






เดือนแหงความรักนี้ไดคัดสรรเนื้อหาที่หลากหลายและเปนที่สนใจมานำเสนอ ขอเริ่มดวยทัศนคติ พฤติกรรม 

และการใชจายในชวงวันวาเลนไทน ตอดวย Hot issues เกี่ยวกับผลการสำรวจทัศนะของผูประกอบการตอ 

สถานการณ ปญหาฝุนละออง PM 2.5 และการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ตอดวย 

คอลัมน Economic Review ที่ตอกย้ำถึงผลกระทบของสถานการณไวรัส และภัยแลงที่มีผลตอการขยายตัวลดลง 

ของจีดีพี ไตรมาส 1/2563 และการลดลงตอเนื่องของดัชนีความเชื่อมั่น จากนั้นเบรคความตึงเครียดดวยนโยบาย 

พัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นในรูปแบบธุรกิจ (Business Model) หมูบานทำมาคาขายเปาหมายทั้ง 7 แหงในพื้นที่ 

ภาคกลาง โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ตอกันดวยขาวดีเรื่องการเปดตัว บริการเติมสินเชื่อ “SME D ยกกำลัง 3” เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 

ในสวนคอลัมน Strategy กับธุรกิจครอบครัว พูดถึงหัวขอ หลักการบริหารธุรกิจครอบครัว (ตอนที่ 1) โดย 

รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล และ ปดทายดวย YEC Update ที่นำเสนอทัศนคติ และรูปแบบการ 

ทำงานของนักธุรกิจรุนใหม โดยฉบับนี้พบกับ ชัยวุฒิ จาพจน หรือ “นองธันว” นักบริหารหนุมหลอสายบุญ 

ประธาน YEC จันทบุรีคนใหม เจน 4 

สุดทายนี้ทีมบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวาเนื้อหาในฉบับนี้จะมีคุณประโยชน ชวยตอยอดทางความคิดในการ 

รูทัน ปญหา สถานการณ เพื่อพัฒนาธุรกิจและองคกรของผูอานทุกทานตอไป และในขณะนี้ผูอานสามารถติดตาม 

Thailand Economic & Business Review ทางสื่อออนไลนไดแลวที่ Facebook: https://www.facebook 

.com/ThailandEcoReview  และ LINE Official: @ThailandEcoReview  คะ
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ประธาน CYEC เจน 4 

นักบริหารหนุมหลอสายบุญแหงจันทบุรี
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ธุรกิจครอบครัว
ตอน หลักการบริหารธุรกิจครอบครัว
(ตอนที่ 1) 

รูปแบบธุรกิจ (Business Model) 
หมูบานทำมาคาขายเปาหมาย
ทั้ง 7 แหงในพื้นที่ภาคกลาง
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40

จากการศึกษาของ 
Leach and Leahy 

(1991) ไดมีการสํารวจ 325 
บริษัทที่มีขนาดใหญของสหราช- 

อาณาจักร พบวา ธุรกิจครอบครัวมี 
ผลกําไรสูงกวา มีผลตอบแทนสูงกวา อีกทั้ง 

ยังมีอัตราการเติบโตสูงกวาบริษัททั่วไป และจาก 
การศึกษาของ Forbes (1995) กวา 800 บริษัทที่ซื้อขายหุนใน 
ตลาดหลักทรัพย พบวา 31 บริษัทที่มี CEO มาจากครอบครัวที่ 
ควบคุมธุรกิจ โดยเฉลี่ยจะมีผลกําไรสูงกวา 15% และโดยเฉลี่ย 

มีอัตราการเจริญเติบโตกวา 14%

สินเชื่อ “SME D 
ยกกําลัง 3” มีจุดเดน 

อัตราดอกเบี้ยตํ่า นิติบุคคล 
เพียง 3% ตอป นาน 3 ปแรก 

วงเงินกูสูงสุด 5 ลานบาท สวน 
บุคคลธรรมดาเพียง 5% ตอป นาน    
3 ปแรก วงเงินกูสูงสุด 2 ลานบาท กรณี 
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) วงเงินกู 
สูงสุด 5 ลานบาท ระยะเวลาผอนนานสูงสุดถึง   
7 ป และฟรีคาธรรมเนียมคํ้าประกันจาก บสย. 3 ป 

รูปแบบในการทําธุรกิจของแตละหมูบาน 
จะมีความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

ซึ่งมุงเนนไปที่การจัดทํารูปแบบธุรกิจ เพื่อใชเปน 
กรอบแนวทางในการยกระดับหมูบานทํามาคาขาย 
เปาหมายทั้ง 7 แหงในพื้นที่ภาคกลางใหเปนหมูบาน 

ทํามาคาขายตนแบบ เพื่อใชเปนแหลง 
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหหมูบาน/ชุมชนอื่นๆ 

ไดเขามาศึกษาและนําความรู 
กลับไปประยุกตใชตอไป

30

38
“SME D ยกกำลัง 3” 
เติมทุน เสริมแกรง 
หนุนเอสเอ็มอีไทยสูเศรษฐกิจโลก

จีดีพี 1/63 ไมขยับ 
พิษไวรัส-ภัยแลง 
ฉุดดัชนีเชื่อมั่นลดอีก

28
จากการที่ จีดีพี ไตรมาส 4 / 2562 ขยายตัวไมถึง 2% 

ตามที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรีประเมินไว 
เนื่องจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจชวงโคงสุดทายของปที่ 
รัฐบาลอัดฉีดเม็ดเงินกวา 200,000 ลานบาท เขาสูระบบ 

ไมเปนผล เพราะประชาชนไมไดมีการใชจายมากเทาที่ควร 
ขณะที่เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 มองวา จะขยายตัว

ไดเพียง 0.5 - 0.8%



ประเมินผลสำรวจผู้ประกอบการ สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ปี 2563

จำแนกตามภูมิภาค

ธุรกิจของทานมีการนำเขาและสงออกหรือไม

ขนาดธุรกิจ ปจจุบันในจังหวัดของทานไดรับผลกระทบ
จากสถานการณฝุน PM 2.5 หรือไม

ประเภทธุรกิจ

สำรวจระหวางวันที ่28-29 มกราคม 2563   จำนวน 287 ตัวอยาง

ผลการสำรวจทัศนะของผู้ประกอบการ
ต่อสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ปี 2563

และสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ภาคบริการ

ไมมี
63%

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก

ไดรับผลกระทบ
54.4%

ไมไดรับผลกระทบ
45.6%

มี
37%

ภาคการเกษตร

ภาคการผลิต

ภาคการคา
44%

23%

15%

18%

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก

ภาคกลาง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต

12%
7%
22%
28%
14%
17%

สงออก

นำเขา

ทั้งสงออกและนำเขา

30%

48%

22%
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สถานการณฝุน PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของทานเริ่มตนตั้งแตเมื่อใด

เริ่มสงผลกระทบตอพื้นที ่(จังหวัด) ของทานเมื่อใด

ทานคิดวาสถานการณฝุน PM 2.5 จะสิ้นสุดลงเมื่อใด

ม.ค.-63
52.8%

ธ.ค.-62
37.6%

พ.ย.-62
6.9%

ต.ค.-62
1.8%

ส.ค.-62
0.5%

ส.ค.-62

0.5%

ไตรมาส 1 ป 63 ไตรมาส 2 ป 63 ไตรมาส 3 ป 63 ไตรมาส 4 ป 63 ไมทราบ

52.8% 29.2% 4.7% 0.5% 12.7%

ไมแนใจ
0.5%

ต.ค.-62

0.9%

พ.ย.-62

5.0%

ธ.ค.-62

6.9%

ม.ค.-63

85.8%

มี.ค.-63

0.5%

ไมแนใจ

0.5%
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สถานการณฝุน PM 2.5 ที่เกิดขึ้นสงผลกระทบตอธุรกิจของทานในเรื่องตอไปนี้อยางไร

ธุรกิจของทานไดรับความเสียหายจากสถานการณฝุน PM 2.5 ที่เกิดขึ้นหรือไม

เปาหมายของธุรกิจทานกับรายไดที่ไดรับในชวง PM2.5 แตกตางกันมากนอยเพียงใด

ไมไดรับ
ความเสียหายเลย

41.0%

ไมแตกตางเลย
47.1%

แตกตางนอย
26.4%

แตกตางมาก
5.7%

ไมแนใจ
20.7%

ระดับความเสียหาย

นอย
29.5%

ปานกลาง
47.4%

มาก
23.1%

          

ยอดขาย

จำนวนลูกคาที่มาใชบริการ

การยกเลิกการจองการใชบริการ

ตนทุน

เพิ่มขึ้น

9.4

14.6

10.8

13.6

ไมเปลี่ยนแปลง

59.9

67.6

77.6

80.5

ลดลง

30.7

17.8

11.6

5.9

เพิ่มขึ้น

8.3

9.5

7.2

18.7

ไมเปลี่ยนแปลง

53.4

61.9

72.6

73.9

ลดลง

38.3

28.6

20.2

7.4

ในปจจุบัน กรณีสถานการณมีระยะเวลายาวนานออกไป 1-2 เดือน

หนวย : รอยละ
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ธุรกิจของทานมีการปรับตัวอยางไรกับสถานการณฝุนละออง PM 2.5 อยางไร

ติดตั้งเครื่องดูดฝุนและ
พัดลมระบายอากาศในโรงงานเพิ่ม 

รวมถึงติดเครื่องกรองอากาศ

ใหความรูเรื่องการใชชีวิต
และหลักสุขอนามัย

ใหกับพนักงานภายในองคกร

ลดการใชเชื้อเพลิงนอยลง 
และปรับเปลี่ยนมาใช
ระบบไฟฟาใหมากขึ้น

รักษาความสะอาดในการทำงาน
และบริเวณที่ทำงาน ฉีดน้ำลดฝุน 
และมีการแจกหนากากอนามัย
ปองกันฝุน PM 2.5 แกพนักงาน

ทำการตลาดออนไลนเพิ่มขึ้น 
เปนการเขาถึงลูกคา

โดยไมตองอาศัยหนาราน

Designed by m
acrovector / Freepik,  Designed by Freepik12
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แนวทางการบริหารจัดการแกไขปญหาสถานการณฝุนละออง PM 2.5 ที่หนวยงานภาครัฐตองดำเนินการอยางเรงดวน

ปรับปรุงระบบการขนสงมวลชนใหมีคุณภาพ
และรองรับกับความตองการของประชาชน 
เพื่อลดการใชรถยนตสวนตัวเพิ่มขึ้น

ภาครัฐเขมงวดการใชมาตรการและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับฝุนอยางจริงจัง เชน ควบคุม
และกำกับดูแลการกอสรางของหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน

หาแนวทางหรือมาตรการ/นโยบายสำหรับ
การแกไขปญหาระยะยาวอยางเปนรูปธรรม 

ลดกิจกรรมตางๆ ของโรงงาน
ที่กอใหเกิดมลพิษสูบรรยากาศ

แจกหนากากอนามัยปองกัน
ฝุนละออง PM 2.5 ใหกับประชาชน 
ณ จุดสำคัญใหครอบคลุมทุกพื้นที่

De
sig

ne
d 

by
 F

re
ep

ik

13

TCC



สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ทานมีความวิตกกังวลตอสถานการณแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมมากนอยเพียงใด

สถานการณแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม มีผลตอการตัดสินใจเดินทางไปทองเที่ยวประเทศจีนหรือไม อยางไร?

นอยมาก
6.3%

ไมมีผล
49.8%

มีผล
50.2%

ยกเลิกการเดินทาง
79.0%

เลื่อนการเดินทางออกไปกอน
20.3%

เปลี่ยนเมือง/สถานที่ทองเที่ยว
0.7%

นอย
12.9%

ปานกลาง
36.6%

มาก
20.9%

มากที่สุด
23.3%
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ธุรกิจของทานไดรับความเสียหายจากสถานการณแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมที่เกิดขึ้นหรือไม

ธุรกิจของทานมีการปรับตัวอยางไรกับการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม

แนวทางการบริหารจัดการแกไขปญหาการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมที่หนวยงานภาครัฐตองดำเนินการอยางเรงดวน

ไมไดรับความเสียหายเลย
64.2%

ติดตามขาวสารจากหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบอยางใกลชิด

ระมัดระวังในการคาขาย หรือนำเขาสินคาที่มาจากประเทศจีน

รักษาสุขภาพและดูแลสุขอนามัยของพนักงานภายในธุรกิจ

งดการเดินทางไปประเทศจีนในชวงระยะเวลานี้

พนน้ำยาฆาเชื้อโรคบริเวณภายในสถานที่ทำงาน

มีมาตรการปองกันเเละดูแลลูกคาโดยเฉพาะชาวจีน

เพิ่มความเขมงวดในเรื่องของการตรวจคนเขาเมืองโดยเฉพาะที่มาจากประเทศจีน

มีมาตรการควบคุมอยางเขมขนในการเดินทางเขามาของประขาขนชาวจีน

ควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโรคและตรวจคัดกรองผูติดเชื้อ

ใหความรู/คำแนะนำแกประชาชนในการปองกันและในการดำเนินชีวิตประจำวัน

เผยแพรขาวสารที่เกี่ยวของอยางถูกตองและรวดเร็ว

ไดรับความเสียหาย
35.8%

ระดับความเสียหาย

นอย
25.2%

ปานกลาง
43.1%

มาก
31.7%
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ผลการสำรวจทัศนะของหน่วยงานต่างๆ ต่อสถานการณ์ภัยแล้งปี 2563

จำแนกตามภูมิภาค

ปจจุบันในจังหวัดของทาน
ไดรับผลกระทบจากสถานการณภัยแลงหรือไม

ภัยแลงสงผลกระทบตอภาคธุรกิจในจังหวัดทานหรือไม

กลุมของหนวยงาน

สำรวจระหวางวันที ่28-29 มกราคม 2563
ผูแทนหนวยงานดานการเกษตร และผูแทนหนวยงานเอกชนทั่วประเทศ

จำนวน 108 ตัวอยาง

ภาคเหนือ
25.8%

ภาคกลาง
22.2%

กรุงเทพและปริมณฑล
6.8%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
34.5%

ไมไดรับผลกระทบ
28.4%

ไดรับผลกระทบ
71.6%

หนวยงานภาครัฐ
ดานการเกษตร

หนวยงานภาคเอกชน
(หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)

ภาคใต
10.7%

ภาคธุรกิจ

ภาคเกษตรกรรม

ภาคการคา

ภาคบริการ

ภาคการผลิต

ไมไดรับ

7.41

22.73

28.18

17.27

นอย

18.52

22.73

23.64

27.27

ปานกลาง

29.63

45.45

34.55

36.36

มาก

44.44

9.09

13.64

19.09

รอยละผลกระทบ

38.57

15.71

16.23

19.76

หนวย : รอยละ

70.4%

29.6%
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สถานการณภัยแลงจะสงผลกระทบตอ GPP และธุรกิจในจังหวัดของทานอยางไร

หนวยงานของทานมีวิธีแกไขหรือการจัดการปญหาภัยแลงในจังหวัดอยางไร

หนวยงานของทานไดใหความชวยเหลือเกษตรกร/ผูประกอบการในดานใดบาง

วิธีแกไขหรือการจัดการปญหา

หาแหลงน้ำใหเพียงพอตอการทำเกษตรและอุปโภคประชาชน

ใหประชาสัมพันธหรือเตรียมมาตรการรองรับตอภัยแลง

การหาอาชีพเสริมใหประชาชนระหวางชวงภัยแลง

ลดการปลูกพืช หรือแนะนำปลูกพืชอื่น

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชฤดูแลง เพื่อเตรียมขอมูลในการจัดการน้ำในชวงภัยแลง

รอยละ

39.1

26.2

13.0

13.0

8.7

การใหความชวยเหลือเกษตรกร/ผูประกอบการ

ดูแลจัดสรรน้ำใหเพียงพอตอการทำเกษตร

ชวยสนับสนุน/ควบคุมราคาสินคาทางการเกษตร

ชวยเหลือการฟนฟูในการทำเกษตร

ประชาสัมพันธใหเกษตรกรงด/ลดพื้นที่เพาะปลูกในชวงที่ขาดแคลนน้ำ

ใหเงินชดเชยตอเกษตรกรที่ไดรับผลของภัยแลง

สงเสริมใหความรูในการประกอบอาชีพเสริม

รอยละ

29.2

25.0

16.6

12.5

12.5

4.2

ไมไดรับ
4.1%

นอย

16.2%

42.5%

ปานกลาง

มาก
37.2%
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สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง

เพศ อายุ

รายได สถานะระดับการศึกษา

ภูมิภาค

จำนวน 1,234 ตัวอยาง (ทั่วประเทศ)   วันที่สำรวจ 27 ม.ค.- 2 ก.พ. 2563

                                

ต่ำกวา 5,000 บาท

5,001 – 10,000 บาท

10,001 – 20,000 บาท

20,001 – 30,000 บาท

30,001 – 40,000 บาท

มากกวา 40,000 บาทขึ้นไป

รอยละ

6.7

14.5

32.5

19.4

17.9

9.0

                                

ประถม

มัธยมตน

มัธยมปลาย/ปวช.

อนุปริญญา/ปวส.

ปริญญาตรี

สูงกวาปริญญาตรี

รอยละ

2.9

9.1

12.4

15.6

55.3

4.7

          กรณีที่เปนโสด

มีแฟนแลว

ยังไมมีแฟน

มีคนรูใจแลว

รอยละ

47.5

42.2

10.3
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เหนือ กลางใตตะวันออก
เฉียงเหนือ

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล

สมรส

หยา/หมาย

โสด

ทัศนคติ พฤติกรรมและ
การใช้จ่ายช่วงวันวาเลนไทน์

หญิง
51.1%

ชาย
48.9%

50-59 ป
14.7%

20-29 ป
19.8%

ต่ำกวา 20 ป
1.6%

40-49 ป
23.3%

30-39 ป
28.0%

ตั้งแต 60 ปขึ้นไป
12.6%

17.2% 18.6%
13.1%

23.1%

28.0%

54.7%30.6% 14.7%
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ทัศนะคติความคิดเห็นเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์

เปรียบเทียบความสำคัญของวันวาเลนไทน ในปจจุบันกับอดีต (5-10ปที่ผานมา)

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุมคนที่ใหความสำคัญกับวันวาเลนไทน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในวันวาเลนไทนในป 2563 เทียบกับป 2562

          ความคึกคัก

มากกวา

นอยกวา

ไมเปลี่ยนแปลง

รอยละ

27.4

41.2

31.4

คาดหวังวาเศรษฐกิจจะดีขึ้น

มีสถานที่เที่ยวมากขึ้น

ราคาสินคาถูกลง

ผูปกครองไมอยู

นโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐ

45.8

29.7

10.6

8.2

5.7

เศรษฐกิจแยลง

ราคาสินคาแพงขึ้น

ไวรัสโคโรนา

ภัยธรรมชาติ/ฝุนละออง

มีความกังวลเรื่องความปลอดภัย

54.4

20.0

10.1

8.6

6.9

คนทั่วไป

นอยลง
11.8%

ไมสำคัญ
3.9%

มากขี้น
40.5%เหมือนเดิม

43.9%

วัยทำงาน
23.4%

คูสมรส
14.7%

อื่นๆ
0.4%

วัยรุน
61.5%

นอย
12.3%

ไมสำคัญ
24.3%

มาก
20.6%

เหมือนเดิม
42.8%

ตัวทาน

หนวย: รอยละ

หนวย: รอยละ
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การฉลองในวันวาเลนไทน

ความรักของทานคืออะไร

ความรักของทานคืออะไร: แยกชวงอายุ

            ฉลองกับ

คนรัก

เพื่อน

พี่นอง

อื่นๆ (คนในครอบครัว)

พอแม

รวม

รอยละ

69.6

8.9

8.7

6.8

6.0

100.0

การรวมทุกขรวมสุข

ความสุข

กำลังใจ

ความรับผิดชอบ

ความสนุก

GenZ

15.0

40.0

30.0

10.0

5.0

100.0

GenY

23.6

28.4

31.9

14.4

1.7

100.0

GenX

32.3

28.5

25.1

12.1

2.0

100.0

Baby Boomer

35.9

24.5

21.1

17.8

0.7

100.0

โดยรวม

29.1

27.8

27.2

14.3

1.6

100.0

ไมฉลอง
57.1%

ภาคเหนือ และ
ภาคใตมากที่สุด

การรวมทุกขรวมสุข
29.1%

ความสนุก
1.6%

กำลังใจ
27.2%ความรับผิดชอบ

14.3%

ความสุข
27.8%

สมรส (41.2%)
โสด (57.5%)
- มีแฟนแลว (75.5%)
- มีคนรูใจแลว (69.4%)
สวนใหญอายุต่ำกวา 40 ป

ฉลอง
42.9%

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3

หนวย: รอยละ

20

TCC



พฤติกรรมและการใช้จ่ายในช่วงวันวาเลนไทน์

สิ่งที่ตองการและสิ่งที่อยากใหจากคูรักในวันวาเลนไทน สิ่งที่ตองการจากคูรักในวันวาเลนไทน: แยกชวงอายุ

ดอกไมที่นิยมมอบใหกันในวันวาเลนไทน

ปจจัยที่ใชในการเลือกซื้อของขวัญในวันวาเลนไทน

             ดอกไม

กุหลาบ

ลิลลี่

ทิวลิบ

คารเนชั่น

ดอกรัก

รวม

รอยละ

71.8

17.9

6.8

2.6

0.9

100.0

ของขวัญ

การบอกรัก/ความรัก

พาไปเที่ยว/กินขาว

ดอกไม

ชอคโกแลต

จูบ

เครื่องประดับ

อื่นๆ (ความซื่อสัตย ความจริงใจ)

เรื่องเพศ

การด

รวม

สิ่งที่ตองการ

28.6

30.6

14.4

11.5

5.6

2.4

3.3

2.1

1.1

0.4

100.0

สิ่งที่อยากให

32.9

22.6

17.4

11.1

4.1

3.2

3.1

2.2

2.1

1.3

100.0

คุณภาพ
10.8%

ราคา
14.5%

ประโยชน
7.3%

ยี่หอ
6.4%

รายได
6.4%

ความชอบของผูรับ
32.6%

ความสะดวก
22.1%

การบอกรัก/ความรัก

ของขวัญ

พาไปเที่ยว/กินขาว

ดอกไม

ชอคโกแลต

เครื่องประดับ

จูบ

อื่นๆ

เรื่องเพศ

การด

GenZ

25.0

10.0

20.0

25.0

15.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

GenY

29.6

27.8

10.9

13.9

7.7

3.0

3.2

1.7

1.6

0.6

GenX

30.8

30.2

15.1

9.1

4.3

5.4

2.8

1.1

0.9

0.3

Baby Boomer

32.8

29.6

19.8

8.9

2.4

1.2

0.0

4.5

0.4

0.4

โดยรวม

30.6

28.6

14.4

11.5

5.6

3.3

2.4

2.1

1.1

0.4

อันดับ 1 อันดับ 2

หนวย: รอยละหนวย: รอยละ

สิ่งที่อยากใหคูรักในวันวาเลนไทน: แยกชวงอายุ

ของขวัญ

การบอกรัก/ความรัก

พาไปเที่ยว/กินขาว

ดอกไม

ชอคโกแลต

จูบ

เครื่องประดับ

อื่นๆ

เรื่องเพศ

การด

GenZ

20.0

20.0

30.0

5.0

5.0

10.0

5.0

0.0

0.0

5.0

GenY

33.3

23.2

12.5

13.1

6.5

2.9

4.5

1.0

2.0

1.0

GenX

31.6

20.2

21.0

13.2

1.7

5.2

2.3

1.1

2.6

1.1

Baby Boomer

34.9

25.7

20.9

4.8

2.5

0.4

1.2

6.0

1.6

2.0

โดยรวม

32.9

22.6

17.4

11.1

4.1

3.2

3.1

2.2

2.1

1.3

อันดับ 1 อันดับ 2

หนวย: รอยละ
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ชองทางการบอกรัก/อวยพรในวันวาเลนไทน

 

GenZ

GenY

GenX

Baby Boomer

63.2

52.3

65.8

70.2

10.5

14.5

11.0

13.3

15.8

20.8

16.5

8.5

10.5

12.2

6.1

5.6

บริษัทสื่อกลาง

-

-

0.3

-

อื่นๆ

-

0.2

0.3

2.4

กิจกรรมและการซื้อของ

ไปทานขาวนอกบาน

ซื้อของขวัญ

อยูบาน

เดินหาง

ซื้อดอกไม

ไปดูหนัง

ทองเที่ยวในประเทศ

ซื้อชอกโกแลต

ไปบานแฟน

ซื้อตุกตา

ซื้อการด

อื่นๆ

พาแฟนมาบาน

ไปคาราโอเกะ

รอยละของผูตอบ

38.6

34.2

26.9

24.1

15.7

12.7

6.5

6.0

4.7

2.9

1.9

1.7

1.1

0.6

จำนวนเงินเฉลี่ย

1,384.74

1,411.08

236.62

923.22

591.96

433.33

5,597.31

455.17

2,146.15

398.95

99.67

514.29

370.00

666.67

เพิ่มขึ้น

36.2

31.7

18.1

33.3

26.5

20.9

36.1

8.1

25.0

20.0

26.4

0.0

27.3

0.0

ไมเปลี่ยนแปลง

29.0

37.5

29.7

37.9

38.9

41.1

36.1

51.6

45.8

53.3

36.8

35.7

18.2

33.3

ลดลง

34.8

30.8

52.2

28.8

34.6

38.0

27.8

40.3

29.2

26.7

36.8

64.3

54.5

66.7

แยกตามชวงอายุ

โทรศัพท
13.1%

บอกตอหนา
60.7%

Line
16.6%

Facebook
8.8% บริษัทสื่อกลาง

0.1%
อื่นๆ
0.7%

การเปลี่ยนแปลงมูลคาการใชจายในชวงวันวาเลนไทน
หนวย: รอยละ
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2700

2400

2100

1800

1500

1200

900

600

300

0

                         ชวงอายุ

GenZ

GenY

GenX

Baby Boomer

เฉลี่ยรวม

คาใชจายเฉลี่ย

477.27

1,068.68

1,058.84

834.07

1,013.29

ปริมาณการซื้อสินคาในชวงวันวาเลนไทน คาใชจายเฉพาะซื้อของสำหรับมอบใหกับคูรัก: จำแนกอายุ

การใชจายโดยรวมในชวงวันวาเลนไทน (บาท/คน)

คาใชจายเฉพาะซื้อของสำหรับมอบใหกับคูรัก โดยเฉลี่ย (บาท/คน)

หนวย: บาทตอคน

ดอกไม

อาหาร

ของขวัญ

ช็อกโกแลต

การด

ไมเปลี่ยนแปลง

35.0

35.2

44.2

49.7

39.5

เพิ่มขึ้น

30.8

29.5

23.4

15.0

8.4

ลดลง

34.2

35.3

32.4

35.3

52.1

หนวย : รอยละ

1500

1200

900

600

300

0
ป 53

586.66

816.6 832.3 883.05
996.24 1,012.08

1,074.07
1,288.88 1,348.85

1,509.98

1,813.23 1,901.10

2,258.05 2,262.57
2,394.80 2,318.96

1,814.01

1,227.67
1,334.29

1,490.35

1,131.34
1,013.29

ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 ป 62 ป 63

ป 53 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 ป 62 ป 63
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                    ชวงอายุ

GenZ

GenY

GenX

Baby Boomer

เฉลี่ยรวม

คาใชจายเฉลี่ย

810.53

2,205.5

1,766.7

1,532.6

1,814.01

               ป พ.ศ. (เฉลี่ยรวม)

คาใชจายเฉลี่ย:บาทตอคน

มูลคาการใชจาย:ลานบาท

%yoy

50

651.75

1,876.37

-

51

1,281.59

2,159.46

15.1

52

1,457.07

2,325.58

7.69

53

1,074.07

2,450.08

5.35

54

1,288.82

2,655.43

8.38

55

1,348.85

2,791.87

5.13

56

1,509.98

3,210.40

15

               ป พ.ศ. (เฉลี่ยรวม)

คาใชจายเฉลี่ย:บาทตอคน

มูลคาการใชจาย:ลานบาท

%yoy

57

1,813.23

3,361.28

4.7

58

1,901.10

3,513.31

4.52

59

2,258.05

3,675.36

4.61

60

2,262.57

3,707.34

0.87

61

2,394.80

3,822.27

3.1

62

2,318.96

3,701.22

-3.17

63

1,814.01

3,246.97

-1.23

การใชจายโดยรวมในชวงวันวาเลนไทน: จำแนกอายุ

การซื้อสินคาเมื่อเทียบกับป 62

ปริมาณ มูลคา

เงินสะพัดในชวงวันวาเลนไทน

หนวย: บาทตอคน

ลดลง
33.8%

เพิ่มขึ้น
19.3%

ไมเปลี่ยนแปลง
46.9%

ลดลง
37.4%

เพิ่มขึ้น
25.6%

ไมเปลี่ยนแปลง
37.0%
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ

คูรักกลุมไหนมีแนวโนมจะฉลองวันวาเลนไทน
โดยการมีเพศสัมพันธ

สถานที่ใดที่วัยรุนอาจจะมีการฉลองวาเลนไทนโดยการมีเพศสัมพันธ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคูรักกลุมใดที่มีการฉลองวันวาเลนไทนโดยการมีเพศสัมพันธ: แยกตามชวงอายุ

เหตุผลที่ใชจายมูลคาเพิ่มขึ้น

มีรายรับเพิ่มขึ้น

ราคาของขวัญ/สินคาแพงขึ้น

อยากมีของพิเศษใหคนรัก มีความสุข

รอยละ

44.1

34.9

21.0

เหตุผลที่ใชจายมูลคาลดลง

ราคาสินคาสูงขึ้น

เศรษฐกิจไมดี

รายไดลดลง

ประหยัด/วางแผนการใชเงิน

มีหนี้สินเพิ่มขึ้น

รอยละ

42.2

30.6

12.1

7.8

7.3

เหตุผลในการใชจายเมื่อเทียบมูลคากับป 62 ที่มาของเงินที่ใชในชวงวันวาเลนไทน

GenZ

GenY

GenX

Baby Boomer

โดยรวม

นักเรียน

60.0

34.5

41.4

41.6

38.8

นักศึกษา

25.0

42.8

43.4

39.4

42.0

วัยทำงาน(โสด)

15.0

22.1

15.0

19.0

18.9

อื่นๆ

0.0

0.6

0.2

0.0

0.3

รวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

หนวย: รอยละ

นักศึกษา
42.0%

วัยทำงาน(โสด)
18.9%

อื่นๆ (ทุกๆ กลุม)
0.3%

นักเรียน
38.8%

หองพักรายวัน
23.0%

หอพัก
28.4%

สวนสาธารณะ
4.8%

บานที่ไมมีใครอยู
9.8%

อพารทเมนต
13.4%

โรงแรมมานรูด
20.6%

เงินออม
26.0%

โบนัส
2.2%

เงินเดือน
71.0%

อื่นๆ
0.8%
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ทัศนะเกี่ยวกับประเด็นตางๆ

สถานที่ที่วัยรุนอาจมีการฉลองวันวาเลนไทนโดยการมีเพศสัมพันธ

ทัศนะตอคำพูดที่วา “การมีเพศสัมพันธกอนการแตงงาน
เปนเรื่องปกติสำหรับคนในปจจุบัน”

ทานคิดวาจำนวนคนที่มีเพศสัมพันธกอนการแตงงาน
ในชวง 3 ปที่ผานมาเปนอยางไร

GenZ

GenY

GenX

Baby Boomer

โดยรวม

เปนเรื่อง
ธรรมดา

20.0

25.8

27.2

24.8

26.0

เปนเรื่องที่
ไมควรทำ

35.0

39.3

32.0

40.4

37.0

แลวแต
มุมมอง

45.0

34.9

40.8

34.8

37.0

รวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

หนวย: รอยละ

GenZ

GenY

GenX

Baby Boomer

โดยรวม

เพิ่มขึ้น

70.0

55.0

57.0

58.1

56.6

ลดลง

15.0

16.8

15.5

20.7

17.2

ไมเปลี่ยนแปลง

15.0

28.2

27.5

21.2

26.2

รวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

หนวย: รอยละ

                                                     ประเด็น

โอกาสติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรมีเพิ่มสูงขึ้น

วันวาเลนไทนกอใหเกิดการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

วันวาเลนไทนกอใหเกิดการลวงละเมิดทางเพศเพิ่มขึ้น

การเขมงวดของเจาหนาที่ตำรวจในวันวาเลนไทนจะทำใหวัยรุนมีเพศสัมพันธลดลง

การเขมงวดของเจาหนาที่ในวันวาเลนไทนจะทำใหวัยรุนเปลี่ยนสถานที่การมีเพศสัมพันธ

การอยูดวยกันกอนแตงงานเปนเรื่องปกติ

ทองกอนถึงจะแตงงาน

วันวาเลนไทนกอใหเกิดการใชยาเสพติดเพิ่มขึ้น

การมีคูนอนพรอมกันหลายคนถือเปนเรื่องธรรมดา

การทำแทงควรทำใหเปนเรื่องถูกกฎหมาย

การมีเพศสัมพันธกอนการแตงงาน

เห็นดวย

80.8

65.0

63.3

59.7

54.5

44.9

44.0

42.9

40.2

34.6

17.0

ไมเห็นดวย

19.2

35.0

36.7

40.3

45.5

55.1

56.0

57.1

59.8

65.4

83.0

หนวย: รอยละ

GenZ

GenY

GenX

Baby Boomer

โดยรวม

โรงแรมมานรูด

35.0

19.7

20.6

21.3

20.6

หองพักรายวัน

40.0

20.6

24.8

23.9

23.0

อพารตเมนท

5.0

14.0

12.5

14.2

13.4

ที่บานที่ไมมีใครอยู

0.0

9.5

10.3

10.4

9.8

สวนสาธารณะ

10.0

4.3

5.1

4.9

4.8

หอพักที่เชาอยู

10.0

31.9

26.7

25.3

28.4

รวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

หนวย: รอยละ
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ทานยอมรับไดหรือไมหากภรรยา/สามีของทาน
เคยมีเพศสัมพันธกอนแตงงานกับทาน

ทัศนะตอปญหาเด็กและเยาวชนเมื่อเทียบในชวงปจจุบันกับ 3 ปที่ผานมา

หนวย: รอยละ หนวย: รอยละ

GenZ

GenY

GenX

Baby Boomer

โดยรวม

ยอมรับได

40.0

38.8

39.0

39.3

42.1

ยอมรับไมได

60.0

61.2

61.0

60.7

57.9

รวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ทานยอมรับไดหรือไมหากสามีของทาน
เคยมีเพศสัมพันธกอนแตงงานกับทาน

หนวย: รอยละ

GenZ

GenY

GenX

Baby Boomer

โดยรวม

ยอมรับได

50.0

38.4

36.1

36.2

37.3

ยอมรับไมได

50.0

61.6

63.9

63.8

62.7

รวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ทานยอมรับไดหรือไมหากภรรยา/สามีของทานเคยม ี
เพศสัมพันธกอนแตงงานกับทานแยกตามภาค

หนวย: รอยละ

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต

โดยรวม

ยอมรับได

49.3

43.2

42.3

36.6

18.6

39.0

ยอมรับไมได

50.7

56.8

57.7

63.4

81.4

61.0

รวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ทานยอมรับไดหรือไมหากภรรยาของทาน
เคยมีเพศสัมพันธกอนแตงงานกับทาน

GenZ

GenY

GenX

Baby Boomer

โดยรวม

ยอมรับได

33.3

39.2

42.0

42.3

40.7

ยอมรับไมได

66.7

60.8

58.0

57.7

59.3

รวม

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

หนวย: รอยละ

                                   ปญหา

ยาเสพติด

ขาดศีลธรรม

การเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

การลวงละเมิดทางเพศของคนใกลชิด

โสเภณีเด็ก

พอ-แมไมมีวุฒิภาวะในการเลี้ยงดู

การยกพวกตีกัน

เด็กเรรอน

ลอลวงทางโซเชียลเน็ตเวิรก

การตั้งครรภกอนแตงงาน

การคลอดแลวทิ้ง

มีเพศสัมพันธโดยไมปองกัน(ใสถุงยางอนามัย)

ปญหาเด็กและเยาวชนโดยรวม

รุนแรงนอย

16.3

17.0

20.8

23.0

22.1

21.4

20.6

19.8

21.3

19.8

25.1

27.5

26.8

ไมเปลี่ยนแปลง

23.0

22.1

23.1

20.4

19.7

23.2

26.4

27.9

27.0

30.6

26.4

23.8

29.7

รุนแรงมาก

60.7

60.9

56.0

56.7

58.2

55.4

53.0

52.3

51.8

49.7

48.5

48.7

43.5
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2563 ปน้ีประเทศไทย 

ตองเผชิญหนากับหลาย 

สถานการณทีเ่รียงหนากนั 

เขามารัวรัว โดยเร่ิมจากการทีห่อการคา 

ไทยประเมินจีดีพีไตรมาส 1 / 63 ขยาย 

ตัวเพียง 0.5 - 0.8% จากผลกระทบ 

ไวรัสโควิด -19 ฝุน PM 2.5 และปญหา 

ภัยแลง ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นจาก 

ผลสํารวจของมหาวิทยาลัยหอการคา 

ไทยลดลงตอเนื่องเปนเดือนที่ 11 จากป 

62 ถึงปจจุบัน

ปัญหาเรื้อรัง
มาจากปี 62

จากการที ่จดีพี ีไตรมาส 4 / 2562 

ขยายตัวไมถึง 2% ตามที่นายสมคิด 

จาตศุรีพิทกัษ รองนายกรฐัมนตรปีระเมนิ 

ไว เนื่องจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 

100,000 ลานบาท ซ่ึงกระทบตวัเลขจดีพีี 

1 - 1.5% แตผมยงัหวงัวา “สถานการณ 

แพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 จะ 

จบลงภายในเดือน มี.ค.- เม.ย.63 และ 

รฐับาลตองเรงกระตุนภาคการทองเทีย่ว 

รวมทั้งเรงเบิกจายงบประมาณใหเขาสู 

ระบบไดภายในเดอืน เม.ย. หรอื พ.ค.63 

เพื่อกระตุนใหตัวเลขจีดีพีโต 2-3% ตอ 

ไตรมาส ซึง่จะหนนุใหจดีพีปี 2563 โตได 

ชวงโคงสุดทายของปที่รัฐบาลอัดฉีด 

เม็ดเงินกวา 200,000 ลานบาท เขาสู 

ระบบไมเปนผล เพราะประชาชนไมไดมี 

การใชจายมากเทาทีค่วร ขณะท่ีเศรษฐกจิ 

ไทยไตรมาส 1 มองวา จะขยายตัวได 

เพียง 0.5 - 0.8% เนื่องจากผลกระทบ 

การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  

ภาวะฝุน PM 2.5 และปญหาภัยแลง 

ทําใหเม็ดเงินหายจากระบบประมาณ 

จีดีพี 1/63 ไม่ขยับ 
พิษไวรัส-ภัยแล้ง 
ฉุดดัชนีเชื่อมั่นลดอีก

ป

2.8% ตามเปาหมาย ที่วางไว”

