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สวัสดีคะ  พบกับ Thailand Economic and Business Review เปนประจำทุกเดือน ฉบับนี้เราพาทาน 
ผูอานมาเปดโลกสูเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ IBM บอกวาจะเกิดปรากฏการณเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอีกครั้ง 
ในเร็ววันนี้ ที่ธุรกิจใดก็ตาม หากตกขบวนตามไมทันอาจจะเสียเปรียบทางการแขงขันได ฉบับนี้จึงเต็มดวยเรื่องราว 
ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีนัยสำคัญตอประเทศไทย 

เริ่มตนดวยการเปดเลมดวยคอลัมน People กับการสัมภาษณคุณพรรณสิรี อมาตยกุล CEO หญิงไทยแหง 
ยักษใหญสีฟาแหงโลกไอที ไอบีเอ็ม กับการเปดเผยถึงอนาคตของเทคโนโลยีในยุคที่เรียกวา Connected Era ที่ 
ดิจิตอล โมบาย และ โซเซียลแพลตฟอรมจะผสมผสานเขาดวยกันอยางมีนัยสำคัญทางธุรกิจและสังคม ซึ่งองคกรใด 
ปรับตัวไดเร็ว จะไดเปรียบทางการแขงขัน ดังนั้นคนที่อยูในวงการธุรกิจ ตองมาคิดใหม ทำใหม และคิดใหล้ำ ทำให 
เร็ว  และตอมา China Focus กับการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce เถาเปา ดร.ไพจิตร วิบูลยธนสาร 
อัครราชทูต ฝายการพาณิชย ณ กรุงปกกิ่ง จึงไดสงเรื่องเจาะลึกของเถาเปามาใหคนไทยไดดูเปนกรณีศึกษา 
และไดสรุปสถานการณอันดับนวัตกรรมของประเทศเมื่อเทียบกับนานาชาติ ในบทความ “ประเทศไทย กับการ 
ขับเคลื่อนนวัตกรรม ...จากหิ้งสูหาง และยังนำกรณีศึกษา SMEs อยาง DEESAWAT ที่ผูบริหาร คุณจิรวัฒน 
ตั้งกิจงามวงศ เชื่อวา ตองเนนดีไซน เนน R&D รูเทาทันขอมูลการเคลื่อนไหวของกระแสโลก กับการเปน Trend-
setter โดยใช design นำ brand 

นอกเหนือจากเรื่องเทคโนโลยี และ นวัตกรรม ฉบับนี้ยังคงเขมดวยเรื่องเศรษฐกิจและธุรกิจ กับการอัพเดท 
เศรษฐกิจโดย ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย กับการไขรหัสลับ รัฐบาล คสช. และการเปดโลก ASEAN กับ ผศ.ดร. อัทธ 
พิศาลวานิช กับเรื่อง จังหวัดชวากลาง นาทำธุรกิจแคไหน และคอลัมน Family Business นำเรื่องภาวะผูนำ 
ของธุรกิจครอบครัวมาเปดใหเห็นถึงความแตกตางของแตละรุน ยอมมีความตางในภาวะความเปนผูนำ  โดย ผศ. 
ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล และฉบับนี้ไดสัมภาษณทายาทสาว “ONPA” คุณรัตติกร ปรีชาวองไวกุล ผูเขามา 
สืบทอดธุรกิจในยุคของการเปลี่ยนแปลงและความพรอมในการปรับตัวอีกครั้งกับยุคดิจิตอล และอีกหนึ่งการตอสู 
ของ SMEs จากปากน้ำโพ คุณตรีศักดิ์ ตรีศักดิ์วัฒนพร กับขนมโมจิเจาแรกของนครสวรรค ที่สรางชื่อใหกับจังหวัด 
และกลายเปนของฝากประจำจังหวัด แตเมื่อคูแขงใหมเขามาในตลาด เขาและครอบครัวไมเคยคิดทอพรอมเดิน 
หนาสู แสวงหาชองทางการขยายใหม ซึ่งเปนอีกหนึ่งตัวอยางธุรกิจ SMEs ที่ผูนำไมเคยหยุดนิ่งและใหความสำคัญ 
ตอการพัฒนาอยางไมวันหยุด และYEC Update ฉบับนี้ พบกับประธาน YEC จังหวัดตาก คุณพัชรินทร 
พัทยาอารยา สาวผูตรวจสอบบัญชีและผูเริ่มกิจกรรมที่ YEC Milk Bottle Charity ที่ทำใหชาว YEC ทั่วไทย 
ตองรวมดื่มนมพรอมกับรวมใจกันทำบุญทั่วไทย   

ฉบับนี้ ครบเครื่องทั้งบทสัมภาษณกรณีศึกษามากมาย และเต็มอิ่มดวยการอัพเดตเทรนเศรษฐกิจและธุรกิจ 
ท้ังในและตางประเทศ บวกกับบทความบทวิเคราะหจากทางคณาจารยและทีมวิจัยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย นิตยสาร 
Thailand Economic & Business Review หอการคาไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย หวังวาเนื้อหาภายใน 
เลมฉบับนี้จะชวยเปดมุมมองและสรางคุณประโยชนในการตอยอดทางความคิดตอไปคะ ขอบคุณคะ
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พฤติกรรมการกินเจที่ผ่านมา และแนวโน้มในอนาคต (รอบที่ 2)

พรที่ท่านจะขอให้กับ
ประเทศไทย

 ขอให้พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี
มีพระพลานามัยที่แข็งแรง

 ขอให้มีโชคลาภ ร่ำรวย มีเงินใช้เยอะๆ

ขอให้สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว

 ขอให้ขอให้มีความสุข สมหวัง

 ขอให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง

 ขอให้ค้าขายดี

ให้ดูแลราคาอาหารปรุงสำเร็จเจ, ผัก, ผลไม้
รวมทั้งโปรตีนเกษตรไม่ให้แพงเกินจริงจนเกินไป

งดขายของมึนเมาในช่วงเทศกาลกินเจ

ความสะอาดในการปรุงอาหาร

ดูแลและสอดส่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่จะ
เดินทางเข้ามาในช่วงดังกล่าว รวมท้ังคนไทยท่ีมาไหว้เจ้าด้วย

ดูแลและให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีในกรณีเกิดอัคคีภัย

กินเจรอบที่ 2

24 ต.ค.57
ประเมินประเมิน

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

เงินสะพัดเงินสะพัด

บาท

ล้านบาท

1 พ.ย.57

89.6%

10.4%

$

$

$

$

$

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายโดยรวม
ในช่วงเทศกาลกินเจปี 2551 - ปี 2557 (รอบที่ 2)

มูลค่าการใช้จ่าย
(ล้านบาท)

อัตราการขยายตัว (%)

25,000

$

2551
26,550

$

2552
33,500

$

2553
35,100

$

2554
37,768

$

2555
40,155.32

$

2556
51,270.16

n.a. 6.2 26.2 4.8 7.6 6.3 27.7

2557

$

สิ่งท่ีท่านต้องการให้รัฐบาลดูแล
ในช่วงเทศกาลกินเจ

START
7,925.44

10,257.82

END

22.1%
กินบางมื้อ

77.9%
กินเจครบทุกมื้อ

15.37%
เพิ่มขึ้น

39.93%
เท่าเดิม

44.70%
ลดลง

ไม่กินเจ

กินเจ

รอบที่ 2
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อุปกรณสามัญประจำบานและอยู ค ู  
บานและออฟฟตมาหลายทศวรรษ 
และเดิมเปนผลผลิตที่สำคัญของ IBM 
แตดวยการแขงขันและการเปล่ียนแปลง 
ที่เกิดขึ้น IBM จึงประกาศขายธุรกิจ 
PC และชวงนั้นดิฉันเองก็ไดไปศึกษา 
ตอระดับปริญญาโท ที่สหรัฐอเมริกา 

“ตลอดเสนทางการทำงานกับ 
IBM ดิฉันคอนขางโชคดีที่ไดรับเลือก 
ไปทำงานในสวนธุรกิจหลักและเปน 
หัวใจในการสรางรายไดใหกับองคกร 
หลังจากที ่จบการศ ึกษาจากสหร ัฐ 
อเมริกาดิฉันไดรับโอกาสมาดูแลธุรกิจ 
สายการเงินการธนาคาร และตอมาได 
รับโอกาสทำงานระดับภูมิภาค ซึ่ง 
ตอนนั้นทำหนาที่เปนมือขวาผูจัดการ
ทั่วไปประจำภูมิภาคอาเซียน/เอเชียใต 
ไดเข าไปทำงานในสวนงานกลยุทธ 
ระดับภูมิภาค ไดดูแลธุรกิจการให 
บริการในอาเซียน/เอเชียใต ตอนนั้น 
ก็ไดใหบริการกับธนาคารอันดับหนึ่ง 
ของอินเดีย ดูแลเร่ือง strategic deals 
รวมถึง outsource, micro-payment 
และอื่นๆ ตอมาก็มาดูแลธุรกิจการให 
บริการแก SMEs และหลังจากนั้นก็ได 
รับเลือกเปนกรรมการผู จัดการใหญ 
บริษัท ไอบีเอ็ม ไทยแลนด จำกัด” 
คุณพรรณสิรี กลาวดวยรอยยิ้ม

การเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 
3 ของธุรกิจไอที

จากชีวิตการทำงานกับ IBM ที่ 
อยูมา 23 ป ชวงนี้คือ อีกชวงที่ 
นาตื่นเตนที่สุดอีกชวงหนึ่ง ที่เราเรียก 
วา “Connected Era” คือการที่ 
Digital, Mobile devices และ 
Social สามอยางนี้ไดผสมผสานเขา 
ดวยกันอยางมีนัยสำคัญ ซึ ่งการ 
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ทำใหคนที่อยูใน 
วงการธุรกิจ ตองมาคิดใหม ทำใหม  
เพราะวาปรากฏการณครั้งนี้เปนสิ่งที่

มีผลกระทบในเรื่องวิธีการดำเนินธุรกิจ 
ไปจนถึงวิธีการทำงาน การเขาสังคม 
การเลน การชอปปง ทุกๆ อยาง มัน 
มีสวนกระทบในทุกๆ จุดของชีวิต 

ซึ่ง IBM ไดทำการวิจัย “CEO 
Studies” โดยสำรวจ C-suite 4,000 
คน ใน 17 อุตสาหกรรม โดยคำถาม 
ถามวา “ในอีก 3 ปขางหนา คุณคิดวา 
อะไรคือปจจัยภายนอกที ่จะกระทบ 
ตอธุรกิจของคุณมากที่สุด” ซึงในป 
2004 คำตอบสวนใหญจะตอบวา 
ปจจัยดานเศรษฐกิจมหภาคและคน 
สวนเรื่องเทคโนโลยีอยูอันดับ 6 แต 
ปนี้ 2014 ลาสุด CEO บอกวา 
เทคโนโลยี เปนปจจัยอันดับ 1 ที่จะ 
กระทบตอธุรกิจ สิ่งที่ CEO คำนึงคือ 
การประยุกตใชเทคโนโลยีกับธุรกิจ 
ซึ่งหากเขาประยุกตธุรกิจไมทัน เขา 
อาจจะเสียสวนแบงทางการตลาดให 
กับคูแขงได และอาจจะถึงข้ันปดกิจการ 
ก็เปนได 

กลยุทธ์ IBM 
ที่เตรียมรับการ 
เปลี่ยนแปลงครั้งใหม่

จากการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิด
ขึ้นรอบตัวเรา ในยุคของ Connected 
Era นั้น การใชชีวิต วิธีคิด การทำงาน 
กิจกรรมยามวางจากเดิมไดเปล่ียนแปลง 
อยางมาก ซึ่งเราไมเคยนึกถึงมากอน 
ซึ ่งตอนนี ้เทคโนโลยีไดกลายมาเปน 
ตัวขับเคล่ือนองคกร และจากปรากฏการณ 
การเปลี่ยนแปลงนี้ IBM จะชวยลูกคา 
ไดอยางไร

IBM ไดประกาศกลยุทธเพื ่อ 
รองรับการเปลี่ยนแปลงไว 3 หัวขอ 
ดวยกัน 1. เรื่องของขอมูลและการ 
วิเคราะหขอมูล (Big Data & Ana-
lytics) 2. เร่ืองการสรางความสัมพันธ 
กับลูกคา (Engagement) 3. Cloud 

ฉบ ับน ี ้ Thailand 
Economic & Business 
Review เรามาเยี่ยม 

บริษัทยักษสีฟาแหงโลกไอที “IBM 
Thailand” เพื่อมาขอคนหาคำตอบ 
ของการเปลี ่ยนแปลงครั ้งใหญของ 
โลกเทคโนโลยีอีกครั้ง ที่ ดิจิตอล 
โมบาย และโซเชียลแพลตฟอรม ได 
ผสมผสานเขาดวยกันอยางมีนัยสำคัญ 
ท้ังทางธุรกิจและทางสังคม ซ่ึงองคกร 
ใดสามารถปรับตัวไดเร็ว ยอมมี 
ความไดเปรียบทางการแขงขัน วันนี้ 
เราได ร ับเก ียรต ิส ัมภาษณ “คุณ 
พรรณสิรี อมาตยกุล” กรรมการ 
ผูจัดการใหญแหง IBM Thailand 
ซีอ ีโอหญิงไทยที ่ทำงานในองคกร 
IBM มา 23 ป และไดเผชิญกับ 
การเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยีมา 
2 ครั้ง และเขากำลังจะพาองคกร 
ก  าวข  ามการ เปล ี ่ ยนแปลงของ 
เทคโนโลยีครั้งใหญอีกครั้งในเร็วๆ นี้

รู้จักกับซีอีโอหญิง 
แห่ง IBM Thailand 

“ดิฉันเร่ิมตนทำงานกับ IBM เม่ือ 
23 ปที่แลว หลังจากจบการศึกษาจาก 
คณะพาณิชยศาสตร และการบัญช ี 
จากจุฬาลงกรณ โดยเร ิ ่มต นด ิฉ ัน 
รับผิดชอบดูแลลูกคาภาคธนาคาร ซึ่ง 
เปน sector ขนาดใหญ ในชวงเวลา 
23 ปของการทำงานกับ IBM ดิฉัน 
เผช ิญอย ู ก ับการเปล ี ่ยนแปลงทาง 
เทคโนโลยีอยู 2 ครั้งดวยกัน ครั้งที่ 1 
คือ การที่ IBM ผันตัวเองรุกเขาสู 
ธุรกิจขายบริการเต็มรูปแบบ ทั้งธุรกิจ 
บริการใหคำปรึกษา กับ ธุรกิจเอาทซอรส 
ตอนนั้นองคกรไดทำการปฎิรูปความ
คิดคน และ วิธีการทำธุรกิจ สวนการ 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 เมื่อตอน IBM 
ประกาศขายธุรกิจ PC ซึ่งหากยอน 
มองไปในอดีต PC คงเปรียบเสมือน 

ฉ
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computing โครงการหลังบานท่ีตอง 
คิดใหมทำใหมเชนกัน 

1. ขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
(Big Data & Analytics)

เดิมขอมูลจะอยูในรูปของ Structure 
format ตัวอยางเชน การทำวิจัยตลาด 
เราทำวิจัยโดยการดูผลจาก คำตอบ 
ตาม range ที่เรากำหนด จากเพศ 
จากอายุ แตปจจุบันขอมูลอยูในรูป 
comment ในโซเชียล มีเดีย ในเฟซบุค 
เชน ชอบสินคาตัวนี้ ชอบไปชอปปง 
ที่นี่ ชวงเวลานี้เช็คอินที่นี่ ขอมูลใหมๆ 
เกิดขึ้นมากมาย คำถามคือ ทำอยางไร 
จะรูไดวาลูกคารูสึกอยางไร อะไรที่จะ 

การวัดจาก GPS ของรถแท็กซี่ นำมา 
ประมวล ดังนั้นจะเห็นวาดวยขอมูล 
เฉยๆ ไมมีประโยชน สิ่งที่ตองมาทำ 
คือ Analytics การวิเคราะหเพื่อให 
องคกรหรือธุรกิจสามารถทำนายได 
กอนสิ่งที่มันจะเกิด และสามารถสง 
ขอมูลในวินาทีที่ตัดสินใจได 

ดังนั ้นความไดเปรียบทางการ 
แขงขันยอมมาจากการไขรหัสขอมูล
ที่เอาไปใชอยางถูกตอง ถูกเวลา IBM 
ลงทุนเรื่องนี้ไป 2.4 หมื่นลานดอลลาร 
เราซื้อบริษัทมากกวา 30 บริษัทใน 
2-3 ปที่ผานมาเพื่อสรางศักยภาพของ 
Big Data & Analytics ซึ่งรวมไปถึง 
การลงทุนสรางโครงสรางพื้นฐานดาน

ประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดใน 
ธุรกิจ สรางความสัมพันธกับลูกคาระดับ 
ปจเจกบุคคล และสรางนวัตกรรม

ซึ่งเมื่อเดือนที่แลว IBM เพิ่ง 
ประกาศกลยุทธจับมือกับ Apple เปน 
Exclusive partner ในการพัฒนา 
application สำหรับอุตสาหกรรมตางๆ 
โดยแยกเปนรายอุตสาหกรรม เชน 
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว อุตสาหกรรม 
การเงินการธนาคาร อุตสาหกรรม 
คาปลีก โรงพยาบาล ฯลฯ โดยเรา 
มีทีมสรางที่เปนกูรูในแตละดานเพื่อ 
พัฒนา application ที่ใชบนมือถือ 
โดยวิ่งบน IOs เพราะ Apple มีความ 
ปลอดภัยสูงสุด ซ่ึงภายในเดือนตุลาคม 

“Connected Era” คือการที่ Digital, Mobile 

devices และ Social สามอย่างนี้ได้ผสมผสาน 

เข้าด้วยกันอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง 

ครั้งนี้ ทำให้คนที่อยู่ในวงการธุรกิจ ต้องมาคิดใหม่ 

ทำใหม่  

เทคโนโลยี ท่ีจะชวยในการประมวลผล 
ไดอยางรวดเร็ว เราไดทำการเตรียมตัว 
เพื่อประกาศกลยุทธนี้

2. การสรางความสัมพันธกับลูกคา 
(Engagement)

เร่ืองท่ีสอง คือ เร่ืองของ mobile 
ชีวิตของคนในสังคมตอนนี้ คงปฎิเสธ 
ไม ได ว าเราอย ู ก ับโทรศ ัพท ม ือถ ือ 
ตื่นนอนมาก็หยิบมือถือ…จริงหรือไม 
ซึ ่งมีคนเคยวิเคราะหวามือถืออยู กับ 
คนเราเฉลี่ย 22 ชั่วโมงตอวัน เพราะ 
ตอนน ี ้ เร าทำอะไรก ็ ต  อ งทำผ  าน 
Mobility กลยุทธนี้ IBM เราเรียกวา 
Engagement คือ ความสามารถใน 
การมีปฏิสัมพันธกับผูรวมงาน ลูกคา 
คูคา ทำอยางไรท่ีจะทำใหปรากฏการณ 
นี ้สรางประโยชนสูงสุด ทำใหเกิด 

นี้เราจะออก application ออกมา 15 
ตัวแรกกอน 

ตัวอยางของการบริการที ่สราง 
ความสัมพันธกับลูกคา เชน การ 
ตอไฟลทเครื่องบิน สมมุติวากำลังบิน 
ไปสหรัฐอเมริกา โดยตองตอไฟลท 
การเดินทางที ่เกาหลี แตไฟลทเกิด 
ดีเลย ทำอยางไรถึงจะวางแผนได 
ลวงหนา IBM ไดผลิต application 
ให แก  Flight Attendance โดย 
application นี ้สามารถบอกไดวา 
ผูโดยสารทานนี้ที่นั่งอยูบนเครื่อง ณ 
ขณะน้ี ไฟลทถัดไปของเขาจะดีเลย ซ่ึง 
Flight Attendance สามารถเดินไป 
ที่นั่งและบอกกับผูโดยสารได ณ เวลา 
นั ้นพร อมกับเสนอทางเล ือกใหก ับ 
ลูกคา วาจะบินสายการบินไหน เวลา 
อะไร นี่คือตัวอยาง IBM ไดชวยสราง 

ทำใหตอบสนองลูกคาไดในวินาทีที ่ 
ลูกคาตัดสินใจ IBM เรามองวา ขอมูล 
คือ ทรัพยากรธรรมชาติอันถัดไป แลว 
ใครที่ไขรหัสขอมูลนี้ไดก็จะเปนผู ที ่ 
ไดเปรียบในการแขงขัน

เรามีตัวอยางการทำวิจัยตลาด 
ส ิ น ค  า ป ร ะ เ ภทแยม ในป ร ะ เ ทศ 
ออสเตรเลีย ที่ลูกคาตองการรูขอมูล 
เชิงลึก IBM เราเปลี่ยนวิธีการวิจัยจาก 
market survey โดยการทำ Social 
Listening จากโซเชียลมีเดียแทน โดย 
การสราง community ขึ้นใหกับกลุม 
เปาหมาย กลุมแมบานไดเขามาแสดง 
ความคิดเห็นกัน เปรียบไดกับสภากาแฟ 
บนสังคมออนไลน อีกตัวอยาง ประเทศ 
สิงคโปรตองการทราบวา อีกคร่ึงช่ัวโมง 
รถบนถนน Orchard จะติดขนาดไหน 
ติดหนักไหม วิธีการวัดที่นาสนใจ คือ 
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ความสัมพันธใหกับลูกคาผาน Mobility

3. Cloud Computing 
การพัฒนาโครงสรางหลังบาน ที่ 

ตองคิดใหม ทำใหม เพราะดวยการ 
ประมวลผลที่มหาศาล คลาวดจะชวย 
ใหเกิดความรวดเร็ว งาย มีมาตรฐาน 
ทำใหธุรกิจสามารถตอบสนองไดอยาง 
รวดเร็ว ซึ่งคลาวดไมเพียงเหมาะกับ 
enterprise ขนาดใหญ ยังเหมาะ 
กับ SMEs ขนาดยอมดวย เพราะ 
วันน้ีคือยุคของ คิดเร็ว คิดตาง ทำเร็ว 

IBM เราแบงประเภทของคลาวด 
ไว 3 ประเภท คือ 1) Cloud for IT 2) 
Cloud for Developer 3) Cloud 
for Business Leaders สามารถปรับ 
ใชกับธุรกิจในทุกสายๆงาน เชน คลาวด 
สำหรับ HR, สำหรับ marketing, 
สำหรับ finance, สำหรับ supply 
chain ตัวนี้คลายกับ SAS เพียงแต 
เปนการ pre-built สวนของคลาวด 

IBM ลงทุนไปทั้งหมด 7 หมื่นลาน 
ดอลลาร เพื่อสราง portfolio ใหครบ 
ทั้งสามเรื่องนี้คือกลยุทธของ IBM ที่ 
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2557 นี้ 

สไตล์การบริหาร 
องค์กรแบบ IBM 

วัฒนธรรมองคกรของ IBM ที่ฝง 
รากมา 103 ป โดย founder ของ 
IBM คือ “THINK” หมายถึงวาทุก 
ปญหาสามารถแกไขไดเพียงใช ‘ความ 
คิด’  และพลังของ IBM คือ ความคิด 
ของคนเราสนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน 
ที่ทำใหคนคิดไดอยางไมมีขอบเขต คิด 
จินตนาการใหไดสูงที่สุด ดังนั้นองคกร 
IBM จึงเปนองคกรที ่สนับสนุนให 
บุคลากร IBM ในการสรางและพัฒนา 
สิ่งใหม และ ความแตกตางใหกับ 
หนวยงาน หรือลูกคาที่เขาดูแล 

“IBMer” มีคุณลักษณะเดนอยู 
3 อยาง คือ 1). IBMer เรามุงมั่นสราง 

ความสำเร็จใหกับลูกคา 2) ไมวาจะ 
คิดอะไรก็ตาม IBMer จะถามตัวเอง 
เสมอวา สิ่งนั้นเปนนวัตกรรมหรือไม 
3) จริยธรรมในการทำธุรกิจ IBMer 
เราสรางความเช่ือม่ัน สรางความเช่ือถือ 
และรับผิดชอบทุกความสัมพันธกับ 
ผู มีสวนไดสวนเสีย และหนาที ่ของ 
CEO IBM Thailand อยางดิฉัน คือ 
การเจียระไนเพชร หรือ การเปนโคช 
ที ่จะหาจุดเดนของแตละคน และ 
ชวยเพ่ิมทักษะตางๆ ท่ีสงเสริมใหเขา 
พัฒนาไปไดสูงสุด ซึ่ง motto ที่ยึด 
ปฏิบัติ คือ “คิดใหล้ำ ทำใหเร็ว” 
ทุกๆ คร้ัง เวลาคนเขามาคุยมาถาม ดิฉัน 
จะถามกลับวา อันนี้ดีที่สุด ล้ำที่สุด 
หรือยัง และมากกวานั ้นทุกผลงาน 
ถือเปนผลงานของเขาเราสรางความ 
ภูมิใจกลับใหกับพนักงาน ซึ่ง IBM เรา 
สรางผูนำในองคกร และพนักงานทุก 
คนใน IBM ของเรา คือ ผูนำ
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เพื ่อเตรียมความพรอม 
และสงเสริม SMEs ไทย 
ม ี โอกาสในการขยาย 

ตลาดในตางประเทศ  สูการคาขาย 
กับประเทศเพื่อนบานมากขึ้น เพื่อ 
รองรับการเปดประชาคมอาเซียน 
ในป 2558  หนึ่งในประเทศที่มีความ 
นาสนใจในการลงทุนของ SMEs ไทย 
นอกจากเปนประเทศที ่ม ีชายแดน 
ติดต อก ับประเทศไทย และมีการ 
คาขายชายแดนกันมาชานาน ยังเปน 
ประเทศที่มีในอัตราการเจริญเติบโต
สูง เปนประเทศที่กำลังพัฒนา โดย 
ไดรับเงินชวยเหลือในตางประเทศ 
เปนจำนวนมาก  นั่นคือ “สปป.ลาว”

ประเทศไทยถือเปนศูนยกลาง 
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
และมีศ ักยภาพสูงในการทำการคา 
และการลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน 
โดยเฉพาะสปป.ลาว ซ่ึงถือเปนประเทศ 
สมาชิกอาเซียนใหม ที่มีแนวโนมการ 
เติบโตทางเศรษฐกิจที ่ดี มีแผนการ 
พัฒนาประเทศท่ีคอนขางชัดเจน เพราะ 
เป นประเทศที ่ม ีระบบการวางแผน 
จากสวนกลางที่คอนขางเขมแข็ง และ 
เป นประเทศที ่ย ังต องม ีการลงท ุน 
พัฒนาดานตางๆ อีกมาก ดังน้ันโอกาส 
ในการขยายการคา และการลงทุนใน 
ประเทศนี้ยังมีอยูมาก ดังนั้นเพื่อให 
SMEs ไทย เสริมสรางความรู และ 
ศักยภาพในการทำตลาดเชิงรุก และ 

สามารถเขาสูตลาดสปป.ลาวไดมาก
ขึ้น โดย สสว.ไดทำการศึกษาโดย 
กำหนดขอบเขตไว  3 พื ้นที ่ คือ 
นครหลวงเวียงจันทน แขวงหลวงพระบาง 
และแขวงจำปาสัก สำหรับกลุมสินคา 5 
ประเภท ไดแก กลุมสินคาอุปโภค 
บริโภค กลุมสินคาการเกษตร และ 
เครื่องจักรกลการเกษตร กลุมสินคา 
เกี ่ยวกับวัสดุอุปกรณในการกอสราง 
กล ุ มส ินค าเก ี ่ยวก ับยานยนต และ 
ชิ้นสวนอะไหล และกลุมสินคาบริการ 
และสุขภาพ

“นครหลวงเวียงจันทน์” 
เมืองแห่ง
การเจริญเติบโต 
และการแข่งขันสูง

การวิเคราะหศักยภาพทางการคา 
และการแขงขัน ของกลุมสินคาตางๆ 
ในแตละพื้นที ่ เปาหมายที่ศึกษาพบวา 
นครหลวงเวียงจันทน ซ่ึงเปนเมืองหลวง 
ของประเทศ ท่ีเปนศูนยกลางการปกครอง 
และเศรษฐกิจที่สำคัญ มีสาธารณูปโภค 
และส่ิงอำนวยความสะดวกตาง  ๆครบครัน 
กวาเมืองอื่นๆ การมีจำนวนประชากร 
มากเปนอันดับ 2 ของประเทศ และมี 
รายไดตอหัวสูงสุด ทำใหนครหลวง 
เวียงจันทนเปนตลาดขนาดใหญ ที่มี 
กำลังซ้ือสูงกวาแขวงอ่ืนๆ สินคาท่ีบริโภค 
ในประเทศจะมีศูนยกลางอยูที่นี่ กอน 
กระจายไปสูภูมิภาคตางๆ การคาใน 

