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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะ SMEs 

ทําให้เกิดการจ้างงานและการขยายตัวของภาคการผลิตสินค้าและอุตสหกรรมบริการ SMEs ที�ได้รับการพัฒนาทักษะและ

รูปแบบการบริหารจัดการที�ดี จะทําให้ SMEs มีประสิทธิภาพส่งผลให้ธุรกิจมั�นคงและขยายเติบโต เป�นฐานไปสู่ธุรกิจขนาด

ใหญ่ช่วยในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม อีกทั �งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ได้สร้างความตื�นตัว

ให้กับผู้ประกอบการไทยเพื�อเข้าสู่การแข่งขันทางการค้าในตลาดต่างประเทศที�มีฐานลูกค้าใหญ่ขึ�น เป�นการเปิดโอกาสให้

ผู้ประกอบการที�มีศกัยภาพและความพร้อมได้มีโอกาสเติบโตในตลาดโลก 

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs (ฝสส.อก.) ซึ�งเป�น

หน่วยงานหลักที�มีบทบาทหน้าที� ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ได้เล็งเห็นความสําคัญของ SMEs 

จึงได้ดําเนินงานพัฒนาองค์ความรู้ จัดทําบทความองค์ความรู้ เพื�อส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ในการดําเนินธุรกิจ และ

เพื�อเป�นศูนย์กลางองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารในด่านต่างๆ ที�ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์ ครอบคลุมภาคธุรกิจทั �ง

ระบบ อาทิ ภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคการบริการและภาคการเกษตร รวมถึงต้องครอบคลุมการประกอบธุรกิจทุก

ด้านไม่ว่าจะเป�นด้านการตลาด การเงิน การลงทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล เป�นต้น ทั �งนี �เพื�อให้

ผู้ประกอบการและบุคคลทั�วไปที�สนใจได้ศึกษาและนําความรู้ไปพัฒนาศักยภาพให้สามารถแข่งขันในตลาดทั�งในประเทศและ

ต่างประเทศได้  
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N&B พิซซ่าเครป “ความสุข ความอร่อย แบ่งปันได้” 

 

ช่วงวิกฤตเศรษฐกจิปี 40 เมื�อมนุษย์เงินเดือนถูกลด

เงินเดือนลง เลยทําให้เกิดความคิดในการเริ�มทําธุรกิจของ

ตัวเอง ซึ�งธุรกิจอาหารเป�นตัวเลือกแรกที�มองเพราะมองว่า

อาหารเป�นหนึ�งในปัจจัยสี� แม้เศรษฐกิจไม่ดีแต่อาหารที�มีราคาไม่

สูงนักก็น่าจะขายได้ และช่วงนั�นเอง “เครป” กําลังเป�นของว่าง

ที�เป�นที�นิยม เครปจึงเป�นตัวเลือกแรกๆ ที�ผู้ชายซึ�งความคิดไม่

เคยหยุดนิ�งเลือกทําเป�นธุรกิจแรก  

 รายได้เสริมต้องสูงกว่าเงินเดือนสองเท่า จึงจะ

ลาออกจากงานประจํา นี�เป�นความคิดของคุณบุญประเสริฐ พู่

พันธ์ ผู้ก่อตั�ง บริษัท เอ็น แอนด์ บี พิซซ่า เครป จํากัด 

หลังจากนั�นเขาจึงเริ�มทําธุรกิจเล็กๆของตัวเองคือขายเครป วัน

แรกยอดขาย 53 ชิ�น... ดีใจมาก นับเงินแล้วนับเงินอีก ยอด 

1,060 บาท แต่เชื�อมั �ยว่านับไปยิ�มไป รู้สึกภูมิใจกว่าตอนรับ

เงินเดือนเสียอีก ช่วงแรกๆเหนื�อยมากแทบไม่ได้พักเลยเพราะทํา

ควบคู่ไปกับงานประจํา คือเราตั�งใจไว้แล้วว่าจะลองทําธุรกิจและ

ที� สําคัญหากรายได้ไม่ เกินสองเท่าของเงินเดือน ก็จะยังไม่

ลาออกจากงานประจํา เป�นอย่างนี�อยู่ประมาณ 3-4 เดือน 

รายได้ค่อยๆโตขึ�นจากหลักพัน จนในที� สุดก็สูงกว่าเงินเดือน

ตามที�ตั �งเป้าหมายไว้ จงึตัดสินใจลาออก 

 

 ช่วงแรกที� ก้าวมาทําธุรกิจของตัว เองเต็มตัว 

ยอดขายปีแรกแค่ 8 ล้าน ซึ�งจริงๆก็ค่อนข้างพอใจสําหรับคนที�

เพิ�งเริ�มจับธุรกิจ ในใจยังไม่โฟกัสที� Product เดียวเพราะจริงๆ

จบเคมีมา ยังอยากหาอย่างอื�นที�คิดว่าตัวเองน่าจะชอบ แต่มี

อยู่วันหนึ�งเห็นโดนัทยี�ห้อดังร้านข้างๆ เค้าครบรอบ 50 ปี แล้ว

ตลอด 50 ปีเค้าก็ขายแต่โดนัท เลยได้แรงบันดาลใจว่าเค้าทํา

ธุรกิจเดียวจนเชี�ยวชาญมา 50 ปี และขยายสาขาไปทั�วโลกใน

ปัจจุบัน เราจึงเอาจุดนี�มาเริ�มคิดที�จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา

บ้าง หลังจากเรากลับมาโฟกัสผลิตภัณฑ์ของเรา พัฒนาสูตร

อบรมพนักงาน และพัฒนาตนเอง ยอดขายก็ก้าวกระโดดไปปี

ละ 100 ล้าน 

 ถ้าเรามคีวามศรทัธาและโฟกัสในสิ�งที�ทําเราจะไปได้ดี 

หล ังจากยอดขายโตอย่างน่าพอใจจึงกลับมาเน้นการพัฒนา

สูตรเครปและแพนเค้กให้มีรสชาดที�แตกต่างจากคู่แข่ง โดยกล

ยุทธ์ทางการตลาดของ N&B สิ�งแรกเลยคือรสชาดและ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เราพัฒนาแป้งเครปสูตรพิเศษที�มี

ความหอมหวาน เนื�อบางเบา กรอบ อร่อย ส่วนแพนเค้กก็จะ

นุ่ม หอม และมีใส้ ซึ�งแพนเค้กปกติจะไม่มีใส้ ของเราราคาไม่

แพง ทานเป�นของว่างก็ดีสั�งสําหรับเป�นเบรคในการประชุมก็ดี 

อีกอย่างหนึ�งคือแพนเค้กซึ�งเป�นผลิตภัณฑ์ที�ออกมาที�หลัง ถูก

ทําขึ�นเพื�อลบจุดด้อยของเครป คือหากลูกค้าสั�งเครปนั�นต้อง
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ทําสด อย่างน้อยๆต้องใช้เวลารอประมาณ 5 นาที จึงทําแพน

เค้กที�บรรจุในกล่องพร้อมรับประทาน เป�นแพนเค้กบ๊อกซ ์

สะดวกกับการซื�อกลับ หากลูกค้าไม่ต้องการรอก็อาจเลือกเป�น

ซื�อแพนเค้กแทน หรือในขณะรอเครปก็อาจหยิบติดไม้ติดมือเป�น

เพิ�มไปได้อีกด้วย แพนเค้กนี� เองทําให้ยอดขายโตขึ�นอีก 3 

เท่าตัวเลยทีเดียว ตอนนี�เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ คือนํ�ามะนาวผสม

นํ�าผึ�ง ที�น่าจะได้รับความนิยมไม่แพ้กัน จากนั�นเราเริ�มต่อยอด

โดยการใช้กลยุทธ์แฟรนไชส์ จริงๆแล้ว N&B มีหน้าร้านของ

ตัวเอง 100 กว่าสาขา แต่เราเริ�มคิดว่าน่าจะหาผู้ร่วมธุรกิจใน

การขยายสาขาออกไปอีกในลักษณะแฟรนไชส์ เพื�อที�เราจะไม่

ต้องปวดหัวเรื�องคนหรือเพิ�มจํานวนพนักงานอีกเป�นพันๆ 

แฟรนไชส์ของเรามีหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมของ

พื�นที� 

 เราคิดเสมอว่าสาขาแฟรนไชส์เปรียบเสมือนสาขา

ของเราเอง การดูแลและให้คําปรึกษาทุกอย่าง เราทําอย่าง

เต็มที�และใส่ใจในทุกๆเรื�องเหมือนเป�นพนักงานของเรา มีการนํา

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื�อการส่งเสริมให้สาขาแฟรนไชส์ได้รับ

การช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่นระบบการขายออนไลน์ ระบบ

ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอดช่วงเปิดร้าน ระบบกล้องวงจร

ปิด ทั �งนี�เพื�อใ ห้สาขาแฟรนไชส์ทุกสาขาได้มาตราฐานและ

คุณภาพเดียวกัน เพราะหากสาขาใดสาขาหนึ�งมีปัญหา นั�น

หมายถึงชื�อเสียของ N&B ทั �งหมดต้องเสียหายไปด้วย สําหรับ

คนที�จะซื�อสาขาแฟรนไชส์กับเราเองก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะละเลย 

เรามีเทรนพนักงาน เทรนการขาย การทําเครปให้จนเชี�ยวชาญ 

และหากเกิดปัญหา เรากพ็ร้อมจะช่วยเหลือตลอดไม่ทอดทิ�ง  

 จุดแข็งของสินค้าเราคือสดใหม่ ผลิตและขายวันต่อ

วัน เพื�อการรักษาคุณภาพและรสชาด หากเหลือเราจะทิ �งทุก

วันเพื�อให้ลูกค้าได้บริโภคของที�สดใหม่ รสชาดดี อีกทั �งวัตถุดิบ

เราเป�นวัตถุดิบที�มาจากในประเทศทั �งหมด จึงไม่มีปัญหาด้าน

การขาดแคลนวัตถุดิบ จุดแข็งอีกอย่างคือ การผลิตของเรา

ส่วนใหญ่ทําสดหน้าร้านเป�นการผลิตชิ�นต่อชิ�นตาม order 

ลูกค้าค้าสามารถเลือกใส้ที�หลายหลายได้ตามชอบทั �งแพนเค้ก

และเครป และเครปเองก็มีจุดขายในตัวที�เรียกลูกค้าได้ดีคือตอน

หมุนแป้ง กลิ�นหอมๆจะโชยเต็มไปหมดเพื�อเรียกลูกค้าอื�นมาด้วย 

แต่การทําแบบสดๆนี� เราเองต้องมีการเทรนพนักงานอย่างดี

เพื�อรักษารสชาด ปริมาณ และคุณภาพ  

 แผนการขยายในอนาคต นอกจากเราจะขยายธุรกิจ

ไปในรูปแบบการขายสาขาแฟรนไชส์แล้ว เรายังมีแผนขยาย

ตลาดสู่ AEC และประเทศเพื�อนบ้าน ณ ปัจจุบันนี�เรามีสาขา

แรกที�ประเทศลาว ซึ�งได้รับการตอบรับที� ดี แผนต่อไปเราจะ

ขยายไปยัง พม่า เกาหลี และญี� ปุ่น ซึ� งกําลังอยู่ในระหว่าง

เจรจาซึ�งใช้เวลาค่อยข้างนาน อย่างลาวกว่าจะสําเร็จก็เป�นปี 

เพราะธุรกิจอาหารมีขั �นตอนค่อนข้างมากและแตกต่างกันในแต่

ละประเทศจึงทําให้ใช้เวลานาน และอีกสิ�งที�สําคัญในการขยาย

สาขาแฟรนไชส์ คือเราต้องดูคู่ค้าให้ดีด้วยว่าเค้ามีความตั�งใจ

จริงที�จะทํา และมั�นใจได้ว่าเค้าจะทําได้ดี เพราะมันคือชื�อเสียง

ของแบรนด์ จึงต้องมีการติดต่อกันบินไปมาอยู่หลายเดือน 

กว่าจะแน่ใจได้ว่าเค้าจะสามารถช่วยเราขยายธุรกิจได้อย่างดี 

 

 ความเชื�อ ความศรัทธา และการหาความรู้ คือ

เคล็ดลับความสําเร็จอย่างยั�งยืนของ N&B อย่างแรกคือความ

เชื�อและความศรัทธาในสิ�งที�ทําเพื�อให้เรามุ่งมั�นทําให้ได้ตาม

เป้าหมายในการทํางาน แต่เชื�ออย่างเดียวไม่พอต้องมีความรู้

ด้วย เราต้องหมั�นฝึกฝนตัวเอง หาความรู้ ทั �งตัวผู้บริหารเอง

และพนักงาน และที�สําคัญคือเราต้องประกอบธุรกิจด้วยหลัก

ธรรมาภิบาล ต้องซื�อสัตย์กับลูกค้า ทีมงาน และตัวเราเอง 

โดยเฉพาะในการบริหารงานบุคคลเรามีคุณธรรมอยู่ว่าความ

ซื�อสัตย์ต้องมาก่อน และตอนนี�เรามีโครงการเถ้าแก่ใหม่ คือเปิด

โอกาสให้พนักงานเป�นเจ้าของกิจการ เป�นเจ้าของสาขาเอง โดย

พนักงานที�มีอายุงานเกิน 2 ปี จะได้รับโอกาสนี� เค้าจะมีความ

ภูมิใจและกระตื�อรื�อร้นในการเป�นเจ้าของสาขา อีกทั �งไม่ต้อง

“ถา้เรามคีวาม

ศรทัธาและโฟกสัใน

สิ�งที�ทาํเราจะไปไดด้”ี 
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จ่ายเงินก้อนเหมือนการซื�อแฟรนไชส์ สามารถแบ่งจ่ายเป�น

งวดๆได้ จากโครงการนี�เราจะหวังว่าจะเป�นการหยิบยื�นโอกาสให้

พนักงานที� เป�นเหมือนคนในครอบครัวของเรา และได้สาขาแฟ

รนไชส์ที� มั�นใจได้ว่ามาจากคนที� รัก ในงานนี�จริงๆ ในส่วน

กิจกรรมระหว่างพนักงาน นอกจากจะจัดการเทรนนิ�งเป�น

ประจําแล้ว เรามักจะจัดกิจกรรมเพิ�มคุณธรรมและความสุข

ให้แก่พนักงานเสมอๆ เพราะเราเชื�อว่า หากพนักงานมีความสุข 

การทํางานก็จะดีตามและจะทําให้องค์กรเติบโตได้อย่างก้าว

กระโดด 

 ของฟรีของดียังมีอยู่ในโลก ที�ว่ามานี�คือการเข้าเป�น

สมาชิกของภาครัฐในโครงการต่างๆ การที� N&B ได้เข้ามาเป�น

สมาชิกโครงการต่างๆของภาครัฐ เช่น สสว. เป�นการเพิ�ม

ช่องทางให้เราหาความรู้มากมายแบบไม่มีค่าใช้จ่าย เราต้อง

เข้าใจว่าโลกทุกวันนี�เปลี�ยนเร็ว ดังนั�นเราต้องไม่หยุดนิ�งที�จะ

เรียนรู้ให้กับตัวเอง ให้กับองค์กร เพื�อเสริมความแข็งแกร่งและ

เพิ�มความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี�เรายังจะมีเพื�อน

สมาชิกที�จะคอยบอกข่าวและอัพเดตสิ�งใหม่ๆ ที�จะทําให้รู้เท่าทัน

โลกธุรกิจอีกด้วย SMEs รายใหม่ๆอาจจะมีความกลัว กลัวที�

จะเข้าระบบ หรืออะไรก็ตาม แต่อยากแนะนําว่าเราควรทําให้

ถูกต้องทั �งภาษีและการจัดการทุกอย่าง หากเราทําธุรกิจอย่าง

โปร่งใสแล้วก็ไม่ต้องกลัวจะถูกตรวจสอบ ภาครัฐก็มีแต่จะ

ช่วยเหลือและหาโอกาสใหม่ๆมาให้เราเสมอ ทั �ง

โอกาสในตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ 

ในส่วนของรางวัล SMEs ดีเด่น

จากการประกวด SMEs National Awards 

ครั �งที� 7 นับเป�นความภูมิใจขององค์กรเป�น

อย่างมาก ซึ�งรางวัลนี�เราเคยส่งเข้าประกวด

มาแล้ว 4 ปี ปีแรกได้ดาวรุ่ง ปีที�สองไม่ได้ ปีที�

สี� ไ ด้ดาวรุ่งอีกครั �ง จนมาในปีนี� ไ ด้รางวัล 

SMEs ดีเด่น เป�นรางวัลที�นํามาซึ�งความภูมิใจ

ขององค์กรเพราะเค้าใช้มาตราฐานในการ

ประกวดที�สูง เรามองว่านอกจากได้รางวัล

แล้วยังทําให้องค์กรของเราได้มีการตรวจเช�คตัวเอง กระตือรื �อ

ร้นในการพัฒนาตัวเอง และทั �งหมดก็เกิดจากที�พนักงานทุกคน

ร่วมมือกัน จึงทําให้เราได้รางวัลนี�มา 
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โอกาสและความเสี�ยงของธุรกิจอาหารและเครื�องดื�มเมื�อไทยเข้าสู่ AEC 

 

เมื�อไทยเราก้าวเข้าสู่ AEC ไม่ว่าภาคธุรกิจในสาขา

ไหนก็ตามก็ต้องมีการปรับตัวทั �งสิ�น จะมากน้อยก็ว่ากันไป แต่

สิ�งหนึ�งที�เราจะสังเกตได้เลยก็คือ การปรับตัวของธุรกิจอาหาร

และเครื�องดื�ม เพราะสิ�งเหล่านี�เป�นเรื�องพื�นฐานของมนุษย์ไม่ว่า

ใคร ชาติภาษาใดก็ต้องกินต้องดื�มทั �งสิ�น การก้าวเข้าสู่ AEC 

อย่างเต็มตัว จะเพิ�มโอกาสหรือเพิ�มความเสี�ยงให้กับธุรกิจ

อาหารและเครื�องดื�มอย่างไร บทความนี�จะพาท่านไปวิเคราะห์

กัน ไปเริ�มกันเลย 

จากรายงานที� ผ่านๆ มา ในกลุ่มประเทศที�กําลัง

พัฒนานั�นผู้บริโภคให้ความสําคัญและเทนํ�าหนักกับการ บริโภค

อาหารมากกว่าการอุปโภคสิ�งของเครื�องใ ช้ เมื�อ เทียบกับ

ค่าใช้จ่ายด้านอื�น ๆ เนื�องจากอาหารเป�นปัจจัยพื �นฐานในการ

ดํารงชีวิต ซึ�งการบริโภคอาหารจะเปลี�ยนแปลงไปเมื�อระดับ

รายได้สูงขึ�น ซึ�งเมื�อทราบดังนี�แล้ว เราก็หันกลับมามองบ้านเรา 

อุตสาหกรรมอาหารและ เครื�องดื�ม ในบ้านเรา จัดว่าเป� น

อุตสาหกรรมที�มีศกัยภาพสูงทีเดียว เพราะว่าประเทศไทยเรามี

ความอุดมสมบูรณ์ และพื �นฐานของประเทศเรานั�นเป�นประเทศ

เกษตรกรรม ข้าวปลาอาหารจงึมีกินได้ตลอดปี และนอกจากที�

จ ะพอกิน เองแล้ ว ยังสามารถนํามาแปร รูปเข้ า สู่ร ะบบ

อุตสาหกรรมอาหารได้อีกด้วย ซึ�งเราเองก็ไม่หยุดพัฒนาต่าง

หา เทค โ น โ ล ยี ใ หม่ ๆ  มา ช่วย เสริ มความแข็ ง แกร่ ง ของ

อุตสาหกรรมอาหาร และยังเป�นการเพิ�มมูลค่าให้กับสินค้า

อาหารที�แปรรูปออกมาแล้วอีกด้วย ตรงนี�จึงทําให้ภาครัฐเข้า

มาสนับสนุนและวางนโยบายที�จะนําครัวไทยสู่ครัวโลก คือ

พยายามพุ่งเป้าสู่ตลาดอาเซียนเป�นอันดับแรก โดยความ

คาดหวังก็คือ การเป�นผู้นําในด้านอุตสาหกรรมอาหารและ

ธุรกิจอาหาร  

 
S M E s  K n o w l e d g e  C e n t e r  



5 

ทีนี�ข้ามมาดูฝั� งธุรกิจ เครื�องดื�มกันบ้าง ธุรกิจ

เครื�องดื�มของประเทศไทย มีจํานวนผู้ประกอบการไม่น้อยทีเดียว 

และเป�นรายใหญ่ก็มาก รายย่อยที�ผลิตนํ�าดื�มบรรจุขวดทั�วไปก็

ยังมีอีกไม่น้อย แต่ที�สามารถตีตลาดทั�วประเทศได้ก็มีเพียงยักษ์

ใหญ่ไม่กี�ราย เนื�องจากการครองตลาดของบริษัทใหญ่ ทําให้

โอกาสที�จะเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่นั�นไม่ง่ายนัก 

ซึ�งถ้าจะลงชิงพื�นที�ส่วนแบ่งของตลาดก็ต้องใช้ทุนสูงมาก ต้อง

มีช่องทางในการจัดส่งสินค้าที�มีประสิทธิภาพ ซึ�งสิ�งเหล่านี�

บริษัทยักษ์ใหญ่ทําได้ครอบคลุมทั �งหมดแล้ว แต่ด้วยมูลค่าทาง

ตลาดของเครื�อง ดื�ม นั�นมีทูล ค่า สูง จึ ง เป� นสิ� งที� จู ง ใจ ใ ห้

ผู้ประกอบการใหม่ ๆ มีความต้องการที�จะกระโดดเข้ามาสู่ตลาด

ธุรกิจเครื�องดื�มบ้าง และตลาดเครื�องดื�มที�มีความตื�นตัวและ

แข่งขันกันสูงมาก ก็จะมี นํ�าอัดลม ชาพร้อมดื�ม เครื�องดื�มชู

กําลัง ซึ�งในทุกวันนี�บริษัทที�ถือครองตลาดส่วนนี�อยู่ก็จะมีการ

วางแผนงานแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ออกเป�นหลายระดับ มีการ

วางตลาดทั �งระดับบน ระดับกลางและระดับล่าง เพื�อต้องการให้

ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที�เป�นเป้าหมาย ซึ�งมีกําลังซื�อแตกต่างกัน

ไป จึงทําให้เราพบว่าทุกกลุ่มลูกค้าที�เป�นหมายต่างมีตลาดของ

ตัวเองเกิดขึ�นแล้วอย่างชัดเจน เรียกได้ว่า ตลาดธุรกิจ

เครื�องดื�มเป�นอะไรที�แข่งขันสูงมากทีเดียว  

แล้วความเสี�ยงละ่ มีมากน้อยแค่ไหน ลองมาดูธุรกิจ

อาหารกันก่อน ความเสี�ยงของธุรกิจอาหารนั�นจะอยู่ที� เรื�อง

ของราคาต้นทุน เพราะเมื�อไทยก้าวเข้าสู่ AEC เราก็จะต้องพบ

กับอุปสรรคด้านการแข่งขันผลผลิตทางการเกษตรที�เพิ�มขึ�น ซึ�ง

จะว่ากันตามจริงแล้ว ยากทีเดียวที�จะเข้าแข่งขันในด้านผลผลิต

ทางการเกษตรกับประเทศเพื�อนบ้าน  เนื�องจากการเกษตรของ

ประเทศไทยมีต้นทุนการผลิตต่อไร่ค่อนข้างสูง อีกทั �งผลผลิต

ต่อไร่ก็มีจํานวนน้อยกว่า วิธีการเพาะปลูกรวมถึงวิธีการ

จัดการก็มีความแตกต่างกัน เกษตรกรไทยมัก จ้างคนงานทํา 

มี การใช้ปุ๋ยเคมี สารกําจัดวัชพืช การใช้สารเร่งผลผลิต ซึ�ง

สารต่าง ๆ เหล่านี�มีราคาค่อนข้างสูง จึงทําให้เป�นส่วนหจึ�งของ

ต้นทุนไปด้วย ส่วนประเทศในอาเซียนหลาย ๆ ประเทศ ทําการ

เพาะปลูกเอง ไม่มีการว่าจ้างใด ๆ ใช้สารอินทรีย์เป�นส่วนใหญ่ 

เเละใช้แรงงานจากสัตว์ ซึ�งเป�นการลดต้นทุน จึงทําให้ผลผลิต

ทางอาหารของหลาย ๆ ประเทศ ถูกกว่าประเทศไทย และบางที

อาจจ ะมี คุณภาพมากกว่า ด้วยซ� � า  ซึ� งตรง จุดนี� เ อ งที�

ผู้ประกอบการอาหารจะต้องระมัดระวังและตระหนักให้ดี และอีก

ประการปัจจุบันนี�ผู้คนทั�วโลกมีความตื�นตัวในด้านสุขภาพ กลุ่ม

ผู้บริโภคทั�วไปมีความใส่ใจและดูแลสุขภาพเพิ�มมากขึ�น กลุ่ม

ธุรกิจร้านค้าอาหารจากธรรมชาติและอาหารจําพวกออร์แก

นิก เช่น Whole Food Market กลุ่มเหล่านี�เข้าถึงผู้บริโภคจึง

ประสบความสําเร็จได้ในเวลาไม่นาน แต่นั�นเองก็เป�นความเสี�ยง

ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารหลาย ๆ ราย หากวัตถุดิบมี

การปนเปื�อนสารเคมีมาตั�งแต่การปลูก ก็อาจจะทําให้เสียฐาน

ลูกค้าไปได้เหมือนกัน เพราะคนจะพิถีพิถันในการกินมากขึ�น 

อาหารถ้าไม่สะอาดและถูกสุขลักษณะ กรรมวิธีการปรุงไม่

สะอาด ก็ล้วนเป�นความเสี�ยงที�จะทําให้ธุรกิจไปไม่รอดเหมือนกัน 

ธุรกิจเครื�องดื�มก็ไม่ต่างกัน เดิมปัญหาในเรื�องพื�นที�ของตลาดก็

เป�นปัญหาใหญ่อยู่แลว้ ยิ�งพอมาโดนเรื�องแนวโน้มของผู้บริโภค

ที�เปลี�ยนไปอีกด้วย ก็ทําให้ความเสี�ยงมือมากขึ�นทีเดียว 

 

เมื�อเห็นโอกาสและเข้าใจความเสี�ยงกันไปแล้ว หาก

คุณคิดที�จะเป�นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารหรือเครื�องดื�ม คุณก็

ต้องรู้จักปรับตัว ซึ�งคุณจะต้องเข้าใจแนวโน้มของผู้บริโภค คุณ

จึงจะจับตลาดได้ถูกต้อง และลดความเสี�ยงในธุรกิจประเภทนี�ลง

ได้ ซึ�งสิ�งที� ผู้ประกอบการทั �งหลายจะต้องทําเลยก็คือ เข้าใจ

รูปแบบการดําเนินชีวิตที�เร่งรีบมากขึ�นอันเป�นวิถีชีวิตของคนยุค

ใหม่ ขนาดครอบครัวที�เล็กลง และแนวโน้มสังคมที�กําลังจะก้าว

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ถ้าคุณเข้าใจสิ�งเหล่านี�อย่าง

ถ่องแท้คุณจะปรับตัวและปรับธุรกิจอาหารของคุณให้รองรับกับ

ความเปลี�ยนแปลงไปได้อย่างไม่ยากนัก ไม่ว่าจะเป�นอาหารหรือ

เครื�องดื�มผู้ประกอบการจะต้องมีการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ�มเพื�อ

ตอบโจทย์ความต้องการใหม่ ๆ ที� ไม่หยุดนิ�งของผู้บริโภคได้ 

การปรับธุรกิจให้เข้าสู่ ร้านสะดวกซื�อ และ Supermarket ก็เป�น

อีกหนึ�งกลยุทธ์ที�น่าสนใจ แม้จะมีความยากอยู่ก็ตาม แต่ถ้าทํา

ได้ก็จะเจาะกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายมากยิ�งขึ�น  

“เมื�อเหน็โอกาสและเขา้

ใจความเสี�ยงกนัไปแล้ว  

หากคุณคดิที�จะเป�น

ผูป้ระกอบการธุรกจิอาหาร

หรือเครื�องดื�ม  

คุณตอ้งรูจ้กัปรบัตวั” 
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อีกประการหนึ�งที�ผู้ประกอบการต้องทําความเข้าใจก็

คือ พฤติกรรมการบริโภคของคนในภูมิภาค ปัจจุบันประชาชน

ในภูมิภาคอาเซียน เลียนแบบพฤติกรรมการกินจากฝั�งตะวันตก

เพิ�มขึ�น ของขบเคี�ยว นํ�าอัดลม หรือนํ�าหวานเจือสี จึงเป�นอะไร

ที�มีช่องว่างทางตลาดอยู่บ้าง อีกส่วนที� ผู้ประกอบการจะ

มองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือ ในอาเซียนมีประชากรมากกว่า 40% 

นับถือศาสนาอิสลาม การปรับตัวและลองเข้าสู่ตลาดอาหารฮา

ลาลก็เป�นอีกหนึ�งทางเลือกที�น่าสนใจอยู่ไม่น้อย 

หลายๆ ปร ะ กา รที� กํ า ลั ง เ ปลี� ยนแปล ง ทํ า ใ ห้

อุตสาหกรรมอาหารและเครื�องดื�มของอาเซียนดึงดูดความสนใจ

จากนักธุรกิจและนักลงทุนได้ นั�นหมายความว่า เมื�อเข้าสู่

อาเซียนตลาดอาหารและเครื�องดื�มก็มีการขยายตัวอย่าง

รวดเร็ว โอกาสทางธุรกิจก็มากขึ�นมูลค่าก็สูงขึ�นด้วย แต่คู่แข่ง

และความเสี�ยงก็มีไม่น้อยด้วยเช่นกัน การดําเนินธุรกิจอาหาร

และเครื�องดื�มของผู้ประกอบการรุ่นใหม่จึงต้องรอบคอบ

มากกว่าที�เคย การหาพันธมิตรทางการค้ากับผู้ประกอบการ

ท้องถิ�น ก็น่าจะเป�นทางเลือกหนึ�งที� ดี ที�จะช่วยให้การดําเนิน

ธุรกิจอาหารและเครื�องดื�มเป�นไปได้ราบรื�น ส่วนหนึ�งทางภาครัฐ

ก็พยายามที�จะสนับสนุนในภาคธุรกิจทั �ง 2 ส่วน อยู่แล้ว แต่

การแข่งขันที�สูง และต้นทุนที�ทางภาครัฐยังหาทางแก้ไขไม่ได้ก็

เป�นปัญหาที� เราต้องค่อย ๆ ปรับตัวไปทีละน้อย ตลาดอาหาร

หรือเครื�องดื�มสําหรับผู้สูงอายุ ตลาดอาหารฮาลาล ทั �งหมดนี�

น่าจะเป�นทางเลือกใหม่ที� น่าสนใจสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจ

อาหารและเครื�องดื�ม และสิ�งที�ลืมไปไม่ได้เลยก็คือ ธุรกิจอาหาร

และเครื�องดื�มที�จะตอบโจทย์จะต้องเน้นเรื�องความสะดวกสบาย

และประหยัดเวลาด้วย ซึ�งถ้าผู้ประกอบการสามารถตีโจทย์ตรง

นี� ไ ด้ก็จะทํ า ใ ห้สามารถปรับธุรกิจใ ห้สอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมได้เป�นอย่างดี 

กล่าวโดยสรุปก็คือ โอกาสของธุรกิจอาหารและ

เครื�องดื�ม หลังจากไทยเข้าสู่ AEC แล้วจะเติบโตอย่างโดดเด่น 

ความคุ้มค่าจะกลายมาเป�นปัจจัยสําคัญที�ลูกค้าให้นํ�าหนักในการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร ผู้ประกอบการจะต้องเลือก

นําเสนอความคุ้มค่าในรูปแบบการจัดโปรโมชั�นการรับส่วนลด 

เพื�อให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับความคุ้มค่า ทั �งคุณค่าทางอาหาร 

ความสะดวกรวดเร็วและราคาที�เหมาะสม ทั �งนี� ผู้ประกอบการ

ธุรกิจร้านอาหารมีทางเลือกในการนําเสนอความคุ้มค่าใน

รูปแบบอื�นๆ ได้ผ่านการให้ความสําคัญกับ

ปัจจั ยอื� นๆ เ ช่น รสชาติอาหาร  ความ

หลากหลายและความแตกต่างของอาหาร 

การให้บริการ การตกแต่งร้านหรือทั �งหมด

รวมกัน แล้วสามารถทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่า

ได้ ในธุรกิจเครื�องดื�มก็อาจจะใช้วิธีคล้าย ๆ 

กัน มีการจัดโปรโมชั�นการรับส่วนลด และมี

การส่งชิงรางวัล สิ�ง เหล่านี�อาจทําให้ เกิด

กระแสของผลิตภัณฑ์ขึ�นมา ซึ�งย่อมส่งผลดี

ต่อการทําธุรกิจที�มีคู่แข่งเยอะ มีพื �นที�ตลาด

น้อย และที�จะขาดไปไม่ได้ ทั �งธุรกิจอาหารและ

เครื�องดื�มต้องให้ความสําคัญกับการกระตุ้นให้

ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารหรือดื�มเครื�องดื�มต่อ

คนต่อครั �งสูงขึ�น ซึ�งจะเป�นการขยายฐานลูกค้าของเราและเพิ�ม

พื �นที� ในส่วนแบ่งของตลาดให้กับธุรกิจเราได้ รวมถึงดึงดูด

ลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการซ� � าควบคู่กันไป สิ�งเหล่านี�จะช่วยทําให้

ธุรกิจของเรายืนหยัดได้หลังจากเข้าสู่ AEC 
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ทําไมใครๆก็อยากเปิดร้านกาแฟ 

 

หากถามว่าคุณอยากมีธุรกิจเป�นของตัวเองไหม? 

หลายๆคนคงจะตอบเป�นเสียงเดียวกันว่าอยาก ในบรรดาธุรกิจ

ที� ใครต่อใครมองหา แน่นอนว่าธุรกิจร้านกาแฟเป�นหนึ�งใน

คําตอบ หรือแทบจะเรียกได้ว่าเป�นธุรกิจในฝันและเป�นธุรกิจยอด

นิยม ที�เป�นตัวเลือกต้นๆที� น่าสนใจ ที�สามารถเริ�มต้นลงทุนได้

ด้วยเงินหลักหมื�น เรียกได้ว่ากาแฟเป�นเครื�องดื�มยอดนิยมชนิด

หนึ�งที�ผู้คนซื�อดื�มได้ไม่จํากัดประเภทลูกค้าไม่ว่าเพศหรืออาชีพ 

ซึ�งมีตั�งแต่นักศึกษาผู้ที�ต้องครํ�าเคร่งกับตําราเรียน บุคคลคน

ทั�วไปทุกสาขาอาชีพ พนักงานบริษัทยันผู้บริหารก็ต่างหันมา

นิยมดื�มกาแฟกันมากขึ�น กาแฟสดถือเป�นเครื�องดื�มที�นิยมชื�น

ชอบมากขึ�นในหมู่ ผู้บริ โภค จึงไม่น่าแปลกใจว่าด้วยความ

ต้องการทางตลาดที� ยังมีมากขึ�นเรื�อยๆ อีกทั �งขั �นตอนในการ

เปิดก็ไม่ยุ่งยากมากจนเกินไป  รวมไปถึงการตอบโจทย์เกี�ยวกับ 

life style ที�เข้ากับโลกในยุคโซเชียลมีเดีย ธุรกิจร้านกาแฟจึง

เป�นธุรกิจที�ใครๆก็ไฝ่ฝันอยากมีเป�นของตัวเอง ก่อนอื�นเรามา

ทําความรู้จักธุรกิจร้านกาแฟกันเถอะว่า ธุรกิจนี�น่าสนใจ

อย่างไรทําไมใครๆถึงอยากเปิด 

การลงทนุเปิดรา้นกาแฟในแบบต่างๆเป�นอย่างไรบ้าง 

ประเภทของร้านกาแฟจะแบ่งได้เป�น 2 ประเภท ประเภทมีโต๊ะนั�ง 

อย่างเช่น ร้านขายกาแฟอย่างเดียว  ร้านกาแฟที�มีทั �งเบเกอรี�

รวมถึงอาหารมื �อเบาๆหรืออาหารทั�วไป ร้านขายหนังสือที�มี

เคาน์เตอร์กาแฟ เป�นต้น และประเภทไม่มีโต๊ะนั�ง อย่างเช่น ซุ้ม

กาแฟเล็กๆ (คีออส) กาแฟรถเข็น  เป�นต้น ซึ�งสามารถแยก

ออกเป�นรูปแบบ (Stand Alone) คือร้านกาแฟที�มีพื �นที�เป�นของ

ตัวเองมีบรรยากาศสงบเป�นเอกเทศแยกออกจากตัวอาคาร

อื�นๆไม่มีช่วงเวลาจํากัดในการเปิดหรือปิด ขึ�นอยู่กับความ

ต้องการของผู้ขายเอง หรืออีกรูปแบบหนึ�งคือร้านกาแฟเป�น 

Shop อย่างในห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล อาคารสํานักงาน

ต่างๆ ที�ต้องอาศยัเวลาเปิดปิดหน้าร้านตามอาคารนั�นๆกําหนด
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เป�นต้น งบประมาณในการลงทุนการเปิดร้านกาแฟนั�นมีรูปแบบ

ตัวเลือกดังต่อไปนี� แบบที�  

1. เปิดเองซึ�งประโยชน์ของการเปิดด้วยตัวเองคือ

สามารถสร้างแบรนด์เป�นของตัวเอง ที�สามารถใส่ความคิด

ไอเดียต่างๆของผู้เป�นเจ้าของ การคิดค้นสูตรชงกาแฟที� เป�น

เอกลักษณ์ เลือกวัตถุดิบอย่างเมล็ดกาแฟชนิดต่างได้อย่าง

อิสระ รวมไปถึงการวางคอนเซ�ปร้านการเลือกอุปกรณ์ 

เฟอร์นิเจอร์ กําหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้าว่าต้องการเน้นไปที�

กลุ่มไหนเป�นพิเศษ ทําเลที� ต้องการเปิด ออกแบบตกแต่งเอง

ทั �งหมด เรียกได้ว่าต้องดูแลทุกอย่างด้วยตัวเองตั�งแต่ต้นจนจบ 

สามารถสร้างเอกลักษณ์ สร้างจุดเด่นเฉพาะตัวได้ไม่เหมือนใคร 

แต่ข้อจํากัดคือจะควบคุมค่าใช้จ่ายได้ยากหากไม่คํานวณให้

รอบคอบทั�งนี�ต้องไม่ลืมคํานึงถึงค่าใช้จ่ายที� ไม่ควรมองข้าม

เบื�องต้นดังนี� ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับอุปกรณ์ในการชงกาแฟ เช่น

เครื�องชงและเครื�องบดกาแฟ มีให้เลือกตั�งแต่หลักหมื�นจนไปถึง

หลักแสน ทั �งนี�ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานและปริมาณที�

ตั �งเป้าหมายที�จะขาย เป�นต้น วัตถุดิบ เช่นราคาเมล็ดกาแฟและ

ส่วนผสมอื�นๆ ค่าเช่าสถานที�ในกรณีที�ต้องเช่าพื �นที�ตั �งของร้าน

กาแฟ ค่ามัดจําและเงื�อนไขค่าใช้จ่ายอื�นๆตามสัญญา ค่า

ก่อสร้างร้านกาแฟในกรณีที�มีสถานที�อยู่แล้ว ค่าใช้จ่ายในการ

ออกแบบตกแต่งสถานที� ค่านํ�าค่าไฟ ค่าจ้างพนักงาน และงิน

ทุนหมุนเวียน 

รูปแบบที� 2 การเปิดแบบแฟรนไชส์ซึ�งที�เป�นที�นิยม

มากในยุคนี� การเปิดร้านกาแฟเเฟรนไชส์มีแบรนด์ให้เลือก

มากมายในท้องตลาด งบประมาณที�ต้องใช้มีตั�งแต่ต้นทุนตํ�า

เพียงแค่หลักพันไปจนถึงหลักแสนเช่นกาแฟแบรนด์พรีเมี�ยมห

ลายแบรนด์ตามแต่แพคเกจที�ต้องการ ประโยชน์ของการเปิด

ร้านกาแฟแบบแฟรนไชส์คือจะสะดวกสบายสําหรับผู้เริ�มต้นทํา

ธุรกิจใหม่ๆ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที�

ต้องการได้ ไม่ต้องคิดค้นสูตรเอง รวมถึงการเลือกซื�ออุปกรณ์

การเตรียมวัตถุดิบหรือการออกแบบตกแต่งร้านเพราะทาง

เจ้าของแบรนด์จะจัดเตรียมไว้ให้ตามแพ็คเกจที�เลือก ทั �งนี�ร้าน

กาแฟแฟรนไชส์มักจะมีชื�อเสียงอยู่ในระดับหนึ�ง ไม่ต้องเสียเวลา

ในการสร้างลูกค้าเอง มีการฝึกอบรมการชงและการขาย เป�น

ต้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อจํากัด เช่น อาจจะต้องแบ่งผล

กําไรส่วนหนึ�งให้กับเจ้าของแบรนด์หรือในบางแฟรนไชส์อาจมี

ค่าใช้จ่ายเพิ�มได้แก่ค่าธรรมเนียมทางการตลาดที�ใช้สําหรับการ

ส่งเสริมทางการตลาดหรือค่าโฆษณา เป�นต้น 

เนื�องจากธุรกิจกาแฟกําลังมาแรง การแข่งขันทาง

การตลาดจึงรุนแรงไม่ต่างกัน ผู้สนใจเปิดธุรกิจร้านกาแฟจึง

ต้องเตรียมตัววางแผนการตลาดและปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อ

สถานการณ์ด้วยเช่นกัน เพราะในการทําธุรกิจไม่ว่าจะสาขา

อาชีพใดก็ตาม การตลาดและมีกลยุทธ์ทางธุรกิจก็นนับเป�น

หัวใจหลักอย่างหนึ�งที�ไม่ควรมองข้าม นักลงทุนที�สนใจธุรกิจนี�

นอกจากจะต้องใส่ใจในรสชาติแล้ว ควรมีการปรับปรุงรสชาติให้

มีความกลมกล่อม มีกลิ�นหอมเพื�อดึงดูดใจลูกค้าอยู่เสมอ ลอง

มาดูตัวอย่างการตลาดและกลยุ ทธ์ที�เราลิสต์มาคร่าวๆกันว่ามี

อะไรกันบ้าง  

 

การคิดค้นสูตรชงกาแฟใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา การ

คิดค้นสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ ไม่ให้ซ� � ากับที�อื�น 

การออกโปรโมชั�นต่างๆเพื�อเพิ�มยอดขายให้พุ่ง

กระฉูดแซงหน้าคู่แข่ง เช่นโปรโมชั�นลดราคาสําหรับสมาชิก 

โปรโมชั�นซื�อ 1 แถม 1 หรือลด 50% สําหรับลูกค้าในเดือนเกิด 

เป�นต้น  

นอกจากนี�จะเห็นได้ว่าร้านกาแฟทุกวันนี�ไม่เพียงแค่

ขายกาแฟ แต่มีทั �งการขายเบเกอรี ขายอาหาร หรือแม้กระทั�ง

ขายหนังสือพ่วงไปด้วย ซึ�งสามารดึงดูดกลุ่มลูกค้าได้มากขึ�น 

การเพิ�มไอเดียต่างๆเข้าไปให้ธุรกิจร้านกาแฟเป�นมากกว่าร้าน

กาแฟเพื�อตอบโจทย์เรื�อง Life Style ของผู้บริโภคกลุ่มอื�นๆ ก็

“นอกจากรสชาตกิาแฟ 

จะตอ้งกลมกลอ่ม  

ตอบโจทยก์ลุม่ลกูคา้แลว้  

การตกแตง่ร้านกเ็ป�นอกีปัจจยั

สาํคญัอยา่งหนึ�งที�ตอ้งคาํนงึ” 
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สามารถทําให้ธุรกิจมีจุดเด่นมากขึ�นได้เช่นกัน  เช่น ร้านกาแฟที�

เพิ�มมุมสําหรับคนรักสัตว์ไม่ว่าจะเป�นร้านกาแฟสําหรับคนรัก

สุนัข ร้านกาแฟสําหรับคนรักแมว ที�สามารถเพิ�มยอดขายทั �ง

กาแฟและยังต่อยอดธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ�นเพราะ

สามารถขายอาหารสําหรับสัตว์พ่วงไปด้วยในที�สุด  ทั �งนี�เพื�อให้

กลุ่มลูกค้าเหล่านี�มีทางเลือกในการใช้ชีวิตและสามารถทํา

กิจกรรมกับสัตว์เลี�ยงในวันหยุดพักผ่อนด้วยในตัว 

การออกแบบแพคเกจจิ �ง หากแพ็คเกจจิ �งมีความ

น่าสนใจ มีรูปแบบที�มีเสน่ห์มีเอกลักณษ์ก็เป�นอีกหนึ�งทางดึงดูด

ใจลูกค้าได้เช่นกัน 

 

นอกจากนี�ในยุคที�สื�อโซเชียลมีเดียมีผลต่อการดําเนิน

ชีวิตของผู้คนในแต่ละวัน การใช้สื�อออนไลน์เพื�อทําการตลาด

เพื�อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทุกวัยก็เป�นสิ�งที�ขาดไม่ได้ การใช้สื�อ

ออนไลน์เพื�อสื�อสาร เพื�อโปรโมทแบรนด์สินค้าอยู่สมํ�าเสมอ 

เพราะการใช้สื�อออนไลน์เป�นการทําตลาดที� เข้าถึงผู้บริโภคได้

อ ย่า งรวด เ ร็ วแล ะ ยัง ใ ช้ ง บปร ะมาณที� ไ ม่ ม าก นักแ ต่ ไ ด้

ประสิทธิภาพสูง 

การบริการที�ดี ปฏิเสธไม่ได้ว่าต่อให้รสชาติกาแฟของ

คุณดีเลิศแค่ไหน แต่หากลืมใส่ใจในการบริการที�ดีแล้วยากที�จะ

ทําให้ลูกค้า loyalty ต่อแบรนด์สินค้าของคุณ เพราะฉะนั�นควร

เน้นให้ความใส่ใจในการบริการที� ดีต่อลูกค้าสมํ�าเสมอให้เป�น

มาตรฐาน การตกแต่งร้าน นอกจากรสชาติกาแฟจะต้องกลม

กล่อมตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าแล้ว การตกแต่งร้านเป�นอีกปัจจัย

สําคัญอย่างหนึ�งที�ต้องคํานึง จะสังเกตุได้ว่าทุกวันนี�ผู้บริโภคให้

ความสนใจกับบรรยากาศในร้านไม่น้อยไปกว่ารสชาติ ร้าน

กาแฟ การตกแต่งได้ดีมีเอกลักษณ์เป�นของตัวเองมักจะ

ได้เปรียบคู่แข่งในตลาด เพราะสามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใน

ร้านได้มากกว่า ยิ�งในยุคโซเชียลมีเดียแล้ว Life Style ของ

ผู้บริโภคมักให้ความสําคัญกับบรรยากาศภายในร้านกาแฟมาก

ขึ�น เพราะร้านกาแฟจึงเป�นมากกว่าการซื�อแล้วจากไป แต่กลับ

กลายเป�นสถานที�พบปะสังสรรค์ พูดคุย หรือแม้กระทั�งการ

ประชุมเล็กๆอย่างไม่เป�นทางการได้เช่นกัน  ดังนั�นผู้ที�สนใจ

ธุรกิจด้านนี�ควรจะมีการวางคอนเซ�ปต์ การออกแบบตกแต่ง

เพื�อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ�น เพื�อให้เกิดความแตกต่างจาก

คู่แข่งอื�นๆ  

 

 

 

 

 

 

 

โอกาสในการขยายธุรกิจ เนื�องจากความนิยม

ชมชอบในรสชาติและความหอมหวานของกาแฟสดทําให้คอ

กาแฟอย่างพนักงานออฟฟิศและคนรุ่นใหม่ๆเริ�มมีการเปลี�ยน

พฤติกรรมหันมาบริโภคกาแฟสดกันมากขึ�นและธุรกิจการผลิต

กาแฟยังเติบโตอย่างต่อเนื�องนี� เอง ตลาดสําหรับธุรกิจร้าน

กาแฟจึงยังสามารถขยับขยายได้โอกาสในการขยายธุรกิจยังมี

อนาคตที�สดใสพอสมควร  

แตไ่ม่ว่าอย่างไรก็ตามผู้ที�สนใจเปิดร้านกาแฟควรจะ

ศึกษาหาข้อมูลให้รอบคอบ เพราะทุกการลงทุนมีความเสี�ยงไม่

มากกน้็อยเสมอ มีไม่น้อยเช่นกันที�ผู้ลงทุนกระโจนเข้าไปในตลาด

โดยปราศจากการศึกษาข้อ มูลใ ห้รอบด้านจึง ไม่ปร ะสบ

ความสําเร็จต้องปิดตัวลงในที�สุด โดยมีหลากหลายสาเหตุ เช่น

สูตรการชงไม่ได้รสชาติที�กลมกล่อม การเลือกเมล็ดกาแฟหรือ

ส่วนผสมที� ไม่ได้มาตรฐาน ทําเลที� ตั �งไม่อยู่ในจุดยุทธศาสตร ์  
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ที�ดีพอ หรือมีคู่แข่งใกล้เคียงเยอะจนเกินไปและที�สําคัญไม่ศึกษา

กลุ่มเ ป้าหมายให้ชัดเจน ท้ายที� สุดแล้วธุรกิจนี�เป�นธุรกิจที�

น่าสนใจแค่ไหนก็ตาม หากไม่คํานึงถึงสิ�งต่างๆที�กล่าวมาข้างต้น 

ก็อาจจะทําให้ผู้ลงทุนเพลี�ยงพลํ �าในการดําเนินธุรกิจได้เช่นกัน 

เพราะฉะนั�นหากใครสนใจเปิดร้านกาแฟ นอกจากต้องดู

งบประมาณไม่ให้บานปลายเกินความจําเป�นแล้ว ควรให้ความใส่

ใจกับทุกปัจจัยเสี�ยง ต้องปรับตัวให้ทันตามสถานการณ์ทาง

ตลาด ต้องมีกลยุทธ์เพื�อรับมือกับคู่แข่งและที�สําคัญต้องใส่ใจ

ลูกค้าสมํ�าเสมอ เพราะลูกค้าคือหัวใจหลักสําคัญที�ขับเคลื�อน

ธุรกิจของคุณ 
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ธุรกิจขายอาหารเดลิเวอรี� 

อาหารหนึ�งในปัจจยั 4 ของคนเราถือเป�นสิ�งสําคัญที�

ขาดไม่ได้ในชีวิตประจําวัน  แต่ในยุคที�ทุกอย่างต้องเร่งรีบแข่ง

กับเวลา การเตรียมอาหารเพื�อรับประทานเองกลับกลายเป�นสิ�ง

ที�ยุ่งยากต้องใช้เวลามาก การต้องฝ่ารถติดเพื�อไปรอคิวอัน

ยาวเหยียดในช่วงเวลาอาหารมื �อหลักตามร้านอาหารต่างๆ 

ต้องวนหาที�จอดรถที�แน่นขนัด อาจทําให้ใครหลายคนมองหา

อาหาร เดลิ เวอรี� รับประทานแทน ถือว่าเป� นทาง เลือกที�

สอดคล้องกับวิถีชีวิตที�เปลี�ยนไป เพราะว่าการเติบโตของวิถี

ชีวิตคนเมืองที�เปลี�ยนการใช้ชีวิตมาเป�นครอบครัวเดี�ยวมากขึ�น 

การใช้ชีวิตตามคอนโดมิเนียมที�ผุดขึ�นแทบทุกมุมเมือง อาหาร

สําเร็จรูปเดลิเวอรี�หรือธุรกิจขายอาหารบริการส่งถึงบ้านและ

ตามสถานที�อื�นๆตามที�ลูกค้าต้องการ จึงเป�นธุรกิจที�มาแรงและ

น่าจับตามองเป�นอย่างยิ�ง ไมเ่พียงแค่อาหารฟาสต์ฟู้ดเท่านั�นที�

เป�นที�นิยม ร้านอาหารอื�นๆเช่นอาหารทะเล อาหารตามสั�งทั�วไป

ก็ได้รับความนิยมมากขึ�นเช่นกัน ธุรกิจอาหารเดลิเวอรี�จึง

เกิดขึ�นตามอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน หากใครที�กําลังสนใจ

ธุรกิจด้านนี�อยู่ ลองมาทําความรู้จักธุรกิจขายอาหารให้ดีขึ�น

ดีกว่าว่าธุรกิจนี�มีความน่าสนใจอย่างไรบ้าง 

รูปแบบธุรกิจขายอาหารเดลิเวอรี�หลักๆจะมีด้วยกัน

สองแบบ คือแบบที�เป�นการบริการส่งวัตถุดิบพร้อมปรุงกับแบบ

ที�เป�นอาหารสําเร็จรูปพร้อมรับประทาน แบบที� เป�นบริการส่ง

วัตถุดิบ ซึ�งสามารถรวบรวมบริการส่งวัตถุดิบพร้อมปรุงทุก

ชนิด หรือผักสด ผลไม้สด วัตถุดิบอาหารญี�ปุ่น อาหารชาติ

ต่างๆเป�นต้น และแบบที� เป�นบริการส่งอาหารสําเร็จรูปพร้อม

รับประทาน ทุกวันนี�มีบริการส่งอาหารพร้อมรับประทาน

หลากหลายรูปแบบ ในท้องตลาดมีประเภทอาหารให้เลือกมาก

ขึ�น ผู้บริโภคจึงไม่เกิดความจําเจในการเลือก 

ในการคํานวณต้นทุนการทําธุรกิจนั �น ไม่ว่าจะเป�น

การเดลิเวอรี� วัตถุดิบหรืออาหารสําเร็จรูปแล้ว สามารถแบ่ง

การคํานวณต้นทุนหลักๆไม่ต่างกันมากดังนี�  ต้นทุนอาหาร 

ต้นทุนค่าส่งและต้นทุนพนักงาน ในรูปแบบการเดลิเวอรี�วัตถุดิบ

จุดเด่นของสินค้าคือต้องสดยิ�งถ้ามีแหล่งวัตถุดิบจากผู้ผลิต

โดยตรงก็จะสามารถมั�นใจในระดับหนึ�งว่าวัตถุดิบจะต้องสดใหม่ 

มีคุณภาพสูงแต่ราคาถูก นอกจากอาหารสดแล้ว อาหารแห้ง 

อาหารแช่แข็งก็สามารถเดลิเวอรี�ได้เหมือนกัน ฐานลูกค้าของ
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การขายอาหารประเภทนี�มักจะเป�นผู้ประกอบการร้านอาหาร 

ภัตตาคารโรงแรม รีสอร์ท โรงเรียน โรงพยาบาลเป�นต้น   

มาถึงอาหาร สําเร็จ รูปกันบ้าง ทุกวันนี�อาหาร

สําเร็จรูปเดลิเวอรี�ได้รับความนิยมเป�นวงกว้าง จากที�เมื�อก่อน

จะมีเพียงแค่อาหารฟาสต์ฟู้ด แต่เดี�ยวนี�มีประเภทอหารให้เลือก

หลากหลาย อย่างเช่น อาหารญี�ปุ่น อาหารไทย หรือแม้กระทั�ง

อาหารคลีนเอาใจกลุ่มลูกค้าที�รักสุขภาพ ลูกค้าจึงมีความ

หลากหลายในการเลือกรับประทาน  โดยปกติแล้วในการทํา

ธุรกิจขายอาหารหลายคนอาจจะคิดว่าต้องใช้ต้นทุนสูงแน่ๆ 

เพราะจะต้องมีหน้าร้าน ไหนจะค่าเช่า ค่าตกแต่งสถานที� ค่าซื�อ

อุปกรณ์เครื�องครัว และอีกจิปาถะ แต่สําหรับการขายอาหาร

แบบเดลิเวอรี� นั�นมีความแตกต่างและมีจุดเด่นคือผู้ลงทุนไม่

จํา เป� นต้องมีหน้าร้านก็ ได้ เพียงแค่เป� นคนมี ฝีมือในการ

ทําอาหารแล้วให้อยู่ในเกณฑ์ที�อร่อยแล้ว ก็สามารถเริ�มลงทุนได้

ง่ายๆได้ที�บ้าน โดยไม่ต้องง้อสถานที�ภายนอกเพื�อเปิดหน้าร้าน

ใดๆ เพรา ะ ในบ้ านก็ มีครัว อุปกรณ์เครื�อง ไม้ เครื� องมื อ

เพียบพร้อมอยู่แล้ว เพียงแค่ลงทุนในด้านวัตถุดิบและภาชนะ

สําหรับใส่อาหารอย่างกล่องหรือถุงเป�นต้น หรืออีกทางหนึ�งที�

น่าสนใจคือหากไม่มั�นใจในฝีมือตัวเอง การจ้างพ่อครัวหรือแม่

ครัวคนสองคน หรือการติดต่อร้านอาหารใกล้บ้านด้วยการ

เสนอตัวเป�นสื�อกลางระหว่างร้านอาหารกับลูกค้าด้วยการนํา

บริการเดลิเวอรีเข้าไปเสนอ เพราะทางร้านไม่จําเป�นต้องรอให้

ลูกค้าเข้ามาหาเพียงช่องทางเดียว การเข้าไปหาลูกค้าเองก็

สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที�รักความสะดวกสบายได้ สิ�งที�

ต้องทําเพียงแค่หาฐานลูกค้าใหม่ๆเพิ�ม  

 

 ต้นทุนการจัดส่ง ในการขายอาหารเดลิเวอรี� สิ�งที�

ต้องคํานึงถึงและเป�นหัวใจหลักที�ขาดไม่ได้คือการ

บริการจัดส่ง ต้องมีการกําหนดพื�นที�จัดส่งให้ชดัเจน 

อย่างเช่น ค่าบริการจัดส่งในรัศมีที�กําหนดเริ�มต้นที�

เท่าไหร่ หากเกินรัศมีที�กําหนดไว้จะเพิ�มกิโลเมตรละกี�

บาท และที�สําคัญต้องมีการกําหนดช่วงเวลาในการ

จัดส่งว่าเป�นอาหารมื �อไหน เช้า กลางวัน เย็น เป�น

ต้น เพื�อให้มีช่วงเวลาในการจัดเตรียมอาหาร  

 ต้นทุนพนักงาน ในช่วงเริ�มต้นการจ้างพนักงานอาจ

ไม่จําเป�นมากนัก แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเมื�อกิจการ

เริ�มเติบโต เริ�มเป�นที�ยอมรับ ความจําเป�นในการมี

พนักงานไว้รับออเดอร์อาหาร พ่อครัว แม่ครัว 

พนักงานจัดส่งอาหารก็ เป�นสิ�งที�หลีกเลี� ยงไม่ ไ ด้ 

ดังนั�นผู้ที� สนใจในธุรกิจประ เภทนี�จึงจํา เป� นต้อง

คํานึงถึงค่าใช้จ่ายในส่วนนี�ไว้ด้วยเช่นกัน  

ในทุกธุรกิจค้าขายไม่ว่าธุรกิจประเภทใดก็ตามจะต้อง

มีลูกค้าคู่กันเป�นเรื�องธรรมดาอยู่แล้ว แต่จะทําอย่างไรให้ลูกค้า

รู้จักสินค้าและบริการของเราได้มากขึ�นนั�น การรอให้ลูกค้าเดิน

เข้ามาหาอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอแล้ว ยิ�งในยุคที�โซเชียล

มีเดียกําลังมีบทบาทต่อชีวิตประจําวันของผู้คน ปฏิเสธไม่ได้ว่า

ในธุรกิจขายอาหารเดลิเวอรี�ก็ เช่นกันเพราะเป�นสื�อกลางที�

สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัย ทุกที�ทุกเวลา ใช้งาน

ง่ายต้นทุนไม่สูงอีกทั �งยังประหยัดเวลาได้มากแต่ได้ประสิทธภาพ

สูงสุด ไม่ว่าจะเป�นช่องทาง เฟสบุ๊ค ไลน์ หรืออินสตาแกรม ซึ�ง

นับเป�นสื�อออนไลน์ที�ให้ประสิทธิภาพสูงเป�นอันดับต้นๆที� ผู้คน

นิยมใช้กันในชีวิตประจําวัน ซึ�งเข้ากับ Life Style ของคนรุ่นใหม่

มากที�สุด ยกตัวอย่างร้านขายอาหารทะเลร้านหนึ�งที�ใช้เฟสบุ๊ค

เป�นสื�อกลางระหว่างร้านกับลูกค้า ด้วยการกดไลค์และแชร์ต่อๆ

กันไปจนมีลูกค้ารู้จักร้านมากขึ�นแบบก้าวกระโดด จนสามารถ

ทํารายได้เดือนหนึ�งไม่ตํ�ากว่าสิบล้านบาท!  นี� เป�นเพียงแค่

ตัวอย่างการขายอาหารเดลิเวอรี�ที�ประสบความสําเร็จจากการ

ใช้สื�อออนไลน์ในการบุกตลาด ซึ�งได้ผลกลับคืนมาได้อย่างไม่น่า

เชื�อ 

ในรูปแบบของการใช้สื�อออนไลน์มาทําการตลาด

เพื�อให้กลุ่มลูกค้าต่างๆได้รู้จักธุรกิจอาหารนั�น การถ่ายรูป

อาหารถือเป�นหัวใจหลักที�จําเป�นต้องใช้รูปเพื�อโปรโมทสินค้าจึง

ต้องมีความใส่ใจในจุดนี�ให้มาก เพราะต้องไม่ลืมว่าลูกค้าไม่ได้

เห็นหน้าตาไม่ได้กลิ�นหอมหวลของอาหารจริงๆ มีเพียงรูปที�เป�น

สื�อกลาง เพราะฉะนั�นไม่ควรละเลยในจุดนี�เพื�อดึงดูดใจให้ได้มาก

ที�สุด ในการใช้สื�อออนไลน์ในการขายอาหารออนไลน์นั�น ลูกค้า

อาจจะยังไม่แน่ใจในเรื�องรสชาติ ต้องอาศัยเวลาในการสร้าง

ความน่าเชื�อถือและต้องอาศยัการบอกต่อ การรีวิวจากลูกค้า

บ้าง ประ โ ยชน์อีกอย่างหนึ� งของการ ใ ช้ สื�อออนไล น์คือ 

ผู้ประกอบการสามารถใช้เป�นช่องทางในการติดต่อสื�อสารและ
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สร้างสายสัมพันธ์ที�ดีกับลูกค้าได้ เมื�อเกิดสายสัมพันธ์ที�ดีแล้ว 

การบอกต่อผ่านการรีวิวของลูกค้าจะสร้างความมั�นใจให้กับ

ลูกค้ารายใหม่ให้มาสนใจอาหารเดลิเวอรี�ได้มากยิ�งขึ�น  

ที� สําคัญอีกอย่างหนึ�งคือการตอบคําถามลูกค้า

อย่างรวดเร็วทันเวลาก็เป�นอีกหนึ�งเทคนิคเจ๋งๆ ลองคิดดูว่าใน

ช่วงเวลาที�ลูกค้าติดต่อสอบถามรายละเอียดอหารเข้ามา แต่

ทางร้านไม่ตอบกลับทันทีทันใด โอกาสที�ลูกค้าจะอยู่รอแทบจะไม่

มี เพราะลูกค้าไม่มีเวลารอมากพอในการสั�งอาหาร หากติดต่อ

ไม่ได้ลูกค้าก็จะเปลี�ยนใจไปใช้บริการที�อื�นแทน เพราะฉะนั�นทาง

ผู้ให้บริการต้องมีความพร้อมในเรื�องบริการสอบถามด้วย  ใน

การใช้สื�อออนไลน์นั�นมีทั �งในรูปแบบของการใช้งานฟรีเพื�อ

ประหยัดต้นทุนและมีทั �งรูปแบบเสียเงินโฆษณา เช่นในเฟสบุ๊คจะมี

แพคเกจให้เลือกหลากหลายตามแต่งบประมาณ ทั �งนี�ทั �งนั�นควร

พิจารณาการใช้งานให้ตรงตามความต้องการของแต่ละคน 

 ดังนั�นหากใครก็ตามที�สนใจธุรกิจด้านนี� ก่อนอื�นเลย

จะต้องกําหนดเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนก่อนว่า คุณ

ต้องการทําขายอาหารเดลิเวอรี� รูปแบบไหน  งบประมาณที�มี 

ความถนัดในอาหารประเภทใด ที� สําคัญต้องศึกษาตลาดและ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ต้องกําหนดช่วงเวลาในการสั�ง ช่วงเวลา

ในการส่งให้ชัดเจน ระยะเวลาในการส่งให้ถึงมือลูกค้าตาม

ระยะเวลาที�กําหนด ก็เป�นสิ�งสําคัญอย่างยิ�ง หากส่งช้า ก็จะ

สร้างความไม่น่าเชื�อถือแก่ลูกค้าในที�สุด รสชาติอาหารต้องมี

มาตรฐาน ต้องสะอาดถูกสุขอนามัย มีความซื�อสัตย์ต่อลูกค้า 

และไม่ลืมใส่ใจในการบริการ รวมทั �งไม่ลืมใส่ใจความต้องการของ

ลูกค้า เช่นบางคนไม่ทานเค็ม บางคนทานเผ็ดไม่ได้ บางคนแพ้

ส่วนผสมบ้างอะไรเป�นต้น โดยเฉพาะพนักงานรับออเดอร์และ

พนักงานจัดส่งอาหารจะต้องได้รับการอบรมเรื�องการบริการที�

ดี เพราะต้องไม่ลืมว่าสองส่วนนี�จะต้องเป�นส่วนที�ติดต่อกับ

ลูกค้าโดยตรง หากพนักงานไม่ได้รับการอบรมมาก่อน ก็อาจ

ทําให้ลูกค้าไม่ประทับใจได้  

และอย่างที�กล่าวมาแล้วว่าการเติบโตทางตลาดของ

ขายอาหารเดลิเวอรี�ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื�องเพราะสามารถ

ตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยเฉพาะอาหารเพื�อ

สุขภาพที�มาแรงแซงโค้งอาหารชนิดอื�นๆ แต่อย่างไรก็ตามพึง

ระลึกไว้เสมอว่า ไม่ว่าอาหารของเราจะมีรสชาติดีเยี�ยมแค่ไหน 

แต่หากไม่มีความหลากหลายรองรับความต้องการของลูกค้า

แล้ว นานวันเข้าลูกค้าก็เบื�อได้เพราะฉะนั�นผู้ที�สนใจทําธุรกิจ

ด้านนี�ต้องมีกลยุทธ์มีความพลิกแพลงหรือปรับเปลี�ยนเมนูไม่ให้

ซ� � าอยู่สมํ�าเสมอ เพื�อรับมือกับความต้องการของผู้บริโภคที�มี

การเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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ธุรกิจคาเฟ่แมว 
 

ในระยะ 2 – 3 ปีมานี�ใครที�ชื�นชอบแมว เรียกได้ว่า

เป�นทาสแมว คงจะคุ้นหูกับธุรกิจคาเฟ่แมว บางท่านอาจจะเคย

ไปลองสัมผัสกับธุรกิจนี�มาแล้วด้วยซ� � า ธุรกิจที�อยู่ๆ ก็ถูกจุด

ติดขึ�นมาง่ายๆ และก็ลุกลามไปแบบไม่รู้ตัว กลายเป�นเทรนใหม่ใน

การทําธุรกิจของคนรุ่นใหม่ไปเลย ยิ�งโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ มี

คาเฟ่แมวทั �งร้านใหญ่และเล็กผุดขึ�นมามากมาย อีกทั �งคนใน

วงการบันเทิงก็มาช่วยกระหนํ�ากระแสความร้อนแรงของธุรกิจนี� 

จึงทําให้ช่วง 2–3 ปีที�ผ่านมาธุรกิจนี�ฮอตจริงๆ แม้ว่าทุกวันนี� 

จะมีแผ่วๆ ลงไปบ้าง เพราะหลายคนมองว่าเป�นธุรกิจตาม

กระแส แต่ผู้ที�เริ�มทําธุรกิจนี�เป�นอันดับแรกๆ ก็ยังคนยืนหยัดอยู่

ได้ เรามาดูกันว่าที�มาที�ไปและวิธีการบริหารจัดการของธุรกิจนี�

จะเป�นอย่างไรกันบ้างมาติดตามกันดีกว่า 

จุดเริ�มต้นของธุรกิจสัตว์เลี�ยงแนวใหม่เกิดขึ�นจากไหน 

ไอเดียการทําธุรกิจคาเฟ่แมวนี�เริ�มมาจากที�ทาง

ไต้หวัน มีลักษณะการใช้ชีวิตอยู่ในอพาร์ทเม้นต์เป�นส่วนมาก  

ไม่สามารถที�จะเลี�ยงสัตว์เลี�ยงได้ และด้วยสังคมโลกที�บีบรัดให้มี

การแข่งขันที�มากขึ�นหน้าที�การงานมากขึ�นความรับผิดชอบ

ที�มากขึ�น แต่สวนทางกับเวลาที�น้อยลง คนยุคใหม่จึงรู้สึกเหงา

และโดดเดี�ยวมากขึ�น การมีสัตว์เลี�ยงตัวไม่ใหญ่น่ารักๆ ขี�อ้อน

อย่างแมว เข้ามาเป�นสมาชิกในบ้านและเป�นส่วนหนึ�งของชีวิต ก็

จะทําให้ช่วยเติมเต็มสิ�งที�ขาดหายไปของชีวิตได้ แต่ก็ย้อนกลับที�

ที� จุดเริ�มต้นคือ สถานที�พักไม่เอื �ออํานวยต่อการเลี�ยงสัตว์ 

ธุรกิจที�ตอบสนองสิ�งที�คาดหายไปของมนุษย์จึงเริ�มต้นขึ�น ณ 

จุดนี� นั�นคือ คาเฟ่แมว  

ธุรกิจที�เกิดขึ�นจากการดึงเอาความไม่สมบูรณ์ของ

ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่มาใช้ให้เป�นประโยชน์ ดึงเอาความเหงาและ

ความรู้สึกของมนุษย์มามาสร้างธุรกิจแนวใหม่ ซึ�งเป�นการ

ผสมผสานระหว่างธุรกิจอาหารกับธุรกิจสัตว์เลี�ยงเข้าด้วยกัน 

แนวคิดธุรกจินี�ยังไม่เติบโตในไต้หวันในตอนแรก แต่แนวคิดนี�ก็ไป

โดนใจคนญี� ปุ่นเข้า จึงมีคนเอาแนวความคิดนี�มาใช้ที�ญี� ปุ่นใน

ที�สุดก็ฮิตจริงๆ ซึ�งสาเหตุที�คนญี� ปุ่นชอบร้านลักษณะนี�  ก็

เพราะคนญี�ปุ่นส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในที�พักเล็กๆ และไม่สามารถมี
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สัตว์เลี�ยงได้ จึงเลยต้องออกมาเติมเต็มความต้องการที�ร้านคา

เฟ่แมวนั�นเอง พอดังเปรี�ยงปร้างในญี� ปุ่นแล้ว จึงเกิดกระแส

ขึ�นมากลับไปดังที�ไต้หวันอีกรอบและคราวนี�จึงกลายเป�นกระแส

ทั�วไป 

ทําไมธุรกิจนี�จึงน่าสนใจ 

ธุรกิจใหม่ๆ ที� เกิดขึ�นในยุคนี�ประการสําคัญนั�น

จะต้องเกิดขึ�นเพื�อสนองความต้องการที�ขาดหายไปของคนยุคนี�

จริงๆ สังเกตได้ง่ายๆ ว่าอะไรที�มีอยู่แล้วมักจะไม่ค่อยดัง อะไรที�

จะเกิดกระแสได้จะต้องเป�นสิ�งใหม่ที�ไม่เคยเกิดขึ�น หรือเป�นสิ�งเก่าที�

เคยมีแล้วเกิดขึ�นแล้วแต่เลิกฮิตไปแล้ว และมีการนํามาปรับปรุง

ใหม่นํากลับมาใช้ใหม่ และอาศัยการโปรโมท สิ�งเหล่านี�ก็จะดัง

กลายเป�นกระแสขึ�นมา ธุรกิจคาเฟ่แมวนั�นอาศัยความเข้าใจ

ตรงจุดนี� รู้ว่ามนุษย์ต้องการอะไร และขาดอะไรไป จึงดึงร้าน

กาแฟที� เป�นร้านอาหารและ เครื�องดื�มที� เป� นที� นิยมในคนยุค

ปัจจุบันมาเติมเต็มด้วยความน่ารักของน้องเหมียวจึงกลายเป�น

การผสมผสานที�ลงตัวเกิดเป�นธุรกิจใหม่ที�ตอบโจทย์ความ

ต้องการของคนในยุคปัจจุบัน ด้วยเหตุนี�จึงทําให้ธุรกิจคาเฟ่

แมวจึงเกิดและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว 

หลักการบริหารที�น่าสนใจของธุรกิจคาเฟ่แมว 

สิ�งแรกก็คือไอเดียที�บรรเจิดตั�งแต่การเริ�มต้นธุรกิจ

แนวนี� ซึ� งเรียกกันว่า Creative Economy หรือแนวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป�นความกล้าหาญของคนรุ่นใหม่ที�กล้าที�

จะลองตลาดกับการแข่ งขันที� สูง ในปัจ จุบัน ใ ช้ความคิด

สร้างสรรค์ที�สามารถยิงเข้าไปที�หัวใจของคนเอาสิ�งที�ขาดหายไป

ของมนุษย์มาทําไปธุรกิจได้ ประการต่อมาคือ การเปลี�ยน

บทบาทตัวชูโรงของธุรกิจจากกาแฟหอมๆ เครื�องดื�มนุ่มๆ หรอื 

อาหารรสชาติเยี�ยม มาเป�นน้องเหมียวผู้แสนน่ารักมุ้งมิ �ง ให้

หนุ่มสาวที�ขี�เหงา และกําลังเบื�อหน่ายกับสถานที� เดิมๆ หรือ 

งานเดิมๆ ได้มีที�ผ่อนคลายตัวเอง โดยการเข้ามาเล่นกับน้อง

แมวเหมียวผู้แสนน่ารัก หลากหลายสีหลากหลายพันธุ์ ซึ�งจะ

ช่วยทําให้อารมณ์ที� ตึงเครียดผ่อนคลายเบาบางลง สามารถ

หลีกหนีความวุ่นวายในชีวิตได้สักพัก ซึ�งส่วนใหญ่แล้วจะไม่

จํากัดเวลา สามารถนั�งเล่นกับน้องแมวเหมียวได้นานตามเท่าที�

คุณต้องการ โดยที�ลูกค้าที�เข้าร้านมาส่วนใหญ่ก็ต้องการมาหา

มุมพักผ่อนสบายๆ อยู่แล้ว การมีอาหารรสชาติดีๆ และเครื�อม

ดื�มที�ละมุนลิ �นตบท้ายตามไปด้วย ก็จะทําให้ได้บรรยากาศชิลๆ ที�

เพิ�มขึ�น การบริหารงานแบบเน้นการบริการที�เบาๆ ไม่เน้นขาย

ของแบบนี�ทําให้ลูกค้า รู้สึกเป�นกันเองมากขึ�น การเข้ามาในร้าน

ก็จะทําให้รู้สึกว่าเหมือนเข้ามาพักผ่อนในบ้านของตนเอง ซึ�ง

หลักการบริหารแบบนี�เป�นการเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม ซึ�ง

เมื�อกลุ่มเป้าหมายเล็กและชดัเจนแบบนี� จึงทําให้โอกาสของธุรกจิ

นี�มีแนวโน้มที�ดี คือบริหารแบบไม่ใหญ่แต่ชดัเจน 

 

ต้นแบบธุรกิจคาเฟ่แมวที�ประสบความสําเร็จ 

Cat Cafe Healthy Juice คาเฟ่แมวเล็กๆ ไม่

ใหญ่โต แต่ก็หรูหราระดับหนึ�ง ซึ�ง 2 ปีที�ผ่านมาได้รับการตอบ

รับจากกลุ่มนักเรียน นักศึกษาในย่านเมืองเอกและรังสิตเป�น

อย่างดี กระทั�งทุกวันนี�กระแสการตอบรับก็ยังคงดีอยู่ เดิมที

เจ้าของร้านตั�งใจจะเปิดร้านขายนํ�าผักและผลไม้เพื�อสุขภาพ แต่

เผอิญว่าตนเองก็เป�นคนรักแบบเลี�ยงแมวไว้มาก กลัวว่าเวลา

จะไม่มีแบ่งไปทําทั �งสองสิ�งจึงนํามารวมกันซะเลย จึงเกิดคาเฟ่

แมวย่างรังสิตขึ�นมา และที� ไม่ธรรมดาขึ�นทําเลก็อยู่ที� ย่าน

มหาวิทยาลัย ซี�งแน่นอนธุรกิจนี�สอดคล้องกับคนรุ่นใหม่จึงมี

โอกาสที�สดใสอย่างที� เห็นๆ กัน คาเฟ่แมวแห่งนี�เล็กๆ มีน้อง

แมวราวๆ สิบกว่าตัว ซึ�งน้องแมวทุกตัวก็หน้าใสแบ๊วพร้อม

ต้อนรับลูกค้าอยู่เสมอ  

ด้ วยความ น่ า รั ก ขี� เ ล่ น แ ล ะ ขี� อ้ อ น นี� เ อ ง จึ ง

เปรียบเสมือนสิ�งที�ดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก ใช้ความ

ผูกพันระหว่างคนกับแมวให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ธุรกิจ แต่ถึงอย่างไรก็ดีนอกจากพระเอกของงานแล้ว พระรอง

อย่างเครื�องดื�มหรืออาหาร ทางร้านก็ไม่ได้ละเลย ยังคงให้

ความสําคัญในเรื�องรสชาติที�ไม่เป�นรองและความสะอาดที�มั�นใจ

ได้อยู่เสมอ และที�สําคัญเคล็ดลับความสําเร็จนั�นไม่ได้อยู่ที�นอก

แมวเพียงอย่างเ ดียว เหล่ าพนักงานที� เ ป� นคนก็ถือ ว่ามี

“ธุรกจิที�เกี�ยวขอ้งกบั

สตัวค์ณุจะตอ้งเขา้ใจ

ธรรมชาตขิองสตัว์

อยา่งดเีสยีกอ่น” 
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ความสําคัญไม่แพ้กัน เพราะเหล่าพนักงานมนุษย์ทั �งหลาย

นอกจากจะต้องคอยบริการในเรื�องอาหารและเครื�องดื�มแล้ว 

ยังต้องคอยดูแลและสังเกตว่ามีแมวตัวไหนป่วยบ้าง มีอาการ

ผิดปกติหรือไม่ พร้อมทั �งคอยให้คําแนะนําในการเล่นกับเด็กๆ 

อย่างถูกวิธีอีกด้วย ซึ�งตามปกติแล้วคาเฟ่ทุกที�จะมีกฎระเบียบ

ในการเข้าใช้บริการแจ้งไว้อย่างชดัเจนตั�งแต่ประตูทางเข้าอยู่แล้ว 

ซึ�งความเข้มงวดของกฎระเบียบนี�เองที�ทําให้ร้านยืนหยัดอยู่ได้

ทุกวันนี� คุณภาพยังคงอยู่ได้ถ้าระเบียบวินัยถูกใส่ใจและปฏิบัติ

ตามอย่างเคร่งครัด 

คําแนะนําจากเจ้าธุรกิจคาเฟ่แมวสําหรับผู้ที�กําลังต้องการจะ

เข้ามาในธุรกิจนี� 

คําแนะนําจากเจ้าธุรกิจแนวนี�ส่วนใหญ่ก็จะให้ทัศนะ

ที�คล้ายๆ กันว่า ก่อนจะหันมาทําธุรกิจนี�จะต้องศึกษาเยอะและ

เตรียมเยอะพร้อมพอสมควร อย่าเห็นว่าเป�นธุรกิจเล็กๆ ธุรกิจ

คาเฟ่แมว จัดว่าเป�นธุรกิจที�มีรายละเอียดมากทีเดียว เรื�อง

จุกจิกปัญหาเล็กๆ เยอะมาก แต่ถ้ามองข้ามไป ก็ส่งผลต่อ

ธุรกิจได้ทันทีเช่นกัน ดังนั�นทุกเรื�องที�เป�นเรื�องเล็กๆ จะมองข้าม

ไปไม่ได้เลย อย่าลืมว่าธุรกิจนี�เป�นธุรกิจที�ไม่ได้มีแค่คนหรือสัตว์

อย่างเดียว แต่เป�นธุรกิจที�ต้องทํางานกับคนและสัตว์ไปพร้อมๆ 

กัน ซึ� งการทําธุรกิจที� เกี� ยวข้องกับสัตว์คุณจะต้องเข้า ใจ

ธรรมชาติของสัตว์อย่างดีเสียก่อน ต้องรู้ว่ามันกินอะไร กิน

ยังไง ปริมาณเท่าไหร่ ชอบพักผ่อนตรงไหน ขับถ่ายตรงไหน

อย่างไร และในธรรมชาติของมันคุณเข้าใจแค่ไหน รวมถึง

พนักงานในร้านเข้าใจแค่ไหนและรับได้หรือไม่ สิ�งเหล่านี�เป�นเรื�อง

ที�คนที�จะก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจนี�มองข้ามไปไม่ได้เลย สําคัญพอๆ 

กับเงินทุนและทําเลเลยทีเดียว หลังจากจัดการเรื�องสัตว์และคน

ลงตัวแล้ว เมนูอาหารและราคาก็ต้องเข้ากับสภาพชุมชนทําเล

ในท้องถิ�นนั�นด้วย คืออาหารก็ต้องเข้ากับสภาพแวดล้อมด้วย 

คือ บางครั �งเครื�องดื�มบางอย่างก็ไม่ได้เข้ากับสถานที�หรือชุมชน 

นานๆ ทีจะมีคนเข้าร้านมาสั�งเครื�องดื�มสักที แบบนี�ธุรกิจก็มี

ปัญหาแน่ ราคาก็ต้องพอเหมาะ ไม่ใช่การคิดราคาสูงไว้ก่อน 

สิ�งที�เราต้องขายก็คือ การตอบสนองความต้องการที�หายไปซึ�ง

สิ�งเหล่านี�อย่าให้คนรู้สึกว่าต้องเอาเงินซื�อมา เพราะถ้าเงินเขาไม่

พร้อมเขาก็จะไม่เข้าร้าน ต้องให้ลูกค้ารู้สึกว่าเหมือนบ้านที�เข้ามา

ได้ทุกวัน แบบนี�จึงจะทําให้ธุรกิจนี�ไปรอดได้ 

นี�คือหนึ�งธุรกิจของคนรุ่นใหม่ที�น่าสนใจไม่น้อย ซึ�ง

หวังว่าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ จะมีไอเดียที�สร้างสรรค์และคิด

ต่างออกไปอีก ต่อยอดธุรกิจแนวนี�ให้เติบโตต่อไปในอนาคต 
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รวยด้วยธุรกิจอาหาร แตต่้องจัดการให้เป�น 
 

ในยุคปัจจุบันนี�หลายคนคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า

ธุรกิจอาหารเป�นสิ�งที� ได้รับความนิยมสูงเป�นอันดับต้นๆ ของ

ประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ธุรกิจประเภทนี�สามารถตอบโจทย์ของ

ลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยและหลายวัตถุประสงค์ อาทิเช่น กลุ่นคน

ที�รักความสะดวกรวดเร็วในการรับประทานอาหาร กลุ่นคนที�

ต้องการสถานที�พบปะสังสรรค์ กลุ่มคนที�ต้องการสถานที�

ประชุมในรูปแบบที� แตกต่างออกไป กลุ่มคนที� ต้องการจัด

กิจกรรมต่างๆโดยมีอาหารบริการตลอดงานเป� นต้น เรา

สามารถที�จะมองหาร้านอาหารดีดีได้โดยใกล้ตัวเราเพราะ

เนื�องจากปัจจุบันนี�มีจํานวนร้านอาหารมากมายให้เลือกและ

ยังคงเพิ�มขึ�นอยู่เรื�อยๆ สาเหตุหลักของจํานวนร้านอาหารที�

เพิ�มขึ�นเกิดจากความต้องการของลูกค้าที� เพิ�มมากขึ�นด้วย

นั�นเอง ซึ�งธุรกิจประเภทนี�ไม่เพียงแต่ได้รับความนิยมแค่ลูกค้า

ภายในประเทศ ลูกค้าชาวต่างชาติต่างก็อยากที�จะมาลิ �มลอง

อาหารไทยคงเนื�องมาจากรสชาติที�ถูกปาก กลมกล่อม จัดจ้าน

และราคาสมเหตุสมผล เมนูที�ขึ�นชื�อก็คงหนีไม่พ้น ส้มตําและต้ม

ยํากุ้งนั�นเอง ทั �งนี�ในส่วนของรูปแบบธุรกิจร้านอาหารนั�นม ี

มากมายหลายรูปแบบขึ�นอยู่กับความถนัดและความต้องการ

ของผู้ที�ทําธุรกิจประเภทนี� โดยที�สามารถเริ�มต้นด้วยขนาด

ย่อมเยาไปจนถึงขนาดใหญ่โตหรูหรา ซึ� ง ในบทความนี�จะ

กล่าวถึงรูปแบบร้านอาหารต่างๆไปจนถึงการจัดการสิ�งที�จําเป�น

สําหรับการทําธุรกิจร้านอาหาร 

การทําธุรกิจร้านอาหารนั�นไม่ใช่ว่าคนที�ต้องการจะ

เปิดร้านอาหารแค่มีฝีมือการทําอาหารที�อร่อยเท่านั�น ยังต้องมี

การจัดการทีดีไม่ว่าจะเป�นเรื�อง รูปแบบของประเภทร้านอาหาร 

คุณภาพของอาหาร บรรยากาศของร้าน พนักงาน กลยุทธ์

และโปรโมชั�นต่างๆ  

รูปแบบของร้านอาหารนั�นไม่มีรูปแบบที�ตายตัวซึ� ง

มักจะขึ�นอยู่กับเจ้าของธุรกิจอาหารนั�นๆว่ามีความต้องการที�จะ

เปิดในรูปแบบใด ซึ�งเราสามารถแบ่งรูปแบบของร้านอาหารออก

หลักๆ ไ ด้ 6 ประ เภทด้วยกัน เริ� มจาก รูปแบบที� ห นึ� ง คือ

ร้านอาหารประเภทกุ๊กช�อป ร้านอาหารประเภทนี�จะเน้นไปที�การ

ทํากิจการแบบครอบครัว ทํากันเองมาเป�นเวลายาวนานและ
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มักจะมีเอกลักษณ์เฉพาะโดดเด่นไม่ซ� � าใคร ซึ�งสามารถมัดใจได้ทั �ง

ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ทําเลที�ตั �งไม่จําเป�นต้องอยู่ในสถานที�

สะดวกมากนักหากเพียงแค่ว่าสามารถจอดรถได้สักนิดหน่อยก็

เพียงพอแล้ว แต่ข้อด้อยของร้านอาหารประเภทนี�คือ ยากใน

การทําการตลาดเรื�องจากไม่สามารถที�จะปรับเปลี�ยนรูปแบบ

ร้านอาหารได้ตามยุคสมัยมากนักเพราะเนื�องจากต้องคงความ

เป�นเอกลักษณ์เอาไว้นั�นเอง  

รปแบบที�สองคือร้านอาหารเฉพาะ ร้านอาหาร

ประเภทนี�จะเน้นไปที�อาหารเฉาะทาง อาทิเช่น สุกี�ยากี� ชาบู บาร์

บีคิวปิ�งย่าง เป�นต้น ร้านอาหารประเภทนี�จะเน้นไปที�เฉพาะกลุ่ม

ของลูกค้าที� ต้องการจะมาใช้บริการ เพิ�มตวามหลากหลาย

แปลกใหม่ให้กับลูกค้า ซึ�งมักจะมีความโดดเด่นแตกต่างกันไป

ตามประเภทองอาหารนั�นๆ จุดเด่นของร้านอาหารประเภทนี�คือ 

มีความเป�นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การจัดการไม่ยุ่งยากซบัซ้อน

และมีรูปแบบที�ตายตัว แต่จุดด้อยของร้านอาหารประเภทนี�คือ 

ความจํากัดในกลุ่มลูกค้าและเมนูอาหาร ซึ�งลูกค้าไม่สามารถที�

จะรับประทานได้ในทุกวันทุกมื �อเหมือนอาหารทั�วไป เนื�องจาก

เมนูอาหารมีให้เลือกไม่หลากหลายนั�นเอง  

รูปแบบที�สามคือร้านอาหารประเภทแบ่งตามสัญชาติ 

ร้านอาหารประเภทนี�มักจะเน้นไปที�ภาพลักษณ์และความพิเศษ

เฉพาะของชาตินั�นๆ ไป อาทิ เ ช่นร้ านอาหารอิ ตา เลี� ยน 

ร้านอาหารญี� ปุ่น ร้านอาหารจีนและร้านอาหารเวียดนามเป�น

ต้น ร้านอาหารประเภทนี�จะแตกต่างกันอย่างชดัเจนกับรูปแบบ

อื�นๆ โดยเริ�มจาก รูปแบบการตกแต่งร้านที�แปลกใหม่ อุปกรณ์

ภาชนะของอาหาร การบริการและเครื�องแต่งการของพนักงาน 

เมนูอาหารที� เป�นเอกลักษณ์เฉพาะชาตินั�นไป ซึ� งจุดเด่นของ

ร้านอาหารประเภทนี�คือ ความแปลกใหม่แตกต่างในรูปแบบ

อาหาร สามารถขายในราคาที�สูงกว่าอาหารรูปแบบอื�นๆเพราะ

มีต้นทุนที� สูงอยู่แล้วเดิมที ทั �งนี�ก็ยังมีจุดด้อยในเรื�องของ

ข้อจํากัดของกลุ่มลูกค้า ซึ�งเป�นปัญหาหลักของร้านอาหาร

ประเภทนี� และมีต้นทุนการทําธุรกิจค่อนข้างสูง  

รู ปแบบที� สี� คื อ ร้ า นอ าหาร ปร ะ เ ภท แฟรน ไช ส์ 

ร้านอาหารประเภทนี�จะเน้นไปที�อาหารประเภทสะดวกซื�อ ราคา

ย่อมเยาถึงปานกลางซึ�งสามารถซื�อกินได้ทุกเพศทุกวัย เช่น ไก่

ทอด โดนัท พิซซ่า เป�นต้น ร้านอาหารประเภทนี�จะมีเจ้าของ

กิจการมาช่วยวางระบบ การจัดการต่างๆ จุดเด่นที�ชดัเจนของ

อาหารประเภทนี�คือสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย ลูกค้ารู้จักร้าน

เป�นอย่างดีเพราะมีสาขามากมาย สะดวกในการจัดการดูแลร้าน

อย่างยิ�ง จุดด้อยของร้านอาหารประเภทนี�คือการแข่งขันที�สูงซึ�ง

มักแข่งขันกันเองในแต่ละแฟรนไชส์ รูปแบบที�ห้าคือร้านอาหาร

ประเภทสวัสดิการ ร้านอาหารประเภทนี�จะเน้นไปเปิดกิจการตาม

สถานที�สวัสดิการต่างๆ อาทิเช่น ร้านอาหารภายในโรงเรียน 

ร้านอาหารในมมหาวิทยาลัย ร้านอาหารในสํานักงานออฟิศ 

เป�นต้น ร้านอาหารประเภทนี�จะมีต้นทุนค่อนข้างตํ�าซึ�งในทาง

กลับกันก็จะไม่สามารถตั�งราคาขายได้สูงเช่นกัน จุดเด่นของ

ร้านอาหารประเภทนี�คือ ได้ลูกค้ารายวันเป�นจํานวนมาก ไม่

จําเป�นต้องใช้การจัดการอะไรมากนัก ขายในเมนูที�จํากัดได้ ซึ�ง

ข้อด้อยของร้านประเภทนี�คือ จํากัดในส่วนของวันเวลาของ

ลูกค้า โดยเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ช่วงวันปิดเทอม เป�น

ต้น ร้านอาหารประเภทที�หกคือร้านอาหารซุ้ม ร้านอาหาร

ปร ะ เภท นี�มั กจ ะ เ ปิด เ ป� น ซุ้ ม เ ล็ ก ๆตาม ห้างสรรพสินค้ า 

โรงพยาบาล หรือสถานที�จํากัด ซึ�งสามารถเปิดได้แบบไม่มีต๊ะนั�ง

และแบบมีโต๊ะนั�ง จุดเด่นของร้านอาหารประเภทนี�คือใช้ต้นทุนตํ�า

ไม่ว่จะเป�นเรื�องเครื�องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบรวมไปถึงค่าใช้จ่าย

ด้านบุคคลากร แต่ก็มีจุดด้อยไม่คือคู่แข่งที�มาก และไม่สามารถ

ทํารายได้ได้สูงมากนัก ที�สําคัญที�ตั �งของร้านจะต้องเป�นที�ที� โดด

เด่นเห็นได้ชดั  

 

 

 

หลังจากที� เราสามารถเลือกรูปแบบของประเภท

ร้านอาหารไดแ้ลว้ สิ�งท่สําคัญเป�นลําดับต่อมาก็คือ กลยุทธ์และ

โปรโมชั�นเพื�อดึงดูดลูกค้าให้มาเลือกใช้บริหารร้านอาหารของเรา

นั�นเอง เราสามารถแบ่งออกได้เป�น 3 แบบหลักคือ ขายตรง 

สื�อออนไลน์และ ป้ายโฆษณาใบปลิว เรื�องของการขายตรง 

รูปแบบนี�จะเป�นการที�ทีมฝ่ายขายซึ�งสามารถที�จะเป�นใครก็ได้ เข้า

ไปเสนอโปรโมชั�นพิเศษกับร่วมกับทางร้าน เช่น ไปเสนอส่วนลด

พิเศษให้สําหรับทุกคนที�เป�นพนักงานของบริษัทนั�นๆ อาจจะเริ�ม

จากบริษัทที�อยู่ใกล้ตัวเราหรือบริษัทฝ่ายคู่ค้ากับเรานั�นเอง ใน

“การทําธุรกจิรา้นอาหารนั �น

ไมใ่ช่ว่าคนที�ตอ้งการจะ 

เปิดรา้นอาหารแคม่ฝีีมอื 

การทําอาหารที�อรอ่ยเทา่นั �น  

แตต่อ้งมกีารจดัการทดีดี้วย” 
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ด้านสื�อออนไลน์ถือเป�นกลยุทธ์ที�มีความจําเป�นและสําคัญมาก

ในทุกวันนี� เนื�องจากเป�นสื�อที� เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็ว

ที�สุดในเวลานี� เราสามารถที�จะไปเลือกไปลุงทุนลงโฆษณาหรือ

สร้างขึ�นมาเองขึ�นอยู่กับงบประมาณในการดําเนินการ 

ทางด้านของโปรโมชั�นนั �นก็เป�นสิ�งสําคัญอย่างยิ�ง

เพราะเนื�องจากว่าสถาวะการแข่งขันที� สูงขึ�นในท้องตลาด 

โปรโมชั�นก็สามารถปรบัเปลี�ยนได้หลายรูปแบบตลอดเวลาขึ�นอยู่

กับ ณ เวลาๆนั�น เช่น ถ้าหากเราต้องการเพิ�มจํานวนลูกค้าให้

มากขึ�น เราอาจจะเล่นโปรมาชั�น มา 4 จ่าย 3 หรือหากว่าเรา

ต้องการที�จะระบายอาหารออกจากทางร้าน โปรโมชั�นก็ควรจะ

เป�นแบบ ซื�อ 1 แถม 1 หรือหากว่าเราต้องการโปรโมชั�นที�เข้าใจ

ง่ายและเข้าถึงได้ทุกคน เราควรจะเลือกใช้เป�น ส่วนลดเป�น

เปอร์เซ�นต์โดยตรงไปเลย เป�นต้น 

ในส่วนต่อมาเราจะพูดถึงการควบคุมคุณภาพของ

อาหารว่ามันสําคัญกับการทําธุรกิจของร้านอาหารอย่างไร 

คุณภาพอาหารถือว่าเป�นส่วนที� สําคัญมากส่วนนึงพอๆกับ

รสชาติของอาหารเลยก็ว่าได้ ซึ�งมันเป�นส่วนที�ลูกค้าสามารถ

รับรู้ได้ทันทีหากว่าคุณภาพอาหารตํ�ากว่ามาตรฐาน ซึงหาก

เกิดสถานการณ์แบบนี�ขึ�นมันสามารถที�จะทําให้เราเสียลูกค้าไป

เป�นจํานวนมากทันที ทั �งนี�เราควรจะควบคุมคุณภาพอาหารให้

อยู่ในสภาพที�ดีอยู่ตลอดเวลาโดยคํานึงถึงหัวข้อหลักๆดังนี� 

การเก็บกักอาหาร เราควรจะเก็บอาหารในปริมาณที�พอเหมาะ

กับการทําอาหารในแต่ละวัน โดยเริ�มจากคํานวณจํานวนลูกค้า

ในแต่ละวัน ประมาณการทําอาหารคร่าวๆในแต่ละวัน ซึ�งอาจจะ

ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์จนถึงเป�นเดือนๆ เพราะในแต่ละวันจะมี

เหตุการณ์พิ เศษที� ต่างกันออกไป หลังจากที� เราสามารถ

ประมาณจํานวนวัตถุดิบได้แล้ว ขั �นตอนต่อมาก็คือระยะเวลา

ของการเก็บอาหารแต่ละชนิด เช่น ผักสดสามารถเก็บได้ 1-3 

วัน เนื�อสัตว์สามารถเก็บได้ 3-5 หรอือาหารแช่แข็งสามารถเก็บ

ได้เป�นสัปดาห์ ซึ�งเราควรจะต้องแยกเป�นรายการออกไปในการ

ดูแลวัตถุดิบ หากวัตถุดิบชนิดไหนใกล้จะหมดสภาพ เราควรที�

จะทําเมนูที�ใช้วัตถุดิบพวกนั�นออกมาเป�นรายการอาหารพิเศษ

ประจําวันนั�นก็ได้  

ขั �นตอนสุดทา้ยที�เป�นหัวใจในการทาํธุรกิจร้านอาหาร

นั�นก็คือการบริการ การบริการถือว่าเป�นสิ�งสําคัญต่อจากการ

ควบคุมคุณภาพอาหารซึ�งการบริการที�ดีจะขึ�นอยู่กับพนักงาน

ที�ดี พนักงานที� ดีก็ย่อมเกิดจากมีการอบรมที�ดีและมีใจในการ

บริการเป�นสิ�งสําคัญ ดังนั�นเราควรจะคัดเลือกพนักงานที�ดีมา

เป�นคนคอยบริการลูกค้าซึ�งเราสามารถดูได้จากบุคลิกภายนอก

คร่าวๆได้ ว่าเป�นคนสุภาพ อ่อนน้อม มีใจในการบริการ ยิ�ม

แย้มแจ่มใส เป�นต้น หลังจากที�เราสามารถเลือกพนักงานได้แล้ว 

เราควรที�จะ ดูแลเค้าอย่างใกล้ชิด เพราะปัญหาที� เกิดจาก

พนักงานนั�นมีมากมาย อาทิเช่น อัตราการลาออกสูง ไม่ขยัน

ไม่อดทนเวลาทํางาน ลักเล็กขโมยน้อย เป�นต้น  

จากข้อมูลที�กล่าวมาทั �งหมด จะเป�นขั �นตอนคร่าวๆใน

การทําธุรกิจร้านอาหารที�จะทําให้ประสบความสําเร็จ ซึ�งเรา

ควรจะเลือกรูปแบบร้านอาหารที� เหมาะสมกับตัวเราเอง และ

ประเมิณงบประมาณในการทํากิจการคร่าวๆ วางแผนการทํา

รูปแบบธุรกิจโดยสามารถจํารองสถานการณ์การเปิดร้าน โดย

ร่างรายละเอียดตามหัวข้อที�กล่าวมาทั �งหมด เช่น รูปแบบ 

โปรโมชั�น การควบคุมคุณภาพอาหาร เป�นต้น เราควรจะเริ�ม

จากธุรกิจร้านอาหารเล็กๆก่อน จากนั�นค่อยขนายออกไปโดย

อาจจะเป�นขยายขนาดร้านไปจนถึงเพิ�มสาขาออกไป ทั �งนี�หาก

ว่าเราสามารถที�จะร่างรายละเอียดทุกอย่างได้ครบถ้วน มันก็จะ

ทําให้เราสามารถรับมือได้กับทุกสถานการณ์ ดังนั�นเราก็ไม่ควร

รอช้า รีบไปทําธุรกิจร้านอาหารกัน    
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Food Truck ไม่ต้องมีหนา้ร้านก็มีลูกค้าประจําได้ 
 

หากเราจะพูดถึงธุรกิจอาหารนั�น มันเป�นสิ�งที�ขาด

ไม่ได้ในสังคมทุกยุคทุกสมัย มันเพราะอะไรนั�นหรอ ก็เพราะว่า

อาหารเป�นสิ�งที�จําเป�นในการดํารงชีวิตของมนุษย์เรานั�นเอง แต่

คนเราก็สามารถทําอาหารรับประทานอยู่ที�บ้านเองได้เหมือนกัน 

ถูกต้องครับเราสามารถทําอาหารกินเองได้แต่มันไม่สามารถเติม

เต็มความต้องการของเราได้เพราะในทุกวันนี� อาหารแต่ละชนิด

ที�มีออกมาขายกันก็ได้ปรับเปลี�ยนรายละเอียดไปเรื�อยๆตามไลฟ์

สไตล์ ตามความนิยมหรือตามความต้องการของลูกค้าเพราะ

มิฉะนั�น ธุรกิจร้านอาหารที�ขาดความแปลกใหม่ก็ไม่สามารถที�จะ

ไปแข่งขันกับร้านอื�นๆได้ถึงแม้ว่าเราจะคงความเป�นเอกลักษณ์ที�

ดีเยี�ยมไว้ก็ตาม พูดถึงเรื�องความแปลกใหม่ Food Truck หรือ

ที�เราเรียกกันว่าร้านอาหารบนรถ ก็ได้เข้ามามีบทบาทในทุกวันนี�

โดยที�เราอาจจะไม่ได้สังเกตเลยก็ว่าได้  

Food Truck เป�นร้านอาหารบนรถที�มีจุดเด่น

มากมายหลายอย่าง ซึ�งร้านอาหารประเภทนี�สามารถตอบโจทย์

ความต้องการของใครหลายๆคนได้ ไม่ว่าจะเป�นลูกค้าทั�วไปหรือ

แม้กระทั�งเจ้าของร้านอาหารที�มีหน้าร้านทั�วไป ซึ�งธุรกิจ Food  

Truck เ ต็ม รูปแบบ นี� ในประ เทศ ไทยเราถือ ว่ า ยัง ใหม่หาก

เปรียบเทียบกับประเทศเพื�อนบ้านที�เขามีมานานแล้ว ส่วนมาก

เขาจะนิยมเปิดร้านประเภทนี�ตามถนนหนทาง ไปเปิดร้านตามงาน

อีเว้นท์ต่างๆ หรือไปบริการตามกองถ่ายทําละคร แต่ก็ไม่ใช่ว่า

ประเทศไทยเราไม่เคยมีร้านประเภทนี�มาก่อน เรามีกันมานานแล้ว

เหมือนกันแต่เป�นแบบกึ�งๆมากกว่า ก็คือบ้านเราจะมี Food 

Truck อยู่ 2 ประเภทคือ ประเภทที�เน้นขายเฉพาะวัตถุดิบหลักๆ 

ไม่ ว่าจะ เป� น ผัก ผลไม้ เ นื�อหมู ปลา ไก่ หรือแม้กระทั� ง

เครื�องเทศต่างๆ จะขายกันตั�งแต่เช้ายันเย็นเลย อีกประเภทหนึ�ง

ก็คือ ประเภทที�ขายอาหารปรุงสุกแล้ว ส่วนมากจะเป�นแบบ

อาหารจําพวกแกงถุง ซึ�งจะตะเวนขายไปเรื�อยๆหรืออาจจะไป

หยุดอยู่ตามหน้าตลาดนัดทั�วไปนั�นเอง     

กลับเข้ามาขยายในรายละเอียดของ Food Truck อีก

ครั �ง จุดเด่นที�ชดัๆของเจ้า Food Truck นี�เราสามารถแบ่งได้

เป�น 4 อย่างหลักๆด้วยกัน จุดเด่นแรกก็คือ สะดวกรวดเร็ว ใน

ความหมายนี�หมายถึง อาหารส่วนมากจะเน้นเป�นแบบใช้เวลา

ทําค่อนข้างไวเพราะร้านประเภทนี�จะเน้นไปที�ปริมาณในการขาย
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ในแต่ละชั�วโมงมากว่าเน้นราคา เป�นอีกเพราะว่าหากเราใช้เวลา

ทําอาหารนานๆ เราจะเสียลูกค้าไปเป�นจํานวนมากเนื�องจากเรา

ไม่มีพื �นที� ใ ห้ลูกค้าไว้นั�งคอยหรือสั�งเครื�องดื�มรอได้เหมือน

ร้านอาหารทั�วไป แน่นอนว่ายังสามารถตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง

ที�รีบเร่งได้อย่างดีเลยทีเดียว จุดเด่นที�สองคือ สามารถ

เคลื�อนย้ายได้ง่าย ซึ�งจุดเด่นนี�มีข้อได้เปรียบมากมายที�ทําให้

ร้านอาหารประเภทนี�ประสบความสําเร็จ เพราะว่า เราสามารถ

เข้าไปขายได้ทุกที� ทุกตรอกซอกซอย เปิดทําการได้ในพื�นที�แคบๆ 

ซึ�งมันทําให้เราสามารถเข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็วนั�นเอง เพราะปกติ

ธุรกิจร้านอาหารนั�นจะเป�นฝ่ายที�รอลูกค้าเข้ามาใช้บริการ เรา

สามารถเข้าไปดักรอนักเรียนนักศึกษาที�เลิกเรียน ตอนกลางวัน

บริเวณตึกสํานักงาน หรือแม้กระทั�งตอนเย็นหน้าตลาดนัด  

จุดเด่นที�ขาดไม่ได้คือ ต้นทุนที�ตํ�า ซึ�งถามว่าเราใช้เงิน

ในการลงทนธุรกิจประเภทนี�เยอะมั �ยบอกได้เลยว่าน้อยมากหาก

เปรียบ เทียบกับการ เ ปิดร้ านอาหาร สักหนึ� งร้าน เพราะ

องค์ประกอบทางการลงทุนก็มีอยู่แค่ไม่กี�อย่างเท่านั�น คือ รถ

ซึ�งบางคนอาจจะมีเป�นรถกระบะอยู่แล้ว ก็แค่นํามาดัดแปลงให้

สามารถวางของหรือปรุงอาหารได้แค่นี�ก็ได้แล้ว ต่อไปก็คือ

เครื�องมือต่างๆในการทําอาหาร อันนี�จะมากหรือน้อยก็ขึ�นอยู่

กับประเภทของอาหาร หากน้อยมากเลยคงหนีไม่พ้นการขาย

ไอศกรีมหรือขนมหวาน เพราะมีแค่ตู้แช่กับอุปกรณ์เพียง

เล็กน้อยเท่านั�น และที�สําคัญเราไม่จําเป�นต้องเสียเงินลงทุนไปกับ

ค่าเช่าสถานที�ทําร้านอาหารนั�นเอง  

เพียงแค่นี�เราก็สามารถเดธุรกิจร้านอาหารเล็กๆของ

เราได้แล้ว จุดเด่นสุดท้ายคือ อิสระและความแปลกใหม่ สิ�งนี�จะ

เป�นอีกหนึ�งเหตุผลที�ทํามห้ Food Truck ประสบความสําเร็จ

เพราะว่าแน่นอนเจ้าธุรกิจนี�จะได้รับประโยชน์จากความแปลก

ใหม่เป�นทุนเดิมอยู่แล้ว หากไปตั�งร้านที�ไหนก็ตาม ลูกค้าหลายๆ

คนต้องสงสัยว่าเค้าขายอะไรกันตรงนั�น ลองไปดูกันดีกว่า 

แน่นอนหลังจากนั�นก็เป�นเรื�องที�คนทําอาหารต้องใช้ทักษะในการ

ขายว่าเราจะขายอะไรให้ตอบโจทย์ยั�ยเอง ซึ�งมันถือว่าอิสระเลย

ว่าเราจะขายอาหารอะไรก็ได้ อาหารไทย อาหารต่างชาติ 

ไอศกรีม ของกินเล่นทั�วไป แฮมเบอร์ เกอร์ และ เยอะแยะ

มากมาย 

  เราจะเห็นได้ว่าธุรกิจประเภทนี�สามารถที�จะเปิด

บริการได้ในบ้านเราได้ แต่มันก็ต้องขึ�นอยู่กับปัจจัยในอีกหลายๆ

ด้าน ไม่ใช่ว่าเราอยากจะเปิดยังไงก็สําเร็จแน่นอน อันที�จริง

ก่อนที�เราจะเปิดทําธุรกิจร้านประเภทนี� เราจะต้องมีการศักษาให้

รอบคอบในทุกกระบวนการของธุรกิจเสียก่อน ไม่ว่าจะเป�นเรื�อง

ประเภทอาหารที� เราจะขาย การทําการตลาดและการเข้าถึง

ลูกค้าว่าควรจะทําอย่างไร ประเมินต้นทุนการทําธุรกิจ กลยุทธ์

การทําธุรกิจ เป�นต้น 

รูปแบบขายอาหาร แน่นอนมันจัดเป�นสิ�งที� สําคัญ

อันดับแรกเลยว่าเราต้องการที�จะขายอาหารประเภทอะไร เรา

จะต้องดูองค์ประกอบหลักๆของเราก่อน เช่นอาหารที� เรามี

ความช� านาญในการทํา กลุ่มลูกค้าที�เราต้องการไปขาย หาก

เป�นนักเรียนคงต้องหารูปแบบอาหารที�ทานได้ทั �งเด็กและผู้ใหญ่ 

กลุ่มลูกค้าพนักงานออฟฟิต เราต้องทําอาหารประเภทกิน

ง่ายๆสะดวก รวมทั �งต้องมีภาชนะด้วย มิเช่นนั�นเราอาจจะไป

แข่งขันกับอาหารสําเร็จรูปเจ้าอื�นไม่ได้ ที� สําคัญเราจะต้อง

ควบคุมคุณภาพอาหารที� ดีไว้ตลอด การควบคุมคุณภาพ

อาหารที�ดีนั�น ก็จะมาจากการเลือกใช้วัตถุดิบที�สดใหม่อยู่เสมอ 

เราจึงต้องคํานวณปริมาณการใช้วัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพในแต่

ละวัน  

 

 การทําการตลาดหรือเข้าถึงลูกค้าก็เป�นอีกหนึ�ง

ปัจจัยที� สํา คัญในการ เพิ�มยอดขายและสร้ างแบรนของ

ร้านอาหารเราด้วย ซึ�งการทําการตลาดในทุกวันนี�คงหนีไม่พ้น

สื�อออนไลน์ต่างๆ โดยที�เราสามารถจะทํามันขึ�นมาเองโดยไม่มี

ค่าใช้จ่ายแต่อาจต้องใช้เวลานานพอสมควรหรือเราจะลงทุนให้

เจ้าเจ้าของสื�อนั�นเพื�อที�จะให้ลูกค้าได้เห็นเราบ่อยขึ�นๆ ก็ขึ�นอยู่

กับงบประมาณของเจ้าของธุรกิจนั�น อีกทั �งเรายังสามารถหา

ลูกค้าประจําได้ง่ายโดยไม่ต้องมีหน้าร้านทางสื�อออนไลน์นี� และ

แน่นอนเราจะแนะนําว่าหากมีเงินทุนก็ควรที�จะลงเงินสักเล็กน้อย

เพื�อนําหน้าคู่แข่งอื�นๆอยู่หนึ�งก้าว  

ในด้านของการทําการตลาดจําพวกแผ่นพับ ใบปลิว

นั�น ส่วนตัวคิดว่าไม่ตอบโจทย์ธุรกิจประเภทนี�เท่าไหร่ เพราะว่า

เราไม่มีหน้าร้านที�สามารถคอยลูกค้าอยู่ตลอดเวลาเพราะเรา

“จุดเดน่ที�ของ  

Food Truck คอื 

สะดวกรวดเรว็ 

เคลื�อนยา้ยไดง้า่ย และ 

ความแปลกใหม”่ 
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จะต้องคลื�นที�ไปยังจุดต่างๆ สู้ไปเปิดเพลงหรือประกาศโปรโมชั�น

ตามสถานที�ของเราน่าจะดีกว่าและประหยัดเงินทุนอีกด้วย 

ในด้านของเงินทุนก็ถือเป�นจัยปัยที�สําคัญอีกเรื�องนึง

ในการทําธุรกิจทุกประเภท เพราะมันจะเป�นตัวบ่งชี�ขนาดของ

ธุรกิจเราตั�งแต่ตอนเริ�มต้นไปจบถึงระยะเวลาของการขยาย

กิจการ หากเรามีเงินทุกจํากัดซึ�งแน่นอนว่าเราควรจะเปิดร้าน

ขนาดเล็กไปก่อน เพราะเราจะได้ไม่ต้องแบกรับความเสี�ยงมาก

เกินไป หากผิดพลาดเราก็ยังสามารถปรับเปลี�ยนค่อยๆแก้ไขไป

โดยไม่ได้ใช้เงินทุนที�สูง หากว่าเราพอมีเงินลงทุนมากพอสมควร 

เราก็ยังคงแนะนําว่าให้เริ�มจากร้านขนาดเล็กเช่นกันแต่จะให้เน้นไป

ลงทุนอุปกรณ์เสริมหรือสิ�งอํานวยความสะดวกต่างๆให้แก่

ลูกค้าแทน เช่น โต๊ะหรือเก้าอี� พดลมไปนํ�าหรือเครื�องปรับอากศ

เพราะเนื�องจากประเทศเรานี�มีอากาศที�ร้อน อุปกรณ์กระจาย

เสียงต่างๆ สิ�งอํานวยความสะดวกในการปรุงอาหารที�ทันสมัย

และประหยัดเวลา เป�นต้น 

สุดท้ายคือการปรับใช้กลยุทธ์ที� ดีในทุกสถาการณ์ 

เราจะต้องมีการปรับเปลี�ยนกลยุทธ์ในการขายอยู่ตลอดเวลา 

เพื�อให้ตอบรับทุกความต้องการของลูกค้า ซึ�งแต่ละกลุ่มเราอา

จะได้ใช้กลยุทธ์ที�เหมือหรือแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น ขาย

ตามตลาดนัด อันนี�เราจะต้องเน้นไปที� เราคา เพราะคู่แข่งใน

ตลาดนัดราคาจะค่อนข้างตํ�า แต่ถ้าเราขายตามโรงเรียน เรา

อาจจะมีสินค้าเป�นสมนาคุณให้เด็กๆ แต่ถ้าหากเราไปขายตาม

อาคารสํานักงานเราต้องเน้นไปที� ซื�อมากลดมาก เพราะว่า

พนักงานออฟฟิตส่วนมากจะชอบไปกินเป�นกลุ่ม หากเราไปจัด

ตามงานอีเว้นท์ แน่นอนว่าเราต้องทําตัวให้เด่นไม่ซ� � าใคร อาจจะ

ต้องถึงขนาดมีการปรับเปลี�ยนตัวรถ Food Truck เพื�อให้เป�น

จุดสังเกตเตะตากันเลยทีเดียว  

บทสรุปของธุรกิจ Food truck นี� จะเห็นได้ว่าธุรกิจ

ประเภทนี�เป�นธุรกิจที�ใหม่ ซึ�งมีกระแสตอบรับที�ดีสามารถไปเปิด

ร้านขายอาหารได้ทุกที�ทุกเวลาหรือบอกเป�นอีกนัยนึงว่า ยังมี

โอกาสในการทําธุรกิจประเภทนี�อยู่มาก แต่หากว่าเราต้องการที�

จะประสบความสําเร็จ เราจะต้องวางแผนธุรกิจให้รอบคอบ

รัดกุมเสียก่อนที�จะลงทุนเปิดทําธุรกิจทันทีเพียงเพราะเห็นว่า

กระแสตอบรับดี การวางแผนที�ดีมันจะสามารถทําให้เราทํา

ธุรกิจประเภทนี�ได้มั�นคงต่อไปอีกหลายปี ซึ� งแน่นอนว่าเรา

จะต้องปรับเปลี�ยนกลยุทธ์ต่างๆให้เหมาะสมกับสถานที�ขาย กลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายหรือตามกาลเวลา เราไม่จําเป�นต้องมีหน้าร้าน 

เราก็ยังสามารถมีลูกค้าประจําได้หากเรามีการสื�อสารกับลูกค้า

อยู่ตลอดเวลา เพียงเท่านี�ความสําเร็จของธุรกิจ Food Truck 

ก็ไม่ไกลเกินเอื �อม 
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ลูกค้าคือพระเจา้ แต่พนักงานสําคัญที�สุด 
 

เมื�อดําเนินกิจการร้านอาหารมาได้อย่างราบรื�น และ

มีแนวโน้มที�จะเป�นได้สวย คุณก็ต้องไม่ลืมที�จะมองคนเบื�องหลัง

ความสําเร็จในครั �งนี�ด้วย ซึ�งการประกอบกิจการร้านอาหารให้

ประสบความสําเร็จ ปัจจัยสําคัญไม่ได้อยู่ที�ลูกค้าเพียงอย่าง

เดียว คุณต้องไม่ลืมพนักงานในร้านของคุณทุกคนทุกฝ่ายทุก

แผนกด้วย เพราะพวกเขา เหล่ านั�นเป� นส่วนหนึ� งซึ� ง เป� น

แกนกลางที�สําคัญในการขับเคลื�อนธุรกิจของคุณให้เดินหน้ามา

จนถึงระดับที�คุณพอใจ ธุรกิจเดินหน้าได้ คุณก็ต้องไม่ลืมว่า

พนักงานของคุณสามารถทําให้ธุรกิจรุ่งหรือร่วงก็ได้เช่นกัน เรา

มาดูกันสิว่าระหว่างลูกค้ากับพนักงานใครสําคัญกว่าใคร 

ในการทําธุรกิจการค้า ไม่ว่าจะเป�นธุรกิจประเภทใดก็

ตามคํากล่าวที� ว่า “ลูกค้าคือพระเจ้า” นั�นยังคงเป�นคําพูดที�

ถูกต้องอยู่เสมอ แต่ในปัจจุบันนํ�าหนักของความถูกต้องในคํานี�

ลดลงไป “ลูกค้าคือพระเจ้าจริง แต่ลูกค้าไม่ได้ถูกต้องเสมอ” นี�

คือนิยามหรือความเข้าใจใหม่ในการทําธุรกิจทุกวันนี� คือลูกค้า

ยังมีความสําคัญอยู่ แต่ทุกสิ�งทุกอย่างไม่ใช่ลูกค้าเป�นผู้กําหนด

อีกต่อไป ผู้ประกอบการมากมายในปัจจุบันที�มีความคิดเช่นนี� 

โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ทีนี�ข้ามมาดูฝั�งพนักงาน

กันบ้าง การทํางานในยุคสมัยก่อน คือยุคเจเนเรชั�นก่อนนั�น 

เป�นยุคอุตสาหกรรมเฟื� องฟู ทุกอย่างจะต้องเปลี�ยนแปลงไปสู่

อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว การแข่งขันจึงสูงแบบใครดีใครได้ 

พนักงานทุกคนจําเป�นที�จะต้องจงรักภักดีต่อองค์กรไม่ว่าจะเต็ม

ใจหรือไม่ก็ตาม เพราะคนในยุคนั�นไม่มีตัวเลือก แต่ปัจจุบันทุก

สิ�งทุกอย่างเปลี�ยนไปอิสรภาพของผู้คนมากขึ�น ทุกคนมีสิทธิ�

คิดมีสิทธิ�ที�จะฝันและมีสิทธิ�ที�จะทําตามฝัน สังคมเปิดโอกาสมาก

ขึ�น คนยุคใหม่จึงคิดว่าไม่จําเป�นอีกต่อที�จะต้องจงรักภักดีต่อ

องค์กร เมื�อถึงเวลาที�พวกเขายืนได้พวกเขาก็จะไปเดินตาม

เส้นทางของตนเอง เมื�อคนยุคใหม่มีความคิดแบบนี� ที� ต้อง

หนักใจก็กลายเป�นกลุ่มผู้ประกอบการทันท ี

เรากล่าวได้ว่าพนักงานในสมัยนี�ไม่ ได้ง้อร้านง้อ

องค์กรอีกต่อไป ถ้าคุณเป�นผู้ประกอบการที� ยังคิดแบบเดิมๆ 

อยู่ คือ ยึดลูกค้าเป�นพระเจ้าอยู่เสมอ ดังนั�นลูกคือจึงถูกที�สุด 
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โดยที�คุณแทบจะไม่ได้มองพนีกงานของคุณเลย ก็บอกได้เลยว่า

โอกาสที�ธุรกิจร้านอาหารของคุณจะต้องสะดุดก็มีสูงทีเดียว 

การทํา ธุรกิจร้ านอาหารหรือบริการ ด้านอาหาร สิ� งที�

ผู้ประกอบการในยุคนี�ต้องตระหนักเลยก็คือ หนึ�งลูกค้า สอง

พนักงาน ความสําคัญของลูกค้าไม่ได้ลดลง แต่คุณจะต้องให้

ความสําคัญกับพนักงานเพิ�มขึ�น คุณจะต้องทําความเข้าใจว่า

ถ้าพนักงานมีความรู้สึกเป�นส่วนหนึ�งของธุรกิจ  พวกเขาก็

มักจะทํางานได้ดีและอยู่กับองค์กรได้นานขึ�น 

สิ�งที�ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารยุคใหม่ต้องทําก็คือ 

ดูแลและเอาใจใส่พนักงานทุกคนไม่ต่างจากการดูแลลูกค้า สร้าง

ความอุ่นใจและความมั�นใจในการทํางานให้กับพวกเขา คุณถึง

จะมั�นใจได้ว่าพนักงานแต่ละคนเข้าใจความสําคัญในหน้าที�ของ

ตนเองและของคนอื�น คุณจะ ต้อง รู้จักการผสมผสาน

ประสบการณ์ในทีมงาน แบ่งสัดส่วนระหว่างการเรียนรู้งานและ

การปฏิบัติงานจริง การบริหารจังหวะการทํางานให้เหมาะสม 

และทําให้พนักงานมีความรู้สึกเป�นเจ้าของในตําแหน่งงานของ

ตนนั�น จะต้องสร้างความเข้าใจที�ชดัเจนในหน้าที� ในแต่ละหน้าที�

แต่ละบทบาทของแต่ละคน กําหนดเวลางานและปริมาณเวลาที�

ต้องใช้ในการทํางานให้กับพวกเขา นอกจากนี�คุณยังควร

กําหนดผลตอบแทนของการทํางานให้ชัดเจนและวางแผน

สําหรับการฝึกฝนพนักงานเพิ�ม เ ติม เพื�อ เพิ�มทักษะและ

ความก้าวหน้าให้กับพนักงานในช่วงเวลาที�พวกเขาว่าง และมี

ความพร้อมที�จะเรียนรู้ 

สิ�งสําคัญที�ผู้ประกอบการร้านอาหารทุกคนควรรู้ก็

คือ ธุรกิจร้านอาหารจําเป�นที�จะต้องใช้ การขายเชิงรุก ซึ�งผู้ที�

จะดําเนินการตรงจุดนี�ให้กับร้านได้ก็คือพนักงานนั�นเอง ดังนั�น 

คุณจะต้องมีการฝึกอบรมให้พนักงานของคุณรู้จักสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ในร้านอย่างละเอียด คิดไปได้เลยว่า อะไรในร้านที�คุณ

รู้พนักงานก็ต้องรู้ด้วยหนึ�งเพื�อรักษาคุณภาพมาตรฐานของ

ร้านไว้ สองรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ ฝึกพวกเขาให้มีมนุษย

สัมพันธ์ที�ดี มีความกล้าที�จะคิดและตัดสินใจ เพราะพนักงานจะ

เสมือนเฟืองตัวน้อยๆ หลายๆ ตัวที�ช่วยผลักดันให้ธุรกิจดําเนิน

ต่อไปได้อย่างไม่สะดุด ถ้าเกิดเฟืองใหญ่อย่างคุณไม่พร้อมจริงๆ 

คุณอาจจะเป�นคนเก่ง กิจการในร้านดําเนินไปได้เพราะคุณ 

ร้านอาหารเป�นชื�อของคุณแบรนด์ของคุณ อาหารคุณก็เป�นคน

ปรุง มีพนักงานคอยช่วยบริการเสิร์ฟอาหาร เสิร์ฟนํ�า และ

คอยเก็บเงินเท่านั�น กิจการอาจจะดําเนินต่อไปได้ไม่มีปัญหาอะไร 

แต่ถ้าเมื�อไหร่พนักงานเกิดเป�นสาเหตุให้ลูกค้าไม่พอใจขึ�นมาสิ�ง

เหลา่นี�จะเป�นสถานการณ์วัดใจคุณทันที ถ้าคุณเข้าข้างฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ�งหรือโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง คุณก็จะต้องเสียอะไรไปสัก

อย่างแน่นอน สิ�งที�คุณควรทํา ณ ตอนนั�นคือ คุณรับผิดไป 

ดูแลลูกค้าให้ดีเหมือนเดิม แต่อย่าได้ต่อว่าพนักงานทันที เอาไว้

มีโอกาสค่อยคุยกันถ้าพนักงานของเราผิดจริง เราควรสั�งสอน

และแนะนําให้เขาปรับปรุงตัว อย่าใช้วิธีลงโทษ คุณจะต้อง

วางตัวให้เหมือนเดิมอย่าให้เขาต้องลูกสึกอึดอัดเหมือนโดน

จับผิด อย่าลืมว่าพวกเขาพร้อมจะไปจากร้านของคุณทุกเมื�อ 

คุณต้องเข้าใจเสมอว่าคนเราทุกคนมีผิดพลาดกันได้ ควรจะให้

โอกาสเขาได้แก้ตัว สิ�งเหล่านี�เป�นการปรับสมดุลระหว่างลูกค้า

กับพนักงาน ลูกค้า ยังคือพระ เจ้ าสําหรับ ธุรกิจของเรา

เหมือนเดิม แต่เพิ�มเติมคือความสําคัญของพนักงาน 

 

ประการหนึ�งที�จะลดความผิดพลาดและไม่ทําให้เกิด

สถานการณ์วัดใจดังกล่าวขึ�นก็คือ การให้ความสําคัญกับ

พนักงานให้มากขึ�น อย่างที� เรียนให้ทราบไปแล้ว คุณรู้อะไร

พนักงานต้องรู้ด้วยอย่าคิดว่า เรื�องนี�พนักงานไม่จําเป�นต้องรู้

เพราะไม่ใช่หน้าที� ถ้าคุณคือโปรตัวจริง พนักงานของคุณก็ต้อง

เป�นมือโปรด้วย พนักงานบริการที�เข้าขั �นมืออาชีพนั�น เวลาจะ

เสิร์ฟอาหารจะไม่ถามแขกว่าอาหารจานนี�เป�นของลูกค้าท่านใด 

แต่จะจดจําให้ได้ว่าใครสั�งอะไร และสามารถเสิร์ฟได้อย่างแม่นยํา

ไม่มีผิดตัว แค่จําโต๊ะยังไม่พอต้องจําลูกค้าแต่ละคน จําเมนูที�สั�ง

ได้ด้วย สิ�งเหล่านี�ก่อนที�คุณจะฝึกฝนพวกเขา คุณต้องกลับไป

พิจารณาตัวเองด้วยว่า มีความสามารถในเรื�องนี�มากน้อยแค่

ไหน ถ้าคุณทําไม่ได้ คุณก็ไม่มีสิทธิ�ที�จะไปตําหนิพนักงานของ

คุณเมื�อเขาไม่สามารถเสิร์ฟอาหารได้ถูกโต๊ะถูกคน  

 

“สิ�งที�ผูป้ระกอบธุรกจิ

รา้นอาหารยุคใหมต่อ้ง

ทาํกค็อื ดูแลและเอาใจใส่

พนกังานทุกคนไมต่า่ง

จากการดแูลลกูคา้” 
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คุณต้องกลับมาวางแผนผังการจัดโต๊ะ ให้ดี จัด

ตําแหน่งที�นั�งวางเป�นแผนผัง และคุณก็จดจําและลองใช้จริง ๆ 

เมื�อใช้กันอย่างช� านาญ ก็ลองนําเทคนิคนี�อธิบายให้พนักงานได้

เรียนรู้และทําความเข้าใจ หรืออีกกรณีหนึ�ง ควรฝึกให้พนักงาน

บอกชื�ออาหารหรือทวนชื�ออาหารก่อนเสิร์ฟทุกครั �งด้วย 

บ่อยครั �งในร้านอาหารที�พนักงานบริการไม่ได้บอกชื�ออาหารกับ

ลูกค้าก่อนลงอาหาร จนบางครั �งผิดพลาดลงอาหารผิดโต๊ะ 

คือลูกค้าเองก็อาจจะไม่รู้ว่าเมนูอาหารที�เอามาลงนั�นใช่ที�ตนสั�ง

หรือไม่ พอลูกค้ารับประทานหมดมาดูบิลตอนช� าระเงินจึงมีการ

ท้วงว่า “เมนูนี�ไม่ ได้สั�ง” นี�จึงเป�นความผิดพลาดที� ไม่น่าจะ

เกิดขึ�น ส่งผลให้เสียเวลา เสียต้นทุน เสียความรู้สึกทั �งลูกค้าและ

พนักงาน ปัญหานี�จะไม่เกิดขึ�นเลยเพียงแค่คุณฝึกพนักงาน

ด้วยเคล็ดลับง่ายๆ เพียงแค่ให้เขาบอกชื�ออาหารก่อนลงอาหาร

ที�โต๊ะ ความผิดพลาดทั �งหลายก็จะหมดไป วิธีเหล่านี�ร้านอาหาร

แบบภัตตาคารหรือโรงแรมมักจะใช้กันเป�นประจํา คือมีระบบที�ดี 

จึงสามารถฝึกฝนพนักงานให้กลายเป�นมืออาชีพได้ ซึ�งสิ�ง

เหล่านี�นอกจากจะไม่ผิดพลาดแล้วยังสามารถสร้างความ

ประทับใจให้กับลูกค้าด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดังนั�นคุณจะเห็นว่าการดําเนินธุรกิจร้านอาหารในยุค

สมัยใหม่นี�นนอกจากจะต้องแข่งขันให้ความสําคัญกับลูกค้า

เหมือนเดิมแล้ว การใส่ใจและให้ความสําคัญกับพนักงานก็มี

ความสําคัญไม่แพ้กัน ซึ�งเป�นหนึ�งสิ�งที� ผู้ประกอบการธุรกิจ

ร้านอาหารต้องมีระบบบริหารจัดการที�ดี และต้องมีกลยุทธ์ที�จะ

เข้าถึงพวกเขา ฝึกฝนให้พวกเขาเชี�ยวชาญและผูกใจพวกเขาให้

เป�นหนึ�งเดียวกับร้าน นี� คือการแข่งขันรูปแบบใหม่ของธุรกิจ

ร้านอาหารทุกวันนี� มาตรฐานของรสชาติอาหารคุณอาจจะมี

อยู่แล้ว แต่คุณมีมาตรฐานในการบริการหรือไม่ และคุณจะ

สามารถรักษามาตรฐานของรสชาติ ความสะอาด และการ

บริการที� ดีไว้ได้นานแค่ไหน อันนี�สิเป�นคําถามที� เป�นการบ้าน

อย่างดีที�ท้าทายผู้ประกอบการธุรกิจอาหารรุ่นใหม่ต้องตอบให้

ได้ จําไว้ว่าเราไม่ลดความสําคัญของลูกค้าลง แต่ลูกค้าไม่ได้

ถูกต้องเสมอไป เราจึงต้องกลับมาใส่ใจเพิ�มความสําคัญให้กับ

พนักงานของเราด้วย ถ้าพนักงานของเราดีมีคุณภาพและมี

มาตรฐานสูงแน่นอน พนักงานจะเป�นเครื�องชกัจูงลูกค้าให้เดิน

เข้าร้านเราเอง ทั �งหมดนี�นี�คือการจัดสมดุลระหว่างลูกค้ากับ

พนักงานเท่านั�นเอง นักธุรกิจอาหารรุ่นใหม่อย่าได้มองข้ามไป

เชียวนะ ถ้าต้องการให้ธุรกิจประสบความสําเร็จเคล็ดลับ

เล็กน้อยแบบนี�ก็เปลี�ยนแปลงธุรกิจคุณได้ เมื�อเชื�อคุณลองนําไป

ทําดูสิ 
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กลยุทธ์ร้านอาหารขนาดเล็ก 

 

หากเราจะพูดถึงเรื�องการลงทุนเชื�อว่าเป�นเรื�องที�ใคร

หลายคนสนใจ โดยเฉพาะการลงทุนที�ใช้งบน้อยค่อยๆประสบ

ความสําเร็จซึ�งเหมาะสําหรับคนที�ต้องการจะเริ�มลงทุน การ

ลงทุนธุรกิจหลายรูปแบบมีทั �งแบบใช้งบประมาณที�น้อยไปจนถึง

ใช้งบประมาณที�มาก ทั �งหมดก็จะขึ�นอยู่กับขนาดและประเภทของ

ธุรกิจที�จะลงทุนนั�นเอง แต่ถ้าเรามาเจาะลึกถึงการลงทุนขนาด

เลก็ ที�ใช้งบประมาณน้อย อีกทั �งยังสามารถเป�นจุดเริ�มต้นธุรกิจ

ขนาดเล็กได้นั�น ธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็กก็เป�นการลงทุนที�

น่าสนใจมากเลยทีเดียวเหตุผลหลักว่าทําไมธุรกิจร้านอาหารถึง

เป�นสิ�งที�น่าสนใจในการลงทุนก็เพราะว่า อาหารเป�นสิ�งที�จําเป�น

ในการดํารงชีวิตของมนุษย์ อีกทั �งร้านอาหารยังสามารถเป�น

สถานที�ที� ไว้สําหรับพบปะ สังสรรค์ เป�นสถานที�ประชุม เป�น

สถานที�สร้างความบันเทิงหรือจัดงานอีเว้นท์ต่างๆได้ในทุก

โอกาส ซึ� งส่วนมากธุรกิจร้านอาหารที�ประสบความสําเร็จ

จําเป�นที�จะต้องเป�นร้านอาหารที�มากกว่าร้านอาหารนั�นเอง แต่

สําหรับผู้ที�ต้องการจะเริ�มลงทุนธุรกิจร้านอาหารนั�นควรที�จะเริ�ม

จากร้านอาหารขนาดเล็กก่อนเพราะง่ายต่อการปรับเปลี�ยนได้

ตลอดเวลา 

 ธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็กนั�น แน่นอนว่าเหมาะสม

อย่างยิ�งสําหรับบุคคลที�ต้องการจะเริ�มลงทุนเปิดร้านอาหาร

เพราะสาเหตุหลักๆมาจาก เหตุผลแรกคือสามารถลงทุนได้ด้วย

งบที� น้อยกว่าร้านอาหารใหญ่ เพราะว่าร้านอาหารขนาดเล็ก 

จํานวนอุปกรณ์ต่างๆ อาทิเช่น โต๊ะ ภาชนะ เครื�องมือในการทํา

อาหร ปริมาณวัตถุดิบที�ต้องซื�อในแต่ละวัน จํานวนพนักงาน 

ค่าเช่าสถานที�หรือแม้กระทั�งค่าดูแลรักษาในส่วนอื�นย่อมต้องใช้

งบประมาณที�ตํ�ากว่าร้านอาหารใหญ่ๆทั�วไป ซึ�งผู้ลงทุนสามารถ

เริ�มลงทุนโดยใช้งบเพียงหลักหมื�นก็สามารถเริ�มการลงทุนได้ 

เหตุผลที�สองคือร้านอาหารขนาดเล็กจะมีความยืดหยุ่นสูงใน

การปรับเปลี�ยนแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีในทุกสถานการณ์ อีกทั �ง

การใช้งบประมาณในการเปลี�ยนและระยะเวลาจะใช้น้อยกว่า

ร้านอาหารทั�วไปอย่างมาก โดยเฉพาะในสถานการณ์ที� เรา

ขาดทุนเพราะแน่นอนว่าผู้ที�เริ�มต้นธุรกิจหากไม่มีการวางแผนที�

ดีก็พร้อมที�จะขาดทุนได้ตลอดเวลา ในรูปแบบร้านอาหารที�เล็ก

จึงง่ายต่อการปรับเปลี�ยนแก้ไขได้เช่นเดียวกัน เหตุผลที�สามคือ

ไม่ยุ่งยากการเปิดร้านเพราะเนื�องจากเราสามารถใช้พื �นเพียง

ไม่กี�สิบตารางเมตรก็สามารถที�จะเปิดข้านอาหารได้แล้ว ซึงมัน
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เหมาะกับสถานการณ์การแข่งขันที�สูงบวกกับการจํากัดของ

สถานที�เปิดร้านในทําเลทอง ยกตัวอย่างเช่น สีลม แน่นอนว่า

บริเวณสีลมมีความหนาแน่นของลูกค้าบริเวณนั�นสูงมากในทุก

วันแทบจะทั �งวันเลยก็ว่าได้ มีทั �งลูกค้าชายไทยและชาวต่างชาติ

สัญจรไปมาอยู่ตลอด ซึ�งถ้าหากว่าเราสามารถไปขายอาหาร

แถวนั�นได้ รายได้ในแต่ละวันที�เราจะทําได้คงสูงอยู่พอตัว แต่ก็มี

ปัญหาที�ตามว่าคือพื�นที�เช่าย่านนั�นราคาต่อเดือนสูงมากอีกทั �ง

ยากแกการหาที�เช่าหากว่าเราต้องการใช้พื �นที�ที�สูง แต่มันไม่เป�น

ปัญหาสําหรับร้านอาหารขนาดเล็กเพราะว่าเพียงแค่เราเช่า

พื �นที�หนึ�งคูหาเราก็สามารถเปิดร้านอาหารขนาดเล็กบริเวณนั�น

ได้ แต่ถ้าเราต้องการที�จะเช่าในพื�นที�ที�ราคาต่อเดือนสูงมาก เรา

จะต้องมีการวางแผนธุรกิจที�ดีเสียก่อน ถึงอาจจะต้องคํานวณ

รายได้ว่าเราจะสามารถเปิดบริการย่านนั�นได้หรือไม่เลยที�เดียว 

แต่ก่อนที�เราจะเปิดร้านอาหารขนาดเล็ก เราจะต้องตัดสินใจ

ก่อนว่าเราจะเปิดร้านอาหารในรูปแบบใด กลยุทธ์การตลาด และ

การจัดการดูแลธุรกิจร้านอาหารของเราก่อนทุกครั �งที�เราจะ

ลงทุน 

รูปแบบของร้านอาหารนั�นจัดว่าเป�นสิ�งสําคัญลําดับ

ต้นๆเลยของการทําธุรกิจร้านอาหาร เพราะมันคือเป้าหมายใน

การขายของเรา ซึ� งจะทํา ใ ห้ เ ราไปต่อยอดได้ว่า ใครคือ

กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจร้านอาหารของเรา สื�อการตลาดที�เรา

จะต้องทํา รวมไปถึงการเตรียมความเรียบร้อยของร้านอาหาร

เรา อาทิเช่น การตกแต่งร้านอาหาร จํานวนพนักงาน การสั�ง

และกักเก็บสินค้าต่างๆ เป�นต้น รูปแบบของร้านอาหารเรา

สามารถแบ่งออกได้เป�น 2 ประเภทหลักๆคือ ประเภทที�หนึ�งคือ 

Franchise ธุรกิจประเภทนี�จะสะดวกที�สุดในการลงทุนเพราะว่า

เจ้าของธุรกิจจะเตรียมทุกอย่างไว้ให้เราเลย เริ�มจากการสั�งซื�อ

วัตถุดิบ การปรุงอาหาร การขาย การอบรมพนักงานเป�นต้น 

ประเภทนี�จะเหมาะสําหรับผู้ที�ต้องการการลงทุนที�มีความเสี�ยง

น้อยเพราะเนื�องจากแบรน์ที�แข็งของ Franchise นั�นๆ แน่นอน

ว่าต้องแลกมากับราคาต้นทุนการลงทุนที�สูง  

ทั �งนี� Franchise ร้านอาหารก็มีแบบต้นทุนที�ราคา

หลักแสนเช่นเดียวกัน ส่วนมากจะเป�นแบรนด์ท้องถิ�นทั�วไป เช่น 

ร้านก๋วยเตี�ยว หรือร้านข้าวมันไก่ เป�นต้น ประเภทที�สองคือ 

ธุรกิจร้านอาหรทั�วไป ประเภทนี�จะขึ�นอยู่กับความถนัดและ

ความชอบของผู้เริ�มธุรกิจเองล้วนๆ ซึ�งเราสามารถที�จะขาย

อาหารชนิดใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป�น อาหารไทย อาหารนานาชาติ 

ก๋วยเตี�ยว หรืออาหารอีสาน เป�นต้น รูปแบบนี�จะมีความเสี�ยงที�

สูงกว่ารูปแบบแรกเพราะเราจะต้องสร้างทุกอย่างขึ�นมาเองเลย

ทั �ง หมด เตรี ยมการ ด้วยตัว เองทั �งหมด แต่หาก เร ามี

ผู้เชี�ยวชาญแนะนําหรือมีประสบการณ์อยู่แล้วบ้าง จะทําให้เรา

สามารถเริ�มต้นการทําธุรกิจได้ดีเลยทีเดียว เพราะว่าต้นทุนการ

ทําธุรกิจจะร้อยกว่ารูปแบบที�หนึ�งอยู่มากพอสมควร 

หลังจากที�เราสามารถเลือกรูปแบบของร้านอาหารได้

แล้วนั�นกลยุทธ์ทางการตลาดก็เป�นสิ�งสําคัญในลําดับต่อมา

เพราะว่าเราจําเป�นที�จะต้องทําการตลาดให้ดีเพื�อที�จะสามารถ

เรียกลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการที�ร้านเราเป�นประจําทั �งลูกค้าเก่าและ

ใหม่ การตลาดที�ดียังช่วยให้เราสามารถต่อสู้กับสภาะการแข่งขัน

ที�สูงได้ในทุกวันนี� เราสามารถแบ่งรูปแบบของสื�อทางการตลาด

ออกเป�น 2 แบบหลักๆคือ สื�อการตลาดแบบทั�วไปและ

การตลาดโดยสื�อออนไลน์ การตลาดแบบรูปแบบทั�วไปก็คือ เรา

จะทําการตลาดโดยผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา 

แผ่นพับ ใบปลิว รถแห่ หรือแม้กระทั�งการเดิน Road show 

เป�นต้น รูปแบบที�สองคือสื�อการตลาดโดยผ่านทางสื�อออนไลน์ 

สื�อออนไลน์เป� นการตลาดรูปแบใหม่ที�มีประสิทธิภาพมาก 

เพราะว่าสามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยง่ายโดยผ่านทาง social 

network ซึ�งจัดว่าเป�นสื�อที�พัฒนามาเพื�ออนาคต สื�อชนิดนี�จะ

ช่วยให้เราเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายเพราะว่าลูกค้าส่วนมากนิยมเสพย์

สื�อผ่านทางระบบออนไลน์เป�นจํานวนมากในแต่ละวัน วิธีการก็

ไม่ยากเพียงเราแค่ติดต่อไปยัง group social network ที�เรา

ต้องการ เราสามารถสัครใช้บริการแบบฟรี หรือแบบเสีย

ค่าบริการ หากผู้ลงทุนมีงบประมาณในส่วนนี� เราจะแนะนําให้ใช้

แบบเสียค่าบริการไปเพื�อความรวดเร็วในการโฆษณา แต่ทั �งนี�

ทั �งนั�นเราควรที�จะใช้สื�อทั �ง 2 ประเภทในการทําการของธุรกิจเรา

เพราะว่า กลุ่มลูกค้าบางกลุ่มอาจะไม่นิยมสื�ออนไลน์ในขณะที�

บางกลุ่มก็ไม่นิยมสื�อพวกใบปลิวแผ่นพับ  

กลยุทธ์ทางการตลาดที�สําคัญในขณะนี�ก็คงหนีไม่พ้น

โปรโมชั�นดึงดูดใจลูกค้านั�นเอง เพราะถ้าหากเรามีโปรโมชั�นที�ดีมัน

จะช่วยให้เราตอบโจทย์ความต้องการขอลูกค้าได้ดี เราอาจะเริ�ม

โปรโมชั�นแบบมาตราฐานทั�วไปเช่น ส่วนลดเป�นเปอร์เซ�นต์ตรงๆ

ไปเลย หรือจะเป�นแบบมา 4 จ่าย 3 หรือลดราคาพิเศษในวันที�

เราไม่ค่อยมีลูกค้า หรือผูกโปรโมชั�นส่วนลดกับบัตรเครดิตไว้ 

เป�นต้น ทั �งนี�ก่อนที�เราจะตัดสินใจเรื�องโปรโมชั�น เราจะต้องมาดู

สถานการณ์ร้านของเราก่อนว่าจําเป�นที�จะต้องลงโปรพิเศษ

ต่างๆมั �ย วัตถุประสงค์หลักของการลงโปรโมชั�นคือ เราต้องการ

กระตุ้นยอดขาย ต้องการเพิ�มจํานนลูกค้าในแต่ละวัน ต้องการ

ที�จะระบายวัตถุดิบที�จะหมดอายุของไป ดังนั�นเราต้องเลือก

โปรโมชั�น ที�ถูกกับสถานการณ์ของร้านเราให้ดีเพราะบางทีหาก

ลูกค้ามาพร้อมกันเป�นจํานวนมากซึ�งกําลังการทําอาหารของ

เราไม่สามารถรองรับกับปริมาณลูกค้าได้ มันก็อาจทําให้เราเสีย

ลูกค้าไปทันที ซึ�งมันก็เปรียบเสมือนดาบสองคมนั�นเอง  
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หลังจากที�เราหากลยุทธ์ทางการตลาดที�เหมาะสม

กับธุรกิจร้านอาหารของเราได้แล้ว สิ�งที�ขาดไม่ได้อีกหนึ�งสิ�ง

นั�นก็คือคุณภาพอาหารและการตั�งราคาที�เหมาะสมกับชนิด

อาหารของเรานั�นเอง คุณภาพและรสชาติของอาหารเป�นสิ�ง

ที�สําคัญอย่างยิ�งในการทําธุรกิจร้านอาหาร วัตถุดิบที� เรา

เลือกมาทําเป�นอหารจะต้องสะอาด สดอยู่เสมอ เทคนิคในการ

ควบคุมอาหารให้สดอยู่ตลอดก็คือ เราจะต้องมีการวางแผน

ซื�อวัตถุดิบที� ดี ซึ�งหมายถึงจัดเก็บอาหารให้เหมาะสมกับวัน

หมดอายุ อย่างทิ �งค้างไว้นานจนวัตถุดิบขาดความสด ใหม่ 

เราควรจะมีการวางแผนสั�งซื�อที� ให้สอดคล้องกับปริมาณที�

ต้องใช้ในแต่ละวัน หากเราไม่สามารถใช้ได้หมดเราควรจะต้อง

มี โปรโมชั�น เมนูอาหารที� ใ ช้ ส่วนประกอบชนิดนั�นออกไป 

ทางด้านราคาเราควรจะจัดตามประ เภทและกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายและค่าต้นทุนทางการทําเมนูอาหารของเรานั�นเอง 

หากธรุกิจเราอยู่ในขั �นตอนเริ�มต้น เราก็ไม่ควรตั�งราคาให้แพง

กว่าคู่แข่งมากนักเพราะเราเป�นเจ้าใหม่ที�เพิ�งเข้ามาสู่ตลาด เรา

ควรจะเน้นให้ลูกค้าเข้ามาทดลองกันเยอะๆดีกว่า 

 

 

 

 

 

ท้ายที� สุดนี�การทําธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็กนั�น

ไม่ได้ยากเหมือนที�ใครหลายคนคิด แต่แท้ที�จริงแล้วหากเรา

ต้องการทําให้ร้านของเราประสบความสําเร็จ เราก็ควรที�จะมี

การวางแผนธุรกิจที�ดี โดยสามารถเริ�มได้จากเลือกรูปแบบ

ของร้านอาหาร ช่องทางในการทําการตลาด จัดการ

กระบวนการร้านอาหารให้ดี ปรับเปลี�ยนและปรุงปรุงแก้ไข

ปัญหาต่างที�พร้อมจะเกิดขึ�นเสมอ เพียงเท่านี�ความฝันที�

อยากจะมีรา้นอาหารเป�นธุรกิจเล็กๆก็ไม่ไกลเกินเอื �อม 
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ธุรกิจอาหารแปรรูป 
 

ปัจจุบันด้วยโลกเปลี�ยนแปลงสู่ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี การสื�อสารเป�นแบบแค่ปลายนิ�วสัมผัส จึงทําให้การ

ทําธุรกิจกลายเป�นเรื�องไร้พรมแดนไปด้วย ยิ�งโดยเฉพาะไทยเรา

ก้าวเข้าสู่การเป�นส่วนหนึ�งของ AEC นโยบายต่างๆ จากทาง

ภาครัฐก็พยายามอย่างยิ�งที�จะผลักดันให้ภาคธุรกิจต่างๆ สอด

รับกับการ เปลี� ยนแปลงนี� เ รื� องของอาหารก็ เป� นหนึ� ง ใน

ยุทธศาสตร์การขับเคลื�อนเพื�อเปลี�ยนแปลงไปสู่การแข่งขันใน

อาเซียนอย่างเต็มตัว สําหรับผู้ประกอบการ SMEs ที�กําลังจะ

ผันตนเองเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป หรือธุรกิจอาหาร

แปรรูป อาจจะยังไม่มั�นใจและไม่รู้ว่าตนเองจะพร้อมหรือไม่วันนี�

เรามีข้อมูลดีๆ มานําเสนอ เพื�อเป�นเครื�องที�จะช่วยให้คุณ

ตัดสินใจได้ง่ายขึ�น และจะได้เป�นการเพิ�มความเชื�อมั�นในการ

ดําเนินธุรกิจของคุณ 

 

 

ไทยกับศกัยภาพด้านธุรกิจอาหาร 

ให้ผู้ประกอบการทุกท่านย้อนกลับมามองตัว ดูที�

รากฐานของประเทศเราจะเห็นว่าแต่ดั�งเดิมมาประเทศไทยเรามี

ความอุดมสมบูรณ์เป�นอย่างมาก มีรากฐานเศรษฐกิจมาจาก

ภาคการเกษตรเป�นระยะเวลายาวนาน มีผลผลิตทางการเกษตร

ที�เพียงพอจะเลี�ยงคนได้ทั �งประเทศและยังมีเหลือพอที�จะส่งออก

ไปนอกประ เทศด้วย ซึ� งสิ�ง เหล่านี�จึ ง เป� นเครื�องยืนยันถึง

ศักยภาพของเราในด้านอาหาร เราจึงพร้อมที�จะเข้าสู่ธุรกิจ

อาหารแปรรูปเป�นทุนเดิมอยู่แล้ว ธุรกิจอาหารแปรรูป เป�นธุรกิจ

ที�พึ�งพิงวัตถุดิบต่างประเทศน้อย สร้างมูลค่าเพิ�มแก่สินค้า

เกษตรได้มาก ส่งผลต่อคนจํานวนมากในประ เทศตั�งแต่ 

เกษตรกร ผู้ส่งมอบสินค้า ผู้ผลิต คนกลาง ผู้ส่งสินค้าออก 

ผู้จําหน่ายวัสดุต่างๆ ในกระบวนการตั�งแต่เพาะปลูก จนกระทั�ง

ถึงผู้บริ โภค ยิ�ง ในปัจจุบันเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตมี

ความก้าวหน้ามากขึ�น จึงทําให้การเข้าสู่ธุรกิจอาหารแปรรูปใน

บ้านเป�นเรื�องที�เป�นไปได้และมีโอกาสที�จะประสบความสําเร็จสูง 
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แนวโน้มของธุรกิจอาหารแปรรูป 

อย่างที�ทราบกันแล้วว่าการผลิตอาหารของไทย

พึ�งพาแหล่งวัตถุดิบจากผลผลิตทางการเกษตรในประเทศเป�น

หลักและมีการนําเข้าบางส่วน สําหรับผลผลิตทางการเกษตรที�

สําคัญคือ กลุ่มธัญพืชและพืชที� เป�นอาหาร ได้แก่ อ้อย ข้าว 

มันสําปะหลัง รองลงมาเป�นกลุ่มไม้ผล ได้แก่ สับปะรด มะม่วง 

กลุ่มพืชผัก ได้แก่ มันฝรั�ง กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ 

กลุ่มปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่รุ่นพันธุ์เนื�อ และกลุ่มประมง ได้แก่ กุ้ง

ขาวแวนนาไม ซึ�งผลผลิตเหล่านี�ในปีหนึ�งๆ เราสามารถผลิตได้

ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและมีเหลือพอที�จะเข้าสู่

กระบวนการแปรรูป เมื�อมีการแปรรูปแล้ว ก็จะมีการส่งไป

จําหน่ายทั �งในและส่งออกต่างประเทศ จากนั�นผลผลิตจาก

อาหารแปรรูปเหล่านี�ก็จะไปอยู่ที�ร้านอาหาร ภัตตาคารและ

โรงแรมต่างๆ  ซึ�งทําให้เรามองเห็นภาพได้ว่า ธุรกิจอาหารแปร

รูปไม่มีทางที�จะตีบตันได้ง่ายๆ ที�สําคัญแนวโน้มกลับจะมีการ

ขยายตัวเพิ�มมากขึ�นด้วย 

ตลาดอาหารแปรรูปเป�นอย่างไรบ้าง 

มูลค่าตลาดอาหารในประเทศในปี 2558 ขยายตัวอยู่

ในช่วงร้อยละ 3.0-5.0 ต่อปี หรือคิดเป�นมูลค่า 1.49 ล้านล้าน

บาท ซึ�งนับว่าเป�นสัญญาณที�ดี ตลาดมีแนวโน้มว่าจะชยายขึ�น

อีก ซึ�งที�แนวโน้มส่งสัญญาณบวกเช่นนี�เนื�องจากการขยายตัว

ของความเป�นเมือง ไลฟ์สไตล์ของผู้คนเปลี�ยนไป ทุกคนต้องเร่ง

รีบและต้องการอาหารที�ง่าย ๆ รับประทานสะดวกและรวดเร็ว

เป�นผลทําให้ราคาสินค้าอาหารบางชนิดที�เพิ�มสูงขึ�น ผู้บริโภคมี

การใช้จ่ายเป�นค่าอาหารที�เพิ�มมากขึ�น รวมถึงการขยายตัวของ

ธุรกิจค้าปลีกจําพวกสินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจการบริการ

ร้านอาหาร แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจที�ค่อนข้างซบเซา จึงกระทบ

กับความเชื�อมั�นของผู้บริ โภคอยู่พอสมควร ผลผลิตทาง

การเกษตรตกตํ�า รายได้ของเกษตรกรก็ลดลง จึงทําให้การ

กระจายตลาดอาหารแปรรูปในประเทศสะดุดลงไปบ้าง ส่วนใน

ด้านการส่งออกนั�นผลพวงจากผลกระทบด้านการเมือง ทําให้

อาการแปรรูปต่าง ๆต้องซบเซษตามลงไปด้วยเช่นกัน 

คู่แข่งสําคัญในภูมิภาค 

เมื�อไทยก้าวเข้าสู่อาเซียน แน่นอนย่อมมีทั �งผลดีและ

เสีย ในด้านที�เราต้องหนักใจก็คือ การมีคู่แข่งที�น่ากลัวเพิ�มขึ�น 

คู่แข่งสําคัญของเราในด้านอุตสาหกรรมอาหารก็คือ เวียดนาม 

ซึ� งปัจจุบันหลังจาก เข้าสู่อาเซียนอย่างเต็มตัวเวียดนาม

กลายเป�นประเทศที�ดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติด้วยอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจที�ดีอย่างต่อเนื�อง ที�น่าสนใจก็คือเวียดนาม

มีทรัพยากรธรรมชาติที�ยังอุดมสมบูรณ์ ซึ�งอาจจะมากกว่าเรา

ด้วยซ� � า และทรัพยากรที�มีนั�นทุกอย่างใกล้เคียงกับประเทศเรา

ทั �ง สิ�น ผลผลิตทางการเกษตรของเวียดนามส่วนใหญ่ก็ 

คล้ายคลึงกับไทย เรียกว่าคุณภาพแทบไม่ต่างกัน และในขณะนี�

ความต้องการสินค้าอาหารแปรรูปในเวียดนาม เพิ�มสูงขึ�น 

เนื�องจากเวียดนามประชากรมีจํานวนมากขึ�นราว 90 ล้านคน 

และทางเวียดนามเองให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของ

อาหารเป�นอย่างมาก ประกอบกับประเทศเวียดนามกําลังมี

แนวโน้มจะพัฒนาเป�นศูนย์กลางการลงทุนในอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูปในอนาคต จึงทําให้เวียดนามเป�นคู่แข่งที� สําคัญ

อย่างยิ�งที� ผู้ประกอบการไทยควรจะรู้เอาไว้ เพื�อหาช่องทาง

ใหม่ๆ  ในการเข้าแข่งขันในตลาดนี� 

 

การจะเริ�มต้นในธุรกิจอาหารแปรรูปนี�ก็ต้องดูช่วง

จังหวะเวลาให้ดีด้วย และต้องคิดต่าง สรรหาสิ�งแปลกใหม่ให้ได้ 

เพราะเรามีคู่แข่งระดับภูมิภาคที� น่ากลัว แต่ที� เราวางใจได้

ประการหนึ�งก็คือ ในเรื�องนี�ในภาครัฐมีการให้การสนับสนุนอยู่ 

ถ้าผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานโอกาสที�จะอยู่รอดในธุรกิจนี�ก็มีสูง 

แต่จะสดใสหรือไม่ก็ต้องขึ�นอยู่กับอีกหลายปัจจัยด้วยกัน ซึ�งสิ�ง

ที�ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ควรทําก็คือ การเกาะกลุ่มกันไว้ 

จากกลุ่มย่อยๆ หลายกลุ่มพยายามรวมตัวกัน ก็จะทําให้เกิด

กลุ่มก้อนที�เข้มแข็ง และภาครัฐก็จะสามารถบริหารจัดการไปใน

ทิศทางเดียวกันได้อย่างไม่ยากเย็น ก็จะทําให้เกิดความเข้มแข็ง

และศกัยภาพที�มากพอจะแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคได้ เมื�อมี

ความแข็งแกร่งขึ�นแล้ว สิ�งสําคัญอีกประการที�ผู้ประกอบการ

“ธุรกจิอาหารแปรรูปนี�กต็อ้ง

ดชู่วงจงัหวะเวลาใหด้ ี

และตอ้งคดิตา่ง สรรหาสิ�ง

แปลกใหม่ใหไ้ด ้เพราะเรามี

คูแ่ขง่ระดบัภมูภิาคที�นา่กลัว” 
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ของไทยจะละเลยไปไม่ได้เลยก็คือ การต่อยอดธุรกิจ ให้ธุรกิจมี

การพัฒนาออกไปอย่างยั�งยืน ตัวอย่าง การต่อยอดสินค้า

อาหารแปรรูปกส็ามารถทําได้หลายอย่าง กรณีที�เป�นเครื�องดื�ม

อย่างชาไทยแท้จากแม่สลองที�ไปถูกอกถูกใจชาวพม่า ต่อไปเรา

อาจมีการผสมชากับนํ�าผลไม้บางชนิดเพื�อเพิ�มคุณประโยชน์ใน

ด้านโภชนาการลงไปก็ได้ แต่อาจจะมีการปรับแต่งรสชาติให้

พอเหมาะพอดีสักหน่อย  หรือผลไม้อบที� เป�นสแน็กถูกใจคน

ฟิลิปปินส์ ก็อาจมีการพัฒนาเพิ�มรสชาติที�หลากหลายมาก

ยิ�งขึ�น หรือเพิ�มชนิดของผลไม้แปลกๆ ลงไปบ้างก็ได้ ซึ� งสิ�ง

เหล่านี�จะเป�นไปได้แค่ไหนก็ต้องฝากให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ที�

สนใจในด้านธุรกิจอาหารแปรรูปลองดําเนินการคิดต่อยอดต่อไป 

ถ้าเราจะกล่าวสรุปว่าเส้นทางของการทําธุรกิจ

อาหารแปรรูปนั�นมีทางค่อนข้างสดใสเราก็คงจะกล่าวได้ไม่ผิด

นัก เพราะถึงอย่างไรอาหารก็เป�นปัจจัยพื�นฐานของมนุษย์อยู่

แล้ว คือ ทุกคนต้องกิน ดังนั�น ถ้าเราสร้างรูปแบบใหม่ในการ

กินได้เราก็จะไปรอดในธุรกิจนี� หรือ ไม่คิดไม่แต่ต้องสอดคล้อง

กับวิถีการใช้ชีวิตก็ถือว่าเป�นเรื�องที�รับได้ เพราะด้วยเหตุผล

เท่านั�นก็มากพอที�จะทําให้คุณไปรอดธุรกิจนี�แล้ว แต่อย่าลืมว่า

การเข้าสู่ธุรกิจอาหารแปรรูปคือการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม

อาหารแปรรูปด้วย ดังนั�น เราจะหลีกหนีคู่แข่งจากตลาด

ต่างประเทศได้ยาก ยิ�งเป�นประเทศในภูมิภาคที�มีวัตถุดิบคล้ายๆ 

กันกับเรา ยิ�งทําให้เราหาความแตกต่างได้ยากขึ�น สิ�งที�เราต้อง

ปรับเพื�อเพิ�มอํานาจในการแข่งขันให้เหนือกว่าก็คือ คุณภาพ

และราคา ซึ�งอาจจะไม่จําเป�นต้องถูกกว่าแต่ต้องทําให้ผู้บริโภค

รู้สึกว่าคุ้มค่ากว่า ตรงจุดนี�จึงน่าจะเป�นจุดเปลี�ยนได้ เราจึงต้อง

เปิดกว้างตลาดแบบนี�เข้าไว้ เพราะสินค้าที�ผ่านเข้ามามากขึ�นก็

เป�นไอเดียใหม่ๆ  ให้เราได้เช่นกัน และอาจจะเป�นผลิตภัณฑ์ที�ช่วย

ลองตลาดให้เราด้วย ยุคนี�เป�นยุคที�จะต้องแข่งกันด้วยไอเดีย

จริงๆ เพราะเราไม่มีความต่างๆ เรื�องวัตถุดิบแล้ว เราคงต้อง

เอาความได้เปรียบอื�นๆ มาช่วยทําให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั�งยืน

ต่อไป 
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ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด เติมเตม็สุขภาพ ไร้สารพิษ 

 

บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จํากัด เริ�ม

ดําเนินการก่อตั�งแต่ปี พ.ศ.2543 โดยมีการตั�งกลุ่มเพื�อพัฒนา

ชุมชนในท้องถิ�นเพื�อเพิ�มศักยภาพและการสร้างงานผลิตพืช

อินทรีย์ชุมชนเข้มแข็ง โดยโรงงานแปรรูปเกษตรไร้สารพิษอยู่ใน

พื�นที�ที� ได้รับตรารับรองเกษตรอินทรีย์ Organic IFOAM, 

Organic EU ตั�งอยู่ในอําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีใช้

วัตถุ ดิบ จากเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ (คกร.) และมี 

Contact Farm ในจังหวัดสุพรรณบุรี และภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP, HACCP, HALAL 

และอื�นๆ จากกระทรวงสาธารณสุข พึ�งพาตัวเองตั�งแต่ผลิต

เครื�องจักรและพัฒนาคิดค้นเทคโนโลยีตลอดจนสูตรอาหารเพื�อ

สุขภาพและผนวกกับเทคโนโลยีอันทันสมัย พร้อมทั �งได้รับ

คําปรึกษาจากหลายหน่วยงาน รวมทั�งสถาบันการศึกษา 

จุดเริ�มต้นของธุรกิจ  

 ภญ.ภาคินี จิวัฒนไพบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จํากัด เล่าให้ฟังว่า “ซอง

เดอร์ไทยเริ�มจากธุรกิจของร้านขายยา ที�ได้เริ�มมีการปรับเปลี�ยน

ธุรกิจเนื�องจากในปัจจุบัน มีคนป่วย เป� นโรค ไม่ ว่าจะเป� น

โรคเบาหวาน ความดัน หรือโรคที�เกี�ยวข้องกับไขมันต่างๆ ซึ�ง

โรคเหล่านี�เกิดมาจากพฤติกรรมของการรับประทานอาหาร

โดยทั�วไปที�ไม่ได้มีการเลือก เพราะฉะนั�นเราจึงมีความคิดที�จะทํา

ธุรกิจเพื�อสุขภาพ โดยเป�นการกินเพื�อการป้องกัน ไม่ใช่กินเพื�อ

การรักษา ดังนั�นเมื�อมีแนวคิดที�จะผลิตอาหารเพื�อสุขภาพ จึง

ได้ทําการค้นคว้าว่าสินค้าอะไรจึงจะเหมาะสําหรับคนไทย และ

เห็นว่าเมืองไทยเรานั�นมีธัญพืชค่อนข้างเยอะ เลยได้นําธัญพืช 

และข้าวต่างๆ มาแปรรูปเพื�อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที�มีมูลค่า 

คือ เริ�มต้นจากการที�ไม่รู้เลย แล้วนํามาปรับ ด้วยความตั�งใจ

และความต้องการที�จะรับประทานเองด้วย และต้องการผลิตมา

เพื�อให้คนที�เรารักรับประทานด้วย” 

ผลิตภัณฑ์ของซองเดอร์ไทย 

 ภญ.ภาคินี เล่าให้ฟังต่อว่า “ผลิตภัณฑ์ตัวแรกของ

ซองเดอร์ไทย เป�นเครื�องดื�มธัญญาหารรสวนิลาที�สามารถเติม

นํ�าร้อนแล้วรับประทานได้เลย เนื�องจากเห็นว่าในประเทศไทยนั�น

มีการนําเข้าสินค้าประเภทนี�ค่อนข้างเยอะจึงอยากที�จะผลิต

สินค้าซึ�งใช้วัตถุดิบในประเทศไทย ใช้เทคโนโลยีของคนไทย และ

เป�นของคนไทยทําเอง จึงได้เริ�มต้นผลิตภัณฑ์นี�ขึ�นมา” 

 ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของซองเดอร์ไทยนั�น มีทั �งหมด 

23 ชนิด โดยแบ่งออกเป�น 4 กลุ่ม คือ 1. ประเภทเครื�องดื�มชง

เพื�อสุขภาพที�เพียงแค่เติมนํ�าร้อนก็สามารรับประทานได้เลย 2. 

ประเภทสแน็ค ที�ไม่ผ่านการทอดและหวานน้อยซึ�งเป�นคอนเซ�ปต์

ของผลิตภัณฑ์ 3. โจ๊กข้าวกล้อง ซึ�งสามารถเติมนํ�าร้อนแล้ว
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รับประทานได้เลย  และกลุ่มที� 4. อาหารเด็ก สําหรับ 6 เดือน

ขึ�นไป ซึ�งเป�นอาหารออแกนิคสําหรับเด็กเพื�อสุขภาพ 

วัตถุดิบที�นํามาแปรรูปเป�นผลิตภัณฑ ์

 ผลิตภัณฑ์ของซองเดอร์ไทยนั�น เป�นผลิตภัณฑ์ออ

แกนิค และเป�นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ โดย

วัตถุดิบที�นํามาแปรรูปนั�นเป�นวัตถุดิบที�มาจากเกษตรกรโดยตรง

ในลักษณะสัญญาแบบ Contract farming โดยวัตถุดิบนั�นจะ

ค่อนข้างมีราคาที�สูงกว่าท้องตลาดเนื�องจากเป�นการปลูกแบบ

เกษตรอินทรีย์ โดยทางบริษัทฯ ได้มีการร่วมมือกับเกษตรกรใน

เรื�องของการให้ความรู้ ในเรื�องของการปลูกพืชออแกนิค 

เนื�องจากการปลูกพืชออกแกนิคนั�นมีความยากกว่าการปลูก

พืชทั�วไปที�เกษตรกรจะต้องมีความอดทน มีความละเอียด ใน

เรื�องของการดูแลและการบํารุง อีกทั �งเมื�อผลผลิตออกมาแล้ว

ก็จะมีจํานวนไม่เยอะ แต่ในด้านของผลกําไรนั�น จะได้ผลกําไร

มากกว่า โดยวัตถุดิบที�ทางบริษัทฯ นํามาใช้นั�นเป�นวัตถุดิบที�

ได้รับมาตรฐาน ตราเกษตรอินทรีย์สากล (IFOAM Global 

Organic Mark) ทั �งสิ�น ส่วนเมื�อรับซื�อวัตถุดิบมาแล้วก็นํามา

แปรรูปโดยโรงงานแปรรูปของบริษัทฯ เอง  

กลยุทธ์การตลาด และแนวคิดการบริหารธุรกิจ  

 ในช่วงแรกนั�นเป�นการลองผิดลองถูก โดยในช่วงแรก

นั�นเป�นการทดลองผลิตสินค้าตามความต้องการของบริษัทฯ 

เอง ซึ�งทําให้ผู้บริโภครวมทั �งตลาดไม่ตอบรับเท่าที�ควร จึงใช้

ปร ะสบการณ์จากการออกงานหรือออกร้านเก็บ เกี� ยว

ประสบการณ์จากลูกค้า และคู่ค้าเพื�อนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

โดยพิจารณาจากจุดแข็งของบริษัทฯ และสิ�งที�ถนัดเพื�อต่อยอด

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื�อความยั�งยืนในการตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า  

 ด้วยความที� ซองเดอร์ไทย เป�นบริษัท SMEs เล็กๆ 

จึงค่อยๆ เติบโต โดยมีการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์อยู่โดย

ตลอด และได้มีการนําไปวางขายและจัดจําหน่ายตามที�ต่างๆ 

รวมไปถึงการลงโฆษณาตามหนังสือ โดยในการออกร้านก็จะมี

กิจกรรมที�เกี�ยวข้องกับลูกค้า โดยมีการวางแนวทางให้เหมาะกับ

องค์กร ที� ใ ห้พนักงานขององค์กรทํางานอย่างมีความสุข 

ประกอบกับลูกค้าก็ต้องมีความพึงพอใจกับสินค้าของทาง

บริษัทฯ ด้วย คือมีการพัฒนาสินค้าให้สามารถขายได้ด้วย

ตัวเอง เนื�องจากหากลูกค้ามีความพึงพอใจก็จะเกิดการบอก

ต่อโดยอัตโนมัติ  

 ส่วนแนวคิดในการบริหารธุรกิจนั�น ซองเดอร์ไทย ได้

น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินธุรกิจ 

เนื�องจากธุรกิจนั�นดําเนินมาจากธุรกิจเล็กๆ คือ OTOP การ

ดําเนินธุรกิจจึงมีความค่อยเป�นค่อยไปเพื�อก้าวไปสู่ความยั�งยืน 

และมั�นคง  

 

การบริหารทรัพยากรบุคคล  

 ซอง เดอร์ ไ ทย มีความพยายาม ในการสร้ า ง

ทรัพยากรบุคคลให้มี คุณภาพมากที� สุด เนื�องจากภาวะ

เศรษฐกิจในปัจจุบันนั�นบริษัทฯ จะต้องมีความก้าวหน้าและการ

เจริญเติบโตไปด้วยตัวเอง ที�ถึงแม้ว่าซองเดอร์ไทย จะเป�น

องค์กรขนาดเล็ก แต่ก็มีข้อดี คือ ทําให้องค์กรสามารถขยาย 

และปรับเปลี�ยนได้อย่างรวดเร็ว แต่ข้อด้อยก็ คือองค์กรมี

บุคลากรที� มี คุณภาพสูง เ ป� นจํ านวน ไม่ ม าก เท่ าที� คว ร 

เพราะฉะนั�นจึงมีความจําเป�นที�จะต้องพัฒนาบุคลากรที�มีอยู่ให้

มีความสามารถ และกระ ตุ้นใ ห้มีความต้องการ เรียนรู้

ตลอดเวลา องค์กรจึงจะสามารถเจริญเติบโตไปได้ ซึ�งก็เป�นสิ�งที�

ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื�องต่อไป  

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  

 ก่อนหน้านี�บริษัทฯ เคยรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

เด็กให้กับแบรนด์หนึ�งในประเทศไทย ที� เมื�อราคาวัตถุดิบสูงขึ�น 

บริษัทฯ ก็มีความจําเป�นในเรื�องของการปรับราคา จนทําให้

บริษัทฯ ผู้ว่าจ้างมองว่าราคาสูงเกินไป ทางซองเดอร์ไทย จึง

พยายามที�จะรักษาระดับที�ราคาเดิม แต่ในที�สุดก็พบว่าบริษัทฯ 

ผู้ว่าจ้างได้มีการใส่สินค้าของแบรนด์อื�นเข้าไปร่วมด้วยกับ

ผลิตภัณฑ์ของทางซองเดอร์ไทย จึงทําให้บริษัทฯ ตระหนักว่า

“เรามคีวามคดิที�จะ 

ทาํธุรกิจเพื�อสขุภาพ  

โดยผลติสนิคา้ให ้

กนิเพื�อการป้องกนั  

ไมใ่ช่กนิเพื�อการรกัษา” 
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บริษัทฯ ควรมีการประกอบกิจการด้วยตนเอง ไม่ควรจะเป�น

การรับผลิตให้กับบริษัทอื�น บริษัทฯ จึงมีการปรับตัวโดยการ

ผลิตสินค้า คือ ผลิตภัณฑ์อาหารเด็กของตัวเอง คือแบรนด์ 

ซองเดอร์ เบบี� ตั�งแต่ตอนนั�นเป�นต้นมา   

การเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC  

 ปัจจุบันซองเดอร์ไทย มีการส่งออกอยู่แล้วบางส่วน 

และหลังจากศึกษาข้อมูลในเรื�องของ AEC แล้วก็เห็นว่าในบาง

ประเทศนั�นสามารถเข้าไปทําตลาดในเชิงรุกได้ แต่ในบางประเทศ

ยังไม่ถึงเวลา ดังนั�นบริษัทฯ จึงมองว่าประเทศไหนที�เป�นเวลาที�

เหมาะสมของสินค้าประเภทนี�บริษัทฯ ก็จะทําการตลาดในเชิงรุก

มากขึ�น เพราะว่าในประเทศเหล่านั�นบริษัทจะมีการกระจายสินค้า

อยู่แล้ว เพราะฉะนั�นก็ไปสู่ขั �นตอนของการวางแผนร่วมกับ

บริษัทฯ ที�ทําหน้าที�กระจายสินค้าในประเทศนั�นๆ ว่าจะมีการ

พัฒนาในเรื�องของการกระจายสินค้านั�นๆ อย่างไร รวมไปถึง

การสร้างแบรนด์ และการหาพันธมิตร (Partner) ในประเทศ

นั�นๆ ที�มีการนําสินค้าของประเทศไทยไปจําหน่ายให้พ่วงสินค้า

ของทางซองเดอร์ ไ ทย ไปด้วย เ นื� องจากบริ ษั ทฯ ไม่ มี

ความสามารถในการที�จะกระจายสินค้าหรือจัดจําหน่ายสินค้า

ด้วยตัวเองหมดทุกที� เนื�องจากจุดแข็งของบริษัทฯ นั�นเป�นเรื�อง

ของโรงงานผลิตและการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดย

มุ่งแข่งขันกับตลาดภายในประเทศ ส่วนตลาดต่างประเทศก็

จะต้องใช้พันธมิตรเข้ามาช่วย  

การเข้าประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาต ิ

 ในการเข้าประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ 

ของ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(สสว.) ทําให้ซองเดอร์ไทย ทราบว่าบริษัทฯ ต้องมีการพัฒนา

ในส่วนใดเพิ�มเติมขึ�นบ้าง และส่วนใดที�บริษัทฯ ยังขาด ไม่ว่าจะ

เป�นเรื�องของการบริหารบุคลากร การตั�งเป้าหมายระยะสั�น ระยะ

กลาง และเป้าหมายในอนาคตของบริษัท ทําให้บริษัทฯ มีการ

วางแผนงานการบริหารธุรกิจในอนาคตมากขึ�น รวมถึงการมี

แผนสํารองเพื�อให้ธุรกิจสามารถเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างยั�งยืน  

 สําหรับผู้ประกอบการที�กําลังพัฒนาตัวเองเพื�อก้าว

ไปสู่ SMEs นั�น อยากให้พิจารณาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และ

โอกาสที�จะพัฒนาธุรกิจของตนเอง เพราะหากผู้ประกอบการรู้

ตนเองแล้วนั�น รับรองได้ว่าการที�จะก้าวย่างเติบโตเป�น SMEs ที�

แข็งแรงและยั�งยืนนั�นไม่ไกลเกินเอื �อมอย่างแน่นอน  
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หัวหิน ถิ�นนี�มีแต ่SMEs น่ากนิ 
 

อีกหนึ�งอําเภอสําคัญที� เป�นที� รู้จักกันดีในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ก็ คือ อํา เภอหัวหิน ที� สําคัญก็ เพราะมี

ป ร ะ วั ติ ศ า สต ร์ ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป� น ม า ที� เ กี� ย ว ข้ อ ง กั บ

พระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ อีกทั �งลักษณะ

พื�นที�ที�ติดทะเลจึงกลายเป�นทําเลทองที�เหมาะสมในการพัฒนาให้

กลายเป�นแหล่งท่องเที�ยว จากจุดนั�นเองในเวลาต่อมาชาวบ้าน

จึงได้มีการพัฒนาชุมชนให้กลายเป�นแหล่งท่องเที�ยว และสร้างที�

พัก โรงแรม รีสอรท์ ในหัวหินขึ�นมากมาย จนธุรกิจโรงแรมและ

ห้องพักในหัวหินเฟื�องฟูขึ�นและกลายเป�นเฟืองสําคัญตัวหนึ�งใน

การขบัเคลื�อนอุตสาหกรรมท่องเที�ยวของไทยให้เดินหน้า แต่ที�จะ

ไม่กล่าวถึงเลยไม่ได้ก็คือ ธุรกิจอาหาร ซึ�งที�หัวหินนี�มี SMEs ใน

ธุรกิจอาหารไม่น้อย บางรายขายมานานตั�งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่า 

นําเอาของเดิมมาต่อยอดด้วยไอเดียของคนรุ่นใหม่ จนเกิดเป�น

ความแปลกใหม่ที� ดูดึงดูดใจผู้คนให้ไปท่องเที�ยว สร้างรายได้

หมุนเวียนให้กับประเทศ เรามาดูกันว่าแต่ละร้านมีไอเดียอะไรบ้าง

ที�น่าสนใจเผื�อเราจะเอาไปปรับใช้ได้บ้าง 

ดื�มดํ�ารสชาติอาหารแบบโรแมนติก  

บางคนรับประทานอาหารไม่ได้ต้องการเพียงรสชาติ

อาหารที�อร่อยเพียงอย่างเดียว บรรยากาศของร้านก็เป�น

องค์ประกอบสําคัญอย่างหนึ� งที� ทํา ใ ห้จ ะตัดสินใจกลับไป

รับประทานอาหารที�ร้านแห่งนั�นอีกหรือไม่ บางคนก็ต้องการส

วีทกับคู่รักในบรรยากาศที�สุดดรแมนติกไปพร้อมๆ กับอาหารที�

อร่อย ซึ�งจะสร้างความทรงจําที�ประทับใจให้กับคนที�เรารักได้ 

Living Room Bistro (ลิฟวิ�ง รูม บิสโตร) ร้านอาหารสุดเลิศ

แห่งหัวหินร้านนี�นี� เองที� เข้าใจความต้องการตรงจุดนี�ดี จึง

เนรมิตบ้านไม้เก่าสีขาวสองชั �นที�แสนจะธรรมดา มาใส่ไอเดียแห่ง

ความหวานที�หรูหรา ดึงเอาความได้เปรียบของทําเลที�อยู่ติด

ทะเลมาใช้ จนกลายเป�นร้านอาหารที�หรูเลิศบรรยากาศดีอีกหนึ�ง

แห่งของหัวหินที�รับรองใครได้ไป แค่นั�งชมบรรยากาศก็จะ

หลงใหลไม่อยากกลับในทันที จุดขายของที�นี�ก็คือเป�นร้านอาหาร

ที�ขายบรรยากาศสบายๆ ผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติและ

สายลม ซึ�งพาให้เพลิดเพลินใจ ชวนอารมณ์ให้ล่องลอยไปกับ
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บรรยากาศริมทะเลที�แสนสบายเสียจริงๆ ร้านมีหลากหลายมุม

สําหรับให้ลูกค้าได้นั�งรับประทานอาหารจะนั�งโต๊ะก็ได้นั�งพื �นก็ได้

แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคล โดยในส่วนของลูกค้าที�อยากนั�ง

พื �นทางร้านจะมีมุมหนึ�งจัดโต๊ะอาหารเอาไว้ โดยจัดเป�นโต๊ะเตี�ยๆ 

มีหมอนใบใหญ่ประกอบเพื�อเป�นที�นั�งของลูกค้า เป�นอีกหนึ�งมุม

ของร้านที�เก๋ไก๋ไม่เบา และที�เด็ดไม่แพ้กัน เป�นไอเดียที�พยายาม

จัดสรรพื�นที�ทุกส่วนให้เกิดประโยชน์สร้างมุมพิเศษๆ ให้กับลูกค้า

นั�นคือ ที�ด้านบนของบ้านไม้สีขาวหลังนั�น ถูกจัดให้เป�นในส่วน

ของ Art Gallery ให้ผู้ที�หลงใหลงานศิลป์หรือผู้สนใจงานศิลปะ

สามารถขึ�นไปเยี�ยมชมได้แบบเพลินๆ ถ้าชอบใจจะซื�อหากลับไปก็

มีบริการซื�อขายด้วยเช่นกัน เรียกว่า เป�นไอเดียที� ไม่ธรรมดา

จริงๆ แหม่ มาร้านอาหารทั �งที�จะไม่กล่าวถึงอาหารเลยก็จะดู

แปลก ๆ อาหารของที�นี�มีทั �งอาหารอิตาเลี�ยน อาหารฝรั�งเศส 

อาหารไทย อาหารทะเล บอกได้เลยว่าหลากหลายตอบโจทย์

ความต้องการของลูกค้าอย่างแน่นอน ด้วยการดึงชยัภูมิที�เป�น

ต่อนํามาใส่ไอเดีย บวกกับรสชาติอาหารที�เป�นเอกลักษณ์จึงทํา

ให้ร้านแห่งนี�เป�นอีกหนึ�งร้านในหัวหินที� ไม่ธรรมดา ไอเดียใช้ได้ 

บรรยากาศก็ดี รสชาติอาหารก็เยี�ยม จึงได้ครองใจลูกค้า

นักท่องเที�ยวให้แวะเวียนมาอุดหนุนได้อย่างไม่ขาดสาย จะมา

เลี�ยงสังสรรค์กับเพื�อนฝูง หรือครอบครัว รวมไปถึงคู่รักก็

สามารถพากันมาทานอาหารที�นี�ได้อย่างลงตัว ยิ�งคู่รักคุณจะ

ได้บรรยากาศที�โรแมนติกไปอีกแบบ นี�จึงเป�นจุดขายของการทํา

ธุรกิจอาหารของคนรุ่นใหม่ที�คุณสามารถนําไปปรับใช้ได้ ถ้าคุณ

มีข้อได้เปรียบในเรื�องของทําเลของร้าน 

อาหารคาวหวานที�สดใหม่และความใสเงียบสงบของทําเล 

บางครั �งทําเลที�ตั �งในการตั�งร้านอาหารสักร้านหนึ�ง 

อาจไม่จําเป�นเสมอไปที�จะต้องอยู่ในถนนสายหลัก อยู่ในเส้นทาง

ที�มีผู้คนจอแจ บางทีการเข้าไปอยู่ในมุมที�เงียบสงบของเมือง

ใหญ่หรือเมืองท่องเที�ยวก็กลับกลายเป�นจุดแข็งได้เหมือนกัน

อย่างร้าน “ลาแม” หรือ La mer สุดยอดร้านอาหาร

บรรยากาศดีชื�อดัง ที�อยู่บริเวณเขาตะเกียบ ที�ทําได้เฉียบจนเป�น

ร้านอาหารที�ไม่ธรรมดาอีกหนึ�งร้าน เจ้าของร้านคือคุณพ่อและ

คุณลูกตระกูล “พรหมเกียรติคุณ” ผู้ผันตัวเองจากธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ มาจับธุรกิจอาหารในเมืองหัวหิน ซึ�งก็ทําได้ดี

จนอยู่มาเป�นสิบกว่าปีแล้ว ด้วยเงินลงทุนเบื�องต้นประมาณ 10 

ล้านกว่าๆ เป�นค่าเช่าสถานที� ปรับภูมิทัศน์ และตกแต่งร้าน ซึ�ง

เป�นจุดเริ�มต้นที�ทําให้ธุรกิจอยู่ยืนยาวมาได้เป�นสิบปี แต่ถ้าจะให้ดี

คงต้องเครดิตอันนี�ให้กับไอเดียและวิสัยทัศน์ที�ยาวไกลของคุณ

พ่อ ถ้าใครเคยไปหัวหิน ตรงเขาตะเกียบ ก็จะรู้ว่าบริเวณนั�น จะ

ค่อนข้างเงียบ แม้จะ เป� นแหล่งท่องเที� ยว แต่จะ เป�นแหล่ง

ท่องเที�ยวที� ค่อนข้างสงบ ไม่ครึกครื �นเหมือนตัวเมืองหัวหิน 

ดังนั�น ตรงเขาตะเกียบจึงไม่ใช่เส้นทางสายหลักที� ผู้คนจะผ่าน 

จะต้องเป�นคนที�ตั �งใจจะไปเท่านั�น แน่นอน เชื�อว่าหลายๆ คนคง

ไม่เลือกทําเลแบบนี�ในการทําธุรกิจแน่ๆ แต่คุณไพบูลย์สมบัติผู้

เป�นพ่อ มองต่างออกไป เขามองไปไกลกว่านั�น ซึ�งเขาอยู่แล้ว

ว่าเมืองหัวหินเป�นเมืองท่องเที�ยว เขาตะเกียบก็เป�นอีกสถานที�

หนึ�งที� เป�นแหล่งท่องเที�ยว ซึ�งธรรมชาติของเขาตะเกียบจะมี

ความสงบอยู่แล้ว สถานที�ท่องเที�ยวควรมีความหลากหลาย 

  

ร้านอาหารก็ควรมีความหลากหลายด้วยเ ช่นกัน เมื� อ

ร้านอาหารในที�ที�มีผู้คนมากมายมีเยอะแล้ว ลองทําร้านอาหาร

ที� ยังไม่มีบ้างก็ดี นี�จึงเป�นจุดเริ�มต้นของการก่อตั�ง “ลาแม” 

ขึ�นมา ด้วยความเข้าใจธรรมชาติของทําเลอย่างถ่องแท้ 

มองเห็นจุดดีในจุดด้อยจึงทําให้“ลาแม” มีทุกวันนี� ด้วยจุดเด่น

ร้านอาหารที�มีอาหารทะเลที�สดจริงๆ แบบรสชาติเยี�ยม กับ

บรรยากาศแบบริมทะเลอันเงียบสงบ จึงทําให้กลายเป�นเสน่ห์

เฉพาะตัว และกลายเป�นเรื�องปากต่อปากจากความประทับใจใน

อาหารและบรรยากาศของลูกค้าที�ได้ไปสัมผัสมา เพราะร้านไม่ได้

อยู่บนถนนสายหลักคนจะไปรับประทานอาหารร้านนี�จึงต้อง

ตั�งใจไปจริงๆ นั�นหมายความว่าคุณภาพอาหารและบรรยากาศ

จะต้องดีจริงๆ ถึงกลายเป�นเรื�องปากต่อปากและส่งให้ร้านเติบโต

มาจนกระทั�งปัจจุบัน 

คําว่า “ลาแม”ที� เอามาใช้เป�นชื�อร้าน มาจากภาษา

ฝรั�งเศส มีความหมายว่า “ท้องทะเล” เริ�มต้นในช่วงแรกมีเพียง 

30 โต๊ะ แต่ในปัจจุบันมีจํานวนเพิ�มขึ�นเป�น 100 โต๊ะ สามารถ

“คนรบัประทานอาหาร 

ไม่ไดต้อ้งการเพยีงรสชาติ

อาหารที�อร่อยเพยีงอยา่ง

เดยีว บรรยากาศของรา้นก็

เป�นองคป์ระกอบสําคญั

อย่างหนึ�ง” 
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รองรับลูกค้าได้หลักพันคน เมนูอาหารเน้นประเภทอาหารทะเล 

มีให้เลือกนับ100 รายการ ระดับราคาอาหารก็จัดอยู่ในระดับ

ปานกลาง ใกล้เคียงกับร้านอื�นๆ ในหัวหิน ซึ�งถ้าเทียบกลยุทธ์

แล้วร้านนี�ก็จะใช้กลยุทธ์คล้ายๆ กับร้านอาหารชื�อดังหลายๆ 

แห่งในย่านสุขุมวิทกรุงเทพฯ ซึ�งบางร้านต้องเข้าซอยไปลึก

พอสมควร คือแม้จะอยู่ในย่านดังแต่ร้านก็ไม่ได้ติดถนนใหญ่ ซึ�ง

ลูกค้าที�จะเข้าไปถึงร้านก็ต้องตั�งใจที�จะไปจริงๆ และสิ�งที�เจ้าของ

ร้านใช้เป�นเทคนิคประจําตัวอยู่เสมอเลยก็คือ ดูแลบัญชีรายรับ

รายจ่ายด้วยตัวเอง รวมถึงไปจ่ายตลาดซื�อวัตถุดิบของสด

ด้วยตัวเอง จะได้บริหารจัดการหลายๆ อย่างเองได้และตรวจ

นับ สต๊อกสินค้าวันต่อวัน เพื�อให้วัตถุดิบสดใหม่อยู่เสมอ ซึ�ง

เทคนิคการดูแลเรื�องวัตถุดิบด้วยตัวเองนี�ทําให้ วัตถุดิบมี

คุณภาพอยู่ตลอดจนกลายเป� นจุดเด่นที� เป� น

เอกลักษณ์ของร้านขึ�นมา และที�สําคัญร้านใหญ่

ขนาดนี�พนักงานของร้านก็ต้องมากยุทธวิธีใน

การดูแลพนักงานของร้านนี�ก็ไม่ยาก ดูแลกัน

เหมือนพี� น้องและคนในครอบครัว ซึ� งร้านนี�

พนักงานส่วนใหญ่จะเป�นวัยรุ่น แน่นอนว่าวัยรุ่น

ก็ต้องมีความอยากกินอยากเที�ยวเป�นธรรมดา 

แต่ร้านไม่ได้อยู่ในแหล่งกินแหล่งเที�ยว ก็มีหลาย

ครั �งหลายคนที� รู้ สึกเ บื�อหน่ายกับงานในร้าน 

เจ้าของร้านก็จะใช้วิธีการสร้างแรงจูงใจต่างๆ 

ให้กับพนักงาน ทั �งค่าตอบแทนที�สมเหตุสมผล 

และข้อ บัง คับที� ไม่ ตึง เกินไป พยายามเข้ า ใจ

ความรู้สึกของพนักงานทุกคน จึงทําให้ร้านนี�อยู่มายาวนาน 

จนกลายเป�นอีกหนึ�งร้านที�ประสบความสําเร็จ 

สิ�งหนึ�งที�คนจะเป�นผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องเข้าใจ

คือ รายละ เอียดของธุรกิจไม่ ว่ารายละ เอียดใหญ่ๆ หรือ 

รายละเอียดเล็กๆ จุกจิกๆ ผู้ประกอบการจะต้องรู้และลงมาคลกุ

คลีกับปัญหาด้วยตัวเอง จึงจะเข้าใจและมองออกว่า ร้านของ

คุณมจุีดเด่นอะไร และมีสิ�งใดบ้างที�จะเป�นตัวช่วยทําให้เกิดความ

แตกต่างในร้านของคุณ เรื�องเหล่านี�คนจะเป�นผู้ประกอบการจะ

มองขา้มไปไม่ได้จริงๆ เทคนิคการทําธุรกิจอาหารที�เราแนะนําไป

วันนี� หวังว่าคงจะเป�นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยลองไป

ปรับใช้ดู คุณอาจจะประสบความสําเร็จกับธุรกิจของคุณก็ได้
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ธุรกิจขายเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพ 

 

น่าสนใจไหมถ้าวันนี�มีธุรกิจที�ลงทุนน้อยแต่สร้าง

รายได้ดีแถมสุขภาพที�ดีให้อีกต่างหากมาแนะนํา  เชื�อว่าผู้คน

ยุคนี�พ.ศ.นี�เรื�องเทรนรักสุขภาพคงจะเป�นเทรนที�มาแรงที�สุดจน

ฉุดไม่อยู่  ไม่ใช่แค่อาหารเท่านั�นที�ได้รับความสนใจ เครื�องดื�ม

เพื�อสุขภาพก็มาแรงไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป�นนํ�าสมุนไพร นํ�านม 

หรือนํ�าผลไม้ก็ตาม  ก่อนอื�นต้องมาทําความรู้จักกับเครื�องดื�ม

เพื�อสุขภาพกันก่อนดีกว่า ในบรรดาเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพใน

ท้องตลาดมีทั �งเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพด้านความสวยงามกับ

เครื�องดื�มสุขภาพที�มาจากธรรมชาติ อย่างที�ทราบกันดีว่า

เครื�องดื�มเพื�อความสวยงามนั�นมีอยู่ล้นตลาดประกอบกับคู่แข่ง

ค่อนข้างเยอะ ที�สําคัญมีลูกค้าเฉพาะกลุ่มที�เน้นไปทางหญิงสาว

มากกว่าผู้ชาย แต่ในขณะเดียวกัน เครื�องดื�มเพื�อสุขภาพที�ทํา

มาจากธรรมชาติสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ทั �งเพศหญิงและ

ชาย เด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ เรียกได้ว่าสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าได้

ทุกเพศทุกวัย ทุกGeneration และทุกสาขาอาชีพ ตั�งแต่

คนทํางานเดินถนนทั�วไปยันพนักงานออฟฟิศเลยทีเดียว แถม

ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก คู่แข่งยังมีน้อย ส่วนแบ่งในตลาดสูง และ

ยังมีช่องว่างให้แทรกได้อีกเยอะ  

เงินหลักพันก็สามารถสร้างธุรกิจเป�นของตัวเองได้

เพราะการลงทุนสําหรับธุรกิจนี�ไม่ ต้องใ ช้เยอะอย่างที� คิด 

อุปกรณ์ที�ใช้ก็แสนจะธรรมดาหาได้ง่ายตามท้องตลาดทั�วไป และ

ด้านวัตถุดิบก็เป�นที�ทราบกันแล้วว่าประเทศไทยมีความอุดม

สมบูรณ์ทางด้านพืชพันธุ์นานาชนิด สมุนไพรไทยก็ดี ผลไม้สด

ก็ ดี หรือแม้กระทั�งพืชผักบางชนิดก็สามารถแปรรูปเป� น

เครื�องดื�มได้อย่างเช่นนํ�านมจากถั�วเหลือง นํ�านมจากข้าวโพด 

ซึ�งวัตถุดิบเหล่านี�หาได้เกือบทุกที� ทําให้การลงทุนดูเป�นเรื�องง่าย 

อย่างไม่น่าเชื�อ 
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มาถึงเรื�องของต้นทุนของธุรกิจชนิดนี�จําแนก

ออกเป�น ต้นทุนด้านวัตถุดิบ อย่างสมุนไพรเช่น ตะไคร้ ใบ

บัวบก อัญชนั นํ�ามะตูม ดอกคําฝอย นํ�ากระเจี �ยบ นํ�าขิง นํ�า

ผลไม้ที� นิยมทําเป�นเครื�องดื�มเช่น ส้ม มะนาว องุ่น แอปเปิล 

สัปรด มะม่วง  ส่วนนํ�านมจากพืชนอกจากนมถั�วเหลืองและ

ข้าวโพดแล้วยังมี นํ�านมจากเมล็ดงา นํ�านมจากข้าวไรซ์เบอรี� 

นํ�านมจากข้าวกล้องงอก เป� นต้น ที� หา ได้ง่ ายมากตาม

ท้องตลาดซึ�งมอียู่แทบทุกฤดูกาลสลับสับเปลี�ยนหมุนเวียนกันไป 

ลําดับต่อมาคือต้นทุนด้านส่วนผสมอื�นๆ เช่นนํ�าตาล นํ�าเชื�อม 

เกลือ และอื�นๆตามแต่ละสูตร  ต้นทุนด้านอุปกรณ์ โดยแบ่ง

ออกเป�นตามชนิดของเครื�องดื�มดังนี�  

 ต้นทุนอุปกรณ์สําหรับนํ�าสมุนไพรและนํ�านมจากพืช 

ได้แก่ เตาแก๊ส หม้อต้มที�ปราศจากสารตะกั�ว ครก

สําหรับทุบหรือตําสมุนไพรบางชนิด กะทะ ทัพพี ผ้า

ขาวบางสําหรับกรอง กรวยสําหรับกรอก ขวดหรือ

แก้วสําหรับบรรจุ และอุปกรณ์ในครัวอื�นๆ  

 ต้นทุนอุปกรณ์สําหรับนํ�าผลไม้ ได้แก่ เครื�องปั� น

ประสิทธิภาพสูงเพื�อการปั�นที�ยาวนาน คงทน หรือ

เครื�องแยกนํ�าแยกกาก ที�สามารถแยกซื�อหรือซื�อ

เครื�องที�สามารถทําได้ทุกอย่างตั�งแต่ปั�นแยกนํ�าแยก

กากและทํานํ�าเต้าหู้ได้ในเครื�องเดียว ราคาเริ�มต้นที�

หลักพันจนถึงหลักหมื�น สามารถเลือกให้เหมาะสมกับ

การใช้งาน นอกจากนี�อุปกรณ์อื�นๆ เช่น มีด เขียง 

โหลแก้ว ชุดภาชนะสําหรับตวง กรวยสําหรับกรอง 

หลอด แก้วหรือขวดสําหรับบรรจุ เป�นต้น 

 เงินทุนหมุนเวียนภายในร้าน อย่างน้อยๆต้องมี

เงินทุนหมุนเวียน อย่างเช่นสําหรับหน้าร้านในตลาด

นัดควรมีไม่น้อยกว่า 300 -1,500 บาท เป�นต้น  

ส่วนช่องทางในการจัดจําหน่าย การขายธุรกิจนํ�าดื�ม

เพื�อสุขภาพแบ่งออกเป�นสองแบบหลักๆคือ การขายแบบมีหน้า

ร้ า น  ซึ� ง ส า ม า ร ถ แ ยก ย่ อ ยล ง ไ ป คื อ  ก า ร เ ปิ ด บู ธ ใ น

ห้างสรรพสินค้า อาคารสํานักงาน หรือหน้าร้านแบบในตลาด

นัด   อี ก แ บบ คื อก า ร ผลิ ต บ ร ร จุ ข ว ดฝ า ก ข ายต า ม

ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาเก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านกาแฟ

และเบเกอรี การแบ่งกลุ่มลูกค้าที�จะขายก็สําคัญต่อการลงทุน

เพราะจะทําให้การคํานวณต้นทุนให้เป�นไปในทิศทางเดียวกัน 

สอดคล้องกับรายได้ ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการขายใน

ตลาดนัดแนวทางของร้านควรเน้นความสะอาด และราคา

เครื�องดื�มย่อมเยา แพ็คเกจจิ �งจับต้องได้ เน้นความสะดวก

รวดเร็ว ลูกค้าสามารถเดินดื�มเพื�อดับกระหายไปช�อปปิ�งไป จึง

เหมาะกับเครื�องดื�มแบบแก้วและบรรจุขวดพร้อมดื�ม เช่นนํ�า

สมุนไพรเย็นๆ นํ�าผักผลไม้ปั�น นํ�านมข้าวโพด เป�นต้น สําหรับ

ร้านในอาคารสํานักงานที�มีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่าน 

ห้างสรรพสินค้า อาจจะเน้นไปทางเครื�องดื�มสมูทตี� Mock tail 

เป�นต้น เพิ�มต้นทุนด้วยการตกแต่งร้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ที�ราคา

ไม่แพงแต่ให้ความรู้สึกดูดี และแพ็คเกจต่างๆควรเลือกให้ เหมาะ

กับลูกค้ากลุ่มนี�  

และ รู้ ไหมว่านอกจากเครื�อง ดื�มที� รสชาติดีแล้ว 

สําหรับการนําสินค้าไปฝากขายในห้างสรรพสินค้าต่างๆนั�น 

เรื�องแพ็คเกจจิ �งเป�นสิ�งที�จําเป�นมาก เรากําลังพูดถึงการสร้าง

แบรนด์เครื�องดื�มเพื�อสุขภาพสําหรับตลาดบน กลุ่มลูกค้า (Hi-

End) เพราะในการเจาะกลุ่มลูกค้าระดับบนต่อให้เครื�องดื�มเพื�อ

สุขภาพจะอร่อยและมีประโยชน์มากแค่ไหนก็ตาม หากแพ็คเกจ

จิ �งไม่สวยงามน่าดึงดูดใจก็ยากที�จะสามารถเข้าไปอยู่ในชั �นวาง

ของห้างสรรพสินค้าได้ โอกาสที�จะดึงดูดความสนใจให้ลูกค้าหัน

มาพิจารณาก็คงเป�นเรื�องยาก เพราะฉะนั�นสําหรับผู้ที� มี

งบประมาณลงทุนที�มากพอ จึงเป�นทางเลือกอีกทางหนึ�งเพื�อ

ขยายตลาดได้ และที�สําคัญจะสังเกตได้ว่ายังไม่มีแบรนด์ใดใน

หมวดเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพครองตลาดได้อย่างชดัเจนมากนัก 

เพราะฉะนั�นนักลงทุนหน้าใหม่ยังสามารถเบียดเข้าไปทําตลาดสู้

กันได้อย่างไม่ยากจนเกินไป  

อีกช่องทางการจัดจําหน่ายที�สะดวกรวดเร็วและ

อํานวยความสะดวกสบายให้ลูกค้าคือการจําหน่าย การ

โฆษณาผ่านสื�อออนไลน์ไม่ว่าจะเป�นทางเฟสบุ๊ค อินสตาแกรม 

หรือแอปพลิเคชั�นไลน์ ก็เป�นอีกเครื�องมือหนึ�งที�สามารถเข้าถึง

กลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และทําให้เกิดการกระตุ้นยอดขายได้

ด้วยการใช้ ต้นทุนในการโฆษณาที�น้อยหากเทียบกับสื�ออื�นๆ 

แถมยังประหยัดเวลาอีกด้วย และนอกจากนี�หากมีบริการจัดส่ง

ให้ถึงมือลูกค้าตามสถานที�ต่างๆที�ลูกค้าต้องการ ยังสามารถ

เพิ�มช่องทางการขายให้มีผลกําไรได้มากยิ�งขึ�นอีกด้วย  ลูกค้าที�

รักความสะดวกสบายจะได้มีทางเลือกมากขึ�น 
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โอกาสในการเติบโตของธุรกิจเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพ

นั�น จากผลการสํารวจของหลายภาคส่วนทั �งมหาวิทยาลับและ

การวิจัยของธนาคารที�ผ่านมาเมื�อเร็วๆนี�คาดการณ์ว่าธุรกิจใน

หมวดสุขภาพจะมาแรงและมีศักยภาพเติบโตอย่างต่อเนื�องทั�ว

โลก เช่นในจีน อเมริกา บราซิลและรวมถึงประเทศไทย ธุรกิจ

เกี�ยวกับอาหารเพื�อสุขภาพได้รับการจัดให้เป�นธุรกิจดาวรุ่ง

อันดับหนึ�ง  ไม่เพียงแค่ทางด้านอาหารเท่านั�นที�ได้รับกระแส

ความสนใจจนเกิดเป�นกระแสฮิตในหมู่คนรุ่นใหม่ เครื�องดื�มเพื�อ

สุขภาพก็สามารถลุยตลาดได้ไม่น้อยหน้าด้วยเช่นกัน ยิ�งได้ขึ�น

ชื�อว่าเครื�องดื�มนับเป�นอะไรที�ยังไงก็ขายได้ ลงทุนน้อยแต่ได้กําไร

เยอะแถม เริ�มต้นได้ง่ายไม่ซบัซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ�งอากาศ

ร้อนๆของเมืองไทยเครื�องดื�มเย็นๆจึงเป�นของที�คู่กันมาช้านาน 

เรียกได้ว่าอากาศร้อนเมื�อไหร่นึกถึงเครื�องดื�มเย็นๆเมื�อนั�น เป�น

อะไรที�ขายได้ทุกที�ทุกเวลาไม่มีตกกระแสไม่มีหลุดเทรนด์ แดดจะ

ร้อนฝนจะตก อากาศจะเปลี�ยนไปแค่ไหน ทุกคนก็ยังต้องการ

เครื�องดื�มกันทั �งนั�น ยิ�ง เป�นเครื�องดื�มที� ไ ด้สุขภาพที� ดีและมี

ประโยชน์ต่อร่างกายด้วย และที� สําคัญยังมีสรรพคุณในการ

ป้องกันและบําบัดโรคบางชนิดได้ แพงแค่ไหนคนก็ยอมจ่ายเงิน

ซื�ออยู่ดี เพราะฉะนั�นการลงทุนในธุรกิจประเภทจึงมีความ

น่าสนใจเป�นอย่างยิ�ง   

แต่อย่างไรก็ตามก่อนการลงทุนไม่ว่าในธุรกิจใดๆ ผู้

ลงทุนควรศึกษาหาความรู้เพิ�มเติมสมํ�าเสมอ ในธุรกิจเครื�องดื�ม

เพื�อสุขภาพก็เช่นกัน การที�จะทําให้เครื�องดื�มไม่ว่าจะเป�นนํ�า

สมุนไพร นํ�าผลไม้หรือนมจากพืชต่างๆ ต้องมีการศึกษา

เพิ�ม เติมเรื�องการกรรมวิธีในการผลิตเพื�อคงคุณค่าทาง

สารอาหารให้เครื�องดื�มมีคุณค่าทางโภชนการสูงสุด ซึ�งต้องใส่

ใจในทุกขั �นตอนการผลิต สูตรที�ดีสามารถทําให้รสชาติเครื�องดื�ม

มีกลิ�นหอมเป�นเอกลักษณ์และคงคุณค่าทางสารอาหารไว้ครบ

ครัน เพราะจุดเด่นสําคัญของเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพที�มาจาก

ธรรมชาติไม่เพียงจะมีรสชาติหอมอร่อยได้คุณค่าเท่านั�น แต่ยัง

มีสรรพคุณที�เป�นเอกลักษณ์ตามแต่ชนิดของสมุนไพร นํ�าผลไม้

และนม ที�ช่วยในการดื�มเพื�อบําบัดรักษาโรคได้ เช่นแก้กระหาย 

คลายร้อน ช่วยให้ระบบย่อยทํางานได้ดีขึ�น ช่วยเจริญอาหาร 

บํารุงสายตา แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยขับลม บํารุงผิวพรรณ

ให้เปล่งปลั�งจากภายในสู่ภายนอก และอีกสารพัดคุณประโยชน์ที�

สาธยายไม่หมด  ในการผลิต เครื�องดื�มประเภทนี�จึงไม่ควรมีรส

หวานจัด ควรมีความหวานเพียงเล็กน้อยเพื�อลดความฝาด

เฝื� อนของสมุนไพรต่างๆและคงสรรพคุณต่างๆไว้อย่าง

ครบถ้วน ส่วนในนํ�าผลไม้ก็มีนํ�าตาลจากธรรมชาติอยู่แล้ว การ

เพิ�มนํ�าตาล หรือนํ�าเชื�อมมากจนเกินความจําเป�นจึงไม่แนะนํา 

เพราะนอกจากจะทําให้ได้ประโยชน์น้อยลงแล้ว รังแต่จะเพิ�มโรค

ให้แก่ผู้บริโภคในระยะยาวได้มากขึ�น อีกทั �งยังก่อให้เกิดต้นทุนที�

สูงขึ�นไปอีก   

อีกประเด็นหนึ�งฉลากสินค้าและข้อมูลทางโภชนาการ

ก็เป�นสิ�งสําคัญที�ไม่ควรมองข้าม ในกลุ่มลูกค้าที�รักสุขภาพนั�น 

การได้รับข้อมูลทางโภชนาการในอาหารหรือเครื�องดื�มทุกชนิด

อย่างถูกต้อง จะทําให้ลูกค้าเกิดความเชื�อมั�นว่าเครื�องดื�มที�

เลือกนั�น ให้ประโยชน์แก่ร่างกายมากน้อยแค่ไหน  เป�นการสร้าง

ความเชื�อมั�นให้กับลูกค้าว่าเครื�องดื�มของเรามีประโยชน์ จะยิ�ง

เพิ�มข้อได้เปรียบให้กับผู้ลงทุนให้มีความได้เปรียบคู่แข่ง  หากใคร

ที�มองหาลู่ทางในการทําธุรกิจอยู่ละก็เครื�องดื�มเพื�อสุขภาพ

น่าจะเป�นตัวเลือกต้นๆที�สามารถริเริ�มได้ ลงทุนน้อยความเสี�ยง

น้อย แต่กําไรเยอะ และเป�นธุรกิจที�ให้ความสุขทั �งผู้ขายและผู้ซื�อ

ที�มอบสิ�งดีๆให้แก่กันผ่านเครื�องดื�มนั�นเอง 
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แฟรนไชส์ธุรกิจอาหารนา่สนใจ 
 

การทําธุรกิจที�เป�นแฟรนไชส์ เรียกว่าเป�นที�นิยมมาก

ในบ้านเรา ด้วยความนิยมนี�เองทําให้มีชื�อเสียงดังไปในภูมิภาค

เช่นกัน และธุรกิจแฟรนไชส์ที�มีการพูดถึงกันมากที�สุดก็คงจะหนี

ไม่พ้นธุรกิจอาหาร เพราะประเทศเรามีจุดแข็งอยู่ที�ความอุดม

สมบูรณ์ของทรัพยากรและการเป�นประเทศเกษตรกรรมจึงมี

ความหลากหลายในเรื�องอาหารอย่างมาก โดยเฉพาะหนึ�งใน

จุดเด่นที� สุดก็คงเป�นเรื�องของอาหารว่างหรือที� เราเรียกแบบ

ง่ายๆ ว่าของว่างที�มีให้เลือกมากมายและมีกลุ่มตลาดผู้บริโภคที�

กว้าง อีกทั �งมีกําลังซื�ออย่างต่อเนื�องอยู่ตลอด อาหารว่าง

หรือของว่างจึงเป�นมากกว่าปัจจัยหลัก เพราะได้ถูกพัฒนา

กลายเป�นส่วนหนึ�งของวัฒนธรรมการรับประทานของคนไทยไป

แล้ว ซึ�งเราสามารถสังเกตได้ ในแต่ละวันผู้คนมักจะจ่ายเงินใน

ส่วนของค่าอาหารไปมากกว่าครึ�งของจํานวนเงิน ที�ใช้จ่ายไป

โดยจํานวนเงินส่วนหนึ�งถูกกันออกมาและแบ่งไปใช้จ่ายให้กับ

ค่าอาหาร ว่างแทบทั�ง สิ�น แ ต่อาหารหลั ก ผู้คนก็ ยั ง ใ ห้

ความสําคัญอยู่เช่นเดิม วันนี�เราจึงจะพามาดูธุรกิจแฟรนไชส์

อาหารและขนมของว่างที�น่าสนใจ เผื�อใครกําลังคิดว่าจะลงทุน

ซื�อแฟรนไชส์อยู่จะได้นํา ไปเป�นข้อมูลในการตัดสินใจ จะมี

อะไรบ้างไปดูกัน 

มาดูแฟรนไชส์อาหารง่ายๆ กันก่อนอย่าง “แฟรน

ไชส์ ก๋วยเตี�ยวกาละมัง”ด้วยสูตรที�คิดค้นอย่างพิถีพิถันจาก

การสั�งสมประสบการณ์อันเป�นเวลายาวนาน รสชาติอันอร่อย

เป�นตํานานจึงถือกําเนิดขึ�น ก๋วยเตี�ยวกาละมังเป�นรูปแบบ

ก๋วยเตี�ยวลูกชิ�นหมูตุ๋นและเนื�อตุ๋น ด้วยกลยุทธ์การขายที� โดด

เด่นที�ภาชนะที�ใส่ก๋วยเตี�ยว ชามก๋วยเตี�ยวใบโตและรสชาติอันเป�น

เอกลักษณ์ด้วยนํ�าซุปสูตรพิเศษพร้อมเครื�องเทศยาจีน จึง

เป�นแฟรนไชส์อาหารที�น่าสนใจ ซึ�งปัจจุบันก๋วยเตี�ยวกาละมังมี

เครดิตชื�อเสียงในระดับหนึ�งมีเครื�องหมายแนะนําความอร่อย

จากทั �งหนังสือพิมพ์, นิตยสารแนะนําอาชีพ และรายการ

โทรทศัน์ รวมหลายแห่ง ซึ�งการันตีคุณภาพได้เป�นอย่างดี อีก

ทั �งป้ายร้านน่าสนใจ ชื�อแปลก มีเชลล์ชวนชิมด้วย รูปแบบการ

ลงทุนสําหรับผู้ที�สนใจเริ�มต้นก็จะอยู่ที� 65,000-150,000 บาท

ใครสนใจก็ลองติดต่อดูได้ แต่บอกได้เลยว่าปกติขายก๋วยเตี�ยวก็
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ได้กําไรอยู่แล้ว ขายก๋วยเตี�ยวเป�นอะไรที�ได้กําไรง่ายคืนทุนง่าย

กว่าขายอาหารอย่างอื�น 

เรามาต่อกันที� “แฟรนไชส์ แจ็ค ลูกชิ�นปลาระเบิด” 

ธุรกิจอาหารว่างที�ได้รับความนิยมไม่น้อย เพราะโดยทั�วไปแล้ว

ลูกชิ�นทอดก็เป�นอาหารว่างที� ผู้คนนิยมรับประทานกันอยู่แล้ว 

และถ้าเราจะกล่าวถูกแฟรนไชส์ลูกชิ�นทอดที�ประสบความสําเร็จ

จะไม่กล่าวถึง แจ็ค ลูกชิ�นปลาระเบิด ก็คงไม่ได้ จุดเด่นของแฟ

รนไชส์ลูกชิ�นทอดเจ้านี�ก็คือ ขนาดของลูกชิ�นที�ใหญ่โต เรียกว่า

ใหญ่กว่าเจ้าอื�นๆ กค็งจะไม่ผิดนักแถมยังเด่นที�ความกรอบนอก

และนุ่มในขณะที�เจ้าอื�นๆ ไม่มี และนํ�าจิ �มที�เด็ดไม่แพ้ใคร จึงเป�น

ธุรกิจแฟรนไชส์ที�สามารถคืนทุนได้รวดเร็วสําหรับผู้สนใจ

สมัครแฟรนไชส์ทุกคนจะได้รับอุปกรณ์ขายครบชุดอีกทั �งยัง

ได้รับการอบรมวิธีการทอดและเคล็ดลับการขายเป�นอย่างดี 

ค่าแฟรนไชส์อยู่ที� 39,000 บาท ราคาขายส่งต่อหน่วยอยู่ที� 

80 บาท /5 กิโลกรัม ราคาขายปลีกต่อหน่วย 20 บาท/ 10 

ลูก ระยะเวลาคืนทุนก็จะอยู่ที� 1- 2 เดือน นับว่าเร็วทีเดียวเป�น

อีกหนึ�งธุรกิจที�ต้องบอกว่าไม่ยุ่งยากและน่าสนใจไม่น้อยถ้าใคร

กําลังคิดจะลงทุนเปิดร้านสักร้าน 

อีกหนึ�งแฟรนไชน์ที�น่าสนใจไมแ่พก้นันั�นกค็ือ “แฟรน

ไชส์ เฉาก๊วยเฮฮา” ด้วยความที�บ้านเราเป�นเมืองร้อน ของ

หวานที�รับประทานดับร้อนจึงเป�นธรรมดาที�จะขายดี เฉาก๊วย

เป�นของหวานที�ได้รับความนิยมอย่างมากในบ้านเราไม่ว่าจะเป�น

ยุคสมัยใดและในช่วงเวลาใด แต่ก็เป�นที�น่าแปลกใจว่าการขาย

เฉาก๊วยนั�นยังไม่ก่อเป�นธุรกิจที�เป�นรูปเป�นร่างหรือเป�นแฟรนไชส์

นั�นเรียกว่าน้อยทีเดียว นี�จึงเป�นจุดเด่นของแฟรนไชส์ขนมหวาน

รับประทานดับร้อนอย่างเฉาก๊วย เอกลักษณ์อันโดดเด่นของแฟ

รนไชส์ เฉาก๊วยเฮฮา ก็คือ เนื�อเฉาก๊วยมีความเหนียวนุ่มมาก 

บวกกับนํ�าเชื�อมสูตรเฉพาะที�เจ้าของคิดค้นเองแล้วมาโรยหน้า

ด้วยเครื�องตามแต่ที�ลูกค้าต้องการ แต่ธุรกิจตัวนี�จะติดนิด

หน่อยในเรื�องของนํ�าแข็ง ผู้ประกอบการท่านใดที�คิดจะลงมาลุย

กับธุรกิจแฟรนไชส์เฉาก๊วยหรือนํ�าแข็งใสจะต้องระวังและให้

ความสําคัญกับเรื�องของบริษัทส่งนํ�าแข็ง เพราะบางทีนํ�าแข็ง

ไม่ได้ขนาด มีลักษณะใหญ่เกินไป บางครั �งก็มีกลิ�นซึ�งมีผลกระทบ

ต่อผลิตภัณฑ์ของเราอย่างแน่นอน ดังนั�นก่อนจะเลือกก็ต้อง

เข้าใจปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ตรงจุดนี�ด้วย แฟรนไชส์ เฉาก๊วย

เฮฮา ค่าแฟรนไชส์จะอยู่ที� 15,000 บาท ราคาขายส่งต่อหน่วย

แล้วแต่ตกลงกับทางเจ้าของ ราคาขายปลีกต่อหน่วย ตั�งแต่ 

20 บาทขึ�นไป ระยะเวลาคืนทุนก็จะอยู่ที� 1 – 3 เดือน ก็เรียกว่า

ไม่ช้าไม่เร็ว 

มาดูอีกหนึ�งธุรกิจที�เป�นของหนักๆ กันสักหน่อย นั�น

ก็คือ “แฟรนไชส์ หมูย่างเฉพาะกิจ” ซึ�งถือเป�นแฟรนไชส์แห่ง

แรกที�จับเอาธุรกิจหมูปิ�งพร้อมข้าวเหนียวที�จําหน่ายทั�วๆ ไปใน

ตอนเช้ามาพัฒนาต่อยอดเป�นธุรกิจแบบบอกรับสมาชิก ด้วย

เป�นธุรกิจที�ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันที�เร่งรีบและ

ต้องการอาหารหนักๆ แบบง่ายๆ ที�มีประโยชน์ในตอนเช้า จึงทํา

ให้เป�นอีกหนึ�งธุรกิจแฟรนไชส์ที� น่าจะประสบความสําเร็จและ

เติบโตได้อีกในอนาคต ซึ�งทางบริษัทมีการคัดสรรและเลือกใช้

วัตถุดิบอย่างดีทั �งเนื�อหมูและเครื�องเทศผสมผสานกลายเป�น

สูตรลับเฉพาะในการหมักหมูที�ใช้เวลานานร่วม 16 ชั�วโมงจึงได้

รสชาติที�เข้มข้นมากเป�นพิเศษ ตรงจุดนี�จึงกลายเป�นจุดเด่นของ

ธุรกิจแฟรนไชส์นี� คือเรื�องของรสชาติที�เป�นเอกลักษณ์ กลยุทธ์

ที�แฟรนไชส์นี�ใช้ก็คือความหลากหลายของรสชาติ ซึ�งปกติข้าว

เหนียวหมูปิ�งทั�วไปก็จะมีไม่รสชาติมากมายให้เลือกแต่ แฟรนไชส์

นี�มีรสชาติให้เลือกถึง 6 แบบด้วยกัน ค่าแฟรนไชส์จะอยู่ที� 

29,000 บาท ราคาขายส่งต่อหน่วยอยู่ที� 7 บาท ราคาขาย

ปลีกต่อหน่วย 10บาท ระยะเวลาคืนทุนก็จะอยู่ที� 3 เดือน 

 

ปิดท้ายกันด้วยธุรกิจแฟรนไชส์หวานๆ เย็นๆ แบบ

เบาๆ กันบ้างกับ “แฟรนไชส์มหาชัยไอศกรีม” แฟรนไชส์นี�คง

เป�นที�คุ้นหูคุ้นตาและคุ้นรสชาติกันดี เชื�อว่าหลายๆ คนได้เคยลิ �ม

ลองกันมาแล้ว มหาชยัไอศกรีมเป�นต้นตํารับของไอศกรีมกะทิ

ของไทยแท้ๆ ที�ขึ�นชื�อในเรื�องความอร่อยมาอย่างยาวนาน 

อย่างที�ทราบกันดีว่าเมืองไทยเมืองร้อน ของเย็นๆ ดับร้อนจึง

เป�นอะไรที�นิยมได้ง่ายและมีแนวโน้มว่าจะขายดีตลอด ยิ�งแต่ละปี

อากาศยิ�งร้อนขึ�นเท่าไหร่ ของหวานและของทานเล่นเหล่านี�ไม่มี

ทางที�จะตีบตันได้เลยยังไงก็ต้องมีคนซื�อแน่นอน 

“การทาํธุรกจิแฟรนไชส์

ก็เหมอืนการทาํธุรกิจ

อื�นๆ คอื ตอ้งศึกษาให้ดี

ต้องมคีวามพรอ้ม” 
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จุดเด่นของมหาชยัไอศกรีมก็คือ เรื�องของรสชาติ

ความอร่อยของไอศกรีมกะทิต้นตําหรับผสมเข้ากับเครื�องโรย

หน้าที�มีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป�น ลูกบัว พุทราจีน ถั�วลิสง

คั�ว มะยม ข้าวโพด แห้ว วุ้นมะพร้าว ฟักทอง ลูกชิด ข้าว

เหนียว และอื�นๆ ซึ�งเป�นจุดเด่นและจุดขายหลักของไอศกรีม

สัญชาติ ไทย กล ยุทธ์ ที� แฟรนไชส์ นี� นํามา ใ ช้ก็ คือความ

หลากหลายของเครื�องโรยหน้า ดังนั�นคุณจะขายได้ดี การจัด

วางหน้าร้านให้ลูกค้าเห็นเครื�องโรยหน้าที�มากมายก็จะทําให้เกิด

จุดเด่นได้เหมือนกัน ค่าแฟรนไชส์จะอยู่ที� 14,000 บาท ราคา

ขายส่งต่อหน่วยอยู่ที� 850 บาท ต่อถัง ราคาขายปลีกต่อ

หน่วย 15-25 บาท ต่อ ถ้วยระยะเวลาคืนทุนก็จะอยู่ที� 3-4 

เดือน 

 

วันนี�เรานําธุรกิจแฟรนไชส์อาหารที�น่าสนใจมาแนะนํา

คุณไปแล้ว คุณลองนําไปพิจารณาดูว่า มีธุรกิจแฟรนไชส์ไหน

บ้างที�น่าสนใจและน่าลองสําหรับคุณ แต่ที�แน่ๆ ก่อนที�จะลงมือ

คุณต้องถามตัวเองก่อนว่าพร้อมหรือไม่ เพราะการทําธุรกิจไม่

มีอะไรที� ไม่เหนื�อย จะใหญ่จะเล็กล้วนต้องลงทุนลงแรงทั �งสิ�น 

คุณมีการเตรียมพร้อมทั �งด้านเงินทุน แรงงานและทําเลพร้อม

แล้วหรือไม่ ถ้าไม่พร้อมก็ถอยกลับไปตั�งหลักก่อนก็ไม่สาย การ

ทําธุรกิจแฟรนไชส์ก็เหมือนการทําธุรกิจอื�นๆ คือต้องศึกษา

ต้องมีความพร้อม ธุรกิจแฟรนไชส์บางตัวอาจจะดี มีคนทํา

แล้วประสบความสําเร็จมาก แต่พอคุณข้าไปจับคุณอาจไม่

ประสบความสําเร็จแบบนั�นกไ็ด้ ทั �งหมดก็อยู่ที�ตัวคุณและความ

พร้อมของคุณด้วย ฉะนั�นเตรียมตัวให้พร้อมทุกๆ ด้านก่อน 

ศึกษาถึงแฟรนไชส์ที�คุณต้องการจะทําให้ดี คุณจะได้ไม่พลาด

เสียเงินและเสียเวลาไปพร้อมๆ กัน 
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คัฟเวอร์แนนท์ “นวัตกรรม” สร้างความแตกต่างให้กับสินคา้ 

 

คัฟเวอร์แนนท์ ก่อตั �งขึ�นเมื�อปี พ.ศ. 2544 เป�น

บริษัทที�เริ�มต้นด้วยทุนเพียง 2 ล้านบาทมีออฟฟิตเป�นตึกแถว

ห้องเดียว เริ�มธุรกิจจากโรงงานปักผ้า ทอปก แต่ปัจจุบัน

กลายเป�นบริษัทผลิตเสื�อผ้าแบบครบวงจร นับเป�นบริษัทดาวรุ่ง

ที�เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมที�

แตกต่างของนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที�ชื�อ วิศลัย์ วนะศกัดิ�ศรีกุล 

 คัฟเวอร์แนนท์ เริ�มธุรกิจจากการเช่าตึกแถวห้อง

เดียวเป�นทั �งโรงงานและออฟฟิต บนแนวคิดที�ว่าธุรกิจสิ�งทอ

เป�นธุรกิจที�น่าสนใจเพราะสิ�งทอและเครื�องนุ่งห่มเป�นสิ�งจําเป�น 

ตอนแรกยังต้องซื�อวัตถุดิบพวกเส้นด้ายมาจ้างทอ จ้างย้อม 

และส่งออกไปที�ฮ่องกง ให้กับ U2, G2000 ส่วนวัตถุดิบที�เหลือ

ก็เอามาผลิตเป�นเสื�อ Uniform และด้วยกระแส Dress Down 

หรือการแต่งตัวไปทํางานแบบไม่ต้องใส่สูทผูกไทด์กําลังเป�นที�

นิยม โดยเฉพาะช่วงที�ประชาชนนิยมสวมใส่เสื�อสีเหลืองเพื�อ

ถวายความจงรักภักดีต่อในหลวง ยิ�งทําให้หน่วยราชการและ

เอกชนหันมาใส่เสื�อ Uniform หรือเสื�อคอโปโลกันมากขึ�น เราได้

โอกาสอาศยัช่องทางของตลาดนี�เพิ�มช่องทางธุรกิจใหม ่

 Hydro-Tech นวัตกรรมที�สร้างความแตกต่าง

ให้คัฟเวอร์แนนท์ Hydro-Tech เป�นเทคโนโลยีเฉพาะที�คัฟเวอร์

แนนท์คิดค้นขึ�นมา ทําให้เนื�อผ้าระบายอากาศได้ดี สามารถดูด

ซบัเหงื�อได้ง่าย แห้งเร็ว และป้องกันรังสี UV นอกจากจะสร้าง

ความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์แล้ว ยังทําให้ เราไม่มี คู่แข่ง

ทางตรงเพราะคนทําธุรกิจสิ�งทอส่วนใหญ่เน้นขายถูก ขายเอา

ปริมาณมาก ทําให้ใช้เวลาในการผลิตนาน แต่คัฟเวอร์แนนท์

เน้นผลิตภัณฑ์ที�สร้างจากนวัตกรรม คุณภาพดี สามารถรับ

ออเดอร์ในปริมาณน้อย และผลิตได้เร็ว ทั �งสามข้อจึงนับว่าเป�น 

Key Success 3 อย่างทําให้ธุรกิจเติบโต 
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 ธุรกิจสิ�งทอเป� นผู้ร้ายในสายตาของแบงค์ ช่วง

เริ�มต้นเราประสบปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพราะเงินทุนและ

กระแสเงินสดเป�นสิ�งจําเป�นในการขยายธุรกิจ เพราะไม่ว่าคุณจะ

เก่งแค่ไหน คุณต้องมีการจัดการการเงินที�ดี โดยเฉพาะในช่วง

เริ�มต้นธุรกิจในสามปีแรกซึ�งเป�นช่วงที�สําคัญมาก และสําหรับ

ธุรกิจสิ�งทอแบงค์จะปล่อยกู้ค่อนข้างยากแต่หากผู้ประกอบการ

มีการเตรียมแผนธุรกิจมาดีก็ไม่น่าห่วง อย่างเราก็อธิบายไปว่า

เราไม่เหมือนกับผู้ประกอบการรายอื�นๆ ที�มักจะรับผลิตหรือ 

OEM อย่างเดียว แต่เรามีแบรนด์เป�นของตัวเองด้วย คือ 

Warrix ที�ผลิตเสื�อผ้ากีฬาขายตรงสู่ผู้บริโภค และจีวรกันยุง

เมตตาคุณที�นํานํ�ามันสกัดจากสมุนไพรไทย 100% มาฝังลงบน

ใยผ้า และการมีผลิตภัณฑ์ที�เป�นแบรนด์ของเรานี� เองทําให้เรา

เติบโตมาอย่างต่อเนื�อง  

 อุปสรรคในช่วงสามปีแรกเป�นเรื�องของเงินทุน ส่วน

ต่อมาจะเป�นเรื�องของสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอก ทั �ง

สภาพเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ เราต้องปรับตัวตามให้ได้ เป�น

อุปสรรคแล ะ ปัญหาที� แท้ จริ ง เ มื� อ เ ข้ า สู่ตลาด เ รา ต้อง

เตรียมพร้อมรับมือกับความเสี�ยงในรู้แบบต่างๆ อาจเป�นการลด

ต้นทุนในช่วงเศรษฐกิจซบเซา หรือพัฒนาสินค้าใหม่ที�สามารถ

เพิ�มกําไรได้ การวางแผนสํารองกรณีเกิดภัยธรรมชาติอย่าง

ช่วงนํ�าท่วม และนโยบายรัฐเรื�องการขึ�นค่าแรง เราก็พัฒนา

ฝีมือแรงงาน นําเครื�องจักรมาช่วยเพื�อให้ได้การผลิตที�มากขึ�น

แต่จํานวนคนเท่าเดิม เป�นต้น 

 กลยุทธท์างการตลาดของคัฟเวอรแ์นนทเ์น้น Niche 

Market คือการมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม โดยเราไม่จําเป�นต้อง

ผลิตเป�นจํานวนมาก แต่เน้นคุณภาพ ราคาสมเหตุผล ทําให้

เราไม่จําเป�นต้องผลิตเป�นจํานวนมากหรือใช้เวลาในการผลิต

นาน ก็สามารถทํายอดได้เท่าๆกับคนที�ขายปริมาณมาก และ

ปัจจุบันเราเริ�มเจาะกลุ่มไปที�เสื �อผ้ากีฬา เพราะคุณสมบัติเนื�อผ้า 

Hydro-Tech ของเราเหมาะสมกับการออกกําลัง จึงเป�นการ

เปิดตลาดใหม่สู่ผู้บริโภคโดยตรง  

 เริ�มการผลิตจากปลายนํ �าแล้วค่อยๆถอยหลังขึ�นมา

จนถึงต้นทาง ข้อได้เปรียบอีกอย่างของคัฟเวอร์แนนท์คือ เรามี

ระบบการผลิตแบบครบวงจรในที�เดียวเริ�มตั�งแต่การทอผ้า ปัก

หรือพิมพ์ และตัดเย็บ ขาดเพียงขั �นตอนเดียวคือย้อมผ้า ที�

เ หลือครบวงจรหมด สิ� งที� เ ป� นอุ ปสรรคหรื อคอขวดใน

อุตสาหกรรมสิ�งทอนี�คือ การต้องพึ�งพาโรงงานก่อนหน้า หาก

โรงงานก่อนหน้าเกิดปัญหาไม่สามารถผลิตของได้จะทําให้

สายการผลิตเกิดปัญหาตามไปด้วย แต่ของเราค่อยๆเริ�มจาก

ปลายนํ�าจนถึงต้นนํ�าทําให้เราตัดปัญหาและอุปสรรคในเรื�องนี�ไป

ได้การผลิตของเรามี Concept คือ Speed & Quality โดย

ดัดแปลงเทคนิคจากอุตสาหกรรมรถยนตร์ คือเน้นให้ช่างแต่ละ

คนหรือแต่ละทีมเกิดความช� านาญเฉพาะด้าน เช่นช่างคนไหน

เย็บแขนเสื�อ ก็จะเย็บแต่แขนเสื�อ ทําให้ได้งานคุณภาพที�เกิดจาก

ความช� านาญเฉพาะด้านและทําให้การทํางานรวดเร็ว  

 