ที่มาของปัจจัยลบ
สําหรบัผลสํารวจดชันคีวามเชือ่มัน่ 

หอการคาไทยเดือน ม.ค.63 พบวา อยู 

ที่ระดับ 45.4 จุด ปรับตัวลดลง 0.3 จุด 

จากเดือน ธ.ค.62 เปนการปรับลดลง 

ตอเนื่องเปนเดือนที่ 11 นับตั้งแตเดือน 

มี.ค.62 โดยกลุมที่ความเชื่อมั่นปรับลด 

ลงมากสุดคือ ภาคการเกษตร ภาคการ 

บริโภค และภาคการคา จากปจจัยลบ 

คือการสงออกไทยเดือน ธ.ค.62 ลดลง 

1.28% SET Index เดือน ม.ค.63 ปรับ 

ตัวลดลง 65.70 จุด จาก 1,579.84       

ณ สิ้นเดือน ธ.ค. มาอยูที่ 1,514.14 ณ 

สิ้นเดือน ม.ค.63, คาเงินบาทยังอยูใน 

ระดับออนคา การเบิกจายงบประจําป 

2563 ลาชา สงผลตอความเชื่อมั่นผู 

บริโภค

นอกจากน้ี ผู บริโภคยังมีความ 

กังวลเก่ียวกับสถานการณฝุน PM2.5, 

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 

รวมทั้งความกังวลเก่ียวกับสถานการณ 

ภัยแลง ขณะที่ปจจัยบวกเดือน ม.ค.63 

ไดแก มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า 

และราคานํ้ามันขายปลีกในประเทศ 

ปรับตัวลดลง อยางไรก็ตาม ดัชนีความ 

เช่ือมั่นในอนาคตก็ยังคงอยูในระดับตํ่า 

เนื่องจากประชาชนและภาคธุรกิจยัง 

ไมมีความเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจ

สรุปสาเหตุผู้บริโภค
ขาดความเชื่อมั่น

แสดงใหเห็นวา ภาวะเศรษฐกิจ 

ไทยในปจจุบันยังไม ดีอย างมากใน 

มุมมองของผูบริโภค ขณะที่ดัชนีความ 

เชือ่มัน่ของผูบรโิภคในอนาคต (ในระยะ 

6 เดอืนขางหนา) ปรบัตวัลงเชนเดยีวกนั 

โดยปรับตัวลดลงจากระดับ 78.1 มา 

อยูท่ีระดับ 76.8 อยูในระดับตํ่าสุดใน 

รอบ 68 เดือนนับตั้งแตเดือนมิถุนายน 

2557 เปนตนมา และเริม่ปรบัตวัอยูหาง 

จากระดับ 100 (ซึง่เปนระดบัปกต)ิ อยาง 

ตอเนื่อง สะทอนใหเห็นวาผูบริโภคเริ่ม 

ขาดความมั่นใจมากข้ึนเปนลําดับวา 

เศรษฐกิจไทยจะมีโอกาสปรับตัวดีข้ึน 

ในอนาคต และหากมีปจจัยลบของ 

เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยเขามา 

เพิ่มเติมมากขึ้นกวาปจจุบันจะยิ่งทําให 

ความเชือ่ม่ันของผูบรโิภคปรบัตวัลดลงได 

โดยงาย โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานการณ 

การแพร ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ปญหางบประมาณลาชา ปญหาภัยแลง 

และสถานการณการเมืองในประเทศ 

ไมแนนอน ความคาดหวังตอการเมือง 

ไทยในอนาคตจึงยิง่บัน่ทอนความเช่ือมัน่ 

ของผูบริโภคเปนอยางมาก

ปีน้ี 2563 ประเทศไทยเผชิญหลายสถานการณ์ 
เร่ิมจากการหอการค้าประเมินจีดีพีไตรมาส 1/63 
ขยายตัวเพียง 0.5 - 0.8% จากผลกระทบไวรัส 
โควิด-19 ฝุ่น PM2.5 ภัยแล้ง ดัชนีความเช่ือม่ันฯ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยลดลงต่อเน่ืองเป็น
เดือนท่ี 11
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2563 ปนี้ประเทศไทย 

ตองเผชิญหนากับหลาย 

สถานการณทีเ่รยีงหนากนั 

เขามารวัรวั โดยเริม่จากการทีห่อการคา 

ไทยประเมินจีดีพีไตรมาส 1 / 63 ขยาย 

ตัวเพียง 0.5 - 0.8% จากผลกระทบ 

ไวรัสโควิด -19 ฝุน PM 2.5 และปญหา 

ภัยแลง ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นจาก 

ผลสํารวจของมหาวิทยาลัยหอการคา 

ไทยลดลงตอเนื่องเปนเดือนที่ 11 จากป 

62 ถึงปจจุบัน

ปัญหาเรื้อรัง
มาจากปี 62

จากการที ่จดีพี ีไตรมาส 4 / 2562 

ขยายตัวไมถึง 2% ตามท่ีนายสมคิด 

จาตศุรพีทัิกษ รองนายกรฐัมนตรปีระเมนิ 

ไว เนื่องจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 

100,000 ลานบาท ซึง่กระทบตวัเลขจดีีพี 

1 - 1.5% แตผมยงัหวงัวา “สถานการณ 

แพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 จะ 

จบลงภายในเดือน มี.ค.- เม.ย.63 และ 

รฐับาลตองเรงกระตุนภาคการทองเทีย่ว 

รวมทั้งเรงเบิกจายงบประมาณใหเขาสู 

ระบบไดภายในเดอืน เม.ย. หรอื พ.ค.63 

เพื่อกระตุนใหตัวเลขจีดีพีโต 2-3% ตอ 

ไตรมาส ซ่ึงจะหนนุใหจดีพีีป 2563 โตได 

ชวงโคงสุดทายของปที่รัฐบาลอัดฉีด 

เม็ดเงินกวา 200,000 ลานบาท เขาสู 

ระบบไมเปนผล เพราะประชาชนไมไดมี 

การใชจายมากเทาทีค่วร ขณะท่ีเศรษฐกจิ 

ไทยไตรมาส 1 มองวา จะขยายตัวได 

เพียง 0.5 - 0.8% เนื่องจากผลกระทบ 

การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  

ภาวะฝุน PM 2.5 และปญหาภัยแลง 

ทําใหเม็ดเงินหายจากระบบประมาณ 

2.8% ตามเปาหมาย ที่วางไว”

ที่มาของปัจจัยลบ
สาํหรบัผลสาํรวจดัชนีความเชือ่มัน่ 

หอการคาไทยเดือน ม.ค.63 พบวา อยู 

ที่ระดับ 45.4 จุด ปรับตัวลดลง 0.3 จุด 

จากเดือน ธ.ค.62 เปนการปรับลดลง 

ตอเนื่องเปนเดือนที่ 11 นับตั้งแตเดือน 

มี.ค.62 โดยกลุมที่ความเชื่อมั่นปรับลด 

ลงมากสุดคือ ภาคการเกษตร ภาคการ 

บริโภค และภาคการคา จากปจจัยลบ 

คือการสงออกไทยเดือน ธ.ค.62 ลดลง 

1.28% SET Index เดือน ม.ค.63 ปรับ 

ตัวลดลง 65.70 จุด จาก 1,579.84       

ณ สิ้นเดือน ธ.ค. มาอยูที่ 1,514.14 ณ 

สิ้นเดือน ม.ค.63, คาเงินบาทยังอยูใน 

ระดับออนคา การเบิกจายงบประจําป 

2563 ลาชา สงผลตอความเชื่อมั่นผู 

บริโภค

นอกจากน้ี ผู บริโภคยังมีความ 

กังวลเก่ียวกับสถานการณฝุน PM2.5, 

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 

รวมทั้งความกังวลเก่ียวกับสถานการณ 

ภัยแลง ขณะที่ปจจัยบวกเดือน ม.ค.63 

ไดแก มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า 

และราคานํ้ามันขายปลีกในประเทศ 

ปรับตัวลดลง อยางไรก็ตาม ดัชนีความ 

เชื่อมั่นในอนาคตก็ยังคงอยูในระดับตํ่า 

เนื่องจากประชาชนและภาคธุรกิจยัง 

ไมมีความเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจ

สรุปสาเหตุผู้บริโภค
ขาดความเชื่อมั่น

แสดงใหเห็นวา ภาวะเศรษฐกิจ 

ไทยในปจจุบันยังไม ดีอย างมากใน 

มุมมองของผูบริโภค ขณะที่ดัชนีความ 

เชือ่มัน่ของผูบรโิภคในอนาคต (ในระยะ 

6 เดอืนขางหนา) ปรบัตวัลงเชนเดยีวกนั 

โดยปรับตัวลดลงจากระดับ 78.1 มา 

อยูที่ระดับ 76.8 อยูในระดับตํ่าสุดใน 

รอบ 68 เดือนนับตั้งแตเดือนมิถุนายน 

2557 เปนตนมา และเริม่ปรบัตวัอยูหาง 

จากระดับ 100 (ซึง่เปนระดบัปกต)ิ อยาง 

ตอเนื่อง สะทอนใหเห็นวาผูบริโภคเริ่ม 

ขาดความมั่นใจมากขึ้นเปนลําดับวา 

เศรษฐกิจไทยจะมีโอกาสปรับตัวดีขึ้น 

ในอนาคต และหากมีปจจัยลบของ 

เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยเขามา 

เพิ่มเติมมากข้ึนกวาปจจุบันจะยิ่งทําให 

ความเช่ือมัน่ของผูบรโิภคปรบัตวัลดลงได 

โดยงาย โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานการณ 

การแพร ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ปญหางบประมาณลาชา ปญหาภัยแลง 

และสถานการณการเมืองในประเทศ 

ไมแนนอน ความคาดหวังตอการเมือง 

ไทยในอนาคตจึงยิง่บ่ันทอนความเช่ือมัน่ 

ของผูบริโภคเปนอยางมาก
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จากตลาดนํ้าแหงอื่นๆ
(7) กิจกรรมหลักๆ ที่ต องทํา 

(Key Activities)
เมือ่พจิารณาประเดน็เรือ่งกิจกรรม 

หลักๆ ที่หมู บานทํามาคาขาย (ภาค 
กลาง) แตละแหงตองทาํ พบวา ทกุหมูบาน 
มีกิจกรรมหลักที่ตองทําคลายคลึงกัน 
ไดแก การออกแบบและการพัฒนา 
ผลิตภัณฑใหมีความโดดเดนและแตกตาง 
จากคูแขงขัน, การผลิต/การแปรรูป, การ 
บริหารชองทางการจัดจําหนาย, การ 
ขนสง, การสรางและการรักษาความ 
สัมพันธกับลูกคา, การประชาสัมพันธ 
ผานสื่อในรูปแบบตางๆ เพื่อที่จะใหเขา 
ถึงกลุมลูกคาเปาหมาย และการขยาย 
ชองทางใหมๆ เพื่อตอยอด/ขยายธุรกิจ 
ใหเติบโตในระยะยาว

(8) พนัธมิตรทางธุรกิจหลกัๆ ท่ีมี 
(Key Partners)

เม่ือพิจารณาประเดน็เร่ืองพันธมิตร 
ทางธุรกิจหลักๆ ที่หมูบานทํามาคาขาย 
(ภาคกลาง) แตละแหงมใีนปจจบุนั หรอื 
ตองมใีนอนาคต พบวา สามารถแบงออก 
ไดเปน 2 กลุม คือ (1) พันธมิตรทาง 
ธุรกิจดานการผลิต ไดแก Supplier ที่ 
จดัหาวตัถดิุบ (ซึง่พบในกรณขีองวสิาหกิจ 
ชุมชนกลุมอาชีพผลไมสดฯ, วิสาหกิจ 
ชมุชนกลุมหัตถกรรมพ้ืนบานฯ และกลุม 
พัฒนาผูเล้ียงกุงฯ), กลุมผูรับจางผลิต 
(ซึ่งพบในกรณีของชุมชนอรัญญิก), 
รานคาในหมูบาน (ซึ่งพบในกรณีของ 
หมูบานเบญจรงคดอนไกดี) และกลุม 
พอคาแมคาในตลาด (ซึง่พบในกรณีของ 

ตลาดนํ้าลาวเวียง) และ (2) พันธมิตร 
ทางธรุกิจดานการขาย ไดแก หางคาปลกี 
ตางๆ, คูคาในตางประเทศ, และหนวยงาน 
ราชการและเอกชน (ซึ่งพบในกรณีของ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ มอาชีพผลไมสดฯ, 
วสิาหกจิชมุชนแปรรปูผลติภณัฑอาหารฯ, 
วสิาหกจิชมุชนกลุมหัตถกรรมพืน้บานฯ, 
ชุมชนอรัญญิก และกลุมพัฒนาผูเลี้ยง 
กุงฯ), กลุมรานคาสุขภาพ/รานอาหาร/ 
ตลาดกลางตางๆ (ซึ่งพบไดในกรณีของ 
วสิาหกจิชมุชนแปรรปูผลติภณัฑอาหารฯ, 
วสิาหกิจชมุชนกลุมหัตถกรรมพืน้บานฯ 
และกลุมพฒันาผูเลีย้งกุงฯ) และเครอืขาย 
ดานการทองเที่ยว (ซึ่งพบในกรณีของ 
ตลาดนํ้าลาวเวียง)

(9) โครงสร างต นทุน (Cost 
Structure)

เมื่อได พิจารณาประเด็นเ ร่ือง 
โครงสรางตนทนุของหมูบานทาํมาคาขาย 
(ภาคกลาง) แตละแหง พบวา หมูบาน 
สวนใหญมักจะมีตนทุนกระจุกตัวอยูที่ 
คาวัตถุดิบ และคาจางแรงงานเปนหลัก 
โดยทีห่มูบานสวนใหญมกัจะไมสามารถ 
ใหตัวเลขที่แนชัดไดวาตนทุนแตละราย 
การมีสดัสวนเทาใด เนือ่งจากผูประกอบ 
การสวนใหญมักจะไมไดมีการจัดทํา 
บัญชีรายรับ-รายจาย โดยปญหาหลักๆ 
ท่ีหลายหมูบานประสบอยูในปจจบัุน คือ 
ตนทนุมแีนวโนมเพิม่สงูขึน้แตไมสามารถ 
ปรับราคาขายเพิ่มขึ้นไปไดเน่ืองจาก 
ตลาดมีการแขงขนัดานราคา ดังนัน้สิง่ที่ 
หมูบานเหลาน้ีมคีวามจาํเปนตองดาํเนิน 
การอยางเรงดวนคือการควบคุมตนทุน

รัฐบาลมีนโยบายในการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดย 
ให ความสําคัญกับการ 

สรางความเขมแขง็จากเศรษฐกจิภายใน 
ประเทศ โดยดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ 
ชุมชนหรือเศรษฐกิจทองถิ่น (Local 
Economy) ซึ่งมีความสอดคลองกับ 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมุงเนน 
การยกระดบัรายไดใหกับผูมรีายไดนอย 
อยางทัว่ถงึ เพือ่ใหเศรษฐกจิของประเทศ 
มีการเจริญเติบโตอยางมั่งค่ัง มั่นคง 
และยั่งยืน

ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 ไดกาํหนด 
ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทาง 
เศรษฐกจิและแขงขนัไดอยางยัง่ยนื โดย 
มุงเนนการปรับโครงสรางตลอดทัง้หวงโซ 
คณุคาในภาคเกษตร อตุสาหกรรม บริการ 
การลงทุน การสรางความเชื่อมโยงการ 
ผลิตและบริการ การพัฒนาโครงสราง 
พื้นฐาน การพัฒนา SMEs การสรางผู 
ประกอบการและเกษตรกรรุนใหม รวม 
ทั้งการยกระดับรายไดและขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจฐานราก เพื่อนําไปสูการลด 

ร
ความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้าใน 
สงัคม รวมท้ังแนวทางการปฏรูิปประเทศ 
ไทยดานเศรษฐกิจไดกําหนดใหมีวาระ 
การปฏิรูปเกี่ยวกับ “การสรางสังคม 
ผู ประกอบการ (Entrepreneur 
Society)” ที่มุงเนนใหผูประกอบการ 
ของไทยมคีวามเขมแขง็ สามารถแขงขนั 
ไดในระดับสากล และเปนประโยชนตอ 
วิสาหกิจในทุกระดับ เพื่อท่ีจะยกระดับ 
รายไดของประเทศจากประเทศที่มี 
รายไดปานกลาง (Middle Income 
Country) ไปสู ประเทศที่มีรายไดสูง 
(High Income Country)

ดังน้ัน การพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ิน 
(Local Economy Development) 
เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจ 
ชุมชนผานกลุ มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมี 
สมาชิกเปนเกษตรกร กลุมเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร กลุมแมบาน ฯลฯ นั้น 
จะเปนการยกระดับการประกอบธุรกิจ 
ใหมีประสิทธิภาพ สามารถดํารงธุรกิจ 
ของชุมชนอยูไดอยางมั่นคง มีการรวม 
กลุมกันอยางเขมแข็ง และมีรายไดจาก 
การจําหนายสินคา/บริการเพิ่มขึ้นจาก 

การขยายชองทางการตลาดโดยสงเสริม 
และพัฒนาใหวิสาหกิจชุมชนสามารถ 
ทําการคาขายไดดวยตนเองและเปนผู 
ประกอบการที่มีศักยภาพ ซึ่งจะชวยให 
เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่งคั่ง มั่นคง 
และยั่งยืนตอไป

โดยจากการดําเนนิการพฒันาเพิม่ 
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจใหกับ 
หมูบานทาํมาคาขายทีใ่นพืน้ทีภ่าคกลาง 
จํานวน 7 แหง (จังหวัดนครปฐม พระ- 
นครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และสระบุร)ี 
ประกอบดวย (1) วิสาหกิจชุมชนกลุม 
อาชีพผลไมสดและผลผลิตการเกษตร 
แปรรูปบานดอนทอง อําเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม (2) วสิาหกจิชมุชนแปรรูป 
ผลิตภัณฑอาหารตําบลสระพัฒนา 
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม (3) 
วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมพื้นบานผัก 
ตบชวา อําเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 
(4) ชุมชนอรัญญิก อําเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (5) หมูบาน 
เบญจรงคดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน 
จงัหวดัสมทุรสาคร (6) กลุมพฒันาผูเล้ียง 
กุงเกษตรพอเพียง 49 อําเภอบานแพว 

จังหวัดสมุทรสาคร และ (7) ตลาดนํ้า 
ลาวเวียง ชุมชนบานลาวเวียง อําเภอ 
เสาไห จังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้รูปแบบ (Model) ในการทํา 
ธุรกิจของแตละหมู บ าน จะมีความ 
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน   
ซึ่งมุงเนนไปที่การจัดทํารูปแบบธุรกิจ 
(Business Model) เพ่ือใชเปนกรอบ 
แนวทางในการยกระดับหมูบานทํามา 
คาขายเปาหมายทั้ง 7 แหงในพื้นที่ภาค 
กลางใหเปนหมูบานทาํมาคาขายตนแบบ 
เพื่อใชเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูให 
หมูบาน/ชมุชนอืน่ๆ ไดเขามาศกึษาและ 
นาํความรูกลบัไปประยกุตใชตอไป (โดย 
การกําหนดรูปแบบในการทําธุรกิจต้ัง 
อยูบนพื้นฐานของแนวคิด Business 
Model Canvas ซึง่เปนเครือ่งมอืท่ีพฒันา 
ขึ้นโดย Alexander Osterwalder 
เพื่อใชแสดงภาพรวมของปจจัยตางๆ 
ที่มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ) ซึ่ง 
มีเนื้อหาสรุปไดดังนี้

(1) กลุมลูกคาเปาหมาย (Custo- 
mer Segment)

เมื่อ พิจารณาเรื่องกลุ มลูกค า 
เปาหมายของหมูบานทํามาคาขาย (ภาค 
กลาง) แตละแหง พบวา ในภาพรวมนั้น 
กลุมลกูคาเปาหมายหลกัของหมูบานทาํ 
มาคาขาย (ภาคกลาง) มีทั้งลูกคาทั่วไป 
และลูกคาทีเ่ปนหนวยธรุกิจ โดยหมูบานฯ 
ที่มีลูกคาทั่วไปเปนกลุมเปาหมายหลัก 
เกือบทั้งหมด ไดแก ตลาดนํ้าลาวเวียง 
ซึ่งมีกลุมนักทองเที่ยวจากตางพื้นที่เปน 
กลุมเปาหมายหลัก แตในความเปนจริง 

นั้นลูกคาหลักๆ ที่เดินทางมาเยี่ยมเยียน 
ตลาดสวนใหญเปนคนที่อยูในพื้นที่ ใน 
ขณะที่หมูบานฯ ที่มีทั้งลูกคาทั่วไปและ 

ลูกคาที่เปนหนวยธุรกิจเปนเปาหมาย 
หลัก ไดแก วิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพ 
ผลไมสดฯ ซ่ึงมีบริษัทเทรดเดอรในตาง 
ประเทศ และธุรกิจในประเทศท่ีจางให 
วิสาหกิจชุมชนกลุ มอาชีพผลไมสดฯ 
ผลติสนิคาให (OEM) เปนกลุมเปาหมาย 
หลกั และมลีกูคาท่ัวไปเปนกลุมเปาหมาย 
รอง, วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ 
อาหารฯ ซึ่งมีกลุมสามพรานโมเดลเปน 
กลุมเปาหมายหลัก และมีกลุมคนรัก 
สขุภาพเปนกลุมเปาหมายรอง, วสิาหกจิ 
ชมุชนกลุมหตัถกรรมพ้ืนบานฯ ซึง่มหีาง 
คาปลกีสมยั ใหมเปนกลุมเปาหมายหลัก 
และมีลกูคาทัว่ไปเปนกลุมเปาหมายรอง, 
ชมุชนอรัญญกิ ซึง่มกีลุมพอคาคนกลาง/ 
รถเรทีม่กัจะสัง่ซือ้คราวละมากๆ เพือ่ทีจ่ะ 
นําไปขายปลีกในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ 
เปนกลุมเปาหมายหลกั และมีกลุมลกูคา 
ทัว่ไปทีเ่ปนผูใชงานจรงิเปนกลุมเปาหมาย 
รอง, หมูบานเบญจรงคดอนไกดี ซ่ึงมี 
หนวยงานราชการ และหนวยงานเอกชน 
ที่มักจะสั่งซื้อคราวละมากๆ เพื่อใชแจก 

เปนของชํารวยในโอกาสตางๆ เปนกลุม 
เปาหมายหลัก และมีกลุมลูกคาทั่วไป 
(โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยว) เปนกลุม 

เปาหมายรอง และกลุมพฒันาผูเลีย้งกุงฯ 
ซึง่มตีลาดกลางกุง (หรอืแพกุง) เปนกลุม 
เปาหมายหลกั และมีลกูคาทัว่ไป (โดยเฉพาะ 
กลุมคนรกัสขุภาพ) เปนกลุมเปาหมายรอง

(2) คุณคาท่ีนําเสนอ (Value 
Preposition)

เมือ่พจิารณาเรือ่งคณุคาทีน่าํเสนอ 
ของหมูบานทํามาคาขาย (ภาคกลาง) 
แตละแหง จะพบวา คุณคาที่หมูบาน 
แตละแหงนําเสนอสามารถแบงออกเปน 
3 กลุมหลักๆ คือ (1) รสชาติความอรอย 
และคณุคาโภชนาการ ซึง่หมูบานท่ีจดัอยู 
ในกลุมนีไ้ดแก วสิาหกิจชุมชนกลุมอาชีพ 
ผลไมสดฯ วสิาหกจิชุมชนแปรรปูผลิตภณัฑ 
อาหารฯ วิสาหกิจชุมชนกลุมหัตถกรรม 
พืน้บานฯ และกลุมพฒันาผูเลีย้งกุงฯ (2) 
ประโยชนใชสอย ซ่ึงหมูบานท่ีจัดอยูใน 
กลุมนีไ้ดแก ชมุชนอรญัญกิ และวิสาหกจิ 
ชุมชนกลุมหัตถกรรมพื้นบานฯ และ (3) 
ความสุข/ความพงึพอใจ ซึง่หมูบานท่ีจัด 
อยูในกลุมนี้ไดแก หมูบานเบญจรงค 
ดอนไกดี และตลาดนํ้าลาวเวียง

(3) ความสมัพนัธกบัลกูคา (Cus- 
tomer Relationships)

เมื่อพิจารณาประเด็นเรื่องความ 
สัมพันธกับลูกคาของหมูบานทํามาคา 
ขาย (ภาคกลาง) แตละแหงพบวา ทุก 
หมูบานตางมีความสามารถในการสราง 
ความสัมพันธกับลูกคาเปาหมายโดยใช 
สื่อตางๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน 
โดยเฉพาะ Facebook และ LINE เพื่อ 
ที่จะจูงใจใหลูกคาเดิมเกิดการซื้อซํ้า/ 
ซื้อเพิ่ม/บอกตอ และเพื่อสรางเกราะ 
ปองกันเพ่ือไมใหคูแขงขันเขามาแยง 
ลกูคาของตน โดยการดาํเนินการในเรือ่ง 
ดงักลาวไดผลเปนทีน่าพอใจ ซ่ึงสงัเกตได 
จากลูกคาสวนใหญมีแนวโนมท่ีจะกลับ 
มาซื้อซํ้า และบางหมูบานก็มีแนวโนม 
ท่ีจะไดรับยอดคําส่ังซ้ือท่ีเพ่ิมขึ้นอยาง 
มากเมื่อเทียบกับยอดคําส่ังซื้อในชวง 
เวลาที่ผานมา

(4) ชองทางในการเขาถึงลูกคา 
(Channels)

เมือ่พจิารณาประเด็นเรือ่งชองทาง 
ในการเขาถึงลูกคาของหมูบานทํามา 
คาขาย (ภาคกลาง) แตละแหง พบวา 
วิสาหกิจชุมชนกลุ มอาชีพผลไมสดฯ 
มักจะเขาถึงลูกคาผานบริษัทเทรดเดอร 
ในตางประเทศ. และผานหางคาปลีก 
สมัยใหมเป นหลัก, วิสาหกิจชุมชน 
แปรรูปผลิตภัณฑอาหารฯ มักจะเขาถึง 
ลูกคาผานกลุมสามพรานโมเดล และ 
ผานรานคาสุขภาพเปนหลัก, วิสาหกิจ 
ชุมชนกลุมหัตถกรรมพ้ืนบานฯ มักจะ 
เขาถึงลูกคาผานหางคาปลีกสมัยใหม 

เปนหลัก ในขณะท่ีชุมชนอรัญญิกและ 
หมูบานเบญจรงคดอนไกดีนั้นมักจะ 
เขาถึงลูกคาผานหนารานเปนหลัก รอง 
ลงมาคอืผานทางโทรศพัทจากกลุมลกูคา 

เกา สําหรับกลุมพัฒนาผูเล้ียงกุงฯ มัก 
จะเขาถึงลูกคาผานตลาดกลางกุงเปน 
หลกั สวนตลาดนํา้ลาวเวยีงมกัจะเขาถงึ 
ลูกคาผาน Facebook เปนหลัก นอก 
จากนัน้ ทกุหมูบานยงัมกีารเขาถงึลกูคา 
ผานงานแสดงสินคาบางตามโอกาสที่ 
ไดรับเชิญจากหนวยงานราชการ และมี 
แนวโนมทีจ่ะประยกุตใชชองทางการคา 
ออนไลนในการเขาถึงลูกคาเพิ่มมากขึ้น

(5) แหลงทีม่าของรายได (Reve-
nue Streams)

เมื่อพิจารณาประเด็นเร่ืองแหลง 
ทีม่าของรายไดของหมูบานทาํมาคาขาย 
(ภาคกลาง) แตละแหง พบวา รายได 
ของหมูบานแตละแหงนั้นมาจากการ 
ขายสินคาเปนหลัก โดยวิสาหกิจชุมชน 
กลุมอาชีพผลไมสดฯ มีแหลงรายไดมา 

จากการขายผลิตภัณฑอาหารแปรรูป, 
วิสาหกจิชมุชนแปรรปูผลติภณัฑอาหารฯ 
มีแหล งรายได หลักมาจากการขาย 
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป, กอนเชื้อเห็ด, 

สมุนไพรตากแหง และวัตถุดิบตางๆ, 
วสิาหกจิชมุชนกลุมหัตถกรรมพืน้บานฯ 
มีแหลงรายไดมาจากการขายเครื่อง 
จักสานผักตบชวา และเมี่ยงคํา, ชุมชน 
อรัญญิก มีแหลงรายไดมาจากการขาย 
มดีและเครือ่งใชบนโตะอาหาร, หมูบาน 
เบญจรงคดอนไกดีมีแหลงรายไดหลัก 
มาจากการขายเครื่องเบญจรงค, กลุม 
พัฒนาผูเลี้ยงกุงฯ มีแหลงรายไดมาจาก 
กจิกรรมทีค่อนขางหลากหลาย เชน การ 
ขายปจจัยการผลิตสัตวนํ้า, ดอกเบี้ยรับ 
จากเงนิท่ีใหกูยมืแกสมาชกิ และการขาย 
ผลติภัณฑสัตวน้ําท้ังแบบสดและแปรรปู 
สวนตลาดน้ําลาวเวียงมีแหลงรายไดมา 
จากการขายสินคา ในขณะเดียวกันก็มี 
บางหมูบานที่มีแหลงรายไดมาจากการ 
ใหบรกิาร เชน วสิาหกจิชมุชนกลุมอาชพี 

ผลไมสดฯ และวิสาหกิจชุมชนแปรรูป 
ผลิตภัณฑอาหารฯ ที่มีรายไดเสริมมา 
จากการเปนสถานที่ในการศึกษาดูงาน, 
หมูบานเบญจรงคดอนไกดีท่ีมีรายได 
เสริมมาจากการใหบริการ Homestay 
และการเขียนลายเบญจรงค  และ 
ตลาดน้ําลาวเวียงที่มีรายไดเสริมมา 
จากการใหบริการนําเท่ียวทางนํ้า (การ 
ลองแพ) เปนตน

(6) ทรัพยากรหลักๆ ที่ต องมี 
(Key Resources)

เมือ่พจิารณาประเด็นเรือ่งทรพัยากร 
หลักๆ ที่หมู บานทํามาคาขาย (ภาค 
กลาง) แตละแหงตองมี พบวา ความรู 
ความสามารถในเชิงเทคนิคโดยเฉพาะ 
ทักษะดานธุรกิจ (ตลอดจนภูมิปญญา) 
ถือวาเปนทรัพยากรหลักท่ีทุกหมูบาน 
จําเปนตองมีเพื่อใหสามารถแขงขันกับ 
คูแขงขนัรายอืน่ๆ ท่ีอยูในตลาดได สําหรับ 
ทรัพยากรอันดับถัดมาท่ีทุกหมู บ าน 
จําเปนตองมีคือ โรงงาน/โรงเรือน, 
เครื่องมือ/เครื่องจักร, วัสดุ/อุปกรณ 
และปจจยัการผลติตางๆ สวนทรพัยากร 
ตางๆ ที่หมูบานเริ่มความสําคัญมากขึ้น 
คือ ความสามารถในการประยุกตใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และตราสินคา 
สวนในกรณีของตลาดนํ้าลาวเวียงนั้น 
ทรัพยากรท่ีถือวามีความสําคัญท่ีสุดท่ี 
ชุมชนลาวเวียงจําเปนที่จะตองมีเพื่อให
สามารถแขงขันกับตลาดนํ้าอื่นๆ ไดคือ 
บรรยากาศความเปนธรรมชาติ, ความ 
เปนชนบท ตลอดจนขนบธรรมเนียม 
และวัฒนธรรมทีเ่ปนเอกลกัษณแตกตาง 

รูปแบบธุรกิจ (Business Model) 
หมู่บ้านทำมาค้าขายเป้าหมาย
ทั้ง 7 แห่งในพื้นที่ภาคกลาง
â´Â

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
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จากตลาดนํ้าแหงอื่นๆ
(7) กิจกรรมหลักๆ ท่ีต องทํา 

(Key Activities)
เมือ่พจิารณาประเดน็เรือ่งกิจกรรม 

หลักๆ ที่หมู บานทํามาคาขาย (ภาค 
กลาง) แตละแหงตองทาํ พบวา ทกุหมูบาน 
มีกิจกรรมหลักที่ตองทําคลายคลึงกัน 
ไดแก การออกแบบและการพัฒนา 
ผลิตภัณฑใหมีความโดดเดนและแตกตาง 
จากคูแขงขัน, การผลิต/การแปรรูป, การ 
บริหารชองทางการจัดจําหนาย, การ 
ขนสง, การสรางและการรักษาความ 
สัมพันธกับลูกคา, การประชาสัมพันธ 
ผานสื่อในรูปแบบตางๆ เพื่อที่จะใหเขา 
ถึงกลุมลูกคาเปาหมาย และการขยาย 
ชองทางใหมๆ เพื่อตอยอด/ขยายธุรกิจ 
ใหเติบโตในระยะยาว

(8) พนัธมิตรทางธุรกิจหลกัๆ ท่ีมี 
(Key Partners)

เม่ือพิจารณาประเดน็เรือ่งพันธมิตร 
ทางธุรกิจหลักๆ ที่หมูบานทํามาคาขาย 
(ภาคกลาง) แตละแหงมใีนปจจบุนั หรอื 
ตองมใีนอนาคต พบวา สามารถแบงออก 
ไดเปน 2 กลุม คือ (1) พันธมิตรทาง 
ธุรกิจดานการผลิต ไดแก Supplier ที่ 
จดัหาวตัถดิุบ (ซ่ึงพบในกรณขีองวสิาหกิจ 
ชุมชนกลุมอาชีพผลไมสดฯ, วิสาหกิจ 
ชมุชนกลุมหตัถกรรมพ้ืนบานฯ และกลุม 
พัฒนาผูเลี้ยงกุงฯ), กลุมผูรับจางผลิต 
(ซึ่งพบในกรณีของชุมชนอรัญญิก), 
รานคาในหมูบาน (ซ่ึงพบในกรณีของ 
หมูบานเบญจรงคดอนไกดี) และกลุม 
พอคาแมคาในตลาด (ซึง่พบในกรณีของ 

ตลาดนํ้าลาวเวียง) และ (2) พันธมิตร 
ทางธรุกิจดานการขาย ไดแก หางคาปลกี 
ตางๆ, คูคาในตางประเทศ, และหนวยงาน 
ราชการและเอกชน (ซ่ึงพบในกรณีของ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ มอาชีพผลไมสดฯ, 
วสิาหกจิชมุชนแปรรปูผลติภณัฑอาหารฯ, 
วสิาหกิจชมุชนกลุมหตัถกรรมพืน้บานฯ, 
ชุมชนอรัญญิก และกลุมพัฒนาผูเลี้ยง 
กุงฯ), กลุมรานคาสุขภาพ/รานอาหาร/ 
ตลาดกลางตางๆ (ซึ่งพบไดในกรณีของ 
วสิาหกจิชมุชนแปรรปูผลติภณัฑอาหารฯ, 
วสิาหกิจชมุชนกลุมหัตถกรรมพืน้บานฯ 
และกลุมพฒันาผูเลีย้งกุงฯ) และเครอืขาย 
ดานการทองเที่ยว (ซึ่งพบในกรณีของ 
ตลาดนํ้าลาวเวียง)

(9) โครงสร างต นทุน (Cost 
Structure)

เมื่อได พิจารณาประเด็นเ ร่ือง 
โครงสรางตนทุนของหมูบานทํามาคาขาย 
(ภาคกลาง) แตละแหง พบวา หมูบาน 
สวนใหญมักจะมีตนทุนกระจุกตัวอยูที่ 
คาวัตถุดิบ และคาจางแรงงานเปนหลัก 
โดยทีห่มูบานสวนใหญมกัจะไมสามารถ 
ใหตัวเลขท่ีแนชัดไดวาตนทุนแตละราย 
การมีสดัสวนเทาใด เนือ่งจากผูประกอบ 
การสวนใหญมักจะไมไดมีการจัดทํา 
บัญชีรายรับ-รายจาย โดยปญหาหลักๆ 
ทีห่ลายหมูบานประสบอยูในปจจบุนั คือ 
ตนทุนมแีนวโนมเพิม่สงูข้ึนแตไมสามารถ 
ปรับราคาขายเพิ่มขึ้นไปไดเน่ืองจาก 
ตลาดมีการแขงขนัดานราคา ดงันัน้สิง่ที่ 
หมูบานเหลานีม้คีวามจาํเปนตองดาํเนนิ 
การอยางเรงดวนคือการควบคุมตนทุน

รัฐบาลมีนโยบายในการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดย 
ให ความสําคัญกับการ 

สรางความเขมแขง็จากเศรษฐกจิภายใน 
ประเทศ โดยดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ 
ชุมชนหรือเศรษฐกิจทองถ่ิน (Local 
Economy) ซึ่งมีความสอดคลองกับ 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมุงเนน 
การยกระดบัรายไดใหกับผูมรีายไดนอย 
อยางทัว่ถึง เพือ่ใหเศรษฐกจิของประเทศ 
มีการเจริญเติบโตอยางมั่งคั่ง มั่นคง 
และยั่งยืน

ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหงชาต ิฉบับท่ี 12 ไดกาํหนด 
ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทาง 
เศรษฐกจิและแขงขนัไดอยางยัง่ยนื โดย 
มุงเนนการปรับโครงสรางตลอดทัง้หวงโซ 
คุณคาในภาคเกษตร อตุสาหกรรม บริการ 
การลงทุน การสรางความเช่ือมโยงการ 
ผลิตและบริการ การพัฒนาโครงสราง 
พื้นฐาน การพัฒนา SMEs การสรางผู 
ประกอบการและเกษตรกรรุนใหม รวม 
ทั้งการยกระดับรายไดและขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจฐานราก เพื่อนําไปสูการลด 

ความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้าใน 
สงัคม รวมท้ังแนวทางการปฏรูิปประเทศ 
ไทยดานเศรษฐกิจไดกําหนดใหมีวาระ 
การปฏิรูปเกี่ยวกับ “การสรางสังคม 
ผู ประกอบการ (Entrepreneur 
Society)” ที่มุงเนนใหผูประกอบการ 
ของไทยมคีวามเขมแขง็ สามารถแขงขนั 
ไดในระดับสากล และเปนประโยชนตอ 
วิสาหกิจในทุกระดับ เพื่อท่ีจะยกระดับ 
รายไดของประเทศจากประเทศที่มี 
รายไดปานกลาง (Middle Income 
Country) ไปสู ประเทศที่มีรายไดสูง 
(High Income Country)

ดงัน้ัน การพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ิน 
(Local Economy Development) 
เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจ 
ชุมชนผานกลุ มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมี 
สมาชิกเปนเกษตรกร กลุมเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร กลุมแมบาน ฯลฯ นั้น 
จะเปนการยกระดับการประกอบธุรกิจ 
ใหมีประสิทธิภาพ สามารถดํารงธุรกิจ 
ของชุมชนอยูไดอยางมั่นคง มีการรวม 
กลุมกันอยางเขมแข็ง และมีรายไดจาก 
การจําหนายสินคา/บริการเพิ่มขึ้นจาก 

การขยายชองทางการตลาดโดยสงเสริม 
และพัฒนาใหวิสาหกิจชุมชนสามารถ 
ทําการคาขายไดดวยตนเองและเปนผู 
ประกอบการที่มีศักยภาพ ซึ่งจะชวยให 
เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่งคั่ง มั่นคง 
และยั่งยืนตอไป

โดยจากการดําเนินการพฒันาเพิม่ 
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจใหกับ 
หมูบานทาํมาคาขายทีใ่นพ้ืนทีภ่าคกลาง 
จํานวน 7 แหง (จังหวัดนครปฐม พระ- 
นครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และสระบุร)ี 
ประกอบดวย (1) วิสาหกิจชุมชนกลุม 
อาชีพผลไมสดและผลผลิตการเกษตร 
แปรรูปบานดอนทอง อําเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม (2) วสิาหกจิชมุชนแปรรปู 
ผลิตภัณฑอาหารตําบลสระพัฒนา 
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม (3) 
วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมพื้นบานผัก 
ตบชวา อําเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 
(4) ชุมชนอรัญญิก อําเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (5) หมูบาน 
เบญจรงคดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน 
จังหวดัสมทุรสาคร (6) กลุมพฒันาผูเลีย้ง 
กุงเกษตรพอเพียง 49 อําเภอบานแพว 

จังหวัดสมุทรสาคร และ (7) ตลาดนํ้า 
ลาวเวียง ชุมชนบานลาวเวียง อําเภอ 
เสาไห จังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้รูปแบบ (Model) ในการทํา 
ธุรกิจของแตละหมู บ าน จะมีความ 
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน   
ซึ่งมุงเนนไปที่การจัดทํารูปแบบธุรกิจ 
(Business Model) เพ่ือใชเปนกรอบ 
แนวทางในการยกระดับหมูบานทํามา 
คาขายเปาหมายทั้ง 7 แหงในพื้นที่ภาค 
กลางใหเปนหมูบานทํามาคาขายตนแบบ 
เพื่อใชเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูให 
หมูบาน/ชมุชนอืน่ๆ ไดเขามาศกึษาและ 
นาํความรูกลบัไปประยกุตใชตอไป (โดย 
การกําหนดรูปแบบในการทําธุรกิจตั้ง 
อยูบนพื้นฐานของแนวคิด Business 
Model Canvas ซ่ึงเปนเครือ่งมอืทีพ่ฒันา 
ขึ้นโดย Alexander Osterwalder 
เพื่อใชแสดงภาพรวมของปจจัยตางๆ 
ที่มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ) ซึ่ง 
มีเนื้อหาสรุปไดดังนี้

(1) กลุมลูกคาเปาหมาย (Custo- 
mer Segment)

เมื่อพิจารณาเรื่องกลุ มลูกค า 
เปาหมายของหมูบานทํามาคาขาย (ภาค 
กลาง) แตละแหง พบวา ในภาพรวมนั้น 
กลุมลกูคาเปาหมายหลกัของหมูบานทาํ 
มาคาขาย (ภาคกลาง) มีทั้งลูกคาทั่วไป 
และลูกคาท่ีเปนหนวยธรุกิจ โดยหมูบานฯ 
ที่มีลูกคาท่ัวไปเปนกลุมเปาหมายหลัก 
เกือบทั้งหมด ไดแก ตลาดนํ้าลาวเวียง 
ซ่ึงมีกลุมนักทองเที่ยวจากตางพื้นที่เปน 
กลุมเปาหมายหลัก แตในความเปนจริง 

นั้นลูกคาหลักๆ ที่เดินทางมาเยี่ยมเยียน 
ตลาดสวนใหญเปนคนที่อยูในพื้นที่ ใน 
ขณะที่หมูบานฯ ที่มีทั้งลูกคาทั่วไปและ 

ลูกคาที่เปนหนวยธุรกิจเปนเปาหมาย 
หลัก ไดแก วิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพ 
ผลไมสดฯ ซ่ึงมีบริษัทเทรดเดอรในตาง 
ประเทศ และธุรกิจในประเทศที่จางให 
วิสาหกิจชุมชนกลุ มอาชีพผลไมสดฯ 
ผลติสนิคาให (OEM) เปนกลุมเปาหมาย 
หลกั และมลีกูคาท่ัวไปเปนกลุมเปาหมาย 
รอง, วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ 
อาหารฯ ซึ่งมีกลุมสามพรานโมเดลเปน 
กลุมเปาหมายหลัก และมีกลุมคนรัก 
สขุภาพเปนกลุมเปาหมายรอง, วสิาหกจิ 
ชมุชนกลุมหตัถกรรมพ้ืนบานฯ ซึง่มหีาง 
คาปลกีสมยั ใหมเปนกลุมเปาหมายหลัก 
และมีลกูคาทัว่ไปเปนกลุมเปาหมายรอง, 
ชมุชนอรัญญกิ ซึง่มกีลุมพอคาคนกลาง/ 
รถเรทีม่กัจะสัง่ซือ้คราวละมากๆ เพือ่ทีจ่ะ 
นําไปขายปลีกในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ 
เปนกลุมเปาหมายหลกั และมีกลุมลกูคา 
ท่ัวไปท่ีเปนผูใชงานจรงิเปนกลุมเปาหมาย 
รอง, หมูบานเบญจรงคดอนไกดี ซ่ึงมี 
หนวยงานราชการ และหนวยงานเอกชน 
ที่มักจะสั่งซื้อคราวละมากๆ เพื่อใชแจก 

เปนของชํารวยในโอกาสตางๆ เปนกลุม 
เปาหมายหลัก และมีกลุมลูกคาทั่วไป 
(โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยว) เปนกลุม 

เปาหมายรอง และกลุมพฒันาผูเลีย้งกุงฯ 
ซึง่มตีลาดกลางกุง (หรือแพกุง) เปนกลุม 
เปาหมายหลกั และมีลกูคาทัว่ไป (โดยเฉพาะ 
กลุมคนรกัสขุภาพ) เปนกลุมเปาหมายรอง

(2) คุณคาท่ีนําเสนอ (Value 
Preposition)

เมือ่พจิารณาเร่ืองคณุคาทีน่าํเสนอ 
ของหมูบานทํามาคาขาย (ภาคกลาง) 
แตละแหง จะพบวา คุณคาที่หมูบาน 
แตละแหงนําเสนอสามารถแบงออกเปน 
3 กลุมหลักๆ คือ (1) รสชาติความอรอย 
และคุณคาโภชนาการ ซึง่หมูบานทีจ่ดัอยู 
ในกลุมน้ีไดแก วสิาหกิจชุมชนกลุมอาชพี 
ผลไมสดฯ วสิาหกจิชมุชนแปรรปูผลติภณัฑ 
อาหารฯ วิสาหกิจชุมชนกลุมหัตถกรรม 
พืน้บานฯ และกลุมพัฒนาผูเล้ียงกุงฯ (2) 
ประโยชนใชสอย ซึ่งหมูบานที่จัดอยูใน 
กลุมน้ีไดแก ชมุชนอรญัญกิ และวสิาหกจิ 
ชุมชนกลุมหัตถกรรมพื้นบานฯ และ (3) 
ความสุข/ความพงึพอใจ ซ่ึงหมูบานท่ีจัด 
อยูในกลุมนี้ไดแก หมูบานเบญจรงค 
ดอนไกดี และตลาดนํ้าลาวเวียง

(3) ความสมัพนัธกับลกูคา (Cus- 
tomer Relationships)

เมื่อพิจารณาประเด็นเรื่องความ 
สัมพันธกับลูกคาของหมูบานทํามาคา 
ขาย (ภาคกลาง) แตละแหงพบวา ทุก 
หมูบานตางมีความสามารถในการสราง 
ความสัมพันธกับลูกคาเปาหมายโดยใช 
สื่อตางๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน 
โดยเฉพาะ Facebook และ LINE เพื่อ 
ที่จะจูงใจใหลูกคาเดิมเกิดการซื้อซํ้า/ 
ซื้อเพ่ิม/บอกตอ และเพื่อสรางเกราะ 
ปองกันเพื่อไมใหคู แขงขันเขามาแยง 
ลกูคาของตน โดยการดําเนินการในเรือ่ง 
ดังกลาวไดผลเปนทีน่าพอใจ ซ่ึงสงัเกตได 
จากลูกคาสวนใหญมีแนวโนมที่จะกลับ 
มาซื้อซํ้า และบางหมูบานก็มีแนวโนม 
ที่จะไดรับยอดคําส่ังซ้ือท่ีเพิ่มขึ้นอยาง 
มากเมื่อเทียบกับยอดคําสั่งซื้อในชวง 
เวลาที่ผานมา

(4) ชองทางในการเขาถึงลูกคา 
(Channels)

เมือ่พิจารณาประเด็นเรือ่งชองทาง 
ในการเขาถึงลูกคาของหมูบานทํามา 
คาขาย (ภาคกลาง) แตละแหง พบวา 
วิสาหกิจชุมชนกลุ มอาชีพผลไมสดฯ 
มักจะเขาถึงลูกคาผานบริษัทเทรดเดอร 
ในตางประเทศ. และผานหางคาปลีก 
สมัยใหมเป นหลัก, วิสาหกิจชุมชน 
แปรรูปผลิตภัณฑอาหารฯ มักจะเขาถึง 
ลูกคาผานกลุมสามพรานโมเดล และ 
ผานรานคาสุขภาพเปนหลัก, วิสาหกิจ 
ชุมชนกลุมหัตถกรรมพ้ืนบานฯ มักจะ 
เขาถึงลูกคาผานหางคาปลีกสมัยใหม 

เปนหลัก ในขณะท่ีชุมชนอรัญญิกและ 
หมูบานเบญจรงคดอนไกดีนั้นมักจะ 
เขาถึงลูกคาผานหนารานเปนหลัก รอง 
ลงมาคือผานทางโทรศพัทจากกลุมลกูคา 

เกา สําหรับกลุมพัฒนาผูเลี้ยงกุงฯ มัก 
จะเขาถึงลูกคาผานตลาดกลางกุงเปน 
หลกั สวนตลาดนํา้ลาวเวยีงมกัจะเขาถงึ 
ลูกคาผาน Facebook เปนหลัก นอก 
จากนัน้ ทกุหมูบานยงัมกีารเขาถงึลกูคา 
ผานงานแสดงสินคาบางตามโอกาสที่ 
ไดรับเชิญจากหนวยงานราชการ และมี 
แนวโนมทีจ่ะประยกุตใชชองทางการคา 
ออนไลนในการเขาถึงลูกคาเพิ่มมากขึ้น

(5) แหลงทีม่าของรายได (Reve-
nue Streams)

เมื่อพิจารณาประเด็นเร่ืองแหลง 
ทีม่าของรายไดของหมูบานทาํมาคาขาย 
(ภาคกลาง) แตละแหง พบวา รายได 
ของหมูบานแตละแหงนั้นมาจากการ 
ขายสินคาเปนหลัก โดยวิสาหกิจชุมชน 
กลุมอาชีพผลไมสดฯ มีแหลงรายไดมา 

จากการขายผลิตภัณฑอาหารแปรรูป, 
วสิาหกิจชุมชนแปรรปูผลติภณัฑอาหารฯ 
มีแหล งรายได หลักมาจากการขาย 
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป, กอนเชื้อเห็ด, 

สมุนไพรตากแหง และวัตถุดิบตางๆ, 
วสิาหกจิชมุชนกลุมหัตถกรรมพืน้บานฯ 
มีแหลงรายไดมาจากการขายเครื่อง 
จักสานผักตบชวา และเมี่ยงคํา, ชุมชน 
อรัญญิก มีแหลงรายไดมาจากการขาย 
มดีและเครือ่งใชบนโตะอาหาร, หมูบาน 
เบญจรงคดอนไกดีมีแหลงรายไดหลัก 
มาจากการขายเครื่องเบญจรงค, กลุม 
พัฒนาผูเลี้ยงกุงฯ มีแหลงรายไดมาจาก 
กจิกรรมทีค่อนขางหลากหลาย เชน การ 
ขายปจจัยการผลิตสัตวนํ้า, ดอกเบี้ยรับ 
จากเงนิท่ีใหกูยมืแกสมาชิก และการขาย 
ผลติภัณฑสัตวนํา้ท้ังแบบสดและแปรรปู 
สวนตลาดนํ้าลาวเวียงมีแหลงรายไดมา 
จากการขายสินคา ในขณะเดียวกันก็มี 
บางหมูบานที่มีแหลงรายไดมาจากการ 
ใหบรกิาร เชน วสิาหกจิชุมชนกลุมอาชพี 

ผลไมสดฯ และวิสาหกิจชุมชนแปรรูป 
ผลิตภัณฑอาหารฯ ที่มีรายไดเสริมมา 
จากการเปนสถานที่ในการศึกษาดูงาน, 
หมูบานเบญจรงคดอนไกดีที่มีรายได 
เสริมมาจากการใหบริการ Homestay 
และการเขียนลายเบญจรงค  และ 
ตลาดน้ําลาวเวียงท่ีมีรายไดเสริมมา 
จากการใหบริการนําเที่ยวทางนํ้า (การ 
ลองแพ) เปนตน

(6) ทรัพยากรหลักๆ ที่ต องมี 
(Key Resources)

เมือ่พจิารณาประเด็นเรือ่งทรพัยากร 
หลักๆ ที่หมู บานทํามาคาขาย (ภาค 
กลาง) แตละแหงตองมี พบวา ความรู 
ความสามารถในเชิงเทคนิคโดยเฉพาะ 
ทักษะดานธุรกิจ (ตลอดจนภูมิปญญา) 
ถือวาเปนทรัพยากรหลักที่ทุกหมูบาน 
จําเปนตองมีเพื่อใหสามารถแขงขันกับ 
คูแขงขนัรายอืน่ๆ ทีอ่ยูในตลาดได สาํหรบั 
ทรัพยากรอันดับถัดมาที่ทุกหมู บ าน 
จําเปนตองมีคือ โรงงาน/โรงเรือน, 
เครื่องมือ/เคร่ืองจักร, วัสดุ/อุปกรณ 
และปจจยัการผลติตางๆ สวนทรพัยากร 
ตางๆ ที่หมูบานเริ่มความสําคัญมากขึ้น 
คือ ความสามารถในการประยุกตใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และตราสินคา 
สวนในกรณีของตลาดนํ้าลาวเวียงนั้น 
ทรัพยากรที่ถือวามีความสําคัญท่ีสุดที่ 
ชุมชนลาวเวียงจําเปนที่จะตองมีเพื่อให
สามารถแขงขันกับตลาดนํ้าอ่ืนๆ ไดคือ 
บรรยากาศความเปนธรรมชาติ, ความ 
เปนชนบท ตลอดจนขนบธรรมเนียม 
และวัฒนธรรมทีเ่ปนเอกลกัษณแตกตาง 

photo : https://www.facebook.com/laoviang
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จากตลาดนํ้าแหงอื่นๆ
(7) กิจกรรมหลักๆ ที่ต องทํา 

(Key Activities)
เมือ่พจิารณาประเดน็เรือ่งกิจกรรม 

หลักๆ ที่หมู บานทํามาคาขาย (ภาค 
กลาง) แตละแหงตองทาํ พบวา ทกุหมูบาน 
มีกิจกรรมหลักที่ตองทําคลายคลึงกัน 
ไดแก การออกแบบและการพัฒนา 
ผลิตภัณฑใหมีความโดดเดนและแตกตาง 
จากคูแขงขัน, การผลิต/การแปรรูป, การ 
บริหารชองทางการจัดจําหนาย, การ 
ขนสง, การสรางและการรักษาความ 
สัมพันธกับลูกคา, การประชาสัมพันธ 
ผานสื่อในรูปแบบตางๆ เพื่อที่จะใหเขา 
ถึงกลุมลูกคาเปาหมาย และการขยาย 
ชองทางใหมๆ เพื่อตอยอด/ขยายธุรกิจ 
ใหเติบโตในระยะยาว

(8) พนัธมิตรทางธุรกิจหลกัๆ ท่ีมี 
(Key Partners)

เม่ือพิจารณาประเดน็เร่ืองพันธมิตร 
ทางธุรกิจหลักๆ ที่หมูบานทํามาคาขาย 
(ภาคกลาง) แตละแหงมใีนปจจบุนั หรอื 
ตองมใีนอนาคต พบวา สามารถแบงออก 
ไดเปน 2 กลุม คือ (1) พันธมิตรทาง 
ธุรกิจดานการผลิต ไดแก Supplier ที่ 
จดัหาวตัถดิุบ (ซึง่พบในกรณขีองวสิาหกิจ 
ชุมชนกลุมอาชีพผลไมสดฯ, วิสาหกิจ 
ชมุชนกลุมหัตถกรรมพ้ืนบานฯ และกลุม 
พัฒนาผูเล้ียงกุงฯ), กลุมผูรับจางผลิต 
(ซึ่งพบในกรณีของชุมชนอรัญญิก), 
รานคาในหมูบาน (ซึ่งพบในกรณีของ 
หมูบานเบญจรงคดอนไกดี) และกลุม 
พอคาแมคาในตลาด (ซึง่พบในกรณีของ 

ตลาดนํ้าลาวเวียง) และ (2) พันธมิตร 
ทางธรุกิจดานการขาย ไดแก หางคาปลกี 
ตางๆ, คูคาในตางประเทศ, และหนวยงาน 
ราชการและเอกชน (ซึ่งพบในกรณีของ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ มอาชีพผลไมสดฯ, 
วสิาหกจิชมุชนแปรรปูผลติภณัฑอาหารฯ, 
วสิาหกจิชมุชนกลุมหัตถกรรมพืน้บานฯ, 
ชุมชนอรัญญิก และกลุมพัฒนาผูเลี้ยง 
กุงฯ), กลุมรานคาสุขภาพ/รานอาหาร/ 
ตลาดกลางตางๆ (ซึ่งพบไดในกรณีของ 
วสิาหกจิชมุชนแปรรปูผลติภณัฑอาหารฯ, 
วสิาหกิจชมุชนกลุมหัตถกรรมพืน้บานฯ 
และกลุมพฒันาผูเลีย้งกุงฯ) และเครอืขาย 
ดานการทองเที่ยว (ซึ่งพบในกรณีของ 
ตลาดนํ้าลาวเวียง)

(9) โครงสร างต นทุน (Cost 
Structure)

เมื่อได พิจารณาประเด็นเ ร่ือง 
โครงสรางตนทนุของหมูบานทาํมาคาขาย 
(ภาคกลาง) แตละแหง พบวา หมูบาน 
สวนใหญมักจะมีตนทุนกระจุกตัวอยูที่ 
คาวัตถุดิบ และคาจางแรงงานเปนหลัก 
โดยทีห่มูบานสวนใหญมกัจะไมสามารถ 
ใหตัวเลขที่แนชัดไดวาตนทุนแตละราย 
การมีสดัสวนเทาใด เนือ่งจากผูประกอบ 
การสวนใหญมักจะไมไดมีการจัดทํา 
บัญชีรายรับ-รายจาย โดยปญหาหลักๆ 
ท่ีหลายหมูบานประสบอยูในปจจบัุน คือ 
ตนทนุมแีนวโนมเพิม่สงูขึน้แตไมสามารถ 
ปรับราคาขายเพิ่มขึ้นไปไดเน่ืองจาก 
ตลาดมีการแขงขนัดานราคา ดังนัน้สิง่ที่ 
หมูบานเหลาน้ีมคีวามจาํเปนตองดาํเนิน 
การอยางเรงดวนคือการควบคุมตนทุน

รัฐบาลมีนโยบายในการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดย 
ให ความสําคัญกับการ 

สรางความเขมแขง็จากเศรษฐกจิภายใน 
ประเทศ โดยดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ 
ชุมชนหรือเศรษฐกิจทองถิ่น (Local 
Economy) ซึ่งมีความสอดคลองกับ 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมุงเนน 
การยกระดบัรายไดใหกับผูมรีายไดนอย 
อยางทัว่ถงึ เพือ่ใหเศรษฐกจิของประเทศ 
มีการเจริญเติบโตอยางมั่งค่ัง มั่นคง 
และยั่งยืน

ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 ไดกาํหนด 
ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทาง 
เศรษฐกจิและแขงขนัไดอยางยัง่ยนื โดย 
มุงเนนการปรับโครงสรางตลอดทัง้หวงโซ 
คณุคาในภาคเกษตร อตุสาหกรรม บริการ 
การลงทุน การสรางความเชื่อมโยงการ 
ผลิตและบริการ การพัฒนาโครงสราง 
พื้นฐาน การพัฒนา SMEs การสรางผู 
ประกอบการและเกษตรกรรุนใหม รวม 
ทั้งการยกระดับรายไดและขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจฐานราก เพื่อนําไปสูการลด 

ความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้าใน 
สงัคม รวมท้ังแนวทางการปฏรูิปประเทศ 
ไทยดานเศรษฐกิจไดกําหนดใหมีวาระ 
การปฏิรูปเกี่ยวกับ “การสรางสังคม 
ผู ประกอบการ (Entrepreneur 
Society)” ที่มุงเนนใหผูประกอบการ 
ของไทยมคีวามเขมแขง็ สามารถแขงขนั 
ไดในระดับสากล และเปนประโยชนตอ 
วิสาหกิจในทุกระดับ เพื่อท่ีจะยกระดับ 
รายไดของประเทศจากประเทศที่มี 
รายไดปานกลาง (Middle Income 
Country) ไปสู ประเทศที่มีรายไดสูง 
(High Income Country)

ดังน้ัน การพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ิน 
(Local Economy Development) 
เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจ 
ชุมชนผานกลุ มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมี 
สมาชิกเปนเกษตรกร กลุมเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร กลุมแมบาน ฯลฯ นั้น 
จะเปนการยกระดับการประกอบธุรกิจ 
ใหมีประสิทธิภาพ สามารถดํารงธุรกิจ 
ของชุมชนอยูไดอยางมั่นคง มีการรวม 
กลุมกันอยางเขมแข็ง และมีรายไดจาก 
การจําหนายสินคา/บริการเพิ่มขึ้นจาก 

การขยายชองทางการตลาดโดยสงเสริม 
และพัฒนาใหวิสาหกิจชุมชนสามารถ 
ทําการคาขายไดดวยตนเองและเปนผู 
ประกอบการที่มีศักยภาพ ซึ่งจะชวยให 
เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่งคั่ง มั่นคง 
และยั่งยืนตอไป

โดยจากการดําเนนิการพฒันาเพิม่ 
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจใหกับ 
หมูบานทาํมาคาขายทีใ่นพืน้ทีภ่าคกลาง 
จํานวน 7 แหง (จังหวัดนครปฐม พระ- 
นครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และสระบุร)ี 
ประกอบดวย (1) วิสาหกิจชุมชนกลุม 
อาชีพผลไมสดและผลผลิตการเกษตร 
แปรรูปบานดอนทอง อําเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม (2) วสิาหกจิชมุชนแปรรูป 
ผลิตภัณฑอาหารตําบลสระพัฒนา 
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม (3) 
วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมพื้นบานผัก 
ตบชวา อําเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 
(4) ชุมชนอรัญญิก อําเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (5) หมูบาน 
เบญจรงคดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน 
จงัหวดัสมทุรสาคร (6) กลุมพฒันาผูเล้ียง 
กุงเกษตรพอเพียง 49 อําเภอบานแพว 

จังหวัดสมุทรสาคร และ (7) ตลาดนํ้า 
ลาวเวียง ชุมชนบานลาวเวียง อําเภอ 
เสาไห จังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้รูปแบบ (Model) ในการทํา 
ธุรกิจของแตละหมู บ าน จะมีความ 
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน   
ซึ่งมุงเนนไปที่การจัดทํารูปแบบธุรกิจ 
(Business Model) เพ่ือใชเปนกรอบ 
แนวทางในการยกระดับหมูบานทํามา 
คาขายเปาหมายทั้ง 7 แหงในพื้นที่ภาค 
กลางใหเปนหมูบานทาํมาคาขายตนแบบ 
เพื่อใชเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูให 
หมูบาน/ชมุชนอืน่ๆ ไดเขามาศกึษาและ 
นาํความรูกลบัไปประยกุตใชตอไป (โดย 
การกําหนดรูปแบบในการทําธุรกิจต้ัง 
อยูบนพื้นฐานของแนวคิด Business 
Model Canvas ซึง่เปนเครือ่งมอืท่ีพฒันา 
ขึ้นโดย Alexander Osterwalder 
เพื่อใชแสดงภาพรวมของปจจัยตางๆ 
ที่มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ) ซึ่ง 
มีเนื้อหาสรุปไดดังนี้

(1) กลุมลูกคาเปาหมาย (Custo- 
mer Segment)

เมื่อ พิจารณาเรื่องกลุ มลูกค า 
เปาหมายของหมูบานทํามาคาขาย (ภาค 
กลาง) แตละแหง พบวา ในภาพรวมนั้น 
กลุมลกูคาเปาหมายหลกัของหมูบานทาํ 
มาคาขาย (ภาคกลาง) มีทั้งลูกคาทั่วไป 
และลูกคาทีเ่ปนหนวยธรุกิจ โดยหมูบานฯ 
ที่มีลูกคาทั่วไปเปนกลุมเปาหมายหลัก 
เกือบทั้งหมด ไดแก ตลาดนํ้าลาวเวียง 
ซึ่งมีกลุมนักทองเที่ยวจากตางพื้นที่เปน 
กลุมเปาหมายหลัก แตในความเปนจริง 

นั้นลูกคาหลักๆ ที่เดินทางมาเยี่ยมเยียน 
ตลาดสวนใหญเปนคนที่อยูในพื้นที่ ใน 
ขณะที่หมูบานฯ ที่มีทั้งลูกคาทั่วไปและ 

ลูกคาที่เปนหนวยธุรกิจเปนเปาหมาย 
หลัก ไดแก วิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพ 
ผลไมสดฯ ซ่ึงมีบริษัทเทรดเดอรในตาง 
ประเทศ และธุรกิจในประเทศท่ีจางให 
วิสาหกิจชุมชนกลุ มอาชีพผลไมสดฯ 
ผลติสนิคาให (OEM) เปนกลุมเปาหมาย 
หลกั และมลีกูคาท่ัวไปเปนกลุมเปาหมาย 
รอง, วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ 
อาหารฯ ซึ่งมีกลุมสามพรานโมเดลเปน 
กลุมเปาหมายหลัก และมีกลุมคนรัก 
สขุภาพเปนกลุมเปาหมายรอง, วสิาหกจิ 
ชมุชนกลุมหตัถกรรมพ้ืนบานฯ ซึง่มหีาง 
คาปลกีสมยั ใหมเปนกลุมเปาหมายหลัก 
และมีลกูคาทัว่ไปเปนกลุมเปาหมายรอง, 
ชมุชนอรัญญกิ ซึง่มกีลุมพอคาคนกลาง/ 
รถเรทีม่กัจะสัง่ซือ้คราวละมากๆ เพือ่ทีจ่ะ 
นําไปขายปลีกในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ 
เปนกลุมเปาหมายหลกั และมีกลุมลกูคา 
ทัว่ไปทีเ่ปนผูใชงานจรงิเปนกลุมเปาหมาย 
รอง, หมูบานเบญจรงคดอนไกดี ซ่ึงมี 
หนวยงานราชการ และหนวยงานเอกชน 
ที่มักจะสั่งซื้อคราวละมากๆ เพื่อใชแจก 

เปนของชํารวยในโอกาสตางๆ เปนกลุม 
เปาหมายหลัก และมีกลุมลูกคาทั่วไป 
(โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยว) เปนกลุม 

เปาหมายรอง และกลุมพฒันาผูเลีย้งกุงฯ 
ซึง่มตีลาดกลางกุง (หรอืแพกุง) เปนกลุม 
เปาหมายหลกั และมีลกูคาทัว่ไป (โดยเฉพาะ 
กลุมคนรกัสขุภาพ) เปนกลุมเปาหมายรอง

(2) คุณคาท่ีนําเสนอ (Value 
Preposition)

เมือ่พจิารณาเรือ่งคณุคาทีน่าํเสนอ 
ของหมูบานทํามาคาขาย (ภาคกลาง) 
แตละแหง จะพบวา คุณคาที่หมูบาน 
แตละแหงนําเสนอสามารถแบงออกเปน 
3 กลุมหลักๆ คือ (1) รสชาติความอรอย 
และคณุคาโภชนาการ ซึง่หมูบานท่ีจดัอยู 
ในกลุมนีไ้ดแก วสิาหกิจชุมชนกลุมอาชีพ 
ผลไมสดฯ วสิาหกจิชุมชนแปรรปูผลิตภณัฑ 
อาหารฯ วิสาหกิจชุมชนกลุมหัตถกรรม 
พืน้บานฯ และกลุมพฒันาผูเลีย้งกุงฯ (2) 
ประโยชนใชสอย ซ่ึงหมูบานท่ีจัดอยูใน 
กลุมนีไ้ดแก ชมุชนอรญัญกิ และวิสาหกจิ 
ชุมชนกลุมหัตถกรรมพื้นบานฯ และ (3) 
ความสุข/ความพงึพอใจ ซึง่หมูบานท่ีจัด 
อยูในกลุมนี้ไดแก หมูบานเบญจรงค 
ดอนไกดี และตลาดนํ้าลาวเวียง

(3) ความสมัพนัธกบัลกูคา (Cus- 
tomer Relationships)

เมื่อพิจารณาประเด็นเรื่องความ 
สัมพันธกับลูกคาของหมูบานทํามาคา 
ขาย (ภาคกลาง) แตละแหงพบวา ทุก 
หมูบานตางมีความสามารถในการสราง 
ความสัมพันธกับลูกคาเปาหมายโดยใช 
สื่อตางๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน 
โดยเฉพาะ Facebook และ LINE เพื่อ 
ที่จะจูงใจใหลูกคาเดิมเกิดการซื้อซํ้า/ 
ซื้อเพิ่ม/บอกตอ และเพื่อสรางเกราะ 
ปองกันเพ่ือไมใหคูแขงขันเขามาแยง 
ลกูคาของตน โดยการดําเนนิการในเรือ่ง 
ดงักลาวไดผลเปนทีน่าพอใจ ซ่ึงสงัเกตได 
จากลูกคาสวนใหญมีแนวโนมท่ีจะกลับ 
มาซื้อซํ้า และบางหมูบานก็มีแนวโนม 
ท่ีจะไดรับยอดคําส่ังซ้ือท่ีเพ่ิมขึ้นอยาง 
มากเมื่อเทียบกับยอดคําส่ังซื้อในชวง 
เวลาที่ผานมา

(4) ชองทางในการเขาถึงลูกคา 
(Channels)

เมือ่พจิารณาประเด็นเรือ่งชองทาง 
ในการเขาถึงลูกคาของหมูบานทํามา 
คาขาย (ภาคกลาง) แตละแหง พบวา 
วิสาหกิจชุมชนกลุ มอาชีพผลไมสดฯ 
มักจะเขาถึงลูกคาผานบริษัทเทรดเดอร 
ในตางประเทศ. และผานหางคาปลีก 
สมัยใหมเป นหลัก, วิสาหกิจชุมชน 
แปรรูปผลิตภัณฑอาหารฯ มักจะเขาถึง 
ลูกคาผานกลุมสามพรานโมเดล และ 
ผานรานคาสุขภาพเปนหลัก, วิสาหกิจ 
ชุมชนกลุมหัตถกรรมพ้ืนบานฯ มักจะ 
เขาถึงลูกคาผานหางคาปลีกสมัยใหม 

เปนหลัก ในขณะท่ีชุมชนอรัญญิกและ 
หมูบานเบญจรงคดอนไกดีนั้นมักจะ 
เขาถึงลูกคาผานหนารานเปนหลัก รอง 
ลงมาคอืผานทางโทรศพัทจากกลุมลกูคา 

เกา สําหรับกลุมพัฒนาผูเล้ียงกุงฯ มัก 
จะเขาถึงลูกคาผานตลาดกลางกุงเปน 
หลกั สวนตลาดนํา้ลาวเวยีงมกัจะเขาถงึ 
ลูกคาผาน Facebook เปนหลัก นอก 
จากนัน้ ทกุหมูบานยงัมกีารเขาถงึลกูคา 
ผานงานแสดงสินคาบางตามโอกาสที่ 
ไดรับเชิญจากหนวยงานราชการ และมี 
แนวโนมทีจ่ะประยกุตใชชองทางการคา 
ออนไลนในการเขาถึงลูกคาเพิ่มมากขึ้น

(5) แหลงทีม่าของรายได (Reve-
nue Streams)

เมื่อพิจารณาประเด็นเร่ืองแหลง 
ทีม่าของรายไดของหมูบานทาํมาคาขาย 
(ภาคกลาง) แตละแหง พบวา รายได 
ของหมูบานแตละแหงนั้นมาจากการ 
ขายสินคาเปนหลัก โดยวิสาหกิจชุมชน 
กลุมอาชีพผลไมสดฯ มีแหลงรายไดมา 

จากการขายผลิตภัณฑอาหารแปรรูป, 
วิสาหกจิชมุชนแปรรปูผลติภณัฑอาหารฯ 
มีแหล งรายได หลักมาจากการขาย 
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป, กอนเชื้อเห็ด, 

สมุนไพรตากแหง และวัตถุดิบตางๆ, 
วสิาหกจิชมุชนกลุมหตัถกรรมพืน้บานฯ 
มีแหลงรายไดมาจากการขายเครื่อง 
จักสานผักตบชวา และเมี่ยงคํา, ชุมชน 
อรัญญิก มีแหลงรายไดมาจากการขาย 
มดีและเครือ่งใชบนโตะอาหาร, หมูบาน 
เบญจรงคดอนไกดีมีแหลงรายไดหลัก 
มาจากการขายเครื่องเบญจรงค, กลุม 
พัฒนาผูเลี้ยงกุงฯ มีแหลงรายไดมาจาก 
กจิกรรมทีค่อนขางหลากหลาย เชน การ 
ขายปจจัยการผลิตสัตวนํ้า, ดอกเบี้ยรับ 
จากเงนิทีใ่หกูยมืแกสมาชกิ และการขาย 
ผลติภัณฑสัตวน้ําทัง้แบบสดและแปรรปู 
สวนตลาดน้ําลาวเวียงมีแหลงรายไดมา 
จากการขายสินคา ในขณะเดียวกันก็มี 
บางหมูบานที่มีแหลงรายไดมาจากการ 
ใหบรกิาร เชน วสิาหกจิชมุชนกลุมอาชพี 

ผลไมสดฯ และวิสาหกิจชุมชนแปรรูป 
ผลิตภัณฑอาหารฯ ที่มีรายไดเสริมมา 
จากการเปนสถานที่ในการศึกษาดูงาน, 
หมูบานเบญจรงคดอนไกดีท่ีมีรายได 
เสริมมาจากการใหบริการ Homestay 
และการเขียนลายเบญจรงค  และ 
ตลาดน้ําลาวเวียงที่มีรายไดเสริมมา 
จากการใหบริการนําเท่ียวทางนํ้า (การ 
ลองแพ) เปนตน

(6) ทรัพยากรหลักๆ ที่ต องมี 
(Key Resources)

เมือ่พจิารณาประเด็นเรือ่งทรพัยากร 
หลักๆ ที่หมู บานทํามาคาขาย (ภาค 
กลาง) แตละแหงตองมี พบวา ความรู 
ความสามารถในเชิงเทคนิคโดยเฉพาะ 
ทักษะดานธุรกิจ (ตลอดจนภูมิปญญา) 
ถือวาเปนทรัพยากรหลักท่ีทุกหมูบาน 
จําเปนตองมีเพื่อใหสามารถแขงขันกับ 
คูแขงขนัรายอืน่ๆ ท่ีอยูในตลาดได สําหรับ 
ทรัพยากรอันดับถัดมาท่ีทุกหมู บ าน 
จําเปนตองมีคือ โรงงาน/โรงเรือน, 
เครื่องมือ/เครื่องจักร, วัสดุ/อุปกรณ 
และปจจยัการผลติตางๆ สวนทรพัยากร 
ตางๆ ที่หมูบานเริ่มความสําคัญมากขึ้น 
คือ ความสามารถในการประยุกตใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และตราสินคา 
สวนในกรณีของตลาดนํ้าลาวเวียงนั้น 
ทรัพยากรท่ีถือวามีความสําคัญท่ีสุดท่ี 
ชุมชนลาวเวียงจําเปนที่จะตองมีเพื่อให
สามารถแขงขันกับตลาดนํ้าอื่นๆ ไดคือ 
บรรยากาศความเปนธรรมชาติ, ความ 
เปนชนบท ตลอดจนขนบธรรมเนียม 
และวัฒนธรรมทีเ่ปนเอกลกัษณแตกตาง 

การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy 
Development) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
เศรษฐกิจชุมชนผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จะเป็น 
การยกระดับการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถดำรงธุรกิจของชุมชนอยู่ได้อย่างมั่นคง
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จากตลาดนํ้าแหงอื่นๆ
(7) กิจกรรมหลักๆ ท่ีต องทํา 

(Key Activities)
เมือ่พจิารณาประเดน็เรือ่งกิจกรรม 

หลักๆ ที่หมู บานทํามาคาขาย (ภาค 
กลาง) แตละแหงตองทาํ พบวา ทกุหมูบาน 
มีกิจกรรมหลักที่ตองทําคลายคลึงกัน 
ไดแก การออกแบบและการพัฒนา 
ผลิตภัณฑใหมีความโดดเดนและแตกตาง 
จากคูแขงขัน, การผลิต/การแปรรูป, การ 
บริหารชองทางการจัดจําหนาย, การ 
ขนสง, การสรางและการรักษาความ 
สัมพันธกับลูกคา, การประชาสัมพันธ 
ผานสื่อในรูปแบบตางๆ เพื่อที่จะใหเขา 
ถึงกลุมลูกคาเปาหมาย และการขยาย 
ชองทางใหมๆ เพื่อตอยอด/ขยายธุรกิจ 
ใหเติบโตในระยะยาว

(8) พนัธมิตรทางธุรกิจหลกัๆ ท่ีมี 
(Key Partners)

เม่ือพิจารณาประเดน็เรือ่งพันธมิตร 
ทางธุรกิจหลักๆ ที่หมูบานทํามาคาขาย 
(ภาคกลาง) แตละแหงมใีนปจจบุนั หรอื 
ตองมใีนอนาคต พบวา สามารถแบงออก 
ไดเปน 2 กลุม คือ (1) พันธมิตรทาง 
ธุรกิจดานการผลิต ไดแก Supplier ที่ 
จดัหาวตัถดิุบ (ซ่ึงพบในกรณขีองวสิาหกิจ 
ชุมชนกลุมอาชีพผลไมสดฯ, วิสาหกิจ 
ชมุชนกลุมหตัถกรรมพ้ืนบานฯ และกลุม 
พัฒนาผูเลี้ยงกุงฯ), กลุมผูรับจางผลิต 
(ซึ่งพบในกรณีของชุมชนอรัญญิก), 
รานคาในหมูบาน (ซ่ึงพบในกรณีของ 
หมูบานเบญจรงคดอนไกดี) และกลุม 
พอคาแมคาในตลาด (ซึง่พบในกรณีของ 

ตลาดนํ้าลาวเวียง) และ (2) พันธมิตร 
ทางธรุกิจดานการขาย ไดแก หางคาปลกี 
ตางๆ, คูคาในตางประเทศ, และหนวยงาน 
ราชการและเอกชน (ซ่ึงพบในกรณีของ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ มอาชีพผลไมสดฯ, 
วสิาหกจิชมุชนแปรรปูผลติภณัฑอาหารฯ, 
วสิาหกิจชมุชนกลุมหตัถกรรมพืน้บานฯ, 
ชุมชนอรัญญิก และกลุมพัฒนาผูเลี้ยง 
กุงฯ), กลุมรานคาสุขภาพ/รานอาหาร/ 
ตลาดกลางตางๆ (ซึ่งพบไดในกรณีของ 
วสิาหกจิชมุชนแปรรปูผลติภณัฑอาหารฯ, 
วสิาหกิจชมุชนกลุมหัตถกรรมพืน้บานฯ 
และกลุมพฒันาผูเลีย้งกุงฯ) และเครอืขาย 
ดานการทองเที่ยว (ซึ่งพบในกรณีของ 
ตลาดนํ้าลาวเวียง)

(9) โครงสร างต นทุน (Cost 
Structure)

เมื่อได พิจารณาประเด็นเ ร่ือง 
โครงสรางตนทุนของหมูบานทํามาคาขาย 
(ภาคกลาง) แตละแหง พบวา หมูบาน 
สวนใหญมักจะมีตนทุนกระจุกตัวอยูที่ 
คาวัตถุดิบ และคาจางแรงงานเปนหลัก 
โดยทีห่มูบานสวนใหญมกัจะไมสามารถ 
ใหตัวเลขท่ีแนชัดไดวาตนทุนแตละราย 
การมีสดัสวนเทาใด เนือ่งจากผูประกอบ 
การสวนใหญมักจะไมไดมีการจัดทํา 
บัญชีรายรับ-รายจาย โดยปญหาหลักๆ 
ทีห่ลายหมูบานประสบอยูในปจจบุนั คือ 
ตนทุนมแีนวโนมเพิม่สงูข้ึนแตไมสามารถ 
ปรับราคาขายเพิ่มขึ้นไปไดเน่ืองจาก 
ตลาดมีการแขงขนัดานราคา ดงันัน้สิง่ที่ 
หมูบานเหลานีม้คีวามจาํเปนตองดาํเนนิ 
การอยางเรงดวนคือการควบคุมตนทุน

รัฐบาลมีนโยบายในการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดย 
ให ความสําคัญกับการ 

สรางความเขมแขง็จากเศรษฐกจิภายใน 
ประเทศ โดยดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ 
ชุมชนหรือเศรษฐกิจทองถ่ิน (Local 
Economy) ซึ่งมีความสอดคลองกับ 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมุงเนน 
การยกระดบัรายไดใหกับผูมรีายไดนอย 
อยางทัว่ถึง เพือ่ใหเศรษฐกจิของประเทศ 
มีการเจริญเติบโตอยางมั่งคั่ง มั่นคง 
และยั่งยืน

ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหงชาต ิฉบับท่ี 12 ไดกาํหนด 
ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทาง 
เศรษฐกจิและแขงขนัไดอยางยัง่ยนื โดย 
มุงเนนการปรับโครงสรางตลอดทัง้หวงโซ 
คุณคาในภาคเกษตร อตุสาหกรรม บริการ 
การลงทุน การสรางความเช่ือมโยงการ 
ผลิตและบริการ การพัฒนาโครงสราง 
พื้นฐาน การพัฒนา SMEs การสรางผู 
ประกอบการและเกษตรกรรุนใหม รวม 
ทั้งการยกระดับรายไดและขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจฐานราก เพื่อนําไปสูการลด 

ความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้าใน 
สงัคม รวมท้ังแนวทางการปฏรูิปประเทศ 
ไทยดานเศรษฐกิจไดกําหนดใหมีวาระ 
การปฏิรูปเกี่ยวกับ “การสรางสังคม 
ผู ประกอบการ (Entrepreneur 
Society)” ที่มุงเนนใหผูประกอบการ 
ของไทยมคีวามเขมแขง็ สามารถแขงขนั 
ไดในระดับสากล และเปนประโยชนตอ 
วิสาหกิจในทุกระดับ เพื่อท่ีจะยกระดับ 
รายไดของประเทศจากประเทศที่มี 
รายไดปานกลาง (Middle Income 
Country) ไปสู ประเทศที่มีรายไดสูง 
(High Income Country)

ดงัน้ัน การพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ิน 
(Local Economy Development) 
เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจ 
ชุมชนผานกลุ มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมี 
สมาชิกเปนเกษตรกร กลุมเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร กลุมแมบาน ฯลฯ นั้น 
จะเปนการยกระดับการประกอบธุรกิจ 
ใหมีประสิทธิภาพ สามารถดํารงธุรกิจ 
ของชุมชนอยูไดอยางมั่นคง มีการรวม 
กลุมกันอยางเขมแข็ง และมีรายไดจาก 
การจําหนายสินคา/บริการเพิ่มขึ้นจาก 

การขยายชองทางการตลาดโดยสงเสริม 
และพัฒนาใหวิสาหกิจชุมชนสามารถ 
ทําการคาขายไดดวยตนเองและเปนผู 
ประกอบการที่มีศักยภาพ ซึ่งจะชวยให 
เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่งคั่ง มั่นคง 
และยั่งยืนตอไป

โดยจากการดําเนินการพฒันาเพิม่ 
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจใหกับ 
หมูบานทาํมาคาขายทีใ่นพ้ืนทีภ่าคกลาง 
จํานวน 7 แหง (จังหวัดนครปฐม พระ- 
นครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และสระบุร)ี 
ประกอบดวย (1) วิสาหกิจชุมชนกลุม 
อาชีพผลไมสดและผลผลิตการเกษตร 
แปรรูปบานดอนทอง อําเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม (2) วสิาหกจิชมุชนแปรรปู 
ผลิตภัณฑอาหารตําบลสระพัฒนา 
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม (3) 
วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมพื้นบานผัก 
ตบชวา อําเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 
(4) ชุมชนอรัญญิก อําเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (5) หมูบาน 
เบญจรงคดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน 
จังหวดัสมทุรสาคร (6) กลุมพฒันาผูเลีย้ง 
กุงเกษตรพอเพียง 49 อําเภอบานแพว 

จังหวัดสมุทรสาคร และ (7) ตลาดนํ้า 
ลาวเวียง ชุมชนบานลาวเวียง อําเภอ 
เสาไห จังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้รูปแบบ (Model) ในการทํา 
ธุรกิจของแตละหมู บ าน จะมีความ 
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน   
ซึ่งมุงเนนไปที่การจัดทํารูปแบบธุรกิจ 
(Business Model) เพ่ือใชเปนกรอบ 
แนวทางในการยกระดับหมูบานทํามา 
คาขายเปาหมายทั้ง 7 แหงในพื้นที่ภาค 
กลางใหเปนหมูบานทํามาคาขายตนแบบ 
เพื่อใชเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูให 
หมูบาน/ชมุชนอืน่ๆ ไดเขามาศกึษาและ 
นาํความรูกลบัไปประยกุตใชตอไป (โดย 
การกําหนดรูปแบบในการทําธุรกิจตั้ง 
อยูบนพื้นฐานของแนวคิด Business 
Model Canvas ซ่ึงเปนเครือ่งมอืทีพ่ฒันา 
ขึ้นโดย Alexander Osterwalder 
เพื่อใชแสดงภาพรวมของปจจัยตางๆ 
ที่มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ) ซึ่ง 
มีเนื้อหาสรุปไดดังนี้

(1) กลุมลูกคาเปาหมาย (Custo- 
mer Segment)

เมื่อพิจารณาเรื่องกลุ มลูกค า 
เปาหมายของหมูบานทํามาคาขาย (ภาค 
กลาง) แตละแหง พบวา ในภาพรวมนั้น 
กลุมลกูคาเปาหมายหลกัของหมูบานทาํ 
มาคาขาย (ภาคกลาง) มีทั้งลูกคาทั่วไป 
และลูกคาท่ีเปนหนวยธรุกิจ โดยหมูบานฯ 
ที่มีลูกคาท่ัวไปเปนกลุมเปาหมายหลัก 
เกือบทั้งหมด ไดแก ตลาดนํ้าลาวเวียง 
ซ่ึงมีกลุมนักทองเที่ยวจากตางพื้นที่เปน 
กลุมเปาหมายหลัก แตในความเปนจริง 

นั้นลูกคาหลักๆ ที่เดินทางมาเยี่ยมเยียน 
ตลาดสวนใหญเปนคนที่อยูในพื้นที่ ใน 
ขณะที่หมูบานฯ ที่มีทั้งลูกคาทั่วไปและ 

ลูกคาที่เปนหนวยธุรกิจเปนเปาหมาย 
หลัก ไดแก วิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพ 
ผลไมสดฯ ซ่ึงมีบริษัทเทรดเดอรในตาง 
ประเทศ และธุรกิจในประเทศที่จางให 
วิสาหกิจชุมชนกลุ มอาชีพผลไมสดฯ 
ผลติสนิคาให (OEM) เปนกลุมเปาหมาย 
หลกั และมลีกูคาท่ัวไปเปนกลุมเปาหมาย 
รอง, วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ 
อาหารฯ ซึ่งมีกลุมสามพรานโมเดลเปน 
กลุมเปาหมายหลัก และมีกลุมคนรัก 
สขุภาพเปนกลุมเปาหมายรอง, วสิาหกจิ 
ชมุชนกลุมหตัถกรรมพ้ืนบานฯ ซึง่มหีาง 
คาปลกีสมยั ใหมเปนกลุมเปาหมายหลัก 
และมีลกูคาทัว่ไปเปนกลุมเปาหมายรอง, 
ชมุชนอรัญญกิ ซึง่มกีลุมพอคาคนกลาง/ 
รถเรทีม่กัจะสัง่ซือ้คราวละมากๆ เพือ่ทีจ่ะ 
นําไปขายปลีกในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ 
เปนกลุมเปาหมายหลกั และมีกลุมลกูคา 
ท่ัวไปท่ีเปนผูใชงานจรงิเปนกลุมเปาหมาย 
รอง, หมูบานเบญจรงคดอนไกดี ซ่ึงมี 
หนวยงานราชการ และหนวยงานเอกชน 
ที่มักจะสั่งซื้อคราวละมากๆ เพื่อใชแจก 

เปนของชํารวยในโอกาสตางๆ เปนกลุม 
เปาหมายหลัก และมีกลุมลูกคาทั่วไป 
(โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยว) เปนกลุม 

เปาหมายรอง และกลุมพฒันาผูเลีย้งกุงฯ 
ซึง่มตีลาดกลางกุง (หรือแพกุง) เปนกลุม 
เปาหมายหลกั และมีลกูคาทัว่ไป (โดยเฉพาะ 
กลุมคนรกัสขุภาพ) เปนกลุมเปาหมายรอง

(2) คุณคาท่ีนําเสนอ (Value 
Preposition)

เมือ่พจิารณาเร่ืองคณุคาทีน่าํเสนอ 
ของหมูบานทํามาคาขาย (ภาคกลาง) 
แตละแหง จะพบวา คุณคาที่หมูบาน 
แตละแหงนําเสนอสามารถแบงออกเปน 
3 กลุมหลักๆ คือ (1) รสชาติความอรอย 
และคุณคาโภชนาการ ซึง่หมูบานทีจ่ดัอยู 
ในกลุมน้ีไดแก วสิาหกิจชุมชนกลุมอาชพี 
ผลไมสดฯ วสิาหกจิชมุชนแปรรปูผลติภณัฑ 
อาหารฯ วิสาหกิจชุมชนกลุมหัตถกรรม 
พืน้บานฯ และกลุมพัฒนาผูเล้ียงกุงฯ (2) 
ประโยชนใชสอย ซึ่งหมูบานที่จัดอยูใน 
กลุมน้ีไดแก ชมุชนอรญัญกิ และวสิาหกจิ 
ชุมชนกลุมหัตถกรรมพื้นบานฯ และ (3) 
ความสุข/ความพงึพอใจ ซ่ึงหมูบานท่ีจัด 
อยูในกลุมนี้ไดแก หมูบานเบญจรงค 
ดอนไกดี และตลาดนํ้าลาวเวียง

(3) ความสมัพนัธกับลกูคา (Cus- 
tomer Relationships)

เมื่อพิจารณาประเด็นเรื่องความ 
สัมพันธกับลูกคาของหมูบานทํามาคา 
ขาย (ภาคกลาง) แตละแหงพบวา ทุก 
หมูบานตางมีความสามารถในการสราง 
ความสัมพันธกับลูกคาเปาหมายโดยใช 
สื่อตางๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน 
โดยเฉพาะ Facebook และ LINE เพื่อ 
ที่จะจูงใจใหลูกคาเดิมเกิดการซื้อซํ้า/ 
ซื้อเพ่ิม/บอกตอ และเพื่อสรางเกราะ 
ปองกันเพื่อไมใหคูแขงขันเขามาแยง 
ลกูคาของตน โดยการดําเนนิการในเรือ่ง 
ดังกลาวไดผลเปนทีน่าพอใจ ซ่ึงสงัเกตได 
จากลูกคาสวนใหญมีแนวโนมท่ีจะกลับ 
มาซื้อซํ้า และบางหมูบานก็มีแนวโนม 
ที่จะไดรับยอดคําส่ังซ้ือท่ีเพิ่มขึ้นอยาง 
มากเมื่อเทียบกับยอดคําสั่งซื้อในชวง 
เวลาที่ผานมา

(4) ชองทางในการเขาถึงลูกคา 
(Channels)

เมือ่พิจารณาประเด็นเรือ่งชองทาง 
ในการเขาถึงลูกคาของหมูบานทํามา 
คาขาย (ภาคกลาง) แตละแหง พบวา 
วิสาหกิจชุมชนกลุ มอาชีพผลไมสดฯ 
มักจะเขาถึงลูกคาผานบริษัทเทรดเดอร 
ในตางประเทศ. และผานหางคาปลีก 
สมัยใหมเป นหลัก, วิสาหกิจชุมชน 
แปรรูปผลิตภัณฑอาหารฯ มักจะเขาถึง 
ลูกคาผานกลุมสามพรานโมเดล และ 
ผานรานคาสุขภาพเปนหลัก, วิสาหกิจ 
ชุมชนกลุมหัตถกรรมพ้ืนบานฯ มักจะ 
เขาถึงลูกคาผานหางคาปลีกสมัยใหม 

เปนหลัก ในขณะท่ีชุมชนอรัญญิกและ 
หมูบานเบญจรงคดอนไกดีนั้นมักจะ 
เขาถึงลูกคาผานหนารานเปนหลัก รอง 
ลงมาคือผานทางโทรศพัทจากกลุมลกูคา 

เกา สําหรับกลุมพัฒนาผูเลี้ยงกุงฯ มัก 
จะเขาถึงลูกคาผานตลาดกลางกุงเปน 
หลกั สวนตลาดนํา้ลาวเวยีงมกัจะเขาถงึ 
ลูกคาผาน Facebook เปนหลัก นอก 
จากนัน้ ทกุหมูบานยงัมกีารเขาถงึลกูคา 
ผานงานแสดงสินคาบางตามโอกาสที่ 
ไดรับเชิญจากหนวยงานราชการ และมี 
แนวโนมทีจ่ะประยกุตใชชองทางการคา 
ออนไลนในการเขาถึงลูกคาเพิ่มมากขึ้น

(5) แหลงทีม่าของรายได (Reve-
nue Streams)

เมื่อพิจารณาประเด็นเร่ืองแหลง 
ทีม่าของรายไดของหมูบานทาํมาคาขาย 
(ภาคกลาง) แตละแหง พบวา รายได 
ของหมูบานแตละแหงนั้นมาจากการ 
ขายสินคาเปนหลัก โดยวิสาหกิจชุมชน 
กลุมอาชีพผลไมสดฯ มีแหลงรายไดมา 

จากการขายผลิตภัณฑอาหารแปรรูป, 
วสิาหกิจชุมชนแปรรปูผลติภณัฑอาหารฯ 
มีแหล งรายได หลักมาจากการขาย 
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป, กอนเชื้อเห็ด, 

สมุนไพรตากแหง และวัตถุดิบตางๆ, 
วสิาหกจิชมุชนกลุมหตัถกรรมพืน้บานฯ 
มีแหลงรายไดมาจากการขายเครื่อง 
จักสานผักตบชวา และเมี่ยงคํา, ชุมชน 
อรัญญิก มีแหลงรายไดมาจากการขาย 
มดีและเครือ่งใชบนโตะอาหาร, หมูบาน 
เบญจรงคดอนไกดีมีแหลงรายไดหลัก 
มาจากการขายเครื่องเบญจรงค, กลุม 
พัฒนาผูเลี้ยงกุงฯ มีแหลงรายไดมาจาก 
กจิกรรมทีค่อนขางหลากหลาย เชน การ 
ขายปจจัยการผลิตสัตวนํ้า, ดอกเบี้ยรับ 
จากเงนิท่ีใหกูยมืแกสมาชิก และการขาย 
ผลติภัณฑสัตวนํา้ท้ังแบบสดและแปรรปู 
สวนตลาดน้ําลาวเวียงมีแหลงรายไดมา 
จากการขายสินคา ในขณะเดียวกันก็มี 
บางหมูบานที่มีแหลงรายไดมาจากการ 
ใหบรกิาร เชน วสิาหกจิชุมชนกลุมอาชพี 

ผลไมสดฯ และวิสาหกิจชุมชนแปรรูป 
ผลิตภัณฑอาหารฯ ที่มีรายไดเสริมมา 
จากการเปนสถานที่ในการศึกษาดูงาน, 
หมูบานเบญจรงคดอนไกดีที่มีรายได 
เสริมมาจากการใหบริการ Homestay 
และการเขียนลายเบญจรงค  และ 
ตลาดน้ําลาวเวียงที่มีรายไดเสริมมา 
จากการใหบริการนําเที่ยวทางนํ้า (การ 
ลองแพ) เปนตน

(6) ทรัพยากรหลักๆ ที่ต องมี 
(Key Resources)

เมือ่พจิารณาประเด็นเรือ่งทรพัยากร 
หลักๆ ที่หมู บานทํามาคาขาย (ภาค 
กลาง) แตละแหงตองมี พบวา ความรู 
ความสามารถในเชิงเทคนิคโดยเฉพาะ 
ทักษะดานธุรกิจ (ตลอดจนภูมิปญญา) 
ถือวาเปนทรัพยากรหลักที่ทุกหมูบาน 
จําเปนตองมีเพื่อใหสามารถแขงขันกับ 
คูแขงขนัรายอืน่ๆ ทีอ่ยูในตลาดได สาํหรบั 
ทรัพยากรอันดับถัดมาที่ทุกหมู บ าน 
จําเปนตองมีคือ โรงงาน/โรงเรือน, 
เครื่องมือ/เคร่ืองจักร, วัสดุ/อุปกรณ 
และปจจยัการผลิตตางๆ สวนทรพัยากร 
ตางๆ ที่หมูบานเริ่มความสําคัญมากขึ้น 
คือ ความสามารถในการประยุกตใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และตราสินคา 
สวนในกรณีของตลาดนํ้าลาวเวียงนั้น 
ทรัพยากรที่ถือวามีความสําคัญท่ีสุดที่ 
ชุมชนลาวเวียงจําเปนที่จะตองมีเพื่อให
สามารถแขงขันกับตลาดนํ้าอื่นๆ ไดคือ 
บรรยากาศความเปนธรรมชาติ, ความ 
เปนชนบท ตลอดจนขนบธรรมเนียม 
และวัฒนธรรมทีเ่ปนเอกลกัษณแตกตาง 

รูปแบบในการทำธุรกิจของแต่ละหมู่บ้านจะมีความ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นไป 
ที่การจัดทำรูปแบบธุรกิจ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง 
ในการยกระดับหมู่บ้านทำมาค้าขายเป้าหมายทั้ง 7 
แห่งในพื้นที่ภาคกลางให้เป็นหมู่บ้านทำมาค้าขาย 
ต้นแบบ เพื่อใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ 
หมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ ได้เข้ามาศึกษาและนำความรู้ 
กลับไปประยุกต์ใช้ต่อไป
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จากตลาดนํ้าแหงอื่นๆ
(7) กิจกรรมหลักๆ ที่ต องทํา 

(Key Activities)
เมือ่พจิารณาประเดน็เรือ่งกิจกรรม 

หลักๆ ที่หมู บานทํามาคาขาย (ภาค 
กลาง) แตละแหงตองทาํ พบวา ทกุหมูบาน 
มีกิจกรรมหลักที่ตองทําคลายคลึงกัน 
ไดแก การออกแบบและการพัฒนา 
ผลิตภัณฑใหมีความโดดเดนและแตกตาง 
จากคูแขงขัน, การผลิต/การแปรรูป, การ 
บริหารชองทางการจัดจําหนาย, การ 
ขนสง, การสรางและการรักษาความ 
สัมพันธกับลูกคา, การประชาสัมพันธ 
ผานสื่อในรูปแบบตางๆ เพื่อที่จะใหเขา 
ถึงกลุมลูกคาเปาหมาย และการขยาย 
ชองทางใหมๆ เพื่อตอยอด/ขยายธุรกิจ 
ใหเติบโตในระยะยาว

(8) พนัธมิตรทางธุรกิจหลกัๆ ท่ีมี 
(Key Partners)

เม่ือพิจารณาประเดน็เร่ืองพันธมิตร 
ทางธุรกิจหลักๆ ที่หมูบานทํามาคาขาย 
(ภาคกลาง) แตละแหงมใีนปจจบุนั หรอื 
ตองมใีนอนาคต พบวา สามารถแบงออก 
ไดเปน 2 กลุม คือ (1) พันธมิตรทาง 
ธุรกิจดานการผลิต ไดแก Supplier ที่ 
จดัหาวตัถดิุบ (ซึง่พบในกรณขีองวสิาหกิจ 
ชุมชนกลุมอาชีพผลไมสดฯ, วิสาหกิจ 
ชมุชนกลุมหัตถกรรมพ้ืนบานฯ และกลุม 
พัฒนาผูเล้ียงกุงฯ), กลุมผูรับจางผลิต 
(ซึ่งพบในกรณีของชุมชนอรัญญิก), 
รานคาในหมูบาน (ซึ่งพบในกรณีของ 
หมูบานเบญจรงคดอนไกดี) และกลุม 
พอคาแมคาในตลาด (ซึง่พบในกรณีของ 

ตลาดนํ้าลาวเวียง) และ (2) พันธมิตร 
ทางธรุกิจดานการขาย ไดแก หางคาปลกี 
ตางๆ, คูคาในตางประเทศ, และหนวยงาน 
ราชการและเอกชน (ซึ่งพบในกรณีของ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ มอาชีพผลไมสดฯ, 
วสิาหกจิชมุชนแปรรปูผลติภณัฑอาหารฯ, 
วสิาหกจิชมุชนกลุมหัตถกรรมพืน้บานฯ, 
ชุมชนอรัญญิก และกลุมพัฒนาผูเลี้ยง 
กุงฯ), กลุมรานคาสุขภาพ/รานอาหาร/ 
ตลาดกลางตางๆ (ซึ่งพบไดในกรณีของ 
วสิาหกจิชมุชนแปรรปูผลติภณัฑอาหารฯ, 
วสิาหกิจชมุชนกลุมหัตถกรรมพืน้บานฯ 
และกลุมพฒันาผูเลีย้งกุงฯ) และเครอืขาย 
ดานการทองเที่ยว (ซึ่งพบในกรณีของ 
ตลาดนํ้าลาวเวียง)

(9) โครงสร างต นทุน (Cost 
Structure)

เมื่อได พิจารณาประเด็นเ ร่ือง 
โครงสรางตนทนุของหมูบานทาํมาคาขาย 
(ภาคกลาง) แตละแหง พบวา หมูบาน 
สวนใหญมักจะมีตนทุนกระจุกตัวอยูที่ 
คาวัตถุดิบ และคาจางแรงงานเปนหลัก 
โดยทีห่มูบานสวนใหญมกัจะไมสามารถ 
ใหตัวเลขที่แนชัดไดวาตนทุนแตละราย 
การมีสดัสวนเทาใด เนือ่งจากผูประกอบ 
การสวนใหญมักจะไมไดมีการจัดทํา 
บัญชีรายรับ-รายจาย โดยปญหาหลักๆ 
ท่ีหลายหมูบานประสบอยูในปจจบัุน คือ 
ตนทนุมแีนวโนมเพิม่สงูขึน้แตไมสามารถ 
ปรับราคาขายเพิ่มขึ้นไปไดเน่ืองจาก 
ตลาดมีการแขงขนัดานราคา ดังนัน้สิง่ที่ 
หมูบานเหลาน้ีมคีวามจาํเปนตองดาํเนิน 
การอยางเรงดวนคือการควบคุมตนทุน

รัฐบาลมีนโยบายในการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดย 
ให ความสําคัญกับการ 

สรางความเขมแขง็จากเศรษฐกจิภายใน 
ประเทศ โดยดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ 
ชุมชนหรือเศรษฐกิจทองถิ่น (Local 
Economy) ซึ่งมีความสอดคลองกับ 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมุงเนน 
การยกระดบัรายไดใหกับผูมรีายไดนอย 
อยางทัว่ถงึ เพือ่ใหเศรษฐกจิของประเทศ 
มีการเจริญเติบโตอยางมั่งค่ัง มั่นคง 
และยั่งยืน

ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 ไดกาํหนด 
ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทาง 
เศรษฐกจิและแขงขนัไดอยางยัง่ยนื โดย 
มุงเนนการปรับโครงสรางตลอดทัง้หวงโซ 
คณุคาในภาคเกษตร อตุสาหกรรม บริการ 
การลงทุน การสรางความเชื่อมโยงการ 
ผลิตและบริการ การพัฒนาโครงสราง 
พื้นฐาน การพัฒนา SMEs การสรางผู 
ประกอบการและเกษตรกรรุนใหม รวม 
ทั้งการยกระดับรายไดและขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจฐานราก เพื่อนําไปสูการลด 

ความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้าใน 
สงัคม รวมท้ังแนวทางการปฏรูิปประเทศ 
ไทยดานเศรษฐกิจไดกําหนดใหมีวาระ 
การปฏิรูปเกี่ยวกับ “การสรางสังคม 
ผู ประกอบการ (Entrepreneur 
Society)” ที่มุงเนนใหผูประกอบการ 
ของไทยมคีวามเขมแขง็ สามารถแขงขนั 
ไดในระดับสากล และเปนประโยชนตอ 
วิสาหกิจในทุกระดับ เพื่อท่ีจะยกระดับ 
รายไดของประเทศจากประเทศที่มี 
รายไดปานกลาง (Middle Income 
Country) ไปสู ประเทศที่มีรายไดสูง 
(High Income Country)

ดังน้ัน การพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ิน 
(Local Economy Development) 
เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจ 
ชุมชนผานกลุ มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมี 
สมาชิกเปนเกษตรกร กลุมเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร กลุมแมบาน ฯลฯ นั้น 
จะเปนการยกระดับการประกอบธุรกิจ 
ใหมีประสิทธิภาพ สามารถดํารงธุรกิจ 
ของชุมชนอยูไดอยางมั่นคง มีการรวม 
กลุมกันอยางเขมแข็ง และมีรายไดจาก 
การจําหนายสินคา/บริการเพิ่มขึ้นจาก 

การขยายชองทางการตลาดโดยสงเสริม 
และพัฒนาใหวิสาหกิจชุมชนสามารถ 
ทําการคาขายไดดวยตนเองและเปนผู 
ประกอบการที่มีศักยภาพ ซึ่งจะชวยให 
เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่งคั่ง มั่นคง 
และยั่งยืนตอไป

โดยจากการดําเนนิการพฒันาเพิม่ 
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจใหกับ 
หมูบานทาํมาคาขายทีใ่นพืน้ทีภ่าคกลาง 
จํานวน 7 แหง (จังหวัดนครปฐม พระ- 
นครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และสระบุร)ี 
ประกอบดวย (1) วิสาหกิจชุมชนกลุม 
อาชีพผลไมสดและผลผลิตการเกษตร 
แปรรูปบานดอนทอง อําเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม (2) วสิาหกจิชมุชนแปรรูป 
ผลิตภัณฑอาหารตําบลสระพัฒนา 
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม (3) 
วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมพื้นบานผัก 
ตบชวา อําเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 
(4) ชุมชนอรัญญิก อําเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (5) หมูบาน 
เบญจรงคดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน 
จงัหวดัสมทุรสาคร (6) กลุมพฒันาผูเล้ียง 
กุงเกษตรพอเพียง 49 อําเภอบานแพว 

จังหวัดสมุทรสาคร และ (7) ตลาดนํ้า 
ลาวเวียง ชุมชนบานลาวเวียง อําเภอ 
เสาไห จังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้รูปแบบ (Model) ในการทํา 
ธุรกิจของแตละหมู บ าน จะมีความ 
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน   
ซึ่งมุงเนนไปที่การจัดทํารูปแบบธุรกิจ 
(Business Model) เพ่ือใชเปนกรอบ 
แนวทางในการยกระดับหมูบานทํามา 
คาขายเปาหมายทั้ง 7 แหงในพื้นที่ภาค 
กลางใหเปนหมูบานทํามาคาขายตนแบบ 
เพื่อใชเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูให 
หมูบาน/ชมุชนอืน่ๆ ไดเขามาศกึษาและ 
นาํความรูกลับไปประยกุตใชตอไป (โดย 
การกําหนดรูปแบบในการทําธุรกิจต้ัง 
อยูบนพื้นฐานของแนวคิด Business 
Model Canvas ซึง่เปนเครือ่งมอืท่ีพฒันา 
ขึ้นโดย Alexander Osterwalder 
เพื่อใชแสดงภาพรวมของปจจัยตางๆ 
ที่มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ) ซึ่ง 
มีเนื้อหาสรุปไดดังนี้

(1) กลุมลูกคาเปาหมาย (Custo- 
mer Segment)

เมื่อ พิจารณาเรื่องกลุ มลูกค า 
เปาหมายของหมูบานทํามาคาขาย (ภาค 
กลาง) แตละแหง พบวา ในภาพรวมนั้น 
กลุมลูกคาเปาหมายหลกัของหมูบานทาํ 
มาคาขาย (ภาคกลาง) มีทั้งลูกคาทั่วไป 
และลูกคาทีเ่ปนหนวยธรุกจิ โดยหมูบานฯ 
ที่มีลูกคาทั่วไปเปนกลุมเปาหมายหลัก 
เกือบทั้งหมด ไดแก ตลาดนํ้าลาวเวียง 
ซึ่งมีกลุมนักทองเที่ยวจากตางพื้นที่เปน 
กลุมเปาหมายหลัก แตในความเปนจริง 

นั้นลูกคาหลักๆ ที่เดินทางมาเยี่ยมเยียน 
ตลาดสวนใหญเปนคนที่อยูในพื้นที่ ใน 
ขณะที่หมูบานฯ ที่มีทั้งลูกคาทั่วไปและ 

ลูกคาที่เปนหนวยธุรกิจเปนเปาหมาย 
หลัก ไดแก วิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพ 
ผลไมสดฯ ซ่ึงมีบริษัทเทรดเดอรในตาง 
ประเทศ และธุรกิจในประเทศท่ีจางให 
วิสาหกิจชุมชนกลุ มอาชีพผลไมสดฯ 
ผลติสนิคาให (OEM) เปนกลุมเปาหมาย 
หลกั และมลีกูคาท่ัวไปเปนกลุมเปาหมาย 
รอง, วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ 
อาหารฯ ซึ่งมีกลุมสามพรานโมเดลเปน 
กลุมเปาหมายหลัก และมีกลุมคนรัก 
สขุภาพเปนกลุมเปาหมายรอง, วสิาหกจิ 
ชมุชนกลุมหตัถกรรมพ้ืนบานฯ ซึง่มหีาง 
คาปลกีสมยั ใหมเปนกลุมเปาหมายหลัก 
และมีลกูคาทัว่ไปเปนกลุมเปาหมายรอง, 
ชมุชนอรัญญกิ ซึง่มกีลุมพอคาคนกลาง/ 
รถเรทีม่กัจะสัง่ซือ้คราวละมากๆ เพือ่ทีจ่ะ 
นําไปขายปลีกในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ 
เปนกลุมเปาหมายหลกั และมกีลุมลกูคา 
ทัว่ไปทีเ่ปนผูใชงานจรงิเปนกลุมเปาหมาย 
รอง, หมูบานเบญจรงคดอนไกดี ซ่ึงมี 
หนวยงานราชการ และหนวยงานเอกชน 
ที่มักจะสั่งซื้อคราวละมากๆ เพื่อใชแจก 

เปนของชํารวยในโอกาสตางๆ เปนกลุม 
เปาหมายหลัก และมีกลุมลูกคาทั่วไป 
(โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยว) เปนกลุม 

เปาหมายรอง และกลุมพฒันาผูเลีย้งกุงฯ 
ซึง่มตีลาดกลางกุง (หรอืแพกุง) เปนกลุม 
เปาหมายหลกั และมีลกูคาทัว่ไป (โดยเฉพาะ 
กลุมคนรกัสขุภาพ) เปนกลุมเปาหมายรอง

(2) คุณคาท่ีนําเสนอ (Value 
Preposition)

เมือ่พจิารณาเรือ่งคณุคาทีน่าํเสนอ 
ของหมูบานทํามาคาขาย (ภาคกลาง) 
แตละแหง จะพบวา คุณคาที่หมูบาน 
แตละแหงนําเสนอสามารถแบงออกเปน 
3 กลุมหลักๆ คือ (1) รสชาติความอรอย 
และคณุคาโภชนาการ ซึง่หมูบานท่ีจดัอยู 
ในกลุมนีไ้ดแก วสิาหกิจชุมชนกลุมอาชพี 
ผลไมสดฯ วสิาหกจิชุมชนแปรรปูผลิตภณัฑ 
อาหารฯ วิสาหกิจชุมชนกลุมหัตถกรรม 
พืน้บานฯ และกลุมพฒันาผูเล้ียงกุงฯ (2) 
ประโยชนใชสอย ซ่ึงหมูบานท่ีจัดอยูใน 
กลุมนีไ้ดแก ชมุชนอรญัญกิ และวิสาหกจิ 
ชุมชนกลุมหัตถกรรมพื้นบานฯ และ (3) 
ความสุข/ความพงึพอใจ ซึง่หมูบานทีจั่ด 
อยูในกลุมนี้ไดแก หมูบานเบญจรงค 
ดอนไกดี และตลาดนํ้าลาวเวียง

(3) ความสมัพนัธกบัลกูคา (Cus- 
tomer Relationships)

