
การคาและการพัฒนา (UNCTAD) ใน 
งานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาส ครบ 
รอบ 50 ป มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ที่ผานมา ณ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ฉบับนี้ยังเขมขนดวยเนื้อหาทั้งบท
วิเคราะห วิจัย โพลล ดานเศรษฐกิจและ 
ธุรกิจมากมาย เร่ิมตนดวย UTCC Business 
Poll “ทัศนะตอความวิตกกังวลในการ 
คอรัปชั่น” โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ที่ 
ทำการสำรวจประชากรกลุมตัวอยาง 1,200 
คน ถึงความเห็นและความรูสึกตอการ 
ทุจริตคอรัปชั ่นของประเทศไทย และ 
Economic Review เรื่อง “นากลัว 
จริงหรือ...หนี้ภาคครัวเรือน” และเรื่อง 
“CGR…รายงานที่นักลงทุนควรทราบ”

The Globe คอลัมน Driving towards 
ASEAN+ ฉบับน้ีทีมนักวิจัยจากศูนยศึกษา 

การคาระหวางประเทศ มหาว ิทยาลัย 
หอการคาไทย ไดนำเรื่อง “บทวิเคราะห 
ภาคบริการดานการทองเที่ยวของไทย 
ภายใต AEC” มานำเสนอถึงสถานการณ 
ปจจุบัน ภายใต AEC วาไดมีการจัดทำ 
ตารางขอผูกมัดเปดตลาดการคาภาค 
บริการ ชุดที่ 8 เปนท่ีเรียบรอยแลว โดย 
สรุปรายละเอียดแยกยอยแตละสาขา 
มาใหผูอานไดทราบกันในฉบับนี้ และ 
ผู อำนวยการศูนยศึกษาการคาระหวาง 
ประเทศ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ผศ.ดร. อัทธ 
พิศาลวานิช ไดรวมนำเสนอบทความเร่ือง 
“โอกาสธุรกิจไทยในจาการตากับสุรา
บายา” และเลมนี้ China Focus ดร. 
ไพจิตร วิบูลยธนสาร อัครราชทูตสำนักงาน 
สงเสริมการคา ณ กรุงปกกิ่ง กระทรวง 
พาณิชย ไดรวมนำเสนอเรื่อง “ตลาด 
ช็อกแลตในจีน…หอมหวานนาลิ้มลอง” 
และธนาคารเพื ่อการสงออกและนำเขา 
แหงประเทศไทย ไดรวมเน้ือหาในอาเซียน 
อีกเร่ือง “ธุรกิจบริการรับเหมากอสราง 
ใน CLMV”

และ Strategy กลยุทธใหมๆ ที่ 
นักธุรกิจไทยตองทราบ ฉบับนี้เสนอ 
กระบวนการเพิ ่มข ีดความสามารถใน 
การแขงขันของ SMEs เพื่อรับมือกับ 
การเขาสู AEC ตอน 2 ที่นำเสนอเรื่อง 
นวัตกรรม โดย รศ. ทองทิพพา วิริยะพันธุ 
อาจารย ประจำคณะบร ิหารธ ุ รก ิ จ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เร่ือง “SMEs 
เ ตร ี ยมพร  อมร ั บม ื อ  AEC ด  วย  
นวัตกรรม ตอน 2” และอาจารยนักการ 

ตลาดผูเชี่ยวชาญดานพฤติกรรมผูบริโภค 
ดร. โรจนศักด โฉมวิไลลักษณ อาจารย 
ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย รวมนำเสนอเร่ือง “ประเด็น 
ที ่ร านคาปลีกมองขาม...การจัดการ 
ปายในราน” สุดทายปดดวยมุมมองของ 
อาจารย ฐนธัช กองทอง อาจารยประจำ 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ที่มาเลามุมมองรายการโทรทัศน ‘เรื่อง 
จริงผานจอ’ ในหัวขอ “มิติเรื่องจริง ใน 
เร่ืองจริงผานจอ” และ Economic Index 
ไดนำดัชนีความสามารถในการแขงขัน 
ของธุรกิจ SMEs ที่ไดทำการวิเคราะห 
ไตรมาสที่ 1 ป 2556 ที่ผานมาสรุปให 
ผูอานไดทราบถึงสุขภาพของธุรกิจ SMEs 
ไทย

ฉบับนี้ทีมบรรณาธิการ Thailand 
Economic and Business Review 
หวังวาทานผูอานจะไดรับขอมูลกันอยาง
เต็มอิ ่มกับขอมูลอัพเดททางเศรษฐกิจ 
และธุรกิจทั้งระดับประเทศ ภูมิภาคและ 
เศรษฐกิจโลก และรวมเปดมุมมองไปกับ 
คอลัมนิสตของเราที่มาฉายภาพและนำ
ประเด ็นมานำเสนอหลากหลายสาขา 
ทายที่สุดเราหวังวาขอมูลเหลานี้จะเปน
ประโยชนตอการวางแผนและการตัดสิน
ใจในการจัดการธุรกิจและเพื ่อรวมกัน 
ข ั บ เ คล ื ่ อ นอนาคตประ เทศ ไทยส ู  
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หนี้ครัวเรือนของประเทศไทยในป 2556 จากผลการสำรวจ 
พบวาครัวเรือนของประเทศไทยมีหนี้สินเฉลี่ยประมาณ 
188,774.54 บาทตอครัวเรือน 

นากลัวจริงหรือ... หนี้ภาคครัวเรือน 2556นากลัวจริงหรือ... หนี้ภาคครัวเรือน 2556
ในภาวะเศรษฐกิจไทยปจจุบัน

46

ผูประกอบการจะตองใชวิธีการกระตุนและสนับสนุนใหทุกคน 
ในองคกรเปนคนที่เกงจริง คิดเปน ทำเปน คือ กลาคิด 
กลาลงมือทำ ทุกคนจะไดใชความคิดสรางสรรคในเชิงบวก 
(Positive Creative Thinking) อยางเต็มที่ 
ซึ่งการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในองคกรเชนนี้ 
จะนำไปสูการคิดนอกกรอบ

SMEs เตรียมพรอมรับมือ AECSMEs เตรียมพรอมรับมือ AEC
ดวยนวัตกรรม ตอน 2

49

ผูบริหารรานคาปลีกคงตองใหความสำคัญกับการ 
ประชาสัมพันธผานปายโฆษณาในรานมากขึ้น มิฉะนั้น 
การดำเนินการดังกลาวจะไมประสบผลสำเร็จ กลาวคือ 
กลุมลูกคาไมสามารถ ตระหนักไดถึงขอมูลขาวสาร 
ที่ตองการสื่อ 

ประเด็นที่รานคาปลีกมองขาม...ประเด็นที่รานคาปลีกมองขาม...
การจัดการปายในราน

35

Euromonitor ระบุวา ในป 2554 Mars ของสหรัฐฯ ซึ่งมี 
แบรนด Dove อยูในมือ นับวา เปนผูนำตลาดช็อกโกแลตจีน 
โดยครองตลาดถึงรอยละ 40 ของทั้งหมด ตามดวย พี่เบิ้มจาก 
คายยุโรปอยาง Nestle ของสวิตเซอรแลนด ซึ่งมีสัดสวนตลาด 
รอยละ 11 และ Ferrero ของอิตาลีที่เลือกใชฐานการผลิตใน 
ตางประเทศสงสินคาเขาสูตลาดจีน ถือครองอยูรอยละ 9 
ของตลาดจีน  

ตลาดช็อกโกแลตในจีน ...ตลาดช็อกโกแลตในจีน ...
หอมหวานนาลิ้มลอง

33

ปจจุบันสุราบายามีประชากรประมาณ 3.5 ลานคน 
ในขณะที่จาการตามีประชากร 10 ลานคน 
และมีทาเรือที่ใหญที่สุดของอินโดนีเซียคือ ทาเรือ Tanjung-
Priok ที่เปน ศูนยกระจายสินคาไปยังเกาะสุมาตรา จังหวัด 
Pontianak เมืองหลักเกาะกาลิมันตัน และเกาะสุราเวสี

โอกาสธุรกิจไทยโอกาสธุรกิจไทย
ในจาการตากับสุราบายา

22

ป 2556  มีการเปลี่ยนหลักเกณฑเพื่อตอนรับ AEC อยางมาก  
ซึ่งมีการเพิ่มขอการสำรวจ สำหรับการจัดทำรายงานจาก 148 
ขอเปน 243 ขอ  ซึ่งอาจจะทำใหคะแนน ที่สะทอนออกมา 
มีความหลากหลายหรือคะแนนอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
อยางเห็นไดชัด   

CGR...CGR...
รายงานที่นักลงทุนควรทราบ
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ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย รอง 
อธิการบดีฝายวิจัย และผูอำนวยการ 
ศูนย พยากรณเศรษฐกิจและธ ุรก ิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปดเผย 
ผลการสำรวจประชาชนกลุมตัวอยาง 
จำนวน 1,200 คน ระหวางวันที่ 
17-21 มิ.ย. 56 พบวาประชาชน 
สวนใหญรอยละ 70 ติดตามสถานการณ 
การคอรัปชันตั้งแตปานกลางถึงมาก
ที่สุด โดยรอยละ 37.7 ระบุวามีการ 
คอรัปชันมากที่สุด และรอยละ 45 
ปานกลาง สวนนอยมีเพียงรอยละ 
4.4

12

ทัศนะตอความวิตกกังวลในการคอรัปชั่น
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กลุ มตัวอยางรู ส ึกอยางไรกับเรื ่อง 
ของการทุจริตคอรัปชั่น

รอยละ 43.9 ระบุวาเปนการ 
ท ุจร ิตคอร ัปช ันเป นส ิ ่ งท ี ่ เลวร าย 
ทำลายชาติ 

รอยละ 27.5 ระบุวาเปนเรื่องผิด 
ศีลธรรม

กลุมที่กอใหเกิดการคอรัปชันมากที่
สุด

เมื ่อถามเกี ่ยวกับโครงการของรัฐที ่ 
ดำเนินการมีการคอรัปชั ่นมากนอย 
เพียงใด

รอยละ 78 ตอบวามีระดับ 
ปานกลางถึงมาก 

รอยละ 50.3 ตอบระดับมากถึง 
มากที่สุด

ท ั ้ งน ี ้ เม ื ่อแยกแต ละโครงการ 
กลุมตัวอยางกังวลวาในแตละขั้นตอน
ดำเนินการจะกอใหเกิดการคอรัปชั่น 
ในสัดสวนท่ีสูง โดยในสวนของโครงการ 
บริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนลานบาท 
นั้นเชื ่อวาจะเกิดการคอรัปชั ่นตั ้งแต 
การออกนโยบาย มีการล็อกสเปกผู 
เขารวมประมูล และในขั้นตอนคณะ 
กรรมการจัดจาง ขณะที่โครงการลง 
ทุนโครงสรางพื้นฐาน 2.2 ลานลาน 
บาทนั้น สวนใหญเห็นวานาจะเกิด 
การคอรัปชั ่นตั ้งแตกำหนดนโยบาย 
ตามดวยการคอรัปชั่นในขั้นตอนล็อก
สเปกผูประมูล และข้ันตอนคณะกรรมการ 
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จัดจาง

เมื่อถามวา โครงการตางๆ ของ 
รัฐบาลจะมีการคอรัปชั่นกี่เปอรเซ็นต 
ของวงเงินงบประมาณ

ผู ตอบสวนใหญเชื ่อวาจะมีการ 
คอรัปชั่นในสัดสวน 11-25% ของ 
วงเงินงบประมาณ  หอการคาไทยได 
ประเมินกอนหนานี้วา การคอรัปชั่น 
ในโครงการตางๆ มีประมาณ 10% 
ของงบประมาณโครงการ หรือปละ 2 
แสนลานบาท คิดเปน 2% ของจีดีพี 
ซึ่งถาคิดแคโครงการรับจำนำขาวที่ใช
เงินประมาณ 4 แสนลานบาทถึง 5 
แสนลานบาทตอป โครงการบริหาร 
จัดการน้ำ 3.5 แสนลานบาท และ 
ลงทุน 2 ลานลานบาท เปนวงเงิน 
รวมๆ กันประมาณ 2.7 ลานลานบาท 
หากมีการทุจริต 20% จะเสียหาย 5 
แสนลานบาท แตถาเพิ่มเปน 25% 
ก็จะเสียหายสูงถึง 5.5 แสนลานบาท 

ดังนั ้นเมื ่อผลการสำรวจออกมา 
เปนเชนนี้ทางภาครัฐควรมีมาตรการ
หรือควรจัดตั ้งคณะกรรมการในการ 
ตรวจสอบโครงการตางๆ ที่มีความ 
เปนกลางและจากคนหลายกลุ มเพื ่อ 
สรางความเชื ่อมั ่นใหกับทั ้งนักลงทุน 
และประชาชนวาโครงการตางๆ ที่ 
ร ั ฐ บ า ล ท ำ น ั ้ น ม ี ค ว า ม โ ป ร  ง ใ ส 
ตรวจสอบได และไดใชเงินภาษีของ 
ประชาชนไดอยางมีประโยชนสูงสุด 
เพื ่อลบคำวาคอรัปชันออกจากสังคม 
ไทยในอนาคต
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ภาพขาวงาน

มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย

50 ป
SCOOP

16

ครึ่งศตวรรษ...แหงความภูมิใจ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดจัดงานฉลองครบรอบ 50 ป พรอมมุงสูการเปน 
สถาบันการศึกษาชั้นนำดานธุรกิจของเอเชีย โดยไดรับเกียรติจาก คุณพงษศักดิ์ 
อัสสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารยกิตติคุณ เกริกเกียรติ พิพัฒน 
เสรีธรรม อดีตอธิการบดี ศาสตราจารย ดร. ปกรณ อดุลพันธุ ราชบัณฑิต อดีต 

อธิการบดี และรองศาสตราจารย ดร. เสาวณีย ไทยรุงโรจน อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยรวมเปดงานฉลองฯ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผานมา

และวันที่ 21 มิถุนายน ทางมหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดรับเกียรติจาก ดร. ศุภชัย 
พานิชภักดิ์ เลขาธิการสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD) ให 

เกียรติบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปมหาวิทยาลัยหอการคาไทยในงาน 
สัมมนาวิชาการ ในหัวชอ Thailand’s Future: How to lead Trade and Investment in 
the ASEAN’s Frontier? ...Lesson Learned from My Whole Life Experience. 
โดยไดรับความสนใจจากผูบริหารชั้นนำจากทั้งภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนมากมาย
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มีหลากหลายคำถามที่หลายคน
ตองการหาคำตอบไมวาจะเปนเรื ่อง 
ของข าวของทำไมถึงด ูเหม ือนแพง 
ภาวะเศรษฐกิจโลกทำไม ย ังไม ฟ  น 
รวมทั้งเศรษฐกิจไทยจะดีไหม

คำถามท ี ่หาคำตอบได ยากใน 
ปจจุบัน แตในชวงหลายเดือนที่ผานมา 
หลายหน วยงานไม ว  าจะเป นภาค 
รัฐและเอกชนตางเริ ่มหันมาใหความ 
สนใจและมีการตั ้งคำถามอยางมาก 
นั ้นค ือ หนี ้ของภาคคร ัวเร ือนในป 
2556 ท่ีหลายหนวยงานเห็นวามีทิศทาง 
และแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นจากเหตุและ
ปจจัยตางๆ แตก็ยังไมมีตัวเลขที่เห็น 
ชัดวาในป 2556 นั้น วาหนี้ภาคครัว 

เรือนเปนอยางไร แลวสถานการณหนี้ 
ตอนน ี ้น  าก ั งวลมากน อยเพ ียงใด 
และที่หลายฝายมองวาหนี้ครัวเรือนที่
มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นนั้น สวนหนึ่งมา 
จากนโยบายของภาคร ัฐ อาทิเช น 
นโยบายรถคันแรก นโยบายบานหลัง 
แรก ที่ทำใหคนกอหนี้มากขึ้น เร็วกวา 
ที่หลายคนจะมีความพรอม แตอยางไร 
ก็ ทางศูนยพยากรณเศรษฐกิจและ 
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ด 
หาคำตอบตางๆ ที่หลายคนยังคงสงสัย 
ดวยการสำรวจหนี้ภาคครัวเรือนของ 
ประเทศไทยในป 2556 ซึ่งเปนการ 
สำรวจอยางตอเนื่องมาเปนปที่ 8 ติด 
ตอกัน ซึ่งผลของการสำรวจหนี้ภาค 

ครัวเรือนเปนดังนี้

ภาระหนี้ของครัวเรือนในปจจุบัน
จากการสำรวจภาระหนี้ของครัว

เรือนในปจจุบันป 2556 นี้ จะพบวา 
ครัวเรือน 64.6% มีหนี้สิน มีเพียง 
35.4% ที่ไมมีหนี้ แตหากพิจารณา 
สัดสวนของครัวเรือนที่มีหนี้สิน และ 
ไมมีหนี้สินในปกอนหนา จะพบวา ใน 
ป 2556 ครัวเรือนมีหนี้เพิ่มสูงข้ึน 
กวาในปท่ีผานมา และท่ีสำคัญถือเปน 
การเพิ่มขึ้นสูงสุดในในรอบ 5 ป

และเมื่อพิจารณาการกอหนี้นั ้น 
จะพบวาสวนใหญแลวครัวเรือนของ 
ประเทศไทยมีการกอหนี ้ในสวนของ 
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นากลัวจริงหรือ... หนี้ภาคครัวเรือน 2556
ในภาวะเศรษฐกิจไทยปจจุบัน
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สถาบ ันการ เ ง ิ นท ี ่ ไ ม  ใช  ธนาคาร 
นายทุน และเพื่อน/คนรูจักเพิ่มขึ้นกวา 
ปที่ผานมา ในขณะที่แหลงเงินกูที่เปน 
สถาบันการเงินในระบบนั้นการกู หนี ้ 
ของครัวเรือนนอยลง ทั้งนี้เปนผลมา 
จากการที่ครัวเรือนสวนใหญไมสามารถ 
เขาถึงแหลงเงินกูในระบบได

เมื ่อสอบถามถึงการมีหนี ้ของ 
ครัวเรือนวามีหนี ้ในระบบและนอก 
ระบบเปนอยางไร พบวาครัวเรือน 
สวนใหญจะมีหนี้ในระบบถึง 40.5% 
มีเฉพาะหนี้นอกระบบ 26.9% และมี 
หน้ีท้ังในและนอกระบบ 32.5% แต 
อยางไรก ็ตามเม ื ่อทำการพิจารณา 
แยกตามกลุ มรายได ของคร ัวเร ือน 

พบวากลุ มตัวอยางที ่มีรายไดต่ำกวา 
15,000 บาท มีหน้ีนอกระบบในสัดสวน 
ท่ีสูง  ในขณะท่ีครัวเรือนท่ีมีรายไดมากกวา 
15,000 บาทน้ันจะมีหน้ีในระบบมากกวา 
นั่นแสดงวาครัวเรือนที่มีรายไดต่ำไม
สามารถที ่จะเขาถึงแหลงเง ินกู ใน 
ระบบไดซึ่งอาจจะเปนปญหาสำหรับ 
ครัวเรือนที่มีรายไดต่ำ

มูลหนี้ภาคครัวเรือนของประเทศไทย
หนี ้ครัวเรือนของประเทศไทย 

ในป 2556 จากผลการสำรวจพบวา 
ครัวเรือนของประเทศไทยมีหนี ้ส ิน 
เฉลี่ยประมาณ 188,774.54 บาท 
ตอครัวเรือน  โดยแบงเปนมูลหนี้ที่อยู 

ในระบบจำนวน 50.4% และนอก 
ระบบ 49.3% และครัวเรือนมีภาระที่ 
ตองผ อนชำระตอเด ือนเฉลี ่ยอย ู ท ี ่ 
11,671.93 บาท โดยเปนการชำระหน้ี 
ในระบบจำนวน 10,990.28 บาท และ 
นอกระบบจำนวน 6,377.70 บาท 

เมื ่อทำการเปรียบเทียบจำนวน 
หนี ้ของครัวเรือนและการผอนชำระ 
ในอดีตที่ผานมาจะพบวาในป 2556 
น้ัน จำนวนหน้ีของครัวเรือนอยูในระดับ 
ที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง และในป 2556 
เมื่อเทียบกับป 2555 แลวจะพบวา 
หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นถึง 12% และ 
เปนการเพิ่มสูงสุดตั้งแตป 2551 ที่ 
ทำการสำรวจมา นอกจากนี้สัดสวน 
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หนี้ครัวเรือนของประเทศไทยในปี 2556 จากผลการสำรวจ 
พบว่าครัวเรือนของประเทศไทยมีหนี้สินเฉลี่ยประมาณ 188,774.54 บาทต่อครัวเรือน 



ของมูลคาหนี้นอกระบบตอหนี้ในระบบ 
นั้น พบวาหนี้นอกระบบมีสัดสวนมาก 
ขึ้นมากกวาในปกอนหนาอยางเห็นได 
ชัด น่ันแสดงใหเห็นวาครัวเรือนสวนใหญ 
ยังไมสามารถที ่จะเขาถึงแหลงเงินกู  
ในระบบได

ซึ่งสาเหตุที่ทำใหหนี้ในป 2556 
เพิ ่มขึ ้นนั ้น ครัวเรือนสวนใหญให 
เหตุผลวาคาครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ ้น 
เปนสาเหตุหลักที ่ทำใหเปนหนี ้เพิ ่ม 
ขึ้น  รองลงมาคือคาเลาเรียนของบุตร 
หลาน และการซื้อทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น 
เชน บาน รถ เปนตน

ความสามารถในการชำระหนี้
จากสถานการณหนี ้ในรอบปที ่ 

ผานมานั้นครัวเรือนสวนใหญ 70.6% 
เคยมีปญหา มีเพียง 29.4% เทานั้น 
ที่ไมมีปญหาในการชำระหนี้ และเมื่อ 
ทำการพิจารณาเปรียบเทียบในอดีตที่
ผานมา พบวาในป 2556 เริ่มมี 
ปญหาของความสามารถในการชำระ 
หนี้สูงที่สุดในรอบ 5 ป 

ซึ ่งเมื ่อพิจารณาแยกตามระดับ 
รายไดของครัวเรือน แลวพบวาครัวเรือน 
ที่มีระดับรายไดต่ำๆ นั้น จะมีปญหา 
ความสามารถในการชำระหนี้สูง โดย 
คร ัวเร ือนท ี ่ม ีระด ับรายได ต ่ำกว า 
5,000 บาท พบวาเปนครัวเรือนที่เคย 

ประสบปญหาความสามารถในการชำระ 
หนี้ถึง 84.4% ครัวเรือนที่มีรายได 
ระหวาง 5,001-10,000 บาท มีครัวเรือน 
ที่ประสบปญหา 82% ตามลำดับ

เมื ่อทำการสอบถามถึงวิธีการ 
แกไขปญหาของครัวเรือนเมื่อมีปญหา 
ในการชำระหนี้ พบวาในป 2556  
ครัวเรือน 40.1% จะทำการกูยืม รอง 
ลงมาคือขาย/จำนำสินทรัพยท่ีมี และ 
ขอความชวยเหลือจากญาติพี ่นอง 
ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ 
ในชวงปตางๆ แลวจะพบวาในป 2556  
คนจะทำการขาย/จำนำสินทรัพยที ่มี 
และขอความชวยเหลือจากญาติพ ี ่ 
นองเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด เนื่องจาก 
สัดสวนที่เพิ่มสูงขึ้นกวาปกอนๆ
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วัตถุประสงคของการกูยืมในอนาคต
จากการสำรวจถ ึงแนวโน มใน 