ตลาดนี้จึงมีความคึกคัก และเติบโต 
อยางตอเนื่อง โดยสินคาทั้ง 5 กลุม 
ลวนมีศักยภาพในภูมิภาคน้ี โดยเฉพาะ 
สินคาอุปโภคบริโภค ซึ่งจำเปนตอการ 
ดำรงชีพ

ส ินค าว ัสด ุอ ุปกรณ ก อสร  าง 
เน ื ่องจากการเป นเจ าภาพซ ี เกมส  
เม่ือป 2553 และเปนปท่ีฉลองเวียงจันทน 
ครบรอบ 450 ป ทำใหเศรษฐกิจขยายตัว 
และสินคาในกลุมนี้มีความตองการสูง 
ในขณะที ่ส ินค ากล ุ มยานยนตและ 
อะไหลไดรับการตอบรับดี เนื่องจาก 
เว ียงจ ันทน  เป นส ั งคมคนเม ืองท ี ่ 
ตองการส ิ ่งอำนวยความสะดวกใน 
ชีวิตประจำวัน ประกอบกับรายไดที่ 
สูงขึ้น จึงมีกำลังซื้อ และตองการใช 
รถยนตจำนวนมากข้ึน ผูบริโภคมีความ 
นิยมการใชรถใหม และรถมือสอง อะไหล 
ของแท และของเทียมจึงมีความตองการ 
ตามมา กลุมสินคาการเกษตร และ 
เครื ่องจักรกลการเกษตร ก็มีความ 
ตองการอยูบาง แตยังขาดแคลนอยู 
กลุ มสินคาบริการและสุขภาพ ยังมี 
ความตองการสูง เนื่องจากการเจริญ 
เติบโตของธุรกิจการทองเที ่ยว ที ่มี 
ปริมาณสูงขึ้น นักทองเที่ยวสวนใหญ 
เปนคนไทย เนื่องจากมีชายแดนติดกัน 
เดินทางไปมาหากันสะดวก จึงเอื้อตอ 
ธุรกิจทองเที ่ยวและธุรกิจตอเนื ่อง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจสปา สถาน 
เสริมความงาม และรานอาหาร โรงแรม 

SMEs สู่ตลาดอาเซียน
หนทางสู่ความสำเร็จในลาว
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และบริษัทนำเท่ียว รวมถึงอูซอมรถ และ 
คารแคร ภาวะการแขงขันในเมืองนี้ 
คอนขางรุนแรงกวาเมืองอื่นๆ ทั้งจาก 
คนทองถ่ิน คนไทย โดยเฉพาะครอบครัว 
ชาวจีนที ่อพยพมาอยู ท ี ่ เว ียงจันทน 
เปนจำนวนมาก ตามนโยบายระหวาง 
จีนและลาว ซึ่งชาวจีนสวนใหญเปน 
พอคาที่มีเครือขาย ญาติพี่นอง และ 
สายสัมพันธกับจีนดี จึงทำใหมีสินคา 
จีนวางจำหนายเปนจำนวนมาก และ 
เปนคูแขงทางการคาที่สำคัญกับสินคา 
ไทย

“แขวงหลวงพระบาง” 
เมืองหลวงเก่า  
การท่องเที่ยว 
และบริการ 
ยังมีโอกาสสดใส

เปนเมืองที่มีบทบาทสำคัญ เปน 
ศูนยกลางเศรษฐกิจของ สปป.ลาว 
ตอนเหนือ มีพื้นที่เพาะปลูกพืช 
เกษตรสำคัญ คือ องุน ที่สำคัญคือ 
แขวงหลวงพระบางเปนเมืองหลวง 
เกา จึงมีสถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญทาง 
ประวัติศาสตร และวัดมากมาย ประกอบ 
กับการเปนเมืองมรดกโลก ทำใหแต 
ละปมีจำนวนนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย 
และตางชาติมาเยือนเปนจำนวนมาก 
หลวงพระบางจึงมีความสำคัญตอการ
พัฒนาการทองเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยว 
เนื ่องกับการทองเที ่ยว โอกาสทาง 
การคาของสินคากลุ มบริการจึงมีอยู  
มาก และภาวะการแขงขันไมรุนแรง 
เทาเมืองอ่ืน สำหรับศักยภาพทางการคา 
ของสินคา 4 กลุมพบวา  มีเพียงสินคา 
อุปโภคบริโภค กลุมสินคาวัสดุอุปกรณ 
ในการกอสราง และกลุมสินคาบริการ 
และสุขภาพเทาน้ัน ท่ีมีศักยภาพและ 
โอกาสทางการคา แตเนื่องจากพื้นที่ 
อยูหางไกลจากชายแดนไทย ตนทุน 
การขนสงจึงมากกวาพื้นที่อื่น ทำให 

สินคาไทยมีราคาสูง และทำใหผูบริโภค 
สนใจสินคาทองถิ่นที่ผลิตเอง แตยัง 
เปนสวนนอย การแขงขันดานราคาที่ 
เดนชัด ในตลาดนี้ เนื่องจากสินคา 
ราคาถูกที่มาจากจีน ซึ่งเปนคูแขงคน 
สำคัญ เพราะพ้ืนท่ีภาคเหนือของ สปป.ลาว 
อยูไมไกลจากจีน จึงมีการไหลเขามา 
ของสินคาจีนเปนจำนวนมาก กลาย 
เปนอุปสรรคทางการคาที ่สำคัญของ 
ไทย เพราะสินคาไทยสวนใหญขนสง 
มาจากทางเว ียงจ ันทน แลวมาย ัง 
หลวงพระบางกอนกระจาย ไปยัง 
พ้ืนท่ีตางๆ ทางภาคเหนือของ สปป.ลาว

“แขวงจำปาสัก” 
เมืองเกษตร 
และท่องเที่ยว 
สินค้าเกษตร 
และบริการมาแรง

พื้นที ่นี ้มีความสำคัญตอการคา 
ระหวางประเทศไทย และสปป.ลาว 
เปนอยางมากเนื่องจากมีอาณาเขตติด
กับไทยทางจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง 
เปนเสนทางขนสงสำคัญเพื่อกระจาย
สินคาจากไทยไปยังพื ้นที ่ภาคใตของ 
สปป.ลาว ในภาพรวมยังมีศักยภาพ 
ทางการคา และอุปสงคตอสินคาและ 

เห็นไดจากการทำ Contract Farming 
ในการปลูกออย พืชพลังงาน ขาวโพด 
การปลูกยางพารา เปนตน นอกจากนี้ 
การที่แขวงจำปาสักเปนแหลงมรดก
โลก และเปนเมืองทองเที ่ยวทาง 
ธรรมชาติที่สำคัญของสปป.ลาว ทำ 
ใหกลุ มสินคาบริการโดยเฉพาะกลุม 
ธุรกิจการทองเท่ียว และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 
มีโอกาสและศักยภาพทางการคาเชน
กัน จึงถือเปนตลาดใหมที่มีแนวโนม 
การเติบโตในอนาคต และตองมีการ 
พัฒนาอีกมาก ท้ังแหลงทองเท่ียว และ 
โครงสรางพื้นฐาน แมยังไมเปนที่รูจัก 
มากเทาเวียงจันทน และหลวงพระบาง 
แตส่ิงท่ีดีคือ สภาวะการแขงสินคา และ 
บริการยังไมสูง (เวนแตสินคายานยนต 
และชิ้นสวนอะไหล) จึงเปนโอกาสใน 
การเขาบุกเบิก และสรางเครือขายทาง 
การคา ของสินคาและบริการ

การวิเคราะห์รูปแบบ 
การเข้าสู่ตลาดการค้า 
ใน สปป.ลาวที่เหมาะสม

• กลุ มส ินค าอ ุปโภคบร ิโภค 
กลุมสินคาเกี ่ยวกับการเกษตร และ 
เครื่องจักรกลการเกษตร กลุมสินคา 
เกี ่ยวกับวัสดุอุปกรณที ่เกี ่ยวของกับ 

สินค้าไทยจะมีอนาคตสดใส แต่ภายใน 3-5 ปี 
ข้างหน้า SMEs อาจต้องสูญเสียความสามารถ 
ในการแข่งขัน และส่วนแบ่งทางการตลาดเกือบ 
ทุกสินค้า ยกเว้นกลุ่มอุปโภคบริโภคที่พอจะอยู่ได้ 
ดังนั้นการวางแผนรักษาตลาด และการขยาย 
ตลาดใหม่ในแต่ละกลุ่มสินค้าควรมีทิศทางดังนี้ 
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ควรพยายามรักษาตลาดเดิม  

บริการอยู ในระดับสูงเกือบทุกกลุ ม 
โดยเฉพาะสินคากลุ มเครื ่องจักรกล 
การเกษตร จะมีปจจัยเก้ือหนุนจากการ 
ขยายตัวทางการเกษตรเปนอยางมาก 

การกอสราง ควรดำเนินการคาการ 
สงออกทั้งโดยตรง และโดยออม อาจ 
เขารวมกับนักธุรกิจทองถิ่น 

• สวนสินคากลุมยานยนต และ 
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อะไหล ควรเนนการสงออกทางตรง 
• สำหรับกลุมสินคาบริการ และ 

สุขภาพ การเขาสูตลาดควรเปนรูปแบบ 
ของแฟรนไชส การรวมลงทุนกับนัก 
ธุรกิจทองถิ่น การเขาซื้อกิจการ และ 
การลงทุนโดยตรง

กำหนดสินค้าเป้าหมาย 
และการขยายตลาด

กลุ มส ินค าอ ุปโภคบริโภค มี 
โอกาสสรางและขยายตลาดไดดีมาก 
ที่สุด จากการที่ประชากรสวนใหญมี 
รายไดไมสูงมากนัก กำลังซื ้อจำกัด 
การดำรงช ีพจ ึ ง เน นการอย ู อย  าง 
พอเพียง ดังนั้นสินคาที่เปรียบเสมือน 
ปจจัยสี ่ จึงเปนสิ ่งจำเปนอยางยิ ่ง 
ผูประกอบการตองทำการศึกษาตลาด
อยางดี ถานำสินคาเขาตลาดได จะ 
สามารถครองใจผูบริโภค และรักษา 
ตลาดไดยาวนาน โดยเฉพาะสินคาที่ 
ใชประจำวัน ท่ีมีศักยภาพแบงออกเปน 
2 กลุมคือ สินคาอุปโภคประเภท สบู 
แชมพู ยาสีฟน ผงซักฟอก เครื่อง 
สำอาง รองเทาและสินคาประเภท 
เครื่องปรุงรส ขนมขบเคี้ยว เปนตน 
สวนสินคาที่นาสนใจเขาไปเปดตลาด 
คือ กลุมสินคาทำความสะอาดผา ของใช 
ยากันยุง กลุมสินคา เพื่อสุขภาพ 
ความงาม (อาหาร-เครื่องดื่ม) และ 
เครื ่องประดับมีดีไซน โดยสามารถ 
ลงตลาดไดทุกพื้นที่

กลุ่มสินค้าเกษตร 
และเครื่องจักรกล 
การเกษตร

เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม 
และรัฐบาลสนับสนุน จึงทำใหเกิดการ 
พัฒนาภาคเกษตรกรรม โดยนำเทคโนโลยี 
สมัยใหมเขามาใชในการผลิต ทำให 
สินคากลุมนี้มีความเติบโตสูง สินคา 
ไทยที่มีศักยภาพไดแก รถแทรกเตอร 

ขนาดใหญ ขนาดเล็ก เคร่ืองจักรประเภท 
ไถและปลูก รถไถดินเดินตาม และสินคา 
ใหมอาทิ เครื่องพรวนดิน และกำจัด 
วัชพืชขนาดเล็ก (ไรออย มันสำปะหลัง 
ยางพารา) เครื่องจักรที่ใชแปรรูปสินคา 
การเกษตร เคร่ืองสีขาว รถไถขนาดเล็ก 
เครื่องใสปุย เครื่องสูบน้ำ เครื่องพน 
ยาฆาแมลง ปุยอินทรีย และเครื่อง 
บรรจุหีบหอสินคาแปรรุป เปนตน 
สามารถทำตลาดไดทุกพื้นที่เปาหมาย 
โดยเฉพาะอยางย่ิง นครหลวงเวียงจันทน 
และแขวงจำปาสัก

กลุ่มสินค้าเกี่ยวกับ 
วัสดุและอุปกรณ์ใน 
การก่อสร้าง 
ยังน่าจับตามอง

กล ุ มน ี ้ม ีความจำเป นต อการ 
พัฒนาประเทศเปนอยางมาก ซึ่งสปป. 
ลาวมีการกอสรางเพิ่มสูงขึ้น ทั้งสวนที่ 
กำลังดำเนินการ และสวนท่ีกำลังเกิดข้ึน 
ใหม หรือการปรับปรุงตอเติม สินคา 
ที่มีศักยภาพทางการคาคือ สินคาวัสดุ 
กอสราง อิฐ กระเบ้ือง ตาขายพลาสติก 
สีทาถนน สีทาบาน เคมีภัณฑทำความ 
สะอาด เครื่องสุขภัณฑ ปมน้ำ เครื่อง 
สูบน้ำ แทงน้ำ โองน้ำ และกระเบื้อง 
สามารถทำตลาดได ท ุ กท ี ่ ท ี ่ เ ป  น 
เปาหมายศึกษา สวนสินคาใหมอยาง 
แผงพลังงานแสงอาทิตย คาดวา จะ 
เปดไดท่ีแขวงหลวงพระบาง และจำปาสัก

กลุ่มสินค้าเกี่ยวกับ 
ยานยนต์ ชิ้นส่วน 
และอะไหล่ 
มีอนาคตต่อเนื่อง

กลายเปนสินคาท ี ่ ได ร ับความ 
สนใจอยางตอเนื ่อง จากการพัฒนา 
ระบบขนสง สงผลใหอัตราการใชพาหนะ 
สูงขึ ้น สินคาไทยที ่มีศักยภาพไดแก  
รถยนต รถจักรยานยนต รถบรรทุก 

อุปกรณประดับยนต ยางรถยนต ช้ินสวน 
และอะไหล สามารถทำตลาดได ด ี 
โดยเฉพาะที่นครหลวงเวียงจันทน ใน 
ขณะที ่แขวงจำปาส ักม ี โอกาสทาง 
การคา แตตองเผชิญภาวะการแขงขัน 
มากกวาท่ีอ่ืน สินคาใหมท่ีนาจับตามอง 
ไดแก ฟลมกรองแสง GPS และเครื่อง 
เสียงติดรถยนต สินคาในกลุมน้ีมีโอกาส 
เติบโต อนาคตสดใส

กลุ่มสินค้าบริการ 
และสุขภาพ 
ยังเป็นตลาดสินค้าและ
บริการของไทย

เปนกลุมที่เหมาะกับ SMEs ของ 
ไทย สินคาที่มีศักยภาพไดแก สปา 
นวดแผนโบราณ รานกาแฟ รานเสริมสวย 
รานอาหาร โรงแรมระดับ 3 ดาว บริษัท 
นำเที่ยว รานจำหนายของที่ระลึก อู 
ซอมรถ และคารแคร เปนตน ธุรกิจ 
บริการสวนใหญ จะเปนธุรกิจท่ีเก่ียวของ 
กับสุขภาพ ตามกระแสนิยม นอกจากน้ี 
จะเปนสินคาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ การ 
ทองเท่ียวท่ีกำลังเติบโต กลุมนักทองเท่ียว 
ไดแก ชาวไทย และตางชาติ ไดแก 
ยุโรป จีน เวียดนาม ญี่ปุน เกาหลี 
สินค ากล ุ มน ี ้ม ี โอกาสเต ิบโตได ท ุก 
พื้นที่เปาหมาย

แมวา สินคาไทยจะมีอนาคตสดใส 
แตภายใน 3-5 ปขางหนา SMEs อาจ 
ตองสูญเสียความสามารถในการแขงขัน 
และสวนแบงทางการตลาดเกือบทุก 
สินคา ยกเวนกลุมอุปโภคบริโภคที่พอ 
จะอยูได ดังนั้นการวางแผนรักษาตลาด 
และการขยายตลาดใหมในแตละกลุม
สินคาควรมีทิศทางดังนี ้ กลุ มสินคา 
อุปโภคบริโภค ควรพยายามรักษาตลาด 
เดิม  ปจจุบัน (สินคาเดิม และสินคา 
ใหม) ในขณะที่กลุมที่เหลือ 4 กลุม 
ควรใหความสำคัญกับการทำการตลาด 
เชิงรุก ทั้งรักษาตลาดเดิม การแนะนำ 
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สินคาใหมเขาสูตลาด ตลอดจนแสวงหา 
ตลาดใหมเพิ่มเติม โดยเฉพาะในพื้นที ่
ที่ศึกษาทั้ง 3 แหง คือ นครหลวง 
เวียงจันทน แขวงหลวงพระบาง และ 
แขวงจำปาสัก

การแบ่งส่วนการตลาด 
การกำหนดกลุ่ม 
เป้าหมาย และการ 
วางตำแหน่งสินค้าไทย
ในสปป.ลาว

ปจจุบันตำแหนงสินคาไทยอยูที ่ 
คุณภาพสูง – ราคาสูง ในขณะที่สินคา 

คูแขงจากจีน และเวียดนาม มีตำแหนง 
ทางการตลาดอยู คุณภาพต่ำ – ราคา 
ต่ำ และกำลังจะลอกเลียนแบบสินคา 
ไทย เพ่ือจะเล่ือนข้ึนไปสูตำแหนง คุณภาพ 
สูง – ราคาต่ำ ในอนาคตคาดวา จีนจะ 
กาวไปสูการพัฒนาสินคาสู มาตรฐาน
สากล อาจกาวสูตำแหนงเดียวกับไทย 
คือ คุณภาพสูง – ราคาสูง ซึ่งไทยอาจ 
สูญเสียความสามารถในการแขงขัน 
และถูกชวงชิงตลาดไป อยางไรก็ตาม 
ผูบริโภคชาวลาว บริโภคสินคาอยาง 
มีเหตุผล (Rational Buyer) คือ มี 
การเปรียบเทียบคุณภาพสินคา กับ 

ราคาอยู ตลอดเวลา จึงเปนโอกาส 
ของสินคาไทยทุกกลุมที่เนนคุณภาพ 
ในราคาสูงกวาคูแขง แทนที่การใช 
กลยุทธการตัดราคา ที่คูแขงไดเปรียบ 
ดานตนทุนการผลิต

นอกจากการเรียนรู และศึกษา
พื ้นที ่เปาหมาย และความตองการ 
ของตลาดแลว สิ่งที่ SMEs ไทยควร 
ตองคำนึงถึงคือ การกำหนดกลยุทธ 
การตลาดในระดับสินคา และระดับ 
มหภาค เพื่อจะครองสวนแบงทาง 
การตลาดใหมากที่สุด ซึ่งตองติดตาม 
ตอในฉบับหนา
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นับจากวันนี้อีกไมถึง 2 ป 
ที่ประเทศไทยกำลังกาว 
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียน (ASEAN Economic Com-
munity: AEC) ซึ่งเปนความพยายาม 
ที่จะเลื ่อนระดับความรวมมือในกลุม 
อาเซียนใหมากขึ้น โดยมีจุดมุงหมาย 
เพื่อรวมตัวกันเปนตลาดหรือฐานการ
ผลิตเดียวกัน แตอยางไรก็ตามประเทศ 
ตางๆ ในอาเซียน รวมถึงประเทศไทย 
จำเปนจะตองยอมรับความจริงที ่ว า 
ประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียนนั้นมี 
ระดับความสามารถในการแขงขันที ่ 
แตกตางกัน ดังนั้นผูประกอบการภาย 
ในประเทศจึงจำเปนตองปรับตัวหรือ 
เพิ ่มความสามารถในการแขงขันเพื ่อ 
รองรับการการเปลี ่ยนแปลงที ่กำลัง 
จะเกิดขึ ้น ซึ ่งจากความสำคัญของ 
ประเด ็นด ังกล าวทำให จำเป นต อง 
ติดตามการปร ับต ัวของผ ู ผล ิตและ 
สงออกของไทย โดยเฉพาะ SMEs 
ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
วาปจจุบันมีการปรับตัวไปแลวมาก 
นอยเพียงใด  โดยผลการสำรวจความ 
คิดเห็นของผูผลิตและสงออกในแตละ
สวนมีดังนี้

1. ความจำเป็น 
ในการปรับตัว 
เพื่อเข้าสู่ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน

ผลการสำรวจในสวนนี ้เปนการ 
ประเมินความคิดเห็นของผู ผลิตและ 

ส งออกของไทยว าม ีความค ิดเห ็น 
อยางไรเกี ่ยวกับความจำเปนในการ 
ปรับตัวเพื่อเขาสู AEC ซึ่งจากผลการ 
สำรวจพบวาผูผลิตและสงออกสวนใหญ 
ประมาณ 98.3% มองวาธุรกิจมีความ 

จำเปนตองปรับตัวเพื ่อเขาสู   AEC 
เนื่องจากจำเปนตองเพิ่มความสามารถ 
ในการแขงขัน และแกปญหาตางๆ ไดแก 
ตนทุนการผลิตที่สูงกวาประเทศในกลุม 
อาเซียน ปญหาขาดแคลนแรงงาน ปญหา 

ผู้ผลิตและส่งออกของไทย
ปรับตัวไปแค่ไหนภายใต้ AEC
น
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ทักษะดานภาษา ปญหาเครื่องจักรเกา 
และยังไมทันสมัย และยังจำเปนตอง 
ศึกษาถึงกฎหมาย กฎระเบียบ ความตองการ 
สินคา และรสนิยมการบริโภคของประเทศ 
ตางๆ ในอาเซียน เพ่ือใหสามารถเขาถึง 
ตลาดไดงายขึ ้น อยางไรก็ตามยังมี 
ผูประกอบการอีก 1.7% ที่มองวา 
ไมจำเปนตองปรับตัวเพื่อเขาสู AEC 
ซึ่งผู ประกอบการเหลานี้ใหเหตุผลวา 
ธุรก ิจไมสนใจทำการคาในอาเซียน 
ธุรกิจมีลูกคาประจำและมีตลาดรองรับ 
สินคาเพียงพอแลว และสุดทายมอง 
วาสินคามีคุณภาพ และมาตรฐานสามารถ 
แขงขันไดจึงไมจำเปนตองปรับตัว ดัง 
แสดงในภาพที่ 1

2. สถานการณ์ปรับตัว 
เพื่อเข้าสู่ AEC 
ของผู้ผลิตและส่งออก

จากรายละเอียดในขางตนเห็น 
ไดวาผู ผลิตและสงออกสวนใหญมอง 
วาการปรับตัวเขาสู AEC เปนเรื่อง 
จำเปนท่ีตองดำเนินการปรับตัว ดังน้ัน 
จึงไดสอบถามผู ผลิตและสงออกตอ 
เกี ่ยวกับความคืบหนาในการปรับตัว 
เพื่อเขาสู AEC ซึ่งผลจากการสำรวจ 
พบวา ป 2556 มีผูประกอบการกวา 
43.7% ที่ยังไมไดดำเนินการใดๆ เพื่อ 
ปรับตัวเขาสู AEC ซ่ึงถือวาเปนสัดสวน 
ที่คอนขางสูง แตก็ยังมีสัดสวนที่ลดลง 
กวาป 2555 ท่ีมีผูประกอบการถึง 60% 
ที่ยังไมไดปรับตัว อยางไรก็ตามแมวา 
สัดสวนผู ผลิตและสงออกที ่ย ังไมได 
ปรับตัวจะอยูในระดับสูง แตก็มีผูผลิต 
และสงออกอีก 42.2% ที่อยูระหวาง 
การดำเนินการปรับตัว และอีก 14.1% 
ที่ด ำ เ น ิ น ก า รปร ั บต ั ว เร ี ยบ ร  อ ย 
นอกจากนี ้ถ าประเม ินสถานการณ 
ปรับตัวแยกตามขนาดของธุรกิจจะ 
เห็นไดวาผูผลิตและสงออกที่ยังไมได
ปรับตัวสวนใหญเปนธุรกิจ SMEs โดย 

จากผลการสำรวจพบวาผู ผล ิตและ 
สงออกขนาด SMEs ประมาณ 44.2% 
ยังไมไดดำเนินการปรับตัว ในขณะที่ 
ผู ผลิตและสงออกขนาดใหญมีเพียง 
10.0% ที่ยังไมไดดำเนินการปรับตัว 
แตมีผู ที ่กำลังปรับตัว และปรับตัว 
เรียบรอยประมาณ 65% และ 25% 
ตามลำดับ ซึ่งรายละเอียดดังภาพที่ 2 
และ 3

สำหรับสาเหตุสำคัญที ่สงผลให 
ผูผลิตและสงออก โดยเฉพาะธุรกิจ 
SMEs ยังไมไดดำเนินการปรับตัว เน่ืองจาก 
สาเหตุตางๆ ไดแก

- ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับ 
AEC ที่ชัดเจนในรายสินคา จึงไมรูจะ 
ปรับตัวอยางไร 

- กำลังรอแนวทางและนโยบาย 
ชวยเหลือและสนับสนุนที่ชัดเจนจาก
ภาครัฐ เพื่อนำไปสูการปรับตัว

- กำลังศึกษาขอมูล AEC เพื่อ 
วางแผน และหาแนวทางการปรับตัว 

- ผู ผลิตและผู สงออกบางราย 
ยังมองวา AEC เปนเรื่องไกลตัว จึงยัง 
ไมปรับตัว

- มีล ูกคาประจำและมีตลาด 
รองรับสินคาที่แนนอน  จึงไมจำเปน 
ตองรีบปรับตัว 

- ไมสามารถปรับตัวไดเน่ืองจาก 
ขาดความพรอมและเง ินทุนในการ 
ปรับตัว

3. ประเด็นเร่งด่วน 
ที่จำเป็นต้องปรับตัว 
เพื่อเข้าสู่ AEC

จากความจำเปนที่ผู ผลิตและสง
ออกตองปรับตัวเขาสู AEC พบวามี 
หลายประเด ็นท ี ่จำเป นต องม ีการ 
ปรับตัวอยางเรงดวน โดยประเด็นที่ 
ผูผลิตและสงออกใหความสำคัญมาก
ท่ีสุดในการปรับตัวไดแก ความสามารถ 
ในการเขาถึงลูกคาในกลุมอาเซียนที่มี

ผูผลิตและสงออกประมาณ 28.3% ที่ 
เห็นวาเปนประเด็นเรงดวนที ่ส ุดใน 
การปรับตัว รองลงมาคือประเด็น 
ความสามารถดานภาษาที ่ม ีผ ู ผล ิต 
และสงออกประมาณ 25.0% ที่เห็น 
วาเปนประเด็นเรงดวนที ่ส ุดในการ 
ปรับตัว สำหรับประเด็นเรงดวนอื่นๆ 
ไดแก บริหารจัดการตนทุนท่ีสูง ระดับ 
ราคาสินคา คุณภาพสินคาและบริการ 
ทักษะฝมือแรงงาน ระดับเทคโนโลยี 
ในการผลิตและบริการ ความสามารถ 
ผูบริหาร และเครื่องจักรและอุปกรณ 
ตามลำดับ ซึ ่งรายละเอียดแสดงดัง 
ภาพที่ 4

