










สวัสด ีค ุณผู อ าน นิตยสาร 
Thailand Economic and Busi-
ness Review ทุกทาน  ฉบับที่ทาน 
ถืออยูนี้ เปนฉบับลาสุด  มีเนื้อหา 
ที่นาสนใจหลายสวนในฉบับนี้ จะ 
เปนเรื ่องราวเกี ่ยวกับแม-ลูก ที ่ 
นาสนใจในเชิงเศรษฐกิจ และธุรกิจ 
ไมวาจะเปน UTCC Business Poll 
ท ี ่ นำ เสนอผลโพลท ัศนคต ิและ 
พฤติกรรมของประชาชน เกี่ยวกับ 
วันแม ซึ่งเปนการสะทอนทัศนคติ 
ของท้ังลูกและแม โดยเฉพาะอยางย่ิง 
การใชจายเกี่ยวกับเทศกาลนี้ ปนี้ 
ลดลงเพราะสาเหตุใด ตองติดตาม 
อาน ฉบับนี้คอลัมน People มี 
ความพิเศษจากบทสัมภาษณคู แม 
ลูกนักธุรกิจ 2 ธุรกิจ 2 ประเภท 
ที ่แตกตางกัน มาเปดใจเกี ่ยวกับ 
การเปดโอกาสใหรุ นลูกไดเขามามี 
สวนในการบริหารธุรกิจครอบครัว 
ซึ่งเปนธุรกิจที ่เดินทางมายาวนาน 
จนมีความมั ่นคง และวันนึงเมื ่อ 

เจนเนอเรชั่นเขามาบริหารงาน จะ 
เกิดอะไรขึ้น ซึ่งสิ่งที่สะทอนออกมา 
นาจะเป นแง ค ิดท ี ่ด ีในการนำไป 
ปรับใชกับหลาย ๆ ธุรกิจครอบครัว

โอกาสของผู หญิงไทยในเวที 
แรงงาน ในสังคมปจจุบัน มีขอมูลที ่
นาสนใจ ที่ผูหญิงไทยเรา ไดรับการ 
ยอมรับ และไดรับโอกาสที่ดีกวา 
เม่ือเปรียบเทียบกับหลาย ๆ ประเทศ 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต จาก 
คอลัมน Economic Review 
บทความที่นาศึกษา คอลัมนนี้ยังมี 
อีกเรื่องที่นาสนใจไมแพกัน และ 
เปนเรื่องที่ทาทาย และนาศึกษากับ 
บทความเรื่อง การวัด “จริยธรรม” 
ประเทศไทย เราวัดปจจัยอะไรบาง 
ที ่จะประกอบกันเป นผลสะทอน 
ภาพจร ิยธรรมของประเทศไทย 
อยางแทจริง ตบทายคอลมนนี้ ดวย 
เร่ืองความมีประสิทธิภาพ ของตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทย

คอลัมน Special Report 

ฉบับนี้นำเสนอบทวิเคราะห สถานะ 
ปจจ ุบ ันและแนวโนมการคาการ 
ลงทุนของเมียนมาร ประเทศนี ้มี 
ความนาสนใจเปนอยางมากสำหรับ
นักลงทุนไทย แตทำไมนักลงทุน 
ไทยจึงยังมีนอย เพราะอะไร เมื่อ 
อานจบอาจพบชองทางที่นาลงทุน
กวาที ่เคยคิดไวก็เปนได คอลัมน 
Digital Towards ASEAN+ นำเสนอ 
เร ื ่องข อเท็จจร ิงจากจารกาตาที ่ 
SMEs ไทยควรร ู  และอีกหลาย 
คอลัมนท่ีคณาจารยจากมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทยไดทำการบานและ 
รวบรวมขอมูล ทั้งในเชิงวิเคราะห 
และการนำเสนอในรูปบทความอีก
มากมาย ซึ่งหวังวาทานผูอานและ 
นักลงทุนทุกทานจะไดแงคิด ขอมูล 
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 
ท ั ้ ง ในประเทศและตางประเทศ 
ไมมากก็นอย
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UTCC Business Poll
ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับวันแม โพลชี้เงินสะพัดวันแม
ขยายตัวต่ำสุดรอบ 4 ป เหตุคาครองชีพสูง
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ในภาวะเศรษฐกิจไทยปจจุบัน
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บทวิเคราะหบทวิเคราะห
สถานะปจจุบันและแนวโนมการคาการลงทุนของเมียนมาร
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หอการคาไทย นำทีมนักธุรกิจรายใหญหอการคาไทย นำทีมนักธุรกิจรายใหญ
และสถาบันการเงินตาง ๆ ผนึกกำลังสรางความแข็งแกรงใหธุรกิจรายยอย
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ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สงผลใหพฤติกรรมดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สงผลใหพฤติกรรม
ผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปอยางไร?
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หนี้ครัวเรือนของประเทศไทยในป 2556 จากผลการสำรวจ 
พบวาครัวเรือนของประเทศไทยมีหนี้สินเฉลี่ยประมาณ 
188,774.54 บาทตอครัวเรือน 

นากลัวจริงหรือ... หนี้ภาคครัวเรือน 2556นากลัวจริงหรือ... หนี้ภาคครัวเรือน 2556
ในภาวะเศรษฐกิจไทยปจจุบัน
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เมื่อหันมองไปทางโนนทางนี้แลว วินาทีนี้ตองบอกวา 
อินโดนีเซียดูดีเหลือเกินในสายตาตางชาติ 
แตในสิ่งที่อินโดนีเซียมีในขณะนี้ “ทำไม SMEs ไทยจึงยัง 
ไมเกิดในอินโดนีเซีย” 

ขอเท็จจริงขอเท็จจริง
จากจารกาตาที่ SMEs ไทยควรรู

42

ผลการวิจัยดังกลาวสะทอนใหเห็นวา 
ผูบริโภคไมไดตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการที่มีคุณภาพดี 
เทานั้น แตยังพิจารณาไปถึงการเลือกผูประกอบการที่ดีดวย

การขับเคลื่อนมาตรฐาน ISO 26000การขับเคลื่อนมาตรฐาน ISO 26000
สูวัฒนธรรมองคกรเพื่อสังคม

48

Bill Gates ผูกอตั้งและประธานบริษัทไมโครซอฟต ไดพูดไววา 
“ในโลกปจจุบันผูบริโภคจะมีชีวิตวุนวายอยูกับหนาจอสาม 
อยาง (Three screen) คือหนาจอคอมพิวเตอร 
หนาจอโทรศัพทมือถือ และหนาจอโทรทัศน” 

ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สงผลใหพฤติกรรมดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สงผลใหพฤติกรรม
ผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปอยางไร?

51

ทุกๆ เรื่องที่โพสลงไปในเฟซบุค ลิขสิทธิ์ของขอความนั้น 
เปนของใคร เปนของคนที่โพสหรือเปนของเจาของเฟซบุค

เชื่อหรือไม...กรุงเทพมหานคร เปนมหานครเชื่อหรือไม...กรุงเทพมหานคร เปนมหานคร
ที่มีสถิติการใชเฟซบุค เปนอันดับ 1 ของโลก

53

กลยุทธ 3’s Tมานำเสนอไวเพื่อเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให 
องคธุรกิจที่กำลังจะสรางพันธมิตรธุรกิจไดลองพิจารณาและ 
คำนึงถึงสิ่งตาง ๆ ที่จะทำใหการรวมมือระหวางกัน 
องคกรธุรกิจไปสูเปาหมายที่คาดไวไดอยางยืนยาว 

3’s T ..3’s T ..
กลยุทธสรางพันธมิตรทางธุรกิจ
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การละเลน “วาวไทย” นับเปนสิ่งที่มีความสำคัญและอยูกับ 
สังคมไทยมาเปนเวลานานแมในปจจุบันเราอาจจะไมคอยได 
เห็นการเลนวาวไทยบอยครั้งนัก 
จนอาจจะเกิดความเขาใจวาการละเลนประเภทนี้ไดหายไป 
แลวหรือจากสังคมไทย  

การละเลนวาวไทย...การละเลนวาวไทย...
หายไปหรือยังจากสังคมไทย
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ถาจำนวนผูลงทุนในตลาดมีจำนวนยิ่งมากเทาใด 
การแขงขันกันซื้อขาย หลักทรัพยในตลาดทุนก็ยิ่งมีมากเทานั้น 
และก็จะยิ่งทำใหราคาหลักทรัพยมีการปรับตัวเร็วขึ้น 
ซึ่งจะมีผลทำใหตลาดยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ความมีประสิทธิภาพความมีประสิทธิภาพ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

25

เว็บไซต“transparency.org”โดยป 2010 ประเทศไทยถูกจัด 
ใหอยูในอันดับที่ 78 จาก 176 ประเทศ  โดยหมายความวา 
อันดับ 1 มีการคอรรัปชั่นนอยที่สุดและโปรงใสที่สุด  ตอมาป 
2011 ประเทศไทยถูกจัดอันดับใหแยลงมาเปนอันดับที่ 80 
ตกลงมา 2 อันดับ และลาสุดป 2012 ประเทศไทยตกลงมาอีก 
8 อันดับจากปกอน  กลายเปนอันดับที่ 88 

วัด “จริยธรรม”วัด “จริยธรรม”
ประเทศไทย

22

World Development Indicators ในป 2003-2011 (The 
World Bank, 2013) พบวา สัดสวนของแรงงานสตรีไทย 
อยูที่ประมาณรอยละ 65 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของโลกซึ่งอยูที่ 
ประมาณรอยละ 52 รวมทั้งยังสูงกวาในรายประเทศ 
ในกลุมอาเซียน

โอกาสโอกาส
ของผูหญิงไทย
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ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย รอง 
อธิการบดีฝายวิจัย และผูอำนวยการ 
ศูนย พยากรณเศรษฐกิจและธ ุรก ิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปดเผย 
ถึงผลสำรวจทัศนคติและพฤติกรรม
ของประชาชนเกี่ยวกับวันแม (12 
สิงหาคม 2556) โดยสำรวจระหวาง 
วันที่  1-5 สิงหาคม 2556 จำนวน 
1,194 ตัวอยางทั่วประเทศ คาดวา 

เทศกาลวันแมปนี้ จะมีเงินสะพัด 
18,175 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 
รอยละ 4.6 แตถือเปนการขยายตัว 
ในอัตราต่ำสุดในรอบ 4 ป เนื่องจาก 
ปญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจและ
คาครองชีพที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสงผล 
ใหหลายครอบครัวตองมีการประหยัด
คาใชจายที่ไมจำเปนลง ผลสำรวจมี 
ดังนี้
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ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชน
เกี่ยวกับวันแม
โพลชี้เงินสะพัดวันแมขยายตัวต่ำสุดรอบ 4 ป เหตุคาครองชีพสูง
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UTCC Business Poll

ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวชย รอง 
อธิการบดีฝายวิจัย และผูอำนวยการ 
ศูนย พยากรณเศรษฐกิจและธ ุรก ิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปดเผย 
ถึงผลสำรวจทัศนคติและพฤติกรรม
ของประชาชนเกี่ยวกับวันแม (12
สิงหาคม 2556) โดยสำรวจระหวาง 
วันที่  1-5 สิงหาคม 2556 จำนวน 
1,194 ตัวอยางทั่วประเทศ คาดวา 

เทศกาลวนแมปน จะมเงนสะพด 
18,175 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 
รอยละ 4.6 แตถือเปนการขยายตัว 
ในอัตราต่ำสุดในรอบ 4 ป เนื่องจาก 
ปญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจและ
คาครองชีพที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสงผล 
ใหหลายครอบครัวตองมีการประหยัด
คาใชจายที่ไมจำเปนลง ผลสำรวจมี 
ดังนี้
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ด วยความม ุ  งม ั ่น ค ุณส ุวด ี 
จงสถิตยวัฒนา กรรมการผูจัดการ 
บริษัท นานมีบุ คส จำกัด ริเร ิ ่ม 
ธุรกิจสำนักพิมพดวยแนวคิด Niche 
market โดยเนนการผลิตหนังสือ 
แนวเสริมความรูทางดานวิทยาศาสตร 
ดวยความเชื ่อที ่วาคุณภาพของคน 
ในสังคม บงบอกไดจากหนังสือท่ีอาน 

เม ื ่อ 21 ปก อนคุณสุวด ีเร ิ ่ม 
ธุรกิจนี้แบบ One Man Show ทำ 
ทุกอยางเองเพื่อพิสูจนความเชื ่อของ 
เธอ ทุกอยางผานไปดวยความยาก 
ลำบาก แตไมเคยทอ จน 5 ปผานไป 
ความเชื่อของเธอเริ่มเห็นผล เริ่มสราง 
ทีมแรกคือ ทีมการตลาดเจาะเขาสู  
โรงเรียนตาง ๆ  จนปจจุบันเธอมีพนักงาน 
กวา 200 คน ถือเป นบทพิส ูจน  
ความสำเร ็จในธ ุรก ิจน ี ้ เป นอย างด ี 
และวันนี้เธอคอย ๆ  สงตอธุรกิจสูรุนที่ 
2 เขามารับสานตอธุรกิจดวยความ 
เต็มใจ และเขามาตอยอดอุดมการณ 
ของเธอใหแข็งแรงยิ่งขึ้น

เปดความคิด...แมนักอุดมการณ
การเริ่มตนธุรกิจเมื่อ 21 ปที่แลว 

ทาทายมาก กับธุรกิจการพิมพแนว 
หนังสือเสริมความรู  เพราะดิฉันจบ 
ทางดานวิทยาศาสตร พบวาเด็กไทย 
มักกลัว และไมชอบวิชานี ้ และถา 
ปลอยไปแบบนี้ ประเทศไทยมีปญหา 
แน ชวงตนเธอตองลงมือทำเองทุก 
ขั ้นตอน ไม ว าจะจ ัดหาตำราจาก 
ตางประเทศ หาผูแปล เพราะผูเขียน 
ดานนี้ยังไมมี  คนหาลิขสิทธิ์เพื ่อซื้อ 

ภาพประกอบเองจากต างประเทศ 
กวาจะสำเร็จเปนเลมตองใชเวลาและ
ความพยายาม

เธอกลาววา “ชวง 5 ปแรก เปน 
ชวงที่ลำบากมาก แตดวยความมุงมั่น 
และเชื่อมั่นวา จุดขายของสำนักพิมพ 
นานมีบุคส มีความแตกตาง และใน 
ตลาดวงการศึกษา มีความตองการ 
(need) และเปนแนวโนม (trend) ถึง 
จะยากลำบากแคไหน เธอก็เชื ่อวา 
ยังไงก็ตองไปได”

ผานมา 21 ป ถือวานานมีบุคส 
เปนรายแรกผูเจาะเสาเข็ม ในสถาน 
ศึกษา และเขาเปนสวนหนึ่งในใจครู 
วิชาวิทยาศาสตรไดสำเร็จ ดวยการนำ 
ก ิจกรรมด านว ิทยาศาสตร  ให แก  
โรงเรียน ไมวาจะเปนกิจกรรมกับนักเรียน 
การอบรมครู ตลอดจนผูปกครอง และ 
นั ่นเปนจุดเริ ่มตนที ่ร ับพนักงานฝาย 
การตลาด ที่มีอุดมการณเดียวกัน มา 
ทำหนาที่นี้ 

หนังสือแนวถัดมาคือ หนังสือ 
แนววรรณกรรม ดวยความเชื่อวา การ 
อานแนววิชาการสรางสติปญญา แนว 
วรรณกรรมจะสรางความลุ มลึกทาง 
ความคิด เกิดคุณภาพความคิดทางจิต 
วิญญาณ และเธอคิดวา ภาครัฐควร 
สงเสริมทั้ง 2 อยางควบคูกันไปทั้ง IQ 
และ EQ โดยเนนเสริมสรางตั้งแต 
เด็กเล็ก ปจจุบัน นานมีบุคส มี 
ประเภทหนังสือหลากหลาย หลายพัน 
เลม ไดแก บันเทิงคดี สารคดี ที่ 
สอดคลองกับความสนใจของประชาชน 
นอกจากแนววิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และวิธีคิด โดยเฉพาะหนังสือวิทยาศาตร 
ยังคงพิมพซ้ำนับคร้ังไมถวน ดวยกลยุทธ 
สำคัญคือ ความมุงมั่น ไมยอทอ และ 
อุดมการณชัดเจน ในวันนี้สิ่งที่ภูมิใจ 
มากกวาคือ การที่ทายาทเต็มใจเขามา 
สืบทอดอุดมการณ ถึงจะมีชองวางใน 
เรื่องอายุ และประสบการณบาง แต 
เธอมีวิธีลดชองวางระหวางเธอ และ 
ทายาทสาว คุณคิม จงสถิตยวัฒนา 
อยางนาสนใจ

“อันที่จริงกอนลูกจบปริญญาตรี 
2 ปดิฉันเตรียมความพรอมใหสำหรับ 
งานดานแฟชั่น เพื่อไปชวยงานคุณพอ 
ที่บริษัทรองเทา แตคงเปนโชคดีที่ลูก 
สนใจ เขามาทำงานหนังสือดวยความ 
เต็มใจ เพราะการปลูกฝงตั้งแตเล็ก ๆ 
ใหเขามาคลุกคลี จากงานเล็ก ๆ นอย ๆ 
ไปจนถึงการเขารวมประชุม เดินทาง 
ไปเลือกหนังสือในตางประเทศ การ 
อานเรื่อง แฮรี่ พอตเตอร เปนจุด 
เปลี่ยนที่ทำใหลูกยิ่งสนุกกับการอาน
มากขึ้น”

สิ่งที่นาสนใจคือ ครอบครัวนี้มี 
วิธ ีการสืบทอดแนวคิดอุดมการณ 
ทางธุรกิจ โดยนำความรู คูการปฎิบัติ 
มาเปนสื่อกลาง และสรางการเรียน 
รูตั้งแตเล็ก ๆ ปจจุบันแมคุณคิม 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก 
ตางประเทศ แตก็ตองเริ่มงานจากการ 
เรียนรูงานทุกข้ันตอน กอนเขาสูตำแหนง 
ท่ีเหมาะสมคือ ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
ฝายขาย และการตลาด ในขณะที่ 
คุณแมเองยังคงทำหนาที่เปนที่ปรึกษา 
ในฐานะแม และผูดูแลดานการผลิต
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เปดความคิดธุรกิจ 2 รุน
การถายทอดอุดมการณ
จากแมสูลูก
แบบนานมีบุคส
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การที่คุณคิม จงสถิตยวัฒนา 
ทายาทคนโต 1 ใน 2 คนของตระกูล 
จงสถิตยวัฒนา ตัดสินใจเขาชวย 
กิจการของคุณแม คุณสุวดี ที่สำนัก 
พิมพนานมีบุคส แมวาเธอจะเรียน 
จบจากตางประเทศ สาขาวิศวกรรม 
ศาสตรก็ตาม เธอเลาวา “คิมคนพบ 
วา หนังสือ คือสิ่งที่เธอรักและสนใจ 
เพราะเธอมาจากครอบครัวนักอาน 
หนังสือไมเปนแคธุรกิจ แตเปนสวน 
หนึ่งของไลฟสไตลที ่ไดรับการปลูก 
ฝงจากคุณแมตั้งแตยังเล็ก”

ชวงเริ่มตนที่เขามาทำงาน คง 
เป  นการ เร ี ยนร ู  เ พ ื ่ อ จะส ื บทอด 
อุดมการณแนวคิด ในเรื่องการเปน 
สำนักพิมพสำหรับเด็ก และเยาวชน 
และเริ่มมี Passion มากขึ้นเมื่อเห็น 
ทิศทางธุรกิจชัดเจนวา ธุรกิจเราเปน 
นวัตกรรมการเรียนรู วิธีการทำงาน 
กับคุณแมสุวดี คุณคิมยอมรับวายาก 
เพราะเป น เร ื ่ องของการทำงาน 
ควบคูไปกับการรักษาความสัมพันธ
ภายในครอบครัว ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่ 
เธอไดเรียนรูในการบาลานซคือ จิต 
วิทยาการสื่อสาร กับการบริหารคน 
ดวยวิธี Deep Proactive เนนใจ 
เย็น และสื่อสารอยางสรางสรรค

“เราจะมีการสื ่อสารกันตลอด 
จะเปนลักษณะการขอคำปรึกษาคุณ 
แม สวนเรื่องการบริหารจะแบงกัน 
อยางชัดเจน คิมดูแลการตลาดการ 
ขาย คุณแมดูแลดานการบริหาร การ 
ผลิต สวนภายในองคกรเรามีการส่ือสาร 

ในลักษณะ Business Review กับ 
ทีมงานมากขึ้น ซึ่งเริ่มมาแลว 6 เดือน 
ตองถือวาไปไดดี ที่สำคัญคุณแมได 
ดึงนักบริหารมืออาชีพมาวางระบบ 
ทำใหคิมไดเรียนรู และมีการสื่อสาร 
เปนระบบมากขึ้น”

ตองยอมรับวาคุณคิม เปนสาว 
ไฟแรงที่เรียนเกงมาโดยตลอด ถึงแม 
จะใหความสำคัญกับความเที ่ยงตรง 
เนื่องจากจบการศึกษาดานวิศวกรรม
ศาสตร แตอีกดานเธอก็มีใจรักในการ 
อาน ดังนั้นเมื่อ 2 สิ่งมารวมกัน 
เสริมดวยการวางหมากเรื ่องกลยุทธ 
การสื่อสารที่ชาญฉลาด จากคุณแม 

“คุณแมจะบอกเสมอวา การ 
ทำงานตองไมยอมแพ คุณแมจะชอบ 
เลาเรื ่องประสบการณการทำงานวา 
ตองผานอะไรมาบาง ตองทำงานแบบ 
Hands on ดวยเปาหมายที่ชัดเจน ถา 
ไมรูก็ตองถาม เปนหลักการบริหารที่ 
คิมนำมาใช และเชื่อวา ถาเราจะไดใจ 
คนเราตองรูจริง เราตองสรางโอกาส 
และใหกำลังใจทีมงาน และตนเอง ที่ 
สำคัญตองมีเปาหมายที ่ช ัดเจนรวม 
กัน เราตองลดความเปนตัวเองลงบาง 
ใจเย็น และยืดหยุนมากขึ้น นี่คือ 
หลักการการทำงานที ่ค ิมยึดถือมาก 
จากคุณแม”

จึงไมนาแปลกที่ คุณคิม วันนี้จะ 
ไปไดสวย ในงานที่รับผิดชอบดานงาน 
ขาย การตลาด และการบริหารทีม ใน 
วันนี ้เธอริเริ ่มนวัตกรรมเพื ่อตอยอด 
นานมีบุคส ไปสูยุคใหม คือ Learning 

Service Provider ประกอบดวย 
ธุรกิจ Non-Book รวมถึง หองเรียน 
ทดลองวิทย (Gakken) นำเขาจาก 
ประเทศญ่ีปุน การขายหลักสูตร พรอม 
อุปกรณใหแกโรงเรียนประถม เพื่อใช 
ในการอบรมครู การขยายดานภาษา 
อังกฤษ เปนการขายระบบ ฟง พูด 
อาน เขียน ลักษณะ Role Play 
ใหแกเด็กไดฝกโตตอบ ภายใตชื่อ E- 
English Club นำเขาจากประเทศ 
ไตหวัน ซึ่งเปนแบรนดใหม ถัดมาคือ 
Maths- Whizz นำเขาจากประเทศ 
อังกฤษ เปนโปรแกรมการเรียนแบบ 
ตัวตอตัวสำหรับเด็กประถม 1-6

“อนาคตเราวางวา เราจะเปน 
สถาบันสอนครู ทำหนาท่ีในการถายทอด 
ทางดานการศึกษา เราจะสราง Added 
Value เนนการใหบริการการศึกษา 
และการเรียนรู เพ่ือครอบคลุมทุกความ 
ตองการทางดานการศึกษา”

นานมีบุคส ถือเปนอีกโมเดล 
ของธุรกิจครอบครัว ที่รุนบุกเบิกได 
ฝาฟนจนประสบความสำเร็จ และ 
สรางทายาทรุนที่ 2 ใหสามารถ 
รับชวงตอ และบริหารงานไปได 
อยางสวยงาม ดวยกลยุทธที่สำคัญ 
คือ การปลูกฝง และการสรางการมี 
สวนรวมในธุรกิจตั้งแตเด็ก สวนวิธี 
การสืบทอดธุรกิจจะเปนอยางไรคง 
ตองขึ้นกับปจจัยในการศึกษา และ 
การเปดใจยอมรับ สื่อสารระหวาง 2 
รุน เพ่ือลดชองวางใหเหลือนอยท่ีสุด
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เปดความคิดลูก
ผูสืบทอด
และตอยอดธุรกิจ
ของแม



คนจีน ไดชื่อวา เปนนักคาขาย 
ที่เกงที่สุด จะเห็นไดจาก China 
Town ที่มีอยูแทบจะทุกเมืองใหญ 
ในโลก เชนเดียวกับประเทศไทย ที่มี 
เยาวราช แหลงคาขายแหลงใหญ 
ของคนจีน ที่อยูคูประเทศไทยเชน 
เดียวกับ ล.เยาวราช รานโชหวยแหง 
หนึ่ง ที่อยูคูถนนเยาวราชมากวา 70 
ป จากรุนบุกเบิกที่เปนครอบครัวคน 
จีน จนถึงปจจุบัน กาวมาสูทายาท 
รุนที่ 4 ผูรับชวงตอสืบทอดธุรกิจ 
ครอบครัว (กงสี) ภายใตการบริหาร 
งานของ อาอี๊ เบญญาภา กันยา 
วิริยะ รวมกับพี่ ๆ นองผูหญิงที่ยัง 
ไมแตงงาน 3 คน จากจำนวนพี่นอง 
ทั้งหมด 12 คน รอยตอของการ 
สืบทอดธุรกิจครอบครัวมาสูทายาท
รุนใหม เปนเร่ืองท่ีนาสนใจ โดยเฉพาะ 
แม และ ลูก ที่มีแนวคิดทัศนคติที่ 
ตางกัน ประสบการณตางกัน ทั้งสอง 
ผานจุดน้ันมาอยางไร จาก “ล.เยาวราช 
สโตร” สู “Lor Yoawaraj” เปน 
เรื่องที่นาสนใจ

เปดความคิดธุรกิจ แม...ผูบุกเบิก
เบื ้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ

ครอบครัว ล.เยาวราช กวาจะมีวันนี้ 
เราไดพบวา คุณสิรินทร กันยาวิริยะ 
วัย 50 ป นักบริหาร ผูทำหนาที่ 
กุมบังเหียน และเปนนักวางแผนตัว 
จริง โดยวางตัวอาอี๊ เบญญาภา กันยา 
วิริยะ ทำหนาที่บริหารจัดการ สวน 
ตนเองในฐานะที ่ เป นคนเด ียวในพี ่ 
นองที่มีครอบครัว ไดแยกออกไปทำ 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย และเธอเปน 
มารดาของทายาทหนุมไฟแรง “อิค 
คิว” หรือ ภาสประภา กันยาวิริยะ 
ทายาทรุน 4 วัยเพียง 27 ป จบการ 
ศึกษาคณะเกษตร สาขาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