อนาคตหากครัวเรือนจะตองมีการกู  
ย ืมเง ินน ั ้นว าจะมาจากเหต ุผลใด 
พบวาครัวเรือนในป 2556  จะกูเงินเพ่ือ 
ใชจายในชีวิตประจำวันมากที่สุดถึง 
25.6% รองลงมาไดแกเพื ่อลงทุน 
ประกอบธุรกิจ 22.2% และกูเพื่อ 
ชำระเงินกูนอกระบบ 19.7% ตาม 
ลำดับ อยากไรก็ตามเมื ่อพิจารณา 
เปรียบเทียบในอดีตที่ผานมาพบวาใน 
ป 2556 นั้น วัตถุประสงคที่จะกูเงิน 
เพื่อใชจายในชีวิตประจำวันมีแนวโนม 
ลดลงอยางมากเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

แตสิ่ง ที่นาตกใจก็คือวัตถุประสงคที่ 
จะทำการกู เพื ่อชำระหนี ้นอกระบบ 
มากขึ้น เมื่อเทียบกับปที่ผานๆ มา  
ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาการกูหนี้นอก
ระบบในปจจุบันมีมากขึ้น

จากขอม ูลต างๆ เก ี ่ยวก ับหนี้ 
ภาคครัวเรือนที่ไดกลาวมาขางตนนั้น 
จะเห็นวาหนี้ภาคครัวเรือนของประเทศ 
ไทยในป 2556 นั้น มีแนวโนม 
เพิ่มขึ้นในอัตราเรงขึ้น แตอยางไรก็ 
ตามสถานการณความนาวิตกกังวล 
อาจจะยังไมไดมีมากนัก เนื ่องจาก 
สถานการณตางๆ ยังไมนากังวล แต 
ปญหาของหนี ้ภาคครัวเร ือนที ่จะมี 

ปญหานั้น จะเปนกับกลุมครัวเรือนที่ 
มีระดับรายไดนอย ซึ ่งถือเปนสิ ่งที่ 
รัฐบาลตองดำเนินการชวยเหลือ หรือ 
หามาตรการรองรับ เพ่ือไมใหสถานการณ 
หน ี ้ คร ั ว เร ื อนเป นป ญหาสำหร ับ 
เศรษฐกิจไทยในอนาคต 
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จากภาวะรอนแรงของตลาดหุน 
ในหลายๆ เดือนที่ผานมาคงปฏิเสธ 
ไมไดวา ทุกๆ คนคงไดยินถึงการลงทุน 
ในหุน รวมถึงจากการที่ภาครัฐมีการ 
โปรโมทการลงทุนในตลาดทุนในชวง
หลายๆ ปหรือหลายๆ เดือนที่ผานมา 
คอนขางมาก จึงทำใหตลาดหุนของ 
ไทยมีปริมาณการซื้อขายในระดับตนๆ 
ของเอเชีย โดยความรอนแรงน้ีเก่ียวของ 
ทั้งคาเงิน รวมถึงราคาทองคำที่มีการ 
ปรับตัวลดลง ตั้งแตป 2556 การ 
ลงทุนในตลาดทุนนั้นทุกๆ คนทราบดี 
วาใหผลตอบแทนที ่ส ูงแตก ็ม ีความ 
เสี่ยงสูงเชนเดียวกัน ประโยคที่วาการ 
ลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนควรศึกษา

ขอมูลกอนการลงทุนคงเปนคำพูดที ่ 
เรามาตลอดแตคงเกิดคำถามแกผูอาน
วาขอมูลอะไรละที ่ตลาดหลักทรัพย 
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย (กลต.) หรือหนวยงาน 
ของรัฐไดใหขอมูลแกนักลงทุนในการ
ตัดส ินใจ รวมทั ้งย ิ ่งเป นนักลงทุน 
มือใหมแลวหรือผู ไมไดจบบัญชีหรือ 
สายการเง ินก ็ย ิ ่ งยากท ี ่ จะ เข  า ใจ 
รายละเอียดงบการเงินไดอยางชัดเจน
ตล าดหล ั ก ท ร ั พ ย  ไ ท ย ร  ว ม ก ั บ 
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
สถาบันกรรมการไทยจึงไดจัดทำสิ่ง
ที่เรียกวา CGR หรือ Corporate 
Governance Report

ที่มาของ CGR นั้น เกิดขึ้น 
จากวิกฤติภาวะเศรษฐกิจฟองสบูแตก
เมื่อป พ.ศ. 2540 ซึ่งทำให IMF 
ต องเข ามาช วยปล อยเง ินก ู  ให แก  
ประเทศไทยและทำใหประเทศไทย 
ตองมีกฎเกณฑใหมๆ ขึ้นมาบังคับ 
ใชสำหรับตลาดทุน หนึ่งในกฎเกณฑ 
น้ันก็คือ ทุกบริษัทตองจัดทำบรรษัทภิบาล 
ซึ่งก็คือ Corporate Governance 
น่ันเอง โดยประเทศไทยไดมีกฎระเบียบ 
อยางชัดเจน รวมถึงแนวทางวิธีการ 
ปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือ
บรรษัทภิบาลตั้งแตป 2544 โดยนำ 
มาตรฐานของสากลจาก Organiza-
tion for Economic Coopera-
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ปี 2556  มีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์เพื่อต้อนรับ AEC อย่างมาก  ซึ่งมีการเพิ่มข้อการสำรวจ 
สำหรับการจัดทำรายงานจาก 148 ข้อเป็น 243 ข้อ  ซึ่งอาจจะทำให้คะแนน 

ที่สะท้อนออกมามีความหลากหลายหรือคะแนนอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด   
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tion and Development (OECD 
Principles of Corporate Gover-
nance) อันมีหลักเกณฑในการสำรวจ 
ออกเปนทั้งหมด 5 หมวดไดแก

1. สิทธิของผูถือหุน
2. การปฏิบัติที่เทาเทียมกันตอ 

ผูถือหุน
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
4. การเปดเผยขอมูลและความ 

โปรงใส
5. ความร ับผ ิดชอบของคณะ 

กรรมการ
แตถ ึงกระนั ้นกฎระเบียบและ 

แนวทางปฏิบัติของป 2544 ก็ถูก 
ปรับครั้งใหญอีกครั้งในป 2549 จวบ 
มาจนถึงป 2556 ซึ่งเปนปตอนรับ 
AEC ไดมีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ 
ใหมีความเขมขนข้ึน โดยไดรับแนวคิด 
และมาตรฐานที ่ เป นที ่ยอมร ับก ัน 
ของประเทศในกลุมอาเซียน เพื่อให 
ใชเปนมาตรฐานเดียวกัน

CGR เปนรายงานที่มิไดเนนดาน 

การเงินเพียงอยางเดียว แตจะทำการ 
สำรวจและประเม ินมาจากแหล  ง 
ขอมูลหลัก 6 แหงดวยกัน คือ

1. รายงานประจำปของบริษัท
2. แบบรายงานขอมูลประจำป 

(56 – 1)
3. หน ั ง ส ื อ น ั ดป ร ะช ุ ม และ 

รายงานการประชุมผูถือหุน
4. เว็บไซตของบริษัทหุน
5. ขอมูลเกี ่ยวกับบริษัทที ่เผย 

แพรผานตลาดหลักทรัพยและกลต.
6. ขอมูลอ่ืนๆ หรือรายงานอ่ืนๆ 

ที่เปดเผยตอสาธารณชน
โดยการสำรวจของประเทศไทย

มีความแตกตางกับนานาชาติดานการ
แสดงผลการสำรวจและประเมินเพราะ 
การสำรวจบริษัทในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย มีการแสดงคาเปน 
ชวงคะแนนหรือสัญลักษณ โดยแตละ 
ชวงจะมีการแสดงดังภาพที่ 1

การแสดงผลเชนนี ้จะทำใหการ 
เปรียบเทียบของบริษัทในชวงเดียว 

กันทำไมไดเพราะ นักลงทุนไมทราบ 
ถึงคะแนนจริงๆ อีกทั้งบริษัทที่ไดต่ำ 
กวาดีหรือ  ก็ไมมีการ 
เป ดเผยข อม ูลซ ึ ่ งแสดงให  เห ็นว า 
บริษัทที่ไดต่ำกวา 70 กลายเปน 
เหมือนกันหมดหรือเปรียบเทียบกัน 
ไมได นี่เปนอีกประเด็นหนึ่งที่นาจะมี 
การพูดถึงหรือเล็งเห็นถึงมาตรฐาน 
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ที่ตางกับตางประเทศ อีกทั้งคาที่ 
แสดงออกมายังคงมีประเด็นปญหา 
เชน บริษัทได 79 คะแนนกับ 81 
คะแนน แตถูกเปรียบเทียบกันคนละ 
สถานะเลย

 เกณฑ การให คะแนนของ 
CGR แมจะมี 5 หมวดดังที่ไดกลาวมา 
ขางตนแตทุกหมวดก็มีเปอรเซ็นตการ 
ใหคะแนนที่ไมเทากัน โดยหลักเกณฑ 
ที่ใชจะมีการมุงเนนที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ ซึ่งจะเห็นไดจาก 
ตารางที่ 1

บร ิษ ัทจดทะเบ ียนได  เข าร วม 
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โครงการเพิ่มขึ้นทุกป แสดงใหเห็นวา 
บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยก็ 
พร อมและอยากจะไปส ู สากลหร ือ 
มาตรฐานระดับสากล แตถึงกระนั้น 
แมวาบริษัทที่ไดรับการจัดลำดับใน
ขั้นดีเลิศก็ไมไดหมายความวาจะได 
รับรางวัลหรือประกันคุณภาพของ 
บรรษัทภิบาลหร ือการกำกับด ูแล 
มาตรฐานโลก หรือนานาชาติมีเพียง 
บริษัทสวนนอยเทานั ้นที ่ไดรับการ 
จัดอันดับไปสูนานาชาติ อาทิเชน 
ปตท. ปูนซีเมนตไทย เปนตน

สิ ่งที ่ผ ู  เข ียนอยากใหนักลงทุน 
พิจารณาและใชความระมัดระวังคือ 
การใช ประโยชนจากขอม ูลท ี ่ม ีอย ู  
เปนจำนวนมากใหเกิดประโยชนสูงสุด 
โดยเฉพาะป 2556 มีการเปลี่ยน 
หลักเกณฑเพ่ือตอนรับ AEC อยางมาก 
ซึ ่งมีการเพิ ่มขอการสำรวจสำหรับ 
การจัดทำรายงานจาก 148 ขอเปน 
243 ขอ ซึ่งอาจจะทำใหคะแนนที่ 

สะทอนออกมามีความหลากหลาย 
หรือคะแนนอาจมีการเปลี ่ยนแปลง 
อยางเห็นไดชัด โดยรายงานมีทั้งตัว 
บริษัทเองแสดงในรายงานประจำป 
และสถาบัน IOD มีการแสดงอยูใน 
เว็บไซต หรือเปนเอกสาร ซึ่งนักลงทุน 
ควรจะตรวจสอบพิจารณาขอมูลของ
หลายๆ บริษัทเทียบกัน เพ่ือเปรียบเทียบ 
ความสามารถหรือคะแนนการสำรวจ 
ในหลาย  ๆ อุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรม 
เดียวกัน

ปญหาของ CGR นั้น ไมใช 
เพียงคะแนนที่แสดงออกมาเปนชวง 
ยังคงมีปญหาที่ไมสามารถแกไดหรือ
ตรวจสอบไดยากอีกปญหาหนึ่งนั่นก็
คือ Form over substance prob-
lem. โดยหมายความวา บริษัทมีการ 
กลาววาได ปฏิบัติแลวแตไมไดปฏิบัติ 
อยางถูกตอง มีการทำ Public Rela-
tion หรือการตลาดมากเกินไป มีการ 
เข ียนหร ืออธ ิบายเก ินจร ิงซ ึ ่ ง เป น 

ปญหาที่ตรวจสอบยาก อีกทั้ง CGR 
ก็มีวิธีการสำรวจโดยใชขอมูลทุติยภูมิ
เทานั้น (Secondary Pate) โดย 
ความเปนจริงหรือสิ ่งที ่ปฏิบัติจริงจะ 
สามารถทราบไดแทจร ิงยากหรือมี 
โอกาสบิดเบือนสูง

*ที่มาของขอมูล
1. Organization for Economic 

Cooperation and Development 
(OECD)

2. สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)

3. ตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(กลต.)
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บริการดานการทองเที ่ยวเปน 
หนึ่งสาขาบริการจาก 12 สาขาภาค 
บริการตามการจัดแบงประเภทของ 
บริการของสหประชาชาติวาดวยการ
จำแนกผลิตภัณฑมาตรฐาน (UN Provi-
sion Central Product Classifica-
tion: CPC) โดยบริการทั้ง 12 สาขา 
ประกอบไปดวย 

1) การบริการดานธุรกิจ (Business 
Services) 

2) การบริการสื่อสาร (Commu 
nication Services) 

3) การบริการดานที่เกี่ยวเนื่อง 
กับวิศวกรรมและการกอสราง (Con 
struction and related engineer-
ing Services) 

4) การกระจายสินคาและบริการ 
(Distribution Services) 

5) การบริการการศึกษา (Edu 
cational Services) 

6) การบริการดานสิ่งแวดลอม 
(Environmental Services) 

7) การบริการดานการเงิน (Finan 
cial Services) 

8) การใหบริการดานสังคมและ 
สุขอนามัย (Health-related and 
Social Services)

9) การใหบริการดานทองเที่ยว 
และที ่ เก ี ่ยวเน ื ่องก ับการเด ินทาง 
(Tourism and Travel related 
Services)

10) การใหบริการดานการกีฬา 
วัฒนธรรมและสันทนาการ (Recrea 
tional, cultural, and sporting 
services) 

11) การใหบริการขนสง (Tran 
sport Services) 

12) การใหบริการดานอื่นๆ ที่มิ 
ไดมีกำหนดไวในท่ีใด (Other services 
not included elsewhere) 

โดยตามขอตกลงทั ่วไปวาดวย 
การคาบริการ (General Agreement 
on Trade in Services: GATS) ได 
กำหนดกิจกรรมหลักของการทองเท่ียว1  
ขององคกรการทองเที่ยวโลก (The 
World Tourism Organization) 
โดยไดจำแนกสาขาการทองเที่ยวออก
เปน 4 สาขา รายละเอียด ดังตารางที่ 
1

การ เป  ดตลาดของบร ิ ก า รด  าน 
ทองเที่ยวภายใต AEC

ในป จจ ุบ ันภายใต ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Econom-
ics Community: AEC) ไดมีการจัด 
ทำตารางขอผูกพันเปดตลาดการคา 
ภาคบริการชุดที่ 8 เรียบรอยแลว 
โดยสาระสำคัญของการเปดตลาดของ
แต ละประเทศจะครอบคล ุมอย ู  ใน 
กิจกรรมหลักของบริการทองเที ่ยวที ่ 
ไดกลาวไปขางตน สวนรายละเอียด 
ยอยในแตละสาขาจะแตกตางกันใน 
แตละประเทศ ซ่ึงข้ึนอยูกับแตละประเทศ 
จะเปดตลาดในสาขายอยใด อยางไร 
บาง โดยสรุปมีดังนี้ 

1) โรงแรมและที่พัก รวมทั้ง 
บริการจัดเตรียมอาหารและเครื ่อง 
ดื่มนอกสถานที่ (Hotels and 
restaurants)

การใหบริการดานโรงแรมและที่
พัก รวมทั้งบริการจัดเตรียมอาหาร 
และเครื ่องดื ่มนอกสถานที่พบวาเปน
สาขาที่มีการเปดตลาดมากที่สุด โดย 
เฉพาะสาขายอยบริการดานอาหาร 
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(Meal serving services with full 
restaurant services, CPC 64210) 
และบริการเครื่องดื่มที่ไมใชเพื่อความ
บันเทิง (Beverage serving services 
without Entertainment, CPC 
64310) ซึ่งประเทศอาเซียนทั้ง 10 
ประเทศมีการเป ดตลาดในสาขานี ้ 
รองลงมาคือ สาขายอยการใหบริการ 
โรงแรมและที่พัก (Hotel Lodging 
Services, CPC 64110) ซึ่งประเทศ 
อาเซียน 9 ประเทศเปดตลาด ยกเวน 
บรูไนที่ยังคงสงวนไมมีการเปดตลาด 
ในสาขานี้อยู

2) ผูประกอบธุรกิจทองเที่ยว 
และตัวแทนทองเท่ียว (Travel agen-
cies and tour operators services)

สำหร ับสาขาการ ให บร ิ ก าร 
ตัวแทนทองเที่ยว เปนสาขาที่ทุก 
ประเทศใหการเปดตลาด แตสำหรับ 
ประเทศไทยมีการเปดตลาดในสาขา 
ยอยของหมวดนี้ในเรื่องการใหบริการ
ข อม ูลการท องเท ี ่ยวต างประเทศ 
(Outbound travel information 
services (excluding accommo-
dation and travel reservation 
services), CPC 67813) และสำหรับ 
ลาวและมาเลเซียจำกัดการเปดตลาด 
ในสาขานี้ไว โดยจะใหบริการตัวแทน 
ทองเที่ยว เฉพาะบริการทองเที่ยว 
ภายในประเทศเทาน้ัน (Travel agen-
cies services, in-bound services 
only)

3) ไกดทองเท่ียว (Tourist guides 
services)

สำหร ับสาขาน ี ้ เ ป  นสาขาท ี ่ 
ประเทศไทยยังสงวนไวสำหรับคนไทย
ไมมีการเปดตลาดในสาขานี้

แตสำหรับประเทศอาเซียนอื่นๆ 
พบวา กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
และสิงคโปร เปดตลาดสำหรับบริการ 

ไกดทองเที่ยว ซึ่งนั่นหมายความวา 
ไกด  ในอาเซ ียนมาสามารถเข  า ไป 
ทำงานในกัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
และสิงคโปรไดอยางเสรี แตอยางไรก็ 
ตามตองพิจารณาถึงข อจำกัดอื ่นๆ 
ที่ทั้ง 4 ประเทศนี้กำหนดดวย

4) บริการทองเที่ยวอื่นๆ
สำหรับสาขาบริการทองเที ่ยว 

อื่นๆ เปนสาขาที่มีสาขายอยแตกตาง 
กันไปในแตละประเทศ  โดยประเทศ 
ไทยมีการเปดตลาดในสาขาการจัดการ 
โรงแรม (Hotel management ser 
vices) บรูไนเปดตลาดในสาขาที่พัก 
ของนักศึกษา (Youth Hostel) 
โปรแกรมกอลฟ (Golf Course) และ 
บริการสิ่งอำนวยความสะดวกทางน้ำ 
(Marina Facility) และสิงคโปรมี 
การเป ดตลาดบร ิการด านการจ ัด 
ประชุม (Convention Centre) 
เปนตน

สำหร ับรายละเอ ียดการเป ด 
ตลาดในแตละสาขายอยของบริการ 
ทองเที่ยวของไทย พบวา สาขา 
โรงแรมและที่พัก รวมทั้งบริการจัด 
เตร ียมอาหารและเคร ื ่องด ื ่มนอก 
สถานที่ (Hotels and restaurants) 
ในดานขอจำกัดและเงื ่อนไขการเปด 
ตลาด ในรูปแบบการใหบริการ3  รูป 
แบบที่ 1 (Mode 1) การบริการ 
ขามพรมแดน (Cross-border Supply) 
และรูปแบบที่ 2 (Mode 2) การ 
บริโภคในตางประเทศ (Consumption 
Abroad) ไทยเปดตลาดในอาเซียน 
อยางเสรีไมมีขอจำกัด แตสำหรับ Mode 3 
การจัดต้ังธุรกิจ ประเทศไทยมีขอจำกัด 
วา ชาวตางชาติสามารถถือหุนไดไม 
เกินรอยละ 49 และจำนวนผูถือหุน 
ตางประเทศจะตองนอยกวาครึ่งหนึ่ง
ของจำนวนเสียงทั ้งหมดของผู ถือหุ น 
ของบริษัท และ Mode 4 การเขา 

ไปทำงานในสาขาการทองเท ี ่ยวใน 
ไทย จะสามารถเขามาทำงานไดช่ัวคราว 
ในขอกำหนด Horizontal Section 
กลาวคือ สามารถเขามาทำงานได 
อยางนอย 90 แตไมเกิน 1 ป เปนตน 
สำหรับรายละเอียดในสาขายอยอื่นๆ 
ดังตารางที่ 3 

จากตารางขอผูกพันเฉพาะการ 
เปดตลาดบริการสาขาการทองเที ่ยว 
ของไทย จะเห็นไดวาประเทศคอน 
ขางเปดตลาดอยางเสรี โดยเฉพาะใน 
สาขาโรงแรมและรานอาหารในการให
บริการแกนักทองเที่ยวและใหบริการ
ขามพรมแดน  แตสำหรับการตั้งธุรกิจ 
และต ั ้ ง โรงแรมประเทศไทยย ังคง 
สงวนสิทธิ์ โดยการถือหุนและการ 
ครอบครองใหสิทธิ์แกสมาชิกอาเซียน
เพียงรอยละ 49 ซึ่งเชนเดียวกับการ 
ประกอบธุรกิจ ทองเที่ยวและตัวแทน 
ทองเที ่ยวที ่ใหสมาชิกอาเซียนถือหุ น 
ไดรอยละ 49 เปนตน และอาชีพไกด 
ของไทยก็ยังสงวนอาชีพนี้ใหแกคนไทย

โอกาสด านท องเท ี ่ยวของไทยใน 
อาเซียน

อยางไรก็ตามการคาภาคบริการ
ในสาขาการทองเที ่ยวนับวามีความ 
สำคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการคาสินคา
และการค าภาคบร ิการด  านอ ื ่นๆ 
ภาย ใต  ก รอบการค  า ในอา เซ ี ยน 
เมื่อพิจารณาถึงจำนวนนักทองเที่ยว
ที่มาเยือนประเทศไทย เพื่อเปนการ 
สะทอนถึงรายได ท ี ่ เข าส ู ประเทศ 
พบวา ป 2555 ประเทศไทยมี 
จำนวนนักทองเที่ยวถึง 22.35 ลาน 
คนมากที่สุดเปนอันดับสอง รองจาก 
มาเลเซียที ่มีจำนวนนักทองเที ่ยวป 
2555 จำนวน 24.7 ลานคน 

และเมื ่อพิจารณาถึงสัญชาติ 
ของนักทองเท่ียวไทย พบวาในจำนวน 
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นักทองเที่ยวกวา 22.35 ลานคน 
เปนนักทองเที่ยวจากเอเชียตะวันออก 
รอยละ 56 รองลงมาคิดยุโรปรอยละ 
25.3 และจากนักทองเที่ยวจากเอเชีย 
ตะวันออกรอยละ 56 เปนนักทองเท่ียว 
จากอาเซียนถึงรอยละ 50.1 และอื่นๆ 
รอยละ 49.9