เรายังมุง่เน้นการพฒันาเครื�องจกัรที�มีความทันสมัย 

เพื�อให้ได้คุณภาพงานที�ดีและผลิตชิ�นงานได้มากขึ�นในเวลาเท่า

เดิม เพราะแม้ว่าปัจจุบันเรามีกําลังการผลิตที�มากแล้วแต่การ

ขายของเราโตไวกว่า เราจึงมีการวิจัยร่วมกับบริษัทในประเทศอี

ตาลีที�มีความช� านาญด้านสิ�งทอ เราจึงมีเครื�องจักรที�ทันสมัย

และผลิตชิ�นงานดีเรามีการเตรียมตัวเข้าสู่ AEC มานานแล้ว 

ไม่ใช่แค่ส่งออกแต่เป�นในแง่การผลิต คือมีการนําเข้าวัตถุดิบ

เส้นด้ายจากเวียตนามและจ้างผลิตจากประเทศเพื�อนบ้านที�มี

มาตราฐานการผลิตที�เป�นสากล เช่น รองเท้ากีฬา ทั �งนี�เพื�อให้

มีผลิตภัณฑ์ครบไลน์  

ทุก ฝ่ายต้องเรียนรู้การทํางานของกันและกัน 

ที�คัฟเวอร์แนนท์เรามีพนักงานเกือบ 600 คน การบริหารของ

เราเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาก โดยเฉพาะการสร้าง

บุคลากรที�จะขึ�นมาเป�นระดับผู้จัดการหรือหัวหน้างาน เราจะมี

“นวตักรรม คณุภาพ และ

ผลิตไดเ้รว็  

ทั �งสามขอ้จงึนบัวา่เป�น 

Key Success 3 อยา่ง 

ที�ทาํใหธุ้รกจิเตบิโต” 
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งบประมาณส่วนหนึ�งสําหรับการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะ ทั �ง

ในรูปแบบของการอบรมภายในองค์กรและอบรมนอกองค์กร 

โดยเฉพาะการอบรมเรื�องเฉพาะทางที�จําเป�นในการพัฒนา

ธุรกิจ เพราะเราเชื�อว่าหากธุรกิจจะเติบโตอย่างยั�งยืนได้ต้อง

อาศยัความรู้ และที�นี�เราให้แต่ละฝ่ายศึกษาระบบการทํางานของ

ทุกแผนกด้วย เช่น คนที�อยู่ฝ่ายขายต้องรู้จักขั �นตอนการผลิต 

หรือคนที�อยู่ฝ่ายผลิตต้องรู้จักขั �นตอนการทํางานของฝ่าย

บริหาร เพื�อให้ทุกคนทํางานร่วมกันด้วยความเข้าใจและมี

ความสุข  

ปัญหาเรื�องคนเป�นปัญหาที�ทุกองค์กรต้องเจอ และ

เป�นปัญหาที�ละเอียดอ่อน ซึ�งผู้บริหารนั�นจต้องใช้ทั �งศาสตร์และ

ศิลป์ สิ�งที�คุณวิศัลย์ทํา คือไม่ได้เป�นการแก้ปัญหาคนเดียว จะ

ให้พนักงานทุกคนเป�นเจ้าของร่วมกัน ช่วยกันดูแลซึ�งกันและกัน 

แก้ปัญหาไปด้วยกัน เมื�อบริษัทเติบโตขึ�นก็ไม่ต้องรอเจ้าของ

ตัดสินใจคนเดียว ทุกคนต้องแก้ปัญหาร่วมกัน เพราะเราสร้าง

แนวคิดที�ว่า “ทุกคนเป�นเจ้าของร่วมกัน” 

เคล็ดลบัความสําเร็จอย่างยั�งยืนของคัฟเวอร์แนนท์

ก็คือ การที�เรามองว่าพนักงานหรือทรัพยากรบุคคลของเรามี

ความสําคัญเป� นอันดับแรก ถ้า เราสร้างคนดี มีแม่ทัพดี 

องค์กรก็จะเติบโตได้โดยไม่ผูกกับเจ้าของคนเดียว เราสอน

พนักงานเสมอว่า “คนที�หิวเงินจะไม่มีวันมี” แม้ว่าเงินจะเป�น

สิ�งจําเป�น แต่ถ้าเราเอาเงินเป�นที�ตั �งในการทํางานจะทําให้เรายึด

ติดและทําให้มุมมองให้การทําธุรกิจแคบลง การตอบแทนลูกค้า

ก็จะแคบลงตามไปด้วย อีกอย่างที�สําคัญคือการหาตลาดที�เป�น 

Niche Market หากเราเริ�มจากเงินทุนน้อยๆ เรามองหาช่อง

ทางการเติบโตด้วยตลาดนี� จะทําให้เราจะทําให้เราไม่ต้องไปแย่ง

ชิงแข่งขันกับพวกที�มีเงินทุนหนา หากมองตลาดได้แม่นจะ

สามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดดแต่ยั�งยืน และที�ขาดไม่ได้

สําหรับคัฟเวอร์แนนท์ คือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เราไม่เคย

หยุดนิ�งในการมองหานวัตกรรมใหม่ๆเพื�อนํามาใช้กับผลิตภัณฑ์

ของเรา เพื�อนํานวัตกรรมมาสร้างจุดเด่นและความแตกต่าง

ให้กับผลิตภัณฑ์  

รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ มีหลายคนถามว่า

ทําไมคัฟเวอร์แนนท์ไม่ไปขอ ISO หรืออะไรที� เป�นมาตราฐาน

สากล แต่เรามองว่ามันเป�นเรื�องของทาสทางเศรษฐกิจ เมื�อไหร่

ที�เราเข้าไป apply กับเค้า ใช้กฏเกณฑ์ของเค้า เค้าก็จะมีกติกา

ใหม่ๆออกมาบังคับเรา แต่คัฟเวอร์แนนท์ต้องการพัฒนาอย่าง

ยั�งยืน เราพบว่าในเมืองไทยมีรางวัลอยู่รางวัลหนึ�งคือ SMEs 

National Awards ซึ�งรางวัลนี�ใช้เกณฑ์ TQA. เป�นเกณฑ์ในการ

ตัดสิน จึงตัดสินใจเข้าประกวด ตั�งแต่ครั �งที� 2 จนถึงครั �งที� 7 

ได้รางวัลตั�งแต่ รางวัล SMEs ดีเด่น และ รางวัลสุดยอด 

SMEs แห่งชาติ เรามองว่าการเข้าร่วมการประกวดเหมือนเป�น

การตรวจสุขภาพองค์กรประจําปี ทําให้เราสามารถวัดผล

องค์กรของเราว่าแต่ละปีมีคุณภาพเป�นอย่างไร และยังสามารถ

นํารางวัลไปใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กรได้อีกด้วย 
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โอกาสและความเสี�ยงของธุรกิจสิ�งทอและแฟชั�น เมื�อไทยเข้าสู่ AEC 
 

เราคงต้องยอมรับว่าการเข้าสู่อาเซียนมีทั �งข้อดีและ

ข้อเสีย เรามีส่วนทั �งได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ ในธุรกิจสิ�งทอ

และแฟชั�นอันเป�นอุตสาหกรรมที�ทํารายได้ให้กับประเทศเป�น

อันดับ 7 ของการส่งออกทั�งหมดก็ได้รับผลกระทบจากการเปิด 

AEC อย่างหลีกเลี�ยงไม่ได้ ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา ภาพรวมการ

ส่งออกสิ�งทอและเครื�องนุ่งห่มของไทยกําลังอยู่ในช่วงลงอย่าง

ต่อเนื�อง ตามสภาพเศรษฐกิจโลกที�ชะลอตัว และยิ�งเปิด AEC 

สถานการณ์ในด้านหนึ�งดูว่าจะมีทีท่าว่าจะดีขึ�น แต่อีกด้านหนึ�ง

ก็มีคู่แข่งที� น่ากลัวมากขึ�นด้วย บทความนี�จึงขอนําเสนอให้

ผู้อ่านทุกท่านทราบว่า แนวโน้มของธุรกิจสิ�งทอและแฟชั�น

หลังจากเปิด AEC แล้ว จะมีทิศทางไปอย่างไรบ้าง 

ขณะนี�ประเทศเพื�อนบ้านในอาเซียนที�นําเข้าวัตถุดิบ 

เช่น ผ้าผืนเข้าไปใช้ในกระบวนการผลิตเพื�อส่งออกอีกทอดหนึ�ง

เป�นการต่อยอดสินค้าจากเดิมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และส่วน

หนึ�งเป�นผู้ประกอบการไทยที�ขยายฐานการผลิตไปประเทศเพื�อน

บ้าน และขณะนี�ประเทศไทยและประเทศเพื�อนบ้านไม่ได้แข่งขัน

ด้านราคาอีกต่อไป แต่แข่งขันด้วยเรื�องของคุณภาพสินค้า เห็น

ได้จากผ้าผืนที� ส่งออกมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดีขึ�น

สามารถขายได้ราคาดีขึ�นด้วย แต่อย่างที�เรียนให้ทราบเราไม่ได้

วัดกันด้วยราคาเราวัดกันด้วยคุณภาพ ไทยเรายังไม่เกิดการ

สร้างสรรค์งานใหม่ๆ ขึ�นมาแม้เราจะมีงานที�มีราคาสูงขึ�นแต่ด้าน

คุณภาพเรายังไม่สูงขึ�นตาม จึงทําให้เป�นสาเหตุส่วนหนึ�งที�ทําให้

ภาพรวมของธุรกิจสิ�งทอและแฟชั�นของไทยเราหดตัวมาตลอด 

2–3 ปีที�ผ่านมา ทว่าในปี 2559 ผู้ประกอบการส่งออกสิ�งทอ

มั�นใจว่า การส่งออกสิ�งทอและแฟชั�นของไทยจะพลิกกลับมา

ฟื�นตัวเป�นบวกได้อย่างน้อย 2% เพราะเข้าใจว่าสถานการณ์

ส่งออกของสิ�งทอและแฟชั�นไม่น่าจะติดลบมากไปกว่านี�แล้ว 

เพราะที�ผ่านมาก็ถือว่าหดตัวลงไปถึงจุดตํ�าสุดแล้ว ทีนี�เรามา

มองโอกาสของธุรกิจสิ�งทอและแฟชั�นของไทยในการเข้าสู่

อาเซียนกันบ้าง หลังจากเข้าสู่อาเซียน ผู้ประกอบการไทยจะมี

ต้นทุนการผลิตลดลง ผลจากการนําเข้าเส้นใยจากอินโดนีเซีย

ซึ� งต้องยอมรับเลยว่ามีราคาถูก สามารถส่งออกผ้าผืน 
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รวมทั �งสิ�งทอและเครื�องนุ่งห่มไปประเทศในกลุ่มอาเซียนเพิ�มขึ�น 

สามารถย้ายฐานการผลิตเข้าไปในกลุ่มประเทศที�มีแรงงานมาก

แต่มีค่าแรงตํ�าได้ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ�น และได้รับ

ประโยชน์จากอุปสงค์ต่อเนื�องจากการเปิดเสรีทางด้านบริการ 

เรามีโอกาสที�จะเพิ�มผลผลิตได้มากขึ�นด้วยเทคโนโลยีและระบบ

บริ หารจั ดการ อี กทั �งทางภาครั ฐก็ ใ ห้ก ารส นับสนุนมี

แนวนโยบายที�จะพฒันาย่านการค้าแฟชั�นไทย ตลาดในประเทศ

จะได้รับผลดีจากการเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศของ

รัฐบาลโดยการวางนโยบายต่างๆ นอกจากนี�ประเทศที�เรามอง

ว่าจะเป�นคู่แข่งสําคัญอย่างเวียดนาม ในประเทศเวียดนามเองก็

ยังมีปัญหาเรื�องของการผลิตวัตถุดิบต้นนํ�าเองอยู่ จึงทําให้

ต้องมีการนําเข้าวัตถุดิบต้นนํ�าจากไทย และเชื�อว่าในภูมิภาค

เอเชียก็ ยังมีความต้องการสิ�งทออยู่มาก รวมถึงในกลุ่ม    

การ์เมนต์ที�เข้ามาลงทุน ในไทย ส่วนใหญ่ก็เป�นกลุ่มทุน ขนาด

กลางและใหญ่ จึงยังคงรักษาฐานการผลิตในไทยไว้ และเชื�อว่า

ปีนี�กําลังซื�อน่าจะกลับมาเพิ�มขึ�นจากปีก่อน 

เราเห็นโอกาสไปแล้วลองมามองความเสี�ยงกันบ้าง 

ปัจจัย เ สี� ยงที� อาจทํา ใ ห้ภาพรวมการส่งออกสิ� งทอและ

เครื�องนุ่งห่มไปไม่ถึงฝัน ในระยะสั�น 1-2 ปีนี� มองว่าน่าจะเป�น

เรื�องที�ไทยยังไม่มีท่าทีที�ชดัเจนในการเข้าร่วมเป�นสมาชิก หุ้นส่วน

ยุทธศาสตร์การค้าเอเชียแปซิฟิก หรือ ทีพีพี และข้อตกลงเขต

การค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป หรือเอฟทีเอไทย-อียู ขณะที�

เวียดนามได้เข้าร่วมทีพีพีและทําเอฟทีเอกับอียูไปแล้ว อีกทั �งยัง

ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หรือจีเอสพี จากประเทศในกลุ่ม

สหภาพยุโรป ทําให้คู่ค้าต้องหันไปสั�งซื�อจากเวียดนามแทน 

เพื�อให้สามารถแข่งขันได้เช่นกัน ไทยต้องยอมรับว่ารัฐบาล

เวียดนามพยายามส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ�งทอและเครื�องนุ่งห่ม

อย่างจริงจังกว่ารัฐบาลไทย นอกจากนั�นก็ยังมีความเสี�ยงใน

ด้านอัตราแลกเปลี�ยนที�จะส่งผลต่อการปรับตัวด้านต้นทุนการ

ผลิต ปัจจุบันไทยเริ�มเผชิญกับต้นทุนการผลิตที� สูงขึ�นแล้ว

ผู้ผลิตบางรายเริ�มย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศใกล้เคียงทําให้

ประเทศเหล่านี�กลายเป�นคู่แข่งสําคัญของไทยทําให้เราต้องหันมา

มองและพิจารณาตนเองว่าอุตสาหกรรมต้นนํ�าถึงปลายนํ�าใน

ไทยมีหมดแล้วแต่จะทําอย่างไรถึงจะสร้างมูลค่าเพิ�มในห่วงโซ่

อุปทานได้ทั �งหมดอันนี�ยังเป�นเรื�องที�ต้องดูในภาพรวมกันต่อไป 

ในเรื�องของการปรับตัว เราสามารถทําได้ ประการ

สําคัญคือเราจะต้องดูแนวโน้มของตลาดโลกด้วย ตลาด

อุตสาหกรรมสิ�งทอ และแฟชั�นทั� ว โ ลกมีความต้องการ

ผลิตภัณฑ์เพื�อสิ�งแวดล้อมมากขึ�น โดยการผลิตสินค้าเพื�อ

ตอบโจทย์ตลาดให้ได้ จําเป�นต้องมีนวัตกรรมและการออกแบบที�

ทันสมัย และที� สําคัญต้องคํานึงถึงสิ�งแวดล้อม ถ้าไทยเรา

พยายามค้นหาและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั�งเราอาจมีนวัตกรรม

สิ�งทอและแฟชั�นที�ตอบโจทย์ในเรื�องนี�ได้ ซึ�งถ้าทําได้ก็เรียกได้ว่า

ตอบโจทย์ตลาดในระดับโลกได้เลยทีเดียว นี�คือวิธีการปรับตัวให้

สอดรับกับการเข้าสู่ AEC ที�ผู้ประกอบการด้านสิ�งทอและแฟชั�น

ของไทยควรทํา ศึกษาแนวโน้มของนวัตกรรม ลองพัฒนาเส้น

ใยธรรมชาติเพื�อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีมูลค่าเพิ�ม

สูงขึ�น หรืออาจจะทําวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบเหลือทิ �งจากภาค

การเกษตรก็น่าจะเป�นไอเดียที�ไม่เลวเหมือนกัน เพราะสิ�งเหล่านี�

อยู่ในหลักพื �นฐานการมองแบบองค์รวมเพื�อพัฒนาเศรษฐกิจ

ทั �งประเทศ การเพิ�มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้าน

อุตสาหกรรม จําเป�นต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพ

พื�นฐานภายในประเทศตั�งแต่เรื�องของอุตสาหกรรมอาหารหรือ

ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมที�ใช้เทคโนโลยีขั �นสูงรวม

ไปถึงอุตสาหกรรมที�ใช้ในเรื�องการออกแบบและสร้างสรรค์ ทุก

ด้านมีความสัมพันธ์เชื�อมโยงกันหมดการปรับตัวจึงจําเป�นที�

จะต้องปรับทุกด้านไปพร้อมๆ กัน 

 

ในส่วนของนโยบายจากทางภาครัฐก็มีการออกแผน

ยุทธศาสตร์ขับเคลื�อนอุตสาหกรรมสิ�งทอระยะ 15 ปี (2559-

2573) ออกมา ซึ�งแบ่งออกเป�น 3 ระยะ ระยะที� 1 ปี 2559 

ดําเนินการให้ประเทศไทยเป�นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการค้า 

ดูแลการจัดหาสิ�งทอแฟชั�น (Sourcing and Trade from 

Thailand) เป�นการขยายขอบเขตอุตสาหกรรมสู่ผู้ประกอบการ

ระดับภูมิภาค เพื�อลดอุปสรรคทางการค้าให้เป�นศูนย์กลางการ

ทําธุรกิจของอาเซียน ระยะที� 2 ปี 2564 จัดตั�งให้ไทยเป�นศูนย์

“เทคโนโลย ีและความคดิ

สรา้งสรรค ์จะเป�นการ

พฒันาความสามารถใน

การตอบสนองความ

ต้องการของตลาด” 
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รวมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ระดับโลก 

เนื�องจากเราพอมีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคและ

บุคลากรที�จัดว่าอยู่ในระดับที�เหมาะสม ในการตั�งเป�นสํานักงาน

ใหญ่และสํานักงานภูมิภาค ตลอดจนมีการจัดจําหน่ายสินค้า

ต่าง ๆ ผ่านไทยไปยังภูมิภาคเอเชีย อาเซียน และเอเชียใต้ ระยะ

ที� 3 ปี 2573 ผลักดันให้ไทยเป�นผู้นําวัฒนธรรมแฟชั�นและการ

ออกแบบสิ�งทอของโลก โดยการนําทุนที�เรียกว่าวัฒนธรรมร่วม

สมัยที�แต่เดิมเรามีความเข้มแข็งอยู่แล้วมาบูรณาการร่วมกับ

อุตสาหกรรมที�เกี�ยวข้อง และนี�คือแนวนโยบายที�ทางภาครัฐได้

วางแผนเอาไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แม้สถานการณ์ของธุรกิจสิ�งทอและแฟชั�นของไทยจะ

ยังไม่ได้เป�นต่อใครในตอนนี�ก็ตาม การทรงตัวให้อยู่ในระดับนี�ให้

ไ ด้ ก็ ยั ง ถื อ ว่ า ส่ ง สัญญาณที� ดี ม า ก ขึ� น แล้ ว ถ้ า จ ะ ใ ห้ มี

ความสามารถในการแข่งขันที�สูงขึ�นจนถึงขั �นกลายเป�นผู้นําได้

ไทยคงต้องทําการบ้านอีกเยอะทีเดียว ซึ�งภาครัฐจะยิ�งอยู่อย่าง

นี�ไม่ได้ต้องมีส่วนเข้ามาช่วยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการให้เข้มแข็งและยั�งยืน ยกระดับห่วงโซ่อุปทานสู่การ

ออกแบบ ด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ทั �งระบบ 

พัฒนาความสามารถในการตอบสนองตลาด ขับเคลื�อนด้วย

องค์ ความรู้และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ใช้ประโยชน์

ทางด้านวิชาการนําการค้าการลงทุนเพื�อผลักดันมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์สิ�งทอและเครื�องนุ่งห่มไทยให้สามารถเป�นมาตรฐาน

อ้างอิงระดับภูมิภาคได้ บูรณาการเรื�องของทุน วัฒนธรรม

ร่วมสมัยด้านแฟชั�นและสิ�งทอ กับผลิตภัณฑ์และบริการเข้าเป�น

หนึ�งเดียวกันให้ได้ ซึ�งทั �งหมดนี�จุดเริ�มต้นที�สําคัญที� สุดมีเพียง

จุดเริ�มต้นเดียวเท่านั�นที�ต้องทําเป�นอันดับแรกเลย ก็คือ พัฒนา

คนให้ได้ ให้คนมีทักษะหลายๆ ด้านและมีความคิดที�สร้างสรรค์ 

เพียงแค่พัฒนาคน คนก็จะต่อยอดความคิดนําไปสร้างสรรค์

นวัตกรรมใหม่ๆ จากนั�นการสนับสนุนต้องมีต่อ การพัฒนาสิ�ง

ทอและแฟชั�นจึงจะยั�งยืน 
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เพิ�มยอดขายสินคา้แฟชั�นด้วยการตลาดออนไลน ์
 

การขายสินค้าแฟชั�นเป�นอีกหนึ�งในธุรกิจที�มีตลาด

กว้างขวางมากที�สุดในแวดวงธุรกิจต่างๆทั�วโลก ไม่มีประเทศ

ไหนไม่มีสินค้าแฟชั�นขาย ถ้าถามว่าสินค้าแฟชั�นคืออะไร หลาย

คนอาจจะรู้จักแต่อาจจะมีไม่กี�คนที�เข้าใจความหมายที�แท้จริง 

สินค้าแฟชั�นคือ สินค้าที�อยู่ในกระแส ทําให้ผู้คนเกิดการทําตาม 

บริโภคตามและ ไปในทิศทางที� ผู้คนส่วนใหญ่ให้การยอมรับ 

อย่างเช่นเสื�อผ้าแฟชั�น เครื�องประดับแฟชั�น กระเป๋า รองเท้า

เป�นต้น สําหรับคนที�อยากลุยในธุรกิจขายสินค้าแฟชั�น การ

เข้าใจความหมายในสิ�งที� ตัวเองจะทําอย่างดี มีส่วนที�จะทําให้

ได้เปรียบคู่แข่งได้มากยิ�งขึ�น แต่อย่างที�ทราบกันดีแล้วว่าตลาด

แฟชั�นเป�นตลาดที�มีการแข่งขันกันดุเดือด แข่งขันกันสูงมีคู่แข่ง

เยอะมากมาย การบุกเบิกตลาดเพื�อให้ยืนทัดเทียมแย่งส่วนแบ่ง

ในตลาดกับคู่แข่งอื�นว่ายากแล้ว การรักษายอดขายไม่ให้ตกและ

การเพิ�มยอดขายนั�นยากยิ�งกว่า แต่ไม่ใช่จะทําไม่ได้ซะทีเดียว 

เพราะในยุคที�โซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของ

ผู้คนจนแทบจะกลายเป�นปัจจัยที� ห้าของคนเรา การทําตลาด

เพื�อเพิ�มยอดขายของสินค้าแฟชั�นจึงมีช่องทางให้เข้าถึง 

ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบายและมีค่าใช้จ่ายน้อยเมื�อ

เทียบกับสื�ออื�นๆ เพราะฉะนั�นการเรียนรู้เพื�อเพิ�มยอดขายให้

สินค้ามีความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมคู่แข่งจึงต้องมีกล

ยุทธ์เพื�อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ 

สื�อออนไลน์สามารถทําอะไรได้บ้าง อันดับแรกเพื�อ

การโปรโมทสินค้าหรือเรียกง่ายๆคือการโฆษณาผ่านสื�อ

ออนไลน์นั�นเอง ซึ�งมีทั �งแบบฟรีและเสียเงิน อย่างเช่นการเปิด

บัญชีผู้ใช้ฟรี ผ่านเฟสบุ๊คและอินสตาแกรม หรือการลงโฆษณา

ผ่านเว็บไซต์เสิร์ชเอนจิน (search engine) ต่างๆเป�นต้น ใน

ธุรกิจการขายสินค้าแฟชั�นเนื�องจากสินค้าแฟชั�นเป�นสินค้าที�

ค่อนข้างมาเร็วไปเร็ว เพราะฉะนั�นการนําสินค้าให้ออกสู่สายตา

ลูกค้าได้เร็วเท่าไหร่ ยิ�งมีโอกาสในการทํายอดขายได้มากขึ�น

เท่านั�น เพราะกระแสของสินค้าแฟชั�นนั�นๆจะเป�นส่วนช่วยดัน

ยอดขายให้กระเตื�องขึ�นได้อย่างต่อเนื�องและเป�นไปในแบบก้าว

กระโดดด้วยการบอกต่อการแชร์ข้อมูลจากเครือข่ายผู้ใช้ จึง

ต้องมีการเลือกช่วงเวลาในการโปรโมทสินค้าสู่สายตาลูกค้าให้
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เหมาะสม จากผลการสํารวจจากปี 2558 พบว่า คนไทยมีการ

ใช้อินเตอร์เน็ตกันมากขึ�นแบ่งตาม Generation X (อายุ 35-

50) GEN Y (อายุ 15-34) GEN Z (น้อยกว่า 15) โดย GEN Y 

มีอัตราการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี�ยวันละเกือบ 8 ชั�วโมงนับว่า

สูงมาก และสินค้าออนไลน์ยอดนิยมของคน GEN X และ GEN 

Y คือสินค้าแฟชั�นที�ได้รับความนิยมเป�นลําดับต้นๆ  ช่วงเวลา

เข้าใช้อินเตอร์เน็ตสําหรับคนวัยดังกล่าวนี�ที�มีการเข้าใช้สูงสุดคือ

ช่วงเวลา 22:00 – 24:00 น. รองลงมาคือ 16:00 – 20:00 

น. จะเห็นได้ว่าหากมีการทําการตลาด การโปรโมทสินค้าใน

ช่วงเวลาที� เหมาะสม โอกาสที� สินค้าจะได้รับความสนใจจาก

ลูกค้าจะมีโอกาสสูงไปด้วยเช่นกัน ดังนั�นการเลือกจังหวะดีมีชยั

ไปกว่าครึ�งเพราะจะได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าได้มากที�สุด 

อันดับต่อมาใช้เป�นช่องทางในการสร้างสายสัมพันธ์

กับกลุ่มลูกค้า อย่ามัวแต่ขายสินค้าจนลืมทําความรู้จักลูกค้า

ตัวเอง รู้หรือไม่ว่าการสื�อสารกับลูกค้าด้วยการใช้สื�อออนไลน์

เป�นการสร้างสายสัมพันธ์ที� ดีและให้ความรู้สึกเป�นกันเองกับ

ลูกค้าได้ การสร้างสายสัมพันธ์ที�ดีเป�นไปในรูปแบบของการให้

ความรู้ การแนะนําที�มีประโยชน์ เช่นหากสินค้าที� เราขายเป�น

สินค้าที� เกี�ยวกับแฟชั�นเสื�อผ้า การนําบทความเกี�ยวกับเรื�อง

การเลือกเสื�อผ้าที� เหมาะสมกับรูปร่างของแต่ละคนมาแนะนํา 

หรือเทคนิคการ mix and match เสื�อผ้า เป�นต้น เมื�อลูกค้า

เห็นบทความที�มีประโยชน์เหล่านี�ก็จะเกิดการบอกต่อไปยังเพื�อน

ในเครื�อข่าย เป�นการแชร์ข้อมูลออกไปเรื�อยๆอย่างไม่มีที�สิ �นสุด 

ทําให้สินค้าเป�นที� รู้จักมากขึ�นโดยทางอ้อมและเป�นที�มาในการ

สร้างยอดขายได้ในอนาคต นอกจากนี�ยังสามารถเพิ�มฐาน

ลูกค้าใหม่ๆได้อีกด้วย  

ต่อมาคือ ใช้สื�ออนไลน์ให้เป�นประโยชน์มากขึ�นด้วย

การใช้เป�นช่องทางในการตอบคําถามจากลูกค้า การตอบ

คําถามลูกค้าเกี�ยวกับสินค้าได้อย่างรวดเร็วนั�นเป�นข้อได้เปรียบ

เป�นอย่างมาก ยิ�งตอบเร็วเท่าไหร่โอกาสที�จะได้รับออเดอร์ก็มี

มากขึ�นเท่านั�น เพราะอย่าลืมว่าคู่แข่งของตลาดสินค้าแฟชั�นมี

เยอะมาก เมื�อลูกค้าสนใจสินค้าและสอบถามเข้ามา แต่ร้านค้า

ตอบคําถามช้า ลูกค้าก็เปลี�ยนใจไปดูสินค้าจากร้านอื�นแทน 

หากไม่อยากเสียโอกาสตรงนี� ผู้ขายควรมีทีมงานคอยดูแลส่วน

งานด้านนี�ไว้ตลอดเวลาเพื�อป้องกันการเสียโอกาสทางธุรกิจ 

การจัดโปรโมชั�นลดแหลกแจกแถมยังใช้ได้เสมอใน

ธุรกิจค้าขายทุกวงการไม่เ ว้นแม้แต่สินค้าแฟชั�น การจัด

โปรโมชั�นผ่านสื�อออนไลน์นอกจากจะดึงความสนใจจากลูกค้าใน

โซเ ชียลเน็ตเวิร์ก ใ ห้ เข้ามามี ส่วนร่วมได้แล้ว ยังก่อใ ห้ เกิด

ความรู้สึกสนุกสนานเป�นกันเอง เช่นการจัดให้มีการเล่นเกมชิง

ของรางวัลต่างๆ ทําให้ลูกค้ารู้สึกลดความกังวลและรู้สึกใกล้ชิด

เป�นกันเองกับร้าน เป�นอีกช่องทางให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ

จนเข้ามาเลือกซื�อสินค้าได้ในที� สุด นอกจากนี�เมื�อลูกค้าเกิด

ความไว้วางใจแล้ว การสั�งซื�อสินค้าเข้ามาสมํ�า เสมอจน

กลายเป�นลูกค้าประจําและเมื�อมีลูกค้าประจํา การบอกต่อๆกันไป 

รวมทั �งการรีวิวทั �งสินค้าและบริการก็จะเกิดตาม เป�นการสร้าง

วงจรความน่าเชื�อถือให้ลูกค้าหน้าใหม่เข้ามาอีกเรื�อยๆไม่รู้จบ 

อีกกลยุทธ์หนึ�งเกี�ยวกับการลดราคาที�มักจะใช้ได้ผลเสมอคือ

การจัดโปรโมชั�นลดราคาสินค้าประจําเดือนหรือประจําปี จะ

กระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความกระตือรือร้นในการจับจ่ายสินค้า

ได้มากขึ�น ซึ�งทุกกลยุทธ์ที�กล่าวมาข้างต้นสามารถทําได้ง่ายและ

ได้ผลมากที�สุดผ่านสื�อออนไลน์นี�แหละ 

 

นอกจากนี�ต้องมีความสมํ�า เสมอในการ ใ ช้ สื�อ

ออนไลน์ อย่าหายไปจากสื�อนานเกินไปเพราะความไม่ต่อเนื�อง

จะเป�นสาเหตุให้ลูกค้าเกิดอาการลืมสินค้าของเราไปในที� สุด 

เพราะฉะนั�นเจ้าของธุรกิจต้องใส่ใจและอัพเดทข้อมูลให้ลูกค้าอยู่

เรื�อยๆ สินค้าแฟชั�นมาเร็วไปเร็ว ความสนใจของลูกค้าผ่านสื�อ

ออนไลน์ก็ไมต่่างกัน จะเห็นได้ว่าหากร้านไหนมีความสมํ�าเสมอ

ในการอัพเดทข้อมูลกลุ่มลูกค้าจะให้ความสนใจต่อเนื�อง ระดับ

การรักษายอดขายก็จะไม่หายไปไหนเช่นกัน  

สิ�งที� ขาดไม่ได้ เลยในการสร้างยอดขายผ่านสื�อ

ออนไลน์คือการถ่ายรูปสินค้า เนื�องจากลูกค้าไม่สามารถ

มองเห็นสินค้าตัวจริงได้ รูปถ่ายจึงเปรียบเสมือนหน้าต่างบาน

แรกที�ทํา ใ ห้ลูกค้าเกิดความสนใจในตัวสินค้า ผู้ขายต้อง

พิถีพิถันทั �งตัวสินค้า พรีเซ�นเตอร์ แสงสีและมุมกล้องที� เป�น

ธรรมชาติแต่ดึงดูดสายตาจนก่อให้เกิดความรู้สึกอยากซื�อ

สินค้าได้โดยที� ไม่ต้องเห็นสินค้าจริงๆ แต่การถ่ายรูปสินค้าให้

น่าสนใจนั�นต้องคํานึงถึงเป�นจริงด้วย หากถ่ายรูปสินค้าออกมา

“หากมกีารทาํการตลาด 

การโปรโมทสนิค้าในช่วงเวลา

ที�เหมาะสม โอกาสที�สนิค้าจะ

ไดร้บัความสนใจ 

จากลกูคา้จะมโีอกาสสงู” 
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ดีเลิศแต่สินค้าจริงไม่สวยเหมือนในรูป เมื�อผู้รับได้รับสินค้าจริง

จะเกิดความรู้สึกเหมือนโดนหลอกลวง เพราะฉะนั�นผู้ขายต้อง

อธิบายให้ลูกค้าทราบรายละเอียดสินค้าชัดเจนว่าทํามาจาก

วัสดุอะไร ขนาดเท่าไหร่ สีที�แท้จริงเป�นอย่างไร และที�ลืมไม่ได้คือ

ต้องระบุไว้เสมอว่าแสงและสีอาจมีความผิดเพี�ยนบ้างเล็กน้อย

ขึ�นอยู่กับการตั�งค่าหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนแต่ละ

เครื�อง 

 การบริการที�ดี ด้วยช่องทางที�มีการติดต่อสื�อสาร

กันอย่างรวดเร็วในโลกโซเชียลมีเดีย นอกจากการตอบสนอง

ต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วแล้วจะต้องพ่วงการ

บริการที� ดีจากใจให้ลูกค้าเสมอ เมื�อลูกค้าให้ความสนใจสินค้า

ของเรามาก คําถามที�มี เข้ามาก็มีมากตามขึ�นไปด้วยเช่นกัน 

การบริการที�ดีจึงต้องมี service mind ลูกค้าแต่ละคนมีความ

ต้องการไม่เหมือนกัน ผู้ขายต้องมีความอดทนต่อคําถามซ� � าๆ

เดิมๆให้ได้ การสื�อสารผ่านสื�อออนไลน์จะ ไม่ เหมือนการ

เผชิญหน้าลักษณะคําพูดที�สื�อออกมาจะต้องมีความชดัเจนแต่

นุ่มนวลไม่แข็งกระด้าง บริการที� ดีนอกจากจะช่วยสร้าง

ยอดขายแล้วสิ�งสําคัญคือลูกค้าจะเกิดการซื�อซ� � าซื�อบ่อยเพราะ

ชื�นชอบในการใส่ใจของร้านค้าสามารถมัดใจลูกค้าให้อยู่หมัดได้

ในที�สุด เมื�อลูกค้าชอบการรีวิวบอกต่อกันไปเป�นทวีคูณ 

ดังที�กลา่วมาแลว้นั �นจะเห็นไดว้า่สื�อออนไลน์สามารถ

ทําให้ยอดขายพุง่ทะลแุบบกา้วกระโดดได ้ธุรกิจเติบโตได้ต่อเนื�อง

หากผู้ขายใช้สื�อให้ถูกต้องถูกเวลาและมีการอัพเดทสินค้าและ

ข้อมูลการให้บรกิารที�ต่อเนื�องและชดัเจน การมีความอดทนต่อ

ความต้องการที�หลากหลายของลูกค้า ใส่ใจในการบริการเพื�อ

สร้างความเชื�อมั�นต่อร้านค้าได้ และที�ขาดไม่ได้คือความซื�อสัตย์

ต่อลูกค้า ถึงแม้ว่าวงการสินค้าแฟชั�นจะแข่งขันกันรุนแรงแค่

ไหนก็ตาม หากสามารถหากลยุทธ์ใหม่ๆเข้ามาสู้ในสนามการ

แข่งขันแล้ว โอกาสชนะใจลูกค้าก็อยู่ไม่ไกล และที� สําคัญยังใช้

ต้นทุนที�ไม่สูงมากแต่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย  

อย่างไรก็ตามการใช้สื�ออนไลน์นั �นผู้ใช้งานในฐานะ

ผู้ขายต้องมีมาตรฐานในการจัดการบริหารที�ดี อย่างเช่นการ

สื�อสารที�ชดัเจนตรงไปตรงมากับลูกค้า เพราะโดยส่วนใหญ่แล้ว

จะเน้นการสื�อสารผ่านตัวอักษรหากไม่มีความชดัเจนอาจทําให้

เกิดการเข้าใจผิดได้ จะเห็นได้ว่าทุกวันนี�ผู้ซื�อและผู้ขายมีความ

เข้าใจผิดกันได้ง่ายมากเพียงแค่การสื�อสารไม่ตรงกันจนเกิดการ

ทะเลาะกัน ซึ�งจุดนี�ก่อให้เกิดผลเสียกับทางร้านเป�นอย่างมาก

เพราะลูกค้าจะเกิดการบอกต่อกันในโลกออนไลน์จนทําให้ร้าน

ได้รับความเสียหายเนื�องจากข่าวจะถูกกระจายอย่างรวดเร็วจน

ควบคุมไม่อยู่กว่าผู้ให้บริการจะได้ทันชี�แจง ลูกค้าก็เชื�อข่าวไป

แล้ว เสียภาพลักษณ์ทําให้ไม่มีความน่าเชื�อถือจนอาจทําให้

ยอดขายตกได้  
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ธุรกิจสินค้าแฟชั�นมอืสอง 
 

ปัจจุบันกระแสคนไทยหันมานิยมใช้สิ�นค้าแฟชั�นมือ

สองนั�นมีมากขึ�นเรื�อย ๆ เพราะคุณภาพของสินค้าก็เรียกได้ว่า

ใช้ได้และราคาก็ถูกกว่าของมือหนึ�งเยอะทีเดียวหากเลือกเก่งสัก

หน่อย อาจได้ของดียี�ห้อดังติดไม้ติดมือมาในราคาสบายกระเป๋า 

เราต้องยอมรับว่าพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์เปลี�ยนแปลง

ไปได้ตามสภาพเศรษฐกิจที�ผันแปรไป ใช่ว่าเศรษฐกิจซบเซาจะทํา

ให้คนแต่งเนื�อแต่งตัวน้อยลง คนก็ยังเป�นคนใช้ชีวิตตามปกติแต่

ก็อาศยัการปรับเปลี�ยนการใช้สินค้าเอา จากสินค้าที�เคยเป�นมือ

หนึ�งก็หันมาใช้เป�นมือสองเกรดเอแทน อย่างเสื�อผ้าบางคนก็หัน

มาซื�อเสื�อผ้ามือสองใส่แทน คุณภาพความสวยงามของเสื�อผ้า

ไม่ได้ต่างจากเสื�อผ้ามือหนึ�งเท่าไหร่นัก เมื�อคนปรับตัวกันเช่นนี�

จึงทําให้ตลาดสินค้าแฟชั�นมือสองเติบโตได้เรื�อยๆ โดยเฉพาะ

เสื�อผ้ามือสอง และรองเท้ามือสองที�มีความต่างกับเสื�อผ้า

รองเท้ามือหนึ�งตรงที�มีความเป�นเอกลักษณ์แบบชิ�นเดียวในตัว

มันเองมีแค่ตัวเดียวแบบเดียวหมดแล้วหมดเลย เเละนี�ก็คือเสน่ห์

อีกแบบของเสื�อผ้ามือสองและรองเท้ามือสองแต่ถ้าเปรียบเทียบ

กับเสื�อผ้ามือหนึ�งและรองเท้ามือหนึ�งก็จะเห็นความแตกต่างได้

อย่างชดัเจนตรงมือหนึ�งที�มีการอัพเดททันกระเเสอยู่ตลอดเวลา

แต่ก็ต้องแลกมากับการขายให้ทันกระเเสเทรนด์ เสื�อผ้าขายไม่

ทันก็ต้องเอามาลดราคาเข้าเนื�อ 

เมื�อเราเห็นโอกาสของธุรกิจสินค้าแฟชั�นมือสอง

กําลังเติบโตขนาดนี� หลาย ๆ คนก็อาจจะต้องการเข้าสู่ธุรกิจ

ตัวนี�บ้าง จุดเริ�มต้นก็ไม่ยากแต่ต้องพร้อมจริง ๆ เท่านั�น มาดู

กันว่าจะเริ�มต้นกันอย่างไรดี 

 การลงทุน หลายคนพอคิดถึงเรื�องสินค้าแฟชั�นมือ

สองอาจจะมองว่าใช้ทุนไม่มาก เรื�องทุนเป�นเรื�องเล็ก 

ก็อาจจะใช่สําหรับคนที�มีทุนหนาแต่จริงๆ คนที�มีทุน

ไม่มากนัก ก็เป�นเรื�องใหญ่ทีเดียว สิ�งแรกที�คุณต้อง

ทํากคื็อ การสํารวจทุนในกระเป๋าของตนเองก่อนว่า

มีพอและพร้อมมากน้อยแค่ไหน สามารถที�จะยืนหยัด

ไปได้นานมากหรือไม่ สมมุติว่าคุณมีเงินอยู่จํานวน

หนึ�งคุณนํามาลงทุนแปรสภาพเงินเป�นสินค้าแฟชั�น

มือสอง เสื�อผ้าหรือรองเท้ามากระสอบหนึ�ง เมื�อคุณ
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ได้ตัวสินค้าหลักมาแล้วเงินยังเหลือพอสําหรับบริหาร

จัดการเครื�องไม้เครื�องมืออื�นๆ หรือไม่เหลือมากพอ

แค่ไหน อย่างเสื�อผ้า อุปกรณ์ที�คุณต้องซื�อเพิ�มเติม

คือ ผงซักฟอก นํ�ายาปรับผ้านุ่ม ราวแขวนผ้า ไม้

แขวนเสื�อ หรืออาจจะมีอื�นๆ อีก ส่วนรองเท้าหรือ

กระเป๋า คุณต้องดูเรื�องกาวหรือเครื�องหนัง พื�นยาง

ที�จะมาใช้ซ่อมแซมส่วนที�พังไปเล็กน้อย ซึ�งทั �งหมด

เหล่านี�เป�นสิ�งจําเป�นและอยู่ในทุนที�คุณต้องจ่ายไปใน

ช่วงแรกทั �งสิ�น พิจารณาให้ดีว่าพร้อมไหม 

 เรื�องของเวลา คุณต้องสํารวจเวลาของตนเองด้วย 

หลายท่านอาจจะทําเป�นอาชีพเสริม คือ ขายเฉพาะ

เสาร์อาทิตย์ บางคนอาจจะขายหลังเลิกงาน ในกรณี

ที�ทําเป�นอาชีพเสริมแบบนี�สิ�งที� คุณต้องคิดให้หนัก

หน่อยก็คือทุนจะจมหรือไม่ เพราะระยะเวลาคืนทุน

คุณจะต้องขยายออกไปนานมาก สมมุติว่าคุณ

ลงทุนไป 10,000 บาทแต่คุณขายได้เพียงละ 8 วัน

ต่อเดือน คือเฉพาะทุกเสาร์อาทิตย์ อันนี�ก็อาจจะยัง

พอถูไถ แต่ถ้าคุณมีเวลาลดลงมาครึ�งหนึ�งคือขายได้ 

4 วัน ต่อเดือน เพราะบางคนต้องทํางานวันเสาร์ 

อันนี�ก็อาจจะต้องคิดหนักหน่อย ซึ�งเวลาที�มีเท่านี�

อาจทําให้ทุนจมไปก็ได้ ดังนั�นเรื�องของเวลาก็เป�น

เรื�องที�มองขา้มไปไม่ได้ 

2 ข้อหลัก ๆ ที� คุณต้องสํารวจตังเองก่อนที� จะ

เริ�มต้นธุรกิจสินค้าแฟชั�นมือสอง ดูว่าคุณจะผ่านไปได้หรือไม่ 

ถ้าคุณคิดว่าบริหารจัดการได้ไม่มีปัญหา ที� นี�ก็มาดูเรื�องถัดไป 

จะรับสินค้ามาขายได้จากที�ไหน ? แน่นอนแหล่งใหญ่ก็น่าจะไม่

พ้น ตลาดโรงเกลือ กาญจนบุรี แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที�จะไปรับ

สินค้ามากจากที� ไหนเพียงอย่างเดียว ธุรกิจสินค้าแฟชั�นมือ

สองมีปัญหาที�เป�นเรื�องสําคัญอยู่เรื�องหนึ�งก็คือ รายละเอียด

เล็กๆ น้อยๆ ของสินค้า เป�นรายละเอียดเล็กน้อยที�ไม่เล็กน้อย

อย่างที�คาด การซื�อของมาเป�นกระสอบๆ แล้วไม่มีโอกาสได้แกะ

กระสอบดู ตรงนี�ต้องอาศัยความเชื�อใจกันพอสมควร  และ

ค้าขายกันมานานเท่านั�น  คนที�อยากจะเข้าสู่ธุรกิจนี�หรือกําลัง

จะเข้าสู่การเป�นมือใหม่ จึงไม่แนะนําให้ไปเหมากระสอบมาแบบไม่

ตรวจไม่เลือก เพราะถ้ากลับถึงบ้าน เปิดกระสอบดู แล้วได้

เสื�อผ้าเน่าๆ เก่าๆ กลับมา รับรองต้องนอนกุมขมับแน่ๆ หาก

คุณคิดจะเริ�มต้น คุณต้องศึกษาถึงสินค้าที�คุณต้องการขายให้รู้

ลึกและรู้จริง ช่วงแรกคุณต้องลงไปคลุกคลีอยู่กับสินค้าทุกชิ�น

ด้วยตัวคุณเอง คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะขายอะไร และขายให้

ใครผู้ชายหรอืผู้หญิง ถ้าเป�นเสื�อผ้ามือสองของผู้ชายก็จะออก

แนวยุโรป จะมีพวกเสื�อเชิ�ตลายสก๊อต เสื�อยีนส์ เท่ๆ กางเกง

ยีนส์ ส่วนแนวเสื�อผ้าของสุภาพสตรี  ก็เป�นแนวเกาหลี ญี�ปุ่น 

จีน รองเท้าของผู้ชายก็เน้นแนวสปอร์ต ของผู้หญิงก็เน้นแนว

ใส่สบายแต่ต้องมีลวดลายประดับ สิ�งที�ต้องเหนื�อยสักหน่อยก็

อาจจะเป�นเรื�องการชุบชีวิตสินค้าให้กลับมาดูดีอีกครั �ง ไม่ว่าจะ

เป�นเสื�อผ้าที� ต้องซักรีดอย่างพิถีพิถัน รองเท้าหรือกระเป๋าที�

จ ะ ต้อง ซ่อมติดกาว ปะรอยฉีก ขาดที� มี ตําหนิ ซึ� งทุก ๆ 

รายละเอียดของสินค้าเป�นเรื�องสําคัญที� ผู้จะเข้าสู่ธุรกิจนี�ต้อง

เตรยีมรับมือไว้ได้เลย 

 

สิ�งสําคัญอีกเรื�องก็คือ เมื�อทุกอย่างพร้อมแล้ว ทํา

ไงให้ขายได้ ? แน่นอนเลยล่ะ ต้องมีกลยุทธ์ในการขายและการ

เปิดตลาดที�ดี เพราะถ้าสินค้าแฟชั�นมือสองของเรา ไม่ใช่ของมี

แบรนด์เป�นของทั�วๆ ไปคุณก็ต้องใช้องค์ประกอบรอบข้าง

ทั �งหมดมาเป�นกลยุทธ์ของคุณ ทั �งการจัดโปรโมชั�น การลด

ราคา การซื�อ 10 แถมหนึ�ง การให้ลูกค้าที� ซื�อไปแล้วสามารถ

นํามาเปลี�ยนได้ในกรณีที�ใส่ไม่ได้จริงๆ การจัดตกแต่งร้านให้ดู

สะดุดตา หรือการเรียกลูกค้าด้วยวิธีเฉพาะตัว หรือบางทีคุณ

อาจจะเพิ�มช่องทางการขายให้กระจายออกไปเป�นวงกว้างด้วย

การขายผ่านออนไลน์ ซึ� งกลยุทธ์ที� น่าสนใจไม่ใช่เพียงแค่นํา

สินค้ามาวางขายผ่านหน้าเว็บไซต์หรือในโซเชียลมีเดียแบบ

ธรรมดาทั�วไปเท่านั�น คุณอาจจะใช้วิธีการประมูลสินค้าเอาก็ได้ 

อาจจะนําสินค้าที�น่าสนใจขึ�นมาสักชิ�น ถ้าเป�นของมีแบรนด์ล่ะก็

ให้เลือกสินค้าชิ�นนั�นขึ�นมา และลองเปิดประมูลเริ�มต้นในราคา

ตํ�าๆ ดูอาจจะมีโปรโมชั�นอะไรเสริมลงไปอีกหน่อยก็ได้ ก็จะทําให้

ให้การซื�อขายสินค้ามือสองแบบธรรมดา กลายเป�นเรื�องที� ไม่

“พฤตกิรรมการบรโิภค

ของมนษุยเ์ปลี�ยนแปลงไป

ไดต้ามสภาพเศรษฐกจิ 

ที�ผันแปรไป สินคา้มอืสอง 

จึงมโีอกาสเตบิโต” 
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ธรรมดาขึ�นมา ความสนุกสนานในการช้อปปิ�งของลูกค้าก็มี

เพิ�มขึ�นทันที โอกาสที�คุณจะดําเนินธุรกิจสินค้าแฟชั�นมือสองก็

น่าจะสดใสมากขึ�น 

สิ�งหนึ�งที� คุณขาดไปไม่ได้เลยในการทําธุรกิจสินค้า

แฟชั�นมือสอง นั�นก็คือ การอัพเดทข่าวสารวงการแฟชั�น คุณ

จะต้องรู้ว่าตอนนี�แฟชั�นอะไรกําลังมา เทรนไหนกําลังฮิต เพราะ

เวลาที� คุณไปเลือกสินค้ายังแหล่งรับสินค้า คุณจะได้เลือกได้

ถูกต้องว่า เสื�อผ้า รองเท้าหรือ กระเป๋าแนวไหนที�กําลังฮิตเป�น

กระแส อะไรที�ไม่ใช่กระแส แต่ขายได้เรื�อย ๆ อะไรที�เคยนิยมแต่

ปัจจุบันไม่นิยมแล้ว ซึ�งถ้าคุณรู้คุณก็จะได้เปรียบเพราะไม่ต้อง

หมดทุนไปกับการรับสินค้าที�ขายไม่ได้มา เรื�องเหล่านี�บางคนคิด

ว่า ขายเพียงสัปดาห์ละ 1–2 วัน ไม่ต้องจริงจังก็ได้ ถ้าคุณคิด

แบบนั�น นั�นเท่ากับว่าคุณยังไม่พร้อมที�จะลงมาสู่ธุรกิจนี� คุณ

กําลังพลาด แม้ว่าคุณจะยังไม่ลงมาเต็มตัว แต่การที�จะประสบ

ความสําเร็จหรือการทําอาชีพนี�ให้ได้กําไร คุณจะต้องใส่ใจเรื�อง

เหล่านี�ด้วย เพราะไม่เช่นนั�นร้านของคุณก็จะมีแต่สินค้าที�คนเขา

ไม่ต้องการ คุณจะต้องเสียทั �งเงินและเวลาไปฟรี ๆ 

 

 

 

 

 

 

ธุรกิจสินค้าแฟชั�นมือสองเป�นอีกหนึ�งธุรกิจที�บอกได้

เลยว่า โอกาสที�จะตีบตันนั�นมีน้อย เพราะมนุษย์เรายังคงไม่หยุด

นิ�งเปลี�ยนแปลงไปตามกระแสอยู่ตลอดเวลา ดังนั�น โอกาสที�

ธุรกิจนี�จะเติบโตไปข้างหน้าอีก ยังมีทางอีกมากมาย แต่สิ�ง

สําคัญก็คือ เมื�อยิ�งโตคู่แข่งก็ยิ�งมาก ใครเข้ามาก่อนก็ย่อม

ได้เปรียบ ถ้าคุณมีความคิดว่าอยากลองเข้ามาจับธุรกิจแนวนี�

ดูบ้างก็สํารวจความพร้อมตัวเองให้ดี ศึกษาให้หนักเพื�อให้

พร้อมจริง ๆ ก่อนแล้วค่อยลงมาก็ได้ เพราะโอกาสธุรกิจนี�ยัง

มีช่องทางไว้รองรับคุณเสมอ เพียงแต่คุณต้องหาจุดต่างที�ลง

ตัวให้ได้เท่านั�นเอง 
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ธุรกจิเฟอรน์ิเจอรแ์ละผลิตภณัฑจ์ากไม ้
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บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จํากัด “TURN KEY SOLUTION” 

 เรียนจบจากสาขาช่างไม้คุรุภัณฑ์ ตั�งใจว่าจะเป�นช่าง

ไม้ช่างเฟอร์นิเจอร์ที�ดี สร้างสรรค์งานคุณภาพ ทั �งในด้านดีไซน์

และความทนทาน ที�สําคัญคือเป�นมิตรกับสิ�งแวดล้อม หลังจาก

เรียนจบจึงได้ไปทํางานกับบริษัททําเฟอร์นิเจอร์ส่งออก เป�น

เฟอร์นิเจอร์สําหรับที�พักอาศัยทั �ง Indoor และ Outdoor และ

ในระหว่างทํางานก็ได้มีโอกาสบินไปดูงานในต่างประเทศบ่อยครั �ง 

แต่มีอยู่ครั �งหนึ� ง ได้ ไปเ ห็นเฟอร์ นิ เจอร์ที� ออกแบบสําหรับ

ห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ ราคาชุดเดียวหลายแสนไปจนถึงเป�น

ล้านก็มี เลยทําให้เกิดความสนใจขึ�นมาทันที นี�เป�นจุดเริ�มต้นของ

เถ้าแก่ร้อยล้าน ดร.สมศักดิ� วาทินชัย กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จํากัด 

 เริ�มจากจุดนั �น เราเดินเข้าไปถามเค้าว่าอะไรที�ทําให้

ราคาเฟอรน์เิจอร์พวกนี�สูงกว่าเฟอร์นิเจอร์อื�นๆ ลองมาคิดดู

ว่าเราส่งออกเป�นคอนเทนเนอร์ทั �งตู้ มูลค่าแค่สี�ห้าแสน ของเค้า

แค่ชุดเดียวราคาเกินของเราไปแล้ว ได้คําตอบว่าเฟอร์นิเจอร์

พวกนี�ออกแบบขึ�นมาเพื�อใช้งานเฉพาะอย่าง และที�สําคัญเป�น

สินค้าที�ผลิตตามมาตราฐาน British Standard (BS) 3202 จึง

กลับมาคิดว่าเราทําเฟอร์นิเจอร์มาตั�งนาน ได้แต่ทําตามใจตาม

มาตราฐานที�ลูกค้าเป�นคนกําหนด เลยได้แรงบันดาลใจจากตรง

จุดนี�ที�จะเริ�มต้นธุรกิจของตัวเอง  หลังจากนั�นใช้เวลาศึกษา

หนึ�งปีจึงลาออกจากงาน เรี�ยรายเงินจากคุณแม่จากญาติๆ 

มาเริ�มต้นธุรกิจด้วยเงินทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ในปี 2542 

จนปัจจุบันมียอดขายสูงกว่า 500 ล้านบาท 

 ความท้าทายบนเ ส้นทางธุ รกิจที� แตกต่าง ที�

ตัดสินใจผลันตัวเองมาทําธุรกิจนี�เพราะเห็นว่ามันเป�นความท้า

ทาย และมีคนทําน้อยมากในเมืองไทย และในส่วนน้อยนั�นก็ยังไม่

มี ใครที� ทํา ได้ถูกต้องตามมาตราฐานสากล ทั �ง เรื�องของ

มาตราฐานความปลอดภัย สุขภาพ และการรักษาสิ�งแวดล้อม 

ถ้าเราเลือกทําธุรกิจนี�นอกจากจะเป�น Niche Market แล้ว ยัง

เป�นมิตรกับสิ�งแวดล้อม และเป�นประโยชน์กับนักวิทยาศาสตร์

ไทย ทําให้ลดความเสี�ยงในการเป�นมะเร็ง  

 ภายใต้แบรนด์ Prolab® เราออกแบบและผลิต

เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงระบบบําบัดสารพิษ ก่อนจะถูกปล่อยออก

สู่ภายนอก เราเริ�มต้นจากการออกแบบฟรีให้กับลูกค้า เพื�อที�

ลูกค้าจะได้แบบที�ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับการใช้

งานมากที� สุด และเราพยายามเสนอจุดเด่นให้ลูกค้าเห็นว่า

คุณภาพของสินค้า เราไ ด้มาตราฐานที� เป� นสากลซึ� ง เป� น

มาตราฐานสําหรับห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ ต่างจากผู้ผลิต

เฟอร์นิเจอร์รายอื�นๆ อีกทั �งยังรักษาสิ�งแวดล้อม รักษา
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สุขภาพคนใช้งาน จึงทําให้สิ�งนี�กลายมาเป�นจุดเด่นของเรา 

ภายใต้แนวคิด “สุขภาพ ความปลอดภัย สิ�งแวดล้อม” 

 Turn Key Solution กลยุทธ์ของเราคือ เราบริการ

แบบ Turn Key Solution เริ�มตั�งแต่การออกแบบเฟอร์นิเจอร์

ทุกชิ�น รูปแบบการจัดวาง อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบระบาย

อากาศ ไฟฟ้า ออกแบบตกแต่งภายในตามขนาดและความ

ต้องการ ลูกค้าที�มาหาเราจึงจบงานได้ในที�เดียวแบบครบวงจร 

ผลตอบรับในช่วงแรกดีมาก ยิ�งลูกค้าที�ใช้งานไปนานๆเค้าจะรู้ถึง

ความแตกต่าง ความทนทาน และความปลอดภัย เฟอร์นิเจอร์

ของเรามีกระบวนการออกแบบที�ซบัซ้อน ต่างจากเฟอร์นิเจอร์

ทั�วไปซึ�งจะเน้นความสวยงามเป�นหลัก แต่การออกแบบของเรา

จะต้องได้มาตราฐานและคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

เป�นที�ตั �ง เช่นตู้ดูดควันไอกรด ต้องเป�นระบบที�ทํางานได้สมบูรณ์

เพื�อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ�นจะต้องไม่

ลาม ไฟ ต้องทนต่อกรดหรื อสาร เคมี  แล ะ ไม่จบแ ค่ ใ น

ห้องปฏิบัติการเท่านั�น เราดูแลทั �งระบบที�จะถูกปล่อยออกไป

ภายนอก คือเมื�อสารเคมีต่างๆจะถูกปล่อยออกไปสู่ภายนอก

ต้องผ่านระบบบําบัดเสียก่อน รวมไปถึงระบบไฟฟ้าที�ใช้ก็ต้อง

เสถียรด้วย 

 

 การขยายตลาดนั�น จริงๆเราขยายออกไป AEC มา

เป�น 10 กว่าปีแล้ว เราส่งออกไปยังประเทศเพื�อนบ้าน ลาว 

พม่า มานานแล้ว ตอนนี�เรามุ่งมั�นให้ครอบคลุมทั�วเอเซีย เช่น 

อินเดีย บังคลาเทศ ต่อไปเราตั�งเป้าว่าจะเป�นยุโรปและอเมริกา 

เราจึงไม่ เคยหยุดนิ�งที�จะนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยเสมอ 

เพื�อให้เราได้รับการยอมรับในระดับสากล 

 เราเชื�อว่าทุกอย่างต้องขับเคลื�อนด้วยมนุษย์ เราให้

ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลมาเป�นที�หนึ�ง เพราะเราเชื�อว่า

ทุกอย่างต้องขับเคลื�อนด้วยมนุษย์ เราให้พนักงานทุกคนที�เป�น

ระดับผู้บริหารเขียนคัมภีร์ขึ�นมาคนละเรื�อง เกี�ยวกับงานที�ตัวเอง

ทําและรับผิดชอบ เพื�อสร้าง Data Base ของบริษัทไว้เป�นการ

สอนพี�สู่น้อง เพื�อให้องค์กรได้มีการเรียนรู้และเติบโต เพื�อที�ทุก

คนในองค์กรจะ ได้สร้างคุณค่าของตัวเอง เราเ ชื�อว่าถ้า

คนทํางานเป�นคนที�มีคุณภาพ เค้าก็จะสร้างสรรสรรค์ผลงานที�

มีคุณภาพ และมอบสิ�งดีๆให้กับลูกค้าทุกราย เราจึงมีการ

สนับสนุนให้พนักงานเรียนรู้อยู่ตลอดทั�งการจัดอบรมแบบ

ภายในกันเอง หรือให้คนนอกมาอบรมเพิ�มความรู้และทักษะที�

จําเป�นกับการทํางาน  

  เคล็ดลับการบริหารธุรกิจอย่างยั�งยืนของเราคือ 

การให้ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย์ เพราะอย่างที�กล่าว

มาแล้วว่ามนุษย์ เป� นตัวขับ เคลื�อนทุกอย่าง แม้ เราจะมี

เครื�องจักรที�ดี มีคอมพิวเตอร์ วัตถุดิบดีแค่ไหน แต่หากเราขาด

พนักงานที�ดีที�จะมาสร้างสรรค์ชิ�นงานคุณภาพ ธุรกิจของเราก็

ไม่อาจเติบโตได้อย่างยั�งยืน เค้าจะสร้างชิ�นงานดีๆให้กับลูกค้า 

หากลูกค้าพอใจเค้าก็จะเป�นลูกค้าที�ดี Royalty กับเรา สองสิ�ง

ที�สําคัญนี�จะเป�นปัจจัยทําให้ธุรกิจเติบโตอย่างแน่นอน 

 ผู้นําต้องมองปัญหาให้ออกก่อน ธุรกิจทุกธุรกิจ

ย่อมต้องเจอกับปัญหาแต่ผู้บริหารต้องมองปัญหาให้ออก

ก่อนที�มันจะเกิด โดยเฉพาะปัญหาที�อาจมีผลกระทบกับธุรกิจ

ของเราทั �งจากปัจจัยภายในและภายนอก เราต้องวางแผนใน

การแก้ปัญหาเพื�อลดความเสี�ยง เช่น ปัญหาความช� านาญของ

บุคคลากร เนื�องจากเราเป�นเฟอร์นิเจอร์เฉพาะทาง ที�ต้องใช้

ความช� านาญและปราณีตเป�นพิเศษในการผลิต เราแก้ปัญหา

การขาดบุคคลากรโดยการเปิดโรงเรียนสร้างคนของเราเอง โดย

การติดต่อประสานกับมหาวิทยาลัยต่างๆรับนักศึกษาฝึกงาน

เข้ามา ให้เค้ามาฝึกทักษะกับเราสี�เดือน หากฝีมือดีก็จะจ้างเค้า

หลังจากเรียนจบ เป�นต้น แม้แต่เรื�องเงิน เราก็ต้องบริหารหนี�แบ

งค์อย่างตรงเวลา จ่ายเงินซัพตรงเวลา ซื�อสัตย์กับลูกค้า 

“กลยุทธข์องเรา คอื 

เราบรกิารแบบ  

Turn Key Solution 

ลกูคา้มาหาเราที�เดยีว 
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ความดีที�เราทําธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลนี� ก็จะทําให้เราชนะทุก

สิ�ง 

 ปัญหาหลักๆของธุรกิจเราคือ ลูกค้าในเมืองไทยบาง

คนยังไม่รู้จักมาตราฐานของห้องปฏิบัติการว่าคืออะไร เพราะ

ประเทศไทยไม่มีการเรียนการสอนเรื�องการออกแบบอาคาร

ห้องปฏิบัติการ ให้มีมาตราฐานสากลที�รับรองเรื�องความ

ปลอดภัยและสิ�งแวดล้อม เราแก้ปัญหาโดยการจัดสัมมนาให้

ความรู้กับลูกค้า เพื�อ ใ ห้ลูก ค้าเข้า ใจ ว่ามาตราฐานของ

เฟอร์นิเจอร์ ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และสิ�งแวดล้อม 

สําคัญแค่ไหน เมื�อเค้าทราบและเล็งเห็นความสําคัญตรงจุดนี� ก็

จะทําให้มีส่วนในการตัดสินใจใช้บริการและผลิตภัฯฑ์ของเรา 

ส่วนในต่างประเทศเราเคยเจอปัญหาการกีดกันสินค้า เราจึงได้

พัฒนาตัวเองจนเราได้รับรองมาตราฐาน British Standard 

(BS) 3202 :1991 และ การรักษาระบบมาตรฐานสากล 

ด ้า น อ า ช ีว อ น า ม ัย แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภ ัย  OHSAS 

18001:2007 และ TIS 18001 : 2554 ทั �งตัวสินค้าและ

การออกแบบระบบ ซึ�งเราก็เอาชนะปัญหานี�มาได้ 

 รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ 5 ปีซ้อน จากการ

ประกวด SMEs National Awards เป�นรางวัลที�ทําให้เรา

มองเห็นตัวเองได้ชดัเจนขึ�ร บางครั �งเราอาจมองตัวเองไม่ออก 

หรือคิดว่ายอดขายเราดีแล้วถือว่าเราประสบความสําเร็จแล้ว 

แต่จริงๆอาจไม่ใช่อย่างนั�น การเข้าประกวด SMEs National 

Awards ทําให้เราได้มี โอกาสเข้าตรวจสุขภาพองค์กร และมี

ภาครัฐ เ ข้ ามา ช่วยตรวจอีกแรง จะมี ที� ปรึกษามาช่วย 

comment ช่วยมองจุดอ่อนของเราที�เราอาจจะมองไม่เห็น และ

ช่วยเสริมจุดแข็ง จนเราคุยกับพนักงานไว้ว่าขอให้ทุกคนทําให้

เต็มทีพร้อมสําหรับการตรวจเช�คองค์กรทุกปี เพื�อเข้าประกวด

อย่างต่อเนื�องทุกปี เพราะเราเชื�อว่าไม่มีธุรกิจไหนที� เมื�อเติบโต

แล้วอยู่เฉยๆ หรือไม่ปรับตัว เพราะหากเราต้องการให้ธุรกิจเรา

ก้าวไปข้างหน้า เติบโตอย่างต่อเนื�อง เราต้องตามโลกให้ทัน 

พัฒนาตัวเองให้ทันกระแสโลก เพราะโลกมีแต่จะเดินไปข้างหน้า

ไม่มีถอยหลัง 
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โอกาสและความเสี�ยงของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้  

เมื�อไทยเข้าสู่ AEC 
 

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)อย่างเป�น

ทางการ สร้างความเปลี�ยนแปลงในหลายด้านให้เกิดขึ�น อะไรที�

นิ�งมานานก็ต้องมีการปรับตัวกันทั �งหมด นี�จึงกลายเป�นยุคของ

การแข่งขันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจริงของแท้ “ธุรกิจ

เฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้” ถือเป�นหนึ�งในอุตสาหกรรม

หลักของไทยที�ใช้ “ดีไซน์” เป�นตัวขับเคลื�อน ในปี 2558 ที�ผ่าน

มา ภาคการส่งออกอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยมีมูลค่าราว 

1,050 ล้านเหรียญสหรัฐ ติดลบกว่า 10% เทียบกับปี 2557 

จากปัจจัยเศรษฐกิจโลกชะลอตัว เรียกว่า ภาพรวมของธุรกิจ

เฟอร์นิเจอร์ไม้ไทยใน วันนี�คือ เรากําลังตกอันดับจากตําแหน่ง

ต้นๆ ของภูมิภาค คือเราวิ�งตามหลังเวียดนาม อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย อยู่หลายเท่าเหมือนกัน ที�เป�นเช่นนั�นเพราะไทยเรามี

ต้นทุนวัตถุดิบที�แพง ค่าแรงการผลิตสูง กฎระเบียบเรื�องการ

ควบคุมป่าและไม้แปรรูปต่างๆ ก็มากกว่าประเทศอื�น ปัจจัย

ทั �งหลายเหล่านี�ส่งผลให้ยอดส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไทยตกตํ�าลง

เรื�อยๆ แถมหนทางที�ธุรกิจจะเดินต่อในเชิง Mass Production 

ก็แทบเป�นไปไม่ได้ จุดแข็งและที�เหลืออยู่ของประเทศไทยขณะนี�มี

เพียงสองอย่างเท่านั�น คือ ดีไซน์ และ เรื�องของการตลาด 

เมื� อสถานกา รณ์ภ าพรวม เ ป� น เ ช่ น นี�  ก็ ไ ม่ ไ ด้

หมายความว่าทุกอย่างจะแย่ไปเสียหมด ในวิกฤตก็ยังมีโอกาส

เสมอ แต่จริงๆ แล้วสถานการณ์ของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และ

ผลิตภัณฑ์จากไม้ของไทยก็ใช่ว่าจะถึงขั �นวิกฤตขนาดนั�น โอกาส

จึงยังพอมีอยู่เสมอ สําคัญที�เจ้าของธุรกิจต้องรู้จักใช้ ข่าวสาร

ข้อมูลความเคลื�อนไหวที�เปลี�ยนแปลงตลอดนี�มาใช้เพื�อพลิกโฉม

อุตสาหกรรมและธุรกิจของตน การเกิดขึ�นของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ซึ�ง มาลี โชคลํ �าเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริม

การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้ความเห็นว่า 

สินค้าเฟอร์นิเจอร์ไทยจะยังมีโอกาสขยายตัวเพิ�มขึ�นได้ในปีนี�ราว 
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10% จากปัจจัยบวกการเข้าสู่ตลาดอาเซียนที�เริ�มต้นแล้ว จึง

กล่าวได้ว่า ปี 2559 นี� ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์และ

ผลิตภัณฑ์จากไม้ของไทยควรใช้โอกาสจากการเข้าสู่อาเซียน

เพื�อขยายการทําตลาด โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเพื�อนบ้าน

อย่าง กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม และถ้าจะเน้นต้อง

เป้าไปที�เมียนมา เพราะสถานการณ์ตอนนี�เมียนมามีทีท่าว่าเริ�ม

มีความต้องการในกลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์สูงขึ�นอย่างมาก อัน

เป�นผลจากการเปลี�ยนแปลงทางการเมืองของเมียนมาเองด้วย

จึงส่งผลให้อัตราการขยายตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์ประเภท

ต่างๆ ทั �งที�อยู่อาศัย ที�พักโรงแรม อาคารสํานักงานธุรกิจ

ต่างๆ มีมากขึ�น เห็นได้จากการที�มี ผู้ประกอบการธุรกิจใน

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยรายใหญ่ ที�มีแบรนด์ อาทิ เอสบี 

เฟอร์นิเจอร์ ร้อกเวิธ ได้เข้าไปทําการค้าในประเทศดังกล่าวแล้ว 

ก็มีการรุดหน้าไปเป�นระยะๆ 

เรามองเห็นโอกาสแล้ว แต่เรื�องความเสี�ยงล่ะเป�น

อย่างไร แน่นอนว่าโอกาสมากขึ�นความเสี�ยงก็ไม่ได้ลดลง แถม

ยังมีแนวโน้มเพิ�มสูงขึ�นอีกด้วย สิ�งที�เราต้องระวังอย่างมากเลย

ก็คือ คู่แข่งที� น่ากลัว จะมี สินค้าประ เภทเฟอร์ นิเจอร์และ

ผลิตภัณฑ์จากไม้มากมายทะลักเข้าสู่ตลาด ทั �งจากฝั�งมาเลเซีย 

เวียดนาม จีน เพราะเราต้องไม่ลืมว่า เราได้ทําข้อตกลง MOU 

อาเซียนกับทางประเทศจีนด้วย และจะมีการแข่งขันที�จริงจังมาก

ขึ�นภายในประเทศเราเอง การมองในมุมเดียวที� ว่า เมื�อเปิด

อาเซียนแล้วเราจะส่งของไปขายให้กับประเทศอาเซียนอื�นๆ อยู่

เพียงฝ่ายเดียวทุกอย่างคงไม่ได้ง่ายอย่างนั�น อย่าลืมว่า เรามี

อุปสรรคทางด้านภาษาและพื �นที� ที�ขัดขวางเราอยู่จึงไม่ง่ายที�

เราจะทําการส่งออกได้อย่างสะดวก ถ้าลองเปรียบเทียบกับ

อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน หรือฟิลิปปินส์ เราก็จะมองเห็นภาพ

ที�ชดัเจนขึ�นพวกนี�เขามีพื �นฐานการค้าระหว่างกันอยู่แล้ว ยิ�ง

สิงคโปร์นี� คือศูนย์กลางการค้าระดับอินเตอร์เลยทีเดียว เขามี

ความพร้อมในทุกด้านทั �งเงิน ข้อมูล และการเตรียมตัวที�ดี เป�น

การยากมากที�ไทยเราจะตามเขาได้ทัน เมื�อเขาขยับเราจึงเขยิบได้

ลําบากเต็มที 

เมื�อสถานการณ์เป�นเช่นนี�เราจะต้องปรับตัวอย่างไร ? 

อย่างที�กล่าวไว้ตอนต้น การจะปรับเพื�อให้มีความสามารถใน

การแข่งขันจะต้องปรับเรื�องดีไซน์ใช้ดีไซน์เป�นตัวตั�ง ยุคนี�ต้องสู้

กันด้วยความคิดที� สร้างสรรค์จริงๆ เพราะทุกสิ�งตอนนี�

สามารถตามกันทันได้หมด ยกเว้นเรื�องความคิด ถ้าใครคิดได้

ก่อนก็ย่อมคว้าชัยไปครอง ผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

และผลิตภัณฑ์จากไม้ของไทยต้องหันมาเน้นเรื�องดีไซน์ที�

แตกต่างและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สมัยใหม่เป�นหลัก และจะต้อง

พร้อมสามารถสร้างเครือข่ายพันธมิตรที�มีศักยภาพ เข้าใจ

ตลาดเป้าหมายได้อย่างถ่องแท้ถึงจะพอสู้กับหลายๆ ประเทศได้ 

ถึงแม้เราจะปรับแล้วก็ตามก็ใช่ว่าจะได้ผลเสมอไป เพราะอย่าลืม

ว่าต้องสอดรับกับความต้องการของตลาด ณ ตอนนั�นด้วย 

แต่ ในเ บื�องต้นควรมุ่ ง ใ ห้ความสํา คัญด้านการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์มากขึ�น เพื�อหนีการแข่งขันด้านราคา อันนี�ต้อง

เริ�มทําให้ได้ก่อน และปัญหาต่อไปก็จะเบาบางลง 

 

ส่วนกลยุทธ์ที�เราจะนําไปใช้ในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน

ก็ ต้อง เกิดความร่วมมือกันก่อน เรา ต้อง เข้ า ใจก่อนว่า

ภาพลักษณ์ความเป�นแบรนด์ไทย ถ้าไปเดี�ยวๆ ยากเหมือนกันที�

จะสู้แบรนด์ยักษ์ใหญ่ได้ ในช่วงเริ�มต้นผู้ประกอบการธุรกิจไทย

ควรใช้วิธีการทําธุรกิจผ่านพันธมิตรท้องถิ�นเพื�อเป�นผู้หาตลาด 

ด้วยจะมีความช� านาญและ เ ชี� ยวชาญด้านกฎหมายและ

วัฒนธรรมผู้บริโภคในแต่ละประเทศดีกว่า และเมื�อธุรกิจมีการ

เติบโตก็สามารถขยายไปสู่การร่วมทุนทางธุรกิจ หากเรา

รวมกลุ่มแบรนด์ระดับกลางๆ หลายๆ แบรนด์เข้าด้วยกัน 

นํ�าหนักในการถ่วงดุลและความน่าเชื�อถือก็จะมีมากขึ�น นี�เป�นกล

ยุทธ์ส่วนแรกที�จะต้องทําและนําไปใช้  

ส่วนที�สองต้องดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาด ปัจจุบัน

ตลาดเบอร์หนึ�งของเรายังคงเป�นอเมริกาอยู่ เบอร์สองคือญี�ปุ่น 

และเบอร์สามคือยุโรป ซึ�งถ้าเราดูสถานการณ์แล้วในอเมริกาและ

ยุโรปยังประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจอยู่ ก็เลยทําให้ดูว่าทางตีบ

ตันเหลือกัน วิธีการที�จะแก้ปัญหาได้ก็ต้องหาตลาดใหม่ เรื�อง

มาร์เก็ตติ�งกลับมาเป�นเรื�องสําคัญอีกครั �ง คุณต้องบุกตลาด

ใหม่จึงจะเห็นโอกาสและทางรอด ตอนนี�การออกงานแสดง

“เราตอ้งเข้าใจกอ่นว่า

ภาพลกัษณค์วามเป�นแบรนดไ์ทย 

ถา้ไปเดี�ยวๆ ยากเหมอืนกนัที�จะสู้

แบรนด์ยกัษ์ใหญไ่ด้  

ผนึกกําลงัและสร้างความ

แข็งแกรง่ไปพรอ้ม ๆ กัน” 
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สินค้ากลายเป�นเรื�องพื �นฐานด้านมาร์เก็ตติ�งไปแล้ว แต่ถ้าใครยัง

ไม่เคยออกงานแสดงสินค้า ก็ต้องพิจารณาได้แล้วว่าคุณกําลัง

หยุดนิ�งมานานเกินไป ต้องปรับตัวได้แล้ว เพราะไม่อย่างนั�นการ

ดําเนินธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม่ของคุณก็จะถอย

ลงเรื�อยๆ 

 

มาถึงตรงนี�เราก็จะพบว่าจุดเด่นของเราที�ยังพอที�จะ

ใช้สู้กับคู่แข่งอื�น ๆ ได้ก็คือ ดีไซน์ ประตูทางออกสุดท้ายที�จะ

ช่วยผู้ประกอบการไทยไปให้ถึงฝั� งฝัน จุดแข็งเดียวที� เรายัง

เหลืออยู่ก็คือดีไซน์และการตลาด เราต้องกลับไปพัฒนาตรงนั�น

ให้ดีที�สุด เราอาจจะหยิบจับความเป�นไทยหรือรากเหง้าของเรา

ขึ�นมาเป�นตัวตั�งและสร้างเป�นเทรนด์ใหม่ขึ�นมาก็ได้ และพยายาม

สร้างเป�นธีมหลัก อาจมีผู้ประกอบการรายอื�นๆ พบเห็นและ

นําไปต่อยอดอีก ก็จะทําให้เข้มแข็งขึ�น คือ เราต้องคว้าสิ�งที�ใกล้

ตัวมาใช้ก่อน เพราะเป�นวัตถุดิบที�มีประโยชน์และมีคุณค่าใน

ตัวเองที� ไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรมาก บางทีการดึงเอาคอนเซ�ปต์

รักษ์โลกมาใช้ก็อาจจะกว้างและไกลตัวไปสักหน่อยก็ได้ ซึ�งเรา

อาจจะทําได้ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดนัก แต่ถ้าเรา

ย้อนกลับมาที�รากเหง้าของเราก็อาจจะเพียงพอที�จะตอบโจทย์

ตลาดในภูมิภาคได้ เพราะเราต้องไม่ลืมว่า วิถีแห่งความเป�นไทย

ก็เป�นวิถีรักษ์โลกอีกวิถีหนึ�งเช่นกัน 

ดังนั�น ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้ของ

ผู้ประกอบการไทยในยุคเข้าสู่อาเซียนแบบเต็มตัวนี� จะอยู่อย่าง

โดดเดี�ยวไม่ได้อีกต่อไปแล้ว ต้องหันหน้าเข้าหากันผนึกกําลังและ

สร้างความแข็งแกร่งไปพร้อมๆ กัน ที� สําคัญต้องไม่หยุดคิด 

เพราะดีไซน์กลายเป�นอาวุธเดียวที�เรายังเหลือ และใช้เป�นไม้เด็ด

ในการที�จะต่อสู้ในตลาดระดับภูมิภาค และจะต้องขยันที�จะ

ส่งเสริมการทําการตลาดอย่างต่อเนื�อง เราถึงจะพอมีโอกาสที�

จะสู้กับนานาประเทศได้ไหว ที�สําคัญต้องไม่ถอดใจไปเสียก่อน 

เพราะเรื�องเหล่านี�ก็ต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกัน กว่าจะทําให้

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เข้าใจและเห็นตรงไปในทิศทางเดียวกัน 

ถ้าทําได้โอกาสในการแข่งขันและเติบโตก็ยังพอมี 
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การออกแบบและพัฒนารูปแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 
 

เฟอร์นิเจอร์ดูเหมือนจะเป�นที�สิ�งจําเป�นต่อการดํารง

ชีวิตประจําวันของมนุษย์ไม่ว่าจะเป�นในระดับครัวเรือนที�พัก

อาศัย โ รง เรี ยน สํา นักงาน โ รงพยาบาลต่างก็ ต้องมี

เฟอร์นิเจอร์เป�นของใช้หรืออาจเป�นของประดับตกแต่งแล้วแต่

ความจําเป�นและความชอบของผู้ที�เลือกใช้ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

นับเป�นอีกหนึ�งธุรกิจที� น่าสนใจเนื�องจากที�อยู่อาศัยของไทยมี

การขยายตัวอย่างต่อเนื�อง บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ผุด

โครงการใหม่ๆขึ�นทุกที โดยเฉพาะนโนบายภาครัฐที� ส่งเสริมให้

ประชาชนซื�อที�อยู่อาศยัมากขึ�นและจะสามารถลดหย่อนภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดาได้ ที�อ ยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้ายังคง

ขยายตัวต่อไปเรื�อยๆจนถึงปี 2570 

จากการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที�

สนับสนุนโดยภาครัฐนั�นเป�นสาเหตุหลักที�ทําให้ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

ยังมีลู่ทางแจ่มใส โดยคาดการณ์กันว่าปี 2559 สินค้า 

เฟอร์นิเจอร์ก็ยังขยายตัวได้ สังเกตได้จากผู้ประกอบการราย

ใหญ่แบรนด์ดังๆในธุรกิจนี�ยังมีการขยายสาขากันได้ ถึงมีจะ

ผ่านช่วงเศรษฐกิจซบเซาไปบ้างแต่ก็ยังไม่น่าเป�นห่วงมากนัก 

ส่งผลพลอยได้ให้ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์มีความคึกคักตามไปด้วย 

เนื�องจากเมื�อมีที�อยู่อาศยั ผู้บริโภคก็จําเป�นต้องซื�อเฟอร์นิเจอร์

ตามไปด้วยเช่นกัน นอกจากนี�ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ยังเป�นธุรกิจ

ส่งออกที�สร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้ไม่น้อย อีกทั �งการบริโภค

ภายในประเทศก็ยังมีความต้องการต่อเนื�องอีกด้วย สิ�งจําเป�น

เหล่านี�จะ ส่งผลให้การออกแบบและพัฒนารูปแบบสินค้า

เฟอร์นิเจอร์ต้องมีการตื�นตัวและปรับตัวให้ทันต่อความต้องการ

ของผู้บริโภคเช่นกัน 

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ คืออะไร การออกแบบ

เฟอร์นิเจอร์หมายถึงการจัดองค์ประกอบ โดยใช้ศิลปะและ

ความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนกําหนดรูปแบบเฟอร์นิเจอร์
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ที�เราต้องการเพื�อจุดประสงค์ในการใช้สอยให้เกิดประโยชน์และ

ความสะดวกสบายมากขึ�น เป�นการเพิ�มความสวยงามอย่างมี

ศิลปะด้วยการเลือกเฟ้นวัสดุอุปกรณ์ในการใช้งานให้ตรงความ

ต้องการตามวัตถุประสงค์  

การออกแบบพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์นับเป�นเรื�อง

ที� จํา เป� นอย่างมากในธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ เพราะนอกจาก

เฟอร์นิเจอร์จะเป�นเครื�องใช้ไม้สอยภายในบ้านแล้ว ยังสามารถใช้

เป�นเครื�องประดับตกแต่งบ้านเพื�อความสวยงาม สามารถบ่ง

บอกถึงรสนิยม ความชอบ ตัวตนและ lifestyle ของผู้ใช้งาน

ได้ จะเห็นได้ว่าในห้างสรรพสินค้า โชว์รูม และตามโรงแรมต่างๆ

นอกจากจะวางเฟอร์นิเจอร์ให้แขกหรือลูกค้าได้นั�งแล้ว รูปแบบ

ของโซฟาหรือเฟอร์นิเจอร์ชนิดอื�นๆ เช่นม้านั�งในแต่ละที�จะมี

คอนเซ�ปที� แตกต่างกันไปตามแต่สถานที� นั�นๆจะกํ าหนด 

อย่างเช่นโรงแรมรีสอร์ทบางที�จะกําหนดสไตล์การตกแต่งเน้น

สีสัน ก็จ ะ เลือกสี เฟอร์ นิ เจอร์ ใ ห้ เข้ากับคอนเซ�ปที� วางไ ว้ 

เฟอร์นิเจอร์ที�จะใช้จึงต้องเป�นสีแดง สีดํา หรือสีสันสดใสเป�นต้น 

หรือบางโรงแรมอาจออกแบบการตกแต่งเป�นแนวคอนเทมโพรา

รี� เฟอร์นิเจอร์ที�จะใช้ก็เป�นแนวคอนเทมโพรารีเช่นกัน และ

นอกจากนี�สมัยนี�การตกแต่งบ้านพักหรือคอนโดมิเนียมก็มีการ

ตกแต่งทั �งในสไตล์โมเดิร์นบ้าง ลอฟท์บ้างหรือวินเทจบ้าง 

เฟอร์นิเจอร์ซึ�งเป�นส่วนหรือองค์ประกอบหลักในการตกแต่ง

อย่างหนึ�งจึงจําเป�นต้องออกแบบให้มีความสอดคล้องกับสไตล์

ตกแต่งบ้านแบบต่างๆด้วยเช่นกัน  

การออกแบบที�ดีควรเป�นอย่างไร? การออกแบบที�ดี

นั�นผู้ออกแบบจะต้องศึกษาและสังเกตความต้องการของตลาด

ที�นับวันจะมีการเปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นักออกแบบจึง

ต้องหมั�นเรียนรู้ศึกษาและพัฒนารูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ให้

สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าให้ทันให้ได้ ซึ� งการ

ออกแบบจะสามารถอิงกับการรูปแบบของที�พักอาศัยในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์เพื�อตอบโจทย์ลูกค้าในแง่ของรูปแบบและสไตล์

ของบ้านหรือคอนโดมิเนียมที�สร้างขึ�น เช่นบ้านจัดสรรหลาย

โครงการเน้นการก่อสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์น ความต้องการ

เฟอร์นิเจอร์สไตล์โมเดิร์นจึงเป�นที� ต้องการของลูกค้าเพื�อ

ตกแต่ง บ้ าน ใ ห้ เ ข้ ากับสไตล์ บ้ านที� มี อ ยู่  ผู้ปร ะกอบการ

เฟอร์นิเจอร์จึงต้องเน้นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้มีความเป�น

สไตล์โมเดิร์นด้วยเช่นกัน  

 การ เลือกวัสดุที� จ ะ ใ ช้ ในการออกแบบ สมัยนี�

เฟอร์นิเจอร์มีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย เฟอร์นิเจอร์จึงมีวัสดุ

ที�ใช้แตกต่างกันออกไป เช่นเฟอร์นิเจอที�ทําจากวัสดุธรรมชาติ

เช่นจากไม้ก็แบ่งเป�นไม้เนื�อแข็ง ไม้อัด ไม้ยางพาราซึ�งกําลังเป�นที�

นิยมในวงกว้างเนื�องจากไม่แพง จากวัสดุที�เป�นหวาย จากไม้ไผ่ 

และไม้ MDF หรือไม้พาทิเคิลบอร์ดเป�นประเภทหนึ�งของไม้อัดที�

ทํามาจากไม้ยางพาราที�มีการอัดละเอียดและมีความทนทาน

มากกว่าไม้อัดอื�นๆ นอกจากนี�ยังมีเฟอร์ นิเจอร์ที� ใ ช้ วัสดุ

ธรรมชา ติอ ย่างอื� น เ ช่ นจาก หิน เ ช่ น หินอ่อนแล ะอื� น ๆ 

เฟอร์นิเจอร์ทีมักเห็นได้ง่ายคือ ม้านั�งหินอ่อนในสนามหญ้าเป�น

ต้น ตลอดจนเฟอร์นิเจอที�ใช้วัสดุอื�นที�ไม่ใช่วัสดุจากธรรมชาติ

เช่น เหล็กและพลาสติกเป�นต้น ทั �งนี�ควรเลือกวัสดุให้สอดคล้อง

กับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่นหากเป�นบ้านเรือนที�อยู่อาศัย

รวมไปถึงโรงแรมรีสอร์ททั�วไปก็จะเป�นวัสดุจากธรรมชาติ เช่นไม้

เนื�อแข็ง ไม้ยางพารา ไม้อัอ particle board หวาย ไม้ไผ่เป�น

ต้น ถ้าเป�นโรงงานก็เน้นวัสดุที�คงทนอย่างเหล็ก หรืออาจเน้นที�

ราคาไม่สูงมากไม่เน้นดีไซน์แต่เน้นรูปแบบการใช้สอยอย่าง

พลาสติกเป�นต้น   

 

การสร้างเรื�องราวให้กับสินค้าที�ออกแบบ การสร้าง

เรื�องราวให้สินค้าเฟอร์นิเจอร์เป�นอีกหนึ�งวิธีที�ได้รับความนิยม

เพิ�มมากขึ�นเรื�อยๆในหลายๆธุรกิจ การสร้างเรื�องราวให้กับ

สินค้าเป�นการสร้างอารมณ์และความรู้สึกให้กับลูกค้าเป�นการ

กระตุ้นอารมณ์ของลูกค้าให้มีความรู้สึกว่าสินค้านั�นๆเกิดความ

พิเศษและแตกต่างจากสินค้าอื�นทั�วไป ทํา ใ ห้สินค้าชิ�นนั�น

สามารถเพิ�มมูลค่าและคุณค่าได้ การสร้างเรื�องราวจึงเป�น

เหมือนที�มาของความพิเศษของสินค้านั�นที� ไม่เหมือนใคร เช่น

เฟอร์นิเจอร์ ยี� ห้อดังแบรนด์หนึ� งซึ� งกําลังเข้ามาเป�นผู้นําที�

แตกต่างจากเฟอร์ นิเจอร์แบรนด์อื�น ด้วยการเน้นความ

แตกต่างในเรื�องของการให้ผู้ซื�อเป�นผู้ประกอบสินค้าเอง ซึ�งถาม

ว่าแตกต่างอย่างไร นั�นเป�นเพราะในเมืองไทยการประกอบ

เฟอร์นิเจอร์จะเป�นหน้าที�ของผู้ขายแต่เฟอร์นิเจอร์แบรนด์นี�กลับ

ใช้กลยุทธ์เรื�องราวที�ว่า การประกอบเฟอร์นิเจอร์เป�นหน้าที�ของ

ผู้ซื�อจะเป�นการช่วยอํานวยความสะดวกในเรื�องการจัดวาง 

“การออกแบบและพฒันา

รูปแบบสินคา้เฟอร์นเิจอร์

ตอ้งมกีารตื�นตวัและ

ปรบัตวัใหท้นัตอ่ความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภค” 
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ออกแบบให้เข้ากับรูปทรงบ้านแต่ละหลังได้ไม่ให้ติดขัดเช่นขาโต๊ะไป

กีดขวางการเปิดปิดประตูเป�นต้น  การสร้างเรื�องราวจึงเป�น

เหมือนการบอกเล่าความพิเศษของตัวสินค้าของเราให้มีความ

แตกต่างจากคนอื�น เช่นยกตัวอย่างง่ายๆว่า เฟอร์นิเจอร์ของ

เราทํามาจากไม้ แต่ไม่ใช่เป�นไม้ธรรมดานะ เป�นไม้ที�ปลูกในพื�นที�

ห่างไกลและอุดมสมบูรณ์มากจึงทําให้ไม้ที�เป�นวัสดุหลักชิ�นนี�มี

ความแข็งแรงมากกว่าไม้ชนิดอื�น หนึ�งปีสามารถผลิตได้แค่

จํานวนจํากัดเท่านั�น หรือทําจากวัสดุไม้ไผ่สายพันธ์ที�แข็งแรงมี

ปลูกแค่ที�เดียวในโลก เป�นต้น  

นี�เป�นเพียงตัวอย่างการสร้างเรื�องราวให้แก่สินค้า

เพื�อดึงดูดความสนใจและสร้างอารมณ์ร่วมให้ลูกค้ามองหาและ

ตัดสินใจเลือกซื�อเฟอร์นิเจอร์กับเราไปในที�สุด เนื�องจากอารมณ์

ที�ลูกค้าได้รับการกระตุ้นให้รู้สึกว่าสินค้าชิ�นนี�มีความพิเศษมีที�มา

ที�ไป การสร้างเรื�องราวจึงเปรียบเสมือนการบอกเล่าที�มาที�ไป

ของแรงบันดาลใจในการออกแบบ ในการผลิตชิ�นงานให้เป�นไป

ตามคอนเซ�ปที�วางไว้จากผู้ผลิตสู่ลูกค้านั�นเอง ผลพลอยได้

ของการบอกเล่าเรื�องราวจึงเป�นเรื�องราคาที�มีความพิเศษขึ�น

เช่นกัน เป�นเทคนิคการเพิ�มมูลค่าให้สินค้าโดยที�แทบจะไม่ต้อง

ลงทุนด้านการเงินเพิ�ม แต่เป�นการลงทุนในแง่ของจินตนาการ

และความคิดสร้างสรรค์เพื�อต่อยอดจินตนาการในการนําไปใช้

ให้แก่ลูกค้าว่า หากได้สินค้าชิ�นนี�ไปแล้วจะนําไปใช้อย่างไร วาง

โชว์ตรงไหนบอกที�มาที�ไปของสินค้าชิ�นนั�นได้เป�นอย่างดี  

ทุกวันนี�การสร้างเรื�องราวให้กับ

สินค้าในประเทศไทยยังไม่ได้รับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐมากเท่าที�ควรเนื�องจากยังเป�นของใหม่ที�

คนไทยยังไม่คุ้น แต่ในขณะที�ประเทศอื�นๆเช่น

ญี�ปุ่นสามารถใช้เรื�องราวเป�นการเพิ�มมูลค่าให้

สินค้ากันมานานแล้ว เ ช่นการ เดินทาง ไป

ท่องเที�ยวตามสถานที�ต่างๆของญี�ปุ่นจะมสิีนค้า

ที�เป�นเอกลักษณ์ตามท้องถิ�นนั�นๆและสามารถ

ซื�อหาได้เฉพาะที� นั�นเท่านั�น เพื�อเป�นการบอก

เล่านักท่องเที�ยว่า หากต้องการสินค้าใดต้อง

ซื�อจากที� นั�นๆเพราะความพิเศษของชิ�นงาน

หรือขนมก็ตามแต่มีวัตถุดิบที�ผลิตได้แค่ที�เดียว

ไม่สามารถส่งวัตถุดิบไปที�อื�น เพราะอาจจะไม่

สามารถคงความเฉพาะตัวของสินค้าได้เป�นต้น 

ซึ�งเป�นการบอกเล่าผ่านชิ�นงานว่าสินค้าของเขา

มีความพิเศษและแตกต่างจากคนอื�นอย่างไร ทําไมทุกคนถึง

ต้องอยากมาชิมเพราะมันมีพิเศษแค่ที�เดียวเท่านั�น มูลค่าสินค้า

จึงเพิ�มขึ�นได้ตามที�ผู้ผลิตต้องการ   

ในแวดวงธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ก็เช่นกัน การออกแบบ

พัฒนาสินค้าถือเป�นสิ�งจําเป�นที� ต้องให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้บริโภค ต้องตามเทรนด์ความต้องการของลูกค้า

ให้ได้ว่าตอนนี�ลูกค้ากําลังให้ความสนใจกับเฟอร์นิเจอร์รูปแบบใด

เป�นพิเศษ รวมทั �งการศึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ควบคู่ไป

ด้วยเนื�องจากการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเป�นดัช

นี�บอกว่าธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ก็จะขยายตัวควบคู่กันไป และที�

สําคัญคือจะต้องถ่ายทอดเรื�องราวความเป�นมาที�น่าสนใจแต่ไม่

หลอกลวง สร้างเรื�องราวให้กับเฟอร์นิเจอร์ให้มีความแตกต่าง

และโดดเด่นจากที�อื�นจะเป�นตัวช่วยให้สินค้าสามารถมีมูลค่าที�

เพิ�มขึ�นได้ เป�นเทคนิคที� ดีอย่างหนึ�งที�ภาครัฐควรมีส่วนช่วย

ส่งเสริมให้มีการสร้างเรื�องราวให้เป�นรูปธรรม และนอกจากนี�ไม่

ว่าจะเป�นการออกแบบหรือพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบใดก็

ตาม อย่าลืมใส่ใจในมาตรฐานการผลิตให้เป�นไปตามที�กําหนด

และมีความทนทานควบคู่ไปกับการใช้สอยให้เกิดประโยชน์ในด้าน

ความสะดวกสบายและสวยงามสําหรับลูกค้าเสมอ 
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กกพันเกลียวหนึ�งเดียว ในสินค้า OTOP สู่ความยั�งยืน 

ปัจจุบันการผลิตสินค้า  Hand made จัดว่าเป�น

สินค้าที� ไ ด้รับความนิยม ทั �งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ 

เพราะสินค้าประเภทนี�เป�นสินค้าที�ผู้ผลิตได้ทําด้วยตัวเอง มีการ

ออกแบบโดยการนําความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองที�มีมาใส่ลง

ไปในตัวผลิตภัณฑ์ ทําให้สินค้ามีความน่าสนใจและเป�นสินค้าที�ไม่

เหมือนใคร เช่นเดี�ยวกับที� วิสาหกิจชุมชนทุ่งวัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที�ผลิตเสื�อกกพันเกลียวที�มีความแปลก ความสร้างสรรค์ มี

ความเป�นตัวเองและเป�นที� เดียวในประเทศไทยที�มีการสานเสื�อ

ด้วยการนํากกมาผสมกับฝ้าย เป�นภูมิปัญญาที�ช่วยในเรื�องของ

การป้องกันเชื�อราและเพื�อให้เกิดความสวยงาม มีเอกลักษร์เป�น

ของตัวเอง สามารถจําหน่ายออกไปทั�ว ซึ�งการทําผลิตภัณฑ์ 

hand Made แต่ละชนิด เราจะสังเกตว่าจะมีกลุ่มผู้นิยมใช้สินค้า

ประเภทนี�เป�นจํานวนมาก เนื�องจากเป�นสินค้าหายากและไม่

สามารถลอกเลียนแบบได้ บางอย่าเป�นสินค้าที�เกิดภูมิปัญญา

ของชาวบ้าน เช่น ผลิตภัณฑ์จากต้นกกที�มีการดัดแปลงให้เป�น

สินค้าและของใช้ประเภทอื�นๆ  เช่น กระเป๋า หมวก ที�รองจาน 

สินค้าเหล่านี�จะเป�นสินค้าไอเดียที� นักท่องเที�ยวต่างชาตินิยม 

เพราะไม่สามารถหาซื�อได้ในประเทศตัวเอง ช่วยสร้างรายได้เข้าสู่

ชุมชนได้ค่อนข้างมาก  

 เสื�อกกโดยดั�งเดิมแล้วเป�นภูมิปัญญาของคนไทย ที�

นําต้นกกบริเวณบ้านมาดัดแปลงเป�นเสื�อเพื�อใช้ปูนั�งหรือนอน ที�

บ้าน สามารถใช้ปูรองพื�นในงานพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ได้

อีกด้วย เช่น พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีรับขวัญ เป� นต้น ซึ� ง

วัตถุ ดิบต้นกกนั�นเรียกได้ว่า เป� นวัสดุหลัก ในการผลิตเสื�อ 

สมัยก่อนชาวบ้านสามารถที�จะหาวัสดุตัวนี�ได้จากบริเวณบ้าน 

เนื�องจากต้นกกเป�นพืชที�ขึ�นอยู่ทั�วประเทศไทยสามารถหาได้ง่าย 

ดังนั�นทําให้ทุกภูมิภาคของไทยเรามีผลิตภัณฑ์ที�ทําจากกก

กระจายอยู่หลายพื�นที� แต่มีความต่างกันที�ลายและลักษณะการ

ผลิต ที�แต่ละพื �นที�ผลิตออกมาต่างกันรวมไปถึงการออกแบบที�

มีความเป�นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่นของตําบลทุ่งวัง จังหวัด

บุรีรัมย์ ที�มีเอกลักษณ์พาะตัวในเรื�องของการทําเสื�อกกแบบพัน

เกลียว ตัวเส้นกกจะมีความเหนียว คงทนมากกว่าแบบทั�วไป มี

การนําฝ้ายมาเป�นส่วนหนึ�งในการผลิตเพื�อให้มีความแปลกตา 

และน่าสนใจต่อกลุ่มนักท่องเที�ยวมากยิ�งขึ�น ทั �งนี�เมื�อนําไป

ดัดแปลงเป�นของใช้ประเภทอื�นจะสามารถตัดเย็บได้ง่ายขึ�น 

กลุ่มวิสหกิจชุมชนของตําบลทุ่งวังเริ�มก่อตั�งมาตั�งแต่ 

พ.ศ. 2529 ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าจากต้นกกและส่งออกขายยัง
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ที�ต่างๆ ต่อมาทางภาครัฐบาลได้เห็นความสําคัญของการทํา

อาชีพ จึงเข้ามาสนับสนุนการผลิต มีการฝึกอบรมและสอน

การตลาดเพื�อช่วยให้สินค้าสามารถจําหน่ายได้มากขึ�น มาในปี 

2545 ทางกลุ่มได้ขยายตัวปรับสินค้าเข้ามาอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

OTOP ของตําบล ซึ� งก็ได้รับผลตอบรับเป�นอย่างดีและเมื�อ

ธุรกิจเริ�มขยายมากยิ�งขึ�น ทางกลุ่มแม่บ้านได้มองว่าหาก

สามารถขยายจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP มาเป�นวิสาหกิจ

ชุมชน โอกาสในการกระจายสินค้าก็จะมีมากขึ�นด้วย เพื�อเพิ�ม

โอกาสในการขยายธุรกิจดังนั�นในปี 2552 ได้ยกระดับตัวเองจาก

การผลิตสินค้า OTOP มา เป� นวิสาหกิจ ชุมชนหรื อ

ผู้ประกอบการธุรกิจ SME เพื�อทําให้งบที� เข้ามาสนับสนุนมี

ปริมาณที�เพียงพอต่อการขยายกิจการ ทั �งนี�ทางหน่วยงานยัง

เข้ามาช่วยจัดการและออกแบบสินค้าให้กับกลุ่มแม่ บ้านให้

สามารถทํางานออกมา มีคุณภาพมากยิ�งขึ�น 

ผลิตภัณฑ์เสื�อกกเริ�มมาจากบริเวณหมู่บ้านมีต้นกก

ขึ�นอยู่เป�นจํานวนมาก คนในพื�นที�มีความรู้เรื�องการทอเสื�ออยู่

แล้วทําให้กลุ่มแม่บ้านคิดแล้วว่าหากนําสิ�งที�มีในหมู่บ้านมาผลิต

เป�นเสื�อ ก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองและชุมชนได้  โดย

เริ�มแรกแค่ผลิตและทอเสื�อจากต้นกกเพียงอย่างเดียว ลายที�ใช้

ในการผลิตก็จะเป�นลายธรรมดา โดยมีการเรียนรู้และฝึกอบรม

กันเองภายในหมู่บ้านและเมื�อได้ผลตอบรับที� ดี ส่งผลให้ทาง

ชุมชนมีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้วยการเข้าฝึกอบรม สัมมนา

เพื�อขยายธุรกิจ มีการประชุมกลุ่มแม่บ้านที�ผลิตเสื�อจากต้นกก

มาพูดคุยแลกเปลี�ยนความรู้กันว่าคืออะไร เมื�อสินค้าเริ�ม

ขยายตัวแล้วค่อยๆ ปรับปรุงตัวผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ�นไปเรื�อยๆ เช่น 

การทําที�รองจานข้าว กระเป๋า เปลี�ยนแบบลายเสื�อ และดัดแปลง

เป�นของใช้ชนิดอื�นๆ โดยเน้นที�วัตถุดิบและการออกแบบที�มีต้อง

แตกต่างกับจากเจ้าอื�นๆ ดูมีความน่าสนใจมากยิ�งขึ�น เช่นการ

ผลิตเสื�อลายตีนจกที�ต้องผลิตด้วยความปราณีต ผลิตได้ไม่

มากต่อวันเนื�องจากมีรายละเอียดในตัวชิ�นงานค่อนข้างมาก ซึ�ง

ลายนี�เป�นลายที�ใช้ในการทอผ้าเป�นส่วนใหญ่ แต่กลุ่มแม่บ้านที�นี�

ได้นํามาดัดแปลงและใส่ลายลงไปที�เสื�อ มีความสวยงามและเป�น

เอกลักษณ์เฉพาะตัวเป�อย่างยิ�ง สินค้าทุกตัวที�ผลิตขึ�นมาเน้น

กลุ่มผู้ใช้ให้สามารถเข้าถึงได้กับทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป�นวัยรุ่น วัย

ทํางาน สามารถซื�อเป�นของฝากหรือนําไปขายต่อก็ได้ ทําให้มี

ออเดอร์เข้ามาอยู่ตลอด ชาวบ้านรู้สึกมั�นคงในอาชีพ และ

อยากที�จะพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต 

 

 

สินค้าของที�นี� เรียกได้ว่ามีจุดเด่นในตัวเองที� เป�นจุด

ขาย คือ ลักษณะของกก ที�เรียกว่ากกพันเกลียวคือเมื�อได้กกที�

ตากไว้เรียบร้อยแล้วทําเส้นให้พอดีกันด้วยการพันเป�นเกลียว 

เพื�อให้ตัวเส้นที�จะนําไปสานเป�นเสื�อมีลักษณะที�สวยงาม เมื�อ

นํามาทอขึ�นเป�นผืนเสื�อ กกที�พันเป�นเกลียวแล้วจะมีความคงทน 

เหนียว และไม่ขาดได้ง่าย เมื�อนํามาทอเป�นเสื�อก็จะมีอายุการใช้

งานที�นานขึ�น เส้นกกของที�นี�จะมีการคัดเลือกตามขนาดเพื�อให้

ได้ขนาดเส้นที�เท่ากันมากที�สุด เมื�อนํามาทอจะดุพอดี สวยงาม 

นอกจากนี�การย้อมสีเส้นกกที�ทําขึ�นมา เป�นสีที�ไม่ตกใส่ผู้ใช้อย่าง

แน่นอน เพราะการย้อมจะเน้นสีธรรมชาติเมื�อโดนนํ�าหรือเหงื�อ 

ผู้ใช้จะสามารถวางใจได้ว่าสีที�ย้อมไปจะไม่ติดเสื�อผ้าสร้างความ

เสียหาย โดยเฉพาะกระเป๋าสะพายของคุณผู้หญิง ที�เมื�อนํามา

สะพายข้างแล้วจะไม่มีสีติดตามเสื�อ เทคนิคกกพันเกลียวของ

บ้านทุ่งวังได้ถูกจดสิทธิบัตรเป�นที�เรียบร้อยแล้ว เพื�อบ่งบอกว่า

เป�นวิถีแห่งภูมิปัญญา ที�ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้ และ

เป�นมรดกที�สําคัญของลูกหลาน 

แต่การทําเสื�อกกนี�ใช่ว่าจะราบลื�นไปด้วยดีเพราะใน

ช่วงแรกก็มีอุปสรรคเข้ามาบ้าง เช่น เรื�องปัญหาความชื�นที�ทํา

ให้เส้นกกเสียหาย มีกลิ�นเหม็น เชื�อราที�ทําให้เสื�อพังเร็วขึ�น และ

วัตถุ ดิบที�หากยาก เพราะในหมู่ บ้านพื�นที�ที� เคยมีกกได้ถูก

เปลี�ยนเป�นบ้านคน หรือสิ�งปลูกสร้างหมดแล้ว ทําให้ไม่สามารถ

ผลิตสินค้าที�มีคุณภาพดีได้ ดังนั�นทางกลุ่มแม่บ้านจึงร่วมกัน

คิดวิธีแก้ปัญหาที�เกิดขึ�นนี� เพื�อให้สามารถผลิตสินค้าคุณภาพ 

และวางจําหน่ายต่อไปได้ ด้วยการใช้เทคนนิค การทอเสื�อด้วย

การผสมเส้นฝ้าย เพื�อให้เสื�อมีตาที�ห่างๆ ขึ�นเมื�อโดนนํ�า อากาศ

ชื�น ตัวเสื�อจะแห้งเร็วไม่เป�นเชื�อรา ทําให้สินค้าสามารถวาง

จําหน่ายได้อีดครั �ง ส่วนปัญหาเรื�องวัตถุดิบ ทางแม่บ้านได้มี

“สนิคา้ของที�นี�มจุีดเดน่ใน

ตวัเองที�เป�นจุดขาย คอื 

ลักษณะของกก  

ที�เรยีกวา่กกพนัเกลยีว” 
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การติดต่อผ่านเคลือข่ายชุมชน กลุ่มแม่บ้านจังหวัดอื�นที�ผลิต

เสื�อจากต้นกกเช่นเดียวกัน เพื�อขอซื�อวัตถุดิบเพื�อมาใช้ในการ

ผลิต ทําให้มีกกที� เพียงพอต่อการทําสินค้าพื�อวางจําหน่าย 

นอกจากนี�ก่อนที�จะมีผลิตภัณฑ์กกพันเกลียวที�สวยงามและมี

ชื�อเสียง การคิดลาย การฝึก ทอเสื�อกกไม่ใช่เรื�องง่าย ตัวแทน

แม่บ้านได้เล่าว่าในช่วงแรกที�เขาเริ�มทํานั�นค่อนข้างยาก เพราะ

กาทอเสื�อหนึ�งผืนค่อนข้างใช้เวลานาน และเมื�อทําออกมาไม่

สวยก็ไม่สามารถนําไปบางครั �งทําสินค้าออกมาไม่ได้ขนาดก็ขาย

ไม่ได้จําเป�นต้องทิ �ง และในขณะนั�นยังไม่มีหน่วยงานจากที�ไหนเข้า

มาสนับสนุนในการผลิตสินค้า ทําให้ต้องใช้งบส่วนตัวที�มีมาซื�อ

วัสดุที�ใช้ในการผลิต เพื�อจะได้ทดลองผลิตสินค้า จนออกมามี

ความสวยงาม และสามารถวางจําหน่ายได้จนถึงปัจจุบัน 

หลักการทํางานของชุมชนมีการวางแผนการทํางาน

ที� ดี มีการวางระบบงานที� เป�นสัดส่วนเริ�มต้นด้วยการมีฝ่าย

จัดหาวัสดุเพื�อมาใช้ในการผลิตที�ช่วงแรกหาจากบริเวณหมู่บ้าน 

แต่ในช่วงหลังต้นกกเริ�มหายากขึ�นจึงต้องซื�อมากจากที�อื�นๆ 

แล้วนํามาส่งต่อให้กับฝ่ายที�คัดแยก ฝ่ายคัดแยกจะคัดขนาดต้น

กกเพื�อนําไปใช้ในการทอเสื�อเนื�องจากแต่ละเส้นมีขนาดที�ต่างกัน

ดังนั�นการใช้กกที�มีขนาดใกล้เคียงกันมาผลิตจะทําให้เสื�อออกมา

ดูสวยงาม เมื�อได้ขนาดที�ต้องการแล้วจะต้องส่งต่อไปให้ฝ่าย

ย้อมสีและทําให้ต้นกกแห้งพอดีสามารถนํามาผลิตเสื�อได้ โดย

ตัวเส้นจะต้องแห้งสนิทเพื�อป้องกันปัญหาเชื�อรา จากนั�นเส้นกก

ที�ย้อมสีและตากจนแห้งแล้วก็จะถูกส่งต่อเพื�อไปทําเป�นเกลียว

ด้วยมือและทอเป�นเสื�อต่อไป ซึ�งลายที�ทํานั�นจะมีการออกแบบ

มาแล้วอย่างเป�นระบบ การทํางานที�มีระบบแบบนี�จะช่วยให้งาน

ออกมามีคุณภาพและเสร็จอย่างรวดเร็ว และเมื�อนํามาทําเป�น

สินค้าก็จะทําได้ตามที�ตลาดต้องการ ซึ�งอย่างที� รู้กันว่าการ

ทํางานของชุมชนหากไม่มีการวางระบบงาน แบ่งหน้าที�กันทําให้

ชดัเจนอาจจะเกิดปัญหาได้ เช่น งานไม่เป�นระบบแต่ละคนจะไม่รู้

ว่าหน้าที�หลักของตัวเอง ต้องทําอะไรก่อน ต้องทําอะไรทีหลัง 

ทําให้เกิดการทํางานซ้อนกัน บางครั �งจํานวนงานกับจํานวนคน

ก็ไม่มีความสมดุลกันเลย ทําให้ทางแม่บ้านสหกิจชุมชน ต้องมี

การจัดประชุม เพื�อวางแผนระบบการทํางานที� ดี ให้สามารถ

ทํางานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพได้และกลายเป�นชุมชน

ตัวอย่าง ที�ส่งเสริมอาชีพในท้องถิ�นตัวเอง 

สินค้าผลิตออกมาเป�นที� เรียบร้อยแล้ว ทางสหกิจ

ชุมชนจะมีการนําสินค้าไปวางจําหน่ายตามที� ต่างๆ ตาม

แผนการตลาดนั�นจะขายสินค้าตามปฏิทินชุมชน  เช่น ขายตาม

งานเทศกาลที�จัดขึ�นที�ชุมชน เพื�อนําสินค้าที�มีออกไปแสดงและ

จําหน่ายให้กับนักท่องเที�ยวและคนชุมชนที�มาเที�ยว นอกจากนี�

ยังมีการส่งสินค้าออกไปจําหน่ายตามงาน OTOP และที�อื�นๆ 

ทั�วประเทศ ทางวิสาหกิจชุมชนจะทําสินค้าตามช่วงเทศกาล

เหล่านี� เพื�อไม่ ให้มีสินค้ามากหรือน้อยจนเกินไป ส่งผลให้มี

อาชีพที� ยั�งยืน มีการวางแผนทางการตลาดที�ดีเพื�อให้สินค้า

สามารถขายได้ตลอดทั �งปี เช่น ทําเป�นสินค้าส่งออก กระจาย

สินค้าไปตามห้างร้าน สถานที�ท่องเที�ยว เพื�อให้ตัวสินค้าเป�นที�

รู้จัก ซึ� งสินค้าที� ขายดีที� สุดจะ เป� นชุดรองจานจากต้นกก 

เนื�องจากมีความจําเป�นที� ต้องใช้ ตามโรงแรม ร้านอาหาร 

รองลงมาคือเสื�อและผลิตภัณฑ์อื�นๆ โดยการดําเนินงานทั �งหมด

นี�มีหน่วยงานจาก สสว. มา เป� นผู้ ช่วย ในการกระจาย

สินค้าออกไป ช่วยคิดแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ดูน่าสนใจ

มากขึ�น ช่วยให้ชุมชนมีรายได้ที�เพิ�มขึ�น  

เพราะหากสินค้าถูกจําหน่ายด้วยชุมชนเพียงอย่าง

เดียว ก็จะเกิดความไม่สมดุลขึ�นได้ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที�มี

ผู้ผลิตสินค้าเป�นจํานวนมาก แต่มีกลุ่มผู้ซื�อค่อนข้างน้อยเพราะ

ช่องทางในการจัดจําหน่ายมีน้อย ทําให้สินค้าที�ผลิตออกมา

ต้องค้างสต๊อกและเกิดการเสื�อมคุณภาพ บางครั �งก็ต้องนําไป

ทิ �งเกิดความสิ�นเปลืองได้ ดังนั�นเมื�อทาง สสว. ได้เข้ามาช่วย

พัฒนาในการกระจายสินค้า กลุ่มแม่บ้านก็จะกระจายสินค้าได้

เรื�อยๆ รับงานได้มากยิ�งขึ�นโดยพาะการผลิตสินค้าตามเทศกาล 

ที�ถือว่าเป�นเรื�องดีเพราะทุกช่วงเทศกาล หากชุมชนมีการจัด

งานประจําปี งานรื�นเริง จะมีนักท่องเที�ยวเข้ามาเที�ยวเป�น

จํานวณมาก โอกาสที�จะโฆษณาสินค้า และจําหน่ายก็มาก

ยิ�งขึ�น สินค้าจะเป�นที�รู้จักและได้รับการยอมรับในวงกว้าง 

กลุ่มสหกิจชุมชนทุ่งวัง จังหวับุรีรัม มีการพัฒนา

ความรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลา ด้วยการไปฝึกอบรม เรียนรู้

เกี�ยวกับการพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ�มมากขึ�น โดยเน้น

เอกลักษณ์เฉพาะที�มี ในตัวเองแล้วนํามาผลิตสินค้าเพื�อ

จําหน่าย สร้างความหลากหลายแก่สินค้าได้ดี เช่น จากเดิมเคย

ผลิตสินค้าเฉพาะเสื�อจากต้นกก ทําให้สินค้าที�ผลิตขายได้ไม่

มากนัก แต่หลังจากมีการอบรม พัฒนารูปแบบการผลิตอยู่

เรื�อยๆ ทํา ให้ เสื�อจากต้นกกมีลายที�สวยขึ�น และสามารถ

ดัดแปลงเป�นอย่างอื�นได้มากมาย โดยทางสหกิจจะส่งตัวแทน

เพื�อเข้ารับการอบรมอยู่เป�นประจํา จากนั�นจะมีการนําความรู้ที�

ได้มาบอกต่อเพื�อให้สมาชิกได้ทราบข้อมูลอย่างทั�วถึง มีการดู

งานและนําไอเดียความคิดแปลกใหม่ที�ทางสหกิจชุมชนของ

จังหวัดอื�นๆ มาแบ่งปันข้อมูลแล้วสามารถพัฒธุรกิจให้ยั�งยืน

ต่อไป เพราะสินค้าประเภทนี�หากทําแบบเดียวตลอดโอกาสที�จะ
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หายไปก็มีมาก เนื�องจากปัจจุบันมีการใช้วัสดุแทนกก เช่น 

พลาสติกเส้น การใช้เสื�อนํามันมาแทนที� วัสดุจากธรรมชาติ 

การปูพรม เป�นต้น หากชุมชนไม่มีการเปลี�ยนแปลงก็จะไม่

สามารถขายสินค้าได้อีก ดังนั�นการอบรมและเพิ�มความรู้จึงเป�น

สิ�งที� ดีกว่า นอกจากนี�การให้ทางภาครัฐหรือเอกชนเข้ามามี

ส่วนร่วม ก็จะช่วยส่งเสริมการขายให้สินค้าเป�นที�รู้จักมากยิ�งขึ�น 

มีการหาแหล่งเงินทุนที�มีราคาถูกมาให้ เพื�อสามารถนําเงินที�ได้

ไปพัฒนาอาชีพต่อไป อย่างเช่นที�สหกิจทุ่งวังได้นํากลุ่มเข้าสู่

ธุรกิจ SME เพื�อให้มีเงินทุนที�มากขึ�น โอกาสที�จะขยายธุรกิจให้

เป�นที�รู้จักก็มากขึ�นเช่นกัน  

การทอ เ สื�อกก ในปัจ จุ บันเ รียก ไ ด้ ว่ามี น้อยลง 

เนื�องจากต้นกกที�เกิดขึ�นเองตามธรรมชาติถูกเปลี�ยนเป�นพื �นที�

เกษตรกรรมอื�นๆ หรือเปลี�ยนเป�นสิ�งปลูกสร้าง เช่น บ้าน

จัดสรรค์ ตึก อาคาร และไม่ค่อยมีใครสนใจที�จะปลูกพืชชนิดนี�

มากนัก ทําให้กลายเป�นพืชหายากในชุมชน แต่ยังสามารถหาได้

อยู่บ้างตามพื�นที�ชนบทที� ยังได้รับการพัฒนาไปไม่เท่าไหร่นัก 

เสื�อจากต้นกกนั�นเรียกได้ว่าเป�นมรดกทางภูมิปัญญา เพราะมี

รูปแบบการทําเสื�อกันมาเป�นเวลานานจนในปัจจุบันมีการพัฒนา

ใ ห้กลาย เป� น สินค้าที� มี ราคาสูงขึ�น แล ะ น่าสนใจ สําหรั บ

ชาวต่างชาติ แต่ที� น่าเสียดายเนื�องจากคนยุคใหม่ไม่ค่อยให้

ความ สํา คัญกับ สิ� ง เ หล่ า นี�ม าก นัก  เพรา ะ ไม่ ค่อย เ ห็ น

ความสําคัญเนื�องจากเป�นสิ�งที�เห็นมาตั�งแต่เด็กๆ แต่หารู้ไม่ว่า

หากมีการพัฒนาให้ดีขึ�น เหมือนที�ชุมชน ทุ่งวังกําลังทําอยู่ ใน

อนาคตอาจจะมีการขยายตัวทางธุรกิจที�ดีขึ�นได้ เช่น มีการทํา

นากก เพื�อนํามาเป�นวัสดุที�ใช้ในการผลิตเสื�อและผลิตภัณฑ์อื�นๆ 

เป�นการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน ทุกคนจะมีอาชีพและสร้าง

รายได้เลี�ยงครอบครัวตัวเองได้ 

การรวมตัวเพื�อทํ าผลิตภัณฑ์ชุมชน ถือ ว่ามี

ประโยชน์ต่อชุมชนเป�นอย่างยิ�ง ที�นอกจากการสร้างอาชีพให้กับ

คนในท้องถิ�นแล้ว คนในชุมชนยังมีความรัก และความสามัคคีที�

ดีกันอีกด้วย เมื�อทุกคนมาทํางานร่วมกัน ต่างคนต่างร่วมกัน

แสดงความคิดเห็นและวางแผนระบบการทํางาน เช่น การ

คิดค้นลายเสื�อแบบตีนจกที�ทางชุมชนทุ่งวังคิดขึ�นมา ลายนี�จัด

ว่าเป�นลายโบราณที�ค่อนข้างทํายากและส่วนใหญ่เราจะรู้จักลาย

ตีนจกที�อยู่ในผ้าฝ้าย แต่ทางชุมชนได้ประยุกต์นําลายนี�มาใส่ลง

ไปที�เสื�อ เพิ�มมูลค่าให้สินค้ามีราคาที�สูงขึ�น  เมื�อชุมชนมีรายได้ 

ทุกคนก็จะสามารถเลี�ยงชีพได้ โดยไม่ ต้องออกไปทํางานที�

ต่างจังหวัด ความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนก็จะดีมาก

ยิ�งขึ�น ลูกหลานมีความรักแลความหวงแหนชุมชน และอยากจะ

กลับมาพัฒนาหมู่บ้านตัวเองให้ดีขึ�นไปในอนาคต 

ผลิตภัณฑ์จากต้นกก ในอนนาคตนั�น ถือ ว่ามี

แนวโน้มทางการตลาดที�ดี เพราะเป�นสินค้าทางภูมิปัญญาและ

อาจจะหาได้ยากขึ�นในอนาคตเนื�องจากเป�นสิ�งที�ต้องใช้ความ

ประณีตในการทํา เป�นการเพิ�มมูลค่าของสินค้าได้เป�นอย่างดี 

ยิ�งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ไม่ว่าจะเป�นการส่งออกและ

จัดจําหน่ายไว้ตามสถานที� ต่างๆ เ ช่น สนามบิน ดิวตี�ฟรี 

โอกาสที� สินค้าเหล่านี�จะเป�นที� รู้จักก็มีมากยิ�งขึ�น นอกจากนี�

อย่างที�ทราบกันอยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์จากต้นกกของสหกิจ 

ตําบลทุ่งวัง มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวที� ไม่เหมือนใคร เมื�อนํา

ออกมาจําหน่ายก็จะได้รับความสนใจเป�นพิเศษ ทั �งนี�ในกลุ่ม

แม่บ้านที�มีการพัฒนาระบบการทํางาน พัฒนาคุณภาพสินค้า

อยู่ตลอดเวลา ทําให้สามารถผลิตสินค้าออกมาจําหน่ายตาม

ความนิยมได้ เป�นการส่งเสริมการขายที�ดี และเพิ�มโอกาสเติบโต

ทางเศรษฐกิจ ช่วยให้ทุกครัวเรือนมีรายได้ สามารถเลี�ยง

ตัวเองและครอบครัวได้ จัดว่าเป�นกลุ่มสหกิจต้นแบบที�ควรเอา

เป�นแบบอย่างในการพัฒนาอาชีพต่อไป และเปิดโอกาสให้คนได้

รู้จักในผลิตภัณฑ์ดีๆ ของไทยได้มากขึ�นอีกด้วย 
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โอกาสและความเสี�ยงของธุรกิจหตัถกรรมเมื�อไทยเข้าสู่ AEC 
 

หลายคนคงจะคุ้นหูกับคําว่า AEC กันมาซกัระยะหนึ�ง

แล้ว แต่จะมีสักกี�คนเข้าใจความหมายและความสําคัญของคําๆ

นี� AEC ย่อมาจากอะไร และมีความหมายอย่างไร? เชื�อว่าหลาย

คนอาจจะตอบได้ว่า AEC คือ Asian Economic Community 

แต่อาจจะยังไม่เข้าใจแจ่มชดัว่ามันมีความสําคัญอย่างไร  AEC 

เป�นความร่วมมือและรวมตัวกันทางด้านเศรษฐกิจของชาติใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั �งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน 

กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย เพื�อให้มีอํานาจการต่อรองกับ

ประเทศคู่ค้าในภูมิภาคอื�นได้มากขึ�นโดยมุ่งเน้นการเปิดเสรีด้าน

การค้าและมุ่งหวังในเรื�องการผลิตให้เป�นฐานการผลิตเดียวกัน 

การนําเข้าและส่งออกใน 10 กลุ่มประเทศนี�จึงเปิดเสรี ยกเว้น

สินค้าบางประเทศที�มีความอ่อนไหวเฉพาะตัวเท่านั�นที�ไม่เข้าข่าย 

ในการเข้าสู่ AEC ส่งผลทางทั �งทางด้านบวกและด้านลบแก่

อุตสาหกรรมหลายประเภท หนึ�งในธุรกิจที� ได้รับผลกระทบคือ

ธุรกิจหัตถกรรม 

ธุรกิจหัตถกรรมเป�นธุรกิจเกี�ยวกับการสร้างสรรค์

สินค้าต่างๆ จากสิ�งต่างๆที�อยู่ใกล้ตัวหรือจากธรรมชาติและ

ของเหลือใช้ต่างๆด้วยฝีมือและแรงงานมนุษย์เป�นหลัก ใน

ประเทศไทยมีหลากหลายธุรกิจ อย่างเช่น หัตถกรรมเกี�ยวกับไม ้

ผ้าทอ แกะสลัก เย็บปักถักร้อย  การปั�นและการหล่อ เป�นต้น 

ในอดีตที�ผ่านมาจนถึงยุคปัจจุบันธุรกิจหัตถกรรมมีรูปแบบและ

แนวทางทางตลาดที�มีรูปแบบมากขึ�น จนเป�นที� รู้จักและสร้าง

ชื�อเสียงให้แก่ประเทศจนเป�นที�ยอมรับกันในวงกว้าง การก้าวเข้า

สู่ AEC นับเป�นโอกาสอย่างหนึ�งที�จะทําให้ธุรกิจสาขานี�มีการ

เปลี�ยนแปลงและสามารถปรับตัวเพื�อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง

อย่างประเทศเพื�อนบ้านได้ ในเรื�องผลกระทบในทางธุรกิจจึงมี

ทั �งปัจจัยที�เป�นด้านบวกและด้านลบ ลองมาดูผลกระทบที�อาจ

เกิดขึ�นและก่อให้เกิดโอกาสและแนวทางในการปรับตัวเพื�อให้

ธุรกิจอยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันที�สูงขึ�นว่ามีอะไรบ้าง  
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ผลกระทบในทางบวกและโอกาสของงานธุรกิจ

หัตถกรรม ประเทศไทยจะมีโอกาสในการขยายฐานลูกค้าให้เป�นที�

รู้จักมากขึ�นทั �งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการแข่งขันที�

สูงขึ�นทําให้เกิดการปรับเปลี�ยนกลยุทธ์ในการออกแบบสินค้าให้มี

ความหลากหลายและมีรูปแบบที�ทันสมัยและได้มาตรฐานเป�นที�

ยอมรับในระดับสากลมากขึ�น แต่ยังคงเน้นความเป�นเอกลักษณ์

ที�เป�นไทยซึ�งเป�นเอกลักษณ์ที� ไม่มีประเทศใดในโลกนี�เลียนแบบได้ 

นอกจากนี�ด้วยกระแสความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

ที� หันมาให้ความสนใจกับสินค้าที�ทํามาจากวัสดุธรรมชาติ 

สินค้าที�มีความเป�นเอกลักษณ์เฉพะถิ�น และมีความเป�นมิตรกับ

สิ�งแวดล้อมมากขึ�น ทําใ ห้สินค้าหัตถกรรมซึ� งเป�นสินค้าที�

สร้างสรรค์ขึ�นจากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุจากธรรมชาติเกือบ

ร้อยเปอร์เซ�นต์เป�นที�ตอบโจทยกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั �งในประเทศและ

ต่างประเทศได้ต่อเนื�อง  

ยิ�งไปกว่านั�นสินค้าหัตถกรรมโดยส่วนใหญ่จะมีที�มาที�

ไปจากวัฒนธรรมของท้องถิ�นแต่ละท้องถิ�นนั�นๆ จึงมีรูปแบบที�

เป�นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร การรวมตัวกันในกลุ่ม

อาเซียนซึ�งมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที�โดดเด่นคล้ายคลึงกัน 

จึงเป�นจุดเด่นที�แข็งแกร่ง  ด้วยความโดดเด่นนี� เองก่อให้เกิด

คุณค่าในหมู่นักท่องเที�ยวต่างชาติที� เดินทางมาเที�ยว ของที�

ระลึกจึงเป�นแนวทางหลักในตลาดที� ยังก่อให้เกิดรายได้ให้กับ

ประเทศและเกิดความร่วมมือในระดับภูมิภาคเกิดการแลกเปลี�ยน

วัฒนธรรมและกรรมวิธีในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  ยิ�งเมื�อ

ประเทศไทยเข้าสู่เขตเศรฐกิจเสรี ACE อย่างเป�นทางการแล้ว 

นอกจากประเทศไทยจะกลายเป�นศูนย์กลางการท่องเที�ยวใน

ภูมิภาคเอเชียแล้ว ยังได้เปรียบในส่วนที�ประเทศไทยอยู่ตรงกลาง

ของกลุ่มประเทศอาเซียน นักท่องเที�ยวทั �งในภูมิภาคและจากทั�ว

โลกก็จะมีการเดินทางเข้ามามากยิ�งขึ�น โอกาสในการกระจาย

สินค้าหัตถกรรมสู่สายตาระดับสากลจึงมีมากขึ�นแน่นอน  

ผลกระทบในด้านลบ ในการเปิดเขตเศรฐกิจเสรี ทําให้

มีผลกระทบจากการแข่งขันจากคู่แข่งในเรื�องคุณภาพสินค้าได้ 

เนื�องจากโดยปกติแล้วสินค้าหัตถกรรมเป�นสินค้าที� ต้องอาศัย

ฝีมือแรงงานในการผลิตเป�นหลัก ขั �นตอนในการผลิตจึงมีความ

ล่าช้า เพราะต้องใช้ความประณีตและพิถีพิถัน การแข่งขันที�

สูงขึ�นจะทําให้สินค้าจากประเทศอื�นที�มีต้นทุนในแง่ต้นทุนทาง

วัตถุดิบและต้นทุนทางแรงงานที�ตํ�ากว่า ก่อให้เกิดสินค้าทดแทน

ราคาถูกกว่าเข้ามาบุกตลาดได้ ผู้บริ โภคโดยเฉพาะตลาด

ภายในประเทศจึงมีทางเลือกในการเลือกสินค้าที�หลากหลายมาก

ขึ�นและมีอํานาจในการต่อรองที�สูงขึ�นด้วยเช่นกัน ทําให้สินค้า

ประเภทหัตถกรรมอาจได้รับผลกระทบได้  

นอกจากนี�แรงงานในการผลิตของไทยยังเป�นอีก

สาเหตุที�จะได้รับผลกระทบเนื�องจากแรงงานไทยที�มีฝีมือยังคง

ขาดแคลน และยังมีต้นทุนในการจ้างสูงกว่าประเทศเพื�อนบ้าน 

การเปิดโซนเศรฐกิจเสรีขึ�น จะทําให้แรงงานต่างชาติไหลเข้ามา

อย่างเสรีมากเช่นกัน จึงอาจก่อให้เเกิดการแย่งงานกันเอง

ภายในภูมิภาคเป�นต้น การปรับตัวของธุรกิจหัตถกรรมจึงต้อง

อาศัยการสนับสนุนจากทางภาครัฐและภาคเอกชนให้มากขึ�น 

เช่นการส่งเสริมให้มีการอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้

แพร่หลาย เพื�อเป�นการสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานกันเอง

ภายในประเทศและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ�นจากรุ่นสู่รุ่น   

 

มากไปกว่านั�นการพัฒนารูปแบบสินค้าให้เข้ากับยุค

สมัยก็เป�นเรื�องสําคัญ เนื�องจากรูปแบบสินค้างานหัตถกรรมใน

อดีตที�ผ่านมาจะค่อนข้างล้าสมัย จนไม่ได้รับความสนใจจากคน

รุ่นใหม่โดยเฉพาะในตลาดภายในประเทศที�ยังสามารถเติบโตได้อีก

เยอะหากมีการพัฒนารูปแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้เข้าตลาด

แฟชั�นมากขึ�น เช่นสนับสนุนให้มีการทําวิจัยเพื�อพัฒนารูปแบบ

สินค้าให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งาน ให้เหมาะสมกับ

วิถีชีวิตของผู้บริโภค เนื�องจากส่วนใหญ่แล้วสินค้าหัตถกรรม

บางประเภทได้รับการผลิตขึ�นมาเพื�อความสวยงามเป�นหลัก แต่

ยังขาดประสิทธิภาพในการใช้งานได้จริง สินค้าจึงขาดมิติในแง่

ของประโยชน์ใช้สอย ทําให้ไม่ ได้รับความสนใจจากลูกค้าที�

ต้องการใช้งานจากสินค้าได้จริงเท่าที�ควร 

 เพื�อเจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆให้หันมาสนใจงาน

ฝีมือให้มากขึ�น แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงเอกลักษณ์ของความ

เป�นไทยเหมือนเดิม ในธุรกิจนี�การยกมาตรฐานการผลิตและการ

สร้างแบรนด์ให้เป�นที� รู้จักในระดับสากลก็เป�นสิ�งสําคัญไม่ควร

มองข้าม เนื�องจากวงการงานหัตถกรรมยังไม่มีรูปแบบที� เป�น

“สนิคา้หตัถกรรมโดยสว่นใหญ่

จะมทีี�มาที�ไปจากวัฒนธรรม

ของทอ้งถิ�นแตล่ะทอ้งถิ�นนั �นๆ 

จงึมรูีปแบบที�เป�นเอกลกัษณ์

โดดเดน่ไมเ่หมอืนใคร” 
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รูปธรรมอย่างชัดเจน ด้วยสาเหตุมาจากขาดการรวมตัวกัน

อย่างเป�นกลุ่มก้อน ยังไม่มีสมาคมผู้ผลิตที�รวมตัวได้อย่าง

แข็งแกรง่เป�นเอกภาพอย่างเต็มรูปแบบ การสร้างแบรนด์ให้เป�น

ที�รู้จักในระดับประเทศและภูมิภาคจจึงยังไม่ประสบความสําเร็จ

มากนัก ทั �งที�กลุ่มผู้ผลิตมีศกัยภาพมากพอที�จะสร้างสรรค์งาน

หัตถกรรมให้เป�นที�รู้จักที�มีเอกลักษณ์ให้ผู้บริโภคนึกถึง แต่ยัง

ขาดการส่งเสริมที�มากพอจากทั �งภาครัฐและเอกชน ดังนั�นทุก

ภาคส่วนจึงจําเป�นที�จะต้องมีการปรับเปลี�ยนและให้ความร่วมมือ

ที�เป�นรูปธรรมมากขึ�น เพื�อกระจายองค์ความรู้สู่ท้องถิ�นให้มาก

ขึ�นกว่าเดิม จะได้มีอํานาจในการต่อรองทางการค้าได้มากขึ�น

นั�นเอ ง 

การใช้สื�ออนไลน์ช่วยเป�นสื�อกลางในการทําตลาด

เพื�อให้สินค้ากระจายและเข้าถึงผู้บริโภคไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใดใน

โลกได้ง่ายและสะดวกมากขึ�น ในยุคที�อินเตอร์เน็ตเป�นปัจจัยที�ห้า

ของคนเรา เครือข่ายของโซเชียลมีเดียเป�นช่องทางให้ธุรกิจงาน

หัตถกรรมสามารถก้าวเข้าสู่ความเป�นสากล ที�ไม่เพียงแค่รอให้

นักท่องเที�ยวเดินเข้ามาหาเพียงอย่างเดียว แต่สามารถนํา

สินค้าไปสู่สายตาให้ผู้บริโภคได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าอยู่ส่วนใดใน

โลก สามารถเห็นและดึงดูดความสนใจของลูกค้าจากทุกที� ทํา

ให้สินค้าเป�นที� รู้จักและสามารถเพิ�มมูลค่าไปในตัวได้อีกด้วย 

เนื�องจากการเข้าสู่ AEC นั�นธุรกิจการขนส่งจะมีช่องทางที�

หลากหลายเปรียบเสมือนเป�นเครื�องมือที�เป�นปัจจัยสนับสนุนให้

งานหัตถกรรมสามารถเดินทางไปหาผู้บริโภคได้โดยผ่านช่อง

ทางการขนส่งที� ดี ได้ง่ายและรวดเร็ว เพื�อยกระดับความ

มาตรฐานในการขาย 

จากที�กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่า การเข้าสู่เขต

เศรษฐกิจการค้าเสรีหรือ AEC ทําให้ธุรกิจหัตถกรรมจะได้รับ

การกระตุ้นให้มีการปรับตัวเพื�อให้มีศักยภาพในการแข่งขันที�

สูงขึ�น และเกิดการรวมตัวเพื�อพัฒนารูปแบบสินค้าให้มีความ

แข็งแกร่งมากขึ�น ทั �งนี�นอกจากจะขยายตลาดไปสู่ระดับโลกแล้ว 

ต้องไม่ลืมการรุกตลาดภายในประเทศที�ไมค่วรมองข้ามเนื�องจาก

กลุ่มผู้บริ โภคภายในประเทศก็มีกําลังในการซื�อสูงไม่ต่างกัน 

เพียงแค่ต้องอาศัยการพัฒนารูปแบบสินค้าให้ตรงกับกลุ่ม

ผู้บริโภคเท่านั�นเอง โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที� หันมาให้ความ

สนใจกับสินค้าที�ทํามาจากธรรมชาติเป�นมิตรกับสิ�งแวดล้อม 

การออกแบบสินค้าเพื�อให้ตอบโจทย์ที�เน้นประโยชน์ใช้สอยควบคู่

ไปกับความสวยงามที� โดดเด่นของงานหัตถกรรมที�  งาน

อุตสาหกรรมด้านอื�นไม่ลอกเลียนแบบได้ ดังนั�นต้องอาศัยการ

ร่วมมือของภาครัฐและเอกชนเข้ามาส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมี

การยกระดับการผลิตให้มีมาตรฐาน การส่งเสริมให้มีการ

รวมกลุ่ม การพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างเป�นรูปธรรมและเป�น

จริงเป�นจังให้มากกว่าเดิม เพื�อรองรับการแข่งขันทางด้าน

ตลาดแรงงานจากประเทศเพื�อนบ้านที�มีอัตราค่าแรงถูกกว่า 

อีกทั �งต้องอาศยัการส่งเสริมเพื�อรวมกลุ่มภายในกลุ่มเอาเซียน

ให้มีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งเพื�อให้มีอํานาจต่อรองที�สูงขึ�น

จากประเทศคู่ค้าอื�น เพื�อให้ธุรกิจหัตถกรรมเป�นหนึ�งในธุรกิจที�

สร้างรายได้ให้กับประเทศเป�นอีกธุรกิจหนึ�งในอนาคต   
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ภูเก็ต เพิร์ล อัญมณีที�ออกแบบได้ 

 

ไข่มุก เป�นอัญมณี มีสีขาว เงินยวง ชมพูและสีทอง 

โดยนํามาจากสัตว์จําพวกหอยนางรม อาจจะนับได้ว่าเป�นอัญ

มณีชนิดเดียวในโลกที�เกิดมาจากสัตว์ ไข่มุกสามารถนํามาทํา

เป�นเครื�องประดับ หรือนํามาบดในการใช้เป�นเครื�องสําอาง 

ความเชื�อของไข่มุก เป�นอัญมณีแห่งสายนํ�า เสริมสง่าราศีให้กับ

เพศหญิงก่อใ ห้ เกิดความนุ่มนวล อ่อนหวาน แก้ ปัญหา

ทางด้านอารมณ์  

 มนุษย์ เ รา รู้จั ก มุกมานานนับพันปี โ ดยใ ช้ เ ป� น

เครื�องประดับที�มีค่า สมัยก่อนเป�นเรื�องที�ลี�ลับมาก บ้างเชื�อว่า

เป�นหยดนํ�าตาของนางเงือก บ้างก็ว่าเป�นสิ�งที�พระเจ้าประทานให้

จากฟากฟ้า จนกระทั�งไม่กี�ศตวรรษมานี� ได้มีผู้สังเกตว่า มุกที�

พบมีสีเหมือนเปลือกหอย โดยสันนิษฐานว่าหอยสร้างมุกขึ�นมา

จากการหลั�งสารออกมาเคลือบสิ�งแปลกปลอมเพื�อป้องกันการ

ระคายเคือง จนทํา ใ ห้สิ�งแปลกปลอมนั�นมี ผิวเรียบและ ใส

เช่นเดียวกับที�มันสร้างเปลือกหอย มนุษย์จึงพยายามศึกษา

กระบวนการเกี�ยวกับการเกิดมุกจากหอยมุกได้นํากระบวนการ

เกิดมุกในตัวหอยมาทําการเพาะ เลี�ยงมุกขึ�น จึง เกิดเป� น

อุตสาหกรรมมุกจนถึงปัจจุบัน 

ไข่มุกที� คุณภาพดีนั�น ควรมีอายุการเลี�ยงอยู่ที�  8 

เดือน ถึง 2 ปี ยิ�งเลี�ยงไว้ได้นาน ความสวยงามแวววาวยิ�งมี

มากขึ�น แต่ส่วนมากที�พบในตลาดไข่มุกนั�น จะมีอายุการเลี�ยง

อยู่ที� 2-5 ปี แต่ทั �งนี�ทั �งนั�น ขึ�นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วย เช่น 

มลภาวะทางนํ�า อุณหภูมิ และความอุดมสมบูรณ์ของทะเล 

จังหวัดภูเก็ต ได้ชื�อว่าเป�น สวรรค์แห่งไข่มุก ที�เป�นที�

รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เนื�องจากเกาะภูเก็ตตั�งอยู่ท่ามกลาง

พื�นที�ที�มีสภาพ แวดล้อมที�ดี เยี�ยม เหมาะแก่การเพาะ ปลูก

และการพัฒนาคุณภาพของไข่มุก บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล

อินดัสทรี  เป�นบริษัทที�ผลิตและจําหน่ายสินค้าเกี�ยวกับมุก

โดยตรง ซึ� งที� นี� มี สินค้ามากมายหลายดี ไซ น์ รวมถึ ง

เครื�องประดับตกแต่งที�เป�นมุก ทั �งสร้อยคอ แหวน และต่างหู 

 
S M E s  K n o w l e d g e  C e n t e r  
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ของประดับอื�นๆ หรือแบบครบชุด สินค้าแต่ละชิ�นผลิตโดยช่าง

ผู้มีประสบการณ์ และมีฝีมือ ผลิตขึ�นจาก มุกอโกย่า มุกซีก 

และมุกเซาท์ ซี ซึ�งรับรองว่าลูกค้าจะได้รับความประทับใจเมื�อ

เลือกซื�อผลติภัณฑ์ของทาง ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี ไปอย่าง

แน่นอน 

จุดเริ�มต้นของธุรกิจ 

 คุณจิตติ อินทรเจริญ เป� นกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จํากัด เล่าให้ฟังว่า บจก.ภูเก็ต 

เพิร์ล ได้มีการเริ�มต้นธุรกิจมาตั�งแต่ปี พ.ศ. 2510 ซึ�งเป�นธุรกิจ

ที�ดําเนินกิจการต่อเนื�องกันมาถึง 3 รุ่นอายุ ตั�งแต่รุ่นของคุณ

ตา คุณยาย ซึ�งเป�นฟาร์มของคนไทยรายแรกๆ ที�มีการผลิต

ไข่มุกด้วยภูมิปัญญาของคนไทยเอง ต่อมาในรุ่นที� 2 ก็คือรุ่น

ของคุณพ่อ คุณแม่ ก็ได้มีการทดลองในการเพาะเลี�ยงหอยมุก

ด้วยวิธีการที�ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ โดยได้มีการ

รวบรวมพันธุ์หอยจากจังหวัดอื�นๆ และได้มีการผลิตหอยมุก

ออกมาหลากหลายประเภท ต่อมาในรุ่นที� 3 คือ รุ่นลูกภายใต้

การนําของ คุณอมร อินทรเจริญ ทําให้ธุรกิจการเพาะเลี�ยง

หอยมุกของ บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี เป�นธุรกิจผู้ผลิต

ไข่มุกที�ครบวงจรของประเทศไทย โดยตั�งแต่ในปี พ.ศ. 2536 

บริษัทฯ ได้ฟื�นฟูฟาร์มเพาะเลี�ยงไข่มุก ที�ไม่เพียงเป�นการขาย

วัตถุดิบเท่านั�น แต่เป�นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่มุกที�เป�นผลผลิต

จากฟาร์มที�ครบวงจร เพื�อมาจําหน่ายเป�นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 

โดยเริ�มมีการออกแบบตัวเรือนและผลิตตัวเรือนเอง  

ทําให้เริ�มมองเห็นว่านักท่องเที�ยวในโซนยุโรปที� เป�น

ลูกค้ากลุ่มหลักนั�น ถึงแม้ว่าทางยุโรปเองจะมีความโดดเด่นใน

เรื�องของงานจิวเวลลี�  (Jewelry) เป�นอย่างมาก แต่ก็ ยัง

สามารถขายสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มนี�ได้ นั�นหมายถึงว่าทาง

บริ ษัทฯ ของเรามี เอกลักษณ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

(Product) ให้มีความแตกต่างจากการออกแบบของตลาดใน

ยุโรปทําให้ลูกค้ามีความชื�นชอบและกล้าที�จะซื�อผลิตภัณฑ์

กลับไปยังต่างประเทศเพื�อโชว์ว่านี�คือเอกลักษณ์ของไข่มุกจาก

ประ เทศ ไทย บริ ษัทฯ จึง เริ� ม ต้นการพัฒนาฟาร์มจาก

อุตสาหกรรมในครัวเรือนมาเป�นอุตสาหกรรมแบบครบวงจร 

โดยทําการศึกษาและวิจัยร่วมกับสถาบันต่างๆ ของรัฐ 

 บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี เป�นการประกอบการ

แบบครบวงจร ทั �งการทําฟาร์มเลี�ยงมุก โรงงานแปรรูป 

ผลิตภัณฑ์ ขึ�นตัวเรือน ไปจนถึง โช ว์รูมแสดงสินค้า โดย

เฉพาะงานที�เป�น Luxury นั�นส่วนใหญ่จะเป�นงานแฮนเมดที�ทํา

ด้วยมือเกือบทั �งหมด แต่สําหรับงานที�เป�น Mass Product มี

การออกแบบต้นแบบแล้วส่งให้โรงงานที�เป�น Outsource ผลิต

เข้ามา 

ผลิตภัณฑ์ 

บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี เลี�ยงมุกกลมและมุก

ซีก มีพันธุ์หอยมุกที�เพาะเลี�ยง 3 พันธุ์ คือ มุกซีก หรือมุกที�

ญี�ปุ่นเรียกมุกมาเบ้ ส่วนคนไทยเรียกมุกกัลปังหา มุกกวาง ใช้

เวลาเลี�ยงประมาณ 14 เดือน ส่วนมุกอโกย่า หรือหอยมุก

แกลบ หอยมุกกะจิ หอยมุกกระแจะ ซึ�งเป�นมุกกลมขนาด 2-10 

มิลลิเมตร ใช้เวลาเลี�ยง 8-24 เดือน นอกจากนั�น ยังมีมุกเซาท์

ซี เป�นมุกกลมขนาด 11 มิลลิเมตรขึ�นไป มีทั �งสีขาว สีครีมและสี

ดํา เป�นมุกที�มีราคาสูง เกิดจากหอยใหญ่ที�เรียกว่ามุกจาน เป�น

มุกที�หายากมากในธรรมชาติ โดยบริษัทฯ เพิ�งประสบผลสําเร็จ

ในการคิดค้นเพาะและขยายพันธุ์ โดยมุกจานอายุ 2 ปี จะถูก

ผ่าตัดใส่แกนมุก และเลี�ยงในนํ�าทะเลอีก 1.5 – 2 ปีจึงจะเก็บ

ผลผลิต 

 Product หรือผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล 

อินดัสทรี นั�นจะแบ่งออกได้เป�น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Original 

Brand กับกลุ่มที�เป�น Luxury Brand ในส่วนของ Luxury 

Brand ก็คือแบรนด์อมร ที�ผลิตขึ�นมา ซึ� งมีเป้าหมายก็คือ 

ต้องการให้ลูกค้าที�ซื�อผลิตภัณฑ์ของเราไปได้ผลิตภัณฑ์ที�มีเพียง

ชิ�นเดียวในโลกและเป�นเจ้าของแบบนั�นแต่เพียงผู้เดียว ส่วน 

Original Brand นั�นเป�นคอนเซปต์ของเมื�อลูกค้านึกถึงไข่มุก 

ทาง ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จะมีทุกอย่างเกี�ยวกับไข่มุกที�

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั �งหมด ตั�งแต่

ราคาหลักร้อยบาทไปจนถึงราคาหลักล้าน  

แนวคิดในการพัฒนาธุรกิจ 

 ด้วยแนวความคิดที�ว่าหาก ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทร ี

ยังเป�นเฉพาะผู้ผลิตและขายเฉพาะวัตถุดิบอยู่จะไม่มีทางที�บริษัท

จะสามารถควบคุมในเรื�องของราคาของวัตถุดิบได้เลยตามหลัก

อุปสงค์อุปทาน หรือที�เรียกว่า Demand และ Supply ของ

ตลาดได้ จึงต้องเริ�มที�จะมีการแปรรูปเพื�อให้สามารถสร้าง
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มูลค่าเพิ�มของผลผลิตได้ เนื�องจากไข่มุกเป�นการผลิตใน Open 

System ที�เรียกว่าระบบเปิด ที�เมื�อผลิตวัตถุดิบได้ คู่แข่งจาก

ทั�วโลกในแถบเส้นศูนย์สูตรก็มีความสามารถในการผลิตได้

เช่นกัน เพราะฉะนั�นเมื�อบริษัทฯ เปลี�ยนการดําเนินธุรกิจมาเป�น

แบบครบวงจรแล้วรอโอกาสที�จะปล่อยผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ

แฟชั�นและความนิยมของตลาดในแต่ละช่วงเวลาจะทําให้บริษัทฯ 

สามารถควบคุมราคาขายผลิตภัณฑ์เองได้ เมื�อเปรียบเทียบกับ

ในอดีตในส่วนของการซื�อวัตถุดิบนั�น เมื�อมีการซื�อวัตถุดิบจาก

ต่างประเทศเข้ามาเช่น เมื�อประเทศฟิลิปปินส์ผลิตวัตถุดิบได้เยอะ

และมีการนําเข้ามาส่วนของราคาของวัตถุดิบก็ต้องมีการปรับ

ลงมาให้เท่ากับราคาวัตถุดิบในตลาด ซึ�งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ 

ไม่มีทางที�จะเข้าไปควบคุมราคาของวัตถุดิบได้เลย ซึ�งเมื�อมาถึง

การดําเนินธุรกิจรุ่นที� 3 ของภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี ทําให้

สามารถที�จะควบคุมราคาของผลผลิตตามช่วงระยะเวลา 

จังหวะแฟชั�น และตามจังหวะราคาได้ ซึ� งสามารถเรียกว่า

สามารถควบคุมกลไกตลาดได้ด้วยตัวเองในระดับนึง  

การเจริญเติบโตและความก้าวหน้าของธุรกิจ 

 ธุรกิจของ บริษัทฯ ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทร ีนั�นมีการ

เจริญเติบโตอย่างต่อเนื�องขึ�นทุกปี ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของโลกจะ

ตกตํ�า เนื�องจากบริษัทมีการขยายตัวเพิ�มขึ�นเรื�อยๆ ไม่ว่าจะเป�น

การขยายในส่วนของแบรนด์ที� เกิดขึ�นมาเพื�อรองรับกับคอน

เซปต์ใหม่ของบริษัทฯ ซึ�งแบรนด์อมรนั�น ถือเป�นแบรนด์ในระดับ 

Luxury ซึ�งจะมีแบรนด์อินทรักษ์ ซึ�งจะเป�นแบรนด์ที�เกิดขึ�นมา

ใหม่เพื�อเป�นสาขาที�ขยายเพิ�มเติมซึ�งจะมีความใกล้ชิดกับลูกค้า

มากยิ�งขึ�น เพื�อจัดคอนเซ�ปต์ให้มีความลงตัวในแต่ละช่วงและ

สถานการณ์ของตลาด  

ความสําเร็จในผลงานชิ�นล่าสุดของ บริษัท ภูเก็ต 

เพิร์ล อินดัสทรี จํากัด เป�นคุณสมบัติที�โดดเด่นและไม่เหมือนกับ

มุกทั�วไป เป�นการ ผสมผสานของมุกเซาท์ ซี และมุกมาเบ้ ซึ�ง

เป�นการใช้คุณสมบัติเหล่านี�ในการออกแบบและคิด ค้นมุก 

ทองคํา ที�มี ลักษณะค่อนข้างกลม ที�มีราคาที�สูง ซึ�งแนวคิดนี�

เกิดขึ�นเมื�อปี พ.ศ. 2541 และสินค้าดังกล่าวกลายมาเป�น สินค้า

สัญลักษณ์ ของบริษัท ประจําปี 2545 และบริษัทได้ จดเป�น 

สิทธิบัตรในปีต่อมาขึ�นทะเบียนในชื�อของ “มุก เกือบกลม” ซึ�ง

จดภายใต้ชื�อ ของ บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จํากัด 

 ในด้านการขยายฐานลูกค้า บริษัทฯ ก็มีแนวคิดที�จะ

ขยายฐานลูกค้าเพิ�มมากขึ�น เนื�องจากเล็งเห็นว่า กลุ่มวัยรุ่นก็

เป�นกลุ่มที�เริ�มมีการบริโภค และซื�อหาไข่มุก โดยที�ไข่มุกไม่ได้ถูกตี

กรอบเฉพาะกลุ่มลูกค้าในระดับกลางและระดับสูงอีกต่อไป ซึ�งได้

เริ�มมีกลุ่มวัยรุ่นที�ชื�นชอบมุกที�มีการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบ

เม็ดเดียวเด่นๆ ในลักษณะเก๋ๆ และราคาที�วัยรุ่นสามารถซื�อได้ 

บริษัทฯ จึงได้เริ�มมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ในลักษณะและดีไซน์

แบบนี�ออกมาเพื�อตอบโจทย์ให้กับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น  

มาตรฐานและคุณภาพ 

ปี พ.ศ. 2546 บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี ประสบ

ผลสําเร็จในการทดลองผลิตมุกเกือบกลม (Rather Round 

Pearl) R.R.P. ยื�นจดทะเบียนกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เป�นความลับทางการค้า 

ปี พ.ศ. 2547 บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี ได้ก้าว

เข้าสู่มาตรฐานสากลของโลกโดยได้รับการรับรองเป�นรายแรก

ของประเทศไทยในอุตสาหกรรมไข่มุกภายใต้มาตรฐาน ISO 

9001-2000 

ปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินธุรกจิ 

 บริษัทฯ ได้ผ่านช่วงวิกฤตมาหลายช่วง เมื�อ ปี พ.ศ. 

2547 ที�เกิดเหตุการณ์สึนามิ ธุรกิจเลี�ยงมุกครบวงจรบริษัทฯ 

กําลังรุ่งเรืองและเพิ�งลงทุนไปกว่า 10 ล้านบาท โดยพื�นที�ที�

เพาะเลี�ยงมุกกลางทะเลอันดามันของเขากินอาณาบริเวณกว่า 

5 ไร่ หน้าเกาะมะพร้าว ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต ซึ�งก่อนหน้านี�

มุกที�เลี�ยงมีรอบการเก็บกู้ขึ�นทุกเดือนๆ ละไม่ตํ�ากว่า 2,000 ตัว 

มุกที�นําขึ�นมาจะถูกคัดแยกเกรด แปรรูป และถ้าขึ�นวงเป�นตัว

เรือนแหวน ราคาไม่ตํ�ากว่า 10,000 บาท/วง ไปจนถึงราคา

สูงสุดนับล้านบาทขึ�นอยู่กับคุณภาพของมุกและตัวเรือน แต่

หลังจากที�คลื�นสึนามิสงบฟาร์มเลี�ยงมุกของบริษัทฯ เรียกได้ว่า

ไม่เหลือสภาพ และสามารถดึงกระชงัเลี�ยงมุกกลับคืนมาได้ไม่ถึง 

10% ขณะที�หอยมุกกว่า 100,000 ตัวที�เพาะเลี�ยงหายเกลี�ยงไป

กับคลื�นยักษ์สึนามิ แต่บริษัทฯ ก็ยังสามารถต่อสู้และฟันฝ่าจน

สามารถผ่านวิกฤตการณ์ในช่วงนั�นมาได้  
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 ปัจจุบัน เมื�อเกิดวิกฤติการณ์ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

จากทั�วโลก ไม่ว่าจะเป�นในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ซึ�งเป�นกลุ่มยักษ์

ใหญ่ที� เป�นลูกค้าของบริษัทฯ มีปัญหาในเรื�องของเศรษฐกิจ

ทั �งหมด บริษัทก็ต้องมีการปรับตัวในการสร้างผลิตภัณฑ์ให้

สอดคล้องในแต่ละสถานการณ์และช่วงเวลา ซึ�งต้องตระหนัก

ว่าเราจะขายเฉพาะสิ�งที� เราอยากขายอย่างเดียวไม่ได้ แต่เรา

ต้องขายในสิ�งที�ลูกค้าอยากได้ในแต่ละช่วงเวลามากกว่า บริษัท

ฯ จึงต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอด เนื�องจากยังไม่ทราบว่า

เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันจะมีการขยับตัวขึ�นอีกเมื�อไหร่ แต่จะเห็น

ได้ว่ายอดขายของบริษัทฯ นั�นมีการเติบโตขึ�นทุกปี เนื�องจากมี

การปรับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของลูกค้าแต่ละช่วงเวลา  

การเตรียมตัวเพื�อก้าวสู่ AEC  

 การเตรียมตัวเพื�อ เข้า สู่ AEC หรือประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนนั�นเป�นสิ�งที�หลีกหนีไม่พ้น ซึ�งรวมถึงการ

เตรียมตัวรับมือกับการแข่งขันในอนาคต ที� วันนี�บริษัทฯ เริ�ม

มองเห็นว่าด้วยภาวะของนโยบายภายในประเทศที�ไม่ชดัเจนใน

เรื�องของการสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีศักยภาพในการเข้าไป

แข่งขันกับคู่แข่งในต่างประเทศ ที�ประเทศไทยนั�นส่วนใหญ่จะเน้น

ในเรื�องของการอบรมและสัมมนาเป� นหลัก แต่สําหรับใน

ต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยของประเทศอินโดนีเซีย

ที�มีการทําในเรื�องของเครื�องประดับได้เริ�มมีการเข้ามาสํารวจ 

(Survey) ตลาดผู้ประกอบการจิวเวลลี� (Jewelry) ในจังหวัด

ภูเก็ต ของประเทศไทย ซึ�งเห็นได้ชดัว่าประเทศอินโดนีเซียซึ�งเป�น

คู่แข่งสําคัญในด้านของจีเวลลี� มีความเคลื�อนไหวที�จะเข้ามา

แข่งขันในประเทศไทยเมื�อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ในขณะที�ประเทศไทยเองยังเน้นในเรื�องของการให้ความรู้เรื�อง 

AEC เสียเป�นส่วนใหญ่ ซึ�งความจริงแล้วผู้ประกอบการจํานวน

มากต้องการการส่งเสริมในลักษณะในด้านอื�นๆ ที�เกี�ยวกับเชิง

รุกมากกว่า ทําให้ภาคของผู้ประกอบการด้วยกันเองเริ�มที�จะ

ขยับตัวในเรื�องของผลิตภัณฑ์เพื�อเตรียมตัวสําหรับการแข่งขัน 

และเพื�อให้มีความพร้อมสําหรับการเข้ามาของประเทศในกลุ่ม

อาเซียน ที� ส่วนใหญ่เป�นการเข้ามาด้วยเงินทุนของรัฐบาลใน

ประเทศ ทําให้ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมเพื�อรองรับ

การแข่งขันที�ใกล้มาถึงในไม่ช้านี� ไม่เช่นนั�นแล้วผู้ประกอบการใน

จังหวัดภูเก็ตจากเดิมที�มองว่าเป�นผู้ประกอบการที�มีความ

เข้มแข็งและเป�นผู้ประกอบการรายใหญ่ จะกลายเป�นเพียงแค่

ผู้ประกอบการรายเล็กรายหนึ�งในอาเซียนเท่านั�น  

แต่ถึงอย่างไรก็ตามตอนนี�บริษัทฯ ก็กําลังอยู่ใน

ระหว่างการเตรียมความพร้อมที�จะขยายการลงทุนไปยัง

อาเซียนอื�น ๆ ด้วย อีกทั �งบริษัทยังได้เร่งจดทะเบียนสิ�งบ่งชี�ทาง

ภูมิศาสตร์ เพื�อสร้างเอกลักษณ์ของตัวเอง คือ การสะท้อน

แสงเป�นสีรุ้งที� มุกจากภูมิภาคอื�นไม่สามารถทําได้ ซึ�งจะทําให้

สร้างมูลค่าเพิ�มทางการค้าจากปัจจุบันในแต่ละปีตลาดมีการ

ขยายตัวร้อยละ 30 ต่อปี เพราะเป�นวัตถุดิบที�หายาก 

การร่วมมือกับภาครัฐ 

 บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี มีความร่วมมือกับ

หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ สสว. (สํานักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ในหลายๆ ส่วน โดยในทุกปี

บริษัทฯ จะมีเรื�องของการพัฒนาองค์กรในหลายๆ ด้าน ไม่ว่า

จะเป�นการเข้าร่วมโครงการที� เกี�ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

โครงการเกี�ยวกับการพัฒนาองค์กร บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล 

อินดัสทรี จะมีการเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอยู่เสมอ 

เนื�องจากสิ�งเหล่านี�เป�นสิ�งที�หน่วยงานภาครัฐจะสามารถช่วย

องค์กรและบริษัทเล็กๆ ได้ ในการสร้างความรู้ ในเรื�องการ

พัฒนาการออกแบบและผลิตภัณฑ์ ซึ�งถือว่าเป�นสิ�งที�เข้ามา

ช่วยเหลือได้โดยใช้ต้นทุนตํ�าที�สุด 

รางวัลการันตีคุณภาพ  

ปี พ.ศ. 2551 บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี ได้รับ

การคัดเลือกเข้ารอบ 1 ใน 4 ของประเทศในงาน GITGEM & 

JEWELRY DESIGN AWARD 2008 ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนาอัญมณีและเครื�องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)  
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ปี พ.ศ. 2552  บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จํากัด 

ได้รับการคัดเลือกติด1 ใน 3 ของประเทศในงาน GIT GEM & 

JEWELRY DESIGN AWARD 2009 ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนาอัญมณีและเครื�องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 

ภายใต้แนวความคิด “Thai Explosion-Passion of Thai 

Design” และได้รับรางวัลสุดยอด SMEs ดีเด่นแห่งชาติ ครั �งที� 

2ในกลุ่มอัญมณีและเครื�องประดับ 

ปี พ.ศ. 2554 บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี ได้รับ

รางวัลระดับประเทศมากมายหลากหลายรางวัล ได้แก่ รางวัล

อุตสาหกรรมดีเด่นแห่งชาติ รับรางวัล สุดยอด SMEs เป�นครั �ง

ที� 2 ได้รับคัดเลือกเข้ารอบ 1 ใน 3 ของประเทศในงาน GIT 

GEM & JEWELRY DESIGN AWARD 2011 ของสถาบันวิจัย

และพัฒนาอัญมณีและเครื�องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 

ภายใต้แนวความคิด “The Mega Project – Jewelry Design 

Inspired by Architectural Concept 

ปี พ.ศ.  2555 บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จํากัด 

คว้ารางวัล อุตสาหกรรมดีเด่นแห่งชาติ ประเภทการบริหาร

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จัดขึ�นโดยกระทรวง

อุตสาหกรรม เพื�อพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศโดยมุ่งหวัง

ให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการประกอบการในด้านต่าง ๆ 

อย่างมีคุณภาพมีการบริหารการจัดการที� ดีและมีคุณภาพ

มาตรฐานการผลิตเป�นที�ยอมรับ มีความปลอดภัยมีการ

ประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ�งแวดล้อมโดยได้ให้ความสําคัญ

กับกิจการ การดําเนินงานกับกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในภูมิภาคต่าง ๆ 

ปี พ.ศ. 2557 บริษัท ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี ได้รับ

เกียรติจากกองประกวด มิสไทยแลนด์เวิร์ล 2014 ให้ออกแบบ

และผลิตมงกุฎมุกประดับเพชร ภายใต้คอนเซป ราชินีแห่ง 7 

คาบสมุทร โดยจากความผูกพัน แห่งทะเลอันดามัน ส่งต่อการ

เดินทางที�กว้างใหญ่ เลียบฝั�งยังแหล่งกําเนิดอารยะธรรมบน

คาบสมุทรทั �ง 7 จุดเริ�มต้นของแนวคิดมงกุฎ มิสไทยแลนด์

เวิร์ล 2014 เป�น 7 ยอด หมายถึง 7 คาบสมุทรตามด้วย

ลวดลายต่างหมายถึงอารยะธรรมที� เกิดขึ�น สีสันของพลอยสี

ฟ้า เพื�อเล่าถึงท้องทะเลบนคาบสมุทรอันระยิบระยับด้วยแสง

สะท้อนของเพชรเหมือน การเคลื�อนไหวของเกลียวคลื�นและสิ�ง

ที�ขาดไม่ได้เลยคืออัญมณีแห่งท้องทะเลที�อยู่บนยอด และใช้

มุก Blue Oceanมุกที�พัฒนาให้เกิดโทนสีนํ�าเงินอมฟ้าทําให้เกิด

ลักษณะเด่นเฉพาะ เพื�อคัดเลือกมาประดับลงบนมงกุฎมิสไทย

แลนด์เวิร์ล 2014 เพื�อบอกเล่าเรื�องราวความงดงามอันเป�น  

นิรันดร์ที�เป�นไปและคงอยู่บนแผ่นดิน seven seas 
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โอกาสและความเสี�ยงของธุรกจิอัญมณีและเครื�องประดับ 

เมื�อไทยเข้าสู่ AEC 
 

เมื�อปลายปีพ.ศ. 2558 ที�ผ่านมาภูมิภาคอาเซียนได้

ก้าวเข้าสู่ความเป�นหนึ�งเดียวกันทางด้านเศรฐกิจหรือ AEC 

เรียกได้ว่าเป�นอีกบันทึกหน้าหนึ�งทางประวัติศาสตร์ที�สําคัญของ

ภูมิภาคนี� ก่อนอื�นมาทําความรู้จักความหมายของ AEC กัน

ก่อนว่าคืออะไร AEC ย่อมาจาก Asian Economic 

Community เป�นความร่วมมือทางเศรฐกิจของ 10 ประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันได้แก่ ไทย ลาว เมียนมาร์  

เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ และ

กัมพูชา ซึ�งเป�นการเปิดเสรีทางด้านการค้าและการผลิต งดเว้น

ภา ษี นํา เ ข้ า ซึ� งกั นแล ะ กั น แ ต่ ก็ มี สิน ค้า บา งปร ะ เภทที� มี

ความจําเพาะพิเศษของแต่ละประเทศที� ยังคงมีการเก็บภาษี

นําเข้าอยู่เหมือนเดิม  หรือให้เข้าใจง่ายๆว่าเป�นการรวมตัวกัน

คล้ายๆกับกลุ่มประเทศในยุโรปหรือยูโรโซนนั�นเอง  ทั �งนี�ทั �งนั�น

เพื�อทําให้ประเทศในกลุ่มเหล่านี�มีอํานาจต่อรองกับคู่ค้าใน 

ภูมิภาคอื�นมากขึ�น จากการคาดการณ์กันนั�นในการก้าวเข้าสู่ 

AEC ย่อมมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมภายในประเทศของไทย

หลายอุตสาหกรรม หนึ�งในนั�นคืออุตสาหกรรมอัญมณีและ

เครื�องประดับ 

อุตสาหกรรมการผลิตอัญมณีและเครื�องประดับของ

ไทยมีชื�อเสียงเป�นที�ยอมรับในตลาดโลกมาช้านานและเป�นหนึ�งใน

อุตสาหกรรมส่งออกที�สามารถสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศเป�น

อันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ และเป�นหนึ�งในอุตสาหกรรมที�มีส่วน

สําคัญในการพัฒนาเศรฐกิจของประเทศ ที�ก่อให้เกิดการจ้าง

งานในอัตราสูงเนื�องจากในธุรกิจนี�จําเป�นต้องใช้แรงงานที�มีฝีมือ

และมีความละเอียดสูงในการผลิต ประเทศไทยได้ชื�อว่าเป�น

ผู้ผลิตและจําหน่ายอัญมณีและเครื�องประดับที�มีฝีมือปราณีต

โดยแบ่งลักษณะของผู้ประกอบการออกเป� นสัดส่วนใน 3 

รูปแบบ เป�นผู้ประกอบการ SMEs ร้อยละ 70 ผู้ประกอบการ
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ขนาดกลาง มีอัตราส่วนร้อยละ 25 ซึ�งสองส่วนนี�เป�นผู้ผลิต

และจําหน่ายอัญมณีและเครื�องประดับให้แก่ผู้ประกอบการขนาด

ใหญ่อีกทอดหนึ�งซึ�งมีสัดส่วนร้อยละ 5 จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบ

ธุรกิจขนาดเล็กอย่าง SMEs ครองอัตราส่วนในตลาดมากที�สุด

และก็มีความอ่อนไหวทางตลาดมากที�สุดเช่นกัน ยิ�งเมื�อประเทศ

ไทยได้เขา้สู่ประชาคมเศรฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัวทําให้ประเทศ

ต้องเผชิญกับการแข่งขันลงทุนอย่างเสรีจากประเทศในกลุ่ม

อาเซียนเอง แต่อย่างไรก็ดีสําหรับประเทศไทยแล้วถึงแม้ธุรกิจนี�

จะได้รับผลกระทบ แต่ก็เรียกได้ว่าเป�นผลกระทบที�มีทั �งทางบวก

ที�ทําให้มีโอกาสมากขึ�น และผลกระทบในทางลบก่อให้ความเสี�ยง 

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี� 

ผลกระทบในทางบวก ในกลุ่ม 10 ประเทศอาเซียน

ไทยยังได้เปรียบประเทศอื�นๆในด้านนี� เนื�องจากเป�นธุรกิจที�มีขีด

ความสามารถในการแข่งขันสูงมากที�สุด ทราบหรือไม่ว่าประเทศ

ไทยนอกจากจะเป�นแหล่งผลิตวัตถุดิบพลอยสีติดอันดับ 1 ใน 5 

ของโลกแล้วยังเป�นเพียงรายเดียวในโลกที�สามารถหุงหรือเผา

พลอยได้โดยใช้เทคนิคและเทคโนโลยีที�มีการลงทุนน้อยโดยมี

ผู้ประกอบการรายย่อยระดับครัวเรือนเป�นกําลังสําคัญ ซึ�งการ

หุงพลอยหรือเผาพลอยนั�นคือการใช้ความร้อนทําให้อัญมณี

เปลี�ยนสีเป�นสีที�สวยงามเข้มขึ�นหรือเปลี�ยนสีไปเป�นอีกสีหนึ�งได้  

เรียกง่ายๆว่าเป�นกรรมวิธีที�ช่วยเพิ�มมูลค่าให้แก่อัญมณีมีสีตรง

ตามคุณสมบัติอย่างเช่น ทับทิม ไพลินและบุษราคัม นอกจากนี�

ยังทําให้ได้อัญมณีมีสีที�ความหลากหลายมากขึ�น แต่อย่างไรก็

ตามแม้แต่ผู้ที�อยู่ในวงการธุรกิจนี�มาช้านานแทบจะไม่มีใครรู้ว่า

การหุงหรือเผาพลอยมีกรรมวิธีเคล็ดลับอย่างไรเพราะเทคนิค

และความรู้พัฒนามาจากภูมิปัญญาชาวบ้านที�เป�นความลับและ

จะถ่ายทอดให้แก่ทายาทในตระกูลรุ่นต่อรุ่นเท่านั�น ไม่ได้เป�นที�

เปิดเผยมากนัก จึงทําให้ประเทศไทยมีชื�อเสียงและยังไม่มีประเทศ

ใดแม้แต่กระทั�งในกลุ่มอาเซียนจะแย่งธุรกิจนี�ไปครองได้ง่ายๆ 

ด้วยชื�อเสียงที�มีความพิเศษจนเป�นที�ยอมรับกันทั�วโลก ประเทศ

ไทยจึงเป�นศูนย์กลางในการแปรรูปอัญมณีที�มีหลายประเทศ

ส่งอัญมณีประเภทพลอยสีเข้ามาเผาในประเทศอีกด้วย 

ในด้านฝีมือแรงงาน ประเทศไทยยังคงมีจุดแข็งที�

ประเทศในกลุ่มอาเซียนยังสู้ไม่ไ ด้เพราะแรงงานไทยมีฝีมือ

ปราณีต มีความเชี�ยวชาญเฉพาะตัวและมีชื�อเสียงในด้านการ 

หุงหรือเผา และเจียระไนอัญมณีมากที�สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน

และในตลาดโลก เรียกได้ว่าศักยภาพทางด้านแรงงานมีฝีมือ

ของประเทศไทยยังคงได้เปรียบเพื�อนบ้านมากที�สุดนั�นเอง  

ในเรื�องวัตถุดิบ เนื�องจากประเทศไทยเริ�มขาดแคลน

วัตถุดิบอย่างพลอย หรือแม้กระทั�งไทยไม่มีแหล่งผลิตเพชรและ

ทองคําหรืออัญมณีอื�นๆ ประเทศไทยจึงต้องพึ�งการนําเข้า

วัตถุดิบจากประเทศอื�นๆจากเพื�อนบ้าน ดังนั�นเมื�อมีการเปิด

การค้าเสรีเกิดขึ�น ประเทศไทยจึงสามารถนําเข้าวัตถุดิบจากต้น

กําเนิดที�มีทรัพยากรมหาศาลอย่างประเทศเมียนมาร์และกมัพูชา

ได้โดยเสรีและง่ายมากขึ�น โอกาสในการเติบโตจึงยังไม่ถึงทางตัน 

 

ผลกร ะทบ ในทางลบ การขาดแคลนแรงงาน 

เนื�องจากประเทศไทยจะได้เปรียบในเรื�องแรงงานมีฝีมือก็จริง แต่

ก็ยังขาดแคลนและมีค่าแรงในการจ้างอยู่อัตราสูงเมื�อเทียบกับ

เพื�อนบ้าน ประกอบกับคนรุ่นใหม่เริ�มหันไปสนใจธุรกิจอื�นมากขึ�น 

ทําให้อัตราการแข่งขันในด้านนี�มีข้อจํากัดที� ต้องได้รับการ

ส่งเสริมอย่างเร่งด่วน ผลกระทบที�จะเกิดตามมาคือแรงงานใน

กลุ่มอาเซียนมีการเปิดเสรี มีความเป�นไปได้ว่าแรงงานจาก

ประ เทศเพื�อนบ้านสามารถ เรียนรู้ และพัฒนาตัวเองให้มี

ศักยภาพมากพอที�จะแย่งงานภายในประเทศของธุรกิจได้  

นอกจากนี�ประเทศไทยยังไม่มีเทคโนโลยีที�มีประสิทธิภาพสูงเมื�อ

เทียบกับประเทศสิงคโปร์หรือมาเลเซีย หากประเทศเหล่านี�เล็งเห็น

ลู่ทางในธุรกิจ อาจทําให้มีการลงทุนมากขึ�นจนทําให้ธุรกิจขนาด

เล็กอย่าง SMEs สั�นสะเทือนได้เพราะมีคู่แข่งที�มีศกัยภาพในการ

ลงทุนด้านเทคโนโลยีสูงกว่า จนอาจเป�นสาเหตุให้ธุรกิจขนาด

เล็กต้องเจอผลกระทบอย่างรุนแรงได้ในอนาคต หากไม่มีการ

ปรับตัว ดังนั�นจึงต้องมีการปรับตัวในด้านของตลาดแรงงาน

ด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีมากขึ�น และพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีที� ยังเป�นจุดอ่อนให้มีความเข้มแข็งมากขึ�น และต้อง

คํานึงถึงการย้ายฐานการผลิตและการลงทุนไปยังประเทศเพื�อน

บ้านที�มีความได้เปรียบเรื�องวัตถุดิบและแรงงานราคาถูกได้

เนื�องจาก AEC เอื �อประโยชน์ในเรื�องนี�อยู่แล้ว  

 

“ประเทศไทยไดชื้�อวา่ 

เป�นผู้ผลติและจาํหนา่ย 

อญัมณแีละเครื�องประดบั 

ที�มฝีีมอืปราณตี  

อนัดบัต้นๆ ของโลก” 
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นโยบายและการปรับตัว เนื�องจากผลกระทบในด้าน

ลบอาจจะกระทบในส่วนของธุรกิจขนาดเล็กอย่าง SMEs และ

ขนาดกลาง จนส่งผลกระทบต่อเนื�องไปยังธุรกิจขนาดใหญ่ 

การปรับตัวเพื�อปิดประตูความเสี�ยงจึงต้องพิจารณาในเรื�อง

ของปัญหาเรื�องการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือเป�นอันดับแรก ทั �ง

ภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันเพื�อสนับสนุนส่งเสริมคนรุ่น

ใหม่ให้หันมาสนใจในธุรกิจนี�ให้มากขึ�น จัดอบรมและพัฒนาฝีมือ

แรงงานอยู่สมํ�าเสมอ นอกจากนี�สนับสนุนธุรกิจในระดับ

ครัวเรือนให้มีความเข้มแข็งเพราะธุรกิจในครัวเรือนเหล่านี�เป�น

รากฐานที�สําคัญในห่วงโซ่ของธุรกิจขนาดใหญ่ระดับประเทศ  

นอกจากนี�ควรส่งเสริมให้การหุงหรือเผาพลอยเป�น

หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ เนื�องจากปัจจุบันนี�การหุงหรือเผา

พลอยมีการสืบทอดผ่านทายาทรุ่นสู่รุ่น เทคนิคและกรรมวิธีใน

การแปรรูปพลอยดิบให้มีมูลค่าสูงขึ�นยังเป�นศาสตร์ลึกลับที�ยังไม่

มีหลักสูตรใดรองรับอย่างเป�นทางการ อาจทําให้เกิดการสูญ

หายของเทคนิคและภูมิปัญญาชาวบ้านไปที� สุด ซึ�งเป�นที� น่า

เสียดายเนื�องจากประเทศไทยมีศกัยภาพในการผลิตและแปรรูปที�

มีฝีมือมากที�สุดในโลกที�ยังไม่มีประเทศไหนสู้ได้ แต่หากสูญหายไป

ความสามารถในการแข่งขันก็จะลดลงไปในที�สุด 

แต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มในการเติบโตของธุรกิจอัญ

มณีและเครื�องประดับของไทยก็ยังมีขีดความสามารถในการ

เติบโตได้ดีและต่อเนื�อง ถึงแม้สถานการณ์เศรฐกิจจะเปราะบาง 

แต่การเปิด AEC สามารถทําให้ตลาดภายในประเทศและส่งออก

ยังคึกคักได้ เพราะประเทศไทยจะกลายมาเป�นศูนย์กลางการ

ท่องเที�ยวของประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศอื�นๆ โอกาสใน

การทําตลาดภายในประเทศจึงมีความเป�นได้มากขึ�นโดยเฉพาะ

การออกแบบดีไซน์เครื�องประดับให้มีความหลากหลายเจาะฐาน

ลูกค้าระดับกลางและระดับสูงที� มีกําลังในการซื�อที� เพิ�มขึ�น 

นอกจากนี�การขยายฐานลูกค้าใหม่ๆอย่าง สิงคโปร์ มาเลเซีย 

บรูไนและอินโดนีเซียก็เป�นกลุ่มประเทศเป้าหมายที�ให้ความสนใจ

ธุรกิจอัญมณีและเครื�องประดับของไทย จึงสามารถขยายตลาด

เพื�อเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี�ให้มากขึ�น ถึงแม้ไทยจะมีจุดแข็งใน

เรื�องของการเจียระไนพลอยและเงินก็ตาม แต่ก็ยังมีจุดอ่อนใน

เรื�องของการเจียระไนเพชร และผลิตภัณฑ์เกี�ยวทองคํายังมี

ข้อจํากัดเนื�องจากยังไม่มีแหล่งวัตถุ ดิบและ โรงงานผลิต

ภายในประเทศมากพอต้องพึ�งการนําเข้าเป�นหลัก  จะเห็นได้

ชดัเจนว่าการพัฒนาในธุรกิจนี�ยังเป�นการพัฒนาในรูปแบบของ

ต่างคนต่างทํา โดยเฉพาะในส่วนของ SMEs  ยังไม่ได้รับการ

ส่งเสริมใ ห้มีการพัฒนาการด้านการจัดการที� เป� นร ะบบ

มาตรฐานมากพอและยังต้องพัฒนาความสามารถในการทํา

ตลาดผ่านสื�ออนไลน์เพื�อให้เข้าถึงผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มให้มากขึ�น 

ทั �ง นี�ถึ งแม้ ว่าแรงงานฝีมือ ไทยจะมีความประณีตและมี

เอกลักษณ์ก็ตามแต่ยังขาดทักษะในการออกแบบให้สอดคล้อง

กับความต้องการในตลาด อีกทั �ง ยังไม่มีการส่งเสริมใ ห้

เอกลักษณ์ที�สวยงามให้เป�นจุดเด่นของเครื�องประดับที�มากพอ 

ดังนั�นไม่ว่าทั �งภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการจึงต้อง

เตรียมตัวรับมือกับความเปลี�ยนแปลงทางด้านเศรฐกิจให้ทัน 

ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื�อให้ธุรกิจนี�ยังคง

อยู่และมีศกัยภาพในการแข่งขันในการเป�นผู้นําต่อไป  
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การพัฒนารูปแบบในธุรกิจอัญมณีและเครื�องประดับ 
 

ประเทศไทยเป�นหนึ�งในประเทศที�มีศักยภาพทางด้าน

การผลิตและเป�นผู้นําในธุรกิจอัญมณีและเครื�องประดับเทียบเท่า

และเป�นที�ยอมรับในระดับโลกมาช้านาน เพราะฝีมือในการ

เจียระไนอัญมณีและการขึ�นรูปตัวเรือนเครื�องประดับที�มีความ

ประณีตและมีความเป�นเอกลักษณ์ในเรื�องความสวยงามที�ไม่แพ้

ชาติใดในโลก และนอกจากนี�ยังเป�น 1ใน 5 ประเทศที�มีแหล่ง

พลอยสีตามธรรมชาติที�มากที� สุดในโลกอีกด้วย ถึงแม้ใน

ปัจจุบันวัตถุ ดิบจะร่อยหรอลงไปแต่ในเรื�องการผลิตและ

เจียระไนอัญมณีและเครื�องประดับชนิดอื�น อย่างเช่น เพชรและ

ทองคํายังโดดเด่นเป�นหนึ�งในผู้นําอยู่ดี แต่การที�จะทําให้สินค้า

ประเภทนี�ได้รับความนิยมไปสู่ระดับโลกนั�นไม่ใช่เรื�องง่าย เพราะ

ต้องมีการออกแบบและพัฒนารูปแบบอัญมณีและเครื�องประดับ

ให้มีความสวยงาม เข้ากับยุคเข้ากับสมัยอยู่อย่างต่อเนื�อง การ

ออกแบบเครื�องประดับจึงเป�นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ�งที�ขาด

ไม่ได้ในวงการธุรกิจประเภทนี� เปรียบเสมือนเป�นเครื�องมือหลักใน

การเปิดใจและดึงดูดผู้บริ โภคให้หันมาสนใจสินค้าได้ในที� สุด 

ผู้ประกอบการในแวดวงธุรกิจประเภทนี� จึงต้องมีการพัฒนา

และออกแบบสินค้าให้โดนใจลูกค้าอยู่อย่างต่อเนื�อง  

 

การออกแบบมีความสําคัญกับธุรกิจเครื�องประดับ

และอัญมณีเป�นอันดับต้นๆที�ผู้ประกอบจําเป�นจะต้องเรียนรู้และ

ให้ความสําคัญ เนื�องจากการออกแบบ และการเลือกวัตถุดิบให้

เข้ากับรูปแบบที�ดีนั�นสามารถสร้างมูลค่าให้กับสินค้าประเภทนี�ได้

อย่างประเมินค่ามิได้  เคยมีคํากล่าวจาก Ruth Nivola ศิลปิน

และนักออกแบบเครื�องประดับชาวเยอรมันชื�อดัง กล่าวไว้ว่า 

“การออกแบบเครื�องประดับ เป�นการทําสิ�งที�สวยงามด้วย

ตนเอง แม้จะทําจากวัสดุที� ไม่มีราคา ยังดีกว่าเพชรที�ออก

แบบอย่างมีรสนิยมตํ�า” จะเห็นได้ว่าพลังแห่งการออกแบบนั�นมี

ความสําคัญมากแค่ไหน แค่เครื�องประดับทั�วไปหากสามารถ

ออกแบบให้ดูมี ค่าแล้วสามารถเพิ�มมูล ค่าใ ห้ตัว สินค้าไ ด้ 

นับประสาอะไรกับเพชรที�ได้ชื�อว่าเป�นราชินีแห่งอัญมณีที�ไม่ควร

ละ เลยเ ช่นกัน ว่ากันว่า ในการตัดสินใจ ซื�ออัญมณีหรือ

เครื�องประดับแล้วโดยแฉพาะในกลุ่มลูกค้าผู้หญิง เป�นการ

ตัดสินใจซื�อด้วยอารมณ์ความพึงพอใจเป� นหลัก โดยไม่

จําเป�นต้องมีเหตุผลด้านอื�นใดมาสนับสนุน แต่จะทําอย่างไรให้

สินค้าเป�นที�ถูกอกถูกใจ จนสื�อให้เกิดความต้องการอยากได้

อยากซื�อโดยไม่มีเหตุผล ก็ต้องอาศัยการออกแบบที�สวยงาม

โดนใจมาก่อนเป�นอันดับแรก  การออกแบบจึงได้กลายมาเป�น

หลักสูตรหนึ�งในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยในสมัยปัจจุบัน  
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การออกแบบที�ดีควรเป�นอย่างไร ในการออกแบบ

เครื�องประดับไม่ว่าจะเป�นชนิดไหนก็ตาม มีสิ�งที�ต้องคํานึงถึงไม่

แตกต่างกันมีดังนี� ความสวยงามทางศิลปะ ความเรียบง่าย

ของสินค้าที� ต้องมีความสมบูรณ์แบบในตัวเอง มีความคิด

สร้างสรรค์ในการออกแบบและการเลือกใช้วัตถุดิบให้เหมาะสม

กับชิ�นงาน เทคนิคการผลิตที�มีเอกลักษณ์และไม่ผลิตชิ�นงานซ� � า

กับของเดิมหรือของใคร และที�ขาดไม่ได้จะต้องคงลักษณะเด่น

ของวัตถุดิบนั�นๆไว้ให้ได้มากที�สุด เพราะแต่ละวัสดุที�ใช้จะมีความ

โดดเด่นในตัวเอง ในวงการธุรกิจนี�การพัฒนาและการ

ออกแบบอัญมณีและเครื�องประดับจําเป�นต้องมีการเคลื�อนไหว

อยู่ตลอดเวลา  

เนื�องจากในปี 2557-2558 ที�ผ่านมาการออกแบบ

เครื�องประดับมาถึงจุดอิ�มตัว จึงเป�นที�มาที�ทําให้หน่วยงานต่างๆ

ที� เกี�ยวข้องต้องมีการจัดประกวดการออกแบบอัญมณีและ

เครื�องประดับเป�นประจําทุกๆปี โดยมีธีมที�แตกต่างกันออกไป

ตามแต่ละหน่วยงาน เพื�อ ใ ห้ ได้นักออกแบบที�มีความคิด

สร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าแตกต่าง เพื�อเป�นการสนับสนุนให้มีการ

พัฒนาและออกแบบเครื�องประ ดับ เป� นไปอย่างต่อเ นื�อง 

นอกจากนี�เพื�อดึงดูดความสนใจของเยาวชน คนรุ่นใหม่ และ

คนทั�วไปให้หันมาเห็นความสําคัญของการออกแบบและพัฒนา

อุตสาหกรรมที� สร้างรายได้ ใ ห้แก่ประ เทศอันดับต้นๆแล้ว 

ก่อใ ห้ เกิดความมีมาตรฐานที�มีประ สิทธิภาพและส่งเสริม

บุคลากรให้มีขีดความสามารถได้มาตรฐานเป�นที�ยอมรับในระดับ

สากล ทั �งนี�ทั �งนั�นจําเป�นจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับทางด้าน

เทคโนโลยีที� ประ เทศไทยยังมีศักยภาพในการใ ช้ เทคโนโลยี

เกี�ยวกับอัญมณีอยู่ในวงจํากัดยังเป�นรองประเทศคู่แข่งอื�น

อย่างเช่นจีนและอนิเดีย 

การส่งเสริมทั �งโดยภาครัฐและเอกชนเกี�ยวกับการ

ออกแบบและพัฒนาอัญมณีและเครื�องประดับมีความจําเป�น

เร่งด่วนอย่างหนึ�งสําหรับประเทศไทยในขณะนี�เนื�องจากประเทศ

กําลังเข้าสู่ AEC Asian Economic Community) ตลอดเวลา

ที�ผ่านมาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี�ยังไม่ได้เจาะตลาดใน

กลุ่มอาเซียนมากนักเนื�องจากมูลค่าในการส่งออกยังไม่

เทียบเท่ากลุ่มประเทศในอเมริกา ยุโรป แต่อย่างไรก็ตามกลุ่ม

ประเทศในอาเซียนยังมีคู่ค้าสําคัญที�มีศกัยภาพในการซื�อและอยู่

ในเกณฑ์ที�สูงไม่น้อย โดยเฉพาะสิงคโปร์ กัมพูชาและอินโดนีเซีย  

การพัฒนาและออกแบบเครื�องประดับให้มีความหลากหลาย 

ตอบรับกระแสแฟชั�นให้มากขึ�นจึงไม่ควรมองข้ามเพื�อเพิ�ม

ทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค และที�สําคัญไม่ยิ�งหย่อนไปกว่าคือการ

เจาะตลาดกลุ่มใหม่ๆภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภค

ระดับกลางและระดับบนที�มีอํานาจในการซื�อมากที� สุด จากที�

ผ่านมาอัญมณีและเครื�องประดับเป�นที�นิยมชื�นชอบเฉพาะกลุ่ม

เทา่นั�นเนื�องจากขาดความหลากหลายของชิ�นงาน รูปแบบยังไม่

เข้ากับกระแสแฟชั�นมากนัก การใช้งานยังไม่สามารถหยิบใช้ได้

ทุกโอกาส จึงจําเป�นจะต้องปรับเปลี�ยนรูปแบบให้มีความเรียบหรู

ดูดีแต่ราคาไม่สูงมากนักให้สอดคล้องไปตามความต้องการของ

ตลาดในยุคที� เศรษฐกิจซบเซา เพื�อให้มีการใช้งานได้ในหลาย

โอกาสใช้ได้บ่อยในชีวิตประจําวัน นอกจากนี�การทําตลาดผ่าน

สื�อออนไลน์เพื�อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายและสะดวกมาก

ยิ�งขึ�น รวมถึงการสร้างแบรนด์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มี

ความพเิศษและเข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากขึ�น เพื�อให้ทันกับความ

ต้องการของผู้บริ โภคเอง จะสามารถขยายฐานลูก ค้า

ภายในประเทศได้    

 

 

นอกจากนี�การสร้างเรื�องราวผ่านการออกแบบก็เป�น

สิ�งสําคัญที�ทําให้สินค้ามีความน่าสนใจมากขึ�น อย่างเช่น การ

ตั�งชื�อ collection ของชิ�นงานให้มีความหมายหรือการสร้างธีม

เพื�อบอกที�มาที� ไปของแรงบันดาลใจผ่านชิ�นงาน จะทําให้อัญ

มณีหรือเครื�องประดับนั�นๆมีความน่าสนใจและดึงดูดใจผู้บริโภค

ได้มากกว่า โดยเน้นไปที�การบอกเล่าเรื�องราวแรงบันดาลใจของ

ผู้ออกแบบไปสู่ ผู้ค้าและถ่ายทอดไปยังผู้บริ โภคไ ด้  เ ช่น 

ออกแบบอัญมณีหรือเครื�องประดับจากตํานานลึกลับ เป�นการ

ผสมผสานความเชื�อผ่านการบอกเล่าที�มาของเครื�องประดับ

นั�นๆเพื�อยกระดับสินค้าและเพิ�มมูลค่าให้มีความโดดเด่นแตกต่าง

จากสินค้าชนิดอื�นๆ ยกตัวอย่าง นักธุรกิจไทยรายหนึ�งได้

ออกแบบเครื�องประดับเงินโดยใช้แรงบันดาลจากส่วนหนึ�งของ

ประวัติศาสตร์อังกฤษในยุคมืดมาออกแบบเครื�องประดับ โดย

เน้นธีมสีดําเป�นตัวแทนของความเชื�อ ศาสนา ที�มีอิทธิพลต่อ

มนุษย์ในด้านต่างๆ เป�นต้น หรือการใ ช้แรงบันดาลใจจาก

“การออกแบบ คอื 

การบอกเลา่เรื�องราว 

แรงบนัดาลใจของ

ผูอ้อกแบบไปสูผู่ค้า้และ

ถา่ยทอดไปยงัผูบ้รโิภค” 
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อิทธิพลของสีที�มีผลต่อความเชื�อของมนุษย์มาเป�นส่วนหนึ�งใน

การสร้างเรื�องราวให้เครื�องประดับเหล่านั�นมีเรื�องราวที�น่าสนใจ

แตกต่างจากเครื�องประดับชิ�นอื�นที�มีอยู่โดยทั�วไปได้ เป�นการเพิ�ม

มูลค่าให้สินค้าด้วยวิธีง่ายๆ การสร้างเรื�องราวให้กับสินค้าจึง

เป�นเรื�องใหม่ที�นานาประเทศให้ความสนใจโดยเฉพาะประเทศญี�ปุ่น

เป�นหนึ�งในประเทศที�ขายสินค้าโดยการสร้างเรื�องราวให้สินค้ามี

ความน่าสนใจมากขึ�นเป�นต้น  

จะเห็นได้ว่านอกจากตลาดการส่งออกแล้ว การ

ขยายตลาดภายในประเทศก็ยังเป�นสิ�งจําเป�นโดยเฉพาะกลุ่ม

ลูกค้าคนรุ่นใหม่ เนื�องจากดีไซน์ที�ยังไม่มีความหลากหลาย จึง

จําเป�นต้องปรับรูปแบบ ดังนั�นการพัฒนาและการออกแบบอัญ

มณีเครื�องประดับจําเป�นจะต้องทําอย่างครบวงจรตั�งแต่ต้นนํ�า

จนถึงปลายนํ�า ทั �งการส่งเสริมบุคลากรตลอดจนเทคโนโลยีใน

การผลิตที�มีประสิทธิภาพให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล พร้อม

ทั �งส่งเสริมให้มกีารลงทุนทางด้านการวิจัยเพื�อศึกษาพฤติกรรม

ของผู้บริโภคว่ามีแนวโน้มและความชอบเครื�องประดับแบบใด 

การสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆของนักออกแบบให้มีความแตกต่าง

และหลากหลายเพื�อเป�นทางเลือกให้กับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย 

โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่  นอกจากนี�การใช้สื�อออนไลน์เป�น

สื�อกลางในการเชื�อมต่อกับลูกค้าให้มีความสะดวกสบายในการ

จับจ่ายใช้สอย รวมไปถึงการสร้างแบรนด์สินค้าให้เป�นที�รู้จักและ

เป�นที�ยอมรับในระดับสากล และมากไปกว่านั�นคือการสร้าง

เรื�องราวผ่านการออกแบบโดยใช้แรงบันดาลใจเพื�อเป�นบันใดใน

การดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้สนใจในสินค้าให้มากขึ�น 

และที� สําคัญต้องไม่ลืม คู่ค้าสําคัญในตลาด

อาเซียนโดยการใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ AEC 

เนื�องจากประ เทศไทยมีข้อได้เปรียบในด้าน

อุตสาหกรรมอัญมณีแล ะ เครื� อ งปร ะ ดับ

มากกว่ากลุ่มประเทศเพื�อนบ้านและตลาดใน

การค้าขายยังมีอนาคตสดใสมากพอสมควร 

และยังได้เปรียบจากการเปิดเขตเศรษฐกิจเสรีใน

เรื�องการเข้าถึงวัตถุดิบที�ไทยกําลังขาดแคลน

อย่าง เพชรและพลอยจากประเทศเพื�อนบ้าน

เช่น เมียนมาร์ที� มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์

มากกว่า ทั �งนี�ทั �งนั�นการร่วมมือพัฒนาในด้าน

การออกแบบจะต้องอาศัยความร่วมมือจาก

ทั �งภาครัฐเช่นการจัดงานแสดงสินค้าเพื�อเป�น

จุดศูนย์กลางการพบเจอระหว่างผู้ค้าและ

ลูกค้าให้มีการสร้างสายสัมพันธ์ให้มีความแน่น

แฟ้นและไว้วางใจซึ�งกันและกัน ความร่วมมือ

จากทางภาคเอกชนเ ช่นการจัดประกวด

ออกแบบอัญมณีและเครื�องประดับเป�นประจําทุกปีเพื�อคัดสรร

บุคลากรที�มี คุณภาพให้เทียบเท่าตลาดโลกและส่งเสริมใ ห้

ความคิดสร้างสรรค์คิดนอกกรอบ อีกทั �งป้องกันการผลิต

ลอกเลียนแบบเครื�องประดับจากจากภายนอกประเทศ ในส่วน

ของผู้ประกอบการต้องมีการตื�นตัวรับมือกับการเปลี�ยนแปลง

และสภาวะเศรษฐกิจที�ซบเซาอยู่ในขณะนี� รวมถึงการถ่ายทอด

ภูมิปัญญาในเรื�องการแปรรูปพลอยที�มีมาช้านานให้เป�นที�

แพร่หลายมากขึ�นป้องการสูญหายขององค์ความรู้ที�ปัจจุบันยัง

เป�นความลับภายในครอบครัว 
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Global Seal กับแนวคิดธุรกิจ สู่เสน้ทางความสาํเร็จ 

Global seal จัดว่าเป�นหนึ�งในอุตสาหกรรมที�มีผล

ประกอบการที�ดแีละมีแนวทางในการดําเนินธุรกิจที�เป�นตัวอย่าง

ได้ดีสําหรับผู้ที� ต้องการเริ�มต้นธุรกิจเป�นของตัวเอง เพราะ

แนวทางการดําเนินธุรกิจของที�นี�จะเป�นแบบการทําธุรกิจที�มีการ

เรียนรู้ มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื�อให้เข้ากับยุคสมัยได้ดีและ

เป�นตัวอย่างธุรกิจที�ควรศึกษา เพื�อนําไปเป�นแบบแผนในการ

ดําเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึ�งบริษัทแห่งนี�เริ�มต้นการทํางานด้วยการ

มีทีมงานเพียงไม่กี�คน และเริ�มพัฒนาขยายบริษัทให้มีขนาดที�

ใหญ่ขึ�นซึ�งในปัจจุบันพนักงานที�เข้ามาทํางานที�นี�ได้เพิ�มขึ�นเป�น

จํานวนมาก ด้วยหลักการบริหารที� เน้นการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรให้มีคุณภาพที�ดีขึ�น เปิดโอกาสให้ผู้ที�เข้ามาทํางานได้มี

การพัฒนาตัวเองเพิ�มศักยภาพการทํางาน และเป�นสิ�งที� บ่ง

บอกถึงความก้าวหน้าของการดําเนินธุรกิจที�เติบโตไปได้ด้วยดี 

และมีแนวโน้มที�จะดีขึ�นไปเรื�อยๆ ซึ�งการที�นิคมอุตสาหกรรมใด

อุตสาหกรรมหนึ�งจะเติบโตไปได้ดีขนาดนี� จําเป�นอย่างยิ�งที�

จะต้องมีระบบการบริหารจัดการที� เป�นมาตรฐาน และมีการ

วางแผนการตลาดที�เฉียบแหลม เพื�อธุรกิจสามารถดํารงค์อยู่

ได้อย่างยั�งยืน ซึ�ง Global Seal ได้เล็งให้ในจุดนั�นแล้วนํา

กลับมาพัฒนาอย่างต่อเนื�อง ดังนั�นมาดูกันว่าความน่าสนใจที�

ควรเอาเป�นแบบอย่างนั�นมีอะไรบ้าง 

 จุดเริ�มต้นธุรกิจ  

 คุณ ชาลิตติ กุลฐิติกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท 

Global Seal ได้เล่าจุดเริ�มต้นบริษัทว่าเมื�อประมาณ 20 ปีที�

แล้ว บริษัท Global Seal เคยเป�นส่วนหนึ�งของบริษัท TC 

Group ในฐานะบริษัทลูก ซึ�งแบ่งหน้าที�กันทํางานที�เกี�ยวกับการ

ดูแลการจําหน่าย Icymax ซึ�งช่วงนั�นผลประกอบการที�ได้รับ

ถือว่าดีมาก ทําให้ทาง Icymax ได้ขอซื�อปั�มอีกหนึ�งตัวเพื�อมา

จําหน่ายที�บริษัทคือ ปั�ม Sundyne โดยปั�มชนิดนี�จะเป�นปั�มที�ถูก

ระบุเอาไว้ว่า เป�นปั�มที� ใ ช้สําหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที� มี

ความสําคัญมากทุกโรงงานจําเป�นต้องใช้ปั�มตัวนี�เพื�อช่วยใน

การทํางาน  ทางบริษัทได้มองว่าหากได้เป�นตัวแทนจําหน่ายปั�ม

ชนิดนี�ก็จะมีโอกาสดีในธุรกิจ โอกาสที�จะเติบโตและขยายสายงาน

ธุรกิจจะมีมากขึ�น  จึงหาช่องทางเพื�อเข้าไปเป�นตัวแทนจําหน่าย

ในที� สุดโดยมีกลุ่มลูกค้าหลักจะเป�นบริษัทนํ�ามัน ปตท. โดย

ทั �งหมด ซึ�งถือว่าเป�นกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหญ่ ทําให้เกิดการสร้าง 
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Work Shop สําหรับงานนี�ขึ�นมาเพื�อเรียนรู้งานและทํางาน

ออกมาให้มีคุณภาพ โดยมีโครงสร้างโปรแกรมและอุปกรณ์ที�

เกี�ยวข้องกับงานซ่อมเดียวกันกับที�โรงงานในประเทศอเมริกา ทํา

ให้ทางบริษัทสามารถขยายกิจการให้มีขนาดที�ใหญ่ขึ�นได้ภายใน

ช่วงเวลาไม่นาน เนื�องจากสามารถรับงานซ่อมได้ด้วย โดยทาง

บริษัทมีทีมงานวิศวกรที�มีความสามารถที�สามารถดูแลและ

เข้าใจในตัวอุปกรณ์เหล่านี�ไปเป�นอย่างดีทําให้เกิดความน่าเชื�อถือ

และมีกลุ่มลูกค้าให้ความไว้วางใจ  เช่น ในโรงงานอุตสหกรรม

ส่วนใหญ่ในแถบจังหวัดระยอง อุปกรณ์ ปั�ม สูบ เครื�องจักร

ต่างๆ ที�มีอยู่เป�นเครื�องจักรที�ค่อนข้างเก่า มีการใช้งานมาเป�น

เวลากว่า 10 ปี ก็เริ�มมีการกัดกล่อน การเสื�อมสภาพ ซึ�งใน

ตอนนั�นก็มีนวัตรกรรมชนิดหนึ�งเรียกว่างานเคลือบผิว เป�น

ลักษณะการใช้สารเคลือบผิวที�ตัวเครื�องจักร เพื�อให้เครื�องจักที�

ใช้ไม่ถูกกัดกล่อน มีอายุการใช้งานที�ยาวนานขึ�น ทางบริษัทเห็น

ข้อดีจึงได้นํานวัตรกรรมนั�นมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตของ

ตน ผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป�นอย่างดี 

เพราะช่วยให้เครื�องจักรที�ใช้งานอยู่ทุกๆวันมีอายุการใช้งานที�

นานขึ�น เช่น จาก 20 ปี เพิ�มขึ�นเป�น 30 ปี ช่วยประหยัดต้นทุน

การผลติได้เป�นอย่างดี  ต่อมาทางบริษัทได้มองว่าหากทํางาน

เกี�ยวกับอุตสสาหกรรมเครื�องปั�มเพียงอย่างเดียว ในด้านความ

มั�นคงทางเศรษญฐกิจอาจจะมีน้อย เพราะคู่แข่งมีเพิ�มขึ�น

เรื�อยๆ ความเสี�ยงเรื�องเศรษฐกิจมีสูง จึงได้คิดและวางแผนที�จะ

นําตัวระบบกระบอกไฮโดริกมาซ่อม และจัดจําหน่ายด้วยใน

คราวเดียวกัน เพราะในกลุ่มอุตสาหกรรมพื�นที�จังหวัดระยอง 

ส่วนใหญ่จะใช้ตัวไฮโดริกเป�นตัวที�ช่วยทุ่นแรงในการทํางานเป�น

ส่วนใหญ่ ดังนั�นหากนําอุปกรณ์ตัวนี�มาวางจําหน่าย โอกาสที�

จะเติบโตทางธุรกิจมีสูงมาก และในอนาคตอาจจะมีการขยายตัว

ไปถึงต่างประเทศเกี�ยวกับงานสร้าง งานซ่อมไฮโดริก ทําให้ทาง

บริษัทมีการศึกษาและเรียนรู้ก่อนที�จะนําไฮโดริกมาจําหน่าย และ

เมื�อวางจําหน่ายจริงๆ ก็ได้รับผลตอบรับที�ดี  

 หลักการบริหารธุรกิจ  

 คุณชาลิตติ กุลฐิติกิจ  ได้บอกว่าทางบริษัทจะเน้น

เกี�ยวกับการปลูกฝังคุณธรรมความคิด การสร้างจิตสํานึกที�ดี 

เน้นความจริงใจ เนื�องจากสิ�งเหล่านี�เป�นพื �นฐานของงานขาย 

เพราะหากเราไม่จริงใจ ลูกค้าจะไม่รู้สึกเชื�อมั�นและไม่ให้ความ

ไ ว้วาง ใจกับทางบริ ษัท ซึ� งทางบริ ษัท ไ ด้มอง ว่าการ ใ ห้

ความสําคัญกับคนเป�นสิ�งที�สําคัญมากกว่าสิ�งอื�นใด เพราะมอง

ว่าเมื�อคนทํางานได้ดีแล้วเรื�องอื�นๆ จะตามมาทีหลังไม่ว่าจะเป�น

เรื�องการผลิต การบริหาร การขาย  ดังนั�นทางบริษัทมีการ

เพิ�มศักยภาพของพนักงานอยู่เสมอเพื�อให้พนักงานทุกคนที�

ทํางานที�นี�เป�นพนักงานที�มีคุณภาพ เช่น มีการอบรมอยู่เสมอ

เพื�อให้เกิดความ 

 

เชี�ยวชาญในงานด้านต่างๆ ที� ตัวเองทํา มีการฝึกอบรม การ

ทดสอบ เพื�อให้เป�นระดับมาตรฐานเดียวกัน  ส่วนด้านคู่แข่งนั�น

ทางบริษัทมองว่าคู่แข่งคือพันธมิตรที�ดีมากกว่าการมองว่าเขา

เป�นคู่แข่งทางธุรกิจเพราะจะสามารถให้ความช่วยเหลือกันได้ใน

อนาคต เช่น หากใครมีงานมากเกินไปก็สามารถที�จะส่งต่อให้กับ

อีกบริษัทหนึ�งช่วยรับงานต่อได้เป�นการเอื �อเฟื�อเผื�อแผ่ที�ดีต่อกัน

ซึ�งจะดีกว่าการเป�นคู่แข่งทางการค้าที�อาจจะไม่เกิดประโยชน์ 

นอกจากนี�การเป� นพันธมิตรที� ดีจะ ส่งผลต่อการพัฒนา

ศกัยภาพการทํางานของทั �งสองฝ่ายให้ดีขึ�นได้อีกด้วย ในด้าน

การแข่งขันทางเศรษฐกิจนั�นทาง Global Seal ได้มองว่าการ

เน้นเรื�องคุณภาพของสินค้าจะเป�นสิ�งที�ดีกว่าเรื�องอื�นๆ  เพราะ

หากสินค้าเป�นสินค้าที�มีคุณภาพดี ตัวสินค้านั�นจะเป�นตัวเรียก

ลูกค้าให้กับทางบริษัทมากกว่า ซึ�งหลักการคิดนี�ทําให้การเติบโต

ของบริษัทมีการเติบโตและเป�นที�รู้จักมากยิ�งขึ�น 

 ด้านการตลาด 

 ทางบริษัทได้เน้นในเรื�องการรู้ตัวเอง คือการรู้จุดเด่น

จุดด้อยของบริษัทว่าเป�นอย่างไร และสิ�งไหนที� เป�นสิ�งที�ลูกค้า

ต้องการเพื�อนําจุดนั�นมาพัฒนาและจัดการต่อไป เช่น การรู้ว่า

มีจุดด้อยในเรื�องของทรัพยากรบุคลที�มีจํานวนน้อยอาจจะมี

การปรับปรุงด้วยการเพิ�มค่าจ้าง เพิ�มการฝึกอบรม เพื�อเฟ้น

หาบุคลากรที�มีคุณภาพมาร่วมงาน  การรู้จุดเด่นของตัวเอง

เมื�อทราบแล้วก็ต้องทําจุดเด่นที�มีให้ชัดเจน เพื�อให้เขารู้ว่า

“การเปิดโอกาสใหล้กูคา้ไดเ้ขา้มา

เยี�ยมชมในส่วนพื�นที� Work 

Shop ของทางบรษัิท  

ถอืวา่เป�นการตลาดที�ดี  

ขอ้ดตีรงนี�ทําใหล้กูคา้เห็นถงึ

ขั �นตอนการผลิตที�ใส่ใจ” 
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จุดเด่นหลักที�ดีของเราคืออะไร เช่น การที� Global seal เน้น

เรื�อง One Stop Service ที�ลูกค้าสามารถมาใช้บริการแบบ

ครบวงจรได้จากทีนี� ดังนั�นก็ต้องทําจุดเด่นตรงนั�นให้ชัดเจน

มากยิ�งขึ�น อาจจะเพิ�มศักยภาพการทํางานของบุคลากร 

ส่งเสริมการตลาดให้มากขึ�น เป�นต้น  หลักการตลาดที�ดีของ

ทางบริษัทยังเน้นเรื�องของการมอง  สถานการณ์ว่า 

สถานการณ์เศรษฐกิจช่วงไหนดีที�สุด ดูวิกฤติที�อาจจะเกิดขึ�น 

สังเกตทีมในการทํางาน ความเคลื�อนไหวของบริษัท ว่าขณะนี�

บริษัทของเราอยู่ในระดับไหน จากนั�นจึงค่อยมาบริหารความ

เสี�ยงว่าการทําแบบนี�เป�นสิ�งที�ตอบโจทย์หรือไม่ตอบโจทย์ต่อ

บริษัท โอกาสในการทํากําไรมีมากน้อยแค่ไหน ซึ�งแบ่งฝ่าย 

การตลาดออกเป�น 2 ฝ่ายคือ 

ดูแลงานด้าน Exhibition ทําหน้าที� โฆษณาบริษัท 

โดยใช้กลยุทธ์อะไรก็ได้เพื�อให้คนรู้จักบริษัทมมากยิ�งขึ�น เช่น การ

ใช้สื�อโฆษณา การออกงานสังคม การช่วยเหลือสังคมเป�นต้น 

ตามที�ฝ่ายการตลาดเห็นสมควร จากนั�นก็มาติดตามผลว่า สิ�ง

ที�ทําไปนั�นเป�นอย่างไร 

ฝ่ายเก็บสถิติ เป�นฝ่ายที�ทําหน้าที�เก็บข้อมูลว่าสิ�งที�ทํา

ลงไปนั�น ไม่ว่าจะเป�นรูปแบบการขาย เก็บข้อมูลลูกค้า ความคุ้ม

หรือไม่คุ้ม ควรลงทุนเพิ�มหรือไม่ แล้วนําข้อมูลเหล่านั�นมาเข้าที�

ประชุม เพื�อจัดการและปรับปรุงต่อไป 

ซึ�งจากหลักการตลาดที�ว่ามานี� จากเดิมที�ทางบริษัทเคย

เดินเข้าหาลูกค้า แต่ในปัจจุบันลูกค้าเป�นผู้เดินเข้ามาหาบริษัทเอง

มากกว่า เพราะในปัจจุบันมีการพัฒนาบริษัทให้อยู่ในรูปแบบ 

One Stop Service ที�ลูกค้าสามารถมาที�นี�ที�เดียวก็สามารถรับ

บริการได้ครบวงจร ไม่ว่าจะปรึกษา อบรม ซื�อสินค้า และซ่อม

สินค้า ก็สามารถทําได้จากที�นี� นอกจากนี�ทางบริษัทยังมีการ

จัดประชุมสัมมนาให้แก่ลูกค้าเกี�ยวกับระบบปฏิบัติงาน ไฮโดริก 

เป�นการให้ความรู้ในการใช้เครื�องจักร การซ่อม เพื�อให้สิ�งของใช้

งานได้นานที�สุด การสอนจะใช้วิศวกรในโรงงานมาเป�นคนคอย

ให้ความช่วยเหลือ เนื�องจากวิศวกรที�อยู่ในบริษัทเป�นผู้ที�มี

ความสามารถและเก่งไม่แพ้ต่างชาวชาติ เพราะการจ้าง

ชาวต่างชาติมาให้ความรู้แก่ลูกค้านั�นบางครั �งอาจจะประสบ

ปัญหาเรื�องการสื�อสาร ทําให้ลูกค้าเข้าใจไม่ละเอียดและเกิด

ความสับสนได้ง่าย การใช้วิศวกรในโรงงานจะดีกว่าเพราะเป�นผู้

ที� คุ้นเคยกับเครื�องจักรอยู่แล้วเป�นอย่างดี ทํา ให้รู้ข้อมูลที�

ละเอียดและเมื�อใครสงสัยก็สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายขึ�น  ใน

จุดนี�ทําให้มีลูกค้าให้ความสนใจและเข้าร่วมสัมมนาเป�นจํานวน

มาก  ทําให้มีการพัฒนาในด้านการตลาดอยู่อย่างต่อเนื�อง 

เป�นที�พอใจของลูกค้า ซึ�งที�อื�นไม่ค่อยทํา 

 การวิจัยและพัฒนา 

 ในสมัยก่อนในการผลิตอุปกรณ์แต่ละตัวของทาง

บริษัทจะจ้างให้ทางบริษัทนอกเป�นผู้ช่วยทํา ไม่ว่าจะเป�นการ 

hard chrome การชุบแข็ง งานเครื�องจักร ซึ�งเป�นสิ�งที�ไม่ตอบ

โจทย์ให้กับทางบริษัทนักเนื�องจากงานที�ได้เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป�น

ความล่าช้า ของไม่ได้คุณภาพ ทําให้ทางบริษัทได้มีการปรับปรุง 

เปลี�ยนมาเป�นการทํางานที�ครบวงจรทั �งงานออกแบบ ประกอบ 

ผลิตและตรวจสอบ ซึ�งเปลี�ยนมาทําเองโดยทั �งหมด โดยการส่ง

ทีมงานออกไปศึกษาแล้วนําความรู้มาใช้ และเมื�อลูกค้าส่งงาน

มาทางบริษัทก็จะมีการจัดทําแต่ละครั �งทางบริษัทจะจัด work 

shop ขึ�นและทําเองโดยทั �งหมดเพื�อป้องกันปัญหาดังกล่าว

สามารถส่งของได้ทันเวลา ควบคุณภาพได้ดี  ส่งผลให้ช่างใน

บริษัทมีการพัฒนารู้จักวิธีการแก้ปัญหาและสามารถพัฒนาให้

ก้าวหน้าต่อไปได้เรียกว่าเป�นงานครบวงจร ที�ทําออกมาให้

บริษัทมีความโดดเด่นมากยิ�งขึ�น  เป�นจุดขายที�ดีให้กับบริษัท ซึ�ง

เป�นสิ�งที�ภาคภูมิใจของทุกคน ทําให้ลูกค้าเข้ามาเยี�ยมใน work 

shop มากขึ�น สร้างความประทับใจที�ลูกค้าสามารถดูได้ทุก

กระบวนการผลิต งานออกมามีคุณภาพ เมื�อลูกค้ามาที�บริษัท

ก็จะมีการวางแผนร่วมกันระหว่างช่างกับลูกค้า ว่างานซ่อมแต่

ละชิ�นจะซ่อมด้วยเวลาเท่าไหร่ งบเท่าไหร่ งานของลูกค้าจะไม่

ชะงัก 

 

 ความภาคภูมิใจของพนักงานที�ได้ร่วมงานกับทาง

บริษัท 

คุณ วนันต์ภัทร วิริยานนท์ senior Admin เธอได้

เล่าประสบการณ์ในการร่วมงานกับทางบริษัทว่า เธอมีความ

ประทับใจเป�นอย่างมากเธอได้เข้ามาทํางานที�นี�เป�นเวลา 7 ปีแล้ว 

 
S M E s  K n o w l e d g e  C e n t e r  



86 

เริ�มต้นจากการมีพนักงานร่วมแผนกไม่กี�คนจนปัจจุบันมีมาก

ขึ�นการทํางานที� นี�มีโอกาสเติบโตสูง มีความก้าวหน้าในหน้าที� 

ความสัมพันธ์ในการทํางานจะอยู่ในรูปแบบพี� น้อง มีการให้

คําแนะนํากัน เพื�อช่วยให้งานที�ทํานั�นออกมามีประสิทธิภาพ

มากขึ�น  เธอมองว่าการทํางานที�นี�มีความสุข เพราะตั�งแต่มา

ทํางานที�นี�ยังไม่รู้สึกเบื�อ และอยากที�จะออกไปไหน 

คุณ วรัญญ เกิดสว่าง Assistant Manager ได้เล่า

ความประทับใจในการทํางานว่า ความเติบโตในบริษัทนั�นมี

แนวโน้มโตไปเรื�อยๆ สิ�งอํานวยความสะดวกมีพร้อม เครื�องมือ

และอุปกรณ์ในการทํางานที�พร้อม ช่วยให้การทํางานนั�นง่าย

มากขึ�น เครื�องจักรและอุปกรณ์มีการเพิ�มจํานวนขึ�นมาเพื�อ

สนับสนุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น มีการอบรมการ

เรียนรู้ ซึ�งเขาเองก็รู้สึกพอใจกับการทํางานที� นี� และคิดว่ามี

โอกาสที�จะเติบโตในสายงานนี�ได้ในอนาคต 

 จุดเด่นของบริษัท global seal ที�ทําให้บริษัทมี

แนวโน้มความก้าวหน้าที�มากขึ�น ขึ�นอยู่ที�การบริการที�สร้าง

ความประทับใจให้กับลูกค้า การเน้นคุณภาพสินค้ามากกว่า

เรื�องอื�นๆ และการจัดอบรมสัมมนาให้แก่ลูกค้า ที�หาได้ค่อนข้าง

ยากส่วนใหญ่หากใครที�ต้องการฝึกอบรมในเรื�องเครื�องจักร 

การซ่อม จะต้องหาเรียนรู้จากข้างนอกแต่ที�นี�มีบริการเพื�อให้

ลูกค้าเกิดความสะดวกมากที� สุด  ซึ�งข้อนี�เรียกว่าเป�นหัวใจ

สําคัญอย่างยิ�งในการทําธุรกิจ น้อยนักที�จะมีบริษัทที�ผลิตเกี�ยว

เครื�องจักรกลที�จะเปิดให้บริการในลักษณะนี� แต่ที� นี� เล็งเห็น

ความสําคัญเพราะการฝึกอบรมให้กับลูกค้าเพื�อให้ทราบ

วิธีการใช้ ซ่อมและการแก้ปัญหาเบื�องต้น จะเป�นสิ�งที�ช่วยให้เขา

สามารถใช้สิ�นค้าได้ยาวนานขึ�น โดยไม่ต้องนํามาให้ทางบริษัท

ซ่อมไม่เสียเวลาและไม่เกิดการหยุดชะงักในการทํางาน เพราะ

สามารถแก้ปัญหาเบื�องต้นด้วยตัวเองก่อน  และหากสินค้าเสีย

หรือมีปัญหาขัดข้อง เขาก็จะสามารถแก้ปัญหาเหล่านั�นด้วย

ตัวเองก่อนได้ เช่น ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ หากรอช่างจากบริษัทก็

อาจจะรู้สึกช้าและการทํางานอาจเกิดการขาดตอนได้  ที�สําคัญ

หมดปัญหาสิ�นเปลือง ทั �งนี� ในเรื�องของการบริการที� ทาง  

Global Seal ได้ปรับปรุงบริษัทและมีแผนก One stop Service 

ถือว่าเป� นสิ�งที� สร้างความพอใจให้กับลูกค้าเป� นอย่างยิ�ง 

เพราะว่าลูกค้าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการนําเครื�องจักของ

ตัวเองไปซ่อมในหลายๆที�และเสียเวลา โดยวิธีการของทางบริษัท

นั�น จะเป�นการพูดคุยถึงปัญหากับลูกค้าว่าสาเหตุที�เกิดขึ�นคือ

อะไรและร่วมกันแก้ปัญหา เช่น กรณีที�บริษัทนั�นมีไฮโดริกเพียง 

1 ตัว ซึ�งจําเป�นอย่างยิ�งต่อการใช้งานเมื�อต้องนํามาซ่อมก็ทําให้

ขาดอุปกรณ์ในการทํางานไป 1 ชิ�น ส่งผลกรทบต่อการทํางาน

เป�นอย่างยิ�ง ทาง global seal ก็จะช่วยแก้ปัญหาด้วยการให้

เครื�องสํารองไปใช้งานก่อนหรืออาจจะเร่งซ่อมให้เสร็จเร็วขึ�น

ตามที�ลูกค้าต้องการเพื�อให้ลูกค้าได้นําเครื�องจักรไปทํางานต่อ

ได้เร็วที�สุด 

 การที�ทาง global seal เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้ามา

เยี�ยมชมในส่วนพื�นที� Work Shop ของทางบริษัท ถือว่าเป�น

การตลาดที�ดี เพราะน้อยนักที�จะมีบริษัทหรือโรงงานผลิตสินค้า 

ที�จะเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้ามาเยี�ยมชม ข้อดีตรงนี�ทําให้ลูกค้า

เห็นถึงขั �นตอนการผลิต การทํางานที� ใส่ใจ วิธีการทํางานว่า

ทางบริษัทมีการทํางานเป�นอย่างไร มีระบบการวางแผนงาน

อย่างไร มีโอกาสได้เห็นถึงศักยภาพการทํางานของทีมช่างและ

สามารถไว้ใจที�จะสั�งผลิตสินค้ากับทางบริษัทได้ ส่วนในทาง

กลับกันทางบริษัทก็จะได้โฆษณาทําการตลาดไปในตัว โดยไม่

ต้องเดินทางไปหาลูกค้าเหมือนในสมัยก่อน ไม่ต้องเสียเวลา 

สามารถแสดงฝีมือให้ลูกค้าได้เห็นอย่างเต็มที� และไม่ต้องใช้สื�อ

โฆษณาให้ยุ่งยาก 

 จากที�เราได้ศึกษาถึงความเป�นมาของบริษัทจะพบว่า 

ปัจจุบันบริษัทประสบความสําเร็จไปในระดับที�สูงมาก ด้วยหัวใจ

สําคัญที�สุดที�มีคือเรื�องความจริงใจที�มีต่อลูกค้าและพนักงาน 

เน้นพัฒนาคุณภาพบุคลากรมากกว่าจะพัฒนาเทคโนโลยี 

เข้าใจปัญหา เข้าถึงบุคลลากร เพราะบริษัทมองว่าบุคลากรเป�น

ทรัพยากรที�สําคัญที�จะพาบริษัทให้ก้าวหน้าต่อไปได้ ซึ�งลักษณะ

ในการพัฒนาจะมีการจัดอบรม การฝึกฝนการปฏิบัติงาน การ

ทดสอบเป�นประจําเพื�อให้พนักงานมีการตื�นตัวและมีคุณภาพอยู่

เสมอ มีทีมวิศวกรที�เกง่ๆ มาให้การอบรม ซึ�งทีมช่างจะมีโอกาส

พัฒนาตนเองได้มากขึ�นและมีความสามารถที� เทียบเท่ากับ

ต่างชาติ เมื�อบุคลากรมีการพัฒนาไปเรื�อยๆ แล้วสิ�งที�จะ

ตามมาคือเรื�องของคุณภาพ เพราะเมื�อคนมีคุณภาพ การ

ผลิตสินค้าก็ย่อมมีคุณภาพมากยิ�งขึ�น สามารถสังเกตได้ง่าย

จากยอดขายที� มีแนวโ น้มที� สูงขึ�นทุกปี เป� นตัวการันตีว่า

คุณภาพสินค้าที�ทาง Global seal เป�นผู้ผลิตนั�นมีคุณภาพดี 

มีการรับรองและสามารถใช้งานได้อย่างทนทาน เป�นที�ประทับใจ

ของลูกค้าตลอดมา 

 Global Seal มีโอกาสพัฒนา และเติบโตได้อีกใน

ระดับอุตสาหกรรมสากล เพราะทางบริษัทมีแนวทางการตลาด

ที�เฉียบแหลม และมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื�อง ในอนาคต

อาจจะมีการเพิ�มการผลิตอุปกรณ์เครื�องจักรชนิดอื�นเพิ�มขึ�น 
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และอาจจะ เป� นนิคมอุตสาหกรรมตัวอย่างที�ควรเอาเป� น

แบบอย่างในการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะเรื�องการจัด work 

shop การเปิดอบรมเรียนรู้การทํางาน ซึ�งถือว่าเป�นสิ�งที�ดีเป�น

อย่างยิ�ง ส่งผลให้บริษัทเป�นที� รู้จักของคนภายนอกมากยิ�งขึ�น 

เป� นการสร้ า งความเ ชื� อมั� น ใ ห้กับลูก ค้าทั �ง ชาว ไทยแล ะ

ชาวต่างชาติที�จะมาเลือกใช้บริการกับ Global Seal  ซึ�งถือว่า

ทางบริษัทมีแผนการธุรกจิที�แตกต่างและมีความก้าวหน้าอย่าง

ยั�งยืน 
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โอกาสและความเสี�ยงของธุรกิจเครื�องจักรกลและอุปกรณ์ 

เมื�อไทยเข้าสู่ AEC 

จากการเข้าสู่ AEC เมื�อปลายปี 2558 ที�ผ่านมาของ

กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั �ง 10 ประเทศอันได้แก่ ลาว 

กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส์ บรูไน และสิงคโปร์ ทําให้เกิดกระแสตื�นตัวเพื�อเตรียม

รับมือกับผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ�นในวงการธุรกิจหลายๆธุรกิจ 

ไม่เว้นแม้กระทั�งธุรกิจเครื�องจักรกลและอุปกรณ์ ซึ�งเป�นหนึ�งใน

ธุรกิจที�ได้รับผลกระทบที�มีทั �งทางบวกและทางลบ ทําให้เกิดทั �ง

โอกาสและความเสี�ยงที�ทําให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจนี�

ต้องเตรียมตัวรับมือกับสิ�งที� เกิดขึ�น ทั �งนี�ทั �งนั�นผลกระทบที�

เกิดขึ�น เป�นโอกาสอันดีที�จะทําให้กลุ่มผู้ประกอบการสามารถ

วิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์คู่แข่งว่าคู่แข่งแต่ละประเทศมี

ความน่ากลัวอย่างไรบ้าง บทความนี�จะกล่าวถึงผลกระทบที�จะ

เกิดขึ�น เพื�อ ใ ห้ เกิดการรู้ เ ขา รู้ เรา จะทํ า ใ ห้ ผู้ประกอบการ

เตรียมพร้อมรับมือได้อย่างดียิ�งขึ�น  

การเข้าสู่AEC หรือ Asian Economic Community 

นั�นเป�นการรวมกลุ่มเพื�อมุ่งหวังผลทางเศรษฐกิจของประเทศ

สมาชิกในกลุ่มอาเซียนให้เป�นเขตการค้าเสรีมุ่งหวังให้เกิดเป�นฐาน

การผลิตเดียวกันเพื�อให้มีอํานาจต่อรองกับประเทศอื�นๆได้มาก

ยิ�งขึ�น ทําให้เกิดข้อดีในการเข้าถึงวัตถุดิบซึ�งเป�นพื �นฐานในการ

ผลิตภายในนานาประเทศได้ง่ายมากยิ�งขึ�น ปลอดภาษีนําเข้า

ร ะ ห ว่ า งกั น ธุ รกิ จ เ ครื� อ ง จั ก รก ลแล ะ อุ ปกรณ์ ซึ� ง เ ป� น

อุตสาหกรรมขั �นพื �นฐานที�จําเป�นต่อการขับเคลื�อนประเทศและ

เป�นอุตสาหกรรมพื�นฐานเกี�ยวโยงต่อเนื�องไปยังอุตสาหกรรม

อื�นๆอีกมากมาย ซึ�งผลกระทบที�ได้รับจากการเข้าสู่ AEC นั�นมี

ดังต่อไปนี�   

 ผลกระทบด้านบวก ประเทศไทยมีเครื�องจักรกลและ

อุปกรณ์พื�นฐานที�มีครบทั �งอุตสาหกรรมต้นนํ�า คือ

เหล็ก อุตสาหกรรมกลางนํ�าคือชิ�นส่วนเครื�องจักร 

และอุตสาหกรรมปลายนํ�าคือเครื�องจักรกลทาง

การเกษตร เครื�องจักรอุตสาหกรรม และเครื�องกล 

ครบถ้วนและสามารถส่งออกไปยังประเทศเพื�อนบ้าน

ในกลุ่มสมาชิกได้เป�นความได้เปรียบในแง่ที�สามารถ

ส่งออกเครื�องจักรกลพื�นฐานที� เกี�ยวข้องกับภาค

การเกษตรที�มีความเป�นไปได้ในการสร้างรายได้จาก

ทั �งภาคการส่งออกและกิจการภายในประ เทศ 
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เนื�องจากภาคการเกษตรจะมีการขยายตัวอย่าง