“เรื ่องการบริหารเราก็ยึดหลัก 
มาจากบรรพบุรุษรุ นพอที ่เปนคนจีน 
ไมรูหนังสือเลย แตจำสินคาในรานได 
ทุกรายการ จำออเดอรไดหมด ใน 
ขณะที่ลูกคนอื่นตองจด สามารถเซ็น 
เช็คทำธุรกรรมกับธนาคารได นั่นคือ 
ความขยัน พยายาม อดทน บากบั่น 
จึงจะสำเร็จ”

แมวา คุณอิคคิวจะเลือกเรียน ใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตดวย 
ชีวิตที่ผูกพันกับการคาที่ครอบครัวทำ
ตั้งแตเล็ก ไดจุดประกายความคิดให 
ทายาทรุนที่ 4 ที่เล็งเห็นจุดออนของ 
ธุรกิจ และมุงมั่นที่จะปรับปรุงเปลี่ยน 
แปลงใหธุรกิจโชหวย ล.เยาวราช 
สามารถรองร ับคนร ุ นใหม  ได ด วย 
นอกเหนือจากลูกคากลุมเดิม

“ก็ดีใจที่เคาตัดสินใจเองวา จะ 
มาทำงานในครอบครัว แตตอนแรก 
แมก็ไมเห็นดวย เพราะเคามาเสนอ 
โครงการปรับปรุง ตองใชเงินเยอะมาก 
กลัววา ทำแลวจะไมคุม แตใจจริงก็ 
แอบชื่นชมในความกลาคิด กลา 
เปลี่ยนแปลงของลูก บวกกับเครดิตที่ 
นาเชื่อถือของตัวอิคคิว ที่ไมเคยทำให 

ครอบครัวผิดหวัง เปนคนมีความคิด 
สรางสรรค กลายเปนจุดเปลี่ยนจาก 
ตอตาน กลายเปนสนับสนุน และใน 
ที่สุดแมก็ตัดสินใจใหลูกเขามาปฎิวัติ 
รานโชวหวย ท่ีทำกันมาต้ังแตบรรพบุรุษ” 
คุณอิคคิวไดปรับเปลี ่ยนรูปแบบราน 
อยางสิ้นเชิง แกปญหาเดิมทั้งหมด 
กลายเปนรานคา โมเดิรน ทันสมัย แต 
ยังคงเนนการขายทั้งแบบขายสง และ 
ขายปลีก ดวยแนวคิดจากสถาปนิก 
มืออาชีพ และความกลาของคุณอิคคิว 
ทำใหปจจุบัน ล.เยาวราช สโตร วันนี้ 
หลังจาก Rebrand ภายใตโฉมใหม ใน 
ชื่อ Lor Yaowaraj สามารถรองรับ 
กลุมเปาหมายไดกวางข้ึน และหลากหลาย 
ทั้งกลุมเกาที่เปนลูกคาเดิม และกลุม 
คนรุนใหม จนถึงนักทองเท่ียวตางชาติ

“การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ตอน 
แรกเรากลัว ทุกคนกลัววา จะไปไมได 
แตในวันนี้โอกาสที่เราใหอิคคิว ไม 
เสียดายเลย ที่ทำใหมีวันนี้ สมาชิกใน 
ร านม ีความส ุขก ับบรรยากาศใหม  
และผูซ้ือก็มีความสุขเชนกัน ถึงยอดขาย 
จะ เพ ิ ่ ม ไม  ม าก เน ื ่ อ งจากป ญหา 
เศรษฐกิจ” ปจจุบันคุณอิคคิว ยังได 
พัฒนาสินคาใหม ท่ีตอบโจทยไลฟสไตล 
นักทองเที่ยว ที่ฝาลมรอนเยาวราช 
ดวยสินคาที่เคาคิดคนกับเพื่อน คือ 
ไอศกรีม แบรนด “กินติม”

“เราตองการรักษา และสืบทอด 
สิ่งที่ดีของประเทศไทย เปนการ 
ขอบคุณแผนดินไทย นอกจากเราจะ 
ในรานจะขายสินคาไทย แมดีใจมาก 
ที ่ล ูกสร างสรรค นำส ินค าไทยมา 
พ ัฒนาให  เป นท ี ่ ยอมร ับของน ัก 
ทองเที่ยวชาวตางชาติ” แมกลาว 
อยางภูมิใจในตัวทายาท คุณอิคคิว 
อนาคตรุนใหมแหง ล.เยาวราช (Lor 
Yaowaraj)

เปดความคิดธุรกิจ 2 รุน 
ราน ล.เยาวราช จากแมสูลูก
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ภาสประภา กันยาวิริยะ หรือ 
คุณอิคคิว ชายหนุมคนเดียวของตระกูล 
ปจจุบันอายุ 27 ป เลาวา หลังจบการ 
ศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เคาตัดสินใจทันทีวา จะเขาสืบทอด 
ธุรกิจครอบครัว แตถาจะใหมั่นใจวา 
เคาจะสามารถรักษาธุรกิจไวไดตามที่
บรรพบุรุษสรางไว รูปแบบรานคา 
จำเปนตองปรับเปลี่ยน เพื่อรองรับคน 
รุนเดียวกันดวย ในขณะที่ยังคงการ 
ขายสินคาดวยบริการเดิมที่ดีอยู แลว 
แตการเปลี่ยนแปลงใชวา จะงาย ตอง 
มีการวางกลยุทธ ในการสื ่อสารกับ 
เครือญาติ และผูดูแลธุรกิจโนมนาว 
เพื่อใหเห็นดวย

“ผมใชเวลาอยูหลายครั้งในการ
พรีเซ็นตแผนงาน งบประมาณใหมามา 
และอาอี้ฟง แตทุกคนก็ไมเห็นดวย 
ดวยเหตุผลนานาประการ โดยเฉพาะ 
เรื่อง ไมอยากใหเปลี่ยนแปลงมาก แม 
แตหลงจู คนดูแลรานก็คัดคาน จนผม 
ตองขอรองใหมามา กับ อาอี้ใหโอกาส 
แตมีขอแมวา ปรับปรุงไดแตหามปด 
ทำการ เปนโจทยยาก แตผมตัดสินใจ 

จูโจม “มัดมือชก” นำทีมกอสรางเขา 
ทำงานทันทีเลย ระหวางการตกแตง 
ก็มีเสียงคัดคานทั้งในบาน และรอบ 
ขาง ซ่ึงตองใชความอดทนในการอธิบาย 
เหตุผล เพราะสิ่งที่ทำเปนเรื่องใหม 
เชน การเลือกใชผนังสีดำ หรือ โคมสี 
เขียวที่ขัดความเชื่อของคนจีนทั้งหมด 
แตเปนความแตกตางที ่มีเหตุผลและ 
เปนประโยชนกับการขายทั้งสิ้น”

เมื ่องานแลวเสร็จทุกคนจึงเริ ่ม 
เห็นภาพ และพอใจกับผลงาน  ที่ราน 
โฉมใหม กลายเป นจ ุดขายท ี ่ด ึงด ูด 
ลูกคาทั้งชาวไทย และตางชาติ โดย 
เฉพาะคนรุนใหมที่คุณอิคคิวตองการ 
สิ่งที่ผมรับผิดชอบปจจุบันคือ ดูแล 
การขาย และการบริการหนาราน เรา 
ต องการรองร ับความต องการของ 
ลูกคาใหมากที่สุด หากลูกคาตองการ 
สินคาอะไรก็ตาม จะตองสรรหามา 
บริการใหหลากหลาย ปจจุบันมีสินคา 
ที่เปนสินคาไทย จำนวนกวา 5,000 
รายการ รวมสินคาที่นำมา Repack 
และสรางแบรนด Lor Yaowaraj และ 
เนนการบริการลูกคา แบบตัวตอตัว 

นอกจากการขายสง ที่ทำอยูเดิมแม 
จะประสบความสำเร็จในระดับหนึ ่ง 
จากระยะเวลา 1 ปแหงการปฎิวัติ 
ปรับปรุงบรรยากาศรานใหม แตเปาหมาย 
ในระยะยาว ยังไมมีความคิดที่จะทำ 
ให Lor Yaowaraj เปนแฟรนไชส 
แนนอน เพราะเชื่อวา ธุรกิจแบบนี้ 
การบริการสำคัญที่สุด และตองมา 
จากใจรักเทานั้น ไมสามารถสอนได

“สิ ่งที ่ผมยึดถือจากคุณแมค ือ 
เรื่องความซื่อสัตย เราตองซื่อสัตยตอ 
ลูกคาการกลาคิด กลาทำ คิดไว ทำไว 
แตเราตองมีความคิดรอบคอบดวย 
และคุณแมเปนคนที ่ทำงานมีระบบ 
ระเบียบมาก ซึ่งผมกำลังพยายามจะ 
ดำเนินรอยตามใหได ”

ดวยความคิดสรางสรรคของ 
คนรุนใหม ประจวบกับการเขาใจ 
วิธีการสื่อสารกับผูมีอำนาจตัดสินใจ
ภายในครอบครัวคือ อาอี๊ และ 
คุณแม และความฉับไวในการตัดสินใจ 
จึงทำใหการเปลี ่ยนแปลงกับธุรกิจ 
ล.เยาวราชสโตร ในอดีต กลายเปน 
Lor Yaowaraj ที่มีความโดดเดน 
และแตกตาง ในฐานะรานโชวหวย 
สไตล Convenience Store ที่เปน 
Icon หนึ่งที่โดดเดนเตะตาในยาน 
ถนนเยาวราช และกลยุทธสงตอ 
ธุรกิจใหแกทายาท คือสรางความ 
เขาใจ และคุนเคยธุรกิจ โดยใหรุน 
ลูกเขามาคลุกคลีเรียนรูการชวยงาน
ตั้งแตเล็ก ๆ เพื่อใหเคาซึมซับสิ่ง 
ที่ครอบครัวทำ แตไมไดคาดหวัง 
หรือยัดเยียดจะใหเคาสืบทอดซะที 
เดียว หรือ กำหนดเวลาวาจะให 
เคาเริ่มงานเมื่อไหร

เปดความคิด
ธุรกิจรุนลูก
นักปฎิวัติ
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“ชวง 5 ปแรก เปนชวงที่ลำบากมาก แตดวยความมุงมั่น
และเชื่อมั่นวาจุดขายของสำนักพิมพนานมีบุคส มีความแตกตาง และในตลาดวงการศึกษา
มีความตองการ (need) และเปนแนวโนม (trend) ถึงจะยากลำบากแคไหน เธอก็เชื่อวา
ยังไงก็ตองไปได” - สุวดี จงสถิตยวัฒนา
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“คิมคนพบวาหนังสือ คือสิ่งที่เธอรักและสนใจ เพราะเธอมาจากครอบครัวนักอาน
หนังสือไมเปนแคธุรกิจ แตเปนสวนหนึ่งของไลฟสไตลที่ไดรับการปลูกฝงจากคุณแม
ตั้งแตยังเล็ก” - คิม จงสถิตยวัฒนา

นานมีบุคส ถือเปนอีกโมเดลของธุรกิจครอบครัว ที่รุนบุกเบิกไดฝาฟนจนประสบความสำเร็จ
และสรางทายาทรุนที่ 2 ใหสามารถรับชวงตอ และบริหารงานไปไดอยางสวยงาม
ดวยกลยุทธที่สำคัญคือ การปลูกฝง และการสรางการมีสวนรวมในธุรกิจตั้งแตเด็ก สวนวิธีการสืบทอด
ธุรกิจจะเปนอยางไรคงตองขึ้นกับปจจัยในการศึกษา และการเปดใจยอมรับ สื่อสารระหวาง 2 รุน
เพื่อลดชองวางใหเหลือนอยที่สุด

+

=

“เราตองการรักษา และสืบทอดสิ่งที่ดีของประเทศไทย เปนการขอบคุณแผนดินไทย
นอกจากเราจะในรานจะขายสินคาไทย แมดีใจมากที่ลูกสรางสรรคนำสินคาไทยมาพัฒนา
ใหเปนที่ยอมรับของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ” แมกลาวอยางภูมิใจในตัวทายาท คุณอิคคิว
อนาคตรุนใหมแหง ล.เยาวราช (Lor Yaowaraj)  - สิรินทร กันยาวิริยะ

“สิ่งที่ผมยึดถือจากคุณแมคือ เรื่องความซื่อสัตย เราตองซื่อสัตยตอลูกคาการกลาคิด
กลาทำ คิดไว ทำไว แตเราตองมีความคิดรอบคอบดวย และคุณแมเปนคนที่ทำงานมีระบบ
ระเบียบมาก ซึ่งผมกำลังพยายามจะดำเนินรอยตามใหได ” - ภาสประภา  กันยาวิริยะ

ดวยความคิดสรางสรรคของคนรุนใหม ประจวบกับการเขาใจวิธีการสื่อสารกับผูมีอำนาจตัดสินใจ
ภายในครอบครัวคือ อาอี๊ และคุณแม และความฉับไวในการตัดสินใจ จึงทำใหการเปลี่ยนแปลง
กับธุรกิจ ล.เยาวราชสโตร ในอดีต กลายเปน Lor Yaowaraj ที่มีความโดดเดน และแตกตาง ในฐานะ
รานโชวหวย สไตล Convenience Store ที่เปน Icon หนึ่งที่โดดเดนเตะตาในยานถนนเยาวราช
และกลยุทธสงตอธุรกิจใหแกทายาท คือสรางความเขาใจ และคุนเคยธุรกิจ โดยใหรุนลูก
เขามาคลุกคลีเรียนรูการชวยงานตั้งแตเล็ก ๆ เพื่อใหเคาซึมซับสิ่งที่ครอบครัวทำ แตไมไดคาดหวัง
หรือยัดเยียดจะใหเคาสืบทอดซะทีเดียว หรือ กำหนดเวลาวาจะใหเคาเริ่มงานเมื่อไหร   





เนื ่องในโอกาสวันแมแหงชาติที ่
มาถึงในเดือนนี้ สังคมคงไดมีการพูด 
ถ ึ งบทบาทของผ ู  หญ ิ ง ในวงกว  าง 
โดยเฉพาะบทบาทในฐานะแม ซึ่งใน 
ความคิดเห็นของผูเขียน การที่คนเรา 
จะสามารถมีบทบาทที่สมบูรณพรอม 
ไดนั้น การไดรับโอกาสเปนสิ่งที่สำคัญ 
ที่สุด สำหรับบทความนี้ ผูเขียน 
ตองการที่จะกลาวถึงประเด็นผู หญิง 
กับโอกาส โดยเริ่มจากโอกาสของ 
ผูหญิงไทยในสังคมยุคปจจุบัน จากนั้น 
พิจารณาตัวชี ้ว ัดในระดับนานาชาต ิ
ที่มีการเปรียบเทียบโอกาสของผูหญิง
ในประเทศตางๆ ทั ่วโลก รวมถึง 
ป จจ ัยท ี ่ ควรต องพ ิจารณาในการ 
ผลักดันเพื่อเพิ่มโอกาสของผูหญิง 

หากพิจารณาโอกาสของผูหญิง
ไทยในปจจุบันจากสัดสวนการเขา 
รวมแรงงาน ใน World Develop-
ment Indicators ในป 2003-
2011 (The World Bank, 2013) 

พบวา สัดสวนของแรงงานสตรีไทย 
อยูที่ประมาณรอยละ 65 ซึ่งสูงกวา 
คาเฉลี ่ยของโลกซึ ่งอยู ท ี ่ประมาณ 
รอยละ 52 รวมทั้งยังสูงกวาในราย 
ประเทศในกลุมอาเซียน  เชน ฟลิปปนส 
ซึ่งอยูที่รอยละ 50 หรือมาเลเซียซึ่ง 
อยูที่รอยละ 44 เปนตน หากพิจารณา 
ในระดับประเทศ พบวารัฐบาลไทยให 
ความสำคัญกับประเด็นในเรื่องผูหญิง 
ท ั ้ ง ในแง ส ิทธ ิสตร ีและม ีนโยบาย 
สนับสนุนในหลายดาน เชน ดานการ 
ศึกษา ความเทาเทียมกันระหวางเพศ 
การยกระด ับส ิทธ ิสตร ี การสร าง 
โอกาสในการพัฒนาอาชีพโดยการจัด
ต ั ้ งกองท ุนการพ ัฒนาบทบาทของ 
ผูหญิงไทย เปนตน นอกจากนี้ ใน 
ระดับครอบครัวนั้น Knodel (1997) 
พบวา พอแมชาวไทยใชเกณฑใน 
เรื่องของสติปญญาและความสามารถ 
ของล ูกเป นหล ักในการต ัดส ินใจ 
สนับสนุนดานการศึกษามากกวาเรื่อง 

เพศ
ดังน้ันระดับการศึกษาตอของผูหญิง 

ไทยอย ู  ใ นระด ับท ี ่ ส ู ง และม ี การ 
เพิ่มสูงขึ้น โดยพบวาแรงงานหญิงไทย 
ที ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี
ม ีแนวโน มท ี ่ส ู งข ึ ้นอย างต อเน ื ่อง 
(Warunsiri and Vechbanyon-
gratana, 2012) ขณะเดียวกันอัตรา 
ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการ 
ศึกษาของผู หญิงไทยอยู ในระดับที ่ 
สูงโดยอยู ท ี ่ประมาณรอยละ 17 
(Warunsiri and McNown, 2010) 
ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยอัตรา
ผลตอบแทนการศ ึกษาของผ ู หญ ิง 
ทั่วโลกจะอยูที่รอยละ 12 (Psacha 
roupolous and Patrinos, 2004) 
เทานั้น นอกจากนั้น หากพิจารณา 
โอกาสการเป นผ ู บร ิหารระด ับส ูง 
จากการสำรวจพบวา ผูหญิงไทยมี 
สัดสวนในการดำรงตำแหนงผูบริหาร 
ระดับสูงคิดเปนรอยละ 45 (Grant 

World Development Indicators ในปี 2003-2011 (The World Bank, 2013) พบว่า สัดส่วนของ 

แรงงานสตรีไทยอยู่ที ่ประมาณร้อยละ 65 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกซึ่งอยู่ที ่ประมาณร้อยละ 52 

รวมทั้งยังสูงกว่าในรายประเทศในกลุ่มอาเซียน  
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thornthon, 2012) ขณะที่เมื่อเทียบ 
กับการสำรวจ 1,000 บริษัท ขนาด 
ใหญระดับโลก เชน Pepsi, HP, 
XEROX มีผูหญิงที่เปนระดับ CEO อยู 
ที่รอยละ 4.6 (Fortune, 2013) 
เทานั้น ดังนั้น โอกาสของผูหญิงไทย 
อยูในระดับที่สูงมาก 

อยางไรก็ตาม จากผลการสำรวจ 
โอกาสของผ ู หญิงไทยโดยเฉพาะ 
ดานการเขามามีสวนรวมทางการ 
เมือง (UNDP, 2010) พบวายังอยู 
ในระดับต่ำ ท้ังท่ีไทยเปนหน่ึงในประเทศ 
แรกๆ ของทวีปเอเชียที่ใหผูหญิงและ 
ผูชายมีสิทธิทางการเมืองที่เทาเทียม 
กัน โดยหากพิจารณาจากขอมูลทาง 
สถิติ พบวาตำแหนงทางการเมืองใน 
ระดับทองถิ ่นของประเทศไทยมีอยู  
ประมาณ 7,000 ตำแหนง แตมี 
ผู หญิงที ่ดำรงตำแหนงดังกลาวมี 
เพียงรอยละ 4 เทานั้น และในระดับ 
ชาติมีนักการเมืองหญิงเพียงรอยละ 

16  ซึ่งถือไดวาเปนระดับที่คอนขาง 
ต่ำมาก เมื่อเทียบกับสัดสวนประชากร 
ผูหญิงไทยซึ่งมีมากกวาครึ ่งหนึ่งของ 
ประชากรทั้งหมดในประเทศ

 นอกจากนั้นแลว หากเปรียบ 
เทียบโอกาสของผูหญิงไทยกับผูหญิง 
ในประเทศอ ื ่น จากการพ ิจารณา  
Women’s Economic Opportu-
nity Index ประจำป 2012 ซึ่งเปน 
ดัชนีที่จัดทำโดย The Economist 
Intelligent Unit เพื่อวัดระดับการ 
เขาถึงโอกาสทางเศรษฐกิจของผูหญิง
ในแตละประเทศพบวา โอกาสของ 
หญิงไทยในปจจุบันอยูในอันดับ 47 
จาก 128 ประเทศทั่วโลก และอยู 
ในอันดับ 7 ของกลุมเอเซียตะวันออก 
และแปซิฟก

โดยประเทศที ่ไดคะแนนสูงสุด 
3 อันดับแรก ไดแก สวีเดน นอรเวย 
และฟนแลนด  ซึ ่ งหากพ ิจารณา 
ปจจัยที่มีผลตอคะแนน พบวาการ 

เขาถึงการศึกษา การเขาถึงทางการ 
เงิน สถานภาพทางสังคมของผูหญิง 
ในประเทศทั้ง 3 อันดับแรกอยูใน 
ระดับสูง โดยแตละประเทศนั้นมีจุด 
เดนเนนที่แตกตางกัน  เชน  สวีเดน 
เน นการปกป องส ิทธ ิสตร ีและการ 
สร  างความเท  า เท ียมก ันทางเพศ 
นอรเวยเน นการสงเสริมการศึกษา 
โดยเปนหนึ่งในประเทศที่ผูหญิงมีการ
ศ ึกษาในระดับส ูงท ี ่ส ุด ในขณะที่ 
ฟนแลนดเนนสิทธิการออกเสียงและ 
สิทธิความมั ่นคงดานหนาที ่การงาน 
ของผูหญิง ซึ่งพบวาในรัฐสภาของ 
ฟนแลนด มีสัดสวนนักการเมืองหญิง 
ถึงรอยละ 40

ประเทศที ่ไดคะแนนต่ำสุด 3 
อันดับทาย ไดแก ซูดาน ชาด และ 
เยเมน ปจจัยที่ทำใหประเทศกลุมนี้ 
ไดคะแนนต่ำนั ้นคือ ขอจำกัดสิทธิ 
ของผูหญิงในประเทศน้ันๆ เชน ซูดาน 
ซึ่งไดคะแนนต่ำที่สุด ผูหญิงมีขอจำกัด 
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ในการเขาถึงทางการเงินและไมสามารถ 
ทำธุรกรรมทางการเงินดวยตนเอง ใน 
ขณะที ่ผ ู หญิงในชาดมีขอจำกัดดาน 
การเขาถึงทางการศึกษา โดยพบวา 
อ ัตราการร ู หน ังส ือของผ ู หญ ิงใน 
ประเทศนี้มีเพียงรอยละ 23 เทานั้น 
สวนเยเมนมีการจำกัด สิทธิตางๆ ของ 
ผูหญิง เชน กฎหมายไมอนุญาตให 
ผูหญิงออกจากบานโดยลำพังหรือไม 
ได ร ับความย ินยอมจากผ ู ชายและ 
หากผูหญิงตองการมีบัญชีธนาคารจะ
ตองไดร ับการอนุญาตจากผู ชายใน 
ครอบครัวเทานั้น
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พิจารณาจากข้อมูลทางสถิติ พบว่าตำแหน่งทางการเมืองในระดับท้องถิ่น 

ของประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 7,000 ตำแหน่ง แต่มีผู ้หญิงที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีเพียงร้อยละ 

4 เท่านั้น และในระดับชาติ มีนักการเมืองหญิงเพียงร้อยละ 16  
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"การปองกันนั้นยอมดีกวาการ 
แกไข" แนนอนวาหากจะพูดถึงการ 
ทุจริตและการคอรรัปชั่นก็เชนเดียวกัน 
หากไม ต องการให  เก ิดเหต ุการณ  
ดังกลาว วิธีที ่ไดผลดีที ่สุดก็คือการ 
ปองกัน แตทั ้งนี ้ขึ ้นอยู กับผู นำหรือ 
หัวหนางานซึ่งมีหนาที่ที่จะตองเขาใจ
ในวิธีการรวมถึงไมมีพฤติกรรมในทาง
ที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงนั้นดวย ซึ่ง 
ผู นำหรือหัวหนางานที ่เปนผู บริหาร 
ในองคกรนั้น จะเปนกุญแจสำคัญใน 
การปองก ันและตอต านการทุจร ิต 
โดยการใช หล ักของค ุณธรรมและ 
จริยธรรมที ่ผู เขียนจะกลาวถึงเขามา 
ผสมผสานกัน

ความหมายของคำวา “คุณธรรม” 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย 
สถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายของ 
คำวา "คุณธรรม" วา “สภาพคุณงาม 
ความดี” ซึ่งการวินิจฉัยวาบุคคลใดมี 
คุณธรรมดีเดนมากนอยเพียงใดนั ้น 
เปนเร่ืองท่ีคอนขางยากและเปนนามธรรม 
ซะเปนส วนใหญ อยางไรก ็ด ี อาจ 
สามารถพิจารณาไดจากอุปนิสัย การ 

ดำรงตน ความรับผิดชอบและความ 
ถูกตอง เปนตน

ส  ว น ค ว ามหม ายขอ ง ค ำ ว  า 
“จริยธรรม” ตามพจนานุกรมฉบับ 
ขางตน ใหความหมายไววา “ธรรม 
ที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม 
และกฎศีลธรรม” ดังนั้น ตาม 
ความหมายขางตน บทความนี้ผูเขียน 
จึงมีวัตถุประสงคเพื่อจะขยายความ
และชี ้ ให ผ ู อ านได เข าใจถ ึงคำว า 
“จริยธรรม" ซ่ึงเปนท่ีมาของ "จริยธรรม 
ของผูนำหรือนักบริหาร” เปนหลัก

เพลโต นักปรัชญาสมัยกรีก ได 
กลาวไววา ผูนำมี 2 ประเภท คือ 
ผูนำที่มีอำนาจ และ ผูนำที่มีเงินตรา 
ความมั่งคั่ง ตัวอยางของคานิยมที่ 
ถ ูกปล ูกฝ  ง ให  แก คนร ุ  น ใหม ท ี ่ ม ี 
ศักยภาพของยุโรปและประเทศไทย 
โดยสิ ่งท ี ่ถ ูกปลูกฝงแกล ูกหลานใน 
แถบยุโรปก็คือ “Integrity” ซ่ึงหมายถึง 
ความมีศีลธรรม ความซื่อสัตย แต 
ความหมายในที ่น ี ้รวมความหมาย 
ของความหนักแนน ความนาเชื่อถือ 
ความยึดมั ่นในหลักการและความ 

ถูกตอง ซึ่งรวมเปน “การยึดมั่นใน 
ความถูกตองชอบธรรม” ดวย (ดร. 
ธานินทร กรัยวิเชียร) หากแตใน 
สังคมไทยเรามีการสั่งสอนไววา “ลูก 
เอย ขอใหลูกตั้งอกตั้งใจเรียนใหดี 
นะ ตอไปจะไดเปนใหญเปนโต เปน 
เจาคนนายคน มีอำนาจวาสนา มี 
บุญหนักศักดิ์ใหญ มีแตความมั่งมี 
ศรีสุข แลวลูกจะไดเปนที่พึ่งพาของ 
พอแมพี ่น องและลูกหลานของเรา 
ตอไป” คำสอนของสังคมไทย แสดง 
วาดำเนินการอยางหนึ ่งอยางใดจะ 
ต องม ีบ ุญ ม ีวาสนา การส ั ่ งสอน 
ดังกลาวนั ้นมีความแฝงไวดวยความ 
ตองการหรือไม   