เม่ือพิจารณาประเด็นเรื่องความ 
สัมพันธกับลูกคาของหมูบานทํามาคา 
ขาย (ภาคกลาง) แตละแหงพบวา ทุก 
หมูบานตางมีความสามารถในการสราง 
ความสัมพันธกับลูกคาเปาหมายโดยใช 
สื่อตางๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน 
โดยเฉพาะ Facebook และ LINE เพื่อ 
ที่จะจูงใจใหลูกคาเดิมเกิดการซื้อซ้ํา/ 
ซื้อเพิ่ม/บอกตอ และเพื่อสรางเกราะ 
ปองกันเพ่ือไมใหคูแขงขันเขามาแยง 
ลกูคาของตน โดยการดําเนนิการในเรือ่ง 
ดงักลาวไดผลเปนทีน่าพอใจ ซ่ึงสงัเกตได 
จากลูกคาสวนใหญมีแนวโนมท่ีจะกลับ 
มาซื้อซํ้า และบางหมูบานก็มีแนวโนม 
ท่ีจะไดรับยอดคําส่ังซ้ือท่ีเพ่ิมขึ้นอยาง 
มากเมื่อเทียบกับยอดคําส่ังซื้อในชวง 
เวลาที่ผานมา

(4) ชองทางในการเขาถึงลูกคา 
(Channels)

เมือ่พจิารณาประเด็นเรือ่งชองทาง 
ในการเขาถึงลูกคาของหมูบานทํามา 
คาขาย (ภาคกลาง) แตละแหง พบวา 
วิสาหกิจชุมชนกลุ มอาชีพผลไมสดฯ 
มักจะเขาถึงลูกคาผานบริษัทเทรดเดอร 
ในตางประเทศ. และผานหางคาปลีก 
สมัยใหมเป นหลัก, วิสาหกิจชุมชน 
แปรรูปผลิตภัณฑอาหารฯ มักจะเขาถึง 
ลูกคาผานกลุมสามพรานโมเดล และ 
ผานรานคาสุขภาพเปนหลัก, วิสาหกิจ 
ชุมชนกลุมหัตถกรรมพ้ืนบานฯ มักจะ 
เขาถึงลูกคาผานหางคาปลีกสมัยใหม 

เปนหลัก ในขณะท่ีชุมชนอรัญญิกและ 
หมูบานเบญจรงคดอนไกดีนั้นมักจะ 
เขาถึงลูกคาผานหนารานเปนหลัก รอง 
ลงมาคอืผานทางโทรศพัทจากกลุมลกูคา 

เกา สําหรับกลุมพัฒนาผูเล้ียงกุงฯ มัก 
จะเขาถึงลูกคาผานตลาดกลางกุงเปน 
หลกั สวนตลาดนํา้ลาวเวยีงมกัจะเขาถงึ 
ลูกคาผาน Facebook เปนหลัก นอก 
จากนัน้ ทกุหมูบานยงัมกีารเขาถงึลกูคา 
ผานงานแสดงสินคาบางตามโอกาสที่ 
ไดรับเชิญจากหนวยงานราชการ และมี 
แนวโนมทีจ่ะประยกุตใชชองทางการคา 
ออนไลนในการเขาถึงลูกคาเพิ่มมากขึ้น

(5) แหลงทีม่าของรายได (Reve-
nue Streams)

เมื่อพิจารณาประเด็นเร่ืองแหลง 
ทีม่าของรายไดของหมูบานทาํมาคาขาย 
(ภาคกลาง) แตละแหง พบวา รายได 
ของหมูบานแตละแหงนั้นมาจากการ 
ขายสินคาเปนหลัก โดยวิสาหกิจชุมชน 
กลุมอาชีพผลไมสดฯ มีแหลงรายไดมา 

จากการขายผลิตภัณฑอาหารแปรรูป, 
วิสาหกจิชมุชนแปรรปูผลติภณัฑอาหารฯ 
มีแหล งรายได หลักมาจากการขาย 
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป, กอนเชื้อเห็ด, 

สมุนไพรตากแหง และวัตถุดิบตางๆ, 
วสิาหกจิชมุชนกลุมหัตถกรรมพืน้บานฯ 
มีแหลงรายไดมาจากการขายเครื่อง 
จักสานผักตบชวา และเมี่ยงคํา, ชุมชน 
อรัญญิก มีแหลงรายไดมาจากการขาย 
มดีและเครือ่งใชบนโตะอาหาร, หมูบาน 
เบญจรงคดอนไกดีมีแหลงรายไดหลัก 
มาจากการขายเครื่องเบญจรงค, กลุม 
พัฒนาผูเลี้ยงกุงฯ มีแหลงรายไดมาจาก 
กจิกรรมทีค่อนขางหลากหลาย เชน การ 
ขายปจจัยการผลิตสัตวนํ้า, ดอกเบี้ยรับ 
จากเงนิท่ีใหกูยมืแกสมาชกิ และการขาย 
ผลติภัณฑสัตวน้ําท้ังแบบสดและแปรรปู 
สวนตลาดนํ้าลาวเวียงมีแหลงรายไดมา 
จากการขายสินคา ในขณะเดียวกันก็มี 
บางหมูบานที่มีแหลงรายไดมาจากการ 
ใหบรกิาร เชน วสิาหกจิชมุชนกลุมอาชพี 

ผลไมสดฯ และวิสาหกิจชุมชนแปรรูป 
ผลิตภัณฑอาหารฯ ที่มีรายไดเสริมมา 
จากการเปนสถานที่ในการศึกษาดูงาน, 
หมูบานเบญจรงคดอนไกดีท่ีมีรายได 
เสริมมาจากการใหบริการ Homestay 
และการเขียนลายเบญจรงค  และ 
ตลาดน้ําลาวเวียงที่มีรายไดเสริมมา 
จากการใหบริการนําเท่ียวทางนํ้า (การ 
ลองแพ) เปนตน

(6) ทรัพยากรหลักๆ ที่ต องมี 
(Key Resources)

เมือ่พจิารณาประเด็นเรือ่งทรพัยากร 
หลักๆ ที่หมู บานทํามาคาขาย (ภาค 
กลาง) แตละแหงตองมี พบวา ความรู 
ความสามารถในเชิงเทคนิคโดยเฉพาะ 
ทักษะดานธุรกิจ (ตลอดจนภูมิปญญา) 
ถือวาเปนทรัพยากรหลักท่ีทุกหมูบาน 
จําเปนตองมีเพื่อใหสามารถแขงขันกับ 
คูแขงขนัรายอืน่ๆ ท่ีอยูในตลาดได สําหรับ 
ทรัพยากรอันดับถัดมาท่ีทุกหมู บ าน 
จําเปนตองมีคือ โรงงาน/โรงเรือน, 
เคร่ืองมือ/เครื่องจักร, วัสดุ/อุปกรณ 
และปจจยัการผลติตางๆ สวนทรพัยากร 
ตางๆ ที่หมูบานเริ่มความสําคัญมากขึ้น 
คือ ความสามารถในการประยุกตใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และตราสินคา 
สวนในกรณีของตลาดนํ้าลาวเวียงนั้น 
ทรัพยากรท่ีถือวามีความสําคัญท่ีสุดท่ี 
ชุมชนลาวเวียงจําเปนที่จะตองมีเพื่อให
สามารถแขงขันกับตลาดนํ้าอ่ืนๆ ไดคือ 
บรรยากาศความเปนธรรมชาติ, ความ 
เปนชนบท ตลอดจนขนบธรรมเนียม 
และวัฒนธรรมทีเ่ปนเอกลกัษณแตกตาง 

photo : https://www.facebook.com/NoolekBenjarongDonkaidee
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จากตลาดนํ้าแหงอื่นๆ
(7) กิจกรรมหลักๆ ท่ีต องทํา 

(Key Activities)
เมือ่พจิารณาประเดน็เรือ่งกิจกรรม 

หลักๆ ที่หมู บานทํามาคาขาย (ภาค 
กลาง) แตละแหงตองทาํ พบวา ทกุหมูบาน 
มีกิจกรรมหลักที่ตองทําคลายคลึงกัน 
ไดแก การออกแบบและการพัฒนา 
ผลิตภัณฑใหมีความโดดเดนและแตกตาง 
จากคูแขงขัน, การผลิต/การแปรรูป, การ 
บริหารชองทางการจัดจําหนาย, การ 
ขนสง, การสรางและการรักษาความ 
สัมพันธกับลูกคา, การประชาสัมพันธ 
ผานสื่อในรูปแบบตางๆ เพื่อที่จะใหเขา 
ถึงกลุมลูกคาเปาหมาย และการขยาย 
ชองทางใหมๆ เพื่อตอยอด/ขยายธุรกิจ 
ใหเติบโตในระยะยาว

(8) พนัธมิตรทางธุรกิจหลกัๆ ท่ีมี 
(Key Partners)

เม่ือพิจารณาประเดน็เรือ่งพันธมิตร 
ทางธุรกิจหลักๆ ที่หมูบานทํามาคาขาย 
(ภาคกลาง) แตละแหงมใีนปจจบุนั หรอื 
ตองมใีนอนาคต พบวา สามารถแบงออก 
ไดเปน 2 กลุม คือ (1) พันธมิตรทาง 
ธุรกิจดานการผลิต ไดแก Supplier ที่ 
จดัหาวตัถดิุบ (ซ่ึงพบในกรณขีองวสิาหกิจ 
ชุมชนกลุมอาชีพผลไมสดฯ, วิสาหกิจ 
ชมุชนกลุมหตัถกรรมพ้ืนบานฯ และกลุม 
พัฒนาผูเลี้ยงกุงฯ), กลุมผูรับจางผลิต 
(ซึ่งพบในกรณีของชุมชนอรัญญิก), 
รานคาในหมูบาน (ซ่ึงพบในกรณีของ 
หมูบานเบญจรงคดอนไกดี) และกลุม 
พอคาแมคาในตลาด (ซึง่พบในกรณีของ 

ตลาดนํ้าลาวเวียง) และ (2) พันธมิตร 
ทางธรุกิจดานการขาย ไดแก หางคาปลกี 
ตางๆ, คูคาในตางประเทศ, และหนวยงาน 
ราชการและเอกชน (ซ่ึงพบในกรณีของ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ มอาชีพผลไมสดฯ, 
วสิาหกจิชมุชนแปรรปูผลติภณัฑอาหารฯ, 
วสิาหกิจชมุชนกลุมหตัถกรรมพืน้บานฯ, 
ชุมชนอรัญญิก และกลุมพัฒนาผูเลี้ยง 
กุงฯ), กลุมรานคาสุขภาพ/รานอาหาร/ 
ตลาดกลางตางๆ (ซึ่งพบไดในกรณีของ 
วสิาหกจิชมุชนแปรรปูผลติภณัฑอาหารฯ, 
วสิาหกิจชมุชนกลุมหัตถกรรมพืน้บานฯ 
และกลุมพฒันาผูเลีย้งกุงฯ) และเครอืขาย 
ดานการทองเที่ยว (ซึ่งพบในกรณีของ 
ตลาดนํ้าลาวเวียง)

(9) โครงสร างต นทุน (Cost 
Structure)

เมื่อได พิจารณาประเด็นเ ร่ือง 
โครงสรางตนทุนของหมูบานทํามาคาขาย 
(ภาคกลาง) แตละแหง พบวา หมูบาน 
สวนใหญมักจะมีตนทุนกระจุกตัวอยูที่ 
คาวัตถุดิบ และคาจางแรงงานเปนหลัก 
โดยทีห่มูบานสวนใหญมกัจะไมสามารถ 
ใหตัวเลขท่ีแนชัดไดวาตนทุนแตละราย 
การมีสดัสวนเทาใด เนือ่งจากผูประกอบ 
การสวนใหญมักจะไมไดมีการจัดทํา 
บัญชีรายรับ-รายจาย โดยปญหาหลักๆ 
ทีห่ลายหมูบานประสบอยูในปจจบุนั คือ 
ตนทุนมแีนวโนมเพิม่สงูข้ึนแตไมสามารถ 
ปรับราคาขายเพิ่มขึ้นไปไดเน่ืองจาก 
ตลาดมีการแขงขนัดานราคา ดงันัน้สิง่ที่ 
หมูบานเหลานีม้คีวามจาํเปนตองดาํเนนิ 
การอยางเรงดวนคือการควบคุมตนทุน

รัฐบาลมีนโยบายในการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดย 
ให ความสําคัญกับการ 

สรางความเขมแขง็จากเศรษฐกจิภายใน 
ประเทศ โดยดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ 
ชุมชนหรือเศรษฐกิจทองถ่ิน (Local 
Economy) ซึ่งมีความสอดคลองกับ 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมุงเนน 
การยกระดบัรายไดใหกับผูมรีายไดนอย 
อยางทัว่ถึง เพือ่ใหเศรษฐกจิของประเทศ 
มีการเจริญเติบโตอยางมั่งคั่ง มั่นคง 
และยั่งยืน

ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหงชาต ิฉบับท่ี 12 ไดกาํหนด 
ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทาง 
เศรษฐกจิและแขงขนัไดอยางยัง่ยนื โดย 
มุงเนนการปรับโครงสรางตลอดทัง้หวงโซ 
คุณคาในภาคเกษตร อตุสาหกรรม บรกิาร 
การลงทุน การสรางความเช่ือมโยงการ 
ผลิตและบริการ การพัฒนาโครงสราง 
พื้นฐาน การพัฒนา SMEs การสรางผู 
ประกอบการและเกษตรกรรุนใหม รวม 
ทั้งการยกระดับรายไดและขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจฐานราก เพื่อนําไปสูการลด 

ความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้าใน 
สงัคม รวมท้ังแนวทางการปฏรูิปประเทศ 
ไทยดานเศรษฐกิจไดกําหนดใหมีวาระ 
การปฏิรูปเกี่ยวกับ “การสรางสังคม 
ผู ประกอบการ (Entrepreneur 
Society)” ที่มุงเนนใหผูประกอบการ 
ของไทยมคีวามเขมแขง็ สามารถแขงขนั 
ไดในระดับสากล และเปนประโยชนตอ 
วิสาหกิจในทุกระดับ เพื่อท่ีจะยกระดับ 
รายไดของประเทศจากประเทศที่มี 
รายไดปานกลาง (Middle Income 
Country) ไปสู ประเทศที่มีรายไดสูง 
(High Income Country)

ดงัน้ัน การพฒันาเศรษฐกิจทองถ่ิน 
(Local Economy Development) 
เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจ 
ชุมชนผานกลุ มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมี 
สมาชิกเปนเกษตรกร กลุมเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร กลุมแมบาน ฯลฯ นั้น 
จะเปนการยกระดับการประกอบธุรกิจ 
ใหมีประสิทธิภาพ สามารถดํารงธุรกิจ 
ของชุมชนอยูไดอยางมั่นคง มีการรวม 
กลุมกันอยางเขมแข็ง และมีรายไดจาก 
การจําหนายสินคา/บริการเพิ่มขึ้นจาก 

การขยายชองทางการตลาดโดยสงเสริม 
และพัฒนาใหวิสาหกิจชุมชนสามารถ 
ทําการคาขายไดดวยตนเองและเปนผู 
ประกอบการที่มีศักยภาพ ซึ่งจะชวยให 
เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่งคั่ง มั่นคง 
และยั่งยืนตอไป

โดยจากการดําเนินการพฒันาเพิม่ 
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจใหกับ 
หมูบานทาํมาคาขายทีใ่นพ้ืนทีภ่าคกลาง 
จํานวน 7 แหง (จังหวัดนครปฐม พระ- 
นครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และสระบุร)ี 
ประกอบดวย (1) วิสาหกิจชุมชนกลุม 
อาชีพผลไมสดและผลผลิตการเกษตร 
แปรรูปบานดอนทอง อําเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม (2) วสิาหกจิชมุชนแปรรปู 
ผลิตภัณฑอาหารตําบลสระพัฒนา 
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม (3) 
วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมพ้ืนบานผัก 
ตบชวา อําเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 
(4) ชุมชนอรัญญิก อําเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (5) หมูบาน 
เบญจรงคดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน 
จังหวดัสมทุรสาคร (6) กลุมพฒันาผูเลีย้ง 
กุงเกษตรพอเพียง 49 อําเภอบานแพว 

จังหวัดสมุทรสาคร และ (7) ตลาดนํ้า 
ลาวเวียง ชุมชนบานลาวเวียง อําเภอ 
เสาไห จังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้รูปแบบ (Model) ในการทํา 
ธุรกิจของแตละหมู บ าน จะมีความ 
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน   
ซึ่งมุงเนนไปที่การจัดทํารูปแบบธุรกิจ 
(Business Model) เพ่ือใชเปนกรอบ 
แนวทางในการยกระดับหมูบานทํามา 
คาขายเปาหมายทั้ง 7 แหงในพื้นที่ภาค 
กลางใหเปนหมูบานทํามาคาขายตนแบบ 
เพื่อใชเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูให 
หมูบาน/ชมุชนอืน่ๆ ไดเขามาศกึษาและ 
นาํความรูกลบัไปประยกุตใชตอไป (โดย 
การกําหนดรูปแบบในการทําธุรกิจตั้ง 
อยูบนพื้นฐานของแนวคิด Business 
Model Canvas ซ่ึงเปนเครือ่งมอืทีพ่ฒันา 
ขึ้นโดย Alexander Osterwalder 
เพื่อใชแสดงภาพรวมของปจจัยตางๆ 
ที่มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ) ซึ่ง 
มีเนื้อหาสรุปไดดังนี้

(1) กลุมลูกคาเปาหมาย (Custo- 
mer Segment)

เมื่อพิจารณาเรื่องกลุ มลูกค า 
เปาหมายของหมูบานทํามาคาขาย (ภาค 
กลาง) แตละแหง พบวา ในภาพรวมนั้น 
กลุมลกูคาเปาหมายหลกัของหมูบานทาํ 
มาคาขาย (ภาคกลาง) มีทั้งลูกคาทั่วไป 
และลูกคาท่ีเปนหนวยธรุกิจ โดยหมูบานฯ 
ที่มีลูกคาท่ัวไปเปนกลุมเปาหมายหลัก 
เกือบทั้งหมด ไดแก ตลาดนํ้าลาวเวียง 
ซ่ึงมีกลุมนักทองเที่ยวจากตางพื้นที่เปน 
กลุมเปาหมายหลัก แตในความเปนจริง 

นั้นลูกคาหลักๆ ที่เดินทางมาเยี่ยมเยียน 
ตลาดสวนใหญเปนคนที่อยูในพื้นที่ ใน 
ขณะที่หมูบานฯ ที่มีทั้งลูกคาทั่วไปและ 

ลูกคาที่เปนหนวยธุรกิจเปนเปาหมาย 
หลัก ไดแก วิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพ 
ผลไมสดฯ ซ่ึงมีบริษัทเทรดเดอรในตาง 
ประเทศ และธุรกิจในประเทศที่จางให 
วิสาหกิจชุมชนกลุ มอาชีพผลไมสดฯ 
ผลติสนิคาให (OEM) เปนกลุมเปาหมาย 
หลกั และมลีกูคาท่ัวไปเปนกลุมเปาหมาย 
รอง, วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ 
อาหารฯ ซึ่งมีกลุมสามพรานโมเดลเปน 
กลุมเปาหมายหลัก และมีกลุมคนรัก 
สขุภาพเปนกลุมเปาหมายรอง, วสิาหกจิ 
ชมุชนกลุมหตัถกรรมพ้ืนบานฯ ซึง่มหีาง 
คาปลกีสมยั ใหมเปนกลุมเปาหมายหลัก 
และมีลกูคาทัว่ไปเปนกลุมเปาหมายรอง, 
ชมุชนอรัญญกิ ซึง่มกีลุมพอคาคนกลาง/ 
รถเรทีม่กัจะสัง่ซือ้คราวละมากๆ เพือ่ทีจ่ะ 
นําไปขายปลีกในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ 
เปนกลุมเปาหมายหลกั และมีกลุมลกูคา 
ท่ัวไปท่ีเปนผูใชงานจรงิเปนกลุมเปาหมาย 
รอง, หมูบานเบญจรงคดอนไกดี ซ่ึงมี 
หนวยงานราชการ และหนวยงานเอกชน 
ที่มักจะสั่งซื้อคราวละมากๆ เพื่อใชแจก 

เปนของชํารวยในโอกาสตางๆ เปนกลุม 
เปาหมายหลัก และมีกลุมลูกคาทั่วไป 
(โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยว) เปนกลุม 

เปาหมายรอง และกลุมพฒันาผูเลีย้งกุงฯ 
ซึง่มตีลาดกลางกุง (หรือแพกุง) เปนกลุม 
เปาหมายหลกั และมีลกูคาทัว่ไป (โดยเฉพาะ 
กลุมคนรกัสขุภาพ) เปนกลุมเปาหมายรอง

(2) คุณคาท่ีนําเสนอ (Value 
Preposition)

เมือ่พจิารณาเร่ืองคณุคาทีน่าํเสนอ 
ของหมูบานทํามาคาขาย (ภาคกลาง) 
แตละแหง จะพบวา คุณคาที่หมูบาน 
แตละแหงนําเสนอสามารถแบงออกเปน 
3 กลุมหลักๆ คือ (1) รสชาติความอรอย 
และคุณคาโภชนาการ ซึง่หมูบานทีจ่ดัอยู 
ในกลุมน้ีไดแก วสิาหกิจชุมชนกลุมอาชพี 
ผลไมสดฯ วสิาหกจิชมุชนแปรรปูผลติภณัฑ 
อาหารฯ วิสาหกิจชุมชนกลุมหัตถกรรม 
พืน้บานฯ และกลุมพัฒนาผูเล้ียงกุงฯ (2) 
ประโยชนใชสอย ซึ่งหมูบานที่จัดอยูใน 
กลุมน้ีไดแก ชมุชนอรญัญกิ และวสิาหกจิ 
ชุมชนกลุมหัตถกรรมพื้นบานฯ และ (3) 
ความสุข/ความพงึพอใจ ซ่ึงหมูบานทีจั่ด 
อยูในกลุมนี้ไดแก หมูบานเบญจรงค 
ดอนไกดี และตลาดนํ้าลาวเวียง

(3) ความสมัพนัธกับลกูคา (Cus- 
tomer Relationships)

เมื่อพิจารณาประเด็นเรื่องความ 
สัมพันธกับลูกคาของหมูบานทํามาคา 
ขาย (ภาคกลาง) แตละแหงพบวา ทุก 
หมูบานตางมีความสามารถในการสราง 
ความสัมพันธกับลูกคาเปาหมายโดยใช 
สื่อตางๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน 
โดยเฉพาะ Facebook และ LINE เพื่อ 
ที่จะจูงใจใหลูกคาเดิมเกิดการซื้อซ้ํา/ 
ซื้อเพ่ิม/บอกตอ และเพื่อสรางเกราะ 
ปองกันเพื่อไมใหคูแขงขันเขามาแยง 
ลกูคาของตน โดยการดําเนนิการในเรือ่ง 
ดังกลาวไดผลเปนทีน่าพอใจ ซึง่สงัเกตได 
จากลูกคาสวนใหญมีแนวโนมท่ีจะกลับ 
มาซื้อซํ้า และบางหมูบานก็มีแนวโนม 
ที่จะไดรับยอดคําส่ังซ้ือท่ีเพิ่มข้ึนอยาง 
มากเมื่อเทียบกับยอดคําสั่งซื้อในชวง 
เวลาที่ผานมา

(4) ชองทางในการเขาถึงลูกคา 
(Channels)

เมือ่พิจารณาประเด็นเรือ่งชองทาง 
ในการเขาถึงลูกคาของหมูบานทํามา 
คาขาย (ภาคกลาง) แตละแหง พบวา 
วิสาหกิจชุมชนกลุ มอาชีพผลไมสดฯ 
มักจะเขาถึงลูกคาผานบริษัทเทรดเดอร 
ในตางประเทศ. และผานหางคาปลีก 
สมัยใหมเป นหลัก, วิสาหกิจชุมชน 
แปรรูปผลิตภัณฑอาหารฯ มักจะเขาถึง 
ลูกคาผานกลุมสามพรานโมเดล และ 
ผานรานคาสุขภาพเปนหลัก, วิสาหกิจ 
ชุมชนกลุมหัตถกรรมพื้นบานฯ มักจะ 
เขาถึงลูกคาผานหางคาปลีกสมัยใหม 

เปนหลัก ในขณะท่ีชุมชนอรัญญิกและ 
หมูบานเบญจรงคดอนไกดีนั้นมักจะ 
เขาถึงลูกคาผานหนารานเปนหลัก รอง 
ลงมาคือผานทางโทรศพัทจากกลุมลกูคา 

เกา สําหรับกลุมพัฒนาผูเลี้ยงกุงฯ มัก 
จะเขาถึงลูกคาผานตลาดกลางกุงเปน 
หลกั สวนตลาดนํา้ลาวเวยีงมกัจะเขาถงึ 
ลูกคาผาน Facebook เปนหลัก นอก 
จากนัน้ ทกุหมูบานยงัมกีารเขาถงึลกูคา 
ผานงานแสดงสินคาบางตามโอกาสที่ 
ไดรับเชิญจากหนวยงานราชการ และมี 
แนวโนมทีจ่ะประยกุตใชชองทางการคา 
ออนไลนในการเขาถึงลูกคาเพิ่มมากขึ้น

(5) แหลงทีม่าของรายได (Reve-
nue Streams)

เมื่อพิจารณาประเด็นเร่ืองแหลง 
ทีม่าของรายไดของหมูบานทาํมาคาขาย 
(ภาคกลาง) แตละแหง พบวา รายได 
ของหมูบานแตละแหงนั้นมาจากการ 
ขายสินคาเปนหลัก โดยวิสาหกิจชุมชน 
กลุมอาชีพผลไมสดฯ มีแหลงรายไดมา 

จากการขายผลิตภัณฑอาหารแปรรูป, 
วสิาหกิจชุมชนแปรรปูผลติภณัฑอาหารฯ 
มีแหล งรายได หลักมาจากการขาย 
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป, กอนเชื้อเห็ด, 

สมุนไพรตากแหง และวัตถุดิบตางๆ, 
วสิาหกจิชมุชนกลุมหัตถกรรมพืน้บานฯ 
มีแหลงรายไดมาจากการขายเครื่อง 
จักสานผักตบชวา และเมี่ยงคํา, ชุมชน 
อรัญญิก มีแหลงรายไดมาจากการขาย 
มดีและเครือ่งใชบนโตะอาหาร, หมูบาน 
เบญจรงคดอนไกดีมีแหลงรายไดหลัก 
มาจากการขายเครื่องเบญจรงค, กลุม 
พัฒนาผูเลี้ยงกุงฯ มีแหลงรายไดมาจาก 
กจิกรรมทีค่อนขางหลากหลาย เชน การ 
ขายปจจัยการผลิตสัตวนํ้า, ดอกเบี้ยรับ 
จากเงนิท่ีใหกูยมืแกสมาชิก และการขาย 
ผลติภัณฑสัตวนํา้ท้ังแบบสดและแปรรปู 
สวนตลาดนํ้าลาวเวียงมีแหลงรายไดมา 
จากการขายสินคา ในขณะเดียวกันก็มี 
บางหมูบานที่มีแหลงรายไดมาจากการ 
ใหบรกิาร เชน วสิาหกจิชุมชนกลุมอาชพี 

ผลไมสดฯ และวิสาหกิจชุมชนแปรรูป 
ผลิตภัณฑอาหารฯ ที่มีรายไดเสริมมา 
จากการเปนสถานที่ในการศึกษาดูงาน, 
หมูบานเบญจรงคดอนไกดีที่มีรายได 
เสริมมาจากการใหบริการ Homestay 
และการเขียนลายเบญจรงค  และ 
ตลาดน้ําลาวเวียงที่มีรายไดเสริมมา 
จากการใหบริการนําเที่ยวทางนํ้า (การ 
ลองแพ) เปนตน

(6) ทรัพยากรหลักๆ ที่ต องมี 
(Key Resources)

เมือ่พจิารณาประเด็นเรือ่งทรพัยากร 
หลักๆ ที่หมู บานทํามาคาขาย (ภาค 
กลาง) แตละแหงตองมี พบวา ความรู 
ความสามารถในเชิงเทคนิคโดยเฉพาะ 
ทักษะดานธุรกิจ (ตลอดจนภูมิปญญา) 
ถือวาเปนทรัพยากรหลักที่ทุกหมูบาน 
จําเปนตองมีเพื่อใหสามารถแขงขันกับ 
คูแขงขนัรายอืน่ๆ ทีอ่ยูในตลาดได สาํหรบั 
ทรัพยากรอันดับถัดมาที่ทุกหมู บ าน 
จําเปนตองมีคือ โรงงาน/โรงเรือน, 
เครื่องมือ/เคร่ืองจักร, วัสดุ/อุปกรณ 
และปจจยัการผลิตตางๆ สวนทรพัยากร 
ตางๆ ที่หมูบานเริ่มความสําคัญมากขึ้น 
คือ ความสามารถในการประยุกตใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และตราสินคา 
สวนในกรณีของตลาดนํ้าลาวเวียงนั้น 
ทรัพยากรที่ถือวามีความสําคัญท่ีสุดที่ 
ชุมชนลาวเวียงจําเปนที่จะตองมีเพื่อให
สามารถแขงขันกับตลาดนํ้าอื่นๆ ไดคือ 
บรรยากาศความเปนธรรมชาติ, ความ 
เปนชนบท ตลอดจนขนบธรรมเนียม 
และวัฒนธรรมทีเ่ปนเอกลกัษณแตกตาง 
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สรุปผลการเปรียบเทียบรูปแบบ (Model) ในการทําธุรกิจของหมูบานทํามาคาขาย (ภาคกลาง)

                                

(1) กลุมลูกคาเปาหมาย

(2) คุณคาที่นำเสนอ

(3) ความสัมพันธกับลูกคา

(4) ชองทางเขาถึงลูกคา

(5) แหลงที่มาของรายได

(6) ทรัพยากรหลัก

(7) กิจกรรมหลัก

(8) พันธมิตรทางธุรกิจหลัก

(9) โครงสรางตนทุน

วิสาหกิจชุมชนฯ
บานดอนทอง

บริษัทเทรดเดอรใน ตปท. และ 
ธุรกิจในประเทศที่จางกลุมให 

ผลิตสินคา (OEM) & กลุม 
ลูกคาทั่วไป

รสชาติความอรอย และคุณคา 
โภชนาการจากการรับประทาน 

อาหารแปรรูป
ลูกคาสวนใหญมักจะกลับมา 
ซื้อซ้ำ และเพิ่มยอดคำสั่งซื้อ

ผานบริษัทเทรดเดอรใน ตปท., 
ผานหางคาปลีกสมัยใหม, ผาน 

ชองทางการคาออนไลน & 
ผานงานแสดงสินคา

การขายผลิตภัณฑอาหารแปรรูป 
& รายไดจากการศึกษาดูงาน

ความรูเฉพาะทาง, ทักษะทาง 
ดานธุรกิจ, โรงงาน, เครื่องมือ, 

วัตถุดิบ, ตราสินคา & เทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑ, 
การแปรรูป, การจำหนาย, 
การขนสง, การดูแลลูกคา, 

การขยายชองทางใหม
Supplier ที่จัดหาวัตถุดิบ, 
บริษัท เทรดเดอรใน ตปท., 

หางคาปลีก & 
หนวยงานราชการ

คาวัตถุดิบ & คาจางแรงงาน

วิสาหกิจชุมชนฯ
ตำบลสระพัฒนา

กลุมสามพรานโมเดล & 
กลุมคนรักสุขภาพ

รสชาติความอรอย และ 
คุณคาโภชนาการจากการ 
รับประทานอาหารแปรรูป

ลูกคาสวนใหญ
มักจะกลับมาซื้อซ้ำ

ผานกลุมสามพรานโมเดล, 
ผานรานคาสุขภาพ, 

ผานงานแสดงสินคา & 
ผานชองทางการคาออนไลน
การขายผลิตภัณฑอาหาร

แปรรูป, กอนเชื้อเห็ด, สมุนไพร 
ตากแหง และวัตถุดิบ & 

รายไดจากการศึกษาดูงาน
ทักษะทางดานธุรกิจ, (ภูมิปญญา 

ในการเพาะเห็ด), โรงเรือน 
เพาะเห็ด, เครื่องมืออุปกรณ, 

ตราสินคา & เทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ, 

การแปรรูป, การจำหนาย, 
การขนสง, การดูแลลูกคา, 

การขยายชองทางใหม
เครือขายดานเกษตรอินทรีย, 
รานคาสุขภาพ, หางคาปลีก & 

หนวยงานราชการ

คาวัตถุดิบ, คาจางแรงงาน & 
การควบคุมตนทุน

วิสาหกิจชุมชนฯ
ผักตบชวา

หางคาปลีกสมัยใหม & 
กลุมลูกคาทั่วไป

ประโยชนใชสอยของ
เครื่องจักสานฯ & 

รสชาติความอรอยของเมี่ยงคำ
ลูกคาสวนใหญ

มักจะกลับมาซื้อซ้ำ

ผานหางคาปลีกสมัยใหม, 
ผานชองทางการคาออนไลน & 

ผานงานแสดงสินคา

การขายเครื่องจักสาน
ผักตบชวา & เมี่ยงคำ

ความรูเฉพาะทาง, ทักษะทาง 
ดานธุรกิจ, โรงเรือน, เครื่องมือ, 
วัตถุดิบ, แรงงาน, ตราสินคา & 

เทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ, 

การแปรรูป, การจำหนาย, 
การขนสง, การดูแลลูกคา, 

การขยายชองทางใหม
Supplier ที่จัดหาวัตถุดิบ, 

หางคาปลีก, ตลาดน้ำลำพญา & 
หนวยงานราชการ

การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจาย 
& การควบคุมตนทุน

หมูบานทำมาคาขายชื่อหมูบาน

องคประกอบ
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วิสาหกิจชุมชนฯ
ผักตบชวา

หางคาปลีกสมัยใหม & 
กลุมลูกคาทั่วไป

ประโยชนใชสอยของ
เครื่องจักสานฯ & 

รสชาติความอรอยของเมี่ยงคำ
ลูกคาสวนใหญ

มักจะกลับมาซื้อซ้ำ

ผานหางคาปลีกสมัยใหม, 
ผานชองทางการคาออนไลน & 

ผานงานแสดงสินคา

การขายเครื่องจักสาน
ผักตบชวา & เมี่ยงคำ

ความรูเฉพาะทาง, ทักษะทาง 
ดานธุรกิจ, โรงเรือน, เครื่องมือ, 
วัตถุดิบ, แรงงาน, ตราสินคา & 

เทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ, 

การแปรรูป, การจำหนาย, 
การขนสง, การดูแลลูกคา, 

การขยายชองทางใหม
Supplier ที่จัดหาวัตถุดิบ, 

หางคาปลีก, ตลาดน้ำลำพญา & 
หนวยงานราชการ

การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจาย 
& การควบคุมตนทุน

ชุมชนอรัญญิก

กลุมพอคาคนกลาง/ รถเร & 
กลุมลูกคาทั่วไป/ผูใชงานจริง

ประโยชนใชสอยของผลิตภัณฑ 
มีดทำครัวและมีดทำการเกษตร

ลูกคาสวนใหญมักจะกลับมา
ซื้อซ้ำ และเพิ่มยอดคำสั่งซื้อ

ผานหนาราน, ผานทางโทรศัพท 
& ผานงานแสดงสินคา

การขายมีด และเครื่องใช 
บนโตะอาหาร

ความรูเฉพาะทาง (ภูมิปญญา 
ในการออกแบบมีด/ตีมีด),  
เครื่องมือ, ปจจัยการผลิต, 
ตราสินคา & เทคโนโลยี
การออกแบบ, การผลิต, 
การจำหนาย, การขนสง, 

การดูแลลูกคา, 
การขยายชองทางใหม

กลุมผูรับจางผลิต, 
กลุมพอคาคนกลาง/รถเร, 

หางคาปลีก & 
หนวยงานราชการ

การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจาย 
& การควบคุมตนทุน

ตลาดน้ำลาวเวียง

กลุมคนที่อยูในพื้นที ่และ 
กลุมนักทองเที่ยว

ความสุข/ความพึงพอใจที่ได
เดินทางมาทองเที่ยว

คนในพื้นที่มักจะกลับมาเที่ยวซ้ำ 
แตคนตางพื้นที่ไมคอยจะกลับมา

เที่ยวซ้ำ
ผาน Facebook & 
ผานงานแสดงสินคา

การขายสินคา 
และการใหบริการนำเที่ยว 

(การลองแพ)

บรรยากาศความเปนธรรมชาติ/
ความเปนชนบท, 

ขนบธรรม เนียม & 
วัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ
การพัฒนาสิ่งอำนวยความ

สะดวก, การประชาสัมพันธ, 
การสรางตราสินคา, 

การพัฒนาทักษะทางธุรกิจ
พอคาแมคาในตลาด, 

เครือขายดานการทองเที่ยว &  
หนวยงานราชการ

การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจาย

หมูบานเบญจรงค
ดอนไกดี

หนวยงานราชการ, 
หนวยงานเอกชน, 

ลูกคาทั่วไป & นักทองเที่ยว

ความสุข/ความพึงพอใจที่ได
ครอบครองเครื่องเบญจรงค

ลูกคาสวนใหญมักจะกลับมา
ซื้อซ้ำ และบอกตอ

ผานหนาราน, ผานทางโทรศัพท, 
ผานงานแสดงสินคา & 

ผานชองทางการคาออนไลน

การขายผลิตภัณฑเครื่อง
เบญจรงค, การใหบริการที่พัก 

Homestay & การเขียน 
ลายเบญจรงค

ความรูเฉพาะทาง (ภูมิปญญา 
ในการออกแบบ/เขียนลาย), 

วัตถุดิบ, แรงงานฝมือ, ตราสินคา 
เทคโนโลยี

การออกแบบ, การผลิต, 
การจำหนาย, การขนสง, 

การดูแลลูกคา, 
การประชาสัมพันธ
รานคาในหมูบาน & 

หนวยงานราชการ/เอกชน

คาวัตถุดิบ, คาแกส และไฟฟา, 
คาจางแรงงาน, 

การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจาย 
& การควบคุมตนทุน

กลุมพัฒนา
ผูเลี้ยงกุงฯ

ตลาดกลางกุง (หรือแพกุง), 
ลูกคาทั่วไป & 

กลุมคนรักสุขภาพ

รสชาติความอรอย และ 
คุณคาโภชนาการจากกุงที่เลี้ยง

ดวยจุลินทรียผลไม
ลูกคาสวนใหญ

มักจะกลับมาซื้อซ้ำ

ผานตลาดกลางกุง, 
ผานงานแสดงสินคา & 

ผานชองทางการคาออนไลน

การจำหนายปจจัยการผลิต, 
ดอกเบี้ย, การขายผลิตภัณฑ 
สัตวน้ำทั้งแบบสดและแปรรูป

ความรูเฉพาะทาง 
(ภูมิปญญาในการเลี้ยงกุง), 
บอเลี้ยงกุง, วัสดุอุปกรณ & 

ปจจัยการผลิต
การผลิต, การจำหนาย, 

การขนสง, การดูแลลูกคา, 
การประชาสัมพันธ, 

การขยายชองทางใหม
สมาชิกของกลุม, Supplier 

ที่จัดหาวัตถุดิบ, ตลาดกลางกุง, 
รานอาหาร & หนวยงานราชการ

ปจจัยการผลิต & 
คาจางแรงงาน, & 
การควบคุมตนทุน

หมูบานทำมาคาขาย
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ผูประกอบการที่สนใจใชบริการ 
สินเชื่อดังกลาว ยื่นความประสงคได 
ผานระบบ Online Service Request 
หรือ OSR  เพียงใชสมารทโฟนสแกน 
QR Code จากโปสเตอร หรือโบรชัวร 
ประชาสัมพันธ สินเชื่อที่  ธพว. จะ 
กระจายไปทั่วประเทศ อีกทั้ง  สามารถ 
ยืน่กูผานออนไลนไดทนัท ีทุกที ่ทกุเวลา 
ผานแอปพลิเคชัน “SME D Bank” 
หรือคลิก http://bit.ly/smedosr1  
นอกจากนั้น สามารถยื่นกูไดทุกสาขา 
ของ ธพว. ทั่วประเทศ     