ดังนั ้นจ ึงกลาวไดว าการเข าส ู  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน 2558 
อาจจะเป นโอกาสอ ันด ีของไทยใน 
ดานการทองเที่ยวในแงของการดึงดูด
นักทองเที่ยวเขามาในประเทศ ดวย 
จากฐานนักทองเที่ยวในอาเซียนเดิมที่
มีอยู และเม่ือการเปดตลาดการทองเท่ียว 
ในสาขาตางมีอยางเสรีมากขึ ้นการ 
เด ินทางของน ักท องเท ี ่ยวม ีความ 

สะดวกสบายมากขึ้น การอำนวยความ 
สะดวกดานตางๆ ในดานทองเที่ยวมี 
มากข้ึน ยอมนำมาสูรายไดเขาสูประเทศ 
ไดอยางมหาศาล 

แตอยางไรก็ตาม การเขาสูประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนใน 2558 อาจจะ 
เอ ื ้อประโยชนแก ไทยได ในหลายๆ 
ดานแตทุกประเทศในอาเซียนก็ไดรับ
ประโยชนนั้นเชนกัน การเตรียมความ 
พรอมในดานการทองเที่ยว ไมวาจะ 
ในธุรกิจโรงแรม รานอาหาร การนำ 
เท่ียว หรือภาครัฐในดานการประชาสัมพันธ 
การทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวก็เปน 
ประเด็นที ่สำคัญที ่ภาครัฐควรเตรีม 
ความพรอมในเรื่องนี้ และไมควรจะ 
ลืมถึงการบริหารจัดการใหการทองเท่ียว 

ของไทยเปนไปอยางยั ่งยืนไมทำลาย 
สิ่งแวดลอม และไมกอใหเกิดความ 
เดือนรอนแกชุมชนในดานตางๆ ดวย 
เชนกัน

เชิงอรรถ
1) Standard International 

Classification of Tourism Activi-
ties: SICTA

2) UN Provision Central 
Product Classification (CPC)

3)   รูปแบบการใหบริการมีทั้ง 4 
รูปแบบ (Mode) ไดแก รูปแบบที่ 1 
การบริการขามพรมแดน (Cross-
border Supply) หรือเรียกวา การ 
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คาบริการ mode 1 เปนการใหบริการ 
จากพรมแดนของประเทศสมาชิกหนึ่ง
ไปสูพรมแดนของประเทศสมาชิกอื่น
ที่เปนลูกคา โดยผูใหบริการไมตอง 
ปรากฏต ัวอย ู  ในประเทศประเทศ 
ลูกคา เชน บริการผานส่ือสารโทรคมนาคม 
และบริการใหคำปรึกษาผาน inter-
net เปนตน รูปแบบที ่2 การบริโภค 
ในตางประเทศ (Consumption Abroad) 
หรือเรียกวา การคาบริการ mode 2 
เปนการใหบร ิการที ่ เก ิดขึ ้นในพรม 
แดนของประเทศผูใหบริการ โดยอาศัย 

การเคล ื ่อนย ายของผ ู บร ิ โภคเป น 
เงื่อนไขสำคัญ ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ 
บริการดานการทองเที่ยว การออกไป 
รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 
ตางประเทศ การไปศึกษาในตางประเทศ 
เปนตน รูปแบบที่ 3 การจัดตั้ง 
ธุรกิจเพื่อใหบริการ (Commercial 
Presence) หรือเรียกวา การคาบริการ 
mode 3 เปนการเขาไปลงทุนจัด 
ต้ังธุรกิจในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหบริการ 
ในประเทศลูกคา เชน การจัดตั้งสาขา 
สำนักงานตัวแทน หรือบริษัท เปนตน 

รูปแบบที่ 4 การใหบริการโดยบุคคล 
ธรรมดา (Presence of Natural 
Person) หรือเรียกวา การคาบริการ 
mode 4 เปนการเขาไปทำงานประกอบ 
อาชีพในสาขาบริการดานตางๆ เปน 
การชั่วคราว ในประเทศลูกคา เชน 
การเขามาประกอบวิชาชีพที ่ปรึกษา 
กฎหมายของนักกฎหมายชาวตางชาติ 
ในไทย ครูตางชาติเขามาใหบริการ 
สอนภาษาในประเทศไทย เปนตน
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เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556
ผมเดินทางไปเมืองสุราบายา ซึ่งเปน 
เมืองหลักของจังหวัดชวาตะวันออก 
(JawaTimur) ของอินโดนีเซีย ตั้ง 
อย ู  บน เก าะชวา เหม ื อนก ั บกร ุ ง 
จาการตา สุราบายาเปนเมืองใหญ 
อันดับสองของอินโดนีเซีย รองจากจาการตา 
และเปนเมืองหลักทางเศรษฐกิจของ
ชวาตะวันออกและเปนประตูการกระจาย 
สินคาจังหวัดชวาตะวันออก มีเมือง 
ทั้งหมด 38 เมือง (Regency)ป 
2010 มีประชากรทั้งหมด 37 ลาน 
คนเปนอันดับที่สองรองจากจังหวัด
ชวาตะวันตก (Jawa Barat) เมือง 
สุราบายาหางจากจาการตาประมาณ 
900-1,000 กิโลเมตร หากเดินทาง 
โดยรถยนตจะตองใชเวลา 14-16 ช่ัวโมง 
แตหากเดินทางดวยเครื ่องบินจะใช 
เวลา 1.20 ชั่วโมง และหากไปทาง 

รถไฟใชเวลา 10 ชั่วโมง สุราบายามี 
ทาเรือหลักๆ 2 ทา คือทาเรือ Lamong 
Bay Surabaya และทาเรือ Tanjung 
Perak ซ่ึงเปนทาเรือท่ีใหญท่ีสุด สินคา 
ไทยก็มีการขนถายที ่ทาเรือนี ้และยัง 
เป นท  า เร ือท ี ่ กระจายส ินค  าจาก 
ตางประเทศไปยังเกาะสุราเวสี เกาะ 
กาลิมันตัน เกาะบาลีและภาคตะวันออก 
ของอินโดนีเซียปจจุบัน สุราบายามี 
ประชากรประมาณ 3.5 ลานคน ใน 
ขณะท่ีจาการตามีประชากร 10 ลานคน 
และมีทาเรือท่ีใหญท่ีสุด ของอินโดนีเซีย 
คือทาเรือ TanjungPriok ที่เปน 
ศูนยกระจายสินคาไปยังเกาะสุมาตรา 
จังหวัด Pontianak เมืองหลักเกาะ 
กาลิมันตันและเกาะสุราเวสี เมื่อมา 
ถึงท่ีน่ีผมไดพบกับนักธุรกิจไทย หนวยงาน 
การลงทุนตางประเทศของสุราบายา 
ที่ปรึกษาการพาณิชยใหแกประเทศไทย 

(เธอเปนคนอินโดนีเซีย) หอการคาและ 
อุตสาหกรรมสุราบายา หรือที่เรียกวา 
“KADIN” ตัวเมืองของสุราบายา มี 
ความเจริญมากพอสมควร ผสมผสาน 
กับความไมเจริญคละเคลากันไปครับ 
ผมไปเดินไปหางสรรพสินคา Plaza 
Tunjunganก็พบรานกาแฟไทย “Black 
Canyon” ต้ังอยูท่ีหางน้ีดวย สุราบายา 
มีหางสรรพสินคาทั้งหมด 5 แหง คือ 
Plaza Tunjungan, Galaxy Mall, 
Surabaya Plaza, Supermal-
Pakuwon Indah Surabaya 
Town Square และ Royal Plaza 
Surabaya สินคาไทยท่ีขายในสุราบายา 
ขณะนี ้ม ีผลไมและอาหารสำเร ็จร ูป 
ผลไมที่ขายคือทุเรียน สวนอาหาร 
สำเร็จรูปมีน้ำกะทิอรอยดี และน้ำ 
ผลไมทิปโก นอกจากนี้ยังมีสินคาอื่นๆ 
เชน อุปกรณกีฬา เครื่องใชไฟฟา 
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โอกาสธุรกิจไทยในจาการตากับสุราบายา



เครื่องสำอาง และอาหารสัตว เปนตน
หันมาดูเขตอุตสาหกรรมของ 

ทั ้งสองเม ืองบาง จาการ ต าม ีเขต 
อุตสาหกรรม Cilandak Commer-
cial Estates (CCE), Jakarta Indus-
trial Estate Pulogadung (JIEP) 
และ Nusantara Bonded Zone 
(KBN) โดยเขตอุตสาหกรรม JIEP เปน 
เขตอุตสาหกรรมที่ใหญที่สุด ของ 
จาการ ต า สวนสุราบายาก็ม ี เขต 
อุตสาหกรรม 1 เขต คือ Surabaya 
Industrial Estate Rungkut 
(SIER) สวนอัตราการขยายตัวจังหวัด 
ชวาตะวันออกมีการเจริญเติบโตสูงท่ีสุด 
ของประเทศ ในป 2011 มีอัตรา 
การขยายตัวอยูที่ 7.2 ในขณะที่ระดับ 
ประเทศขยายตัวเพียงรอยละ 6.4 ใน 
ป 2010 รายไดตอหัวของประชาชน 
สุราบายาอยูที่ 3,800 เหรียญตอคน 
ตอป สวนจาการตามีรายไดตอหัว 
81,000 เหรียญดอลลารตอคนตอป โดย 
ท้ังประเทศมีรายไดตอหัว 4,700 เหรียญ 
ดอลลารตอคนตอป (ป 2011)

เมื่อปลายป 2555 คาจาง 
แรงงานตอเดือนของจาการตาไดถูก
ปรับขึ้นไปรอยละ 44 จากเดือนละ 
1.32 ลานรูเปย เปน 2.2 ลานรูเปย 
(ประมาณเดือนละ 6,600 บาท) เงิน 
เฟอในจาการตาอยูที่รอยละ 4.6 ใน 
ขณะที่ในเกาะอื่นๆ ของอินโดนีเซีย 
ไมไดมีการปรับขึ ้นเทากับจาการตา 
ตัวอยางเชน คาจางในสุราบายาอยู 

ที่เดือนละ 1.7 ลานรูเปยใน 5 เมือง 
หลักคือ เมือง Surabaya เมือง 
Gresik เมือง Mojokerto เมือง 
Sigoarjo และเมือง Pasuruan สวน 
เมืองอ่ืน  ๆ มีคาจางตอเดือนอยูท่ี 900,000 
รูเปยตอเดือน ต่ำกวาจังหวัดขางตน 
ถึงรอยละ47เปอรเซ็นต ซ่ึงต่ำกวาคาจาง 
ในจาการตาถึง 60 เปอรเซ็นต จาก 
รายงานของสำนักงานสถิติอินโดนีเซีย 
ป 2012 ไดรายงานวาคาจางในอุตสาหกรรม 
สิ่งทอของจาการตาอยูที่ 1.5 ลาน 
รูเปยตอเดือน แตในสุราบายาคาจาง 
อยูที่ 1.1 ลานรูเปยตอเดือน สวน 
คาจางในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
ในจาการตาอยูที่ 1.3 ลานรูเปยตอ 
เดือน ในขณะที่สุราบายาอยูที่ 1 ลาน 
รูเปยตอเดือน เมื่อพูดถึงคาจางของ 
อินโดนีเซียแลว ในอนาคตจะเปนปญหา 
หน ึ ่ ง ในการทำธ ุรก ิจของเค  ามาก 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย  า ง ย ิ ่ ง ค  า จ  า ง ใ น 
จาการตาปหนาจะมีปรับเพิ ่มขึ ้นอีก 
เพราะปหนาจะเขาสูโหมดบรรยากาศ
ของการเลือกตั้งประธานาธิบดี 

ทานประธานาธิบดี SBY คน 
ปจจุบันจะหมดสิทธิ์กลับมาอีกเพราะ
ใชสิทธิ์ไปครบ 2 เทอมแลว ทำให 
นโยบายที่จะชวยใหรัฐบาลปจจุบันได
กลับมาบริหารประเทศอีกคือ “การ 
ชนะใจประชาชน” เชน การขึ้นรายได 
ของชนชั้นแรงงานใหมีคาจางรายเดือน 
เพิ่มขึ้น มีการคาดการณกันวาปหนา 
ค  าจ  างรายเด ือนจะเพ ิ ่ มข ึ ้ นอ ีก 

20-30 เปอรเซ็นตจากระดับปจจุบัน 
นอกจากนั้นนักธุรกิจในอินโดนีเซียบอก 
วายังมี “นโยบายรถคันแรก” เหมือน 
ประเทศไทย (จราจรในจาการตาคง 
ติดกันจนประสาทเสียแนนอน)

สำหร ับการส  งส ินค  า ไทยไป 
อินโดนีเซียนั้นมี 2 ทาเรือใหญๆ คือ 
ทาเรือ “TanjungPriok” อยูทาง 
ตอนเหนือของจาการ ต า ขนสงต ู  
คอนเทนเนอรปละ 4 ลานตู และ 
ทาเรือ “Tanjung Perak” ของ 
สุราบายามีการขนถายตูคอนเทนเนอร 
ปละ 2 ลานตู การขนสงสินคาของ 
ไทยไมวาจะไปยังทาเรือของจาการตา
หรือทาเรือของสุราบายาก็ใชเวลา 6 
วัน โดยหยุดที่ทาเรือสิงคโปร (จาก 
ไทยไปสิงคโปร 3 วัน และจากสิงคโปร 
ไปอินโดนีเซีย 3 วัน) สวนสินคา 
ขนสงตรงไปขายในสุราบายาจะใช 
เวลาเร็วกวามากเพียง 4 วันเทานั้น 
เมื่อเปรียบเทียบของ 2 เมืองแลว 
ทานคิดวาเราควรจะทำธุรกิจที ่เมือง 
ใดดีครับ ถาทานคิดวาตองการตลาด 
ใหญ และแบกรับตนทุนไดก็เลือก 
จาการตา แตหากตองการตนทุนทำ 
ธุรกิจไมสูง ตลาดใหญพอสมควร เปน 
ฐานการผลิตสินคาได ผมวาไมตอง 
รอครับ มุงตรงไปสุราบายาเลย
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ปัจจุบันสุราบายามีประชากรประมาณ 3.5 ล้านคน ในขณะที่จาการ์ต้ามีประชากร 10 ล้านคน 

และมีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียคือ ท่าเรือ TanjungPriok ที่เป็น 

ศูนย์กระจายสินค้าไปยังเกาะสุมาตรา จังหวัด Pontianak เมืองหลักเกาะกาลิมันตัน 

และเกาะสุราเวสี



ขนาดและศ ั ก ยภ าพขอ งตล าด 
ช็อกโกแลตจีน ... ใหญและเน น 
คุณภาพ

ในชวงหลายปที่ผานมา ผูบริโภค 
ชาวจีนมีทัศนคติเกี ่ยวกับผลิตภัณฑ 
ช็อกโกแลตที่เปลี่ยนแปลงไปมากกวา
การเปนเพียง “ขนมหวานสีน้ำตาล” 
ช็อกโกแลตกลายเปนของขวัญของ 
ชำรวยยอดนิยมของชาวจีนในหลาย 
เทศกาลและวันสำคัญ โดยเฉพาะวัน 
คริสตมาส วันขึ้นปใหม วันตรุษจีน 
วันวาเลนไทนของตะวันตก วันแหง 
ความรักของจีนหรือ “Qixi Festi-
val” รวมทั้งวันเกิด และวันแตงงาน 
ดวยรายได ท ี ่ เพ ิ ่มข ึ ้นอย างรวดเร ็ว 
ความนิยมในสินค าและว ัฒนธรรม 
ตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม 
คนรุนใหม และความเปนสังคม “หนา 
ตา” สงผลใหตลาดช็อกโกแลตจีน 
ขยายตัวอยางตอเนื ่องในอัตราเฉลี ่ย 
มากกวารอยละ 15 ตอป และมี 
มูลคาตลาดเกือบ 29,000 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ในป 2554 นับวา 

ใหญเปนอันดับ 2 ของโลก รองจาก 
สหรัฐฯ เทานั้น นอกจากนี้ยังพบวา 
ชาวจีนมีแนวโนมบริโภคช็อกโกแลต
คุณภาพดีเพิ่มขึ้น

ประการสำคัญ ตลาดจีนยังมี 
ศักยภาพที่จะเติบโตอีกหลายเทาตัว 
ในอนาคต เพราะจากการศึกษาพบวา 
คนจีนมีอัตราการบริโภคช็อกโกแลต 
เฉลี่ยราว 200 กรัมตอคน/ป ซึ่งนอย 
กวาของหลายประเทศคอนขางมาก 
อาท ิ  เ ยอรมน ี  11 . 4  ก ิ โ ลกร ั ม  
สว ิตเซอร แลนด  10.8 ก ิ โลกร ัม 
สหราชอาณาจักร 10.3 กิโลกร ัม 
ฝรั่งเศส 7 กิโลกรัม สหรัฐฯ 5.5 
กิโลกรัม และญี่ปุน 2.2 กิโลกรัม 
ลองนึกภาพดูวาหากวันหนึ่งขางหนา 
คนจีนบริโภคช็อกโกแลตในอัตราเทา
กับของญี ่ปุ น ก็เทากับวาตลาดจะ 
เติบโตถึงหลายสิบเทาตัวแลว เพราะ 
ทั้งจำนวนคนที่มากกวาและความรวย
ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ก็จะยิ่งทำให 
ตลาดช ็อกโกแลตจ ีนใหญโตมหึมา 
แซงหนาของสหรัฐฯ เปนแนแท

รสชาติ ... 
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

ในเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสิน 
ใจเลือกซื้อสินคา พบวาผูบริโภคจีน 
ส วนใหญ ย ังคงให ความสำค ัญก ับ 
เรื่องของรสชาติมากที่สุด แตก็จัดวา 
มีระดับความสำคัญนอยเมื่อเทียบกับ
ของชาติตะว ันตกที ่ค ุ นเคยกับการ 
บร ิ โภคช ็อกโกแลตหลากประเภท 
ขณะเด ียวก ันป จจ ัยราคาน ับว าม ี 
อิทธิพลนอยลง ขณะที่ปจจัยความ 
ปลอดภัยของอาหารกระโดดขึ้นมามี
ผลตอการตัดสินใจซื้อช็อกโกแลตของ
ชาวจีนอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ยัง 
พบวาผู บริโภคจีนในปจจุบันเริ ่มให 
ความใสใจกับปจจัยสวนผสม แหลง 
กำเนิดสินคา และประวัติความเปน 
มาของแบรนดช็อกโกแลตมากขึ้น

นอกจากนี้ งานวิจัยหนึ่งระบุวา 
ชาวจ ีนท ี ่น ิยมบร ิ โภคช ็อกโกแลต 
คุณภาพดีสวนใหญสนใจในคุณภาพ 
และชื่นชอบในรสชาติช็อกโกแลตของ
แบรนดยุโรปเปนสำคัญ ดังจะเห็นได 
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China Focus

ตลาดช็อกโกแลตในจีน ...
หอมหวานนาลิ้มลอง



วาช็อกโกแลตที่มีถอยคำผูกโยงกับคำ
วา Europe, Handmade และ 
Authentic มียอดจำหนายสูงสุดใน 
ตลาดออนไลนของจีนในปจจุบัน อาทิ 
taobao.com

ตลาดจีน ... ในมือตางชาติ 
บริษัทผูผลิตช็อกโกแลตของตาง

ชาติเริ ่มเขามาทำตลาดในจีนครั้งแรก 
เมื่อปลายทศวรรษ 1980 และเพ่ิมข้ึน 
อยางชาๆ โดยผูผลิตของเอเซีย อยาง 
ญี่ปุ นและเกาหลีใตก็หันมาใหความ 
สนใจกับตลาดจีนกันมากขึ้นในระยะ
หลัง จนกระท่ังปจจุบันมีบริษัทช็อกโกแลต 
20 รายใหญของโลกเขามาทำตลาดจีน 
และอีกราว 70 รายที่เลือกใชวิธีการ 
นำเขาหรือมารวมลงทุนกับจีนในการ
ผลิตช็อกโกแลตภายใตแบรนดของ 
ตนเอง บริษัทตางชาติ เหลาน้ีสามารถใช 
จุดแข็งที่มีอยู อาทิ ตราสินคาที่มี 
ชื่อเสียง เทคโนโลยีการผลิต ความ 
ชำนาญดานการตลาดและอ่ืนๆ เขามา 
ยึดครองตลาดช็อกโกแลตของจีนได 
อยางชัดเจนในปจจุบัน โดยเฉพาะใน 
ตลาดระด ับบนประมาณวาแบรนด 
ช็อกโกแลตตางชาติ อาทิ Dove, Cad-
bury, Nestle, Hershey และ 
Ferrero Rocher รวมทั้งตัวแทน 
แบรนดช็อกโกแลตตางชาติรายใหญ 
อ่ืนๆ มีสัดสวนทางการตลาดกวารอยละ 
70 ของมูลคาตลาดช็อกโกแลตจีน 
โดยรวม 

ทั้งนี ้ ขอมูลการสำรวจของบริษัท 
วิจัยธุรกิจชั้นนำอยาง Euromonitor 
ระบุวา ในป 2554 Mars ของสหรัฐฯ 
ซึ่งมีแบรนด Dove อยูในมือ นับ 
วาเปนผูนำตลาดช็อกโกแลตจีน โดย 
ครองตลาดถึงรอยละ 40 ของทั้งหมด 
ตามดวยพี ่ เบ ิ ้มจากคายยุโรปอยาง 

Nestle ของสวิตเซอรแลนด ซึ่งมี 
ส ัดส วนตลาดร อยละ 11 และ 
Ferrero ของอิตาลีที่เลือกใชฐานการ 
ผลิตในตางประเทศสงส ินค าเข าส ู  
ตลาดจีน ถือครองอยูรอยละ 9 ของ 
ตลาดจีน

ในขณะที่ตลาดระดับกลางของ
จีนอยูในมือของ Le Conte และ 
Vuitton สวนตลาดระดับลางม ี 
Shenfeng (Golden Monkey) 
ครองตลาดอยูอยางเหนียวแนน ผล 
จากการที่ราคาโกโกเริ ่มมีเสถียรภาพ
มากขึ ้นในระยะหลัง ทำใหผ ู ผล ิต 
ช ็อกโกแลตต างชาต ิต างเร งขยาย 
ตลาดในจีนอยางรวดเร็ว และดวย 
ส ถ า น ก า ร ณ  ต ล า ด ใ น เ ช ิ ง บ ว ก 
โดยเฉพาะตลาดระดับบน จึงคาดวา 
จะมีช็อกโกแลตอีกหลายแบรนดตบ 
เทาเขาสูตลาดจีนมากขึ้นในอนาคต