อยางไรก็ด ี ความถูกตองและ 
ความไมถูกตอง มิไดขึ้นอยูกับคนหมู 
มากหรือคนกลุมนอยแตอยางใด โดย 
อาจารย สังเวียน อินทรวิชัย เคย 
กลาวไววา “สิ่งที่ถูกก็คือสิ่งที่ถูก แม 
จะไมมีใครทำมัน สิ่งที่ผิดก็คือสิ่งที่ 
ผิด แมทุกคนจะทำมัน”

ขอกลาวถึงระดับสากลกันบาง 
โดยในปจจุบันระบบสากลในการจัด 
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เว็บไซต์“transparency.org”โดยปี 2010 ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 78 จาก 176 ประเทศ  

โดยหมายความว่า อันดับ 1 มีการคอร์รัปชั่นน้อยที่สุดและโปร่งใสที่สุด  ต่อมาปี 2011 

ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้แย่ลงมาเป็นอันดับที่ 80 ตกลงมา 2 อันดับ และล่าสุดปี 2012 

ประเทศไทยตกลงมาอีก 8 อันดับจากปีก่อน  กลายเป็นอันดับที่ 88 



อันดับของประเทศคอรรัปชั่นโลก ที่มี 
การประเมินทุกปโดย เว็บไซต “trans 
pa rency .o r g” โดยป   2010 
ประเทศไทยถูกจัดใหอยู ในอันดับที ่ 
78 จาก 176 ประเทศ โดยหมายความ 
วา อันดับ 1 มีการคอรรัปชั่นนอย 
ที่สุด และโปรงใสที่สุด ตอมาป 2011 
ประเทศไทยถูกจัดอันดับใหแยลงมา 
เปนอันดับที่ 80 ตกลงมา 2 อันดับ 
และลาสุดป 2012 ประเทศไทย ตก 
ลงมาอีก 8 อันดับจากปกอน กลาย 
เปนอันดับที่ 88 ในปลาสุดการให 
คะแนนความโปรงใสจาก 100 คะแนน 
ประเทศไทยได 37 คะแนน มาตรฐาน 
คะแนนและว ิ ธ ี การตรวจสอบจ ัด 
มาตรฐานมาจาก GATEWAY Corrup-
tion assessment toolbox ซึ่ง 
เป นเคร ื ่องมือที ่จ ัดทำฐานขอมูลที ่ 
ทั ่วโลกยอมร ับก ันอย างแพร หลาย 
และมีมาตรฐานสากล โดยอันดับที่ 
ตกลงของ Corruption perception 

Index อาจเปนเพียงความรูสึกของ 
คนกลุมหนึ่งที่มีตอประเทศวา ยังคงมี 
คอรรัปชั่นอยูมาก 

ทั้งนี้จากการสำรวจของ trans 
parency.org พบวา 23% ผูที่ 
เคยเกี่ยวของในการคอรรัปชั่นหรือให 
สินบน ในระหวางป 2012 หรือ 
ประมาณ 1 คนจาก 4 คน ตอง 
เกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น อีกประเด็น 
หนึ ่งที ่นาสนใจคือ การสำรวจความ 
ร ู  ส ึ กของประชาชนว  าร ั ฐบาลได  
ตอตานคอรรัปชั่นอยางจริงจังแลวหรื
อยัง ซึ่งมีเพียงประชาชนจำนวน 22% 
เทานั ้นที ่รู สึกวารัฐบาลไดทำเชนนั ้น 
แลว สวนอีก 47% ไมรูสึกถึงการ 
ตอตานดานคอรรัปชั่นนี้ สะทอนให 
เห ็นว าการรณรงคทางส ังคมตางๆ 
ก็ยังไมสามารถสรางความรู ส ึกหรือ 
ปลูกฝ งคนในส ังคมให ต อต านการ 
คอรร ัปช ั ่นเป นไปในทางปฏิบ ัต ิได  
อยางสมบูรณ 

ในการสำรวจมีการแสดงถึงแต 
ละสวนของสังคมที่มีการทุจริตสูงแต
ต่ำ โดยใหคาที่มีการทำทุจริตสูงเทา 
กับ 5 และนอยที่สุดเทากับ 1 โดยมี 
การแบงทั้งหมดเปนหลาย ๆ หมวด 
ยอยตามแตละสังคมซึ่งมีมากกวาสิบ 
หมวด โดยจากคาสถิติของแตละหมวด 
ในเว็บไซต transparency.org จะ 
เห็นวา 5 กลุมอาชีพที่มีการทำ 
คอรรัปชั ่นหรือทุจริตจากเสียงของ 
สังคมไทยก็คือ 

1. ขาราชการ 3.7 จาก 5
2. ตำรวจ 3.6 จาก 5
3. นักการเมือง 3.6 จาก 5 
4. ทหาร 3.5 จาก 5
5. ร ัฐสภาและผู ร างกฎหมาย 

3.4 จาก 5

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ป 
2518

พระบรมราโชวาทของพระบาท
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สมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราช 
ทานประกาศนียบัตร แกผูสำเร็จการ 
ศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห งชาต ิบ ัณฑ ิตยสภา ณ ศาลา 
ดุสิตาลัย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2518 ที ่ทรงกลาวถึงคุณธรรมและ 
จริยธรรมของนักกฎหมายที ่สามารถ 
ยึดถือเปนแบบอยางไดในทุกสมัยและ
สามารถนำมาเปนขอเตือนใจแกบุคคล 
ทุกระดับในสังคมไดเปนอยางดีดังนี้:

“เมื ่อกฎหมายของเราดีอยู แลว 
จ ุดใหญท ี ่สำค ัญท ี ่ส ุดในการธำรง 
ร ักษาความย ุต ิธรรมในบ านเม ือง 
จึงไดแกการสรางนักกฎหมายที่ดีที่จะ
สามารถวิเคราะหและใชกฎหมายได 
ตรงจุดประสงค ขาพเจาจึงปรารถนา 
อยางยิ่งที่จะใหทุกคนสรางตนใหเปน
นักกฎหมายที่ดีที่แท โดยฝกตนใหมี 
ความกลาในอาชีพของนักกฎหมาย 
คือกลาที ่จะปฏิบัติการไปตามความ 
ถูกตองเที่ยงตรงทั้งตามกฎหมายและ

ศีลธรรม ไมปลอยใหภยาคติ คือ 
ความเอนเอียงไปดวยความหวาดกลัว
ในอิทธิพลตางๆ เขาครอบงำ สำหรับ 
เปนกำลังสงใหทำงานไดด วยความ 
องอาจมั่นใจและมุมานะ อีกประการ 
หนึ่ง ตองฝกใหมีความเคารพเชื่อมั่น 
ในสัจธรรม คือ ความถูกตองตาม 
คลองธรรม ตามความเปนจริงอยาง 
มั่นคง ไมหวั่นไหวดวยโลกธรรม ไม 
เห็นสิ ่งอื ่นใดวายิ ่งไปกวาความจริง 
สำหรับปองกันมิใหความอยุติธรรม 
และความทุจริตเกิดขึ้น นอกจากนั้น 
ต องฝ ก ให ม ี ความส ุข ุมถ ี ่ ถ  วนใน 
กระบวนการทำงานท ุ กข ั ้ นตอน 
สำหรับประคับประคองปองกันมิให 
การงานบกพรองผิดพลาดแมในสิ ่ง 
เล็ก ๆ นอย ๆ ทั้งนี้ เพื่อทุกคนจัก 
ไดเปนนักกฎหมายที่แทจริง”

บทความนี ้คงแสดงให เห ็นว า 
แมวาภาครัฐและภาคเอกชนจะชวย 
กันแสดงใหเห็นถึงการตอตานคอรรัปชั่

น หรือการตอตานทุจริตอยางแทจริง 
แตก็ไมอาจสรางสังคมใหมหรือทำให
ทุกคนยอมรับได Corruption Per 
ception Index แสดงใหเห็นถึง 
วาตางชาติคิดอยางไรกับประเทศไทย
ในดานคอรรัปชั่น แตนั่นก็ไมไดหมาย 
ความวาตางชาติจะไมเข ามาลงทุน 
หรือรวมธุรกิจกับสังคมไทย แตเหมือน 
กับการมีการเตือนหรือตีตราวาควร 
ระวังในการประกอบธุรกิจในสังคม 
ไทย โดยเฉพาะกับการของเกี่ยวกับ 5 
สาขาที ่ม ีสถิต ิการคอรร ัปชั ่นสูงส ุด 
แลววันใดละที ่เราคนไทยจะรู ส ึกวา 
การกระทำเล็กนอยก็ค ือการทำผิด 
และขยายวงกวางมากขึ้นโดยนักธุรกิจ 
ยังคงทำทุจริตหรือคอร ร ัปช ั ่นอย าง
ตอเนื ่องไซรแลวก็คงจะหาคุณธรรม 
หรือจริยธรรมอันแทจริงของนักบริหาร 
ไดยากยิ่ง
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ตลาดทุน (Capital Market) 
เปนแหลงเงินทุนที่กิจการสามารถเขา
ไประดมเง ินท ุนจากผ ู ลงท ุนท ั ่วไป 
เพื ่อนำไปใชในกิจการนอกเหนือไป 
จากการกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึง 
เป นแหล งระดมเง ินท ุนท ี ่ม ีความ 
สำคัญตอธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะ 
อยางยิ ่งธุรกิจครอบครัวที ่มีมากกวา 
รอยละ 50 ของบริษัททั้งหมดที่จด 
ทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย 
ท้ังน้ี วิธีการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย 
ไดแก การออกตราสารเพื่อการลงทุน 
ประเภทตาง ๆ และเสนอขายตราสาร 
นั ้นใหแกผู ถ ือหุ นและผู ลงทุนทั ่วไป 
ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง การ 
เสนอขายประชาชนทั่วไป ตองเปนไป 
ตามขบวนการที่กฎหมายกำหนดโดย
ตลาดทุนแบงเปน 2 ลักษณะ คือ (1) 
ตลาดมีประสิทธิภาพ (Efficient 
Market) คือ ตลาดที่หลักทรัพยมี 
ราคายุติธรรมเพราะขอมูลขาวสาร 
การลงทุนชัดเจน และแพรกระจาย 
ไปยังผูลงทุนอยางรวดเร็วและทั่วถึง
กัน จะไมเกิดมี Overpriced หรือ 
Underpriced และ (2) ตลาดที่ 
ไมมีประสิทธิภาพ (Inefficient Market) 
คือ ตลาดที่ขอมูลขาวสารการลงทุน 
แพรกระจายไมท่ัวถึงกัน ราคาหลักทรัพย 
จึงเป นได ท ั ้ง Overpriced หรือ 
Underpriced

ต ามแนวค ิ ด ก า ร ว ิ เ ค ร า ะห  

หล ั กทร ั พย  ด  า นป  จ จ ั ยพ ื ้ น ฐ าน 
ร า ค า ห ล ั ก ท ร ั พ ย  น ั ้ น ส า ม า ร ถ 
เปลี ่ยนแปลงไดโดยเกิดมาจากหลาย 
สาเหตุดวยกัน เชน การเจริญเติบโต 
ของระบบเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลง 
ในอัตราดอกเบี้ย ภาวะเงินเฟอ แม 
กระทั ่งการเปล ี ่ยนแปลงของราคา 
หลักทรัพยอันเกิดจากปรากฏการณที่
ไมสามารถอภิบายไดซึ ่งไมไดมาจาก 
สาเหตุทางดานปจจัยพื้นฐานในระบบ
เศรษฐกิจ เชน ปรากฏการณผลกระทบ 
จากวันจันทร (Monday Effect) และ 
ปรากฏการณความผิดปกติของผล 
ตอบแทนท ี ่ ส ู ง ใน เด ื อนมกราคม 
(January Effect)

ทฤษฏ ีความม ีประส ิทธ ิภาพของ 
ตลาดหลักทรัพย

ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient 
Market) หมายถึง ตลาดที่ราคาของ 
หลักทรัพยทั้งหลาย สะทอนขาวสาร 
ขอมูลเกี ่ยวกับหลักทรัพยนั ้นอยาง 
รวดเร็วและทั่วถึง ราคาในปจจุบัน 
ของหลักทรัพย จะสะทอนถึงขาวสาร 
ขอมูลที่เปนที่รูแลวทั้งหมด โดยไม 
เพียงแตเปนขอมูลในอดีต แตจะรวม 
ถึงขอมูลในปจจุบันและขาวที่ประกาศ 
ไปแลวแตเหตุการณนั ้นยังไมเกิดขึ ้น 
จริง นอกจากนั้น ขาวสารขอมูลที่ 
อนุมานขึ ้นก็เปนขอมูลที ่สะทอนอยู  
ในราคาดวยเชนกัน ตัวอยางเชน ถา 
ผูลงทุนโดยทั่วไปเชื่อวา อัตราดอกเบี้ย 

จะสูงขึ้นในเร็ว ๆ นี้ ราคาหลักทรัพย 
จะสะทอนถึงความเชื่อนี้กอนที่อัตรา
ดอกเบี้ยจะสูงขึ้นจริง 

สมมติฐานของตลาดที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพของตลาดจะเกิด

ขึ้นได ภายใตเงื่อนไขตอไปนี้
1. ในตลาดมีผูลงทุนเปนจำนวน 

มาก โดยเปนผูลงทุนที่มีเหตุมีผลและ 
ตองการทำกำไรสูงสุด ณ ระดับความ 
เสี่ยงหนึ่ง ผูลงทุนเหลานี้เขารวมใน 
ตลาดโดยการวิเคราะห ประเมินและ 
ซ้ือขายหุน ท้ังน้ีการตัดสินใจของผูลงทุน 
เพียงรายเดียวไมสามารถกอใหเกิด 
การเปลี่ยนแปลงของราคาได

2. ไมมีตนทุนในการไดมาซึ ่ง 
ขาวสารข อม ูลและผ ู ลงท ุนแต ละ 
รายไดรับขาวสารขอมูลในเวลาไลเลี่ย
กัน

3. ขาวสารขอมูลเกิดข้ึนในเชิงสุม 
และขอมูลแตละขอมูลไมขึ้นตอกัน

4. ผูลงทุนสนองตอบตอขาวสาร 
ขอมูลใหมอยางรวดเร็ว เปนเหตุให 
ราคาหุ นเปลี ่ยนแปลงตามขาวสาร 
ขอมูลอยางรวดเร็ว

แนวคิดตลาดมีประสิทธิภาพมิ 
ไดตองการการสะทอนของขอมูลขาว
สารอยางสมบูรณ แตแนวคิดนี้ระบุวา 
การปรับตัวในราคาหลักทรัพยอัน 
เปนผลมาจากขาวสารขอมูล เปน 
การปรับตัวที ่ไม ม ีอคติหรือไมเอน 
เอียง ซึ่งหมายความวาคาที่คาดไว 
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ของความผ ิดพลาดในการปร ับต ัว 
เทากับศูนย กลาวคือ บางครั้งอาจ 
ปรับตัวมากไป บางครั้งนอยไป แต 
โดยเฉลี ่ยแลวอยู ในภาวะสมดุลและ 
ถูกตอง ราคาที่เกิดขึ้นใหมไมจำเปน 
ตองเปนราคาดุลยภาพ แตเฉพาะ 
การประมาณการอยางไมเอนเอียง 
ของราคาดุลยภาพสุดทาย จะถูก 
สร างข ี ้นหล ังจากท ี ่ผ ู ลงท ุนได ร ับ 
ขาวสารขอมูลอยางเต็มรูปแบบ

ตลาดที ่ม ีประสิทธ ิภาพอยาง 
สมบูรณ ราคาหลักทรัพยจะสะทอน 
ถ ึงข าวสารข อม ูลท ี ่ม ีอย ู ท ั ้ งหมด 
อยางทันทีทันใด และผูลงทุนจะไม 
สามารถใชข าวสารขอมูลเพื ่อทำ 
ผลตอบแทนสวนเกิน (Abnormal 
Return) ได เพราะขอมูลเหลานี้ได 
สะท อนอย ู  ในราคาเร ียบร อยแล ว 
ในตลาดท ี ่ ม ี ประส ิทธ ิภาพอย  า ง 
สมบูรณน้ี ราคาหลักทรัพยทุกหลักทรัพย 
จะเทากับมูลคาที่แทจริง (Intrinsic 
Value) ซึ ่งสะทอนขาวสารขอมูล 
ท ั ้ ง หมดของความคาดหว ั ง ใ น 
หลักทรัพยนั ้น ๆ ถาหากขาวสาร 
ขอมูลบางประเภทมิไดสะทอนอยาง 
เต็มที่ในราคาหลักทรัพยหรือมีความ 
ลาในการสะทอนขาวสารขอมูล แสดง 
วาตลาดนั้นมิไดมีประสิทธิภาพอยาง
สมบูรณ 

ขาวสารขอมูลที ่แพรไปยังผู  
ลงทุน สามารถจำแนกออกเปน 3 
ประเภทไดแก

1. ขอมูลตลาด (Market Infor-
mation) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับ 
ร า ค า แ ล ะ ป ร ิ ม าณ ก า ร ซ ื ้ อ ข า ย 
หลักทรัพยที่เกิดขึ้นแลว

2. ข  อม ู ลสาธารณะท ั ่ ว ไป 
(Public Information) หมายถึง 
ข อม ูลเก ี ่ยวก ับป จจ ัยพ ื ้นฐานของ 
บริษัท เชน กำไร เงินปนผล การ 
แตกหุน การรวมกิจการ การพัฒนา 

ผลิตภัณฑใหม คุณภาพผูบริหาร วิธี 
การปฎิบัติทางบัญช ี และการพยากรณ 
กำไร

3. ขอมูลทุกประเภท (All Infor-
mation) หมายถึง ขอมูลทั้งหมดที่ 
เกิดขึ้น ทั้งขอมูลสาธารณะและขอมูล 
ภายใน

ตามแนวคิดตลาดที่มีประสิทธิ
ภาพ (Efficient Market Hypoth-
esis, EMH) ซ่ึงเช่ือวาราคาหลักทรัพย 
สะทอนถึงมูลคาที ่แทจริงอยู ตลอด 
เวลา ไดจำแนกประเภทของระดับ 
ความมีประสิทธิภาพตามระดับของ
ขาวสารขอมูลที ่แพรไปยังผู ลงทุน 
เปน 3 ระดับ ดังนี้

1. ความมีประสิทธิภาพระดับ 
ต่ำ (Weak-Form Efficiency)

ตลาดหลักทรัพยจะมีประสิทธิภาพ 
ระดับต่ำ ถาขาวสารขอมูลที่ผูลงทุน 
ใชในการประเมินเพื่อตัดสินใจซื้อขาย
หลักทรัพย ไดแก ขอมูลตลาด ซึ่งได 
แก ขอมูลเกี่ยวกับราคาและปริมาณ 
การซื ้อขายหลักทรัพยที ่เกิดขึ ้นแลว 
แสดงวาราคาปจจุบันของหลักทรัพย 
ในตลาดหลักทรัพยไดสะทอนถึงขอมูล 
ตลาดเรียบรอยแลว ดังนั้น การใช 
แนวคิดการวิเคราะหหลักทรัพยดาน 
เทคนิคเพื่อพยากรณราคาหลักทรัพย 
จึงไมสามารถทำกำไรสวนเกินได

การทดสอบความมีประสิทธิภาพ 
ของตลาดระดับต่ำ สามารถทำไดโดย 
ต ั ้ ง ข  อ สมมต ิ ฐ านว  า ถ  า ตล าดม ี 
ประสิทธิภาพต่ำ การเปลี่ยนแปลง 
ของราคาหลักทรัพยในอดีต จะไมมี 
ความสัมพันธ ก ับการเปลี ่ยนแปลง 
ของราคาในอนาคต กลาวอีกนัยหนึ่ง 
คือ ตลาดหลักทรัพยจะมีประสิทธิภาพ 
ระดับต ่ำได  ถาราคาปจจ ุบ ันของ 
หลักทรัพยนั ้นสะทอนถึงขอมูลตลาด
ที่ผานมาแลวทั้งหมด

2. ความมีประสิทธิภาพระดับ 

กลาง (Semi-Strong-Form Effi 
ciency)

ตลาดหลักทรัพยจะมีประสิทธิภาพ 
ระดับกลาง ถาขาวสารขอมูลที่ผูลงทุน 
ใชในการประเมินเพื่อตัดสินใจซื้อขาย
หลักทรัพย นอกจากขอมูลตลาดแลว 
ผูลงทุนยังใชขอมูลทั้งหมดซึ่งสาธารณะ 
ไดรับทราบและมีอยู ไมวาจะเปนขอมูล 
เกี่ยวกับการผลิต การเงิน การบริหาร 
การบัญชี ทั้งขอมูลในอดีต ปจจุบัน 
และการคาดการณในอนาคต แสดงวา 
ราคาปจจุบันของหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยนี้ไดสะทอนถึงขอมูลตลาด
และขอมูลสาธารณะเร ียบรอยแลว 
ดังนั้น การใชแนวคิดการวิเคราะห 
หลักทรัพยด านเทคนิคและแนวคิด 
การว ิ เคราะห ป จจ ัยพ ื ้นฐานเพ ื ่ อ 
พยากรณราคาหลักทรัพย จึงไมสามารถ 
ทำกำไรสวนเกินได

3. ความมีประสิทธิภาพระดับ 
สูง (Strong-Form Efficiency)

ตลาดหลักทรัพยจะมีประสิทธิภาพ 
ระดับสูง ถาขาวสารขอมูลที่ผูลงทุน 
ใชในการประเมินเพื่อตัดสินใจซื้อขาย
หลักทรัพย ไดแก ขอมูลทุกประเภท 
ทั ้งขอมูลสาธารณะและที ่มิใชขอมูล 
สาธารณะ เชน ขอมูลที่กำลังอยูใน 
กระบวนการต ัดส ินใจของทางการ 
ขอมูลภายใน (Inside Information) 
ตาง ๆ ดังนั้น ราคาปจจุบันของ 
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยนี ้ได  
สะทอนถึงข อมูลทุกชนิดเร ียบรอย 
แลว จึงไมมีผูลงทุนคนใดหรือกลุมใด 
ที่สามารถทำกำไรสวนเกินได

ก า ร ท ด ส อ บ ร ะ ด ั บ ค ว า ม ม  ี
ประสิทธิภาพในระดับสูง สามารถทำ 
ไดโดยการสังเกตการดำเนินงานของ 
ผ ู  ล งท ุ นแต  ละกล ุ  มท ี ่ ค าดว  าจะ 
สามารถเข าถ ึงข อม ูลท ี ่ม ิ ใช ข อม ูล 
สาธารณะได เชน บุคคลภายในของ 
บริษัท ถากลุมผูลงทุนเหลาน้ี สามารถ 
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ทำกำไรสวนเกินไดแสดงวาตลาดนั้น 
ยังไมมีประสิทธิภาพระดับสูง

การศึกษาความมีประสิทธิภาพของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย

(วรรณรพี บานชื่นวิจิตร และ สุนิสา ชูชื่น, 

2556)

การศึกษานี ้ เป นการศึกษาความมี 

ประสิทธิภาพระดับต่ำของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย โดยใชแบบจำลองตาม 

Janett and Kyper (2006) ดังแสดง 

ในสมการที่ 1 โดยการศึกษาครั้งนี้ใชขอมูล 

ทุติยภูมิ (Secondary Data) ของราคาปด 

ของหลักทรัพยรายวัน และตัวแปรหุน วัน 

อังคารวันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร วัน 

อังคารหลังจากวันจันทรที่เปนวันหยุด โดย 

เก็บขอมูลตั้งแต วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 

2553 จนถึง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

ของหลักทรัพยในกลุมอุตสาหกรรมอสังหา

ริมทรัพยจำนวน 17 หลักทรัพยที่อยูใน 

SET100 ไดแกบริษัท อมตะ คอรปอเรชั่น 

จำกัด(มหาชน) บริษัท เอเชี่ยนพร็อพเพอรตี้ 

ดีเวลลอปเมนท จำกัด(มหาชน) บริษัท 

บางกอกแลนด จำกัด(มหาชน) บริษัท 

ช.การชาง จำกัด(มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล 

พัฒนา จำกัด(มหาชน )บริษัท เหมราช 

พัฒนาที่ดิน จำกัด(มหาชน) บริษัท 

อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด 

(มหาชน) บริษัท แลนดแอนดเฮาส จำกัด 

(มหาชน) บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท 

จำกัด(มหาชน) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 

จำกัด(มหาชน) บริษัท ควอลิตี้เฮาส จำกัด 

(มหาชน) บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

จำกัด(มหาชน) บริษัท เอสซี แอสเสท 

คอรปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) บริษัท แสนสิริ 

จำกัด(มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด 

(มหาชน) บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง 

แอนดคอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) และ 

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น 

จำกัด(มหาชน) การศึกษาน้ีไดรวบรวมขอมูล 

จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ 

ใชวิธีการสรางสมการเชิงถดถอย (Multiple 

Linear Regressions) ดวยวิธีกำลังสอง 

นอยที่สุด (Ordinary Least Squares: 

OLS)

Y i = b 0 + b 1 i X 1 i + b 2 i 
X2i+b3iX3i+b4iX4i+b5i X5i+ε  
--------- (1)

โดยที่

Yi =  ราคาปดของหลักทรัพย i ณ 

เวลา t

X1 = ตัวแปรหุนวันอังคาร (1 คือ วัน 

อังคารหรือ 0 เมื่อไมใชวันอังคาร)

X2 = ตัวแปรหุนวันพุธ (1 คือ วันพุธ 

หรือ 0 เมื่อไมใชวันพุธ)

X3 = ตัวแปรหุนวันพฤหัสบดี (1 คือ 

วันพฤหัสบดี หรือ 0 เมื่อไมใชวันพฤหัสบดี)

X4 = ตัวแปรหุนวันศุกร (1 คือ วัน 

ศุกร หรือ 0 เมื่อไมใชวันศุกร)

X5 = ตัวแปรหุนวันอังคาร หลังจาก 

วันจันทรที่เปนวันหยุด (1 คือ วันอังคาร 

หรือ 0 เมื่อไมใชวันอังคารหลังจากวันจันทร 

ที่เปนวันหยุด)

จากการศึกษาพบวาทั้ง 17 บริษัท คา 

P-value ของสถิต ิ F มากกวา 0.05 จึง 

ทำให ไม สามารถปฎิเสธสมมติฐานหลัก 

นั่นคือ ไมมีตัวแปรอิสระใดที่สามารถอธิบาย 

ตัวแปรตามได อีกทั้ง สำหรับทุก ๆ บริษัท 

คา P-value ของสถิติ t ของคาสัมประสิทธิ์ 

ของตัวแปรหุนวันอังคาร (X1) วันพุธ (X2) 

