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ขนำดกลำงและขนำดย่อม

ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ความส�าคัญกับการ 

เตรียมพร้อมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต่อผลกระทบท้ัง 

ทางด้านบวกและด้านลบที่จะเกิดข้ึนเมื่อไทยก้าวไปเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) อย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2558 

การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท�าให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยได้ประโยชน์

จากการเป็นตลาดขนาดใหญ่กว่า 600 ล้านคน การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ แรงงานฝีมือ 

และการลงทุนอย่างเสรี และการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน

และคู่เจรจาอื่นๆ อาทิ กลุ่มประเทศ +3 (จีน เกาหลี และญี่ปุ่น) และกลุ่มประเทศ +6  

(จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ จากการศึกษา

พบว่า อุปสรรคส�าหรับผูป้ระกอบการ SMEs ในการออกสูต่ลาดต่างประเทศทีส่�าคญันอกเหนอื

จากการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Access to finance) แล้ว การเข้าถึงข้อมูล (Access to  

Information) ได้เป็นอุปสรรคในการขวางกั้นจากผู้ประกอบการ SMEs ในการออกสู่ตลาด 

ต่างประเทศที่ส�าคัญด้วยเช่นกัน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ข้อมูลพ้ืนฐานของประเทศต่างๆ 

และข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในสาขาต่างๆ ด้วย โดยจากการส�ารวจความคิดเห็นของ 

ผู้ประกอบการ SMEs พบว่า ยังคงมีความต้องการข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภครายสาขา เพื่อน�า

มาปรับปรุงสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น เพื่อเร่งเข้าไปจับจองส่วนแบ่ง

ทางการตลาดในประเทศอาเซียน+6 ดังจะเหน็ได้จากการศกึษาเปรยีบเทียบกรณีศกึษาท่ีเป็นเลศิ

ของประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆ ที่ประสบความส�าเร็จในด้านการผลิตสินค้าและบริการที่ตรงกับ

ความต้องการของลูกค้าและตลาด อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส และอิตาลี เป็นต้น โดยพบว่า

ประเทศเหล่านั้นได้ด�าเนินการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดด้านพฤติกรรมการบริโภค 

ในประเทศเป้าหมายต่างๆ อย่างละเอียดเป็นอย่างดีมาเป็นเวลานานแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูล

ให้กับผู้ประกอบการในประเทศของตน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีเงินทุนและ

ทรัพยากรบุคคลไม่เพียงพอในการวิจัยตลาดและศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยตนเอง 

การศกึษาพฤติกรรมผู้บรโิภค
ในประเทศอาเซยีน+65
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การศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) ในความหมายของการศกึษา

เพือ่การตลาด หมายถงึ การแสดงออกของแต่ละบุคคลทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัการใช้สนิค้าและ

บรกิารทางเศรษฐกจิ รวมทัง้กระบวนการในการตัดสนิใจทีม่ผีลต่อการแสดงออกในการซือ้สนิค้า

ต่างๆ เพื่อการบริโภค

การศกึษาเชงิลกึให้เข้าใจถงึพฤติกรรมผูบ้ริโภคน้ีจะก่อให้เกดิประโยชน์หลายด้าน ดงันี้ 

1) ช่วยให้ผู้ผลิตและนักการตลาดเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า 

  ของผู้บริโภค

2) ช่วยให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องสามารถหาหนทางในการแก้ไขปัญหาของสนิค้าหรอืบรกิารให้ 

  สอดคล้องต่อพฤตกิรรมในการตดัสนิใจซ้ือสนิค้าของผูบ้รโิภคในแต่ละพืน้ท่ี ชมุชน  

  ค่านยิม ความชอบ และความนิยมในการบริโภคซ่ึงแตกต่างกนัไปตามถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั 

  ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจ 

  มากยิ่งขึ้น

3) ช่วยให้การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถท�าได้ดียิ่งขึ้น

4) เพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาดให้ตรงกับการตอบสนองความต้องการของ 

  ผู้บริโภคให้ตรงกับชนิดของสินค้า

5) ช่วยในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจให้มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน

5.1  กรอบแนวคิดกำรศึกษำ

5.1.1 สาขาเป้าหมายและพื้นที่ศึกษา

การด�าเนนิการศกึษาคร้ังน้ีได้คัดเลอืกสาขาโดยการประเมนิศกัยภาพกลุม่อตุสาหกรรม

ผูป้ระกอบการ SMEs ทีม่คีวามพร้อมในการเข้าสูต่ลาดอาเซยีน+6 จ�านวน 3 กลุม่สาขา ได้แก่

1. สาขาอาหาร 

2. สาขาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 

3. สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ 

ซึ่งเป็น 3 ในสาขาหลักของผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่ สสว. ศึกษาในปีที่ผ่านมาแล้ว

พบว่าเป็นกลุม่ทีม่ศีกัยภาพพร้อมรับมอืกบัการเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทนุระดบัสงูใน

กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน+6 ในวาระที่ประเทศไทยเข้าสู่การร่วมเป็นกลุ่มประเทศ
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ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ สสว. ได้เลือกพื้นที่

ศึกษาที่มีโอกาสทางธุรกิจในระดับสูงในการส่งเสริมการตลาดและการขายสินค้าไทยในตลาด 

ผูบ้รโิภคเขตเมอืงหลวงหรือเมอืงส�าคัญทางเศรษฐกจิของแต่ละประเทศ ได้แก่ กรงุกวัลาลมัเปอร์ 

ประเทศมาเลเซยี กรงุจาการ์ตา ประเทศอนิโดนีเซีย เมอืงเซีย่งไฮ้และเมอืงเทียนสนิ สาธารณรฐั

ประชาชนจีน 

5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง

ส�าหรบัการคดักรองกลุม่ตวัอย่างทีจ่ะเป็นตวัแทนผูบ้รโิภคทีส่�าคญัได้พจิารณาคดักรอง

โดยการเลือกประชากรที่เป็นผู้มีรายได้ค่อนข้างสูง มีอ�านาจซื้อที่เพียงพอในการบริโภคสินค้า

คณุภาพน�าเข้าจากต่างประเทศ โดยวธิกีารวเิคราะห์สถานภาพทางด้านฐานะทางเศรษฐกจิและ

สังคมของผู้บริโภคด้วยการจัดชนชั้นทางสังคมที่เรียกว่า SES: Social Economic Status ที่มี

การจดัแบ่งกลุม่ประชากรด้วยฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม รวมถงึประเดน็ปลกีย่อยอืน่ๆ อาทิ 

ระดับรายได้ ระดับการศึกษา ทัศนคติ และรสนิยมส่วนบุคคล เป็นต้น และจากการคัดกรอง

ครั้งนี้ท�าให้สามารถจ�าแนกกลุ่มตัวอย่างที่มีนัยส�าคัญเป็นตัวแทนผู้บริโภคได้ ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้

• ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย กระจายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมประชากรใน 

  ศาสนาอิสลาม (Muslim) และศาสนาอื่น (Non-Muslim) ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรม 

  การบรโิภคของคนทัง้สองกลุม่ใหญ่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัด้วยเช่นกนั  

  แต่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ก�าหนดกลุ่มศาสนาใด

• ประเภทกลุ่มตัวอย่างมีการกระจายตัวอยู่ใน 2 ชนชั้นทางสังคม กล่าวคือ กลุ่มที่ 

  มีอ�านาจซ้ือในระดับชนช้ันกลางข้ึนไปจนถึงกลุ่มระดับสูงในแต่ละท้องถ่ิน โดย 

  พิจารณาจากการประกอบอาชีพ และระดับรายได้ของประชากรและครัวเรือน 

  เป็นส�าคัญ 

• จ�านวนของกลุ่มตัวอย่างต่อ 1 ครัวเรือน (ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันทุกคน 

  นับเป็นตัวแทนผู้บริโภคเพราะเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการเลือกสินค้าและบริการใน 

  การบริโภคของครัวเรือน) โดยประเภทของครัวเรือนผู้บริโภคกระจายตัวออกเป็น  

  2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
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- ครัวเรือนอยู่อาศัยมากกว่า 2 คนขึ้นไป 

- ครัวเรือนอยู่อาศัยคนเดียว (หมายถึง คนโสดที่พักอาศัยคนเดียว หรือบางกรณี 

  มีพ่อ แม่ หรือญาติอาศัยอยู่ด้วย)

5.1.3 แนวทางการศึกษา

การด�าเนินการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview Guide line) เป็นเครื่องมือในการค้นหาความจริง

จากพฤติกรรมการบริโภคที่กลุ่มเป้าหมายมีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ เลือกใช้สินค้าที่คัดสรร

แล้วว่าตอบสนองความต้องการในการบริโภคหรือใช้สอยในชีวติประจ�าวนัของตนเองโดยเฉพาะ

สนิค้าทีม่ปีระวตักิารซือ้ซ�า้จะสามารถสะท้อนความพงึพอใจและความต้องการในการบรโิภคได้

เป็นอย่างด ีรวมทัง้ยงัค้นหาปัจจยัทางด้านค่านยิมของสงัคม วฒันธรรมท้องถิน่ทีม่อีทิธพิลต่อ

ความเชื่อ ความศรัทธาในการเลือกบริโภคอีกด้วยปัจจัยหนึ่ง 

5.2  ผลกำรศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศมำเลเซีย

5.2.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด

ที่ตั้ง 

พื้นที่

ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมาเลเซีย

แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมีทะเลจีนใต้กั้น 

• ส่วนแรก คือ คาบสมุทรมาลายู ซ่ึงมีพรมแดน 

ทิศเหนือติดประเทศไทย และทิศใต้ติดสิงคโปร์ 

• ส ่วนที่สอง คือ ทางเหนือของเกาะบอร ์เนียว  

มพีรมแดนทศิใต้ติดอนิโดนีเซยี และมพีรมแดนล้อมรอบ

ประเทศบรูไน

• พื้นที่บนแหลมมาลายูส่วนยาวท่ีสุดจากเหนือถึงใต้ 

มีความยาวประมาณ 804 กิโลเมตร และกว้างที่สุด 330 

กิโลเมตร 



5-5
ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อม

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด

เมืองหลวง

เมืองส�าคัญทางเศรษฐกิจ

ประชากร

ชนชาติ

ภาษา

ศาสนา

เงินตรา

ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ในประเทศ

(Gross Domestic

Product: GDP)

อัตราเงินเฟ้อ

อัตราแลกเปลี่ยน

สินค้าส่งออกที่ส�าคัญ

สินค้าน�าเข้าที่ส�าคัญ

• พื้นที่บนเกาะบอร์เนียวมีความยาว 1,450 กิโลเมตร 

และกว้าง 270 กิโลเมตร

กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นเมืองหลวงและเมืองส�าคัญทาง

เศรษฐกิจของประเทศ และเป็นเขตปกครองพิเศษอยู่ใน

รัฐสลังงอร์ มีประชากร 1.5 ล้านคน

• เมืองราชการ คือ เมืองปุตราจายา

• เมืองส�าคัญ ได้แก่ สลังงอร์ ยะโฮร์ ปีนัง เคดาห์  

เปอร์ลิส กลันตัน เปรัค ซาลาวัก และซาบาฮ์

ประมาณ 29 ล้านคน ซึง่เป็นชาวมาลาย ูจนี และภมูบิตุร

ที่ไม่ใช่มาลายู อินเดียและอื่นๆ

มาเลเซียประกอบด้วยชนจากหลายเผ่าพันธุ์ (พหุสังคม) 

ซึ่งชนชาติใหญ่ๆ คือ ชาวมาลายู จีน และอินเดีย

ภาษาราชการ ได้แก่ ภาษามาเลย์ (Bahasa Malayn) 

และมีการใช้ภาษาอังกฤษและจีนกันอย่างแพร่หลาย 

โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจ

อิสลาม และคริสต์

สกุลเงิน “ริงกิต”

ปี 2555 GDP ของมาเลเซียมีมูลค่าประมาณ 307.20 

พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีอัตราการเติบโตร้อยละ 4.5

ในปี พ.ศ. 2555 มีอัตราเงินเฟ้อประมาณร้อยละ 1.9

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิตต่อ 10.10 บาท (ปี พ.ศ. 2555)

เคร่ืองจกัรไฟฟ้า น�า้มนัดบิ เครือ่งจกัรกล เหลก็ พลาสตกิ 

รถยนต์ ปาล์มน�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ที่ท�า

จากโลหะ

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร

อปุกรณ์ ผลติภณัฑ์ทีท่�าจากโลหะ น�า้มนัเชือ้เพลงิ เหลก็

และเหล็กกล้า น�้ามันดิบ และรถยนต์
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ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด

น�้ามันดิบ เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

เคมีภัณฑ์ สื่อบันทึกข้อมูล เครื่องจักรไฟฟ้าและอุปกรณ์

ไฟฟ้า แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 

เครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน พชืและผลติภัณฑ์ และเคร่ืองมอื

เครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์

ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ น�้ามันส�าเร็จรูป  

แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก 

เครือ่งจกัรกลและส่วนประกอบ เหลก็และเหลก็กล้า และ

ผลิตภัณฑ์

วันที่ 31 สิงหาคม

• ระบบรัฐบาลของมาเลเซียมีท้ังรัฐบาลกลางหรือ

สหพันธ์ และรัฐบาลแห่งรัฐ แต่ละรัฐมีสุลต่านปกครอง 

• สุลต่านร่วมกันเลือกสมเด็จพระราชาธิบดี หรือ ยังตี

เปอร์ตวน อากง เป็นกษัตริย์ ปกครองประเทศโดยมีการ

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันระหว่างสุลต่านทั้ง 9 รัฐ และ

มีอายุการเป็นประมุของค์ละ 5 ปี

• ระเบยีบการบรหิารราชการ เป็นแบบรฐัสภา ประกอบด้วย 

สภาผู้แทนราษฎรที่สมาชิกมาจากการเลือกตั้ง และ

วฒุสิภาทีม่สีมาชกิมาจากการแต่งตัง้ อ�านาจทางการเมอืง

ขึ้นอยู่กับสภาผู้แทนราษฎร 

• โครงสร้างทางการปกครองแบ่งเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่  

ฝ่ายนิติบัญญัติ พรรคร่วมรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้าน  

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 รัฐ และ 3 ดินแดน

สหพันธ์ ซึ่งเป็นดินแดนที่รัฐบาลกลางปกครอง ได้แก่ 

มาเลเซียตะวันตก คือ กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา 

มาเลเซียตะวันออก ได้แก่ ลาบวน (วิคตอเรีย)

