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ธุรกิจการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย เมียนมาร์ กัมพูชา 
และ สปป. ลาว มีมูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง กอปรกับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งจะมีผล ณ สิ้นปี 2558 มีผลให้เกิดการเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือระหว่างกันอย่างเสรี ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจการค้า
ชายแดนจะต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการท าธุรกิจการค้าชายแดน ด้านกฎระเบียบ              
ด้านเส้นทางการขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ การขนสินค้าออกและน าเข้าผ่านด่านชายแดน และการเตรียม       
การด้านทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนเพิ่มข้ึนกับไทย   
 
 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่
ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้ตระหนักถึงบทบาทความส าคัญของธุรกิจการค้า
ชายแดนต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับ SMEs ในพ้ืนที่ชายแดน
ต่อการด าเนินธุรกิจ ทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน             
และภายนอกประเทศ  

 
ทางส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัย             

และให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท าการศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจการค้าชายแดน                
ที่ประสบความส าเร็จในพ้ืนที่ชายแดน 4 พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย (จังหวัดสงขลา)                 
พ้ืนที่ชายแดนไทย – เมียนมาร์ (จังหวัดตาก) พ้ืนที่ชายแดนไทย – กัมพูชา (จังหวัดสระแก้วและตราด)            
และพ้ืนที่ชายแดนไทย – สปป. ลาว (จังหวัดมุกดาหาร) เพ่ือเป็นกรณีศึกษาและเป็นประโยชน์                              
ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพ้ืนที่ชายแดนต่อไป 
 
 
 

        สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กันยายน 2558 
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ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ 
 

 
 

 
 
 
 
 
ที่มา : http://www.marocgroup.co.th/ 

 
 คุณมาลีกีด สกัด เริ่มต้นจากการท าธุรกิจมาจากการส่งออกรังนกมายาวนานกว่า 35 ปี โดยใช้ชื่อ            

ทางการค้าว่า “อะหลิน รังนก” ซึ่งมีปริมาณการส่งออกแต่ละปีกว่า 1 – 3 ล้านตัน เป็นลักษณะธุรกิจ              
แบบซื้อมาขายไป โดยลูกค้ารายใหญ่สุด คือ ประเทศจีน 

 
 การเริ่มต้นในธุรกิจรังนกนั้น เริ่มจากการส่งออกหูฉลามก่อน 

ต่อมามีความสนใจในการท าธุรกิจรังนกด้วย จึงท าควบคู่กันมา              
แต่ในปัจจุบันหูฉลามเริ่มหาวัตถุดิบยากขึ้น จึงเน้นการส่งออกรังนก
เป็นหลัก โดยจะรับซื้อรังนกจากหลายจังหวัด ทั้ง ภูเก็ต สตูล ยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส และตรัง ประกอบกับพ้ืนเพทางครอบครัวค่อนข้าง   
มีความได้เปรียบในเรื่องของวัตถุดิบ เนื่องจากบ้านเดิมของคุณพ่ออยู่ที่
จังหวัดพัทลุง ซ่ึงมีเกาะสี่ เกาะห้า ปากพะยูน เป็นพ้ืนที่สัมปทานรังนก 
จึงมีความช านาญเรื่องรังนกเป็นพิเศษ 

บริษัท มาร็อค กรุ๊ป จ ากัด 
คุณมาลีกีด สมัด : เจ้าของกิจการ 

ภาคการค้า 
ประเภทธุรกิจ :  ธุรกิจอาหารฮาลาล 
และธุรกิจบริการส าหรบัชาวมุสลิม  
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ส าหรับธุรกิจร้านอาหารนั้น ผู้ประกอบการ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นมาจากความต้องการร้านอาหาร        
ที่สะอาด ปลอดภัย สามารถเลี้ยงรับรองลูกค้า VIP หรือลูกค้าต่างชาติที่มาติดต่อซื้อขายธุรกิจรังนกได้                 
ในปี 2551 เริ่มต้นจากร้านขนาดเล็กๆ ซึ่งเป็นร้านกาแฟ โดยใช้ชื่อว่า “Nest Home” (เนสโฮม) ที่แปลว่า              
รังนก ตั้งอยู่ที่ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 ตรงข้ามโรงแรมโฆษิต มีจุดเด่นที่ท าเลอยู่ใจกลางเมือง ให้บริการกาแฟ 
และเบเกอรี่ หลังจากที่เปิดร้าน Nest Home (เนสโฮม) ได้รับความสนใจจากคนในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก 
เนื่องจากมีความแปลกใหม่ และไม่เคยมีใครท าร้านอาหารฮาลาลในลักษณะเป็น Café แบบนี้มาก่อน                  
จึงมีลูกค้าอ่ืนๆ มาใช้บริการจ านวนมาก ไม่ใช่เฉพาะเพียงลูกค้าที่มาติดต่อซื้อขายรังนกเท่านั้น รวมไปถึงลูกค้า
ในหาดใหญ่และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สัญจรผ่านไปมาในย่านนั้นอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อให้บริการไปสักระยะ ลูกค้าก็เริ่มต้องการอาหารง่ายๆ จากร้านกาแฟ เบเกอรี่ จึงเกิดเป็น
ร้านอาหารเต็มตัว เป็นร้านอาหาร Nest Home (เนสโฮม) ซึ่งถือว่าตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค     
ในหาดใหญ่เมื่อ 10 ปีก่อนเป็นอย่างดี และนับว่าร้านอาหาร Nest Home (เนสโฮม) ถือเป็นเจ้าแรก          
ในหาดใหญ่ที่ท าร้านอาหารประเภทนี้ส าหรับชาวมุสลิม  

 
จากร้านอาหาร Nest Home (เนสโฮม) ก็ต่อยอดเพ่ิมสาขา 2 ในปี 2552 ใช้ชื่อว่า “Maroc De’ 

Nest home” (มาร็อค เดอ เนสโฮม) โดยการรองรับลูกค้าจะแตกต่างกัน กล่าวคือ ร้านอาหาร Nest Home 
(เนสโฮม) ส าหรับลูกค้าระดับล่าง ถึงระดับกลาง ส่วนร้านอาหาร Maroc De’ Nest home (มาร็อค เดอ เนส 
โฮม)  จะตอบโจทย์ส าหรับลูกค้าระดับกลาง ถึงระดับบน ซึ่งร้านอาหาร  Maroc De’ Nest home                 
ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้ผู้ประกอบการเริ่ม
คิดที่จะท าธุรกิจร้านอาหาร และเริ่มสร้าง
แบรนด์ ค าว่า “Maroc” (มาร็อค) ขึ้นมา 
โดยค าว่า Ma (มา) มาจากชื่อจริง คือ 
มาลีกีน ส่วนค าว่า Roc (ร็อค) มาจากสไตล์
การตกแต่งแบบโมร็อคโค 

 
 

ร้านอาหารฮาลาลที่สะอาด ปลอดภัย 
อร่อย ใจกลางเมือง               

สไตล์การตกแต่งแบบ โมร็อคโค 
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ร้านอาหาร Maroc De’ Nest home (มาร็อค เดอ เนสโฮม) ตั้งอยู่ที่             
ถนนธรรมนูญวิถี  เยื้องวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ (โรงเรียน
อุดมศึกษาพณิชยการ) ที่เลือกท าเลที่ตั้งตรงนี้ เพราะอยู่ใจกลางเมือง มีการสัญจร
ไปมา ไม่ ข าด สาย  ที่ จ อดรถสะดวก  อยู่ ใ กล้ ส ถ านที่ ส า คัญหล ายแห่ ง                           
ทั้ งมหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์  ส ถานท่องเที่ ยวยามค่ าคืน โ รงเรี ยน                       
โดยร้านอาหาร Maroc De’ Nest home (มาร็อค เดอ เนสโฮม) เน้นการตกแต่ง
บรรยากาศแบบเรียบๆ แต่หรูหราสไตล์โมร็อคโค มีบริการทั้งอาหารเครื่องดื่ม           
เบเกอรี่  ไอศกรีม และยังมีผลิตภัณฑ์รังนก หูฉลาม รวมไปถึงห้องสัมมนา                    
ซึ่งสามารถรองรับการประชุมได้ ผลการตอบรับของลูกค้าถือว่าดีมาก ยอดขายของ มาร็อค เดอ เนสโฮม             
เป็น 3 เท่าของสาขาแรก โดยกลุ่มลูกค้าจะเป็นคนไทยและคนต่างชาติ มีกลุ่มลูกค้าหลากหลายทั้งนักเรียน 
นักศึกษา คนท างานทั่วไป รวมถึงลูกค้าประจ าที่ติดตามมาจากสาขาแรก จุดเด่นของร้านอยู่ที่การเป็นอาหาร 
ฮาลาลทั้งหมด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ซึ่งจะเข้ามา
ตรวจสอบมาตรฐานอยู่เป็นประจ า ลูกค้าไว้วางใจได้ ท าเลที่ตั้งตรงนี้ก็ดีมาก คนผ่านไปมาไม่ขาดสาย             
และที่จอดรถสะดวก 

 

บรรยากาศร้าน Maroc De’ Nest home (มาร็อค เดอ เนสโฮม) 

 

 
ที่มา : http://www.marocgroup.co.th/ 
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เมื่อเริ่มสร้างแบรนด์ “Maroc” (มาร็อค) ทั้งร้านอาหาร Nest 
Home (เนสโฮม)  และ “Maroc De’ Nest home” (มาร็อค เดอ เนสโฮม) 
ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าครบทุกระดับ ทั้งระดับล่าง ระดับกลาง และระดับบน  

ส่งผลให้กระแสตอบรับค่อนข้างดีมาก ทางกลุ่มธุรกิจใหญ่ในเครือเซ็นทรัล            
จึงได้เรียนเชิญให้เข้าไป เปิดสาขาที่ 3  ในห้างสรรพสินค้า ในปี 2556              
โดยใช้ชื่อว่า “Maroc Grand” (มาร็อค แกรนด์) ซึ่ง Maroc Grand (มาร็อค แกรนด์) เป็นร้านอาหารที่เปิดใน
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ รองรับกลุ่มลูกค้าระดับกลางจนถึงระดับ VIP โดยวางแนวคิด 
(Concept) ร้านสาขาท่ี 3 ให้มีความหรูหรา ยิ่งใหญ่มากขึ้น  

 
บรรยากาศร้าน Maroc Grand (มาร็อค แกรนด์) 

 
ที่มา :  http://www.marocgroup.co.th/ 
 foursquare. Available From : http://4sq.com/19a7PuU. (9 June 2015). 

 
 จากนั้นมีการเปิดร้านอาหารสาขาที่  4 ใช้ชื่อว่า 
“Maroc Seaview Phuket Patong” (มาร็อค ซีวิว ภูเก็ต   
ป่าตอง) เน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวหน้าหาดป่าตอง  
เ ป็ น หลั ก  มี ก า ร รั บ ทั ว ร์ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ             
และต่างประเทศ และรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง      
ที่ต้องการอาหารฮาลาล ส าหรับชาวมุสลิม หลังจากนั้นก็ม ี              
การต่อยอดท าธุรกิจโรงแรมมาร็อคขึ้นมา ชื่อว่า “Maroc 
Hatyai Hotel” (โรงแรมมาร็อค หาดใหญ่) เป็นโรงแรมส าหรับ      
ชาวมุสลิมโดยเฉพาะ  

 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเน้นย้ าว่า แม้ทางบริษัทจะมีการขยายร้านอาหารออกไปหลายสาขา แต่ใน                

แต่ละสาขาก็เน้นกลุ่มลูกค้า และมีสไตล์การตกแต่งร้านที่ต่างกันออกไป เพ่ือที่จะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า                  
ได้หลากหลาย และครบวงจร 
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บรรยากาศร้านอาหาร มาร็อค เดอ เนสโฮม (Maroc De’ Nest home) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : http://www.marocgroup.co.th/ 

 
ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Key Success) 

ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ คือ  

 
 การศึกษาและท าความเข้าใจกลุ่มลูกค้าของธุรกิจ  

เป็นการเริ่มต้นก าหนดว่าบริษัทจะผลิตสินค้าและให้บริการในด้านใด จากนั้นจึงศึกษา             
และท าความเข้าใจว่ากลุ่มลูกค้าคือใคร ความต้องการของลูกค้าคือสิ่งใด ซึ่งทางบริษัทพยายาม           
ที่จะศึกษาและท าความเข้าใจในส่วนของหน้างานทั้งหมด 

 

 การใช้เครื่องมือทางการตลาดเป็นหลักในการวิเคราะห์ 
คือ การศึกษารูปแบบของตลาดในภาพรวมทั้งหมด พิจารณาและวิเคราะห์ว่าตลาดของธุรกิจ

ที่ท านั้นอยู่ตรงจุดใด และใช้เครื่องมือทางการตลาดมาวิเคราะห์ รวมถึงการท า Survey เพ่ือที่จะ
วิเคราะห์ว่าการลงทุนต่างๆ มีความคุ้มค่าหรือไม่ หากจะลงมือท าจะมีต้นทุนในด้านใดบ้าง มีต้นทุน
เท่าใด และมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด และสิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ สินค้าและบริการที่จะท านั้น
ส าคัญจริงหรือไม่ (เช่น ตอนที่ผู้ประกอบการจะท าอาหารฮาลาล ก็ได้มีการท า Survey เพ่ือส ารวจ
ความต้องการของลูกค้าว่าต้องการร้านอาหารฮาลาลจริงหรือไม่ เป็นต้น)  

 
ผู้ประกอบการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ Survey เพิ่มเติมว่า แม้ว่าการ Survey ส่วนใหญ่ 

จะมีแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้นที่จะให้ความส าคัญในเรื่องนี้ แต่ในความเป็นจริง การ Survey 
สามารถท าในลักษณะแบบกันเอง โดยผู้ประกอบการรายเล็กก็สามารถท าแบบง่ายๆ ได้ 

       ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าไดห้ลากหลาย 
และมีบริการที่ครบวงจร 
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 การรับมือกับสถานการณ์ทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ 
ในส่วนของสภาพเศรษฐกิจในพ้ืนที่ภาคใต้ก็ เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินธุรกิจ 

ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ภาคใต้จ า เป็นต้องตั้ งรับและเตรียมพร้อม หากมีการเปลี่ยนแปลง                
ทางด้านเศรษฐกิจ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ส่งผลกระทบน้อย และการฟ้ืนตัว
ทางเศรษฐกิจของทางหาดใหญ่จะฟ้ืนตัวเร็ว แต่การเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ก็เป็นส่วนส าคัญ 

 
   
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : http://www.marocgroup.co.th/index.php 
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ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
บริษัท ทวีชัยฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ปี 2543 โดยเป็นการด าเนิน

ธุรกิจการผลิตและแปรรูป ทางด้านอาหารทะเลกระป๋อง และกลุ่มอาหารแช่แข็ง ซึ่งทางบริษัทมีเป้าหมาย      
ที่จะผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เพ่ือท าการส่งออกไปยังตลาดทั่วโลก โดยในพ้ืนที่ภาคใต้ของไทยยังมี  
ความอุดมสมบูรณใ์นด้านทรัพยากรทางทะเล ดังนั้นจึงเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับอาหารทะเลของไทยด้วย 

 
ส าหรับการเริ่มต้นธุรกิจของทางบริษัทนั้น ได้มีการเริ่มท าธุรกิจส่งออกลูกตาลในน้ าเชื่อมกระป๋อง 

ต่อมาเกิดอุปสรรคลูกตาลขาดตลาด เริ่มหายากมากขึ้น ท าให้เริ่มมองหาโอกาสในการท าธุรกิจผลิตสินค้า   
ชนิดอ่ืน จากการเริ่มต้นมองหาโอกาสดังกล่าว จึงพบว่าอาหารทะเลในพ้ืนที่ภาคใต้มีจ านวนมากและราคา         
ไม่แพง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการรับผลิตและด าเนินการส่งออกอาหารทะเลกระป๋อง โดยส่วนใหญ่จะเป็น        
การผลิตปลาซาดีนหรือแมคคอเรลในซอสมะเขือเทศ โดยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ          
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 และอีกร้อยละ 10 จะเป็นการผลิตเพ่ือขายภายในประเทศ โดยใช้แบรนด์ของบริษัท 
ซึ่งจะเน้นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในพ้ืนที่ภาคใต้โซนล่าง ตั้งแต่จังหวัดตรังลงไป ใช้ชื่อแบรนด์ว่า “PP” ซึ่งหากส่งไป
ขายยัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางบริษัทจะเปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็น “MADINA” ให้เหมาะสมกับลูกค้า          
กลุ่มมุสลิม และมีการเปลี่ยนฉลากให้มีลวดลายเหมาะส าหรับมุสลิม เนื่องจากเป็นแบรนด์ส าหรับมุสลิม              
ซึ่งในส่วนของแบรนด์ PP และ MADINA จะมีพ่อค้าคนกลาง (เอเย่นต์) มารับสินค้าแล้วน าไปส่งขายให้            
ภายใน 3 จังหวัดชายแดนใต้  

บริษัท ทวีชัยฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
คุณภากรณ์ พัวพันสวัสดิ์ : กรรมการผู้จัดการ 

ภาคการผลิต 
ประเภทธุรกิจ :  ธุรกิจแปรรูป            
และผลิตทางด้านอาหารกระปอ๋ง 
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แบรนด์ PP แบรนด์ MADINA 

  
ที่มา : http://www.thaveechaifood.co.th/ 

 
การส่งออกปลากระป๋องจะประสบปัญหาการกีดกันโดยประเทศของผู้น าเข้า โดยเฉพาะการส่งออก           

ไปยังประเทศมาเลเซีย ที่เป็นลักษณะของการท าธุรกิจการค้าชายแดนอยู่แล้ว โดยทางประเทศมาเลเซีย             
มีขั้นตอนการตรวจสอบการน าเข้าอาหารกระป๋องอย่างละเอียด มีการตรวจเช็คในเรื่องของน้ าหนัก ท าให้                
เป็นอุปสรรคในเรื่องระยะเวลาในการด าเนินการส่งออกด้วย  

 
 แบรนด์ต่างๆ ที่ผลิตภายใต้บริษัท ทวีชัยฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : http://www.thaveechaifood.co.th/   

 

http://www.thaveechaifood.co.th/
http://www.thaveechaifood.co.th/
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โดยในอดีตการส่งออกปลากระป๋องมีรูปแบบการขนส่งสินค้าที่จะท าการส่งออกไปที่ด่านสะเดา          
ซึ่งเกิดปัญหาติดขัดจากทางฝั่งประเทศมาเลเซีย จึงเปลี่ยนรูปแบบเป็นการส่งออกมาทางด่านท่าเรือสงขลา        
โดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งสินค้า ไม่ต้องเสียเวลาระหว่างชายแดน และมีต้นทุนค่าขนส่งต่ า                 
และนอกจากนี้ทางบริษัทยังมีการส่งออกสินค้าผ่านทางประเทศมาเลเซียไปยังกลุ่มประเทศเอเชียใต้ด้วย  
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://www.thaveechaifood.co.th/ 

 
ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Key Success) 
 

ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ คือ  

 
 การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

ในการผลิตสินค้าออกมาจ าหน่าย สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคเป็นอันดับแรก             
คือ “บรรจุภัณฑ์ที่สะดุดตา น่าสนใจ และมีความน่าเชื่อถือ” การท าธุรกิจการค้าชายแดนนั้น           
มีการแข่งขันสูง ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องให้ความส าคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วย 
 

 การลดต้นทุนการผลิต 
ก ร ะบ ว น ก า ร ใ น ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค้ า ที่ ส า คั ญ  จ ะต้ อ ง ค า นึ ง ถึ ง ต้ น ทุ น ใ น ก า ร ผ ลิ ต                       

โดยต้องมีการวางแผนกระบวนการผลิต ว่าจะต้องมีการผลิตในปริมาณเท่าใด เพ่ือที่จะท าให้ต้นทุน
การผลิตลดลง รวมถึงการสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่เหมาะสม และมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้                
ในขั้นตอนการผลิตมากขึ้นด้วย 
 

ธุรกิจได้รบัการรับรองคุณภาพจากองค์กรต่างๆ ดังนี้ 
 ไ ด้ รั บก าร รับรอง เค ร่ื อ งหมาย  อย .  โดยส านั ก ง าน

คณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทย 

 ได้รับการรับรองเคร่ืองหมาย Halal โดยส านักงาน             
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

 ได้รับการรับรองเคร่ืองหมาย GMP หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี       
ในการผลิตอาหาร โดย กรมประมง กระทรวงเกษตร           
และสหกรณ์ 

 ได้รับการรับรองเคร่ืองหมาย HACCP โดยกรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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 ความพร้อมด้านแหล่งเงินทุน 
  “แหล่งเงินทุน” ถือเป็นปัจจัยอีกประการที่จะสนับสนุนธุรกิจการค้าชายแดนให้สามารถ

เติบโตได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องมีการวางแผนในการหาแหล่งเงินทุนส ารองและสนับสนุน              
ในการขยายธุรกิจ เพ่ือให้ธุรกิจด าเนินได้อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 