“SME D ยกกําลัง 3” 
เติมทุน เสริมแกร่ง 
หนุนเอสเอ็มอีไทยสู้เศรษฐกิจโลก

วิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม หรือ SMEs 
เปนหน่ึงในฟนเฟองสาํคัญ 

ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย เมื่อ 
สถานการณเศรษฐกิจท่ัวโลกผันผวน 
ยอมสงผลกระทบกับผู ประกอบการ 
SMEs ไทยอยางแนนอน ทําใหทุกภาค 
สวนที่เกี่ยวของจึงรวมมือรวมใจกัน 
เพื่อหามาตรการชวยผู ประกอบการ 
SMEs ใหกาวผานอุปสรรค สามารถ 
ดําเนินธุรกิจใหเดินตอไปได

เมือ่วนัท่ี 7 มกราคม 2563 ท่ีผานมา 
คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงมีมติยกระดับ 
ใหการสงเสริม SMEs เปนวาระแหงชาติ 
รวมถึง เหน็ชอบออกมาตรการ “ตอเตมิ 
เสริมทุน SMEs สรางไทย” เพื่อชวยให 
SMEs ไทยสามารถแขงขันและอยูรอด 
ได  โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
(ธพว.) หรือ SME D Bank ในฐานะ 
สถาบันการเงินของรัฐท่ีชวยเหลือและ
สนับสนุน SMEs ไทย รวมกับ บรรษัท 
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 
(บสย.) เปดตัวบริการเติมสินเชื่อ “SME 

D ยกกําลัง 3” วงเงิน 10,000 ลานบาท 
ภายใตโครงการสินเช่ือเพื่อยกระดับ 
เศรษฐกิจชุมชน (Local Economy 
Loan) เพื่อใหเปนแหลงทุน แบงเบา 

ภาระและสนับสนุนผูประกอบการทั้ง 
นิติบุคคล  บุคคลธรรมคา  นําไปใช 
หมนุเวยีน ลงทุน ขยาย ปรบัปรงุ กจิการ 
เปนตน

ว

ทัง้นี ้สนิเชือ่ “SME D ยกกําลัง 3” 
มีจุดเดน อัตราดอกเบี้ยต่ํา  นิติบุคคล 
เพียง 3% ตอป นาน 3 ปแรก วงเงินกู 
สูงสุด 5 ลานบาท สวนบุคคลธรรมดา 
เพียง 5% ตอป นาน 3 ปแรก วงเงินกู 
สูงสุด 2 ลานบาท กรณีจดทะเบียนภาษี 
มูลคาเพิ่ม (VAT) วงเงินกูสูงสุด 5 ลาน 
บาท ระยะเวลาผอน นานสูงสุดถึง 7 ป  
และฟรีคาธรรมเนียมคํ้าประกันจาก 
บสย. 3 ป 

สําหรับกลุมธุรกิจที่ยื่นขอสินเช่ือ
ผานโครงการนี้ได เชน ธุรกิจบริการ 
ธุรกิจเกษตรแปรรูป ธุรกิจทองเที่ยว 

หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว 
ผู ประกอบการใหม หรือมีนวัตกรรม 
ธุรกิจคาสง-คาปลีก และผูประกอบ 
อาชีพอิสระ เปนตน 

นอกจากจะสนับสนุนเงินทุนให 
กบัผูประกอบการแลว SME D Bank ยัง 
มกีระบวนการเตมิความรู คอยชวยเหลอื 
ผูประกอบการตลอดเสนทางธุรกิจ ชวย 
สามารถเติบโตอยางเขมแข็ง และยังกอ 
ประโยชนไปสูชุมชน เกิดการสรางงาน 
สรางรายไดจากฐานราก สรางระบบ 
เศรษฐกิจไทยใหเติบโตอยางยั่งยืน 
อีกดวย
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ผูประกอบการที่สนใจใชบริการ 
สินเชื่อดังกลาว ยื่นความประสงคได 
ผานระบบ Online Service Request 
หรือ OSR  เพียงใชสมารทโฟนสแกน 
QR Code จากโปสเตอร หรือโบรชัวร 
ประชาสัมพันธ สินเชื่อท่ี ธพว. จะ 
กระจายไปทั่วประเทศ อีกทั้ง  สามารถ 
ยืน่กูผานออนไลนไดทนัท ีทุกที ่ทกุเวลา 
ผานแอปพลิเคชัน “SME D Bank” 
หรือคลิก http://bit.ly/smedosr1  
นอกจากนั้น สามารถยื่นกูไดทุกสาขา 
ของ ธพว. ทั่วประเทศ     

วิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม หรือ SMEs 
เปนหนึง่ในฟนเฟองสาํคญั 

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เมื่อ 
สถานการณเศรษฐกิจท่ัวโลกผันผวน 
ยอมสงผลกระทบกับผู ประกอบการ 
SMEs ไทยอยางแนนอน ทําใหทุกภาค 
สวนที่เก่ียวของจึงรวมมือรวมใจกัน 
เพื่อหามาตรการชวยผู ประกอบการ 
SMEs ใหกาวผานอุปสรรค สามารถ 
ดําเนินธุรกิจใหเดินตอไปได

เมือ่วนัท่ี 7 มกราคม 2563 ทีผ่านมา 
คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงมีมติยกระดับ 
ใหการสงเสรมิ SMEs เปนวาระแหงชาติ 
รวมถึง เหน็ชอบออกมาตรการ “ตอเตมิ 
เสริมทุน SMEs สรางไทย” เพื่อชวยให 
SMEs ไทยสามารถแขงขันและอยูรอด 
ได  โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
(ธพว.) หรือ SME D Bank ในฐานะ 
สถาบันการเงินของรัฐท่ีชวยเหลือและ
สนับสนุน SMEs ไทย รวมกับ บรรษัท 
ประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม 
(บสย.) เปดตัวบริการเติมสินเชื่อ “SME 

D ยกกําลัง 3” วงเงิน 10,000 ลานบาท 
ภายใตโครงการสินเช่ือเพื่อยกระดับ 
เศรษฐกิจชุมชน (Local Economy 
Loan) เพื่อใหเปนแหลงทุน แบงเบา 

ภาระและสนับสนุนผูประกอบการท้ัง 
นิติบุคคล  บุคคลธรรมคา  นําไปใช 
หมนุเวยีน ลงทนุ ขยาย ปรับปรุง กิจการ 
เปนตน

ทัง้น้ี สินเชือ่ “SME D ยกกําลัง 3” 
มีจุดเดน อัตราดอกเบี้ยต่ํา  นิติบุคคล 
เพียง 3% ตอป นาน 3 ปแรก วงเงินกู 
สูงสุด 5 ลานบาท สวนบุคคลธรรมดา 
เพียง 5% ตอป นาน 3 ปแรก วงเงินกู 
สูงสุด 2 ลานบาท กรณีจดทะเบียนภาษี 
มูลคาเพิ่ม (VAT) วงเงินกูสูงสุด 5 ลาน 
บาท ระยะเวลาผอน นานสูงสุดถึง 7 ป  
และฟรีคาธรรมเนียมคํ้าประกันจาก 
บสย. 3 ป 

สําหรับกลุมธุรกิจที่ยื่นขอสินเชื่อ
ผานโครงการนี้ได เชน ธุรกิจบริการ 
ธุรกิจเกษตรแปรรูป ธุรกิจทองเที่ยว 

หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว 
ผู ประกอบการใหม หรือมีนวัตกรรม 
ธุรกิจคาสง-คาปลีก และผูประกอบ 
อาชีพอิสระ เปนตน 

นอกจากจะสนับสนุนเงินทุนให 
กบัผูประกอบการแลว SME D Bank ยัง 
มกีระบวนการเตมิความรู คอยชวยเหลอื 
ผูประกอบการตลอดเสนทางธุรกิจ ชวย 
สามารถเติบโตอยางเขมแข็ง และยังกอ 
ประโยชนไปสูชุมชน เกิดการสรางงาน 
สรางรายไดจากฐานราก สรางระบบ 
เศรษฐกิจไทยใหเติบโตอยางยั่งยืน 
อีกดวย
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ธุรกิจครอบครัวนั้น เริ่มตนมาจากกิจการเล็กๆ 

ที่กอตั้งโดยเจาของคนเดียว หรือกับหุนสวนที่ 

เปนเพือ่นหรอืญาตเิพยีงไมกีค่น จนคอยๆเตบิโต 

ขึ้นจากความสามารถและความขยันอดทน ของผูเปนเจาของ 

จนกลายเปนธุรกิจที่มีขนาดใหญขึ้นเรื่อยๆ และมีการสง 

ทอดไปยังรุนตอรุน จนกาวขึ้นเปนบริษัทชั้นนําของโลก ท่ี 

เปนที่รูจัก เชน Walmart, Ford Motors, BMW ,Samsung, 

Louis Vuitton, Hermes, Mittal Steel เป นต น 

หรอืแมแตในประเทศไทยเองทีม่ธีรุกจิครอบครวัมากกวา 70% 

ของธุรกิจทั้งหมด เชน กลุมเจียรวนนท(เครือเจริญโภคภัณฑ) 

,กลุ มจิราธิวัฒน(เครือเซนทรัล), กลุ มโชควัฒนา(เครือ 

สหพัฒนพิบูล), กลุมสิริวัฒนภักดี(ไทยเบฟเวอรเรจ), ตระกูล 

อยูวิทยา(กระทิงแดง) เปนตน  

อยางไรก็ตาม จากงานวิจัยพบวาธุรกิจครอบครัวคร่ึง 

หนึ่งจะลมเหลวภายในรุนกอตั้งและมีบริษัทเพียงหนึ่งในสาม 

เทาน้ันทีส่ามารถโอนถายสูทายาทรุนทีส่ามได อะไรคอืเหตผุล 

ท่ีผูกอตั้งไมสามารถสงตอกิจการไปยังทายาทรุนถัดไปและ 

ไมสามารถนําพาธุรกิจใหเติบโตเปนธุรกิจขนาดใหญหรือ 

เขาสูระดับสากลได  การถายโอนธุรกิจไปยังทายาทรุนตอไป 

จึงเปนความทาทายของธุรกิจครอบครัวเพ่ือใหมีการเติบโต 

จากรุนสูรุนและกาวขึ้นเปนบริษัทชั้นนําของโลก 

ปจจุบันองคความรูดานการบริหารธุรกิจสวนใหญได 

มุงเนนไปทีผู่กอตัง้ธุรกจิหรอื ทกัษะสวนบุคคลและการจดัการ 

องคกรใหเติบโตเปนหลัก แตสําหรับธุรกิจครอบครัวน้ันตอง 

ดําเนินการภายใตความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว การ 

สรางความสามัคคีและการจูงใจใหสามารถถายโอนธุรกิจจาก 

เริ่มกอตั้ง สูการเติบโต และกลายเปนบริษัทขนาดใหญระดับ 

สากลท่ีมีความซับซอนและเปนทางการมากขึ้น การบริหาร 

จัดการธุรกิจครอบครัวจึงเปนศาสตและศิลปท่ีควรศึกษาเปน 

อยางยิ่ง

ธ

ความหมายของธุรกิจครอบครัว
สรรคชัย เตียวประเสริฐกุล (2550) กลาววา ธุรกิจ 

ครอบครัว หรือ Family Business เปนกิจการใดๆ ที่มี 

ครอบครัวถือครองความเปนเจาของสวนใหญ หรือถือครอง 

อํานาจการควบคุมและบริหารกิจการนั้น โดยมีสมาชิกของ 

ครอบครัวมากกวาสองคนมสีวนรวมโดยตรงกบัการดาํเนนิงาน 

ของกิจการ หรือธุรกิจครอบครัว คือ ระบบรวมระหวางความ 

เปนครอบครัวและความเปนธุรกิจนั่นเอง นอกจากนี้ยังกลาว 

ไดวาสมาชิกของครอบครัวที่เปนเจาของนั้น จะมีสวนรวม 

ในการกําหนดวัตถุประสงค กลยุทธ ขององคกรเสมอ 

โดยสามารถสรุปคําจํากัดความของธุรกิจครอบครัวแบง

ไดเปน 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 เปนการกําหนดคําจํากัดความของธุรกิจ 

ธุรกิจครอบครัว
ตอน หลักการบริหาร
ธุรกิจครอบครัว (ตอนที่ 1)

ครอบครวัในแงการปฏบิตักิาร คอื การท่ีกจิการมเีจาของเปน 

สมาชิกในครอบครัว ซึ่งมีทั้งการเปนเจาของทั้งหมด การเปน 

เจาของสวนใหญ รวมทั้งประเภทที่มีการถือครองหุนนอยกวา 

กึ่งหนึ่ง แตครอบครัวยังควบคุมและบริหารไดอยู สวนใหญจะ 

พ่ึงพาความสามารถของสมาชิกครอบครัว ซึ่งอาจเปนบริษัท 

ธรรมดา หรือเปนบริษัทมหาชนก็ได 

วิธีท่ี 2 เปนการกําหนดคําจํากัดความของธุรกิจ 

ครอบครัวในแงทฤษฏีการบริหาร ซึ่งสามารถอธิบาย 

ความหมายของธุรกิจครอบครัวว า เปนธุรกิจที่สมาชิก 

ครอบครัวมีสวนรวมในการดําเนินกิจการ มีอํานาจ และ 

อิทธิพลตอการวางแผนกลยุทธ รวมถึงการควบคุมกิจการได 

อยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากกวาผูถือหุนที่มาจากภายนอก 

ครอบครัว ตลอดจนความตองการใหมีการสืบทอดความเปน 

เจาของธุรกิจใหกับลูกหลานรุนตอไป

อําพล นววงศเสถียร ได เสนอคํานิยามธุรกิจครอบครัว 

หมายถึง ขอบเขตความเปนเจาของธุรกิจ ซึ่งมีสมาชิกใน 

ครอบครัวจากตระกลูใดตระกูลหนึง่ทีถ่อืหุนของบรษัิทจาํนวน 

มากมีอํานาจควบคุมการบริหารจัดการ การกําหนดนโยบาย 

และสามารถทําการตัดสินใจที่สําคัญของบริษัทได และมี 

สมาชิกครอบครัวอยางนอยหนึ่งคนถูกวางตัวใหเขามาบริหาร 

จัดการในบริษัท ซึ่งบุคคลนั้นมีความสัมพันธกันทางสายเลือด 

หรือการแตงงาน รวมถึงเปนธุรกิจที่มีการวางแผนเพ่ือถาย 

โอนความเปนเจาของหรืออํานาจไปสูทายาทรุนที่สองหรือรุน 

ตอไป 

งานวิจัยของ Neubauer and Lank (1998) และ      

Shanker and Astrachan (1996) อธิบายถึงธุรกิจครอบครัว 

ในลักษณะคลายกันวา การพิจารณาธุรกิจใดเปนธุรกิจ 

ครอบครัวมีปจจัยเปนตัวกําหนด ซึ่งไดแก สัดสวนหรือรอยละ 

ของการครองหุนของบริษัทโดยครอบครัว มีผูบริหารบริษัท 

มาจากสมาชิกในครอบครัว และมีอํานาจในการควบคุมการ 

ออกเสียง การบริหาร และการตัดสินใจเกี่ยวกับบริษัท 

ตลอดจนจํานวนสมาชิกในครอบหรือจํานวนสมาชิกหลายรุน 

มีสวนรวมในการบริหารกิจการ และ Klein (2000) ที่มี 

ขอเสนอไววา ธุรกิจเอกชนทั้งหมดสามารถแบงเปนธุรกิจ 

ครอบครัวและไมใชธุรกิจครอบครัว ถาจะอธิบายรูปแบบของ 

ธรุกจิวาเปนธรุกจิครอบครวัหรอืไม ใหพจิารณาจากอทิธพิลของ 

ครอบครวัทีม่ตีอธรุกจิ ในดานความเปนเจาของ (ownership) 

การควบคมุ (control) หรอืการบรหิารจดัการ (management) 

ทัง้นีจ้ากงานวจัิยขางตน ชีว้า ธุรกจิครอบครวัมคีวามเกีย่วของ 

กบัการมอํีานาจในการควบคุมธรุกิจ และการถือหุนของบริษทั 

กลาวโดยสรุปไดวา ธุรกิจครอบครัว หมายถึง ธุรกิจ 

ท่ีมีเจาของเปนสมาชิกในครอบครัว โดยเปนเจาของท้ังหมด 

หรือสวนใหญ หรือมีการถือครองหุน ซึ่งครอบครัวยังคง 

ควบคุมและบริหารในกิจการไดอยู และเปนธุรกิจที่มีการ 

สืบทอดธุรกิจจากรุนสูรุนตอไป
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เรือ่งเลนๆ. [ออนไลน]. ไดจาก http://www.brandage.com/ 

Modules/DesktopModules/Article/ArticleDetail. 

aspx?tabID=2&ArticleAr=550&ModuleID=21&GroupID 

=296

อําพล นววงศเสถียร.2551. ปจจัยที่มีผลตอการเติบโต 

ที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย 

อาํพล นววงศเสถยีร.2551. ยทุธศาสตรธรุกจิครอบครวั: 

แนวคิดเพื่อไปสูความยั่งยืน

â´Â

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â�¸ØÃ¡Ô¨¤ÃÍº¤ÃÑÇ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â
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บทบาทของธุรกิจครอบครัว(Family Business) มี 

ความสําคัญอยางสูงตอเศรษฐกิจทั่วโลกและเปนกลไก 

หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก โดยรอยละ 75-90 

ของธุรกิจทั่วโลกเปนธุรกิจครอบครัวหรือควบคุมโดย 

บุคคลในครอบครัว (Lank, 1994) และในประเทศ 

สหรัฐอเมริกา ธุรกิจครอบครัวมีประมาณ 80% ของ 

นักธุรกิจทั้งหมดในโลกเสรี สรางรายได 49% ของGDP 

ในสหรัฐอเมริกา สรางรายไดไมตํ่ากวา 75% ของ GDP 

ในประเทศตางๆ อีกท้ังมีการวาจางไมตํ่ากวา 85% 

ของแรงงานทั่วโลก อีกทั้งพบวา 37% ของบริษัทใน 

Fortune 500 เปนธุรกจิครอบครวั ในขณะที ่60% ของ 

บริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพยของสหรัฐอเมริกาเปน 

ของธุรกิจครอบครัว 
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ธุรกิจครอบครัวนั้น เริ่มตนมาจากกิจการเล็กๆ 

ที่กอตั้งโดยเจาของคนเดียว หรือกับหุนสวนที่ 

เปนเพือ่นหรอืญาตเิพยีงไมก่ีคน จนคอยๆเตบิโต 

ขึ้นจากความสามารถและความขยันอดทน ของผูเปนเจาของ 

จนกลายเปนธุรกิจท่ีมีขนาดใหญข้ึนเรื่อยๆ และมีการสง 

ทอดไปยังรุนตอรุน จนกาวขึ้นเปนบริษัทชั้นนําของโลก ท่ี 

เปนที่รูจัก เชน Walmart, Ford Motors, BMW ,Samsung, 

Louis Vuitton, Hermes, Mittal Steel เป นต น 

หรือแมแตในประเทศไทยเองท่ีมธีรุกจิครอบครวัมากกวา 70% 

ของธุรกิจทั้งหมด เชน กลุมเจียรวนนท(เครือเจริญโภคภัณฑ) 

,กลุ มจิราธิวัฒน(เครือเซนทรัล), กลุ มโชควัฒนา(เครือ 

สหพัฒนพิบูล), กลุมสิริวัฒนภักดี(ไทยเบฟเวอรเรจ), ตระกูล 

อยูวิทยา(กระทิงแดง) เปนตน  

อยางไรก็ตาม จากงานวิจัยพบวาธุรกิจครอบครัวคร่ึง 

หนึ่งจะลมเหลวภายในรุนกอตั้งและมีบริษัทเพียงหนึ่งในสาม 

เทานัน้ทีส่ามารถโอนถายสูทายาทรุนทีส่ามได อะไรคอืเหตผุล 

ที่ผูกอตั้งไมสามารถสงตอกิจการไปยังทายาทรุนถัดไปและ 

ไมสามารถนําพาธุรกิจใหเติบโตเปนธุรกิจขนาดใหญหรือ 

เขาสูระดับสากลได  การถายโอนธุรกิจไปยังทายาทรุนตอไป 

จึงเปนความทาทายของธุรกิจครอบครัวเพ่ือใหมีการเติบโต 

จากรุนสูรุนและกาวขึ้นเปนบริษัทชั้นนําของโลก 

ปจจุบันองคความรูดานการบริหารธุรกิจสวนใหญได 

มุงเนนไปทีผู่กอตัง้ธรุกจิหรอื ทกัษะสวนบุคคลและการจดัการ 

องคกรใหเติบโตเปนหลัก แตสําหรับธุรกิจครอบครัวน้ันตอง 

ดําเนินการภายใตความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว การ 

สรางความสามัคคีและการจูงใจใหสามารถถายโอนธุรกิจจาก 

เริ่มกอตั้ง สูการเติบโต และกลายเปนบริษัทขนาดใหญระดับ 

สากลที่มีความซับซอนและเปนทางการมากขึ้น การบริหาร 

จัดการธุรกิจครอบครัวจึงเปนศาสตและศิลปที่ควรศึกษาเปน 

อยางยิ่ง

ความหมายของธุรกิจครอบครัว
สรรคชัย เตียวประเสริฐกุล (2550) กลาววา ธุรกิจ 

ครอบครัว หรือ Family Business เปนกิจการใดๆ ที่มี 

ครอบครัวถือครองความเปนเจาของสวนใหญ หรือถือครอง 

อํานาจการควบคุมและบริหารกิจการน้ัน โดยมีสมาชิกของ 

ครอบครวัมากกวาสองคนมสีวนรวมโดยตรงกบัการดําเนนิงาน 

ของกิจการ หรือธุรกิจครอบครัว คือ ระบบรวมระหวางความ 

เปนครอบครัวและความเปนธุรกิจนั่นเอง นอกจากนี้ยังกลาว 

ไดวาสมาชิกของครอบครัวที่เปนเจาของน้ัน จะมีสวนรวม 

ในการกําหนดวัตถุประสงค กลยุทธ ขององคกรเสมอ 

โดยสามารถสรุปคําจํากัดความของธุรกิจครอบครัวแบง

ไดเปน 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 เปนการกําหนดคําจํากัดความของธุรกิจ 

ครอบครวัในแงการปฏบิตักิาร คอื การท่ีกจิการมเีจาของเปน 

สมาชิกในครอบครัว ซึ่งมีทั้งการเปนเจาของทั้งหมด การเปน 

เจาของสวนใหญ รวมทั้งประเภทที่มีการถือครองหุนนอยกวา 

กึ่งหนึ่ง แตครอบครัวยังควบคุมและบริหารไดอยู สวนใหญจะ 

พึ่งพาความสามารถของสมาชิกครอบครัว ซึ่งอาจเปนบริษัท 

ธรรมดา หรือเปนบริษัทมหาชนก็ได 

วิธีที่ 2 เปนการกําหนดคําจํากัดความของธุรกิจ 

ครอบครัวในแงทฤษฏีการบริหาร ซึ่งสามารถอธิบาย 

ความหมายของธุรกิจครอบครัวว า เปนธุรกิจที่สมาชิก 

ครอบครัวมีสวนรวมในการดําเนินกิจการ มีอํานาจ และ 

อิทธิพลตอการวางแผนกลยุทธ รวมถึงการควบคุมกิจการได 

อยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากกวาผูถือหุนที่มาจากภายนอก 

ครอบครัว ตลอดจนความตองการใหมีการสืบทอดความเปน 

เจาของธุรกิจใหกับลูกหลานรุนตอไป

อําพล นววงศเสถียร ได เสนอคํานิยามธุรกิจครอบครัว 

หมายถึง ขอบเขตความเปนเจาของธุรกิจ ซึ่งมีสมาชิกใน 

ครอบครวัจากตระกลูใดตระกูลหนึง่ทีถ่อืหุนของบรษิทัจาํนวน 

มากมีอํานาจควบคุมการบริหารจัดการ การกําหนดนโยบาย 

และสามารถทําการตัดสินใจท่ีสําคัญของบริษัทได และมี 

สมาชิกครอบครัวอยางนอยหนึ่งคนถูกวางตัวใหเขามาบริหาร 

จัดการในบริษัท ซึ่งบุคคลนั้นมีความสัมพันธกันทางสายเลือด 

หรือการแตงงาน รวมถึงเปนธุรกิจที่มีการวางแผนเพื่อถาย 

โอนความเปนเจาของหรืออํานาจไปสูทายาทรุนที่สองหรือรุน 

ตอไป 

งานวิจัยของ Neubauer and Lank (1998) และ      

Shanker and Astrachan (1996) อธิบายถึงธุรกิจครอบครัว 

ในลักษณะคลายกันวา การพิจารณาธุรกิจใดเปนธุรกิจ 

ครอบครัวมีปจจัยเปนตัวกําหนด ซึ่งไดแก สัดสวนหรือรอยละ 

ของการครองหุนของบริษัทโดยครอบครัว มีผูบริหารบริษัท 

มาจากสมาชิกในครอบครัว และมีอํานาจในการควบคุมการ 

ออกเสียง การบริหาร และการตัดสินใจเก่ียวกับบริษัท 

ตลอดจนจํานวนสมาชิกในครอบหรือจํานวนสมาชิกหลายรุน 

มีสวนรวมในการบริหารกิจการ และ Klein (2000) ที่มี 

ขอเสนอไววา ธุรกิจเอกชนทั้งหมดสามารถแบงเปนธุรกิจ 

ครอบครัวและไมใชธุรกิจครอบครัว ถาจะอธิบายรูปแบบของ 

ธรุกจิวาเปนธรุกจิครอบครวัหรอืไม ใหพจิารณาจากอทิธพิลของ 

ครอบครวัทีม่ตีอธรุกจิ ในดานความเปนเจาของ (ownership) 

การควบคมุ (control) หรอืการบรหิารจดัการ (management) 

ทัง้นีจ้ากงานวจัิยขางตน ชีว้า ธุรกจิครอบครัวมคีวามเกีย่วของ 

กบัการมอํีานาจในการควบคุมธรุกิจ และการถือหุนของบริษทั 

กลาวโดยสรุปไดวา ธุรกิจครอบครัว หมายถึง ธุรกิจ 

ที่มีเจาของเปนสมาชิกในครอบครัว โดยเปนเจาของทั้งหมด 

หรือสวนใหญ หรือมีการถือครองหุน ซึ่งครอบครัวยังคง 

ควบคุมและบริหารในกิจการไดอยู และเปนธุรกิจที่มีการ 

สืบทอดธุรกิจจากรุนสูรุนตอไป

อางอิง :

สรรคชัย เตียวประเสริฐกุล. 2550. ธุรกิจครอบครัวไมใช 

เรือ่งเลนๆ. [ออนไลน]. ไดจาก http://www.brandage.com/ 

Modules/DesktopModules/Article/ArticleDetail. 

aspx?tabID=2&ArticleAr=550&ModuleID=21&GroupID 

=296

อําพล นววงศเสถียร.2551. ปจจัยท่ีมีผลตอการเติบโต 

ที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย 

อาํพล นววงศเสถยีร.2551. ยทุธศาสตรธรุกจิครอบครวั: 

แนวคิดเพื่อไปสูความยั่งยืน

ธุรกิจครอบครัวคร่ึงหน่ึงจะล้มเหลว 
ภายในรุ่นก่อต้ังและมีบริษัทเพียงหน่ึง
ในสามเท่าน้ันท่ีสามารถโอนถ่ายสู่ 
ทายาทรุ่นท่ีสามได้ 

photo: www.centralgroup.com
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ธุรกิจครอบครัวนั้น เริ่มตนมาจากกิจการเล็กๆ 

ที่กอตั้งโดยเจาของคนเดียว หรือกับหุนสวนที่ 

เปนเพือ่นหรอืญาตเิพยีงไมกีค่น จนคอยๆเตบิโต 

ขึ้นจากความสามารถและความขยันอดทน ของผูเปนเจาของ 

จนกลายเปนธุรกิจที่มีขนาดใหญขึ้นเรื่อยๆ และมีการสง 

ทอดไปยังรุนตอรุน จนกาวขึ้นเปนบริษัทชั้นนําของโลก ท่ี 

เปนที่รูจัก เชน Walmart, Ford Motors, BMW ,Samsung, 

Louis Vuitton, Hermes, Mittal Steel เป นต น 

หรอืแมแตในประเทศไทยเองทีม่ธีรุกจิครอบครวัมากกวา 70% 

ของธุรกิจทั้งหมด เชน กลุมเจียรวนนท(เครือเจริญโภคภัณฑ) 

,กลุ มจิราธิวัฒน(เครือเซนทรัล), กลุ มโชควัฒนา(เครือ 

สหพัฒนพิบูล), กลุมสิริวัฒนภักดี(ไทยเบฟเวอรเรจ), ตระกูล 

อยูวิทยา(กระทิงแดง) เปนตน  

อยางไรก็ตาม จากงานวิจัยพบวาธุรกิจครอบครัวคร่ึง 

หนึ่งจะลมเหลวภายในรุนกอตั้งและมีบริษัทเพียงหนึ่งในสาม 

เทาน้ันทีส่ามารถโอนถายสูทายาทรุนทีส่ามได อะไรคอืเหตผุล 

ท่ีผูกอตั้งไมสามารถสงตอกิจการไปยังทายาทรุนถัดไปและ 

ไมสามารถนําพาธุรกิจใหเติบโตเปนธุรกิจขนาดใหญหรือ 

เขาสูระดับสากลได  การถายโอนธุรกิจไปยังทายาทรุนตอไป 

จึงเปนความทาทายของธุรกิจครอบครัวเพ่ือใหมีการเติบโต 

จากรุนสูรุนและกาวขึ้นเปนบริษัทชั้นนําของโลก 

ปจจุบันองคความรูดานการบริหารธุรกิจสวนใหญได 

มุงเนนไปทีผู่กอตัง้ธุรกจิหรอื ทกัษะสวนบุคคลและการจดัการ 

องคกรใหเติบโตเปนหลัก แตสําหรับธุรกิจครอบครัวน้ันตอง 

ดําเนินการภายใตความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว การ 

สรางความสามัคคีและการจูงใจใหสามารถถายโอนธุรกิจจาก 

เริ่มกอตั้ง สูการเติบโต และกลายเปนบริษัทขนาดใหญระดับ 

สากลท่ีมีความซับซอนและเปนทางการมากขึ้น การบริหาร 

จัดการธุรกิจครอบครัวจึงเปนศาสตและศิลปท่ีควรศึกษาเปน 

อยางยิ่ง

ความหมายของธุรกิจครอบครัว
สรรคชัย เตียวประเสริฐกุล (2550) กลาววา ธุรกิจ 

ครอบครัว หรือ Family Business เปนกิจการใดๆ ที่มี 

ครอบครัวถือครองความเปนเจาของสวนใหญ หรือถือครอง 

อํานาจการควบคุมและบริหารกิจการนั้น โดยมีสมาชิกของ 

ครอบครัวมากกวาสองคนมสีวนรวมโดยตรงกบัการดาํเนนิงาน 

ของกิจการ หรือธุรกิจครอบครัว คือ ระบบรวมระหวางความ 

เปนครอบครัวและความเปนธุรกิจนั่นเอง นอกจากนี้ยังกลาว 

ไดวาสมาชิกของครอบครัวที่เปนเจาของนั้น จะมีสวนรวม 

ในการกําหนดวัตถุประสงค กลยุทธ ขององคกรเสมอ 

โดยสามารถสรุปคําจํากัดความของธุรกิจครอบครัวแบง

ไดเปน 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 เปนการกําหนดคําจํากัดความของธุรกิจ 

ครอบครวัในแงการปฏบิตักิาร คอื การท่ีกจิการมเีจาของเปน 

สมาชิกในครอบครัว ซึ่งมีทั้งการเปนเจาของทั้งหมด การเปน 

เจาของสวนใหญ รวมทั้งประเภทที่มีการถือครองหุนนอยกวา 

กึ่งหนึ่ง แตครอบครัวยังควบคุมและบริหารไดอยู สวนใหญจะ 

พ่ึงพาความสามารถของสมาชิกครอบครัว ซึ่งอาจเปนบริษัท 

ธรรมดา หรือเปนบริษัทมหาชนก็ได 

วิธีท่ี 2 เปนการกําหนดคําจํากัดความของธุรกิจ 

ครอบครัวในแงทฤษฏีการบริหาร ซึ่งสามารถอธิบาย 

ความหมายของธุรกิจครอบครัวว า เปนธุรกิจที่สมาชิก 

ครอบครัวมีสวนรวมในการดําเนินกิจการ มีอํานาจ และ 

อิทธิพลตอการวางแผนกลยุทธ รวมถึงการควบคุมกิจการได 

อยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากกวาผูถือหุนที่มาจากภายนอก 

ครอบครัว ตลอดจนความตองการใหมีการสืบทอดความเปน 

เจาของธุรกิจใหกับลูกหลานรุนตอไป

อําพล นววงศเสถียร ได เสนอคํานิยามธุรกิจครอบครัว 

หมายถึง ขอบเขตความเปนเจาของธุรกิจ ซึ่งมีสมาชิกใน 

ครอบครัวจากตระกลูใดตระกูลหนึง่ทีถ่อืหุนของบรษิทัจาํนวน 

มากมีอํานาจควบคุมการบริหารจัดการ การกําหนดนโยบาย 

และสามารถทําการตัดสินใจที่สําคัญของบริษัทได และมี 

สมาชิกครอบครัวอยางนอยหนึ่งคนถูกวางตัวใหเขามาบริหาร 

จัดการในบริษัท ซึ่งบุคคลนั้นมีความสัมพันธกันทางสายเลือด 

หรือการแตงงาน รวมถึงเปนธุรกิจที่มีการวางแผนเพ่ือถาย 

โอนความเปนเจาของหรืออํานาจไปสูทายาทรุนที่สองหรือรุน 

ตอไป 

งานวิจัยของ Neubauer and Lank (1998) และ      

Shanker and Astrachan (1996) อธิบายถึงธุรกิจครอบครัว 

ในลักษณะคลายกันวา การพิจารณาธุรกิจใดเปนธุรกิจ 

ครอบครัวมีปจจัยเปนตัวกําหนด ซึ่งไดแก สัดสวนหรือรอยละ 

ของการครองหุนของบริษัทโดยครอบครัว มีผูบริหารบริษัท 

มาจากสมาชิกในครอบครัว และมีอํานาจในการควบคุมการ 

ออกเสียง การบริหาร และการตัดสินใจเกี่ยวกับบริษัท 

ตลอดจนจํานวนสมาชิกในครอบหรือจํานวนสมาชิกหลายรุน 

มีสวนรวมในการบริหารกิจการ และ Klein (2000) ที่มี 

ขอเสนอไววา ธุรกิจเอกชนทั้งหมดสามารถแบงเปนธุรกิจ 

ครอบครัวและไมใชธุรกิจครอบครัว ถาจะอธิบายรูปแบบของ 

ธรุกจิวาเปนธรุกจิครอบครวัหรอืไม ใหพจิารณาจากอทิธพิลของ 

ครอบครวัทีม่ตีอธรุกจิ ในดานความเปนเจาของ (ownership) 

การควบคมุ (control) หรอืการบรหิารจดัการ (management) 

ทัง้นีจ้ากงานวจัิยขางตน ชีว้า ธุรกจิครอบครวัมคีวามเกีย่วของ 

กบัการมอํีานาจในการควบคุมธรุกิจ และการถือหุนของบริษทั 

กลาวโดยสรุปไดวา ธุรกิจครอบครัว หมายถึง ธุรกิจ 

ท่ีมีเจาของเปนสมาชิกในครอบครัว โดยเปนเจาของท้ังหมด 

หรือสวนใหญ หรือมีการถือครองหุน ซึ่งครอบครัวยังคง 

ควบคุมและบริหารในกิจการไดอยู และเปนธุรกิจที่มีการ 

สืบทอดธุรกิจจากรุนสูรุนตอไป
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อําพล นววงศเสถียร.2551. ปจจัยที่มีผลตอการเติบโต 

ที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย 

อาํพล นววงศเสถยีร.2551. ยทุธศาสตรธรุกจิครอบครวั: 

แนวคิดเพื่อไปสูความยั่งยืนธุรกิจครอบครัวน้ันต้องดำเนินการ 
ภายใต้ความสัมพันธ์ของสมาชิกใน 
ครอบครัว การสร้างความสามัคคีและ 
การจูงใจให้สามารถถ่ายโอนธุรกิจจาก
เร่ิมก่อต้ัง สู่การเติบโต และกลายเป็น 
บริษัทขนาดใหญ่ระดับสากลท่ีมีความ
ซับซ้อนและเป็นทางการมากข้ึน 