สินค้าน�าเข้าจากไทยที่ส�าคัญ 

สินค้าส่งออกมาไทย 

ที่ส�าคัญ

วันชาติ

รูปแบบการปกครอง

การแบ่งเขตการปกครอง
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5.2.2 พฤติกรรมผู้บริโภค

ประเทศมาเลเซยี เป็นประเทศทีม่กีารเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่งจากการ

มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศจากอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าสูง อาทิ  

อุตสาหกรรมปิโตรเคมิคอล อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ

อตุสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น รวมถงึการส่งเสริมอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วต่อชาวต่างประเทศ

อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวก�าลังซื้อสูงจากประเทศตะวันออกกลาง ซ่ึงจากผลของ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมที่มีมูลค่าสูงในทุกๆ ด้านของมาเลเซียดังกล่าวข้างต้น 

ส่งผลให้ดัชนีการเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียมีค่าต่างจากประเทศไทยเพียง 1.3 เท่า  

แต่เนื่องด้วยประชากรมีจ�านวนน้อยกว่าเพียงราว 28 ล้านคน จึงท�าให้ประชากรชาวมาเลเซีย

ทุกคนมีงานท�า มีรายได้ในระดับดีกว่าคนไทยโดยเฉลี่ย 1.5 เท่า ณ ระดับรายได้ที่เท่ากัน 

หากพิจารณาจากก�าลังซื้อที่แท้จริง (Purchasing Power) ของชาวมาเลเซียเท่ากับ 

40,250 บาท ต่อคนต่อเดือน ในขณะที่คนไทยมีก�าลังซื้อที่แท้จริงอยู่ที่ 21,500 บาทต่อคน 

ต่อเดือน สิ่งเหล่านี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าตลาดผู้บริโภคของมาเลเซียเป็นตลาดของผู้ซื้อ สินค้า 

ที่มีคุณภาพจึงเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคชาวมาเลเซียให้ความส�าคัญในล�าดับแรก

เมื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเชิงลึกพบว่า ลักษณะการกระจายตัวของผู้บริโภค 

ชาวจีนที่มีฐานะและส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจหรือนักบริหารมืออาชีพ

ในองค์กรใหญ่ มักอาศัยอยู่ในตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์ในย่านท่ีเป็นท่ีนิยมของกลุ่มชนชั้นกลาง

ค่อนข้างสูงและคนรวย รวมถึงนิยมพักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมราคาแพง ส่วนชาวมุสลิม

นิยมพักอาศัยในบ้านเดี่ยวชานเมือง ซึ่งมักจะอยู่บริเวณใกล้มัสยิดเพื่อให้สะดวกต่อการไป

ประกอบพิธีละหมาด โดยสามารถสรุปพฤติกรรมในการบริโภคได้ดังนี้ 

 5.2.2.1 พฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหาร

ชาวจนีในมาเลเซยีส่วนใหญ่นยิมปรงุอาหารจนีด้วยซอสปรงุรสของจนีต่างๆ และนยิม

ปรุงอาหารเนียงยา (วัฒนธรรมเนียงยา เกิดจากการผสมผสานอาหารจีน และอาหารท้องถิ่น

ของมาเลเซีย) เพื่อรับประทานเองที่บ้าน และสิ่งที่น่าสังเกต คือ ครอบครัวที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่จะมนี�า้พรกิเผารสต้มย�าของไทยไว้ประจ�าบ้าน เพราะชาวมาเลเซยีมคีวามนยิมอาหาร

ไทยประเภทต้มย�ากุ้ง และนิยมบริโภคข้าวหอมมะลิของไทยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ขนม

ขบเคี้ยวของไทยที่ได้รับความนิยมมาก คือ สาหร่ายทอดกรอบ



กำรศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศอำเซียน+6

รำยงำนสถำนกำรณ์วิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อม ปี 2556
5-8

ในด้านวฒันธรรมการรบัประทานอาหารนอกบ้านนัน้ ชาวจนีในมาเลเซยีให้ความนยิม

มากและไม่จ�าเป็นว่าจะเป็นช่วงวนัหยดุสดุสปัดาห์ โดยให้ความสนใจไปรบัประทานอาหารตาม

ร้านอาหารและภายในห้างสรรพสนิค้าเป็นประจ�า และเปิดใจต่อการรบัประทานอาหารนานาชาติ 

อาทิ อาหารไทย อาหารญี่ปุ่น และอาหารเกาหลี เป็นต้น โดยเฉพาะต้มย�ากุ้งของไทย ซึ่ง 

ผูบ้รโิภคไม่เกีย่งราคาขึน้อยูก่บัความพงึพอใจ  นอกจากนี ้ชาวจนีในมาเลเซยีทีน่บัถอืเทพเจ้า

องค์พระโพธสิตัว์กวนอมิจะไม่นิยมบริโภคเน้ือสตัว์ใหญ่ประเภทเนือ้โคและเนือ้กระบอื นอกจากนี้ 

อาหารเพื่อสุขภาพก�าลังเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้

ชาวมุสลิมในประเทศมาเลเซียมีค่านิยมความเชื่อที่ค่อนข้างเคร่งครัดในหลักศาสนา

อิสลาม ดังนั้นอาหารที่รับประทานต้องเป็นฮาลาลและไม่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

นอกจากนั้นยังให้ความส�าคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมาก โดยจะให้ความส�าคัญกับการ 

รบัประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตาทัง้ครอบครัวไม่ว่าจะปรุงเองทีบ้่าน หรอืพาครอบครวัไป 

รบัประทานอาหารนอกบ้านในวันสดุสปัดาห์ แต่จะไม่ค่อยนยิมอาหารญีปุ่น่ หรอือาหารเกาหลี

เท่าชาวจีน ถึงอย่างไรก็ตาม ชาวมุสลิมในมาเลเซียก็ชอบอาหารไทยโดยเฉพาะต้มย�ากุ้ง 

วัฒนธรรมของชาวมุสลิมที่พบทุกครัวเรือน คือ เมื่อมีแขกไปเยี่ยมท่ีบ้านจะรับรอง

แขกด้วยของว่างและน�้าชา โดยใช้ชุดน�้าชาอย่างดี ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับมา

จากชาวอังกฤษเมื่อครั้งยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษประกอบกับคนท้องถิ่นมักจะมีโอกาสไป

ศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษดังเช่นคนในเครือจักรภพทุกแห่ง

 

 5.2.2.2 พฤติกรรมผู้บริโภคด้านเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 

ชาวจีนในกัวลาลัมเปอร์ไม่นิยมแต่งกายด้วยชุดประจ�าชาติท้องถ่ิน ชุดแต่งกายแบบ

วัฒนธรรมเนียงยา หรือชุดวัฒนธรรมจีน แต่นิยมการสวมชุดแบบสากล คือ เสื้อ กางเกง และ

กระโปรงแบบตะวันตก สีของเครื่องแต่งกายที่นิยม คือ ขาว ด�า น�้าเงิน เทา สีอ่อนและสี 

พาสเทล และไม่นิยมสีฉดูฉาดจัดจา้น ชาวจีนทีม่ฐีานะมกัจะนิยมซือ้เสื้อผ้าในห้างสรรพสินค้า 

และเลือกซื้อสินค้ามีย่ีห้อ หรือบางกรณีนิยมมาจับจ่ายใช้สอยพักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ใน

กรุงเทพมหานคร เพราะสะดวกและค่าเดินทางโดยเครื่องบินมีราคาประหยัด โดยนิยมไป 

จบัจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสนิค้า รวมทัง้แหล่งค้าส่งช่ือดัง คือ ศูนย์แฟชัน่ค้าส่ง เดอะแพลทินมั 

แฟชั่นมอลล์ (The Platinum Fashion Mall)
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ส�าหรับเครื่องหนัง กระเป๋า และรองเท้า ชาวจีนนิยมสินค้ามียี่ห้อจากชาติตะวันตก 

อาทิ ฝรั่งเศส อิตาลี หรืออเมริกา เพราะมีรูปแบบที่สวยงามและมีคุณภาพคงทน และยังไม่

นิยมสินค้าท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง อาทิ “Bonia” มากนัก 

ส่วนชายชาวมุสลิมในมาเลเซียจะนิยมสวมเสื้อเชิ้ตแบบตะวันตกในเวลาท�างาน และ

จะใส่เสือ้ผ้าชดุประจ�าชาติเมือ่ต้องเข้าร่วมประเพณสี�าคัญโดยสท่ีีนยิม คอื สเีข้ม ส่วนสภุาพสตรี

ชาวมาเลเซยี ยงัคงเน้นวัฒนธรรมการแต่งกายตามหลกัศาสนาอสิลาม โดยแต่งชดุประจ�าชาติ

แบบมาเลเซียเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีสีสันจะค่อนข้างเข้ม เพราะข้อก�าหนดทางศาสนาอิสลามมี

อิทธิพลต่อการแต่งกาย โดยจากการไปศึกษาพบว่า สตรีชาวมุสลิมชั้นสูงนิยมแฟชั่นจาก 

ต่างประเทศมากกว่าแบบท้องถิ่น โดยใช้เครื่องแต่งกายท่ีผลิตจากผ้าผืนท�ามือราคาสูง หรือ

ผ้าน�าเข้าจากประเทศตุรกี อย่างไรก็แล้วแต่ ในระยะหลังแฟชั่นมุสลิมสตรีจากตุรกีเป็นที่นิยม

เพ่ิมมากขึน้ส่งผลให้แนวโน้มการแต่งกายของสตรีมสุลมิในมาเลเซยีมสีสีนัสดใส แตกต่างจาก

สีสันแบบอนุรักษ์นิยมเดิมๆ

 

 5.2.2.3 พฤติกรรมผู้บริโภคด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

ชาวจีนในมาเลเซียนิยมเคร่ืองประดับที่ท�าจากอัญมณีแท้ประเภทเพชร และนิยม 

ตัวเรือนที่ท�าด้วยโลหะสีขาวประเภทแพลทินัมหรือทองค�าขาว โดยยังคงมีความนิยมโลหะ

ทองค�าอยู่บ้างแต่ไม่สงูเท่าโลหะสขีาว แต่สิง่ทีน่่าสนใจ คือ นกัธรุกจิชาวมาเลเซยีบางท่านนยิม

พระเครื่องไทยเลี่ยมทองเป็นอย่างมาก ส่วนสตรีชาวจีนในมาเลเซียนิยมเครื่องประดับมียี่ห้อ

ที่ซื้อจากห้างสรรพสินค้าชั้นน�าเป็นส่วนใหญ่

โดยในส่วนของเครื่องประดับประเภทแฟชั่นของเกาหลี และญี่ปุ่นก็ก�าลังได้รับความ

นิยม โดยมจี�าหน่ายในห้างสรรพสนิค้าชัน้น�าอยู่ในปัจจบุนั และได้รบัความสนใจเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ

จากกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะเครื่องประดับเกาหลีที่ราคาไม่แพง จึงท�าให้สามารถเปลี่ยนแบบ 

ได้บ่อย

ชาวมสุลมิในมาเลเซียนิยมแต่งกายด้วยชดุมสุลมิท้องถิน่ประจ�าชาต ิโดยสตรนียิมสวม

เข็มกลัดเป็นเครื่องประดับ แต่มักไม่นิยมเครื่องประดับที่ท�าจากวัสดุของแท้เนื่องจากค�าถึงถึง

ความปลอดภัยในการสวมใส่ นอกจากนี้ สุภาพบุรุษมาเลเซียจะมีกระดุมเฉพาะของตนเอง 

เพื่อใส่กับชุดประจ�าชาติ ซึ่งคนที่มีฐานะมักจะมีกระดุมที่ท�าด้วยวัสดุอย่างดีราคาแพง 
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5.2.3 ภาพรวมศักยภาพของตลาดและโอกาสทางบวก 

ประเทศมาเลเซยี แม้จะเป็นประเทศทีม่ปีระชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมสุลมิท่ีมวีฒันธรรม 

การบริโภคภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัดของศาสนาอิสลาม และชาวจีนในมาเลเซียที่อิทธิพล

ด้านก�าลังซื้อในประเทศ แต่ผู้บริโภคทั้ง 2 กลุ่มต่างมีทัศนคติที่ให้การยอมรับสินค้าไทยและ 

มีความคุ้นเคยในฐานะเป็นทางเลือกหนึ่งในการบริโภค โดยได้จัดล�าดับโอกาสและศักยภาพ

ของตลาดไว้ดังนี้

จากตารางการจัดอันดับดังกล่าว พบว่าอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ม ี

โอกาสเป็นอันดบั 1 ในประเทศมาเลเซีย เนือ่งจากในการศึกษาเชงิลกึพบผลติภัณฑ์อาหารไทย

ในครัวเรือนของผู้บริโภคหลายครัวเรือนและมีประสบการณ์ท่ีดีต่ออาหารไทยท้ังท่ีได้รับ 

ในประเทศมาเลเซียเองและจากการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจึงมีความคุ้นเคยและมี

ทศันคตติอบรบัเป็นอย่างด ีล�าดบัที ่2 เป็นโอกาสส�าหรับอตุสาหกรรมอญัมณแีละเครือ่งประดบั

ทีผู่บ้รโิภคให้การตอบรบัว่าเป็นสนิค้าทีม่คุีณภาพและราคาอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรบัได้ ส่วนล�าดับ

สุดท้าย คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มในตลาดมาเลเซีย ซึ่งอาจไม่เหมาะกับ 

การลงทนุของผูป้ระกอบการไทยเน่ืองจากมทีัง้สนิค้าทีผ่ลติในท้องถิน่ และสนิค้าจากต่างประเทศ

ทุกระดับตั้งแต่ตลาดล่างจนถึงตลาดระดับสินค้าราคาแพงจากยี่ห้อหรูในประเทศตะวันตก 

ประกอบกับประชากรของมาเลเซียมีจ�านวนเพียงประมาณ 26 ล้านคน โดยขนาดของตลาด

ดังกล่าวจึงไม่น่าสนใจส�าหรับสินค้าเสื้อผ้าจากไทย

ล�าดับของโอกาสและศักยภาพของตลาด อุตสาหกรรม

อันดับ 1

อันดับ 2

อันดับ 3

อุตสาหกรรมอาหาร

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ตารางที ่5.1  โอกาสและศกัยภาพของสนิค้าไทย 3 อตุสาหกรรม ในประเทศมาเลเซยี
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5.2.4 ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ประกอบการในตลาดประเทศมาเลเซีย 

 5.2.4.1 ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการในสาขาอาหาร

  • การเปิดร้านอาหารไทยยงัเป็นกลยทุธ์น�าหน้าส�าหรบัสนิค้าอาหารไทย 

    ที่ยังมีช่องว่างทางการตลาดที่ผู ้ประกอบการสามารถเลือกได้ตาม 

    ความถนัดในประเภทต่างๆ ดังนี้

  