 การศึกษาและท าความเข้าใจกลุ่มลูกค้าของธุรกิจ  
ผู้บริโภคสินค้าในแต่ละพ้ืนที่จะมีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกัน ดังนั้น  การท า                

ความเข้าใจและศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เมื่อผู้ประกอบการ             
เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคก็จะท าให้สามารถผลิตสินค้าออกมาตอบโจทย์ผู้บริโภค                
ได้อย่างตรงจุด โดยเห็นได้จากทาง บริษัท ทวีชัยฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด ที่มีการผลิตอาหาร
กระป๋อง โดยใช้แบรนด์แตกต่างกัน เพ่ือที่จะท าการส่งออกไปจ าหน่ายในแต่ละพ้ืนที่หรือแต่ละ
ประเทศท่ีมีรสนิยมการบริโภคแตกต่างกัน   

 

 การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี 
การทีส่ินค้ามีคุณภาพดี และมีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน รวมถึงได้รับการรับรองคุณภาพ               

จากหน่วยงานต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ จะท าให้คู่ค้าและผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในตัวสินค้า 
 

 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า 
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้านั้น ทางบริษัท ทวีชัยฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด จะมี              

การส่งออกสินค้าโดยตรงให้กับคู่ค้าหรือมีการส่งออกผ่านพ่อค้าคนกลางและตัวแทนจ าหน่ายเข้าไป           
ในบางประเทศ ดังนั้น การสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันจะท าให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้  
ควรมีการให้โบนัสหรือรางวัลกับตัวแทนที่มีการสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง  
 

 การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 
การเข้าร่วมกิจกรรมในงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ เช่น การออกบูท            

ในงาน Thai Fex เนื่องจากที่ผ่านมาผลจากการออกงานแสดงสินค้าจะท าให้บริษัทเกิดการเจรจา         
กับคู่ค้ารายใหม่มากข้ึน ซ่ึงถือเป็นการเปิดตลาดและแนะน าผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้ามากขึ้นด้วย 

 

 เข้าใจผู้บริโภค รู้ความชอบ  
และรสนิยม  ธุรกิจประสบ

ความส าเร็จแน่นอน 
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ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มาภาพ : https://www.sritranggroup.com 
 

บริษัท เจ เอส ที รับเบอร์ จ ากัด มีการก่อตั้งธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2545 โดยมีการด าเนินธุรกิจการแปรรูป
ยางพารา โดยบริษัทจะรับซื้อน้ ายางพาราจากพ่อค้าคนกลาง ซึ่งพ่อค้าคนกลางจะไปซื้อน้ ายางพารา            
จากตลาดกลางยางพารา ที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยตลาดกลางยางพาราจะเป็นแหล่งรวบรวม            
น้ ายางพาราและยางแผ่นยางพารามาจากเกษตรกร ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จากนั้นพ่อค้าคนกลางจะเป็น            
ผู้คัดเลือกและรวบรวมน้ ายางพารามาให้ แล้วจึงน ามาส่งที่โรงงาน และน ามาเข้าสู่กระบวนการผลิตและแปรรูป
ยางพารา ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่บริษัทจะมีการส่งออกไปที่ตลาดหลัก คือ กลุ่มลูกค้าชาวจีน        
และลูกค้าชาวมาเลเซีย โดยจะท าการส่งออกขนส่งสินค้าผ่านทางด่านสะเดาไปให้คู่ค้า และมีการใช้บริการ 
ของบริษัทเทรดเดอร์ในการขนส่ง ไม่ได้มีการด าเนินการขนส่งสินค้าด้วยตัวเอง 
 
ภาพบรรยากาศการซื้อขายยางพาราที่ตลาดกลางยางพารา จังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 

 
 

 

ที่มา : http://www.nfcsongkhla.org/ 

 

บริษัท เจ เอส ที รับเบอร์ จ ากัด 
คุณสรรค์ สินเจริญกุล : กรรมการผู้จัดการ 

ภาคการผลิต 
ประเภทธุรกิจ :  ธุรกิจการผลติ
และการแปรรูปยางพารา 

https://www.sritranggroup.com/
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ทางบริษัท เจ เอส ที รับเบอร์ จ ากัด จะมีการด าเนินการผลิตแปรรูปน้ ายางพารา ให้เป็นสินค้า
ประเภทยางแท่ง โดยในกระบวนการผลิตจะมีการควบคุมคุณภาพการผลิต เพ่ือให้ได้ยางแท่งที่มีคุณภาพดี 
ส าหรับสินค้าส่วนใหญ่ที่มีการส่งออก คือ ยางแท่ง ทางบริษัทมุ่งเน้นคุณภาพการผลิตยางแท่งเป็นหลัก             
และมีการแบ่งเกรดยางแท่ง ตามคุณภาพสินค้า โดยราคาของยางแท่งจะเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ           
ของยางแท่ง ทั้งนี้ ลูกค้าทางมาเลเซียบางราย จะไม่ค่อยนิยมซื้อสินค้าจากทางบริษัท เพราะมีราคาสูงกว่า      
ราคาตลาดทั่วไป 
 

 
 

 
 

 
 
 

ที่มา : http://fieldtrip.ipst.ac.th/ 
 

ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Key Success) 
 

ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ คือ  
 

 ความซ่ือสัตย์ต่อคู่ค้า  
ในการท าธุรกิจจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ถึงแม้ว่าบางครั้ง ในการตกลงท าธุรกิจ จะมี 

การขาดทุน หรือราคาสินค้าไม่เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อคู่ค้า จะต้องท า 
ตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับคู่ค้า ถึงแมข้ายสินค้าแล้วขาดทุนก็ต้องส่งสินค้าให้ตรงตามที่ได้ตกลงไว้  

 

 การรักษามาตรฐานคุณภาพของสินค้า 
ในกระบวนการผลิตและการแปรรูปยางพารา สิ่งที่ส าคัญ คือ การรักษามาตรฐานคุณภาพ

ของสินค้า โดยจะต้องมีกระบวนการควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าท่ีออกมาอย่างชัดเจน  
 

http://fieldtrip.ipst.ac.th/
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 การพัฒนาองค์ความรู้ 
การท าธุรกิจในพ้ืนทีช่ายแดน ผู้ประกอบการจะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการเปิดรับ

องค์ความรู้ใหม่ๆ ต้องติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของราคายางพาราด้วย  
นอกจากนี้ จะต้องมีการศึกษากระบวนการในการพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตยางแท่ง             
ซึ่งจะเป็นในลักษณะของการค้นคว้าวิจัย และการศึกษาในห้องปฎิบัติการ 

 

 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า 
 การท าธุรกิจในลักษณะแบบเป็นครอบครัว มีการอาศัยความเชื่อใจกัน ความไว้ใจกัน             
ในการท าธุรกิจ โดยต้องมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีทั้งฝั่งคู่ค้าและพ่อค้าคนกลางที่น าสินค้ามาขายให้เรา     
ไมม่ีการเอารัดเอาเปรียบกันและมีความเก้ือกูลกัน 
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ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://www.facebook.com/buri.sriphu/photos_stream 

 
โรงแรมบุรี  ศรีภู  บูติค เป็นโรงแรมที่มีการตกแต่งสไตล์บูติค ตั้งอยู่ ใจกลางเมืองหาดใหญ่             

จังหวัดสงขลา โดยมีการเปิดให้บริการมาแล้ว 3 ปี มีห้องพักทั้งหมดจ านวน 90 ห้อง พร้อมบริการห้องสัมมนา 
และห้องจัดเลี้ยงที่รองรับคนได้มากที่สุดถึง 1,000 คน โดยคุณศิวัตน์ สุวรรณวงศ์ ผู้จัดการทั่วไปของทาง
โรงแรมบุรี ศรีภู บูติค ได้เล่าถึงความเป็นมาของธุรกิจของครอบครัวว่า ธุรกิจของครอบครัว แต่เดิมนั้น           
มีการท าธุรกิจโรงเรียนอยู่ที่ ในเมืองหาดใหญ่ จากนั้นได้มีการไปท าธุรกิจโรงแรมที่จังหวัดเชียงใหม่             
เป็นโรงแรมขนาดเล็ก มีขนาดห้องพักท้ังหมด 35 ห้อง เป็นรูปแบบบูติก โฮเต็ล ขนาดเล็ก ชื่อว่า “เดอ ลานนา 
(De Lanna Hotel)” ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี  

 
ส าหรับในส่วนของธุรกิจ โรงแรมบุรี ศรีภู บูติค เริ่มจากการที่คุณศิวัตน์จบการศึกษาในระดับ           

ปริญญาโทจากต่างประเทศ จึงคิดที่จะกลับมาท าธุรกิจส่วนตัว และเดิมมีที่ดินผืนนี้อยู่แล้ว โดยในตอนแรกคิด
จะท าธุรกิจโรงเรียน เนื่องจากมีความคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็ก แต่สุดท้าย            
หลังจากที่ได้ศึกษาตลาดในหาดใหญ่ว่าตลาดยังขาดอะไรบ้าง แล้วพบว่า 
ในเมืองหาดใหญ่ยั งไม่มี ธุ รกิจ โรงแรมขนาดใหญ่ที่ท าการตกแต่ ง           
แบบสไตล์บูติก และคุณศิวัตน์มองว่าเมืองหาดใหญ่เป็นเมืองหลัก          
ในด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมาหาดใหญ่ในแต่ละวันเยอะมาก ท าให้
มองว่าธุรกิจตัวนี้น่าจะไปได้ จึงตัดสินใจท า 

โรงแรมบุรี ศรีภู บูติค 
คุณศิวัตน์ สุวรรณวงศ์ : ผู้จัดการทั่วไป 

ภาคการบริการ 
ประเภทธุรกิจ :  ธุรกิจโรงแรม
และร้านอาหาร 
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กลุ่มลูกค้าของทาง โรงแรมบุรี ศรีภู บูติค จะเน้นกลุ่มลูกค้าการจองออนไลน์และทางอินเตอร์เน็ต           
กับการจองผ่านเอเจนซ่ีต่างๆ ซึ่งทางโรงแรมไม่ได้เน้นการจองรายวันเป็นหลัก แต่จะเน้นการจองล่วงหน้า
มากกว่า เนื่องจากจะเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ อย่างกลุ่มลูกค้าชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์ 
แต่ถ้าหากเป็นห้องจัดเลี้ยง จะเน้นคนในพ้ืนที่ และหน่วยงานราชการต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลงทุนสร้าง โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก ถือว่าเป็นการลงทุน  
ที่ค่อนข้างสู ง โดยสาเหตุที่ท าให้กล้าที่จะมาลงทุนในธุรกิจนี้          
เพราะมองว่ าหาด ใหญ่ เ ติ บ โ ตมาจากธุ ร กิ จ การท่ อ ง เที่ ย ว                
และการโรงแรมมาโดยตลอด ดังนั้น การสร้างโรงแรมที่นี่ถือว่า          
เป็นการรองรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เพราะในปี 2558 ประเทศ
ไทยก็จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แล้ว และในอนาคต
คุณศิวัตน์มองว่าหาดใหญ่จะเติบโตเป็นท าเลทองของนักธุรกิจ          
ชาวมาเลเซียในการเข้ามาลงทุนที่นี่ด้วย  
 

ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Key Success) 
 

ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ คือ  

 
 การให้บริการที่ประทับใจ 

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่ต้องให้ความส าคัญในด้านการบริการ เน้นการสร้างความประทับใจ
ให้แก่ลูกค้า การอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้กับลูกค้า นอกจากนี้  พนักงานมีส่วนส าคัญที่จะท าให้
ธุรกิจเติบโตได้  ดังนั้น จึงควรมีการฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการอยู่เสมอ 

 
 

    โรงแรมเราจะเน้นมาตรฐาน 
และคุณภาพ ให้ เทียบเท่ากับ
โรงแรมในกรุงเทพฯ 
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บรรยากาศภายในและห้องพักของโรงแรมบุรี ศรีภู บูติก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : https://www.facebook.com/buri.sriphu/photos_stream 

 

 ความสร้างสรรค์ในการตกแต่งสถานที่ 
การออกแบบบริเวณภายในและภายนอกโรงแรม มีการดีไซน์ที่แตกต่างจากโรงแรมอ่ืน 

โดย เน้ นรู ปแบบการ เป็ นบู ติ ก  กลิ่ น ไอของ ง าน ไม้  เ นื้ อ ไม้  มี คว าม เป็ น ธ รรมชาติ                   
และมีความทันสมัย สะดวกสบาย ทั้งนี้  ทางโรงแรม  
จะเน้นการสร้างพ้ืนที่สีเขียว เน้นรูปแบบการตกแต่ง
ส ไตล์ รี สอร์ ท  และความสวยงาม  ซึ่ ง จ ะท า ให้
นักท่องเที่ยวที่ เข้ามาพักในหาดใหญ่ได้สัมผัสถึง            
ความแปลกใหม่แตกต่างไปจากการพักแรมในโรงแรม
ขนาดใหญท่ี่นักท่องเที่ยวต่างคุ้นเคยมานาน 
 

 การตั้งเป้าหมายให้ธุรกิจ 
ผู้ประกอบการต้องมีการตั้งเป้าหมายในการท าธุรกิจ โดยทางโรงแรมบุรี ศรีภู บูติก         

มีการตั้งเป้าหมายให้เป็นโรงแรมพ้ืนเมือง (Local) ที่มีการให้บริการเป็นโรงแรมในระดับ 5 ดาว 
เหมือนกับ โรงแรม เชอราตัน เมอริออด  

 
 

https://www.facebook.com/buri.sriphu/photos_stream
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 การมีบริการที่หลากหลาย  
การมีรูปแบบการให้บริการที่มีความหลากหลาย เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับ  

กลุ่มลูกค้าทุกประเภทและทุกระดับ เช่น การมีห้องอาหารที่มีอาหารที่มีความหลากหลาย              
การมีห้องประชุมหลายขนาด ส าหรับการจัดสัมมนาต่างๆ และการให้บริการทัวร์ ส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่จะเลือกเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ย วในพ้ืนที่ต่างๆ เช่น เกาะหลีเป๊ะ            
และมีบริการรถขนส่งลูกค้าด้วย 

 

 การพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ประกอบการ 
ในการบริหารธุรกิจ ผู้ประกอบการจะต้องมีการเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา            

มีการศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน               
โดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาทของโซเชียลเน็ตเวิร์ค ท าให้ต้องมีการน ามาประยุกต์ใช้ใน          
การบริหารธุรกิจด้วย การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดส าหรับโรงแรมบุรี ศรีภู บูติก คือ ระยะเวลา
ในการจองห้องพักสั้นลง โดยในอดีตมีการจองล่วงหน้าเป็นเดือน แต่ในปัจจุบันเหลือเพียง          
1 สัปดาห์ หรือ 3 – 4 วัน ก่อนเข้าพัก 

 

 การเลือกท าเลที่ตั้ง 
โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก มีจุดเด่นที่ส าคัญ คือ เป็นโรงแรมที่มีท าเลที่ห่างจากย่านตัวเมือง 

ไม่มากนัก ท าให้สะดวกสบายในการสัญจร ไปมา จึ งถือว่ า เป็น เส้นทางที่มีท า เลที่ ดี              
และเป็นเส้นทางหลักในการเข้าตัวเมือง  

 
แผนที่ โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก  

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : http://www.painaidii.com/ 

 
 

 

ท าเลดี มีชัยไปกว่าครึ่ง 
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ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://sahachaihatyai.co.th/ 

 
บริษัท นิว เอ็น ซี ทรานส์ ชิปปิ้ง แอนเทรดดิ้ง จ ากัด มีการด าเนินธุรกิจการขนส่ง มาตั้งแต่ปี 2528 

จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมีการท าธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าหลายประเภท ซึ่งเป็นลักษณะ           
ของการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศและนอกประเทศตามความต้องการของคู่ค้า ได้แก่ การขนส่งสินค้า
ยางพารา สินค้าอาหารแช่แข็ง เครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าอ่ืนๆ อีกมากมาย  

 
โดยทางบริษัทได้มีการเพ่ิมจ านวนรถขนส่งมากขึ้น ประกอบด้วยรถเทเลอร์หัวลากและหาง            

ในปัจจุบัน มีการบริการหลายคัน เ พ่ือสร้างความยืดหยุ่นในการให้บริการแก่ลูกค้า รวมทั้ งยั งมี                  
สิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เช่น ลานพักตู้คอนเทนอร์ รถโฟล์คลิฟท์ รวมถึงตู้คอนเทนเนอร์ให้เช่า              
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ อีกทั้ง  ยังมีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี               
โดยมีรูปแบบการบริหารที่ยึดหลักในการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย และไว้วางใจได้ ซึ่งทางบริษัท
สามารถให้ค าปรึกษาและแนะน าวิธีการต่างๆ ทั้งด้านการขนส่ง การประกันภัย รวมถึงการส่งมอบสินค้าไปยัง
ปลายทาง นอกจากนี้ ยังให้บริการเช่าคลังสินค้า และอาคารพาณิชย์ให้เช่า ในพ้ืนทีจ่ังหวัดสงขลาอีกด้วย   
 

บริษัท นิว เอ็น ซ ีทรานส์ ชิปป้ิง แอนเทรดดิง้ จ ากัด 
คุณรุ่งรัตน์ ชัยจีระธิกุล : ประธานกรรมการบริหาร 

ภาคการบริการ 
ประเภทธุรกิจ :  การขนส่งสินค้าอื่นๆ 
ทางถนน 
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ภาพลานจอดพักสินค้า       ภาพการให้บริการคลังสินค้า 

ที่มา : http://sahachaihatyai.co.th/Th/about_newnc_Warehousing.php 

 

ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Key Success) 
 

ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ คือ  
 

 การให้บริการที่ประทับใจ 
การให้ความส าคัญในด้านการให้บริการอย่างเต็มที่และให้ค าปรึกษา โดยเฉพาะคู่ค้าเดิม 

จะท าให้คู่ค้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้  จะท าให้เกิดการบอกต่อกับคู่ค้ารายใหม่                 
ที่ต้องการใช้บริการการขนส่งสินค้าอีกด้วย 

 

 การรับผิดชอบต่อสังคม 
การมีจิตส านึกต่อสังคมและชุมชน มีการบริหารธุรกิจเพ่ือสังคมและตอบแทนสังคม   

เช่น การส่งเสริมให้พนักงานขับรถถูกกฎจราจร การบรรทุกน้ าหนักสินค้าไม่เกินกว่าที่กฎหมาย
ก าหนด มีการตรวจสภาพรถเป็นประจ าสม่ าเสมอ เพ่ือลดมลพิษท่ีจะท าลายสิ่งแวดล้อม 

 

 การวิเคราะห์ธุรกิจ 
 การวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจ จะท าให้

ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัท โดยจุดแข็งของทาง
บริษัท นิว เอ็น ซี ทรานส์ ชิปปิ้ง แอนเทรดดิ้ง จ ากัด คือ 
การมีโครงสร้างที่ดี มีความเชื่อมั่นและมีความน่าเชื่อถือ
จากลูกค้า จุดอ่อนก็คือ  การท าธุ รกิจมานานต้องมี                 
การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ที่มา : http://sahachaihatyai.co.th 
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 การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ 
การด า เนินการรวมกลุ่ มกันของกลุ่ ม

ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่อยู่ ในพ้ืนที่หาดใหญ่  
เ ป็ น ส ม า ค ม โ ล จิ ส ติ ก ส์ แ ล ะ ข น ส่ ง ภ า ค ใ ต้                   
โดยมีหน้าที่ในการจัดหารถบรรทุกเพ่ือขนส่งสินค้า
ทั้ ง ในประเทศและนอกประเทศ  มีการจัดคิว              
และให้ การสนับสนุนผู้ ป ระกอบการภายใน            
กลุ่มกันเอง   

 
 การให้บริการที่มีความหลากหลาย   

        จากการด าเนินธุรกิจโลจิสติกส์ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง ทั้งจากผู้ประกอบการ             
ในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ ดังนั้น  การให้บริการที่มีความหลากหลาย มีทางเลือกให้กับคู่ค้า              
จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ไม่ควรมองแค่การให้บริการ
ด้านการขนส่งเพียงอย่างเดียว แตค่วรมององค์ประกอบในด้านอื่นด้วย เช่น การให้เช่าโกดังสินค้า 
ลานพักสินค้า ซ่ึงไม่ได้ท าธุรกิจเพียงด้านเดียว  
 

 
 
 
 

แผนที่ตั้ง บริษัทนิว เอ็น ซี ทรานส์ ชิปปิ้ง  
แอนเทรดดิ้ง จ ากัด 

 
ที่มา : http://sahachaihatyai.co.th/Th/contactus.php 

รู้จุดแข็ง จุดอ่อน ของธุรกิจตัวเอง 
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://www.tripdeedee.com/ 

 
คุณไมตรี มีทอง เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ยางพาราสงขลา ได้มีการด าเนินการปลูกยางพารา                  