หล ังจากท ี ่ทราบถ ึ งประเด ็น 
เรงดวนที่ผูผลิตและสงออกจำเปนตอง 
ปรับตัวในดานตางๆ แลวนั้น ผูศึกษา 
ไดทำการสำรวจขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
สถานการณการปรับตัวในประเด็น 
เรงดวนตางๆ วาผูผลิตและสงออกมี 
การปรับตัวในประเด็นเหลานี้ไปมาก
นอยแคไหน โดยจากผลการสำรวจพบ 
วาประเด็นการปรับตัวที่มีผู ผลิตและ
สงออกยังไมไดดำเนินการปรับตัวมาก
ที่สุดคือ ประเด็นความสามารถดาน 
ภาษาที่มีผู ผลิตและสงออกประมาณ 
56.0% ยังไมไดดำเนินการปรับตัว 
รองลงมาคือประเด็นระดับราคาสินคา 
และการบร ิหารจ ัดการต นท ุน ท่ีมี 
ผูประกอบการ 49.7% และ 47.7% 
ตามลำดับ ท่ียังไมไดดำเนินการปรับตัว 
สำหรับประเด็นที่มีผู ผลิตและสงออก
ดำเนินการปรับตัวเรียบรอยแลวมาก
ที่สุด คือ ประเด็นดานคุณภาพสินคา 
และความสามารถผูบริหารที่มีผู ผลิต
และสงออกประมาณ 62.3% ท่ีปรับตัว 
เรียบรอย รองลงมาคือ ทักษะและ 
ฝม ือแรงงานที ่ม ีผ ู ผล ิตและสงออก 
56.3% ที่ดำเนินการปรับตัวเรียบรอย 
ดังแสดงในภาพที่ 5
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4. ผู้ผลิตและส่งออก 
ของไทยปรับตัวทัน 
ปลายปี 2558 หรือไม่

สำหรับผลการสำรวจในสวนนี ้ 
เปนการสำรวจความคิดเห็นของผูผลิต 
และสงออกของไทยวาสามารถปรับตัว 
ไดทันปลายป 2558 หรือไม โดยผล 
จากการสำรวจพบวาผูผลิตและสงออก 
ในกลุม SMEs สวนใหญ ประมาณ 
63.1% ไมสามารถปรับตัวไดทันปลายป 
2558 ในขณะที่ธุรกิจขนาดใหญกวา 
72.0% เชื่อวาสามารถปรับตัวไดทัน 
ปลายป 2558 ซึ่งรายละเอียดแสดง 
ดังภาพที่ 6

สำหรับสาเหตุที่ผูผลิตและสงออก 
ในกลุม SMEs ไมสามารถปรับตัวได 
ทันปลายป 2558 เนื่องจาก เปนธุรกิจ 
ขนาดเล็กและขาดความรูความเขาใจ 
เก่ียวกับAEC จึงไมพรอมในการปรับตัว 
เพื่อเขาสู AEC ขาดการผลักดันและ 
สนับสนุนจากภาครัฐอยางตอเนื ่อง 
ระยะเวลาในการปรับตัวเหลือนอยและ 
ไมสามารถปรับตัวไดตามเปาหมาย 
และต นท ุนการผล ิตท ี ่ส ูงข ึ ้นอย าง 
ตอเนื่องและปญหาขาดแคลนแรงงาน

สงผลกระทบตอความสามารถในการ
แขงขันและการปรับตัวสู AEC

5. ผู้ผลิตและ 
ส่งออกไทยปรับตัว 
เข้าสู่ AEC เสร็จในปีใด

ผลการสำรวจในขางตนเห็นได 
ว าย ังคงม ีผ ู ผล ิตและส งออกท ี ่ ไม  
สามารถปรับตัวไดท ันกับการเขาสู  
AEC ในปลาย 2558 ดังนั้นจึงได 
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาที่
ผ ู ผลิตและสงออกคาดวาจะปรับตัว 
เรียบรอย โดยจากผลการสำรวจพบ 
วาผูผลิตและสงออกในกลุม SMEs 
สวนใหญคาดวาจะสามารถปรับตัว 
เรียบรอยในป 2559 และมีผูประกอบการ 

ที ่เหลือเล็กนอยที ่คาดวาจะปรับตัว 
เรียบรอยในป 2560 สำหรับผูผลิต 
และส งออกขนาดใหญส วนมากจะ 
ปรับตัวเรียบรอยทันป 2558 มีพียง 
28.0% ที่คาดวาจะปรับตัวเรียบรอย 
ในป 2559 ดังภาพที่ 7

6. สรุป และ 
ข้อเสนอแนะ

จากผลการสำรวจความคิดเห็น 
ของผูผลิตและสงออกของไทยเกี่ยวกับ 
การปรับตัวเขาสู AEC พบวา ผูผลิต 
และสงออกของไทยสวนใหญเห็นถึง 
ความสำคัญและความจำเปนที่จะตอง
ปรับตัวเขาสู AEC และมีสัดสวนของ 
ผูที่ปรับตัวเรียบรอยมากขึ้นเมื่อเทียบ
กับปกอนหนา อยางไรก็ตามในป 2556 
ยังคงมีสัดสวนของผูที ่ยังไมไดดำเนิน
การปรับตัวสูงถึง 43.7% ซึ่งถือวาเปน 
เปอรเซ็นตที่คอนขางสูง เนื่องจากมี 
ผูผลิตและสงออกเกือบครึ่งหนึ่งที ่ยัง 
ไมไดปรับตัว โดยเฉพาะในกลุม SMEs 
ที่ยังขาดความรู ความเขาใจที ่ชัดเจน 
เกี่ยวกับ AEC ทำใหไมรูวาจะปรับตัว 
อยางไรจ ึงจะสามารถแขงข ันได ใน 
AEC  ซึ่งจากการศึกษาพบวาประเด็น 
เรงดวนที ่ผู ผลิตและผู สงออกจำเปน 
ตองปรับตัวเพ่ือเขาสู AEC มีหลายประเด็น 
โดยประเด็นที่ผู ผลิตและสงออกสวน 
มากสามารถปรับตัวไดแลวคือ คุณภาพ 
สินคา ทักษะแรงงาน ระดับเทคโนโลยี 
ความสามารถผูบริหาร และเครื่องจักร  
ส วนประเด ็นท ี ่ผ ู ผล ิตและส งออก 
สวนใหญยังไมสามารถปรับตัวไดคือ 
ความสามารถดานภาษา การเขาถึง 
ลูกคาในกลุมอาเซียน การบริหารจัดการ 
ตนทุน และราคาสินคา

จากสถานการณท ี ่ผ ู ผล ิตและ 
สงออกในกลุม SMEs ยังไมไดดำเนิน 
การปรับตัวเขาสู AEC จำนวนมาก สง 
ผลใหผูผลิตและสงออกในกลุม SMEs 

สวนใหญมองวาไมสามารถปรับตัวได
ทันเขาสู AEC  และอาจตองใชเวลาอีก 
2 ปคร่ึงในการปรับตัว ในขณะท่ีผูผลิต 
และสงออกสวนใหญเชื่อวาจะสามารถ 
ปรับตัวไดทันกอนเขาสู AEC อยางไร 
ก็ตาม ภาครัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
สามารถช วยผ ู ผล ิตและส งออกให  
สามารถปรับตัวไดงายข้ึนโดยดำเนินการ 
ตางๆ ดังนี้

- สน ับสน ุนเง ินท ุนหร ือเง ิน 
ช วยเหล ือสำหร ับการปร ับต ัวและ 
พัฒนาธุรกิจ 

- สงเสริมเกี ่ยวกับการพัฒนา 
ศักยภาพแรงงานฝมือ และทักษะดาน 
ภาษาใหมากขึ้น 

- จัดอบรมเสริมสรางความรู  
เกี่ยวกับ AEC ใหผูประกอบการ โดย 
เนนดานกฎหมายการคาการลงทุน 

- ลดภาษีเงินไดนิติบุคคล 
- ลดภาษีการนำเขาวัตถุดิบ/ 

สินคา 
- สงเสริมและผลักดันใหธุรกิจ 

สามารถขยายตลาดและการหาตลาด 
ใหมๆ 

- หาแนวทางชวยผูประกอบการ 
ลดตนทุนการผลิตโดยเฉพาะคาแรง 
และราคาพลังงานที่ผันผวน 

- สนับสนุนการใหความรูเก่ียวกับ 
AEC เชิงปฏิบัติมากกวาการสัมมนา 
เชิงทฤษฎี 

- ปรับปรุงขั ้นตอนการสงออก 
นำเขาใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

- ประชาสัมพันธขาวสารความรู 
เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของ AEC 
ผานชองทางตางๆ ใหมากขึ้น 

- จัดตั ้งหนวยงานสำหรับให 
คำปรึกษาเกี่ยวกับ AEC และแนะนำ 
การวางแผนธุรกิจในตลาดอาเซียน
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ภารกิจของผมในการเจาะ 
ศักยภาพของอินโดนีเซีย
เพื่อแสวงหาโอกาสการคา 

และการลงท ุนย ังดำเน ินการอย าง 
ตอเนื่องครับ เพราะผมคิดวานักธุรกิจ 
ไทยสวนใหญยังรูจักประเทศอินโดนีเซีย 
นอยมากๆ อาจจะดวยขอมูลท่ีมีอยูจำกัด 
ที่จะหาได ทำใหโอกาสตางๆ ยังมอง 
ไมเห็น ท้ังการคา การลงทุนและการรวมมือ 
กันทางธุรกิจ และนี้จึงเปนหนึ่งสาเหตุ 
หลักที ่ทำใหมีนักลงทุนไทยยังเขาไป 
อินโดนีเซียนอย บทความของผมที่ 
เกี ่ยวกับอินโดนีเซียจึงพยายามเสาะ 
หาของมูลของอินโดนีเซียออกมาเปน
รายจังหวัดใหมากที่สุดเทาที่จะทำได 
นอกจากหลายจังหวัดที่ผมไดนำเสนอ
กอนหนานี้แลว อีกจังหวัดที่นาลงทุน 
และทำธุรกิจดวย คือ จังหวัดชวากลาง 
(Central Java หรือ Jawa Tengah) 
ที่มีประชากรในป 2011 จำนวน 35 
ลานคน หรือ 13.5 เปอรเซ็นตของ 
ประชากรทั้งหมด ซึ่งมากเปนอันดับ 
ที่สาม รองจากจังหวัดชวาตะวันตก 
(Jawa Barat) ที่มีประชากร 43 
ลานคน และชวาตะวันออก (Jawa 
Timur) ที่มีประชากร 37.5 ลานคน 
เน ื ้อท ี ่ท ั ้ งจ ังหว ัดชวากลางเท าก ับ 
39,800 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูที่ 
เกาะชวา จังหวัดชวากลางมีอำเภอ 
(Regency) ทั้งหมด 35 อำเภอ  มี 
เมืองเซมารัง (Semarang) เปนเมืองหลวง 

ที่มีประชากรจำนวน 1.7 ลานคน 
เมือง Semarang เปนเสมือนหัวใจทาง 
ธุรกิจและการคาของจังหวัดชวากลาง 
เพราะเปนที่ตั้งของบริษัทและหางราน
ตางๆ มากมาย นอกจากน้ียังมีเขต 
อุตสาหกรรมตั้งอยูอีกดวย จังหวัด 
ชวากลางสนามบินพาณิชย ทั้งหมด 
4 แหง แตที่เปนสนามบินนานาชาติ 
มี  2 แหงเทานั้น คือ “Achmad 
Yani International Airport” และ 
“Solo Adi Soemarmo”  และเปน 
จ ังหว ัดเด ียวของอ ินโดน ี เซ ียท ี ่ม ี 
สนามบินนานาชาติ 2 แหง สวน 
ทาเรือท่ีสำคัญมีสองทาเรือคือ ทาเรือ 
Tanjung Mas ตั้งที่เมืองหลวง และ 
ทาเรือ Tanjung Intan Harbor 
ต้ังท่ีเมือง Cilacap แตสินคาไทยไมไดสง 
เขามายังทาเรือเหลานี้ สวนใหญใช 
เพ ื ่อขนสงส ินค าระหว างเม ืองของ 
อินโดนีเซีย จังหวัดชวากลางถือไดวา 
เปนจังหวัดหนึ ่งของอินโดนีเซียที ่ม ี 
เศรษฐกิจคึกคักและดีมาก เห็นไดจาก 
ในจังหวัดมีตลาดพื้นเมืองอยู มากถึง 
1,561 แหง มีหางสรรพสินคาอีก 53 
แหง และ 589 ซุปเปอรมาเก็ต ท้ังน้ี 
ก็เพื ่อรองรับประชากรที ่ม ีมากของ 
จังหวัด สำหรับภาคการผลิตทั้งจังหวัด 
มีเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญอยู 7 แหง 
และ 6 แหงก็ตั้งอยู ในเมืองหลวง 
เขตอุตสาหกรรม ท้ังหมดไดแก Candi 
Industrial Zone มีเนื้อที่ 3,000 ไร 

เขตอุตสาหกรรม Bumi Semarang 
Baru มีเนื้อที่ 660 ไร 
เขตอุตสาหกรรม Terboyo Indus-
trial Estate เนื้อที่ 1,800 ไร เขต 
อุตสาหกรรม LIK Bugangan Baru 
เนื้อที่ 630 ไร เขตอุตสาหกรรม 
Tanjung Emas Export Processing  
Bonded Zone เนื้อที่ 606 ไร 
เขตอุตสาหกรรม Wijaya Kusuma 
Industrial Zone เนื้อที่ 1,500 ไร 
และเขตอุตสาหกรรม Cilacap Industrial 
Zone เน้ือท่ี 84 ไร สินคาอุตสาหกรรม 
ที ่ผลิตสวนใหญในเขตอุตสาหกรรม 
เหล  าน ี ้ เป นส ินค  า เกษตรแปรร ูป 
ประเภทอาหารที่นำวัตถุดิบของจังหวัด 
มาผลิต สิ่งทอ ยาสูบ และเฟอรนิเจอร

ศ ักยภาพด านการผล ิตของ 
จังหวัดชวากลางเปนไดท ั ้งแหลง 
ผลิตสินคาเกษตร อุตสาหกรรม การคา 
และทองเที่ยว โดยขนาดเศรษฐกิจ 
รอยละ 19 มาจากผลผลิตสินคา 
เกษตรกรรม ในขณะที่รอยละ 33 
เป นการผล ิตส ินค าอ ุตสาหกรรม 
สวนทองเที ่ยวและการคามีสัดสวน 
รอยละ 19 จังหวัดชวากลางสามารถ 
ผลิตสินคาเกษตรไดหลากหลายมาก
ที่สำคัญไดแก ขาวที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 
ถึง 7 ลานไร ใหผลผลิตขาวเปลือกได 
9 ลานตัน โดยเมืองที่ปลูกมากที่สุด 
คือเมือง Grobogan มากกวาหกแสนไร 
รองลงมาคือเมือง Demak และ Pati 

จังหวัดชวากลาง
(Jawa Tengah) น่าทำธุรกิจแค่ไหน? 

ภ
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัทธ พิศาลวานิช
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จังหวัดชวากลางมีโครงการนาสนใจคือ 
โครงการพัฒนาขาวออรแกนิคจำนวน 
4,000 ไรที่เมือง Bodeh, Petarukan, 
Garden, Pemalang, Bantarbolang, 
Randudongkul และ Moga ทั้งนี้ 
เพื่อขายตอบสนองความตองการของ
ในจังหวัดและเมืองอื่นๆ เทานั้น พืช 
เศรษฐกิจที่สำคัญอีกตัวคือขาวโพด
ที่ปลูก 3 ลานไร ใหผลผลิต 2.7 
ลานตัน เมืองที่ปลูกมากที่สุดคือเมือง 
Grobogan เมือง Wongnokiri เมือง 
Kendal และเมือง Blora เปนตน 
สวนกลวยเปนอีกพืชท่ีมีการปลูกมาก
บนเน้ือท่ี 50,000 ไร สวนใหญปลูกที่ 
เมือง Kendal สำหรับเมือง Groogan 
ซ่ึงเปนเมืองท่ีมีศักยภาพทางการเกษตร
เพราะสามารถปลูกพืชไดหลายหลาย
ชนิดและยังม ีศ ักยภาพในการเลี ้ยง 
ปศุสัตวอีกดวย สวนใหญเปนวัวที ่มี 
จำนวนมากกวาหนึ่งแสนตัว สำหรับ 
จำนวนผูประกอบการดานอุตสาหกรรม 
ที่มีศักยภาพของจังหวัดยังเปนธุรกิจ 
แบบ SMEs ท่ีมีอยูท้ังหมด 7 แสนบริษัท 
ซ่ึงสวนใหญเปนอุตสาหกรรมแปรรูปการ
เกษตร สิ่งทอ เฟอรนิเจอร อาหาร 

และเครื ่องดื ่ม เหล็ก ยาสูบ โดย 
อุตสาหกรรมเหลานี ้ไดกระจายตาม 
เมืองตางๆ ทั ่วทั ้งจังหวัด ซึ ่งถา 
ผูประกอบการไทยจะเขาไปรวมธุรกิจ
ดวย ก็สามารถเลือกไดเกือบทุกเมือง  
เชน หากตองการทำธุรกิจเฟอรนิเจอร 
ตองไปที่เมือง Semarang, Ungaran, 
Boyalali, Surakarta  อุตสาหกรรม 
เสื้อผาสามารถดำเนินการไดดีที่เมือง 
Tegal, Pemalung, Pekalongkan 
เปนตน

ผมสามารถสรุปไดว าศักยภาพ 
ของจังหวัดชวากลางมีทั ้งการเกษตร 

และอุตสาหกรรมสวนใหญจะอยูแถบ
เมืองหลวงและแถบ  ๆ จังหวัดชวาตะวันออก 
เหต ุผลเพราะม ีความพร อมในการ 
ผลิตสินคาเกษตรกรรม ประชากร 
ส วนใหญ ผล ิตส ินค า เกษตรกรรม 
นอกจากนี้ในแถบบริเวณนี้ประชาชน
อาศัยอยูมาก ปญหาเร่ืองการขาดแคลน 
แรงงานจึงไมเปนปญหา สวนสิทธิประโยชน 
ด  านการลงท ุนและทำธ ุ รก ิ จของ 
นักลงทุนตางชาติเปนอยางไร เขามา 
คุยกันครับ ในแตละประเภทของเขต 
อุตสาหกรรมใหสิทธิไมเทากันครับ

จำนวนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมที่มี 
ศักยภาพของจังหวัดยังเป็นธุรกิจแบบ SMEs 
ที่มีอยู่ทั้งหมด 7 แสนบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร สิ่งทอ 
เฟอร์นิเจอร์ อาหารและเครื่องดื่ม เหล็ก ยาสูบ 
โดยอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้กระจายตามเมืองต่างๆ 
ทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งถ้าผู้ประกอบการไทยจะเข้าไป 
ร่วมธุรกิจด้วย ก็สามารถเลือกได้เกือบทุกเมือง  
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13.5%

33%

จังหวัดชวากลาง
มีประชากรในป 2011
จำนวน 35 ลานคน หรือ
13.5 เปอรเซ็นต
ของประชากรทั้งหมด

ขนาดเศรษฐกิจรอยละ 19
มาจากผลผลิต
สินคาเกษตรกรรม ในขณะที่
รอยละ 33 เปนการ
ผลิตสินคาอุตสาหกรรม



ทามกลางการเติบโตอยาง 
กาวกระโดดของจำนวน
ผ ู  ใช อ ินเตอร  เน ็ตและ 

ธ ุ รกรรมพาณ ิชย อ ิ เล ็ กทรอน ิกส  
“อีคอมเมิรซ” (e-commerce) ในจีน 
จนกลายเปนตลาดที ่ใหญและเติบโต 
รวดเร็วมากที่สุดในโลกในชวงหลายป
ที่ผานมา มาถึงวันนี้ ผูบริโภคชาวจีน 
ตางมีพฤติกรรมการซื ้อหาสินคาที ่ 
เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเลือกที่จะ 
น ั ่ ง คล ิ ก เ ล ื อ กซื ้อ ส ิ นค  าหน  า จอ 
คอมพิวเตอรอยู ที ่บานหรือที ่ทำงาน 
โดยเฉพาะอยางยิ ่งวัยรุ นและคนวัย 
ทำงาน สงผลใหหางสรรพสินคาที ่ 
เต็มไปดวยผูคนกลับมียอดขายที่ลดลง 
จนกูร ูในวงการคาปลีกบางทานเคย 
ทำนายไววา ในอนาคต จีนอาจเปน 
ประเทศแรกที่คนเดินหางตองเสียตังค 
ซื้อบัตรผานประตูเขาหางสรรพสินคา

ทำไมมังกร ... 
ชอบอีคอมเมิร์ซ

เมื่อสอบถามถ ึ ง เหต ุ ผล ท่ีอ ยู 
เบ้ืองหลังการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม 
ดังกลาว ก็ไดรับคำตอบวาเปนเพราะ 
พวกเขาตองการเวลาใหครอบครัว 
และมีเวลาสวนตัวมากข้ึน บางก็เหน่ือย 
จากการทำงานในวันธรรมดาจึงตองการ 
เวลาพักผอนในวันหยุด ขณะท่ีบางราย 
เบื ่อหนายกับการเดินทางที ่เสียเวลา 
และคาใชจายมากขึ ้น นอกจากนี ้ 

บางคนยังตองการหลีกหนีฝ ูงชนใน 
ระหวางการเดินทางและจับจายใชสอย 
ยิ่งในชวงเทศกาลสำคัญ ชวงที่สภาพ 
อากาศไมดี หนาวจัด รอนจัด หรือ 
มีการแพรกระจายของเชื้อไขหวัดดวย
แลวยิ่งไมตองพูดถึงเลย

แตเราอาจนึกไมถึงวา อีกหนึ่ง 
ในแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำใหการคา
ทางอิเล็กทรอนิกสไดร ับความนิยม 
อยางกวางขวางในจีนก็คือ การพัฒนา 
ระบบอีคอมเมิรซและบริการลอจิสติกส 
ในจีนที ่ร ุดหนาไปอยางรวดเร็ว คง 

ไมผิดหากจะกลาววา มาถึงวันนี้ แทบ 
ไมมีใครในจีนไมรูจัก Taobao.com 
เพราะเว็บไซตนี้นับเปนผูนำดานบริการ 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสอันดับหนึ่งของ 
จีนอยางแทจริง โดยมีบริการซื้อขาย 
ผานโลกไซเบอรท้ังแบบ B2C และ C2C

ขณะเด ียวก ันหลายคนอาจไม  
ตองการเสียเวลาเรียนรูและสมัครเขา
ระบบ สับสนงงงวยกับสัญลักษณแปลก 
ในหนาจอ เปนโรคกลัวคอมพิวเตอร 
หรือกังวลใจกับการกดผิดกดถูก แต 
อันที่จริงแลว พบวา ระบบดังกลาว 

เรียนรู้บริการอีคอมเมิร์ซ
จากเถาเป่า (Taobao)

ท

ÃÇºÃÇÁáÅÐàÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â

ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùμ (½†ÒÂ¡ÒÃ¾Ò³ÔªÂ �) ³ ¡ÃØ§»̃¡¡Ô่§

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ò³ÔªÂ �ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È ³ ¡ÃØ§»̃¡¡Ô่§

ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร
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20%
มี SMEs จีนจำนวนราว 10 ลานรายหรือ
รอยละ 20 ของ SMEs ที่สามารถเขาสู
แหลงสินเชื่อในระบบได



ไดร ับการปรับปรุงมาอยางตอเนื ่อง 
จนทำใหง ายต อความเข าใจ และ 
สะดวกในการใชบริการของสาธารณชน 
นอกจากนี้ เถาเปายังขยายเครือขาย 
ซัพพลายเออร/ผูขายสินคาใหเขามา 
เปดบริการในเว็บไซตอยางไมหยุดยั้ง 
สงผลใหเถาเปาเปน “Online Mega 
Shopping Mall” ที่มีสินคาใหเลือก 
ซ้ือหลากหลายย่ิงกวาในหางสรรพสินคา 
ทั่วไปเสียอีก และการพัฒนาระบบ 
ลอจิสติกส ท ี ่ม ีประสิทธ ิภาพขึ ้นมา 
รองรับการจัดเก็บและจัดสงส ินคา 
สงผลใหสินคาถูกสงถึงมือผู สั ่งซื ้อได 
อยางรวดเร็วดวยตนทุนคาใชจายที่ต่ำ 
ซึ่งทำใหราคาสินคาที่ซื ้อผานเถาเปา 
มีราคาถูกกวารานคาปกติ  

ประการสำคัญ กลุมอาลิบาบา 
(Alibaba Group) เจาของเว็บไซต 
เถาเปาอันโดงดังไดคิดออกแบบระบบ 
จากมุมมองของผูใชบริการอยางแทจริง 
ระบบของเถาเปาเปนมิตรกับผูใชและ
มีความละเอียดออนตอปญหาและขอ
จำกัดที่มีอยูของผูบริโภคจีนเปนอยาง
มาก ตัวอยางเชน โดยทั่วไปแลว 
ชาวจีนสวนใหญมีแตบัตรเดบิต ไมมี 
บัตรเครดิตเปนของตนเอง เถาเปา 
จึงค ิดระบบการจายเง ินผ านระบบ 
ธนาคารออนไลน (Online Banking) 
ขึ้น และการมีระบบการแปลเพื่อชวย 

ใหบริการสำหรับผูที่อานภาษาจีนไมได 
เหลานี ้ล วนชวยสงผลใหการซื ้อหา 
ส ินค าผ านโลกอ ินเตอร  เน ็ตได ร ับ 
ความนิยมเพิ่มขึ้นไปอีก 

วันนี้ เราลองมาเรียนรูระบบ 
อีคอมเมิรซที ่เถาเปาสรางขึ ้นเพื ่อลด 

หลังจากนั ้นก็คียหมายเลขโทรศัพท 
มือถือและตั้งคารหัสผาน (Password) 
เพียงแคนี ้เปนการเสร็จสิ ้นการสราง 
บัญชีสวนตัว ระบบยังมีบริการแปล 
ของ Google Translate เพื่อชวย 
แนะนำการกรอกขอมูลและนำผูสมัคร 

เถาเป่าเป็น “Online Mega Shopping Mall” 
ที่มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายยิ่งกว่าใน 
ห้างสรรพสินค้าทั่วไปเสียอีก และการพัฒนา 
ระบบลอจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพขึ้นมารองรับ 
การจัดเก็บและจัดส่งสินค้า ส่งผลให้สินค้าถูกส่ง 
ถึงมือผู้สั่งซื้อได้อย่างรวดเร็วด้วยต้นทุนค่าใช้จ่าย
ที่ต่ำ ซึ่งทำให้ราคาสินค้าที่ซื้อผ่านเถาเป่ามีราคา 
ถูกกว่าร้านค้าปกติ 
ปญหายุงยากในการซื้อหาสินคาผาน 
เว็บไซตกัน …

ห้าก้าว ... พิชิตใจ 
ในการเตรียมตัวเปนผู ซื ้อสินคา

ผ  า น โ ล ก อ อน ไ ล น  ข อ ง เ ถ า เ ป  า 
ผูบริโภคตองดำเนินการใน 5 ขั้นตอน 
ดังนี้

1. สรางบัญชีสวนตัว โดยเขาไป 
เลือกปุม “สมัครเปนสมาชิกแบบไมมี 
คาใชจาย” (免费注册) ซ่ึงอยูขาง 
บนดานซายของหนาหลักของเว็บไซต 

ผานแตละขั้นตอนไดอยางสะดวก ยิ่ง 
ถาใช Google Chrome สาระที่ 
ปรากฏหนาจอก็จะถูกแปลใหเรียบรอย

2. ใสเงินเขาไปในบัญชีเถาเปา 
การซื้อสินคาออนไลนในจีนไมเหมือน
กับการซ้ือสินคาออนไลนในโลกตะวันตก 
ที่นิยมชำระคาสินคาผานบัตรเครดิต 
ซึ่งเพียงการคียตัวเลขบัตรเครดิตเขา 
ระบบก็เปนเสร็จสิ้นกระบวนการสั่งซื้อ 
สินคาแลว แตปญหาก็คือ ผูบริโภค 
ชาวจีนในปจจุบันสวนใหญไมมีบัตร 
เครดิต เพราะธนาคารกลางของจีน 
ย ังค ุมเข มการออกบ ัตรเครด ิตอยู 
เถาเปาจึงไดออกแบบระบบการชำระ
เงินสำหรับตลาดจีนขึ้นเปนการเฉพาะ 
ที่เรียกวา “จือฟูเปา” (Zhifubao) 
หรือที ่คนตางชาติรู จ ักกันในนามวา 
“อาลิเพย” (Alipay) ซึ่งการสมัคร 
จือฟูเปามีอยู 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

2 .1 เด ินทางไปย ั งท ี ่ทำการ 
ไปรษณียจีน (China Post Office) 
แลวแจงพนักงานวาขอสมัคร “หว่ังหุย 
E” (网汇E) หลังจากน้ัน พนักงานก็จะ 
ใหแบบฟอรมขนาดเล็กมากรอก ซึ่ง 
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รายละเอียดที ่ตองใสก็ไมยุ งยากแต 
อยางใด เพียงแคกรอกหมายเลขโทรศัพท 
ชื่อ รหัสไปรษณีย และจำนวนเงินที่ 
ตองการฝากในบัญชี 