วันพฤหัส (X3) วันศุกร (X4) และวันอังคาร 

หลังจากวันจันทรที่เปนวันหยุด (X5) มีคา 

มากกวา 0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระแตละ 

ตัวไมมีอิทธิพลตอราคาปดของหลักทรัพย 

ณ ระดับนัยสำคัญ 5% นอกจากนี้ คา R2

ท่ีไดจากในแตละสมการมีคานอยกวา 1 มาก 

กลาวคือ ตัวแปรอิสระทุกตัวในสมการไม 

สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร 

ตามได และจากการทดสอบปญหาเรื่อง 

ความแปรปรวน (Heteroskedasticity) 

ของ Error term โดยพิจารณาจาก White 

Heteroskedasticity test แบบ Cross-

term ซึ่งทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ 5% 

พบวาคา P-Value ที่ไดมีคามากกวา 0.05 

ดังนั้น จึงไมสามารถปฏิเสธ H0ได กลาวคือ 

สมการท ี ่ ใช ปราศจากความแปรปรวน 

(Heteroskedasticity)

สรุป
การศึกษานี้สามารถสรุปไดดังนี้ 

ตลาดที่มีประสิทธิภาพกลาววาราคา 
หลักทรัพยสามารถปรับเปลี่ยนไดทัน
ทีเมื ่อไดร ับขาวสารหรือขอมูลใหม 
และราคาหลักทรัพยในปจจ ุบ ันจะ 
สะท อนข อม ูลข  าวสารท ั ้ งหมดท ี ่ 
เกี่ยวกับหลักทรัพย ตลาดทุนจะมี 
ประสิทธ ิภาพตอขอมูลระดับใดจะ 
สามารถอธิบายได โดยการศึกษาจาก 
สมมติฐานความมีประสิทธิภาพของ 
ตลาดทุนในแตละระดับ โดยตลาดที่มี 
ประสิทธิภาพระดับต่ำ เชื่อวาราคา 
ตลาดในปจจุบันไดสะทอนถึงผลตอบ
แทนในอดีตทั ้งหมดของหลักทรัพย 
และขอมูลตาง ๆ เกี ่ยวกับตลาด 
หลักทรัพยแลว สมมติฐานของตลาด 
ที่มีประสิทธิภาพในระดับต่ำ กลาว 

ถ้าจำนวนผู้ลงทุนในตลาดมีจำนวนยิ่งมากเท่าใด การแข่งขันกันซื้อขาย 
หลักทรัพย์ในตลาดทุนก็ยิ ่งมีมากเท่านั้น และก็จะยิ่งทำให้ราคาหลักทรัพย์มีการปรับตัวเร็วขึ้น 

ซึ่งจะมีผลทำให้ตลาดยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ถึงการที ่อ ัตราผลตอบแทนในอดีต 
รวมทั้งขอมูลตลาดในอดีต ไมควร 
จะม ีความส ัมพ ันธ  ก ับอ ัตราผล 
ตอบแทนในอนาคต

จากการศึกษาความมีประสิทธิภาพ 
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
โดยใช ข อม ูลราคาป ดรายว ันของ 
หล ักทร ัพย  ในกล ุ  มอ ุตสาหกรรม 
อสังหาริมทรัพยจำนวน 17 หลักทรัพย 
ท่ีอยูใน SET100 พบวาคาสัมประสิทธ์ิ 
ของตัวแปรอิสระทั้งหมด ไมแตกตาง 
จากศูนยอยางมีน ัยสำคัญทางสถิต ิ 
กลาวคือ ราคาในอดีตไมมีความสัมพันธ 
กับราคาในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับ 
สมมติของตลาดที ่ม ีประสิทธิภาพ 
ระดับต่ำ ทั้งนี้ อาจเปนเพราะการ 
ปรับตัวของราคาหลักทรัพย เกิดจาก 
ที ่ผ ู ลงท ุนจำนวนมากคอยต ิดตาม 
ความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย
นั้นและทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย
จนทำใหราคาสะทอนขอมูลที่เกิดขึ้น
จริง นั่นคือ ถาจำนวนผูลงทุนใน 
ตลาดมีจำนวนยิ่งมากเทาใด การ 
แข งข ันก ันซ ื ้อขายหล ักทร ัพย ใน 
ตลาดทุนก็ยิ่งมีมากเทานั้น และก็จะ 
ยิ่งทำใหราคาหลักทรัพยมีการปรับ 
ตัวเร็วขึ้น ซึ่งจะมีผลทำใหตลาดยิ่ง 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ดังนั้น จึง 
อาจกลาวไดวาตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทยมีประสิทธภาพระดับต่ำ 
ซึ ่งสอดคลองก ับผลการศ ึกษาของ 
เทพณรงค นพกรวิเศษ (2540) 
ฐานัสต อานนทกิจพานิช (2551) 
วิชญาดา ถนอมชาติ (2551) และ 
Apolinario et al. (2006)

อยางไรก็ตาม การศึกษานี้ได 
ศ ึ กษา เพ ี ย งหล ั กทร ั พย  ใ นกล ุ  ม 
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยในชวง 
เวลาเพียง 1 ปเทานั้น ทั้งนี้เพื่อ 
เปนการยืนยันความมีประสิทธิภาพ 
ระดับต่ำของตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย การศึกษาครั้งตอไปจึง 

ควรทำการศึกษาหลักทรัพยกลุมอ่ืน ๆ 
พรอมทั ้งขยายระยะเวลาการศึกษา 
ร ว มท ั ้ ง ท ำ ก า ร ท ด ส อบค ว า ม ม ี 
ประส ิทธ ิภาพระด ับปานกลางของ 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศโดยใช 
การวิเคราะหปจจัยพื ้นฐานเพื ่อหา 
หลักทรัพยที่มีมูลคาที่ต่ำกวาที่ควรจะ
เปนตามทฤษฎีแลวทำการศึกษาวา 
เมื ่อลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวแลว 
สามารถทำกำไรไดหรือไม ดังเชน 
ปรัชญาการลงทุนของวอรเรนบัฟเฟทท 
(Banchuenvijit, 2008: 252) อีกทั้ง 
การศึกษาคร ั ้งต อไป อาจทำการ 
เปรียบเทียบความมีประสิทธิภาพของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกับ
ตลาดหลักทรัพยตางประเทศ เพื่อจะ 
ได ทราบถ ึ งป  จจ ั ยท ี ่ ท ำ ให  ตลาด 
หลักทรัพยมีประสิทธิภาพวาเหมือน 
หรือแตกตางกันอยางไร
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ภายหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ประเทศทั้ง 10 ในภูมิภาค 
อาเซ ียนจะรวมก ันเป นประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนอยางเต็มรูปแบบ 
จากสถานการณดังกลาว ทุกประเทศ 
ลวนคาดหวังผลประโยชนที่จะเกิดขึ้น
แกประเทศตนเอง โดยประเทศหนึ่ง 
ท ี ่ เน ื ้ อหอมและม ี เม ็ด เง ินจากใน 
อาเซียนและนอกอาเซียนหลั่งไหลเขา
ไปลงทุนมากมาย คือ สาธารณรัฐ 
แหงสหภาพเมียนมาร หรือเรียกสั้นๆ 
วา เมียนมาร ซึ่งเปนประเทศที่จะ 
กลาวถึงในครั้งนี้

การค าระหว างประเทศของ 
เมียนมาร

ภาพรวมดานการคาระหวาง 
ประเทศของเมียนมารนั้น พบวาขาด 
ดุลการคามาตลอด 6 ปที ่ผานมา 
โดยขาดด ุล ให  แก  จ ี นมากท ี ่ ส ุ ด 
เนื ่องจากทั้งสองประเทศมีอาณาเขต 

ติดตอกันเปนระยะทางถึง 2,185 
กิโลเมตร อีกทั้งยังมีความสัมพันธที่ 
ลึกซึ ้งตั ้งแตเมียนมารถ ูกคว่ำบาตร 
ทางเศรษฐก ิจจากหลายประเทศ 
เมียนมารจึงพึ่งพาจีนเปนหลักในการ
พัฒนาประเทศของตนเกือบทุกดาน 
อาทิ การนำเขาวัตถุดิบและสินคา 
นานาชนิด การลงทุน เทคโนโลยี 
เปนตน สวนประเทศที่เมียนมารมี 
การคาเกินดุล คือ ไทยและอินเดีย 
โดยไทยน ั ้น เป นการเก ินด ุลจาก 
สินคากาซธรรมชาติ ซึ่งมีแนวโนมที่ 
เมียนมารจะสงออกมาไทยเพิ ่มขึ ้น 
เรื่อยๆ 

หากพิจารณาดานการสงออก 
และนำเขาของเมียนมารในปจจุบัน 
(ป 2555) พบวาประเทศที่เมียนมาร 
สงออกมากที่สุด คือ ไทย รองลงมา 
คือ อินเดีย จีน ญีปุน เกาหลีใต 
ตามลำดับ  โดยสินคาที ่ เม ียนมาร 
สงออกเปนมูลคามาก คือ เชื้อเพลิง 

ซึ่งสวนใหญสงออกมายังประเทศไทย 
ผลิตภัณฑไม และผัก ตามลำดับ 
(ตารางที่ 1 และภาพที่ 1) 

ส ำ ห ร ั บ ก า ร น ำ เ ข  า ส ิ น ค  า 
เมียนมารนำเขาสินคาจากจีนมากเปน
อันดับ 1 มีมูลคานำเขาในป 2555 
เทากับ 5,675 ลานเหรียญสหรัฐ รอง 
ลงมาคือ ไทย เกาหลีใต สิงคโปร 
และญี่ปุน ตามลำดับ สินคาสำคัญๆ 
ที ่ เม ียนมารนำเข าส วนใหญใช เป น 
วัตถุดิบและอุปกรณในภาคอุตสาหกรรม 
อาทิ เครื่องจักร เครื่องยนต ของที่ทำ 
ดวยเหล็ก อุปกรณไฟฟา เชื้อเพลิง 
และยานยนต ตามลำดับ (ตารางที่ 2 
และภาพที่ 2)

การค  าระหว  างประเทศของ 
เมียนมารในอดีตจนถึงปจจุบัน พบวา 
ระหวางป 2001 – 2009 เมียนมาร 
มีการสงออกและนำเขาสินคาไมแตก
ตางกันมากนัก แตหลังจากป 2009 
เปนตนมาเมียนมารมีมูลคาการนำ 
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เขาสินคาและวัตถุดิบเพิ ่มขึ ้นแบบ 
กาวกระโดด ซึ่งจากการคาดการณ 
ไปจนถึงป 2016 พบวาเมียนมารมี 
อ ั ต ร าขยายต ั วของกา รนำ เข  า 
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 27.0 (ป 
2013-2016) ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจาก 
ม ู ล ค  า ก า ร ล ง ท ุ น โ ด ย ต ร ง จ า ก 
ต างประเทศในเม ียนมาร  เพ ิ ่มข ึ ้น 
ทำให  เศรษฐก ิจ เก ิดการขยายต ัว 
มีการนำเขาวัตถุดิบและสินคาเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะการนำเขาจากจีน สงผลให 
การขาดด ุลการค าของเม ียนมาร  
รุนแรงขึ้น ในสวนของการสงออกนั้น 
พบว  าม ีแนวโน ม เพ ิ ่ มข ึ ้ น เช นก ัน 
แตมีมูลคานอยกวาการเพิ ่มขึ ้นของ 
การนำเขา มีอัตราขยายตัวเฉลี่ยรอย 
ละ 18.0 (ป 2013-2016) การ 

สงออกที่สำคัญยังคงเปนการสงออก 
กาซธรรมชาติมายังประเทศไทยเพิ ่ม 
ขึ้น (ภาพที่ 3) สงผลใหไทยขาดดุล 
การคากับเมียนมารมาตลอด และ 
คาดวาในระหวางป 2014-2016 ดุล 
การคาจะขาดดุลลดลง อันเนื่องมา 
จากการขยายตัวของการนำเขาของ 
ไทยจากเมียนมารเพิ่มขึ้นรอยละ 11 
ขณะที่การสงออกไปเมียนมารคาดวา
จะเพิ่มขึ้นรอยละ 14 ซึ่งเปนการ 
ขยายตัวจากสินคาอุตสาหกรรมเปน 
สำคัญ (ภาพที่ 4)

การลงทุนของเมียนมาร
ดานการลงทุนของเมียนมารนั ้น 

ประเทศที ่ม ีการลงทุนมากที ่ส ุดคง 
หนีไมพนจีน ที่สวนใหญเปนการ 

ลงทุนในโรงไฟฟาพลังน้ำ น้ำมัน 
กาซธรรมชาติ และเหมืองแร คิดเปน 
มูลคาการลงทุนสะสมตั้งแตป 2532 
– 2555 เทากับ 14,143 ลาน 
เหรียญสหรัฐ หรือสัดสวนรอยละ 
34.28 ของมูลคาการลงทุนจาก 
ตางประเทศทั ้งหมดของเมียนมาร 
รองลงมาอันดับ 2 คือ ไทย มี 
สัดสวนการลงทุนรอยละ 23.19 มี 
โครงการที ่ไดรับการอนุมัติใหลงทุน 
ในเมียนมาร 61 โครงการดวยกัน 
(ระหวางป 25352 – 2555) สวนใหญ 
เปนการลงทุนดานอุตสาหกรรมการ 
ผลิต รองลงมาคือการลงทุนดานโรงแรม 
และการทองเที่ยว เหมืองแร ปศุสัตว 
และการประมง น้ำมันและกาซธรรมชาติ 
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การขนสง การกอสราง ตามลำดับ
สำหรับผูลงทุนที่สำคัญในเมียมาร 

ประเทศอื่น ๆ ประกอบดวยฮองกง 
เกาหลีใต สหราชอาณาจักร สิงคโปร 
และมาเลเซีย คิดเปนสัดสวน รอยละ 
15.44 7.16 6.78 4.42 และ 2.49 
ตามลำดับ (ตารางที่ 3)

จากที่กลาวเรื ่องการคาและการ
ลงทุนของเมียนมารไวขางตน จะเห็น 
วาเมียนมารมีแนวโนมการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจมาก ประกอบกับโครงการ 
ทาเรือน้ำลึกทวายที่จะมีขึ้นในอนาคต 
ยิ่งสงผลใหเมียนมารเปนอีกแหงหนึ่ง
ที ่ดึงดูดการลงทุนจากหลายประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ ่งประเทศที่อยู ใกล 
เคียงและประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
และดวยขอจำกัดดานระบบโลจิสติกส 
การขนสง แหลงวัตถุดิบและแหลง 
กระจายสินคา สงผลใหการตัดสินใจ 
ลงทุนธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งในเมียนมาร 
จะตองพิจารณาความเหมาะสมของ 

สภาพแวดลอมในแตละพื้นที่ สามารถ 
สรุปไดดังนี้

แมเมียนมารจะดูเปนประเทศที่
นาลงทุน มีแนวโนมการลงทุนท่ีขยายตัว 
ในอนาคต อีกท้ังอยูใกลกับประเทศไทย 
แตนักลงทุนควรตระหนักถึงอุปสรรค
ของการเขาไปลงทุนในเมียนมาร เพื่อ 
หาแนวทางรับมือดังนี้

ตนทุนการทำธุรกิจปรับตัวสูง 
ขึ้นผิดปกต ิ เชน คาจางแรงงานใน 
เมืองใหญ มีอัตราคาจางมากกวา 120 
บาทตอวัน ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 200-
300% ราคาท่ีดินนอกเขตอุตสาหกรรม 
สูงกวาในเขตอุตสาหกรรม คาเชา 
อาคาร สำนักงาน เพิ่มขึ้นมากกวา 
100% เปนตน

ระบบโลจิสติกสในเมียนมารยัง 
ไมสะดวกเทาที่ควร

การผลิตไฟฟาที่ไมเพียงพอตอ
ความตองการของอุตสาหกรรมและ

ครัวเรือน
ความมีประสิทธิภาพและโปรงใส 

ของเมียนมารในดานความรับผิดชอบ 
ของภาครัฐ ความมีเสถียรภาพทาง 
การเมือง คุณภาพของกติกาภายใน 
ประเทศ กฎหมายการคอรรัปชั่น การ 
ปราศจากความรุนแรงอยูในระดับต่ำ

เครือขายโทรศัพทยังไมครอบ 
คลุมทุกพื้นที่ 

การขาดแคลนปมน้ำมันเช้ือเพลิง
พมายังติดบัญชีดำประเทศที่มี

ความเสี่ยงสูง (High risk and non-
cooperative jurisdiction to which 
counter-measures apply) ภายใต 
คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อการดำเนิน
มาตรการทางการเง ินเก ี ่ยวก ับการ 
ฟอกเงิน (Financial Action Task 
Force: FATF)
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ขณะที่ผมเขียนตนฉบับนี้ ผม 
อยูที่โรงแรม Novotel Mangga Dua 
Square ถนน Jalan Gunung Sahari 
Raya No.1 ณ กรุงจารกาตา 
ประเทศอินโดนีเซียเพื่อไปทำวิจัยและ
เก็บขอมูลที่สำคัญๆ เกี่ยวกับโอกาส 
ก า ร ล ง ท ุ น ข อ ง ไ ท ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ 
อินโดนีเซีย การเดินทางมาครั้งนี้ได 
รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะ 
กรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 
ระหวางเดินทางในกรุงจาการตานั ้น 
ผมมีความรู สึกเหมือนกำลังเดินทาง 
อยูในกรุงเทพฯ เพราะรถราติดพอ ๆ 
กับกรุงเทพฯ ในขณะที่ยี่หอรถยนตที่ 
ใช ว ิ ่งบนทองถนนสวนใหญเหมือน 
เมืองไทยเลยครับ เม่ือพูดถึงอินโดนีเซีย 
คงเปนที ่ทราบกันอยางดีว ามีขนาด 
เศรษฐกิจท ี ่ ใหญท ี ่ส ุดของอาเซ ียน 
และหลังจากที่ประธานาธิบดี SBY 
(Sulio Bambang Yudhoyano) 
คนปจจุบันเขามาทำหนาที ่ตั ้งแตป 
2004 เปนตนมานั้น เศรษฐกิจของ 
อินโดนีเซียในรูป GDP ก็โตวันโตคืน 

เฉลี่ยโตปละ 6 เปอรเซ็นต บางพื้นที่ 
เช น ส ุราบายา โตมากกว า 7 
เปอรเซ็นตดวยซ้ำไป ผลการบริหาร 
ประเทศของประธานาธิบดี นักลงทุน 
จากตางประเทศตางหลั ่งไหลเขามา 
ลงทุนมากมายหลายธุรกิจ ในขณะที่ 
กำลังซื้อของประชากรที่มีเกือบ 250 
ลานคนก็เปนพลังเงินมหาศาลที่หอม
หวนใหนักธุรกิจตางชาติเขามาขาย 
สินคา คิดอยางคราวๆ แลว คนชนชั้น 
กลางมีอยูประมาณรอยละ 70 ของ 
ประชากรท้ังหมด และมีการคาดการณ 
วาหลังป 2025 เปนตนไป ภายใต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจรหัส “MP3EI” 
อินโดนีเซียจะกาวกระโดดติดหนึ ่ง 
ในสิบของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ 
ใหญของโลก นอกจากนี้ยังมีการตั้ง 
เขตอ ุตสาหกรรมท ั ่วท ุกม ุมเม ือง 
กระจายไปท้ังหมด 61 เขตอุตสาหกรรม 
เม ื ่อห ันมองไปทางโน นทางน ี ้แล ว 
วินาทีน ี ้ต องบอกวาอ ินโดนีเซ ียดูด ี 
เหลือเกินในสายตาตางชาติ แตในสิ่ง 
ท่ีอินโดนีเซียมีในขณะน้ี “ทำไม SMEs 

ไทยจ ึงย ังไม  เก ิดในอ ินโดน ี เซ ีย”  
และก็ยังไมมีใครกลาหาญชัยเขาไป
ตั้งโรงงานหรือทำตลาดอยางจริงจัง 
เวนไวแตบริษัทบิ๊กเนมของไทยแทบ
ทั ้งส ิ ้นที ่อยู ย ั ่งย ืนอยู ในขณะนี ้ผม 
ทราบวาบริษัทใหญรายใหมกำลัง 
เขาไปในขณะนี้ เชน กลุมเซ็นทรัล 
และกลุมพฤกษา เปนตน

สิ่งที่ SMEs บานเราตองทราบ 
เก ี ่ยวก ับอ ินโดน ีเซ ียก อนทำธ ุรก ิจ 
ก็คือ การรูจักอินโดนีเซียอยางดีและ 
รูจักมาก ๆ ดวย ตองรูนิสัยใจคอคน 
อินโดนีเซียวาเปนอยางไร ผมพอจะ 
สรุปสาระสำคัญ ๆ ที่ SMEs ไทยควร 
ตองคำนึงและพิจารณาคือ

ความไมพรอมของโครงสราง 
พื้นฐานอินโดนีเซีย ถือเปนปจจัย 
และตัวชี้วัดที่สำคัญของการทำธุรกิจ
มาก อินโดนีเซียมีขอจำกัดดานการ 
ขนสง ทั้งถนนหนทาง รถไฟ ทาเรือ 
ทาอากาศยาน โรงไฟฟา และการ 
สื่อสารดัชนี LPI (Logistic Perfor-
mance Index) ของอินโดนีเซียที่จัด 
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เมื่อหันมองไปทางโน้นทางนี้แล้ว วินาทีนี้ต้องบอกว่าอินโดนีเซียดูดีเหลือเกินในสายตา
ต่างชาติ แต่ในสิ่งที่อินโดนีเซียมีในขณะนี้ “ทำไม SMEs ไทยจึงยังไม่เกิดในอินโดนีเซีย” 



ทำโดย World Bank อยูในอันดับที่ 
หกของอาเซียน ต่ำกวาประเทศไทย 
ที่อยูอันดับที่สาม รัฐบาลอินโดนีเซีย 
เองก็ตระหนักเรื่องนี้เปนอยางดี ไดใส 
งบประมาณดานการกอสรางมากมาย 
แตดูเหมือนวาโครงการกอสรางก็ยัง 
ไมคืบหนามากนัก ตัวอยางเชนโครงการ 
สรางสะพานเชื่อมระหวางเกาะสุมาตรา 
กับเกาะชวา หรือที่เรียกวา “Sunda 
Strait” ที่เปนประโยชนทางเศรษฐกิจ 
มาก ยังไมคืบหนาเลยท้ัง ๆ  ที่มีโครงการ 
มาหลายปแลว นอกจากนี้ยังมีการ 
วางแผนจะสรางสนามบินอีก 15 สนามบิน 
และสรางโรงไฟฟาเพิ ่มเติม เพราะ 
สัดสวนการเขาถึงไฟฟาของอินโดนีเซีย
มีเพียงรอยละ 70 เทาน้ัน นอกจากนี้ 
อินโดนีเซียยังอยูในเขต แนวภูเขาไฟ 
(Ring of Fire) ตามสถิติ มีโอกาส 
เกิดปละไมเกิน 2 ครั้ง

ปญหาการเปล่ียนแปลงกฎหมาย 
และกฎเกณฑภายในประเทศบอยมาก 
ก็เปนอีกปญหาที ่สรางความปวดหัว 
ในกับการทำธุรกิจอยางมากในขณะนี้ 
ที ่เห็นชัดเจนคือการสรางมาตรการ 
ตางๆ เพื่อกีดกันและปกปองธุรกิจใน 

ประเทศ ภรรยาของประธานาธิบดีคน 
ปจจุบันเปนผูผลักดัน SMEs ของตน 
เองอยางมาก ถึงกับมีการสรางตึก 
กลางกร ุงจาการ ต า เพ ื ่อให ส ินค า 
SMEs เขาไปขาย อินโดนีเซียเปน 
ประเทศที่มีการสรางมาตรการที่มิใช
ภาษีมากที ่สุดในอาเซียน การออก 
กฎเกณฑรัฐบาลอินโดนีเซียสามารถ 
ออกไดทุกวัน ออกวันนี้พรุงนี้สามารถ 
ออกกฎใหมมาทับกฎเกณฑที ่ออกมา 
ไดเลย ที่เห็นจะสรางความเสียหายตอ 
การสงออกสินคาผักและผลไมไทย 
คือการใหสินคาไทยสามารถสงไปยัง
ทาเรือเพียง 4 ทาเรือ จากเดิมที่ 
สามารถสงไปใน 8 ทาเรือ ทาเรือ 
ดังกล าวอย ู  ไกลจากจาการ ต ามาก 
สงผลทำใหผักและผลไมไทยเนาเสีย 
งายขึ้น รวมทั้งมีตนทุนในการขนสง 
และตนทุนอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีกอยางนอย 
10-20 เปอร  เซ ็นต  นี ่ย ั งไม รวม 
กฎหมายที ่ เก ี ่ยวกับความปลอดภัย 
ความสะอาดของอาหารที ่นำเขาใน 
อินโดนีเซีย ประเด็นนี้สหรัฐฯ ออก 
ขาววาจะฟอง WTO ตองตามดูตอ 
ครับวาผลจะเปนอยางไร

ตนทุนการทำธุรกิจ เมื่อกอนผม 
คิดว าประเทศอินโดนีเซ ียมีจ ุดเด น 
ของการเปนประเทศที่มีตนทุนในการ
ทำธ ุรก ิจต ่ำ ตองมาแยกเปนราย 
ประเภทของตนทุนครับ อยางคาจาง 
รายวันปจจุบ ันในจาการต าเทากับ 
ประเทศไทยท ี ่ 300 บาทต อว ัน 
(2,200,000 รูเปยตอเดือน) เพิ่มขึ้น 
จาก 1,500,000 รูเปยตอเดือน หรือ 
เพิ ่มขึ ้น 46 เปอรเซ ็นต และปหนา 
คาดวาจะเพิ ่มอีก 30 เปอรเซ ็นต 
เพราะจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี
กลางป 2014 คาเชาสำนักงานกลาง 
กรุงจาการตายังถูกกวาเมืองไทยอยูที่ 
1,200 บาทตอตารางเมตร แตที่สีลม 
หรือแถวสาธรนาจะเกินหลักแสนตอ 
ตารางเมตร ราคาน้ำมันในอุตสาหกรรม 
ไมตางจากบานเรา เงินเดือนปริญญาตรี 
อยูที่ 10,000 บาทตอเดือน ของเรา 
ตอง 15,000 บาทตอเดือน ขอจบ 
แบบหวนๆ ครับ เพราะเนื้อที่โควตา 
บทความผมหมดอีกแลวครับ คอยวา 
กันใหมก็แลวกันครับ
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อุตสาหกรรมเครื ่องนุ งหมนับวามี
บทบาทสำคัญตอเศรษฐกิจกัมพูชาใน 
ฐานะแรงขับเคลื ่อนใหเศรษฐกิจเติบโต 
อยางตอเนื่อง และเปนแหลงรายไดเงิน 
ตราตางประเทศสำคัญดวยมูลคาสงออก
กวา 4.6 พันลานดอลลารสหรัฐตอป 
หรือราวรอยละ 80 ของมูลคาสงออก 
ทั้งหมดของกัมพูชา อีกทั้งยังเปนแหลง 
จางงานจำนวนมากกวา 3.3 แสนคน ท้ังน้ี 
อุตสาหกรรมเครื ่องนุ งหมของกัมพูชา 
มีแนวโนมขยายตัวอยางรวดเร ็วด วย 
ปจจัยเกื ้อหนุนหลายประการที ่ด ึงดูด 
การลงทุนจากตางประเทศ และนับเปน 
โอกาสการลงท ุนท ี ่น  าสนใจสำหร ับ 
ผูประกอบการไทย