กลยุทธการตลาด … 
ทาบชั้นตลาดตะวันตก 

เก ิดคำถามวาแบรนดต างชาติ 
เลือกทำตลาดจีนดวยวิธีใด จากการ 
ศึกษาพบวาผูผลิตช็อกโกแลตตางชาต ิ
ในปจจุบันใชวิธีการที่แตกตางกันมาก
มาย แตที่สำคัญไดแก การใหความ 
สำคัญกับการสรางภาพลักษณตรา 
สินคาของตนเองเพื่อใหเขาไปอยูในใจ
กลุมเปาหมายชาวจีน โดยอาศัยช่ือเสียง 
ที ่มีอยู เดิมเปนพื ้นฐาน บางแบรนด 
อาทิ Godiva และ Toblerone 
ยังใชสื่อออนไลน โดยจัดทำเว็บไซต 
เปนภาษาจีน และลงทะเบียนใน 
ไมโครบล ็อกช ื ่ อด ั งของจ ีนอย  าง 
“Weibo” เพื่อประโยชนในการเสริม 
สรางภาพลักษณของแบรนด และรวบ 
รวมขอมูลความคิดเห็นของผู บริโภค 
จีนที่มีตอสินคา ประชาสัมพันธสินคา 

และแคมเปญการตลาดใหม และ 
ขอมูลการตลาดอื่น ๆ ที่รวดเร็วและมี 
ประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ แตละแบรนดยังให 
ความสำค ัญก ั บการ ใช ส โลแกน 
(Slogan) ในการกระตุนเตือนความ 
รูสึกของผูบริโภค สวนจะ “โดนใจ” 
หรือไม อยางไรนั้น ก็ลองไปไลเรียง 
กัน 

Dove ใช “หวาน หอมกลิ่นนม 
ราวกับรสชาติไหม” 

Ferrero ใช “ละลายในปาก 
รสชาติที่ไมรูลืม” และ 

Cadbury ใชสโลแกนสั้น ๆ 
เพียงวา “เนียน” 

ขณะท ี ่บรรจ ุภ ัณฑ ก ็น ับเป น 
กุญแจสำคัญท่ีไขประตูหัวใจของผูบริโภค 
จีน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเทศกาล 
สำคัญที่ “คนซื้อไมไดกิน คนกิน 
ไมไดซื้อ” โดยที่นครเซี่ยงไฮนับเปน 
เมืองที่มีชาวตะวันตกเขาไปอาศัยและ
เปดกวางทางวัฒนธรรมมากที่สุดในจีน 
จึงอาจกลาวไดว านครเซี ่ยงไฮ เป น 
เสมือน “เมืองหลวงแหงสินคาช็อกโกแลต 
ของจีน” ในปจจุบันผูบริหารของแต 
ละแบรนดใหญ โดยเฉพาะของตางชาติ 
เลือกเปดตัวรานจำหนายสินคา และ 
กิจกรรมสงเสริมการตลาดในเมืองที ่ 
เต ็ม ไปด  วยส ีส ันแห  งน ี ้ เป นหล ัก 
นอกจากน้ียังมีงานแสดงสินคาช็อกโกแลต 
ขนาดใหญจัดข้ึนท่ีอาคาร “หิมาลายา 
เซ็นเตอร” (Himalayas Center) 
ตรงข ามศ ูนย แสดงสินค าระหวาง 
ประเทศในเขตผูตง (Pudong) นคร 
เซี่ยงไฮ

ขณะเดียวกันแมวาชองทางจัด 
จำหนายสม ัยใหม จะผ ุดท ั ่วท ุกห ัว 
ระแหงในเมืองเอกและเมืองรองของ 
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จีน แตเจาของสินคาเหลานั้นก็ตอง 
ประสบปญหาดานตนทุนคาใชจายที่ 
สูง อาทิ คาแรกเขา และคาพื้นที่ 
ชั้นวางสินคา รวมทั้งเงื่อนไขการเขา 
รวมกิจกรรมพิเศษในโอกาสตาง ๆ 
นอกจากน้ี ไฮเปอรมารเก็ตและซุปเปอร 
มารเก็ตทั ่วไปก็ยังไมสามารถเขาถึง 
ลูกคาเปาหมายบางสวนได โดยเฉพาะ 
กลุมลูกคาระดับบน ทำใหบริษัท 
ช็อกโกแลตตางชาติที ่ม ุ งเนนตลาด 
ระดับบนน้ีตองหันไปเขาซุปเปอรมารเก็ต 
คุณภาพที ่จับกลุ มเปาหมายระดับที ่ 
สูงขึ ้นและสอดคลองกับวิถีชีว ิตของ 
คนเมือง อาทิ Jenny Luo’s, City 
Supermarket , BHG Market 
Place, Ole’ และ Bazaar หรือ 
ลงทุนสร างและพัฒนาช องทางจ ัด 
จำหนายของตนเองขึ้น ตัวอยางเชน

• Lindt & Sprungli ผูผลิต 
ช ็อกโกแลตค ุณภาพของเบลเย ี ่ยม 
เริ ่มเขามาทำตลาดจีนเมื ่อป 2539 
โดยมุ งเนนกลุ มคนที ่ร ักช็อกโกแลต 
เพศหญิงที่มีอายุระหวาง 25-45 ป 
และตัดสินใจเขามาเต็มตัวเมื่อกลางป 
2555 ไดเปดจุดจำหนายในเมืองและ 
สนามบินของจีนรวมกวา 3,000 แหง 
เขาใหแลว 

• Godiva แบรนดชั้นนำของ 
เบลเยี่ยมก็เขาสูตลาดจีนเมื่อ 3 ปที่ 
แลวและเปดจุดจำหนายที่หรูหรามาก
กวา 20 แหงในจีนในปจจุบัน ซึ่ง 
หนึ่งจำนวนนั้น ไดแก รานขนาดใหญ 
2 ชั้นในยานซินเทียนตี้ (Xin Tian Di) 
ใจกลางนครเซี ่ยงไฮ ที ่ตกแตงและ 
นำเสนอผลิตภัณฑช็อกโกแลตที่หลาก
หลาย พรอมที่นั่งในสุดยอดบรรยากาศ 
นอกจากนี ้ บริษ ัทย ังวางแผนที ่จะ 
ขยายสาขาเปน 33 จุดใน 9 เมือง 
หลักของจีนในอนาคตอันใกล

• Hershey’s ของสหรัฐฯ ซึ่ง 
ตามเขาตลาดจีนชากวาแบรดใหญอื่นๆ 
เล ือกเป ดต ัวแรงด วยการเป ดร าน 
จำหนายขนาดใหญภายใต แนวค ิด 
“พิพิธภัณฑช็อกโกแลต” ที่นำเสนอ 
กระบวนการผลิตและวัฒนธรรมการ
บริโภคช็อกโกแลตในหางสรรพสินคา
ใกลถนนคนเดิน “หนานจิงลู” ใจกลาง 
นครเซี่ยงไฮ

• Nestle ใชวิธีการซื้อกิจการ 
ของ Hsu Fu Chi ผูผลิตขนม 
ขบเคี ้ยวและลูกกวาดของจีนเพื ่อใช 
ประโยชนจากเครือขายการกระจาย 
สินคาและการขายที่กวางขวาง รวม 
ทั้งความเชี ่ยวชาญในการทำตลาดใน 
ช วงเทศกาลป ใหม และตร ุษจ ีนใน 
ตลาดจีน

ปญหาอุปสรรคและทิศทางแนวโนม
ของธุรกิจช็อกโกแลต

1. การละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
ภายหลังการฟนฝาดานในเชิงวัฒนธรรม 
จนสามารถสร างตลาดการบร ิโภค 
ช็อกโกแลตในหมู ชาวจีนไดจนเติบ 
ใหญ มาถึงว ันน ี ้ ปญหาที ่ผ ู ผล ิต 
ช็อกโกแลตตางชาติหวาดกลัวกลับกลาย 
เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
ด ั งจะเห ็นได จากข าวการออกมา 
“โวยวาย” ของแบรนดชาติตะวันตก 
อย ู  เป นระยะเก ี ่ ยวก ับการโดนผ ู  
ประกอบการทองถิ ่นลอกเลียนแบบ  
เคร่ืองหมายการคาบาง บรรจุภัณฑบาง 
หรือแมกระทั ่งส วนผสม ผู ละเม ิด 
บางรายเคยเปนหุนสวนดานการผลิต
ที่หมดสัญญาจางกันไปไมนาน ขณะที่ 
บางรายผลิตสินคานอกโควตาและ 
ออกหลังโรงงานไปก็มี 

2. การเติบโตของตลาดระดับบน 

จากการศึกษาของ Business Moni-
tor International Ltd. (BMI) 
ประเมินวา ในระหวางป 2556-2559 
ตลาดช็อกโกแลตจีนจะเติบโตเฉลี ่ย 
รอยละ 8.4 ตอป โดยรายไดและ 
ความหวงใยในสุขภาพที่เพิ่มขึ้น รวม 
ท ั ้ ง ก า ร เ ร ี ย น ร ู  แ ล ะ ย อ ม ร ั บ ใ น 
ช็อกโกแลตรสชาติและสวนผสมใหม ๆ 
จะเปนปจจัยสำคัญที่กำหนดแนวโนม 
ของตลาดช็อกโกแลตจีนในอนาคต 
โดยคาดวาตลาดช็อกโกแลตระดับบน
จะเติบโตในอัตราที่สูง ควบคูไปกับ 
ความหลากหลายของสินคาในตลาดที่
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินคาที่มีจุดเดนใน 
เรื่องประโยชนตอสุขภาพ เชน Dark 
Chocolate ที่มีสวนผสมของน้ำตาล 
ต่ำและสารแอนตี้อ็อกซิแดนท ซึ่งคาด 
วาสาวจีนจะนิยมบริโภคมากขึ้น

3. การปรับตัวของผูประกอบการจีน 
ผมคิดวาเราจะไดเห็นอยางนอย 2 สิ่ง 
เกิดขึ้นในอนาคต ประการแรก ผู 
ประกอบการจีนจะเรงปรับปรุงคุณภาพ 
สินคา วัตถุดิบ และเครื่องจักร 
เครื่องมือการผลิต โดยการจัดหาจาก 
ตางประเทศ รวมทั้งการหันมาใสใจ 
กับนวัตกรรมและการสรางแบรนด 
เพื่อผลักสินคาขึ้นไปจับตลาดระดับที่
สูงและมีมารจิ้นมากขึ้น ผมเชื่อมั่นวา 
รัฐบาลและเลือดนักสู ของชาวจีนคง 
ไมอาจปลอยใหแบรนดตางชาติเขามา
ผูกขาดและหยิบชิ้นปลามันไปกินจาก
ตลาดช็อกโกแลตจีนไปไดอยางสบาย 
เปนแน

อ ี กประการหน ึ ่ งก ็ ค ื อ โดยท ี ่ 
ตลาดช ็ อก โกแลตจ ีน ใหญ และม ี 
ศักยภาพมาก กอปรกับวิธีทำธุรกิจ 
ของชาวจ ีนท ี ่น ิยมบร ิหารจ ัดการ 
ธุรกรรมในทุกขั้นตอนธุรกิจ ผมจึง 
คาดวาเราจะไดเห็นผูประกอบการจีน
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กระโดดเขาทำธุรกิจเพาะปลูกโกโก 
มากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ประเทศใน 
แถบแอฟริกาตะวันตกนับเปนแหลง 
เพาะปลูกเมล็ดโกโกสำคัญของโลกใน
ปจจุบัน โดยผลิตเมล็ดโกโกไดในสัดสวน 
ราว 3 ใน 4 ของกำลังการผลิต 
โดยรวมของโลก ขณะที่ในภูมิภาค 
อาเซียน อินโดนีเซียนับเปนผูผลิต 
เมล็ดโกโกรายใหญที่สุดและใหญเปน
อันดับ 3 ของโลก รองจากไอโวรีโคสต 
และกานา ซึ่งผูประกอบการจีนให 
ความสนใจอยูเชนกัน หากขยายวง 
กวางขึ้น การรุกคืบเขาทำธุรกิจ “ตน 
น้ำ” ของผูประกอบการจีนดังกลาว ก็ 
อาจเปนปญหาที่ประเทศในแอฟริกา
และเพื ่อนบานเราอยางอินโดนีเซีย 
ตองขบคิดในอนาคต

4. การเขาสูตลาดของผูประกอบการ 
ไทย โดยที่คนไทยบริโภคช็อกโกแลต 
เฉพาะในเทศกาลสำคัญ มากกวาการ 
บริโภคเปนประจำ ทำใหตลาด 

ช ็อกโกแลตของไทยในป จจ ุบ ันม ี 
ขนาดคอนขางเล ็กและมีอ ัตราการ 
เต ิบโตที ่ต ่ำเม ื ่อเทียบกับของหลาย 
ประเทศ แถมตลาดสวนใหญยังอยู 
ในมือของแบรนดตางชาติ โดยเฉพาะ 
ญี่ปุน ยุโรป และสหรัฐฯ ทำให 
ผู ประกอบการไทยไมค อยใหความ 
สนใจการเขาสู ตลาดช็อกโกแลตมาก 
เทาที่ควร แตหากพิจารณาจากขนาด 
และศักยภาพของตลาดตางประเทศ 
โดยเฉพาะจีนแลว ก็นับวานาสนใจ 
ไมนอย เพราะไทยเรามีพื้นฐานที่ดี 
ในเรื ่องชื ่อเสียงดานอาหารมากกวา 
ของหลายประเทศในอาเซียน ผม 
เชื ่อวาผู อานหลายทานอาจแปลกใจ 
เมื่อรับทราบวาประเทศเพื่อนบานเรา 
อยางมาเลเซียเปนประเทศผูแปรรูป 
โกโกชั้นนำของอาเซียนและใหญ เปน 
อันดับ 5 ของโลก รองจาก เนเธอรแลนด 
ไอโวรีโคสต สหรัฐฯ และเยอรมนี 

ตลาดกาแฟสำเร็จรูปที ่เดิมมิได 

เปนวัฒนธรรมการดื่มของไทยแตอดีต 
ก็ยังสามารถดึงดูดผูประกอบการไทย 
เขามาสู ตลาดและพัฒนาตัวเองเปน 
ผูสงออกผลิตภัณฑกาแฟได ผูบริโภค 
ชาวจีนที ่ได ล ิ ้มลองกาแฟสำเร ็จร ูป 
ของไทยต างต ิดอกต ิดใจรสชาต ิท ี ่ 
เข มข นและกลมกลอมก ันเป นแถว 
ดังนั้น ผูประกอบการของไทยก็ควร 
เริ ่มหันมาศึกษาและใหความสนใจใน
การใชประโยชนจากแหลงผลิตโกโก 
ใหญ โดยเฉพาะในอินโดนีเซีย และ 
แปรรูปโกโกเพื ่อการสงออกสู ตลาด 
จีนมากขึ้น

... เราอาจเห็นผูประกอบการ 
ไทยเขามาแยงสวนแบงจากตลาด 
ช็อกโกแลตจีนไดในไมชา
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Euromonitor ระบุว่า ในปี 2554 Mars ของสหรัฐฯ ซึ่งมีแบรนด์ Dove อยู่ในมือ นับว่า 
เป็นผู้นำตลาดช็อกโกแลตจีน โดยครองตลาดถึงร้อยละ 40 ของทั้งหมด ตามด้วย 

พี่เบิ ้มจากค่ายยุโรปอย่าง Nestle ของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีสัดส่วนตลาดร้อยละ 11 และ Ferrero 
ของอิตาลีที ่เลือกใช้ฐานการผลิตในต่างประเทศส่งสินค้าเข้าสู่ตลาดจีน ถือครองอยู่ร้อยละ 9 

ของตลาดจีน  



ตลาดคาปลีกในพมานับวามีศักยภาพ
ในการขยายตัวอยางรวดเร็วตามกำลังซื ้อ 
ของชาวพม าท ี ่ม ีแนวโน มเพ ิ ่มข ึ ้นจาก 
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที ่ 
เปดกวางมากขึ้น สงผลใหเศรษฐกิจพมา 
ขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยธนาคารพัฒนา 
เอเชีย (Asian Development Bank : 
ADB) คาดวาเศรษฐกิจพมาจะขยายตัวเพิ่ม 
ขึ้นจากรอยละ 5.5 ในป 2554 เปนรอยละ 
6 และรอยละ 6.3 ในป 2555 และป 2556 
ตามลำดับ รวมทั้งคาดวารายไดตอหัวของ 
ชาวพมาจะเพิ ่มขึ ้นเปน 2,000-3,000 
ดอลลารสหรัฐในป 2573 หรือเพิ่มขึ้นกวา 
3 เท าจากระดับปจจ ุบ ัน สะทอนถึง 
ศักยภาพของตลาดสินคาอุปโภคบริโภค 
ในพมาที่มีแนวโนมเติบโตดี ทั้งนี้ ธุรกิจคา 
ปลีกมีความสำคัญอยางยิ ่งในการเปนชอง 
ทางการจัดจำหนายสินคาอุปโภคบริโภคใน
พมาซึ ่งตองพึ ่งพาการนำเขาเปนสวนใหญ 
เนื่องจากพมายังไมสามารถผลิตสินคาเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผู บร ิโภคได 
อยางเพียงพอ อีกทั้งธุรกิจคาปลีกในพมา 
อยูในระยะเริ่มตน จึงยังมีโอกาสเปดกวาง 
อีกมากสำหรับนักลงทุน โดยมีรายละเอียด 
ที่นาสนใจ ดังนี้

• ธุรกิจคาปลีกในพมามีแนวโนม 
ขยายตัวอยางตอเนื่อง กระทรวงเกษตร 
ของสหรัฐฯ (U.S. Department of 
Agriculture : USDA) ประมาณการมูลคา 
การคาปลีกในพมาอยูที่ราว 7.5 พันลาน 
ดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนสัดสวนราว 
รอยละ 15 ของ GDP รวมทั้งระบุวา 
ธุรกิจคาปลีกในพมามีแนวโนมขยายตัว 
อยางมีนัยสำคัญ สอดคลองกับที่บริษัท 
Hypertrade ซึ่งเปนบริษัทวิจัยดานการ 
ตลาดประมาณการวามูลคาการคาปลีกใน
พมาอยูที่ราว 5 พันลานดอลลารสหรัฐ 
และมีอัตราการขยายตัวถึงรอยละ 20 ใน 
ป 2554 เมื่อผนวกกับจำนวนประชากรที่ 
มากราว 55 ลานคน ในจำนวนนี้เกือบ 
รอยละ 70 อยูในวัยทำงาน ซึ่งเปนกลุมที่มี 
กำลังซื้อและมีความตองการจับจายใชสอย 
เพื่อซื้อสินคาและบริการ ประกอบกับปจจัย 
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของพมาที่มีทิศทางดี
ขึ้น โดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศซึ่งมีความ 
กาวหนามากขึ ้นเปนลำดับและไดรับเสียง 
ตอบรับอยางกวางขวางจากนานาประเทศ 
ปจจ ัยต างๆ ดังกล าวสะทอนใหเห ็นถ ึง 
ศักยภาพและโอกาสของธุรกิจคาปลีกในพมา

• ธ ุ ร ก ิ จค  าปล ี กแบบด ั ้ ง เ ด ิ ม 
(Traditional Trade) ครองสวนแบง 
ตลาดดวยสัดสวนสูงถึงรอยละ 90 ของ 
ธุรกิจคาปลีกทั้งหมด ในจำนวนนี้สวนใหญ 
เปนรานขายอาหารแหง (Dry Food Stores) 
รานขายของชำที่มิใชอาหาร (Non-food 
Stores) รวมถึงรานขายผลิตภัณฑเสริม 
ความงาม (Beauty Stores) ซึ่งมีแนวโนม 
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ธุรกิจ 
คาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) มี 
โอกาสอีกมากในการขยายสวนแบงตลาด 
เนื่องจากยังมีจำนวนรานคาปลีกประเภทนี้
ไมมากนัก อีกทั้งสินคาที่จำหนายในรานคา 
ปลีกสมัยใหมส วนใหญเปนสินคานำเขา 
ซึ ่งเนนสินคาที ่ม ีค ุณภาพสูงกวาสินคาที ่ 
จำหนายในรานคาปลีกแบบดั้งเดิมเพื่อเจาะ
กลุมลูกคาระดับบน นักทองเที่ยวตางชาติ 
รวมทั้งผูประกอบการรานอาหารและโรงแรม 
ทั้งนี้ รานคาปลีกสมัยใหมในพมาสวน 
ใหญเปนรานคาปลีกประเภทซูเปอรมารเก็ต 
และไฮเปอรมารเก็ต ซึ ่งตั ้งอยู ในเมือง 
เศรษฐกิจสำคัญ โดยเฉพาะเมืองยางกุง 
และดำเนินงานโดยผูประกอบการชาวพมา 
อาทิ City Mart Supermarket, Ocean 
Supercenter และ Capital Hypermar-
ket เปนตน
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• พฤติกรรมการจับจายใชสอย 
ของชาวพมาเอื ้อตอการเติบโตของธุรกิจ
คาปลีก ผลสำรวจของบริษัท Hypertrade 
และ USDA เกี่ยวกับพฤติกรรมของชาว 
พมาในการซื้อสินคาจากรานคาปลีกพบวา
มีความสอดคลองกัน โดยระบุวาชาวพมา 
จับจายใชสอยเพื่อซื้อสินคาในรานคาปลีก 
3-4 ครั้งตอสัปดาห และใชจายเงิน 
เฉลี่ยครั้งละ 5 ดอลลารสหรัฐ หรือราว 
3,500 จาต สินคาที่ซื้อสวนใหญเปนสินคา 
อุปโภคบริโภคภายในบาน เชน น้ำตาลทราย 
น้ำปลา น้ำมันพืช นอกจากนี้ ระยะ 
เวลาเฉลี่ยตอครั้งที่ชาวพมาเลือกซื้อสินคา 
ในรานคาปลีกแบบด้ังเดิมอยูท่ีราว 15 นาที 
ขณะที่ปริมาณการซื้อสินคาในชวงวันหยุด 
และวันธรรมดามีความแตกตางกันไมมาก
นัก ทั้งนี้ ปจจุบันรานคาปลีกในพมามี 
เป าหมายเพ ื ่อจำหน ายส ินค าเป นหล ัก 
และยังไมมีพื ้นที ่สำหรับกิจกรรมพักผอน 
หยอนใจ (Entertaining Experience) เชน 
การวาดภาพ ระบายสี ตอบคำถามชิงรางวัล 
แ ล ะ ส ร  า ง ส ร ร ค  ส ิ ่ ง ป ร ะ ด ิ ษ ฐ  ต  า ง ๆ 
เหมือนซูเปอรมารเก็ตในไทย จึงเปนโอกาส 
ท ี ่ ผ ู  ป ระกอบการร  านค  าปล ี กอาจ ใช  
เปนกลยุทธเพื่อดึงดูดผูซื้อชาวพมาได

• กลยุทธการทำธุรกิจคาปลีกใน 

พมาเนนความหลากหลายเพื ่อเขาถึงผู  
บริโภคใหไดมากที่สุดชาวพมาจะเลือกซื้อ
สินคาจากรานคาปลีกที ่ม ีส ินคาใหเล ือก 
หลากหลายและมีสินคาพรอมวางจำหนาย
มากกวาคำนึงถึงปจจัยดานราคา ดังนั้น 
ผู ประกอบการรานคาปลีกควรมีการคัด 
เลือกสินคาที่นำมาวางจำหนายใหมีความ
หลากหลายและตรงกับความตองการของ
ตลาด นอกจากนี้ ชาวพมายังคำนึงถึงความ 
สะดวกในการเลือกซื ้อสินคาจากชั ้นวาง 
ผูประกอบการจึงควรทำปายบอกตำแหนง 
สินคาและจัดวางสินคาเปนหมวดหมูเพื่อ
อำนวยความสะดวกใหแกผ ู ซ ื ้อมากขึ ้น 
อยางไรก็ตาม การแขงขันในธุรกิจคาปลีก 
ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ประกอบกับการเปด 
ประเทศของพมาทำใหสินคาอุปโภคบริโภค
จากตางประเทศมีแนวโนมหลั ่งไหลเขามา 
ในพมามากข้ึน ปจจัยดานราคาจึงมีแนวโนม 
ทวีความสำคัญมากขึ้นในการพิจารณาเลือก
ซื้อสินคา รวมถึงเลือกเขารานคาปลีกของ 
ผูบริโภค 