พ้ืนที่ประมาณ 100 ไร่ โดยอายุของยางพาราที่สามารถกรีดได้ โดยปกติระยะเวลา 1 ปี จะมีการกรีดยาง              
ได้ไม่เกิน 150 วัน โดยในสวนยางพาราของคุณไมตรีจะมีการใช้แรงงานที่เป็นแรงงานชาวไทยมุสลิม              
ซึ่งการด าเนินงานจะเป็นการขายน้ ายางพาราสด ให้แก่พ่อค้าคนกลางที่ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่               
โดยจะเป็นการขายประเภทน้ ายางพาราเพียงอย่างเดียว ยังไม่มีการแปรรูปยางพารา ในส่วนของคุณไมตรี             
ได้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ที่ปลูกยางพารา ในพ้ืนที่ ใกล้ เคียง เป็นกลุ่มสหกรณ์ยางพาราสงขลา                   
เพ่ือให้มีความสามารถในการต่อรองกับพ่อค้าคนกลางและท าให้มีการรวบรวมปริมาณน้ ายางพารา                
ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ด้วย 

 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://cpcrop.com/portfolio/ 
 

กลุ่มสหกรณ์ยางพาราสงขลา 
คุณไมตรี มีทอง  : สมาชิกกลุ่มสหกรณ์ 

ภาคการเกษตร 
ประเภทธุรกิจ :  สวนยางพารา 
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การปลูกยางพาราเป็นอาชีพที่คุณไมตรีมองว่าไม่มีความมั่นคง เนื่องจากราคายางพารามีการผันผวน
และมีราคาตกต่ าลงจากในอดีตที่ผ่านมา แต่เกษตรกรมีต้นทุนในการท ายางพาราเท่าเดิม จึงท าให้เกษตรกร            
ไม่มีก าไรและไม่ร่ ารวย โดยเกษตรกรได้มีการแก้ปัญหาโดยมีการพัฒนาการท าแผ่นยางพาราต่อมาเรื่อยๆ            
จนกระบวนการผลิตได้รับการส่งเสริมจากสถาบันการวิจัยยาง  ท าให้เกษตรกรมีการพัฒนากระบวนการผลิ ต 
แต่ประสบปัญหามีตลาดรับซื้อแผ่นยางพาราในปริมาณน้อยให้ราคาไม่ดี นอกจากนี้ รัฐบาลยังไม่มีการส่งเสริม
อย่างจริงจัง จึงท าให้พ่อค้าคนกลางเข้ามาก าหนดราคาแทน 
 
 ในส่วนของการท าการเกษตรยางพาราของคุณไมตรี จะยังไม่ได้มีการด าเนินการส่งออกยางพารา  
ผ่านแดน เนื่องจากยังไม่มีปริมาณยางพาราที่มากเพียงพอ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่จะด าเนินธุรกิจการส่งออก
ยางพาราจะเป็นผู้ที่รวบรวมยางพาราผ่านตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ หรือรับซื้อจากพ่อค้าคนกลางอีกทีหนึ่ง 
ส าหรับเกษตรกรที่ปลูกยางพาราโดยตรงจะไม่มีเงินทุนส ารองในปริมาณมากขนาดนั้น 
 

ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Key Success) 
 

ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ คือ  

 
 การรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกสวนยาง  

เกษตรกรที่ปลูกยางพาราจะมีการรวมตัวกัน เป็นกลุ่มสหกรณ์ยางพาราสงขลา จึงท าให้            
มีการช่วยเหลือในกลุ่มสมาชิกด้วยกัน เป็นการสร้างอ านาจในการต่อรองราคา โดยจะเป็นการป้องกัน
ไม่ให้พ่อค้าคนกลางเข้ามากดราคาในการรับซื้อน้ ายางพาราด้วย   
 

 การท าการเกษตรผสมผสาน 
ในส่วนของสวนยางพาราจะมี พ้ืนที่ ว่ าง

ระหว่างตรงกลางต้นยางพารา ดังนั้น จะต้องมีการใช้
พ้ืนที่ในบริเวณนั้นให้เกิดประโยชน์ และควรปลูก         
เป็นพืชการเกษตรที่มีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวสั้น           
โดยจะต้องปลูกในช่วงก่อนที่ยางพาราจะมีอายุ 5 ปี 
ได้แก่ ผักหวาน  มันส าปะหลัง ข้าวโพด และข้าว 

        
       ที่มา : http://www.superkaset.com/ 
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 การจัดการความเสี่ยง 
การปลูกยางพาราเป็นอาชีพที่ไม่มีความมั่นคง ราคายางพารามีความผันผวน ท าให้เกษตรกร 

จะต้องแบกรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นเกษตรกรจะต้องมีการกระจายความเสี่ยง โดยเฉพาะ
การปรับเปลี่ยนการขายยางพาราในรูปแบบเดิม ซึ่ ง เมื่อก่อนจะขายเป็นน้ ายางพาราดิบ                   
จึงควรเปลี่ยนเป็นการท ายางแผ่นขายแทน ซึ่งจะท าให้สามารถขายได้ในราคาที่ดีกว่าเดิมด้วย 
 

 การพัฒนาองค์ความรู้ 
เกษตรกรจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ โดยควรเริ่มต้นจากการเข้าร่วม               

การอบรมให้ความรู้ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยางพาราและการแปรรูปยางพาราทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยจะต้องมีความตื่นตัว และติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์
ในปัจจุบัน เพ่ือจะท าให้รู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจด้วย 

 
นอกจากนี้ควรมีการให้ความส าคัญ    

ในการพัฒนาคุณภาพของยางพารา ตั้ งแต่     
การท าพันธุ์ยางพารา การดูแลและบ ารุงรักษา       
ต้นยางพารา และการกรีดยางพาราอย่างถูกวิธี 
เพ่ือที่จะให้ต้นยางพาราสามารถกรีดได้ในปริมาณ
มากอย่างต่อเนื่อง และมีการรักษาต้นยางพารา 
ให้สามารถตัดขายต้นต่อได้หลังหมดอายุการกรีด
ยางพาราด้วย     ที่มา : http://www.kimhong.co.th/ 
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ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าชายแดน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

พื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมาร์ (จังหวัดตาก) 
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ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุภารัตน์ มินิมาร์ท มีการด าเนินธุรกิจการค้าส่งและการค้าปลีก โดยตั้งอยู่ในพ้ืนที่
แม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นการจ าหน่ายสินค้าประเภทอุปโภค และบริโภค ต่อมาจึงมีการขยายสาขาจ านวน
มาก ได้แก่ ร้านสุภารัตน์เครื่องเขียน และร้านสุภารัตน์มินิมาร์ท หลังจากนั้นคุณศรีนวลได้มองเห็นโอกาส     
ในการท าธุรกิจการค้าชายแดน จึงมีการด าเนินการส่งออกสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านชายแดนไปยังเมียนมาร์ 
โดยในปัจจุบันมีมูลค่าการส่งออกสินค้าคิดสัดส่วนร้อยละ 70 ของรายได้ทั้งหมด และอีกร้อยละ 30 จะเป็น
มูลค่าการจ าหน่วยสินค้าผ่านทางหน้าร้านในพ้ืนที่แม่สอด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าชาวเมียนมาร์   ที่เข้า
มาท างานในแม่สอด  

 
การท าธุรกิจการส่งออกสินค้าอุปโภคและบริโภค           

ผ่ านชายแดนในปัจจุบัน  มีการแข่ งขันสู งขึ้ นจากเดิม                
ซึ่งเกิดจากมีคู่แข่งในพ้ืนที่ที่มีความต้องการจะส่งออกสินค้า      
ไปจ าหน่ายในเมียนมาร์ และมีบริษัทรายใหญ่เข้ามาบุกท า
ตลาดในฝั่ งเมียนมาร์ด้วย แต่ส่วนใหญ่บริษัทรายใหญ่             
ก็ไม่สามารถเจาะตลาดของเมียนมาร์ได้ เพราะพฤติกรรม              
ของลูกค้าชาวเมียนมาร์จะมีความนิยมและมีความคุ้นเคยกับ
การซื้อของจากร้านค้าที่เป็นธุรกิจการค้าปลีกแบบดั้งเดิม 
(Traditional Trade) จึงท าให้สุภารัตน์ มินิมาร์ท สามารถท า
การค้าชายแดนไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุภารัตน์ มินมิาร์ท 
คุณศรีนวล สิงห์แก้ว   :  เจ้าของกิจการ 

ภาคการค้า 
ประเภทธุรกิจ :  การส่งออกสินค้า
อุปโภคและบริโภค การค้าส่งและค้าปลีก 
(ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท) 
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“โดยส่วนตัวคิดว่า การที่เมียนมาร์ยังเปิดประเทศไม่ได้

เต็มที่ เนื่องจากติดเรื่องต่างๆ ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure) และกฎหมาย จึงเป็นผลดีกับตัวเองมากกว่า
ผลเสีย เนื่องจากเรื่องนี้ช่วยเป็นก าแพงกั้นไม่ให้รายใหญ่ลงมาบุก
ตลาดเมียนมาร์ได้อย่างเต็มที่” 

 
       คุณศรีนวล สิงห์แก้ว    

  

     ที่มาภาพ : www.bbc.com     

 

ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Key Success) 
 

ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ คือ   
 

 ประสบการณ์ในการท าธุรกิจ  
ในการท าธุรกิจการส่งออกสินค้าไปยังเมียนมาร์ ผู้ประกอบการจะต้องมีประสบการณ์ในการ

ท าธุรกิจการค้าชายแดน มีการเรียนรู้และปรับตัวต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกกรณี 
และสามารถส่งออกสินค้าให้คู่ค้าได้ตรงต่อเวลาตามที่ตกลงกัน 

 

 การเข้าใจถึงพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของชาวเมียนมาร์ 
พฤติกรรมในการซื้อสินค้าของชาวเมียนมาร์จะมีความนิยมและมีความคุ้นเคยในการซื้อสินค้า

จากร้านค้าที่เป็นการค้าปลีกแบบดั้งเดิม หรือร้านโชว์ห่วย (Traditional Trade) มากกว่าการนิยมซื้อ
ในห้างสรรพสินค้า (Modern Trade)  

 
นอกจากนี้ความหลากหลายของสินค้าแต่ละชนิด ก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะสามารถตอบโจทย์

ความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลายได้  
   

 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า 
การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าชาวเมียนมาร์เป็นอย่างดี และมีความยืดหยุ่นในการท าธุรกิจ    

เพ่ือสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ซึ่งจะส่งผลให้คู่ค้าเก่ามีการแนะน าคู่ค้ารายใหม่ให้ด้วย 
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 การจัดการแรงงาน 
แรงงานส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานชาวเมียนมาร์ ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแรงงาน  

จึงเป็นเทคนิคในการบริหารการจัดการแรงงาน ท าให้ไม่มีการเปลี่ยนงานบ่อย ส่งผลให้ธุรกิจการค้า
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 

 การมีอ านาจในการต่อรอง 
โดยผู้ประกอบการที่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยตรงจากผู้ผลิต และมีความสามารถ               

ในการต่อรองเงื่อนไขต่างๆ ได้ เช่น เงื่อนไขในการช าระเงิน ซึ่งจะท าให้สามารถวางแผนในการด าเนิน
ธุรกิจและมีทางเลือกในการบริหารจัดการธุรกิจได้มากข้ึนด้วย  

 
การปรับเปลี่ยนวิธีการซื้อขายสินค้ามาจ าหน่าย เช่น มีการสั่งซื้อสินค้าจากแม็คโคร (Makro) 

เนื่องจากสินค้าชนิดนั้นมีการท าโปรโมชั่นที่มีราคาทีถู่กกว่าการสั่งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือเมื่อซื้อ
สินค้าแล้วมีของแถม ท าให้สามารถน ามาจ าหน่ายได้ด้วย 

 

 การมีแหล่งเงินทุนส ารอง 
ในการท าธุรกิจการค้าชายแดน ผู้ประกอบการจะต้องมีแหล่งเงินทุนส ารองในการรองรับ           

การขยายตัวของธุรกิจ และความต้องการสินค้าที่เพ่ิมขึ้นของผู้บริโภค ซึ่งจะเห็นได้จากการที่เราเห็น
โอกาสในการท าธุรกิจชายแดน ท าให้มีการตัดสินใจในการส่งออกสินค้าไปยังเมียนมาร์   

 

 การปรับกลยุทธ์ในการแข่งขัน 
ธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีกมีการแข่งขันที่สูงมากในปัจจุบันทั้งในฝั่งไทยและฝั่งประเทศ  

เมียนมาร์ ซึ่งท าให้ทางร้านจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ต่างๆ ให้สามารถความตอบสนองลูกค้า                  
และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือรักษาฐานลูกค้าไว้ 

  
ภาพ กิจกรรมของทางร้านสุภารัตน์ในพื้นที่แม่สอด 
 
 
 
 
  

 
 
 ที่มาภาพ : https://www.facebook.com/pages/สุภารัตนม์ินิมาร์ท/412209402156038 

https://www.facebook.com/pages/สุภารัตน์มินิมาร์ท/412209402156038
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ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ  
  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หยูล้ง อินเตอร์เทรด เป็นธุรกิจที่เริ่มด าเนินการมาตั้งแตส่มัยรุ่นพ่อ โดยด าเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับการค้าชายแดนมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาประมาณ  40 ปี  ซึ่งในยุคบุกเบิกจะค้าขาย               
อยู่ริมชายแดนในพ้ืนที่วังคาซึ่งใกล้กับเมืองการค้าของเมียนมาร์ คือ เมืองเมาะละแหม่ง และใกล้เมืองย่างกุ้ง 
โดยในตอนนั้นสินค้าของไทยขายดีมาก ขายได้ทุกประเภท แต่การเดินทางล าบาก สุดท้ายจึงต้องเลิกค้าขายไป
เพราะทางการเมียนมาร์ต้องการกวาดล้างชาวกระเหรี่ยง และคิดว่าการค้าชายแดนไทยมีส่วนสนับสนุน             
ชาวกระเหรี่ยง จึงตัดเส้นทางการค้าชายแดนของไทย จากเหตุการณ์นี้ท าให้ต้องหยุดท าการค้าชายแดนไปพัก
ใหญ่ แต่ต่อมาได้รับการติดต่อจากคู่ค้า และการสนับสนุนของผู้ผลิต (Supplier) ท าให้กลับมาท าการธุรกิจ         
ค้าชายแดนอีกครั้ง  
 
 ทั้ งนี้  ธุ รกิจการค้าชายแดนได้รับผลกระทบ             
จากความไม่มั่นคงทางการเมืองของเมียนมาร์ ท าให้             
มีการปิดด่านชายแดนอยู่เป็นประจ า ดังนั้นคุณประเสริฐ 
จึงหันมาขยายธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งภายในประเทศไทย
โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ฮงล้ง แอนด์ ซัน จ ากัด  
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หยูล้ง อินเตอรเ์ทรด 
คุณประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์ : เจ้าของกิจการ 

ภาคการค้า 
ประเภทธุรกิจ :  การส่งออกสินค้า
อุปโภคและบริโภค การค้าส่งและค้าปลีก 
(ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท) 

ภาคการค้า 
ประเภทธุรกิจ :  การส่งออกสินค้า
อุปโภคและบริโภค การค้าส่งและค้าปลีก  
(มินิมาร์ท) 
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ที่มาภาพ: http://www.takchamber.com/index.php 
 

ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Key Success) 
 

ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ คือ  
 

 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า 
ในการท าธุรกิจการค้าชายแดน สิ่งที่ควรให้ความส าคัญมากที่สุด คือ การรักษาฐานคู่ค้าเดิม

เนื่องจากการหาคู่ค้ารายใหม่ๆ เป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการธุรกิจการค้าชายแดน   
รายอื่นที่มีความต้องการจะเจาะตลาดและแย่งกลุ่มคู่ค้าในเมียนมาร์ด้วย ดังนั้น ถ้าสามารถรักษาคู่ค้า
รายเดิมได้ พร้อมกับหาคู่ค้ารายใหม่ก็จะท าให้ธุรกิจการค้าชายแดนของเราเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 

 การจัดการความเสี่ยง 
ธุรกิจการค้าชายแดนเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีปัจจัยภายนอกที่         

ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ส่งผลกระทบต่อการท าธุรกิจการค้าชายแดน ดังนั้น ผู้ประกอบการต้อง           
มีการจัดการความเสี่ยงในการท าธุรกิจ มีการกระจายความเสี่ยง และการมองหาลู่ทางในการท าธุรกิจ
ประเภทอ่ืนไว้รองรับหรือแผนส ารองเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ด้วย 

 

 ความซ่ือสัตย์ในการท าธุรกิจ 
ผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจการค้าชายแดนจะต้องมีความซื่อสัตย์ในการท าธุรกิจ สินค้าที่ท า  

การส่งออกให้คู่ค้าจะต้องมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ตกลงกันไว้ และต้องไม่มีการปลอมปน             
หรือลักลอบส่งสินค้าท่ีใกล้หมดอายุ หรือสินค้าของปลอมไปให้คู่ค้าด้วย 

 

     ตอนนี้เมียนมาร์กลายเป็นประเทศที่เนื้อหอม 
ฉะนั้น ผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนแม่สอด  
มีการปรับตัวได้เร็วเท่าไหร่  ก็ถือเป็นโอกาส
เท่านั้น  

http://www.takchamber.com/index.php
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 การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  
ผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจการค้าชายแดนจะต้องมีการเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา

โดยเฉพาะความรู้ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการค้าชายแดน และมีการเข้าร่วมอบรมที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น 
เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการปรับเปลี่ยนธุรกิจการค้าชายแดนให้เหมาะสมมากข้ึน 

 

 การเข้าใจในพฤติกรรมการบริโภคของชาวเมียนมาร์ 
ช า ว เ มี ย น ม า ร์ มี วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร ค้ า               

และการบริโภคสินค้าที่ยึดติดกับสินค้าประเภทเดิมๆ 
ส่งผลให้การน าสินค้าประเภทใหม่ๆ เข้าไปเจาะตลาด
นั้น ต้องใช้กลยุทธ์ทางการค้าเป็นอย่างมาก จึงไม่ใช่
เรื่ องง่ าย  ดั งนั้น  การเข้ า ใจพฤติกรรมของชาว              
เมียนมาร์  จะท าให้การท าธุรกิจการค้าชายแดน            
ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 

 

 ประสบการณ์ในการท าธุรกิจ  
ในการท าธุรกิจการค้าชายแดนไปยังเมียนมาร์  ผู้ประกอบการจะต้องมีความสามารถ

แก้ปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น กรณีที่ด่านแม่สอดปิด จะต้องหาทางขนส่งสินค้าไปยังเมียนมาร์
ผ่านทางด่านอ่ืน เช่น ด่านแม่สาย 

 

 การใช้เทคโนโลยีในการท าธุรกิจการค้าชายแดน 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญ ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการน าเทคโนโลยี           

มาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ ให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถ้าหากว่าไม่มีการปรับเปลี่ยน
การท าธุรกิจให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ โอกาสที่ธุรกิจจะถูกกลืนจากตลาดจะมีเพ่ิมมากขึ้นด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 

     “เราได้ใช้กลยุทธ์ในการสร้างความสนิทสนมกับลูกค้าท้องถิ่น 
รวมไปถึงลูกค้าชาวเมียนมาร์เพื่อสร้างความเป็นกันเองและบริการ    
ที่น่าประทับใจ เช่น บริการจัดส่ง ที่ส าคัญยังปรับลดราคาสินค้า   
บางตัวให้ต่ าลงเพื่อให้แข่งขันกับเทสโกโลตัสได้”  

      คุณประเสริฐ กล่าว 
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ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/ 

 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอที ถิระ การ์เม้นท์ เป็นการด าเนินธุรกิจการผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป ในพ้ืนที่แม่สอด 

จังหวัดตาก มีการด าเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลากว่า 13 ปี โดยสาเหตุที่เลือกมาก่อตั้งโรงงานในพ้ืนที่แม่สอด 
เพราะมองว่าพ้ืนที่แม่สอดมีจุดแข็งในเรื่องของค่าจ้างแรงงานต่ า และที่ดินราคาไม่แพง จึงตัดสินใจมาลงทุน  
เปิดโรงงานที่นี่  โดยมีกลุ่ ม เป้าหมายเป็นคู่ ค้า ในประเทศไทย คือ  ส่ ง เข้ามาให้คู่ค้ า ในกรุ ง เทพฯ                     
และมีการด าเนินการส่งออกสินค้าไปยังเมียนมาร์ ซึ่งในระยะแรกถือว่าประสบความส าเร็จพอสมควร               
ต่อมาธุรกิจผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปได้รับผลกระทบจากนโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า 300 บาทต่อวัน ทั่วประเทศ 
จึงได้รับผลกระทบในด้านต้นทุนการจ้างแรงงาน ต่อมาได้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต เสื้อผ้า
ส าเร็จรูปเพ่ิมมากขึ้น ท าให้สามารถลดต้นทุนค่าจ้างแรงงานไปได้บางส่วน ส่ งผลให้ธุรกิจด าเนินกิจการ                
ได้อย่างต่อเนื่อง 