จากการศึกษาของ Leach and Leahy (1991) ไดมี 

การสํารวจ 325 บริษัทที่มีขนาดใหญของสหราช- 

อาณาจักร พบวา ธุรกิจครอบครัวมีผลกําไรสูงกวา มี 

ผลตอบแทนสูงกวา อีกทั้งยังมีอัตราการเติบโตสูงกวา 

บริษัททั่วไป และจากการศึกษาของ Forbes (1995) 

กวา 800 บริษัทที่ซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพย พบวา 

31 บริษัทที่มี CEO มาจากครอบครัวที่ควบคุมธุรกิจ 

โดยเฉลีย่จะมผีลกําไรสงูกวา 15% และโดยเฉลีย่มอีตัรา 

การเจริญเติบโตกวา 14%
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ธุรกิจครอบครัวนั้น เริ่มตนมาจากกิจการเล็กๆ 

ที่กอตั้งโดยเจาของคนเดียว หรือกับหุนสวนที่ 

เปนเพือ่นหรอืญาตเิพยีงไมก่ีคน จนคอยๆเตบิโต 

ขึ้นจากความสามารถและความขยันอดทน ของผูเปนเจาของ 

จนกลายเปนธุรกิจท่ีมีขนาดใหญข้ึนเรื่อยๆ และมีการสง 

ทอดไปยังรุนตอรุน จนกาวขึ้นเปนบริษัทชั้นนําของโลก ท่ี 

เปนที่รูจัก เชน Walmart, Ford Motors, BMW ,Samsung, 

Louis Vuitton, Hermes, Mittal Steel เป นต น 

หรือแมแตในประเทศไทยเองท่ีมธีรุกจิครอบครวัมากกวา 70% 

ของธุรกิจทั้งหมด เชน กลุมเจียรวนนท(เครือเจริญโภคภัณฑ) 

,กลุ มจิราธิวัฒน(เครือเซนทรัล), กลุ มโชควัฒนา(เครือ 

สหพัฒนพิบูล), กลุมสิริวัฒนภักดี(ไทยเบฟเวอรเรจ), ตระกูล 

อยูวิทยา(กระทิงแดง) เปนตน  

อยางไรก็ตาม จากงานวิจัยพบวาธุรกิจครอบครัวคร่ึง 

หนึ่งจะลมเหลวภายในรุนกอตั้งและมีบริษัทเพียงหนึ่งในสาม 

เทานัน้ทีส่ามารถโอนถายสูทายาทรุนทีส่ามได อะไรคอืเหตผุล 

ที่ผูกอตั้งไมสามารถสงตอกิจการไปยังทายาทรุนถัดไปและ 

ไมสามารถนําพาธุรกิจใหเติบโตเปนธุรกิจขนาดใหญหรือ 

เขาสูระดับสากลได  การถายโอนธุรกิจไปยังทายาทรุนตอไป 

จึงเปนความทาทายของธุรกิจครอบครัวเพ่ือใหมีการเติบโต 

จากรุนสูรุนและกาวขึ้นเปนบริษัทชั้นนําของโลก 

ปจจุบันองคความรูดานการบริหารธุรกิจสวนใหญได 

มุงเนนไปทีผู่กอตัง้ธรุกจิหรอื ทกัษะสวนบุคคลและการจดัการ 

องคกรใหเติบโตเปนหลัก แตสําหรับธุรกิจครอบครัวน้ันตอง 

ดําเนินการภายใตความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว การ 

สรางความสามัคคีและการจูงใจใหสามารถถายโอนธุรกิจจาก 

เริ่มกอตั้ง สูการเติบโต และกลายเปนบริษัทขนาดใหญระดับ 

สากลที่มีความซับซอนและเปนทางการมากขึ้น การบริหาร 

จัดการธุรกิจครอบครัวจึงเปนศาสตและศิลปที่ควรศึกษาเปน 

อยางยิ่ง

ความหมายของธุรกิจครอบครัว
สรรคชัย เตียวประเสริฐกุล (2550) กลาววา ธุรกิจ 

ครอบครัว หรือ Family Business เปนกิจการใดๆ ที่มี 

ครอบครัวถือครองความเปนเจาของสวนใหญ หรือถือครอง 

อํานาจการควบคุมและบริหารกิจการน้ัน โดยมีสมาชิกของ 

ครอบครวัมากกวาสองคนมสีวนรวมโดยตรงกบัการดําเนนิงาน 

ของกิจการ หรือธุรกิจครอบครัว คือ ระบบรวมระหวางความ 

เปนครอบครัวและความเปนธุรกิจนั่นเอง นอกจากนี้ยังกลาว 

ไดวาสมาชิกของครอบครัวที่เปนเจาของน้ัน จะมีสวนรวม 

ในการกําหนดวัตถุประสงค กลยุทธ ขององคกรเสมอ 

โดยสามารถสรุปคําจํากัดความของธุรกิจครอบครัวแบง

ไดเปน 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 เปนการกําหนดคําจํากัดความของธุรกิจ 

ครอบครวัในแงการปฏบิตักิาร คอื การท่ีกจิการมเีจาของเปน 

สมาชิกในครอบครัว ซึ่งมีทั้งการเปนเจาของทั้งหมด การเปน 

เจาของสวนใหญ รวมทั้งประเภทที่มีการถือครองหุนนอยกวา 

กึ่งหนึ่ง แตครอบครัวยังควบคุมและบริหารไดอยู สวนใหญจะ 

พึ่งพาความสามารถของสมาชิกครอบครัว ซึ่งอาจเปนบริษัท 

ธรรมดา หรือเปนบริษัทมหาชนก็ได 

วิธีที่ 2 เปนการกําหนดคําจํากัดความของธุรกิจ 

ครอบครัวในแงทฤษฏีการบริหาร ซึ่งสามารถอธิบาย 

ความหมายของธุรกิจครอบครัวว า เปนธุรกิจที่สมาชิก 

ครอบครัวมีสวนรวมในการดําเนินกิจการ มีอํานาจ และ 

อิทธิพลตอการวางแผนกลยุทธ รวมถึงการควบคุมกิจการได 

อยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากกวาผู ถือหุนที่มาจากภายนอก 

ครอบครัว ตลอดจนความตองการใหมีการสืบทอดความเปน 

เจาของธุรกิจใหกับลูกหลานรุนตอไป

อําพล นววงศเสถียร ได เสนอคํานิยามธุรกิจครอบครัว 

หมายถึง ขอบเขตความเปนเจาของธุรกิจ ซึ่งมีสมาชิกใน 

ครอบครวัจากตระกลูใดตระกูลหนึง่ทีถ่อืหุนของบรษิทัจาํนวน 

มากมีอํานาจควบคุมการบริหารจัดการ การกําหนดนโยบาย 

และสามารถทําการตัดสินใจท่ีสําคัญของบริษัทได และมี 

สมาชิกครอบครัวอยางนอยหนึ่งคนถูกวางตัวใหเขามาบริหาร 

จัดการในบริษัท ซึ่งบุคคลนั้นมีความสัมพันธกันทางสายเลือด 

หรือการแตงงาน รวมถึงเปนธุรกิจที่มีการวางแผนเพื่อถาย 

โอนความเปนเจาของหรืออํานาจไปสูทายาทรุนที่สองหรือรุน 

ตอไป 

งานวิจัยของ Neubauer and Lank (1998) และ      

Shanker and Astrachan (1996) อธิบายถึงธุรกิจครอบครัว 

ในลักษณะคลายกันวา การพิจารณาธุรกิจใดเปนธุรกิจ 

ครอบครัวมีปจจัยเปนตัวกําหนด ซึ่งไดแก สัดสวนหรือรอยละ 

ของการครองหุนของบริษัทโดยครอบครัว มีผูบริหารบริษัท 

มาจากสมาชิกในครอบครัว และมีอํานาจในการควบคุมการ 

ออกเสียง การบริหาร และการตัดสินใจเก่ียวกับบริษัท 

ตลอดจนจํานวนสมาชิกในครอบหรือจํานวนสมาชิกหลายรุน 

มีสวนรวมในการบริหารกิจการ และ Klein (2000) ที่มี 

ขอเสนอไววา ธุรกิจเอกชนทั้งหมดสามารถแบงเปนธุรกิจ 

ครอบครัวและไมใชธุรกิจครอบครัว ถาจะอธิบายรูปแบบของ 

ธรุกจิวาเปนธรุกจิครอบครวัหรอืไม ใหพจิารณาจากอทิธพิลของ 

ครอบครวัทีม่ตีอธรุกจิ ในดานความเปนเจาของ (ownership) 

การควบคมุ (control) หรอืการบรหิารจดัการ (management) 

ทัง้นีจ้ากงานวจัิยขางตน ชีว้า ธุรกจิครอบครัวมคีวามเกีย่วของ 

กบัการมอํีานาจในการควบคมุธรุกิจ และการถือหุนของบริษทั 

กลาวโดยสรุปไดวา ธุรกิจครอบครัว หมายถึง ธุรกิจ 

ที่มีเจาของเปนสมาชิกในครอบครัว โดยเปนเจาของทั้งหมด 

หรือสวนใหญ หรือมีการถือครองหุน ซึ่งครอบครัวยังคง 

ควบคุมและบริหารในกิจการไดอยู และเปนธุรกิจที่มีการ 

สืบทอดธุรกิจจากรุนสูรุนตอไป
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เรือ่งเลนๆ. [ออนไลน]. ไดจาก http://www.brandage.com/ 

Modules/DesktopModules/Article/ArticleDetail. 

aspx?tabID=2&ArticleAr=550&ModuleID=21&GroupID 

=296

อําพล นววงศเสถียร.2551. ปจจัยท่ีมีผลตอการเติบโต 

ที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย 

อาํพล นววงศเสถยีร.2551. ยทุธศาสตรธรุกจิครอบครวั: 

แนวคิดเพื่อไปสูความยั่งยืน

WalMart - รานคาดิสเคานสโตรสัญชาติอเมริกันนี้ ไดกําเนิดขึ้นในป 1962 ในรัฐ Arkansas โดยมีผูกอตั้งคือ นายแซม 

วอลตัน (Sam Walton)  50 ปใหหลัง วอลมารทไดกลายเปนธรุกจิขนาดใหญระดบัโลก สามารถทาํยอดขายไดมากกวาปละ 

$300 พันลานดอลลารตอป และมีพนักงานมากกวาหนึง่ลานเกาแสนคน ซึง่เทากับประชากรของประเทศทีม่ปีระชากรอนัดับท่ี 

146 ในโลกเลยทีเดียว และวอลมารทยังเปนตนแบบของรานคาประเภทเดียวกัน เชน เทสโกและคารฟู Sam Walton ถูก 

จัดอันดับเปนกลุมคนที่รวยติดอันดับ TOP20 ของโลก แตถานําทรัพยสินของลูกๆในตระกูล Walton มาคิดรวมกัน ซ่ึง 

ตระกลูนีม้พีีน่องทัง้หมด 4 จะมมีลูคาแซงเบอรหนึง่ของโลกไปทนัท ีปจจบุนันีว้อลมารทอยูในการบรหิารงานของทายาทรุนที่ 

2 ซึ่งสวนใหญเปนผูถือหุนและกรรมการบริษัท  
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ชัยวุฒิ จาฎุพจน์
ประธาน CYEC เจน 4 
นักบริหารหนุ่มหล่อสายบุญแห่งจันทบุรี
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ที่มา และประวัติ 
โดยสังเขป

ชยัวฒุ ิจาฎพจน หรอื “ธนัว” เกดิ 

ทีจ่นัทบรุ ีจบการศกึษาระดับปรญิญาตรี 

นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร และปริญญาโท บริหาร 

ธุรกิจมหาบัณฑิต จากสถาบันพัฒน- 

บริหารศาสตร (NIDA) หลังเรียนจบ 

คุณพอไดเรียกตัวกลับมาชวยบริหาร 

ธุรกิจที่บาน เพราะเปนลูกชายคนเดียว 

เนื่องจากพี่สาวหันไปยึดอาชีพแพทย ผู 

เปนแรงบนัดาลใจใหนองธันวและพีส่าว 

ประสบความสําเร็จดานการเรียนก็คือ 

คุณพอ พรชัย จาฎพจน และคุณแม 

จรีุรัตน จาฎพจน ทีส่รางอาชพี และรายได 

จากการเปนชาวสวนผลไม ในพ้ืนที่ 

จนัทบรุ ีแตสามารถสงลกูทัง้สองใหเรยีน 

จบขั้นสูง ปจจุบันผันอาชีพจากการทํา 

สวนผลไม สละ ทุเรียน มังคุด และเงาะ 

มาขายสินคาหนาราน จากปกติที่ขาย 

ผานคนกลางทีม่ารบัซือ้จากสวนโดยตรง 

จนเกิดปญหาราคาผลไมตกตํ่าถึงขีดสุด 

เมื่อป 2540 ยุคเศรษฐกิจฟองสบูแตก 

คุณพอตัดสนิใจเปนแกนนาํกลุมชาวสวน 

ลุกขึ้นนําผลไมจากสวนออกมาขายตรง 

ใหนักทองเที่ยว เพื่อสรางรายไดมากขึ้น 

และกลายเปนจุดเปลี่ยน ในป 2544 ที่ 

พลิกจากรานคาแบบเพิงขายของฝาก 

ริมทางสูอาคารถาวร พรอมทีพั่กรถสาํหรับ 

นกัทองเทีย่ว สะดวกสบายกวางขวางบน 

พืน้ท่ี 5 ไร ในชือ่ รานของฝาก “ตนตาํรบั” 

ในปจจุบัน สินคาหลักไดแก ผลไมตาม 

ฤดูกาล โดยเฉพาะอยางยิ่งสละ และ 

นํ้าสํารอง เปนสินคานํารอง ขายดี ซึ่งใน 

อนาคตวางแผนแตกไลนสินคาประเภท 

สแน็คผลไม ซ่ึงเนนผลผลิตหลักจาก 

จันทบุรี

“ชวงแรกเราขายสละสด กับ นํ้า 

สํารอง ตอมาสินคาเริ่มเปนท่ีตองการ 

มากขึน้ จึงลงทนุเปดโรงงาน ในพืน้ทีด่าน 

หลังราน และติดตั้งเครื่องจักรแปรรูป 

ผลไม และบรรจท่ีุทันสมัย ผลตินํา้สํารอง 

และแตกไลนเปนสินคาสละลอยแกว 

และนํา้มงัคดุ รบัเทรนดสขุภาพ  ปจจบุนั 

เรามีสินคาในรานที่ผลิตเอง 10% ที ่

เหลอืเปนสนิคาฝากขาย รวมท้ังหมดกวา 

3,000 รายการ นอกจากนี้ยังไดขยาย 

ตลาดผลไมแปรรูป ภายใตแบรนด 

“ตนตํารับ” กระจายตลาดไปยังตลาด 

หลักในกรุงเทพ อาทิ King Power, 

ซุปเปอรมารเก็ตของ หางสรรพสินคา 

เดอะมอลล  และ Golden Place 

เปนตน”

นักบริหารที่ใช้เวลาว่าง
ทำงานจิตอาสา และ 
การกุศล

ทุกวันนี้ นองธันว มีคุณพอเปน 

ไอดอล ในการใชชีวิตและการทํางาน 

สวนคุณพอก็ใชชีวิตอยางมีความสุข กับ 

การทักทายลูกคาท่ีแวะเวียนมาที่ราน 

เพราะปจจุบันไววางใจใหลูกชายดูแล 

บริหารธุรกิจเกือบทั้งหมด ทําใหคุณพอ 

มีเวลาทํางานอดิเรกที่ชอบ ธุรกิจราน 

กาแฟท่ีออกแบบจากประสบการณท่ี 

นองธันวชอบไดตอบโจทย Lifestyle 

วัยรุน ซ่ึงเปนการผสมผสานวัฒนธรรม 

ชุมชนริมนํ้าที่หลากหลาย ทั้งยุโรป จีน 

และไทย รวมอยูในราน ฝู คาแฟ (Fu 

Café) ท่ีแปลวา โชคดี ฝงตัวในยาน 

ชุมชนริมนํ้าจันทบูร นอกจากน้ี นอง 

ธันวยังจัดสรรเวลาทํางานจิตอาสา จน 

ไดรับตําแหนง หนึ่งในประธานมูลนิธิ 

ศาลเจา 4 แหง ยานริมนํ้าจันทบูร ควบ 

คูไปกับงาน YEC ทีเ่ขาไปเปนสมาชกิเมือ่ 

5 ปที่ผานมา จนปจจุบันไดรับเลือกตั้ง 

ใหเปนประธาน CYEC เจน 4 

สาเหตุที่สนใจงานด้าน
การกุศล และจิตอาสา

“ผมวา การทําธุรกิจ ทําใหเรา 

เติบโต มั่นคง แข็งแรง เมื่อถึงเวลาที ่

เหมาะสม เราก็ควรมีสวนชวยเหลือ 

พัฒนาสังคม และเศรษฐกิจใหจังหวัดที่ 

เราอยู เปนที่มาของการทํางานจิตอาสา 

อยางงานศาลเจา ทําใหผมไดทํางาน 

กับคนทองถิ่นหลายวัย หลายระดับ ได 

ชวยเหลือคนยาก คนจน อยางงานทิ้ง 

กระจาด ผมเห็นคนมารอรับของแจก 

มากมาย เห็นคนมาศาลเจาไหว ส่ิง 

ศักดิ์สิทธ์ิขอสิ่งที่ตองการ และไดตามที่ 

ขอ ผมจะรูสกึดีมคีวามสขุ เมือ่เหน็คนอืน่ 

มคีวามสขุ สวนงาน YEC กเ็ปนงานทีผ่ม 

มีความสุขที่มีสวนชวย ขับเคล่ือนงาน 

เศรษฐกิจและสังคมรวมกับหอการคา 

จังหวัดฯ”

นโยบายการบริหาร
ในฐานะประธาน CYEC

ยอนกลับไปเมื่อ 6 ปที่แลว นอง 

ธันวสมัครเปนสมาชิก YEC จันทบุรี 

ตั้งแตอายุ 25 ป โดยคุณพอเปนผูชักนํา 

เพราะสวนใหญเรียนอยูที่กรุงเทพ เมื่อ 

กลับมาทํางานที่บาน คุณพออยากใหมี 

สังคมเพื่อนนักธุรกิจภายในจังหวัด ซึ่ง 

ตนเองถือวา ตอบโจทย คือ ไดเพ่ือน 

และไดทํางานรวมกัน จนไดรับแตงตั้ง 

ใหเปน กรรมการ หอการคาจังหวัด 

จันทบุรี ทําใหไดรูและเขาใจการทํางาน 

ของหอการคาฯ เขาใจวตัถปุระสงค และ 

เขาใจ YEC วา จดัตัง้มาเพือ่อะไร และใน 

วันนี้เขาไดรับเลือกตั้งเปนประธาน YEC 

ในวัยเพียง 31 ป ดวยวิสัยทัศนที่ดี และ 

กวางไกลพรอมชวยเหลือสังคมอยาง 

เต็มเปยม

“แรกๆ การรวมตัวของกลุมคนรุน 

ใหมใน YEC มักถูกมองวา รวมตัวกัน 

เพื่อสังสรรค เฮฮา ปารตี้ พอผมไดรับ 

เลอืกใหเปนประธานจึงวางนโยบายใหม 

ลดกจิกรรมปารตี ้ปรบัเปนกจิกรรม CSR 

แทน และกิจกรรมสานสัมพันธภายใน 

YEC ในรูปแบบการเลีย้งอาหารกลางวนั 

เด็กพิเศษ หรือ กิจกรรมแขงขันกีฬา 

ระหวางสมาชิกที่รวมเลนกันไดทั้งชาย 

และหญิง”

จุดขายสมาชิกใหม่ 
CYEC เจน 5

ปจจบัุนสมาชกิ CYEC มจีาํนวนถึง 

107 คน เปนความทาทายใหประธาน 

ธันว ในการบริหารจัดการ โดยเร่ิมตน 

จากการกําหนดใหสมาชิกตองทําความ 

รูจกักันอยางท่ัวถึง และมากข้ึน เนือ่งจาก 

คนเยอะ รวมตัวยาก อยางนอยตองจัด 

กิจกรรมใหญปละครั้ง เพื่อสานสัมพันธ 

กัน สงเสริมใหสมาชิกมีการแลกเปลี่ยน 

เรยีนรูธรุกิจระหวางกัน เพือ่สรางเน็ตเวิรค 

และสรางธุรกิจภายในกลุม สวนการแก 

ปญหาสมาชิก Active และ Nonactive 

ประธานธันว ไดแกปญหาโดยการเปด 

โอกาสใหทุกคน ไดแสดงความคดิเห็นใน 

การทาํงานกจิกรรม และตัง้คณะทาํงาน 

ที่สนใจงานนั้น ๆ เพื่อดึงดูดใหผูที่เสนอ 

ความคิดเห็นนั้นไดออกมาทํากิจกรรม 

รวมกับเพื่อนๆ สมาชิกมากขึ้น

“ขณะนี้ เรากําลังเป ดรับสมัคร 

สมาชกิ CYEC รุน 5 เรากาํหนดคาใชจาย 

ในการสมัคร 9,500 บาท นอกจากจะ 

เปนการสกรนีหาคนทีต่ัง้ใจเขามาทาํงาน 

จิตอาสาจริงๆ แลว เงินดังกลาวจะเปน 

คาใชจาย สําหรับการจัดกิจกรรมแคมป 

3 วนั 2 คนื ซึง่ปรบัเปลีย่นจากเดิมทีเ่ปน 

คอรสสัมมนาใหความรู มาเปนกิจกรรม 

แคมปท่ีเราตองการใหสมาชิกใหมได 

เรียนรูวา YEC คืออะไร มีวัตถุประสงค 

อยางไร โดยผูที่สมัครเขามาสวนใหญ 

สนใจจดุเดนของการเปน YEC คอื โอกาส 

ทีน่กัธรุกจิรุนใหมจนัทบรุจีะไดเครอืขาย 

กวา 6,000 คนทัว่ประเทศ และ 107 คน 

ภายในจังหวัด คาดวาจะมีสมาชิกใหม 

เพิ่มเติมอีก 50 คน”

HIGHLIGHT 
ACTIVITIES

กิจกรรมเด น ของเจน 4 คือ 

เปาหมายการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 

ตามยุทธศาสตรของหอการคาจังหวัดฯ 

คอื Hub of Fruits จนัทบุรมีหานครแหง 

ผลไม ปนี้ YEC ไดรับโอกาสใหแสดง 

ฝมือในการคิดสรางสรรค ไอเดียในการ 

จดังานท่ีงานแสดงผลติภณัฑอาหารและ 

เครื่องดื่มที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 

THAIFEX – ANUGA ASIA 2020  ปลาย 

เดือนพฤษภาคมนี้ ที่กรุงเทพฯ YEC จะ 

เปนแมงาน โดยจะเนนการนําเสนอจุด 

เดนของจนัทบุร ี4 สวนหลกั ไดแก ผลไม 

สด เครื่องดื่ม ขนมคบเคี้ยว และอาหาร 

แปรรปู ไฮไลทคอื กวยเตีย๋วเสนจนัทนที่ 

มีผลไมเปนสวนประกอบ “เราตองการ 

ใหนักทองเที่ยวจากทั่วโลกไดรูจักผลไม 

จันทบุรีอยางแพรหลายยิ่งขึ้น”

ผลกระทบไวรัส 
COVID-19 ต่อการ 
ท่องเที่ยว

ถึงแมป ญหาไวรัส COVID-19 

กําลังมีผลกระทบตอตลาดนักทองเที่ยว 

จนีซึง่เปนลกูคารายใหญของประเทศไทย 

นัน้ ประธานธนัว ไดชีแ้จงวา แมจนีจะเปน 

ลูกคารายใหญของจันทบุรี โดยเฉพาะ 

ทุเรียน ลําไย และผลไมอื่นๆ แตสําหรับ 

ทุเรียน ยังมีตลาดประเทศอื่นๆรองรับ 

อาทิ ไตหวัน ฮองกง ยุโรป ทําใหไม 

กระทบตลาดมากนกั สวนลาํไยอยูระหวาง 

การผลกัดนั ใหเกดิระบบมาตรฐานทีช่ือ่ 

Thai Gap เพื่อสงเสริมใหสินคาเปน 

ที่ยอมรับในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น

สุดทายนี้ทีมงานขอเปนกําลังใจ 

ใหประธานหนุมไฟแรงสายบุญแหง 

จันทบุรี ประสบความสําเร็จลุลวงทั้งใน 

การขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัว และงาน 

จิตอาสาที่ดูแลทุกงานนะคะ

เมื่อปี 2540 ยุคเศรษฐกิจฟองสบู่แตก คุณพ่อ 
ตัดสินใจเป็นแกนนำกลุ่มชาวสวนลุกขึ้นนำผลไม้ 
จากสวนออกมาขายตรงให้นักท่องเที่ยว เพื่อสร้าง 
รายได้มากขึ้น และกลายเป็นจุดเปลี่ยน ในปี 2544 
ที่พลิกจากร้านค้าแบบเพิงขายของฝากริมทางสู่ 
อาคารถาวร พร้อมที่พักรถสำหรับนักท่องเที่ยว 
สะดวกสบายกว้างขวางบนพื้นที่ 5 ไร่ ในชื่อ ร้าน 
ของฝาก “ต้นตำรับ” ในปัจจุบัน 
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ที่มา และประวัติ 
โดยสังเขป

ชยัวฒุ ิจาฎพจน หรอื “ธนัว” เกดิ 

ทีจ่นัทบรุ ีจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี 

นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร และปริญญาโท บริหาร 

ธุรกิจมหาบัณฑิต จากสถาบันพัฒน- 

บริหารศาสตร (NIDA) หลังเรียนจบ 

คุณพอไดเรียกตัวกลับมาชวยบริหาร 

ธุรกิจที่บาน เพราะเปนลูกชายคนเดียว 

เนื่องจากพี่สาวหันไปยึดอาชีพแพทย ผู 

เปนแรงบนัดาลใจใหนองธันวและพีส่าว 

ประสบความสําเร็จดานการเรียนก็คือ 

คุณพอ พรชัย จาฎพจน และคุณแม 

จุรีรัตน จาฎพจน ท่ีสรางอาชีพ และรายได 

จากการเปนชาวสวนผลไม ในพื้นที่ 

จนัทบรุ ีแตสามารถสงลูกทัง้สองใหเรียน 

จบขั้นสูง ปจจุบันผันอาชีพจากการทํา 

สวนผลไม สละ ทุเรียน มังคุด และเงาะ 

มาขายสินคาหนาราน จากปกติที่ขาย 

ผานคนกลางท่ีมารับซือ้จากสวนโดยตรง 

จนเกิดปญหาราคาผลไมตกตํ่าถึงขีดสุด 

เมื่อป 2540 ยุคเศรษฐกิจฟองสบูแตก 

คณุพอตดัสนิใจเปนแกนนาํกลุมชาวสวน 

ลุกขึ้นนําผลไมจากสวนออกมาขายตรง 

ใหนักทองเที่ยว เพื่อสรางรายไดมากขึ้น 

และกลายเปนจุดเปลี่ยน ในป 2544 ที่ 

พลิกจากรานคาแบบเพิงขายของฝาก 

ริมทางสูอาคารถาวร พรอมทีพ่กัรถสาํหรบั 

นกัทองเทีย่ว สะดวกสบายกวางขวางบน 

พืน้ท่ี 5 ไร ในชือ่ รานของฝาก “ตนตาํรบั” 

ในปจจุบัน สินคาหลักไดแก ผลไมตาม 

ฤดูกาล โดยเฉพาะอยางยิ่งสละ และ 

นํ้าสํารอง เปนสินคานํารอง ขายดี ซึ่งใน 

อนาคตวางแผนแตกไลนสินคาประเภท 

สแน็คผลไม ซึ่งเนนผลผลิตหลักจาก 

จันทบุรี

“ชวงแรกเราขายสละสด กับ นํ้า 

สํารอง ตอมาสินคาเร่ิมเปนที่ตองการ 

มากขึน้ จึงลงทนุเปดโรงงาน ในพืน้ทีด่าน 

หลังราน และติดต้ังเคร่ืองจักรแปรรูป 

ผลไม และบรรจท่ีุทันสมัย ผลติน้ําสํารอง 

และแตกไลนเปนสินคาสละลอยแกว 

และนํา้มงัคดุ รบัเทรนดสขุภาพ  ปจจุบนั 

เรามีสินคาในรานที่ผลิตเอง 10% ที ่

เหลอืเปนสนิคาฝากขาย รวมทัง้หมดกวา 

3,000 รายการ นอกจากนี้ยังไดขยาย 

ตลาดผลไมแปรรูป ภายใตแบรนด 

“ตนตํารับ” กระจายตลาดไปยังตลาด 

หลักในกรุงเทพ อาทิ King Power, 

ซุปเปอรมารเก็ตของ หางสรรพสินคา 

เดอะมอลล  และ Golden Place 

เปนตน”

นักบริหารที่ใช้เวลาว่าง
ทำงานจิตอาสา และ 
การกุศล

ทุกวันนี้ นองธันว มีคุณพอเปน 

ไอดอล ในการใชชีวิตและการทํางาน 

สวนคุณพอก็ใชชีวิตอยางมีความสุข กับ 

การทักทายลูกคาท่ีแวะเวียนมาท่ีราน 

เพราะปจจุบันไววางใจใหลูกชายดูแล 

บริหารธุรกิจเกือบทั้งหมด ทําใหคุณพอ 

มีเวลาทํางานอดิเรกที่ชอบ ธุรกิจราน 

กาแฟที่ออกแบบจากประสบการณท่ี 

นองธันวชอบไดตอบโจทย Lifestyle 

วัยรุน ซ่ึงเปนการผสมผสานวัฒนธรรม 

ชุมชนริมนํ้าที่หลากหลาย ทั้งยุโรป จีน 

และไทย รวมอยูในราน ฝู คาแฟ (Fu 

Café) ท่ีแปลวา โชคดี ฝงตัวในยาน 

ชุมชนริมนํ้าจันทบูร นอกจากน้ี นอง 

ธันวยังจัดสรรเวลาทํางานจิตอาสา จน 

ไดรับตําแหนง หนึ่งในประธานมูลนิธิ 

ศาลเจา 4 แหง ยานริมนํ้าจันทบูร ควบ 

คูไปกับงาน YEC ท่ีเขาไปเปนสมาชกิเมือ่ 

5 ปที่ผานมา จนปจจุบันไดรับเลือกตั้ง 

ใหเปนประธาน CYEC เจน 4 

สาเหตุที่สนใจงานด้าน
การกุศล และจิตอาสา

“ผมวา การทําธุรกิจ ทําใหเรา 

เติบโต มั่นคง แข็งแรง เมื่อถึงเวลาที ่

เหมาะสม เราก็ควรมีสวนชวยเหลือ 

พัฒนาสังคม และเศรษฐกิจใหจังหวัดที่ 

เราอยู เปนที่มาของการทํางานจิตอาสา 

อยางงานศาลเจา ทําใหผมไดทํางาน 

กับคนทองถิ่นหลายวัย หลายระดับ ได 

ชวยเหลือคนยาก คนจน อยางงานทิ้ง 

กระจาด ผมเห็นคนมารอรับของแจก 

มากมาย เห็นคนมาศาลเจาไหว ส่ิง 

ศักดิ์สิทธ์ิขอสิ่งที่ตองการ และไดตามที่ 

ขอ ผมจะรูสกึดมีคีวามสขุ เมือ่เหน็คนอืน่ 

มคีวามสขุ สวนงาน YEC กเ็ปนงานทีผ่ม 

มีความสุขที่มีสวนชวย ขับเคล่ือนงาน 

เศรษฐกิจและสังคมรวมกับหอการคา 

จังหวัดฯ”

นโยบายการบริหาร
ในฐานะประธาน CYEC

ยอนกลับไปเมื่อ 6 ปที่แลว นอง 

ธันวสมัครเปนสมาชิก YEC จันทบุรี 

ตั้งแตอายุ 25 ป โดยคุณพอเปนผูชักนํา 

เพราะสวนใหญเรียนอยูที่กรุงเทพ เมื่อ 

กลับมาทํางานที่บาน คุณพออยากใหมี 

สังคมเพ่ือนนักธุรกิจภายในจังหวัด ซ่ึง 

ตนเองถือวา ตอบโจทย คือ ไดเพื่อน 

และไดทํางานรวมกัน จนไดรับแตงตั้ง 

ใหเปน กรรมการ หอการคาจังหวัด 

จันทบุรี ทําใหไดรูและเขาใจการทํางาน 

ของหอการคาฯ เขาใจวตัถปุระสงค และ 

เขาใจ YEC วา จดัตัง้มาเพือ่อะไร และใน 

วันนี้เขาไดรับเลือกตั้งเปนประธาน YEC 

ในวัยเพียง 31 ป ดวยวิสัยทัศนที่ดี และ 

กวางไกลพรอมชวยเหลือสังคมอยาง 

เต็มเปยม

“แรกๆ การรวมตัวของกลุมคนรุน 

ใหมใน YEC มักถูกมองวา รวมตัวกัน 

เพ่ือสังสรรค เฮฮา ปารตี้ พอผมไดรับ 

เลือกใหเปนประธานจึงวางนโยบายใหม 

ลดกจิกรรมปารตี ้ปรบัเปนกจิกรรม CSR 

แทน และกิจกรรมสานสัมพันธภายใน 

YEC ในรูปแบบการเลีย้งอาหารกลางวนั 

เด็กพิเศษ หรือ กิจกรรมแขงขันกีฬา 

ระหวางสมาชิกที่รวมเลนกันไดทั้งชาย 

และหญิง”

จุดขายสมาชิกใหม่ 
CYEC เจน 5

ปจจบัุนสมาชกิ CYEC มจีาํนวนถึง 

107 คน เปนความทาทายใหประธาน 

ธันว ในการบริหารจัดการ โดยเร่ิมตน 

จากการกําหนดใหสมาชิกตองทําความ 

รูจกักนัอยางทัว่ถงึ และมากข้ึน เนือ่งจาก 

คนเยอะ รวมตัวยาก อยางนอยตองจัด 

กิจกรรมใหญปละครั้ง เพื่อสานสัมพันธ 

กัน สงเสริมใหสมาชิกมีการแลกเปลี่ยน 

เรยีนรูธุรกจิระหวางกัน เพือ่สรางเนต็เวริค 

และสรางธุรกิจภายในกลุม สวนการแก 

ปญหาสมาชิก Active และ Nonactive 

ประธานธันว ไดแกปญหาโดยการเปด 

โอกาสใหทกุคน ไดแสดงความคดิเห็นใน 

การทาํงานกจิกรรม และตัง้คณะทาํงาน 

ที่สนใจงานนั้น ๆ เพื่อดึงดูดใหผูที่เสนอ 

ความคิดเห็นนั้นไดออกมาทํากิจกรรม 

รวมกับเพื่อนๆ สมาชิกมากขึ้น

“ขณะน้ีเรากําลังเป ดรับสมัคร 

สมาชกิ CYEC รุน 5 เรากาํหนดคาใชจาย 

ในการสมัคร 9,500 บาท นอกจากจะ 

เปนการสกรนีหาคนทีต้ั่งใจเขามาทาํงาน 

จิตอาสาจริงๆ แลว เงินดังกลาวจะเปน 

คาใชจาย สําหรับการจัดกิจกรรมแคมป 

3 วนั 2 คนื ซ่ึงปรับเปลีย่นจากเดิมทีเ่ปน 

คอรสสัมมนาใหความรู มาเปนกิจกรรม 

แคมปที่เราตองการใหสมาชิกใหมได 

เรียนรูวา YEC คืออะไร มีวัตถุประสงค 

อยางไร โดยผูที่สมัครเขามาสวนใหญ 

สนใจจดุเดนของการเปน YEC คือ โอกาส 

ทีน่กัธุรกจิรุนใหมจนัทบรุจีะไดเครอืขาย 

กวา 6,000 คนทัว่ประเทศ และ 107 คน 

ภายในจังหวัด คาดวาจะมีสมาชิกใหม 

เพิ่มเติมอีก 50 คน”

HIGHLIGHT 
ACTIVITIES

กิจกรรมเด น ของเจน 4 คือ 

เปาหมายการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 

ตามยุทธศาสตรของหอการคาจังหวัดฯ 

คือ Hub of Fruits จนัทบุรมีหานครแหง 

ผลไม ปนี้ YEC ไดรับโอกาสใหแสดง 

ฝมือในการคิดสรางสรรค ไอเดียในการ 

จัดงานทีง่านแสดงผลติภณัฑอาหารและ 

เครื่องดื่มที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 

THAIFEX – ANUGA ASIA 2020  ปลาย 

เดือนพฤษภาคมนี้ ที่กรุงเทพฯ YEC จะ 

เปนแมงาน โดยจะเนนการนําเสนอจุด 

เดนของจนัทบุร ี4 สวนหลกั ไดแก ผลไม 

สด เครื่องดื่ม ขนมคบเคี้ยว และอาหาร 

แปรรปู ไฮไลทคอื กวยเตีย๋วเสนจนัทนที่ 

มีผลไมเปนสวนประกอบ “เราตองการ 

ใหนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกไดรูจักผลไม 

จันทบุรีอยางแพรหลายยิ่งขึ้น”