   กระแสตลาดเก่าที่ยังมีโอกาสและช่องทาง

   - ร้านอาหารซีฟู้ดต้มย�ากุ้ง ยังเป็นที่นิยมในกระแสและยังมีโอกาส 

     ต่อไปอีกมาก โดยหากต้องการเน้นกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมจะต้อง 

     ไม่ให้บริการแอลกอฮอล์ แต่หากเน้นกลุม่เป้าหมายเป็นชาวจนีและ 

     ชาติอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมสามารถจ�าหน่ายแอลกอฮอล์ได้ 

   - ร้านอาหารประเภทครัวไทย หรือครัวในบ้านที่ให้บริการอาหาร 

     ประเภท ผัด ต้ม แกง และน�้าพริกผักจิ้ม ก็เป็นโอกาสที่ได้รับ 

     การตอบรับในวิถีการบริโภคทดแทนอาหารประจ�ามื้อของคน 

     มาเลเซีย

   - ร้านอาหารประเภทครัวชาววัง (Royal Thai Cuisine) ส�าหรับ 

     ให้บรกิารผูบ้รโิภคกลุม่ทีม่กี�าลงัซือ้ในระดบักลางค่อนข้างสงูจนถงึ 

     ระดับสูงยังเป็นที่ต้องการในตลาดมาเลเซีย หากผู้ประกอบการ 

     ต้องการประกอบการร้านครัวชาววังควรให้ความส�าคัญกับท�าเลที ่

     ต้ังของร้านในย่านทีเ่หมาะสม อาจเป็นห้างสรรพสนิค้าระดบั 5 ดาว  

     หรือโรงแรมในใจกลางเมือง

   กระแสตลาดใหม่ที่ก�าลังมาแรง

   - ร้านอาหารประเภทจานด่วน ก�าลงัเป็นทีน่ยิมในกลุม่ผูบ้รโิภค ทัง้นี้ 

     พบว่าผู้บริโภคให้ความสนใจและเลือกที่จะรับประทานเพราะรู้จัก  

     คุ้นเคยและสั่งจากเมนูได้ง่าย
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   - ร้านอาหารประเภทส่งเสริมสุขภาพ เช่น สุกี้ ที่มีส่วนผสมของผัก 

     ไร้สารพิษ และเนื้อสดปลอดสารเคมี ใช้การต้มแทนการทอดหรือ 

     ผัดน�้ามัน และผู้บริโภคสามารถเลือกชนิดของเครื่องปรุงเองก�าลัง 

     เป็นกระแสที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เพียงแต่รสชาติของ 

     น�้าจิ้มอาจต้องปรับให้เหมาะกับความนิยมในท้องถิ่น

   - ร้านขนมของหวานนานาชนิดก�าลงัได้รบัความนยิมในกระแสสงูขึน้ 

     เป็นล�าดบั โดยเฉพาะขนมของหวานท่ีเลอืกชนดิเครือ่งปรงุได้ตาม 

     ต้องการคล้ายขนมรวมมิตร ลอดช่อง และเต้าทึงของไทย ผูป้ระกอบ 

     การที่สนใจควรท�าการศึกษารสชาติที่นิยมเพิ่มเติมเพื่อปรับสูตร

  • ขยายตลาดอาหารแปรรูปประเภทเครื่องปรุงส�าเร็จรูป กึ่งส�าเร็จรูป  

    ทั้งอาหารคาว หวาน และขนมขบเคี้ยวต่างๆ 

    สินค้าประเภทดังกล่าวต้องการการท�ากิจกรรมส่งเสริมการขาย  

    และการแนะน�าสินค้าต่อผู้บริโภคให้ทดลองมีประสบการณ์กับรสชาติ 

    นัน้ๆ ก่อน โดยเฉพาะการแนะน�าทีร้่านอาหารต่างๆ จะเป็นวธิทีีป่ระหยดั 

    และสะดวกที่สุด เช่น การท�าการส่งเสริมการขายพร้อมกับการ 

    รับประทานอาหารในร้าน ก่อนที่จะจัดจ�าหน่ายในวงกว้างหรือการ 

    ท�าตลาดอย่างจริงจัง

  • การเลือกช่องทางการจ�าหน่าย 

   ผูป้ระกอบการควรให้ความสนใจและเลอืกช่องทางการจ�าหน่ายให้เหมาะ 

    กับประเภทของอาหารโดยมีข้อแนะน�าส�าหรับผู้ประกอบการ ดังนี้

   - ร้านอาหารประเภทต้มย�ากุ้ง สามารถเลือกท�าเลได้หลากหลายทั้ง 

     บนห้างสรรพสินค้า และท�าเลอื่นๆ ทั่วไปแต่ควรเป็นท�าเลที่เหมาะ 

     กับการนัดพบปะสังสรรค์หลังเลิกงานหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ 

   - ร้านอาหารประเภทครัวไทยในบ้านควรมีท�าเลกระจายตามแหล่ง 

     ชมุชนหมูบ้่านทีพ่กัอาศัย เพราะผูบ้รโิภคสามารถเลอืกรบัประทาน 

     แทนมื้ออาหารมื้อใดมื้อหนึ่งของครอบครัวได้

   - ร้านอาหารประเภทจานด่วนควรเลอืกท�าเลบรเิวณใกล้ซปุเปอร์มาเกต็  

     ที่ผู้คนมาจับจ่ายซื้อของ บริเวณอาคารส�านักงาน ห้างสรรพสินค้า  

     โรงภาพยนตร์ที่ผู้บริโภคมีกิจกรรมเป้าหมายหลักอื่นๆ จึงต้องการ 

     การรับประทานอาหารง่ายๆ และรวดเร็ว 
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   - ร ้านอาหารประเภทครัวไทยชาววัง ควรเลือกท�าเลในห้าง 

     สรรพสินค้าชั้นสูงหรือแหล่งชุมชนในเมืองที่เป็นที่นิยมของ 

     ชนชั้นสูงหรือแหล่งธุรกิจ เนื่องจากพบว่านักธุรกิจ ชนชั้นสูง  

     ชาวต่างชาติทีอ่าศัยอยู่ในมาเลเซยี และชาวต่างชาตทิีม่าท่องเทีย่ว 

     นิยมเลือกรับประทานในร้านครัวชาววัง หรือนิยมใช้บริการ 

     เลี้ยงอาหารรับรองทางธุรกิจ 

  • กลยุทธ์ส�าคัญส�าหรับการประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร 

    ในมาเลเซีย ได้แก่

   - ผูป้ระกอบการต้องสร้างต�าแหน่งทางการตลาดท่ีชดัเจน ให้ผูบ้รโิภค 

     เหน็ความแตกต่างทีคุ่ม้ค่า (Value for money) กบัการเลอืกบรโิภค

   - ผูป้ระกอบการต้องสร้างแบรนด์ของสนิค้าให้แขง็แกร่งพร้อมกบัการ 

     สร้างต�าแหน่งทางการตลาด เพราะผูบ้รโิภคชาวมาเลเซยีโดยเฉพาะ 

     ชาวมุสลิมได้รับการหล่อหลอมจากวิถีแบบมุสลิมให้ท�าอะไรซ�้าๆ  

     ได้โดยไม่เบ่ือหากเกิดความชอบ ดังนั้น หากผู้บริโภคให้การ 

     ตอบรับแล้วมักมาใช้บริการซ�า้ๆ แต่สิง่ทีค่วรระวงั คอื ผูป้ระกอบการ 

     ต้องรักษาคุณภาพอาหารให้คงท่ีสม�่าเสมอ เพราะหากมีการ 

     เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงจะท�าให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น 

     ในตัวสินค้าในที่สุด 

  • ช่องทางการสรรหาวัตถุดิบ 

   ในปัจจบัุนโอกาสในการเข้าถงึแหล่งจดัจ�าหน่ายวตัถดุบิร้านอาหารไทย 

    ไม่พบว่ามีอุปสรรคเนื่องจากมีผู้จัดจ�าหน่ายหลายรายในประเทศให้ 

    เข้าถึง อีกทั้งวัตถุดิบบางประเภทมีอุตสาหกรรมส�าเร็จรูปพร้อมปรุง 

    ไว้รองรับอยู่แล้วค่อนข้างเพียงพอและจัดหาได้ง่าย

  • รูปแบบการด�าเนินกิจการ 

   ผูป้ระกอบการสามารถเลอืกด�าเนนิกจิการด้วยตนเอง หรอืร่วมมอืกบั 

    นักลงทุนท้องถิ่น โดยการใช้บริการหน่วยงานราชการท่ีเป็นตัวแทน 

    ของประเทศไทย หรือหน่วยงานเอกชนในประเทศมาเลเซีย

  • ผู้ประกอบการต้องให้ความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค 

    ในประเทศมาเลเซียอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะข้อห้ามตามกฎ “ฮาลาล”
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 5.2.4.2 ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการในสาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

อุตสาหกรรมเสื้อผ้าของไทยในประเทศมาเลเซียนับเป็นโอกาสล�าดับท่ี 3 ท่ีค่อนข้าง

ไม่น่าลงทนุเนือ่งจากพฤตกิรรมการบริโภคถกูก�าหนดอย่างชดัเจนด้วยวถิชีาวมสุลมิทีเ่คร่งครดั 

และกลุ่มชาวจีนในมาเลเซียมีขนาดของตลาดไม่ใหญ่มากนัก ประกอบกับการถูกครองตลาด

โดยผูป้ระกอบการท้องถ่ิน ผูป้ระกอบการจากต่างประเทศทัง้ตลาดระดบัล่างจากจนี และอนิเดยี 

ตลาดระดับกลางจากเกาหลี และตลาดระดับสูง อาทิ สินค้ายี่ห้อดังจากประเทศตะวันตก และ

ญีปุ่น่ โดยเฉพาะกระแสการเข้าสูต่ลาดโลกของกลุม่ที่ได้รับการขนานนามว่าฟาสต์แฟชัน่ (Fast 

Fashion) ทีจ่บัตลาดด้วยการผลติสนิค้าทีส่นองตอบต่อกระแสแฟชัน่ได้รวดเรว็ในราคาท่ีไม่แพง 

เป็นสนิค้าทีม่คีณุภาพ และฝีมอืการตัดเยบ็ดี โดยมยีีห้่อดังเป็นหวัขบวนของแฟชัน่กลุม่นี ้ได้แก่ 

ซาร่า (Zara) ยูนิโคล่ (Uniqlo) และเฮชแอนด์เอ็ม (H&M) 

ดังนั้นหากผู้ประกอบการต้องการเข้าตลาดมาเลเซีย มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

  • มุ่งเน้นตลาดเสื้อผ้าแฟชั่นมุสลิมจะมีโอกาสมากกว่า 

  • เปิดตลาดเชิงรุกด้วยการประกอบการในรูปแบบข้ามอุตสาหกรรม  

    (Cross Industry) กับเครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า เป็นต้น หรือ 

    ข้ามกิจการ (Cross Company) บนรูปแบบการท�าธุรกิจภายใต้  

    Umbrella Brand เดียวกัน หรือรวมกลุ่มกับเครือข่ายการผลิต  

    (Cluster) จับตลาดเฉพาะกลุ่มใหม่ๆ เช่น ตลาดเสื้อผ้าชุดแต่งงาน 

    รวมกลุ่มกับผู้ให้บริการจัดงานแต่งงาน หรือผู้ให้บริการจัดกิจกรรม 

    ส่งเสริมการขายต่างๆ (Event Organizer) เน่ืองจากจากการศึกษา 

    เชิงลึกพบว่าผู ้บริโภคชื่นชมความมีศิลปะ ความละเอียดงดงาม  

    และความสามารถในการถอดความคิดความต้องการของเจ้าของงาน 

    สร้างสรรค์เป็นชิ้นงานที่ดีได้ โดยพบว่าขณะนี้มีผู้ประกอบการไทย 

    หลายรายได้รับการว่าจ้างไปจดังานต่างๆ ในมาเลเซยีเพิม่ขึน้ นบัเป็น 

    อุตสาหกรรมการบริการที่เติบโตเร็วอีกหนึ่งอุตสาหกรรม
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 5.2.4.3 ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการในสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ

อุตสาหกรรมอญัมณแีละเคร่ืองประดบัมโีอกาสเป็นอนัดบั 2 รองจากอาหารในประเทศ

มาเลเซียเนื่องจากผู้บริโภคให้การตอบรับสินค้าจากประเทศไทยท้ังคุณภาพและราคา แต่

เนื่องจากอุปสรรคด้านข้อห้ามของศาสนาอิสลามส�าหรับชาวมุสลิมที่เรียกว่า “เอารัต” (Aurat) 

ท�าให้ความต้องการในการบริโภคแคบลง อกีทัง้ในตลาดเครือ่งประดบัอญัมณแีละเครือ่งประดบั

ยังมีการแข่งขันสูงจากสินค้ายี่ห้อดัง (แบรนด์เนม) ของตะวันตกที่ได้รับความนิยม และสินค้า

จากผูป้ระกอบการไทยทีม่ฐีานทางธุรกจิทีแ่ข็งแกร่งเข้าไปท�าตลาดไว้ก่อนแล้ว ดงันัน้ผูป้ระกอบ

การอาจจะพิจารณาแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้ 

  • เปิดตัวด้วยรูปแบบการท�าตลาดเชิงรุก 

ผูป้ระกอบการอญัมณแีละเคร่ืองประดับควรจบัมอืผนกึก�าลงัร่วมกนัท�าธรุกจิในรปูแบบ

ข้ามอุตสาหกรรม (Cross Industry) กับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าแฟชั่น หรือข้ามกิจการ (Cross 

Company) ซึ่งสามารถด�าเนินการในรูปแบบดังต่อไปนี้ 

   - Umbrella Brand คือ การร่วมกันก�าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business  

     Model) ที่ทุกกิจการย่อยๆ (Sub Brand) เข้ามาร่วมกันรุกเปิด 

     ตลาดในมาเลเซยีรว่มกัน ทัง้นี้เพือ่ความแขง็แกรง่ของการร่วมกัน 

     สร้างตราสนิค้า และเป็นการประหยดัทรพัยากรในการการท�าตลาด 

     ที่มักเป็นจุดอ่อนของผู้ประกอบการ SMEs 

   - การรวมตัวเป็นแต่ละ Umbrella Brand ควรค�านึงถึงกฎของการมี 

     ผลประโยชน์ทีขั่ดกนั (Conflict of Interest) หมายถงึ ผูป้ระกอบการ 

     ที่ผลิตสินค้าเหมือนกันตลาดเดียวกันเป็นคู่แข่งกันไม่ควรอยู ่ 

     ภายใต้ตราสนิค้าทีจ่ะรุกตลาดเดยีวกนั (Umbrella Brand เดยีวกนั) 