ต่อเนื�องทั �งภายในประเทศและภายในกลุ่มอาเซียน  

 ผลกระทบด้านลบ ถึงแม้การเข้าสู่เขตการค้าเสรี 

AEC จะทําให้มีมาตรการปลอดภาษีขึ�น แต่ในด้าน

อุตสาหกรรมต้นนํ�าที�เป�นเหล็กก็ยังมีราคาต้นทุนที�ยัง

สูงอยู่ดีทําให้ไทยยังมีอุปสรรคในเรื�องต้นทุน และ

นอกจากนี� คู่แข่ งอย่างมา เล เ ซียและ สิงคโปร์ มี

ศักยภาพในการลงทุนเรื� อง เครื�องจักรกลและ

อุ ป ก ร ณ์ ที� ดี พ ร้ อ ม ก ว่ า ไ ท ย  จึ ง อ า จ ทํ า ใ ห้

เครื�องจักรกลและอุปกรณ์ที�มาจากมาเลเซียและ

สิงคโปร์มีราคาถูกกว่า สามารถเข้ามาตีตลาด

ภายในประเทศและทําการตลาดแย่งส่วนแบ่งภายใน

กลุ่มอาเซียนได้ ซึ�งนับเป�นคู่แข่งที� น่ากลัวที� ไม่ควร

มองขา้ม 

โอกาสและการปรับตัวจากการเข้าสู่ AEC ทําให้

ประเทศไทยมีโอกาสเข้าไปทําตลาดในกลุ่มประเทศ  CLMV คือ

ประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม เนื�องจากลุ่ม

ประเทศเหล่านี�อยู่ในช่วงที�กําลังขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงจาก

กา ร เ ข้ า สู่  AEC จึ ง ทํ า ใ ห้ อุ ตสา หก ร รมพื�นฐ านอ ย่ า ง

เครื�องจักรกลการเกษตร รถแทรกเตอร์เป�นที� ต้องการของ

ผู้บริโภคในประเทศนั�นๆสูงด้วยเช่นกัน เมื�อภาคการเกษตรมีการ

ขยายตัวสูงทําให้ความต้องการที�เกี�ยวกับประเภท เกษตรและ

เกษตรแปรรูป เครื�องจักรประเภทเครื�องจักรปิดผนึกและเครื�อง

แปะฉลากเป�นที�ต้องการเกี�ยวโยงเป�นวงจร นับเป�นโอกาสที�ดีที�

ประเทศไทยจะสามารถสร้างรายได้โดยอาศัยโอกาสนี�ได้เต็มที� 

โดยรายได้ที� ส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนคิดเป�นร้อยละ 

57 โดยเฉพาะประเทศกัมพูชาและลาว เพราะฉะนั�นลองมาดู

ภาพรวมของประเทศที�มีแนวโน้มนําเข้าเครื�องจักรกลและ

อุปกรณ์กันบ้างว่ามีสถานการที�น่าสนใจอย่างไร  

ประ เทศลาวเป� นประ เทศที� มีความอุดมสมบูรณ์

เกี�ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะมีพื �นที� ในการทํา

การเกษตรรองรับการเพาะปลูกจงึเหมาะที�จะทําให้ผู้ประกอบการ

เกี� ยวกับเครื�องจักรกลโดยเฉพาะ เครื�องจักรกลเกี�ยวกับ

การเกษตรเขา้ไปลงทุน และทราบหรือไม่ว่าประเทศลาวมีอัตรา

การขยายตัวมากที�สุดในอาเซียนและยังต้องการสินค้าอุปโภค

บริโภคจากประเทศไทยอีกเยอะแยะมากมายเนื�องจากสินค้าบาง

ประเภทประเทศลาวยังไม่สามารถผลิตเองได้ ไทยจึงได้เปรียบใน

การขยายตลาดเกี�ยวกับอุตสาหกรรมพื�นฐานทั �งเครื�องจักรกล

การเกษตรและอุปกรณ์ที� ต้องใช้เพื�อการเกษตรแปรรูป โดย

ภาพรวมลาวยังต้องพึ�งประ เทศไทยในการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจประมาณร้อยละ 70 ซึ�งนับเป�นโอกาสที�ดีที�ประเทศไทย

จะขยายฐานลูกค้าเพื�อสร้างจุดเด่นและครองตลาดในลาวให้ได้

เนื�องจากไทยได้เปรียบตรงที�มีพรมแดนติดกัน การเดินทางไปมา

หาสู่จึงสะดวกสบาย เช่นเดียวกับกัมพูชา เวียดนาม และเมียน

มาร์ที�มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการเกษตรและ

เกษตรแปรรูปที�ยังต้องพึ�งความเชี�ยวชาญจากประเทศไทยเป�น

ส่วนใหญ่ ถึงแม้จะมีประเทศอื�นที�มีการเริ�มเข้ามาลงทุนมากขึ�น 

แต่ประเทศไทยก็ถือว่ายังได้เปรียบในกลุ่มประเทศ CLMV นี�อยู่ใน

เกณฑ์สูง โอกาสของธุรกิจเครื�องจักรกลและอุปกรณ์จึงยังเป�น

สิ�งที�กลุ่มประเทศเหล่านี�ต้องการอย่างต่อเนื�อง ทั �งนี�ธุรกิจกลุ่ม

นี�ยังต้องมีปรับตัวอยู่ต้องหมั�นศึกษาตลาดที�มีความเป�นไปได้ใน

การขยายตลาดเข้าไปในกลุ่มอาเซียนอย่างระมัดระวัง เนื�องจาก

ในแต่ละประเทศที�จะเข้าไปลงทุนได้นั�นมีกฏหมายข้อบังคับที�เป�นข้อ

ห้ามอยู่บ้าง ไม่ได้หมายถึงว่าเปิดเขตการค้าเสรีแล้วทุกอย่างจะ

เสรีและง่ายไปหมด บางประ เทศมีกฏข้อยกเว้นเฉพาะที� ไม่

อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติทํากิจการที�เป�นธุรกิจเฉพาะของแต่

ละประเทศนั�นๆ 

ความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ�นในกลุ่มธุรกิจเครื�องจักรกล

และอุปกรณ์คือแนวโน้มภาคการเกษตรจะต้องเจอกับภัยแล้ง

ที�มาเร็วกว่ากําหนดและมีทีท่าจะยาวนานรุนแรงกว่าทุกๆปีและ

ทําให้เกิดการชะลอตัว เมื�อการเกษตรชะลอตัว เครื�องจักรกล

และอุปกรณ์ที�เกี�ยวข้องเป�นพื �นฐานหลักในการทําการเกษตรก็

ได้รับผลกระทบไปด้วยเกี� ยวข้องวนเป� นห่วงโ ซ่ จากการ

คาดการณ์ต่างๆคาดการณ์ว่ากลุ่มธุรกิจนี�ยังคงต้องเผชิญกับ

ความยากลําบากต่อไป นอกจากนี�ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะ

สามารถผลิตเครื�องจักรกลบางอย่างและส่งออกได้แต่เป�นเพียง

แค่เครื�องจักรกลพื�นฐาน ในขณะเดียวกันเครื�องจักรกลที�มี

เทคโนโลยีขั �นสูงส่วนใหญ่ยังคงต้องพึ�งการนําเข้า แต่อย่างไรก็

ตามเมื�อพิจารณาจากข้อมูลการอุตสาหกรรมการส่งออกเมื�อปี 

2558 แล้วเครื�องจักรกลและอุปกรณ์เป�นสินค้าส่งออกไปยัง

ต่างประเทศติดอันดับ 1 ใน 10 ยังเป�นสัญญาณที�ดีว่าสินค้าใน

กลุ่มธุรกิจนี�ยังสามารถทรงตัวอยู่ได้ไม่แย่มากนัก   
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น โ ยบายแล ะ ก าร สนั บ สนุ น  อั น เ นื� อ งมาจาก

อุตสาหกรรมต้นนํ�าของเครื�องจักรกลและอุปกรณ์คือเหล็กซึ�ง

ทุกวันนี�ประเทศไทยยังคงเผชิญกับการนําเข้าเหล็กจากจีนที�มี

มากจนล้นตลาดแต่ ในขณะ เดียวกันการผลิต เพื�อ ใ ช้ เอง

ภายในประเทศยังไม่มากส่งผลให้เกิดการขาดดุลทางการค้า และ

ทําให้เหล็กซึ�งเป�นวัตถุดิบหลักของธุรกิจเครื�องจักรและอุปกรณ์

ยังมีราคาผันผวนต่อเนื�อง จึงต้องอาศัยความช่วยเหลือจาก

ภาครัฐช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กให้มากขึ�น

เพื�อผลิตและใช้เองภายในประเทศลดการนําเข้าและเพิ�มมูลค่า

ให้แก่สินค้าประเภทนี�ได้ ถ้าหากเราสามารถแก้ปัญหาเรื�องเหล็ก

ได้แล้ว โอกาสในการขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื�องจักรกล

และอุปกรณ์คงสดใสขึ�นไม่มากก็น้อย 

บทสรุปโดยภาพรวมธุรกิจเครื�องจักรกลและอุปกรณ์

เมื�อเข้าสู่ AEC ยังมีหนทางสดใส เนื�องจากจะมีการขยายตัวใน

ภาคการเกษตรและต้องอาศัยเครื�องจักรกลและอุปกรณ์

การเกษตรเข้ามาเป�นตัวช่วยหลัก รวมถึงการแปรรูปทางการ

เกษตรที�ต้องใช้เครื�องจักรต่างๆเครื�องปิดผนึก เครื�องแปะฉลาก

เป�นต้น เข้ามาเป�นตัวขับเคลื�อนหลัก แต่สําหรับสถานการณ์

ภายในประเทศเกี�ยวกับเรื�องภัยแล้งอาจทําให้การเติบโตและ

ความต้องการภายในประเทศยังอยู่ในช่วงชะลอตัว การเติบโต

อยู่ในแวดวงจํากัด แต่อย่างไรก็ตามตลาดสําหรับการส่งออก

เครื�องจักรกลไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ 

CLMV ยังมีการขยายตัวได้อย่างน่าสนใจเนื�องจากสี�ประเทศ

เหล่านี�ยังต้องอาศัยเครื�องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์

สําหรับการเกษตรแปรรูปไปใช้อีกมาก โดยเฉพาะประเทศลาวที�มี

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงที�สุดในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 

มีพื �นที�ทางการเกษตรอีกมากที�ยังต้องอาศยัการลงทุนจากไทย 

รวมถึงประเทศกัมพูชา เวียดนามและเมียนมาร์เช่นกัน ทั �งนี�สิ�งที�

ประเทศไทยยังต้องการสนับสนุนจากทางรัฐคือการลงทุนเน้น

การพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กซึ�งเป�นวัตถุดิบพื�นฐานในการ

ผลิต เครื� องจั กรกลต่างๆ เพื�อลดการพึ� งพา เหล็กจาก

ต่างประเทศให้น้อยลงโดยเฉพาะประเทศจีนซึ�งเป�นผู้ผลิตเหล็ก

รายใหญ่ที�กําลังเผชิญภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเช่นกันจึงทําให้

เหล็กล้นตลาด เพื�อลดการขาดดุลทางการค้า และพึ�งพา

ตัวเองจากการผลิตเครื�องจักรที�ต้องใช้เทคโนโลยีขั �นสูงให้มาก

ขึ�น ซึ�งปัจจุบันนี�ประเทศไทยยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที�จะผลิต 

ซึ�งในการนําเข้าเครื�องจักรประเทศไทยยังต้องเผชิญกับการภาษี

นําเข้าอยู่ที� 5-10 % ซึ�งเป�นปัญหาหลักที�ต้องอาศัยภาครัฐเร่ง

แก้ปัญหา  

โดยรวมแล้วถึงแม้ ว่าธุรกิจนี�จะมีลู่ทาง ในการ

ขยายตัวเข้าไปในกลุ่มอาเซียนเพื�อเจาะตลาดได้อยู่ก็จริง แต่ต้อง

ไม่ลืมว่าประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียต่างก็เป�นคู่แข่งที�น่ากลัวไม่

น้อย เนื�องจากสองประเทศนี�มีความพร้อมในเรื�องการลงทุน

และมีเทคโนโลยีลํ �าหน้ากว่าไทยในอุตสาหกรรมเครื�องจักร และมี

เม็ดเงินลงทุนมากพอตลอดจนระบบโลจิสติกส์ที�ดี ที�จะสามารถ

เจาะกลุ่มตลาดเป�นคู่แข่งแย่งส่วนแบ่งในการตลาดไปได้ รวมไป

ถึงประเทศจีนที�เข้ามาลงทุนในกลุ่มประเทศเหล่านี�บางประเทศใน

บางอุตสาหกรรมเช่นจีนเสนอการลงทุนในอุตสาหกรรมขั �น

พื �นฐานให้ลาวฟรีๆเป�นต้น  แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังถือ

ว่าได้เปรียบเรื�องระบบคมนาคมขนส่งและการเดินทางไปมาหาสู่

ประเทศเหล่านี�ได้ง่ายได้กว่าเนื�องจากมีพรมแดนที�ติดต่อกัน

นั�นเอง 

 

 
S M E s  K n o w l e d g e  C e n t e r  



91 

 
 

แนวคิดธุรกิจสู่ความสําเร็จของ บริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จํากัด 
 

ธุรกิจพลาสติกรีไซเคิล เป�นธุรกิจที�เข้ามามีบทบาท

ในประเทศไทยมาเป�นเวลาหลายปี เนื�องจากพลาสติกเป�นวัสดุ

ที�สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้และมีการย่อยสลายยาก ดังนั�น

หากทิ �งให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติอาจจะต้องใช้เวลานาน

เป�นหลายร้อยปี และยังส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน ดังนั�น

การนํากลับมาใช้ใหม่จึงเป�นการแก้ปัญหาขยะและโลกร้อนได้ดี 

ซึ�งพลาสติกเหล่านี�สามารถทํามาผลิตอุปกรณ์เครื�องใช้ได้

หลา ยปร ะ เ ภท  เ ช่ น เ ป� น ชิ�น ส่วนยานยนต์ อุปกร ณ์

เครื�องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงหลายๆ อย่างที�อยู่รอบตัวเรา บริษัท 

ทีมพลาส เคมีคอลจํากัด เป�นหนึ� งในอุตสาหกรรมผลิต

พลาสติกที� มี ชื� อ เสียงติดอันดับภูมิภาคเอเชีย มีการนํา

พลาสติกที�เหลือใช้มารีไซเคิลแล้วหลอมใหม่เป�นวัสดุพลาสติก

ที�ใช้ในการผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ส่งออกไปยังโรงงานต่างๆ ทั�ว

ภูมิภาคเอเชียโดยมีหลักการคิดและบริหารอย่างมีแบบแผน 

เปลี�ยนจากการทําธุรกิจผลิตเชือกเกลียวมาเป�นการผลิต

พลาสติกจนเป�นที�ยอมรับและมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที�

กว้างขึ�น  

 

จุดเริ�มต้นธุรกิจ  

คุณสุรพงษ์ อติชาดศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ

บริ ษัทได้เล่าว่า เริ�มแรกการทําธุรกิจนั�นเป� นธุรกิจของ

ครอบครัว บริหารงานและดูแลกันเองซึ�งเป�นของคุณพ่อ เป�น

โรงงานผลิตเชือกเกลียวที� ไม่ ใหญ่มาก ซึ� งการผลิตเชือก

เกลียวนั�นค่อนข้างมีขั �นตอนที�ซบัซ้อนมากมาย เครื�องจักรที�

ใช้ในการผลิตก็มีเป�นจํานวนมาก มีต้นทุนการผลิตที� สูงแต่

ผลผลิตที�ได้ค่อนข้างตํ�าในหนึ�งวันผลผลิตที�ได้ค่อนข้างน้อย

เนื�องขั �นตอนจากผลิตช้าไม่คุ้มค่ากับเวลาที�เสียไปเท่าไหร่นักใน

การวางจําหน่ายก็จะเป�นการจําหน่ายอยู่ในวงแคบจะจัด

จําหน่ายให้กับเกษตรกร ชาวประมงเป�นส่วนมาก โดยการซื�อ

ไปใช้ครั �งหนึ�งก็ค่อนข้างทิ �งช่วงเป�นเวลานานซึ�งรายได้ที�ได้รับ

นั�นไม่สมดุลกับรายจ่ายที� เกิดขึ�น ทํา ใ ห้คุณสุรพงษ์เกิด

ความคิดขึ�นมาว่าควรที�จะผลิตออะไรที�สามารถผลิตได้เร็วขึ�น 

มีต้นทุนตํ�าและขายได้ทุกวงการ จึงเกิดแรงบันดาลใจให้เปลี�ยน

จากการทําธุรกิจผลิตเชือกเกลียวมาเปิดเป�นโรงงานพลาสติก 

ที� นําพลาสติกเก่าๆ หรือพลาสติกเหลือใช้มารีไซเคิลเป�น

พลาสติกที�เป�นวัสดุในการผลิตเครื�องใช้ในชีวิตประจําวันต่างๆ 
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การผลิตเกี�ยวกับวัตถุดิบพลาสติกนี�จะมีต้นทุนตํ�าเพราะ

สามารถหาซื�อวัตถุดิบได้จากทั�วไปและสามารถต่อยอดไปเป�น

ธุรกิจอื�นๆ ได้อีกมีโอกาสเติบโตได้ค่อนข้างสูงโดยในช่วงแรก 

คุณสุรพงษ์ บอกว่าจุดเริ�มต้นของการทําธุรกิจนั�นค่อนข้าง

ยาก เพราะไม่มีความพร้อมใดๆเลย ไม่ว่าจะเป�นด้านความรู้ 

ด้านเงินทุน ด้านเครื�องมือที�ใช้ในการผลิต แต่ที�สามารถผ่าน

มาได้เนื�องจากทุกคนในครอบครัวมีความพยายามและคิด

ริเริ�ม  ดีหน่อยที�ครอบครัวมีความรู้พื �นฐานเรื�องการการ

ผลิตเชือกเกลียวอยู่แล้วจึงสามารถต่อยอดการผลิตต่อไปได้  

ส่วนทางคุณพ่อของคุณสุรพงษ์เองก็เป�นวิศวกรอยู่แล้ว 

ท่านมีความรู้ เรื�องเครื�องจัก เป�นอย่างดี รู้ เรื�องการทํา

พลาสติกพอสมควร ทําให้รู้ว่าอะไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะ 

เช่น เรื�องการใช้เครื�องจักรแต่ละตัวในการผลิต รู้ต้นทุน 

ทราบเรื�องวัตถุดิบว่าต้องทําอย่างไรให้มีต้นทุนตํ�าที�สุดแต่มี

คุณภาพที�สูงที�สุด รวมถึงการศึกษาเรื�องการผลิตพลาสติก

รีไซเคิลจากประสบการและการอบรม ทําให้บริษัทเติบโตขึ�นมา

ได้จนถึงทุกวันนี� 

แผนการตลาด 

เรื�องการขายโดยเริ�มต้น คุณสุรพงษ์ ได้เล่าว่าเขา

นั�นมีพื �นฐานด้านการขายมาก่อน โดยในสมัยก่อนนั�นที�เขาทํา

เชือกเกลียว รูปแบบการขายจะเป�นลักษณะของการขายตรง 

หรือที�เรียกว่า Direct sales ที�ผู้ขายจะต้องเดินเข้าหาลูกค้า 

นําสินค้าที�มีไปเสนอตามร้านค้าต่างๆ ทําให้เขารู้ว่าควรขาย

สินค้าอย่างไรให้แก่ลูกค้า มีลักษณะการพูดเชิญชวนอย่างไร  

ลูกค้าพูดแบบนี�ต้องการซื�อหรือไม่ซื�อ  ซึ�งพื �นฐานที�มีตรงนี�

ถือว่าดีมากสําหรับการนํามาต่อยอดธุรกิจ สามารถที�จะใช้

เทคนิคนี�ในการเจรจาซื�อขายสินค้ากับต่างชาติได้เป�นอย่างดี 

ส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจที�มีการผลิตสินค้าเน้นที�คุณภาพดี 

เพื�อให้ขายได้ ผลิตได้มากยิ�งขึ�น เพิ�มโอกาสให้ธุรกิจก้าวหน้า

มากกว่าเดิม  

ในปัจจุบันการตลาดของทางบริษัทจะเน้นการสร้าง

ความเชื�อมั�นแก่ลูกค้าเป�นหลัก ซึ�งเป�นเรื�องที�ค่อนข้างสําคัญ

เนื�องจากการสร้างความเชื�อมั�นค่อนข้างยาก หากลูกค้าไม่

มั�นใจในสินค้าโอกาสเติบโตก็มีน้อย ทําให้ทางบริษัทเน้นในจุดนี�

มากกว่าเรื�องอื�นๆ โดยการสร้างความเชื�อมั�นให้เขามั�นใจในตัว

ของสินค้าและมาซื�อผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั�น ก็จะต้องมีอะไร

แลกเปลี� ยนเกิดขึ�น คือการที� ลูกค้าสามารถตรวจสอบ

คุณภาพสินค้าได้ทุกอย่างซึ�งการตรวจสอบ เช่น จุดไฟดม

เพื�อดูว่าพลาสติกใช้เชื�ออะไรในการผลิต มีความเหนียว 

ความข้นมากแค่ไหน ซึ�งนี�คือการตรวจสอบในชั �นเบื�องต้นที�

สามารถทําได้ ต่อมาบริษัทได้มีเครื�องมือที�สามารถตรวจสอบ

คุณภาพที�มีรายละเอียดและความชดัเจนมายิ�งขึ�น โดยทาง

บริษัทจะมแีลปที�ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลที�แสดงจะ

เห็นเป�นตัวเลขอย่างชดัเจน ซึ�งทางบริษัทได้ลงทุนซื�อ 

 

เครื�องตรวจสอบเหล่านี�มาเพื�อให้ลูกค้าได้เห็นและรู้คุณภาพ

ของสินค้าที�ขายไป ซึ�งเครื�องมือที�ใช้นั�นค่อนข้างมีราคาสูงแต่

เพื�อความเชื�อมันทางบริษัทจําเป�นต้องซื�อมาเพื�อลูกค้าจะ

สามารถตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเพื�อใช้ในการตัดสินใจ

ได้ โดยทางบริษัทจะทยอยซื�อเครื�องมือเหล่านี�มาเรื�อยๆ จนใน

ปัจจุบันมีเครื�องมือค่อนข้างครบ และได้รับความไว้วางใจจาก

แบรนด์เครื�องใช้ไฟฟ้าหลายแบรนด์ ก้าวไปถึงอุตสาหกรรม

ยานรถยนต์ มอร์เตอร์ไซด์ และอีกมากมาย ซึ�งกว่าที�บริษัท

จะมาถงึจุดนี�ได้ต้องอดทนมาก  เพราะการทดสอบจากลูกค้า

ก่อนที� เขาจะตัดสินใจซื�อ เขาจะส่งตัวแทนมาดู มาทดสอบ 

จากนั�นก็นําข้อมูลที�ได้กลับไปส่งให้กับทางบริษัทซึ�งค่อนข้างใช้

เวลานาน ส่วนใหญ่จะกินเวลานาน 8 เดือน กว่าจะตัดสินใจ

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในปัจจุบันมีกลุ่มลูกค้าที�ให้ความ

สนใจจากหลายประเทศ ได้แก่  จีน ญี�ปุ่น เกาหลี ที�มาซื�อ

วัตถุดิบจากทางบริษัท เรียกได้ว่าเป�นการรอค่อยที�คุ้มค่ามาก 

“พลาสตกิเป�นวสัดทุี�มี

การยอ่ยสลายยาก แต่

สามารถนาํกลบัมาใช้ใหม่

ไดใ้นหลายรูปแบบ” 
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และบริษัทลูกค้าเหล่านี�ก็สั�งซื�อสินค้าจากทาง ทีมพลัส อยู่

เรื�อยมา 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท 

ถือว่ามีการพัฒนาที�ไม่หยุดยั�ง มีการสร้างความเชื�อมั�นให้กับ

กลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื�อง ให้ลูกค้ามั�นใจได้ว่าหากเลือก

ทีมพลัส จะได้สินค้าที�มีคุณภาพดีอย่างแน่นอน ซึ� งการ

พัฒนาที�ไม่หยุดหย่อนนี�ทําให้ธุรกิจการนําพลาสติกรีไซเคิลมา

เปลี�ยนเป�นวัตถุดิบพลาสติกที�มีมูลค่าสูง กลายเป�นบริษัทที�มี

ความน่าเชื�อถือและมีชื�อ เสียงติดอันดับในเอเชีย ซึ� ง เป� น

ตัวอย่างของโรงงานที�นําพลาสติกมารีไซเคิลให้มีคุณภาพที�ดี

ที� สุดอีกแห่งหนึ�ง ทั �งนี�ในขั �นตอนการผลิตทุกขั �นตอน เมื�อ

ส่งออกไปแล้วลูกค้าสามารถที�จะตรวจสอบวัตถุดิบได้อย่าง

ละเอียด เนื�องจากมีการนํา QR Code มาติดไว้ที�เครื�องจักร 

ลูกค้าสามารถใช้เครื�องสแกนเพื�อตรวจสอบได้ทันที ลูกค้าจะ

ทราบว่าขั �นตอนที�มาเป�นอย่างไร รู้ว่าสินค้าตัวนี�มาจากที�ไหน 

ผลิตเมื�อไหร่  ซึ�ง QR Code จะติดอยู่ที�ตัวสินค้าทุกชิ�น 

สามารถตรวจสอบได้เพียงใช้เวลา 1 นาทีเท่านั�น การพัฒนา

ระบบการทํางานของทางบริษัทในขณะนี� จะเห็นว่ามีการ

ขยายตัวและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มีระบบซัพพลายเออร์

คอยช่วยเหลือในเรื�องการผลิตและหาวัตถุดิบ ที�สําคัญได้รับ

ความร่วมมือจากชุมชนจากการขอรับซื�อถ้วยชามกะละมังที�

แตกแล้ว เพื�อนํากลับมารี ไซเคิล ใหม่ทําใ ห้มีคุณภาพที� ดี

กว่าเดิม เป�นการช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป�นอย่างดี 

โดยการซื�อวัตถุดิบจากชาวบ้านนั�นจะเน้นการซื�อด้วยเงินสด 

ทําให้ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป�นอย่างดี นําวัตถุดิบมาขาย

ให้กับทางโรงงานเพื�อใช้ในการผลิตสินค้าในครั �งต่อไป 

คุณสวรรค์ รักษานนท์ ได้เล่าว่า ทางบริษัทได้มี

การพัฒนาอยู่ไม่หยุดหย่อนและจะพัฒนาไปเรื�อยๆ ซึ�งจาก

เดิมเคยใช้เครื�องจักรในการผลิตแบบธรรมดาที�มียอดการ

ผลิตไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่ปัจจุบันมีการนําเครื�องจักรจาก

ต่างประเทศมาใช้งานเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและปริมาณงานให้

มากขึ�น ทุกวันนี�สามารถผลิตได้ 24 ตัน ต่อวัน ถือว่าเป�น

ผลผลิตที�น่าพอใจเป�นอย่างยิ�ง 

 

การพัฒนาบุคลากร  

ของบริษัทถือว่าเป�นสิ�งสําคัญ เพราะบุคคลกรคือตัว

ขับเคลื�อนการผลิต มีการควบคุม การดูแล ดังนั�นทางบริษัท

จึงได้เน้นในเรื�องของ 3 M เพื�อเป�นแนวทางในการพัฒนา 

ดังนี� 

1. Machine  คือการใ ช้ เครื�องจักรที� ทันสมัย 

เครื�องจักรที�นํามาใช้ในการผลิตจะเป�นเครื�องจักรที�

ส า ม า ร ถ ผลิ ต สิ น ค้ า อ อกม า ใ ห้ มี คุณภาพ 

เครื�องจักรที� ใช้ในการทํางานั�นจะต้องมีสภาพที�ดี

เสมอเพื�อให้สินค้าผลิตออกมาได้ทันเวลา ซึ�งใน

ปัจจุบันทางบริษัทได้นําเครื�องจักรที�มีความทันสมัย

ที�สุดในโลกมาใช้ในการผลิต ซึ�งมีข้อดีค่อนข้างมาก 

เพราะสามารถช่วยทุ่นแรงการทํางานของบุคลากร

ได้ดี ผลิตสินค้าได้เร็วและมีปริมาณที�มากขึ�น 

2. Man  คือบุคลาที�ทํางานจะต้องมีคุณภาพ ซึ�งเป�น

สิ�งที�สําคัญที�สุดของบริษัท เพราะหากบุคลากรไม่

เก่ง ไม่มีความสามารถ โอกาสที�จะพัฒนาและ

ความก้าวหน้าของธุรกิจก็มีน้อยลง นโยบายการ

ทํางานของบริษัทจะมีการควบคุมการทํางานของ

พนักงานไม่ให้มากเกินไปคือใน 1 สัปดาห์จะทํางาน

ไม่เกิน 60 ชั�วโมง ซึ�งถือว่าเป�นเวลาที�เหมาะสมของ

การทํางาน เพราะหากทํามากกว่านี�อาจจะส่งผล

กระทบด้านสุขภาพได้ นอกจากนี�ยังมีสวัสดิการ

ต่างๆ เพื�อช่วยเหลือพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที�ดี 

โดยมีสวัสดิการทั�วไปและสวัสดิการพิเศษจากทาง

บริษัท เช่น  มีห้องพยาบาลไว้สําหรับพนักงานที�

เจ็บป่วยได้มาขอคําปรึกษาและนอนพัก ห้อง

สําหรับพักผ่อนระหว่างช่วงพักเบรก เพื�อให้รู้สึก

ผ่อนคลาย มีการฝึกอบรมเพื�อเพิ�มพูนความรู้อยู่

สมํ�าเสมอ มีการพาไปดูงานต่างประเทศเพื�อเปิด

ทัศนคติให้กว้างขึ�น และเรียนรู้สิ�งใหม่ๆ เพื�อนํา

กลับมาใช้ในการทํางานของตัวเองได้ มีการอบรม

ภาษา ได้แก่ ญี�ปุ่น อังกฤษ เพราะลูกค้าส่วนใหญ่

ของทางบริษัทจะเป�นต่างชาติ ดังนั�นหากบุคลากร

สามารถที�จะสื�อสารและอธิบายได้ก็จะเป�นผลดี 

เพราะสามารถอธิบายให้ลูกค้าได้เข้าใจโดยละเอียด 
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รวมไปถึงการมีที�ปรึกษาในเรื�องสําคัญๆ ที�เกี�ยวกับ

การผลิต เป�นเทคนิคไคเซ�นจากญี�ปุ่น เพื�อช่วยลด

ปัญหาการทํางาน และทําให้งานออกมามีคุณภาพ

ที�ดีขึ�น 

3. Method  เป�นวิธีการผลิต ที�ทางโรงงานได้เน้น

การผลิตที�ไม่ต้องมีขั �นตอนที�ซบัซ้อน มีการลําดับ

ขั �นตอนที�ดี ทุกคนสามารถทําได้ และทําให้งานนั�น

ออกมาดี ซึ�งวิธีการนี�จะมีการอบรม ทดสอบ อยู่

เสมอ บุคลากรทุกคนจะเรียนรู้วิธีการทํางานได้

ตามลําดับขั �นตอน  

และนอกจากหลักการ 3 M ที�ทางบริษัทได้นํามาใช้ใน

การทํางานแล้ว ทางบริษัทได้นําหลัก 5 ส. มาใช้ในการ

พัฒนาอีกด้วย คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ

การสร้างนิสัย เพื�อให้การทํางานนั�นมีผลเป�นไปได้อย่าง

ราบรื�น ทุกคนสามารถทํางานร่วมกันให้ออกมาดี ไม่มีปัญหา

และทํางานออกมาเป�นระบบมากยิ�งขึ�น 

ปัญหาและอุปสรรค  

 เป�นสิ�งที�ทุกสถานที�มักจะเกิดขึ�นได้เสมอและถึงแม้ว่า

บริษัท ทีมพลัส จะเป�นบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ย่อมเกิดปัญหาได้

เช่นกัน ซึ� งแบ่งปัญหาที� เกิดขึ�นนั�นออกเป�น 2 ประเภท คือ 

ปัญหาภายในและปัญหาภายนอก ดังนี� 

ภายใน คือ เครื�องจักร คน ปัญหาการผลิต สินค้าที�

ผลิตออกมาแล้วได้คุณภาพตามที�ต้องการหรือไม่ ซึ�งวิธีแก้

คือต้องหาจุดอ่อนแล้วแก้ปัญหานั�นให้ได้ด้วยการทําความ

เข้าใจปัญหา ทางบริษัทมองว่าบางครั �งปัญหาเหล่านี�บริษัท

อาจจะมองเองไม่ เห็น จึง ใช้หลักกระจกเงาคือ การขอ

คําแนะนําจากลูกค้า ส่วนใหญ่จะเป�นจากลูกค้าญี�ปุ่น ที�เมื�อ

เห็นความผิดพลาดหรือบางอย่างที�บริษัทกําลังทําอยู่ไม่ดี

เท่าที�ควร ลูกค้าจะเขียนข้อแนะนํานั�นออกมาให้เห็นอย่าง

ชดัเจน ซึ�งบริษัทจะต้องหาวิธีแก้ไข แล้วก็แก้เพื�อไม่ให้ปัญหา

เกิดขึ�นขึ�นอีก ตัวอย่างปัญหาที�เคยเกิดก่อนหน้านี�ในเรื�องของ

แรงงานที�ขาดแคลน ทําให้การผลิตมีการชะงักตัว เครื�องจักร

ต้องหยุดทํางาน เกิดความเสียหายเป�นอย่างยิ�ง ทางบริษัทได้

มองว่าปัญหานี�อาจเกิดจากค่าแรงที�ถูกเกินไปทําให้มีผู้มาร่วม

งานน้อย ดังนั�นการแก้ ปัญหาคือการเพิ�มค่าแรงให้กับ

พนักงาน เพื�อเป�นแรงจูงใจและเมื�อมีผู้มาทํางานเครื�องจักรจะ

ได้มีการทํางานต่อไปได้ เพิ�มยอดการผลิต การส่งออกได้ตาม

ต้องการ ถึงแม้ว่ากําไรที�ได้อาจจะลดลงเพราะการเพิ�มค่าแรง 

แต่ทางบริษัทมองว่าดีกว่าปล่อยให้เครื�องจักต้องหยุดทํางาน

ไปโดยเปล่าประโยชน์ ทําให้เสียกลูกค้า สูญเสียรายได้เป�น

จํานวนมาก ซึ�งเป�นวิธีการแก้ปัญหาจากการเรียนรู้ปัญหา 

ศึกษาและมีการแก้อย่างมีระบบ โดยมีการตรวจสอบทุกครั �ง

เพื�อให้เกิดความแม่นยําที�มากขึ�น  

ปัญหาภายนอก คุณสุรพงษ์ เล่าว่า ปัญหาลักษณะนี�

เป� นปัญหาที� เกินความสามารถ เ ช่น ปัญหาเศรษฐกิจ 

บ้านเมือง โดยได้ยกกรณีตัวอย่างของบริษัท มาม่า ในช่วงที�

ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจยํ�าแย่ แต่มาม่าเป�นราย

เดียวที�มียอดขายที�สูงขึ�นอย่างต่อเนื�อง เนื�องจากเป�นสินค้าที�

มีราคาถูกทุกคนสามารถซื�อมารับประทานได้ ทําให้ทางบริษัท

ได้นําเคสนั�นมาเป�นตัวอย่างในการดําเนินธุรกิจ ซึ� งธุรกิจ

พลาสติกนั�นจะต้องเกี�ยวข้องกับเรื�องสิ�งแวดล้อม การมี

ต้นทุนที�ตํ�า หากทางบริษัทสามารถทําได้แบบนั�น โอกาสที�จะ

ขยายธุรกิจได้ก็จะมี แนวโ น้มที� ดีมากยิ�งขึ�น ซึ� งสมัยนี�ที�

เศรษฐกิจโลกค่อนข้างตกตํ�า กลุ่มธุรกิจรถยนต์ และ

เครื�องใช้ไฟฟ้าจะต้องใช้ วัตถุดิบรีไซเคิลเป�นวัสดุในการผลิต

ถึง 30 % เพื�อลดต้นทุนการผลิต ซึ�งนั�นถือเป�นโอกาสที� ดี

ของทางบริษัท ที�จะขยายโอกาสทางการค้าให้กว้างขึ�น 

SMEs สู่ AEC 

 การขยายตัวทางเศรษฐกิจสู่ตลาด AEC ของทาง

บริษัทถือเป�นเรื�องที�สําคัญ ซึ�งการทํางานของบริษัท ทีมพลัส 

นั�นจะมีลักษณะการทํางานคือ การซื�อวัตถุดิบที�นํามาใช้ใน
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การผลิตนั�น บริษัทจะซื�อด้วยเงินสดมากกว่าการซื�อด้วย

เครดิต เพราะส่วนใหญ่ผู้ที�นํามาขายจะเป�นชาวบ้านและการ

รับซื�อจากร้านของเก่ามากกว่าการซื�อจากโรงงานใหญ่ๆ การ

ที�นําสินค้าจากทางโรงงานไปขายให้กับลูกค้า ทางบริษัทจะ

จําหน่ายในรูปแบบของเครดิตส่วนใหญ่จะอยู่ที� 30-60 วัน 

จึงจะได้รับเงิน บางครั �งอาจจะประสบปัญหาด้านกระแสเงินสด

ได้ ซึ�งในอนาคตอาจจะมีการนําบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ 

เพื�อเพื�อเป�นการระดมทุนให้มากขึ�น และแก้ปัญหาเหล่านี� 

 ในการจําหน่ายสินค้านั�นทางบริ ษัทได้มองว่า 

สินค้าจะต้องเป�นที�ยอมรับ มีการสร้างแบรนด์ให้น่าเชื�อถือ 

เป�นที�รู้จักในวงกว้างและเป�นที�ยอมรับของประเทศญี�ปุ่น เพราะ

เป�นประเทศที�เป�นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท เกรดของสินค้าแต่

ละเกรดที�ผลิตไปนั�นจะเป�นเกรดที�ลูกค้ารู้จักเป�นอย่างดี และ

สามารถซื�อสินค้าไปผลิตได้ ในปัจจุบันมีการเปิดตลาดสินค้า

ไปสู่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ�งเป�นประเทศที�มีประชากรมากติด

อันดับของโลก ดังนั�นความต้องการในตัวสินค้าจึงมีมาก

ส่งผลให้การผลิตมีอัตราที�สูงขึ�น ซึ�งมีหลายแบรนด์ของสินค้า

ที� สน ใ จ ในตัวผลิตภัณฑ์ของทางบริ ษั ท  ไม่ ว่ าจ ะ เ ป� น

โรงงานผลิตเครื�องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์ ทําให้มีแนวโน้มที�ทาง

บริษัทจะมีการขยายสาขาไปเปิดบริษัทที�ประเทศอินโดนีเซีย 

เพื�อลดต้นทุนการผลิตและขยายการส่งออกได้มากยิ�งขึ�น 

 จากการทํางานที�ผ่านมา ทางบริษัทมีการเติบโตที�

ค่อนข้างสูง และได้รับรางวัล SMEs ดีเด่น ซึ�งทําให้เห็นว่า

หลักการบริหารงาน การสร้างแบรด์ และการสร้างคุณภาพ

สินค้าของที�นี� มีความน่าเชื�อถือเป�นอย่างยิ�ง โดยมองว่าใน

อนาคต อาจจะมีการขยายตัวและก้าวหน้ามากกว่านี� เพราะ

ธุรกิจรีไซเคิลในบ้านเรานั�นยังมีไม่มาก และการนําวัสดุเหลือใช้

มาแปรรูปให้สามารถนํากลับไปใช้ได้ใหม่อีกครั �ง จะเป�นการช่วย

ลดปัญหามลพิษ สิ�งแวดล้อม และเป�นการส่งเสริมอาชีพ มี

การกระจายรายได้ที�ดีให้กับชุมชนอย่างเช่นที�บริษัทได้ทําอยู่  

ซึ�งการทํางานที�ผ่านมานั�นทางบริษัทได้รับการสนับสนุนที� ดี

จาก สสว. ทําให้มีระบบงานที�ดีและมีแผนการตลาดที�ชดัเจน 

บริษัทเป�นที�รู้จักในวงกว้างมากขึ�น 

คุณ สุรพงษ์ อติชาดศรีสกุล ได้ฝากแนวคิดใน

การทําธุรกิจเป�นการปิดท้ายว่า “แตกต่าง ไม่ตามกระแส” ซึ�ง

แนวคิดนี� ที�เขาได้นํามาใช้ในการสร้างโรงงานผลิตพลาสติกรี

ไซเคิลขนาดใหญ่ ที� ติดอันดับของเอเชีย และได้รับรางวัล

มากมาย เนื�องจากความคิดริเริ�มที� ต้องการเปลี�ยนจาก

อุตสาหกรรมการทําเชือกเกลียว เปลี�ยนมาเป�นการผลิต

วัตถุดิบที�สามารถใช้งานได้ทุกวงการ ซึ�งความคิดที�แตกต่าง

ในวันนั�น สู่เส้นทางความสําเร็จในวันนี� ถือว่าเป�นตัวอย่างที�ดี

อย่างยิ�ง สําหรับผู้ที�คิดริเริ�มต้องการ เริ�มต้นธุรกิจ สามารถ

นําความคิดนี�ไปเป�นแรงบันดาลใจ เพื�อสร้างโอกาสให้กับ

ตัวเองได้เป�นอย่างดี 
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ผลกระทบของ AEC ในอุตสาหกรรมยาง 
 

การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC 

ของกลุ่มประเทศ 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียนเมื�อปลายปี 2558  

ทําให้อุตสาหกรรมหลายอย่างของไทยหลายได้รับผลกระทบ ไม่

ว่าจะ เป� นอุตสาหกรรมอาหาร พลาสติก อัญมณีแล ะ

เครื�องประดับ และหนึ�งในนั�นคืออุตสาหกรรมยาง การเปิดเขต

การค้าเสรีและการผลิตส่งผลให้อุตสาหกรรมแต่ละประเภทเกิด

การตื�นตัวเพื�อตั�งรับกับการเปลี�ยนแปลงที�มีทั �งผลด้านบวกและ

ด้านลบ AEC ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างในอุตสาหกรรมยางที�

กําลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว  

เป�นที�ทราบกันดีว่าประเทศไทยเป�นหนึ�งในผู้นําด้าน

การส่งออกยางดิบและแปรรูปรายใหญ่ที� สุดรายหนึ�งของโลก 

ผลิตภัณฑ์ยางที�ไทยเป�นหนึ�งในผู้นําสําหรับส่งออกมีดังนี� ยาง

แผ่น ยางแท่ง นํ�ายางข้น กลุ่มยางพาหนะเช่น ยางล้อ ยาง

นอกรถยนต์นั�ง รถกระบะ ยางนอกยางในรถจักรยานยนต์ 

รถยนต์ ยางรถบรรทุกต่างๆ ยางรถแทรกเตอร์ ยางหล่อดอก 

ถุงมือยางและถุงมือตรวจภายใน แต่จากสภาวะเศรษฐกิจโลก 

ซบเซาในปี 2558 ที�ผ่านมาทําให้การส่งออกยางและผลิตภัณฑ์

ยางปรับตัวลดลงเนื�องจากประเทศผู้บริโภคยางที�มากที�สุดในโลก

อย่างประเทศจีนอยู่ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเช่นกัน จึงส่งผล

กระทบให้การส่งออกของประเทศไทยและกลุ่มอาเซียนส่งออก

ลดลงอย่างเห็นได้ชดั กระทบทั �งระบบของอุตสาหกรรมนี�ตั�งแต่

อุตสาหกรรมต้นนํ�ายันปลายนํ�า รวมไปถึงกระทบกับทั �งรายได้

มวลรวมภายในประเทศและรายได้ระดับครัวเรือน ส่งผลให้ภาค

ครัวเรือนมีหนี�สินเพิ�มขึ�น แต่อย่างไรก็ตามการเข้าสู่ AEC ก็

ส่งผลมีทั �งแง่ดีและไม่ดีเช่นกัน   

ผลกระทบในด้านบวก โอกาสจากการเข้าสู่ AEC  

ประเทศในกลุ่มอาเซียนทั �ง 10 ประเทศเป�นผู้นําที�มีการผลิตยาง

ธรรมชาติมากที�สุดในโลก ไม่ว่าจะเป�นไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์  การรวมตัวกันในด้าน

เศรษฐกิจเพื�อผลักดันให้มีการส่งเสริมเพื�อการแปรรูปทั �งเพื�อ

การผลิตเพื�อใช้ภายในประเทศและส่งออก ซึ� งจะทําให้กลุ่ม

อาเซียนมีความเข้มแข็งมีอํานาจในการต่อรองกับประเทศที�มี
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การบริโภคผลิตภัณฑ์ยางสูงอย่างจีน เพื�อเพิ�มบทบาทในการ

กําหนดราคาและทิศทางของยางเองได้ ซึ�งทั �งนี�ทั �งนั�นต้องอาศัย

ความร่วมมือเป�นอันหนึ�งอันเดียวในทุกด้าน ทั �งด้านความรู้ใน

การแปรรูปยาง ด้านเทคโนโลยี และรวมถึงเงินทุนที�กลุ่มสมาชิก

ในอาเซียนจะต้องร่วมมือกันอย่างแข็งขันและใช้ประโยชน์จากการ

ยกเว้นภาษีนําเข้าระหว่างกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ผลกระทบในดา้นลบ เนื�องจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอ

ตัวนี� เองที�ทําให้อุตสาหกรรมยางยังชะลอตัวต่อเนื�องตั�งแต่

ปลายปี 2558 และแนวโน้มของปี 2559 ก็ยังไม่กระเตื�องมากนัก 

และถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป�นผู้ผลิตและส่งออกยางรายใหญ่

ที�สุดของโลกก็ตาม ผลกระทบในอุตสาหกรรมยางจึงค่อนข้าง

น่าเป�นห่วง ตลอดจนภาวะรายได้ที�ลดลงเป�นอย่างมาก ทําให้

แรงงานมีการเปลี�ยนอาชีพไปทําอาชีพอื�นจนเป�นสาเหตุให้

อุตสาหกรรมการผลิตยางขาดแคลนไปในที�สุด และมีคู่แข่งที�น่า

กลัวในอาเซียนอย่างอินโดนีเซียที�มีพื �นที�ปลูกยางและมีค่าแรงที�

ถูกกว่า มาเลเซียที�มีการใช้เทคโนโลยีที�มีประสิทธิภาพสูงในการ

ผลิต เ วียดนามที� มี ค่า แรงถูก และ ยัง ไ ด้ เ ปรี ยบ ในแง่ จุ ด

ยุทธศาสตร์เพราะอยู่ใกล้ประเทศจีนและญี� ปุ่นซึ�งเป�นตลาด

ส่งออก  

ความเสี�ยงของประเทศไทยคือยังขาดการวิจัย เพื�อ

พัฒนาการส่งเสิรมในการใช้เทคโนโลยีที�มีประสิทธิภาพสูงในการ

ผลิต ขาดการส่งเสริมให้มีการผลิตเพื�อบริโภคภายในประเทศ

เพื�อลดการนําเข้ายางแปรรูปจากนอกประเทศ ประเทศไทย

สามารถผลิตและส่งออกยางมากที�สุดในโลก แต่เป�นการส่งออก

นํ�ายางดิบมากถึง 86% แต่มีการแปรรูปเพื�อจําหน่ายเพียงแค่ 

14% เท่านั�น นั�นเป�นเพราะว่าประเทศไทยยังขาดเทคโนโลยีที�มี

ประสิทธิภาพเพื�อการแปรรูปและยังการขาดสนับสนุนจากทาง

ภาครัฐในการส่งเสริม ส่งผลให้ประเทศไทยเป�นเพียงผู้ส่งออก

ยางวัตถุดิบไปยังประเทศผู้บริโภคอื�นเพื�อแปรรูปเป�นชิ�นงานและ

ส่งกลับมาขายประเทศไทยในราคาที� สูงลิ�ว โดยแฉพาะยาง

รถยนต์ที�ไทยยังไม่มีศักยภาพมากพอที�จะไปแข่งขันกับประเทศ

อื�น ถึงแม้ไทยจะเป�นผู้ผลิตยางรถยนต์ได้แต่ก็เป�นการลงทุนของ

ต่างประเทศ เป�นแบรนด์สินค้าต่างประเทศทั �งสิ�น แต่อย่างไรก็

ตามไทยยังมีศักยภาพในการผลิตยางรถบรรทุกและยาง

รถจักรยานยนต์ใช้เองและเป�นผู้ส่งออกได้ นับว่ายังไม่แย่ไปเสีย

ทีเดียว  

การปรับตัวของอุตสาหกรรมยางในสภาวะเศรษฐกิจ

ชะลอและมีคู่แข่งสําคัญภายในกลุ่ม AEC เอง จึงต้องอาศยัการ

สนับสนุนจากทางภาครัฐเพื�อให้มีการวิจัยและพัฒนาการแปร

รูปยางดิบให้เป�นสินค้าสําเร็จรูปพร้อมใช้งาน เพื�อลดการพึ�งพา

จากผู้บริโภคภายนอกประเทศและหันมาใช้ประโยชน์จากการแปร

รูปเพื�อการบริโภคภายในประเทศให้มากขึ�นแทน เนื�องจาก

ผลิตภัณฑ์สําหรับการใช้งานภายในประเทศยังเป�นที�ต้องการสูง

แต่ยังมีผู้ผลิตจํานวนน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการ จาก

การสํารวจพบว่ามีโรงงานผลิตและแปรรูปสินค้าเกี�ยวกับยาง

เพื�อประโยชน์ในการใช้สอยน้อยมากเมื�อเทียบกับความต้องการ

ภายในประเทศ  เมื�อเร็วๆนี�เนื�องจากสภาวะการขาดทุนอย่าง

หนักจากสภาวะนํ�ายางดิบราคาตกตํ�าทําให้เกษตรกรกลุ่มหนึ�งใน

จังหวัดพัทลุงได้มีการรวมตัวกันผลิตหมอนยางพาราเพื�อ

สุขภาพ เพื�อแก้ไขปัญหาราคายางตกตํ�ากันเอง ผลปรากฏว่า 

 

สินค้าที�แปรรูปออกมาขายดีมากโดยสามารถเพิ�มมูลค่าเพิ�มขึ�น 

จนผลิตออกมาแทบไม่ทัน อันเนื�องมาจากเทรนด์การบริโภค

ของคนภายในประเทศที�หันมาให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ที�ทํา

มาจากธรรมชาติและเน้นสุขภาพมากขึ�นนั�นเอง  จึงมีส่วนช่วย

ให้สินค้ากลุ่มนี�จึงได้รับความนิยมมากขึ�น นอกจากนี�ยังมีกลุ่ม

สหกรณ์สวนยางจากภาคใต้ของไทยในจังหวัดสตูล หนึ�งในกลุ่ม

เกษตรกรที�หันมาพึ�งพาตนเองด้วยการกู้เงินมาลงทุนในด้าน

เทคโนโลยีเครื�องจักรแปรเพื�อแปรรูปยางดิบเป�นแผ่นยางปูพื �น

สนามฟุตซอล เพียงแค่การเริ�มต้นก็สามารถสร้างตลาดได้

อย่างรวดเร็วจนผลิตไม่ทันต่อความต้องการเนื�องจากมี

ศกัยภาพในการผลิตที�ยังน้อย ซึ�งผลิตได้เพียงแค่ 50 ตาราง

เมตรต่อวันเท่านั�น แต่ความต้องการของตลาดจากทางภาครัฐ

และเอกชนมีมากกว่ากําลังการผลิต ทั �งนี�แผ่นยางปูพื �นไม่เพียง

แค่เหมาะสําหรับปูพื �นสนามฟุตซอลเท่านั�นแต่ยังสามารถใช้ปูพื �น

ในโรงพยาบาลและสนามเด็กเล่นเพื�อลดอุบัติเหตุ หรือแม้กระทั�ง

ที�นอนยางพาราเองก็ตามเป�นสินค้าที�มีคุณภาพสูงและดีต่อ

สุขภาพแต่กลับมีโรงงานผู้ผลิตยางแปรรูปน้อยมากอยู่ดี จึงทํา

ให้มีราคาสูง ซึ�งจุดนี�ชี�ให้เห็นได้ว่าการบริโภคภายในประเทศยังมี

ความต้องการที�อ ยู่ในเกณฑ์สูงเพียงแค่ยังไม่มีสินค้ามาก

“ความเสี�ยงของประเทศไทย

คือยงัขาดการวจิยั  

เพื�อพฒันาการสง่เสริม 

ในการใช้เทคโนโลยทีี�มี

ประสทิธภิาพสงูในการผลติ” 
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เพียงพอความต้องการของผู้บริโภค การสนับสนุนเพื�อให้มี

พัฒนาเพื�อเพิ�มมูลค่าให้กับสินค้าที�ทําจากยางพาราจึงเป�น

สิ�งจําเป�นที�จะทําให้ไทยกลายแป�นผู้นําในการส่งออกทั �งยางดิบ

และสินค้าสําเร็จรูปอย่างครบวงจรและจะทําให้ได้เปรียบคู่แข่งใน

กลุ่มอาเซียนได้อย่างแท้จริง 

นโยบาย ภาครัฐควรมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการ

ผลิตและแปรรูปยางดิบให้เป�นรูปธรรมมากขึ�น ทั �งในรูปแบบการ

ส่งเสริมให้มีการวิจัยทั �งในเรื�องความต้องการทางตลาด การ

วิจัยทางเคมีที�เป�นส่วนสําคัญที�จะใช้ในการแปรรูปยาง ควบคู่ไป

กับการส่งเสริมเพื�อการพัฒนาแทคโนโลยีเพื�อการผลิตและแปร

รูปยางให้เป�นรูปร่าง ถึงแม้จะมีการพยายามผลักดันเพื�อให้

เกิดผลเป�นรูปธรรมมาหลายครั �งหลายรัฐบาลแล้ว แต่ก็ยังขาด

การสนับสนุนในแง่นโยบายที�ชดัเจน จึงทําให้การผลิตและแปรรูป

เพื�อบริโภคภายในประเทศยังไม่ประสบผลสําเร็จ มากไปกว่านี�

ภาครัฐและ เอกชนควรสนับสนุนในเรื� อง เครื� องจักรที� มี

ประสิทธิภาพสูงที�ยังมีไม่เพียงพอในแง่ของกําลังการผลิตแก่

กลุ่มสหกรณ์การเกษตรต่างๆให้มากขึ�น ตลอดจนสนับสนุน

ด้านเงินลงทุนและ เงินหมุนเวียน นอกจากนี�ภาครัฐควร

สนับสนุนการจ้างงานในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที�มีความรู้หรือลูกหลาน

เกษตรกรให้กลับมาพัฒนาร่วมกันกับเกษตรกรคนรุ่นเก่าที�ยัง

ขาดความรู้ในด้านต่างๆ เช่นด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

การทําตลาดเพื�อเจาะกลุ่มลูกค้าภายในประเทศ เป�นต้น ทั �งนี�

ทั �งนั�นต้องมีการร่วมมือการแบบบูรณาการทั �งระบบทั �งภาครัฐ 

เอกชนและเกษตรกร รวมถึงกลุ่มคนรุ่น

ใหม่ ใ ห้ตร ะ หนักถึงความสํา คัญของ

อุตสาหกรรมยางที�กําลังเผชิญกับการ

เติบโตในช่วงขาลง  

จากที�กล่าวมาดังข้างต้น การ

เข้าสู่ AEC กระตุ้นให้เกิดสภาวะการ

ตื�นตัวในภาวะที�เศรษฐกิจโลกซบเซาและ

ชะลอตัวได้ เป�นการร่วมมือกันระหว่าง 

10 ประเทศสมาชิกเพื�อกําหนดทิศทาง

ของเศรษฐกิจภายในกลุ่มอาเซียนเพื�อให้

มีอํ านาจต่อรองกับ คู่ ค้ าจากนานา

ประเทศได้มากขึ�นและมีความเข้มแข็งใน

ระดับภูมิภาคมากขึ�น เนื�องจากประเทศใน

กลุ่มอาเซียนทั �ง 10 ประ เทศมีความพร้อมในแง่ของ

ทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบอย่างครบครันและเป�นผู้ผลิตยาง

รายใหญ่ที�สุดในโลกที�รวมตัวกันอยู่แล้ว ดังนั�นการร่วมมือกัน

จึงส่งผลให้แต่ละประเทศเกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันและ

เติบโตไปด้วยกันอย่างมั�นคง ทั �งนี�มาตรการลดการส่งออกและ

สนับสนุนให้มีการแปรรูปเพื�อบริโภคภายในประเทศก็ยังเป�นอีก

ทางเลือกหนึ�งที� ไทยต้องเร่งส่งเสริมและผลักดันให้เกิดผลเป�น

รูปธรรมโดยเร็ว เพื�อเพิ�มมูลค่าให้แก่สินค้าแปรรูป ซึ�งปัจจุบันยัง

เป�นที� ต้องการทั �งภายในประเทศและต่างประเทศ ผลที�จะเกิด

ตามมาจึงเป�นการสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมยางรวมถึง

การกระตุ้นให้ประเทศเป�นทั �งผู้ผลิตและแปรรูปสินค้ายางอย่าง

ครบวงจร ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาความเป�นที�อยู่ของเกษตรกร

ให้ดีขึ�น 
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ผลกระทบของ AEC ในอุตสาหกรรมพลาสติก 
 

Asian Economic Community หรือเรียกสั�นๆว่า 

AEC หมายถึงการรวมตัวทางเศรษฐกิจเพื�อมุ่งหวังให้เกิดเขต

การค้าเสรีและมีฐานการผลิตเดียวกันภายในกลุ่มประเทศ

สมาชิกอาเซียนทั �งหมด 10 ประเทศอันได้แก่ ลาว เวียดนาม 

เมียนมาร์ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์และ

ไทย การเข้าสู่ AEC ได้เริ�มขึ�นแล้วอย่างเป�นทางการเมื�อ วันที� 

31 ธันวาคม 2558 ที�ผ่านมา การรวมกันทางด้านเศรษฐกิจนี�

ส่งผลกระทบให้หลายอุตสาหกรรมในประเทศไทยเกิดการตื�นตัว

และต้องปรับตัวเพื�อกําหนดแนวทางของอุตสาหกรรมตัวเอง

เพื�อรับมือกับสิ�งที�เปลี�ยนแปลงไป ทั �งนี�อุตสาหกรรมพลาสติก

หนึ�งในอุตสาหกรรมส่งออกหลักของไทยก็ได้รับผลกระทบ

เช่นกัน แต่ผลกระทบที�ว่านี�ก็เป�นได้ทั �งในด้านบวกที�จะก่อให้เกิด

ผลดีตามมา รวมทั �งผลกระทบในด้านลบที�จะต้องมีการปรับตัว

เพื�อปรับกลยุทธ์ให้ธุรกิจดําเนินต่อไปได้ ลองมาดูภาพรวม

ผลกระทบจากอุตสาหกรรมนี�กันบ้างว่าจะได้รับผลกระทบใน

รูปแบบใด มีโอกาส ความเสี�ยง และต้องมีนโยบายไปในทิศทาง

ไหนบ้าง 

  ผลกระทบเชิงบวก อุตสาหกรรมพลาสติกไทยนับว่า

เป�นอุตสาหกรรมที�มีความสําคัญมากอย่างหนึ�งเพราะเป�น

อุตสาหกรรมที�เกี�ยวข้องกับการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย์ 

ที�จําเป�นต้องพึ�งพาอาศัยในการดําเนินชีวิตประจําวัน เช่น 

ถุงพลาสติก กล่อง จาน เฟอร์นิเจอร์ ช้อนพลาสติก แก้วนํ�า

พลาสติก เป�นต้น นอกจากนี�ทราบหรือไม่ว่าผลิตภัณฑ์ที�ทํา

จากพลาสติกนั�นมีความเกี�ยวข้องเชื�อมโยงไปยังอุตสาหกรรม

อื�นๆอย่างเช่น อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร 

เป�นวัตุดิบในการผลิตชิ�นส่วนยานยนต์ในอุตสาหกรรมยานยนต์  

เป� นวัตถุ ดิบในการผลิตอุตสาหกรรมเครื�องใ ช้ ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ และเป�นวัตถุดิบสําคัญในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ซึ�งล้วนแต่ต้องอาศยัพลาสติกเป�นส่วนประกอบหรือเป�นวัตถุดิบ

หลักทั �งนิ�น จึงนับได้ว่าอุตสาหกรรมพลาสติกเป�นอุตสาหกรรม

ต้นนํ�าที� มี อิทธิพลและ สํา คัญเป� นอัน ดับต้นๆของหลาย

อุตสาหกรรมหลักของไทย จากการที�ประเทศก้าวเข้าสู่เขต

ก า ร ค้ า เ ส รี ข อ ง กลุ่ ม ป ร ะ เ ท ศ อ า เ ซี ย นห รื อ  AEC นั� น 

อุตสาหกรรมพลาสติกของไทยนับได้ว่ามีจุดแข็งและได้เปรียบ
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กลุ่มประเทศอาเซียนอื�นมากพอสมควร เนื�องจากจากไทยเป�น

ผู้ผลิตและส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกและเม็ดพลาสติกราย

ใหญ่รายหนึ�งของภูมิภาคนี�อยู่แล้ว จึงมีศักยภาพมากพอใน

การแข่งขันและสามารถก้าวเป�นผู้นําของอุตสาหกรรมนี�ได้ 

เพราะเป�นอุตสาหกรรมที�สามารถพึ�งพาตัวเองได้โดยมีแหล่ง

วัตถุดิบภายในประเทศสมบูรณ์พร้อม ยิ�งไปกว่านั�นจากการเข้า

สู่ AEC  จะก่อให้เกิดการขยายตัวในด้านที�อยู่อาศัยเพิ�มขึ�น

เพราะโดยเฉพาะในบริเวณเขตชายแดนระหว่างประเทศกับ

ประเทศเพื�อนบ้าน ไม่ว่าจะเป�นทางภาคเหนือภาคอีสานและ

ภาคใต้เป�นต้น ซึ�งต้องอาศัยพลาสติกเป�นวัตถุดิบส่วนหนึ�งใน

อุตสาหกรรมก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์เครื�องใช้ในบ้านต่างๆ บรรจุ

ภัณฑ์บรรจุเครื�องดื�มและอาหาร เป�นต้น จะส่งผลให้เกิดการ

เติบโตในอุตสาหกรรมพลาสติกได้มากขึ�นอย่างชัดเจน หรือ

แม้กระทั�งภาคการส่งออกก็ยังสามารถขยายตัวได้ดีเนื�องจาก

ไทยจะสามารถส่งออกพลาสติกต่างๆไปยังประเทศในกลุ่ม 

CLMV ได้มากขึ�น อันได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์และ

เ วียดนาม ซึ� งประ เทศเหล่านี�มีแนวโ น้มการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจจากการเข้าสู่ AEC อย่างรวดเร็วและต่อเนื�อง 

นอกจากนี�ยังมีความพร้อมในด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ค่อนข้างสมบูรณ์  

ประ เทศ ไทยจึงมีลู่ ทาง ในการ เข้ า ไปลงทุนด้าน

อุตสาหกรรมพลาสติกได้เพราะภูมิประเทศมีชายแดนติดกันจึง

ทําให้ไทยได้เปรียบในเรื�องภูมิประเทศในเรื�องการเดินทางและการ

ขนส่งที�มากกว่าคู่แข่งอื�น นอกจากนี�การส่งออกไปยังกลุ่ม

อาเซียน เช่นกลุ่มประเทศ CLMV กับสิงคโปร์และประเทศคู่ค้า

อื�นๆทั�วโลกเช่น อเมริกา จีน ญี� ปุ่น จะมีแนวโน้มเพิ�มขึ�นแล้ว 

การบริโภคภายในประเทศก็ยังยังเติบโตได้ดี  ทั �งจากการส่งเสริม

ข อ งภาครั ฐ เ กี� ย วกั บ ก า ร ก ร ะ ตุ้ น เ ศ รษ ฐกิ จ ใ น ธุ ร กิ จ

อสังหาริมทรัพย์ซึ�งต้องอาศัยพลาสติกเป�นวัตถุดิบ เป�นการ

เชื�อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมต่างๆให้เข้าถึงกัน ประเทศไทย

กําลังเผชิญภัยแล้งอย่างรุนแรงจึงอาจทําให้พลาสติกที�สําหรับ

ใช้ในภาคการเกษตรเป�นที�ต้องการมากขึ�น เช่นท่อนํ�าจะช่วยให้

เกษตรกรประหยัดนํ�าและปลูกพืชโดยใช้นํ�าน้อยได้ พลาสติกคลุม

โรงเรือน พลาสติกปูพื �นสําหรับการขุดบ่อนํ�าเพื�อสํารองไว้ใช้

สําหรับหน้าแล้งเป�นต้น  

  ผลกระทบในทางลบ จะเกิดการแข่งขันกันรุนแรงใน

กลุ่มอาเซียนด้วยกันเองโดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกที�

มีมาเลเซียเป�นคู่แข่งซึ�งมีจุดแข็งในเรื�องของเทคโนโลยี ด้านโลจิ

สติกส์และการเชื�อมโยงของอุตสาหกรรมที�มีความเกี�ยวข้องกัน

มากกว่าไทยเนื�องจากมาเลเซียได้พัฒนาการเชื�อมโยงด้าน

อุตสาหกรรมได้สําเร็จแล้ว และที�สําคัญยังมีแรงงานที�ราคาถูก

กว่า นอกจากนี�ไทยยังเผชิญมาตรการกีดกันทางการค้าจาก

อิ น โ ด นี เ ซี ย ใ น เ รื� อ ง เม็ ดพลาสติกที� ผลิ ตจาก ปิ โ ตร เคมี 

(Polyethylene Terepthalate: PET) จึงจําเป�นต้องเร่งดําเนิน

จัดการเพื�อจะที�จะเข้าไปทําตลาดในประเทศนี�ได้ นอกจากนี�

ผลกระทบในด้านลบที�ไทยต้องเผชิญและเป�นปัญหาหลักของทุก

อุตสาหกรรมอยู่ในขณะนี�มาจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

ในอุตสาหกรรมพลาสติกก็ เช่นกันที� ได้รับผลกระทบตั�งแต่

อุตสาหกรรมต้นนํ�ายันปลายนํ�า ที� ยังขาดแคลนแรงงานและ

บุคลากรที�มีฝีมือและความเชี� ยวชาญในด้านการวิจัยเพื�อ

พัฒนา เช่นวิศกรเคมี ช่างคุมเครื�องจักร ช่างขึ�นรูปพลาสติก 

ทั �งนี�อาจจะต้องเผชิญภาวะสมองไหลเนื�องจากแรงงานที�มี

ความสามารถและเชี�ยวชาญมีการย้ายสถานที�ทํางานที�สามารถ

ย้ายได้อย่างเสรีมากขึ�นไปยังประเทศอื�นที�มีค่าตอบแทนที�สูงกว่า  

แต่อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกของไทยก็ยังคงมีจุด

แข็งที�จะสามารถก้าวเข้าสู่ความเป�นผู้นําในอาเซียนด้านการ

ผลิตและส่งออกได้มากกว่าประเทศอื�นในอาเซียนได้อยู่ดี จึงไม่ใช่

เรื�องที�น่ากังวลมากนัก  

ความเสี�ยงและนโยบายส่งเสริม จากการเข้าสู่ AEC 

ไทยอาจต้องเผชิญกับการแย่งตลาดจากคู่แข่งอื�นทั �งจากทาง

อาเซียนเองอย่างมาเลเซียซึ�งเป�นคู่แข่งที�น่ากลัวและมาตรการ

กีดกันทางการค้าของอินโดนีเซีย ตลอดจนการโดนแย่งส่วน

แบ่งในตลาดจากสินค้าประ เทศอื�นที� มีต้นทุนและสินค้าที� มี

มาตรฐานตํ�ากว่า ได้ และการแข่งขันที�ดุเดือดเพื�อแย่งกันเป�น

ผู้นําในด้านต่างๆในกลุ่มอาเซียน จึงต้องอาศัยนโยบาย

สนับสนุนจากทางภาครัฐและเอกชนในการแก้ปัญหาแรงงาน 

และการผลักดันโครงการ Clusters ให้สําเร็จเป�นรูปธรรมมาก

ขึ�น โครงการ Clusters คือการเชื�อมโยงอุตสาหกรรมที�มีความ

เกี�ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดและต้องอาศัยพึ�งพาซึ�งกันและกัน

ตั�งแต่อุตสาหกรรมต้นนํ�า กลางนํ�าและปลายนํ�า ที�อยู่ในพื�นที�

ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันให้มีการสนับสนุนซึ�งกันและกันในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเดียวกันอย่างครบวงจร เรียกว่าการเชื�อมโยงใน

แนวตั�ง (Vertical Linkage) และ การเชื�อมโยงที� ใ ห้การ

สนับสนุนด้านอื�นๆอย่างธุรกิจบริการ สถาบันการวิจัยต่างๆ 

เข้าดัวยกันเรียกว่าการเชื� อมโยงในแนวนอน(Horizontal 

Linkage)  ให้สําเร็จเป�นรูปธรรม เพื�อเพิ�มขีดความสามารถและ

ศักยภาพในการแข่งขันสู้กับคู่แข่งในอาเซียนให้ได้ เนื�องจาก

คู่แข่งอย่างมาเลเซียมีการเชื�อมโยงที�ครบวงจรกว่า ทําให้

มาเลเซียมีจุดแข็งกว่า หากไทยทําโครงการนี�ได้สําเร็จความ

ได้เปรียบการก้าวขึ�นเป�นสู่ความเป�นผู้นําที�เข้มแข็งได้แน่นอน   
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นอกจากนี�ภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมอย่าง

ต่อเนื�อง เพื�อยกระดับอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการให้มีขนาด

ใหญ่ขึ�นเพื�อไต่ระดับการแข่งขันจากระดับภูมิภาคไปสู่ระดับโลก 

ทั �งนี�ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื�อพัฒนาพลาสติกรีไซเคิลให้

เพิ�มมากขึ�น รวมถึงพลาสติกชีวภาพ พลาสติกชีวภาพคือ

อะไรหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นแต่อาจเคยใช้มาแล้ว พลาสติก

ชีวภาพคือพลาสติกที�ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที�สามารถย่อย

สลายเองตามธรรมชาติและสามารถปลูกหมุนเวียนทดแทนได้มา

ทําการผลิต เพื�อการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม เนื�องจากพลาสติกที�

ผลิตอยู่ในปัจจุบันนี�เป�นพลาสติกที�ผลิตจากปิโตรเคมีเป�นหลักซึ�ง

บ้างก็ย่อยสลายเองได้ บ้างก็ไม่สามารถย่อยสลายได้เอง การ

กําจัดด้วยการเผาก็จะกลายเป�นมลพิษทางอากาศ การฝังกลบ

ก็ส่งผลไม่ดีต่อดินมีผลต่อภาคการเกษตร ไทยจึงควรส่งเสริม

การผลิตพลาสติกชีวภาพให้มากขึ�นเพราะไทยมีศกัยภาพในการ

ผลิตโดยใช้มันสําปะหลังอ้อย และข้าวโพดเป�นวัตถุดิบหลัก 

เนื�องจากพืชทั �งสองชนิดเป�นพืชเศรษฐกิจที�ไทยมีผลผลิตล้น

ตลาดอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามในด้านการผลิตพลาสติก

ชีวภาพยังไม่เพียงพอเนื�องจากต้นทุนการนําเข้าเม็ดพลาสติก

ชีวภาพมีราคาสูงกว่าเม็ดพลาสติกปิโตรเคมี ดังนั�นภาครัฐและ

เอกชนจึงควรร่วมมือกันเพื�อผลักดันให้มีการเข้าถึงแหล่ง

วัตถุดิบราคาถูก นั�นหมายถึงสนับสนุนในด้านการวิจัยทั �ง

ทางด้านความรู้และเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ

ด้วยตัวเอง ทั �งนี�ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตในการ

อุตสาหกรรมนี�เพราะไทยมีแหล่งวัตถุดิบสําปะหลัง อ้อย และ

ข้าวโพดซึ�งเป�นวัตถุดิบพื�นฐานในการผลิตพลาสติกชีวภาพ

มากพอ แต่อย่างไรก็ตามยังขาดเทคโนโลยีและเงินทุนเนื�องจาก

ต้องใช้เม็ดเงินลงทุนสูง   

จะเห็นได้ว่าจากการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจการค้าเสรี

ภายในกลุ่มอาเซียนหรือ AEC ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงและ

ตื�นตัวในอุตสาหกรรมพลาสติกและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพใน

อุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยว่ายังมีจุดแข็งและความ

พร้อมหลายๆด้านไม่ว่าจะเป�นกําลังการผลิตที� เพียงพอทั�ง

บริ โภคภายในประเทศและเป�นสินค้าส่งออกต่างประเทศทั �ง

วัตถุ ดิบพื�นฐานอย่างเม็ดพลาสติกให้แก่ประ เทศคู่ค้าอื�น 

รวมถึงผลิตภัณฑ์พลาสติกไปยังประเทศอาเซียนในกลุ่ม CLMV 

ที�ยังมีความต้องการสูงเพื�อใช้ในการขยายตัวทางเศรษฐกิจที�

กําลังเติบโตอย่างต่อเนื�อง ไทยจึงสามารถก้าวเข้าสู่ความเป�น

ผู้นําในอาเซียนในด้านการผลิตและส่งออกได้ แต่อย่างไรก็ตาม

ไทยยังคงต้องการการสนับสนุนในด้านเงินทุนเพื�อวิจัยและ

พัฒนาในด้านพลาสติกชีวภาพที�ยังเป�นที�ต้องการของทั �งตลาด

ภายในประเทศและตลาดโลกเนื�องจากจะช่วยในเรื�องการรักษา

สิ�งแวดล้อมเพราะสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ซึ�ง

ปัจจุบันไทยยังไม่มีความพร้อมในด้านนี�  
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จี.ไอ.เอฟ. เอ็นจิเนียริ�ง 

 

เริ�มจากธุรกจิครอบครัวเล็กๆ ที�คุณพ่อเป�นเจ้าของ

โรงหล่อ มีพี�ชายอีกสองคนช่วยทํา เรียกว่าทํากับเองแบบ

ธุรกิจครอบครัว พอทําไปซกัพักเรามองการผลิตชิ�นส่วนเป�น

โอกาสที�ดีในการเติบโต เลยเริ�มหันมาผลิตชิ�นส่วนไฟฟ้า ต่อมา

ก็ชิ�นส่วนยานยนตร์ การเกษตร ตลอดจนชิ�นส่วนโลหะทั �งหมด 

นี�เป�นที�มาของบริษัท จี.ไอ.เอฟ. เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด จากคํา

บอกเล่าของคุณประสาน บุนฑารักษ์  

 จากจุดเริ�มต้นเล็กๆที�เล็งเห็นช่องทางการเติบโตของ

ธุรกิจแต่อุปสรรคในการเริ�มต้นก็มีมากมาย โรงงานที�เริ�มจาก

คนงานประมาณ 20 คน อีกทั �งมีความถนัดแต่การใ ช้

เครื�องจักร คือยังไม่มีความช� านาญในการขึ�นรูปหรือทําแบบ 

ช่วงแรกนั�นเรียกว่าต้องทําเองทุกอย่างทั �งงานขาย งานโรงงาน 

รวมถึงบัญชีด้วย ตอนเริ�มต้นนั�นแม้แต่ Software บัญชีก็ยังไม่

ใช้ ทําให้ไม่เป�นระบบ ขนาดลืมเก็บเงินลูกค้าก็มี พอเรารู้ว่ามัน

คือจุดอ่อน เราจึงเริ�มหา Software มาช่วยจัดการ ทําให้เรา

ค่อยๆเรียนรู้การจัดการปัญหาและนําธุรกิจเข้าสู่ระบบอย่าง

จริงจัง ส่วนเรื�องคน ตอนแรกเราขาดทรัพยากรบุคคลแม้แต่

วิศวกรที�จําเป�นกับธุรกิจนี�มากเราก็ไม่มี เราจึงแก้ปัญหาโดย

การรับคนเข้ามา ผสมกับช่างที�มีประสบการในการใช้เครื�องจักร

อยู่แล้ว เพื�อแลกเปลี�ยนความช� านาญกัน จนปัจจุบันเรามี

วิศวกรอยู่ 20 คน  

 ในตอนแรกกลยุทธ์ทางการตลาดแทบไม่มีเลย แม้แต่

เซลล์ก็ไม่มีวิ�งขายเองทําเองทุกอย่าง แต่ที�มีฐานลูกค้าได้เพราะ

เราอาศยังานคุณภาพ ที�ลูกค้ารู้ว่างานที�ผลิตจากเราเป�นงานที�

มีคุณภาพ ซึ�งเราใส่ใจกับการผลิตชิ�นงานมาก ลูกค้าจึงบอก

ต่อกันปากต่อปากจึงทํา ใ ห้ช่วยยอดขายในช่วงแรก ได้ ดี 

หลังจากนั�นเรารับเซลล์เข้ามาเพื�อหาลูกค้าใหม่และรักษา

ความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม ปัจจุบันจุดเด่นของเราคือการผลิต

ได้ครบวงจร ตั�งแต่ทําแม่พิมพ์ ขึ�นรูปผลิต ครบวงจร ทําให้เรา

เพิ�มขีดความสามารถในการทําชิ�นส่วนโลหะที�หลากหลายได้ 

เพื�อรองรับกับธุรกิจที�หลากหลายมากขึ�น เพื�อไม่ เป�นการ

ผูกขาดตลาดอย่างใดอย่างหนึ�งเพียงอย่างเดียว เพราะเมื�อ

วิกฤตเศรษฐกิจปี 40 สินค้ายานยนตร์ถูกผลกระทบจากพิษ

เศรษฐกิจ เราจึงมองทางช่องทางการตลาดอื�นๆ แต่ยังคงเป�น

การผลิตที�ใช้ความช� านาญที�มีอยู่เดิม เราเริ�มเข้าเป�นสมาชิกของ

ภาครัฐ และสมาคมต่างๆเพื�อเป�นช่องทางรับข้อมูลข่าวสารจาก
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เพื�อนร่วมธุรกิจ ทําให้ได้เห็นมุมมองทางธุรกิจที�หลากหลาย

มากขึ�น 

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ�นส่วนยานยนต์เป� น

อุตสาหกรรมที�มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประ เทศ 

สามารถนําเข้าเงินตราต่างประเทศได้เป�นจํานวนมาก และสร้าง

มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างมหาศาล  ธุรกิจของ

เรานับเป�นอุตสาหกรรมกลางนํ�า คือ เป�นผู้ผลิตชิ�นส่วนย่อย

หรือระบบย่อย การผลิตเพื�อป้อนโรงงานประกอบรถยนต์ แม้

อุตสาหกรรมยานยนต์จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอยู่

เสมอเพราะเป�นตัวชี�วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ แต่ปัจจุบันเราจึงไม่ได้ผูกขาดตลาดกับธุรกิจยานยนต์

เพียงอย่างเดียว เราขยายการผลิตออกสู่การผลิตชิ�นส่วน

หลากหลายตลาดมากขึ�น  

ต่อมาจนถึงการต่อยอดผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์สําหรับเครื�องสําอาง เพราะเป�นตลาดที�

น่าสนใจและมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื�อง แม้ในสภาวะ

เศรษฐกิจไม่ดีเครื�องสําอางก็ยังขายได้ ธุรกิจเครื�องสําอางและ

ความงามเป�นธุรกิจที�มีอัตราการเจริญเติบโตและขยายอย่าง

ต่อเนื�องทุกปี การบริโภคเครื�องสําอางในปัจจุบันคงขยาย

ตัวอย่างต่อเนื�อง เพราะคนในยุคปัจจุบันทั �งเพศชาย เพศหญิง 

และทุกๆ ช่วงวัย ต่างให้ความสนใจใส่ใจเกี�ยวกับสุขภาพ ความ

งามและผิวพรรณ รวมทั �งหันมาดูแลตัวเองมากขึ�น มีความ

ต้องการอยากให้ตัวเองดูดีขึ�น นั�นเป�นเหตุผลให้ธุรกิจด้านความ

งาม เครื�องสําอางเกิดขึ�นมากมายเพื�อรองรับกับความ

ต้องการที�สูงขึ�นทุกปี เราจึงมองว่าตลาดนี�จะสามารถเติบโตได้

ในอนาคต โดยการผลิตนั�นเรายังคงใช้ทักษะการผลิตของช่างที�

มีความช� านาญอยู่เดิม ตั�งแต่เทคนิคการผลิตขึ�นรูป จนถึง

ผลิตชิ�นงาน  

นอกจากการขยายไปตลาดอื�นๆแล้ว และยังขยาย

การผลิตไปเป�นการผลิตแบบปลายนํ �า คือการผลิตเพื�อขาย

ปลีก เราเริ�มมีสินค้าที� เป�นแบรนด์ของตัวเอง เป�นสุขภัณฑ์ 

Stainless จริงๆแล้วช่องทางนี�อัตราการเติบโตอาจจะไม่หวือ

หวาเหมือนบรรจุภัณฑ์เครื�องสําอางหรือชิ�นส่วนยานยนตร์ แต่

ก็เป�นทางเลือกหนึ�งที� ให้ช่างได้ฝึกทักษะฝีมือ เผื�อกรณีตลาด

ยานยนต์ซบเซา เรายังคงมีรายได้จากส่วนนี�มาทดแทน และใน

อนาคตเราอาจเพิ�มการผลิตเพื�อขายปลีกหรือขายตรงถึง

ผู้บริโภคเองมากขึ�น 

 แต่โดยภาพรวมแล้วจะเห็นว่าเรามุ่งมั�นใน Core 

Business เดียว คือทําในสิ�งที�เราถนัดและมีทุนเดิมอยู่แล้วคือ

งานช่าง งานขึ�นรูป แต่ต้องมีการพัฒนาทักษะและนําเทคโนโลยี

มาใช้ในการผลิตให้มากขึ�น เพื�อให้ได้ชิ�นงานที�มีคุณภาพระดับ

สากล จนเราได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 9001:2000 

และ ISO/TS 16949 และอาจต่อยอดจากสิ�งที�ถนัดนี�ไปผลิต

สินค้าที� เกี�ยวข้องเพื�อเป�นการกระจายความเสี�ยงทางธุรกิจ 

ตรงนี�เองที� เป�นเคล็ดลับในการประสบความสําเร็จอย่างยั�งยืน

ของเรา เราเชื�อว่าคนจะทําธุรกิจสามารถขยายได้ เติบโตได้ แต่

ต้องมี Core Business หรือเป้าหมายที�ชดัเจนไม่ไขว้เขวไปทําใน

สิ�งที�ไม่ช� านาญ เคยมีอยู่ช่วงที�วิกฤตเศรษฐกิจปี 40 เศรษฐกิจ

ซบเซาตลาดยานยนตร์ก็แย่ตามไปด้วย เราเกือบไปทําธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์จากคําชักชวนของเพื�อนๆ แต่โชคดีที� เรา

กลับมาพิจารณาตัวเองและยังเชื�อมั�นในความเชี�ยวชาญเฉพาะ

ด้านของเรา จึงยังคงประคับประคองบริษัทให้รอดจากวิกฤตมา

ได้  

 

การมุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลก็

สําคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะถ้าเราเป�นบริษัทเล็กๆ มีบุคคลากร

น้อย เราต้องคอยหาวิธีพัฒนาให้เค้าเก่งมากขึ�น มีความ

ช� านาญและฝึกทักษะอยู่เสมอ เพื�อให้เค้าพัฒนาไปพร้อมๆกัน 

“เติบโตไปด้วยกัน” พนักงานหรือทรัพยากรบุคคลจึงสําคัญ

ที�สุด เพราะเรามองว่าเครื�องจักรและเทคโนโลยีหามีเงินทุนก็ซื�อ

“แตโ่ดยภาพรวมแลว้ 

จะเหน็วา่เรามุง่มั�น 

ใน Core Business เดียว  

คอืทําในสิ�งที�เราถนดัและ 

มทีนุเดมิอยูแ่ลว้ คอื งานช่าง” 

 
S M E s  K n o w l e d g e  C e n t e r  



104 

ได้หมด แต่บุคคลากรแม้เราจะมีเงินจ้างแต่บริหารคนไม่เป�นก็ไม่มี

ประโยชน์ เราจึงมีแนวคิดในการพัฒนาคนที�มีอยู่ให้ดีที� สุด 

แม้แต่ผู้บริหารเองก็ยังต้องไปเทรนการใช้เครื�องจักรเผื�อกรณีมี

ปัญหาจะได้จัดการปัญหาได้อย่างถูกต้อง คนทํางานในจี.ไอ.

เอฟ. จะแบ่งเป�นสองสายหลักๆ เราเรียกว่าสายช่าง กับสาย

บริหาร สายช่างนับว่าเป�นกําลังสําคัญ ส่วนใหญ่จะจบกันแค่

ปวช. ปวส. เค้าอาจจะมองว่าความก้าวหน้าในหน้าที�การงาน

จะ ไม่ เท่ าสายบริหารหรือพวกวิศวกร แต่ เราพยายาม

ปรับเปลี�ยนความคิดเค้า เพราะเราให้ความสําคัญกับทุกคน

เท่าๆกัน แม้คุณจบแค่ปวช. แต่คุณตั�งใจทํางานและพยายาม

เรียนรู้สิ�งใหม่ๆเสมอ คุณก็มีโอกาสโตถ้าอยู่กับจี.ไ. อ.เอฟ.  

 ในการเตรียมความพร้อมสู่ AEC บางคนอาจจะกลัว

ที�จะแข่งขันบนเวทีโลก แต่เรามองว่ามันเป�นการเปิดตลาดที�ใหญ่

ขึ�น ลูกค้าก็จะมากขึ�น จากหนึ�งล้านคนกลายเป�นสิบล้านคน ถ้า

เราเตรียมตัวให้พร้อมเราจะสู้กับเพื�อนบ้านได้ ตอนนี�ลูกค้าเราก็

มีการเปิดตลาดออกไป AEC กันมากแล้วทําให้ยอดขายของเรา

เองเติบโตตามไปด้วย แต่ในเรื�องต้นทุนแรงงานแน่นอนว่าค่าแรง

ของประเทศเพื�อบ้านย่อมได้เปรียบเราอยู่แล้ว เราปรับตัวเองโดย

การนําเครื�องจักรและคอมพิวเตอร์มาควบคุมการผลิต เพื�อให้

ได้ ชิ�นงานที� ละเอียดและมี คุณภาพ ตอนนี� เราสามารถทํา

แม่พิมพ์เองได้ ผลิตเองได้ครบวงจรแล้ว การเข้าโครงการ

ภาครัฐก็มีส่วนช่วยตรงนี�มาก เพราะพาเราไปสู่ผู้เชี�ยวชาญใน

ด้านต่างๆเช่นพวกเครื�องจักร เรามีที�ปรึกษาเฉพาะด้านจาก

ต่างประ เทศที�มาจากการแนะนําของภาครัฐ และยังช่วย

สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เราในบางส่วนด้วย เราจึงกล้าที�จะเปลี�ยน 

 รางวัล SMEs ดีเด่นจากการประกวด SMEs 

National Awards ครั �งที� 7 เป�นความภาคภูมิใจของเราเป�น

อย่างมาก เพราะรางวัลนี�เป�นรางวัลที�มีมาตราฐานการ

ประกวดแบบสากลและมีกฎเกณฑ์การตัดสินที�เข้มมาก มันทําให้

พนักงานทุกคนมีความภูมิใจที�การทํางานและระบบการทํางาน

ของเรามีมาตราฐานที� เป�นที�ยอมรับ อยากให้ SMEs หรือ

ผู้ประกอบการท่านอื�นๆหันมาเป�นสมาชิกของภาครัฐ หรือ

หน่วยงานต่างๆที�เค้าพร้อมจะช่วยเหลือ SMEs ทั �งที�อยู่ในช่วง

เกิดใหม่หรือที�กําลังอยู่ในช่วงขยายธุรกิจ เพื�อนให้เรามีเพื�อน

คู่คิด ไม่อยากให้คิดว่าเราเป�นคู่แข่งกัน ถ้าเราคิดแบบนั�นจะเป�น

การปิดกั �นตัวเอง ปิดโอกาสการเติบโต เพราะเราควรมองว่า

ตอนนี�คนไทยไม่ได้เป�นคู่แข่งกันเอง แต่เราต้องร่วมมือกันแข่งขัน

กับต่างชาติ แข่งขันกับตัวเอง เราเคยแลกเปลี�ยนกันชมโรงงาน 

เพื�อแลกเปลี�ยนแชร์ความรู้ใหม่ๆให้กัน เพื�อร่วมกันพัฒนาธุรกิจ

ให้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกัน และนี�อาจเป�นแค่จุดเริ�มต้นที�จะทํา

ให้เรารักษามาตราฐานของเราไว้ เพราะในอนาคตเราต้องต่อ

ยอดและเอาชนะตัวเองให้ได้ บนแนวความคิดที�ว่า ทํางานบน

พื�นฐานความรู้ ทํางานอย่างมีความสุข ปลอดภัย และมี

ประสิทธิภาพ 
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โอกาสและความเสี�ยงของธุรกิจชิ�นส่วนยานยนต ์

เมื�อไทยเข้าสู่ AEC 
 

นาทีนี�เชื�อได้ว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักคําว่า AEC  หรือชื�อ

เต็มๆว่า Asian Economic Community แน่นอน ซึ� ง

ความหมายและความสําคัญของการเข้าสู่ AEC เป�นการ

รวมกลุ่มเพื�อมุ่งหวังผลในด้านเศรษฐกิจให้มีเขตการค้าเสรีลด

ภาษีนําเข้าระหว่างกันภายในกลุ่มประเทศสมาชิกให้เป�นศูนย์ และ

มุ่งส่งเสริมให้มีฐานการผลิตเดียวกันเพื�อให้มีผลเกี�ยวกับอํานาจ

การต่อรองจากประเทศคู่ค้าอื�นได้มากขึ�นและมีความเข้มแข็งเป�น

หนึ�งเดียว ซึ�งจะทําให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความเข้มแข็งและ

แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจมากขึ�นกว่าเดิมสามารถแข่งขันกับนานา

ประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ�งประเทศสมาชิกในกลุ่มมีใคร

บ้างหลายคนคงรู้อยู่แล้วว่ามี ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียน

มาร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์และไทย 

การเข้าสู่ AEC เริ�มต้นขึ�นอย่างเป�นทางการแล้วเมื�อปลายปี 

2558 เมื�อวันที� 31 ธันวาคมที�ผ่านมานี�เอง แน่นอนว่าการเข้าสู่ 

เขตการค้าเสรีภายในกลุ่มอาเซียนย่อมส่งผลกระทบกับธุรกิจ

หลายประเภท ไม่ว่าจะเป�นอุตสาหกรรมเครื�องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมพลาสติก 

อุตสาหกรรมท่องเที�ยว อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรม

ชิ�นส่วนยานยนต์ ซึ�งบทความนี�จะกล่าวถึงผลกระทบที�จะเกิดขึ�น

ในธุรกิจชิ�นส่วนยานยนต์ว่าจะได้ผลกระทบอะไรบ้าง จะทําให้มี

โอกาสและความเสี�ยงอย่างไร และมีนโยบายไปในทางแนวไหน  

ผลกระทบด้านบวก เป�นที�ทราบกันดีว่าประเทศไทย

เป�นศูนย์กลางการผลิตชิ�นส่วนยานยนต์รายใหญ่ที�สุดรายหนึ�ง

ของโลก แบรนด์รถยนต์ต่างๆให้การไว้วางใจในด้านฝีมือและ

ก่อให้เกิดการลงทุนเพื�อพัฒนาในด้านเทคนิคและนวัตกรรมที�

ก้าวหน้าอยู่สมํ�าเสมอมาช้านาน ธุรกิจผลิตชิ�นส่วนยานยนต์

แบ่งออกเป�นสองประเภท คือชิ�นส่วนสําหรับส่งเข้าประกอบ

รถยนต์เรียกว่า Original Equipment Manufacturer หรือเรีย

 
S M E s  K n o w l e d g e  C e n t e r  



106 

กันสั�นๆว่า ชิ�นส่วน OEM กับชิ�นส่วนอะไหล่ เรียกว่า 

Replacement Equipment Manufacturer หรือเรียกสั�นๆว่า  

REM โดยมีตลาดส่งออกไปยังหลายประเทศทั�วโลกประมาณ 

130 ประเทศ เช่นบราซิล อินโดนีเซีย และกัมพูชา จากการเข้าสู่ 

AEC ทําให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนต่างปรับตัวเพื�อรองรับการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจทําให้ประเทศไทยหนึ�งในประเทศสมาชิก

ได้รบัผลกระทบด้วยเช่นกันทั �งผลกระทบทางบวกและผลกระทบ

ทางลบ ดังต่อไปนี�  

อย่างที� ก ล่าวมาแล้วข้ างต้น ประ เทศ ไทยเป� น

ศูนย์กลางการผลติชิ�นส่วนยานยนต์รายใหญ่ที�สุดรายหนึ�งของ

โลก จัดเป�นเสือแห่งวงการธุรกิจนี�ที� ได้เปรียบในทางจุดยุทธ

ศาตสร์ การคมนาคมการขนส่ง และมีการส่งเสริมเพื�อพัฒนา

อยู่อย่างต่อเนื�อง ทําให้ประเทศไทยมีโรงงานประกอบรถยนต์

ภายในประเทศจากนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐตั�งแต่ปี  

2504 ทําให้อุตสาหกรรมการผลิตชิ�นส่วนยานยนต์เติบโตอย่าง

ต่อเนื�องมีผู้ผลิตที�เพิ�มขึ�นเป�นจํานวนมาก และในช่วงหลายปีที�

ผ่านมาอุตสาหกรรมรถยนต์ต่างเติบโตส่งผลให้ธุรกิจผลิต

ชิ�นส่วนยานยนต์อ ยู่ ในยุคเ ฟื� องฟู ซึ� งมีทั �งอัตราบริ โ ภค

ภายในประเทศร้อยละ 40-45 ในขณะที�อัตราส่งออกไปยัง

ประเทศคู่ค้าอื�นอยู่ที�ร้อยละ 50-55 ซึ� งเป�นอัตราการเติบโต

ควบคู่กันไปโดยส่งออกไปยังประเทศบราซิล อินเดีย มาเลเซีย 

และฟิลิปปินส์ที�ยังขยายตัวได้ดี นอกจากนี�กระแสความนิยมและ

ต้องการรถประหยัดพลังงานหรือ อีโคคาร์ กําลังเป�นกระแสมา

แรงตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที�ต้องการใช้รถที�เป�น

มิ ต ร กั บ สิ� ง แ วดล้ อ ม โ ดยมีคว าม ต้อ งก า รท า งตล าด

ภายในประเทศมากขึ�นส่งผลให้มีความต้องการใช้ชิ�นส่วนยาน

ยนต์สําหรับรถยนต์อีโคคาร์เป�นที�ต้องการเพิ�มขึ�นตามลําดับ  

นอกจากนี�กลุม่ประเทศในกลุม่ CLMV ได้แก่ กัมพูชา 

ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม กําลังเป�นประเทศที�มีอัตราการ

ขยายสูงทางเศรษฐกิจสูงจากการเข้าสู่ AEC ความต้องการใน

ด้านการคมนาคมขนส่งเพิ�มมากขึ�นทั �ง ในส่วนของความ

ต้องการรถบรรทุก เพื�อใช้ขนส่งสินค้าเขตชายแดนระหว่าง

ประเทศเพื�อขนย้ายสินค้าจะเพิ�มขึ�นและยังเป�นที�ต้องการอย่าง

ต่อเนื�องจึงทําให้ชิ�นส่วนยานยนต์ประเภท ERM จะมีทิศทางการ

ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศเหล่านี�ได้มากขึ�น เพราะมีเพียงแค่

ประเทศเวียดนามเท่านั�นที�เป�นผู้ผลิตรถยนต์ภายในประเทศอย่าง

จริงจัง แต่ในขณะประเทศที�เหลือในกลุ่มนี�ยังไม่มีการประกอบ

กิจการผลิตรถยนต์อย่างเป�นกิจลักษณะ  จึงเป�นโอกาสให้ไทย

ซึ�งมีเขตประเทศติดต่อกันได้เปรียบในเรื�องการคมนาคมขน

สามารถหาลู่ทางเข้าไปลงทุนในกลุ่มประเทศเหล่านี�ได้ นักลงทุน

จากไทยจึงควรศึกษาความเป�นไปได้และใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่

เขตการค้าเสรีนี�ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ผลกระทบในด้านลบ คาดการณ์ว่าแนวโน้มปี 2559 

นี�ประเทศอินโดนีเซียซึ� งเป�นตลาดส่งออกชิ�นส่วนยานยนต์ที�

สําคัญรายหนึ�งของไทยมีการเติบโตด้านความต้องการใ ช้

รถยนต์ลดลง อาจจะทําให้ยอดการส่งออกไปยังประเทศนี�จะ

สร้างผลกระทบให้ยอดการส่งออกของไทยลดลงเช่นกัน 

ประกอบกับประเทศต่างๆเริ�มพิจารณาที�จะหันไปลงทุนเรื�อง

อุตสาหกรรมยานยนต์ที�ประเทศอินโดนีเซียเพิ�มขึ�นไม่ว่าจะเป�น

ญี� ปุ่น อเมริกา และประ เทศจากยุโรป เนื�องจากประ เทศ

อินโดนีเซียมีอัตราการขยายตัวและต้องการรถยนต์เพิ�มขึ�น

รวดเร็วที� สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน นอกจากนี�ยังได้รับการ

ส่งเสริมและสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลภายในประเทศ

เกี�ยวกับรถยนต์ประหยัดพลังานที�เรียกว่า Low cost green 

car ไม่ต่างไปจากไทยตลอดจนได้เปรียบในเรื�องอัตราค่าจ้าง

แรงงานที�ถูกกว่า และมีจํานวนแรงงานมากกว่า  

ทําให้อินโดนีเซียกลายเป�นคู่แข่งที�น่ากลัวของไทยมาก

ที�สุดในกลุ่ม AEC และที�สําคัญจากการได้เปรียบเรื�องแรงงานซึ�ง

เป�นปัญหาหลักของประเทศในทุกอุตสาหกรรมซึ�งตอนนี�ไทยต้อง

เผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานที�มีความเชี�ยวชาญเฉพาะทาง

และแรงงานมี ฝีมือนี� เองอาจ เป� นสาเหตุที� นักลงทุนจาก

ต่างประ เทศย้ายฐานการผลิตไปที�อินโดนีเ ซียแทนก็ เป� นได้ 

นอกจากนี�เวียดนามซึ� งเป� นประ เทศที� กําลังขยายตัวอย่าง

รวดเร็วจนเป�นที� น่าจับตามองเช่นเดียวกัน และยังได้รับการ

สนับสนุนจากรัฐบาลในประเทศที� ส่งเสริมธุรกิจนี�อย่างจริงจัง

เปิดโอกาสและเป�นทางเลือกหนึ�งที�จะทําให้ผู้ลงทุนสามารถย้าย

ฐานการลงทุนไปยังประ เทศนี�แทน  จึง เป� นเรื�องน่ากังวล

พอสมควร แต่อย่างไรก็ดีประเทศอื�นๆอย่างฟิลิปปินส์และ

มาเลเซีย ยังไม่ใช่คู่แข่งที�น่ากลัวอะไรมากนักเนื�องจากเรื�องการ

คมนาคมขนส่งในฟิลิปปินส์ยังไม่ดีเท่าที�ควรประกอบกับปัญหา

“การเขา้สู่ AEC จะทาํให้

เศรษฐกจิในภาคพื�นอาเซียน 

มกีารเติบโตขึ�นในหลายๆด้าน  

และมกีารแข่งขนักันเพิ�มมากขึ�น 

นทกุอุตสาหกรรม ซึ�งนบัเป�น

เรื�องที�ด ีหากเรามคีวามพรอ้ม” 
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การเมืองที�ยังไม่มีเสถียรภาพมากพอ ธุรกิจยานยนต์จึงยังไม่มี

การเติบโตเท่าไรนัก จึงเป�นผลดีให้แก่ประเทศไทย  นอกจากนี�

ประ เทศไทยยังต้องระวังการแข่งขันจากชิ�นส่วนยานยนต์

คุณภาพตํ�าและราคาถูกจากประเทศจีนที�จะเข้ามาตีตลาดใน

กลุ่มประเทศ CLMV อาจทําให้ประเทศจีนเข้ามาแย่งส่วนแบ่ง

ภายในตลาดได้เนื�องจากประเทศเหล่านี�ยังมีรายได้ไม่สูงมากเมื�อ

มีสินค้าราคาถูกกว่าเข้ามาเป�นทางเลือกก็อาจจะทําให้เกิดการ

เปรียบเทียบราคาเกิดขึ�นได้   

นโยบายและการส่งเสริมจากทางภาครัฐ เป�นเรื�องที�

น่าดีใจว่าภาครัฐบาลของประเทศไทยกําลังส่งเสิรมให้มีการใช้

รถยนต์ที�ประหยัดพลังงานและเป�นมิตรกับสิ�งแวดล้อมมากขึ�น 

จึงทําให้โครงการรถอีโคคาร์เฟสแรกที�เปิดตัวไปเมื�อสองสามปี

ก่อนได้รับกระแสตอบรับเป�นอย่างดี และยังเป�นการต้องการ

ต่อเนื�องในโครงการเฟสสอง ทําให้ธุรกิจผลิตชิ�นส่วนยานยนต์

ได้รับผลดีไปด้วยเนื�องจะเกิดความต้องการชิ�นส่วนรถอีโคคาร์

เพิ� มขึ�น นอก เหนือจากนี�มีนโ ยบายปรับ โครงสร้ างภาษี

สรรพสามิตรที�จะปรับลดสําหรับรถอีโคคาร์ จะทําให้รถดังกล่าว 

เป�นทางเลือกหนึ�งที� ผู้บริ โภคหันมาเลือกใช้รถให้ตรงกับการ

วัตถุประสงค์การใช้งานของตัวเองได้มากขึ�น ดังนั�นเมื�อความ

ต้องการรถเป�นที� เพิ�มขึ�น ชิ�นส่วนยานยนต์ทั �งชิ�นส่วน OEM 

และ ERM จะเป�นที�ต้องการมากขึ�นตามมาเช่นกัน นอกจากนี�ทั �ง

ภาครัฐและเอกชนจะต้องร่วมมือกันการส่งเสริมการพัฒนา

ฝีมือแรงงานให้มีมากขึ�นตามความต้องการของตลาด หรืออีก

ทางหนึ�งคือการพัฒนาเรื�องเทคโนโลยีเครื�องจักรเพื�อเข้ามา

ช่วยในอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์เพื�อทดแทนปัญหาขาดแคลน

แรงงาน ซึ�งจะช่วยให้เกิดผลดีต่อธุรกิจในระยะยาวเป�นต้น แต่

อย่างไรตามความต้องการแรงงานมีฝีมือเพื�อมาควบคุมเครื�อง

จักก็ยังเป�นที�ต้องการอยู่ดี  

กลยุทธ์และการปรับตัวของธุรกิจ เราควรควบคุม

ต้นทุนให้ไม่ให้สูงเกินไปจนทําให้ราคาชิ�นส่วนยานยนต์สูงตามและ

เปิดโอกาสให้คู่แข่งที�มีราคาถูกกว่าเข้ามาตีตลาดได้ และพัฒนา

เรื�องการใช้เทคโนโลยีขั �นสูง

มาแก้ปัญหาแรงงานไร้ฝีมือ

ราคาถูกเนื�องจากมีนโยบาย

ลดภาษีการนําเข้าเครื�องจักร

จากทางรัฐบาลอยู่แล้ว เป�น

การใช้มาตรการลดภาษีให้

เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด 

นอกจ าก นี�ควร เ น้นก า ร

พัฒนาฝีมื อแรงงานใ ห้มี

ความสามารถเพิ�มขึ�นและมี

ความ เ ชี� ยวชาญในทักษะ

ต่างๆหลากหลายมากขึ�น โดยเน้นการพัฒนาฝีมือให้ได้มาตฐาน

เป�นที�ยอมรับและการออกใบประกาศนียบัตรรองรับเพื�อเป�น

ใบเบิกทางให้แรงงานและเป�นแรงจูงใจให้แรงงานเห็นคุณค่าขอ

งานที�ทํา รวมถึงการปรับทัศนคติแรงงานให้รู้สึกว่างานที�กําลัง

ทําเป�นงานที�ต้องความสามารถเชี�ยวชาญสูงไม่ใช่ใครก็ทําได้ 

ไม่ใช่เพียงแค่ใช้แรงทํางานอย่างเดียว ทั �งนี�เพื�อเป�นการยกระดับ

แรงงานให้มีความรู้สึกและความเป�นอยู่ที�ดีขึ�นนั�นเอง  

การเข้าสู่ AEC จะทําให้เศรษฐกิจในภาคพื�นอาเซียนมี

การเติบโตขึ�นในหลายๆด้าน และมีการแข่งขันกันเพิ�มมากขึ�นใน

ทุก อุตสาหกรรม ธุรกิจผลิตชิ�นส่วนยานยนต์ก็ เ ช่นกัน 

ผลกระทบในด้านบวกจะทําให้ผู้ประกอบการมีโอกาสขยับขยาย

กิจการในขณะเดียวกันการแข่งขันด้านลบจะก่อให้เกิดการ

เปลี�ยนแปลงและทําให้เกิดการตื�นตัว แต่ละผู้ประกอบการจะได้

เตรียมกลยุทธ์ในการรับมือ การศึกษาประเทศคู่แข่งบ้างเพื�อให้รู้

เขารู้เราจะได้ทําให้เราในฐานะผู้ผลิตรายใหญ่จะยังคงเป�นผู้นําใน

การผลิตนี�ต่อไปอย่างเข้มแข็งและแข็งแกร่งอย่างยั�งยืน 
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บริษัท ส.เอเซียเพรส (1989) จํากัด ปรับตัวตามตลาดและรักษาคุณภาพ 

 

บริษัท ส.เอเซียเพรส (1989) จํากัด (S.ASIA RRESS 

(1989) CO.,LTD.) เริ�มก่อตั�งขึ�นเมื�อ 50 ปี มาแล้ว ณ ทําเล

ย่านหัวลําโพง ต่อมาย้ายไปอยู่สุขุมวิท จนกระทั�งปี พ.ศ. 

2532  บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความจําเป�นในการขยายกิจการ

และกําลังการผลิต  จึงได้ย้ายมายัง ถนนรามคําแหง ซอย 

42  ซึ�งเป�นทําเลที�ดี  มีถนนตัดผ่านหลายทางใกล้ถนนวงแหวน

รอบนอก  ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงาน และสํานักงาน เป�น

อาคาร 3 ชั �น 2 อาคาร บนเนื�อที� 3 ไร่เศษ มีเครื�องจักรต่างๆ 

ในการผลิตอย่างครบครันทันสมัย มีบุคคลกรผู้ดูแลงานด้าน

ต่างๆ มากกว่า 150 คน ด้วยนโยบายบริษัทที�มุ่งผลิตงานที�ดีมี

คุณภาพ ราคามาตรฐาน สามารถสร้างความเชื�อมั�นต่อลูกค้า 

ด้วยชื�อเสียงและผลงานตลอด 50 ปีที�ผ่านมา แสดงให้เห็นถึง

ความมุ่งมั�นในการทํางาน และเป�นส่วนหนึ�งของความสําเร็จ

ของธุรกิจชั �นนําไม่ว่าจะเป�นจากองค์กรภาครัฐ เอกชน แบะ

สถาบันการเงินต่างๆ  

 

 

 

 ด้วยการวางระบบของบริษัทฯ ที� จะมีเจ้าหน้าที�

ประสานงานลูกค้า ติดต่อรับรายละเอียดจากลูกค้านํามา

พิจารณาประเมินราคาพร้อมทั �งให้คําปรึกษา แนะนําสิ�งที�

เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน และงบประมาณของลูกค้า ที

งานช่างศิลป์ซึ�งมีความสามารถในการสร้างสรรค์ ออกแบบ

โฆษณา ถ่ายภาพ จนถึงขั �นตอนของการทํา Digital Proof 

เพื�อให้ลูกค้าตรวจพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมก่อนพิมพ์

งานจริงด้วยเครื�องคอมพิวเตอร์ที�ทันสมัย พร้อมให้บริการใน

ราคาย่อมเยา พร้อมทั �งเลือกใช้เครื�องจักรที�ทันสมัยจาก

ประ เทศเยอรมณี ซึ� งเป�นต้นตํารับผู้ผลิตและเป�นผู้นําทาง

เทคโนโลยีเครื�องพิมพ์ที� ดีที�สุดในโลก โดยเลือกใช้เครื�องพิมพ์

ออฟเซ�ท (offset) ไฮเดนเบอร์ก (Heidelberg) และโรแลนด์ 

(Roland) ระบบ 5 สี, 4 สี, 2 สี, 1 สี ทั �งขนาดตัด 2, ตัด 4, 

เครื�องตัด เครื�องไสกาว เครื�องพับเข้าเล่มอัตโนมัติ ซึ�งสามารถ

ผลิตสิ�งพิมพ์ได้อย่างครบวงจรและรวดเร็ว สื�อสิ�งพิมพ์ของ 

บริษัท ส.เอเซียเพรส (1989) จํากัด ได้แก่ นิตยสาร พ็อก

เก็ตบุ๊ค ตํารา-คู่มือต่างๆ แคตตาล็อก โบรชัวร์ คูปอง 

จดหมายและอื�นๆ  
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การเตรียมความพร้อมของธุรกิจสู่การเปลี�ยนแปลง  

 อาจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล หนึ�งในที�ปรึกษาโครงการ 

K SMEs Academy เล่าให้ฟังถึงการเตรียมพร้อมธุรกิจสําหรับ

การเปลี�ยนแปลงของ บริษัท ส.เอเซียเพรส (1989) จํากัด ซึ�ง

เป�นบริษัทฯ SMEs ที�อยู่ในกลุ่มธุรกิจสื�อสิ�งพิมพ์ให้ฟังว่า 

“เนื�องจากในปัจจุบันโลกดิจิตอลในส่วนของจอดิสเพลย์นั�นเป�น

สิ�งที�มาแรงมาก และแมกกาซีนก็เริ�มที�จะมีการปรับตัวมา

วางขายบนสื�อดิจิตอล ไม่ว่าจะเป�นการเปิดให้ดาวน์โหลดบน 

iPad หรือ iPhone ให้อ่านกันตามหน้าเวปไซต์ อีกทั �ง ยังมี

แนวโน้มของหนังสือและแมกกาซีนที�จะให้เป�นการดาวน์โหลด

ผ่าน E-book Reader หรือ iPad มากขึ�น ซึ�งอาจจะเรียกได้ว่า

จะเป�นการคุกคามในธุรกิจของ บริษัท ส.เอเซียเพรส ซึ�งเป�น

ธุรกิจสื�อสิ�งพิมพ์ที�ตั �งมายาวนานเป�นระยะเวลาประมาณ 50 ปี 

เนื�องจากสภาพแวดล้อมของธุรกิจนั�นเปลี�ยนไป เพราะฉะนั�นจึง

จะต้องมีการปรับตัวเนื�องจากสื�อสิ�งพิมพ์จะยังไม่ตายไปจาก

วงการธุรกิจแต่จะโตในอัตราที�ช้าลงหรืออาจจะเป�นการชะลอ

การเติบโต ซึ�ง บริษัท ส.เอเซียเพรส คงจะต้องกลับมาดูว่า

ลูกค้ากลุ่มไหนที�ยังคงจะเป�นลูกค้าในระยะยาว ที�ถึงจะเป�นยุค

ดิจิตอลลูกค้าก็ยังมีการใช้บริการอยู่ ตัวอย่างเช่น กลุ่มลูกค้าที�

ใช้บริการงานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์, หนังสือในลักษณะของพ็

อกเก็ตบุ๊คที�น่าจะยังคงไปได้แต่จะเริ�มมีทั �งฉบับที�เป�นงานพิมพ์

และฉบับดิจิตอล, แบบเรียน หนังสือเรียน ที�เริ�มจะมีการทําเป�น 

E-book และ E-text book ที�นักศึกษาเริ�มมีการใช้ iPad ในการ

เรียนการสอนอีกทั �งยังเป�นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการ

พิมพ์หนังสือที�มีราคาค่อนข้างจะแพง อีกทั �งยังมีกระแสในเรื�อง

ของการลดใช้กระดาษเพื�อเป�นการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม รวมทั �ง

อุปกรณ์สื�อดิจิตอลอย่างเช่น iPad ก็มีราคาถูกลงเรื�อยๆ อีก

ทั �งยังมีหน่วยความจําที�เพิ�มมากขึ�น” 

การวางแผนรับมือ สําหรับสภาพแวดล้อมของธุรกิจที�

เปลี�ยนแปลง 

 คุณสุวัฒน์ ปิยะธนาพงษ์ กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ส.เอเซียเพรส (1989) จํากัด เล่าให้ฟังว่า “เนื�องจาก

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการอบรม K SMEs Academy จึงทําให้ได้

ความรู้ในเรื�องของการรับมือกับสื�อดิจิตอลโดยเริ�มแรกก็คือ

ต้องมาดูจุดยืนของธุรกิจก่อนว่าจะมีผลกระทบจากสื�อดิจิตอล

อย่างไร โดยพิจารณาในส่วนของโรงพิมพ์ของ ส.เอเซียเพรส 

ซึ�งเป�นโรงพิมพ์ขนาดกลางที�มีความยืดหยุ่นสูงที�ถือเป�นข้อ

ได้เปรียบ เนื�องจากการแข่งขันในเรื�องของธุรกิจสิ�งพิมพ์นั�นมี

ค่อนข้างสูง โดยขนาดของโรงพิมพ์นั�น จะเป�นโรงพิมพ์ขนาด

ใหญ่ไปเลย และขนาดเล็กไปเลย ซึ�งบางคนอาจจะมองว่าโรง

พิมพ์ขนาดกลางนั�นจะสามารถแข่งขันได้ลําบาก แต่ตัวเองกลับ

มองว่าเมื�อมีสื�อดิจิตอลเข้ามาบริษัทฯ ก็จะยังสามารถรับมือได้ 

เพราะมองว่าดิจิตอลนั�นจะต้องควบคู่กับงานสิ�งพิมพ์ ที�

ถึงแม้ว่าสิ�งพิมพ์จะลดลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะหมดไป 

รวมถึงยังมองว่าหนังสือและพ็อกเก็ตบุ๊คซึ�งเป�นกระดาษที�หยิบ

มาอ่านได้นั�นยังมีเสน่ห์ มีคุณค่าอยู่ และให้อารมณ์ในการอ่าน

มากกว่าการเปิด iPad ที�ทําให้เสน่ห์บางอย่างหายไป” 

 

 อาจารย์วิทวัส กล่าวเสริมว่า “ความจริงแล้วยังไม่

แน่ว่าการที�สื�อสิ�งพิมพ์จะเปลี�ยนเป�นสื�อดิจิตอลนั�น ยังไม่ทราบ

ว่าจะเร็ว ช้าแค่ไหน อาจจะใช้เวลาเป�น 10 ปี  5 ปีหรือเร็วกว่า

นั�นก็อาจจะเป�นไปได้ แต่สิ�งหนึ�งที� ไม่ค่อยเป�นห่วง เนื�องจาก 

บริษัท ส.เอเซียเพรส นั�น มีการปรับตัว ตั�งแต่รุ่นแรก เข้ามาสู่

รุ่นที� 2 ซึ�งมีความทันสมัยมากขึ�น รวมถึงมีการเปลี�ยนจาก

ธุรกิจครอบครัวเป�นธุรกิจสมัยใหม ่และเริ�มมีการวางแผนธุรกิจ 

ซึ�งถือว่าเป�นเรื�องสําคัญมาก ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน

ของบริษัท การอ่านงบการเงนิ รวมถึงการวิเคราะห์ฐานลูกค้า

ในแต่ละกลุ่ม ว่ากลุ่มไหนทํากําไรให้บริษัทฯ มากน้อย กลุ่มไหนมี

การขยายตัว และกลุ่มไหนมีการหดตัว ซึ�งการจัดทําแผนธุรกิจ

ในทุกปีนั�นมีความสําคัญมาก” 

ข้อคิดสําหรับ SMEs ซึ�งเป�นธุรกิจครอบครัว  

 อาจารย์วิทวัส ให้ข้อคิดสําหรับ SMEs ซึ�งเป�นธุรกิจ

ครอบครัวว่า “ปัจจุบันความรู้เรื�องการสมัยใหม่นั�นเป�นเรื�อง

สําคัญเพราะการทําธุรกิจครอบครัวโดยใช้การตัดสินใจแบบเดิม

“ปัจจุบนัความรู้สมยัใหม ่

นั �นเป�นเรื�องสาํคญั 

เพราะการทาํธุรกคิรอบครัว 

โดยใช้การตดัสนิใจแบบเดมิ

อาจเป�นอุปสรรคที�ทาํให้

ธุรกจิผา่นวกิฤตได”้ 
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นั�น เป� นอุ ปสรรคที� ทํ า ใ ห้ ผ่านวิกฤต รวมถึ ง ผ่านความ

เปลี�ยนแปลงต่างๆ ได้ยาก และแนะนําว่าผู้ประกอบการที� เป�น

ลักษณะของธุรกิจครอบครัว ต้องเตรียมพร้อมสําหรับการ

เปลี�ยนแปลง ศึกษาหาความรู้ และอย่าแก้ปัญหาให้ผ่านไปในแต่

ละวัน แต่ต้องเริ�มทําแผนประจําปี รวมถึงการวางแผนใน

อนาคต แล้วค่อยๆ วางแผนการดําเนินงาน กําหนดเป้าหมาย 

กําหนดตัวชี�วัดในการวิเคราะห์อย่างเป�นระบบ โดยใช้ศาสตร์การ

จัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วย” 

 

ผลตอบรบัที�ไดจ้ากการเข้าร่วมฝึกอบรม K SMEs Academy 

 คุณสุวัฒน์ กล่าวว่า “ก่อนที�จะเข้ารับการอบรมนั�น 

ส.เอเซียเพรส ก็ไม่มีแบบแผนมากเท่าไหร่นัก เมื�อได้เข้ารับการ

อบรมหลักสูตรที�เรียกได้ว่าครบเครื�องในเรื�องของการทําธุรกิจ 

ไม่ว่าจะเป�น Business Plan หรือโมเดลในการวิเคราะห์ SWOT 

จุดอ่อน จุดด้อย จุดแข็ง โอกาส ซึ�งสามารถนํามาปรับใช้กับ

ธุรกิจได้หมด ซึ�งอย่าง ส.เอเซียเพรส ที�ในอดีตองค์กรนั�นเป�น

ระบบครอบครัว ดังนั�นในการประชุมนั�น จึงเป�นการคุยแบบเปิด

กว้าง และเป�นการใช้ความรู้สึกในการคุยเสียมาก แต่ในตอนนี�

หลงัจากที�ได้เข้าร่วมอบรมก็ได้มีการวางระเบียบที�เป�นแบบแผน

มากขึ�น ไม่ว่าจะเป�นการวิเคราะห์แผนการเงิน การวิเคราะห์

ความเป� นไปได้ จุดคุ้มทุน จุดอ่อน จุดแข็ง การประ เมิน

ความสามารถในการประกอบการ รวมถึงกลยุทธ์ในการแข่งขัน 

แล้วมีการวางแผนงานในอนาคต โดยมีการทําเป�น Work 

Sheet แจกในที�ประชุมเพื�อให้มีหลักการมากขึ�น และเพื�อให้ทุก

คนมองเห็นคอนเซ�ปต์และกลยุทธ์ในเรื�องเดียวกัน รวมถึงหากมี

ข้อสงสัยและประเด็นที� ต้องมาพิจารณากันก็สามารถแสดง

ความคิดเห็นร่วมกันได้ เพื�อให้การทํางานเป�นไปในทิศทาง

เดียวกัน” 

การวางแผนการดําเนินงานของบรษัิท  

 หลังจากที� ได้เข้าร่วมอบรม บริษัท ส.เอเซียเพรส 

(1989) จํากัด ก็ได้มีการวางแผนการดําเนินงานมากขึ�น ไม่ว่า

จะเป�นเรื�องของการลดต้นทุน โดยลดความเสียหายให้เกิดขึ�น

น้อยที� สุด และการควบคุมความผิดพลาดเพื�อลดต้นทุน 

เนื�องจากงานพิมพ์นั�น ความผิดพลาดถือเป�นต้นทุนส่วนหนึ�ง

ที�ความเสียหายเกิดจากการผลิต จึงมีการจัดการแบ่งการ

ควบคุมออกเป�นส่วนๆ เพื�อให้เข้าถึงงานส่วนต่างๆ ได้เป�นอย่าง

ดี โดยมีหัวหน้างานดูแลรับผิดชอบในเรื�องของการควบคุมแต่

ละส่วน รวมถึงมีการตรวจลําดับหน้าของสื�อสิ�งพิมพ์ทุกเล่มให้

สมบูรณ์ทั �ง 100% ที�ต้องผ่านการตรวจสอบโดยละเอียด โดย

หลังจากที� เข้ารับการอบรมนั�นความเสียหายของสื�อสิ�งพิมพ์

ลดลงโดยเฉลี�ยประมาณ 2%  จากเดิมที�มีความเสียหายเกิดขึ�น

ประมาณ 5% เนื�องจากมีการวางแผนและพูดคุยกันมากขึ�น  

 ส่วนแนวโน้มตลาดของหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คนั �น คิด

ว่าหนังสือนั�นจะยังคงอยู่และกระแสการเปลี�ยนแปลงจะเป�นไป

อย่างช้าๆ ซึ�งทาง ส.เอเซียเพรส จะคอยปรับเปลี�ยนตลอดเวลา 
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โอกาสและความเสี�ยงของธุรกจิสิ�งพิมพ์ เมื�อไทยเข้าสู ่AEC 
 

AEC ย่อมาจาก Asian Economic Community 

เป�นการรวมตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประชาคมอาเซียนใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที�มีสมาชิกทั �งหมด 10 ประเทศ

ได้แก่ ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ ไทย อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย บรูไนและสิงคโปร์ การรวมตัวทางเศรษฐกิจนี�จะทําให้

เกิดเขตการค้าเสรีที�ปลอดอัตราภาษีนําเข้าระหว่างกัน ซึ�งทําให้

เกิดผลดีต่อกลุ่มประเทศสมาชิกที�สามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบที�

ประเทศตัวเองขาดแคลนได้ง่ายขึ�น ก่อให้เกิดการแลกเปลี�ยน

หมุนเวียนทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้ประเทศกลุ่มสมาชิกได้รับ

ประโยชน์ซึ� งกันและกันคล้ายๆการรวมตัวกันในแถบยูโรโซน 

นอกจากนี�สามารถทําให้กลุ่มอาเซียนมีอํานาจต่อรองในการ

เจรจากับสมาคมโลกได้และเข้มแข็งขึ�น ธุรกิจหลายๆธุรกิจก็จะ

ได้รับผลกระทบไปด้วย บางครั �งก็ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน

บวกมากก ว่า ด้ านลบ ซึ� งจะ ช่วยขยายฐานเศ รษฐกิ จ

ภายในประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื�องเป�นโอกาสในการก้าวไปสู่

ความเป�นผู้นําด้านเศรษฐกิจแต่ละแขนงในระดับสากล แต่ใน 

 

ขณะเดียวกันเหรียญมักมีสองด้านเมื�อมีด้านบวกก็

ต้องมีด้านลบเสมอ ผลกระทบในด้านลบอาจทําให้เป�นโอกาส

เพลี�ยงพลํ �าในสนามแข่งขันจนต้องปิดตัวลงไปก็เป�นได้ แต่

อย่าง ไรก็ ตามการปรั บ ตัว เพื� อ เตรี ยมรับมื อกับความ

เปลี� ยนแปลงที� จะ เกิดขึ�นจึง เป� นสิ�งที� ดี  ในบรรดาธุรกิจที�

คาดการณ์ว่าจะได้รบัผลกระทบนั�นมีหลายอุตสาหกรรมหนึ�งใน

ธุรกิจที� ได้ผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรีนั�นคือธุรกิจ

สิ�งพิมพ์ บทความนี�จะขอกล่าวถึงผลกระทบด้านบวกและด้าน

ลบ โอกาสและความเสี�ยงของการเข้าสู่ AEC ที�มีต่อธุรกิจนี�

เพื�อให้รู้ เขารู้ เรารับมือความเปลี�ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที  

บทความนี�จะอธิบายผลกระทบต่างๆที�อาจเกิดขึ�น การปรับตัว 

กลยุทธ์การรับมือต่างๆ ดังต่อไปนี� 

ผลกระทบด้านบวกต่อธุรกิจสื�อสิ�งพิมพ์ เป�นที�

น่ายินดีอย่างหนึ�งว่าไทยเป�นผู้นําในธุรกิจสื�อสิ�งพิมพ์ในอาเซียน

โดยมีรายได้จากการส่งออกสื�อสิ�งพิมพ์ไปยังต่างประเทศสูงถึง 

100,000 ล้านบาททั �งที�ตั �งเป้าไว้แค่  30,000 ล้านบาท (ข้อมูล

ปี 2558) โดยประเทศไทยเป�นผู้ส่งออกอันดับหนึ�งในอาเซียนแซง
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สิงคโปร์มานานหลายปีแล้ว อันเนื�องจากไทยมีความพร้อมใน

อุตสาหกรรมต้นนํ�าวัตถุดิบอย่างไม้ยูคาลิปตัสที�นํามาผลิตเยื�อ

กระดาษ มีอุตสาหกรรมกลางนํ�าอย่างอุตสาหกรรมการพิมพ์  

เครื�องจักร และอุตสาหกรรมปลายนํ�าคือผู้จําหน่ายทั �งภายและ

ส่งออกประเทศ ทั �งนี�ต้องยกความดีความชอบให้กับการ

โครงการเชื�อมต่อ Cluster ของเครือข่ายรัฐวิสาหกิจที�ร่วมกัน

ผลักดันร่วมกับภาครัฐได้จนเป�นผลสําเร็จ  

สําหรั บ โ ค ร งก าร  Clusters คือการ เ ชื� อม โ ยง

อุตสาหกรรมที�มคีวามเกี�ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดและต้องอาศัย

พึ�งพาซึ� งกันและกันตั�งแต่อุตสาหกรรมต้นนํ�า กลางนํ�าและ

ปลายนํ�า ที�อยู่ในพื�นที� ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันให้มีการ

สนับสนุนซึ�งกันและกันในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างครบ

วงจร เรียกว่าการเชื�อมโยงในแนวตั�ง (Vertical Linkage) และ 

การเชื�อมโยงที� ใ ห้การสนับสนุนด้านอื�นๆอย่างธุรกิจบริการ 

สถาบันการวิจัยต่างๆ เข้าดัวยกันเรียกว่าการเชื�อมโยงใน

แนวนอน(Horizontal Linkage  ธุรกิจสื�อสิ�งพิมพ์ของประเทศ

ไทยเป�นธุรกิจที� ได้เปรียบในเรื�องนี�เนื�องจากโครงการ cluster 

สําหรับธุรกิจสาขานี�ได้รับการผลักดันให้เกิดผลสําเร็จเป�นที�

เรียบร้อยแล้ว ประเทศไทยจึงมคีวามได้เปรียบทั �งในด้านวัตถุดิบ 

การผลิตที� มี คุณภาพสูง รวมถึงนักออกแบบที�มีความ

เชี�ยวชาญและค่อนขา้งประสบความสําเร็จในอาชีพและมีรางวัล

การันตี ดังนั�นธุรกิจสื�อสิ�งพิมพ์ของไทยค่อนข้างมีแนวโน้มและ

อนาคตที� สด ใสกว่าสมาชิกในกลุ่มประ เทศอา เซียนและมี

ศกัยภาพเพียบพร้อมสําหรับความเป�นผู้นํา  

ผลกระทบด้านลบ เมื�อมีผลกระทบด้านบวกก็ย่อมมี

ผลกระทบในด้านลบด้วยเช่นกัน ถึงแม้ประเทศไทยจะได้เปรียบใน

เรื�องวัตถุดิบก็ตามแต่สิ�งหนึ�งที� ไทยยังขาดแคลนและเป�นหัวใจ

หลักที�ขาดไม่ได้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์คือ ไทยต้องนําเข้า

เครื�องจักรจากต่างประเทศซึ�งมีราคาสูงทําให้ต้นทุนในการผลิต

สูงขึ�น นอกจากนี�มีต้นทุนในระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง

ภายในประเทศสูง การส่งไปจัดจําหน่ายในต่างจังหวัดไกลๆยังไม่

แพร่หลายทั�วถึง ทําให้โอกาสในการทําตลาดภายในประเทศมี

น้อยและไม่ครอบคลุมถึงผู้บริโภคเต็มที�ทั �งที�มีความต้องการ

บริโภคสูง นอกจากนี�ไทยยังขาดความเป�นผู้นําในด้านการผลิต

สื�อสิ�งพิมพ์ภาษาต่างประเทศซึ�งเป�นสิ�งสําคัญมาก เนื�องจาก

ประเทศไทยยังมีจุดออ่นในด้านภาษาอังฤกษมากที�สุดในอาเซียน 

ทําให้เสียโอกาสในการผลิตสื�อสิ�งพิมพ์ด้านนี�อย่างเห็นได้ชดั ทั �ง

ทักษะในการแปลภาษาทั�วไปและภาษาทางเทคนิค รวมไปถึงการ

ใช้ภาษาในการติดต่อสื�อสารกับลูกค้าโดยตรง โดยเฉพาะในกลุ่ม

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SMEs ที�ยังขาดทักษะในการใช้

ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื�อสาร ตลอดจนเกิดปัญหาด้านการ

ละเมิดลิขสิทธิ�ที� เกิดขึ�นกับทุกสาขาอาชีพในประ เทศไม่เว้น

แม้กระทั�งในธุรกิจสื�อสิ�งพิมพ์ที� ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ� งเป�น

สาเหตุผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากเรื�องนี�เป�นอย่างมาก

และเกิดความไม่ไว้วางใจ จนทําให้การผลิตสื�อสิ�งพิมพ์เกิดการ

ชะลอตัวได้ในช่วงจัวหวะ 

การปรับตัว อย่างแรกควรมีการส่งเสริมให้มีการ

พัฒนาเครื�องจักรให้มีความทันสมัยเน้นการผลิตเครื�องจักร

ขึ�นมาเองให้มากขึ�น ซึ�งทั �งนี�ทั �งนั�นต้องอาศัยการลงทุนจากนัก

ลงทุนเนื�องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่ยังเป�นผู้ผลิตขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก ทั �งนี�เพื�อลดการนําเข้าจากต่างประเทศเป�นการลด

ต้นทุนการผลิต นอกจากนี�ยังต้องพัฒนาการขนส่งใ ห้มี

ประสิทธิภาพมากขึ�นเพื�อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง สามารถ

ขยายฐานการตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคที�อยู่ห่างไกลให้เข้าถึงสื�อ

สิ�งพิมพ์ได้ครอบคลุมถึงได้มากยิ�งขึ�น และที�ขาดไม่ได้เลยคือไทย

จะต้องพัฒนาศกัยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษให้ทัดเทียมนานา

ประเทศเนื�องจากจุดนี�เป�นจุดที�ทําให้ประเทศเสียเปรียบในการ

ติด ต่อ เ จ ร จ า ซื� อ ข า ย  ร ว มถึ ง ก า ร ผลิ ต สื� อ สิ� งพิ มพ์

ภาษาต่างประเทศให้มากขึ�นกว่าเดิม  

กลยุทธ์การรุกสื�อสิ�งพิมพ์ดิจิตอล เนื�องจากสื�อ

อิเล็กทรอนิกส์กําลังจะเข้ามามีบทบาทและแทนที� สื�อสิ�งพิมพ์

ที�มาจากกระดาษ ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งการพัฒนาสื�อดิ

จิตัลให้ควบคู่ไปกับการสื�อสิ�งพิมพ์อื�นๆไปด้วยเพื�อรองรับความ

ต้องการและตอบสนองความต้องการของผู้บริ โภคให้ได้ 

เนื�องจากวิถีชีวิตของผู้คนเปลี�ยนไปแล้วนั�นเองผู้ประกอบการ

จําเป�นจะต้องขยายตลาดไปยังทางประเทศให้มากขึ�น ซึ�งตลาด

ส่งออกที� สําคัญของไทยสําหรับกระดาษคือ ออสเตรเลีย 

เกาหลีใต้ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา สิงคโปร์ จีน 

ญี�ปุ่น ฟิลิปปินส์  ซึ�งการขยายตลาดได้นั�นจําเป�นต้องอาศัย

ภาษาในการเชื�อมต่อซึ�งผู้ประกอบการ และแรงงานไทยยังไม่

“การปรบัตวั อยา่งแรก 

ควรมกีารสง่เสรมิให ้

มกีารพัฒนาเครื�องจกั 

รใหม้คีวามทนัสมัย 

เนน้การผลติเครื�องจกัร 

ขึ�นมาเองใหม้ากขึ�น” 

 
S M E s  K n o w l e d g e  C e n t e r  



113 

ประสบผลสําเร็จในด้านนี�เท่าที�ควรร จึงทําให้เกิดการเสียโอกาส

ได้มากที�สุด ในขณะสิงคโปร์ซึ�งเป�นคู่แข่งได้เปรียบในเรื�องนี�ที�สุด  

กลยุทธป์รบัลดภาษีเครื�องจกัร ถึงแม้ว่าการเข้าสู่เขต

การค้าเสรีหรือ AEC แล้วภาษีระหว่างการนําเข้าสื�อสิ�งพิมพ์

วัตถุดิบต่างๆเป�นศูนย์แล้วก็จริง แต่ต้องไม่ลืมว่าไทยยังต้อง

นําเข้าเครื�องจักรที�จําเป�นในการระบบการผลิตอยู่ ซึ� งภาษี

สําหรับสําหรับนําเข้าเครื�องจักรยังอยู่ที� 5-10 % ซึ�งเป�นเรื�องที�

ภาครัฐต้องเข้ามามีส่วนสนับสนุนและแก้ปัญหาโดยเร็วที�สุด  

เน้นการผลิตสื�อสิ�งพิมพ์ที�เป�นมิตรกับสิ�งแวดล้อม 

เนื�องจากกระแสการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อมเป�นกระแสที�ผู้บริโภคให้

ความสนใจ หลายผู้ประกอบการจึงต้องหันมาฟังความ

ต้องการของผู้บริโภคด้วยการมุ่งเน้นการผลิตกระดาษและสื�อ

สิ�งพิมพ์อื�นๆโดยใช้การวัตถุดิบที�ใช้เยื�อกระดาษในการผลิตให้

น้อยลงเพื�อลดการใช้ต้นไม้ในการผลิต นอกจากนี�ยังต้องเน้น

การผลิตที� สามารถใช้วัตถุ ดิบที� ย่อยสลายง่ายอย่างพืช

เศรษฐกิจของไทยอย่างเช่น อ้อย มันสําปะหลัง กาบกล้วย ใบ

สับปะรด เศษผ้า ฟาง ปอ หญ้า ไม้ ไม้ไผ่ และชานอ้อย เป�น

ต้น ซึ�งมีผลผลิตล้นตลาดอยู่แล้วและบางชนิดเป�นวัสดุเหลือใช้

หาได้ง่ายบางชนิดมีค่าใช้จ่ายน้อยมาก อีกทั �งยังสามารถช่วย

อุดหนุนผลผลิตของเกษตรได้ทางอ้อมได้อีกด้วย โดยรวมถึง

การผลิตที� เน้นการประหยัดพลังงาน และนอกจากนี�เน้นการ

ผลิตบรรจุภัณฑ์ที�ทําจากกระดาษเพื�อใช้ในอุตสาหกรรมอื�นเช่น

ผลิตภัณฑ์สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื�องดื�มเช่นบรรจุ

ภัณฑ์สําหรับ เหล้า เบียร์ ไวน์ รวมถึงแพ็คเกจจิ �งเครื�องสําอาง

เช่นกล่องสําหรับใส่เครื�องสําอาง อุตสาหกรรมยา และอื�นๆอีก

มากมาย ลดการใช้พลาสติกและมีความสวยงามรวมถึงช่วย

อนุรักษ์สิ�งแวดล้อมได้อีกด้วย  

บทสรุป ในวงการธุรกิจสื�อสิ�งพิมพ์สําหรับประเทศ

ไทยนั�นโดยรวมแล้วถือว่าได้เปรียบและมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี

และต่อเนื�องในอนาคต ไทยมีความพร้อมและมีศกัยภาพในฐานะ

ผู้ผลิตและจําหน่ายนําหน้าคู่แข่งก้าวขึ�นเป�นผู้นําที� ยังไม่มีใคร

เทียบได้ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะสิงคโปร์ที�เคยเป�นคู่แข่ง

แต่ตอนนี�ไทยสามารถแซงหน้าได้มาหลายปีแล้ว และนอกจากนี�

ยังสามารถสร้างมูลค่าจากการส่งออกสื�อสิ�งพิมพ์ได้มากกว่า

ที�ตั �งเป้าไว้ด้วย ดังนั�นจากการเข้าสู่ AEC ทําให้ประเทศไทยได้รับ

ผลกระทบในด้านบวกมากกว่ามีข้อได้เปรียบมากกว่า  แต่

อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงต้องเร่งปรับปรุงจุดอ่อนที�ยังไม่

สามารถถีบตัวเองขึ�นมาได้คือความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

นับตั�งแต่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก SMEs ผู้ประกอบการขนาด

กลาง และผู้ประกอบการใหญ่ตลอดจนรวมไปถึงแรงงาน เรียก

ได้ว่าต้องปฏิรูปความสามารถทางภาษาทั �งระบบ เพื�อสามารถ

แข่งขันและขยายตลาดเพื�อเจาะกลุ่มลูกค้าต่างประเทศเกี�ยวกับ

ด้านสื�อสิ�งพิมพ์ภาษาต่างประเทศให้ได้ และนอกจากนี�ยังต้อง

เร่งแก้ปัญหาภาษีนําเข้าเครื�องจักรที�ใช้ในการผลิตสื�อสิ�งพิมพ์ที�

ยังมีอัตราภาษีนําเข้าที�ยังสูงอยู่ที� 5-10%  เพื�อลดต้นทุนในการ

ผลิตและสามารถขยายฐานลูกค้าและขนส่งสินค้าไปยังกลุ่ม

ผู้บริโภคภายในประเทศให้สามารถเข้าถึงสื�อสิ�งพิมพ์ราคาไม่แพง

ได้ ตลอดจนการพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ให้ดีมาก

ยิ�งขึ�น เพื�อลดต้นทุนการขนส่งจะ ได้สามารถสร้างรายได้

ภายในประเทศให้มากขึ�น 
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Electon ปลั �กไฟฟ้าอัฉริยะ 
 

เมื�อปลายปีที�ผ่านมาประเทศไทยเราได้ก้าวเข้าสู่การ

เป�นส่วนหนึ�งของสมาคมอาเซียนหรือ AEC แล้ว และมีแนวโน้ม

ทางเศรษฐกิจที�ดี เนื�องจากในกลุ่มสมาชิก AEC ที�มีการค้าขาย

ระหว่างกันนี� จะมคีวามได้เปรียบในเรื�องของการค้าขาย เพราะ

จะได้ถูกยกเว้นทางด้านภาษี มีการค้าขายที�เปิดกว้างและเป�นเสรี  

ทําให้มีธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ�นหลายตัว ที�มีทั�งประสบความสําเร็จ

และไม่ประสบความสําเร็จ แต่ผู้ที�สามารถผ่านวิกฤตินี�มาได้ 

เรียกได้ว่า จะมีโอกาสในด้านการค้าที�มากกว่าผู้อื�น ซึ�งธุรกิจ

ที�มาแรงในสมัยนี�ได้แก่ ธุรกิจที�ขายสินค้าออนไลน์ ความงาม 

และด้านสุขภาพเนื�องจากคนรักในความสะดวกสบายมากขึ�น 

หากมีสินค้าหรือบริการอะไรที�สามารถคอยช่วยอํานวยความ

สะดวกได้ ก็จะเป�นสิ�งที�ดี ส่วนธุรกิจอื�นๆ ก็จะต้องมีการปรับตัว

เพื�อพาตัวเองให้อยู่รอด และสามารถดําเนินธุรกิจได้ต่อไป 

มีตัวอย่างธุรกิจร้อยล้านที�เรียกได้ว่ามีการปรับตัว

และสามารถทําให้ธุรกิจของตัวเอง เป�นที�ยอมรับและสามารถอยู่

รอดไปได้ด้วยดีในยุคเศรษฐกิจตกตํ�า คือ แบรนด์ Electon  

บริษัท อิเล็คตัน อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด ของคุณโชติชนินทร์ 

อรุณคงสวัสดิ�  เป� นธุรกิจเกี� ยวกับปลั �ก ไฟฟ้า ที�ตอนนี�มี

ยอดขายกว่า 200 ล้านบาท มีการจัดและวางจําหน่ายอยู่ทั�ว

ทุกพื �นที�กว่า 1,500 ร้านค้า ทั �งในและนอกประเทศ และยังเป�น

สินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าที�ถูกนําไปขายใน IKEA กลุ่มแรกๆ 

เป�นกลุ่มสินค้าที�มีการส่งออกไปขายใน AEC และมีการส่งออก

จําหน่ายในประเทศยุโรป จุดประสงค์ในการจัดทําปลั �ก ไฟ

เนื�องจากทาง คุณโชติชนินทร์ เจ้าของแบรนด์ได้เห็นว่า ในสมัย

นี�ปลั �กพ่วงเป�นสิ�งสําคัญของทุกบ้าน การมีปลั �กพ่วงที�ดีก็จะเป�น

การช่วยป้องกันปัญหาเกี�ยวกับเรื�องฟ้าได้ดีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป�น

ป้องกันไฟฟ้าจากข้างนอกบ้านในช่วงฝนตกและเกิดฟ้าผ่า 

หรือกรณีปัญหาไฟกระชาก หากสามารถป้องกันปัญหานี�ได้ 

เครื�องใช้ไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าในบ้านอื�นๆ ก็จะไม่พังเร็วเกินไป  

ซึ�งลักษณะการทําธุรกิจของแบรนด์ Electon ก็มีอุปสรรค

ค่อนข้างมาก แต่เขาก็มีหลักการและวิธีคิดที�ดี ที�สามารถช่วยให้

เข้าสามารถผ่านวิกฤตนั�นไปได้ 
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ช่วงเริ�มต้นธุรกิจ 

คุณโชติชนินทร์ เล่าว่าในสมัยเด็กๆ นั�นครอบครัว

ค่อนข้างลําบาก การที�จะมีของเล่นสักชิ�นนหนึ�งมาเล่นเป�นเรื�อง

ที�ยุ่งยากและตอนนั�นเขาอยากได้หุ่นยนต์มาเล่นสักตัวหนึ�ง แต่ก็

ไม่สามารถซื�อได้ ซึ�งขณะนั�นมีพี�ชายที�เรียนช่างอยู่พี�ชายเลยซื�อ

แผงวงจร เป�นชุดคิดมาฝึกต่อเล่นกับคุณโชติชนินทร์ ซึ�งคุณ

โชติชนิทร์ เองมองว่าเป�นเรื�องสนุก เพราะในชุดคิด 1 อัน เมื�อ

ต่อออกมาเรีนร้อยแล้วบางไลน์เป�นแสงไฟ บางไลน์มีเสียงจึง

เกิดความรู้สึกชอบ เมื�อโตขึ�นอยู่ในช่วงเศรศษฐกิจไม่ดี เพราะ

เป�นยุคที�มีคนตกงานค่อนข้างมาก ทําให้คุณโชติต้องเลือกเรียน

บัญชี เมื�อเรียนจบมาแล้วรู้สึกไม่ชอบ เลยปรึกษากับพี�ชาย

เพื�อที�จะเปิดบริษัทประกอบแผนวงจรอิเล็กทรอนิคที�มีพนักไม่

มาก ซึ� งขณะนั�นเริ�มต้นทําธุรกิจด้วยการลงทุนและทําด้วย

ตัวเองทุกอย่าง ทั �งซื�อและผลิตสินค้าออกมาสําเร็จ  แต่ในการ

ผลิตสินค้านั�นจะต้องใช้ความละเอียด และค่อนข้างเสียเวลาใน

การผลิตมาก เพราะเจ้าของต้องมานั�งทําเอง เนื�องจากสินค้า

จะต้องมีการควบคุมมาตรฐานเมื�อถึงช่วงวางจําหน่าย ก็เป�น

ช่วงเวลาเดียวกันกับที�ทางประเทศจีน มีการส่งสินค้าเข้ามาไทย

เป�นจํานวนมาก ทําให้สินค้าของคุณโชติชนิทร์ ขายไม่ได้ เขาเล่า

ว่าเขาทําธุรกิจนี�อยู่ 3 ปี จนกลายเป�นหนี�ถึง 20 ล้านบาท จน

เขาได้ตัดสินใจบวชเพื�อมีเวลาคิดทบทวนสิ�งที�ผ่านมา จากนั�น

เมื�อสึกออกมาที�แรกที� ไปคืออฟฟิศ เขากลับไปเพื�อจะไปดูแต่

บังเอิญว่าวันนั�น พนักงานคนหนึ�งวิ�งเข้ามาหาแล้วบอกว่า

คอมพิวเตอร์เสีย  คุณโชติก็เลยเข้าไปดู ปรากฎว่าปัญหาไม่ได้

อยู่ที�คอมพิวเตอร์ แต่อยู่ที�ปลั �กไฟ เนื�องจากปลั �กไฟมันเสีย ใน

วันนั�นจึงเป�นจุดเริ�มต้นไอเดียที�จะทําธุรกิจปลั �กไฟ เพราะมองว่า

เป�นสิ�งที�จําเป�นและสามารถที�จะเติบลโตได้ในอนาคต 

ไอเดียทําธุรกิจ 

 การคิดไอเดียนี�ขึ�นมาโดยเขาคิดว่าปลั �กไฟเป�นสิ�งที�

จําเป�นสําหรับครัวเรือน ที�ทุกบ้านจําเป�นต้องมี ดังนั�นเขาจึง

วางแผนออกแบบปลั �กไฟ โดยเน้นในเรื�องของการใช้ประโยชน์

และความปลอดภัย สินค้าทุกตัวที� ทาง บริ ษัท อิ เล็คตัน 

อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด ภายใต้แบรนด์ Electon ผลิตขึ�นมา

นั�นเป�นสินค้าที�คุณโชติชนินทร์ ออกแบบและทดลองใช้เองโดย

ทั �งหมด เพื�อควบคุมคุณภาพมีระดับการป้องกันสูง โดยมีการ

เปรียบเทียบกับไต้หวัน ที�ช่วงนั�นเป�นประเทศที�เป�นผู้นําด้านไฟฟ้า 

และต่อมามีการพัฒนาให้สินค้ามีคุณภาพเทียบเท่ากับสินค้า

ของประเทศเยอรมัน  ตัวอย่างสินค้าที�น่าสนใจ เช่น I Rock ที�

มีเรื�องความปลอดภัยสูง โดยเฉพาะเวลาที�เกิดฟ้าผ่าที�ช่วยไม่ให้

กระแสไฟฟ้าไหลเข้ามามากเกินไป ตัวปลั �กไฟมีระบบอัจฉริยะที�

จะช่วยป้องกันเรื�องความปลอดภัยได้ดี เช่น เมื�อปิดทีวี ตัว

ปลั �กไฟก็จะหยุดทาํงานโดยอัตโนมัติ โดยที�เจ้าของไม่ต้องกังวล

เรื�องนี�เลย ต่อมา Energy meter เป�นปลั �กอัจฉริยะที�สามารถ

วัดปริมาณไฟฟ้า ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที�เป�นมลพิษ 

อันตรายต่อมนุษย์ และสามารถบอกค่าไฟได้ด้วยผู้ที�ใช่ก็จะรู้ว่า

เครื�องใช้ไฟฟ้าชนิดนี�ใช้ไฟในปริมาตรที� เท่าไหร่ มีค่าใช้จ่ายที�

เท่าไหร่  และอีกอันคือปลั �กแนวตั�ง หรือ Apollo ที� เป�นปลั �ก

สามารถรองรับการเสียบปลั �กได้ถึง 8 ตัว โดยที�ไม่เกะกะ และ

สามารถเสียบปลั �ก USB มือถือและแทบเล็ตได้หลายตัว  ช่วย

ประหยัดพื�นที�ใช้สอยได้ค่อนข้างมาก 

 

แนวคิดสู่ความสําเร็จ 

 คุณโชติชนินทร์ได้บอกว่า แรงบันดาลใจและความ

มุ่งมั�นที�จะทําให้เขาสําเร็จ ธุรกิจเริ�มเป�นที�รู้จักหลังจากเริ�มไปแล้ว

หกเดือน โดยช่วงแรกยังไม่มี ใครซื�อสินค้าเพราะปลั �กไฟมี

ตัวเลือกค่อนข้างมาก ซึ�งของคุณโชติเอง ราคาที�ขายค่อนข้าง

สูง อยู่ที� 200-300 บาท ในช่วงแรกแทบจะขายไม่ได้ แต่มีจุด

เปลี�ยนในช่วงหกเดือนไปแล้วที�มีชาวต่างชาติเข้ามาที�ร้าน สนใจ

ซื�อปลั �กไฟ คุณโชติชนินทร์ก็ใช้วิธีการนําเสนอสินค้ากับเขาจน

เขาซื�อ จากนั�นก็มีการสั�งซื�อต่อมาเรื�อยๆ และมีการบอกต่อและ

มีการสั�งซื�อต่อไปเรื�อยๆ ซึ�งปัจจุบันมีการส่งออกไปทั�วประเทศ 

และต่างประเทศ 

 ถือว่าการทําธุรกิจของคุณโชติชนินทร์กับเจ้าของ

ธุรกิจปลั �กไฟอัจฉริยะ Electon  ที�ประสบความสําเร็จค่อนข้าง

สูง โดยที�เขามีหลักการคิด และการทํางานที�ใช้เน้นเรื�องมความ

“ปลั �กไฟเป�นสิ�งที�จาํเป�น

สําหรบัครัวเรือน  

ที�ทกุบา้นจําเป�นตอ้งม ี 

เราจงึออกแบบปลั �กไฟ 

ให้มคีวามแตกตา่ง  

เพื�อเป�นจุดขาย” 
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ปลอดภัย โดยเชื�อว่าตัวเองสามารถผ่านอุปสรรคไปได้ และทํา

อย่างตั�งใจ โดยการทํางานของเขาจะเน้นการทํางานที�ไม่เกิด

ความสามารถ และสามารถที�จะทําได้ นําความล้มเหลวในอดีต

มาเป�นประสบการณ์เพื�อที�จะเปลี�ยน และพาตัวเองออกจาก

กฎเกณฑ์เดิมๆ จนตอนนี�ปลั �กไฟ Electon ได้ถูกวางจําหน่ายไป

แล้ว 1,500 แห่ง และมีแนวโน้มว่าจะมีการขยายตัวขึ�นอีกเรื�อยๆ  

ถือเป�นความสําเร็จที�น่าชื�นชมเป�นอย่างยิ�ง 

 การมองหาแนวทางการทําธุรกิจแต่ละตัวในสมัยนี� 

ทุกคนสามารถเริ�มต้นได้ แต่น้อยคนนักที�จะทําให้ธุรกิจนั�นอยู่

รอดได้ตลอดไป ซึ�งต้องขึ�นอยู่กับประประสบการณ์ของเจ้าของ

ธุรกิจ ที�จะ ต้องมีการปรับตัว และพร้อมที�จะยอมรับการ

เปลี�ยนแปลงไปเรื�อยๆ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจเครื�องใช้ไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิค ที� ในสมัยนี�มีการแข่งขันสูง อุปกรณ์เครื�องใช้

หลายอย่างมีความทันสมัย และความแปลกใหม่ขึ�นเรื�อยๆ หาก

ผู้ผลิตไม่มีการคิดอะไรใหม่ๆ ขึ�นมาก็อาจจะต้องปิดตัวลงไป  

เช่น การทําธุรกิจปลั �กไฟอัจฉริยะ ของคุณโชติชนินทร์ ที�น่าเอา

เป�นตัวอย่างที�ปลั �กไฟแต่ละตัวของเขานอกจากจะเน้นเรื�อ

คุณภาพ แล้ว ยังเน้นความทันสมัย และสามารถใช้ได้ทุกคน  

ซึ�งจากที�กล่าวมาใช่ว่าการเริ�มต้นุรกิจของเขาจะสําเร็จได้ภายใน

ไม่กี�วัน เพราะปลั �กในตลาดโดยทั�วไปมีราคาถูกว่าของคุณโชติ

ชนินทร์มาก การทําให้กลุ่มลูกค้าเกิดการยอมรับและตระหนักถึง

ความปลอดภัยในการใช้งาน จึงเป�นเรื�องที�เขาใส่ใจจนกลายมา

เป�นสินค้าที�ขายดีในที�สุด  

 การเริ�มต้นธุรกิจของตัวเองแต่ละครั �งจําเป�นจะต้อง

คิด เห็นให้ต่างจากผู้อื�น เพื�อที�จะได้มีความแปลก และสามารถ

พาตัวเองไปสู่ความสําเร็จได้ซึ� งตัวอย่างของคุณโชติชนิทร์ 

ผู้บริหาร บริษัท อิเล็คตัน อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด เป� น

ตัวอย่างที�ดี และยิ�งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป�นส่วนหนึ�งของ AEC  

การสร้างเอกลักษณ์ทางธุรกิจก็เป�นสิ�งหนึ�งที�หลายคนต้องทํา 

เพื�อเป�นการขยายโอกาสด้านการค้าและสามารถอยู่รอดได้ต่อไป

ได้ 

 

 

 
S M E s  K n o w l e d g e  C e n t e r  



117 

 
 

โอกาสและความเสี�ยงของธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

เมื�อไทยเข้าสู่ AEC 
 

การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 

ASEAN Economic Community (AEC) เป�นโครงการที�มุ่งเน้น

ไปที�การกระตุ้นเศรษฐกิจใน 10 ประเทศซึ�งงประกอบไปด้วย ไทย 

พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน 

อินโดนีเซีย สิงค์โปร์ สมาคมนี�จะเป�นการเน้นการส่งเสริมด้าน

เศรษฐกิจในกลุ่มเป�นหลักซึ�งได้มีการเตรียมตัวตั�งแต่ พ.ศ. 2556 

และเปิดใช้อย่างเป�นทางการเมื�อวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ที�ผ่านมานี�เอง โดยประโยชน์ที� เห็นได้ชดัจากสมาคมนี�ก็คือการ

งดเก็บภาษีระหว่างเป�นเทศในสามคมเพื�อเป�นการเสริมสร้าง

ความแข่งแกร่งให้กับทุกประเทศในภูมิภาคในเอเซียตะวันออก

เฉียงใต้เพื�อต้องการเพิ�มดุลการค้ากับประเทศในภูมิภาคอื�นๆ 

ลักษณะแบบนี�จะคล้ายคลึงกับการก่อตั�งประเทศคู่ค้าในสมาคม

ยุโรป หรือ Europe (EU) ซึ�งจะเป�นการรวบรวมประเทศในแถบ

ทวีปยุโรปนั�นเอง ซึ�งข้อดีที�เห็นได้ชดัเจนของการปลอดภาษี 

ระหว่างประเทศคู่ค้าเราสามารถที�จะเพิ�มกําลังการผลิตได้ทีละ

มากๆและสามารถกระจายสินค้าไปยังประเทศในสมาคมได้ง่าย 

เราสามารถได้รับผลประโยชน์ได้เต็มที�  ซึ� งมันจะช่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจในประ เทศได้ดี ซึ� งประ เทศอื�นๆก็สามารถทํา ได้

เหมือนกัน และมันจึงเป�นที�มีของการแข่งขันที�สูงขึ�นด้วยเช่นกัน 

โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที� ยัง ไม่พร้อมหรือขาด

ประสบการณ์ก็อาจจะนําพามาซึ�งการขาดทุน ฉะนั�นเราควร

จะต้องมีการเตรียมตัวและวางแผนธุรกิจให้ดีก่อนและหลังจาก

ประเทศไทยเข้าสู่ยุคของ AEC นั�นเอง 

แน่นอนว่าเมื�อประเทศเราเข้าสู่ยุค AEC ก็จะทําให้เรา

มีเสรีทางการค้าและการผลิตสินค้าที�มากขึ�น ซึ�งมันสามารถ

นํามาซึ�งโอกาสในธุรกิจและการลงทุนต่างๆซึ�งเป�นตัวช่วยในการ

กระตุ้นเศรษฐกิจที�ดี โดยเฉพาะหากเราสามารถคว้าโอกาสมา

ลงทุนได้แล้วนั�นก็จะทําให้เรามารถทําเงินได้เป�นกอบเป�นกํา แต่
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แน่นอนว่าทุกประเมศก็มีเสรีภาพในการลงทุนทําธุรกิจแบบ

เดียวกัน ซึ�งมันก็นําพามาซึ�งความเสี�ยงไม่น้อยเพราะหากว่าเรา

ไม่สามารถทําธุรกิจต่อกรได้กับคู่แข่งอื�นในประเทศเพื�อนบ้านก็

จะทําให้เราขาดทุนได้เหมือนกัน เพราะฉะนั�นหากเราต้องการ

ดํารงอยู่ได้ในสถานการณ์ที�มีโอกาสและความเสี�ยงแบบนี� เราก็

ควรที�จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการแข่งขันที�สูงแบบนี� ซึ�ง

แน่นอนว่าเราจะต้องมีการเตรียมตัวและการวางแผนที�ดีในการ

ประกอบธุรกิจ และรู้เขารู้เราก่อนที�จะลงทุนในธุรกิจใดธุรกิจหนึ�ง 

และที�สําคัญนโยบายที�สําคัญก็เป�นสิ�งที�ช่วยผู้ประกอบการง่าย

ต่อการลงทุนทั �งนี�ก็ต้องขึ�นอยู่กับภาครัฐว่าจะเน้นที� ธุรกิจ

ประเภทใดเป�นพิเศษ 

ในทั �ง 10 ประเทศสมาคมอาเซียนก็จะมีพื �นฐานทาง

เศรษฐกิจที� แตกต่างกันออก ไปซึ� งขึ�นอ ยู่กับภูมิปร ะ เทศ 

ทรัพยากรและความถนัดของแต่ละประเทศนั�นๆ ตัวอย่างเช่น 

ประเทศเวียดนามกว่า 80% ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สินค้า

ที� ส่งออกหลักของประเทศจึงเป�นพวก ข้าว ยางพาราและ

กาแฟ เป�นต้น หากเราจะพูดถึงธุรกิจที�คาดว่าจะเกิดทั �งโอกาส

และความเสี�ยงหลังจากที�เข้าสู้ AEC คงหนีไม่พ้นธุรกิจประเภท

เครื�องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั�นเอง ธุรกิจไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิคเป�นสิ�งที�มีความจําเป�นสําหรับทุกประเทศทั�วโลก

มาอย่างยาวนาน ซึ�งในหลายประเทศมียอดการนําเข้าและ

ส่งออกธุรกิจประเภทนี�อยู่มาก หมายความได้ว่าเป�นสินค้าที�มี

ความต้องการสูง หากเราสามารถพัฒนาธุรกิจประเภทนี�ได้ดี

โดยเริ�มจากส่งออกไปยังประเทศในสมาคมอาเซี�ยนได้ มันจะเป�น

การเพิ�มมูลค่าของสินค้าไปในตัวและพร้อมที�จะต่อยอดไปยัง

ประเทศอื�นๆออกไปได้ อาทิเช่น ประเทศในสมาคมยุโรป อเมริกา 

และเอเซีย ซึ�งหลายประเทศในสมาคมอาเซียนก็มีแบรนด์สินค้า

จําพวกนี�อยู่แล้ว โดยที�มีการส่งออกนําเข้ามาสักระยะหนึ�งแล้ว 

อย่างเช่น สินค้าเครื�องใช้ไฟฟ้ายี�ห้อหนึ�งจากประเทศมาเลเซียก็

ได้มีการเริ�มวางขายในประเทศไทยมาแล้วกว่า 1-2 ปีทีผ่านมา

แต่ยังไม่ได้เป�นที�นิยมมากนัก แต่นั�นก็ถือเป�นก้าวแรกที�สําคัญใน

ขณะที�ประเทศอื�นยังไม่ได้เริ�มต้น ประเทศที�มีสินค้าจําพวกไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิคได้แก่ประเทศ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์และ

อินโดนีเซีย ซึ�งทั �ง 3 ประเทศนี�ต่างมีแบรนด์สินค้าของตัวเอง

และได้มีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆอยู่เรื�อยมา ซึ�งประเทศ

เหล่านี�มีประสบการณ์ในกางส่งออกสินค้าประเภทนี�อยู่แล้ว ซึ�ง

จะทําให้เป�นความเสี�ยงสําหรับผู้ที�เริ�มประกอบธุรกิจไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์เจ้าใหม่ที�กําลังจะเข้าตลาดยุค AEC  

ทั �งหมดที�กล่าวมาจะเป�นการวิเคราะห์สถานการณ์

ของธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เมื�อเข้าสู่ยุค AEC ว่ามัน

ยังคงมีทั �งโอกาสและความเสี�ยงในการลงทุนธุรกิจประเภทนี�อยู่ 

ซึ�งแน่นอนว่าถ้าหากเราต้องการที�จะคว้าโอกาสในการลงทุน

ครั �งนี�มาได้ เราจะต้องมีกลยุทธ์และการปรับตัวที�ดีในการดําเนิน

ธุรกิจนั�นเอง เราสามารถแบ่งการดําเนินธุรกิจที�ดีออกเป�น 3 

สิ�งหลักๆคือ กลยุทธ์ที�ดีในการดําเนินธุรกิจ การวิเคราะห์คู่แข่ง 

การปรับตัวกับยุคสมัยที�เปลี�ยนแปลง     

 

 

กลยุทธ์ที�ดีที�เหมาะสมในการทําธุรกิจยุค AEC นั�น

เป�นสิ�งที�มีความจําเป�นอย่างยิ�งเพราะว่าจะเป�นตัวชี�วัดผลกําไร

ขาดทุนของการทําธุรกิจ ซึ�งเราควรหากลยุทธ์ที� เหมาะสมซึ�ง

ใช้ได้กับทุกสถานการณ์และควรจะเป�นกลยุทธ์ที�สามารถใช้ได้ดี

กับประเทศเพื�อนบ้าน เราควรที�จะมุ่งเน้นไปที�การส่งออกสินค้า

ให้มากขึ�นกว่ากลยุทธ์ที�ใช้ภายในประเทศเท่านั�น เราสามรถที�จะ

เริ�มวางแผนกลยุทธ์ใหม่ได้จากการศึกษานโยบาลที�สนับสนุน

แผนการดําเนินธุรกิจประเภทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคก่อนเป�น

ขั �นตอนแรก หลังจากนั�นเราก็เริ�มสร้างความแข็งแกร่งของ

ธุรกิจเราโดยเริ�มจากทดลองใช้ในประเทศของเราเอง  

หลักจากที�เราคิดว่าธุรกิจของเราแข็งแกร่งเพียงพอ

ที�สามารถจะแข่งขันกันประเทศเพื�อนบ้านได้ เราจึงเริ�มขยาย

กิจการ ไป ยังปร ะ เทศที� ขาด ธุ รกิ จที� เกี� ยวกับ ไฟฟ้าแล ะ

อิเล็กทรอนิกส์นั�นเอง แล้วจึงค่อยขยายไปยังประเทศที�เหลือจน

ครบนั�นเอง ซึ�งปัจจัยที�สามารถทําให้ธุรกิจของเราแข่งแกร่งจน

สามารถแข่งขันกับรายอื�นได้นั�นคือ เราต้องรักษามาตราฐาน

ของสินค้าเราให้ดีและต้องควบคุมต้นทุนการผลิตให้เหมาะสมกับ

คุณภาพของสินค้าเพิ�มสามารถขายได้ในราคาที�สมเหตุสมผล

ถ้าเราสามารถควบคุม 2 สิ�งนี�ได้เราก็จะสามารถสร้างความ

แข่งแกร่งของธุรกิจเราได้ แน่นอนว่าหากเราเลือกใช้กลยุทธ์ที�ไม่

ถูกต้อง ไมเ่หมาะสมกับสถานการณ์อาจนํามาซึ�งความเสี�ยงต่อ

การขาดทุนนั�นเอง 

“รูเ้ขา รูเ้รา  

การวเิคราะหค์ูแ่ขง่  

เป�นอีกหนึ�งปัจจยั 

ที�สาํคญัในการทาํธุรกจิ” 
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การวิเคราะห์คู่แข่งก็เป�นอีกหนึ�งปัจจัยที�สําคัญในการ

ทําธุรกิจ หากเราสามารถรู้ได้ว่าคู่แข่งหลักของเราคือใครจะทํา

ให้เราสามารถคิดวิเคราะห์แนวทางในการแข่งขันกับคู่แข่งรายนั�น

ได้ดี การวิเคราะห์คู่แข่งนั�นทําได้ไม่ยาก เพียงแค่เราจะต้อง

ศึกษาและวิเคราะห์หลัก ในการดําเนินธุรกิจ กลยุทธ์ที� ใ ช้ 

โดยเฉพาะมาตราฐานการผลิตและรวมได้ถึงความสามารถใน

การผลิต ตัวอย่างเช่น ประเทศมาเลเซียส่งออกสินค้าประเภท

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แบรนด์ของประเทศตัวเองเข้ามาขายใน

ประเทศไทยในราคาที�ถูกและมาตรฐานของสินค้าถือว่าปาน

กลางเพื�อที�ต้องการเจาะกลุ่มลูกค้าระดับปานกลางจนลงไปถึง

ระดับล่าง เมื�อเราทราบข้อมูลของคู่แข่งหลักได้แล้ว เราควร

จะต้องลือกใช้กลยุทธ์ที� ดีเพื�อให้ลูกค้าสนับสนุนการเลือกใช้

สินค้าของเรานั�นเอง เชื�อว่าเจ้าของธุรกิจหลายคนสามารถ

รับมือกับแบรนด์ต่างชาติที�เข้ามาขายในประเทศไทยได้ แต่สิ�งที�

ยากก็คือการทําธุรกิจขึ�นมาเพื�อที�ส่งออกเท่านั�น หากเราทํา

ธุรกิจเพื�อวัตถุประสงค์แค่ต้องการส่งออกนั�นบอกได้เลยว่ามี

ความ เสี� ยงมาก เพราะการที� เราจะ เข้า ไปเจาะกลุ่มลูกค้า

ต่างประเทศนั�นมันไม่ง่ายเลย ดังนั�นเราควรจะต้องกระจาย

ความเสี�ยงให้ดีและเลือกประเทศลงทุนที�ขาดของจําพวกไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ก่อน  

หลังจากที� เราเลือกกลยุทธ์ในการทําธุรกิจและ

วิเคราะห์คู่แข่งรวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆได้แล้วนั�น สิ�งต่อมาที�

ต้องคํานึงถึงกูคือการปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์และ

พร้อมที�จะปรับเปลี�ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจได้ตลอดเวลา 

ฉะ นั�น เราจะต้องปรับตัวด้วยวิธีการคิดแบบ Innovative 

thinking คิดในสิ� งที� ตอบสนองความต้องการในอนาคต 

พยายามคิดสิ�งใหม่ๆนอกกรอบเพื�อให้คู่แข่งคาดเดาได้ยาก 

ฉะนั�นเราจะเห็นได้ว่าการเข้าสู่เขตการค้าเสรีของ

สมาคมอาเซียนนั�นมีทั �งข้อดีข้อเสีย มีโอกาสใหม่ๆที�เราสามารถ

คว้ามาเพื�อความสําเร็จทางธุรกิจในทุกชนิด แต่แน่นอนว่า

โอกาสที�ดีก็มาพร้อมกับความเสี�ยงด้วยเช่นกัน เราจึงควรมี

การวางแผนรับมือถือดีไม่ว่าจะเป�น หลักในการดําเนินธุรกิจ 

กลยุทธ์ที�ดีในสถานการณ์การแข่งขันที�อิสระทางการค้า คู่แข่งที�

พร้อมจะเกิดมาเสมอโดยที�เราควรคิด

หา วิธี รั บมื อ ใ ห้ ไ ด้ แล ะพร้ อมที� จ ะ

ปรับเปลี�ยนยอมรับในสิ�งใหม่ๆเพื�อการ

ดําเนินธุรกิจ รวมไปถึงคิดวิเคราะห์ใน

สิ�งใหม่ๆเพื�อที�พร้อมพัฒนาธรุกิจให้

ยั�งยืนต่อไป แต่ทั �งหมดที�กล่าวมาจะ

ประสบความสําเร็จ ได้ง่ายขึ�นหาก

รัฐบาลมีการสนับสนุนธุรกิจประเภทนี�

อยู่แล้ว และเราสามารถนําประโยชน์

ของนโยบายเหล่า นั�นมา ใ ช้ ใ ห้ เกิด

ประโยชน์สูงสุด แน่นอนว่านโยบายที�ดี

ก็ถือเป�นโอกาสที�ทําให้ธุรกิจไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ซึ� งมีการแข่งขันที� สูง

สามารถดําเนินต่อไปได้อีกหลายปี  
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เครื�องเบญจรงค์บ้านดอนไก่ดี ของดีที�ต้องอนุรักษ์ 

 

เครื�องเบญจรงค์เป�นสินค้าที�สามารถสร้างรายได้

ให้กับคนในชุมชนบ้านดอนไก่ดี ในชุมชนบ้านดอนไก่ดีใน จังหวัด

สมุทรสาคร โดยหมู่บ้านนี�ได้รับการขนานนามว่า  หมู่บ้าน

เบญจรงค์ดอนไก่ดี ซึ�งเป�นหมูบ้านต้นแบบที�มีการทําเครื�อง

เบญจรงค์มาเป�นระยะเวลานานกว่า 40 ปี 

 หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ตั�งอยู่ในอําเภอกระทุ่ม

แบน ซึ� งชุมชนบ้านดอนไก่ดีเป�นหมู่บ้านที� สืบทอดการผลิต

เครื�องเบญจรงค์กันมาหลายชั�วอายุคน จนปัจจุบันนับเป�น

ผลงาน OTOP ระดับ 5 ดาว ที�มีมาตรฐานสากลมีการพัฒนา

ด้านลวดลายอันเป�นเอกลักษณ์ของไทยด้วยสี 5 สี และยังมี

การใช้สีที�สวยงามยิ�งขึ�น อย่างเช่น ลายนํ�าทอง ซึ�งมีสีทองช่วย

เสริมความสวยงามและโดดเด่นของลวดลาย รวมถึงการ

พัฒนางานเบญจรงค์แพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง จากถ้วยโถ

โอชามก็มีภาชนะอื�นๆ มากขึ�นนอกจากนี�ยังมีการเปิดโฮมสเตย์

เป�นที�พักผ่อนให้นักท่องเที�ยวที�สนใจงานเบญจรงค์เข้าไปศึกษา

วิถีชีวิตและเรียนรู้กระบวนการผลิตของหมู่บ้านเบญจรงค์ดอน

ไก่ดี 

 เอกลักษณ์อันโดดเด่นของลวดลายที�ปรากฏอยู่บน

เครื�องเบญจรงค์ของหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี กลายมาเป�น

จุดดึงดูดที�น่าประทับใจ เพราะเสนอเรื�องราววิถีชีวิตไทยฝากไว้

บนเครื�องเบญจรงค์ซึ�งเป�น เอกลักษณ์ที� ไม่ซ� � าใคร ผ่านฝีมือ

งานช่างที�ถ่ายทอดกันมานานนับสิบปีจากช่างฝีมือในบ้านดอน

ไก่ดีที�ถ่ายทอดวิชาความรู้สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน  

 

จุดเริ�มต้นของการทําเครื�องเบญจรงค์  

 คุณอุไร แตงเอี�ยม ประธานกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์

ดอนไก่ดี และเจ้าของอุไร เบญจรงค์ เล่าให้ฟังว่า “ แต่เดิมนั�น

คนในหมู่บ้านทํางานในโรงงานเครื�องเบญจรงค์ จนมาวันหนึ�งที�

โรงงานเลิกกิจการ คนในหมู่บ้านจึงได้นํางานมาทําที�บ้านและ

เนื�องจากคนในหมู่บ้านนั�นเป�นพี� น้องกันและมีการทําเครื�อง

เบญจรงค์เหมือนกันทั �งหมด จึงมีการจัดตั�งขึ�นเป�นกลุ่มหมู่บ้าน

เบญจรงค์ และด้วยการรวมกลุ่มกันนั�นทําให้ลูกค้าที�มีความ

สนใจที� เมื�อมาแล้วสามารถดูสินค้าและการทําเบญจรงค์ได้ใน

หลายหลังคาเรอืนทําให้หมู่บ้านกลายเป�นหมู่บ้านเบญจรงค์ที�ดัง

ที�สุด เนื�องจากลูกค้าได้ดูตั�งแต่กระบวนการผลิต ได้ศึกษาภูมิ

ปัญญาท้องถิ�น และได้มาเดินเที�ยวในหมู่บ้าน  รวมถึงหมู่บ้าน

ยังเป�นหมู่บ้านที�อนุรักษ์สิ�งแวดล้อม มีความร่มรื�น มีโฮมสเตย์
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ให้บริการสําหรับผู้ที� เข้ามาดูงาน และเข้ามาติดต่อหาข้อมูล

ความรู้ที�สามารถเข้ามาพักที�นี�ได้” 

กระบวนการผลิตเครื�องเบญจรงค์ 

 กระบวนการผลิตเครื�องเบญจรงค์นั�นเริ�มตั�งแต่การ

ขึ�นแบบที� เป�นดิน เขียนลาย ลงสี วนทอง และขั �นตอนการอบ 

โดยเมื�อโรงงานเลิกการผลิตแล้วการทําเครื�องเบญจรงค์ของ

หมู่บ้านได้กลายเป�นอุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยคนในชุมชน

ได้มารวมตัวกันเป�นกลุ่มในการทําเบญจรงค์ ซึ�งงานแต่ละชิ�นที�

เริ�มต้นด้วยการขึ�นแบบและการเขียนลายนั�นก็จะไม่ซ� � ากันและมี

แบบที�มากมายและหลากหลายมาก โดยในหมู่บ้านนั�นมีสมาชิกที�

มาร่วมทําเบญจรงค์ประมาณ 100 คน  

 กระบวนการเริ�มต้นของการทําเครื�องเบญจรงค์นั�น 

คือ การหล่อแบบโดยทําการหยอดดินที�มาจากภาคใต้และ

ภาคเหนือ โดยขั �นตอนแรกต้องกวนนํ�าดินเพื�อให้เหนียวก่อนทํา

การหยอดลงไปในแบบเพื�อทําการหล่อ โดยแบบที�ทําการหล่อ

นั�นจะมีมากมายหลายแบบ ได้แก่ แบบฟักทอง โถโพธิ� โถมะยม 

และแบบอื�นๆ ตามที�ลูกค้าต้องการซึ�งส่วนใหญ่สินค้าจะเป�น

จําพวกของช� าร่วย โดยในแต่ละวันมีกําลังการผลิตในการหล่อ

แบบประมาณ 200 ชิ�น โดยเมื�อหล่อแบบเสร็จก็จะต้องทิ �งแบบที�

หล่อไว้ให้แห้งประมาณครึ�งวัน และแกะแบบออกมา หลังจากนั�น

ก็เป�นขั �นตอนของการเผาเพื�อให้ชิ�นงานมีความแข็งที�อุณหภูมิ 

780 องศา เมื�อเผาเสร็จก็จะเป�นขั �นตอนของการชุบเคลือบ และ

นําไปเผาอีกรอบด้วยอุณหภูมิ 1280 องศา เพื�อให้ดินกลายเป�น

กระเบื�อง และเมื�อดินกลายเป�นกระเบื�องเรียบร้อยแล้วจึงส่งไปยัง

แผนกเขียนลาย ซึ�งส่วนใหญ่จะเป�นการเขียนลายตามที�ลูกค้า

ออเดอร์ซึ�งในการเขียนลายนั�นต้องอาศัยความช� านาญเป�น

อย่างมาก ซึ�งลายที�เขียนยากที�สุดก็คือลายไทย ซึ�งต้องใช้เวลา

ในการเขียนลายค่อนข้างนาน โดยใน 1 วันนั�นจะสามารถเขียน

ลายได้ประมาณ 3-10 ชิ�นเท่านั�น แต่หากออเดอร์ของลูกค้า

เยอะก็สามารถระดมสมาชิกมาช่วยทํางานเพื�อให้ทันตาม

กําหนดที�ลูกค้าต้องการ โดยเมื�อวาดลายเสร็จแล้ว ขั �นตอน

ต่อไปก็คือการลงสีซึ�งลายไทย รวมถึงลายประเพณี การละเล่น

จะเป�นลายที�มีการลงสียากที�สุดและจะมีราคาค่อนข้างสูง โดย

ก่อนจะมีการเผาขั �นตอนสุดท้ายนั�นจะเป�นขั �นตอนของการวน

ทองหรือทาทอง และเผาอีก 1 ครั �ง จึงเป�นอันเสร็จขั �นตอน 

พร้อมจําหน่าย ซึ�งนอกจากงานหล่อแล้วก็ยังมีในส่วนของงาน

ปั�นมือที�มีราคาค่อนข้างสูง อีกด้วย  

 โดยในหมู่บ้านจะมีโชว์รูมที�ใช้โชว์เครื�องเบญจรงค์ ซึ�ง

ได้แก่ภาชนะต่างๆ ไม่ว่าจะเป�นโถชั �น เซ�ทอาหาร ดินเนอร์เซ�ท 

เซ�ทฮ่องเต้ ซึ�งในส่วนของเบญจรงค์ซึ�งเป�นสีนํ�ามันและมีการเผา

หลายครั �งจะมีราคาแพง โดยชิ�นงานที�แพงที�สุดในหมู่บ้านจะมี

ราคาประมาณ 280,000 บาท  

รางวัลที�ได้รับ  

 หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี เป�นหมู่บ้านที�ได้รับรางวัล 

OTOP ตั�งแต่ พ.ศ. 2547 ที�เรียกได้ว่าตั�งแต่เริ�มการประกวด 

OTOP ซึ� งยังคงได้รับรางวัลอย่างต่อเนื�องมาตลอดเป�น

ระยะเวลาติดต่อถึง 10 ปี เนื�องจากหมู่บ้าน รวมถึงอุไรเบญจ

รงค์นั�นมีประสบการณ์ในเรื�องของเบญจรงค์ที�ยาวนานมาเป�น

ระยะเวลาประมาณ 40 ปี ซึ�งในการประดิษฐเ์ครื�องเบญจรงค์แต่

ล ะ ชิ�นออกมา นั�นเป� นการทํ า ด้วยความตั�ง ใจแล ะความ

สร้างสรรค์ในการทํางานแต่ละชิ�นเพื�อเป�นการถ่ายทอดเรื�องราว

บนเครื�องเบญจรงค์ ว่ามีเรื�องราวและประวัติความเป�นมา

อย่างไร โดยเฉพาะลายของเรื�องราวโบราณอีกทั �งยังมีลายของ

เรื�องราวสมัยใหม่ เพื�อต้องการให้ลูกค้าสามารถซื�อไปแล้ววาง

เครื�องเบญจรงค์โชว์ได้อย่างอย่างมีเรื�องราว  

 ปัจจุบันเครื�องเบญจรงค์บ้านดอนไก่ดีเป�นที� รู้จัก

แพร่หลายมากขึ�น และสามารถกระจายขยายตลาดทั �งในและ

ต่างประเทศได้อย่างสวยงาม โดยลายที�มีชื�อเสียงของหมู่บ้านมี

ทั �ง ลวดลายวิถีไทย, ลายประเพณีสงกรานต์และลายตลาดนํ�า 

จนสร้างชื�อเสียงเรื�องลายให้เป�นที�รู้จักกัน โดยราคาของสินค้าจะ

ขึ�นอยู่กับลวดลายในการเขียน, ความประณีตของงาน, ชนิด

ของวัสดุที�ใช้และปริมาณของวัสดุที�ใช้ ส่วนชิ�นงานที�ได้รับรางวัล

อาทิเครื�องเบญจรงค์ชุดกาแฟ, ชุดแจกัน, ชุดโถ ประเภท

รางวัลพวกเครื�องใช้ เช่นชุดพริกไทย, ชุดโตกใส่อาหารแบบ

“เอกลักษณอ์นัโดดเดน่

ของลวดลายที�ปรากฏอยู่

บนเครื�องเบญจรงค ์

กลายมาเป�นจุดดงึดดู 

ที�นา่ประทบัใจ” 
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ไทยๆ สําหรับใครสนใจซื�อหาไว้ประดับบ้าน หรือให้ผู้หลักผู้ใหญ่

ในช่วงเทศกาลปีใหม ่ 

ผลประกอบการของหมู่บ้าน  

 ผลประกอบการในกลุ่มของหมู่บ้านนั�นเดือนนึงมีผล

ประกอบการเป�นหลักล้านบาท และในช่วงเทศกาลจะเป�นช่วงที�

ผลประกอบการดีมาก แต่อย่าง ไรก็ตามรายไ ด้และผล

ประกอบการของหมู่บ้านก็ขึ�นกับภาวะของเศรษฐกิจด้วย โดย

เดือนที�มียอดขายสูงที�สุดจะเป�นเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และ

ธันวาคมซึ�งเป�นช่วงเทศกาลปีใหม่ จะเป�นช่วงที�เครื�องเบญจรงค์

ขายดีที�สุด  

เชิญชวนสําหรับคนที�สนใจเครื�องเบญจรงค์  

 หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี นั�นเป�นชุมชนที�เปิดให้คน

ทั�วไปสามารถเข้ามาทํากิจกรรมได้ และตอนนี�หมู่บ้านได้เข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ�งจะมีชาวต่างชาติเข้ามาสัมผัส

งานเบญจรงค์ รวมถึงกิจกรรมในการทําเครื�องเบญจรงค์ ไม่

ว่าจะเป� นการลงสี หรือกิจกรรมต่างๆ หรือหากเป�นคนที�

ต้องการเรียนรู้การทําเบญจรงค์จริงๆ ก็จะมีคอร์สที�เปิดสอนซึ�ง

เปิดให้ประชาชนทั�วไปสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้  

 หมู่ บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ ดี  เ ป� น 1 ในห มู่ บ้าน

ท่องเที�ยว OTOP เป�นกลุ่มอาชีพที�ทําเครื�องเบญจรงค์

คุณภาพดีในปี 2558 โดยทาง ททท.ได้ลงมาดูแลโปรโมทด้วย

ตัวเอง ซึ�งการท่องเที�ยวในหมู่บ้านสามารถเดินชมได้ทั �งหมดทุก

ร้านค้า โดยบ้านแต่ละหลังจะมีการตกเเต่งบ้านอย่างสวยงาม

และพร้อมเปิดให้นักท่องเที�ยวเข้าชมผลิตภัณฑ์ 
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โอกาสและความเสี�ยงของธุรกิจเซรามิค เมื�อไทยเข้าสู่ AEC 
 

หลังจากที� ไทยเข้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(AEC)อย่างเป�นทางการ หลายภาคส่วนก็ต้องมีปรับตัวกัน

อย่างมาก ถึงแม้ว่าเราจะมีการประกาศให้เตรียมตัวกันก่อน

หน้ามาหลายปีก็ตาม แต่ในความเป�นจริงแล้ว คนไทยเรายังไม่

ค่อยตื�นตัวกันในเรื�องนี�จึงทําให้หลายภาคส่วนธุรกิจยังคงนิ�งไม่

เตรียมพร้อม พอเข้าอาเซียนกันอย่างเป�นทางการการปรับตัว

จึงยากมากขึ�นกว่าเดิม ธุรกิจเซรามิค ก็เป�นส่วนหนึ�งที�ดูเหมือน

จะดูหยุดนิ�งมานานเลยต้องมีการปรับตัวกันขนานใหญ่หลักๆ 

แล้วจังหวัดลําปางเป�นแหล่งใหญ่ของอุตสาหกรรมด้านเซรามิค 

ปัจจุบันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิคในประเทศไทยมี

จํานวนกว่า 739 ราย ซึ�งนอกจากจังหวัดลําปางจะเป�นฐาน

การผลิตหลักแล้วยังมีจังหวัดราชบุรี สระ บุรี เ ชียงใหม่ 

สมุทรสาคร และสุโขทัย ด้วย เรามาดูกันว่าเข้าสู่อาเซียน ธุรกิจ

เซรามิคจะมีแนวโน้มเป�นอย่างไรกันบ้าง 

เราย้อนกลับไปดูสถานการณ์ของธุรกิจเซรามิคในปี 

2558 เราจะพบว่าการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิค

ลดลงตามภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และภาวะ

เศรษฐกิจโลกอีกทั �งโครงการลงทุนพื�นฐานของรัฐบาลยังอยู่ใน

ระยะเริ�มต้น ความชดัเจนยังมีค่อนข้างน้อย ทําให้ภาคเอกชนก็

ต้องยั�งใจชะลอการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื�อรอ

ความชัดเจนที�มากขึ�นของโครงการดังกล่าว โดยการผลิต

กระเบื�องปูพื �น บุผนัง มีประมาณ 158.87 ล้านตารางเมตร และ

การผลิตเครื�องสุขภัณฑ์ มีประมาณ 7.27 ล้านชิ�น เมื�อเทียบกับ

ปี 2557 การผลิตกระเบื�องปูพื �น บุผนัง และเครื�องสุขภัณฑ์ 

ลดลงร้อยละ 0.72 และ 2.55 ตามลําดับ แต่ในด้านการส่งออก 

ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจเซรามิคสามารถขยายตัวได้ดีจากผลิตภัณฑ์

กระเบื�องปูพื �น บุผนัง เครื�องสุขภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เซรามิค

อื�นๆ รายได้หลักมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ 

ยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และอีกส่วนหนึ�งรายได้ก็มา
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จากกลุ่มประเทศในอาเซียน ในปี2559 ยังมีแนวโน้มการเติบโตที�

ดีอยู่ในด้านการส่งออก 

มาดูในเรื�องโอกาสกันบ้างซึ�งจากแนวนโยบายของ

ทางภาครัฐที�จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเข้าไปสนับสนุน

และจัดการเรื�องอสังหาริมทรัพย์ การลดค่าธรรมเนียมในการ

จดจํานองและการลงทุนโครงสร้างพื�นฐานของรัฐ ซึ�งจะเป�น

เหตุผลให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาขยายการลงทุนเพิ�มมากขึ�น 

ปัจจัยต่างๆ เหล่า นี�ทํา ใ ห้มีแนว โ น้มความต้องการภาค

อสังหาริมทรัพย์เพิ�มมากขึ�น และส่งผลให้อุตสาหกรรมเซรามิค

ขยายตัวไปในทิศทางเดียวกัน คือจะส่งผลให้อุตสาหกรรมการ

ผลิตและจําหน่ายเซรามิคมีการขยายตัวเพิ�มขึ�น สําหรับการ

ส่งออกมีแนวโน้มเติบโตเพิ�มขึ�นตามเศรษฐกิจโลกที�เริ�มฟื�นตัว 

โดยเฉพาะอเมริกาซึ�งเป�นตลาดหลักสําคัญในการส่งออกของ

ประเทศไทย และการเข้าสู่อาเซียนก็จะกระตุ้นตลาดธุรกิจ

เซรามิคให้มีการขยายตัวมากขึ�น 

พอเห็นโอกาสกันคร่าว ๆแล้ว ทีนี�มาดูความเสี�ยงกัน

บ้าง ปัจจุบันยังไม่มีปัญหาในเรื�องขาดแคลนปริมาณเนื�องจากมี

แหล่งผลิตหลายแห่งที�ยังมีปริมาณมากพอใช้ได้อีกนานความ

เสี�ยงในเรื�องนี�จึงตัดไปได้ ซึ�งปัจจัยข้อนี�ก็มีผลต่อด้านราคาซึ�ง

แน่นอนว่าเมื�อไม่ขาดแคลน เรื�องราคาที�ต้องปรับเพิ�มจึงหมด

ปัญหาไปอีกอย่าง เพราะไม่จําเป�นต้องปรับเพิ�ม แต่ความเสี�ยง

ของธุรกิจนี�จะไปอยู่ที�ความผันผวนของราคาวัตถุดิบนําเข้าซึ�ง 

ณ ปัจจุบันยังคงผันผวนสูงอยู่ เนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจ และภัยทางธรรมชาติ นอกจากนั�นก็ยังมีความ

เสี�ยงจากราคาต้นทุนพลังงาน การที�ก๊าซธรรมชาติซึ�งเป�น

เชื�อเพลิงหลักในการผลิตกระเบื�องเซรามิคมีความผันผวนตาม

ราคานํ�ามันเตา ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเบี�ยงเบนจากที�

ประมาณการไว้ ความไม่นิ�งของราคาต้นทุนด้านพลังงานยัง

ส่งผลให้เกิดความเสี�ยงในเรื�องต้นทุนค่าขนส่งด้วย 

เมื� อ เ ราพอมองสถานการณ์ภาพรวมไ ด้แล้ ว 

มองเห็นโอกาสและความเสี�ยงแล้ว ผู้ประกอบการที�อยู่ในธุรกิจ

เซรามิคนี�ก็ต้องมีการปรับตัวกันน่าดูทีเดียว ซึ�งสิ�งที�ต้องทําเป�น

อันดับแรกๆ เลยก็คือส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางในการ

ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตที�ลดการพึ�งพา พลังงานจากก๊าซ

หุงต้ม และหันมาใช้พลังงานจากก๊าซชีวภาพมากยิ�งขึ�น ซึ� ง

นับเป�นอีกหนึ�งทางเลือกที�จะช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดต้นทุน

ในการ ผลิตไปได้มากยิ�งขึ�น จากนั�นผู้ประกอบการระดับกลาง

จะต้องผนึกกําลังร่วมมือกันรวมกันเป�นกลุ่มอุตสาหกรรม เพื�อ

สร้างอํานาจการต่อรองทางการลงทุนและการจับคู่ทางธุรกิจใน

การขยายตลาดการส่งออกเซรามิคให้กับผู้ประกอบการเซรามิค

ในประเทศอาเซียน ซึ�งปัจจุบัน กัมพูชา ลาว พม่า มาเลเซีย 

และอินโดนีเซีย มีการสั�งซื�อจากเราเพิ�มมากขึ�นโดยเฉพาะสินค้า

กลุ่มสุขภัณฑ์และกระเบื�องเซรามิค การทําธุรกิจในยุคที� เข้าสู่

อาเซียนอย่างเต็มตัวแล้วนี�ผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจว่าจะมา

เดี� ยวๆ เหมือนเดิมไม่ ได้แล้วเพราะก็จะอยู่ลําบากมากขึ�น 

อํานาจการต่อรองทางตลาดเราก็มีน้อยลง ดังนั�นทางเลือก

เดียวรวมตัวกันไว้ และช่วยกันผลักดันให้มีการปรับปรุง

เทคโนโลยีที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจเซรามิค ซึ�งนั�นจะส่งผลดีต่อภาค

ธุรกิจทั �งหมดมากกว่า 

 

ในส่วนของนโยบายภาครัฐที�มีประกาศแนวทาง

ออกมาว่าจะสนับสนุนอะไรบ้างตอนนี�ก็เห็นว่ามีการประกาศ

ยุทธศาสตร์ ปี 2560 ในการสร้ างและพัฒนาธุรกิจ

อุตสาหกรรมให้เติบโตและสามารถแข่งขันได้ มีแผนการยกระดับ

ขีดความสามารถทางอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการเซรามิค

โดยผ่านโครงการกว่า 40 โครงการหลักของกรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม และยังตั�งเป้าว่าจะให้ศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้า

เซรามิคและหัตถอุตสาหกรรม จังหวัดลําปาง เป�นแหล่ง

ศูนย์กลางการพัฒนาเซรามิคที�ครบครันและสมบูรณ์แบบที�สุด

ในประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ซึ�งถ้าเป�นไปได้นอกจากจะส่งผล

ดีต่ออุตสาหกรรมเซรามิคในบ้านเราแล้ว ภาพรวมของธุรกิจใน

หลาย ๆ ด้านในบ้านเราก็จะดีขึ�นด้วย เพราะเราอย่าลืมว่า

อุตสาหกรรมเซรามิคเป�นอุตสาหกรรมพื�นฐานที� เ ชื�อมโยง

อุตสาหกรรมอื�นให้มีการซื�อขายกัน เช่น เชื�อมโยงกับธุรกิจการ

ก่อสร้าง นี�จึงเป�นอีกภาคธุรกิจที�จะมองข้ามไปไม่ได้เหมือนกัน 

“การเดนิคนเดยีว 

ยากเหลอืเกนิที�จะทําให ้

เกดินวตักรรมหรอืสิ�งใหม ่

หากเราจะเตบิโตไปอยา่ง

มั�นคงและยั�งยนื 

ต้องกา้วไปพรอ้มๆ กนั” 

 
S M E s  K n o w l e d g e  C e n t e r  



125 

 

สิ�งสําคัญอีกประการก็คือกลยุทธ์ที�จะนํามาใช้ในการ

พัฒนาธุรกิจเซรามิคให้เติบโตต่อไป ยุคนี�เป�นยุคที�จะต้องวัดกัน

ด้วยพลังทางความคิด เป�นยุคแห่งนวัตกรรม ใครสามารถคิด

ได้ก่อน ทําได้ก่อนย่อมได้เปรียบมีอํานาจการต่อรองที�มากขึ�น

เราจึงต้องส่งเสริมผู้ประกอบการในบ้านเราให้มีการสร้าง

นวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาให้ได้ สนับสนุนและค้นหาองค์ความรู้ที�

เป� นประ โยชน์ใหม่ๆ รวมถึงสนับสนุนด้านเทคโนโลยีใ ห้กับ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิค ในการควบคุมการผลิต 

และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ จนทําให้ผู้ประกอบการมีฐาน

กําลังที�แข็งแรงพร้อมที�จะต่อยอดจนเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ  ขึ�นมา

หากเป�นไปได้ดังนี� การแข่งขันในธุรกิจ

เซรามิคนี�ก็จะฟื�นตัวได้ไวกว่าที� เรา

คาดไว้อย่างแน่นอน 

 

ดังนั�นไม่ ว่าจะ เป� นธุรกิจ

เซรามิคหรือภาคธุรกิจใดก็ตาม สิ�ง

สําคัญหลัก ๆ มีอยู่ 2 ประการง่าย 

ๆ คือ อย่าทําคนเดียวโดดๆ จง

รวมกลุ่มกันเพื�อผลักดันไปสู่สิ�งที�

ดีก ว่ า  แล ะปร ะการ ต่อมา เมื� อ

รวมกันแล้วก็ต้องช่วยกันสร้างสรรค์

สิ�งใหม่ เพราะนี�เรียกว่าเป�นทางออก

เดียวที�จะทําให้ธุรกิจในภาพรวมของประเทศก้าวเดินไปข้างหน้า

อย่างมั�นคงได้ การเดินคนเดียวยากเหลือเกินที�จะทําให้เกิด

นวัตกรรมหรือสิ�งใหม่ๆ ขึ�น เพราะขาดแรงสนับสนุนแน่นอน 

หากเราจะเติบโตไปอย่างมั�นคงและยั�งยืนต้องก้าวไปพร้อมๆ กัน 

อย่างมองเพียงประเทศในอาเซียนเพียงมิติเดียวว่าจะเป�นตลาด

ส่งออกของเรา จงมองว่าในอนาคตข้างหน้าอีกไม่ไกลเขาก็จะ

กลายมาเป�นคู่แข่งที�สําคัญของเรา ถ้าในวันนี�เรายังไม่ลงมือทํา

อะไรที�เป�นชิ�นเป�นอันก็รับรองได้เลยว่า โอกาสที�ธุรกิจเซรามิคจะ

เติบโตก็ยากเต็มที การเปิดอาเซียนมีทั �งผลดีและผลเสีย การ

ปรับตัวจึงเป�นสิ�งที�ทุกคนต้องตระหนัก เริ�มปรับตัวเสียตั�งแต่

ตอนนี�ก่อนที�ทุกอย่างจะเปลี�ยนไปจนเราไม่สามารถปรับตัวได้ 
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จุดแข็งและจุดขาย ของธุรกิจเซรามิคขนาดเล็ก 
 

จริง ๆ แล้วการเริ�มต้นสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งและมี

ความโดดเด่นเป�นเอกลักษณ์ ก็ไมจ่ําเป�นที�จะต้องใช้ทุนมหาศาล

เสมอไป การใช้ทักษะต้นทุนทางด้านฝีมือและความชื�นชอบ

ส่วนตัว ก็สามารถที�จะทําให้ธุรกิจมั�นคงได้เหมือนกัน แต่ก็ต้อง

บอกว่าคุณต้องเข้มแข็งพอดู เพราะแม้ว่าจะมีโอกาสเป�นไปได้แต่

ก็ไม่ง่ายเลย เพราะเมื�อเรามองภาพใหญ่ของธุรกิจประเภทนี� ก็

ค่อนข้างสั�นคลอนไม่น้อย แต่นั�นก็เป�นมุมมองภาพกว้างเท่านั�น 

ถ้ามองลงมาในมุมเล็กๆ ธุรกิจเซรามิคขนาดเล็ก ก็พอที�จะมี

ทางที�จะเติบโตได้อยู่บ้าง สิ�งสําคัญก็คือ คุณจะต้องมองจุดแข็ง

และจุดขายของตนเองให้ออก และนําสิ�งนั�นมาใช้ให้ได้ ธุรกิจ

เล็กๆ ก็เติบโตมั�นคงได้ 

ปัญหาของผู้ประกอบการธุรกิจเซรามิคขนาดเล็ก

ส่วนมากก็คือ กลัวองค์กรขนาดใหญ่ที�สามารถใช้ราคาเป�นตัว

แข่งขัน พอมองไปถึงภาพรวมระดับประเทศเราก็จะเห็นแนวโน้ม

ที�ไม่ค่อยสวยหรู ก็ยิ�งทําให้หดหู่หนักเข้าไปอีก ดังนั�น เราตัด

ภาพใหญ่ของธุรกิจนี�ไปให้ได้ สลัดออกให้หมดแล้วลองมา

เริ�มต้นใหม่อีกครั �งกับสิ�งที�ตนเองมี ลองค้นหาดูว่าผลิตภัณฑ์

ของเรามีความแตกต่างอะไรและตรงไหนที�จะเป�นจุดเด่นและจุด

แข็งได้บ้าง โดยส่วนมากธุรกิจเซรามิคขนาดเล็กจะเน้นความ

ต่างเรื�องการทํามือ เป�นงานที�มีเอกลักษณ์แบบชิ�นต่อชิ�น อาศัย

ความละเอียดอ่อนในการสร้างสรรค์ผลงาน อาจจะชี�ชัดไปที�

รูปทรงของผลิตภัณฑ์หรือไม่เช่นนั�นก็สีหรือลวดลายก็ได้ สี

เคลือบที�มีความหวานสดใสเป�นเอกลักษณ์ หรือลวดลายที�

แปลกตาไม่เหมือนใคร ตรงนี�ผู้ประกอบการธุรกิจเซรามิคขนาด

เล็กไม่น้อยที� ใช้จุดนี�เป�นจุดแข็งของตนเอง และอีกส่วนหนึ�งที�

หลายคนมองไม่ออกก็คือ จํานวนของการผลิต ส่วนใหญ่

ธุรกิจประเภทนี�เจ้าใหญ่มักจะไม่รับผลิตจํานวนน้อยๆ เราก็ควร

จะอาศยัช่องว่างตรงนี�ของเราให้เป�นประโยชน์รับผลิตแต่จํานวน

น้อยๆ แต่จํานวนมากถ้ามีเราก็ยังต้องรับอยู่ เพียงแต่ชิง

ช่องว่างตรงนี�เอาไว้เน้นรับผลิตจํานวนน้อยแต่เน้นความโดเด่น

เป�นหลัก ซึ�งตรงนี�เป�นจุดแข็งที�จะทําให้ธุรกิจเล็กสามารถอยู่ได้มี

ความมั�นคงและมีโอกาสที�จะเติบโต 

การสร้างงานที�มีเอกลักษณ์ที�โดดเด่นเน้นคุณค่าและ

ความหมายต่อชิ�นนับเป�นจุดเด่นเฉพาะที�ธุรกิจเซรามิคขนาดเล็ก

ควรนํามาใช้ อย่างการสร้างสรรค์ชุด เซรามิคบนโ ต๊ะ ใน

ร้านอาหารขนาดเล็ก ของช� าร่วยสําหรับงานแต่งงาน ของที�

ระลึกสําหรับบริษัท ของเหล่านี�จํานวนไม่ต้องมาก แต่เป�นของที�

เน้นคุณค่าและความหมายซึ�งถ้าผู้ประกอบการสามารถสร้าง

ไอเดียที�ตอบโจทย์ลูกค้าได้รับรองเลยว่าธุรกิจของคุณไปรอด

แน่ๆ แต่ความสําคัญไม่ได้อยู่เพียงแค่ไอเดียที�สร้างสรรค์หรือ

 
S M E s  K n o w l e d g e  C e n t e r  



127 

จํานวนตัวเลขปริมาณสินค้าเท่านั�น การต่อยอดสิ�งที�มีอยู่ให้

ก้าวต่อไปในอนาคตก็เป�นสิ�งสําคัญเช่นกัน ซึ�งผู้ประกอบการ

ควรมีการกําหนดทิศทางในอนาคตด้วย ความชัดเจนของ

บริษัทหรือกลุ่มของตนเองก็จะชัดเจนขึ�นตลาดก็จะชดัเจนขึ�น

ด้วย เมื�อเราจะเปลี�ยนแปลงเราก็จะรู้ว่าตลาดก็ควรจะเปลี�ยนไป

ในทางไหนด้วย สิ�งเหล่านี�เป�นสิ�งที�ผู้ประกอบการขนาดเล็กก็ควร

จะคิดเอาไว้เพื�อสร้างเป�นจุดแข็งในลําดับต่อไปของธุรกิจเรา  

อีกส่วนหนึ�งที� สําคัญไม่แพ้กันก็คือผู้ประกอบการ

ต้องไม่หยุดที�จะพัฒนาตนเอง ถ้าเป�นไปได้เมื�อสร้างเอกลักษณ์

เฉพาะตัวได้ ก็ควรจะมีการจัดองค์ความรู้ให้เป�นระบบสร้างแบบ

แผนที�เป�นเอกลักษณ์ขึ�นมา สิ�งเหลา่นี�อาจจะดูยุ่งยากในวันนี�แต่

ต่อไปในวันข้างหน้าจะมีประโยชน์มากทีเดียว เพราะสิ�งเหล่านี�จะ

ช่วยต่อยอดสิ�งที�คุณสร้างขึ�นมาในวันนี�ให้กระจายออกไปและอยู่

อย่างยั�งยืน สิ�งที�คนไทยมักจะขาดไปก็คือ การจัดระบบองค์

ความรู้ ภูมิปัญหาอันมีค่ามากมายไอเดียดีๆ ที�บรรเจิดไม่มีการ

ถูกบันทึกหรือจัดเก็บอย่างเป�นระบบ เมื�อมีการจัดเก็บและ

จัดระบบจึงเป�นงานที�มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล และมีค่าแค่

ช่วงเวลาหนึ�งๆ เท่านั�น ซึ�งส่วนมากของจะมีคุณค่าก็ต่อเมื�อคน

คิดไม่ อ ยู่แล้วหลายๆ  อย่างจึ ง น่า เ สียดายมาก ดัง นั�น 

ผู้ประกอบการธุรกิจเซรามิคขนาดเล็กก็สามารถที�จะสร้างงานที�

มีคุณค่าแบบนั�นได้ อย่างชุดเซรามิคบนโต๊ะอาหาร หากเราใส่

เอกลักษณ์ที�โดดเด่นลงไป เพิ�มเรื�องราวลงไปอีกสักหน่อยไม่แน่

อาจจะเกิดเป�นกระแสหรือสร้างวัฒนธรรมบนโต๊ะอาหารแบบ

ใหม่ๆ ขึ�นมาก็เป�นได้ ดูอย่างชามตราไก่ ที�จุดกําเนิดเริ�มต้นจาก

จีน อยู่ๆ ก็กลายมาเป�นเอกลักษณ์ของชามก๋วยเตี�ยวและ

กลายเป�นงานเซรามิคขึ�นชื�อของจังหวัดลําปาง ถ้าเราสามารถ

สร้างจุดเล็กๆ ให้กลายเป�นเป�นสิ�งที�คนจดจําแบบนี�ได้ ธุรกิจ

เล็กๆ ก็อยู่ได้อย่างยั�งยืนแน่นอน และที� สําคัญทิศทางของ

อนาคตก็จะสดใสตามไปด้วยเช่นกัน 

ถึงอย่างไรในทุกวันนี�งานจะดีแค่ไหนหากไม่มีการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์ที� ดี การจะกระจายผลงานไปสู่ตลาดก็

ยากยิ�ง ซึ�งผู้ประกอบการก็ไม่ต้องทุ่มงบมากมายในการโฆษณา

แบบรายใหญ่ เราอาจนําสิ�งที�ใกล้ตัวเรามาใช้ไปก่อนเช่น โซเชียล

มีเดียหรือเว็บไซต์ ถ้าจะให้เข้าถึงผู้คนหรือกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายก็

ลองใช้โซเชียลมีเดีย แต่ถ้าคุณต้องการให้ดูน่าเชื�อถือด้วยก็ต้อง

มีเว็บไซต์ประคองด้วยอีกหนึ�งอย่าง ซึ�งสิ�งเหล่านี�เป�นเครื�องมือ

สื�อสารทางการตลาดที�ดีมากในยุคนี�เพราะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ�งในการจัดทําคุณจะต้องให้ความสําคัญ

มากๆ กับการถ่ายภาพผลงานเพื�อให้คนทั�วไปสัมผัสได้ว่าเมื�อ

ชิ�นงานไปอ ยู่ที� บ้ านของ ตัว เองจ ะ ใ ห้ความรู้ สึกอย่าง ไ ร 

นอกจากนั�นลองเปิดตัวเองบ้าง ลองไปจัดแสดงผลงานตาม

งานแฟร์หรืองานอีเว้นท์ต่างๆ ประมาณเดือนละ 1-2 ครั �ง โดย

เลือกงานที�สอดคล้องกับรูปแบบของธุรกิจที�ตนเองทําอยู่ ซึ�ง

การออกงานนี�ไม่ ใช่การโชว์ผลงานของเราเท่านั�นแต่เราจะ

สามารถเรียนรู้ความต้องการที�แท้จริงจากการพูดคุยกับลูกค้า

โดยตรงจากการออกงานเหล่านี�  

 

 

สิ�งหนึ�งที� ผู้ประกอบการธุรกิจเซรามิคขนาดเล็กจะ

หลีกเลี�ยงไม่ได้เลยก็คือปัญหาด้านพลังงาน ซึ�งผลกระทบด้าน

พลังงานไม่ได้เกิดขึ�นเฉพาะกับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

เท่านั�น แม้แต่ผู้ผลิตงาน Handmade ธุรกิจเซรามิคขนาดเล็ก 

ก็ยังได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน เมื�อเรื�องของพลังงานเรา

พบว่าจะมีน้อยลงเรื�อยๆ ในทุกๆ วันคือหมดไปเรื�อยๆ ตรงข้าม

กับราคาที�สวนทางแพงขึ�นอย่างต่อเนื�อง เรื�องนี�ต้องบอกว่าไม่

ว่ารายใหญ่รายเล็กได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้าผู้ประกอบการใด

ที�เร่งปรับตัวได้เร็วก็มีโอกาสจะอยู่รอดมากขึ�น รายใหญ่ก็จะโชค

ดีตรงที� ว่าอาจขอกําลังสนับสนุนให้ภาครัฐช่วยในเรื�องนี� ซึ�ง

อาจจะมีบางหน่วยงานลงมาช่วยให้คําปรึกษาให้คําแนะนําเรื�อง

การพัฒนาเตาเผาเซรามิคให้ใช้พลังงานได้ไม่สิ�นเปลือง แต่ตรง

นี�รายเล็กๆ ก็อาจจะต้องรอไปก่อน แต่ทางที�ดีถ้าเรามีศกัยภาพ

มากพอก็อาจจะค้นหาและทดลองสร้างนวัตกรรมใหม่ ที� เป�น

ประโยชน์ต่อวงการจากจุดนี�ก็ได้ จะเป�นการดีมากทีเดียวถ้าทํา

ได้ แต่นั�นก็เป�นเพียงไอเดียเท่านั�น จะเป�นจริงได้เพียงไหนก็ต้อง

อยู่ที�ปัจจัยแวดล้อมอีกหลายอย่างทีเดียว 

 

“การสร้างงานที�มี

เอกลกัษณท์ี�โดดเดน่ 

เนน้คณุคา่และความหมาย

ต่อชิ�นนบัเป�นจุดเดน่เฉพาะ 

ที�ธุรกจิเซรามิคขนาดเลก็

ควรนํามาใช้” 
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ธุรกิจเซรามิคในบ้านเราค่อนข้างซบเซาในช่วงหลัง ๆ 

ดังนั�นผู้ประกอบการขนาดเล็กจะต้องดึงจุดแข็งคือไอเดียที�

สร้างสรรค์ออกมาตอบโจทย์ความต้องการของตลาดให้ได้ และ

พยายามอย่ามุ่งเน้นเรื�องกําไรเป�นหลัก ให้ยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงเข้าไว้ เพราะเรามีน้อยก็ทําน้อย ทําเล็กๆ แต่พออยู่ได้

อย่าให้เป�นตัวเล็กแต่คิดการใหญ่ เพราะถ้าเจ็บตัวมาจะไม่คุ้ม 

เพราะขนาดรายใหญ่หน่วยงานมากมายยังโอบอุ้มไม่ไหว ราย

เล็กก็คงไม่ต้องพูดถึง เศรษฐกิจโลกที�ซบเซาเป�นผลอย่างมาก

ต่อภาคธุรกิจเซรามิค ดังนั�นถ้าจะยืนระยะได้นานจะต้องทํา

อย่างค่อยเป�นค่อยไป ใส่ใจในทุกรายละเอียดที�ทํา นําจุดแข็งมา

พัฒนาต่อยอด นั�นจึงจะเป�นทางออกของการสร้างธุรกิจขนาด

เล็กให้เกิดความยั�งยืน ธุรกิจเซรามิคขนาดเล็กยังมีโอกาสที�จะ

เดินต่อไปได้อยู่ขอเพียงใจสู้และไม่ท้อคุณก็จะอยู่บนถนนเส้นนี�ได้

อย่างมั�นคงแน่นอน 
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อุดรกระจกรถยนต์ บริการด้วยใจ คอืหัวใจของธุรกิจ 

หากพูดถึงบริษัทกระจกรถยนต์ในภาคอีสานคงจะไม่

มีใครไม่รู้จัก อุดรกระจกรถยนต์ พี�ใหญ่ที�ครํ�าหวอดอยู่ในธุรกิจ

กระจกรถยนต์มากว่า 20 ปี ความเป�นมาของธุรกิจที� ไม่ได้

คาดคิดจะทํากลับกลายเป�นธุรกิจที�เกี�ยวกับรถยนต์ที�เข้มแข็งอีก

ธุรกิจหนึ�งจุดเริ�มต้นธุรกิจ คุณศมน ชคัตธาดากุล กรรมการ

ผู้จัดการ บริษัทอุดรกระจกรถยนต์ จํากัด เล่าให้ฟังอย่าง

อารมณ์ดีว่า เริ�มต้นเลยก็คือจริงๆ เธอไม่ใช่คนอุดรธานีแต่มา

ทําธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรขายก่อน โดยเริ�มต้นขึ�นเมื�อปี 2538 

ต้องบอกว่าตอนนั�นเป�นยุคที� Real Estate กําลังบูมมากๆ คุณ

พ่อของคุณ ศมน มองว่าจังหวัดอุดรธานีน่าจะเป�นเวียงจันท์

ในอนาคตอย่างแน่นอน คุณพ่อมองอย่างนั�นก็เลยชวนให้มา

อยู่ด้วยกันที�จังหวัดอุดรธานีและเริ�มต้นด้วยการทําธุรกิจ

โครงการหมู่บ้านจัดสรรขายประมาณ 3 โครงการ แต่เมื�อปี 

2540 เจอพิษเศรษฐกิจฟองสบู่เข้าไปทําให้มีเงินเหลือติดตัวอยู่

ก้อนหนึ�ง ก็ปรึกษากันว่าเราจะทําอย่างไรกันต่อไปดี  

ความคิดที�จะหอบเงินก้อนสุดท้ายที�ได้จากการลงทุน

โครงการบ้านจัดสรรกลับมาตั�งรกรากกลับกรุงเทพฯ ก็เกิดขึ�น 

แต่บังเอิญว่าพี�สาวของคุณศมน ได้เปิดโรงงานกระจกรถยนต์

อยู่แล้วก็เลยขอให้คุณศมน ช่วยเรื�องการขยายตลาดกระจก

รถยนต์ให้ทั �งครอบคลุมทั �งภาคอีสานจึงกลายเป�นที�มาของ 

บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ ซึ�งตั�งรกรากอยู่ที�จังหวัดอุดรธานี 

มากว่า 20 ปี เธอกล่าวว่าในตอนนั�นยอดจําหน่ายกระจก

รถยนต์เดือนหนึ�งตกเดือนละแค่ไม่กี�แสนบาทเมื�อ 20 ปีที�แล้ว 

ถามว่าพอใจไหมเธอก็พึงพอใจแล้วกับยอดขาย ณ ตอนนั�น 

ตอนที�เธออายุแค่นั�นบอกได้เลยว่าไม่เคยคิดว่าเธอจะพาธุรกิจ

มาได้ไกลขนาดนี� คําว่าค่อยๆ เติบโตโดยที�เธอไม่รู้ว่ามันมีโอกาส

มันมีความเป�นไปได้อยู่แต่อาศัยว่าเธอต้องเรียนรู้ learning by 

doing ทําไปเรียนรู้ไปมาโดยตลอด  

ปัจจุบันนี�เธอก็ยังไม่รู้ ว่าตลาดที�อยู่ตรงนี�น่าจะมี

โอกาสอีกมากแค่ไหน การเรียนรู้โดย learning by doing จึง

ยังมีอยู่ตลอดเวลา เมื�อเปิดร้านกระจกรถยนต์ ก็จะมีการขาย

ส่งไปภาคอีสานทั �งภาค จึงมีเรื�องการให้บริการด้านการติดตั�ง

ด้วย ปรากฏว่าวันหนึ�งขณะที� เราทําเรื�องการติดตั�งกระจก

รถยนต์อยู่ ลูกค้าก็เดินเข้ามาตั�งคําถามว่าทําไมคุณไม่ติดตั�ง

ฟิล์มกรองแสงด้วยการที�ลูกค้าเข้ามาจะได้เป�น one stop 

service จะได้ไม่ต้องไปร้านติดฟิล์มกรองแสงต่อให้เสียเวลา  

ดังนั�นสิ�งที�ตามมาคือการให้บริการติดตั�งฟิล์มกรองแสงให้แก่

ลูกค้าไปด้วยในตัว หลังจากที�ทําไปซักระยะหนึ�งลูกค้าที� เป�น
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ลูกค้าขายส่งเข้ามาซื�อกระจกกับอุดรกระจกรถยนต์อยู่อย่าง

สมํ�าเสมอ ก็ได้ตั�งคําถามถามเรื�องกาวติดกระจกรถยนต์ว่าเรา

ใช้กาวอะไร ทําไมบริษัทกระจกอุดรรถยนต์ไม่เคยมีปัญหาเรื�อง

รั�วซึม ซึ�งตรงนี�ก็เป�นอีกจุดหนึ�งซึ�งมอบโอกาสให้อุดรกระจก

รถยนต์ครองใจลูกค้าในเรื�องคุณภาพของสินค้ามาโดยตลอด 

จุดแข็งของบริษัท อุดรกระจกรถยนต์ ที� นี�แน่นอน

จะต้องมีคือ  1. โลเคชั�นที�ดี มีการบริการที�ดี มีสถานที�ที�เอื �อให้

ลูกค้านั�งดื�มเครื�องดื�มรอระหว่างให้บริการอย่างมีความสุข มี

อินเตอร์เน็ต มี WIFI ให้ เรียกง่ายๆว่าคือมีมูลค่าเพิ�มมากกว่า

สิ�งที�ลูกค้าคาดหวัง คุณศมน กล่าวต่อไปว่า แน่นอนเลยว่า

การบริการที�จะประสบความสําเร็จได้ คือจะต้องมีเรื�องของ

บุคลากร บุคลากรคือหัวใจที�จะทําให้การบริการนั�นสําเร็จ 

บุคลากรที�ถูกบ่มเพาะโดยอุดรกระจกรถยนต์ จะต้องมีระเบียบ 

มีวินัย และที�แน่ๆ คือมี service mind ที�จะพร้อมให้บริการ 

ถึงแม้บางครั �งจะหลุดบ้างอะไรบ้างซึ�งเป�นเรื�องธรรมดาในทุก

ธุรกิจที�จะต้องเจอ แต่ทางอุดรกระจกรถยนต์ก็พยายามที�จะ

อบรมและฝึกพัฒนาให้แก่พนักงานเสมอ เล่าให้ฟังและถ่ายทอด

ออกมาให้เห็นภาพ เช่น หากเกิดอะไรขึ�นก็จะชี�ให้เห็นว่านี�ยังไม่ใช่

บริการที� ดีที� สุด  ก็คือมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เราจะไม่

ปล่อยลูกน้องต้องคอยหมั�นเติมกําลังใจให้เขา ให้เขาเห็นว่า 

service mind เป�นอย่างไร สําคัญอย่างไร ซึ�งต้องคอย

ทบทวนเพื�อให้เกิดความเข้าใจกันอยู่อย่างสมํ�าเสมอ และที�

สําคัญต้องหมั�นเติมกําลังใจให้ลูกน้องอยู่เสมอ เพื�อที�จะทํา

ผลงานออกมาให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลที�สุด  

หลักการบริหารธุรกิจ คุณ ศมนกล่าวว่า เธอเป�น

คนที�รักเสียงเพลง รักการท่องเที�ยว และรักผู้คน และเป�นคนที�มี

ความสุข 360 องศา อะไรที�อยู่รอบตัวเธอ เธอก็จะพยายาม

ทําให้คนที�อยู่รอบตัวมีความสุขไปด้วย ดูแลลูกน้องให้เหมือนกับ

ที�เธอดูแลลูกและน้องของเธอเอง คอยดูแลลูกค้าให้ลูกค้าได้รับ

สิ�งที�ประทับใจที�สุด พึงพอใจสูงสุด เป�นไปแบบสบายๆ แต่ขอให้

พนักงานทุกคนอยู่ในระเบียบวินัย รับผิดชอบงานของตัวเองให้

ดีที�สุด โดยการทําตามบทบาทและหน้าที�ของคนนั�นให้เคร่งครัด

ซึ�งสิ�งเหล่านี�ก็จะทําให้ทุกคนมีความสุขอยู่ตลอดเวลา  

อีกประการหนึ�งที� อุดรกระจกรถยนต์ต้องยึดมั�นถือ

มั�น คือทําอย่างไรจึงจะทําให้บริการของที�นี�ดีที�สุด ดังนั�นในการ

สร้างวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมจะต้องตอบสนองและ

สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันในทุกๆ เช้าพนักงานบริษัทอุดร

รถยนต์จะขึ�นมาเข้าแถว เพื�อให้ทุกคนท่องวิสัยทัศน์ของบริษัท 

โดยมีใจความว่า “เราจะรักษาการเป�นผู้นําตลาดด้านกระจก

รถยนต์อันดับหนึ�งของภาคอีสาน” สโลแกนของเราคือ “บริการ

ที�คุณได้รับเหนือกว่าและคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่า” เป�นการสร้าง

ความรู้สึกนี�ให้กับลูกค้าได้รับรู้ ได้ว่าเมื�อเข้ามาแล้วเขาจะได้

บริการที�ดี ราคาไม่แพง ตรงส่วนเป�นการบอกลูกค้า แต่ส่วน

การบอกลูกน้อง จะมีการเต้นเชียร์เพลง “จีเมโจได๋” หนอนขอ

ใบชาตอนเช้า มีเนื�อร้องว่า “จีเมโจได๋ หนอนขอใบชาแต่ข้าขอ

ใจ”   

 

นั�นเป�นเหมือนการปลกูฝังพนักงานว่า ก่อนที�คุณจะ

ขอใจใคร คุณต้องทําอะไรให้เขาประทับใจบ้าง เขาถึงจะอยากจะ

มอบอะไรคืนกลับมาให้แก่คุณและจะทําให้คุณมีความมั�นคง

ปลอดภัยในชีวิต ซึ�งนั�นก็คือคุณจะต้องมีการบริการอย่างมือ

อาชีพ มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ใช่แค่เข้าแถวทุกเช้า

ท่องแล้วแค่จํามัน เรียกได้ว่าระหว่างทางเดินนี�เกิดปัญหาอะไร

ขึ�นก็หยิบยกเอาปัญหามาพูดคุยกัน ให้เป�นไปตามที�ท่องกันทุก

วัน ขอให้ทุกคนปรับเพื�อที�จะให้ตรงนี�เพื�อความยั�งยืนตลอดไป 

ที�อุดรกระจกรถยนต์ ในแต่ละเดือนจะมีการประชุมย่อยเยอะมาก 

เรียกได้ว่าเกิดปัญหาขึ�นเมื�อไหร่ก็จะเรียกประชุมทันที หรือถ้าไม่

เกดิอะไรขึ�นก็จะมีการคุยเรื�องยอด โดยในระยะเวลาหนึ�งเดือนจะ

มีการประชุม 4 ครั �งเป�นเรื�องปกติอยู่แล้ว แต่ในส่วนของทุกๆ

รายละเอียดก็จะต้องมีการพูดคุยกันอยู่แล้วทุกวัน 

ในเรื�องของนวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากร คุณ

ศมน กล่าวว่าเรื�องของกระจกรถยนต์เป� นเรื�องที� ไม่ ไ ด้มี

นวัตกรรมอะไรซ� � าซ้อน เป�นเรื�องที�มีกันมาช้านานแล้ว ถึงแม้จะมี

เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาก็ตามแต่ในวงการกระจกรถยนต์ก็ยังไม่มี

อะไรทดแทนความเชี�ยวชาญของช่างในแบบเดิมๆ ได้ซึ�งบุคคล

เหล่านี�ทํางานได้ประณีตที�สุดอยู่แล้วได้ ต้องบอกว่าในเรื�องของ

“เสยีงของลกูคา้หนึ�งเสยีง 

จะมคีวามสาํคญักบั 

อุดรกระจกรถยนต ์ 

ถา้เขามีความพงึพอใจ 

เขาจะไปประกาศและบอกตอ่” 
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เครื� องมือถอดหรือ ติดตั�งกระจกนั�น คุณศมน มองว่า

นวัตกรรมที�ค่อยๆ เข้ามาก็จะค่อยนํามาเรียนรู้ว่าจะสามารถ

ปรับใ ช้ ใ ห้ เข้ากับ ช่างของอุดรกระจกรถยนต์ได้หรือไม่ถ้ า

นวัตกรรมนั�นดีเราก็รบัและเอามาพัฒนาองค์กรและต่อยอดแต่

สิ�งที�ต้องพัฒนาและต่อยอดอยู่เสมอคือเรื�องของฝีมือช่างซึ�ง

ตรงนี�เราจึงได้มีการเทรน กล่าวคือเราจะมีหัวหน้าช่างคนหนึ�ง

มาเทรนคนที�เป�นพนักงานใหม่หรือพนักงานที�อยู่มาก่อนหน้านี�

แล้วก็ตาม ให้เกิดการเทรนอยู่ตลอดเวลา ไม่เพียงแค่นั�นสําหรับ

บางคนที�อาจจะต้องไปติดต่องานกับคู่ค้า เช่นบริษัท วีคูล ที�เข้า

มาเปิดให้เราเป�น Dealer ให้คนของเราก็ไปเรียนติดตั�งฟิล์มจาก

เขา ซึ�งปกติขาก็จะมีครูผู้สอนที�มาจากต่างประเทศ ซึ�งอย่างที�

บอกไปแล้วว่าฝีมือช่างของอุดรกระจกรถยนต์ค่อนข้างเป�น 

specialist ทางด้านนี�อยู่แล้วเพียงแต่จะทําอย่างไรให้เขายังคง

อยู่กับเราไปอย่างยาวนาน และก็สามารถบอกต่อรุ่นสู่รุ่นไปยัง

รุ่นหลังที�เพิ�งเข้ามาใหม่ได้ หรือที�เรียกว่าระบบพี�เลี�ยง ดังนั�นเรา

จึงมีคู่มือให้อ่านมีระบบให้ดู มีวีดีโอให้ชม มีภาพให้ดูมีเรื�องราว

ต่างๆ อยากให้เขาศึกษาเพื�อที� เขาจะทํางานได้เร็วขึ�น ทั �งนี�ใน

เรื�องของแผนระยะสั�นคือการอบรมในทุกตําแหน่ง ในทุก 

segment ขององค์กร เช่น ฝ่ายโลจิสติกส์หรือส่วนขายส่ง 

เป�นต้น จะมีแผนระยะสั�นตลอดเวลาอยู่แล้ว อาทิเช่น อาทิตย์นี�

อบรมช่างฟิล์ม อาทิตย์ต่อไปอบรมช่างกระจกเพื�อเป�นการ

พัฒนาบุคลากรของเราอยู่เสมอให้เขามีความกระตือรือร้น 

อย่างที�บอกคนของเรามีความเป�น specialist มาก ก็คือมี

ความเป�นมืออาชีพในเรื�องกระจกรถยนต์ การที�เขาอยู่กับเรามา

ตั�งแต่เขาอายุ 20 ปีวันนี�ที�เขาอายุ 40 ปี แล้ว ทางอุดรกระจก

รถยนต์จึงจําเป�นต้องมอบหมายให้คนที�เป�น specialist นั�นๆ ไป

คุมแต่ละสาขาซึ�งไม่ใช่แค่คุมอย่างเดียวแต่จะมีส่วนแบ่งหรือการ

ให้แต่ละคนนั�นๆ เป�นหุ้นส่วนกันกับบริษัท ส่วนแผนระยะยาว

ของที�นี�คือการเปิดสาขา ซึ�งอุดรกระจกรถยนต์ตั�งเป้าเอาไว้ว่า

ภายในสองปีต่อจากนี� จะต้องมีสาขาให้ครบ 10 สาขา ซึ�ง ณ 

ปัจจุบันนี�เรามีแล้ว 5 สาขา คือ จังหวัดอุดรธานี เลย 

สกลนครอุบลราชธานี ขอนแก่น และก็กําลังจะเปิดสาขาที� 6 

เร็วๆ นี�คือ สุรินทร์  

ถ้าเราจะเตรียมตัวเพื�อรับ AEC นั�นคือการเปิดสาขา

รอรับไว้เลย อุดรกระจกรถยนต์จึงได้เตรียมพร้อมทั �งทางด้านที�

หนึ�งคือพนักงานที�ให้เขาก้าวมาเป�นหุ้นส่วนกับบริษัท  สองจะได้

ทั �งในเรื�องของการตลาดที�พร้อมสําหรับตลาด AEC และ

สุดท้ายเมื�อทุกคนหรือทุกสาขามีความพร้อมและความสุข

ร่วมกันแล้ว โอกาสที�จะทําให้องค์กรเติบโตอย่างยั�งยืน ก็จะ

เป�นไปตามนั�น 

คุณอัง ค์วรา  ไชยสังข์  ห นึ� ง ใ นพนักงานฝ่ าย

การตลาดได้กล่าวว่า “ได้เรียนรู้หลายๆอย่างมากจากพี�แตน 

เพราะพี�เขาเป�นคนที�มีความสามารถในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป�นเรื�อง

ของงานสังคม หรือการบริหารงานในบริษัท การรักลูกน้องที�

มักจะคอยปลูกฝังลูกน้องให้มีความเอื �อเฟื�อเผื�อแผ่ รักลูกน้อง

ให้เหมือนลูกและน้อง และในส่วนของเรื�องการออกงานต่างๆก็

จะคอยสอนอยู่เสมอว่าทําอะไรอย่างไร ควรจะวางตัวแบบไหน

ให้ดูน่ารักและเป�นที�รักของผู้ใหญ่” 

หลักการตลาดของอุดรกระจกรถยนต ์สิ�งหนึ�งที�อุดร

กระจกรถยนต์มาได้ถึง  ณ วันนี�เป�นเรื�องของการบริการ ถ้า

สมมุติการบริการแล้วลูกค้าไม่ประทับใจหนึ�งเสียงจะไปเป�น word 

of mouth ไปยังลูกค้าคนอื�นๆ อีกเยอะมากซึ�งตรงนี�จะทําให้

ธุรกิจของเราซึ�งเป�น Core Business ที�เกี�ยวกับเรื�องของการ

บริการค่อยๆ ถดถอยลงไป เพราะฉะนั�นเสียงของลูกค้าหนึ�ง

เสียงจะมีความสําคัญกับอุดรกระจกรถยนต์ ถ้าเขามีความพึง

พอใจ เขาจะไปประกาศหรือเขาไปบอกต่อ นั�นคือเป�นการทํา

การตลาดวิธีที�ถูกต้องที�สุด ดังนั�นเราจึงให้ความสําคัญกับการ

โทรสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าอยู่เสมอทุกครั �ง เพราะ

การโทรสอบถามจะเป�นเสียงสะท้อนกลับมาว่าเราต้องพัฒนา

อะไรเราจะได้พัฒนาได้ถูกต้องตรงจุด ถ้าเราทํา Marketing 

เพื�อเน้นยอดขายอย่างเดียว แต่ไม่สนใจความพึงพอใจลูกค้า 

เพราะถ้าเรามัวแต่ให้ความสนใจกับตัวเงินวันนี�เราอาจจะได้เงิน

แต่ เราจะ ไม่ ไ ด้ความ ยั� ง ยืนเลย แม้ กร ะทั� ง คู่ ค้า เ ราก็ ใ ห้

ความสําคัญของการเป�นคู่ค้าด้วยเช่นกัน เช่นเราก็จะมีการเช�ค

ความพึงพอใจกับการที�เขาเป�นคู่ค้าของเราหรือไม่ มีอะไรที�เรา

ต้องปรับปรุงหรือมีอะไรที�เราจะต้องดูแลซึ�งกันและกันและสุดท้าย

ในเรื�องของพนักงานเราเองไม่ได้ดูแลเพียงแค่นี�ทางคุณศมน จะ

มีการดูแลลูกน้องอย่างหนึ�งซึ�งภาษาอีสานเขาจะเรียกว่า ปี� น้อย 

คือการที� ให้น้องๆ หรือเด็กๆ เขียนปี� น้อยมาถึงตัวเธอเองว่า

อยากบอกอะไรกับเธอบ้าง เช่น พนักงานจะบอกว่าผมร้อน 

ผมอยากได้พัดลมไอนํ�า เขาอาจจะมีอะไรที�เขาอยากจะได้เพิ�มขึ�น 

อะไรที�เราจัดให้ได้เราก็ควรที�จะดูแล เมื�อลูกน้องมีความสุขและ

ทํางานด้วยความเต็มใจ ลูกค้าเกิดความประทับใจ คู่ค้าส่ง

สินค้าให้เรามาทําการตลาดอย่างต่อเนื�อง แน่นอนว่าองค์กร

จะต้องยั�งยืนในที�สุด 
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คุณชาญชยั มุงธิสาร หัวหน้าฝ่ายรับประกันสินค้า