2.2 ในระหวางข้ันตอนแรกพนักงาน 
จะใหตั้งรหัสผาน 6 หลัก (เปนรหัส 
ผานทุกครั้งที่จายเงินในระบบจือฟูเปา)

2.3 หลังจากเสร็จขั้นตอนการ 
สมัครแลว พนักงานจะใหใบเสร็จ 
รับเงินมา ซึ่งจำเปนตองใชเอกสาร 
ดังกลาวในการสมัครจือฟูเปาบนเว็บไซต

2.4 เมื่อกลับถึงบานและเปดเขา 
เว็บไซต ขางรูปภาพโปรไฟลของผูสมัคร 
จะมีปุม “จือฟูเปาของฉัน” (我的
支付宝) ซึ่งจะนำทานไปยังหนา 
การตั้งคาบัญชีจือฟูเปา ซึ่งในขณะนั้น 
จำนวนเงินคงเหลือควรจะเปน 0.00 หยวน

2.5 กดปุมเติมเงินซึ่งเปนปุม 
สีสมขนาดใหญ ซึ่งเขียนวา “充值” 
ซึ่งแปลวาเติมเงิน 

2.6 หลังจากนั้น ใหกดปุมที่ 4 
ซึ ่งเขียนวา “充值码” แปลวา 
รหัสเติมเงิน

2.7 หลังจากเปดเขาไปแลว ให 
เลือกปุมสีเขียวทางดานขวาสุด จาก 
นั้นก็ใหเลือกปุมสีสมขางลาง

2.8 ในกลองแรกควรใสรหัส 14 
หรือ 18 หลักตามที่ระบุบนใบเสร็จ 
ตามขอ 2.3

2.9 ในกลองขางลางใหใสรหัส 6 
หลักที่ตั ้งคารหัสผานไวกับที ่ทำการ 
ไปรษณียจีน ก็เปนอันเสร็จสิ้นการตั้ง 
ระบบการเงินออนไลนจือฟูเปา

2.10 ในการเติมเงินครั้งถัดไป 
เจ  าของบ ัญช ีหร ือผ ู  แทนสามารถ 
เด ินทางไปท ี ่ทำการไปรษณ ีย จ ีน 
พรอมแจงชื ่อที ่สมัครและเติมเงินได 
ตามจำนวนที่ตองการ หรือเติมเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกสเหมือนการเติมเงิน
โทรศัพทมือถือ ซึ่งใชเวลาเพียงไมกี่ 
วินาทีเทานั้น

3. เลือกรานขายสินคาออนไลน 
ในเถาเปา บนเว็บไซตเถาเปาจะมีตัว 
สัญลักษณหลากหลาย  ที่เห็นเดนชัด 
อาทิ รูปหัวใจ ดอกไม เพชร และ 
มงกุฎ สัญลักษณเหลาน้ีไมไดมีไวเพียง 
เพื่อตกแตงหนาจอใหดูสวยงาม แต 
สัญลักษณด ังกลาวมีความหมายที ่ 
แสดงถึงความนิยมของแตละรานนั่น 
เอง สามารถเปรียบเทียบไดเสมือน 
การเล นเกมส ท ี ่ เล ื ่อนระด ับส ูงข ึ ้น 
เร ิ ่มตนที ่ส ัญลักษณร ูปหัวใจ เพชร 
และมงกุฎ ทั้งนี้ คะแนนที่แตละราน 

เทียนเมาจึงถือวาเปนตลาดสำหรับ 
ผูซื้อโดยตรง

อยางไรก ็ด ี ผู ซ ื ้อก ็ควรจะใช  
วิจารณญาณในการเลือกซื้อหาสินคา 
เชน บางรานอาจใชรูปจากเว็บไซต 
อื ่นแทนที ่จะใชร ูปสินคาของตนเอง 
จริงๆ เพื่อทำใหสินคาดูดีและนาซื้อ 
หรืออาจตั้งราคาที่ต่ำกวาราคาตนทุน
ที่ควรจะเปน นอกจากนี้ ยังมีขอ 
แนะนำที่สำคัญในการเลือกรานก็คือ 
ควรเขาไปดูความคิดเห็นของผูซื ้อวา 
เปนอยางใด ซึ่งสวนใหญแลวผูบริโภค 

เมื่อปลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลจีนจึงได้พยายามใช้ 
ประโยชน์จากเวทีอีคอมเมิร์ซของเถาเป่าแบบ 
บูรณาการ โดยอนุญาตให้เถาเป่าสามารถเปิดให้ 
บริการทางการเงินประดุจสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
ที่มุ่งเน้นการบริการแก่ผู้ฝากและผู้กู้รายย่อย 

ไดรับนั้นมาจากการประเมินคุณภาพ
สินคาของลูกคาหลังการไดรับสินคา 
นอกจากนี้ ยังมีสัญลักษณอื่นๆ เชน

- รูปมือสีเขียวสองขางชูถุง 
สีเหลือง แปลวา รายละเอียดสินคา 
เปนดังคำบรรยาย พรอมรับประกัน 
คุณภาพ

- รูปมือสีเขียวสองขางชูเลข 
7 แปลวา สินคาสามารถคืนไดภายใน 
7 วันและรับเงินคืนเต็มจำนวน

- ร ูปม ือส ี เข ียวสองข  างช ู 
อักษร E แปลวา สินคาเปนของแท

บางครั้งเมื่อผูบริโภคคลิกสินคา
บางรายการจะเชื่อมตอไปยังหนาตาง
ท่ีมีพ้ืนหลังเปนสีแดงเขม น่ันหมายความ 
วา ผูใชไดเขาสูราน “T-mall.com” 
(หรือมีช่ือเรียกอีกอยางวา “เทียนเมา”) 
ซึ ่งเปนตลาดออนไลนพิเศษสำหรับ 
รานคาที่มีแบรนดอยูแลว ดังนั้น 
รานเทียนเมาจึงจำหนายสินคาในราคา 
ที่สูงกวาและเปนสินคาของแทแนนอน 

ชาวจีนจะนิยมใชวิธีนี้เปนอยางมาก
4. การสนทนากับผูขาย ผูซื้อ 

สามารถพูดคุยและแลกเปลี่ยนขอมูล
กับผูขายไดโดยกดที่รูปหยดน้ำ (คลาย 
หนาตัวการตูนหันขาง) ซึ่งอยูที่ดาน 
ขวาของหนาจอ ถาหยดน้ำเปนสีฟา 
แสดงวาผูขายออนไลนอยู ซึ่งผูซื้อก็ 
จะสามารถสอบถามขอมูลเพิ ่มเติมที ่ 
ตองการทราบได เชน มีสินคาอยูใน 
สต็อกหรือไม ขอมูลลักษณะเฉพาะ 
ของสินคา และการสงสินคา

5. ขั้นตอนสุดทาย หลังจากการ 
สมัครบัญชีเถาเปา มียอดเงินในจือฟูเปา 
เ ล ื อกร  านและส ินค  าท ี ่ ต  อ งการ 
สอบถามขอมูลจากผู ซื ้อจนเปนที ่นา 
พอใจแลว ขั้นตอนสุดทายก็คือ การ 
สั่งซื้อสินคา โดยผูสนใจกดปุมสีสม 
“ซื้อทันที” (立刻购买) หลัง 
จากนั้นก็เลือกรูปแบบการจัดสง ซึ่ง 
สวนมากจะตองเสียคาขนสงเปนจำนวน 
เงิน 10 หยวน หรือบางรานอาจจะ 
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รวมคาจัดสงอยูในราคาสินคาแลว 
ในขั ้นตอนนี ้จะตองตั ้งคาที ่อยู 

จัดสงสินคา หลังจากนั้น ใหกดชำระ 
เงินซึ่งจะมียอดเงินคงเหลืออยูดานบน 
ใ นท ุ ก ค ร ั ้ง ท ี ่ช ำ ร ะ เ ง ิ น คา ส ิ น คา 
ผูบริโภคจะตองใสรหัสหกหลักที่เคย 
ตั ้งไวเพื ่อเหตุผลดานความปลอดภัย 
เพียงเทานี ้ก ็เสร ็จสิ ้นการซื ้อสินคา 
ออนไลนในเถาเปา หลังจากนั ้นก็ 
เตรียมรอเสียงเคาะประตูสงสินคาถึง
หนาประตูบานกันไดแลว ...

สุดยอด ... 
การต่อยอด 

SMEs นับเปนกลไกขับเคลื่อน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ 
ของจีน ในเชิงปริมาณ จีนมีจำนวน 
SMEs ทั้งสิ้นอยูราว 51 ลานราย 
คิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 99.7 ของ 
จำนวนกิจการทั ้งหมดของประเทศ 

อยางไรก็ดี SMEs จีนในปจจุบันยัง 
ประสบปญหาในหลายดาน ซึ่งหนึ่ง 
ในปญหาใหญก็คือ ขอจำกัดในการ 
เขาถึงแหลงเงินทุนโดยที่สถาบันการ
เง ินของจ ีนซ ึ ่ งล วนแล วแต  เป นร ัฐ 
วิสาหกิจ ตางระมัดระวังอยางมากใน 
การปลอยสินเชื่อ เราจึงมักเห็นการ 
อนุมัติสินเชื่อวนเวียนอยูแตเฉพาะกับ
รัฐวิสาหกิจและกิจการขนาดใหญที่มี
ฐานะทางการเงินที่นาเชื่อถือ ขณะ 
เดียวกัน SMEs จีนเพียงราวครึ่งหนึ่ง 
เทานั ้นที ่มีคุณสมบัติพรอมใชบริการ 
ดานการเงิน และมีเพียง 10 ลานราย 
หรือเปนเพียงรอยละ 20 ของจำนวน 
SMEs โดยรวมเทานั้นที่สามารถเขาสู 
แหลงสินเชื่อในระบบได หรือกลาว 
โดยสรุปก็คือ มี SMEs จีนจำนวนราว 
30-40 ลานรายที ่กำล ังเผชิญกับ 
ปญหาขอจำกัดทางการเงินอยูในปจจุบัน

ความจำเป นในการพัฒนาข ีด 

ความสามารถในการแข  งข ันของ 
SMEs การแกไขปญหาทางการเงินจึง 
เปนเร ื ่องหนึ ่งที ่ร ัฐบาลจีนพยายาม 
คิดหากลไกที่เหมาะสม ซึ่งเทากับวา 
รัฐบาลจีนมีปญหาที ่สลับซับซอนทั ้ง 
ในดานอุปสงคและอุปทานทางการเงิน

เมื่อปลายปที่ผานมา รัฐบาลจีน 
จึงไดพยายามใชประโยชนจากเวที 
อีคอมเมิรซของเถาเปาแบบบูรณาการ 
โดยอนุญาตใหเถาเปาสามารถเปดให
บริการทางการเงินประดุจสถาบันการ
เงินแหงหนึ ่งที ่มุ งเนนการบริการแก 
ผู ฝากและผู กู รายยอย  โดยเถาเปา 
ยินดีจายดอกเบี้ยที่ลูกคาฝากในบัญชี
ธนาคารออนไลนในอัตราที ่ส ูงกว า 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยของ
ธนาคารพาณิชยจีน และในทางกลับ 
กันก็พรอมปลอยเงินกูแก SMEs ที่ 
เปนเครือขายซัพพลายเออร/ผู ขาย 
สินคาในเถาเปาไดในอัตราดอกเบี้ยที่
ต่ำ ซึ่งเถาเปามีฐานขอมูลและประวัติ 
บัญชีการเงินอยูเดิม ปญหาหนี้เสียจึง 
ไมใชเรื่องที่นากังวลใจ 

ผลจากการนี ้ทำให ร ัฐบาลจ ีน 
สามารถ “ยิงนกหลายตัวดวยกระสุน 
นัดเดียว” ตั้งแตการกระตุนภาคการ 
บริโภคภายในประเทศผานเม็ดเง ิน 
ออมที่ไดรับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ ้น 
และการแกไขปญหาการเขาสู แหลง 
สินเชื่อของ SMEs จีน ไปจนถึงการ 
ชวยเสร ิมสร างความแข็งแกรงทาง 
ธุรกิจแกกลุมอาลิบาบาและเถาเปาให
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว อันจะ 
เป นประโยชนต อการเตร ียมความ 
พรอมเขาสูตลาดโลกในอนาคตอีกดวย

มาถึงวันนี้ เราตองใชเวลาเรียนรู 
การพัฒนาระบบอีคอมเมิรซของจีน 
และตอยอดเพ่ืออนาคตธุรกิจการคาปลีก 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่ดีขึ้นของไทย
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30-40
มี SMEs จีนจำนวนราว 30-40 ลานรายที่
กำลังเผชิญกับปญหาขอจำกัดทางการเงิน
อยูในปจจุบัน 



พ มา น ั บ เ ป  น ห นึ ่ง ใ น 
ประเทศเพ ื ่อนบ านท่ีผ ู  
สงออกไทยมีศ ักยภาพ 

ในการเจาะตลาดสูง เนื่องจากใน 
สายตาของชาวพมาแลวสินคาไทยมี 
คุณภาพ รูปลักษณสวยงามและทันสมัย 
เมื่อเทียบกับคูแขงสำคัญอยางจีนและ
เวียดนาม อีกทั้งยังมองวาสินคาไทย 
เปนสินคาระดับบน ซึ ่งมีสวนชวย 
เสริมสรางภาพลักษณและบุคลิกให 
แกผูใช ปจจัยทั้งหมดดังกลาวสงผล 
ใหส ินคาไทยเปนสินคาลำดับตนๆ 
ที่ครองใจผูบริโภคชาวพมามาไดตั้งแต 
อดีตจนถึงปจจุบัน และเมื่อประกอบ 
กับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและพื้นที่
ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องแลว สินคา 

ไทยก็ยังมีแนวโนมที่จะสามารถขยาย
ตลาดในพมาไดเพิ่มขึ้นอีกในระยะยาว 
ดวยเหตุนี้ ผูประกอบการที่สนใจบุก 
ตลาดพมาควรศึกษาขอมูลดานตางๆ 
ที ่ เกี่ยวข องอยางละเอ ียดรอบคอบ 
โดยหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะไขประตู
สูความสำเร็จในการเปนผูนำในตลาด
พมา ซึ่งไมควรมองขาม คือ กลยุทธ 
การเจาะตลาด

ส่งออกอะไร 
ไปพม่าถึงจะรุ่ง

ในการสงออกไปพมา ผูประกอบการ 
จำเปนตองมีความพรอมของสินคาใน
มือ โดยหากไมไดผลิตเอง ก็ตองมี 
แหลงที่จะจัดหามาได พรอมกันนั้นก็ 

ตองทราบถึงแนวโนมความตองการ 
สินคาในตลาดพมา ซึ่งหากเจาะลึก 
ในรายละเอียดแลวส ินคาเก ือบทุก 
ประเภทถือวามีโอกาสในการรุกตลาด
พมา เนื่องจากพมาอยูในระยะเริ่ม 
แรกของการเปดประเทศ จึงยังมีขอ 
จำกัดในการผลิตสินคาตางๆ เพื ่อ 
ตอบสนองความตองการของประชากร 
ทั้งนี้ หากมองในภาพกวางๆ สินคา 
ท่ีนาสนใจในการเจาะตลาดพมาสามารถ 
แบงไดเปน 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้ 

สินคาทุน เคร่ืองจักร และสินคา 
ที่เกี่ยวกับการกอสราง รัฐบาลพมามี 
นโยบายพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
พื้นฐาน อาทิ ถนน ทาเรือ สนามบิน 

โรงไฟฟา รวมทั ้งเขตอุตสาหกรรม 
(ปจจุบันมี 19 แหง) และเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษ (ปจจุบันมี 3 แหง) เพื่อ 
รองรับการลงทุนจากตางประเทศที ่ 
หลั่งไหลเขามาอยางตอเนื่อง พมาจึง 
มีความตองการสินคาที ่เกี ่ยวกับการ 
กอสร างจำนวนมาก ไม ว าจะเป น 
เครื่องจักรกล ปูนซีเมนต และเหล็ก 
เพื่อ ใช  ในโครงการก อสร  างต  างๆ 
นอกจากนี ้ การที ่เกษตรกรรมเปน 
ภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของพมา สงผล 
ให พม าม ีนโยบายสนับสนุนการใช  
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง 
การเกษตร โดยรัฐบาลพมาไดมอบพ้ืนท่ี 
บางแหงในกรุงเนปดอว เมืองยางกุง 
และเมืองสะกายใหแกบริษัทที่ทำธุรกิจ 

ดานการเกษตร เพื่อใหบริษัทดังกลาว 
ใชเครื่องจักรเปนแบบอยางแกชาวนา
พมา นโยบายดังกลาวจึงมีสวนชวย 
ใหสินคาประเภทเครื ่องจักรกลการ 
เกษตร อาทิ เครื่องสีขาวขนาดเล็ก 
รถไถนาเดินตาม เครื่องใสปุย เครื่อง 
สูบน้ำ และเครื่องพนยาฆาแมลง 
แบบโยกดวยมือ  เปนที่ตองการเพิ่ม 
ขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ อุปกรณและ 
เครื่องจักรกลการเกษตรที่สามารถทำ
ตลาดในพมาได ควรมีเทคโนโลยีไม 
ซับซอน ใชงานงาย ผูใชสามารถ 
ซอมแซมหรือบำรุงรักษาไดดวยตนเอง 
และราคาไมสูงนัก เนื่องจากเกษตรกร 
ชาวพมาสวนใหญยังขาดทักษะ และมี 
ขอจำกัดดานเงินทุน

สินคาอุปโภคบริโภค พมาผลิต 
สินคาอุปโภคบริโภคไดไมมากพอที่จะ
ตอบสนองความตองการของประชากร 
จำนวนมากของประเทศ เพราะยัง 
ขาดแคลนเทคโนโลยีที่จำเปนและเงิน
ลงทุนในการผลิตสินคาตางๆ พมาจึง 
ตองพึ ่งพาการนำเขาส ินคาอ ุปโภค 
บริโภคคอนขางมาก ทั้งนี้ สินคาที่มี 
โอกาสขยายตลาด อาทิ

• อาหารสำเร็จรูป อาหารพรอม 
รับประทาน เครื่องดื่ม และขนม 
ขบเคี้ยวตางๆ มีโอกาสมากในชุมชน 
เมืองและเมืองใหญอยางกรุงเนปดอร 
เมืองยางกุง เมืองมัณฑะเลย และ 

พ

บุกตลาดพม่า:
วางกลยุทธ์ดี...อนาคตไกล
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เมียวดี ท้ังน้ี รายไดประชากรท่ีมีแนวโนม 
เพิ่มขึ้น สงผลใหพมาเปนตลาดเครื่อง 
สำอางที ่มีโอกาสเติบโตในระยะยาว 
นอกจากนี้ ชาวพมาจำนวนไมนอย 
ย ังม ีความเชื่อถ ือในสรรพค ุณของ 
สมุนไพรพื้นบาน จึงทำใหสินคากลุม 
เคร ื ่ องสำอางสม ุนไพรที่ม ีการนำ 
ภูม ิป ญญาไทยมาประยุกต ใช  ก็ม ี 
โอกาสเติบโตในอนาคตเชนกัน อาทิ 
สินคากลุมครีมบำรุงผิวที่มีสรรพคุณ
ชวยลบเลือนร้ิวรอยหรือชวยใหผิวหนา 
ขาวใส 

ผู ประกอบการที ่สนใจทำธุรกิจ 
ในพมาควรเขาไปสำรวจตลาดพมากอน 
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค วัฒนธรรม 
และท ิศทางตลาด รวมท ั ้ งดูวาม ี 
ผูประกอบการรายอื่นนำสินคาประเภท 
เดียวกันเขาไปจำหนายแลวหรือยัง 
และสินคาที ่ผ ู ประกอบการตองการ 
สงออกมีความแตกตาง หรือมีจุดเดน 
ที่จะแขงขันไดหรือไม ทั้งนี้ อาจเริ่ม 
ตนเจาะตลาดในภาคกลางและภาค 
ใต ของพมาก อน เน ื ่องจากพื ้นท ี ่ 
ดังกลาวอยูติดชายแดนไทย ชาวพมา 

บริเวณดังกลาวคอนขางคุ นเคยกับ 
สินคาไทยเปนอยางดี ขณะที ่ภาค 
เหนือของพมามีชายแดนติดกับจีน 
การรุกตลาดบริเวณนี้จึงตองเผชิญ 
กับการแขงขันที่รุนแรงจากสินคาจีน 

วางกลยุทธ์ดี… 
เจาะตลาดพม่าไม่ยาก

การที ่จะประสบความสำเร็จใน 
การเจาะตลาดพมา นอกจากสินคา 
ตองมีคุณภาพแลว ผูประกอบการควร 
วางกลยุทธดานตางๆ ใหดีควบคูไปดวย 
ดังนี้

กลยุทธดานสินคา สินคาไทยได 
รับความนิยมคอนขางมากในตลาด 
พมา เนื่องจากมีคุณภาพดีและราคา 
ไมสูงเกินไป ประกอบกับชาวพมาวัย 
ทำงานมักเคยทดลองใช ส ินค าไทย 
ระหวางเขามาทำงานหรือเยี ่ยมญาติ 
ตามแนวชายแดนไทย-พมา สงผลให 
มีความคุนเคยกับสินคาไทยเปนอยางด ี
ดังนั้น ผูประกอบการที่เพิ่งเขาตลาด 
พมาควรเนนที่ภาพลักษณของความ 

เมืองเมียวดี ซึ่งประชากรมีกำลังซื้อ 
รวมทั ้งยังมีความตองการสิ ่งอำนวย 
ความสะดวกมากกวาประชากรในพื้นที ่
นอกเขตเมือง ทั้งนี้ สินคาอาหารที่ 
นาสนใจในการขยายตลาด อาทิ 
อาหารสำเร ็จร ูปท ี ่ ใช  เน ื ้อไก  เป น 
ว ัตถ ุด ิบแทนเน ื ้อว ัวและเน ื ้อหม ู 
(เนื ่องจากชาวพมาถือวาวัวเปนสัตว 
ใชแรงงานที่มีพระคุณ ขณะที่การ 
บริโภคเนื้อหมูจะนำมาซึ่งความโชคราย 
จึงไมนิยมบริโภคทั ้งเนื ้อวัวและเนื ้อ 
หมู) เครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟ 
รวมถึงน้ำอัดลมก็มีโอกาสขยายตัวตาม 
การเติบโตของนักทองเที่ยวตางชาติที่
มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในพมาเชนกัน 

• เครื ่องสำอางและผลิตภัณฑ 
เสริมความงาม อาทิ สบู แชมพู 
ยาสีฟน ครีมบำรุงผิวหนาและผิวกาย 
และครีมกันแดด เปนตน โดยมีกลุม 
ผูบริโภคเปาหมายสำคัญคือ สตรีวัยแรงงาน 
หรือชนชั้นกลางและขาราชการ ซึ่ง 
ทำงานในเมืองสำคัญ อาทิ กรุงเนปดอว 
เมืองยางกุง เมืองมัณฑะเลย และเมือง 
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เปนไทย โดยการพิมพตรา สินคา 
รายละเอ ียดท ี ่ ระบ ุส วนประกอบ 
สำคัญ รวมถึงวิธีการใชสินคาดวย 
ภาษาไทย เช นเด ียวกับส ินค าท ี ่ 
จำหนายในไทย เพ่ือสรางความนาเช่ือถือ 
ขณะที ่ผู ประกอบการที ่มีสินคาติด 
ตลาดในพมาอยูแลว ควรรักษาระดับ 
คุณภาพและมาตรฐานของสินค า 
และไมควรเปลี่ยนแปลงส ูตรหร ือ 
บรรจุภัณฑ เนื่องจากจะทำใหชาว 
พมาเขาใจผิดวาเปนสินคาคนละชนิด 
กับที่เคยซื้อ ทั้งนี้ สินคาประเภท 
เครื่องใชไฟฟาควรมีขนาดและลักษณะ 
ท่ีเหมาะแกการใชงาน มีราคาท่ีเหมาะสม 
และไมละเลยเรื่องคุณภาพ เพื่อให 
สินคามีล ักษณะแตกตางจากคู แขง 
อยางจีน เน่ืองจากพมานำเขาเคร่ืองใช 
ไฟฟาจากจีนเปนจำนวนมาก และมี 
หลากหลายรูปแบบในราคาคอนขาง 
ต่ำ ขณะที่สินคาประเภทผาผืนควร 
คงล ักษณะลวดลายและส ีส ันของ 
ความเปนไทย เนื่องจากตลาดพมา 
นิยมใชผาจากไทย หากเปลี่ยนสีหรือ 
รูปแบบจะทำใหชาวพมาคิดวาเปน 
สินคาจากประเทศอื่น

กลยุทธดานราคาและการสงเสริม 
การขาย สินคาระดับกลางและระดับ 
บนควรม ุ  งเจาะตลาดในเม ืองใหญ 
พรอมทั้งตั้งราคาใหเหมาะสมกับกำลัง 
ซื้อของชาวพมาที่ทำงานในเมือง ขณะ 
ที่สินคาระดับลางซึ่งตั้งราคาต่ำ ควร 
เนนเจาะตลาดในแถบชายแดนหรือ 
พื้นที่นอกเมือง เนื่องจากชาวพมาใน 
แถบชายแดนสวนใหญยังมีกำลังซื ้อ 
นอย และหากเขาไปในเมืองใหญ สินคา 
ดังกลาวจะไมสามารถแขงขันดานราคา 

กับสินคาจากจีนได ท้ังน้ี ในการกระตุน 
ยอดจำหนายและเพิ ่มสวนแบงการ 
ตลาด นอกจากการต้ังราคาท่ีเหมาะสม 
แลว ผูประกอบการอาจใชกลยุทธ 
สงเสริมการขายควบคูไปดวย อาทิ 
การแจกต ัวอย างส ินค าให ล ูกค า 
ทดลองใช และการลดราคา นอกจาก 
นี้ ยังอาจพิจารณาใหคานายหนา 
แกผูนำเขาของพมา เพื่อสรางแรง 
จูงใจในการเพิ่มยอดจำหนายสินคา

กลยุทธดานการโฆษณา ผูนำ 
เขาพมายังขาดประสบการณในการ 
จัดการดานการตลาด จึงเปนหนาที่ 
ของผูประกอบการไทยในการโฆษณา
ตราสินคาของตนใหเปนที่รูจัก โดย 
อาจประชาสัมพันธผานปายโฆษณา
ขนาดใหญใจกลางพื้นที่ชุมชน หรือ 
โฆษณาผานสื่อตางๆ อาทิ โปสเตอร 
และสมุดหนาเหลือง ขณะที ่การ 
โฆษณาสินคาผานสื ่อโทรทัศนและ 
วิทยุของไทยก็เปนอีกชองทางหนึ่งที่
นาสนใจ เนื่องจากชาวพมาสามารถ 
รับชมรายการโทรทัศนของไทยได 
ทั้งนี้ ในการโฆษณาสินคาควรเลือก 
นักแสดงชาวไทยหรือชาวเอเชีย เพื่อ 
ใหผู บริโภคเกิดความรูสึกใกลชิดและ 
เขาถึงสินคาไดงาย สวนการออกงาน 
แสดงสินคาก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งใน
การทำใหสินคาเปนที่รูจัก ซึ่งสามารถ 
ติดตามขาวสารงานแสดงสินค าได  
จากกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
ของไทย

กลยุทธ ด านการจ ัดจำหนาย 
สวนใหญยังเปนการจัดจำหนายผาน 
ธ ุรก ิจค าปล ีกแบบดั ้งเด ิมซ ึ ่งครอง 