   - Supply Chain Cluster คือ การร่วมกันเชิงลึกท่ีผู้ประกอบการ 

     ในเครือข่ายสายการผลิตเดียวกันรวมตัวกันผนึกก�าลังออกแบบ  

     สร้างสรรค์ ผลิตสินค้า และท�าตลาดด้วยกันในรูปหุ้นส่วนกลยุทธ์ 

     ซึง่กันและกนั (Strategic Partner) เช่น บรษิทัออกแบบสร้างสรรค์  

     ร่วมกับบริษัทผู้ท�าการผลิต ร่วมกับบริษัทผู้จัดหาจ�าหน่ายวัตถุดิบ  

     หรือร่วมกับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ เป็นต้น



กำรศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศอำเซียน+6

รำยงำนสถำนกำรณ์วิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อม ปี 2556
5-16

5.3  ผลกำรศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศอินโดนีเซีย

5.3.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด

ที่ตั้ง • สาธารณรัฐอนิโดนเีซยี (Republic of Indonesia) เป็น

ประเทศหมูเ่กาะที่ใหญ่ทีส่ดุในโลก ตัง้อยู่ในภูมภิาคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิค และ

มหาสมทุรอนิเดีย และระหว่างทวปีเอเชยีกบัออสเตรเลยี 

ท�าให้อินโดนีเซียสามารถควบคุมเส้นทางการติดต่อ

ระหว่างมหาสมทุรทัง้สอง ผ่านช่องแคบส�าคญัต่างๆ อาทิ 

ช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดรา และช่องแคบ 

ลอ็มบ็อก ซ่ึงล้วนเป็นเส้นทางขนส่งน�า้มนัจากตะวนัออก 

กลาง มายังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และเอเชียตะวันออก 

• อาณาเขตทิศเหนือติดกับรัฐซาราวัคและซาบาห์ของ

มาเลเซีย ทิศตะวันออกติดกับปาปัวนิวกินี ทิศตะวันตก

เฉียงเหนือจรดน่านน�้าของมาเลเซีย โดยมีช่องแคบ

มะละกาเป็นพรมแดนกั้นระหว่างเกาะสุมาตราของ

อินโดนีเซียกับประเทศมาเลเซีย 

• อินโดนีเซียมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์หงายคร่ึงซีก 

ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 17,500 เกาะ แต่มี

ประชากรอาศัยอยูเ่พยีง 3,000 เกาะ ซึง่รวมอยู่ใน 4 พืน้ที่ 

คือ

  - หมู ่เกาะซุนดาใหญ่ ประกอบด้วย เกาะชวา 

   สุมาตรา กะลิมันตัน และสุลาเวสี

  - หมู่เกาะซุนดาน้อย ประกอบด้วยเกาะเล็กๆ ทาง 

   ตะวันออกของเกาะชวา มีเกาะบาหลี ล็อมบอก  

   ซุมบาวา ฟอลเรส และติมอร์ 
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พื้นที่

เมืองหลวง

เมืองส�าคัญทางเศรษฐกิจ

  - หมูเ่กาะโมลกุกะ หรือหมูเ่กาะเคร่ืองเทศ อยูร่ะหว่าง 

   สุลาเวสีกับเกาะปาปัว

  - ปาปัว อยู่บนเกาะนิวกินีทางตะวันตกของประเทศ 

   ปาปัวนิวกินี 

• ในบรรดาหมู่เกาะทั้งหมด มีเกาะขนาดใหญ่ 5 เกาะ 

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 90 ของประเทศ ได้แก่ 

เกาะกะลิมันตัน สุมาตรา ปาปัว สุลาเวสี และเกาะชวา 

พื้นที่ของประเทศรูปพระจันทร์หงายครึ่งซีกนี้ มีพ้ืนท่ี 

5,193,250 ตารางกิโลเมตร หรือใหญ่กว่าประเทศไทย

ประมาณ 10 เท่า โดยเป็นพื้นดิน 2,027,087 ตาราง

กิโลเมตร และทะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตร

กรุงจาการ์ตา หรือในอดตีชือ่ “ปัตตาเวยี” เป็นเมอืงหลวง 

และเมืองใหญ่ทีสุ่ดของอินโดนีเซีย มีพื้นที่ประมาณ 650 

ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ราว 10 ล้านคน  

เป็นศูนย์กลางการปกครองและเศรษฐกิจของประเทศ  

• สรุาบายา เป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศ อยูบ่น

เกาะชวา ประชากรประมาณ 2.5 ล้านคน มอีตุสาหกรรม

ที่ส�าคัญ คือ ปูนซิเมนต์ 

• ยอกยาการ์ตา ตั้งอยู่บนเกาะชวา เป็นศูนย์กลางทั้ง

ทางด้านศิลปะและวฒันธรรม นอกจากนัน้ ยอกยาการ์ยา

ยังเป็นที่ต้ังของบุโรพุทโธ พุทธสถานที่มีชื่อเสียงและ

ส�าคัญยิ่งแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ 

• เมดาน เป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดบนเกาะสุมาตรา และใหญ่

ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของอินโดนีเซีย มีประชากรราว 2.1 

ล้านคน มีความส�าคัญในด้านเป็นแหล่งเพาะปลูกใหญ่

ที่สุดของอินโดนีเซีย ทั้งปาล์มน�้ามัน ชา โกโก้ และ

ยางพารา เป็นต้น 

• เรียว เป็นเมืองบนเกาะสุมาตรา มีพื้นท่ี 95,000 

ตารางกิโลเมตร ประชากร 5.4 ล้านคน เป็นแหล่งปลูก

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด
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ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด

ประชากร

ชนชาติ

ภาษา

ศาสนา

พืชเศรษฐกิจ ไม้มีค่า และแหล่งน�้ามันปิโตรเลียม  

จนเป็นเมืองที่ส่งออกน�้ามันปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ไม้ 

• แจมบี อยู่บนเกาะสุมาตรา มีพื้นที่ 45,000 ตาราง

กิโลเมตร ประชากร 2.5 ล้านคน สินค้าส่งออกที่ส�าคัญ 

คือ ผลิตภัณฑ์จากไม้ และผลิตภัณฑ์จากป่า 

• ปาเลม็บงั ตัง้อยูบ่รเิวณสมุาตราใต้ ปลกูพชืเศรษฐกจิ

เป็นอาชีพหลัก และสินค้าส่งออกที่ส�าคัญ คือ ยางพารา 

และกาแฟ 

• เดนปาซาร์ เป็นเมืองหลวงของเกาะบาหลี และเป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีแหล่งวัฒนธรรม 

ชายหาด และทะเลที่สวยงามซ่ึงรองรับนักท่องเท่ียวได้  

ปีละ 1 ล้านคน 

ประมาณ 250 ล้านคน โดยมีจ�านวนมากเป็นอันดับ 4 

ของโลกรองจากจนี อนิเดีย และสหรฐัอเมรกิา ตามล�าดบั 

และมีอัตราเพิ่มของประชากรประมาณร้อยละ 1 

ประกอบด้วยหลายชนชาติ โดยมีชนชาติหลัก คือ  

ชาวชวา (ร้อยละ 41.7) ชาวซุนดา (ร้อยละ 15.4)  

ชาวมาเลย์ (ร้อยละ 3.4) ชาวมาดูรีส (ร้อยละ 3.5)  

ชาวบาตัก (ร้อยละ 3) ชาวมินังกะเบา (ร้อยละ 2.7)

ภาษาราชการ คือ ภาษาอินโดนีเซีย หรือ Bahasa  

Indonesia นอกจากนั้นเป็นภาษาท้องถิ่นถึง 13 ภาษา 

และภาษาชวาซึ่งมีผู้ใช้มากที่สุดถึงร้อยละ 45 

อินโดนีเซียเป็นรัฐอิสลามที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีผู้นับถือ

ศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 88 ของประชากรทั้ง

ประเทศ แต่อย่างไรก็ดี ศาสนาอิสลามในอินโดนีเซียมี

ความแตกต่างจากชาวอิสลามท่ีพบในกลุ ่มประเทศ

อาหรับในด้านความเคร่งครัดในประเพณี ซ่ึงมีน้อยกว่า

ในอาหรับ
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ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด

เงินตรา

ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ในประเทศ

(Gross Domestic

Product: GDP)

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี

อัตราเงินเฟ้อ

อัตราแลกเปลี่ยน

การค้าระหว่างประเทศ

ของอินโดนีเซีย

สินค้าส่งออกที่ส�าคัญ

สินค้าน�าเข้าที่ส�าคัญ

สินค้าน�าเข้าจากไทย 

ที่ส�าคัญ

สกุลเงิน “รูเปียห์” 

894.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ปี พ.ศ. 2555)

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ 5,000 เหรียญสหรัฐ 

(ปี พ.ศ. 2555)

ร้อยละ 4.5  (ปี พ.ศ. 2555)

อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 รูเปียห์เท่ากับ 3.27 บาท 

(ปี พ.ศ. 2555)

ประเทศอินโดนีเซียมีนโยบายหลักทางเศรษฐกิจท่ีเน้น

ความส�าคัญต่อการมุ่งเน้นการขยายตัวของการผลิต  

การลงทุน และการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก แต่ก็

มีภาพรวมด้านการค้าระหว่างประเทศสูงขึ้นตามล�าดับ 

และมีดุลการค้าเกินดุลมาโดยตลอดและมีมูลค่าถึง 

182,197 เหรียญสหรัฐในช่วง ม.ค.-มิ.ย. พ.ศ. 2554

อันดับ 1 คือ น�้ามันเชื้อเพลิง (มีมูลค่าร้อยละ 29.6 ของ

สินค้าส่งออกทั้งหมด) โดยเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติ

เหลว (LNG) รายใหญ่ท่ีสุดของโลก สินค้าส่งออกรอง 

ลงมาได้แก่ น�้ามันปรุงอาหาร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  

แร่ธาตุ และยางพารา

น�า้มนัและผลติภณัฑ์เชือ้เพลงิอืน่ๆ ซึง่แม้จะส่งออกมาก

แต่กน็�าเข้าเป็นจ�านวนมากเป็นอันดับ 1 เช่นกัน นอกจากน้ี

อนิโดนเีซยียงัมกีารน�าเข้า เครือ่งจกัรกล เครือ่งใช้ไฟฟ้า 

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและผลิตภัณฑ์ และ 

ยานพาหนะ เป็นต้น

รถยนต์และส่วนประกอบ น�้าตาลทราย เม็ดพลาสติก 

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องยนต์



กำรศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศอำเซียน+6

รำยงำนสถำนกำรณ์วิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อม ปี 2556
5-20

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด

สินค้าส่งออกมาไทย 

ที่ส�าคัญ

รูปแบบการปกครอง

การแบ่งเขตการปกครอง

สันดาปภายในแบบลูกสูบ ข้าว เหล็กและเหล็กกล้า 

เคร่ืองปรบัอากาศและส่วนประกอบ และรถจกัรยานยนต์

และส่วนประกอบ 

สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เรือและ 

สิ่งก่อสร้าง ถ่านหิน เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและ 

ส่วนประกอบ น�้ามันดิบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยาน

ยนต์ เคร่ืองจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ พืชและ

ผลิตภัณฑ์จากพืช และรถยนต์นั่ง

ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยในระบบสาธารณรัฐ 

(Unitary Republic) ซ่ึงมกีารปกครองตนเองในบางพืน้ท่ี 

(Provincial Autonomy) โดยมีประธานาธิบดีท่ีมาจาก

การเลือกตั้งโดยตรงเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร

ตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2488 

เขตการปกครองแบ่งเป็น 33 เขต ประกอบด้วย  

28 จังหวัด และเขตการปกครองสถานะพิเศษ 5 แห่ง 

ได้แก่

• เขตเมืองหลวง ได้แก่ กรุงจาการ์ตา

• เขตปกครองพิเศษ มี 4 แห่ง ได้แก่

  - เมืองยอกยาการ์ตา ซึ่งมีอดีตสุลต่านคนสุดท้าย 

   ของเมืองเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด

  - เมืองอาเจะห์ มีการปกครองแบบ Autonomy  

   (เขตการปกครองตนเอง)

  - เมืองปาปัว มีการปกครองแบบ Autonomy

  - เมืองปาปัวตะวันตก 

โดยเมืองปาปัว และปาปัวตะวันตกจะได้รับงบประมาณ

พเิศษจากค่าภาคหลวง (Royalties) ของผลผลติในท้องถิน่ 

โดยร้อยละ 80 จากการประมงและป่าไม้ และร้อยละ 70 

จากน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น
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5.3.2 พฤติกรรมผู้บริโภค

ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศที่มีประชากรขนาดใหญ่ราว 248,645,008 คน นับว่าเป็น

ประเทศที่มีจ�านวนประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก และมีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา

อิสลามถึงร้อยละ 86.1 ของประชากรทั้งหมด แต่จากการศึกษาเชิงลึกพบว่า ในประเทศ

อินโดนีเซียแม้จะมีคนท้องถิ่นเป็นจ�านวนมาก แต่ก็มีประชากรชาวจีนเป็นประชากรอยู่ด้วย  

ถึงแม้ชาวจีนจะไม่ใช่ประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ แต่ก็เป็นกลุ่มที่กุมอ�านาจทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไว้เกือบทั้งหมดด้วยการเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการขนาดใหญ่ ซ่ึงส่วนใหญ่นับถือ

ศาสนาพุทธ และเป็นผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับร�่ารวย ส่วนประชากรชาวมุสลิมส่วนใหญ่

นิยมประกอบอาชพีรับราชการและเป็นลกูจ้างบริษทัเอกชน ทีม่กี�าลงัซือ้ในระดบัรองลงมาจาก

ชาวจีนในอินโดนีเซีย 

เมื่อเทียบกับประเทศไทยแล้วก�าลังซื้อของคนส่วนใหญ่ในประเทศอินโดนีเซียมีราว 

9,000 บาทต่อคนต่อเดือน นับว่าต�่ากว่าประเทศไทยที่มีก�าลังซื้อราว 21,500 บาทต่อคน 

ต่อเดอืน ซึง่ก�าลงัซือ้ของคนส่วนใหญ่ทีต่�า่กว่าประเทศไทยนัน้ สะท้อนข้อเทจ็จรงิว่าสนิค้าชิน้หนึง่

ของไทยอาจไม่สามารถน�าไปจ�าหน่ายในประเทศอินโดนีเซียได้ในระดับราคาท่ีเท่ากันส�าหรับ