 
ต่ อมา  คุณชั ย จตุ พั กตร์  ไ ด้ มอง เห็ น โอกาส              

ในการท าธุรกิจเพ่ิมเติม โดยในขณะนั้นเป็นช่วงที่แม่สอด             
มีนักลงทุนจากภายนอกเดินทางเข้ามาท าธุรกิจเพ่ิมมากขึ้น 
จึงได้มีการริเริ่มท าธุรกิจบริการให้เช่ารถยนต์ที่สนามบิน             
แม่สอด โดยใช้แบรนด์เฮิร์ทซ์ และต่อมาจึงขยายกิจการท า
ธุรกิจประกันภัยเพิ่มเติม  

ที่มา : http://www.kncairportservices.com/ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอทีถิระ การ์เม้นท์ 
คุณชัยจตุพักตร์  ถิระวันธุ์ : เจ้าของกิจการ 

ภาคการผลิต 
ประเภทธุรกิจ :  การผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป ชั้นนอก 
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ที่มา : http://www.kncairportservices.com 

 
ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Key Success) 

 
ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ คือ  
 

 การมีตลาดเป้าหมาย  
ในการท าธุรกิจการค้าชายแดน ผู้ประกอบการจะต้องมีกลุ่มตลาดเป้าหมายที่ชัดเจน                

เพราะต่อให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในกระบวนการผลิตสินค้า แต่ถ้าไม่สามารถเจาะตลาดได้ ก็จะท าให้
ธุรกิจหลุดออกไปจากตลาดได้เช่นกัน 
 

 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า 
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่ค้าเป็นรากฐานที่ส าคัญของธุรกิจ โดยจะมีการให้ความยืดหยุ่น

กับคู่ค้าเก่าที่มีการติดต่อซื้อขายอย่างยาวนาน และมีการใช้เทคนิคในการต่อรองกับคู่ค้า  เพ่ือให้มี             
การท าธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  สิ่งที่ธุรกิจควรให้ความส าคัญมากที่สุดอีกประการหนึ่ง คือ การให้
ความส าคัญในการบริการ เช่น การปรับแบบเสื้อผ้าให้ตรงกับความต้องการของคู่ค้า การเปลี่ยนสินค้า
เมื่อสินค้าเกิดความช ารุด  

 

 การตรงต่อเวลา  
ผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจการค้าชายแดน จะต้องให้ความส าคัญในเรื่องของการผลิตสินค้า

และขนส่งสินค้าให้กับคู่ค้าได้ตรงตามเวลาที่ได้นัดหมาย นอกจากนี้ สินค้าที่ส่งให้คู่ค้าจะต้องมี          
ความถูกต้องตามท่ีได้ตกลงกันด้วย  

 
 

 

       ถ้าเราไม่มีตลาดเป้าหมาย  
ต่อให้เราผลิตสินค้าคุณภาพดีมาก 
แค่ไหน ธุรกิจเราก็เจ๊ง 
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 การวางแผนธุรกิจ 
ธุรกิจการค้าชายแดนเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ดังนั้น การวางแผนธุรกิจจึงมีความจ าเป็น

อย่างยิ่งโดยเฉพาะ การมีแผนส ารองของธุรกิจและการท าธุรกิจให้มีความหลากหลาย ครบวงจร            
เช่น การริเริ่มท าธุรกิจการบริการให้เช่ารถยนต์ ที่สนามบินแม่สอด หลังจากนั้นจึงมีการต่อยอด             
ท าธุรกิจประกันภัยรถยนต์ด้วย  

 

 ความเชี่ยวชาญในการท าธุรกิจ  
ธุรกิจการค้าชายแดนเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง อันเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก                   

ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด เช่น ถ้ามีการปิดด่านแม่สอด จะส่งสินค้า                
ไปที่ด่านใดแทน นอกจากนี้ ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ผู้ประกอบการจะต้อง             
มีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง โดยมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวน           
การผลิต การบริหารธุรกิจ และเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับคู่ค้ามากข้ึนด้วย  

 

 การสร้างแรงจูงใจให้กับแรงงาน 
แรงงานถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญในกระบวนการผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปของธุรกิจ โดยแรงงาน             

ส่วนใหญ่ในโรงงานผลิตเสื้อผ้าส า เร็จรูปในพ้ืนที่แม่สอดเป็นแรงงานชาวเมียนมาร์  ดังนั้น 
ผู้ประกอบการจะต้องมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับแรงงาน มีการสร้างแรงจูงใจในการท างาน เช่ น                
มีการก าหนดปริมาณเย็บผ้าในแต่ละเดือน ถ้าใครสามารถท าได้ตามปริมาณที่ก าหนดไว้จะมีโบนัส
พิเศษมอบให้ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และ
ปัญหาชนกลุ่มน้อยของเมียนมาร์ มีความส าคัญในการช่วยบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ชายแดนไทย – เมียนมาร์”  
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ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ 
 

      
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่สอด ชิปปิ้งเซอร์วิส เป็นธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าผ่านแดนในพ้ืนที่
แม่สอด จังหวัดตาก ไปยังเมียนมาร์ มีการด าเนินธุรกิจมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยมีรูปแบบการให้บริการ
ที่ครบวงจร ตั้งแต่การบริการด้านการขนส่งสินค้าข้ามแดน การให้บริการเช่าโกดังพักสินค้า (คลังสินค้า)  
และกิจกรรมของตัวแทนในการให้บริการรับท าเอกสาร เพ่ือท าการขนส่งสินค้าข้ามแดน โดยในปัจจุบันมีคู่ค้า
รายเดิมและคูค่้าประจ าทั้งหมดประมาณ 1,000 ราย และเป็นคูค่้ารายใหม่ประมาณ 200 ราย 

 
ในขั้ นตอนการ ให้บริ การของธุ รกิ จนั้ น              

แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ คู่ค้ารายใหม่และคู่ค้า
รายเดิม โดยถ้าเป็นคูค่้ารายใหม่จะต้องเข้ามาติดต่อ
โดยตรงและมีการท าสัญญาทางธุรกิจอย่างชัดเจน 
ส่วนคูค่้ารายเดิมจะสามารถใช้ความเชื่อใจ (เครดิต) 
ในการท าธุรกิจ นอกจากนี้ ในส่วนของแรงงาน             
มีการใช้แรงงานทั้งหมดเป็นคนไทย ส าหรับงาน
ทา งด้ า น เ อกส า รและ ในส่ ว นขอ ง ง าน อ่ืนๆ              
จะใช้วิธีการจ้างพนักงานจากบริษัทภายนอกแทน  

ที่มาภาพ : http://thaipurchasing.com/ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แมส่อด ชิปป้ิงเซอร์วิส 
คุณชัยสิทธิ์  กิ่งแก้ว : ที่ปรึกษาและผู้จัดการฝ่ายบุคคล 

ภาคการบริการ 
ประเภทธุรกิจ :  กิจกรรมของตัวแทน
ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออก 
(ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร) 

ภาพ การขนส่งสินค้าผ่านแดนไทย – เมียนมาร ์
 



กรณีศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจการค้าชายแดนที่ประสบความส าเร็จ 

           สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 

- 36 - 

 
   ด้านหน้าส านักงานห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่สอด ชิปปิ้งเซอร์วิส    ท่ีจอดรถห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่สอด ชิปปิ้งเซอร์วิส               

      
 
ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Key Success) 

 
ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ คือ  
 

 การให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร   
ในปัจจุบันธุรกิจบริการด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดน มีรูปแบบการบริการเกี่ยวกับการขนส่ง

สินค้าที่มีความหลากหลาย เพ่ือรองรับความต้องการของคู่ค้าที่จะเข้ามาใช้บริการในรูปแบบต่างๆ 
และต้องมกีารเตรียมความพร้อมในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยและเมียนมาร์ 
 

 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า 
ในการท าธุรกิจบริการด้านการขนส่งสินค้า สิ่งที่ส าคัญ คือ การให้บริการกับคู่ค้า โดยจะต้อง

ให้ความส าคัญในการรักษาฐานคู่ค้าเดิม รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์บางประการ เพ่ือให้กลับมาใช้
บริการของเราอีก และมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้ารายใหม่ด้วย 

 

 ประสบการณ์ในการท าธุรกิจ  
การมีประสบการณ์ในการขนส่งสินค้าผ่านแดน ระหว่างไทย – เมียนมาร์ มาเป็นระยะ

เวลานาน จะท าให้สามารถขนส่งสินค้าเข้าเมียนมาร์ได้อย่างราบรื่น หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
อย่างดี เช่น กรณีที่คู่ค้ามีเอกสารไม่ครบก็สามารถจัดการเอกสารได้ล่วงหน้า หรือเวลามีปัญหา             
กับเจ้าหน้าที่รัฐของเมียนมาร์ก็สามารถจัดการได้ โดยบริษัทใหม่หรือบริษัทรายใหญ่บางราย               
อาจไม่สามารถท าได้ นอกจากนี้ การมีประสบการณ์ด้านการขนส่ง จะท าให้สามารถบรรจุสินค้า             
หรือเลือกรถบรรทุกที่เหมาะกับขนาดของสินค้าได้ดี 
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 การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  
ผู้ประกอบการที่มีการค้นคว้าหาความรู้ เ พ่ิมเติมอย่างสม่ าเสมอ  จะท าให้ได้เปรียบ              

ในการท าธุรกิจ นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้วย เช่น ความสามารถ            
ในการสื่อสารทั้งภาษาเมียนมาร์และภาษาอังกฤษ และความรู้เรื่องระเบียบ ขั้นตอน ในการท าการค้า
ชายแดน รวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ด้วย 

 

 การจัดการความเสี่ยง 
การกระจายความเสี่ยงในการท าธุรกิจ และการวางแผนในการกระจายความเสี่ยง               

โดยอาจมีการจ้างพนักงานจากบริษัทข้างนอกเข้ามาท างานในส่วนที่ไม่เชี่ยวชาญ เพ่ือลดโอกาส           
ในการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยในการให้บริการของธุรกิจ จะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ คู่ค้าราย
ใหม่และคู่ค้ารายเดิม โดยถ้าเป็นคูค่้ารายใหม่จะต้องเข้ามาติดต่อโดยตรงและมีการท าสัญญาทางธุรกิจ
อย่างชัดเจน ส่วนคู่ค้ารายเดิมจะสามารถใช้ความเชื่อใจ (เครดิต) ในการท าธุรกิจ นอกจากนี้             
ในส่วนของแรงงาน มีการใช้แรงงานทั้งหมดเป็นคนไทย ส าหรับงานทางด้านเอกสาร และในส่วน            
ของงานอ่ืนๆ จะใช้วิธีการจ้างพนักงานจากบริษัทภายนอกเข้ามาท างานแทน 

 

 การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ 
การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการที่มีการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าผ่านแดน             

เป็นสมาคมผู้ ประกอบการขนส่ งสินค้ า  เ พ่ือสร้ า งความเข้มแข็ งและป้องกันการ เข้ ามา                         
ของผู้ประกอบการรายใหญ่ นอกจากนี้  ยังท าให้สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารที่ เกิดขึ้นได้                  
อย่างรวดเร็ว 

 
 
 

 

 

      เ ทคนิ คส า คัญของก า รบริ ก า ร            
คื อ  ก า ร รั ก ษ า ฐ า น ลู ก ค้ า ร า ย เ ดิ ม 
ให้บริการอย่าง เต็มที่  เพื่ อ ให้ลูกค้ า
กลับมาใช้บริการอีก 
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ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ  
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพทาย สหกิจ เป็นการด าเนินธุรกิจการขนส่งสินค้าผ่านชายแดนในพ้ืนที่แม่สอด  
ไปยังเมียนมาร์  มีการด าเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี โดยจะมีกระบวนการในการด าเนินธุรกิจ
คือ มีการรับสินค้าจากคู่ค้าไปส่งทีพ้ื่นทีช่ายแดนแม่สอด หลังจากนั้น จะมีรถบรรทุกสินค้าจากทางฝั่งเมียนมาร์
มารับสินค้าเข้าไป โดยในปัจจุบัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพทาย สหกิจ มีมูลค่าการขนส่งสินค้าผ่านแดน                 
2 – 3  ล้านบาทต่อเดือน โดยประเภทสินค้าที่มีการด าเนินการขนส่งส่วนใหญ่ ได้แก่ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์
การเกษตร วัสดุก่อสร้าง สินค้าทั่วไป สินค้าอุปโภคและบริโภค ทั้งนี้ ประเภทรถที่ใช้ในการขนส่ง                 
ได้แก่ รถกระบะบรรทุก รถบรรทุก 10 ล้อ แบบคอก มีพ่วง และรถพ่วง โดยมีจ านวนรถที่ใช้ในการขนส่ง
ทั้งหมดหลายสิบคัน  
 

              รถกระบะบรรทุก          รถบรรทุก 10 ล้อ แบบมีพ่วง 

 
 

  
 
 
 

ที่มาภาพ : http://ppsshipping.com/ 

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เพทาย สหกิจ 
คุณพรชัย สิทธิวงษ์ : เจ้าของธุรกิจ 

ภาคการบริการ 
ประเภทธุรกิจ :  ธุรกิจการขนส่งสินค้าอื่นๆ 
ทางถนน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
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ปัจจุบัน สถานการณ์ธุรกิจการขนส่งสินค้ามีการแข่งขันสูง เนื่องจากลูกค้าหลายรายหันมาซื้อรถขนส่ง
สินค้าเป็นของตนเอง ประกอบกับมีผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เข้ามาในพ้ืนที่ก็จะจ้างบริษัทขนส่งจากนอกพ้ืนที่
ในการขนส่งเข้ามาในพ้ืนที่แม่สอดด้วย นอกจากนั้น ยังมีคู่แข่งที่เป็นผู้ให้บริการขนส่งทั้งรายย่อยและรายใหญ่
มากขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยส่วนหนึ่งจะมีการด าเนินการ              
ขอรับสัมปทานจาก บริษัท ซี.พี. จ ากัด เพ่ือให้มีการด าเนินธุรกิจการขนส่งสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง และจะเป็น
การให้บริการขนส่งสินค้ากับลูกค้ารายเดิมที่ เคยใช้บริการ ซึ่งทาง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพทาย สหกิจ            
จะให้การบริการลูกค้ากลุ่มนี้อย่างเต็มที่ด้วย 
 

ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Key Success) 
 

ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ คือ  
  

 ความเชี่ยวชาญในการขนส่งสินค้า 
ในก า รท า ธุ ร กิ จ ก า ร ขนส่ ง สิ น ค้ า               

สิ่งที่ส าคัญ คือ ความเชี่ยวชาญในเส้นทาง             
การขนส่งสินค้า คนขับรถต้องมีความช านาญ   
ในเส้นทางและมีความไว้ใจได้ มีประสบการณ์ 
ในการขับรถ และสามารถขนส่งสินค้าให้กับคู่ค้า
ได้ตรงตามเวลาที่ตกลงกันไว้ 

                                                     ที่มา : http://www.asiaroadexpress.com/r2.html 
 

 การสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ 
ผู้ประกอบการขนส่งในแม่สอด ได้มีการรวมตัวกันเป็นสมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตาก           

โดยมีสมาชิกประมาณ 50 คน ทางสมาคมมีแผนจัดตั้งสหกรณ์ขนส่งสินค้าจังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์
เพ่ือที่จะสามารถซื้อวัตถุดิบได้ในราคาที่ถูก เช่น น้ ามัน ยางล้อรถ (จากการซื้อจ านวนมากๆ)                 
เพ่ือมาขายต่อให้สมาชิกในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาด นอกจากนี้ การตั้งสหกรณ์ยังจะช่วยให้สร้าง 
ความน่าเชื่อถือในการรับงานการขนส่ง โดยจะมีการรับงานในนามสหกรณ์ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ
มากกว่าการรับงานในนามบริษัทเล็กเพียงบริษัทเดียว โดยงานที่รับมาจะเวียนให้สมาชิกตามล าดับ 
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 การปรับกลยุทธ์ในการแข่งขัน 
ผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจการขนส่งสินค้าผ่านแดนจะต้องมีการกลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขัน              

กับคู่แข่งที่เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะการเพ่ิมประเภทรถขนส่งสินค้าของตนเองให้มีความหลากหลาย              
และเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น 

 

 ประสบการณ์ในการท าธุรกิจ  
ธุรกิจการค้าชายแดนเป็นธุรกิจที่ไม่มีความแน่นอน โดยจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ฝั่งประเทศ

ไทยและเมียนมาร์ ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจการขนส่งสินค้าผ่านแดนจะต้องมีความสามารถ            
ในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาภัยพิบัติ            
ทางธรรมชาติ 

 

 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน 
พนักงานขับรถส่วนใหญ่ที่ใช้ในธุรกิจการขนส่งสินค้าผ่านแดน จะเป็นคนไทยที่อาศั ย           

อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดตาก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเส้นทางการขนส่งสินค้าเป็นอย่างดี ท าให้มีการแข่งขัน 
แย่งชิงพนักงานเกิดขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการขนส่งควรมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานขับรถ             
และควรมีการให้สวัสดิการเพิ่มเติมด้วย 

 
   ภาพ  การขนส่งสินค้าในพ้ืนท่ีชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก 

 
 
 
 
 
 
 

 
          

   ที่มา: http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx? 
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 ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าชายแดน 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

พื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา (จังหวัดสระแก้วและจังหวัดตราด) 
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ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://pr.prd.go.th/ 
 

บริษัท เจริญ อินเตอร์ริช จ ากัด ด าเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี โดยมีการด าเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับการน าเข้าส่งออกสินค้าเกษตรโดยเฉพาะ โดยคุณสุเทพ ตั้งเทียนทอง ประธานกรรมการบริหาร     
บริษัท เจริญ อินเตอร์ริช จ ากัด ได้เข้าไปลงทุนก่อสร้างโรงงาน โกดัง ลานตาก และเครื่องจักร ในประเทศ
กัมพูชา เพ่ือรับซื้อสินค้าเกษตรที่ชาวกัมพูชาปลูกตามฤดูกาล โดยสินค้าหลักที่รับซื้อ ได้แก่ มันส าปะหลัง 
ข้าวโพด และถั่วเหลือง จากนั้นจึงน าเข้ามายังฝั่งไทยและขายต่อแก่ลูกค้าชาวไทย  โดยส่วนมากเป็นลูกค้า         
ผู้ส่งออกที่มีจีนเป็นจุดหมายหลัก ทั้งนี้ สาเหตุที่ คุณสุเทพ ต้องเข้าไปรับซื้อสินค้าเกษตรจากฝั่งกัมพูชา 
เนื่องจากผลผลิตในฝั่งกัมพูชามีคุณภาพสูงกว่า และมีความสะอาดมากกว่าผลผลิตในฝั่งไทย ท าให้เป็นที่นิยม
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 
ในการรับซื้อสินค้าเกษตรจากฝั่งกัมพูชา คุณสุเทพสามารถจ่ายเป็นเงินบาทได้ทันทีและการซื้อทุกครั้ง

ก็จะจ่ายเป็นเงินสดให้แก่เกษตรกร และหลังจากที่รวบรวมผลผลิตที่ซื้อได้ครบถ้วนตามจ านวนที่ลูกค้าสั่ง        
จ ะน า เ ข้ า ม า ในประ เทศ ไทยและส่ ง ใ ห้ ลู ก ค้ า ต่ อ ไป              
โดยมีการช าระเงินเป็นเงินสดเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม           
คุณสุเทพ เล่าว่า แม้การค้าจะซื้อขายเป็นเงินสดในสกุลเงิน
บาท แต่หลายครั้งก็มีปัญหาเรื่องการหมุนเงิน เนื่องจาก
ระยะเวลากว่าที่จะรวบรวมสินค้าได้ครบจนส่งถึงมือลูกค้า          
ก็ต้องใช้ระยะเวลา แต่ในช่วงระหว่างนั้นก็ต้องจ่ายเงินสดไป
เรื่อยๆ ท าให้บางครั้งเงินไม่พอต้องหาแหล่งเงินกู้ แต่เนื่องจาก    ที่มา : http://www.dit.go.th/ 

บริษัท เจริญ อินเตอร์ริช จ ากัด 
คุณสุเทพ ตั้งเทียนทอง : ประธานกรรมการบริหาร 

ภาคการค้า 
ประเภทธุรกิจ :  ธุรกิจเกี่ยวกับ              
การน าเข้าส่งออกสินค้าเกษตร 

http://pr.prd.go.th/
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สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของคุณสุเทพอยู่ที่กัมพูชา จึงไม่สามารถน าไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันกับธนาคาร       
ในประเทศไทยได้ ก็ต้องแก้ปัญหาโดยการกู้ เงินที่กัมพูชาบ้าง  ซึ่งจะได้ เป็นเงินสกุลดอลลาห์สหรัฐ                         
และมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หรือไม่ก็ต้องกู้ยืมจากเพ่ือนนักธุรกิจชาวไทยด้วยกัน แต่ก็ไม่สามารถท า
ได้ตลอด 