ผลกระทบไวรัส 
COVID-19 ต่อการ 
ท่องเที่ยว

ถึงแมป ญหาไวรัส COVID-19 

กําลังมีผลกระทบตอตลาดนักทองเที่ยว 

จนีซ่ึงเปนลกูคารายใหญของประเทศไทย 

นัน้ ประธานธนัว ไดช้ีแจงวา แมจีนจะเปน 

ลูกคารายใหญของจันทบุรี โดยเฉพาะ 

ทุเรียน ลําไย และผลไมอื่นๆ แตสําหรับ 

ทุเรียน ยังมีตลาดประเทศอื่นๆรองรับ 

อาทิ ไตหวัน ฮองกง ยุโรป ทําใหไม 

กระทบตลาดมากนกั สวนลาํไยอยูระหวาง 

การผลกัดนั ใหเกดิระบบมาตรฐานทีช่ือ่ 

Thai Gap เพื่อสงเสริมใหสินคาเปน 

ที่ยอมรับในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น

สุดทายนี้ทีมงานขอเปนกําลังใจ 

ใหประธานหนุ มไฟแรงสายบุญแหง 

จันทบุรี ประสบความสําเร็จลุลวงทั้งใน 

การขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัว และงาน 

จิตอาสาที่ดูแลทุกงานนะคะ

ธุรกิจร้านกาแฟที่ออกแบบจากประสบการณ์ที่น้อง
ธันว์ชอบได้ตอบโจทย์ Lifestyle วัยรุ่น ซึ่งเป็น 
การผสมผสานวัฒนธรรมชุมชนริมน้ำที่หลากหลาย 
ทั้งยุโรป จีน และไทย รวมอยู่ในร้าน ฝู คาแฟ่ (Fu 
Café) ที่แปลว่า โชคดี 
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ที่มา และประวัติ 
โดยสังเขป

ชยัวฒุ ิจาฎพจน หรอื “ธนัว” เกดิ 

ทีจ่นัทบรุ ีจบการศกึษาระดับปรญิญาตรี 

นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร และปริญญาโท บริหาร 

ธุรกิจมหาบัณฑิต จากสถาบันพัฒน- 

บริหารศาสตร (NIDA) หลังเรียนจบ 

คุณพอไดเรียกตัวกลับมาชวยบริหาร 

ธุรกิจที่บาน เพราะเปนลูกชายคนเดียว 

เนื่องจากพี่สาวหันไปยึดอาชีพแพทย ผู 

เปนแรงบนัดาลใจใหนองธันวและพีส่าว 

ประสบความสําเร็จดานการเรียนก็คือ 

คุณพอ พรชัย จาฎพจน และคุณแม 

จรีุรัตน จาฎพจน ทีส่รางอาชพี และรายได 

จากการเปนชาวสวนผลไม ในพ้ืนที่ 

จนัทบรุ ีแตสามารถสงลกูทัง้สองใหเรยีน 

จบขั้นสูง ปจจุบันผันอาชีพจากการทํา 

สวนผลไม สละ ทุเรียน มังคุด และเงาะ 

มาขายสินคาหนาราน จากปกติที่ขาย 

ผานคนกลางทีม่ารบัซือ้จากสวนโดยตรง 

จนเกิดปญหาราคาผลไมตกตํ่าถึงขีดสุด 

เมื่อป 2540 ยุคเศรษฐกิจฟองสบูแตก 

คุณพอตัดสนิใจเปนแกนนาํกลุมชาวสวน 

ลุกขึ้นนําผลไมจากสวนออกมาขายตรง 

ใหนักทองเที่ยว เพื่อสรางรายไดมากขึ้น 

และกลายเปนจุดเปลี่ยน ในป 2544 ที่ 

พลิกจากรานคาแบบเพิงขายของฝาก 

ริมทางสูอาคารถาวร พรอมทีพั่กรถสาํหรับ 

นกัทองเทีย่ว สะดวกสบายกวางขวางบน 

พืน้ท่ี 5 ไร ในชือ่ รานของฝาก “ตนตาํรบั” 

ในปจจุบัน สินคาหลักไดแก ผลไมตาม 

ฤดูกาล โดยเฉพาะอยางยิ่งสละ และ 

นํ้าสํารอง เปนสินคานํารอง ขายดี ซึ่งใน 

อนาคตวางแผนแตกไลนสินคาประเภท 

สแน็คผลไม ซ่ึงเนนผลผลิตหลักจาก 

จันทบุรี

“ชวงแรกเราขายสละสด กับ นํ้า 

สํารอง ตอมาสินคาเริ่มเปนท่ีตองการ 

มากขึน้ จึงลงทนุเปดโรงงาน ในพืน้ทีด่าน 

หลังราน และติดตั้งเครื่องจักรแปรรูป 

ผลไม และบรรจท่ีุทันสมัย ผลตินํา้สํารอง 

และแตกไลนเปนสินคาสละลอยแกว 

และนํา้มงัคดุ รบัเทรนดสขุภาพ  ปจจบุนั 

เรามีสินคาในรานที่ผลิตเอง 10% ที ่

เหลอืเปนสนิคาฝากขาย รวมท้ังหมดกวา 

3,000 รายการ นอกจากนี้ยังไดขยาย 

ตลาดผลไมแปรรูป ภายใตแบรนด 

“ตนตํารับ” กระจายตลาดไปยังตลาด 

หลักในกรุงเทพ อาทิ King Power, 

ซุปเปอรมารเก็ตของ หางสรรพสินคา 

เดอะมอลล  และ Golden Place 

เปนตน”

นักบริหารที่ใช้เวลาว่าง
ทำงานจิตอาสา และ 
การกุศล

ทุกวันนี้ นองธันว มีคุณพอเปน 

ไอดอล ในการใชชีวิตและการทํางาน 

สวนคุณพอก็ใชชีวิตอยางมีความสุข กับ 

การทักทายลูกคาท่ีแวะเวียนมาที่ราน 

เพราะปจจุบันไววางใจใหลูกชายดูแล 

บริหารธุรกิจเกือบทั้งหมด ทําใหคุณพอ 

มีเวลาทํางานอดิเรกที่ชอบ ธุรกิจราน 

กาแฟท่ีออกแบบจากประสบการณท่ี 

นองธันวชอบไดตอบโจทย Lifestyle 

วัยรุน ซ่ึงเปนการผสมผสานวัฒนธรรม 

ชุมชนริมนํ้าที่หลากหลาย ทั้งยุโรป จีน 

และไทย รวมอยูในราน ฝู คาแฟ (Fu 

Café) ท่ีแปลวา โชคดี ฝงตัวในยาน 

ชุมชนริมนํ้าจันทบูร นอกจากน้ี นอง 

ธันวยังจัดสรรเวลาทํางานจิตอาสา จน 

ไดรับตําแหนง หนึ่งในประธานมูลนิธิ 

ศาลเจา 4 แหง ยานริมนํ้าจันทบูร ควบ 

คูไปกับงาน YEC ทีเ่ขาไปเปนสมาชกิเมือ่ 

5 ปที่ผานมา จนปจจุบันไดรับเลือกตั้ง 

ใหเปนประธาน CYEC เจน 4 

สาเหตุที่สนใจงานด้าน
การกุศล และจิตอาสา

“ผมวา การทําธุรกิจ ทําใหเรา 

เติบโต มั่นคง แข็งแรง เมื่อถึงเวลาที ่

เหมาะสม เราก็ควรมีสวนชวยเหลือ 

พัฒนาสังคม และเศรษฐกิจใหจังหวัดที่ 

เราอยู เปนที่มาของการทํางานจิตอาสา 

อยางงานศาลเจา ทําใหผมไดทํางาน 

กับคนทองถิ่นหลายวัย หลายระดับ ได 

ชวยเหลือคนยาก คนจน อยางงานทิ้ง 

กระจาด ผมเห็นคนมารอรับของแจก 

มากมาย เห็นคนมาศาลเจาไหว ส่ิง 

ศักดิ์สิทธ์ิขอสิ่งที่ตองการ และไดตามที่ 

ขอ ผมจะรูสกึดีมคีวามสขุ เมือ่เหน็คนอืน่ 

มคีวามสขุ สวนงาน YEC กเ็ปนงานทีผ่ม 

มีความสุขที่มีสวนชวย ขับเคล่ือนงาน 

เศรษฐกิจและสังคมรวมกับหอการคา 

จังหวัดฯ”

นโยบายการบริหาร
ในฐานะประธาน CYEC

ยอนกลับไปเมื่อ 6 ปที่แลว นอง 

ธันวสมัครเปนสมาชิก YEC จันทบุรี 

ตั้งแตอายุ 25 ป โดยคุณพอเปนผูชักนํา 

เพราะสวนใหญเรียนอยูที่กรุงเทพ เมื่อ 

กลับมาทํางานที่บาน คุณพออยากใหมี 

สังคมเพื่อนนักธุรกิจภายในจังหวัด ซึ่ง 

ตนเองถือวา ตอบโจทย คือ ไดเพ่ือน 

และไดทํางานรวมกัน จนไดรับแตงตั้ง 

ใหเปน กรรมการ หอการคาจังหวัด 

จันทบุรี ทําใหไดรูและเขาใจการทํางาน 

ของหอการคาฯ เขาใจวตัถปุระสงค และ 

เขาใจ YEC วา จดัตัง้มาเพือ่อะไร และใน 

วันนี้เขาไดรับเลือกตั้งเปนประธาน YEC 

ในวัยเพียง 31 ป ดวยวิสัยทัศนที่ดี และ 

กวางไกลพรอมชวยเหลือสังคมอยาง 

เต็มเปยม

“แรกๆ การรวมตัวของกลุมคนรุน 

ใหมใน YEC มักถูกมองวา รวมตัวกัน 

เพื่อสังสรรค เฮฮา ปารตี้ พอผมไดรับ 

เลอืกใหเปนประธานจึงวางนโยบายใหม 

ลดกจิกรรมปารตี ้ปรบัเปนกจิกรรม CSR 

แทน และกิจกรรมสานสัมพันธภายใน 

YEC ในรูปแบบการเลีย้งอาหารกลางวนั 

เด็กพิเศษ หรือ กิจกรรมแขงขันกีฬา 

ระหวางสมาชิกที่รวมเลนกันไดทั้งชาย 

และหญิง”

จุดขายสมาชิกใหม่ 
CYEC เจน 5

ปจจบัุนสมาชกิ CYEC มจีาํนวนถึง 

107 คน เปนความทาทายใหประธาน 

ธันว ในการบริหารจัดการ โดยเร่ิมตน 

จากการกําหนดใหสมาชิกตองทําความ 

รูจกักันอยางท่ัวถึง และมากข้ึน เนือ่งจาก 

คนเยอะ รวมตัวยาก อยางนอยตองจัด 

กิจกรรมใหญปละครั้ง เพื่อสานสัมพันธ 

กัน สงเสริมใหสมาชิกมีการแลกเปลี่ยน 

เรยีนรูธรุกิจระหวางกัน เพือ่สรางเน็ตเวิรค 

และสรางธุรกิจภายในกลุม สวนการแก 

ปญหาสมาชิก Active และ Nonactive 

ประธานธันว ไดแกปญหาโดยการเปด 

โอกาสใหทุกคน ไดแสดงความคดิเห็นใน 

การทาํงานกจิกรรม และตัง้คณะทาํงาน 

ที่สนใจงานนั้น ๆ เพื่อดึงดูดใหผูที่เสนอ 

ความคิดเห็นนั้นไดออกมาทํากิจกรรม 

รวมกับเพื่อนๆ สมาชิกมากขึ้น

“ขณะนี้ เรากําลังเป ดรับสมัคร 

สมาชกิ CYEC รุน 5 เรากาํหนดคาใชจาย 

ในการสมัคร 9,500 บาท นอกจากจะ 

เปนการสกรนีหาคนทีต่ัง้ใจเขามาทาํงาน 

จิตอาสาจริงๆ แลว เงินดังกลาวจะเปน 

คาใชจาย สําหรับการจัดกิจกรรมแคมป 

3 วนั 2 คนื ซึง่ปรบัเปลีย่นจากเดิมทีเ่ปน 

คอรสสัมมนาใหความรู มาเปนกิจกรรม 

แคมปท่ีเราตองการใหสมาชิกใหมได 

เรียนรูวา YEC คืออะไร มีวัตถุประสงค 

อยางไร โดยผูที่สมัครเขามาสวนใหญ 

สนใจจดุเดนของการเปน YEC คอื โอกาส 

ทีน่กัธรุกจิรุนใหมจนัทบรุจีะไดเครอืขาย 

กวา 6,000 คนทัว่ประเทศ และ 107 คน 

ภายในจังหวัด คาดวาจะมีสมาชิกใหม 

เพิ่มเติมอีก 50 คน”

HIGHLIGHT 
ACTIVITIES

กิจกรรมเด น ของเจน 4 คือ 

เปาหมายการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 

ตามยุทธศาสตรของหอการคาจังหวัดฯ 

คอื Hub of Fruits จนัทบุรมีหานครแหง 

ผลไม ปนี้ YEC ไดรับโอกาสใหแสดง 

ฝมือในการคิดสรางสรรค ไอเดียในการ 

จดังานท่ีงานแสดงผลติภณัฑอาหารและ 

เครื่องดื่มที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 

THAIFEX – ANUGA ASIA 2020  ปลาย 

เดือนพฤษภาคมนี้ ที่กรุงเทพฯ YEC จะ 

เปนแมงาน โดยจะเนนการนําเสนอจุด 

เดนของจนัทบุร ี4 สวนหลกั ไดแก ผลไม 

สด เครื่องดื่ม ขนมคบเคี้ยว และอาหาร 

แปรรปู ไฮไลทคอื กวยเตีย๋วเสนจนัทนที่ 

มีผลไมเปนสวนประกอบ “เราตองการ 

ใหนักทองเที่ยวจากทั่วโลกไดรูจักผลไม 

จันทบุรีอยางแพรหลายยิ่งขึ้น”

ผลกระทบไวรัส 
COVID-19 ต่อการ 
ท่องเที่ยว

ถึงแมป ญหาไวรัส COVID-19 

กําลังมีผลกระทบตอตลาดนักทองเที่ยว 

จนีซึง่เปนลกูคารายใหญของประเทศไทย 

นัน้ ประธานธนัว ไดชีแ้จงวา แมจนีจะเปน 

ลูกคารายใหญของจันทบุรี โดยเฉพาะ 

ทุเรียน ลําไย และผลไมอื่นๆ แตสําหรับ 

ทุเรียน ยังมีตลาดประเทศอื่นๆรองรับ 

อาทิ ไตหวัน ฮองกง ยุโรป ทําใหไม 

กระทบตลาดมากนกั สวนลาํไยอยูระหวาง 

การผลกัดนั ใหเกดิระบบมาตรฐานทีช่ือ่ 

Thai Gap เพื่อสงเสริมใหสินคาเปน 

ที่ยอมรับในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น

สุดทายนี้ทีมงานขอเปนกําลังใจ 

ใหประธานหนุมไฟแรงสายบุญแหง 

จันทบุรี ประสบความสําเร็จลุลวงทั้งใน 

การขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัว และงาน 

จิตอาสาที่ดูแลทุกงานนะคะ

ผมจะรู้สึกดีมีความสุข เมื่อเห็นคนอื่นมีความสุข 
ส่วนงาน YEC ก็เป็นงานที่ผมมีความสุขที่มีส่วน 
ช่วยขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับ 
หอการค้าจังหวัดฯ
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ที่มา และประวัติ 
โดยสังเขป

ชยัวฒุ ิจาฎพจน หรอื “ธนัว” เกดิ 

ทีจ่นัทบรุ ีจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี 

นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร และปริญญาโท บริหาร 

ธุรกิจมหาบัณฑิต จากสถาบันพัฒน- 

บริหารศาสตร (NIDA) หลังเรียนจบ 

คุณพอไดเรียกตัวกลับมาชวยบริหาร 

ธุรกิจที่บาน เพราะเปนลูกชายคนเดียว 

เนื่องจากพี่สาวหันไปยึดอาชีพแพทย ผู 

เปนแรงบนัดาลใจใหนองธันวและพีส่าว 

ประสบความสําเร็จดานการเรียนก็คือ 

คุณพอ พรชัย จาฎพจน และคุณแม 

จุรีรัตน จาฎพจน ท่ีสรางอาชีพ และรายได 

จากการเปนชาวสวนผลไม ในพื้นที่ 

จนัทบรุ ีแตสามารถสงลูกทัง้สองใหเรียน 

จบขั้นสูง ปจจุบันผันอาชีพจากการทํา 

สวนผลไม สละ ทุเรียน มังคุด และเงาะ 

มาขายสินคาหนาราน จากปกติที่ขาย 

ผานคนกลางท่ีมารับซือ้จากสวนโดยตรง 

จนเกิดปญหาราคาผลไมตกตํ่าถึงขีดสุด 

เมื่อป 2540 ยุคเศรษฐกิจฟองสบูแตก 

คณุพอตดัสนิใจเปนแกนนาํกลุมชาวสวน 

ลุกขึ้นนําผลไมจากสวนออกมาขายตรง 

ใหนักทองเที่ยว เพื่อสรางรายไดมากขึ้น 

และกลายเปนจุดเปลี่ยน ในป 2544 ที่ 

พลิกจากรานคาแบบเพิงขายของฝาก 

ริมทางสูอาคารถาวร พรอมทีพ่กัรถสาํหรบั 

นกัทองเทีย่ว สะดวกสบายกวางขวางบน 

พืน้ท่ี 5 ไร ในชือ่ รานของฝาก “ตนตาํรบั” 

ในปจจุบัน สินคาหลักไดแก ผลไมตาม 

ฤดูกาล โดยเฉพาะอยางยิ่งสละ และ 

นํ้าสํารอง เปนสินคานํารอง ขายดี ซึ่งใน 

อนาคตวางแผนแตกไลนสินคาประเภท 

สแน็คผลไม ซึ่งเนนผลผลิตหลักจาก 

จันทบุรี

“ชวงแรกเราขายสละสด กับ นํ้า 

สํารอง ตอมาสินคาเร่ิมเปนที่ตองการ 

มากขึน้ จงึลงทนุเปดโรงงาน ในพืน้ทีด่าน 

หลังราน และติดต้ังเคร่ืองจักรแปรรูป 

ผลไม และบรรจท่ีุทันสมัย ผลติน้ําสํารอง 

และแตกไลนเปนสินคาสละลอยแกว 

และนํา้มงัคดุ รบัเทรนดสขุภาพ  ปจจุบนั 

เรามีสินคาในรานที่ผลิตเอง 10% ที ่

เหลอืเปนสนิคาฝากขาย รวมทัง้หมดกวา 

3,000 รายการ นอกจากนี้ยังไดขยาย 

ตลาดผลไมแปรรูป ภายใตแบรนด 

“ตนตํารับ” กระจายตลาดไปยังตลาด 

หลักในกรุงเทพ อาทิ King Power, 

ซุปเปอรมารเก็ตของ หางสรรพสินคา 

เดอะมอลล  และ Golden Place 

เปนตน”

นักบริหารที่ใช้เวลาว่าง
ทำงานจิตอาสา และ 
การกุศล

ทุกวันนี้ นองธันว มีคุณพอเปน 

ไอดอล ในการใชชีวิตและการทํางาน 

สวนคุณพอก็ใชชีวิตอยางมีความสุข กับ 

การทักทายลูกคาท่ีแวะเวียนมาท่ีราน 

เพราะปจจุบันไววางใจใหลูกชายดูแล 

บริหารธุรกิจเกือบทั้งหมด ทําใหคุณพอ 

มีเวลาทํางานอดิเรกที่ชอบ ธุรกิจราน 

กาแฟที่ออกแบบจากประสบการณท่ี 

นองธันวชอบไดตอบโจทย Lifestyle 

วัยรุน ซ่ึงเปนการผสมผสานวัฒนธรรม 

ชุมชนริมนํ้าที่หลากหลาย ทั้งยุโรป จีน 

และไทย รวมอยูในราน ฝู คาแฟ (Fu 

Café) ท่ีแปลวา โชคดี ฝงตัวในยาน 

ชุมชนริมนํ้าจันทบูร นอกจากน้ี นอง 

ธันวยังจัดสรรเวลาทํางานจิตอาสา จน 

ไดรับตําแหนง หนึ่งในประธานมูลนิธิ 

ศาลเจา 4 แหง ยานริมนํ้าจันทบูร ควบ 

คูไปกับงาน YEC ท่ีเขาไปเปนสมาชกิเมือ่ 

5 ปที่ผานมา จนปจจุบันไดรับเลือกตั้ง 

ใหเปนประธาน CYEC เจน 4 

สาเหตุที่สนใจงานด้าน
การกุศล และจิตอาสา

“ผมวา การทําธุรกิจ ทําใหเรา 

เติบโต มั่นคง แข็งแรง เมื่อถึงเวลาที ่

เหมาะสม เราก็ควรมีสวนชวยเหลือ 

พัฒนาสังคม และเศรษฐกิจใหจังหวัดที่ 

เราอยู เปนที่มาของการทํางานจิตอาสา 

อยางงานศาลเจา ทําใหผมไดทํางาน 

กับคนทองถิ่นหลายวัย หลายระดับ ได 

ชวยเหลือคนยาก คนจน อยางงานทิ้ง 

กระจาด ผมเห็นคนมารอรับของแจก 

มากมาย เห็นคนมาศาลเจาไหว ส่ิง 

ศักดิ์สิทธ์ิขอสิ่งที่ตองการ และไดตามที่ 

ขอ ผมจะรูสกึดมีคีวามสขุ เมือ่เหน็คนอืน่ 

มคีวามสขุ สวนงาน YEC กเ็ปนงานทีผ่ม 

มีความสุขที่มีสวนชวย ขับเคล่ือนงาน 

เศรษฐกิจและสังคมรวมกับหอการคา 

จังหวัดฯ”

นโยบายการบริหาร
ในฐานะประธาน CYEC

ยอนกลับไปเมื่อ 6 ปที่แลว นอง 

ธันวสมัครเปนสมาชิก YEC จันทบุรี 

ตั้งแตอายุ 25 ป โดยคุณพอเปนผูชักนํา 

เพราะสวนใหญเรียนอยูที่กรุงเทพ เมื่อ 

กลับมาทํางานที่บาน คุณพออยากใหมี 

สังคมเพ่ือนนักธุรกิจภายในจังหวัด ซ่ึง 

ตนเองถือวา ตอบโจทย คือ ไดเพื่อน 

และไดทํางานรวมกัน จนไดรับแตงตั้ง 

ใหเปน กรรมการ หอการคาจังหวัด 

จันทบุรี ทําใหไดรูและเขาใจการทํางาน 

ของหอการคาฯ เขาใจวตัถปุระสงค และ 

เขาใจ YEC วา จดัตัง้มาเพือ่อะไร และใน 

วันนี้เขาไดรับเลือกตั้งเปนประธาน YEC 

ในวัยเพียง 31 ป ดวยวิสัยทัศนที่ดี และ 

กวางไกลพรอมชวยเหลือสังคมอยาง 

เต็มเปยม

“แรกๆ การรวมตัวของกลุมคนรุน 

ใหมใน YEC มักถูกมองวา รวมตัวกัน 

เพ่ือสังสรรค เฮฮา ปารตี้ พอผมไดรับ 

เลือกใหเปนประธานจึงวางนโยบายใหม 

ลดกจิกรรมปารตี ้ปรบัเปนกจิกรรม CSR 

แทน และกิจกรรมสานสัมพันธภายใน 

YEC ในรูปแบบการเลีย้งอาหารกลางวนั 

เด็กพิเศษ หรือ กิจกรรมแขงขันกีฬา 

ระหวางสมาชิกที่รวมเลนกันไดทั้งชาย 

และหญิง”

จุดขายสมาชิกใหม่ 
CYEC เจน 5

ปจจบัุนสมาชกิ CYEC มจีาํนวนถึง 

107 คน เปนความทาทายใหประธาน 

ธันว ในการบริหารจัดการ โดยเร่ิมตน 

จากการกําหนดใหสมาชิกตองทําความ 

รูจกักนัอยางทัว่ถงึ และมากข้ึน เนือ่งจาก 

คนเยอะ รวมตัวยาก อยางนอยตองจัด 

กิจกรรมใหญปละครั้ง เพื่อสานสัมพันธ 

กัน สงเสริมใหสมาชิกมีการแลกเปลี่ยน 

เรยีนรูธุรกจิระหวางกัน เพือ่สรางเนต็เวริค 

และสรางธุรกิจภายในกลุม สวนการแก 

ปญหาสมาชิก Active และ Nonactive 

ประธานธันว ไดแกปญหาโดยการเปด 

โอกาสใหทกุคน ไดแสดงความคดิเห็นใน 

การทาํงานกจิกรรม และตัง้คณะทาํงาน 

ที่สนใจงานนั้น ๆ เพื่อดึงดูดใหผูที่เสนอ 

ความคิดเห็นนั้นไดออกมาทํากิจกรรม 

รวมกับเพื่อนๆ สมาชิกมากขึ้น

“ขณะน้ีเรากําลังเป ดรับสมัคร 

สมาชกิ CYEC รุน 5 เรากาํหนดคาใชจาย 

ในการสมัคร 9,500 บาท นอกจากจะ 

เปนการสกรนีหาคนทีต้ั่งใจเขามาทาํงาน 

จิตอาสาจริงๆ แลว เงินดังกลาวจะเปน 

คาใชจาย สําหรับการจัดกิจกรรมแคมป 

3 วนั 2 คนื ซ่ึงปรับเปลีย่นจากเดิมทีเ่ปน 

คอรสสัมมนาใหความรู มาเปนกิจกรรม 

แคมปที่เราตองการใหสมาชิกใหมได 

เรียนรูวา YEC คืออะไร มีวัตถุประสงค 

อยางไร โดยผูที่สมัครเขามาสวนใหญ 

สนใจจดุเดนของการเปน YEC คือ โอกาส 

ทีน่กัธุรกจิรุนใหมจนัทบรุจีะไดเครอืขาย 

กวา 6,000 คนทัว่ประเทศ และ 107 คน 

ภายในจังหวัด คาดวาจะมีสมาชิกใหม 

เพิ่มเติมอีก 50 คน”

HIGHLIGHT 
ACTIVITIES

กิจกรรมเด น ของเจน 4 คือ 

เปาหมายการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 

ตามยุทธศาสตรของหอการคาจังหวัดฯ 

คือ Hub of Fruits จนัทบุรมีหานครแหง 

ผลไม ปนี้ YEC ไดรับโอกาสใหแสดง 

ฝมือในการคิดสรางสรรค ไอเดียในการ 

จัดงานทีง่านแสดงผลติภณัฑอาหารและ 

เครื่องดื่มที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 

THAIFEX – ANUGA ASIA 2020  ปลาย 

เดือนกันยายนนี้ ที่กรุงเทพฯ YEC จะ 

เปนแมงาน โดยจะเนนการนําเสนอจุด 

เดนของจนัทบุร ี4 สวนหลกั ไดแก ผลไม 

สด เครื่องดื่ม ขนมคบเคี้ยว และอาหาร 

แปรรปู ไฮไลทคอื กวยเตีย๋วเสนจนัทนที่ 

มีผลไมเปนสวนประกอบ “เราตองการ 

ใหนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกไดรูจักผลไม 

จันทบุรีอยางแพรหลายยิ่งขึ้น”

ผลกระทบไวรัส 
COVID-19 ต่อการ 
ท่องเที่ยว

ถึงแมป ญหาไวรัส COVID-19 

กําลังมีผลกระทบตอตลาดนักทองเที่ยว 

จนีซ่ึงเปนลกูคารายใหญของประเทศไทย 

นัน้ ประธานธนัว ไดช้ีแจงวา แมจีนจะเปน 

ลูกคารายใหญของจันทบุรี โดยเฉพาะ 

ทุเรียน ลําไย และผลไมอื่นๆ แตสําหรับ 

ทุเรียน ยังมีตลาดประเทศอื่นๆรองรับ 

อาทิ ไตหวัน ฮองกง ยุโรป ทําใหไม 

กระทบตลาดมากนกั สวนลาํไยอยูระหวาง 

การผลกัดนั ใหเกดิระบบมาตรฐานทีช่ือ่ 

Thai Gap เพื่อสงเสริมใหสินคาเปน 

ที่ยอมรับในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น

สุดทายนี้ทีมงานขอเปนกําลังใจ 

ใหประธานหนุ มไฟแรงสายบุญแหง 

จันทบุรี ประสบความสําเร็จลุลวงทั้งใน 

การขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัว และงาน 

จิตอาสาที่ดูแลทุกงานนะคะ

ขณะนี้เรากำลังเปิดรับสมัครสมาชิก CYEC รุ่น 5  
เรากำหนดค่าใช้จ่ายในการสมัคร 9,500 บาท 
นอกจากจะเป็นการสกรีนหาคนที่ตั้งใจเข้ามาทำงาน 
จิตอาสาจริงๆ แล้ว เงินดังกล่าวจะเป็นค่าใช้จ่าย 
สำหรับการจัดกิจกรรมแคมป์ 3 วัน 2 คืน ซึ่ง 
ปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นคอร์สสัมมนาให้ความรู้ 
มาเป็นกิจกรรมแคมป์ที่เราต้องการให้สมาชิกใหม่ 
ได้เรียนรู้ว่า YEC คืออะไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร
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เจ้าถิ่นพาเที่ยว

นอกจากรายไดทางเศรษฐกจิ 

ของจงัหวัดจันทบรุจีะมาจาก 

ผลไมแลว ความโดดเดนของ 

สถานที่ทองเที่ยวก็นาสนใจ และดึงดูดใจ 

นักทองเที่ยวชาวไทยไมแพกัน วันนี้เจาถิ่น 

พาเที่ยวชิลๆสไตล One Day Trip ไปท่ี 

รานอาหารและเครื่องดื่ม 7 แหง ตามกัน 

มาไดเลยคะ 

น

Check in รานแรก “ครัวลุงเชย” 

รานอาหารไทยดั้งเดิมสูตรจันทบุรี และ 

เปน All time Hit รานหาไมยากอยูแถว 

ทาแฉลบในเมือง รานเล็กแตปงมากถา 

ไมมาถือวา มาไมถึงเมืองจันทบุรี... เมนู 

แนะนํา ไดแก ทอดมันกุ ง หมูชะมวง 

หลนป ูแกงหอยขม และอกีมากมาย อรอย 

ทุกอยางตองมาเลือกเองเลย...

Check in รานทีส่อง  “FU CAFÉ” 

ไมมามีเคือง เพราะเปนรานกาแฟยาน 

ชุมชนริมนํ้าจันทบูรของ คุณธันว เขาหละ 

รานไมใหญ แตฮิบมาก ชาวฮิบสเตอร 

ถายรูปกันเหน่ือยแนนอน เครื่องดื่มคูลๆ 

หมูบานเออเบิ้นหอมสวัสดิ์นะจะ

Check in รานทีส่ี ่“Tree House 

Durian Café” ถาคณุคอื สาวกทเุรยีน 

ตวัจรงิตองหามพลาด กินทุเรียนสบายใจ 

ในหองแอร ไมมีใครบนเรื่องกลิ่น แถม 

ยังชิลอีกตางหาก รานดัดแปลงมาจาก 

สวนหนึ่งของบานนักธุรกิจใหญแหง 

จันทบุรี โดยมีลูกชายสุดหลอสมาชิก 

YEC ตั้งใจตกแตงใหทุกคนไดใกลชิด 

ธรรมชาติ กับเบเกอรี่สุดชิคและคูล 

เมนูเด็ดคือ Durian Toast เนื้อทุเรียน 

หนาๆ หอมอรอย เสิรฟท้ังเม็ดมากับ 

ดิ๊ปทุกรสสัมผัสความเปนทุเรียน ทาน 

กับชารอนหอมๆ ฟนสุดๆ

Check in รานท่ีหา ” Sky View 

Café” คาเฟเปดใหม ทีเ่กาะเปริด ขาย 

คอนเซ็ปตวิวหลักลาน กาแฟหลักรอย 

ตัง้อยูใกลจดุชมวิวผาสุกนิรนัดร สาํหรบั 

เชน เกกซี ่หลอซา ทีต่องลอง และยงัมดีริง๊ 

เมนูอีกมากมายใหเลือก อีกทั้งเบเกอรี่ก็ 

อรอยสดใหม ทานคูกัน คลายรอนเขากัน 

มากมาย...

Check in รานท่ีสาม “ตี ๋เยน็ตาโฟ 

จันทบุรี” กลางวันแลว ก็ตองแวะหาของ 

อรอยเบาๆ กอนจะไปตามหาทุเรียน ตอง 

แวะมาทีน่ีเ่ลย มาชมิเยน็ตาโฟรสเดด็ แซบ 

ไมตองปรงุเพิม่ ไฮไลทคอื กัง้ทัง้ตวัแบบนึง่ 

อรอยกวาแบบชุบแปงทอดมากมาย ของ 

ทอดท่ีจัดมาในชามเปนเตาหูทอดใหมๆ 

กรุบกรอบมาก สั่งมาทานแยกก็อรอยลืม 

ไมลงจริงๆ รานไมไกล พิกัดรานอยูใน 

คนที่ชอบการถายรูปจุดเช็คอิน ที่ชิคๆ 

คลู ๆ  แนะนาํใหมาเทีย่วทีน่ี่ โดยเฉพาะ 

ตอนเยน็มาชมพระอาทติยตกดิน ดีงาม 

มากคะ

Check in รานที่ 6 “ตนตํารับ” 

รานของฝากสไตลไทยทีต่องแวะ เพราะ 

เปนธุรกิจครอบครัวของหนุ มหลอ 

ประธาน CYEC รานนี้อยูคูเมืองจันทร 

มานับสิบป มีของฝากมากกวา 3,000 

รายการใหเลือกซื้อ และยังมีผลไมสด 

ผลไมแปรรูป โดยเฉพาะสละลอยแกว 

นํ้าสํารอง นํ้ามังคุด จากสวนครอบครัว 

ของคุณธันว และชาวสวนจันทบุรี มา 

ที่นี่ท่ีเดียว ไดครบทุกสิ่ง พิกัดรานอยู 

ทางมาจากจังหวัดตราด หาไมยากเลย 

อยูริมถนนใหญคะ

เราหวังวา ผูอานทุกทานจะสนุก 

และมีความสุขกับ One Day Trip in 

Chanthaburi และรูสึกดีใจที่ไดเห็น 

การพัฒนาท่ีดี และเติบโตของ Local 

Business นะคะ
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Check in รานแรก “ครัวลุงเชย” 

รานอาหารไทยดั้งเดิมสูตรจันทบุรี และ 

เปน All time Hit รานหาไมยากอยูแถว 

ทาแฉลบในเมือง รานเล็กแตปงมากถา 

ไมมาถือวา มาไมถึงเมืองจันทบุรี... เมนู 

แนะนํา ไดแก ทอดมันกุ ง หมูชะมวง 

หลนป ูแกงหอยขม และอกีมากมาย อรอย 

ทุกอยางตองมาเลือกเองเลย...

Check in รานทีส่อง  “FU CAFÉ” 

ไมมามีเคือง เพราะเปนรานกาแฟยาน 

ชุมชนริมนํ้าจันทบูรของ คุณธันว เขาหละ 

รานไมใหญ แตฮิบมาก ชาวฮิบสเตอร 

ถายรูปกันเหน่ือยแนนอน เครื่องดื่มคูลๆ 

หมูบานเออเบิ้นหอมสวัสดิ์นะจะ

Check in รานทีส่ี ่“Tree House 

Durian Café” ถาคณุคือ สาวกทเุรยีน 

ตวัจริงตองหามพลาด กนิทเุรียนสบายใจ 

ในหองแอร ไมมีใครบนเรื่องกลิ่น แถม 

ยังชิลอีกตางหาก รานดัดแปลงมาจาก 

สวนหนึ่งของบานนักธุรกิจใหญแหง 

จันทบุรี โดยมีลูกชายสุดหลอสมาชิก 

YEC ตั้งใจตกแตงใหทุกคนไดใกลชิด 

ธรรมชาติ กับเบเกอรี่สุดชิคและคูล 

เมนูเด็ดคือ Durian Toast เนื้อทุเรียน 

หนาๆ หอมอรอย เสิรฟทั้งเม็ดมากับ 

ดิ๊ปทุกรสสัมผัสความเปนทุเรียน ทาน 

กับชารอนหอมๆ ฟนสุดๆ

Check in รานท่ีหา ” Sky View 

Café” คาเฟเปดใหม ทีเ่กาะเปริด ขาย 

คอนเซ็ปตวิวหลักลาน กาแฟหลักรอย 

ตัง้อยูใกลจดุชมวิวผาสุกนิรนัดร สาํหรับ 

เชน เกกซี ่หลอซา ทีต่องลอง และยงัมดีริง๊ 

เมนูอีกมากมายใหเลือก อีกทั้งเบเกอรี่ก็ 

อรอยสดใหม ทานคูกัน คลายรอนเขากัน 

มากมาย...

Check in รานท่ีสาม “ตี ๋เยน็ตาโฟ 

จันทบุรี” กลางวันแลว ก็ตองแวะหาของ 

อรอยเบาๆ กอนจะไปตามหาทุเรียน ตอง 

แวะมาทีน่ีเ่ลย มาชมิเยน็ตาโฟรสเดด็ แซบ 

ไมตองปรงุเพิม่ ไฮไลทคือ ก้ังทัง้ตวัแบบนึง่ 

อรอยกวาแบบชุบแปงทอดมากมาย ของ 

ทอดที่จัดมาในชามเปนเตาหูทอดใหมๆ 

กรุบกรอบมาก สั่งมาทานแยกก็อรอยลืม 

ไมลงจริงๆ รานไมไกล พิกัดรานอยูใน 

คนที่ชอบการถายรูปจุดเช็คอิน ที่ชิคๆ 

คลู ๆ  แนะนาํใหมาเทีย่วทีน่ี่ โดยเฉพาะ 

ตอนเยน็มาชมพระอาทติยตกดนิ ดีงาม 

มากคะ

Check in รานที่ 6 “ตนตํารับ” 

รานของฝากสไตลไทยทีต่องแวะ เพราะ 

เปนธุรกิจครอบครัวของหนุ มหลอ 

ประธาน CYEC รานนี้อยูคูเมืองจันทร 

มานับสิบป มีของฝากมากกวา 3,000 

รายการใหเลือกซื้อ และยังมีผลไมสด 

ผลไมแปรรูป โดยเฉพาะสละลอยแกว 

นํ้าสํารอง นํ้ามังคุด จากสวนครอบครัว 

ของคุณธันว และชาวสวนจันทบุรี มา 

ท่ีนี่ที่เดียว ไดครบทุกสิ่ง พิกัดรานอยู 

ทางมาจากจังหวัดตราด หาไมยากเลย 

อยูริมถนนใหญคะ

เราหวังวา ผูอานทุกทานจะสนุก 

และมีความสุขกับ One Day Trip in 

Chanthaburi และรูสึกดีใจที่ไดเห็น 

การพัฒนาท่ีดี และเติบโตของ Local 

Business นะคะ
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