การบริโภคของคนส่วนใหญ่ (Mass Market) แต่อย่างไรก็ดีโอกาสของสินค้าไทยที่มีแนวโน้ม

จะท�าตลาดได้ควรเป็นสนิค้าทีต่อบสนองความต้องการการบรโิภคของตลาดเฉพาะกลุม่ (Niche 

Market) ในกลุ่มผู้บริโภคที่มีฐานะทางเศรษฐกิจร�่ารวย และอาศัยอยู่ในเมืองหลวงและเมือง

ใหญ่ๆ ที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ 

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศอินโดนีเซียคร้ังน้ี ได้ด�าเนินการศึกษาเชิงลึก

ในครอบครัวชาวอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นครอบครัวชาวมุสลิมท้องถิ่น ครอบครัวชาวพุทธ และ

ครอบครัวนับถือศาสนาคริสต์ ซ่ึงจากการส�ารวจพบว่า ครอบครัวชาวจีนมักเป็นนักธุรกิจ

ประกอบกจิการสว่นตวัและพนกังานบรษิทัเอกชนข้ามชาต ิโดยทีค่รอบครวัชาวมสุลิมท้องถิ่น

มักจะรับราชการหรือประกอบอาชีพอิสระ โดยมีลักษณะการบริโภคดังต่อไปนี้

 

 5.3.2.1 พฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหาร

ชาวจีนในอินโดนีเซียส่วนใหญ่นิยมรับประทานอาหารจีนท่ีปรุงรับประทานเองท่ีบ้าน 

โดยมีอาหารสด อาหารแช่แข็ง และซอสปรุงรสต่างๆ เป็นส่วนประกอบ โดยส่วนใหญ่นิยมไป
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รบัประทานอาหารนอกบ้านในวันหยดุสดุสปัดาห์ เน่ืองจากมธีรุกจิจงึมกี�าลงัซือ้เพยีงพอต่อการ

ไปรับประทานอาหารนอกบ้าน หรือพบปะสังสรรค์กับญาติพี่น้องและเพื่อนในวงการธุรกิจ 

ประกอบกับการจราจรในประเทศอินโดนีเซียแออัดเป็นอย่างยิ่ง จึงไม่สะดวกท่ีจะรับประทาน

อาหารนอกบ้านในวันอื่นๆ ดังนั้นจะพบว่าในห้างสรรพสินค้าระดับ 5 ดาว เช่น ห้าง Grand 

Plaza Indonesia จะแออัดไปด้วยประชากรชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนมาใช้ชีวิต และจับจ่าย

ซือ้สนิค้ากนัเป็นจ�านวนมาก และจะเหน็ได้ว่าร้านสนิค้าแบรนด์เนมหรจูากประเทศตะวนัตกจะ

มีลูกค้าชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนเข้าไปซื้อสินค้ามากกว่าพบในห้างสรรพสินค้าหรูใน

ประเทศไทย

ส�าหรับชาวอินโดนีเซียท้องถิ่นที่เป็นมุสลิมยังคงวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย โดยนิยมปรุง

อาหารรับประทานเองที่บ้านตามลักษณะอาหารท้องถิ่น ที่มีเครื่องปรุงประเภทเครื่องเทศสด 

และแห้งเป็นส่วนประกอบในอาหารทุกชนิด รวมทั้งต้องมีถั่วบดเป็นส่วนประกอบด้วย อีกทั้ง

ยังสังเกตได้ว่าบนโต๊ะอาหารประจ�ามื้อทุกมื้อ จะมีข้าวเกรียบนานาชนิดที่ท�าจากแป้งผสม 

พืช ผัก เนื้อปลา หรือเนื้อกุ้งเป็นเครื่องแนม ส�าหรับรสชาติอาหารจะออกรสหวานและจืด  

แต่หากเป็นอาหารท้องถิ่นต่างจังหวัดจะมีรสชาติที่จัดจ้าน เช่น อาหารรสเปร้ียวจัดในแถบ

จังหวัดปาดัง เป็นต้น 

นอกจากนี้ ชาวอินโดนีเซียมุสลิมยังนิยมพาครอบครัวไปรับประทานอาหารนอกบ้าน

ในห้างสรรพสนิค้าในช่วงวนัหยดุสดุสปัดาห์ด้วยเช่นกนั เน่ืองจากในวนัปกตจิะนยิมรบัประทาน

อาหารปรุงเองที่บ้าน รวมทั้งยังพบว่าบางครอบครัวน�าอาหารกลางวันไปรับประทานที่ท�างาน

ด้วย 

 

 5.3.2.2 พฤติกรรมผู้บริโภคด้านเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม

ชาวจนีในอนิโดนเีซียนิยมแต่งกายด้วยเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายแบบชาวตะวนัตกและนยิม

สีขาว ด�า น�้าเงินเข้ม และสีสว่างๆ อาทิ สีพาสเทลอ่อนๆ รวมทั้งนิยมสินค้าคุณภาพดี มียี่ห้อ

ทัง้จากท้องถิน่และจากตะวนัตก ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ชนชัน้กลางให้ความสนใจกบัสนิค้า

ย่ีห้อดังมากขึ้นตามหลังชนชั้นสูงที่นิยมสินค้ายี่ห้อดังเป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่ามีคุณภาพ 

ดีกว่าสินค้ายี่ห้อท้องถิ่น สิ่งที่น่าสนใจอีกสิ่งหนึ่ง คือ สีแดงไม่ใช่สีที่ชาวจีนในอินโดนีเซีย 

มีความเชื่อและชื่นชอบดังเช่นชาวจีนทั่วไป
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ส�าหรับการแต่งกายของชาวมุสลิมอินโดนีเซีย สามารถแยกความแตกต่างของการ 

แต่งกายได้ชัดเจนระหว่างคนรุ่นเก่าที่นิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้ามุสลิมพื้นเมืองอินโดนีเซีย  

รวมทั้งมักใช้ผ้าบาติกในการตัดเย็บชุดพื้นเมือง แต่ส�าหรับผู้บริโภครุ่นใหม่และวัยรุ่นไม่ค่อย

นิยมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองประจ�าชาติ และไม่นิยมคลุมศีรษะดังเช่นชาวมุสลิมทั่วไปแม้ว่า

อินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก แต่ไม่ใช่รัฐอิสลาม ดังนั้น

ประชาชนเลือกที่จะไม่ต้องแต่งกายตามระเบียบของค�าสอนศาสนาอิสลามได้ 

นอกจากนั้น ยังพบกระแสที่มาแรงในด้านการแต่งกายของสตรีชาวมุสลิมชั้นสูงท่ีมี

ฐานะในกลุม่สตรวียักลางคนขึน้ไปทีจ่ะยงัคงให้ความสนใจแต่งกายแบบมสุลมิประจ�าชาต ิโดย

จะประยกุต์ให้เข้ากบัมสุลมิสมยัใหม่ โดยเน้นการเพิม่รายละเอยีดให้กบัเสือ้ผ้าด้วยลายปัก การ

ใช้เครื่องประดับเป็นส่วนประกอบ การย้อมสีหลากโทนสีในผ้าผืนเดียวกันเป็นต้น และเรียก

สไตล์นี้ว่า “Modern Muslim” รวมทั้งหากเปรียบเทียบการแต่งกายแบบแฟชั่นมุสลิมใน

อินโดนีเซียและมาเลเซียแล้ว อินโดนีเซียมีความเป็นอนุรักษ์นิยมน้อยกว่า มีความกล้าในการ

ใช้สิ่งตกแต่ง แบบที่หรูหรา หลากสีสัน รวมทั้งการเพิ่มรายละเอียดในผ้าคลุมศรีษะ จนเกิด

การออกแบบแฟชั่นการโพกศีรษะ และจัดท�าขึ้นเป็นคู่มือที่ขายดีในร้านหนังสือชั้นน�าทั่วไป 

อย่างไรกด็คีูส่มรสชาวมสุลมิทีม่โีอกาสไปร่วมงานส�าคญัๆ ด้วยกนัจะนยิมตดัเยบ็เสือ้ผ้า

ด้วยผ้าบาตกิลายเดยีวกนั หรือเข้าชดุกนัเป็นส่วนใหญ่ เปรยีบได้กบัเป็นแบบแผนการแต่งกาย

ของคนท้องถิ่นในอินโดนีเซีย

 

 5.3.2.3 พฤติกรรมผู้บริโภคด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

ชาวจีนในอินโดนีเซียนิยมเครื่องประดับอัญมณีประเภทเพชรบนตัวเรือนโลหะสีขาว

มากกว่าโลหะสีทอง เนื่องจากเหตุผลของความปลอดภัยในทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังนิยมสีสัน

ที่ไม่ฉูดฉาด รวมถึงเครื่องประดับยี่ห้อดังจากอิตาลีและฝรั่งเศสซึ่งได้รับความนิยมในกลุ่มคน

ชั้นสูงของอินโดนีเซียเช่นกัน 

ส�าหรบัชาวมสุลมิทีน่ยิมแต่งกายแบบ Modern Muslim จะให้ความส�าคญักบัการเลอืก

ใช้เครื่องประดับให้เหมาะสมกับสีสันและรูปแบบของเสื้อผ้าที่หรูหรา แต่ไม่จ�าเป็นต้องเป็น

เครื่องประดับแท้เน่ืองจากต้องการเพียงเสริมประดับตกแต่งให้เสื้อผ้าที่สวมใส่ให้มีความ 

โดดเด่นขึน้ นอกจากน้ี จากการสมัภาษณ์ชาวมสุลมิอนิโดนเีซยีพบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าการผลติ

อัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีชื่อเสียงในหมู่ชาวมุสลิมอินโดนีเซีย และได้ซื้อมาใช้เป็น
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เครือ่งประดบัส่วนตวัเมือ่ไปประกอบธรุกจิหรอืท่องเทีย่วในประเทศไทย หรอืบางครัง้มคีนไทย

น�ามาจ�าหน่ายตามบ้านในกลุ่มเพื่อนๆ ซึ่งชาวอินโดนีเซียมีความเห็นว่าสินค้าอัญมณีและ 

เครื่องประดับจากไทยเป็นสินค้าคุณภาพดีถึงแม้จะมีราคาแพงไปบ้าง

5.3.3 ภาพรวมศักยภาพของตลาดและโอกาสทางบวก

อินโดนเีซยีมีขนาดของตลาดท้องถิน่ทีม่ศัีกยภาพในการบรโิภคสงูมากในอนาคต แม้ว่า

ในอดีตและปัจจุบันตลาดผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังเป็นผู้มีก�าลังซื้อต�่า สินค้าที่ตอบสนองคนกลุ่มนี้

จึงเป็นสินค้าราคาต�่าซึ่งผลิตในท้องถิ่นหรือสินค้าจากประเทศจีน และเวียดนามเท่านั้น 

เนือ่งจากยังมีการกระจายรายได้ไม่ทัว่ถงึ แต่จากการด�าเนินนโยบายพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

ของประเทศ ท�าให้มนีกัลงทนุหลัง่ไหลเข้าไปลงทนุและสร้างงานสร้างรายได้ให้กบัประชากรใน

อินโดนีเซียอย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้ประชากรมีก�าลังซื้อเพิ่มสูงขึ้นตามล�าดับ

อย่างไรก็ดี ในระยะการเข้าสู่กระแสการพัฒนาที่รวดเร็วนี้พบว่าชนชั้นกลางของ

อนิโดนีเซยีก�าลงัเพ่ิมขึน้และก�าลงักลายเป็นผูม้กี�าลงัซ้ือเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ดงันัน้ตลาดการบรโิภค

ส�าหรบัสนิค้าไทยในอนิโดนเีซียจงึควรให้ความสนใจก�าลังซ้ือในกลุม่ผูบ้รโิภคชนชัน้กลางระดบัสงู

และชนชัน้สงูในอินโดนเีซยีเป็นเป้าหมายแรกของการเปิดตลาดสนิค้าไทย โดยจดัล�าดบัโอกาส

และศักยภาพของตลาดไว้ดังนี้

ล�าดับของโอกาสและศักยภาพของตลาด อุตสาหกรรม

อันดับ 1

อันดับ 2

อันดับ 3

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

อุตสาหกรรมอาหาร

ตารางที ่5.2  โอกาสและศกัยภาพของสนิค้าไทย 3 อตุสาหกรรม ในประเทศอินโดนีเซยี
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ด้วยขนาดของประเทศทีม่ขีนาดใหญ่และภมูปิระเทศเป็นเกาะ ดงันัน้พืน้ท่ีท่ีมผีูบ้รโิภค

ที่มีก�าลังซื้อมักกระจายอยู่ตามเมืองส�าคัญๆ ได้แก่ เมืองหลวง เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

ท่องเที่ยว หรือเมืองท่าขนส่งสินค้าทั้งทางอากาศและทางเรือ อาทิ จาการ์ตา บาหลี และ 

สุราบายา เป็นต้น โดยสินค้าที่สามารถขายในอินโดนีเซียได้ดีและคุ้มค่าต้องเป็นสินค้าท่ีมี 

มูลค่าสูง และคุ้มกับต้นทุนการขนส่งจากไทยไปอินโดนีเซีย ซ่ึงจากการศึกษาเชิงลึกพบว่า 

สินค้าประเภทอัญมณี เครื่องประดับ และเสื้อผ้าจากประเทศไทยในรูปแบบของแฟชั่นชั้นสูง 

ที่ไทยมีความพร้อมในเร่ืองการออกแบบ และการผลติด้วยฝีมอืปราณตี ยงัเป็นสนิค้าทีส่ามารถ

สร้างต�าแหน่งทางการตลาดให้เกดิความแตกต่างส�าหรับตลาดผูบ้รโิภคระดบับนของอนิโดนเีซยี

ได้ดี ดังมีข้อเสนอแนะส�าหรับแต่ละอุตสาหกรรมดังนี้

5.3.4 ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ประกอบการในตลาดประเทศอินโดนีเซีย

 

 5.3.4.1 ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการในสาขาอาหาร

เนื่องจากอินโดนีเซียมีประชากรเป็นจ�านวนมาก ดังนั้นจึงมีการก�าหนดนโยบายหลัก

ของประเทศให้มีการผลิตที่พึ่งตนเองมากที่สุดในการผลิตทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอุตสาหกรรม

อาหารซึ่งเป็นปัจจัยต้นๆ ในการด�ารงชีวิตของประชากร รัฐบาลอินโดนีเซียจึงมีการออก 

กฎระเบียบปกป้องการผลิตในภายประเทศของตนเองอย่างเข้มแข็ง แต่ส�าหรับอุตสาหกรรม 

ร้านอาหารพบว่าเริม่มร้ีานอาหารต่างประเทศเข้าไปเปิดให้บรกิารในห้างสรรพสนิค้าเพ่ิมมากขึน้ 

อาท ิร้านอาหารไทย ร้านอาหารญีปุ่่น และร้านอาหารเกาหล ีดงันัน้หากผูป้ระกอบการต้องการ