ภาวะการลงทุนในอุตสาหกรรม 
เครื่องนุงหมของกัมพูชาสดใส

ในชวงที่ผานมามีนักลงทุนตางชาติ
จำนวนมากหล ั ่ ง ไหลเข ามาลงท ุนใน 
อุตสาหกรรมเครื ่องนุ งหมของกัมพูชา 
สงผลใหปจจุบันกัมพูชากลายเปนฐาน 
การผลิตเสื้อผาสำเร็จรูปเพื่อการสงออก
ของบริษัทชั้นนำ อาทิ ZARA, H&M, 
Puma, Adidas, Nike และ GAP เปนตน 
โดยมีโรงงานตัดเย็บรวมกวา 300 โรงงาน 

สวนใหญเปนนักลงทุนจากไตหวัน จีน 
ฮองกง และเกาหลีใต ในป 2555 คณะ 
กรรมการสงเสริมการลงทุนของกัมพูชา 
(Cambodian Investment Board : 
CIB) อนุมัติโครงการสงเสริมการลงทุน 
ในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผาสำเร็จรูปมาก
เปนอันดับ 1 รวม 82 โครงการ มูลคา 
เงินลงทุน 165.3 ลานดอลลารสหรัฐ คิด 
เปนรอยละ 49.5 ของมูลคาเงินลงทุน 
ทั้งหมดของโครงการที่ CIB อนุมัติ และ 
เพิ่มขึ้นรอยละ 27 จากป 2554 สวนใหญ 
เปนการลงทุนจากจีน เนื่องจากกัมพูชา 
ยังสามารถร ักษาความไดเปร ียบดาน 
คาจางแรงงานที่อยูในระดับต่ำ ขณะที่ 
คาจางแรงงานในจีนทยอยปรับเพิ ่มขึ ้น 
ตอเน่ือง รองลงมาคือไตหวันและเกาหลีใต 
ตามลำดับ ขณะที่การลงทุนจากไทยยัง 
มีไมมากนัก โดยมีนักลงทุนไทย 2 ราย 
ที่ไดรับอนุมัติโครงการลงทุน จาก CIB

ปจจ ัยเก ื ้อหน ุนการลงท ุนของ 
ผ ู ประกอบการไทยในอ ุตสาหกรรม 
เครื่องนุงหมกัมพูชา

• กัมพูชามีความไดเปรียบดาน 
คาจางแรงงานที่อยูในระดับต่ำ แมวา 

รัฐบาลกัมพูชาไดปรับขึ ้นอัตราคาจาง 
แรงงานขั้นต่ำในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
รองเทาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 มา 
อยูที่ระดับ 75 ดอลลารสหรัฐตอเดือน 
ซึ่งเมื่อรวมกับเงินชวยเหลือดานสุขภาพ
อีก 5 ดอลลารสหรัฐตอเดือน ทำให 
คาจางแรงงานรวมอยูที่ 80 ดอลลาร 
สหรัฐ (ราว 2,400 บาท) ตอเดือน แต 
อัตราคาจางดังกลาวยังต่ำมากเมื่อเทียบ
กับประเทศในเอเชียรวมทั ้งไทย โดย 
เทียบเทากับการจางแรงงานไทยเพียง 8 
วันเทานั ้น (คำนวณจากอัตราคาจาง 
แรงงานขั้นต่ำของไทยที่ระดับ 300 บาท 
ตอวัน) ประกอบกับกัมพูชาเปนแหลง 
แรงงานที ่ฝ กหัดง ายและใชทักษะการ 
ทำงานที ่ไมซับซอนนัก ขณะที ่ไทยเริ ่ม 
ประสบปญหาขาดแคลนแรงงานไรฝมือ 
อยางไรก ็ตาม ผลิตภาพของแรงงาน 
กัมพูชาคอนขางต่ำโดย The Garment 
Manufacturing Association of Cam-
bodia (GMAC) รายงานวาในชั่วโมงการ 
ทำงานที่เทากัน แรงงานกัมพูชา 1 คน 
สามารถผล ิตเส ื ้อได จำนวนนอยกว า 
แรงงานเวียดนาม 2 เทา และแรงงาน 
จีนถึง 3 เทา จึงเปนปจจัยท่ีผูประกอบการ 
ไทยควรนำมาพิจารณารวมดวย
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• กัมพูชาไดรับสิทธิประโยชน 
ดานการส งออกจากประเทศพัฒนา 
แลว โดยเฉพาะสิทธิพิเศษทางภาษี 
ศุลกากรเปนการทั่วไป (Generalized 
System of Preferences : GSP) ใน 
การสงออกสินคาหลายรายการ รวมทั้ง 
เครื่องนุงหม จากตลาดสงออกสำคัญทั้ง 
สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุน เนื่อง 
จากกัมพูชาจัดอยู ในกลุ มประเทศที ่ม ี 
ระดับการพัฒนานอยที่สุุด (Least Deve 
loped Countries : LDCs) สงผลให 
เครื ่องนุงหมที่สงออกจากกัมพูชาไดรับ 
ยกเวนภาษีนำเขาและไมมีการกำหนด 
โควตานำเขาจากประเทศดังกลาว ดังนั้น 
ผู ประกอบการไทยอาจพิจารณาลงทุน 
หรือยายฐานการผลิตไปยังกัมพูชาเพื ่อ 
ใชสิทธิประโยชนดังกลาว 

• ร ั ฐ บ า ล ก ั ม พ ู ช า ใ ห  ก า ร 
สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรม 

เครื่องนุงหมอยางจริงจัง ดวยการให 
สิทธิประโยชนตางๆ อาทิ การยกเวน 
ภาษีนำเข าว ัตถ ุด ิบและสวนประกอบ 
และลดหยอนภาษีสำหร ับการนำเข า 
เครื ่องจักรที ่ใชในการผลิตเพื ่อสงออก 
เปนตน โดยนักลงทุนตางชาติสามารถ 
ยื่นขอรับสิทธิประโยชนดังกลาวไดจาก 
CIB นอกจากน้ี รัฐบาลกัมพูชายังอนุญาต 
ใหนักลงทุนตางชาติสามารถเปนเจาของ
กิจการไดทั้งหมด (ไมจำเปนตองรวมทุน 
กับชาวกัมพูชาเหมือนบางอุตสาหกรรม 
เชน การผลิตและแกะสลักไมและหินและ 
กิจการดานวิทยุและโทรทัศน เปนตน) 

นอกจากโอกาสดานการลงทุนแลว 
ผู ประกอบการไทยอาจมองหาลู ทางใน 
การสงออกสินคาที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาห
กรรมเครื่องนุงหมไปกัมพูชา โดยเฉพาะ 
สินคาวัตถุดิบขั้นกลางทั้งดายและผาผืน
ประเภทตางๆ อาทิ ผาถัก ผาทอที่ทำ 

จากฝาย และผาทอที่ทำจากใยสังเคราะห 
เปนตน เนื่องจากการผลิตในประเทศยัง 
ไมเพียงพอ ขณะที่อุตสาหกรรมเครื่อง 
นุ งหมในกัมพูชามีแนวโนมเติบโตเร ็ว 
มากและการส  งออกขยายต ั วอย  า ง 
ตอเนื่อง โดยกองทุนการเงินระหวาง 
ประเทศ (International Monetary 
Fund : IMF) คาดการณวาในชวงป 
2556-2560 มูลคาสงออกเครื่องนุงหม 
ของกัมพูชาจะขยายตัวเฉลี่ย 13% ตอป 
ซึ่งจะสงผลใหกัมพูชามีความจำเปนตอง
นำ เข  าส ินค  าด ั งกล  าว เพ ิ ่ มข ึ ้ นมาก 
จึงนับเปนโอกาสดีของผู ประกอบการ 
สิ ่งทอไทยในการรุกตลาดเพื ่อเติมเต็ม 
ความตองการดังกลาว
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ในปจจุบันกระแสความรับผิดชอบ 
ตอสังคมขององคกร (Corporate Social 
Responsibility) หรือ CSR ไดรับ 
ความสนใจจากองคกรประเทศตาง ๆ 
ทั่วโลก และตื่นตัวในการทำกิจกรรม 
CSR กันอยางแพรหลาย องคการ 
ระหวางประเทศวาดวยการกำหนด 
มาตรฐาน (International Organiza-
tion for Standardization : ISO) 
ไดตระหนักถึงความสำคัญและความ 
จำเปนในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก 
CSR จึงไดประกาศใหมาตรฐาน ISO 
26000 เปนมาตรฐานระหวางประเทศ 
อยางเปนทางการในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2553 เพ่ือใหองคกรประเทศตาง ๆ 
ทั ่วโลกใช เป นแนวปฏิบ ัต ิ เด ียวก ัน 
มาตรฐาน ISO 26000 ประกอบ 
ด วยความร ับผ ิดชอบต อส ั งคมใน 
ประเด็นหลัก 7 ดาน ดังนี้ (สำนัก 
งานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 
2553: 34-35)

1. ธรรมาภิบาล (Organiza 
tional governance) การวางระบบ 
การบริหารจัดการและกำกับดูแลองค
กรที่มีประสิทธิผล ซึ่งประกอบดวย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย ความรับผิดชอบ 
ที่ตรวจสอบได ความโปรงใส ดำเนิน 
งานอยางมีจริยธรรม และยอมรับ 
บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย

 2. สิทธิมนุษยชน (Human 
right) การปฏิบัติตามขอกำหนดดาน 
สิทธิมนุษยชนและเคารพในศักดิ ์ศรี 
ความเปนมนุษย โดยยึดแนวปฏิบัติ 
พื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน การ 
ไมเลือกปฏิบัติ การจัดการความเสี่ยง 
ตอการละเมิดสิทธิมนุษยชน และหลีก 
เลี่ยงการเปนพันธมิตรกับองคกรที่จะ
นำไปสูการกระทำผิด

3. การปฏิบัติดานแรงงาน (Labour 
practices) การปฏิบัติตอผูใชแรงงาน 
อยางเปนธรรม พิจารณาถึงการจาง 
งานและความสัมพันธ ของการจาง 

งานแบบนายจางกับลูกจางที่อยู ภาย 
ใต กฎหมายแรงงาน การกำหนด 
เงื่อนไขในการทำงานและการคุมครอง 
ทางสังคมดวยความยุติธรรม การให 
คว ามส ำค ั ญก ั บ ก า ร ส าน เ ส วน า 
สุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงาน 
และการพัฒนาบุคลากร

4. สิ่งแวดลอม (The environ-
ment) การดำเนินการภายใตความ 
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม โดยใชหลัก 
การแจงเตือนลวงหนา เพื่อคุมครอง 
และปกปองสิ่งแวดลอม ใชเทคโนโลยี 
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้ง 
จัดการปญหาจากการผลิตสินคาและ
บริการที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

5. การปฏิบัติที่เปนธรรม (Fair 
operating practices) การตอตาน 
คอรรัปชั่นและการรับสินบน เคารพใน 
สิทธ ิทางทร ัพย ส ิน สนับสนุนการ 
แขงขันที่เปดกวางและเปนธรรม

6. ประเด็นดานผูบริโภค (Consumer 
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issues) การไดรับขอมูลและความรู 
อยางถูกตองของผูบริโภค การปกปอง 
สุขภาพ ความปลอดภัย และขอมูล 
สวนบุคคลของผูบริโภค และความ 
รับผิดชอบตอกลไกการเรียกคืนสินคา
ขององคกร

7. การมีสวนรวมของชุมชน 
และการพัฒนาชุมชน (Communi 
ty involvement and develop-
ment) การมีสวนรวมในการพัฒนา 
ชุมชน สงเสริมการศึกษา วัฒนธรรม 
และอน ุร ักษ มรดกทางว ัฒนธรรม 
บรรเทาความยากจนและความหิว 
โหย ตลอดจนสงเสริมสุขอนามัยที่ดี 
ของคนในชุมชน

การนำมาตรฐาน ISO 26000 
ไปใชในองคกรธุรกิจมีจุดมุ งหมาย 
ใหเปนเอกสารขอแนะนำ (guidance 
document) บนพื้นฐานของความ 
สมัครใจโดยไมมีขอบังคับและไมใช
มาตรฐานเพื่อนำไปใชในการรับรอง 
(certification) ดังเชนมาตรฐาน 
ISO 9001 หรือ ISO 14001 อยางไร 
ก็ตามถึงแมวามาตรฐาน ISO 26000 
จะไม ม ีผลบังค ับให ท ุกองค กรต อง 
ปฏิบัต ิตาม แตเนื ่องจากแนวโนม 
พฤติกรรมของผู บริโภคมีความเขาใจ 
และใหความสำคัญกับความรับผิดชอบ 
ตอสังคมขององคกรมากขึ้น 

จากการวิจัยเชิงสำรวจของศูนย
วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย รวม 
กับโครงการองคกรสนับสนุนธุรกิจ 
สถาบันคีนันแหงเอเชีย (2548 : 56) 
เร ื ่อง “พฤติกรรมและทัศนคติของ 
ผูบริโภคกับความรับผิดชอบตอสังคม
ขององค กรธ ุรก ิจในประเทศไทย” 
เพ่ือสำรวจความรู ความเขาใจ พฤติกรรม 
และทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอความ
รับผิดชอบตอสังคม โดยสำรวจกลุม 
ตัวอยางในกรุงเทพมหานคร จำนวน 
250 คน ดวยแบบสอบถามและ 
สัมภาษณแบบเจาะลึก (focus group 
interview) พบวาผูบริโภคมีความรู 

และความเขาใจเก่ียวกับความรับผิดชอบ 
ตอสังคมขององคกรในประเทศไทยใน
ระดับคอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยู 
ที่ 3.88 คะแนนจากคาสูงสุดเทากับ 5 
คะแนน สวนดานทัศนคติและพฤติกรรม 
ในการเลือกซื้อสินคาและบริการ พบ 
วาผูบริโภครอยละ 50 มีความคิดที่ 
จะเลือกซ้ือสินคาหรือบริการจากองคกร 
ที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ผลการ 
วิจัยดังกลาวสะทอนใหเห็นวาผูบริโภค 
ไม ได ต ัดส ินใจเล ือกซ ื ้อส ินค าและ 
บริการที ่มีคุณภาพดีเทานั ้น แตยัง 
พิจารณาไปถึงการเลือกผูประกอบการ 
ที่ดีดวย ทำใหองคกรเริ่มตระหนักวา 
สิ ่งสำคัญที ่จะชวยใหองคกรประสบ 
ความสำเร็จอยางยั ่งยืนไมไดวัดที ่ผล 
กำไรและตัวเลขทางการเงินเทานั ้น 
แตมองคุณคาที่ผู บริโภคตองการและ 
สังคมไดรับประโยชน

สิ ่งท ี ่น าต ิดตามในขณะนี ้ค ือ 
มาตรฐาน ISO 26000 ได ถ ูก 
บรรจุใหเปนมาตรการหนึ ่งในแผน 
งานการจัดตั ้งประชาคมสังคมและ 
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio- 
Cultural Community Blue-
print) โดยมีเปาหมายเพื่อผลักดัน 
และสนับสนุนใหองคกรประเทศตาง ๆ 
นำมาตรฐาน ISO 26000 ที่เปน 
สากลไปผนวกเขากับการดำเนินงาน 
ขององคกร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 
เชิงเศรษฐกิจและสังคมในกลุมประเทศ 
สมาชิกอาเซียน ทำใหมาตรฐาน ISO 
26000 ทวีบทบาทสำคัญตอสังคมโลก 
มากขึ้นทุกขณะ หากองคกรใดสามารถ 
ดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 26000 
โดยเฉพาะองคกรที ่ดำเนินธุรกิจกับ 
กล ุ มประเทศสมาช ิกอาเซ ียนและ 
ระดับนานาชาติ จะชวยเพิ่มมูลคา 
ใหกับองคกรทั้งในดานชื่อเสียง ความ 
นาเชื่อถือ และภาพลักษณที่ดีใหกับ 
องคกรตอสาธารณชน เปนใบเบิกทาง 
การคาใหไดรับการยอมรับในสังคมโลก 
สามารถสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขัน เพิ่มยอดขายหรือสวนแบง 
ทางการตลาด ชวยลดปญหาและผล 
กระทบตอสิ่งแวดลอม สรางการมี 
สวนรวมของชุมชน พัฒนาสังคมให 
เข มแข็งและมีความเปนอยู ท ี ่ด ีข ึ ้น 
แตหากองคกรใดไมปรับตัวใหสอดรับ
กับมาตรฐาน ISO 26000 อาจเกิดผล 
กระทบทั ้งทางตรงและทางออมตอ 
การซื้อขายสินคาและบริการ ถูกกีดกัน 
ทางการคาระหวางประเทศ เกิดการ 
ตอตานจากชุมชนและสงผลถึงความ 
ไมยั่งยืนทางธุรกิจ

ดังนั้น องคกรในประเทศไทยจึง 
ตองเรงปรับตัวเพื ่อเตรียมพรอมยก 
ระดับ CSR ไปสูมาตรฐาน ISO 26000 
โดยเริ่มตนที่ผู นำองคกรควรตระหนัก
ถ ึงความสำคัญและความจำเปนใน 
การดำเนินการมาตรฐาน ISO 26000 
มีความรูความเขาใจมาตรฐาน ISO 
26000 อยางถองแท และมีความ 
มุงมั่นที่จะบูรณาการมาตรฐาน ISO 
26000 เขาไปอยูในทุกสวนขององคกร

การขับเคลื่อนมาตรฐาน ISO 
26000 สูวัฒนธรรมองคกรเพ่ือสังคม

เน ื ่องจากว ัฒนธรรมองค กรม ี 
อิทธิพลอยางสูงตอพฤติกรรมของคน 
ในองคกร โดยสามารถเปนแรงขับ 
เคลื ่อนใหองคกรประสบความสำเร็จ 
หรือลมเหลวได ดังนั้น การขับเคลื่อน 
มาตรฐาน ISO 26000 สูวัฒนธรรม 
องคกรเพื่อสังคม จำเปนตองไดรับ 
ความรวมมือรวมใจจากพนักงานทุก 
ฝายและทุกระดับในองคกร แนวทาง 
การขับเคลื่อนมาตรฐาน ISO 26000 
สูวัฒนธรรมองคกรเพื่อสังคม มีดังนี้ 

1. กำหนดลักษณะวัฒนธรรม 
องคกรที่ตองการ ผูนำองคกรกำหนด 
ภาพวัฒนธรรมองคกรเพื ่อส ังคมที ่ 
คาดหวังและตองการใหเปน ซึ่งสอดรับ 
กับวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบาย 
ขององคกรตามมาตรฐาน ISO 26000 
เพื่อใหองคกรมีอัตลักษณ (identity) 
ที่ชัดเจน เชื่อมโยงไปถึงทิศทางในการ 
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ดำเนินธุรกิจขององคกร ทำใหพนักงาน 
ในองคกรเดินไปในทิศทางเดียวกัน 
มุ งส ู ว ัฒนธรรมองคกรเพื ่อส ังคมที ่ 
กำหนดไว

2. วิเคราะหสภาพวัฒนธรรม 
องคกรที่เปนอยู โดยการวิเคราะห 
ชองวางระหวางวัฒนธรรมองคกรที ่ 
ตองการกับวัฒนธรรมองคกรที ่เปน 
อยู และประเมินความเหมาะสมของ 
วัฒนธรรมองคกรน้ัน ๆ เชน วัฒนธรรม 
ใดสอดรับกับมาตรฐาน ISO 26000 
และมีค ุณคาท ี ่องค กรควรร ักษาไว  
และวัฒนธรรมใดเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาองคกรที่จำเปนตองปรับเปลี่ยน 
และแกไข ซึ่งจะชวยใหองคกรเขาใจ 
องคประกอบตาง  ๆท่ีควรมีการเปล่ียนแปลง 
และแกไขใหสอดรับกับมาตรฐาน ISO 
26000 

3. ความมุงมั่นของผูนำองคกร 
ผ ู  นำองค กรต องแสดงออกอย  าง 
ชัดเจนถึงความมุงมั ่นที ่จะกระทำตน 
เปนแบบอยางของการแสดงความรับ
ผิดชอบตอสังคมตามมาตรฐาน ISO 
26000 โดยการมุงม่ันท่ีจะดำเนินธุรกิจ 
ไมใหเกิดผลกระทบดานลบตอสังคม 
และสิ่งแวดลอม และทำหนาที่ผลักดัน 
ใหเก ิดว ัฒนธรรมองคกรเพื ่อส ังคม 
อยางจริงจังและตอเนื่อง 

4. กลยุทธการสรางวัฒนธรรม 
องคกร จัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะ 
ทำงานส ง เสร ิมว ัฒนธรรมองค กร 
ซึ่งมีตัวแทนจากทุกฝายขององคกรมา
เป  นแกนหล ั ก ในการข ั บ เคล ื ่ อน 

มาตรฐาน ISO 26000 ไปสูวัฒนธรรม 
องคกรเพ่ือสังคม เพ่ือมุงเนนการทำงาน 
รวมกันหลายฝาย ซึ ่งจะกอใหเกิด 
พันธมิตรเชิงกลยุทธที่จะรวมกันสราง
สรรคและออกแบบกิจกรรม และ 
ขยายเครือขายไปสูวัฒนธรรมองคกร 
เพื่อสังคม 

5. การมีสวนรวมของพนักงาน 
เนื ่องจากการสรางวัฒนธรรมองคกร 
เปนหนาที ่ของพนักงานทุกฝายและ 
ทุกระดับในองคกร ไมใชหนาที่ของ 
พนักงานคนใดคนหนึ่ง ดังนั้น ผูนำ 
องคกรจำเปนตองรวมพนักงานทุกระดับ 
เขามามีสวนรวม โดยการสรางกระบวนการ 
เรียนรู ส่ือสารใหเกิดความเขาใจ เขาถึง 
และลงมือปฏิบัติควบคูไปดวยกัน

6. การปลูกฝ งจ ิตสำนึกของ 
พนักงาน สิ่งสำคัญที่ผูนำองคกรตอง 
พิจารณาคือ จะสรางวัฒนธรรมองคกร 
เพื ่อสังคมใหคงอยู ก ับองคกรอยาง 
ยั่งยืนไดอยางไร ดังนั้น องคกรที่ 
ตองการสรางวัฒนธรรมองคกรเพื ่อ 
สังคม จึงไมควรใหความสำคัญเฉพาะ 
การกำหนดแนวปฏิบัติใหแกพนักงาน
เทานั้น แตตองใหความสำคัญอยาง 
จริงจังกับการปลูกฝงจิตสำนึกแหง 
ความร ับผ ิดชอบต อส ั งคมให ก ับ 
พนักงานทุกระดับควบคูไปดวย โดย 
เป ดโอกาสให พน ักงานม ีจ ิตอาสา 
ชวยเหลือสังคม ปลูกฝงถึงคุณคาจาก 
การไดทำเพื่อผูอื่น กระตุนใหเกิดการ 
สรางสรรคกิจกรรม และมีสวนรวมใน 
การตัดสินใจ ซึ่งจะชวยใหพนักงาน 

ร ู ส ึกถ ึงความเป นเจ าของก ิจกรรม 
จนพ ัฒนาเป นจ ิตสำน ึกแห งความ 
รับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนสราง 
ระบบจูงใจและการใหรางวัล เพื่อชวย 
ส งเสร ิมให ว ัฒนธรรมองค กรเพ ื ่อ 
สังคมตามมาตรฐาน ISO 26000 เกิด 
ขึ้นอยางตอเนื่องจนกลายเปนวิถีชีวิต
ของพนักงานในองคกร พรอมทั้งสง 
ผานคุณคาขององคกรไปยังกลุ มผู ม ี
สวนไดสวนเสียหรือบุคคลที่เกี่ยวของ 
เพื ่อใหองคกรสามารถพัฒนากิจการ 
และอยู ร วมก ับทุกฝ ายในสังคมได  
อยางยั่งยืน

บรรณานุกรม
มหาว ิทยาล ัยธ ุรก ิจบ ัณฑิตย  , 

ศูนยวิจัย และสถาบันคีนันแหงเอเชีย, 
โครงการองคกรสนับสนุนธุรกิจ. 

2548. การสำรวจพฤติกรรม 
และทัศนคติของผู บริโภคเกี ่ยวกับ 
ความร ั บผ ิ ดชอบต  อส ั งคมของ 
องค  ก ารธ ุ รก ิ จ ในประ เทศไทย . 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจ 
บัณฑิตย. 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม. 2553. มาตรฐานผลิตภัณฑ 
อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม แ น ว ท า ง ค ว า ม 
รับผิดชอบตอสังคม. กรุงเทพมหานคร: 
สำน ั ก ง านมาตรฐ านผล ิ ตภ ัณฑ  
อุตสาหกรรม.

ผลการวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า 
ผู้บริโภคไม่ได้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีเท่านั้น 

แต่ยังพิจารณาไปถึงการเลือกผู้ประกอบการที่ดีด้วย
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ธุรกิจรายยอยใหความสนใจรวม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู ประกอบ 
การ SMEs Development Program 
ของหอการคาไทย และสภาหอการคา 
ไทยคับคั ่ง ทั ้งเขาสัมมนาและรวม 
จับเขาคุยผูนำธุรกิจแถวหนาของไทย 
ใกลชิด เพื ่อมุ งแสวงหาโอกาสการ 
ขยายธุรกิจ แหลงทุน เพื ่อเตรียม 
ความพรอมร ับม ือ AEC ในงานนี ้ 
หอการคาไทย และนักธุรกิจแถวหนา 
ที่ประสบความสำเร็จและเติบโตจาก 
SMEs เตือนรายยอยพ่ึงตนเอง มุงหนา 

เพิ่มพูนความรู พัฒนาคุณภาพ สินคา 
อยาหยุดยั ้ง การกู แบงกไมเสียหาย 
อยาหวงเรื ่องดอกเบี ้ยจนเกินไป ถา 
รู จักบริหารจัดการบัญชีดีพอจะชวย 
สงผลตอธุรกิจในทางที่ดีมากกวา

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคมที่ผานมา 
ณ หองจ ูป  เตอร  โรงแรมมิราเค ิล 
แกรนด คอนเวนชั่น หอการคาไทย 
และสภาหอการคาแหงประเทศไทย 
นำโดยนายอิสระ วองกุศลกิจ ประธาน 
กรรมการ ไดเปนประธานในการเปด 
โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ 

SMEs (SMEs Development Program) 
ในหัวขอสัมมนา เรื่อง “SMEs…วิธีทำ 
เ ง ิ น” โดยนายกล ิ นท   สารส ิ น  
กรรมการเลขาธิการ หอการคาไทย ได 
กลาวถึงโครงการนี ้วาหอการคาไทย 
ในฐานะองคกรภาคเอกชนที่มีบทบาท 
สำคัญในการสงเสริมสนับสนุน ใหคำ 
ปรึกษาและอำนวยความสะดวกใน 
การทำธ ุ ร ก ิ จ ให  แก  สมาช ิ กและ 
ผูประกอบการทั่วไป ไดตระหนักถึง 
ภาระหนาที่ที่จะสงเสริมใหผูประกอบ
ธุรกิจมีความเขมแข็งและสามารถแขงขัน 
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ได ในตลาดโลก และในประชาคม 
อาเซียน (AEC) ที่จะเกิดขึ้นป 2558 
จึงไดมีดำริใหจัดงานสัมมนา “SMEs 
…. วิธีทำเงิน” ซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่ง 
ภายใต โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ผ ู ประกอบการ SMEs (SMEs 
Development Program) เพื่อให 
แนวทางการดำเนินธุรกิจแกผูประกอบการ 
โดยเฉพาะอย างย ิ ่ งแก ผ ู ประกอบ 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ 
SMEs ที ่เปนกลไกสำคัญในการขับ 
เคล ื ่ อนเศรษฐก ิจของประเทศให  
สามารถดำ เน ิ นธ ุ รก ิ จ ได  ภาย ใต  
สถานการณผันผวนทางเศรษฐกิจที ่ 
เปนอยู บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงและเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 
เพื ่อยกระดับผู ประกอบการ ใหม ี 
ความเขมแข็งและเจริญเติบโตอยาง 
มั่นคงและยั่งยืน

การสัมมนาครั้งนี้ หอการคาไทย 
และสภาหอการคาไทย ไดร วมกับ 

สถาบันการเงินตาง ๆ มาแชรความรู 
และสรางความเขาใจในการทำแผน 
ธุรกิจเพื ่อความสำเร็จในการเขาถึง 
แหลงเงินทุน การขอสินเชื ่อมาเพื ่อ 
ดำเนินกิจการ ตลอดจนไดเชิญนักธุรกิจ 
ที่ประสบความสำเร็จ และเปนสมาชิก 
ของหอการคาไทยมารวมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ และใหคำปรึกษาที่เปน 
ประโยชนในการทำธุรกิจ

นายอิสระ ว องก ุศลกิจ ได  
กลาวโดยสรุปวา ภารกิจที่สำคัญของ 
หอการคาไทย และสภาหอการคาฯ 
คือ การสรางความแข็งแกรงใหภาค 
ธุรกิจรายยอย SMEs เพราะถือวา 
เปนสวนที่สำคัญในความแข็งแกรง
ของระบบเศรษฐกิจถึง 80% แต 
ในการสรางความแข็งแกรงจะเปนใน 
รูปของการใหความรู ประสบการณ 
และโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุน 
ช วงท ี ่ประเทศไทยกำล ังจะก าวส ู  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ควรหา 

ความชวยเหลือจากหนวยงานรอบตัว 
ไม ว  าจะเร ียนร ู  และพ ัฒนาธ ุรก ิจ 
จากความสำเร ็จของธ ุรก ิจรายอ ื ่น 
(benchmark) หรือการคนหา Key 
success factor ของธุรกิจเดียวกับ 
ตน เรียนรูจากธนาคาร ที่มีทีมแนะนำ 
เพื ่อนำมาปรับใชใหเกิดความสำเร็จ 
กับธุรกิจของตน แตอยางไรก็ตามภาค 
รัฐเองก็มีโครงการชวยเหลือ ไมวาจะ 
เป นเร ื ่องการพ ัฒนาฝ ม ือแรงงาน 
ของกระทรวงแรงงาน หรือกระทรวง 
พาณิชยกับโครงการสงเสริม SME ใน 
การงานแสดงสินคาในตางประเทศ ฯลฯ

ทางดานการเขาถึงแหลงเงินทุน
นั้น นายอิสระ ไดแนะนำวา อยากังวล 
เรื่องปญหาการกูไมผาน หรือกำลังใน 
การจายคืน และดอกเบี้ยที่ติดตามมา 
เพราะปจจุบันแหลงเงินทุนมีอยู มาก
มาย อาทิ SME Bank หรือ ธนาคาร 
พาณิชยทั่วไป และไดเตือนวาการจะ 
ทำใหไดรับอนุมัติสินเชื่อควรใชวิธีการ
ที่ตรงไปตรงมา อยาใชวิธีตกแตงบัญชี 
ที ่อาจกู ไมผาน หรือผาน ก็อาจกอ 
ปญหาภายหลัง 

ทางดานการเขาถึงแหลงเงินทุน 
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ กรรมการ 
ผู จ ัดการใหญธนาคารไทยพาณิชย  
จำกัด(มหาชน) ได กล าวเสร ิมว า 
ป จจ ุบ ั นประ เทศไทยข ับ เคล ื ่ อน 
เศรษฐกิจไดดวย SME ซึ่งเปนธุรกิจ 
สวนใหญของประเทศ และหลายธุรกิจ 
ใหญก็เติบโตมาจากธุรกิจ SME สำหรับ 
ธนาคารเองตองการขยายฐานลูกคา 
SME อยูแลว แตธนาคารเองก็ตองการ 
ลูกคาที่เชื่อถือได และตองการทราบ 
ขอมูลเกี ่ยวกับธุรกิจนั ้นใหมากที ่สุด 
อยางไมปดบัง ควรทำใหธนาคารเขาใจ 
และเชื่อใจมากที่สุด 

ภายในงานย ั งประกอบด  วย 
การใหความรู เกี ่ยวกับการเตรียมตัว 
เพื่อเขาถึงแหลงของเงินทุน การขอกู 
และจะทำอยางไรใหขอกู ได สำเร ็จ 
ในหัวขอ “คนใหกู...เคาดูอะไร” โดย 
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วิทยากร นายพิภวัฒน ภัทรวานิช 
ผู ช วยกรรมการธนาคารกสิกรไทย 
จำกัด (มหาชน) และเปนที่นาสนใจ 
อยางย่ิงคือ การอภิปราย “ประสบการณ 
คนทำได งายกวาที่คิด” คือเวทีของ 
SME ผูที่ประสบความสำเร็จ และผูที่ 
กาวไปสูธุรกิจรายใหญ ประกอบดวย 
นายนิวัฒน โตวงศประเสริฐ กรรมการ 
ผูจัดการบริษัท สวนผึ้งหวาน จำกัด 
เจาของธุรกิจแบรนด บานมะขามหวาน 
นายอิทธิพัทธ พีระ เดชาพันธ ประธาน 

เจาหนาที่บริหารบริษัท เถาแกนอย 
ฟูดแอนด มารเก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) 
เจาของธุรกิจสาหรายทอดตราเถาแก 
นอย และนายมานพ ธรรมสิริอนันต 
กรรมการผูจัดการบริษัท ซิลิคอน คราฟท 
เทคโนโลยี จำกัด นักพัฒนา และ 
สรางสรรคไมโครชิฟแหงแรกใน เอเชีย 
แต ละท านจะประสบความสำเร ็จ 
ลวนแตเคยผานปญหา การแกปญหา 
มาแลวทั้งสิ้น กวาที่จะพบจุดหักเหที่ 
ทำสามารถกาวตอไปได อยางมั่นคง 
โดยปจจัยหลักกวาจะถึง Turning 
Point ตองประกอบดวยความอดทน 
อุตสาหะ วิริยะ และ ไมยอมแพกับ 
อุปสรรค ที่สำคัญคือตองมีความเปน 
ผูนำ สรางสรรคสิ่งใหม ๆ ที่ไมซ้ำ 
ใครและที ่สำคัญคือมีว ิส ัยทัศนใน 
การบริหารจัดการที่เปนระบบ

หอการคาไทย และสภาหอการคา 
แหงประเทศไทย ไดถือเปนภารกิจ 
สำคัญในการสรางความแข็งแกรงให 

แกธุรกิจรายยอย โดยมีภาคธุรกิจ 
ขนาดใหญท ี ่คอยให การสน ับสน ุน 
ชี้แนะ และพรอมเปนกระบอกเสียง 
รวบรวมความต องการของธ ุ รก ิจ 
รายยอยไปยังภาครัฐบาล เพื่อหาทาง 
ชวยเหลือ และสนับสนุนใหเกิดความ 
มั่นคงกาวหนาตอไป โดยเฉพาะการ 
กาวส ู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ ียน 
ในป 2015 หรือ 2558 ทุกภาคสวน 
จะตองมีความพรอม และภายในตอง 
มีความเขมแข็ง เพื่อพรอมรองรับการ 
เปลี ่ยนแปลงที ่จะเกิดขึ ้นในอนาคต 
อันใกล
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พูดถึงพฤติกรรมของผู บร ิโภค 
ในอดีตจะเห็นไดวายุคกอนที่ยังไมมี 
อินเทอรเน็ตใชอยางแพรหลายเหมือน 
ในทุกวันนี้นั้น เราไดรับขาวสารการ 
สงเสริมการขายของสินคาและบริการ
จากปายโฆษณา (AD) โฆษณาทาง 
ไปรษณีย  (Mailer) โฆษณาตาม 
แค็ตตาล็อก (Catalog) โฆษณาทาง 
โทรศัพท (Call) ไปดูสินคาดวยตนเอง 
ที่ราน (Visit a store) ผานทางตัว 
แทนขาย (Sales representative) 
เมื่อถูกใจ ตัดสินใจซื้อ ก็มีบริการหลัง 
การขายจากทางผ ู  ป ระกอบการ 
(Customer Service) มีสิทธ์ิประโยชน 
พิเศษสำหรับสมาชิก และมีการสะสม 
ยอดซื้อเพื่อแลกของรางวัล (Reward 
Card) [1] ดังแสดงในภาพท่ี 1 พฤติกรรม 
การเล ือกบริโภคสินคาและบริการ 
รูปแบบเดิม (Traditional Purchase 
Journey)

ในป จจ ุบ ันการเล ือกบร ิโภค 
สินคาเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก มี 
ชองทางและวิธีการที ่สะดวกสบาย 
และหลายหลากมากขึ้นกวาเดิมมาก 

ด วยเทคโนโลย ีอ ินเทอร  เน ็ตและ 
อุปกรณส ื ่อสารตางๆที ่ม ีมากมาย 
และทันสมัย สิ่งที่เพิ่มมาจากการ 
เลือกบริโภคสินคาแบบเดิม จะเห็นได 
จากภาพที ่2 วาผูบริโภคสามารถคนหา 
ขอมูลสินคาไดอยางงายดายจากการ 
คนหาคำสำคัญที ่มีการสรางการอาง 
ถึงหรือแท็กไวบนอินเทอรเน็ต (Browse 
Tag Clouds) คนหาจากกูเกิล เช่ือมโยง 
จากเฟซบุก ดูวิดีโอ ผานยูทูป ดูการ 
จัดลำดับและคำติชมจากกลุมผูบริโภค 
ท่ีเคยใชสินคาและบริการน้ัน ๆ มาแลว 
สามารถดูภาพของผูบริโภคสินคาจาก
อินสตารแกรม (Instagram) สามารถ 
ทำกิจกรรมเหลานี ้ผานคอมพิวเตอร 
และโทรศัพทมือถือ เปนตน

มากไปกวานั้นเมื่อผูบริโภคสืบคน 
ขอมูลรอบดานแลว เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
ยังชวยเพิ่มโอกาสในการสงเสริมการ
ซื้อขายสินคาตาง ๆ ไดหลากหลาย 
ยิ่งขึ้นอีก ดังเห็นในภาพที่ 3 เชน 
สามารถซื้อสินคาไดจากโทรศัพทมือถือ 
หรือทางเว็บไซตไดโดยไมตองเดินทาง
ไปยังรานคา คลิกไลคผลิตภัณฑใน 

เฟซบุ กเปนการชวยประชาสัมพันธ 
สินคา (“like” a product brand) 
คลายกับวิธีการขายแบบปากตอปาก 
(words of mouth) บริการหลังการ 
ขายแบบ 24 ชั่วโมงบนเว็บไซต การ 
บอกตำแหนงที ่อยู ของผู บริโภคจาก 
โทรศัพทมือถือยังชวยใหผู บริโภคที ่ 
เดินทางเขาไปใกลกับรานคาที่จำหนาย 
สินคาทราบถึงโปรแกรมสงเสริมการ 
ขายไดในทันที หรือคูปองลดราคา 
สินคาบริการที ่ส งเปนขอความผาน 
โทรศัพทมือถือ ใหแกผูบริโภค เปนตน

เราพอมองเห็นไดวามีผลกระทบ
จากเทคโนโลยีตอวิธีการและเหตุผล
ของการตัดสินใจซื ้อของผู บร ิโภค 
บริษัทแอสเซ็นเจอร (Accenture) 
[2] ไดสำรวจขอมูลจากผูประกอบการ 
600 ราย และผูบริโภค 100,000 
คนจาก 10 ประเทศ ไดขอสรุปที่นา 
สนใจในเดือนกุมภาพันธป 2556 (2013) 
ดังภาพที่ 4 จะไดรับมุมมองของ 
ข อม ูลท ี ่นำมาส ู การเปล ี ่ยนแปลง 
พฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่งสามารถที่ 
จะระบุกลุมพฤติกรรมผูบริโภค 10 กลุม 

48

ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สงผลใหพฤติกรรม
ผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปอยางไร?
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรลักษณ วงศโดยหวัง ศิริเจริญ

Strategy : Technology Management

Bill Gates ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทไมโครซอฟต์ ได้พูดไว้ว่า 
“ในโลกปัจจุบันผู้บริโภคจะมีชีวิตวุ่นวายอยู่กับหน้าจอสามอย่าง (Three screen) 

คือหน้าจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอโทรศัพท์มือถือ และหน้าจอโทรทัศน์” 



โดยแบงออกเปนสาม ประเภทใหญ ๆ 
ดังนี้[2]

ประเภทท ี ่ 1 ผ ู บร ิ โภคผ าน 
เคร ือข าย (Networked Shop-
pers) แบงผูบริโภคออกเปน 3 กลุม

ผูบริโภคกลุมที่ 1 ผูบริโภคมี 
พฤติกรรมใชอินเทอรเน็ตตลอดเวลา 
(Connected) ตัวอยางเชน สวนใหญ 
ของคนเหลาน้ัน จะมีพฤติกรรมตรวจสอบ 
e-mail กอนนอนในเวลากลางคืน หรือ 
อย  า งแรก เม ื ่ อ ต ื ่ นนอนตอน เช  า 
ผูบริโภคกลุมนี้จะไมเคยหางจากชอง
ทางการซื้อสินคาที่อยูบนอินเทอรเน็ต 
เลย

ผู บริโภคกลุ มที ่ 2 ผู บริโภคมี 
พฤติกรรมปฏิสัมพันธกับสังคม กับ 
องคกรที ่ตนทำงานและอื ่น ๆ ผาน 
ทางอินเทอรเน็ต (Social) อยูตลอด 
เวลา ตัวอยางเชน มากกวาครึ่งหนึ่ง 
ของผูบริโภคกลุมนี้ ใชสื่อสังคมเพื่อ 
สื่อสารกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อน 
ผูที่รวมงาน เพื่อสรางความเชื่อมโยง 
สัมพันธกันในเครือขายสังคม 

ผูบริโภคกลุมที่ 3 ผูบริโภคที่มี 
สวนรวม ตัวอยางเชน บอยคร้ังท่ีผูบริโภค 
กลุ มนี ้จะมีขอเสนอแนะใหแกบริษัท 
โดยตรง และชวยออกแบบผลิตภัณฑ 
(Co-productive)

ประเภทที ่ 2 ผู บริโภคอิสระ 
(Independent Shoppers) แบง 

ผูบริโภคออกเปน 4 กลุม
ผู บริโภคกลุ มที ่ 4 ผู บริโภค 

ตองการความรูสึกพิเศษ หรูหรา ดวย 
สินคาหรือบริการเฉพาะบุคคล แสดง 
บ ุคล ิก เฉพาะของตนท ี ่ ไม  ซ ้ ำก ับ 
ผูบริโภครายอื่น ตองการสินคาและ 
บริการที ่แสดงความเปนตัวตนจริงๆ 
ของผูบริโภคเอง (Individual)

ผู บริโภคกลุ มที ่ 5 ผู บริโภค 
ตองการประสบการณในการซื ้อมาก 
กวาในโลกดิจิตอลหรือแตบนอินเทอร
เน็ต สามารถแสวงหาความเพลิดเพลิน 
และประสบการณใหมๆ ที่แตกตางกัน 
ไป เชนจากการเดินทางไปยังสถานที่ 
ใหม หรือในการเขารวมกิจกรรมตางๆ 
อีกทั้งประสบการณจริงของผูบริโภค
ที่นำมาเผยแพรเพื่อสรางประสบการณ 
ใหกับผูบริโภครายใหม (Experiential)

ผู บริโภคกลุ มที ่ 6 ผู บริโภคใช 
เทคโนโลยีอยางสมบูรณและคุมคากับ
การลงทุน ผูบริโภคสามารถดูขอมูล 
สินคาและบริการอยางถี ่ถวนกอนจะ
ตัดสินใจซื้อ อาจจะตัดสินใจซื้อสินคา 
มือสองจากอินเทอรเน็ต หรือหันไป 
เป นผ ู ขายส ินค าทางอ ินเทอร  เน ็ต 
หรือมีสวนรวมในการประมูลสินคา 
ออนไลน (Resourceful Shoppers)

ผู บริโภคกลุ มที ่ 7 ผู บริโภคที ่ 
ตองการตัดขาดตนเองจากเทคโนโลยี
ใหมากที่สุด เชน ปดโทรศัพทมือถือ 

หรือไมใชอินเทอรเน็ตหรืออาจจะใช 
แตนอยมาก ผูบริโภคกลุมนี้ตองการ 
บริโภคสินคาและบริการเพื่อลดความ
เครียดจากการทำงานเชน ผลิตภัณฑ 
เครื่องหอมหรือแพ็คเก็จการทองเที่ยว 
(Disconnected)

ประเภทที ่ 3 ผู บร ิโภคแบบ 
รวมทำงาน (Co-operative) แบง 
ผูบริโภคออกเปน 3 กลุม

ผูบริโภคกลุมที่ 8 ผูบริโภคจะ 
เล ือกบริโภคสินคาและบริการจาก 
องคกรที ่ทำประโยชนเพื ่อสังคมเปน 
หลัก (Communal)

ผูบริโภคกลุมที่ 9 ผูบริโภคแบบ 
ที ่ชอบซ ื ้อส ินค าท ี ่ผล ิตจากช ุมชน 
คำน ึงถ ึงผลกระทบของส ินค าและ 
บร ิ ก า รท ี ่ ส  ง ผลต  อส ิ ่ ง แวดล  อม 
(Conscientious)

ผูบริโภคกลุมที่ 10 ผูบริโภคที่ 
มองหาสินคาและบริการที่เปนสินคา
มือสองหรือสินคาใชแลว (Minimal 
ist)

Bill Gates ผูกอตั้งและประธาน 
บริษัทไมโครซอฟต ไดพูดไววา “ใน 
โลกป จจ ุบ ันผ ู บร ิ โภคจะม ีช ี ว ิ ต 
ว ุ นวายอย ู ก ับหน าจอสามอย าง 
(Three screen) คือหนาจอ คอมพิวเตอร 
หนาจอโทรศัพทมือถือ และหนาจอ 
โทรทัศน” โทรทัศนจะยังเปนสิ่งที่ 
เปนศูนยกลางในบานของผูบริโภคอยู 
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สมารททีวีเขามาชวยใหโทรทัศนทำ 
หนาที่ติดตอกับคอมพิวเตอรไดสะดวก 
และเชื ่อมโยงขอมูลจากโทรทัศนกับ 
อินเทอรเน็ตได บทสรุปที่ไดจากการ 
เปร ียบเท ียบพฤต ิกรรมการเล ือก 
บริโภคสินคาของผูบริโภคนั่นสวนหนึ่ง 
เปนเพราะโทรศัพทมือถือหรือที ่เรา 
มักเรียกวาสมารทโฟน ซ่ึงกลายอินเตอรเฟซ 
สำหร ับท ุกอย  าง เพราะผ ู  บร ิ โภค 
สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตผานทาง 
มือถือไดอยางสะดวกสบาย 

สมาร ทโฟนกลายเป นแพลต 
ฟอรมที ่ใหญท ี ่ส ุดในปจจุบ ันและ 
เปนจุดเชื ่อมตอกับอินเทอรเน็ตที ่ 
ใหญที่สุด และยังเปนศูนยกลางใน 
การสื่อสารของผูบริโภค ยังรวมถึง 
การติดตอสื ่อสารกับอุปกรณอื ่นๆ 
ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นสมารโฟนจึง 
กำหนดวิธีการที่ผู บริโภคจะตัดสินใจ 
ซื้อสินคาได ลองนึกดูวาผูบริโภค 
กำลังเดินอยู ในซูเปอรมารเก็ตและ 
สงสัยวาจะซื้อสินคาอะไรบาง ดวย 
การเชื ่อมโยงของอุปกรณที ่ทันสมัย 
ผ  านทาง โทรศ ัพท  ของผ ู  บ ร ิ โภค 
ผู บริโภคจะสามารถตรวจสอบสินคา 
คงเหลือในตู  เย ็นได ท ันที และยัง 
สามารถตรวจสอบขอมูลโปรโมชั ่น 
ของสินคาที ่จำเปนตองซื ้อเพราะมี 
ปริมาณเหลืออยูจำนวนนอยในตูเย็น 
ไดในเวลาเดียวกันอีกดวย 

การเปลี ่ยนแปลงปฏิส ัมพันธ 
ทางสังคมของผู บริโภคจะแตกตาง 
กันไปจากเดิม แมกระทั่งมีคนบัญญัติ 
คำใหมแบบขำขันวาเรากำลังอยู ใน 
‘สังคมกมหนา’ เพราะเรามีการโตตอบ 
กับอุปกรณหรือเทคโนโลยีในหนาจอ
ตางๆ อยูตลอดเวลา ทุกคนกมหนากม 
ตามองอ ุปกรณท ี ่อย ู  ในม ือของตน 
จนไมสนใจความเปนไปรอบตัว 

นอกจากนี ้จินตนาการของนัก 
ประดิษฐและนักวิทยาศาสตรนำเรา 
ไปยังชีว ิตที ่ล อมรอบไปดวยสมอง 
กลตางๆ ในชีวิตประจำเราใหเครื่อง 
จักรทำงานแทนเรามากมาย เชน 
เครื่องดูดฝุนอัตโนมัติ เครื่องบิน 
สอดแนม รถยนตขับเคลื่อนไดดวย 
ตนเอง เครื่องจักรประกอบรถยนต 
ในโรงงาน แมแต ใช ห ุ นยนตเส ิร ฟ 
อาหารในรานอาหาร 

กล  า วค ื อพฤต ิ กรรมการ ใช  
เทคโนโลยีที ่เปลี ่ยนไปของผูบริโภค
สงผลใหผ ู ประกอบการและผู ขาย 
ตองปรับเปลี ่ยนองคกรและวิธีการ 
ทำธุรกิจใหสอดคลองกับพฤติกรรม
หรือวิถีชีวิตแบบใหม เพราะผูบริโภค 
สามารถมองเห ็นราคาส ินค าและ 
คุณภาพสินคาที่แทจริงจากอินเทอร
เน็ตไดตลอดเวลา (Price and Qual-
ity Transparency) อีกทั้งตัดสินใจ 
ซื้อสินคาอยางรวดเร็วมากขึ้นจากทาง

เว็บไซต และยังมีการเชื่อมโยงกันของ 
เครือขายสังคมที่มีมากขึ้น องคกรจึง 
ควรหาวิธีเก็บขอมูลพฤติกรรมการซื้อ
ของผ ู บร ิ โภคส ินค  าของตนอย าง 
จริงจัง เพื่อวิเคราะหตลาดและกลุม 
ผู บริโภคอยางถูกตองและเหมาะสม 
โดยใช เทคโนโลยีท ี ่ท ันสมัยใหเป น 
ประโยชนสูงสุด
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ปจจุบันสถิติการเขาชมเว็บไซต 
โปเป นรองการใชโซเช ียลเน็ตเว ิร ก 
(จากที่เคยมาเปนอันดับ 1)

สุวรรณภูมิ เปนที่ที่คนไทยถาย 
รูปลงอัพเดท status มากที่สุด

ยุโรปสามารถสรางรายไดจาก 
โซเชียลเน็ตเวิรกใหเกิดเปนมูลคาได 
สูงถึง หนึ่งแสนลานลานยูโร

เดี๋ยวนี้อะไร ๆ  ก็โซเชียลเน็ตเวิรก 
จะเห็นไดวาสังคมเริ่มเปลี่ยน ทุกวันนี้ 
เราอาจมองได ว าโซเช ียลเน ็ตเว ิร ค 
เปนพลังทางสังคมอยางหนึ่ง ที่กำลัง 
ขับเคลื่อนอยางเร็ว ดวยเทคโนโลยีที่ 
มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทำใหคน 
เราในปจจุบันสามารถเชื ่อมตอกันได 
อยางรวดเร็ว ขอมูลขาวสารสามารถ 
ส่ือถึงกันไดในเวลาอันส้ัน ดวยโทรศัพท 
มือถือสมารทโฟน เพียงเครื่องเดียว 
เราก็กลายเปน “สังคมกมหนา” กัน 
ไปหมดแลว นิตยสาร Thailand Economic 
and Business ไดสรุปประเด็นสำคัญ 
จากงานสัมมนา Digital Agenda 
Thailand: Of Good and Evil in 
Social Network “ทวยเทพ และ 
หมูมาร ดาบสองคมของโซเชียลเน็ตเวิรก” 
ม ุ  ง เน นบร ิหารจ ัดการส ังคมในย ุค 
ดิจิตอล ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
โดยสถาบันวิชาการนโยบายกิจการ 
สาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล 
ร วมก ับสถาบันนโยบายส ังคมและ 
เศรษฐกิจ และบริษัท แอบโซลูท 

คอมมิวนิเคชั่น แอนด อีเวนทส จำกัด 
ไดจัดงานครั้งนี้ขึ้น

คำถาม: หลากหลายมุมมองจาก 
ผู ที ่ใชโซเชียลเน็ตเวิร ก อะไรคือ 
ประโยชนจากนวัตกรรมนี้ 

รศ.สุธรรม อยูในธรรม คณบดี 
คณะนิติศาสตร และประธานสถาบัน 
วิชาการนโยบายกิจการสาธารณะ 
ก ั บ ธ ุ ร ก ิ จ แ ล ะ ก า ร ก ำ ก ั บ ด ู แ ล 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กลาววา 
การขยายตัวทาง Social Network 
เร ็วมากในโลกปจจ ุบ ันจนเกินขอบ 
เขตที ่ถ ูกที ่ควรที ่คนในปจจุบันไดใช 
จึงทำใหเกิดแนวคิดในการเกิดงานขึ้น
ในครั้งนี้ ที่จะถกเถียงและพูดคุยถึง 
การหาแนวทางแกไข แนวทางในการ 
ดำเนินการเปนไปของ Social Network 
ในวันขางหนาวาจะเปนอยางไรตอไป