สวนแบงตลาดราวรอยละ 80-90 ของ 
ธุรกิจคาปลีกในพมา อยางไรก็ตาม 
ธุรก ิจค าปลีกสมัยใหมม ีแนวโนม 
ขยายตัวตอเน่ือง อีกท้ังยังเปนชองทาง 
จำหนายสินคาอุปโภคบริโภคที่นำเขา 
จากไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งหลัง 
จากรัฐบาลพมาอนุญาตใหนักลงทุน
ตางชาติประกอบธุรกิจคาปลีกและ 
คาสงในพมาได จากที่ปจจุบันสงวน 
ไวใหนักลงทุนทองถิ่นเทานั้น โดย 
นโยบายดังกล าวอย ู ระหว างการ 
พิจารณา และคาดวาจะประกาศใช 
ภายในป 2557 ทั้งนี้ รานคา 
ปลีกสมัยใหมในพมาส วนใหญเป น 
รานคาปลีกประเภทซูเปอรมารเก็ต 
และไฮเปอรมารเก็ต ซึ่งตั้งอยูในเมือง 
เศรษฐกิจสำคัญ โดยเฉพาะเมืองยางกุง 
และดำเนินงานโดยผูประกอบการพมา 
อาทิ City Mart Supermarket, 
Ocean Supercenter และ Capital 
Hypermarket เปนตน สวนสินคาที่ 
จำหนายสวนใหญเปนสินคานำเขา 
ซึ่งเนนสินคาที่มีคุณภาพสูงกวาสินคา
ที่จำหนายในรานคาปลีกแบบดั้งเดิม 
เพ่ือเจาะกลุมลูกคาระดับบน นักทองเท่ียว 
ตางชาติ รวมทั้งผูประกอบการราน 
อาหารและโรงแรม 

การสงออกไปพมายังมีรายละเอียด 
ปลีกยอยอีกมาก ผูสงออกควรขอรับ 
คำปรึกษาจากหนวยงานไทยท่ีเช่ียวชาญ 
ดานการคาควบคูไปดวย อาทิ กระทรวง 
พาณิชยและธนาคารเพื่อการสงออก 
และนำเขาแหงประเทศไทย เพ ื ่อ 
อำนวยความสะดวกใหการคากับพมา
เป  น ไปอย  า ง ราบรื ่นและประสบ 
ความสำเร็จ
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นวัตกรรม คืออะไร และ 
สำคัญตอการขับเคลื ่อน 
ประเทศอยางไร ความ 

หมายของคำวา ‘นวัตกรรม’ ไดมีการ 
ศึกษาและกลาวถึงมาเปนระยะเวลา 
คอนขางนานแลว รากศัพทของคำวา 
นวัตกรรม (Innovation) มาจากภาษา 
ลาตินคำวา “Innovare” แปลวา “ทำ 
สิ่งใหมขึ้นมา” (สำนักงานนวัตกรรม 
แหงชาติ, 2550) ซ่ึงนิยามของนวัตกรรม 
ประกอบดวย 3 มิติทางดาน 1) ความ 
ใหม (Newness) 2) ประโยชนในเชิง 
เศรษฐกิจ (Economic Benefits) และ 

การใชความรูและความคิดสรางสรรค 
(Knowledge & Creativity Idea) 
และสวนประเภทของนวัตกรรมอาจ 
จะมีความแตกตางกันออกไป ตามบริบท 
และเปาหมายของการใชประโยชน 
จากนวัตกรรม นวัตกรรมผลิตภัณฑ 
(Product Innovation) และ นวัตกรรม 
กระบวนการ (Process Innovation) 

และหากดูจากรายงานการจัด 
อันดับ Global Competitiveness 
Report ท่ีจัดทำโดย World Economic 
Forum พบวา 1 ใน 3 ปจจัยที่สำคัญ 
ในการพัฒนาขีดความสามารถของ 

ประเทศ คือ ปจจัยนวัตกรรมและ 
ศักยภาพทางธุรกิจ (Innovation and 
sophistication) ซึ่งประเทศไทยนั้น  
ปจจุบันอันดับความสามารถทางการ 
แขงขันของประเทศไทยอยู ที ่อ ันดับ 
31 (รูปภาพ 1) ซึ่งปจจัยที่ 3 
นวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจไทย 
อยูที่อันดับ 54 (รูปภาพ 2) ถือวา 
อยูในระดับคอนขางต่ำ ใกลเคียงกับ 
ประเทศฟลิปปนส และ สปป ลาว แต 
หากเทียบประเทศอยางสิงคโปร มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ประเทศไทยยังตามหลัง 
อยูหลายอันดับ

ประเทศไทย
กับการขับเคลื่อนนวัตกรรม
...จากหิ้งสู่ห้าง
น

â´Â

ทีมบรรณาธิการ

41

Thailand… From Innovation to Market



ในชวง 40 ปที่ผานมา โครงสราง 
การสงออกสินคาของประเทศไทย มี 
แนวโนมเปลี่ยนแปลงตามกระแสการ
เปล ี ่ ยนแปลงของ โลกในอด ี ต ให  
ความสำคัญ ของสินคาที่ใชทรัพยากร 
เปนฐาน (Rosource-Based) และ 
สินคาท ี ่ผล ิตโดยใช แรงงานเข มข น 
(Labor intensive) มีแนวโนมลดลง 
ในขณะที่สินคาที่ใชวิทยาศาสตรเปน
ฐาน (Science-Based) ซึ่งตองอาศัย 
การวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) เม่ือพิจารณาสัดสวน 

ของการลงทุนใชจายเพื ่อการวิจัย 
และพัฒนา (Gross Domestic 
Expenditure on R&D/ GERD) 
กับผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ 
(GDP) สัดสวนของประเทศไทยมี 
เพียง 0.2% (รูปภาพ 3) เมื่อ 
เ ป ร ี ย บ เ ท ี ย บ ก ั บ ป ร ะ เ ทศอ ื ่ น ๆ 
ประเทศไทยมีสัดสวนที่นอยกวาเฉลี่ย 
ในขณะที่เอเชียมีสัดสวนอยูที่ 1.6 % 
ซึ่งหากกลับมาทบทวน พบวาประเทศ 
มีความอ อนแอและส งผลถ ึงความ 
เสียเปรียบในเชิงการแขงขันของประเทศ

นวัตกรรม 
และผู้ประกอบการ

การสรางนวัตกรรมมีสวนสำคัญ
อยางยิ ่งตอการขยายและสรางตลาด 
ใหม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ 
การวิจัยและพัฒนาจะสามารถทำให 
เก ิดนว ัตกรรม ก็ต อเม ื ่อส งผ านผู  
ประกอบการซึ่งเปนกลไกและตัวกลาง 
สำค ัญในการทำให  เก ิดนว ัตกรรม 
ดังน้ัน ผูประกอบการไมใชเพียงเจาของ 
ธุรกิจ ผูบริหาร หรือนักประดิษฐ แต 
ผู ประกอบการเปนผู สรางนวัตกรรม 

42

Thailand… From Innovation to Market



43

Thailand… From Innovation to Market



อีกดวย ผูประกอบการเปรียบเสมือน 
นวัตกร (Innovator) ที่จะชวยใหเกิด 
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ 
ที่จะสามารถสรางความไดเปรียบทาง
การแขงขันได ตองเปนองคการนวัตกรรม 
หรือ มีความสามารถในเชิงนวัตกรรม 
เม่ือพิจารณาถึงการจดสิทธิบัตร (Patent) 
พบวา ประเทศไทยมีการจดสิทธิบัตร 
1,140 ซึ่งต่ำวามาเลเซียและสิงคโปร 

องค์กรด้านนวัตกรรม 
ในประเทศไทย 

องคกรที ่ด ูแลและสงเสริมการ 
พัฒนางานวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
ในประเทศไทยมีทั้งหมด 7 องคกรที่ 
เกี่ยวของดวยกัน หรือเรียกวา “6 ส 1 
ว” ไดแก สำนักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแหงชาติ (วช.)  สำนักงานพัฒนา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะ 
กรรมการน โยบายว ิ ทยาศาสตร  

เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ 
(สวทน.) สำนักงานพัฒนาการวิจัย 
การเกษตร (สวก.) และสถาบันวิจัย 
ระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

สุดทายนี้ นวัตกรรมนั้นสำคัญตอ 
การขับเคลื่อนประเทศอยางไร  จาก 
ผลสถิติที ่ไลเรียงตั ้งแตความสามารถ
ทางการแขงขันของโลก สูการวิเคราะห 
ถึงปจจัยดานนวัตกรรม เมื่อเทียบกับ 
ระดับนานาชาติพบวา ศักยภาพทาง 
นวัตกรรมของประเทศไทยยังคงอยูใน
ระดับคอนขางต่ำ และเมื่อพิจารณา 
งบประมาณ และจำนวนนักว ิจ ัย 
ประเทศไทยก ็ย ั งคงอย ู  ในระด ับ 
คอนขางต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ 
ที่กำลังพัฒนา อีกทั้งงานวิจัยยังไม 
ถูกนำออกไปใชใหเกิดประโยชน  ซึ่ง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการ 
วิจัยและพัฒนาจะสามารถทำใหเกิด 
นวัตกรรม โดยการผานผูประกอบการ 
ซึ ่งเป นกลไกและตัวกลางสำคัญใน 
การทำใหเกิดนวัตกรรม ธุรกิจที่จะ 
สามารถสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขันได ก็ตอเมื่อผูประกอบการเปน 
สวนในการนำงานวิจัยสูตลาด และ 
ผูประกอบการเปรียบเสมือน นวัตกร 
(Innovator) ที่จะชวยใหเกิดความ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อยางไร 
เหล  าน ี ้ เป นหน  าท ี ่ ขององค กรท ี ่ 
สนับสนุนสงเสริมการพัฒนางานดาน
การวิจัยของประเทศ ซึ่งเราหวังวาคง 
ไดเห็นการเปลี ่ยนแปลงของประเทศ 
กับการพัฒนาดานการว ิจ ัย และ 
แนวทางรวมมือระหวางองคกรเพื ่อ 
สงเสริมการวิจัยสูนวัตกรรมและสงถึง
การไดเปรียบทางการแขงขันในไมชานี้

อางอิง
สำนักงานนว ัตกรรมแหงชาต ิ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(2550) สุดยอดนวัตกรรมไทย. กรุงเทพฯ

สำนักงานนว ัตกรรมแหงชาต ิ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(2550) รายงานผลการสำรวจขีด 
ความสามารถด านนว ัตกรรมของ 
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ
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หลายทานอาจจะสงสัย 
วา ETC ในที่นี้คืออะไร 
หรือ ETC นี้จะแปลวา 

“and other things” ในภาษาอังกฤษ 
หรือเปลา แลวเกี่ยวอยางไรกับ Chief 
HR Officer เฉลยก็คือ ETC ในที่นี้ มา 
จาก E = Ethics, T=Talent และ C= 
Coaching and courage ซึ่งเปน 3 
ความรับผิดชอบท่ีสำคัญของ HR Lead-
ers โดยใหความสำคัญอันดับแรกกับ 
Ethics ตอมาคือ Talent และ Coach-
ing and Courage หัวขอนี้ไดถูกเขียน 
ลงในหนังสือ The Chief HR Officer 
(Wright, Boudreau & Pace, 2011) 
ไววา

E = Ethics 

เปนหลักสำคัญอันดับแรกของ 
ความรับผิดชอบที่ Chief HR Officer 
ตองมี ซึ ่งหากพิจารณาความหมาย 
Ethics ในภาษาไทย ‘จริยธรรม’ สามารถ 
แยกออกเปน จริย + ธรรม ซึ่งคำวา 
จริย หมายถึงความประพฤติหรือ กิริยา 
ที่ประพฤติ สวนคำวา ธรรม มีความ 
หมายท่ีรวมถึง คุณความดี หลักปฏิบัติ 
ซึ ่งเม ื ่อนำคำทั ้งสองมารวมกันเปน 
‘จริยธรรม’ มีความหมายวา หลักแหง 
ความประพฤติ หรือ ส่ิงท่ีควรประพฤติ 
ซึ่งการเปน Chief HR Officer นี้ 
แนนอนวาตองยึดปฏิบัต ิซ ึ ่งความดี 
ความถูกตอง และยุติธรรม ซึ่งถือเปน 

หัวใจหลักของการเปนผูนำ HR วันนี้ 
ที่จะตองพัฒนา ใหความรู และ คอย 
ตรวจเช็คถึงสถานะของบุคลากรใน 
องคกร ถึงหลักแหงความประพฤติและ 
คุณคาขององคกร 

ซึ่งวิธีการพัฒนา Ethics และ 
Values สูบุคลากรในองคกร มี 3 
ขั้นตอน คือ 1. สราง guidepost ที่ 
บอกถึงจริยธรรมและคุณคาองคกร 
เพื่อเปนแนวทางนำใหบุคลากร 2. จัด 
หลักสูตรอบรม ใหแกพนักงานเขาใจ 
ถึงแกนและหลักประพฤติ และกิริยาที่ 
ควรประพฤติ และคุณคาขององคกร 
3. ตองคอยพูดคุย ซักถาม และไปมา 
หาสูบุคลากรในองคกร เพื่อตรวจดูถึง 

ความเขาใจของบุคลากรในองคกร 

T = Talent

ความร ับผ ิดชอบอันด ับท ี ่สอง 
รองจาก Ethics ที่ Chief HR Officer 
ตองทำ ก็คือ Talent หมายถึงการ 
พัฒนาคนสูความเปนเลิศ ซ่ึงทำอยางไร 
คนในองคกรถึงเกง และสามารถชวย 
ขับเคลื่อนองคกรได ในเลมนี้บอกไว 
วา Talent ประกอบดวย 3 สวนที่ 
สำคัญดวยกัน ไดแก 1. Compe-
tency 2. Assignment Planning 
และ 3. Succession Planning ซึ่ง 
Competency หมายถึงความสามารถ 
ทักษะ ท่ีสามารถสรางข้ึนในบุคคล บุคคล 
หนึ่ง ซึ่งเปนหลักสำคัญของการพัฒนา 

บุคลากรสูความเปนเลิศ หลายองคกร 
ได ลงทุนก ับการพัฒนาบุคลากรใน 
องคกร สวนท่ีสอง Assignment Plan-
ning การวางแผนการทำงานใหกับ 
บุคลากรโดยการพัฒนาศักยภาพที ่ 
จำเปน ซึ่งนอกจากทักษะตามสายงาน 
และตำแหนง HR ควรเสริม/เพ่ิมทักษะ 
ที่จำเปนตอการทำงานในอุตสาหกรรม 
ที่องคกรดำเนินอยูเสริมในทุกๆ การ 
พัฒนาบุคลากรในแตละขั้น เชน หาก 
องคกรคุณอยูในอุตสาหกรรมคาปลีก 
สิ่งที่ตองเสริม คือ ทักษะที่เกี่ยวของ 
กับคาปลีก ไมวาจะเปนการบริการ การ 
เขาใจผูบริโภค และแนวโนมตลาดคาปลีก 
เพื่อสรางความเปนเลิศใหแกบุคลากร

ในองคกร สวนที่สาม Succession 
Planning การวางแผนการสืบทอด HR 
ตองศึกษาวาทักษะ ความสามารถ และ 
ประสบการณ  ใด ท่ี success ion 
candidate ตองมี  เพื่อเตรียมความ 
พรอมของบุคลากร

C = Coaching and 

Courage

Coach  การเปนโคช หลายทาน 
สงสัยวา coach กับ mentor ตางกัน 
ไหม ใน HR  การ  Coaching ถือเปน 
หนาที่บังคับ โดยเฉพาะหัวหนางาน 
(formal) สวน Mentoring ไมคอย 
เปนทางการ ขึ ้นกับความสมัครใจ 
(informal) ซึ่ง Chief HR Officer 

ห

ETC ฉบับ
Chief HR Officer

â´Â
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อารดา มหามิตร
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ตองดึงความสามารถ จุดเดนของบุคลากร 
ในองคกรออกมาชวยขับเคลื่อนองคกร 
ในฐานะ coach  เทคนิคการสอนงาน 
รวมถึง Telling (บอก) Showing (แสดง 
ใหดู) Doing (ลองทำ) Checking 
(ตรวจสอบ) Motivating (กระตุน) 
และ Assigning (มอบหมาย)

เทคนิคการสอนงาน 

ในชีวิตประจำวัน

( How can you improve day-to-
day coaching )

- ยกตัวอยางที่ดี   
 set the right example

- สอนตรงกับความสามารถ  
 build on his strengths

- มอบหมายใหทำงานมากขึ้น 
 delegate more

- เคี่ยวเข็ญ ใหทำจนเสร็จ  
 insist on completed

 assignments
- ใหใชความสามารถอยางเต็มท่ี

 let him “pinch hit”
- สอบถามความเห็น seek his 
 opinion 
- ประเมินผล บอกวาเขาทำงาน
 เปนอยางไร let him know 
 how he’s doing 
- ขยายโลกทัศนใหกวาง  

 broaden his view point
- สอนอยางเจาะจง   

 use specific examples 
ในบางองคกรทำเปนระบบ men-

toring  ซ่ึง บทบาทหนาท่ีของ mentor  
คือ แนะนำ ชี้แนวทาง (Guide) เปน 
พันธมิตร สรางความอบอุน (Ally) 
ชวยวิพากษ วิจารณ ชวยแกไข (Catalyst)  
บอกขาวสารใหรู (Savvy insider) และ 
ชวยสงเสริม สนับสนุน (Advocate) 
และมากกวานั้น การเปน HR Lead-
ers ตองกลาที่จะเผชิญกับปญหาและ 
อุปสรรคตางๆ ไมวาองคกรจะประสบ 
ปญหาอะไร ตองกลาที่จะเขาไปแกไข 
และหาหนทางแกปญหาใหกับองคกร 

ทั้ง 3 ETC … Ethics, Talent 
และ Coach & Courage เปน 3 
ความรับผิดชอบท่ีสำคัญของ HR Lead-
ers ซึ่ง HR Leaders ตองปรับนำมาใช 
รวมไปกับการคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพแวดลอมภายนอก ไมวาจะ 
เปนเศรษฐกิจสังคมโลกที ่มีบริบทที ่ 
เปลี่ยนไป อีกทั้งกฎระเบียบขอบังคับ 
ที่เขมงวดมากขึ้น ซึ่งทำใหการบริหาร 
งาน HR มีความซับซอนมากขึ้นใน 
ขณะที่ทรัพยากรตางๆ มีจำกัด วันนี้ 
ขอสรุปบทบาทและแนวทางการทำงาน 
HR ไวในแบบ ETC. คะ

อ้างอิง 
Wright, Patrick et al (2011) The 

Chief  HR Officer: Defining the New Role 

of Human Resource Leaders. San 

Francisco; Jossey-Bass  
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เกมส การเปนธุรกิจตนน้ำ โรงงาน 
ผลิตเฟอรน ิเจอรผลิตไมส ักฝงมุก 
ต องผล ิตจำนวนมากเพ ื ่อส งร าน 
wholesales สินคารอหนารานนาน 
อุมคาใชจายสูง ท้ังวัตถุดิบ และแรงงาน 
การขยับตัวยาก ไปสูธุรกิจแบบ SMEs 
ที่ทุกอยางเล็กลง เนนแรงงานฝมือ 

ประสิทธิภาพสูง ลดคาใชจายการผลิต 
หันมาสราง Brand ใสครีเอทีฟ ใส 
แฟชั่น ผสมกับ R&D สราง Value 
added ใหสินคา วันนี้ DEESAWAT
พัฒนาเฟอรนิเจอรไมสักใหมี Unique 
personality เนนตลาด Niche Market 
Upper Class level กำลังซื้อสูง ใช 

กวาจะเปน DEESAWAT 
แบรนดชั ้นนำแถวหนา 
ของเฟอรน ิเจอรไม ส ัก 

ในวันนี้ ไมใชเรื่องงาย ถาไมผานการ 
บิดมุม เชนเดียวกับการเลนคิวบิก ดวย 
กลยุทธอันแยบยลและเหนือชั้น จน 
มาพบเหลี่ยมมุมที่ใช จากการพลิก 

เปิดเกมส์รุก DEESAWAT ชกรุ่น SMEs เวิร์คสุด
จิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์

ก
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สงขายตาม wholesale เปนลักษณะ 
OEM ไมมีแบรนดของตัวเอง และลูกคา 
ไมยอมใหขึ้นราคาขายสง ในป 2547 
จ ึงเป นท ี ่มาของไอเด ียในการปร ับ 
โครงสรางธุรกิจใหม ดวยการสราง 
แบรนดของตัวเองเพื่อเพิ่ม Added 
Value ในขณะเดียวกันก็ลดขนาด 
ธุรกิจลงเพื ่อบริหารตนทุนอยางมี 
ประสิทธิภาพ ใหเหลือขนาด SMEs 
จากจำนวนคนงาน 400 คนลดลง 
50% เหลือ 200 คน ในขณะที่ 
ยอดขายตองเทาเดิม นี่คือ โจทย 
เมื่อสิบปที่แลว

“โจทยคือ เม่ือตนทุนไมโต ดีสวัสด์ิ 
จะตองเนนดีไซน เนน R&D รูเทาทัน 
ขอมูลการเคลื ่อนไหวของกระแสโลก 
ตอง set trend โดยใช Design นำ 
แบรนด นี่คือ กลยุทธในเชิง Product 
สวนกลยุทธในเชิง Production เรา 

ชองทางขายผาน DEESAWAT Show-
room และรับออเดอรผานงานแฟร มี 
ระดับทั้งในประเทศ และตางประเทศ 
จนวันนี้ แบรนด DEESAWAT โฉมใหม 
เปลี่ยนไปสิ้นเชิง ผลงานการันตี การ 
ออกแบบติดลมบน ท้ังในประเทศ และ 
ตางประเทศ โดยมีนักบริหาร ผูขับเคล่ือน 
เช ิ งนโยบาย ค ือ ค ุณจ ิรว ัฒน  
ตั้งกิจงามวงศ รองกรรมการผูจัดการ 
บริษัท อุตสาหกรรม ดีสวัสดิ์ จำกัด 
และตำแหนงกรรมการ สภาหอการคาไทย 
และผูขับเคล่ือนเชิงบริหาร การออกแบบ 
R&D คือ คุณจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ 2 
นักธุรกิจ พี่นองผูพลิกวิกฤตใหเปน 
โอกาส จนเกิดแนวคิดปฏิวัติการบริหาร 
ธุรกิจ จาก ”โรงไมผลิตเฟอรนิเจอร” 
ข้ึนมายืนแถวหนา ในฐานะเฟอรนิเจอร 
ไมสัก trend setter แบรนดไทย ที่ 
ไดรับการยอมรับ และควารางวัลการ 

ออกแบบท่ัวโลก ในฐานะท่ีเปน Home 
Fashion

ที่มา/กิจการ/โดดเด่น
กอนจะมาเปนบริษัท อุตสาหกรรม 

ดีสวัสดิ ์ จำกัด เดิมเปนธุรกิจของ 
ตนตระกูล ใชชื่อวา ลีเซงฮวด กอตั้ง 
กิจการในป 2517 ดำเนินธุรกิจโรงไม 
และผลิตเฟอรนิเจอรไมค ุณภาพสูง 
ประเภทไมสัก ไมประดู ฯลฯ เกรด 
พรีเมี่ยม เพื่อผลิตเปนเฟอรนิเจอร 
ขนาดใหญ ประเภทโตะมุก จัดจำหนาย 
ผานรานเฟอรนิเจอรทั่วประเทศ กอน 
เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท อุตสาหกรรม 
ดีสวัสดิ์ จำกัด โดยมีคุณแมเปน 
กรรมการผูจัดการ คุณจิรวัฒน ดำรง 
ตำแหนงรองกรรมการผูจัดการ แต 
เนื ่องจากวิกฤตการณการขึ้นราคาไม 
เมื่อ 10 ปที่แลว ในขณะที่สินคาที่ 
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นำกระแสโลกเร่ืองการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
มาตอบโจทย  ทั้งเรื่อง Eco design 
และ Eco production การออกแบบ 
และ ผลิตดวยความรับผิดชอบตอ 
สิ่งแวดลอม การใชไมอยางมีคุณคา 
สูงสุดโดยไมทิ้งเศษ ลด industrial 
waste ทำใหโรงงานเปน “Zero Waste”

กลยุทธ์ 
การสร้างแบรนด์

เมื่อเฟอรนิเจอรไม เปนโจทย 
หลักของการสรางแบรนด จะสราง 
แบรนดอยางไรใหเแบรนด SMEs เปน 
ที่รูจัก ดวยการใหเอเจนซี่เสนอไอเดีย 
เรื่องการสรางแบรนด จนสรุปไดชื่อ 
แบรนดที่สั้นกระชับ และจำงายวา 
“DEES” ใชเปนแบรนดสินคาบาง 
คอลเลคชั่น แตอยางไรก็ตามจะไมทิ้ง 
ชื่อ อุตสาหกรรม ดีสวัสดิ์ จึงเกิดเปน 
Corporate branding DEESAWAT 
ตัวตนของธุรกิจ “เพราะคุณคา อยูที่ 
ตัวเรา เราเปน Cultural Design มี 
Unique Personality อารมณ 
ความเปนไม ที่ยังคงอยู เหมือน 
อารมณของคำวา สวัสดี ที่มีความ 
อบอุน ความเปนไทยท่ีมีดีไซน ดังน้ัน 
จึงมีสินคาภายใต Brand DEE-
SAWAT เปนแบรนดหลัก เราเริ่ม 
ออกคอลเลคช่ันใหมๆ  มีการจางดีไซเนอร 
ที่มีชื ่อเสียงมาชวยออกแบบนำความ 
เปน Fashion นำวัตถุดิบอื่นๆ มาผสม 
กับไม เพื่อสราง Home fashion เชน 

เดียวกับแฟชั่นเสื้อผา การเลือกใชไม 
เปนวัตถุดิบก็ตองมีการไปอบรมดาน 

สหรัฐอเมริกา สิงคโปร และฮองกง 
เพราะตองการเปน Aggressive SMEs 

ที ่ก าวล ้ำไปแตะตลาดตางประเทศ 
ดวยตัวเราเอง ปรากฏวาธุรกิจลมไมเปนทา 
ตองลงทุนสูง รายจายไมคุมกับรายรับ 
ได บทเรียนจากครั้งนั้นวา “ถาไมใช 
ก็อยาไปยื้อ” ถาจะ Go inter สินคา 
ตองไดรับพัฒนาใหสอดคลองกับความ 
ตองการของตลาด หาตัวเองใหเจอ 
เจอแลวตอง PR ตองสรางแบรนด และ 
ตองนำ CSR เขามาชวย

ธุรกิจในวันนี้
SMEs ที่ไม่เล็ก

ธุรกิจของดีสวัสดิ์ในวันนี้ เนน 
ความแข็งแกรงของ 3 สวนหลักคือ 
การผลิตสินคา การออกแบบ และ 
การตลาด ดานการผลิตเร่ิมนำเทคโนโลยี 
และ supplier เขามาชวยผลิต สวน 
เร่ืองการออกแบบ จะเนนกลุม Hospitality 
จากสินคา Outdoor เริ่มพัฒนาเปน 
กลุม Indoor มากขึ้น เปนนวัตกรรม 
ลักษณะ Modula, Knockdown ถา 
เราอยูคนเดียวเราจะไมแข็งแรง จะ 
ตองมี partner พวกผูผลิตวัตถุดิบ 
ประเภทผา ดีบุก และอื่นๆ เขามารวม 
เพ่ือสรางความหลากหลาย โดยเฉพาะ 
อยางยิ่ง คุณจิรวัฒน ไดรับเกียรติให 
เปนประธานอาเซียนกลุมไม และเปน 
กรรมการสภาหอการคาไทย ซึ่งเปน 

Sustainable จากสหรัฐอเมริกา เพื่อ 
ยกระดับการผลิตใหเปนโรงงานสีเขียว 
และกลายเปน Benchmark ใหทั้ง 
อุตสาหกรรมที่ตองดำเนินรอยตามใน
ปจจุบัน”

แนวครีเอทีฟ จะเนนในเรื่องของ 
World Being Design และ Care 
อาทิ คอลเลคชั่น Wellness ที่ได 
แรงบันดาลใจมาจาก Universal Design 
ที ่ทุกคนสามารถใชร วมกันไดทั ้งคน 
ปกติ และผูพิการ เปนตน

ไม่ใช่ว่า ไม่เคยพลาด
แมวาจะสรางแบรนดเรียบรอย 

เพ่ือพรอมกาวสูการเปน International 
Brand ธุรกิจก็เคยประสบปญหาบาง 
เหมือนกัน จากแนวคิดที่ตองการเปน 
Inter Brand ตองมีชอปในตางประเทศ 
เปนของตัวเอง จึงลงทุนเปดรานที ่ 

51

SMEs Competitiveness

80%2547

200 เนนการสงออก
ไปตางประเทศ 

ป 2547ปรับ
โครงสรางธุรกิจใหม 

ลดจำนวนคนงานจาก 400 คน
ใหเหลือ 200 คน
ในขณะที่ยอดขายตองเทาเดิม 



สิ่งที่ควรให้ความสำคัญคือ SMEs ไทยควรเปลี่ยน 
อย่างเดียวเท่านั้นคือ  Attitude หรือ ทัศนคติ 
SMEs ควรให้ความสำคัญกับเร่ืองการประชาสัมพันธ์ 
มากขึ้น ออกนอกกรอบมากขึ้น  