เปิดตลาดอาหารไทยในอินโดนีเซีย มีข้อแนะน�าดังนี้

  • ใช้กลยุทธ์การเปิดร้านอาหารไทยเป็นจุดน�าการขายสินค้าอาหาร 

    ส�าเร็จรูป 

ผู้ประกอบการไทยควรเปิดตลาดอาหารไทยจากการเร่ิมต้นในรูปแบบให้บริการร้าน 

อาหารเพี่อสร้างความคุ้นเคยกับรสชาดอาหารไทยก่อน โดยร้านอาหารไทยที่มีศักยภาพใน

อินโดนีเซีย ได้แก่ ร้านอาหารประเภทครัวไทยชาววัง ส�าหรับกลุ่มผู้บริโภคระดับบน และร้าน

อาหารไทยจานด่วน 

  • ช่องทางการเปิดร้านอาหารไทย

ช่องทางการเปิดร้านอาหารไทยส�าหรับครัวไทยชาววังควรตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า

ระดบั 4 ดาว และ 5 ดาว ส่วนช่องทางการเปิดร้านอาหารไทยจานด่วนควรเลอืกใช้ท�าเลบรเิวณ
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หน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือบริเวณศูนย์อาหารนานาชาติในห้างสรรพสินค้าระดับ 4 ดาว และ 5 

ดาว จึงจะเป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจผู้บริโภคในอินโดนีเซียได้เป็นอย่างดี ท้ังน้ีเพราะเป็นจุด

การจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคที่มีก�าลังซื้ออีกทั้งความนิยมอาหารไทยในอินโดนีเซียส�าหรับ

ตลาดขนาดใหญ่พบว่ายังไม่ได้รับความนิยมเพราะผู้บริโภคยังติดรสชาดกับอาหารท้องถิ่น  

รวมทั้งราคาอาหารไทยได้รับการประเมินว่าเป็นสินค้าราคาแพงเกินไปส�าหรับผู้บริโภคทั่วไป

 5.3.4.2 ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการในสาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม

ประเทศอินโดนีเซียเป็นศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส่งออกสู่ตลาดโลกท่ี

ส�าคัญแหล่งหนึ่งดังนั้นจะพบว่าสินค้าส�าหรับตลาดทั่วไป (Mass Market) มีจ�าหน่ายอยู่ 

หลากหลายช่องทาง ซึง่ลกูค้าสามารถเข้าถงึได้ง่ายและมรีาคาสมเหตสุมผล ซึง่สนิค้าส่วนใหญ่

เป็นสินค้าจากจีน เวียดนาม และสินค้าท้องถิ่น ดังนั้นผู้ประกอบไทยจึงควรหลีกเลี่ยงตลาด 

ระดบัล่างและระดับกลาง โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

  • ตลาดที่สามารถสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดได้

ตลาดที่มีโอกาส คือ แฟชั่นมุสลิมชั้นสูงหรือตลาดแฟชั่นเครื่องแต่งกายกลุ่มเดียวกับ

สินค้ามียีห้่อของตะวนัตก ไม่แนะน�าตลาดระดับกลางเพราะมคู่ีแข่งเป็นสนิค้าท้องถิน่ที่ได้เปรยีบ

ด้านราคาที่ถูกกว่าและคุณภาพดีกว่า อีกทั้งต้องไปแข่งกับสินค้ากลุ่ม Fast Fashion อาทิ  

ซาร่า และยูนิโคล่ เป็นต้น 

  • รูปแบบการด�าเนินกิจการที่เหมาะสม

ผูป้ระกอบการควรรวมตัวกนัในรูปแบบข้ามอตุสาหกรรมกบัสนิค้าแฟชัน่อืน่ๆ หรอืข้าม

กิจการกับยี่ห้ออื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมเดียวกันแต่ผลิตสินค้าสนองตอบกลุ่มเป้าหมายต่างกัน 

ขายในร้านค้าหรือภายใต้ยี่ห้อเดียวกัน อาทิ ผู้ผลิตเสื้อผ้าสตรี ร่วมกับผู้ผลิตเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ 

ร่วมกับผู้ผลิตเสื้อผ้าเด็ก เป็นต้น 

  • วิธีการด�าเนินกิจการให้ส�าเร็จ

ผู้ประกอบการควรสรรหาคู่ค้าท้องถิ่นที่เชื่อถือได้ เนื่องจากการประกอบการธุรกิจใน

ประเทศอินโดนเีซยีส�าหรบัประเทศไทยยงัมคีวามจ�าเป็นต้องอาศยัคูค้่าในท้องถิน่เป็นส่วนช่วย

ด้วย
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 5.3.4.3 ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการในสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ

สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากประเทศไทยได้รับการยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคที่มี

ก�าลงัซือ้ในประเทศอนิโดนเีซยีโดยเฉพาะในกลุม่นกัธรุกจิหรอืภรยิาข้าราชการชัน้สงู โดยนยิม

ซื้อเครื่องประดับอัญมณีเมื่อมีโอกาสมาท่องเที่ยวหรือในวาระการติดต่อธุรกิจการค้าใน

ประเทศไทย หรอืซือ้จากกลุม่คนสนทิใกล้ชดิในวงการสงัคมเท่านัน้ ยกเว้นทีเ่มอืงบาหลพีบว่า 

มีผู้ประกอบการร้านค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากไทยไปเปิดร้านที่บาหลีและประสบความ

ส�าเร็จเป็นอย่างดี 

ความนิยมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นโอกาสที่น่าสนใจ ดังนี้

  • เปิดตัวด้วยรูปแบบการท�าตลาดเชิงรุก 

ผูป้ระกอบการ SMEs ทีม่คีวามแขง็แกร่งด้านเงนิทนุและความพร้อมด้านการผลติ ควร

เริ่มเข้าไปจับจองพื้นที่ร้านค้าในแหล่งชุมชนหรือตามห้างสรรพสินค้าชั้นดีซึ่งก�าลังมีการ 

ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ส�าหรบัผูป้ระกอบการทีม่เีงนิทนุไม่สงูควรผนกึก�าลงัการท�าการตลาดและการขายแบบ

ข้ามกลุ่มอุตสาหกรรม (Cross Industry) กับแฟชั่นเสื้อผ้า รองเท้า หรือรวมกลุ่มข้ามกิจการ 

(Cross Company) เพื่อจัดหาพื้นที่ขายในท�าเลที่ดีแต่มีราคาสูง

  • สรรหาคู่ค้าท้องถิ่นที่เชื่อถือได้ 

ในการท�าตลาดสินค้าดังกล่าวในอินโดนีเซีย ผู้ประกอบการจ�าเป็นทีจ่ะต้องสรรหาคู่ค้า

ทางธุรกจิทีเ่ชือ่ถอืได้ เนือ่งจากกฎระเบียบทางการค้าและธรุกจิของอนิโดนเีซยีมคีวามซบัซ้อน

เปลีย่นแปลงบ่อย อีกทัง้ยงัได้รับการวางกฎเกณฑ์ทีเ่ข้มแขง็ในการปกป้องอตุสาหกรรมภายใน

ประเทศ ซึ่งการมีคู่ค้าที่เชื่อถือได้จึงเป็นวิธีการที่สามารถลดอุปสรรคในด้านกฎระเบียบได้อีก

ทางหนึ่ง 

อย่างไรกด็เีพือ่ความปลอดภยัผูป้ระกอบการไทยควรให้ความส�าคญัในการหาข้อมลูใน

การคัดกรองคู่ค้าจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนที่ได้รับความเชื่อถือ ได้แก่ ธนาคารไทยใน

อินโดนีเซีย หรือบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นต้น
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5.4  ผลกำรศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภคในสำธำรณรัฐประชำชนจีน

5.4.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด

ที่ตั้ง 

พื้นที่

เมืองหลวง

เมอืงส�าคญัทางเศรษฐกจิ

ประชากร

ชนชาติ

ภาษา

ศาสนา

เงินตรา

ต้ังอยู่ทางด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย มีพรมแดน

ติดต่อกับประเทศต่างๆ โดยรอบ 15 ประเทศ ได้แก่ 

เกาหลเีหนอื รสัเซยี มองโกเลยี คาซัคสถาน เคอร์กิชสถาน 

ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล 

สิกขิม ภูฏาน เมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม ขณะที่ทิศ

ตะวนัออกและทศิใต้ จรดทะเลเหลอืง ทะเลจนีตะวนัออก 

และทะเลจีนใต้

9.6 ล้านตารางกิโลเมตร โดยมีเส้นพรมแดนทางบก 

ยาวกว่า 2 หมื่นกิโลเมตร

กรุงปักกิ่ง (ภาษาราชการจีนเรียกว่า “เป่ยจิง” (Beijing))

เทียนสิน และเซี่ยงไฮ้

1,340 ล้านคน (ปี พ.ศ. 2555)

มีชนชาติต่างๆ อยู่รวมกัน 56 ชนชาติ โดยเป็นชาวฮั่น

เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91.9) ท่ีเหลือเป็นชนกลุ่มน้อย 

อาทิ ชนเผ่าจ้วง หุย อุยกูร์ หยี ทิเบต แม้ว แมนจู 

มองโกล ไต หรือไทเกาซัน

ภาษาจีนกลาง (ผู่ทงฮว่า) เป็นภาษาราชการ โดยชาวจีน

ในมณฑลต่างๆ มีภาษาพูดท้องถิ่นที่แตกต่างกัน เช่น 

เสฉวน หูหนาน กวางตุ้ง ไหหล�า และฮกเกี้ยน

ลัทธิขงจื้อ ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และ

ศาสนาคริสต์

สกุลเงิน “เหรินเหมินปี้” โดยมีหน่วยเรียกเป็น “หยวน”
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ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ในประเทศ

(Gross Domestic 

Product: GDP)

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี

อัตราเงินเฟ้อ

อัตราแลกเปลี่ยน

การค้าระหว่างประเทศ

ของจีน

สินค้าส่งออกที่ส�าคัญ

สินค้าน�าเข้าที่ส�าคัญ

สินค้าน�าเข้าจากไทย 

ที่ส�าคัญ

สินค้าส่งออกมาไทย 

ที่ส�าคัญ

วันชาติ

ประมาณ 12 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (ปี พ.ศ. 2555)

ประมาณ 9,100 เหรียญสหรัฐ (ปี พ.ศ. 2555) 

ร้อยละ 2.6 (ปี พ.ศ. 2555)

1 หยวนเท่ากับ 5.06 บาท (ปี พ.ศ. 2555)

ปี พ.ศ. 2555 มลูค่าการค้าระหว่างประเทศของจนีมมีลูค่า

รวม 3,866,760 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 

เมื่อเทียบกับปี 2554 หรือคิดเป็นร้อยละ 10.4 ของมูลค่า

การค้าโลก

เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกล เสื้อผ้าและสิ่งทอ รองเท้า 

ของเด็กเล่น อุปกรณ์กีฬา เชื้อเพลิงธรรมชาติ และ

เคมีภัณฑ์

เครื่องจักรกล เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็กและ

เหล็กกล้า และเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา 

น�้ามันส�าเร็จรูป เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า 

น�้ามันดิบ ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง และ 

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้

เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เคร่ืองจักรไฟฟ้า

และส่วนประกอบ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองจักรใช้ใน

อุตสาหกรรม เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ 

ปุ ๋ยและยาก�าจัดศัตรูพืชและสัตว ์ ผลิตภัณฑ์ โลหะ 

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและสาธารณูปโภค

1 ตลุาคม (สาธารณรัฐประชาชนจนีได้รบัการสถาปนาขึน้

เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2492 ภายหลังจากท่ีพรรค

คอมมิวนิสต์จีนมีชัยชนะในสงครามกลางเมืองเหนือ 

พรรคก๊กมินตั๋ง)
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ธงชาติ

รูปแบบการปกครอง

การแบ่งเขตการปกครอง

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด

รูปดาวสีเหลือง 5 ดวง บนพ้ืนสีแดง (ดาวดวงใหญ่  

หมายถึง พรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นผู้น�า ดาวเล็กๆ ทั้ง

สี่ดวงหมายถึง “ชนชั้น” ที่ประกอบขึ้นเป็นสังคมจีน คือ 

ชนชั้นกรรมกร ชนชั้นชาวนา ชนชั้นนายทุนน้อย และ

ชนชั้นนายทุนแห่งชาติ)

สังคมนิยมแบบจีน

การปกครองส่วนกลางแบ่งออกเป็น 23 มณฑล (รวมถึง

ไต้หวัน) 5 เขตการปกครอง (มองโกเลีย หนิงเซี่ย ซินเจียง 

กวางสี และทิเบต) ในอาณาเขตเหล่านี้มี 4 มหานครที่ 

ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนสิน และ 

ฉงชิ่ง กับอีก 2 เขตบริหารพิเศษ (ฮ่องกง และมาเก๊า)

5.4.2 พฤติกรรมผู้บริโภค

สาธารณรฐัประชาชนจนีมคีวามกว้างใหญ่และมปีระชากรอาศยัอยูเ่ป็นพนัล้านคนจงึมี

ความแตกต่างด้านพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ในการศึกษาได้เลือกศึกษาในพื้นที ่

เป้าหมาย 2 เมืองที่ส�าคัญ คือ นครเทียนสินและนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจ

ใหญ่เป็นอนัดบัหนึง่และสองของจนีตามล�าดับ (นครปักกิง่เป็นเมอืงหลวง แต่เนือ่งจากประชากร

ส่วนใหญ่ของปักกิ่งเป็นกลุ่มข้าราชการ ดังนั้นขนาดเศรษฐกิจจึงไม่ใหญ่เท่าเมืองทางการค้า

และเมืองศูนย์กลางการผลิตและจ�าหน่ายสินค้าที่ส�าคัญดังเช่นเทียนสินและเซี่ยงไฮ้)

การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มตัวอย่างที่มีฐานะระดับกลางที่มี

อาชพีเป็นพนกังานในบรษิทัเอกชนข้ามชาติหรือองค์กรใหญ่ จนถงึระดบันกัธรุกจิเจ้าของกจิการ 

ซึ่งในเบื้องต้นจะพบว่าประชากรชาวจีนในเมืองใหญ่มักจะต้องอาศัยอยู่ในบ้านที่เป็นลักษณะ 

แบบคอนโดมิเนยีมอันเนือ่งจากพืน้ทีเ่มอืงมคีวามจ�ากดั โดยราคาจะขึน้อยูก่บัขนาดพืน้ท่ี ท�าเล 

และความสูงของอาคาร รวมทั้งต�าแหน่งทิศที่หน้าบ้านว่าหันหน้าไปทางทิศไหน เช่น ถ้าชั้นที่

สูงขึ้นราคาก็จะสูงกว่าชั้นต�่าๆ และบ้านที่หันหน้ารับแดดจะราคาแพงกว่าด้านท่ีไม่รับแดด 