รองเลขาธิการ ปปส. กลาววา 
งานในครั ้งนี ้ไดสอดคลองกับ ปปส. 
เปนอยางมาก ทำใหขาราชงานและ 
หนวยงานที่เกี่ยวของตองติดตามตลอด 
มา เหตุที่ทำใหตองติดตามก็เปนเพราะ 
วาสวนใหญคนใหความ สำคัญการใช 
Social Network เปนอยางมาก ทำ 
ใหแนวทางในการใชสื่อ เหลานี้เปน 
ประโยชนต อการต ิดตามผ ู ต องหา 
หรือผูกระทำผิด ที่ใชสื่อโซเชียลเปน 
ชองทางในการคาขายหรือกระทำที ่ 
ผิดกฎหมาย เชน การคายาผานสื่อ 
ตาง ๆ การสอนวิธีเสพยา การคา 

ประเวณีหรือทำรายเยาวชน เปนตน
ในมุมมองของพระพรพล ปสัน 

โน มีความเห็นในเรื ่อง พระใชสื ่อ 
ออนไลนผิดศีลหรือไม ทานตอบวาไม 
ผิดถาใชในทางที่ถูก มีพระหลายรูปท่ี 
ใชสื่อ เชน เฟซบุค ในการถายทอด 
คำสอน หรือธรรมะ ซึ ่งตองมีการ 
ระมัดระวังในการใชขอความท่ีเหมาะสม 
ในการนำเสนอ เด็ก ๆ วัยรุนสมัยนี้ 
ใชเทคโนโลยีและอยูกับโลกออนไลน 
มากขึ้น หากสอนธรรมะตามแนวทาง 
เดิมเด็กอาจจะไมสนใจ แตหากรู วา 
เด็กสนใจอะไรแลวเราเอาความรู ไป 
สอดแทรกก็จะเกิดประโยชนและเขา 
ถึงเด็กไดมากขึ้น จึงไดเกิดความคิดใน 
การเอาเกมออนไลน มาใสเนื ้อหา 
สาระเกี่ยวกับคำสอนทางศาสนาพุทธ 
เพื่อใหเด็กไดเลน และเรียนรูซึมซับ 
ทำความเขาใจในศาสนาไปดวย

ในสวนของบุคคลที ่ใชโซเชียล 
มีเด ียใหเก ิดประโยชนได โดยตรง 
นองแอนนี่ คุณสรารัตน แซจิว วัยรุน 
ที ่ โด งด ังจากการใช โซเช ียลแคมใน 
เฟซบุค โดยการเลียนเสียงตุกกี้ ดารา 
ตลกหญิงชื ่อดังของประเทศไทยได 
อยางเนียนเวอร จนทุกวันนี้ เธอมีคน 
ติตตามกดไลคหนาเพจของเธอกวา 
350,000 ไลค เธอมีเหตุผลงาย ๆ 
เพียงแคเพราะตองการใหมีคนมากด 
ไลคเยอะ ๆ ความรู สึกที ่เธอมีคือ 
“เทอะ” ไมไดคิดอะไรมาก แตหลัง 
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ทุกๆ เรื ่องที่โพสลงไปในเฟซบุ๊ค ลิขสิทธิ์ของข้อความนั้นเป็นของใคร เป็นของคนที่โพส 
หรือเป็นของเจ้าของเฟซบุ๊ค

เชื่อหรือไม...กรุงเทพมหานคร เปนมหานคร
ที่มีสถิติการใชเฟซบุค เปนอันดับ 1 ของโลก



“เทอะ” ไมไดคิดอะไรมาก แตหลัง 
จากนั้น ทำใหเธอคิดวาการทำแบบนี้ 
ทำใหเธอโดงดังได แบบไมตองพึ่ง 
เอเจนซี่ใดๆ เลย เปนการแสดงตัวตน 
ข อ ง เ ร า อ อ ก ม า ท า ง ห น  า จ อ 
คอมพิวเตอรหรือสมารทโฟน จึงไดมี 
การคิดกิจกรรมตางๆ ออกมาอยาง 
ตอเนื่อง ทำใหเธอเปนที่รูจักแพรหลาย 
มากข้ึน ซ่ึงก็ไมใชส่ิงท่ีดีเสมอไป เพราะ 
ม ีบางคนห ัว ใสทำหน า เพจปลอม 
เป นต ัวเธอและเสนอราคาการให  
บริการในรูปแบบตาง ๆ ที่เจาตัวเอง 
ถึงกับเหวอเมื่อไดเห็น ไมชอบใจ แตก็ 
ทำอะไรไมได หรือถึงแมวาจะดำเนินการ 
ทางกฎหมายก็คงจะดำเนินการไดชา 
มาก วิธีการจัดการของเธอคือปลอย 
ใหเปนไป แตเธอก็ยังคงสนุกสนานกับ 
การสรางตัวตน ผานออนไลน โดย 
ไมใครสนใจในเรื่องลิขสิทธิ์ หรือขอ 
ผูกมัดทางเทคนิคใด ๆ ในเฟซบุค สิ่ง 
ที ่ เธอทำคือยอมเปนเครื ่องมือดวย 
ตัวเอง เชนการรับจาง ใหถายรูปคูกับ 
ตัวสินคาหรือผลิตภัณฑ นอกจากน้ียังมี 
ขอเสีย คือมีคนแอบอาง ช่ือและปลอมแปลง 
เปนตัวเองเพื่อขายของหรือขายสินคา 
ทำใหในปจจุบันวัยรุ นสวนใหญไมได 
ตระหนักถึงการเลนเพราะคิดวาคน 
ติดตามไมได จึงมีเหตุการณอยางการ 
ปลอมแปลงแบบนี้เกิดขึ ้นและยากที ่ 
จะแจงเจาหนาที่ตำรวจเพื่อจับกุม

อีกตัวอยางของ คุณเดชชาติ 
พวงเกษ มอเตอรไซครับจาง ที่เปนที่ 
รู จ ักแพรหลายจากการใหสัมภาษณ 
สื่อจากตางประเทศเปนภาษาอังกฤษ 
ยามว างจากการร ับส งผ ู  โดยสาร 
คุณเดชชาติ จะทวิตขอความที่เอื้อ 
ตอการทำมาหากิน เชน “รับ-สง 
เอกสารยานเอกมัย” เพียงเทาน้ี เดชชาติ 
ก็ไม ม ี เวลาว างมาน ั ่งเล นหมากร ุก 
เหมือนกับเพื ่อนมอเตอรไซครับจาง 
คนอื่น ๆ ทำ เพราะตองวิ่งไปเก็บเช็ค 

สงเอกสาร ตามออเดอรที ่มีเขามา 
ไมขาดสาย นอกจากนี้ยังทำตนเปน 
ผูสื่อขาวรายงานสถานการณสด เชน 
รายงานการจราจรใหกับเพื ่อนในวง 
ทวิตเตอร ที่ปจจุบันมี follower ถึง 
10,000 กวาราย เปนการอุทิศตนให 
เป นประโยชนก ับสังคมไดอยางนา 
นับถือ เดชชาติ เปนตัวอยางของ 
สังคมรากหญาที่ใฝกาวหนาและเห็น
ประโยชนของโซเชียลมีเดียที่สามารถ
ทำใหชีวิตความเปนอยู ของเขาดีขึ ้น 
และไดรับการยอมรับในสังคมมากขึ้น 
แตขอฝากใหระว ังในเร ื ่องของการ 
หลอกลวงการซื ้อขายสินคาผานทาง 
ออนไลนที่เพื่อน ๆ เคยเจอมาแลว

หลายคนอาจมองวาเกมออนไลน 
อาจทำใหสังคมเสีย เด็กไมตั้งใจเรียน 
คุณสิทธิชัย เทพไพทูรย นายก 
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรเกม 
ไทย ใหความเห็นไวอยางนาฟงวา 
เกมออนไลน เปนเครื ่องมือสราง 
ความสุขของคน เปนความสุขที ่เรา 
สามารถหาได จากการทำอะไรส ัก 
อยางแลวสำเร็จ ซึ่งเกมเปนเรื่องของ 
การจำลองความตองการของคน เมื่อ 
เลนชนะเราจะมีความสุข แตตองเลน 
อยางเขาใจ นอกจากนี้เราสามารถใช 
เกมเปนเครื ่องมือในการพัฒนาคนก็ 
ได อยางเชน ตัวอยางในประเทศ 
ญี่ปุ นที่สรางเกมเพื่อสรางคนอนาคต
ที่อยากใหเปน ดังนั้นเราสามารถใส 
ตนแบบที่ดี ๆ ลงไปใหคนไดเรียนรู 
ผานทางเกม

สังคมโซเชียล เน็ตเวิรก เปน 
สังคมเปด ที่ทุกคนเขาไปแสดงความ 
คิดเห็น เขาไปแชร เขาไปสอดรูสอด 
เห็นไดโดยไมมีใครวา และยังไมมี 
ใครกำหนดขอหาม โดยเฉพาะเรื่อง 
ที่ไมดี คนมักอยากรู และใหความ 
สนใจมาก อะไรที่ไมดี จะไดรับความ 
สนใจและไปเร็วกวา เรื่องดีอาจเปน 

อีกมุมที ่สะทอนตัวตนของผู บริโภค 
ที่เปนพวกชอบบริโภคของไมดี

คำถาม: ทุก ๆ เรื่องที่โพสลงไป 
ในเฟซบุค ลิขสิทธิ์ของขอความนั้น 
เปนของใคร เปนของคนที่โพสหรือ 
เปนของเจาของเฟซบุค คุณ ดวงทิพย 
โฉมปรางค จาก อินเทอรเน็ตโซไซตี้ 
องคกรผูสรางอินเทอรเน็ตไดใหขอมูล 
ไวอยางนาสนใจวา ทุกขอความเปน 
ทรัพยสินของทุกคน ทุกคนมีสวน 
รวมและเราตองเคารพสิทธิของสวน
รวมนั้นดวย พรอมทั้งใหขอมูลเสริม 
วา ทุกสิ ่งที ่อยู บนอินเตอรเน็ตลบ 
ทิ้งไมได ทุกอยางได ถูกเก็บไวหมด 
ดังนั้น การที่เราจะใสขอมูลอะไรลง 
ไปควรคิดใหดีกอน พรอมทั้งฝากขอ 
คิดไววา บานเราควรมีหนวยงานที่ 
คอยประมวลสถิติของการใช โซเช ียล
เน ็ตเว ิร ก ว าม ีผลกระทบอยางไรกับ 
สังคมและเศรษฐกิจและเพิ่มเติมวาเรา
ขาดแคลนบุคลากรดานไอที วิศวกร 
Website / Internet ที่ตองเรงสราง 
เพื่อใหทันกับความตองการของตลาด

คนที่ใชโซเชียลเน็ตเวิรก มักมี 
ตำตอบสุดทายเหมือนกัน คือ “การ 
ไดรับการยอมรับ” และเปนการมอง 
แตตัวเอง คือ “อัตตา” จริงหรือไม

หากเราใชเทคโนโลยี ดิจิตอลให 
เปนประโยชนตอสวนรวมใหมากขึ ้น 
เชน การสรางเกม ที่สอดแทรกการ 
เรียนรู ชวยเหลือสังคม เปนตนแบบ 
ที ่ดีใหกับเยาวชน และคำนึงถึงผล 
กระทบตอสังคมโดยรวมก็จะเปนการ
ใชเครื่องมืออยางสรางสรรค และการ 
สร างต ัวตนในโลกออนไลน ก ็ต อง 
ระมัดระวังในเรื่องของการโดนปลอม 
โดนละเมิด ระวังในเร่ืองความปลอดภัย 
ของขอมูล เปนตน
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เร ื ่องราวของการเป ดเสร ีทาง 
การคายังคงเปนทิศทางที่สรางความ
ตื ่นต ัวให แก ผ ู ประกอบการทั ้งราย 
ใหญรายยอยไดเปนอยางดี จากกลุม 
คนที่ไมเคยประกอบธุรกิจก็เริ่มหันมา
ใหความสนใจที ่จะสรางรายไดโดย 
การนำแนวความคิดใหม ๆ ผนวกกับ 
ความเปนไปไดของตนทุนที ่มีอยู นั ้น 
กอรางสรางตัวจนสามารถเกิดธุรกิจ 
ในรูปแบบตาง ๆ เปนของตนเองได  
แมจะยังไมมีชองทางการตลาดมาก 
นักแตก็ทำอยางคอยเปนคอยไป หรือ 
แมแตกลุ มผู ประกอบการที ่ม ีธ ุรกิจ 
เปนรากฐานเดิมใหแกตนเองอยู แลว 
แตยิ่งทำใหเห็นชองทางในการกระจาย 
ตลาดของตนเองใหกวางขวางออกไป
ไดมากยิ่งขึ้น  ทำใหธุรกิจทั้งที่ผลิต 
สินคาอุปโภคหรือบริโภคที ่ม ีอยู ใน 
ปจจุบันนี้เปดตัวกันอยางมากมาย  

ผลิตภัณฑตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยาง 
รวดเร็วและทวีคูณมากขึ้น อาจจะเปน 
ทิศทางที ่ด ีและมีความเสี ่ยงในขณะ 
เดียวกัน เพราะยิ่งมีการเกิดธุรกิจและ 
มีการผลิตสินคามากขึ้นเทาใดก็ยอม 
ทำใหเห็นถึงการแขงขันที่ มากขึ้น 
ตามมาเทานั้น ทั้งนี้ในกลุมธุรกิจทั้ง 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ 
ที่เห็นหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในเรื ่อง
ของการผลิตสินคา ก็เริ่มตระหนักวา 
ธุรกิจของตนเองนั ้นจะไปไดและอยู  
รอดหรือไม ในเมื่อมีสินคาเพิ่มมาก 

ขึ้นในตลาดการคาปจจุบัน  จึงทำให 
กลุ มธุรกิจไมไดมุ งเนนที ่จะทำธุรกิจ 
เพียงแตเฉพาะของตนหรือมุงเพียงแต
จะทำตลาดของตนเองเพ ียงอย าง 
เดียวเทานั้นแลว แตทิศทางของการ 
สรางและขยายตลาดกำลังมุ งเนนใน 
เร ื ่องการรวมฐานผล ิตหร ือการจ ัด 
จำหนายของกลุมธุรกิจมากขึ้น ซึ่ง 
เมื ่อผู ประกอบการของกลุ มธุรกิจใด 
ธุรกิจหนึ ่งเล ็งเห็นแลววาจะมีกลุ ม 
ธุรกิจอื่นๆ ที่จะสามารถรวมกันทำ 
ร วมก ันผล ิตและสามารถกระจาย 
ตลาดไดด ีข ึ ้นรวมไปถึงอาจจะเปน 
ธ ุรก ิจท ี ่สามารถเปนไปในแนวทาง 
เดียวกันสนับสนุนสงเสริมซึ ่งกันและ 
กันในทางธุรกิจไดก็มักจะมีการเจรจา
เพ ื ่ อ ม า ร  วมกล ุ  ม ธ ุ ร ก ิ จก ั น เพ ื ่ อ 
ดำเน ินการในลักษณะตาง ๆ ตาม 
ทิศทางของการประกอบธุรกิจหรือที่ 
เราเรียกกันวา “พันธมิตรทางธุรกิจ” 
(Business Alliances) 

โดยทั ่วไปเปนที ่ เข าใจกันว า 
พันธมิตรทางธุรกิจสามารถจะเริ ่ม 
ตนไดตั้งแต 2 องคกรธุรกิจขึ้นไป 
ซึ ่งนั ่นก็คงตองพิจารณากันไปตาม 
ความตองการหรือทิศทางของการ 
ตลาดของธุรก ิจว าม ีความจำเปน 
หรือไมอยางไร ที่จะตองมีการสราง 
พันธมิตรทางธุรกิจขึ้น เพราะเมื่อใด 
ก็ตามที่กลุ มองคกรธุรกิจมีการตกลง 
ใหความรวมมือกันในดานตาง ๆ ไม 

วาจะเปนเรื ่องของวัตถุดิบการผลิต 
การแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อการคา การ 
โฆษณาและการประชาส ั มพ ั นธ  
หรืออื่น ๆ ที่จะเอื้อประโยชนตอกัน 
ในการสร างความอยู รอดและเพ ิ ่ม 
ความแข็งแกรงใหแกธุรกิจไดมากยิ ่ง 
ขึ้น ก็ยอมที่จะตองมีการเจรจาตกลง 
กันอยางมีขอบเขตและเปนระบบดวย
เพื ่อไมเกิดชองวางของการทำธุรกิจ 
ระหวางกัน เพราะไมเชนนั้นก็อาจจะ 
ทำใหเกิดความขัดแยงขึ ้นไดระหวาง 
องคกรธุรกิจ ซึ่งก็จะเปนผลเสียใน 
การประกอบธุรกิจไดในอนาคต ทั้งนี้ 
จึงไดนำกลยุทธ 3’s Tมานำเสนอไว 
เพื ่อเปนอีกแนวทางหนึ่งที ่จะทำให 
องคธุรกิจที ่กำลังจะสรางพันธมิตร 
ธุรกิจไดลองพิจารณาและคำนึงถึง 
สิ่งตาง ๆ ที่จะทำใหการรวมมือ 
ระหวางกันองคกรธุรกิจไปสูเปาหมาย 
ที่คาดไวไดอยางยืนยาว

ในการเริ่มตนเพื่อสรางพันธมิตร
ทางธุรกิจ หลายองคกรมักจะนึกถึงสิ่ง 
ที ่จะเอื ้อประโยชนตอกันและกันใน 
ทางใดทางหนึ่ง จนบางครั้งลืมไปวา 
ภายใตการทำประโยชนที่จะมีซึ่งกัน
และกันนั้น องคกรธุรกิจที่รวมมือกัน 
จะตองพรอมที่จะทำหลายสิ่งหลาย
อยางใหเสมือนเปนคนที่เกิดมาจาก
จุดเริ่มตนเดียวกัน ซึ่งหากจะใชคำ 
ใหด ูสวยหรูก ็อาจจะกลาวใหเห ็น 
ภาพไดวาธุรกิจที ่ร วมมือกันนั ้นจะ 
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ตองเหมือนเปนฝาแฝดกัน หรือ 
ภาษาอังกฤษก็คือ Twin สิ่งนี้สำคัญ 
อยางไรก็คงตอบไดวา เมื่อใดก็ตาม 
ที่องคกรธุรกิจพิจารณาแลววาจะตอง
มีคูธุรกิจขึ้น ไมวาจะเพื่อวัตถุประสงค 
ใดก็ตาม ก็อยาลืมวาองคกรธุรกิจน้ัน ๆ 
กำลังจะดำเนินการสิ่งตาง ๆ ใน 
ลักษณะของสิ่งที่เปนคูกัน แมจะไมได 
เหมือนกันโดยส้ินเชิง แตก็ตองสามารถ 
ทำใหกลุ มเปาหมายระลึกไดว าเมื ่อ 
นึกถึงธุรกิจหนึ ่งก็จะไมลืมที ่จะเห็น 
ภาพของอีกธุรกิจหนึ่งตามไปดวย จึง 
จะเรียกไดว าองคกรธุรกิจนั ้นกำลัง 
แสดงความเปนพันธมิตรทางธุรกิจกัน
ไดอยางชัดเจน

นอกจากนั้น เมื่อองคกรธุรกิจ 
ไดสรางความเขาใจในการการเติบโต
ทางการผลิตสินคาหรือบริการโดย 
การรวมมือซึ่งกันและกันแลวนั้น สิ่ง 
สำคัญอีกประการหนึ่งที ่ลืมไมไดเมื ่อ 
มาเปนพันธมิตรทางธุรกิจตอกันก็คือ 
เร ื ่องของการปฏิบัต ิใหเห็นถึงการ 
รวมกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือการแบง
ปนส่ิงตาง ๆ ตอกันอยางชัดเจน หรือ 
To Share ในที่นี้ไมไดหมายความ 
เฉพาะเร ื ่องของการแบงป นส วนที ่ 
เกี ่ยวของกับธุรกิจที ่ดำเนินการอยู  
เทานั้น แตกำลังหมายถึงการพรอม 

ที่จะแบงสันปนสวนสิ่งที่จะกอใหเกิด
ความสัมพันธ ท ี ่ด ีระหว างก ันได ใน 
ระยะยาวทางธุรกิจ ซึ่งอาจจะหมาย 
รวมถึง การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร 
ความรู ความคิดเห็น และอื่น ๆ ที่ 
จะเปนประโยชนตอกันและกัน อัน 
จะเปนผลทำใหเกิดความเขาใจและ
ไดสรางแนวทางรวมกันไดมากขึ้น 

อยางไรก็ตามแมวาองคกรธุรกิจ
จะไดเตรียมความพรอมในการรวมมือ
กันแลว แตหากขาดการเจรจากันให 
เป นท ี ่ ช ัด เจนก ็อาจจะก อให  เก ิด 
อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจรวมกันได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรธุรกิจที่เพิ่ง
กอตั้งและเริ่มหาพันธมิตรใหม ๆ อาจ 
จะยังมีความลังเลเกี่ยวกับสถานการณ 
บางอยางที ่จะเกิดขึ ้นระหวางธุรกิจ 
กัน  ทั้งนี้ความไวเนื้อเชื่อใจหรือ 
ความไววางใจซึ่งกันและกัน โดยมัก 
พูดติดปากกันดวยภาษาอังกฤษวา
Trust นั้น จึงเปนสิ่งสำคัญอยาง 
มากอีกประการหนึ ่งที ่องคกรธุรกิจ 
ควรจะมีตอกันและกัน แมจะเปน 
เรื่องยากในบางเวลา แตก็จำเปนที่จะ 
ตองมีสิ ่งนี ้ในการสรางพันธมิตรทาง 
ธุรกิจ เพราะอยางไรก็ตามผูประกอบ 
ธุรกิจก็อยาลืมวาความไววางใจซึ่งกัน
และกันนั้นจะนำไปสูการขับเคลื่อนให

ธุรกิจสามารถไปสูทิศทางที่กำหนดไว
ไดอยางดี และจะทำใหการรวมกัน 
ขององคกรธุรกิจสามารถกาวไปสูแนว
หนาไดดวยการสนับสนุนซึ ่งกันและ 
กันในลักษณะตาง ๆ

แนนอนวากลยุทธ 3’s T ที่ 
ยกมาเปนขอคิดใหองคกรธุรกิจที ่ 
ตองการจะหาพันธมิตรทางธุรกิจได
คำนึงถึงจะไมไดเปนกลยุทธในเชิงลึก 
แตก็เปนสิ่งที่ขาดไมไดหากผูประกอบ
การตองการที ่จะสรางพันธมิตรทาง 
ธุรกิจ และหากสามารถยึดหลักความ 
เขาใจตามกลยุทธ 3’s T ไดแลว ก็ 
เชื ่อแนวาการจับมือรวมกันระหวาง 
องค กรธ ุรก ิจจะสามารถทำได และ 
ยืนหยัดควบคู ไปไดระยะยาวทั ้งใน 
ระดับชาติและนานาชาติ.... หนทางที่ 
จะดำเน ินธ ุรก ิจเพ ียงลำพังอาจจะ 
ลดลงไปทุกที  ในขณะที่ธุรกิจก็ยัง 
ตองการเติบโต มีผลกำไรและอยูรอด 
บนเสนทางทางการคา หรือสามารถ 
ทัดเทียมคูแขงขัน มีศักยภาพในการ 
ขยายชองทางการตลาดใหไดมากขึ้น 
ตลอดจนมีความเข็มแข็งในสายตลาด  
พันธม ิตรทางธ ุรก ิจก ็ย ังคงเป นอ ีก 
หนทางหนึ่งที่สำคัญที่จะทำใหธุรกิจมี
ความกาวหนาตอไดในอนาคต

54

Strategy

กลยุทธ์ 3’s Tมานำเสนอไว้เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ 

องค์ธุรกิจที่กำลังจะสร้างพันธมิตรธุรกิจได้ลองพิจารณาและคำนึงถึงสิ่งต่างๆ 

ที่จะทำให้การร่วมมือระหว่างกันองค์กรธุรกิจไปสู่เป้าหมายที่คาดไว้ได้อย่างยืนยาว 



ในอดีต “วาวไทย” ถือไดวาเปน 
การละเลนหรือกีฬาประเภทหนึ่งที่อยู
ในความสนใจของคนไทยมาชานาน 
โดยเฉพาะอยางยิ ่งหากเราไดศึกษา 
และทำความเขาใจเกี ่ยวกับประวัต ิ 
ของวาวไทยที่มีมาตั้งแตอดีตแลวนั้น 
ก็ยิ่งจะทำใหเห็นความสำคัญของการ
ละเลนประเภทนี้ไดมากยิ่งขึ้น 

รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี (อางอิง 
จาก http://www.stou.ac.th) ได 
เร ี ยบ เร ี ยบประว ั ต ิ ค วาม เป  นมา 
เกี ่ยวกับวาวไทยไวในตำนานหนังสือ 
วาวไทยวา ในรัชกาลสมเด็จพระเพท 
ราชา วาวมิไดใชเฉพาะเพื่อความ 
สนุกเทานั ้นแตมีการใชวาวในการ 
สงคราม คือตอนที่พระยายมราช 
(สังข) เจาเมืองนครราชสีมาเปนกบฏ 
พระเพทราชาสั่งกองทัพไปปราบเมือง
ไมสำเร็จ ในครั้งที่ 2 แมทัพอยุธยาคิด 
เผาเม ืองอ ุบายหนึ ่งน ั ้นใช หม อด ิน 
บรรจุดินดำผูกสายปานวาวจุฬาไปถึง
หมอดินดำระเบิดตกไปไหมบานเมือง
จากประวัติศาสตรตอนนี้ปรากฏเปน
ชื่อวาวจุฬาเปนครั้งแรก

สมัยกรุงรัตนโกสินทรการเลน 
วาวยังคงเปนการละเลนและกีฬาที่
น ิยมโดยเฉพาะร ัชสม ัยพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู ห ัว 
ทรงสนับสนุนกีฬาเลนวาว มีการ 
ประกวดและแขงขันวาวจุฬาและ 
วาวปกเปาโดยมีกติกาการแขงขัน 
เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหการ 

แขงขันยุติธรรมและสนุกสนาน สถาน 
ที ่เลนวาวในเขตกรุงเทพมหานครที ่ 
เป นท ี ่ ร ู  จ ักก ันด ีมาต ั ้ งแต สม ัยต น 
ร ั ตน โกส ิ นทร  จนถ ึ งป  จจ ุ บ ั นค ื อ 
ทองสนามหลวง สวนในตางจังหวัดก็ 
นิยมเลนตามที ่โล งกวาง หรือตาม 
ทองนาท ั ่วไปซ ึ ่ งไม ม ีต นไม  เป นท ี ่ 
ขัดขวางของการเลนและสะดวกตอ 
การเลน ตอมาประเทศมีการพัฒนา 
ผูคนมากขึ้นทำใหสภาพในเมืองหลวง
หรือตัวเมืองในจังหวัดอื่น ๆ มีชุมชน 
แออัดสิ ่งกอสรางตึกรามและสายไฟ 
ตางๆเปนสิ่งกีดขวางของการเลนวาว
ประกอบสภาพเศรษฐกิจทำใหคนตอง
ดิ ้นรนทำมาหากินไมมีจิตใจที ่จะคิด 
สนุกสนานไปชมการเลนวาวไดดังแต
กอน จึงทำใหวงการกีฬาวาวซบเซาไป 
ระยะหนึ่ง