ธุรกิจคาปลีกในพมานับเปนอีกหนึ ่ง 
ธ ุ รก ิจท ี ่ น ั กลงท ุนไทยไม ควรมองข  าม 
เนื ่องจากเปนธุรกิจที ่ม ีแนวโนมขยายตัว 
ตามปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยัง 
เปนชองทางจำหนายสินคาอุปโภคบริโภค 

ที่นำเขาจากไทย ซึ่งชาวพมาถือวาเปน 
สินคาคุณภาพดี โดยเฉพาะสินคาอุปโภค 
บริโภคที่จำเปนตอการดำรงชีวิตประจำวัน 
อาทิ น้ำตาลทราย น้ำปลา น้ำมันพืช 
ซอสปรุงรส ผงชูรส สบู แชมพู ยาสีฟน 
เปนตน อยางไรก็ตาม รานคาปลีก ใน 
พมาสวนใหญมีพื ้นที ่ใชสอยจำกัดเพียง 
35-45 ตารางเมตร ทำใหมีความเปนไปได 
วาสินคาอุปโภคบริโภคจากไทยตองเผชิญ
การแขงขันที่รุนแรงขึ้นในการแยงชิงพื้นที ่
บนชั ้นวางสินคาในรานคาปลีกจากการ 
หลั่งไหลเขามาของสินคาจากนานาประเทศ 
นอกจากนี้ นักลงทุนที่สนใจเขาไปลงทุน 
ธุรกิจคาปลีกในพมาอาจเผชิญกับปญหา 
ความไมพรอมของโครงสรางพื ้นฐานและ 
ระบบสาธารณูปโภคตางๆ โดยเฉพาะปญหา 
ขาดแคลนกระแสไฟฟา ซึ่งเปนประเด็นที่ 
นักลงทุนไทยควรเตรียมรับมือ รวมถึงควร 
ศึกษาขอมูลดานการลงทุนในพมาอยาง 
รอบคอบกอนตัดสินใจเขาไปลงทุน โดย 
เฉพาะกฎระเบียบเกี ่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ 
คาปลีก รวมทั้งรายละเอียดปลีกยอยที่เกี่ยว 
ของ เพื่อชวยใหการทำธุรกิจคาปลีกในพมา 
ดำเนินไปไดอยางราบรื่น
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จากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด





ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 
ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการการ 
ประชุมสหประชาชาติวาดวยการคา 
และการพัฒนา (UNCTAD) ไดให 
เกียรติบรรยายหัวขอ Thailand’s 
Future: How to Lead Trade and 
Investment in the ASEAN’s Fron-
tier …Lesson Learned from my 
whole life experience ในงาน 
ส ั มมนาว ิ ช าการ เน ื ่ อ ง ใน โอกาส 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยครบรอบ 
50 ป โดยการบรรยายในครั้งนี้ถือ 
เป นการช ี ้นำถ ึงอนาคตการคาการ 
ลงทุนทำอยางไรจ ึงจะผงาดในเวที 
เศรษฐกิจอาเซียน เปนการบรรยาย 
เ ช ื ่ อ ม ม ุ ม ม อ ง เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ แ บ บ 
outside-in และ inside-out และ 
สอดแทรกข อ เสนอแนะตอนท าย 
ฉบับนี้ Thailand Economic and 
Business Review จึงขอนำประเด็น 
สำคัญจากการบรรยายครั ้งน ี ้มานำ 
เสนออีกครั้ง ซึ่งบทความนี้ไดหยิบยก 
ประเด ็นมาเพียงบางส วน เพ ื ่อให  
ผูอานไดเห็นถึงทิศทางเศรษฐกิจโลก 
และบร ิบทของอาเซ ียนท ี ่ อาจจะ 
เปล ี ่ยนไปในอนาคต และสุดทาย 
ประเทศไทยจะรับมือกับความทาทาย
อันจะเกิดขึ้นนี้อยางไร

เมื่อประเทศผูให กลายเปน ประเทศ 
ผูรับ

องคกรสหประชาชาติ เป นที ่ 
ทราบกันดีวา ไดรับเงินชวยเหลือทุกป 
จากประเทศที ่บร ิจาคซ ึ ่ งม ีจำนวน 
จำกัด ใน 193 ประเทศ ประเทศ 

ยากจนที่สุดมีจำนวน 49 ประเทศ 
ยากจนสุดถึงระดับกลาง มีไมนอยกวา 
เกือบ 50 ประเทศ ถาเศรษฐกิจไมดี 
ประเทศเหลานี้ก็จะกลายเปนยากจน
ที ่สุด ตองยอมรับวาสวนใหญเปน 
ประเทศยากจน แตประเทศที่ใหเงิน 
บริจาคมีไมกี่ 10 ประเทศ และทาน 
ลองคิดดูวาขณะนี้ประเทศ “ผูที่ให 
กลายเปนผูที่รับ”

สหรัฐฯ มองพฤติกรรมการใชเงิน 
ของคนเอเชียอยางไร

เ ม ื ่ อ ส ถ านก า รณ  พล ิ ก ผ ั น 
สหรัฐฯ กูเงินจากเอเชีย ไทยมีเงิน 
สำรองมากกวาอินโดนีเซีย และที่นา 
ประหลาดคือ ในเวลานี้ คนที่มีเงิน 
เหลือคือ ประเทศทางเอเชีย โดยมี 
จีนเปนผูนำ เมื่อป 2007-2008 ชวง 
รัฐบาลเกิดปญหา Supply Crisis เคา 
วิเคราะหกันวา พวกเราในเอเชียที่ผิด 
เพราะกินใช น อยเก ินไป ผมเร ียน 
เศรษฐศาสตรมาเลยตองพลิกตำรากัน
ใหมวา การกินนอย ใชนอย แลวออม 
มาก ไมถูกตองตรงไหน? เขาบอก 
พวกคุณเนี่ยไมดี เพราะคุณไมกิน ไม 
ใชเลย ทำของอะไรใหก็ไมซื้อมีเงิน 
ออมแลวไมทำอะไรกับเงินออมพวกนี้ 
ควรสงมาใหสหรัฐฯ กู ทำใหเงินใน 
สหรัฐฯมากมายเหลือเกิน ดอกเบี้ยใน 
สหรัฐเกือบถึง 0% จะกูเงินก็งายเกิน 
เหตุ ผมขอกูจะซื้อบาน ก็ใหเพิ่ม 
สำหรับซื้อรถดวย จะไปเที่ยวไหนก็ให 
กูไปเลย ใหไปกอนลวงหนา ตกลงคน 
เปนหนี้ทวมถน พวกคุณคนเอเซีย 
ตองรูจักกิน รูจักใชบาง อยาออม 
อยางเดียว ผมตองถกเถียงมาตลอด 

เวลาวา ทฤษฎีที่เราเรียนมา คือ การ 
ออม เพื่อเปนเงินทุน ใหคนอื่นกูไป 
ลงทุน เคาบอกไมใช คุณออมมากไป 
มันทำใหเกิดกำลังซื้อนอยลง เขาเรียก 
วา Demand Management ถา 
Demand มาก ธุรกิจก็ดี ถาคนมาซื้อ 
ของมาก เราก็ชอบใจ นั่นคือมุมมอง 
ของสหรัฐฯ

หนี้เงินกู จาก Demand Manage-
ment เมื่อภาคเอกชน มีมากกวารัฐ

ถ าร ัฐบาลอย ู  ในภาวะยากจน 
ยิ่งกวาเอกชน คือ มีแตเงินกูไมมีเงิน 
เก็บ เงินภาษีเก็บไมคอยไดเทาไหร 
รัฐบาลไมสามารถใชเงินได Demand 
Management ย่ิงเขาบอกวา Demand 
ของโลกเวลานี้ตกต่ำไปมาก ถาเรา 
มองภาระหนี้สินของรัฐบาลในประเทศ 
ใหญ ๆ ของโลก ประเทศสมาชิก 
OECD ซึ่งเปนสมาชิกของกลุมที่ร่ำรวย 
แลว เอามาหารดวยรายไดประชาชาติ 
เฉพาะหนี้ของรัฐบาล ไมนับเอกชน 
คือ หน้ีท่ีไปซอนอยูตามท่ีตางๆ ท้ังหมด 
และหนี ้ที ่ไปใชเปนภาระในการดูแล 
สวัสดิการสังคม ของประเทศพวกนี้ 
เมื ่อเทียบกันแลวเทากับภาระหนี้สูง 
กวารายไดประชาชาติกี่เทา?

วิธีแกปญหาเวลานี้ ในยุโรป 
ประสบการณที่นาแปลกใจ คือ การ 
ตออายุราชการ จากอายุ 60 เปน 67 
(อีกหนอย 80 ป อาจจะยังตอง 
ทำงาน) ทำไมตองเปนอยางน้ัน เพราะ 
พวกที่เกษียณแลว ไมทำงาน ก็ไปรับ 
เงินเล้ียงดู คาครองชีพท้ังหลายคนทำงาน 
ที่เปนเด็ก สัดสวนก็นอยลงไปเรื่อย ๆ 
เพราะฉะนั ้นคนจำนวนนอยกำลัง 
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แบกภาระผูสูงอายุ จริงหรือไม

สไตล  เฉพาะต ัวของจ ีน กระต ุ น 
เศรษฐกิจภายในชวงขามคืน

ผมมีเรื่องแปลก ๆ อยางเรื่อง 
สมัยน ึงท ี ่ประเทศจีนกำล ังเปล ี ่ยน 
แปลง สมัยของทาน จูหรงจี สมัย 
นั้นรัฐบาลจีนใชเงินมาก ไมมีวินัย 
เรื่องเงินเฟอ นโยบายฟนฟูเศรษฐกิจ 
ของทานคือ ใชแรงกระตุนใหคนจีน 
เกิดการใชเงิน โดยประกาศวันหยุด 
งานท้ังประเทศจีน ใหเคาพาครอบครัว 
ไปเที่ยวกัน อาทิตยเดียวเศรษฐกิจ 
จีนเปลี่ยนเลย คนจีนใชเงินมากมาย 
เศรษฐกิจกระตุนขึ้น เรื่องนี้เปนเรื่อง 
จริง ที่ทานเขียนอยูในประวัติของทาน 
เพราะเหตุนี ้เวลาจะดำเนินนโยบาย 
เศรษฐกิจของรัฐบาลรุ นตอมาจนถึง 
รัฐบาลปจจุบัน จีนตองใชนโยบายทั้ง 
เศรษฐกิจมหภาค และ สังคมนิยม 
ผสมดวย หากเศรษฐกิจจีนดีมาก แลว 
ก็ปลอยใหเปนแบบสหรัฐฯ อังกฤษ 
เยอรมนี ฝรั่งเศส ไมได เพราะเปรียบ 
จีนเหมือนเรือ ที่ไมใชเรือธรรมดา เปน 
เรือที่บรรทุกน้ำหนักเปนแสน ๆ ตัน 
เวลาจะเลี้ยวทีใชเวลาเปนวัน เพราะ 
ฉะนั้นตองคอยเปนคอยไป 

M3 – Myanmar Mongolia 
Mozambique ประเทศที่นาจับตา 
มอง

ประเทศที่คนสนใจมากในขณะนี้
เรียกวา M3 (Myanmar Mongolia 
Mozumbique) Mozambique เปน 
ประ เทศสวยงามอย ู  ช ายฝ   งท ี ่ ม ี 
ธรรมชาติสมบูรณ UNCTAD ไดเขาไป 

สอนเรื่องการลงทุน และจะทำอยางไร 
กับเหมืองทองแดงที่มีอยู และใหญ 
มากที่สุดของโลก ขณะนี้บราซิลไดไป 
ลงทุน ตางประเทศบางประเทศไดไป 
ลงทุนบางแลว และรัฐบาลที่นี่ดี มี 
ความซื่อสัตย

Myanmar อีกหนึ่งใน 3M ของ 
ประเทศที่นาสนใจ เมื่อ 2-3 สัปดาห 
ที่งาน World Economic Forum on 
East Asia Summit 2013 มีผูเขา 
รวมประชุม 3000-4000 คน นาแปลก 
คือสวนใหญมาจากยุโรป อเมริกา ใน 
เอเชียไปกันนอยกวาที่คิด คนไทยไป 
กันเยอะ โดยเฉพาะ บริษัท ปตท. 
จำกัด (มหาชน) เปนตัวอยางของการ 
ที ่ เราต องเป ดต ัวเองไปส ู ข างนอก 
สำหร ับผ ู ท ี ่สนใจลงท ุนในประเทศ 
เมียนมารตองคิดใหดี เพราะประเทศ 
ยังตองปรับปรุงอีกหลายอยาง เรื่อง 
ตัวบทกฎหมาย การแบงปนผลประโยชน 
การกำหนดพื ้นที ่ในการทำรายไดยัง 
ไม 100% แตก็ใกลเคียง และ มี 
ปญหาเรื่อง Geo-Politic และเรื่อง 
Infrastructure อยางไรผมเห็นวา 
โครงการทวาย นาสนใจมาก แตยังไม 
มีใครสนใจไปลงทุนจริงจัง เมียนมาร 
มีโครงการที่ เรียกวา Special 
Economic Zone ทั่วประเทศ นัก 
ลงทุนควรศึกษาใหด ีจากรายงานที ่ 
UN ทำเกี่ยวกับการลงทุนในพมามี 
มากมาย

Mongolia ประเทศใหญนาสนใจ 
สำหรับนักลงทุน แตระว ังป ญหา 
Urbanizat ion มองโกเล ีย เป น 
ประเทศที่นาสนใจ มีทรัพยากรแร 
แถบทุกชนิด อาทิ ถานหิน ทองแดง 

ทองคำ ฯลฯ แตยังไมมีโครงสราง 
พื้นฐานเลย และจะตองออกกฎหมาย 
ที่ถูกตอง เพื่อควบคุมบริษัทที่จะไป 
ลงทุนใหมีวินัย นโยบายการเงิน การ 
แปรรูปทรัพยากรธรรมชาติตาง  ๆ ปญหา 
Urbanization นาจะเกิดที่ประเทศ 
มองโกเลียมากกวาประเทศเมียนมาร 
และควรม ีการศ ึกษา เพ ื ่ อหาทาง 
ชวยเหลือประชาชนมองโกเลียใหมี 
ชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น การดูแลตางๆ 
เชน เรื่องสุขภาพ การศึกษาของเด็ก 
อยางไรประเทศมองโกเลีย เปนประเทศ 
ที่ประชานิยม และมีปญหา Geo 
Politic เหมือนกัน เนื่องจากประเทศ 
ติดกับรัสเซีย และจีน

เปรียบเทียบไทย กับ ASEAN
ประเทศไทยในสายตาอาเซียน 

ยุโรป และอเมริกา มองวา เรามี 
ความเปน Leadership ที่สุดไมวาจะ 
เป นเร ื ่องความเป นอย ู ของคนไทย 
สังคม วัฒนธรรม เรามีศักยภาพดีมาก 
การเมืองไมตองพูดถึงทุกประเทศมี 
ปญหาหมด แตเรื่องความมั่นคงของ 
ระบบดี การศึกษาดี ระบบคมนาคมดี 
ทุกคนอยากเปนผูนำแตเราตองนำใน
สิ่งที่ถูกตอง

ประเทศมาเลเซ ีย เศรษฐกิจ 
ประเทศเติบโตจากการผลักดันจาก 
การลงทุนโดยรัฐบาล รัฐบาลเปน 
เจาของกิจการ และมีหุน หลายแหง 
ทำใหงายในการควบคุมผลักดัน แต 
จุดนี ้ก ็ทำใหเก ิดปญหาการแขงข ัน 
หากวันหนึ ่งรัฐบาลเกิดเปลี ่ยนแปลง 
กฎระเบียบ การแขงขันจะลำบาก 
ตัวอยาง การพัฒนารถยนตโปรตอน 

43

  and Investment in the ASEAN’s Frontier?

Special Report



ที่พัฒนาในเชิงที่รัฐเปนเจาของ มอง 
ในมุมของโอกาสทางการแขงขัน การ 
ขยายการเติบโต จะทำไดลำบาก

ประเทศฟลิปปนสเปนตัวอยางที่
ดีมาก ในการแกไขปญหาระยะหลัง 
ดูแลเรื่องการปรับโครงสรางดี มีผูนำ 
ที่ดี ดูแลเรื่องความโปรงใสดีมาก รื้อ 
โครงการที ่รัฐบาลเกี ่ยวของมาดูใหม 
ทั้งหมด ตัดที่ไมจำเปนแลวเอาเงิน 
มาลงทุนในโครงการใหม ๆ ที่ดีกวา 
ทำใหประหยัดเง ินเป นจำนวนมาก 
แตมี 3 เรื่องที่นาสนใจคือ ฟลิปปนส 
เปนประเทศที่ขึ้นมาใหม แลวดีมาก 
ในชวงป 1-2 ป สงเสริมการทองเที่ยว 
ไดดี แตอยางไรสูไทยยังไมได แตสิ่งที่ 
ดีคือ รายไดเขาประเทศ จากคน 
ฟล ิปปนส ท ี ่ทำงานในตางประเทศ 
หลายสิบลานคน ที่นำเงินกลับเขา 
ประเทศ และตอนนี้ ฟลิปปนสทำเรื่อง 
BPO- Business Process Outsourc 
ing แขงกับอินเดีย สมัยกอนอินเดีย 
ไดตลาดไปหมด พวกบังกาลอร เดี๋ยว 
นี้ฟลิปปนสแข็งแกรงขึ้นมากลายเปน
ศูนยของ BPO

โลจิสติกส สิงคโปรสูงสุด อาเซียนยัง 
ออนหลายเรื่อง

 รายงานอันหนึ่งที่จัดเรทติ้งทาง 
ดาน Logistic Performance Index 
เรื่องความสะดวกของชายแดน ราคา 
ที ่แขงขันกันได ทางดานการขนสง 
(Logistic) ของอาเซียนทั้งหมด เรตติ้ง 
แบบ 0-5 ในเอเชียสิงคโปรไดอันดับ 
สูงสุด คะแนนอยูที่ 4 กวาๆ สวนของ 
อาเซียนโดยรวมจะอยูแถว 3 หรือต่ำ 
กวา ประเทศที่มีระบบดีคะแนนจะอยู 
ที่ 3-5 ประเทศไทยไดคะแนนที่ 2.5 
และใกลเคียงกับพมา ลาว ในเรื่อง 
ของโลจิสติกสประเทศในกลุมอาเซียน 

ถือเปนจุดออนอยูหลายเรื่องมาก ทั้ง 
เรื่องสินคา และบริการ ขอตกลง กฎ 
ระเบียบ เราจะตองทำตัวใหมีมาตรฐาน 
ที่ดีที่สุด

คืนชีพ โครงการ GMS เชื่อมโยง 
Logistic ในประเทศกลุมอาเซียน

โครงการ GMS เปนโครงการ 
สนับสนุนเรื่อง Logistics ซึ่งขณะนี้ 
ไดรับการสานตออีกครั้งหลังจาก 20 
ปที่เริ่มตนมา โครงการนี้ทำให 9 
Corridors ตะวันออก ตะวันตก และ 
ลงไปทางใตบางสวนพอใจมาก เพราะ 
ทำใหเศรษฐกิจในภูมิภาคดีขึ้น ชวย 
ดึงประเทศ CLMV กัมพูชา ลาว พมา 
เวียดนาม ขึ้นมาได เสนทางที่สำรวจ 
คือ เสนที่โยงกับจีนเวลานี้อาเซียน 
คาขายกันเอง ประมาณรอยละ 25 
และไทยคาขายกับจีนรอยละ 16 จาก 
อดีตไมถึงรอยละ 10 อนาคตการคา 
ขายกับจีนจะตองเพิ่มขึ้นแนนอน เพิ่ม 
ถึงรอยละ 20-25 และย่ิงมีกระบวนการ 
ของ Global Value Chain ตอไป 
ในอาเซียนใครที่มีสัมพันธภาพที่ดีตอ
จ ีนมากท ี ่ ส ุด จะช วยมาก อาท ิ 
บทบาทการเปน Hub ของไทย ไม 
ทราบวาพูดกันขนาดไหน เพราะจะ 
โยงกับสินคา และบริการทั้งหมด การ 
ขนสง ลดตนทุน ทางน้ำ บก อากาศ 
ศุลกากร การใชแหลงพลังงานรวมกัน 
โดยไทยจะเป นศ ูนย กลางท ั ้ งหมด 
คน ไทย ไปล งท ุ น ไว  เ ย อ ะ ในล า ว 
โดยเฉพาะเรื่องพลังงาน และบริษัท 
กอสรางตางๆ โครงการที่โยงจากจิ่งขง 
ลงมาเชียงของ ผานบอเตน มาเชียงราย 
และการพัฒนาสะพานแหงที ่4 สะพาน 
แถวเชียงของ ขามไปหวยทราย เสน 
ทางโลจิสติกสนี้จะสำคัญมาก