และฝ่ายบรกิารหน้าร้านของอุดรกระจกรถยนต์ได้กล่าวเพิ�มเติม

ด้วยสีหน้ายิ�มแย้มว่า “มีความสุขทุกวันกับการได้ทํางานที� นี�

ครับ โดยส่วนตัวของผมเองผมเต็มที�กับงานทุกสิ�งทุกอย่างที�ได้

ทําและมีความสุขกับมันตลอด” 

ทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อุดร

กระจกรถยนต์เราเป� นที� รู้จัก ได้ ในทุกวันนี� เ นื�องจากเราไป

ช่วยเหลือสังคมโดยที�เราไม่รู้ตัวว่านั�นเรียกว่า CSR  เวลาที�เรา

ไปเราแค่อยากช่วยเหลือสังคม เราก็เข้าไปร่วมกับองค์กรต่างๆ 

เพื�อที�จะไปช่วยเหลือเขาในการเข้าร่วมกับองค์กรต่างๆ มีทั �ง

เรื�องการให้เป�นเงิน และมีเรื�องที�จะต้องไปทําด้วยแรงของเรา 

เช่น ไปโรงเรียนเพื�อมอบขนม มอบนํ�าดื�ม หรือไปบ้านเด็ก

กําพร้า สิ�งเหล่านี�เมื�อ 20 ปีก่อนซึ�งเรายังไม่รู้จักคําว่า CSR 

แต่เราทํามานานแล้ว ทําให้เรามีความสุขและทําให้คนอีกสอง

ร้อยคนมีความสุข เพราะฉะนั�นอะไรที� เราตอบแทนกลับคืนสู่

จังหวัดอุดรธานีได้เราก็จะทํา คุณศมนกล่าวอย่างจริงจัง 

ในส่วนของปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา

มีทุกวันจะเรียกได้ว่าปัญหามีเกือบทุกนาทีด้วยซ� � าไป แต่วิธีการ

แก้ปัญหาต่างหากที�เขาเรียกว่าหัวใจในการดําเนินธุรกิจ เราจะ

ใช้วิธีการแก้ปัญหา เช่น ในกรณีที�พนักงานทํากระจกแตกหัก

เสียหาย ถามว่าทําไมถึงแตกหักเสียหายได้ พนักงานก็จะบอก

ว่าต้องระยะทางในการขนย้ายสินค้ามันเดินไกลมากและสินค้าชิ�น

นั�นมันหนัก เราก็จะแก้ปัญหาด้วยการหารถเข็นให้เขาเอาสินค้า

ใส่รถเข็นแทนเพื�อทุ่นแรงและทุ่นระยะเวลาในการเดิน ทําให้

ลูกน้องทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ�น มองให้ปัญหา

ไม่ใช่ปัญหา เธอเชื�อเสมอว่าใครมองตรงนี�ได้แตกใครรู้ตรงนี�ได้

เร็วคนนั�นจะครองใจลูกน้องได้ บางครั �งเงินไม่ใช่คําตอบสุดท้าย

ของลูกน้องว่าจะต้องเยอะกว่าใคร แต่อยู่แล้วสบายใจ อยู่

ด้วยกันแล้วมีความสุข อยู่แล้วมีความรู้สึกว่าไม่ถูกกดดัน นั�น

คือคําตอบที�แท้จริงมากกว่าคําว่าเงินเดือน เขาเรียกว่าหัวใจใน

การครองใจคน ให้คนอยู่กับเราอย่างยาวนาน หน้าที�ของเรา

คือสร้างเสริมกําลังใจให้พนักงานรู้สึกว่าเขามีความสุขในทุกๆ 

เวลาในการทํางานและเขาจะรับรู้ได้ว่าเราดูแลเขาเราเป�นห่วงเขา

เหมือนพ่อแม่ดูแลลูก ดูแลซึ�งกันและกัน 

คุณชาญชยั มุงธิสาร หัวหน้าฝ่ายรับประกันสินค้า

และฝ่ายบริการหน้าร้าน ได้กล่าวเพิ�มเติมว่า “พี�เขาเป�นกันเอง

กับลูกน้อง รักลูกน้อง ทําอะไรจะนึกถึงลูกน้องมาก่อนให้

ลูกน้องก่อนก่อนที�จะนึกถึงตัวเอง  

SMEs ไทยสู่ AEC โอกาสของ AEC คุณศมนกล่าว

ว่ายังไม่รู้ว่าจะมองเห็นอะไรชดัเจนเป�นรูปธรรม ยังมองไม่เห็นแต่

สิ�งที�คาดการณ์ไว้ว่าเมื�อประเทศเปิด เมื�อเข้าสู่ AEC  หลายเชื�อ

ชาติ หลายชนชาติจะเข้ามาในประเทศไทย แน่นอนว่าเมื�อคน

มากขึ�น กําลังซื�อก็มากขึ�นนั�นคือโอกาสทําให้เราจะต้องปรับตัว

เพื�อรองรับโอกาสนั�น จะทําอย่างไรที�จะรองรับคนที�จะเข้ามา

อย่างหลากหลายได้ สิ�งสําคัญนั�นคือการเปิดสาขารอรับการ

ให้บริการอยู่แล้ว แน่นอน AEC จะต้องมาพร้อมกับอุปสรรค 

อาจจะมีคนที�ยิ�งใหญ่กว่าเราหรืออาจจะเป�นร้านเล็กกว่าเรามา

เปิดข้างๆบริษัทอุดรกระจกรถยนต์ก็ได้ อาจจะขายสินค้าจาก

ต่างประเทศที�มีราคาถูกมากและไม่ได้เน้นเรื�องการบริการ ใน

เรื�องของราคาถูกเราอาจจะสู้เขาไม่ได้แต่เราจะสู้ได้ในเรื�องของ

คุณภาพสินค้าและการบริการที�เป�นมืออาชีพได้ สิ�งเหล่านี�จึงมี

ทั �งสองด้านมีทั �งโอกาสและอุปสรรคที�จะตามมา อะไรก็แล้วแต่

เราจะเตรียมพร้อมเพื�อปรับตัวอย่างเข้มแข็ง เพื�อที�มีอะไรมา

กระทบเราจะสามารถต่อสู้ได้วันนี�ยังมีเวลาเหลืออีกเราต้องรีบ

ทําให้ตัวเองเข้มแข็งให้ได้ 
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โอกาสและความเสี�ยงของธุรกจิค้าปลีก เมื�อไทยเข้าสู่ AEC 
  

ธุรกิจการค้าปลีกในปัจจุบันมีอัตราการเติบโตที� สูง

มากทีเดียวเพราะในแต่ละวัน ผู้คนจาํเป�นต้องจับจ่ายใช้สอยและ

บริโภคสินค้าอยู่เสมอ ทําให้ผู้ประกอบการจํานวนมากต้องการ

นําเงินมาลงทุนทําธุรกิจชนิดนี� เนื�องจากได้ผลกําไรตอบแทนที�

คุ้มค่า หากร้านค้ามีจุดขายที� โดดเด่นและมีเอกลักษณ์มาก

เพียงพอ และเมื�อประเทศไทยของเราก้าวย่างเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community) หรือ 

AEC อย่างเต็มตัวแล้ว ก็ทําให้ธุรกิจการค้าปลีกมีโอกาสในการ

ขยับขยายตลาดการค้าทั �งภายในและภายนอกประเทศมากขึ�น 

ซึ�งจะส่งผลให้การแข่งขันกันระหว่างธุรกิจมีอัตราที�เพิ�มสูงขึ�น 

แต่ถ้าหากธุรกิจร้านค้าของเรามีจุดยืนที�ไม่เด่นชัดและแข็งแรง

มากพอ ธุรกิจก็อาจพังไม่เป�นท่าได้  

ดังนั�นผู้ประกอบการร้านค้าปลีกทุกคนจึงจําเป�นต้อง

ปรับตัวและพัฒนาศักยภาพของตนตามการเปลี�ยนแปลงของ

โลกที�ดําเนินไปอย่างรวดเร็วเพื�อให้อยู่รอดภายใต้ตลาดที�มีการ

แข่งขันทางการค้าเพิ�มสูงขึ�นเรื�อยๆ และเพื�อเป�นการสร้างโอกาส

กับลดปัจจัยความเสี�ยงให้กับธุรกิจของตนเอง หากคุณเป�นอีก

คนหนึ�งที�มีธุรกิจร้านค้าปลีกเป�นของตนเอง เราขอแนะนําให้คุณ

อ่านบทความนี�เพื�อเรียนรู้ถึงโอกาสในการสร้างรายได้ ความ

เสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นได้จากหลากหลายปัจจัยและการปรับตัวเมื�อ

ต้องเผชิญหน้ากับปัญหากับการพัฒนาศักยภาพเพื�อต่อยอด

ธุรกิจนี�ต่อไปในอนาคต 

หลังจากที�ประ เทศไทยได้เข้า สู่การเป� นประชาคม

อาเซียนอย่างเต็มตัวแล้ว ผู้ประกอบการค้าปลีกในไทยก็มีความ

ตื�นตัวมากขึ�น เนื�องจากกลุ่มประชาคมอาเซียนมีการเปิดเสรี

ด้านการค้าสินค้า การบริการ และการลงทุน เวลานี�จึงถือเป�น

โอกาสที�ดีในการขยับขยายตลาดการค้าทั �งภายในและภายนอก

ประเทศ โดยที�นักท่องเที�ยวต่างชาติ โดยเฉพาะจากประเทศแถบ

อาเซียน ถือเป�นตลาดที�สําคัญสําหรับธุรกิจการค้าปลีกมากเลย

ทีเดียว เพราะเมื�อนักท่องเที�ยวจากประเทศแถบอาเซียนเดิน

ทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ�มมากขึ�น เศรษฐกิจของไทยก็จะมี

การเปลี�ยนแปลงไปในทิศทางที�ดีขึ�นด้วย ซึ�งธุรกิจการค้าปลีกที�

น่าจะมีความโดดเด่นมากที�สุด คงไม่พ้นธุรกิจขายสินค้าประเภท

ของที�ระลึกที�ชาวต่างชาติมักจะให้ความสนใจอยู่เสมอ  

ในด้านการตลาด ผู้ประกอบการที�มีจุดขายที�โดดเด่น

และน่าดึงดูดใจมากพอ ก็สามารถสร้างกําไรให้กับธุรกิจของตน

เพิ�มขึ�นได้ นอกจากนี�ยังมีแนวโน้มว่าประชากรในแต่ละประเทศจะ

มีกําลังซื�อและรายได้ที� เพิ�มมากขึ�น ซึ� งสอดคล้องกับการ

ขยายตัวของเมืองที� เพิ�มสูงขึ�นและเปลี�ยนจากสังคมชนบทสู่

สังคมเมือง เมื�อมีรายได้ที� เพิ�มมากขึ�น นิสัยการบริโภคของ

ประชากรก็อาจจะเปลี�ยนแปลงไป ยกตัวอย่างเช่นอาจมีการ
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เลือกซื�อสินค้าที�มีคุณภาพและราคาสูงมากขึ�น ซึ�งสิ�งนี�จะช่วย

ขยายเศรษฐกิจการค้าในประเทศอาเซียนให้เพิ�มสูงขึ�นได้เป�น

อย่างดี หากธุรกิจการค้าปลีกใดที�ใช้เทคโนโลยีให้เป�นประโยชน์

ด้วยการขายสินค้าของตนเองผ่านทางออนไลน์และจัดส่งสินค้า

แบบเวิล์ดไวด์ก็มีแนวโน้มที�จะสามารถทํากําไรได้มากกว่าธุรกจิที�

ไม่ได้ขายสินค้าทางออนไลน์ควบคู่กับการค้าตามหน้าร้านไป

ด้วย เนื�องจากผู้บริโภคชาวต่างชาติสามารถเลือกซื�อสินค้า

ผ่านทางออนไลน์โดยไม่จําเป�นต้องเดินทางเข้ามาในประเทศเพื�อ

ซื�อสินค้านั�นๆ นอกจากนี�ผู้ประกอบการชาวไทยยังสามารถ

ขยับขยายธุรกิจของตนเองด้วยการไปลงทุนทําธุรกิจหรือ

เปิดแฟรนไชส์ในประเทศอาเซียนที�มีศกัยภาพทางด้านการตลาด

ได้อีกด้วย แต่ก่อนจะลงทุนและเข้าไปเจาะตลาด เราควรจะ

ศึกษาให้ดีก่อนว่าสินค้าชนิดใดที�กําลังเป�นที�ต้องการในประเทศ

เป้าหมายของเราและผู้บริโภคนั�นมีกําลังซื�อมากน้อยแค่ไหน 

เพราะถ้าหากไม่ทําการศึกษาให้ดีเสียก่อน เราก็มีโอกาสขาดทุน

ได้ 

 

นอกจากโอกาสแล้ว การทําธุรกิจก็ยังมีความเสี�ยง

อีกด้วย เนื�องจากธุรกิจการค้าปลีกมีอัตราการเติบโตที�สูงมาก 

ทําให้การแข่งขันระหว่างร้านค้าเพิ�มตามขึ�นไปด้วย ธุรกิจการค้า

ปลีกแบบดั�งเดิม อย่างเช่นร้านโชห่วยต่างๆ ก็อาจถูกแย่งชิง

ส่วนแบ่งทางการตลาดโดยเหล่าธุรกิจการค้าปลีกสมัยใหม่อย่าง

ร้านสะดวกซื�อเช่น เซเว่นอี เลฟเว่น แฟมิลี�มาร์ท เทสโก้

โลตัสเอ็กซเ์พรส หรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ หากธุรกิจการค้า

ปลีกแบบดั�งเดิมไม่สามารถปรับตัวใ ่ห้ทันกับการเปลี�ยนแปลงที�

ดําเนินไปอย่างรวดเร็วได้ ธุรกิจก็อาจจะต้องปิดตัวลง แต่

อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าจะมีเพียงแค่ธุรกิจการค้าปลีกแบบดั�งเดิม

เท่านั�นที� ต้องปรับตัว เพราะบรรดาธุรกิจการค้าปลีกแบบใหม่

เองก็ต้องปรับตัวเช่นกัน เนื�องจากในสมัยนี�มีธุรกิจเกิดใหม่

มากมาย หากเราไม่รู้จักปรับตัวและสร้างจุดขายที�โดดเด่นให้กับ

ร้านค้าของเรา เราเองก็มีโอกาสที�จะขาดทุนได้เช่นเดียวกัน 

นอกจากนี�นักท่องเที�ยวชาวต่างชาติที�เดินทางเข้ามาในประเทศ

ไทย ย่อมอยากจะซื�อสินค้าจากร้านค้าที�ดูโดดเด่นและน่าสนใจ 

ดังนั�นผู้ประกอบการจึงควรหาจุดยืนที�เด่นชดัให้กับร้านค้าของ

ตน ตกแต่งร้านค้าให้สวยงาม จัดโปรโมชั�นที� น่าดึงดูดใจ และ

ดูแลเอาใจใส่กับให้การบริการที� ดีแก่ลูกค้าที� เข้ามาซื�อสินค้า 

เพราะการบริการที�มีประสิทธิภาพนั�นจะทําให้ลูกค้าอยาก

กลับมาใช้บริการอีกอย่างแน่นอน นอกจากนี�ผู้ที�ต้องการลงทุน

ทําธุรกิจทั �งภายในและภายนอกประเทศจะต้องศึกษาให้ดีก่อนว่า 

สินค้าใดที�กําลังเป� นต้องการของคนในชนชาตินั�น กําหนด

กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน และดูว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานั�นมี

กําลังซื�อสินค้าที�มากเพียงพอหรือเปล่า เพราะถ้าหากเราเข้าไป

ลงทุนโดยไม่มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าก่อน เราก็มีสิทธิ�ที�จะ

ขาดทุนจนต้องปิดตัวธุรกิจไปเลยก็ได้ ซึ�งสิ�งนี�จะทําให้เราเสียทั �ง

ทรัพย์สินและเวลาอีกด้วย 

 

 

 

เมื�อเราได้เรียนรู้ถึงโอกาสและความเสี�ยงของธุรกิจ

การค้าปลีกเมื�อไทยเข้าสู่ AEC แล้ว เราก็จําเป�นต้องพัฒนา

ศกัยภาพและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี�ยนแปลงในครั �งนี� เพื�อลด

ความเสี�ยงและเพิ�มโอกาสทางการค้าให้กับธุรกิจ 

 

อย่างแรกที�เราตอ้งปรบัคอืเรื�องของภาษา เนื�องจาก

ประชาคมอาเซียนของเรามีความหลากหลายทางด้านเชื�อชาติ 

วัฒนธรรมและการใช้ภาษา เราจึงจําเป�นต้องใช้ภาษาหลักอย่าง

ภาษาอังกฤษเป�นตัวกลางในการสื�อสารและทําธุรกิจการค้า

ระหว่างประ เทศ ดัง นั�น ผู้ปร ะกอบการและพนักงานจึง

จําเป�นต้องพัฒนาเรื�องภาษาอังกฤษให้ดี รวมทั �งอาจเรียนรู้

ภาษาอาเซียนอื�นๆ เอาไว้ประดับเป�นความรู้ เพราะยิ�งรู้ภาษา

มากก็ยิ�งมีโอกาสในการทําธุรกิจด้านการค้ามากขึ�น 

 

อย่างที�  2 คือการปรับปรุงร้านค้าของตนให้มี

เอกลักษณ์เฉพาะ มีความแปลกใหม ่ดูน่าสนใจ และมีจุดขายที�

เด่นชดั ใช้กลยุทธ์วิธีทางด้านการตลาดและโปรโมชั�นที�น่าดึงดูด

ใจเพื�อเชิญชวนให้ลูกค้าทั �งไทยและเทศอยากเข้ามาใช้บริการและ

ซื�อสินค้าภายในร้าน อีกทั �งเราควรจะพัฒนาด้านการบริการให้

มีประสิทธิภาพมากขึ�น ด้วยการให้บริการที�ดูอบอุ่น จริงใจ และ

เป�นมิตร เพราะการบริการถือเป�นอีกหนึ�งปัจจัยสําคัญที�ทําให้

ลูกค้ามีความรู้สึกที�ดีต่อร้านค้าและอยากกลับมาใช้บริการอีก 

 

 

 

 

“จุดขายที�โดดเดน่และนา่

ดงึดดูใจ” 
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อย่างที� 3 คือการศึกษาตลาดและความต้องการ

ของผู้บริโภคในประเทศอาเซียน ผู้ประกอบการควรหมั�นศึกษา

หาความรู้อยู่เสมอ หากเราอยากให้นักท่องเที�ยวชาวต่างชาติ

หันมาซื�อสินค้าจากร้านของเรามากขึ�น เราก็ควรที�จะทราบว่า

สินค้าแบบไหนที�กําลังเป�นที�ต้องการภายในตลาด นักท่องเที�ยว

ส่วนใหญ่ชอบสินค้าประเภทไหนและแนวโน้มพฤติกรรมการซื�อ

สินค้าของนักท่องเที�ยวในอนาคตว่าจะเปลี�ยนแปลงไปในทิศทาง

ใด ตัวอย่างเช่น สินค้าที�มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที�ไม่ซ� � าใคร ย่อม

เป�นที� ต้องการของกลุ่มนักท่องเที�ยวมากกว่าสินค้าที�หาได้

ดาษดื�นทั�วๆ ไป หรือถ้าหากเราอยากจะเข้าไปลงทุนในประเทศ

อาเซียน เราก็ ต้องวางแผนให้ดีก่อน อย่างการกําหนด

กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เลือกทําเลที� ตั �งที�

เหมาะสม ดูว่าธุรกิจของเรามีข้อได้เปรียบ

หรือข้อเสียเปรียบในด้านใด และดูว่าสินค้า

ประเภทใดที�กําลังเป�นที�ต้องการของตลาดใน

ประเทศนั�นๆ 

อย่างที� 4 คือการนําเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเป�นประโยชน์ต่อ

กิจการ ร้านค้าอาจจัดทํา เ ว็บ ไซต์ทาง

ออนไล น์ เพื�อ ใ ห้ลูก ค้าและ นักท่องเที� ยว

ต่างชาติสามารถเลือกซื�อสินค้าได้สะดวกขึ�น 

โดยไม่จําเป�นต้องเดินทางมาซื�อที� ร้านค้า

โดยตรง ซึ�งการทําแบบนี�ถือเป�นอีกทางเลือก

หนึ�งในการช่วยเพิ�มกําไรและสร้างฐานลูกค้า

ที�ดีมากทีเดียว 

  

เมื�อประเทศไทยเข้าสู่การเป�นประชาคม

อาเซียน ที�มีการเปิดเสรีทางด้านการค้า การบริการและการ

ลงทุน ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีกจึงย่อมมองหาลู่ทางและ

โอกาสในการขยับขยายและพัฒนาร้านค้าของตนให้ดีและมั�นคง

ยิ�งขึ�น แต่อย่างไรก็ตาม การทําธุรกิจใดๆ ย่อมมีความเสี�ยง 

หากเราไม่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เศรษฐกิจที�ดําเนินไป

อย่างรวดเร็ว ธุรกิจของเราก็จะไม่สามารถอยู่รอดในตลาด

การค้าที�มีอัตราการแขง่ขันที�สูงได้ แต่ถ้าหากเราสามารถพลิก

วิกฤตให้เป�นโอกาส ด้วยการรู้จักวางแผน  ปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์ที�กําลังดําเนินไป ไม่ย่อท้อและแก้ปัญหาที�เกิดขึ�น

อย่างเหมาะสม ใช้เทคโนโลยีให้เป�นประโยชน์ รวมทั �งหมั�นเรียนรู้

และพัฒนาศกัยภาพของเราให้ดีอยู่เสมอ ธุรกิจการค้าปลีกของ

เราก็ย่อมสามารถเติบโตไปได้ไกลอย่างแน่นอน 
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เทคนิคการปรับปรุงร้านค้าปลีก 
 

ธุรกิจร้านค้าปลีกเป�นอีกธุรกิจหนึ�งที� ผู้คนต่างก็ให้

ความสนใจไม่น้อย เนื�องจากมีความสะดวกต่อผู้บริโภคที� ไม่

ต้องการเดินทางไปไกลถึงห้างสรรพสินค้า แต่มีความจําเป�นที�

จะต้องออกมาจับจ่ายใช้สอยอยู่ในทุกๆ วัน ทําให้ธุรกิจนี� มี

รายได้ที� ค่อนข้างดี สามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าและดึงดูดใจ

ลูกค้าใหม่ให้มาใช้บริการได้ในเวลาเดียวกัน อีกทั �งยังประสบ

ความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วด้วย แต่ทั �งนี�ก็ขึ�นอยู่กับการบริหาร

และการวางแผนพัฒนาธุรกิจที�มีประสิทธิภาพของเจ้าของ

ร้านค้า เจ้าของร้านค้าจําเป�นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์

ในยุคปัจจุบันที�ดําเนินไปอย่างรวดเร็ว ต้องคอยอัพเดทข่าวสาร

เพื�อให้รู้ว่าสินค้าชนิดใดกําลังเป�นที� ต้องการในตลาดและต้อง

คอยปรับปรุงร้านค้าให้โดดเด่นสะดุดตา มีความทันสมัยและ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริ โภคอยู่เสมอ เพราะใน

ปัจจุบัน นอกจากการแย่งชิงผู้บริ โภคระหว่างร้านค้าปลีก

ด้วยกันแล้ว ร้านค้าปลีกยังต้องแข่งขันกับร้านสะดวกซื�อและ

ห้างสรรพสินค้าที�เกิดขึ�นมามากมาย ทําให้ผู้บริโภคมีสิทธิ�ในการ

เลือกซื�อมากขึ�น ดังนั�นร้านค้าปลีกจึงต้องพยายามหากลยุทธ์

และวิธีการเพื�อมารับมือกับปัญหาที�กําลังเกิดและจะเกิดตามมา

ในอนาคต ซึ�งวันนี�เราก็มีเทคนิคดีๆ เกี�ยวกับการปรับปรุงร้านให้

ประสบความสําเร็จมาฝากกัน เพราะถ้าเรา เริ�มต้นดี ก็ถือว่ามี

ชยัไปกว่าครึ�งแล้ว 

 

เทคนิคแรกก็คือการตกแต่งร้าน ลูกค้าไม่ว่าใครๆ ก็

มักจะชอบรา้นที�มีเอกลักษณ์และรูปแบบเฉพาะเป�นของตนเอง มี

บรรยากาศที�ดี ดูมีความแปลกใหม่ เป�นระเบียบ และมีชีวิตชีวา 

ซึ�งสิ�งหนึ�งที�จะช่วยทําให้ร้านดูแตกต่างและไม่เหมือนใครก็คือป้าย

ชื�อ ป้ายชื�อร้านควรมีความโดดเด่นและควรติดเอาไว้ตรง

บริเวณที�ลูกค้าสามารถมองเห็นได้อย่างชดัเจน เป�นชื�อเฉพาะที�

ไม่ยาวหรือไม่สั�นเกินไป เพื�อช่วยให้ลูกค้าจดจําได้ง่ายขึ�น เสริม

ภาพลักษณ์ที�ดีให้กับร้านค้า และสื�อให้ลูกค้ารู้ได้ในทันทีว่าร้าน

ของเราค้าขายอะไร นอกจากนี�บรรยากาศในร้านควรจะต้องดู

โปร่งโล่ง มีแสงสว่างมากเพียงพอ ไม่มีมุมอับ มีอากาศถ่ายเท

สะดวก ไม่ดูแออัดหรือทึบจนเกินไป อีกทั �งยังควรทําความ

สะอาดร้านอยู่เป�นประจําเพื�อสุขอนามัยที�ดีและไม่มีกลิ�นเหม็นอับ
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ไม่พึงประสงค์ สุดท้ายคือการตกแต่งผนังภายในร้านให้ดูเชิญ

ชวน สบายตา และตรงใจกับกลุ่มเป้าหมาย ควรเลือกใช้สีที�

อบอุ่น ดูเป�นมิตร และช่วยขับเน้นให้สินค้าดูโดดเด่นมากขึ�น

อย่างเช่น สีโทนอ่อนๆ สีครีม สีขาว หรือสีพาสเทล  

 

เทคนิคที�สองคือการจัดวางสินค้า เราควรจําแนก

สินค้าให้เป�นหมวดหมู่ ของประเภทเดียวกันควรจัดวางให้อยู่

ใกล้ๆ กัน ส่วนอาหารก็ควรแยกกับของใช้ ติดป้ายราคา 

รายละเอียดของยี�ห้อและวันหมดอายุให้ชดัเจน เพื�อให้ผู้บริโภค

เลือกซื�อสินค้าได้อย่างสะดวกสบายและตัดสินใจได้ง่ายขึ�น 

สินค้าควรจัดเรียงลําดับตามวันหมดอายุ หากหมดอายุก่อนก็

ให้นํามาไว้ด้านหน้าสุด ไล่ตามลําดับลงไปเรื�อยๆ เพื�อป้องกัน

การค้างสต็อกของสินค้าที�หมดอายุ นอกจากนี�สินค้าที� เรา

นํามาขาย ควรตรงความ ต้องการ ของ ผู้บริ โ ภคแล ะ

กลุ่มเป้าหมายที�เรากําหนดเอาไว้ เราควรจัดวางสินค้าที�ขายดี

และต้องการส่งเสริมการขายไว้หน้าร้านหรือในบริเวณที�ลูกค้า

สามารถมองเห็นได้ในทันที ส่วนสินค้าชนิดใดที� ไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการต่อผู้บริโภคได้ เราก็ควรนําออกจาก

ชั �นวางเสียเพื�อไม่ให้เป�นการเปลืองพื�นที�และนําสินค้าชนิดอื�นมา

ขายแทน เจ้าของร้านควรอํานวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค

ด้วยการจัดพื�นที�ทางเดินให้โล่งกว้าง เพื�อให้ลูกค้าสามารถ

เข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกที� สุด และจัดหาตะกร้าหรือรถเข็น

สําหรับลูกค้าที� ต้องการซื�อสินค้าในปริมาณมาก รวมทั �ง

เปลี�ยนแปลงการจัดวางสินค้าในรูปแบบใหม่อยู่เสมอเพื�อไม่ให้เกิด

ความซ� � าซากจําเจและช่วยดึงดูดให้ลูกค้าอยากเข้าร้านมาใช้

บริการ 

 

เทคนิคที�สามคือการบริการ ไมว่่าใครก็ชอบคนที�ยิ�ม

แย้มแจ่มใสอยู่เสมอ ลูกค้าก็เช่นเดียวกัน ดังนั�นเราจึงควร

ต้อนรับลูกค้าด้วยความเป�นมิตร อบอุ่นและเป�นกันเอง ทักทาย

อย่างร่าเริงแจ่มใส พูดจาไพเราะ เพื�อสร้างฐานลูกค้าใหม่ให้

กลายเป�นลูกค้าประจําในอนาคต นอกจากนี�เราก็ควรสร้าง

ความสัมพันธ์ที� ดีต่อลูกค้าเดิมด้วยยกตัวอย่างเช่น หากมี

ลูก ค้า เดิมที� เข้ ามา ใ ช้บริการเป� นประจํา เราก็ควรจดจํา

รายละเอียดของลูกค้าคนนั�นๆ ทั �งชื�อของลูกค้าและสินค้าที�

ลูกค้ามาซื�ออยู่เป�นประจํา เพื�อให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนเป�นคน

สําคัญ อีกทั �งเรายังควรมีความรู้ในเรื�องของสินค้า สามารถให้

ข้อมูลและแนะนําสินค้าให้กับลูกค้าได้ คอยให้บริการและดูแลเอา

ใจใส่อยู่เสมอ เมื�อลูกค้ากําลังจะเดินออกจากร้านก็ควรกล่าว

คําขอบคุณ เพื�อให้ลูกค้ามีความรู้สึกที�ดีต่อร้านค้าและอยาก

กลับมาใช้บริการอีก 

 

เทคนิคที�สี�คือการตลาดที�ดึงดูดใจลูกค้า ผู้คนส่วน

ใหญ่มักจะชอบโปรโมชั�น ลด แลก แจก แถม ดังนั�นเราจึงควร

คิดหากลยุทธ์วิธีในการส่งเสริมการขายเพื�อเชิญชวนลูกค้าให้

เข้ามาใช้บริการในร้านของเรามากขึ�น ยกตัวอย่างเช่น โปรโมชั�น

ซื�อ 1 แถม 1 หรือลดราคาสินค้า 50% นอกจากนี�เราก็ควรติด

ป้ายโปรโมชั�นที�มีความโดดเด่นและมีสีสันสะดุดตาไว้หน้าร้านและ

จัดวางสินค้าที�ต้องการส่งเสริมการขายไว้ในจุดที�ลูกค้าสามารถ

มองเห็นได้ชดัเจนที� สุด กลยุทธ์อีกอย่างหนึ�งที�อาจช่วยทําให้

ลูกค้าอยากเข้ามาซื�อของในร้านของเรามากขึ�นคือกลยุทธ์ใน

ด้านราคา เราอาจตั�งราคาสินค้าบางชนิดให้ถูกกว่าร้านค้าอื�นๆ 

เล็กน้อย เพื�อทําให้ลูกค้าเล็งเห็นถึงความคุ้มค่า เพราะถึงแม้ว่า

จะถูกกว่าเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าหากซื�อสินค้าในปริมาณมากและ

ซื�อบ่อยก็จะช่วยทําให้ลูกค้าประหยัดเงินไปได้มากทีเดียว อีกทั �ง

กลยุทธ์นี�ยังช่วยสร้างฐานลูกค้าเพิ�มอีกด้วยเนื�องจากร้านค้า

ของเรามีจุดเด่นในเรื�องของการขายสินค้าคุณภาพในราคาที�ถูก

ลง 

 

 

 เทคนิคที�ห้าคือกลยุทธ์ในการเลือกทําเลที�ตั �งของ

ร้านค้าปลีก การเลือกทําเลที�ตั �งของร้านค้านั�นถือเป�นเรื�องที�มี

ความสําคัญมากที�สุดเพราะทําเลดีๆ ในสมัยนี�มีราคาแพง หา

ยากและต่างก็เป�นที�ต้องการของนักลงทุนมากมาย แต่ถ้าหาก

ใครได้ทําเลที�ดีไป ก็ถือว่าเป�นการลงทุนที�คุ้มค่าเพราะมันจะช่วย

ส่งเสริมกิจการการค้าให้รุ่งเรืองและได้รับผลตอบแทนในปริมาณ

ที�สูง ดังนั�นเมื�อเราคิดจะลงทุนทําธุรกิจร้านค้าปลีก เราจึงควร

วางแผนในเรื�องนี�เป�นอย่างแรก ซึ�งกลยุทธ์ในการพิจารณา

เลือกทําเลที�ตั �งที�เหมาะสมมีรายละเอียดดังต่อไปนี� 

 

 

 

“สินค้าบางชนดิอาจไมเ่หมาะ

กบัการเลือกซื�อทางออนไลน์

แตเ่หมาะกบัการเลอืกซื�อที�

ร้านค้ามากกว่า  

จงึจําเป�นตอ้งศึกษา

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคใหด้”ี 
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 เลือกลงทุนในแหล่งชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป�นย่าน

ที�อยู่อาศยัหรือใจกลางเมืองที�มีการจราจรสะดวก เพราะ

ลูกค้าส่วนใหญ่ชอบความสะดวกสบายและร้านค้าที�เข้าถึง

ได้ง่าย 

 ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของราคาที�ดินว่าถ้าหาก

ลงทุนหรือถ้าหากเช่าไปแล้ว ผลกําไรตอบแทนในอนาคต

จะคุ้มค่าหรือไม่  

 ควรเลือกทําเลที�สามารถประกอบกิจการได้ในระยะยาว 

เพื�อความสะดวกของผู้ลงทุนเอง 

 คํานึงถึงทําเลที�มีสภาพแวดล้อมที� ดี ปลอดภัย อยู่ใกล้

ชุมชนและ ไม่เปลี� ยว เพื�อความปลอดภัยทั �ง ชีวิตและ

ทรัพย์สินของลูกค้าที�เข้ามาใช้บริการ รวมทั �งเจ้าของร้าน 

พนักงานและทรัพย์สินในร้านค้า 

 ควรตั�งอยู่ในแหล่งที�มีสิ�งอํานวยความสะดวกอื�นๆ ที�ช่วย

ส่งเสริมธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น โรงภาพยนตร์ ธนาคาร 

ร้านอาหาร เป�นต้น 

 

เทคนิคที�หกคือการพัฒนาศกัยภาพ เจ้าของธุรกิจ

จะต้องหมั�นเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า และพัฒนาตนเองอยู่

ตลอดเวลาเพื�อให้ทันกับการเปลี�ยนแปลงที� ดําเนินไปอย่าง

รวดเร็ว เจ้าของร้านต้องหมั�นวิเคราะห์ถึงความต้องการของ

ตลาดและผู้บริโภค เพื�อให้ทราบว่าสินค้าชนิดใดที�กําลังเป�นที�

ต้องการ หรือกลุ่มเป้าหมายกําลังมองหาสินค้าประเภทใดและ

แนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้าในอนาคตว่าจะเปลี�ยนแปลงไปใน

ทิศทางใด วิเคราะห์เกี�ยวกับกลยุทธ์ในการเชิญชวนลูกค้า 

จุดเด่นและจุดด้อยของคู่แข่ง เพื�อนํามาปรับใช้ในการพัฒนา

ร้านค้าต่อ ไป นอกจากนี�ร้านค้ายังควรนํา เทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ให้เป�นประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่นการจัดทําเว็บไซต์

ออนไลน์เพื�ออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าที�ไม่มีเวลาเดินทาง

มาที�ร้านหรือลกูค้าที�ต้องการซื�อของผ่านทางออนไลน์  

 

 

แต่ทั �งนี�ก็ขึ�นอยู่กับประเภทของสินค้าด้วยว่าเหมาะสม

ต่อการนํามาซื�อขายผ่านทางออนไลน์หรือไม่ หากเป�นสินค้า

ประเภทข้าวของเครื�องใช้ ก็เหมาะสมต่อการทําเว็บไซต์ขาย

สินค้าทางออนไลน์เพราะสามารถเก็บได้ในระยะเวลานาน 

นอกจากนี�ลูกค้าก็ยังสามารถเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ

ของสินค้าก่อนที�จะเลือกซื�อได้ แต่ถ้าหากเป�นสินค้าประเภท

อาหารเครื�องดื�ม ก็อาจต้องพิจารณาเป�นรายสินค้าไป เพราะ

สินค้าบางชนิดก็อาจไม่เหมาะกับการเลือกซื�อทางออนไลน์แต่

เหมาะกับการเลือกซื�อที�ร้านค้ามากกว่า หรือเราอาจนํา

เทคโนโลยีมาช่วยในการศึกษาหาข้อมูลได้อีกด้วย อีกทั �งเจ้าของ

ร้านจะต้องคอยปรับปรุงร้านค้าและการบริการให้มีความ

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื�อดึงดูดใจลูกค้าทั �งใหม่

และเก่าให้อยากเข้ามาใช้บริการในร้านค้าของเรา 

 

ธุรกิจร้านค้าปลีกเป�นธุรกิจที�มีอัตราเติบโตเร็วก็จริง 

แต่ทั �งนี�ก็ขึ�นอยู่กับการจัดสรรและดูแลตกแต่งร้านค้าให้มีความ

ทันสมัย และมีบรรยากาศที�น่าดึงดูดใจ การจัดวางสินค้าภายใน

ร้านให้เข้าถึงง่าย เป�นระเบียบและตรงความต้องการของ

ผู้บริโภค การให้บริการที�เป�นมิตร อบอุ่นและเป�นกันเอง ที�ช่วย

ทําให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจทุกครั �งที�เข้ามาซื�อของ การตลาดที�โดด

เด่นและไม่เหมือนใคร ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื�อของได้ง่ายขึ�น 

การเลือกทําเลที�ตั �งที�เป�นหัวใจสําคัญของธุรกิจ รวมทั �งการ

อัพเดทข้อมูลข่าวสารและนําเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื�อนําไป

พัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้เจริญเติบโตและทันต่อความ

เปลี�ยนแปลงที�ดําเนินไปอย่างรวดเร็ว 
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แฟรนไชส์ อีกทางเลือกของการเริ�มต้น SMEs 
 

ในสมัยปัจจุบันนี� ธุรกิจที�กําลังมาแรงแซงทางโค้งและ

ไม่อาจกล่าวถึงไม่ได้ ก็คือธุรกิจระบบแฟรนไชส์ “แฟรนไชส์” 

คําๆ นี�คงคุ้นหูคนไทยเป�นอย่างดี เพราะภายในประเทศของเรา

นั�น มีธุรกิจค้าปลีกมากมายที�ใช้กลยุทธ์ในการทําระบบแฟรน

ไชส์เพื�อกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาดให้มากขึ�น ระบบแฟรนไชส์นั�น

ประกอบด้วยสิ�งที�สําคัญ 3 ประการ  

 

เจ้าของสิทธิ� (Franchisor) ซึ�งเป�นผู้ที�ให้สิทธิ�ในการ

ประกอบธุรกิจ  

ผู้รับสิทธิ� (Franchisee) ซึ�งเป�นผู้รับสิทธิ� ในการ

ประกอบธุรกิจ 

ค่าสิทธิ (Royalty Fee) ซึ�งก็คือค่าตอบแทนที�ผู้รับ

สิทธิ�ต้องจ่ายให้กับเจ้าของสิทธิ� 

 

แล้วทาํไมธุรกจิระบบแฟรนไชส์ถึงได้เป�นที�นิยมแก่ผู้ที�

ต้องการลงทุนการค้าปลีกล่ะ? นั�นก็เป�นเพราะว่าธุรกิจแฟรน

ไชส์มีโอกาสประสบความสําเร็จได้มากกว่าและมีความเสี�ยงน้อย

กว่าการเริ�มต้นธุรกิจใหม่ เพราะเจ้าของแฟรนไชส์นั�น ได้

พัฒนาและทําการตลาดจนสินค้าและแบรนด์ของตนกลายเป�นที�

รู้จักเรียบร้อยแล้ว นักลงทุนหน้าใหม่จึงไม่จําเป�นต้องปวดหัวกับ

การคิดหากลยุทธ์เพื�อตีตลาดอีกต่อไป นอกจากนี�นักลงทุนยัง

จะ ไ ด้ เ รียน รู้ วิธีก ารบริหาร ธุรกิจ  แล ะการวางแผนที� มี

ประสิทธิภาพ โดยที�ได้รับผลกําไรที�คุ้มค่าไปพร้อมๆ กันอีกด้วย 

หากคุณเป�นคนหนึ�งที�กําลังคิดอยากจะซื�อธุรกิจแฟรนไชส์อยู่ล่ะ

ก็ คุณไม่ควรพลาดบทความดีๆ แบบนี�โดยเด็ดขาด 

 

ก่อนที�คุณจะตัดสินใจเริ�มตน้ธุรกจิระบบแฟรนไชส์นั �น 

คุณควรประเมินเกี�ยวกับธุรกิจนั�นๆ ให้ดีเสียก่อน เพื�อที�จะได้

เข้าใจในธุรกิจที�กําลังจะทําอย่างถ่องแท้และเพื�อไม่เป�นการเสีย

ผลประโยชน์ของตัวคุณเอง สิ�งที� คุณควรจะพิจารณานั�นมี

รายละเอียดดังต่อไปนี�  

 

 คุณควรตัดสินใจก่อนว่าคุณชอบธุรกิจประเภทใดและ

ธุรกิจประเภทไหนที�กําลังเป�นที�ต้องการของตลาด ไม่ว่าจะ

เป� นธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา ร้านสะดวกซื�อ บริการ 

อาหารว่าง เบเกอรี� เครื�องดื�มต่างๆ ความสวยความงาม 

การดูแลสุขภาพ และอื�นๆ อีกมากมาย 
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 เมื�อเลือกได้แล้วเราก็ควรศึกษาถึงข้อมูลและภูมิหลังของ

บริษัทนั�นว่ามีความน่าเชื�อถือมากน้อยเพียงใด เป�นบริษัท

ที�มีความมั�นคงทางด้านการเงินและมีภาพลักษณ์ที� ดี

หรือไม่ และเป�นธุรกิจที�ได้มาตรฐานหรือเปล่า ซึ�งเราอาจ

ลองไปใช้บริการร้านค้าที� เราต้องการซื�อแฟรนไชส์ดูเพื�อ

ประเมินถึงเรื�องนี� 

 นอกจากนี�เรายังควรพิจารณาเงินทุนของเราด้วยว่า

พอที�จะสามารถนําไปซื�อแฟรนไชส์และซื�อทําเลที�ต้องการ

ได้หรือไม ่

 เลือกทําเลให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและธุรกิจที� เรา

ต้องการจะทํา หากกลุ่มเป้าหมายของเราเป�นกลุ่มเด็ก

นักเรียนและนักศึกษา เราก็ควรจะเลือกทําเลที� ใกล้กับ

สถาบันการศึกษา หรือถ้าหากเป�นกลุ่มวัยทํางาน เราก็

ควรไปตั�งให้อยู่ใกล้กับแหล่งที�เป�นศูนย์รวมของบริษัทต่างๆ 

 เริ�มติดต่อกับบริษัทแฟรนไชส์ที� ต้องการเพื�อติดต่อขอ

ข้อมูลเพิ�มเติม อย่างรายละเอียดเกี�ยวกับธุรกิจและการ

ลงทุน รวมทั �งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที�ต้องใช้ในการดําเนินธุรกิจ 

โดยที�เราอาจสอบถามข้อมูลจากหลายๆ บริษัทเพื�อนํามา

วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลกัน 

 เมื�อเลือกแฟรนไชส์ได้แล้ว ก็ให้ทําการศึกษาขั �นตอนการ

ดําเนินงานของธุรกิจอย่างลึกซึ�ง และดูว่าเป�นไปตามที�เรา

ต้องการและเราสามารถทาํได้หรือไม ่

 ถ้าทุกอย่างลงตัวเรียบร้อย ก็เตรียมดําเนินการเพื�อเริ�ม

เปิดกิจการธุรกิจได้ทันที   

 

หากคุณยังไม่ทราบว่าตนเองต้องการดํา เนิน

ธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทใดและจากบริษัทไหน เราขอเสนอ

ธุรกิจแฟรนไชส์ทั �ง 6 อันดับที�กําลังเป�นที�นิยมในขณะนี� 

 

 ธุรกิจแฟรนไชส์ที�มาแรงเป�นอันดับ 1 และมีมากที�สุดใน

ประเทศไทยคือธุรกิจด้านอาหารว่างและเบเกอรี� คนไทยให้

ความสําคัญกับอาหารมาช้านาน เมื�อเจอคนรู้จักก็มักจะ

ทักทายกันด้วยการถามว่า “ทานข้าวหรือยัง” อยู่เสมอ 

ธุรกิจทางด้านอาหารว่างที�กําลังเป�นที�นิยมมีดังนี� Ayo 

Chips (มันฝรั�งทอดเกลียวเสียบไม้) แจ็คลูกชิ�นปลาระเบิด 

หมู่ย่างเฉพาะกิจ ตํานานฝรั�งแช่บ๊วย 50 ปี ปังสด (ขนม

ปัง-นมสด) มหาชยัไอศกรีม เอ็นแอนด์บีเครป เดอะวอฟ

เฟิล เฉาก๊วยเฮฮา ชายสี�บะหมี�เกี �ยว เจียงลูกชิ�นปลา และ

อื�นๆ อีกมากมาย 

 เนื�องจากประเทศเราเป�นเมืองร้อน ดังนั�นธุรกิจประเภท

เครื�องดื�มที�ดื�มแล้วเย็นชื�นใจ จึงขายดีเป�นเทนํ�าเท่ท่า ซึ�งก็

คงไม่อาจกล่าวถึงธุรกิจชานมไข่มุกและกาแฟไปไม่ได้ 

ธุรกิจเครื�องดื�มที�กําลังมาแรงในขณะนี�ได้แก่ คาเฟ่อเม

ซอน (Café Amazon) กาแฟสดชาวดอย (Chaodoi 

Coffee) โอชายะ (Ochaya Tea) คูมะฉะชานมไข่มุก 

(Kumaa Cha) โมชิ ชานมไข่มุก (Mochi Milk Tea) 

คอฟฟี� ทูเดย์ (Coffee Today) ฮกัแฮง กาแฟโบราณ 

(HugHang Coffee) เป�นต้น 

 ธุรกิจแฟรนไชส์ทางด้านการศึกษาเองก็กําลังได้รับความ

นิยมอย่างมากเช่นกัน เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็

มีความต้องการที� จ ะ ใ ห้ บุตรหลานได้ เข้า เรียนต่อยัง

สถานศึกษาที�ดีๆ ดังนั�นที�เรียนพิเศษจึงเปรียบเสมือนกับ

บ้านหลังที� 3 ที�คอยช่วยกวดขันวิชาต่างๆ ให้เด็กนักเรียน

เหล่านั�น ธุรกิจแฟรนไชส์ด้านการศึกษาที�น่าสนใจ ได้แก ่

สถาบันสมาร์ทเบรน คุมอง ศูนย์ศิลปะ 3 มิติ เคลย์เวิร์คส 

อิงลิชคอนเนอร์ สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์คิง

แมทส์ ซีเอ็ดเลิร์นนิ�งเซ�นเตอร์ เป�นต้น 

 สมัยนี�ไม่ว่าจะหันมองไปทางไหนก็มักจะเห็นแต่คนที�ดูดีอยู่

เสมอ เพราะทั �งผู้หญิงและผู้ชายต่างก็หันมาดูแลตัวเอง

กันมากขึ�น ดังนั�นก็คงจะขาดธุรกิจแฟรนไชส์ด้านความ

งามและด้านการดูแลสุขภาพไปไม่ได้เลย กลุ่มเป้าหมาย

ของแฟรนไชส์นี�คือผู้ที�มีกําลัง ในการจ่ายสูง ถ้าหาก

ผลติภัณฑ์นั�นมีประสิทธิภาพที�ดี พวกเขาก็ยอมจ่ายโดยไม่

สนใจเรื�องราคามากนัก ซึ�งแฟรนไชส์ที�กําลังเป�นที� นิยม 

ได้แก่ วุฒิศักดิ�คลินิก บิ�วตี� เอ็กซ์เพรส โซกี� ฮอท สปา 

ศูนย์ความงามการแพทย์ตะวันออก โคเคท บิวตี�เนลซา

ลอนด์แอนด์สปา ไบโอ 2000 เจลลี�เบิร์ด เฮลตี�โซน และ

อื�นๆ อีกมากมาย 

 ธุรกิ จ ด้ านการบริ ก ารที� เ น้น เ รื� อ งการมอบความ

สะดวกสบายให้แก่ลูกค้าและมีความหลากหลาย ก็กําลัง

เป�นที� นิยมเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป�นบริการรับช� าระเงิน 

บริการส่งไปรษณีย์ บริการจองตั�วเดินทาง บริการถ่าย

เอกสาร ส่งแฟกซ์ บริการดูแลรถ และอื�นๆ อีกมากมาย 

ซึ�งธุรกิจที�ให้บริการหลากหลายด้านและมีความครบครัน 

อาทิเช่น มาย์เปย์ ตู้ช� าระค่าบริการ ควิก เซอร์วิส วิน

เซ�นต์ เซ�นเตอร์เซอร์วิส โมลี� คาร์แคร์ เป�นต้น 

 ธุรกิจอีกประเภทที�กําลังได้รับความนิยมเป�นอย่างสูง และ

มีผู้คนให้ความสนใจมากมายคือ ธุรกิจการค้าปลีก อาทิ

เช่น ร้านสะดวกซื�อต่างๆ ซึ�งเป�นร้านค้าที�อยู่คู่กับคนไทย

มาช้านาน รับรองได้ว่าเมื�อเปิดให้บริการแล้ว ลูกค้า

จะต้องเข้ามาจับจ่ายใช้สอยอย่างแน่นอน ตัวอย่างแฟรน

ไชส์ร้านค้าปลีก ได้แก่ เซเว่นอีเลฟเว่น เฟรชมาร์ท มินิ

มาร์ท 108 ช�อป แฟมิลี�มาร์ท รวมทั �งร้านที�มีจุดขายเรื�อง

ราคาที�ชดัเจนอย่าง ไดโซ นพรัตน์ 20 เป�นต้น   
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เมื�อเราคิดจะเริ�มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ สิ�งสําคัญที�เรา

ควรให้ความสนใจมากๆ ก็คือกลยุทธ์การตลาดเพื�อดึงดูดให้

ผู้คน เ ข้ ามา ใ ช้ บริ ก าร  เ ร าควรจั ด เตรี ยมแผนการที� มี

ประสิทธิภาพเอาไว้ล่วงหน้า เพื�อป้องกันการขาดทุน สร้าง

กําไรและส่งเสริมภาพลักษณ์ที�ดีให้กับร้านค้าของเรา  

 สิ�งสําคัญอย่างแรกคือ คุณภาพสินค้าของเราต้องดีและ

ได้มาตรฐาน ถึงแม้ว่าเราจะได้รับสินค้าที� ส่งตรงมาจาก

ร้านใหญ่เหมือนๆ กัน แต่เราก็ควรเก็บรักษาสินค้านั�นให้

เหมาะสมและถูกสุขอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ�งสินค้า

ประเภทอาหารว่างและเครื�องดื�ม อีกทั �งเรายังควรดูแล

ร้านค้าของเราให้สะอาดอยู่เสมอ เพื�อให้ผู้ที�เข้ามาใช้บริการ

เกิดความประทับใจและอยากกลับมาอีก 

 สิ� ง สํ า คัญอย่ า ง ที� ส อ งคื อ  ก าร บริ ก า รที� ดี แ ล ะ มี

ประสิทธิภาพ เราควรให้บริการลูกค้าทุกคนอย่างอบอุ่น 

เป�นมิตร จริงใจและเท่าเทียม เพราะไม่ว่าใครก็ย่อมอยาก

ได้รับการบริการที�ดีกันทั �งนั�น เมื�อลูกค้าเดินเข้ามาในร้าน 

เราก็ควรทักทายด้วยหน้าตาที� ยิ �มแย้มแจ่มใส พูดจาให้

ไพเราะ และกล่าวขอบคุณเมื�อลูกค้าเดินออกจากร้าน 

นอกจากนี�เรายังควรมีความรู้เกี�ยวกับสินค้าและบริการที�

เราขาย เพื�อที�จะได้สามารถแนะนําข้อมูลให้กับลูกค้าได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สิ�งสําคัญอย่างที�สามคือ การส่งเสริมการขาย หากร้าน

ของเราเพิ�งเปิดใหม่ เราอาจจัดโปรโมชั�นที� โดดเด่นและ

น่าสนใจเพื�อดึงดูดให้ลูกค้าอยากเข้ามาใช้บริการ อีกทั �ง

เป�นการสร้างฐานลูกค้าใหม่เพื�อให้กลายเป�นลูกค้าประจําใน

อนาคตอีกด้วย อาทิเช่น โปรโมชั�น ลด แลก แจก แถม

ต่างๆ โปรโมชั�นเครื�องดื�มทาน 1 แก้ว ฟรี 1 แก้ว เป�นต้น  

 สิ�งสําคัญอย่างที� สี�คือ การประชาสัมพันธ์ เราสามารถ

ประชาสัมพันธ์เกี�ยวกับร้านค้าของเราผ่านทางสื�อสังคม

ออนไลน์ต่างๆ อาทิเช่น เฟซบุค อินสตราแกรม ทวิต

เตอร์ และสื�ออื�นๆ อีกมากมาย เพื�อให้ลูกค้ารับทราบถึง

ข้อมูลของร้านค้าเรา และเกดิความสนใจอยากจะเข้ามาใช้

บริการ 

 

 สิ�งสําคัญที�สุดก่อนที�จะเริ�มต้นทําธุรกิจใดๆ คือการศึกษา

หาข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนเสียก่อน 

เพื�อที�เราจะได้รู้ถึงข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของธุรกิจ

ประเภทนั�นๆ อีกทั �งยังควรวางแผนการดําเนินธุรกิจเอาไว้

ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป�นแผนตกแต่งร้าน ส่งเสริมการขาย 

กลุ่มเป้าหมาย การบริการที�มีประสิทธิภาพและกลยุทธ์

ต่างๆ ที�จะช่วยให้ร้านของเราเป�นนิยมและมีภาพลักษณ์ที�ดี 

เพราะถึงแม้เราจะทําธุรกิจแฟรนไชส์ที�มีชื�อเสียงอยู่แล้ว 

แต่ถ้าหากเราไม่เตรียมวางแผนและหาวิธีป้องกันปัญหาที�

อาจจะเกิดขึ�นเอาไว้ล่วงหน้า ธุรกิจของเราก็อาจอยู่ได้ไม่

ยาวนานและ ไม่ เป�นที� นิยมเพียงพอจนอาจจะต้องยุติ

กิจการไปก็เป�นได้ 
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บริษัท ที-เน็ต จํากัด องค์กรแห่งการเรียนรู้ไม่มีที�สิ �นสุด 

“เราฟอร์มทีมกันขึ�นมาเพื�อตั�งศูนย์ประสานงานการ

รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยที� เรียกว่า 

Thai CERT หรือ Thai Computer Emergency Response 

Team”  

ดร. โก เมน พิบูลย์โรจน์ ผู้ก่อตั�งและกรรมการ

ผู้จัดการ บริษัท ที-เน็ต จํากัด ได้กล่าวถึงจุดเริ�มต้นของบริษัท 

ที-เน็ต จํากัด ธุรกิจที�เกี�ยวข้องกับการรักษาความมั�นคงและ

ปลอดภัยทางด้านสารสนเทศในระดับประเทศ  ดร. โกเมน เล่า

ต่อถึงความเป�นมาว่า แต่เดิมเราเป�นกลุ่มนักวิจัยที�ทําโครงงาน

เกี�ยวกับเรื�องการรักษาความมั�นคงปลอดภัยสารสนเทศที�อยู่ใน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เรา

ฟอร์มทีมกันขึ�นมาเพื�อตั�งศูนย์ประสานงานการรักษาความ

ปลอดภัยคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยที� เรียกว่า Thai CERT 

หรือ Thai Computer Emergency Response Team เมื�อ

ประมาณ 10 กว่าปีที�แล้ว 

เราก็ผลักดันให้ Thai CERT เข้าเป�นสมาชิกอยู่ในอาเซียนและเข้า

ไปเป�นสมาชิกของศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัย

คอมพิวเตอร์ในระดับโลก 

หลังจากโครงการนั�นไปได้ประมาณ 7 ปี เรื�อง

ทางด้าน IT security ในเมืองไทยเริ�มบูมและเป�นที�รู้จักมากขึ�น 

และก็มีการร้องขอให้เข้าไปทํางานตามที�ต่างๆ มากพอสมควรใน

ส่วนของทีมงานเองเราก็เริ�มถูกบริษัทต่างชาติพยายามซื�อตัว

หรือแม้กระทั�งซื�อยกทีมเลยเรากเ็ลยเข้าไปคุยกับทางทีมผู้บริหาร

ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ

ที�รู้จักกันในนาม สวทช. ว่าควรจะมีวิธีไหนไหมที�จะเก็บรักษา

ทีมงานและก็ได้ทํางานเพื�อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป ทาง

ผู้บริหารก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั�นเราควรจะตั�งเป�นบริษัทแยกตัว

ออกมาเลยได้ตั�งเป�น บริษัทที-เน็ต จํากัด ขึ�นมา ถึงแม้ว่าการ

ตั�งบริษัทก็จะมีเรื�องความเสี�ยงเรื�องความไม่มั�นคงในหน้าที�การ

งานก็ตามแต่ แต่ก็ต้องบอกว่าทุกคนก็มีแนวทางในการ

ดํารงชีวิตและการทํางานของแต่ละคนอยู่แล้ว ดังนั�นการที�เรา

มาตั�งบริษัทนี�ขึ�นมา สิ�งที�เราให้ความสําคัญกับมันมากที�สุดก็คือ
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ว่า เราจะทําอย่างไรที�จะสามารถรักษาทีมผู้เชี�ยวชาญให้อยู่กับ

เราให้ได้ อย่างที�สองเรามองถึงเรื�องการพัฒนาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีของประเทศ หรือแม้กระทั�งความจําเป�นของประเทศ

ไทยจําเป�นจะต้องมีกลุ่มผู้เชี�ยวชาญทางด้าน IT Security ให้คง

อยู่ เพราะว่า IT Security เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันหนึ�ง

เกิดเหตุการณ์อะไรที�มันร้ายแรงขึ�นมากับประเทศไหนสักประเทศ

หนึ�งเราก็จะต้องมีความจําเป�นระดมทีมผู้เชี�ยวชาญและเอา

ผู้ เ ชี� ยวชาญที� ไ ว้ ใ จ ไ ด้ เ ชื� อถือ ไ ด้ ที� ผ่านการ เทรนแล ะมี

ประสบการณ์ เราก็พร้อมที�จะรับพันธะกิจหรือภารกิจตรงนั�นให้

ได้ 

แนวทางในการการดําเนินงานธุรกิจ  

บริษัท ที-เน็ต จํากัด เองมีงานที�ทําอยู่แล้วมาคือ

งานเป�นที�ปรึกษาทางด้าน Technology IT security Consult 

ที�เกี�ยวกับด้าน IT Security อย่างเต็มรูปแบบ ซึ�งเป�นการทํา

เกี� ยวกับมาตรฐานการรักษาความมั�นคงปลอดภัยหรือ

กระบวนการ ISO27001 ISO20000 ISO2031 นอกจากนี�ยังมี

โครงการก่อนที� บรษัิท ท-ีเน็ต จํากัด จะแยกตัวออกก็คือเราได้

ทําเรื�องเครื�องรับสัญญาณโทรศัพท์มอบให้กับกองทัพบก

นําไปใช้ในพื�นที�ภาคใต้ ประมาณ 88 เครื�อง หลังจากนั�นพอตั�ง 

บริษัทที-เน็ต ขึ�นมาแล้วก็เราเอาพื�นฐานความรู้งานวิจัย

ทางด้านที� เคยทําเกี�ยวกับเครื�องส่งสัญญาณโทรศัพท์มาทํา

เครื� อง ตัดสัญญาณรี โมท ก็ เลยไ ด้มีการผลิต เครื�องตัด

สัญญาณรีโมทและก็นําไปใช้ตามศูนย์สอบต่างๆ และก็เปิดเป�น

ธุรกิจให้บริการเช่าเครื�องตัดสัญญาณรีโมทเพื�อป้องกันการ

ทุจริตในการทําการสอบแข่งขัน โดยมีการส่งเจ้าหน้าที�ของเรา

พร้อมเครื�องตัดสัญญาณรีโมทและเปิดเครื�องตัดสัญญาณใน

บริเวณสนามสอบ ซึ�งจะทําให้พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที�มี

การแอบนําเข้าไปเพื�อทุจริต ไม่สามารถใช้งานได้ จึงทําให้การ

สอบเข้าในหลายๆแห่งเกิดความยุติธรรมมากขึ�น ตัวอย่างที�เรา

เข้าไป เช่น การสอบ ก.พ. ทั�วประเทศเลย การสอบเข้าบรรจุ

เป�นข้าราชการพนักงานตํารวจแห่งชาติ และการสอบเข้า

ธนาคารต่างๆ เราติดต่องานกับศูนย์สอบธรรมศาสตร์รังสิต 

ในการนําเครื�องส่งสัญญาณไปใช้ โดยมีทีมผู้เชี�ยวชาญของเรา

ไปดูแลให้ด้วย นอกจากนี� บริษัท ที-เน็ต จํากัดได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน หรือ BOI ทางด้าน IT security ในด้าน R&D คงจะ

พูดได้ว่าน่าจะเป�นบริษัทเดียวในประเทศไทยที�ได้รับการส่งเสริม

การลงทุนจาก BOI ทางด้านนี� 

 

ส่วนในด้านการพัฒนาบุคลากร  

ที-เน็ต ปลูกฝังเสมอให้มีการสร้างวัฒนธรรมใน

องค์กรของเราให้เป�นศูนย์การเรียนรู้พนักงานรุ่นใหม่ที�เข้ามาเรา

ก็จะมอบสิ�งที� เรียกว่า Mission ให้เลยว่านอกจากคุณต้อง

ทํางานให้มีประสิทธิภาพแล้วเราจะมอบโจทย์ให้เลยว่าถ้าคุณ

ทํางานด้าน IT Security คุณจะต้องสอบได้ Certificate 

เบื�องต้นทาง Security ที�กําหนดไว้ให้ผ่านให้ได้ ถ้าสมมติสอบได้

เราถึงจะรับคุณเป�นพนักงานประจํา เมื�อคุณสามารถสอบได้ 

Certificate ต่างๆ ที-เน็ต จะต้องมีผลประโยชน์ให้ในส่วนที�เป�น

ความรู้ความสามารถของคุณอย่างแน่นอน ในส่วนด้านการ

ฝึกอบรม เราจะจัดให้รุ่นพี�รุ่นน้องมีการ Training ภายในหรือ

แม้กระทั�งในการติดต่องานกันภายในก็ตาม ให้รุ่นน้องติดตาม

รุ่นพี� ไปด้วยเสมอ หรือหากรุ่นพี�มีความรู้ทางด้านไหนเราก็มี

การถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในทีมให้กันเป�นประจําอยู่แล้ว 

เรียกได้ว่าวงการของธุรกิจนี�เป�นธุรกิจเฉพาะหรือ Niche 

Market มันก็เลยมีผู้เล่นในตลาดนี�น้อยลงไปด้วย  

หลักการบริหารธุรกิจของ  

ที-เน็ต การทํางานด้านความมั�นคง ดร. โกเมน 

กล่าวว่า มันจะต้องมีเรื�องความมั�นใจความเชื�อมั�นเข้ามา

เกี�ยวข้อง ต้องบอกว่า ท-ี เน็ต เป�นกลุ่มนักวิจัยที�ทําเรื�องนี�มา

นานเป�นสิบๆ ปีและเราก็อยู่ในสังกัดของหน่วยงาน สวทช. แล้ว

บริษัท ที-เน็ต เองก็ถือหุ้นโดย สวทช. 49% พนักงานทุกคน

ของบริษัท ที-เน็ต จะต้องผ่านการฝึกอบรมในด้าน Non-

Disclosure Agreement ซึ� งก็คือสัญญาการปกปิดข้อมูล 

เพื�อที�จะทําให้ลูกค้าทุกคนของบริษัท ที-เน็ต เกิดความมั�นใจว่า

ข้อมูลของคุณที�อยู่กับทีมงานเราจะไม่รั�วไหลแน่นอน และเราก็

“ธุรกจิคณุตอ้งรอด  

ถา้รอดแลว้  

การเจรญิเตบิโตของ

องคก์รในรูปแบบที�ยั�งยนื

เป�นสิ�งที�สาํคญั” 
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มั�นใจว่าการจัดตั�งบริษัทนี�ขึ�นมาโอกาสที�จะเจ๊งของธุรกิจนี�คง

เป�นไปได้ยาก ธุรกิจนี�ที�ผ่านการดําเนินงานมาตลอดระยะเวลา 5 

ปี ที�ผ่านมาสามารถอยู่ได้และสร้างผลกําไรได้ทุกปี  

นอกจากนี�ท-ีเน็ต ได้มีการให้สวัสดิการพนักงานโดย

การกระจายหุ้นบริษัทให้กับพนักงานเพื�อให้พนักงานได้มีส่วน

ร่วมในการเป�นเจ้าของบริษัท ดร.โกเมนเชื�อมั�นว่า เมื�อไหร่ที�คุณ

มีความเป�นเจ้าของบริษัทปุ๊บ แน่นอนคุณจะให้ความสําคัญกับ

เรื�องข้อมูลว่ามันจะหายไปหรือไม่ ในเมื�อมีความเป�นเจ้าของแล้ว 

มันเป� นบริ ษั ทของคุณเองแล้ว มั นก็จ ะทํ า ใ ห้ทุกคนเกิ ด

ระแวดระวังเรื�องพวกนี�มากขึ�นในฐานะที� ตัวเองเป�นเจ้าของ

บริษัทเอง ส่วนในเรื�องของพนักงานใหม่ที�เพิ�งเข้ามาที�อาจจะ

ออกนอกลู่นอกไปบ้าง ทางที-เน็ต ก็พยายามให้คําแนะนําเขา

เพื�อให้พนักงานใหม่เหล่านั�นสามารถที�จะทํางานได้อย่างถูกต้อง

เป�นไปในทิศทางที�ดีและเหมาะสมได้ 

หลักการบริหารธุรกิจของ 

ที-เน็ตอยู่ในบริษัทที� เกี�ยวกับเทคโนโลยีเราก็มีหน้าที�

ตามเทคโนโลยีแล้วก็ถ้าเป�นไปได้ก็ต้องเป�นผู้นํารู้อะไรก่อนคนอื�น 

ในเรื�องที�จะรู้ ว่าตอนนี�มีความเสี�ยงอะไรบ้าง เพื�อที� เอาไปให้

คําปรึกษากับลูกค้าของเรา ให้มองดูว่า ที-เน็ต เป�นนักวิจัยที�จะ

เอาผลงานที�เราได้ทําในห้องวิจัยและขยายผลออกไปเพื�อให้เกิด

ประโยชน์ให้แก่สังคม นอกจากนั�นในส่วนของงานที�ปรึกษา ที-

เน็ต ก็จะมีรูปแบบของงานที�ต้องทําออกมาจะมีวิธีการเข้าไป

อย่างไรให้ลูกค้าสบายใจ ทํางานอย่างไรให้เป�นมืออาชีพ และ

ทํางานอย่างไรเพื�อให้คุ้มค่ากับเวลาให้ได้มากที�สุด โปรเจ็คไหนที�

เรียกว่าใช้เวลาเยอะทางบริษัทก็พยายามลดให้ได้มากที�สุดเพื�อให้

เกิดประสิทธิภาพมากที�สุด หรือเอากลับมาทําที�ออฟฟิศแทน

เพราะว่าการเข้า ไปของเรามันเป� นค่าใ ช้จ่ายที� ลูกค้าต้อง

รับผิดชอบทั�งนั�น โดยรูปแบบของ Business  ที-เน็ต เองเป�น

ธุรกิจคนไทยความแตกต่างที�ไม่เหมือนกับบริษัทต่างชาติตรงที�

เข้าไปเป�นที�ปรึกษาแล้วทํางานตั�งแต่ 8 โมง – 5 โมงเย็น ถึง

เวลาเขาก็กลับเพราะเขาจะมีเวลาอยู่แค่นั�น แต่การที�เราก็เป�น

บริษัทคนไทยเข้าไปทํางานให้แก่ลูกค้า  ทางไหนที�เราทําได้บริษัท

จะพยายามอะลุ้มอล่วยให้ได้มากที�สุด ในการที�ลูกค้าอาจจะขอ

เพิ�มบ้างหรืออะไรพวกนี�ถ้าอันไหนที�มันไม่เหลือบ่ากว่าแรงมาก 

ทางบริษัทก็ก็ยินดีทําให้ แต่อย่างไรก็ตามต้องบอกได้เลยว่า

เรื�องพวกนี�เป�นเรื�องที�ต้องทําความเข้าใจกับลูกค้าของ ที-เน็ต  

ซึ�งต้องบอกว่าเป�นประเด็นที�ยากที�สุดที�จะต้องทําความเข้าใจกับ

ลูกค้าให้ได้ 

กลยุทธ์การตลาด  

ที-เน็ต นั�นอย่างที�ได้ที�บอกแล้วว่า ธุรกิจนี�เป�นธุรกิจ

เฉพาะ ลูกค้าที�มีจึงมีแค่ไม่กี�กลุ่มไม่กี� แห่ง เพราะฉะนั�นการ

แข่งขันมันยากที�จะหาลูกค้า แต่สิ�งที�สําคัญที�สุดคือทําอย่างไรที�

จะไปค้นหาลูกค้ากลุ่มนี�ให้เจอให้ได้ ซึ�งในปัจจุบันเราจะเห็นเลยว่า

ภัยทางด้าน IT Security มีมากขึ�น คุณจะเห็นเลยว่าเดี�ยวนี�มี

อะ ไรคุณก็จะ โพสต์ รูปขึ�น จะ ด่ากัน ผ่าน Facebook 

ตลอดเวลาโจรก็จะเจาะระบบเข้ามาหาคุณได้ง่ายมากขึ�น ไม่ว่า

จะเป�นเรื�องเกี�ยวกับการโกงบัตรเครดิตหรือแม้กระทั�งทําเครื�อง 

Skimmer ของตู้ ATM ซึ�งเหล่านี�เราก็มคีวามเชี�ยวชาญที�จะทํา

การป้องกันหรือใ ห้คําแนะนําเกี� ยวกับลูกค้าของเรา หรือ

แม้กระทั�งในระบบ IT ใหญ่ๆ ของหลายๆ องค์กรต้องบอกว่า

ปัจจุบันข้อมูลคุณอยู่ในระบบสารสนเทศหมด มีอะไรก็จะอยู่ใน

ระบบออนไลน์ ถ้าเกิดข้อมูลคุณสูญหายขึ�นมาหรือมีการขโมย

จากระบบ นั�นก็แสดงว่าข้อมูลคุณหมดแล้วหายไปหมดแล้ว เรา

ก็ต้องคิดหาวิธีในการที�จะเข้าไปทดสอบระบบและป้องกัน หา

กระบวนการวิธีป้องกันหรือแม้กระทั�งทํา Performance ของ

ระบบให้สามารถที�จะใช้งานได้ในช่วงระยะเวลาที�มีคนใช้งานเยอะๆ

ได้พร้อมๆกัน  

เน้นการวิจัยและพัฒนาธุรกิจ เราก็จะมีกลุ่มที�ทํา

วิจัยและก็ติดตามเกี�ยวกับเรื�องมาตรฐานใหม่ๆที�เกี�ยวกับเรื�อง

ภัยทางด้านการเจาะระบบใหม่ๆกรณีที�มีเหตุการณ์ที�มันเป�นข่าว

หรือว่าเป�น Case Study ต่างๆที� เกิดขึ�น เราก็มีทีมที�จะ 

Monitor หรือติดตามให้สังคมเกิดการตื�นตัว ยกตัวอย่างเช่น 

เรารู้ว่าเคสนี�เกิดขึ�นเพราะอะไรแล้วสามารถแจ้งเตือนสังคมได้

โดยที�ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการ ยกตัวอย่างเช่นในอดีตเรา

ได้มีการแจ้งเตือนภาคเอกชนเกี�ยวกับเรื�องการโกงผ่านตู้ ATM 

โดยใช้เครื�อง Skimmer ด้วยวิธีต่างๆ การโกงบัตรเครดิตหรือ

แม้กระทั�งการโกงเงินผ่าน E-banking  เราก็พยายามอธิบาย 

นอกจากนี� ท-ีเน็ต ยังคงมีความสัมพันธ์อันดีกับสื�อมวลชนทั �ง

ทางสื�อวิทยุและโทรทัศน์ ในการที�จะเผยแพร่ข้อมูลนี�นําไปเสนอ

กับที�สาธารณะเพื�อที�จะไม่ให้บุคคลสาธารณะทั�วไปตกเป�นเหยื�อ

มิจฉาชีพ  

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ 

ดร.โกเมน กล่าวถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ ที-

เน็ต ว่าสิ�งที�เราทําก็คือต้องทําตัว Product ที�เรียกว่าสามารถ

ใช้งานได้ง่ายขึ�นสําหรับลูกค้า เพื�อให้การทํางานได้ง่ายขึ�น 

ยกตัวอย่างเช่น เครื�องตัดสัญญาณรีโมท เครื�องตัดสัญญาณ
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โทรศพัท์ เราก็พัฒนาและสามารถยกไปตั�ง และมีการ Set up 

โดยใช้เวลาน้อยกว่า จากเดิมเราใ ช้เครื�องหนึ�ง จะต้องใ ช้

พนักงานมากถึงสองสามคนในการที�จะไปดูแล ปัจจุบันเราก็

สามารถใช้เพียงแค่คนเดียวก็พอแล้ว และเราสามารถขยาย

จํานวนได้มากขึ�น 

ความร่วมมอืระหว่างประเทศและองค์กรต่างๆ  

ที-เน็ต เคยทําศูนย์ประสานงานการรักษาความ

ปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในอดีตทางองค์กร

ได้มีการร่วมมือกับต่างประเทศอยู่แล้ว หน่วยงานต่างประเทศก็

มีการส่งข้อมูลที�มีประโยชน์มาเป�นเรื�องปกติอยู่แล้ว เพราะฉะนั�น

ความสัมพันธ์ที�ดีในระดับต่างประเทศเรามีอยู่แล้ว และก็เราทํา

ธุรกิจกันมานานต่างประเทศก็มีความเชื�อมั�นในองค์กรของเรา 

ส่วนที� สอง ในการทํา ธุ รกิจภายในประ เทศ เอง เ ร าก็ มี

ความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานความมั�นคงต่างๆ เช่น

หน่วยงานทหาร ตํารวจ ต้องบอกว่าแม้กระทั�งบางครั �งเราจะ

รับพนักงานเข้ามาเราก็อยากจะดูว่าเขามีประวัติอาชญากรรมที�

ทําเกี�ยวกับเคยไปโจรกรรมใครมาบ้างหรือเปล่า มีประวัติที�ไม่ดี

มาบ้างหรือไม่ หรืออะไรก็ตามที�เราจะต้องดูแล ซึ�งทางบริษัท

อาจจะต้องส่งตัวพนักงานไปให้ทางเจ้าหน้าที�ตํารวจหรือ DSI 

นี�ช่วย scan บุคลากรนั�นให้ก่อ่นว่าเขาเป�นพนักงานที�ไว้วางใจ

ได้หรือไม ่

ดร. โกเมน ผู้บริหารของ ที-เน็ต บอกเล่าถึงการ

ประสบความสําเร็จในว่า ปี 2548 เขาได้รับเลือกให้เป�น The 

Most Outstanding Chief Security Officer ของ Asian ซึ�ง

เป� นผลดีต่อการตลาดในต่างประ เทศของ ที-เน็ต เพราะ

ความสําเร็จในจุดนี�ทําให้บริษัทหรือแม้กระทั�งตัวเขาเองได้มี

โอกาสที�จะให้ความร่วมมือกับต่างประเทศในระดับ Asian และใน

ระดับภูมิภาคที�เพิ�มขึ�น ซึ�งมีหลายๆบริษัทเหมือนกันที�พยายาม

ติดต่อเข้ามาว่าทาง ที-เน็ต มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน ถ้า

หากว่ามีความพร้อมก็จะให้บริษัทเข้าไปทํางานที�ประเทศเพื�อน

บ้าน ซึ�งปัจจุบันนี�ก็มีการคุยกันว่าจะมีโอกาสเป�นได้มากน้อยแค่

ไหน ซึ�งของพวกนี�มันต้องใช้เวลา ในทีมของ ที-เน็ต เองก็

พยายามพัฒนาพื�นฐานทางด้านภาษาอังกฤษของพนักงาน

เพื�อให้มีความรู้ความสามารถที�จะคุยกับลูกค้าต่างชาติได้ 

เพื� อ ใ ห้พนักงานขององ ค์กรมี การ เตรี ยมการ ต้อนรั บ

สถานการณ์สําหรับตลาดต่างประเทศ นอกจากนั�นงานวิจัย

พวกนี�เราก็พร้อมที�จะทําความร่วมมือกับต่างประเทศในระดับ

หนึ�ง หรือแม้กระทั�งในหลักสูตรหลายๆ หลักสูตรที�ทางองค์กรได้

เข้าไปมีส่วนร่วม ที-เน็ต พยายามที�จะนําเอาแนวความคิด 

Business Model ที� เราทําขึ�นและประสบความสําเร็จในระดับ

หนึ�งไปอธิบายให้กับหน่วยงานที�เขาสนใจได้ 

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC  

โดยส่วนตัว ดร. โกเมนมองเห็นว่า ธุรกิจทางด้านนี�

ในเมืองไทยเป�นธุรกิจเฉพาะและก็ยังมีผู้เล่นไม่มากนักหรือ

แม้กระทั�งในระดับ AEC ก็ต้องบอกว่ามีผู้เล่นไม่เยอะ ดีไม่ดี

อาจจะเป�นโอกาสของทางบริษัทในแง่บวกด้วยซ� � าว่าเราสามารถ

ที�จะไปบุกตลาดในประเทศเพื�อนบ้านได้ ธุรกิจบางประเภทมันเป�น

เรื�องของความเชื�อมั�นความมั�นใจ โดยเฉพาะธุรกิจของ ที-เน็ต 

เอง เพราะฉะนั�นเราคงไม่กังวลว่าคนอื�นเขาเข้ามาแล้วลูกค้าจะ

ไปเลือกผู้ให้บริการรายอื�นที�เป�นบริษัทต่างประเทศ เพราะอย่างไร

ก็ตามลูกค้าก็คงกลัวว่าใครก็ไม่รู้ที�เข้ามาเขาจะมาทํางานให้ ทํา

เสร็จแล้วข้อมูลที�เป�นความลับจะไปอยู่ต่างประเทศกับผู้ให้บริการ

ด้วย ซึ� งมันก็จะเป�นประเด็นปัญหาตรงนี�ที�จะต้องมี และอีก

ประเด็นหนึ�งเป�นปัญหาที�คิดว่าน่าจะเป�นโอกาสของเราก็คือการ

เป�นทีมงานที�ปรึกษา หรืองานที�ทําระบบ Document อะไรต่างๆ 

ดร.โกเมน ชี� ให้เห็นอีกประเด็นหนึ�งที�คาดว่าจะเป�น

ปัญหาและน่าจะเป�นโอกาสของ ที- เน็ต คือการเป�นงานที�

ปรึกษาหรืองานที�ทําระบบ Document  อะไรต่างๆ เหล่านี�คน

ไทยยังสบายใจที�ได้รับรีพอร์ตเข้ามาเป�นภาษาไทย เพราะฉะนั�นใน

ฐานะที� เป�นหน่วยงานทางด้านที�ปรึกษาได้ สิ�งสําคัญคือ คุณ

จะต้องคุยกับลูกค้าคุณต้องไปอยู่กับลูกค้า และที� สําคัญคุณ

จะต้องไปช่วยลูกค้าทํางานให้เป�นไปด้วยความราบรื�นและทําให้

ลูกค้าเกิดความอุ่นใจสบายใจที�จะทํางานไปด้วยกันกับเรา ข้อดี

อีกประการหนึ�งของการที�ปรึกษาในด้านนี� ความเป�นคนไทย

ด้วยกัน มันจะช่วยให้เราทํางานกับลูกค้าได้อย่างสนิทสนม
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คุ้นเคยได้มากกว่าที�ต่างชาติจะเข้ามาดังนั�นจุดนี�เลยเป�นโอกาส

ของเรา 

ความสําเร็จที� น่าภาคภูมิใจที� ที-เน็ต ที� สําคัญคือ 

บริษัท ที-เน็ต จํากัด ได้รับรางวัล SMEs National Awards 

2014 ดร.โกเมน กล่าวอย่างยิ�มแย้มว่า การส่งเข้าไปประกวด

รางวัล SMEs Awards ต้องบอกอย่างแรกเลยว่าเราเป�น 

SMEs และต้องมองว่า SMEs อย่างเราที�ทําธุรกิจที�ปรกึษาแล้ว

ทําประโยชน์ต่อสังคมมีไม่ค่อยเยอะ การที�คุณทําธุรกิจเกี�ยวกับ

เรื�องไฮเทค ทํางานวิจัยและคุณสามารถที�จะเข้าไปช่วยเหลือ

สังคม อธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่าอะไรที�มีความเสี�ยง เช่น ถ้ามี 

Skimmer ไปดักไว้ที�ตู้ ATM คุณทําอย่างไรเมื�อการโกงบัตร

เครดิตคุณทําอย่างไร การโกง e-banking คุณทํายังไง 

การแฮกอีเมลทํากันอย่างไร  ยิ�งเรากระจายความรู้ความเข้าใจ

ตรงนี�ออกไปยิ�งเยอะเท่าไหร่ ประชาชนยิ�งรู้และถูกโดนโกงน้อยลง 

มันทําให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป�นอย่างมาก  เราก็น่าจะมี

โอกาสเข้าไปประกวด SMEs National Awards ทางด้านสาขา

สังคม เพราะเราเชื�อมั�นว่าธุรกิจแบบนี�ที�เราสามารถช่วยเหลือ

สังคมได้ โดยใช้ Research and Development (R&D) การได้

รางวัลนี�ถือเป�นความภาคภูมิ ใจขององค์กร นอกเหนือจาก

ความภูมิใจก็คือมันเปิดโอกาสให้เราได้พัฒนาตัวเอง โดยมี

ผู้เชี�ยวชาญเข้ามา comment เข้ามาแนะนําว่าธุรกิจคุณยังมี

ข้อบกพร่องอะไร หากเราจะกําไรอย่างเดียวแต่การบริหาร

จัดการที� ไม่พร้อมเราก็ไม่สามารถทําให้องค์กรของเรามีการ

เจริญเติบโตที�จะก้าวไปขา้งหน้าได้อย่างยั�งยืน เพราะฉะนั�น ดร.

โกเมนได้ฝากทิ �งท้ายข้อคิดในการบริหารธุรกิจดีๆไว้ว่า   

“ธุรกิจคุณต้องรอด ถ้ารอดแล้ว การเจริญเติบโต

ขององค์กรในรูปแบบที� ยั�งยืนเป�นสิ�งที�สําคัญ เพราะฉะนั�นถ้ามี

โอกาสการลองเข้าไปประกวดรางวัล SMEs National Awards  

คุณจะได้อะไรมากกว่าที�คิดแน่นอน” 
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เปลี�ยนขยะให้เป�นเงินล้าน 
 

ใครจะรู้ล่ะว่าขยะที�เราเห็นคนทิ �งเกลื�อนเต็มไปหมดนั�น

จะสามารถสร้างรายได้มากมายมหาศาลให้กับเจ้าของธุรกิจขยะ

รีไซเคิล ขณะที�คนส่วนใหญ่มองว่าขยะเป� นสิ�งสกปรก น่า

รังเกียจและไม่เป�นที�ต้องการ แต่มีคนจํานวนไม่น้อยทีเดียวที�

มองเห็นลู่ทางและสามารถเปลี�ยนขยะให้กลายเป�นเงินล้านได้ ใน

ปัจจุบัน ธุรกิจการรีไซเคิลขยะ อย่างเช่นธุรกิจค้าของเก่าหรือ

รับซื�อของเก่า ถือเป�นอีกหนึ�งธุรกิจที� ผู้ประกอบการให้ความ

สนใจเป�นอย่างมาก เนื�องจากมีการใช้เงินลงทุนที� ไม่สูง มี

ขั �นตอนการทําที� ไม่ยุ่งยากมากนัก และมีอัตราเสี�ยงน้อยกว่า

ธุรกิจด้านอื�นๆ รวมทั �งยังเป�นธุรกิจที�ช่วยอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม

แล ะ ช่ วยลด ปัญหา ขย ะ ล้ น เ มื อ งอี ก ด้ วย นอกจ าก นี� 

ผู้ประกอบการยังมีโอกาสที� ดีในการขยับขยายธุรกิจเดิมให้

กลายเป�นธุรกิจ SMEs ขนาดใหญ่ที�ช่วยเพิ�มรายได้ให้สูงขึ�นอีก

ด้วย  

ในปัจจุบันมีขยะอยู่หลักๆ ทั �งหมด 6 ประเภทด้วยกัน

ที�สามารถนํามารีไซเคิลและนํากลับมาใช้ต่อได้ ได้แก่ กระดาษ 

พลาสติก เหล็กหรือโลหะ แก้ว อลูมิ เ นียม และยาง ซึ� ง

ผู้ประกอบการในบางธุรกิจก็อาจจะรับซื�อประเภทของขยะแค่

เพียงประเภทใดประเภทหนึ�งหรืออาจจะมากกว่านั�นก็ได้ แต่จาก

การสํารวจพบว่าขยะที�ถูกนํามาแปรรูปเพื�อนําไปใช้ประโยชน์ได้

น้อยที� สุดก็คือขยะแบบพลาสติก เนื�องจากมีการแปรรูปที�ไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าที�ควร ซึ�งสวนทางกับความต้องการของ

ผู้บริ โ ภคและ ร้ านค้า ต่า งๆ  ที� นิยม นําพลาสติกมา ใ ช้ ใ น

ชีวิตประจําวัน ดังนั�นนี�จึงเป�นโอกาสที�ดีสําหรับผู้ประกอบการที�

จ ะพัฒนาศักยภาพในการแปร รู ปพลาสติก ใ ห้ ดี ยิ� ง ขึ� น 

นอกจากนี�ธุรกิจขยะรีไซเคิลก็ยังมีให้เลือกทําอยู่หลากหลาย

ประเภทด้วยกัน ซึ�งสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้ดังนี� 

 

 ธุรกิจรับซื�อของเก่าหรือขยะรีไซเคิล เป�นธุรกิจที�รับซื�อ

สินค้าจากผู้บริโภคโดยตรงและไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก ขอ

แค่เพียงมีพื �นที�ในการจัดเก็บขยะที�รับซื�อมา และหลังจากที�

นําขยะมาแยกประเภทและทําความสะอาดใหม่แล้ว ก็

สามารถนําไปขายให้กับโรงงานที�รับซื�อในราคาที�สูงขึ�นได้อีก
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ด้วย ถือเป�นการสร้างกําไรและเพิ�มมูลค่าให้กับสินค้าที� ดู

เหมือนไร้ค่าแต่ไม่ไร้ประโยชน์เหล่านี� 

 ธุรกิจแบบ SMEs เต็มตัว ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจรับย่อย

ขยะพลาสติก ธุรกิจหลอม รีดและตัดเม็ดพลาสติก ธุรกิจ

ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล ธุรกิจหลอมเหล็ก และ

ธุรกิจอัดกระดาษ เป�นต้น ซึ� งธุรกิจเหล่านี�มีระบบการ

จัดการที�ชดัเจนและมีการลงทุนในปัจจัยการประกอบการ

ต่างๆ ที� ต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูงมากทีเดียว การจะทํา

ธุรกิจนี� เราจําเป�นจะต้องเลือกทําเลที� ตั �งของโรงงานให้

เหมาะสมและเป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม เลือกเครื�องจักรที�

เหมาะกับการนํามาใช้แปรรูปขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท และ

ว่าจ้างพนักงานที�มีศกัยภาพมากเพียงพอ 

 

ดังที�กล่าวไปแล้วว่าธุรกิจขยะรีไซเคิลนั�นเป�นธุรกิจที�

สามารถประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีอัตราเสี�ยง

ที� น้อยกว่า ธุรกิจแบบอื� นๆ รวมทั �ง ยั ง เป� นการอนุรัก ษ์

สิ�งแวดล้อมและช่วยลดปริมาณขยะที� เพิ�มสูงขึ�นในทุกๆ วันให้

ลดลงได้อีกด้วย ผู้ประกอบการทั �งรายเล็กและรายใหญ่จึงให้

ความสนใจอยากทําธุรกิจประเภทนี�กันมากขึ�น ทําให้ธุรกิจ

ประเภทนี�มีอัตราการแข่งขันที�สูงมาก ดังนั�นผู้ที�สนใจอยากจะทํา 

จึงควรวางแผนกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจเพื�อสร้างรากฐาน

ของธุรกิจให้มั�นคง และเพื�อเป�นข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับ

ผู้ประกอบการรายอื�นอีกด้วย รายละเอียดของกลยุทธ์ในการ

ลงทุนทําธุรกิจมีดังต่อไปนี� 

 

 อย่างแรกที� ผู้ลงทุนควรจะทําคือเลือกว่าเราต้องการ

ประกอบธุรกิจแบบไหนและเหมาะที�จะทําธุรกิจประเภทใด 

หากเรายังมีเงินลงทุนที� ไม่มากพอเราก็อาจจะเริ�มจาก

ธุรกิจที�ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง อย่างธุรกิจรับซื�อของเก่า

หรือขยะรีไซเคิลก่อนและเมื�อมีเงินทุนมากพอแล้ว เราก็

ค่อยๆ ขยับขยายธุรกิจของเราให้กลายเป�นธุรกิจแบบ 

SMEs เต็มตัว นอกจากนี�เราจะต้องเลือกด้วยว่าเรา

ต้องการรับซื�อขยะประเภทใดและต้องการรับซื�อทั �งหมดกี�

ประเภท 

 อย่างที� 2 คือ หาพื�นที�ในการจดัเกบ็ขยะ หากเราทําธุรกิจ

ประเภทแรก เราก็ควรที�จะหาพื�นที�ในการเก็บขยะที�เหมาะสม

ซึ�งอาจจะเป�นโกดังที�อยู่ใกล้บ้านหรือพื�นที�ภายในบ้านเอง 

เพื�อให้เกิดความสะดวกต่อการนําไปขายต่อ อีกทั �งสถานที�

ในการรับซื�อขยะรีไซเคิลจากลูกค้าก็ควรตั�งอยู่บริเวณที�มี

ถนนตัดผ่านและเดินทางเข้ามาได้อย่างสะดวก แต่ถ้าหาก

ทําธุรกิจแบบที� 2 เราก็ควรจะหาทําเลที�ตั �งสําหรับโรงงาน

ที�เหมาะสมและห่างไกลจากชุมชนเพื�อป้องกันการสร้าง

มลภาวะและความสกปรกต่อสิ�งแวดล้อม หากเราเลือก

ทําเลได้ดีก็ยิ�งเพิ�มโอกาสที� จะช่วยให้การลงทุนประสบ

ความสําเร็จได้อย่างยั�งยืน 

 อย่างที�  3 คือ การกําหนดกลุ่มลูกค้าเ ป้าหมาย 

ผู้ประกอบการควรกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที�ต้องการ

ทําธุรกิจด้วยให้ชดัเจน รวมทั �งต้องสัมพันธ์กับธุรกิจด้วย 

เพื�อให้ตรงตามความต้องการของทั �งลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

และผู้ประกอบการธุรกิจเอง 

 อย่างที� 4 คือ การคัดแยกขยะและการทําความสะอาด

อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากที�เรารับซื�อของเก่าและขยะรี

ไซเคิลเข้ามาแล้ว เราก็ควรจะเพิ�มมูลค่าให้กับสินค้าเหล่านี�

ด้วยการคัดแยกประเภทของขยะแต่ละชนิดและนําไปทํา

ความสะอาดให้ดูใหม่หมดจด ก่อนที�จะนําไปขายต่อให้กับ

โรงงานกลุ่มเป้าหมายที�รับซื�อ 

 

 

 อย่างที� 5 คือ การจดัสรรทรพัยากรบุคคล สําหรับธุรกิจ

แบบ SMEs ที�มีโรงงานเป�นของตัวเองนั�น แน่นอนว่า

ผู้ประกอบการจําเป�นที�จะต้องว่าจ้างพนักงานเพื�อมาช่วย

ดูแลและบริหารงานแต่ละส่วนในโรงงาน ซึ�งหนึ�งในปัจจัยที�

จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสําเร็จได้นั�น ก็คือทรัพยากร

บุคคลที�มีประสิทธิภาพ ดังนั�นผู้ประกอบการจึงควรจัด

ฝึกอบรมและสัมมนาอยู่เสมอเพื�อให้พนักงานเข้าใจถึง

ขั �นตอนการดําเนินงานได้เป�นอย่างดี 

 อย่างที�  6 คือ ผู้ประกอบการควรติดตามสภาวะ

เศรษฐกจิที�ส่งผลต่อราคาของขยะอยู่เสมอ เพื�อวางแผน

กลยุทธ์ในการซื�อและขายสินค้ารีไซเคิลเหล่านี�เพื�อให้ได้กําไร

สูงสุด เนื�องจากราคาของขยะรีไซเคิลมีการเปลี�ยนแปลง

อยู่ตลอดเวลา 

 อย่างที� 7 คือ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจการค้า 

เจ้าของธุรกิจควรประกอบการค้าอย่างสุจริต จริงใจและ

ซื�อสัตย์เพื�อให้เกิดความสัมพันธ์ที�ดีต่อคู่ค้า นอกจากนี�

ผู้ประกอบการยังควรสร้างความสัมพันธ์ที�ดีต่อคู่ค้าเอาไว้

“ธุรกจิรบัซื�อของเกา่ 

และรไีซเคลิขยะ  

ช่วยอนรุักษ์สิ�งแวดลอ้ม

และช่วยลดปัญหา 

ขยะลน้เมอืง” 
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หลายๆ ราย เพื�อกระจายความเสี�ยงในการดําเนินธุรกิจ 

ในกรณีที�สินค้าขาดตลาด  

 อย่างที� 8 คือ การนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

กับการดําเนินธุรกิจ อย่างเช่นการจัดซื�อเครื�องจักรที�ช่วย

ในการจัดเก็บและขนส่งขยะรีไซเคิลได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว เพื�อประหยัดเวลาและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด  

 

สิ�งที�สําคัญที�สุดในการทําธุรกิจขยะรีไซเคิลคือการ

วางแผนกลยุทธ์ที�ดีและมีประสิทธิภาพ อีกทั �งเรายังควรเลือก

ธุรกิจที�เหมาะสมกับตัวเรามากที�สุดด้วย นอกจากการวางแผน

เพื�อพัฒนาให้ธุรกิจขยายตัวและได้ผลกําไรสูงสุดแล้ว เรายัง

ควรแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมในสังคม

และชุมชนที�เราอาศัยอยู่ อีกทั �งเรายังควรประกอบธุรกิจด้วย

ความซื�อสัตย์ จริงใจ คํานึงถึงสิ�งแวดล้อมและไม่ทําให้ประชาชน

ที�อาศยัอยู่ในบริเวณใกล้โรงงานต้องเดือดร้อน เพื�อช่วยให้เรา

สามารถดําเนินธุรกิจนี�ได้อย่างยั�งยืนต่อไปในอนาคต 
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กระดาษมูลสัตว์ 
 

ใครหลายคนอาจเคยได้ยินหรือได้เห็นผลิตภัณฑ์ที�ทํา

มาจากกระดาษมูลสัตว์กันบ้างแล้ว แต่อีกหลายคนที�ยังไม่เคย

เห็นคงนึกสงสัยว่า “กระดาษมูลสัตว์” นี�มันเป�นยังไงกันนะ แล้ว

เขามีวิธีการแปรรูปมูลสัตว์ให้กลายมาเป�นกระดาษได้อย่างไร 

เพราะปกติมูลสัตว์นั�นเรามักจะนําไปทําเป�นปุ๋ยคอกใส่ต้นไม้เพื�อ

ช่วยบํารุงให้เจริญงอกงามเพียงเท่านั�นนี� แต่ใครจะรู้ล่ะว่า

ประโยชน์ของมันบวกกับความคิดที�สร้างสรรค์จะสามารถแปร

รูปมูลสัตว์ให้กลายเป�นกระดาษที�แสนสวยงามได้ ธุรกิจกระดาษ

มูลสัตว์ คือธุรกิจสีเขียวหรือธุรกิจรักษ์โลกแนวใหม่ที�นอกจาก

จะสามารถนําสิ�งเหลือใช้อย่างมูลสัตว์ต่างๆ มารีไซเคิลให้

กลายเป�นผลิตภัณฑ์ที�มีมูลค่าเพิ�มมากขึ�นแล้ว ยังเป�นการช่วย

อนุรักษ์สิ�งแวดล้อม และเป�นการนําทรัพยากรกลับมาใช้ให้เป�น

ประโยชน์อีกด้วย รูปแบบการผลิตกระดาษมูลสัตว์นั�นก็มีความ

คล้ายคลึงกับกระดาษสา แต่ว่ามีความซับซ้อนมากกว่า 

เนื�องจากต้องนํามูลสัตว์ไปทําความสะอาดและกําจัดกลิ�นให้

หมดไปเสียก่อน จึงจะนํามาแปรรูปเป�นสินค้าชนิดต่างๆ ต่อไปได้  

 แนวคิดของผู้ประกอบการที�ทําธุรกิจกระดาษมูลสัตว์

ส่วนใหญ่ มีจุดประสงค์เพื�อช่วยลดภาวะโลกร้อนและลดการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ�นเปลือง เนื�องจากกระบวนการ

ผลิตกระดาษ 1 ตัน ต้องใช้ต้นไม้มากถึง 17 ต้น และยังต้องใช้

พลังงานนํ�ากับไฟฟ้าในการผลิตที� สูงมาก ขณะที�คนไทยใช้

กระดาษโดยเฉลี�ยถึง 3.9 ตันต่อปี ดังนั�นต้นไม้ก็จะถูกตัดมาก

ถึง 66.3 ล้านต้นต่อปีเลยทีเดียว จากผลสํารวจพบว่า 

ปริมาณขยะที�พบได้มากที�สุดก็คือกระดาษนี�เอง รองลงมาเป�น

พลาสติก แก้วและโลหะต่างๆ นอกจากการนํากระดาษที�ไม่ใช้

แล้วมารีไซเคิลเพื�อนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ กระดาษมูลสัตว์ก็

เป�นอีกหนึ�งทางเลือกที�เราจะสามารถช่วยลดการตัดไม้ทําลาย

ป่าลงได้ อีกทั �งยังเป�นการช่วยอนุรักษ์ที�อยู่ของสัตว์ป่ามากมาย

อีกด้วย  
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ตัวอย่างของผู้ประกอบการธุรกิจกระดาษมูลสัตว์ที�มี

ชื�อเสียงและมีแนวคิดสร้างสรรค์ รวมทั�งให้ความสําคัญกับการ

อนุรักษ์สิ�งแวดล้อมคงจะเป�นใครไปไม่ได้นอกเสียจาก คุณฉัตรฐิ

มา ปิงพยอม เจ้าของห้างหุ้นส่วนจี ครีเอท เธอเริ�มต้นการเป�น

ผู้ประกอบการธุรกิจประเภทนี�ด้วยการไปรับมูลสัตว์จากสวน

สัตว์เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี มาแปรรูปเป�นกระดาษ โดยที�เธอนั�น

ได้จดลิขสิทธิ�การผลิตกระดาษจากมูลสัตว์ไว้แล้วทั �งหมด  4 

ชนิดด้วยกัน นั�นก็คือ ฮิปโปโปเตมัส ม้าแคระ แรดและกระทิง 

ซึ�งเป�นมูลของสัตว์ป่าที� ให้รายละเอียดของเส้นใยที�ชัดเจนและ

ได้รับความนิยมสูงกว่าสัตว์ชนิดอื�นๆ นอกจากการนํามูลสัตว์

มาแปรรูปเป�นสินค้าจะเป�นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนํา

มูลสัตว์ไปบําบัดให้แก่สวนสัตว์แล้ว กรรมวิธีในการผลิตมูลสัตว์

นั�น ยังใช้ วัตถุ ดิบและสารทุกชนิดที� เป� นมิตรและ ไม่ทําลาย

สิ�งแวดล้อม เพราะมีการใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ซึ� งไม่

ก่อให้เกิดมลพิษในนํ�า มาใช้ในการฟอกขาวแทนโซดาไฟหรือ

โซเดียมไฮดรอกไซด์ที� เป�นตัวอันตรายและทํา ให้นํ�า เน่าเ สีย 

นอกจากนี�เมื�อใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในกระบวนการผลิต

เสร็จเรียบร้อยแล้ว เรายังสามารถนําไปบําบัดและส่งต่อให้กับ

โรงงานผลิตปุ๋ยได้อีกด้วย คุณฉัตรฐิมาเชื�อด้วยว่า ถ้าหาก

ผู้บริ โภคได้รู้ถึงความเป�นมาของผลิตภัณฑ์ที�มี เอกลักษณ์

เฉพาะตัว และกรรมวิธีการผลิตที�ห่วงใยสิ�งแวดล้อมแล้วล่ะก็ 

พวกเขาจะต้องอยากซื�อกลับไปใช้อย่างแน่นอน  

 

ก่อนที�เราจะเริ�มลงทุนทําธุรกิจกระดาษมูลสัตว์ เรา

มาลองดูจุดเด่นและข้อได้เปรียบของธุรกิจประเภทนี�กันก่อน

ดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง  

 

 อย่างแรก คือ ธุรกิจประเภทนี�สามารถหาวัสดุที�นํามาใช้ใน

การผลิต ไ ด้ง่ าย โดยที� วั สดุ ส่วนใหญ่ นั�นไ ด้มาจาก

ธรรมชาติที�สามารถนํามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด 

ซึ�งก็คือมูลจากสัตว์ชนิดต่างๆ โดยที�สัตว์แต่ละตัวก็มีมูล

สัตว์ที�มีขนาดและปริมาณของเส้นใยแตกต่างกันไป ดังนั�น

เราจึงควรเลือกและพิจารณาให้เหมาะสม 

 อย่างที�สอง คือ ธุรกิจนี�เป�นธุรกิจสีเขียว หรือ ธุรกิจ 

Eco ที�มีจุดขายที�ค่อนข้างเด่นชดั ซึ�งก็คือการขายสินค้า

เหลือใช้ที�ถูกนําไปรีไซเคิลเพื�อเอากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเป�น

ประโยชน์ อีกทั �งยังเป�นการช่วยอนุรักษ์สิ�งแวดล้อมและลด

ภาวะโลกร้อนได้ดีทีเดียว  

 อย่างที�สาม คือ กระแสเทรนด์สินค้ารักษ์โลกกําลังมาแรง

และกําลังเป�นที�ต้องการของตลาด ดังนั�นสินค้าชนิดนี�จึงมี

กลุ่มเป้าหมายที�มีความหลากหลาย เพราะนอกจากจะเจาะ

ตลาดกลุ่มผู้บริโภคที�สนับสนุนสินค้าที�อนุรักษ์ทรัพยากร

และสิ�งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายอย่าง 

วัยรุ่นและวัยทํางานที�ชอบสินค้าตามเทรนด์ได้อีกด้วย อีก

ทั �งสินค้าชนิดนี� ยังได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติอีก

ด้วยเนื�องจากมีความเป�นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที�ไม่ซ� � าใคร 

 

 

นอกจากจุดเด่นหรือข้อได้เปรียบแล้ว แน่นอนว่า

ธุรกิจนี�ย่อมมีอุปสรรคและปัญหาเช่นเดียวกัน ซึ�งมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี� 

 

 อุปสรรคแรก คือ คู่แข่งทางการค้า ธุรกิจสีเขียวหรือ

ธุรกิจ Eco กําลังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ

จํานวนมาก ซึ�งนอกจากธุรกิจกระดาษมูลสัตว์แล้ว ก็ยัง

มีธุรกิจแนวรักษ์โลกอีกหลากหลายประเภทที�มีการนํา

สิ�งของที�เหลือใช้มารีไซเคิล ทําให้เราต้องพยายามหาข้อ

ได้เปรียบกับข้อเสียเปรียบของธุรกิจเราและจุดเด่นกับจุด

ด้อยของคู่แข่งเรา เพื�อนํามาปรับใช้และเพื�อสร้างกลยุทธ์

พัฒนาธุรกิจต่อไปในอนาคต  

 อุปสรรคที�สอง คือ กระบวนการผลิตกระดาษมูลสัตว์นั�น

ต้องใช้ความพิถีพิถันอย่างมากจนบางครั �งอาจก่อให้เกิด

ความยุ่งยากในการผลิต ทั �งการนํามูลสัตว์มาทําความ

สะอาด กําจัดกลิ�น ฟอกสี และอื�นๆ อีกมากมาย ซึ�งถ้า

หากเราไม่ใส่ใจในรายละเอียดการทํา ผลิตภัณฑ์กระดาษ

มูลสัตว์ก็อาจจะประสบความสําเร็จได้ยากมากทีเดียว 

ดังนั�นเราจึงควรศึกษาเพื�อให้เข้าใจถึงวิธีการทําอย่างถ่อง

แท้เสียก่อน 

 อุปสรรคที�สาม คือ ความไม่เข้าใจของผู้บริโภค เนื�องจาก

กระดาษชนิดนี�ทํามาจากมูลสัตว์ ทําให้ผู้บริโภคบางราย

อาจไม่เข้าใจและมองผลิตภัณฑ์นี�ในแง่ลบได้ ดังนั�นเราจึง

ควรจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ของ

“กระดาษมูลสตัวเ์ป�นอกี

หนึ�งธุรกจิสีเขยีว ที�มี

จุดยืนที�เด่นชดัในเรื�องของ 

การอนรุักษ์สิ�งแวดลอ้ม” 
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เราดีอย่างไร และพยายามดึงจุดเด่นที� ดีของธุรกิจนี�

ออกมาขาย ยกตัวอย่างเช่น เป�นกระดาษที�ทําขึ�นเพื�อช่วย

ลดโลกร้อนและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที�สิ �นเปลือง 

หรือ พยายามทําให้ผู้บริโภคได้รู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมใน

การช่วยอนุรักษ์โลกด้วยการใช้กระดาษมูลสัตว์ เป�นต้น 

นอกจากนี�เรายังควรทําสินค้าให้มีความน่าดึงดูดใจและ

โดดเด่น อย่างการตกแต่งด้วยสีสันที�สวยงาม ประดับหรือ

ตกแต่งด้วยการวาดตัวการตู์นรูปสัตว์ที�ดูน่ารกัช่วยดึงดูด

ความสนใจผู้บริโภค และอื�นๆ อีกมากมาย 

 

ช่องทางการตลาดสําหรับธุรกจิประเภทนี�สามารถทํา

ได้หลายช่องทางด้วยกัน แต่เราควรเลือกช่องทางที�เราสามารถ

บริหารและจัดการได้เป�นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ซึ�งจะขอ

ยกตัวอย่างทั �งหมด 3 ช่องทางด้วยกัน 

 

 ช่องทางที� 1 คือการวางขายสินค้าหน้าร้าน เราอาจเปิด

กิจการธุรกิจแบบค้าปลีก โดยนําสินค้าที�ทําจากกระดาษ

มูลสัตว์มาวางขาย โดยที�เราควรจะเลือกทําเลที�ตั �งที�มีคน

พลุกพล่าน ตกแต่งร้านค้าให้มีสีสันสวยงาม น่าดึงดูดใจ 

และให้การบริการที�ดีแก่ลูกค้า รวมทั�งให้ข้อมูลเรื�องของ

การคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงกระบวนการผลิตจนออกมา

เป�นผลิตภัณฑ์ เพื�อให้ลูกค้ารับทราบถึงจุดยืนของสินค้า

ภายในร้าน 

 ช่องทางที� 2 คือการค้าขายสินค้าทางออนไลน์ โดยเรา

อาจขายผ่านทางเว็บไซต์ ทางเฟซบุค หรืออินสตราแกรม

ก็ได้ ซึ�งการขายของบนสื�อออนไลน์เหล่านี� เป�นการช่วย

เพิ�มโอกาสในการสร้างกําไรให้กับธุรกิจของเรา อีกทั �งเรา

ยังสามารถเจาะตลาดต่างประเทศโดยลงขายบนเว็บไซต์

ขายของออนไลน์ของต่างประเทศได้อีกด้วย 

 ช่องทางที� 3 คือการฝากสินค้าเข้าไปขายตามร้านค้า

ต่างๆ โดยที�เราควรจะเลือกร้านที�เหมาะกับสินค้าของเรา

และเป�นร้านที�มีลูกค้าเข้าไปใช้บริการพลุกพล่าน เพื�อเพิ�ม

โอกาสในการกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาดให้มากขึ�น 

 

ไม่ว่าธุรกิจใดๆ ก็ตามมักจะมีจุดเด่นและจุดด้อยที�

แตกต่างกันออกไป ซึ�งกระดาษมูลสัตว์ก็เป�นอีกหนึ�งธุรกิจสี

เขียวที�มีจุดยืนที�เด่นชดัและโดดเด่นในเรื�องของการเป�นสินค้าที�

สนับสนุนการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน 

รวมทั �งยังผลิตจากวัตถุดิบที�หาได้ง่าย แต่ก็อาจมีอุปสรรคใน

เรื�องของกระบวนการผลติที�อาจจะต้องใช้ความพิถีพิถันอย่าง

มาก อีกทั �งยังมีคู่แข่งทางการค้าที�สูงอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม 

ผู้ประกอบการทุกคนก็ไม่ควรย่อท้อเมื�อเกิดปัญหาและอุปสรรค

ขึ�น รวมทั �งยังควรหมั�นศึกษาหาความรู้เพื�อพัฒนาศักยภาพ

ของตนเองให้ดีอยู่เสมอ  
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ธุรกิจสีเขียว (Green Business) 
 

ธุรกจิสีเขยีว (Green Business) หมายถึงการใช้การ

บริหารทุกทรัพยากรให้ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า เคียงคู่ไปกับการ

พยายามรักษาสิ�งแวดล้อมซึ�งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจด้วย 

มีภาพพจน์ที�เป�นมิตรที�ดีต่อสังคม ชุมชน ที�ควรพึงได้รับการ

จัดการที�ดีขึ�น ควบคู่กันไป กล่าวคือการดําเนินการธุรกิจใดๆ 

นั�นของบริษัทหรือองค์กรโดยไม่ควรที�จะทําให้เกิดผลกระทบ

ใ นท า งล บ ใ ด ๆ  ต่ อสภา ว ะ แว ดล้ อ ม โ ล ก  หรื อ แ ม้ แ ต่

สภาพแวดล้อมของประเทศ ชุมชน หรือท้องถิ�นก็ตาม Green 

Business ให้ความสําคัญต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ 3 ด้านหลักที�

สําคัญ (Triple Bottom) คือ 

People คือ ผลลัพธ์ที�จะเกิดต่อมนุษย์โลกที�

เกี�ยวข้อง 

Planet คือ ผลกระทบที�จะต้องเกิดต่อสิ�งแวดล้อม 

สภาวะทางอากาศ และการเปลี�ยนแปลงต่อธรรมชาติของโลกใบ

นี�นั�นเอง 

Profit คือ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที�จะเกิดขึ�น

จากการทําธุรกิจที�ปรารถนาให้ประสบความสําเร็จ 

ในปัจ จุ บัน นี� เ นื�องจากว่าสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติได้ถูกทําลายลงไปมากจนเรียกได้ว่ามีความเสียหายที�

เกิดขึ�นอย่างมหาศาล มลภาวะทางอากาศของโลกร้อนขึ�น ซึ�ง

สาเหตุหนึ�งคือ การกระทําของมนุษย์ที�มีอิทธิพลที�สําคัญที�สุด 

นั�นคือเริ�มมาตั�งแต่ยุคอุตสาหกรรมร่วมกว่าเกือบ 50-60 ปีที�

ผ่านมา การจัดกิจกรรมทางการดําเนินธุรกิจโดยเฉพาะใน

ภาคอุตสาหกรรมทํา ให้ความเข้มของแก๊สเรือนกระจกใน

บรรยากาศเพิ�มขึ�นเรื�อยๆ จากเมื�อประมาณไม่ถึง 10 ปีก่อน

หน้านี� อุณหภูมิร้อนที� สุดเฉลี� ย 33 องศาเซลเซียส และใน

ปัจจุบันกลับมีแนวโน้มเพิ�มขึ�นเรื�อย จนถึงในอนาคต ผลจาก

ความร้อนที�เพิ�มขึ�นเรื�อยๆ นี�กระทบต่อทุกภาคส่วนบนโลกใบนี� 

รัฐบาลของประเทศต่างๆ เริ�มตื�นตัวรู้และรับทราบถึงผลกระทบ

ที� เกิดขึ�น อีกทั �งยังพร้อมเพรียงกันในการร่วมมือเพื�อแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ในการที� จะมีมาตรการทั�วทั �ง โลกว่าควรมี

มาตรฐานการจัดการกันอย่างไรให้เหมาะสม 

ในทางเศรษฐกิจมี ส่วนได้รับผลกระทบกับการ

เปลี�ยนแปลงภูมิอากาศนี�ด้วยเช่นกัน ดังนั�นจึงควรมีการจัดการ

ที�มีมาตรฐาน การดําเนินการของภาคเศรษฐกิจที�เกี�ยวข้องกับ
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ธุรกิจให้กลายเป�น ธุรกิจสีเขียว (Green Business) ให้ได้โดยมี

การวางกลยุทธ์และทิศทางให้เป�นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ในบาง

แห่งอาจใช้ ชื�อ เรียกต่างกันออกไป ซึ� งแนวทางหลักอยู่ 3 

ประการที�ภาคธุรกิจไม่ว่าบริษัท หรือ ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 

ควรคํานึงถึงและยึดเป�นหลักการในการดําเนินการธุรกิจของ

ตนเอง 

 

1 การลดการใช้อย่างสิ�นเปลืองลง หรือ การใช้ให้

น้อยลง (Reduce) คือการลดการใช้ทรัพยากรต่างๆภายใน

องค์กร โดยการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าและใช้อย่างคุ้มค่ากับ

ราคาให้มากที� สุดก่อน ตัวอย่างการลดการใช้ เช่น ลดและ

หลีกเลี�ยงการเก็บเอกสารหรือวัสดุอื�นใดที�ไม่จําเป�นต้องใช้งานใน

ห้องที�มีเครื�องปรับอากาศ เพื�อลดการสูญเสียและใช้พลังงานใน

การปรับอากาศ หรือใช้มู่ลี�กันสาดป้องกันแสงแดดส่องกระทบ

ตัวอาคาร และบุฉนวนกันความร้อนตามหลังคาและฝาผนัง

เพื�อไม่ให้เครื�องปรับอากาศทํางานหนักจนเกินไป, ในสํานักงาน

ให้ปิดไฟ ปิดเครื�องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้าที� ไม่จําเป�นใน

ช่วงเวลา 12.00-13.00 น. จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้

อย่างมาก,อย่าใช้กระดาษหน้าเดียวแล้วทิ �งให้นึกเสมอว่า

กระดาษแต่ละแผ่นย่อมหมายถึงต้นไม้ต้นหนึ�งที�ต้องถูกตัดไป ,

การใช้การส่งเอกสารต่อๆ กันแทนการสําเนาเอกสารเพื�อความ

สะดวกสบายเพียงอย่างเดียวหลายๆ ชุด ,ลดการใช้ผลิตภัณฑ์

ที�ใช้แล้วทิ �งเลยเพราะสิ�นเปลอืงทรัพยากรในการผลิตและเป�นการ

เพิ�มปริมาณขยะ เปลืองพลังงานในการกําจัดขยะด้วยอีกทาง

หนึ�ง 

2. การนํากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และการนําไปใช้

งานด้านอื�นที�ผ่านกระบวนการจัดการใหม่ก่อนนําไปใช้งาน 

(Recycle)  มีความสําคัญที�คนที� เป�นผู้บริ โภคควรส่งเสริม

ธุรกิจประเภทนี� และแนวโน้มในการให้การส่งเสริมในปัจจุบันก็

เป�นไปได้สูงมากเพราะผู้คนเริ�มตระหนักถึงแล้วว่า ทรัพยากร

สําคัญๆหลายอย่างถูกทําลายและต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ

ในการอนุรักษ์ที�มีอยู่ และฟื�นฟูที�เสียไป ตัวอย่างธุรกิจประเภทนี� 

เช่น การทํารายการส่งเสริมการขายของห้างสรรพสินค้ามีการ

สนับสนุนให้ใช้ถุงผ้า หรือถุงพลาสติกเดิม มาใส่สินค้าโดยการ

เพิ�มส่วนลด แลก แจก แถมให้กับลูกค้า ,ในธุรกิจโรงแรมเริ�มหัน

มาใช้บรรจุภัณฑ์ หรือ ภาชนะสําหรับใส่ยาสระผม สบู่เหลว 

หรือโลชั�น ที�สามารถนํากลับมาใส่ใหม่ได้อีก ,การเลือกใช้

อุปกรณ์สํานักงานอย่างเช่น โต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร ชั �นวางของ 

เก้าอี� จากเฟอร์ นิเจอร์ที� ทํ าจากเศษวัสดุ เหลือใ ช้ที� ผ่าน

กระบวนการแปรรูปเป�นวัสดุชิ�นใหม่ อย่าง กากกาแฟ เปลือกไข่ 

หรือ เศษกระดาษเหลือใช้ เป�นต้น และกระบวนการของการ 

Reuse หรือ Recycle นั�น ควรมีควบคู่ไปกับการปรับเปลี�ยน

พฤติกรรมอย่างจริงจัง ( Rethink) คือการที�มีส่วนร่วมกัน

รับผิดชอบอย่างจริงจังต่อสังคม ปรับเปลี�ยนวิธีคิดและปฏิบัติ

ของบุคลากรในองค์กรธุรกิจต่างๆ ให้มีอุปนิสัย สีเขียว ตาม

หลักการด้วยการคิดก่อนใช้ทรัพยากรภายในองค์กรสํานักงาน

อย่างคุ้มค่า เพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

“การทําให้ธุรกจิในปัจจุบนันี� 

เข้าสู ่ธุรกจิสเีขยีว  

(Green Business) นั �น  

การทําธุรกจิจะตอ้งคํานงึ 

ถงึความรบัผดิชอบตอ่

สงัคมเป�นหลกั” 

 
S M E s  K n o w l e d g e  C e n t e r  

 



155 

3. การทาํให้ทรัพยากรมีใช้อย่างเพียงพอ ด้วยการ

ฟื� น ฟู  หรื อการหาทาง เลือก ใหม่ที� ไม่ ส่งผลกระทบ ต่อ

สิ�งแวดล้อม หรือ มีผลกระทบให้น้อยที� สุด ลงกว่าเดิมที� เคย

เป�นมา (Replenish) ตัวอย่างเช่น มีโครงการฟื�นฟูและปรับปรุง

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที�มีการนํามาใช้งาน เห็นได้ชดัมากคือ

กลุ่มธุรกิจการทํากระดาษ คือ เมื�อมีการตัดต้นไม้แล้วก็จะมี

การปลกูทดแทนโดยการปลูกคืนนั�นควรเพิ�มปริมาณให้มากขึ�น

กว่าที�เสียไป ,การหาแหล่งพลังงานและวัตถุดิบทดแทน โดยเน้น

แหล่งทรัพยากรหมุนเวียนที�ไมห่มดไป หรือที�สามารถฟื�นฟูมาได้

ใหม่ในเวลาอันสั�น 

การพัฒนาเพื�อ ให้ ธุ รกิจก้าว ไปสู่ธุรกิจ สีเขียว 

(Green Business)  หรือเป�นธุรกิจเชิงอนุรักษ์ธรรมชาตินั�น

ต้องอาศัยทักษะ ความรู้ ทรัพยากร เทคโนโลยีที�มีอยู่แล้ว

นํามาผสมผสานอย่างสร้างสรรค์กับการอนุรักษ์ด้วยแนวทาง

ที�มีอยู่แล้วเข้ากับแนวทางของกลุ่มองค์กรธุรกิจนั�นๆ เอง ให้

เกิดเป�นทิศทางเฉพาะของธุรกิจหนึ�งๆ โดยปกติการทําธรกิจสี

เขียว (Green Business) ได้สร้างผลประโยชน์โดยตรงแก่ธุรกิจ

อยู่แล้วในการลดต้นทุนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการ และ

เมื�อธุรกิจใดที�สร้างแบรนด์สีเขียวขึ�นมาแล้วนั�นมีการประกาศให้

ทราบเป�นการทั�วไปเพื�อให้สาธารณชนได้มีส่วนร่วมผลักดัน

โครงการ Green Business กับทางธุรกิจด้วยแล้ว อันจะทําให้

เป�นที� ยั�งยืนต่อไปในอนาคตสิ�งที� ตัวองค์กรจะได้กลับมานั�นคือ 

การยอมรับ และการสรรเสริญจากสังคม และจะทําให้มาตรฐาน

ของผลผลิตได้ถูกเผยแพร่ไปสู่กระแสสังคม ไม่ว่าจะเป�นทาง

เครือข่ายสังคมออนไลน์ สื�อสิ�งพิมพ์ทางการตลาด บูทสินค้า 

หน้าร้านค้า และบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ซึ�งสิ�งเหล่านี�นั�นจะเป�น

ผลดีกับองค์กรธุรกิจเป�นอย่างมาก กล่าวคือ 

 เป�นการส่งเสริมภาพลักษณ์ในทางบวก เพราะการอนุรักษ์

ต่อสิ�งแวดล้อมและชุมชน สังคม 

 ทําให้องค์กรธุรกิจมีชื�อเสียง ซึ�งจะทําให้กลุ่มลูกค้าใหม่เกิด

ความศรัทธา ส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมก็จะมีความภักดีต่อ

ผลิตภัณฑ์ และบริการ 

 ทําให้เป�นวิธีการดึงดูดกลุ่มลูกค้าให้มีจํานวนเพิ�มขึ�นในกลุ่ม

ที�มีความใส่ใจต่อสิ�งแวดล้อม 

 สร้างความโดดเด่น เมื�อเปรียบเทียบกับธุรกิจคู่แข่งที�ไม่ได

การรับรองการเป�นธุรกิจสีเขียว 

สําหรับสินค้าและบริการจากองค์กรธุรกิจที�เข้าร่วม 

ธุรกิจสีเขียว (Green Business) ที�ประชาชนทั�วไปสามารถ

สัมผัสได้เป�นรูปธรรม ซึ�งเป�นสินค้าและบริการที� เอื �อประโยชน์

ให้กับสิ�งแวดล้อม ตัวอย่างสินค้าและบริการ ที�เน้นการประหยัด

นํ�า อย่างเช่น เครื�องซกัผ้า เครื�องสุขภัณฑ์ ที�มีการออกแบบ

เพื�อการประหยัดนํ�า, ผลิตภัณฑ์ที�กําจัดซากได้ง่าย เช่น กล่อง

ใส่อาหารที�ทําจากวัสดุจากธรรมชาติ แทนการใช้กล่องอาหารที�

ทํามาจากโฟม ,ผักผลไม้อินทรีย์ ปลอดสารพิษเนื�องจากการใช้

สารเคมี ,ธุรกิจการให้บริการโรงแรม ที�ลดปัญหาการทําให้เกิด

แก๊สเรือนกระจกโดยการนําผลิตภัณฑ์สบู่ ยาสระผม นํ�ายาทํา

ความสะอาดที�ผลิตมาจากสมุนไพรธรรมชาติ เพื�อลดการใช้

สารเคมี และลดปัญหามลพิษทางนํ�า ,การท่องเทียวเชิงนิเวศน์ 

(Eco – tourism) ที�กําลังเป�นที�นิยมไปทั�วโลก และเป�นตัวอย่าง

ที�ดีหากมีการทํากันอย่างจริงจัง ที�การท่องเที�ยวมีส่วนร่วม

รับผิดชอบต่อสิ�งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย เพื�อ ไม่ ให้ เกิด

ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมไปมากกว่าที� เป�นอยู่ หรือให้มีน้อย

ที�สุด หรือ ช่วยฟื�นฟูร่วมกันไปด้วยก็ดีเป�นอย่างยิ�ง เป�นต้น 

นอกจากนี�ยังมีอีกในหลายๆองค์กรธุรกิจที� ได้ตระหนักถึง
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ความสําคัญและกําลังผันตัวเข้าร่วมโครงการ สีเขียว ซึ�งเป�นที�

ควรส่งเสริมและสรรเสรญิ  

การทําใ ห้ธุรกิจในปัจจุบันนี� เข้า สู่ ธุรกิจสีเขียว 

(Green Business) นั�น การทําธุรกิจจะต้องคํานึงถึงความ

รับผิดชอบต่อสังคมเป�นหลัก ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมาก

จนเกินไปนัก เพราะการดูแลสังคมร่วมกับผลกําไรที�ได้รับ ก็จะ

เป�นผลกําไรและผลประโยชน์ที�ยั�งยืนต่อไปในอนาคตด้วยเช่นกัน

เพราะผู้ที�เข้ามาส่งเสริมในสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั�นก็คือ

คนในสังคม ซึ�งความรับผิดชอบที�ว่านี�ทั �งภายในและภายนอก

องค์กรด้วย ความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในองค์กรธุรกิจ

หนึ�งๆ จะเป�นเรื�องที�สําคัญมากในการผลักดันให้เป�นธุรกิจสีเขียว

จริงจัง ตั�งแต่การบริหาร ,ความเสี�ยง ,ความพร้อม,การเพิ�ม

คุณภาพ ,การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ,การลดของเสียที�มีผล

ต่อสิ�งแวดล้อม และอีกทั �งต้องคํานึงถึงตัวบทกฎหมายที�

เกี�ยวข้องกับการดําเนินการของธุรกิจ อย่าเพิกเฉยหรืออาศัย

ช่องโหว่กระทําการใดๆ ที� เป�นผลเสียต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม 

และต้องทําควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการและความ

พึงพอใจของลูกค้าด้วย รวมถึงคํานึงถึงภาพพจน์ที� ดีของ

ธุรกิจของตนด้วย ซึ�งอาจเรียกว่าความสําเร็จสีเขียวนั�นเอง 
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เรื�องเที�ยวต้องนึกถึงเรา หนุม่สาวทัวร์ 

 

หนุ่มสาวทัวร์ บริษัทนําเที�ยวชื�อไทยๆย้อนสมัยนิดๆ 

อาจไม่เป�นที�คุ้นหูหรือรู้จักกันมากนักในหมู่นักท่องเที�ยวรุ่นใหม่ 

แต่เป�นบริษัททัวร์ที�มีชื�อเสียงเป�นที� รู้จักในหมู่นักท่องเที�ยวชาว

ไทยมาอย่างยาวนาน หากเทียบเป�นอายุคนก็คงจะอยู่ในวัยหนุ่ม

ฉกรรจ์ ที� โลดแล่นอยู่ในวงการท่องเที�ยวจนเป�นกูรูด้านการ

ท่องเที�ยวทั �งภายในประเทศและต่างประเทศชนิดหาตัวจับยาก 

ความเป�นมาที�ยาวนานของ หนุ่มสาวทัวร์เป�นมาอย่างไร หลาย

คนคงอยากจะรู้ วันนี�เราจะนําท่านไปทําความรู้จักกับ บริษัท

ทัวร์ชื�อไทยแต่แฝงกลิ�นอายของความคลาสสิค ความเก๋า 

ความแน่นในเรื�องของคุณภาพและบริการที�ทันยุคทันสมัยอย่าง

ครบเครื�อง 

จุดเริ�มต้นของธุรกิจด้านการนําเที�ยวในรูปแบบของ

หนุ่มสาวทัวร์เริ�มขึ�นได้อย่างไร คุณโชติช่วง ศูรางกูร ผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จํากัด ผู้บริหารรุ่น

ใหม่ไฟแรงเล่าถึงความเป�นมาผ่านรูปแบบการพูดคุยสบายๆว่า  

ปี 2559 นี� หนุ่มสาวทัวร์ได้ย่างเข้าสู่ปีที� 36 เราจึงมี

ประวัติความเป�นมาที�ค่อนข้างยาวนาน จากจุดเริ�มต้นในวันนั�น

เ ริ� ม ต้น เลยมาจากกา รที� คุณพ่ ออ ยู่ ใ นชมรมของทา ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีกลุ่มเพื�อนๆ ที�ชื�นชอบการ

ท่องเที� ยวที� รวมกัน คุณพ่อก็ เลยมีความคิดที� จะจัดการ

ท่องเที�ยวในกลุ่มเพื�อน พอไปเที�ยวด้วยกันก็เกิดความสนุก 

จากความสนุกในวันนั�นก็เลยเริ�มจับเป�นกลุ่มธุรกิจเล็กๆ ขึ�นมา

ก่อน เริ�มต้นก็มีการเก็บค่าใช้จ่ายนิดๆ หน่อยๆ เช่น ค่าเต็นท์ 

ค่าโรงแรม ค่าอาหารอะไรพวกนี�แค่นั�น แต่พอทําไปสักระยะหนึ�ง

ก็เริ�มรู้สึกว่ามันเป�นแนวที�ใช่ คุณพ่อจึงริเริ�มตั�งบริษัทขึ�นมา จึง

เป�นจุดเริ�มต้นของกลุ่มคนที�มีใจรักในด้านการท่องเที�ยว ที�มีกลุ่ม

เพื�อนอีกประมาณ 4-5 คน สร้างหนุ่มสาวทัวร์ ขึ�นมาค่อยๆ 

เติบโตขึ�นเรื�อยๆ ตอนแรกๆเป�นแค่ทัวร์ในประเทศก่อน หลังจาก

นั�นเราก็เริ�มทําทัวร์ต่างประเทศทัวร์ Inbound ที�เอาคนต่างชาติ

เข้ามาท่องเที�ยวภายในประเทศ และค่อยๆ เริ�มแตกแขนงไปยัง

โรงแรม Camping Equipment  การแนะแนวศึกษาต่อ

ต่างประเทศและก็บริษัทรถเช่า 

หนุ่มสาวทัวร์มีหลักการบริหารธุรกิจที�น่าสนใจ คือ

ความพยายามในการที� จะเป�นศูนย์รวมของคนที� ต้องการ

ท่องเที�ยว ไม่ว่าคนที�ไปท่องเที�ยวจะต้องการการท่องเที�ยวใน

รูปแบบไหนก็ตามที�มีหลากหลาย จะต้องคิดถึงหนุ่มสาวทัวร์มา

ก่อนเป�นอันดับแรก นั�นคือเป้าหมายของที�นี� หนุ่มสาวทัวร์เรา

เป�นแบรนด์ที� เป�นที�รู้จักมานาน คนอายุน้อยๆ หน่อยจะไม่ค่อย

 
S M E s  K n o w l e d g e  C e n t e r  



158 

รู้จักแล้ว เพราะสมัยนี�คนอายุน้อยเขาจะอยากไปเที�ยวเอง

เดินทางด้วยตัวเอง หนุ่มสาวทัวร์ก็จะพยายามตอบโจทย์ 

segment ของลูกค้ากลุ่มนี�ให้ได้ด้วยการพยายามแก้โจทย์และ

แยก segment ความต้องการของลูกค้าออกมาให้ได้ เช่น 

ลูกค้าที�ต้องการบริการแบบทัวร์ full of service เป�นแพ็คเกจ 

หรือแบบฉบับ Free Independent Traveller (F.I.T.) คือพวก

ทัวร์อิสระ ที�ลูกค้าต้องการเดินทางเองแบบคนสองคนสามคน 

หรือต้องการตั�วเครื�องบินกับโรงแรม ต้องการ JR pass ที�จะ

เป�น pass สําหรับการเดินทางท่องเที�ยวเอง หรือ rail pass ใน

ยุโรป หรือ Pocket Wifi สําหรับคนที�ต้องการ stay connect 

อยู่ตลอดเวลา หนุ่มสาวทัวร์ก็จะมีบริการปลีกย่อยพวกนี�ให้

ลูกค้าด้วยเพื�อตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ เป�นธุรกิจในรูปแบบของ

การตอบโจทย์ในทุก segment แบ่งฝ่ายการทํางาน 

หนุ่มสาวทัวร์มีพนักงานประมาณ 100 คน เราแบ่ง

ฝ่ายออกเป�น 15 ฝ่าย เราจะมีฝ่ายที�เชี�ยวชาญด้านการขาย

เฉพาะ segment และฝ่าย operation business center 

อย่างบริษัททัวร์หลายๆ ที�และเขาจะมีคนเดียวที�ทําทุกอย่างทั �ง 

operation และการขาย ของเราจะแตกต่างกันคนเก่งขายก็ขาย

ไป คนเก่ง operation ก็เก่ง operation คนเก่งขายของเราก็จะ

มีหลายแบบที�แยกออกมาเลย เซลของเราจะมีประมาณ 6 ที� 

เซลหน้าร้านที�มีการ Set โปรแกรมตามระยะเวลาอยู่แล้ว เช่น

วันสงกรานต์ วันแรงงาน หรือช่วงเดือนไหนที� เดือนไหนเป�น

ช่วงวันหยุดพักผ่อนสําหรับท่องเที�ยว ในส่วนนี�จะเป�นทีมหน้า

ร้าน  

นอกจากนั�นหนุ่มสาวทัวร์ก็จะมีทีมที� เป�นทีม F.I.T. 

สําหรับลูกค้าที� ต้องการท่องเที� ยวอิสระ เ ช่นต้องการไป

สวิสเซอร์แลนด์ 5 วัน 4 คืน 6 วัน 4 คืน อะไรก็แล้วแต่ เขา

ต้องการให้หนุ่มสาวทัวร์ช่วยจองโรงแรม หรือเขาต้องการซื�อ

ตั�ว ซื�อบัตรเข้าชมการแสดงล่วงหน้า เขาก็จะซื�อกับเราได้ก่อน 

ก็เป�นอีกทางเลือกหนึ�งให้แก่ลูกค้า เพราะทีม F.I.T. ต้องเป�นทีม

ที�รู้มากกว่าลูกค้า เนื�องจากลูกค้าเดี�ยวนี�เก่งขึ�นเรื�อยๆมีการ 

search ข้อ มูลหรือแม้กร ะทั� งการ เข้ า เ ว็บ ไซต์อย่าง 

www.pantip.com เข้าอินเตอร์เน็ต ซึ�งข้อมูลเหล่านี�บางครั �งมัน

มาเร็วกว่าเข้าถึงได้ง่ายกว่า ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าอยากไป

ญี� ปุ่นเขาจะรู้เลยว่าร้านไหนเขาต้องไปทานข้าว เพราะฉะนั�น

จุดเด่นของหนุ่มสาวทัวร์คือ เราต้องเหนือกว่าลูกค้าในการ

เตรียมความพร้อมด้านนี�  ถ้าสมมติเราไม่สามารถให้บริการ

ข้อมูลแก่ลูกค้าได้ลูกค้าก็มีคําถามว่า เอ๊ะแล้วเราจะมาติดต่อ

ทัวร์มาทําไม? บางคนโทรมาเพราะว่าเขาต้องการข้อมูลแต่ไม่

จองก็มี หรือลูกค้าบางคนติดต่อเข้ามาโดยที�จองตั�วจองอะไร

ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเพียงแค่ต้องการข้อมูลก็มี  

 

ณ จุดนั�นพนักงานของหนุ่มสาวทัวร์จะไม่วางสาย

ลูกค้า เราให้ข้อมูลลูกค้าครั �งหนึ�ง ไม่แน่ว่าครั �งหน้าเขาอาจจะ

มาใช้บริการเราก็ได้ นี�คือจุดเด่นที�หนุ่มสาวทัวร์ยังครองใจ

ลูกค้ามาอย่างเหนียวแน่น  นอกจากนี�ก็ยังมีทีมเซลอีกสอง

สามทีม คือ ทีม MICE หรือทีม corporate เป�นทีมเชิงรุก อีก

ทีมเราเรียกว่าทีม Incentive เป�นลูกค้า Group เหมือนกันแต่

เป�นทีมตั�งรับ เพราะหนุ่มสาวทัวร์เรามีแบรนด์ awareness อยู่

แล้วในตลาดจะมีลูกค้าโทรเข้าเรื�อยๆ ว่าต้องการจัดกิจกรรม

ต่าง เช่น ต้องการไปทีม Building ไป Incentive เป�นต้น พอ

ลูกค้าโทรเข้ามาปุ๊บก็จะมีอีกทีมหนึ�งรับ  

ส่วนอีกทีมหนึ�งรุกก็จะออกไปหาลูกค้า ส่วนในอีกทีม

หนึ�งจะเป�นในส่วนของทีม Outbound  ลูกค้าหลายคนอาจจะ

สงสัยว่า หนุ่มสาวทัวร์มีทํา Outbound ด้วยเหรอ อันที�จริง

แล้ว หนุ่มสาวทัวร์ทํา Outbound มาประมาณ 30 ปีแล้ว แต่

เราทํารูปแบบที�ค่อนข้างจบัฉ่าย ที�บอกว่าจับจ่ายคือเราไม่ได้ทํา

เฉพาะที�ใดที�หนึ�ง หรือประเทศใดประเทศหนึ�ง หลายเอเจนซี� เขาจะ

ทําตุรกีก็จะทําตุรกีอย่างเดียว บางคนทําสวิสเซอร์แลนด์ก็จะทํา

สวิสเซอร์ แลนด์อย่าง เ ดียว ดัง นั�น เขาจะ เป� น Specialist 

ทางด้านนั�นๆ แต่เราจะยึดหลักเป�น One Stop Service เรา

พยายามที�จะไปให้ทั�ว เพราะหลักการของเราคือเป�นแหล่งรวม

ข้อมูลความรู้ เราไม่ใช่เป�น Expert ทางด้านหนึ�งแต่เราจะ

พยายามเป�น Expert ในทุกๆด้าน  

“หนุ่มสาวทวัรม์หีลกัการ

บรหิารธุรกิจ คือ  

ความพยายามในการที�จะ

เป�นศนูย์รวมของคนที�

ต้องการท่องเที�ยว 

 ไม่วา่จะรูปแบบไหน” 
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ด้านความหลากลายในการจัดการลูกค้าเรื�องของ

การจัดการภายใน เรามี Data Base เป�นของตัวเอง ลูกค้า

ทั �งหมดที�เรามี เราได้เก็บ Record ไว้ เพราะฉะนั�น หนุ่มสาว

ทัวร์จะมีการส่งหนังสือประจําปีให้กับลูกค้าสมํ�าเสมอ ต้องบอก

ว่าลูกค้าเรามีเกือบแสนราย โลกสมัยใหม่มันส่งทาง E-Mail ได้

หมดแล้ว ยิ�งหลังๆ ลูกค้าเริ�ม ให้ Line Account มาเพิ�มขึ�นเรา

ก็ ต้องทําช่องทางเพิ�ม เ ติมในหน้าเ ว็บไซต์ ใ ห้มี เป� น Line 

Account  เอาไว้สําหรับลูกค้าในฝั�ง Retail เป�นฝั�งรายบุคคล 

ลูกค้าที�เป�น Corporate เราก็จะมี data base อีกอันที�เราเขียน

ขึ�นมาเอง ยกตัวอย่างเช่นสมมติเราไปหาลกูค้าปูนซีเมนต์ไทยเรา

ก็จะมีระบบที� ใส่เข้าไปว่า คนติดต่อเป�นใคร สาขาไหนและเรื�อง

ของ Contact Detail เป�นอย่างไรบ้าง ตัวนี�จะเป�นศูนย์กลาง

ความรู้ของเรา เผื�อสมมติเซลลาออกไปหรือพนักงานคนไหน

ลาออกไป ข้อมูลและลูกค้าจะได้ไม่หายตามเซลไปด้วย เพราะทุก

อย่างที�มันเข้ามาเป�นข้อมูลขององค์กร ถ้าเป�นสมัยก่อนพอเซล

ออกไปปุ๊บลูกค้าจะตามเซลออกไปด้วยข้อมูลทุกอย่างจะอยู่ใน

นั�นหมด เพราะฉะนั�นใน Data base ของหนุ่มสาวทัวร์จึง

บันทึกกระทั�งคนที�ติดต่อเป�นผู้หญิงหรือผู้ชายชอบให้เสนองาน

แบบไหน ชอบเป�น Event หรือชอบอะไรที�เป�นธรรมดาๆ หรือ

ชอบอะไรที� Fancy หน่อยมันก็จะมีรูปแบบข้อมูลเหล่านั�นบอก

หมด ข้อมูลเหล่านี�ไม่ เพียงแค่บอกรายละเอียดแต่บอกถึง 

Lifestyle Preference พฤติกรรมของลูกค้าด้วย นอกจากนี�

หนุ่มสาวทัวร์อยากให้ทีมเซลสลับสับเปลี�ยนหน้าที�การทํางาน 

คือการพยายามสนับสนุนการ Rotate งานเพื�อให้ไม่เกิดความ

จําเจเป�นการสร้างศักยภาพให้ครบรอบด้านให้แก่พนักงาน

มากกว่า 

หลักการตลาดที�น่าสนใจของหนุ่มสาวทัวร์ เมื�อ

ประมาณปีมกีาร survey ของ KTC เมื�อ 4 ปีที�แล้วว่าแบรนด์ที�

คนรู้จักในเรื�องของการท่องเที�ยวเป�นที�ไหนบ้างปรากฏว่าหนุ่ม

สาวทัวร์ เป�นที�รู้จักของลูกค้าประมาณ 70 กว่าเปอร์เซ�นต์ นํา

โด่งที�สองที�สามประมาณ 40 % ซึ� งแปลว่าคนยังมี Brand 

Awareness ตรงนี�อยู่ตรงนี� เราก็พยายามผลักดันแบรนด์ของ

เราให้มากขึ�น แบรนด์ที�เราทําพยายามแตกแขนงออกไปเรื�อยๆ 

เพราะคนรุ่นใหม่อย่างที�บอกเขาอาจจะไม่ค่อยรู้จักหนุ่มสาวทัวร์ 

คําว่าหนุ่มสาวทัวร์มันดูเป�นไทยๆ มากพอสมควร พอมีความ

เป�นไทยลูกค้าบางกลุ่มจะรู้สึกว่ามันไม่ Premium ทางเราก็เลย

แตกแขนงออกมาเป�น World Collection Travel อีกบริษัท

หนึ�ง ที�เพิ�งสร้างมาเมื�อสองปีที�แล้ว กล่าวคือหนุ่มสาวทัวร์ปกติ

คือจะเป�นทัวร์ที�ขายตรายี�ห้อแต่ไม่ได้เพิ�มราคา ตรายี�ห้อนี�เป�น

ตัวบอกว่า Positioning และคุณภาพของหนุ่มสาวทัวร์ 

เหมือนเราซื�อ Smart phone มาเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป�นแบบไหน

ตามชื�อแบรนด์มันมีบอกอยู่คุณภาพก็ประมาณเดียวกัน เรา

พยายามยึดมั�นคุณภาพตรงนี�มากกว่า  

คุณโชตช่ิวง ผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ กล่าวว่า ในธุรกิจ

ตัวนี�ถ้าเขาจําตัวเลขไม่ผิดในส่วนของการเป�นผู้ประกอบการใน

ด้านการท่องเที� ยวมีประมาณ 14,000 ราย ประมาณอีก 

10,000 กว่ารายที� ไม่ได้จดทะเบียนก็มี เพราะฉะนั�นคู่แข่ง

ค่อนข้างที�จะเยอะความหลากหลายค่อนข้างจะเยอะการแข่งขัน

กันสูงมาก ถ้าเราไม่แตกต่างจากคนอื�นมันก็จะอยู่ยาก 

ดังนั �นในเรื�องการพฒันาบุคลากร หนุ่มสาวทัวร์จะมี

การเทรนพนักงานเรื�อยๆ พยายามสนับสนุนให้มีการประชุม

ประจําเดือนในแต่ละทีม เพราะว่าความหลากหลายมีค่อนข้าง

เยอะ ลูกค้าคนนี�มีความต้องการแบบไหนบ้าง มีปัญหาแบบไหน

บ้าง ก็มาประชุมกันเพื�อเป�นการแลกเปลี�ยนองค์ความรู้กัน

ภายในทมีด้วยกัน เดี�ยวนี�เราจะเข้าไปหาลูกค้าเปล่าๆ ไม่ได้แล้ว

จะเข้าไปเพียงเพื�อถามว่าลูกค้าต้องการอะไรมันไม่ได้ เราต้อง

เข้าไปมี option ให้ลูกค้าเลือก ทั �งนี�ทั �งนั�นเราพยายามให้

พนักงานสัมผัสประสบการณ์จริงมากกว่า คือพยายามพา

พนักงานไปดูเส้นทางการท่องเที�ยวเรื�อยๆ เพราะการออกไปดู

เส้นทางมันไม่ใช่การออกไปดู Product อย่างเดียวแต่การ

แลกเปลี�ยนประสบการณ์ระหว่างเพื�อนร่วมเดินทางด้วยกัน 

เพราะเพื�อนร่วมทางก็เป�นเอเจนซี�ด้วยกันทั �งนั�น   
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Direction ของหนุ่มสาวทัวร์ที�วางไว้ในอนาคต

ต้องการให้ หนุ่มสาวทัวร์เป�นจุดแรกในการนึกถึง ใครก็ตามที�

นึกถึงการท่องเที�ยวจะนึกถึงหนุ่มสาวทัวร์เป�นอันดับแรก มัน

เป�นภาพที�เริ�มปรากฏขึ�นมาบ้างแล้วแต่ยังไม่เห็นชดั ดังนั�นการ

พยายามเป�นหน้าด่านให้กับลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะใช้บริการเรา

หรื อ ไม่ ใ ช้ บริ ก าร เ ราก็ตาม เ ราพยายามสร้ างแบรนด์ 

Awareness มาให้ได้ ให้เหมือนกับ Search Engine เช่น บาง

อันคนนึกอะไรไม่ออกก็เข้า Google อย่างเดียว ซึ�งต่อไปเราก็

อยากให้หนุ่มสาวทัวร์ตอบโจทย์ตรงนี�ด้วย  

คุณโชติช่วง ศูรางกูร มองว่าธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ 

ไม่สามารถโตได้ด้วยตัวเอง จะต้องมีการจับมือไปกับเพื�อน โดย

ที�หนุ่มสาวทัวร์ได้ร่วมกับ True KTC ธนชาติ รวมทั �งหลายๆ 

ผู้ประกอบการขึ�นช่วยกันทํา Branding ขึ�นมาและก็จับมือและโต

ไปด้วยกัน  

คุณจุรีรัตน์ ศรีบัวพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส 

บริ ษัท หนุ่มสาวทัวร์ จํากัด เล่า เสริมว่า “เราทําธุรกิจ

ท่องเที�ยวเพื�อต้องการให้ทุกคนมีเวลามาพักผ่อนในวันหยุด 

เดี�ยวนี�บริษัททัวร์มันมีมากมายเยอะแยะ แต่ทําไมลูกค้าจึงมา

เลือกเที�ยวกับหนุ่มสาวทัวร์ เพราะฉะนั�นผู้บริหารที�นี�จะเน้นลง

มาว่าการบริการที� ดีเพื�อให้ลูกค้ามีรอยยิ�มที�มีความสุข นี�คือ

การบริการของทางหนุ่มสาวทัวร์ ทําอะไรก็ได้ที�ลูกค้าไปเที�ยวกับ

เรามาแล้ว happy และพอใจ” 

หนุ่มสาวทัวร์ ค่อนข้างให้ความสําคัญของตลาด

ภายในประเทศ จุดแข็งของหนุ่มสาวทัวร์คือตลาดภายในประเทศ 

คือฐานลูกค้าภายในประเทศ คุณโชติช่วงกล่าว่า บางที� เขาไม่

อยากทําเพราะว่ากําไรน้อย บริษัททัวร์ ใหม่ๆ เขาจะทําเป�น 

Outbound หมดเพราะราคาต่อหัวมันหลายพันคุ้มค่าเหนื�อยที�

จะทําเพราะมันได้ Margin ค่อนข้างสูง แต่ของหนุ่มสาวทัวร์เรา

จะยึดฐานภายในประ เทศมาตั�งแต่ต้นอยู่แล้ว ฐานลูกค้า 

Domestic เป�นฐานลูกค้าที�แข็งแรงที�สุด ความอ่อนไหวหรือ 

Sensitive น้อยที�สุด มีปัญหาการเมืองขึ�นมาเมื�อปีที�แล้วสองปี

ที�แล้ว Inbound มีปัญหาเยอะมาก หลายบริษัทปิดตัวลงและ

ปรับตัวเป�น Outbound บ้าง หลายบริษัท Outbound ปิดตัว

ลงเพราะลูกค้าไทยไม่ค่อยเที�ยวต่างประเทศ ลูกค้าต้องการเก็บ

เงินไว้ แต่อย่างไรก็ ดีฐานลูกค้าภายในประ เทศก็ ยังเที� ยว

ภายในประเทศอยู่เรื�อยๆ จึงเป�นข้อดีในข้อที�ว่ามีความอ่อนไหว

ต่อสถานการณ์ที�ค่อนข้างน้อยกว่า ไม่ว่าจะมีโลกระบาดอะไรก็

ตามเขาก็ยังเที�ยวภายในประเทศ ซึ�งตรงนี�เป�นฐานหลักของหนุ่ม

สาวทัวร์ เมื�อมีฐานหลักแล้ว เมื�อไหร่ที�ลูกค้าจะไปต่างประเทศ

เขาก็จะนึกถึงเรามาก่อน บางครั �งเราอาจจะหลุดไปบ้างในเรื�อง

ของการแข่งขันราคา ยกตัวอย่างเช่น ญี�ปุ่นช่วงนี�เขาจะมีการ

แข่งขันราคาค่อนข้างสูงมันจะคล้ายจีนสมัยก่อนที�ไป ปักกิ�งแค่ 

5,000 บาท ไปเกาหลีไม่ถึง 10,000 ก็ไปได้แล้ว ซึ�งเป�นรูปแบบที�

เขาแข่งขันในด้านราคา แต่ก็ต้องแลกกันมาในเรื�องของคุณภาพ

ในการให้บริการ เรื�องของคุณภาพอาหาร คุณภาพโรงแรม 

เป�นการพาลูกค้าเข้าร้าน shopping บ่อยๆ ซึ�งตรงนั�นเป�นสิ�งที�

หนุ่มสาวทัวร์ไม่ได้ทํา เพราะเราพยายามมีมาตรฐานของเราอยู่ 

เพราะฉะนั�นเรื�องร้าน shop เหล่านี�เราไม่ได้เข้า ราคาเราสูงกว่า

คนอื�นก็จริงและคุณภาพของเรายังคับแน่น เป�นการตอกยํ�าว่า

นี�คือจุดยืนของเรา ลูกค้าที�มาเที�ยวกับหนุ่มสาวทัวร์นี�คือสิ�งที�

คุณจะ ไ ด้รับ  ซึ� ง นี� เอง เป� นส่วนสํา คัญที� ทํ า ใ ห้ เ ราประสบ

ความสําเร็จที�มากขึ�นด้วย 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข บริษัทที�อยู่มานาน

อย่างนี� พอเริ�มมีการเปลี�ยนแปลง พนักงานบางคนจะเข้าใจแต่

บางคนก็ไม่เข้าใจ พนักงานของที�นี�อยู่กับเรามาค่อนข้างที�จะ

ยาวนานยี�สิบสามสิบปี เขามีประสบการณ์ที�ค่อนข้างดีเราก็ต้อง

พยายามที�จะจูนเข้าหากันให้ได้ ซึ�งสมัยใหม่เราก็จะมีช่องทาง

ใหม่ๆ มากขึ�นเราใช้ช่องทางออนไลน์มากขึ�น Line บ้าง 

Facebook บ้าง Twitter บ้าง Youtube บ้างเว็บไซต์บ้าง ซึ�ง

เป�นรูปแบบใหม่ๆ ซึ�งพนักงานที�อยู่มากอ่นหน้านั�นอาจจะไม่ค่อย

คล่อง เช่นใช้ E-Mail บางคนอาจจะไม่ค่อยคล่อง การทํา 

Excel Sheet บางอย่างเขาอาจจะไม่ค่อยคล่อง แต่รูปแบบใหม่

ที� เราต้องการทําเราจะทําเป�นองค์กรแชร์ไฟล์เข้าไปทั �งหมด 

เพราะฉะนั�นทุกฝ่ายก็จะเห็นได้มันก็จะอยู่ในรูปแบบของ filing 

ดังนั�นมันจึงเป�นเรื�องของการเปลี�ยนแปลง บางอย่างพวกนี�

พนักงานของที� นี� จึงก็ ต้องเรียนรู้ ปรับขึ�นมาเพื�อ ให้ทันกับ

สถานการณ์ คุณโชตช่วงเชื�อว่ามันถึงเวลาที�หนุ่มสาวทัวร์

จะต้องปรับเปลี�ยนเรื�อยๆ ไม่ว่าจะอยากทําหรือไม่ก็ตามแต่

สถานการณ์จะ บังคับเราใ ห้ เปลี� ยนแปลง ลูกค้าทํา ใ ห้ เรา

เปลี�ยนแปลงเพื�อให้บริการที�เหมาะสมที�สุด จึงเป�นนโยบายบริษัท

ที�ส่งผ่านไปยังคนของหนุ่มสาวทัวร์นี�เอง  

คุณ วัฒนยุทธ อารี เลิศรัตน์ เจ้ าหน้าที� ฝ่ าย 

Product & Brand Marketing เล่าให้ฟังอย่างตื�นเต้นว่า 

“ก่อนที�จะมาทํางานที�นี� ตรงส่วนนี�ไม่เคยทําด้านการท่องเที�ยว

มาก่อน ที�มาทําเพราะเพื�อนชวนเข้ามาทําและก็เห็นว่ามันน่าจะ

สนุก เพราะปกติเราก็ชอบเที�ยวอยู่แล้ว ก็เลยเข้ามาลองดู ถาม

ว่ายากไหม? ก็ต้องบอกว่ายากนะครับ เพราะจริงๆ แล้วเทรนด์
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ของคนมันเปลี�ยนกันตลอดจับยากมาก ตอนนี�ทํางานมาแค่ปี

เดียว ก็จะผ่านช่วง Peak ช่วง Low แค่รอบเดียว ก็ยังไม่ค่อย

ทราบเท่าไรว่าเทรนด์ส่วนใหญ่จะเป�นอย่างไร 

คุณโชติช่วง ศูรางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จํากัด กล่าวต่อว่า เราต้อง Active 

มากขึ�นจะนั�งเฉยๆ รอลูกค้าเข้ามาแล้วเราก็ตอบสนองลูกค้า

ไม่ ไ ด้  นี� คือ จุดที� เ รา ต้องการปลูก ฝัง อี กอย่างหนึ� ง คือ 

วัฒนธรรมในองค์กร ของที� นี� เป�นเรื�องสําคัญเพราะทุกคนที�

สมัครงานเข้ามา เขาจะเป�นผู้สัมภาษณ์เองหมดเพื�อให้รู้ว่าแต่ละ

คนที� เข้ามาเป�นอย่างไร ถ้าเกิดคนที�ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ดีไม่เก่ง แต่

คุณโชติช่วงจะดูว่ามันเป�น direction ที�เขาจะร่วมเดินทางไปกับ

เราได้หรือเปล่า นั�นคือเป�นจุดที� เราพยายามสร้างสรรค์ เรา

พยายามทําให้บรรยากาศในการทํางานสนุกมากกว่าที�จะ

ทํางานแล้วได้ผลงานอย่างเดียว พยายามให้พนักงานสนุกไป

ระหว่างวันด้วย ไม่ใช่มาทํางานเย็นกลับตื�นมาต้องทํางานอีก

แล้ว ให้ความรู้สึกว่าเขาอยากทํางานมากกว่า พยายามให้

สวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานที�ดีมาโดยตลอด 
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โอกาสและความเสี�ยงของธุรกิจโรงแรม ท่องเที�ยวและภัตตาคาร 

เมื�อไทยเข้าสู่ AEC 

 

ก า ร ร ว ม ก ลุ่ ม ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น  ( ASEAN  

Economic Community) หรือ AEC ซึ�งเป�นการเปิดเสรีด้าน

การค้า และการผลิตมีจุดมุ่งหมายทางด้านเศรษฐกิจเป�นหลัก 

และธุรกิจการโรงแรม และการท่องเที�ยวเป�นธุรกิจทางด้านการ

ให้บริการประเภทหนึ�งที�มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย เพราะเนื�องจากว่าสามารถทํารายได้ให้กับประเทศ

ไทยเราเป�นจํานวนมากในแต่ละปี และยังมีแนวโน้มเพิ�มขึ�นโดย

ตลอด ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที�ยวมักเป�นธุรกิจที�เดินมา

ควบคู่กันเสมอ ซึ�งเป�นการส่งผลที�เอื �อประโยชน์ให้แก่กันตลอด

มา  อีกทั �งยังครอบคลุมถึงธุรกิจด้านบริการร้านอาหารและ

ภัตตาคารอีกด้วย นอกจากนี�แล้วธุรกิจเกี�ยวกับการท่องเที�ยว

และการโรงแรมนั�นยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการผลิต และการที�

สามารถนําทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ�น และยังทําให้

เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้เพิ�มขึ�นในประเทศไทยอีกด้วย 

อีกทั �งเป�นการส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื�องของธุรกิจอื�นๆ อีก

หลายอย่างตามมา อย่างเช่นธุรกิจการท่องเที�ยวมักมีการค้า

เกี�ยวกับของฝากของที�ระลึก การขนส่ง หรือการก่อเกิดบริษัท

นําเที�ยวต่างๆ ธุรกิจด้านโรงแรมก็มักจะควบคู่ไปกับการทํา

ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร และที�ขาดไม่ได้เลยก็คือก่อเกิด

ของธุรกิจการแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ เพื�อความสะดวก

ในการแลกเปลี�ยนเงินตามสกุลต่างประเทศให้เป�นสกุลเงินบาทไทย 

 แต่ก็ดูเหมือนว่าทุกสิ�งทุกอย่างไม่ได้เดินทางไปเหมือน

ทางที�โรยด้วยกลีบดอกกุหลาบเสียทุกอย่าง บรรดาธุรกิจการ

โรงแรม ธุรกิจการท่องเที�ยวที�มีการขยายตัวในปลายปี พ.ศ. 

2558 ที�ผ่านมานั�น เพราะการเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆ 
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ของกลุ่มสมาชิก AEC  และต่างชาติมีเพิ�มมากขึ�นและการเดิน

ทางเข้ามาในประเทศไทยก็สะดวกขึ�น ทําให้การขยายตัวของ

ธุรกิจการท่องเที�ยว การโรงแรมก็เติบโตตามขึ�นไปด้วย แต่นั�น

หมายถึงการแข่งขันกันอย่างเอาเป�นเอาตายก็เพิ�มขึ�นด้วย

เช่นกันได้มีการคาดการณ์และวิเคราะห์ว่า อย่างไรก็ตามจาก

การรวมตัวเป�นกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) หรือการเป�น

พลเมืองของอาเซียนภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (AEC) 

นั�นประเทศไทยจะต้องได้รับผลดีมากกว่าผลกระทบในทางด้าน

ลบ เพราะประเทศไทยเรามีทรัพยากรทางด้านการท่องเที�ยวที�

หลากหลาย และค่อนข้างมีความสมบูรณ์กว่าจึงทําให้น่าจะเป�น

การได้เปรียบประเทศในกลุ่มสมาชิก ด้วยเหตุนี�ทําให้ประเทศไทย

น่าจะเป�นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอาเซียนได้ไม่ยาก ภาพรวม

จริงๆ แล้วก็เป�นเช่นนั�นเพราะต่างประเทศมักมองว่าประเทศไทย

เป�นสวรรค์แห่งการท่องเที�ยวเมื�อเทียบกับบรรดาประเทศกลุ่ม

สมาชิกประเทศอื�นๆ ทั �ง 10 ปะเทศอาเซียน เนื�องจากปัจจัย

หลายอย่างดังนี� 

 เส้นทางการบิน ซึ�งของประเทศไทยเป�น GATE WAY เข้าสู่ 

AEC และสามารถกระจายไปสู่ประเทศอื�นๆได้เป�นอย่างดี 

การเดินทางสะดวกทั �งทางทะเลและทางบก  

 ลักษณะภูมิอากาศดี เหมาะแก่การท่องเที�ยวทั �งปี เหมาะ

แก่การท่องเที�ยวตากอากาศ ทั �งภูเขาและทะเล ถึงแม้ว่าจะ

เป�นฤดูมรสุม แต่ว่าเมื�อเทียบกับประเทศอื�นแล้วไม่มีความ

รุนแรงและได้รบัผลกระทบน้อยที�สุด เหมาะแก่การพักผ่อน

ตากอากาศ และการอาบแดดเป�นอย่างมาก 

 คนไทยมีอัธยาศัยดี ต้อนรับขับสู้ผู้มาเยือนด้วยรอยยิ�ม 

จนมีฉายาว่า สยามเมืองยิ�มแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว อีกทั �งยัง

มีวัฒนธรรมที� น่าสนใจหลากหลายตามท้องถิ�นต่างๆ 

อย่างเป�นเอกลักษณ์จึงทําให้ไม่ซ� � าซากจําเจ 

 การเข้าพักในโรงแรม โรงแรมของประเทศไทยมีคุณภาพดี

ได้มาตรฐาน และมีอัตราค่าบริการไม่สูงมากจนเกินไปเมื�อ

เทียบกับประเทศอื�นๆใน AEC คุ้มค่าเมื�อเปรียบเทียบกับการ

บริการที�ได้รับกลับมา 

 ด้านศาสนา พลเมืองของประเทศไทยที�นับถือศาสนาต่างๆ

ที�หลากหลาย ไม่มีข้อจํากัดทางด้านศาสนา ที� ส่งผล

กระทบต่อการท่องเที�ยวมากนัก เพราะว่าในบางประเทศ

นั�นมีข้อจํากัดทางศาสนาที� เคร่งครัดที� ไม่สามารถเอื �อ

ประโยชน์ให้กับการท่องเที�ยวได้มากเท่าที�ควร 

แต่ทั �งนี�ธุรกิจการท่องเที�ยวและการโรงแรม รวมถึง

ร้านอาหารและภัตตาคารของไทยนั�นต้องเตรียมตัวเตรียม

ความพร้อมเพื�อรับมือกับการก้าวสู่ AEC อย่างเต็มตัว 

ไว้ด้วยความรอบคอบ ไม่ประมาทคู่แข่ง เพราะถึงแม้ว่า

ประเทศไทยจะมีความได้เปรียบในหลายด้านก็ตาม แต่

ประเทศอื�นๆในอาเซียนเองก็ต้องมีการตื�นตัวเตรียมพร้อม

รับมืออยู่เช่นกัน และสิ�งที�ควรคํานึงถึงซึ�งหลีกเลี�ยงไม่ได้

เลยที�ต้องเจอก็คือ 

 

 การสื�อสารในการตลาด ซึ�งภาษากลางของกลุ่ม 

AEC  คือ ภาษาอังกฤษ แต่ว่าประเทศไทยกลับเป�น

ประเทศที�มีทักษะทางภาษาอังกฤษค่อนข้างรั �งท้าย

เพื�อนสมาชิกในกลุ่มเลยก็ว่าได้ 

 กลุ่มลงทุนจากต่างชาติ ทั �งในกลุ่ม AEC เองและ

ภายนอกกลุ่มก็ตาม เข้ ามาลงทุนในธุรกิจการ

ท่องเที�ยวและการโรงแรมในประ เทศไทยมากขึ�น 

เนื�องจากเล็งเห็นผลกําไรที�ได้เป�นหลักสําคัญ  

 การแขง่ขันของตลาดการท่องเที�ยว การโรงแรมและ

ร้านอาหารภัตตาคารของท้องถิ�นต่างๆเพิ�มมากขึ�น 

ต้องมีการจัดการบริการที� ดี เพราะถ้าหากขาด

เอกลักษณ์เพื�อดึงดูดนักท่องเที�ยวแล้วอาจทําให้

ธุรกิจของตนเองเสียเปรียบคู่แข่ง 

 ปริมาณนักท่องเที�ยวที�จะเพิ�มมากขึ�นเนื�องจากมี

ความสะดวกในการขอทําวีซ่าสําหรับพลเมืองใน 

AEC และการนํามาซึ�งการท่องเที�ยวซ� � า ดังนั�นจึงไม่มี

“ธุรกจิทางดา้นการ

ใหบ้รกิารประเภทหนึ�งที�มี

ความสาํคญัตอ่ระบบ

เศรษฐกิจของประเทศไทย” 
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ความต้องการผู้นําเที�ยวอีก นักท่องเที�ยวจะเดินทาง

ท่องเที�ยวด้วยตนเอง 

 ปัญหาที�สําคัญอีกอย่างหนึ�งก็คือ การเคลื�อนย้าย

แรงงานในหลายๆอาชีพในภูมิภาคได้อย่างเสรีที�จะ

ส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยเป� นจํ านวนมาก 

เนื�องจากแรงงานจากประเทศอื�นในกลุ่ม AEC นั�นมี

อัตราค่าแรงงานซึ�งเจ้าของธุรกิจต้องจ่ายถูกกว่า

ค่าแรงงานของไทย ดังนั�นกลุ่มแรงงานไทยเองต้อง

ปรับปรุงประสิทธิภาพแรงงาน ทั �งเรื�องทักษะฝีมือ 

เพื�อให้เหนือกว่าประเทศอื�น 

ในประเทศไทยภาครัฐก็ไม่ได้นิ�งนอนใจ ทางด้านกระทรวง

การท่องเที�ยวก็มีนโยบายเร่งพัฒนามาตรฐานทางด้านวิชาชีพ 

เพื�อพัฒนาบุคลากรทางด้านธุรกิจท่องเที�ยวให้มีคุณภาพ เป�น

ที�ยอมรับในระดับสากล เนื�องจากว่าอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว

มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก มีผลต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) อัตราการเพิ�มขึ�นของ

นักท่องเที�ยวต่างชาติเพิ�มขึ�นเรื�อยๆ ทุกปีทั �งนักท่องเที�ยวใน

กลุ่ม AEC และนักท่องเที�ยวนอกกลุ่ม AEC เองก็ตาม ในส่วน

ของธุรกิจโรงแรม ภัตตาคารนั�น ไทยควรใช้โอกาสในการเปิดเสรี

การลงทุนธุรกิจโรงแรม เพื�อยกระดับให้เป�นผู้นําในระดับภูมิภาค 

เพื�อให้มรเครือข่ายกิจการโรงแรมและรวมถึงการบริการด้าน

อาหารและภัตตาคารที� เกี�ยวเนื�องมากับกิจการโรงแรมนั�นให้

ครอบคลุมตลาดที�มีศักยภาพ และสร้างให้เป�นที�รู้จักมากขึ�น 

เพราะว่าในประเทศสมาชิกอื�นๆ ก็มีการเติบโตทางด้านธุรกิจ

โรงแรม อย่างเช่น อินโดนีเซียมีการสร้างการขยายตัวของเมือง

และเพิ�มปรมิาณทางการเดินทางการติดต่อทางธุรกิจส่งผลให้

กิจการโรงแรมห้องพักเพิ�มมากขึ�นตามไปด้วย และในประเทศ

อื�นๆ ก็มีแนวทางที�แตกต่างกันไป 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงของการนับถอยหลังสู่การเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 จะมีนักท่องเที�ยว

และผู้เดินทางสัญชาติอาเซียนเดินทางท่องเที�ยวประเทศไทยเพิ�ม

สูงขึ�น รวมถึงยังเอื �ออํานวยให้การลงทุนธุรกิจโรงแรมโดยผู้

ลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเป�นไปได้สะดวกขึ�น ในขณะที�

ประเทศไทยยังคงเป�นเป้าหมายในการลงทุนธุรกิจโรงแรมที�

สําคัญของภูมิภาค และสําหรับรายได้จากการเข้าพักจาก

นักท่องเที�ยวคนไทยในปี 2558 นั�น ก็พบว่าการประกาศใช้

มาตรการให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถนํารายจ่าย

จากการท่องเที�ยวและสัมมนามาหักลดหย่อนภาษีได้ จะเป�นหนึ�ง

ในตัวช่วยที�กระตุ้นตลาดธุรกิจโรงแรมในปี 2558 ได้ ในปี 2558 

ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมต้องระมัดระวังความเสี�ยงจากการ

ประกอบธุรกิจที�มีการพึ�งพาตลาดนักท่องเที�ยวต่างชาติประเทศ

ใดประเทศหนึ�งมากเกินไป ที�อาจ

ส่ ง ผล ก ร ะ ท บ ต่อ ร า ย ไ ด้ ข อ ง

ผู้ประกอบการในกรณีที�จํานวน

นักท่องเที�ยวต่างชาติที� เป�นกลุ่ม

นักท่ อง เที� ยวหลั กลดลง โ ดย

ผู้ประกอบการสามารถลดความ

เสี� ยงผ่านการขยายตลาดไปยัง

นักท่องเที�ยวและผู้เดินทางระหว่าง

ปร ะ เ ท ศ สัญชา ติอ า เ ซี ย นที� มี

แนวโน้มเดินทางท่องเที�ยวประเทศ

ไทยเพิ�ม สู งขึ�น รวมถึงอาจ ใ ห้

ความสําคัญกับการเพิ�มรายได้

จากตลาดภายในประเทศ อีกทั �ง

ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมต้องระมัดระวังภาวะการแข่งขัน

ทางด้านราคา โดยอาจกําหนดตําแหน่งการแข่งขันในด้านการ

ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที�ยว ที�จะส่งผลให้สามารถ

สร้างความแตกต่างจากโรงแรมทั�วไป ผู้ประกอบการธุรกิจ

โรงแรมต้องชูจุดขายผ่านการนําเสนอกิจกรรมที�สอดคล้องกับ

รูปแบบการท่องเที�ยวของนักทอ่งเที�ยวกลุ่มต่างๆ ซึ�งจะเป�นการ

สร้างความแตกต่างจากการเข้าพักในคอนโดมิเนียม บ้านพัก 
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และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ที�ไม่มกีารนําเสนอกิจกรรมในระหว่าง

เข้าพัก 

 ดังนั �นในการก้าวเข้าสู่ AECอย่างเต็มตัวประเทศไทย

ต้องจริงจังกับการปรับตัว และพัฒนาในการทําธุรกิจที�

เกี� ยวเนื�องกับการโรงแรม การท่องเที�ยวและร้านอาหาร

ภัตตาคาร รวมไปถึงร้านขายของที�ระลึกต่างๆ ทั �งการพัฒนา

ฝีมือแรงงาน เพิ�มทักษะให้เกิดความช� านาญในการให้บริการกับ

นักท่องเที�ยวเพราะว่า ธุรกิจโรงแรมทั �งต่างประเทศและใน

ประเทศจะต้องมีการแข่งขันกันในด้านของการบริการและการ

บริหารงาน ดังนั�นธุรกิจโรงแรมแต่ละสถานที�จึงจะต้องรู้จักใช้

หลักการที�ถูกต้องและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ประเทศ

ไทยต้องดึงจุดแข็งที� ได้เปรียบคู่แข่งมาเป�นตัวดึงดูดลูกค้าให้

ได้มากที� สุดลูกค้าได้รับความประทับใจมากที� สุด และควร

ปรับปรุงในเรื�องที�เป�นจุดอ่อน อย่างภาษาอังกฤษให้กลายเป�น

จุดแข็งให้ได้เพราะการสื�อสารสําคัญมาก แค่นั�นก็จะทําให้ธุรกิจ

ของโรงแรม ธุรกิจการท่องเที�ยวสามารถดําเนินกิจการไปได้

ด้วยดีในการรวมตัวของอาเซียนครั �งนี�และการก้าวสู่การเป�น

ผู้นําในกลุ่มอาเซียนของประเทศไทยเป�นไปได้โดยไม่ยาก อีกทั �ง

ประเทศไทยจะเป�นประเทศแรกที�อยู่ในใจของนักท่องเที�ยวในการ

เข้ามาในประเทศกลุ่มอาเซียน เพราะถ้าหากเราสามารถทําได้

จริงตามหลักการที� มีก็สามารถสร้างความประทับใจให้กับ

นักท่องเที�ยวได้และนักท่องเที�ยวเองก็อยากกลับมาเที�ยวที�

ประเทศไทยอีกอย่างแน่นอน 
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ทิศทางของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก 

 

ในภาพรวมธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยนั�นมีแนวโน้ม

เติบโตต่อเนื�องจากจํานวนนักท่องเที�ยวที� เพิ�มสูงขึ�น แต่การ

แข่งขันก็รุนแรงมากขึ�นด้วยเช่นกันจากการเพิ�มขึ�นของจํานวน

ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ซึ�งผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มใช้กล

ยุทธ์ที�แตกต่างกัน โดยธุรกิจโรงแรมรายใหญ่ได้มีการขยาย

ธุรกิจในประเทศทั �งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดรวมถึงการขยาย

ฐานธุรกิจในต่างประเทศ แต่ในส่วนธุรกิจโรงแรมขานดกลาง

กลางและขนาดเล็ก ก็จะใช้การสร้างเอกลักษณ์เพื�อเจาะกลุ่ม

นักท่องเที�ยวที�เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในขณะที�ธุรกิจโรงแรม

ขนาดกลางและขนาดเล็กที�เจาะนักท่องเที�ยวทั�วไป ก็ให้การสร้าง

ความคุ้มค่ายิ�งขึ�น ในระดับราคาไม่สูงนัก ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรม

ขนาดกลางและขนาดเล็กมีความหลากหลายมากขึ�น 

ในส่วนของการโรงแรมของไทย มองภาพรวมแล้ว

ยังคงมีศกัยภาพที�สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของภาคการ

ท่องเที�ยวที�ขยายตัวอย่างต่อเนื�องเช่นกัน ธุรกิจโรงแรมและรี

สอร์ทขนาดกลางและขนาดเล็กซึ�งมีอยู่เป�นจํานวนมาก ยังคง

ต้องมีความสามารถในการปรับกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจรองรับ

สถานการณ์ด้านการท่องเที�ยวที�ปรับเปลี�ยนไปดึงเอาจุดแข็ง

ของตนมาแข่งขันกับธุรกิจโรงแรมในเครือจากต่างประเทศทั �งนี�

เพื�อรับมือกับสภาวะการแข่งขันและทิศทางตลาดได้ 

จากการที�กรุงเทพฯนั�นเป�นศูนย์กลางเศรษฐกิจและ

การท่องเที�ยว ส่งผลให้ในช่วงที�ผ่านมาผู้ประกอบการธุรกิจ

โรงแรมรายใหญ่ให้ความสําคัญกับการขยายการลงทุนธุรกิจ

โรงแรมในกรุงเทพฯ ที�มีส่วนทําให้ให้กรุงเทพฯ เป�นพื�นที�ที�มี

จํานวนห้องพักมากที� สุดคิดเป�นสัดส่วนประมาณร้อยละ 18 

ของจํานวนห้องพักในประเทศไทยโดยรวม รวมถึงในปีที�ผ่านมา

กรุงเทพฯ ยังมีบทบาทผลักดันให้อัตราการเติบโตของค่า

ห้องพักเฉลี�ยที�ขายได้จริงในภาคกลางเพิ�มสูงขึ�นอย่างโดดเด่น 
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รวมถึงผลักดันให้อัตราการเข้าพักในภาคกลางสูงกว่าภูมิภาค

อื�นๆ ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะในส่วนของโรงแรมในจังหวัดที�อยู่

ใกล้หรือ ติดกับกรุง เทพฯ อย่างเ ช่น นนทบุรี ปทุมธานี 

นครปฐม อยุธยา เป�นต้น อย่างไรก็ตามการขยายตัวของ

ธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพฯ นั�นเป�นไปได้อย่างจํากัด ทิศทางของ

ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมรายใหญ่ที�มีการขยายธุรกิจไปยัง

ต่างจงัหวัดมากขึ�น ทั �งการก่อสรา้งโรงแรมใหม่ รวมถึงการเข้า

ซื�อธุรกิจโรงแรมรายเดิมในพื�นที�  ส่งผลให้การลงทุนธุรกิจ

โรงแรมในต่างจังหวัดขยายตัว  แต่ก็เผชิญความท้าทายในการ

เพิ� มอัตราการ เ ข้ าพั ก แล ะ ราคา ห้องพัก  จากจํานวน

นักท่องเที�ยวและราคาห้องพักในต่างจังหวัดที�ยังไม่สูงนัก เมื�อ

เปรียบเทียบกับในกรุงเทพฯและในจังหวัดใหญ่ๆ รวมถึงการ

กระจายตัวท่องเที�ยวของนักทอ่งเที�ยวในจังหวัดขนาดเล็ก อาจ

ส่งผลให้จํานวนนักท่องเที�ยวในจังหวัดขนาดใหญ่มีแนวโน้ม

ลดลง ซึ�งอาจส่งผลให้รายได้ค่าห้องพักต่อจํานวนห้องพักที�มี

อยู่ของธุรกิจโรงแรมที�ขยายธุรกิจไปยังต่างจังหวัดลดลง หรือ

เติบโตอย่างชะลอตัวลงได้ในภาพรวม ปัจจัยที�มีผลกระทบต่อ

ธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก คือ 

คู่แข่งขันรายเดิม ในปัจจุบันนี�ธุรกิจโรงแรมต่างนํากล

ยุทธ์ ในการทําการตลาดมาใช้ ในการส่งเสริมการขายกัน

ค่อนข้างมาก เช่น การจัดทําในเรื�องของส่วนลด หรือการ

จัดทําโปรโมชั�นต่างๆ ให้กับลูกค้าซึ�งคู่แข่งขันในส่วนนี�ย่อมมี

ผลกระทบต่อกันและกัน 

คู่แข่งขนัรายใหม ่เนื�องจากการเข้ามาในอุตสาหกรรม

การท่องเที�ยวและโรงแรม ต้องใช้เงินลงทุนที�ค่อนข้างสูง จึงทํา

ให้การเข้ามาของรายใหม่ ดูจะ ไม่ค่อยทําให้น่ากังวลและมี

ผลกระทบค่อนข้างน้อย 

อํานาจต่อรองของลูกค้า เนื�องจากในปัจจุบัน

จํานวนโรงแรมมีค่อนข้างมาก ทําให้ลูกค้ามีอํานาจต่อรอง

ค่อนข้างมากในธุรกิจโรงแรม ลูกค้าสามารถตัดสินที�จะใช้

บริการได้หลากหลายระดับ สามารถตัดสินใจใช้บริการได้ตรง

ตามความต้องการของลูกค้า ลูกค้ามีสิทธิ� ในการเลือกใช้

บริการ ทําให้ลูกค้ามีอํานาจต่อรองกับธุรกิจ 

สินค้าและบริการทดแทน มีผลกระทบต่อธุรกิจ

โรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เพราะว่าทดแทนกันได้ 

อย่างเช่น อพาร์ทเม้น บ้านเช่า แต่ทั �งนี�ก็ยังเปรียบเทียบกับ

ความสะดวกสบายของโรงแรมไม่ได้ ดังนั�นโรงแรมควรเพิ�ม

ความประทับใจในด้านการบริการ 

การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 

ที�มีต่อธุรกิจ โรงแรม หรือ SWOTหลักการวิเคราะห์โดย

ตรวจสอบตนเองเปรียบเทียบกับสภาวะแวดล้อมภายนอก ซึ�ง

สภาวะแวดล้อมภายนอก หมายถึง สภาพแวดล้อมที� ไม่

สามารถควบคุมได้ หรือไม่ได้เกิดจากตัวองค์กรธุรกิจโรงแรม

เอง 

 

  S strength เรามีจุดแข็งอะไรบ้างในองค์กร เช่น 

พนักงานมีประสิทธิภาพ  อายุงานของพนักงานมากและ

สามารถพัฒนาได้ง่าย เ ช่น มี ห้องพักจํานวนมาก 

สะดวกสบายด้วยเครื�องอํานวยความสะดวกที�ครบครัน 

ออกแบบตกแต่งอย่างลงตัว หรูหรา มีระดับ มีเอกลักษณ์ 

W weak เรามีจุดอ่อนอะไรบ้างในองค์กร เช่น การ

ส่งมอบล่าช้ากว่าคู่แข่ง  การประสานงานไม่ดี  การบริการไม่ดี 

มีฝุ่นในห้องเยอะ ผ้าขนหนูหรือผ้าเช�ดตัวไม่สะอาด หรือห้องนํ�า

ไม่สะอาด 

O opportunity จากสภาพแวดล้อมภายนอก

อะไรบ้าง ที�เอื �อประโยชน์ให้องค์กรเรา เช่น ในโรงแรมที�มีอาหาร

เช้าครบเครื�อง ดีเลิศ รสชาติเยี�ยม มีวิวทะเลหรือธรรมชาติ

สวยงาม โ รงแรมมีลักษณะเป� นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะ

เอกลักษณ์ประจําท้องถิ�นซึ�งเป�นการดึงจุดเด่นของท้องถิ�นนั�นๆ

ออกมาแสดงให้ลูกค้าได้สัมผัส เพื�อเพิ�มความประทับใจ 

T threat จากสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้าง ที�

เป�นอุปสรรคต่อองค์กร เช่น ในธุรกิจขนส่ง ถ้านํ�ามันขึ�นราคา 

ถือว่าเป�นอุปสรรคต่อองค์กร เพราะจะทําให้ผลกําไรลดลง เช่น 

“ธุรกจิโรงแรม  

ตอ้งปรบักลยุทธก์าร

ดาํเนินธุรกจิรองรบั

สถานการณด์า้นการ

ทอ่งเที�ยวที�ปรบัเปลี�ยนไป” 
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ในส่วนของพนักงานที� ไม่ค่อยดูแลด้านความสะอาด ต้อง

ปรับเปลี�ยนให้ดูแลลูกค้าให้ทัดเทียมกับโรงแรมขาดใหญ่ หรือ

อาจจะ เป� นในส่วนของมีลูกค้าเยอะ เกินไปจนถึงขั �นแออัด 

พนักงานดูแลได้ไม่ทั�วถึงเป�นต้น 

 

ส่วนใหญ่ถ้าเราให้หัวหน้างานหรือผู้บริหารระดับต้น

และกลางทําวิเคราะห์ SWOT องค์กรทีไร จะเห็นว่าผลสรุปจะ

ออกมาว่ามีปัญหาความไม่ชัดเจนของทิศทางองค์กร  ขาด

ทรัพยากรสนับสนุน  แต่ถ้าเป�น SWOT ที� ใ ห้ระดับผู้บริหาร

ระดับสูงทําการวิเคราะห์เอง  จะเห็นผลการวิเคราะห์อีกแบบ

หนึ�ง เช่น การประสานงานไม่ดี  ขาดระเบียบวินัย ซึ�งสําคัญ

มากเพราะถ้าหากขาดระเบียบวินัยแล้วการ SWOT ย่อมไม่ได้

ผลเท่าที�ควร 

ดังนั�น การทํา SWOT ถึงแม้จะเป�นธุรกิจโรงแรม

ขนาดกลางถึงเล็กก็ตามควรใช้ทีมงานทุกแผนกและอาจจะใช้

หัวหน้างาน ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงมาทํา

ร่วมกัน และรวบรวมจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค

ทั �งหมดมารวมกัน  และต้องเปิดโอกาสให้ผู้เสนอ SWOT ให้

เหตุผลและอธิบายสาเหตุว่าทําไมจึงใ ห้หัวข้อนี�เป�นจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส หรืออุปสรรค จากนั�นให้ที�ประชุมซักถามและ

ออกความเห็น  แล้วใช้มติที�ประชุมเป�นการชี�ขาดว่าเห็นชอบ

หรือไม่ หรือจะเปลี�ยนเป�นประเภทอื�น 

ปัจจัยเสริมทีทําให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจโรงแรม

ในประเทศไทย ซึ�งการเกิดของแหลง่ท่องเที�ยวใหม่ๆ มากขึ�นในแต่

ละท้องถิ�นซึ�งมีการกระจายตัวตามแต่ละภูมิภาคต่างๆ ทั �งทาง

ธรรมชาติและที� เกิดจากการสร้างขึ�นของมนุษย์ก็ตาม โดย

สาเหตุมาจากความสะดวกในการเดินทาง อย่างเช่นรถ ถนน

หนทาง เมื�อมีแหล่งท่องเที�ยวมากขึ�น ก็เกิดการขยายตัวของ

ธุรกิจโรงแรมเพิ�มขึ�นด้วยนั�นเอง จึงทําให้เป�นสิ�งที�ควรคํานึงถึง

เพื�อพร้อมรับในการเข้าสู่การแข่งขันใน AEC ทั �งกลยุทธ์ต่างๆ 

อย่างเช่น การกระตุ้นยอดจอง โดยการประชาสัมพันธ์จุดเด่น

ของธุรกิจโรงแรมตามแต่ละท้องถิ�น โชว์ความเป�นไทยในลักษณะ

ของภูมิภาคของตนออกมาเพื�อยึดถือเป�นความได้เปรียบกว่า

ประเทศอื�นใน AEC ต้องมีการพัฒนา ด้านไอที เพื�อสอดรับ

ลูกค้าของธุรกิจโรงแรม พร้อมกับสร้างภาพลักษณ์ที�ดี เพื�อ

ช่วยในด้านส่งเสริมการขายเช่นการดูแลลูกค้าอย่างอบอุ่นด้วย

รอยยิ�มเห็นลูกค้าเหมือนคนในครอบครัว ทั �งก่อน ระหว่างและ 

หลังการให้บริการเพื�อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า นอกจากนี�

ยังจะทําให้ลูกค้าเกิดการปรารถนาที�จะกลับมาใช้บริการซ� � า และ

อีกสิ�งหนึ�งซึ�งสําคัญและขาดหรือด้อยกว่าประเทศอื�นใน AEC 

ไม่ได้เลยก็คือการพัฒนาภาษาอังกฤษในส่วนของพนักงาน

เพื�อให้พร้อมต่อการบริการที�ประทับใจและเข้าใจตรงกันระหว่าง

ผู้ให้บริการและตัวลูกค้าเองอีกด้วย เพราะเท่าที�เห็นทักษะทาง

ภาษาอังกฤษที� เป�นภาษากลางของอาเซียน (ASEAN) นั�น 

ประเทศไทยเรายังไม่เล็งเห็นความสําคัญกันอย่างจริง 

AEC จุดเปลี�ยนแปลงครั �งใหญ่ของประเทศไทยในครั �งนี�

ได้ส่งผลดีต่อธุรกิจในหลายๆ ประเภท รวมถึงธุรกิจโรงแรมให้

ผู้ประกอบการได้มีโอกาสยิ�มรับกับแนวโน้มที� เ ห็นตัวเลขของ

รายได้และผลกําไรที�เพิ�มขึ�นอยู่ไม่ไกล เจ้าของธุรกิจโรงแรมหน้า

ใหม่จึงต้องศึกษาหาความรู้อย่างหนักและมีความรอบคอบก่อน

การตัดสินใจรวมถึงเจ้าของธุรกิจ โรงแรมเดิมเองก็ ต้อง

ปรับเปลี�ยนกลยุทธ์การบริหารธุรกิจโรงแรมให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ของการตลาด เพื�อ เตรี ยมรับมื อกับการ

เปลี�ยนแปลงของตลาด ในปัจจุบันการดําเนินธุรกิจโรงแรมไม่ได้

มีรูปแบบหรือกฎตายตัวเท่าไรนัก ขึ�นอยู่กับการตัดสินใจของ

เจ้าของธุรกิจในการเลือกรูปแบบหรือวิธีการให้บริการโรงแรมแก่

ลูกค้าตามความเหมาะสมของตัวเอง ขึ�นอยู่กับองค์ประกอบใน

การทําธุรกิจโรงแรมครั �งนั�น  

ซึ�งนอกจากทําเล พนักงาน สิ�งอํานวยความสะดวก 

การให้บริการต่างๆ แล้วก็ยังรวมถึงวิสัยทัศน์หรือทัศนคติใน

การดําเนินธุรกิจของผู้เป�นใหญ่ในธุรกิจดังกล่าวร่วมด้วย 

ดังนั�นรูปแบบของการดําเนินธุรกิจโรงแรมในยุค AEC จึง

ค่อนข้างมีความหลากหลายและแตกต่างกันอออกไป แต่ทั �งนี�

ทั �งนั�นแล้ว อย่าลืมเอกลักษณ์ของความเป�นไทยเป�นสิ�งสําคัญ

มากที� สุด ซึ� งสร้างมาตั�งแต่บรรพบุรุษของเรา ไม่ควรตาม

แบบอย่างตะวันตกมากจนเกินไป เพราะความเป� นไทยจะ

สามารถทําให้ธุรกิจทุกอย่างจะเกิดความโดดเด่นด้วยตัวของมัน

เอง  

ซึ� งเป� นการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ไม่

ยากเย็นนัก อย่าลืมว่าจุดขายของประเทศไทยต่อชาวต่างชาติ

แต่ไหนแต่ไรมานั�นคือ เมืองไทยเมืองยิ�ม การต้อนรับอบอุ่นใส่ใจ

ดุจญาติมิตร 
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การท่องเที�ยวของประเทศไทยเดินมาถูกทิศถูกทาง

แล้วหรือไม่และจะสามารถเติบโตอย่างยั�งยืนได้อย่างไร ซึ�งที�ผ่าน

มาถึงแม้ประเทศไทยจะประสบกับภาวะวิกฤตที�ส่งผลกระทบต่อ

ภาพลักษณ์การท่องเที�ยวของประเทศ แต่เมื�อผ่านพ้นวิกฤตไป

แล้วนักท่องเที�ยวก็ยังกลับมาเที�ยวเพิ�มขึ�นอย่างรวดเร็ว แสดง

ถึงความเชื�อมั�นที�นักท่องเที�ยวมีต่อประเทศไทย ในขณะเดียวกัน

ภาพลักษณ์การท่องเที�ยวไทยยังเป�นแหล่งท่องเที�ยวราคาถูก 

การท่องเที�ยวไทยยังมีปัญหาสะสมมา อย่างยาวนานที�เป�น

อุปสรรคต่อการพัฒนาเพื�อเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในระยะยาว ไม่ว่าจะเป�นปัญหาความเสื�อมโทรมของแหล่ง

ท่องเที�ยวการกระจุกตัวของนักท่องเที�ยวความไม่พร้อมของสิ�ง

อํานวยความสะดวก ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของนักท่องเที�ยว ทักษะและองค์ความรู้ของบุคลากร

ท่องเที�ยว ขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที�ยว 

รวมถึงปัญหาการบริหารจัดการของภาครัฐและการบูรณาการ 

เพื�อการขับเคลื�อนแผนยุทธศาสตร์ความล้าสมัยของกฎหมาย

และการบังคับใช้กฎหมาย เป�นต้น ดังนั�นหากประเทศไทยยัง

จํ า เ ป� น ต้ องอ าศั ย รา ย ไ ด้ จ า กก า รท่ อ ง เ ที� ยว เพื� อ เ ป� น

ฐานเศรษฐกิจหลักให้กับประเทศ รวมถึงเป�นแหล่งกระจายรายได้

และการจ้างงานเพื�อช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที�ดีให้กับชุมชน 

ท้องถิ�นและสังคมไทยแล้วควรจะมีการทบทวนทิศทางการ

พัฒนาด้านการท่องเที�ยวให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 

ศกัยภาพและโอกาสที�จะเกิดขึ�นและเพื�อเป้าหมายการเป�นแหล่ง

ท่องเที�ยวที�มีคุณภาพอย่างยั�งยืน 

ว่าด้วยเรื�องของแนวโน้มการท่องเที�ยว (travel 

trend) ในปี 2016 นั�นรูปแบบการท่องเที�ยว การเข้าถึงข้อมูล

ของนักท่องเที�ยว เพื�อให้ผู้ประกอบธุรกิจที� เกี�ยวข้องกับการ

ท่องเที�ยวและบริการ ปรับกลยุทธ์เพื�อเตรียมรับมือกับกลุ่ม

นักท่องเที�ยวได้เป�นอย่างดี เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที�ยว
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ของประเทศในระยะต่อไป จะไม่มุ่งเน้นเฉพาะการเพิ�มขึ�นของ

จํานวนนักท่องเที�ยวแต่จะให้ความสําคัญกับการพัฒนาเพื�อมุ่ง

สู่เป้าหมายการเป�นแหล่งท่องเที�ยวที�มีคุณภาพมากขึ�น ทั �งใน

เรื�องการเพิ�มระยะ เวลาการท่องเที� ยวของนักท่องเที� ยว 

ค่าใช้จ่ายเฉลี�ยต่อหัวต่อครั �ง การพัฒนาในระดับท้องถิ�น หรือ

ระดับชุมชน การเชื�อมโยงการท่องเที�ยวภายในกลุ่มท่องเที�ยว

และระหว่างกลุ่มท่องเที�ยว การกระจายตัวของนักท่องเที�ยวและ

กระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ�นมากขึ�น คํานึงถึงผลกระทบที�จะ

เกิดขึ�นต่อชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสิ�งแวดล้อม เพื�อสร้าง

ให้เกิดความสมดุลและการพัฒนาที�ยั�งยืน 

ตลาดนักท่องเที�ยวต่างชาติเที�ยวไทยในปี 2559 ยัง

เป�นความหวังในการขับเคลื�อนเศรษฐกิจไทย ภายใต้แรงหนุนที�

จะช่วยขับเคลื�อนตลาดนักท่องเที�ยวต่างชาติในปี 2559 มาจาก

บรรยากาศทั �งในประเทศและต่างประเทศที�ยังเอื �อต่อการเดินทาง

ท่องเที�ยว ประกอบกับแรงหนุนจากการทํากิจกรรมการตลาด

อย่างต่อเนื�องของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการที�รัฐบาลได้

วางยุทธศาสตร์ให้ไทยเป�นศูนย์กลางการท่องเที�ยวทางนํ�า หรือ 

Marina Hub ของภูมิภาคอาเซียน 

 

โดยตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกยังเป�นตลาดหลัก

ในการผลักดันการเติบโตของตลาดท่องเที�ยวไทย ซึ�งตลาด

นักท่องเที�ยวจีนที�ยังเติบโต เป�นผลมาจากการทําการตลาดทั �ง

จากฝั�งผู้ประกอบการในประเทศจีนและชาวจีนที�เข้ามาทําธุรกิจ

ในไทย ทําให้นักท่องเที�ยวจีนยังขยายตัว อีกทั �งเมื�อเปรียบเทียบ

ประเทศไทยกับประเทศคู่แข่งอย่างประเทศญี�ปุ่น ซึ�งเป�นประเทศที�

นักท่องเที�ยวจีนนิยมเดินทางไปท่องเที�ยว ประเทศไทยน่าจะยัง

เป�นปลายทางท่องเที�ยวอันดับ 1 ของนักท่องเที�ยวจีนในปี 2559 

(2016) ด้วยสัดส่วนจํานวนนักท่องเที�ยวที�เดินทางมาประเทศ

ไทยที� มีจํานวนสูงกว่า เท่าตัวในปีที� ผ่านมา ขณะที�ตลาด

นักท่องเที�ยวหลักอื�นๆ อาทิ นักท่องเที�ยวมาเลเซียที�คาดว่าจะ

ยังคงขยายตัวได้ แต่ยังต้องติดตามพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ

ของมาเลเซียที�อาจจะกระทบบรรยากาศการใช้จ่ายของผู้คน 

นอกจากนี� กลุ่มนักท่องเที�ยวจากภูมิภาคยุโรปน่าจะ

ดีขึ�นต่อเนื�องและคาดว่าภาพรวมในปี 2559 ตลาดนักท่องเที�ยว

ยุโรปจะสามารถกลับมาขยายตัวเป�นบวกได้ที�ประมาณร้อยละ 

3.0 จากที�หดตัวประมาณร้อยละ 8.7 ในปี 2558 ที�ผ่านมา โดย

ตลาดที�คาดว่าจะยังคงเติบโตในกลุ่มนี�น่าจะเป�นนักท่องเที�ยว

จากกลุ่มยุโ รปใต้ เ ช่น สเปน อิตาลีและฝรั�ง เศส เป� นต้น 

เช่นเดียวกับนักท่องเที�ยวกลุ่มยุโรปตะวันตก เช่น เยอรมนีและ 

อังกฤษเป�นต้น อย่างไรก็ดี ทิศทางตลาดนักท่องเที�ยวต่างชาติ

ในปี 2559 ยังคงอยู่ท่ามกลางปัจจัยเสี�ยงที�อาจมีผลต่อการ

เติบโต และมีนัยสําคัญต่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที�ยวและ

เกี�ยวเนื�องในประเทศ ไม่ว่าจะเป�นประเด็นเศรษฐกิจในประเทศที�

เป�นตลาดสําคัญของไทย ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ปัญหาภัย

ก่อการร้าย รวมถึงการแข่งขันด้านการท่องเที�ยวระหว่าง

ประเทศ ซึ�งปัจจุบันการท่องเที�ยวได้กลายมาเป�นกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจที�รัฐบาลแต่ละประเทศให้ความสําคัญในการที�จะใช้เป�น

ตัวขับเคลื�อนเศรษฐกิจ สําหรับกลุ่มนักท่องเที�ยวต่างชาติที�อาจ

ได้รับผลกระทบจาก 

 

 

ความเสี�ยงดังกล่าว อาทิ นักท่องเที�ยวจากยุโรปตะวันออก 

และรัสเซียซึ�งน่าจะยังไม่สามารถกลับมาฟื�นตัวได้ในปีนี� ขณะที�

กลุ่มนักท่องเที�ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลาง คงต้องติดตาม

สถานการณ์ราคานํ�ามันที�จะกระทบความมั�งคั�งทางเศรษฐกิจ 

และปัญหาความไม่สงบทั �งในและระหว่างประเทศ Travel Trend 

2016 นั�นมีจํานวนนักท่องเที�ยวชาวต่างชาติที�จะเข้ามาในไทยนั�น

อยู่ที�ประมาณ 32 ล้านคน และนักท่องเที�ยวชาวไทยท่องเที�ยว

ภายในประเทศ 140 ล้านคน-ครั �ง โดยเป้าหมายรายได้จากการ

ท่องเที�ยวของไทย ในปี 2559 กําหนดไว้ที� 2.4 ล้านล้านบาท 

สําหรับปัจจัยที� ส่งเสริมการขยายตัว ได้แก่ สถานการณ์การ

ท่องเที�ยวของโลกในปี 2559 ที�คาดว่า จะยังคงขยายตัวอย่าง

ต่อเนื�องในระดับร้อยละ 3-4 ราคานํ�ามันในตลาดโลกยังคงอยู่ใน

ระดับตํ�าการเมืองภายในประเทศยังคงมี เสถียรภาพ และการ

ขยายเส้นทางการบินมายังประเทศไทยของสายการบินต่างๆ ทั �ง

จากยุโรป จีน และ เวียดนาม ตลอดจนการส่งเสริมการ

ท่องเที�ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื�อง เช่น โครงการ 12 เมือง 

ต้องห้าม.. .พลาด ที� ต่อยอดความสําเร็จจากปีที� ผ่านมา 

สําหรั บ ปัจ จั ยที� มี ผล ด้ านลบต่อก ารท่อ ง เที� ยว  ไ ด้ แก่ 

สถานการณ์การก่อการร้าย สงครามในตะวันออกกลางที�ยังไม่

มีท่าทีว่าจะสงบลง และการแย่งชิงนักท่องเที�ยวจีนในตลาดโลก 

“นกัทอ่งเที�ยวจะมองหา

ประสบการณใ์หม่ๆ ของการ

ทอ่งเที�ยว คํานงึถงึการคุม้คา่

กบัการใช้จา่ย แมว้่าจะตอ้งมี

การใช้จา่ยมากขึ�นกต็าม” 
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 โครงการ 12 เมืองต้องห้าม…พลาดในยุค Travel 

Trend 2016 และการเข้าสู่ AEC อย่างเต็มตัว เป�นโครงการที�

มุง่เน้นสร้างการรับรู้ทางด้านการทอ่งเที�ยว เพื�อประชาสัมพันธ์

จังหวัดที�เป�นเมืองรอง แต่โดยแทจ้ริงแลว้เป�นเมืองที�มีศักยภาพ

ด้านการท่องเที�ยว มีเรื�องราวที�น่าสนใจ และมีของดีซ่อนอยู่ 

เพื�อให้นักท่องเที�ยวมีทางเลือกในการเดินทาง ท่องเที�ยวมากขึ�น 

ไม่กระจุกตัวในจังหวัดที�เป�นเมืองหลัก และเมื�อนักท่องเที�ยวเข้า

มาเที�ยวเมืองดังกลา่วแลว้เกิดความประทบัใจ ก็จะบอกต่อกันไป

ในสื�อต่างๆ รวมทั �งสื�อในสังคมออนไลน์ก่อให้เกิดการกระจาย 

การท่องเที�ยว ที�กระจุกตัวอยู่ตามเมือง ท่องเที�ยวหลัก ไปยัง

เมืองท่องเที�ยวรองใกล้เคียง การดําเนินการในปีที�ผ่านมา

สามารถดึงดูดให้มีผู้ไปเยือน 19.78 ล้านคน และสร้างรายได้แก่

จังหวัดต่างๆ กว่า 66,987 ล้านบาท โดย ตราด และ

นครศรีธรรมราช เป�นจังหวัด ที�มีรายได้จากผู้ไปเยือนมากที�สุด 

นอกจากนี�  

 

โดยภาพรวมพบว่าแหลง่ทอ่งเที�ยว ต่างๆ ในทั �ง 12 จังหวัดเป�น

ที�รู้จักและมีผู้มาเยือนและเข้าพักเพิ�มขึ�นจากเดิมที�เป�นเพียงจุด

แวะพักหรือทางผ่านสู่จังหวัดท่องเที�ยวหลัก นอกจากนี�การ

เติบโตของนักท่องเที� ยวเป� นไปอย่างต่อเนื�องทั �งในฤดูกาล

ท่องเที�ยวและนอกฤดูกาลทอ่งเที�ยว ส่งผลให้เศรษฐกิจและการ

ลงทุนภาค การท่องเที�ยวและธุรกิจที�เกี�ยวข้องขยายตัว ซึ�ง

สะท้อนให้เห็นถึงผลสําเร็จของโครงการ อย่างไรก็ตาม การ

เติบโตของภาค  การทอ่งเที�ยวดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อ วิถี

ชุมชน การใช้ประโยชน์ที�ดินและปัญหาจราจรในบางพื�นที� ดังนั�น 

ผลสําเร็จและผลกระทบจากโครงการดังกล่าวจะเป�นประโยชน์

ให้แก่หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ที� เกี�ยวข้องทั �งในระดับ

ส่วนกลางและระดับท้องถิ�นในการนําไปขยายผล ตามโครงการ 

12 เมือง ต้องห้าม….พลาด ประกอบ ด้วย ลําพูน พิษณุโลก 

แพร่ สุรินทร์ ชยัภูมิ นครปฐม สุพรรณบุรี ระยอง สระแก้ว 

สตูล ระนอง พัทลุง เพื�อกระตุ้นภาคการท่องเที�ยว และ

กระจายประโยชน์ให้กว้างขวางยิ�งขึ�น 

พอสรุปแนวโน้มที�จะเป�นการท่องเที�ยวในปี 2559 

หรือ Travel Trend 2016 นั�นคือ การมองหาประสบการณ์

ใหม่ๆของนักท่องเที�ยว,การคุ้มค่ากับการใช้จ่าย แม้ว่าจะต้องมี

การใช้จ่ายมากขึ�นก็ตามในทั�วโลกนักท่องเที�ยวจะมีแนวโน้ม

เพิ�มขึ�นในปี 2559 นี�มากกว่าที�ผ่านๆมา,ข้อเสนอที�พิเศษมากขึ�น 

ที�จะเลือกในการเดินทาง และการเลือกจุดหมาย เพราะเหตุที�มี

ข้อเสนอพิเศษต่างๆมากมายหลากหลายจากสถานที� นั�นๆ ,

ความสะดวกสบายและการเชื�อมต่อในบรรดาสิ�งอํานวยความ

สะดวกที� นักท่องเที�ยวจะมองหาเมื�อพวกเขาจองห้องพักใน

โรงแรม เช่น เครื�องปรับอากาศที�มีคุณภาพ มี WiFi เป�นต้น 

ราคาห้องพักที�หลายๆคนได้วางแผนว่าอัตราค่าห้องพักของ

ผู้ประกอบการจะทํากําไรเพิ�มขึ�นในปี 2559 (2016) และชื�อเสียง

ของผู้ประกอบการ ดําเนินการการท่องเที�ยว และการโรงแรม

จะอยู่ใกล้กับนักท่องเที�ยวมากขึ�นบนเว็บไซด์ 
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ว่าด้วยเรื�องของโรงแรมแบบต่างๆ 

 

ปัจจุบันมีโรงแรมหลายรูปแบบให้ผู้บริโภคเลือกพัก ผู้

ที�คิดจะเริ�มต้นธุรกิจโรงแรมหรือที�พักก็เช่นกัน มีธุรกิจที�พักให้

เลือกเริ�มต้นมากมายหลายขนาดทั �งการลงทุนก็แตกต่างกันไป 

การจัดแบ่งประเภทของที�พักแรมแตกต่างกันออกไปตาม

วัตถุประสงค์ในการจัดประเภทซึ�งอาจขึ�นอยู่ กับทําเลที�ตั �ง การ

เข้าพักอาศยัของแขก การบริหารงาน การจัดบริการแก่ลูกค้า

หรือขึ�นอยู่กับองค์ประกอบอื�นๆ ดังนั�นการจัดแบ่งประเภทของที�

พักโรงแรมจึงไม่มีข้อยุติแน่นอน  คําว่า”โรงแรม” หากกล่าว

โดยความหมายอย่างกว้างคือในลักษณะที�เป�นที�พักที�เปิดให้คน

เข้าไปเช่าพักเป�นการชั�วคราวแล้วก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน 

ตั�งแต่แบบเกสท์เฮาส์ (Guest house) โรงแรมขนาดเล็กขนาด

กลางขนาดใหญ่โรงแรมสําหรับผู้เดินทางโดยรถยนต์ (motel) 

และโรงแรมประจําท่าอากาศยาน (Airport hotel) เป�นต้น 

ในภ าพรวมของ ธุ ร กิ จ โ ร ง แ ร มที� มี อ ยู่ อ ย่ า ง

หลากหลายในปัจจุบัน หากพิจารณาจากรูปแบบวิธีการ 

จัดการแบ่งได้เป�น 2 รูปแบบใหญ่  

ระบบอิสระ (Independents System) คือโรงแรมที�

ไม่ได้เข้าร่วมกับองค์การธุรกิจใดๆ ในลักษณะใดลักษณะหนึ�งไม่

ว่าจะเป�นเครือข่ายโรงแรมต่างแฟรนไชส์ หรือบริษัทรับบริหาร

จัดการในธุรกิจโรงแรมใดๆ ทั �งสิ�น เป�นโรงแรมที� เจ้าของ

บริหารงานเอง ซึ�งในบางแห่งเป�นลักษณะการบริหารงานแบบ

ครอบครัว ส่วนใหญ่ จะเป�นโรงแรมที�ตั �งอยู่ในเมืองเล็กๆ และใน

ชุมชนรีสอร์ทตามฤดูกาล แขกหรือผู้มาใช้บริการในโรงแรม

อิสระมัก นิยมการบริการที�เป�นส่วนตัว และนิยมโรงแรมที�มีเอก

ลักษณะเป�นของตนเอง ซึ�งเอกลักษณ์ดังกล่าวนี�อาจจะ เป�น

เอกลักษณ์ในเรื�องสถานที�ตั �ง การบริการ การออกแบบ และ/

หรือ วิธีการจัดการทรัพย์สินก็ได้  
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ระบบเครอืขา่ย (Chain System) คือการบริหารงาน

ในลักษณะของการรวมกลุ่มกันของโรงแรม ต่างๆ โดยมีความ

เป� นเจ้าของ และ/หรือ การควบคุมการบริหารและการ

ควบคุมดูแลที�เหมือนกันหรืออยู่ใน ระบบเดียวกัน โรงแรมใน

กลุ่มจะดําเนินการทางธุรกิจโดยใช้ชื�อประกอบการร่วมกัน และ/

หรืออยู่ภายใต้ระบบบริหารเดียวกันที�มาจากส่วนกลาง การ

เติบโตเป�นกลุ่มส่วนใหญ่เป�นผลจากการขยายกิจการของโรงแรม

ที� ประสบความสําเร็จ มีความรอบรู้และช� านาญในการบริหาร

จนเป�นที�รู้จักในตลาดจึงใช้ชื�อประกอบการเดิมเพื�อแสดงความ

เป�นกลุ่มเดียวกันที� ยังคงนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน

เหมือนกัน  

อย่างไรก็ตามการขยายกิจการที�ต้องอาศัยเงินทุนที�

มีจํากัดเพียงแหล่งเดียวทําให้สูญเสียโอกาสการทํารายได้ใน

สถานการณ์ตลาดที� ยั งมีความ ต้องการที� พักอี กมาก 

ขณะเดียวกันก็มีผู้สนใจที�ต้องการเข้ามาลงทุน ประกอบธุรกิจ

โรงแรม แต่ขาดความรู้ความช� านาญ ดังนั�นจึง ได้มีการ

พัฒนาการจัดการธุรกิจที�อํานวยประโยชน์ต่อการเติบโตอย่าง

รวดเร็วของกลุ่มที�มีความสามารถในวิชาชีพขึ�นจนกลายเป�น

รูปแบบการจัดการโรงแรมที�ได้รับความนิยมเพราะสอดคล้องกับ

ความต้องการทั �งสองฝ่าย คือ รูปแบบการจัดการภายใต้

สัญญาว่าจ้างบริหารหรือสัญญาจัดการ (Management 

Contract) และการจัดการในระบบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) 

ซึ�งเป�นวิธีสําคัญที�ช่วยให้การขยายกิจการโรงแรมในกลุ่มเพิ�ม

จํานวนได้เรว็ในตลาด 

ไม่ใช่แค่เพียงความมหัศจรรย์ของสถานที� เท่านั�นที�

สามารถดึงดูดนักท่องเที�ยวให้เลือกเดินทางไปเปิดประสบการณ์ 

ณ ที� ต่างๆ ได้แต่ความแปลกตาตื�นใจของสิ�งก่อสร้างและ

สถานที�พักโรงแรมที�มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครก็เป�นแม่เหล็กพลัง

มหาศาลที�นําพาให้นักท่องเที�ยวเลือกที�จะไปในสถานที�นั�นๆ และ

ในการวางกลยุทธ์ต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื�อการดึงดูดลูกค้า 

การวางรูปแบบของธุรกิจโรงแรม ควรคํานึงถึงในประเด็น

ต่อไปนี�เพื�อเป�นการสร้างจุดเด่นที�แตกต่างจากคู่แข่งอย่าง

สอดคล้องและลงตัวในแต่ละแห่งซึ�งถือว่าเป�นสิ�งที�สําคัญอย่าง

ยิ�ง 

1.กลยุทธ์ด้านราคา  (Price Strategy) มี

ความสําคัญเป�นอันดับต้นๆ พอๆ กับกลยุทธ์ด้านการบริการ 

ซึ� ง ในส่วนของราคาจะ ผันแปรตามความต้องการของ

นักท่องเที�ยว ฤดูกาลท่องเที�ยว ทําเลของโรงแรมนั�นๆ และ

คุณภาพของการบริการ โดยก่อนการลงทุน ควรศึกษาอัตรา

ค่าเข้าพักในย่านนั�นๆ ก่อน จึงจะนํามาเป�นแนวทางให้การ

ออกแบบและกําหนดราคาค่าเข้าพัก ซึ�งถ้ามีการบริการที�ดี อยู่

ในทําเลที�ดีแล้ว มีโอกาสที�อัตราค่าเข้าพักจะสูงกว่าคู่แข่งในย่าน

เดียวกันได้  

2. กลยุทธด์า้นทาํเล (Place Strategy) ควรอยู่ใกล้

ศูนย์กลางการท่องเที�ยวในท้องถิ�นนั�นๆ ใกล้ตลาด ใกล้แหล่ง

อํานวยความสะดวก โดยข้อดีของการสร้างโรงแรมอยู่ในย่าน

แหล่งท่องเที�ยว แม้จะมีคู่แข่งจํานวนมาก แต่ก็ทําให้ผู้เข้าพัก

เข้าถึงได้ง่าย ซึ�งหากแข่งขันในด้านทําเลได้แล้ว ถ้าพัฒนาด้าน

คุณภาพในการบริการให้ดีกว่าคู่แข่ง ย่อมมีโอกาสที�ดีกว่าทั �งใน

ด้านอัตราค่าเข้าพัก และจํานวนผู้เข้าพัก 

3. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion 

Strategy) หมายถึงการทําตลาดเพื�อเจาะเข้าถงึกลุม่ลูกค้า โดย

ในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที�ยวนั�น สัดส่วนมากกว่า 95% 

พึ�งพาสื�ออินเทอร์เน็ตเป�นหลัก ดังนั�น ควรศึกษาการใช้สื�อ

อินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบให้เป�นประโยชน์ เริ�มจาก ควรมีเว็บไซต์

เป�นของตัวเอง มีสื�อเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, 

Instagram เพื�อกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมาย เรียนรู้การใช้

เว็บไซต์เกี�ยวกับการจองห้องพัก  รวมถึง เว็บไซต์จองที�พักใน

แต่ละท้องถิ�นนั�นๆ ว่ามีเงื�อนไขในการฝากห้องพักอย่างไร 

เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสียของเว็บไซต์เหล่านี� และเลือกให้

เหมาะสมกับโรงแรมของตัวเอง 

4. กลยุทธ์ด้านพนักงาน (People Strategy) เป�น

อีกหนึ�งหัวใจสําคัญเช่นกันของธุรกิจโรงแรม โดยไม่ว่าจะเป�น

โรงแรมขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ ต้องมีพนักงานที�มีหัวใจใน

การให้บริการ หรือที� เรียกว่า “เซอร์วิส มายด์” (Service 

Mind) ฝึกฝนอบรมพนักงานอย่างหนักให้มีเซอร์วิสมายด์ ยิ�ม

แย้ม ทักทาย พูดจาสุภาพ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ สร้าง

ความพึงพอใจให้ผู้เข้าพักสูงสุด ซึ�งธุรกิจโรงแรมมีความแปลก

ที� น่าสนใจ คือ ผู้เข้าพักจะยอมจ่ายในราคาที� สูงขึ�น เพื�อได้
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คุณภาพการบริการที�ดีกว่า โดยเฉพาะในพื�นที�มีจํานวนโรงแรม

ค่อนข้างมาก สิ�งที�จะชนะคู่แข่งได้ ไม่ใช่เรื�องอัตราค่าเข้าพัก

เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป�นเรื�อง คุณภาพการบริการจาก

พนักงานด้วย 

5.  กลยุทธ์ด้านกระบวนการให้บริการ (Process 

Strategy) เป�นการส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้าได้

รวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ�งจะเชื�อมโยงกับ

กลยุทธ์ด้านพนักงาน กระบวนการในการส่งมอบบริการจะ

ครอบคลุม ตั�งแต่ขั �นตอนการจองห้องพักทั �ง ผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต และจองตรงกับทางโรงแรมผ่านทางโทรศพัท์ การ

ให้ข้อมูล จนเมื�อถึงวันเข้าพัก กระบวนการในการเช�กอินต้อง

รวดเร็ว การจัดส่งกระเป๋าถึงห้องพัก บริการประสานงานกับ

แหล่งท่องเที�ยว ร้านสปา ร้านอาหาร บริการรถขับส่ง เป�นต้น 

6. กลยุทธ์ด้านกายภาพ  (Physical evidence 

and presentation Strategy) สําหรับธุรกิจบริการแล้ว 

ลักษณะทางภายภาพ อาจกล่าวได้ว่าเป�นสิ�งที�สร้างคุณค่า

ให้กับลูกค้า เช่น ปัจจัยด้านความสะอาดความสะดวก หรือ

ผลประโยชน์อื�นๆ ซึ� งธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กจําเป�นต้องให้

ความสําคัญกับเรื�องนี�ไม่แพ้ปัจจัยอื�นๆ เพราะลักษณะทางกาย

ภาย มีส่วนที�ทําให้ลูกค้าตัดสินใจ บรรยากาศของโรงแรม 

สิ� งแวดล้อมบริ เวณรอบข้า ง มีความปลอดภัยหรือ ไม่ 

บรรยากาศห้องพัก สิ�งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น 

สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีให้บริการฟรี บริการด้านอาหารเช้า 

ร ะบบรักษาความปลอดภัย มี

ความจูงใจให้เกิดความอยากเข้า

พัก 

ในประ เทศไทยนั�นการ

วางมาตรฐานของคุณภาพของ

โรงแรมนั�นจะครอบคลุมในด้าน 

การก่อสร้าง การบํารุงรักษา  สิ�ง

อํานวยความสะดวก และคุณภาพ

ในการบริการ โดยการ ใ ห้การ

ยกระดับในการให้ดาว ตั�งแต่ 1 

ดาวไปจนถึง ระดับ 5 ดาว เพื�อ

แยกออกตามมาตรฐ านที� ไ ด้

กําหนดไว้ และยังเป�นการกําหนด

ในเรื�องราคาห้องพัก และการบริการอีกด้วย ซึ�งในการแยก

เช่นนี�ก็เพราะว่าเป�นกลยุทธ์ที�แตกต่างอย่างหนึ�งที�วัดความพึง

พอใจของลูกค้า และยังสามารถกําหนดกลุ่มลูกค้าได้อีกด้วย  

กลุ่มดาวเดียว หมายถึงโรงแรมซึ�งมีขนาดเล็ก ๆ ที�

สิ�งอํานวยความสะดวกและเฟอร์นิเจอร์แบบ ง่าย ๆ และ

พอใช้ได้ห้องพักทุกห้องมีน้าร้อนและนํ�าเย็นพร้อม มีห้อง

อาบนํ�า และ ห้องส้วมพอเพียง เป�นแบบที�แขกหลายห้องใช้ มี

บริการด้านอาหารและเครื�องดื�มสําหรับผู้มาพัก แต่อาจไม่

บริการ แก่บุคคลภายนอกโรงแรมกลุ่มนี�จะมีบรรยากาศเป�นกัน 

เองและส่วนมาก เจ้าของโรงแรมจะเป�นผู้ดูแลบริหารงานเอง 

กลุ่มสองดาว ไ ด้แก่ โ รงแรมที� มีมาตรฐานด้าน

ห้องพักสูงกว่า ดาวเดียว มีห้องพักมีห้อง  อาบนํ�า ในตัวอยู่ 

ภายในห้องพักอาจมีโทรศัพท์ละโทรทัศน์ให้ด้วย มีอาหารให้

เลือกมากอย่างกว่า แต่ก็อาจไม่ใ ห้บริการแก่ บุคคลนอก 

เช่นเดียวกับกลุ่มดาวเดียว  

กลุ่มสามดาว ได้แก่ โ รงแรมที�ตกแต่งดีห้องพัก

กว้างขวางกว่าและมีสิ�งอํานวยความสะดวก  ต่าง ๆ มากขึ�น 

ส่วนใหญ่จะมีห้องน้า ในตัวโดยมีอ่างอาบนํ�าด้วย มีบริการด้าน

อาหา รครบ เครื� อ งม าก ขึ� น แ ต่ อา จ ไ ม่ เ ปิด จํ า ห น่ ายแก่

บุคคลภายนอก อาหารหลากหลายกว่าแบบหนึ�งหรือสองดาว 

การบริการจากพนักงานมีการต้อนรับและบริการที�ครอบคลุม

กว่ามาก 
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กลุ่ม สี�ดาว โดยทั�วไปจะเป�นโรงแรมขนาดใหญ่ที�

ตกแต่งดีเป�นพิเศษ มีมาตรฐานสูง  ในด้านบริการและความ

สะดวกสบาย อาจมีห้องอาหารมากกว่า 1 ห้อง หรืออาจรวม

ไปถึงห้องประชุม ห้องจัดเลี�ยงสําหรับลูกค้าที� ต้องการใช้เป�น

สถานที�ประชุมและจัดเลี�ยงขององค์กรต่างๆทั �งภาครัฐบาลและ

เอกชน แต่ก็ยังไม่ได้เน้นความหรูหรามากจนเกินไป 

ก ลุ่ ม ห้ าด า ว  โ ร ง แร ม ใ หญ่ ปร ะ เ ภทห รู ห ร ามี

มาตรฐานสากลระดับสูงสุดในทุกด้านคือ  ห้องพัก อาหารและ

สิ�งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครันเพื�อความประทับใจ

ของลูกค้าที�มีกําลังซื�อบริการสูง 

ในปัจจุบันนี�ทางด้านการบริการโรงแรมในแบบต่างๆ

ของประทศไทยเราถือว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าต่างประเทศไทยยังมี

กําลังในการส่งเสริมธุรกิจโรงแรมในแบบต่างๆให้ทัดเทียมในระดับ

สากลมีทั �งระดับ ห้าดาวและระดับธรรมดาหนึ�งหรือสองดาว

เพื�อรองรับนักท่องเที� ยวจากภาคการท่อง เที� ยวและยัง

ครอบคลุมนักท่องเที�ยวในทุกระดับทุกราคาที�นักท่องเที�ยวมี

กําลังซื�อ 
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Nan Boutique Hotel 

 

 จังหวัดน่าน เป�นจังหวัดซึ�งอยู่ทางภาคเหนือตอนบน

ของประเทศไทย เป�นจังหวัดที�มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมี

สถานที�ท่องเที� ยวที� สําคัญต่างๆ มากมายทั �งสถานที�ทาง

ประวัติศาสตร์โบราณคดีแหล่งอารยธรรมโบราณ โบราณสถาน

โดยเฉพาะวัดเก่าแก่ที�มีให้เห็นแทบทุกอําเภอ ได้แก่ วัดพระธาตุ

แช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน วัดภูมินทร์ หอ

คํา วัดหนองบัว วัดบุญยืน โดยเฉพาะวัดพระธาตุช้างคํ�า

วรวิหาร วัดที�มีลักษณะสถาปัตยกรรมที�สะท้อนให้เห็นอิทธิพล

ของศิลปะสุโขทัย อาทิ เจดีย์ทรงลังกา รอบฐานองค์พระเจดีย์

ก่ออิฐถือปูนและปั�นเป�นรูปช้างครึ�งตัว ด้านละ 5 เชือก และที�มุม

ทั �งสี�อีก 4 เชือก ลักษณะคลา้ยจะเอาหลังหนุน หรือ "คํ�า"องค์

เจดีย์ไว้ ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปสําริดยืนปาง

ประทานอภัยอายุราวครึ�งหลังพุทธศตวรรษที� 19 ตรงกับสมัย

สุโขทัยตอนปลายพระประธานเป�นปูนปั�นขนาดใหญ่ศิลปะเชียง

แสนฝีมือสกุลช่างน่านที�มีพุทธลักษณะงดงามยิ�งของเมือง

น่าน ซึ�งแต่ละวัดที�กล่าวมานั�นล้วนเป�นวัดที�มีอายุนับร้อยๆ ปี 

และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในที�สวยงามและเป�นเอกลักษณ์

ที�มีชื�อเสียงเป�นอย่างมากของจังหวัดน่านแห่งนี�  

สําหรับการท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดน่าน 

สามารถท่องเที�ยวได้ทั�วทุกอําเภอ ด้วยมีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมอยู่แล้วนอกจากนี�ยังมีงานบุญประเพณีที� สําคัญ 

เ ช่น งานแข่ ง เ รื อ  งาน ไห ว้พร ะธ า ตุ  ส่วน ผู้ที� ชื� นชอบ

ศิลปะการแสดงก็สามารถชมการแสดงนาฏศิลป์ที�งดงาม 

รวมทั �งดนตรีที�มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น ดนตรีวงปี� จุ้ม จ๊อ

ยซอ ฟ้อนแง้น เป�นต้น 

อีกทั �งยังมีสถานที�ท่องเที�ยวทางธรรมชาติที�มีความ

หลากหลาย เช่น  อุทยานแห่งชาติขุนน่าน อันเป�นต้นกําเนิด

ของแม่นํ�าน่านอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดอยภูคาและป่าผาแดง

ซึ�งมีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ มีนํ�าตกหลายแห่งและมีจุดเด่นที�

สวยงาม ได้แก่ นํ�าตกสะปัน, นํ�าตกห้วยตี� ,นํ�าตกบ้านเด่น, 

นํ�าตกห้วยห้า มีนํ�าไหลตลอดทั �งปีเป�นนํ�าตกที�มีความงามตาม

ธรรมชาติอย่างยิ�ง เส้นทางชมธรรมชาติหมู่บ้านมณีพฤกษ์ ใน

อําเภอทุ่งช้าง อุทยานแห่งชาติหลายแห่ง และเสาดินที�อําเภอนา

น้อย บ่อเกลือโบราณในอําเภอบ่อเกลือ หรือการล่องแก่งนํ�าว้า

ที�มีทัศนียภาพสวยงามตลอดเส้นทางอีกด้วย 
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จุดเริ�มต้นของการดําเนินธุรกิจ น่านบูติกโฮเทล 

 คุณจันจิรา ชินสุขเสริม ผู้จัดการ น่านบูติกโฮเทล 

เล่าให้ฟังว่า จุดเริ�มต้นของการดําเนินธุรกิจ น่านบูติกโฮเทล 

นั�น ความจริงแล้วแต่เดิมนั�นอาชีพหลักของครอบครัวคือเปิด

ร้านขายวัสดุก่อสร้าง ซึ�งพื �นที�ที�เป�นโรงแรม น่านบูติก โฮเทล 

ในปัจจุบันนั�น เดิมเป�นพื�นที�ที�รกร้างแต่ตั�งอยู่ใจกลางเมืองซึ�ง

ไม่ได้มีการพัฒนาพื�นที� และด้วยความที�ชุมชนและประชาชนแถว

นั�นอยากที�จะให้มีการพัฒนาพื�นที�ประกอบกับทางครอบครัวชื�น

ชอบในเรื�องของการท่องเที�ยวที� ได้ประสบการณ์และความ

ประทับใจจากสถานที�ท่องเที�ยวที�ได้มีโอกาสไปเยือนตามสถานที�

ต่างๆ  แล้วจึงอยากที�จะให้คนที�มาเที�ยวที� จ.น่าน เกิดความ

ประทับใจขึ�นเช่นกัน จึงได้มีความคิดริเริ�มที�จะทําธุรกิจโรงแรม

เกิดขึ�น โดยในช่วงแรกนั�นเป�นเรื�องของการวางแผนในเรื�องของ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ว่าโรงแรมที�กําลังจะสร้างนั�นลูกค้า

เป้าหมายเป�นกลุ่มลูกค้าประเภทไหน และเป�นกลุ่มลูกค้าในระดับใด

เพื�อสร้างคอนเซ�ปต์ให้กับโรงแรมของตัวเอง จนได้แนวคิดที�

ต้องการให้คนที�มาเที�ยวได้บรรยากาศการพักผ่อนสไตล์ของ

ครอบครัวที�สัมผัสกับธรรมชาติ จึงทําให้เกิดแนวการตกแต่ง

ของในแนวบูติกขึ�นมา ซึ�งการออกแบบและตกแต่งส่วนใหญ่จะ

เป�นแนวคิดและไอเดียของคุณจันจิราเอง ที�ใช้การจดจํามาจาก

ในหนังสือบ้าง หรือประสบการณ์จากการไปเที�ยวในสถานที�

ต่างๆ ก็ได้มีการนําเอามาผสมผสาน แต่ยังคงความเป�นล้านนา

อยู่ 

ห้องพัก และสิ�งอํานวยความสะดวก  

 น่านบูติกโฮเต็ล มีห้องพักทั �งหมด 32 ห้อง แบ่งเป�น

ห้อง 3 ประเภท คือ ห้อง Deluxe มีด้วยกันทั �งหมด 4 ห้อง 

ห้องนอนขนาดกว้างขวางพร้อมเตียงขนาดใหญ่กว่าห้องอื�นๆ 

ที�มาพร้อมวิวสวนสวย และดอกไม้ ให้บรรยากาศที� โปร่ง โล่ง 

สบาย พร้อมสิ� งอํ านวยความสะดวกที� ครบครัน ห้อง 

Superior มีด้วยกันทั �งหมด 4 ห้อง มีระเบียงชมวิวทิวทัศน์ 

ห้องนอนขนาดกว้างขวางพร้อม เตียงขนาดใหญ่ หรือเตียงคู่ 

ที�ออกแบบโดยไม่ซ� � ากัน โดยในส่วนของห้อง Deluxe และ 

Superior นั�นจะมีบริการของ Free mini Bar บริการให้ลูกค้า

โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ�ม และนอกนั�นจะเป�นห้อง Standard 

ขนาดกะทัดรัด สไตล์โมเดิร์น ที�มีความสะดวกสบายพอๆ กัน 

แต่สิ�งอํานวยความสะดวกอาจจะน้อยกว่าส่วนของห้อง 

Deluxe และ Superior เล็กน้อย นอกจากที�พักของโรงแรม

แล้วก็ยังมีบริการเสริมอื�นของโรงแรมเนื�องจากทาโรงแรมคิดว่า

ลูกค้าที�เข้ามาพักน่าจะมีความต้องการการบรกิารที�หลากหลาย 

ไม่ว่าจะเป�นส่วนของร้านกาแฟ ร้านขายของที�ระลึก ห้องสมุด 

และห้องสปา สําหรับกิจกรรมที�ลูกค้าต้องการพักผ่อนได้ในโซน

ของโรงแรม ด้วยความต้องการให้ผู้ที� เข้ามาพักมีความ

ประทับใจในเรื�องของที�พักตั�งแต่ก้าวแรกที�เข้ามาในโรงแรมใน

พื�นที�ของ น่านบูติก โฮเต็ล ซึ�งประกอบด้วยเนื�อที� 3 ไร่ ซึ�ง

ตั�งอยู่ในกลางเมืองจึงอยากสร้างบรรยากาศให้โรงแรมแห่งนี�

เต็มไปด้วยต้นไม้ และความร่มรื�นเปรียบเสมือนป่าที�อยู่ใจกลาง

เมืองที�อบอุ่น มีที�พักผ่อนหย่อนใจและสามารถที�จะทํากิจกรรม

ซึ�งเกี�ยวกับการท่องเที�ยวได้ด้วยตนเอง โดยทางโรงแรมได้มี

จักรยานไว้คอยบริการให้นักท่องเที�ยวและลูกค้าที�มาพักใน

โรงแรมสามารถขี� ไปตลาดในตอนเช้า หรือสถานที�ท่องเที�ยว

ต่างๆ ซึ�งอยู่รอบเมืองได้เนื�องจากทางโรงแรมต้องการสร้าง

ความประทับใจให้กับนักท่องเที�ยว  

 

หลักการบริหารธุรกิจและการตลาด  

 หลักการบริหารธุรกิจของ น่านบูติกโฮเทล นั�น คุณ

จันจิรากล่าวว่า ในเรื�องของการท่องเที�ยวนั�น สามารถแบ่ง

ออกได้เป�น 2 ส่วน คือส่วนของที�พักรวมถึงเรื�องกิน และเรื�อง

ของการท่องเที� ยว ซึ� งมองว่าการจะทํา ใ ห้ เรื�องของการ

ท่องเที�ยวมีความสมบูรณ์นั�นในเรื�องของที�พักเป�นส่วนหนึ�งที�มี

ความสําคัญเป�นอย่างมาก  

“Feel at Home คอื 

เมื�อลูกคา้มาพกัที�นี�  

จะไดบ้รรยากาศ 

และความสบายเหมอืน

เขา้มาอยูใ่นบา้น” 
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 ปัจจุบัน น่านบูติก โฮเทล เปิดให้บริการมาเป� น

ระยะเวลา 7 ปีแล้ว ซึ�งช่วงแรกของการริเริ�มธุรกิจโรงแรมแห่งนี�

นั�น เป�นช่วงระยะเวลาที�พอดีกับทาง ททท. (การท่องเที�ยวแห่ง

ประเทศไทย) เข้ามาส่งเสริมในเรื�องของการท่องเที�ยวในช่วงที�

กําลังมีการสร้างโรงแรม และอยู่ในช่วงศึกษาพฤติกรรมของ

ลูกค้าที�ทําให้พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่มีการปรับเปลี�ยนรูปแบบของ

การท่องเที�ยวมาเป�นการเดินทางด้วยตัวเองมากกว่าการอาศัย

ทัวร์อย่างเช่นในอดีต ทางโรงแรมจึงได้มีการทําการตลาดทั �งใน

ส่วนของสื�อสิ�งพิมพ์และสื�อออนไลน์ที�สามารถเข้าถึงลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป�นในเรื�องของการ

เดินทาง การจองที�พัก ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื�อให้เข้ากับ

รูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม ่

 

 การทําการตลาดนั�นต้อง เริ�มจากความเข้า ใจ

ธรรมชาติของนักท่องเที�ยวก่อน โดยต้องศึกษาความชื�นชอบ

ของนักท่องเที�ยวแต่ละกลุ่ม ตัวอย่างเช่น หากเป�นนักท่องเที�ยว

ชาวไทย จะต้องทราบว่านักท่องเที�ยวชาวไทยชอบสไตล์แบบ

ไหน และโรงแรมต้องดูแลกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี�แบบไหน ส่วน

นักทอ่งเที�ยวต่างชาตินั�นก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของนักท่องเที�ยว

กลุ่มนี�เช่นกัน อย่างเช่นกลุ่มของนักท่องเที�ยวจีนซึ�งบางโรงแรม

จะปฏิเสธนักท่องเที�ยวกลุ่มนี�แต่ น่านบูติก โฮเต็ล ให้การ

ต้อนรับแต่ทางโรงแรมก็ต้องมีการตั�งกฎระเบียบให้นักท่องเที�ยว

กลุ่มนี�ปฏิบัติตาม คือ แจ้งกฎต่างๆ ของโรงแรมให้นักท่องเที�ยว

กลุ่มนี�ทราบล่วงหน้า อย่างเช่นเรื�องของการห้ามสูบบุหรี� ใน

ห้องพัก ซึ�งหากทางโรงแรมมีการแจ้งเรื�องระเบียบในการเข้าพัก

ให้ทราบล่วงหน้าก็จะสามารถทําให้อยู่ร่วมกันได้และสามารถ

ให้บริการกับนักท่องเที�ยวกลุ่มนี�ได้อย่างไม่มีปัญหา  

 

จุดแข็งของ น่านบูติก โฮเทล 

 เมื�อน่านบูติก โฮเต็ล เปิดให้บริการมาสักระยะ ก็เกิด

คําถามที�ว่าโรงแรมเริ�มเก่าพร้อมทั �งมีโรงแรมใหม่ๆ ที�เกิดขึ�นมา

อย่างมากมายซึ�งมคํีาถามที�ว่า น่านบูติก โฮเต็ล มีจุดแข็งอะไร

ที�ทําให้สู่กับคู่แข่ง หรือโรงแรมอื�นๆ ที�เกิดขึ�นมาใหม่ได้ ซึ�งทาง

โรงแรมมองว่าความเก่ากับความเก๋านั�นเป�นของคู่กัน และทาง

โรงแรมจึงได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื�อง 

โดยเฉพาะการรับรองคุณภาพจากสถาบันต่างๆ ไม่ว่าจะเป�น 

สสว. (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) 

เพื�อรับรองมาตรฐานและคุณภาพ การส่งผลงานและบริการ

ของโรงแรมเข้าประกวดในโครงการประกวดอุตสาหกรรม

ท่องเที�ยวไทย ของ ททท. (การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย) ซึ�ง

หากเข้าประกวดแล้วได้รับรางวัลตรงนั�นมาก็เหมือนเป�นการกา

รันตีคุณภาพให้ทางโรงแรมไปในตัวเนื�องจากนักท่องเที�ยวที�จะ

มาเลือกพักในโรงแรมก็ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบหลาย

อย่างในการที�จะเลือกโรงแรมเพื�อเข้าพัก ซึ�งรางวัลต่างๆ ก็จะ

เป�นสิ�งที�ช่วยการันตีคุณภาพและการบริการของโรงแรมได้เป�น

อย่างดี  

การจัดการองค์ความรู้และการพัฒนาบุคลากร 

 คุณจันจิรา กล่าวว่าโดยส่วนตัวนั�น ไม่ไ ด้เรียน

ทางด้านของโรงแรมมาโดยตรงแต่ด้วยความรักในด้านของงาน

บริการจึงพยายามที�จะหาความรู้เพิ�มเติมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะ

เป�นการอบรมในเรื�องของการบริหารจัดการโรงแรม และ

แนวโน้มในปัจจุบันที�ส่วนใหญ่จะออกมาเป�นในเรื�องของโรงแรมสี

เขียว ซึ�งเป�นลักษณะของโรงแรมที�มีการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม 

ทางโรงแรมก็ได้เข้าไปส่วนร่วมกับองค์กรอย่างเช่น อพท. 