สวนสำคัญในการรวมกำหนดนโยบาย
ในเช ิงการคาท ั ้งในประเทศ และ 
ตางประเทศ

ในดานการตลาดกลุ มสินคาที ่ 
แข็งแรง จะไดรับการ maintain ใน 
ขณะเดียวกันก็ยังคนหาตลาดใหมที ่ 
เปน Niche market ดวยกลยุทธ 
การประชาสัมพันธ และ Fair Strategy 
หรือ การรวมงานออกบูธแสดงสินคา 
ต องม ีความช ัดเจนในการเข าร วม 
ทุกงาน เลือกงานที่ใช พรอมทั้งสินคา 
ขอมูล และใหความสำคัญกับการ 
ออกแบบบูธ ใหดึงดูดความสนใจ 
ซึ่งดีสวัสดิ ์เคยไดรับรางวัลการจัดบูธ 
ขนาด 25 ตรม.มาแลว แมแต 
เจาหนาที ่ประจำก็ตองสื ่อสารภาษา 
เดียวกันกับประเทศที่ไป “เราเลี้ยง 
บอลแทบตาย ตองเตะเขาโกลใหได”

กลยุทธ์ 
การเลือกงานแฟร์

กลยุทธในการเลือกงานที่จะไป
ออกบูธ ตองเลือกงานที่ดีที่สุดในโลก 
ประเภท Brand Selected อาทิ 
งานเฟอรนิเจอรที ่หรูที ่สุดของอิตาลี 

ฝรั่งเศส และกำลังจะกลับไปที่ตลาด 
อเมริกา ละตินอเมริกา โดยญี่ปุนถือ 
เปนตลาดหลัก เพื่อจะไดพบกับกลุม 
ลูกคาเปาหมายโดยตรง

โครงสร้างธุรกิจ 
และสินค้า

แมแตงานมหกรรมกีฬาโอลิมปก ก็ 
เคยไดงานมาแลว โดยวิธีการทำงาน 
แบบโปรเจค ทำใหการบริหารเวลาใน 
การผลิตดีข้ึน จาก Continuous time 
เปน Job lot สงผลทั้งการควบคุมการ 
ประหยัดพลังงาน แรงงาน และ 
บริหารตนทุนไดดีขึ้น จึงเปนที่มาของ 

ปจจุบัน โครงสรางธุรกิจของ 
บริษัทฯ ประกอบดวย บริษัทแมฯ คือ 
บริษัท อุตสาหกรรม ดีสวัสดิ์ จำกัด 
ทำหนาที่เปนผูผลิต และสงออกสินคา 
ไดแก สินคาท่ีผลิต จากไมสัก ไมประดู 
และไมราคาแพงอื่นๆ เพื่อนำมาผลิต 
เปน บานน็อคดาวน วงกบประตู 
หนาตาง เฟอรนิเจอรสนาม และงาน 
โปรเจค ที่รับจางผลิตแบบ Made to 
order ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร 
กลุมลูกคาหลักๆ ไดแก โรงแรม หรือ 

การปรับ flow ในการทำงานใหม 
บริษัท นิว สวัสดิ์ จำกัด บริหารจัดการ 
เรื่องวัตถุดิบ และบริษัท ดีสวัสดิ์ 
ดีไซน จำกัด ดูแลดานออกแบบ และ 
R&D วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ ตลอดจน 
ดานการตลาด โดยคุณจิรวัฒน ดำรง 
ตำแหนง กรรมการผูจัดการ ดูแลดาน 
การตลาด และคุณจิรชัย นองชายดูแล 
ดานออกแบบ และ R&D ในฐานะรอง 
กรรมการผูจัดการ
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โจทย์คือ เมื่อต้นทุนไม่โต ดีสวัสดิ์ จะต้องเน้นดีไซน์ 
เน้น R&D รู้เท่าทันข้อมูลการเคลื่อนไหวของ 
กระแสโลก ต้อง set trend โดยใช้ Design นำแบรนด์ 
นี่คือ กลยุทธ์ในเชิง Product ส่วนกลยุทธ์ในเชิง 
Production เรานำกระแสโลกเรื่องการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมมาตอบโจทย์  

New Sector
เนื่องจากสัดสวนธุรกิจ ดีสวัสดิ์ 

ปจจุบัน เนนการสงออกสินคาไป 
ตางประเทศ 80% และในประเทศ 
20%  โดยมีการสงออกในรูปของ OEM 

และนิวซีแลนด หรือกลุม ASEAN+6 
จะเปนกลุ มที ่นาจับตามองสำหรับ 
การลงทุนใหมที ่อาจจะเปนรูปแบบ 
Marketing Partner หรือ Joint 
venture ในฐานะของการเปนธุรกิจ 

การออกแบบมาแลว จากหนวยงาน 
ชั้นนำทั้งในประเทศและตางประเทศ
มากมาย

ข้อคิด
สำหรับ SMEs ไทย

“ส ิ ่ งท ี ่ควรให ความสำค ัญค ือ 
SMEs ไทยควรเปล่ียนอยางเดียวเทาน้ัน 
คือ  Attitude หรือ ทัศนคติ SMEs 
ควร ให  ความสำค ัญก ั บ เรื ่อ งการ 
ประชาสัมพันธมากขึ้น ออกนอกกรอบ 
มากขึ้น เวลาจะไป Road show 
ในตางประเทศซึ ่งเปนโอกาสในการ 
พบลูกคาตางชาติโดยตรง ก็ไมควรใช 
เรื่องภาษามาเปนขออางที่จะไมออกไป 
เพราะมีวิธีแกเรื่องนี้ตั้งมากมาย อยาง 
เชนจางลาม หรือ คนในประเทศนั้นๆ 
ก็ทำได อยาพยายามมองแตเห็นทุกอยาง 
เปนอุปสรรค อยาขี้เกียจ ตองยอมมือ 
เปอนบาง เพ่ือใหธุรกิจ SMEs สามารถ 
เดินไดดวยตัวเอง เมื่อรัฐบาลใหการ 

ให 5 แบรนดดังในตางประเทศ แถบ 
ยุโรป สหรัฐ และญี่ปุน นอกนั้นเปนจะ 
สงออกในนามแบรนด DEESAWAT 
เจาะตลาดร านเฟอร น ิ เจอร ท ี ่ เป น 
Lifestyle, urban & modern ดังนั้น 
อีกชองทางหนึ่งที ่คุณจิรวัฒนกำลัง 
ใหความสนใจ จับตามอง คือ ตลาด 
การคาตามแนวชายแดน จากทางยูนนาน 
สิบสองปนนา ซึ่งการเปด AEC จะ 
เชื่อมโยงกับกลุม RCEP ไดแก จีน 
อินเดีย ญี่ปุน เกาหลีใต ออสเตรเลีย 

SMEs ปนี้ นับเปนปแหงการเตรียมตัว 
สำหรับโอกาสใหมๆ ที่จะเกิดขึ้น ใน 
ชวงเวลาอันใกล

รางวัลแห่งความภูมิใจ
นอกจากความสำเร็จของการปฏิวัติ 

ธุรกิจมาสูการเปน SMEs Competitiveness 
ที่ไดผลตอบรับในดานตัวเลขยอดขาย
ที่ไมลดลงจากเดิม แตยังเพิ่มขึ้นเทาตัว 
แมจะตองลดสเกลลง ยังไดรับความ 
สำเร็จจากการไดรับการยอมรับรางวัล 

สนับสนุนมากขนาดนี้แลว เราตอง 
เตรียมตัว ดวยการปรับ Mindset 
ปรับแนวนโยบายของตัวเอง อดีตเคย 
อยูไดดวยตัวเรา แตตอไปโลกจะอยูได 
ดวยการพึ่งพาอาศัยกัน” ดีสวัสดิ์ใน 
วันนี้ นาจะเปนภาพสะทอนที่ดีที่ 
คุณจิรวัฒน ไดนำมาเปดเผย แก 
ธุรกิจ SMEs ไทย สำหรับกลยุทธ 
และการคิดนอกกรอบ สนุกที่จะคิด 
ตองหาพันธมิตร เพราะผลสำเร็จ 
ยอมไมไกลเกินเอื้อมแนนอน
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ถาพูดถึง “ขนมโมจิ” 
เชื่อวา ทุกคนตองรูจัก 
กันดีวา “ถาไปนครสวรรค 

ไมไดซื้อลูกชิ้นปลากราย และขนม 
โมจิ ตองเรียกวา ไปไมถึงจริงๆ” 
และเชื ่อหร ือไมวาขนมโมจ ิที่เรา 
เรียกกันนั้น ชื่อเปนญี่ปุน แตแทจริง 

คนไทยเราเปนคนคิดสูตรขึ ้นมาเอง 
เพียงแตขอยืมชื่อมาใช โดยไดแรง 
บันดาลใจมาจากขนมในการตูนเรื่อง 
อิคคิวซัง นอกจากช่ือท่ีนาสนใจ แลว 
รสชาติยังเปนเอกลักษณ สงผลให 
ตนตำรับอยาง “วัฒนพร โมจิ” กลาย 
เป นขนมของฝากชื่อด ังแหงเม ือง 

นครสวรรค เพราะรานตั้งอยูที่นั่น 
ที่สำค ัญนอกจากจะประสบความ 
สำเร็จมากในชวงหน่ึง จนรับนักทองเท่ียว 
ที่ใชรถ ใชถนนผาน จ.นครสวรรค 
ไมหวาดไหว จนตองเพิ่มจาก 1 เปน 
4 สาขา และสิ่งที่ตามมาคือ ถนน 
สายนั้น กลายเปนถนนสายโมจิ ที่ 

เปิดเกมส์ ปกป้องแชมป์ “วัฒนพร โมจิ”
ตรีศักดิ์ ตรีศักดิ์วัฒนพร
ถ
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ตอนผมยังเด็ก อายุแค่ 10 ขวบ ติดหนังการ์ตูน 
ญ่ีปุ่นมาก เร่ือง อิคคิวซัง กำลังดัง วันหน่ึงคุณพ่อ 
ถามผมว่า อิคคิวซัง กินขนมชื่ออะไร
ผมตอบไปว่า “โมจิ”  

“ตอนผมยังเด็ก อายุแค 10 ขวบ 
ติดหนังการตูนญ่ีปุนมาก เร่ือง อิคคิวซัง 
กำลังดัง วันหน่ึงคุณพอถามผมวา อิคคิวซัง 
กินขนมชื่ออะไร ผมตอบไปวา “โมจิ” 
ชื ่อนี ้จ ุดประกายไอเดียใหคุณพอนำ 
ไปใชเปนชื่อ ขนมเปยะ นมสม เนยสด 
ดวยชื่อ เกไกวา ขนมโมจิ และเริ่ม 
ใหลูกคาชิม จากการใสถุงเล็กๆ แจก 
ใหลูกคาทดลองชิมกอน จนลูกคา 
ติดใจเริ่มมาถามหา จึงเปนที่มาของ 
การแพคใสกลองขาย ขายดีมาก จน 
ชื่อ “วัฒนพร โมจิ” กลายเปนที่ 
จดจำมาจนทุกวันน้ี ดวยความไมเหมือน 
ใครในรสชาติ ประกอบกับชื่อที่จำงาย 
โมจิ จึงกลายเปนขนมดังของยาน 
นครสวรรค ที่ใครผานไปมาตองแวะ 
ซื ้อเปนของฝากกลับบาน ชื ่อดัง 
ขนาดวา เคยมีชาวญี่ปุนจัดทัวรมาดู 
โมจิ เมืองไทยที่นี่วา ใชแบบเดียวกับ 
ขนมโมจิ ของญี่ปุนหรือไม จึงพบวา 
เปนคนละสูตรกันสิ้นเชิง ของญี่ปุนจะ 

รสชาติยอดนิยม คือ ไสถั่ว ถั่วไขเค็ม 
รวมรส และเผือกมะพราว จากราน 
หองเดียว เริ่มขยับขยาย เซงพื้นที่อีก 
2 หอง จนตอมาประสบความสำเร็จ 
สามารถซื้อตึกเปนของตนเองเพื่อขยาย 
ตอไปอีก 3 สาขา เพื่อรองรับกลุม 
เปาหมายที่เปนนักทองเที่ยวที่ผานยาน 
สถานีขนสง ทารถบขส.โดยสาขาที่ 2 
ตั้งอยูดานหนาทารถ บขส. ที่รับรถ 
ที่มาจาก กำแพงเพชร-นครสวรรค- 
กำแพงเพชร ที่นี่นอกจากขายสินคา 
ของฝาก ขนมโมจิแลว ยังเพิ่มการขาย 
อาหารหลัก ประเภทขาว และกาแฟสด 
เชนเดียวกับสาขาที่ 3 ตั้งดักดานหลัง 
ของ ทารถ บขส. สำหรับรถที่มาจาก 
พิษณุโลก – นครสวรรค โดยทั้ง 2 
สายจะบรรจบกันที่กลางเมือง และใน 
ชวงนั้นที่พีคสุดของ “วัฒนพร โมจิ” 
ที่ขยายสาขาถึง 3 สาขา และลาสุด 
สาขาที่ 4 ที่ถนนสายใหม เลี่ยงเมือง 
นครสวรรค

ไมเพียงแต “วัฒนพร โมจิ” ตนตำรับ 
แตมีปรากฏการณ รานโมจิ ผุดตาม 
มาเปนดอกเห็ดเกือบ 20 ราน สราง 
การแขงขันอยางรุนแรงเปนศึกโมจิ 
ยอมๆ วันนี้ คุณโจ ทายาทคนเดียว 
แหงวัฒนพร โมจิ จะมาเปดเผยถึง 
ที่มาของ แนวคิด “ขนมโมจิ” และ 
การตอสูในชวงที่ผานมา จนถึง 
ปจจุบัน และอนาคตของตนตำหรับ 
ตัวจริง อยาง “วัฒนพร โมจิ” จะ 
กาวตอไปขางหนาอยางไร

เปิดที่มา วัฒนพร โมจิ
คุณโจ ไดเลาวา เดิมคุณพอเคยมี 

อาชีพเปนแมสเซ็นเจอร เปนชาวนครสวรรค 
ในขณะที่คุณแมรับอาชีพเสมียน เปน 
ชาวกรุงเทพ เมื่อทั้งสองทานแตงงาน 
กัน ไดตกลงใชชีวิตอยูที่นครสวรรค 
ในป 2520 ชื่อ “วัฒนพร” เริ่มตนขึ้น 
จากธุรกิจแรก คือ รานโชหวย ขาย 
ของชำ จนกระท่ังมีหางสรรพสินคา ชื่อ 
วิถีเทพเปดขึ้น และไดเคยเห็น และ 
รับรูวา เมื่อมีหางสรรพสินคาเปด ขึ้น 
จะสงผลกระทบตอการขายของราน 
โชหวยแนนอน จึงเปนที่มาที่ทั้งสอง 
ทานเริ่มศึกษาวาจะปรับเปลี่ยนการคา 
ขายใหม โดยคุณแมตัดสินใจไปเรียน 
ทำขนมเบเกอรี่ ที่สมัยกอนยังมีคนทำ 
ไมมาก จึงปรับเปล่ียนรานโชหวยเปน 
รานขายเบเกอรี่ สินคาที ่ขายเริ ่มตน 
เปนประเภทเคกปอนด แตงหนาตางๆ 
เนนชวงปใหม และเบเกอรี่พื้นฐานพวก 
แยมโรล เอแคลร สินคาขายดีมาก 
คูแขงเริ่มเกิดขึ้นเยอะ และขายสินคา 
เหมือนๆ กัน คุณแมเลยคิดตอยอด 
วานาจะหาเอกลักษณที่ไมเหมือนใคร 
ก็ทดลองพัฒนาขนมหลายๆ สูตร 
ตั้งแตขนมเปยะจีน วุนสลิ่ม วุนกะทิ 
จนกระทั ่งคนพบวาสูตรที่นาสนใจคือ 
ขนมเปยะสูตรนมสดและเนยสด ที่ยัง 
ไมมีใครทำ แตชื่อเรียกขนมยาวจำยาก

“ตอนนั้น ยุคธุรกิจกำลังเฟอง 
รานเราขายดีมาก ชึ ้นชื ่อมากจน 
กลายเปนของฝากประจำจังหว ัด 
นครสวรรคเลยทีเดียว จากสินคา 
2-3 รส ก็เริ่มเพิ่มจำนวนรสชาติให 
หลากหลายมากขึ้น โดยนำรสชาติ 
จากผลไมไทย และรสชาติที่นิยมตาม 
ยุคสมัยเขามาประยุกต อาทิ ไสหมอนทอง 
มะพราว ช็อคโกแลต ชาเขียว เปนตน 
สำหรับไสขนมที ่เปนรสชาติตามยุค 
สม ัยจะย ั งคงอย ู หร ือหายไปตาม 
ความนิยมของยุคสมัย แตจะคงสินคา 
รสชาติหลักที่เปน Signature ของ 

แปงข าวเหนียวป นก อนไส ถ ั ่วแดง 
แตของไทยจะเปนแปงเคกใสไสแบบ 
ไทยๆ นำมาอบ รูปรางเทานั้นที่ 
คลายกัน เคาจึงเรียกเราวา ไทยโมจิ”

ชื่อเสียงโด่งดัง 
ธุรกิจเฟื่องฟู

จากการคนพบขนมอบสูตรใหม
ที่คิดคนขึ้นเองของคุณแม ทำใหขื่อ 
“วัฒนพร” เปนที่รูจัก มีชื่อเสียงควบ 
คูกับ ชื่อ ขนมโมจิ สินคาหลักของ 
“รานวัฒนพร” โดยสินคาที่ขายดี 
สรางรายไดเปนกอบเปนกำ จากโมจิ 

55

Inspire SMEs



ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และหากเปนไปได 
แบรนดควรไดรับการ Refresh Brand 
อยางตอเนื่อง อาจจะทุกๆ สิบป เพื่อ 
จะตอยอดและรักษาความเปนขนม 
โมจิตนตำรับ ซึ่งคุณแม และ คุณพอ 
ไดชวยกันบุกเบิกมาจนถึงทุกวันนี ้ ใน 
ฐานะที ่เปนลูกชายคนเดียวเขาไมม ี 
ทาง เล ือกอ ื ่ น ใดนอกจากจะด ูแล 
ตอยอดธุรกิจของครอบครัวไปใหถึง 
ที่สุด และไดฝากสำหรับผูประกอบ 
ธุรกิจรวมอาชีพ SMEs วา

“การจะทำธุรกิจอะไรก็แลวแต 
ขอใหคนหาสิ่งที่ตัวเองชอบ อาจจะ 
เปนงานที่ทำอยูก็ได ถายิ่งทำ ยิ่งชอบ 
นั่นคือใช แลวคุณจะทำมันไดดี การ 
ที่จะรักษาความสำเร็จ เราจะตองเปด 
โลกทัศนตัวเอง ดวยการเติมความรู 
ใหมๆ ตลอดเวลา ออกไปดูงาน 
นิทรรศการใหมๆ หรือ หาความรูจาก 
โลกออนไลน ที่งายมากๆ ทั้งนี้เพื่อ 
นำความรูมาเติม ประยุกต ปรับใชใน 
ธุรกิจ นำไปใชตอยอดตอไปใหธุรกิจ 
มีความยั่งยืน ที่สำคัญคือ อยาหยุดที่ 
จะพัฒนา ปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนเอง 
ประสบการณเรื ่องคู แขงที ่เกิดขึ ้นกับ 
“วัฒนพร โมจิ” เปนผมเมื่อสมัยกอน 
คงจะโกรธมากที ่ลอกเลียนแบบกัน 
หนาตาเฉย แตสมัยนี้เราตองคิดใหม 
วาการมีคูแขง ยิ่งทำใหเราตองเรงสปด 
ตัวเราเอง เพื่อจะทิ้งหางคูแขง ไมควร 
หยุดนิ่งอยูกับที ่เพื่อเชยชมความสำเร็จ 
ที่ไมจีรัง”

การตอสูของ ธุรกิจ SMEs อยาง 
“วัฒนพร โมจิ” นาจะเปนโมเดลทาง 
ธุรกิจที ่เปนตัวอยางที ่ดีของผู นำที ่ 
ไมเคยหยุดอยูกับท่ี และใหความสำคัญ 
กับการพัฒนาตอไปอยางไมมีวันหยุด 
เพราะการอยูในตำแหนงผูนำ ไมยาก 
เทากับการรักษาตำแหนงความเปนผูนำ

รานไว 1-2 ชนิด ที่เหลือจะเปนแค 
สีสันเทานั้น ปจจุบันมีรสชาติใหเลือก 
ทั้งหมด 9 รสชาติ ทำเลที่เรากระจาย 
สินคาไป เพื่อจะรองรับนักทองเที่ยว 
ที่เดินทางผาน จ.นครสวรรค ซึ่งเปน 
ประตูสูภาคเหนือ ตอนนี้เรามีทั้งหมด 
4 สาขา”

การขยายช่องทาง 
การจัดจำหน่าย

จากความสำเร็จของ “วัฒนพร 
โมจิ” นอกจากจะขายสินคาผานชอง 
ทางรานคาภายในจังหวัดนครสวรรค
แลว เนื่องจากสภาพการแขงขันสูงใน 
ชวงป 2545 เกิดคูแขงผุดขึ้นดวยการ 
กอบปสูตรขนมโมจิไปเปดรานขายแขง 
ในพื้นที่เดียวกัน ทำใหชวงหนึ่งมีราน 
ขนมโมจิเปดข้ึนมานานาชื่อ ถึง 20 ราน 
แตปจจุบันยังเหลือรอดเพียง 4-5 ราน 
อยางไรก็ตามเมื่อสินคามีคูแขง เปน 
ธรรมดาวายอดขายสินคาของตนตำรับ 
เริ่มไดรับผลกระทบ ยอดขายตก ทำให 
“วัฒนพร” เริ ่มมองหาชองทางใหม 
โดยได ตัดสินใจเลือกขายผานสถานี
บริการน้ำมัน ปตท. ที่ยินดีรับสินคา 
ของฝากไปขายในรานสะดวกซื ้อ 
“จิฟฟ” ทำใหสัดสวนการขายสินคา 
ปรับเปลี ่ยนไปเหลือการขายสินคา 
หนารานเพียง 20% และ 80% ขาย 
สงใหแกสถานี บริการน้ำมัน ปตท. 

นอกจากนี ้ช องทางร านสะดวกซื ้อ 
รายใหญ อยาง 7-eleven คุณตรีศักดิ์ 
ไดเคยเจรจามาแลว แตติดขอจำกัด 
เรื ่องกำลังการผลิตที่ไมเพียงพอที่จะ
ปอน 8,000 สาขาทั่วประเทศ จึงเปน 
ที ่มาของการต ัดส ินใจเล ือกสถาน ี 
บริการน้ำมัน ปตท. เปนชองทางหลัก

ปัญหาจากการขายส่ง
เนื่องจาก ขนมโมจิ จะเนนจุด 

ขายเรื่อง ความสด อรอย และสะอาด 
ดังนั ้นเม ื ่อเพิ ่มช องทางการขายสง 
ทำให Shelf life ของสินคาตอง 
กินเวลานานขึ้น ประกอบกับอุณหภูมิ 
และสถานที่วางขายระหวาง indoor 
และ outdoor มีผลกับคุณภาพสินคา 
จึงทำให “วัฒนพร” แกเกมโดยนำ 
เทคโนโลยีเครื ่องผลิตกาซไนไตรเจน 
คุณภาพสูงจากอังกฤษ เขามาใชประกอบ 
ในการแพ็คสินคา เพื ่อชวยยืดอายุ 
เพิ่มจาก 1 เดือน แตยังคงคุณภาพ 
ความสด อรอย ดวยกลยุทธทางการ 
ตลาด และการพัฒนาสินคาดังกลาว 
จึงทำให ขนมโมจิ ของวัฒนพร ยัง 
คงครองความเปนผูนำในตลาดตอไป 
โดยขณะน้ีคุณตรีศักด์ิ กำลังอยูระหวาง 
การศึกษา และวางแผนกลยุทธในการ 
รักษา ความเปนผูนำของ “วัฒนพร” 
ในเร่ืองการ Refresh Brand “วัฒนพร” 
ใหมีความสดใส สดชื่น สอดคลองกับ 
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สวัสดีครับ จากฉบับท่ีแลว 
ผมไดเลาวารูปแบบภาวะ 
ผู นำในธุรกิจครอบครัว 

แบงได 4 แบบ ไดแก ภาวะผูนำแบบ 
ผูประกอบการ (Entrepreneurial 
Style) ภาวะผูนำแบบช้ีนำ (Directive 
Style) ภาวะผูนำแบบประชาธิปไตย 
(Democratic Style) และภาวะผูนำ 
การเปล่ียนแปลง (Transformational 
Style) ซ่ึงตางรุนน้ัน ก็ยอมตางในภาวะ 
ผูนำ ตอนน้ีผมจะมาเลาถึงคุณลักษณะ 
ของผูนำที ่จะทำใหธุรกิจครอบครัว 
ประสบความสำเร็จ 

จากการสำรวจความคิดเห็นถึง 
คุณลักษณะของผูนำที่จะทำใหธุรกิจ
ครอบครัวประสบความสำเร็จพบวา 
คนรุนท่ี 1 ใหความสำคัญในเร่ืองของ 
ความยุติธรรมมากที่สุด รองลงมา 
คือความซื่อสัตย ความเด็ดขาด กลา 
ตัดสินใจ และภาวะผูนำเทาๆ กัน 
ทั้งนี้จากการใหขอมูลเชิงลึก พวกเขา 
เชื ่อวาคุณธรรมและความซื่อสัตยจะ 
เปนรากฐานที่ดีของทุกอยาง และ 
เนื ่องจากตองเปนผู ช ี ้ท ิศทางธุรกิจ 
และตองการใหคนหมู มากเดินตาม 
ความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ และภาวะ 
ผูนำจึงมีความสำคัญมากเชนกัน 

ขณะท่ีคนรุนท่ี 2 ใหความสำคัญ 
เรื่องความเด็ดขาด กลาตัดสินใจรับ 

ธุรกิจครอบครัว
ต่างรุ่น ต่างภาวะผู้นำ (ตอนจบ)

ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน การหาความ 
รูและวิธีการใหมๆ  อยูเสมอตามลำดับ 
จากขอมูลเชิงลึกพวกเขาเชื ่อวาผู นำ 
ควรมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ 
เพราะมีผลตอความกาวหนาของบริษัท 
ขณะเดียวกันก็ควรรับฟงความคิดเห็น 
ของผูอื ่นเพื่อใหเห็นรอบดานและแก 
ปญหาถูกจุด และทามกลางการแขงขัน 
ทางธุรกิจท่ีสูง ผูนำก็ควรแสวงหาความรู 
ใหมๆ  เพ่ือนำพาองคกรไปสูความสำเร็จ 

เปนคุณลักษณะสำคัญที ่ผ ู นำทุกคน 
ควรจะมีอีกดวย

ความฉลาดสี่ประการ 
คุณสมบัติของผู้นำ

ในหนังสือ The 8th HABIT 
(อุปนิสัยที่ 8) ของสตีเฟน โคเวย ได 
กลาวถึงความฉลาดสี่ประการของคน 
เรา อันไดแก ความฉลาดทางรางกาย 
(PQ) ความฉลาดทางเชาวปญญา (IQ) 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

ความฉลาดทางสติปัญญาเห็นได้จากวิสัยทัศน์ 
ความฉลาดทางร่างกายเห็นได้จากการมีวินัย 
ความฉลาดทางอารมณ์เห็นได้จากไฟในตัว และ 
ความฉลาดทางจิตวิญญาณเห็นได้จากมโนธรรม

สวนคนรุนที่ 3 ใหความสำคัญ 
เรื่องของภาวะผูนำมากที่สุด รอง 
ลงมา ความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ 
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ความ 
ซื่อสัตยเทาๆ กัน ทั้งนี้เนื่องจากพวก 
เขาเชื่อวาองคกรตองการภาวะผูนำที่
ม ีความเหมาะสมในการบริหารงาน 
ซึ่งตองมีความกลาตัดสินใจปรับเปลี่ยน 
สิ่งตางๆ ตามสถานการณไดรวดเร็ว 
อีกทั้งการรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น 
จะทำใหไดมุมมองในการพัฒนาที่กวาง 
ข้ึน และพวกเขายังเห็นวาความซ่ือสัตย 