ตอมาเมื่อวันที ่ 3 เมษายน พ.ศ. 
2526 ไดมีหนวยงานทั้งราชการและ 
เอกชนไดรวมมือกันฟนฟูกีฬาวาวขึ้น
มาอีกครั้งโดยการจัดงาน "มหกรรม 
วาวไทย" ณ บริเวณ ทองสนามหลวง 
มีการประกวดวาวชนิดตาง ๆ มาก 
มาย ทั้งวาวแผง วาวประเภทสวยงาม 
ประเภทความคิด และวาวตลกขบขัน 
โดยสมเด ็จพระเทพร ัตนราชส ุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จฯ เปน 
องคประธานในงานนี้ดวย และในปตอ 
มาคือ พ.ศ. 2527 ทางกรุงเทพมหานคร 
ก็ไดจัดงานน้ีอีกเรียกวา "งานประเพณี 
วาวไทย" ณ ทองสนามหลวงและ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชก ุมาร ีก ็ เสด ็ จฯ เป นองค  
ประธานอีกคร ั ้งส วนสำคัญคือการ 
ประกวดวาวภาพและการแขงขันวาว
จ ุฬาก ับว าวป กเป านอกจากน ั ้นม ี 
นิทรรศการวาวในสมัยรัชกาลที่ 5 ให 
ประชาชนไดชม และในปตอ ๆ มา 
ทางกร ุง เทพมหานครก ็ ได จ ัดงาน 
ประเพณีการเลนวาวขึ ้นทุกปจนถึง 
ปจจ ุบ ันซ ึ ่งก ็ได ร ับความสนใจจาก 
ประชาชนที่มาชมเปนอยางมาก ได 
ความสนุกสนานและเชียรกันขณะมี 
การแขงขันวาว ณ บริเวณทองสนามหลวง

จากประวัติที่นำมาอางอิงขางตน 
ทำใหเห็นไดวาการละเลน “วาวไทย” 
นับเปนสิ ่งที ่มีความสำคัญและอยูกับ 
สังคมไทยมาเปนเวลานาน แมใน 
ปจจุบันเราอาจจะไมคอยไดเห็นการ 
เลนวาวไทยบอยครั้งนัก จนอาจจะ 
เกิดความเขาใจวาการละเลนประเภท
นี้ไดหายไปแลวหรือจากสังคมไทย ดัง 
ที่คุณบุญธรรม ฮิมสกุล (สัมภาษณ 
มิถุนายน 2556) แชมปวาวของ 
ประเทศไทยถวยพระราชทาน 16 สมัย 
(2505-2555) ซ่ึงไดลัดฟาไปตางประเทศ 
มากกวา 40 ครั้ง ไมวาจะเปนยุโรป 
อเมริกาและเอเชีย ไดใหเสียงสะทอน 
ของความเสียดายและความตองการ 
ท ี ่ จะให ม ีการสานต อการละเล น 
ประเภทนี้ไววา “วาวไทยเปนการ 
ละเลนที่สามารถเลนไดงาย ใชการ 
บังคับดวยสายปานเสนเดียวแตก็ 
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Work & Life

การละเลนวาวไทย...
หายไปหรือยังจากสังคมไทย



สามารถทำใหเสมือนไดออกกำลังกาย 
ไปดวย จึงเรียกไดวาเปนกีฬาอยางหน่ึง 
ของไทย แตก็นาเสียดายท่ีในปจจุบัน 
เปนเรื ่องยากที ่จะมีผู มาสืบทอดได 
อยางจริงจัง”

คงเปนที่นาเสียดายหากการเลน
วาวไทยจะสูญหายไปจากสังคมของ 
คนไทย เพราะการละเลนประเภทนี้ 
ไมใชแตเพียงคนไทยเทานั้นที่ใหความ
สนใจจนมีการจัดการแขงขันหรือการ
ประกวดวาวไทยขึ้นมาเปนเวลาหลาย
สิบป จนทำใหชาวตางชาติในหลาย 
ประเทศไดเห็นความงดงามของการ 
ละเลน “วาวไทย” เชนเดียวกัน จึง 
ไมนาแปลกใจเลยวาเพราะเหตุใดการ
ละเล นว าวไทยจ ึง เป นท ี ่น  าสนใจ 
สำหรับบุคคลชาวตางชาติทานหนึ่งที่ 
เห็นการละเลนวาวไทยมีความสำคัญ
จนทำใหเกิดแรงบันดาลใจนำไปเผย 
แพรสูสากล

Mr. Ron Spaulding หนึ่งใน 
ชาวตางชาติที ่ให ความสนใจในการ 
ละเลนหรือกีฬาวาวไทยจนเรียกไดวา
เป นผ ู ก อต ั ้งกลุ มอนุร ักษว าวไทย 
(Thai Kite Heritage Group) 
ขึ้นมา โดยมีคุณ BaewSpaulding 
เปนผูชวยในการเผยแพรการเลนวาว
ไทยไปสูสากล และจากการสัมภาษณ 

ก็ทำใหทราบวาจุดเริ ่มตนของการกอ
ตั้งกลุมอนุรักษวาวไทยขึ้นมานั้นก็คือ 
ความประทับใจของคุณรอน (Ron) 
ที่ไดเห็นการละเลนและการแขงขันวาว 
ไทยเมื ่อครั ้งที ่เดินทางมาทองเที ่ยว 
หลายสิบปที่ผานมา และเมื่อไดทราบ 
วาการละเลนประเภทนี้เริ ่มไมเปนที ่ 
รู จักหรือนำมาเปนสวนหนึ่งใหไดอยู  
ในวิถ ีของวัฒนธรรมไทยคุณรอนจึง 
ไดมีความตองการที ่จะชวยเผยแพร 
การละเลนวาวไทยใหเปนที ่ร ู จ ักใน 
กลุมคนทุกเพศทุกวัยและทุก เชื้อชาติ 
โดยเฉพาะใหเปนที่รู จักกันมากขึ้นใน 
ระดับสากล ซึ่งก็นับไดวาเปนการ 
ชวยสืบสานสิ่งที่เปนวัฒนธรรมของ
ไทยใหไดคงอยูตอไป ซึ่งจากการ 
สัมภาษณนี้ทำใหรูสึกไดวาการละเลน 
วาวไทยคงจะยังไมสูญหายไปอยาง
แนนอน เพราะหากยังมีบุคคลที่เห็น 
คุณคาและความงดงามของการเลน
นี้ก็คงจะทำใหการสานตอการละเลน 
วาวไทยมีใหไดเห็นกันไปไดอีกยาว 
นาน 

เรื ่องราวของการละเลนวาวไทย
ที่มากลาวนั้น คงไมไดเปนเรื่องราว 
ทั ้งหมดที ่สามารถจะนำมาอธ ิบาย 
หรือบอกเลาใหเขาใจได เพราะเรื่อง 
ราวของว  าวไทยย ั งคงม ีอ ีกหลาย 

มุมมอง บางก ็อาจจะมาจากภาพ 
ความทรงจำในวัยเด็กของใครหลาย ๆ 
คน หรือไมก็มาจากความชื่นชมของ 
ผูใหญในอดีต และก็ยังเห็นกันอยูบาง 
จากการบอกเลาในหนังสือ นิทาน 
ตำนาน และเอกสารตาง ๆ ซึ่งแมวา 
ในปจจุบันการละเลนวาวไทยจะไมได
เห็นเปนที ่น ิยมกันอยู ท ั ่วไปเหมือน 
ครั้งในอดีต แตคงไมไดหมายความวา 
ว าวไทยจะส ูญหายไปจากคนไทย 
เพราะไมวาอยางไรหากยังมีคนไทย 
อยูในสังคมไทย ก็เชื่อวาคงจะยังมีใคร 
อีกสักคนหรืออีกหลาย ๆ คนที่จะได 
ชวยกันอนุรักษและสืบสานการละเลน 
ว าวไทยให คงอย ู  ในความค ิดและ 
ความรูสึกของคนในรุนตอ ๆ ไป

ทายที่สุดของขอความทั้งหมดนี้
ขอฝากคำกลอนไว  ให ระล ึกถ ึ งว  า 
“วาวไทย” ที่ใครหลาย ๆ คนอาจจะ 
เคยไดเห็น ไดชมหรือไดยินนั้น คือ 
ความงดงามอีกสิ่งหนึ่งของการละเลน
ในสังคมไทย ....และเมื่อสังคมไทยมี 
สิ่งดีงามมากมาย ก็หวังไววา “วาว 
ไทย” จะเปนเร ื ่องราวที ่ด ีงามตาม 
วัฒนธรรมของไทยไปอีกนานเทานาน
เชนเดียวกัน....”

ในวัยเยาวเคยเห็นวาวดูพลิ้วไหว          สวยงามไปทุกหนแหงแตงแตมสี
วาวจุฬาปกเปาเขาทาดี          มองอีกทีเห็นวาวงูลองลูลม

วาวหลากสีหลายขนาดหลายหลากแบบ          บางอิงแอบแนบกันดั่งคูสม
ลองลอยไกลใกลบางตามนิยม          มองแลวตองอมยิ้มพริ้มในใจ
ความงดงามของวาวใชแตเลน          ที่โดดเดนคือเปนศิลปะได
อีกทั้งยังสื่อถึงประเพณีไทย          ที่สืบไวมาแนแตโบราณ

จึงมาบอกมากลาวมาเลาไว          เร่ืองวาวไทยหยิบยกไวใหขับขาน
ยังอยากใหเปนสิ่งหนึ่งที่ยืนนาน          เปนตำนานวัฒนธรรมไทยไดชื่นชม
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การละเล่น “ว่าวไทย” นับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและอยู่กับ 
สังคมไทยมาเป็นเวลานานแม้ในปัจจุบันเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นการเล่นว่าวไทยบ่อยครั้งนัก 

จนอาจจะเกิดความเข้าใจว่าการละเล่นประเภทนี้ได้หายไปแล้วหรือจากสังคมไทย  



ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ
ภาคการคาและบริการ (Trade and 
Services Sentiment Index: TSSI) 
จัดทำขึ ้นโดยความรวมมือระหวาง 
ส ำ น ั ก ด ั ช น ี เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ ก า ร ค  า 
กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย และ 
ศูนย พยากรณเศรษฐกิจและธ ุรก ิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ประจำ 
เดือนมิถุนายน 2556 โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้

ด ั ชน ี ค ว าม เช ื ่ อ ม ั ่ น ขอ งผ ู  
ประกอบการภาคการคาและบริการ 
TSSI ของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม : SMEs

ดัชนีความเช ื ่อม ั ่นภาคการคา 
และบร ิ ก า รขอ งผ ู  ป ร ะกอบกา ร 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ในเดือนมิถุนายน 2556 คาดัชนี 
ความเชื ่อมั ่นในปจจุบันอยู ท ี ่ระดับ 
46.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคา 
ดัชนีในเดือนพฤษภาคมที่มีคาดัชนีอยู
ที่ระดับ 43.5 โดยเมื่อพิจารณาแยก 
ตามประเภทของกิจการภาคการคา 
สงและคาปลีกมีคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ในปจจุบันอยูที่ระดับ 46.8 ปรับตัว 

เพิ ่มขึ ้นเมื ่อเทียบกับคาดัชนีในเดือน 
พฤษภาคมที ่ม ีค าด ัชน ีอย ู ท ี ่ ระด ับ 
44.6 เชนเดียวกับกิจการภาคบริการ 
มีคาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูที่
ระดับ 46.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ 
กับคาดัชนีในเดือนพฤษภาคมที่มีคา 
ดัชนีอยูที่ระดับ 41.7 จากคาดัชนี 
ความเช ื ่ อม ั ่นในป จจ ุบ ันสามารถ 
พิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคา
และบริการมีความเชื ่อมั ่นในปจจุบัน
ปรับตัวเพิ ่มขึ ้นเมื ่อเทียบกับคาดัชนี 
ในเดือนที่ผานมา แตอยางไรก็ตาม 
ผู ประกอบการม ีความเช ื ่อม ั ่นใน 
ป จจ ุบ ั นอย ู  ในระด ับท ี ่ ไ ม  ด ี น ั ก 
เนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูใน
ระดับที่ต่ำกวา 50 ในทุกประเภท 
กิจการ 

สำหร ับค าด ัชน ีความเช ื ่อม ั ่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาของ 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมภาคการคาและบริการ
ในเดือนมิถุนายน 2556 คาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยูที่ระดับ 50.7 ปรับตัวเพิ่ม 

ข ึ ้นเม ื ่อเท ียบก ับค าด ัชน ี ในเด ือน 
พฤษภาคมซึ ่งม ีค าด ัชนีอยู ท ี ่ระดับ 
48.6 โดยเม่ือพิจารณาแยกตามประเภท 
ของกิจการ กิจการภาคการคาสงและ 
คาปลีกมีคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 
3 เดือนขางหนาอยูที่ระดับ 51.3 
ปรับตัวเพิ ่มขึ ้นเมื ่อเทียบกับคาดัชนี 
ในเดือนพฤษภาคมซึ่งมีคาดัชนีอยู ที ่ 
ระดับ 49.1 เชนเดียวกับกิจการภาค 
บร ิการท ี ่ ม ีค  าด ัชน ีความเช ื ่ อม ั ่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูที่ 
ระดับ 49.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ 
กับคาดัชนีในเดือนพฤษภาคมซึ่งมีคา
ดัชนีอยูที่ระดับ 47.8 จากคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขาง 
หนาสามารถพิจารณาไดวาผูประกอบ
การว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ย อมภาคการค าและภาคบร ิการม ี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขาง 
หนาปรับตัวเพิ ่มขึ ้นเมื ่อเทียบกับคา 
ดัชนีในเดือนท่ีผานมา อีกท้ังผูประกอบการ 
ยังคงมีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาอยูในระดับที่ดีเนื่องจาก 
คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกิน
กวา 50 แทบทุกประเภทกิจการ โดย 
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ดัชนีความเชื่อมั่น
ผูประกอบการภาคการคาและบริการ
â´Â

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁÇÔÊÒË¡Ô¨¢¹Ò´¡ÅÒ§áÅÐ¢¹Ò´Â‹ÍÁ ÊÓ¹Ñ¡´Ñª¹ÕàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ �

ËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

ÈÙ¹Â�¾ÂÒ¡Ã³ �àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ Ø̧Ã¡Ô¨ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

Economic Index



มีเพียงภาคบริการเพียงประเภทกิจการ 
เดียวที่คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับ 
ต่ำกวา 50

เม ื ่อพ ิจารณาถึงความเช ื ่อม ั ่น 
ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมที่มีตอภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศในป จจ ุบ ันของเด ือน 
มิถุนายน 2556 คาดัชนีในปจจุบัน 
อยู ท ี ่ระดับ 44.6 ปรับตัวเพิ ่มขึ ้น 
อย างมากเม ื ่อเท ียบก ับค าด ัชน ีใน 
เดือนพฤษภาคมที่คาดัชนีอยูที ่ระดับ 
25.6 สวนคาดัชนีคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยูที่ระดับ 52.5 ปรับตัวเพิ่ม 
ข ึ ้นเม ื ่อเท ียบก ับค าด ัชน ี ในเด ือน 
พฤษภาคมที่คาดัชนีอยูที่ระดับ 45.8 
จากคาดัชนีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจ
ของประเทศผู ประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคา
และบริการในเดือนมิถุนายน 2556 
พิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคา

และบริการมีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจ 
ของประเทศท้ังในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาปรับตัวในทิศทางที่เพิ่ม
ขึ้น โดยผูประกอบการมีความเชื่อมั่น 
ตอเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน 
อยูในระดับที่ไมดีนักเนื่องจากคาดัชนี
ความเชื ่อมั ่นอยู ในระดับที ่ต่ำกวาคา 
ฐานที่ 50 ขณะที่มีความเชื่อมั่นตอ 
เศรษฐกิจประเทศคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยู ในระดับที ่ดีเนื ่องจากคา 
ดัชนีความเชื ่อมั ่นอยู ในระดับที ่เกิน 
กวาคาฐานที่ 50

เมื่อพิจารณาปจจัยตางๆ ที่สง 
ผลกระทบตอผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมโดยรวม 
ภาคการคาและบริการทั ้งในปจจุบัน 
และคาดการณ 3 เดือนขางหนาของ 
เดือนมิถุนายน 2556 ผูประกอบการ 
สวนใหญมองวาปจจัยที่สงผลกระทบ
ตอกิจการในระดับสูงที่สุด ไดแก ผล 
กระทบจากการแข  งข ั น ในตลาด 

รองลงมาไดแก ผลกระทบจากภาวะ 
เศรษฐกิจของประเทศและอำนาจซื้อ
ของประชาชน ผลกระทบจากราคา 
ตนทุนสินคาและคาแรงงานที่เพิ ่มสูง 
ขึ้น ผลกระทบจากการหดตัวของ 
ความตองการสินคาและบริการ และ 
ผลกระทบจากระดับราคาน้ำมันและ
คาขนสง ในสวนของมาตรการกระตุน 
เศรษฐกิจของภาครัฐผู ประกอบการ 
มองว  าส  งผลกระทบด านบวกต อ 
กิจการในระดับที่ไมมากนักและสงผล
กระทบตอกิจการในระดับที่ลดลงเมื่อ
เทียบกับเดือนที่ผานมา และในสวน 
ของผลกระทบจากมาตรการปรับขึ ้น 
คาแรงขั้นต่ำ 300 บาท และผล 
กระทบจากการแข ็งค  าและความ 
ผันผวนของคาเงินบาทผูประกอบการ
มองว าส งผลกระทบต อก ิจการใน 
ระดับที่ไมมากนัก

กลาวโดยสรุปเกี ่ยวกับคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการ
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ค าและบร ิการในเด ือนม ิถ ุนายน 
2556 ผ ู ประกอบการว ิสาหก ิจ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
มีความเชื ่อม ั ่นทั ้งในปจจุบ ันและ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับ 
ตัวในทิศทางที่เพิ ่มขึ ้นเมื ่อเทียบกับ 
เดือนกอนหนา ซึ่งการปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ของค  าด ั ชน ีความ เช ื ่ อม ั ่ นท ั ้ ง ใน 
ปจจ ุบ ันและคาดการณ 3 เด ือน 
ขางหนาเปนผลมาจากการปรับตัว 
เพ ิ ่มข ึ ้นขององคประกอบดานยอด 
จำหนายและกำไรเปนหลัก สวน 
สาเหตุที ่ค าดัชนีความเชื ่อมั ่นทั ้งใน 
ปจจุบันและคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ภาคการเกษตรเริ่มปรับตัวดีขึ้น โดย 
ดัชนีผลผลิตภาคสินคาเกษตรสำคัญ 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป
ก อนร อยละ 8.28 เป นผลจาก 
ปริมาณผลผลิตยางแผนด ิบช ั ้น 3 
ปาลมน้ำมัน และผลไมตามฤดูกาล 

เปนหลัก ผนวกกับระดับราคาสินคา 
เกษตรเริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยดัชนีราคา 
ส ินค  า เกษตรท ี ่ เ กษตรกรขายได  
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป
กอนรอยละ 3.49 เปนผลจากการ 
เพิ ่มขึ ้นของราคากาแฟ ผลไมตาม 
ฤดูกาล และหมวดปศุสัตวเปนหลัก 
สงผลใหเกษตรกรมีรายไดเพ ิ ่มข ึ ้น 
จึงมีแนวโนมที่เกษตรกรอาจจะใชจาย
เพิ ่มข ึ ้นจากรายไดท ี ่ ได ร ับเพิ ่มข ึ ้น 
ดังกลาว นอกจากนี้สถานการณดาน 
การบริโภคในภาพรวมยังคงขยายตัว 
ไดอยางตอเนื่อง พิจารณาจากดัชนี 
อุปโภคบริโภคภาคเอกชนในเด ือน 
มิถุนายนที่ขยายตัวไดที่รอยละ 0.80 
เป นการขยายต ัวของด ัชน ีอ ุปโภค 
บริโภคภาคเอกชนโดยตลอดในชวง 6 
เดือนแรกของปนี้ สงผลใหในชวง 6 
เด ือนแรกของป ด ัชน ีการอ ุปโภค 
บร ิ โภคภาคเอกชนขยายต ัวอย ู ท ี ่ 
รอยละ 2.34 อีกทั้งอัตราแลกเปลี่ยน 

ค าเง ินบาทปร ับต ัวอ อนค าลงจาก 
ระดับ 29.784 บาทตอดอลลารสหรัฐ 
ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2556 เปน 
30.839 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ ณ 
สิ้นเดือนมิถุนายน 2556 สงผล 
กระทบเชิงจ ิตว ิทยาเก ี ่ยวก ับความ 
ก ั งวลว  าค  า เ ง ินบาทท ี ่ แข ็ งค  าจะ 
กระทบตอการสงออกและการขยาย 
ตัวของเศรษฐกิจไทยลง อีกทั้งคาเงิน 
บาทปรับตัวออนคาลงสงผลใหความ 
สามารถในการแขงขันดานราคาสินคา
สงออกของไทยกลับคืนมา รวมทั ้ง 
ตนทุนทางการผลิตดานราคาน้ำมัน 
ดีเซลที่ระดับราคายังคงทรงตัวอยูไม 
เกิน 30 บาทตอลิตรจากการตรึงราคา 
น ้ ำม ันด ี เซลของภาคร ั ฐส  งผลให  
ผูประกอบการสามารถวางแผนในการ
บริหารจัดการตนทุนการดำเนินการ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ ่งปจจัย 
ดังกลาวสงผลใหดัชนีความเชื่อมั่นทั้ง
ในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือน 
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ขางหนาของเดือนนี ้มีการปรับตัวใน 
ทิศทางที่เพิ่มขึ้น โดยในเดือนนี้คา 
ดัชนีความเชื่อมั่นแยกพิจารณาในแต
ละองคประกอบทั ้งในปจจุบันอยู ใน 
ระดับที่ไมดีนักเนื่องจากคาดัชนีความ
เชื ่อมั ่นอยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐานที่ 
50 เปนสวนใหญ จะมีเพียงความ 
เชื่อมั่นในองคประกอบดานการจางงาน 
และการลงทุนเทานั้นที่คาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นในปจจุบันอยู ในระดับที ่เกิน 
กวาคาฐานที่ 50 ในขณะที่คาดัชนี 
ความเชื ่อมั ่นแยกพิจารณาในแตละ 
องคประกอบคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยูในระดับที่ดี เนื่องจากคา 
ดัชนีความเชื ่อมั ่นอยู ในระดับที ่เกิน 
กวาคาฐานที่ 50 เปนสวนใหญ จะ 
มีเพียงความเชื ่อมั ่นในองคประกอบ 
ดานตนทุนคาดการณ 3 เดือนขาง 
หนาเพียงองคประกอบเดียวที ่ม ีค า 
ดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวา
คาฐานที่ 50

ในส วนของข อเสนอแนะของ 
ผูประกอบการตอภาครัฐในดานตางๆ 
ในเดือนนี ้ผู ประกอบการตองการให 
รัฐบาลเขามาดูแลในสวนของตนทุน 
การประกอบการในดานตางๆ ทั้ง 
ระดับราคาน้ำมัน และระดับราคา 
ตนทุนสินคาที่ยังคงมีแนวโนมปรับตัว
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อยาใหปรับตัว 
เพิ่มขึ้นมากนัก อีกทั้งผูประกอบการ 
สวนใหญตองการใหมีมาตรการดาน 
การตรึงราคาน้ำมันดีเซลไมใหเกิน 30 
บาทตอลิตรตอไป รวมทั้งมีมาตรการ 
ในการดูแลระดับราคาสินคาอุปโภค 
บริโภคที ่มีการปรับตัวเพิ ่มขึ ้นอยาง 
ตอเนื่อง ตลอดจนมีการออกมาตรการ 
ในการใหความชวยเหลือประชาชนที่ 
ไดร ับผลกระทบจากสถานการณคา 
ครองชีพที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้ง 
ควรออกมาตรการในการใหความชวย
เหลือผู ประกอบการไทยใหสามารถ 
อยูรอดไดภายใตสถานการณการแขง

ขันที่รุนแรง โดยมีมาตรการในการให 
ความชวยเหลือผู ประกอบการในรูป 
แบบตางๆ เชน การนำมาตรการดาน 
ภาษ ี เข  า ม า ใ ห  ค ว ามช  ว ย เ หล ื อ 
ผูประกอบการ การหาแหลงเงินทุน 
ดอกเบี้ยต่ำ และผอนคลายเงื่อนไขใน 
ก า ร ใ ห  ก ู  ย ื ม ล ง เ พ ื ่ อ ช  ว ย เ ห ล ื อ 
ผูประกอบการ SMEs  เปนตน รวมถึง 
ดูแลระดับราคาสินคาเกษตรใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม รวมถึงมีมาตรการ 
ในการสงเสริมการสงออกสินคาเกษตร 
ของประเทศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก 
เกษตรกรถือเปนกำลังซื้อที่สำคัญของ
ประเทศ และควรออกมาตรการกระตุน 
เศรษฐกิจของประเทศในรูปแบบตาง ๆ 
อยางตอเนื่องเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ 
อยางยิ ่งมาตรการในการกระตุ นการ 
บริโภคภายในประเทศ รวมถึงสงเสริม 
และประชาสัมพันธการทองเที่ยวของ
ประเทศอยางตอเนื่องเพิ่มมากขึ้น
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ขางหนาของเดือนนี ้มีการปรับตัวใน 
ทิศทางที่เพิ่มขึ้น โดยในเดือนนี้คา

ในส วนของข อเสนอแนะของ 
ผประกอบการตอภาครัฐในดานตางๆ

ขันที่รุนแรง โดยมีมาตรการในการให 
ความชวยเหลือผ ประกอบการในรป
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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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หมายเหตุ: - สงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนและคืนการเปนสมาชิกนิตยสาร
 - หากนิตยสารที่ทานไดรับเกิดการชำรุดหรือเสียหายอันเนื ่องจากการขนสงหรือการพิมพ
   กรุณาแจงฝายสมาชิก โทร 02-697-6861-3

ชื่อ (Name)

ถึง

ที ่อยู ในการจัดสง (Shipping Address)

ใบเสร็จรับเงินออกในนาม (Name)

สมัครสมาชิกนิตยสาร

วิธีการชำระเงิน

ชาย หญิง วันเกิด : วันที่ เดือน พ.ศ.

มือถือ (Mobile) :



บริษัท โอสิคอินเตอร์เนชั่นแนล(ไทย) จำกัด ภายใต้สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน
ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร อาทิ การจัดจำหน่ายแป้งมัน
ข้าวโพด จัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เงินทุน การก่อสร้างเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน ต่างๆ อาทิ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย
เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ เครื่องจักรผลิตเอทานอล รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดพลังงาน
อุปกรณ์ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์