(องค์การบริหารการพัฒนาพื�นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่าง

ยั�งยืน) ซึ�งได้มีการร่วมโครงการต่างๆ มากมายอย่างเช่น หาก

เข้ามาพักในโรงแรม 2 คืนโดยไม่เปลี�ยนผ้าปูที�นอนก็จะได้รับ

ส่วนลดในการใช้บริการต่างๆ ภายในโรงแรมอย่างเช่น ร้านค้า

หรือรา้นจําหน่ายของที�ระลึก โครงการที�ร่วมกับทาง ททท. ใน

ส่วนของการอบรมภาษาอังกฤษให้กับพนักงานต้อนรับ การ

อบรมความรู้เกี�ยวกับการท่องเที�ยว อบรมความรู้เกี�ยวกับ

มัคคุเทศก์ เป�นต้น นอกจากนี�ก็มีวิทยาลัยชุมชน จังหวัดน่าน 

ที� เข้ามาอบรมให้ความรู้ เกี� ยวกับภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 
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วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน และเทคนิคน่าน ก็มีการเข้ามาอบรม

ในเรื�องของแม่บ้าน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้ามาอบรมการ

ทํางานของพนักงานแต่ละแผนก ซึ� งทางโรงแรมได้มีการ

รวมกลุ่มเป�นชมรมที�พัก จังหวัดน่าน ทําให้เกิดการรวมกลุ่มให้

หน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยทําการอบรมและให้ความรู้เพื�อ

พัฒนาบุคลากรให้กับทางโรงแรมโดยพนักงานส่วนใหญ่ของ

โรงแรมจะเน้นเป�นการจ้างงานคนท้องถิ�นถึง 90% ไม่ว่าจะเป�น

แม่บ้าน ซึ� ง น่านบูติก โฮเต็ล จะเน้นการจ้างงานคนสูงวัย 

เนื�องจากเน้นในเรื�องของความรับผิดชอบ อีกทั �งเน้นการจ้าง

งานคนที�มีพื �นเพดั�งเดิมอยู่ในพื�นที�จังหวัด เนื�องจากทําให้ลูกค้า

ที�รับบริการนั�นได้บรรยากาศของการบริการแบบคนท้องถิ�น 

และพนักงานเหล่านั�นมีความรู้เรื�องของสถานที�ท่องเที�ยว อีก

ทั �ง ศิลปวัฒนธรรมของเมืองน่านที� สามารถอธิบายใ ห้

นักท่องเที�ยวที�มาเข้าพักในโรงแรมฟังได้ เนื�องจากเป�นคน

ท้องถิ�นอย่างแท้จริง ซึ�งการจ้างพนักงานที�เป�นคนท้องถิ�นถือ

เป�นหัวใจหลักในการบริการของ น่านบูติก โฮเต็ล แห่งนี�  

กุญแจสู่ความสําเร็จ  

เคล็ดลับสู่ความสําเร็จของ น่านบูติก โฮเทล คือ 

การใช้ใจในการบริหารพนักงานทุกคนที�ทําหน้าที�บริการใน

โรงแรม โดยให้ความสําคัญและใส่ใจกับพนักงานแต่ละคนในเรื�อง

ของศักยภาพการทํางาน เพื�อจะได้ใช้ความสามารถของ

พนักงานแต่ละคนได้อย่างถูกจุด อย่างเช่น จากแม่บ้าน

ธรรมดาในท้องถิ�นที� เคยทําสวน ไร่นา เมื�อเข้ามาทํางาน

ให้บริการในโรงแรมก็ต้องดูว่าธรรมชาติของพนักงานคนนั�นเป�น

อย่างไร และควรใช้ให้ทํางานตรงไหนจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ�ง

เมื�อพนักงานได้ทํางานที�ตนเองชอบหรือที�ตนเองถนัดก็จะทําให้

สามารถทํางานนั�นๆ ได้ดีโดยที�ไม่ต้องมีการบังคับ และพนักงาน

ก็จะทํางานออกมาได้ดีด้วยความตั�งใจอย่างแท้จริง  

การเตรียมตัวก้าวสู่ AEC  

 การพัฒนาเพื�อรองรับสู่ AEC หรือ ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน นั�นเป�นกระแสที�กําลังมาแรงมาก จึงได้มี

หน่วยงานต่างๆ  ไม่ ว่ าจะ เ ป� นกรมพัฒนาและ ส่ง เ สริ ม

สิ�งแวดล้อม และอีกหลายหน่วยงานที� เข้ามาช่วยเหลือในการ

พัฒนา ซึ�งในส่วนของกรมพัฒนาและส่งเสริมสิ�งแวดล้อมก็จะ

เน้นในเรื�องของ Green Hotel ซึ�ง ของ น่านบูติก โฮเต็ล ก็เคย

ได้รับรางวัล Green Hotel ซึ�งรางวัลนี�จะมีการประเมินและ

ประกาศรางวัลทุก 2 ปี โดยจะเน้นในเรื�องของการรักษา

สิ�งแวดล้อม อย่างเช่นในเรื�องของขยะ อย่างเช่น ขยะที�เป�นใบไม้ 

ทางโรงแรมก็จะเก็บมาทําการหมักเพื�อทําเป�นปุ๋ยกลับมาใช้บํารุง

ต้นไม้ภายในโรงแรมเอง การใช้นํ�าที�ทางโรงแรมจะมีป้ายติดเพื�อ

การรณรงค์ให้ประหยัดนํ�า เป�นต้น ซึ�งเหล่านี�จะเป�นมาตรฐาน

เบื�องต้นของการบริหารจัดการเพื�อก้าวไปสู่การยอมรับอย่าง

เป� นสากลว่าทาง โ รงแรม ไ ด้มีการ คํา นึงถึง สิ� งแวดล้อม  

นอกจากเรื�องของการรักษาสิ�งแวดล้อมแล้วก็จะเป�นเรื�องของ

การพัฒนาบุคลากรในด้านของการฝึกอบรมในเรื�องของภาษา

และบริการที� น่านบูติก โฮเต็ลให้ความสําคัญเป�นอย่างมาก  

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

 ปัญหาในด้านการบริหารจัดการของ น่านบูติก โฮ

เทล นั�น คุณจันจิรา กล่าวว่ามีน้อยมา และส่วนใหญ่ปัญหา

ของทางโรงแรมนั�นจะเป�นเรื�องของสภาวะอากาศ ตัวอย่างเช่น 

หน้าร้อนลูกค้าของทางโรงแรมจะน้อยเนื�องจากนักท่องเที�ยว

ส่วนใหญ่จะหันไปเที�ยวทะเลมากกว่าการท่องเที�ยวทางเหนือ แต่

ทางโรงแรมก็จะมีวิธีทําการตลาดโดยการให้ราคาพิเศษและจัด

โปรโมชั�นในช่วงนี�หากมีการเข้าพักเป�นแพกเกจครอบครัว แต่ใน

เรื�องของปัญหาส่วนอื�นโดยเฉพาะในเรื�องของการบริหารจัดการ

นั�น แทบจะไม่มีปัญหาเลย เนื�องจากการทํางานจะเน้นการ

ทํางานในลักษณะของการอยู่ร่วมกันเป�นครอบครัว และในทุก 1 

เดือนก็จะมีการพูดคุยแลกเปลี�ยนถึงปัญหา และความต้องการ

ไม่ว่าจะเป�นเรื�องของ Feedback การตอบรับของลูกค้าที�

พนักงานแต่ละคนได้รับมาก็จะมีการนํามาแลกเปลี�ยนเพื�อ

ปรับปรุงและต่อยอดพัฒนาการให้บริการของโรงแรม และแก้ไข

ปัญหาที�เกิดขึ�นให้ดีที�สุด 

รางวัลการันตีคุณภาพการให้บริการ 

 น่านบู ติก โฮ เทล ไ ด้รั บรางวัล สุดยอด SMEs 

แห่งชาติ จากการเข้าร่วมประกวดกับทาง สสว. (สํานักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ซึ�งจากการเข้า

ประกวดครั �งนี�ทําให้เกิดข้อดีต่างๆ ขึ�นมากมาย ไม่ว่าจะเป�นการ

เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการที�ถูกต้องตามมาตรฐานที� เป�น

สากลเพื�อนํามาปรับใช้อย่างถูกต้อง ทําให้โรงแรมมีการประเมิน

ว่าในปัจจุบันมาตรฐานของโรงแรมอยู่ในระดับไหน และควรจะ
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พัฒนาไปข้างหน้าอย่างไร ทําให้โรงแรมคิดวิธีการนําเสนอ

ผลงานเพื�อเข้าร่วมประกวดตามเกณฑ์ครั �งนี� ซึ�งในการเข้า

ประกวดครั �งนี� ถือเป�นเวทีที�ทําให้ น่านบูติก โฮเต็ล ได้รับความรู้

ไม่ว่าจะเป�นจากสภาหอการค้า และ สสว. ที�ทําให้โรงแรมได้

แนวคิดในการนําความรู้ เหล่านี�มาพัฒนามาตรฐานการให้

ให้บริการอย่างต่อเนื�อง ซึ�งสิ�งที�ทําให้ น่านบูติก โฮเต็ล ได้รับ

รางวัลในครั �งนี� ก็เนื�องมาจากคอนเซ�ปต์ของโรงแรมที�ว่า “Feel 

at Home” ก็คือ เมื�อลูกค้าหรือนักท่องเที�ยวเข้ามาในโรงแรม 

น่านบูติก โฮเต็ล แห่งนี�จะได้บรรยากาศเหมือนเข้ามาอยู่ในบ้าน 

และทุกอย่างภายในโรงแรมจะเป�นบรรยากาศของการรักษ์โลก 

อีกทั �งในเรื�องของการใช้คนท้องถิ�นในการให้บริการ การ

ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที�ยวที�เข้ามาพักให้ความเอาใจใส่ใน

เรื�องของการประหยัดนํ�า ประหยัดไฟ ซึ�งเป�นจุดเด่นของโรงแรม

ที�ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลในครั �งนี�  

 

 

 

 

ข้อคิดถึงผู้ประกอบการ 

 การบริหารจัดการที�ดีนั�นทุกอย่างต้องมาจากข้างใน 

คือ จะต้องมีใจในการให้บริการก่อนแล้วผลกําไรจะเป�นสิ�งที�

ตามมาในภายหลังซึ�งนั�นไม่ได้หมายความว่า น่านบูติก โฮเต็ล 

นั�นไม่ต้องการผลกําไรแต่ให้เปรียบว่าถ้าเราให้ความพึงพอใจแก่

ลูกค้าหรือผู้ที�มาใช้บริการมากเท่าไหร่ก็จะได้รับกําไร และมี

กําลังใจในการทํางานมากขึ�นไม่ใช่เป�นการประกอบกิจการเพื�อ

แสวงหาผลประโยชน์แต่เพียงอย่างเดียว 

รายละเอียดเพิ�มเติม น่านบูติก โฮเทล 

 น่านบูติก โฮเทล ตั�งอยู่บนถนนข้าหลวง ซึ�งเป�นถนน

ที�อยู่ใจกลางเมือง จังหวัดน่าน สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้

สะดวกอยู่ใกล้ตลาดสด วัด และร้านค้าสะดวกซื�อ ห้องพักมี

ขนาดกว้างขวาง มีสวนหย่อมและต้นไม้ ให้บรรยากาศที�ดูร่มรื�น 

ในส่วนของห้องพักนั�นเป�นการให้บริการพร้อมอาหารเช้าทั �งแบบ

สากลและแบบพื�นเมือง ไม่ว่าจะเป�นขนมจีนนํ�าเงี�ยว ข้าวต้ม

ซี� โครงหมู และข้างเหนียวต่างๆ อัตราค่าห้องพักเริ�มต้นที� 

1,000 บาท มีบริการ Wifi และจักรยานให้ขี�ท่องเที�ยวในบริเวณ

ใกล้เคียงได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

การเดินทางมาจังหวัดน่าน  

เนื�องด้วยภูมิศาสตร์ของจังหวัดน่านมีพื �นที� ติดต่อ

กับจังหวัดอื�นๆ ไม่มาก และเป�นจังหวัดชายแดนติดกับประเทศ

ลาว ดังนั�นการเดินทางมาจังหวัดน่านจึงมีเส้นทางที�จํากัด ไม่มี

ทางรถไฟ แต่ก็มีท่าอากาศยานน่าน รวมทั �งมีถนนสายหลักที�

ตัดผ่านตลอดความยาวตั�งแต่เหนือลงมาและมีสภาพผิวถนนที�

ดี สามารถใช้งานได้ตลอดปี 
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อุตสาหกรรมไมซ ์(MICE) 

 

คําว่า MICE ย่อมาจาก Meeting, Incentive 

Travel, Conventions, Exhibitions อุตสาหกรรมไมซ์ จึง

หมายถึงธุรกิจที�เกี�ยวข้องกับการจัดประชุมบริษัทข้ามชาติ การ

ท่องเที�ยวเพื�อเป�นรางวัล การประชุมนานาชาติและการจัด

นิทรรศการไมซ์ใช้เป�นส่วนหนึ�งของอุตสาหกรรมท่องเที�ยวที�

สามารถทําร ายไ ด้ ใ ห้ปร ะ เทศ  แต่มี ความแตกต่างจาก

นักท่องเที�ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที�ยวทั�วไปคือ จุดประสงค์ใน

การเดินทาง ดังนั�นในการประกอบธุรกิจที�เกี�ยวข้องก็ต้องมีการ

วางแผนกลยุทธ์ที�แตกต่าง เพื�อให้ตรงกับความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

ไมซ์ (MICE) คือ อุตสาหกรรมการจัดประ ชุม 

(Meeting) เป�นการจัดประชุมของบริษัทหรือองค์กรต่างๆ โดย

อาจจะมีผู้เข้าร่วมประชุม 

อุตสาหกรรมก ารท่อง เที� ยว เพื� อ เ ป� น ร าง วั ล 

(Incentives) หมายถึง การท่องเที�ยวเป�นหมู่คณะโดยเป�นบริษัท

หรือองค์กรเป�นผู้ออกเงินให้ เพื�อเป�นรางวัลแก่บุคลากรใน

บริษัทหรือองค์กร เพื�อสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม น า น า ช า ติ 

(Conventions) หมายถึง  งานปร ะ ชุมที� มี ผู้ เ ข้ าร่ วมจาก

หลากหลายประเทศ ซึ�งส่วนใหญ่จะเป�นงานประชุมของกลุ่มคนที�

มีความสนใจในเรื�องเดียวกัน เช่น งานประชุมของสมาคม

การแพทย์นานาชาติ เป�นต้น 

อุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ 

(Exhibitions) หมายถึง การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย 

โดยผู้จัดอาจจะเป� นผู้จัดงานชาวไทย หรือผู้จัดงานจาก

ต่างประเทศก็ได้ 
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ในประ เทศไทยนั�นอุตสาหกรรม MICE ในด้าน

สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ

มหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) ได้รับ การก่อตั�งในปี 2547 เพื�อ

เป�นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดให้แก่

อุตสาหกรรมไมซ์และสร้าง รายได้เข้าประเทศจากกลุ่ม

นักท่องเที�ยวที�มีกําลังซื�อสูง ที�ผ่านมา การดําเนินต่างๆ มุ่ง

เสริมสร้างภาพลักษณ์พร้อมกับ ขยายตลาดไมซ์ให้กว้างขวาง

มากขึ�น โดยมี เ ป้าหมายสํา คัญในการผลัก ดันให้ไทยเป� น

ศูนย์กลางของการจัดประชุม และการจัดนิทรรศการในภูมิภาค

นี�ขณะที�  บทบาทของ สสปน. มุ่งไปสู่การเป�น One Stop 

Service สําหรับไมซ์โดย เป�นศูนย์กลางการประสานงานแบบ

เบ็ดเสร็จทั �งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป�น กรม

ศุลกากร การท่า อากาศยานฯ ททท. ผู้ประกอบการ ฯลฯ 

เพื�ออํานวยความสะดวกทั �งในส่วนของผู้เข้าประชุม จัดแสดง

สินค้า/ นิทรรศการ รวมทั �งสนับสนุนการเข้าประมูลงานใน

ต่างประเทศ อาทิด้านงบประมาณ หรือการจัดงานเพื�อเสริม 

ภาพลักษณ์ของประเทศ เป�นต้น  

การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ควรที�จะ

คํานึงถึงในหลายด้าน ซึ�งประกอบไปด้วย การถ่ายทอดความรู้

สู่คนรุ่นใหม่ซึ�งเป�นอนาคตของชาติ ( extend), การยกระดับ

ของศกัยภาพด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ แบ่งปันข้อมูล ระบบ

เ ครื อ ข่ า ย โ ป ร โ ม ชั� น แล ะ กิ จ ก ร รม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ตล า ด 

(elevate),การขยายฐานการสนับสนุนไปยังพันธมิตรทาง

การค้าทั �งภายในประเทศและต่างประเทศ ( expend) และการ

ปรับปรุ ง คุณภาพการ ดํา เ นินงานและบริ การ ไป สู่ร ะ ดับ

มาตรฐานสากล (enhance) และถึง แม้ว่าในปัจจุบัน ประเทศ

ไทยจะมีขีดความสามารถในการรองรับการจัดงานในกลุ่มไมซ์

อย่างเพียงพอ แต่การเพิ�มขึ�นของจํานวนการจัดงานและ

จํานวนนักเดินทางชาวต่างชาติในอนาคต ประกอบกับผลจาก

การรวมตัวเป�นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที�จะนํามาซึ�งโอกาส

ของประเทศไทยในการเป�นศูนย์กลางหรือเป�นเจ้าภาพการจัด

งานในกลุ่มไมซ์ของภูมิภาค อาจส่งผลให้ประเทศไทยเผชิญ

ปัญหาความไม่เพียงพอของโครงสร้างพื�นฐานและบุคลากร 

นอกจากนี� การรวมตัวเป�นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยัง

ก่อให้เกิดโอกาสสําหรับพื �นที�ต่างๆที�เป�นเมืองเศรษฐกิจและเมือง

ท่องเที�ยวที� สําคัญ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี ภูเก็ต ใน

การเป�นสถานที�จัดงานในกลุ่มไมซ์ จากเดิมที�การจัดงานมัก

กระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ   สถานการณ์

ดังกล่าว นํามาซึ�งความจําเป�นในการเตรียมพร้อมทั �งในเชิงรุก

และเชิงรับของหน่วยงานที�เกี�ยวข้องและผู้ประกอบการ ที�ต้อง

มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื �นฐานและยกระดับการให้บริการด้าน

ต่างๆที�เกี�ยวข้อง เช่น สถานที�จัดประชุม พื�นที�การจัดแสดง

สินค้า เ ส้นทางการคมนาคมขนส่ง  ระบบสื� อสารแล ะ

โทรคมนาคม บริการด้านโรงแรมและที�พัก รวมถึงการเพิ�ม

จํานวนบุคลากรที�มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร

จัดการธุรกิจไมซ์ และมัคคุเทศก์ ให้มีจํานวนที�เพียงพอและมี

คุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างชาติ

สําหรับบุคลากรที� เกี�ยวข้องในการให้บริการ เพื�อรองรับการ

ขยายตัวของธุรกิจไมซใ์นอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ในจังหวัด

ที�มีศักยภาพในการเป�นสถานที�จัดงานในกลุ่มไมซ์ ให้สามารถ

รองรับการจัดงานขนาดใหญ่หรืองานในระดับนานาชาติได้  

 

 

แต่ถึ งอย่างไรก็ตามไทยก็ ไ ด้พยายามยกระดับ 

มาตรฐานของประเทศไทยเองเพื�อที�จะเสนอตัวเป�นเจ้าภาพใน 

การจัดงานกิจกรรมที�สําคัญ ๆในภูมิภาค ทํา ให้การจัดประชุม

ในภูมิภาคเอเชียเป�นกิจกรรมที�ได้รับความ นิยมเพิ�มมากขึ�น เมื�อ

เปรียบเทียบกับ ในอดีตที� ผ่านมา เนื�องจากประเทศต่างๆใน

ภูมิภาคเอเชียต่างตระหนักถึง ความสําคัญ และประโยชน์ของ

การส่งเสริมการจัดประชุม และพยายาม พัฒนาสถานที�จัดงาน 

ประชุม เพื�อเป�นจุดหมายของการจัดงานประชุมนานาชาติที�มี

“ความแตกตา่งจาก

นักทอ่งเที�ยวหรอื

อุตสาหกรรมทอ่งเที�ยว

ทั�วไปคอื จุดประสงคใ์น

การเดินทาง” 
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ชื�อเสียงจากทวีปยุโรป อเมริกาและประเทศ อุตสาหกรรมใหม่ ใน

อนาคตมีการคาดการณ์ไวว่าธุรกิจไมซ์จะเจริญเติบโตมากขึ�น 

เนื�องจากเล็งเห็นว่า สามารถที�จะสร้างประโยชน์และรายได้ให้กัป

ระเทศอย่างมากมาย ดังนั�นรัฐบาลของแต่ละประเทศจึงมี

นโยบายให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยเผยแพร่เกี�ยวกับ

ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการประชุมหรืองานแสดง

สินค้า เพื�อให้มกีารจัดประชุมหรืองานนานาชาติในประเทศให้ได้

มากที�สุด 

 ไมซ์นับเป�นส่วนหนึ�งของอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว

แต่มีความแตกต่างจากนักท่องเที�ยวหรืออุตสาหกรรม การ

ท่องเที�ยวทั�วไป คือ  

 

 นักท่องเที�ยวกลุ่มไมซ์มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางที�

เฉพาะเจาะจง เกี�ยวเนื�องกับการเดินทางเพื�อร่วมประชุม 

บริษัท การท่องเที�ยวจากรางวัลที� ได้รับ การเข้าร่วม

ประชุมนานาชาติ หรือการเข้าร่วมแสดงสินค้าหรือ 

นิทรรศการนานาชาติ  

 นักท่องเที� ยวกลุ่ม ไมซ์สามารถนํานักท่องเที� ยวชาว

ต่างประเทศที�มีคุณภาพ (Quality Visitors) เข้ามา

ท่องเที�ยว ภายในประเทศ และมีระดับการใช้จ่ายสูงกว่า

นักท่องเที�ยวทั�วไปถึง 3-4 เท่า 

 นอกจากรายได้ที�ธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องได้รับจากการเข้ามาจัด

กิจกรรมธุรกิจไมซ์แล้ว ผลประ โยชน์ที� ประ เทศได้รับ 

ทางอ้อมคือ กิจกรรมไมซ์ต่างเหล่านี� ล้วนก่อให้เกิดการ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื�อพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคลของประเทศอีกด้วย  

ถ้าหากว่าประเทศไทยเราสามารถทําการต้อนรับกลุ่ม

ลูกค้าเหล่านี�ได้อย่างมีมาตรฐาน จะสามารถทําให้ธุรกิจที�

เกี�ยวเนื�องกันจาก กลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์ ได้มี โอกาสที�จะ

เจริญเติบโตตามไปด้วยซึ�งส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม

ก่อให้เกิดรายได้โดยตรงจากการจัดงาน และอีกหลากหลาย

ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง ไม่ว่าจะเป�นธุรกิจที�

เกี�ยวกับการเดินทางและการท่องเที�ยว, อาหารและที�พัก, งาน

ฝีมือและเครื�องประดับ, เฟอร์นิเจอร์, เครื�องแต่งกาย, ยนตรก

รรมยานยนต์, ของใช้ไฮเทคโนโลยี, และการศึกษา เป�นต้น ทําให้

ทุกภาคส่วนควรที�จะใส่ใจกับธุรกิจไมซ์ และสร้างจุดแข็งเพื�อ

รองรับลูกค้าได้ ซึ�งประเทศไทยมีความสามารถในการสร้างจุด

แข็งให้กับประเทศเองให้เหนือกว่าอย่างน้อยก็ประเทศในกลุ่ม 

AEC ได้โดยไม่ยาก 

จุดแข็งของธุรกิจไมซ์ในประเทศไทย เนื�องด้วยการ

ท่องเที�ยวในลักษณะของไมซนั์�นเป�นการท่องเที�ยวในรูปแบบของ

การเดินทางมาเพื�อให้ได้รับความรู้ หรือได้รับความบันเทิงอย่าง

ใดอย่างหนึ�งหรือทั �งสองอย่างผสมผสานกันทําให้การจัดการ

ท่องเที�ยวได้เปรียบจากการที�มีสาธารณูปโภค และสถานที�จัด

กิจกรรมไมซ์(MICE) ที�มีมาตรฐานและมีอยู่อย่างพอเพียง 

ประกอบกับมีแหล่งท่องเที�ยวที�เอื �ออํานวยต่อการจัดกิจกรรม

ไมซ ์รวมทั �งจํานวนประชากรที�มีมากถึง 68 ล้านคน ที�เป�นฐาน

การดําเนินงานกิจกรรมไมซ์ จากความพร้อมทางด้านสถานที�

จัดงาน โรงแรมและสิ�งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น การ

ติดต่อสื�อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การคมนาคมที�ทันสมัย 

รวมทั �งมีสถานที�ท่องเที�ยวที� น่าสนใจ ทั �งแหล่งท่องเที�ยวด้าน

วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติในประเทศไทยมี
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จุดเด่นมากกว่าเมื�อเปรียบเทียบกับประเทศเพื�อนบ้านในภูมิภาค

อาเซียนด้วยกัน  แต่ถึงแม้ว่าประเทศไทยเราจะมีจุดแข็งหรือจุด

ที�ได้เปรียบประเทศอื�นในอาเซียนที�เข้าร่วมสมาชิก AEC ก็ตามแต่

ก็ไม่ควรมองข้ามทุกประเทศในกลุ่ม เพราะว่าในประเทศไทยเรา

เองก็ ยังมี จุดอ่อนที�ควรจะคํานึงถึงอยู่หลายจุด เพื�อเร่ง

ดํา เนินการแก้ ไขและปรับปรุงใ ห้ดีขึ�น ทั �งนี�ก็ เพื�อการเพิ� ม

ศกัยภาพให้กลายเป�นความได้เปรียบช่วยเสริมจุดแข็งที�มีอยู่แล้ว

นั�นเอง สําหรับจุดอ่อนที�ควรได้รับการปรับปรุงพิจารณาได้ดังนี�  

จุดอ่อนของธุรกิจไมซ์ในประเทศไทย สามารถสรุปได้

ดังนี� นั�นคือ บุคลากรที�มีความรู้ความสามารถที�เกี�ยวข้องกับ

การท่องเที�ยวในลักษณะไมซ์ไม่ว่าจะเป� นระดับบริการและ

ปฏิบัติการ ยังมีจํานวนไม่เพียงพอเมื�อเปรียบเทียบกับโอกาส

การเจริญเติบโตของตลาดธุรกิจไมซข์องประเทศไทย ในอนาคต

ทําให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการประมูลงานในกลุ่มตลาด

การประชุมเฉพาะด้าน  เนื�องจากทุกประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม

หรือองค์กรต่างๆ ย่อมมีความต้องการใช้บริการธุรกิจไมซ ์

ทั �งสิ�น แต่การเตรียมการรองรับด้านการจัดฝึกอบรมผู้ให้

บริการที�มีหน้าที�อํานวยความสะดวกในการประชุมที�จัดโดย

ภาครัฐและเอกชนยังขาดมาตรฐานในการบริการ สําหรับการ

ให้บริการงานประชุมระดับนานาชาติมีความเข้มข้นน้อยเกินไป

เมื�อเทียบกับประเทศเพื�อนบ้าน อีกทั �ง การตลาดสําหรับ

ผู้ปร ะกอบการที� ใ ห้ บริ การ ด้านสถานที� จั ดงาน ไมซ์แล ะ

ผู้ประกอบการที� เป�นให้บริการ ตัวแทนการจัดงานยังมีการ

วางแผนการตลาดไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชดัเจน 

รวมถึง ศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ของประเทศไทยที�สามารถ

รองรับการประชุมระดับนานาชาติยังมีอยู่เพียงเพียง 4 แห่ง

เท่านั�นนอกจากนั�นศูนย์การประชุมทั �ง 4 แห่งยังอยู่ในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล ไม่กระจายตัวไปตามจังหวัดใหญ่ๆ ในแต่ละภาค

และศูนย์การประชุมขนาดเล็กในประเทศไทยจํานวนมากยังขาด

ความพร้อมในการจัดประชุมในระดับใหญ่ๆ เนื�องจากยังขาด

สาธารณูปโภคทางด้านเทคโนโลยีที�ทันสมัย 

เมื�อประเทศไทยสามารถพัฒนาด้านจุดแข็งที�มีไปได้

เรื�อยๆและปรับปรุงจุดอ่อนให้กลายเป�นจุดแข็งรับรองได้เลยว่าจะ

ทําให้ประเทศไทยกลายเป�นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ ์

(MICE) ในภูมิภาคได้โดยไม่ยาก 
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ธุรกิจการท่องเที�ยวเชิงธรรมชาต ิ

 

การท่องเที�ยวเชิงธรรมชาติ กําลังเป�นรูปแบบการ

ท่อง เที� ยวที� ไ ด้รับความนิยมจากนักท่อง เที� ยวทั �ง ในและ

ต่างประเทศ การท่องเที�ยวเชิงธรรมชาติจะเกี�ยวเนื�องไปถึง

ธรรมชาติและระบบนิเวศ ดังนั�นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ

และการพัฒนารูปแบบการท่องเที�ยวที�ถูกต้อง ผู้ประกอบการ

ธุรกิจท่องเที�ยวที�เกี�ยวข้องก็ควรมีความรู้พื �นฐานในการจัดการ

การท่องเที�ยวเชิงธรรมชาติ เพื�อสร้างจุดขายและทําให้เป�นการ

ท่องเที�ยวแบบยั�งยืน  การท่องเที�ยวในเส้นทางเชิงธรรมชาตินั�น

หมายถึง เส้นทางที�กําหนดไว้หรือแนะนําให้นักท่องเที�ยวเดินชม

สภาพธรรมชาติของพื�นที�แห่งหนึ�งแห่งใด เช่น บริเวณป่าไม้ใน

อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ เขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่า ป่าชายเลน ป่าพรุ ทั �งนี�เพื�อมิให้นักท่องเที�ยวหลง

แนะนําชื�อพรรณไม้ต่างๆ และสิ�งที�นักท่องเที�ยวควรทราบใน

สถานที�นั�น มีการทําเส้นทางให้เดินได้อย่างสะดวกสบาย หรือ

เพื�อไม่ให้เกิดการเดินสะเปะสะปะไปเหยียบยํ�าทําลายพืชพรรณไม้ 

หรือ ไ ด้ รับอันตรายจาก อุ บั ติภัยตาม เ ส้นทาง เ ดิน จะมี

เครื�องหมายบอกทางรวมทั �งมีป้ายพอสมควรและ ไม่เกิด

อันตราย  

ในอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวเชิงธรรมชาติ หรือการ

ท่อง เที� ยว เ ชิง นิ เวศ นั�น เป� นการท่อง เที� ยวที� เ น้นในด้าน

สิ�งแวดล้อม อันเป�นที�อยู่อาศยัของสิ�งมีชีวิตต่างๆ ทั �งพืช สัตว์ 

และมนุษย์เองอีกด้วย หรืออาจทําความเข้าใจง่ายๆ ก็คือการ

ท่องเที�ยวสีเขียว (GREEN TOURISM) ซึ�งถือเป�นการท่องเที�ยว

สถานที�ทางธรรมชาติโดยที� สีเขียวเป�นสัญลักษณ์ของความ
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อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติในช่วงที�กระแสของการอนุรักษ์

สิ�งแวดล้อมได้แพร่ขยายไปทั�วโลก ในประเทศไทยเองก็ไม่ได้นิ�ง

นอนใจเพราะเริ�มมีการตื�นตัวในการให้ความใส่ใจกับ โครงการ

การท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื�อใ ห้คนไทยทุกคน

ตระหนักถึงความสําคัญของการท่องเที� ยวที� เป� นมิตรกับ

ธรรมชาติ ไม่ทําลายธรรมชาติไปมากกว่าที� เป�นอยู่ทุกวันนี� 

นอกจากนี�แล้วการท่องเที�ยวเชิงธรรมชาติ ต้องรับผิดชอบต่อ

ธรรมชาติแล้วยังต้องการความเป�นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละ

ท้องถิ�น โดยให้แต่ละท้องถิ�นเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินการ เพื�อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสํานึกที� ดีต่อการรักษาระบบ

นิเวศทางธรรมชาติอย่างยั�งยืนอีกด้วย 

ปัจจัยในการที�เราจะนํามาประกอบการกําหนดแนว

ทางการพัฒนาด้านการท่องเที�ยวและยังต้องควบคู่ไปกับการ

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมนั�นสิ�งที�ต้องคํานึงถึงซึ�งเป�น

ปัจจัยที�สําคัญก็คือ 

นักท่องเที�ยว ซึ�งเป�นกลุ่มที�มีความสําคัญอย่างมาก

ในธุรกิจการท่องเที�ยวในฐานะผู้บริ โภคทรัพยากรด้านการ

ท่องเที�ยว 

ทรัพยากรการท่องเที�ยว คือสิ�งแวดล้อมต่างๆทั �งที�

เป�นสิ�งแวดล้อมที�เกิดขึ�นเองทางธรรมชาติ และสิ�งที�มนุษย์สร้าง

ขึ�น เช่น ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต

ต่างๆที�มีอยู่ในแต่ละท้องถิ�น 

สิ�งดึงดูดทางการท่องเที�ยว ซึ�งก็คือสิ�งที�สามารถ

ดึงดูดหรือโ น้มน้าวใจใ ห้เกิดความสนใจปรารถนาที� จะ ไป

ท่องเที�ยวยังแหล่งท่องเที�ยวนั�นๆ 

สิ�งดึงดูดทางการท่องเที�ยวที�ธรรมชาติให้มา นั�นก็คือ

ความงดงามตามธรรมชาติที�สามารถดึงดูดให้คนไปท่องเที�ยวใน

พื�นที�นั�น เช่น สภาพป่า ชีวิตสัตว์ป่า ความงดงามของภูเขา

และหากทรายของทะเล เป�นต้น 

สิ�งดึงดูดใจทางการท่องเที�ยวที�มนุษย์สร้างขึ�น ต้อง

เป�นสิ�งที�มนุษย์สร้างขึ�น แล้วสามารถดึงดูดใจให้อยากไปสัมผัส

หรือท่องเที�ยว เช่นวิถีชีวิตในสมัยของบรรพบุรุษแต่โบราณ 

การสร้างวัด วัง หรือเมืองโบราณ 

สิ�งอํานวยความสะดวก นั�นหมายถึงสิ�งต่างๆที�มา

รองรับการเดินทางท่องเที�ยวให้เป�นไปด้วยความสะดวกสบาย 

เช่นสถานที�พักแรม รีสอร์ท โรงแรม บังกะโล เกสเฮาส์ การ

บริโภคร้านอาหารที�มาบริการแก่นักท่องเทียว ข่าวสาร ข้อมูล 

เพื�อความสะดวกในการเดินทาง 

การเข้าถึงได้ คือการไปยังแหล่งท่องเที�ยวนั�นๆได้ด้วย

การคมนาคมขนส่งที� นักท่องเที�ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที�ยวได้

สะดวก ซึ�งเป�นส่วนหนึ�งในการตัดสินใจเลือกสถานที�สําหรับของ

นักท่องเที�ยวแต่ละคนตามความพึงพอใจเพราะนักท่องเที�ยว

บางรายก็มีความต้องการความสะดวกสบายในเรื�องของการ

เดินทาง 

 

  กิจกรรมการศึกษาธรรมชาติ (nature education) 

เป�นกิจกรรมหนึ�งที�ส่งเสริมและสนับสนุนทั �งการตลาดและยังมี

การให้ความรู้เกี�ยวกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอีกด้วย 

ดังนั�นทําให้การท่องเที�ยวเชิงธรรมชาติจึงมีวัตถุประสงค์เพื�อ

การเรียนรู้และทําความเข้าใจกับการพัฒนาการทางวัฒนธรรม 

และสภาพแวดล้อม ด้วยไม่ให้เกิดหรือการเกิดความเสียหายต่อ

ระบบนิเวศทางธรรมชาติน้อยที�สุดและในขณะเดียวกันนั�น ก็เป�น

การช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เพื�อช่วยเหลือประชาชนที�

อาศัยอยู่ในท้องถิ�น เพื�อให้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการ

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ซึ�งเป�นนโยบายที� เกิดจาก

แนวคิดขององค์กรการท่องเที�ยวระดับสากลอย่าง WTO ว่า

การท่องเที�ยวที�จะรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาตินั�นคือการ

ท่อง เที� ยวที� กร ะ ตุ้นใ ห้ เกิดจิตสํา นึกที� ดี ด้านการอนุรัก ษ์

“การบรหิารจดัการธุรกจิการ

ทอ่งเที�ยวเชิงธรรมชาต ิ

มคีวามจําเป�นอย่างยิ�งที�ชุมชน

ตอ้งมีความพรอ้มในการดูแล

แหล่งทอ่งเที�ยว มีความรูค้วาม

เข้าใจ หรอืตระหนกัในคณุค่า” 
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สิ�งแวดล้อมและคํานึงถึงผลกระทบที�จะมีต่อธรรมชาติ แต่ทั �งนี�

ทั �งนั�น การให้ความรู้ และการสื�อความหมายผ่านกิจกรรม

ทางการท่องเที�ยวเพื�อก่อประโยชน์ให้แก่ท้องถิ�นนั�นๆ ก็เป�นสิ�ง

สํา คัญมากที� ควรมีร่วมกันไปอย่างสมดุล สําหรับกลุ่ ม

นักท่องเที�ยวที�แสวงหากิจกรรมและประสบการณ์ที�หลากหลาย 

และเลือกกิจกรรมที�มีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ ถือเป�นการ

สร้างคุณภาพชีวิตที� ดีให้กับตนเองด้วย แต่ในการทําการ

ท่องเที�ยวที�เกี�ยงข้องทางธุรกิจนั�นยังต้องมีสิ�งที�ควรคํานึงถึง

อย่างหลีกเลี�ยงได้ยาก เพราะถ้าหากว่าไม่มีการให้ความสําคัญ

กับสิ�งเหลา่นี�แล้วนั�นอาจจําทําให้เกิดความเสียหายทั �งต่อธุรกิจ

ท่องเที�ยวเชิงธรรมชาติเองและเกิดความเสียหายแก่ธรรมชาติ

อีกด้วยคือ 

 แหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติที�ขาดการจัดการอย่าง

เหมาะสมได้สูญเสียสภาพการเป�นแหล่งท่องเที�ยวเชิง

ธรรมชาติไป 

 หน่วยงานราชการมองการท่องเที�ยวในรูปแบบต่าง ๆ เป�น

เรื�องของการหารายได้  

 ชาวบ้านขาดอํานาจต่อรองในเรื�องของรูปแบบและการ

จัดการท่องเที�ยวที�มุ่งเน้นการสร้างรายได้  

 กฎหมายอุทยานแห่งชาติ ไม่เปิดช่องทางให้ชุมชนสามารถ

เข้าไปดําเนินการจัดการท่องเที�ยว ในพื�นที�ที� เป�นแหล่ง

ท่องเที�ยวในเขตดังกล่าว 

 การท่อง เที� ยวเชิงนิ เวศบางแห่ง ไ ด้ เกิดการแย่งชิง

ทรัพยากรและที� ดินทํากินของคนใน ชุมชน เพื�อนํามาใช้

ประโยชน์ในการท่องเที�ยว และในทางกลับกัน บางแห่ง

ชาวบ้านและนายทุนต่างถิ�นสามารถเข้าครอบครองพื�นที�

สาธารณะของชุมชนเพื�อประโยชน์ส่วนตัว  

 ชุมชนไม่รู้จักกฎหมายที� เกี�ยวข้องกับการท่องเที�ยว และ

กฎหมายที�มีอยู่ก็ไม่เอื �อต่อการดําเนินงานของชุมชน เช่น 

บัตรไกด์ ที�จะรับรองคุณวุฒิทางการศึกษามากกว่า

ความรู้จริงในพื�นที�หรือชุมชน  

 การสร้างโครงสร้างพื �นฐาน ตลอดจนบ้านพักรับรอง

นักท่องเที�ยวที�ผ่าน ไม่ได้คํานึงถึงความต้องการของ

ชุมชน ไม่สอดคล้องกับสภาพทางระบบนิเวศ เช่น 

ห้องพักมีเครื�องปรับอากาศอย่างดีกลางป่า มีถนน

คอนกรีตตัดผ่านชุมชน ฯลฯ  

 นักท่องเที�ยวมาจากวัฒนธรรมที�หลากหลายส่วนหนึ�งไม่

เคารพต่อวิถีชีวิตดั�งเดิมของชุมชนบางแห่งเยาวชนใน

ชุมชนเลียนแบบวัฒนธรรมของนักท่องเที�ยว 

 เมื�อมีนักท่องเที�ยวมากขึ�นจึงเกิดปัญหาขยะ แหล่งเสื�อม

โทรม รวมถึงสิ�งแวดล้อมเพิ�มมากขึ�นเช่นกัน 

 เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์ในชุมชน เนื�องจากมนุษย์มี

ความอยาก มีความโลภ บางแห่งอาจจะเปลี�ยนสภาพ

จาก “ธุรกิจ 

จากสาเหตุและปัญหาดังกล่าวทําให้เกิดผลกระทบ

ทางด้านลบต่อชุมชนผู้เป�นเจ้าของแหล่งธรรมชาติ โดยรวม

ผลกระทบจากการท่องเที�ยวคือ กระแสเงินตราและค่านิยมที�

ผิดๆ จากการท่องเที�ยว ชุมชนจะต้องมีความเข้มแข็งเพื�อเป�น

รากฐานสําหรับการพัฒนาการท่องเที�ยวอย่างยั�งยืน และเป�น

เกราะป้องกันกระแสความยั�วยวน โดยเฉพาะอย่างยิ�ง

ผลประโยชน์ในรูปของเงินตราที�มากับการท่องเที�ยวเราเห็น

ตัวอย่างเรื�องการพัฒนาของประเทศมามาก ไม่ว่าจะเป�นการ

พัฒนาในด้านใดก็ตาม ผลลัพธ์สุดท้ายในด้านลบมักจะตกอยู่

กับชุมชนท้องถิ�น แต่ด้านบวกซึ� งเป�นเ ป้าหมายสําคัญของ

รัฐบาล กลับถึงมือชุมชนชนบท ซึ�งเป�นคนส่วนใหญ่ของประเทศ

ค่อนข้างจํากัด เพราะกระบวนการของการพัฒนาเหล่านั�น ให้

ความสําคัญหรือนํ�าหนักกับการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ�นมี

ส่วนร่วมน้อยมาก และบางกรณีการมีส่วนร่วมที�เปิดให้ก็มักจะ

เป�นช่วงปลายของโครงการหรือใกล้จบโครงการแล้ว จนชุมชน

ไม่อาจจะเตรียมตัวเตรียมใจรับสถานการณ์ได้ทัน เพราะ
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เนื�องมาจากขาดองค์ความรู้ ข้อมูล และทักษะ ที�พร้อมจะรับ

ผลพวงอันเกิดจากการพัฒนาได้ แทนที�การพัฒนาจะเป�น

ประโยชน์ แต่กลับเป�นผลเสียแก่คนหมู่มากในชุมชน ซึ�งถือว่าเป�น

การพัฒนาแบบไม่ยั�งยืน ทั �งๆ ที�ธรรมชาตินั�นมักเกิดมาจาก

ชุมชนเป�นส่วนใหญ่ การท่องเที�ยวเชิงธรรมชาติก็ควรจะมี

ผลประโยชน์ทั �งเจ้าของธุรกิจและกลุ่มคนในชุมชน และชุมชนโดย

ก้าวไปพร้อมกัน ผลประโยชน์ไม่ควรตกอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง

เพียงกลุ่มเดียว 

 ดัง นั�น การบริหารจัดการ เกี� ยวกับ ธุรกิจการ

ท่องเที�ยวเชิงธรรมชาติมีความจําเป�นอย่างยิ�งที� ชุมชนต้องมี

ความพร้อมในการดูแลแหล่งท่องเที�ยว มีความรู้ความเข้าใจ 

หรือตระหนักในคุณค่าของสิ�งแวดล้อมทางธรรมชาติทางของ

ท้องถิ�น ให้มีการพัฒนาอย่างมีทิศทางและเท่าทันกระแสทุน 

กระแสการท่องเที�ยวจากภายนอก ธุรกิจการท่องเที�ยวเชิง

ธรรมชาติ เป�นการบริหารจัดการที� ต้องการความยั�งยืน 

จําเป�นต้องมีการวางแผนทั�งในระยะสั�น ระยะกลาง และระยะยาว

ที�เป�นระบบเช่นเดียวกับการบริหารงานอื�นๆ ไม่ว่าจะโดยชุมชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น หรือองค์กรราชการส่วนกลาง 

ร่วมกันกับองค์กรเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที�ยว

แต่ละพื �นที� โดยอยู่บนพื�นฐานข้อมูลที�ถูกต้องร่วมกัน มีการบูร

ณาการความคิดเห็นร่วมกัน เพราะว่านอกจากประชาชนแล้ว 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในปัจจุบัน มีบทบาทนําที� สําคัญ

มาก ดังนั�นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นต้องมีความรู้ความ

เข้าใจเกี�ยวกับการบริหารจัดการสิ�งสิ�งแวดล้อมธรรมชาติ เช่น 

ไม่ปล่อยให้มีการก่อสร้างบดบังภูมิทัศน์ ตลอดจนการบุกรุกที�

สาธารณะหรือพื�นที�ป่าไม้ เป�นต้น สําหรับการบริหารจัดการ

การท่องเที�ยวเชิงนิเวศนี�อาจจําเป�นต้องอาศัยความร่วมมือ

องค์การบริ หาร ส่วนท้องถิ� นที� มีพื �นที� แหล่ งทรัพยากร

ต่อเนื�องกัน เช่น พื�นที�ป่าไม้ การสร้างถนน คูคลอง เป�นต้น 
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ธุรกิจการท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

การท่องเที�ยวได้กลายเป�นอุตสาหกรรมสําคัญที�

สามารถทํารายได้เข้าสู่ประเทศไทยเป�นส่วนสําคัญในการพัฒนา

ประเทศในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจของประเทศ แต่

ทั �งนี�เมื�อการก้าวเข้าสู่ AEC การแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการ

ท่องเที�ยวก็จะมีสูงขึ�นตามไปด้วยเช่นกัน ทําให้ประเทศไทยต้อง

ปรับทิศทางการส่งเสริมการท่องเที�ยว โดยต้องมีการชูความ

เป�นเอกลักษณ์ของประเทศให้มากขึ�น เพราะว่าจะทําให้เกิดความ

แตกต่างและเป�นเอกลักษณ์ที�ไมเ่หมือนประเทศใดและไม่มีประเทศ

ใดสามารถ เหมือนไ ด้ นั�นก็ คือการแสดงออกทางด้าน

วัฒนธรรมที�เป�นแบบอย่างเฉพาะของประเทศไทย จึงได้มีการ

เสนอแนวคิดในการพัฒนาการท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรมขึ�นมา 

ซึ� ง เป� นการสอดคล้องกับ สังคมในปัจ จุ บันที� ตร ะหนักถึง

ความสําคัญของวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม ที� มี

แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ�น ตามแต่ละภาคของประเทศไทย 

เป�นมรดกที�ส่งผ่านจากบรรพบุรุษมาเป�นระยะเวลานาน อีกทั �ง

ยังแฝงภูมิปัญญาความรู้ของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ�นเอาไว้

ด้วย 

 การท่องเที�ยวในเชิงวัฒนธรรมไม่เพียงแต่ประเทศไทย

เท่านั�นที�มีความตื�นตัว แต่เป� นความตื�นตัวที� มีอยู่ทั�ว โลก 

สําหรับประเทศไทย การท่องเที�ยวเป�นอุตสาหกรรมการบริการที�

เป�นการสร้างการกระจายรายได้ไปยังทุกพื�นที� เกิดการจ้างงาน

มากขึ�นอย่าง เห็นไ ด้ชัด ประ เทศ ไทยควรมีการวางแผน

พัฒนาการท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศ เพื�อการสร้างให้

เป�นธุรกิจการท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรมที�ยั�งยืน โดยแสดงให้เป�น

แนวทางในการพัฒนาการท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศ 

ต้องมีการคํานึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เพื�อให้อยู่

คู่ประเทศไทยต่อไปได้อย่างยั�งยืน 
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 ธุรกิจการท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรมนั�น นักท่องเที�ยว

จะเน้นที�จะมาศึกษาหาความรู้ในบริเวณพื�นที�ที�มีคุณลักษณะที�

สําคัญทางวัฒนธรรม เพราะว่าในแต่ละท้องถิ�นจะมีในบริเวณ

พื�นที�ที�มีลักษณะที�สําคัญทางวัฒนธรรม เพราะในแต่ละท้องถิ�น

จะมีการบอกเล่าเรื�องราวและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของ

ท้องถิ�นนั�นๆ องค์ความรู้ที�มีคุณค่าเช่นนี�จะสามารถสะท้อนให้

เห็นถึงสภาพชีวิตความเป�นอยู่ของผู้คนแต่ละยุคสมัยได้เป�น

อย่างดีผ่านทางสภาพสังคม เศรษฐกิจ หรือขนบธรรมเนียม

ประเพณี อย่างเช่น เทศกาลฉลองต่างๆ สินค้าพื �นเมืองใน

พื�นที�ต่างๆ ประเพณี อย่างเช่น ประเพณีวันสารทเดือนสิบของ

จังหวัด นครศรีธรรมราชซึ�งเป�นการทําเทศกาลงานบุญ และ

ทําบุญให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับเพื�อแสดงถึงความกตัญ�ู 

และยังหมายถึงการแสดงความกตัญ�ูต่อพระแม่โพสพผู้ทํา

หน้าที�ช่วยรักษาข้าวในนาให้เจริญงอกงาม  

เนื�องจากสังคมไทยเป�นสังคมเกษตรกรรม ประเพณี

ยี�เป�งที� เชียงใหม่ หรือก็คือประเพณีลอยกระทงซึ�งเป�นอีกหนึ�ง

ประเพณีในการมีส่วนช่วยเพิ�มจํานวนนักท่องเที�ยวได้อย่างมาก

ซึ�งเทศบาลนครเชียงใหม่จะให้ความสําคัญในการจัดงานทุกๆ ปี

เพื�อใช้วัฒนธรรมประเพณีที�ดีงามเป�นตัวดึงดูดนักท่องเที�ยว ใน

งานจะมีทั �งการประกวดขบวนแห่กระทงและนางนพมาศ โคม

ลอย ยังรวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมทางล้านนาให้แก่

นักท่อง เที� ยว ไ ด้ เ ห็นไ ด้ชมรวมถึงการ ไ ด้ เรียนรู้ทางด้าน

วัฒนธรรมทางล้านนาไทยอีกด้วย  

งานเทศกาลยิ�ง ใหญ่ของจังหวัดนครพนมอย่าง

ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดที�จัดขึ�นบริเวณริมฝั�งแม่นํ�า 

ซึ� งประเพณีไหลเรือไฟ เป�นประเพณีของชาวอีสาน ภาษา

ท้องถิ�นเรียกว่า “เฮือไฟ” จัดขึ�นในช่วงเทศกาลออกพรรษา 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อบูชารอยพระพุทธบาทของพระสัมมาสัม

พุทธเจ้า ณ ริมฝั� งแม่นํ�านัมทามหานที โดยมีประวัติความ

เป�นมาดังนี� กล่าวคือพระพุทธเจ้าเสด็จไปฝั�งแม่นํ�านัมทามหา

นที ซึ�งเป�นที�อยู่อาศัยของพญานาค พระพุทธองค์ได้แสดง

ธรรมเทศนาโปรดพญานาคที�เมืองบาดาล และพญานาคได้ทูล

ขอพระพุทธองค์ประทับรอบพระบาทไว้ ณ ริมฝั�งแม่นํ�านัมทาม

หานที ต่อมาบรรดาเทวดา มนุษย์ ตลอดจนสัตว์ทั �งหลาย

ได้มาสักการะบูชา รอยพระพุทธบาท นอกจากนี�ประเพณีไหล

เรือไฟยังจัดขึ�นเพื�อขอขมาลาโทษแม่นํ�าที�ได้ทิ �งสิ�งปฏิกูล และเป�น

การเอาไฟเผาความทุกข์ให้ลอยไปกับสายนํ�า ทําให้เรือไฟมักทํา

เป�นรูปพญานาค นักท่องเที�ยวก็จะได้เรียนรู้ในเรื�องพุทธศาสนา

และประเพณีอันดีงามนี�ว่าทําไมต้องมีการจัดงานนี�ขึ�นอีกด้วย 

นอกจากนี�ยังมีอีกหลากหลายประเพณีที�ชูความเป�นเอกลักษณ์

ของประเทศไทยสู่สายตานักท่องเที�ยวเพื�อให้นักท่องเที�ยวได้

เรียนรู้ ซึ� งกลายเป� นจุดขายหนึ� งของการท่องเที� ยว ในเชิง

วัฒนธรรม 

 

 ประโยชน์ของการท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรม มีทั �ง

ประโยชน์ทางสังคมวัฒนธรรมและประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ 

เพราะการท่องเที�ยวจะช่วยเผยแพร่เอกลักษณ์ของท้องถิ�นให้

เป�นที�รู้จักอย่างกว้างขวางขึ�นทั �งภายในประเทศและต่างประเทศ 

และนอกจากนี�ยังนํามาซึ�งประโยชน์ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

เพราะการท่องเที�ยวจะช่วยเผยแพร่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ใ ห้ เป� นที� รู้ จักอย่างกว้างขวางขึ�นทั �งภายในประ เทศแล ะ

ต่างประเทศ และนอกจากนี� ยังนํามาซึ�งประโยชน์ต่อการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจของชาติอย่างมาก นําเงินตราเข้าประเทศมาก

ที� สุด ทํา ใ ห้ปร ะ เทศไทยต้องมีการวางแผนพัฒนาแหล่ง

ท่องเที�ยวในท้องถิ�นต่างๆ เพื�อรองรับการเติบโตของการ

ท่อง เที� ยว เ ชิง วัฒนธรรม เพราะ ว่าความเข้มแข็ งของ

วัฒนธรรมและการจัดการวัฒนธรรม จะสามารถเป�นตัวบ่งชี�ที�

สําคัญของความยั�งยืนของการพัฒนาประเทศ โดยการนําเอา

การท่องเที�ยวในเชิงวัฒนธรรมที�มีความคิดสร้างสรรค์นํามา

จัดการให้เกิดความสนใจสอดคล้องตามคุณค่าของชุมชนหรือ

ท้องถิ� น ส่วนแบบไหนที� ถื อ ว่า เ ป� นการท่อง เที� ยว ในเ ชิ ง

วัฒนธรรม ควรจะครอบคลุมถึงเรื�องอะไรบ้าง การท่องเที�ยวที�

“ในปัจจุบนันกัทอ่งเที�ยว 

ใหค้วามสนใจการทอ่งเที�ยว

เพื�อการเรยีนรู ้โดยเฉพาะ

อย่างยิ�งการไดรู้จ้กักบัชุนชนใน

ระดบัที�ลกึกว่าการทอ่งเที�ยว

ทั�วไปในรูปแบบที�เคยชิน” 
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เน้นในเรื�องวัฒนธรรมประกอบไปด้วยประเพณีและวัฒนธรรม

พื�นบ้าน เทศกาลต่างๆ ที� เกี�ยวกับประวัติศาสตร์และร่องรอย

ทางประวัติศาสตร์ ศาสนา รวมถึงพิธีกรรมทางศาสนา ภาษา

และวรรณกรรม ดนตรีการแสดง โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์

งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั �งเดิมอีกทั �งงานศิลปะ หัตกรรมต่างๆ 

ภาพวาดวิถีชีวิตเสื�อผ้าเครื�องแต่งกายอาหาร และลักษณะทาง

ภูมิปัญญาท้องถิ�นที�นํามาใช้  

 

ปัจจัยต่างๆเหล่านี�จึงทํา ให้ทางด้านวัฒนธรรม

นํามาใช้เป�นกลยุทธ์หนึ�งของการสร้างรายได้ให้กับประเทศ การ

จัดการการการท่องเที�ยวที�ปรับเข้าสู่การท่องเที�ยวสร้างสรรค์

นั�น ต้องอาศัยความเข้มแข็งของชุมชน โดยชุมชนจะมุ่งเน้น

นําเสนอรูปแบบของกิจกรรม (Cultural Activity) ที�มีความ

หลากหลาย เช่น การชมการละเล่น การร้องเพลง การฟัง

ดนตรีพื �นเมือง  การชมภาพเขียน จิตรกรรม  การนําชม

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ�น นําชมโบราณสถาน หรือการเปิดโอกาสให้

นักท่องเที�ยวเข้าร่วมประเพณี พิธีกรรมพื�นบ้าน ซึ�งในแต่ละ

ภาคของประเทศนั�นมีเอกลักษณ์ ที�นําเสนอออกมาได้แตกต่าง

กันตามความแตกต่างของวัฒนธรรมพื�นบ้าน คติความเชื�อ 

สิ�งศกัดิ�สิทธิ� เช่นประเพณีแต่งงาน ประเพณีบุญทางศาสนา   

ดังนั�นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไม่ให้สูญหายหรือถูกลืม

เลือนไป จึงเป�นการก้าวไปข้างหน้า และเป�นก้าวย่างที�สําคัญ

ของการพัฒนาการท่องเที�ยวในประเทศไทย เนื�องด้วยเพราะ

ประเทศไทยมีความเป�นอัตลักษณ์สูง (Authenticity) และนี�คือ

สินค้าชิ�นสําคัญทางการท่องเที�ยว  ในปัจจุบันนักท่องเที�ยวทั �ง

ในและต่างประเทศจํานวนมากให้ความสนใจกับการท่องเที�ยว

เพื�อการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ�งการได้รู้จักกับชุนชนในระดับที�

ลึกกว่าการท่องเที�ยวทั�วไปในรูปแบบที�เคยชิน โดยให้ความสนใจ

กับสินค้าทางวัฒนธรรม เพื�อให้ตนเองได้รับประสบการณ์ 

(Experience) ที�แปลกใหม่ทั �งประสบการณ์ตรงที�สามารถจับ

ต้องได้และประสบการณ์ที�ทําให้เกิดการรับรู้แต่ไม่สามารถจับ

ต้องได้  ฉะนั�น การจัดการวัฒนธรรมจึงเป�นอีกหนึ�งเป้าหมาย

ของการพัฒนาการท่องเที�ยวในประเทศไทย เพื�อให้เกิดการ

ท่องเที�ยวอย่างยั�งยืน ซึ�งนับเป�นส่วนสําคัญและเป�นปัจจัยหนึ�ง

ของความสําเร็จในการสร้างคุณค่า ความทรงจํา สําหรับทั �ง

นักท่องเที�ยวและชุมชนเอง การจัดการการท่องเที� ยวเชิง

วัฒนธรรม  มีรูปแบบการจัดการที�แตกต่างจากการท่องเที�ยว

ประเภทอื�น  เพราะมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและความเชื�อถ้า

จะพูดถึง 

กระบวนการในการวางแผนและการบริหารจัดการ

แหล่งท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรมก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบเชิง

หลักการ ดังต่อไปนี� 

 การกําหนดมาตรการและนโยบายเพื�อการวางแผนและ

การบริหารจัดการแหล่งท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรม 

 กําหนดขอบเขตพื�นที�แหล่งท่องเที�ยวที�เป�นสิ�งแวดล้อมทาง

กายภาพ  และสิ�งแวดล้อมทางวัฒนธรรมโดยให้

ความสําคัญของการอนุรักษ์ที� นักท่องเที�ยวสามารถ

เข้าถึงและขณะเดียวกันควรมีการกําหนดเกณฑ์การธํารง

รักษาอย่างมีความสมดุลระหว่างชุมชนท้องถิ�นและ

นักท่องเที�ยว 

 ดําเนินการวางแผน  วางระบบการบริการจัดการตาม

ข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติ และ เทคนิควิธีการที�

เกี�ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อมทางวัฒนธรรม 

 วางระบบการอํานวยความสะดวกในการมาเยือนของ

นักท่องเที�ยว ได้แก่ อาคารสถานที�ทางวัฒนธรรม การ

แสดงกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ร้านอาหาร ร้าน

จําหน่ายของที�ระลึก และเส้นทางเชื�อมโยงแต่ละกลุ่ม

กิจกรรมท่องเที�ยว 

 ดําเนินการตามกลไกบริหารจัดการ  โดยควบคุมแต่ละ

กลุ่มกิจกรรมท่องเที�ยวให้เกิดความต่อเนื�อง  โดยเฉพาะ

การบริหารจัดการที�บ่งชี�การธํารงรักษาเอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ�นให้มีความต่อเนื�อง  โดยการ
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สร้างกระบวนแลกเปลี�ยนการเรียนรู้  เพื�อให้ชุมชนท้องถิ�น

และนักท่องเที�ยวมีความตระหนักรู้ในคุณค่าความงดงาม

ของวัฒนธรรม  

ดังนั�นการท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดการ

มรดกทางวัฒนธรรมเป�นสิ�งที� ต้องพิจารณาควบคู่กันซึ�งการ

รักษามรดกวัฒนธรรมเป�นประโยชน์ด้านองค์ความรู้และการให้

คุณค่าแก่สังคม ในขณะที�การพัฒนาการท่องเที�ยวนําไปสู่การ

เติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้ของชุมชน การจัดหาแนว

ทางการจัดการท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรมจึงเป�นเรื�องสําคัญ  

ทั �งนี�แนวคิดหลักเพื�อใช้ ในการจัดการมรดกทาง

วัฒนธรรมประกอบด้วยแนวคิดการพัฒนาการท่องเที�ยวอย่าง

ยั�งยืนและแนวคิดเศรษฐกิจและการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์ซึ�ง

แต่ละแนวคิดจะประกอบด้วยกลยุทธ์และแนวทางสนับสนุนที�จะ

นําไปสู่การจัดการมรดกวัฒนธรรมและการท่องเที�ยวเชิงมรดก

วัฒนธรรมเป�นไปอย่างเหมาะสม ซึ�งถ้าหากว่าประเทศไทยมีการ

จัดการที�ดีเป�นระบบแบบแผนโดยคํานึงถึงประเทศชาติเป�นหลัก 

ไม่ ใ ช่ เ ห็นแก่ปร ะ โ ยชน์ส่วนตนเป� นสํา คัญกว่าท้องถิ� นและ

ประเทศชาติการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษา

วัฒนธรรมของชาติสามารถทําให้เกิดความผละประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจบนพื�นฐานของความยั�งยืนของวัฒนธรรมอันดีงาม

ได้อย่างแน่นอน 
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Online Travel Agency 

 

เนื�องจากในโลกแห่งเทคโนโลยีอย่างเช่นในปัจจุบันนี�คง

ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้คนจํานวนมากนิยมทําธุรกรรมต่างๆ ผ่านทาง

อินเตอร์ เ น็ต หรือ ที� เรี ยกว่า Online เพราะมีความ

สะดวกสบาย รวดเร็ว และทํา ได้แทบจะทุกที�  เพียงแค่มี

คอมพิ ว เ ตอ ร์  สัญญาณอิ น เ ตอ ร์ เ น็ ต  หรื อ ทํ า ผ่ า น

โทรศัพท์มือถือและหนึ�งในธุรกรรมที� สําคัญที�มีการทําผ่าน 

Online ก็คือการสํารองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์ ในส่วนนี�เอง

ทําให้เกิดตัวแทนรับจองขึ�นมามากมาย คนส่วนใหญ่นิยม

เรียกว่า Online Travel Agency   หรือที�รู้จักกันอย่างย่อว่า 

OTA เป�นตัวกลางในการให้บริการให้สมาชิกได้เจอกับผู้ให้บริการ

ที�พัก ตั�วเครื�องบิน บริการท่องเที�ยวต่างๆ และจัดแจงจองที�

พักตั�วโรงแรมให้โดยนําเสนอสิทธิพิเศษ และราคาสุดพิเศษให้กับ

สมาชิกเว็บไซต์เหล่านี�ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที�หา

ข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื�อและเปรียบเทียบหาข้อมูลราคาเพื�อให้

ได้ราคาที�ดีที�สุดที�สามารถจับจ่ายได้ OTA ถือว่าเป�นตัวกลางที�

มีบทบาทในธุรกิจการท่องเที�ยวยุคใหม่ เพราะไม่เพียงช่วยให้

ลูกค้าสมาชิกได้ใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายแล้ว ที�สําคัญยัง

ช่วยกระตุ้นตลาดการท่องเที�ยวให้เกิดการจับจ่ายเม็ดเงิน

ออกมา ได้ฐานลูกค้าและขยายตลาดใหม่ๆได้ทั�วโลกจาก

ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตเพราะทุกวันนี�  OTA เสมือนเป�น 

Search Engine ในวงการท่องเที�ยวสําหรับผู้ใช้เลยก็ว่าได้อยาก

ได้ที�พัก เที�ยวบิน ราคาสุดพิเศษก็ต้องเข้าไปค้นหาเว็บไซต์ที�ต่าง

เป�นสมาชิกทุกครั �งไม่เพียงสะดวกคุ้มค่าเท่านั�น ยังเต็มไปด้วย

ว่า Online Travel Agency คือผู้ให้บริการด้านการจองที�พัก

โรงแรมรวมถึงบริการด้านการท่องเที�ยวต่างๆ โดยทําหน้าที�

คําแนะนําที�เชื�อถือได้จํานวนมากด้วย 

เมื�อนักท่องเที�ยวตัดสินใจที�จะท่องเที�ยวความจําเป�น

ในเรื�องความต้องการด้านพาหนะเพื�อ การ เดินทาง ที�พัก 

อาหารการกิน ของที�ระลึก ความบันเทิงเริงรมย์ จึงเกิดขึ�น

ธุรกิจในอุตสาหกรรมที�เกี�ยวข้องทั �งหลายจึงเกิดขึ�นเพื�อรองรับ

การท่องเที�ยว เช่น ธุรกจินําเที�ยว ธุรกิจที�พักแรม ธุรกิจขนส่ง 

ธุรกิจบริการอาหารและบันเทิง ธุรกิจสินค้าที�ระลึก เป�นต้น 

ธุรกิจใดๆ ก็ตามที� ใช้เป�นฐานรองรับกิจกรรม การเดินทาง

ท่องเที�ยว จะเรียกโดยรวมว่าอุตสาหกรรมท่องเที�ยว ธุรกิจใน
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อุตสาหกรรมท่องเที�ยวเป�นธุรกิจที� เกี�ยวเนื�องกับการผลิตใน

หลายสาขา สินค้าและบริการที�นักท่องเที�ยวบริโภคอาจเป�นทั �ง

สินค้าหรือบริการเพื�อตอบสนองความต้องการทั �งของ

นักท่องเที�ยวและคนในท้องถิ�นหรืออาจเป�นสินค้าหรือบริการ

เฉพาะที�ผลิตขึ�นมาเพื�อรองรับนักท่องเที�ยวเป�นหลักก็ได้ โดย

ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที�ยวประกอบไปด้วย  ธุรกิจนําเที�ยว 

,ธุรกิจที�พักแรม , ธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม, ธุรกิจจําหน่าย

สินค้าและของที�ระลึก ,ธุรกิจคมนาคมขนส่ง, ธุรกิจนันทนาการ

และธุรกิจเพื�อความบันเทิง  ในส่วนประเภทของธุรกิจบริษัทนํา

เที�ยวที�พบอยู่มากในลักษณะต่างๆ ดังนี� 

 บริ ษัท นํา เที� ยวที� เ น้นบริการ นํา เที� ยวแบบเหมาจ่าย

(Package Tours) เป�นบริษัทที�มักมี บริการเกี�ยวกับการ

ท่องเที� ยวทุก รูปแบบ ไม่ ว่าจะ เป� นการรับจองที�พัก 

ร้านอาหาร ตั�วเครื�องบิน สถานที� เข้าชม ยานพาหนะ 

ฯลฯ บริษัทนําเที�ยวแบบเหมาจ่ายจะนําบริการเหล่านี�มาคิด

รวมเป�นราคาเบ็ดเสร็จ เพื�อเสนอขาย  

 บริษัทนําเที�ยวที�มีความช� านาญพิเศษเฉพาะด้าน จะมี

ขอบเขตการจัดนําเที�ยวแคบ กว่าประเภทแรก โดยมากจะ

จัดนําเที�ยวในประเทศ และอาจจัดนําเที�ยวเป�นครั �งคราว 

หรือตามความ ต้องการของลูกค้า เช่น การจัดทัวร์แบบ

ผจญภัยในรูป แบบต่าง ๆตัวอย่างเช่นการล่องแก่ง การ

ปีนเขา การดํานํ�าลึก การปีนหน้าผา เป�นต้น ในบางกรณี

อาจจัดนําเที�ยวไปยังต่างประเทศ เช่น การจัดนําเที�ยว ไป

ชมการแข่งขันกีฬาเอเชี�ยนเกมส์ หรือจัดนําเที�ยวไปตาม

เทศกาลสําคัญๆ ในต่างประเทศ เช่น เทศกาลดอกซากุระ

บานที�ประเทศญี�ปุ่นเป�นต้น 

 บริษัทนําเที�ยวภายในประเทศ จะดําเนินการจัดนําเที�ยว ไป

ในสถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ ในประเทศ โดยการขายบริการ

นําเที�ยวจะเป�นการขายตรง หรืออาจขายผ่านบริษัท

ตัวแทนก็ได้ 

 บริษัทนําเที�ยวที� ใ ห้บริการเฉพาะชาวต่างประเทศ ซึ� ง

เดินทางเข้ามา บริษัทเหล่านี� มักจะต้องอาศัยตัวแทนของ

บริษัทนําเที�ยวในต่างประเทศ เพื�อให้นักท่องเที�ยวเดิน

ทางเข้ามาแล้วก็จะทําหน้าที�รับช่วงต่อในการให้บริการแก่

นักท่องเที�ยวระหว่างพักอยู่ในประเทศ โดยมากเป�นบริษัท

ซึ�งมีที�ตั �ง สํานักงานสาขาในประเทศต่าง ๆ หรือเป�นบริษัท

ใหญ่ ๆ ในประเทศไทย ที� ดําเนินการรับช่วงต่อ โดยรับ 

ดําเนินการบริการนักท่องเที�ยวจากหลายๆ บริษัททัวร์

ใหญ่ในต่างประเทศที�มีการทําสัญญากัน เช่น บริษัททูริสโม่

ไทย ที�เป�นตัวแทนบริการนักท่องเที�ยวของบริษัทเจ็ททัวร์

จากฝรั�งเศส (Jet Tour) เป�นต้น 

 

การดําเนินงานของธุรกิจตัวแทนการเดินทางที�

สําคัญมีอยู่ 2 หน้าที� คือ 

เป�นตัวแทนขายบริการนําเที�ยว ทําหน้าที� เป�นผู้หา

ลูกค้าให้กับผู้ประกอบธุรกิจผลิตบริการนําเที�ยว โดยธุรกิจ

บริการนําเที�ยวเหล่านั�นจะจ่ายค่านายหน้าการขายให้กับบริษัท

ตัวแทนการเดินทางในการขายแต่ละครั �ง ส่วนค่านายหน้าการ

ขายที�บริษัทตัวแทนการเดินทางจะได้รับขึ�นอยู่กับข้อตกลงของ

แต่ละ ธุรกิจ ซึ� ง ผู้ปร ะกอบธุรกิจตัวแทนการเ ดินทางนี�มี

ความสําคัญกับบริษัทนําเที�ยวขนาดใหญ่ (wholesaler) เพราะ

จะทําหน้าที�เป�นผู้ขายโปรแกรมท่องเที�ยวต่างๆ ของธุรกิจนํา

เที�ยวให้แก่นักท่องเที�ยว โดยได้ค่านายหน้าการขายในแต่ละครั �ง 

อาจกล่าวได้ว่า บริษัทตัวแทนการเดินทาง (retailer) จะทํา

หน้าที�ขายปลีกให้กับลูกค้า 

เป�นผู้จัดนําเที�ยวให้แก่ลูกค้าโดยตรง สําหรับบริษัท

ตัวแทนการเดินทางในลักษณะนี�จะมีแผนกจัดนําเที�ยว ซึ�งจะรับ

จัดนําเที�ยวให้กับลูกค้าทั�วไปหรือองค์กรหน่วยงานต่างๆ ที�มา

ติดต่อโดยตรงให้จัดนําเที�ยวให้ ซึ�งมีความแน่นอนในการเดินทาง

ร้อยเปอร์เซ�นต์จึงมีโอกาสเสี�ยงน้อยมาก ซึ� งมีวิธีการจัดนํา

เที�ยวของบริษัทตัวแทนการเดินทางอยู่ 3 วิธี คือ 

“Online Travel Agency 

จะเขา้ถงึลูกคา้ไดเ้รว็  

จึงนบัวา่จาํเป�นและมี

บทบาทในธุรกจิทอ่งเที�ยว

ยุคดิจติอลอยา่งมาก” 
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ติดต่อผ่านบริษัทนําเที�ยวที�ทําหน้าที�ขายส่ง (Whole 

Sale Tour Operator) โดยลูกค้าซึ�งอาจจะเป�นบุคคลทั�วไปหรือ

กลุ่มบุคคลที�เป�นองค์กรหรือหน่วยงานมาติดต่อบริษัทตัวแทน

การเดินทางเพื�อให้จัดนําเที�ยว และบริษัทตัวแทนเดินทางจะ

ติดต่อบริษัทนําเที�ยวแบบขายส่ง (wholesaler) เพื�อให้บริษัทนํา

เที� ยวจัดรายการนํา เที� ยว และ ติดต่อธุรกิจผลิตบริการ

ท่องเที�ยวอื�นๆ ที� เกี�ยวข้องโดยบริษัทตัวแทนการเดินทางไม่

สามารถคิดค่านายหน้าขายจากบริษัทนําเที�ยวได้ แต่จะสามารถ

คิดค่าทําได้โดยการบวกราคาต้นทุนที�เป�นส่วนค่าใช้จ่ายและกําไร

เพิ�มจากราคาที�บริษัทนําเที�ยวระบุไว้ 

ติดต่อโดยตรงกับบริษัทนําเที�ยวของประเทศที� เป�น

จุดหมายปลายทางให้เป�นผู้จัดการเดินทางให้ ในกรณีที�ลูกค้า

ต้องการเดินทางออกนอกประเทศ (Outbound Tour) ซึ�ง

บริษัทนําเที�ยวต่างประเทศจะเป�นผู้จัดรายการนําเที�ยวและติดต่อ

ธุรกิจผลิตบริการท่องเที� ยวของประ เทศ นั�นๆ ใ ห้ (Land 

Arrangement หรือ Ground Operator หรือ Inbound 

Operator) แล้วบริษัทตัวแทนการเดินทางทําการบวกราคาเพิ�ม

จากที�บริษัทนําเที�ยวต่างประเทศระบุไว้ 

ติดต่อกับธุรกิจผลิตบริการท่องเที�ยวโดยตรง โดยไม่

ผ่านบริษัทนําเที�ยวและจัดรายการนําเที�ยวเอง การจัดนําเที�ยว

ในลักษณะนี�จะทําให้ไม่ต้องเสียเงินผ่านบริษัทนําเที�ยว แต่ราคา

อาจจะแพงกว่าติดต่อผ่านบริษัทนําเที�ยว เพราะปริมาณการ

ซื�อน้อย และในช่วงฤดูกาลท่องเที�ยวอาจจะไม่ได้รับความ

สะดวก เพราะไม่ได้ใช้บริการเป�นประจํา 

 สําหรับธุรกิจ ตัวแทนการ เดินทางที� ดี นั�นควรมี

ลักษณะดังต่อไปนี� คือ 

 มีความรู้ความช� านาญในเรื�องของการเดินทางท่องเที�ยว

เป�นอย่างดี 

 รู้ถึงข้อได้เปรียบเสียเปรียบของการเดินทางในรูปแบบต่างๆ 

เช่น จะไปเส้นทางไหน ด้วยพาหนะอะไร จึงจะเสียค่าใช้จ่าย

น้อยกว่า แต่มีความสะดวกกว่า เป�นต้น 

 มีความรู้เรื�องภูมิศาสตร์เป�นอย่างดีและต้องคอยติดตาม

แหล่งท่องเที�ยวที�เกิดขึ�นใหม่ๆ ว่าอยู่ที�ไหนบ้าง 

 มีความสามารถในการจัดบริการเดินทางท่องเที�ยวให้

เหมาะกับลูกค้าแต่ละคน 

 ต้องตื�นตัวในเรื�องกฎระเบียบต่างๆ ของทางราชการทั �ง

ประเทศตนเอง และประเทศที�จะจัดทัวร์ไป เช่น ค่าภาษี

สนามบิน ภาษีเดินทาง การป้องกันโรคติดต่อ ระเบียบ

ศุลกากร เป�นต้น 

 เป�นที�ปรึกษาส่วนตัวของลูกค้าที� รู้แง่มุมต่างๆ ของการ

เดินทางท่องเที�ยว  

 เป�นนักขายมืออาชีพ 

ประโยชน์และความสําคัญของการวางแผนจัดนําเที�ยว 

 เป�นการเตรียมการเพื�อจองสถานประกอบการต่างๆ เพื�อ

ลดความเสี�ยงที�จะไม่ได้ ห้อง ร้านอาหาร เข้าชม รถ 

เที�ยวบิน โดยเฉพาะอย่างยิ�งช่วงเทศกาลท่องเที�ยว 

 เป�นการจัดเตรียมการ เพื�ออํานวยความสะดวกให้แก่

มัคคุเทศก์ (guide) จะได้ไม่ต้องประสบปัญหา และ

สามารถนําเที�ยวได้อย่างราบรื�น 

 เป�นเครื�องชี�ให้เห็นถึงความรับผิดชอบในการจัดนําเที�ยว

อย่างเป�นระบบ สร้างความเชื�อมั�นต่อผู้ใช้บริการ 

 สามารถปรับตัว รู้เท่าทัน วางแผนนําเที�ยวให้เหนือกว่า

บริษัทคู่แข่ง เป�นการช่วงชิงโอกาส 

 สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายได้ถูกต้องชดัเจนใกล้ความ

เป�น จริงมากที�สุด 

 ได้รู้ถึงสภาพทั�วไปในเรื�องต่างๆ เพื�อนํามาเป�นข้อมูลเสนอ

การขาย 
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 เป� นการสร้างสัมพันธ์ โดยตรงที� ดี ใ ห้ เกิดขึ�นกับสถาน

ประกอบการต่างๆ จากการสํารวจเส้นทาง และได้เอื �อ

ประโยชน์ทางธุรกิจซึ�งกันและกัน 

 เป�นกระบวนการให้ทุกฝ่ายทราบถึงทิศทาง แนวทางในการ

ปฏิบัติ วางแผนจัดนําเที�ยว และร่วมมือกันประสานงาน

เป�นทีมอย่างเป�นระบบ 

 สามารถตรวจสอบความถูกต้องของนโยบายแนวปฏิบัติ

ของแต่ละฝ่ายได้จากการทํางานหลังจากจัดนําเที�ยวสิ�นสุด 

 เป�นการป้องกัน หรือลดความเสี�ยงไม่ให้เกิดปัญหาขึ�นต่อ

การทํางาน 

 การวางแผนทําให้เกิดการประหยัด เพราะได้เลือกวิธีการ

ปฏิบัติที�เหมาะสมที�สุดแล้ว 

 ผู้จัดนําเที�ยวมีโอกาสได้เลือกสถานประกอบการที�ดีที�สุด มี

เวลาเหลือสําหรับการแก้ปัญหาที�อาจเกิดขึ�นได้ทันท่วงที 

จะเห็นว่าธุรกิจผลิตรายการนําเที�ยวจะทําการซื�อ

บริการต่างๆ จากธุรกิจบริการท่องเที�ยวในราคาตามสัญญา 

เพื�อนําไปจัดรายการนําเที�ยวแล้วขายให้นักท่องเที�ยวโดยตรง

หรือให้ธุรกิจตัวแทนการเดินทางนําไปขายให้แก่นักท่องเที�ยวอีก

ต่อหนึ� งธุรกิจนําเที� ยวเป� นธุรกิจที� ซื�อผลิตภัณฑ์ทางการ

ท่องเที�ยวทุกชนิดกับธุรกิจบริการท่องเที�ยวเพื�อนํามาผลิต

รายการนําเที�ยวแบบเหมาจ่าย แล้วขายให้นักท่องเที�ยวโดยตรง 

หรือขายผ่านธุรกิจตัวแทนการเดินทาง  เมื�อการเดินทาง

ท่องเที�ยวผ่าน Online Travel Agency หรือ OTA ไม่ว่าจะ

เป�นการเดินทาง การบริการจองที�พักหรือ โรงแรม รถเช่า ตั�ว

เครื�องบิน รวมถึงบริการท่องเที�ยวต่างๆ สามารถเข้าถึงลูกค้า

ผู้ใช้บริการได้รวดเร็วขึ�น OTA จึงนับว่าจําเป�นและมีบทบาทใน

ธุ ร กิ จ ก า ร เ ดิ นท า งท่ อ ง เ ที� ย ว ยุ ค ดิ จิ ตอล อ ย่ า งม า ก 

ผู้ประกอบการน่าจะได้นํามาพิจารณาและศึกษาหาช่องทาง

เพื�อให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าได้หลากหลายมากยิ�งขึ�น 
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การทอ่งเที�ยวแนวผจญภัย 

 

เมื�อพูดถึงการท่องเที�ยวแนวผจญภัย ใครหลายๆ 

คนอาจรู้สึกว่ามันเป�นกิจกรรมที�เสี�ยงอันตรายเกินไปหรือคงจะ

ดึงดูดนักท่องเที�ยวได้เฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั�น แต่หารู้ไม่ว่า

การท่องเที�ยวแนวผจญภยันั�น นอกจากจะสนุกแล้ว ยังช่วยให้

เราได้พบกับความสวยงามของธรรมชาติใกล้ชิดธรรมชาติมาก

ขึ�น ได้มองโลกในมุมมองที�ต่างออกไปจากเดิม ได้ทําอะไรที�แปลก

ใหม่ ท้าทายความสามารถอย่างที�ไม่เคยได้ทํามาก่อน ทําให้เรา

ได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆ ได้พบกับเพื�อนใหม่ๆ รวมทั�ง

เป�นการปลุกจิตวิญญาณของการเป�นนักผจญภัยให้ฟื�นคืนชีพ

ขึ�นมาอีกด้วย แล้วการท่องเที�ยวแนวผจญภัยนั�นมีความ

จําเป�นอย่างไร การท่องเที�ยวแนวผจญภัยช่วยทําให้คนใน

ครอบครัวได้ทํากิจกรรมใหม่ๆ ร่วมกันก่อให้เกิดความสามัคคี

และรักใคร่กลมเกลียวกันในหมู่คณะถือเป�นช่วงเวลาแห่งความ

ทรงจาํที�ประเมินค่าไม่ได้ 

 กิจกรรมการท่องเที� ยวแนวผจญภัยมี ใ ห้ เลือก

มากมายหลากหลายรูปแบบ นักท่องเที�ยวจึงสามารถเลือก

ท่องเที�ยวได้ในแบบที�ตนเองต้องการบางคนอาจไม่ชอบการ

ท่องเที�ยวแนวผจญภัยที�โลดโผนเกินไปก็สามารถทํากิจกรรมที�

สามารถสนุกได้ทั �งครอบครัวและเพิ�มพูนความรู้และทักษะอย่าง

การขี�ม้า การขี�ช้าง เดินป่าศึกษาธรรมชาติ การส่องนก เดิน

สํารวจถํ �า เดินขึ�นเขา การปีนผาจําลอง การเล่นเพ้นท์บอล 

การยิงธนู การยิงปืน พายเรือคายัค ล่องเรือแคนูชมวิว การ

ดํานํ�าแบบตื�น เป�นต้น สําหรับคนที�ชอบความท้าทายและความ

โลดโผนขึ�นมาหน่อยก็สามารถเลือกทํากิจกรรมได้หลากหลาย

อาทิเช่น การล่องแก่ง การดํานํ�าแบบตื�นและแบบลึก การปีน

หน้าผา การปีนตาข่าย การโหนสลิงชมธรรมชาติ บันจี�จัมพ์ 

การกระโดดร่ม การขับเครื�องบินเล็ก การขึ�นบอลลูนยักษ์ และ

อื�นๆ อีกมากมาย 
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 ปัจจุบันนี�กิจกรรมการท่องเที�ยวแนวผจญภัยได้รับ

ความนิยมมากขึ�นเพราะผู้คนส่วนใหญ่ต้องการหากิจกรรมที�ไม่

ซ� � าซากจาํเจ มีความท้าทายและความตื�นเต้น รวมทั �งสามารถ

ผจญภัยกันได้ทั �งครอบครัวหรือจะเป�นกลุ่มเพื�อนเพื�อก่อให้เกิด

ความรักใคร่และความสามัคคีมากยิ�งขึ�น ดังนั�นนักท่องเที�ยวทั �ง

ชาวไทยและชาวต่างชาติที�กําลังสนใจการท่องเที�ยวประเภทนี�ก็

ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลให้ลําบากเพราะกิจกรรมที�กล่าวไปใน

ข้างต้นนั�นสามารถพบได้แทบทุกมุมของประเทศไทย ดังนั�น

ผู้ประกอบการมากมายจึงเริ�มหันมาให้ความสนใจกับธุรกิจ

ท่องเที�ยวแนวผจญภัยกันมากขึ�นเพราะถ้าสามารถสร้างฐาน

ลูกค้าใ ห้รู้ สึกไว้ใจและมั�นใจในความปลอดภัยรวมทั �งสร้าง

ประสบการณ์ใหม่ๆ ที� ทํ า ใ ห้ลูก ค้าประทับ ใจ ไ ด้ก็จะสร้ าง

ผลตอบแทนที� สูงมากที เ ดียว นอกจากนี� ยังช่วยดึงดูด

นักท่องเที�ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาเที�ยวมากขึ�นอีกด้วย ใครที�

กําลังสนใจอยากประกอบธุรกิจประเภทนี�ควรตั�งกลุ่มเป้าหมาย

เอาไว้ก่อนว่าเป�นใคร หากต้องการดึงดูดนักท่องเที�ยวที�มาเป�น

ครอบครัวก็ควรเลือกกิจกรรมที�เน้นการทําร่วมกันไม่ต้องโลด

โผนมากและเน้นให้ความรู้ เป�นต้น สําหรับคนที�ต้องการประกอบ

กิจการแต่ยังไม่รู้ว่าควรจะเริ�มอย่างไร สามารถศึกษาจากธุรกิจ

ที�ประสบความสําเร็จและมีชื�อเสียงได้ดังต่อไปนี� 

ทรี ท็อป แอดเวนเจอร์ ปาร์ค (Tree Top Adventure Park)  

เป�นธุรกิจของคุณนันทพล ไข่มุกด์ ที�กระจายตัวไป

ตามจังหวัดท่องเที�ยวต่างๆ อันได้แก่ เกาะช้าง พัทยา กระบี� 

กาญจนบุรี เป�นกิจกรรมกีฬากลางแจ้งสําหรับคนรักธรรมชาติ

และความท้าทายที�อยากขึ�นไปสัมผัสมุมมองใหม่ๆ ในการเที�ยว

ชมธรรมชาติที�ความสูงเหนือยอดไม้ รวมทั �งมีเกมสนุกๆ ให้

ประลองความกล้าอีกด้วย กิจกรรมหลักๆ ของสถานที�นี�ได้แก่ 

การใช้ต้นไม้เป�นฐาน มีการสร้างห้างหรือฐานบนต้นไม้ จากต้น

หนึ�งไปยังอีกต้นหนึ�ง แล้วเพิ�มความสนุกด้วยการเพิ�มเกม อาทิ

เช่น การโหนสลิง การปีนป่าย การใช้จักรยานลอยฟ้า เซิร์ฟ

บอร์ดและบันไดลิง เป�นต้น สิ�งที� คุณนันทพลให้ความสําคัญ

มากที�สุดคือเรื�องของความปลอดภัยเพื�อทําให้ลูกค้ารู้สึกเชื�อมั�น 

ดังนั�นก่อนที�นักท่องเที�ยวจะเริ�มเล่นได้จะต้องมีการเทรนนิ�งจาก

ผู้ดูแลมืออาชีพเพื�อทําความรู้จักกับอุปกรณ์เซฟตี�และเทคนิค

ต่างๆ ในการปีนไต่ห้อยโหนเส้นสลิงและเชือกที�ถูกขึงตรึงเอาไว้

ตามต้นไม้ต่างๆ อีกทั �งคุณนันทพลยังเน้นยํ�าด้วยว่าเป�นธุรกิจที�

ไม่มีการตัดต้นไม้ทําลายป่า รวมทั �งยังร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติอีก

ด้วย 

 

เอ็กซ์ตรีม แอดเวนเจอร์ ภูเก็ต (Xtream Adventures 

Phuket)  

 ที� นี�มีฐานผจญภัยมากถึง 72 ฐาน ซึ�งเป�นการ

รวบรวมกิจกรรม เอ็กซ์ตรีมที� หลากหลายไ ว้ ในสถานที�

เดียวกัน อาทิเช่น การปีนต้นไม้และไต่กําแพง การทรงตัวบน

เชือกเส้นเดียว การใช้กําลังแขนในการโหนบาร์ข้ามระหว่างฐาน 

การห้อยสลิงข้ามต้นไม้ การเดินบนตาข่ายลอยฟ้า ปีนต้นไม้

ใหญ่ที� สูงถึง 25 เมตร เพื�อขึ�นไปชมวิวทะเลอ่าวฉลองอัน

งดงาม เป�นต้น ที� นี� คํานึงเรื�องความปลอดภัยของลูกค้าเป�น

สําคัญอีกทั �งยังมีเจ้าหน้าที�ผู้มีประสบการณ์คอยตามดูแลอยู่

ตลอดทําให้มั�นใจในความปลอดภยัได้ นอกจากนี�ที�นี�ยังมีในส่วน

ของเด็กๆ อีกด้วย ทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถพาลูกหลาน

มาเล่นสนุกพร้อมเรียนรู้การผจญภัยได้อย่างปลอดภัยโดยที�ไม่

ต้องกังวล 

เบิร์ด พาราไดส์ รีสอร์ท สกลนคร (Bird's Paradise Extreme 

Resort) 

 เบิร์ด พาราไดส์ เอ็กซ์ตรีม รีสอร์ทมีสนามบิน

ส่วนตัวเอาไว้รองรับกจิกรรมทางอากาศทุกประเภท เช่น กีฬา

กระโดดร่ม การขับเครื�องบินเล็ก เครื�องบินไมโครไลท์ เครื�อง

บินอัลตร้าไลท์ ร่มบินพารามอเตอร์ มีครูฝึกสําหรับสอนกีฬา

การบินทุกประเภทสําหรับผู้ที�สนใจฝึกอย่างจริงจังและผู้ที�มาทํา

“การท่องเที�ยวแนวผจญภยั

ช่วยทาํใหค้นในครอบครวัได้

ทํากจิกรรมใหม่ๆ  ร่วมกัน

ก่อใหเ้กดิความสามคัคแีละ

รกัใครก่ลมเกลยีว” 
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กิจกรรม เพื�อสัมผัสกับประสบการณ์ครั �งหนึ�งในชีวิตที� ไม่

สามารถหาจากที�ไหนได้  เบิร์ด พาราไดส์ เอ็กซ์ตรีม รีสอร์ท

ได้รับการรับรองจากกรมการบินพลเรือน สมาคมกีฬาการบิน

แห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬากระโดดร่มแห่งสหรัฐอเมริกา 

ดังนั�นจึงสามารถมั�นใจในมาตรฐานความปลอดภัยของที�นี�ได้ 

 

เลค เฮฟเวน่ รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค (Lake Heaven Resort & 

Park) 

 ตั�งอยู่บริเวณเขื�อนศรีนครินทร์ ที�จังหวัดกาญจนบุรี 

เป�นสถานที�ท่องเที�ยวแนวผจญภัยที�ได้รับการขนานนามว่า มัล

ดีฟส์แห่งเมืองไทย เหมาะ สําหรับผู้ที� ชื� นชอบการใ ช้ ชี วิต

กลางแจ้ง ใกล้ชิดกับธรรมชาติและสนุกสนานกับกิจกรรมทาง

นํ�านานาชนิด ทั �ง พายเรือคายัค เจ็ตสกี นั�งเรือยอร์ชชมวิว 

ลูกบอลนํ�าขนาดใหญ่ สไลเดอร์ จักรยานนํ�า ม้าโยกนํ�าและ

เครื�องเล่นทางนํ�าอีกหลากหลายชนิด เหมาะสําหรับมากันเป�น

ครอบครัว นอกจากนี�ยังให้บริการที�พักแบบเรือนแพและ

กิจกรรมผจญภัยบนบกอีกหลายรายการ 

เอก็ซ์ เซ�นเตอร์ เชียงใหม่ (Chiang Mai X-Centre) 

 เป�นแหล่งรวมกิจกรรมผาดโผน ท้าทายความกล้า

ของคุณในทุกรูปแบบแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ที�รวมเอา

กีฬาเอ็กซต์รีมมันส์ๆ ไว้มากมาย ทั �งบันจี�จั �มพ์ ออฟโร้ด บักกี� 

เพ้นท์บอล มอเตอร์ไซค์วิบาก ดริฟท์คาร์ท โกคาร์ท ช้อร์

บบอล เหมาะสําหรับครอบครัวหรือแก๊งค์เพื�อนที�ชอบความเร็ว 

ต้องการความท้าทายและต้องการทํากิจกรรมร่วมกัน โดย

สถานที�แห่งนี�จะมีเจ้าหน้าที�ผู้เชี�ยวชาญคอยให้คําแนะนําและดูแล

อยู่ตลอดเวลา 

 สิ�งสําคัญที�จะช่วยให้ธุรกิจท่องเที�ยวแนวผจญภัย

ประสบความสําเร็จได้นั�น ผู้ประกอบจะต้องมีความรู้และความ

เชี�ยวชาญในกิจกรรมโลดโผนประเภทนั�นๆ หรือศึกษาอย่าง

ละเอียดรอบคอบเสียก่อน รวมทั�งเจาะจงและหาจุดยืนว่า

ต้องการทําธุรกิจแนวผจญภัยรูปแบบไหน จะเป�นทางนํ�า ทาง

บก ทางอากาศหรอืหลากหลายรูปแบบรวมกันเพื�อที�จะได้มอง

หาทําเลที�ตั �งได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจของเรา อย่างถ้าจะเน้น

ทํากจิกรรมทางนํ�าก็ควรเลือกสถานที�ที�ติดกับทะเล แม่นํ�าหรือ

เขื�อน หากเป�นทางบกก็อาจเลือกสถานที�ธรรมชาติอย่างป่า

หรือภูเขา เป�นต้น อีกทั �งควรกําหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชดัเจนว่า

ต้องการให้เป�นสถานที�ท่องเที�ยวสําหรับใคร ครอบครัว เพื�อน

ฝูง คู่รักหรือนักท่องเที�ยวต่างชาติ นอกจากนี�สิ�งที�สําคัญที�สุด

ที� ผู้ปร ะกอบทุกคนใ ห้ความสํา คัญก็ คือความปลอดภั ย 

นอกจากมอบความสนุกสนานให้กับผู้ที� มาใ ช้บริการแล้ว 

ผู้ประกอบการที�ดีจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป�น

สําคัญ ทําให้ลูกค้ารู้สึกมั�นใจและเชื�อมั�นว่าพวกเขาจะเล่นได้

อย่างไม่ต้องเป�นกังวล รวมทั �งควรจัดหาเจ้าหน้าที�ผู้เชี�ยวชาญ

มาคอยให้คําแนะนําและดูแลลูกค้าอยู่เสมอ เพราะการเพิ�มความ

สะดวกสบายให้แก่ลูกค้าจะช่วยให้พวกเขาอยากกลับมาใช้

บริการอีกหรืออาจแนะนําให้คนรู้จักมาใช้บริการต่อๆ ไป ทําให้

เราสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ได้รวมทั �งเป�นการเพิ�มฐาน

ลูกค้าใหม่โดยผ่านการบอกกันปากต่อปากอีกด้วย สุดท้ายสิ�งที�

สําคัญอีกหนึ�งประการคือผู้ประกอบการจะต้องคํานึงถึง

สิ� งแวดล้อม เป� นสํา คัญ อ ย่าห วังแ ต่กอบโ กยกํ า ไร แล ะ

ผลประโยชน์จนลืมดูแลรักษาสิ�งแวดล้อมเพราะหากละเลยและ

ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม ธุรกิจของคุณก็

จะอยู่ได้ในเพียงเวลาไม่นาน ดังนั�นผู้ประกอบการที�ต้องการทํา

ธุรกิจให้ประสบความสําเร็จได้อย่างยั�งยืนจึงควรคํานึงถึงทั �ง

ความปลอดภัยของลูกค้าและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

เป�นสําคัญ 

 

 

 

 

 
S M E s  K n o w l e d g e  C e n t e r  

http://www.painaidii.com/business/135434/lake-heaven-resort-and-park-71250/lang/th/


 

 

 

 

 

 

 

ธุรกจิงานสรา้งสรรคแ์ละออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 

 

NOSTRA Navigator ของคนไทย เพื�อคนไทย 

 

การบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ได้เป�นเพียงแค่กุญแจ

แห่งความสําเร็จเท่านั�นแต่ต้องเป�นการทําควบคู่ไปกับการนํา

เทคโนโลยีมาปรับใช้ด้วยซึ�งวันนี�เราจะพาไปรู้จักกับธุรกิจกลุ่ม

ของการสร้างสรรค์และการออกแบบซึ�งได้รับรางวัล SMEs 

ดีเด่นจากการประกวด SMEs National Award ครั �งที� 7 นั�นก็

คือ บริษัท โกลบเทค จํากัด 

บริษัท โกลบเทค จํากัด ก่อตั�งขึ�นในปี พ.ศ. 2551 

เป� นผู้ให้บริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS มา

มากกว่า 20 ปี ด้วยความมุ่งมั�นตั�งใจที�จะพัฒนาการให้บริการ

ด้านข้อมูลแผนที�ดิจิตอลที�มีความละเอียด ถูกต้อง และทันสมัย

สูงสุด ตลอดจนบริการข้อมูล พิกัดตําแหน่งครบทุกรูปแบบ โก

ลบเทค มีวิสัยทัศน์ในการเป�นผู้นําการให้บริการโซลูชั�นด้าน

ข้อมูลแผนที�และคอนเทนต์ (Location Content Service 

Provider) ใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผลิตภัณฑ์

และโซลูชั�นแผนที�ของโกลบเทคอยู่ภายใต้แบรนด์ นอสตร้า 

(NOSTRA) 

NOSTRA เป�นหนึ�งในแบรนด์ของบริษัท โกลบเทค ที�

ได้ทาํการผลิตแผนที�ดิจิตอลที�ได้ใช้เวลามากกว่า 10 ปี ในการ

พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี� ใ ห้สามารถใช้งานได้อย่าง

หลากหลายและครอบคลุมทุกรูปแบบ  

นับเป�นเวลากว่า 20 ปี ที�ทีมงาน NOSTRA ได้สั�งสม

ความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการสํารวจและผลิต

ข้อ มูลแผนที�  ด้วยความช� านาญในการจัด เก็บข้อ มูล ใน

สภาพแวดล้อมท้องถิ�น โดยเฉพาะในประเทศไทยที�มี รูปแบบ

ความซบัซ้อนที�ไม่เหมือนประเทศอื�น และทีมสํารวจภาคสนามที�

ใหญ่ที� สุดในประเทศไทย ทํางานเก็บข้อมูลในทุกๆ วัน เพื�อ

อัพเดทข้อมูลให้มีความถูกต้องแม่นยํา เชื�อถือได้ จนปัจจุบันได้

พัฒนาศักยภาพการบริการแผนที� ไทยและแผนที�อาเซียน ให้

ครอบคลุมทุกด้านในหลายเทคโนโลยี และมีพันธมิตรทางธุรกิจ

หลากหลาย เพื�อเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการสําหรับองค์กรและ

ประชาชนทั�วไป  

บริ ษัท โกลบ เทค จํากัดและทีมงาน NOSTRA 

ทํางานภายใต้การบริหารงานของคุณวิชัย แสงหิรัญวัฒนา 

ผู้จัดการทั�วไป ร่วมกับบุคลากรและผู้เชี�ยวชาญในด้านต่างๆ 

อาทิ วิศวกรสํารวจ วิศวกรคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ 

นักพัฒนาธุรกิจ นักการตลาด ฯลฯ และทีมงานกว่า 40 คน 
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ที�ทําหน้าที�พัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั�น ตลอดจนให้บริการทั �ง

ก่อนและหลังการขายให้แก่ลูกค้าของบริษัท  

ความเป�นมาของ บริษัท โกลบเทค จํากัด 

คุณวิชยั แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั�วไป บริษัท โก

ลบเทค จํากัด ได้เล่าถึงความเป�นมาของบริษัทโกลบเทค ว่า 

“โกลบเทค นั�นเป�นบริษัทไอที ที�เป�นผู้ผลิตข้อมูล (Data) หรือ

คอนเทนต์ (Content) ทางด้านแผนที� ซึ� งเป� นดิจิตอลแมพ 

(Digital Map) ซึ�งจะมีความเชื�อมโยงกับการใช้งานของข้อมูลที�

เรียกว่าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที�เริ�มเข้ามาและเป�นที�รู้จัก

กันเมื�อ 30 ปีที�ผ่านมา หรือที�เรยีกว่าระบบข้อมูลแผนที�ดิจิตอล 

ซึ�งได้นํามาใช้ในการบริหารและจัดการในด้านต่างๆ ซึ�งก่อนหน้า

ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที�ใช้ในเรื�องเหล่านี�เป�นซอฟต์แวร์ที�มีการนําเข้า

มาจากต่างประเทศตั�งแต่เมื�อ 20-30 ปีตามที�ได้กล่าวไปแล้ว 

แต่การที�จะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์เหล่านั�นได้ จะต้องมีข้อมูล

ในส่วนของแผนที� ซึ�งเป�นข้อมูลฐานที�ในการจะใช้ซอฟต์แวร์นั�น 

หากไม่มีในส่วนของข้อมูลแผนที�แล้วจะทําให้ซอฟต์แวร์ใช้งาน

ไม่ได้เลย เนื�องจากการใช้ซอฟต์แวร์นั�นต้องเริ�มจากการมีข้อมูล

แผนที�เสียก่อน เพราะหากนําซอฟต์แวร์เหล่านั�นเข้ามาแต่ไม่มี

ข้อมูลแผนที�ถึงอย่างไรก็ไม่สามารถที�จะขายได้อยู่ดี นั�นเป�น

จุดเริ�มต้นของการเริ�มทําข้อมูลแผนที� ใ ห้กับหน่วยงานต่างๆ 

เพื�อการนําไปใช้งาน” 

ปัญหาและอุปสรรคในช่วงแรกของการก่อตั �งบริษัทฯ 

คุณวิชัย ได้เล่าให้ฟังต่อถึงปัญหาและอุปสรรคใน

ช่วงแรกของการก่อตั�งบริษัท โกลบเทค จํากัด ว่า “ในช่วงแรก

ของการเริ�มทําข้อมูลนั�น แน่นอนว่าจะต้องมีอุปสรรคและ

ปัญหา ซึ�งประการแรกเลย ก็คือ เนื�องจากเทคโนโลยีนี�เป�น

เทคโนโลยีที�ใหม่มากซึ�งจะต้องใช้การสํารวจ เนื�องจากการทํา

แผนที�นั�นเรียกได้ว่าเป�นทั �งศาสตร์และศิลป์ ศาสตร์ ก็คือจะต้อง

มีทั �งเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูล ที�ในยุคแรกหรือในสมัยก่อน

นั�นจะต้องเป�นการเอาเครื�องบินไปบินถ่ายภาพ และนํากลับมาใช้

คอมพิวเตอร์ ในการวาดซึ� งคอมพิวเตอร์ ในยุคนั�นระบบ

ประมวลผลยังช้ามาก อีกทั �งยังมีราคาแพงอีกด้วยเมื�อเทียบกับ

ในปัจจุบันที�เพียงแค่สมาร์ทโฟนตัวเดียวที�ทั �งราคาถูกกว่าและ

สามารถทําอะไรได้มากกว่า ซึ�งนั�นก็คือข้อจํากัดของเทคโนโลยี 

ในอดีตซึ�งทําให้เราไม่สามารถเกบ็ข้อมูลได้เร็วเท่าที�ควร ประการ

ที� 2 ก็คือในแง่ของผู้ใช้งานเองซึ�งในช่วงแรกยังไม่มีผู้ใช้งานมาก

ที�ควร ซึ�งความจริงแล้วนั�นความต้องการของผู้ใช้นั�นมีความ

ต้องการเยอะ แต่ด้วยในเรื�องของความคุ้มค่าในการลงทุนของ

ลูกค้า เนื�องจากต้นทุนของการผลิตแอพพลิเคชั�นแผนที�นั�นใน

สมัยก่อนมีราคาแพงมาก คนที�จะนําไปใช้ส่วนใหญ่จึงเป�นในส่วน 

 

ของภาคราชการที�มีเงินในการลงทุนเป�นหลักล้านบาท ซึ�งภาค

ธุรกิจต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วไม่มีความสามารถที�จะใช้แผนที�

ดิจิตอลได้ ซึ�งแม้แต่คนทั�วไปก็ไม่ได้มีความสะดวกและไม่ได้มี

ความง่ายในการใช้งานเหมือนอย่างเช่นในปัจจุบัน ซึ�งสิ�งเหล่านี�

ก็เป�นปัจจัยที� เป�นอุปสรรคที�ทําให้การทําข้อมูลในอดีตนั�นไม่มี

ความรวดเร็วเท่าที�ควร แต่หากจะถามว่าข้อมูลเหล่านี�มีความ

ต้องการในการใช้งานไหม คําตอบก็คือ มี เพราะหน่วยงาน

ราชการไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั�น แต่หน่วยงานราชการ

ในทุกประเทศมีความจําเป�นในการใช้ข้อมูลแผนที�ในการพัฒนา

ประเทศ อย่างเช่น ในการวางผังเมือง เรื�องของที�ดิน โครงข่าย

การคมนาคมขนส่ง หรือแม้กระทั�งการไฟฟ้าก็มีความต้องการ

ในการใช้แผนที� ในเรื�องตําแหน่งของการปักเสาพาดสาย 

เพราะฉะนั�นในเรื�องของความต้องการนั�นจะไม่ได้เป�นข้อจํากัด

มาก เนื�องจากมีกลุ่มคนที�มีความต้องการใช้งานอยู่แล้ว แต่

ข้อจํากัดนั�นจะเป�นในเรื�องของเทคโนโลยี และเรื�องของบุคลากรที�

ในสมัยก่อนนั�นถือว่าเป�นเรื�องที� ใหม่มากซึ� งหากเทียบกับใน

ปัจจุบันที�เทคโนโลยีมีความรวดเร็วขึ�น และคนส่วนใหญ่มีความรู้

“บรษัิทใช้เทคโนโลยเีพื�อ

ช่วยในการขบัเคลื�อนทั �ง

ในเรื�องของการผลิต 

และการตอบสนองการ 

ใช้งานของลกูคา้” 
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มากขึ�นอีกทั �งมีเทคโนโลยีที�เป�นตัวช่วยในการผลิตแอพพลิเคชั�น

มากขึ�น”  

กลยุทธ์การตลาดของบริษัทในช่วงแรกของการก่อตั �ง 

“ในช่วงนั�นที� บริษัท โกลบเทค มีการเริ�มต้นขึ�น ถือ

ว่าเราเป�นเอกชนรายแรกที�มีการทําระบบ GIS ด้วยระบบข้อมูล

แผนที� และเนื�องจากเป�นเทคโนโลยีที�ใหมแ่ละต้องการบุคลากรที�มี

ความรู้ความสามารถ เพราะฉะนั�นผู้ที�มาร่วมงานส่วนใหญ่จะ

เป�นวิศวกรในเชิงของการสํารวจ และเชิงของคอมพิวเตอร์เป�น

หลักที�จะต้องมีความรู้เกี�ยวกับเทคโนโลยีเหล่านี� และในเรื�องของ

การลงทุนนั�น บริษัทต้องมีการลงทุนในเรื�องของการเก็บข้อมูล

ไปก่อนแล้วจึงจะสามารถนําเอาไปใช้งานได้ ดังนั�นจึงทําให้มี

ข้อจํากัดในเรื�องของเทคโนโลยีกับในเรื�องของการลงทุน จึงยังไม่

ค่อยได้มีการลงทุนในเรื�องของกลยุทธ์การตลาดเท่าที�ควร” 

คุณวิชยักล่าว 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท  

ในเรื�องของการบริหารทรัพยากรบุคคลนั�น คุณวิชยั

กล่าวว่า ทางบริษัท โกลบเทค ได้มี Development Plan ซึ�งก็

คือโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรของบริษัทที�เรียกว่า IDP หรือ 

Individual Development Plan โดยในช่วงต้นปีบริษัทก็จะต้อง

มีการวางแผนกันว่าในปีนี�บริษัทจะมีการพัฒนา Product หรือ

ผลิตภัณฑ์ของเราไปทางไหน หลังจากนั�นเราก็จะมาดูความ

สอดคล้องของ Skill ความเชี�ยวชาญหรือความช� านาญของ

พนักงานกับความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ว่ามีอะไรที�จะต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างแล้วจึง เริ�มมีการ

วางแผนในการพัฒนาบุคลากรทั �งปี โดยจะมีการประเมินโดยตั�ง

เป�น KPI ว่าพนักงานแต่ละคนจะต้องมีการพัฒนาในด้านไหน

บ้าง ตั�งแต่ระดับองค์กร ลงมาในระดับแผนก จนถึงระดับบุคคล 

ซึ�งจะมีการกําหนดเป�น KPI ที�เป�นระดับลงมาเรื�อยๆ และมีการ

ประเมินเป�นจํานวน 2 ครั �งใน 1 ปี โดยเป�นการประเมินกลางปี 1 

ครั �ง และปลายปีอกี 1 ครั �ง ถ้าหากว่ากลางปีมีการประเมินแล้ว

พนักงานไม่ผ่านการประเมินไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทาง

บริษัทก็จะมาพิจารณาดูว่าสาเหตุที�พนักงานไม่ผ่านการประเมิน

เกิดมาจากสาเหตุอะไร เกิดจากตัวพนักงานเองหรือในแง่ของ

การพฒันาบุคลากรของบริษัทที�ยังไม่เป�นไปตามเป้าหมายที�ตั �ง

ไว้ทางบริษัทก็ต้องมีกระบวนการในการปรับ แล้วช่วงของ

ปลายปีก็จะมีการประเมินอีกครั �งโดยเป�นการประเมินในเรื�องของ

ผลงานที�เกี�ยวข้องกับการให้ผลตอบแทนที�เรียกว่า Incentive 

ทั �งหลาย 

นอกจากนี�บริษัทยังมีการพัฒนาบุคลากรในด้านของ

การอบรมหลากหลายรูปแบบทั �งในส่วนของ Class Room 

Training หรือที�เรียกว่าการอบรมในห้องเรียน, on the job 

training การอบรมโดยให้บุคลากร

เรียนรู้การปฏิบัติงานจากหน้างาน

จริง, การมีโค้ชในการสอนพนักงาน 

และการทํา Workshop ต่างๆ 

เรียกได้ว่าบริษัทมีการจัดอบรมและ

ให้ความรู้แก่พนักงานในทุกรูปแบบก็

ว่าได้ 

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท 

กลุ่มลูกค้าเ ป้าหมายของบริ ษัทโกลบเทค จํากัด นั�น 

สามารถแบ่งออกได้เป�น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี�  

 กลุ่มลูกค้าซึ� งเป�นผู้ที� ใ ช้งานในองค์กรทั �งในภาครัฐและ

ภาคเอกชน สําหรับภาคเอกชนโดยการนําเอาข้อมูลแผนที�

ไปใช้ในการวางแผน ไม่ว่าจะเป�นในการวางแผนการตลาด 

วางแผนการขยายสาขา เป�นต้น ส่วนสําหรับภาครัฐนั�นก็

เป� นการนําเอาไปใ ช้ ในการวางโครงข่ายในเรื�องของ

สาธารณูปโภคที� นําไปสู่การพัฒนาประเทศ ซึ�งมีความ

จําเป�นอย่างมากที�ต้องใช้แผนที� 
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 กลุ่มลูกค้าเอกชนที�ใช้แผนที�เป�นส่วนหนึ�งของการให้บริการ

ซึ�งเกี�ยวเนื�องกับตัวสินค้า ตัวอย่างเช่น บริษัทรถยนต์ซึ�ง

มีความจําเป�นที�จะต้องมี GPS  และ Navigator ซึ�งเป�น

หน้าจอที�มีระบบนําทางติดมากับรถยนต์ที�แน่นอนว่า

ภายใต้ระบบนําทางนั�นๆ จะต้องมีข้อมูลแผนที�เป�นข้อมูล

พื�นฐาน 

 กลุ่มของโทรศพัท์มือถือที�แน่นอนว่าโทรศพัท์มือถือก็ต้อง

มีแผนที�ซึ�งเป�นตัวช่วยในระบบนําทาง และเพื�อช่วยในการ

ค้นหาสถานที�ต่างๆ  

โมเดลธุรกิจของบริษัทโกลบเทค จํากัดนั�น จะเป�น

ลักษณะของธุรกิจที�เรียกว่า B2B หรือ Business to Business 

ซึ�งเป�นการจําหน่ายสินค้าและบริการให้กับภาคธุรกิจด้วยกันเอง 

มากกว่าเป�นธุรกิจแบบ B2C หรือ Business to Customer 

ซึ�งเป�นการขายโดยตรงจากบริษัทไปยังลูกค้า แต่เน้นในเรื�องของ

การขายไปยังบริษัทอื�นเพื�อใช้แผนที�ในการวางแผน ไม่ว่าจะเป�น

ค่ายรถยนต์ หรือบริษัทที�เกี�ยวข้องกับระบบ Navigator หรือ

ระบบนําทาง เพื�อนําไปเป�นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เพื�อขาย

ให้กบัลูกค้าอีกต่อหนึ�ง 

ปัญหาและอุปสรรคของบริษัทฯ ในปัจจุบัน 

อุปสรรคส่วนใหญ่ของบริษัทฯ นั�นไม่ได้เกิดจากคู่แข่ง

ภายในประเทศเนื�องจากบริษัท โกลบเทค นั�นเป�นบริษัทผู้ผลิต

แผนที�รายใหญ่ของประเทศไทย แต่อุปสรรคที�เจอนั�น จะเป�นใน

ส่วนของคู่แข่งจากต่างประเทศที�มีความพร้อมทั �งในเรื�องของ

เงินทุนและเทคโนโลยี แต่ทางบริษัทโกลบเทค ก็ได้อาศัยความ

แข็งแกร่งจากภายในเรื�องของข้อมูลเพื�อสร้างโอกาสในการ

ขยายธุรกิจออกไปยังต่างประเทศแทน 

แนวทางของบริษัทในอนาคต 

ด้วยเทคโนโลยีที� เปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่า

ในขณะนี�เทคโนโลยีของบริษัทจะเพียงพอต่อความต้องการของ

ลูกค้า แต่ในอนาคตนั�นบริษัทต้องคอยติดตามความก้าวหน้าใน

เรื�องของเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด โดยแบ่งออกเป�น 2 ส่วน  

 ส่วนที�ลูกค้ามีการนําไปใช้งาน ด้วยเทคโนโลยีที�ทําให้ลูกค้า

มีความต้องการในการใช้งานมากขึ�น ทําให้บริษัทต้องมี

การเก็บข้อมูลที�มีความละเอียด รวมถึงข้อมูลที�มีความ

หลากหลายมากขึ�น 

 เทคโนโลยีในแง่ของการผลิต ไม่ว่าจะเป�นเรื�องของไอเดีย 

ฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์ที�ในแต่ละวันก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆ 

เกิดขึ�นเพื�อช่วยในเรื�องของการผลิต ที�บริษัทจะต้องคอย

ติดตามอัพเดทความก้าวหน้าต่างๆ ดังกล่าวของ

เทคโนโลยีเหล่านี� 

แนวทางของบริษัทนั�นต้องอาศัยความก้าวหน้าใน

ส่วนของเทคโนโลยีเพื�อช่วยในการขับเคลื�อนทั �งในเรื�องของการ

ผลิต และการตอบสนองการใช้งานของลูกค้า โดยเฉพาะอย่าง

ยิ�งเมื�อตัวของเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าขึ�นเปรียบเทียบให้เห็น

ภาพได้ว่าสมัยก่อนแผนที� นั�นเป� นการวาดในลักษณะของ

ลายเส้นลักษณะของแผนที�ในกระดาษ แต่เมื�อก้าวเข้ามาในยุค

ของดิจิตอล แผนที�ลายเส้นอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ แต่แผน

ที�ต้องสามารถเจาะลึกลงไปในส่วนของข้อมูลได้มากกว่านั�น 

ตัวอย่างเช่น แผนที�ของถนนต้องสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้

ว่าถนนมีความกว้างเท่าไหร่ มีกี�เลนส์ เพราะฉะนั�นบริษัทต้องมี

การพัฒนาในเรื�องของความรู้ คือ รู้ว่าจะต้องเก็บข้อมูลอะไร

เพิ�มขึ�นเพื�อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั �งมี

เทคโนโลยีเพื�อช่วยในเรื�องของการเก็บข้อมูล ซึ�งในปัจจุบันก็มี

เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลที�มีการปรับปรุงขึ�นมาเรื�อยๆ ซึ�ง

เป�นสิ�งสําคัญที�บริษัทจะต้องคอยติดตามในเรื�องของเทคโนโลยี

รวมถึงการทํา R&D (Research and Development) ว่าใน

การผลิตแผนที�ของบริษัทนั�นควรมีการใช้เทคโนโลยีไหนจึงจะ

เหมาะสม บริษัทจึงได้มีการจัดตั�งแผนกที�เกี�ยวข้องกับการวิจัย

และพัฒนา (R&D) ขึ�นมาซึ�งไม่ได้เป�นเรื�องของการวิจัยและ

พัฒนาในเรื�องของตัวผลิตภัณฑ์แต่เพียงอย่างเดียว แต่เป�น

การวิจัยและพัฒนาในเรื�องของการผลิตอีกด้วย 

ปัจจุบันบริษัท โกบลเทค จํากัด สามารถพัฒนาศกัยภาพ

การบริการให้แข็งแกร่งครอบคลุมการบริการทุกด้าน เพื�อ

ตอบสนองเทคโนโลยีและความต้องการใช้งานที�หลากหลาย ใน 

7 รูปแบบ ได้แก่  

 แผนที� สําหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 

Information System: GIS) เป�นข้อมูลแผนที�ฐานความ

ละเอียดสูงแบบลายเส้น หรือที�เรียกว่า Vector Data เป�น
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ข้อมูลที� เหมาะสําหรับใ ช้งานร่วมกับระบบสารสนเทศ

ภู มิ ศ า ส ต ร์  ห รื อ  จี ไ อ เ อ ส  ( GIS:  Geographic 

Information System) ซึ�งเป�นเทคโนโลยีด้านการจัดการ

ทางด้านพื�นที�ที� ต้องอาศัยข้อมูลแผนที�เป�นส่วนประกอบ

สําคัญ NOSTRA แผนที�ดิจิตอลแบบลายเส้นมีความ

ถูกต้องและแม่นยําสูง เป�นแผนที� GIS ที�เหมาะสําหรับการ

วิเคราะห์ข้อมูลที�ซบัซ้อนระดับมืออาชีพเพื�อสนับสนุนการ

ตัดสินใจในการวางแผนและบริหารจัดการทางธุรกิจ 

ตลอดจนกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การวางแผนตั�ง

สาขาใหม่ การวิเคราะห์ขอบเขตการให้บริการ การ

วิเคราะห์คู่แข่ง การบริหารจัดการเส้นทาง การจัดส่ง

สินค้า การประเมินราคาที�ดินหรือสินทรัพย์ เป�นต้น 

 แผนที�ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต (NOSTRA 

Map Service) เป�นบริการข้อมูลแผนที�บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต เป�นบริการ ข้อมูลแผนที�ฐาน (Base map) 

เพื�อการอ้างอิงพิกัดตําแหน่ง ด้วย Web Map API ของ 

NOSTRA ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้บริการข้อมูลแผนที�

ออนไลน์ NOSTRA Map Service บนแอพพลิเคชนัที�

พัฒนาขึ�นเอง หรือสามารถใช้บริการเสริมในการพัฒนา

แอพพลิเคชนัจากบริษัทโกลบเทค ได้ 

 ระบบบริ หารจั ดการแล ะ ติดตามยานพาหนะ แบบ

เรียลไทม์ (Fleet management &GPS Tracking) ระบบ

บริหารจัดการและติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์ ที�

พัฒนาสําหรับธุรกิจที�มีภารกิจด้านการขนส่งโดยเฉพาะ 

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและเข้าดูข้อมูลได้ทุกที�ทุกเวลา 

ด้วยโปรแกรมระบบ NOSTRA Logistics ในรูปแบบ Web-

based application ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเครื�อง

คอมพิวเตอร์หรือ Mobile Application สําหรับ 

Smartphone และ Tablet และสามารถเลือกฟังก์ชนัการ

ใช้งานระบบตามที�ต้องการได้ เช่น วางแผนบริหารจัดการ

เส้นทางขนส่ง ติดตามและบันทึกเส้นทางเดินรถ ควบคุม

การเดินรถด้วยระบบแจ้งเตือนและเซนเซอร์ควบคุมการ

ทํางานของส่วนต่างๆ เพื�อสนับสนุนการวางแผนและการ

ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยธุรกิจลดต้นทุน การ

ขนส่ง เพิ�มความพึงพอใจของลูกค้า และเสริมสร้างความ

ปลอดภัยต่อทรัพย์สิน 

 แผนที�สําหรับอุปกรณ์นําทางจีพีเอส ข้อมูลของระบบนํา

ทางแผนที� GPS แบบ 3 มิติอย่างสมจริง ไม่ว่าจะเป�นส่วน

ของอาคาร 3 มิติ ข้อมูลแสดงป้ายถนนและภาพทางแยก

เสมือนจริงพร้อมลูกศรแสดงช่องทางที�ถูกต้อง 

 แผนที�สําหรบัระบบนําทางที�ติดตั�งในรถยนต์ แผนที�นําทาง 

GPS NOSTRA ได้รับการยอมรับและเชื�อมั�นในตลาด

อุปกรณ์ GPS นําทางรถยนต์มากกว่า 10 ปี ด้วย

คุณสมบัติของแผนที�นําทาง GPS ที�มีความละเอียด 

แม่นยําสูงสุดเป�นอันดับ 1 ของประเทศไทย  

 แผนที� สําหรับแอพพลิเคชั�นบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 

แผนที�ประเทศไทยที�ดีที�สุด อันดับ 1 ในตลาดแผนที�ระบบ

เนวิเกเตอร ์ฟังก์ชั�นการใช้งานที�ใหม่ พร้อมข้อมูลอัพเดท

ที�มีความละเอียด แม่นยําสูงสุด ด้วยตําแหน่งสถานที�

มากกว่า 1,300,000 จุด ทั�วประเทศ ที�สามารถช่วย

แนะนําร้านอาหาร ที�เที�ยว ที�ช้อปปิ�งได้ทั�วไทย พร้อมช่วย

ค้นหาสถานที� เส้นทางการเดินทาง เและสามารถแชร์

ตําแหน่งสถานที�ให้เพื�อนๆ ได้อย่างง่ายดาย 

 แผนที� สําหรับงานสิ�งพิมพ์ ข้อมูลแผนที� สําหรับงาน

สิ�งพิมพ์ หากคุณกําลังมองหาแผนที�กรุงเทพ, แผนที�

ท่องเที�ยวประเทศไทย, แผนที�ทางหลวงประเทศไทยที�

ครอบคลุม 77 จังหวัดทั�วประเทศ และปรับปรุงใหม่อย่าง

ต่อเนื�องพร้อมบริการข้อมูลแผนที�ในรูปแบบงานสิ�งพิมพ์ 

ทั �งแผ่นพับ หนังสือ แผ่นภาพ โปสเตอร์ ไม่ว่าจะสําหรับ

ใช้งานภายในองค์กร จัดทําเป�นของพรีเมี�ยมขององค์กร 

หรือเป�นสินค้าเพื�อจัดจําหน่าย 
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โอกาสและความเสี�ยงของธุรกจิงานสร้างสรรค์และออกแบบ 

เมื�อไทยเข้าสู่ AEC 

 

การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN 

Economic Community หรือ AEC ซึ�งเป�นการเปิดการค้าเสรี

และการผลิต อันมีจุดมุ่งหมายด้านเศรษฐกิจเป�นหลักโดยการ

เข้าสู่ AEC จะมีทั �งผลดีและผลกระทบ ความคิดสร้างสรรค์ 

หมายถึง ความสามารถของมนุษย์ในอันที�จะคิดแก้ปัญหาและ

พัฒนาจนสามารถประดิษฐ์ ผลิตผลใหม่ๆ เพื�อสนองความ

ต้องการของตนเอง สังคม ดังนั�นการสร้างสรรค์จึงเป�นการ

กระทําให้ดีขึ�น ความคิดสร้างสรรค์สร้างสรรค์แบ่งออกเป�น    

3 ประเภท ได้แก่ 

 ความคิดสรา้งสรรค์ทางความคดิ Creative in Thinking 

ความคิดสร้างสรรค์ทางความคิด  หมายถึง การคิด

แสวงหาแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนางาน หรือการ

บริหาร งานให้ประสบความสําเร็จ และเจริญก้าวหน้า 

รู้จักการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุของปัญหาและ

แนวทางแก้ปัญหา เพื�อนํามาวางแผนงานต่อไป เช่น การ

ประชุมสัมมนาระดมสมองในการพัฒนางาน  

 ความคิดสร้างสรรค์ทางความงาม Creative in 

Beauty  ความคิดสร้างสรรค์ทางความงาม  หมายถึง

การสร้างสรรค์ความงามที�แปลกใหม่ให้งดงามและมีคุณค่า

ยิ�งขึ�นซึ�งเป�นความคิดสร้างสรรค์ในทางปฏิบัติ เช่น การ

สร้างสรรค์งานศิลปะ  การออกแบบสีสันและลวดลาย

เสื�อผ้า   การตกแต่งห้องเรียน  บ้าน สํานักงาน ให้มี

ความงามและแปลกใหม่เป�นต้น 

 ความคิดสร้างสรรค์ทางประโยชน์ใช้สอย Creative in 

Function  ความ คิดสร้ า ง ส ร ร ค์ท า ง ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ช้

สอย  หมายถึงการสร้างสรรค์ดัดแปลงสิ�งต่างๆ ให้มี

คุณค่าทางประโยชน์ใช้สอย เช่น งานสิ�งประดิษฐ์ งาน

ศิลปะที�นําวัสดุต่างๆมาผลิตขึ�นให้เกิดประโยชน์ใช้สอยเป�น

ต้น   
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีองค์ประกอบร่วมในการ

ขับเคลื�อน เพื�อพัฒนาเศรษฐกิจหลายประการ อาทิการใช้องค์

ความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) การ

สร้างสรรค์งาน (Creativity) การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 

(Intellectual Property) ที�เชื�อมโยงกับพื�นฐานทางวัฒนธรรม 

การสั�งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ 

นอกจากนี�การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ของแต่ละประเทศจะ

สามารถขับเคลื�อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุดตามหลัก

เศรษฐศาสตร์ภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์ได้นั�นต้อง มุ่งเน้นการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป�นหัวใจหลักที�สําคัญ 

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยอยู่ในระยะ

เริ�มต้นยังไม่มีการกําหนดนิยามและขอบเขตของการพัฒนาที�

ชดัเจนตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที�ผ่านมาพบว่า ประเทศไทยมี

การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื�นฐานของการผสมผสาน

ระหว่าง วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาเรื�อยมาจนกระทั�ง

ปัจจุบันได้ มีการนํา เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยใน

การสร้าง มูลค่าเพิ�มและเชื�อมโยงภาคการผลิตและการบริการ

ต่างๆ ให้มี ประสิทธิภาพมากขึ�น อาทิอุตสาหกรรมรถยนต์ 

อุตสาหกรรม ดิจิทัลคอนเทนต์ อุตสาหกรรมออกแบบ และ

เครือข่ายวิสาหกิจ สินค้าหัตถกรรมพื�นบ้านเพื�อการส่งออก 

เป�นต้น ดังนั�นเพื�อให้การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย

สามารถขับเคลื�อนได้อย่างเป�นรูปธรรมและสามารถพัฒนาแบบ

ยั�งยืนภายใต้ความร่วมมือของสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับศูนย์

สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.) ภายใต้ สํานักงานบริหารและ

พัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) ได้กําหนด ยุทธศาสตร์เพื�อ

ขับเคลื�อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย คือ การพัฒนา

โครงสร้างพื�นฐานและสภาพแวดล้อมภายในประเทศ เพื�อให้เอื �อ

ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั�น ภาครัฐต้องให้

ความสําคัญสําหรับการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน ด้านการ

สื�อสารและการคมนาคม การส่งเสริมการลงทุนทางด้าน วิจัย

และพัฒนา การจัดหาแหล่งเงินทุนการพัฒนาการศึกษาอย่าง 

เป�นระบบและครบวงจรให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาด รวมทั �งสร้างบุคลากรที�มีความคิดสร้างสรรค์การ

พัฒนาการตลาด สมัยใหม่และการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะ

กฎหมายด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา มีการศึกษาปัญหาและ

อุปสรรคที�มาจาก กฎหมายและกฎระเบียบเพื�อนํา ไปสู่การ

ปรับปรุงและแก้ไขต่อไป , การบูรณาการและการดํา เนินงาน

ของหน่วยงาน การ พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีกรอบการ

ดํา เนินงานที�เกี�ยวข้องกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจํานวน

มากการดําเนินงานขับเคลื�อน การพัฒนาในระดับปฏิบัติ

จําเป�นต้องมีหน่วยงานที� ต้องรับผิดชอบหลัก และมีกรอบ

นโยบายและกลไกการขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ที�ชัดเจนรวมทั �งมี

การจดัทําแผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และจัดทํา

แผนที� นําทางการพัฒนา (Roadmap) ขึ�นมาให้ชัดเจนเพื�อ

นําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลตามความต้องการ และการสร้าง

ความตระหนักและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบ การกล่าวคือ

ภาครัฐควรมีการผลักดันและสนับสนุนผู้ประกอบการ ของไทย

ให้ได้รับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ 

สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ที�มีจุดเด่นและสามารถต่อยอด

ความ คิดและนวัตกรรมเพื�อตอบสนองความต้องการของ

ตลาดและก้าว ทันต่อกระแสการเปลี�ยนแปลงของสังคมโลก 

 

 สําหรับจุดแข็งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั�นมีส่วน

ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ

แข่งขันใน ตลาดโลกได้เป�นอย่างดีดังนี�  

 มีประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมที�สามารถ สืบ

ทอดจนเป�นมรดกโลกที�สําคัญ  

 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณีที�เป�นเอกลักษณ์เฉพาะของคนไทย  

“สําหรบัประเทศไทย  

การพัฒนาเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

เป�นแนวทางหนึ�งของการ

ขบัเคลื�อนยุทธศาสตร ์

การปรบัโครงสรา้งการผลติ” 
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 มีแหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติที�สวยงามและหลาก หลาย

ทั �งทางทะเลและป่าไม ้ 

 มีความประณีตละเอียดในการสร้างสรรค์ผลงานที�ใช้ ฝีมือ

ผ่านการถ่ายทอดสู่ภูมิปัญญาไทย จนเป�นที�ยอมรับและมี

ชื�อ เสียงในระดับโลก  

 มีภูมิ ปัญญาท้องถิ�นที�มีความหลากหลาย ตลอดจน 

สามารถถ่ายทอดและรักษาไว้ได้เป�นจํานวนมาก ต้นทุน

และค่าครองชีพที�ตํ�าเมื�อเปรียบเทียบกับหลายประเทศใน

ระดับเดียวกันทําให้สามารถใช้เวลา ใช้ทรัพยากร ได้อย่าง

คุ้มค่ากว่า 

 

ทางด้านจุดอ่อนหรือโอกาสเสี�ยงของเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ของไทยนั�นมี หลายด้านที�ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

เพื�อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดทางเศรษฐศาสตร์ที�สําคัญ

ดังนี�  

 ระบบข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติและการ จําแนก

ประเภททางอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยัง 

ไม่มคีวามชดัเจน  

 ขาดการบูรณาการและความต่อเนื�องของนโยบายการ

พัฒนา ตลอดจนกลไกการขับเคลื�อนและการประสานงาน

ของ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งอย่างมีประสิทธิภาพ 

 การสนับสนุนทางการเงินของสถาบันทางการเงินของ ไทย

ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยังคงอยู่ในวงจํากัดทั �งในเรื�อง

การ ผลิตและการวิจัยพัฒนา 

 ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญายังเป�นปัญหา

สําคัญ โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายให้เด็ดขาดและมี

ประสิทธิภาพ  

 การถ่ายทอดภูมิปัญญาและความรู้ในกระบวนการที�ต้อง

ใช้ระยะเวลา ซึ�งประเทศไทยยังไม่มีแนวทางการถ่ายทอด

และจัดเก็บอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  

 โครงสร้างพื�นฐานและศูนย์รวมอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่ม 

ยังอยู่ในระดับที� ต้องการพัฒนาอีกมาก อีกทั �งระบบ

มาตรฐานต่างๆ ทั �งเรื�องการบริการ การผลิต สุขอนามัย 

และสิ�งแวดล้อม ยังต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอีก 

อย่างไรก็ดี ในทุกวิกฤติที�เข้ามาย่อมมีโอกาสแฝงมา

ด้วยเสมอ สําคัญที� เจ้าของธุรกิจต้องรู้จัก ใช้ข้อมูลความ

เคลื�อนไหวอย่างรวดเร็วเพื�อพลิกโฉมอุตสาหกรรมและธุรกิจ

ของตน การเกิดขึ�นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC 

นั�น จะนําพาประเทศสมาชิกทั �งหมดไปสู่การเป�นตลาดและฐาน

การผลิตเดียวกัน ซึ�งอีกไม่นานในอนาคตสินค้าและบริการ เงิน

ลงทุน รวมทั �งแรงงานฝีมือในอาเซียน ก็จะถูกเคลื�อนย้ายได้

อย่างเสรี ความเปลี�ยนแปลงครั �งสําคัญนี�ถือเป�นได้ทั �งวิกฤตและ

โอกาสของอุตสาหกรรมไทย ขึ�นอยู่กับความพร้อมด้านข้อมูล

และการวางกลยุทธ์ที�เฉียบคมของผู้ประกอบการเท่านั�น สําหรับ

ประเทศไทยการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป�นแนวทางหนึ�ง

ของการขับเคลื�อนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิต ให้

สมดุลและยั�งยืนภายใต้แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติซึ�งมีหลักการสําคัญคือการเพิ�มคุณค่าของสินค้าและ

บริการ (Value Creation) โดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม 

อีกทั �งความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรม 

และวิถีชีวิตความเป�นไทยซึ� งจะทําให้การพัฒนาประเทศไทย

ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศพัฒนา แล้วที�ได้นํากระบวนความคิดอย่างสร้างสรรค์

บนแรงบันดาลใจ จากพื�นฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที�

สั�งสมมายาวนานของสังคม เพื�อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและ

เชื�อมโยงไปสู่คุณค่าทางสังคมจนกลายเป�นธุรกิจงานสร้างสรรค์

และออกแบบกระบวนการพัฒนา “ความคิดสร้างสรรค์” 
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ดําเนินไปอย่างเป�นรูปธรรมมากขึ�น ทางภาครัฐได้แบ่งกรอบ

นโยบายออกเป�น 4 ส่วน ดังนี� 

1. วางโครงสร้างพื�นฐานที� เอื �อประ โยชน์ต่อการ

พัฒนาผลงานสร้างสรรค์ เช่น ปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองสิทธิ

ทางปัญญา เข้มงวดในการจับ-ปรับ อันเป�นการคุ้มครองสิทธิ

ของผู้ผลิต 

2. ส่งเสริมการสร้างคนและกระบวนการเรียนรู้ที�

สร้างสรรค์ โดยจะทําการปรับปรุงระบบการการเรียนรู้ใหม่ 

พร้อมทั �งสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนเพิ�มมาก

ขึ�น เช่น พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ฯลฯ 

3. สร้างบรรยากาศการค้าที� เอื �อต่อการประกอบ

ธุรกิจสร้างสรรค์ เช่น จัดตั�งกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ

มี ม าตรการ ช่ วย เหลื อ ด้ านภา ษี  เพื� อ เ ป� นแรง จู ง ใ จ ใ ห้

ผู้ประกอบการหันมาทําธุรกิจในกลุ่มนี�กันมากขึ�น 

4. ส่งเสริมให้คนทั�วไปตระหนักถึงความสําคัญของ

บุคคลากรในแวดวงสร้างสรรค์ ภาครัฐมีโครงการที�จะเพิ�มพื �นที�

ให้ ‘เด็กมีของ’ ได้มาปล่อยของและประลองความคิดกันมาก

ขึ�น ยกตัวอย่างเช่น ‘เทศกาลปล่อยแสง’ ของทาง TCDC เป�น

ต้น ซึ�งถือเป�นการให้โอกาสไปพร้อมกับเลือกสรรเยาวชนรุ่นใหม่

ที�จะมาสร้างสรรค์ผลงานแบบผู้ใหญ่เพื�อพัฒนาประเทศใน

อนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วิถีทางการผลิตทางเศรษฐกิจที�แต่ละประเทศต้อง

ขับเคลื�อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน มีการ

เปลี�ยนแปลงรูปแบบการนําเสนอความแปลกใหม่ในตัวสินค้า 

มุ่งเน้นการผลิตที�มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของทรัพยากร

มนุษย์ ภายใต้การใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา 

(Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) การใช้ทรัพย์สิน

ทางปัญญา (Intellectual Property) ที�เชื�อมโยงกับพื�นฐาน

ทางวัฒนธรรม การ สั�งสมความรู้ของสังคมและเทคโนโลยี

นวัตกรรมใหม่ยึดหลักการพัฒนาที�มีการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

ห่วงใยในสิ�งแวดล้อมเป�นสําคัญ จะเป�นการสร้างความยั�งยืน

ให้กับธุรกิจการออกแบบสร้างสรรค์เป�นอย่างมาก และยิ�งทําให้

คนรุ่นใหม่กล้าเผยไอเดียที�สร้างสรรค์ของตนเองเพิ�มขึ�นเพราะ

คิดว่ามองเห็นช่องทางในการก้าวเข้ามามีบทบาทในการเป�นส่วน

หนึ�งที�สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ อีกทั �งยัง

หมายถึงชื�อเสียงและรายได้ และเมื�อการออกแบบในสินค้าและ

บริการแบบสร้างสรรค์มีหลากหลายมากขึ�นก็จะทําให้ประเทศไทย

จะมีฐานลูกค้าเพิ�มขึ�นทั �งในกลุ่ม AEC ด้วยกันเอง และยัง

หมายถึงประเทศนอกกลุ่มอื�นๆด้วยทั �ง ในภูมิภาคเอเชียด้วย

กันเอง และทางฝั�งยุโรป และอเมริกาอีกด้วย 
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Value of Design 
 

หลักการตลาดที�มีส่วนช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงตัวสินค้าได้

ง่าย และกลายเป�นลูกค้าประจําที�มีความภักดีต่อตราสินค้าได้ใน

ที�สุดก็คือตราสินค้า ที�ผ่านการออกแบบมาเพื�อให้สะดุดตาดูมี

คุณค่าและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จดจําง่าย เมื�อมองแล้วรู้ได้

ทันทีว่าเป�นสินค้าใด การออกแบบที�ดีนั�นต้องผ่านกระบวนการ

กลั�นกรองที�ดีเพื�อให้ตราสินค้า ที�หมายรวมไปถึงบรรจุภัณฑ์

ด้วยนั�นเป�นที� รู้จักได้ในเวลาอันรวดเร็ว เมื�อลองพิจารณา

หลักการออกแบบที�ถูกต้องนั�นมีกระบวนการต่างๆ ดังนี� 

การตีปัญหา (Problem Identification) การ

ออกแบบทุกอย่างเกิดจากรากฐานอันเดียวกัน คือ ความ

ต้องการของมนุษย์ (Needs) โดยนักออกแบบฯ ต้องรู้ปัญหาชี�

ชดัลงไปได้อย่างแจ่มแจ้งถึง ความต้องการและประโยชน์ใช้สอย 

(Needs & Function) โดยมีลักษณะดังนี�  

การตีปัญหาเรื�อง ความต้องการสําหรับการ

ออกแบบ (Design Need) ซึ�งต้องพิจารณาองค์ประกอบย่อย

ต่อไปนี�ร่วมด้วย คือ กรรมวิธีการผลิต,เทคนิคการผลิต,

เทคนิคกลไก,เครื�องจักร Machine,อิเลคทรอนิกส์ รวมไปถึง

ประโยชน์ใช้สอยด้วย 

การตีปัญหาเรื�อง หลักการ กฎเกณฑ์ บรรทัดฐานสําหรับ

การออกแบบ (Design Criteria) การตีประเด็นในเรื�องนี�ต้อง

พิจารณาส่วนประกอบในเรื�องรายได้ กําลังซื�อ เพศ อายุ 

ความรู้ รสนิยม ประเพณี ความเชื�อ พฤติกรรมการใช้ ที�ยัง

ต้องพิจารณาเรื�องรูปร่าง สัดส่วน ความปลอดภัย ลักษณะ

เด่นหรือด้อยร่วมด้วย   

การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล (Analysis & Report) 

การนําข้อมูลจากขั �นตอนการตีปัญหา โดยการสํารวจ จัดเก็บ

ข้อมูลเบื�องต้นและเชิงลึก นํามาวิจัย วิเคราะห์ และ ประเมินผล 

โดยวิธีการทางสถิติ และทางเศรษฐศาสตร ์เพื�อหาข้อสรุปของ

ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ที� ได้นํามาสู่การสร้าง “แนวคิดในการ 

ออกแบบ Concept of Design” เป�นการสรุปแนวทางและ

ขอบเขตในกระบวนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการ 

สรุปแนวคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ ผลงานผลิตภัณฑ์ที�มี
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ความเหมาะสมในช่วง เวลานั�นๆ และตรงกับความต้องการของ

ตลาด 

 

แนวทางการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์Design 

& Development การใช้หลัก Scamper Model เป�นคําย่อ

ของคําต่างๆ ดังนี� S-Substitute–การทดแทน C-Combine–

การผสมผสาน A-Adapt-การปรับรับสิ�งอื�นมาใช้ M-Modify-

การปรับปรุง P-Put to other uses-การประยุกต์ใช้กับสิ�งอื�น 

E-Eliminate-การตัดออก R-Reverse-การย้อนกลับ 

 

ข้อ มูลที� ควรมี เพื�อ ใ ช้อ้างอิง ใ นการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ฯ  

ข้อมูลการตลาด  

- กลุ่มเป้าหมาย เพศ อายุ วัย ความจําเป�น และ

ความต้องการสินค้าในตลาด  

- คู่แข่ง สินค้าที�ใกล้เคียงกัน  

- ราคาที�เหมาะสม  

- สถานที� โอกาส ฤดูกาล เทศกาล ที�สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้บริโภค  

- ช่องทางการส่งเสริมการขาย Promotion  

วัตถุดิบ  

- แหล่งวัตถุดิบ ต้นทุน ราคา และการขนส่ง  

- คุณภาพ และการนําไปใช้งาน  

กระบวนการผลิต  

- ง่ายต่อการผลิต ไม่ซบัซ้อน  

- สามารถผลิตได้จริง  

- มีรูปแบบเป�นที�ต้องการของผู้บริโภค  

- ถอด ประกอบ ติดตั�งใช้งานได้ง่าย  

- สะดวก ปลอดภัย ได้คุณภาพ  

 

การทําแผนที�ความคิดผลิตภัณฑ์ My Mapping 

Products คือการเชื�อมโยงข้อมูลพื�นฐานที�มีทั �งหมดเข้าด้วยกัน 

ทําให้เห็นภาพรวมความต้องการและทิศทางรูปแบบผลิตภัณฑ์ 

 

ขั �นตอนการดําเนินงานออกแบบผลิตภัณฑ์  

การออกแบบด้วยความคิดริเริ�มเบื�องต้น Idea 

Sketch แน่นอนว่าการออกแบบแต่ละครั �งนั�นอาจเกิดไอเดีย

ความคิดได้หลากหลายรูปแบบ ซึ�งแต่ละรูปแบบก็จะมีจุดเด่นจุด

ด้อยที�แตกต่างกัน ดังนั�นเมื�อเกิดความคิดใดขึ�นมาก็ควรจะนึก

ภาพรวมของบรรจุภัณฑ์นั�นหรือนึกจุดเด่นไว้ก่อน 

 

การออกแบบภาพร่างแนวคิด ในการออกแบบ 

Sketch Design หลังจากเกิดไอเดียขึ�นมาแล้วเพื�อป้องกัน

ไอเดียเหล่านั�นจะสูญหายไปจึงควรมีการร่างภาพคร่าวๆเก็บไว้

เลือกในภายหลังต่อไป 

การทาํภาพเหมอืนจริง Rendering ในขั �นตอนนี�จะมี

การเพิ�มรายละเอียดมากขึ�นรูปแบบของที�มีนั�นจะมีความสมจริง

มากขึ�นเพื�อให้พร้อมในการนําไปใช้ในการสรา้งจริงต่อไป 

 

การนําเสนอรายละเอียด Detail จุดเด่นที�น่าสนใจ 

บรรจุภัณฑ์ที�ดีควรมีจุดเด่นที�เป�นจุดที�น่าสนใจและดึงดูดสายตา

ผู้มองในขั �นตอนการออกแบบนั�นควรให้ความสําคัญกับขั �นตอน

นี�เช่นกันว่ามีจุดใดเป�นเอกลักษณ์ของการออกแบบชุดนี�เพื�อใช้

ในการเลือกรูปแบบที�ดีที�สุดไปทําจริงได้ 

การแยกรายละเอียดชิ�นส่วน เมื�อได้ทําการเลือกแบบ

ที�ถูกใจแล้วก่อนการนําไปใช้ในการสร้างจริงในขั �นตอนต่อไปนั�น

ควรมีการจําแนกรายละ เอียดของบรรจุภัณฑ์หรือตรา

สัญลักษณ์ที�ได้เลือกแล้วนั�น ให้มีความชดัเจนถึงส่วนประกอบ

แต่ละ ส่วนว่ามีลักษณะอย่าง ไร ต้องการ ใ ช้ วัสดุ ใด เป� น

ส่วนประกอบ ใช้สีใด เพื�อให้การสร้างจริงนั�นไม่เกิดความ

ผิดพลาด ซึ� ง ในการสร้างจริงนั�นมีงบประมาณในการทํา

มากกว่าจึงควรออกแบบให้มั�นใจเสียก่อนไม่เช่นนั�นอาจเกิด

ปัญหาเรื�องงบประมาณที�เพิ�มขึ�นตามมาทีหลังได้ 

 

“การออกแบบที�ดนีั �น 

ต้องผา่นกระบวนการ

ออกแบบและกลั�นกรองที�ด ี

นําไปใช้งานไดจ้รงิ  

รกัษาสิ�งแวดลอ้ม” 
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การนําเสนอผลงานการออกแบบ Presentation 

หากบรรจุภัณฑ์นั�นถูกออกแบบมาสําหรับสินค้าในบริษัท ห้าง

ร้านที� ต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนนั�น 

ขั �นตอนนี�สําคัญอย่างมากสําหรับการออกแบบเนื�องจากว่า

การนําเสนอไอเดียของผู้ออกแบบให้ผู้อื�นเข้าใจ รับทราบได้

ตรงกันนั�นทําได้ยากมากเช่นกัน หากมั�นใจว่าการออกแบบ

เบื�องต้นนั�นสามารถบรรยายได้ด้วยรูปภาพ ในขั �นตอนนี�ก็จะเป�น

การนําเสนอด้วยโปรแกรมนําเสนอทั�วๆ ไปได้แต่หากไม่มั�นใจว่า

ผู้ที�รับฟังอยู่นั�นจะมีความเข้าใจตรงกันกับผู้ออกแบบหรือไม่ก็

ควรมีการสร้างโมเดลขึ�นมาเพื�อประกอบการอธิบายด้วย 

การจัดทําต้นแบบ Makeup Model เพื�อศึกษา

รูปรา่ง รูปทรงภายนอก shape & form รูปแบบเสมือนจริงแต่

ไม่สามารถใช้งานได้จริงเป�นขั �นตอนที�ใช้ประกอบการบรรยาย

นําเสนอรูปแบบของชิ�นงานเพื�อให้ผู้ฟังได้เป�นลักษณะของบรรจุ

ภัณฑ์นั�นอย่างเป�นรูปธรรมมากยิ�งขึ�น 

การจัดทําต้นแบบจริง Prototype Model รูปแบบ

เสมือนจริง สามารถ ใช้งานได้จริงเป�นผลงานต้นแบบที�ทดลอง

สร้างขึ�นมาเพื�อเตรียมสร้างผลงานจริง ในขั �นตอนนี�อาจมีการ

ทดสอบบรรจุภัณฑ์ก่อนว่ามีความสะดวกในการใช้งานหรือไม่ 

หากพบปัญหาใดสามารถที�ทําการปรับแก้เบื �องต้นก่อนสร้าง

ผลงานจริงได้ เช่น อาจมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที�สามารถ

พับเก็บได้ ซึ�งบรรจุภัณฑ์แบบนี�มักได้รับความสนใจจากลูกค้า

มากเพราะสามารถเก็บได้นานและอาจนําไปใช้ประโยชน์อื�นต่อไป

ได้ แต่บรรจุภัณฑ์ชนิดนี�ควรมีการออกแบบให้มีความสะดวกใน

การใช้ ทั �งการเก็บก็ง่าย และที�สําคัญง่ายต่อการทําความเข้าใจ

ในการใช้งาน ซึ�งหาก 3  ประการนี�ทําได้ดี บรรจุภัณฑ์นี�จะได้รับ

ความนิยมอย่างแน่นอน 

การเขยีนแบบเพื�อการผลิตจรงิ Working Drawing 

เมื�อผ่านการแก้ปัญหาเบื�องต้นมาแล้วก็มาถึงขั �นตอนในการ

ผลิตจริงในขั �นตอนนี�อาจมีการกําหนดปริมาณเบื�องต้นมาก่อน

ว่าจะใช้บรรจุภัณฑ์นี�ในปริมาณเท่าใดในการทดสอบตลาด ซึ�ง

หากได้รับความนิยมก็อาจมีการผลิตเพิ�มในภายหลังได้จะช่วยให้

ประหยัดงบประมาณได้อีกทางหนึ�งด้วย 

การนําเสนอเพื�อทดลองตลาดจริง Present of 

Test Marketing เป�นขั �นที� สําคัญมากที�จะได้ทราบว่าบรรจุ

ภัณฑ์หรือตราสินค้าที�ได้ผ่านการออกแบบมานั�นได้รับการตอบ

รับที�ดีจากลูกค้าหรือไม่ หากเป�นที�นิยมก็สามารถใช้รูปแบบบรรจุ

ภัณฑ์นั�นในกรเป�นตัวแทนสินค้าได้ใช้ระยะเวลาอีกช่วงเวลาหนึ�งก็

อาจทําให้สินค้านั�นกลายเป�นสินค้าในดวงใจได้ แน่นอนว่าการจะ

ไปถึงระดับที�ลูกค้ามีความภักดีต่อตราสินค้านั�นจะต้องรักษา

มาตรฐานของสินค้าควบคู่กันไปด้วย แต่หากไม่ได้รับความนิยม

ก็สามารถวางแผนในการปรับเปลี�ยนรูปแบบของบรรจุภัณฑ์

หรือตราสินค้าให้เหมาะสมและเป�นที�รู้จักต่อไปในภายหลังได้ 

กระแสนิยมในปัจจุบันมีแนวโน้มให้ความสนใจในเรื�อง

ของสิ�งแวดล้อมมากยิ�งขึ�น ซึ�งหากทางผู้ประกอบการเล็งเห็น

ความสําคัญในเรื�องนี�ร่วมด้วยก็จะช่วยให้แนวความคิดในเรื�อง

การออกแบบนั�นกลายเป�นจุดขายได้รูปแบบดังกล่าวคือ การ

ออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco Design (Economic & 

Ecological Design) ซึ�งเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อกระบวนการ

ผลิตสินค้าโดยเป�นกระบวนการที�ผนวกแนวคิดด้านเศรษฐกิจ

และด้านสิ�งแวดล้อมเข้าไปในขั �นตอนการออกแบบเพื�อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที�เป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม 

ซึ� ง ร วมถึ งก า ร วิ เ คร า ะ ห์สม รรถนะ ท าง ด้ า น

สิ�งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ การจัดการซากที�หมดอายุ การลด

ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม ในทุกช่วงของวงจรชี วิตของ

ผลิตภัณฑ์ โดยควบคู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอื�นๆ เช่น 

ต้นทุน กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการตลาด 

เป�นต้น หลักการพื�นฐานของการทํา Eco Design คือ การนํา

หลัก 4R ได้แก่ การลด (Reduce) การใช้ซ� � า (Reuse) การนํา

กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการซ่อมบํารุง(Repair) มา

ประยุกต์ใช้ในทุกช่วงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ คือตั�งแต่การ

วางแผนผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การผลิต การนําไปใช้ และ

การทําลายหลังการใช้เสร็จ ความสําคัญของ Eco Design 

มิใช่เป�นเพียงแค่แนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม

เท่านั�น หากยังมีความสําคัญต่อการค้าและการส่งออกอีกด้วย 
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เนื�องจากในปัจจุบันประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้ว ไม่ว่าจะเป�น 

สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือญี�ปุ่น ต่างให้ความสนใจด้าน

สิ�งแวดล้อมกนัมากขึ�น 

Eco Design เป�นแนวทางหนึ�งในการแสดงความ

รับผิดชอบต่อสิ�งแวดล้อม นอกเหนือจากแนวทางอื�นๆ ที�เป�นที�

รู้จักกันดี ไม่ว่าจะเป�น เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner 

Technology; CT) หรือวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life 

Cycle Assessment; LCA) ซึ�งในประเทศไทยพบว่า ปัจจุบันมี

หน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ และสถาบันการศึกษาหลาย

แห่งที�มีโครงการศึกษาและการเรียนการสอนเพื�อพัฒนา องค์

ความรู้ด้าน Eco Design มากขึ�น ตลอดจนการเผยแพร่

ความรู้และสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถนํา Eco 

Design มาผลิตผลิตภัณฑ์เพื�อสิ�งแวดล้อม (Eco Product) 

อย่างไรก็ตามประเทศไทยได้จัดทําโครงการ “ฉลากเขียว” 

(Green label หรือ Eco-label) มาตั�งแต่ปีพ.ศ. 2536 ซึ�งถือได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว่าเป�นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการผลิตผลิตภัณฑ์เพื�อ

สิ�งแวดล้อมในเมืองไทยโดยฉลากดังกล่าวเป�นฉลากที� ให้กับ

ผลิตภัณฑ์ที�มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมน้อยกว่า

เมื�อนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที�ทําหน้าที�อย่างเดียวกันซึ�ง

การออกฉลากเขียวนี�ไม่มีกฎหมายบังคับแต่ขึ�นอยู่กับความ

สมัครใจของผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้ให้บริการที�ต้องการ

แสดงความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดล้อมโดยปัจจุบันมีข้อกําหนด

ฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์แล้ว 39 ประเภท แม้ปัจจุบัน

ประเทศไทยจะยังไม่มีมาตรการหรือข้อกฎหมายบังคับในการ

ผลิตสินค้าเพื�อสิ�งแวดล้อมอย่างชดัเจน 

แต่จากสภาวะโลกร้อนที�ทุกคนสัมผัสได้บวกกับ

มาตรการการค้าระหว่างประเทศที�เข้มงวดขึ�น จะเป�นตัวกระตุ้น

ให้ผู้ประกอบการได้หันมาใส่ใจกับแนวทาง Eco design กันมาก

ขึ�นอย่างแน่นอน 
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ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส สร้างคุณค่าให้กับบริการ 
 

 

บจก.ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส ได้เริ�มก่อตั�งขึ�นมาเมื�อปี 

พ.ศ. 2536 ซึ�งบจก.ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส นั�นเป�นลักษณะของ

บริษัทร่วมทุน หรือที�เรียกว่า Joint Venture กับทาง ไวส์ 

กรุ๊ป (WICE Group) ของประเทศฮ่องกง ไวส์ กรุ๊ป (WICE 

Group) เป�นบริษัทโลจิสติกส์ที�เชี�ยวชาญในด้านการบริการการ

ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เน้นเส้นทางการค้าไทย-อเมริกา ซึ�ง

ภายหลัง WICE ได้ขยายตลาดจากตลาดหลักในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ไปยังทวีปเอเชีย โอเชียเนีย ทวีปยุโรป และเมดิ

เตอร์เรเนียนและในอีกหลายประเทศ เพื�อให้ครอบคลุมทุก

ปลายทางทั�วโลก และจากการได้รับความร่วมมือเป�นอย่างดี

จากพันธมิตรของ WICE เช่น สายการเดินเรือต่างๆ ทําให้

ปัจจุบัน WICE สามารถให้บริการทางด้านการขนส่งสินค้าที�

หลากหลาย ทั �งการขนส่งสินค้านําเข้าและส่งออก ทั �งทางเรือ 

อากาศ รถ แบบเต็มตู้, LCL และเปิดตู้คอนโซล รวมทั �ง

ให้บริการการจัดการด้านพิธีการศุลกากรสามารถตอบสนองได้

ทุกความต้องการของลูกค้า 

คุณอารยา คงสุนทร กรรมการและประธาน

เจ้าหน้าที�บริหาร บจก.ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส ได้เล่าให้ฟังว่า 

ก่อนที�จะมาจัดตั�ง บจก.ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส นั�นตนเองได้มี

ประสบการณ์การทํางานในด้านของสายการเดินเรือหลังจากที�

จบการศึกษามาถึง 3 ที� ซึ�งเป�นการทํางานร่วมกับสายเรือชั �น

นําระดับโลก ไม่ว่าจะเป�นบริษัทสายเรือชื�อดังของยุโรป สิงค์โปร์ 

และสายเรือของประเทศไทยซึ�งเป�นบริษัทของญี�ปุ่น และด้วยการ

สั�งสมประสบการณ์การทํางานนี�จึงทําให้คุณอารยา เห็นโอกาส

ที�จะออกมาทําธุรกิจของตัวเองและเป�นช่วงโอกาสเดียวกับที�

ทางไวส์ กรุ๊ป (WICE Group) กําลังมองหาพาร์ทเนอร์ใน

ประเทศเพื�อที�จะมาจัดตั�งสํานักงานในไทย จึงได้มีการจัดตั�ง 

บจก.ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส ซึ�งเป�นบริษัทร่วมทุนกับทางไวส์ 

กรุ๊ป ขึ�นมาตั�งแต่ปี พ.ศ. 2536 นั�นเอง  
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คุณอารยา กล่าวว่า “ในช่วงปีแรกของการจัดตั�ง

บริษัท ในด้านของการแข่งขันในอดีตนั�นมีความแตกต่างกับใน

ปัจจุบันเป�นอย่างมากเพราะในช่วงนั�นยังมีคู่แข่งไม่เยอะ และการ

จัดตั�งสํานักงานของ บจก.ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส เป�นลักษณะ

ของออฟฟิสเล็กๆ ที�มีพนักงานเพียงแค่ 3-4 คน เท่านั�นเอง

และงานส่วนใหญ่จะเป�นงานที� ต้องประสานโดยตรงกับทาง

สํานักงานใหญ่ทางของทางไวส์ กรุ๊ป ของประเทศฮ่องกง โดย

จะเน้นการทํางานในด้านของการขนส่งระหว่างประเทศเป�นหลัก” 

บจก.ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส ถือเป�นบริษัทที�มีความ

แข็งแกรง่มาก เนื�องจากได้มีการร่วมทุนกับทางไวส์ กรุ๊ป ของ

ทางฮ่องกง ที�มีการก่อตั�งมาอย่างยาวนานในปีแรกของการ

ก่อตั�ง บจก.ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส ในประเทศไทยนั�น นับเป�นปีที� 

25 ของการก่อตั�ง ไวส์ กรุ๊ปของทางฮ่องกงแล้ว อีกทั �งยังมี

สาขาของสํานักงานทั�วทั �งในประเทศสหรัฐอเมริกา สิงค์โปร์ 

มาเลเซีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย ซึ�งถือว่าเป�น

เครือข่ายที�มีความแข็งแกร่ง และแข็งแรงเป�นอย่างมาก 

 

การก้าวมาเป�นเจ้าของธุรกิจ  

คุณอารยาได้แลกเปลี�ยนประสบการณ์ความแตกต่าง

ของการเป�นพนักงานประจํากับการมาเป�นเจ้าของธุรกิจด้วย

ตัวเองว่ามีความแตกต่างกันเป�นอย่างมาก เนื�องจากตอนที�

เป�นลูกจ้างหรือพนักงานประจํานั�นขอบเขตของงานที� ได้รับ

มอบหมายจะเป�นแค่ Sale หรือพนักงานขายเท่านั�นซึ�งมีหน้าที�

เพียงแค่ขายของตามที�บริษัทกําหนดเป้าหมายมาให้เท่านั�นใน

ขณะที�ความจริงแล้วตัวเองมีความกระตือรือร้นในการทํางาน

มากกว่านั�น ซึ�งเมื�อมีโอกาสในการเข้ามาเป�นเจ้าของธุรกิจด้วย

ตัวเอง คือ การที�ต้องเข้ามาควบคุมดูแลในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะ

เป�นด้านการขาย ระบบปฏิบัติการต่างๆ ไม่ว่าจะเป�นงานบัญชี 

การทําธุรกรรมกับต่างประเทศ ก็เป�นเรื�องที�ต้องดูแลรับผิดชอบ

ทั �งหมด ที� ในปีแรกของการเริ�มก่อตั�งธุรกิจนั�นเรียกได้ว่าเป�น

การศึกษา เรียนรู้และทดลองทําด้วยตัวเองทั �งหมด แล้วจึง

เริ�มทําการแบ่งสัดส่วนงาน และจัดโครงสร้างขององค์กร แต่

เนื�องจาก บจก.ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส นั�นเป�นการทํางานร่วมกับ

บริษัทแม่ ซึ�งคือ บริษัทไวส์ กรุ๊ป ทําให้มีทิศทางของการทํางาน

ที�สามารถดูตัวอย่างของบริษัทแม่เพื�อเป�นแนวทางและทิศทาง

ในการทํางานและการบริหารงานได้ ซึ�งในช่วงหลังเมื�อบริษัท

ต้องแยกออกมาบริหารงานด้วยตัวเองทําให้บริษัทต้องมา

วางแผนการตลาด ไม่ว่าจะเป�นการทํา Service Contract กับ

สายการเดินเรือต่างๆ ที�ในสมัยก่อนตอนที�อยู่กับบริษัทแม่คือ

ไวส์ กรุ๊ ปนั�น จะมีการทํา สัญญาในลักษณะของ Global 

Contract ซึ�งสัญญาที�ทําจะเป�นสเกลขนาดใหญ่คือเป�นตู้บนส่ง

สินค้าหลักหมื�นตู้ต่อปี แต่เมื�อแยกบริษัทออกมาจะต้องมีการทํา

สัญญาและคํ�าประกันเองทั �งหมด ซึ�งเป�นสัญญาฉบับเล็กลงจาก

หลักหมื�นเหลือเป�นหลักพัน เพราะเป�นการขนส่งที�สามารถทําได้

เฉพาะที�มีการขนส่งออกจากประเทศไทยเท่านั�น จากเดิมที�เป�น

สัญญาของการขนส่งแบบ Global หรือทั�วโลก จึงทําให้

ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทเมื�อต้องแยกออกมา 

บริษัทก็ต้องมีการผันตัวเองในเรื�องของการปรับรูปแบบการ

ให้บริการมาเป�นในด้านของ  Freight  และ Logistic ให้กับ

ลูกค้าแทน ซึ�งในส่วนของโลจิสติกส์นั�นจะมี 2 ด้าน ในเรื�องของ

การขนส่งระหว่างประเทศ และเรื�องของ Custom Clearance, 

การขนส่งด้วยรถบรรทุก ที�ทางบริษัทมีการให้บริการกับลูกค้า 

ทั �งในส่วนของปลายทางที�เมื�อมีการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าก็จะมี

บริการ Custom Clearance และขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกไป

ให้ลูกค้ายังหน้างาน พูดง่ายๆ ก็คือเป�นการเปลี�ยนการให้บริการ

จากเดิมที� เคยเน้นในส่วนของ  Freight มาเน้นในเรื�องการ

บริการโลจิสติกส์มากขึ�น  

 

 

แนวทางการประกอบกิจการของบริษัทฯ 

ปัจจุบัน บจก.ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส มีสํานักงาน

ตั�งอยู่ 3 แห่งในประเทศไทย โดยสํานักงานใหญ่ตั�งอยู่ใน

กรุงเทพฯ ที�มีชื�อว่า "WICE Place" ลักษณะตึกโดดเด่น มีการ

ออกแบบที�ทันสมัย ไม่ซ� � าใคร และสํานักงานแห่งที�สองตั�งอยู่ที�

“กลยุทธ ์คอื การใหบ้รกิาร

ดา้นโลจสิตกิสอ์ย่าง 

ครบวงจรของ โดยเป�นการ

ใหบ้รกิารตั�งแตต่น้ทางจนถงึ

ปลายทางในทกุๆ กจิกรรม” 
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แหลมฉบัง จ.ชลบุรี และสํานักงานแห่งตั�งอยู่ภายในสนามบิน

สุวรรณภูมิ  

     การทํางานของบริษัทนั�นเน้นในเรื�องความสําคัญของ

การบริหารทรพัยากรมนุษย์ การทํางานเป�นทีม การฝึกอบรม

และการพัฒนาเพื�อให้พนักงานเติบโตไปพร้อมๆ กับองค์กร 

เนื�องจากบริษัทฯ เชื�อว่าการบริการจะมีคุณภาพที�ดีได้นั�นต้อง

มาจากคุณภาพที�ดีของพนักงานนั�นเอง 

บจก.ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส มุ่งสู่การเป�น Logistics 

Service Provider (LSP) ในระดับแนวหน้า เชี�ยวชาญการ

จัดการโลจิสติกส์ ด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมุ่ง

ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โดย

คํานึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป�นสําคัญ 

โดยมุ่งเน้นการให้บริการเป�นเลิศ ครอบคลุมทุกความต้องการ

ของลูกค้า เพิ�มศักยภาพและความพร้อมขององค์กรให้

สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า สร้างความน่าเชื�อถือ

และจงรักภักดีของลูกค้าต่อองค์กร เป�นคู่ค้าทางธุรกิจกับ

ลูกค้าตลอดไป พัฒนาธุรกิจและความสัมพันธ์กับพันธมิตร

ต่างๆขององค์กร เช่น Shipping Lines, Oversea Agents, 

Co-loaders แบบระยะยาว เพิ�มการเจริญเติบโตและสร้างผล

กําไรอย่างต่อเนื�องในระยะยาว โดยมีวัฒนธรรมองค์กรที�มุ่งเน้น

การบริก ารที� ทํ า ใ ห้ลูก ค้าและ ผู้ที� เกี� ยวข้องพึงพอใจ มี

จุดมุ่งหมายและเป้าหมายเดียวกันในทีม ทํางานอย่างมืออาชีพ

ทั�งการบริการขนส่งสินค้าและด้านโลจิสติกส์ พัฒนาอย่าง

ต่อเนื�องโดยแผนการ Plan Do Check Act (P/D/C/A) และมี

การแบ่งปันและใส่ใจสังคมควบคู่ไปด้วย 

 

การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า  

ในการทํางานกับลูกค้านั�น บจก.ไวส์เฟรทเซอร์วิส

เซส จะมีการทํางานด้วยกัน 2 แบบ อย่างแรกคือการทํา 

Business Relationship กับลูกค้า หมายถึงงานของบริษัทต้อง

สามารถสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้ และต้องเป�นบริการที�ลูกค้า

ต้องการ จึงจ ะทํ า ใ ห้ลูก ค้าอ ยู่กับบริ ษัท ต่อ ไปไ ด้  ซึ� ง ใ น

ขณะเดียวกันก็ต้องมีการสร้าง Personal Relationship กับ

ลูกค้าด้วยโดยเฉพาะการทํา CRM (Customer Relationship 

Management) กับลูกค้าก็เป�นสิ�งที�มีความจําเป�นมาก เพราะ

หากว่าเรารู้จักลูกค้ามากขึ�น เราก็จะเข้าใจความต้องการของ

ลูกค้า เพื�อที�จะได้ปรับการทํางานให้ตรงตามที�ลูกค้าต้องการ 

 

กลยุทธ์ของบริษัทฯ 

บจก.ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส วางจุดยืนในการเป�น

ผู้เชี�ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ให้บริการแบบครบวงจรแก่ลูกค้า 

รวมทั �งเป�นที�ปรึกษาและให้คําแนะนําด้านโลจิสติกส์ สามารถให้

ข้อมูลในทุกด้านที�เกี�ยวข้องพร้อมร่วมวางแผน ดูแลจัดการทั �ง

กระบวนการแล้วคัดสรรและนําเสนอบริการที�สอดคล้องกับ

ธุรกิจของลูกค้าได้อย่างลงตัว  นับว่า WICE Freight ได้สร้าง 

Power of Choices ด้านโลจิสติกส์ที�ลูกค้าสามารถเลือกสรร

รูปแบบการให้บริการที�หลากหลายให้ตรงกับความต้องการมาก

ที�สุดโดยคํานึงถึงบริการที�มีคุณภาพภายใต้ข้อเสนอที�เหมาะสม

พร้อมมั�นใจได้รับบริการจากพนักงานที�ได้รับการอบรมมาเป�น

อย่างดี 

กลยุทธ์ของบจก.ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส คือ การ

ให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจรของ โดยเป�นการ

ให้บริการตั�งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางในทุกๆ กิจกรรมตลอด

กระบวนการตั�งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะเกี�ยวกับการเคลื�อนย้าย 

การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจาย รวมด้านเอกสาร พิธี

การศุลกากร ทั �งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านระบบการ

ติดต่อสื�อสารอย่างทันสมัยซึ�งลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบาย

เป�นอย่างมากเพราะทางบริษัทฯ สามารถดูแลให้ได้ทั �งหมดอย่าง

ปลอดภัยด้วยระบบการทํางานที�มีรูปแบบการจัดการและการ

ควบคุมอย่างถูกวิธี ด้วยความเอาใจใส่ในการให้บริการลูกค้า 

ทําให้บริษัทฯ มีฐานลูกค้าประจํามีลูกค้าที�ใช้บริการกันมานาน

กว่า 10 ปีหลายราย ที�น่าประทับใจก็คือลูกค้ามีการแนะนําบอก

ต่อ ทําให้บริษัทฯ ยิ�งต้องพัฒนาคุณภาพให้มากยิ�งขึ�นเพื�อ

รักษาลูกค้าที� ดีที�พร้อมเจริญเติบโตไปด้วยกัน และเพื�อขยาย

ฐานลูกค้าใหม่ๆซึ�งสามารถทําได้ไม่ยาก เพราะเราสร้างทุกอย่าง

และทําทุกอย่างก็เพื�อลูกค้าอยู่ตลอดเวลา 

ซึ� งปัจจุบันลูกค้าได้ เ ปิดโอกาสให้บริ ษัทฯ มีการ

นําเสนอบริการ ทําให้ทีมงานสามารถเข้าไปทํางานเชิงลึกกับ

ลูกค้าได้มากขึ�น สามารถมองเห็นสิ�งที�จะปรับปรุงได้ ซึ�งมุมมอง

ที�ทางบริษัทฯ เข้าไปนําเสนอให้กับลูกค้านั�นจะต้องช่วยลดต้นทุน

โดยรวม มีวิธีการทําอย่างเป�นระบบ ทําให้ลูกค้าตัดปัญหาที�

เกี� ยวข้องกับ โ ลจิสติก ส์ไปไ ด้ เลย อีกทั �ง ยังมีการพูดคุย
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แลกเปลี�ยนทัศนะจนทําให้ทราบถึงปัญหาของลูกค้า และได้มีการ

นําเสนอวิธีจัดการปัญหาที� เกิดขึ�นให้แก่ลูกค้าได้ ทําให้ลูกค้า

สนใจทันที อาจเป�นเพราะมุมมองของบริษัทฯ ที�มองในมุมต่าง 

โดยมองเข้าไปคนละจุดทําให้สามารถเห็นในสิ�งที�แตกต่างแต่กลับ

แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้  บริษัทฯ มีความพยายามคิดและนําเสนอ

โซลูชั�นให้ลูกค้าอย่างเป�นระบบ เพราะระบบที�ดีจะมีความชดัเจน 

ตรวจสอบได้ ช่วยให้ลูกค้าทํางานได้สะดวกสบายมากยิ�งขึ�น ซึ�ง

ความสะดวกสบายแบบลดต้นทุนนี�แหละเป�นสิ�งที�ลูกค้ามองหาได้

จาก บจก.ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส 

กลยุทธ์ธุรกิจสมัยใหม่ส่วนใหญ่นั�น เน้นการหันมาใช้

บริการด้านโลจิสติกส์จากผู้เชี�ยวชาญภายนอกหรือ Logistics 

Outsource มากขึ�น เพื�อเป�นการลดขั �นตอนที�ซับซ้อน ลด

ปัญหาค่าใช้จ่ายที�ควบคุมไม่ได้ สามารถรู้ต้นทุนที�แน่นอนได้ 

ประหยัดเวลา เมื�อไม่ต้องลงทุนในเรื�องกําลังคนเองก็ลดภาระได้

ไม่น้อย ลดความกดดันในงานโดยไม่จําเป�นลงได้ การเพิ�ม

ประสิทธิภาพ ด้วยการทํางานโดยทีมงานที�เชี�ยวชาญและเข้าใจ

งานเป�นอย่างดี ย่อมได้ผลดีกว่าการดําเนินการเอง ทําให้มี

ต้นทุนที�ตํ�ากว่า เพิ�มศกัยภาพการแข่งขัน การมีเอาท์ซอร์สที�ดี

ก็เหมือนมีกําลังสนับสนุนที�ได้เปรียบกว่าคู่แข่ง ผู้ประกอบการ

สามารถทุ่มเทเวลาเพื�อพัฒนาธุรกิจหลัก (Core Business) 

ของตนเองได้อย่างเต็มที� 

 

ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและการแข่งขัน 

จากวิกฤตเศรษฐกิจและแนวโน้มการแข่งขันของ

ธุรกิจผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ที�ทวี

ความรุนแรงและเข้มข้นทุกขณะ ส่งผลให้ผู้ให้บริการต้องเร่ง

พัฒนาคุณภาพและบริการ เพื�อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด 

และขยายฐานลูกค้าให้เพิ�มมาก ทําให้ บจก.ไวส์เฟรทเซอร์วิส

เซส ในฐานะเดิมนั�นเป�นผู้ให้บริการ Freight Forwarder ระดับ

แนวหน้าของเมืองไทย ได้ประกาศปรับกลยุทธ์ครั �งใหญ่ ขยับ

บทบาทจากผู้ให้บริการ Freight Forwarder มุ่งสู่การเป�นผู้

ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร (Logistics Service Provider: 

LSPs) โดยวางจุดยืนเป�นผู้เชี�ยวชาญ LSPs ที�มุ่งเน้นลูกค้าและ

พัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื�อง สามารถตอบโจทย์ทุกความ

ต้องการของลูกค้า ภายใต้มาตรฐานการให้บริการในระดับ

สากล อีกทั �งยังมีแผนรองรับที�จะขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม

ทั�วโลกอีก 

ด้วยจุดแข็งทีมงานที� มากด้วยประสบการณ์และ

ความเชี�ยวชาญในการให้บริการมากว่า 20 ปี ที�เป�นเครื�องกา

รันตีคุณภาพมาตรฐาน ทีมงานที�ทบทวนความต้องการของ

ลูกค้าและออกแบบการบรกิารให้เหมาะสม การพัฒนาบริการที�

เพิ�มมูลค่าให้กับลูกค้าอยู่เสมอ มีการให้คําแนะนําที�เป�นประโยชน์

แก่ ลู ก ค้า  ใ ห้ ก า รอบรม บุคล าก รพร้ อม เส ริ มความ รู้

ความสามารถให้เหมาะสมกับงาน พนักงานไม่เพียงทํางานใน

หน้าที�ของตัวเองได้ดียังสามารถทํางานแทนกันได้อย่างเป�น

ระบบ และระบบภายในได้ถูกพัฒนาให้ทันสถานการณ์อยู่เสมอ 

มีการนําระบบคุณภาพสากลมาใช้ เน้นบริหารต้นทุนของบริษัท

ฯ ให้มีประสิทธิภาพเพื�อให้ลูกค้าสามารถแข่งขันในตลาดของ

ลูกค้าได้ ในด้านการขยายเครือข่ายก็บรรจุในเป้าหมายเพื�อให้

ครอบคลุมทุกทวีปสามารถดูแลลูกค้าได้อย่างครบถ้วนทุกพื�นที� 

ด้านการเงินก็สามารถสร้างความน่าเชื�อถือได้เป�นอย่างดีในหมู่

คู่ค้าด้วยกันและเพื�อนๆในวงการ ปัจจัยทั �งหลายเหล่านี�ล้วนเป�น

สิ�งสําคัญและเป�นจุดแข็งทําให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่าง

ต่อเนื�อง และทําให้ บจก.ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส ยืนหยัดมาฝ่า

วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ และฝ่าฝันอุปสรรคของคู่แข่งที�รุนแรง

ขึ�นมาได้จนถึงทุกวันนี� 

 

ความสําเร็จและจุดแข็งขององค์กร 

จากการพัฒนาคุณภาพอย่างไม่หยุดนิ�ง ทําใ ห้ 

บจก.ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส ขึ�นแท่นเป�นผู้นําด้านโลจิสติกส์ได้ไม่

ยาก โดยที�ผ่านมาบริษัทมีการขยายตัวในอัตราเฉลี�ยเป�นตัวเลข

ที�น่าพอใจอย่างต่อเนื�อง และคาดว่าจะมีการขยายตัวอย่าง

ต่อเนื�องขึ�นเรื�อยๆ ต่อไปข้างหน้า ทั �งนี�บริษัทฯ ได้วางแผนเพื�อ

เตรียมพร้อมในการทํางาน มีดัชนีชี�วัดที�ชดัเจน รวมทั �งมีการ

รวบรวมสิ�งต่างๆ ที� เป�นข้อเสนอจากลูกค้าและเป�นสิ�งที�ลูกค้า

ต้องการ โดยนํามาปรับเพื�อวางแผนในการทํางาน โดยได้มีการ

พัฒนาเครื�องมือต่างๆ ขึ�นมาใช้เอง เพื�อให้ตรงกับสิ�งที�ลูกค้า

ต้องการและเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

บริษัทฯได้มีการศึกษาความเป�นไปได้ของตลาดเพื�อ

การพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ หลังจากมีการเตรียมความ

พร้อมในเรื�องของความต้องการของลูกค้า ศักยภาพของ

บริษัทและเครือข่ายในต่างประเทศ อีกทั �งมีการเปิดบริการใหม่ 

โดยเป�นการขยายการเปิดตู้คอนโซลขาออกจากประเทศไทยไปใน

เส้นทางเอเชีย ญี�ปุ่น เซี�ยงไฮ้ จากฐานเดิมที�มีการเปิดตู้อเมริกา

ที�เป�นที�รู้จักกันเป�นอย่างดีตั�งแต่เปิดทําการ 
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นอกจากนี�ยังมีการขยายงานในส่วนตู้คอนโซลขาเข้า

มาประเทศไทยด้วย จากกลุ่มประเทศในเอเชียซึ�งถือว่าเป�นตลาด

ใหญ่ที�ผู้นําเข้าในประเทศไทยสั�งสินค้าเข้ามาในปริมาณมาก ซึ�งจะ

มีให้บริการสมํ�าเสมอทุกสัปดาห์ ข้อดีของการใช้บริการตู้

คอนโซลก็ตอนที�มีความต้องการสินค้าครั �งละไม่มาก บรรจุได้ไม่

เต็มตู้ และต้องการเป�นประจําทุกสัปดาห์ สามารถกําหนดวัน

นําเข้าได้อย่างชัดเจน เพราะตารางตู้คอนโซลของ บจก.ไวส์

เฟรทเซอร์วิสเซส  สามารถนําไปวางแผนการนําวัตถุดิบเข้า

สายการผลิตได้เลย นอกจากนี�ลูกค้าเองก็ไม่ต้องจ่ายเงิน

ล่วงหน้าเพื�อสั�งซื�อวัตถุดิบคราวละมากๆ ก็จะช่วยประหยัด

ต้นทุนได้อีก และด้วยทําเลที�ตั �งของบริษัทฯ  ซึ�งตั�งอยู่บนถนน 

นนทรี ใกล้ท่าเรือคลองเตยเพียง 10 นาทีเท่านั�น ลูกค้าจะได้รับ

ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่ออีกด้วย 

ตั�งแต่ปี 2553 ที�ผ่านมา บจก.ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส 

ได้ขยายตลาดไปยังพื�นที�ในภาคตะวันออก และได้เปิดที�ทําการ

อย่างเป�นทางการที�แหลมฉบัง ซึ�งเป�นผลมาจากการมุ่งเน้น

ลูกค้าและขยายพื�นที�ให้บริการเพื�อรองรับลูกค้าในแถบอีสเทิร์นซี

บอร์ด และลูกค้าที�อยู่ในนิคมคมอุตสาหกรรมต่างๆ เพื�อให้

ลูกค้าจะได้รับความสะดวกมากขึ�น ได้รับบริการที�เร็วขึ�น จึงทํา

ให้ได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป�นอย่างดี และคาดว่าแนวโน้ม

จะเป�นอีกตลาดที�เติบโตได้อีกมาก 

คุณอารยา ยังได้สะท้อนมุมมองเกี�ยวกับหัวใจสําคัญ

ที�จะสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยว่า 

ควรมีการยกระดับธุรกิจโลจิสติกส์ให้เป�นวิชาชีพแขนงหนึ�ง 

เพราะงานด้านโลจิสติกส์เป�นงานด้านวิชาชีพที�ต้องเรียน ต้องมี

ความรู้ความเข้า ใจอย่างแท้จริง ไม่เ ช่นนั�นจะไม่สามารถ

ให้บริการที�ดีกับลูกค้าได้ ดังนั�น ควรตั�งสภาวิชาชีพธุรกิจโลจิ

สติกส์ขึ�น ให้ผู้ที�จะเข้ามาประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ต้องมีใบ

ประกอบวิชาชีพจึงจะสามารถประกอบธุรกิจได้ หากทําเช่นนี�

มั�นใจว่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจไทยและ เป� นการยกระดับผู้ใ ห้

บริการโลจิสติกส์ไทยมีความน่าเชื�อถือมากยิ�งขึ�น 

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ 

 บจก.ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส ได้รับรองมาตรฐาน ISO 

9001: 2000 ในปี พ.ศ.2550 และ ISO 9001: 2008 ในปี 

พ.ศ.2553 จาก สถาบันTUV NORD และได้รับรางวัลชมเชยสุด

ยอด SMEs ในงาน SMEs แห่งชาติครั �งที� 3 ในปี พ.ศ.2554 

ซึ�งจากรางวัลชมเชยนี�ทําให้บริษัทได้มองเห็นสิ�งที�ต้องปรับปรุง 

และพัฒนาเพื�อให้บริการเป�นไปตามเกณฑ์ที�กําหนดได้มากขึ�น 

รวมถึงทําให้ทีมวานเกิดการกระตือรือร้นเพิ�มมากขึ�น ซึ�งถือว่า

มีประโยชน์มากสําหรับบริษัท อีกทั �งรางวัลที�ได้มายังเป�นการกา

รันตีความน่าเชื�อถือของบริษัทให้แก่ลูกค้าอีกด้วย   

 บจก.ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส นับเป�นตัวอย่างที�ดีของผู้

ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ที�มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

มาโดยตลอด จนเป�นที�ยอมรับทั �งจากลูกค้าผู้ใช้บริการ รวมถึง

ทุกฝ่ายที�เกี�ยวข้อง ซึ�งเชื�อว่าหากผู้ประกอบการไทยเร่งยกระดับ

พัฒนาตนเอง ธุรกิจโลจิสติกส์คงไม่ถูกกลืนจากผู้ให้บริการ

ยักษ์ใหญ่ต่างชาติอย่างแน่นอน 
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โอกาสและความเสี�ยงของธุรกจิโลจิสติกส ์เมื�อไทยเข้าสู่ AEC 
 

 

ลอจิสติกส์ (Logistics) ตามความหมายดั�งเดิมมี

ความหมายว่า “การส่งกําลังบํารุง” หรือ “พลาธิการ” 

สําหรับ  Supply Chain หมายถึง “โซ่อุปทาน” ปัจจุบันทั �ง 2 

คํา นี� ยัง ไม่มีการบัญญัติศัพท์ เป� นภาษาไทย ครอบคลุม

ความหมายที� ชัด เจน การทําความเข้ า ใจจะ ต้อง เข้ า ใจ

ความหมายของทั �ง Logistics และ Supply Chain ในลักษณะ

ที�เป�นองค์รวม (Holistic) เนื�องจากหน้าที� (Function) จะมี

ลักษณะที� สัมพันธ์และเกี�ยวเนื�องกัน ในความหมายของคํานี�

แล้วมักใช้ในยุคของสงครามกันเสียมากกว่าเพื�อใช้เป�นคําที�บ่ง

บอกถึงการลําเลียงยุทโธปกรณ์ รวมไปถึงเสบียงต่างๆ ให้กับ

กองทัพเพื�อเป�นการแย่งชิงความได้เปรียบเหนือคู่ต่อสู้ เข้าตํารา

ที�ว่า “กองทัพเดินด้วยท้อง” ทําให้ความหมายของคําคํานี�

ชดัเจนอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้ว 

  

คํานิยามของ Logistics ตาม Council of 

Logistics Management (CLM) ในปี ค.ศ. 1998 กล่าวไว้ว่า

“Logistics management is that part of the supply 

chain process that plans, implements ,and controls 

the efficient , effective flow and storage of goods , 

services , and related information from the “point – 

of – origin to the point – of – consumption” in order 

to meet customers requirement” 

  

อธิบายได้ใจความรวมๆว่า เป�นการจัดการเกี�ยวกับ

การตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้านทั �งสินค้า 

และบริการ เพื�อให้การดําเนินงาน กิจการต่างๆ นั�นเป�นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพสูงสุด กระบวนการต่างๆ ของ Logistics จะเน้น

ที� การปฏิ สัมพันธ์ ในแบบที� เ ป� นองค์รวมหรือ บูรณาการ 

(Integration) หมายถึง กระบวนการในการจัดการให้วัตถุดิบ 

(Raw Material) , สินค้า (Goods) และบริการ (Service) 

เคลื�อนย้ายจากต้นทาง (Source of Origin) ไปยังผู้บริโภค

ปลายทาง (Consumers Origin) ได้อย่างทันเวลา (Just In 

Time) และมีประสิทธิภาพ โดย Logistics จะมีความหมายซึ�ง

เน้นไปในกระบวนการเคลื�อนย้ายสินค้า (Cargoes Moving) ซึ�ง
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มีความหมายรวมไปถึงการขนส่งสินค้า (Cargoes Carriage) , 

การเก็บรักษาสินค้า (Warehousing) และการกระจายสินค้า 

(Cargoes Distribution) กระบวนการที�เกี�ยวข้องกับการจัดซื�อ 

(Procurement) และกระบวนการที�เกี�ยวข้องกับการคาดคะเน

ของตลาด (Market Predict) ทั �งนี�อาจให้ความหมายที�ชดัเจน

และถือเป�นภาระกิจหลักของลอจิสติกส์ได้ว่า “ลอจิสติกส์ 

หมายถึง การจัดการเคลื�อนย้ายของสินค้า บริการ ข้อมูล

ข่าวสารและการเงินระหว่างผู้ผลิตและ ผู้บริ โภค (ที� มา : 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจฯ) 

 

เป้าหมายที�สําคัญของ Logistics  

 

ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า (Speed Delivery) 

การไหลลื�นของสินค้า (Physical Flow) 

การไหลลื�นของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) 

การสรา้งมูลคา่เพิ�ม (Value Added) ในกิจกรรมที�เกี�ยวข้องกับ

ความต้องการของตลาด (Market Demand) 

ลดต้นทนุในส่วนที�เกี�ยวกับการดําเนินการเกี�ยวกับสินค้าและการ

ดูแลและขนส่งสินค้า (Cargoes Handling & Carriage Cost) 

เพิ�มศักยภาพและประสิทธิภาพของการแข่งขัน (Core 

Competitiveness) 

 

เมื�อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของลอจิสติกส์แล้ว

จะพบว่าเมื�อไทยเข้าสู่ยุคสมัยของ AEC วัตถุประสงค์ทั �ง 6 ข้อ

ดังกล่าวนั�นจะสามารถสัมฤทธิ�ผลได้อย่างครบถ้วน เนื�องจาก

เมื�อเกิดการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกในกลุ่ม AEC แล้วจะทํา

ให้พรมแดนการค้า การสื�อสาร การเดินทางที� เคยมีนั�น ลด

เลือนไปจนเกิดความเป�นอิสระในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป�นด้าน

การค้า ด้านเศรษฐกิจ ด้านภาษา และที�สําคัญที�สุดก็คือด้าน

การคมนาคม ประเทศที�เคยปิดกั �นไม่ให้ต่างชาติเข้าไปแสวงหาผล

กําไรก็จะเปิดกว้างมากขึ�น บรรดาสินค้า บริการต่างๆ ก็จะเกิด

การหลั�งไหลถ่ายเทจากจุดหนึ�งไปยังจุดหนึ�ง เปรียบเสมือนนําสี

นํ�าหลายๆ สีมาผสมรวมกันในขวดนํ�าสีเหล่านั�นก็จะเกิดการ

แพร่จากจุดที�มีความเข้มข้นสูงไปยังจุดที�มีความเข้มข้นตํ�า

จนกระทั�งเกิดความสมดุลกนัของความเข้มข้นนั�น ซึ�งหากเป�นใน

ระบบมหภาคนั�นกว่าสินค้าและบริการจะขยายจากจุดหนึ�งไปอีก

จุดๆ หนึ�งจนกระทั�งอิ�มตัวก็กินเวลานับสิบปีเลยทีเดียว ซึ�งเมื�อ

ถึงเวลานั�นก็มีการวางแผนที�จะขยายฐานการค้าให้กว้างขึ�นอยู่

แล้ว คือวางแผนที�จะรวมเอาประเทศคู่ค้าอื�นเข้ารวมกลุ่ม

เพิ�มขึ�นเพื�อผลประโยชน์ที�มากขึ�นนั�นเอง แน่นอนว่าทุกประเทศ

ต่างเล็งเห็นโอกาสทองเช่นนี�ต่างวางแผนเป�นผู้นําทางด้านลอจิ

สติกส์กันในแต่ละด้าน ใครที�ช่วงชิงโอกาสนี�ได้ก่อนก็ติดลมบนได้

ไม่ยากเย็น  

ถือเป� นการลงทุนที� คุ้มค่ามากเนื�องจากเมื�อ เปิด

พรมแดนการค้าแล้วภาษีต่างๆ ก็จะลดตํ�าลง ต้นทุนที� เคยสูง

ลิบลิ�วก็จะตํ�าลงอย่างรวดเร็ว ก็ขึ�นอยู่กับว่าเจ้าของธุรกิจจะมี

การวางช่องทางการทํากจิการกันอย่างไรซึ�งกิจกรรมของลอจิ

สติกส์ประกอบด้วย 

 

 การขนส่งและการเคลื�อนย้ายสินค้า (Transportation & 

Moving) รวมทั �งที�เกี�ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ (Packaging) 

 ตัวแทนการบริหารการจัดส่งและขนส่ง ทั �งภายในประเทศ

และระหว่างประเทศ (Domestic & International 

Transportation) 

 กระบวนการ Clearing สินค้า และพิธีการทางศุลกากร 

(Customs Broker) 

 ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ลั ง สิ นค้ า ภ า ย ใ น (Inventory 

Management)และงานที� เกี�ยวข้องกับ Flowของสินค้า,

แรงงานและให้บริการอุปกรณ์เครื�องมือที�จําเป�นในการเก็บ

รักษาสินค้า 

 การบริการคลังสินค้าสาธารณะ (Public Warehouse 

Provider) และ การกระจายสินค้า (Distribution Center)  

 การบรหิารทา่เรือ ,การจัดการสถานที�บรรจุสินค้า , การ

จัดการสถานีขนส่ง ICD , การได้สัมปทานที�เกี�ยวกับการ

ขนส่ง 

 กิจกรรมที� เกี�ยวข้องกับมูลค่าเพิ�มทางการตลาดให้กับ

ลูกค้า (Market Value Added)     ได้แก่ การส่งเสริม

การตลาด , การเป�นตัวแทนในการจัดจําหน่าย , การ

กําหนดความต้องการของตลาดและจัดการคําสั�งซื�อ 

(Market Ordering) การให้ข้อมูลเพื�อคาดคะเนและ

พยากรณ์การขาย (Sale Forecasting) ,การแบ่งบรรจุ

สินค้า แล ะ  Packaging, การจั ด เ รี ยง สินค้า ใน

ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ 

 การประสานงานกับฝ่ายผลิต (Cooperate with 

Production) เพื�อประโยชน์ในการจัดการระบบลอจิสติกส์

ของกระบวนการผลิตสินค้า หรืองานสนับสนุนการผลิต

อื�นๆ เช่น การป้อนวัตถุดิบ ,การบริการงานเกี�ยวกับการ   

ควบคุมคุณภาพสินค้าหรือ QC ฯลฯ 

 การจัดการข้อมูลข่าวสารและ เทคโนโลยีสารสนเทศ

Logistics ได้เป�นที�แพร่หลายและเป�นกระแสในปัจจุบัน ก็

เนื�องจากกลไกการค้าโลกได้มีการเปลี�ยนแปลง โลกตกอยู่

ภายใต้การครอบงําของ Globalization   ไม่ว่าจะเป�น 

WTO การทํา Free Trade Area และการทําการค้าแบบ

ทวิภาคี ทําให้การค้าในปัจจุบันเป�นการค้าแบบไร้พรมแดน 

การแข่งขันจึงมีความเข้มข้นและเป�นการแข่งขันกันในระดับ

โลก ผนวกกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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เป�นตัวกระตุ้นให้มีการเชื�อมต่อทั �งด้านข้อมูลข่าวสารและ

การเคลื�อนย้ายสินค้าที�รวดเร็ว โดยไม่มีอุปสรรคทางด้าน

การขนส่งและภาษี จึงทําให้ต้องมีการกําหนดยุทธศาสตร์

เกี�ยวกับการเคลื�อนย้ายสินค้าไปอย่างมีระบบ ซึ�งเป�นที�มา

ของ Logistics 

 

ต้นทุน Logistics ของโลก จะอยู่ที�ประมาณ USD 

3.5 Trillion โดยตัวเลขที�คิดเป�นเปอร์เซ�นต์ต่อ GDP ของ

ประเทศที�พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศในยุโรปจะอยู่ที� 7% , อเมริกา

เหนือ      7-10% , เอเซียแปซิฟิก 11.6%    สําหรับประเทศ

ไทยตัวเลขยังไม่ชดัเจน น่าจะอยู่ที�ประมาณ 25-30% ของ GDP 

(ที�มา : สภาพัฒนาเศรษฐกิจฯ) ซึ�งในปี 2004 คาดว่า ต้นทุน 

Logistics ของไทยก็จะเป�น 1.6-1.8 ล้านล้านบาท ทั �งนี�การ

ขนส่งภายในประเทศไทย 86% จะเป�นการขนส่งทางบก โดย 2% 

จะเป�นการขนส่งโดยทางรถไฟ และน้อยกว่า 2% เป�นการขนส่ง

ทางอากาศ จะเห็นได้ว่าต้นทุนด้าน Logistics ของไทยจะสูง

มากเมื�อเทียบกับประเทศที�เจริญแล้วกว่าเท่าตัว จะเป�นเหตุผลที�

สําคัญซึ�งทําให้ไทยมีความเสียเปรียบในการแข่งขัน จากตัวเลข

ต้นทุนของ Logistics ที�เทียบกับ GDP  จะพบว่าเป�นมูลค่าที�สูง

โดยประ เทศที�พัฒนาแล้วจะ ใ ห้ความสํา คัญกับ Logistics   

มากกว่าประเทศที�กําลังพัฒนา    จากนิยามและเป้าหมายของ 

Logistics จะเห็นได้ว่า Logistics นั�นไม่ใช่จะมีแต่เฉพาะภาค

ธุรกิจ แต่จะมบีทบาทครอบคลุมไปในทุกส่วนของสังคม  

  

ทั �งๆที�ธุรกิจนี�เป�นธุรกิจที�น่าลงทุน แต่ในทางปฏิบัติ

จริงๆแล้ว เป�นธุรกิจที�เรียกว่าเกือบผูกขาดเหมือนกันเนื�องจาก

กลุ่มเจ้าของธุรกิจเหล่านี�จะรวมตัวกัน และพยายามกีดกันนัก

ลงทุนใหม่ๆไม่ให้เข้ามามีส่วนแบ่งการตลาดจากส่วนนี� แต่ถ้า

มองระบบใหญ่แล้วก็เป�นไปได้ที�จะเกิดนักลงทุนหน้าใหม่ๆ เมื�อมี

การเปิดพรมแดนกนัแล้ว ไทยเองก็มขี้อดีที�อีกหลายๆประเทศไม่

สามารถจะเข้ามาเป�นคู่แข่งได้ก็คือในเรื�องระบบคมนาคมทาง

ถนนเพราะด้วยภูมิรัฐศาสตร์ที� ตั �งของไทยอยู่ตรงกลางของ

ภูมิภาคที�เป�นแผ่นดินใหญ่ของอาเซียน  ประกอบด้วยพม่า ไทย 

ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และสิงคโปร์มีสะพานข้าม

แม่นํ�าโขง 4 แห่งเชื�อมโยงกับ สปป.ลาว  ขณะเดียวกันยังมีถนน

เอเชียนไฮเวย์เชื�อมโยงกับประเทศเพื�อนบ้าน  รวมถึงประเทศจีน

ตอนใต้  และเส้นทางหมายเลข 12  เชื�อมโยงนครพนม – คํา

ม่วน – เมืองวิงซ์  รวมทั �งเส้นทางหมายเลข 9 เชื�อมโยง

จังหวัดมุกดาหาร – สะหวันเขต – ลาวบ๋าง  ซึ�งมีจุดตัดที�

จังหวัดพิษณุโลก  ซึ� งทําให้การขนส่งสินค้าทางถนนของ

ภูมิภาคล้วนจะต้องผ่านประเทศไทยทั �งสิ�น   

  

ข้อจํากัดอีกหลายอย่างของไทยทําให้การพัฒนาใน

ด้านอาจไม่ได้เป�นไปดังที�คาดหวังไว้อย่างรวดเร็วนักเนื�องจากผู้

ให้บริการโลจิสติกส์ไทย (LSP) ของคนไทยส่วนใหญ่เป�น SMEs 

จึงขาดขีดความสามารถในการแข่งขันกับระบบเศรษฐกิจที�ใหญ่

กว่า มั�นคง และนํ�าเลี�ยงที�มากกว่า ซึ�งหากต้องการให้ไทยเป�น

ศูนย์กลางหลักจริงๆ จะต้องมีการพัฒนากันอย่างเป�นรูปธรรม 

จริงจังและต่อเนื�องโดยเฉพาะรายย่อยและ SMEs ให้มีศักยภาพ

และมีเครือข่ายบริการครอบคลุมพื�นที�ในเชิงกว้าง มีการสร้าง

เครือข่ายทั �งในประเทศและระหว่างประเทศอาเซียน รวมทั �งนอก

ภูมิภาค โดยการยกระดับผู้ประกอบการไทยให้เป�นมืออาชีพ 

สามารถให้บรกิารแบบครบวงจร สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ 

ทั �ง ใ น เ ชิ งปร ะ สิทธิ ภาพ ในงานบริ ก ารแล ะ ใ น เ ชิ ง ต้นทุ น 

ผู้ประกอบการของไทยเป�นประเภท one man show คือไม่มี

เ ค รื อ ข่ า ย ใ นแ ต่ ล ะ

ป ร ะ เ ท ศ  ค ว า ม

ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร

ดํ า เ นิ น ก า ร จึ ง มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ตํ� า 

เ นื� อ ง จ า ก ไ ม่ มี

ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร

กระจายสินค้าแล ะ

บริการที�หลากหลาย 

จึงควรมีเครือข่ายให้

มากขึ�นเพื�อใช้เป�นจุด

พัก เพื�อรอการกระจายสินค้าและบริการ นอกจากนั�น

ผู้ประกอบการของไทย ส่วนใหญ่ดําเนินธุรกิจในลักษณะที�แยก

ส่วน  กล่าวคือประกอบธุรกิจเฉพาะในด้านใดด้านหนึ�งของโลจิ

สติกส์ เช่น ให้บริการขนส่งสินค้า  คลังสินค้า  ตัวแทนออก

ของหรือตัวแทนขนส่ง คือยังไม่มีการให้บริการที�เป�นแบบครบ

วงจรในงานใ ห้บริการโลจิสติก ส์ทํ า ใ ห้ขาดศักยภาพและ

ประสิทธิภาพต่อการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
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โดยรวมแล้วก็คือผู้ประกอบการของไทยส่วนมาก

หรืออาจจะทั �งหมดยังขาดประสบการณ์ในระดับสากลทั �งวิธีการ 

และมาตรฐาน จึงทําให้เกิดจุดอ่อนที�ส่วนมากแล้วจะทําให้เกิด

ความไม่น่าเชื�อถือ ซึ�งเป�นผลที�น่ากังวลในอนาคตหากยังไม่มี

การแก้ไขผู้ประกอบการอื�นที�มีประสบการณ์จะเข้ามามีบทบาท

และเกิดการเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการเดิมในจุดที�เราเองเชื�อ

ว่าเป�นจุดที�ดีที�สุดและได้เปรียบที�สุดสําหรับไทย 

  

 

 
S M E s  K n o w l e d g e  C e n t e r  



 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกจิเพื�อสขุภาพ 

 

 

 

 

 

 

 



222 

 

 

บริษัท เอ็ม วาย อาร์ คอสเมติกโซลูชั�น จํากัด 

“รักในสิ�งที�ทํา ทําในสิ�งที�รัก” 

 

เริ�มจากการเขา้ไปทาํงานในโรงงานผลติเครื�องสําอาง 

พอทําได้ซกัพักเราคิดว่าควรถึงเวลาที�เราจะมีธุรกิจเป�นของ

ตัวเองได้แล้ว เลยตัดสินใจลาออกมาทําธุรกิจของตัวเอง ตอน

แรกก็เป�นแค่การซื�อมาขายไป จุดเปลี�ยนอยู่ที�พอเราค้นหา

ตัวเองเจอ ว่าเราชอบที�จะทําอะไร สนใจอะไร เราจึงลุยกับมัน

เต็มที�  จนปัจจุบันบริษัท เอ็ม วาย อาร์ คอสเมติกโซลูชั�น 

จํากัด กลายเป�นโรงงานรับผลิตที�มีกําลังการผลิตมากกว่า 4 

ร้อยล้านตันต่อปี นี�คือคําบอกเล่าจากนักธุรกิจไฟแรงที�ไม่เคย

หยุดที�จะเรียนรู้ คุณกฤษณ์ แจ้งจรัส กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท เอ็ม วาย อาร์ คอสเมติกโซลูชั�น จํากัด  

 ความชอบและการเรียนรู้จ ะทํา ให้ ธุ รกิจ เติบ โต 

หลังจากการเริ�มธุรกิจสักพักกเ็ริ�มหาตัวเองเจอว่ามีความชอบ

ในผลิตภัณฑ์เครื�องสําอาง และวิทยาศาตร์ นับว่าเป�นจุด

เปลี�ยนที�ทําให้ตัดสินใจเปิดโรงงานผลิตเองเลยทีเดียว เราโชคดีที�

ค้นหาตัวเองเจอเพราะเชื�อว่าแม้จะเรียนสายอะไรมา จบมาแล้ว

น้อยคนที�จะรู้ว่าสิ�งที�ตัวเองชอบจริงๆคืออะไร แต่ถ้าเรามีความ

กระตือรือร้น หมั�นหาความรู้และเรียนรู้สิ�งใหม่ๆที�เข้ามาเสมอ 

เรากม็ีโอกาสที�จะเลือกทําในสิ�งที�เราชอบ จริงๆแล้วคุณกฤษณ์ 

จบปริญญาตรีด้านการตลาด พอเริ�มสนใจธุรกิจด้านนี�เลยไป

หาความรู้เพิ�มเติมและเลือกเรียนปริญญาโทด้าน Cosmetic 

Science เพื�อนําความรู้เฉพาะทางมาใช้ในการบริหารและ

พัฒนาธุรกิจ ช่วงแรกเริ�มจากเงินทุนไม่ถึงแสน มีลูกน้องไม่กี�

คนแต่โชคดีที�ช่วงเริ�มต้นเป�นช่วงที�ธุรกิจเครื�องสําอางกําลังเป�น

ธุรกิจ New High Wave ใครๆก็อยากมีธุรกิจเครื�องสําอาง 

ธุรกิจเครื�องสําอางในเมืองไทยเติบโตอย่างต่อเนื�อง รวดเร็ว 
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ได้รับความสนใจจากสาวๆหนุ่มที�รักในการดูแลตัวเอง จึงไม่

แปลกที� ธุรกิจนี�จะกลายเป�นอาชีพในฝันของหลายๆคน  เป�น

ปัจจัยทําให้เราเติบโตในธุรกิจนี�ได้อย่างรวดเร็ว  

กลยุทธ์ของเราคือการสร้างความแตกต่าง ปกติ

โรงงานเครื�องสําอางจะเน้นเรื�องสินค้าเป�นหลัก แต่เราเน้นทั �ง

สินค้าและบริการ คือจะมีคนเข้ามาเกี�ยวข้องในเรื�องของการ

ดูแลลูกค้า เป�นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เรากําหนดกล

ยุทธ์ภายใต้แนวคิดใหม่  ในการเป� นผู้ผลิตและทําแบรนด์

เครื�องสําอางให้แตกต่างกัน จึงนํามาสู่การผลิตเครื�องสําอางที�

มีคุณภาพและเห็นผลจริง ภายใต้ศาสตร์ 4 วิชา แพทย์ศาสตร์

วิทยาศาสตร์เครื�องสําอาง วิศวกรรมศาสตร์ การตลาด 

นอกจากนี�เรายังมุ่งเน้นการตลาดแบบดิจิตอล และ Social 

Media เราเลือกช่องทางการตลาดเหล่านี�ไว้ทําการตลาดและ

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เรามีทั �ง MYR. YouTube 

Channel , @Line และ Facebook Fanpage เรายังวางกล

ยุทธ์ไปถึงทิศทางการตลาดดิจิตอลในอนาคตด้วยการขยาย

ตลาดตาม Digital Trend เช่นการขยายไปยังเว็บไซต์ที�เป�นที�

นิยมในระดับสากลเช่น  Alibaba, eBay เพื�อให้สอดคล้องกับ

กร ะ แสโ ลกแล ะน โยบายของรัฐบาลที� ส นับส นุน Digital 

Economy ตอนนี�เรากําลังพัฒนา Application เพื�อเป�น

ช่องทางให้ลูกค้าติดต่อเราได้สะดวก สั�งซื�อสินค้าได้สะดวก 

เพราะเราต้องตามให้ทันว่าทุกวันนี�โลกมันเปลี�ยนไป การใช้ชีวิต

ของคนก็เปลี�ยนไป เราต้องตามลูกค้าให้ทัน อ่านใจเค้าให้ออก 

เทรนของโลกก็ต้องตามต้องอัพเดตกันทุกๆเดือนเพื�อนํามา

วางแผน วิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ SWOT ว่าจุดอ่อนจุดแข็ง

กับภายนอกเราเป�นอย่างไร เพื�อทํา Business Plan ปีต่อปี 

หากเราปรับตัวได้แบบนี�กลยุทธ์ของเราทั �งด้านผลิตภัณฑ์ ช่อง

ทางการจัดจําหน่าย การเข้าถึงลูกค้าก็จะปรับไปตามกระแสโลก 

กระแสลูกค้า  

การผลิตของเราเป�นแบบครบวงจร ไม่ใช่แค่ OEM 

แต่เป�นทั �ง OEM และ ODM คือ สินค้าที�บริษัททําไว้ให้ลูกค้า

พร้อมขายได้ทันที เรามีให้เลือกเกือบ 200 สูตร และยังขยายไป 

OBM ด้วยจุดเด่นของเรา อยู่ที�ความหลากหลายของการ

บริการที�ครอบคลุมทุกขั �นตอนแล้ว ลูกค้าที�มีงบในการลงทุนที�

จํากัดไม่ต้องกังวลใจใดๆ เพราะทางบริษัทรับผลิตปกติ เพราะมี

โรงงานเป�นของตัวเอง ลูกค้าสามารถสั�งจํานวนการผลิตได้

ตั�งแต่ 100-100,000 ชิ�น กําลังการผลิตของเราอยู่ที� 4 ร้อย

ล้านตันต่อปี หรือ 2.8 ล้านชิ�นต่อปี นี�คือเราทํางานแค่กะเดียว

ดังนั�นคนและเครื�องจักรของเรายังมีความพร้อมสําหรับการ

ขยายกําลังการผลิตได้อีก นอกจากนี�เรายังคงมองถึงการนํา

เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้กับเครื�องจักรเพื�อที�จควบคุมการผลิตให้มี

ประสิทธิภาพโดยใช้จํานวนคนเท่าเดิม เพื�อรองรับกับการขยาย

ตลาดสู่อาเซียน เพราะเรามองภาพกว้างกว่า AEC.  เรามอง

ไปถึงอาเซียน +8 ที�เป�นภาพของฐานลูกค้ามากกว่า 600 ล้าน

คน ทั �งจีน เกาหลี ญี�ปุ่น เพราะเราเชื�อว่าด้วยศกัยภาพของเรา 

ศักยภาพของสมุนไพรไทยที� เรากําลังทําวิจัย เรายังมีโอกาส

เติบโตในตลาดโลกอีกมากเพราะไทยเราขึ�นชื�อด้านนี�  

 

ในส่วนของการวิจัยสมุนไพรไทยเพื�อนํามาผลิต

สินค้าเครื�องสําอาง เมื�อก่อนเราต้องนําเข้าวัตถุดิบจาก

ต่างประเทศ แต่พอเราลองกลับมาคิดว่าสมุนไพรไทยของเรา

เองก็มีดีไม่น้อย เลยเลือกที�จะใช้สมุมไพรไทยในการทําวิจัย 

ตอนนี�เรามีการวิจัยสมุนไพรไทยเพื�อนํามาใช้กับเครื�องสําอาง

กว่า 10 ชนิดแล้ว และคาดว่าในอนาคต เราจะลดการนําเข้า

และส่งเสรมิสมุนไพรไทย เพื�อให้คนไทยได้ประโยชน์ทั �งหมดตั�งแต่

เกษตรกร คนงาน และเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม เราจึง

ให้ความสําคัญกับงานวิจัยมากเพราะเชื�อว่าการวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื�อให้เกิดนวัตกรรม เป�นสิ�งสําคัญที�จะทําให้

ธุรกิจเครื�องสําอางประสบความสําเร็จได้ 

 

“ปกตโิรงงานผลติ

เครื�องสําอางจะเนน้เรื�อง

สินค้าเป�นหลกั แตเ่ราเน้นทั�ง

สินค้าและบรกิาร เพื�อสร้าง

ความแตกต่าง” 
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อุ ป สร ร ค ข อ ง เ ร า ห รื อ อุ ป สร ร ค ข อ ง ธุ ร กิ จ

เครื�องสําอาง หลักๆแล้วน่าจะเป�นอุปสรรคและเงื�อนไขในการ

ส่งออก เพราะข้อกําจัดในการส่งออกของแต่ละประเทศไม่

เหมือนกัน หากเราจะเปิดตลาดต่างประเทศเราต้องทําการบ้าน

ให้ดี และจะมีเรื�องเอกสารเข้ามาเพิ�มความยุ่งยากอีกนิดหน่อย 

อย่างกรณีการส่งสินค้าเครื�องสําอางออกไปประเทศจีนต้องใช้

เวลาในการขึ�นทะเบียนยาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือบางกรณีอาจ

มากกว่า ไม่เหมือนในไทยที�ค่อยข้างสะดวกคือประมาณเดือน

เดียวก็ได้แล้ว แต่แม้มันจะยุ่งยากเราก็ต้องทําเพราะมันคือ

โอกาสเติบโตในตลาดที�ใหญ่ขึ�น 

SMEs ต้องหาจุดแขง็ของตวัเองใหเ้จอ การทําธุรกิจ

นั�นย่อมมีความเสี�ยงเสมอ ทั �งความเสี�ยงจากปัจจัยภายในและ

ปัจจัยภายนอกที�เราไม่สามารถคาดเดาได้ ไม่ว่าจะเศรษฐกิจโลก 

การเมือง ภัยธรรมชาติ ดังนั�นเราต้องหาจุดแข็งของตัวเองให้

เจอและนํามันออกมาใช้ให้เป�นประโยชน์ จะทําให้เราสามารถ

กระจายความเสี�ยงของธุรกิจ จุดแข็งของเราคือ R&D การ

วิจัยและพัฒนา เรามีทีมวิจัยที� เข้มแข็งเราจึงมีการมุ่งเน้น

ค้นคว้าทําวิจัยเพื�อหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด โดยที�เราไม่

จําเป�นต้องผูกตัวเองอยู่กับการขายสินค้าชนิดเดียว และการทํา

วิจัยสมุนไพรก็ เพื�อมุ่ง เ น้นตลาดต่างประ เทศ เผื�อกรณี

เศรษฐกิจในประเทศซบเซา หรือมีปัญหาการเมือง เราจะยังมี

ตลาดอีกตลาดรองรับอยู่ 

การมลีกูน้องที�ด ีมีทีมที�ดี จะทําให้ธุรกิจเติบโต การ

จะประสบความสําเร็จทางธุรกิจนั�น เราเก่งคนเดียวไม่ได้ ต้องมี

ทีมงานที�ดีและพนักงานที�ดีด้วย เพราะแม้เราจะเก่งแค่ไหน แต่

เราไม่ได้เก่งทุกด้าน บริษัทเรามีพนักงานแค่ 70 กว่าคนแต่

แบ่งเป�น 13 แผนก ถามว่าทําไมต้องแบ่งมากแผนก นั�นก็เพราะ

เรา ต้องแบ่ง ใ ห้ชัด ว่าแต่ล ะแผนกมีหน้าที� อะ ไร แต่ล ะคน

รับผิดชอบอะไร ซึ�งพอรู้หน้าที�ของตัวเองทุกคนก็ควรจะทําให้ดี

ที�สุด ฝึกฝนตัวเองให้มากที�สุดเพื�อให้เชี�ยวชาญในหน้าที� เราให้

ความสําคัญกับการเรียนรู้และวิจัยมาก เราจัดงบประมาณส่วน

หนึ� ง ไว้ เพื�อ ใ ห้ส่งพนักงานไปเรียนต่อปริญญาโทในสายที�

เกี�ยวข้องโดยเฉพาะ เพื�อนําความรู้ที� ได้มาพัฒนาบริษัท แม้

บริษัทเราจะไม่ใหญ่โตแต่มี R&D ถึง 8 คน เพราะนั�นคือจุดแข็ง

ของเรา 

รักในสิ�งที�ทํา ทําในสิ�งที�รัก นี�คือเคล็ดลับการประสบ

ความสําเร็จอย่างยั�งยืนของคุณกฤษณ์ เพราะมันจะทําให้เรามี

ความกระตื�อรื �อร้น อยากจะทํางาน อยากเห็นมันเติบโต ถ้าเรา

มองแค่เม็ดเงินหรือผลประโยชน์อย่างเดียวมันจะทําให้เราเติบโต

ได้ไม่ เต็มที�  ทั �งนี�ต้องตั�งอยู่บนพื�นฐานของความรู้ เพราะ

ความรู้จะทําให้เราค้นพบสิ�งใหม่ๆ อาจไม่ได้ใหม่บนโลกนี�แต่ใหม่ใน

ธุรกิจของเรา ทั �งสองสิ�งนี�ทั �งความรักและความรู้ จะทําให้เรา

ประสบความสําเร็จและเติบโตอย่างยั�งยืน 

รางวัล SMEs ดีเด่น จากการประกวด SMEs 

National Awards ครั �งที� 6 และครั �งที� 7 เป�นรางวัลที�เราทุก

คนภาคภูมิ ใจเพราะมันคือการตรวจสอบองค์กรว่าเรามี

มาตราฐานแค่ไหน และมันทําให้เรามองเห็นว่าภาครัฐพร้อมจะ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เสมอ อยู่ที� คุณจะไขว้คว้า

โอกาสนั�นหรือเปล่า อยากฝากถึง SMEs ท่านอื�นๆ ว่าการเข้า

ร่วมกับภาครัฐหรือหน่วยงานต่างๆที� เค้าพร้อมช่วยเหลือ 

SMEs จะมแีต่สิ�งที�เป�นประโยชน์กับเรา เราไม่ต้องกลัวว่าเค้าจะ

มาตรวจสอบหรือจับผิดอะไรเราหรือเปล่า เพราะหากคิดแบบ

นั�นจะเป�นการปิดกั �นตัวเอง เพราะเชื�อเถอะว่าคุณจะได้รับ

ผลประโยชน์จากตรงนี�มากมาย และจะมีเพื�อนๆที�ทําธุรกิจ

เดียวกันที�พร้อมจะแลกเปลี�ยนช่วยเหลือกันอีกมากมาย 

โดยเฉพาะการเข้าร่วมการประกวด SMEs National Awards 

เป�นแรงผลักดันให้เราทบทวนตัวเอง รักษาคุณภาพการทํางาน 

และเมื�อได้รางวัลก็เมื�อเป�นกําลังใจผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองไป

อีกก้าวหนึ�ง 
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โอกาสและความเสี�ยงของธุรกจิเพื�อสุขภาพเมื�อไทยเข้าสู่ AEC 
 

นาทีนี�คงไม่มีใครไม่รู้จัก AEC (Asian Economic 

Community) หรือ การรวมตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

สมาชิกในอาเซียนเพื�อมุ่งเน้นการเปิดเสรีทางการค้าและเป�นฐาน

การผลิตให้เป�นหนึ�งเดียวกันของประเทศสมาชิกทั �ง 10 ประเทศ 

อันได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว บรูไนดารุสซาลาม 

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย กัมพูชา และไทย ซึ�งได้เริ�มต้น

ขึ�นเมื�อปลายเดือนธันวาคมปี 2558 ที�ผ่านนี� เอง เมื�อประเทศ

ไทยได้เข้าสู่ประชมคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป�นทางการนั�น 

แน่นอนว่าย่อมต้องมีทั �งโอกาสในการพัฒนาและการขยายตัว

และแข่งขันทางเศรษฐกิจมากขึ�น เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั �ง

รายเล็กและรายใหญ่ได้มีโอกาสขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื�อน

บ้านได้ง่ายมากขึ�น ที�สําคัญยังปลอดภาษีนําเข้าของสินค้าในแต่

ละชนิดจะนํามาซึ�งการลดภาระต้นทุนได้ยิ�งไปกว่านั�นการเข้าถึง

ทรัพยากรธรรมชาติที� ยังอุดมสมบูรณ์ของประเทศเพื�อนบ้าน

บางประเทศก็สามารถทําได้ง่ายดายมากยิ�งขึ�น แต่เหรียญย่อมมี

สองด้านเสมอ เมื�อมีผลกระทบในด้านบวกแล้วย่อมมีผลกระทบ

ในด้านลบด้วยเช่นกันฉันใดก็ฉันนั�น การเรียนรู้จะนํามาซึ�งโอกาส 

 

และปิดประตูความเสี�ยงได้ไม่มากก็น้อย หลายธุรกิจของไทยที�

ได้รับผลกระทบเมื�อประเทศเข้าสู่ AEC อย่างเต็มตัวที�มีทั �งดีและ

ไม่ดี เช่นอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกด้านต่างๆ ซึ�งธุรกิจ

เพื�อสุขภาพก็เป�นหนึ�งในนั�น บทความนี�จึงต้องการรวบรวม

ภาพรวมของธุรกิจโอกาสและความเสี�ยงรวมไปถึงการปรับตัว

ของธุรกิจเพื�อสุขภาพให้เท่าทันสถานการณ์ให้แก่ผู้ประกอบการ

ให้เกิดการตื�นตัวและเตรียมพร้อมรับมือความเปลี�ยนแปลงได้

อย่างทันท่วงท ี 

ในบรรดาธุรกิจด้านต่างๆในประ เทศไทย ธุรกิจ

เกี�ยวกับสุขภาพและเสริมความงามนับเป�นธุรกิจที�มาแรงเป�น

อันดับต้นๆ ซึ�งได้รับการจัดลําดับธุรกิจดาวรุ่งของปี 2559 

จากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ เช่น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เอ๊ก

ซิมแบงค์ และทริส เรทติ�ง ต่างได้จัดลําดับให้ธุรกิจเพื�อสุขภาพ

เป�นธุรกิจดาวรุ่งที� มาแรง ทั �งนี�อันเป� นผลมาจากเทรนรัก

สุขภาพของคนรุ่นใหม่สําหรับตลาดภายในประเทศที�หันมาใส่ใจ
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สุขภาพกันมากขึ�น ประกอบกับค่ารักษาพยาบาลที�ปรับตัว

สูงขึ�นส่งผลให้การดูแลเอาใจใส่สุขภาพตัวเองด้วยอาหารการ

กิน อาหารเสริม ตลอดจนการออกกําลังกายจึงได้รับความ

นิยมเพิ�มขึ�นเป�นเงาตามตัว เพื�อหลีกเลี�ยงโรคภัยไข้เจ็บให้น้อย

ที�สุดเท่าที�จะทําได้และจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้น้อยลงนั�นเอง 

อีกทั �งความนิยมของนักท่องเที�ยวชาวต่างชาติที�นิยมเดินทาง

มาท่องเที�ยวและใช้ชีวิตบั�นปลายในประเทศไทยเพิ�มขึ�นเรื�อยๆ 

ส่งผลให้การใช้บริการในสถานพยาบาลไม่ว่าจะเป�นการเข้ารับ

การรักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพทั�วไป ด้านทันตกรรมและ

ธุรกิจเสรมิความงามก็เติบโตขึ�นด้วยเช่นกัน 

ผลกระทบในแง่บวกเมื�อไทยเข้าสู่ AEC อย่างแรกที�

เห็นได้ชดัคือภาครัฐได้ผลักดันให้ประเทศกลายเป�นศูนย์กลางใน

การให้บริการเพื�อสุขภาพ หรือ Medical Hub ตลอดเวลาที�

ผ่านมาประเทศไทยเป�นศูนย์กลางด้านการให้บริการสุขภาพเป�น

อันดับต้นๆ ของเอเชียอันจะเห็นได้จากการเดินทางเข้ามา

รักษาพยาบาล และด้านเสริมความงามของนักท่องเที�ยว

ชาวต่างชาติปีหนึ�งเฉลี�ยไม่ตํ�ากว่า 1 ล้านคน สืบเนื�องจากการ

บริการที�ดีเยี�ยมของสถานให้บริการและค่าใช้จ่ายที�น้อยกว่าและ

คุ้มค่าในแง่ของคุณภาพไม่ยิ�งหย่อนไปกว่าประเทศที�พัฒนาแล้ว

นั�นเอง 

นอกจากนี�ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที�ยวที� ดึงดูดใจ

นักท่องเที�ยวมาตลอดระยะเวลาหลายปีเป�นทุนเดิมอยู่แล้ว การ

เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวแบบ Long Stay ก็ยังเป�นที�นิยมของ

ชาวต่างชาติทั �งเอเชียและแถบยุโรป ดังนั�นการเข้ารับบริการด้าน

การรักษาสุขภาพจึงขยายตัวเพิ�มขึ�นด้วยเช่นกัน ยิ�งไปกว่านั�น

ประเทศไทยยังได้เปรียบประเทศเพื�อนบ้านในด้านสาธารณสุข 

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที�ครบครัน ตลอดจนบุคลากรทางการ

แพทย์และผู้เชี�ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ ครอบคลุมไปถึง

ธุรกิจเสริมความงาม  โดยเฉพาะตามจังหวัดท่องเที�ยวสําคัญ

ต่างๆ อาทิเช่น เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต และเกาะสมุย จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี ส่งผลให้ธุรกิจทางการแพทย์มีการขยับขยายตัว

มากขึ�นไปด้วยเช่นกัน 

ทั �งนี�ในแง่ของสถานรักษาพยาบาลนั�นมีการขยายตัว

มาก่อนหน้านั�น เนื�องจากนักท่องเที�ยวชาวต่างชาตินิยมเข้ามา

รับบริการในสถานพยาบาล โดยหลักๆ เป�นด้านการตรวจ

สุขภาพรองลงมาคือด้านเสริมความงาม ซึ�งจะก่อให้เกิดการ

ขยายตัวของโรงพยาบาลโดยเฉพาะเอกชน ส่งผลให้มีความ

ต้องการบุคลากรทางการแพทย์มากขึ�น แพทย์ผู้เชี�ยวชาญที�

ประจําอยู่ในต่างประเทศบางส่วนก็เริ�มกลับมาประจําในประเทศ

ไทยในที�สุด แต่อย่างไรก็ตามเนื�องจากจรรยาบรรณที�ยึดถือกัน

มานานในหมู่บุคลากรทางการแพทย์ที�มุ่งเน้นการทํางานเพื�อรับ

ใช้ชาติตัวเอง ก็ไม่ได้ทําให้เกิดการโยกย้ายไปประจําประเทศอื�น

มากนัก ถึงแม้ประเทศจะเข้าสู่ AEC ก็ตามถือเป�นข้อดีที�ได้เปรียบ

ในธุรกิจสถานพยาบาลของไทยนั�นเอง  

โอกาสในการขยายตัว  ศูนย์ วิจัยกสิกร ไทยไ ด้

คาดการณ์ไว้ว่าแนวโน้มธุรกิจเพื�อสุขภาพของไทยจะมีโอกาส

ขยายตัวได้อย่างต่อเนื�อง เนื�องจากนักท่องเที�ยวชาวต่างชาติ

หันมาเดินทางท่องเที�ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยกันมากขึ�น 

โดยเฉพาะผู้สูงอายุจากประเทศอื�นๆ ได้เดินทางการเข้ามาพัก

แบบ Long stay เพื�อใช้ชีวิตบั�นปลายในประเทศกันมากขึ�นเป�น

ต้น 

 