RCEP 1 ใน4 กลุมอำนาจใหม 
ของโลก

ในโลกนี้จะมีการรวมกลุม 4 กลุม 
หนึ่งในนั้นคือ RCEP (Regional 
Comprehensive Economic Partner-
ship) ซึ ่งจีนใหความสนใจมากเรื ่อง 
งานประชุมที่พมาที่ผานมา และการ 
ประชุม ASEAN+6 เรียกวา RCEP 
เปนอำนาจพลวัตรใหม เพราะเปน 10 
ประเทศอาเซียน บวกกับ จีน เกาหลี 
ญี่ปุน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อินเดีย 
เปนแรงขับเคลื่อนใหม เปนจุดที่จะ  
ทำใหเกิดการเจริญเติบโต ในขณะที่ 
ชนชั ้นกลางจะข ึ ้นมาร ับประโยชน 
เต็มที่ เพราะฉะนั้นแตมตอที่สำคัญ 
ของเราคือ RCEP ซึ่งมีทั้งคนอยากให 
เกิด และไมอยากใหเกิด คนที่อยาก 
ใหเกิด จุดแข็งของกลุมคือ Regional-
ism เราเปนกลุ มที ่อยู ใกลเคียงกัน 
ความสัมพันธ การพัฒนาใกลเคียงกัน 
เวลามารวมกันจะเกิดความไวใจซึ่งกัน
และกัน เปน Comprehensive 
Partnership ไม เฉพาะการลงทุน 
เทานั้น แตเปน Economic Partner-
ship เป นเร ื ่องการบร ิการ เร ื ่อง 
สิ่งแวดลอม น้ำ ไฟฟา พลังงาน การ 
ศึกษา เปนลักษณะ Community 
RCEP จะทำไหอาเซียนกลับไปมี 
อำนาจเหมือนเมื่อ 200 ปที่แลว 
และเอเช ีย เคยเป นแหล งผล ิตท ี ่ 
สำคัญของโลก แตในอดีตเรามาเจอ 
ปญหาเร่ืองอาณานิคม ก็เลยลมสลาย 
ไป แต 100-200 ปกวาขางหนา 
เราจะเจร ิญกว าประเทศแถบอ ื ่น 
แนนอน เหลืออยางเดียวที่เรายัง 
เปนรองคือเรื่อง เทคโนโลยี นี่คือ 
เรื ่องสุดทายที ่เราตองเอาเทียบชั ้น 
ใหได
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จากบทความในฉบับท่ีแลว ผูเขียน 
ไดสงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบ
การ SMEs ของไทยใหความสำคัญกับ 
การสร างนว ัตกรรมของสินค าและ 
บริการ เนื่องจากจะเปนวิธีการในการ 
พัฒนารูปแบบของสินคาและบริการ 
ใหมีความหลากหลาย (Diversity) 
มากขึ้น ซึ่งจะเปนผลดีตอกิจการเอง 
โดยตรง เพราะนอกจากจะทำใหสามารถ 
สร างม ูลค าและค ุณค าเพ ิ ่มให ก ับ 
กิจการที่ยั่งยืนแลว ยังทำใหสินคาและ 
บริการของกิจการในประเทศนั ้นๆ 
มีความโดดเดนและมีความแตกตางที่
นาสนใจจนทำใหสินคาและบริการได
รับความนิยมอยางกวางขวางไปทั่วโลก 
ซึ ่งสุดทายจะสงผลดีตอความเจริญ 
เติบโตของประเทศชาติโดยรวมดวย 
ทำใหกิจการตางๆ รวมทั้งประเทศชาต ิ
สามารถเพ ิ ่มความสามารถในการ 
แขงขันไปพรอมๆ กันไดอยางตอเนื่อง 
ดังเชน ประเทศท่ีเปนผูนำดานนวัตกรรม 
ไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา สิงคโปร 
เกาหลีใต ฯลฯ ตางทุมเทใหการ 
สงเสริมดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สรางนวัตกรรมในดานตางๆ อยาง 
จริงจังเปนรูปธรรม เชน มีการกำหนด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศอยางชัดเจน 

และมีการดำเนินการไปตามยุทธศาสตร 
นั ้นจนเปนผลสำเร็จของประเทศใน 
ภาพรวม ตัวอยางเชน สหรัฐอเมริกา 
ไดรับการจัดอันดับจากสถาบัน IMD 
ประจำป 2556 วา เปนประเทศที่ 
มีความสามารถในการแข งข ันเป น 
อันดับหนึ่ง ซึ่งถาเราพิจารณาดาน 
ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจในสหรัฐฯ 
เชน บริษัท Apple, Microsoft หรือ 
Facebook แลว จะเห็นวาเปนบริษัท 
ที่ใหความสำคัญกับการสรางนวัตกรรม 
ของสินคา/บริการทางดานเทคโนโลยี
เปนอยางมากจนสามารถสรางรายได
ใหแกกิจการและประเทศชาติไดอยาง
มหาศาล 

ดังน้ัน ในการเตรียมความพรอม 
ของ SMEs ไทยเพื่อเขารวม AEC 
ในป 2558 รวมไปถึงการเขารวม 
แขงขันในเวทีการคาโลก ผูประกอบการ 
SMEsของไทยควรจะต องให ความ 
สำคัญกับการสงเสริมใหพนักงานใน 
องคกรทุกระดับเปนผูนำในการสราง
นวัตกรรมในทุกมิติขององคกร เพราะ 
จะเปนวิถีทางในการสรางกระบวนการ 
ที่เปนนวัตกรรมทั้งระบบ อันจะเปน 
ผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
ตอองคกร ชุมชน สังคม ประเทศชาติ 
ตลอดจนวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

อยางเปนรูปธรรมในวงกวาง ซึ่งใน 
ประเด็นนี้ กอบกาญจน วัฒนวรางกูร 
(3 มิถุนายน 2556, กรุงเทพธุรกิจ : 4) 
ได ให ส ัมภาษณไว อย างนาสนใจวา 
“สำหรับโตชิบาไทยแลนด เพ่ือเปาหมาย 
ความเปนหนึ่ง และเพื่อพลิกวิกฤติเปน 
โอกาส มีหนทางเดียว คือตองมุงมั่น 
เดินบนเสนสาย “นวัตกรรม” เทานั้น 
เพราะวานวัตกรรมจะเปนการสราง 
มูลคาเพิ่มทั้งยังลดความเสี่ยงดวยการ
ช วยเพ ิ ่มจำนวนส ินค ากล ุ มใหม ๆ 
...โลกยุคใหมจะชนะไดดวยความคิด 
สรางสรรค ไมใชสงครามราคา... และ 
ในป 2556 โตชิบามีแผนจะเพิ่ม 
ลูกเล นของตู  เย ็นดวยการใหล ูกคา 
เปนผูออกแบบคิดลวดลาย กำหนด 
สีสันตรงประตูตูเย็นไดตามความตอง
การ....ที่สำคัญ ไมเคยคิดวาตัวเอง คือ 
คนที่ใหญที่สุด ไมตองฟงใครทั้งนั้นที่ 
อยูในบริษัท ตรงกันขามตองเปดโอกาส 
ใหพนักงานทุกคนสามารถแสดงความ
คิดเห็นโตแยงเพื ่อสรางสรรคใหเกิด 
สิ่งที่ดียิ่งๆ ขึ้น......”

สำหรับการเตรียมความพรอม
ของ SMEsไทยนั้น ผูประกอบการ 
SMEsของ ไทยสามารถ เร ิ ่ มต  น 
เปนลำดับแรกไดที ่การปรับเปลี ่ยน 
ทัศนคติ หรือความเช่ือท่ีผลตอพฤติกรรม 
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SMEs เตรียมพรอมรับมือ AEC
ดวยนวัตกรรม ตอน 2
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(Mindset) ของบุคคลกอน เพื่อกอ 
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด 
โดยผู ประกอบการจะตองใชว ิธ ีการ 
กระต ุ นและสน ับสน ุนให ท ุกคนใน 
องคกรเปนคนท่ีเกงจริง คิดเปน ทำเปน 
คือ กลาคิด กลาลงมือทำ ทุกคนจะได 
ใช ความค ิดสร างสรรค  ในเช ิงบวก 
(Positive Creative Thinking) 
อยางเต็มที ่ ซึ่งการปรับเปลี่ยนทัศนคต ิ
ของคนในองคกรเชนนี้จะนำไปสูการ

คิดนอกกรอบ ทำใหเปนการสราง 
บรรยากาศของการคิดเชิงนวัตกรรม 
(Innovative Thinking) มากกวาที่จะ 
เปนการคิดเพ่ือบริหารจัดการนวัตกรรม 
(Management of Innovation) และ 
ถาท ุกคนในองคกรสามารถคิดเช ิง 
นวัตกรรมได จะสงผลดีตอโครงสราง 
และวัฒนธรรมขององคกรใหนำไปสู  
การเปนองคกรท่ีเปนผูนำดานนวัตกรรม 
ในที่สุด 

อนึ่ง ในการปรับเปลี่ยนองคกร 
ไปสู การเปนองคกรแหงนวัตกรรม 
ผูประกอบการ SMEsของไทยจะตอง 
ให ความสำค ัญก ับการเสร ิมสร าง 
ท ั ก ษ ะ ก า ร ค ิ ด เ ช ิ ง น ว ั ต ก ร ร ม 
(Innovative Thinking Skills) ท่ีสำคัญ 
อาทิเชน

1. ปลูกฝงคานิยมใหมีความรัก 
หลงใหล (Passion) ในนวัตกรรม 
ชนิดสูไมถอยหรือไมยอมแพตอปญหา 
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ผู้ประกอบการจะต้องใช้วิธีการกระตุ้นและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเป็นคนที่เก่งจริง คิดเป็น 
ทำเป็น คือ กล้าคิด กล้าลงมือทำ ทุกคนจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงบวก (Positive Cre-

ative Thinking) อย่างเต็มที่ ซึ่งการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในองค์กรเช่นนี้ 
จะนำไปสู่การคิดนอกกรอบ



อุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยผูประกอบการ 
จะตองสงเสริมสนับสนุนใหพนักงาน 
เ ห ็ นคว ามสำค ัญของนว ั ตก ร รม 
มีทัศนคติ ความเชื่อและมีความมุงมั่น 
ที่จะสรางผลงานที่เปนนวัตกรรมนั้น 
จนประสบผลสำเร็จ ถือเปนภารกิจ 
ที่มีความทาทาย และมีความตองการ 
อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของสินคา 
และบริการในทางที่ดี มีประโยชนตอ 
สวนรวม และในขณะเดียวกันก็สราง 
ความพึงพอใจใหแกล ูกคาหรือผู ใช  
บริการสูงสุด ทั้งนี้ ผูประกอบการควร 
ปลูกจิตสำนึกของการเปนผูสรางสรรค 
นวัตกรรมที ่นอกจากจะตอบสนอง 
เป  าหมายและว ัตถ ุประสงค ทาง 
เศรษฐกิจขององคกรแลว จะตองตอบ 
สนองความตองการของส ังคมและ 
สิ่งแวดลอมดวย เพราะจะทำใหการ 
สรางนวัตกรรมของสินคาและบริการ
นั้นมีความรับผิดชอบตอทุกภาคสวน
ของสังคมไดอยางแทจริง 

2 .  สนใจ  ใส  ใจ  เ อา ใจ ใส   
ศึกษาขอมูลอยางลึกซึ ้ง ใชความ 
รอบคอบ สังเกตการณดวยความสนใจ 
มีการเรียนรู ทั ้งจากองคความรู และ 
ประสบการณที ่สั ่งสมมา เพื ่อกอให 
เกิดนวัตกรรมของสินคาและบริการที่
มีการพัฒนาเพื่อสรางคุณคาและมูลคา 
เพิ่มใหแกสินคาและบริการอยางเดน
ชัด ไมวาจะเปนการสรางสรรคส่ิงใหมๆ  
ความคิดใหมๆ หรือพัฒนาตอยอดที่ 
กอใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยควร 
มุ งเนนใหมีการพัฒนานวัตกรรมที ่มี 
พื้นฐานจากภูมิปญญาไทยเพื ่อจะได 
สรางความแข็งแกรงและยั่งยืนใหแก 
กิจการ ภายในกรอบของความพอเพียง 

คือ เปนนวัตกรรมของสินคาและบริการ 
ท่ีมีอรรถประโยชน มีคุณคา คุณประโยชน 
แตก็ไมเกินความจำเปน มีความพอดี 
พอเหมาะ พอควรแกการใชงาน ไมใช 
ทรัพยากรอยางฟุมเฟอยโดยไมจำเปน

3. มีจินตนาการ คือใชจินตนาการ 
สรางสรรคนวัตกรรม เพื่อหาคำตอบ 
ที่เปนไปได และเปนที่ยอมรับได โดย 
สามารถ เช ื ่ อม โยง เป  าหมายของ 
นวัตกรรมกับความตองการของผูบริโภค 
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม ไดใน 
เวลาเดียวกัน 

4. สงเสริมใหนำมาปฏิบัติอยาง 
จริงจังแตไมกดดัน เปนการแปลง 
ความคิดไปสู การปฏิบ ัต ิอย างเป น 
รูปธรรม โดยไมสรางเงื่อนไขใหเกิด 
ทุกข จะไดสรางสรรคนวัตกรรมอยาง 
รูสึกสนุกและมีความสุขที่ไดสรางสรรค 
นวัตกรรม

5. สรางสรรคนวัตกรรมอยาง 
เปนทีม คือบูรณาการความรวมมือ 
จากทีมงาน เพื่อใหเกิดผลสำเร็จที่ดี 
เพิ่มขึ้น เนื่องจากนวัตกรรมนั้นไดผาน 
กระบวนการค ิ ดว ิ เ คราะห  อย  า ง 
รอบคอบของทีมงานในทุกด านมา 
แลว โดยผูประกอบการไดเปดโอกาส 
ให ท ุกคนในท ีมงานได สร างสรรค  
ผลงานท ี ่ เ ป  นประ โยชน  ร  วมก ั น 
มีการชวยเหลือสนับสนุนซึ ่งกันและ 
กัน ทำใหทีมงานทุกคนเห็นคุณคา 
ของนวัตกรรมที่ไดรวมกันสรางสรรค 
เหลานั้น และที่สำคัญ คือทำให 
ทุกคนมีความรู สึกที ่ดีวาตนมีคุณคา 
เพราะสามารถเปนสวนหนึ่งของความ
สำเร็จได ทำใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจ 
และมีความรักศรัทธาในผลงานดาน 

นวัตกรรมนั้น และสงผลใหทุกคนเห็น 
ความสำคัญของการบูรณาการความ 
ร วมม ือเพ ื ่อสร างนว ัตกรรมย ิ ่งข ึ ้น 
ทำใหเปนผลดีต อการเพิ ่มขีดความ 
สามารถในการแขงขันขององคกรโดย
ตรง เนื่องจากทุกคนในองคกรจะมุง 
เนนไปที่การพัฒนาสินคาและบริการ 
ให ม ีประสิทธ ิภาพ คุณภาพ และ 
ศ ักยภาพย ิ ่ งข ึ ้น ด ังคำกล าวของ 
ณัฐพล ชวล ิตช ีว ิน (2545) ท ี ่ ว  า 
“ความเชี ่ยวชาญและประสบการณ 
ของพนักงานถือเปนสินทรัพยที่แมจะ
วัดไดลำบาก แตก็เปนสิ่งที่ควรรักษา 
ไว”

6. ใชคุณลักษณะสวนบุคคลให 
เปนประโยชนตอการสรางนวัตกรรม 
เพราะจะนำไปสู การเชื ่อมโยงความ 
คิดตางๆ ใหบรรลุเปาหมายตามท่ีตองการ 
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 
ประหยัด เชน การเปนคนชางคิด ชาง 
สังเกต ชางสงสัย ชอบความทาทาย 
ชอบวิเคราะหคนควา ทดลอง สังเคราะห 
เพื่อหาคำตอบหรือทางเลือกที่ดีที ่สุด 
รูจักเช่ือมโยงความคิด กลาลงมือปฏิบัติ 
ไมกลัวความลมเหลว รับฟงความคิดเห็น 
ของผูอ่ืน เขาใจความตองการของผูอ่ืน 
ฯลฯ 

นอกจากที่ไดกลาวมาแลวขางตน 
ประเด็นสำคัญที่ผูประกอบการจะตอง 
ทำใหทุกคนในองคกรตระหนักก็คือ 
ท ุกคนในองค กรเป นผ ู ท ี ่ม ีความ 
สามารถในการพัฒนาตนเองใหเปน
ผูนำดานนวัตกรรมได แตตองไมหลง 
ล ืมภ ูม ิป ญญาของท องถ ิ ่ นหร ือ 
ภูมิปญญาไทยของเรา เพราะความ 
คิดดีๆ มักอยูรอบๆ ตัวเรานี่เอง!
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เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมพาตัวเองไปอยู 
ในรานสะดวกซื้อ 2-3 แหงในสัปดาห 
เดียว ซึ่งเปนการไปรานสะดวกซื้อที่ 
ถี่เกินไปสักหนอยสำหรับผม เพราะ 
ปรกต ิ อาจจะเฉลี่ยเดือนละครั้งเทานั้น 
ที ่ผมจะได ย างกรายเข าไปในร าน 
สะดวกซื้อ ดวยเหตุที่หากผมตองการ 
ของใชหรือผลิตภัณฑอะไรที ่ต องใช 
ดวน ณ เวลานั้น หรือประเมินแลววา 
ไมคุมกันที่จะตองไปแวะ Commu-
nity mall ระหวางทางกลับบานจาก 
ท่ีทำงาน หรือท่ีจะตองตรงด่ิงไป Super-
market ในวันหยุดสุดสัปดาหกับการ 
ที่จะซื้อหมากฝรั่งสักกลองสองกลอง 
ผมจะเล ือกเข  าร  านสะดวกซ ื ้ อใน 
สถานการณเหลานี้ ซึ่งไมบอยนัก

แตสาเหตุที่ผมไปรานสะดวกซื้อ
บอยครั้งในชวงหลายสัปดาหที่ผานมา 
เพราะมีเปาหมายวาจะเขาไปสังเกต 

พฤติกรรมของผูคนที่เขาไปเดินเลือก
หาซื้อสินคา เผื่อวาจะมีพฤติกรรม 
อะไรที่นาสนใจในการศึกษาเกี ่ยวกับ 
ลักษณะตาง ๆ ของลูกคากับรานคา 
ปลีก ซึ่งเนนรานสะดวกซื้อในกรณีนี้ 
โดยวิธ ีการที ่ผมใชในการศึกษานั ้น 
มักจะคอยเฝาสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ 
ของผู บริโภความีความเหมือนหรือ 
ตางอยางไรกับแนวคิดทฤษฎีหรือผล 
การศึกษาวิจัยที่มีการรวบรวมไว เผื่อ 
จะไดมีวัตถุดิบที่เปนประโยชนในเชิง
ความร ู  และความเข  า ใจเก ี ่ ยวก ับ 
พฤติกรรมของลูกคา ซึ่งอาจนำไปใช 
ประกอบการตัดสินใจดานการจัดการ
รานคาปลีก

ลองพ ิ จารณา เก ี ่ ย วก ับป  าย 
ประกาศหรือปายประชาสัมพันธตาง ๆ 
ภายในรานสะดวกซื้อ หรือที่เรียกกัน 
วา In-store communication หรือ 

In-store media โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ประเด ็นด านผลสัมฤทธิ ์หร ือความ 
สำเร็จของการใชสื ่อดังกลาวภายใน 
รานสะดวกซื้อวาเปนอยางไร ซึ่งราน 
ค  าปล ีกจำนวนมากมองข  ามและ 
ไม ได ให ความสำคัญในการบร ิหาร 
จัดการเทาท่ีควร ผลคือการประชาสัมพันธ 
หรือโฆษณาผานปายตาง ๆ ในรานคา 
ปลีกดังกลาวไมประสบผลสำเร็จเทา 
ที ่ควร คำถามคือสาเหตุของความ 
ลมเหลวเหลานั้นเกิดจากอะไร และ 
ตองทำอยางไรจึงสามารถแกปญหานี้
ได

คำถามเบื้องตนงาย ๆ ซึ่งหลาย 
ทานอาจแยงวาเปนคำถามที ่ไมคอย 
ฉลาดนัก คือผูบริโภคที่เดินเขาไปใน 
รานสะดวกซื้อ ตองการเขาไปดูปาย 
ประกาศหรือปายโฆษณาหรือไม…ผม
ตองอธิบายเหตุผลที่มาของคำถามสัก
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ผู้บริหารร้านค้าปลีกคงต้องให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายโฆษณาในร้านมากขึ้น 

มิฉะนั้น การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ประสบผลสำเร็จ กล่าวคือ กลุ่มลูกค้าไม่สามารถ 

ตระหนักได้ถึงข้อมูลข่าวสารที่ต้องการสื่อ 



หนอย มิฉะนั้น อาจตองยอมรับตาม 
คำปรามาสขางตน กลาวคือ หากสมมติ 
ว าผ ู บร ิหารร านสะดวกซ ื ้อต ั ้ งข อ 
สันนิษฐานวาผูบริโภคที่เขามาในราน
ตั้งใจมองหาปายประกาศโฆษณาหรือ
ปายประชาสัมพันธตาง ๆ ท่ีติดประกาศ 
อยูในราน ยอมไมมีความจำเปนอะไร 
ที่ผูบริหารรานตองไปคิดวาทำอยางไร
ใหผูบริโภคเห็นปาย เพราะยังไงเขา 
จะพยายามมองหาและพบป  า ย 
ดังกลาวในท่ีสุด หากไมซอนปายประกาศ 
นั้น ๆ ไวจนมิดชิดเกินไป…จริงหรือไม 
ครับ

การหาขอเท็จจริงเกี ่ยวกับเรื ่อง
นี้ ลองตั้งคำถามดังกลาวกับตัวทาน 
เอง…เวลาทานเดินเขาไปในรานสะดวก 
ซื้อ ทานมองหาสินคาหรือผลิตภัณฑ 
ที่อยากไดใชหรือไม หรือทานตั้งใจไป 
มองหาปายประกาศหรือปายประกาศ 
ยัง! ยังไมตองตอบก็ไดครับ…ลองมา 
หาคำตอบกับการเก็บขอมูลแบบงาย ๆ 
โดยการสอบถามกลุมลูกคาที่เดินเขา 
ไปในรานคาสะดวกซื้อ ซึ่งการสำรวจ 
นี้ ไมไดอางอิงระเบียบวิธีการวิจัย 
อะไรที่ซับซอน เพียงแตผมลองทำ 
เป  นการสำรวจ เบ ื ้ อ งต  นว  าหาก 
สัมภาษณกล ุ มต ัวอย างล ูกค าร าน 
สะดวกซื ้อหลังจากออกมาจากราน 

จำนวน 3-5 รายแลว มีประเด็น 
อะไรที ่เปนสาระเกิดขึ ้นไดบาง ที่ 
เก ี ่ยวของกับปายประกาศหรือการ 
โฆษณาประชาสัมพันธผานปายตาง ๆ 
ในรานสะดวกซื้อ ทั้งนี้ ผมไมได 
ต องการให นำผลการสำรวจน ี ้ ไป 
อางอิงเชิงสถิติอะไร เพียงแตใหเห็น 
ประเด็นเบื้องตนเทานั้น

ผลการสัมภาษณกลุ มลูกคาที ่ 
ออกมาจากรานสะดวกซื้อ ผลเปน 
อยางนี้ครับ 4 ใน 5 คนของลูกคา 
กลุมนี้ เขาไปในรานสะดวกซื้อโดย 
ไมไดมีความตั ้งใจจะเขาไปมองหา 
ปายโฆษณาประชาสัมพันธอะไร มี 
เพียงหนึ่งรายเทานั้น ที่ตั้งใจหาปาย 
ประชาสัมพันธลดราคา เพราะตั้งใจ 
จะใชสิทธิ์ลดราคาดังกลาว แตก็อีก 
น่ันแหละครับ ลูกคารายดังกลาว บอก 
ว าหาป ายลดราคาด ังกล าวไม  เจอ 
(หรือวาขอสันนิษฐานเรื่องลูกคาตั้งใจ
หาปาย ยังไงก็ตองเจอของผมจะไมถูก 
ตองเสียแลว) 

ที่นาสนใจและทำใหผมตื่นเตน
ไมนอยกับขอมูลคือ 3 ใน 5 บอกวา 
เห็นปายประชาสัมพันธในรานสะดวก 
ซื้อเมื่อเขาไปซื้อสินคา โดยใหเหตุผล 
วาโดดเดนสะดุดตา และสวนใหญมี 
เนื้อหาเกี่ยวกับการลดแลกแจกแถม 