 
อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม บริษัท เจริญ อินเตอร์ริช จ ากัด ถือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองกว่าในอดีต  

อย่างมาก เทียบได้จากเงินลงทุนช่วงต้นมีเพียง 5 ล้านบาท กลับสามารถขยายธุรกิจจนมีมูลค่ามากกว่า             
50 ล้านบาท ในปัจจุบัน และมียอดน าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศกัมพูชา เพ่ือจ าหน่ายต่อปีในปริมาณ             
ที่เพ่ิมมากถึง 100,000 ตันต่อป ี

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Key Success) 
 

ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ คือ  
 

 ความซ่ือสัตย์ต่อลูกค้า 
ในการท าธุรกิจการน าเข้าส่งออกสินค้าเกษตร 

ผู้ประกอบการจะต้องมีซื่อสัตย์กับคู่ค้า อย่างเช่น             
มันส าปะหลังที่ส่งให้ลูกค้าให้ต้องมีคุณภาพอยู่ในเกรด
ปานกลางถึงดีเยี่ยม (Medium to Premium)               
ซึ่งจะท าให้ขายได้ราคาดี แต่ห้ามเอามันส าปะหลัง
คุณภาพเกรดต่ าไปปนด้วยเด็ดขาด   
               ที่มา : http://www.sbtapiocathailand.com/ 

 การด าเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ในการท าธุรกิจการค้าชายแดนจะต้องมี การด าเนินเรื่องในการท าธุรกิจให้ถูกต้อง                   

ตามกฎหมายทั้งของประเทศไทยและประเทศกัมพูชา เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ และเป็น                    
การหลีกเลี่ยงการถูกเรียกรีดไถอย่างผิดกฎหมาย 
 

       ผู้ประกอบการ จะต้องมี
ความขยัน และซื่อสัตย์กับลูกค้า 
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 การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 
การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ที่เป็นคนท้องถิ่นในประเทศกัมพูชา ที่มีความรู้ใน             

ด้านกฎหมายและความเชี่ยวชาญในการท าธุรกิจ และการมี พันธมิตรชาวไทยและชาวอินโดจีน             
เพ่ือจะท าให้สามารถด าเนินธุรกิจการค้าชายแดนได้ง่ ายขึ้น  นอกจากนี้  ควรมีการคัดเลือกคู่ค้า              
ในการท าธุรกิจให้มีแต่คู่ค้าธุรกิจที่ดีด้วย 
 

 คุณภาพของสินค้า 
สินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง

สภาพได้ง่ายเมื่อเทียบกับสินค้าประเภทอ่ืน ดังนั้น
ผู้ ป ร ะกอบกา รที่ ท า ธุ ร กิ จ ใ นด้ า นนี้ จ ะต้ อ ง ใ ห้               
ความส าคัญ ใน เรื่ อ งของคุณภาพสินค้ า เกษตร             
และการรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอด้วย 
อย่างเช่น ข้าวโพดเป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหว อาจเกิด
เชื้อรา ถ้าระดับความชื้นสูง         ที่มา : http://www.pixpros.net/ 
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ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : https://www.facebook.com/profile.php?id=100004820027437 
 

คุณสุรพงษ์ ธนิศรานุวัฒน์ เจ้าของกิจการ บริษัท Tensai Yoshi Co., Ltd. จ ากัด ได้เริ่มท าธุรกิจ
การค้าชายแดนมาเป็นระยะเวลานานกว่า 15 ปี โดยการก่อตั้ง บริษัท Tensai Yoshi จ ากัด เริ่มต้นจาก           
เงินลงทุนเพียง 100,000 บาท จนในปัจจุบันมีการเติบโตและสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้ถึง 200,000,000 บาท  
ซึ่งเป็นธุรกิจการส่งออกเครื่องดื่มชาเขียวไปยังประเทศชายแดน โดยมีตลาดหลักอยู่ที่ประเทศกัมพูชา             
และมีตลาดอ่ืนเป็นประเทศเวียดนาม เมียนมาร์  และ สปป. ลาว ซึ่งมียอดขายประมาณ 1,000,000 – 
2,000,000 ขวดต่อเดือน นอกจากธุรกิจชาเขียวแล้ว คุณสุรพงษ์ ยังมีธุรกิจจ าหน่ายส่งออกถุงพลาสติก             
ไปที่ประเทศกัมพูชาอีกอย่างหนึ่ง 
 
 ธุรกิจของคุณสุรพงษ์  เป็นการท าธุรกิจการค้าชายแดน โดยมีการส่งออกผ่านด่านคลองลึก                
เพียงอย่างเดียว ไม่มีการท าตลาดภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ขายจะใช้วิธี จ้างโรงงานผลิตที่กรุงเทพฯ              
ซึ่งเดิมทีมีปัญหาเรื่องก าลังการผลิตเนื่องจากโรงงานมีขนาดเล็ก ท าให้สามารถผลิตชาเขียวได้เพียงสูตรเดียว 
แต่ปัจจุบัน คุณสุรพงษ์ ได้จ้างโรงงานใหม่ซึ่งตนเองได้ลงทุนร่วมกับหุ้นส่วน ร้อยละ 50 ท าให้สามารถ           
ขยายก าลังการผลิตได้และสามารถผลิตชาเขียวเพ่ิมอีก 2 สูตร คือ ชาเขียวมะนาว และชาเขียวทับทิม                
ทั้งนี้ ชาเขียวทั้งหมดที่ผลิตถูกผลิตภายใต้สูตรของคุณสุรพงษ์เอง  แต่ใช้วัตถุดิบตามที่โรงงานจัดหามา             
โดยหัวเชื้อที่ใช้จะเป็นสินค้าน าเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาและไต้หวัน 

บริษัท Tensai Yoshi Co., Ltd. จ ากัด 
คุณสุรพงศ์ ธนิศรานุวัฒน์ : เจ้าของกิจการ 

ภาคการค้า 
ประเภทธุรกิจ :  การส่งออกเคร่ืองดื่ม 
ชาเขียว  
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ตลาดที่ประเทศกัมพูชามีลักษณะเด่นที่เน้นการแข่งขันด้านราคาสูง ตามประสบการณ์ของคุณสุรพงษ์
พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ท าสินค้าป้อนตลาดกัมพูชาจะคิดก าไรในสัดส่วนต่อต้นทุนที่ต่ า คือ             
เพียงร้อยละ 5 – 10 เท่านั้น ทางคุณสุรพงษ์จึงต้องเน้นท าราคาชาเขียว Tensai Yoshi ของตนเอง                 
ให้มีราคาต่ าเช่นกัน โดยเน้นการขายชาเขียวขวดเล็กในราคาถูก เพ่ือให้ร้านค้าในกัมพูชาที่ซื้อไปขายต่อ
สามารถตั้งขายในราคาที่ต่ าได้ ราคาชาเขียว Tensai Yoshi ขวดเล็กที่กัมพูชาจึงมักจะขายอยู่ในช่วงราคา            
10 – 12 บาท (ราคาถูกแพงตามระยะทางขนส่ง) นับเป็นสินค้าราคาระดับกลางในตลาดกัมพูชา โดยได้รับ  
การตอบรับที่ดีมากและมียอดขายสูงกว่าชาเขียวขวดใหญ่ 
 
การประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มชาเชียว Tensai Yoshi ในประเทศกัมพูชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : https://www.facebook.com/profile.php?id=100004820027437 
 

ด้วยความที่สินค้าของคุณสุรพงษ์ติดตลาดมาก ท าให้มีปัญหาเรื่องสินค้าลอกเลียนแบบในกัมพูชา               
โดยพบว่าผู้ที่ท าเป็นผู้ประกอบการคนไทยเช่นเดียวกันน าเครื่องดื่มชาเขียวที่ใช้บรรจุภัณฑ์ใกล้เคียงกันเข้ าไป
ขายส่งต่อให้ร้านค้าในกัมพูชา เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว คุณสุรพงษ์ จึงตอบโต้โดยการแจ้งให้ร้านค้าในกัมพูชา           
ที่เป็นลูกค้าของตนรับทราบเรื่องนี้ และในขณะเดียวกันก็ประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าที่ซื้อของเลียนแบบ                
ไปจ าหน่ายต่อให้น าของเลียนแบบมาแลกกับของจริง โดยไม่ต้องเสียเงินในอัตราของเลียนแบบ 1 ขวด            
ต่อของจริง 1 ลัง พร้อมทั้งแจ้งแก่ทางการของกัมพูชาในเรื่องปัญหาสินค้าเลียนแบบนี้ ท าให้คุณสุรพงษ์               
ได้ฐานร้านค้าในกัมพูชาเพ่ิมข้ึนจากร้านค้าที่เคยซื้อของเลียนแบบ  

 
ในการส่งสินค้าและติดต่อกับลูกค้าในประเทศกัมพูชาจะใช้วิธีการติดต่อทางโทรศัพท์เป็นหลัก             

และมีการส่งของให้ถึงชายแดน ทั้งนี้ ลูกค้าของคุณสุรพงษ์ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเก่าที่ติดต่อค้าขายกันมานาน 
และมีจ านวนจ ากัดที่ประมาณ 50 ราย เนื่องจาก คุณสุรพงษ์ไม่ต้องการเพ่ิมจ านวนลูกค้าโดยตรง ดังนั้น             
เมื่อมีลูกค้าใหม่สนใจ หากอยู่ในพ้ืนที่ที่มีลูกค้าเดิมอยู่แล้ว คุณสุรพงษ์ก็จะขอให้ไปซื้อจากลูกค้าเดิมในพ้ืนที่
แทน 
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ในส่วนของด้านแรงงาน คุณสุรพงษ์ใช้แรงงานทั้งหมดจากกัมพูชา โดยแรงงานสามารถเข้ามาท างาน
แบบเช้ามาเย็นกลับได้ ซึ่งทางคุณสุรพงษ์จะใช้วิธีจ่ายค่าแรงลูกน้องเป็นรายวัน วันละ 300 บาท ถือว่าสูงกว่า
ค่าแรงเฉลี่ยในพ้ืนที่  และมีการจ่ายค่าแรงตามปกติ ในช่วงวันที่คุณสุรพงษ์ต้องการหยุดพักผ่อน                  
เช่น ช่วงตรุษจีน ช่วงสงกรานต์ เป็นต้น เป็นการจ่ายค่าแรงวิธีเฉพาะของคุณสุรพงษ์ยังช่วยให้คนงานส่วนใหญ่
อยู่กับคุณสุรพงษ์ได้นานอีกด้วย 

 
ส าหรับแผนธุรกิจในอนาคต คุณสุรพงษ์ได้มองถึงธุรกิจผลิตขวดพลาสติกเนื่องจากโรงงานที่ลงทุน

ใหม่ยังมีศักยภาพเหลือ อีกทั้งในปัจจุบัน คุณสุรพงษ์ต้องสั่งซื้อขวดพลาสติก เพ่ือมาใช้เป็นวัตถุดิบของตน
จ านวนมาก ดังนั้น การท าธุรกิจผลิตขวดพลาสติกเพ่ิม นอกจากจะช่วยลดต้นทุนให้ตนเองแล้วยังท าให้ธุรกิจ
เติบโตขึ้นได้อีก เนื่องจากคุณสุรพงษ์มองว่าธุรกิจชาเขียวและธุรกิจขวดพลาสติกต่างมีตลาดเป็นของตัวเอง
และแยกจากกันอย่างชัดเจน  
 
 

ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Key Success) 
 

ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ คือ  
 

 การเข้าใจพฤติกรรมการบริโภคของชาวกัมพูชา 
การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวกัมพูชา ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมในการบริโภคสินค้า 

เห็นได้จากชาวกัมพูชาจะนิยมซื้อสินค้าท่ีมีราคาต่ าต่อชิ้น ดังนั้น บริษัทจึงเน้นการขายสินค้าที่ราคาต่ า 
โดยจะเอาก าไรต่อชิ้นน้อยและอาศัยก าไรจากปริมาณการขายสินค้าจ านวนมากแทน 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการมีการเข้าใจถึงรสนิยมในการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวของผู้บริโภค
ชาวกัมพูชาจะนิยมบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวที่มีรสชาติเข้มข้นมากกว่าเครื่องดื่มชาเขียวที่มีการวางขาย
ให้กับผู้บริโภคชาวไทย  

  
 ความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์ เช่น วิธีตอบโต้เมื่อเจอสินค้า
ลอกเลียนแบบ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีการสังเกตและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา 
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 การส ารวจตลาด 

การท าการตลาดโดยท าให้สินค้าเป็นที่รู้จัก คือ มีการบุกตลาดด้วยการใช้กลยุทธ์               
การแจกเครื่องดื่มชาเขียวให้ผู้บริ โภคชิมฟรี        
ถือเป็นการส ารวจตลาด และสังเกตผลตอบรับ   
ของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มชาเขียว หลังจากนั้น
จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับรสนิยม            
ของตลาด เมื่อท าได้แล้วก็จะมีการรักษาคุณภาพ
สินค้าให้สม่ าเสมอ แล้วจึงมีการด าเนินการโฆษณา
ในประเทศกัมพูชา 

 
 การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 

ผู้ประกอบการมีการสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับคู่ค้า  โดยให้ความยืดหยุ่นกับคู่ค้า                
สามารถต่อรองเงื่อนไขการช าระเงินได้ และจะท าให้สามารถท าธุรกิจร่วมกันได้อย่างยาวนาน 

 

 การควบคุมต้นทุนการผลิต 

เมื่อผลิตสินค้าจ านวนมากจะท าให้ต้นทุนต่อชิ้นถูกลง และในปัจจุบันต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น            
จากในอดีต แต่ทางบริษัทยังพยายามคงราคาเดิมมาตลอด เพ่ือรักษาจุดแข็งของตนเองและสร้าง            
เป็นก าแพงให้คู่แข่งรายใหม่มาตีตลาดยากขึ้น 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรณีศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจการค้าชายแดนที่ประสบความส าเร็จ 

- 49 -            สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

 
ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
บริษัท พงษ์ธนากร จ ากัด เป็นธุรกิจของคุณธนวุฒิ ธนากิจ และเป็นธุรกิจครอบครัวที่มีการบริหารงาน

โดยคุณธนวุฒิและพ่ีน้อง ที่ได้มีการสืบทอดต่อมาจากธุรกิจที่คุณพ่อได้ตั้งขึ้น ในภาพรวมของธุรกิจได้
ปรับเปลี่ยนมาจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมาเป็นธุรกิจร้านขายวัสดุก่อสร้างซึ่งด าเนินมาเป็นระยะเวลา 20 ปี 
นับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ก่อนที่จะต่อยอดธุรกิจในด้านการส่งออกวัสดุก่อสร้างไปยังประเทศกัมพูชา           
และเวียดนามด้วย เมื่อประมาณ 5 – 6 ปีที่แล้ว โดยใช้ชื่อ บริษัท พงษ์ธนากร จ ากัด เกิดจากการ                   
ที่ผู้ประกอบการชาวกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ชายแดนและเจอร้านค้าจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง จากนั้น          
จึงได้มีการเจรจาขอให้ทางร้านส่งสินค้าไป ประกอบกับในเวลาเดียวกันผู้ประกอบการกัมพูชารายนี้              
ได้มีการลงทุนก่อสร้างห้างสรรพสินค้าขึ้นมาด้วย ท าให้ทางร้านเห็นโอกาสในการส่งสินค้าไปจ าหน่ายที่      
ประเทศกัมพูชา  
 

อย่างไรก็ตาม เมื่อยอดส่งออกวัสดุก่อสร้างดีข้ึน ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างก็ได้ใช้เป็นโอกาสในการขยายธุรกิจ
ไปที่ประเทศกัมพูชาโดยตรง ท าให้ยอดส่งออกวัสดุก่อสร้างลดน้อยลงมาก ทางร้านจึงต้องปรับตัว               
โดยการหาสินค้าอุปโภคบริโภคส่งออกไปด้วย และล่าสุด เมื่อ 2 ปีที่แล้ว จึงได้ตัดสินใจเปิดร้านขายสินค้า
ประเภทอุปโภคบริโภคเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ เพ่ือจ าหน่ายให้ทั้งคนในพ้ืนที่และเป็นการให้ผู้ประกอบการชาวกัมพูชา              
ที่เดินทางเข้ามาได้เห็นสินค้าตัวอย่างและตัดสินใจสั่งซื้อ ได้ง่ายขึ้น แม้ว่าทางร้านจะเพ่ิงส่งออกสินค้า                 
ในหมวดอุปโภคบริโภคได้ไม่นาน แต่ก็มียอดจ าหน่ายที่สูงกว่าสินค้าในกลุ่มวัสดุก่อสร้างแล้ว ทั้งนี้ สินค้า            
ในหมวดอุปโภคบริโภคจะมีก าไรต่อชิ้นต่ าไม่เหมือนสินค้าในหมวดวัสดุก่อสร้างที่ให้ก าไรต่อชิ้นสูงกว่า 

บริษัท พงษ์ธนากร จ ากัด 
คุณธนวุฒิ ธนากิจ : ผู้จัดการ 

ภาคการค้า 
ประเภทธุรกิจ :  จ าหน่าย          
และส่งออกสินค้าวัสดุก่อสร้าง 
และสินค้าอุปโภคและบริโภค  
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ลูกค้าชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ของที่ร้านจะเป็นลูกค้าที่รู้จักและค้าขายกันมานาน มีความเชื่อใจกัน           
โดยชาวกัมพูชาเองหากเชื่อถือกันแล้วก็มักไม่เปลี่ยนคู่ค้า แม้ว่าสินค้าบางอย่างคู่แข่งรายอ่ืนจะขายถูกกว่า             
ที่ร้านก็ตาม การค้าขายกับชาวกัมพูชาจะช าระกัน
เป็นเงินสดทั้งหมด โดยลูกค้าชาวกัมพูชาจะจ่ายให้
เป็นเงินสกุลดอลลาห์สหรัฐ ในด้านของลูกค้า
เ วี ย ด น า ม จ ะ ไ ม่ ไ ด้ เ ดิ น ท า ง เ ข้ า ม า ซื้ อ ข อ ง               
ถึงที่ร้านแบบลูกค้าชาวกัมพูชา หลังจากตกลงกัน
แล้วทางร้านก็จะส่งของให้ทางรถหรือทางเรือตามที่
ได้ตกลงกันไว้ แต่ในบางครั้งการส่งของก็จะมี
ปัญหาบ้างหากเกิดภัยธรรมชาติ เช่น มีพายุเข้า 
เป็นต้น 
 

ทางร้านมีโกดังเก็บของ แต่ก็มีขนาดเล็กจึงปรับตัวมาใช้การจัดตารางให้เวลารับสินค้าและส่งสินค้า
ใกล้เคียงกันมากที่สุดเพ่ือลดภาระการเก็บสินค้าในโกดัง แต่บางครั้งก็มีปัญหาบ้าง เช่น สินค้าส่งไม่ทันตาม
ก าหนดหรือบางครั้งได้สินค้าแล้วแต่ส่งต่อไม่ได้เพราะติดภัยธรรมชาติ เป็นต้น 
 
 ในส่วนของแรงงาน ทางร้านมีการจ้างแรงงานประมาณ 100 คน และแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ชาวกัมพูชา โดยเฉพาะแรงงานที่ใช้ในโกดังสินค้า แต่แรงงานกัมพูชาของที่ร้านจะขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ทั้งหมด และมีการจัดหาที่พักให้แรงงานพักอยู่กับร้าน โดยไม่ต้องเดินทางไปกลับกัมพูชา 
 
 ด้วยข้อจ ากัดของการเป็นธุรกิจครอบครัว ท าให้รูปแบบการด าเนินธุรกิจไม่สามารถพัฒนาให้ทันสมัย
ได้มาก และไม่สามารถลงทุนขยายธุรกิจได้ถ้ามีความเสี่ยงมากเกินไปหรือออกไปนอกพ้ืนที่ เช่น ไม่สามารถ
ออกไปตั้งสาขาที่ประเทศกัมพูชาได้ เพราะมองว่ามีความเสี่ยงสูงและไม่ปลอดภัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  สร้ า งพันธมิตรทางธุ รกิ จ             
แ ล ะ สิ น ค้ า ต อ บ ส น อ ง
กลุ่มเป้าหมาย  
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ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Key Success) 
 

ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ คือ  
 

 การมีพื้นฐานทางธุรกิจที่ดีจากรุ่นต่อรุ่น 
ในส่วนของธุรกิจการค้าชายแดนของคุณธนวุฒิ จะมีการด าเนินธุรกิจการค้าชายแดนมา       

ตั้งแต่รุ่นพ่อที่ได้มีการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการท าธุรกิจต่างๆ อย่างมากมาย ท าให้ธุรกิจของ         
คุณธนวุฒิมีที่ปรึกษาทางธุรกิจที่ดี สามารถให้ความช่วยเหลือได้ในทุกด้าน และมีแนวทางในการท า
ธุรกิจการค้าชายแดนที่ดีด้วย 