ความฉลาดทางอารมณ (EQ) และ 
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQ) โดย 
เขาไดอธิบายถึงคุณลักษณะของความ
ฉลาดทั้ง 4 ประเภทไว ดังนี้ 

1.) ความฉลาดทางรางกาย (PQ)
ความฉลาดทางรางกาย เปนสิ่ง 

ที่บางครั้งคนเราไมคอยไดตระหนักถึง
มันมากนัก เนื่องจากสวนใหญมันจะ 
ทำงานแบบอัติโนมัติ เชน การหายใจ 
ระบบการไหลเวียนของเลือด ระบบ 
ประสาท เปนตน รางกายของมนุษย 
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บุคคลแบบองครวม ความฉลาดทั้งสี่ คุณลักษณะทั้งสี่ คุณลักษณะทั่วไป Personal
Leadership

กาย ความฉลาด
ทางกาย (PQ)

วินัย มุงมั่นจริงใจ
เปนนักทำ รูจักเริ่มตน
เสมอตนเสมอปลาย

เปนนายตัวเอง
ไมยอทอ พูดจริง
ทำจริง พรอมจะ
เสียสละ มีวินัยใน

ตนเอง คงเสนคงวา

สติปญญา ความฉลาด
ทางเชาวปญญา

(IQ)

วิสัยทัศน มีอุดมคติ
มองการณไกล
รูจักคาดการณ

เชื่อในความสามารถ
ของคน นักบุกเบิก

นักปรัชญา
ตั้งความคาดหวัง

คิดเชิงกลยุทธ
คิดนอกกรอบ 

การกำหนด
ทิศทาง

จิตใจ ความฉลาด
ทางอารมณ (EQ)

ไฟในตัว มองโลกแงดี
มีความหวังอยูเสมอ

ประสานพลัง หนักแนน
กลาหาญ รับรูเร็ว

ตอความรูสึกคนอื่น
จูงใจคนเกง มั่นใจ

มีอารมณขัน
สนุกสนาน

มีอิทธิพลในทาง
ที่ดีตอผูอื่น

การปลดปลอย
ศักยภาพ

ใชพรสวรรค
เพื่อมุงมั่นใสใจ

กับผล
ไมใชวิธีการ

จากนั้นปลอยให
คนทำงาน
โดยสะดวก
ไมกีดขวาง
แตใหความ
ชวยเหลือ
เมื่อรองขอ

จิตวิญญาณ ความฉลาด
ทางจิตวิญญาณ

(SQ)

มโนธรรม กระตือรือรน รูจัก
รับผิดชอบ รับรูไดเอง

มีศีลธรรม ฉลาด
ซื่อสัตยสุจริต

เอื้ออารี ถอมตน
ยุติธรรม มีจริยธรรม

มีแรงบันดาลใจ
ใจกวาง เห็นอก

เห็นใจผูอื่น

การทำตน
เปนแบบอยาง

คุณลักษณะบุคคลแบบองค์รวม



เปนระบบท่ีมีการทำงานอัจฉริยะภายใน 
รางกายมีเซลลประมาณ 7 ลานลาน 
เซลล ทำงานประสานกันทางกายภาพ 
และทางชีวเคมีไดอยางอัศจรรย เรา 
ไมตองเตือนใหหัวใจเตน ใหปอดทำงาน 
ใหกระเพราะยอยอาหาร แตกระบวนการ 
เหลานี้ก็เกิดขึ้นโดยที่เราไมรูตัวดวยซ้ำ 
หรือแมกระทั ่งเมื ่อเราฝกพฤติกรรม 
บางอยางจนชำนาญ เชน การขับรถ 
รางกายก็สามารถที่จะทำงานของมัน 
ได เองโดยที ่ เราไม ต องไปนั ่งค ิดว า 
กระบวนการขับรถตองมีอะไรบาง เปนตน 
รางกายจะรักษาดุลและประสานการ
ทำงานของสมองอ ันเป นท ี ่ต ั ้ งของ 
ความคิดกับการทำงานของหัวใจอัน 
เปนสัญลักษณแทนความฉลาดทาง 
อารมณไดอยางลงตัว

2.) ความฉลาดทางเชาวปญญา (IQ)
ความฉลาดทางเชาวปญญา (IQ) 

คือ ความสามารถในการวิเคราะห ใช 
เหตุผล คิดอยางเปนนามธรรม ใช 
ภาษา วาดมโนภาพ และเขาใจ

3.) ความฉลาดทางอารมณ (EQ) 
ความฉลาดทางอารมณ คือ การ 

รูจักตนเอง การตระหนักในตนเอง 
ความร ู ส ึกละเอ ียดอ อนทางส ังคม 
ความมีอารมณรวมกับผูอื่น และความ 
สามารถสื่อสารกับผูอื่นไดอยางประสบ 
ความสำเร็จ เปนเร่ืองของการรูกาลเทศะ 
รูความเหมาะสมทางสังคม มีความ 
กลายอมรับขอบกพรองของตนเอง 
กลาแสดงออกถึงความแตกตางของตน 
และรูจักยอมรับความแตกตางของผูอ่ืน 

ผูเขียนและผูเชี่ยวชาญดานความ 
ฉลาดทางอารมณ (EQ) แดเนียล โกลแมน 
ไดกลาวไววา  “ความฉลาดทางอารมณ 
สำคัญกวาความฉลาดทางสติปญญา 
เปนขอไดเปรียบอยางมาก สำหรับ 

ความสำเร ็จอยางสูงสุดในตำแหนง 
ผูนำ จนแทบจะถือไดวาเปนขอไดเปรียบ 
ทั้งหมดของผูนำ” 

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 
จึงเปนความทาทายของครอบครัวที ่ 
ตองเผชิญเมื ่อตองการสรางผู นำเพื ่อ 
สืบทอดธุรกิจครอบครัว

4.) ความฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQ)
ในหนังสือ The 8 Habit สตีเฟน 

โควเวย ไดกลาวถึง ความฉลาดทาง 
จิตวิญญาณ (SQ) ไววา เปนพื้นฐาน 
สำคัญอยูใจกลางความฉลาดดานอื่นๆ 
อีกสามดาน ความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
คือความพยายามท่ีจะแสวงหาความหมาย 
ของชีวิตและพยายามเขาถึงอนันตภาพ 
ความฉลาดทางจิตวิญญาณชวยใหเรา
แยกแยะหลักการตางๆ ท่ีแทจริง ซ่ึงเปน 
สวนหน่ึงของมโนธรรม ดานาห โซฮาร 
และ เอียน มารแชลล เขียนไวในหนังสือ 
SQ ส่ือสารกับความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
ของเรา ไววา “SQ ไมเหมือนกับ IQ 
ซึ่งคอมพิวเตอรก็มี และไมเหมือนกับ 
EQ ที่สัตวเลี้ยงลูกดวยนมก็มี มนุษย 
เทานั้นที่มี SQ ซึ่งเปนพื้นฐานความ 
ฉลาดของทั้งสามดาน SQ เกี่ยวของ 
กับความตองการของมนุษยในการ 
แสวงหาความหมาย คือสิ่งที่เราใช 
พัฒนาความใฝหาและความสามารถ 
เขาถึงความหมาย วิสัยทัศนและคุณคา 

SQ ชวยใหเราใฝฝนและพยายามเปน 
พ้ืนฐานในส่ิงท่ีเราเช่ือ และเปนพ้ืนฐาน 
ในบทบาทของความเชื่อและคุณคาที่
มีตอการกระทำของเรา โดยแกนแท 
แลวกลาวไดวา SQ ทำใหเรามีความ 
เปนคน”

มิติทั้ง 4 มีความซอนทับกันอยู 
เราจึงไมสามารถพัฒนาเพียงดานใด 
ดานหนึ่งโดยไมเกี่ยวของกับดานอื่นๆ 
การพัฒนาและนำความฉลาดดานตางๆ 
เหลานี้มาใช จะชวยปลูกฝงความมั่นใจ 
ในตนเองอยางสงบนิ่ง รวมทั้งความ 
เขมแข็งและมั่นคงภายใน กอใหเกิด 
ความกลาหาญและการมีน้ำใจคิดถึง 
ผูอื่น ตลอดจนการชวยสรางสมสิทธิ 
อำนาจทางศีลธรรมของตัวเราเอง

การนำความฉลาด
ทั้ง 4 ด้านไปใช้

สตีเฟน โควเวย พบวาชีวิตของ 
ผู ที ่ประสบความสำเร็จอยางยิ ่งใหญ 
ที่มีอิทธิพลตอผูอื ่นมากมายและชวย
สรางสรรคผลงานที่สำคัญ ชีวิตของ 
คนเหลานี ้จะมีร ูปแบบบางประการ 
คือ ตองพยายามฟนฝาไมทอถอย ตอง 
เพิ่มพูนความฉลาดทั้ง 4 ดาน การ 
แสดงออกในระดับสูงของความฉลาด
ทั้ง 4 ดาน ซึ่งเห็นไดดังนี้ ความฉลาด 
ทางสติปญญาเห็นไดจากวิส ัยทัศน 
ความฉลาดทางรางกายเห็นไดจาก 
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การมีวินัย ความฉลาดทางอารมณเห็น 
ไดจากไฟในตัว และความฉลาดทาง 
จิตวิญญาณเห็นไดจากมโนธรรม  

วิสัยทัศน คือ การมองดวย 
สติปญญา เพื่อดูวาทั้งตัวบุคคล ทั้ง 
โครงการตางๆ นั้นพอจะมีความเปน 
ไปไดอยางไรบาง วิสัยทัศนเกิดขึ้นเมื่อ 
เรานำความตองการมาพบกับความเปน 
ไปได

วินัย คือ สิ่งที่เราตองยอมทุมเท 
ลงไป เพ่ือทำใหวิสัยทัศนน้ันเปนความจริง 
ขึ้นมา วินัยเปนเรื่องของขอเท็จจริง 
ในทางปฏิบัต ิท ี ่เราตองจำทนเผชิญ 
และตองทำสิ ่งที ่จำเปนเพื ่อบรรลุถึง 
เปาหมายของวิสัยทัศน วินัยเกิดขึ้น 
เมื ่อวิสัยทัศนของเราควบคูกันไปกับ 

ความมุงมั ่นที ่จะกระทำการสิ ่งที ่ตรง 
ขามกับวินัยและความมุงมั่นที่บันดาล
ใจใหเรายอมเสียสละ คือความยอหยอน 
วินัย ซึ ่งหมายถึงการละทิ ้งสิ ่งที ่มี 
ความหมายสำค ัญท ี ่ส ุดในช ีว ิตไป 
เพียงเพื่อความสุขสบายหรือความเรา
เริงใจเพียงชั่วครูชั่วยาม ความเปน 
ผูนำ คือความสามารถท่ีจะแปรวิสัยทัศน 
นั้นใหเปนความจริง

ไฟในตัว คือ ความรูสึกแรงกลา 
คือความปรารถนา คือพลังที่เกิดจาก 
ความเชื่อมั่น เปนแรงผลักดันที่ชวย 
ใหเรารักษาวินัยเพื ่อทำใหวิสัยทัศน 
เปนจริง สำหรับคำวาไฟในตัวใน 
ความหมายขององค กรและความ 
สัมพันธยังมีความหมายถึง ความเมตตา 
เห็นอกเห็นใจผูอื่น

มโนธรรม คือ การสำนึกในหลัก 
ศีลธรรมท่ีอยูภายใน ความรูสึกผิดชอบ 
ชั่วดี เปนแรงผลักดันใหแสวงหาความ 
หมายและการสร างสรรคผลงานที ่ 
เกื้อกูลผูอื่น เปนพลังนำทางวิสัยทัศน 
วินัย และไฟในตัว ชีวิตที่มีนโนธรรม 
ยอมตรงขามกับชีวิตที่ถูกครอบงำดวย 
อัตตา มโนธรรมเปลี่ยนความรูสึก 
แรงกลาใหกลายเปนความเมตตาเห็น
อกเห็นใจผูอื่น ทำใหเกิดความหวงใย 
ผูอื่นอยางแทจริงซึ่งเปนการผสมผสาน 
ระหวางความเห็นอกเห็นใจ และความ 
รูสึกรวม สามารถยอมรับโครงสราง 
และระบบคุณคาที่มีรวมกัน นำไปสู 
การสรางวัฒนธรรมทางวินัยขององคกร 
พาเราไปสูสภาวะพึ่งพิงซึ่งกันและกัน 
กอใหเกิดวินัยและระเบียบโดยไมตอง
พึ่งพิงซึ่งกันและกัน
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ในอดีตยุคอุตสาหกรรม 
เพลงเฟองฟู คงไมมีใคร 
ไมรูจัก คายเพลงใหญ 

อยาง นิธิทัศน หรือ คีตา ถารูจัก ก็ 
คงตองจำ “ออนปา” ONPA และชื่อ 
นักธุรกิจผูผลิตเทป และซีดี คนนี้ 
“คุณวิโรจน ปรีชาวองไวกุล” ตอง 

เรียกวา เขาคือ เสี่ยใหญแหงวงการ 
เทปซีดีเลยทีเดียว แตเมื่อยุคสมัย 
เปลี่ยนไป และดิจิตอลเขามาแทนที่ 
ทำใหธุรกิจบันเทิงปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
ไปสูธุรกิจดาวนโหลด แทนการซื้อ 
CD เพลง หรือ DVD หนัง หรือ 
การเชาหนังแผน วันนี้ ONPA ได 

ปรับเปลี ่ยนตัวเองไปอยางสิ ้นเชิง 
จากวงการผลิตซีดีเพลง และหนัง 
ไปสูการเปน One Stop of Enter-
tainment Service ในยุคของทายาท 
รุน 2 โดย ตุณรัตติกร ปรีชาวองไวกุล 
ทายาทหนึ่งใน 5 คน ที่ดูแลธุรกิจ 
สายตรงจากคุณพอ “วิโรจน” ใน 

ONPA ยุคเปลี่ยนผ่าน Content สู่ ORB
รัตติกร ปรีชาว่องไวกุล
น
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วันหนึ่งธุรกิจการจำหน่าย Physical media พวก 
CD, DVD จะเร่ิมหดตัวลงเพราะคนหันไปดาวน์โหลด 
แทน แล้วก็เกิดขึ้นจริง และ “ออนป้า” ก็มีความ 
พร้อมในการปรับตัวอีกครั้ง และขยายการลงทุน 
ไปสู่ธุรกิจใหม่ ที่มีศักยภาพแทน” 

เพลงเปลี่ยนเปน VCD และ DVD แลว 
ออนปาไดขยายโรงงานผลิตที่ครบวงจร 
ประกอบดวย CD, CVD, DVD จน 
ถึงงานพิมพปก และกลองบรรจุ

“อีกด านก ็ขยายไลนการผลิต 
เปนเทปวิดีโอ ระบบ Magnetic และ 
ขายมวนวิดีโอเปลา เปดตัวบริษัท ไรท 
พิคเจอร จำกัด นำเขาภาพยนตร 
ตางประเทศ รวมกับคายนนทนันท 
และคายอื่นๆ หลังจากนำเขามาฉาย 
ในโรงภาพยนตร ก็จะนำมาบันทึกเปน 
ดีวีดีใหเชาเปนหลัก โดยเปดรานให 
เชาชื่อ “ไรท พิคเจอร ชอป” กอน 

สยายปีกธุรกิจในเครือ
ปจจุบันเมื่อธุรกิจบันเทิงเปลี่ยน

ไป สูยุคดิจิตอล ดาวนโหลด ทำให 
ธุรกิจการผลิตงานดาน Physical เริ่ม 
ลดลง ดังนั้น บริษัท ออนปา จำกัด 
จึงขยายงานสูธุรกิจดาน อื่นๆ โดย 
ได แรงบ ันดาลใจมาจากสมาช ิกใน 
ครอบครัว คือ พี่เขย ที่เปนผูกำกับ 
ละคร ชื่อ คุณเจตนิพัทธ สาสิงห หรือ 
คุณบอย ท่ีเห็นชองวางในตลาดโปรดักช่ัน 
ในยุคที่ทีวีดิจิตอล กำลังเกิดขึ้น และ 
ทีว ีหลายช องต องเร งผล ิตรายการ 
และละคร เพื่อปอนใหทันตอเวลา 

ตำแหน งรองกรรมการผ ู  จ ัดการ 
บริษัท ออนปา จำกัด

ปฐมบทบันเทิงไทย
คุณรัตติกร ปรีชาวองไวกุล ลูกสาว 

คนที่ 4 จากพี่นอง 5 คน ไดเลา 
ถึงธุรกิจของบริษัทที่เธอเติบโต และ 
คลุกคลีมาตลอดชีวิตวา “เกือบ 40 ป 
มาแลว ที่ชื่อบริษัท ออนปา จำกัด 
กอตั้งโดย คุณวิโรจน ปรีชาวองไวกุล 
ไดอยูคูกับวงการบันเทิงไทย ทั้งเพลง 
และภาพยนตรมาจนถึงปจจุบัน โดย 
“ออนปา” ไดเริ่มธุรกิจมาจากผูผลิต 
เทปเปลา ท้ังขนาดเล็ก และขนาดใหญ 
แตจะดอยคา เมื่อไมมี Content จึง 
เปนที่มาที่ “ออนปา” ไดเจรจาธุรกิจ 
รับเปนผูผลิต บันทึกผลงานเพลงลง 
บนเทปคาสเซ็ท จนไปถึงซีดี และดีวีดี 
ใหกับทุกคายเพลง ในยุคน้ัน จนแกรมม่ี 
ตั้ง MGA ขึ้นมาผลิตและจัดจำหนาย 
เอง “ออนปา” จึงดูแลงานใหเพียง 
คาย นิธิทัศน โฟร-เอส รถไฟดนตรี 
ฯลฯ ธุรกิจ “ออนปา” แข็งแกรง 
มากจนว ันหน ึ ่ งเคยเข าเป นบร ิษ ัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมาแลว 
แตไดออกมาในภายหลังดวยปญหา 
ขัดแยงภายในกลุมทุน ยุคที่วงการ 

และจำนวนชองที่เพิ่มมากขึ้น จึงเปน 
ที่มาของสมาชิกในครอบครัว ลงขันกัน 
กอตั้ง บริษัท ORB จำกัด เพื่อให 
บริการ เชาอุปกรณถายทำ จนถึงรถ 
ถายทำ OB ที่สามารถตัดตอ ทำ 
Post production จบหลังถายทำ 

ควบกิจการจากร านดัง “ซึทาย า” 
เพื่อรองรับตลาดการใหเชาภาพยนตร 
CVD, DVD ใหกับบริษัทในเครือ ที่ 
กำลังเฟองฟูในขณะนั้น และ ไรท 
พิคเจอร ยังทำหนาท่ีจัดจำหนายผลงาน 
ใหคายภาพยนตร Big Five อีกดวย”

63

Family Business



บริษัทจัดจำหนายซีดีเพลงของตนเอง
ลง จากกระแสดิจิตัล ที่ขยายตัวอยาง 
รวดเร็ว นักดูหนังฟงเพลง เปลี่ยนวิธี 
การเสพย จากการซื้อ หรือ เชา มา 
เปนการดาวนโหลด ทั้งแบบฟรี และ 
แบบเสียเงิน จากแหลงดาวนโหลด 
ตางๆ คราวนี้ “ออนปา” ตองปรับตัว 
ครั ้งใหญอ ีกคร ั ้ง เม ื ่อ Physical 
Content มีความสำคัญนอยลง และ 
Digital Content เขามาแทนที่ 

“พฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป
ในยุคดิจิตัล การใชมือถือแบบสมารทโฟน 

มูลคานับ 10 ลานบาทตอคัน 
และยังคงธ ุรก ิจส ิ ่งพ ิมพ และ 

บริษัทในเครือ อาทิ บริษัท ไรท 
บียอนด จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ 
ภาพยนตรไทย และตางประเทศ 
บริษัท จีเอ็มเอส เอาเลท จำกัด 
ดำเนินธุรกิจรานคาปลีกสินคาบันเทิง
ตางๆ ของทุกคายเพลง และภาพยนตร 
กวา 300 สาขาทั่วประเทศ ในชื่อ ราน 
GMS โดยสวนใหญตั้งอยูใน Hyper-
market อาทิ เทสโก โลตัส และบิ๊กซี 
บริษัท ไรท แซทเทลไลน จำกัด 

ดำ เน ิ นธ ุ รก ิ จผล ิ ตคอน เท  นท  ใน 
รูปแบบตางๆ ศักยภาพของเครือ 
สามารถตอบสนองความตองการดาน
การผลิตสื่อดิจิตัล ครบวงจร ในแบบ 
One Stop Service

การปรับตัวอีกครั้ง 
เมื่อยุคดิจิตัลมาเยือน

และแลววงการบันเทิง ก็เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงคร ั ้งใหญอ ีกคร ั ้ง จน 
สะเทือนไปทั้งวงการ แมแตคายเพลง 
ยักษใหญของเมืองไทย ยังเกิดการยุบ 
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ไม่มีธุรกิจใดจะยั่งยืนได้โดยไม่มีการปรับตัว คุณพ่อ 
จะเป็นผู้ที่ทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในขณะ 
เดียวกันท่านจะดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง 
และไม่ประมาท วางแผนล่วงหน้า เตรียมพร้อม 
สำหรับการปรับตัว ปรับธุรกิจให้ก้าวทันความ 
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ทำใหธุรกิจ CD, DVD ถูกแทนที่ดวย 
Digital Download เกือบรอยเปอรเซ็นต 
จากที่เราเคยเปนคนกลางในการขาย 
กระจายสินคา กลับกลายเปนสิทธิอยู 
ที่คายเพลง และ provider เหตุการณ 
ที่เกิดขึ้น เนื่องจาก “คุณพอวิโรจน 
ปรีชาวองไวกุล” จะทำธุรกิจดวยความ 
ระมัดระวัง ประเมินสถานการณ และ 
วางแผนลวงหนา ทานจึงคาดการณ 
ไวแลววา วันหนึ่งธุรกิจการจำหนาย 
Physical media พวก CD, DVD
จะเร่ิมหดตัวลง เพราะคนหันไปดาวนโหลด 
แทน และแลวก็เกิดขึ้นจริง และ 
“ออนปา” ก็มีความพรอมในการปรับตัว 
อีกครั้ง และขยายการลงทุนไปสูธุรกิจ 
ใหม ที่มีศักยภาพแทน” 

โฉมหน้าธุรกิจ ออนป้า 
ยุคดิจิตัล

“สำหรับงานภาพยนตร ในยุคที่ 
Physical content ถูก Bypass ไป 
การแย  งก ั น เด ิ นสายซื้อหน ั งจาก 
ตางประเทศ จากที ่เคยลงทุนทีละ 
สิบลานบาท เพื ่อถือครองสิทธิ ์ฉาย 
หนังดวยกระดาษเพียงแผนเดียว พอ 
ถึงจุดหนึ่งคงจะหยุด แตยังคงธุรกิจ 
การพิมพปก การปมแผน CD, DVD 
ที่สามารถรองรับภาคธุรกิจ ดานพื้นที่ 
Outlet ภายในหางฯ และไฮเปอร 
มารเก็ต ซึ่งเปนที่ตั้งของ GMS ซึ่งเซง 
ขาด 25-30 ป กำลังวางแผนจะปรับ 
เปนพื้นที่ใหเชา สวน Right Beyond 
ไดปรับเปลี่ยนไปทำรายการทีวี ใน 
ชองด ิจ ิต ัลช องต างๆ แลวโดยใช  
อุปกรณถายทำที่มีอยู และปรับเปลี่ยน 
ตัวเอง ดานงานเพลงจาก Product 
Provider ปรับเปน Content Provider 
เผยแพรงานเพลงของคีตา ที่บริษัทถือ 
ลิขสิทธิ์ผานชองทางดาวนโหลดตางๆ 
และธุรกิจ ORB – Onpa & Right 
Beyond ใหบริการเชารถ OB ถายทำ 

ตัดตอรายการทีวี รับยุคทีวีดิจิตัล ซึ่ง 
ในปหนานี้จะเพิ่มจำนวนรถจากเดิม 2 
คัน เปน 3 คัน และที่สุดคือ เรา 

จุดสูงสุด แมแตวันนี้ ตนเองก็อยาก 
จะเร่ิมธุรกิจใหมๆ  อยางการทำคายมวย 
ในรูปแบบสถานบันเทิงที่มีรานอาหาร 

ในหางจังซีลอนเพ่ือรองรับนักทองเที่ยว
ตางชาติยานภูเก็ต ซึ่งคุณพอก็พรอม 
สนับสนุนใหลูกไดทำธุรกิจใหมๆ  ในแบบ 
ที่แตละคนตองการ”

สิ่งที่ได้เรียนรู้ 
จากคุณพ่อ

จากการที่บริษัท ออนปา จำกัด 
ยืนยงมาไดทุกวันนี้ สิ่งที่สำคัญนั้นมา 
จากวิธีคิด และวิธีการดำเนินธุรกิจ 
ดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง สิ่ง 
ที่ไดเรียนรู ตลอดชวงชีวิตที่ไดเติบโต 
และทำงานกับคุณพอมา คุณรัตติกร 
ไดเรียนรูวา 

“ไมมีธุรกิจใดจะยั่งยืนได โดย 
ไมมีการปรับตัว คุณพอจะเปนผูที่ทำ 
ธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต ในขณะ 
เดียวกันทานจะดำเนินธุรกิจดวยความ 
ระมัดระวัง และไมประมาท วางแผน 
ลวงหนา เตรียมพรอมสำหรับการปรับตัว 
ปรับธุรกิจใหกาวทันความเปลี่ยนแปลง 
อยูตลอดเวลา”  คุณรัตติกร ปรีชาวองไวกุล 
ทายาทคนท ี ่ 4 ของค ุณว ิ โรจน  
ปรีชาวองไวกุล ผูที่ควรไดรับการ 
ยอมรับนับถือในการปรับตัวในทุก 
ยุคทุกสมัยไดอยางยอดเยี่ยม และ 
ออนปา วันนี้เปนออนปาที่แข็งแรง 
พรอมรับกับธุรกิจใหมที ่กำลังไปได 
สวยในวันนี้

พรอมที่จะเปลี ่ยนไปทำอยางอื ่นเลย 
โดยตอนนี้เราไดซื้อที่ดิน เพื่อลงทุนใน 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ในจังหวัดทองเท่ียว 
ภายในประเทศ” คุณรัตติกรกลาวถึงการ 
ปรับทิศทางออนปาครั้งลาสุด

ลูกๆ ทุกคนมีอิสระใน 
การทำธุรกิจของตนเอง

ในปจจุบันที ่ย ุคสมัยในการทำ 
ธุรกิจของครอบครัวปรับเปลี ่ยนไป 
จากงานเพลงที่เคยเฟองฟู 100% 
ค อยปร ับเปล ี ่ ยนไปเป นงานผล ิต 
รายการทีวี และใหเชาอุปกรณการ 
ถายทำถึง 30-40% เปนงานพิมพ 
30% ท่ีเหลือเปนงานขายลิขสิทธ์ิเพลง 
ของคายคีตาที่ “ออนปา”ถือครองอยู 

“คุณพอ ไมไดบังคับลูกวา ลูกๆ 
ท้ัง 5 คนตองมาสืบทอดกิจการ อยาง 
ลูกคนโตก็ดูแลเรื่อง Outlet ลูกคนที่ 
2 ดูแลธุรกิจ Right Beyond คนที่ 3 
ฉีกแนวไปทำธุรกิจบริษัทผลิตการตูน 
และเกมส อยูที่จีน สวนตนเอง และ 
นองชาย ชวยดูแลกิจการของ ออนปา 
ตอจากคุณพอ โดยทุกวันนี้ คุณพอก็ 
พาไปพบผูหลักผูใหญที่คุณพอรูจักใน 
วงการตางๆ เพื่อใหลูกไดทำความรูจัก 
และขอคำปรึกษา คุณพอพูดเสมอวา 
ทานจะยังไมเปนอะไร ตราบใดที่พอยัง 
อยู ทานจะผลักดันลูกทุกคนไปใหถึง 
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ถึงคิวแนะนำตัวประธาน 
YEC TAK กับแคมเปญ 
YEC Milk Bottle 