จากขอมูลนี้ ผมจึงสันนิษฐานวาราน 
สะดวกซื ้อคงจะไมได มองขามหรือ 
ละเลยประเด ็น เร ื ่ อ งการบร ิหาร 
จ ั ด ก า รป  า ยป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ  ไ ป 
อยางที่ผมคาดแตแรก แตเมื่อถามตอ 
วาแลวจำไดหรือไมวาปายประชาสัมพันธ 
นั้นกลาวถึงอะไร ผลคือลูกคา 3 ใน 
5 อีกเชนกัน บอกวาจำไมได แครูวา 
ปายสะดุดตาและเกี ่ยวกับการลด 
แลก แจก แถม แตจำไมไดวาเปน 
สินคาอะไร ขณะที่ 1 ในลูกคากลุม 
น ี ้ ใ ห  ข  อม ู ล ว  า จ ำ ได  ว  า เป  นการ 
ประชาส ัมพ ันธ  เก ี ่ ยวก ับแสตมป  
ชอบสะสมแสตมป จึงจำได และอีก 1 
ราย ใหขอมูลวาจำไดวาเปนปายโฆษณา 
ลดราคา และที่จำไดเพราะเปนสินคา 
ที่ตั้งใจซื้ออยูแลว 

จากขอมูลขางตน ผมเริ่มกลับมา 
เห็นภาพวาผู บริหารรานคาปลีกคง 
ต  อ ง ใ ห  ค ว า ม ส ำ ค ั ญ ก ั บ ก า ร 
ประชาสัมพันธ ผ านปายโฆษณาใน 
รานมากขึ้น มิฉะนั้น การดำเนินการ 
ด ั งกล  าวจะไม ประสบผลสำเร ็จ 
กลาวคือ กลุมลูกคาไมสามารถตระหนัก 
ไดถ ึงขอมูลขาวสารที ่ต องการสื ่อ 
หาก เน ื ้ อหาหร ื อสาระของป  าย 
เหลานั้น ไมไดตรงกับสิ่งที่ลูกคา 
ตองการมองหาแตแรก หรือไมตรง 

50

Strategy



กับความชอบของกลุ มลูกคาที ่มีมา 
แตเดิม แมจะเขาใจวาตองทำปายให 
โดดเดน สีสันสะดุดตา ซึ่งจริง ๆ แลว 
อาจตองศึกษาปจจัยอื่น ๆ ประกอบ 
อีก เพื่อใชในการปรับปรุงใหปาย 
ด ั งกล  าวสามารถส ื ่ อสารสาระท ี ่ 
ตองการสื ่อใหประสบผลสำเร็จตาม 
วัตถุประสงค อาทิ ตำแหนงที่วาง 
ข อ ง ป  า ย ค ว ร อ ย ู  ใ น ร ะ ด ั บ ใ ด 
(ควรทำเปนแผน Sticker วางราบ 
กับพื้น หรือเปน Banner ตั้ง) อยู 
สวนไหนของราน ควรมีขนาดเทาไร 
ตัวหนังสือควรเปน Font ใด ขนาด 
ตัวอักษรควรเปนเทาไร ควรมีจำนวน 
ปายมากนอยเทาไร ควรมีลักษณะ 
เปน Flash sign มีแสงหรือเสียง 
หรือเปนภาพเคลื่อนไหวหรือไม ฯลฯ  

อยางไรก็ตาม ประเด็นท่ีนาสนใจ 
ไมแพกันในการพิจารณาเรื ่องการ 
จัดการปายประชาสัมพันธภายใน 
รานคาปลีก (In-store media) ให 
ประสบผลสำเร ็จ คือปจจ ัยด าน 
ความตั ้งใจและความสนใจซื ้อหรือ 
ความสนใจของล ูกค  า เก ี ่ ยวก ับ 
กิจกรรมทางการตลาดอยางใดอยาง
หนึ่ง เชน แคมเปญลดราคา ที่มีมา 
กอนจะเขามาถึงราน ซึ่งพบวาเปน 
ปจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำใหกลุม

เปาหมายใหความสนใจและใสใจกับ 
ปายโฆษณาประชาสัมพันธ รวมทั้ง 
ตระหน ักและสามารถร ับสารจาก 
เนื้อหาของปายและไดสาระ ตามวัตถุ 
ประสงค ในการส ื ่อสารของร านค า 
ปลีกไดมากขึ้น

ดังนั้น ขอมูลเกี่ยวกับความตั้งใจ 
และความสนใจในสินคาและบริการ 
รวมทั้งแคมเปญตาง ๆ ของลูกคา จึง 
เปนขอมูลที่สำคัญในการใชประกอบ
การวางแผนจ ั ดการป  าย โฆษณา 
ประชาสัมพันธภายในราน และหาก 
รานคาปลีกนั้น ๆ จะทำงานเชิงรุก 
(Proactive) แทนที่จะคอยเก็บขอมูล 
ดังกลาวเทานั้น อาจกำหนดแนวทาง 
ในการสร างความต ั ้ ง ใจและความ 
สนใจใหกับกลุมเปาหมายกอนที่กลุม
นี้จะเขามาถึงรานดวยซ้ำไป ซึ่งทำให 
เห็นวา Out-store media มีความ 
สำคัญอยางมากเชนกัน  

คราวนี้ลองยอนกลับมาดูตัวอยาง 
งาย ๆ จากรูปที่ 1 เมื่อใหกลุม 
ตัวอยางแสดงความเห็นกับรูปดังกลาว 
พบวา 4 ใน 5 ใหความเห็นแบบ 
สับไมเล้ียง (ไมรูไปโกรธใครมา…นาสนใจ 
นะครับ กับความรูสึกของกลุมตัวอยาง 
อาจสะทอนถึงความรู ส ึกที ่เก ิดจาก 
ปายและพาลไปมีตอตราสินคาหรือ 

ตรารานสะดวกซื้อไปดวย นาจะตอง 
ศึกษาตอไป) กลาวคือกลุมตัวอยาง 
กลุ มนี ้ให ความเห็นวาปายซับซอน 
ทำใหงง สีจืดไมนาสนใจ และถามวา 
ทำไมไมทำปายแนะนำในรูปแบบอ่ืน ๆ 
เชน แนะนำวิธีการรับประทานให 
หลากหลายและอรอยมากขึ้น อาทิ 
ผสมช็อกโกแลต และทำไมตองมีภาษา 
ญี่ปุนดวย …เออ! ผมก็ไมมีคำตอบให 
นะครับ ผมแคสอบถามทานเทานั้น  

สรุป จากผลการสำรวจเล็ก ๆ นี้ 
ทำใหทราบวาการตัดสินใจในดานการ
จัดการกับปายโฆษณาประชาสัมพันธ
ภายในรานคาปลีก โดยเฉพาะกรณี 
นี ้คือ รานสะดวกซื ้อมีความสำคัญ 
และผูบริหารจัดการรานหรือธุรกิจคา
ปลีกไมควรมองขาม ซึ่งผมหมายถึง 
การให  ความสนใจและใส  ใจ ใน 
รายละเอียดทั ้งในประเด็นเรื ่องการ 
จัดการร ูปแบบการแสดงออกของ 
ปาย (Appeals) และการจัดการ 
Out-store media ควบคูไปกับ 
การจัดการ In-store media ซึ่ง 
รานคาปลีกมักมองขาม โดยเฉพาะ 
อยางยิ่ง การใหความสำคัญกับขอมูล 
ในการตัดสินใจ แทนการใชประสบการณ 
และความชำนาญจากการทำงานมา 
นับสิบปเทานั้น
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เรื่องจริงผานจอ เปนรายการ 
โทรทัศนที ่คงอยู ค ู ส ังคมไทยมาเปน 
เวลานาน  การตั้งชื่อรายการนี้ เปน 
การเสนอวาเปนรายการที ่นำความ 
จร ิ งมา เป  ด เผยผ  านจอโทรท ัศน  
เพ่ือใหผูชมได “เช่ือ” และ “ยอมรับ” 
ว  า เร ื ่ อ ง ร า วท ี ่ น ำ เ สนอน ั ้ น เป  น 
“เรื่องจริง”

การตั ้งชื ่อรายการอยางตรงไป 
ตรงมานี้ ทำใหดูเหมือนเปนการตอก 
ย้ำวาเรื่องจริงมิไดนำเสนอผานรายการ 
โทรทัศนเทาใดนัก รายการนี้จึงเปน 
รายการที ่ตอบสนองผู ชมที ่ต องการ 
เสพเรื่องจริง 

ป จจ ุบ ันโทรท ัศน  เป นค ู  แข  ง 
สำคัญของสื ่อส ิ ่งพ ิมพ โดยเฉพาะ 
หนังสือพิมพรายวัน ซึ่งนำเสนอขาว 
ได “สด” และ “ใหม” ทุกวัน  จน 
กลาวไดวาเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้  เพียง  
ผานไปไมก ี ่ช ั ่วโมงก็อาจจะลาสมัย 
แลว  หนังสือพิมพจึงตองแขงขันกัน 
ที่องคประกอบขาวสำคัญคือ “ความ 
สด” ขณะที่รายการโทรทัศนนั้น ใน 
หนึ ่งส ัปดาห จ ึงจะม ีรายการมานำ 
เสนอครั้งหนึ่ง  ความสดใหมจึงอาจ 
ส ู  ข  าวในหน าหน ั งส ือพ ิมพ  ไม  ได   
แตปจจุบันขาวโทรทัศนกลับนำเสนอ
ไดรวดเร็วกวา สดกวา และมีสีสันกวา  
มีทั ้งในรูปของการเสนอขอเท็จจริงที่ 
เกิดขึ้น และรายการเลาขาวโดยมีการ 

วิพากษวิจารณแสดงความคิดเห็นของ
ผูรายงานขาวดวย  ขาวโทรทัศนจึงมิได 
เปน “ขอเท็จจริง” ดังแตกอนเสมอ 
ไป หากแตเปนความจริงอีกแงมุมหนึ่ง 
ซึ่งผานการคัดกรองจากทีมงานผูผลิต 
โดยเฉพาะผู รายงานขาวการเลาขาว 
จึงเปนการเปดประเด็นการวิพากษ 
วิจารณ ตลอดจนชี้นำใหผูชมมีความ 
เห็นตอขาวนั้นในทางใด ทางหนึ่งดวย  

เมื่อพิจารณาในแงการเสนอขาว
แลว ก็ย อมเห ็นว าประเด ็นเร ื ่อง 
“ความจริง” ในจอโทรทัศนนั้นมีมิติ 
ที ่นาสนใจ  เราควรจะเชื ่อความจริง 
จากโทรทัศนไดหรือไม  เพราะแม 
กระทั่งขาวซึ่งควรเปนขอเท็จจริงมาก
ที่สุด และมีความเปนกลางมากที่สุด 
ก็อาจจะไมไดเปนไปตามหลักการแลว  
ปจจุบันผูคนเริ ่มเสพขาวเหมือนกับ 
เสพความบ ัน เท ิ งประ เภทหน ึ ่ ง  
ผูผลิตรายการขาวจำเปนตองสราง
สีสันใหชวนติดตาม ไมวาจะเปนการ 
บรรณาธิการขาวดวยการนำเสนอ 
ใหแปลกไปจากคูแขงขัน  การสราง 
ความมีช ีว ิตชีวาของผู อ านขาวและ 
รายงานขาว  การนำขาวมาลอเลน 
เพ่ือความบันเทิง  รวมถึงการผลิตสารคดี 
เช ิงข าวเพ ื ่อให ผ ู ชมได ชมข าวน ั ้น 
เสมือนไดชมเรื ่องเลาที ่ม ีแงมุมมาก 
กวาขาวที่เคยเสนอแตเดิม

ม ิต ิความจร ิ ง ในจอโทรท ัศน  

เปนมิติที ่ผ านกระบวนการประกอบ 
สร างด วยเทคน ิคว ิธ ีทางโทรท ัศน  
โดยเฉพาะการตัดตอเหตุการณเพื ่อ 
สรุปใหนำเสนอในเวลาอันสั ้นที ่ส ุด  
ภาพขาวที ่ผู ชมไดชมนั ้นจึงเปนภาพ 
ขาวที ่ผ านการคัดสรรมาใหชมโดย 
เฉพาะ มิใชความจริงทั้งหมด อาจ 
มีอคติหรือฉันทาคติของผูนำเสนอได
ตลอดเวลา  ตัวอย างเช น การให 
สัมภาษณของนักการเมืองคนหนึ่งนั้น 
อาจใชเวลาในการสัมภาษณสิบนาที 
แตเน ื ้อข าวและภาพที ่นำเสนอนั ่น 
อาจมีเพียงครึ่งนาที เราจึงมิอาจสรุป 
วาสิ ่งที ่นำเสนอภายในครึ ่งนาทีนั ้น 
เปนขอเท็จจริงทั้งหมด และในขณะ 
เดียวกัน สิ ่งที ่ผู รายงานขาวไดนำ 
เสนอนั ้นอาจตัดตอนบางประเด็นมา 
เพื ่อใหผ ู ชมมีท ัศนคติต อบุคคลนั ้น 
และขาวน ั ้นในแง ในแง หน ึ ่งตามที ่ 
รายการขาวตองการ

หันมาพิจารณารายการสารคดี 
ซึ ่งเปนการนำเสนอเร ื ่องราวที ่ เป น 
“เรื่องจริง” แตก็เปนเรื่องจริงที่ผาน 
กระบวนการค ัดสรรเช นเด ียวก ัน 
เหตุการณหนึ ่งที ่เกิดขึ ้นอาจใชเวลา 
หลายวัน แตถูกสรุปมานำเสนอเพียง 
หานาที แตในหานาทีนั้นอาจทำให 
บุคคลที่ปรากฏในเหตุการณนั้นกลาย
เปนสีขาวหรือสีดำไปได และทำให 
กระบวนการนำเสนอความจร ิงถ ูก 
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มิติของ ‘เรื่องจริง’ ในเรื่องจริงผานจอ
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เกลื ่อนเบาบางประเด็นไปจนกลาย 
เปนความจริงที่พราเลือนไปไดเชนกัน

รายการเรื่องจริงผานจอ จึงเปน 
รายการที่นาสนใจมาก การที่รายการ 
นี้อยูยงคงกระพันมาเปนเวลาหลายป 
ไดรับความนิยมจากผู ชมจำนวนมาก 
ยอมแสดงใหเห ็นถ ึงความนาสนใจ 
หลายประการ  กลาวคือ

รายการเร ื ่องจร ิงผ านจอต อง 
ตอสู ก ับคู แขงขันสำคัญคือรายการ 
ขาว ท้ังในหนังสือพิมพ ในส่ือออนไลน 
และรายการขาวในโทรทัศน  ดังนั้น 
ความสดใหมจึงมิอาจสูได แตเรื่อง 
จริงผานจอไดใชวิธีนำเบื้องหลังขาว
มานำเสนอ เพื่อใหเนื้อหาขาวหรือ 
เหตุการณนั ้นมีรายละเอียดมากขึ้น 
เจาะลึกมากขึ้น และนาสนใจมากขึ้น  
รายการเร ื ่องจร ิงผ านจอจ ึงเป น 
สารคดีเชิงขาวที่ “เลน” อยูบน 
พื้นฐานของความจริง เพื่อใหผูชม 
เห ็นว าเน ื ้อหาท ี ่นำเสนอนั ้นเป น 
“เรื่องจริง”  

ประการที่สอง  รายการเรื่องจริง 
ผานจอไดคัดสรรเรื ่องราวที ่นำเสนอ 
ให “ฉีก” ไปจากรายการอื่นๆ ตรง 
ที ่เสนอเรื ่องราวที ่กระทบความรู สึก 
ผูชม กอใหเกิดความสะเทือนใจ มี 
อารมณรวมไปกับเรื ่องราวที ่เกิดขึ ้น 
ประหนึ่งวาเรื่องจริงที่นำเสนอนั้นเปน 
“อุทาหรณ” ที่สามารถเกิดขึ้นกับ 
ชีวิตผูใดก็ได เมื่อผูชมไดชมแลวก็ 
เกิดความตระหนักที่จะระมัดระวังมิให 
โศกนาฏกรรมนั้นเกิดขึ้นกับตน รวม 

ถ ึง เร ื ่ องจร ิ งท ี ่นำเสนอน ั ้นก ็น ิยม 
เลนกับองคประกอบขาวที ่เนนความ 
แปลกประหลาด มีลักษณะเหนือธรรมชาติ 
ซึ่งสอดคลองกับความสนใจของคนไทย 
สวนใหญ  โดยรายการเรื่องจริงผาน 
จอไดใชมิติของการเปนสารคดีดวย 
การนำคำใหสัมภาษณของบุคคลตางๆ 
มาสน ับสน ุนหร ือโต แย ง เก ี ่ยวก ับ 
เหตุการณที่นำเสนอ  เพื่อใหผูชมได 
ตัดสินดวยตนเอง

ประการที่สาม รายการเรื่องจริง 
ผานจอเปนรายการที่เปดพื้นที่ใหแก 
“ชาวบาน” กลาวคือเปนรายการที่ 
เนนความสนใจของชาวบาน ไมวา 
จะเปนเรื ่องราวเกี ่ยวกับภัยใกลตัวที ่ 
อาจเกิดขึ้นไดกับคนทุกคน โดยเฉพาะ 
ชาวบานซึ ่งขาดไรสวัสดิภาพในชีวิต 
ประจำวัน เรื่องราวเกี่ยวกับอำนาจ 
เหนือธรรมชาติ อันเปนสิ่งที่อยูใน 
วัฒนธรรมของชาวบาน เรื่องราวที่ 
เปนความจริงของบุคคลที ่นำเสนอก็ 
มักเปนเรื่องราวของชาวบาน ซึ่งสราง 
ความสะเทือนใจใหแกผู ชมชาวบาน 
ทำใหพวกเขารูสึกวานี่คือ “เรื่องจริง 
ในโลกของชาวบาน”

ล ั กษณะท ี ่ น  า สน ใจท ั ้ ง ส าม 
ประการขางตนนี้ จึงชวยเปดมิติของ 
“เรื่องจริง” ในจอโทรทัศน แตมิติ 
ดังกลาวผู ชมก็ตองเสพรับอยางมีสติ 
อยางนอยก็ตองเขาใจวาเรื่องจริงที่นำ
เสนอน ั ้นได ร ับการค ัดสรรต ัดต อ 
และนำเสนอผานมุมมองของทีมงาน 
จึงมิใชเรื่องจริงทั้งหมดทุกประการ 

มิติของความจริงนี ้มิไดมีเฉพาะ 
ในรายการเร ื ่องจร ิงผ านจอเทานั ้น 
หากแตรายการนี ้เปนดั ่งกรณีศึกษา 
ของรายการสารคดีอื่นๆ อีกจำนวน 
มาก ไมวาจะเปนการสัมภาษณความ 
ทุกขยากในชีวิต เรื่องราวเกี่ยวกับผี 
และเร ื ่ อง เล าประสบการณ ผ ีของ 
ชาวบานที ่มานำเสนอผานรายการ 
โทรทัศน รวมถึงการเลาขาวของนักอาน 
ขาวบางคน  ซึ ่งจะตองตระหนักวา 
เรื ่องจริงทั้งหมดทั้งมวลนั้นมิใชความ
จริงแททุกประการ แตเปนการประกอบ 
สรางอยางมีศิลปะเทานั้น

ถึงที่สุดแลว สิ่งที่ผูชมชาวไทย 
จะตองตระหนักมากที่สุดก็คือ การ 
แยก “ความจริง” ออกจาก “ความ 
ลวง” และแยก “ขอเท็จจริง” ออก 
จาก “ขอคิดเห็น” ใหได  มิฉะนั้น 
ผูชมก็อาจตกเปน “เหยื่อ” ของ 
“เรื่องจริง” ที่ทางรายการพยายาม 
โนมนำใหเราคลอยตาม  เพราะ “เหย่ือ” 
ของรายการโทรทัศน อาจนำเราไป 
สูการตกเปน “เหยื่อ” อยางอื่นตาม 
มาอีกมากมาย  โดยเฉพาะเหยื่อทาง 
การเมืองและการโฆษณาชวนเช่ือตางๆ 

เยี่ยงนี้แลว จะมีรายการโทรทัศน 
ใดหนอ ที่จะสอนใหเรากอกำแพงแหง 
สติเพื่อรับมือกับเรื่องจริงที่ถาโถมเขา
มาหาเราไดบาง
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แต่เรื ่องจริงผ่านจอได้ใช้วิธีนำเบื้องหลังข่าวมานำเสนอ เพื่อให้เนื้อหาข่าวหรือ 

เหตุการณ์นั้นมีรายละเอียดมากขึ้น เจาะลึกมากขึ้น และน่าสนใจมากขึ้น  

รายการเรื ่องจริงผ่านจอจึงเป็นสารคดีเชิงข่าวที่ “เล่น” อยู่บนพื้นฐานของความจริง 

เพื่อให้ผู ้ชมเห็นว่าเนื้อหาที่นำเสนอนั้นเป็น “เรื ่องจริง”  



ความเปนมา
ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

จัดทำ “ดัชนีความสามารถในการแขงขัน 
ของธุรกิจ SMEs” (SMEs Competi-
tiveness Index) ขึ้นมาโดยมีวัตถุ 
ประสงคเพื่อวิเคราะห และประเมิน 
สถานภาพของธุรกิจ SMEs ใน 
ประเทศไทยวามีความเขมแข็งเพียง 
พอที่จะแขงขัน และอยูรอดในโลก 
ของธุรกิจในปจจุบันนี้หรือไมอยางไร 
พ ร  อ ม ท ั ้ ง ท ำ ก า ร ร ะ บ ุ จ ุ ด อ  อ น 
และปจจัยเสี่ยงตางๆ เพื่อหาแนวทาง 
การปรับปรุงแกไขใหธุรกิจ SMEs มี 
ความพรอมที่จะแขงขัน และเติบโต 
อยางยั่งยืนตอไปในอนาคต โดยศูนย 
พยากรณฯ วางแผนวาจะดำเนินการ 
สำรวจ และจัดทำดัชนีนี้ทุกไตรมาส

ดัชนีนี้จะประกอบดวย 3 สวน 
ยอยๆ คือ (1) ดัชนีสุขภาพของธุรกิจ 
SMEs (SMEs Health Index) ซึ่ง 
จะเปนการประเมินในประเด็นที่เกี่ยว
ของกับการบริหารสภาพคลอง การ 
บริหารสินทรัพย การบริหารหนี้สิน 
และความสามารถในการทำกำไร (2) 
ดัชนีความสามารถในการทำธ ุรก ิจ 

ของธุรกิจ SMEs (SMEs Compe-
tency Index) ซึ่งจะเปนการประเมิน 
โดยเปร ียบเท ียบก ับค ู  แข  งข ันใน 
ประเด็นที่เกี่ยวของกับตนทุน/คุณภาพ 
/ความแตกตางของสินคาและบริการ 
ความสามารถในการต ั ้ งราคาขาย 
กำไรข้ันตนท่ีกิจการไดรับ ความสามารถ 
ในการเขาถึงแหลงเงินทุน ความสามารถ 
ของพนักงานและลูกจาง และความ 
สัมพันธกับลูกคา และ (3) ดัชนีความ 
ย่ังยืนของธุรกิจ SMEs (SMEs Sustain-
ability Index) ซึ่งจะเปนการประเมิน 
ในประเด็นที่เกี ่ยวของกับการกำหนด 
เปาหมาย/การวางแผนงานในอนาคต 
การบริหารความเส่ียง การพัฒนาบุคลากร 
และองคกร การมุงเนนตลาด และ 
สรางความผูกพันกับลูกคา การประยุกต 
ใชระบบไอที และการสรางนวัตกรรม 
การประยุกตใชระบบการกำกับดูแล 
กิจการท่ีดี การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง และการดำเนินกิจกรรมดาน 
ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)