นอกจากนี�สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในสังคมมี

สูงขึ�น ส่งผลให้ผู้คนต้องเผชิญการแข่งขันกันสูงก่อให้เกิด

ความเครียดมากขึ�น จึงจําเป�นต้องมองหาการผ่อนคลาย

ความเครียดด้วยการออกกําลังกาย หรือการกินอาหารที�ดีต่อ

สุขภาพอย่าง Clean Food หรืออาหารที�ผ่านกรรมวิธีในการ

ปรุงน้อยที�สุดเพื�อคงคุณค่าและรสชาติทางโภชนาการให้สูงสุด

ไว้ รวมไปถึงอาหารเสริมเพื�อสุขภาพต่างๆ ด้วยเช่นกัน ทําให้

ธุรกิจด้านอาหารเพื�อสุขภาพ ธุรกิจเสื�อผ้ากีฬาจึงเติบโตอย่าง

รวดเร็ว ส่งผลดีต่อภาพรวมของธุรกิจเพื�อสุขภาพ 

ยิ�งไปกว่านั�นประเทศไทยยังได้เปรียบทางด้านทําเล

ที�ตั �ง เรียกได้ว่าเป�นศูนย์กลางทางด้านการคมนาคมที�หลาย

ประเทศจําเป�นต้องอาศัยเดินทางสัญจรไปมา การเดินทางเข้า

มาเพื�อใช้บริการด้านสุขภาพและตรวจสุขภาพก็สามารถทําได้

ง่ายดาย  

ความเสี�ยงของธุรกิจเพื�อสุขภาพ ถึงแม้ประเทศไทย

จะได้เปรียบในแง่ของความพร้อมของบุคลากรที�เชี�ยวชาญด้าน

“ไทยเป�นศูนยก์ลางด้านการ

ให้บรกิารสุขภาพเป�นอันดับต้นๆ 

ของเอเชีย จะเหน็ไดจ้ากการเดนิ

ทางเขา้มารกัษาพยาบาล 

และด้านเสรมิความงาม 

ของนกัทอ่งเที�ยว” 
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สาขาต่างๆ และในแง่จุดยุทธศาสตร์ก็ตามแต่ก็ยังเป�นรอง

ประเทศสิงคโปร์ที�ยังครองส่วนแบ่งในตลาดด้านนี�เป�นอันดับหนึ�ง 

ทั �งนี�ประเทศไทยยังมีข้อจํากัดในด้านภาษาทําให้การสื�อสารด้วย

ภาษาอังกฤษยังไม่สามารถทัดเทียมประเทศเพื�อนบ้านได้ 

นอกจากนี�สถานการณ์ทางการเมืองที� ยังคุกรุ่นอยู่เป�นระยะ 

ส่งผลให้นักท่องเที�ยวที�จะเดินทางเข้ามีความไม่มั�นใจในเรื�อง

ความปลอดภัยได้เช่นกัน และยังมีข้อด้อยที�เสียเปรียบเพื�อนบ้าน

อย่างมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียในแง่ของศาสนาและ

วัฒนธรรมด้านอาหารเช่นอาหารฮาลาล เนื�องจากข้อจํากัดนี�

นี�เองที�อาจทําให้นักท่องเที�ยวเปลี�ยนใจไปใช้บริการเพื�อสุขภาพใน

ประเทศเพื�อนบ้านดังที�กล่าวมาแล้วเบื�องต้นได้เช่นกัน 

การปรับตัว ผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญและ

ปรับปรุงข้อด้อยทางด้านภาษาเพื�อการติดต่อที�ราบรื�นมากขึ�น 

และยังสามารถเพิ�มโอกาสและต่อยอดการขยายธุรกิจไปลงทุน

ยังประเทศเพื�อนบ้านอื�นได้ รวมถึงนโยบายความมั�นคงทางการ

เมืองตลอดจนในด้านความปลอดภัย ที�จําเป�นต้องอาศัย

ภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการเฝ้าระวังการก่อการร้ายที�อาจก่อ

ให้ความไม่มั�นใจต่อการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที�ยวได้ 

นอกจากนี�ในเรื�องการส่งเสริมให้มีศูนย์อาหารฮาลาลตามแหล่ง

ท่องเที�ยวที�สําคัญและที�พักโรงแรม ให้กระจายทั�วถึงมากกว่านี� 

เพื�อดึงดูดนักท่องเที�ยวชาวอิสลามให้เข้ามาท่องเที�ยวและเพิ�ม

ความมั�นใจให้แก่นักท่องเที�ยวกลุ่มนี�ได้มากยิ�งขึ�น   

 

นโยบาย เนื�องจากภาครัฐเล็งเห็นความสําคัญและ

โอกาสในธุรกิจนี�จึงได้มีการผลักดันนโยบายให้ประเทศไทย

กลายเป�นศูนย์กลางการให้บริการด้านสุขภาพ (Medical Hub) 

และยังส่งเสริมให้เกิดการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพ (Health and 

Wellness Tourism) ส่งผลให้ธุรกิจเพื�อสุขภาพไม่ว่าจะเป�น 

อาหารเพื�อสุขภาพ อาหารเสริม ธุรกิจเสริมความงาม การ

บริการทางการแพทย์ขยายตัวอย่างต่อเนื�องและได้รับความ

นิยมเพิ�มมากขึ�นเรื�อยๆ เนื�องจากวิถีชีวิตที�เคร่งเครียดในสภาวะ

เศรษฐกิจที�มีการแข่งขันกันสูง ทิศทางของธุรกิจเพื�อสุขภาพ

จึงค่อนข้างแจ่มใสและไปได้ดี แต่อย่างไรก็ตามภาครัฐไม่ควร

มองข้ามนโยบายเรื�องความปลอดภัยเนื�องจากสถานการณ์

ความไม่สงบและการก่อร้ายรวมไปถึงความไม่มั�นคงทางการ

เมือง ย่อมส่งผลให้นักท่องเที�ยวเกิดความไม่มั�นใจในความ

ปลอดภัย จนอาจจะหันไปใช้บริการเพื�อสุขภาพจากประเทศ

เพื�อนบ้านอย่างประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียได้ 

จะเห็นได้ว่าธุรกิจเพื�อสุขภาพยังมีลู่ทางที�ค่อนข้าง

แจ่มใสและมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื�อง เนื�องจากประเทศ

ไทยมีความพร้อมในด้านการท่องเที�ยวและการให้บริการด้าน

สุขภาพที�ดีได้มาตรฐานระดับโลกไม่แพ้ประเทศที�พัฒนาแล้ว ยิ�ง

ไปกว่านั�นราคายังตํ�ากว่าประเทศอื�นในเอเชีย ก่อให้เกิดความ

คุ้มค่าในการเข้ารับบริการ ที� สําคัญความเป� นเลิศ ในการ

ให้บริการ (Service Mind) ประเทศไทยถือเป�นข้อได้เปรียบ

ประเทศเพื�อนบ้านที�สามารถดึงดูดนักท่องเที�ยวให้กลับมาใช้

บริการซ� � าอยู่อย่างต่อเนื�องด้วย แต่ทั �งนี�ทั �งนั�นก็ไม่ควรประมาท

เนื�องจากประเทศคู่แข่งสําคัญอย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย และ

อินโดนี เ ซียก็กํ าลั ง ส่ง เสริมการ ใ ห้บริการที� ดี เพื�อ ดึง ดูด

นักท่องเที�ยวไปยังประเทศตัวเองมากขึ�นเช่นกัน 

ถึงแม้ธุรกจิเพื�อสุขภาพจะมแีนวโน้มแจม่ใสก็ตาม แต่

ผู้ประกอบการไม่ควรนิ�งนอนใจควรมีการปรับปรุงและพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานให้มีความเข้มแข็งมากขึ�นหากเป�นไปได้

ควรส่งเสริมบุคลากรให้มีความมั�นใจในการสื�อสารภาษาอังกฤษ

เนื�องจากบุคลกรไทยยังมีข้อจํากัดด้านภาษามาโดยตลอดเป�น

ข้อด้อยที�จําเป�นต้องได้รับการแก้ไขและปรับปรุงโดยเร็วที�สุดเพื�อ

การเติบโตอย่างยั�งยืนของธุรกิจนี� 
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สปา ธุรกิจดาวรุ่งในกระแสคนดูแลสุขภาพ 
 

ในยุคที�กระแสสุขภาพกําลังได้รับความนิยมมากขึ�น

เรื�อยๆ ธุรกิจสปานับได้ว่าเป�นธุรกิจดาวรุ่งที�มาแรงถือเป�น

ธุรกิจเพื�อสุขภาพอีกแขนงหนึ�งที� ได้รับความนิยมมาอย่าง

ต่อเนื�อง ยิ�งกระแสรักสุขภาพกําลังเป�นหนึ�งในความสนใจของ

คนรุ่นใหม่ความนิยมชื�นชอบในการใช้บริการสปาไม่เพียงแค่

ตอบสนองความต้องการของคนภายในประเทศเท่านั�น แต่ยัง

รวมไปถึงนักท่องเที�ยวชาวต่างชาติที�หลงใหลในการผ่อนคลาย

ด้วยสปาอีกด้วย 

หากไม่พูดถึงที�มาที�ไปของธุรกิจสาขานี�คงไม่ได้ สปา 

ถือกําเนิดขึ�นในประเทศแถบยุโรปซึ�งคําว่าสปามีรากศัพท์มาจาก

ภาษาลาติน Sanus Per Acqua  หมายถึงการบําบัดเพื�อ

ความผ่อนคลายด้วยนํ�า แต่ในประเทศไทยสปาไม่ได้หมายถึง

การบําบัดด้วยนํ�าเพียงอย่างเดียวแต่เป�นศาสตร์การบําบัดที�

รวมถึงการนวดโดยนําสมุนไพรไทยและนํ�ามันสกัดหอมระเหยเข้า

มาเป�นส่วนประกอบหลักเพื�อเพิ�มกลิ�นในการผ่อนคลายเข้าไป

ด้วย และนอกจากนี�ยังมีสปาที�เกี�ยวข้องกับการเสริมความงาม

อีกศาสตร์หนึ�งด้วย จึงเป�นที�มาที� นักท่องเที�ยวหลงใหลมาใช้

บริการกันอย่างต่อเนื�อง ส่งผลให้ธุรกิจสปาเติบโตอย่างรวดเร็ว

ตามไปด้วย  สําหรับใครที�กําลังมองหาธุรกิจเพื�อการลงทุน 

สปานับเป�นตัวเลือกที� น่าสนใจไม่น้อยทีเดียว แต่หากไม่รู้จะ

เริ�มต้นอย่างไรดี บทความนี�จึงขอรวบรวมแนวทางในการ

เริ�มต้นธุรกิจให้แก่ผู้ลงทุนที�สนใจเพื�อเป�นแนวทางเบื�องต้น 

การเริ�มต้นธุรกิจสปาต้องทํายังไง  ก่อนอื�นผู้ที�สนใจ

ลงทุนในธุรกิจสปาจะต้องทราบก่อนว่า ต้องการเปิดสปา

ประเภทใด ซึ�งประเภทของสปาสามารถแบ่งได้เป�น 7 ประเภท 

ดังนี�  

 Destination Spa คือสถานให้บริการสปาที�มีห้องพักและ

สิ�งอํานวยความสะดวกอย่างครบวงจร  

 Hotel / Resort Spa ที�พักที�อยู่ในแหล่งท่องเที�ยวที�

สวยงามแวดล้อมด้วยธรรมชาติรอบที�พักโดยมีสปาไว้

เพื�อเป�นทางเลือกผ่อนคลายให้แก่ลูกค้า  
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 Day Spa หรือเรียกอีกแบบว่า City Spa เป�นสถาน

ให้บริการสปาที�ไม่จําเป�นต้องมีที�พักให้แก่ลูกค้า เน้นความ

สะดวกสบายสามารถใช้บริการได้ทั �งวัน ส่วนใหญ่นิยม

ตั�งอ ยู่ ในทํา เลที� เ ป� นย่านธุรกิจที� มี ผู้คนสัญจร ไปมา

พลุกพล่าน ตามสถานที�ท่องเที�ยวในเมือง ซึ�งเน้นการใช้

บริการที�รวดเร็วเรียบง่ายสําหรับลูกค้าเป�นหลัก  

 Medical Spa เน้นการบริการที�มีการรักษาทางการแพทย์

หรือเครื�องมือแพทย์ควบคู่กับการบริการสปาเพื�อการ

รักษาเป�นหลัก 

 Mineral Spring Spa สปาที�เปิดให้บริการตามแหล่งนํ�าแร่

และนํ�าพุร้อนต่างๆ เน้นการบําบัดผ่อนคลายด้วยนํ�าเป�น

หลัก  

 Club Spa สถานที�ออกกําลังกายที�มีสปารองรับเพื�อ

ความผ่อนคลายหลังการออกกําลังกาย 

 Cruise Ship Spa สปาที�เปิดให้บริการตามเรือสําราญ

ต่างๆเพื�อให้ลูกค้ามีแหล่งออกกําลังกายควบคู่กับการทําส

ปาเพื�อให้เกิดความเพลิดเพลินระหว่างเดินทางไปในตัว  

 นอกจากนี�ยังแบ่งย่อยลงไปอีกว่าจะเป�นบริการสปา

รูปแบบไหน เช่น สปาเพื�อสุขภาพที�เน้นความผ่อนคลายควบคู่

ไปกับการรักษาทางการแพทย์ การนวดเพื�อสุขภาพโดยเน้น

การนวดแผนไทยหรือนวดแผนโบราณเข้ามาผสมผสานกับการ

ใช้นํ�ามันหอมระเหยเพิ�มความผ่อนคลายและดึงดูดใจลูกค้า

ได้มากยิ�งขึ�น  และสปาเพื�อความงามที� มุ่ง เ น้นการบํารุง

ผิวพรรณควบคู่กับการนวดบํารุง เมื�อเรารู้ประเภทของสปาและ

รูปแบบแล้วสามารถทําให้เราประเมินและวิเคราะห์ธุรกิจที� เรา

ต้องการลงทุนได้ง่ายขึ�น เช่นต้องการลงทุนธุรกิจสปาประเภท 

Day Spa ที� ไม่จําเป�นต้องมีห้องพักให้ลูกค้าแต่เน้นความ

สะดวกสบายในการใช้บริการและตั�งอยู่ในทําเลย่านธุรกิจสําคัญ 

โดยเน้นการนวดเพื�อสุขภาพหรือเป�นสปาเพื�อความงามเป�นต้น 

การทําธุรกิจใดก็ตามจําเป�นต้องมีแผนธุรกิจเสมอ 

ธุรกิจสปาก็เช่นกันผู้ลงทุนต้องมีแผนธุรกิจที�รัดกุมว่าแผน

ธุรกิจที�ต้องทําอย่างไร ต้องมีรูปแบบธุรกิจว่าจะทําสปาแบบไหน 

เพื�อสุขภาพ เน้นการนวดหรือเพื�อความงาม นอกจากนี�กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ก็มีส่วนสําคัญที�เราจําเป�นต้องศึกษาทั �งในเรื�องของ

อุปกรณ์เครื�องมือที�จําเป�นต่อธุรกิจสาขานี� มีผลิตภัณฑ์ที�โดด

เด่นเช่นสารสกัดนํ�ามันหอมระเหยที�มาจากธรรมชาติร้อย

เปอร์เซ�นต์ เป�นต้น ที�สําคัญต้องศึกษาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายว่า

ต้องการกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหน อาทิเช่น ลูกค้าทั�วไปอย่าง

พนักงานออฟฟิศ กลุ่มคนที�รักสุขภาพ หรือกลุ่มนักท่องเที�ยว

ทั �งภายในประเทศและต่างประเทศ  ในรูปแบบของการให้บริการ

ว่าเปิดบริการสปาอย่างเดียวหรือมีบริการเสริมอื�นๆควบคู่ไป

ด้วย หรือมีบริการทั �งสปาควบคู่ไปกับการจําหน่ายผลิตภัณฑ์

ด้านสปาให้แก่ลูกค้าไปในตัว เพื�อต่อยอดธุรกิจให้ครบวงจรมาก

ยิ�งขึ�น เป�นต้น การวางแผนธุรกิจจึงครอบคลุมถึงการตั�ง

งบประมาณ การเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ตรงจุดมากที�สุด 

ตลอดจนการวางแผนการตลาด 

 

 

เคล็ดลับ ใ นการปร ะกอบ ธุ รกิจสปา ให้ปร ะ สบ

ความสําเร็จ ทํา ได้ไม่ยากหากผู้ประกอบการมีคุณสมบัติ

ดังต่อไปนี� 

 ใส่ใจในการให้บริการ การมุ่งเน้นบริการที� เป�นเลิศเป�น

คุณสมบัติเด่นขั �นพื �นฐานที�ขาดไม่ได้เลยในทุกธุรกิจ ยิ�งใน

ธุรกิจสปาแล้วยิ�งเป�นสิ�งจําเป� นอันดับหนึ�ง เลยก็ว่าได้ 

เพราะลูกค้าที�เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่แล้วเพื�อความผ่อน

คลายเป�นหลัก พนักงานจึงจําเป�นต้องได้รับการฝึกอบรม

มาเป�นอย่างดีเพื�อดูแลลูกค้า การพูดคุยกับลูกค้าด้วย

โทนเสียงนุ่มๆ ระดับนํ�าเสียงไม่ดังจนเกินไป และสอบถาม

ลูกค้าถึงนํ�าหนักมือหนักเบาอยู่เป�นระยะเพื�อวัดระดับความ

พึงพอใจของลูกค้าระหว่างที� ให้บริการ การเอาใจใส่ทุก

รายละเอียด ดูเป�นธรรมชาติไม่เสแสร้ง จะสามารถสร้าง

ความประทับใจให้แก่ลูกค้าตั�งแต่เดินเข้ามาจนเดินออกไป 

จนเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการซ� � าแล้วซ� � าอีก

เป�นลูกค้าประจํา นอกจากนี�ลูกค้าประจําจะช่วยดึงลูกค้า

ใหม่ๆให้เข้ามาหาเราเพิ�มขึ�นได้อีกเรื�อยๆ 

“เพิ�มความแตกต่างทางธุรกจิ

ด้วยการเพิ�มบรกิารสปาเดลิ

เวอรี�เพื�อเจาะกลุม่ลกูคา้บาง

กลุม่ที�ไมส่ะดวกเดินเขา้มาเพื�อ

รบับรกิารที�รา้น” 
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 ผลิตภัณฑ์ต้องเด่น นอกจากการบริการที� ดีเยี�ยมแล้ว

ผลิตภัณฑ์ในร้านจะต้องมีความโดดเด่นและแตกต่างจาก

คู่แข่งอื�น เช่นนํ�ามันหอมระเหยที�ใช้มาจากธรรมชาติร้อย

เปอร์เซ�นต์ อาทิเช่นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค เป�นต้น ความ

โดดเด่นไม่จําเป�นต้องมีราคาแพงเสมอไปหากเราสามารถ

ติดต่อกับผู้ผลิตโดยตรงซึ�งจะเป�นข้อได้เปรียบในเรื�องการ

ปร ะ ห ยัด ต้นทุ น ไ ด้  ซึ� ง ปัจ จุ บั น นี� มี ผู้ ผลิ ต เ กี� ย วกั บ

ผลิตภัณฑ์สปามากมายเป�นทางเลือก จะสามารถทําให้

ต้นทุนไม่สูงมากนัก 

 เพิ�มสปาเดลเิวอรี�สรา้งความแตกต่างให้โดดเด่นจากคู่แข่ง  

นอกจากการใส่ใจในการให้บริการแล้ว การทําธุรกิจเดิมๆ

ด้วยการรอให้ลูกค้าเดินมาหาอาจะไม่เพียงพอ จะดีกว่า

หากเราสามารถเพิ�มความแตกต่างทางธุรกิจด้วยการ

เพิ�มบริการสปาเดลิเวอรี�เพื�อเจาะกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มที�ไม่

สะดวกเดินเข้ามาเพื�อรับบริการที�ร้าน อาทิเช่น กลุ่มลูกค้า

แม่บ้าน ผู้สูงอายุ เป�นต้น หากผู้ประกอบการเพิ�มช่อง

ทางการให้บริการด้วยสปาเดลิเวอรี�ได้ก็สามารถเพิ�มกลุ่ม

ลูกค้าใหม่ๆให้แก่ธุรกิจได้ เป�นการสร้างความแตกต่างที�ไม่

เหมือนใครและสามารถขยายฐานลูกค้าได้ครอบคลุมมาก

ยิ�งขึ�น 

 ลงทุนด้านบุคลากรใหม้คีวามเชี�ยวชาญ จริงๆแล้วการทํา

ธุรกิจสปาพนักงานมี ส่วนสําคัญสําคัญที� สุดที� ช่วย

ขับเคลื�อนธุรกิจให้สามารถเดินหน้าไปได้ แต่ผู้ประกอบการ

ส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นไปที�การตกแต่งสถานที�ใหญ่โตดูหรูหรา

เสียมากกว่า โดยลืมให้ความสําคัญกับพนักงานในองค์กร 

ไม่ว่าจะเป�นความเชี�ยวชาญเฉพาะทางหรือความสามารถ

ทางภาษา จําเป�นจะต้องฝึกอบรมให้แก่พนักงานอยู่อย่าง

สมํ�าเสมอ เพราะฉะนั�นการลงทุนกับพนักงานจึงเป� น

สิ�งจําเป�นที�ไม่ควรมองข้าม 

ทิศทางการตลาดและโอกาสทางธุรกิจ อย่างที�ทราบ

กันแล้วว่าเทรนรักสุขภาพกําลังมาแรงแซงโค้งทุกธุรกิจสําหรับ

ปี 2559 นี� ธุรกิจสปาซึ�งเป�นหนึ�งในธุรกิจเพื�อสุขภาพจึงได้รับ

ผลกระทบในแง่บวกไปด้วย จากแนวโน้มการตื�นตัวทางการท่อง

เที�ยงเชิงสุขภาพที�ภาครัฐให้การสนับสนุนเพื�อผลักดันให้ประเทศ

ไทยกลายเป�นศูนย์กลางเพื�อสุขภาพ หรือ Medical Hub นั�น 

ก่อให้เกิดการตื�นตัวในหมู่นักท่องเที�ยว

ที� เ ดินทางเข้ามาและ ใ ช้บริการเพื�อ

สุขภาพ ในแขนงต่างๆกันมากขึ� น 

ส่งผลให้ธุรกิจสปามีมูลค่าทางตลาด

เพิ�มมากขึ�น โดยคาดการณ์ว่าจะเติบโต

ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  15% ยิ� ง ไ ป ก ว่ า นั� น

สมาคมสปาแห่งประเทศไทยได้มีการ

ผนึกความร่วมมือระหว่างประเทศเพื�อ

จัดงานแสดงสินค้าเกี�ยวกับสุขภาพและ

ความงามสปาโลกขึ�นที�อิมแพ็คเมือง

ทองธานี ช่วงระหว่างวันที�  22-24 

กันยายน 2559 ซึ�งจะก่อให้เกิดกระแส

เงินสะพัดภายในงานนี� และสร้างความ

คึกคักให้แก่ผู้ประกอบการไทยที�คาดว่าจะเข้าร่วมงานไม่ตํ�ากว่า 

150 ราย ทั �งนี�ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจลงทุนไม่ควรพลาดเป�น

อย่างยิ�งเพื�อดูทิศทางการตลาดก่อนเริ�มลงทุนจริง 

 ดังที�ไดก้ลา่วมาแลว้นั �นธุรกจิสปานับได้วา่เป�นธุรกจิที�

น่าสนใจเป�นอย่างยิ�ง ถือเป�นธุรกิจที�มาแรงที�น่าลงทุน เพราะ

ธุรกิจเพื�อสุขภาพเป�นธุรกิจที�คาดการณ์จากหลากหลาย

สถาบันว่าจะเป�นธุรกิจดาวรุ่ง ทั �งนี�ประเทศไทยค่อนข้างมีความ

พร้อมในแง่ของศาสตร์การนวดเพื�อสุขภาพที�มีเอกลักษณ์ซึ�ง

เป�นที�ยอมรับในหมู่นักท่องเที�ยวชาวต่างชาติจากทั�วโลกเป�น

ทุนเดิมอยู่แล้วด้วย การเริ�มต้นศึกษาเพื�อลงทุนในธุรกิจสปาจึง

เป�นสิ�งที�ท้าทายสําหรับนักลงทุนหน้าใหม่ๆ แต่อย่างไรก็ตามการ

ลงทุนต้องมีการวางแผนทางธุรกิจที�ดี ต้องทราบประเภทของ

การลงทุนที�เหมาะสมกับตัวเอง รูปแบบที�ต้องการตลอดจนการ

กําหนดกลุ่มเป้าหมายเพื�อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงจุด และ

ที�ขาดไม่ได้คือเมื�อประเทศเข้าสู่ AEC อย่างเต็มตัวแล้วการเปิด

เสรีทางการค้าและบริการก็สามารถทําได้ง่าย การขยายธุรกิจ

ไปยังประเทศเพื�อนบ้านก็ไม่ใช่เรื�องยุ่งยากอีกต่อไป นับเป�นโอกาส

ที� ดีของนักลงทุนที�สามารถทําตลาดทั �งภายในประเทศและใน

ต่างประเทศ 
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ธุรกิจนวดแผนโบราณ 
 

สําหรับคนไทยแล้วคงไม่มีใครไม่รู้จักการนวดแผนไทย

หรือนวดแผนโบราณ เพราะอาชีพนี� เป�นอาชีพที�อ ยู่คู่กับ

สังคมไทยมาอย่างช้านานหลายยุคหลายสมัย ไม่เพียงแค่นั�นยัง

โด่งดังมีชื�อเสียงเป�นที�ยอมรับในระดับสากลในอีกหลากหลาย

ประเทศทั�วโลก อาทิเช่น อเมริกา ยุโรป และในเอเชียอย่าง 

ญี�ปุ่นและจีนเป�นต้น ธุรกิจนวดแผนโบราณนับเป�นธุรกิจเพื�อ

สุขภาพอีกแขนงหนึ�งซึ�งสามารถทําควบคู่กันไปกับธุรกิจสปาได้ 

หรือจะทําเดี�ยวๆ ก็ได้ยิ�งในยุคที�ผู้คนเริ�มหันมาใส่ใจสุขภาพกัน

มากขึ�น การนวดเพื�อสุขภาพผ่อนคลายร่างกายหลังการ

ทํางาน หลังการออกกําลังกายจึงเป�นกระแสที�ได้รับความนิยม

อย่างล้นหลามจนขาดแคลนผู้เชี�ยวชาญทางด้านการนวดอยู่

อย่างต่อเนื�อง ทั �งนี�ค่าตอบแทนของการทําธุรกิจนี�ก็ยังน่าสนใจ

ไม่ใช่น้อยเนื�องจากความต้องการทางตลาดที�ยังคงมีมาก แต่ผู้

ให้บริการยังมีน้อยจึงทําให้ผู้ที�สนใจและมองหาโอกาสในการ

ประกอบธุรกิจมีโอกาสทางธุรกิจเพิ�มมากขึ�น ถือเป�นธุรกิจที�ไม่

ควรพลาดเป�นอย่างยิ�งแต่หากยังไม่รู้จะเริ�มยังไงบทความนี�จะมา

ไขข้อข้องใจให้กับผู้สนใจได้ศึกษาเพื�อเป�นแนวทางต่อไป 

ธุรกิจนวดแผนโบราณนับเป�นธุรกิจที�แทบจะไม่ต้อง

ลงทุนด้านเครื�องไม้เครื�องมือ อุปกรณ์หรือสถานที�มากนัก 

เพราะว่าการนวดแผนโบราณเป�นศาสตร์ทางการแพทย์โบราณ

แขนงหนึ�งที�ต้องอาศัยการเรียนรู้ในด้านสรีระทางร่างกาย เน้น

การกดจุด ยืดเส้นตามจุดต่างๆ ในร่างกายเพื�อให้เกิดความ

ผ่อนคลายหายปวดเมื�อยหรือแม้แต่การรักษาโรคภัยบางชนิดได้

อีกด้วย เราสามารถแบ่งการนวดออกเป�น 7 ประเภท คือการ

นวดคลายเส้น นวดผ่อนคลาย นวดประคบด้วยสมุนไพร นวด

ฝ่าเท้า นวดสลายไขมันหรือนวดอโรมา นวดสปอร์ต และนวด

ลดอาการปวดไมเกรน 

การเริ�มต้นสําหรับผู้ที�สนใจและยังไม่เคยมีพื �นฐานมา

ก่อนสามารถเข้าฝึกอบรมจากในสถาบันที� เ ปิดสอนทั �งมี

ค่าใช้จ่ายและเปิดสอนฟรี ซึ� งในสถานที� เ ปิดสอนฟรีนั�นบาง

สถานที�จะมีเงื�อนไขว่าเมื�อจบหลักสูตร ได้รับใบรับรองแล้ว ผู้ที�

ได้รับการฝึกอบรบจะต้องทํางานให้แก่สถานที� นั�นๆ ก่อนเป�น

ระยะเวลาหนึ�งจึงจะสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ ซึ�งสถานที�
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เปิดอบรมนั�นก็มีอยู่มากมายเช่น กรมฝีมือแรงงานที�มีหลักสูตร

การนวด ศูนย์ฝึกอบรมวัดโพธิ�  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประจําจังหวัด เป�นต้น 

สําหรับแผนธุรกิจ ความได้เปรียบของธุรกิจนวด

แผนโบราณน่าจะเป�นมาจากกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัย ดังนั�น

กลุ่มลูกค้าจึงมีหลากหลาย ไม่ได้จํากัดอยู่ที�กลุ่มใดกลุ่มหนึ�ง แต่

อย่างไรก็ตามเราจะต้องมีคอนเซ�ปต์ของตัวเอง เพราะการนวด

มีหลายแขนงหลายหลักสูตร เช่นนวดทั�งตัว แต่เราอาจจะเน้น

นวดหลังหรือเท้าเป�นพิเศษ หรือเน้นการบําบัดอาการเกี�ยวกับ

ออฟฟิศซินโดรมที�มีคู่แข่งน้อย ทั �งนี�การเลือกทําเลจึงสําคัญ

มาก นอกจากนี�การทําใบปลิวแผ่นพับแจกตามกลุ่มเป้าหมาย 

เช่น ตามออฟฟิศตามย่านธุรกิจเพื�อเจาะกลุ่มเป้าหมายอย่าง

พนักงานออฟฟิศเป�นการตลาดแบบ proactive marketing 

และนอกจากนี�ในยุคที�สื�อออนไลน์มีอิทธพลต่อผู้บริโภคการทํา

การตลาดผ่านสื�อออนไลน์ เช่น Facebook Instagram หรือ 

Line application จะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ�งขึ�น

สามารถใช้ได้ทั �งการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเป�นช่องทางไว้

สื�อสารกับลูกค้าได้อีกด้วย การจัดโปรโมชั�นก็สําคัญไม่แพ้กัน 

เช่น มีโปรโมชั�นมาสองแถมหนึ�ง หรือนวดสะสมครบ 10 ชั�วโมง

ฟรี 1 ชั�วโมง เป�นต้น 

เคล็ดลับความสําเร็จ หัวใจหลักของธุรกิจนวดแผน

โบราณคือการนวดที�ดีซึ�งจําเป�นต้องมีการพัฒนาฝีมือการ

นวดอย่างสมํ�าเสมอการจะประกอบธุรกิจนี�จึงต้องโฟกัสไปยัง

การพัฒนาฝีมือการนวดอยู่อย่างต่อเนื�อง อย่างที�กล่าว

มาแล้วการนวดยังเป�นที�ต้องการของตลาดอยู่เป�นจํานวนมาก 

ยิ�งมีฝีมือในการนวดดีเท่าไหร่ ลูกค้าก็จะติดใจและมีมากขึ�น

เท่านั�น เพราะมีการบอกปากต่อปากกันไปซึ�งส่วนใหญ่แล้วการ

นวดมักจะมค่ีานวดเป�นรายชั�วโมงต่อคน อย่างเช่นหากเราเป�น

หมอนวดที�รับนวดให้แก่ลูกค้าถึงบ้าน แน่นอนว่าสมาชิกในบ้าน

ไม่ได้มีแค่คนเดียว การที� เรานวดให้คนหนึ� งคนที�อ ยู่ในบ้าน

ย่อมจะเห็นถึงความพอใจของคนที�นวดอยู่ก่อนแล้ว ดังนั�นการ

ที�จะได้ลูกค้าเพิ�มในการไปนวดแต่ละครั �งจึงไม่ใช่เรื�องยาก และ

เมื�อครั �งแรกประทับใจแล้ว โอกาสในการนวดครั �งต่อไปก็มีอย่าง

แน่นอน ส่วนใหญ่เมื�อลูกค้าติดใจแล้วจะเกิดการใช้บริการซ� � า

แล้วซ� � าอีกเรื�อยๆ เพราะฉะนั�นการปรับปรุงฝีมือ การพัฒนาวิธี

นวดอยู่อย่างสมํ�าเสมอย่อมเป�นเรื�องที�ดีที�ผู้ประกอบการจะต้อง

ให้ความสําคัญมาเป�นอันดับแรกเสมอ 

อีกประการหนึ�งที�ลมืไม่ได้คือการบริการ ไม่ว่าเราเป�น

ผู้นวดให้แก่ลูกค้าเองหรือจ้างพนักงานมานวดนั�น การใส่ใจใน

บริการเป�นเรื�องสําคัญมาก เพราะถ้าเราไม่รักในการบริการแล้ว

คงจะประสบความสําเร็จในธุรกิจนี�ยาก บริการที�ดีย่อมเป�นสิ�งที�

ลูกค้าต้องการเสมอ การทักทายอย่างยิ�มแย้มแจ่มใสการใส่ใจ

เรื�องเล็กๆ น้อยๆ ของลูกค้ามักจะทําใ ห้ลูกค้าเกิดความ

ประทับใจได้ เมื�อประทับใจลูกค้าก็จะกลับมาใช้บริการอีกจนเป�น

ลูกค้าประจําสร้างรายได้ให้ธุรกิจอย่างต่อเนื�อง เมื�อลูกค้าเก่า

ประทับใจแน่นอนว่าจะต้องมีการบอกต่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้

เราไปในตัว เป�นการขยายฐานลูกค้าออกไปโดยมีลูกค้าประจํา

เป�นสะพานเชื�อมให้แก่ธุรกิจ  

อีกเรื�องที�ขาดไม่ได้คือความซื�อสัตย์จริงใจต่อลูกค้า 

เนื�องจากธุรกิจนี�เป�นธุรกิจที�ต้องอยู่กับลูกค้าตลอดเวลาในช่วง

ที�ให้บริการ ผู้ประกอบการจําเป�นต้องสร้างความไว้เนื�อเชื�อใจ

ให้แก่ลูกค้า รวมถึงต้องอบรมและปลูกฝังพนักงานให้มีความ

ซื�อสัตย์ ห้ามหยิบเล็กขโมยน้อยเพราะในระหว่างที�ลูกค้ากําลัง

เพลิดเพลินอยู่กับการนวด อาจจะต้องวางสิ�งของมีค่าไว้ หาก

เราไม่มีความซื�อสัตย์นอกจากจะลูกค้าจะไม่ไว้ใจแล้ว โอกาสที�

ธุรกิจจะไปไม่รอดก็มีสูง โดยเฉพาะอย่างยิ�งพนักงานนวดที�ต้อง

ไปบริการให้ตามสถานที�ของลูกค้า เช่นที� บ้านหรือที�พักต่างๆ 

หากไม่มีความซื�อสัตย์อนาคตในสายงานนี�ไม่รุ่งแน่นอน 

 

 

 ความจําเป�นอีกประการหนึ�งที�ขาดไม่ได้เลยคือ การ

ฝึกฝนเรื�องภาษาเนื�องจากแรงงานไทยยังมีข้อจัดทางภาษา

อาจทําให้ไม่สามารถติดต่อสื�อสารกับนักท่องเที�ยวชาวต่างชาติ

ได้ดีมากนัก จึงจําเป�นต้องมีการฝึกฝนเพิ�มเติมอย่างเร่งด่วน 

โดยเฉพาะเมื�อประเทศเข้าสู่ AEC อย่างสมบูรณ์เมื�อปลายปี 

2558 ที�ผ่านมาหากแรงงานยังไม่มีความพร้อมเรื�องภาษาอาจ

ทําให้ได้รับผลกระทบได้ ทําให้เสียโอกาสในการขยายฐานลูกค้า

และธุรกิจไปอย่างน่าเสียดาย 

 

“การนวดแผนโบราณ 

เป�นศาสตรท์างการแพทย์

โบราณแขนงหนึ�งที�ตอ้ง

อาศยัการเรยีนรูใ้นดา้น

สรรีะทางรา่งกาย” 
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ทิศทางการตลาดและโอกาสในธุรกิจ แนวโน้มของ

ตลาดนวดแผนโบราณซึ�งเป�นธุรกิจเพื�อสุขภาพ ที�หลายสถาบัน 

ไม่ว่าจะเป�นศูนย์วิจัยกสิกรไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต่างจัดให้เป�นธุรกิจดาวรุ่งแห่งปี 

2559 และที� สําคัญการนวดแผนโบราณยังเป�นที� ต้องการของ

ตลาดอีกมากทั �งตลาดภายในประเทศและนักท่องเที�ยวต่างชาติ  

โดยเฉพาะเมื�อมีการรวมตัวทางเศรษฐกิจเพื�อให้เป�นฐานการ

ผลิตเดียวกันของ 10 ประเทศในอาเซียนหรือ AEC แล้ว ธุรกิจ

บริการจึงมีการเปิดการค้าเสรีกันมากยิ�งขึ�น ทําให้ธุรกิจนวด

แผนโ บราณซึ� ง เ ป� นการนวดที� เ ป� น เอกลักษณ์ที� ไม่ มี ใคร

ลอกเลียนแบบได้ง่ายๆ จึงเป�นที�ต้องการทางตลาดเพิ�มมากขึ�น

เรื�อยๆ ที�สําคัญภาครัฐได้ส่งเสริมและให้การสนับสนุนให้ประเทศ

ไทยเป�นศูนย์กลางการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพ หรือ Medical 

Hub ของเอเชีย ประกอบกับการนวดแผนโบราณเป�นที�ชื�นชอบ

และยอมรับของนักท่องเที�ยวชาวต่างชาติจากทั�วโลกมาช้านาน 

ทําให้โอกาสของธุรกิจเพื�อสุขภาพโดยเฉพาะการนวดแผน

โบราณจึงยังสดใส ถือเป�นปีแห่งโอกาสของธุรกิจนี�เลยก็ว่าได้ 

หากใครที�ต้องการลงทุนในธุรกิจนี�ถือได้ว่าเป�นธุรกิจที�น่าสนใจ

เป�นอย่างยิ�ง 

 

 

จะเห็นได้ว่าธุรกิจเพื�อสุขภาพเป�นธุรกิจที�กําลังมาแรง

เพราะกระแสรักสุขภาพของผู้คนสมัยนี�ที�หันมาใส่ใจในสุขภาพ

กันมากขึ�น ทําให้ธุรกิจที� เกี�ยวกับสุขภาพแขนงต่างๆได้รับ

ผลกระทบในแง่บวกไปด้วย โดยเฉพาะธุรกิจนวดแผนโบราณที�

ยังเป�นที�ต้องการของตลาดและยังมีทิศทางการตลาดที�สามารถ

เติบโตได้อย่างต่อเนื�อง ทําให้ผู้ที�สนใจลงทุนมีช่องทางในการ

แบ่งส่วนแบ่งในตลาดได้ ที�สําคัญผู้ประกอบการทั �งรายย่อยและ

รายใหญ่ยังสามารถทําตลาดในธุรกิจนี�ต่อไปได้อีกเรื�อยๆ เพราะ

การแข่งขันยังไม่สูงมากนัก แต่ทั �งนี�ทั �งนั�นการที�จะประกอบธุรกิจ

ให้เติบโตอย่างต่อเนื�องนั�นจําเป�นต้องหมั�นฝึกฝน เรียนรู้เพิ�มเติม

และพัฒนาอย่างต่อเนื�อง เพราะว่าธุรกิจนวดแผนโบราณเป�น

ธุรกิจที�ขับเคลื�อนด้วยแรงงานของบุคลากรที�มีฝีมือเป�นหลัก 

แทบจะไม่ต้องอาศยัอุปกรณ์เสริมใดๆ แต่จําเป�นต้องอาศัยการ

ทุ่มเทฝึกฝนฝีมือแทน รวมถึงการบริการซึ�งเป�นปัจจัยที�สําคัญ

ไม่น้อยไปกว่าการฝึกฝนเรื�องฝีมือ การบริการที�ดียิ�มแย้มแจ่มใส

ของไทยนับเป�นที�ประทับใจของนักท่องเที�ยวทั�วโลกอยู่แล้ว หาก

มีการปลูกฝังให้พนักงานรักในการบริการได้ย่อมเป�นข้อได้เปรียบ

ที� สามารถดึงดูด ให้ลูกค้ากลับมาใ ช้บริการซ� � าแล้วซ� � าอีก 

นอกจากนี�การวางแผนธุรกิจ การคิดคอนเซ�ปต์ ตลอดจนการ

ทําตลาดด้วยสื�อออนไลน์จะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ�งขึ�น 

รวมทั �งการใช้โซเ ชียลมีเ ดียเป�นช่องทางในการสื�อสารและ

ประชาสัมพันธ์กับลูกค้าซึ�งสามารถใช้ได้กับลูกค้าภายในประเทศ

และต่างประเทศได้อีกด้วย รวมถึงการฝึกฝนเรื�องภาษาเพิ�มเติม

ด้วยเช่นกัน 
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โอกาสของธุรกิจบริการสุขภาพ 

 

ในทุกธุรกิจย่อมมีช่วงรุ่งเรืองและตกตํ�า ปี 2559 นี�

หลายสถาบันโดยเฉพาะศูนย์วิจัยกสิกรไทย เอ็กซิมแบงค์ และ

อื�นๆ อีกมากมายได้ประเมินไว้ว่าแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ

ของไทยมีอัตราการเติบโตเพิ�มขึ�นเล็กน้อย ทั �งจากปัจจัยด้านลบ

ภายในประ เทศ เช่นไทยต้องเผชิญกับภาวะภัยแล้งรุนแรง

ติดต่อกันยาวนานและสภาวะทางการเมืองที�ยังไม่นิ�ง และปัจจัย

นอกประเทศจากสภาวะเศรษฐกิจจีนที�ชะลอตัวต่อเนื�องและ

ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศที�ยังคงมีอยู่เป�นระยะ 

ซึ�งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับเศรษฐกิจไทย และแน่นอนว่าจะ

ธุรกิจด้านต่างๆ จะได้รับผลกระทบตามๆ กันไปด้วยเช่นกัน จึง

ได้มีการคาดการณ์เพื�อจัดลําดับว่าจะมีธุรกิจใดบ้างที� ได้รับ

ผลกระทบ ซึ�งบทความนี�จะเผยแพร่ผลกระทบในแง่บวกของ

ธุรกิจ ซึ�งจะมีการเติบโตที�ดีของปีนี� หนึ�งในธุรกิจดาวรุ่งที�มาแรง

ของปีนี�แน่นอนว่าธุรกิจเพื�อสุขภาพได้รับการจัดลําดับให้เป�น

ธุรกิจดาวรุ่งมาแรงเป�นอันดับต้นๆ เนื�องจากกระแสการรัก

สุขภาพได้รับความสนใจอย่างต่อเนื�อง ทําให้ธุรกิจบริการ

เกี�ยวกับด้านสุขภาพแขนงต่างๆได้รับความนิยมเพิ�มขึ�นตามไป

ด้วย ธุรกิจบริการด้านสุขภาพอะไรบ้างที�มีแนวโน้มเป�นไปในทาง

ที�ดี ซึ�งบทความนี�จะรวบรวมมาให้ดังต่อไปนี�   

ธุรกิจสปา เป�นธุรกิจที� ได้รับความนิยมมาอย่าง

แพร่หลายในหมู่นักท่องเที�ยวทั �งภายในประเทศและนักท่องเที�ยว

จากต่างประเทศ โดยเฉพาะตามสถานที�ท่องเที�ยวต่างๆใน

ประเทศไทย เช่นเมืองท่องเที�ยวอย่างเชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต 

และสมุยเป�นต้น เป�นสปารูปแบบ Spa resort and hotel ซึ�ง

เป�นการผสมผสานระหว่างที�พักและบริการสปาควบคู่ไปด้วย

เพื�อเพิ�มความผ่อนคลายให้แก่นักท่องเที�ยวได้มากขึ�น   ทั �งนี�

ยังรวมไปถึงตามย่านธุรกิจที� สําคัญในกรุงเทพ ซึ�งเป�น City 

Spa หรือ Day Spa ที�สามารถเปิดเพื�อรองรับการใช้บริการ

ของลูกค้าในระหว่างวันโดยไม่จําเป�นต้องเปิดเป�นรูปแบบห้องพัก
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แบบค้างคืนใดๆ เพื�อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที�

สามารถใช้บริการเวลาใดก็ได้ตามความสะดวก 

ธุรกจินวดไทยโบราณ หนึ�งในธุรกิจที�ได้รับความนิยม

มาอย่างยาวนานในหมู่นักท่องเที�ยวทั �งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ ด้วยเอกลักษณ์การนวดของไทยที�มีทั �งการนวด

แบบกดจุด นวดคลายเส้นยืดเส้น เป�นการผ่อนคลายความ

ปวดเมื�อยเนื�อตัวให้แก่ผู้ที�เหน็ดเหนื�อยมาจากการทํางานหรือ

เดินทางไกล ซึ�งธุรกิจนี�นับเป�นธุรกิจบริการที�ยังขาดแคลนอยู่ใน

ท้องตลาดขณะนี� เนื�องจากแรงงานที�มีฝีมือซึ�งเป�นตัวหลักใน

การขับเคลื�อนธุรกิจยังมีน้อย การฝึกอบรมศาสตร์แขนงนี�ใช้

เวลาในการฝึกนานพอสมควรกว่าจะได้ฝีมือที�ดีพอ การลงทุน

ในธุรกิจจึงยังมีช่องว่างและส่วนแบ่งทางการตลาดอีกมาก 

ธุรกิจดูแลความงาม ธุรกิจเพื�อสุขภาพที�มาแรงไม่

แพ้ธุรกิจแขนงอื�น จะเห็นได้จากวิถีชีวิตที� ต้องใช้หน้าตาและ

บุคลิกเป�นใบเบิกทางในการทําธุรกิจด้านอื�นๆ รวมถึงการหันมา

ดูสุขภาพ หน้าตาและผิวพรรณของคนสมัยนี� ไม่ว่าจะผู้หญิง

หรือแม้กระทั�งผู้ชายก็หันมาให้ความสําคัญกับหน้าตาของ

ตัวเองกันมากขึ�น ทําให้ธุรกิจให้บริการเสริมความงามตั�งแต่เส้น

ผมจรดปลายเท้าเติบโตอย่างรวดเร็ว อาทิเช่น ร้านทําผม 

คลินิกเสริมความงามดูแลผิวพรรณ นวดบํารุงผิวทั �งใบหน้า

และเรือนร่าง ทําเล็บ สปาผิว มีครบครันและยังเป�นที�ต้องการ

ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื�อง โอกาสในการเติบโตเพื�อแย่งส่วน

แบ่งในตลาดก็ยังมีอีกเยอะเพราะสามารถเปิดได้ทั�วไปทุกที�ที�มี

แหล่งชุมชนเลยทีเดียว  

ธุรกิจอาหารเพื�อสุขภาพ การดูแลสุขภาพด้วย

อาหารการกินก็ไม่ใช่ย่อยเป�นธุรกิจที�เติบโตอย่างรวดเร็วและมี

การแข่งขันกันค่อนข้างดุเดือดเนื�องจากกระแสการรักสุขภาพที�

เน้นเรื�องการกินและออกกําลังกายเพื�อลดนํ�าหนักนั�นทําให้

ธุรกิจอาหารเพื�อสุขภาพอย่าง Clean Food (อาหารที�มีไขมัน

น้อยและผ่านการปรุงแต่งน้อยที�สุด) ได้รับความนิยมอย่าง

กว้างขวาง ดังจะเห็นได้จากธุรกิจอาหารคลีนเดลิเวอรี�ที�มี

บริการกระจายอยู่โดยทั�วไปในกรุงเทพขณะนี� ตลอดจน

ร้านอาหารที�เน้นสุขภาพของลูกค้าเป�นหลักโดยใช้วัตถุดิบที�มา

จากธรรมชาติอย่าง ผักออร์แกนิค ผักปลอดสารพิษมาเป�น

ส่วนผสมมากขึ�นเพื�อดึงดูดกลุ่มลูกค้าที�รักสุขภาพให้หันมาใช้

บริการได้อย่างสะดวกสบาย ส่งผลไปยังธุรกิจปลูกผักปลอด

สารพิษได้รับความนิยมขึ�นมาด้วยเช่นกัน 

ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ เนื�องสังคมไทยกําลังเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ทําให้อัตราการขยายตัวของผู้สูงอายุมี

มากขึ�น ธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุจึงได้รับความนิยมเพิ�มมาก

ขึ�นด้วยเช่นกัน จริงอยู่แม้สังคมไทยจะปลูกฝังให้ลูกหลาน

กตัญ�ูรู้คุณผู้สูงวัยด้วยการดูแลยามแก่เฒ่า แต่ด้วยวิถีชีวิต

ที�ต้องแข่งขันการทํางานอย่างหนักทําให้วัยทํางานต้องทํางาน

และไม่มีเวลาในการดูแลผู้สูงอายุในบ้าน จึงจําเป�นต้องใช้บริการ

ดูแลผู้สูงอายุที� เปิดให้บริการส่งผลให้ธุรกิจนี�ได้รับความนิยม

อย่างรวดเร็วซึ�งโดยปกติแล้วจะมีรูปแบบการให้บริการแบบระยะ

สั�นและระยะยาว โดยระยะสั�นก็จะเน้นการดูแลที�ให้ผู้สูงอายุได้มี

โอกาสมาใช้เวลาระหว่างวันที�ลูกหลานต้องออกไปทํางานได้มา

เจอเพื�อนฝูงวัยเดียวกันและได้ทํากิจกรรมร่วมกัน โดยที�มี

ผู้ดูแลและทีมแพทย์ดูแลและตรวจสุขภาพให้ด้วย และสําหรับ

ระยะยาวที�มุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุตัวคนเดียวไร้ญาติดูแลหรือ

ผู้ยากจนเป�นต้น  ซึ�งเป�นในรูปแบบของบ้านพักระยะยาว ซึ�ง

ทั �งนี�ไม่เพียงแค่ผู้สูงอายุภายในประเทศเท่านั�นที� เป�นกลุ่มลูกค้า

เป้าหมาย นักท่องเที�ยวชาวต่างชาติที�เดินทางเข้ามาเพื�อมาใช้

ชีวิตบั�นปลายในประเทศไทยก็มีมากขึ�นตามไปด้วยโดยเฉพาะชาว

ยุโรปและเอเชีย อย่างประเทศญี� ปุ่นก็เดินทางเข้ามาใช้ชีวิตบั�น

ปลายกันมากขึ�น ส่งผลให้ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุได้รับผลกระทบใน

แง่ดีไปด้วย  
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นวัตกรรมเพื�อสุขภาพ เป�นการปรับปรุงสิ�งที�มีอยู่

แล้วให้ดีและมีประโยชน์มากขึ�น เพื�อเพิ�มความสะดวกสบายและ

เพิ�มคุณค่าให้แก่สิ�งนั�นๆ เมื�อมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆขึ�นมา

ก็จะสามารถมีโอกาสขยายเป�นธุรกิจต่อยอดได้ด้วยเช่นกัน 

เพราะผู้คนให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพกันมากขึ�น เช่น 

เครื�องดูดฝุ่นไร้สายที�ออกแบบต่อยอดมาเพื�อการใช้งานที�

สะดวกสบายโดยเฉพาะเพื�อป้องกันการเกิดภูมิแพ้ สติ �กเกอร์

ป้องกันยุงและแมลง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที�ออกแบบมาเพื�อ

การเติมสารอาหารที�จําเป�นให้แก่ร่างกายเป�นต้น 

กลยุทธ์ในการปรับตัวเพื�อขยายธุรกิจรับมือกับ

ทิศทางของธุรกิจ ธุรกิจเพื�อสุขภาพเป�นธุรกิจที�มาแรง การ

แข่งขันที�สูงขึ�นจึงเป�นสิ�งที�หลีกเลี�ยงไม่ได้ ดังนั�นผู้ประกอบการใน

แต่ละแขนงธุรกิจจําเป�นต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เพื�อต่อสู้ใน

สนามแข่งขันให้ได้ เช่นการจัดทําโปรโมชั�นเพื�อกระตุ้นลูกค้าให้หัน

มาสนใจบริการของตัวเอง การทําการตลาดผ่านโซเชียล

เน็ตเวิร์ก การใช้โซเชียลมีเดียเป�นช่องทางในการติดต่อสื�อสาร

กับลูกค้าเพื�อให้มีความใกล้ชิดกับลูกค้า และเพิ�มโอกาสให้ธุรกิจ

ผ่านการแชร์ข้อมูลอย่างสมํ�าเสมอ การโฆษณาผ่านสื�อต่างๆที�

ไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ได้ประโยชน์สูง และที�สําคัญที�ขาดไม่ได้

คือการมุ่งเน้นเรื�องบริการ เนื�องจากธุรกิจนี�การขายสินค้าเพื�อ

ทําการตลาดอย่างเดียวคงไม่พอ จะต้องเน้นการเอาใจใส่ลูกค้า

และมีการบริการที�ดีมี Service mind สูงจะสามารถดึงดูด

ลูกค้าให้กลับมาใช้บริการซ� � าแล้วซ� � าอีก ซึ�งไม่เพียงแต่ลูกค้า

ภายในประเทศเท่านั�นแต่ยังรวมถึงลูกค้าที� เดินทางมาจาก

ต่างประเทศด้วย การฝึกฝนเรื�องภาษาเพิ�มเติมก็จะยิ�งส่งผลดี

ให้ผู้ประกอบการสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ 

ความได้เปรียบอีกประการหนึ�งของธุรกิจเพื�อสุขภาพ 

ทุกธุรกิจต่างได้รับผลกระทบในแง่บวกเป�นการส่งเสริมต่อยอด

กันไปเรื�อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อประเทศได้เข้าสู่ AEC เป�น

การรวมตัวทางเศรษฐกิจเพื�อมุ่งเน้นการค้าเสรีและเป�นฐานการ

ผลิตเดียวกันของประชาคมอาเซียน 10 ประเทศอันได้แก่ ไทย 

มาเลเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย 

สิงคโปร์ และบรู ไน และฟิลิปปินส์ การเดินทางเข้ามาของ

นักท่องเที�ยวจะเพิ�มมากขึ�นเนื�องประเทศไทยได้เปรียบในแง่จุด

ยุทธศาสตร์และการท่องเที�ยวทีมีชื�อเสียงเป�นที�ยอมรับมาอย่าง

ยาวนาน และภาครัฐได้มีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยกลายเป�น 

การท่องเที�ยวเชิงสุขภาพ เป�นการเดินทางเพื�อชื�นชมความ

สวยงามตามธรรมชาติไปด้วยและแบ่งเวลามาทํากิจกรรมเพื�อ

สุขภาพไปด้วย ทั �งนี�ยังมีนโยบายส่งเสริมและผลักดันให้ประเทศ

ไทยกลายเป�นศูนย์กลางทางการแพทย์แห่งเอเชีย (Medical 

Hub of Asia) อีกด้วย ทั �งนี�ธุรกิจเพื�อสุขภาพจึงได้รับข้อ

ได้ เปรียบไปอย่าง เต็มๆ เ นื�องจากจะมีการหลั�ง ไหลของ

นักท่องเที�ยวจากต่างประเทศเข้ามาอย่างมากมาย เพราะค่า

ครองชีพและค่าใช้จ่ายที�ตํ�ากว่าประเทศอื�นแต่ได้มาตรฐานสากล 

คุ้มค่าและราคาต่อการจับจ่ายใช้สอย 

 ทั �งนี�ผู้ประกอบการจะต้องมีกลยุทธ์เพื�อเตรียมรับมือ

การแขง่ขันที�จะเพิ�มสูงขึ�นเรื�อยๆด้วยเช่นกัน การทําธุรกิจจําเป�น

จะต้องมีการวางแผน การทําตลาดและการใ ช้สื�อโซเชียล

เน็ตเวิร์กเพื�อเป�นการลดค่าใช้จ่ายให้น้อยที� สุด รวมถึงการ

พัฒนาสินค้าและฝีมือแรงงานอยู่สมํ�าเสมอเพื�อตอบโจทย์ความ

ต้องการของลูกค้า และที� สําคัญต้องมีบริการที� ดีด้วย เพื�อ

ดึงดูดลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีกเป�นลูกค้าประจําและใช้ลูกค้า

ประจําเป�นใบเบิกทางไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยการแนะนําปากต่อ

ปาก 

 ดังนั�นธุรกิจเพื�อสุขภาพถือได้ว่าเป�นยุครุ่งเรืองที�

ผู้ประกอบการจําเป�นต้องเร่งฉกฉวยโอกาสเพื�อขยายธุรกิจให้มี

ความมั�นคง และสร้างฐานลูกค้าประจํา และที�สําคัญต้องไม่ลืม

ฝึกฝนเรื�องภาษาให้มีความทัดเทียมคู่แข่งจากประเทศเพื�อนบ้าน

ด้วย และสามารถเพิ�มโอกาสในการทําตลาดและขยายตลาด 

ใครมีความพร้อมมากกว่าก็ยิ�งได้เปรียบและนําคู่แข่งได้ก่อน

เสมอเช่นกัน 
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มวยไทยมาเนีย ออกกําลังกายแบบไทยสไตล์ 

 

มวยไทยถือเป�นศิลปะป้องกันตัวแขนงหนึ�งของคนไทย

มาตั�งแต่สมัยยุคโบราณที�มีจุดประสงค์เพื�อเป�นศิลปะป้องกันซึ�ง

ใช้ในยามสงครามเป�นหลัก แต่ปัจจุบันนี�ได้กลายมาเป�นกีฬาชนิด

หนึ�งที� ได้รับความนิยมมากขึ�นเรื�อยๆ ทั �งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยเฉพาะในหมู่นักท่องเที�ยวชาวต่างชาติที�ชื�นชอบ

หลงใหลกีฬาชนิดนี�มาก ถึงขนาดเดินทางมาเรียนอย่างจริงจัง

และเข้าสู่สังเวียนชกมวยอย่างเป�นเรื�องเป�นราว นอกจากนี�กีฬา

มวยไทยได้พัฒนาไปอีกขั �น โดยการชกมวยเพื�อจุดประสงค์ใน

การลดนํ�าหนัก ใช่แล้วเรากําลังจะกล่าวถึง มวยไทยมาเนีย 

ศิลปะการป้องกันตัวที�มาพร้อมการฝึกเพื�อลดนํ�าหนักไปด้วยใน

ตัว นับเป�นธุรกิจใหม่ที�ดึงดูดความสนใจจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที�

ต้องการเรียนรู้ศิลปะมวยไทยและเพื�อการลดนํ�าหนัก ทําให้กีฬา

ชกมวยเป�นกีฬาที�ไม่จํากัดอยู่แค่เพศชายแต่สามารถเข้าถึงกลุ่ม

หญิงสาวที�ต้องการลดนํ�าหนักและที�สําคัญยังเพิ�มทักษะการชก

มวยเพื�อใช้เป�นการป้องกันตัวเองได้อีกด้วย มวยไทยมาเนียคือ

อะไร? หลายคนอาจจะไม่ ค่อยคุ้นหูนัก บทความนี�จึงขอ

รวบรวมรายละเอยีดที�น่าสนใจของกีฬาชนิดนี�มาให้ศึกษากัน 

มวยไทยมาเนียคอือะไร? มวยไทยมาเนียเป�นกีฬาชก

มวยที�มีจุดประสงค์เพื�อการลดนํ�าหนัก เพื�อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

ที�ต้องการออกกําลังกายเพื�อสุขภาพสามารถลดนํ�าหนักได้

อย่างมีประสิทธิภาพสูงแต่ในขณะเดียวกันสามารถเรียนรู้ศิลปะ

การป้องกันตัวแบบไทยแท้ที�มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

ไปด้วยในตัว จึงเกิดเป�นโรงเรียนสอนชกมวยเพื�อการลดนํ�าหนัก

ขึ�นภายใต้ชื�อ มวยไทยมาเนีย อคาเดมี (Muaythai Mania 

Academy) หรือเรียกสั�นๆว่า MTM ของ 3 นักธุรกิจไทยเป�นผู้

ริเริ�มก่อตั�งขึ�น 

มวยไทยมาเนียเกิดขึ�นได้จากคอนเซ�ปต์ที�ต้องการเปิด

สอนมวยไทยเพื�อการลดนํ�าหนัก เนื�องจากความต้องการของ

คนที�ต้องการชกมวยโดยเฉพาะในกลุ่มหญิงสาว ที�ส่วนใหญ่
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มุง่เน้นการออกกําลังกายเพื�อสุขภาพและได้ลดนํ�าหนักไปในตัว

ด้วย มวยไทยมาเนียจึงได้ถือกําเนิดขึ�นจากความต้องการของ

ตลาดเพื�อตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้อย่างตรง

จุด จากการสํารวจทางด้านการตลาดของคุณ สุพจน์ ลีลา

พิสุทธิ� เจ้าของโรงเรียนมวยไทยมาเนียแห่งแรกในประเทศไทย ที�

ได้ศึกษาพบว่า 90 เปอร์เซ�นต์ของคนที�ต้องการชกมวยไทยก็

เพื�อการลดนํ�าหนัก มีเพียงแค่ 10 เปอร์เซ�นต์ ที�ต้องการเรียนรู้

เพื�อชกมวยไทยอย่างจริงจัง จึงได้เกิดเป�นหลักสูตรศาสตร์มวย

ไทยเพื�อการลดนํ�าหนักแห่งแรกของประ เทศไทย โดยนํา

วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเป�นส่วนหนึ�งของกีฬาชกมวยที�

ยังคงเอกลักษณ์ของมวยไทยเอาไว้อย่างกลมกลืน ซึ�งได้รับการ

สนับสนุนจากค่ายมวยชื�อดังของเมืองไทยซึ�งเป�นกูรูทางด้าน

การชกมวยมาให้ความรู้อย่างถูกต้อง ทั �งนี�หลักสูตรของที� นี�

นอกจากจะสอนมวยไทยอย่างถูกต้องแล้ว ยังเน้นการลด

นํ�าหนักที�ได้ผลจริงอีกด้วย 

จุดเด่นของมวยไทยมาเนีย ที�มวยไทยมาเนีย อคาเด

มี จะมีหลักสูตรมวยไทยมาเนียเพื�อการลดนํ�าหนัก แบ่ง

ออกเป�นทั �งหมด 3 class มี 3 คลาส หลักๆคือ 

 General Class คือการสอนมวยไทยพื�นฐาน มี 8 รอบ

ต่อวัน โดยรับคลาสละไม่เกิน 15 คนโดยเน้นสอนมวยไทย

ขั �นพื �นฐานและความสนุกสานในการเรียนรู้ 

 มาเนียคลาส เป�นที� เจาะลึกขึ�นมาอีกระดับหนึ�ง ในหนึ�ง

คลาสจะรับนักเรียนเพียงแค่ 5 คน สอนมวยไทยตั�งแต่ 

level  1 จนถึง 5 เป�นเทคนิคการชกมวยชั �นสูง 

 Private 1 ต่อ 1 สําหรับคนที�ต้องการความเป�นส่วนตัวที�

ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ� งส่วนใหญ่จะเป�นผู้มี

ชื�อเสียง อย่างดารา นักแสดง หรือแม้กระทั�งเจ้าของ

กิจการต่างๆเป�นต้น  

สําหรับมวยไทยมาเนีย ที�นี�ไม่เพียงแค่ตอบโจทย์เรื�อง

การลดนํ�าหนักเท่านั�น แต่จําเป�นต้องเรียนรู้การชกมวยไทย

อย่างถูกต้องควบคู่ไปด้วย เรียกได้ว่าเป�นจุดเด่นที�สําคัญที�ทาง

โรงเรียนเลยทีเดียว  

จุดเด่นที�สําคัญของมวยไทยมาเนียอีกประการหนึ�ง

คือ การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเป�นส่วนหนึ�งของการชก

มวย นั�นคือ การใช้รูปแบบของ Circuit Training ที�เป�นการ

ออกกําลังกายอย่างครบวงจรที�เน้นการออกกําลังกายอย่าง

ต่อเนื�องทุกส่วนและความกระชบัของกล้ามเนื�อไปด้วย ควบคู่

ผสมผสานไปกับ HIIT Training หรือชื�อเต็มๆว่า High-

Intensity Interval Training ที�เน้นการออกกําลังกายหนักและ

เบาสลับกันแต่ต่อเนื�องโดยใช้เวลาไม่นานเช่น 20-25 นาทีแต่สา

มารเผาผลาญพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ� ง

รูปแบบการออกกําลังกายประเภทนี�ที�เป�นที�รู้จักอย่างแพร่หลาย

คือ T25 นั�นเอง  

เคล็ดลับความสําเร็จที� น่าสนใจของมวยไทยมาเนีย 

คือ การกําหนดกลุ่มเป้าหมายที�ถูกต้อง เนื�องจากโรงเรียนแห่ง

นี�ก่อตั�งมาเพื�อสอนมวยไทยในการลดนํ�าหนักเป�นสําคัญ ดังนั�น

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายก็จะเป�นกลุ่มคนที�ต้องการลดนํ�าหนักและ

สนใจศิลปะการป้องกันตัวไปด้วย กลยุทธ์ที� สําคัญของที� นี�คือ

การทําการตลาดแบบ IMC (Integrated Marketing 

Communication) ซึ�งเป�นเครื�องมือทําการตลาดเพื�อการ

สื�อสารถึงกลุ่มผู้บริโภคอย่างครบวงจร โดยมวยไทยมาเนียเอง

จะเน้นการทาํการตลาดผ่านสื�อออนไลน์เป�นหลักร่วมกับการทํา

โปรโมชั�นเพื�อดึงดูดใจลูกค้า และนอกเหนือจากนี�ก็ยังใช้กลยุทธ์

การเป�นสปอนเซอร์ให้กับเว็บไซต์ที�เกี�ยวข้องกับการลดนํ�าหนัก

บุคคลที�มีชื�อเสียงที�สามารถเป�น Idol หรือเป�นแรงบันดาลใจ 

(Inspiration) ให้กับคนอื�นๆ อยู่แล้ว หรือแม้กระทั�งรายการที�

เกี�ยวกับการลดนํ�าหนักและรายการเพื�อสุขภาพเป�นต้น โดยเน้น

เจาะกลุ่มลูกค้าที�ใส่ใจในสุขภาพ ไม่ว่าจะเป�นพนักงานออฟฟิศ

ทั�งผู้หญิงผู้ชาย ดารา นางแบบ นักร้อง บุคคลทั�วไป 

ปัญหาและอุปสรรค ธุรกิจนี�ถือเป�นธุรกิจบริการที�

ต้องข้องเกี�ยวกับการคนอยู่ตลอดเวลา ดังนั�นปัญหาหลักๆ จึง

มาจากการทาํงานกับคน ทําอย่างไรจึงจะทําให้พนักงานซึ�งเป�น

บุคลากรที�สําคัญในการขับเคลื�อนธุรกิจทํางานอย่างมีความสุข

ได้ เมื�อพนักงานทํางานอย่างมีความสุขแล้ว การดูแลเอาใจใส่

ลูกค้าก็จะทําได้ดีและสามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ 

เมื�อลูกค้าพอใจและประสบผลสําเร็จในการลดนํ�าหนักได้ เมื�อนั�น

ลูกค้าก็จะไม่หายไปไหน เกิดเป�นลูกค้าประจําที�มาใช้บริการอย่าง

ต่อเนื�องและอาจเป�นส่วนสําคัญในการดึงลูกค้าใหม่ๆ ให้หันมา

สนใจการออกกําลังกายแบบใหม่ ได้อีกด้วย เพราะฉะนั�น

อุปสรรคของธุรกิจนี�จึงแก้ได้ไม่ยากเย็นอะไรหากผู้บริหารใส่ใจทั �ง

คนในองค์กรและนอกองค์กรนั�นก็คือลูกค้าเป�นอย่างดีนั�นเอง  
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เป้าหมายของโรงเรียนมวยไทยมาเนียในอนาคตคือ

การขยายสาขาให้ครบ 5 สาขาภายใน 3 ปี โดยมีกลยุทธ์ที�

สําคัญคือการทําการตลาดอย่างชดัเจน มุ่งเน้นการพัฒนา

อย่างต่อเนื�อง โดยไม่ลืมใส่ใจเรื�องบริการที�ตอบโจทย์ลูกค้าได้

อย่างตรงจุดเสมอด้วยหลักสูตรที�มีการศึกษาคิดค้นอย่างรู้ลึกรู้

จริง นอกเหนือจากนี�ยังเน้นการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดและ

นําเสนอโปรโมชั�นใหม่ๆ ที� ดึงดูดใจ ตลอดจนการพัฒนาและ

ฝึกอบรมครูมวยให้มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์การ

กีฬาอยู่อย่างสมํ�าเสมอ และที�สําคัญคือมุ่งเน้นการออกแบบ

หลักสูตรใหม่ๆ และดัดแปลงหลักสูตรให้เหมาะสมมากขึ�นเรียกได้

ว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื�องและไม่หยุดนิ�งเลยก็ว่าได้   

ความน่าสนใจของโรงเรียนสอนชกมวยเพื�อลด

นํ�าหนักอย่างมวยไทยมาเนีย อคาเดมี คือที� นี� มีการใส่ใจ

พนักงานเป�นอย่างดี เพื�อปรับทัศนคติของพนักงานโดยเฉพาะ

ครูมวยที� ต้องเป�นคนสอนลูกค้า โดยให้ความรู้ความเข้าใจ

ทิศทางของโรงเรียนว่าต้องการให้ออกมารูปแบบไหน และมุ่งเน้น

ให้พนักงานมีความสุขในการทํางานด้วยการฝึกอบรมและ

สอบถามถึงปัญหาที�ครูมวยจะต้องพบเจอเพื�อจะได้ช่วยกัน

แก้ปัญหา เพราะเมื�อไหร่ที�พนักงานมีความสุขแล้วการบริการที�

ออกมาจากใจจะทําให้ลูกค้ามีความสุขและอยากกลับมาเรียนซ� � า

เรื�อยๆ นับเป�นแนวคิดที�น่าสนใจเลยทีเดียว  

ปัจจัยที�มีผลต่อความสําเร็จ Key success factor 

ของมวยไทยมาเนีย คือ ต้องรู้จักความต้องการของลูกค้าเป�น

อย่างดี เพราะเมื�อไหร่ที�ลูกค้าได้รับความพึงพอใจไม่ว่าจะเป�น

เรื�องความประสบความสําเร็จในการลดนํ�าหนักหรือบริการแล้ว 

ลูกค้าจะเป�นคนที�ทําให้ธุรกิจดําเนินต่อไปได้อย่างยั�งยืน และที�

สําคัญคือต้องไม่ลืมพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื�อง ตลาด

ผู้บริโภคมีการเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื�อไหร่ที� ธุรกิจหยุด

พัฒนานั�นหมายถึงเราไม่สามารถทันต่อความต้องการของ

ลูกค้าได้เลย 

จะเห็นได้ว่ามวยไทยมาเนีย เป�นอีกหนึ�งรูปแบบธุรกิจ

หนึ�งที�ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าที�ใส่ใจในสุขภาพได้อย่างไม่

น่าเชื�อ เนื�องจากกีฬาชนิดนี�นอกจากจะทําให้ผู้ที�รับการฝึกจะได้

ศิลปะการชกมวยไทยอย่างถูกต้องโดยครูมวยที�มีความ

เชี�ยวชาญตัวจริงที�คลุกคลีอยู่ในวงการมวยมาอย่างโชกโชน

แล้ว ยังสามารถลดนํ�าหนักได้อย่างเห็นผลได้จริงในระยะเวลาที�

รวดเร็วอีกด้วย เนื�องจากมีการผสมผสานรูปแบบการชกมวย

เข้ากับวิทยาศาสตร์การกีฬาที�มุ่งเน้นการออกกําลังกายอย่าง

ครบวงจร อย่าง Circuit Training และ HIIT หรือ High-

Intensity Interval Training ที�มุ่งเน้นทั �งการกระชบัสัดส่วนและ

เผาผลาญพลังงานได้อย่างรวดเร็ว นับเป�นศาสตร์การกีฬา

รูปแบบใหม่ที�ทั �งได้ความสนุกในการชกมวยได้ศิลปะการป้องกัน

ตัวแล้วยังได้ลดนํ�าหนักไปในตัวได้อีกด้วย เรียกได้ว่าได้ครบทั�ง

สุขภาพและความตื�นเต้นแถมยังอุ่นใจได้ว่าหากมีเหตุร้ายเกิดขึ�น 

เราจะสามารถนําวิชาความรู้เหล่านี�มาป้องกันตัวเองเบื�องต้นได้

อีกด้วยหากใครที�กําลังมองหาการออกกําลงักายรูปแบบใหม่ ๆ 

มวยไทยมาเนียน่าจะเป�นกีฬาที�ตอบโจทย์การรักสุขภาพได้อย่าง

ไม่ยาก 
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ธุรกิจขายเสื�อผ้าและอุปกรณ์กีฬากับเทรนรักสุขภาพ 
 

หากเราจะพูดถึงเทรนรักสุขภาพนั�น มันสามารถ

อธิบายได้มากมายหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป�น การควบคุม

อาหาร การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมและการออกกําลังกาย การ

รักษาสุขภาพโดยการควบคุมอาหารนั�นคือการที� เราเลือก

รับประทานแต่อาหารที� มี ปร ะ โยชน์ต่อร่างกาย อาทิ เ ช่น 

รับประทานอาหารจําพวกผักสด ผลไม้สดตามฤดูกาล งดแป้ง 

ของหวาน ของมัน อาหารรสจัด เพื�อที�ร่างกายของเราจะได้ไม่

ทํางานหนักเกินไปในการย่อยหรือการแยกสารอาหารต่างๆ 

นั�นเองการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมต่างๆ ก็เป�นสิ�งสําคัญเช่นกัน 

อาทิเช่น การกิน การพักผ่อนหรือการใช้ร่างกาย สิ�งต่างๆ ที�

กล่าวมานี�จะมีความสอดคล้องกัน ซึ� งจะมีผลโดยตรงกับ

สุขภาพของคนคนนั�น แต่หากอีกสิ�งหนึ�งที�สําคัญและง่ายต่อ

การดูแลสุขภาพที�ดีก็คือการออกกําลังกายนั�นเอง เราคงจะไม่

อาจปฏิเสธได้ว่าเทรนด์รักสุขภาพโดยการออกกําลังกาย ณ 

ตอนนี�มีกระแสที�แรงมาก ในที� นี�หมายถึงคนทุกเพศทุกวัย

สามารถเลือกประเภทของกีฬาที�หลากหลายในการออกกําลัง

กายได้ไม่ว่าจะเป�นการปั�นจักรยาน วิ�ง กอล์ฟ แบดมินตัน 

เทนนิส ฟุตบอล ว่ายนํ�า ชกมวยหรือแม้กระทั�งกีฬาในร่มอย่าง

ฟิตเนตเป�นต้น 

 การที�หากผู้คนหันมากออกกําลังกายกันมากขึ�นก็จะ

ส่งผลโดยตรงต่อการค้าขายเสื�อผ้าและอุปกรณ์กีฬาเพิ�มขึ�น

ด้วย เพราะจะก่อให้เกิดโอกาสและช่องทางในธุรกิจให้เพิ�มขึ�น

ตามไปด้วย นั�นเพราะว่าถ้าเป�นเมื�อก่อนเราจะเห็นได้ว่ามากกว่า 

90% จะเป�นผู้ชายที�สนใจออกกําลังกายเสียเป�นส่วนใหญ่ใน

ขณะที�ผู้หญิงจะมีน้อย แต่เดี�ยวนี�ผู้หญิงเป�นจํานวนมากที�หันมา

ออกกําลังกายกันมากขึ�น และแน่นอนว่าเสื�อผ้า รองเท้าและ

อุปกรณ์กีฬาต่างๆ ก็จะสามารถเพิ�มยอดขายขึ�นไปด้วยเป�นเงา

ตามตัว 

 แต่มันก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปในการที�เราจะขายสินค้าได้ดี

ในช่วงเวลาเฉพาะที�มีกระแส เพราะว่าเมื�อมีกระแสเกิดขึ�นแข่งขัน

ก็จะสูงขึ�นตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป�นรายเก่าที�ขายกันมาอย่าง

ยาวนานหรือแม้กระทั�งธุรกิจรายใหม่ก็พร้อมที�จะออกมาแข่งขัน

ทางธุรกิจกันมากขึ�น ดังนั�นหากเราต้องการที�จะอยู่รอดและทํา

ยอดขายได้ดีแล้วนั�น เราจะต้องการมีวางแผนกาทําธุรกิจเป�น

อย่างดีให้รัดกุมก่อนที�จะสายเกินไปซึ�งการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ 

ในการทําเนินงานนั�นก็ไม่ได้ยากอะไรมาก เราสามารถจําแนก

ออกได้เป�น 4 หลักสําคัญๆ คือ สินค้า การทําการตลาด 
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กลุ่มเป้าหมายและการบริการ ทั �ง 4 ปัจจัยที�กล่าวมานี�ล้วนมี

ความสัมพันธ์กัน โดยที�เราไม่สามารถขาดสิ�งใดสิ�งหนึ�งออกไปได้

เลย 

 ปัจจัยแรก คือ สินค้า สินค้าในที�นี�คือคุณภาพของ

สินค้านั�นเอง ปัจจัยนี�สําคัญมากเพราะจะเป�นตัวช่วยบ่งชี�ว่า

ทิศทางในการดําเนินการของเราจะมุ่ง เ น้นไปที� ราคาและ

กลุ่มเป้าหมายไหน ตัวอย่างเช่นหากเราต้องการที�จะเจาะกลุ่ม

ลูกค้าระดับพรีเมี�ยม เราจะต้องผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมี

ความแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ�งกลุ่มสินค้าประเภทนี�จะมีต้นทุน

ทางการผลิตของเราสูงขึ�น แต่มันก็สามารถแลกมากับราคา

ขายที� สูงขึ�นได้ด้วยเช่นกัน แต่ถ้าเราต้องการเจาะกลุ่มลูกค้า

ระดับกลางถึงล่างก็จะตรงกันข้ามกันโดยการลดต้นทุนและ

คุณภาพของสินค้าลงไปและราคาก็จะผันแปรไปตามต้นทุนและ

คุณภาพนั�นๆ แต่ไม่ว่าเราจะเจาะกลุ่มลูกค้าระดับไหนก็ตาม เรา

ก็จะต้องคงความเป�นเลกลักษณ์เอาไว้ หลักๆ ก็คือหากเป�น

เสื�อผ้าก็จะต้องเป�นเนื�อผ้าที�ดี นุ่มสบาย ระบายความร้อนได้ดี 

ส่วนรองเท้าก็ต้องรองรับนํ�าหนัก การกระแทกและการเสียด

ทานได้ดี ส่วนสินค้าจําพวกอุปกรณ์กีฬานั�น เราสามารถที�จะ

ผลิตออกมาเองหรือจะเป�นการนําเข้ามาจากประเทศเพื�อนบ้าน

ต่างๆ เช่น ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม ซึ�งมันขึ�นอยู่กับว่าเรา

ต้องการที�จะเน้นขายกีฬาชนิดเดียวไปเลยหรือจะเป�นคละกีฬา

กันไปก็ขึ�นอยู่กับความถนัดและความพอใจของผู้ขายสินค้า  

ปัจจัยที�สอง คือ การตลาด การทําการตลาดนั�น

เป�นสิ�งสําคัญมากเพราะจะเป�นเครื�องมือที�ช่วยให้สินค้าของเรา

เป�นที� รู้จักมากขึ�น และยังสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายได้อีก

ด้วย การที�เราจะทําสินค้าให้เป�นที�รู้จักนั�นแน่นอนว่าตอนนี�ต้อง

มุ่งเน้นไปที�สื�อออนไลน์ต่างๆ เพราะว่าสามารถเข้าถึงลูกค้าได้

โดยง่าย รวดเร็วและประหยัดต้นทุนในการโปรโมทสินค้า แต่เราก็

ต้องคํานึงถึงว่าเราควรที�จะลงในสื�อโฆษณาต่างๆ ควบคู่กันไป

ด้วยเพราะว่าไม่ใช่ลูกค้าทุกคนที�จะเสพย์สื�อออนไลน์เพียงอย่าง

เดียว ดังนั�นจําพวกสื�อสิ�งตีพิมพ์ การออกบูทหรืออีเว้นท์งาน

ต่างๆ ก็เป�นการช่วยสร้างแบรนด์สินค้าของเราให้เป�นที�รู้จักได้

เช่นเดียวกัน โดยหลังจากที�เราเลือกสื�อในการทําการตลาดของ

สินค้าได้แล้วเราก็จําเป�นที�จะต้องคิดโปรโมชั�นหรือกิจกรรมต่างๆ 

เพื�อที�จะใช้เป�นการกระตุ้นยอดขายด้วยนั�นเอง อาจจะเป�น

โปรโมชั�นส่วนลดหรือซื�อหนึ�งแถมหนึ�งเป�นต้น        

หลังจากที� เราสามารถเลือกทั �งสินค้าและการทํา

การตลาดที� เราจะขายได้แล้ว ปัจจัยต่อไปที�หนีไม่พ้นก็คือการ

เลือกกลุ่มเ ป้าหมายนั�นเอง การเลือกกลุ่มเ ป้าหมายนั�นมี

ความสําคัญอย่างยิ�งไม่แพ้กับปัจจัยอื�นๆเพราะว่ามันจะเป�น

เครื�องมือที� ชี�วัดว่าธุรกิจของเรานั�นจะมุ่งเน้นไปที�กลุ่มลูกค้า

ระดับไหน กีฬาประเภทอะไร ยกตัวอย่างเช่น หากเราต้องหารที�

จะขายรองเท้ากีฬาไม่ใช่ว่าเราทํารองเท้ากีฬารูปแบบเดียวจะ

สามารถใช้ได้กับทุกกีฬา ทุกเพศทุกวัย เพราะว่าประเภทของ

กีฬา อายุและสรีระของนักกีฬาย่อมมีผลต่อการเลือกซื�อสินค้า

นั�นเอง ตัวอย่างเช่น รองเท้าวิ�งก็จะเน้นไปที�รองรับการกระแทก

ซึ� งมีผลทําให้ข้อต่อต่างๆ ของร่างกายไม่อักเสบ รองเท้า

ฟุตบอลก็จะต้องเน้นไปที�การเกาะสนามไม่ลื�นระหว่างวิ�ง เป�นต้น 

อีกทั �งหากเราเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ชดัเจน มันก็จะง่ายต่อการ

ทําการตลาด วางแผนกลยุทธ์ การควบคุมรายจ่ายระหว่าง

การผลิตต่างๆ ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพอีกด้วย   

 

ปัจจัยสุดท้าย คือ การบริการ การบริการนี�ถือว่า

เป�นสิ�งสําคัญลําดับต้นๆ ของการทําธุรกิจค้าขายเลยก็ว่าได้ 

เพราะจะต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรงเพราะว่าเสื�อผ้า รองเท้า

และอุปกณ์กีฬาต่างๆ นั�นจะต้องมีการทดลองก่อนที�ลูกค้าจะ

ตัดสินใจซื�อเพราะว่าเนื�องจากมีคู่แข่งรายอื�นให้ลูกซื�อ และต้อง

ดูว่าอุปกรณ์สินค้าที�เรามีจะเหมาะสมกับลูกค้าคนคนนั�นหรือไม่

ด้วย การบริการจะมาช่วยเชื�อมต่อระหว่างความพึงพอใจของ

ลูกค้ากับสินค้าของเรา และยังช่วยเพิ�มความเข้าใจในสินค้าของ

เราเพื�อช่วยในการตัดสินใจได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากลูกค้า

ไม่สามารถที�จะเลือกสินค้าของเราได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม 

การบริการที�ดีอาจจะช่วยทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื�อสินค้าชนิดอื�น

ของเราได้ง่ายขึ�น หรือแม้กระทั�งสามารถแนะนําลูกค้าคนอื�นมา

ซื�อสินค้าของเราด้วยก็เป�นได้ อีกตัวอย่างหนึ�งที� เห็นได้ชัดคือ

หากว่าลูกค้าสนใจซื�อรองเท้าเพราะว่าสวยงามแต่ไม่มีขนาดที�

พอดีกับลูกค้า เราอาจจะสามารถแนะนําสินค้าทางเลือกหรือ

สินค้าที� เหมาะสมกับสรีระของลูกค้านั�นก็เป�นได้ ดังนั�นการ

บริการก็เป�นสิ�งที�ขาดไม่ได้สําหรับการขายสินค้าและอุปกรณ์

กีฬาต่างๆ 

“เทรนดร์กัสขุภาพโดยการ

ออกกําลงักาย ณ ตอนนี�มี

กระแสที�แรงมาก  

ธุรกจิการจําหนา่ยอุปกรณ ์

กม็าแรงเช่นกนั” 
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ทั�งหมดที�กล่าวมานั�นล้วนมีความสําคัญอย่างยิ�งใน

การทําธุรกิจที�เกี�ยวกับกีฬาทุกประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ�งเป�น

ธุรกิจที�ตามเทรนด์ ณ เวลานั�นๆ ซึ�งจะเต็มไปด้วยความท้าทาย 

คู่แข่งทั �งหน้าเก่าและหน้าใหม่ที�พร้อมจะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทาง

การตลาด หากเราต้องการอยู่รอดในสถานการณ์ลักษณะแบบ

นี�แล้ว เราจะต้องนําทุกๆ ปัจจัยที�กล่าวมาคิดวิเคราะห์ให้อย่าง

ละ เอียดถี� ถ้วนเพื�อที� จ ะสามารถดํา เนินธุรกิจ ไ ด้อ ย่างมี

ประสิทธิภาพนั�นเอง ทั �งนี�หากคุณต้องการที�จะทําธุรกิจประเภท

นี�แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ�มจากอะไรดี เพราะอุปกรณ์แต่ละชิ�น แต่ละ

กีฬามันมีรายละเอียดปลีกย่อยไม่ซ� � ากันซึ�งยากสําหรับมือใหม่ 

ดังนั�นเราจะขอแนะนําว่าให้เริ�มจากสินค้าที�ทําได้ไม่ยาก นั�นก็คือ

พวกเสื�อผ้า กางเกงกีฬา เพราะว่าสินค้าชนิดนี�ไม่ได้มีความ

ต้องการพิเศษและยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกกีฬา 

เพียงแค่เราต้องทําคุณภาพออกมาได้ดีในระดับหนึ�ง อาทิเช่น 

เนื�อผ้านิ�มใส่สบายไม่อึดอัด อีกทั �งยังสามารถซับเหงื�อและ

ระบายความร้อนได้ดี เพียงแค่เราสามารถรักษาคุณสมบัติแบบ

นี�ได้ มันก็ไม่ยากที�จะนําไปต่อยอดสินค้าต่อไปได้  

ในท้ายที� สุดหากเราต้องการที�จะทําธุรกิจเกี�ยวกับ

กีฬาเพื�อที�จะตอบรับเทรนด์ดูแลสุขภาพ หรือเราต้องการที�จะ

ทําธุรกิจตามกระแส ณ เวลานั�นให้ประสบความสําเร็จแล้วเรา

จําเป�นที�จะต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดของการดําเนินงานใน

ธุรกิจทุกขั �นตอนตั�งแต่เลือกประเภทของสินค้าที�เราจะนํามาขาย 

ประเภทของกีฬาที� เราจะนํามาเป�นจุดขายของเรา การทํา

การตลาดทั �งระยะสั�นและยาวเพื�อธุรกิจที�ยั�งยืน การเลือกกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายไม่ว่าจะเป�น เพศ อายุและกลุ่มจําแนกตาม

รายได้ รวมไปถึงการมีการบริการที�ดีเพื�อที�จะสามารถมัดใจ

ลูกค้าให้ซื�อสินค้าของเรา รวมไปถึงบอกต่อหากเราสามารถวาง

แผนการดําเนินธุรกิจได้รัดกุมและครบถ้วนทั �งหมดตามที� ได้

กล่าวมาข้างต้นนี�แล้ว ธุรกิจที� เราเลือกที�จะลงทุนทําก็จะ

สามารถดําเนินต่อไปได้อย่างมั�นคง ยั�งยืนและมีประสิทธิภาพ ไม่

ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ปกติและธุรกิจตามกระแสต่างๆ รวมไป

ถึงสถานการณ์ที�มีการแข่งขันสูงก็เช่นเดียวกั 
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อสังหาริมทรัพย์พารวย 

 

ช่วงไม่กี�สิบปีที�ผ่านมาการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เป�นอีกธุรกิจหนึ�งที�น่าสนใจ มีผู้ประกอบการหลายเจ้าที�เข้ามา

ลงทุนและประสบความสําเร็จค่อนข้างมาก เพราะถือว่าเป�นการ

ลงทุนที�ได้รับผลตอบแทนที�คุ้มค่า ในปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าว

เข้าสู่ AEC ซึ�งถือว่ามีผลดีต่อการทําธุรกิจค่อนข้างมาก เพราะ

หลายธุรกิจที�มีการส่งสินค้าออกต่างประเทศโดยได้รับการ

ยกเว้นภาษี ทําให้เจ้าของกิจการได้รับผลกําไรมากขึ�นและ

สามารถที�จะขยายฐานเศรษฐกิจใ ห้เ ติบโตได้ต่อไปอีก ซึ� ง

อุตสาหกรรมก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ก็เป�นหนึ�งในอุตสหกรรม

ทําเงินที� ได้รับผลดีจากการก้าวเข้าสู่ AEC ของประเทศไทย

เนื�องจากมีความเสรีด้านแรงงานมากยิ�งขึ�น จากเดิมที�ค่อนข้าง

มีปัญหาเรื�องของแรงงานก็สามารถรับแรงงานชาวต่างชาติมา

ทํางานได้อย่างถูกกฎหมาย เพิ�มปริมาณงานได้มากขึ�น และเป�น

การขยายการกอ่สร้างออกไปได้ในขอบเขตที�ใหญ่ขึ�น นอกจากนี�

ยังมีการส่งเสริมให้เกิดอาชีพอื�นอีกหลายอาชีพ เช่น อาชีพ

จัดหาแรงงาน อาชีพขนส่งสินค้า และอื�นๆ ถือเป�นการกระจาย

รายได้และสร้างอาชีพได้มากมายอีกด้วย 

 ในปัจจุบันการทําธธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเป� น

ธุรกิจหนึ�งที�สามารถสร้างรายได้อย่างงามให้กับผู้ประกอบบการ 

เนื�องจากเรื�องที�อยู่อาศัยคือหนึ�งในปัจจัยสี�ที�มนุษย์ต้องการ 

ดังนั�นการสร้างที�พักอาศยัเพื�อจําหน่ายหรือให้เช่าจึงเป�นหนึ�งใน

ธุรกิจที�น่าลงทุน โดยจากผลการสํารวจในประเทศไทยในปี 2556 

พบว่า อัตราการสร้างที�พักประเภทคอนโดมิเนียมจะอยู่ที� 47 % 

ต่อปี บ้านเดี�ยว 30 % บ้านเดี�ยว 10% และทาวเฮาส์ 11 %  

ต่อปี นั�นหมายความว่าอัตราความต้องการจะมีที� อ ยู่

ค่อนข้างมาก ผู้ที�ต้องการที�อยู่อาศยัค่อนข้างสูง โดยเฉพาะใน

มืองใหญ่ที�มีความแออัดค่อนข้างสูง เช่น กรุงเทพมหานคร 

เชียงใหม่ ภูเก็ต เป�นต้น การเลือกที�อยู่อาศัยประเภท อพาร์

ทเม้นคอนโดก็จะมีสูง ทําให้ใครที�เป�นเจ้าของธุรกิจประเภทนี�ก็จะ

มีโอกาสประสบความสําเร็จไปด้วยเช่นกัน ซึ�งกรณีศึกษาผู้ที�

ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ คุณ

สุวิจักขณ์ ศรีอารีย์ ที�เริ�มต้นจากคนที�ไม่มีอะไรจนปัจจุบันเป�น

หนึ�งในนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที�ประสบความสําเร็จมีรายได้สูง

ต่อปี 
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 หลายคนคิดว่าการทํา ธุรกิจก่อสร้ างประ เภท

อสังหาริมทรัพย์จะมีการเริ�มต้นที� ค่อนข้างสูง เพราะการ

ก่อสร้างค่อนข้างแพง แต่สําหรับคุณสุวิจักขณ์ สามารถ

เริ�มต้นจากศูนย์ จนในปัจจุบันมีรายได้กว่าร้อยล้านบาทต่อปี 

ปัจจุบันดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท แอสซิสเฮ้าส์ 

จํากัด บริษัทรับสร้างบ้านที�มีชื�อเสียงติดอันดับประเทศไทย เขา

เล่าว่าเริ�มแรกตัวเองเริ�มจากคนที�ไม่มีอะไรเลย สมัยเด็กๆ พ่อ

แม่แยกทางกันตัวเองต้องอยู่กับแม่ที�มีอาชีพเป�นกรรมกร และ

ได้รับการเลี�ยงดูจากยาย เขาเกือบที�จะไม่ได้เรียนหนังสือเพราะ

แม่ไม่มีเงิน แต่ด้วยความมุ่งมานะทําให้เขาสามารถส่งตัวเอง

เรียนจนจบได้ เมื�อเรียนจบทํางานก็มีคนรู้จักได้สร้างแรงบันดาล

ใจให้กับตัวเองด้วยการอ่านหนังสือ “พ่อรวยสอนลูก”  จนเกิด

แรงบันดาลใจ เริ�มแรกเขากลับไปอยู่ที�บ้านจังหวัดนครสวรรค์ 

จากนั�นก็หางานทําแล้วเก็บข้อมูล ศึกษาเกี�ยวกับธุรกิจไปเรื�อยๆ 

แล้วกา้วเข้ามาเริ�มทําธุรกิจตัวแรกด้วยการอยากเป�นนายหน้า

ขายรถและบ้านด้วยการชวนเพื�อนมาลงทุน แต่เพื�อนไม่เห็น

ด้วยเพราะกลัวความไม่แน่นอนจากนั�นเขาก็ ค่อยๆ เริ� ม

ดํา เนินการด้วยตัวเองซึ� งก้าวแรกในการงานคือ เขาเริ�ม

โครงการสร้างบ้านหลังแรกเพื�อที�จะขาย ขณะนั�นก็ยังไม่มี

เงินทุนเพียงพอในการก่อสร้างจึงยื�นเรื�องกู้กับธนาคารแต่ก็ไม่

ผ่านเนื�องจาก Statement ไม่เป�นไปตามที�ธนาคารกําหนดทําให้

เขาต้องกลับมายื�นเรื�องใหม่อีกครั �งจนสําเร็จ และรีบดําเนินการ

สร้ าง บ้านหลังแรก ใ ห้ เสร็จ ด้วยเ งินลงทุนไปที� ปร ะมาณ 

1,500,000 บาท และเขาขายในราคา 1,900,000 บาท ถือว่า

เป�นการเริ�มต้นได้ด้วยดี จากนั�นทําให้มีโครงการอื�นๆ ผุดขึ�นมา

เรื�อยๆ มีลูกค้าเสนองานมาให้ไปสร้างบ้านอยู่หลายเจ้าถือว่า

ธุรกิจกําลังดําเนินได้ได้อย่างสวยงาม 

 แต่ปัญหาในการทําธุรกิจเริ�มเกดิขึ�น คือ เจ้าของบ้าน

ไม่จ่ายค่าสร้างบ้านในบางส่วน ทําให้เกิดปัญหาเรื�องสภาพ

คล่อง จนเขาเกิดความเครียดและไม่สามารถทําอะไรต่อได้และ

เป�นช่วงเวลาพอดีกับที� ชีวิตครอบครัวเริ�มมีปัญหาเพราะคุณ

พ่อเสียชีวิต ทําให้ทางคุณสุวิจักขณ์ เครียดมากกว่าเดิม จน

ต้องพักและตั�งสติ จากนั�นเมื�อรู้สึกดีขึ�นเขาก็เริ�มมีงานเข้ามาอีก

แล้วก็ค่อยๆ มาเรื�อยๆ จนดีขึ�นโดยในการทํางานของเขานั�นจะ

ยึดหลักว่า หากต้องทํางานสิ�งใดสิ�งหนึ�งเขาเองจะต้องรู้ในสิ�งที�

ทําก่อน ซึ�งองค์ความรู้ที�ต้องมีนั�นจะต้องเพียงพอ สามารถที�

จะตอบคําถามของตัวเองและผู้อื�นได้ ประสบการณ์ในการ

ทํางานก็เช่นกันที� สําคัญ เขาจึงค่อยๆ เริ�มต้นใหม่และทําได้ดี

เรื�อยมา แล้วเรื�องที�เคยประสบปัญหาก็จะค่อยๆ คลี�คลายขึ�น

เรื�อยๆ ชีวิตเขาก็เริ�มดีขึ�นเรื�อยๆ จนถึงทุกวันนี�ที� ธุรกิจของ

เติบโตไปได้ไกลจากคนที�มีอะไรจนวันนี�ที�เขาประสบความสําเร็จ

และได้รับการยอมรับ 

 ในเรื�องของการทําธุรกิจก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์

นั�นถือว่าเป�นการทําธุรกิจที�มีผลประกอบการที�ดี และมีความ

น่าสนใจซึ�งกว่าที�คุณสุวิจักขณ์ จะทําและประสบความสําเร็จมา

ได้นั�น เส้นทางของเขาไม่ง่ายเลย เขาได้เล่าว่าเรื�องพลังผลักดัน

ที�ทําให้เขามีแรงคือหลักการคิดที�ไม่ว่าจะคิดหรือทําอะไรต้องคิด

ให้ใหญ่ไปเลย เพื�อที�จะได้กล้าทําและทําให้ประสบความสําเร็จเขา

มีความเชื�อในตัวเองว่าเขานั�นสามารถที�จะทําให้ตัวเองเป�นหนึ�ง

ในผู้ที�ประสบความสําเร็จได้แล้วเขาค่อยๆ ที�จะออกแบบการ

ทํางานค่อยๆ ทําให้มันเป�นจริงขึ�นมาได้ จากประสบการณ์ที�เล่า

เขาสามารถประสบความสําเร็จได้ภายใน 5 ปี ถือว่าเป�น

ระยะเวลาที�ค่อนข้างสั�น สําหรับผู้ที�ประกอบอาชีพประเภทนี� 

 

 และจากความสําเร้จของคุณสุวิจักขณ์ สิ�งหนึ�งที�ทํา

ให้เราได้ข้อคิดในเรื�องการทําธุรกิจประเภทนี�คือ การเริ�มต้นนั�นไม่

จําเป�นที�จะต้องมีทุนมากเสมอแต่เมื�อกล้าที�จะทําคุณก็จะทํามัน

ออกมาได้และได้ดี ยิ�งตอนนี�ที�ประเทศไทยก้าวข้าสู่ AEC การ

ขยายตัวของธุรกิจนี�มีแนวโน้มไปได้ไกล หากบริษัทไหนทําให้งาน

ออกมาดีและมีคุณภาพก็จะมีงานเข้ามาเรื�อยๆ เพราะในสมัยนี�

ผู้คนจะนิยมแต่งบ้าน ปรับปรุงบ้านอยู่เสมอ การรับออกแบบ 

ตกแต่งภายใน การต่อเติม หรือสร้าง จึงมีแนวโน้มเติบโตไปได้

“ที�อยู่อาศยัคอืหนึ�งในปัจจยั

สี�ที�มนษุยต์้องการ แตก่าร

ลงทนุอยูท่ี�หลกัลา้น  

ดงันั �นผูป้ระกอบการจะตอ้ง

มองตลาดใหข้าด” 
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อีก ทั �งนี�หากมีการขยายเครือข่ายงานก็สามารถที�จะขยาย

ตลาดออกไปสู่ประเทส AEC ได้อีกด้วย เป�นการเพิ�มช่องทางที�ดี

ให้กับเจ้าของได้และที� น่าสนใจคือในช่วงนี�ที�ทางรัฐบาลที� มี

นโยบายในการสร้างที�อยู่อาศยัในราคาที�ถูกลง ก็จะเป�นผลดีต่อ

ธุรกิจนี� ไม่ว่าจะเป�นเรื�องการก่อสร้าง การต่อเติม ที�เจ้าของ

บ้านจะต้องใช้บริการเพื�อที�จะช่วยให้บ้านนั�นดูน่าอยู่มากยิ�งขึ�น 

 

 แนวโน้มในการทําธุรกิจลักษณะนี� โอกาสที�จะเป�นไปได้

จะมีน้อยเพราะหลายคนมองว่า การทําอสังหาริมทรัพย์จะต้อง

มีงบลงทุนอย่างน้อยคือหลักล้านบาท แต่เมื�อเริ�มทํางบน้อยๆ 

ก็สามารถที�จะเริ�มต้นทําได้ดังตัวอย่างที�กล่าวมา เพราะคุณสุ

วิจักขณ์ ใช้เงินลงทุนก้อนแรกไปไม่มาก แต่สามารถสร้าง

ความสําเร็จได้อย่างยั�งยืน ถือว่าเป�นโอกาสที�ดีเพราะในอนาคต

เรื�องของงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป�นบ้านที�อยู่อาศัย หรือคอนโด 

โรงแรม และสิ�งก่อสร้างอื�น จะมีความต้องการมากยิ�งขึ�น

โดยเฉพาะในหัวเมืองใหญ่ๆ เพราะว่ามีอัตราการย้ายเข้ามา

ทํางานของคนเป�นจํานวนมาก ความต้องการในด้านที�อยู่

อาศัยก็จะเพิ�มขึ�น ยิ�งในปัจจุบันที�คนในสมัยนี�นิยมอยู่อาศัยกัน

แบบครอบครั ว เ ล็ ก ๆ  ทํ า ใ ห้อ สัง หาริ มท รัพ ย์ปร ะ เภท

คอนโดมิเนียมมีความต้องการสูง เมื�อซื�อมาแล้วส่วนใหญ่ก็จะมี

การขอตกแต่งห้องเพิ�มก็สามารถใช้บริการเจ้าของโครงการได้

โอกาสที�จะเติบโตและขยายออกไปได้ก็มีมาก 

 สมัยนี�การทําธุรกิจอะไรก็ตามหากเจ้าของธุรกิจมี

ความคิดที�ดี และมีความคิดริเริ�ม ทุกอย่างก็จะมีโอกาสประสบ

ความสําเร็จได้แต่หากเพียงแค่คิดก็อาจจะไม่สําเร็จดังที�คุณ สุ

วิจักขณ์ บอกไว้ว่า เขาเริ�มคิดใหญ่ๆแล้วค่อยๆ ทําให้เป�นจริงที

ละstep จนกระทั�งมี วันนี� ที� สําคัญพวกธุรกิจก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย์ที�เราเห็นในทุกวันนี� ถือว่าค่อนข้างไปได้ดีเพราะ

ที�อยู่อาศยัจะต้องมีการสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมไปเรื�อยๆ ไม่แน่

ว่าในอนาคตข้างหน้า คุณสุวิจักขณ์ อาจจะมีการขยายการ

ก่อสร้างออกไปยังประเทศเพื�อนบ้านและอาจมีการขยายงาน

ก่อสร้างไปให้กว้างขึ�นไปอีก เช่น การสร้างห้างสรรพสินค้า 

สร้างโรงแรม ร้านอาหาร เป�นต้น เป�นหนึ�งในธุรกิจที�ใครๆ ก็

สามารถทําได้และมีโอกาสเติบโตได้อย่างแน่นอน 
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โอกาสและความเสี�ยงของธุรกจิก่อสร้างเมื�อไทยเข้าสู่ AEC 
 

จากการที�ประเทศในกลุ่มอาเซียนทั �ง 10 ประเทศ อัน

ได้แก่ ไทย เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว อินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย ได้ก้าวเข้าสู่ Asian 

Economy Community หรือ AEC อย่างเต็มตัวเมื�อปลายปี 

2558 ที� ผ่านมาซึ� งเป�นการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจเพื�อ

จุดประสงค์อันเป�นหนึ�งเดียวกันทางด้านการผลิตและเปิดเสรี

ทางการค้าการบริการและการเคลื�อนย้ายแรงงานฝีมืออย่าง

เสรีอย่างเต็มตัว ก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจด้านต่างๆ ของ

ไทยอย่างมากมายทั �งในแง่บวกและลบหลายอุตสาหกรรมได้รับ

ผลกระทบในด้านลบก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือปรับกลยุทธ์เพื�อ

เอาตัวรอดให้ได้ไม่เว้นแม้กระทั�งธุรกิจก่อสร้างที�ได้รับผลกระทบ

ไปด้วยเช่นกันแต่จะเป�นผลกระทบในแง่บวกที�มาพร้อมโอกาสใน

การเติบโตและขยายตัวต่อไปได้ 

อุตสาหกรรมก่อสร้างนับเป�นอุตสาหกรรมที�สําคัญ

ของนานาประเทศเนื�องจากเป� นอุตสาหกรรมพื�นฐานที�จะ

ขับเคลื�อนประเทศให้มีการพัฒนาก้าวลํ �าไปตามยุคสมัยก่อให้เกิด

ความเจริญก้าวหน้าและเกิดการเชื�อมโยงให้อุตสาหกรรมอื�นๆ 

ให้เกิดการจ้างงานในหลายๆ อุตสาหกรรมเช่น การขนส่ง การ 

ผลิต การเงินการธนาคาร เป�นการกระจายรายได้ที�เชื�อมโยง

อย่างเป�นวงจร 

โอกาสของธุรกิจก่อสร้างเมื�อประเทศเข้าสู่ AEC 

นับเป�นโอกาสที�ดีของธุรกิจนี�ที�ได้รับผลกระทบในแง่บวกในการ

ขยายฐานธุรกิจไปลงทุนในประเทศเพื�อนบ้านได้โดยง่ายจากการ

เปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนตลอดจนการบริการเนื�องจาก

ประเทศในกลุ่ม CLMV อันได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์และ

เวียดนามต่างเป�นประเทศที�กําลังเร่งพัฒนาเพื�อเติบโต และ

กําลังต้องการขยายสาธารณูปโภคขั �นพื �นฐานที�จําเป�นอีกเป�น

จํานวนมากอีกทั �งกลุ่มประเทศทั �ง 4 นี�ยังเปิดเสรีในเรื�องการ

ลงทุนในธุรกิจก่อสร้างให้นักลงทุนชาวต่างชาติในกลุ่มอาเซียน

เข้าไปถือหุ้นในบริษัทได้ 100 เปอร์เซ�นต์อีกด้วยนับเป�นโอกาส

ทองของนักธุรกิจไทยที�มีความพร้อมในการขยายตลาดเข้าไป

ลงทุนในธุรกิจนี�ได้อย่างไร้ข้อจํากัดเนื�องจากมีการเปิดเสรีในการ

เคลื�อนย้ายแรงงานมีฝีมือรวมถึงแรงงานที�เป�นผู้เชี�ยวชาญใน

สาขาต่างๆ โดยเฉพาะ อาทิเช่น วิศวกรสาขาต่างๆ สถาปนิก 

นักออกแบบและตกแต่งภายในและอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องอีกมากมาย

ได้โดยง่าย 

จากการสํารวจจากหลายสถาบันไม่ว่าจะเป�นเอ็กซิม

แบงค์ธนาคารเพื�อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยซึ�งเป�น

หนึ�งในสถาบันที�ได้ศึกษาวิจัยและคาดการณ์แนวโน้มการเติบโต

ธุรกิจของปี 2559 ไว้ว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจในกลุ่ม 

CLMV เติบโตและขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งเมื�อเทียบกับ

เศรษฐกิจของเอเชียและกลุ่มประเทศอาเซียนโดยรวมเนื�องจาก

การขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศเป�นไปในทางที� ดีจึง

ก่อให้เกิดความต้องการขยายตัวขั �นพื �นฐานอย่างเช่นการ

ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนที�พักอาศัย โรงแรม รีสอร์ท การ

สร้างและปรับปรุงถนนหนทางสายต่างๆ ให้มีความสะดวกสบาย

ได้มาตรฐานเพิ�มมากขึ�นรวมไปถึงการก่อสร้ าง โรงงาน

อุตสาหกรรมเพิ�มเติมเพื�อรองรับการลงทุนและผลิตจากนัก

ลงทุนทั �งภายในประเทศและต่างประเทศ ท่าเรือนํ�าลึกเพื�อเชื�อม
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การขนส่งทางเรือและด้านโลจิสติกส์กับประเทศเพื�อนบ้านอย่าง

ท่าเรือโครงการต่างๆ ตลอดจนการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ 

เป�นต้น ทําให้ธุรกิจก่อสร้างมีความคึกคักเป�นอย่างมาก 

 ความได้เปรียบในแง่จุดยุทธศาสตร์ เนื�องจากทําเล

ที�ตั �งของประเทศไทยตั�งอยู่ใกล้กับประเทศในกลุ่ม CLMV เป�น

ทุนเดิมอยู่แล้วทําให้ได้เปรียบในเรื�องของการคมนาคมขนส่ง 

การขนย้ายเครื�องมืออุปกรณ์ เครื�องจักรการผลิตที�เกี�ยวข้อง

ตลอดจนการเดินทางไปมาของแรงงานฝีมือให้สามารถเดินทาง

ไปมาหาสู่กันได้โดยง่าย ซึ�งแน่นอนว่าจะได้เปรียบคู่แข่งอื�นที�เดิน

ทางเข้ามาลําบากกว่าและเชื�องช้าในการดําเนินงาน เปิดโอกาส

ให้นักธุรกิจไทยสามารถขยายฐานธุรกิจและลูกค้าเข้าไปประมูล

งานได้อย่างง่ายดายถือเป�นข้อได้เปรียบที�ประเทศคู่แข่งไม่ว่าจะ

เป�นจีนหรือญี�ปุ่นไม่สามารถทําได้โดยง่ายนัก 

 ความได้เปรียบในแง่ของเทคโนโลยีและความพร้อม

ของแรงงานวิชาชีพประเทศไทยมีความพร้อมและศักยภาพใน

การเข้าไปลงทุนในธุรกิจก่อสร้างในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ�งยัง

เป�นที� ต้องการอีกมากด้วยเทคโนโลยีที�ก้าวหน้ากว่าแรงงานมี

ฝีมือกลุ่มผู้เชี�ยวชาญวิชาชีพด้านต่างๆ ซึ�งเทคโนโลยีที�ทันสมัย

จะทําให้ธุรกิจเป�นไปอย่างรวดเร็วและได้มาตรฐานเป�นที�ยอมรับ

และน่าเชื�อถือมากยิ�งขึ�น 

 นอกจากนี�การขยายตัวในธุรกิจก่อสร้างนี�ยังส่งผล

กระทบด้านบวกเชื�อมโยงไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอื�นให้มีความ

ตื�นตัวและคึกคักตามไปด้วย อย่างเช่นธุรกิจการผลิต การ

ส่งออกเหล็กและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื�นๆเช่น สายเคเบิล 

ปูนซีเมนต์ เป�นต้น ธุรกิจการขนส่งที�จําเป�นต้องอาศยัการขนส่ง

เคลื�อนย้ายอุปกรณ์และแรงงานไปมาระหว่างกลุ่มประเทศเหล่านี�

ซึ�งมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งจากประเทศอื�นๆ เป�นทุนเดิมอยู่

แล้ว  โดยรวมแล้ว โอกาสเ ติบโตและขยายตัวจากการ

คาดการณ์ของศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโตอยู่

ที�ร้อยละ 10 ทั �งนี�ยังก่อให้เกิดการจ้างงานในแต่ละธุรกิจให้มีการ

จ้างงานเพิ�มมากขึ�นเป�นเงาตามตัว  

ความเสี�ยงในธุรกจิกอ่สรา้งเมื�อเข้าสู่ ACE อย่างไรก็

ตามถึงแม้นักธุรกิจจากประเทศไทยจะได้เปรียบในเรื�องของหลาย

ปัจจัยที� กล่าวมาแล้วเบื�องต้นแต่เป�นที� ทราบกันอยู่แล้วว่า

ประเทศไทยยังเสียเปรียบกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื�องของภาษา

โดยเฉพาะแรงงานไทยยังมีข้อจํากัด ในการสื�อสารด้วย

ภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษถือเป�นภาษามาตรฐานเป�น

ภาษากลางที�จําเป�นต้องใช้สื�อสารกันเองของชาติอาเซียน ทั �งนี�

กลุ่มประชากรภายในประ เทศยังไม่ ค่อยตื�นตัวในเรื�องการ

ปรับปรุงทางด้านภาษามากนักยังค่อนข้างได้รับการพัฒนาช้า

หากเทียบกับกลุ่มประเทศอื�นๆ ซึ�งอาจทําให้ธุรกิจก่อสร้างได้รับ

ผลกระทบไปด้วยเพราะจะทํ า ใ ห้การ สื�อสาร เป� นไปอย่าง

ยากลําบากและเป�นอุปสรรคในการเข้าไปประมูลงานการทํางาน

ด้วยกันอีกด้วย  นอกจากนี�ในเรื�องของต้นทุนค่าจ้างแรงงานที�

ยังคงปรับตัวสูงเหนือกว่าแรงงานจากประเทศเพื�อนบ้าน 

รวมถึงค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าขนส่งที�ปรับตัวสูงขึ�นเช่นกัน  แต่

อย่างไรก็ดีต้นทุนต่างๆ ของไทยก็ยังได้เปรียบประเทศคู่แข่งอื�น

อยู่ดีจึงยังไม่ค่อยน่าเป�นห่วงมากนัก 

 

การปรับตัวที�สําคัญของธุรกิจก่อสร้าง โดยเฉพาะ

นักธุรกิจในกลุ่ม SMEs ที�จําเป�นต้องปรับตัวเพื�อเอาตัวรอดใน

สถานการณ์ที�มีคู่แข่งมากขึ�นถึงแม้ธุรกิจก่อสร้างจะมีแนวโน้ม

ขยายตัวได้ดีทั �งปัจจัยการสนับจากภาครัฐภายในประเทศเรื�อง

การกระตุ้นเศรษฐกิจเรื�องที�พักอาศยัราคาถูกสําหรับผู้มีรายได้

ปานกลางที�กําลังมองหาที�อยู่อาศัยก็ตามซึ�งจะก่อให้เกิดการ

ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเพิ�มมากขึ�นซึ�งนับเป�นโอกาสอันดีใน

การเข้าไปมีส่วนแบ่งทางตลาดของผู้ประกอบขนาดเล็กและขนาด

ใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามในการแข่งขันเพื�อไปลงทุนในต่างประเทศ

อย่างประเทศกลุ่ม CLMV นั�นจําเป�นต้องฝึกฝนเพิ�มพูนความรู้

เรื�องภาษาเพื�อใช้ในการติดต่อสื�อสารและเพื�อประมูลงานแข่งกับ

คู่แข่งอื�นได้อย่างเต็มศกัยภาพเพราะอย่างที�ทราบกันอยู่แล้วว่า

ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนเรื�องภาษาค่อนข้างมาก 

นโยบายจากภาครัฐที�ให้การสนับสนุนในเรื�องของการ

กระตุ้นเศรษฐกิจเพื�อก่อสร้างที�อยู่อาศยัราคาถูกให้แก่ประชาชน

ภายในประเทศทําให้วงการธุรกิจก่อสร้างได้รับผลกระทบในแง่

บวกไปด้วย ทั �งนี�ในแง่ของนโยบายการส่งเสริมความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื�อนบ้านในเรื�องการขนส่งระบบโลจิ

สติกส์การออกใบรับรองต่างๆ ที�เกี�ยวข้องการดําเนินการขอ

“เราตอ้งปรบัปรุงและพฒันา

ความสามารถทางภาษา

อย่างเรง่ดว่นเพื�อให้มคีวาม

ราบรื�นในการตดิตอ่สื�อสาร

และการดาํเนนิงาน” 
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ใบอนุญาตที�เกี�ยวข้องให้เป�นอย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์และระบบกรมศุลกากรที�ใช้เทคโนโลยีเพื�อความ

สะดวกสบายในการเคลื�อนย้ายวัสดุอุปกรณ์เครื�องจักรให้เป�นไป

อย่างราบรื�นและรวดเร็วมากยิ�งขึ�นจึงจําเป�นต้องอาศัยภาครัฐ

เร่งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานที�เป�นรูปธรรมและมีการปรับปรุง

เพื�อลดขั �นตอนต่อไปอีกในอนาคตเพื�อเพิ�มศักยภาพในการ

ขนส่งและการเดินทางให้สะดวกสบายแก่นักธุรกิจและผู้ลงทุน

ได้มากยิ�งขึ�น 

จากที�ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าธุรกิจก่อสร้าง

ค่อนข้างได้รับผลกระทบในแง่บวกจากการที�ประเทศเข้าสู่การ

รวมตัวทางเศรษฐกิจในกลุ่มประชาคมอาเซียนเพื�อมุ่งเน้นใน

เรื�องการเป�นตลาดการผลิตอันเดียวกัน เพื�อก่อให้เกิดความ

เข้มแข็งในการรวมตัวกันเพื�อมีอํานาจในการเจรจาต่อรองทาง

การค้ากับนานาประเทศได้มากยิ�งขึ�น เมื�อประชาคมอาเซียนได้

รวมตัวกันอย่างเป�นทางการก่อให้เกิดการขยายตัวเพื�อตอบรับ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกันมากขึ�นโดยเฉพาะในกลุ่ม

ประเทศ CLMV ที�มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างดีและ

ขยายตัวอย่างคึกคักโดยเฉพาะอย่างยิ�งในเรื�องการขยายตัว

ทางด้านปัจจัยพื�นฐานอย่างการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ที�

อยู่อาศัย โรงแรมที�พัก รีสอร์ทสําหรับนักท่องเที�ยวและนัก

ลงทุนจากนานาประเทศ รวมไปถึงการปรับปรุงถนนหนทางการ

ก่อสร้ างถนนเพิ�ม เ ติม เพื�อ ใ ห้การคมนาคมเป� นไปอย่าง

สะดวกสบาย ตลอดจนการก่อสร้างท่าเรือนํ�าลึกเพื�อให้เป�น

ศูนย์กลางในการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ไปยังประเทศเพื�อน

บ้านและกลุ่มประเทศคู่ค้าอื�นอีกด้วย ไม่เว้นแม้กระทั�งการ

ก่อสร้างสนามบินใหญ่ๆ เพิ�มเติมนับเป�นโอกาสอันดีของนัก

ธุรกิจไทยที�จะเข้าไปลงทุนเพื�อขยายฐานธุรกิจให้เติบโตยิ�งขึ�น 

เพราะประเทศไทยได้เปรียบในเรื�องของทําเลที�ตั �งของประเทศที�มี

พรมแดนเชื�อมถึงกันทํา ให้การเดินทางและการขนส่งวัสดุ

อุปกรณ์เป�นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วนําหน้าคู่แข่งอย่าง

ประเทศจีนและญี�ปุ่นและยังเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีรวมถึง

ผู้เชี�ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามนักธุรกิจ

แล ะ แ ร งง านไ ทยจํ า เ ป� นที� จ ะ ต้ อง ปรั บ ป รุ ง แล ะพัฒนา

ความสามารถทางภาษาอย่างเร่งด่วนเพื�อให้มีความราบรื�นใน

การติดต่อสื�อสารและการดํา เนินงาน เพราะคนไทยยัง

เสียเปรียบประเทศเพื�อนบ้านอื�นในเรื�องนี�อย่างเห็นได้ชัดหาก

เมื�อไหร่มีความพร้อมเรื�องภาษาแล้วการเข้าไปลงทุนยังประเทศ

กลุ่มต่างก็จะได้เปรียบตามไปด้วยในที�สุด ทั �งนี�ทั �งนั�นค่อนข้าง

โชคดีที�ภาครัฐยังให้การสนับสนุนภาคเอกชนให้เข้าไปลงทุน 
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ดรีมคาร์เซ�นเตอร์ ศูนย์บริการที�เป�นมากกว่าศุนย์บริการ 

 

บริษัท ดรีมคาร์เซ�นเตอร์ จํากัด เป�น SMEs ในกลุ่ม

ธุรกิจซ่อมบํารุง ซึ�งได้รับรางวัล SMEs ดีเด่นจากการประกวด 

SMEs National Award ครั �งที� 7 โดยเป�นบริษัทที�เริ�มต้นจาก

ธุรกิจการจําหน่าย บํารุง และตรวจสภาพรถยนต์ทุกชนิด 

จนกระทั�ง พ.ศ. 2545 ได้เป�นตัวแทนจําหน่ายรถยนต์มาสด้า

และเป�นศูนย์บริการบํารุงแบบครบวงจร 

 

ความเป�นมาของธุรกิจ  

 คุณณัฏฐินี กิติไพจิตร รองกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ดรีมคาร์เซ�นเตอร์ จํากัด เล่าความเป�นมาของบริษัทฯ 

ซึ�งเป�นศูนย์มาสด้าที�แรกและที�เดียวของจังหวัดระยองให้ฟังว่า 

“เนื�องจากทางครอบครัวได้มีความชื�นชอบในเรื�องของรถ และมี

ความชอบสะสมรถเก่า จึงมองเห็นว่าในตลาดระยองนั�น มี

ความต้องการในเรื�องของรถอยู่ และมองเห็นว่าความต้องการ

นี�จะเป�นไปในระยะยาว ทางครอบครัวจึงมองว่าเหมาะกับการ

ลงทุนในอนาคต เลยเข้ามาทําธุรกิจ และสาเหตุที� เป�นมาสด้า 

เนื�องจากมีความมั�นใจ เนื�องจากมาสด้ามีการลงทุนในเรื�องของ

ผลิตภัณฑ์เยอะมาก ไม่ว่าจะเป�นเรื�องของสมรรถนะ เทคโนโลยี 

และในเรื�องการบริการหลังการขาย” 

 

ปัญหาและอุปสรรคในช่วงของการเริ�มต้นธุรกิจ  

 คุณณัฏฐิ นี  เล่า ใ ห้ฟัง ต่อว่า “ในช่วงแรกนั�น

ครอบครัวจะต้องทุ่มเท อดทน ใส่ใจและเรียนรู้ในทุกรายละเอียด 

โดยจะต้องเรียนรู้ขั �นตอนการทํางานของพนักงานในทุกขั �นตอน 

ไม่ว่าจะเป�นการประชุม หรือออกบูท ผู้บริหารก็ต้องลงไปร่วม

ด้วยกับพนักงาน ซึ� งเมื�อทุ่ม เท ใส่ ใจ และ รู้วิธีการในการ

ดําเนินงานในทุกขั �นตอน พนักงานก็จะเกิดความเชื�อมั�นในตัว

ของผู้บริหารและพร้อมที�จะสู้เพื�อช่วยให้ธุรกิจดําเนินไปได้และ

ประสบความสําเร็จ ส่วนปัญหาหลักนั�นจะเป�นเรื�องของคน ที�

ต้องหาคนที�ต้องมาร่วมกันช่วยสู้ เพื�อที�จะดําเนินธุรกิจให้

ประสบความสําเร็จไปด้วยกัน ซึ�งบริษัทฯ ให้ความสําคัญในเรื�อง

ของบุคลากรที�ร่วมก่อตั�งมาด้วยกับบริษัทฯ เป�นอย่างมาก ถึง

บางคนที�วัยเกษียณแล้วก็ยังมีการว่าจ้างให้ทํางานต่อกับบริษัท
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ฯ ในตําแหน่งที� เหมาะสม โดย ณ ปัจจุ บันนั�นบริ ษัทฯ มี

พนักงานทั �งสิ�นประมาณ 60 คน ใน 2 สาขา” 

 

กลยุทธ์การตลาด  

  เริ�มจากในเรื�องของราคา (Price) บริษัทฯ จะไม่เน้น

ในเรื�องของการตัดราคา หรือลด แลก แจก แถม โดยจะขาย

ตามราคามาตรฐานที�ทางมาสด้าสํานักงานใหญ่ตั�งมาให้แต่จะ

เพิ�มมูลค่าให้ลูกค้าด้วยการบริการทั �งระหว่างการขายและหลัง

การขายเพื�อให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่าได้รับความเชื�อมั�นจนเกิดการ

บอกต่อและต้องการที�จะซื�อซ� � า อีกทั �งยังเป�นการสร้างชื�อเสียงที�

ดีให้กับบริษัทฯ อีกด้วย ตามมาในเรื�องช่องทางการจัดจําหน่าย 

(Place) ที�จะเน้นความต้องการของลูกค้าเป�นหลักและต้องทราบ

ว่าความต้องการของลูกค้าไม่เหมือนกัน ก็ต้องบริการลูกค้าไม่

เหมือนกันแตกต่างกันไปในแต่ละอําเภอและตําบลที�ต้องดูกําลัง

ซื�อของลูกค้า เช่น อ.แกลง จะมีชาวสวนเยอะก็ต้องนํารถ

กระบะไปออกตลาดและต้องออกแคมเปญให้เหมาะกับลูกค้ากลุ่ม

นี� ส่วนถ้าเป�นลูกค้าในตัวเมืองก็ต้องไปออกบูทตามห้าง เป�นต้น 

 

 ในส่วนของผลิตภัณฑ์ (Product) นั�น บริษัทฯ มี

ความมั�นใจในยี�ห้อของมาสด้าอยู่แล้ว รวมถึงการที�มีโปรดักส์ 

ไลน์ ของรถรุ่นใหม่ออกมาเรื�อยๆ เป�นการช่วยเพิ�มช่องทางการ

จัดจําหน่ายให้กับทางบริษัทฯ ในส่วนของดรีมคาร์เองจึงเน้นใน

เรื�องของการบริการเป�นหลัก ไม่ว่าจะเป�นเรื�องของพนักงาน 

และการบริการหลังการขาย เมื�อลูกค้านํารถมาซ่อมทางบริษัทฯ 

ก็ดูแลอย่างดีทําให้ลูกค้าเกิดความมั�นใจและอยากจะกลับมาซื�อ

ซ� � า และสุดท้ายเรื�องของโปรโมชั�น (Promotion) บริษัทฯ จะมี

การทํากลยุทธ์การตลาดที�แตกต่างกันไปขึ�นอยู่กับความ

ต้องการของลูกค้า ตัวอย่างเช่น โปรโมชั�นแคมเปญร่วมกับการ

จับฉลากชิงรางวัลไอโฟน 6 ซึ�งลูกค้าชื�นชอบและให้การตอบรับ

ดีมาก, การจัดกิจกรรมทดลองขับที�เชิญลูกค้าเข้ามาทดลองขับ

และขายไข่ไก่ให้ฟองละ 1 บาท ซึ�งโดนใจคนท้องถิ�นเป�นอย่างมาก 

นอกจากนี�ก็ยังมีส่วนของช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป�นเฟสบุ๊ค 

แฟนเพจ, ไลน์ เพื�อสื�อสารโปรโมชั�นและข่าวประชาสัมพันธ์ อีก

ทั �งนิตยสารประจําจังหวัด นิตยสารแจกฟรี หนังสือพิมพ์

ประจําจังหวัด และรถแห่เพื�อช่วยในเรื�องของการประชาสัมพันธ์

การตลาด 

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

 กลุ่มลูกค้าเ ป้าหมายของดรีมคาร์ คือลูกค้าใน

จังหวัดระยองเนื�องจากบริษัทฯ เป�นตัวแทนจําหน่ายมาตรฐาน

ของมาสด้าประจําจังหวัดระยอง ส่วนเป้าหมายของมาสด้านั�น 

ก็คือ คนที�ชอบขับรถที�ขับสนุก เน้นในเรื�องของสมรรถนะไม่ได้

มองว่ารถเป�นแค่ยานพาหนะเท่านั�นและได้แบ่งเป้าหมายใน

จังหวัดออกเป�นกลุ่มๆ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดก็มีรถ

กระบะซึ�งสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้, กลุ่มพนักงาน

โรงงาน ก็มีรถขนาดเล็ก คือ รถมาสด้า 2 กลุ่มที�ชื�นชอบความ

หรูหรา และพรีเมี�ยม ก็มีรถ มาสด้า CX 5 ซึ�งเป�นรถ SUV 

ส่วนสําหรับกลุ่มวัยรุ่นและคนเมืองก็มีรถ CX 3 และมาสด้า 3 

เพื�อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เหล่านี�เป�นต้น  

 

แนวทางในการบริหารธุรกิจและทรัพยากรบุคคล  

 สิ�งแรกที�บริ ษัทฯ ใ ห้ความสําคัญก็คือเรื�องของ

เป้าหมายที�บริษัทฯ ต้องมีเป้าให้กับพนักงานทุกคน โดยจะมี KPI 

ตั�งแต่เป้ารายปี รายไตรมาส รายเดือน รายสัปดาห์ อีกทั �งยังมี

เป้ารายบุคคลที�แยกย่อยออกไป รวมถึงมีการประชุม และการ

วัดผล KPI และมีการแจ้งผลให้พนักงานทราบว่าพนักงานแต่

ละคนได้ KPI เท่าไหร่ และสามารถทําได้ถึงเป้าหมายที�วางไว้

หรือไม่ รวมถึงการให้ความสําคัญกับขั �นตอนการดําเนินงานใน

แต่ละตําแหน่งหน้าที� ไม่ว่าจะเป�นการเทรนนิ�ง อบรมขั �นตอนการ

ดําเนินงานทั �งจากเพื�อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาในสายงาน

นั�นๆ เพื�อให้พนักงานทราบขั �นตอนและวิธีการดําเนินงานก่อน

การปฏิบัติงานจริงและสิ�งสําคัญที�บริษัทดรีมคาร์ให้ความสําคัญ

และเน้นเป�นอย่างมาก คือ เรื�องของพนักงานที� ต้องการให้

พนักงานมีความสุขกับการทํางาน เพราะบริษัทฯ เชื�อว่า

เมื�อไหร่ที�พนักงานมีความสุขในการทํางานก็ส่งผลไปถึงการ

บริการลูกค้าใ ห้ลูกค้าสามารถมีความสุขได้ เมื�อลูกค้ามี

ความสุขก็จะเกิดการบอกต่อและมีการมาซื�อซ� � า เกิดเป�นชื�อเสียง

ที�ดีแก่บริษัทฯ นอกจากในเรื�องการทํางานแล้วบริษัทฯ ก็ยังมี

การจัดกิจกรรมอื�นๆ ได้แก่ การทํา Team Building, การ

ท่องเที�ยวประจําปี, สวัสดิการ, ประกันอุบัติเหตุ,  เบี�ยขยัน และ

โบนัส ให้กบัพนักงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม

“ใหค้วามสาํคญักบั

ขั �นตอนการดาํเนนิงานใน

แตล่ะตาํแหนง่หนา้ที�” 

 
S M E s  K n o w l e d g e  C e n t e r  



251 

ในการแสดงความคิดเห็นในการประชุมให้มีการนําเสนอความ

คิดเห็นในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยไม่ได้เป�นความเห็นหรือคําสั�ง

ที�มาจากผู้บริหารแต่เพียงอย่างเดียว 

แนวคิดเรื�องการประหยัดพลังงานขององค์กร 

 ดรีมคาร์ เซ�น เตอร์ ใ ห้ความสํา คัญในเรื� องของ

สิ�งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานเป�นอย่างมาก โดย

ผู้บริหารได้นําบริษัทฯ ดรีมคาร์เซ�นเตอร์ ไปเป�นต้นแบบของการ

อนุรักษ์พลังงานที�จัดโดยกระทรงพลังงาน ซึ�งเมื�อมีการพัฒนา

อย่างต่อเนื�องทําให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายได้จํานวน

หลายแสนบาท และยังช่วยในเรื�องของสิ�งแวดล้อมให้กับจังหวัด

ระยองอีกด้วย รวมถึงการให้ความสําคัญในเรื�องของ CRM 

(Customer Relationship Management) คือการดูแลลูกค้า

หลังการขาย ที�จะมีการจัดกิจกรรมให้ลูกค้าอย่างต่อเนื�อง ไม่

ว่าจะเป�นกิจกรรมการสอนแต่งหน้ามืออาชีพ โดยเชิญลูกค้าที�

เป�น VIP เข้ามารว่มกิจกรรม, การ SMS และการโทรศพัท์อวย

พรวันเกิดลูกค้าโดยมีแผนกลูกค้าสัมพันธ์ที�คอยดูแลลูกค้าหลัง

การขายโดยตรง โดยบริษัทฯ จะมีการเก็บข้อมูลของลูกค้า

เพื�อให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด  

กิจกรรม CSR  

  ในส่วนของ CSR นั�น ดรีมคาร์เซ�นเตอร์มีการจัด

กิจกรรมบริจาคสิ�งของ เลี�ยงอาหารเด็กกําพร้า มีการจัดพื�นที�

เต้นแอโรบิคที�สนามกีฬาประจําจังหวัดระยอง, กิจกรรมทําดี

เพื�อแม่ที�ร่วมกับ อสมท., กิจกรรมวันพ่อ, กิจกรรมวันเด็ก ที�

แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลของ

บริษัทฯ 

ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดําเนินธุรกิจ  

  เนื�องจากจังหวัดระยองนั�นเป�นจังหวัดอุตสาหกรรม 

เพราะฉะนั�นในเรื�องของค่าครองชีพหรือรายได้ รวมถึง

สวัสดิการในจังหวัดจะมีอัตราที�ค่อนข้างสูง เพราะฉะนั�นบริษัทฯ 

จึงต้องมีการปรับตามเพื�อให้สามารถสู้กับการว่างจ้างแรงงาน

ของบริษัทอื�นๆ ในจังหวัดระยองได้ นอกจากเรื�องแรงงานนั�น

แน่นอนว่าในการขายสินค้าหรือบริการนั�นย่อมที�จะมีปัญหาใน

เรื�องของลูกค้าที�ย่อมจะต้องมีการดูแลโดยแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 

แผนกศูนย์บริการ และแผนกขาย ที� ดูแลในแต่ละด้าน โดย

พนักงานจะมีการสอบถามความต้องการและความสนใจของ

ลูกค้าเริ�มตั�งแต่ที�ลูกค้าเดินเข้ามายังโชว์รูม สอบถามความพึง

พอใจหลังจากที�ลูกค้าได้ทําการจองรถ สอบถามความพึง

พอใจหลังจากที�ลูกค้าออกรถ เพื�อจะได้ทราบว่าที�ปรึกษาการ

ขาย หรือพนักงานได้ดูแลลูกค้าอย่างดีหรือไม่ ลูกค้าที�เข้ามาใช้

บริการมีความต้องการในส่วนไหนเพิ�มเติมบ้าง และหากมีกรณี

ของการที�ลูกค้าร้องเรียนพนักงานจะต้องมีการทํารายงานมาให้

ทางผู้บริหารทราบ รวมถึงหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ลูกค้า

เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด 

การวางแผนธุรกิจในอนาคต 

 เป้าหมายของ บริษัท ดรีมคาร์เซ�นเตอร์ จํากัด ใน

ระยะยาวนั�น คือต้องการเป�นผู้ให้บริการอย่างครบวงจรที�

เกี�ยวข้องกับรถยนต์ ที�ทุกวันนี�บริษัทฯ ได้มีการขยายศูนย์ซ่อม

สีและตัวถังที� เป� นแห่งแรกในภาคตะวันออก รวมถึงมีการ

วางแผนในการขยายธุรกิจที�เกี�ยวข้องกับการล้างรถ เคลือบสี 

ตกแต่ง รวมถึงขยายสาขาให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ�งขึ�น 

ไปยัง อําเภอปลวกแดง รวมถึงขยายสาขาไปยังอําเภออื�น

เพื�อให้สามารถรองรับลูกค้าได้มากขึ�น  

เคล็ดลับในการบริหารธุรกิจอย่างยั�งยืน  

 เคล็ดลับ ในการบริหาร ธุรกิจของบริ ษัทฯ คือ 

“Everything is possible” คือ “ทุกสิ�งเป�นไปได้” แต่ทั �งนี�แล้วก็

ต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา โดยเน้นการรับฟัง

ความคิดเห็นจากทุกคนและทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป�นพนักงาน 

ลูกค้า รวมถึงผู้ร่วมงานทุกคนเพื�อเก็บเอามาพัฒนาบริษัทฯ 

ให้ดียิ�งขึ�น รวมถึงความ Flexible คือ ความยืดหยุ่น ที�ต้อง

สามารถในการปรับเปลี�ยนกลยุทธ์ได้แม้จะมีการวางแผนมาแล้ว

ให้เป�นไปตามสถานการณ์ได้ และที� สําคัญที� สุดคือ เรื�องของ

ความซื�อสัตย์ไม่ว่าจะเป�นกับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และทุกคนที�

มีส่วนเกี�ยวข้องในการทํางาน เพื�อนําไปสู่ความสําเร็จ  

รางวัล SMEs ดีเด่นจากการประกวด SMEs National Award  

 ตั�งแต่บริษัทฯ ได้ตัดสินใจในการเข้าร่วมการประกวด 

SMEs ดีเด่นครั �งนี� ทําให้พนักงานทุกคนมีการตื�นตัว และมี

ความพร้อมที�จะทําให้เงื�อนไขต่างๆ นั�นประสบความสําเร็จ และ

หลังจากที� ได้รับรางวัลมารางวัลนี�ก็เป�นเสมือนรางวัลของ

ทีมงานทุกคนทั �งบริษัทฯ ที�คอยช่วยเหลือกันจนทําให้บริษัทฯ 

ประสบความสําเร็จและได้รับรางวัลเพื�อเป�นผลงานความตั�งใจ

ของพนักงานในบริษัทฯ ทุกคน 
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โอกาสและความเสี�ยงของธุรกิจซ่อมบํารุงเมื�อไทยเข้าสู ่AEC 
 

เมื�อกล่าวถึง AEC หรือ Asian Economic 

Community หลายคนคงจะพอคุ้นหูกับคํานี�กันมาบ้างแล้ว

ความหมายและความสําคัญของ AEC คือเป�นการเปิดเสรี

ทางการค้าและบริการรวมถึงการมุ่งรวมตัวเพื�อเป�นฐานการ

ผลิตเดียวกันของ 10 ชาติในกลุ่มประชาคมอาเซียน อันได้แก่ 

ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน การรวมตัวอย่างเป�นทางการนี�ได้

เกิดขึ�นเมื�อช่วงเดือนธันวาคม 2558 ที�ผ่านมา ซึ�งแน่นอนว่า

การ เ ปิดการค้า เสรีจ ะ นํามา ซึ� ง โ อกาสในการแข่ งขันทั �ง

ภายในประเทศและต่างประเทศแต่ในขณะเดียวกันเมื�อมีการ

แข่งขันกันสูงมากขึ�นก็จะก่อให้เกิดความเสี�ยงที� เพิ�มมากขึ�น

เช่นกัน หลายธุรกิจจึงจําเป�นต้องศึกษาทางหนีทีไล่ไว้เพื�อเป�น

แนวทางในการปรับตัวและรู้เท่าทันสถานการณ์เพื�อความอยู่

รอดและในขณะเดียวกันก็เพื�อมองหาลู่ทางความเป�นไปได้ในการ

ขยายธุรกิจออกไปได้ด้วยเช่นกัน หากจะกล่าวถึงธุรกิจที�ได้รับ

ผลกระทบจากการเข้าสู่ AEC  นั�นมีหลากหลายธุรกิจซึ�งธุรกิจ

ซ่อมบํารุงก็เป�นหนึ�งในนั�นที�ได้รับผลกระทบไปด้วย  

ธุรกิจซ่อมบํารุงเป� นธุรกิจขั �นพื �นฐานที�สามารถ

กระจายตัวต่อยอดเพื�อเป�นส่วนหนึ�งของหลายอุตสาหกรรม 

เช่น ธุรกิจซ่อมบํารุงในอุตสาหกรรมการผลิต อาทิ การดูแล

ซ่อมบํารุงเครื�องจักรที� ใ ช้ ในการผลิต ธุรกิจซ่อมบํารุงใน

อุตสาหกรรมยานยนต์ เป�นต้น นับเป�นธุรกิจที�จําเป�นและขาด

ไม่ได้เป�นอย่างยิ�งเพราะไม่ว่าในสาขาใดก็จําเป�นต้องอาศัยการ

ดูแลรักษาเครื�องมือเครื�องใช้อุปกรณ์เครื�องจักรด้วยกันทั �งนั�น 

ดัง นั�นหากจะพูดถึงผลกระทบในธุรกิจสาขานี�น่าจะ เป� น

ผลกระทบในแง่บวกรวมทั �งโอกาสในการขยายธุรกิจซึ�งจะแบ่งได้

เป�น โอกาสของธุรกิจซ่อมบํารุงภายในประเทศและโอกาสของ

ธุรกิจซ่อมบํารุงในต่างประเทศโดยมีรายละเอียดดังนี� 

โอกาสของธุรกิจซ่อมบํารุงภายในประเทศ ประเทศ

ไทยได้ชื�อเป�นเมืองเศรษฐกิจเมืองหนึ�งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ที�มีอัตราการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมด้านต่างๆ

อย่างรวดเร็ว อาทิเช่น อุตสาหกรรมการผลิตอาหารเครื�องดื�ม 

อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมยานยนต์  และอื�นๆ อีก

มากมายซึ�งจําเป�นต้องมีการดูแลบํารุงรักษาเครื�องจักรให้มี
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ความพร้อมต่อการใช้งานอยู่ทุกสถานการณ์ เพื�อให้ทันต่อ

ความต้องการทั �งเพื�อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก

ต่างประเทศ ดังนั�นธุรกิจซ่อมบํารุงที�ต้องอาศยัความเชี�ยวชาญ

ของช่างทางเทคนิคเพื�อเข้ามาดูแลรักษาเครื�องจักรเหล่านี�

จําเป�นอย่างยิ�ง โดยเฉพาะอย่างยิ�งในอุตสาหกรรมอากาศยาน

ที�เป�นอุตสาหกรรมหนึ�งที�สําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอีก

สาขาหนึ�ง ที�จําเป�นต้องพึ�งพาอาศัยช่างซ่อมอากาศยานเป�น

จํานวนมาก แต่ ณ ปัจจุบันนี�ยังเป�นอาชีพที�มีความขาดแคลน

อย่างหนักทั �งภายในประเทศไทยและทั�วโลก อันเนื�องมาจากการ

เติบโตของธุรกิจการบินที�มีสายการบิน Low cost เกิดขึ�น

มากมาย ในแต่ละวันมีเที�ยวบินที�บิน ขึ�น-ลง ที�สนามบินสุวรรณ

ภูมิ และดอนเมืองโดยประมาณมากกว่า 2,000 เที�ยวต่อวัน  

เมื�อประเทศเข้าสู่ AEC แล้วจํานวนนักท่องเที�ยวและเดินทางก็

เพิ�มมากขึ�นไปด้วย นับเป�นตัวเลขที� สูงมาก ซึ�งทุกเที�ยวบิน

จําเป�นจะต้องมีการตรวจสอบและดูแลสภาพเครื�องบินให้พร้อม

สําหรับการบินในแต่ละเที�ยวบินเสมอ แต่ตัวเลขของช่างซ่อม

อากาศยานกลับสวนทางกับจํานวนเครื�องบินที� ต้องดูแล 

เ นื�องจากอาชีพนี� ยัง เป� นอา ชีพเฉพาะทางที� ขาดแคลน 

โดยเฉพาะประเทศไทยไม่ได้มีการเตรียมการเพื�อรองรับธุรกิจ

ประเภทนี�มาก่อนนั�นเองแต่ในขณะเดียวกัน เรามีเครื�องบินเก่า

สําหรับสายการบิน Low cost อยู่เป�นจํานวนมากที�จําเป�นต้อง

มีการดูแลรักษา จึงต้องพึ�งการใช้บริการจากประเทศสิงคโปร์

และมาเลเซียที�มีความพร้อมทางด้านนี�มากกว่าแทน ประเทศ

ไทยจึงได้ตั�งเป้าเพื�อจะเป�นศูนย์กลางซ่อมบํารุงอากาศยานของ

ภูมิภาคให้ได้ 

ทั �งนี�ในอุตสาหกรรมยานยนต์ที�ก็เป�นอีกอุตสาหกรรม

หนึ�งที�น่าจับตามอง เนื�องจากหลายปีที�ผ่านมาธุรกิจยานยนต์

ได้มีการขยายตัวจากการสนับสนุนของภาครัฐเกี�ยวกับนโยบาย

ลดภาษีรถยนต์คันแรก ซึ�งเมื�อมีการใช้งานมาสักระยะรถยนต์

เหล่านั�นจะต้องมีการซ่อมบํารุงตามสภาพอายุการใช้งาน หรือ

จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที�มีมากขึ�นในปัจจุบัน ทําให้ธุรกิจซ่อม

บํารุงยานยนต์จึงเติบโตตามความต้องการของตลาดด้วย หรือ

แม้กระทั�งการขยายเส้นทางของรถไฟฟ้าภายในเขตกรุงเทพฯ ที�

ขยายเพื�อเชื�อมต่อแนวรถไฟฟ้าเพื�อความสะดวกสบายต่อการ

เดินทางของประชาชนก็ตามธุรกิจซ่อมบํารุงรถไฟฟ้าก็เป�นอีก

สาขาอาชีพเฉพาะทางที�เป�นที�ต้องการของตลาด 

โอกาสของธุรกจิซ่อมบํารุงในต่างประเทศ โดยเฉพาะ

ประเทศในกลุ่ม CLMV อันได้แก่ ประเทศ กัมพูชา ลาว เมียน

มาร์ และเวียดนาม  ซึ�งมีอัตราการเติบโตและขยายตัวทาง

เศรษฐกิจที�มาแรงมากกว่าประเทศอื�นๆ ในกลุ่มประชาคม

อาเซียน เมื�อมีการเติบโตทางเศรษฐกิจความต้องการทางด้าน

ปัจจัยขั �นพื �นฐาน ทั �งในอุตสาหกรรมการผลิต การคมนาคม 

ขนส่งยานยนต์ โดยเฉพาะในประเทศเวียดนามซึ�งนับเป�นโอกาส

ทางธุรกิจซ่อมบํารุงที� น่าจับตามอง  เนื�องจากประ เทศ

เวียดนามที�ประชาชนในประเทศมีการใช้รถจักรยานยนต์มากเป�น

อันดับต้นๆ ในภูมิภาคดังนั�นความต้องการทางด้านธุรกิจซ่อม

บํารุงจึงเป�นที�ต้องการมากขึ�นเช่นกัน โดยเฉพาะการซ่อมบํารุง 

ตกแต่ง ดูแลรถจักรยานยนต์ที�มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย

อย่างเมืองโฮจิมินห์ที�มีรถจักรยานยนต์มากถึง 4 ล้านคัน แต่

ในขณะเดียวกันธุรกิจบริการเพื�อซ่อมบํารุง ดูแลรักษายังมีน้อย

และยังไม่ได้มาตรฐานซึ�งส่วนใหญ่เป�นธุรกิจท้องถิ�น นับเป�น

โอกาสอันดีของนักธุรกิจจากประเทศไทยจะเข้าไปขยายธุรกิจ

บริการรับซ่อมแซมเกี�ยวกับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที� ได้

มาตรฐานในเวียดนาม  

 

 

โอกาสในธุรกิจซ่อมบํารุงท่าอากาศยานของกลุ่ม

ประเทศ CLMV เนื�องจากสี�ประเทศนี�มีการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจที�แข็งแกร่งและมีการเติบโตอย่างต่อเนื�อง การ

ขยายตัวของสนามบินจะเติบโตเพื�อรองรับนักท่องเที�ยวและนัก

ลงทุนจากนานาประเทศก็จะเพิ�มขึ�น ธุรกิจซ่อมบํารุงอากาศ

ยานที�ยังขาดแคลนก็จะเป�นที�ต้องการในกลุ่มประเทศเหล่านี� ถ้า

หากประเทศไทยสามารถก้าวขึ�นมาเป�นศูนย์การซ่อมบํารุง

อากาศยานของภูมิภาคนี�ได้ ประเทศไทยก็จะได้เปรียบและสร้าง

รายได้ให้แก่ประเทศอีกทางหนึ�ง เนื�องจากความได้เปรียบในเรื�อง

ทําเลที�ตั �งของประเทศที�มีพรมแดนติดกับกลุ่มประเทศ CLMV ที�

สามารถเดินทางไปมากันสะดวกมากกว่าคู่แขง่อย่างสิงคโปร์และ

มาเลเซีย 

 

“การเปิดการคา้เสรจีะ

นาํมาซึ�งโอกาสในการ

แข่งขันทั �งภายในประเทศ

และตา่งประเทศ” 
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ความเสี�ยงในธุรกิจซ่อมบํารุง หลักๆแล้วแบ่งได้

ดังต่อไปนี�  

 ขาดช่างผู้เชี�ยวชาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะในสาขาช่าง

ซ่อมบํารุงอากาศยานที� ยังขาดแคลนไม่ต่างกับอาชีพ

นักบินเนื�องจากการเติบโตของสายการบินต้นทุนตํ�าที�มี

การขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันประเทศไม่ได้

มีธุรกิจบริการประเภทนี�รองรับ จึงต้องอาศัยประเทศ

เพื�อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ทําให้เงินรั�วไหลออก

นอกประเทศทั �งที�มีโอกาสเติบโตเพื�อครองส่วนแบ่งทาง

การตลาดได้อีกมหาศาล 

 

 ความสามารถทางภาษา เนื�องจากแรงงานไทยยังไม่

สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษให้เทียบเท่าเพื�อนบ้าน การ

เข้าไปลงทุนธุรกิจในประเทศต่างๆ อาจต้องเผชิญกับ

อุปสรรคด้านการสื�อสารได้ 

 ภาวะการแข่งขันที�สูงขึ�น เมื�อมีการเปิด AEC ย่อมมีการ

แข่งขันทางการตลาดสูงขึ�นรวมทั �งมีกฎระเบียบข้อบังคับใน

แต่ละประเทศที� ไม่ เหมือนกัน ดังนั�นผู้ลงทุนจําเป�นต้อง

ศึกษากฎระเบียบของแต่ละประเทศให้ดีก่อนเข้าไปลงทุน 

 การปรับตัว ดังที�ได้กล่าวมาแล้วถึงความเสี�ยงที�นักลงทุน

อาจต้องเผชิญการปรับตัวของนักลงทุนหรือธุรกิจ SMEs 

จะต้องมีความพร้อมและทั �งในเรื�องของการพัฒนาด้าน

ภาษาซึ�งเป�นเรื�องจําเป�นเร่งด่วน เนื�องจากหากไม่สามารถ

สื�อสารด้วยภาษาอังกฤษได้แล้ว โอกาสเติบโตคงเป�นไปได้

ยากรวมถึงการแข่งขันที�จะเพิ�มมากขึ�นผู้ประกอบการ

จําเป�นต้องเตรียมความพร้อมศึกษากฎระเบียบข้อบังคับ

ของแต่ละประเทศที�จะเข้าไปลงทุนให้รอบคอบ ปรับปรุงการ

บริการให้ได้มาตรฐานและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความรู้

ความช� านาญอย่างต่อเนื�อง รวมทั�งใส่ใจในการให้บริการที�

ไมค่วรมองข้าม การจะทํากําไรในแต่ละธุรกจิได้ ต้องอาศยั

ลูกค้า เพราะฉะนั�นเมื�อต้องการให้ลูกค้ามาใช้บริการอย่าง

สมํ�าเสมอไม่หนีไปไหนก็ต้องใส่ใจบริการเขาดีๆ เมื�อเขาชอบ

ติดใจลูกค้าก็จะกลับมาใช้บริการเราต่อเท่านั�น 

 นโยบาย เนื�องจากภาครัฐและภาคเอกชนเล็งเห็นโอกาส

ของธุรกิจซ่อมบํารุงที�สามารถเติบโตได้อีกมากในอนาคต

โดยเฉพาะในธุรกิจซ่อมแซมอากาศยานที�ยังขาดแคลนอีก

เป�นจํานวนมากทั �งที�มีส่วนแบ่งทางการตลาดอีกมหาศาล 

โดยธุรกิจนี�มีมูลค่าทางตลาดมากกว่า 63,000 ล้านบาท 

แต่ประเทศไทยมีส่วนแบ่งในตลาดเพียงแค่ไม่ถึง 1% ของ

ธุรกิจนี� เป�นผลมาจากการขาดความพร้อมในด้านการ

ซ่อมแซมอากาศยาน ประเทศไทยจึงได้ตั�งเป้าที�จะผลิต

บุคลากรทางด้านช่างซ่อมอากาศยานให้ทัดเทียมประเทศ

มาเลเซียภายใน 5 ปี โดยการเปิดหลักสูตรช่างซ่อมบํารุง

อากาศยานซึ�งปัจจุบันมีแล้ว 7 แห่งโดยคาดการณ์จะผลิต

บุคลากรให้ได้ 300-400 คนต่อปี ซึ�งก็ยังไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการ ถึงแม้ประเทศไทยจะมีช่างซ่อมบํารุง

อากาศยานอยู่แล้วจํานวนหนึ�ง แต่มีเพียงไม่กี�รายที�มี

ใบอนุญาตทํางานสากล ส่วนใหญ่เป�นแค่ใบอนุญาตที�ออก

โดยประเทศไทยเอง ซึ�งยังไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานร่วมกับ

นานาชาติได้ หากประเทศไทยสามารถผลิตบุคลากรช่าง

ซ่อมบํารุงให้เพิ�มขึ�นได้เป้า การผลักดันการซ่อมบํารุง

อากาศยานให้เป�นศูนย์กลางของภูมิภาคคงไม่ไกลเกินเอื �อม  

จะเห็นได้ว่าโอกาสในธุรกิจซ่อมบํารุงไม่ว่าจะเป�นใน

สาขาใดของภาคอุตสาหกรรมมีความเป�นไปได้ที�จะเติบโตได้อีก

มาก เนื�องจากมีโอกาสในการทําธุรกิจทั �งภายในประเทศและ

ต่างประเทศอย่างกลุ่มประเทศ CLMV ที�ยังต้องการช่างซ่อม

บํารุงสาขาต่างๆ ซึ�งยังขาดแคลนทั �งนี�ประเทศไทยยังได้เปรียบ

ประเทศคู่แขง่อย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ในแง่ของทําเลที�ตั �งของ

ประเทศที�มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื�อนบ้านได้มากกว่า  

ทั �งนี�ต้องไม่ลืมพัฒนาฝีมือแรงงานอยู่อย่างสมํ�าเสมอรวมทั �ง

การพัฒนาทางด้านภาษาเพื�อเพิ�มโอกาสในสื�อสารกันได้ง่าย

มากยิ�งขึ�น 
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วี แอนด์ พ ีเฟร็ชฟูดส์ คุณภาพเหนือคุณภาพ 

 

บ ริ ษั ท  วี  แ อ น ด์  พี  เ ฟ ร็ ช ฟู ด ส์  จํ า กั ด 

(V&P FRESHFOODS COMPANY LIMITED) หรือ VPF นั�น 

เป�น SMEs ในกลุ่มธุรกิจกรเกษตรที�ได้รับรางวัล SMEs ดีเด่น

จากการประกวด SMEs National Award ครั �งที� 7 ซึ�งเป�น

บริษัทที�ประกอบกิจการโรงช� าแหละสุกร รวมไปถึงผลิตชิ�นเนื�อ

สุกรแช่แข็งที�มีการจําหน่ายทั �งในและต่างประเทศ มีเครื�องจักรที�

ได้รับมาตรฐานจากประเทศเยอรมณี อีกทั �งผลิตภัณฑ์แปรรูป

อีกมากมาย  

ความเป�นมาของบริษัท  

 คุณยุทธพงศ์ จีรประภาพงศ์ ประธานกรรมการ 

และผู้บริหารระดับสูงบริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จํากัด เล่า

ให้ฟังว่า ก่อนที�  บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จะมีโรง

ช� าแหละนั�นเดิมจะเป�นการเลี�ยงไก่ไข่ตั�งแต่สมัยที�คุณยุทธพงศ์ยัง

เรียนหนังสือ ที� เมื�อได้ไปเห็นบ้านของเพื�อนมีการเลี�ยงไก่ไข่

พื �นเมือง ก็อยากจะเลี�ยงบ้างเพราะสมัยก่อนบ้านของคุณยุทธ

พงศ์นั�นมีธุรกิจร้านของช� าอยู่ในตลาด ที�จังหวัดเชียงใหม่ และ

พอจะมีพื �นที�อยู่ที� บ้าน จึงได้ลองซื�อไก่พันธุ์พื �นเมืองมาเลี�ยง 

และอีกไม่นานเพื�อนบ้านใกล้เคียงก็ได้มีการซื�อไก่พันธุ์ไข่มาเลี�ยง 

ด้วยความที�เป�นคนสนใจคุณยุทธพงศ์จึงได้ศึกษาและเริ�มที�จะ

เห็นแนวทางว่าน่าจะเป�นอนาคตในการประกอบธุรกิจได้ จึงลอง

คุยกับคุณแม่ว่ามีความสนใจที�จะลองเลี�ยงไก่ไข่สัก 100 ตัว จน

เรียนจบ มศ. 3 สมัยนั�น จึงคิดว่าจะไม่เรียนต่อและมาเลี�ยงไก่ไข่ 

โดยทยอยเพิ�มจํานวนขึ�นมาเรื�อยๆ จนมาถึงในปี พ.ศ.2516 

คุณยุทธพงศ์ก็ได้ไปดูฟาร์มของเพื�อนที� เลี�ยงหมูด้วยความที�

เพื�อนไม่ได้มีความมุ่งมั�นใจการเลี�ยงก็เลยไม่ประสบความสําเร็จ 

และเลิกกิจการไป คุณยุทธพงศ์ เลยขอซื�อหมูของเพื�อนมา

เลี�ยงซึ�งเริ�มต้นโดยการเลี�ยงหมูทั �งหมด 4 ตัว และเริ�มมีการ

ขยายและเพิ�มจํานวนขึ�นเรื�อยๆ จนคุณยุทธพงศ์แต่งงาน ก็

มองเห็นว่าครอบครัวต้องมีการขยายธุรกิจ จึงได้มีการขยาย

ฟาร์มหมูไปที�อําเภอแม่ริม โดยเริ�มเลี�ยงหมูเป�นจํานวนมาก คือ 

จํานวนร้อยกว่าตัวซึ�งเป�นแม่พันธุ์แล้วก็มีการพัฒนามาโดย

ตลอดและมีความคิดที�ว่าในการประกอบธุรกิจการเกษตรนั�น 

ต้องเป�นการประกอบธุรกิจที�ครบวงจร คือทั �งต้นนํ�า กลางนํ�า 
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และปลายนํ�าให้ได้ จึงได้เข้าไปคุยกับบริษัทเงินทุนเพื�อที�จะขยาย

สายงาน คือ โรงงานอาหารสัตว์ และโรงงานช� าแหละแปรรูป

เพิ�ม รวมถึงการขยายฟาร์มเพิ�ม โดยปรับรูปแบบของฟาร์มที�

แม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ เป�นฟาร์มแม่พันธุ์ และโรงงานที�ลําพูน 

เป�นฟาร์มหมูขุน และที�สารภีเป�นโรงช� าแหละแยกกัน ตั�งแต่ปี 

พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบันตั�งแต่มีการก่อตั�งบริษัทมาก็เป�น

ระยะเวลาประมาณ 40 ปี และเริ�มมีโรงช� าแหละมาแล้วประมาณ 

25 ปี  

กลยุทธ์การตลาดและการวางแผนพัฒนาธุรกิจ 

 ในการดําเนินธุรกิจนั�น เราต้องพิจารณาว่าต้นนํ�าที�

เรามีก็คือแม่พันธุ์สายพันธุ์ เราก็ต้องเลี�ยงหมูขุน มีโรงอาหาร

สัตว์ โรงช� าแหละและแปรรูปเพื�อออกสู่ตลาด เพื�อเป�นการ

ดําเนินธุรกิจที�ครบวงจรของบริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูด 

จํากัด ขึ�นมา  

 ส่วนของกลยุทธ์การตลาด บริษัทฯ ก็ได้มีการ

พิจารณาว่าในประเทศไทย หรือเชียงใหม่นั�นเริ�มมีเทรนด์ความ

เปลี�ยนแปลงในเรื�องของการบริโภค ไม่ว่าจะเป�นด้วยการเข้ามา

ของห้างโมเดิร์นเทรด รีเทล เชน หรือสโตร์ที� เริ�มเข้ามาเป�น

ส่วนมาก บริษัทฯ ก็ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการผลิตให้

สูงขึ�น และผลิตภัณฑ์ทั �งหมดก็ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน

เพื�อให้ผู้บริโภคและซัพพลายเออร์มีความมั�นใจในคุณภาพ

สินค้าของบริษัทฯ ซึ�งบริษัทฯ ก็ต้องให้ความสําคัญและศึกษาใน

เรื�องของกฎระเบียบรวมถึงความต้องการของลูกค้า เพื�อให้

สามารถส่งสินค้าออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วพร้อมกับมีราคา

ที�ย่อมเยาที�สุด  

เคล็ดลับในการบริหารธุรกิจ 

 เคล็ดลับในการบริหารธุรกิจของเราในทุกวันนี�ก็คือ

เรื�อง Cost Management คือการบริหารจัดการต้นทุนให้ได้

ตํ�าที� สุด คุณภาพสินค้า ใ ห้ ไ ด้ตามเกณฑ์ที� เป� นหัว ใจของ

มาตรฐาน รวมถึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะ

เป�นห้าง หรือ Food Chain Food Store ให้ได้  

 ในเรื�องของเป้าหมายการเจริญเติบโตของธุรกิจ หรือ 

Growth Rate นั�น เราตั�งเป้าไว้ที� 5% เนื�องจากบริษัทฯ ต้อง

คํานึงถึงเรื�องของเงินเฟ้อ และเงินเดือนของพนักงานที�ต้อง

เพิ�มขึ�นทุกปี แน่นอนจึงทําให้บริษัทฯ หยุดนิ�งไม่ได้ และต้องมี

การตั�งเป้าหมายในเรื�องของการเจริญเติบโต อย่างน้อยปีนึง

ต้องเท่ากับ 5-10% เป�นอย่างตํ�า ตั�งแต่ปี 2554 ถึง 2558 

บริษัทตั�งเป้าไว้ว่าจะเพิ�มจํานวนของแม่พันธุ์หมูจากเดินที�มีอยู่ 

6,000 ตัว ให้สามารถเพิ�มจํานวนเป�น 12,000 ตัว ซึ�งตอนนี�

บริษัทฯ ก็ได้ทําสําเร็จแล้ว และตอนนี�บริษัทได้ตั�งเป้าไว้ว่าในปี 

2560-2562 บริษัทฯ จะเพิ�มจํานวนแม่พันธุ์ขึ�นอีกจํานวน 

5,000 ตัว อีกทั �งยังต้องขยายในเรื�องของเครื�องจักรเพื�อ

รองรับการผลิตด้วย  

 

กระบวนการบริหารการผลิตของบริษัทฯ  

 ตั�งแต่ปี พ.ศ 2535 ที�บริษัทฯ ได้รับเงินสนับสนุนจาก

บริษัทเงินทุนที�ทําให้บริ ษัทฯ ขยายจํานวนแม่พันธุ์จากหมู

ทั �งหมด 500 ตัวเป�น 1,500 ตัว รวมถึงได้มีการสร้างโรง

อาหารสัตว์ 1 โรง รวมถึงสร้างโรงช� าแหละที�มีศักยภาพในการ

ช� าแหละหมูได้ชั�วโมงละ 60 ตัว  

 พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ได้มีการขยายฟาร์มโดยเพิ�ม

ปริมาณแม่พันธุ์จาก 1,500 ตัว เป�น 6,000 ตัว ซึ�งก็ต้อง

พิจารณาว่าโรงงานอาหารสัตว์และโรงช� าแหละเดิมนั�นมีขนาด

เล็กไปเมื�อเทียบกับจํานวนแม่พันธุ์ จึงได้มีการสร้างโรงงาน

อาหารสัตว์ใหม่ขึ�นที� อ.แม่ทา จ.ลําพูน ซึ�งมีกําลังการผลิต

อาหารสัตว์ได้ชั�วโมงละ 45 ตัน และได้รับรองมาตรฐาน

คุณภาพจากกรมปศุสัตว์  

“การทําธุรกจิเกษตร ตอ้ง

เป�นธุรกจิที�ครบวงจรใหไ้ด ้

คือ ตั�งแตต่น้นํ �าถงึปลายนํ�า 

เราจงึจะควบคมุคุณภาพ 

ไดท้ั �งหมด” 
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 พ.ศ. 2549 บริษัทฯ หลังจากที�ขยายโรงงานอาหาร

สั ต ว์  ก็ ไ ด้ มี ก า ร ข ย า ย โ ร ง ง า นช� า แ ห ล ะ แ ล ะ แ ป ร รู ป 

V&P FRESHFOODS จากเดิมที�มีความสามารถในการช� าแหละ

ชั�วโมงละ 60 ตัว ก็มีการเปลี�ยนมาใช้ระบบ Semi Auto ที�ทําให้

สามารถช� าแหละได้ชั�วโมงละ 200 ตัว เรียกว่าเป�นระบบ 

Automatic Line ซึ�งเป�นโรงช� าแหละที�มีความสามารถในการ

ผลิตเพื�อส่งออกไปยังต่างประเทศได้ และได้รับการรับรอง

มาตรฐาน HACCP และ ISO22000 และใบ Certificate ตาม

หลักของบริษัทฯ ที�ว่าต้องมีคุณภาพเหนือมาตรฐาน  

 

 หลังจากที�มีการขยายกําลังการผลิต คุณยุทธพงศ์ 

ก็ได้ลูกชายและลูกสาว คือคุณวรพงศ์ เข้ามาดูแลในด้านของ

การแปรรูป และคุณวณิชยามาช่วยดูแลในด้านการตลาด และ

เริ�มเข้ามารับช่วงต่อในเรื�องของธุรกิจ  

 ด้วยลงทุนในเรื�องของเครื�องจักรและการแปรรูป ทํา

ให้บริษัทฯ สามารถตัดแต่งเนื�อได้ทุกประเภทตามที� ผู้บริ โภค

และซพัพลายเออร์ต้องการ  

ปัญหาและอุปสรรคเมื�อธุรกิจเริ�มเจริญเติบโต 

  ในเรื�องของราคาสินค้านั�น ราคาจะค่อนข้างขึ�นๆ 

ลงๆ ซึ�งจะขึ�นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ซึ�งทุกวันนี�หากเป�นการสิ�ง

สินค้าไปให้โมเดิร์นเทรดเป�นจํานวนมากสินค้าก็จะไม่ได้ราคา 

บริษัทฯ ก็ต้องพยายามหาช่องทางในการส่งสินค้าไปยังช่องอื�น 

อย่างเช่น เอ็มเค โออิชิ ซึ�งจะเป�นลักษณะของการส่งสินค้าแปร

รูปเพื�อช่วยสร้างมูลค่าเพิ�มให้บริษัทฯ ซึ�งการส่งสินค้าแปรรูปก็

จะทําให้ได้มูลค่าเพิ�มขึ�นประมาณ 50%  

 การขยายงานด้านปศุสัตว์ในปัจจุบันนั�นเป�นข้อด้อย

ของผู้ประกอบการ เนื�องจากแบงค์มองว่าเป�นธุรกิจที� ไม่มี

ศกัยภาพเนื�องจากไม่มีความนิ�งในเรื�องของต้นทุนการผลิต ไป

จนถึงราคาขายออกสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป�นเรื�องของต้นทุนในการ

ซื�อทรัพยากรจนไปถึงการขายสินค้าให้กับห้างขนาดใหญ่ซึ�งมี

อํานาจในการต่อรองมากกว่า เพราะฉะนั�นบริษัทฯ จึงต้องมี

การเปิดช่องทางของผลิตภัณฑ์แปรรูปขึ�นมา  

 ในปี พ.ศ.2557 บริษัทฯ จึงได้มีการทดลองเปิดช�อป

ขึ�นมาที�บริษัทฯ เป�นช�อปแรกในเดือนมกราคม และเริ�มขยายไป

เปิด Shop & Restaurant ที�ปั�ม ปตท. ในจังหวัดลําพูนเพื�อ

เป�นแหล่งเรียนรู้ในการทําตลาดสู่ผู้บริโภค 

แผนบริหารจัดการความเสี�ยงของบริษัทฯ       

 อันดับแรก คือ เนื�องจากเรามีโรงงานอาหารสัตว์ 

เพราะฉะนั�นต้องมีการวางแผนทั�งปีว่าจะมีการใช้วัตถุดิบตัวไหน 

และต้องซื�อวัตถุดิบตัวไหนซึ�งมีราคาตลาดตํ�าที� สุด ซึ�งในการ

เลี�ยงหมู 1 ตัวนั�นมีต้นทุนในเรื�องวัตถุดิบประมาณ 75-80% คือ

ต้นทุนในเรื�องของอาหารสัตว์ เพราะฉะนั�นหากซื�อในช่วงที�เป�น

ฤดูการผลิตจะได้ราคาถูก ดังนั�นในช่วงที�ราคาถูกมากๆ บริษัท

ฯ ก็ต้องซื�อวัตถุดิบมาสต็อกไว้ ซึ�งบริษัทฯ มีความสามารถใน

การสต็อกวัตถุดิบประมาณ 20,000-30,000 ตัน โดยต้องมี

การดูแลวัตถุดิบควบคู่กันไปด้วย โดยใน 1 ปี บริษัทฯ มีความ

ต้องการใช้อาหารประมาณ 100,000 ตัน  

 ส่วนด้านของการเลี�ยงหมูนั�น จะต้องมีทีมงาน และที�

ปรึกษาในด้านวิชาการ ในเรื�องของข้อมูลการเลี�ยง อัตราการ

คลอด หรืออัตราการสูญเสีย เป�นต้น ซึ� งอนาคตบริษัทฯ 

จะต้องมีการขยายไปในอีกหลายธุรกิจ ซึ�งในอนาคตอาจจะมี

การแตกไลน์ธุรกิจออกไปนอกจากการทําปศุสัตว์ ซึ�งคงต้องดู

ในเรื�องของความถนัดว่าจะมีด้านไหนเพิ�มขึ�นมาอีกบ้าง 
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โอกาสและความเสี�ยงของธุรกจิการเกษตรเมื�อไทยเข้าสู่ AEC 
 

ดูเหมือนว่าการเข้าสู่Asian Economic Community 

หรือ AEC ของ 10 ประเทศประชาคมอาเซียนเมื�อปลายปี 2558 

ที�ผ่านมา จะทําให้ธุรกิจหลายๆ ธุรกิจได้รับผลกระทบตามๆ กัน

ไป บ้างก็ได้รับผลกระทบในแง่บวก บ้างก็ได้รับผลกระทบในแง่ลบ 

ซึ�งธุรกิจการเกษตรก็เป�นหนึ�งในธุรกิจที�ต้องเผชิญการแข่งขันที�

สูงขึ�นอย่างหลีกเลี�ยงไม่ได้ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จึงมีทั �งโอกาสและความเสี�ยงที�จะตามมา ซึ�งหากพิจารณาแล้ว

จะค่อนข้างได้รับผลกระทบในแง่ลบเนื�องจากประเทศในภูมิภาค

อาเซียนต่างก็เป�นประเทศเกษตรกรรมด้วยกันทั �งนั�น ส่วนใหญ่

จะต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที�สูงขึ�นเนื�องจากมีคู่แข่งทั �ง

ภายในประเทศและต่างประเทศเพิ�มมากขึ�น ทําให้ภาคการเกษตร

จําเป�นต้องปรับตัวเพื�อการอยู่รอด และเพิ�มมูลค่าให้สินค้าของ

ตัวเองสูงขึ�นเพื�อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 

ก่อนอื�นลองมาทําความรู้จักกับ AEC กันอีกหน่อย

ว่าคืออะไรและส่งผลกระทบยังไงกับภาคการเกษตรของไทยบ้าง 

Asian Economic Community หรือเรียกสั�นๆ ว่า AEC นั�น

เป�นการรวมตัวเพื�อจุดประสงค์ทางเศรษฐกิจของ 10 ประเทศใน

อาเซียนอันได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียน

มาร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน เพื�อ

เป�นฐานการผลิตแผ่นเดียวกันและเปิดเสรีทางการค้าและบริการ

ระหว่างกันใ ห้ เป�นศูนย์ ทั �งนี�เพื�อ ให้มีความมั�นคงและ เพิ�ม

ศกัยภาพในการต่อรองกับคู่ค้าอื�นนอกภูมิภาค เพื�อก่อให้เกิด

ความเข้มแข็งภายในภูมิภาคเอง  

ผลกระทบทางบวกและโอกาสของธุรกิจการเกษตร

เมื�อไทยเข้าสู่ AEC อย่างเป�นทางการ ข้อดีที�มองเห็นได้อย่าง

เด่นชดัคือ การลดมาตรการภาษีทางการค้าและบริการระหว่าง

ชาติอาเซียนทั �ง 10 ประเทศให้เป�นศูนย์ ทําให้การนําเข้าวัตถุดิบ

เพื�อการแปรรูปสินค้าการเกษตรเพื�อการส่งออกได้รับโอกาส

มากขึ�น ก่อให้เกิดการมีต้นทุนการผลิตที�ตํ�าลง หรือการเข้าไป

ลงทุนเพื�อทําการเกษตรในบางประเทศที�มีต้นทุนในการผลิตและ

มีต้นทุนแรงงานที�ตํ�ากว่า และส่งออกไปจําหน่ายยังประเทศคู่ค้า

ที�มีตลาดรองรับอยู่แล้วนอกประชาคมอาเซียน อันจะสร้าง

รายได้ที� เพิ�มขึ�นให้กับประเทศ นอกจากนี�สินค้าประเภทปลอด

สารพิษก็จะได้รับโอกาสในการขยายตลาดเพื�อการส่งออกไปยัง
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กลุ่มประเทศอาเซียนเพิ�มขึ�น เนื�องจากสินค้าปลอดสารพิษยัง

เป�นที�ต้องการของตลาดอยู่เป�นจํานวนมาก  

ผลกระทบในแง่ลบและความเสี�ยง เนื�องจากประเทศ

ไทยเป�นหนึ�งในประเทศส่งออกสินค้าทางการเกษตรเป�นอันดับ

ต้นๆของโลก แต่อย่างไรก็ตามกการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทํา

ให้ประ เทศต้องเจอสภาวะการแข่งขันทางการค้าที� สูงขึ�น 

โดยเฉพาะสินค้าส่งออกที�สําคัญอย่างเช่น  

 ข้าวเนื�องจากตอนนี�ประเทศเวียดนามได้กลายเป�นผู้นําใน

การผลิตข้าวแทน ซึ�งต่อไปก็จะมีเมียนมาร์ที�เข้ามาเบียด

เพื�อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ�มขึ�นและยังมีต้นทุนใน

การผลิตที�น้อยกว่าอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทย

ยังได้เปรียบเล็กน้อยในเรื�องของคุณภาพข้าวที�มีสายพันธุ์

และมาตรฐานการผลิตที�สูงกว่า   

 ปาล์มนํ�ามันซึ�งมาเลเซียเป�นผู้ผลิตปาล์มนํ�ามันรายใหญ่

ที�สุดของโลก รวมทั �งมีสายพันธุ์ปาล์มที�ดีให้ผลผลิตเยอะ 

เมื�อมีการเข้าสู่ AEC จะทําให้การนําเข้านํ�ามันปาล์มราคา

ถูกจากประเทศเพื�อนบ้านเข้ามาทําให้แทน ทําให้ไทยเสีย

ดุลการค้าเพิ�มขึ�นถึงแม้ไทยจะมีข้อได้เปรียบในแง่ของ

ผลิตภัณฑ์นํ�ามันปาล์มที�มีคุณภาพสูงกว่า ใสไม่เป�นไขและ

ไม่มีตะกอนแต่ก็ยังไม่สามารถแข่งขันสู้กับมาเลเซียได้  

 เมล็ดกาแฟซึ�งต้องเผชิญการแข่งขันกับผู้ผลิตรายใหญ่

จากเวียดนามที�ได้เปรียบในเรื�องของสายพันธุ์เมล็ดกาแฟ

พันธุ์อาราบิก้าที� ประ เทศไทยไม่สามารถปลูก ได้จาก

เวียดนามและลาว อันเนื�องจากมาตรการลดภาษีนําเข้า

เป�นศูนย์ทําให้เมล็ดกาแฟจากประเทศเพื�อนบ้านทะลักเข้า

มาเป�นจํานวนมาก  

แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังได้เปรียบทางด้าน

สินค้าการเกษตรบางชนิด เช่น ถั�วเหลืองที�ยังไม่ได้รับผลกระทบ

จากการเปิดการค้าเสรีเท่าใดนัก และสินค้าเกษตรมันสําปะหลังที�

ประเทศไทยังสามารถครองตําแหน่งผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่

ของโลก ที� ยังครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากกว่าคู่แข่ง

อย่างประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย โดยมีคู่ค้าที�สําคัญอย่าง

ประเทศจีน ทั �งนี�สินค้าที�ผ่านการแปรรูปอย่างมันเส้นซึ� งเป�น

สินค้าที�ตลาดประเทศจีนยังต้องการอยู่ในปริมาณที� สูงและ

เวียดนามยังไม่มีเทคโนโลยีจะสามารถแข่งขันได้  

นอกจากนี�สิ�งที�น่ากังวลอีกประการหนึ�ง คือ สินค้าที�

มีมาตรฐานการผลิตตํ�าจากประเทศเพื�อนตามแนวชายแดนจะ

ทะลกัเข้ามาวางขายในตลาดภายในประเทศมากขึ�น ความเสี�ยงที�

จะเกิดขึ�นก่อให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาและทําให้สินค้าที�

ผลิตภายในประเทศได้รับผลกระทบไปด้วย นอกจากนี�ประเทศ

ไทยยังไม่มีระบบชลประทานซึ� งเป�นปัจจัยขั �นพื �นฐานของภาค

การเกษตรที� ดีมากพอ เมื�อต้องเสี�ยงกับภัยธรรมชาติ เช่น 

เผชิญสภาวะแล้งอย่างยาวนานตลอดจนต้องเสี�ยงกับอย่าง 

เช่นอุทกภัยทําให้ผลผลิตทางการเกษตรเกิดตกตํ�าอีกด้วย  

การปรับตัว การปรับตัวเพื�อให้เข้ากับสถานการณ์

การแข่งขันที� รุนแรงขึ�น จะเป�นหนทางในการอยู่รอดในสภาวะ

การแข่งขันที� สูงขึ�นของเกษตรกร นั�นคือการหันมาทําธุรกิจ

การเกษตรแบบไร่นาสวนผสมเพื�อกระจายความเสี�ยงและเพื�อ

เพิ�มทางเลือกและเพิ�มรายได้โดยไม่ต้อพึ�งพาเพียงพืชเศรษฐกิจ

แบบเดียว 

นอกจากนี�เกษตรกรยังต้องลดต้นทุนการผลิตเพื�อ

ความสามารถในการแข่งขัน การลดต้นทุนสามารถทําได้โดย

การปลูกพืชโดยลดการพึ�งพาสารเคมี หันมาใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ

ที�สามารถทําเองได้ นอกจากจะช่วยลดต้นทุนแล้วยังส่งผลดี

ต่อสุขภาพของทั �งตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภคและสามารถ

สร้างจุดขายด้วยพืชผักปลอดสารพิษได้อีกด้วยเนื�องจาก

ปัจจุบันสินค้าปลอดสารพิษยังมีราคาสูงและยังเป�นที� ต้องการ

ของตลาดอยู่อกีมาก  

การรวมกลุ่มของ เกษตรกรภายในชุมชนเพื�อ

พัฒนาการเกษตรอย่างต่อเนื�องและรวมถึงการช่วยเหลือซึ�งกัน

และกันของกลุ่มเกษตรกรจะช่วยให้ชุมชนและอาชีพนี�ความ

เข้มแข็ง เมื�อมีความเข้มแข็งก็จะมีอํานาจในการต่อรองได้มาก

ยิ�งขึ�น ซึ� งในปัจจุบันการรวมกลุ่มก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ยังมี

จํานวนน้อยและยังไม่เข้มแข็งพอ   

 

“ภาคการเกษตรจาํเป�น 

ต้องปรบัตวัเพื�อการอยูร่อด 

และเพิ�มมูลค่าให้สนิคา้ของ

ตัวเองสงูขึ�นเพื�อให้สามารถ

แขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได”้ 
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นโยบายการส่งเสริมจากภาครัฐและเอกชน การเข้าสู่ 

AEC จะทําให้การค้าและบริการรวมถึงการเคลื�อนย้ายแรงงาน

เกิดขึ�นอย่างเสรี รวมถึงการลักลอบสินค้าทางการเกษตรเข้ามา

ตามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายสามารถทําได้ง่ายมากขึ�น ซึ�ง

จะก่อให้เกิดสินค้าการเกษตรจากประเทศเพื�อนบ้านเข้ามาแย่ง

ตลาดสินค้าภายในประเทศ ความเสียหายที� เกิดขึ�นคือภาค

การเกษตรจะได้รับผลกระทบจากสินค้าที� นําเข้ามาอย่างผิด

กฎหมายและเกิดการแข่งขันทางราคา เนื�องจากสินค้าที�เข้ามา

อย่างผิดกฎหมายจะมีราคาตํ�ากว่านั�นเอง ดังนั�นนโยบายที�

ภาครัฐจะต้องคํานึงถึงคือ จะต้องมีนโยบายป้องกันการนํา

สินค้าเข้าอย่างผิดกฎหมายและมีบทลงโทษอย่างจริงจัง  

ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้แก่ภาคการเกษตรโดยเน้น

การทําการเกษตรแบบยั�งยืนพึ�งตัวเองได้ การเกษตรแบบยั�งยืน

มีดังต่อไปนี� การทําเกษตรอย่างมีความรู้ทางระบบนิเวศน์ เน้น

การพึ�งพากนัเองของระบบสิ�งแววล้อมตามธรรมชาติ เช่นการ

เลี�ยงแมลงศตัรูธรรมชาติกําจัดแมลงศตัรูพืช เป�นต้น การปลูก

พืชหมุนเวียนเพื�อคงความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินให้มีธาตุ

อาหารครบได้นานที�สุด เมื�อดินมีความอุดมสมบูรณ์การพึ�งพา

สารเคมีก็ลดลง ต้นทุนจึงลดลงตามไปด้วย การปลูกพืชแบบ

ผสมผสานเพื�อการวางแผนสร้างรายได้ทั �งระยะสั�นโดยพืชอายุ

สั�น ระยะกลางเพื�อรายได้ที�ต่อเนื�อง และระยะยาวเพื�อรายได้ที�

เข้ามาอย่างสมํ�าเสมอและมั�นคง การเกษตรทฤษฎีใหม่ที�มุ่งเน้น

การบริหารจัดการนํ�าเพื�อใช้ในการเกษตรให้มีความเพียงพอใน

หน้าแล้ง การจัดสรรพื�นที�ให้มีความสมดุล แบ่งความต้องการ

หลักและความต้องการรองให้เป�นระบบและมีสัดส่วน  

นอกจากนี�การบริหารจัดการนํ �าซึ�งเป�นปัจจัยหลักใน

ภาคการเกษตรก็จําเป�นอย่างยิ�งต้องอาศัยนโยบายจากภาครัฐ 

เนื�องจากนํ�าเป�นทรัพยากรที� สําคัญอันดับแรกของการทํา

การเกษตร โดยเฉพาะในฤดูแล้งที�ฝนทิ �งช่วงยาวนาน ก่อให้เกิด

ปัญหาภัยแล้งซึ�งเป�นปัญหาที�เกิดขึ�นซ� � าซาก จึงจําเป�นต้องได้รับ

การจัดการที� ดี โดยการทําระบบชลประทานให้มีความทั�วถึง 

การสร้างแหล่งกักเก็บนํ�าระดับชุมชนให้มากขึ�น การมีกองทุนให้

ความช่วยเหลือ ทั �งในเรื�องของกองทุนดอกเบี�ยตํ�า หรือการ

สนับสนุนทุนการเพาะปลูกเพื�อการศึกษาเป�นต้น 

 

ส่งเสริมและให้ความรู้แก่

เกษตรกรให้สามารถเพิ�มผลผลิต

ทางการเกษตรต่อไร่ ให้มีปริมาณ

สู ง ขึ� น  ร ว ม ถึ ง ก า ร แ ป ร รู ป

ผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ให้ติด

ตลาดมี รู ปลั ก ษณ์สวยงาม ไ ด้

มาตรฐาน ก็เป�นสิ�งสําคัญไม่ ยิ�ง

ห ย่ อ น ไ ป ก ว่ า กั น จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า

ผลกระทบที�เกิดจากการเข้าสู่ AEC 

ต่อการเกษตรนั�นค่อนข้างน่าเป�น

ห่วงไม่น้อย เนื�องจากจะเกิดการ

แข่งขันทางราคาที� เพิ�มสูงขึ�น ซึ� ง

ประเทศไทยมีคู่แข่งทางด้านสินค้า

ทางการเกษตรที� เป�นพืชเศรษฐกิจหลัก อย่างเช่น ข้าวที�มี

เวียดนามกับเมียนมาร์เป�นคู่แข่งแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด  

เมล็ดกาแฟที�มีเวียดนามเป�นผู้ผลิตที�น่ากลัวเนื�องจากมีผลผลิต

ต่อไร่สูงและมีสายพันธุ์ที�ดีกว่า ปาล์มนํ�ามันที�มาเลเซียเป�นคู่แข่ง

มาอย่างยาวนานและได้เปรียบในเรื�องของผลผลิตที�สูงกว่าและมี

สายพันธุ์ปาล์มที�หลากหลายและดีกว่าอีกด้วย แต่อย่างน้อยก็

น่าใจชื�นที�พืชเศรษฐกิจอย่างมันสําปะหลัง ยังไม่ได้รับผลกระทบ

มากนักเนื�องจากไทยยังสามารถผลิตและส่งออกประเทศคู่ค้า

อย่างประเทศจีนได้ โดยเฉพาะมันเส้นที�เป�นวัตถุดิบในการผลิต

อาหารสัตว์ยังสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้ดี แต่

อย่างไรก็ตามความไม่พร้อมของภาคการเกษตรก็ยังน่าเป�น

ห่วงจําเป�นต้องอาศยัความร่วมมือและส่งเสริมจากภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการช่วยเหลือให้ความรู้และหามาตรการในการ

รับมือเพื�อให้ภาคการเกษตรเติบโตได้อย่างยั�งยืนเข้มแข็งและ

เอาชนะประเทศคู่แข่งให้ได้ 
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การเพิ�มมูลค่าการเกษตร 
 

สินค้าการเกษตรเป�นสินค้าส่งออกที�ทํารายได้ให้แก่

ประเทศอย่างมหาศาลในแต่ละปี หากเปรียบเทียบกับธุรกิจสาขา

อื�นแล้ว ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทํารายได้เป�นสัดส่วนที�

มากกว่าอุตสาหกรรมอื�น ประเทศไทยเป�นประเทศเกษตรกรรมที�

ทําการเกษตรมาอย่างช้านาน สามารถทําการเกษตรได้ทุก

ฤดูกาล มี ดินที� อุดมสมบูรณ์ มีอากาศที� เหมาะกับการทํา

การเกษตรเกือบตลอดปี แต่ละภูมิภาคจะมีการเพาะปลูกสินค้าที�

ไม่เหมือนกัน ทําให้ผลผลิตที�ได้มีความแตกต่าง เช่นภาคเหนือ

อากาศหนาวเย็นกว่าที�อื�นจะเพาะปลูกพืชผักเมืองหนาว ภาค

อีสานมีอากาศร้อนแห้งแล้งก็ปลูกพืชที�ทนแล้งหรือต้องการนํ�า

น้อย ในขณะที�ภาคใต้เป�นพื �นที�ฝนตกชุกเหมาะกับการปลูกพืชที�

ชอบอากาศร้อนชื�น และทําการประมง แต่อย่างไรกต็ามคนที�ทํา

อาชีพเกษตรกรกลับมีรายได้น้อยทั �งๆ ที�ทํางานหนักและขยัน

อดทนมากกว่าอาชีพอื�นด้วยซ� � า นั�นเพราะว่าเป�นการทํา

การเกษตรแบบเก่าที� เน้นการผลิตเก็บเกี�ยวและขายออกไปโดย

ขาดการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ�มขึ�น หรือ

แม้กระทั�งการทําบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ เมื�อเก็บเกี�ยวได้ก็

จะขายออกไปเป�นสินค้าที�ปราศจากการแปรรูปใดๆ จึงโดนกด

ราคาจากพ่อค้าคนกลางรวมทั �งไม่สามารถเพิ�มมูลค่าให้แก่

สินค้าของตัวเอง อาชีพเกษตรกรเป�นอาชีพที�ทํางานหนักทํา

แล้วเหนื�อยแต่ทําเท่าไหร่ก็ไม่รวยเสียที กลับกลายเป�นว่าคนที�

เหนื�อยที�สุดได้เงินน้อยที�สุด คนที�ไม่ทําอะไรได้ผลประโยชน์เต็มที�

ซึ� งคือพ่อค้าคนกลาง และในขณะเดียวกันสินค้าที� ส่งถึงมือ

ผู้บริโภคก็เป�นสินค้าที�ไม่ได้มาตรฐานและมีราคาแพง การแปรรูป

สินค้า การสร้างแบรนด์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื�อให้โดด

เด่นกว่าคนอื�นจึงเป�นเรื�องจําเป�นอย่างยิ�งสําหรับเกษตรกรยุค

ใหม่เพื�อสร้างรายได้ให้มากยิ�งขึ�น  

การแปรรูปก่อนขาย ด้วยความเคยชินของเกษตรกร

คือเพาะปลูก เก็บเกี�ยวและขายเลยโดยไม่แม้แต่จะผ่านวิธีการ

แปรรูปเพื�อเพิ�มมูลค่า ยกตัวอย่าง ชาวนาปลูกข้าวกว่าจะได้

เก็บเกี�ยวต้องใช้เวลานาน มีค่าใช้จ่ายสูงต้นทุนสูงเมื�อถึงฤดูกาล

เก็บเกี�ยวก็ขายข้าวเปลือกได้ตันละหมื�นต้นๆ หักลบกลบหนี�แล้ว

เหลือรายได้น้อยนิด ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน 

แต่หากเกษตรกรคิดต่อยอดการแปรรูปข้าวให้เป�นผลิตภัณฑ์
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อื�นๆได้ เช่น ชาข้าว นํ�านมข้าว ข้าวอบกรอบ เส้นหมี� คุกกี�

ข้าวกล้องงอก โจ๊กกึ�งสําเร็จรูป ข้าวกล้องผงชงพร้อมดื�ม เป�น

ต้น ไม่เพียงแค่นี�ผลไม้ก็เป�นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ�งที�นิยมนํามา

แปรรูปเนื�องจากอายุของผลไม้สดจะเวลาจํากัด แต่เมื�อผ่าน

การแปรรูปแล้วสินค้าจะอยู่ได้อย่างยาวนานขึ�นและตอบโจทย์

ความต้องการของลูกค้าได้มากยิ�งขึ�น เพราะต้องไม่ลืมว่าบาง

คนไม่สามารถรับประทานผลไม้สดได้แต่เมื�อแปรรูปแล้วลูกค้า

สามารถทานได้ เช่นการแปรรูปผลไม้เป�นไอศกรีมรสต่างๆ จาก

การที�คนบางคนไม่สามารถทานผลไม้สดได้ แต่เมื�อแปรรูปก็

สามารถทําให้คนเหล่านั�นสามารถชิมรสชาติจากผลไม้ได้โดยมี

รสชาติไม่แตกต่างกันรวมถึงผักต่างๆอีกด้วย หรือบางคนไม่

สามารถทานทุเรียนสดได้แต่สามารถทานทุเรียนอบกรอบ 

ทุเรียนทอด ทุเรียนกวนได้ นอกจากนี�การที�ยางพาราตกอยู่ใน

ภาวะตกตํ�า แต่การที�เกษตรกรหันมารวมกลุ่มกันเพื�อแปรรูป

เป�นสินค้าเพื�อสุขภาพก็สามารถเพิ�มมูลค่าให้สินค้าได้ราคาสูง

กว่าขายนํ�ายางดิบไปหลายเท่าตัว นี�เป�นการยกตัวอย่างซึ�งการ

แปรรูปเหล่านี�จะทําให้สินค้ามีมูลค่าเพิ�มขึ�นได้และเก็บไว้ได้นาน 

สามารถผลิตเพื�อจําหน่ายภายในประเทศหรือเพื�อการส่งออกก็

ได้ สินค้าที�ขายออกไปจึงมีราคาสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์สดๆ

อย่างไม่ต้องสงสัย  

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เมื�อไหร่ที�มีการแปรรูป

สินค้าก่อนที�จะมีการจําหน่ายไปยังมือของลูกค้า บรรจุภัณฑ์ก็

จะกลายเป� นสิ�งจําเป�นที�ขาดไม่ไ ด้ สินค้าการเกษตรหลาย

รายการมักจะมาตกม้าตายตรงที�บรรจุภัณฑ์ที�ไม่ได้มาตรฐานไม่

มีความสวยงามดึงดูดสายตาลูกค้ามากพอ เน้นความง่ายเข้า

ว่าสุดท้ายสินค้าขายไม่ออก เมื�อขายไม่ออกก็จะเกิดความ

ท้อแท้ทําเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จ สุดท้ายก็จะหันกลับไปทําวิถีเกษตร

แบบเดิมๆคือปลูกเพื�อเก็บเกี�ยวและขายไปเหมือนเดิมวนเป�น

วงจรความเหนื�อยยากต่อไป ทั �งที�การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มี

ความสวยงามมีรูปลักษณ์ที�ดีน่าสนใจจะสามารถช่วยเพิ�มมูลค่า

สินค้านั�นได้อีกหลายเท่าตัวแต่กลับไม่มีใครให้ความสําคัญเลยใน

ที� สุด เคยสังเกตไหมว่าสินค้าของประ เทศญี� ปุ่นจะมีความ

น่าสนใจเป�นที�ดึงดูดสายตาและสร้างความน่าสนใจให้แก่สินค้า

ได้มากไม่ต่างจากคุณภาพสินค้าเลย บางครั �งสินค้าขายได้

เพราะบรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจมากกว่าจะเน้นคุณภาพของ

สินค้าเลยด้วยซ� � า นั�นเพราะว่าเขาให้ความใส่ใจในการคัดสรรและ

ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ สินค้าการเกษตรของ

ญี�ปุ่นจึงเป�นสินค้าที�สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป�นกอบเป�นกํา 

เพราะการออกแบบบรรจุภัณฑ์มีความสําคัญมากถือเป�นด่าน

วัดใจในการให้ความสนใจของลูกค้ามาก่อนสิ�งอื�นใด หาก

เกษตรกรไม่ศึกษาเรียนรู้เรื�องเหล่านี� การจะประสบความสําเร็จ

จึงไม่ใช่เรื�องง่าย 

การสร้างแบรนด์ เมื�ออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้แล้วการ

สร้างแบรนด์ให้เป�นที� รู้จักก็สําคัญไม่ต่างกัน จะสังเกตุได้ว่า

สินค้าการเกษตรทุกวันนี�จะรวมตัวกันในลักษณะสินค้า OTOP 

มีการสร้างแบรนด์สินค้าขึ�นมาบ้างแล้วอยู่ในระดับหนึ�ง แต่ก็ยัง

เป�นแค่ไม่กี�เปอร์เซ�นต์เท่านั�นเองหากเทียบกับเกษตรกรทั �งประเทศ 

ยิ�งให้สําเร็จเป�นชื�อเรียกติดปากยังมีน้อยมาก เพราะการสร้าง

แบรนด์จําเป�นต้องทําควบคู่ไปกับการทําการตลาดเพื�อให้เป�นที�

รู้จักอย่างกว้างขวาง ซึ�งเกษตรกรที�ประสบความสําเร็จจริงๆ 

ค่อนข้างมีน้อยแต่เมื�อสําเร็จแล้วจะสามารถยืนอยู่ในตลาดได้

อย่างยาวนานและสามารถทํารายได้เข้ากระเป๋าได้อย่างต่อเนื�อง 

แล้วจะสร้างแบรนด์ได้อย่างไร  

 

 ก่อนอื�นเลยสินค้าที�ผลิตออกมาจะต้องได้คุณภาพ เมื�อ

สินค้ามีคุณภาพก็จะเป�นที�ยอมรับจากลูกค้า เมื�อลูกค้า

ชอบก็จะเกดิการซื�อใช้ซ� � าอยู่เรื�อยๆ กลายเป�นลูกค้าประจํา

ของเราในที�สุด  

 ทําการตลาดต่อเนื�อง เมื�อสินค้ามีคุณภาพแต่ไม่มีการ

ประชาสัมพันธ์แล้วลูกค้าจะรู้จักสินค้าได้อย่างไร สมัยนี�

การทําการตลาดเพื�อเจาะกลุ่มลูกค้าไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

แล้ว เพราะสามารถใช้ ช่องทางโซเ ชียลมี เ ดียในการ

ติดต่อสื�อสารและประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้าได้อย่างตรง

จุดได้อย่างง่ายดายแถมมีค่าใช้จ่ายน้อยแต่ให้ประสิทธิภาพ

สูงอย่างน่าพอใจ 

 พัฒนาสินค้าอย่างไม่หยุดนิ�ง สินค้าเกษตรต้องมีการ

พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ ปรับปรุงดินให้มีความอุดม

สมบูรณ์ เมื�อดินสมบูรณ์ผลผลิตที�ได้จะมีรสชาติที�ดีตามไป

ด้วย  

“การออกแบบบรรจุภณัฑ์

เพื�อใหโ้ดดเดน่กวา่คนอื�น

เพื�อสร้างความจดจาํ เป�น

เรื�องจาํเป�นอย่างยิ�ง” 
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 มีความแตกต่างจากคู่แข่ง เนื�องจากสินค้าทางการเกษตร

มีการแข่งขันกันสูง เพราะเกษตรกรรายใดปลูกสินค้าชนิด

ไหนได้ราคาดี ก็จะเกิดการเลียนแบบของรายอื�น เมื�อเกิด

การเลียนแบบสินค้าก็จ ะ เหมือนกันเมื� อ เหมือนกันก็

ก่อให้เกิดการแย่งตลาดกันเอง เพราะฉะนั�นถ้าไม่อยากโดน

แย่งส่วนแบ่งทางการตลาด ก็ต้องสร้างความแตกต่าง

โดยกําหนดความต้องการของตลาดเป�นตัววัดว่าตลาด

ต้องการอะไร เมื�อรู้ความต้องการของตลาดได้ เราก็จะ

สามารถนําคู่แข่งและสร้างแบรนด์ให้เป�นที�รู้จักได้เช่นกัน  

 

การสร้างเรื�องราวให้สินค้า สินค้าการเกษตรเป�น

สินค้าที�สามารถสร้างเรื�องราวได้ง่ายเนื�องจากผลิตภัณฑ์แต่ละ

ชนิดมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์ในตัวอยู่แล้วแต่ยังขาดการ

สร้างเรื�องราวให้แก่สินค้า ประเทศญี�ปุ่นอาจจะเรียกได้ว่าเป�น

ประเทศราชาแห่งเรื�องราวของสินค้าแต่ละชนิดเลยก็ว่าได้ เพราะ

เขาขยันสร้างเรื�องราวให้แก่สินค้าจนสามารถสร้างรายได้เป�น

กอบเป�นกํา ยกตัวเอย่างเช่น ไข่ไก่ที�เขาสามารถสร้างเรื�องราว

ให้ไขข่องเขาแตกต่างจากคนอื�นตรงที�ไม่มีสารเคมีตกค้างตั�งแต่

กระบวนการเลี�ยงไก่ เพราะเน้นการเลี�ยงแบบวิถีธรรมชาติ

ดั�งเดิมปราศจากสารพิษใดๆ ไข่ที� ไ ด้จึงดีและมีคุณค่าทาง

โภชนาการสูงและไม่เป�นอันตรายต่อสุขภาพ เชื�อหรือไม่ว่าแค่ไข่

ใบเดียวสามารถทําราคาได้สูงถึง 170 บาท ในขณะที�ไข่บ้านเรา

ยังตกอยู่ที�ใบละ 5 บาทเท่านั�นเอง เห็นพลังของเรื�องราวแล้ว

หรือยังว่าสามารถเพิ�มมูลค่าให้สินค้าทางการเกษตรได้มาก

น้อยแค่ไหน เพียงแค่หาจุดต่างความโดดเด่นที�ไม่เหมือนใครแค่

นั�นเอง  

การเพิ�มมูลค่าให้สินค้าการเกษตรจะเห็นได้ว่าไม่ใช่

เรื�องง่าย แต่ไม่ยากจนเกินไปเพียงแต่เกษตรกรจําเป�นต้อง

อาศยัการเรียนรู้และศึกษาทําการบ้านอย่างต่อเนื�อง ต้องใส่ใจ

ตั�งแต่ขั �นตอนการผลิต หากจะทําการเกษตรให้รวยเป�นวิถี

เกษตรแนวใหม่ได้นั�น การเพิ�มมูลค่าให้แก่สินค้าจึงเป�นเรื�อง

จําเป�นอย่างยิ�ง ซึ�งดังที�ได้กล่าวมาแล้ว การเพิ�มมูลค่าให้สินค้า

สามารถทําได้ด้วยการแปรรูปสินค้าก่อนจําหน่าย ไม่เน้นปลูก

เพื�อขายในลักษณะเดิมเพียงอย่างเดียว ต้องปรับปรุงบรรจุ

ภัณฑ์ให้มีความสวยงามและใส่ลูกค้าจะช่วยดึงดูดความสนใจ

ให้แก่สินค้าได้มากยิ�งขึ�น แค่นั�นยังไม่พอยังต้องทําการตลาด

เพื�อให้เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงอย่างต่อเนื�องและสมํ�าเสมออีก

ด้วย นอกจากนี�การสร้างเรื�องราวให้แก่สินค้าก็เป�นอีกวิธีหนึ�ง

ที�จะช่วยให้สินค้ามีความแตกต่างไม่เหมือนใครได้ เมื�อมีความ

แตกต่างราคาสินค้าก็จะเพิ�มสูงขึ�นได้อีกหลายเท่าตัว ซึ�งทุก

ขั �นตอนจะต้องทําควบคู่กันไป เพียงแค่นี� เกษตรกรก็จะมี

ช่องทางในการทําอาชีพให้ประสบความสําเร็จได้อย่างยั�งยืนได้

ไม่ยากเลย 
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วิถีเกษตรกรรุ่นใหม่ทําอย่างไรให้รวย 
 

เกษตรกรนับเป�นอาชีพดั�งเดิมที�ผูกพันกับวิถีชีวิตคน

ไทยมาช้านานที�ตกทอดกันมาตั�งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจนถึงรุ่นพ่อ

แม่ส่งต่อไปยังลูกหลาน แต่ด้วยความเชื�อที�คนรุ่นพ่อรุ่นแม่

ปลูกฝังให้แก่ลูกหลานที�ว่าอาชีพเกษตรกรเป�นอาชีพที�ทําเท่าไหร่

ก็ไม่รวยมีแต่หนี�สินความลําบาก แถมยังเป�นอาชีพที�ดูเหน็ด

เหนื�อยต้องใช้แรงงานหนักตากแดดตากลมดูไม่มีความก้าวหน้า 

คนรุ่นพ่อรุ่นแม่จึงกัดฟันทํางานหนักเพื�อส่งลูกซึ�งเป�นคนรุ่นใหม่

ให้หันไปเรียนสูงๆ เพื�อทํางานบริษัทเป�นลูกจ้างทํางานสบายๆ 

ในห้องปรับอากาศแทนจึงกลายเป�นค่านิยมผิดๆ ที�สั�งสมกันมา

ว่าทําเกษตรเป�นอาชีพที�ทํางานหนักแต่ไม่รวย การทํางานใน

ห้องปรับอากาศทํางานบริษัทดูดีและภูมิฐานและรวยกว่าเป�น

ไหนๆ แต่ในความเป�นจริงเป�นความเชื�อและค่านิยมที�ไม่ถูกต้อง

มากนัก เพราะว่าอาชีพเกษตรกรเป�นอาชีพที�อิสระ เป�นเจ้านาย

ตัวเองได้สบายไม่จําเป�นต้องมีใครมาสั�งงาน จริงอยู่ที�การทํา

อาชีพเกษตรเป�นงานหนักและมีภาพลักษณ์ไม่ได้หวือหวาหาก

เทียบกับอาชีพอื�น แต่อันที�จริงแล้วถ้าหากมีการบริหารจัดการ 

ที�ดีมีความรู้ต่อยอดอาชีพเกษตรกรจะเป�นอาชีพที�สร้างรายได้

ให้ไม่รู้จบและเป�นอาชีพที�มั�นคงอาชีพหนึ�งทีเดียว  

สมัยนี�การทําการเกษตรเป�นอาชีพที�คนรุ่นใหม่ให้

ความสนใจหันกลับมาประกอบเป�นอาชีพมากขึ�น เนื�องจากการ

เปลี�ยนค่านิยมและความเชื�อที� ว่าเป�นเกษตรกรเป�นอาชีพที�ทํา

แล้วเหนื�อยทําแล้วจน มาเป�นการทําอาชีพอิสระที�เป�นเจ้านาย

ตัวเอง และเป�นอาชีพสําคัญที�ประเทศขาดไม่ได้เปรียบเสมือนเป�น

ห้องครัวหลักของคนทั�งประเทศ จึงจะเห็นภาพคนรุ่นใหม่ที�เรียน

จบมาสูงระดับทั �งปริญญาโทและเอกแต่จบมาเป�นเกษตรกรที�หัน

มาปลูกข้าว เลี�ยงสัตว์กันมากขึ�น นับเป�นการสวนกระแสทาง

ความเชื�อและค่านิยมมากพอสมควร จึงเกิดเป�นวิถีแกษตรกร

รุ่นใหม่ที�สามารถทํากําไรให้กับกิจการของตัวเองได้เป�นกอบเป�น

กําแซงหน้ามนุษย์ออฟฟิศได้อย่างไม่อายเลยทีเดียว แต่จะทํา

อย่างไรให้ทําอาชีพนี�แล้วรวย บทความนี�จะรวบรวมวิธีการมา

ให้ไปดูกันเลย 
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วางแผนการทํางานอย่างอย่างเป� นร ะบบ ทํา

การเกษตรสมัยใหม่จะต้องมีการวางแผนการทํางานให้ดี  ต้อง

คิดก่อนเสมอว่าต้องการปลูกอะไร มีตลาดรองรับและสามารถ

ขยายและเติบโตได้หรือไม่ ตลอดจนต้องศึกษาตลาดเพื�อหาทาง

หนีทีไล่ก่อนลงทุนจริง ต้องศึกษาความต้องการของตลาดก่อน

เสมอว่าสินค้าที�จะผลิตออกมาเป�นที�ต้องการของตลาดมาก

น้อยแค่ไหน เพื�อดูทิศทางและคํานวณความเป�นได้ว่าเมื�อลงมือ

ทําแล้วจะได้กําไรมากหรือน้อยและเสี�ยงต่อการขาดทุนหรือเปล่า 

ถ้ามีความเสี�ยงมากจะได้มีแผนสํารองไปทําอย่างอื�นหรือหาวิธี

แก้ปัญหาไว้ล่วงหน้า  

 เน้นการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เนื�องจากเทรนด์

รักสุขภาพกําลังเป�นกระแสที� ได้รับความนิยมจากผู้บริ โภค 

ดังนั�นพืชผักปลอดสารพิษ ผักออแกร์นิค จึงได้รับความนิยม

เพิ�มขึ�นอย่างรวดเร็ว ตลาดจึงยังเปิดกว้าง เป�นการเพิ�มโอกาส

ในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรรุ่นใหม่ได้ไม่น้อยเลยทีเดียว  

ทําไร่นาสวนผสม การทําไร่นาสวนผสมแบ่งโซนนิ�งใน

การเพาะปลูกและเลี�ยงสัตว์ในอัตราส่วนที�เหมาะสมและเน้นการ

ปลูกพืชหมุนเวียนเพื�อปรับปรุงดินหลีกเลี�ยงดินเสื�อมโทรมเร็ว 

และที�สําคัญคือต้องวางแผนในการเพาะปลูก นั�นคือต้องมีแผน

ระยะสั�น ระยะกลาง และระยะยาว เช่น การปลูกพืชระยะสั�นเพื�อ

สร้างรายได้หมุนเวียนอย่างเช่น มะเขือ พริก แตงกวา มะเขือ

เทศ ตะไคร้เป�นต้น  พืชระยะกลางเพื�อสร้างรายได้ต่อเนื�อง เช่น

การปลูกข้าว มะนาว กล้วย มะละกอ พืชยืนต้นระยะยาวเพื�อ

รายได้ที�มั�นคงเช่น อินทผาลัม ไม้เศรษฐกิจอย่างไม้สักทอง ซึ�ง

ทั �งหมดสามารถปลูกไปด้วยกันได้ โดยปลูกพืชระยะสั�นและกลาง

แซมในพื�นที�ระหว่างแถวของพืชยืนต้น ซึ�งจะทําให้เกษตรกรมี

รายได้เข้ามาอย่างสมํ�าเสมอและต่อเนื�อง 

เพิ�มผลผลิตต่อไร่ให้มีกําไรสูง การเพิ�มผลผลิตทําได้

อย่างไร ส่วนใหญ่จุดด้อยหลักๆ ที�เกษตรกรรุ่นเก่ายังคือยึดถือ

ปฏิบัติกันมาคือการใช้สารเคมีเพื�อบํารุงและกําจัดศัตรูพืชกัน

อย่างแพร่หลาย ซึ�งเป�นการเพิ�มผลผลิตที�ได้ผลรวดเร็วแต่ไม่

ยั�งยืนและยังส่งผลเสียต่อเกษตรกรทั �งทางตรงและทางอ้อม 

ทางตรงคือมีค่าใช้จ่ายสูงแทนที�จะได้เพิ�มกําไรกลับกลายเป�นการ

เพิ�มต้นทุนแทน ทางอ้อมคือส่งผลเสียต่อสุขภาพ การเพิ�ม

ผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ�นสามารถทําได้ง่ายๆ ด้วยการหลีกเลี�ยง

สารเคมีและใช้วิธีธรรมชาติกําจัดศัตรูพืชแทนเน้นการบํารุงดิน

ให้อุดมสมบูรณ์เมื�อดินสมบูรณ์พืชผักก็จะงอกงามขึ�นเอง  

ผลิตในสิ�งที�ตลาดต้องการ ศึกษาว่าตลาดต้องการ

อะไร ผลิตในสิ�งที�แตกต่างเพื�อรองรับตลาดและสร้างรายได้ที�ไม่

เหมือนใคร 

เน้นการปลูกพืชโดยวิถีธรรมชาติ โดยให้ธรรมชาติ

กําจัดแมลงศตัรูพืชด้วยกันเอง โดยการทําการเกษตรเลียนแบบ

ระบบนิเวศให้สิ�งแวดล้อมพึ�งพาและกําจัดกันเองได้  เช่นเมื�อเรา

มีสิ�งแวดล้อมที� อุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติจะ

กลับมา แมลงศัตรูพืชจะโดนแมลงศัตรูธรรมชาติกําจัดไปเอง

ตั�งแต่ตัวอ่อนจนไปถึงตัวเต็มวัย 

สร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่น อย่าลืมว่าแบ

รนด์และบรรจุภัณฑ์ที�ดีสามารถดึงดูดลูกค้าได้ สินค้าเราดีแต่ไม่

มีการบรรจุหีบห่อให้สวยงามและสะอาดตาลูกค้าก็ไม่สนใจการใส่

ใจเรื�องบรรจุภัณฑ์จะช่วยให้ยกระดับสินค้าได้ และทําให้สินค้า

เกษตรสามารถวางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตและสามารถเข้าถึง

กลุ่มลูกค้าระดับบนได้อีกด้วย  

 

ทําการตลาดเพื�อเขา้ถงึผู้บรโิภคให้ได้มากยิ�งขึ�น สมัย

นี�การทําการตลาดเพื�อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทําได้ไม่ยากโดยอาศัย

สื�อโซเชียลเน็ตเวิร์ค ซึ�งมีค่าใช้จ่ายน้อยแต่มีประสิทธิภาพสูง

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทั �งนี�เพื�อลดการพึ�งพาพ่อค้า

คนกลางให้ได้มากที� สุด เมื�อสินค้าเกษตรสามารถส่งถึงมือ

ผู้บริโภคได้โดยตรงราคาที�ผู้ขายและผู้ซื�อ ซื�อขายกันจะเป�นราคา

ที�ยุติธรรมไม่ต้องบวกเพิ�มเกินความจําเป�น เกษตรกรก็จะไม่โดน

กดราคา ยกตัวอย่างเช่นเกษตรกรรุ่นใหม่ที�ผันตัวเองจาก

พนักงานประจํามาปลูกผักสลัดส่งให้ร้านสเต็ก โดยมีการ

อัพเดทรูปอาหาร ผักสลัดผ่าน Facebook บ่อยๆ จนเป�นที�

รู้จักของลูกค้าอย่างกว้างขวางและได้รับความสนใจจากลูกค้า

มากขึ�นเรื�อยๆ จนสามารถทํารายได้เป�นหลักแสนต่อเดือน  

 

“การสรา้งเรื�องราวให้

ผลผลิตทางการเกษตร

ถือเป�นอกีจุดเดน่หนึ�ง 

ที�ช่วยดึงดดูลูกคา้ 

ไดอ้ย่างไมน่า่เชื�อ” 
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แปรรูปสินค้าเกษตรเพื�อเพิ�มมูลค่าและรายได้ เมื�อ

ผลผลิตมีมากขึ�นบางครั �งสินค้าที�มากเกินไปอาจทําให้ขายไม่

หมดขายไม่ทันได้ การแปรรูปจึงเป�นทางออกหนึ�งที�นอกจากจะ

ช่วยลดความเสียหายหากสินค้าล้นตลาดแล้ว ยังจะช่วยเพิ�ม

มูลค่าให้แก่สินค้าเราได้ด้วย เช่นแปรรูปผลไม้เป�นไอศกรีม ผลไม้

กระป๋อง เป�นต้น  

รวมกลุ่มเกษตรกรเพื�อความเข้มแข็งและความมั�นคง

ในระยะยาว จะทําให้ชุมชนเข้มแข็งช่วยเหลือซึ�งกันและกันและมี

อํานาจในการต่อรองได้มากยิ�งขึ�น  

สร้างเรื�องราวให้สินค้า การสร้างเรื�องราวให้ผลผลิต

ทางการเกษตรถือเป�นอีกจุดเด่นหนึ�งที�ช่วยดึงดูดลูกค้าได้อย่าง

ไม่น่าเชื�อ อย่างเช่นที� เกษตรกรชาวญี�ปุ่นทําสืบต่อกันมาด้วย

การบอกเล่าเรื�องราวของผลไม้ที�ปลูกในภูมิภาคต่างๆ จะให้

รสชาติไม่เหมือนกันที�เมืองไทยก็มีเหมือนกันยกตัวอย่างข้าวซึ�ง

มีความโดดเด่นที�แต่ละสายพันธุ์ปลูกในดินแต่ละชนิดในแต่ละภาค

จะให้รสชาติที�ต่างกัน เช่นข้าวลืมผัวที�ได้รับความนิยมจากชื�อที�

แปลกจนใครต่อใครสงสัยว่าทําไมถึงเป�นข้าวลืมผัว ซึ�งแท้ที�จริง

เป�นเพราะข้าวเป�นพันธุ์พิเศษพื�นเมืองของชาวม้งที�ให้ความรู้สึก

เหมือนกินข้าวเหนียวแต่ที�จริงเป�นข้าวเจ้า มีความหอมที� เป�น

เอกลักษณ์เมื�อคนที�เป�นภรรยาเป�นผู้หุงหาอาหารและได้กินข้าว

ก่อนเอร็ดอร่อยจนลืมนึกถึงสามี ซึ�งเป�นการเปรียบเปรยให้เห็น

ว่าข้าวชนิดนี�อร่อยมากจนภรรยากินจนลืมนึกถึงสามี จึงเป�น

ที�มาให้ข้าวลืมผัวได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วๆ จนมีแต่คน

อยากทดลองชิมว่าจะอร่อยจริงหรือไม่ ซึ�งเป�นการสร้าง story 

ให้สินค้าโดดเด่นไม่เหมือนใครได้ นอกจากนี�ยังมีผลไม้อย่าง

ทุเรียน โดยเฉพาะทุเรียนเมืองนนท์ที�มีราคาตั�งแต่หลักหมื�น

จนถึงหลักแสน ทําไมถึงได้ราคาสูงลิบลิ�วเรียกได้ว่าสูงจนซื�อ

นาฬิกาแพงๆ ได้เลยทีเดียวว่ากันว่าดินเมืองนนทบุรีเป�นดินที�มี

ความอุดมสมบูรณ์สูงเนื�องจากเป�นดินตะกอนมีแร่ธาตุผลไม้ที�

ปลูกที�นี�จึงมีรสชาติหอมหวานอร่อยกว่าที�อื�น จนเป�นที�มาให้

ทุเรียนที�ปลูกที�นนทบุรีมีราคาสูงลิบลิ�ว นี�เป�นเพียงแค่ตัวอย่าง

เล็กๆ น้อยที�อยากให้เกษตรกร

รุ่นใหม่รู้จักการสร้างเรื�องราว

ให้แก่สินค้าเกษตรของตัวเอง 

เพื�อดึงจุดเด่นให้ไม่เหมือนใคร  

มี เ ค รื� อ ง ห ม า ย

รั บ ร อ งม าต ร ฐ าน สินค้ า 

สินค้าการเกษตรในทุกวันนี�ยัง

ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ว่า มี คว ามปลอดภั ยจ าก

สารพิษมากนัก เกษตรกรรุ่น

ใหม่จึงควรให้ความสําคัญกับ

การรับรองมาตรฐานเพื�อ

สร้างความมั�นใจให้แก่ลูกค้า 

และดึงจุดเด่นสินค้าให้แตกต่าง

จากสินค้าในตลาดทั�วไป ซึ� ง

เดี�ยวนี�มีการรับรองผลผลิตทางการเกษตรตั�งแต่ขั �นตอนการ

ตรวจสารตกค้างในดินจนถึงการตรวจสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ 

โดยการรับรองของ MOU ภายใต้เครื�องหมาย Q เรียกได้ว่า

เป�นการรับรอง From farm to table จากผู้ผลิตจนถึงมือ

ผู้บริโภค 

ดังที�ได้กล่าวมาแล้ว วิถีชีวิตเกษตรกรรมเป�นอาชีพที�

อยู่คู่กับสังคมไทยมานานการปลูกฝังค่านิยมผิดๆที� ว่าเป�น

เกษตรกรไม่รวยและลําบาก จึงไม่จริงเสมอไปเนื�องจากคนยุค

ใหม่ให้ความสําคัญกับการทําอาชีพเกษตรกรมากขึ�นและเป�น

เกษตรกรรมสมัยใหม่ที�สามารถสร้างโอกาสและความรํ�ารวยได้ 

หากมีการศึกษาและวางแผนอย่างเป�นระบบอย่างจริงจัง 

รวมถึงการทําตลาดอย่างต่อเนื�องแล้วสามารถสร้างรายได้ที�ดี

และยั�งยืนได้อีกด้วย เนื�องจากอาชีพนี�เป�นอาชีพที�เกี�ยวข้องกับ

ปากท้องและเป�นอาชีพหลักที�สร้างรายได้ให้ประเทศเป�นอันดับ

ต้นๆ เลยทีเดียว จึงเป�นอาชีพที�มีความน่าสนใจและเป�น

ทางเลือกให้แก่คนรุ่นใหม่ได้ไม่ยากเลย 
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ธุรกิจต้นไมท้ําเงนิ 
 

หลายคนคงทราบดีอยู่แล้วว่าธุรกิจต้นไม้นั�นมีมา

ยาวนานกว่าหลายปีซึ�งก็ถือว่าเป�นอีกหนึ�งธุรกิจที�สามารถอยู่

รอดได้ในทุกสถานการณ์นั�นก็เพราะว่ายังมีความต้องการอยู่

ตลอดเวลา รวมไปถึงสถานการณ์ที� เกี�ยวกับโลกร้อนซึ�งทุก

ประเทศต่างให้การสนับสนุนในการปลูกต้นไม้กันอยู่แล้วด้วย 

นอกจากนี�ประโยชน์ที�หลากหลายของการปลูกต้นไม้ เช่น ปลูก

ไว้สําหรับตกแต่งบ้านเรือนให้เกิดความร่มรื�น ปลูกเพื�อใช้เป�น

ของประดับตกแต่งเพื�อเพิ�มความสดใสให้กับบ้าน หรือปลูกไว้

สําหรับรับประทานจําพวกพืชผักสวนครัวเป�นต้น ซึ�งแน่นอนว่า

ในสถานการณ์ที�มีการแข่งขันสูงในธุรกิจประเภทนี� หากผู้ที�คิดจะ

เริ�มต้นลงทุนใหม่นั�นจะต้องมีการวางแผนการดําเนินธุรกิจที� ดี

เสียก่อนที�จะเริ�มลงทุนจริง จึงจะสามารถดําเนินธุรกิจไปได้

อย่างราบรื�น 

ก่อนที�เราจะเริ�มสู่ขั �นตอนการดําเนินธุรกิจต้นไม้ เรา

จะต้องมาทําความรู้จักประเภทของต้นไม้ก่อนว่ามีกี�ชนิดที�

สามารถทําเงินกันได้ ประเภทที�นิยมกันโดยที�สามารถทําเงินได้

อยู่ตลอดเวลาเราจะสามารถแบ่งออกเป�น 3 ชนิดหลักๆ ซึ�งก็จะ

ประกอบไปด้วย ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัวและต้นไม้

เฉพาะเจาะจงสายพันธุ์ ต้นไม้ทั �งหมดที�กล่าวมานี�เป�นต้นไมยอด

นิยมซึ�งสามารถที�จะขายได้อยู่ตลอดเวลาเพราะเป�นที�ต้องการ

ของลูกค้าทุกยุคทุกสมัย ไม้ดอกไม้ประดับนั�นสามารถตอบโจทย์

ของคนที�รักการแต่งสวนด้วยราคาที�ไม่แพงมากนักซึ�งสามารถ

ทําให้บ้านเรือนหรือสถานที�ที�ตกแต่งร่มรื�น เป�นต้นไม้ชนิดที�ขายดี

เป�นลําดับต้นๆ เลยก็ว่าได้ พืชผักสวนครัวก็เป�นอีกหนึ�งชนิดที�มี

ความต้องการของคนในทุกๆ กลุ่ม เพราะว่าสามารถปลูกได้

ง่ายและสามารถเชื�อมั�นได้ว่าพืชผักที�เราปลูกรับประทานเองไม่มี

สารเคมีตกค้างที� เป�นอันตรายต่อร่างกายด้วยนั�นเอง ส่วน

ต้นไม้เฉพาะสายพันธุ์ประเภทนี�จะเป�นต้นไม้ที�เจาะจงลงไปเฉพาะ

กลุ่มซึ�งรวมไปถึงไม้ป่าที�หายาก 

 การจะทําธุรกิจเกี�ยวกับค้าขายต้นไม้ในสถานการณ์

ที�มีการแข่งขันสูงนั�นสิ�งที�สําคัญที�สุดในการดําเนินธุรกิจก็คือ

แผนการดําเนินธุรกิจและกลยุทธ์ต่างๆ ที� เหมาะสมจะเป�น

เครื�องมือที�ช่วยให้เราดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ�งจะ
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ประกอบไปด้วยหลายปัจจัยด้วยกัน เริ�มต้นจากขนาดและเงิน

ลงทุนในการทําธุรกิจต้นไม้ ถ้าเป�นการเริ�มต้นทําธุรกิจชนิดนี�

เป�นครั �งแรก ควรจะเริ�มจากขนาดการลงทุนขนาดเล็กก่อน

เพราะว่าธุรกิจต้นไม้นั�นมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายกว่าที�

ใครหลายคนคิด รวมไปถึงสายพันธุ์มากมายที� เราสามารถ

นํามาขายได้ หากเราเริ�มต้นด้วยขนาดเล็กจะสามารถีการ

ปรับเปลี�ยนแก้ไขได้ง่ายอีกด้วย 

ปัจจัยที�สอง คือ ชนิดและประเภทของต้นไม้ที�เราจะ

ลงทุนด้วย ปัจจัยนี�ถือว่าเป�นปัจจัยที�มีความสําคัญในลําดับ

ต้นๆ เลยก็ว่าได้เพราะว่าหากเราต้องการเริ�มธุรกิจเราควรที�จะ

เลือกประเภทของต้นไม้ให้เหมาะสมกับความต้องการทั �งของผู้

ดําเนินธุรกิจและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ�งเราสามารถเลือกที�จะ

รับต้นกล้าเพื�อมาขายหรือเพาะพันธุ์ สามารถเลือกซื�อเป�นเมล็ด

พันธุ์มาเพาะขายเองหรือแม้กระทั�งรับต้นไม้ที�โตแล้วมาขายต่อ 

จะเห็นได้ว่าเราสามารถที�จะเลือกต้นไม้ได้หลายชนิดหลายประเภท

มาดําเนินธุรกิจได้ แต่หากเป�นการเริ�มต้นแล้วนั�น เราจะแนะนําให้

เน้นไปที�การรับต้นกล้ามาขายก่อนเพราะเป�นการประหยัดทั �ง

ต้นทุนในการเพาะปลูกและราคาซื�อขายก็ไม่สูงมากนักซึ�งจะทําให้

สามารถขายออกได้ง่ายนั�นเอง 

ปัจจัยต่อไป คือ การเลือกทําเลที� ตั �งของร้านขาย

ต้นไม้รวมไปถึงการจัดหน้าร้าน สําหรับผู้ที� ต้องการจะมีหน้า

ร้านเป�นของตัวเอง ทําเลที�ตั �งของร้านนั�นถือว่ามีความสําคัญ

สําหรับผู้ที�ต้องการจะเปิดร้านซึ�งหลักในการเลือกทําเลที�ตั �งนั�นไม่

ยากเพียงแค่เราต้องคํานึงถึง 3 เรื�องหลักๆ ด้วยกันคือ 

สถานที�ตรงนั�นจะต้องสะดวกในการสรรจรไปมาของลูกค้ารวม

ไปถึงมีจํานวนรถที�ขับผ่านเส้นทางนั�นอยู่ตลอดเวลา เพราะว่า

หากพื�นที�บริเวณนั�นมีรถผ่านไปมายิ�งเยอะเท่าไหร่โอกาสที�ลูกค้า

ใหม่ๆ ก็จะมีเพิ�มขึ�นมาด้วยเช่นกัน ต่อไปคือจะต้องมีที�จอดรถให้

ลูกค้าเรื�องนี�ถือว่าสําคัญมากเพราะว่าหากร้านเราอยู่ในทําเล

ที�ตั �งที�ดีมากแต่ไม่สามารถจอดรถได้ก็จะไม่มีใครแวะเข้ามาร้าน

เราเพราะการซื�อต้นไม้นั�นจะต้องมียานพาหนะมารับอยู่แล้ว 

สุดท้ายก็คือทําเลที�ตั �งของร้านควรจะอยู่ใกล้ๆ กับร้านขายต้นไม้

อื�นด้วยเพราะว่าหากถ้าร้านของเราตั�งอยู่ร้านเดียวโดยที�ไม่มี

ร้านอื�นๆ เลยอาจจะสามารถทําให้ลูกค้าไม่หยุดแวะเพราะคิดว่า

เป�นร้านเดียวเล็กๆ อาจจะไม่มีต้นไม้ให้เลือกตามที� ต้องการ

นั�นเอง การจัดตกแต่งร้านก็ถือว่าเป�นสิ�งสําคัญที�จะทําให้ลูกค้า

สนใจที�จะเข้ามาเลือกซื�อต้นไม้ของเรา ซึ�งการจัดร้านที�ดีควรที�

จะคํานึงถึงความเป�นระเบียบเรียบร้อย สะอาดไม่รก ซึ�งหน้าร้าน

ก็ควรจะประกอบไปด้วยไม้ดอกที�มี สีสดใสและควรจัดร้าน

ออกมาให้ดูอุดมสมบูรณ์เพื�อให้ดูว่ามีความหลากหลายของ

ต้นไม้ให้เลือก ส่วนหลังร้านแนะนําให้วางสินค้าจําพวกต้นไม้

เฉพาะเจาะจงสายพันธุ์ไป 

ปัจจัยที� สี� คือ ช่องทางในการทําเงินและการตลาด 

ช่องทางในการทําเงินสําหรับธุรกิจประเภทนี�ก็จะมุ่งเน้นไปที�การ

หากลุ่มลูกค้าทั �งลูกค้าประเภทค้าส่งและลูกค้าประเภทค้าปลีก 

ลูกค้าประเภทค้าส่งเราอาจจะต้องออกไปตระเวนหาร้านขาย

ต้นไม้ด้วยตัวเองเพื�อที�จะเสนอขายต้นไม้ในราคาส่ง กําไรจาก

กลุ่มลูกค้าประเภทนี�นั�นอาจจะไม่ได้มากนักแต่เราจะมุ่งเน้นไปเพื�อ

กําไรในระยะยาวที�มีความมั�งคงนั�นเอง ส่วนประเภทของลูกค้า

ปลีกนั�นก็คือการขายหน้าร้านหรือตามสื�อออนไลน์ ซึ� งเรา

สามารถทํากําไรได้มากกับกลุ่มลูกค้าประเภทนี�แต่ก็จะต้องมีการ

ทําการตลาดที�ดีเพื�อให้ลูกค้าสนใจสั�งซื�อสินค้าของเรา ซึ�งการ

ทําการตลาดที� เหมาะสมและประหยัดที� สุดคงหนีไม่พ้นสื�อ

ออนไลน์ต่างๆ นั�นเอง เพราะสื�อออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่ม

ลูกค้าได้มากมายในเวลานี� การจัดโปรโมชั�นเพื�อดึงดูดใจลูกค้าก็

ถือว่าสําคัญสําหรับประชาสัมพันธ์ร้านของเราอีกด้วย 

  

 

ปัจจัยสุดท้าย ก็คือความรู้และความสามารถของผู้

ดําเนินธุรกิจขายต้นไม้ซึ�งควรที�จะต้องมีความรู้ในเรื�องต้นไม้

พอสมควร สิ�งนี�ถือว่าเป�นสิ�งที�มีความสําคัญอย่างมากเพราะ

ต้นไม้มีมากมายหลายสายพันธุ์และรวมไปถึงการดูแลเพาะปลูก

ที�ต่างกัน ซึ�งถ้าหากผู้ที�ทําธุรกิจประเภทนี�ไม่มีความเชี�ยวชาญก็

ยากที�จะประสบความสําเร็จเพราะเราจะต้องเป�นคนที�คอยให้

คําแนะนํากับลูกค้า หากลูกค้าเกิดข้อสงสัยจะไม่สามารถตอบได้ 

อาทิเช่น ต้นไม่ชนิดนี�ควรปลูกในสภาพอากาศแบบไหน ไม่ควร

ปลูกไว้ที�ใดเป�นต้น 

 

“ธุรกจิขายขายตน้ไม ้

การจดัร้านกม็คีวามสาํคญั

ในการดงึดดูลกูคา้  

ความช� านาญและความรู้

ของผูข้ายกเ็ช่นกนั” 
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โอกาสในการทําธุรกิจต้นไม้ที�มีการแข่งขันสูงยังคง