เป็นต้น ส�าหรับพฤติกรรมการบริโภคของชาวเซี่ยงไฮ้และเทียนสิน สามารถสรุปได้ดังนี้
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 5.4.2.1 พฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหาร

ชาวจีนในเมืองเซี่ยงไฮ้และเทียนสินยังนิยมรับประทานอาหารจีนท้องถิ่น และมักจะ

ปรงุเองด้วยวตัถดุบิทีม่คีณุภาพผสมด้วยสมนุไพรจนีตามหลกัการปรงุอาหารจนีท่ีมค่ีานยิมให้

อาหารสามารถเป็นยารกัษาโรคและดแูลสขุภาพไปได้ในคราวเดยีว ดงันัน้เราจงึเหน็ว่าชาวจนี

มักส�ารองอาหารสด อาหารแห้ง อาหารแช่เย็น และอาหารแช่แข็งไว้ในตู้เย็น รวมถึงสมุนไพร

จนีหลากหลายชนดิ บางครอบครัวทีม่สีมาชิกอยูห่ลายคน เราจะพบว่าตูเ้ยน็หรอืตูเ้กบ็ความเยน็

ส�าหรับส�ารองอาหารจะมีมากกว่า 1 ตู้  

อย่างไรก็ดี จากพัฒนาการของเทคโนโลยีการผลิตอาหารส�าเร็จรูปพร้อมปรุงหรือ 

กึง่ส�าเรจ็รปูพร้อมปรงุบรรจใุนบรรจภุณัฑ์ถนอมคุณภาพอาหารคณุภาพดทีีม่นี�าเสนอขายอย่าง

แพร่หลายในขณะนี้ มีส่วนส�าคัญในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการปรุงอาหารรับประทาน 

ในครอบครวัของชาวจนีในเมอืงใหญ่ เพราะหลายครอบครวัมกัจะมกีารส�ารองอาหารส�าเรจ็รปู

แช่แขง็ไว้ด้วยเช่นกนั และจะน�ามาอุน่รับประทานด้วยเตาอบไมโครเวฟ รวมถงึเมื่อไปส�ารวจ

แหล่งจ�าหน่ายวตัถดุบิอาหาร จะเหน็ว่าอาหารส�าเร็จรูปเหล่านัน้จ�าหน่ายได้ดีในห้างสรรพสนิค้า

หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต

นครเซี่ยงไฮ้และนครเทียนสินนับได้ว่าเป็นเมืองทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศจีน

ในล�าดับต้นๆ ดังนั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้าในเมืองทั้งสองมีความคึกคักและการ

แข่งขนัสงู โดยเป็นการแข่งกนัเองภายในประเทศและแข่งกบัต่างประเทศ ซึง่ความเคลือ่นไหว

เหล่านีจ้ะเป็นตวัก�าหนดพฤตกิรรมของชาวจนีรุน่ใหม่ให้มวีถิชีวีติแบบชาวเมอืงท่ีจะต้องมกีาร

ท�างานให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพภายในเวลาที่จ�ากัดหรือเวลาที่ก�าหนด ชาวจีนรุ่นใหม ่

จงึมักนยิมรบัประทานอาหารนอกบ้านหลงัเลกิงาน หรือไปสงัสรรค์ต่อกบัเพือ่นก่อนกลบัเข้าไป

พักผ่อนที่บ้าน ซึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเหล่านี้ส่งผลให้กิจการร้านอาหารในเมืองเซี่ยงไฮ้ 

เกดิขึน้อย่างรวดเรว็เพือ่รองรับวถิชีวีติใหม่ๆ เหล่าน้ัน และไม่เพยีงอาหารจนีจะเป็นทางเลอืก 

ทีห่นึง่ของคนเซีย่งไฮ้เท่าน้ัน อาหารจากชาติอืน่ๆ อนัได้แก่ อาหารยโุรป อาหารไทย อาหารญีปุ่น่ 

และอาหารเกาหลี ก็เป็นกระแสที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ 

อาหารไทย ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นอาหารทางเลือกที่ 3 ของคนเซี่ยงไฮ้รองจากอาหารจีน

และอาหารยุโรป
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ชาวจีนเป็นชนชาติที่ให้ความส�าคัญกับการรับประทานอาหารเป็นอย่างมากทั้งอาหาร

ส�าหรบัครอบครวัหรอือาหารเพือ่การรบัรองแขก โดยชาวจนีมกันยิมรบัรองแขกในร้านอาหาร

ที่คัดเลือกแล้วว่าเป็นอาหารที่มีคุณภาพ มีการตกแต่งสถานที่หรูหรา และมีบริการท่ีดีเยี่ยม

เพื่อที่จะสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์และแสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งของเจ้าภาพได้ นอกจาก

นั้นเจ้าภาพต้องสั่งอาหารจ�านวนมากกว่าความต้องการของแขกเพ่ือแสดงถึงความห่วงใยต่อ

การด�ารงชีวิตและการให้ความอุดมสมบูรณ์ระหว่างกัน

 

 5.4.2.2 พฤติกรรมผู้บริโภคด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ข้อมูลที่น่าสนใจมากส�าหรับชาวเซ่ียงไฮ้และเทียนสินที่เป็นคนมีฐานะและรายได้ดี  

ซึ่งเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตทางธุรกิจและเศรษฐกิจของจีน ท�าให้คนในเมืองท้ังสอง 

มีอ�านาจซื้อและเม็ดเงินจ�านวนมาก คนเซี่ยงไฮ้ที่มีฐานะนิยมสินค้ายี่ห้อดังจากอิตาลี ฝรั่งเศส 

สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น เนื่องจากพิจารณาว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีรูปแบบท่ีสวยงาม  

อกีทัง้ยงับ่งบอกความมีรสนิยม และความมีภาพลักษณ์ที่ดีอีกด้วย เรื่องราคาจึงเป็นปัจจัยรอง

ในการตัดสินใจซื้อสินค้า

แต่อย่างไรก็ดี การตัดสินใจซื้อสินค้าดังกล่าว ผู้บริโภคมักต้องการให้ผู้ขายท�าหน้าที่

ให้ค�าปรกึษาด้วยว่าเสือ้ กางเกง กระโปรง รวมทัง้เครือ่งประดบัชดุใดควรสวมใส่กบัชดุใด หาก

ค�าแนะน�าเป็นที่พอใจผู้บริโภคพร้อมจะซื้อสินค้านั้นๆ ทั้งชุดได้ในคราวเดียวกัน

 

 5.4.2.3 พฤติกรรมผู้บริโภคด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

ตามทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ชาวจนีในปัจจบุนัเป็นกลุม่ทีม่อี�านาจซือ้ ดงันัน้จงึพร้อม

ที่จะซื้อเครื่องประดับคุณภาพของแท้ราคาแพง หรือเคร่ืองประดับท่ียี่ห้อดังซึ่งมีคุณภาพ  

ท�ามาจากวัสดุแท้หรือวัสดุหายาก โดยจากการสัมภาษณ์พบว่า เครื่องประดับของคาร์เทียร์ 

(Cartier) เป็นยี่ห้อที่อยู่ในใจของประชากรส่วนมากในเซี่ยงไฮ้ จนเป็นท่ีมาของการเปิดร้าน 

จ�าหน่ายคาร์เทียร์ในเซี่ยงไฮ้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค
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 5.4.3  ภาพรวมศักยภาพของตลาดและโอกาสทางบวก

เนือ่งจากจีนเป็นประเทศขนาดใหญ่และมปีระชากรมากท่ีสดุในโลก จงึท�าให้เป็นท่ีรวม

ความเป็นที่สุดของโลกไว้ในหลายประเภทอันเกิดจากพลังการบริโภคและรายได้ต่อหัวของ

ประชากรคนจีนที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี อาทิ จีนมีเงินทุนส�ารองมากที่สุด คนจีนใช้โทรศัพท์มือถือ

มากทีสุ่ด เลอโนโวขายคอมพวิเตอร์ในจนีได้มากทีส่ดุ มกีารส่งสนิค้าออกมากท่ีสดุ มกีารลงทุน

ต่างประเทศมากที่สุด และจีนใช้เพชรมากที่สุด เป็นต้น

จากตัวอย่างการจัดอันดับความเป็นที่สุดของจีนย่อมท�าให้เห็นได้ว่า จีนก�าลังเป็น

ประเทศทีก้่าวสูค่วามมัง่ค่ัง เศรษฐกจิมอีตัราการเติบโตสงูมากต่อเนือ่งมาเป็นสบิปี แม้ประชากร

ในชนบทจะยงัมรีายได้ไม่สงูมากแต่รัฐบาลจนีกพ็ยายามกระจายรายได้อย่างจรงิจงัและต่อเนือ่ง

เพื่อยกระดับรายได้ของประชากรให้สูงขึ้น มีโอกาสเข้าถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ซ่ึงขณะน้ีเร่ิม

เห็นผลลัพธ์แล้วในกลุม่ประชากรทีม่รีายได้สงูของจนี ก�าลงัท�าให้จนีมจี�านวนเศรษฐสีงูขึน้ท�าให้

มีการประมาณการกันว่าหากจีนมีประชากรที่มีระดับรายได้ขั้นเศรษฐีถึงประมาณ 1 ล้านคน 

จะท�าให้การบริโภคสินค้ากลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (Luxury Goods) ในจีนสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้ง

รถยนต์หรู นาฬิกาหรู เสื้อผ้าของใช้มียี่ห้อระดับบน รวมไปถึงเพชรด้วย 

จากการส�ารวจพฤติกรรมการบริโภคในประเทศจีน นครเซี่ยงไฮ้และนครเทียนสิน  

ได้ประเมินโอกาสส�าหรับอุตสาหกรรมจากผู้ประกอบการ SMEs ไทยท่ีจะมีโอกาสในตลาด

คนรวยของจีนได้ดังนี้ 

ล�าดับของโอกาสและศักยภาพของตลาด อุตสาหกรรม

อันดับ 1

อันดับ 2

อันดับ 3

อุตสาหกรรมอาหาร

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ตารางที ่5.3  โอกาสและศกัยภาพของสนิค้าไทย 3 อตุสาหกรรม ในประเทศจีน
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อุตสาหกรรมอาหารไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็วมากในนคร

เซี่ยงไฮ้ โดยเฉพาะในระยะ 10 ปีมานี้ และยังพบว่ายังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากท้ังในนคร

เซีย่งไฮ้และเมืองอ่ืนๆ ของจีน ดังข้อเทจ็จริงของกลุม่ผูป้ระกอบการชาวเมยีนมาร์ท่ีเห็นอนาคต

ทีด่ีในด้านการประกอบการร้านอาหารไทยได้ท�าการวิจยัความต้องการของผูบ้รโิภคในเซีย่งไฮ้

พบว่า ร้านอาหารไทยเป็นทางเลือกที่ 3 ของคนเซี่ยงไฮ้รองจากอาหารจีนท้องถิ่นและอาหาร

ตะวันตก ส�าหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยก�าลังได้รับความนิยมเพิ่ม 

มากขึ้น เนื่องจากชาวจีนรับรู้ว่าสินค้าอัญมณีไทยมีคุณภาพดีท้ังวัตถุดิบและฝีมือโดยเฉพาะ

สินค้าประเภทสั่งท�าตามค�าสั่งซื้อ ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มนับว่าเป็นอุตสาหกรรม

ที่ไม่เหมาะกับการลงทุน เพราะจีนเป็นประเทศผู้ผลิตสิ่งทอและเสื้อผ้าขนาดใหญ่ของโลก  

อีกทั้งเศรษฐีชาวจีนนิยมสินค้ามียี่ห้อจากประเทศตะวันตก เพราะมีความเชื่อว่าสินค้ามียี่ห้อ

เป็นสนิค้าทีม่คีณุภาพสงู อกีทัง้ยงัช่วยส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของผูบ้รโิภคให้เทยีบชัน้ผูม้รีสนยิม

ชั้นสูงในประเทศตะวันตก

5.4.4  ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ประกอบการในตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 5.4.4.1 ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการในสาขาอาหาร

ตัวเลขการเจริญเติบโตที่รวดเร็วของร้านอาหารไทยในนครเซี่ยงไฮ้ เป็นสัญญาณที่ดี

ส�าหรบัผูป้ระกอบการร้านอาหารไทยทีค่วรใช้โอกาสนีเ้ข้าไปสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดอย่าง

รวดเรว็ ก่อนทีน่กัธุรกจิต่างชาติจะใช้โอกาสกระแสความนยิมอาหารไทยเปิดกจิการร้านอาหาร

ไทยแทนคนไทย โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

  • กลยุทธ์เปิดร้านอาหาร และเสนอขายผลติภัณฑ์อาหารอ่ืนไปพร้อมกนั

ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมควรจัดกลุ่มเพื่อเข้าไปศึกษาพฤติกรรมและก�าหนด

ต�าแหน่งทางการตลาดที่ชัดเจนของธุรกิจตามที่ตนถนัดและมีโอกาสเป็นไปได้ในประเทศจีน 

โดยเฉพาะนครเซี่ยงไฮ้ หากผู้ประกอบการกลุ่มใดมีความพร้อมด้านเงินทุน ควรไปหาโอกาส

และเปิดธุรกจิร้านอาหารเพือ่รองรับความต้องการทีก่�าลงัเพิม่ขึน้ เนือ่งด้วยชาวจนีเริม่รูจ้กัและ

มีประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารไทยจากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย 
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  • กลยุทธ ์การเป ิดโรงเรียนสอนท�าอาหารหรือหลักสูตรสอนท�า 

    อาหารไทยเป็นตัวน�าพฤติกรรมการบริโภค

ตลาดการบรโิภคอาหารจะเกดิไม่ได้หากผูบ้ริโภคไม่มโีอกาสได้สมัผสัประสบการณ์การ

ได้ชมิรสชาดอาหาร ดังนัน้หากผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมไทยต้องการบกุตลาดจนีให้สามารถ

สร้างและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีความยั่งยืน ควรด�าเนินกลยุทธ์การ

เปิดโรงเรียนสอนท�าอาหารหรือเปิดหลักสูตรสอนท�าอาหารไทยให้ผู้บริโภคชาวจีนมีโอกาสได้

สัมผัสและเกิดความคุ้นเคยกับอาหารไทยเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้การเปิดโรงเรียนสอนท�าอาหารหรือหลักสูตรสอนท�าอาหารไทยยังเป็น 

ช่องทางในการน�าเสนอสนิค้าเคร่ืองปรุงอาหารไทย สนิค้าส�าเรจ็รปูพร้อมปรงุ และกึง่ส�าเรจ็รปู

ในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง

  • การก�าหนดต�าแหน่งทางการตลาดส�าหรับอาหารไทยควรพิจารณา 

    ควบคู่ไปกับท�าเลที่ตั้งของร้านหรือแหล่งจ�าหน่ายสินค้า

  • การประกอบธรุกจิในประเทศจนีหากต้องการความส�าเรจ็อย่างรวดเรว็ 

    ควรใช้กลยทุธ์ให้ชาวจนีเข้ามส่ีวนร่วมเป็นหุ้นส่วนด้วย จะช่วยให้ธรุกจิ 

    ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี 

  • การส่งเสริมการขายธุรกิจร้านอาหารไทย ควรท�ากิจกรรมด้วยการน�า 

    ดาราไทยที่เป็นที่ชื่นชอบในกระแสขณะนั้นไปร่วมกิจกรรม เนื่องจาก 

    พบว่าชาวจีนเร่ิมติดตามละครไทยและชื่นชมดาราไทย อีกท้ังยัง 

    พบว่าชาวจีนรุ่นใหม่มีพฤติกรรมนิยมการสังสรรค์ตามร้านอาหาร 

    มากขึ้น และร้านอาหารไทยไสตล์ Pub and Restaurant ก�าลังเป็นที่ 

    นิยมในเซี่ยงไฮ้

 

 5.4.4.2 ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการในสาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ตลาดการบรโิภคสนิค้าประเภทเสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่มในประเทศจนีมช่ีองว่างค่อนข้างน้อย

ส�าหรับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจากไทย เนื่องจากพบว่าตลาดผู้บริโภคแต่ละระดับมี 

ผู้ครอบครองตลาดและอยู่ในกระแสการบริโภค ได้แก่

  • ตลาดระดับบนถูกครองตลาดโดยสินค้ามียี่ห้อจากประเทศตะวันตก  

    ได้แก่ ฝรั่งเศส อิตาลี และอเมริกา เป็นต้น
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  • ตลาดระดับกลางถกูครองตลาดด้วยสนิค้าจากฮ่องกง เกาหล ีและกลุม่  

    Fast Brand ได้แก่ ยูนิโคล่ (Uniqlo) เฮชแอนด์เอ็ม (H&M) และ  

    ซาร่า (Zara) และยี่ห้อท้องถิ่น 

  • ตลาดระดับล่างเป็นตลาดของสินค้าที่ผลิตในประเทศจีน 

ผูป้ระกอบการทีส่นใจจะเปิดตลาดสนิค้าเสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่มในประเทศจนี จะต้องศกึษา

ข้อมูลค่อนข้างมากก่อนเข้าไปด�าเนินธุรกิจนี้ ข้อแนะน�าส�าหรับผู้ประกอบการที่สนใจดังนี้

  • แฟชั่นชั้นสูงหรือแบบสั่งท�า (Made to Order) ยังพอมีโอกาสส�าหรับ 

    ผู้ประกอบการไทย เน่ืองจากเศรษฐีชาวจีนต้องการภาพลักษณ์ท่ี 

    แตกต่างและการแต่งกายที่แสดงออกถึงความส�าเร็จและความมั่งคั่ง  

    ดังนั้นสินค้าที่ผลิตต้องมีฝีมือประณีตและใช้วัสดุชั้นเลิศ 

  • ผู ้ประกอบการควรด�าเนินธุรกิจแบบข้ามอุตสาหกรรม (Cross  

    Industry) กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  

    เนื่องจากผู้บริโภคชาวจีนนิยมซื้อสินค้าท่ีมีการจัดองค์ประกอบ (Mix  

    and Match) ให้เรียบร้อยแล้ว ดังเช่นร้านเสื้อผ้ามียี่ห้อของฝรั่งเศส  

    และอิตาลี พบว่าหัวใจของความส�าเร็จ (Key Success) ในการ 

    ขายสินค้าในประเทศจีน คือ พนักงานขายต้องท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษา 

    ในการเลือกสินค้าให้ผสมกลมกลืนกันอย่างสวยงามและเหมาะสม

 

 5.4.4.3 ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการในสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ

แม้ว่าผู้บริโภคชาวจีนจะมีความนิยมสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับยี่ห้อดังจากชาติ

ตะวนัตกมาเป็นอนัดบั 1 และนยิมสนิค้าจากฮ่องกงเป็นอนัดบั 2 แต่จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ

ร้านอัญมณีและเครื่องประดับของไทยที่เปิดร้านในนครเซ่ียงไฮ้พบว่า สินค้าอัญมณีและ 

เครือ่งประดบัทีท่�าโดยช่างฝีมอืคนไทยก�าลงัได้รับความนยิมมากขึน้อย่างรวดเรว็จนผูป้ระกอบ

การรายดงักล่าวสามารถขยายสาขาที ่2 ได้อย่างรวดเร็ว ทัง้น้ีเพราะสนิค้าไทยได้รบัการยอมรบั

ในด้านการคัดสรรวัตถุดิบ และมีความประณีตในการผลิต อีกทั้งยังเป็นสินค้าที่ออกแบบและ

ส่ังท�าข้ึนเป็นการเฉพาะบคุคล และมคีวามเป็นเอกลกัษณ์แตกต่างจากผูอ้ืน่ ข้อเสนอแนะส�าหรบั

ผู้ประกอบการไทยที่สนใจตลาดเครื่องประดับจีน ดังนี้

  • ผูป้ระกอบการไทยทีม่คีวามพร้อมในด้านเงนิทนุและการผลติทีต้่องการ 

    เปิดตลาดในประเทศจนีควรไปท�าการศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคด้วย 
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    ตนเองก่อนก�าหนดต�าแหน่งทางการตลาดท่ีเหมาะสมของสินค้าของ 

    ตนเอง และติดต่อประสานงานหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือในการ 

    ด้านการเปิดตลาด ได้แก่ สถานกงสุลของภาครัฐ สมาคม และชมรม 

    ธุรกิจไทย-จีนในเมืองต่างๆ เพื่อเริ่มท�าการค้า

  • ผู้ประกอบการที่ไม่มีความพร้อมมากพอควรรวมกลุ่มท�าการตลาด 

    ร่วมกัน อาจท�าธุรกิจในรูปแบบข้ามกลุ ่มอุตสาหกรรม (Cross  

    Industry) หรือข้ามกิจการ (Cross Company) ภายใต้ตราสินค้า 

    เดียวกัน (Umbrella Brand) ทั้งนี้เพื่อการสร้างพลังของต�าแหน่ง 

    ทางการตลาดให้เข้มแข็งเพยีงพอในการต่อสูก้บัคูแ่ข่งกลุม่สนิค้ามยีีห้่อ 

    จากประเทศตะวันตก ฮ่องกง หรือสินค้าท้องถิ่นที่มีความได้เปรียบ 

    ด้านต้นทุนการผลิตและราคา

  • ผูป้ระกอบการไทยต้องมุง่เน้นการท�าตลาดเฉพาะกลุม่ (Niche Market)  

    มากกว่าตลาดทั่วไป (Mass Market) โดยมีการออกแบบเฉพาะให้กับ 

    ลกูค้า เนือ่งจากเศรษฐชีาวจนียนิดีใช้จ่ายเพือ่การแสดงถงึความมัง่คัง่  

    และต้องการความแตกต่างไม่เหมือนใคร เช่น ชุดเครื่องประดับในพิธี 

    แต่งงานต้องออกแบบและสั่งท�าเฉพาะไม่เหมือนใคร เป็นต้น 

  • ผู้ประกอบการทั้ง 2 กลุ่มอาจต้องเปิดรับการมีคู่ค้าที่เป็นคนท้องถิ่น  

    ทั้งนี้เนื่องจากวัฒนธรรมการด�าเนินธุรกิจของคนจีนจะเน้นการมี 

    ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันมาก่อนการเร่ิมกิจกรรมธุรกิจท่ีเป็นเรียก 

    กันว่า “ควานซี” หรือควรไปสร้างความสัมพันธ์กับคนท้องถิ่นให้ดีและ 

    ลึกซึ้งราวกับการซื้อใจกันให้ได้ก่อนจึงจะเริ่มด�าเนินธุรกิจระหว่างกัน 

  • ผู้ประกอบการทั้ง 2 กลุ่มควรติดต่อประสานงานความช่วยเหลือไปยัง 

    หน่วยงานภาครัฐของไทย หรือสมาคมธุรกิจไทย จีนในเมืองนั้นๆ 

    จะเป็นหนทางที่ดีกว่าด�าเนินธุรกิจเอง 

5.5  ข้อเสนอแนะภำพรวมส�ำหรับผู้ประกอบกำรและหน่วยงำนส่งเสริมผู้ประกอบกำร

ความเห็นต่อการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ของไทยให้ไปท�าการค้าในประเทศ

ทัง้ 3 โดยเรยีงล�าดบัจากประเทศทีน่่าสนใจมากทีส่ดุไปจนถงึน้อย ได้แก่ ประเทศจนี มาเลเซยี 

และอินโดนีเซีย โดยมีข้อแนะน�าที่ส�าคัญๆ ดังนี้
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5.5.1  ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ประกอบการ

  

  5.5.1.1 ผู้ประกอบการ SMEs ไทยควรรวมตัวกันจากผู้ผลิตรายย่อยๆ ที่มี 

      ความต่างในทักษะและศักยภาพเข้าร่วมกันท�าตลาดภายใต้แบรนด์ 

      เดียวกัน (เช่น เสื้อผ้าหญิง กับเสื้อผ้าชาย หรือกระเป๋า รองเท้า อยู่ 

      ในแบรนด์เดียวกัน) ด้วยการหารูปแบบการท�าธุรกิจ (Business  

      Model) ที่ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของด้วยกัน และร่วมมือกันแบบ 

      การสร้างพลังร่วมในการประกอบการ รวมถึงการแลกเปลี่ยน 

      ช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนัเปรียบเสมอืนอยู่ในบรษิทัเดยีวกนั (Synergy  

      and Collaboration) ในด้านต่างๆ เช่น เงินทุน เครือข่ายการผลิต 

      การแลกเปลี่ยนแหล่งวัตถุดิบ หรืออื่นๆ เป็นต้น เพราะจะท�าให้มี 

      พลังในการต่อสู้มากกว่าไปด�าเนินกิจการแบบเดี่ยวๆ จะท�าให้เกิด 

      การใช้ต้นทุนที่สูงมาก เช่น ท�าการตลาดและการโฆษณา หาก 

      ร่วมทุนกันจะประหยัดกว่าการท�าเดี่ยว 

  5.5.1.2   ค้นคว้าหาความรู้ในด้านการบริหารธรุกจิแบบกจิการผลติสนิค้า และ 

      การท�าตลาดระดับสูง (Luxury Management) 

  5.5.1.3 แสวงหาแนวทางการน�าเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่น่าสนใจใน 

      แต่ละตลาด เช่น ตลาดผู้ซื้อที่เป็นเด็ก อาหารสุขภาพส�าหรับเด็ก  

      เสื้อผ้า เครื่องใช้อุปกรณ์ส�าหรับเด็ก เป็นต้น หรือกลุ่มผู้บริโภคสูง 

      อายุในประเทศจีนก็ก�าลังเป็นตลาดที่น่าสนใจเช่นกัน

5.5.2 ข้อเสนอแนะส�าหรับหน่วยงานส่งเสริมผู้ประกอบการ

  

  5.5.2.1 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพและมีความต่างใน 

      การผลิตสินค้า รวมตัวกันภายใต้รูปแบบธุรกิจที่ก�าหนดร่วมกัน  

      (Business Model) โดยต่างก็เป็นสินค้าที่มีความต่าง ไม่เป็นคู่แข่ง 

      ซึ่งกันและกัน โดยภาครัฐให้ความช่วยเหลือในการบ่มเพาะ 

      ผูป้ระกอบการให้สามารถรวมตัวกนัได้ ร่วมกนัศกึษา ออกแบบสนิค้า  

      และท�าตลาดร่วมกันได้ จะเป็นการประหยัดต้นทุนในการท�าธุรกิจ 

      มากกว่า 
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  5.5.2.2  จัดหาผู้เชี่ยวชาญท่ีเป็นนักธุรกิจที่มีความสามารถและมีเครือข่ายใน 

      การท�าธรุกจิในต่างประเทศเพือ่การช่วยเหลอืในการเป็น Coach หรอื 

      เป็นพีเ่ลีย้งในการด�าเนินธรุกจิ หรอืการน�าพาไปเปิดตลาดสนิค้า โดย 

      การออกแบบระบบผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับการมีส่วนร่วมใน 

      การช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการ

  5.5.2.3  สนับสนุนให้มกีารผลติบุคลากรท่ีมคีวามรูด้้านการบรหิารสนิค้าส�าหรบั 

      ชนชัน้สงู (Luxury Management) ซึง่เป็นหลกัสตูรทีม่ีในต่างประเทศ  

      แต่ส�าหรบัในประเทศไทยขาดองค์ความรูแ้ละยงัไม่ค่อยพบหลกัสตูร 

      นี้ในสถาบันการศึกษาของไทย 

  5.5.2.4 สนับสนุนให้มีการผลิตนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เป็นนักขายสินค้าระหว่าง 

      ประเทศทีม่คีวามเช่ียวชาญ เข้าไปเตมิเตม็ให้กบัผูป้ระกอบการ SMEs  

      ไทยที่ไม่มีศักยภาพด้านนี้ในตัวเอง

  5.5.2.5   สนับสนุนส่งเสริมให้มกีารเปิดโรงเรยีนสอนท�าอาหารไทยทกุประเภท 

      ตั้งแต่อาหารพื้นบ้านไปจนถึงอาหารชาววังชนชั้นสูง เพ่ือผลิต 

      บุคลากรป้อนตลาดร้านอาหารไทย และผู้ผลิตอุตสาหกรรมอาหาร 

      ไทยให้มากๆ 

  5.5.2.6 สนับสนุนให้เปิดโรงเรียนสอนท�าอาหารไทยในต่างประเทศ เพ่ือให้ 

      แรงงานท้องถิ่นที่สนใจประกอบการร้านอาหารไทยมีความนิยมและ 

      ติดในรสชาติอาหารไทยจนเกิดการบริโภคในล�าดับต่อไป นอกจาก 

      นั้นโรงเรียนสอนท�าอาหารไทยยังเป ็นช่องทางการจ�าหน่าย 

      เครื่องปรุงรสอาหารไทยที่ดีและมีศักยภาพสูงอีกทางหนึ่งด้วย

  5.5.2.7   สนบัสนนุการเข้าถงึแหล่งการเงนิส�าหรบัผูป้ระกอบการท่ีมศีกัยภาพ 

      และมีวุฒิภาวะในการประกอบการท่ีเชื่อถือได้ในการน�าเงินทุนไป 

      ขยายกิจการ