 

 การเลือกท าเลที่ตั้ง 
การมีท าเลที่ตั้งร้านจ าหน่ายสินค้าที่ดี ท าให้สะดวกต่อการเข้ามาซื้อสินค้าของลูกค้า           

ชาวกัมพูชา สะดวกต่อการเดินทางมาติดต่อซื้อขาย และส่งผลท าให้สะดวกต่อการขนส่งสินค้าอีกด้วย 
 

 การเสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า 
การบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะการให้บริการบางอย่างที่ตรง               

กับความต้องการของลูกค้า เช่น สินเชื่อ บริการส่งถึงท่ี เป็นต้น 
 

 การพัฒนาบุคลากร  
การให้ความส าคัญกับบุคลากรโดยเฉพาะทางด้านภาษากัมพูชานั้น ผู้ประกอบการจ าเป็นต้อง

ใช้ติดต่อกับลูกค้าชาวกัมพูชา ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในพ้ืนที่มักจะรู้ภาษากัมพูชาเฉพาะการพูด              
และการฟัง หากพัฒนาได้ครบทุกด้านก็จะช่วยในการท าธุรกิจการค้าชายแดนได้มาก แต่ในส่วนของ
บุคลากรคนไทย พบว่า มีจ านวนมากที่ไม่สามารถสื่อสารโดยภาษากัมพูชาได้ ดังนั้น การสนับสนุน         
ให้บุคลากรมีความรู้และสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษากัมพูชา จะท าให้ธุรกิจเติบโตได้มากขึ้นด้วย               
โดยในส่วนของบริษัทได้มีการเลือกใช้พนักงานที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าด้วยภาษากัมพูชาได้ 

 

 ความเชื่อม่ันในสินค้าของไทย 
สินค้าไทยยังคงมีความได้เปรียบในการส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา เพราะผู้บริโภคในตลาด

มองว่าสินค้าไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี (Premium) และมีลูกค้าบางกลุ่มที่ต้องการสินค้าจากไทย 
ท าให้แม้ว่าจะมีกรณีสินค้าไทยบางอย่างถูกคนในพ้ืนที่ท าสินค้าเลียนแบบ แต่ผู้บริโภคในตลาดก็จะมี
การเรียนรู้และพยายามมองหาร้านค้าที่มั่นใจได้ว่าจะขายสินค้าของไทยจริง ท าให้เป็นผลดีกับธุรกิจ  
ในการส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มนี้ 
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ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: http://www.reddiamondherb.com 
 
 ธุรกิจ บริษัท เปล้าตะวัน ออร์แกนิค เฮิร์บ จ ากัด เริ่มต้นขึ้นในช่วงปี 2540 ทางคุณพ่อของคุณเธียรริน
รดี วิสุทธิแพทย์ เคยป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจจนต้องส่งโรงพยาบาล แต่ด้วยความพยายามในการรักษา         
ด้วยยาสมุนไพรในที่สุดจึงได้มาพบกับสมุนไพรที่คล้ายคลึงกับเปล้าน้อย และหลังจากที่ทดลองน าสมุนไพรตัวนี้
มาต้นดื่มติดต่อกัน 3 เดือน พบว่าอาการป่วยได้บรรเทาลงมากจนไม่ต้องกลับไปพบแพทย์อีก ต่อมา ในช่วง           
ปี 2545 ทางกรมวิชาการเกษตรได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบสมุนไพรตัวดังกล่าว  จึงพบว่าเป็นสมุนไพร
เปล้าตะวัน ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีบันทึกอยู่ในต ารับยาโบราณ 
 
 การพบว่า “เปล้าตะวัน” มีสรรพคุณในการรักษา ท าให้          
คุณพ่อของคุณเธียรรินรดี สนใจในการศึกษาข้อมูลของพืชตัวนี้เพ่ิมขึ้น            
และในที่สุด จึงตัดสินใจลองว่าจ้างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ด าเนินการศึกษาทดสอบสรรพคุณ
ของพืชในสัตว์ทดลอง และพบว่ามีสรรพคุณในการกระตุ้นระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายและมีฤทธิ์ในการรักษาโรคทางเดินอาหาร            
จึ ง ได้ ตั ดสิ น ใจ พัฒนา เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ยาสมุน ไพร ในปี  2532             
และเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตัวใหม่ในท้องตลาด  

   ที่มา : www.thairath.co.th  

บริษัท เปล้าตะวัน ออร์แกนิค เฮิร์บ จ ากัด 
คุณเธียรรินรดี วิสุทธิแพทย์ : เจ้าของกิจการ 

ภาคการผลิต 
ประเภทธุรกิจ :  จ าหน่ายสมุนไพร 
เปล้าตะวัน ตราเพชรแดง  
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ในปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าหลักของ บริษัท เปล้าตะวัน ออร์แกนิค เฮิร์บ จ ากัด เป็นลูกค้าคนไทยในพ้ืนที่
และจังหวัดข้างเคียง แต่ก็เริ่มมีการน าสินค้าไปบุกตลาดต่างประเทศแล้ว โดยมีสัดส่วนลูกค้าไทยต่อลูกค้า
ต่างประเทศที่ประมาณ 90 : 10 ส าหรับตลาดหลักในต่างประเทศของ บริษัท เปล้าตะวัน ออร์แกนิค เฮิร์บ 
จ ากัด คือ ตลาดประเทศกัมพูชา เนื่องจากมีพ้ืนที่ติดกัน ในขณะที่ตลาดรอง ได้แก่ สปป. ลาว เวียดนาม 
มาเลเซีย และจีน โดยคุณเธียรรินรดี เล่าว่า ได้ใช้วิธีเจาะตลาดต่างประเทศโดยการออกงานแสดงสินค้า           
ในต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งที่ไปกับหน่วยงานภาครัฐและที่ออกทุนไปด้วยตัวเอง การออกงานแสดงสินค้ากับ
หน่วยงานภาครัฐ อาทิ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เป็นต้น ทั้งนี้ การออกงานแสดงสินค้า           
ณ ขณะนี้ จะเน้นการท าสินค้าให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเชื่อว่าหากสินค้าติดตลาดแล้ว        
จะสามารถบุกไปยังตลาดค้าส่งได้ง่ายขึ้น เพราะกลุ่มลูกค้าเดิมจะช่วยผลักดันให้กลุ่มผู้ค้าส่งในประเทศต่างๆ
เข้ามาหาผลิตภัณฑ์เปล้าตะวันเข้าไปจ าหน่ายอีกทางหนึ่ง ดังนั้น ณ ขณะนี้ ทางบริษัทจึงเน้นสร้างฐานลูกค้า
ก่อนที่จะบุกเข้าสู่ตลาดผู้ค้าส่งต่อไป 
 
 ทั้งนี้ คุณเธียรรินรดี คิดว่าการที่มีผลิตภัณฑ์หลัก
เป็นเปล้าตะวันก็ช่วยในด้านการสร้างจุดยืนทางการค้า        
ได้เช่นกัน เนื่องจากเป็นสมุนไพรใหม่ที่คนยังไม่ค่อยรู้จัก  
แต่มี ฤทธิ์ การรักษาที่ ได้ ผล  ช่ วยให้ลู กค้ าบางราย           
เกิดความสนใจและอยากทดลองผลิตภัณฑ์ 
 
             ที่มา : www.reddiamondherb.com 

ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Key Success) 
 

ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ คือ  
 

 การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า  
ในการออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศมีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือช่วยเพ่ิมโอกาสส าเร็จ    

ในการออกงานดังต่อไปนี้ คือ  
 

o ทักษะภาษาของพนักงานในการให้ข้อมูลสินค้า  โดยเฉพาะภาษาประเทศเ พ่ือนบ้าน                     
จะเป็นประโยชน์อย่างมาก เช่น เวลาออกงานแสดงสินค้าในกัมพูชา  

o สื่อประชาสัมพันธ์ ต้องชัดเจน เข้าใจง่าย และมี รูปประกอบ จะช่วยอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจ            
ถึงคุณสมบัติและสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ 

 

ตน้เปล้าตะวัน 
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o การเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ และการมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทางธุรกิจของ
เปล้าตะวันต้องมีการออกงานแสดงสินค้าอยู่เสมอ ซ่ึงท าเลที่ตั้งบูธมีผลต่อยอดขายค่อนข้างมาก 
ยกตัวอย่าง เช่น เวลาที่ไปออกงานแสดงสินค้าแล้วได้ท าเลไม่ดี คุณเธียรรินรดีก็ต้องแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า โดยการหาบูธที่เจ้าของรายเดิมกลับก่อนก่อนเวลาปิดงาน และเข้าไปขอเจรจาใช้
พ้ืนที่ต่อ  

o การศึกษาข้อมูลของลูกค้าในแต่ละประเทศล่วงหน้า เ พ่ือจะได้ เข้าใจถึงพฤติกรรม                 
และความต้องการของลูกค้าเวลาไปงานจัดแสดงสินค้า 
 

 การวิจัยและพัฒนาสินค้า 
ในการท าธุรกิจผลิตสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับสมุนไพร เพ่ือใช้ในการรักษาโรค จะต้องมี

การศึกษา การวิจัย และการพัฒนาสินค้า ให้ออกมาสามารถใช้ได้ผลจริง 
 

 การขยายฐานลูกค้าในตลาด 
การเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้าของเราในแต่ละประเทศ ซึ่งอาจจะมีรสนิยม 

และรูปแบบการใช้ที่แตกต่างกัน จากนั้น น ามาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้สินค้าตรงกับความต้องการ
ของลูกค้ามากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีการท า
การตลาด โดยการออกโปรโมชั่นต่ างๆ              
เ พ่ือเ พ่ิมยอดจ าหน่าย  และเ พ่ิมปริมาณ             
การสั่งซื้อสินค้า โดยผู้บริโภคก็จะได้ใช้สินค้า
ได้อย่างต่อเนื่องด้วย 

 
 

 
 
 
 
 

ที่มา : www.reddiamondherb.com 
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ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ  
 

 
ที่มา: https://www.facebook.com/aransisophontravel?sk 
 

คุณราตรี แสงรุ่งเรือง ได้ก่อตั้ง บริษัท อรัญศรีโสภณ ทราแวล จ ากัด ที่อ าเภออรัญประเทศ                  
จังหวัดสระแก้ว เพ่ือให้บริการด้านการท่องเที่ยว และได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี โดยจุดเริ่มต้น
ของธุรกิจนี้ เริ่มตั้งแต่สมัยที่คุณราตรีเป็นผู้สื่อข่าวตามแนวชายแดน จึงท าให้ได้รู้จักนักธุรกิจ ผู้มีอิทธิพล 
รวมถึงหน่วยงานต่างๆ มากมาย ต่อมาได้สนใจธุรกิจท่องเที่ยว จึงได้ศึกษาลู่ทางในการท าธุรกิจและก่อตั้ง
บริษัททัวร์ขึ้นมาในที่สุด ณ ขณะนี้ ถือว่าอรัญศรีโสภณ เป็นบริษัททัวร์ที่เก่าแก่ที่สุดในพ้ืนที่ และมีสาขาอีกแห่ง
อยู่ที่เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา โดยใช้ลูกจ้างเป็นชาวกัมพูชาที่เข้ามาเรียนหนังสือที่ประเทศไทยและสามารถ
พูดภาษาไทยได้ 

 
ในด้านสถานการณ์ท่องเที่ยว ณ ปัจจุบันถือว่าธุรกิจท่องเที่ยวของคุณราตรีมีแนวโน้มที่ดีมาก                

โดยสังเกตจากในอดีต บริษัทจะมีงานมากเพียง 6 เดือน คือ ช่วงเดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม (High Season) 
และงานจะน้อยลงมาก ใน 6 เดือนที่เหลือ คือ ช่วงเดือนเมษายน – เดือนกันยายน (Low Season)                 
แตป่ีนีน้ับตั้งแต่ต้นปี บริษัทยังมีงานเข้ามาเรื่อยๆ แม้ว่าจะผ่านเดือนมีนาคมมาแล้ว  

 

บริษัท อรัญศรีโสภณ ทราแวล จ ากัด 
คุณราตรี แสงรุ่งเรือง : เจ้าของกิจการ 

ภาคการบริการ 
ประเภทธุรกิจ :  ธุรกิจให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยว (ทัวร์)  
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บริษัทได้ท าทัวร์ทั้งในลักษณะ Outbound และ Inbound โดยทัวร์ในลักษณะ Outbound            
คือ พาคนจากไทยไปเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งประเทศชายแดน เช่น เมียนมาร์ สปป. ลาว กัมพูชา เวียดนาม         
และประเทศที่อยู่ห่างออกไป เช่น สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง บาหลี  และอียิปต์ ส่วนทัวร์ในลักษณะ Inbound            
คือ พาคนต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในไทย ซึ่งกลุ่มลูกค้าต่างประเทศส่วนใหญ่ในปัจจุบันของบริษัท             
จะเป็นคนเอเชียด้วยกัน อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย 
เวียดนาม จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น กัมพูชา ต่างจากในอดีต          
ที่จะมีกลุ่มลูกค้ายุโรปในสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มลูกค้า
ต่างประเทศของคุณราตรีจะมีทั้งที่ข้ามมาจากชายแดน
กัมพูชาซึ่งจะมีทั้งคนกัมพูชา คนเวียดนาม และคนชาติ
อ่ืน ซึ่งคนชาติ อ่ืนนี้ จะนิยมไปเที่ยวต่อที่ เกาะช้าง            
และ พัทย า เป็ นส่ ว นมาก  และมี ไป สถาน ที่ อ่ื น                
เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ทั้งนี้  ในภาพรวมลูกค้า            
ส่วนใหญ่ของบริษัทก็ยังเป็นคนไทยที่ซื้อทัวร์ไปเที่ยว
ต่างประเทศ        ที่มา : https://www.facebook.com/aransisophontravel?sk 
 

ในด้านการท่องเที่ยวด่านอรัญประเทศ เป็นด่านพรมแดนที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใช้จ่าย             
อยู่เสมอ โดยมีทั้งชาวกัมพูชาที่เดินทางผ่านแดนเข้ามาและคนจากชาติอ่ืนซึ่งปัจจุบันเป็นนักท่องเที่ยว            
ชาวเอเชียมากขึ้นและมีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปน้อยลง โดยชาวกัมพูชาที่เข้ามาในอรัญประเทศจะใช้จ่ายด้วยเงิน
สกุลบาท ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงด้านการค้าระหว่างสองฝั่งไทย – กัมพูชา 
 
ปราสาทนครวัด นครธม เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปประเทศกัมพูชา 

 
ที่มา : http://www.travellifethailand.com/ 
 
 
 
 
 

   ภาพรถที่ใช้ในการบริการการทอ่งเที่ยวฝั่งประเทศ 
กัมพูชา 
 

https://www.facebook.com/
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ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Key Success) 
 

ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ คือ  
 

 การให้บริการที่ประทับใจ 
ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่ต้องให้ความส าคัญด้านบริการ โดยจะต้องมีการให้บริการ

ลูกค้าที่รวดเร็ว สะดวกและสบาย เพ่ือให้ลูกค้าประทับใจมากที่สุด  และกลับมาใช้บริการ                  
ในการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ อ่ืนอีก และจะท าให้เกิดการบอกต่อกับลูกค้ารายใหม่ให้มาใช้บริการ               
กับเราด้วย 

 

 การมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
การที่บริษัทมีบุคลากรที่มีความรอบรู้ มีความเชี่ยวชาญในการบริการ และมีความสามารถ            

ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ อย่างเช่น การเตรียมเอกสารในการท าการข้ามแดนให้กับลูกทัวร์       
การจัดการสัมภาระให้กับลูกทัวร์  

นอกจากนี้  บุ คลากรจะต้องมีความสามารถในการสื่ อสารโดยใช้ภ าษา อังกฤษ                 
และภาษากัมพูชาได้เป็นอย่างด ีและสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ลูกทัวร์สนใจ
ได้อย่างครบถ้วนอีกด้วย 

 

 การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 
ในการท าธุรกิจท่องเที่ยวมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้เสมอ ดังนั้น การสร้าง

ความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือธุรกิจบริการในประเทศกัมพูชา จึงเป็นสิ่งส าคัญ     
ที่จะช่วยให้เมื่อเกิดปัญหาก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว   
  

 

     การดูแลนักท่องเที่ยวทุกคน มี
การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว 
เพื่อให้ลูกค้าประทับใจมากที่สุด  
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 การขยายสาขา 
มีการเข้าไปตั้งสาขาในประเทศกัมพูชา เพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ  นอกจากนี้         

การตั้งสาขาย่อยในกัมพูชายังเป็นกระบวนการในการต่อยอดธุรกิจ และสามารถขยายธุรกิจให้รองรับ
ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นได้ 
 

 การใช้ช่องทางการตลาดดิจิตอล 
ในปัจจุบัน ช่องทางการตลาดดิจิตอล โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) เข้ามา

มีบทบาทและอิทธิพลต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เห็นได้จากก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต่างๆ 
นักท่องเที่ยวจะมีการอ่านรีวิวหรือศึกษาข้อมูลตามอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างแรก ดังนั้น ควรให้
ความส าคัญในการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ทั้งในการประชาสัมพันธ์              
การบริหารจัดการ การมีเว็บไซต์ (website) การมีแฟนเพจเฟซบุ๊ค (Facebook FanPage) จะเป็น
ประโยชน์ต่อการท าธุรกิจท่องเที่ยวด้วย  
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ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณส าราญ ประสิทธิเวช ไดเ้ริ่มต้นธุรกิจท่าเรือขนส่งสินค้าด้วยตนเอง มาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี
แล้ว โดยเริ่มต้นจากการมีเพียงเรือหางยาวมาเป็นเรือล าเลียงสินค้าจากฝั่งไทยไปถ่ายลงเรือใหญ่ในบริเวณ            
เกาะกง โดยเรือใหญ่จะเดินทางไปขึ้นท่าที่ประเทศกัมพูชาต่ออีกที แต่ต่อมาทางการกัมพูชาเปลี่ยนนโยบาย
ไม่ให้ไปขึ้นท่าที่เกาะกง คุณส าราญ จึงต้องเปลี่ยนวิธีไปเป็นจัดหาเรือกัมพูชามาเข้าท่าที่ไทยแทนและท าหน้าที่
เป็นคนกลางระหว่างรถสิบล้อขนสินค้าจากไทยกับเรือขนสินค้าจากกัมพูชา หลังจากนั้น  เมื่อเริ่มมีเงินทุน            
จึงเริ่มตัดสินใจซื้อเรือขนส่งสินค้าเป็นของตนเอง แต่เนื่องจากทางฝั่งกัมพูชาไม่ยอมให้เรือสินค้าของไทย           
เทียบท่า คุณส าราญจึงขอให้คนกัมพูชาที่เชื่อใจกันมาลงชื่อเป็นเจ้าของเรือให้ ในปัจจุบัน  คุณส าราญ              
ด าเนินธุรกิจจนมีท่าเรือเป็นของตนเอง มีเรือสินค้าทั้งหมดจ านวน 16 ล า  และมีรถขนส่งสินค้าอีก 20 คัน             
มีพนักงานมากกว่า 200 คน โดยเป็นพนักงานในออฟฟิศประมาณ 10 คน ทั้งนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานขนย้าย
สินค้า 
 

ในช่วงต้นที่คุณส าราญตัดสินใจจะสร้างท่าเรือของตนเองนั้น 
มีปัญหาเรื่องแหล่งเงินทุนส าหรับการก่อสร้างเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
สถาบันการเงินและธนาคารที่ได้เข้าไปติดต่อหลายแห่งรวมถึงธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ 
SME BANK) เห็นว่าตนเองยังไม่มีประวัติการกู้เงินมาก่อน             

บริษัท ส. กฤตรวัณ จ ากัด 
คุณส าราญ ประสิทธิเวช : เจ้าของกิจการ 

ภาคการบริการ 
ประเภทธุรกิจ :  ธุรกิจการบริการ
ท่าเรือขนส่งสินค้า 
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และอาจมีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอในการค้ าประกัน จึงพิจารณาให้ไม่ผ่านหลักเกณฑ์และไม่ปล่อยเงินกู้ให้ 
สุดท้าย คุณส าราญจึงหันไปพ่ึงการวิธีการเล่นแชร์แทน จนได้เงินมาก่อสร้างท่าเรือได้ส าเร็จ หลังจากนั้น           
ทางธนาคารกสิกรไทยทราบเรื่อง จึงเข้ามาให้ความช่วยเหลือทางด้านเงินกู้  ซึ่งในช่วงนั้นทางคุณส าราญ
ต้องการเงินทุนเพ่ิมในการด าเนินธุรกิจ เช่น ซื้อเรือ ซื้อรถแบคโฮ ท าให้ในภายหลังคุณส าราญจึงหันมาใช้
บริการทางการเงินของธนาคารกสิกรไทยเพียงธนาคารเดียว 
 