สามารถพัฒนาต่อไปได้อีกเรื�อยๆ หากมีการคิดค้นสิ�งใหม่ๆ ใน

ตัวสินค้า เช่น ต้นไม้กระป๋อง ต้นไม้มงคล ต้นไม้เล็กเป�นต้น 

ต้นไม้กระป๋องถือว่าเป�นการปลูกต้นไม้แนวคิดใหม่ซึ�งมีมานานใน

ต่างประ เทศ วัตถุประสงค์ก็ คือการปลูกต้นไม้ โดยใ ช้วัสดุ 

Recycle มาทําเป�นกระถางต้นไม้ ถือว่าได้ประโยชน์ทั �งสองเรื�อง 

คือได้ต้นไม้บวกกับลดปริมาณขยะ แต่ก็ได้มีคนนําเจ้าต้นไม้

กระป๋องนี�มาประยุกต์เกิดเป�นที� นิยมกันในเวลานี� โดยการใช้

กระป๋องที�มีลวดลายที�สวยงานและสามารถปลูกได้ง่ายเพียงแค่

ฉีกซองเมล็ดพันธุ์และหยอดลงไปในกระถาง รดนํ�าสมํ�าเสมอก็

จะได้ต้นไม้กระป๋องขั �นมาอย่างง่ายดายโดยที�ไม่ต้องไปหากระถาง 

ดินหรือปุ๋ยนั�นเอง ไม้มงคลก็ถือว่าเป�นที�นิยมเหมือนกันในเวลานี�

เพราะในสังคมไทยทุกวันนี�เชื�อว่าหากเรามีการนําสิ�งมงคลเข้ามา

ไว้ในบ้านเยอะก็จะมีแต่เรื�องดีดีเข้ามาในชีวิต มันก็เลยเป�นโอกาส

ที�เราจะนําต้นไม้ที�มีชื�อมงคลมาวางขาย ต้นไม้สายพันธุ์เล็กก็ถือ

ว่าเป�นที� นิยมไม่แพ้กันเพราะด้วยที�ขนาดของต้นไม่เล็กไม่ใหญ่ 

สามารถปลูกได้ในทุกสถานที�แม้กระทั�งในคอนโดหรือหอพัก ซึ�ง

สามารถตอบโจทย์ของคนรักต้นไม้ที�มีพื �นที�จํากัดได้ดีนั�นเอง 

ทั �งหมดที�กล่าวมานั�นเป�นแนวคิดขั �นตอนการลงทุน

ทําธุรกิจต้นไม้ที�ยังคงสามารถทําเงินได้ในทุกสถานการณ์รวมไป

ถึงสถานการณ์ที�มีการแข่งขันสูงในทุกวันนี� โดยหากว่าเรา

ต้องการที�จะประสบความสําเร็จในธุรกิจต้นไม้นี� เราจะต้องมี

การวางแผนการดําเนินธุรกิจรวมไปถึงการกําหนดกลยุทธ์ที�ดี

และรัดกุม ไม่ว่าจะเป�นเรื�องขนาดและเงินทุนในการทําธุรกิจ 

หากเป�นช่วงเริ�มต้นควรที�จะเริ�มต้นด้วยขนาดที�เล็ก ชนิดและ

ประเภทของต้นไม้ที�เราจะจะเริ�มลงทุนว่าควรจะเริ�มเป�นลักษณะ

แบบไหน ทําเลที�ตั �งและการจัดร้านขายต้นไม้ก็มีความสําคัญใน

การดึงดูดลูกค้าใ ห้ เข้ามาซื�อของที� ร้าน ช่องทางทํา เงิน

การตลาดและกลุ่มเป้าหมายก็มีความสําคัญไม่แพ้ปัจจัยอื�น 

รวมไปถึงความรู้และความช� านาญด้านต้นไม้ของผู้ลงทุนธุรกิจ 

จึงจะทําให้เราสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั�งยืนและ

สามารถเอาชนะคู่แข่งได้โดยไม่ยาก  
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ตาลโตนด ของดีเมืองเพชร 
  

 

ตาลโตนดเป�นพืชที�มีอายุนานนับ 100 ปีและอยู่คู่กับ

จังหวัดเพชรบุรีและวิถีชีวิตของชาวเพชรบุรีมาตั�งแต่สมัย

โบราณกาลจนกลายเป�นสัญลักษณ์และพืชเศรษฐกิจของ

จังหวัดไปเป�นที� เรียบร้อยแล้ว ใครก็ตามที� ได้เดินทางไปเยือน

เมืองเพชร ก็มักจะต้องซื�อของฝากขึ�นชื�ออย่างผลิตภัณฑ์จาก

ตาลโตนดติดไม้ติดมือกลับมากันทุกคน ตาลโตนดนั�นมีประโยชน์

มากมาย ซึ�งเราสามารถใช้ได้ตั�งแต่รากจนถึงยอดใบเลยทีเดียว 

นอกจากนี�ต้นตาลโตนดยังให้คุณประโยชน์ทั �งหมด 2 ด้าน

ด้วยกันคือ 

 

ประโยชน์ด้านสังคม การที�ชุมชนมีอาชีพจากการแปร

รูปตาลโตนด ทํา ให้เกษตรกรสามารถพึ� งพาตนเองได้ ไม่

จําเป�นต้องย้ายครอบครัวไปต่างถิ�น มีโอกาสศึกษาหาความรู้

และพัฒนาตนเอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ�น มีความ

ภูมิใจในตนเอง อีกทั �งช่วยลดปัญหาทางสังคมได้เป�นอย่างดี 

 

ด้านสิ�งแวดล้อม ต้นตาลโตนดช่วยสร้างความสมดุล

ในระบบนิเวศ เพราะเป�นที�อยู่อาศัยของนกต่างๆ อาทิเช่น นก

ฮูก นกเค้าแมว ซึ�งช่วยกําจัดหนูที�เป�นศตัรูของข้าวและพืชอื�นๆ 

ทําให้ช่วยลดการใช้ยาปราบศัตรูพืช นอกจากนี�ระบบรากของ

ต้นตาลโตนดไม่แก่งแย่งและรบกวนกับรากของพืชชนิดอื�น เช่น

ข้าว เพราะรากต้นตาลโตนดหยั�งลึกลงไปในดิน ไม่แผ่ไปตามผิว

ดิน การที�รากหยั�งลึกลงไปในดินเท่ากับเป�นการหมุนเวียนธาตุ

อาหารในดินช่วยยึดดินและสร้างความแข็งให้ดินบริเวณคันนาได้

เป�นอย่างดี 

 

 สําหรับผู้ประกอบการคนใดที�สนใจอยากจะต่อยอด

ธุรกิจด้วยการทําผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลโตนด วันนี�เราก็มี

บทความดีๆ มาฝาก 
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วิธีต่อยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลโตนดมี

รายละเอียดดังต่อไปนี� 

 

 สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่โดยต่อยอดจากคุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ์เดิม วิธีการนี�เป�นหนึ�งในแนวทางการต่อยอดที�นิยม

ใช้กันเป�นอย่างมากในปัจจุบันเพราะไม่ต้องเสียเงินลงทุนเป�น

จํานวนมากเมื�อเทียบกันกับวิธีอื�น จึงเป�นการเซฟในเรื�อง

ค่าใช้จ่ายได้เป�นอย่างดี โดยแนวคิดและวิธีการคือผู้ประกอบการ

จะต้องนําผลิตภัณฑ์หลักมาใช้เป�นตัวพื�นฐานตั�งต้น จากนั�นจึง

เริ�มทําการพัฒนาต่อยอดแนวความคิดและสูตรต่างๆ จากตัว

ผลิต ภัณฑ์เ ดิม ใ ห้ออกมา เป� น ตัวผลิตภัณฑ์ รู ปแบบ ใหม่ 

ตัวอย่างเช่น การแปรรูปจากนํ�าตาลโตนดปึกแบบธรรมดาทั�วๆ 

ไปให้กลายมาเป�นนํ�าตาลโตนดผง  

 

 สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที� รองรับกับผลิตภัณฑ์หลัก

วิธีการต่อยอดประเภทนี�เป�นวิธีการที�สามารถทําได้ง่ายที�สุดและ

สามารถดําเนินการได้ทันที วิธีการต่อยอดในตัวอย่างนี�เกิด

จากการคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาให้ไปสอดรับกับ

ผลิตภัณฑ์ตัวเก่าและสามารถไปกันได้อย่างลงตัวพอดิบพอดี 

ซึ�งผลิตภัณฑ์ตัวต่อยอดจะต้องช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์หลัก

ในทางกลับกันผลิตภัณฑ์หลักก็ต้องช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตัว

ต่อยอดด้วยเช่นเดียวกัน 

 

 ดูความต้องการของตลาด ผู้ประกอบการควร

ศึกษาถึงแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมไปถึง

ประมาณการณ์ถึงความต้องการของตลาดในอนาคต เพราะ

ความต้องการนั�นมีวัฏจักรที�ไม่เคยหยุดนิ�ง แต่แนวทางการต่อ

ยอดวิธีนี�จะประสบความสําเร็จและให้ผลลัพธ์ที�แน่นอนได้ต้อง

อาศยัการวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนเชิงธุรกิจที�ดีบวกกับ

การทําการตลาดที�มีประสิทธิภาพจึงจะให้ผลลัพธ์ได้ตามที�

ต้องการ 

 

 คิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ�นมาใหม่ เป�นการสร้างธุรกิจขึ�น

จากผลิตภัณฑ์ที� คิดค้นออกแบบมาใหม่ทั �งหมด โดยอาจจะ

รวมถึงแนวทางและกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดกลุ่มใหม่ด้วย 

ซึ�งวิธีการต่อยอดด้วยแนวทางลักษณะดังกล่าวค่อนข้างที�จะมี

ความเสี�ยงมาก เพราะใช้แนวทางการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่

ออกมานําเสนอต่อสายตาผู้บริ โภคเป� นหลักและ ไม่มีการ

สนับสนุนปัจจัยจากทางด้านอื�นๆ เลยจึงต้องอาศัยความรู้

ความ เ ชี� ย วชาญแล ะปร ะสบการ ณ์กา รทํ า ธุ รกิ จ ขอ ง

ผู้ประกอบการมากเป�นพิเศษ  

 

 

ผลิตภัณฑ์ที�ได้จากการแปรรูปตาลโตนดมีดังต่อไปนี� 

 

นํ �าตาลโตนด ในปัจจุบันมีการทํานํ�าตาลโตนดเพื�อ

จําหน่ายเป� นอาชีพ มีการจัดตั�งกลุ่ม ผู้ผลิตนํ�าตาลโตนด 

รวบรวมนํ�าตาลสดเพื�อส่งเตาเคี�ยวนํ�าตาลผลิต นํ�าตาลปี�บ 

และนํ�าตาลปึกส่งขายทั �งในและนอกประเทศ นํ�าตาลโตนดถือเป�น

ผลิตภัณฑ์หลักอีกอย่างหนึ�งในเมืองเพชรบุรีที�ช่วยให้เกิดรายได้

เป�นกอบเป�นกํา เพราะต้นตาลเพียงแค่  3 ต้น สามารถนํามา

เคี�ยวเป�นนํ�าตาลโตนดได้ 2 ครั �ง หรือคิดเป�นปริมาณนํ�าตาล

โตนด 7-10 กิโลกรัมเลยทีเดียว 

 

นํ �าตาลโตนดแบบผง เป�นการต่อยอดธุรกิจจาก

นํ�าตาลโตนดปึกแบบธรรมดาทั�วๆ ไปให้กลายมาเป�นนํ�าตาล

โตนดผง คุณบุญสม นุชนิยม ประธานสภาอุตสาหกรรม

จังหวัดเพชรบุรี ตั�งคําถามขึ�นว่าเธอจะสามารถทําให้นํ�าตาล

โตนดกลายเป�นที�นิยมเหมือนกับนํ�าตาลทรายได้อย่างไร เธอจึง

คิดค้นแนวทางที�จะทําให้ผลิตภัณฑ์นํ�าตาลโตนดกลายเป�นที�

ต้องการของตลาดด้วยการทําออกมาเป�นรูปแบบของนํ�าตาล

ผง ซึ�งผลิตภัณฑ์นํ�าตาลโตนดแบบผงก็ประสบความสําเร็จมาก

ทีเดียว  

 

นํ �าตาลสด เครื�องดื�มที�ได้จากผลผลิตของต้นตาล 

ซึ�งจังหวัดเพชรบุรีเป�นเมืองที�มีต้นตาลโตนดมากที�สุดและขึ�นชื�อ

มากเรื�องของนํ�าตาล ที�หวาน หอม มัน อร่อย นํ�าตาลสดเป�น

หนึ�งในเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีที�หากว่าใครได้ผ่านทาง

หรือมาเที�ยวจังหวัดแห่งนี� ก็คงอดไม่ได้ที�จะต้องแวะหาซื�อติดไม้

ติดมือกลับไปด้วย ดังนั�นสําหรับผู้ที�ต้องการประกอบธุรกิจขาย

นํ�าตาลสด อาจไปติดต่อและตกลงกับทางผู้ผลิต ให้เขาทําใน

แบบและรสชาติที�เราต้องการจนเป�นที�น่าพอใจจากนั�นก็ต่อยอด

ธุรกิจด้วยการคิดชื�อแบรนด์และติดโลโก้เข้าไปเพื�อเพิ�มคุณค่า

ให้กับผลิตภัณฑ์ของเรา 

“สรา้งผลติภณัฑใ์หมโ่ดย

ต่อยอดจากคณุสมบตัิ

ของผลิตภณัฑเ์ดมิ  

เพื�อเพิ�มคณุคา่ใหส้นิคา้” 
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สบู่ตาล โตนด เป� นอีกหนึ� งผลิตภัณฑ์ที� มีความ

น่าสนใจมากทีเดียวเพราะสามารถเก็บรักษาเอาไว้ได้นานโดยไม่

เน่าเสียง่ายเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที�เป�นของกิน นอกจากนี�ผู้คน

ในปัจจุบันยังให้ความสําคัญกับการดูแลผิวพรรณและสุขภาพ 

ดังนั�นการทําธุรกิจสบู่จากลูกตาลธรรมชาติที�มีคุณสมบัติช่วย

บํารุงผิวให้เนียนนุ่ม ก็ประสบความสําเร็จได้ไม่ยากเลยทีเดียว

หากมีการวางแผนการตลาดที�ดี 

 

ขนมตาล จากขนมตาลธรรมดาที�ชายอยู่ตามตลาด

หรือร้านขายขนมทั�วๆ ไปก็สามารถนํามาต่อยอดเป�นธุรกิจได้

เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ขนมตาลจากแบรนด์ 

Mr. Chu ของคุณชูชยัที�ใช้จุดขายในเรื�องของความนุ่มอร่อย

และปลอดสารอันตรายต่างๆ ทําให้แบรนด์นี�ประสบความสําเร็จ

มากทีเดียว 

 

เฟอร์นิเจอร์จากไม้ตาลโตนด เฟอร์นิเจอร์จากไม้

ตาลโตนด ปัจจุบันเป�นที� นิยมมากเพราะไม้ตาลโตนดมีความ

แข็งแรง ทนทาน ราคาไม่แพงมากนัก โดยมีตั�งแต่เฟอร์นิเจอร์

ชิ�นใหญ่อย่าง โต๊ะ เก้าอี� เตียงนอน ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ชิ�นเล็กๆ 

เช่น กล่องใส่บุหรี� ถ้วยนํ�าชา แจกันใส่ดอกไม้ กระเป๋า หมวก

และอื�นๆ อีกมากมาย โดยที� ผู้ประกอบการอาจออกแบบ

เฟอร์นิเจอร์ที�ทําจากไม้ตาลโตนดให้ดูสวยงามทันสมัยและตรง

ตามความต้องการตลาด เพื� อ ต่อยอด ใ ห้ ธุรกิ จปร ะสบ

ความสําเร็จยิ�งๆ ขึ�นไป 

 

สําหรับผู้ประกอบที�กําลังต้องการแปรรูปตาลโตนด

เป�นผลิตภัณฑ์แต่ยังไม่รู้ว่าจะทําเป�นผลิตภัณฑ์อะไรถึงจะดีก็

สามารถนําบทความนี�ไปใช้ในการประกอบพิจารณาเพื�อต่อยอด

ธุรกิจให้ประสบความสําเร็จมากยิ�งขึ�นและสามารถดําเนินธุรกิจ

ไปได้อย่างมั�นคงและยั�งยืนค่ะ 
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บทความองคค์วามรู ้

เพื�อพฒันาการบรหิารจดัการธุรกจิในดา้นตา่งๆ 
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กลยุทธ์ครองใจลูกนอ้ง 

 

ความสําเร็จไม่ว่าจะเป�นของบุคคลใดบุคคลหนึ�ง หรือ

ขององค์กรทั �งหมด อาจไม่ ไ ด้ วัดหรือดูที� ตัว เลขของผล

ประกอบการที� เพิ�มขึ�นเพียงอย่างเดียวเสมอไป ความสําเร็จที�

แท้จริงจะเกิดขึ�นได้ก็จะต้องดูจากปัจจัยหลายประการ และ

สําหรับผู้บริหารสิ�งสําคัญที�จะต้องเข้าใจก่อนเลยก่อนคือ การ

เป�นนักบริหารที�ประสบความสําเร็จ ควรจะต้องทําอย่างไรบ้าง 

ในการบริหารทั �งคนทั �งงานให้เดินหน้าไปพร้อม ๆ กัน คุณ

จะต้องตระหนักเสมอว่าจะทําอย่างไรให้ “บัวไม่ช� � า นํ�าไม่ให้ขุ่น” 

อาศยับุคลากรที�มีอยู่ให้ช่วยกันทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ 

แต่จะทําเช่นนั�นได้คุณจะต้องมีวิธีที�จะรวมจิตใจและความคิด

ของบุคลากรให้ไปในทิศทางเดียวกันและมีความเป�นหนึ�งเดียวกัน

ให้ได้เสียก่อน ซึ�งนั�นก็คือ คุณจะต้องมีกลยุทธ์ที�จะครองใจ

ลูกน้องให้ได้นั�นเอง คุณถึงจะจูงใจให้ทุกคนทํางานเพื�อองค์กร

ได้ เราจึงขอนําเสนอกลยุทธ์ครองใจลูกน้องที�คุณสามารถนําไป

ปรับใช้ได้ดังนี� 

 
 

ชดัเจนในตวัเองและแบรนดข์องคุณ 

ในการบริหารและบังคับบัญชาความชัดเจนเป�นสิ�ง

สําคัญอันดับต้น ๆ ที�คุณจะมองข้ามไปไม่ได้เลย เพราะความ

ชดัเจนคือเข็มทิศที�จะกําหนดทิศทางขององค์กร คุณจะต้องรู้

ก่อนว่าคุณต้องการอะไรกําหนดให้ชัดเจนว่าจะดําเนินงานใน

องค์กรในรูปแบบใด จากนั�นสร้างแบรนด์ของคุณให้ชดัเจน สื�อ

ให้ได้ว่าสินค้าและบริการของคุณคืออะไร ใช้แล้วมีประโยชน์แค่

ไหน มีคุณค่าต่อลูกค้าอย่างไร ความต้องการของตลาดตรง

กับสิ�งที�บริษัทอยากขายหรือไม่ คุณจะต้องตอบปัญหาเหล่านี�ให้

ได้ทั �งหมดเสียก่อนความชดัเจนในตัวคุณจึงจะเกิดขึ�น จากนั�น

คุณจะต้องทําให้พนักงานรู้ว่า บริษัททํางานเกี�ยวกับอะไร หาก

เป� นธุรกิจเป� นธุรกิจประเภทไหน บริ ษัทมีความมั�นคงและ

เหนือกว่าบริษัทคู่แข่งแค่ไหน มีผลตอบแทนอย่างไร มีการสร้าง

ผลงานให้ภาคภูมิใจแค่ไหน เมื�อคุณมคีวามชดัเจนก็จะเหมือนแม่

ทัพที�มีความเด็ดขาด การบังคับบัญชาก็จะเกิดปัญหาน้อยลง 

เพราะศูนย์รวมจิตใจของลูกน้องคุณก็จะอยู่ที� คุณคนเดียว

เท่านั�น 
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โนม้นา้วแบบโคช้ไมใ่ช่สั�งแบบทหาร 

ธรรมชาติของคนทุกคนไม่มีใครอยากรู้สึกว่าถูกกดขี�

หรือตกเป�นเบี�ยล่าง ดังนั�น เราจะต้องรู้วิธีที�จะใช้อํานาจบังคับ

บัญชาของเราให้ถูกวิธี ใช้การสอนแทนการสั�ง หากคุณใช้การ

สั�งนั�นคือคุณกําลังนําสิ�งที�คุณต้องการไปยัดเยียดใส่มือเขา เขา

ไม่รู้เหตุผลที�มาที�ไป ให้ถือก็ถือไว้ ให้โยนทิ �งก็ทิ �งตามที�สั�ง ดังนั�น 

ทุกอย่างก็จะดําเนินอยู่ในกรอบแบบนี� ไม่เกิดอะไร ๆ ใหม่ที�เป�น

ประโยชน์ต่อองค์กร สุดท้ายทุกอย่างก็จะต้องประเดประดังมา

อยู่ที� คุณคนเดียว เพราะไม่มี ใครเข้าใจคุณ เมื�อนานวันเข้า

ลูกน้องฝีมือดีถูกคุณกดไว้มาก ๆ เขาก็จะตัดสินใจออกจาก

องค์กรไปในที�สุด   

 

แต่การสอนคือการทําให้ลูกน้องคุณเข้าใจถึงเหตุผล

ที�มาที� ไปของสิ�งนั�น ๆ เป�นการให้เกียรติในความคิดของเขา 

ลูกน้องคุณจะรู้สึกว่าไม่ได้ถูกดูถูกหรือกดขี�ทางความคิด เขามี

โอกาสได้คิดได้เรียนรู้เพื�อทําความเข้าใจ ฉะนั�นการสอนจึง

เหมือนการแนะแนวทางให้เขาเกิดความคิดอะไรใหม่ ๆ ที� ดีต่อ

องค์กร เมื�อเขาเชี�ยวชาญเขาก็จะเดินด้วยตัวเองโดยที�คุณไม่

ต้องลงไปดูแลทกุเรื�องด้วยตัวเอง ทุกอย่างจะดําเนินไปเองโดย

อัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณบอกลูกน้องพิมพ์เอกสาร

สักฉบับและ Print ออกมา นั�นก็คือการสั�งแล้ว ซึ�งเขาก็จะทํา

ตามคุณสั�งเท่านั�นและมีโอกาสที�เขาจะทําผิดพลาดสูงด้วยเพราะ

เขาไม่รู้อะไรไปมากกว่านั�น แต่ถ้าคุณบอกเขาว่าเหตุผลที�จะ

พิมพ์เอกสารฉบับนี�และต้อง Print ออกมาก็เพราะว่าลูกค้า

บางรายไม่เ ชื�อมั�นในเอกสารออนไลน์ ต้องการอะไรที� เป� น

หลักฐานจับต้องได้ นี�คือการสอนเขา ต่อไปเขาก็จะรู้ว่า การ

จัดทําเอกสารและนําเสนองานกับลูกค้าแต่ละรายจะต้องทํา

อย่างไร นําเสนออย่างไรถึงจะโดนใจลูกค้า แบบนี�เป�นต้น 

เริ�ม “ทํา” ที�ตวัคณุ 

การเป�นผู้บริหารไม่ใช่ว่าคุณจะรู้แต่เรื�องของการ

บริหารอย่างเดียว สิ�งสําคัญอีกประการคุณจะต้องรู้จักงานทุก

ด้านขององค์กรของคุณเป�นอย่างดีด้วย นั�นคือ คุณจะต้อง 

“ทํา” ทุกอย่างได้ด้วยตัวเองด้วย สิ�งแรกที�คุณจะแสดงความ

เป�นผู้นําอันเป�นการกระตุ้นการทํางานของลูกน้องคุณได้ก็คือ 

ลงมือทําทุกอย่างที�อยู่ในองค์กรของคุณ คุณจะต้องสามารถ

ทําทุกอย่างแทนพนักงานได้ทุกเวลา ไม่

ว่าจะชงกาแฟ เก็บขยะ พิมพ์เอกสาร 

ไปจนกระทั�งปีนหลังคา การลงไป “ทํา” 

เป� นการสร้ างความเป� นกันเองและ

สัมพันธภาพที�ดีระหว่างคุณกับลูกน้อง 

ซึ�งหากคุณทําได้คุณจะได้ใจพวกเขาไป

เลย และหากเวลาที�พนักงานไม่พอ 

องค์กรคุณก็จะไม่เกิดปัญหา เพราะคุณ

สามารถควบคุมทุกอย่างได้ แต่ปัจจัย

สําคัญที�จะทําให้คุณทําเช่นนั�นได้ก็คือ 

คุณจะต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเองและ

เปิดรับการเรียนรู้สิ�งใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

 

 

 

เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

การเป�นผู้บริหารก็เหมือนกับการไปยืนอยู่บนยอดภูที�

สูง การอยู่ข้างบนแล้วมองลงมาข้างล่างมุมมองจะเป�นอีกแบบ

หนึ�ง ความรู้สึกก็จะได้อีกอารมณ์หนึ�ง แต่คุณอย่าสัมผัสกับ

อารมณ์แบบนั�นนานจนเกินไป ขอให้คุณกลับมาคิดถึงตอนที�

คุณอยู่ข้างล่างบ้าง ลองคิดดูว่าตอนคุณอยู่ข้างล่างแล้วแหงน

มองขึ�นไปบนยอดภูความรู้สึกของคุณเป�นอย่างไร ลองคิดกลับ

แบบนี�จะทําให้คุณเข้าใจความคิดความรู้สึกของคนข้างล่างทันที 

เช่นเดียวกันกับการบริหารคน หากคุณจะครองใจเขาได้ คุณก็

ต้องเข้าใจหัวอกของคนเป�นลูกน้องด้วย คุณต้องรู้ว่าเข่าคิด

อะไรและต้องการอะไร มีความเห็นอกเห็นใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

เวลาเขามีปัญหาคุณควรจะใช้คําถามให้เป�น คุณต้องเรียนรู้ว่า
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ถามแบบไหนพวกเขาจึงพร้อมที�จะเล่าปัญหาและกล้าเปิดเผย

ความคิดในสิ�งที�เขาต้องการให้เราได้รับรู้ มองพวกเขาเป�นหนึ�ง

สมาชิกในครอบครัวของคุณ จงแสดงความสนใจในตัวพวกเขา

ด้วยความจริงใจบ้าง จดจําชื�อ ทักทาย เรียกชื�อพวกเขาให้

ถูกต้อง ใส่ใจรายละเอียดจดจําสิ�งเล็กน้อยของพวกเขา (แต่

ไม่ใช่คิดเล็กคิดน้อย) สอบถามถึงครอบครัว สนใจในปัญหา

พวกเขาบ้าง มิใช่สนใจแต่ปัญหาของตนเอง 

ทําผิดก็สอน ทําดกีใ็หร้างวลั 

ไม่มี ใครไม่เคยผิดพลาด ไม่มี ใครที�จะทําทุกอย่าง

ถูกต้องเสมอไปแม้แต่ตัวคุณ สิ�งนี�เป�นความจริงที�ทุกคนต่างก็รู้

ดี ดังนั�นการบริหารคนให้ครองใจพวกเขาได้คุณจะต้องมีทั �ง

พระเดชและพระคุณ ความผิดพลาดสามารถเกิดขึ�นได้เป�นเรื�อง

ธรรมดา สิ�งสําคัญอยู่ที�ว่าเมื�อลูกน้องคุณทํางานผิดพลาด

คุณจะทําอย่างไร คุณจะดุ จะด่า สบถ ใส่อารมณ์ใส่พวกเขา

หรือไม่ คุณต้องไม่ลืมว่าไม่มีใครที�อยากจะผิดพลาด ไม่มีใคร

ต้องการที�จะถูกตําหนิ เมื�อเป�นเช่นนั�น คุณก็ต้องเรียนรู้วิธี

บริหารจัดการความผิดพลาดของลูกน้องด้วย เมื�อพวกเขา

ทํางานพลาด คุณอาจจะตําหนิเขาได้ แต่พยายามอย่าใส่

อารมณ์ คุยกับเขาด้วยเหตุผล สอบถามถึงปัญหาที�เขาเจอใน

การทาํงาน อธิบายถึงปัญหาขององค์กรให้เขาได้รับรู้เพื�อปรับ

ทัศนคติในการทํางานให้ตรงกันและลองให้ดอกาสเขาเริ�มต้นแก้ไข

ตัวเองใหม่ ซึ�งต่อไปผลลัพธ์อาจจะออกมาดีเกินกว่าที�คุณคาด

ไว้ก็ได้ เพราะคุณได้บปฏิบัติต่อพวกเขาดั�งเช่นเพื�อนร่วมงาน

และคนในครอบครัว เคารพในความเป�นมนุษย์ของพวกเขา ซึ�ง

พวกเขาก็จะปฏิบัติต่อคุณและองค์กรเช่นนั�นเหมือยกัน ในทาง

ตรงกันข้ามหากลูกน้องของคุณทํางานได้ดี คุณก็ควรจะมี

รางวัลพิเศษ ที�จะสร้างความภาคภูมิใจหรือความทรงจําที�

ประทับใจให้กับเขาบ้าง เพื�อที�จะเป�นกําลังใจในการทํางานต่อไป 

เป�นแรงบันดาลใจให้ผู้อื�นเสมอ 

การสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองว่าเป�นสิ�งที�ยากแล้ว 

แต่การที�จะต้องทําตนให้เป�นแรงบันดาลใจสําหรับผู้อื�นยิ�งยาก

กว่า แต่ก็นําเป�นสิ�งที�ท้าทาย คนระดับผู้บริหารทุกคน ตัวเลข

ยอดขายของบริษัทที� เพิ�มขึ�น อาจเป�นสัญญาณบ่งบอกว่า

บริษัทมีความก้าวหน้าและเริ�มที�จะประสบความสําเร็จ แต่ไม่ได้

บ่งบอกว่าชีวิตจะประสบความสําเร็จไปด้วย ผู้บริหารบางคน

อาจประสบความสําเร็จในงาน ในการบริหารคน แต่ไม่ประสบ

ความสําเร็จในชีวิตครอบครัว ตรงจุดนั�นจุดเสมือนจุดบอด

ของตนเอง ที�ทําให้ไม่สามารถที�จะเป�นไอดอลให้กับลูกน้องได้ 

เราต้องไม่ลืมว่าจะเป�นหัวหน้าหรือลูกน้องก็ตามทุกคนก็ล้วน

เป�นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ�งเท่านั�น แต่สําหรับผู้บริหารคุณมี

ภาระมากมายที�จะต้องแบกรับไว้ คุณจะรู้หรือไม่ว่าลูกน้องคุณ

บางคนอาจฝันที�จะก้าวขึ�นมาเป�นแบบคุณในสักวันหนึ�งและเขาก็

กําลังดําเนินรอยตามคุณด้วยความศรัทธา แต่ถ้าเมื�อไหร่เขา

ค้นพบจุดบอดของคุณความศรัทธาก็อาจจะหมดไปจากจิตใจ 

และอาจจะทําให้เขาหมดไฟในการทํางานให้กับองค์ไปเลยก็ได้ 

ดังนั�นผู้บริหารควรจะต้องสร้างสมดุลให้กับชีวิตระหว่างเรื�อง

งานและเครื�องครอบครัว การจัดสมดุลชีวิตคุณอาจจะต้องมี

กลเม็ดเด็ดพรายมากกว่าลูกน้องของคุณ แยกแยะแบ่งเวลาให้

งาน และการหาความสุขจากชีวิตให้ดี ใช้ชีวิตให้เป�น อย่างมุ่ง

งานจนลืมครอบครัว หากคุณทําได้นอกจากคุณจะเป�นแรง

บันดาลใจให้กับลูกน้องคุณได้แล้ว การทํางานทีมีประสิทธิภาพ

ของคุณก็จะสมบูรณ์เสมอด้วย 

ทั �งหมดนี�คือกลยุทธ์ครองใจลูกน้องที�คุณสามารถ

นําไปปรับใช้ได้ สิ�งไหนที�เห็นว่าสมควรก็นํามาปฏิบัติ สิ�งไหนที�ไม่ดี

ก็หลีกเลี�ยง เพียงเท่านี�คุณก็จะประสบความสําเร็จทั �งคนทั �งงาน

ตามที�มุ่งหวังแล้ว 
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10 สิ�งที�ผู้บริหารไม่ควรทํา 
 

ในการบริหารงานองค์กร ผู้บริหารหรือ CEO จะไม่

สามารถทํางานที�ตั �งเป้าหมายไว้ให้สําเร็จได้ถ้าไม่ได้รับความ

ร่วมมือร่วมใจจากคนในองค์กรทั �งหมด บุคลากรทุกคนล้วนมี

ส่วนสําคัญอย่างยิ�งในการขับเคลื�อนองค์กรให้เดินก้าวต่อไป

ข้างหน้า และผู้บริหารก็จะต้องเป�นเสาหลักที�มั�งคงขององค์กร

อยู่เสมอ ฉะนั�น ผู้บริหารจําเป�นต้องอาศัยศิลปะในการบริหาร

หรือใช้ความเป�นผู้นําให้ถูกช่วงจังหวะเวลาอันเหมาะสม ความ

ศรัทธาของบุคคลากรทุกคนต่อผู้บริหารและองค์กรจึงจะเกดิขึ�น

ได้จนทําให้สามารถบริหารงานองค์กรได้อย่างราบรื�นและประสบ

ผลสําเร็จในที� สุด หากคุณเป�นนักบริหารคนหนึ�งที� ต้องการให้

องค์กรของคุณประสบความสําเร็จทั �งเรื�องคนและเรื�องงาน 

คุณจะต้องไม่ทํา 10 ประการดังนี� 

1.บรหิารงานดว้ยหเูพยีงอย่างเดียว 

ผู้บริหารบางคนเน้นประชุมและก็ฟังรายงานไม่ว่าจะ

เป�นงานจากลูกค้าหรืองานจากลูกน้องในบริษัทหรือเรื�องใด ๆ 

ก็ตาม จําไว้ว่าทุกอย่างควรผ่านโสตประสาทสัมผัสของคุณเอง

ทั �งหมด ทั �งเห็นด้วยตาตัวเอง ได้ยินกับหูตัวเอง และสัมผัส

ชิ�นงานด้วยตนเอง เพียงรับฟังมาแล้วมาดําเนินการทันที 

เพราะนั�นเป�นสัญญาณแห่งความผิดพลาดที�เกิดขึ�นทันทีเช่นกัน 

มีผู้บริหารหลายคนที�ผิดพลาดจุดนี�จนทําให้ธุรกิจเสียหาย หรือ 

ต้องเสียมือดีในองค์กรของตนเองไป  

2.พูดแลว้ไมท่ํา 

นักบริหารบางคนเชี�ยวชาญในการพูดเสนอแนะเรื�อง

ต่าง ๆ ชี�ชวนผู้อื�นได้และพร้อมทั �งเป�นผู้รับฟังที�ดี ดูเผิน ๆ ก็

เหมือนจะเพอร์เฟกต์  แต่เมื�อถึงเวลาที�ต้องลงมือทํางานกัน

จริง ๆ กลับไม่ทําอะไรเลย ได้แต่สั�งอย่างเดียว เหตุผลที�ไม่ทําก็

มีอยู่ 2 ประการคือ คิดว่าตนเองอยู่ในฐานะ CEO ระดับสูงไม่

จําเป�นต้องลงมาทํา กลับอีกประการคือ ทําอะไรไม่เป�นเลย 

ดังนั�น การจะเป�นผู้บริหารไม่ใช่เรื�องที� โก้หรู แท้ที�จริงการเป�น

ผู้บริหารคือการแบกรับภาระที�หนักมาก คุณจําเป�นต้องมี

ความรู้ในทุกแผนกงานในองค์กรของตัวเอง และสามารถที�จะ

ลงมือทํางานได้ทุกแผนกด้วย เมื�อเวลาบุคลากรไม่เพียงพอ 
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ต้องลงมือทําให้ลูกน้องเห็น จึงจะเป�นแบบอย่างและจูงใจลูกน้อง

ให้ทํางานได้ 

3.ไมจ่ดัลําดบัความสําคญัของงาน 

สําหรับคนเป�นผู้บริหารทุกคนต้องเข้าใจว่า ทุกสิ�งทุก

อย่างมีลําดับก่อนหลังของมัน ถ้าคุณไม่สามารถแยกแยะได้ว่า

งานใดบ้างที�จะส่งผลกระทบสูงสุดต่อบริษัทของคุณ คุณก็จะ

เร่งให้งานทุกงานเสร็จพร้อมกัน ซึ�งในความเป�นจริงแล้วเป�น

เช่นนั�นไปไม่ได้ ถ้าคุณคิดแบบนี�นอกจากงานใหญ่จะเสียหายแล้ว 

งานเล็กก็จะไม่ราบรื�นด้วย 

4.กระจุกงาน 

สําหรับบริษัทที� เพิ�งรับพนักงานใหม่เข้ามาหลายคน

มักจะมีลักษณะนี� เพราะผู้บริหารบางคนจะไม่มั�นใจในฝีมือ

พนักงานใหม่ จะเชื�อใจลูกน้องเก่ามากกว่าจึงไปมอบหมายงาน

ที�คนเพียงไม่กี�คน งานก็เลยกระจุกตัวอยู่ที�เดียว คนเก่าก็ทํากัน

หัวปั�น ส่วนคนใหม่ก็ไม่เป�นงานสักที ส่งผลให้เกิดความเหลื�อม

ลํ �าไม่ เท่าเทียมกันในบริษัท ทางที� ดีคุณควรจะกระจายงาน

ออกไปอาศยัการฝึกคนให้เป�นงานจากงานจริง ๆ ซึ�งคุณจะได้

คนที�มีคุณภาพมากกว่าการส่งพนักงานไปอบรมตามที�ต่าง ๆ 

คือให้เขาเจอกับของจริงเลย ส่วนผู้บริหารก็ต้องพยายาม

พูดคุยกับลูกค้าให้เข้าใจหากงานเกิดผิดพลาด 

5.บริหารจดัการดว้ยวธิเีดมิ ๆ 

โลกมีการเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หลักการบริหาร

แบบเดิม ๆ อาจจะเหมาะสมกับช่วงยุคสมัยนั�น ๆ แต่ในปัจจุบัน

อาจจะใช้ไม่ได้แล้ว หากคุณยังดันทุรังยึดถือกรอบเดิม ๆ ก็

อาจจะทําให้ให้คุณผิดพลาดได้ ดังนั�น คุณควรจะเปิดใจให้กว้าง

พร้อมจะเรียนรู้วิธีใหม่ ๆ ในการบริหารงาน และนําวิธีต่าง ๆ 

ทั �งเก่าและใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะองค์กรของคุณ  

6.ทาํไปเรื�อย ๆ แบบไมม่เีป้าหมาย 

บางคนอาจจะบริหารจนองค์กรอยู่ตัวแล้ว ก็ปล่อย

ให้การทํางานเป�นไปแบบเรื�อย ๆ ในแง่ธุรกิจแล้วอาจจะทําได้ 

ตัวเลขจะขึ�นลงไปตามกลไก แต่ในแง่การบริหารถือว่าไม่ควรทํา 

เพราะคุณอย่าลืมว่าคุณคือเสาหลักขององค์กร ถ้าคุณหยุด

เดินนั�นหมายถึงทุกคนในองค์กรจะหยุดเดินไปด้วย บุคลากรจะ

หมดความกระตือรือร้นในการทํางาน ดังนั�น ไม่ว่าคุณจะไปอยู่

ในจุดไหนแล้วก็ตาม คุณก็ยังคงจะต้องตั�งเป้าหมายใหม่เอาไว้

เสมอ เพื�อให้องค์กรถูกขับเคลื�อนไปอย่างต่อเนื�อง 

 

 

7.ตดัสินคนจากผลงาน 

การดําเนินงานบริหารองค์กรก็ไม่แตกต่างอะไรกับ

การจัดทัพออกไปสู่รบในสนามรบ แม่ทัพบางคนสนใจเพียง

อย่างเดียวคือชยัชนะ ไม่ว่าจะต้องใช้อะไรแลกมาถ้าได้ชยัชนะก็

ยอมทั �งหมด การบริหารงานองค์กรก็ไม่ต่างกันผู้บริหารบางคน

คํานึงถึงแต่ผลประโยชน์ของบริษัท พนักงานคนใดทํางานให้

บริษัทได้ผลประกอบการดีขึ�นได้ ก็เชิดชูพนักงานคนนั�นอย่างยิ�ง 

โดยลืมไปว่าช่วงระหว่างกระบวนการทํางานบริษัทต้องเสียอะไร

ไปบ้าง หากถ้าเอามานั�งทบทวนกันจริง ๆ อาจจะไม่คุ้มค่าเลยก็

ได้ เพราะบางกรณีคุณอาจมุ่งแต่ผลประโยชน์จนเสียลูกน้องมือ

ดีไประหว่างการทําโปรเจคใหญ่ก็ได้ ใช่ สุดท้ายงานอาจจะสําเร็จ 

แต่คุณก็เสียคนมีคุณภาพไปด้วยเช่นกัน ดังนั�น คุณอย่าตัดสิน

ใครที�ผลงานอย่างเดียวจงดูวิธีคิดและกระบวนการทํางานของ

แต่ละคนด้วย บุคลากรบางคนอาจมีวิธีคิดและกระบวนการ

ทํางานที� เหมาะสมกับบริษัทของเรามากกว่าอีกหลายๆคนก็

เป�นได้ 

8.รอบคอบเกินความจําเป�น 

ความรอบคอบเป�นสิ�งดี แต่ถ้ามากเกนิไปจะกลายเป�น

วิตกได้ บางคนคิดวนไปวนมาเพื�อความรอบคอบอยู่หลายรอบ

จนในที�สุดความคิดตีกันเองจนตัดสินใจไม่ได้ ลักษณะผู้บริหาร

ประเภทนี�จะกลวัความผิดพลาด ชอบผัดวันประกันพรุ่งในการ

ตัดสินใจ ทําให้ปัญหาลุกลามและพลาดโอกาสสําคัญ จําไว้ว่า

ความเด็ดขาด คือ ลักษณะเด่นอย่างหนึ�งของนักบริหาร ถ้า

คุณมองปัจจัยแวดล้อม อาศยัการคาดการณ์บ้าง และมั�นใจใน

ตนเอง คุณก็จะตัดสินใจได้ดีในที�สุด แม้จะเกิดความผิดพลาด

คุณก็ต้องทํา ใจยอมรับให้ได้ เพราะทุก เรื�องที� เข้ามาให้เรา

ตัดสินใจจะต้องมีทางแยกอยู่เสมอ ผู้บริหารที�มีประสบการณ์จะ

“บุคลากรทกุคนลว้นมี

ส่วนสาํคญัอยา่งยิ�งในการ

ขบัเคลื�อนองคก์รใหเ้ดิน

กา้วตอ่ไปขา้งหนา้” 
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รู้จักวิเคราะห์สถานการณ์ ไม่รอข้อมูลเพียงอย่างเดียว เมื�อ

วิเคราะห์แล้วก็จะใช้สัญชาตญาณและประสบการณ์ในการช่วย

ตัดสินใจ 

9.ไมไ่วใ้จใคร และ มองทกุอย่างในแงล่บ 

ผู้บริหารบางคนอาจผ่านประสบการณ์มามาก และ

ประสบการณ์ที� ได้รับก็อาจเป�นเรื�องแย่ ๆ เสียด้วยจนทําให้

ตนเองกลายเป�นคนไม่ไว้ใจใครง่าย ๆ มองทุกอย่างในแง่ลบไป

โดยปริยาย คุณจงจําไว้ว่า “ไม่มีใครสมบูรณ์ที�สุดในโลก” ทุก

คนมีโอกาสผิดพลาดแม้กระทั�งคุณเองก็ตาม การไม่ไว้ใจอาจ

ทําให้เกิดพฤติกรรมการหวาดระแวงกันในองค์กรตามมาได้

ภายหลัง ซึ�งพนักงานก็จะแตกออกเป�นฝักเป�นฝ่าย สุดท้าย

องค์กรก็จะ ไปไม่รอด ถ้าคุณคิดจะเป�นนักบริหารที�ประสบ

ความสําเร็จจงจําไว้ว่า “ยิ�งอยู่สูง ยิ�งต้องไว้ใจคน” เพราะ

เมื�อไหร่ที�คุณสะดุดและจะล้มก็จะยังมีคนคอยรับคอยประคอง

คุณอยู่ แต่ถ้าคุณไม่ไว้ใจพวกเขาคุณล้มเมื�อไหร่เขาก็จะไม่สนใจ

คุณเลย ฉะนั�น มองทุกอย่างในแง่บวกเข้าไว้หยิบยื�นความไว้ใจ

และไมตรีต่อทุกคน องค์กรถึงจะเป�นหนึ�งเดียวกันได้ 

10.ทําตวัเดน่ 

ผู้บริหารบางคนมีบุคลิกลักษณะนี�ซึ�งส่วนใหญ่ก็ไม่

รู้ตัวว่าเป�นผลเสียต่อตนเองและองค์กร เพราะการทําตัวเด่น

มากไปนั�นเท่ากับการทําให้ผู้อื�นดูด้อยลง เป�นการลดบทบาท

ของผู้อื�นโดยไม่ตั�งใจจนทําให้พนักงานขาดแรงจูงใจในการ

ทํางานเพราะบทบาทเด่นทั �งหมดไปตกอยู่ที� ผู้บริหารคนเดียว 

เหมือนทํามาทั �งหมดก็ได้หน้าอยู่คนเดียว อีกทั �งยังมีส่วนที�ทําให้

ความสนใจในงานของพนักงานลดลงไปด้วย  

นี�คอื 10 สิ�งที�ผู้บริหารไมค่วรทํา คนที�เป�นผู้บริหาร

จึงควรจะต้องศึกษาให้ดี ถ้าหลี�ยงได้ทั �งหมด โอกาสที�คุณจะเป�น

นักบริหารที�ประสบความสําเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื �อมแล้ว 
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ผู้บริหารในยุคดิจิตอลต้องปรับตัวอย่างไร 
 

โลกเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราไม่สามารถหยุด

เวลาไม่ให้เปลี�ยนแปลงได้ ทุกสิ�งทุกอย่างจึงเปลี�ยนไปในทุก ๆ

เสี�ยววินาที มีทั �งที�ตาเรามองเห็นสัมผัสได้ และ ที�เรามองไม่

เห็น เทคโนโลยีและความทันสมัยกําลังก้าวเข้ามาเปลี�ยนแปลง

ทุกสิ�งทุกอย่าง และยังช่วยย่อโลกใบใหญ่ใ ห้เล็กลงด้วย 

สําหรับนักบริหารมืออาชีพการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและ

ความเปลี�ยนจึงเป�นเรื�องสําคัญ เพราะเมื�อมีการเปลี�ยนผ่าน

ยุคสมัย นั�นย่อมหมายถึงการเปลี�ยนผ่านจาก Generation 

หนึ�ง ไปยัง Generation หนึ�งด้วย คนในยุค Generation Y  

หรือ ที�เราเรียกสั�น ๆว่า Gen y นั�นเป�นคนที� เกิดในยุคที�

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเริ�มทํางานได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้อง

อาศัยมนุษย์ควบคุมทุกขณะ คน Gen y จึงมีช่วงเวลาของ

ชีวิตที�มากขึ�น นั�นคือเริ�มมีอิสระในการควบคุมตนเองมากขึ�น 

จึงมีความเป�นตัวของตัวเองสูง และ ไม่ชอบอยู่ในกรอบ

แบบเดิม ๆอีกต่อไป อะไรที�ยากและไม่ชดัเจนจะเลิกทันที กล้าที�

จะท้าทายต่อสิ�งที�ขัดแย้งกับความคิดความรู้สึก ทุกอย่าง

ต้องชัดเจนโปร่ง ใส เ ห็นง่าย เข้า ใจง่าย ใ ช้ง่าย ดังนั�น 

ผู้บริหารจะต้องรู้จักและทําความเข้าใจพื �นฐานความคิดของ

คน Gen Y ให้ดี ก่อนที�จะดึงคนรุ่นใหม่เหล่านี�มาทํางานด้วย 

เพราะพวกเขาเติบโตมาในยุคเทคโนโลยีกําลังเติบโตเต็มที� ถ้า

คุณจะใช้แนวคิดเดิม ๆ ไปสื�อสารกับพวกเขา พวกเขาจะไม่

เข้าใจคุณการบริหารงานองค์กรและการบริหารคนของคุณก็

จะล้มเหลวทันที 

ในยุคดิจิตอลแบบปัจจุบันนี�สภาพแวดล้อมในการ

แข่งขันขององค์กรธุรกิจมีการเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ระบบการทํางานแบบจะทุกอย่างถูกขับเคลื�อนด้วยเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟนเพราะโลกกําลังอยู่ในยุคของ

เทคโนโลยี ข่าวสาร และความรู้ ซึ�งเป�นสิ�งสําคัญที�ทําให้เกิด

ความได้เปรียบในการแข่งขัน ทําให้องค์กรธุรกิจต้องมีการ

ปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมที�เปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

การที�ผู้บริหารอย่างคุณคิดจะเปลี�ยนแปลงอะไรก็ตามแน่นอน

มักจะต้องคิดหนัก เพราะการเปลี�ยนแปลงก็เท่ากับการลงทุน 

แต่ถ้าการลงทุนนั�นสามารถสนับสนุนองค์กรให้ขับเคลื�อนไป

ข้างหน้าได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ�งที�คุณจะลงทุนไป ยิ�งโดยเฉพาะ

เรื�องเทคโนโลยี หากบริษัทของคุณเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ พวก

เขาพร้อมเสมอที�จะเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ เทคโนโลยีกับวิถีชีวิต
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ของพวกเขาเป�นสิ�งที�คู่กัน และหากคุณลงทุนที�จะนําเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ ที�เหมาะสมกับกับพวกเขามาใช้ก็เท่ากับว่าเป�นการดึง

ศักยภาพของคนรุ่นใหม่ออกมาใช้ด้วย และแน่นอนว่าย่อม

เป�นผลดีกับองค์กรของคุณ ถือว่าเป�นการลงทุนที�คุ้มค่า แต่

สิ�งสําคัญไม่ได้อยู่ตรงจุดนั�นจุดเดียว สิ�งสําคัญแรกเริ�มเลยนั�น

กลับมาอยู่ที� ตัวของนักบริหารอย่างคุณนั�นเอง คุณถาม

ตัวเองแล้วหรือยังว่า ว่าพร้อมไหมที�จะปรับตัว พร้อมไหมกับ

การที�จะเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ซึ�งนั�นเป�นคําถามที�คุณจะต้องตอบ

ให้ได้ก่อนเป�นอันดับแรก การที�คุณคิดจะเปลี�ยนแปลงองค์กร

ของคุณให้เป�นองค์กรที�มีประสิทธิภาพในการแข่งขันกับตลาด 

คุณจะต้องเริ�มเปลี�ยนแปลงที� ตัวคุณก่อน เปิดใจให้กว้าง 

วางตัวให้ยืดหยุ่นพร้อมที�จะรับอะไรใหม่ ๆ และไม่ควรหยุด

พัฒนาตนเอง สิ�งนี�จะเป�นจุดเริ�มต้นที� สําคัญที�จะแสดงให้

ลูกน้องของคุณที�ล้วนเป�นคนรุ่นใหม่เห็นว่าคุณมี “วิสัยทัศน์” 

การที�คุณจะลงทุนจัดหาอุปกรณ์ที�ทันสมัยที�สุดมาใช้ในองค์กร

ของคุณ ถา้คุณไม่ใช่คนที�มีความรู้ด้านเทคโนโลยี คุณจะรู้ได้

อย่างไรว่าสิ�งที�คุณลงทุนไปนั�นเป�นเทคโนโลยีที�ทันสมัยที�สุด ถ้า

คุณลงทุนแบบไร้ความรู้คุณก็จะเสียเปล่า แต่ถ้าคุณเริ�มที�จะ

ศึกษาอย่างจริงจังคุณก็จะค้นพบนวัตกรรมใหม่ ๆ ที�จะเข้า

มาช่วยงานในองค์กรของคุณ นอกจากคุณจะรู้ภายนอกแล้ว 

คุณยังรู้ภายในถึงเรื�องระบบการทํางานของเทคโนโลยีนั�น ๆ 

อีกด้วย รับรองเลยว่าแม้คนรุ่นใหม่ก็ยังต้องทึ�งในตัวคุณ

อย่างแน่นอน แบบนี�คุณจะสามารถเป�นนักบริหารที� เรียก

ความเชื�อมั�นจากลูกน้องที�เป�นคนรุ่นใหม่ได้ เรียกได้ว่า ได้ใจ

พวกเขาไปเต็ม ๆ  

สิ�งหนึ�งที�คุณต้องยอมรับก็คือ ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีเป�นปัจจัยสําคัญที�มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและ

คุณภาพในการทํางานขององค์กรธุรกิจ การเปลี�ยนแปลง

ของเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม ทําให้องค์กรธุรกิจต้อง

ปรับเปลี�ยนเทคโนโลยีของตนเอง เพื�อให้สามารถทํางานได้

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการแข่งขันมากขึ�น ไม่ว่าจะ

เป�น เทคโนโลยีสารสนเทศกลไกสําคัญที�จะทําให้การทํางานใน

องค์กรมีความคล่องตัวมากขึ�น เทคโนโลยีการผลิตและการ

ปฏิบัติงาน  ที� ช่วยเพิ�มปริมาณการผลิตให้ทันกับความ

ต้องการของท้องตลาด และสภาพของวงจรชีวิตของสินค้า

จะมีระยะ เวลาสั�นลง หลายสิ�งหลายอย่างจะล้าสมัยเร็ว 

ปริ ม าณการผลิตจึ ง ต้องมากตามความ ต้องการที�

เปลี�ยนแปลงเร็วไปด้วย เทคโนโลยีทั �งหมดล้วนเป�นสิ�งสําคัญที�

ช่วย ใ ห้ก ารทํ า งาน ใน ปัจ จุ บันมี ปร ะ สิทธิ ภาพมากขึ� น

หลายเท่าตัว นักบริหารที�มีวิสัยทัศน์ทุกคนจึงต้องมีการ

ปรับเปลี�ยนบทบาทของตนเองให้เข้ากับยุคสมัยโดยการเดินเข้า

หาเทคโนโลยีมากขึ�นการปรับโครงสร้างใหม ่การขยายขอบเขต

ในการดําเนินงานใหม่ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันมาก

ขึ�น นอกจากจะคลุกอยู่กับการบริหารอย่างเดียวแล้วก็ควรจะ

จัดสรรเวลาที�จะมาเรียนรู้เทคโนโลยีที�จําเป�นต่อองค์กรด้วย นี�

จึงจะเป�นการปรับตัวให้เข้าสู่การเป�นนักบริหารยุคใหม่อย่างเต็ม

ตัว ด้วยเทคโนโลยีนั�นเองที� เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน

ของมนุษย์มากขึ�น จึงทําให้หลาย ๆ สิ�ง ๆ หลายๆอย่าง

เปลี�ยนแปลงไปจากเดิม  

 

อย่างวัฒนธรรมองค์กรในยุคนี�ก็มีการเปลี�ยนแปลงไปเช่นกัน 

เพราะคนรุ่นใหม่มีค่านิยมในการทํางานแตกต่างไปจากคนรุ่น

ก่อน คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มว่าชอบทํางานกันเป�นทีมมากกว่า 

เพราะเป�นคนที�ชอบสังคม ผู้บริหารจึงต้องทําความเข้าใจและ

ปรับระบบการทํางานตรงนี�ให้ดีด้วย อย่ากระจุกงานไว้ที�เดียว 

พยายามสร้างทีม แบ่งงานออกเป�นส่วน ๆ และให้สิทธิในการ

ตัดสินใจกับพวกเขาด้วย ซึ�งพวกเขาก็จะปรับตัวและให้ความ

ร่วมกันในการทํางานอย่างเป�นอัตโนมัติ เพราะเทคโนโลยีเชื�อม

คนให้เข้าถึงกันง่ายขึ�นนั�นเองทําใ ห้ เกิดการเปลี�ยนแปลง

กระบวนการและวิธีการทํางานที�รวดเร็วมากยิ�งขึ�น บทบาท

ของผู้บริหารนอกจากจะต้องรู้จักกับความเปลี�ยนแปลงแล้วก็

ยังต้องเป�นผู้สร้างความเปลี�ยนแปลงขึ�นเองด้วยคือต้องมีการ

วางแผนปฏิบัติการในการปรับแต่งสิ�งต่าง ๆ ให้แตกต่างจาก

เดิมอย่างเป�นระบบ โดยอาจจะกระทําอย่างรวดเร็ว หรือ

กระทําแบบค่อยเป�นค่อยไป ก็ขึ�นอยู่กับสภาพขององค์กรนั�น 

ๆไป นอกจากนั�นผู้บริหารควรมีการชี�แจงให้บุคลากรใน

“ความกา้วหนา้ทาง

เทคโนโลยเีป�นปัจจยัสาํคัญที�

มีอทิธพิลตอ่ประสทิธภิาพ

และคณุภาพในการทํางาน

ขององคก์รธุรกจิ” 
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องค์กรทราบถึงการเปลี�ยนแปลง ที�เกิดขึ�นและแสดงความ

ขอบคุณต่อบุคคลที� เกี�ยวข้องและมีส่วนช่วยให้เกิดการ

เปลี�ยนแปลง ที�สําคัญควรมีการประเมินผลความเปลี�ยนแปลง

ที�เกิดขึ�นด้วยเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ 

ๆ เข้ามาเสริมทัพ บุคลากรรุ่นเก่าก็ต้องมีการปรับตัว 

 

ดังนั�น ผู้บริหารควรมีการฝึกอบรมบุคลากรรุ่นเก่าให้สามารถ

ปรับปรุงการทํางานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที�นําเข้า

มาใช้ด้วยก็จะเป�นการดี โดยการจัดอบรมไม่จําเป�นที�จะต้อง

อบรมทั �งหมดให้เปลืองงบประมาณและเวลาของบริษัท คุณ

อาจพิจารณาเลือกจากตําแหน่งหน้าที� หรือแผนกที�รับหน้าที�

สําคัญต่อองค์กร และอาจจะใช้การพิจารณาความรู้ ทักษะ 

ทัศนคติ ของพนักงานเป� นรายบุคคลไปก็ ได้  หลังจาก

ปรับเปลี�ยนทุกอย่างแล้ว คุณก็อย่าลืมที�จะสร้างแรงจูงใจใน

การทํางาน เพื�อ ให้พนักงานไม่ว่ารุ่นเก่า รุ่นใหม่มีความ

กระตือรือร้นในการทํางานอย่างสมํ�าเสมอด้วย 

จะเห็นว่าการจะเริ�มต้นมาเป�นผู้บริหารยุคใหม่ที�

แข็งแกร่งมีประสิทธิภาพได้ จะต้องเริ�มต้นจากเปลี�ยนความคิด

และมุมมองของตนเองเสียก่อน มองความเคลื�อนไหวรอบข้าง 

จะต้องรู้ว่าโลกหมุนไปถึงไหนแล้ว มองว่าคนรอบข้างทําอะไร

กันอยู่ ลูกค้าและตลาดต้องการสินค้าประเภทไหน ยังมีตรง

ส่วนไหนบ้างที�ยังไม่มีใครทําสินค้าหรือบริการขึ�นมาตอบโจทย์

ความต้องการของตลาดได้ มช่ีองใดที�เราสามารถแทรกเข้าไป

สร้างตลาดใหม่ได้ และดูว่าคู่แข่งไปไกลแค่ไหนแล้ว ลองคิดมุม

กลับบ้างก็ ได้ถ้าเจอทางตัน แล้วคุณก็จะพบว่าคุณหนี

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไม่พ้น เมื�อยังต้องการแข่งขันใน

ตลาดคุณจึงต้องปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีให้ได้ แต่อย่า

ลงทุนกับเทคโนโลยีมากเกินไปถ้าคุณไม่พร้อม ผู้บริหารที� ดี

ควรมองทุกเรื�องอย่างมีเหตุผล หาข้อมูลและศึกษาให้ดีก่อน

ตัดสินใจ ดังนั�นผู้บริหารในฐานะที�เป�นผู้นําในการจัดการการ

เปลี�ยนแปลงที� เกิดขึ�นภายในองค์กร จําเป�นที�จะต้องอาศัย

ทักษะและความรอบคอบในการจัดการ ต้องเข้าใจบทบาทของ

ตนเองในการจัดการความเปลี�ยนแปลง และต้องสามารถ

ตัดสิน ใจ เลือก วิธีการที� จ ะ นํามา ใ ช้ ในการบริหารการ

เปลี�ยนแปลงที� เกิดขึ�นในองค์กรได้ด้วยซึ�งเป�นวิธีที�บริหารได้

อย่างเหมาะสมด้วย 
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บทบาทของผู้บริหารในภาวะวิกฤต 
 

เป�นเรื�องธรรมดาที�องค์กรต่าง ๆ จะต้องมีการ

เผชิญกับภาวะวิกฤต จะมากบ้างน้อยบ้างก็ว่ากันไป แต่ที�

แน่นอนคือ ต้องผ่านสภาวะทีเลวร้ายแบบนั�นมาบ้าง ไม่ว่าจะ

ด้วยเหตุปัจจัยภายนอกหรือเหตุจากปัจจัยภายในก็ตามที ต่างก็

ส่งผลกระทบต่อองค์กรจนทําให้องค์กรตกอยู่ในภาวะวิกฤตได้

ทั �งสิ�น ซึ�งถ้าเป�นภาคธุรกิจหากข่าวสารเกี�ยวกับภาวะวิกฤต

ของบริ ษัทรั�วไหลออกไปภายนอกได้แล้วล่ ะก็จะส่งผลต่อ

ภาพลักษณ์และความเชื�อมั�นของลูกค้าเป�นอย่างมากทีเดียว 

ซึ�งบางกรณีเลวร้ายถึงขนาดมีการฟ้องร้องทางกฎหมายกัน

เลยทีเดียว นี�จึงเรียกว่าเป�นบททดสอบสําคัญของนักบริหาร

หรือผู้นําองค์กรว่าจะสามารถนําพาหน่วยงานของตนไปรอดไป

ได้หรือไม ่

เมื�อเกิดวิกฤต แม้ว่าผู้บริหารองค์กรต้องรับมือกับ 

ปัญหาต่าง ๆ ที�มาพร้อมกับวิกฤตนั�นอย่างรอบด้าน แต่

ผู้บริหารก็ต้องระลึกว่ายังคงต้องบริหารงานให้องค์กรสามารถ

ดําเนินงานได้ต่อไปอย่างต่อเนื�องด้วย นั�นคือการบริหารจัดการ

ในภาวะวิกฤต หรือ Crisis Management อธิบายง่าย ๆว่า

เป�นการจัดการและบริหารงานในภาวะที�องค์กรเกิดเหตุฉุกเฉินที�

ไม่ใช่เหตุฉุกเฉินแบบปกติ ซึ�งทางองค์กรไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ�น

และไม่ได้เตรียมรับมือใด ๆ มาก่อน กรณีที�เกิดปัญหาจากความ

ผิดพลาดภายในซึ� งส่งผลกระทบไปสู่ลูกค้า ที�ปรึกษาทาง

กฎหมายของบริษัทก็มักจะแนะนําว่า พยายามให้ข่าวน้อยที�สุด

ทําที�จะทําได้โดยอ้างว่าเป�นนโยบายของบริษัท ให้โทษหรืออ้าง

ผู้อื�นร่วมรับผิดชอบด้วย แต่ห้ามขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 

แน่นอนคําแนะนําแบบนี�มีประโยชน์ในแง่ของการต่อสู้ด้าน

กฎหมายในชั �นศาล แต่อาจจะไม่สู้ดีนักกับภาพลักษณ์ของ

บริษัท ซึ�งในแง่ของการบริหารแล้วหากผู้บริหารพลิกบทบาท

ของนักประชาสัมพันธ์ออกมาใช้ด้วยในยามนี�ก็จะเป�นอะไรที�

เหมาะสมอย่างยิ�ง ดู ๆ ไปแล้วก็จะขัดแย้งกับแนวทางแรก 

เพราะคําแนะนําของผู้เชี�ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ได้เสนอ
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ว่า เมื�อเกิดวิกฤตขึ�น ผู้ที�ออกมาให้ข้อมูลก่อนจะถือว่าได้เปรียบ 

ข้อมูลจะดูมีนํ�าหนักและดูมีประสิทธิภาพในการสื�อสาร ซึ�งผู้ที�

ออกมาให้ข้อมูลต้องให้ข้อมูลทั �งหมดต่อสื�อมวลชนอย่าง

ซื�อสัตย์ตรงไปตรงมา รวดเร็ว และทันสถานการณ์ภายใต้

เหตุการณ์ที� สับสน หรืออาจกล่าวได้ว่าต้องรีบสื�อสารข้อมูล

ทั �งหมด และบอกอย่างรวดเร็ว เพื�อกันไม่ให้ข้อมูลผิดเพี�ยนไปใน

แง่ลบมากจนไม่สามารถแก้ไขได้นั�นเอง 

เรามาดูกรณีตัวอย่างเพื�อความเข้าใจมากขึ�น อย่าง

กรณีของปัญหาวิกฤตที�ไม่สามารถแก้ไขได้ ในปี ค.ศ.1990 คือ 

ปัญหาวิกฤตของบริษัทจําหน่ายนํ�าแร่ชื�อดังในอเมริกา เมื�อ

ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาตรวจพบสารปนเปื�อนในผลิตภัณฑ์

สุ่มตรวจที�เป�นนํ�าแร่ตัวอย่าง จากการตรวจพบการปนเปื�อนนี�

ทําให้บริษัทต้องเรียกเก็บสินค้าคืนกว่า 100 ล้านขวดคิดเป�น

เป�นมูลค่ากว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ทั �งนี� ผู้บริหาร

ไม่ได้พลิกบทบาทนักสื�อสารประชาสัมพันธ์มาใช้การสื�อสาร

อย่างไม่มีประสิทธิภาพจึงเกิดขึ�น ข้อมูลต่าง ๆ ที� นําเสนอ

ออกไปต่อสาธารณะมีความขัดแย้งกัน จึงสร้างความสับสน

ให้กับผู้บริโภคและผู้เกี�ยวข้องของบริษัท ส่งผลต่อภาพลักษณ์

ของสินค้า ทําให้ทุกอย่างดูแย่ลง ทั �งนี�เป�นผลจากการที�บริษัท

ไม่เตรียมพร้อมในการรับมือกับปัญหาวิกฤต ไม่มีการจัดตั�งทีม

บริหารปัญหาวิกฤตและกระบวนการแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้า ลอง

มาดูภาวะวิกฤตในบ้านเรากันบ้างอย่างกรณีชาเชียวของคุณ

ตัน ภาสกรนที เคยเกิดกรณีตรวจพบกรดเกลือในชาเขียว ซึ�ง

คุณตันออกมารับมือกับวิกฤตด้วยตัวเองอย่างรวดเร็ว ด้วย

การให้ข้อมูลแบบตรง ๆ ซื�อ ๆ ใส ๆ ตามสไตล์คุณตันกับสื�อ 

กลับกลายเป�นว่าผู้บริโภคทุกคนก็ยอมรับได้ในความผิดพลาด

นั�นได้ เราจะเห็นว่าธุรกิจของคุณตันก็ยังดําเนินไปได้อย่างไม่

สะดุดในปัจจุบันนี� นั�นคือสิ�งยืนยันเป�นอย่างดี 

เพราะโลกยุคใหม่ การสื�อสารมวลชนเต็มไปด้วย

ความเร็วและแรง ผู้บริหารยุคใหม่จึงต้องรู้จักปรับบทบาทของ

ตนไปตามกระแสของโลก คุณจะต้องเข้าใจว่าตอนนี�นาทีนี�ใคร

ครองสื�อได้ก่อนย่อมเป�นต่อคู่แข่งหลายขุม เช่นกัน ถ้าคู่แข่ง

ของคุณครองสื�อได้ก่อนอาศัยช่วงภาวะวิกฤตที�คุณนิ�งเงียบไป 

ใช้สื�อเล่นงานคุณ คุณก็เตรียมรับมือกับวิกฤตการณ์ที�หนัก

หนาได้เลย ข่าวในแง่ลบตามสื�อต่าง ๆ จะเป�นจุดที�ก่อให้เกิด

วิกฤตอื�นตามมาจากกลุ่มผู้บริโภค กลุ่มนักอนุรักษ์นิยมหรือ

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค และอาจลุกลามรุนแรงขยายวงกว้างไป

จนถึงการเปลี�ยนแปลงกฎหมาย บางวิกฤตอาจหลีกเลี�ยงได้ถ้า

มีการวางระบบป้องกันไว้ก่อนอย่างหนาแน่น แต่บางวิกฤต

เกิดขึ�นโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า ดังนั�นเมื�อเกิดภาวะ

วิกฤตผู้บริหารจึงจําเป�นต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดย

บทบาทของ CEO คือ รวดเร็วและแม่นยําในข้อมูล ผู้บริหาร

ต้องค้นหาอย่างรวดเร็วให้ได้ว่าอะไรเป�นภาวะคุกคามต่อธุรกิจ

หรือองค์กร หรือ เป�นเหตุการณ์แบบสุดวิสัยที�เกิดขึ�นแบบไม่ได้

ตั�งตัว ทําให้ไม่มีการวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นมา

ก่อน เมื�อค้นหาสาเหตุแล้ว ผู้บริหารต้องดูแลเรื�องการสื�อสาร

ทั �งภายในและภายนอกองค์กรอย่างรัดกุม พยายามรักษา

ข้อมูลให้อยู่ในทิศทางเดียว หลังจากนั�นผู้บริหารต้องออกมา

แสดงตัวกับสื�ออย่างรวดเร็ว และขอโทษในความผิดพลาดที�

เกิดขึ�น ขอโทษที�ทําให้ลูกค้าเกิดความสับสน ต้องเตรียมให้

ข้อมูลจุดยืนที�ชดัเจน ตรงไปตรงมาที�พร้อมประกาศให้แก่สังคม

รับรู้ จากนั�นจึงแถลงมาตราการว่ากระบวนการถัดไปเราจะทํา

อะไรต่อ โดยส่วนใหญ่ คือ การตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั �งหมดนี�

เป�นบทบาทของผู้บริหารองค์กรที�จะออกมาช่วยควบคุมความ

เสียหายและการป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลามต่อไป 

 

ผู้บริหารทุกคนควรจําไว้ว่า ภาวะวิกฤตเป�นภาวะที�

ต้องการการตัดสินใจอย่างรวดเร็วถูกต้อง ถ้าแก้ไขได้อย่างดี

ถูกต้อง วิกฤตอาจช่วยเพิ�มภาพลักษณ์และความน่าเชื�อถือ

ให้แก่องค์กรนั�น ๆ แต่หากแก้ไขไม่ดีมักมีผลเสียหายให้แก่องค์กร 

การสื�อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป�นปัจจัยหลักในการบริหาร

ภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพและการที�ไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาวิกฤตได้สําเร็จมักเกิดจากไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า

เป�นอย่างดีนั�นเอง 

 

“ผูบ้รหิารตอ้งดแูลเรื�อง

การสื�อสารทั �งภายในและ

ภายนอกองคก์ร 

อยา่งรดักมุ เพื�อความ

เขา้ใจมากขึ�น” 
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ท า ง ที� ดี ที� สุ ด ใ น ก า ร บ ริ ห า ร  คื อ  พ ย า ย า ม

เตรียมพร้อมรบักับวิกฤตอยู่เสมอ ผู้บริหารควรตั�งสมมุติฐาน

ระบุความเสี�ยงไปว่าหากเกิดภาวะวิกฤตในสถานะการณ์ต่าง ๆ 

ควรจะมีการรับมืออย่างไร มีการเตรียมการด้านการสื�อสารและ

ซัก ซ้อมไว้ บ้างก็ ดี  จากนั�นก็ เตรียมแผนป้องกัน จัดตั�ง

คณะกรรมการบริหารภาวะวิกฤตโดยต้องรวมเอาแผนกด้าน

การสื�อสารและประชาสัมพันธ์และ ผู้บริหารด้านไอทีมาที�

คณะกรรมการชุดนี�ด้วย โดยกําหนดให้มีผู้ให้ข่าวเพียงคนเดียว

เพื�อป้องกันการสับสน สิ�งสําคัญอีกประการอย่ามองความ

ซบัซ้อนของปัญหาต่าง ๆ เพียงด้านเดียว วิกฤตที�พบนั�นมักมี

ปัญหาที�ร้ายแรงกว่าซ่อนอยู่เสมอ และที�สําคัญหากเกิดปัญหา

ขึ�นแล้วเราไม่ควรปกปิด จําไว้ว่าความลับไม่มีในโลก ในที�สุดจะมี

คนค้นพบจุดบอดที�เราซ่อนเร้นเอาไว้ในสักวันหนึ�ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การที�ผู้บริหารเป�นผู้เปิดเผยแสดงข่าวด้วยตัวเองนั�น

นั�นดีกว่าให้บุคคลอื�นนอกองค์กรมาแถลงข่าวแทน เมื�อเราเกิด

จุดอ่อนเกิดขึ�นคือประสบกับภาวะวิกฤตสื�อมักจะ เล่นงาน

จุดอ่อนตรงนี�ของเรา เพื�อขายข่าวและต้อนเราให้จนมุมจนได้

ความจริงในที�สุดออกมา  ผู้บริหารจึงต้องมีจุดยืนที�ชดัเจนและ

อย่าหวั�นไหวกับวิกฤตที�เกิดขึ�น การเกิดวิกฤตทุกครั �งก่อให้เกิด

การเปลี�ยนแปลงของคนและกระบวนการทํางานในองค์กรและ

หลังเกิดวิกฤตหากองค์กรอยู่รอดมักสามารถดําเนินกิจการ

ต่อไปอย่างเข็มแข็งขึ�น 

ดังนั �น การบริหารงาน ในภาว ะวิกฤตอย่างมี

ประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรเริ�มจากการเตรียมวางแผนอย่างดี

ไว้รับมือกับภาวะวิกฤตล่วงหน้า เพื�อเตรียมพร้อมรับปัญหา 

และหากเกิดปัญหาที�สุดวิสัยจนนําไปสู่ภาวะวิกฤต ผู้บริหารก็

ต้องพลิกบทบาทตนเองในการเป�นนักสื�อสารทีดี และนําความ

จริงออกมานําเสมอสู่สาธารณะเสมอ แต่ถึงอย่างไรก็ตามทาง

ที�ดีที�สุดคือการเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตการณ์ข้างหน้าอยู่

เสมอ เพราะนั�นเป�นทั �งการป้องกันทั �งเชิงรุกและเชิงรับไปในคราว

เดียวกันอันจะทาํให้บทบาทของความเป�นนักบริหารของคุณโดด

เด่นมากยิ�งขึ�น 
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แหล่งเงินทนุของ SMEs 
 

ปัจจุบันแม้ประเทศไทยจะเป�นหนึ�งในสมาชิกอาเซียน

อย่างเต็มตัวแล้วก็ตาม แต่สําหรับภาคธุรกิจผู้ประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ของไทยยังมีปัญหาในการ

เข้าถึงแหล่งเงินทุน ไม่แตกต่างไปจากเดิม ทั �ง ๆ ที� SMEs มี

ความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความ

เข้มแข็งและเติบโต สามารถเข้าแข่งขันในตลาดอาเซียนได้ก็ตาม 

แต่ทุนในการประกอบการอันเป�นปัจจัยแห่งความสําเร็จที�จะช่วย

เพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับ SMEs ก็ยังมี

ข้อจํากัดอยู่มากเช่นเดิม 

           เหตุผลที� ผู้ประกอบการกิจการขนาดเล็กหรือ 

SMEs ไทยมีอุปสรรคในการเข้าถึงสินเชื�อในระบบของกิจการตน 

มาจากปัจจัยหลายประการทั �งการขาดหลักทรัพย์คํ�าประกัน 

ขาดประวัติการช� าระเงินหรือประวัติการเปิดกิจการใหม่ และการ

ไม่มีแผนธุรกิจที� ดี ถ้าจะกล่าวถึงส่วนของความยากในการกู้

เงินจากสถาบันการเงิน ก็ต้องบอกว่า เงื�อนไขของสถาบัน

การเงินมีมากเกินไป สถาบันการเงินมีความเข้มงวดมาก ซึ�ง

ปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบของ SMEs เป�นผลมา

จากทั �งสองส่วนคือข้อจํากัดทั �งในส่วนของกิจการเองและ

ข้อจํากัดในส่วนของสถาบันการเงิน ในส่วนของการเลือกที�จะ

กู้ยืมในกรณีที�กิจการมีความต้องการเงินทุนถ้าเป�นกิจการ

ขนาดใหญ่และขนาดกลางร้อยทั �งร้อยก็จะเลือกที�จะกู้ยืมเงินใน

ระบบ ขณะที�กิจการขนาดเล็กแม้ส่วนใหญ่จะเลือกกู้เงินในระบบ

แต่ก็มี ไม่น้อยทีเดียว เลือกที� จะกู้ เงินนอกระบบ เนื�องจาก

ผู้ประกอบการมีความเห็นว่าเป�นแหล่งเงินทุนที�มีความรวดเร็ว

และกู้ง่าย ถ้าคุณเป�นหนึ�งในผู้ประกอบการ SMEs ขอนําเสนอ

แหล่งเงินทุนที�น่าสนใจให้คุณดังนี� 

1.แหล่งเงินทุนแบบบ้าน ๆ 

แหล่งเงินทุนนี�สมชื�อจริง ๆ เพราะไม่ห่างจากบ้านเลย 

แล่งเงินทุนจุดแรกก็ไม่ใช่ทีไหน มาจากเงินออมส่วนตัวทั �งของ

คุณและของหุ้นส่วน แหล่งเงินทุนเพื�อใช้เริ�มต้นธุรกิจซึ�งเป�น

แหล่งที�ดีที�สุดและนิยมใช้กันมากที�สุดคือ เงินออมของเจ้าของ

กิจการนี�เอง ผู้ประกอบการของธุรกิจขนาดย่อมควรจะจัดหา

เงินทุนเริ�มแรกอย่างน้อยที�สุด 50 เปอร์เซ�นต์ เงินทุนส่วนที�

เหลือผู้ประกอบการอาจจะมาจากการกู้ยืมเงินก็ได้ ซึ�งการกู้ยืม

แหล่งเงินทุนแบบบ้านๆ จุดที�สองก็คือ ครอบครัว ญาติพี�น้อง

และเพื�อนฝูงนี�เอง จัดว่าเป�นแหล่งเงินทุนที�ดีอีกส่วนหนึ�ง เพราะ
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ด้วยความสนิทสนมคุ้นเคย จึงทําให้ไม่มีอุปสรรคเรื�องความเชื�อ

ใจ คุณจึงไม่ต้องวิ�งวุ่นหาหลักประกันหรือคนคํ�าสัญญาให้

วุ่นวาย ระยะเวลาดําเนินการในกู้ยืมก็สั�นไม่ต้องพิจารณาอะไร

นาน เรื�องดอกเบี�ยที�ต้องเสียก็อาจจะน้อยกว่าการกู้จากแหล่ง

อื�น ๆ หรือบางทสีนิทกันมากเชื�อใจกันมากอาจไม่ต้องเสียเลยก็

มี อีกทั �งคุณยังสามารถขอยืดระยะเวลาในการช� าระหนี�ไปได้นาน

กว่าเมื�อเปรียบเทียบกับการกู้เงินลงทุนจากที�อื�น 

2.บัตรเครดิต 

นี�คือประโยชน์ประการหนึ�งของบัตรเครดิตที�หลายคน

มองขา้ม มีไม่น้อยที�เข้าใจว่าบัตรเครดิตคือทางเลือกที�สะดวกใน

การซื�อสินค้าเท่านั�น แต่ไม่ได้คิดถึงในแง่แหล่งเงินทุนทางธุรกิจ 

บัตรเครดิตจะมีประโยชน์มากโดยเฉพาะในเรื�องการจัดการกระแส

เงินสด หรือ Cash Flow Management ในในช่วงระหว่างที�

คุณกําลังติดต่อดําเนินธุรกิจ อย่างถ้าคุณสั�งซื�อสินค้ามาเพื�อ

จําหน่าย แล้วใช้บัตรเครดิตในการช� าระเงิน คุณก็จะสามารถยืด

ระยะเวลาช� าระเงินสดในส่วนของบัตรเครดิตไปได้อีกประมาณ 

30-55 วัน (อันขึ�นอยู่กับระยะเวลาที�ตกลงไว้ในการทําบัตร

เครดิตนั�น ๆ ด้วย) และถ้าวงเงินที� ต้องช� าระไม่พอ คุณก็

สามารถใช้วิธีเปิดบัตรเครดิตมากกว่าหนึ�งใบก็ได้ ถ้าช่วงนั�นคุณ

จําหน่ายสินค้าแล้วได้เงินมาเป�นที�เรียบร้อย คุณก็นําเงินทยอย

จ่ายให้ครบจํานวนตามเวลาที�กําหนด จุดเด่นของการใช้เงินทุน

จากบัตรเครดิตคือไม่ต้องเสียเงินค่าดอกเบี�ย (อันนี�เฉพาะใน

กรณีที�คุณช� าระเงินเต็มจํานวนและไม่เลยระยะเวลาที�กําหนด) 

แถมคุณยังมีสิทธิได้ลุ้นรางวัลจากการสะสมแต้มซึ�งเป�นโปรโมชั�น

เสริมสําหรับผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารต่าง ๆอีกด้วย 

3.ธนาคารพาณิชย ์

เป�นแหล่งเงินกู้ระยะสั�นยอดนิยม ที�ให้กู้ยืมเงินทุนระยะ

สั�นมากกว่าสถาบันการเงินประเภทอื�น ๆ ทุกประเภทเพราะ

นอกจากจะให้วงเงินในการกู้ ยืมที� ค่อนข้างสูง และมีอัตรา

ดอกเบี�ยที� เป�นธรรมกว่าแหล่งอื�น ๆแล้ว แต่ละธนาคารต่างก็

สนใจระบายเงินฝากที�มีมากจนล้นออกมาในรูปแบบสินเชื�อต่าง 

ๆ เต็มที� โดยเฉพาะสินเชื�อที�กําลังมีบทบาทมากในวงการธุรกิจ

ไทยอย่างสินเชื�อ SMEs ธนาคารพาณิชย์มักจะไม่ให้

ผู้ประกอบการธุรกิจกู้ยืมเงินเพื�อนาไปใช้ในการซื�อทรัพย์สิน

ถาวรที�มีอายุการใช้งานเป�นเวลานาน เช่น อาคารและที�ดิน แต่

ธนาคารมักจะให้ธุรกิจกู้ยืมเงินเพื�อนําไปซื�ออุปกรณ์และสินค้า

อีกทั �งธนาคารพาณิชย์ยังมีนโยบายช่วยเหลือธุรกิจในการ

จัดหาเงินทุนโดยใช้บัญชีลูกหนี� 

4.ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้า 

ก็คือบริษัทที�เราไปรับสินค้ามาจากเขานั�นเอง นี�ก็เป�น

แหล่งเงินทุนอีกแห่ง แต่การได้มาซึ�งทุนในแหล่งนี�จะไม่ใช่เงินสด 

แต่จะได้มาเป�นสินค้าและจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินเมื�อ

ผู้ประกอบการต้องการซื�ออุปกรณ์ต่าง ๆ แต่ยังไม่มีเงินทุนพอ 

บริษัทเหล่านี�จะให้สินค้ามาก่อนเพื�อจูงใจให้ผู้ประกอบการเป�น

ลูกค้ากันไปยาวๆ เงินกู้ประเภทนี�จะอยู่ในรูปของสัญญาการขาย

ผ่อนช� าระค่าสินค้าคืน เมื�อผู้ประกอบการนําสินค้าไปจําหน่ายได้ 

5.กองทุนต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ 

ทางภาครัฐก็ไม่ได้นิ�งนอนใจในส่วนของผู้ประกอบการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาครัฐจึงมีนโยบายที�จะช่วย

เพิ�ม โอกาสเข้าถึงแหล่งทุนอีกทางหนึ� ง โดยเฉพาะธุรกิจ

ท่องเที�ยว ซึ�งทางกระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬาก็มีการเปิด

กองทุน SMEs สําหรับธุรกิจเกี�ยวกับการท่องเที�ยวด้วยเช่นกัน 

นอกจากนั�นกรมการค้าต่างประเทศก็มีกองทุน FTA สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็มี

โครงการหุ้นกู้ SME อีกด้วย นี�จึง เป�นอีกหนึ�งทางเลือกที�

น่าสนใจทีเดียว 

“ทนุในการประกอบการอนั

เป�นปัจจยัแหง่ความสาํเรจ็

ที�จะช่วยเพิ�มขดี

ความสามารถในการ

แข่งขัน” 
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ทั� ง ห ม ด นี� เ ป� น แ ห ล่ ง เ งิ น ทุ น ที� น่ า ส น ใ จ ข อ ง

ผู้ประกอบการ SMEs ซึ�งผู้ประกอบการแต่ละรายก็คงต้องไป

พิจารณาความพร้อมของตนเองก่อนจะตัดสินใจเดินเข้าสู่แหล่ง

เงินทุนต่าง ๆ เหล่านี� อีกวิธีหนึ�งถึงแม้จะไม่ใช่วิธีการเข้าถึง

แหล่งเงินทุนโดยตรงแต่ก็เป้วิธีหนึ�งที�จะช่วยให้การการดําเนิน

ธุรกิจของคุณเป�นไปได้อย่างต่อเนื�องนั�นก็คือ ลิสซิ�ง(Leasing) 

หรือการเช่าสินค้าและอุปกรณ์มาก่อน วิธีนี�มีประโยชน์มากใน

กรณีที�คุณต้องการอุปกรณ์มาดําเนินธุรกิจต่าง ๆ ก่อน เช่น 

ยานพาหนะ เครื�องมือประกอบการ รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่

อย่างคอมพิวเตอร์ เพื�อมาใช้สอยในการดําเนินกิจการ ข้อดี

ของลิสซิ�งจึงอยู่ที�คุณไม่ต้องลงทุนจ่ายเงินก้อนใหญ่ในการซื�อ

อุปกรณ์ ไม่ต้องหาหลักทรัพย์อื�น ๆ มาคํ�าประกัน ทั �งค่าใช้จ่าย

ในการเช่าซื�อยังสามารถปัดไปเป�นค่าใช้จ่ายรายเดือนได้ ซึ�งการ

ดําเนินการตรงจุดนี�จะทําใ ห้

คุณ ไม่ ต้องกั งวล เ รื� อ ง เ งิ น

หมุนเวียนเพราะไม่ซื�อก็เท่ากับ

ยังไม่ได้เสียเงินลงทุน แต่ทั �งนี�

คุณก็ควรพิจารณาข้อ เสีย

ของลิสซิ�ง ไว้ด้วย ซึ� งข้อเสีย

ของลิสซิ�ง คือ หากคุณยกเลิก

สัญญาเช่าซื�อก่อนเวลาคุณจะ

เสียค่าปรับ ถ้าคุณรีบยกเลิก

ค่าปรับก็มากตามไปด้วย หรือ

เมื�อครบกําหนดเวลาแล้วคุณไม่ได้ติดสินใจซื�ออุปกรณ์นั�น ๆ 

และคุณนํา สินค้าและอุปกรณ์ไปคืนคุณก็จะ ต้องจ่ายค่า

เสื�อมสภาพของอุปกรณ์ด้วย แต่อย่างไรก็ตามยังมีแหล่งเงินกู้

อีกหนึ�งแหล่งนั�นคือ เงินกู้นอกระบบ แต่ถ้าเป�นไปได้คุณอย่าเลิก

เข้าถึงแหล่งทุนแห่งนี�จะดีกว่า เพราะโอกาสที�คุณจะปลดหนี�

กิจการของคุณนั�นมีช่องทางน้อยมาก 

ดังนั�นก่อนจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ คุณควร

กลับมาพิจารณาก่อนว่า คุณพร้อมที�จะก้าวไปสู่ผู้ประกอบการ 

SMEs จริง ๆ แล้วหรือยัง ถ้าคุณพร้อมจริง ก็ขอให้คุณ

พิจารณาให้ดีว่า แหล่งเงินทุนใดที�จะเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

มากที� สุด เพราะการตัดสินใจเลือกแหล่งเงินทุนย่อมมีผลใน

อนาคตต่อการทําธุรกิจของคุณอย่างแน่นอน 
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ข้อควรระวังในการเขียนแผนธุรกิจ 
 

ปัจจุบันนี�ในหลายประเทศในอาเซียน รวมไปถึงประเทศ

ไทยของเรากําลังก้าวสู่สังคมการเป�นผู้ประกอบการมากขึ�นและ

มีแนวโน้มว่าจะขยายตัวมากขึ�นอีกในอนาคต เราจะเห็นได้ว่ามี

นักธุรกิจหน้าใหม่เติบโตขึ�นมาเรื�อย ๆ มีชุมชนผู้ประกอบการ

ต่าง ๆ เกิดขึ�นมากมาย แต่สิ�งสําคัญประการหนึ�งของการจะ

ก้าวมาเป�นผู้ประกอบการด้านธุรกิจต่าง ๆ  ก็คือ เงินทุน ซึ�งไม่

แปลกอะ ไรที� ในช่วงเริ�มต้นหรือ startup company นี�

ผู้ประกอบการจะขอเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ 

และเครื�องมือสําคัญที�จะทําให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง

แหล่งเงินทุนและเข้าสู่การดําเนินงานได้อย่างราบรื�นก็คือ แผน

ธุรกิจ (Business Plan)  

ผู้ประกอบการจํานวนมากยังไม่เข้าใจความหมายที�

แท้จริงของแผนธุรกิจ ว่าองค์ประกอบของแผนธุรกิจหรือสิ�งที�

เ รี ยก ว่ า แผนธุ รกิ จ คืออ ะ ไ ร  โ ดยมั กพิ จารณาหรื อ ใ ห้

ความสําคัญแต่ลักษณะภายนอกตามที� ไ ด้ เ ห็น คือการมี

ลักษณะของเอกสาร หรืออยู่ในรูปของรายงาน ที�บรรจุข้อมูล

ต่างๆ เกี�ยวกับธุรกิจต่างๆ ตามหัวข้อหรือโครงสร้างต่าง ๆที�

ร ะ บุ ไว้ ผู้ประกอบการต้องเข้า ใจก่อนว่าแผนธุรกิจ เป� น

เครื�องมือที�มีความสําคัญอย่างมากสําหรับคุณ หากคุณคิดที�

จะริ เริ�มจะก่อตั�งกิจการ เพราะแผนนี�เป�นเสมือนภาพรวม

ทั�งหมดของธุรกิจคุณเป�นผลสรุปแห่งกระบวนการคิดพิจารณา

แล ะการ ตัด สิน ใจของ คุณในการ จ ะก้ าว เ ข้ า สู่ก าร เ ป� น

ผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ�งเมื�อคุณร่างแผนนี�อย่างถูกต้องแล้ว 

แผนนี�จะช่วยบอกคุณว่าคุณมีโอกาสกับธุรกิจที�คุณคิดจะทํา

มากน้อยแค่ไหน ซึ�งอาจจะเป�นทั �งแรงผลักดันให้คุณเดินหน้าต่อ 

และอาจจะเป�นสิ�งที�เปลี�ยนความคิดคุณไปเลยก็ได้เช่นกัน ดังนั�น 

การเขียนแผนธุรกิจคุณจะต้องมีความเข้าใจรอบคอบอย่างมาก

ทีเดียว ซึ�งเราขอนําเสนอข้อควรระวังในการเขียนแผนธุรกิจ

ดังนี� 
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1.เขียนคลุมเครือไม่ชดัเจน 

ถือเป�นประเด็นที�พบกันอยู่ทั�วไป คือเป�นลักษณะการ

เขียนแล้วผู้เขียนเข้าใจอยู่ฝ่ายเดียว ซึ�งผู้ประกอบการที�เขียน

แผนธุรกิจเองคือไม่ได้จ้างเขียนมักจะประสบกับปัญหานี�บ่อย

มาก จะมีการใช้ศัพท์ทางเทคนิค ศัพท์ในวงการ หรือตัวย่อ

ต่าง ๆมากมายซึ�งจะเป�นที�รู้กันเฉพาะคนในวงการหรือผู้อยู่ใน

ธุรกิจนั�นเท่านั�น ซึ�งผู้ประกอบธุรกิจที�เขียนแผนเองจะคิดว่าการ

เขี ยนในลักษณะ นี�จ ะ เ ป� นการแสดงความ น่า เ ชื� อถื อ ว่ า

ผู้ประกอบการมีความรู้จริงเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีนั�น 

ๆ แต่พอเจ้าหน้าที�จากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ซึ�งส่วน

ใหญ่แล้วจะเป�นนักการเงินหรือเรียนมาทางสายบริหารธุรกิจมา

อ่านก็จะไม่สามารถเข้าใจเนื�อหาในเอกสาร ไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ที�

ระบุอยู่ในเอกสารนั�นคืออะไร หรือมีประโยชน์อย่างไร จึงเป�น

อุปสรรคทํา ใ ห้ สื�อสารกันไม่ เข้ า ใจ หรือ มีความ เข้ า ใจที�

คลาดเคลื�อน ฉะนั�น คุณควรเขียนแผนด้วยภาษาง่าย ๆ ซึ�งไม่

ว่าใครก็อ่านเข้าใจได้จึงจะดีที�สุด 

2.เขียนปกปิด 

ในยุคปัจจุบันมีความเข้มงวดในเรื�องของลิขสิทธิ�และ

ทรัพย์สินทางปัญญามากขึ�นกว่าแต่ก่อนมาก ผู้ประกอบการ

บางรายจึงคิดว่าการเปิดเผยข้อมูลทั �งหมดออกไปอาจทําให้เกิด

การลอกเลียนจากบริษัทอื�น ๆ ที�เป�นบริษัทใหญ่หรือเป�นคู่แข่งใน

ธุรกิจประเภทเดียวกัน ผู้ประกอบการเหล่านี�จึงไม่ไปจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา เพราะกลัวข้อมูลรั�วไหล ซึ�งจริง ๆ แล้ว

เป�นความเข้าใจที� ผิดอย่างยิ�ง เพราะยิ�งคุณจดทะเบียนจด

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องแล้ว กลับทําให้ผู้

พิจารณาแผนธุรกิจของคุณรู้ถึงศกัยภาพและความน่าเชื�อถือ

ของคุณมากขึ�น ซึ� งจะเป�นประโยชน์มากกว่าการปกปิดเป�น

ความลับ 

3.คัดลอกจากผู้อื�น 

บ่อยครั �งที�พบว่าแผนธุรกิจที� นําเสนอต่อสถาบัน

การเงิน จะเป�นการคัดลอกมาจากแผนธุรกิจของผู้อื�น แล้ว

นํามาแก้ไขปรับเปลี�ยนรายละเอียดบางประการให้เข้ากับธุรกิจ

ของตนเอง ซึ�งการคัดลอกมานั�นมีโอกาสสูงมากที�คุณจะพลาด

ในรายละเอียดบางประการ ซึ� งข้อมูลตรงจุดนั�นบางทีไม่ ได้

เกี�ยวข้องกับธุรกิจของคุณเลย แต่ก็มีปรากฏอยู่ในเอกสาร 

คุณต้องคํานึงไว้เสมอว่า ธุรกิจแต่ละชนิดก็มีความแตกต่างกัน

ไป ต่อให้เป�นธุรกิจที�มีความใกล้เคียงกับกับที� เราทําอยู่ก็ตาม 

ต้องมีหลาย ๆ ส่วนที� ไม่ได้เหมือนของเรา ดังนั�น ถ้าคุณไม่มี

เวลาในการเขียนแผนเองจริง ๆ ควรจ้างเขียนเลยจะดีกว่า 

4.เขียนกลยุทธ์การตลาดและอื�น ๆมากเกินไป 

บางคนอาจมีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ และมี

ความรู้ด้านการตลอดด้วย ก็คิดว่าเขียนแผนธุรกิจที�ประกอบ

ไปด้วยทฤษฎีหรือกลยุทธ์ทางการตลาด ให้มากเข้าไว้ก่อน 

เพื�อให้สถาบันการเงินที�พิจารณาแผนธุรกิจของคุณเห็นว่าคุณ

มีความรู้จริง ๆ แต่คุณต้องเข้าใจในเรื�องของการทําธุรกิจให้ดี 

ทุกการขยับเขยื�อนเคลื�อนไหวในการทําธุรกิจ ล้วนแต่เป�นเงิน

เป�นทองทั �งสิ�น  ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจใช้กลยุทธ์การตลาดอะไรก็

ตาม จะโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ดีทุกอย่างล้วนต้องมีการลงทุน 

ต้องใช้เงินทั �งสิ�น ตรงนี�จะทําให้สถาบันการเงินมองว่าคุณยังไม่

เข้าใจในการใช้เงินทุนทําธุรกิจอย่างแท้จริง โอกาสที�แผนธุรกิจนี�

จะประสบความสําเร็จจึงมีน้อยมาก 

 

 

5.เขียนโครงการในอนาคตมากมาย 

ผู้ประกอบการบางคนอาจมีการวางแผนงานกันเป�น

อย่างดี คิดทําทุกอย่างเป�นระบบ ๆ เป�นขั �นเป�นตอน บางทีคิด

ข้ามขั �นไปดึงเอาธุรกิจอีกตัวที�คิดไว้ว่าจะทําเชื�อมโยงกับตัวแรก

นี�แล้วก็ใส่ลงไปในแผนธุรกิจด้วย แต่สิ�งที�คิดทั �งหมดนั�นบางที

ผู้ประกอบการก็ลืมไปว่า ทั �งหมดนั�นเป�นเพียงแค่ความฝัน ขั �น

แรกยังไม่เกิดขึ�นเลย จึงทําให้สถาบันการเงินมองว่าแผนธุรกิจ

ของคุณคือการขายฝันล้วน ๆ โอกาสที� คุณจะผ่านการ

พิจารณาจึงมีน้อยมากทีเดียว 

“เครื�องมอืสาํคญัที�จะทาํ

ใหผู้ป้ระกอบการสามารถ

เขา้ถึงแหล่งเงนิทนุและเขา้

สูก่ารดาํเนนิงานได้อยา่ง

ราบรื�นกค็อื แผนธุรกจิ” 
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6.ซ่อนเร้นข้อมูล 

กรณีนี�จะเกิดกับผู้ประกอบการที�มีภาระหนี�สิน เป�นไป

ได้ทั �งการจงใจและไม่จงใจในการซ่อนเร้นข้อมูล ผู้ประกอบการ

บางคนไม่รู้จริง ๆ ยื�นเพียงเอกสารแผนธุรกิจที�กําลังจะทําหรือ

ทําอยู่ในปัจจุบันเท่านั�น แต่จริง ๆ แล้วคุณจะต้องยื�นเอกสารที�

เกี�ยวข้องกับธุรกิจที� เคยทํามาด้วย เพราะในที� สุดแล้วทาง

สถาบันการเงินก็ต้องตรวจสอบคุณอยู่ดี ถ้าเขาตรวจสอบ

พบว่าคุณมีภาระหนี�สินจากธุรกิจเก่าอยู่ โอกาสที�คุณจะผ่าน

การพิจารณาแทบจะไม่มีเลย ดังนั�น คุณควรยื�นเอกสารทั �งเก่า

และใหม่ให้ครบถ้าคุณมีหนี�สินอยู่ก็ยื�นเอกสารไปให้หมด ทาง

สถาบันการเงินจะพิจารณาดูแนวโน้มเองว่าคุณจะพอมีโอกาส

พลิกฟื�นได้หรือไม่ 

7.เขียนดีและสวยหรูเกินจริง 

บางคนประมาณการธุรกิจตนเองในแง่บวกเพียงด้าน

เดียว เช่น การเพิ�มขึ�นของจํานวนลูกค้า ประมาณการของการ

ขายสินค้าหรือบริการ ภาวะการเติบโตของตลาด ซึ�งตัวเลข

ประมาณการเหล่านี�มักจะมีตัวเลขในระดับสูง หรือเป�นสภาวะ

ของธุรกิจเป�นไปในแง่ดีเกินความเป�นจริงจากสภาพที� เป�นอยู่ 

โดยผู้จัดทําแผนมักคิดว่าจากตัวเลขประมาณการดังกล่าวจะ

ช่วยให้ธุรกิจของตนดูน่าสนใจ และควรให้การสนับสนุน

เนื�องจากแผนการเงินที�ระบุไว้ในแผนธุรกิจดูดีเพราะมีผลกําไร

สูง  ไม่มีการระบุการณ์คาดการณ์ในสภาวะที�เลวร้ายลงไปด้วย 

สิ�งเหล่านี�สถาบันการเงินจะพิจารณาอย่างง่ายดาย เพราะเขา

จะรู้อยู่แล้วว่าเป�นไปไม่ได้ ข้อมูลไม่สอดคล้องกับความเป�นจริง 

โอกาสที�คุณจะผ่านการพิจารณาก็จึงต้องตกไป 

8.เขียนอย่างเดียวแต่ไม่เข้าใจทั �งหมด 

ผู้ประกอบการบางรายอาจจะเขียนแผนธุรกิจได้ดี ดู

ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ถ้าอธิบายเองกลับอธิบายไม่ได้ ใช้วิธีการ

ส่งไปให้ทางสถาบันการเงินพิจารณา และก็รอโทรศัพท์ว่าทาง

สถาบันการเงินจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ คุณต้องรู้ไว้ด้วยว่าทาง

สถาบันการเงินจะต้องสัมภาษณ์คุณด้วย ดังนั�นถ้าคุณเขียน

แผนได้คุณก็ต้องอธิบายได้ด้วย คุณต้องหาความรู้รู้เพิ�มเติม 

ศึกษาและฝึกหัดที�จะอธิบายแผนธุรกิจของคุณให้สามารถ

อธิบายได้เข้าใจง่าย เพราะจริง ๆ แล้วถ้าคุณอธิบายได้ คุณจะ

เขียนแผนได้ดี คนที� เขียนได้แต่อธิบายไม่ได้นั�นยังไม่ใช่คนเขียน

แผนธุรกิจที�ดี 

ทั �งหมดเหล่านี� คือ ข้อควรระวังในการเขียนแผน

ธุรกิจที�คุณควรจะนําไปพิจารณาศึกษาให้ขึ�นใจ ถ้าหากคุณ

ต้องการเป�นผู้ประกอบการที�ประสบความสําเร็จตั�งแต่ต้น การ

ให้ความใส่ใจในการเขียนแผนธุรกิจ จึงเป�นสิ�งเริ�มต้นที�ควรควร

จะเริ�มทําเสียตั�งแต่วันนี�ทันที 
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เขียนแผนธุรกิจอย่างไรให้โดน 
 

แผนธุรกิจ (Business Plan) คือการนําความคิด

เกี�ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที�ต้องทําในการประกอบธุรกิจตั�งแต่

ขั �นตอนการเริ�มต้นจนถึงขั �นตอนสุดท้ายเขียนออกมาเป�นลาย

ลักษณ์อักษร เป�นแผนงานที�ต้องปฏิบัติทั �งในการลงทุน การใช้

เงินลงทุนมาประกอบการ การได้มาซึ�งรายได้และผลกําไร โดย

วางแนวคิดเบื�องต้นตั�งแต่ว่าต้องการที�จะผลิตสินค้าและบริการ

อะไร มีกระบวนการปฏิบัติอย่างไรบ้างและผลจากการปฏิบัติ

ตามกระบวนการดีได้มากน้อยแค่ไหน ใช้งบประมาณและ

กําลังคนเท่าไร เพื�อให้เกิดเป�นสินค้าและบริการแก่ลูกค้า และจะ

บริหารธุรกิจอย่างไรธุรกิจจึงจะอยู่รอด เปรียบได้กับแผนที�ทาง

ความคิดในการประกอบธุรกิจ และสิ�งสําคัญในการประกอบ

ธุรกิจก็คือเงินทุน ซึ�งถ้าคุณต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบ

ผ่านการพิจารณาได้แบบใส ๆ สิ�งสําคัญก็จึงอยู่ที�การเขียน

แผนธุรกิจของคุณให้โดนนั�นเอง 

วิธีการเริ�มต้นทําแผนธุรกิจ จะเริ�มต้นจากการ

วางแผนธุรกิจ (Business Planning) ซึ� ง ในขั �นตอนการ

วางแผนธุรกิจ ถ้ามีแต่เฉพาะการวางแผนโดยไม่มีการเขียน

ออกมาเป�นลายลักษณ์อักษร แผนงานต่าง ๆ ก็จะอยู่เพียงใน

มโนภาพเท่านั�น เป�นเพียงความคิดอยู่ในสมองของคนวางแผน 

เมื�อแผนการนั�นถูกตีกรอบไว้ในสมองก็จึงมีข้อจํากัด ความ

แม่นยําและความถูกต้องจึงมีน้อยมาก อย่าลืมว่ามนุษย์เราคิด

หรือวางแผนอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะผู้ที�คิดจะเข้ามาประกอบ

ธุรกิจในช่วงแรกจะมีเรื�องให้คิดฝันเยอะมาก ถ้าลองสอบถามว่า

เมื�อวานนี�ผู้ประกอบการวางแผนว่าจะดําเนินธุรกิจไว้อย่างไร

บ้างให้อธิบายออกมา ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อาจจะยังพอ

ตอบได้ เพราะเวลาเพิ�งผ่านไปไม่นาน แต่ก็มีไม่น้อยเหมือนกันที�

ตอบไม่ได้เพราะความคิดใหม่ได้เข้ามาแทรกความคิดเดิมไปแล้ว 

ถ้าลองถามอีกครั �งว่าแผนการที�วางไว้เมื�อเดือนที�แล้วเป�น

อย่างไร คงน้อยมาทีเดียวหรือไม่มีผู้ประกอบการใดเลยที�จะ

สามารถบอกได้ โดยเฉพาะถ้าต้องมีการเปรียบเทียบความ
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แตกต่างระหว่างการวางแผนธุรกิจเมื�อต้นปีกับปลายปี หรือ

บอกได้ว่าสิ�งที�ธุรกิจได้ดําเนินการไปจริง ๆนั�น เป�นไปตามสิ�งที�

เคยวางแผนไว้ในสมองหรือไม่ ดังนั�นการเขียนสิ�งที�อยู่ในสมอง

ออกมาเป�นลายลักษณ์อักษร เป�นการแปลงสิ�งที�เป�นนามธรรม 

ออกมาเป�นรูปธรรม ซึ�งจะช่วยทําให้เรามองเห็นทุกมิติของ

ความผิดได้อย่างชัดเจน และถ้าคุณต้องนําแผนธุรกิจไปยื�น

เสนอต่อแหล่งเงินทุน คุณจะต้องทําแผนธุรกิจของคุณให้โดน 

ซึ�งคุณสามารถทําได้ดังเทคนิคต่อไปนี� 

ชดัเจน ตรงกับภาคธุรกิจ เข้าใจง่าย ไม่คลุมเครือ 

ถ้าคุณมั�นใจว่าโครงการของคุณดี มีความชดัเจน ก็

ขอให้คุณเขียนแผนธุรกิจของคุณให้ชัดเจนด้วย ซึ� งความ

ชดัเจนในที�นี� มี 2 ความหมาย ความหมายแรก คือ ชดัเจนว่า

ธุรกิจของคุณจัดอยู่ในธุรกิจประเภทไหน ซึ�งปกติแล้วการแบ่ง

ภาคธุรกิจจะแบ่งออกเป�น 3 ภาค คือ ผลิต ซื�อมาขายไป และ

บริการ อย่าง คุณผลิตนํ�าดอกไม้พร้อมดื�ม ก็จัดอยู่ในส่วน

ภาคผลิต หากรับกางเกงหรือเสื�อจากโรงงานแห่งหนึ�งเพื�อ

จําหน่ายต่อ อย่างนี�เรียกว่า ภาคซื�อมาขายไป หากประกอบ

ธุรกิจรีสอร์ท ก็จัดว่าอ ยู่ในภาคบริการ นี� คือชัดเจนใน

ความหมายแรก ส่วนความหมายที�สองก็คือ เขียนให้เข้าใจง่าย

อย่าใช้ทรัพย์เทคนิคเยอะ คิดเสมอว่าคนทั�วไปดูแล้วจะต้อง

เข้ า ใจ  มี ไม่ น้อยที� ผู้ ปร ะกอบการธุ รกิจ เกี� ยว เคมี  หรื อ

คอมพิวเตอร์ หรือด้านวิทยาศาสตร์ จะใช้ศัพท์เฉพาะจนทําให้

เจ้ าหน้าที�พิจ ารณาถึ งกับงง ไปเลย เมื� อแผนธุรกิจ สื� อ

ความหมายไม่ได้ ต่อให้โครงการดีอย่างไรก็ยากมากที�จะโดนใจผู้

พิจารณาเรื�องเงินทุน 

วางระบบเป�นสัดส่วน 

การเขียนแผนธุรกิจ คุณจะต้องมีการจัดประเภทวาง

ระบบงานให้ไม่ปะปนและสับสนกัน จัดประเภทของฝ่ายงาน

ออกมาเป�นส่วน ๆ ปัจจุบันถ้าเงินกู้ลงทุนวงเงินไม่สูงมาก 

แหล่งเงินทุนอย่างธนาคารก็จะมีแบบฟอร์มที� จัดระบบไว้

เรียบร้อยแล้วให้คุณกรอก แต่ถ้าเป�นวงเงินกู้สูง คุณก็จะต้อง

จัดระบบตรงนี�ให้ดี คุณอาจขอแบบฟอร์มจากแหล่งเงินทุนมา

อ้างอิงได้ แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องจัดระบบทั�งหมดให้เหมาะสมกับ

ธุรกิจของคุณ ซึ�งส่วนใหญ่ระบบจากถูกแบ่งย่อยเป�นหมวดหมู่

ออกมาเป�น 4 แผน คือ แผนการจัดองค์กร เป�นการจัดการ

หรือแบ่งแผนกต่าง ๆในองค์กร ว่ามีทั �งหมดกี�แผนกแต่ละ

แผนกมีจํานวนพนักงานมีกี�คน ตําแหน่งในนั�นมีทั �งหมดกี�

ตําแหน่ง อัตราเงินเดือนของพนักงานคนละเท่าไร ซึ�งสิ�งต่าง ๆ 

เหล่านี�สามารถบ่งบอกถึงขนาดของธุรกิจ รูปแบบที�ต้องใช้ และ

รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที� ต้องนํามาใช้ลงทุน แผนการผลิต เช่น 

วัตถุดิบนํามาผลิต หาซื�อจากแหล่งใด อุปกรณ์การผลิต รวม

ไปถึงราคา เพื�อทราบถึงต้นทุน แผนการตลาด อาทิ ทําเลที�ตั �ง

ร้าน กลุ่มลูกค้า กลยุทธ์ที�จะใช้เป�นต้น เพื�อให้ทราบถึงโอกาส

อันนํามาสู่ยอดขาย แผนการเงิน ซึ�งหมายรวมถึงเงินลงทุนใน

การประกอบธุรกิจโดยรวม ตั�งแต่ค่าวัตถุดิบอุปกรณ์ ค่า

ตกแต่งร้าน สรุปยอดทั�งหมดออกมา 

 

ระบุสิ�งที�เป�นไปได้ไม่ใช่ความฝัน 

ผู้ประกอบการบางคนเป�นเจ้าโปรเจค มีสิ�งที�ต้องการ

ทํามากมาย บางครั �งมีความคิดที�จะทําหลายธุรกิจที�เชื�อมโยง

กัน แต่คุณอย่าลืมว่านั�นคือความฝันยังไม่ใช่ความจริง ถ้าแผน

ธุรกิจจะโดนใจแหล่งเงินทุน คุณต้องนําเสนอความจริงไม่ใช่

ความฝัน คุณจะต้องตื�นจากฝันแล้วมาเริ�มต้นนับหนึ�งกันใหม่ 

เขียนแบบกล้าได้กล้าเสีย 

ถ้าคุณอยากได้ลูกเ สือ คุณก็ต้องบุกเข้าถํ �า เสือ 

ผู้ประกอบการไม่น้อยที�นําเสนอแผนธุรกิจแบบหมกเม็ดต่อแหล่ง

เงินทุนแบบ ซึ� งแบ่ง ไ ด้ เป� น 2 กรณี ดัง นี� กรณีแรก มี

ผู้ประกอบการที�เป�นผู้ผลิตไม่น้อยที�เป�นผู้ริเริ�มผลิตสินค้าชิ�นนั�น 

ๆ เป�นคนแรก แต่ก็ไม่กล้าจดทะเบียนเป�นเจ้าของทรัพย์สินทาง

ปัญญา เพราะกลัวว่ารายละเอียดและข้อมูลที�เป�นความลับทาง

ธุรกิจตรงนี�จะรั�วไหลออกไปสู่บริษัทคู่แข่ง เอาล่ะ ไม่จดไม่ว่ากัน 

แต่จะให้ระบุรายละเอียดลงในแผนธุรกิจก็ไม่ได้อีก เพราะก็เท่ากับ

ว่าเปิดเผยสูตรลับ ซึ�งถ้าผู้ประกอบการคิดเช่นนั�นอยู่ล่ะก็บอกได้

เลยว่าผิดมหันต์แผนธุรกิจของคุณไม่มีทางโดนใจแน่ ๆ เพราะ

“แหลง่เงนิทนุและสถาบนั

การเงนิจะไม่มองดา้นบวก  

เขาจะพจิารณาจากด้านลบ  

นี�คือสิ�งที�ตอ้งจําไว”้ 
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สิ�งที�จะทําให้ธุรกิจของคุณดูน่าสนใจก็คือ สิทธิบัตรที�คุณต้องไป

จด หรือ รายละเอียดเคล็ดลับที�คุณมีนั�นเอง เพราะสิ�งเหล่านี�จะ

ทําให้เจ้าที�พิจารณาเห็นความต่างและโอกาสของธุรกิจคุณ 

กรณีที�สอง ผู้ประกอบการที�เคยมีหนี�สิน เมื�อต้องการนําเสนอ

แผนธุรกิจเพื�อกู้เงินก็กลัวว่าตนเองมีหนี�อยู่ แหล่งเงินทุนคง

ไม่ให้กู้จึงปกปิดข้อมูลตรงนี�ไว้ แต่คุณอย่าลืมว่ายังไงแหล่ง

เงินทุนก็จะต้องมีการตรวจสอบประวัติย้อนหลังอยู่ดี ดังนั�น 

ทางที�ดีนําเสนอแผนธุรกิจไปพร้อมพร้อมกับประวัติทางการเงิน

ของคุณด้วยเลยจะดีกว่า เพราะทางแหล่งเงินทุนจะประเมินอีก

ครั �งว่าคุณมีโอกาสมากน้อยแค่ไหน ถือว่าวัดใจกันไป แค่คุณ

กล้าเปิดเผยเท่านี�ก็ได้ใจแหล่งเงินทุนไปแล้ว 

นําสิ�งที�คุณรู้มาเขียน 

มีผู้ประกอบการไม่น้อยเลยที�ไม่รู้จะเริ�มต้นเขียนแผน

ธุรกิจอย่างไร จึงไปคัดลอกจากธุรกิจอื�น ๆ มาแล้วนํามา

ดัดแปลง โดยประมาณการเอา ทําให้ตนเองก็ไม่เข้าใจแผนที�

ตน เอง เ ขี ยน เ ช่นกั น  คุณจงจํ า ไ ว้ ว่ ากา รทํ า ธุ รกิ จที� ดี 

ผู้ประกอบการควรรู้รอบและไม่ทําธุรกิจชนิดที�เรียกว่า ยืมจมูก

คนอื�นหายใจ ฉะนั�น จุดเริ�มต้นง่าย ๆ คือ พยายามทําแผน

ธุรกิจของตนเองให้ตนเองเข้าใจก่อนเป�นอันดับแรก นําสิ�งที�คุณ

รู้มาเขียนแผน หลังจากนั�นก็ลองให้คนอื�น ๆ อาจจะเป�นผู้ร่วม

ธุรกิจช่วยกันพิจารณาอีกครั �งปรับเปลี�ยนให้เข้าใจง่ายที�สุด ที�

สําคัญอย่าระบุในสิ�งที�ตนเองไม่รู้หรืออธิบายไม่ได้ลงไปในแผน

ธุรกิจของคุณเด็ดขาด ถ้าคุณรู้ในสิ�งที�คุณเขียนและสามารถ

อธิบายได้แผนธุรกิจของคุณก็มีโอกาสมากที�จะโดน 

อย่าลืมที�จะระบุความเสี�ยง 

บางคนระบุแต่สิ�งที�เป�นด้านบวกของธุรกิจเพราะ เชื�อ

ว่าแหล่งเงินทุนจะเห็นโอกาสแบบนั�นและคล้อยตาม แต่นั�นเป�น

ความเข้าใจที�ผิด แหล่งเงินทุนและสถาบันการเงินจะไม่มองด้าน

บวก เขาจะพิจารณาจากด้านลบ ถ้าคุณไม่ระบุความเสี�ยงใน

ธุรกิจของคุณลงไปในแผนธุรกิจ ก็เท่ากับว่าแผนนั�นไม่โดนทันที 

เพราะขาดข้อมูลสําคัญในการตัดสินของแหล่งเงินทุน แหล่ง

เงินทุนเขาต้องการดูว่าถ้าคุณเกิดความเสี�ยงขึ�นคุณจะประคอง

ธุรกิจอย่าง ไร จะ ดู ว่า คุณมีแผนสํารอง 

(Contingency Plan) ใดบ้าง ซึ� ง เขาจะ

ประมวลผลในด้านลบทั �งหมดออกมาและ

ตัดสินว่านั�นเป�นโอกาสทางธุรกิจของคุณ 

ทั �งหมดเหล่านี�จึงเป�นเทคนิคที�คุณ

สามารถนําไปปรบัใช้ในการเขยีนแผนธุรกิจของ

คุณได้ แต่ก่อนที� คุณจะเริ�มเขียนแผนธุรกิจ

อย่าลืมพิจารณาสภาวะการณ์ในปัจจุบันตอน

นั�นด้วยว่า แนวโน้มเศรษฐกิจและเหตุการณ์

บ้านเมืองเป� นอย่าง ไร เพราะ สิ�ง เหล่า นี�มี

ผลกระทบกับการประกอบธุรกิจทั �งสิ�น ดังนั�น 

ถ้าปัจจัยแวดล้อมภายนอกไม่เอื �ออํานวย ให้

คุณเขียนแผนธุรกิจสมบูรณ์แบบอย่างไร

โอกาสที�จะโดนใจแหล่งเงินทุนก็มีโอกาสน้อย

เหมือนกัน พิจารณาความพร้อมทุกด้านให้ดี

เสียก่อน การทําธุรกิจขึ�นอยู่กับจังหวะและ

เวลาด้วย คุณอย่าลืมข้อนี�เด็ดขาด 
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แบงค์อยากรู้อะไรในแผนธุรกิจของคุณ 
 

การขอเงินสนับสนุนเพื�อประกอบธุรกิจเป�นสิ�งที�ไม่น่า

เสียหายอะไร และก็เป�นเรื�องที�ควรทําถ้าคุณมีความคิดที� ดีแต่

ขาดเงินทุนในการเริ�มต้น แต่การจะได้มาซึ�งเงินทุนนั�น สิ�งสําคัญ

ก็คือ คุณจะต้องมีแผนธุรกิจที�ดีด้วย แผนธุรกิจที�ดีไม่เพียงแต่

จะเป�นเป้าหมายให้ผู้ประกอบการได้ทําการบริหารธุรกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพเพื�อก้าวไปให้ถึงเป้าหมายที�วางไว้ นั�นหมายถึงการ

มีองค์กรที�เข้มแข็งและมีผลประกอบการที� ดี แต่สิ�งสําคัญของ

แผนธุรกิจไม่ได้มีเพียงเท่านั�น ในอีกบทบาทหนึ�งของแผนธุรกิจ

ถือว่าเป�นเอกสารชิ�นสําคัญที�สถาบันการเงินจะใช้พิจารณา

ประกอบการอนุมัติสินเชื�อให้แก่ธุรกิจด้วย การเขียนแผนธุรกิจ

จึงเป�นเรื�องแรก ๆ ที�ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจเป�นพิเศษ 

เพราะถ้าคุณอยากได้ทุนคุณต้องเขียนแผนธุรกิจให้โดนใจ

ธนาคารให้ได้ และคุณจะเขียนแผนธุรกิจให้โดนใจได้ คุณก็ต้อง

เข้าใจก่อนว่าธนาคารต้องการที�จะรู้อะไรบ้างในแผนธุรกิจของ

คุณ ซึ�งเราจะนําคุณไปเรียนรู้กันในครั �งนี� 

1.สินค้าที�ขายหรือบริการที�จะทํา 

นี�คือหัวข้อหลักที� คุณจะต้องระบุลงไปในแผนธุรกิจ

ของคุณ แต่ก่อนที� จะระ บุลงไปในแผนธุรกิจ คุณจะต้อง

คํานึงถึงความเป�นไปได้ของธุรกิจเสียก่อน ถ้าพิจารณาแล้วว่า

เป�นไปได้ก็เริ�มเขียนแผนธุรกิจ ซึ�งตรงจุดนี�คุณจะต้องมีความ

ชัดเจนที� สุด ในธุรกิจของคุณอาจมีสินค้าหลากหลายหรือมี

บริการหลายประเภท แต่คุณจะต้องรู้ว่าสินค้าใดเป�นสินค้าหลัก 

บริการใดเป�นบริการหลัก จัดประเภทของสินค้าและบริการคุณให้

ชดัเจน ธนาคารจะแผนธุรกิจนั�น ๆ ว่ามีความเป�นไปได้ในการ

สร้างผลกําไรมากน้อยเพียงใด  ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 

รวมทั �งดูความสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในขณะนั�นด้วย 
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ธนาคารจะมีการเปรียบเทียบกับธุรกิจที�อยู่ในประเภทเดียวกัน

และดูสถานการณ์ความเป�นไปของธุรกิจที� คุณจะทํา คุณจึง

ต้องมีความชดัเจนในธุรกิจของคุณว่าคุณจะขายอะไร หรือจะ

บริการเรื�องอะไร และเขียนระบุออกมาเป�นแผนธุรกิจให้ตรงที�สุด 

2.กลุ่มลูกค้า 

เมื�อคุณรู้แล้วว่าคุณจะขายอะไรหรือบริการอะไร 

ต่อมาคุณก็จะต้องคิดว่าสินค้าของคุณจะขายให้ใคร คนกลุ่มใด

เป�นเป้าหมาย บริการของคุณเน้นไปที�ลูกค้ากลุ่มช่วงอายุใด 

เขียนออกมาให้แคบที�สุดและตรงเป้าที� สุด อย่าเขียนประมาณ

การแบบกว้าง ๆ เพราะธนาคารอยากจะรู้ว่าคุณรู้จริงในธุรกิจ

ของคุณรู้ไม่ คุณเข้าใจความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมายดี

เพียงไร เมื�อประเมินแล้วธนาคารก็จะพิจารราอีกครั �งว่าธุรกิจ

ของคุณมีความเป�นได้ทางการตลาดพอที�จะแข่งขันกับธุรกิจ

ใกล้เคียงได้หรือไม่ คุณจึงต้องมีความชดัเจนในกลุ่มเป้าหมาย

ของธุรกิจคุณด้วย 

3.จุดแข็งและจุดอ่อนของกิจการที�จะทํา  

คุณจะต้องรู้จักวิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์ธุรกิจของ

คุณว่ามีจุดแข็งตรงไหน มีอะไรที� เหนือกว่าหรือแตกต่างจาก

คู่แข่ง และต้องรู้ด้วยว่าจุดอ่อนใดบ้างที�จะทําให้ธุรกิจเข้าสู่

ความเสี�ยง และเมื�อพบความเสี�ยงแล้วคุณจะบริหารความเสี�ยง

ของคุณอย่างไร ข้อมูลทั �งหมดนี�คุณจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

และอย่าลืมที�จะเขียนลงไปในแผนธุรกิจของคุณด้วย เพราะ

ธนาคารต้องการวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจคุณตั�งแต่ดี

ที�สุดไปจนถึงแย่ที�สุด และเขาจะประเมินว่าแผนการที�คุณวางไว้

รับมือกับความเสี�ยงนั�นจะมโีอกาสประคองธุรกิจคุณให้เดินไปได้

หรือไม่ ธนาคารจะมองจุดอ่อนของธุรกิจคุณว่า มีมากน้อยแค่

ไหน ถ้ามีมากคุณจะแก้ไขหรือจุดอ่อนของธุรกิจคุณอย่างไร 

4.วิธีการ 

เมื�อคุณวางเป้าหมายของธุรกิจคุณแล้ว สิ�งสําคัญ

อีกประการก็คือ คุณต้องรู้วิธีการที�จะไปถึงเป้าหมายนั�นด้วย 

วิธีการมีมากมายแต่คุณจะต้องรู้จักที�จะจัดระบบให้เป�นสัดเป�น

ส่วน วางแผนตั�งแต่การจัดระบบบริษัท แบ่งงานของเป�นกี�ส่วน

กี�แผนก แบ่งหน้าที�ว่าใครทําอะไร ที�ไหนอย่างไร มีการจัดอัตรา

เงินเดือนอย่างไร ถ้าจะผลิตสินค้าจะต้องมีขั �นตอนอย่างไร 

ทั �งหมดนี�ธนาคารต้องการเห็นในแผนธุรกิจของคุณเพื�อที�จะ

วิเคราะห์ได้ว่าระบบความคิดและระบบการทํางานของคุณมี

โอกาสที�จะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จหรือไม่นั�นเอง 

5.กลยุทธ์ที�จะใช้ 

กลยุทธ์เป�นสิ�งจําเป�นที�จะช่วยให้คุณไปถึงเป้าที� คุณตั�งไว้ได้ง่าย

ขึ�น เรียกได้ว่าเป�นวิธีการที�จะไปถึงเป้าหมายเช่นกัน แต่วิธีการ

คือการเดินเทียบเคียงไปกับคู่แข่ง ส่วนกลยุทธ์เป�นวิธีการที�จะ

เอาชนะ คู่แข่ง กลยุทธ์นั�นมีความซับซ้อนมากกว่าวิธีการ 

ดังนั�น คุณต้องรู้จักเลือกใช้ความซบัซ้อนนั�นให้เป�นประโยชน์ต่อ

ธุรกิจของคุณ ไม่ว่ากลยุทธ์ด้านการตลาด กลยุทธ์ด้านการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์ ทุกสิ�งจะสะท้อนความเป�นคุณออกมา 

ธนาคารต้องการที�จะรู้กลยุทธ์ที� คุณใช้ เพื�อวิเคราะห์ความ

เป�นไปได้ว่ากลยุทธ์ที� คุณใช้สอดรับกับวิธีการที�คุณปฏิบัติงาน

หรือไม่ เช่น หากคุณมีสินค้าสักชิ�น ที�ต้องการลงแข่งขันสู่ตลาด 

คุณเลือกวิธีการเปิดตัวในตลาดด้วยการโฆษณา และกลยุทธ์ที�

คุณใช้คือ การโฆษณาในเวลา 30 วินาที ผ่านทางทีวี แต่เมื�อ

มาพิจารณางบประมาณเงินทุนที�คุณมีแล้ว เงินทุนไม่พอให้คุณ

ทําเช่นนั�น แบบนี�คือ คุณเลือกวิธีการดี แต่ไม่เข้าใจข้อจํากัด

ตัวเองจึงเลือกกลยุทธ์ที�จะใช้ไม่ถูกต้อง ซึ� งแน่นอนล่ะคุณ

ต้องการให้คนรู้จักสินค้าของคุณ วิธีการโฆษณาเป�นทางเลือก

ที�ดี แต่กลยุทธ์ที�จะนํามาใช้ให้การโฆษณาของคุณได้รับความ

สนใจและสามารถกระตุ้นยอดขายได้ ควรมีความแตกต่าง

ออกไป อย่างเช่น ใช้สื�อสังคมออนไลน์ อาจจะถ่ายทําโฆษณา

กับแบบง่าย ๆ แล้วเผยแพร่ลงบน YouTube ก็ได้ ซึ�งแน่นอน

ว่าใช้งบประมาณน้อยกว่าการลงโฆษณาในทีวีแน่นอน และ

สามารถเข้าถึงคนจํานวนมากได้เช่นกัน เพียงแค่เลือกกลยุทธ์ให้

ดีแผนธุรกิจคุณก็จะมคีวามน่าสนใจขึ�นมาทันที 

ซึ�งสิ�งเหล่านี�ทั �งหมด คือ สิ�งที�ธนาคารต้องการจะ

เห็นในแผนธุรกิจของคุณ ซึ�งแผนธุรกิจที�คุณทาํขึ�นมาจะสะท้อน

ให้ธนาคารเห็นว่าอุปนิสัยของผู้กู้เป�นอย่างไร มีความสามารถใน

การคืนเงินให้กับธนาคารแค่ไหน แล้วธนาคารควรจะอนุมัติเต็ม

วงเงินหรือไม่ ดังนั�น ผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีการหาความรู้

และทําความเข้าใจในหลักการที�ถูกต้องของการทําแผนธุรกิจให้

ละเอียดถี�ถ้วนเสียก่อน อย่าลงมือทําโดยยังไม่มีความรู้จริงใน

สิ�งที�จะลงมือทําเป�นอันขาด โดยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อแผนธุรกิจจะ

ถูกใช้เป�นเครื�องมือกําหนดทิศทางการขับเคลื�อนของธุรกิจด้วย

แล้ว ยิ�งต้องให้ความสําคัญต้องรู้หลักการที� ถูกต้องเป� น

เบื�องต้นเสียก่อน รู้ว่าจะทําอะไร จะเขียนแผนอย่างไร ธนาคาร

ต้องการอะไรบ้าง สิ�งเหล่านี�ต้องมาจากการศึกษาทําการบ้าน

มาหลาย ๆ ครั �ง เพราะหากขาดความรู้ที�ถูกต้องตามหลักการ

แล้ว  
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แผนธุรกิจที�เกิดขึ�นจะเกิดความผิดพลาดได้โดยง่าย 

โดยที�ผู้ประกอบการธุรกิจเองมักเองมักไม่ทันรู้ตัวเลยด้วยซ� � า 

แล้วยังเข้าใจผิดคิดว่าสิ�งที�ตนเองทํานั�นเป�นสิ�งที�ถูกต้องแล้วอีก

ด้วย และอีกประการหนึ�งถ้าคุณต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

อย่างธนาคาร คุณจะต้องรู้ว่า ธนาคารให้ความสําคัญอีก

ประการก็คือ หลักประกันของคุณ ซึ�งผู้ประกอบการในบ้านเรามี

มากมายที� ไม่ผ่านตรงจุดนี� การจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่าง

ธนาคารคุณจึงต้องมีการเตรียมพร้อมในทุก ๆ ด้านจริง ๆ  

จึงสรุปได้ว่าหาคุณต้องการทําธุรกิจ คุณต้อง

พิจารณาปัจจัยแวดล้อมในตอนนั�นก่อนเป�นอันดับแรก ดูว่า

สภาพเศรษฐกิจเป�นอย่างไร การเมืองสงบหรือไม่ เศรษฐกิจ

โลกเป�นอย่างไร  โอกาสหรือภัยคุกคามทางธุรกิจในช่วงนั�นมี

การลกุลามหรือไม่ จากนั�นค่อยลงมือวางแผนธุรกิจ เขียนแผน

ธุรกิจขึ�นมา และอย่าลืมศึกษาปัจจัยขององค์ประกอบที�มีผลต่อ

การพิจารณาของสถาบันการเงินด้วย เมื�อคุณรู้ว่าธนาคาร

ต้องการอะไรและคุณมีข้อมูลในความเป�นจริงที�ตรงกับความ

ต้องการของธนาคารคุณก็จะมีโอกาสได้เงินกู้ สิ�งสําคัญอย่า

ลืมตระหนักว่า เรื�องของอนาคตเป�นเรื�องที�เราไม่อาจคาดเดาได้ 

เมื�อ ถึงเวลาที�นําแผนธุรกิจมาใช้ในการปฏิบัติจริง จะพบว่าผล

การปฏิบัติอาจไม่เป�นอย่างที� เราคาดหวังหรือเขียนไว้ในแผน 

หรืออาจเกิดปัญหาที�ไม่คาดฝันไว้ โดยที�เราอาจหาต้นตอสาเหตุ

ของประเด็นปัญหาความผิดพลาดเหล่านั�นไม่พบ ซึ�งอาจจะนํา

ธุรกิจของเราไปสู่ภาวะเสี�ยงตั�งแต่เริ�มต้นทันที ดังนั�น เราจะต้อง

ดําเนินทุกอย่างไปอย่างรอบคอบและรัดกุมที� สุด เพื�อความ

ปลอดภัยของธุรกิจเรา 
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สาเหตุอะไรที�สถาบันการเงินไมป่ล่อยกู้ 
 

มีปัจจัยมากมายหลายประการทีเดียวที�ทําให้เหล่า

ผู้ประกอบการไม่สามารถฝ่าด่านอรหันต์ของสถาบันการเงิน ไป

ถึงเงินทุนที�จะนํามาใช้ได้ ผู้ประกอบการบางรายก็รู้ว่าตนเองมี

จุดอ่อนอยู่ตรงไหน ในใจก็คิดอยู่แล้วว่า 50 – 50 แต่สําหรับ

บางรายอาจจะไม่พบจุดบอดในตัวเองมีความมั�นใจมาเต็ม 100 

ว่าต้องผ่านแน่แต่ผลสุดท้ายปรากฏว่า สถาบันการเงินไม่ปล่อย

กู้สินเชื�อ วันนี�เราจะมาดูกันว่าสาเหตุอะไรบ้างที�เป�นเหตุผลให้

สถาบันการเงินไม่ปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการ 

นโยบายของสถาบันการเงิน 

นโยบายการปล่อยสินเชื�อ ในแต่ละสถาบันการเงินนั�น

แตกต่างกันออกไป จริง ๆ แล้วทางธนาคารอาจจะไม่ได้พูด

ออกมาเป� นคําพูดกับทางเจ้าของธุรกิจตามตรง เพราะ

ต้องการรักษาภาพลักษณ์ที�ดีของทางธนาคารไว้ แต่เบื�องหลัง

นั�นธนาคารมีนโยบายไม่ปล่อยกู้มาสักระยะแล้ว สาเหตุเพราะ

เรื�องของเศรษฐกิจที�ตกตํ�า ธนาคารจึงต้องป้องกันความเสี�ยง

ที�อาจจะเกิดขึ�นได้กับตัวธนาคารเองเหมือนกันก่อนคิดจะขอ

สินเชื�อ คุณจะต้องศึกษาสภาพการณ์ที�เป�นอยู่และดูนโยบาย

ของสถาบันการเงินนั�น ๆ ให้ละเอียด 

ผู้ประกอบการไม่มีหลักทรัพย์คํ �าประกัน 

เมื�อนโยบายเข้มงวด การไม่มีอะไรมาคํ�าประกันยิ�ง

แล้วใหญ่นี�คือสาเหตุที�สําคัญอีกสาเหตุหนึ�ง เพราะเราต้องทํา

ความเข้าใจก่อนว่าในระบบสถาบันการเงินทุกสถาบันนั�นมีความ

จําเป�นต้องขอเรียกดูหลักประกันสําหรับใช้คํ�าประกันสินเชื�อ แต่

อาจจะอยู่ในรูปแบบที�แตกต่างกันออกไป ปัญหานี�เกิดขึ�นได้กับ

ทุกบริษัท แต่ที�พบส่วนมากมักจะเป�นบริษัทขนาดเล็กที�เพิ�งจะ

เริ�มดําเนินธุรกิจมาไม่นาน จึงยังไม่มีสถานะและสภาพคล่องทาง

การเงินที�แข็งแรงมากพอ ในความเป�นจริงแล้วการที�

ผู้ประกอบการจะหาผู้คํ�าประกันในคุณสมบัติตามที�สถาบัน

การเงิน กําหนดนั�นไม่ใช่เรื�องง่ายเลยที�จะให้ได้ตามเกณฑ์ทุก

ประการ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีกฎหมายระบุว่าผู้คํ�าประกันไม่

ต้องช� าระหนี�แล้วก็ตาม แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่อยากมีใครมาเป�น

ผู้คํ�าประกัน เพราะยังไม่แน่ใจในหลายๆ เรื�องในข้อกฎหมาย 

 
S M E s  K n o w l e d g e  C e n t e r  



298 

ผู้ขอกู้ไม่มีประสบการณ์ 

ซึ�งตรงจุดนี�แยกได้เป�น 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก 

ผู้ขอกู้ ข าดปร ะสบการณ์การทํ า ธุ ร กิ จ  หรื ออาจจ ะ มี

ประสบการณ์น้อย ถ้าเจ้าของธุรกิจขาดประสบการณ์แล้วทาง

ธนาคารจะสามารถมั�นใจได้อย่างไร ว่าคุณจะสามารถนําพา

ธุรกิจให้ประสบความสําเร็จและไปรอดได้ ถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ�น

ในระกว่างการดําเนินธุรกิจคุณจะสามารถแก้ปัญหานั�นเองได้

หรือไม่  ธนาคารไม่มั�นใจจึงตัดไปไม่ให้กู้ ประเด็นที�สอง คือ ไม่มี

ประสบการณ์การขอกู้ หรือ ไม่มีเครดิต บางคนอาจจะเริ�มต้น

มาด้วยเงินของตนเองทุกอย่าง แต่พอต้องการมาขอกู้บางที

ธนาคารอาจไม่มั�นใจเพราะคุณไม่มีประวัติการช� าระหนี� ซึ�งก็ทํา

ให้กู้ไม่ผ่านได้เช่นกัน 

ไม่มีแผนธุรกิจ 

แผนธุรกิจ (Business Plan) คือการนําความคิด

เกี�ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที�ต้องทําในการประกอบธุรกิจตั�งแต่

ขั �นตอนการเริ�มต้นจนถึงขั �นตอนสุดท้ายเขียนออกมาเป�นลาย

ลักษณ์อักษร แผนธุรกิจนี�ถือเป�นเครื�องมือสําคัญที�จะทําให้

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึ งแหล่งเงินทุนและ เข้า สู่การ

ดําเนินงานได้อย่างราบรื�น เป�นปัจจัยส่วนหนึ�งที�จะมีผลให้

ผู้ประกอบการสามารถกู้ เงินจากธนาคารได้สํา เร็จตามที�

ต้องการ รวมถึงส่งผลในทางตรงกันข้าม คืออาจไม่ได้รับ

อนุมัติเงินกู้ก็ได้เช่นเดียวกัน สิ�งที�ผู้ประกอบการต้องเข้าใจก็คือ 

เกือบทุกธนาคารถ้าเป�นการขอกู้เพื�อการทําธุรกิจทางธนาคาร

จะต้องขอดูแผนธุรกิจของคุณ ซึ� งธนาคารมักจะใช้คําว่า 

“เสนอโครงการเข้ามา” นั�นหมายถึงว่าธนาคารกําลังขอดูแผน

ธุรกิจของคุณ ซึ�งทางธนาคารต้องการนําข้อมูลจากแผน

ธุรกิจของคุณมาพิจารณาภาพรวมของทุกธุรกิจคุณว่า 

ธุรกิจมีลักษณะในการดําเนิน การอย่างไร รายรับ-รายจ่ายเป�น

เท่าใด การลงทุนในธุรกิจ จุดคุ้มทุน ผลกําไรของธุรกิจเป�น

เท่าใด มีความเสี�ยงอะไรบ้าง และคุณมีวิธีการจัดการรับมือกับ

ความเสี�ยงนั�นอย่างไร เพื�อใช้ในการพิจารณาปล่อยสินเชื�อ 

ผู้ประกอบการรายเล็กส่วนมากมักจะมีปัญหาในเรื�องของการ

จัดทําแผนธุรกิจ เพราะไม่รู้จะเขียนอย่างไร ขั �นตอนการเขียน

ต้องเริ�มต้นอย่างไร ซึ�งถ้าให้อธิบาย ก็สามารถอธิบายได้ทุก

ขั �นตอน แต่ถ้าจะให้จัดทําหรือเขียนออกมาเป�นลายลักษณ์

อักษรหรือรูปเล่มมักไม่สามารถที�จะเขียนออกมา ซึ�งโดยส่วน

ใหญ่ถ้าเขียนเองก็จะเขียนตามความเข้าใจของตนและส่วนใหญ่

จึงทําให้เอกสารมีความสับสนในหัวข้อหรือรายละเอียดต่าง ๆ 

มากมาย เมื�อเจ้าหน้าที� สินเชื�อมาพิจารณาแผนธุรกิจที� ไม่มี

ระบบแบบนี�อาจพบว่าเป�นคนละเรื�องกับจากการสัมภาษณ์หรือ

การให้ข้อมูลของผู้ประกอบการไป เลยก็มี นั�นจึงทําให้การ

พิจารณาอนุมัติเงินกู้ตกไป 

 

ขาดการช� าระหนี� 

หัวข้อด้านบนเรากล่าวถึงคนที�ไม่มีเครดิตไปแล้ว ทีนี�

มาดูคนที�มีเครดิต แต่เครดิตไม่ดีกันบ้าง ผู้ประกอบการบางราย

มีประวัติช� าระหนี�ที�ไม่ดี แน่นอนเลยว่าส่งผลโดยตรงต่อการขอ

สินเชื�อแน่นอน หนี�สินที�นี�หมายถึงทั �งตัวเจ้าของกิจการเองและ

หนี�สินของทางบริษัทที�เคยมีมาด้วย เมื�อคุณทําเรื�องขอกู้สินเชื�อ

ทางธนาคารจะพิจารณาและทําการตรวจสอบประวัติทาง

การเงินของคุณย้อนหลังไปดูเรื�องหนี�สิน ในส่วนนี�จะมีผลต่อ

การสร้างความน่าเชื�อถือให้เกิดขึ�นด้วย ถ้าเคยมีประวัติไม่ดีใน

การช� าระหนี�หรือที� เราเรียกกันว่า NPL (Non-Performing 

Loan) เช่น ไม่ยอมช� าระหนี� มีหนี�สินติดค้าง หรือแม้กระทั�งช� าระ

เงินช้าเมื�อถึงกําหนดช� าระ รับรองได้เลยว่า การขอสินเชื�อของ

ทางบริษัทมีปัญหาแน่นอน และมีโอกาสถูกปฏิเสธได้แทบจะหนึ�ง

ร้อยเปอร์เซ�นต์เลยทีเดียว 

ไม่มีการเตรียมตัว 

อาจจะมองว่าเป�นเรื�องเล็ก ๆ แต่ก็เป�นปัจจัยหนึ�ง

เหมือนกันที�ทางธนาคารใช้เป�นตัวตัดสิน เพราะบางครั �งการไม่

เตรียมตัวก่อให้เกิดความล่าช้าในการติดต่อหรืออนุมัติวงเงินกู้

จากทางธนาคาร ตัวอย่างเช่น การไม่มีเอกสารประกอบต่าง ๆ

ที� เกี�ยวข้องกับธุรกิจ เช่น งบการเงิน ใบอนุญาตต่าง ๆที�

“ก่อนที�คณุจะเดนิหนา้ไป

ขอกูก้บัสถาบนัการเงนิ

คณุควรศึกษาขอ้จาํกดั

ของตวัคณุเสยีกอ่น” 
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เกี�ยวข้องกับธุรกิจ เอกสารเกี�ยวกับยอดขาย เอกสารเกี�ยวกับ

ลูกค้า เอกสารเกี�ยวกับรายได้หรือรายจ่ายต่าง ๆ เพื�อใช้

ประกอบในการพิจารณาการขอเงินกู้ เป�นต้น เหล่านี�ล้วน

แล้วแต่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการติดต่อหรืออนุมัติวงเงินกู้

จากทางธนาคาร หรืออาจเป�นกรณีที�ไม่มีการจัดเตรียมแผน

ธุรกิจไว้ก่อนล่วงหน้า ทําให้เมื�อทางธนาคารเรียกแผนธุรกิจ

ประกอบการขอกู้ผู้ประกอบการต้องเสียเวลา ในการดําเนินการ

จัดทําแผนธุรกิจเพื�อใช้ประกอบการขอกู้สินเชื�อ รวมทั �งเรื�อง

บางประการที�นอกเหนือออกไป เช่น การที� ผู้ประกอบการไม่มี

การเตรียมการนําเสนอหรือไม่ทําความเข้าใจในแผนธุรกิจที�จะ

นําเสนอต่อทางธนาคารหรือสถาบันการเงินอย่างชัดเจน 

โดยเฉพาะอย่างยิ�งในกรณีที�ไม่ได้เป�นผู้จัดทําแผนธุรกิจเอง หรือ

ใช้บุคคลภายนอกหรือมืออาชีพเป�นผู้จัดทําแผนธุรกิจให้ ทําให้

เมื�อต้องตอบข้อซักถามหรือมีข้อสงสัยจากเจ้าหน้าที�ของ

ธนาคาร ผู้ประกอบการก็ไม่สามารถชี�แจงประเด็นปัญหาต่าง ๆ

ได้ ซึ�งเป�นสิ�งที�ทําให้ธนาคารพิจารณาได้ว่าผู้ประกอบการยังไม่

มีความรู้ความ เข้าใจเพียงพอเกี�ยวกับธุรกิจที�ตนดําเนินการ 

อันอาจเป�นสาเหคุในการถูกปฏิเสธในการกู้เงินก็เป�นได้ 

ขาดความสามารถในการผ่อนช� าระหนี� 

ถือเป�นปัจจัยสําคัญที�ธนาคารจะปฏิเสธการให้กู้แก่

ผู้ประกอบการ ในส่วนนี�ทางธนาคารจะเป�นผู้พิจารณาด้วย

ตัวเองจากการตรวจสอบหลักฐานทั �งหมด แล้วนํามาประเมิน

ความเสี�ยงในการช� าระหนี� ถ้าหากธนาคารได้พิจารณาแล้วว่า

ผู้ประกอบการหรือธุรกิจนั�นไม่มีความสามารถ เพียงพอที�จะ

ผ่อนช� าระเงินกู้ตามวงเงินที�ขอกู้ได้ ธนาคารก็จะไม่อนุมัติให้ผ่าน 

ทั �งหมดนี�คือสาเหตุที�ธนาคารนํามาพิจารณาว่าจะ

ปล่อยให้กู้สินเชื�อหรือไม่ปล่อย ดังนั�น ก่อนที�คุณจะเดินหน้าไป

ขอกู้กับสถาบันการเงินคุณควรศึกษาข้อจํากัดของตัวคุณ

เสียก่อน และพิจารณาว่าเข้าข่ายหนึ�งในเหตุผลที�กล่าวมา

หรือไม่ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเตรียมเอกสารให้วุ่นวาย 
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10 สิ�งที�ไม่ควรทําในการเริ�มตน้ทําธุรกิจ 

วรวุฒ เกิดประวัติ 

 

การมีธุรกิจเป�นของตนเองคงเป�นความฝันของใคร

หลายๆ คนครับเพราะว่าคงไม่มีใครอยากเป�นมนุษย์เงินเดือน

ทํางานให้คนอื�นตลอดชีวิต แต่การจะมีธุรกิจสักหนึ�งอย่างนั�น

การเริ�มต้นถือเป�นเรื�องยากที�สุด เพราะว่ามีองค์ประกอบหลาย

อย่าง เช่น การมีวัตถุประสงค์ที�แน่นอน มีเป้าหมายชดัเจน มี

การวางแผน และศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เป�นต้น คงไม่

มีใครที�ทําแล้วอยากให้ธุรกิจล้มเหลว แต่ในบางครั �งปัญหาหรือ

อุปสรรคต่างๆ ก็มักจะมาโดยที�ตั �งตัวรับแทบไม่ทันกันเลยทีเดียว 

นั�นเพราะว่าสถานการณ์มีการเปลี�ยนแปลงได้ตลอดเวลา ต้อง

มีการวางแผนเตรียมการรับมือเอาไว้ แต่ถึงอย่างไรก็ยังเป�นสิ�ง

ที�เราอยากเริ�มต้นทําสักครั �งในชีวิต เพราะการมีธุรกิจเป�นของ

ตนเองนั�น สามารถมีอิสระในการเลือกองค์ประกอบของธุรกจิให้

เป�นไปตามแนวคิดของตนเองได้ แต่การก่อตั�งธุรกิจขึ�นมาใหม่จะ

มีความเสี�ยงค่อนข้างสูง เพราะต้องมีในเรื�องงบประมาณการ

ลงทุนเข้ามาเกี�ยวข้อง ดังนั�นเราควรมีวิธีดําเนินการที�ถูกต้อง

และรอบคอบ ก็จะช่วยลดความเสี�ยงนั�น ความเสี�ยงมีอยู่รอบๆ 

ตัวทุกวันคนที�เตรียมตัวพร้อมกว่าก็จะได้เปรียบ เพราะอย่าง

หนึ�งที�ไม่สามารถหลีกเลี�ยงได้ก็คือ คู่แข่งทางธุรกิจ และปัญหา

ต่างๆ ทั �งเรื�องเล็กน้อยและเรื�องใหญ่ บางทีการเรียนรู้ของ

หลายๆ คนมักเลือกเรียนรู้จากความสําเร็จของนักธุรกิจที�

ประสบความสําเร็จว่าควรกระทํา เ ช่นไรบ้างเพื�อใ ห้ธุรกิจ

เจริญรุ่งเรืองจนในบางครั �งลืมมองด้านตรงกันข้ามที�ว่า ไม่ควร

ทําอย่างไรบ้างในการเริ�มต้นทําธุรกิจ เพราะการหลีกเลี�ยงที�จะ

ทําในสิ�งที�เป�นปัจจัยทําให้ธุรกิจมีปัญหานั�นต้องเริ�มต้นจากผู้จะ

เข้ามาเป�นเจ้าของธุรกิจเอง ต้องรู้และเข้าใจว่าในบางเรื�องควร

หลีกเลี�ยง หรือควรปรับปรุงไปในทิศทางใด เพื�อให้ธุรกิจของ

คุณนั�น ดําเนินอยู่ได้อย่างมั�นคง ยั�งยืน แนวทางต่อไปนี�น่าจะ

เป�นสิ�งที�สามารถทําให้ตัวเจ้าของที�คิดจะเริ�มต้นทําธุรกิจนั�นได้มี
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โอกาสพิจารณาว่าคุณกําลังอยู่ในสภาวะที� “ไม่ควรทําในการ

เริ�มต้นทําธุรกิจ” หรือไม่ 10 สิ�งที� ไม่ควรทําในการเริ�มต้นทํา

ธุรกิจ 

1. ไม่กลัวและกังวลว่าธุรกิจที�จะทํานั �นจะล้มเหลว 

ความกลัวเป�นอุปสรรคใหญ่สําหรับการเริ�ม ไม่ว่าจะเริ�มทําสิ�งใด

ก็ตาม จึงทําให้ไม่กล้าที�จะเรียนรู้หรือออกนอกกรอบที�คิดว่า

ควรจะทํา ในเมื�อรู้แล้วว่าเรากําลังกลัวอะไร บางทีความกลัว

ที�ว่านี�อาจเป�นปัญหาที�เกิดขึ�นจริงได้กับเราในอนาคต แทนที�เรา

จะวิตกกังวลและคิดว่ายังไงเหตุการณ์นี�ก็ต้องเกิดขึ�นแน่ๆ ลอง

เปลี�ยนเป�นการเตรียมรับมือกับสิ�งที�จะเกิดขึ�นดีกว่า เพราะยิ�งเรา

มั�นใจแค่ไหนว่าข้อผิดพลาดที�เรากลัวนั�นจะต้องเกิดขึ�นแน่ๆ ยิ�ง

ต้องหาวิธีป้องกันทุกวิถีทางเพื�อไม่ให้เกิดขึ�น ซึ�งวิธีนี�นอกจาก

จะช่วยลดผลกระทบที�จะเกิดขึ�นในอนาคตได้แล้ว ยังช่วยให้เรามี

มั�นใจมากขึ�นในการทําธุรกิจ และเปลี�ยนมุมมองที�มีแต่ความ

กลัวมาเป�นการมองโลกในแง่บวก เพื�อเริ�มต้นธุรกิจที�เรารักได้

อย่างสวยงาม 

2.ไม่มีก ารวางแผน ธุรกิจที� ไม่มีการวางแผน

ล่วงหน้าที�ดีย่อมเหมือนเรือที�ล่องไปในทะเลที�ไร้ทิศทางเพราะขาด

เข็มทิศนําทางการวางแผนเป�นเรื�องที�สําคัญมากสําหรับการ

เริ�มต้นทําธุรกิจ เพราะจะทําให้คุณได้รู้ถึงสภาพความเป�นไปใน

อนาคตได้ดีกว่า และวางแนวทางได้ถูกต้อง ธุรกิจจะมี

คุณภาพกว่าการทําโดยไม่มีแผนการและไม่มีจุดมุ่งหมาย 

นอกจากนี�ควรมีแผนสํารองไว้สําหรับรับมือกับปัญหาต่างๆ 

ด้วยก็จะทําให้ธุรกิจของคุณดํารงอยู่ได้อย่างมั�นคง 

3. อย่ามั�นใจในตัวเองมากจนเกินไป แน่นอนอยู่แล้ว

ว่าเราควรมีความมั�นใจในการเลือกทําธุรกิจ แต่ว่าไม่ควรมั�นใจ

ในตัวเองมากจนเกินไปจนทําให้ลืมมองสิ�งเล็ก ซึ�งสิ�งเหล่านี�อาจ

เป�นสาเหตุของปัญหาใหญ่ในอนาคต บางครั �งการต้องสํารวจ

ระบบการทํางานบ้างก็อาจจําเป�น เพราะนอกจากเป�นการจัด

ระเบียบแนวคิดและแนวทางการทํางานใหม่ให้เป�นระบบแล้ว ยัง

เป�นการค้นหาต้นตอปัญหาและวางแผนป้องกันแก้ไขอีกด้วย 

สิ�งที� คุณคิดว่าดีที� สุดเหมาะสมที�สุดแล้วนั�นในมุมมองของบาง

คนอาจจะเห็นว่ามีบางส่วนที�ไม่เหมาะสม ควรแก้ไข ซึ�งมีความ

จําเป�นอย่างยิ�งที� ต้องรับฟังความคิดเห็นของเพื�อนรวมงาน

ถึงแม้ ว่าจะ เป�นลูกจ้างก็ตาม เพราะเมื�อถึงจุดหนึ�ง ในการ

บริหารงาน เราอาจไม่ได้เข้าถึงทุกฝ่ายอย่างทั�วถึงโดยเฉพาะใน

ระดับการผลิต พนักงานระดับล่าง การรับฟังความคิดเห็นของ

ทุกฝ่ายจึงเป�นเกราะป้องกันให้กับธุรกิจของคุณเป�นอย่างดี ดัง

สุภาษิตที�ว่า สี�เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ก็พลั �งได้เช่นกัน 

 

4.ไม่ควรไว้ใจคนมากจนเกินไปเพราะสนิทกัน อาจ

กลายเป� นพังเพราะ ไว้ ใจกันมากจนเกินไป ทํา ใ ห้ลืมเรื�อง

กฎระเบียบต่างๆ ในการดําเนินงาน ซึ�งทําให้ธุรกิจล้มเหลวมา

นักต่อนักแล้ว โดยเฉพาะ ทําธุรกิจร่วมกับเพื�อนสนิท เครือ

ญาติ คู่รัก เป�นต้น จนบางกรณีไม่ล้มเหลวเฉพาะเรื�องธุรกิจ

ความสัมพันธ์ที�เคยดีก็ขาดสะบั�นตามไปด้วย กลายเป�นความ

เกลียดชงั เคียดแค้นเข้ามาแทนที� บางครั �งลุกลามใหญ่โตถึงขั �น

ทะเลาะวิวาท หรือหมายเอาชีวิตกันเลยก็มี เพราะในเรื�องของ

ผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครที�ว่าสนิทกันมากๆ แล้วนั�นคุณยัง

ไม่เคยตกในสถานการณ์ที�ลําบากยํ�าแย่จึงอาจยังไม่สามารถรู้

จิตใจของใครได้ดี ดังนั�นความไว้เนื�อเชื�อใจกันในการทําธุรกิจ

ควรมีขีดจํากัดการดําเนินการใดๆ ต้องยึดตามหลักการ

แผนการทางธุรกิจที�วางไว้ดีที�สุด ความไว้ใจควรมี แต่ไม่ควรมี

มากจนเกินไปจนลืมดําเนินตามแผนที�วางไว้ มิเช่นนั�นคุณอาจ

ต้องมานั�งเสียใจในภายหลัง จนในที�สุดก็ล้มเหลว 

5. ไม่คิดกําจัดคู่แข่งในทางธุรกิจ การกําจัดกับการ

แข่งขันไม่เหมือนกันนะครับ เพราะว่าในทางธุรกิจนั�นต้องมีการ

แข่งขันอย่างแน่นอนอยู่แล้วเป�นธรรมดา แต่ว่าการกําจัดคือ

การทําให้พ้นทางของตัวเอง ซึ� งเป�นอีกหนึ�งสิ�งที� ไม่ควรทํา 

“ธุรกจิที�ไมม่กีารวางแผน

ลว่งหน้าที�ดยีอ่มเหมอืนเรือ

ที�ล่องไปในทะเลที�ไรท้ิศทาง

เพราะขาดเข็มทิศ” 
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เพราะยิ�งทําให้เป�นผลเสียต่อธุรกิจในระยะยาวในแง่ของความ

ขัดแย้งกับผู้ร่วมงานของคุณ ต้องถกกันด้วยเหตุผลและให้เห็น

ประโยชน์ของธุรกิจเป�นที�ตั �ง ไม่ใช่การทําเพื�อเอาชนะผู้ร่วมงาน

ของคุณอย่างเดียว และสําหรับคู่แข่งทางธุรกิจคุณควรเลือก

แข่งกันด้วย จุดเด่น หรือคุณภาพของสินค้าและบริการ ไม่ใช่

การทําทุกวิถีทางให้คู่แข่งออกจากตลาดไป เช่นการตัดราคา 

การใส่ร้ายป้ายสีคู่แข่ง เพราะที�สุดแล้ว ธุรกิจของคุณอาจโดน

กระทําในอย่างเดียวกันบ้าง ถ้าเป�นเช่นนั�นก็คงจะไม่มีการ

พัฒนาให้ดีขึ�นได้ มีแต่จะถดถอยลงเรื�อยๆ จนในที�สุดก็มีคู่แข่ง

รายใหม่เพิ�มขึ�นมาอีกในตลาด 

6. ไม่หนีปัญหา เป�นความคิดที� คุณจะไม่มีทางทํา

ธุรกิจได้สําเร็จ เพราะว่าการหนีปัญหาคือการเตรียมพร้อมเพื�อ

ล้มเหลวต้องใช้สติที�ว่ามีปัญหาต้องเผชิญและต้องเผชิญกับมัน

ด้วยสติ ในการทําธุรกิจนั�นคุณไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าต้องเจอ

กับปัญหาต่างๆ มากมายควรคิดหาวิธีแก้ไขอย่างรอบคอบแก้

ให้ตรงจุด ยกตัวอย่างเช่น การขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่

ควรรีบร้อนกู้เงินจากแหล่งเงินทุนควรแก้จากตัวคุณเองและใน

ระบบการทํางานก่อน การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปหรือไม่ 

ลดต้นทุนที� ไม่จําเป�น ใช้ทรัพยากรที�มีอยู่อย่างคุ้มค่ามีระบบ

บัญชีที� ชัดเจนเหล่านี�เป� นต้น เพราะปัญหาทุกอย่างย่อมมี

แนวทางในการแก้ไขเสมอ มีทางออกเสมอ คุณควรใช้สติ

มากกว่าการยอมเดินออกมาจากปัญหาที�เกิดขึ�นแล้วปัญหาจะ

ทําให้คุณและธุรกิจของคุณเข้มแข็ง 

7. อย่าทําให้ตัวเองเป�นคนล้าหลัง ยึดติดแต่ความรู้

เดิมๆ ไม่ยอมเรียนรู้สิ�งใหม่ๆ เนื�องจากทุกวันนี�คุณต้องตามโลก

และเทคโนโลยีให้ทันอย่าทําตัวเป�นคนยึดติดกับความรู้เดิมว่าดี

ที� สุดอ ยู่แล้ ว ต้องยอม เปลี� ยนแปลง ในบาง เรื� อ งแต่ ไม่ ไ ด้

หมายความว่าทําตามในทุกๆ เรื�องควรรู้จักเลือกและนํามาปรับ

ใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับธุรกิจของคุณเอง 

8. ไม่ทําตัวเองให้เป�นศูนย์กลางของจักรวาล ที�ทุก

คนต้องหมุนตามตัวคุณเองในทุกๆ เรื�อง ใครทําอะไรที�ขัดหรือ

แย้งกับความคิดไม่ได้ประเภทว่าฉันไม่ผิด ฉันถูกเสมอ ไม่มีทาง

พัฒนาได้อย่างเด็ดขาด เพราะต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราควร

อยู่บนหลักของเหตุผลหัดเป�นคนยอมรับผิดและกล่าวคําขอโทษ

ให้เป�น ซึ�งจะทําให้คุณกลายเป�นคนที� น่านับถือและจะมีหนทาง

แก้ไขที�ดีตามมา 

9. ไม่ให้ปริมาณ อยู่เหนือคุณภาพ ทั �งตัวคุณเอง

และความคิดของลกูค้า เพราะไม่ใช่การเห็นสินค้าและบริการที�มี

ปริมาณมากไว้ก่อนดีกว่าการมองความมีคุณภาพของสินค้า

และบริการ เพราะคุณภาพต่างหากที�สามารถทําให้ธุรกิจของ

คุณยั�งยืนได้หากมีแต่ปริมาณมากๆ แต่ไร้ซึ�งคุณภาพที�ดีจะ

ได้ผลเพียงระยะหนึ�งเท่านั�น ดูตัวอย่างจากกระเป๋าแบรนด์เนม

บางยี�ห้อ พวกเขาไม่ได้เน้นที�ราคาถูกเพียงอย่างเดียว ราคา

แสนแพงแต่ทําไมคนยังเลือกซื�อมากกว่าของเลียนแบบจึงเป�น

ที�มาหนึ�งของความยั�งยืนของธุรกิจ 

10. ไม่ช้า ไม่สาย ไม่มีข้ออ้าง เจ้าของธุรกิจต้องลบ

ข้ออ้างมากมายของชีวิตให้ได้ ต้องตรงต่อเวลาเสมอ สินค้า

และบริการต้องถึงลูกค้าในเวลาที�กําหนดหรือก่อนกําหนดจึงจะ

เรียกว่ามืออาชีพในการทําธุรกิจ หากคุณมีสารพัดข้ออ้าง ที�

น่าจะมองว่าเป�นข้อแก้ตัวนั�นคุณก็จะไม่ได้รับความไว้วางใจและ

กลุ่มลูกค้าก็จะเอือมระอาและเลิกซื�อสินค้าและบริการของธุรกิจ

ของคุณในที�สุด 

เมื�อคุณไม่ทํา อย่างน้อย 10 สิ�งดังกล่าวนี� คุณก็จะ

กลายเป�นหนึ�งในนักธุรกิจที�มีกิจการที�มั�นคงอยู่ได้ในวงการ

ธุรกิจอย่าสง่างามไม่ว่าจะธุรกิจเล็กหรือใหญ่ก็ตาม เพราะการ

สร้างธุรกิจนั�นใครๆ ก็สามารถคิดและสร้างขึ�นมาได้ทั �งนั�นแต่ว่า

การทําให้ธุรกิจดํารงอยู่ได้ต่างหากที� สําคัญกว่าเพราะว่า

ความสําเร็จของธุรกิจคือการตั�งอยู่ได้อย่างยั�งยืนและมั�นคง 

ได้รับความไว้เนื�อเชื�อใจจากกลุ่มลูกค้าได้นานที� สุด เพราะผล

กําไรจากธุรกิจนั�นก็มาจากลูกค้าของคุณนั�นเองนอกจากเม็ด
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เงินแล้วการได้รับการยอมรับถือเป�นสิ�งที� นักธุรกิจปรารถนา 

ดังนั�นคุณจึงควรทําในทางที�คู่ควรกับการยอมรับนับถือและเชื�อ

ใจก่อนเป�นอันดับแรกแล้วความสําเร็จต่างก็จะตามมาเอง 

นอกจากตัวคุณเองแล้วควรมองถึงคนหรือสิ�งที�อยู่รอบๆ ตัว

คุณอีกด้วยเพราะนั�นคือปัจจัยในการริเริ�มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป�น

ครอบครัว เพื�อน สังคม สภาพแวดล้อม ภาวะทางเศรษฐกิจ

ในขณะนั�น เป�นต้น ทุกสิ�งทุกอย่างล้วนเป�นหนึ�งปัจจัยที�สําคัญ

ก่อนที�ธุรกิจหนึ�งควรจะมีขึ�นมาและคงอยู่ 
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ก้าวแรกของการเริ�มต้นธุรกิจ ไปทางไหนไม่ให้หลงทาง 

ณัฐวัตร สุวิทยะศิร ิ

 

 ทุกการเริ�มต้นล้วนแล้วแต่มีอุปสรรค รวมไปถึงการ

เริ�มต้นธุรกิจ SMEs ซึ�งทุกกิจการล้วนแล้วแต่ต้องการให้ธุรกิจ

ของตนเป�น Startup ที�ถือได้ว่าเป�นเรื�องยอดนิยมสําหรับการ

เริ�มทําธุรกิจในยุคปัจจุบัน แต่หลายๆ ธุรกิจต้องจบลงด้วยการ

ปิดกิจการของตัวเอง เพราะต้องพบกับคําว่าล้มเหลว จาก

การที�ไม่ได้ศึกษาการทําธุรกิจอย่างถ่องแท้ทําไปตามกระแสหรือ

ทําไปแบบไม่ได้มีการวางแผนแต่ชัยชนะใดที� ได้มาด้วยความ

ยากลําบากมักจะเป�นชัยชนะที� เ ปี� ยมไปด้วยความภาคภูมิ ใจ

แน่นอนว่ามีธุรกิจเพียงไม่กี�ธุรกิจที�ได้รับชยัชนะนั�นมาครอง ซึ�ง

ทุกคนสามารถมีโอกาสที�จะเป�นผู้ประสบความสําเร็จในธุรกิจ 

SMEs หรือ Startup ของทุกคนได้เพียงแต่ต้องได้รับคําแนะนํา

และแนวทางในการดําเนินธุรกิจที�ถูกต้องนั�นเอง 

 ธุรกิจจะเกิดขึ�นได้ดีก็ต่อเมื�อเกิด Demand และ 

Supply ที�สอดคล้องกันพอดีถ้าเราจะทําธุรกิจอะไร จําหน่าย

สินค้าอะไร หรือขายบริการอะไรก็ตามเราต้องรู้จักสินค้าหรือ

บริการที�เราจะทําธุรกิจนั�นอย่างทะลุปรุโปร่ง ในทุกแง่ ทุกมุม รู้

ถึง จุดดี จุดด้อย เรียกได้ว่าต้องวิเคราะห์กันให้ถึงแก่นแท้

เพื�อที� เราจะได้อุดรอยรั�ว เสริมคานให้แน่นหาจุดขายที�ชัดเจน 

กลุ่มเป้าหมายคือใครต้องชัดเจน สถานที� ในการจัดจําหน่าย 

ต้องเป�นที�ไหน แบบไหน อย่างไร การตั�งราคา ที�สอดคล้องกับ

กลุ่มเป้าหมาย การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที�พร้อมจะ

สู้คู่แข่งได้อย่างไม่อายใคร   
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 จะขายสินค้าหรือบริการอะไร? การคิดค้นสินค้าหรือ

บริการขึ�นมาหนึ�งอย่าง จุดเริ�มต้นที�ควรจะคํานึงถึงนั�นคือ การ

เอาใจเขามาใส่ใจเรา สิ�งที�สามารถตอบสนองความต้องการทาง

กายและทางจิตใจของเราได้ อาจจะเป�นสิ�งที�สามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้อื�นได้เช่นกัน จนสามารถนํามาสร้างมูลค่า

ให้กับตนเองได้ สิ�งที�สามารถตอบสนองความต้องการของเรา

ได้จะแบ่งออกง่ายๆ 2 อย่าง คือ ปัญหาที�เจอกับสิ�งที�ชื�นชอบ 

สิ�งที�สามารถตอบโจทย์ของปัญหาที�เราเจอในชีวิตประจําวันได้

และยังไม่สามารถมีใครสร้างได้เราจงเป�นคําตอบแรกนั�น และ

ทดลองจินตนาการภาพจากสิ�งที� ชอบและสามารถทํา ใ ห้

กลายเป�นธุรกิจกลายเป�นงานได้จะมีความสุขมากขนาดไหน 

การทํางานที�แสนน่าเบื�อหน่าย กลับกลายเป�นความสุขจาก

ชีวิตประจําวัน หากลองค้นหาข้อมูลเชิงลึกของสิ�งที�ชื�นชอบดู

แล้ว อาจจะทําให้เกิดช่องว่างที�สามารถสร้างรายได้ให้เกิดได้  

 จ ะ ข าย สินค้ าห รือ บ ริ ก าร ใ ห้ ใ คร ?  เมื� อ เ ร า ไ ด้ 

สินค้าออกมาแล้ว ปัญหาต่อไปคือใครจะต้องการสินค้าต่างๆ 

เหล่านั�นบ้างการจะผลิตสินค้าหรือบริการหนึ�งๆ ออกสู่ตลาด

ตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้ว หากไม่คํานึงถึงปริมาณความ

ต้องการ ย่อมทําให้เกิดสินค้าล้นตลาดและต้องประสบกับความ

ล้มเหลวในที�สุด ดังนั�นควรสํารวจปริมาณความต้องการของ

ตลาดก่อน รวมทั �งการสํารวจตลาดในเชิงของสินค้าที� มี

คุณสมบัติเหมือนกัน ซึ� งนั�นอาจจะเป�นแรงบันดาลใจในการ

พัฒนาสินค้าของตนเองอีกด้วย 

 จะผลิตสินค้าหรือบริการนั �นอย่างไร? เป้าหมายที�

สําคัญของทุกธุรกิจ คือ กําไร กําไรเกิดจากรายรับทั �งหมด

ของการขายสินค้าและบริการหักออกด้วยต้นทุนในการผลิต

สินค้าและบริการ ดังนั�น สิ�งที� สําคัญที� สุด นั�นคือ การทําให้

ต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการมีน้อยที� สุด และประเด็น

ต่อมาคือการทําให้ต้นทุนน้อยที� สุดทําได้อย่างไร คําตอบของ

ปัญหานี�คือการนําทรัพยากรที�มีอยู่รอบตัวนํามาทําให้เกิด

ประโยชน์ที�สุดจากความชื�นชอบจากประเด็นข้างต้นนั�นเอง 

 ขั �นสอง คือ ทุน นอกจากจะรู้ถึงสินค้าและธุรกิจ

ของตนเองแล้ว ทุน เป�นอีกหนึ�งปัจจัยสําคัญในการเริ�มต้น

ธุรกิจ ในที� นี�จะแบ่งทุนออกเป�น 2 ประเภทนั�นคือ ทุนทาง

สินทรัพย์และทุนมนุษย์   ในส่วนของทุนทางทรัพย์สินนั�น เป�น

สิ�งของนอกกายที�สามารถหาได้จากหลากหลายแห่งไม่ว่าจะเป�น 

ก า ร กู้  ก า ร ยื ม  ซึ� ง ทุ น ท า ง ท รั พ ย์ สิ น จ ะ ร ว ม ไ ป ถึ ง

ทรัพยากรธรรมชาติที�มีอยู่และนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ตาม

บทความข้างต้น แต่สิ�งที� สําคัญกว่าการหามาซึ�งทุนนั�นคือ 

การบริหารจัดทุนนั�นอย่างมีประสิทธิภาพ เงินทุกบาททุก

สตางค์ล้วนมีค่ามากมายมหาศาลต่อธุรกิจ ดังนั�นการใช้จ่ายไป

ซึ�งเงินนั�นล้วนต้องคิดให้ถี�ถ้วนรอบคอบ ผลตอบแทนที� ได้มา

จากเงินนั�นจะต้องคุ้มค่าและสามารถใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจให้

ได้มากที�สุด 

 ทุนมนุษย์ จะบ่งบอกถึงคุณภาพของคน ทักษะ 

ความรู้ สิ�งต่างๆที�ต้องใช้ในการบรหิารธุรกิจ แบ่งออกเป�นทุนท

นุษย์ในด้านคน กับทุนมนุษย์ในด้านงาน 

 

 มักจะมคีาํกลา่วอยู่เสมอวา่ ทํางานกับคนยิ�งมากคน

ยิ�งมากความ แม้จะไม่ได้ทํางานในเชิงธุรกิจ การทํางานร่วมกับ

ผู้อื�นนั�นมีความยากอยู่แล้ว แต่หากต้องทํางานร่วมกับผู้อื�น

ในทางธุรกิจแล้วย่อมมีผลประโยชน์เข้ามาเกี�ยวข้องแน่นอน 

นอกจากจะต้องทํางานร่วมกับผู้อื�นในเชิงของธุรกิจภายในแล้ว 

การทําธุรกิจนั�นจะต้องทํางานร่วมกับคนภายนอกอีกมากมาย

เช่น ลูกค้า หุ้นส่วน แม้กระทั�งประชาชนภายนอก ดังนั�นการ

ทํางานร่วมกับคนจะต้องเป�นทักษะทุนมนุษย์ที�ต้องมีก่อนการจะ

เริ�มต้นทําธุรกิจอย่างจริงจัง จึงจะทําให้ธุรกิจมีผลออกมา

อย่างมีประสิทธิภาพและเป�นที�น่าพึงพอใจกับทุกคนที�เกี�ยวข้อง  

“ชยัชนะใดที�ไดม้าดว้ย

ความยากลาํบากมกัจะ

เป�นชยัชนะที�เปี� ยมไปดว้ย

ความภาคภมูใิจ” 
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ขั �นสาม ภูมิคุ้มกัน ทุกธุรกิจล้วนมีอุปสรรคขวางกั �น

มากมาย ดังนั�น หากต้องการเริ�มต้นธุรกิจแล้ว ภูมิคุ้มกันเมื�อ

เกิดปัญหานั�นย่อมมีความสําคัญมากไม่มีใครสําเร็จได้ด้วยการ

เดินก้าวแรก การล้มเหลวของธุรกิจไม่ใช่จุดจบเสมอไป นั�นเป�น

เพียงจุดเริ�มต้นให้ธุรกิจของเราก้าวต่อไปได้อย่างมั�นคง  

ก้าวแรกของการเริ�มตน้ธุรกจิไปทางไหนไมใ่ห้หลงทาง 

จะประกอบไปด้วย การเริ�มต้นในการหาสินค้าและบริการที�เป�น

สื�อกลางของธุรกิจจะประกอบไปด้วยการตอบคําถาม 3ข้อ 

ได้แก่ จะผลิตสินค้าและบริการอะไร จะผลิตสินค้าและบริการนั�น

อย่างไร และการจะผลิตสินค้าและบริการนั�นเพื�อใคร ทุน ที�

จะต้องมีทั �งทุนมนุษย์ที�เป�นทักษะในตนเองและทุนทางสินทรัพย์ 

และสุดท้าย ภูมิคุ้มกันที�จะสร้างธุรกิจของเราให้แข็งแกร่งและ

เติบโตขึ�นเป�นธุรกิจอย่างยั�งยืน ทุกการก้าวเดินจะเป�นก้าวที�ดีได้

ต้องทํา ใ ห้ทุก ส่วนสามัคคีและแข็ งแรง ไปพร้อมกันก่อน 

เหมือนกับการเริ�มต้นธุรกิจหากองค์ประกอบของการเริ�มต้นไม่ดี 

การ เริ� ม ต้นของ ธุ รกิจ นั�นก็ ไ ม่สามารถลุล่ วงผ่านไป ไ ด้ 

เพราะฉะนั�นหากการเริ�มต้นธุรกิจมีองค์ประกอบครบทั �ง 3 

ขั �นตอนแล้ว พร้อมด้วยกําลังใจและความตั�งใจที�เต็มเปี� ยมย่อม

ทําให้ธุรกิจนั�นกลายเป�นธุรกิจที�ดีอย่างแน่นอน   
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การสร้างแรงบันดาลใจในการเริ�มต้นธุรกิจ 

Don’t wait for inspiration be the inspiration. 

บุษยา  ภูเขียว 

 

“เริ�มต้นดี มีชยัไปกว่าครึ�ง” เป�นคํากล่าวที�ยังไม่เคย

ล้าสมัยเลยสําหรับใครก็ตามที�มีความต้องการลงทุนเพื�อเริ�ม

ธุรกิจใหม่ๆ ไม่ว่าธุรกิจนั�นจะเป� นธุรกิจที� เท่าใดแล้วก็ตาม

แรงจูงใจกยั็งคงเป�นสิ�งสําคัญ ที�จะช่วยให้นักลงทุนหรือเจ้าของ

ธุรกิจสามารถดําเนินงานต่างๆ ตามแผนที� วางไว้อย่าง

สมํ�าเสมอต่อเนื�อง นักธุรกิจ 100 คน มีผู้ล้มเลิกไปตั�งแต่เริ�มทํา

ธุรกิจถึง 70 คน ล้มเลิกขณะทําธุรกิจ 25 คน ที�เหลืออีก 5 

คนนั�น  3 คนสามารถยืนหยัดได้ในตลาดแต่ไม่เป�นที�รู้จักเท่าใด

นักและเหลือเพียง 2 คนเท่านั�นที�สามารถยืนอยู่ได้ในตลาดและ

ดําเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื�องเหตุที�เป�นดังนี�มาจากแรงบันดาล

ใจทั �งนั�นที� เป�นสิ�งเร้ากระตุ้นให้เจ้าของธุรกิจมีกําลังใจที�จะทํา

ธุรกิจต่อไปแต่ก็ไม่ได้เป�นไปอย่างที�คาดหวังสําหรับทุกนักลงทุน 

สิ�งที�เรียกว่าแรงบันดาลใจนั�นสามารถเกิดขึ�นได้อย่างฉับพลัน

และหมดลงได้อย่างกะทันหันเช่นกัน คุณเองต้องเรียนรู้ที�จะเป�น

ผู้ควบคุมอาวุธที� เรียกว่าเหนือกว่าอาวุธใดนี�ไว้ให้ได้นานที�สุด

เท่าที�จะนานได้สร้างแรงบันดาลใจขึ�นด้วยตัวคุณเองและจง

รักษามันไว้ด้วยความสามารถของคุณเอง 

 การเริ�มต้นธุรกิจนั�นคุณจําเป�นจะต้องมองโลกทั �ง

สองด้านอย่างรอบคอบและถี�ถ้วน การมองโลกทางบวกช่วยให้

คุณมีกําลังในการดําเนินกิจการอย่างมีเป้าหมายคุณจะมองไป

ถึงจุดที�คุณประสบความสําเร็จและมีความสุขกับมันอยากจะไป

ให้ถึงจุดหมายเพื�อจะได้สัมผัสกับความสุขนั�น แต่การมองโลกใน

แง่ลบนั�นก็เป�นสิ�งที�ขาดไม่ได้อีกเช่นกัน เพราะทุกสรรพสิ�งย่อมมี

สมดุลในตัวของมันเอง การมองธุรกิจอย่างอคตินั�นจะช่วยให้
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คุณสามารถยืนอยู่ในโลกของความจริงได้ข้อผิดพลาดที�อาจจะ

เกิดขึ�นได้จากธุรกิจของคุณและนําไปสู่การสิ�นสุดการดําเนิน

ธุรกิจนั�นจะช่วยให้คุณมีความหลากหลายในการแก้ปัญหามัน

เปรียบเสมือนการจําลองสถานการณ์ฉุกเฉินที�อาจเกิดขึ�นได้ทุก

เมื�อเพียงแต่ในขณะที�คุณกําลังคิดจินตนาการนี�คุณสามารถใช้

เวลาในการวางแผนการแก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบที� สุด สิ�ง

เหล่านี�แหละที�จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมสติให้มั�นคงอยู่ได้

หากเกิดปัญหาเหล่านั�นขึ�นจริง 

 คุณต้องยอมรับความจริงข้อหนึ�งที�ว่าคุณต้องเจอ

กับความผิดหวังจากการทําธุรกิจ น้อยคนนักที�จะสามารถ

ประสบความสําเร็จได้ตั�งการทําธุรกิจในครั �งแรกหรือครั �งที�สอง 

เจ้าของธุรกิจที�ประสบความสําเร็จและ เป� นที� ยอมรับนั�นมี

ค่าเฉลี�ยการทําธุรกิจถึง 4 ครั �งด้วยกัน นั�นแสดงให้เห็นว่า

บุคคลเหล่านี�จะต้องมีความเพียร มีความมุ่งมั�นอย่างมากที�

สามารถยืนหยัดอยู่ได้จนกระทั�งกลายเป�นนักธุรกิจที�สมบูรณ์ 

คุณลองจินตนาการดูว่าหากคุณลงทุนทําธุรกิจไปในครั �งแรก

สูงมากเรียกได้ว่า เกือบจะเรียกได้ว่าทุ่มสุดตัวที เ ดียวและ

ส่วนมากก็เป�นเช่นนั�นจริงๆ สําหรับการทําธุรกิจแรก แต่วัน

หนึ�งมันเกิดล้มไม่เป�นท่าขึ�นมาคุณคิดว่าคุณจะสามารถยืนขึ�นมา

เริ�มธุรกิจที�สองต่อได้หรือไม่ เป�นคําถามเชิงลบที�ตอบได้ยาก

ทีเดียว เพราะการตอบคําถามนี�คุณจะต้องถามใจตัวเองให้แน่

ก่อนว่าคําพูดที�จะกลั�นออกมาเป�นคําตอบนั�นมาจากความรู้สึก

ของคุณจริงๆ หรือไม่หรือเพียงแสดงให้คนอื�นเห็นว่าคุณเป�นคน

มุ่งมั�นและหากว่าคุณเป�นคนหนึ�งที�สามารถจะยืนขึ�นและเริ�มต้น

ใหม่ได้นั�น คุณใช้เวลานานเพียงใดที�จะลุกขึ�นมา บางคนใช้เวลา

นับสิบปีทีเดียวกว่าจะลุกขึ�นมาเริ�มธุรกิจครั �งต่อไปได้ แต่คุณก็

ไม่ใช่คนแรกและคนเดียวที�เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี� วอเรน 

บัฟเฟตต์ นักลงทุนอภิมหาเศรษฐีที� เริ�มจากทุนเพียง 100 

เหรียญสหรัฐ เคยถูกปฏิเสธจากมหาวิทยาลัยธุรกิจฮาร์วาร์ด

มาก่อน บิลล์ เกตต์ เจ้าของไมโครซอฟท์ เจ้าของสินทรัพย์ที�

มากที�สุดในโลกนั�นเคยเป�นคนหนึ�งที�เพื�อนไม่ให้การยอมรับมอง

ว่าเขาสกปรกและบ้าคอมพิวเตอร์ต่อจากนั�นก็ถูกปฏิเสธ

ซอฟแวร์ระบบที�นําไปเสนอต่อบริษัทแอปเปิ� ล แต่ทําไมบุคคล

เหล่านี�จึงยังคงทําสิ�งที�ตนเองเคยทําอยู่ท่ามกลางความผิดหวัง

ที� ได้รับจากสิ�งรอบข้าง ท่ามกลางความเสี�ยงที�จะอาจต้อง

เผชิญกับความผิดหวังอีก และในสถานการณ์ที�ไม่สามารถจะ

บอกได้เลยว่าสิ�งที� เขาเหล่านั�นทําจะสําเร็จหรือไม่ จะเป�นที�

ยอมรับหรือไม่ สิ�งเดียวที�ทําให้เขายังคงทําสิ�งต่างๆ ต่อไปได้ก็

คือ ความเชื�อมั�น คนที�จะประสบความสําเร็จจะมีความเชื�อมั�น

ในสิ�งที�ตนทําอยู่เสมอ เชื�อมั�นว่าซกัวันหนึ�งสิ�งที�กําลังทําอยู่นั�น

มันจะเหมาะสมกับตัวเอง เหมาะสมกับตลาด จนในที�สุดมันจะ

กลายเป�นที�นิยมตามมาเป�นลําดับ 

 

 สิ�งสําคัญอีกอย่างหนึ�งที�จะทําให้คุณมีแรงบันดาลใจ

ในการทําธุรกิจก็คือตัวสินค้าหรือบริการของคุณเอง คุณรู้สึก

รักสินค้าและบริการของคุณหรือเปล่า? เพราะมีอีกหลายคนเลย

ทีเดียวที� เลือกสินค้าหรือบริการมาใช้เป�นเครื�องมือในการทํา

ธุรกิจทั �งๆที�ไม่ได้มีศรัทธา ไม่มีความเชื�อมั�น ไม่เคยใช้สินค้าหรือ

บริการที�ตัวเองทําเลย แต่ต้องการขายเพียงเพราะมันเป�นสินค้า

หรือบริการที�มีความนิยมสูง เป�นที�ต้องการของตลาด ขอแค่มี

ส่วนแบ่งการตลาดมาบ้างก็พอใจแล้ว แต่คุณรู้ไหมว่าหากคุณ

ไม่ได้รักในสินค้าและบริการของคุณแล้วนั�นคุณก็ไม่สามารถที�จะ

ตอบคําถามต่างๆ ที�ลูกค้าเกิดความสงสัยในตัวสินค้าหรือ

บริการได้ แม้ว่าคุณจะทําการบ้านด้วยการอ่านรีวิวมามาก

เท่าใดก็ตาม แต่เชื�อเถอะว่าลูกค้าสามารถรับรู้ได้ว่าคุณรู้จริง

หรือไม่ ฉะนั�นการบ้านของคุณในการทําธุรกิจก็คือคุณต้องรู้

ลึก รู้จริง ใช้จริง เจอปัญหาจริง แก้ปัญหาได้จริง แล้วจะทําให้

คุณรักจริงในสินค้าและบริการของคุณ ความรักในสินค้าและ

บริการ นั�นจะ ช่วยใ ห้คุณมี ไอเ ดียเพื�อพัฒนาปรับปรุงอ ยู่

ตลอดเวลา ซึ�งนั�นเป�นเรื�องที�ดีและลูกค้าเองก็ต้องการเห็นการ

เปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ�นของสินค้าและบริการ  

“การมองโลกทางบวกช่วย

ให้คณุมกีาํลงัในการดาํเนิน

กิจการอยา่งมเีป้าหมาย” 
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 หัวใจของนักธุรกิจอีกอย่างหนึ�งก ็คือ ล้มแล้วต้อง

รีบลกุ อย่าลืมว่าการทําธุรกิจมีความเสี�ยงอยู่แล้ว การสูญเสีย

ธุรกิจไม่ใช่การเสียศูนย์ คุณจะต้องรีบประคองตัวเองให้สามารถ

ลุกขึ�นเริ�มใหม่ได้เร็วที� สุด ธุรกิจที�ทํานั�นอาจไม่เหมาะกับคุณ 

หรืออาจไม่เหมาะกับท้องถิ�นที�คุณอยู่ ทางที� ดีที� สุดและได้ผล

ที� สุดก็ คือรีบวิเคราะห์หาสิ�งผิดพลาดจากธุรกิจนั�นอย่าง

เร่งด่วน ในขณะที�คุณยังจําข้อผิดพลาดเหล่านั�นได้ เพื�อเก็บเป�น

ข้อมูลสําหรับธุรกิจถัดไป อย่ากลัวที�ต้องเริ�มธุรกิจใหม่ เพราะ

คําว่านักธุรกิจก็คือผู้ที�ทําธุรกิจอยู่อย่างสมํ�าเสมอ คุณต้อง

เชื�อมั�นว่าคุณจะสามารถหาธุรกิจที�เหมาะกับตัวคุณเอง หรือไม่

ก็เหมาะสมกับท้องที�ที�คุณทําธุรกิจอยู่ มันก็ไม่ต่างอะไรกับการ

เล่นเกมส์ที�คุณชอบ แม้ว่าจะแพ้กี�ครั �งคุณก็จะพยายามเริ�มเล่น

ใหม่ ซ� � าแล้วซ� � าอีก จนเกิดความเชี�ยวชาญในเกมส์ที�คุณชอบนั�น

มากขึ�นและพยายามผ่านจุดที�คุณแพ้นั�นให้ได้อย่างไม่คําว่าย่อ

ท้อเลย โลกแห่งชีวิตจริงก็ไม่ต่างกัน คุณต้องรู้สึกสนุกกับ

ธุรกิจที�คุณทาํอยู่สิ งั �นคุณจะทนทุกข์ทําในสิ�งที�ไม่รักไปทําไม ให้

ทุกความล้มเหลวเป�นประสบการณ์ให้คุณ ซึ�งหากในอนาคตคุณ

ต้องเจอกับปัญหาเดิมนี�อีกคุณก็จะสามารถแก้ไขมันได้  

 และแรงบันดาลใจนั�นเหมือนที�กล่าวไว้ก็คือมันต้อง

สร้างมาจากใจคุณเอง มันจึงจะทําให้คุณนั�นอยากที�จะทํามัน 

เข้ากับคํากล่าวที�ว่า ใจเป�นนาย กายเป�นบ่าว ถ้าใจไม่เอาเสีย

อย่าง ต่อให้สภาพร่างกายคุณพร้อมหรือแข็งแรงแค่ไหนคุณก็

ไม่อยากทํามันอยู่ดี มันเป�นสิ�งที�ถือว่าเป�นนามธรรมเป�นอย่าง

มากที�จะให้คุณสร้างแรงบันดาลใจได้และรักษามันได้ มีคน

จํานวนไม่น้อยที�พยายามเสพประสบการณ์การทําธุรกิจตั�งแต่

ล้มลุกคลุกคลานจนกระทั�งประสบความสําเร็จ ซึ�งมีให้เห็นในรูป

ของ พ็อคเก็ตบุ๊ก ของนักเขียนแนวนี�มากมาย แต่แม้จะอ่าน

มากแค่ไหนก็ไม่ทําให้คุณรู้สึกตื�นตัวอยากทําธุรกิจมากขึ�นเลย 

สาเหตุนั�นอาจมาจากตัวคุณเองที�ตั �งความหวังไว้ว่าน่าจะมีใคร

ซกัคนจากพ็อคเก็ตบุ๊คเหล่านั�นขึ�นแท่นกลายเป�นไอดอลของคุณ

แล้วจึงค่อยเริ�มดําเนินธุรกิจของคุณตามอุดมคติ ถ้าเป�นสาเหตุ

นี�การจะประสบความสําเร็จได้นั�นเป�นเรื�องยากทีเดียว อยากให้

คุณลองมองในมุมกลับบ้างว่า ทําไมคุณไม่ทําตัวเป�นไอดอล 

เป�นแรงบันดาลใจให้คนอื�นๆแทนเสียเลยล่ะ 
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คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเริ�มต้นธุรกิจ 
 

 

ในการที�เราจะทําธุรกิจใดๆ ให้ประสบความสําเร็จก็

ตาม เราควรที�จะมีการวางแผนที�ดีเอาไว้ก่อนล่วงหน้าเสมอ 

เพราะถ้าเราไม่วางแผนและเริ�มต้นทําธุรกิจเลย โดยที�ไม่มีความรู้

เกี�ยวกับธุรกิจและแผนทางด้านการตลาดมาก่อนเราก็อาจจะ

ได้ผลกําไรตอบแทนที�ไม่คุ้มค่า เกิดการขาดทุนอย่างมหาศาล 

เป�นหนี�และสูญเสียเงินทองไปมากมายหรืออาจถึงขั �นบริษัท

ล้มละลายได้เลยทีเดียว ดังนั�นผู้ประกอบการในอนาคตทุกๆ คน 

ควรจะเตรียมตัววางแผนเอาไว้ก่อนทําธุรกิจเสมอ เพื�อให้

ธุรกิจของเราสามารถดําเนินไปได้อย่างราบรื�น ได้ผลกําไรตอบ

แทนที� สูงและคุ้มค่า มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื�องจน

กลายเป�นลูกค้าประจําในที�สุด รวมถึงช่วยลดข้อผิดพลาดที�จะ

เกิดขึ�นให้น้อยที�สุดเท่าที�จะเป�นไปได้ หากใครที�กําลังอยากจะมี

ธุรกิจเป�นของตนเองและกําลังมองหาแนวทางในการเตรียม

ความพร้อมก่อนเริ�มต้นธุรกิจอยู่ล่ะก็ บทความนี�จะสามารถ

ช่วยให้คุณกลายเป�นผู้ประกอบการที�มีประสิทธิภาพได้อย่าง

แน่นอน โดยสิ�งที�ผู้ประกอบการทุกๆ คนควรทํามีดังต่อไปนี� 

 

 1. พิจารณาเงินทุนและงบประมาณของตนเอง 

เงินทุนเป�นสิ�งสําคัญอันดับต้นๆ ของการทําธุรกิจ เพราะถ้าไม่มี

เงินทุนต่อให้ไอเดียดีแค่ไหนก็ไม่อาจสานต่อความฝันนั�นๆ ได้

ดังนั�นเราจึงควรมีทั �งเงินทุนและเงินสํารองเอาไว้เผื�อเกิดเหตุที�ไม่

คาดฝันขึ�นด้วย เงินทุนที�ต้องใช้นั�นจะมากหรือน้อยก็ขึ�นอยู่กับ

ประ เภทของธุรกิจด้วยเช่นเดียวกัน บางประ เภทอาจไม่

จําเป�นต้องใช้เงินมาก แต่บางประเภทก็อาจจําเป�น ดังนั�นถ้าเรา

มีเงินทุนไม่ถึงตามที�กําหนดก็อาจจะหาวิธีอื�นๆ เพื�อเพิ�มเงินทุน

เ ช่นกู้ ยืมจากทางธนาคารหรือหางานพิ เศษทํา เพิ� มขึ�น 

นอกจากนี�เรายังควรคํานวณค่าใช้จ่ายคร่าวๆ ทั �งค่าทํา

การตลาดเพื�อโปรโมทสินค้า ค่าวัตถุดิบที� ต้องใช้ในการผลิต

สินค้า หรือค่าใ ช้จ่ายอื�นๆ เอาไว้ล่วงหน้าเพื�อดูว่า เราจะ

สามารถแบกรับภาระและความเสี�ยงเหล่านั�นไหวหรือไม่ 

 

 2. พิจารณาวา่ถงึความชอบของเราว่าเราต้องการ

ทําธุรกจิประเภทใดและธุรกิจประเภทนั�นเหมาะกับเราหรือไม่ อย่า

ทําธุรกิจเพราะแค่ตามกระแสที�เห็นคนทําก็เลยทําตาม เพราะถ้า

เป�นแบบนี�จะทําให้ เราทําได้ไม่นาน สักพักก็จะ รู้ สึกเ บื�อเมื�อ

 
S M E s  K n o w l e d g e  C e n t e r  



311 

ผลลัพธ์ที�คาดหวังไว้ไม่เป�นไปตามที�ต้องการ ถ้าเกิดเราทําอย่าง

ไม่ตั�งใจและแค่หวังเพียงว่าทําธุรกิจแล้วจะรวยเร็วๆ เหมือนกับ

คนอื�นแต่ไม่เคยมีการวางแผนเอาไว้ก่อนล่วงหน้า ก็อาจจะทํา

ให้ธุรกิจของเราพังไม่เป�นท่าได้ รวมทั �งยังทําให้สูญเสียทั �ง

ทรัพย์สินเงินทองและเวลาอีกด้วย เราจึงควรทําธุรกิจด้วยใจ

รักหรือมีความหลงใหลในการทําธุรกิจนั�นจริงๆ เพื�อที�เราจะได้

ทุ่มเทให้กับมันได้อย่างเต็มที�และไม่รู้สึกเบื�อไปกลางคันเสียก่อน 

 

 3. วางแผนกลยุทธด์า้นการตลาดโดยใช้หลกัการ 4P 

ซึ�งก็คือ Product (สินค้า), Price (ราคาขายสินค้า), Place 

(สถานที�), Promotion (โปรโมชั�น) เพื�อช่วยในการทําให้มองเห็น

หลักการของธุรกิจได้ชดัเจนมากยิ�งขึ�น 

  

 Product (สินค้า) เราควรกําหนดก่อนว่าเราต้องการขาย

สินค้าประเภทใดหรือบริการประเภทไหนเพื�อที�จะได้สามารถ

เจาะจงกลุ่มตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง 

รวมทั �งยังควรผลิตสินค้าที�มีคุณภาพและให้บริการที�ดีและ

น่าประทับใจ เพื�อทําให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจในผลิตภัณฑ์

หรือบริการของเรา จนเกิดการบอกต่อกันเป�นวงกว้าง 

นอกจากนี�เรายังควรหมั�นพัฒนาสินค้าของเราให้ดียิ�งขึ�น

อย่างสมํ�าเสมอ อีกทั �งยังควรออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้

ทันสมัย สวยงามและน่าดึงดูดใจ เพื�อให้ลูกค้าเข้ามาซื�อ

สินค้าและใช้บริการอย่างต่อเนื�องจนกลายเป�นลูกค้าประจํา

ไปในที�สุด  

 

 Price (ราคาขาย) เราควรกําหนดราคาของสินค้าให้

ชดัเจน รวมทั �งควรกําหนดราคาให้เหมาะสม ไม่ถูกหรือ

แพงมากจนเกินไป นอกจากนี�เรายังควรสํารวจราคาของ

คู่แข่งว่าเขาขายกันเท่าไหร่และนํามาปรับใช้กับร้านค้าของ

เราให้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ถ้าหากสินค้าของเรา

คุณภาพดีสมกับราคา ต่อให้ราคาแพงมากแค่ไหน ลูกค้า

ก็ย่อมอยากมาซื�อสินค้าหรือบริการของเราอย่างแน่นอน 

 

 Place (สถานที�) เราควรวางแผนว่าเราจะขายสินค้าหรือ

บริการของเราผ่านช่องทางไหนถึงจะคุ้มค่าที�สุดและทําให้มี

ลูกค้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื�องมากที�สุด รวมทั �งยังควร

ดูว่ากลุ่มเป้าหมายนิยมซื�อขายผ่านทางช่องทางไหนบ่อย

ที�สุด แน่นอนว่าช่องทางแต่ละประเภทก็มีข้อดีและข้อเสียที�

แตกต่างกันไป อย่างทางออนไลน์ ก็ช่วยให้ลูกค้าสามารถ

ซื�อสินค้าได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วขึ�น โดยที�ไม่ต้อง

เดินทางออกไปไหน อีกทั �งยังไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงมากนัก 

แต่มันก็ทําให้ลูกค้าไม่อาจรู้ได้ว่าสินค้าของเรามีลักษณะ

หรือสีที�แท้จริงเป�นแบบไหน จะมีคุณภาพดีหรือไม่ก็ไม่อาจ

ทราบได้ ส่วนการช่องทางการค้าขายผ่านทางหน้าร้านค้า

ก็จะทําให้ลูกค้าได้จับต้องสินค้าของจริง แต่ยังต้องใช้

ต้นทุนในการเลือกซื�อทําเลที� ตั �งและตกแต่งร้านสูงมาก

ทีเดียว รวมทั �งอาจทําให้ลูกค้าเสียเวลาในการเดินทางไป

ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั�นบางร้านค้าจึงขายผ่านทั �ง 2 

ช่องทางนี�พร้อมกันเพื�ออํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที�

มีความต้องการหลากหลายปะปนกันไป 

 

 Promotion (โปรโมชั�น) จัดโปรโมชั�นที�น่าดึงดูดใจให้ลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายของเราอยากเข้ามาซื�อสินค้าและใช้บริการ

จากร้านค้าของเรา ถ้าหากเรามีเป�นร้านค้าเราก็ควรติด

ป้ายโปรโมชั�นที�มีความโดดเด่นและมีสีสันสะดุดตาไว้หน้า

ร้านและจัดวางสินค้าที�ต้องการส่งเสริมการขายไว้ในจุดที�

ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ชดัเจนที�สุดหรือถ้าหากขายผ่าน

ทางออนไลน์ เราก็ควรใช้สื�อโซเชียลให้เป�นประโยชน์ด้วย

การโปรโมทหรือโฆษณาเกี�ยวกับสินค้าผ่านสังคมออนไลน์

ต่างๆ เช่น Facebook อินสตราแกรม หรือทวิตเตอร์ 

เพื�อช่วยให้ผู้คนได้รับรู้และรู้จักสินค้าของเรากันมากขึ�น  

 

 4. คุณควรศึกษาข้อมูลทางด้านการตลาดอย่าง

ละเอียดและถี�ถ้วนเสียก่อน โดยที�คุณควรทําความเข้าใจและ

วิเคราะห์ถึงความต้องการของตลาดเพื�อให้ทราบว่าสินค้าชนิด

ใดที�กําลังเป�นที�ต้องการ หรือกลุ่มเป้าหมายกําลังมองหาสินค้า

ประเภทใดและพวกเขามีความต้องการสินค้าของเรามากขนาด

ไหน สินค้าของเราสามารถตอบสนองความต้องการของพวก

เขาได้หรือไม่ และแนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้าในอนาคตว่าจะ

เปลี�ยนแปลงไปในทิศทางใดกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของเราคือใคร 

เพศอะไร อายุเท่าไหร่ รวมถึงศึกษาถึงจุดเด่นและจุดด้อยจาก

ทางคู่แข่งทางธุรกิจเพื�อนํามาปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจของเรา

ให้มีประสิทธิภาพและดียิ�งๆ ขึ�นไป 

 

 5. ควรสรา้งจุดเดน่ที�เป�นเอกลักษณ์ให้กับธุรกิจของ

ตนเอง ยกตัวอย่างเช่นการตั�งชื�อร้านค้าที�มีความโดดเด่น และ

สั�นกระชับ เพื�อช่วยให้ลูกค้าจดจํา ได้ง่ายขึ�นภายในเวลา

อันรวดเร็ว ช่วยเสริมภาพลักษณ์ที� ดีให้กับร้านค้า และสื�อให้

ลูกค้ารู้ได้ในทันทีว่าร้านของเราค้าขายอะไร หรืออาจจะตกแต่ง

ร้านค้าให้เป�นเอกลักษณ์หรือมีความแตกต่างจากร้านอื�นๆ หรือ

อาจจะขายสินค้าที�มีความแปลกแหวกแนว ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่า

สินค้าที� เขาซื�อไปนั�นมีความพิเศษตรงที�มีเพียงชิ�นเดียวในโลก

เท่านั�น  
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6. วางแผนในการสร้างภาพลักษณ์ด้านการบริการ

ที�น่าประทับใจให้กับธุรกิจของคุณ นอกจากสินค้าดีมีคุณภาพ

แล้ว ผู้ประกอบการทุกคนยังควรให้ความสําคัญกับเรื�องของ

การบริการเพราะสิ�งนี�ถือเป�นปัจจัยสําคัญที�ช่วยให้ลูกค้าอยาก

กลับมาซื�อสินค้ากับร้านค้าหรือธุรกิจของคุณอีกครั �ง รวมทั �ง

ทําให้ลูกค้าใหม่กลายเป�นลูกค้าประจําในอนาคตอีกด้วย เมื�อ

ลูก ค้า ใหม่กลายเป� นลู ก ค้าปร ะจํ า แล้ว  เร าก็ควรสร้ า ง

ความสัมพันธ์ที� ดีต่อลูกค้า ด้วยการจดจํารายละเอียดต่างๆ 

ของเขาและทําให้เขารู้สึกเหมือนเป�นคนสําคัญทุกครั �งที�เข้ามาใช้

บริการ นอกจากนี�เรายังควรมีความรู้ ในเรื�องของสินค้า 

สามารถให้ข้อมูลและแนะนําสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างชัดเจน 

คอยให้บริการและดูแลเอาใจใส่อยู่เสมอ เพื�อทําให้ลูกค้ามี

ความรู้สึกที� ดีต่อร้านค้าและอยากกลับมาใช้บริการอีกอย่าง

ต่อเนื�อง  

 

 การวางแผนที�ดกี่อนจะทําธุรกิจใดๆ ก็ตามย่อมเป�น

ผลดีต่อทั �งผู้ประกอบการและตัวของธุรกิจเองเพราะการ

วางแผนจะทําให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้

ชดัเจนมากยิ�งขึ�นทําให้เห็นทั �งข้อดีและข้อเสีย จุดเด่นจุดด้อยที�

เราอาจมองไม่เห็นเมื�อตอนก่อนที�เราจะเริ�มวางแผนและช่วยให้

เราสามารถนําสิ�งเหล่านี�มาปรับใช้และพัฒนาให้ดีขึ�นเพื�อให้ธุรกิจ

ของเราสามารถเติบโตเจริญรุ่งเรืองและประสบความสําเร็จได้

อย่างยั�งยืนและมีประสิทธิภาพ 
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เริ�มต้นธุรกิจ ตามแนวความคดิของคนยุคดิจิตอล 
 

ในช่วงที�เข้าสู่ยุคการสื�อสารแบบไร้พรมแดน โอกาสที�

เปิดกว้างมากขึ�น ตลาดที�ใหญ่มากขึ�น กลยุทธ์ทางการค้าแบบ

ใหม่จึงถูกคิดและนํามาใ ช้ใ ห้เกิดประโยชน์ซึ� งจะ เป� นความรู้

ทางด้านการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื�อเชื�อมโยงตลาดหลายๆแห่งบน

โลกใบนี�เขา้ด้วยกัน กําลังซื�อก็จะเพิ�มมากขึ�น ดังนั�นมาตรฐาน

ต่างๆในเรื�องการค้าขายผ่านสื�อดิจิตอล จึงต้องถูกวางไว้อย่าง

เป�นระบบเพื�อให้ลูกค้าเกิดความเชื�อมั�นและสามารถขยายฐาน

ลูกค้าออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความนี�จะได้กล่าวถึง

เทคนิคในการวางแผนการเริ�มต้นธุรกิจบนสื�อดิจิตอลและการ

ดําเนินการติดตามต่างๆไว้ เพื�อให้ผู้ที�มีความสนใจการตลาด

แนวนี�ได้ศึกษาเพื�อเป�นแนวทางกัน 

1.เลอืกสินคา้ที�จะนํามาขาย ในที�นี�ความหมายคือการ

เลือกสินค้าที�จะนํามาขายในโลกดิจิตอล ซึ�งต้องมีกระบวนการ

ในการเลือกที�สมเหตุสมผล ยกเว้นในกรณีที�คุณเองนั�นมีสินค้า

ของคุณอยู่แล้วก็สามารถข้ามขั �นตอนนี�ไปได้เลย สินค้าที�จะ

เลือกมาขายก็ต้องเป�นสินค้าที�ตอบสนองความต้องการของคน

ใช้ให้ได้มากที�สุด มันก็คือการใส่ supply เข้าไปในตลาดโดยที�

ต้องรู้ demand เสียก่อน พฤติกรรมของผู้บริโภคที�มักเลือก

สินค้าทางอินเทอร์เน็ตนั�นจะไม่เหมือนกับลูกค้าทั�วไปที�เน้นสินค้า

จําพวกปัจจัย 4 เป�นหลัก ความแตกต่างก็คือผู้บริโภคมักจะ

มองหาสินค้าที�หาซื�อได้ยากหรือหาซื�อไม่ได้ทั�วไปตามท้องตลาด 

เช่น เครื�องสําอางแบรนด์ดังที�ราคาถูก หรือเครื�องสําอางบํารุง

ผิวแบบสูตรพิเศษต่างๆที�หาซื�อได้ยากๆ เมื�อมีการเลือกซื�อ

สินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตก็จะสามารถเลือกได้หลากหลายที�โดยไม่

ต้องมีใครมาคอยชี�นําในการเลือก สินค้าที�มีการสั�งทําเฉพาะซึ�ง

หาซื�อได้ยากเช่นกัน ยิ�งเป�นงานฝีมือประเภท hand made ยิ�ง

ได้รับความสนใจมากจากผู้บริโภคทั �งในประเทศและนอกประเทศ 

อุปกรณ์อํานวยความสะดวกภายในบ้านที� สร้างมาจาก
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นวัตกรรมใหม่ๆ ก็ยังคงได้รับความสนใจเป�นอย่างมากในหมู่

แม่บ้านเพราะสรรพคุณของอุปกรณ์เหล่านี�ถูกการันตีไว้ด้วย

งานวิจัย สินค้าแฟชนัอย่างเสื�อผ้า กางเกง กระโปรง รองเท้า 

เครื�องประดับ ก็ยังได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื�องที�จะหาซื�อ

กันทางสื�อดิจิตอลเหล่านี� โดยภาพรวมแล้วจุดเด่นของการซื�อ

ขายกันบนเว็บไซต์ก็คือ สินค้า ซึ�งถ้าลองวิเคราะห์กันดูแล้วจะ

พบว่า ผู้บริโภคมักจะเปรียบเทียบกับสินค้าทั�วไปอยู่แล้ว โดย

หากเป�นสินค้าที�หาซื�อได้ทั�วไปผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจซื�อสินค้า

เมือสินค้า นั�นเป� นสินค้าชนิดเดียวกันแต่ ว่าราคาถูกกว่า

ท้องตลาด แต่หากว่าเป�นสินค้าที�หาซื�อไม่ได้ทั�วไปผู้บริโภคก็

มักจะใช้การเปรียบเทียบราคากับเว็บไซต์อื�นที�มีสินค้าประเภท

เดียวกันหากที�ใดถูกกว่าก็จะเลือกจากแหล่งนั�น แต่อย่างไรก็

ตาม ราคาไม่ได้เป�นตัวกําหนัดการตัดสินใจซื�อหากแต่ยังรวมไป

ถึงของแถม ส่วนลด หรือบริการด้านการส่งเพิ�มเติมอีกด้วย 

ดังนั�นในเรื�องสินค้าจึงสําคัญที�สุดที�ต้องถูกนํามาพิจารณาก่อน

เป�นอันดับแรก และเพื�อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยรวมไว้

ด้วย แต่สิ�งที� ต้องพึงระวังไว้ให้จงหนักก็คือ คุณภาพ หาก

สินค้าที�คุณเลือกมาขายนั�นไม่ได้มาตรฐานแต่ราคาถูก ในช่วง

ต้นๆของการทําธุรกิจอาจทําผลกําไรได้สูง แต่ในระยะยาวหาก

ลูกค้าพบว่าสินค้าที�คุณนํามาขายนั�นด้อยคุณภาพ ก็จะไม่เกิด

การซื�อซ� � าอีก และก็จะบอกต่อๆกันไป จุดนี�แหละที�อันตรายกับ

ธุรกิจ เมื�อลูกค้ามีการบอกต่อๆกันในทางที�ไม่ดีเกี�ยวกับสินค้า

ของคุณ วิกฤตของธุรกิจของคุณอาจมาถึงได้ในไม่ช้า 

2.หาแหล่งที�จะนําสินค้าลงขายหรือตลาดที� เอื �อ

ประโยชน์ต่อธุรกิจมากที�สุด ในช่วงแรกของการทําธุรกิจนั�น

อย่าเพิ�งคิดมากเกินไปว่าสินค้าของคุณไม่จําเป�นต้องเน้นกลุ่ม

ลูกค้าเฉพาะ แต่ลูกค้าทั�วไปก็สามารถหาซื�อกันได้ มันเป�นช่วง

ของการกระตุ้นให้เกิดเงินหมุนเวียนในธุรกิจ ดังนั�น เน้นเจาะ

กลุ่มผู้บริโภคที�มีการใช้สินค้าชนิดนั�นอยู่แล้วเป�นกลุ่มลูกค้าหลัก

ไปเลย เพื�อให้ลูกค้าได้รู้จักสินค้าของคุณ ธุรกิจของคุณ และ

ตัวคุณเองในเวลาอันรวดเร็วที�สุด นั�นก็คือตัวคุณเองนั�นแหละ

ที�จะต้องเป�นผู้กําหนดแนวโน้มของธุรกิจเองว่าจะดึงดูดลูกค้าให้

หันมาใช้สินค้าของคุณได้มากน้อยเพียงใด ในโลกดิจิตอลนั�นมี

ตลาดกลางหลายแหล่ง ตลาดย่อยอีกหลายแหล่งเช่นกัน แต่

โดยรวมแล้วก็จะมี 2 ประเภท คือ เสียค่าบริการ กับไม่เสีย

ค่าบริการ แบบที�เสียค่าบริการก็อาจเป�นรูปแบบการโฆษณาที�

ต้องเช่าพื �นที�โฆษณาหรือถูกหักส่วนแบ่งจากการขายสินค้า ซึ�ง

ก็ต้องแล้วแต่เงื�อนไขของแต่ละเว็บไซต์เอง และแบบที� ไม่ เสีย

ค่าบริการก็ไม่ ใ ช่ว่าจะไม่เสียเลย แต่เสียในระดับที� ตํ�ามากๆ 

อย่างเช่นการทําเว็บไซต์ของคุณเอง หรือการใช้สื�อต่างๆช่วย

เสริมอีกแรงไม่ว่าจะเป�น Twitter, Facebook หรือ YouTube 

ก่อนตัดสินใจก็คงต้องชั�งนํ�าหนักให้ดีเสียก่อนว่าคุ้มทุนไหม ซึ�ง

คุณอาจพลิกแพลงโดยการใช้สื�อทั �งสองรูปแบบผสมกันเลยก็ได้ 

มีเว็บไซต์ของตัวเอง พร้อมกับเช่าพื �นที�โฆษณาในเว็บไซต์อื�นๆ

ด้วยก็ ยิ� ง ดี  นําลิ ง ค์ ไ ปว างบนสื� ออื� น ๆ  อ ย่าง Twitter, 

Facebook ในการหาตลาดเพื�อซื�อขายสินค้านั�นคงต้องใช้เวลา

ซกัพักหนึ�งเพื�อหาข้อมูลกันด้วย อย่าไปยึดติดกับชื�อที�ติดปาก

เท่านั�น คุณต้องเข้าไปดูกระแสตอบรับทั �งด้านบวกและด้านลบ

เพื�อเปรียบเทียบข้อมูล สังเกตดูว่ามีลูกค้าเข้าไปใช้บริการซ� � า

หรือไม่ แล้วหลังจากนั�นจึงค่อยเลือกตลาดเหล่านั�นไว้ให้มาก

ที�สุด เพื�อให้ธุรกิจของคุณได้มีโอกาสก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 

อีกทั �งยังได้แนวทางใหม่ๆ ได้เห็นสินค้าที�คนนิยมเพิ�มขึ�นมาอีก

ด้วย 

 

3.การอํานวยความสะดวกให้กับลูกค้า ในที�นี�ก็คือ 

ช่องทางการช� าระเงินและการส่งสินค้าให้กับลูกค้า จึงควรมี

ช่องทางให้ลูกค้าเลือกในการช� าระเงินที�หลากหลายช่องทาง วิธี

ดั �งเดิมก็คือการโอนแล้วสําเนาใบโอน แต่เป�นวิธีที� ใช้เวลามาก 

วิธีการก็ยุ่งยาก ถ้ามีแค่การโอนเงินน่าจะปิดการขายได้ยาก แต่

ถ้าเป�นการโอนออนไลน์ก็จะสะดวกรวดเร็วขึ�นพอที�จะแก้ปัญหา

ได้ หรือจะใช้บริการรับช� าระจากบัตรเครดิต บัตรเดบิตก็เป�น

ทางเลือกที�น่าสนใจเพราะระบบเหล่านี�ลูกค้าสามารถเรียกเงินคืน

“ลกูคา้ตอ้งการของด ี

มคีณุภาพ ราคาถกู  

การโฆษณากค็วรจะเป�นไป 

ในแนวการใหค้วามรู้

เกี�ยวกบัสินคา้” 
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ได้หากพ้นช่วงเวลาที� ได้ทําการตกลงซื�อขายกันไว้ ได้ความ

สบายใจกันทั �งสองฝ่าย แต่บริการเหล่านี�จะมีค่าบริการเพิ�ม

ขึ�นมาซึ� งมักจะคิดตามยอดที�มีการซื�อขายกัน โดยทั�วๆก็

ประมาณ 3% ของยอดขาย นอกจากนั�นก็เป�นเรื�องการส่ง

สินค้า ลูกค้าต้องการของดีมีคุณภาพ ราคาถูก และส่งถึงมือ

รวดเร็ว ลองพิจารณาดูว่าคุณพอจะเอื �อประโยชน์ด้านนี�ให้กับ

ลูกค้าได้หรือไม่ ถ้าทําได้ การตัดสินใจซื�อก็จะง่ายขึ�น ที�ต้องทํา

คือลองเปรียบเทียบราคาค่าส่ง จากไปรษณีย์ จากบริษัทขนส่ง

ต่างๆ หรือแม้แต่บริษัทเดินรถบางบริษัทก็มีบริการรับส่งสินค้า

เช่นกัน นําค่าขนส่งมาคิดเป�นราคาทุน แล้วตั�งราคาที�ลูกค้า

น่าจะพอใจได้หรือไม่ ลองลดต้นทุนสินค้าด้วยการซื�อเหมาว่า

ลดราคาได้เยอะหรือไม่ หากสามารถทําได้ก็ย่อมเป�นประโยชน์กับ

ทั �งลูกค้าและกับธุรกิจคุณเองด้วย 

4.ธุ รกิจบน โ ลกดิจิ ตอลขอ งคุณต้อ งมีความ

เคลื�อนไหวตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะใช้บริการตลาดแบบใดก็ตาม

คุณก็สามารถที�จะทําการโฆษณาสินค้าของคุณได้ การโฆษณา

ก็ควรจะเป�นไปในแนวการให้ความรู้ ลูกค้าที�ได้เข้ามาเยี�ยมชมใน

เว็บไซต์ของคุณก็จะได้อะไรใหม่ๆทุกครั �งที� เข้ามาใหม่อีกก็จะได้

ความรู้ใหม่ๆอีก ก็จะทําให้ลูกค้าเข้ามาชมบ่อยขึ�นๆ จนคุณ

สามารถทํายอดการเข้าชมเว็บไซต์ได้ จํานวนคนที� เข้ามาจะ

สามารถใช้เป�นตัวกระตุ้นให้ผู้สนับสนุนอยากที�จะได้พื �นที�บน

เว็บไซต์ของคุณ โดยเข้ามาจับจองหรือเช่าพื �นที�บนเว็บไซต์ของ

คุณทําให้ได้รายได้อีกทางหนึ�งด้วย แต่ก็ต้องมีการคัดกรองให้ดี 

ไม่ให้มากเกินไปเพราะจะทําให้หน้าเว็บไซต์รกโดดเด่นกว่าตัว

สินค้า ลูกค้าก็เริ�มไม่อยากจะเข้ามาชมเว็บไซต์เพราะดาวโหลด

หน้าเว็บยาก อีกประการหนึ�งจําไว้ว่าลูกค้าไม่ได้ต้องการเข้ามา

ในเว็บไซต์เพียงแค่อ่านการชื�นชมสินค้าเพียงเท่านั�น แต่ยัง

อยากได้ความรู้เกี�ยวกับข้อด้อยของสินค้าคุณด้วย ซึ�งไม่ค่อย

จะมีใครใส่ข้อมูลส่วนนี�ไว้เนื�องจากกลัวจะไปกระทบกับยอดขาย 

แต่ถึงอย่างไรลูกค้าก็จะไปหาอ่านเอาจากที�อื�นอยู่ดี ซึ�งหาก

ลูกค้าได้ความรู้ที�ไม่ถูกต้องไปโอกาสที�ลูกค้าจะหยุดการใช้สินค้า

นั�นก็มี ทางที� ดีคุณควรพลิกวิกฤตเป�นโอกาสเสียเลย สินค้า

ของคุณมีข้อเสียอะไรบอกให้หมด แต่

เพิ�มในส่วนของวิธีการแก้ไข หรือรับมือ

กับปัญหานั�นๆอย่างถูกวิธี เพียงเท่านี�

คุณก็จะยิ�งได้รับความเชื�อมั�นจากลูกค้า

เพิ�มขึ�นไปอีก เพราะเหมือนลูกค้าได้รู้จัก

สินค้าของคุณในทุกแง่มุมเมื�อจะนําไป

บอกต่อ ลูกค้าก็มั�นใจที�จะตอบคําถาม

จากเพื�อนๆได้ และก็ยิ�งทําให้การเข้าชม

เว็บไซต์เพิ�มจํานวนขึ�นอีกด้วย ประเด็น

ก็คือคุณต้องขยันหาอะไรใหม่ๆใส่ลงไปให้

ลูกค้าได้อ่านกัน แต่หากว่าไม่มี เวลา

ขนาดนั�นคุณก็อาจใช้บริการของผู้ที�รับ

ดูแลเว็บไซต์ซึ�งอาจต้องจ้างเพิ�ม หรือจะ

ใช้บริการงานเขียนบทความที�มีอยู่ในโลก

ดิจิตอลก็สะดวกดี บอกแค่ main idea 

จากนั�นก็ให้เหล่านักเขียนที�มีสํานวนการเขียนที�แตกต่างกันช่วย

สร้างสรรค์บทความคุณภาพไว้บนเว็บไซต์ของคุณ ระบบต่างๆ

ในการซื�อขายก็จะดําเนินต่อไปตามครรลองของระบบ จนกระทั�ง

ธุรกิจของคุณเลี�ยงตัวมันเองได้ เมื�อถึงจุดนี�จึงค่อยมองหา

ช่องทางในการขยายฐานลูกค้ากันต่อไป 
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SMEs ยุคใหมต่้องใส่ใจการตลาดออนไลน ์
 

ในยุคที� การสื�อสารขั �นพื �นฐานอย่าง วิทยุ สื�อ

โทรทัศน์ เริ�มมีบทบาทและความสําคัญน้อยลง กําลังจะถูกเข้า

มาแทนที� ด้วยสื�อแบบออนไลน์ซึ� งมีระยะเวลาในการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารต่างได้รวดเร็วกว่า และก็มีแนวโน้มในการพัฒนา

สูงขึ�นเรื�อยๆในการประยุกต์ใช้สื�อดังกล่าว การปรับตัวเข้าหาสื�อ

ออนไลน์เป�นอีกหนึ�งกลยุทธ์ที�ธุรกิจ SMEs ไม่ควรละเลยที�จะ

ศึกษาโซเชียล มีเดีย ต่างๆ ไม่ว่าจะเป�น ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค 

หรือแม้กระทั�ง ยูทูป ซึ�งเป�นสื�อออนไลน์ที�มีการเข้าถึงสูงสุด 

ด้วยการเชื�อมโยงเป�นเครือข่ายสามารถใช้เป�นเครื�องมือทาง

การตลาดได้เป�นอย่างดี แม้ว่านักธุรกิจ SMEs นั�นมักใช้เวลา

ส่วนมากในการนําไปบริหารจัดการธุรกิจของตนเอง แต่ก็อยาก

ให้ลองมาดูความสําคัญของสื�อเหล่านี�ดูบ้าง ในบทความนี�จะ

พยายามชี�ให้เห็นถึงข้อได้เปรียบของสื�อเหล่านี�ว่าสามารถต่อ

ยอดทางธุรกิจได้ไม่ยากเลย ซึ�งหากทําอย่างมีประสิทธิภาพและ

ต่อเนื�องแล้วการก้าวนําหน้าคู่แข่งถือว่าไม่ใช่เรื�องไกลตัวทีเดียว 

1.สื�อออนไลน์ ในอดีตนั �นการสื�อสารทางวิทยุ และ

โทรทัศน ์ผูกขาดการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารไปยังผู้บริโภคทําให้

การโฆษณาผ่านสื�อเหล่านี�มีราคาที�สูงมากถึงขนาดคิดกันเป�น

วินาทีเลย บางธุรกิจที� เงินทุนหมุนเวียนไม่มี โอกาสที�จะได้ใช้

บริการแน่นอนอย่างธุรกิจ SMEs นี�แทบจะไม่ได้โผล่ให้เห็นในสื�อ

เหล่านี�เลย อัตราการเจริญเติบโตก็ตํ�า เพราะผู้บริ โภคไม่มี

โอกาสได้รบัรู้ข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกับตัวธุรกิจ แต่ในปัจจุบันที�มี

สื�อออนไลน์ต่างๆเปิดตัวขึ�นมาสําหรับเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ที�ยัง

ติดตามข่าวสารต่างๆอยู่ก็มีการปรับตัวใช้ประโยชน์จากสื�อ

เหล่านี�ได้บ้าง แต่เจ้าของธุรกิจ SMEs ส่วนมากก็จะมีช่วงอายุ
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เกินกลุ่ม เป้าหมายของสื�อกันไปแล้วจึงยังยึดติดอยู่กับสื�อ

แบบเดิมๆ ไม่สนใจที�จะใช้สื�อออนไลน์ใหม่ๆให้เกิดประโยชน์ต่อตัว

ธุรกิจ ซึ�งจากการสํารวจของสหรัฐพบว่าส่วนมากผู้ที�สนใจสื�อ

แบบเดิมมีฐานอายุเฉลี�ยอยู่ที� 50 ปี ในขณะที�อายุเฉลี�ยของ

ประชากรอยู่ที� 38 ปี ตัวเลขเหล่านี�อธิบายได้ว่าในการโฆษณา

ผ่านสื�อแบบเดิมนั�นจะมุ่งเป้าหมายไปที�กลุ่มคนอายุ 50 ปีอย่าง

นั�นหรือ? ในขณะที�สินค้าบริการแต่ละชนิดนั�นตอบโจทย์คนแต่ละ

ช่วงอายุไม่เท่ากันแต่เฉลี�ยแล้วก็ต้องใกล้เคียงกับอายุเฉลี�ยของ

ประชากรนั�นเองจึงจะทําให้การทํายอดขายได้ผลสูงสุด แล้ว

สินค้าหรือบริการบางประเภทล่ะ? ที�ต้องการกลุ่มเป้าหมายเป�น

วัยรุ่น หากยังทําการโฆษณาในแบบเดิมผ่านสื�อแบบเดิมจะ

สามารถทําการตลาดได้อยู่หรือ? สําหรับข้อมูลของประชากร

ไ ท ย นั� น ต า ม ส ถ า บั น วิ จั ย ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ สั ง ค ม ข อ ง

มหาวิทยาลัยมหิดล ชี�ให้เห็นว่าประชากรในวัยแรงงาน(อายุ 15 

– 59 ปี)จะยังคงมีอัตราที�มากที�สุดต่อเนื�องไปจนถึงราวๆปี

2045แต่ประชากรในวัยเด็กและสูงอายุจะเปลี�ยนแปลงไปบ้าง นั�น

แสดงว่าในการมุ่งเป้าการตลาดยังคงต้องมุ่งเน้นไปที�ประชากร

ส่วนใหญ่อยู่นั�นเอง และสําหรับผู้นิยมการใช้สื�อออนไลน์มีช่วง

อายุอยู่ที� 18 – 49 ปี(สถิติเมื�อปี 2008 ในอนาคตช่วงตัวเลข

จะกว้างขึ�น) ตัวเลขนี�ชี� ให้เห็นว่าในประเภทสื�อที�จะใช้ในการ

ส่งผ่านข้อมูลไปยังผู้บริ โภคควรเป�นข้อมูลที� ส่ง ไปตามสื�อ

ออนไลน์นั�นเอง ซึ�งสอดคล้องกับข้อมูลการเข้าถึงสื�อออนไลน์

ของทั �งโลกอยู่ที� ประมาณ 1,700 ล้านคน คิดเป�น 26% และก็

ยังมีแนวโน้มที� ตัวเลขเหล่านี�จะเพิ�มขึ�นในอัตรา 15% ต่อปี 

ส่วนมากแล้วผู้ใช้สื�อออนไลน์จะเป�นกลุ่มประชากรที�อยู่ในประเทศ

ที�พัฒนาแล้ว ดังนั�นในแต่ละประเทศตัวเลขเหล่านี�ก็จะไม่เท่ากัน 

อย่างสหรัฐมีการเข้าถึงสื�อออนไลน์ถึง 90% ประเทศอังกฤษมี

การเข้าถึงสื�อออนไลน์ถึง 76% และแน่นอนว่าก็ยังคงมีแนวโน้ม

จะเพิ�มขึ�นอีก สื�อพื �นฐานดั�งเดิมลดสัดส่วนลงอย่างเห็นได้ชัด 

คาดว่าสาเหตุหนึ�งมาจากราคาที� สูงนั�นเอง เมื�อเทียบกับสื�อ

ออนไลน์แล้วแทบจะไม่มีค่าโฆษณาใดๆเลย จุดคุ้มทุนมองเห็นได้

ชดัเจนกว่ากันเยอะ เมื�อลองมาพิจารณาตัวเลขการเข้าถึงสื�อ

ออนไลน์ในประเทศไทยอยู่ที� 24.4% ซึ�งเป�นตัวเลขที�น้อยมากเมื�อ

เทียบกับประเทศที�มี GDP ระดับเดียวกัน และที�น่าสนใจกว่านั�น

คือ มีเพียง 2% เท่านั�นที� ใช้การโฆษณาบนสื�อออนไลน์ นั�น

แสดงว่าตลาดการโฆษณาบนสื�อออนไลน์ในไทยนั�นสดมากๆ 

หากคุณซึ�งเป�นเจ้าของธุรกิจ SMEs เริ�มหันมาให้ความสําคัญ

กับเรื�องนี� คุณจะกลายเป�นผู้นําด้านธุรกิจ SMEs ที�มีการ

โฆษณาผ่านสื�อออนไลน์เจ้าแรกๆของไทยเลย สิ�งนี�จะเอื �อ

ประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างมหาศาล ถ้าคุณลองนึกถึงสินค้าที�มี

การโฆษณาเป�นเจ้าแรกๆก็จะติดตลาด ติดปากผู้บริโภคได้ไม่

ยากอย่างผงซกัฟอกก็ต้อง แฟ้บ ผ้าอนามัยโกเต๊ก อย่างนี�

เป�นต้น ฉะนั�นคุณยังต้องลังเลอะไรอีกที�จะหันมาทําความเข้าใจ

การทําโฆษณาบนสื�อออนไลน์? 