ประโยชนที ่คาดวาจะไดรับจาก
การจัดทำดัชนีนี้ คือ (1) ทำใหทราบ 
สถานภาพ และความสามารถในการ 

แขงขันของธุรกิจ SMEs ในปจจุบัน 
(2) ทำใหเขาใจวาธุรกิจ SMEs ใน 
แตละภูมิภาค แตละประเภทของธุรกิจ 
และแตละขนาดของธุรกิจมีความเขม
แข็ง และความเปราะบางในเรื่องใด 
บาง และ (3) ทำใหมีขอมูลเชิงลึก 
สำหรับใชในการออกแบบนโยบาย/ 
มาตรการปรับปรุงแกไขใหมีสอดคลอง 
และเหมาะสมกับจุดออน หรือปจจัย 
เสี่ยงของธุรกิจ SMEs แตละกลุม

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก ็บรวบรวมข อม ูลน ั ้น 

นักวิจัยจะใชแบบสำรวจเปนเครื่องมือ 
หลักในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยขอ 
คำถามในแบบสำรวจจะแบงออกเปน 
5 หมวดดวยกัน คือ (1) ขอมูลทั่วไป 
(2) สุขภาพของธุรกิจ (3) ความ 
สามารถในการทำธุรกิจ (4) ความย่ังยืน 
ของธุรกิจ และ (5) ความคิดเห็นใน 
เรื่องอื่นๆ ทั้งนี้ขอมูลหลักๆ ที่จะนำ 
มาใชในการคำนวณดัชนี คือ ขอมูล 
ที่ไดจากขอคำถามในหมวดที่ 2-4 โดย 
คำถามที่ใชในการสอบถามขอมูลนั ้น 
จะแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ (1) 
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ค ำ ถ า ม เ พ ื ่ อ ใ ห  ป ร ะ เ ม ิ น ตน เ อ ง 
โดยไมตองเปรียบเทียบกับคู แขงขัน 
และ (2) คำถามเพื่อใหประเมินตนเอง 
โดยต องเปร ียบเท ียบก ับค ู แข งข ัน 
โดยขอคำถามแตละขอนั้นจะมีคำตอบ 
ใหเลือกจำนวน 5 คำตอบ แตผูตอบ 
สามารถเลือกตอบไดเพียงแค 1 คำตอบ 
เทานั้น เชน เมื่อถามวา “กำไรจาก 
การขายสินคาและบริการที ่ก ิจการ 
ของคุณไดรับนั้น อยูในระดับใด เมื่อ 
เปรียบเทียบกับคูแขงขัน” ซึ่งคำตอบ 
ทั้ง 5 คำตอบที่เตรียมไวใหเลือกตอบ 
(ซึ่งใชแทนระดับคะแนน 1-5 ตาม 
เกณฑการวัดในระบบ Likert Scales 
นั้น) มีรายละเอียดดังนี้

วิธีการคำนวณ และอานคาดัชนีฯ
เมื ่อไดขอมูลการประเมินระดับ

ความคิดเห็นของผูประกอบการ SMEs 
มาแลว นักวิจัยจะนำขอมูลดังกลาว 
มาคำนวณคาดัชนีของขอคำถามยอยๆ 
ในแตละหมวด โดยพิจารณาเปอรเซ็นต 
ของผูที่ตอบวา “ดี” (หรือผูที่มีความ 
คิดเห็นในเชิงบวก ซึ่งแทนดวยระดับ 
คะแนน 4-5 ตามเกณฑการว ัดใน 
ระบบ Likert Scales) เปรียบเทียบ 
กับพิจารณาของผู ที ่ตอบวา “ไมดี” 
(หรือผูที ่มีความคิดเห็นในเชิงลบ ซึ่ง 
แทนด วยระด ับคะแนน 1-2 ตาม 
เกณฑการวัดในระบบ Likert Scales) 
โดยใชสูตรการคำนวณดังนี้

คาดัชนีฯ = 50 + 0.5*(% 
ของผูที่ตอบวา “ดี” - % ของผูที่ตอบ 
วา “ไมดี”)

จากน ั ้นจ ึงนำค าด ัชน ีของข อ 
คำถามยอยๆ ในแตละหมวดไปคำนวณ 

ดัชนียอย จำนวน 3 ดัชนี คือ (1) 
ดัชนีสุขภาพของธุรกิจ (2) ดัชนี 
ความสามารถในการทำธุรกิจ และ (3) 
ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ และในขั้น 
ตอนสุดทาย นักวิจัยจะนำดัชนียอย 
ทั ้ง 3 ดัชนีไปสร างเป นด ัชน ีผสม 
(Composite Index) โดยดัชนีที่ 
คำนวณไดจะมีคาสูงสุดเทากับ 100 
และมีคาต่ำสุดเทากับ 0 ซึ่งถาหาก 
ดัชนีฯ มีค าเท าก ับระดับ 50 ก็ 
แสดงวาผูประกอบการ SMEs เห็น 
วาสถานการณดานนั้นๆ อยูในเกณฑ 
ปานกลาง หรือมีแนวโนมทรงตัว ใน 
กรณีที่ดัชนีฯ มีคาสูงกวาระดับ 50 ก็ 
แสดงวาผูประกอบการ SMEs เห็น 
วาสถานการณดานนั้นๆ อยูในเกณฑ 
ที่ดี หรือมีแนวโนมที่จะดีขึ้น แตถา 
หากดัชนีฯ นั้น มีคาต่ำกวาระดับ 50 
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ก็แสดงวาผูประกอบการ SMEs เห็น 
วาสถานการณดานนั้นๆ อยูในเกณฑ 
ที่แย หรือมีแนวโนมที่จะแยลง

คุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ในการจัดทำดัชนีฯ ประจำไตรมาส 

ที่ 1/2556 นั้น ศูนยพยากรณฯ ได 
ทำการสำรวจขอมูลระหวางวันที่ 23 
เมษายน - 10 พฤษภาคม 2556 จาก 
กลุ มตัวอยางที ่เปนธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม (SMEs) จำนวนรวม 
ท้ังส้ิน 1,106 ตัวอยาง โดยคุณลักษณะ 
ทั่วไปของกลุมตัวอยางมีรายละเอียด
ดังนี้

● เมื่อจำแนกกลุมตัวอยางตาม 
ภูมิภาค พบวามีกลุมตัวอยางที่อยูใน 
พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาค 

กลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ และภาคใต ในสัดสวน 
ประมาณรอยละ 21.5 15.5 18.3 
30.2 และ 14.6 ตามลำดับ

● เมื่อจำแนกกลุมตัวอยางตาม 
ประเภทของธุรกิจ พบวามีกลุมตัวอยาง 
ที่อยูในภาคการผลิต ภาคการคา และ 
ภาคการบริการ ในสัดสวนประมาณ 
รอยละ 25.7 40.6 และ 33.7 ตาม 
ลำดับ

● เมื่อจำแนกกลุมตัวอยางตาม 
ขนาดของธุรกิจ พบวาสวนใหญมักจะ 
เปนธุรกิจขนาดเล็ก (S) โดยกลุม 
นี้มีสัดสวนถึงรอยละ 82.6 ของกลุม 
ตัวอยางทั้งหมด สวนที่เหลืออีกรอยละ 
17.4 จะเปนธุรกิจขนาดกลาง (M) 

● เมื่อจำแนกกลุมตัวอยางตาม 
ศักยภาพในการแขงขัน พบวาสวนใหญ 

มักจะมีศักยภาพในการแขงขัน อยูใน 
ระดับอำเภอ/จังหวัด โดยกลุมนี้มี 
สัดสวนถึงรอยละ 49.9 (หรือครึ่ง 
หนึ่งของกลุมตัวอยางทั้งหมด) รองลง 
มาคือกลุมที่มีศักยภาพในการแขงขัน 
อยูในระดับตำบล ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 
29.4 สวนท่ีเหลือจะเปนกลุมท่ีมีศักยภาพ 
ในการแขงขันอยูในระดับประเทศ และ 
ระดับระหวางประเทศ ซึ่งมีสัดสวน 
รอยละ 18.6 และ 2.1 ตามลำดับ

● เมื่อจำแนกกลุมตัวอยางตาม 
ระยะเวลาที่เปดดำเนินการ พบวา 
สวนใหญมักจะเปดดำเนินการมาเปน
ระยะเวลาไมเกิน 10 ป โดยกลุมนี้ 
มีสัดสวนถึงรอยละ 67.2 (หรือ 2 ใน 3 
ของกลุมตัวอยางทั้งหมด) รองลงมา 
คือกลุมที่เปดดำเนินการมาเปนระยะ 
เวลาประมาณ 11-20 ป ซึ่งมีสัดสวน 
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รอยละ 24.9 สวนที่เหลือจะเปนกลุม 
ที ่ เป ดดำเนินการมาเปนระยะเวลา 
ประมาณ 21-30 ป และมากกวา 30 
ปขึ้นไป ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 5.5 และ 
2.4 ตามลำดับ

สถานการณดานสุขภาพของธุรกิจ 
SMEs

เม ื ่อพิจารณาสถานการณด าน 
สุขภาพของธุรกิจ SMEs พบวา 
ดัชนีสุขภาพของธุรกิจ SMEs ประจำ 
ไตรมาสที่ 1/2556 อยูที่ระดับ 61.5 
ซึ่งแสดงวาธุรกิจ SMEs มีสุขภาพ 
จัดอยู ในเกณฑที ่ส ูงกวาระดับปกติ 
เล็กนอย หรือกำลังอยูในชวงของการ 
เริ่มตนปรับตัวไปสูธุรกิจที่มีสุขภาพที่

ดี และเม่ือพิจารณาลงไปในรายละเอียด 
สามารถสรุปสาระสำคัญไดดังนี้

● ธุรกิจ SMEs ที่อยูในพื้นที่ 
ภาคใต มีปญหาขาดสภาพคลอง กำไร 
สุทธิมีแนวโนมลดต่ำลงอยางมากและ
สินทรัพยที ่เพิ ่มขึ ้นนั ้นมักจะเปนสิน 
ทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายได

● เม ื ่อพ ิจารณาสถานการณ 
ดานสุขภาพของธุรกิจ SMEs โดย 
จำแนกตามประเภทของธุรกิจ ไมพบ 
วามีประเด็นที่นาเปนหวง แตเมื่อทำ 
การพิจารณาโดยจำแนกตามธุรก ิจ 
ยอย พบวาธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น 
และธุรกิจคาปลีก เริ่มที่จะมีปญหา 
ขาดสภาพคลอง และกำไรสุทธิมีแนว 

โนมลดต่ำลง
● ธุรกิจ SMEs ที่มีศักยภาพใน 

การแขงขันอยูในระดับตำบล มีปญหา 
ขาดสภาพคลอง กำไรสุทธิมีแนวโนม 
ลดต่ำลงอยางมาก และสินทรัพยที่ 
เพิ ่มขึ ้นนั ้นมักจะเปนสินทรัพยที ่ไม 
กอใหเกิดรายได

● ธุรกิจ SMEs ที่มีระยะเวลา 
ในการดำเนินธุรกิจมากกวา 30 ป 
ขึ้นไป กำลังประสบปญหาขาดสภาพ 
คลอง โดยสาเหตุอาจจะมาจากยอด 
ขายรวมมีแนวโนมลดลง สงผลทำให 
กำไรสุทธิลดลงตามไปดวย

สถานการณด านความสามารถใน 

58

Economic Index



การทำธุรกิจของธุรกิจ SMEs
เม ื ่อพิจารณาสถานการณด าน 

ความสามารถในการทำธุรกิจ พบวา 
ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจของ 
ธ ุ รก ิ จ  SMEs ประจำ ไตรมาสท ี่ 
1/2556 อยูที่ระดับ 59.5 ซึ่งแสดงวา 
ธุรกิจ SMEs มีความสามารถในการ 
ทำธ ุรก ิจจ ัดอย ู  ในเกณฑท ี ่ส ูงกว า 
ระดับปกติเล็กนอย หรือกำลังอยูใน 
ชวงของการปร ับต ัวไปส ู ธ ุรก ิจท ี ่ม ี 
ความสามารถในการทำธุรกิจอยู ใน 
ระดับแนวหนา และเม่ือพิจารณาสถานการณ 
ดานความสามารถในการทำธุรกิจลง 
ไปในรายละเอียด สามารถสรุปสาระ 
สำคัญไดดังนี้

● ธุรกิจ SMEs เกือบทุกภูมิภาค 
ทุกประเภทของธุรกิจและทุกขนาด 
ของธุรกิจ กำลังประสบปญหาเรื ่อง 
ตนทุนสินคา/บริการ ซึ ่งมีแนวโนม 
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

● ธุรกิจ SMEs ในทุกระดับ 
กำล ั งประสบป ญหา เร ื ่ อ งต นท ุน 
นอกจากนั้นธุรกิจ SMEs ที่มีศักยภาพ 
ในการแขงขันอยูในระดับตำบล ยังมี 
ปญหาอื่นๆ อีก ไดแก สินคา/บริการ 
ไมมีความแตกตาง มารจิ้นต่ำ และไม 
สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได

● ธุรกิจ SMEs เกือบทุกกลุม 
อายุ (โดยเฉพาะกลุมที่มีอายุมากกวา 
30 ปขึ้นไป) กำลังประสบปญหาเรื่อง 
ตนทุนของสินคา/บริการที ่ปร ับตัว 
เพิ่มสูงขึ้น

สถานการณด านความยั ่งย ืนของ 
ธุรกิจ SMEs

เมื่อพิจารณาสถานการณ ดาน 
ความยั่งยืนของธุรกิจ SMEs พบวา 
ดัชนีความยั ่งย ืนของธ ุรก ิจ SMEs 
ประจำไตรมาสที่ 1/2556 อยูที่ระดับ 
57.7 ซึ่งแสดงวาธุรกิจ SMEs มี 
ความยั ่งยืนจัดอยู ในเกณฑที ่ส ูงกวา 
ระดับปกติเล็กนอย หรือกำลังอยูใน 
ชวงของการเริ ่มตนปรับตัวไปสูธุรกิจ
ที่มีความยั่งยืนในระยะยาว และเมื่อ 
พิจารณาสถานการณดานความยั่งยืน
ลงไปในรายละเอียด สามารถสรุปสาระ 
สำคัญไดดังนี้
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● ธุรกิจ SMEs ทุกภูมิภาคมี 
การลงทุนดานการตลาดอยูในระดับที่
คอนขางต่ำ ในขณะที่ธุรกิจ SMEs 
ที่อยูในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน 
และภาคใต น ั ้น ก็ม ีการลงทุนด าน 
HR/OD, ดาน IT & R&D และ ดาน 
CSR อยูในระดับที่คอนขางต่ำเชนกัน

●  ธ ุ รก ิ จ  SMEs เ ก ื อบท ุ ก  
ประเภทมีการลงทุนในกิจกรรมดาน 
การตลาด, ดาน HR/OD, ดาน IT & 
R&D และดาน CSR (ซึ่งทั้ง 4 ปจจัย 
ม ี ผลต  อความย ั ่ ง ย ื นของธ ุ รก ิ จ ) 
อยูในระดับที่คอนขางต่ำ

● ธุรกิจขนาดเล็ก มีการลงทุน 
ในกิจกรรมดานการตลาด, ดาน HR 
/OD, ดาน IT & R&D และดาน CSR 
อยู ในระดับที ่คอนขางต่ำ ในขณะที ่ 
ธุรกิจขนาดกลางนั ้น มีปญหาที ่นา 
กังวลเพียงแคเรื ่องเดียว คือมีการ 
ลงทุนในกิจกรรมดานการตลาดอยูใน
ระดับที่คอนขางต่ำ

● ธุรกิจ SMEs ที่มีศักยภาพ 
ในการแขงขันอยูในระดับตำบล ยัง 
ไมคอยใหความสำคัญกับการกำหนด 
เปาหมายในอนาคต ในขณะเดียวกัน 
ก ็ม ีการลงท ุนในก ิจกรรมด านการ 
ตลาด, ดาน HR/OD, ดาน IT & R&D 

และดาน CSR อยูในระดับที่คอนขาง 
ต่ำ

● ธุรกิจ SMEs ทุกกลุมอายุ 
มีการลงทุนดานการตลาดอยูในระดับ
ท่ีคอนขางต่ำ นอกจากน้ันธุรกิจ SMEs 
ที่มีอายุ 1-10 ป และ 30 ปขึ้นไป 
ยังมีการลงทุนในดาน HR/OD, ดาน 
IT & R&D และ ดาน CSR 
อยูในระดับที่คอนขางต่ำ

ดัชนีความสามารถในการแขงข ัน 
ของธุรกิจ SMEs

ด ั ช น ี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร 
แขงขันของธุรกิจ SMEs ประจำ 
ไตรมาสที่ 1/2556 อยูที่ระดับ 59.6 
แสดงว  า ธ ุ ร ก ิ จ  SMEs ม ี ความ  
สามารถในการแขงขันจัดอยูในเกณฑ
ท ี ่ส ูงกว าระดับปกติเล ็กน อย หรือ 
กำลังอยูในชวงของการเริ่มตนปรับตัว
ไปสู ธ ุรก ิจที ่ม ีความสามารถในการ 
แขงขัน และเม่ือพิจารณาองคประกอบ 
ของดัชนีนี้ลงไปในรายละเอียด จะ 
พบวาธุรกิจ SMEs ที่ประสบปญหา 
เรื ่องความสามารถในการแขงขันมัก 
จะมีแบบแผนที่ใกลเคียงกัน กลาวคือ 
ตนทุนตอหนวยของสินคาและบริการ
มักจะมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น สงผลทำให 

ความสามารถในการแข งข ันลดลง 
ยอดขายอยูในระดับที่ทรงตัว (หรือ 
มีแนวโนมลดลง) ในขณะที่กำไรสุทธิ 
มีแนวโนมลดต่ำลง ซึ่งในทายที่สุดก็ 
จะทำให ประสบป ญหาขาดสภาพ 
คลอง และเมื่อพิจารณาลึกลงไปอีก 
จะพบวา ธุรกิจ SMEs กลุมนี้มักจะ 
ไมคอยมีการใชจายลงทุนในกิจกรรม
ที ่สน ับสนุนการเพิ ่มข ึ ้นของรายได 
หรือลดตนทุน เชน การทำกิจกรรม 
ดานการตลาด การพัฒนาทรัพยากร 
บุคลากร/องคกร การนำระบบไอทีมา 
ใชในการทำธุรกิจ โดยธุรกิจ SMEs 
ท ี ่ม ีป ญหาด ังกล าวน ี ้อย ู  ในระด ับ 
รุนแรง และจำเปนตองไดรับการปรับ 
ปรุงแกไขอยางเรงดวน ประกอบดวย 
(1) ธุรกิจ SMEs ที่อยูในพื้นที่ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต (2) 
ธุรกิจ SMEs ที่มีศักยภาพในการ 
แขงขันอยูในระดับตำบล และ (3) 
ธุรกิจ SMEs ที่มีอายุของธุรกิจมาก 
กวา 30 ปขึ้นไป (ซึ่งสวนใหญมักจะ 
เปนธุรกิจครอบครัว มีหัวหนาครัว 
เรือนท่ีมีอายุมากๆ เปนคนบริหารธุรกิจ 
และไมคอยมีการปรับตัวใหสอดคลอง
กับโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง)
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1. Export Composite Leading Index (Export CLI) 
สงสัญญาณชะลอตัว โดย Export CLI ลดลง 0.09 

อยูที่ระดับ 100.43 แตยังคงอยูเหนือเสนมาตรฐาน แสดง 
วาการสงออกมีแนวโนมชะลอลง โดยพบวาตัวแปรองคประกอบ 
ที่สงสัญญาณชะลอตัว ไดแก อัตราการใชกำลังการผลิต 
และดัชนีชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น ในขณะที่ดัชนีผลผลิต 
อุตสาหกรรมสงสัญญาณหดตัว

2. Export Warning System (EXWA) 
คาดวาการสงออกไทยในเดือนกรกฎาคม 2556 จะ 

อยูในภาวะซบเซา มีอัตราการขยายตัวที่ชะลอลง และ 
มีความเปนไปไดที่การสงออกจะหดตัว เนื่องจากไดรับผล 
กระทบจากปจจัยในประเทศและตางประเทศ ในสวนของ 
ปจจัยในประเทศพบวาในเดือนเมษายน 2556 อัตราการ 
ใชกำลังการผลิตมีทิศทางหดตัวลง เชนเดียวกับการนำเขา 
สินคาทุนที่หดตัวรอยละ 15.1 และ 5.7 ตามลำดับเมื่อ 
เทียบกับเดือนกอนหนา ในขณะการผลิตโลกขยายตัวชะลอ 
ลงเมื่อพิจารณาจากดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (JPMorgan 
Global Manufacturing PMI) ในเดือนเมษายน 2556 
ที่อยูที่ระดับ 50.5 อยางไรก็ตามลาสุด PMI เดือน 
พฤษภาคม 2556 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย

การวิเคราะหการสงออกไทยเดือนกรกฎาคม 2556
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก

เดือนกรกฎาคม 2556 คาดวาการสงออกไทยจะยังอยูในภาวะคอนขางซบเซา ทิศทางการสงออกมีแนวโนมขยายตัวชะลอลง และมีโอกาสถึงขั้นหดตัว 
เนื่องจากยังไมมีปจจัยในประเทศหรือตางประเทศที่สงผลบวกตอภาคการสงออกไทยอยางชัดเจน ดานปจจัยในประเทศพบวาการนำเขาสินคาทุนมีทิศทางหด 
ตัวลง จากการนำเขาสินคากลุมเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในภาคอุตสาหกรรมลดลง การลงทุนภาคเอกชนมีทิศทางหดตัวลงเมื่อพิจารณาจากดัชนีการลงทุน 
ภาคเอกชน โดยเฉพาะการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ 

ดานปจจัยตางประเทศพบวาโดยรวมการผลิตโลกมีทิศทางขยายตัวชะลอลง ใกลหยุดนิ่งในเดือนเมษายน 2556 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผูจัดการฝาย 
จัดซื้อ (JPMorgan Global Manufacturing PMI) ในเดือนเมษายน 2556 ที่อยูที่ระดับ 50.5 เนื่องจากการผลิตในกลุมยูโรที่หดตัวลง ดาน PMI ในสหรัฐฯ 
รวงลงอยางรวดเร็วสงสัญญาณการขยายตัวที่ชะลอลงสุดในรอบ 6 เดือน ในขณะที่ประเทศแคนาดาการผลิตอยูในสภาวะหยุดนิ่ง ดานจีน รัสเซีย อินเดีย 
และบราซิลการผลิตชะลอลงใกลหยุดนิ่ง อัตราการขยายตัวในไตหวัน และตุรกี ขยายตัวออนตัวลง

ผลจากระบบเตือนภัยภาคการสงออก Export Composite Leading Index (Export CLI) และ Export Warning System (EXWA) ดงันี้
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