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์การขนส่งสินค้าทางเรือในพ้ืนที่คลองใหญ่มีปัญหาค่อนข้างมาก 
เนื่องจากทางการกัมพูชามีนโยบายขึ้นภาษีน าเข้าจากฝั่งไทย อีกทั้ง  น้ าตาลซึ่งเคยเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออก
ส าคัญ มีจ านวนส่งออกทางเรือแต่ละปีมากกว่า 100,000 ตัน ถูกทางการของประเทศเวียดนามประกาศ           
ไม่ให้มีการน าเข้าสินค้าจากประเทศไทยธุรกิจขนส่งทางเรือจึงได้รับผลกระทบโดยตรง 

 

คุณส าราญจึงต้องปรับตัวโดยการเปิดเป็นบริษัทโลจิสติกส์ให้บริการรับสินค้าจากผู้ประกอบการไทย 
มาขึ้นเรือของตนเองและส่งต่อไปยังประเทศกัมพูชา ด้วยอาศัยชื่อเสียงของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจด้านขนส่ง    
มานาน ท าให้ได้รับความเชื่อใจโดยผู้ประกอบการในท้องถิ่น ส่งผลให้บริษัทโลจิสติกส์ที่เพ่ิงเปิดได้รับโอกาส       
ให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ และ ณ ขณะนี้  คุณส าราญมีแผนที่จะไปเปิดส านักงานที่กรุงพนมเปญ               
เ พ่ืออ านวยความสะดวกในการด า เนินธุ รกิ จ         
โลจิสติกส์ของตนเอง โดยสินค้าที่เคยรับส่งออก     
มีหลากหลายทุกประเภท เช่น เครื่องดื่มชูก าลัง    
ชาเขียว น้ าอัดลม น้ าหวานต่างๆ นม อาหารเสริม 
น้ าตาลทราย ชุดสายไฟ เบียร์ รถยนต์ใหม่ ยาง
รถยนต์ น้ ามันหล่อลื่น ผงซักฟอก น้ ายาซักผ้าขาว 
กระดาษทิชชู่ ท่อและอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น 
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ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Key Success) 
 

ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ คือ  
 

 การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ลูกค้า 
ในการท าธุรกิจการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทางเรือไปยังประเทศกัมพูชา จะต้องสร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยต้องสามารถส่งสินค้าได้ตรงเวลาและสินค้าไม่เสียหาย จึงจะท าให้ลูกค้า 
มีความมั่นใจในการมาใช้บริการของธุรกิจมากขึ้น 
 

 การปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
การท าธุรกิจการค้าชายแดนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา โดยอาจเกิดจากสาเหตุ      

ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องมีการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 
และมีการวางแผนการต่อยอดธุรกิจ ท าให้เกิดเป็นอีกจุดแข็งหนึ่งของธุรกิจ ซึ่งมีช่วงหนึ่งที่กัมพูชา
ไม่ให้ท่าเรือของไทยเทียบท่าที่ท่าเรือกัมพูชา  ท าให้คุณส าราญต้องหาวิธีการในการแก้ปัญหา               
โดยมีการจ้างเรือของกัมพูชามารับสินค้าแล้วน าไปเทียบท่าส่งให้ลูกค้าในกัมพูชาแทน 
 

 ความเชี่ยวชาญในการท าธุรกิจ 
ในส่วนของคุณส าราญได้มีการด าเนินธุรกิจด้วยตนเอง โดยมองเห็นโอกาสในการท าธุรกิจ

การค้าชายแดน ท าให้ลงมือท าธุรกิจทันที ส่งผลท าให้มีความรู้ความช านาญและความสามารถ       
ในการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างดี 
 

 

     มองเห็นโอกาสในการท าธุรกิจ 
ลงมือท าทันที การได้ลองผิดลองถูก 
ธุรกิจจะส าเร็จเอง 
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 การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี 
ในการท าธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ ไปยัง

กัมพูชา จะต้องมีการหาคนในท้องถิ่นนั้นๆ  มา          
เป็นพันธมิตร ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะพันธมิตรที่มีความรู้ด้านช่องทาง มีความรู้            
ด้ านกฏหมาย ซึ่ งจะท า ให้มี การช่ วย เหลือกัน       
เวลาที่เกิดปัญหาต่างๆ โดยในการท างานร่วมกับ    
คนท้องถิ่นต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นหลัก      
และต้องมีการด าเนินธุรกิจโดยไม่ เอาเปรียบกัน            
จะท าให้เป็นพันธมิตรกันได้อย่างยาวนาน  

 

 ปัจจัยทางด้านเงินทุน 
ในการท าให้ธุรกิจการค้าชายแดนถือว่ามีความจ าเป็นอย่างมากที่ผู้ประกอบการ                 

จะต้องมีเงินสดส ารองและมีกระแสเงินทุนหมุนเวียนที่มีปริมาณที่มากเพียงพอ เพ่ือส ารองในกรณี           
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และส าหรับการขยายธุรกิจในอนาคต  
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ผู้ประกอบการธุรกิจการค้า 
พื้นที่ชายแดนไทย – สปป. ลาว (จังหวัดมุกดาหาร) 
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ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ  
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เดิมคุณสันติชัย วรวิริยะประเสริฐ เป็นคนจังหวัดขอนแก่น แต่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร             
ประมาณ 20 ปี ก่อนที่จะเริ่มต้นท าธุรกิจจ าหน่ายสินค้า ประเภทอะไหล่รถจักรยานยนต์ อะไหล่รถยนต์               
จนในที่สุดก็ครอบคลุมสินค้าในกลุ่มอะไหล่รถจักรยาน และรับเป็นตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยี่ห้อ LA ควบคู่
กับการจ าหน่ายสินค้าอะไหล่ยานยนต์ในที่สุด 

 
การค้าของคุณสันติชัย นอกจากจะมีการจ าหน่ายให้คนในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหารและพ้ืนที่ใกล้เคียง   

คุณสันติชัยยังมีการส่งออกสินค้าไปยัง สปป. ลาว ด้วย ซึ่งลูกค้าหลักของคุณสันติชัยใน สปป. ลาว ถือเป็น
ลูกค้าเก่าแก่ที่ด าเนินการค้าขายกันมาเป็นระยะเวลาสิบปี ตัวลูกค้ามีธุรกิจที่เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจ               
ของคุณสันติชัย จึงท าให้มีความเชื่อใจกันค่อนข้างมาก เพราะรู้จักกันมานาน โดยสินค้าที่ส่งออกไป สปป. ลาว
จะเป็นสินค้าในกลุ่มอะไหล่ยานยนต์และรถจักรยาน  ซึ่ งเป็นสินค้ากลุ่มเดียวกันที่คุณสันติชัยขายที ่           
จังหวัดมุกดาหาร โดยในการส่งออกสินค้าไปยัง สปป. ลาว คุณสันติชัยใช้วิธีการจ้างผู้ประกอบการขนส่ง           
ในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจะเข้ามาขนสินค้าจากโกดังไปส่งที่หน้าด่านชายแดน หลังจากนั้น ลูกค้าชาวลาว
จะเป็นผู้ด าเนินการน าเข้าสินค้า รวมถึงจัดการเรื่องภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการน าเข้าด้วยตนเอง 

 
 
 

ร้านหยูฮะเฮงอะไหล่ 
คุณสันติชัย วรวิริยะประเสริฐ : เจ้าของกิจการ 

ภาคการค้า 
ประเภทธุรกิจ :  จ าหน่ายรถจักรยาน 
และสินค้าอะไหล่ยานยนต์  

http://www.sakonnakhonguide.com/
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ในการท าธุรกิจของคุณสันติชัย เริ่มต้นจากการติดต่อขอเป็นนายหน้าขายสินค้าให้กับผู้ผลิตรายใหญ่ 
ในภายหลัง คุณสันติชัยได้มีการปรับตัวโดยการหาสินค้าจากผู้ผลิตรายเล็กมาจ าหน่ายด้วย รวมถึง              
ในช่วง 4 – 5  ปีที่ผ่านมา คุณสันติชัยได้มีการหาสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาขายและส่งออกต่อไปยัง            
สปป. ลาว เนื่องจากเล็งเห็นว่า ณ ปัจจุบัน ผู้ผลิตจีนเก่งในด้านการผลิตสินค้าและจ าหน่ายสินค้าแบบเดียวกัน 
และผลิตได้ในราคาถูกกว่าผู้ผลิตไทย ท าให้การน าสินค้าจากจีนมาขายจะมีช่องว่างก าไรมากกว่า 

 
การด าเนินธุรกิจ จะใช้วิธีในการเป็นนายหน้าสินค้าให้กับผู้ผลิตรายใหญ่ หรือหาสินค้าจากผู้ผลิต   

รายเล็กมาจ าหน่าย สินค้าทั้งหมดจะไม่ได้ผลิตด้วยตนเอง  และมีวิธีการติดต่อกับลูกค้าชาวลาวด้วยโทรศัพท์ 
และสื่อสารผ่านทางแอพพลิเคชันไลน์ (Line Application) เป็นส่วนใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Key Success) 
 

ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ คือ  
 

 การเข้าใจพฤติกรรมการบริโภคของชาวลาว 
ในการท าธุ รกิ จการค้ าชายแดนจะต้องมี              

การเรียนรู้ การศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค            
ใน สปป. ลาว อย่างสม่ าเสมอ ทั้งจากการสังเกตเอง
โดยตรง สังเกตจากชาวลาวที่เข้ามาท างานหรือเดินทาง
มาซื้ อ สิ นค้ า ใ นจั งห วั ด มุ ก ดาหา ร  คู่ ค้ า ช า ว ลา ว              
และจากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากหอการค้าจังหวัด
มุกดาหาร ซึ่ งได้มีความร่วมมือกับหอการค้าในฝั่ ง            
สปป. ลาว ด้วย 

ที่มา: http://www.sakonnakhonguide.com/ 

 

        ต้องขวนขวายตลอดเวลา    
มีการหาสินค้าใหม่ๆ ช่องทางใหม่ๆ 

และคู่ค้าใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

http://www.sakonnakhonguide.com/
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 การทดลองตลาด 
การพยายามแสวงหาสินค้ารูปแบบใหม่ๆ เข้าไปทดลองตลาดใน สปป. ลาว โดยจะเน้นเป็นสินค้า  

ที่ยังไม่มีอยู่ในตลาด ซึ่งจะมีการน าสินค้าใหม่เข้าไปผ่านทางตัวแทนจ าหน่ายที่อยู่ใน สปป. ลาว            
และบางครั้ง  ก็น าเข้าไปด้วยตนเอง    

     

 การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า 
คู่ค้าของหยูฮะเฮงใน สปป. ลาว ส่วนใหญ่จะมีการติดต่อซื้อขายด้วยกันตั้งแต่ที่เริ่มไปท าธุรกิจ     

ใน สปป. ลาว โดยจะมีการเติบโตทางธุรกิจมาพร้อมกัน จึงท าให้มีความสนิทสนมเหมือนญาติพ่ีน้อง  
มีความไว้ใจเชื่อใจกัน และมีการท าธุรกิจซื้อขายอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเป็นการสร้าง      
สายสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีจึงส่งผลให้หยูฮะเฮงสามารถเติบโตและประสบความส าเร็จในธุรกิจการค้า
ชายแดนได ้

ที่มา : http://www.sakonnakhonguide.com/ 
 

 การปรับตัวของผู้ประกอบการ 
ในปัจจุบัน การท าธุรกิจการค้าชายแดนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากในยุคสมัยนี้       

มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) อย่างทั่วถึงและมีบทบาทเป็นอย่างมาก ท าให้ผู้ประกอบการ
ต้องมีการปรับตัวในการน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยเฉพาะในการติดต่อสื่อสารกับคู่ค้า             
หรือติดตามข่าวสารต่างๆ ซึ่งท าให้ได้รับข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วและสะดวกกว่าสมัยก่อน 
 
 

http://www.sakonnakhonguide.com/
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 การสนับสนุนด้านเงินทุน 
ในภาพรวมผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความต้องการให้มีการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะ

การเข้าถึงเงินทุนของผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการหล่อเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจให้อยู่รอด 
นอกจากนี ้การมีเงินทุนส ารองจะท าให้สามารถขยายธุรกิจการค้าชายแดนให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง  

 

 การท าธุรกิจครบวงจร 
ธุรกิจการค้าชายแดนเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการจะต้องมีความกระตือรือร้นตลอดเวลา เนื่องจาก 

มีคู่แข่งทางธุรกิจจ านวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้น  ถ้าผู้ประกอบการมีการท า
ธุรกิจเพียงอย่างเดียวหรือจ าหน่ายสินค้าพียงชนิดเดียว โอกาสที่จะอยู่รอดในธุรกิจการค้าชายแดน             
จึงเป็นเรื่องที่ท าได้ยาก ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องมีความพยายามในการต่อยอดธุรกิจ และพัฒนา            
ไปสู่การเป็นธุรกิจครบวงจร เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ของผู้บริโภคชาวลาวที่มีความหลากหลายได้ 
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ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://www.facebook.com/photo.php?fbid 

 
คุณจ าลอง วงศ์กิตติธร ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินโดจีน (2006) โดยมีการจดทะเบียนในปี 2549 

เป็นการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจ าหน่ายและส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่            
และอุปกรณ์ไฟฟ้า นอกจาก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินโดจีน (2006) คุณจ าลองยังเป็นเจ้าของบริษัท             
อีกหลายบริษัท เช่น บริษัท ซีซีเอส เซลล์แอนด์เซอร์วิส จ ากัด เพ่ือรองรับธุรกิจที่หลากหลายของตนเอง 
ธุรกิจของคุณจ าลอง อาทิ ธุรกิจร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมุกดาหาร ธุรกิจส่งออก  และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอุปโภคบริโภค ส าหรับธุรกิจ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เครื่องดื่ม 
น้ า โซดา และน้ าตาลไปยัง สปป. ลาว เวียดนาม             
และจีนตอนใต้ และธุรกิจขนส่งสินค้าไปยังประเทศ
ชายแดน โดยในส่วนของห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินโดจีน 
(2006) ของคุณจ าลองได้เป็นตัวแทนจ าหน่าย
เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายยี่ห้อดัง อาทิ โซนี่ พานาโซนิค 
ชาร์ป ฮิตาชิ ซัมซุง ซีเมนต์ ไซโจเด็นกิ แคเรียร์  เป็นต้น  

 
ที่มา : https://www.facebook.com/photo.php?fbid 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินโดจีน (2006) 
คุณจ าลอง วงศ์กิตติธร : เจ้าของกิจการ 

ภาคการค้า 
ประเภทธุรกิจ :  การจ าหน่าย             
และส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์
ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid
https://www.facebook.com/photo.php?fbid


กรณีศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจการค้าชายแดนที่ประสบความส าเร็จ 

- 69 -            สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

 

   
 ที่มา : http://aectimesnews.com/ 
 

โดยธุรกิจส่งออกของคุณจ าลอง เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2536 เป็นสมัยที่มุกดาหารยังไม่มีสะพานมิตรภาพ
ไทย – สปป. ลาว แห่งที่ 2 และต้องใช้วิธีขนส่งไป สปป. ลาว โดยแพยานยนต์ตามแนวตะเข็บชายแดน                
โดยในสมัยนั้นสินค้าส่งออกหลักเป็นเพียงเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเท่านั้น ต่อมาธุรกิจของคุณจ าลองได้เติบโต
ขึ้น ผนวกกับการเกิดขึ้นมาของสะพานมิตรภาพไทย – สปป. ลาว แห่งที ่2 เมื่อโอกาสการค้าในเวียดนามมาถึง 
จาก ที่เวียดนามเปิดเขตฟรีโซน คือ ไม่เก็บภาษี ท าให้คุณจ าลองตัดสินใจขยายธุรกิจส่งออกของตน              
ไปต่อที่เวียดนาม อย่างไรก็ตาม หลังจากที่  สปป. ลาว และเวียดนาม มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น             
บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่หลายบริษัทที่เคยสนับสนุนการส่งออกของคุณจ าลอง โดยการช่วยออกเอกสาร
ส าคัญที่ต้องใช้ในการส่งออก เช่น เอกสารยืนยันถิ่นก าเนิด (Country of Origin) ก็เปลี่ยนเป็นไม่ออกให้ 
เนื่องจากบริษัทมีการไปตั้งสาขาของตนเองที่ สปป. ลาว หรือ เวียดนามด้วย และรับตัวแทนจ าหน่ายใน           
สปป. ลาว และเวียดนาม ด้วยตนเอง ท าให้คุณจ าลองต้องเปลี่ยนแนวทางเป็นการตั้งร้านของตนเองใน             
สปป. ลาว และเวียดนาม เพ่ือส่งสินค้าจากไทยเข้าไปจ าหน่ายที่นั่นเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        มุกดาหารเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม
ในการเป็นฐานการขนส่งสินค้าไปยัง 
สปป. ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ 
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ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Key Success) 
 

ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ คือ 
 

 ความหลากหลายของสินค้า 
ในการท าธุรกิจการค้าชายแดน ผู้ประกอบการจะต้องมีสินค้าที่มีความหลากหลาย ครอบคลุม

ความต้องการของกลุ่มลูกค้าในประเทศเพ่ือนบ้าน และคอยแสวงหาสินค้าใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มที่ดี     
ในตลาด สปป. ลาว และเวียดนามเข้าไปจ าหน่ายอยู่เสมอ 

 การท าธุรกิจแบบครบวงจร 
มีการวางแผนในการด าเนินธุรกิจการค้าชายแดน โดยมีการท าธุรกิจให้ครอบคลุมครบวงจร 

เพ่ือเป็นการตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละกลุ่มด้วย 

 การติดตามข่าวสาร 
ผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจการค้าชายแดนจะต้องมีการติดตามข่าวสาร แนวโน้มการค้าของไทย

และประเทศเพ่ือนบ้าน มองหาโอกาสที่จะเกิดข้ึน และใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเอง 

 การจัดการแรงงาน 
ในส่วนของแรงงาน ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการท าธุรกิจการค้าชายแดนอีกประการหนึ่ง 

โดยเฉพาะการมีแรงงานที่มีฝีมืออยู่ในธุรกิจ ซึ่งในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหารแรงงานที่มีฝีมือส่วนใหญ่           
จะเป็นชาวไทยซึ่งหายากมาก ดังนั้น จะต้องมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับแรงงานท่ีมีฝีมือด้วย 

 การสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุน 
การมีเงินสดส ารองและมีเงินทุนหมุนเวียนในการท าธุรกิจการค้าชายแดนของผู้ประกอบการ 

จะท าให้สามารถจัดการบริหารธุรกิจ ในสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน และมีโอกาสในการขยายธุรกิจ              
เมื่อมองเห็นโอกาสในการท าธุรกิจอีกด้วย  

 การมองหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ  
ผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจการค้าชายแดนควรมีการเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching 

ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการหาโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาดอยู่เสมอ และเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ประกอบการต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อน
เดินทางไปร่วมกิจกรรม Business Matching เช่น การเตรียมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าที่น าไป
จ าหน่ายยังประเทศเป้าหมาย การเตรียมพร้อมด้านทักษะภาษา เป็นต้น ซึ่งสิ่ ง เหล่านี้                
จะเป็นตัวช่วยส าคัญที่ท าให้ผู้ประกอบการได้พบกับคู่ค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพ 
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ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ที่มา : http://www.imaimorganic.com/ 
 

ธุรกิจโรงสีสมบูรณ์การเกษตร เริ่มต้นจากการรับซื้อพืชผลทางการเกษตร เช่น มันส าปะหลัง อ้อย 
ข้าวเปลือก ปอ และขายส่งให้กับโรงงานแปรรูปสินค้าต่างๆ มาเป็นระยะเวลา 20 กว่าปี หลังจากนั้น          
จึงมองเห็นโอกาสในการท าธุรกิจการค้าชายแดน และเริ่มด าเนินธุรกิจโรงสีข้าว มาเป็นระยะเวลา 3 ปี             
โดยมีการแปรรูปเป็นข้าวสาร 2 ประเภท คือ ข้าวสารหอมมะลิและข้าวเหนียว โดยใช้ตรานกนางนวล  
 

ลักษณะการท าธุรกิจการค้าชายแดนของสมบูรณ์การเกษตร จะเป็นการส่งออกข้าวสารหอมมะลิ
ส าเร็จรูป โดยมีการขนส่งสินค้าผ่านด่านจังหวัดมุกดาหารไปยัง สปป. ลาว และเวียดนาม โดยมีการติดต่อ            
กับตัวแทนจ าหน่ายในประเทศฝั่งนั้นให้มีการน าเข้าไปขาย ภายใต้ตรานกนางนวล ซึ่งกลุ่มลูกค้าใน สปป. ลาว
และเวียดนาม ถ้าเป็นประเภทข้าวสารหอมมะลิจะเป็นลูกค้าที่มีฐานะระดับชนชั้นกลางขึ้นไป ในขณะที่          
ข้าวเหนียวจะเป็นสินค้าที่สามารถบริโภคได้ทุกคน โดยในส่วนของการส่งออกข้าว ไปยังเวียดนามและ              
สปป. ลาว มีข้อดี คือ ยังไม่มีการก าหนดโควต้าการน าเข้า และมีการยกเว้นภาษี ท าให้สถานการณ์การส่งออก
ยังเติบโตไปได ้