Charity Challenge อันลือลั่นที่ทำ 
ใหชาว YEC ทั่วประเทศตองรับคำ 
ทาดื่มนมกันอยางทั่วหนา ที่ทีม YEC 
TAK ชวยกันคิดเพื่อเปนการสาน 
สัมพันธระหวางชาว YEC ท่ัวประเทศ 
เธอบอกวาไดผลเกินคาด ลองมาทำ 
ความรู จักกันดูวาเจาของแนวคิดนี ้ 
เธอเปนใคร เธอคือ คุณพัชรินทร 
พัทยาอารยา หรือ “หนึ่ง” สาวสวย 
นักบัญชีและผูตรวจสอบบัญชี แหง 
อำเภอแมสอด จ.ตาก ลูกสาวคนสวย 
แหงรานนาิการะดับตำนานแบรนดดัง 

“ไชยนาิกา” ที่อยูคูอำเภอแมสอด 
มานับหลายสิบป อดีตหัวหนาทีม 
ตรวจสอบแหงบริษัท ไพรซ วอเตอร 
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด (PWC) 
ผูหันเหตัวเองไปเปดบริษัทดูแลระบบ 
บัญชี ภาษีอากร และใหคำปรึกษา 
เกี่ยวกับระบบซอฟทแวร ภายใตชื่อ 
Proud Advisory ท่ีใหบริการครอบคลุม 
จากแมสอดมาถึงกรุงเทพ 

เ ธอม ี ความสามารถ เข  าตา 
เลขาธิการหอการคาไทยจ.ตาก จน 
ชักชวนเธอมารวม YEC และเธอก็ไม 
ทำใหผิดหวังจากคะแนนโหวตใหเธอ 
ไดเปนประธาน YEC TAK คนแรก 
กับตำแหนง 4 เดือนสดๆ รอนๆ แต 
ภารกิจแนนปก

แนะนำตัว 
อย่างเป็นทางการ

“คุณหน่ึง” เปนชาวเหนือ เติบโต 
ที่ อ.แมสอด จ.ตาก ซึ่งเปนยานการ 
คาชายแดน จึงมีทั้งชาวพมา และ 
ชาต ิพ ันธ ุ อื ่นเป นล ูกค าท ี ่ร านของ 
ครอบครัว ซึ่งเปนรานขายนาิกา ชื่อ 
“รานไชยนาิกา” อยูเนืองๆ จนทำ 
ให “คุณหนึ่ง” สามารถพูดสนทนา 
โตตอบกับลูกคาไดหลายภาษา นอกจาก 
ภาษาอังกฤษ เธอยังสามารถพูดทั้ง 
ภาษาเหนือ ภาษาพมา และภาษาจีน 
“คุณหนึ่ง” ศึกษาระดับมัธยมตนและ 
มัธยมปลายที่ รร.ราชินี และเขาศึกษา 
ตอที่คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสำเร็จ 
การศึกษาดวยเกียรตินิยมอันดับ 2 
เปนที ่ภาคภูมิใจของครอบครัวเปน 
อยางมาก จากนั้นเธอไดใชชีวิตการ 
ทำงานอยูที่กรุงเทพ โดยไดเริ่มงาน 
ที่บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส 
เอบีเอเอส จำกัด (PWC) โดยรับผิดชอบ 
ดานงานตรวจสอบบัญชีใหแกลูกคา 
ชั้นนำระดับประเทศของบริษัทฯ และ 
ไดร ับใบอนุญาตเปนผู สอบบัญชีร ับ 
อนุญาตแหงประเทศไทย

เนื ่องดวยความใฝฝนประกอบ 
กับความชื ่นชอบในอารยธรรมและ 
ประวัติศาสตรของประเทศจีน เธอ 
จึงไดร ับทุนจากการสอบชิงทุนเพื ่อ 
เรียนตอดานภาษาจีนที่ มหาวิทยาลัย 

South China Normal University 
ณ เมืองกวางโจว มณฑลกวางตุง และ 
มุงมั่นเรียนรู พบปะพูดคุยกับชาวจีน 
เพื่อฝกฝนจนสามารถพูดไดคลองและ 
เขาใจมากข้ึนอยางท่ีหวังไว เม่ือเดินทาง 
กลับมาก็ไดเขาทำงานทางดานบัญชี 
ตามถนัดที่บริษัทในตลาดหลักทรัพย
แหงหนึ่ง 

และด วยความท ี ่ต องกล ับมา 
สานตอดูแลธุรกิจครอบครัวท่ี อ.แมสอด 
จ.ตาก จึงมีโอกาสไดเรียนรูการคาและ 
ระบบธุรกิจของครอบครัว ทำใหเห็น 
ภาพรวมในทุกๆ ฝายขององคกร และ 
เพื่อเพิ่มไลนธุรกิจ เธอจึงมีความคิด 
ที่จะออกมาทำธุรกิจของตนเอง จึง 
กอตั้ง Proud Advisory ซึ่งให 
บริการที ่ปรึกษาทางดานธุรกิจดาน 
บัญชี ภาษีอากร การตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนใหบริการทางดานโปรแกรม
คอมพิวเตอร ทางด านระบบบริษ ัท 
และระบบบัญชีตางๆ นอกจากนั้นยัง 
เปนติวเตอรสอนคณิตศาสตรในนาม 
“ครูพี่หนึ่ง” กับนักเรียนระดับประถม 
และมัธยม ท่ีบานเกิด อ.แมสอด จ.ตาก

“อันที ่จริงการกลับมาทำธุรกิจ 
ที ่บานตองถือวาไดนำประสบการณ 
จากการทำงานในอดีต มาประยุกตใช 
พรอมทั ้งไดรับประสบการณใหมกับ 
การดำเนินธุรกิจในตางจังหวัด การ 
ขยายธุรกิจทางดานบริการ บัญชี ภาษี 
เปนโอกาสท่ีไดใหคำปรึกษาและใหความ 

ถ

พัชรินทร์ พัทยาอารยา
ประธาน YEC ตาก
สาวผู้ตรวจสอบบัญชี-Milk Bottle Challenge
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“คุณหนึ่ง” ในฐานะประธาน ได้ร่วมกับสมาชิก 
กำหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของ 
หอการค้า จ.ตาก มุ่งสร้างเครือข่ายในสมาชิก YEC 
TAK โดยมีการจัดฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ 
และประสบการณ์ในการทำธุรกิจระหว่างสมาชิก 
YEC ในด้านต่างๆ  

ชวยเหลือธุรกิจ SMEs ในพื้นที่ เพราะ 
หากระบบหลังบานซึ่งเปรียบคือระบบ 
บัญชีและภาษีของธุรกิจแข็งแกรงแลว 
หนาบานก็พรอมลุยเต็มที่ ปจจุบัน 
ได ร ับการตอบร ับเป นอย างด ีและ 
นอกจากล ูกค าท ี ่อย ู  ในจ ังหว ัดตาก
แลว ยังขยายการบริการไปยังจังหวัด 
ทางภาคเหนือและกรุงเทพมหานคร”

เข้าสู่ YEC ได้อย่างไร
“คุณหน่ึง” ไดรับคำเชิญชวนจาก 

เลขาธิการหอการคาจังหวัดตาก คุณ 
ประเสริฐ จึงกิจรุงโรจน เมื่อชวงตน 
ปที่ผานมา โดยเริ่มจากการเขามาเปน 
สมาชิกกลุม YEC TAK ซึ่งขณะนั้นไดมี 
จำนวนสมาชิกราว 20 คน ซึ่งในเวลา 
ตอมาทางกลุม YEC TAK ไดกำหนด 
ใหมีการโหวตเลือกประธานกลุม และ 
“คุณหนึ่ง” คือ ผูที่ไดรับเลือกใหเปน 
ประธาน YEC TAK คนแรก เมื่อเดือน 
มิถุนายนที่ผานมา โดยทางกลุมไดมี 
กิจกรรมตอเน่ือง ซ่ึงผลงานอันโดดเดน 
คือการริเริ ่มกิจกรรมการกุศลเพื ่อให 
ความชวยเหลือโรงเรียนในถ่ินทุรกันดาร 
ท่ีขาดแคลนและชวยสรางความสัมพันธ 
อันดีภายในกลุม YEC ทั่วประเทศ 
ภายใตชื่อ “Milk Bottle Charity 
Challenge by YEC TAK” กิจกรรม 
ที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากกิจกรรม
การกุศล “ALS ICE BUCKET CHAL-
LENGE” ที่สรางกระแส VIRAL ใน 
วงกวางในกลุมนักธุรกิจระดับสูง คน 
รุนใหมในแวดวงตางๆ

“กิจกรรม Milk Bottle Charity 
Challenge by YEC TAK มีกติกาวา 
ผูรับคำทาตองดื่มนมขนาด 830 cc. 
ใหหมดภายใน 1 นาที หากดื่มไมหมด 
จะตองบริจาคเพื่อเปนสาธารณกุศลที่
ไหนก็ได ซ่ึงในกิจกรรมดังกลาว ดร.เดช 
เฉิดสุวรรณรักษ ประธานคณะกรรมการ 
ขับเคล่ือนผูประกอบการรุนใหม (ประธาน 

YEC) ไดรับคำทาดวย กิจกรรมดังกลาว 
นี้ไดกลายเปน VIRAL และขยายไปใน 
กลุม YEC ทั่วประเทศอยางรวดเร็ว 
ไดผลดีเกินคาด โดยทั้งผูที่ทำสำเร็จ 
และไมสำเร็จตางก็เต็มใจรวมบริจาค 
เพื ่อการกุศลใหก ับสาธารณกุศลใน 
จังหวัดของตนเอง”

ภารกิจในฐานะประธาน 
YEC TAK

 “คุณหนึ่ง” ในฐานะประธาน 
ไดรวมกันกับสมาชิกกำหนดกิจกรรม
ที่สอดคลองกับภารกิจของหอการคา 
จ.ตาก โดยมุงสรางเครือขายในเหลา 
สมาชิก YEC TAK โดยมีการจัดฝก 

ขยายกิจกรรมไปยัง YEC ในจังหวัด 
ใกลเคียง อาทิ 17 จังหวัดภาคเหนือ 
เพ่ือแลกเปล่ียนความรูและประสบการณ 
ระหวางกัน 

และเนื่องจาก “คุณหนึ่ง” เปน 
อาจารยพิเศษทางดานภาษีอากรและ 
บ ัญช ี ให ก ับมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎ 
กำแพงเพชร สาขาแมสอด จึงไดเปด 
โอกาสใหสมาชิก YEC TAK ที่สนใจ 
เขาฟงการบรรยายดานภาษีที ่จำเปน
กับธุรกิจดวย

ฝากข้อคิด
ธุรกิจ SMEs มักจะมีจุดออนเร่ือง 

การละเลยการบริหารขอมูลขาวสาร 

อบรม แลกเปล่ียนความรู และประสบการณ 
ในการทำธุรกิจระหวางสมาชิก YEC 
ในดานตางๆ  เชน ขอมูลของพื้นที่ 
อำเภอแม สอดและประเทศพม า , 
ความร ู  เก ี ่ ยวก ับการส งออกไปย ัง 
ประเทศเพื่อนบาน, เทคโนโลยีระบบ 
Enterprise Cloud Solution สำหรับ 
การจัดการธุรกิจสมัยใหมที่ตอบโจทย
ดาน Mobility ของผูประกอบการ, 
ความรูดานสกุลเงิน BITCOIN สำหรับ 
การแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ
ในอนาคต, ความรูดานกฎหมายทรัพยสิน 
ทางปญญา และสาระดานอื่นๆ เพื่อ 
ติดอาวุธใหกับเหลาสมาชิกนักธุรกิจ 
รุนใหม YEC TAK นอกจากนี้ไดสราง 
สัมพันธเครือขายนักธุรกิจ YEC โดย 

และการทำบัญชี ทำใหผู บริหารไม 
ทราบปญหาที่แทจริงในการดำเนินงาน 
และไมสามารถแกปญหาไดตรงจุด 
หรือพัฒนาในทิศทางที ่ควรจะเปน 
SMEs จึงควรใหความสำคัญกับการ 
พัฒนาระบบการควบคุมภายในและ 
การรายงานภายในใหมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งในปจจุบันไดมีการพัฒนาเครื่องมือ
ที่สามารถใชในการบริหารจัดการขึ้น
มามากมาย ในราคาที่ถูกลงมากและ 
ทรงประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควรใช 
จุดแข็งของความเปน SMEs ในการที่ 
“เล็ก” และ “ปรับเปลี่ยนไดงาย” ให 
เปนประโยชนในการสรางความแตกตาง 
ในการดำเนินธุรกิจ
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5 วันกับการอยูรวมกัน 
ของน ักธ ุรก ิจร ุ นใหม  
YEC ท่ีมาจากท่ัวประเทศ 

ไทยกวา 60 คน กับการอบรม 
หลักสูตรเขมขนเชาจรดค่ำ ที่จัดโดย 
รุนพ่ีหอการคาไทย คุณนอง กอบกาญจน 
ว ัฒนวรางก ูร และ ดร .  เดช 
เฉิดสุวรรณรักษ ที่นองๆ ชาว SEED 
รุนท่ี 1 ใหเปน Queen of the Heart 
และ Big Brother บรรยากาศ 5 วัน 
เต็มไปดวยการเรียนรู  การรวมไม 
รวมมือ ท่ีสรางเสียงหัวเราะ รอยย้ิม 
และน้ำตาที่เกิดจากความสุข และ 
สรางความสัมพันธฉันทพี่นอง YEC 
ที่ไมวาจะมาจากเหนือ ใต อีสาน 
ตะวันออก ตะวันตก หรือแมแตกรุงเทพฯ 

เราคือครอบครัวเดียวกันที่เปนเมล็ด
พันธุ ใหมของหอการคาไทยที่ร วม 
สรางสิ่งใหมใหกับประเทศ ดวยหัวใจ 
แหงความพอเพียง 

เชาวันแรก วันจันทรท่ี 1 กันยายน 
2557 ณ เยาวราช ไชนาทาวนตลาด 

การคาเกาของประเทศไทย จุดนัดพบ 
ของ YEC ทั่วประเทศไทย ที่โรงแรม 
เซียงไฮ แมนชั่น บรรยากาศเหมือน 
การกลับเขาสูโหมดการเรียน แปดโมง 
เชา ผูแทน YEC แตละจังหวัดเตรียมเขา 
โรงเรียน SEED ตารางการอบรมวันแรก 
เริ่มตนดวยการปูพื้นฐานดานเศรษฐกิจ 

5
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SEED นักธุรกิจรุ่นใหม่
หัวใจพอเพียง
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วิสัยทัศน์ท้าทายสำหรับประเทศไทยภายใน 5 ปี 
ข้างหน้าโดย YEC คือ “พัฒนาสังคมไทย 
ด้านจิตสำนึก วินัย คุณธรรม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพ 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ บนพื้นฐานแนวคิด 
เศรษฐกิจพอเพียง และความคิดสร้างสรรค์โดย 
ปราศจากคอร์รัปชั่น” 

กอบกาญจน ใหนองๆ SEED ฟรีสไตล 
หาอาหารอรอยในเยาวราชทานกันเอง 
และหลังจากอิ่มทองกันแลว SEED 
ทุกเมล็ดกลับมาทำแผนธุรกิจกันตอ 
และตกดึกสามทุมกับ โยคะ เบาๆ 
ฉบับนักธุรกิจกอนนอน

เชาวันท่ีสอง  เกานาิกาตรงออก 
เดินทางไปดูงาน ที่จังหวัดอางทอง 
เพ ื ่อศ ึกษาโครงการผลิตส ินคาการ 
เกษตรนวัตกรรมเศรษฐกิจเชิงสราง 
สรรค ระหวางทางบนรถบัส ก็สนุกสนาน 
กันตามประสาคนวัย SEED พอถึงที่ 
หมายไดเขาเยี่ยมชม บริษัท 108 
เทคโนฟารม จำกัด ศูนยจำหนาย 
เมล็ดพันธุที ่ใหญที่สุดในประเทศไทย 
ซ่ึงคุณสมเจตน เจริญศรีสัมพันธ ใหเกียรติ 

จากวันแรกกับการปูพื้นฐานความ 
รูดานตางๆ วันนี้ไดเห็นของจริง หนึ่ง 
ทุมตรงชาว SEED ไมรอชา จึงระดม 
สมองหาหนทางการสรางความยั่งยืน 
ใหแกประเทศไทยในอนาคต session 
นี้ดำเนินการโดย ผศ.ดร ธนวรรธน 
พลวิชัย ผูท่ีพยากรณเศรษฐกิจมาตลอด 
10 กวาป กับการโคชหนุมสาวนักธุรกิจ 
ชาว SEED รุนท่ี 1 หาแนวทางรวมกันใน 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแบบยั่งยืน 
และมั่นคง จนกระทั่งสี่ทุม สรุปออก 
มาเปนวิสัยทัศนทาทายสำหรับประเทศ 
ไทยภายใน 5 ป ขางหนาโดย YEC คือ 
“พัฒนาสังคมไทย ดานจิตสำนึก วินัย 
คุณธรรม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพทาง 
เศรษฐกิจของประเทศ บนพื้นฐาน 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และความ 

กับ รศ. ดร.เสาวณีย ไทยรุงโรจน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ตอดวยการบรรยายท่ี exclusive สุดๆ 
กับการเปดเผยกลยุทธการฝาวิกฤต 
ธุรกิจ สูความยั่งยืน ของกลุมฟารม 
โชคชัย กับคุณโชค บูลกุล กรรมการ 
ผูจัดการ กลุมบริษัทฟารมโชคชัย ตอ 
ดวยเรื่อง Supply Chain Manage-
ment บรรยายโดยผูบริหารจากบริษัท 
ปูนซีเมนตไทย และตอดวย work-
shop การทำแผนธุรกิจ จากทีมคณาจารย 

คิดสรางสรรคโดยปราศจากคอรรัปช่ัน” 

วันที่สาม เริ่มตนเชาวันใหมหก 
นาิกา สามสิบนาที โยคะฉบับนักธุรกิจ 
กับคุณครูเล็ก และเกานาิกาเขาเรียน 
เร ิ ่มด วยการเร ียนดานการสรางคน 
การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากร 

บรรยายและใหความรูถึงการทำเกษตร 
นวัตกรรมสู เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 
พรอมกับผัก ผลไมปลอดสารพิษอีก 
มากมาย และ ไอศกรีมแสนอรอยให 
ชาว SEED ไดลิ้มลองรสชาติกัน หลัง 
จากศึกษาดูงานเรียบรอย เดินทางกลับ 
สูกรุงเทพฯ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยเรียน 
เชิญ commentator คุณวรรณิภา 
ภักดีบุตร รองประธานกรรมการบริหาร 
ดานการตลาด กลุมผลิตภัณฑความ 
งาม บริษัท ยูนิลีเวอร ไทยเทรดดิ้ง 
จำกัด หลังจากเต็มอิ่มกับการเรียน 
เต็มวัน ตกเย็นคุณครูใหญ คุณนอง 
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มนุษย โดย รศ.ดร. จิรประภา อัครบวร 
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
(นิดา) และตอดวย Marketing Strat-

สรางกำลังกาย และเขาเรียนเกาโมง 
ตรง วันนี้เริ่มตนกับการบรรยาย เรื่อง 
“ตนแบบธุรก ิจบนความพอเพียง” 

(Lor Yaowaraj Bangkok) กับการ 
พลิกโฉมโชหวยสูรานคาสุดชิค โดย 
ทายาทรุนที่ 4

วันสุดทาย วันที่ 5 กันยายน 
2557 หกนาิกา ชาว SEED รวม 
กันทำบุญตักบาตร อิ่มบุญ อิ่มใจกัน 
ไปตามๆ กัน และวันนี้เริ่มตนกับการ 
เรียนรูการเขาถึงแหลงเงินทุน กับ บสย. 
และตอด วยการบรรยายจาก คุณ 
ธีรศานต สหัสสพาศน เจาของ JEKMENG 
NOODLE รานกวยเตี๋ยว 100 ลาน 
ที่มาเลาแนวคิดการทำธุรกิจ และการ 
ทำสื่อออนไลนการขายกวยเตี๋ยวผาน
สื่อโซเชียล และตอดวย session การ 
สรางแบรนดอยางย่ังยืน โดย ดร. ศิริกุล 
เลากัยกุล ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท Brandbeing จำกัด และปด 
ทายดวยการแจกรางวัลใหแก SEED 
ผูท่ีมีความเปนท่ีสุด ในดานตางๆ พรอม 
กับการรับมอบวุฒิบัตร จากคุณภูมินทร 
หะรินสุต รองประธานกรรมการหอการคาไทย 
และถึงเวลาที ่ต างคนตางตองร่ำลา 
เพ่ือไปทำภารกิจของตนเอง และภารกิจ 
YEC ในจังหวัดตนเองตอไป

SEED คืออะไร 
หลักสูตร SEED (Sufficiency 

Economy Enterprise Develop-
ment) นักธุรกิจรุนใหม หัวใจพอเพียง 
จัดอบรมรุนแรกข้ึนเม่ือวันท่ี 1-5 กันยายน 
2557 ที่ผานมา หลักสูตร SEED นี้ 
เปนหลักสูตรที ่จ ัดอบรมใหกับกลุ ม 
นักธุรกิจรุนใหมท่ีเรียกวา YEC (Young 
Entrepreneur Chamber of Com-
merce) ซึ ่งโครงการนี ้ เป นความ 
รวมมือระหวางหอการคาไทย และ 
บรรษัทประกันสินเชื ่ออุตสาหกรรม 
รายยอย (บสย)

egy โดย ดร. วิทยา จารุพงศโสภณ 
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สวน 
ช ว ง บา ย เ ป  น ก า ร เ ร ี ย น จ า ก ผูม ี
ประสบการณจริง จาก โตชิบา ไทยแลนด 
(ประเทศไทย) จำกัด กับหัวขอ Deci-
sion Making และ ตอดวยเปด 
กลยุทธแขงขันการตลาด ที่ลมแลวลุก 
แพยอมมีวันชนะ กับสิงห คอรปอเรช่ัน 
โดยคุณฉัตรชัย วิรัตนโยธิน ผูอำนวยการ 
สายการตลาด บจก. สิงห คอรเปอเรช่ัน 
ที่เลาแบบอันปลั๊ก 2 ชั่วโมงเต็มกับ 
ชวงที ่โดนชิงสวนแบงการตลาดแบบ 
ไมทันตั้งตัว จุดแรกของการลุกขึ้นคือ 
การยอมรับตัวเองวาแพ แตตัวเองไม 
ยอมแพ ลุกขึ้นสูพรอมนำทีมงาน และ 
เขาไปหาลูกคา เพื่อรับฟง เพื่อเขาใจ 
และโฟกัสถึงสิ่งที่เกิดขึ้น

วันที่สี่ ชาว SEED เริ่มคุนเคยกับ 
การตื่นหกโมงเชา มาออกโยคะแบบ 
เบาๆ เพื่อรีเฟรชสมอง จิตใจ และ 

โดยคุณว ัชรมงคล เบญจธนะฉัตร 
ประธานกรรมการ บจก. บาธรูมดีไซน 
ที่นอมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด ็จพระเจ  าอยูห ั วมา 
ประยุกตกับการบริหารธุรกิจ คือ 
ความพอประมาณ ธุรกิจตองเรียนรูที่ 
จะพ่ึงพาตนเองได การสรางภูมิตานทาน 
ในทางธุรกิจ คือ ตองปรับตัวแขงขัน 
ในตลาดแหงการเปลี ่ยนแปลงและ 
ความมีเหตุผลมีผล คือ เรียนรูที่จะ 
เปนที่พึ่ง เปนประโยชนแกผูอื่น ที่ 
หมายถึง stakeholder และตอมา 
ตอดวย “การบริหารคน แบบ MK 
Model” โดยคุณฤทธิ์ ธีระโกเมน 
ประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ็มเค 
เรสเตอรองต ที่มาเปดเผยการบริหาร 
คนในองคกร พรอมแชรประสบการณ 
การเริ่มธุรกิจ MK ใหนองๆ ชาว SEED 
ฟง และชวงบายกับการทำบัญชีแบบ 
SMEs ตอดวยการเรียนรู การสราง 
ความแตกตางของราน ล เยาวราช 
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“การพูด” นับเปนการ 
สื่อสารอยางหนึ่งที่สำคัญ 
และจำเป นของท ุกคน 

ซึ่งก็เชื่อแนวาหลายๆ คนเมื่อรูตัวเอง 
วาตองพูด ไมวาจะพูดกับใครหรือ 
บุคคลกลุมไหน ก็อาจไมรูวาจะตอง 
เตรียมตัวอยางไรดี โดยเฉพาะเมื ่อ 
ตองพูดใหเปนทางการและอยู ในที ่ 
สาธารณะ

หลักการงายๆ ที่สามารถจะชวย 
ใหตัวเรามีความพรอมและพูดไดใน 
ทุกสถานการณ ดังที่ จิตรจำนง สุภาพ 
(อางถึงใน จันทรฉาย วิชญวโรทัย : 
2537 น.19) เสนอดวยทฤษฎี 3 สบาย 
ในการพูด ดังนี้

ฟังสบายหู
มีปจจัยสำคัญไดแก เรื ่องของ 

การใชถอยคำภาษา น้ำเสียงในการพูด 
และจังหวะในการพูด หรืออธิบายได 
อีกในทางหน่ึงวา ในเวลาท่ีมีการทักทาย 
นั้นไมควรวกวน ใชเสียงที่มีความดัง 
พอเหมาะ และอยาพูดติดขัดหรือทำ 
เสียงเอออา

ดูสบายตา
มีปจจัยสำคัญไดแก เรื ่องของ 

บุคลิกภาพ และการแสดงออก หรือ 
อีกนัยหนึ ่งก็คือ ในเวลาพูดควรวาง 
ทาทีที ่สงางาม หนาตามีความสุขุม 
สายตา จับจองที่คูสนทนา และรูจักที่ 
จะยิ้มแยมแจมใสตลอดเวลา

และมีการสรุปจบการพูดที่ดี

หลักการงายๆ ทั้ง 3 ขอดังกลาว 
นี้ อาจจะดูยากสำหรับผูที่ไมเคยพูด 
มากอนหรือไมมีประสบการณในการ
พูดที่มากเพียงพอ แตหากนำหลักการ 
ดังกลาวมาทบทวนและฝกฝนตนเอง 
อยูบอยๆ ก็สามารถทำใหผูที่ตองทำ 

หลักการเตรียมตัว
อย่างง่ายๆ เพื่อการพูด
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อาจารย ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส

“การพูด” ยังคงเป็นการสื่อสารที่เราทุกคนต้องใช้ 
กันอยู่ในชีวิตประจำวัน เตรียมตัวกันสักนิด เพื่อที่ 
จะทำให้การพูดในแต่ละครั้งน่าสนใจและสร้าง 
ความประทับใจให้คนฟังได้ในทุกเวลา

พาสบายใจ
มีปจจัยสำคัญไดแก การใหความ 

สำคัญกับสาระที่พูด มีการจัดระเบียบ 
ความคิด และควรสรางโครงรางใน 
การพูด ซึ่งอาจหมายความถึง การ 
เตรียมตัวที่พรอม มีการซักซอมที่ดี 
รูจักการเริ่มตนในการพูด  พูดใหสั้น 
กระชับ  ใชเวลาในการพูดใหเหมาะสม 

การพูดในสถานที ่ตางๆ นั ้นมีความ 
พรอมและรูจักการเตรียมตัวเองใหได
อยางดีมากขึ้น  และเมื่อ “การพูด” 
ยังคงเปนการสื่อสารที่เราทุกคนตอง 
ใชกันอยูในชีวิตประจำวัน เตรียมตัว 
กันสักนิด เพื่อที่จะทำใหการพูดในแต 
ละคร ั ้ งน  าสนใจและสร  า งความ 
ประทับใจใหคนฟงไดในทุกเวลา
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ชื ่อบัญชี นิตยสาร THAILAND ECONOMIC & BUSINESS REVIEW มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เลขที่ 030-026285-4

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

หมายเหตุ: - สงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนและคืนการเปนสมาชิกนิตยสาร
 - หากนิตยสารที่ทานไดรับเกิดการชำรุดหรือเสียหายอันเนื ่องจากการขนสงหรือการพิมพ
   กรุณาแจงฝายสมาชิก โทร 02-697-6862

ชื่อ (Name)

ถึง

ที ่อยู ในการจัดสง (Shipping Address)

ใบเสร็จรับเงินออกในนาม (Name)

สมัครสมาชิกนิตยสาร

วิธีการชำระเงิน

ชาย หญิง วันเกิด : วันที่ เดือน พ.ศ.

มือถือ (Mobile) :
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