 
ในส่วนของแรงงาน แรงงานของโรงสีสมบูรณ์การเกษตรใช้แรงงานทั้งหมดประมาณ 60 คน            

และเป็นแรงงานไทยทั้งหมด จึงไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานของแรงงานข้ามชาติ 
  

สมบูรณ์การเกษตร 
คุณพุทธ  วิศรุตมัย : เจ้าของกิจการ 

ภาคการผลิต 
ประเภทธุรกิจ :  ธุรกิจแปรรูป            
แ ล ะ ส่ ง อ อ ก ข้ า ว ส า ร ห อ ม ม ะ ลิ              
และข้าวเหนียว 

http://www.imaimorganic.com/
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ที่มา : http://www.thaigreenagro.com/ 

ที่มา : www.oknation.net 

 ส าหรับธุรกิจการค้าชายแดนในอนาคต คุณพุทธ มองว่ายังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก เนื่องจาก
ประชากรที่อยู่ใน สปป. ลาว และเวียดนาม มีความต้องการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคในประเทศไทย 
โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลางที่มีรสนิยมในการใช้สินค้าของไทย เห็นได้จากการสั่งซื้อข้าวสารหอมมะลิ             
ที่มาจากประเทศไทย ดั งนั้น จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่มีการด าเนินธุรกิจการค้าชายแดน               
ในการมองหาลู่ทางการขยายธุรกิจและโอกาสในการเจาะกลุ่มตลาดการค้าชายแดน 
 

ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Key Success) 
 

ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ คือ 
 

 คุณภาพของสินค้า    
       ที่มา : www.chaoprayanews.com 

ในการท าธุรกิจการค้าชายแดน ปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลโดยตรงคือสินค้าจะต้องมีคุณภาพดี            
โดยข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวของสมบูรณ์การเกษตร เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี และมีการรักษา
คุณภาพให้ได้มาตรฐาน 

 

 การเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ผู้ประกอบการที่มีความต้องการจะท าธุรกิจการค้า

ชายแดน จะต้องเข้าไปศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศ
คู่ค้า ศึกษาธุรกิจของคู่แข่ง และหาจุดเด่นของสินค้าที่จะ
ผลิตออกมาจ าหน่าย ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการสามารถ

ด าเนินธุรกิจการค้าชายแดนให้สามารถประสบความส าเร็จได้ 
 

 การขนส่งสินค้าได้ตรงเวลา 
การตรงต่อเวลาเป็นสิ่งส าคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่น

ให้กับบริษัท  โดยเฉพาะในการขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้าน หากผู้ประกอบการไม่สามารถขนส่งสินค้าได้
ทันตามเวลาที่ก าหนด ก็จะสร้างความเสียหายให้กับตัวแทน
จ าหน่ายหรือคู่ค้า  

 

 การพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ประกอบการ 
การสร้างทัศนคติให้กับผู้ประกอบการในพ้ืนที่ชายแดน โดยเฉพาะการศึกษาหาความรู้ในด้าน

ต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งจะท าให้มองเห็นโอกาสและสามารถแก้ปัญหาในการท าธุรกิจการค้าชายแดนได้ 
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ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
บริษัท วีไอพีสยามทราแวล จ ากัด ได้ด าเนินธุรกิจ มาเป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปีแล้ว โดยเริ่มต้น

ธุรกิจจากการที่  คุณสัจจา วงศ์กิตติธร ได้ช่วยท าหน้าที่ เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ            
ของประเทศไทยและหน่วยงานภาครัฐของ สปป. ลาว ในระหว่างนั้นก็ได้เก็บประสบการณ์และศึกษา              
แนวทางการจัดทัวร์ใน สปป. ลาว จนได้เปิดเป็นบริษัทท่องเที่ยวในที่สุด 

 
บริษัทท าธุรกิจท่องเที่ยวทั้ งในลักษณะที่พานักท่องเที่ยวจากไทยไปเที่ยวในฝั่ง  สปป. ลาว                  

หรือเวียดนาม (Outbound) และในลักษณะที่พานักท่องเที่ยวจาก สปป. ลาว และเวียดนามเข้ามาในเที่ยว            
ในประเทศไทย ( Inbound) แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นในลักษณะพานักท่องเที่ยวจากไทยไป                
สปป. ลาว หรือเวียดนามมากกว่า ซึ่งคุณสัจจาให้เหตุผลว่าเนื่องจากการเที่ยวใน สปป. ลาว หรือเวียดนาม             
ในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง และยังอาจมีค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่าท่องเที่ยวบางจังหวัด ในประเทศไทยด้วย 
นอกจากนั้น ประเทศไทยยังมีวันหยุดยาวประจ าปี  
หลายครั้งจึงเป็นโอกาสให้นักท่องเที่ยวในประเทศ
เดินทางไปเที่ยวที ่สปป. ลาว หรือเวียดนาม ในทาง
ตรงกันข้าม ชาวลาวส่วนใหญ่ที่ต้องการเที่ยว
ประเทศไทยก็สามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวเองได้ จึง
มักจะไม่ได้ใช้บริการบริษัทท่องเที่ยว เว้นแต่ในกรณี
ทีผู่้ประกอบการจาก สปป. ลาว ต้องการพาคนงาน
ของตนเองเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเท่านั้น  

 ที่มา : https://www.facebook.com/vipsiam/photos_all 

บริษัท วีไอพีสยามทราแวล จ ากัด 
คุณสัจจา วงศ์กิตติธร : เจ้าของกิจการ 

ภาคการบริการ 
ประเภทธุรกิจ :  ธุรกิจการให้บริการด้าน
การท่องเที่ยว (ทัวร์) 
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ภาพ การจัดทัวรไ์ปท่ีหลวงพระบาง สปป. ลาว     

ที่มา : https://www.facebook.com/vipsiam/photos_all 

ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทยังคงเป็นหน่วยงานภาครัฐทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจากจังหวัดอ่ืนๆ ซึ่งมีการเดินทางเข้าไปศึกษาดูงานใน สปป. ลาว และเวียดนามบ่อยครั้ง              
ลูกค้าอีกกลุ่มของบริษัทก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มย่อยซึ่งมีทั้งคนไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวใน
ไทยและต้องการเดินทางเข้าไปเที่ยวต่อใน 
สปป. ลาว และเวียดนาม และกลุ่มชาวต่างชาติ
ที่จ าเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศชั่วคราว
ก่อนที่จะกลับเข้ามาต่อวีซ่าในประเทศไทย ใน
กรณีท่ีพาลูกค้าไปเที่ยวที ่สปป. ลาว ทางบริษัท
สามารถเดินเรื่องขออนุญาตจากทางการเพ่ือใช้
รถจากฝั่งไทยได้ แต่ในกรณีที่ต้องเข้าเวียดนาม
ด้วยทางบริษัทต้องติดต่อให้รถจากเวียดนามมา
รอรับที่ด่าน เนื่องจากเวียดนามไม่ให้รถจาก
ไทยเข้า เพราะขับรถชิดคนละฝั่งถนน 

   

โดยทั่วไปการติดต่อกับลูกค้าหรือคู่ค้า หากเป็นในประเทศไทยทางบริษัทจะใช้วิธีติดต่อผ่านโทรศัพท์ 
เว็บไซต์ (website) อีเมล (e-mail) หรือเฟซบุ๊ค (Facebook) ในขณะที่ การติดต่อกับคู่ค้าหรือหน่วยงาน           
ใน สปป. ลาว และเวียดนาม ก็จะใช้การติดต่อผ่านอีเมล (e-mail) เป็นหลัก ทั้งนี้ การท่องเที่ยวในปัจจุบัน            
มีแนวโน้มการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น โดยมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนที่มีขนาดเล็ก แต่โชคดีที่ตั้งอยู่คู่กับ             
เมืองสะหวันนะเขต ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ของ สปป. ลาว จึงท าให้การท าธุรกิจการค้าชายแดนกับฝั่ง สปป. ลาว 
เข้ามาช่วยให้เศรษฐกิจของพ้ืนที่เติบโตได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ติดตามข่าวสาร เทรนด์การ
ท่องเที่ยว และมีการพัฒนา
โปรแกรมทัวร์อยู่ตลอดเวลา 
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ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Key Success) 
 

ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ คือ  

 การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 
 

แม้ว่าทางบริษัทจะไม่มีสาขาอ่ืน แต่ก็ใช้วิธีการสร้างพันธมิตร
ทางธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวชายแดนทั้งในจังหวัดอ่ืน    
และผู้ประกอบการท่องเที่ยวในฝั่ ง  สปป. ลาว และเวียดนาม                
เพ่ือช่วยเหลือกันทางธุรกิจ เช่น ช่วยส่งลูกค้าต่อให้แก่กัน เป็นต้น             
ซึ่ งจะท า ให้สามารถช่วยเกื้อหนุน ในการท าธุ รกิจระหว่างกัน                  
ไดเ้ป็นอย่างดี  

 

 ความเชี่ยวชาญในการท าธุรกิจ 
การท าธุรกิจให้บริการด้านการท่องเที่ยว เป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย สามารถเกิด

เหตุการณ์โดยไม่คาดคิดกับลูกทัวร์ ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ต้องการจะประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจ
การท่องเที่ยว ต้องมีการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และมีความรู้ที่ใช้ในการจัดทัวร์  และมีความสามารถ           
ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วย 
 

 การพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
การท่องเที่ยวในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบเดิม

อาจจะไม่จูงใจลูกทัวร์ ท าให้ต้องมีการพัฒนาโปรแกรมทัวร์ให้ตรงความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป           
เช่น ในปัจจุบันที่กระแสปั่นจักรยานท่องเที่ยวเริ่มมาแรง ทางบริษัทก็ได้มีการจัดท าทัวร์ข้ามไปปั่นจักรยาน
ท่องเที่ยวที่ สปป. ลาว และเวียดนาม เป็นต้น 

   ภาพการประชาสัมพันธ์ทัวร์ปั่นจักรยานที่ สปป. ลาว และเวียดนาม 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : http://www.travel2mukdahan.com/ 
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 การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ 
ผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจให้บริการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหารได้มีการรวมกลุ่มกัน   

อาทิ บริษัททัวร์ บริษัทขนส่ง โรงแรม ร้านอาหารและผู้ค้าในตลาดอินโดจีน  ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่
ท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัด โดยมีการรวมกลุ่มเป็นสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมุกดาหาร ซึ่งท าให้
ทราบว่าการท่องเที่ยวของมุกดาหารยังมีปัญหาทัวร์เถื่อนเป็นระยะ จากการที่นักท่องเที่ยวมีการแจ้ง     
ต่อต ารวจว่าถูกบริษัททัวร์หลอกมาทิ้งที่ด่านชายแดน ไม่ได้น าเที่ยวที่  สปป. ลาว หรือเวียดนาม                  
ตามที่ตกลงกันไว้นอกจากนี้ คุณสัจจายังเป็นประธานสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร            
อีกด้วย  

 

 กฎระเบียบของประเทศชายแดน 
 

ในการท าธุรกิจการค้าชายแดน พบว่ากฎระเบียบของประเทศชายแดนมีความแตกต่างกัน      
เห็นได้จาก สปป. ลาว และเวียดนามสามารถขับรถไปมาระหว่างกันได้เนื่องจากขับรถในฝั่งเดียวกัน            
แต่รถไทยสามารถเข้าได้เพียง สปป. ลาว ยังเข้าเวียดนามไม่ได้ หรือในกรณี สปป. ลาว กับกัมพูชา               
ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในชายแดนฝั่งตรงข้ามได้ ในขณะที่ไทยท าไม่ได้ 
เนื่องจากติดข้อก าหนดทางด้านกฎหมาย เป็นต้น 

 
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่บริษัทจัดพาไปใน สปป. ลาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : https://www.facebook.com/vipsiam/photos_all 
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ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://www.facebook.com/1398496050470548/photos/ 

 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหกิจ คาร์ เซอร์วิส แอนด์ ยางยนต์  ได้ เริ่มกิจการมาตั้ งแต่สมัยรุ่นพ่อ                 

ของผู้ให้สัมภาษณแ์ละด าเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบันซึ่งรุ่นลูกเป็นผู้บริหาร ธุรกิจของบริษัท คือ การให้บริการ
รถยนต์แบบครบวงจร อาทิ การท าประกันรถยนต์ การรับบริการซ่อมเครื่องยนต์ ซ่อมช่วงล่าง ท าสีรถยนต์ 
ตกแต่งหรือประดับยนต์ จ าหน่ายยางและล้อแม็ครถยนต์  ซึ่งบริษัทได้มีการส่งออกสินค้าของบริษัทไปที่    
สปป. ลาว ด้วย โดยในส่วนของแรงงานทางบริษัทจ้างเฉพาะแรงงานชาวไทย ซึ่งมีจ านวนพนักงานทั้งหมด            
30 คน และให้บริการลูกค้าทั้งคนไทยในพื้นท่ีและลูกค้าชาวลาวที่เอารถยนต์เข้ามาใช้บริการด้วย 

 
คุณวิเชียร สัจจมุกดา ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา กิจการมีความซบเซาลงค่อนข้างมาก     

เช่น ปีที่แล้วมีรถจากฝั่ง สปป. ลาว มาใช้บริการที่บริษัท 30 คันต่อเดือน แต่ในปีนี้ ณ ช่วงเวลาเดียวกัน 
จ านวนลูกค้าชาวลาวลดเหลือเพียง 10 คันต่อเดือน  
ในฝั่ งลูกค้าชาวไทยก็ลดลงเช่นเดียวกัน โดยทาง          
คุณวิ เชียรประเมินว่าลดลงเป็นสัดส่วนประมาณ            
ร้อยละ 20 ในด้านยอดจ าหน่ายประกันรถยนต์ก็ลดลง
อย่างมาก โดยคุณวิเชียรคาดว่าพฤติกรรมลูกค้าได้
เปลี่ยนวิธีเป็นการหยุดซื้อประกันรถยนต์ และน ารถเข้า
มาซ่อมสีหรือตัวถังเฉพาะในกรณีที่จ าเป็นแทน 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหกิจ คาร์เซอร์วิส แอนด์ ยางยนต ์
คุณวิเชียร สัจจมุกดา : เจ้าของกิจการ 

ภาคการบริการ 
ประเภทธุรกิจ :  การให้บริการ
เกี่ยวกับรถยนต์แบบครบวงจร 

ภาคการบริการ 
ประเภทธุรกิจ :  การให้บริการ
ด้านรถยนต์แบบครบวงจร 
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ในการให้บริการลูกค้าชาวลาว ลูกค้าชาวลาวจะมีทั้งส่วนที่ขับรถเข้ามาที่บริษัทและมีที่ติดต่อให้บริษัท
เข้าไปลากรถมาจากฝั่ง สปป. ลาว โดยลูกค้าชาวลาวจะช าระเงินเป็นเงินสดในสกุลบาทหรือดอลลาห์สหรัฐ
เท่านั้น แตกต่างจากลูกค้าชาวไทยที่จะมีจ่ายผ่านบัตรเครดิตด้วย ซึ่งทางร้านได้ท าโปรโมชั่นร่วมกับธนาคาร            
ให้ลูกค้าสามารถผ่อนจ่ายโดยไม่เสียดอกเบี้ย รวมถึงลดค่าบริการให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มีงบประมาณจ ากัด              
เพ่ือเป็นโปรโมชั่นเสริมในการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ (Key Success) 
 

ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ คือ  
 

 การท าธุรกิจครบวงจร 
การด าเนินธุรกิจการบริการที่ เกี่ยวข้อง              

กับรถยนต์ให้มีรูปแบบการบริการอย่างครบวงจร             
มากที่สุด และเป็นการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าท่ีมีความหลากหลายได้  

  

 ความเชี่ยวชาญในการท าธุรกิจ 
ผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจการค้าชายแดนจะต้องมีการปรับตัวตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น               

และ มีการหาวิธีการแก้สถานการณ์ในกรณีที่ธุรกิจมีปัญหา และต้องมีการมองหาโอกาสให้กับธุรกิจ 
ศึกษาว่าตลาดมีความต้องการสินค้าและบริการด้านใด และลงมือปฏิบัติทันที 

 
 
 

      อู่ซ่อมรถของไทยมีภาพลักษณ์ 
ที่ดีในด้านการให้บริการมาตรฐาน
และฝีมือการซ่อม 
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 แรงงานที่มีฝีมือ 
ในส่วนของธุรกิจการให้บริการที่เกี่ยวกับรถยนต์ ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจและท าให้ธุรกิจเติบโต 

คือ การมีแรงงานที่มีฝีมือ ในการให้บริการด้านต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาแรงงานไทยมีความเชี่ยวชาญ             
และมีฝีมือมากกว่าแรงงานชาติอื่น ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องมีการจัดหาแรงงานที่มีฝีมือ มีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เพ่ือป้องกันการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือด้วย  

 

 สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นและของ สปป. ลาว 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมืองสะหวันเซโน จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ              

การเติบโตทางเศรษฐกิจของมุกดาหาร ซึ่งจะมีการพ่ึงพากันและกัน โดยในส่วนของธุรกิจการค้า
ชายแดนก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงด้วย ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องมีการติดตามข่าวสาร             
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคในการท าธุรกิจด้วย 

 
 

 
ที่มา: https://www.facebook.com/1398496050470548/photos 
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ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าชายแดนที่ประสบความส าเร็จ
ในพ้ืนที่ชายแดนต่างๆ มีปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ              
โดยสามารถแยกตามภาคธุรกิจต่างๆ ได้ดังนี้  

 
 

ปัจจัยความส าเร็จของธุรกิจภาคการค้า 
 

 
 
 

สรุปปัจจัยความส าเร็จ 

ของผู้ประกอบการธุรกิจการค้าชายแดน 
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กรณีศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจการค้าชายแดนที่ประสบความส าเร็จ 

           สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 

- 82 - 

 
ปัจจัยความส าเร็จของภาคการบริการ 
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ปัจจัยความส าเร็จของภาคการผลิต 
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ปัจจัยความส าเร็จของภาคการเกษตร 
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สรุปปัจจัยที่ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ 

ของผู้ประกอบการธุรกิจการค้าชายแดน 
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สรุปรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
ที่ประสบความส าเร็จ ในพ้ืนที่ชายแดน (Case Study) 

 

จากการทีค่ณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าชายแดนที่ประสบความส าเร็จ
(Case Study) ในพ้ืนที่ชายแดน 4 พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย (จังหวัดสงขลา) พ้ืนที่ชายแดน 
ไทย – เมียนมาร์  (จังหวัดตาก) พ้ืนที่ชายแดนไทย – กัมพูชา (จังหวัดสระแก้วและจังหวัดตราด) และพ้ืนที่
ชายแดนไทย – สปป. ลาว (จังหวัดมุกดาหาร) โดยมีรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ที่ประสบความส าเร็จในพื้นที่ชายแดน ดังนี้  
 
ล าดับ รายช่ือผู้ประกอบการ ชื่อผู้สัมภาษณ์  ต าแหน่ง ภาคธุรกิจ 
รายชื่อผู้ประกอบการพ้ืนที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย 

1. บริษัท มาร็อค กรุ๊ป จ ากดั คุณมาลีกีด สมัด  ประธานกรรมการ ภาคการค้า 
2. บริษัท ทวีชัยฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด คุณภากรณ์ พัวพันสวสัดิ ์ กรรมการผู้จดัการ ภาคการผลติ 
3 บริษัท เจ เอส ที รับเบอร์ จ ากัด คุณสรรค ์สินเจริญกลุ กรรมการบริหาร ภาคการผลติ 
4. โรงแรมบรุี ศรภี ูบูติค  คุณศิวัตน ์สุวรรณวงศ ์ ผู้จัดการทั่วไป ภาคการบริการ 
5. บริษัท นิว เอ็น ซี ทรานส์ ชิปปิ้ง                   

แอนเทรดดิ้ง จ ากัด 
คุณรุ่งรตัน์ ชัยจีระธิกลุ 

ประธานกรรมการ 
บริหาร 

ภาคการบริการ 

6. สวนยางพารา  คุณไมตรี มีทอง เจ้าของกิจการ ภาคการเกษตร 
รายชื่อผู้ประกอบการพ้ืนที่ชายแดนไทย – เมียนมาร์ 

7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุภารัตน์ มินิมาร์ท คุณศรีนวล สิงห์แก้ว    เจ้าของกิจการ ภาคการค้า 
8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หยูล้ง อินเตอร์เทรด คุณประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน ์ เจ้าของกิจการ ภาคการค้า 
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