 

2.สื�อออนไลน์ที� มีการเข้าถึงมากที� สุดก็คือกลุ่ม 

Social web(40% ของผู้เข้าถึงสื�อออนไลน์) อย่าง Twitter, 

Facebook และ Youtube ในขณะที�อันดับรองลงมาเป�น 

Search Engine( 35% ของผู้เข้าถึงสื�อออนไลน์) ซึ�งในกลุ่ม 

Social web นั�นเป�นสื�อที� เข้าถึงกลุ่ม ผู้บริ โภคที�ตรง

กลุ่มเป้าหมายทั �งอายุและความต้องการ และมีการเผยแพร่กัน

เร็วที�สุดเช่นกันเนื�องจากมีการเชื�อมโยงกันระหว่างสมาชิกไปยัง

สมาชิก ขา่วสารต่างๆจึงถูกส่งต่ออย่างรวดเร็ว การเชื�อมต่อ

กันระหว่างสมาชิกของสื�อเองไม่ได้จํากัดอยู่แค่สมาชิกที�รู้จักกัน

แต่ยังเชื�อมโยงไปถึงสมาชิกอื�นที� ไม่รู้จักอีกด้วย จนกลายเป�น

เครือข่ายที� ใหญ่ขึ�น จากข้อมูลของผู้ใช้ Twitter มีอายุเฉลี�ย

ในช่วง 25 – 54 ปีโดย 5 อันดับสูงสุดของการติดตามบน 

Twitter เป�นตัวบุคคลเสีย 4 อันดับ เป�นกลุ่มองค์กรเพียง 1 

อันดับ แนวโน้มที� Twitter จะถูกติดตามมากที� สุดนั�นมาจาก

ความเคลื�อนไหวของเจ้าของ Twitter นั�นเอง 

 

“สิ�งนี �จะเอื �อประโยชนต์อ่

ธุรกจิอยา่งมหาศาล” 
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3.ตลาดออนไลน์ที� ควรเลือกใช้ การเลือกใช้สื�อ

ออนไลน์ไม่ ได้จํากัดรูปแบบซัก เท่า ใดนักแต่ที� นิยมกันก็จะมี 

Twitter, Facebook และ Youtube หลายๆธุรกิจมีการใช้สื�อ

เหล่านี�ในการเผยแพร่กิจกรรมการตลาด รวมไปถึงใช้ในการ

โฆษณาสินค้าจนได้ยอดขายเพิ�มขึ�น และติดตลาดไปในที�สุด และ

วิธีการนี�ใช้ได้กับทุกระดับของธุรกิจ จะเล็ก กลางหรือใหญ่ นั�น

หมายความว่าธุรกิจ SMEs ก็สามารถใช้วิธีการนี�ได้เพราะมี

ต้นทุนการตลาดที�ตํ�า ต่อไปลองมาดูความแตกต่างของสื�อแต่

ละประเภทกัน การใช้ Twitter จะใช้การส่งผ่านข้อมูลด้วยการ

พิมพ์ข้อความสั�นๆ เพื�อหากลุ่มผู้ที�มีรสนิยมแบบเดียวกัน หรือ

มีสิ�งที�สนใจร่วมกนั เทคนิคที�ใช้สามารถใช้การ รีทวีท ฟีดต่อให้

ผู้ที�ติดตามอยู่ได้ Facebook จะใช้การพิมพ์ข้อความตอบโต้กัน 

รูปภาพ การคอมเม้นท์ กลุ่มที�ใช้ส่วนมากจะเป�นกลุ่มที�รู้จักกัน

อยู่แล้ว เทคนิคในการใช้โฆษณาจะใช้แฟนเพจ โดยที� ผู้ที� ใ ช้

สามารถเลือกติดตาม สินค้า ตัวบุคคล องค์กร หรือสิ�งที�

กําลังสนใจอยู่ได้ Youtube เป�นการแลกเปลี�ยนไฟล์วีดีโอด้วย

การ Upload ไฟล์ลงไป กลุ่มที�เข้ามาชมจะเป�นกลุ่มที�มีความ

สนใจในเรื�องที�มีการ upload ลงไป เทคนิคที�ใช้เพื�อการโฆษณา

จะใช้เป�นตัวช่วยเสริมเพื�อทําให้การโฆษณามีความหลากหลาย

มากขึ�น ได้อรรถรสมากยิ�งขึ�น เมื�อได้สมัครเพื�อเป�นสมาชิกของ

สื�อออนไลน์เหล่านี�แล้วคุณก็สามารถที�จะขยายฐานลูกค้าให้

กว้างขึ�นได้ เพราะ ในกลุ่มสมาชิกที�มีการเ ชื�อมต่อกันเป� น

เครือข่ายนั�นอาจมีบุคคลอื�นที�คุณไม่รู้จักแต่เป�นบุคคลที�รู้จักกับ

เพื�อนคุณแต่ในอนาคตบุคคลเหล่านั�นอาจกลายมาเป�นลูกค้า

ของคุณก็ได้ ซึ�งหากคุณมีความเคลื�อนไหวในสื�อของคุณตลอด 

สมํ�าเสมอ และเป�นไปในเชิงให้ความรู้ อย่าจงใจที�ขายสินค้าเกินไป 

ให้เวลาผู้บริโภคได้เข้ามาทําความรู้จักสินค้าเอง แต่ก็อย่าห่าง

เหินเกินไป หมายความว่าไม่เน้นขายแต่ต้องให้รู้ว่าขาย เมื�อ

ความรู้ถูกส่งผ่านไปกระ ตุ้นตลาดอย่างสมํ�าเสมอ บุคคล

เหล่านั�นก็จะเกิดการจดจําสินค้าได้และเมื�อเขาเข้าใจในสรรพคุณ

สินค้าแล้วก็จะเริ�มให้ความสนใจต่อตัวสินค้าแล้วก็จะเริ�มเข้ามา

ติดตามข่าวสารจากสื�อของคุณเอง เมื�อมีใครมาติดตามคุณ

แล้วเป�นสัญญาณบ่งบอกในอีกระดับหนึ�งเลยว่าบุคคลนั�นมี

ความเชื�อมั�นในตัวสินค้าของคุณแล้ว คุณสามารถที�จะให้

รายละเอียดเชิงลึกกับพวกเขาได้แล้วเพื�อกระตุ้นให้เขาเหล่านั�น

อยากได้สินค้ามาขึ�นจนนําไปสู่การปิดการขายในที�สุด หลังจาก

นั�นก็พยายามส่งข้อมูลข่าวสารและติดตามผลจากการใช้สินค้า

จากลูกค้าด้วยเพื�อให้ลูกค้ายิ�งมีความเชื�อมั�นในเรื�องการบริการ

หลังการขายเพิ�มขึ�น อีกทั �งเป�นกระจกเงาสะท้อนในกรณีที�สินค้า

คุณมีข้อที�ถูกตําหนิเพื�อจะได้นํามาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ�นต่อไป 

ข้อมูลที�น่าสนใจอีกอย่างหนึ�งของสื�อออนไลน์ทั �งสามแบบนี�ก็คือ

อันดับของผู้ติดตามสูงสุด 5 อันดับแรกของโลก สําหรับ 

Twitter 3 ใน 5 อันดับที�มีผู้ติดตามมากที�สุดเป�นองค์กรข่าว 

สําหรับ Facebook 4 ใน 5 อันดับที�มีผู้ติดตามมากที�สุดเป�น

กลุ่มเครื�องดื�มและอาหาร และ YouTube อันดับที�มีผู้ติดตาม

มากที�สุดเป�นเพลงและสื�อออนไลน์  

ในการส่งข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกับสินค้า SMEs นั�นสิ�ง

ที� คุณต้องคํานึงถึงก็คือการให้ข้อมูลที�มีการอัพเดตใหม่อยู่

ตลอดเวลา เพื�อให้สื�อมีความเคลื�อนไหวตลอดเวลา ให้ข้อมูลที�

มีประสิทธิภาพไปเรื�อยๆ ซึ�งสื�อเหล่านี�ก็เหมือนเป�นการโฆษณา

แบบปากต่อปากเช่นกัน ลองพิจารณาดูว่าหลังจากคุณได้มี

การอัพเดตข้อมูลลงไป ภายใน 5 นาทีจะมีการกล่าวถึงบน 

Twitter ภายใน 15 นาทีจะมีการรีทวีตบน Twitter ภายใน 1 

ชั�วโมงหากสิ�งที�คุณอัพเดตลงไปมีความน่าสนใจมันจะไปปรากฏ

บน Google ภายใน 3 ชั�วโมงจะมีการกล่าวถึงในสื�อวิทยุ 

ภายใน 6 ชั�วโมงก็จะมีการเผยแพร่ไปทางสื�อโทรทัศน์ และ

ภายใน 12 ชั�วโมงจึงจะมีการลงข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ จะเห็น

ได้ว่าสื�อออนไลน์นั�นมีความรวดเร็วในการส่งผ่านข้อมูล

มากกว่าสื�อพื �นฐานดั�งเดิมหลายเท่า ความสะดวกสบายในการ

ส่งข่าวสารก็ง่ายดายกว่า และยังมีต้นทุนที�ตํ�ากว่าด้วย แล้วมี

เหตุผลใดที�คุณจะไม่ใช้สื�อออนไลน์ในการทําการตลาดของธุรกิจ 

SME 
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โซเชียล มีเดียมาร์เก็ตติ �ง การตลาดที�ไมค่วรละเลย 
 

โซเชียล มีเดียนั�นมีหน้าที� เป�นเครื�องยนต์หลักในการ

ขับเคลื�อนการตลาดออนไลน์ ในยุคดิจิตอล ทั �งยังเป�นสื�อกลาง

ชั �นดีที�บรรดานักธุรกิจ SMEs นิยมนํามาเสริมทัพขับเคลื�อน

ธุรกิจให้กอบโกยกําไรเข้ากระเป๋าเป�นกอบเป�นกําอย่างสนุกสนาน 

อีกทั �งโซเชียล มีเดียนั�นยังสามารถเป�นตัวช่วยในการขยายฐาน

ลูกค้าให้กว้างขึ�นได้ง่ายและรวดเร็วกว่าสื�ออื�นๆหลายเท่าตัว 

ฐานลูกค้าที�กว้างขึ�น ใหญ่ขึ�นก็คือรากฐานของธุรกิจที�สามารถ

จะต่อยอดออกไปได้โดยง่าย ลองมาดูกันว่าโซเชียล มีเดีย มาร์

เก็ตติ�ง คืออะไร มีข้อดี และข้อควรระวังในการใช้อย่างไร และ

รวมไปถึงเทคนิคต่างๆ เคล็ดลับเด็ดๆ ที�สามารถนําไปใช้ได้ทันที

กับธุรกิจของคุณกัน 

โซเชียล มีเดีย ( Social Media ) คืออะไร? โซเชียล ( 

Social ) คือ สังคม มีเดีย (Media) คือ สื�อ หรือเครื�องมือที�

ใช้ในการสื�อสาร เมื�อนํามารวมกันคือ โซเชียล มีเดีย(Social 

Media) จะหมายถึงการแบ่งปันเนื�อหาเรื�องราวทั �งข้อมูล 

รูปภาพ วีดีโอ ในสังคมออนไลน์ ซึ�งจะส่งผลให้เกิดสังคมแห่ง

การแบ่งปันร่วมกันเป�นกลุ่มตามความชอบ รสนิยมของแต่ละ

กลุ่มโซเชียลมีเดียถือเป�นวิธีการสื�อสารแบบ 2 ทาง( two ways 

communication) ซึ�งสามารถตอบโต้กันได้ระหว่าง 2 ฝ่ายนั�น 

ทําให้การสื�อสารด้วยสื�อประเภทนี�ได้รับความนิยมเพิ�มสูงขึ�นมาก 

และด้วยความหลากหลายของสื�อโซเชียลมีเดีย ทําให้ผู้ใช้บริการ

มีทางเลือกในการสื�อสารที�หลากหลาย เลือกใช้ได้เหมาะสม

กับไลฟ์สไตล์ของตนเอง ลองพิจารณาสิ�งต่างๆ เหล่านี� คือ

กลุ่มของช่องทางการสื�อสารด้วยโซเชียลมีเดีย อย่าง วิกิพีเดีย 

เว็บไซต์ต่างๆที�สามารถโพสต์ข้อมูลข่าวสาร บล็อกที�ใช้แสดง

ความคิดเห็น  YouTube ที�ใช้แบ่งปันวีดีโอ รูปภาพ ดนตรี ฯ 

โปรแกรมสนทนาออนไลน์ สื�อโซเชียลมีเดียมีการใช้กันมานาน

มากแล้วและมีวิวัฒนาการมาเป�นลําดับตามยุคตามสมัย ตั�งแต่

การมีการสื�อสารทางโทรศัพท์, วิทยุ, โทรทัศน์, world wide 

web, ICQ, Messengers มาจนถึง Friendster, Myspace 

และ Facebook ตามลําดับ จนกระทั�งผ่านมาถึงยุคของ 

Twitter, Instagram ในที�สุด และจนถึงทุกวันนี�แนวโน้มของ
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วิวัฒนาการเหล่านี�ก็ยังไม่สิ�นสุด ผู้คนเริ�มเปิดเผยตัวตนมากขึ�น 

มีการใช้โซเชียลมีเดียตามเว็บต่างๆหลากหลายมากขึ�น ขณะนี�

เริ�มมีการนําเทคโนโลยีเสมือนจริง( Virtual Reality ) มาใช้กัน

มากขึ�น ความสมจริงและสะดวกรวดเร็วจะทําให้ผู้คนหันมาใช้

บริการสื�อโซเชียลมีเดียกันมากขึ�นเรื�อยๆ  

ผลเชิงบวกของโซเชียล มีเดีย ผลที�เกิดจากการใช้สื�อ

โซเชียลมีเดีย สามารถทําให้เกิดผลได้ทั �งทางบวกและทางลบ 

ลองมาพิจารณาผลทางบวกกันดูก่อน การใช้สื�อโซเชียลมีเดีย

ทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในโฆษณาและการตลาด การโฆษณา

และการตลาดจะปรับเปลี�ยนรูปแบบไปตามสื�อ รายละเอียดในแต่

ละสินค้าจะมีความละเอียดมากขึ�น เนื�องจากต้นทุนในการ

โฆษณาลดลง จึงสามารถทุ่มงบประมาณไปให้ในส่วนของตัว

สินค้ามากขึ�น ระบบการตลาดจะเปิดกว้างมากขึ�น เนื�องจากใน

กลุ่มผู้ใช้บริการจะมีกลุ่มเพื�อนหรือผู้ติดตามอยู่แล้ว เมื�อมีการ

นําเสนอสินค้าก็จะทําให้กลุ่มผู้ติดตามเหล่านั�นได้รับทราบ

ข่าวสารไปด้วย การส่งผ่านข้อมูลจึงเป�นไปอย่างรวดเร็ว การ

ประชาสัมพันธ์ที� เปลี�ยนไป รูปแบบการประชาสัมพันธ์ที�จะมี

ความหลากหลายมากขึ�นทําให้ผู้รับข่าวสารไม่เกิดความเบื�อ

หน่ายในการรับข่าวสาร ระบบสื�อสารมวลชนที� เปลี� ยนไป 

สามารถใช้ประโยชน์ในการหางานหรือสมัครงานผ่านสื�อโซเชียล 

มีเดีย จากสถิติแล้วมีการใช้จ่ายผ่านสื�อโซเชียล มีเดีย เพิ�มมาก

ขึ�นทุกๆปี จึงเป�นสิ�งที�น่าสนใจในการหันมาใช้สื�อโซเชียล มีเดีย

สําหรับการทําการตลาดในยุคใหม ่

ผลเชิงลบของโซเชียลมีเดีย ผู้ที�ใช้สื�อโซเชียล มีเดีย 

อาจมีการใช้เวลาส่วนมากไปซึ�งเกินความจําเป�น เช่น มีการ

เลือกซื�อสินค้าซกัชิ�นอย่างเช่น กระเป๋า ซึ�งหากผู้บริโภคมีความ

ต้องการในการใช้ประโยชน์จริงอาจใช้เวลาในการเลือกซื�อหากัน

เพียง ครึ�งถึงหนึ�งชั�วโมงเพียงเท่านั�น แต่หากเป�นการเลือกในสื�อ

โ ซ เ ชียล  มี เ ดียอาจต้อง ใ ช้ เวลา ในการ เลือก  วิ เคราะ ห์ 

เปรียบเทียบราคา โดยรวมแล้วอาจกินเวลาอย่างน้อยทั �งวันเลย

ทีเดียว ผลที�ตามมาก็คือกิจกรรมอย่างอื�นก็อาจต้องเสียไป

เพราะใช้เวลาในการใช้สื�อโซเชียล มีเดีย มากจนเกินไป มีการใช้

สื�อโซเชียล มีเดีย ในช่วงเวลาที�ไม่เหมาะสม ผู้ที�เข้าใช้สื�อโซเชียล 

มี เ ดียบางส่วนไม่ ค่อยเลือก เวลาในการ เข้ าหาข้อมูลกัน 

ผลกระทบจึงไปตกอยู่ที�หน่วยงานหรือองค์กรที�ผู้ใช้สื�อนั�นอาศัย

ทํางานอยู่ หรือเรียนอยู่ เพราะใช้เวลาในการหาข้อมูลข่าวสาร

ของตัวเอง ซึ�งเป�นสิ�งที� ไม่ควรทํา หรือแม้กระทั�งในขณะขับขี�

ยวดยานพาหนะซึ�งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ�นได้ ก่อให้เกิดความ

เสียหายกับบุคคลอื�นตามไปด้วย ประเด็นต่อมาก็คือ การใช้

ถ้อยคําที�ไม่เหมาะสม ส่วนมากแล้วผู้ที�ใช้สื�อเหล่านี�มักใช้ถ้อยคํา

ที�ไม่เป�นทางการ จนบางครั �งอาจกลายเป�นคําพูดที�ไม่เหมาะสม  

 

ลูกค้าบางรายอาจ sensitive กับเรื�องการใช้ภาษาจนไม่อยาก

เข้ามาใช้บริการหาข่าวสารจากเว็บไซต์สินค้าของคุณก็ได้ ซึ�ง

หากเป�นอย่างนี�ย่อมไม่เกิดผลดีกับธุรกิจของคุณเป�นแน่แท้ และ

ประเด็นที�ทําให้เกิดปัญหาอย่างมากก็คือ การใช้ภาษาที� ไม่

เหมาะสม หรือใช้เป�นแหล่งระบายอารมณ์ต่างๆ ซึ�งบางครั �งอาจ

ไปกระทบกระทั�งกับบุคคลอื�นได้ ซึ�งหากอีกฝ่ายไม่ยอมความกัน

ก็จะกลายเป�นประเด็นที�ทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันต่อไปได้ 

และหลังจากได้ทราบข้อดีและข้อเสียเกี�ยวกับการใช้สื�อโซเชียล 

มีเดียกันไปแล้วก็ควรนําไปใช้ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการใช้สื�อให้

ถูกต้องเหมาะสมกันต่อไป จากนี�ลองมาดูตัวอย่างเทคนิคการ

นําสื�อโซเชียลมีเดียไปใช้เพื�อการโฆษณา หรือขยายฐานลูกค้า

สําหรับธุรกิจกันดูบ้าง 

การใช้ Facebook เพื�อดึงดูดให้คนสนใจติดตาม

ข่าวสารของธุรกิจ ตัว เอง องค์กรของตัว เอง การ ใ ช้ 

Facebook เพื�อประชาสัมพันธ์ธุรกิจของคุณเองนั�นจะต้องมอง

หาแนวทางที� เหมาะสมกับตัวคุณเอง เหมาะสมกับผู้ที�กําลัง

ติดตามคุณ โดยเฉพาะเรื�องการใช้ภาษาที�สุภาพเหมาะสม การ

จะขายสินค้าต้องรู้จักลูกค้า ดังนั�นควรให้ความสําคัญกับไลฟ์

สไตล์ของลูกค้ามากกว่าการพยายามขายสินค้า เพราะหาก

“ฐานลกูคา้ที�กวา้งขึ�น 

ใหญข่ึ�น ก็คอืรากฐานของ

ธุรกจิที�สามารถจะตอ่ยอด

ออกไปไดโ้ดยงา่ย” 
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คุณรู้ช่องที�ลูกค้าสนใจคุณก็สามารถจะโยงเอาตัวสินค้าเข้าหา

ได้ ลูกค้าก็จะเกิดการตัดสินใจซื�อสินค้าได้ง่ายขึ�น นําเสนอโปรโม

ชนัให้ลูกค้าได้รับทราบสมํ�าเสมอ หรืออาจเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้

นํา เสนอโปร โมชันบ้าง เป� นครั �งคราว ลูก ค้าจะ รู้ สึก ว่ามี

ความสําคัญต่อธุรกิจคุณ เค้าก็จะเกิดความรักและผูกพันกับ

ธุรกิจคุณไปด้วย กล้าที�จะแสดงความคิดเห็นต่อสินค้ามากขึ�น

ซึ�งจะเป�นผลดีต่อธุรกิจของคุณเอง พยายามตอบทุกปัญหา

ของลูกค้าหรืออาจทําลิงค์ไว้เพื�อตอบปัญหาโดยเฉพาะเลยก็ได้ 

ลูกค้าที�ใช้สินค้าอยู่แล้วก็จะมุ่งไปยังส่วนของข้อมูลเหล่านี�ได้เลย

โดยไม่ต้องเสียเวลา หน้าFacebook ควรมีการ Tag รูปอธิบาย

เหตุการณ์สั�นๆ เพื�อ ใ ห้หน้า เพจมีความเคลื�อนไหวอ ยู่

ตลอดเวลา มีการวางแผนการดําเนินงานอย่างเป�นระบบเสมอ 

พร้อมสําหรับการปรับปรุงในทุกข้อปัญหา 

สิ�งที�ต้องระวังก็คือการโพสต์สิ�งต่างๆนั �น ควรโพสต์

แต่สิ�งที�ก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าการนําเสนอวิถีชีวิตของ

ตัวเอง ไม่โพสต์แสดงพฤติกรรมที�ไม่เหมาะสมออกไป เช่น ดื�ม

เหล้า ภาพเปลือย การไปเที�ยวตามสถานบันเทิงแล้วนําภาพลง

ในหน้าเพจ เพราะจะทําให้กระทบต่อความเชื�อมั�นของลูกค้าต่อ

ธุรกิจของคุณ เลี�ยงการโพสต์ในทางลบ ไม่ว่ากับผู้ใดหรือ

แม้กระทั�งองค์กรของตัวคุณเองก็ตาม แม้ว่าความเคลื�อนไหว

บนหน้าเพจจะมีความสําคัญแต่ควรให้เลือกให้สินค้าคุณมีการ

เคลื�อนไหวดีกว่าการนําเสนอความเคลื�อนไหวของตัวคุณซึ�ง

อาจส่งผลร้ายมากกว่าผลดี 

โดยสรุปก็คือ โซเชียล มีเดีย เป�นเครื�องมือในการ

รับส่งข้อมูลข่าวสารที�ทรงอานุภาพทั�งประสิทธิภาพและความ

รวดเร็ว แต่สิ�งที�มีประโยชน์มากก็ย่อมมีโทษมากเช่นกัน เมื�อได้

เรียนรู้ผลเสียที�อาจเกิดขึ�นได้จากการใช้สื�อโซเชียล มีเดีย แล้วก็

ควรระวัดป้องกันไม่ใช้สื�อไปโดยก่อให้เกิดโทษไม่ว่ากับทั �งตนเอง

หรือผู้อื�นก็ตาม การใช้สื�อควรเลือกใช้เพื�อก่อให้เกิดประโยชน์

เท่านั�น อย่าก่อให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวาย แล้วทีนี�การใช้สื�อ

โซเชียล มีเดีย ก็จะอยู่ในกํามือคุณ พร้อมกับสร้างธุรกิจของ

คุณได้อย่างมั�นคงต่อไป แต่หลักการหรือกลยุทธ์ต่างๆที� ให้ไว้

ข้างต้นนั�นเป�นเพียงแค่แนวทางในการนําไปปฏิบัติเท่านั�น เมื�อมี

การนําไปใช้จริงๆก็ต้องเกิดปัญหาบ้าง จึงต้องใช้ความยืดหยุ่น

ในการแก้ปัญหาจากคุณซึ�งเป�นเจ้าของธุรกิจ การแก้ปัญหาจะ

ทําให้มีประสิทธิภาพหรือไม่ก็ขึ�นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ใช้เอง 

และประสบการณ์ดังกล่าวนั�นจะเกิดขึ�นได้ต้องผ่านอุปสรรค

ต่างๆจนวิธีการแก้ปัญหานั�นกลายเป�นส่วนหนึ�งของชีวิตการทํา

ธุรกิจ ซึ�งผู้ที�ประสบความสําเร็จส่วนมากเส้นทางการทําธุรกิจ

ก็ไม่ได้โรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบ ต่างก็ผ่านความยากลําบาก 

ทุลักทุเลกันมาเป�นช่วงระยะเวลาหนึ�งจนสามารถที�จะหาแนว

ทางการทําธุรกิจที�เหมาะสมกับตัวเองจนในที�สุดก็ยืนหยัดขึ�นมา

ได้ คนส่วนมากยอมแพ้ไปก่อนทั �งๆที�ปัญหาเหล่านั�นพวกเขาก็

สามารถแก้ไขได้ แต่ก็มีคนจํานวนไม่น้อยที�ผ่านจุดที�ยากลําบาก

มาได้และบรรลุเป้าหมายชีวิตได้ เมื�อถึงจุดที�คุณจะต้องเลือกว่า

จะลงมอืกับธุรกิจอย่างจริงจังแล้วละก็คุณก็ควรเตรียมใจไว้ให้

พร้อมสําหรับการเผชิญกับทุกสิ�งแต่ก็ไม่ควรจะมัวตัดสินใจอยู่

ให้เสียเวลาเพราะมีเจ้าของธุรกิจอีกจํานวนมากที� เริ�มเข้าใจ

หลักการใช้สื�อโซเชียล มีเดียในการทําการตลาดแล้ว แล้วคุณ

ล่ะ? พร้อมจะเริ�มต้นหรือยัง? 
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เทคนิคการเผยแพร่กิจกรรมทางการตลาดสู่โลกโซเชียลมีเดีย 
 

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของโลกโซเชียลมีเดียใน

ปัจจุบัน เหตุผลหลักๆจะมาจากขอบเขตในการสื�อสารที�ไม่จํากัด 

ในขณะที�ต้นทุนของการใช้บริการผ่านสื�อประเภทนี�ตํ�ามาก จน

กลายเป�นแนวทางในการเผยแพร่กิจกรรมทางการตลาดที�ได้รับ

ความนิยมสูงขึ�นเรื�อยๆ เนื�องจากการจัดกิจกรรมทางการ

ตลาดสามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความต้องการในสินค้า

หรือบริการมากขึ�น อีกทั �งยังช่วยในการเร่งการตัดสินใจในการ

ซื�อให้เร็วขึ�นได้ด้วย ดังนั�นการเผยแพร่กิจกรรมทางการตลาด

อย่างสมํ�าเสมอจะเป�นตัวกระตุ้นให้ธุรกิจเกิดการหมุนเวียนได้ดี

ยิ�งขึ�น 

กิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) เป�นกล

ยุทธ์หนึ�งที�ใช้กระตุ้นตลาดผู้บริโภคให้ตื�นตัวและเป�นการทดสอบ

พฤติกรรมผู้บริ โภคด้วยว่ามีการเปลี� ยนแปลงไปมากน้อย

เพียงใด และเปลี�ยนแปลงไปในแนวทางใด โดยปัจจุบันนี�กลุ่ม

ผู้บริโภคมีรสนิยม กิจกรรมที�ชื�นชอบ การเลือกสื�อ ที�ค่อนข้าง

แตกต่างกัน การจัดกิจกรรมทางการตลาดจึงต้องมีรูปแบบที�

หลากหลายมากขึ�นเพื�อตอบสนองความต้องการของกลุ่ม

ลูกค้าได้ทั�วถึงทุกกลุ่ม แต่การจัดกิจกรรมทางการตลาดให้โดด

เด่นและน่าสนใจเป�นสิ�งที�ทําได้ยากยิ�ง จึงจําเป�นจะต้องเข้าใจ

หลักการตลาดเชิงกิจกรรมให้มากขึ�นก่อน ดังนั�นการจัด

กิจกรรมทางการตลาดก็คือการตลาดเชิงกิจกรรมที� ใช้ เป�น

เครื�องมือทางการตลาดในรูปแบบของกิจกรรมเพื�อส่งผ่าน

รูปแบบกิจกรรมนั�นไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จะใช้รูปแบบการ

จัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดการประกวด การ

จัดการสาธิตสินค้า ฯ ซึ�งรูปแบบที� เหมาะสมนั�นไม่ได้กําหนด

ตายตัวแต่ขึ�นอยู่กับว่าหน่วยงานแต่ละแห่งนั�นจะเลือกใช้รูปแบบ

ใด เพียงแต่มีจุดประสงค์เดียวกันก็คือเพิ�มยอดขาย สร้างความ

เชื�อมั�น สาธิตสินค้าใหม่ สร้างความน่าสนใจ และแน่นอนว่าเมื�อ

มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดแล้วจะต้องส่งผลดีต่อสินค้าใน

ระยะยาวต่อไป การทําการตลาดเชิงกิจกรรมให้ได้ผลดีจะต้อง
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จัดทําควบคู่ไปกับการส่งเสริมการขายที�เหมาะสม และแตกต่าง

กับคู่แข่ง  

กิจกรรมการตลาดมีข้อดีหลายประการ ประการแรก

คือเป�นกิจกรรมที�สามารถเผยแพร่ไปในสื�อต่างๆได้โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายใดๆ นอกเหนือไปจากค่าจัดกิจกรรมแล้ว ดังนั�น

ในขณะที�จัดกิจกรรมก็ควรมีการบันทึกภาพทั�งภาพนิ�งและ

ภาพเคลื�อนไหว เก็บรวบรวมไว้เพื�อใช้ในการเผยแพร่บนสื�อ

ออนไลน์ต่อไป การทยอยนําข้อมูลส่งผ่านไปตามโซเชียลมีเดีย 

มีข้อได้เปรียบก็คือทําให้สินค้าดูมีเรื�องราว ดังนั�นควรลําดับให้ดี

ว่าต้องการให้ข้อมูลทางด้านใดส่งผ่านไปก่อน หลังจากนั�นก็

เพิ�มเรื�องราวโดยการลงข้อมูลข่าวสารใหม่ที�ต่อเนื�องกับข้อมูล

เดิมทําให้ลูกค้า หรือผู้ที�สนใจเมื�อมีการรับข้อมูลแล้วเกิดมีความ

สนใจขึ�นมาก็จะติดตามกลับไปอ่านหรือหาข้อมูลจากข้อมูลเดิม

ต่อไปได้ ประการที�สองคือการจัดกิจกรรมสามารถกําหนดกลุ่ม

ลูกค้าได้ เนื�องจากกลุ่มลูกค้าที�สนใจเมื�อทราบข่าวการจัดงาน

กิจกรรมทางการตลาดก็จะทําการเลือกสรรงานที�จะเข้าร่วมอยู่

แล้ว ดังนั�นลูกค้ากลุ่มที�เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดเป�นกลุ่ม

ที�มีความเชื�อมั�นในสินค้าอยู่บ้างแล้ว อีกทั �งยังเป�นการเปิด

โอกาสให้กับลูกค้าใหม่ๆที� ยังไม่รู้จักสินค้าได้รู้จักมากขึ�นซึ�งใน

อนาคตก็อาจเปลี�ยนมาเป�นลูกค้าได้ หรือลูกค้าเดิมก็จะมีความ

เชื�อมั�นมากขึ�นอีก เป�นผลดีไม่ว่าจะทางใดทั �งสิ�น ข้อได้เปรียบอีก

ประการหนึ�งคือหากกิจกรรมที�คุณได้จัดขึ�นนั�นเป�นกิจกรรมที�มี

คุณภาพ ไม่แน่ว่าสื�อต่างๆเช่นสื�อโทรทัศน์อาจเข้ามาเก็บภาพ

การจัดกิจกรรมต่างๆนั�นไว้เพื�อนําเสนอต่อไปก็ได้ ก็เท่ากับว่า

คุณได้ใช้บริการสื�อทางโทรทัศน์ โดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณาซกันิด

เดียว และเทคนิคในการดึงดูดเหล่าสื�อมวลชนให้อยากเข้ามาทํา

ข่าวก็คือกิจกรรมของคุณต้องแปลกใหม่ คือเป�นรูปแบบงานที�

เป�นเอกลักษณ์ของคุณเองไม่ได้เลียนแบบมาจากงานใด ความ

แปลกใหม่จะเป�นตัวดึงดูดให้เหล่าสื�อมวลชนเข้ามาทําข่าวเอง 

การจัดงานต้องยิ�งใหญ่ โดยการให้มีผู้เข้าร่วมงานมีส่วนร่วม

มากๆ หรืออาจมีการเชิญผู้ที�มีชื�อเสียงมาเข้าร่วมเพื�อดึงดูด

ลูกค้าและสื�อมวลชน  

การใช้กลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดนี�

เหมือนดาบสองคม คือจัดดีก็รุ่ง จัดแย่ก็ร่วง และอาจต้องเสีย

งบไปอย่างสูญเปล่าก็ได้ถ้าไม่มีการวางแผนที�ดี ตัวที� ใช้ เป�น

ข้อกําหนดรูปแบบกิจกรรมก็คือวัตถุประสงค์ของงาน โดย

วัตถุประสงค์ที�จะกําหนดขึ�นนั�นก็สามารถหาข้อมูลต่างๆกันก่อน

ได้ เช่น พิจารณาสถานการณ์การตลาด ณ ขณะนั�นด้วยเมื�อ

จะจัดกิจกรรมการตลาดนั�นธุรกิจคุณมีสถานะอย่างไร ครอง

ตลาดอยู่? เป�นสินค้าใหม่? เป�นสินค้าเดิม? ถ้าเป�นสินค้าใหม่ก็

ควรมีบูธให้ได้ลองสินค้ากันด้วย ถ้าเป�นสินค้าเก่าก็ควรมีมุมให้

คําปรึกษาสําหรับกรณีที�ลูกค้าพบปัญหาจากสินค้าได้มาบอก

เล่าปัญหานั�นให้ได้ฟังซึ�งจะได้ประโยชน์กันทั �งสองฝ่าย ลูกค้าก็จะ

ได้ความรู้ที�ถูกต้องกลับไปและเชื�อมั�นในสินค้ามากยิ�งขึ�น เจ้าของ

ธุรกิจก็จะได้หาแนวทางการแก้ปัญหานั�นต่อไปในอนาคตได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นต่อมาก็คือแบรนด์ของคุณติด

ตลาดหรือยัง หากติดตลาดแล้วก็สามารถที�จะจัดงานอย่าง

ยิ�งใหญ่ได้เลยเพราะมีผู้มาร่วมงานเป�นจํานวนมากอย่างแน่นอน  

 

แต่หากยังไม่ติดตลาดการจัดงานก็ควรให้ผู้มาร่วมงานได้มีส่วน

ร่วมมากขึ�น พร้อมกันนั�นก็ต้องกระตุ้นให้ลูกค้าอยากเข้ามา

ร่วมงานด้วยวิธีเชิญผู้มีชื�อเสียง หรือดารา มาร่วมกิจกรรม

เพื�อใช้เป�นจุดขายก็ได้ ประเด็นถัดมาก็ต้องเป�นเรื�องของสถานที� 

คุณจะต้องวิเคราะห์ว่าสินค้าของคุณนั�นเหมาะกับการจัดงานใน

สถานที�ลักษณะใด indoor หรือ outdoor การศึกษาข้อมูล

คู่แข่งทางการค้าก็มีประโยชน์ คุณจะต้องทราบว่าคู่แข่งของคุณ

มีการจัดงานในลักษณะใดบ้าง เพื�อใช้เป�นฐานข้อมูลว่างานของ

คุณต้องไม่ซ� � ากับคู่แข่ง และวิธีการทําให้เหนือกว่าคู่แข่งควร

เสริมในเรื�องใดอีกบ้าง รู้เขารู้เรา รบร้อยครั �งชนะร้อยครั �ง อย่า

กลัวเสียเวลายิ�งหาข้อมูลมากยิ�งดี และที�ลืมไม่ได้ก็คือการศึกษา

แนวโน้มของพฤติกรรมของผู้บริโภคว่ามีการเปลี�ยนแปลงไป

“การเผยแพรก่ิจกรรม

ทางการตลาด 

อยา่งสมํ�าเสมอจะเป�น

ตวักระตุ้นใหธุ้รกจิเกดิการ

หมุนเวยีนไดด้ยีิ�งขึ�น” 
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อย่างไร การจัดงานก็ต้องเหมาะกับพฤติกรรมของเหล่า

ผู้บริโภคด้วย 

เมื�อได้ข้อมูลต่างๆครบถ้วนแล้วก็ลงมือจัดงานให้

สําเร็จลุล่วงไปได้อย่างราบรื�นอย่าลืมที�จะประเมินการจัดงาน

ด้วยว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที�ได้วางไว้หรือไม่ การรวบรวม

ปัญหาที�เกิดขึ�นมีค่ามากว่าการยืนยิ�มรับคําชม ทุกงานย่อมมี

ปัญหาเกิดขึ�น รีบรวบรวมประเด็นปัญหาที� เกิดขึ�นเพื�อใช้เป�น

แนวทางสําหรับงานต่อไป ทั �งนี�ทั �งนั�นทุกงานที�ได้จัดขึ�นจะต้องมี

จุดไคลแม็กซ ์ซึ�งเป�นช่วงที�ทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจต่องาน

ที� ได้จัดนั�น และเป�นข้อแตกต่างอย่างชัดเจนสําหรับผู้ที� เข้า

ร่วมงานด้วยตัวเอง กับผู้ที�รอรับข่าวสารอยู่ภายหลังเมื�อเสร็จ

งาน วิธีการนี�จะทําให้ผู้ที� ไม่ ได้มาร่วมงานมีความต้องการ

มาร่วมงานและสัมผัสกับบรรยากาศประทับใจแบบนั�นด้วย

ตัวเองบ้าง 

เมื�อจดักจิกรรมทางการตลาดแลว้สิ�งที�ขาดไม่ไดก้็คือ

การเผยแพร่มันไปบนสื�อออนไลน์ ให้กิจกรรมเหล่านั�นเผยแพร่

ไปบนโลกโซเชียลมีเดีย สื�อที�ควรใช้และได้ผลตอบรับที�รวดเร็วก็

คือ Facebook, Twitter หรือ YouTube หากเป�นไปได้ก็ควรใช้

ทุกสื�อร่วมกันให้เกิดประโยชน์มากที�สุด ตลอดการทํากิจกรรม

ตั�งแต่เริ�มวางแผนไปจนการเตรียมงาน หรือในขณะจัดงาน 

บรรยากาศของงานคุณก็ควรที�จะมีการ update ข้อมูลต่างๆ

เข้าไปเรื�อยๆอย่างต่อเนื�องเพื�อกระตุ้นให้ลูกค้านั�นรู้สึกมีอารมณ์

ร่วมไปกับการจัดกิจกรรมเหมือนเข้าไปร่วมงานด้วยตัวเองเลย 

นอกเหนือไปจากการจัดงานข้อมูลความรู้ต่างๆที�เกี�ยวข้องกับ

ตัวสินค้า หรือการจัดงานก็ควรจะสอดแทรกความรู้นั�นเข้าไป 

ไม่ว่าทาง Twitter หรือ Facebook เพื�อให้ข้อมูลต่างๆถูกเติม

เต็มการเพิ�มช่องทางในการให้ข้อมูลก็คือการให้บทความ(Blog) 

เป�นตัวช่วยในการเล่าเรื�องราวต่างๆในเชิงลึก และทุกแง่มุม แล้ว

ก็สอดแทรกมันลงในเว็บไซต์ก็ได้โดยนําลิงค์ของเว็บไซต์นั�นเข้าไป

ไว้บนสื�ออื�นๆของคุณ เพื�อนําทางให้ผู้ที�สนใจอยากได้ข้อมูลได้

เข้าไปเลือกอ่านกัน  

การสร้างกิจกรรมต่างๆบน Facebook หรือ Fan 

page ก็เป�นอีกหนึ�งช่องทางที�สามารถกระตุ้นให้ผู้ที�เข้ามาชมเกิด

ความสนใจมากขึ�น การ update สถานะ Facebook บ่อยจะ

ทําให้ที�ติดตามคุณอยู่ได้รู้ความของคุณหรือของธุรกิจคุณ ส่ง

การ update ข้อมูลสินค้าของคุณไปยังผู้ติดตามโดยตรงเลยก็

สามารถทําได้เพราะคนที� ติดตามคุณอยู่นั�นพร้อมที�จะรับ

ข่าวสารต่างๆของคุณอยู่แล้ว หรือในอีกมุมหนึ�งก็คือบุคคล

เหล่านั�นหากเป�นลูกค้าของคุณก็เป�นลูกค้าที�มีความเชื�อมั�นในตัว

สินค้าอยู่แล้วจึงติดตามคุณอยู่ ทีนี�เมื�อพวกเขาได้ข้อมูลอะไร

ใหม่ๆ ที� เป�นประโยชน์กับทั �งตัวเขาเองหรืออาจนึกขึ�นได้ว่ามี

เพื�อนๆของเขาสนใจอยู่ก็จะส่งต่อข้อมูลเหล่านั�นไปยังผู้อื�นต่อไป 

เพียงแค่คุณต้องยอมเหนื�อยที�จะหาข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอเพียง

เท่านั�นก็สามารถจะดึงดูดลูกค้าให้อยู่กับคุณนานๆได้  

และหากคุณมีการจัดกิจกรรมการตลาดไม่ว่าทางใด 

สถานที�ใดก็ตาม เก็บภาพนิ�งและภาพเคลื�อนไหวไว้ให้ครบทุกมุม

ทุกกิจกรรม แยกเป�นเรื�องราวที� ต่อเนื�องกันแล้ว upload 

ภาพเคลื�อนไหวลงบน Youtube แล้วทําลิงค์ไปยังสื�ออื�นๆของ

คุณ กําหนดหัวข้อให้มีลําดับที�เหมาะสม คนอ่านเข้าใจง่าย แล้ว

ก็แยกกิจกรรมแต่ละกิจกรรมไว้เป�นส่วนๆเพื�อให้ลูกค้าหรือ

ผู้สนใจได้เข้าไปเลือกชมได้ตามความต้องการ สําหรับภาพนิ�งก็

ใส่มันลงไปใน Facebook ที�ต้องระวังคืออย่าระดมใส่แบบไม่ลืมหู

ลืมตา เพราะคนที�เข้ามาดูไม่ได้อยู่ในงานเพราะฉะนั�นเขาลําดับ

เหตุการณ์ไม่ได้เป�นสิ�งจําเป�นที� คุณจะต้องทําหัวข้อให้เพื�อให้

สะดวกในการลําดับความคิดตาม ทยอยลงไปเป�นส่วนๆของ

งาน ไม่จําเป� นต้องลงแบบต่อเนื�องกัน ให้คําบรรยายแบบ

ปลายเปิดเพื�อให้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วย ตรงส่วนของ

คอมเม้นต์นี�แหละที�จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ที� เข้ามาชมได้มีส่วนร่วม

และเกิดความรู้สึกอยากที�จะเข้าไปร่วมงานด้วยตัวเองบ้าง 
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การสร้างจุดเด่นให้สนิค้า 
 

เมื�อคุณตัดสินใจจะเริ�มต้นธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ

ออนไลน์ซึ�งมีสินค้าหลากหลายชนิด จากหลายเจ้าของธุรกิจ 

มันเป�นเรื�องที�หลีกเลี�ยงไม่ได้เลยที�จะมีสินค้าชนิดเดียวกับคุณ 

หรือใกล้เคียงกัน เมื�อ demand มีปริมาณเท่าเดิมแต่ supply 

มีเพิ�มขึ�นทําให้เกิดส่วนแบ่งทางการตลาดถูกกระจายไปยังธุรกิจ

แบบเดียวกันมากขึ�น การแข่งขันที�สูงขึ�นนี�จึงเป�นตัวกระตุ้นให้

ผู้ทําธุรกิจต้องมีการหากลยุทธ์การขายใหม่ๆเพื�อล่อใจลูกค้า 

และอีกเหตุผลหนึ�งก็คือในขณะที�คุณทําธุรกิจมาจนถึงจุดที�เรียก

ได้ว่าอิ�มตัวแล้ว อย่างเช่นยอดขายก็ไม่ได้เพิ�มหรือลดมากนัก 

คุณก็ควรจะหันมาให้ความสนใจว่าตัวสินค้าของคุณจะดึงอะไร

มานําเสนอใหม่ได้บ้าง เพื�อสร้างความได้เปรียบให้กับสินค้าของ

คุณเอง การสร้างจุดเด่นให้สินค้าจึงเป�นกลยุทธ์สําคัญอย่าง

หนึ�งที�ควรเอามาใช้ 

1.ลดราคาบา้งเพื�อกระตุ้นยอดขาย การกาํหนดราคา

สินค้าในช่วงแรกๆนั�นก็เป�นไปตามกลไกตลาดราคาของสินค้า

ชนิดเดียวกันอาจไม่แตกต่างกันมากมายเพื�อหลีกเลี�ยงการปะทะ

กันระหว่างคู่แข่งทางการค้า สร้างมิตรดีกว่าสร้างศัตรูนะ! 

กําไรที�เกิดขึ�นนั�นมาจากความพยายามในการลดต้นทุนของคุณ

เอง จําไว้เสมอว่าลูกค้าจะตัดสินใจซื�อของออนไลน์ก็ต่อเมื�อ

สินค้านั�นราคาตํ�ากว่าท้องตลาด นั�นหมายถึงรวมค่าขนส่งแล้ว 

คุณต้องพยายามกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจที�จะเลือกซื�อสินค้าจาก

คุณ และการกระตุ้นที�ดีที�สุดก็คือการลดราคา! แต่ไม่ใช่การลด

ราคาแบบพรํ�าเพรื�อ หรือลดอยู่ตลอดปีตลอดชาติ หากแต่เป�น

การจัดช่วงลดราคาสําหรับสินค้าที�คงเหลือในปริมาณมากเพื�อ

กระตุ้นให้เกิดการซื�อสินค้าชนิดนั�น แม้ว่าจะได้กําไรน้อยลงซัก

นิดแต่มันคุ้มค่าตรงเครดิตของคุณในการจะซื�อสินค้าล็อตต่อไป

มาลง คุณอาจได้ส่วนลดมากขึ�น หรือมีโควต้าให้เครดิตของมา

ก่อน เนื�องจากคุณสามารถกระจายสินค้าได้เร็ว ผู้ขายย่อม
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พยายามเอาใจคุณไว้อย่างแน่นอน ใจเย็นๆมองผลในระยะยาว

ไว้ เมื�อกระ ตุ้นสินค้าชนิดหนึ� งเป� นระยะ เวลาหนึ� งแล้วก็ ใ ห้

หมุนเวียนไปยังสินค้าชนิดอื�นบ้างเพื�อกระตุ้นยอดขายเช่นกัน 

การลดราคาก็ยังรวมไปถึงฟรีค่าขนส่งก็เป�นอีกหนึ�งกลยุทธ์ของ

การลดราคา คุณลองนึกดูเอาว่าในมุมมองของลูกค้านั�นเมื�อ

เข้ามาเยี�ยมชมเว็บไซต์ของคุณแต่ละครั �งก็จะมีโปรโมชั�นลดราคา

สินค้าชนิดหนึ�ง ก็ตั�งใจไว้ว่าจะซื�อ แต่เมื�อเข้ามาคราวต่อไป

ปรากฏว่าโปรโมชั�นเปลี�ยนเป�นสินค้าอีกชนิดไปแล้ว ลูกค้าจะเกิด

ความเสียดายว่าน่าจะรีบซื�อตอนลดราคา และแน่นอนว่าหากมี

โปรโมชั�นต่อไปที�ลูกค้าสนใจเค้าจะรีบชิงซื�อไว้ก่อนเลยแม้ว่าจะยัง

ไมได้ใช้ก็ตาม บางทีการทําธุรกิจให้มีความยั�งยืนก็ต้องอาศัย

จังหวะและเวลาเพราะการค้าขายผู้ตัดสินใจซื�อไม่ใช่คุณซึ�งเป�น

ผู้ขาย การทําความเข้าใจผู้ซื�อเป�นเรื�องที�ควรทําอย่าเร่งเร้าใน

การขายเกินไป 

2. ขายจุดที� เป�นข้อได้เปรียบ หากสินค้าของคุณมี

จุดเด่นที�เหนือกว่าคู่แข่งแล้วล่ะก็จงนําเสนอมันซะ ไม่ว่าจะเป�น 

ทนกว่า ใช้นานกว่า ประสิทธิภาพสูงกว่า เห็นผลเร็วกว่า 

อย่างนี�เป�นต้น สิ�งเล็กๆน้อยๆเหล่านี�แหละที�จะเป�นตัวกระตุ้นการ

ตัดสินใจซื�อของลูกค้า ลูกค้าที�มีความสนใจในสินค้าประเภท

เดียวกันนั�นย่อมต้องเคยใช้สินค้ามาบ้าง เค้าจะรู้ได้ทันทีว่าข้อ

ได้เปรียบที�คุณนําเสนอไว้นั�นมันทําให้ลูกค้าได้ประโยชน์เพิ�มขึ�น

จริงหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น คุณมีสินค้าเป�นรองเท้ายี� ห้อหนึ�ง

ซึ�งใช้สําหรับวิ�ง จุดเด่นของสินค้าคุณก็อาจจะเป�น รุ่นนี�ออกมา

เพื�อป้องกันการกระแทกเป�นพิเศษทําให้ลดอาการบาดเจ็บที�เข่า

ได้ มีผลการวิจัยรับรองและทดสอบแล้วว่าลดการกระแทกได้ถึง 

30% อย่างนี�เป�นต้น ลูกค้าที�เป�นนักวิ�งและใช้รองเท้าวิ�งอยู่เป�น

ประจําจะเข้าใจได้ทันทีว่ารองเท้ารุ่นนี�มีประโยชน์กับเขานะ เพราะ

ในขณะที�วิ�งเขาจะรู้สึกได้ถึงแรงกระแทกทําให้เกิดอาการบาดเจ็บ

ที�เข่าจริง ก็จะเกิดความสนใจอยากลองสินค้านี�ดูบ้าง เมื�อคุณ

เป�นผู้ขายนอกจากต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วคุณยัง

ต้องเข้าใจปัญหาที�เกิดจากการใช้สินค้าเหล่านั�นด้วย เพราะนี�

เป�นช่องว่างสําคัญในการสรรหาสินค้าที�ตอบโจทย์ให้ลูกค้า

ได้มากขึ�น ลูกค้าจะสัมผัสได้ทันทีว่าคุณมีความเอาใจใส่ต่อ

ลูกค้าและสินค้า ความเชื�อมั�นก็จะเกิดกับธุรกิจของคุณอย่าง

แน่นอน 

 

3. ให้ลูกคา้ไดล้องสินค้าตวัอย่างบา้ง หากสินค้าของ

คุณมีประสิทธิภาพที� ดีแล้วก็ควรมีการจัดสรรส่วนหนึ�งไว้

สําหรับล่อใจลูกค้า สินค้าที�ลูกค้าเคยใช้มาแล้วมีความชื�นชอบ

อยู่แล้วหากอยากให้ลูกค้าหันมาลองสินค้าใหม่ๆบ้างก็ต้องมี

การนําเสนอสินค้านั�นให้ลูกค้าได้ลองใช้กัน และเชื�อได้แน่ว่าหาก

สินค้าที�คุณเลือกมานั�นมีประสิทธิภาพที�ดีจริงแล้วล่ะก็ มันก็ไม่มี

เหตุผลใดที� ลูกค้าจะไม่ ตัดสินใจเปลี�ยนมาใช้สินค้าของคุณ 

จากนั�นก็สามารถจัดโปรโมชั�นพิเศษลดราคาต่อไปได้อีกระยะหนึ�ง 

เมื�อสินค้าติดตลาดแล้วก็ตั�งราคาเป�นปกติได้ 

4. package ที�แตกต่างทําให้ลูกค้ารู้สึกแตกต่าง ใน

กรณีที� สินค้าที� คุณเลือกมานั�นเป�นสินค้าที�มีการขายกันเป�น

จํานวนมาก แต่ก็ เป� นสินค้าที� ไ ด้รับความนิยมสูงอยู่เสมอ 

จุดเ ด่นที� จะสร้างทํ า ได้ยากมากเนื�องจากลูกค้าเข้า ใจใน

สรรพคุณของสินค้าดีอยู่แล้ว การทําให้เกิดความแตกต่างอีก

วิธีหนึ� งซึ� ง ได้ผลดีอยู่เสมอก็ คือการออกแบบบรรจุภัณฑ์

(Package) ซึ�งจะช่วยขับให้สินค้านั�นดูโดดเด่นขึ�นมาทันตาเห็น

อย่างไม่น่าเชื�อ ยกตัวอย่างง่ายๆ หากคุณทําธุรกิจขายเสื�อผ้า

แล้วการส่งให้ลูกค้าโดยการเพิ�มการออกแบบถุงที�ใส่ให้เป�นโลโก้

และเบอร์โทร เว็บไซต์ของคุณ หรืออะไรก็ตามที�ช่วยให้ลูกค้าอื�น

ได้ เ ห็นแล้วสะดุดตา จะ เป� นกล่องก็ ได้ แต่อย่าลืมว่าการ

ออกแบบที� ดีนั�นต้องทําให้ผู้ที� เห็นทราบได้ทันทีว่าเป�นสินค้า

ประเภทใด มาจากที� ไหน ใครเป�นผู้จําหน่าย ติดต่ออย่างไร 

ข้อมูลเหล่านี�ถือว่าค่อนข้างเยอะหากคุณยัดมันลงใน package 

ทั �งหมดแล้วแทนที�จะเป�นผลดีกลับจะให้ผลในทางตรงกันข้าม 

บนpackage จะดูรกตาจนไม่น่ามองดังนั�นหากเป�นไปได้ให้ใช้

ภาพช่วยบอกเล่าเรื�องราวจะดีมาก เหมือนคําซึ�งเป�นคําโปรยใน

หนังสือพิมพ์โฆษณา San Antonio Light หนังสือพิมพ์

ท้องถิ�นของเท็กซัส อเมริกาที� ว่า หนึ�งภาพเท่ากับพันคํา ( 

One picture is Worth a thousand words ) ดูเหมือน

อาจจะเป�นเรื�องที� ค่อนข้างยากแต่มันคือสิ�งที�ท้าทายในการ

ออกแบบ package เหล่านี�มาเพื�อจูงใจลูกค้า แน่นอนว่าลูกค้า

จะรู้ได้ทันทีเช่นกันว่าสินค้าคุณแตกต่าง และคุณให้ความสําคัญ

กับสินค้าของคุณมากเพียงใด ที�เหลือก็ปล่อยให้การตัดสินใจ

เป�นเรื�องของผู้บริโภคเอง หากที�คุณทํามันยังไม่ได้ผลกับยอด

การขาย คุณก็ลองปรับเปลี�ยนให้เหมาะสมดู อย่าหยุดที�จะ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพราะมันจะเป�นตัวแทนการนําเสนอสินค้าที�

ดีที�สุดในอนาคตของคุณเอง 
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5. ทําการสาธิตการใช้บ้าง ภาพเคลื�อนไหวช่วยให้

ลูกค้าผ่อนคลายสายตาจากการอ่านเพียงสรรพคุณ การ

นําเสนอโดยใช้การสาธิตการใช้ไม่ว่าจะด้วยพรีเซนเตอร์ หรือ

การทําเป�นแอนิเมชั�นก็ช่วยให้คุณเพิ�มยอดขายได้ทั �งสิ�น ลูกค้า

ส่วนมากเชื�อว่าสื�อวีดีทัศน์จะรวบรวมรายละเอียดสําคัญๆของ

สินค้านั�นเอาไว้อย่างครบถ้วนแลว้ โดยที�ไม่ต้องไปเลือกอ่านทีละ

หัวข้อให้เมื�อย ซึ�งในการสาธิตนี�คุณสามารถจะสอดแทรกอะไรก็

ได้ไว้เพื�อจะนําเสนอให้กับลูกค้า อย่างเช่น กรรมวิธีการผลิตที�

จะแสดงให้เห็นว่าขั �นตอนการผลิตทุกขั �นตอนนั�นมีมาตรฐาน 

ถูกสุขอนามัย มีสถานที�ผลิตสินค้าที� เป�นรูปธรรมจริง ความ

เชื�อมั�นที�เพิ�มขึ�นก็จะทําให้ยอดขายเพิ�มขึ�นเช่นกัน นอกจากนี�การ

สร้างสโลแกนสั�นๆ เก๋ๆ จําได้ง่ายๆก็ช่วยให้ลูกค้าจดจําสินค้า

ของคุณได้เร็วขึ�น โดยพยายามสอดแทรกสโลแกนนี�ในทุกๆการ

นําเสนอสินค้าของคุณ  

ทุกอย่างในการนําเสนอจุดเด่นให้สินค้าของคุณนั�น

เชื�อมโยงกันเป�นระบบเดียว ประสิทธิภาพที�จะเกิดขึ�นนั�นก็ขึ�นอยู่

กับว่าคุณมีการลงรายละเอียดในแต่ละหัวข้อมากน้อยต่างกัน

เพียงใด เป�นเรื�องที� ต้องทํากันอย่างสมํ�าเสมอ เมื�อคุณได้

ตัดสินใจที�จะทําธุรกิจแล้วก็ต้องเตรียมใจในเรื�องเหล่านี�ไว้ให้

พร้อมเพราะคุณต้องเป�นฝ่ายวิ�งเข้าหาเงิน รายได้ที�ได้มาจะมาก

หรือน้อยก็ขึ�นอยู่กับความขยันและตั�งใจของตัวคุณนั�นเอง คุณ

เองนั�นมีความสุขในการได้บริหารการขายสินค้าของคุณหรือไม่ 

ถ้าใช่ การคิดค้นกลยุทธ์การขายต่างๆให้กับสินค้าคุณจะไม่ใช่

เรื�องที�น่าเบื�อสําหรับคุณเลย มันจะเป�นเรื�องที�สนุกเสียมากกว่า 

สิ�งที�ควรจะยึดถือเป�นหลักเลยก็คือลูกค้า เป�นสิ�งที�คุณจะต้องให้

ความสําคัญมากที�สุดไม่ว่าจะเป�นเรื�องพฤติกรรมในการบริโภค 

ความต้องการในสินค้าและบริการ ปัญหาที�ลูกค้ามักพบ และ

ท้ายที�สุดก็คือทําธุรกิจของตัวเองต้องใจเย็นๆ อย่าเร่งรีบเพราะ

การเร่งรีบอาจทํา ใ ห้คุณปิดการขายได้ เร็วโดยที�อาจไม่ ไ ด้

ประทับใจลูกค้าเลยก็ได้ ความรู้สึกที�แตกต่างกันระหว่างมีสินค้า

ดีๆมานําเสนอให้ลองใช้ สนใจอยากจะลองหรือไม ่กับยัดเยียดใส่

มือว่าซื�อเถอะ ดีอยู่แล้ว คนกันเอง จะไม่ทําให้เกิดการใช้ซ� � า

อย่างแน่นอน 
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กลยุทธ์การสร้างความประทับใจใหแ้บรนด์สินค้า 
 

การทําให้แบรนด์สินค้าติดตลาด ต้องมาจากความ

ประทับใจของลูกค้าต่อตัวสินค้าและแบรนด์สินค้า ส่งผลให้เกิด

ความเชื�อมั�น และมั�นคงต่อแบรนด์สินค้านั�น สิ�งเหล่านี�จะช่วย

ประคับประคองให้ธุรกิจสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเอง และ

บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านยอดจําหน่ายและกําไร ดังนั�นในช่วง

เริ�มต้นธุรกิจจึงเป�นช่วงที�ต้องทําให้สินค้าเป�นที�รู้จักกันให้มากขึ�น 

กลยุทธ์สําคัญอย่างหนึ�งก็คือวิธีการสร้างแบรนด์ให้ประทับใจ

และตรึงใจลูกค้า 

แบรนด์ (Brand) เป�นเสมือนหนึ�งตัวแทนของสินค้าที�

เป�นสัญลักษณ์บอกให้ลูกค้าเข้าใจได้ทันทีที�ได้เห็นสัญลักษณ์ตัว

นี� ลักษณะของแบรนด์ก็มีวิวัฒนาการไปตามยุคตามสมัย

เช่นกัน แต่เดิมนั�นแบรนด์ก็เป�นสื�อไปถึงตัวสินค้าโดยตรงไม่ได้มี

อะไรเป�นพิเศษ การสร้างแบรนด์ก็จะใช้วิธีการเดิมๆคือ ทําให้เห็น 

ทําให้ได้ยินบ่อยๆ ก็จะติดหูติดตากันไปเอง เพราะสินค้าแต่ละ

ชนิดเมื�อหลายสิบปีก่อน แทบจะเรียกได้ว่าเป�นสินค้าที�ผูกขาด

กันเลยที เ ดียว เช่น ผงซักฟอกก็จะมี ให้ เลือกแค่ไม่กี� ยี� ห้อ 

นํ�าอัดลมก็มีไม่กี�ยี�ห้อ บะหมี�กึ�งสําเร็จรูปก็มีไม่กี�ยี�ห้อเช่นกัน แต่

เมื�อเวลาผ่านไป ความต้องการของผู้บริโภคเปลี�ยนไป มีความ

ต้องการในการเลือกสินค้าที�หลากหลายมากขึ�น ต้องการสินค้า

ที�มีคุณภาพมากขึ�น ต้องการสินค้าที�มีรายละเอียดด้านอื�นมาก

ขึ�น จึงต้องเกิด supply ขึ�นมาเพื�อรองรับกับ demand 

ดังกล่าว สินค้าแต่ละชนิดที� เป�นที� ต้องการของตลาดก็จะถูก

คิดค้นกันขึ�นมามากขึ�น การสร้างแบรนด์จึงไม่ใช่แค่การทําให้

เพียงชื�อสินค้าติดหูติดตาของผู้บริโภคอีกต่อไป ยังต้องสื�อไปถึง

รายละเอียดด้านอื�นที�เป�นจุดเด่นที�เหนือกว่าสินค้าคู่แข่งอีกด้วย 

ลองมาดูตัวอย่างง่ายๆกัน เดิมทีผงซักฟอกก็มีวัตถุประสงค์

เพียงเพื�อการซัก ผ้าใ ห้ขาวสะอาดเท่า นั�น แต่ในปัจ จุบัน 

ผงซกัฟอกนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติในการซกัเสื�อผ้าให้ขาว
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สะอาดแล้ว ยังต้องมีกลิ�นหอม ถนอมมือ เป�นการทําความ

สะอาดในระดับนาโนที�ช่วยลดแรงซกัได้ หรืออย่างกาแฟที�เดิมก็

มีวัตถุประสงค์เพื�อดื�มแล้วสดชื�นกระปี� กระเป่า แต่ในปัจจุบันนี�

ธุรกิจร้านกาแฟมีมากดุจดอกเห็ดการแข่งขันก็สูง จนร้าน

กาแฟต้องมีการบริการอย่างอื�นเพิ�มขึ�นมาอย่างที�นั�งที�สบาย 

เป�นโซฟา หรือเก้าอี�ที� ผ่านการดีไซน์ใหม่ นั�งจิบกาแฟกันใน

บรรยากาศที�เย็นสบาย พร้อมบรกิาร wifi ให้ได้ใช้บริการฟรีกัน 

หรือมุมอ่านหนังสือต่างๆ ล้วนเป�นองค์ประกอบที�เสริมขึ�นมา

เพื�อดึงดูดลูกค้าด้วยกันทั �งสิ�น การสร้างแบรนด์ในสมัยใหม่จึง

ต้องมีการทําควบคู่ไปกับการบริการ เพื�อให้ผู้บริโภคสามารถ

จดจําสินค้าได้ ซึ�งการสร้างแบรนด์แบบพ่วงการบริการจะทําให้

ลูกค้าเกิดความประทับใจได้มากกว่า จึงมีแนวโน้มที�จะทําให้

ลูกค้ามีความมั�นคงต่อตัวสินค้ามากกว่าเดิมด้วยเช่นกัน แต่

เรื�องที�ยากก็คือการสร้างแบรนด์ให้เป�นที�จดจํา ใช้เวลานานมาก

ขึ�นเพราะสินค้าชนิดเดียวกันมีจํานวนมากขึ�น กาสร้างแบรนด์

จึงต้องมีการทําแบบเป�นระเบียบ แบบแผน สมํ�าเสมอ และ

ต่อเนื�องจึงจะเห็นผลได้ 

“การสร้างแบรนด์ของตัวเอง” การสร้างแบรนด์ที�ดี

ที�สุดก็คือการรักษาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานตามเดิมไว้ 

คุณภาพจะดึงความเชื�อมั�นและความมั�นคงต่อตัวสินค้าจาก

ลูกค้าไว้ให้อยู่กับแบรนด์ได้นานที�สุด แล้วจากนั�นฐานของลูกค้า

ก็จะขยายตัวออกไปเอง ตราบเท่าที� คุณภาพของสินค้ายังคง

อยู่ ถึงจุดนี�คุณจะต้องปักใจเชื�อเสียก่อนว่าการสร้างแบรนด์นั�น

มีความจําเป�นสําหรับการทําธุรกิจทุกประเภท ยิ�งในปัจจุบันที�

ตลาดของสินค้ามีความหลากหลายมาก การสร้างแบรนด์ให้

สินค้าไปจนถึงจุดที�เรียกว่าค้างฟ้านั�นจะต้องเป�นแบรนด์ที�ตรง

กับความต้องการของลูกค้า และถึงแม้จะไม่ใช่ลูกค้าคุณก็ตาม

พวกเขาเหล่านั�นแม้ไม่ซื�อสินค้าแต่ก็ต้องไม่มีความคิดทางลบกับ

สินค้าของคุณ นอกเหนือไปจากนั�นก็คือ ภาพลักษณ์ของ

ธุรกิจของคุณจะต้องมีการแสดงบทของผู้ให้ด้วย เช่น การจัด

กิจกรรมเพื�อสังคมบ้าง ซึ�งนอกจากจะเกิดภาพลักษณ์ที�ดีต่อ

แบรนด์ ต่อองค์กรแล้ว ยังสามารถนําไปใช้ในการลดหย่อนภาษี

ได้อีกด้วย ทําให้คุณสามารถมีผลกําไรที�เพิ�มขึ�นจากส่วนต่าง

ของต้นทุน และราคาขาย การสร้างแบรนด์ที�ทําได้ยากที�สุดก็

คือ แบรนด์ของสินค้าใหม่ แต่ว่าหากอยากก้าวไปยืนบนส่วน

หนึ�งของการตลาดแล้วก็ต้องกล้าที�จะลงมือทํา ดังนั�นข้อ

ได้เปรียบที�เห็นได้ชดัเจนที�สุดก็ให้ลองพิจารณาดู วิเคราะห์ดูและ

เปรยีบเทียบสินค้าชนิดเดียวกันจาก 2 แบรนด์ ซึ�งแบรนด์หนึ�งมี

การสร้างแบรนด์อย่างสมํ�าเสมอต่อเนื�อง ในขณะที�อีกแบรนด์

หนึ�งมีอยู่ในมุมเงียบๆ ทั �งๆที�สินค้าก็มีคุณภาพเช่นเดียวกัน แต่

สินค้าที� มีการสร้างแบรนด์จะ ได้รับการยอมรับมากกว่า 

สามารถเพิ�มยอดขายได้มากกว่า สามารถเพิ�มยอดขายได้

มากกว่า และก้าวไปสู่จุดที�ทํากําไรได้มากกว่า 

 

เมื�อกล่าวกันถึงกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ใ ห้มี

ประสิทธิภาพก็จะพบว่าเทคนิคหรือกลยุทธ์นั�นก็ไม่ได้มีอะไรที�

ซบัซ้อนมากมายเพียงแต่ต้องกระทําให้ถูกจังหวะและเวลาเท่านั�น 

 ชื� อ แบ รนด์ค ว ร สั�น  จํ า ง่ า ย  ส ะ ดุ ดต า ตร งตาม

กลุ่มเป้าหมาย การกําหนดชื�อสินค้าก็เหมือนกับการตั�ง

ฉายาใ ห้กับแบรนด์ ภาษาที� ใ ช้ก็ ต้อง ให้เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมาย ถ้าเป้าหมายเป�นกลุ่มในวัยทํางานก็ควรใช้

ภ า ษ า ที� สุ ภ าพ  ซ่ อ นหลั ก จิ ต วิ ท ยา ไ ว้ เ ล็ ก ๆ  ถ้ า

กลุ่มเป้าหมายเป�นกลุม่วัยรุ่นก็ใช้ภาษาไม่เป�นทางการได้แต่

ก็ยังคงต้องสุภาพแต่อาจเป�นคําที�ฟังดูแปลกๆ ไม่ค่อยได้

ยินจากที�ใดมา แต่ก็อย่าแปลกเกินไปนักจนเสียภาพลักษณ์

ของสินค้าชนิดนั�นๆไป 

 นอกจากชื�อสินค้าแล้วยังคงต้องมีสโลแกน หรือคําโปรย

สั�นๆ ไว้สร้างจุดขายที�โดดเด่น และส่วนมากสโลแกนก็จะ

สื�อ ไปถึงบริการหรือ จุด เ ด่นด้านอื� นๆของสินค้า นั�น 

อย่างเช่น “มิสทีน มาแล้วค่ะ…” สําหรับแบรนด์ที�คนพอ

รู้จักแล้วก็จะบอกเพียงชื�อและตามมาด้วยสโลแกน 

“มาแล้วค่ะ..” บ่งบอกให้ทราบได้ทันทีว่าเป�นธุรกิจที�มี

“การสรา้งแบรนดท์ี�ดี

ที�สดุกค็อืการรกัษา

คณุภาพสนิคา้ใหไ้ด้

มาตรฐานตามเดมิไว”้ 
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ตัวแทนจําหน่ายสินค้าและยังเป�นระบบการอํานวยความ

สะดวกให้ลูกค้าเลยก็คือมีการบริการถึงที�ที�ลูกค้าสะดวก

เลยทีเดียว  

 โลโก้ที�ควรสะดุดตา โลโก้ที�ดีต้องเป�นโลโก้ที�สามารถใช้ภาพ

สื�อความหมายแทนข้อความได้เป�นอย่างดี เพราะคน

ส่วนมากจะฝังใจกับรูปภาพมากกว่าตัวอักษร สีที�ใช้ก็ต้อง

เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท เมื�อมีการออกแบบทั �ง โล

โก้ และ สโลแกนแล้วก็อย่าลืมจดลิขสิทธิ�ไว้เสียด้วย เพื�อ

ป้องกันการลอกเลยีนแบบ 

 นําเสนอแบรนด์ของคุณออกสู่สายตาผู้บริโภคให้บ่อยที�สุด 

หลังจากที�มีการออกแบบกันแล้วทั �งโลโก้และสโลแกน ก็

ต้องนําเสนอแบรนด์กัน ให้แบรนด์ของคุณผ่านสายตา

ผู้คนให้มากที� สุด บ่อยที� สุด ในทุกๆสื�อเท่าที�จะสามารถ

นําเสนอได้ไม่ ว่าจะ เป�น โทรทัศน์ วิทยุ หน้านิตยสาร 

หนังสือพิมพ์ โซเชียลมีเดีย  

 

เมื�อมีกลยุทธ์ที�ดี ในการสร้างแบรนด์แล้วก็ต้องมี

ขั �นตอนในการดําเนินงาน รู้ขั �นตอนในการสร้างแบรนด์เพื�อให้

คุณสามารถสร้างแบรนด์ได้ตรงกลุ่ม ตรงใจลูกค้าได้  

 ต้องเขา้ใจตลาด คุณจะต้องศึกษาว่าลูกค้ามีความชอบ

ในด้านอื�นหรือถูกใจสินค้าประเภทเดียวกันที�ราคาเท่าใด 

หรือมีความประทับใจกับเรื�องใดเป�นพิเศษอย่างเช่น 

บรรจุภัณฑ์ ตัวสินค้าเอง หรือส่วนใดของสินค้า 

 ต้องเข้าใจผู้บริโภค ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภค

สินค้าที� เปลี�ยนไปตามสมัย คุณจะต้องตามเรื�องราว

เหล่านี�ใ ห้ทัน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของคุณ เช่น

ลูกค้ามักซื�อสินค้าจากแหล่งใด ตลาดสด ซุปเปอร์มาร์

เก็ต ตลาดออนไลน์ หรือแห่งใดก็ตาม เหตุผลใดที�ลูกค้า

มักตัดสินใจในการซื�ออย่างทันท ี

 กําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนในแบรนด์ มันก็ คือการ

ออกแบบแบรนด์ที�เหมาะสม เช่นจะใช้ภาพแบบใดในการ

อธิบายเรื�องราวของสินค้าคุณ โทนสีที� ใ ช้ เหมาะสม

หรือไม่กับสินค้า ในโลโก้จะมีอักษรมากน้อยเพียงใดถึงจะ

เหมาะสม 

 องค์ประกอบอื�นๆของแบรนด์ ให้พิจารณาซ� � าอีกทีว่า 

โลโก้และสโลแกนที�คุณกําหนดขึ�นมานั�นมีความเหมาะสม

กับตัวธุรกิจของคุณหรือไม่ ทั �งภาพที�ใช้ ภาษาที�ใช้ สีที�

ใช้ ชื�อสินค้าจํายากไปหรือไม่ 

โดยส่วนมากแลว้ผู้บรโิภคจะมจุีดเริ�มต้นของความไม่

รู้จักในสินค้าของคุณ ไม่รู้จักแบรนด์ จวบจนกระทั�งคุณเองที�

เป�นผู้สร้างธุรกิจและนําเสนอสินค้าออกมาให้ผู้บริโภคได้รับรู้กัน 

ผู้บริโภคก็จะเริ�มรู้จักสินค้าของคุณ และยิ�งได้ยินบ่อยๆก็จะยิ�ง

จดจํา ไ ด้ การที� ผู้บริ โภคได้ รู้จักแบรนด์ของคุณ ถือ เป� น

จุดเริ�มต้นที� ดีที� ผู้บริ โภคจะ ได้รับรู้สรรพคุณ วิธี ใช้ ราคา 

ภาพลักษณ์ของสินค้าของคุณ คุณเองต้องเป� นผู้สร้าง

ความคุ้นเคยให้กับลูกค้าที� มี ต่อสินค้าของคุณ ดังนั�นใน

รายละเอียดต่างเกี�ยวกับการกําหนดภาพลักษณ์ของสินค้าจึง

ควรให้ความสําคัญมากที�สุดเนื�องจากโลโก้ หรือสโลแกนที�คุณ

ได้กําหนดขึ�นมาแล้ว มันก็จะอยู่คู่กับสินค้าของคุณไปอีกนาน

เท่านาน และเมื�อใดก็ตามที�ลูกค้าไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์แล้วคุณ

ก็อาจหาโอกาสในการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงแบรนด์ของคุณเองก็

ได้ นี�ก็เป�นอีกหนึ�งยุทธวิธีที�กระตุ้นให้ลูกค้าอยากใช้บริการมาก

ขึ�นเนื�องจากคาดว่าจะมีอะไรใหม่ๆ ไว้ให้ได้รับกัน เหมือนธนาคาร

หลายแห่งที� ผู้บริโภคใช้บริการกันอยู่แล้วก็จะปรับเปลี�ยนเพื�อ

กระตุ้นให้เกิดความแปลกใหม่ เป�นต้น 
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คัมภีร์รีแบรนด์ดิ�ง Rebranding Strategy 
 

 

หลายๆ คนอาจเคยได้ยินคําว่ารีแบรนด์ดิ�งกันมาบ้าง

ไม่มากก็น้อยแต่ก็ยังไม่ทราบว่าการรีแบรนด์ดิ�งนั�นคืออะไรและมี

ความสําคัญอย่างไร การรีแบรนด์ดิ�ง (Rebranding) คือการ

ปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์นั�นๆ ขึ�นใหม่และขจัดภาพลักษณ์

เก่าๆ ออกเพื�อสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้ทันยุคสมัย ซึ�งบางบริษัทก็

ประสบความสําเร็จแต่บางบริษัทก็ไม่ประสบความสําเร็จตามที�

คาดหวังไว้ ซึ� งที�จริงแล้วการรีแบรนด์ดิ�งนั�นไม่ ใ ช่แค่การ

ปรับเปลี�ยนชื�อใหม่ หรือเปลี�ยนโลโก้ของบริษัทใหม่เท่านั�น แต่

จะต้องใช้กลยุทธ์ที�ดีควบคู่กันไปด้วยซึ�งมีรายละเอียดดังต่อไปนี� 

 

การปรับเปลี�ยนทัศนคต ิ(Change the Mind Sets)  

รวมไปถึงวิธีการคิดของคนในองค์กรใหม่ทั �งหมด 

โดยเฉพาะทีมงานที�เป�นฝ่ายประสานงานและต้องติดต่อกับลูกค้า

เพื�อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ในรูปแบบใหม่จากแบรนด์นั�นๆ 

หรือเพื�อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที�ทางบริษัทได้กําหนดขึ�นก่อนจะ

ทําการรีแบรนด์ดิ�งแบรนด์ใหม่ 

 

 

 

การเพิ�มพูนทกัษะใหม่ๆ (Develop New Skills)  

ให้กับพนักงานภายในองค์กร อย่างเรื�องของการ

จัดการกับปัญหาที�เกิดขึ�นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื�อทําเกิด

ภาพลักษณ์ที�ดีต่อแบรนด์นั�นๆ และทําให้ลูกค้าอยากเข้ามาใช้

บริการมากขึ�น 

 

สร้างภาพลักษณ์ที�ดีให้แก่สินค้าหรือตัวบริษัท (Create New 

Corporate Identity)  

บอกถึงความเป�นมาของบริษัท สร้างเรื�องราวที�โดด

เด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดึงจุดเด่นที�เป�นแก่นแท้ของบริษัท

ออกมา เพื�อให้ลูกค้าสามารถจดจําได้ในทันที 

 

สร้างความสัมพันธ์ที�ดีกับชุมชน (Social Relations) 

การมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม

ภายในชุมชนนั�นจะช่วยให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเป�นไปในทางที�ดี

มากขึ�น 
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การทําปร ะชาสัมพันธ์ผ่านสื�ออย่างมืออาชีพ ( Public 

Relations)  

 การประชาสัมพันธ์ถือเป� นอีกหนึ� งช่องทางที� มี

ประสิทธิภาพและสามารถส่งต่อข้อมูลข่าวสารจากบริษัทไปสู่

ประชาชนได้ อย่างไรก็ตามการประชาสัมพันธ์นั�นควรจะต้อง

พิจารณาถึงข้อมูลให้รอบคอบก่อนที�จะเผยแพร่ออกไป เพราะ

มันอาจเป�นดาบสองคมที�กลับมาทําร้ายบริษัทได้เช่นเดียวกัน 

ดังนั�นเราจึงควรเขียนข้อมูลที�ต้องการนําไปเผยแพร่ด้วยภาษา

ที� ดู เ ป� นธรรมชา ติ เ ขี ยน ใ ห้ ดู น่าสน ใจ แล ะ เ จา ะจง ไปที�

กลุ่มเป้าหมายที�เราต้องการตีตลาดโดยตรง 

  

ตัวอย่างของการรีแบรนด์ดิ �งของแบรนด์สินค้าที�ประสบ

ความสําเร็จมีดังต่อไปนี� 

 

 เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า เมื�อช่วง 4-5 ปีที�แล้ว เดอะ

บาร์บีคิวพลาซ่า ร้านอาหารปิ�งย่างเจ้าดังที�มีชื�อเสียงมานาน

กว่า 25 ปี ได้พลิกโฉมภาพลักษณ์ของแบรนด์ใหม่ ภายใต้

แนวคิดเปลี�ยนจุดยืนของร้านจากเพียงแค่ “มุ่งขายอาหาร” มา

สู่ “การขายความสุข” ซึ�งการรีแบรนด์ดิ�งครั �งนี�เป�นการช่วย

ผลักดันให้ธุรกิจเติบโตขึ�นอย่างมาก คุณเป้ ชาตยา ชูพจน์

เจริญ ทายาทคนโตที�กลายมาเป�นผู้บริหารเต็มตัวได้เปิดเผยถึง

กลยุทธ์ในการรีแบรนด์ดิ�งไว้ดังนี� 

 

 การเปลี�ยนความคิด สิ�งสําคัญที�สุดคือการผลักดันให้ทุกๆ 

คนภายในองค์กรทําธุรกิจด้วยความเชื�อและความหลงใหล 

เพราะสิ�งเหล่านี�จะช่วยให้เราอยากออกมาทํางานในทุกๆ 

วัน ทําให้เราอยากที�จะช่วยกันพัฒนาธุรกิจให้ดียิ�งๆ ขึ�นไป 

 

 ปรับเปลี�ยนรูปลักษณ์ภายนอกเพื�อให้องค์กรดูทันสมัยมาก

ขึ�น ปรับเปลี�ยนโฉมใหม่ทั �งตัวบาร์บีก้อน โลโก้บริษัท ชุด

พนักงาน ภาชนะ บรรยากาศภายในร้านให้ดูอบอุ่นและเป�น

กันเองมากขึ�น รวมไปถึงวิธีการสื�อสารไปยังผู้บริโภคเพื�อ

ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ วัยทํางานและ

กลุ่มครอบครัวเพื�อให้อยากเข้ามาใช้บริการมากขึ�น 

 

 การปรับเปลี�ยนรูปลักษณ์ภายใน นอกจากการรีแบรนด์ดิ�ง

ภายนอกแล้ว สิ�งที�สําคัญมากๆ อีกอย่างหนึ�งคือการทํา

ใ ห้องค์กร เ ชื� อ ไปในทิศทาง เ ดียวกันว่า เรา ต้องการ

เปลี�ยนแปลงและการเปลี�ยนแปลงนั�นจะส่งผลดีอย่างไรบ้าง 

ไม่ใช่แค่เพราะผู้บริหารอยากให้เปลี�ยน เราต้องการทําให้

ลูกค้าได้รับความสุขและประสบการณ์ที�ดีกลับไปทุกครั �งที�

เข้ามาใช้บริการ ดังนั�นเราจะต้องดูแลพนักงานทุกอย่างดี

ที�สุด อีกทั �งการที�ทําให้พนักงานรู้สึกมีความสุขและสนุก

กับการทํางานจะช่วยให้พวกเขาสามารถส่งต่อความสุข

ให้กับลูกค้าทุกคนได้ 

 

 พัฒนาองค์กรอย่างสมํ�าเสมอ คุณชาตยากล่าวว่า การ

รีแบรนด์ดิ�งในรอบ 25 ปีนี�ต้องใช้ทั �งเงิน แรงงานและ

ทรัพยากรมหาศาล จึงตั�งใจเอาไว้ว่าจะค่อยๆ ปรับปรุง

และพัฒนาบริษัทต่อไปเรื�อยๆ วันละนิดวันละหน่อยในทุกๆ 

วัน พยายามทําให้วันนี�ดีขึ�นกว่าเมื�อวาน เราจะได้ไม่ต้อง

เหนื�อยแบบที� เหนื�อยในการรีแบรนด์ดิ�งครั �งก่อน แต่

อย่างไรก็ตามการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ�นได้นั�นไม่สามารถ

ทําได้เพียงแค่คนใดคนหนึ�งเท่านั�น แต่ทุกคนในองค์กร

จะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน 

 

 การรแีบรนดด์ิ �งของเดอะบารบ์ีคิวพลาซ่าเป�นอีกหนึ�ง

ตัวอย่างที�ทําให้เห็นได้ว่าการจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จได้

นั�น นอกจากการปรับรูปลักษณ์ภายนอกให้ดีขึ�นแล้ว เรายัง

ต้องเปลี�ยนแนวความคิดและความเชื�อของทุกคนในองค์กรให้มี

ทัศนคติที�ดีต่อการเปลี�ยนแปลงอีกด้วย  

ต่อไปเราจะพาไปดูองค์ประกอบที�ทําให้บริษัทบาง

บริษัทรีแบรนด์ดิ�งได้ไม่สําเร็จ รวมถึงตัวอย่างของบริษัทที�ทํา

การรีแบรนด์ดิ�งได้ไม่ดีเท่าที�ควร 

 

 คุณภาพดีไม่พอ แน่นอนว่าถึงแม้เราจะโฆษณาเอาไว้

อย่างสวยหรู ปรับภาพลักษณ์ให้ดูดีมากแค่ไหน แต่เมื�อ

ลูกค้าของเราเข้าไปใช้บริการแล้วกลับต้องพบกับความ

ผิดหวังหรือคุณภาพของสินค้าไม่ดีอย่างที� ได้โฆษณา

เอาไว้ ลูกค้าก็จะไม่เชื�อถือในแบรนด์นั�นๆ อีกเลย มิหนําซ� � า

พวกเขาจะยังเอาเรื�องราวนี�ไปบอกต่อคนอื�นๆ ไม่ให้ใช้

สินค้าของบริษัทอีกด้วย 

“นอกจากความพงึพอใจ

ของลกูคา้แลว้ เรายงัควร

ดถูึงความพงึพอใจของ

พนักงานผู้เป�นสว่นหนึ�งใน

การขบัเคลื�อนองคก์รให้

เดินหนา้ไปอกีดว้ย” 
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 ถึงแม้ว่าเราจะปรับเปลี�ยนโลโก้บริษัทให้สวยงามขึ�นและดู

แตกต่าง แต่ถ้าสินค้าของเราไม่มจุีดเด่นอะไรที�ต่างจากแบ

รนด์อื�นๆ เลยก็จะทําให้ลูกค้าน้อยคนที�จะเลือกซื�อสินค้า

ของเราเพราะพวกเขาสามารถไปซื�อกับบริษัทอื�นๆ ได้

เหมือนกัน  

 

 การประชาสัมพันธ์ที�ไม่ดี อย่างที�ได้กล่าวไปข้างต้นว่าการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื�อนั�นเป�นเหมือนดาบสองคม หาก

ดีก็โชคดีไป แต่ถ้าหากทําผิดพลาดแค่เพียงครั �งเดียว 

บริษัทของเราก็จะเสื�อมเสียชื�อเสียงอย่างมาก อีกทั �งกว่า

จะกู้ ชื� อ เ สียงและภาพลักษณ์กลับคืนมา ไ ด้ก็ ต้อง ใ ช้

เวลานานมากทีเดียว  

 

 การปรับเปลี�ยนเพียงรูปลักษณ์ภายนอก แต่ไม่ได้สนใจการ

เปลี�ยนแปลงทัศนคติและความเชื�อของคนภายในองค์กรให้

เป�นไปในทิศทางเดียวกัน หากคนในองค์กรยังไม่เชื�อว่า

บริษัทจะเปลี�ยนแปลงได้แล้วบริษัทจะประสบความสําเร็จได้

อย่างไรกัน 

 

 ตัวอย่างของแบรนด์สินค้าที�ทํารีแบรนด์ดิ �งได้ไม่

สําเร็จมีดังต่อไปนี� 

 

 แบรนด์เสื�อผ้าวัยรุ่น Gap ในช่วงประมาณปี 2010 บริษัท 

Gap ได้มีการเปลี�ยนแบบโลโก้ใหม่ทั �งหมด ซึ� งการ

ออกแบบโลโก้ใหม่ต้องใช้เงินมูลค่ากว่า 100 ล้านดอลล่าร์

สหรัฐ แต่เมื�อผู้คนได้เห็นโลโก้ใหม่ของแบรนด์ Gap ก็เกิด

กระแสวิจารณ์ไปในทางลบ ทําให้ในที�สุดหลังจากที�ปล่อยโล

โก้ใหม่ออกมาได้เพียงแค่ 6 วัน แบรนด์ Gap ก็กลับมา

ใช้โลโก้แบบเดิม นอกจากจะเสียเวลาแล้วยังสูญเงินไปมาก

โดยใช่เหตุอีกด้วย 

 

 แบรนด์นํ�าส้มอย่าง Tropicana ที�ปรับโฉมโลโก้บนกล่อง

เป�นรูปแบบใหม่ แต่การเปลี�ยนแปลงครั �งนี�กลับทําให้แบรนด์

สูญเ สียอัตลักษณ์ของความเป� นแบรนด์ ไปจนหมด 

นอกจากจะดูเรียบและธรรมดาเกินไปแล้ว ผู้บริโภคยังแทบ

ไม่สามารถบอกได้ เลยว่า นํ�า ส้มกล่องนี� คือแบรนด์ 

Tropicana อีกทั �งยอดขายยังลงลดถึง 20 เปอร์เซ�นต์ ทํา

ให้ผู้บริหารต้องตัดสินใจกลับไปใช้โลโก้แบบเดิม 

 

 การที�เราจะทําการรีแบรนด์ดิ �งให้ประสบความสําเร็จ

ได้นั �น ต้องปรับปรุงและเปลี�ยนแปลงทั �งภาพลักษณ์ภายนอก

อย่างโลโก้ให้น่าดึงดูดใจ การบริการและสินค้าที�ดีมีคุณภาพ มี

ความโดดเด่นเป�นเอกลักษณ์ รวมทั �งเปลี�ยนแปลงภาพลักษณ์

ภายในองค์กรอย่างความเชื�อ ทัศนคติ ของพนักงานทุกคน

ภายในองค์กร ให้ขับเคลื�อนไปในทิศทางเดียวกันและ เกิด

ความรู้สึกที�อยากจะพัฒนาให้บริษัทดําเนินไปในทางที�ดีขึ�นอีก

ด้วยค่ะ 
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SMEs กับ CSR 
 

 

ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) มักจะ เข้าใจผิดว่า CSR (Corporate Social 

Responsibility) นั�นคือกิจกรรมที�ทําเพื�อก่อให้เกิดประโยชน์แก่

ชุมชน สังคม และสิ�งแวดล้อมซึ�งมีเพียงแค่รูปแบบของการ

บริจาค การพัฒนาชุมชนหรือการคืนกําไรให้สังคม และคิดว่า 

CSR นั�นเหมาะสําหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที�มีรายได้สูงและผลกําไร

ตอบแทนสูง แต่ที� จริงแล้ว CSR ยังมีอะไรมากกว่าที�

ผู้ประกอบการ SMEs คิด อีกทั �งผู้ประกอบการ SMEs ก็ยัง

สามารถทํา CSR ได้เช่นเดียวกัน ดังนั�นวันนี�เราจะพาไปรู้จักกับ 

CSR กันว่ามันคืออะไรและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด

ย่อมสามารถทํา CSR ได้อย่างไร รวมทั �งประโยชน์ที�จะได้รับจาก 

CSR มีอะไรกันบ้างค่ะ 

 

 CSR (Corporate Social Responsibility) หรือ 

บรรษัทบริบาล หมายความถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ชุมชนและสิ�งแวดล้อมขององค์กร ซึ�งคือการดําเนินกิจการ

ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที�ดีโดยรับผิดชอบต่อสังคม 

ชุมชนและสิ�งเเวดล้อมทั �งในระดับไกลและใกล้อันนําไปสู่การ

พัฒนาที�ยั�งยืนและสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเป�นปกติสุข  

 

สังคมใกล้ คือ ผู้ที�มีส่วนเกี�ยวข้องและใกล้ชิดกับ

องค์กรโดยตรง ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัวของพนักงาน 

ชุมชนที�องค์กรตั�งอยู่และสิ�งแวดล้อมรอบข้าง 

สังคมไกล คือ ผู้ที� เกี�ยวข้องกับองค์กรโดยอ้อม 

ได้แก่ คู่แข่งขันทางธุรกิจ ประชาชนทั�วๆ ไป ระบบนิเวศโดยรวม  

 

โดยที� CSR นั�นมีหลายระดับด้วยกันซึ�งมีรายละเอียด 

ดังต่อไปนี�  

 

Mandatory Level 

ข้อกําหนดตามกฎหมาย หมายถึง การที� ธุรกิจใดๆ 

ก็ตามมีหน้าที�ต้องปฎิบัติให้เป�นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที�

เกี�ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเเรงงาน 

การจ่ายภาษี เป�นต้น 
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Elementary Level 

ประ โยชน์ทางเศรษฐกิจ หมายถึง การที� ธุรกิจ

คํานึงถึงความสามารถในการอยู่รอดและให้ผลตอบเเทนแก่ผู้ถือ

หุ้น ซึ�งกําไรที�ได้นั�นต้องมิใช่กําไรซึ�งเกิดจากการเบียดเบียนสังคม 

 

  Preemptive Level 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ หมายถึง การที� ธุรกิจ

สามารถสร้างผลกําไรแก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที� เหมาะสมและผู้

ประกอบธุรกิจมีความเอาใจใส่เพื�อให้ตอบแทนผลประโยชน์คืนแก่

สังคมมากขึ�น โดยเฉพาะสังคมใกล้ที�อยู่รอบข้างที�มีความ

คาดหวังว่าจะได้รับการดูเเล หรือเอาใจใส่จากผู้ประกอบธุรกิจ 

 

  Voluntary Level 

ความสมัครใจ หมายถึง การดําเนินธุรกิจควบคู่กับ

การปฏิบัติตามเเนวทางของ CSR ด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูก

เรียกร้องจากสังคม ซึ�งการประกอบธุรกิจนี�อยู่บนพื�นฐานของ

การมุ่งประโยชน์ของสังคมเป�นสําคัญ 

 

หลักแนวคิดของ CSR มีดังต่อไปนี� 

1. การกํากับดูแลกิจการที�ด ี 

หลักการ คือการจัดระบบภายในองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ จัดให้พนักงานทุกคนรู้หน้าที� มีความรับผิดชอบ 

มีการดําเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั �งผู้บริหารยัง

ต้องให้ความเป�นธรรมและเท่าเทียมแก่พนักงานทุกคน ซึ�งสิ�ง

เหล่านี�จะช่วยสร้างความเชื�อมั�นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วน

ได้เสียและผู้เกี�ยวข้องทุกฝ่าย 

ปฏิบัติ องค์กรควรศึกษาและปฏิบัติตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที� ดี ซึ� งทําโดยหน่วยงานหรือสมาคมที�

เกี�ยวข้อง เพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกคนภายในองค์กร 

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป�นธรรม  

ประกอบธุรกิจโดยยึดถือตามหลักคุณธรรมและ

จริยธรรมที�บริษัทพึงกระทํา และถือปฏิบัติตามแนวทางเพื�อให้

เกิดความเป� นธรรม ในการดํา เ นิน ธุรกิ จ โ ดยไม่ เ ห็นแก่

ผลประโยชน์อื�นๆ ที�อาจได้มาจากการดําเนินงานที� ไม่ถูกต้อง

ตามทํานองคลองธรรม   

3. การเคารพสิทธิและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง

เป�นสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยหมั�น

ตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี�ยวข้องกับการ

ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน 

(forced labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (child labour) 

รวมทั �งจัดให้มีการดูแลในเรื�องสวัสดิการแก่พนักงานตาม

สมควรและให้ได้รับค่าตอบแทนที�เหมาะสมตามศกัยภาพ เคารพ

สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน รวมทั �งมุ่งเน้น

ความปลอดภยัและสุขอนามัยในสถานที�ทํางานอย่างเหมาะสม 

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  ผลิตสินค้าหรือ

บริการที�ปลอดภัยและไว้วางใจได้ ไม่ผลิตสินค้าที�เป�น อันตราย

ต่อสุขภาพของผู้บริโภค รวมถึงมีกระบวนการเรียกคืนสินค้า

หรือบริการที� ไม่ปลอดภัยให้ข้อมูลที�ถูกต้องและเพียงพอแก่

ผู้บริโภค โดยคํานึงถึงสุขภาพและความเป�นอยู่ที�ดีของผู้บริโภค

เป�นสําคัญ 

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  สนับสนุนการ

ดําเนินกิจกรรมอาสาที�เกี�ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม 

รวมทั �งสํารวจตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบที�ตั �ง

ของธุรกิจทั �งใกล้และไกลว่าได้รับผลกระทบในทางลบจากการ

ดําเนินการของธุรกิจหรือโครงการที�จะดําเนินการในอนาคต

มากน้อยเพียงใดเพื�อนํามาพิจารณาแก้ไขหรือปรับปรุงให้

เหมาะสมต่อไป 

      6. การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และมีการนํา

ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ พัฒนาสินค้าหรือบริการที� ไม่ส่งผล

กระทบต่อสิ�งแวดล้อมมีความปลอดภัยในการใช้งานรวมทั �งใช้

เทคโนโลยีและขั �นตอนการผลิตที�มีมาตรฐานด้านสิ�งแวดล้อม

โดยคํานึงถึงการลดปริมาณและการบําบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่

ธรรมชาติ 

7. การเผยแพร่นวัตกรรมจากการดําเนินความ

รับผิดชอบต่อสังคม เปิดเผยนวัตกรรมที�ค้นพบในสิ�งที� เป�น

ประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม เพื�อกระตุ้นให้ธุรกิจและ

ผู้ประกอบการรายอื�นได้ปฏิบัติตาม และหมั�นวิเคราะห์แนว

ทางแก้ไขปัญหาตลอดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลาเพื�อ

สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ ใหม่ และ เพื�อความ

เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการสร้างผลกําไรของธุรกิจอย่างยั�งยืน 

      8. การจัดทํารายงานด้านสังคมและสิ�งแวดล้อม 

จัดทํารายงานเปิดเผยการดําเนินงานด้านสังคมและสิ�งแวดล้อม 

(CSR report) โดยครอบคลุมเนื�อหาในเรื�องของการดําเนิน
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ธุรกิจ การดําเนินงานด้านสิ�งแวดล้อมและความปลอดภัยและ

การดําเนินงานด้านสังคมรวมทั�งจัดทําข้อมูลในรายงานให้

ชดัเจนมีความกระชบั ใช้ภาษาที�เข้าใจง่าย หลีกเลี�ยงข้อมูลที�ไม่

จําเป� น โดยสรุปการดําเนินการทั �งด้านดีและด้านไม่ ดีตาม

ข้อเท็จจรงิ 

ดังที�ได้ทราบไปแลว้วา่ CSR นั �นมีด้วยกนัหลายระดับ

และก็มีหลักแนวคิดที�ไม่ใช่แค่การบริจาค การพัฒนาชุมชนหรือ

การคืนกําไรใ ห้กับสังคมเพียงเท่านั�น แต่อันที� จริงแล้วยัง

เกี�ยวข้องตั�งแต่การกํากับดูแลกิจการที�ดี เช่น มีการดําเนินงาน

ที� ถูกต้องตามกฎหมายและมีการ เสียภาษี ใ ห้กับรัฐอย่าง

สมํ�าเสมอ การประกอบธุรกิจด้วยความเป�นธรรม อาทิเช่น มี

การรับผิดชอบในการทําธุรกิจ ดําเนินงานด้วยจริยธรรมและ

คุณธรรม การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค อาทิเช่น ซื�อสัตย์และ

บริการลูกค้าอย่างจริงใจ ตรงไปตรงมากับคู่ค้า การเคารพ

สิทธิและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป�นธรรม ไม่เอาเปรียบ

พนักงานภายในองค์กร ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่า

เทียมและเป�นธรรม การรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เช่น ไม่

ปล่อยมลพิษหรือนํ�าเสียลงสู่ลําคลองจนทําให้คนภายในชุมชน

เดือดร้อน ซึ�งสิ�งเหล่านี�เป�นข้อควรปฏิบัติที�บริษัทขนาดกลางและ

ขนาดย่อมสามารถทําตามเพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนใน

องค์กรและผู้ที�มีส่วนเกี�ยวข้องกับองค์กรทั �งหมด โดยการทํา 

CSR นี�จะส่งผลประโยชน์ให้แก่องค์กรของเราดังต่อไปนี� 

 

ภาพลักษณ์ (Corporate Image) บริษัทที�มีการ

ยึดถือหลักการ CSR และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจะทําให้

ภาพลักษณ์ของบริษัทดูน่าเชื�อถือมากขึ�น สร้างชื�อเสียงที� ดี

ให้กับองค์กร บริษัทที�มีบทบาทแสดงความรับผิดชอบอย่าง

ต่อเนื�อง มีโอกาสจะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้ามากกว่า

บริษัทที� ไม่ทําอะไรเพื�อสังคมเลย ซึ�งสิ�งนี�จะเป�นการช่วยทําให้

กําไรและยอดขายเพิ�มมากขึ�น อีกทั �งองค์กรจะยังสามารถ

ดําเนินธุรกิจไปได้อย่างยั�งยืนอีกด้วย 

 

สร้างความสัมพนัธท์ี�ดกีบันักลงทุนและช่วยบริษัทใน

การเข้าถึงแหล่งทุน นักลงทุนทั�วไปจะรู้สึกตื�นตัวและเห็นถึง

ประโยชน์ของการลงทุนในบริษัทที�รับผิดชอบต่อสังคม ทั �ง

ประโยชน์ทางสังคมที�จะเกิดขึ�นและประโยชน์ทางการเงิน ทําให้

ราคาหุ้นมีเสถียรภาพและมีมูลค่าหุ้นในอัตราที� สูงกว่าเกณฑ์

เฉลี�ย เนื�องจากเป�นที�ต้องการของนักลงทุนในปัจจุบัน  

 

ความสามารถทางการแข่งขันและจุดยืนในตลาด 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มสนับสนุนและนิยมซื�อสินค้ากับ

บริษัทที�มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าบริษัทที�ไม่มีการ

รับผิดชอบต่อสังคม ทําให้บริษัทมียอดขายและผลกําไรที�เพิ�ม

มากขึ�นและได้เปรียบคู่แข่งทางการค้ามากขึ�น 

 

 CSR ช่วยลดรายจ่ายของกิจการ การมุ่งเน้นด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมจะนําไปสู่ความสําเร็จทางด้าน

การเงิน ด้วยการลดการใช้วัตถุดิบ พลังงาน ลดการเกิดของ

เสียในกระบวนการผลิต ช่วยลดผลกระทบต่อทรัพยากรทาง

ธรรมชาติ สิ�งแวดล้อมและผู้คนในชุมชน รวมทั �งยังช่วยลด

ค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้อย่างยั�งยืนอีกด้วย 
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เคล็ด (ไม)่ ลับ การหาลูกคา้ใหม่ 
 

เชื�อว่าหลายคนที�กําลังเริ�มต้นธุรกิจในทุกวันนี�กําลัง

เผชิญกับปัญหาเกี�ยวกับการสร้างฐานลูกค้าว่าทําอย่างไรถึงจะ

มีลูกค้าเยอะๆ ทําอย่างไรให้ลูกค้าสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราที�มี

คู่แข่งเยอะแยะมากมายในท้องตลาด ทําอย่างไรจึงจะสามารถไป

แย่งส่วนแบ่งจากสนามแข่งที�มีการแข่งขันกันดุเดือดได้  คําถาม

นี�คงเป�นหนึ�งในหลายคําถามที�ทําให้นักธุรกิจหน้าใหม่ต้องตอบ

โจทย์ให้ได้  การเริ�มต้นมีความยากเสมอแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป

ที�นักธุรกิจหน้าใหม่จะทําไม่ได้ วันนี�เรามีเคล็ดลับดีๆมาแนะนําให้

นักธุรกิจใหม่นําไปเป�นไอเดียในการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับ

ธุรกิจของคุณว่าจะมีวิธีใดบ้างในการหาลูกค้าใหม่ 

การเริ�มต้นจากเพื�อนหรือคนใกล้ตัว ญาติ เพื�อน

ร่วมงาน เชื�อว่าทุกคนต้องมีเพื�อนอยู่แล้วไม่มากก็น้อย การ

เริ�มต้นธุรกิจใหม่ของใครก็ตามไม่ว่าจะเป�นธุรกิจร้านอาหาร 

ธุรกิจเสื�อผ้าแฟชั�น การมีเพื�อนหรือคนรู้จักมากมักจะได้เปรียบ

ตรงที�สามารถใช้บุคคลเหล่านี�เป�นประชาสัมพันธ์ให้ในช่วงเริ�มต้น 

เป�นการบอกต่อกันไปปากต่อปากด้วยความเต็มใจและโฆษณาให้

ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ข้อดีของการมีเพื�อนบอกต่อๆกันไปคือ 

จะทําให้ลูกค้าหน้าใหม่มีความรู้สึกไว้วางใจร้านค้าอยู่ในระดับ

หนึ�งเพราะมีเพื�อนคอยสนับสนุนและการันตีถึงร้านในแง่ ดี 

ก่อให้เกิดความรู้สึกดีๆแก่ลูกค้าว่าหากเป�นเพื�อนแนะนําย่อม

แสดงให้เห็นว่าเพื�อนได้ผ่านการใช้บริการมาแล้วแน่นอน ลูกค้า

จึงยินดีที�จะทดลองมาใช้บริการดู ซึ�งหากสินค้าและบริการดีจริง 

ลูกค้าใหม่ที�มาจากการประชาสัมพันธ์ของเพื�อนๆก็คงจะกลับมา

ใหม่พร้อมการบอกต่อๆกันไปเรื�อยๆไม่รู้จบ  

การใช้เครือข่ายของโซเชียลเน็ตเวิร์กให้เป�นประโยชน ์

การเริ�มต้นธุรกิจในยุคนี�การใช้โซเชียลมีเดียมาเป�นส่วนหนึ�งใน

การทําตลาดแทบจะเป�นเรื�องที�ขาดไม่ได้ เพราะฉะนั�นในการหา

ฐานลูกค้าใหม่ๆก็ต้องอาศยัสื�อออนไลน์นี�แหละเป�นการเชื�อมต่อ

จากลูกค้าคนที�หนึ�งไปหาลูกค้าอีกเป�นสิบเป�นร้อยทวีคูณ เป�น

การขยายฐานลูกค้าที�ง่ายและสะดวกที�สุดแล้วและเสียค่าใช้จ่าย

ในการทําตลาดน้อยมาก ยกตัวอย่างเช่นการใช้เฟสบุ๊คในการ

ขยายฐานลูกค้าผ่านการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลหน้าแฟนเพจจาก

เพื�อนสู่เพื�อนสู่เพื�อนของเพื�อนไปมากมายไม่รู้จบ เป�นเครือข่าย

โยงใยเชื�อมต่อกันไป การขยายฐานลูกค้าแบบนี�มีแง่ดีในเรื�องการ
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ทําให้สินค้าเป�นที� รู้จักมากขึ�นก็จริงแต่ยังไม่สามารถเลือกหรือ

กําหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้าได้ตรงตามที�ต้องการได้ แต่อย่างไร

ก็ตามเฟสบุ๊คมีโฆษณาหลากหลายแพ็คเกจให้เลือกเพื�อกําหนด

กลุ่มเป้าหมายที�จะเข้าถึงตามแต่ธุรกิจที�เรากําลังทําอยู่ได้เช่นกัน 

จึงเป�นการง่ายในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆอย่างตรงเป้าหมาย

ได้ไม่ยากเลย 

การสรา้งความประทับใจให้เกิดขึ�นกับลูกค้าเก่า เพื�อ

ดึงความสนใจลูกค้าใหม่ให้เข้ามาหาโดยผ่านการรีวิวสินค้าหรือ

บอกต่อปากต่อปากกันไปเป�นอีกหนึ�งวิธีที�น่าสนใจมากเนื�องจาก

จะส่งผลดีต่อธุรกิจมากที�สุด เมื�อไหร่ก็ตามที�เราสามารถสร้าง

ความประทับให้แก่ลูกค้าเก่านอกจากจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความ

ภักดีต่อสินค้าของเราแล้ว ยังเป�นเครื�องมือในการใช้ลูกค้าเก่า

ส่งต่อความประทับใจไปยังลูกค้าใหม่ๆได้ เมื�อได้ลูกค้าใหม่มาเรา

ก็ใช้วิธีเดียวกันในการสร้างความประทับใจทั �งสินค้าและบริการ 

เมื�อลูกค้าใหม่ติดใจในสินค้าและบริการแล้ว การรีวิวสินค้าการ

แนะนําสินค้าของเราต่อไปยังคนรู้จักรอบตัวอีกต่อไปเรื�อยๆ

มากมายเป�นทวีคูณ ส่งผลดีโดยตรงกับธุรกิจที�ทําได้ไม่ยาก

เพียงแค่อาศัยการใส่ใจในบริการที� ดี ความรวดเร็วในการ

ทํา งาน ความรับ ผิดชอบต่อลู ก ค้า ความ ซื� อ สัต ย์ต่อ

จรรยาบรรณในอาชีพ และความเป�นมืออาชีพในสาขาธุรกิจที�

เ ร ากํ าลั งทํ าอ ยู่แล ะหมั� นพัฒนาปรั บป รุ ง สินค้า ใ ห้มี ขี ด

ความสามารถรับมือกับคู่แข่งให้ได้ เพียงแค่นี�ก็เป�นการมัดใจ

ลูกค้าทั �งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ได้ไม่ยากเย็นอะไรเลย  

การเข้าหาลูกค้าโดยตรงด้วยตัวเอง ลองใช้วิธีที�

ง่ายๆด้วยการโทร ส่งอีเมล หรือนัดเข้าไปพบลูกค้าเพื�อแนะนํา

ตัวโดยตรงตามหน่วยงานหรือบริษัทของลูกค้า ตามแต่ธุรกิจที�

เราทํา วิธีนี�จะช่วยในการกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ชดัเจน

ตั�งแต่ต้น เนื�องจากเราจะรู้ว่าลูกค้ากลุ่มไหนที�เป�นกลุ่มเป้าหมาย

ของเรา ก็พุ่งไปหาได้เลยโดยไม่ต้องควานหาลูกค้าให้ยุ่งยาก 

ยกตัวอย่างเช่น ในธุรกิจ MLM การพุ่งไปหาลูกค้าโดยตรงและ

แนะนําตัวสินค้าก็เป�นหาลูกค้าหน้าใหม่ได้ไม่ยากเพียงแค่ต้อง

อาศยัเวลาบ้างเล็กน้อย   

การออกบูธงานแสดงสินค้า นอกจากนี�การออก  

บูธงานแสดงสินค้าต่างๆตามแต่สินค้าที�เราทํา ก็เป�นอีกหนึ�ง

ทางเลือกที�จะสามารถสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆได้ เนื�องจากงาน

แสดงสินค้าจะมีลูกค้าที�สนใจสินค้าหลากหลายมาเดินชม เราจึง

สามารถโฆษณาสินค้าได้โดยทันที ข้อดีของการออกบูธแสดง

สินค้าคือลูกค้าสามารถเห็นสินค้าและเจ้าของธุรกิจได้โดยตรง 

วิธีนี�เป�นวิธีเปิดใจลูกค้าที�ได้ผลมากเนื�องจากลูกค้าไม่ต้องกังวล

ว่าสินค้าดีจริงหรือไม่ เพราะหากเราใช้สื�อออนไลน์เป�นเครื�องมือ 

ลูกค้าจะไม่สามารถเห็นตัวสินค้าได้จริงจับต้องไม่ได้ต้องอาศัย

เพียงแค่รูปเป�นสื�อกลางเท่านั�น แต่การออกบูธต่างกันลูกค้า

สามารถจับต้องเลือกเฟ้นสินค้าได้ตามที�ลูกค้าพอใจได้เลย ไม่

ต้องกังวลว่าจะโดนหลอกลวงจากผู้ขาย และที� สําคัญยังได้

ข้อมูลที�ชดัเจน ผู้ขายสามารถบอกเล่าเรื�องราวสินค้าได้อย่างไม่

มีข้อจํากัด การปิดการขายก็สามารถทําได้เลยทันทีทันใดใน

ขณะนั�น  และนอกจากนี�ก็สามารถเข้าถึงลูกค้าใหม่ได้ตรง

กลุ่มเป้าหมาย ยกตัวอย่างอีกกรณีหนึ�งเช่นหากเป�นธุรกิจ

เกี�ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการไปออกงานสัมนาที�จัด

เกี�ยวกับธุรกิจนั�นโดยตรง การพาสินค้าและบริการของเราเข้าไป

หาลูกค้าโดยตรงแบบนี�จะมีจุดเด่นตรงที�ลูกค้าที� ได้จะอยู่ใน

เครือข่ายธุรกิจเดียวกันตรงกับกลุ่มเป้าหมายที� เราต้องการ

แน่นอน หรืออีกตัวอย่างหนึ�งหากเป�นธุรกิจเกี�ยวกับอาหาร

เดี�ยวนี�มีงานแสดงสินค้าที�จัดเกี�ยวกับอาหารตามสถานที�ต่างๆ 

นักธุรกิจหน้าใหม่จึงสามารถเอาสินค้าของตัวเองออกไปเจอ

ลูกค้าใหม่ได้ และสามารถทําได้เรื�อยๆเนื�องจากงานแสดงสินค้า

ไม่เคยขาดหายไปจากสังคมไทยยุคใหม่  

 

 

การหาลูกค้าจาก เครือข่ายธุรกิจเดียวกันเพื�อ

แลกเปลี�ยนลูกค้าระหว่างกัน เป�นการช่วยเหลือซึ�งกันและกันเป�น

พันธมิตรทางการค้า หรือ partner ในแวดวงธุรกิจวิธีนี�ก็เป�น

วิธีที�ได้รับความนิยมไม่น้อย เนื�องจากในการทําธุรกิจ นักธุรกิจ

มักจะมีเครือข่ายหรือที�เรียกกันว่า connection ซึ�งแปลตรงตัว

ว่าการเชื�อมโยง ที�เปรียบเสมือนรากของธุรกิจในการชอนไชไป

ตามที�ต่างๆ connection ทางธุรกิจก็ไม่ต่างกัน นักธุรกิจหน้า

ใหม่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เป�นการแลกเปลี�ยนข้อมูลและ

สามารถหาลูกค้าใหม่ได้ด้วย 

“หากสรา้งความประทบัใจ

ใหล้กูคา้เกา่ได ้ลกูคา้

เหลา่นี�จะนาํเราไปหา 

ลกูคา้ใหม ่โดยการแนะนาํ” 
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การจัดโปรโมชั�นในรูปแบบต่างๆเพื�อดึงลูกค้า วิธีนี�

เป�นวิธีที�ดึงลูกค้าให้หันมาสนใจสินค้าเราได้อย่างรวดเร็ว สินค้า

แจกฟรี ของแถม ส่วนลด ใครบ้างจะไม่สนใจ หน้าที� ผู้ขาย

เพียงแค่วางแผนว่าจะทําการตลาดเกี�ยวกับโปรโมชั�นอย่างไรให้

โดนใจลูกค้ามากที�สุด เช่น หากเรามีสินค้ามากพอก็สามารถจัด

โปรโมชั�นซื�อหนึ�งแถมหนึ�ง  ให้ลูกค้าซื�อครบตามราคาที�กําหนด

รับฟรีของสมนาคุณพิเศษ หรือให้ส่วนลดเป�นขั �นบันใดลูกค้าที�

ซื�อครบตามราคาที�กําหนด ส่วนลดกับลูกค้าประจํา ส่วนลด

สําหรบัลูกค้าที�แนะนําลูกค้าใหม่มาให้ทางร้าน หรือการเล่นเกม

ด้วยวิธีต่างๆ วิธีนี�เป�นวิธีที�สนุกสนานและสร้างอารมณ์ร่วม

ให้กับลูกค้าเข้ามามีส่วนในกิจกรรมที�เราจัดขึ�นได้มาก เป�นการ

ลดช่องว่างระหว่างผู้ขายและลูกค้า สร้างความเป�นกันเองและ

ลดความกังวลของลูกค้าไม่ว่าจะเป�นความกังวลเกี�ยวกับสินค้า

ว่าจะดีจริงหรือไม่ กังวลว่าจะถูกผู้ขายโกหกหลอกลวงหรือ 

เมื�ออยู่ในฐานะผู้รับก่อนจะช่วยลดทอนความกังวลต่างๆไปได้ 

ยิ�งให้มากก็ยิ�งได้รับมากเช่นกัน  วิธีนี�จะช่วยได้ทั �งสองทางคือ 

ช่วยดึงลูกค้าเก่าให้อยู่กับเรานานๆอีกทั �งขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ

ออกไปได้อย่างรวดเร็ว แต่ควรจะมีโปรโมชั�นเป�นครั �งคราวเพื�อ

คงไว้ซึ�งความพิเศษประมาณว่าของดีไม่ได้มีกันบ่อยๆ  

จะเห็นได้ว่าการหาลูกค้าใหม่ในการเริ�มต้นธุรกิจ

สําหรับนักธุรกิจหรือการขยายฐานลูกค้า ไม่ยากอย่างที� คิด 

เพราะเดี�ยวนี�เรามีเครื�องไม้เครื�องมือมากมายเป�นตัวช่วย ไม่ว่า

จะเป�นการให้เพื�อนหรือคนรู้จักช่วยบอกต่อกันไป การใช้โซเชียล

เน็ตเวิร์กให้เกิดประโยชน์ในหลากหลายด้าน ทั �งการขยายฐาน

ลูกค้าทั �งการโปรโมทสินค้า สื�อสารกับลูกค้า และทั �งการทํา

ตลาดๆด้านอื�นๆหรือมากไปกว่านั�นคือสามารถเพิ�มยอดขายได้

ด้วย นอกจากนี�การใช้วิธีเข้าไปแนะนําตัวโดยตรงกับลูกค้าแบบ

ดั�ง เ ดิม การออกบูธแสดงงานสินค้าอยู่เรื�อยๆก็ เป�นวิธีที�

สามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ๆได้ หรือแม้กระทั�งการใช้ประโยชน์

จากพันธมิตรทางการค้าเป�นการแลกเปลี�ยนลูกค้าซึ�งกันและกัน 

เป�นการช่วยกันแบบนํ�าพึ�งเรือเสือพึ�งป่า และการออกโปรโมชั�น

ดึงลูกค้าเก่าสร้างลูกค้าใหม่ด้วยการลด แลก แจก แถม ก็ได้

จากที�กล่าวมานี�เป�นแค่บางส่วนเคล็ดลับในการหาลูกค้าใหม่ๆให้

มีเพิ�มมากขึ�นที�สามารถทําได้ง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพมาก ใคร

ถนัดแบบไหนก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตาม

ต้องการ  
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เคล็ด (ไม่) ลับในการมัดใจลูกค้า 
 

ในยุคที� เศรษฐกิจซบเซาชะลอตัวนั�นการรักษา

ยอดขายไม่ให้ตกดูเหมือนจะเป�นเรื�องจําเป�นที�ผู้ประกอบการต้อง

ตระหนัก  การแข่งขันทางธุรกิจที�มีความรุนแรงการสร้างฐาน

ลูกค้าใหม่ๆจึงมีความจําเป�นอย่างยิ�ง ในการเพิ�มยอดขาย 

ผู้ประกอบการจึงต้องทําการบ้านอย่างหนักเพื�อหาลูกค้าราย

ใหม่ๆ และยิ�งไปกว่านั�นคือต้องรักษาลูกค้าเก่าไว้ให้ได้ด้วยเช่นกัน 

เพราะลูกค้าถือเป�นสินทรัพย์ที� สําคัญที� สุดในห่วงโซ่ธุรกิจทุก

แขนง โดยเฉพาะการทําให้ลูกค้าเกิดความภักดีในแบรนด์สินค้า 

และการรักษาสายสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป�นลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ให้

อยู่กับธุรกิจจึงเป�นเรื�องสําคัญที�สามารถทําได้ไม่ยากเลย หากมี

การบริหารจัดการที�ดีพอ วันนี�เรามีเคล็ดลับดีๆที�สามารถทําได้

ง่ายๆมาฝาก 

การใส่ใจพนักงานของตัวเอง ก่อนที�ผู้ประกอบการ

จะเน้นกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆหรือรักษาลูกค้าเก่าๆ

ได้นั�น ต้องอาศัยความร่วมมือที�มาจากใจของพนักงานของ

ตัวเองก่อน เพราะหากพนักงานตัวเองไม่มีความสุขในการ 

ทํางาน การดูแลลูกค้าก็ไม่ได้ทําออกมาจากใจแต่เป�นการทํา

เพียงเพราะหน้าที� บังคับเท่านั�นโอกาสความผิดพลาดจะมีสูง 

แต่หากพนักงานของเรามีความสุขการดูแลลูกค้าก็จะออกมาใน

รูปแบบของการทํางานด้วยใจ มีความกระตือรือร้นไม่รู้สึกเบื�อ

หน่าย ลูกค้าก็จะสัมผัสได้ถึงความเต็มใจและใส่ใจในการดูแลของ

พนักงาน ลูกค้าก็จะมีความสุขได้ด้วยในที�สุด   

การบริการที�เป�นเลิศ การบริการแค่ดีอย่างเดียวไม่

พอต้องมีความเป�นเลิศในทุกด้าน แทบจะเรียกได้ว่าหัวใจหลัก

ของการดูแลลูกค้าไม่ว่าในหน่วยงานใดก็ตามตั�งแต่ร้านเล็กๆไป

จนถึงองค์กรขนาดใหญ่ยักษ์ทุกวงการธุรกิจจะขาดการบริการ

ที�ดีไปไม่ได้เลย เพราะบริการที�ดีจะสามารถมัดใจลูกค้าได้อยู่หมัด 

ยกตัวอย่าง การบริการของพนักงานในร้านค้าในประเทศญี�ปุ่น

ที� ขึ�นชื� อ เรื� องการดูแลลูก ค้าจนไ ด้รับการกล่าวถึง ไปทั� ว 

โดยเฉพาะลูกค้าคนไทยที�มีความประทับใจจนต้องมีการบอกต่อ

นั�นคือ การดูแลลูกค้าที�เดินเข้าไปในร้านทุกคนด้วยหน้าตายิ�ม

แย้มแจ่มใสไม่ว่าลูกค้าจะแต่งตัวอย่างไรก็ตาม วิธีการพูดกับ
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ลูกค้าที�สรรหาคําพูดให้ฟังรื�นหูและมีมาตรฐาน เช่น “สวัสดีค่ะ 

หากสนใจสินค้าชิ�นไหนสอบถามได้นะคะ” ต่างกับคําว่า “ดูก่อน

ได้ค่ะ” จะเ ห็นได้ว่าความแตกต่างระหว่างสองคํานี�สร้าง

ความรู้สึกให้แก่ลูกค้าได้ว่าคําไหนที�ดูใส่ใจในการบริการ  

นอกจากนี�การเข้าถึงลูกค้าของพนักงาน ที�ญี�ปุ่นจะ

เป�นการเข้าถึงอย่างมีทักษะเว้นช่องว่างให้ลูกค้าได้มีโอกาสเลือก

สินค้าอย่างเพลิดเพลิน แต่เมื�อมีคําถามสงสัยก็สามารถเรียก

ถามพนักงานได้ทันที เพราะพนักงานจะทําทีเป�นยืนจัดของอยู่

ใกล้ๆแต่ไม่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าถูกจับมองจนน่าอึดอัด ต่างกับ

ร้านค้าในประเทศไทยบางร้านที�ทําให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนโดนกดดัน

ให้เลือกซื�อสินค้า จนสุดท้ายพาลไม่อยากเลือกซื�อสินค้าไป ดีไม่

ดีอาจได้สายตาไม่พอใจจากพนักงานร้านอีกก็เป�นได้ ลูกค้าจะ

เกิดอาการขยาดและไมอ่ยากกลับมาอีกในที�สุด  

ตลอดจนการจดจํารายละเอียดเล็กๆน้อยๆของ

ลูกค้า ก็เป�นอีกหนึ�งวิธีในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ารู้สึก

ได้ว่าร้านค้าและพนักงานใส่ใจดูแลเราเหมือนคนในครอบครัว 

ก่อให้เกิดความไว้วางใจและเป�นกันเอง จากกรณีตัวอย่างที�

กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การบริการที� ดีเลิศนั�นเป�นอย่างไร

และการทําอย่างเป�นขั �นเป�นตอนใส่ใจทุกรายละเอียดมีมาตรฐาน

ที�สมํ�าเสมอสามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าจนอยาก

กลับมาใช้บริการซ� � าแล้วซ� � าอีก  

ต้องมีความซื�อสัตย์ต่อลูกค้า ความซื�อสัตย์ต่อ

ลูกค้าเป�นคุณสมบัติหนึ�งที�ผู้ประกอบการพึงมี เพราะเป�นอีก

หนึ�งหนทางที�สามารถสร้างความจงรักภักดีในตัวสินค้าและ

ร้านค้าตลอดจนกลับมาเป�นลูกค้าประจําอีกและเกิดการบอก

ต่อไปยังลูกค้าหน้าใหม่ๆได้อย่างไม่รู้จบ เมื�อร้านของเราเป�นร้าน

ที�ซื�อสัตย์ต่อลูกค้า รับผิดชอบต่อคําพูดไม่หลอกหลวงผู้บริโภค

ไม่ว่าทางใดก็ตาม ลูกค้าจะเกิดความไว้วางใจและกลายเป�น

ลูกค้าประจําได้ไม่ยาก และยังสามารถสร้างลูกค้าใหม่ๆได้ผ่าน

การแชร์ประสบการณ์ที�ประทับใจไปยังลูกค้าอื�นๆอีกเป�นทอดๆ 

จะเห็นได้ว่าร้านใดก็ตามที�ได้ชื�อว่าเป�นร้านที�มีความซื�อสัตย์ต่อ

ลูกค้าแล้วนั�น มักจะเป�นร้านที�มีชื�อเสียงเป�นที�ยอมรับ และเป�นสิ�ง

สําคัญที�จะดึงดูดลูกค้าหน้าใหม่ให้เข้ามาหาได้ง่ายๆ เพราะฉะนั�น

ร้านค้าหรือผู้ประกอบธุรกิจจะต้องเน้นความซื�อสัตย์และมี

จรรยาบรรณต่อลูกค้าให้ได้  

สินค้าต้องมีคุณภาพ แน่นอนที� สุดว่าในการทํา

ธุรกิจทุกรูปแบบสินค้าและตัวบริการจะต้องมีคุณภาพที� ได้

มาตรฐานเหมาะสมกับการใช้งานสอดคล้องกับความต้องการ

ของลูกค้าและสามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ทั �งนี�ต้อง

ไม่มีการโฆษณาเกินจริงไม่หลอกลวง มีความทนทานต่อการใช้

งาน ราคาเหมาะสมไม่แพงจนเกินไป และที�สําคัญจะต้องมีการ

ปรับปรุงพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

อยู่เสมอ เพราะอย่าลืมว่าคู่แข่งทางการค้ามีอยู่เยอะแยะหาก

เมื�อไหร่เราขาดการพัฒนาสินค้าของเราก็จะล้าหลังคู่แข่งและไม่

สอดคล้องกบัความต้องการของลูกค้าที�สุดแล้วลูกค้าก็อาจจะ

หันไปสนใจสินค้าที�อื�นแทน ดังนั�นผู้ประกอบการจึงจําเป�นต้อง

ศึกษาคู่แข่งอยู่สมํ�าเสมอเพื�อจะได้รู้เขารู้เราและศึกษาพฤติกรรม

ของลูกค้าไปด้วยในตัวว่าลูกค้าต้องการอะไร ชอบแบบไหน ไม่

ชอบอะไรจะได้พัฒนารูปแบบสินค้าและบริการเพื�อหลีกเลี�ยงและ

ป้องกันโอกาสในการเสียลูกค้าในอนาคต 

 

 

การบรกิารหลงัการขาย เมื�อมีการซื�อขายเกิดขึ�นแล้ว

ลูกค้าบางรายอาจจะไม่มีปัญหาในการใช้สินค้าหรือบริการนั�นๆ 

แต่ก็มีไม่น้อยที�รายอื�นๆจะประสบปัญหาไม่ว่าจะเป�นการใช้งานไม่

ถูกวิธีเพราะการความรู้ในตัวสินค้า สินค้าบกพร่อง เป�นต้น 

ร้านค้าจะต้องไม่ละเลยลูกค้าเด็ดขาด การติดต่อสอบถามและ

ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าด้วยความเต็มใจและใส่ใจ เอาใจเขามาใส่

ใจเรา เปรียบตัวเองเป�นลูกค้า คิดในมุมลูกค้าดูว่า ว่าถ้าหาก

เราเป�นลูกค้าและประสบปัญหาจากการใช้งานสินค้า โดยที�

ร้านค้าไม่สนใจเพียงเพราะว่าเราซื�อสินค้ามาแล้วไม่มีความ

จําเป�นจะต้องไปดูแลอะไรอีก แน่นอนเราคงไม่อยากกลับไปร้าน

นั�นอีกแน่นอน ลูกค้าก็รู้สึกไม่ต่างกัน แต่ในขณะเดียวกันถ้าหาก

ทางร้านใส่ใจดูแลตั�งแต่ต้นจนจบลูกค้าจะเกิดความประทับใจจน

ไมอ่ยากเปลี�ยนใจไปใช้บรกิารที�อื�นแน่นอน  

ความรวดเร็ว ในการทํางาน ไม่ว่าจะ เป�นความ

รวดเร็วคล่องแคล่วในการให้บริการหรือความรวดเร็วในการ

ทํางานอย่างทันท่วงที ความรวดเร็วในการตอบคําถามต่อ

ลูกค้า ความรวดเร็วในการส่งสินค้าให้ทันตามที�กําหนดหรือ

“ลกูคา้ถอืเป�นสินทรพัยท์ี�

สาํคญัที�สดุในหว่งโซ่ธุรกิจ

ทกุแขนง เราจงึตอ้งรกัษา

ลกูคา้ไวใ้หด้ทีี�สดุ” 
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ก่อนกําหนดได้ยิ�งดี ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาต่างๆให้

ลูกค้า เป�นอีกปัจจัยหนึ�งที�สามารถทําให้ลูกค้าประทับใจและ

สามารถมัดใจลูกค้าได้อยู่หมัด อีกทั �งยังสามารถใช้กลยุทธ์

ความรวดเร็วในการรักษาลูกค้าประจําและสร้างลูกค้าใหม่ให้พึง

พอใจในร้านค้าหรือบริการได้ ลองคิดดูว่าหากเรามีความล่าช้า

ในการทํางานตั�งแต่ต้นนํ�ายันปลายนํ�าจะมีลูกค้าสักกี�คนที�จะ

อดทนรอได้ ในเมื�อลูกค้ามีทางเลอืกในการที�จะมองหาคู่แข่งราย

อื�นที�มีความรวดเร็วตอบโจทย์ลูกค้าได้มากกว่ากัน ความ

รวดเร็วจึงเป�นอีกหนึ�งวิธีที�จะช่วยผู้ประกอบการสามารถมัดใจ

ลูกค้าไม่ให้หนีหายไปไหน 

มีความรับผิดชอบ หากลูกค้าไม่พอใจในสินค้าและ

บริการจําเป�นอย่างยิ�งที�ร้านค้าต่างๆจะต้องมีมาตรการในการ

แสดงความรับผิดชอบต่อความพึงพอใจลูกค้า เช่นหากลูกค้า

ไม่พอใจในสินค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 10 วันพร้อมรับเงิน

คืนเต็มจํานวนเป�นต้น  เป�นการรับประกันความพึงพอใจให้

ลูกค้า หรือหากสินค้าเสียหายบกพร่องไม่สามารถทํางานได้เต็ม

ประสิทธิภาพทางร้านจะต้องมีมาตรการเตรียมพร้อมด้วยการ

เปลี�ยนสินค้าชิ�นใหม่ให้ลูกค้าโดยไม่มีเงื�อนไข เป�นต้น เป�นการ

สร้างความมั�นใจต่อตัวสินค้าและสร้างความไว้วางใจต่อแบรนด์

สินค้าได้ในที�สุด การกลับมาซื�อซ� � าซื�อบ่อยก็จะเกิดขึ�นตามมา

แน่นอน  

 

 

 

 

และข้อพึงระวังที�ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามคือ

การหลีกเลี�ยงการปะทะกับลูกค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ถึงแม้ลูกค้าจะ

ผิดจริงการแก้ปัญหาจะต้องมีความเป�นมืออาชีพไม่ประจาน

ลูกค้ารายใดรายหนึ�งให้ลูกค้ารายอื�นเห็น ไม่โจมตีคู่แข่งให้ลูกค้า

ฟังอย่าคิดว่าลูกค้าตามเราไม่ทัน พนักงานของร้านจึง

จําเป�นต้องได้รับการอบรมที�ดีพอเพื�อเรียนรู้ว่าอะไรควรทํา

หรือไม่ควรทํา หากร้านไม่ใส่ใจจุดนี�อาจเป�นสาเหตุหนึ�งที�ทําให้

ลูกค้าหนีหายได้เพราะจะเป�นการบั�นทอนชื�อเสียงของร้านค้า

นั�นเอง ที�สําคัญที�อยากจะยํ�าให้ผู้ประกอบการใส่ใจเสมอคือการ

บริการ การบริการที�ดีเลิศมี  Service mind และสมํ�าเสมอเป�น

กลยุทธ์ที�สามารถใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย เมื�อ

ลูกค้าชื�นชอบในการบริการ การสร้าง

ยอดสินค้าก็ไม่อยู่ไม่ไกลเกินเอื �อม เป�นการ

สั�งสมชื�อเสียงให้กับร้านค้าได้ทางอ้อม 

เป�นวงจรที� เกี�ยวเนื�องกันไปอย่างไม่รู้จบ 

จากข้อมูลที�ได้กล่าวมาข้างต้นเป�นเพียง

แค่ส่วนหนึ�งในกลยุทธ์พื �นฐานในการมัดใจ

ลูกค้าที�ผู้ประกอบการสามารถนําไปใช้และ

ประยุกต์ให้เข้ากับร้านค้าบริการและองค์กร

ของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะขาดข้อ

ใดข้อหนึ�งไปไม่ได้ 
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กลยุทธ์พิชิตใจลูกคา้ 
 

หากเราต้องการจะทําธุรกิจขึ�นมาสักหนึ�งธุรกิจ เรา

จะต้องมีการวางแผนการดําเนินธุรกิจที� รัดกุม โดยที� เรา

จําเป�นต้องคิดวางแผนให้รอบคอบในทุกจุดเพื�อที�จะให้ธุรกิจ

ของเราประสบความสําเร็จ อาทิเช่น วางแผนทางด้านการเงิน

การบัญขี จัดทํางบประมาณ ควบคุมดูแลบุคคลากร วางแผน

การตลาด หากล ยุทธ์ ใหม่  แ ต่ ใครหลายคนอาจจ ะลื ม

ความสําคัญของสิ�งหนึ�งสิ�งไป ซึ� งมีความสําคัญมากไม่แพ้

ปัจจัยที�กล่าวข้างต้น ซึ�งนั�นก็คือการให้ความสําคัญกับลูกค้า

นั�นเอง ลูกค้าเป�นปัจจัยหลักที�จะช่วยผลักดันทุกธุรกิจให้ประสบ

ความสําเร็จ หากธุรกิจไหนสามารถครองใจลูกค้าได้เยอะและ

ยาวนาน แน่นอนความมั�งคงมั�งคั�งก็จะเข้ามายังธุรกิจนั�น แล้ว

เรามีหลักกหารอย่างไรบ้างที�จะสามารถดึงดูดใจลูกค้าให้มาใช้

บริการกับเรา เราจึงต้องมีกลยุทธ์การพิชิตใจลูกค้าที� ดีแค่

นั�นเอง 

 

การที�เราจะมัดใจลูกค้าได้นั�นเราจะต้องมีกลยุทธ์ที�ดี

เสียก่อน ซึ�งหลักในการมีกลยุทธ์ที�ดีนั�นมีมากมายหลายประเภท

ซึ�งก็ต้องขึ�นอยู่กับสถานการณ์และความสามารถของผู้ที� ใ ช้ 

หลายคนคงเคยได้ยินคําว่า ลูกค้าคือพระเจ้า ซึ�งเชื�อว่าใคร

หลายคนโดยเฉพาะแผนกขายต่างเทิดทูนลูกค้าเปรียบเสมือน

พระเจ้า ซึ�งถ้าลูกค้าต้องการสิ�งใด อยากได้อะไรแบบไหน เราก็

พร้อมที�จะหาสิ�งเหล่านั�นมาตอบแทนลูกค้าทันที ตัวอย่างเช่น 

ลูกค้าคนหนึ�งเดินเข้ามาที�จะเลือกซื�อสินค้า ด้วยความที�ลูกค้า

คนนั�นเป�นคนที�ต้องการอะไรหลายๆอย่าง อยากได้นู้นอยากได้นี�

อยู่ตลอดเวลา ซึ�งหากเป�นพนักงานขายที�เทิดทูนนิยามตามที�

กล่าวมา ก็จะต้องทําตามลูกค้าคนนั�นบอกทุกอย่าง อยากให้

ทําอะไรทําได้หมด ซึ�งบางครั �งมนัเป�นเรื�องที�เกินขอบเขตจนเกินไป 

มันอาจนํามาซึ�งความทุจริตได้ ดังนั�นคําที�กล่าวว่าลูกค้าคือ

พระเจ้า จงลืมมันไปเพราะมันเป�นนิยามที� เก่าจนเกินไปแล้ว 

ลักษณะแบบนี�เป�นงานเลือกใช้กลยุทธ์ที� ไม่ถูกต้องเพราะเชื�อใน

นิยามเดิมๆ  
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พูดถึงเรื�องกลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าที� ดีนั�น จริงๆแล้ว

ไม่ได้ยากเหมือนที�ใครหลายคงคิดเพราะว่าเทคนิคหลักๆในการ

มัดใจลูกค้ามีอยู่เพียงแต่ 4 หัวข้อหลักๆเท่านั�น คือ เทคนิคการ

เจรจาต่อรอง ความรู้ในตัวสินค้า การสร้างความสัมพันธ์กับ

ลูกค้า เพิ�มพรสวรรค์โดยพรแสวง 

เทคนิคที�หนึ�งคอืการเจรจา การเจรจาต่อรองเป�นสิ�ง

ที� สําคัญมาก เพราะมันเป�นการสื�อสารระหว่างคนสองคน

โดยตรง การเจรจาที�ดีจะทําให้เรามีชยัไปกว่าครึ�งเพราะหากเรา

เจรจาได้ดี เราก็สามารถมัดใจลูกค้าได้ง่ายนั�นเอง ทักษะในการ

เจรจานั�นเราสามารถสร้างมันและฝึกฝนมันขึ�นมาได้ทุกคนหาก

เรามีความพยายามมากพอ หลักในการเจรจาที�ดีนั�นมาหลาย

องค์ประกอบด้วยกัน เริ�มจากเราจะต้องเป�นผู้ฟังที�ดี เพราะว่า

เมื�อลูกค้าได้เข้ามาหาเราแน่นอนว่า จะจะต้องถามว่าต้องการให้

ช่วยอะไรไหม จากนั�นลูกค้าก็จะพูดสิ�งที� เค้าต้องการออกมาซึ�

เราควรจะต้องรับฟังให้ดีถูกต้องครบถ้วน พยายามเก็บทุก

รายละเอียดให้ได้หมด หากเก็บได้ไม่ครบหรือไม่เข้าใจให้รีบถาม

ลูกค้ากลับไป เพื�อเราจะได้รู้สิ�งที�ลูกค้าคนนั�นต้องการ หลังจาก

นั�นก็จะตามมาด้วย เราจะต้องเป�นผู้พูดทีดีเช่นกัน เราจะต้องให้

คําแนะนํากับลูกค้าก่อน ซึ�งแน่นอนว่าจะต้องตรงประเด็นไม่

อ้อมค้อม เพื�อแสดงให้ลกูค้าเห็นในสิ�งที�เค้าขาดหวังไว้ แล้วเรา

จะขายตอนไหนดีละ เรื�องของการขายนั�นเราไม่ควรที�จะพูด

เกี�ยวกับการขายออกไปโดยตรง อย่างเช่นว่า โลชั�นชนิดนี�หอม

และเหมาะกับคุณผู้หญิงมากซื�อเลยไหมคะ ลักษณะแบบนี�มันจะ

เป�นการจู่โจมมากจนเกินไปทําให้ลูกค้ารู้สึกอึดอัด อาจถึงขั �นเดิน

ออกจากร้านไปเลยทันที สิ�งที�ถูกต้องที�ควรทําในกรณีนี�คือ เรา

ควรเจรจาการขายด้วยการแนะนําอย่างมีชั �นเชิงคือ โลชั�นกล

ลิ�นกุหลาบนี�เหมาะสมกับผิวของคุณลูกค้ามาก ลองทดลองใช้

สินค้าตัวอย่างดูได้นะคะ ไม่ซื�อไม่เป�นไรค่ะ แค่อยากให้ลองใช้

ดูก่อน สินค้าตัวนี�ขายดีเป�นที�นิยมมากเพราะทําจากสมุนไพร 

ไม่มีสารเคมี ราคาไม่แพงลองรับไปใช้ดูสักขวดไหมคะเพราะ

ตอนนี�เหลือไม่มากแล้ว เป�นต้น เราจะเห็นได้ว่าการเจรจานั�นเรา

ควรที�จะเพิ�มคําพูดการที�เกี�ยวกับการขายเข้าไป เพิ�มการโน้ม

น้าวเข้าไปอยู่เรื�อยๆ มันจะทําให้บรรยากาศเป�นกันเอง หาก

ลูกค้าไม่ตัดสินใจซื�อไม่เป�นไร เราควรจะกล่าวว่าถ้าสนใจยังไงก็

กลับมาใหม่ได้นะคะทางเรายินดีที�จะให้บริการอยู่เสมอค่ะ  

เทคนิคที�สองคือ ความรู้ในตัวสินค้าที�เราจะต้องทํา

การขายหรือ product knowledge มนสิ�งที�สําคัญมากเพราะ

เราจะต้องใช้ตอบคําถามและโน้มน้าวลูกค้าในการขาย ซึ�งถ้าเรา

ไม่สามารถรู้รายละเอียดของสินค้าชนิดนั�นได้เราก็จะเสียโอกาส

ในการขายไปด้วยเลยทันที ตัวอย่างเช่น หากเราไม่ทราบ

สรรพคุณของตัวยาแต่ละชนิด เราจะไม่สามารถขายยานั�นได้

เลยเพราะเราไม่รู้ว่าชนิดไหนเหมาะสมกับใคร ซึ�งมันอาจนําหาไป

ถึงการผิดพลาดที�ร้ายแรง เช่น ลูกค้าที� ซื�อสินค้าไปใช้เกิดมี

อาการแพ้ อันตรายถึงชีวิต เป�นต้น ดังนั�นเราจะไม่สามารถปิด

การขายได้แน่นอนหากเราไม่รู้รายละเอียดของสินค้า 

 

เทคนิคที�สามคือ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

แน่นอนว่าเป�นสิ�งจําเป�นในการปิดการขายได้ ซึ�งแน่นอนว่า

ความสัมพันธ์ที�ดีจะช่วยให้เราปิดการขายได้ง่ายและยังสามารถ

เพิ�มยอดการขายได้ด้วย แล้วมันทําอย่างไรล่ะ ง่ายนิดเดียวคือ

หากเราสร้างความสัมพันธ์ที�ดีกับลูกค้าคนนึงได้ ลูกค้าคนนั�นก็

จะแนะนําเราไปยังลูกค้าใหม่ให้มาใช้บริการของเรา เราก็ต้อง

สร้างความสัมพันธ์ต่อกับลูกค้าใหม่ แล้วมันก็จะวนแบบนี�ไป

เรื�อยๆ ส่วนวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที�ดีมีอยู่อย่างเดียวคือ 

การบริการที�จริงใจและใส่ใจกับลูกค้าเป�นพิเศษ หรือ good 

service mind หลักง่ายๆในการบริการที�ดีคือ สุภาพ ยิ�มแย้ม

และใส่ใจลูกค้า เพียงแค่นี�เราก็จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที�

ดีให้ลูกค้าได้แล้ว 

เทคนิคสุดท้ายคือ การเพิ�มพรสวรรค์ในการขายโดย

ใช้พรแสวง การขายเป�นสิ�งที� ใครหลายคนคิดว่ายาก อาจจะ

เพราะความเชื�อที�ว่าไม่เหมาะกับบุคลิกของเรา ไม่อยากไปเจอ

ผู้คนมากมาย โน้มน้าวคนไม่เก่ง อันที�จริงแล้วไม่มีใครเก่งมา

ตั�งแต่เกิดนอกเสียจากว่าคนคนนั�นจะมีพรสวรรค์ในการขายอยู่

แล้วตั�งแต่แรกซึ�งบอกได้เลยว่าเราจะเจอคนประเภทที� เก่งมา

ตั�งแต่เกิดน้อยมาก เรื�องพวกนี�เราสามารถฝึกฝนกันได้ เราแค่

ต้องมีความพยายามที�สูงกว่าคนอื�น ต้องอาศัยประสบการณ์

หรือชั�วโมงบิน เราจึงจะสามารถเป�นผู้ขายที�เก่งได้ แต่ก่อนอื�น

เลยเราควรจะต้องปรับทัศนะคติของตัวเองในเรื�องการขาย

เสียก่อนเพราะเชื�อว่าคนส่วนมากพอได้ยินเรื�องการขายก็คง

ขยาดกันพอสมควร วิธีการฝึกนั�นก็ไม่ยากเราสามารถเริ�มการ

ขายจากคน ใก ล้ ตัวก่ อ น เ ช่น  ญา ติส นิท  มิ ต รสหาย  

“ลกูคา้เป�นปัจจยัหลกัที�จะ

ช่วยผลกัดันทกุธุรกจิให้

ประสบความสาํเรจ็” 
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แต่อย่าจู่โจมเลือกการขายมากเกินไปเพราะอาจจะทําให้เราเสีย

เพื�อนไปได้ ควรที�จะเป�นแนวนะนํามากกว่า  

ตัวอย่างเช่น เพื�อนคนหนึ�งเป�นหวัดอยู่บ่อยครั �ง เรา

ควรจะแนะนําเค้าให้กินวิตามินซีบํารุงในแต่ละวันบ้าง ซึ�งเราก็

ควรจะต้องแนะนําทุกประเภทของวิตามินซีว่าแบบเม็ดดีอย่างไร 

แบบนํ�าดีอย่างไร จากนั�นเราก็ค่อยแนะนําสินค้าที�เราขายให้เค้า

ซื�อไปลองใช้ดู เราค่อยๆทําการขายแบบนี�ไปเรื�อยๆ จากนั�นเรา

จะเริ�มรู้แนวทางการขายที�เหมาะสมกับตัวเราได้เอง ในทุกเทคนิค

ที�กล่าวมานั�นเราควรที�จะต้องใส่จิตวิทยาลงไปในทุกขั �นตอน

เพราะเป�นสิ�งที� สําคัญในการเข้าถึงลูกค้าได้ตรงจุด และเราจะ

สามารถรู้วิธีการปฏิบัติและรับมือกับลูกค้าในทุกสถานการณ์

และในแต่ละคนได้ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพราะฉะนั�นหากเราต้องการที�จะพิชิตใจลูกค้าให้อยู่

หมัดนั�นเราจะต้องมีกลยุทธ์และเทคนิคมัดใจลูกค้าที�ดี แน่นอน

ว่าแต่ละคนก็จะมีเทคนิคการมันใจลูกค้าที�แตกต่างกันออกไป 

แต่วิธีการคร่าวๆก็คือ การเจรจาและการสื�อสารที�ดีระหว่างเรา

กับลูกค้า การรู้รายละเอียดของสินค้าทุกชนิดก่อนที�จะไปเสนอ

ขายให้ลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์ที�ดีกับลูกค้า โดยการใส่ใจ

ในทุกรายละเอียด และการให้บริการที�ประทับใจแก่ลูกค้าทุกคน

เสมือนเป�นคนพิเศษ และการฝึกฝนทักษะการขายที�เหมาะสมกับ

ตัวเรา ลองใช้กับบุคคลหลายๆประเภท ลองปรับเปลี�ยนรูปแบบ

การขายสินค้า การโน้มน้าวใจลูกค้า แต่หากว่าเราพยายาม

ขายจนสุดความสามารถแล้ว ก็ยังไม่สามารถปิดการขายได้ ก็

ขอให้เราปล่อยผ่านไปแล้วกลับมาทบทวนหาจุดบกพร่องที�เรา

ต้องแก้ไขแล้วลองปรับใช้กับลูกค้ารายต่อๆไป แต่ถ้าพยายาม

แล้วยังไม่สามารถขายได้อีก ก็ขอแค่ว่าอย่ายอมแพ้ เราต้องทํา

ทัศนะคติให้เป�นบวกเสมอเพราะไม่มีใครในโลกนี�เจอคน 10 คน

แล้วสามารถปิดการขายได้ทั �งหมด 10 อยู่แล้ว หากเราปฏิบัติ

ตามเทคนิคที�กล่าวมาทั �งหมดนี� เพียงเท่านี�เราก็สามารถที�จะปิด

การขายได้อย่างไม่ยาก  
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กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของ SMEs 

 

การสร้างแบรนด์ คือการทําให้ตราสินค้าเป�นที�รู้จัก

และลูกค้ารําลึกถึงสินค้าได้ การสร้างแบรนด์ไม่ได้เป�นเพียงการ

สร้างโลโก้ ชื�อสินค้า หรือแพคเกจจิ �งเพียงอย่างใดอย่างหนึ�ง 

แต่เจ้าของแบรนด์ต้องสร้างความรู้สึกผูกพันระหว่างแบรนด์

กับผู้บริโภคให้ได้ด้วย บทความนี�จะกล่าวถึงกลยุทธ์ในการสร้าง

แบรนด์ ตั�งแต่การออกแบบตราสินค้า สโลแกน การสร้างการ

รับรู้ของแบรนด์ จนถึงการสร้างความภักดีของตราสินค้า 

การออกแบบตราสินค้า เนื�องจากตราสินค้าเป�นสิ�งที�

ลูกค้าจะสามารถเห็นได้บ่อยที� สุด การรู้สึกรับรู้และจดจําตรา

สินค้านั�นได้ก็ต้องขึ�นอยู่กับว่าตราสินค้านั�นมีจุดเด่นที�สะดุดตา 

ดึงดูดความสนใจของลูก ค้า ได้ดี เพียงใด ซึ� งหาก ใช้ตรา

สัญลักษณ์ไประยะเวลาหนึ�งแล้วพบว่ามีจุดใดที�บกพร่องและ

ควรปรับปรุง เปลี�ยนแปลงให้ดีขึ�นก็สามารถที�จะทําได้ โดยยังคง

ต้องยึดรูปแบบตราสินค้าเดิมเป�นหลัก ดังนั�นตราสินค้าที�ดีนั�น

จะต้องมีเอกลักษณ์ในตัวเอง จดจําได้ง่าย และสื�อความหมาย

ไปถึงตัวสินค้าได้อย่างชัดเจน องค์ประกอบที�สําคัญของตรา

สินค้าประกอบไปด้วย ชื�อตราสินค้า(Brand Name) คําโปรย

( Slogan) รู ป แ บ บ ตั ว ห นั ง สื อ ( Font) สี ( Logo-Color) 

สัญลักษณ์(Symbol) การออกแบบบรรจุภัณฑ์(Packaging 

design)  

การตั �งชื�อตราสินค้า ควรเป�นชื�อที�จําง่าย ควรเป�น

ชื�อเฉพาะที�ไม่ใช่ชื�อทั�วไป เพราะชื�อทั�วไปนั�นอาจไปคล้ายหรือซ� � า

กับสินค้าอื�นได้ ลูกค้าอาจเกิดความสับสน ชื�อเฉพาะที�ตั �งนั�น

ควรมีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชดัเจน เป�นชื�อที�สามารถ

ใช้ได้นาน ติดปาก มีความหมายกว้างขวางครอบคลุมไปถึงการ

ขยายตลาดและฐานลูกค้าในอนาคต ควรมีการสื�อถึงประโยชน์

หรือบริการของสินค้าหากเป�นไปได้ หากทุกอย่างสามารถ

รวมกันเป�นชื�อสั�นๆได้ยิ�งดี เพราะชื�อที�สั �นกว่าจะได้เปรียบกว่าชื�อ

ที�ยาว เช่น Volvo, Nike, Pepsi เป�นต้น ขั �นตอนในการตั�งชื�อ

นั�นควรเลือกคําที�เป�นคําในเชิงบวกมาตั�งชื�อ โดยเลือกคําต่างๆ

มาประกอบกันดูก่อนถ้าสละสลวย น่าพอใจและยังไม่มีใครใช้ก็

สามารถเลือกใช้ ได้ เลย แต่หากมีคนใช้อยู่แล้วก็ ให้หาคําที�

ความหมายคล้าย(Synonym)มาแทน หรืออาจจะสร้างคํา

ขึ�นมาใหม่เองเลยก็ได้ คําทั�วไปก็มักนิยมนํามาตั�งชื�อเช่นกัน เช่น 

Central, True, Arrow ชื�อสถานที�ก็สามารถใช้ได้เช่น ดอยคํา, 

บางจาก, Amazon เป�นต้น การใช้อักษรย่อหรือการกาํกบัด้วย
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ตัวเลข เช่น M100, B2S เมื�อเลือกชื�อได้แล้วก็ทําการ

ตรวจสอบกับกระทรวงพาณิชย์ว่ามีชื�อเหล่านั�นจดทะเบียนไว้

หรือยัง ถ้ายังไม่มีก็สามารถจดทะเบียนได้เลย 

การหาคําโปรยหรือคําจํากัดความสั�นๆ (Slogan) 

เพื�อช่วยในการสื�อความหมายของสินค้าหรือบริการให้ชดัเจน

ยิ�งขึ�น จริงๆแล้วมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยสําหรับคํา

จํากัดความกับสโลแกน ในเรื�องของการสื�อความหมาย โดย

สโลแกนจะเน้นถ้อยคําที�ดึงดูดใจมากกว่าการสื�อความหมายใน

เชิงบรรยายหรอืโฆษณาตัวสินค้า และโดยปกติแล้วมักจะมีการ

นําเสนอชื�อสินค้ากับคําจํากัดความหรือสโลแกนไปควบคู่กันอยู่

แล้ว เช่น Pepsi เต็มที�กับชีวิต, Toshiba นําสิ�งที�ดีสู่ชีวิต, 

เซเว่น อีเลฟเว่น เพื�อนที�รู้ใจใกล้ๆคุณ เป�นต้น จะสังเกตว่าคําที�

นํามาใช้นั�นเป�นคําที�เรียบง่าย จําง่าย สื�อความหมายได้ชดัเจน 

การออกแบบอักษรและการเลือกสี ปกติจะมีการใช้

อักษรที�แตกต่างกัน ควบคู่กันไป เป�นอักษรหลักและอักษรรอง

เพื�อให้โลโก้นั�นดูมีมิติมากยิ�งขึ�น สีที�ใช้มักใช้โทนสีที�ให้ความรู้สึกไป

ในทิศทางเดียวกับสินค้า และมักเลือกชุดของสีที�แตกต่างจากคู่

แข่งขัน 

การออกแบบสัญลักษณ์หรือโลโก้ รูปแบบต่างๆที�

สามารถนํามาออกแบบโลโก้ได้อย่างเช่นแบบอักษร มีจุดเด่นอยู่

ที�ใช้เวลาในการออกแบบได้รวดเร็ว อายุการใช้งานก็ยาวนาน 

ส่วนมากมักใช้อักษรที�เป�นตัวย่อของสินค้า จะใช้ฟอนต์อักษร

แบบเดียวหรือหลายแบบก็ได้ หัวใจสําคัญจึงอยู่ที�การเลือก

ฟอนต์ให้เหมาะสมกับสินค้า โดยฟอนต์ที�เลือกมานั�นจะนํามาใช้

เลยหรือดัดแปลงเพิ�มเติมอีกก็ได้ โลโก้แบบคลิปอาร์ต เหมาะ

อย่างยิ�งสําหรับธุรกิจขนาดย่อมหรือขนาดเล็กอย่างธุรกิจ 

SMEs เพราะคลิปอาร์ตจะมีความน่าสนใจมากกว่าตัวอักษร โล

โก้แบบรูปภาพก็น่าสนใจสําหรับนําไปใช้กับธุรกิจSMEs เพราะสื�อ

ความหมายได้ชดัเจน ตรงไปตรงมา เพราะโลโก้คือด่านแรกของ

สินค้าที�ผู้บริโภคจะสัมผัสได้ ดังนั�นในการออกแบบโลโก้นั�นอย่า

รีบร้อน ค่อยๆออกแบบไปจากง่ายๆแล้วจึ ง ค่อยเพิ� ม

รายละเอียดเข้าไป ทิ �งไว้ซกัระยะหนึ�งแล้วกลับมาดูซ� � า ถ้าเห็นแล้ว

สะ ดุดตา นึกถึง ตัวสินค้า ไ ด้ ในทันทีก็ แสดงว่า โ ล โก้ นั�นมี

ประสิทธิภาพเพียงพอแล้ว จึงค่อยตัดสินใจอีกครั �งในการ

เลือกใช้ 

การสร้างการรบัรู้ของแบรนด์ (Brand Awareness) 

เป�นความสามารถในการรับรู้ จดจํา หรือระลึกถึงตราสินค้าได้ 

สําหรับการรับรู้ต่อแบรนด์นั�น จะต้องมีการสํารวจตรวจสอบ

อยู่เสมอว่าตราสินค้านั�นเป�นที�รับรู้ของกลุ่มลูกค้ามากน้อย

เพียงใดแล้ว ในการสํารวจความรับรู้ของผู้บริโภคนั�นหาก

พบว่าผู้บริโภคไม่รู้จัก ไม่คุ้นกับตราสินค้า แสดงว่าตราสินค้า

นั�นมีปัญหา จําเป�นต้องหาปัญหาให้พบว่าเหตุใดผู้บริโภคจึงจํา

ไม่ได้ทั �งชื�อ โลโก้ อาจมาจากโลโกไ้ม่โดดเด่นพอ ทําการโฆษณา

ไม่เพียงพอ เมื�อพบปัญหาแล้วจึงนําไปสู่การหาวิธีแก้ปัญหา

ต่อไป หรืออาจมีปัญหาในด้านของผู้บริโภคที�รับรู้ตราสินค้า

สับสนไปหรือจําผิดเนื�องจากมีคู่แข่งทางการค้า นั�นแสดงว่า

ตราสินค้านั�นไม่มีความโดดเด่น หรือไม่แตกต่างจากคู่แข่ง 

กรณีนี�จึงจําเป�นต้องมีการปรับปรุงตราสัญลักษณ์ใหม่ 

 

แต่หากผู้บริโภคมีการรับรู้และจดจําตราสินค้าได้แล้วแสดงว่า

สินค้ามีประสิทธิภาพเพียงพอแล้ว ที�เหลือก็อยู่ที�การตัดสินใจ

ของผู้บริโภคในการซื�อ ซึ�งก็ขึ�นอยู่กับว่าสินค้านั�นมีคู่แข่งมาก

น้อยเพียงใด หรือไม่มีคู่แข่งเลย แต่เป�นสินค้าเฉพาะที� ต้องรอ

เวลาที�จําเป�นต้องใช้หรือรอให้สินค้าเดิมนั�นหมดเสียก่อนจึงจะ

ตัดสินใจซื�อ ขั �นตอนต่อไปก็ต้องทําให้ลูกค้ามั�นใจในผลิตภัณฑ์

หรือสินค้ามากขึ�นจนกลายเป�นสินค้าในดวงใจ( Top of Mind ) 

ที�ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดผู้บริโภคก็มีความมั�นใจที�จะใช้

สินค้าชนิดนี�เท่านั�น การสร้างคุณค่าของตราสินค้าให้มากขึ�น

นั�นก็เพื�อนําไปสู่ความภักดีต่อตราสินค้า ซึ�งต้องอาศัยหลักการ

ต่างๆ ทั �งโฆษณา โปรโมชนั เพื�อทําการเชื�อมโยงสิ�งเหล่านั�นเข้า

“เจา้ของแบรนดต์อ้ง

สรา้งความรูส้กึ

ผูกพนัระหวา่งแบรนด์

กบัผู้บรโิภคใหไ้ดด้ว้ย” 
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สู่ตราสินค้า ในกรณีที�พอมีงบประมาณก็อาจจะจัดงานเปิดตัว

สินค้า หรือสาธิตสินค้า ก็จะช่วยให้ผู้บริโภครู้จักตราสินค้ามาก

ยิ�งขึ�น และเมื�อลูกค้าจดจําตราสินค้าได้มากขึ�นก็จะส่งผลไปถึง

ระดับคุณค่าของสินค้าที�ลูกค้าจะรับรู้ได้ด้วย สําหรับธุรกิจแบบ 

SMEs ซึ�งเป�นธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางต้องใช้จุดเด่นที�

ความคล่องตัวในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื�อให้ผู้บริโภครับรู้ตรา

สินค้ามากขึ�น เช่น จัดโปรโมชนัลดราคาสินค้าเป�นกลุ่มๆของ

ชนิดสินค้าแต่ละชนิดเพื�อกระตุ้นการขาย ถือเป�นแรงจูงใจที�ดีให้

ลูกค้าได้มีโอกาสลองเปลี�ยนมาใช้สินค้าชนิดใหม่ ที�มาจากธุรกิจ 

SMEs ในราคาถูก ซึ�งหากลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพก็สามารถ

ที�จะเปลี�ยนใจมาใช้สินค้านั�นเป�นประจําเลยก็ได้ การนําเสนอ

เกี�ยวกับตัวสินค้านั�นจําเป�นต้องนําเสนอและตรวจสอบในเรื�อง

ของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และคุณภาพของบริการด้วย จะ

เห็นได้ว่ากว่าจะทําให้ตราสินค้าเป�นสิ�งที�ทําให้ลูกค้าภักดีนั�นต้อง

ผ่านกระบวนการตรวจสอบ ปรับปรุงซ� � าแล้วซ� � าเล่า จนได้สินค้า

และบริการที�ลูกค้าส่วนมากพึงพอใจ จึงเป�นสิ�งที�เจ้าของธุรกิจ

ละเลยไม่ ได้และไม่ควรเบื�อหน่ายที�จะทํากระบวนการต่างๆ

เหล่านั�นซ� � าๆเป�นอันขาด 

 

ความภักดีต่อตราสินค้า( Brand Loyalty ) เป�น

ทัศนคติของผู้บริโภคที�มีต่อสินค้าในเชิงบวก ที�เกิดจากความ

เชื�อมั�น การระลึกถึง และมีการใช้ซ� � าอยู่เป�นระยะเวลานาน เป�น

เรื�องที�ดีมากต่อยอดขายของสินค้าเพราะการรักษาลูกค้าเดิมที�

มีความภักดีต่อตราสินค้านั�นทําได้ง่ายกว่าการหาลูกค้าใหม่

แล้วทําให้ลูกค้าใหม่นั�นตัดสินใจเลือกใช้สินค้า ถึงแม้ว่าจะมี

แนวโน้มว่าผู้บริโภคมักสนใจในการลองใช้สินค้าใหม่ๆอยู่ก็ตาม 

แต่การสร้างความภักดีต่อตราสินค้าก็ยังคงเป�นสิ�งที� เจ้าของ

ตราสินค้ายังควรทําอยู่เช่นเดิม และแน่นอนว่าหากมีลูกค้า

จํานวนมากภักดีต่อตราสินค้าก็จะนํามาซึ�งยอดขายที�เพิ�มขึ�น 

สามารถเพิ�มราคาของสินค้าได้ การสร้างความภักดีต่อตรา

สินค้าส่วนมากจะใช้พฤติกรรมของผู้บริโภคเป�นตัวชี�วัด เพราะ

สามารถตรวจสอบได้ง่าย พฤติกรรมดังกล่าวก็คือ การใช้ซ� � า 

หากลูกค้ามีการใช้ซ� � าในสินค้าและบริการเป�นระยะเวลานานๆ ก็

จะกลายเป�นความภักดีต่อตราสินค้าได้ในที�สุด แต่สิ�งที�พึงระวัง

อย่างหนึ�งก็คือ กรณีที� ผู้บริโภคมีการใช้สินค้าซ� � าอาจไม่ได้มา

จากความภักดีต่อตราสินค้าก็ได้ แต่อาจไม่มีสินค้าอื�นให้ใช้ การ

จะชี�วัดว่าลูกค้ามีความภักดีต่อตราสินค้าหรือไม่ จึงจําเป�นต้อง

ใช้ทัศนคติของลูกค้าที�มีต่อตราสินค้าด้วย เป�นเรื�องที�เจ้าของ

ตราสินค้าต้องมีการสร้างความเชื�อมั�นให้กับลูกค้า ให้ลูกค้า

ได้รับรู้บ่อยๆ ซ� � าๆ หมั�นหาข้อบกพร่องของสินค้า เพื�อนําไปทํา

การปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ เมื�อความเชื�อมั�นจากลูกค้ามีมากขึ�น 

จะทําให้เกิดทัศนคติที�ดีมากขึ�น จนกลายเป�นสินค้าในใจผู้บริโภค

และเมื�อมีการใช้ไปอย่างต่อเนื�องก็จะพัฒนาไปเป�นความภักดีต่อ

ตราสินค้าได้ กลยุทธ์อีกอย่างที� ลืมไม่ได้ก็คือ ลูกค้าต้อง

สามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่าย คือเมื�อใดต้องการก็สามารถหาซื�อ

ได้ หรืออาจมีบริการส่งสินค้าถึงผู้บริ โภคก็ ได้ เพื�อทํา ใ ห้

ผู้บริโภครู้สึกถึงความสะดวกสบายที�ได้รับจากแบรนด์นี� เมื�อใช้

ไปนานๆ คุณภาพยังคงเดิมหรือพัฒนาขึ�นลูกค้าก็จะเปลี�ยน

สถานะเป�นความภักดีได้ เทคนิคต่างๆเป�นเรื�องสําคัญที�ธุรกิจ 

SMEs ต้องมีการนํามาใช้เพื�อต่อสู้กับธุรกิจใหญ่ๆที�เป�นระบบ

อุตสาหกรรมให้ได้เพื�อความยั�งยืนและมั�นคงของธุรกิจใน

อนาคต 
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การตลาดตามเทศกาล วางแผนดีไม่มีเอาท ์
 

กลยุทธ์การตลาดบางครั �งก็เป�นเรื�องใกล้ตัวที�เจ้าของ

ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากช่วงเทศกาลหรือเหตุการณ์ต่างๆ

ในรอบปีมาปรับให้เข้ากับการส่งเสริมการขาย หรือการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ ในบทความนี�จะกล่าวถึงกลยุทธ์การตลาดใน

เทศกาลหรือโอกาสต่างๆ เช่น การตลาดเพื�อช่วงปีใหม่ วาเลน

ไทน์ สงกรานต์ วันพ่อ วันแม่ เป�นต้น ซึ�งหากมีการวางแผนให้

ดีแล้วก็สามารถสร้างยอดขายได้ตลอดทั�งปีเลยทีเดียว ถ้าจะ

กล่าวถึงกลยุทธ์การขายที�สําคัญๆก็จะมี การกระตุ้นยอดขาย 

การเพิ�มยอดขายในช่วงระยะเวลาที�มีการซื�อขายน้อย การเพิ�ม

ยอดขายให้ชนิดสินค้าที�มียอดขายน้อย เป�นต้น การกระตุ้น

ยอดขายในช่วงเทศกาลเป�นกลยุทธ์ที� ให้ผลดีเนื�องจากแต่ละ

เทศกาลมีวัตถุประสงค์ของเทศกาลและมีจุดเด่นที�แตกต่างกัน 

ความต้องการในการใช้สินค้าและบริการก็จะแตกต่างกันไปตาม

เทศกาล เมื�อแบ่งเทศกาลออกเป�นกลุม่จะแบ่งได้เป�น 2 กลุ่มคือ 

เทศกาลยาว กับเทศกาลสั�น ตามปกติแล้วเทศกาลยาวเป�นช่วง

ที�ผู้คนมักหาโอกาสกลับบ้าน ออกต่างจังหวัดกัน เทศกาลสั�นก็

จะเป�นเป้าหมายเฉพาะของวันสําคัญต่างๆ 

เทศกาลขึ�นปีใหม่ เป�นเทศกาลยาว ผู้บริโภคมักหา

ของขวัญของฝาก เพื�อนําไปเป�นของขวัญ ของกํานัลปีใหม่

ให้กับพ่อ แม่ ญาติพี�น้อง เพื�อนฝูง คนสนิท เจ้านาย ลูกน้อง 

ดังนั�นสินค้าไม่ว่าจะเป�นประเภทใดควรวางแผนในการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ให้สะดุดตาและแสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่าเป�นของขวัญ

หรือของฝาก หรืออาจบรรจุผลิตภัณฑ์นั�นลงในตะกร้าหรือ

กระเช้าเลยก็สะดวกดี เทศกาลขึ�นปีใหม่ควรจัดรูปแบบให้ดูเป�น

สากลหน่อย อาจมีการเพิ�มในส่วนของการ์ดอวยพรแถมให้

ลูกค้าไปด้วยก็ได้ 

เทศกาลวาเลนไทน์ เป�นเทศกาลสั�นดังนั�นจึงควรมี

การเตรียมการล่วงหน้าไว้ซกั 1 – 2 เดือน พยายามเทแรง

โฆษณาลงไปเสียแต่เนิ�นๆ โอกาสที�จะทําเงินได้จะเป�นช่วงสัปดาห์
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ก่อนวันวาเลนไทน์จนถึงวันวาเลนไทน์ การจัดบูธสินค้าในช่วง

ตลอดสัปดาห์อาจมีผลคุ้มค่าอยู่แต่ต้องมีการตกแต่งบูธให้ดู

หวานแหววสักหน่อย ประดับประดาด้วยดอกไม้สีสดใสเพื�อให้ดู

สะดุดตา และกลุ่มลูกค้าที�มีความตื�นตัวมากที�สุดในช่วงเทศกาล

วาเลนไทน์ก็คือ กลุ่มลูกค้าที�เป�นนักเรียน นักศึกษา ซึ�งสินค้า

ของคุณไม่ว่าจะเป�นอะไรหากออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดี สวยงาม

สะดุดตา อย่างไรเสียก็สามารถที�จะจําหน่ายได้ อีกเทคนิคหนึ�งก็

คือทําสินค้านั�นเป�นคู่เหมือนๆกัน ลูกค้าที�มาเป�นคู่ก็จะสะดุดตา

และกระตุ้นให้ตัดสินใจซื�อได้มากกว่าสินค้าที�วางอยู่โดดๆ ถือเป�น

หลักจิตวิทยาที�ยังใช้ได้ดีเสมอ 

เทศกาลตรุษจีน แม้ว่าชาวไทยเชื�อสายจีนจะนิยมซื�อ

หาสินค้าจําพวกอาหารเป�นหลักก็ตามแต่สินค้าประเภทอื�นที�มี

การปรับแต่งให้ดูน่าสนใจก็ยังคงเป�นที�นิยมในการซื�อหาไปฝาก

ญาติพี� น้องกันอยู่ สินค้าที�จะทําโปรโมชันในช่วงเทศกาลนี�

พยายามจัดรูปแบบออกมาให้มีความเป�นมงคลต่างๆสอดแทรก

อยู่ เช่น ใช้โทนสีแดง มีรูปมังกร รูปพญาอินทรีย์ รูปเรือสําเภา 

ประเภทของเกี�ยวกับหลักฮวงจุ้ยจะกระตุ้นให้เกิดการซื�อได้ดี 

เทศกาลวันสําคัญของศาสนาพุทธ ไม่ว่าจะเป�น วัน

มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ส่วนมากแล้วชาวไทย

พุทธจะนิยมทําบุญเช้าถึงเพล และเวียนเทียนเย็น ดังนั�นสินค้าที�

จะทําโปรโมชนัในช่วงเทศกาลเหล่านี�จึงควรทําออกมาในรูปแบบ

เครื�องสังฆทานสําเร็จรูปที�สามารถซื�อหากันได้สะดวกเพื�อนําไป

ทําบุญถวายได้เลย แนบพร้อมกับซองทําบุญเพื�ออํานวยความ

สะดวกให้ลูกค้ามากขึ�น สินค้าที� เป�นของกินของใช้ เครื�อง

อํานวยความสะดวก สามารถนํามาจัดทําในรูปแบบเครื�อง

สังฆทานได้ทั �งสิ�น 

เทศกาลสงกรานต ์เป�นเทศกาลยาวอีกเทศกาลหนึ�ง 

เป�นเทศกาลที�คนไทยส่วนมากนิยมเดินทางกัน ไม่ว่าจะเดินทาง

กลับภูมิลําเนา ท่องเที�ยว แต่แทบทุกการเดินทางในระหว่างทาง

นั�นมักมีการแวะรายทางเพื�อเยี�ยมญาติผู้ใหญ่ เพื�อนฝูง ที�อยู่

ในเส้นทางการเดินทางนั�นอยู่แล้ว ดังนั�นก่อนการเดินทางจึงมัก

มีพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของขวัญของฝากติดไม้ติดมือ

กันไปด้วยอยู่แล้ว ดังนั�นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที�จะทําการตลาด

ในช่วงนี�สามารถใช้สินค้าได้ทุกรูปแบบแต่ต้องมีการจัดรูปแบบ

ของบรรจุภัณฑ์ให้ดี อาจใช้ตะกร้าหรือกระเช้าก็ได้ รูปแบบของ

บรรจุภัณฑ์ก็ควรเน้นรูปแบบที�ออกแนวไทยๆ ถ้าสามารถเสริม

ของแถมพวกขมิ �นส้มป่อยได้ก็ยิ�งช่วยกระตุ้นการซื�อของลูกค้า

ได้เป�นอย่างดี  สินค้าแทบทุกรูปแบบได้รับความนิยมในการซื�อ

หาไปเป�นของฝากกันเสมอ แต่เทศกาลสงกรานต์มีการแข่งขัน

ทางการขายสูงมากจึงควร เตรียมการล่วงหน้า เทแรง

ประชาสัมพันธ์กันให้นานซกัหน่อย 2 – 3 เดือนขึ�นไป การ

ออกบูธตามห้างเป� นระยะยาวก็ ยังมีความคุ้มค่าอยู่แต่ใน

รายละเอียดปลีกย่อยนั�นคงต้องพิจารณาเรื�องต้นทุนควบคู่ไป

ด้วย เพราะค่าเช่าพื �นที�ของแต่ละห้างไม่เท่ากัน หรืออาจลอง

มองหางานแฟร์ต่างๆในช่วงก่อนเทศกาลไว้ด้วยก็ดี เป�นช่วง

เทศกาลแห่งการกอบโกยจึงต้องวางแผนให้รอบคอบ เปิดตัว

สินค้าให้บ่อยหน่อยลูกค้าจะได้จดจําและอาจตัดสินใจซื�อในคราว

ต่อไปได้ 

 

เทศกาลปิดเทอมหน้าร้อน เป�นเทศกาลยาวอีก

เช่นกันที� ผู้ปกครองมักได้มีโอกาสออกนอกบ้านกันบ่อยขึ�น 

เพรา ะอากาศที� ร้อนส่วนมากจึง มุ่ งหน้า เข้ าหา ห้างที� มี

เครื�องปรับอากาศ การกระตุ้นยอดขายจึงควรมองหา บูธตาม

ห้างต่างๆ เป�นหลัก แต่ในช่วงนี�ผู้บริโภคไม่ได้มีความสนใจสินค้า

ประเภทใดประเภทหนึ�งเป�นพิเศษ จุดดึงดูดลูกค้าจึงต้องอยู่ที�โปร

โมชันส่วนลด หรือของแถมเป�นหลัก การจัดตกแต่งบูธให้ดู

สะดุดตาเน้นจุดขายคือส่วนลดหรือของแถมให้โดดเด่นจะช่วยใน

การกระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้าได้ดีขึ�น และหากมีการจัดบูธที�

น่าสนใจแล้ว ถึงแม้ว่าลูกค้าจะยังไม่ตัดสินใจซื�อสินค้าในทันที 

แต่ก็จะเข้ามาเที�ยวชมบูธกันเป�นจํานวนมากอยู่แล้ว ลูกค้าอื�นที�

ได้เห็นว่ามีผู้คนให้ความสนใจกับบูธสินค้านี�เป�นพิเศษก็จะเกิด

“การกระตุ้นยอดขายในช่วง

เทศกาลเป�นกลยุทธท์ี�ใหผ้ลด ี 

การออกแบบบรรจุภณัฑจ์งึ

ต้องเหมาะสมกบัเทศกาล” 
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ความสนใจอยากเข้ามาเที�ยวชม  บูธบ้างเหมือนกัน วิธีการนี�ก็

จะช่วยกระตุ้นให้ยอดขายเพิ�มได้เช่นกัน 

เทศกาลวันแม่และวันพ่อ เป�นเทศกาลสั�นแต่ลูกค้ามี

การใช้สอยจับจ่ายกันเป�นจํานวนมากอีกเทศกาลหนึ�ง อาจมี

การทานอาหารนอกบ้านตามห้างหรือร้านอาหาร จุดมุ่งหมาย

ก็ควรเน้นไปบริเวณที�ลูกค้าจะเข้าไปใช้บริการ โดยสินค้าที�มักจะ

เลือกซื�อหากันนั�นไม่จํากัดรูปแบบอีกเช่นกัน ในการกระตุ้นการ

ขายกค็วรนําเสนอโปรโมชนัแบบเจาะจงไปเลยว่าช่วงเทศกาลวัน

พ่อเท่านั�น หรือวันแม่เท่านั�นจะเป�นส่วนลดหรือของแถมก็

สามารถกระตุ้นการซื�อได้ทั �งสิ�น 

เทศกาลวันรับปริญญา เป�นเทศกาลยาวเพราะใน

การรับปริญญาแต่ละครั �งนั�นต้องมีการเตรียมตัวต่างๆ ซ้อมรับ 

รับจริง และหลังช่วงวันรับแล้วก็ยังมีการตระเวนสังสรรค์ 

ตระเวนถ่ายรูปกันต่อ อาศัยช่วงเทศกาลนี�ทําการตลาดเจาะ

กลุ่มกันไปเลย เช่น พิเศษสําหรับบัณฑิตใหม่…จากนั�นก็ตาม

ด้วยโปรโมชันที� ต้องการนําเสนอ เท่านี�ก็ ดึงดูดใจใ ห้กลุ่ม

นักศึกษาที�จบใหม่เหล่านั�นสนใจเข้าไปชมสินค้าแล้ว 

โดยภาพรวมนั�นแทบทุกเทศกาลสามารถทําการ

กระตุ้นยอดขายได้ทั �งสิ�น การวางแผนในการทําการตลาดช่วง

เทศกาลจึงมุ่ง ไปที� การออกแบบบรรจุภัณฑ์( Packaging 

design ) ซึ�งต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมกับเทศกาล แม้จะ

เป� นสินค้าชนิด เดียวกันแต่ สินค้าที� บรรจุ ในบรร จุภัณฑ์ที�

ปรับเปลี�ยนไปตามเทศกาลจะให้ความรู้สึกว่ามีความสดใหม่

มากกว่า จึงได้รับความนิยมในการซื�อหาจากลูกค้ามากกว่า 

บรรจุภัณฑ์ที�ดีควรมีความยืดหยุ่นต่อเทศกาล คืออย่าระบุวัน 

เดือน ปี ลงไปเพราะหากพ้นช่วงเทศกาลแล้วจะทําให้บรรจุ

ภัณฑ์นั�นๆไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีก อีกหนึ�งเทคนิคก็

คือบูธที�จัดแสดงงาน ไม่ว่าจะเป�นเทศกาลใดก็ตามบูธที�ตกแต่ง

ได้ดีและสวยงาม สดใส เกาะกระแสเทศกาล จะได้รับความนิยม

ในการเข้าเที�ยวชมเป�นอย่างมาก แรงเสริมที�จะกระตุ้นให้ลูกค้า

เข้าเที�ยวชมบูธมากยิ�งขึ�นก็คือ การจัดโปรโมชนั ส่วนลด หรือ

ของแถม แต่ไม่ว่าจะเป�นโปรโมชนัแบบใดก็ตามสิ�งที�ไม่ควรละเลยก็

คือความพยายามในการติดตามลูกค้า ซึ�งต้องระมัดระวังใน

การขอข้อมูลซักนิด เนื�องจากบางครั �งลูกค้าไม่ ต้องการ

เสียเวลา คุณอาจมีนามบัตรเตรียมไว้เพื�อแลกเปลี�ยนกับลูกค้า 

เพื�อความสะดวกและรวดเร็ว และสําหรับเทศกาลอื�นๆคุณก็

สามารถที�จะนําสินค้ามาเปลี�ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้เข้ากันกับ

เทศกาลนั�นๆได้ 

เพื�อให้มองเห็นลักษณะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ

ใช้เป�นแนวทางในการนําไปใช้ อย่างเช่น ถ้าสินค้าเป�นประเภท

เสื�อผ้า การใช้บรรจุภัณฑ์ก็ควรออกแบบให้โปร่งใส สามารถโชว์

ลวดลายหรือเนื�อผ้าได้ มีสินค้าตัวอย่างโชว์ไว้ และสินค้าที�

บรรจุแล้วไว้พร้อมสําหรับขาย ถ้าเป�นเทศกาลปีใหม่ก็มัดโบว์

เพิ�มพร้อมกับการ์ดอวยพร ถ้าเป�นเทศกาลสงกรานต์ก็มีแพ็ค

แบบเป�นชุดหรือหลายชุด ควบคู่ไปกับขมิ �นส้มป่อย ถ้าเป� น

เทศกาลวาเลนไทน์ก็ให้ใช้ลายดอกไม้โทนสีแดงหรือชมพูดขับให้

ตัวสินค้าดูโดดเด่น วางแพ็คแบบคู่ไว้ด้วย เป�นต้น หรือถ้าเป�น

สินค้าประเภทของกินของใช้ก็จะใช้บรรจุภัณฑ์ที�เป�นตะกร้า เป�น

ตัวช่วยในการโชว์สินค้าได้ เพราะสะดวกในการเคลื�อนย้าย 

อุปกรณ์เสริมอย่างอื�นก็ขึ�นอยู่กับเทศกาลหรือในช่วงเทศกาล

วันสําคัญทางพุทธศาสนา ก็สามารถบรรจุในถังหรือบรรจุ

ภัณฑ์อื�นซึ�งอยู่ในโทนสีเหลือง ส้ม ก็สามารถกระตุ้นการขายได้ดี

เช่นกัน ลองปรับเปลี�ยนเทคนิคต่างๆให้เหมาะสมกับสินค้าของ

คุณ แล้วลองนําไปใช้กันดูก็จะสามารถทําการตลาดกันได้ตลอด

ทั�งปีเลยทีเดียว 
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จัดโปรโมชั�นยังไงให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย 
 

โปรโมชั�น (PROMOTION) คืออะไร ก็คือส่วนหนึ�งที�

นักการตลาดสามารถพึ� งพาได้เสมอ โดยเฉพาะในช่วงที�

ยอดขายไมเ่ป�นไปตามเป้าหมาย การทําการตลาดด้วยกิจกรรม

ต่างๆ เพื�อประกาศให้ลูกค้ารู้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั�นมีอะไร

พิเศษๆ แล้วกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายหันมาสนใจซื�อ คือสิ�งที�

น่าจะต้องทํา การจัดทํา โปรโมชั�นใ ห้กับสินค้าและบริการ 

สามารถทําได้ทั �งการใช้สื�อต่างๆ เพื�อใช้เป�นช่องทางในการ

เข้าถงึกลุ่มลูกค้า เราลองมานึกคําถาม ถามตัวเองก่อนเลือก

ซื�อสินค้าและบริการกันว่า “ทําไม” 

ทําไม – คุณยอมขึ�นเครื�องบินในประเทศ ทั �งๆที�มัน

แพงกว่าค่าโดยสารรถทัวร์ รถไฟ 

ทําไม – คุณต้องยอมอดทน อดบางมื �อหรืออดมื �อ

กินมื �อ ยอมกินมาม่าไปเสียครึ�งเดือน เพื�อผ่อนรถ ผ่อนบ้าน

ยอมจ่ายดอกเบี�ยเป�นหมื�นเป�นแสน ทั �งๆที�ขึ�นรถแท็กซี� หรือ

รถเมล ์รถตู้ก็ได้ 

ทําไม – สินค้าบางประเภท เช่น ทีวี ตู้เย็น เสื�อผ้า 

มือถือ คุณยอมซื�อของแพงและเลือกที�มียี�ห้อ แบรนด์ดังๆ 

ทําไม – คุณต้องยอมเข้าคิวซื�อตั�วหนังเข้าใหม่ ใน

โรงหนังดังๆ ทั �งๆที�อดใจรออีกนิดก็ได้ดูแผ่น DVDที�บ้านก็ได้ 

เพราะบางทีทุกสิ�งทุกอย่างที�เราต้องการบริโภคกัน

นั�นไม่ใช่เพียงแต่มีเงินเท่านั�น คนไม่มีเงินก็ยังพยายามหามา

เพื�อให้ได้สิ�งที� ตัวเองต้องการเพื�อตอบสนองในสิ�งที� มนุษย์ 
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เรียกว่า “ความสุข” ซึ�งไม่รู้เหมือนกันว่าสุขจริงๆหรือเปล่าด้วย

ซ� � าไป สินค้าและบริการเหล่านี�เกิดจากการส่งเสริมการขายหรือที�

เรารู้จักกัน ว่าจัดโปรโมชั�นนั�นแหละ เป�นการโฆษณาเพื�อโน้ม

น้าวใจให้ลูกค้าเชื�อถือ ไว้ใจในการใช้สินค้าและบริการนั�นๆ ใคร

ตรงใจ โดนใจกว่าก็จะถึงเป้าหมายได้มากกว่านั�นเอง 

โปร โมชั�น( Promotion) คืออะไร แปลเป� นภาษา

นักการตลาดก็คือ “การส่งเสริมการขาย” นั�นเอง ซึ�งการ

ส่งเสริมการตลาดเป�นส่วนหนึ�งของการตลาด ซึ�งมีไว้เพื�อแจ้ง

ข่าวสารและจูงใจตลาดเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ�งต้อง

อาศยักระบวนการการติดต่อสื�อสารข้อมูลระหว่างผู้ขายสินค้า

และบริการกับผู้ซื�อสินค้าและบริการนั�นๆ เพื�อสร้างทัศนคติและ

พฤติกรรมการซื�อ 

วัตถุประสงค์ของการจัดทําโปรโมชั�น มีพื �นฐานอยู่ดังนี� 

เพื�อแจ้งข่าวสาร (to inform) อาจเป�นการแนะนํา

สินค้าและบริการใหม่หรืออธิบายลักษณะใหม่ของผลิตภัณฑ์

หรือชี�แจงข้อเท็จจริงเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น ไดเอทโค้ก แจ้ง

ว่า เป�นเครื�องดื�มที�มีแคลอรีตํ�ากว่าหนึ�งแคลอรีต่อ 100 กรัม 

เพื�อจูงใจ (to persuade) เป�นการชี�จุดเด่นของ

สินค้าเพื�อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการและตัดสินใจซื�อเช่น 

เป�ปซี�ใช้สโลแกนว่า รสชาติของคนรุ่นใหม ่

เพื�อเตือนความจํา (to remind) เป�นการส่งเสริมให้

ลูกค้าระลึกถึงสินค้านั�นอยู่เสมอ เช่น นมตราหมีให้พาดหัวว่า 

เพื�อคนที�คุณรัก 

วัตถุประสงค์ของการจัดทําโปรโมชั�น เพื�อเป�นการส่งเสริม

การตลาดก็คือกระตุ้นความต้องการซื�อของลูกค้า (Demand) 

ซึ� งก็ คือ ส่ง เสริมหรือสนับสนุนทัศนคติที� ดีอ ยู่แล้ว ไป สู่

พฤติกรรมการซื�อ และเปลี�ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมการ

ซื�อของตลาดเป้าหมาย การจัดทําโปรโมชั�นยังสามารถช่วย

กระตุ้นยอดขายสินค้าและบริการให้สูงขึ�น ลองมาเลือกใช้วิธีการ

ทําโปรโมชั�นให้เหมาะสมกับประเภทสินค้าและโดนใจลูกค้ามากที�สุด 

การแจกสินค้า (sample) ที�เหมือนกับสินค้าจริงแต่มี

ขนาดเล็กกว่าเพื�อกระตุ้นจูงใจให้ลูกค้าอยากลอง วิธีนี�เหมาะกับ

สินค้าประเภทอุปโภคบริโภคที�ผลิตออกมาใหม่ เช่นผลิตภัณฑ์

บํารุงผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด เครื�องดื�ม เป�นต้น 

การให้ส่วนลดเพื�อกระตุ้นการซื�อซ� � า (coupon) 

เหมาะสําหรับสินค้าที� ต้องการโปรโมทในช่วงเวลาจํากัดเพื�อ

ดึงดูดลูกค้ามากที� สุด เหมาะสําหรับกลุ่มลูกค้าที�มีรสนิยม 

หรูหรา และกลุ่มลูกค้าผู้หญิง 

การให้ส่วนลดแก่ลูกค้า (refund/rebate) เป�นการ

ตอบแทนลูกค้าเก่าที�กีดกันคู่แข่งขันด้วยการคืนเงินให้เมื�อซื�อ

สินค้า ซึ�งการทําโปรโมชั�นแบบนี�เหมาะกับผลิตภัณฑ์ทุกประเภท 

และเหมาะกับกลุ่มคนในวัยทํางาน 

 

การแขง่ขนัชิงโชค (contest/sweepstakes) คือการ

จับฉลากให้รางวัลแก่ลูกค้าและให้ลูกค้าถ่ายภาพกับสินค้าที�

ขยายให้มีขนาดใหญ่ เพื�อทําประชาสัมพันธ์ เหมาะสําหรับกลุ่ม

สินค้าที� ดูหรูหรามีราคาสูง สามารถใช้ได้กับทุกกลุ่มสินค้าและ

บริการ 

การจัดกิจกรรมการตลาดร่วมกับลูกค้า (event 

/sponsorship) เพื�อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วม วิธีนี�จะช่วยให้ลูกค้า

เกิดความจงรักภักดีกับแบรนด์ได้มากขึ�น เหมาะกับกลุ่มลูกค้าใน

วัยทํางาน 

การจัดทําโปรโมชั�นโดยใช้โชเชียลมิเดียเพื�อสร้าง

กระแส (go viral) เป�นที� นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะ

ประหยัดงบประมาณได้อย่างดี และสามารถใช้ได้กับทุกสินค้า 

“นาํเรื�องใกลต้วัมา

ประยุกตใ์ช้ในการสง่เสรมิ

การตลาด เพื�อกระตุน้

ความตอ้งการของลกูคา้” 
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หากเรามีเทคนิคการขายที�น่าสนใจ ก็สามารถดึงดูด

ความสนใจจากลูกค้าได้เป�นอย่างดี ยกตัวอย่างคนที�ประสบ

ความสําเร็จจากการทําธุรกิจจนกลายเป�นนักธุรกิจที�ประสบ

ความสําเร็จระดับต้นๆของโลก อย่าง Steve Jobs จากบริษัท

ชื�อดังของโลกอย่าง Apple CEOชื�อดัง เคยกล่าวเอาไว้ว่า 

Apple ให้ความสําคัญกับการสํารวจความต้องการรวมถึง

เป้าหมายของลูกค้าอยู่สมํ�าเสมอ ผ่านทางแบบสอบถามความ

พึงพอใจต่อสินค้าที�เพิ�งซื�อไป หรือข้อมูลที�พนักงานสาขาคอย

สังเกตและสอบถามจากลูกค้าที�มาชมสินค้าที�ร้าน โดยจะนํา

ข้อมูลเหล่านี�มาใช้ในการหาคําตอบว่าผลิตภัณฑ์แบบไหนที�จะ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างงดงาม ทรง

ประสิทธิภาพและทํากําไรได้สูงสุดด้วยไปพร้อมๆกัน  

ใ นปร ะ เท ศ ไ ทยขอ ง เ ร าก็ มี นั ก ธุ รกิ จที� ปร ะ สบ

ความสําเร็จ โดยมีความโดดเด่นด้านการจัดทําโปรโมชั�นเช่นกัน 

อย่าง คุณตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อํานวยการบริษัทอิชิตัน

กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) โดยโปรโมชั�น “รหัสรวยเปรี�ยง ตอน

รางวัลชีวิต” โดยเอาใจคนกรุงโดยการแจกคอนโดหรูกลางใจ

เมืองในย่านทองหล่อมูลค่าสูงถึง 15 ล้านบาทกันเลยทีเดียว 

และคอนโดหรูริมแม่นํ�าเจ้าพระยาอีก 1ห้องมูลค่า 10 ล้านบาท 

ขณะที�ในต่างจังหวัดก็ไม่น้อยหน้ามีรถเบนซ์รุ่นจีแอลเอ 200อีก

ถึง28 คัน หากใครไม่อยากได้รถ สามารถแลกเป�นเงินสดได้ 

เอาไว้ให้ลุ้นกัน จากการดื�มชาเขียว และชาหลากหลายรสชาติ

ของอิชิตันแล้วกดส่งรหัสใต้ฝามาลุ้นกันวันต่อวัน ใครเป�นผู้โชค

ดี รับโชคถึงที�กันไปเลย นอกจากนี� อิชิตันยังเร่งเดินหน้ากล

ยุทธ์บรรจุภัณฑ์ของสินค้าโดยเล็งออกสินค้าตัวเดิมในขนาดที�

หลากหลายขึ�น เพื�อเพิ�มทางเลือกให้ตรงตามความต้องการ

ของลูกค้า การสร้างยอดขายในการจัดโปรโมชั�นน่าลุ้น มีสีสัน 

แตกต่างโดนใจ 

นอกจากนี�เทคนิคในการส่งเสริมการขายที�นิยมใช้ยัง

มีอีกมากมายหลายวิธี เช่น การสาธิตคุณประ โยชน์และ

วิธีการใช้สินค้าในห้างสรรพสินค้า หรือสถานที�ที�สะดวกได้ การ

จัดแสดงสินค้า (exhibition)เป�นวิธีการที� ได้รับความนิยมมาก

อีกเหมือนกันในปัจจุบันนี� เพราะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย 

และลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้าที� นํามาแสดงได้ง่าย การใช้

คูปอง(coupon) ของแถม (premium) การใช้แสตมป์ร้านค้า

(trading stamp) หรือแม้กระทั�งการลดราคาสินค้า(price off) 

แต่กลยุทธ์เหล่านี�มักจะใช้ได้ในระยะ

สั�น หากมีงบประมาณมากพอระดับ

หนึ� งอาจเลือกใช้วิธีการโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์สินค้าโดยผ่านทาง

สื�อ ต่างๆ  เ ช่น วิท ยุ โทรทัศ น์ 

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

สื�อ โ ฆษณากลางแจ้ ง 

การโฆษณาตามยานพาหนะฯลฯ 

แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีการใด ต้องศึกษา

ปัจจัยแวดล้อมหลายประการ เช่น 

ลักษณะของตลาด กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มอายุ อาชีพ สถานภาพกลุ่ม

ลุกค้า ลักษณะผลิตภัณฑ์ รวมทั�ง

ราคาจําหน่ายและงบประมาณ เพราะการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การตลาด (promotion) ในแต่ละครั �งผู้ประกอบการต้องมี

เงินทุนมากพอสมควร ซึ�งต้องพิจารณาอย่างละเอียดถี�ถ้วน

ควบคู่ไปกับการทําให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

เทคนิคอีกแบบของการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือ

ลูกค้าคือการสังเกตจากการดําเนินชีวิตประจําวัน นําเรื�องใกล้

ตัวมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการตลาด กล่าวคือ 

 เล่าเรื�องเดียวกันแต่คนละแบบ เพราะการรับรู้ของแต่ละคน

แตกต่างกัน ควรนําเสนอตามลักษณะความเหมาะสมกับ
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ลูกค้าแต่ละประเภท ต้องปรับเปลี�ยนเรื�องราว วิธีการ

นําเสนอให้ถูกที�ถูกคน ถูกเวลานั�นเอง 

 การสร้างคุณค่าเพื�อเรียกลูกค้าดีกว่าไล่จับลูกค้า คือไม่

ตื �อลูกค้า เพราะจะเป�นการสร้างความน่ารําคาญเสีย

มากกว่า ควรเลือกสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์สินค้าและ

บริการแทน เช่น เลย์ แบรนด์ขนมขบเคี�ยวชื�อดังจัด

ประกวดรสชาติที�ถูกใจ บริษัท SCG หรือ ปตท.เน้นการทํา

ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ทําให้ลูกค้ารู้สึกดี 

รู้สึกทางบวกต่อแบรนด์ของสินค้าและบริการนั�นๆ 

 เลือกตอบโจทย์ของคนตามเป้าหมายชีวิตของคนแต่ละ

กลุ่ม เป�นการนําเสนอทางเลือกหรือแนวทางการเรียนรู้

ใหม่ๆอาจทําให้พวกเขาสนใจในสินค้าและบริการของเราก็

ได้ เพราะคนบางกลุ่มยังไม่รู้ว่าเป้าหมายของเขาคืออะไร 

คนเรานั�นตามธรรมชาติแล้วชอบค้นหาอะไรใหม่ๆ 

 หาไอเดีย หรือแนวคิดสร้างสรรค์ คือการรู้จักสังเกตสิ�งที�

เกิดขึ�นรอบๆตัวเราในแต่ละวัน เรียนรู้จากคนที�ประสบ

ความสําเร็จเพื�อนํามาเป�นแบบอย่าง เลือกนํามาปรับใช้ 

เช่นการอ่านหนังสือ ออกไปทอ่งเที�ยว หรอืแม้แต่การท่อง

เว็บไซต์เพื�อหาข้อมูล เพื�อนํามาประกอบให้เกิดไอเดียดีๆสัก

อย่าง 

 แก้ปัญหาลูกค้าให้ได้ก่อนการนําเสนอสินค้าและบริการ 

เพราะลูกค้าเพียงแค่อยากรู้ว่าสินค้าและบริการของผู้

เสนอขายนั�นจะช่วยพวกเขาแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง 

อย่าขายโดยการเล่าแต่ประสบการณ์ของตัวเอง ของ

บริษัท ของสินค้ามาเป�นอันดับแรก แต่ควรอธิบายว่า

สินค้าและบริการจะช่วยแก้ไขปัญหาลูกค้าได้อย่างไร ซึ�งวิธี

นี�จะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื�อมากกว่าการยัดเยียดสินค้าก็

เป�นได้ 

การจัดโปรโมชั�น นอกจากจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้

แล้ว ยังช่วยให้สินค้าและบริการดูมีความเคลื�อนไหวไม่หยุดนิ�ง 

ช่วยให้ลูกค้าไม่ลืมร้านคุณ และรู้สึกว่ามีการอัพเดทอยู่เสมอ 

นั�นเพราะการส่งเสริมการขาย หรือที�เรามักรู้จักดี กับคําว่า 

“โปรโมชั�น” นั�นสามารถก่ออิทธิพลต่อผู้บริโภคได้ทุกขั �นตอน

ของกระบวนการตัดสินใจซื�อ ข่าวสารที�นักการตลาดส่งไป อาจ

เตือนใจให้ผู้บริโภครู้ว่ามีปัญหา และสินค้าและบริการของแบ

รนด์ สามารถแก้ไขปัญหาได้ และสามารถส่งมอบให้ได้มากกว่า

สินค้า   แบรนด์คู่แข่งนั�นเอง 
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เทคนิคการตั �งราคา 

 

ธุรกิจค้าขายนับเป�นธุรกิจยอดนิยมที�ดึงดูดความ

สนใจนักธุรกิจหน้าใหม่ๆให้มาลงทุน โดยเฉพาะคนที�ต้องการมี

อาชีพอิสระเป�นเจ้านายตัวเอง หรือคนที�มองหาอาชีพเสริมต่าง

ก็คิดถึงธุรกิจค้าขายเป�นอันดับต้นๆ ซึ�งร้านค้าที�สามารถเปิดได้

ง่ายและสะดวกสบายเห็นจะหนีไม่พ้นการเปิดร้านค้าออนไลน์ 

เนื�องจากเป�นธุรกิจที�ใช้เงินลงทุนไม่สูงแต่สามารถทํากําไรได้เยอะ 

ร้านค้าออนไลน์จึงผุดขึ�นอย่างรวดเร็วเหมือนดอกเห็ด จึงเกิด

พ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่ตามมาจํานวนไม่น้อยเลยเหมือนกัน เมื�อมี

ร้านค้า มีสินค้าที� ต้องการขายเรียบร้อยแล้วคําถามต่อมามัก

เป�นคําถามยอดฮิตที�หลายคนสงสัยคือ จะขายราคาเท่าไหร่ดี 

ต้องบวกกําไรกี� เปอร์เซ�นต์ถึงจะขายได้ ขายถูกไปไหม แพงไป

หรือเปล่า ถ้าตั�งราคาตํ�าไปก็ได้กําไรน้อย ถ้าตั�งราคาสูงไปก็

กลัวจะไม่มีใครซื�อ การตั�งราคาจึงเปรียบเหมือนเป�นด่านวัดใจ

ด่านแรกที�พ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่ต้องตีโจทย์ให้ได้ หากตั�งราคา

สินค้าได้เหมาะสมธุรกิจก็มีแนวโน้มไปได้ดี แต่หากตั�งราคาไม่ดี

โอกาสพลาดก็มีสูง การตั�งราคาจึงเปรียบเสมือนประตูพิศวง

ของธุรกิจที�ทําให้นักธุรกิจหน้าใหม่ต้องฝ่าด่านไปให้ได้ว่าจะเปิดไป 

เจอความรุ่งโรจน์ในอาชีพได้กําไรทํายอดขายได้ดีต่อเนื�อง หรือ

เปิดไปเจอทางตันในที�สุด  บทความนี�จึงรวบรวมเทคนิคการตั�ง

ราคาดีๆลองอ่านเทคนิคการตั�งราคานี�อาจพอเป�นแนวทางให้

นักลงทุนหน้าใหม่นําไปใช้ได้ 

 ไม่มีกฏหรือทฤษฎีตายตัวสําหรับการตั�งราคาสินค้า 

ในการตั�งราคาสินค้าที�จะขายจําไว้ว่าไม่มีกฏหรือทฤษฎีใด

ตายตัว บางคนอาจจะตั�งถูกหรือแพงขึ�นอยู่กับต้นทุนและปัจจัย

หลายอย่าง ยกตัวอย่างเ ช่น มีร้านสองร้ านขายสินค้า

เหมือนกัน วัสดุเดียวกัน ทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ร้านแรก

ขายสินค้าอยู่ที�ราคา 450 บาท ส่วนอีกร้านขายที� 300 บาท 

ถามว่าร้านสองร้านทําไมถึงตั�งราคาต่างกันในเมื�อสินค้า

เหมือนกัน นั�นเป�นเพราะว่าต้นทุนของทั �งสองร้านราคาอาจไม่

เท่ากัน ร้านที�หนึ�งขายแพงกว่าเป�นไปได้ว่าซื�อสินค้ามาด้วย

ต้นทุนที�แพงกว่าเพราะไม่ได้ซื�อจากผู้ผลิตโดยตรง ราคาจึงมี

การบวกเพิ�มจากพ่อค้าคนกลาง หรืออาจเป�นเพราะค่าขนส่งที�

แพงกว่าเพราะอยู่ไกลกว่า หรืออาจเป�นเพราะค่าเช่าสถานที�ซึ�ง
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เป�นต้นทุนแฝงสูงจึงทําให้ต้องตั�งราคาขายสินค้าสูงกว่าคนอื�นก็

เป�นได้ ในขณะที�ร้านที�สองอาจซื�อสินค้ามาจากโรงงานผู้ผลิต

โดยตรง ซื�อมาปริมาณมากๆจึงได้ราคาส่ง หรืออาจซื�อวัสดุมา

ประกอบเอง หรืออาจเป�นเพราะว่าไม่ ต้องเสียค่าเช่าไม่มี

พนักงานช่วยจึงไม่ต้องตั�งราคาสูงก็อยู่ได้ เป�นต้น จะเห็นได้ว่า

ทั �งสองร้านมีต้นทุนและปัจจัยสิ�งแวดล้อมที�ไม่เหมือนกันการตั�ง

ราคาจึงแตกต่างกันไปตามเหตุและปัจจัย ความได้เปรียบและ

เสียเปรียบจึงเกิดขึ�นได้ การตั�งราคาสําหรับนักธุรกิจหน้าใหม่จึง

ต้องคํานวณถึงราคาต้นทุนของสินค้า ค่าขนส่งในการซื�อสินค้า

และต้นทนุแฝงอื�นๆให้ครบถ้วนก่อนตั�งราคาสินค้าเสมอ 

 สํารวจตลาดก่อนทุกครั �ง ก่อนจะตั�งราคาสินค้าทุก

ครั �งควรสํารวจตลาดเพื�อเช�กราคาสินค้าที� เราจะขายว่าใน

ท้องตลาดขายอยู่ที�เทา่ไหร่ ประเมินราคาทั�วไปแล้วค่อยมาดูว่า

สินค้าของเราเมื�อคํานวณต้นทุนต่างๆครบถ้วนแล้วควรกําหนด

ราคาขายอยู่ที�เทา่ไหร่ ต้องบวกเพิ�มกําไรเท่าไหร่จึงจะได้กําไรที�

เหมาะสมแล้วราคาไม่หนีจากราคาตลาดมากจนเกินไป และเป�น

ราคาที� เราคํานวณกําไรเพิ�มไปกี� เปอร์เซ�นต์ ยกตัวอย่างเช่น 

สินค้าเป�นเสื�อผ้าแฟชั�นเป�นเสื�อเชิ�ตมีต้นทุนอยู่ที� ตัวละ 150 

แน่นอนคงมีคู่แข่งในตลาดเป�นสิบเป�นร้อย ราคาในท้องตลาด

สําหรับเสื�อเชิ�ตที�มีคุณภาพและดีไซน์ใกล้เคียงกันอยู่ที� 300 บาท 

ราคากํา ไรที� คุณควรจะบวกเพิ�มไม่ควรหนีห่างจากราคา

ท้องตลาดมากนัก ราคากําไรที�บวกเพิ�มอาจจะอยู่ที� 80-120% 

ซึ�งราคานี�ยังสามารถเกาะกลุ่มราคาตลาดทั�วไปได้ ลูกค้าจะไม่

เกิดอาการตกใจว่าสินค้าเราแพงเกินไปเพราะในการซื�อขาย

อาจจะมีการต่อรองเกิดขึ�นได้เสมอ  

 ประเมินคู่แข่งหรือเพื�อนร่วมอาชีพ ในการขายสินค้า

อะไรก็ตามมักจะมีคู่แข่งหรือเพื�อนร่วมอาชีพเสมอการศึกษา

คู่แข่งว่าคู่แข่งมีจุดด้อยจุดแข็งอย่างไรในการขายโดยเฉพาะ

ราคาจะสามารถเป�นแนวทางในการขายสินค้าของเราได้ ถ้า

สินค้าเรามีคู่แข่งเยอะ ราคาสินค้าเราควรจะเกาะกลุ่มกันไปไม่ให้

ต่างกันมาก แต่ถ้าหากสินค้าเรามีคู่แข่งน้อย แสดงว่าสินค้า

อาจจะเป�นสินค้าหายาก หรืออาจจะยังไม่มีใครขายสินค้าเหมือน

เรา ราคาสินค้าก็สามารถบวกกําไรได้เยอะตามที�เราพอใจ 

 ทําความรู้จักสินค้าของตัวเองให้ดี ก่อนจะตั�งราคา

สินค้าพ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่ต้องความรู้จักสินค้าของตัวเองก่อน 

ต้องรู้จักวิเคราะห์สินค้าว่าสินค้าของเราเป�นแบบไหน เช่นถ้าเป�น

สินค้าที� ซื�อง่ายขายคล่อง บวกกําไรเพิ�มไม่มากแต่เน้นขาย

ปริมาณมากๆ สินค้าขายช้าสินค้าหายากนานๆจะขายออกได้

สักครั �งสามารถเน้นบวกกําไรเยอะปริมาณน้อย หรือถ้าสินค้า

เป�นงานแฮนด์เมดที� เราผลิตเองต้นทุนวัสดุอาจจะไม่สูงจน

บ่อยครั �งอาจจะตั�งราคาถูกเกินไปเพราะลืมบวกค่าแรง เพราะ

สินค้าแฮนด์เมดจําเป�นต้องอาศัยเวลาในการทํานาน ผู้ขายจึง

จําเป�นต้องคํานวณต้นทุนสินค้าและต้นทุนค่าแรงไปด้วยบวก

เพิ�มในส่วนของสินค้าที�เป�นสินค้าหายาก อาศัยจุดแข็งที�มีแค่ชิ�น

เดียวในโลกเมื�อเวลาลูกค้าต่อรอง  

 ราคาต้องน่าสนใจ เคยสังเกตไหมว่าสินค้าที�ขายอยู่

ทั�วไปจะตั�งราคาเพื�อดึงดูดใจลูกค้า เป�นจิตวิทยาอย่างหนึ�งที�

ต้องการให้ลูกค้ารู้สึกว่าราคาไม่แพงอย่างที�คิดเช่น 199  259  

349  499 เป�นต้น เสื�อยืดราคา 199 บาทจะทําให้ลูกค้าคิดว่า

ราคานี�ยังไม่ถึง 200 ราคาไม่แพงเลยทั �งที�ความจริงราคา

ต่างกันแค่ 1 บาทระหว่าง 199 กับ 200  การใช้ตัวเลขกลมๆ

จะทํา ให้ลูกค้ารู้สึก ไปเองว่าสินค้าแพงไม่ควรซื�อ หรืออีก

แนวทางหนึ�งคือการตั�งราคาขายแบบแพ็คแทนการขายเดี�ยวๆ 

เช่น ถ้าซื�อ 3 ชิ�นราคาอยู่ที� 750 บาทเป�นการตั�งราคาขายใน

เชิงจิตวิทยานั�นคือลูกค้ามักจะคิดเอาเองว่าราคานี�เป�นราคา

พิเศษที�ร้านค้าอาจจะลดให้แล้วเรียบร้อย แต่ในความเป�นจริง

ราคาต่อหน่วยคือ 250 เหมือนเดิมเพียงแค่ขายเป�นแพ็คเพื�อ

เพิ�มยอดขายให้ขายง่ายขึ�นแค่นั�นเอง  

 อย่าตั �งราคาตํ�าเกินไป พ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่อาจคิด

ว่าตั�งราคาถูกไว้ก่อนคงขายง่ายแน่ๆ แต่ไม่จริงเสมอไป เพราะ

การตั�งราคาถูกเกินเป�นนอกจากจะทําให้ลูกค้าเกิดความไม่

ไว้วางใจเช่นอาจจะคิดว่าสินค้าชิ�นนี�เป�นของปลอมแน่เลย เกรด

ไม่ดีแน่ถึงได้ขายถูกแบบนี� การตั�งราคาตํ�าเกินไปจะทําให้สินค้าดู

ไม่มีคุณค่ามากพอที�ลูกค้าจะจ่ายเงินซื�อก็เป�นได้ เพราะฉะนั�น

ผู้ขายจึงไม่ควรตั�งราคาสินค้าตํ�าเกินไป และที� สําคัญการตั�ง

ราคาตํ�าเกินไปนอกจากเหตุผลที�กล่าวมาข้างต้นแล้ว อาจเป�น

การตั�งราคาตัดหน้าเพื�อนร่วมอาชีพอีกด้วย โดยทางเทคนิค

อาจจะทําได้เป�นครั �งคราวเพื�อกระตุ้นยอดขายด้วยการจัด

โปรโมชั�น แต่ไม่ควรตั�งใจตัดหน้าคู่แข่งตลอดเวลา นักขายที� ดี

ควรมีจรรยาบรรณในอาชีพในระดับหนึ�ง  

 ตั �งราคาสูงเพื�อเพิ�มคุณค่า ในบางสินค้าที�มีความ

พิเศษหายาก ต้องสั�งทําอย่างงานฝีมือ งานแฮนด์เมดต่างๆ

เทคนิคการตั�งราคาสูงๆเป�นการเพิ�มคุณค่าในแง่จิตวิทยาให้แก่

สินค้าทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้าชิ�นนั�นมีความพิเศษไม่เหมือนใคร 

มีเพียงแค่ไม่กี� ชิ�นในโลกราคาจึงสมเหตุสมผลควรค่าแก่การ

ตัดสินใจซื�อ  

 ตั �งราคาตํ�าแล้วค่อยไต่ไปหาราคาสูง สําหรับการ

ลองตลาดกลยุทธ์ของผู้ขายอาจต้องการหยั�งเชิงดูว่าสินค้าเป�น

ที�ต้องการของตลาดมากแค่ไหนจึงกําหนดราคาไม่สูงมากนัก

เพื�อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจลองซื�อใช้ดูก่อน เมื�อผ่านไปซกัระยะจึง

ค่อยขยับราคาเพิ�มขึ�นทีละนิดด้วยกลยุทธ์การเพิ�มปริมาณนิด 
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แถมนี�หน่อยเข้าไปโดยไม่ให้ลูกค้ารู้ตัว เป�นการลองตลาดด้วย

ราคาไม่แพงแลว้ค่อยขยับราคาเพิ�มตามความเหมาะสมแต่ต้อง

ไม่ลืมแจ้งลูกค้าเสมอว่าทําไมถึงต้องมีการปรับเพิ�ม 

 จากที�กล่าวมาจะเห็นได้ว่าเทคนิคการตั�งราคาของแต่

ละคนไม่เหมือนกัน ไม่มีกฏเกณฑ์ตายตัว การตั�งราคาเป�นกล

ยุทธ์เฉพาะตัวที�นักธุรกิจต้องคิดวิเคราะห์โดยดูภาพรวมจาก

ราคาตลาด ประเมินและวิเคราะห์คู่แข่งและต้องทําความรู้จัก

สินค้าของตัวเองให้ถี�ถ้วนเพราะถ้าหากเราไม่รู้ว่าสินค้าตัวเอง

เป�นแบบไหนการตั�งราคาก็อาจไม่โดนใจลูกค้าไม่สอดคล้องกับ

สภาวะตลาดทั�วไป เช่นสินค้ามีเป�นสินค้ายกโหลซื�อง่ายขาย

คล่องแต่ขายราคาสูง แทนที�จะขายได้เยอะๆกลับขายได้น้อย 

สินค้าจึงอาจค้างสต๊อกนานจนอาจทําให้ขาดทุนได้ ทั �งนี�ทั �งนั�น

พ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการตั�งราคา

ไม่ให้สูงหรือถูกจนเกินไปจะช่วยให้ธุรกิจที�เพิ�งเริ�มเติบโตไปด้วยดี

ได้ ต่อเมื�อมีความรู้และประสบการณ์มากพอแล้วจึงค่อยๆ

ปรับเปลี�ยนเทคนิคเพื�อสร้างยอดขายให้มากขึ�นไปตามที�ต้องการ  

และถึงแม้ว่ากฏการตั�งราคาไม่มีเป�นบรรทัดฐานที�แน่นอน แต่

ความต้องการทางตลาดและปริมาณสินค้าที�มีจะเป�นตัวกําหนด

กฏเกณฑ์อุปสงค์อุปทานได้ในที�สุด 
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สโลแกนนั �นสําคัญไฉน 
 

 

สโลแกนนั�นมีความจําเป�นมากแค่ไหน ผู้ประกอบ

ธุรกิจหลายๆ คนอาจเกิดข้อสงสัยนี�ขึ�น แต่หารู้ไม่ว่าสโลแกนดีๆ 

เพียงแค่สโลแกนเดียวนั�น อาจช่วยให้ธุรกิจของเราได้ผลกําไร

ตอบแทนมหาศาลเลยทีเดียว เพราะนอกจากกลยุทธ์ทาง

การตลาดแล้ว สโลแกนยังถือเป�นเครื�องมือสําคัญที� ใช้ในการ

สื�อสารเรื�องราวของธุรกิจเราไปสู่ผู้บริโภคอีกด้วย สโลแกนที�ดี

จะช่วยให้ลูกค้าสามารถจดจําผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราได้ในทันที 

อีกทั �งยังจดจําได้ง่ายกว่าข้อความบรรยายสรรพคุณของ

สินค้านั�นๆ อีกด้วย ดังนั�นผู้ประกอบของบริษัทต่างๆ จึงควร

สร้างสรรค์สโลแกนของตัวเองให้มี จุดเด่น มี เอกลักษณ์

เฉพาะตัว มีความแตกต่าง ติดหูติดปากผู้บริโภคมากที�สุดเท่าที�

จะเป�นไปได้ ก่อนที�เราจะพูดถึงเรื�องเทคนิคในการตั�งสโลแกนที�ดี 

เรามาทําความเข้าใจกันก่อนดีกว่าสโลแกนนั�นคืออะไรและมีข้อดี

อย่างไร 

  

สโลแกนคือ คําพูดคําคมหรือข้อความสั�นๆ ที�จูงใจ

และบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะตัวของสินค้าในบริษัทนั�นๆ ไม่ว่า

จะเป�นจุดเด่น ข้อมูลหรือสรรพคุณต่างๆ เพื�อให้ผู้ฟังสามารถ

จดจําสินค้าได้ง่ายมากขึ�น โดยที�สโลแกนมีข้อดีดังต่อไปนี� 

 

 ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจดจําสินค้าได้ง่าย ในระยะเวลาที�

จํากัด 

 ช่วยตอกยํ�าจุดขายหรือจุดเด่นของสินค้า ทําให้ผู้บริโภค

เข้าใจได้ในทันทีว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีจุดเด่นในเรื�องอะไร 

 ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป�นที�รู้จักในวงกว้าง 

 ช่วยประหยัดค่าโฆษณาและค่าเสียเวลาลงไปได้เพราะ

ผู้บริโภคสามารถจดจําผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เราได้ 

 ช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้าของเราให้เพิ�มมากขึ�น 

 สามารถเข้าถึงกลุ่มเ ป้าหมายได้กว้างขวางกว่าการ

โฆษณา 
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สําหรับเทคนิคในการตั �งสโลแกนให้ฟังดูน่าสนใจและ

น่าจดจํามีรายละเอียดดังต่อไปนี� 

 

1. สโลแกนควรสั�นกระชับ ได้ใจความ ตรงประเด็น 

เข้าใจง่ายและไม่ควรยาวมากเกินไป เพราะเรามีเวลาในการ

ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ในระยะเวลาที�จํากัด ยิ�งยาว

มาก ผู้คนก็ยิ�งจําได้น้อยลงจนในที� สุดก็ลืมไปจนหมด ดังนั�น

เพื�อให้ผู้บริโภคสามารถจดจําได้ง่ายและเมื�อได้ยินก็สามารถพูด

ตามได้ในทันที เราจงึควรตั�งสโลแกนที�สั �นกระชบั แต่ครอบคลุม

เนื�อหาที� ต้องการจะสื�อทั �งหมด ยิ�งมีความยาวน้อยกว่า 12 

พยางค์ได้ยิ�งดีเพราะเป�นจํานวนที�ผู้รับสารจะสามารถจดจําได้ดี

ที� สุ ด แล้ ว  ยก ตัวอ ย่ า ง เ ช่ น  คิ ดจ ะพั ก คิดถึ ง คิ ท แคท       

(Have a Break. Have a Kit Kat), หิวเมื�อไหร่ก็แวะมา 7-11, 

มิสทีนมาแล้วค่ะ, การบินไทย รักคุณเท่าฟ้า, เบอร์ดี� หนึ�งในใจ

คุณ, ฟูจิ สั�งเลยอร่อยทุกอย่าง, เป๊ปซี� เต็มที�กับชีวิต, ดื�มวีต้า

แล้วไปนอนซะ, อะไรก็เกิดขึ�นได้ถ้ามี…ปาปริก้า, คิดถึงสีฟ้า 

เวลาหิว เป�นต้น ซึ�งสโลแกนเหล่านี�สามารถดึงดูดใจผู้รับสารได้

เป�นอย่างดี อีกทั �งยังทําให้จดจําง่ายและรู้ได้ในทันทีว่ามันคือ

ผลิตภัณฑ์อะไร 

 

2. สโลแกนควรเฉพาะเจาะจงและสื�อความหมายได้

ทันทีว่าเป�นธุรกจิอะไร หรือแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นและเอกลักษณ์

เฉพาะตัวที�ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ต้องไม่ใช้สโลแกนที�

ใกล้เคียงคล้ายคลึงหรือซ� � ากับสินค้าประเภทเดียวกันของแบรนด์

อื�นๆ เพราะจะทําให้ไม่สามารถแยกสินค้านั�นออกมาได้ เพื�อที�จะ

ได้ช่วยให้เราประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการสื�อสารกับผู้บริโภค 

ระวังอย่างใช้สโลแกนที�มีความหมายกว้างจนเกินไป จนผู้รับ

สารไม่สามารถรู้ ไ ด้ ว่าเรากําลังพูดถึงสินค้ายี� ห้ออะไรอยู่ 

สโลแกนที�สามารถดึงจุดเด่นของตนเองออกมาได้เป�นอย่างดี 

ยกตัวอย่างเช่น ยาดมตราโป๊ยเซียน ใช้ดม ใช้ทาในหลอด

เดียวกัน, เอ็มแอนด์เอ็ม ละลายในปากแต่ไม่ละลายในมือ (Melts 

in Your Mouth, Not in Your Hand) , โก๋แก่ มันทุกเม็ด, 

ทุกหยดซ่าโซดาสิงห์, คิดจะดื�มนํ�า ดื�มคริสตัล, โอรีโอ้ บิด ชิม

ครีม จุ่มนม, แอร์เอเชีย ใครๆ ก็บินได้, มายมิ �นท์ พูดแล้วหอม, 

ควิก จัดจ้าน สะใจ, ชุดเครื�องนอนโตโต้ สัมผัสใหม่แห่งการ

นอน, ยาหม่องตราถ้วยทอง มิตรคู่เรือน เพื�อนคู่ตัว, ดูหนังไม่

อั �น ดูกันไม่ยั�ง ของโรงหนังเอสเอฟซีนีม่า เป�นต้น 

 

3. เมื�อผู้รบัสารอา่นสโลแกนแลว้ ควรเกดิความรู้สึก

ด้านบวกหรือรู้สึกดีต่อแบรนด์สินค้า เกิดความรู้สึกเชื�อถือ 

รู้สึกเหมือนเป�นคนสําคัญและอยากเข้าไปใช้บริการหรือซื�อ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั�นๆ ยกตัวอย่างเช่น โตชิบ้า นําสิ�งที�ดีสู่

ชีวิต, S&P ชื�อนี�มีแต่ความผูกพัน, ซอลส์ เค็มแต่ดี, เอ็มเค 

ช่วงเวลาแห่งความอบอุ่น, ฮานามิข้าวเกรียบรวยเพื�อน, สแน็ค

แจ็ค ขนมของคนดี, ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ

, ลอรีอัล ปารีส คุณค่าที�คุณคู่ควร, คุ้มค่าทุกนาที ดูทีวีสีช่อง 

3, ช่อง 7 สีทีวีเพื�อคุณ, เดอะมอลล์ อาณาจักรแห่งความสุข

ทุกครอบครัว, เราใส่ใจคุณ ของห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส, 

ลัคกี�เฟลม จุดประกายความสุขทุกครัวเรือน, ทุกชีวิตปลอดภัย

ในวอลโว่, สํานึกดี สังคมดี รีเจนซี�บรั�นดีไทย, สเวนเซ่นส์ 

ความสุขไม่มีวันละลาย เป�นต้น 

 

4. สโลแกนควรจูงใจ โน้มน้าวใจ ให้ผู้บริโภคฟังแล้ว

รู้สึกอยากซื�อสินค้าหรือใช้บริการในทันที อย่างเช่นการเน้นไปที�

ความคุ้มค่าหรือความสามารถของสินค้าที�บริษัทอื�นๆ ไม่

สามารถให้ได้ ยกตัวอย่างเช่น สโลแกนใหม่ของทางบริษัท

ห้างสรรพสินค้าบิ �กซีอย่าง มั�นใจได้ คัดให้แต่สิ�งดีๆ, สโลแกน 

สด คุ้ม ถูกใจ ของท็อปส์, ใครไม่คัด เราคัด ของฟิชโช, ฟาร์ม

เฮ้าส์ หอมกรุ่นจากเตาทุกวัน, ถุงเท้าคาร์สัน ฟอร์มดีไม่มีย้วย, 

ปูนอินทรี ปูนดี ได้ดั�งใจ, ยิลเลตต์ นวัตกรรมใหม่แห่งการโกน

หนวด เป�นต้น 

 

 

5. บางบริษัทอาจจะตั �งสโลแกนโดยเจาะจงลงไปที�

กลุ่มเป้าหมายเลยก็ได้ เพื�อให้ผู้คนจดจําได้ง่ายขึ�นว่าบริษัทของ

เราเน้นขายสินค้าอะไร เน้นขายสินค้าให้ใคร และเพศอะไร 

สโลแกนของผลิตภัณฑ์ที�เน้นขายให้กับเพศชายยกตัวอย่างเช่น 

แมนซั�ม (Mansome) ปลุกความเป�นชายในตัวคุณ, เจเพรส 

สบายหนุ่ม, Maxim เป�นผู้ชายให้เป�น, แอร์โร่ว์ เอกลักษณ์ของ

เอกบุรุษ, จอห์นเฮนรี� เสื�อสําหรับชายผู้มีอารมณ์ศิลป์ หรือจะ

เป�นสโลแกนของผลิตภัณฑ์ที�เน้นขายให้กับเพศหญิงเช่น ผู้หญิง

สวยที�สุดจากข้างใน ของวาโก้, ผู้หญิง อย่าหยุดสวย ของ 

Oriental Princess เป�นต้น 

 

“สโลแกนควรสั �นกระชบั  

ไดใ้จความ ตรงประเดน็ 

เขา้ใจงา่ย 

ที�สาํคญั คอื  

สื�อถงึสินคา้ไดท้นัท”ี 
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6. ในการตั �งสโลแกนนั �น ถึงแม้ว่าจะอยากให้สโลแกน

ของเราโดดเด่นมากแค่ไหนก็ตาม แต่เราก็ไม่ควรใช้ภาษาวิบัติ

หรือ คิดค้นภาษาขึ�นมา เอง เพราะ ผู้รั บสารแ ต่ล ะคนมี

ความสามารถในการตีความและสื�อสารที�แตกต่างกัน ซึ�งนี�อาจ

ทําให้สิ�งที� ผู้ประกอบการอยากจะสื�อสารกับผู้บริโภคมีความ

คลาดเคลื�อนหรือเกิดการเข้าใจผิดขึ�นได้ ดังนั�นการใช้ภาษาที�

ชดัเจน เข้าใจง่าย ไม่กํากวมและถูกต้องตามหลักภาษาย่อม

ดีกว่าอย่างแน่นอน 

 

 

 

ข้อควรรู้ก่อนตั �งชื�อสโลแกน 

 จากผลสํารวจคนส่วนใหญ่

มักจะชอบสโลแกนที�ไม่มีชื�อแบรนด์พ่วง

เข้าไปด้วยมากกว่า 

 สโลแกนที�ทําเป�นเพลงและใส่

เสียงดนตรี เข้าไปจะทําใ ห้ผู้คนจดจํา

ได้มากขึ�น 

 สโลแกนที�มีการเน้นยํ�าบ่อยๆ 

จะทําให้ผู้คนจดจําได้ดีขึ�นเช่นเดียวกัน 

 

 

แน่นอนว่าการตั�งสโลแกนให้ติดหูผู้บริโภคนั�นย่อม

ไม่ใช่เรื�องที�ใครจะสามารถทําได้ง่ายๆ ภายในเวลาไม่กี�ชั�วโมง แต่

สโลแกนที�ดีและฟังรื�นหูจะช่วยให้ธุรกิจการค้าของเราสามารถ

ประสบความสําเร็จได้อย่างยั�งยืนและมั�นคง ดังนั�นเราจึงควร

ศึกษาข้อมูลจากสโลแกนของสินค้าแบรนด์อื�นๆ ที�สามารถ

เข้าถึงผู้คนได้ในเวลาอันรวดเร็วดูก่อนว่า พวกเขามีกลยุทธ์วิธี

อย่างไรและให้เรานํามาปรับใช้พร้อมกับเทคนิคดังที�กล่าวไป

ข้างต้นนี� เพื�อให้สโลแกนของเรา จดจําได้ง่าย น่าดึงดูดใจ และ

เป�นที�ชื�นชอบ รวมทั�งตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ค่ะ  
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ความภักดีในตราสินคา้ สร้างได้อย่างไร 
 

 

นอกจากการจัดโปรโมชั�นดีๆ เพื�อช่วยดึงดูดใจลูกค้า

ให้เข้ามาเลือกซื�อผลิตภัณฑ์ของเราแล้ว กลยุทธ์ทางการตลาด

ที�สําคัญอีกอย่างหนึ�งก็คงไม่พ้นเรื�องของการสร้างความภักดี

ในตราสินค้า ความภักดีในตราสินค้าคืออะไร? ความภักดีใน

ตราสินค้า (Brand Royalty) คือ การที�ผู้บริโภคนั�นมีทัศนคติที�

ดีและมีความเชื�อมั�นในสินค้าใดสินค้าหนึ�ง ซึ�งอาจเกิดได้จาก

หลากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป�นเรื�องของคุณภาพหรือราคาที�ตรง

ใจผู้บริโภค ภาพลักษณ์ของสินค้าที�ดูดีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

และมีความน่าเชื�อถือ ผลลัพธ์ที� น่าพึงพอใจที� สินค้าแบรนด์

อื�นๆ ไม่สามารถให้ได้ การเข้าถึงตัวสินค้าได้อย่างง่ายดาย รวม

ไปถึงความรู้สึกชอบส่วนตัว  จนทําให้ซื�อใช้ซ� � าอย่างต่อเนื�องมา

ตลอดและไม่แปรพักตร์ไปใช้ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์อื�นๆ ซึ� ง

ความภักดีในตราสินค้าสามารถแบ่งออกได้เป�น 2 ประเภทดังนี� 

 

 1. ความภักดีทางด้านอารมณ์ (Emotional 

Loyalty) เป�นความภักดีที� เกิดขึ�นจากทัศนคติและความเชื�อที�

ลูกค้ามีต่อสินค้านั�นๆ ลูกค้าประเภทนี�ซื�อสินค้าเพราะความ

ปรารถนาทางด้านอารมณ์เป�นหลัก ดังนั�นผู้ประกอบการจึง

ควรสร้างภาพลักษณ์ที� ดี ใ ห้กับตัวสินค้าและสร้างความ

ประทับใจให้กับลูกค้าด้วยการบริการที�ดีและมีประสิทธิภาพ 

 

 2. ความภกัดทีี�เกดิจากเหตุผล (Rational Loyalty) 

เป�นความภักดีที� เกิดขึ�นจากความพึงพอใจในประโยชน์ใช้สอย

เป�นหลัก ลูกค้าประเภทนี�ซื�อสินค้าเพราะสินค้านั�นๆ สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการได้เป�นอย่างดี อาทิเช่น คุณภาพ

ของสินค้ามีความคุ้มค่าสมกับราคา หรือเห็นผลลัพธ์ที�ดีและน่า

พึงพอใจหลังจากใช้สินค้า เป�นต้น 

 

 อย่างไรก็ตามการจะทําให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของ

เราเกิดทัศนคติที�ดี รู้สึกเชื�อมั�นในผลิตภัณฑ์ของเราและกลับมา

ซื�อใช้ซ� � าอย่างต่อเนื�องนั�นอาจไม่ใช่เรื�องที�ทําได้ง่ายและเห็นผล

ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่มันก็ไม่ใช่เรื�องที�เป�นไปไม่ได้ซะทีเดียว 

ดังนั�นวันนี�เราจึงนําบทความเกี�ยวกับการสร้างความภักดีใน

ตราสินค้ามาฝากผู้ประกอบการทุกคนกันค่ะ 
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วิธีการสร้างความภักดีในตราสินค้าให้ เกิดขึ�นมี

รายละเอียดดังต่อไปนี� 

 

ชื�อของตราสินค้า  

ชื�อของตราสินค้านั�นถือว่าเป�นอีกหนึ� งปัจจัยที� มี

ความสําคัญอย่างมากเพราะชื�อของสินค้าสามารถบ่งบอกถึง

ตัวตนของตราสินค้าได้ หากเราตั�งชื�อที�ฟังแล้วมีความหมายไป

ในทางที� ดีก็จะทําให้ผู้บริ โภครู้สึกดีตามไปด้วยเมื�อได้นึกถึง 

รวมทั �งยังอาจช่วยให้สินค้าเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้ในเวลา

อันรวดเร็ว หลักการตั�งชื�อสินค้าที� ช่วยดึงดูดใจลูกค้ามี

ดังต่อไปนี� 

 

 เป�นชื�อที� สื�อให้เห็นถึงประโยชน์ใช้สอยและคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ 

 เป�นชื�อที�ออกเสียงง่าย สามารถจดจําได้ในทันที 

 เป�นชื�อที�มีความโดดเด่นเป�นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที�ไม่ซ� � าใคร  

 เป�นชื�อที�ฟังแล้วช่วยให้เกิดความรู้สึกดีต่อตัวสินค้า 

 

 ภาพลักษณ์ของตราสินค้า 

เราควรสร้างภาพลักษณ์ที�ดีให้แก่สินค้าของเราและ

สร้างภาพลักษณ์อย่างต่อเ นื�องว่าสินค้าของเรา นั�นดีมี

คุณภาพ มีความทันสมัยและมี เอกลักษณ์เฉพาะตัวที� ไม่

สามารถหาได้จากแบรนด์อื�นๆ สร้างเรื�องราวของผลิตภัณฑ์ให้

มีที� มาที� ไปที� โดดเด่นไม่ซ� � า ใครและ เป� นไปในแง่บวก รวมทั �ง

พยายามทําให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที�ดีต่อสินค้าของเรา เพราะสิ�ง

เหล่านี�จะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที� ได้ใช้ รู้สึก

เ ชื� อถือและมั�น ใจ ในคุณภาพของสินค้า ว่ามีความคงทน 

สามารถใช้ได้นาน มีประสิทธิภาพที�ดีและคุ้มค่ากับราคาที�จ่ายไป 

นอกจากนี�ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะซื�อสินค้าที�ตอบสนองต่อ

คุณค่าทางอารมณ์มากกว่าซื�อสินค้าที�ตอบสนองเพียงแค่

ประโยชน์ใช้สอย ดังนั�นการทําให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกที�ดีต่อ

สินค้าจึงเป�นกลไกที�จะช่วยเพิ�มมูลค่าให้กับสินค้าของเราได้ 

 

คุณภาพของสินค้า 

นอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที�ดีให้กับสินค้าแล้ว เรา

ยังควรคํานึงถึงคุณภาพของสินค้าอีกด้วย ผู้ประกอบการควร

ผลิตสินค้าที�มีคุณภาพสมกับราคา ใช้วัสดุที�ดี มีความคงทน 

รวมทั �งรักษามาตรฐานของสินค้าหรือพัฒนาคุณภาพของ

สินค้าให้ดีต่อเนื�องขึ�นไปเรื�อยๆ เพื�อรักษาฐานผู้บริ โภคที�มี

ความชอบในประโยชน์ใช้สอยของตัวสินค้านั�นๆ นอกจากนี�หาก

ผู้บริ โภคมีการร้องเรียนถึงปัญหาที�พบในผลิตภัณฑ์หรือมี

ข้อเสนอแนะเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการก็ควรที�จะน้อม

รับคําติเตียนและข้อเสนอแนะนั�นๆ เพื�อนํามาปรับปรุงสินค้าให้ดี

มากยิ�งขึ�น ซึ�งการทําแบบนี�จะเป�นการสร้างความพึงพอใจและ

ความประทับใจให้กับลูกค้าของเราเป�นอย่างมากเลยทีเดียว 

 

 

 

การบริการที�เป�นมิตร 

การบริการที� ดีและมีประสิทธิภาพถือเป�นอีกหนึ�ง

ปัจจัยที�จะช่วยสร้างความภักดีในตราสินค้าให้เกิดขึ�นได้ ดังนั�น

เราจึงควรสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าตั�งแต่แรกพบด้วย

การให้บริการที�ดูเป�นมิตร อบอุ่น จริงใจและเป�นกันเอง ทักทาย

ลูกค้าที�เดินเข้ามาอย่างร่าเริงแจ่มใส พูดจาไพเราะ และกล่าว

ขอบคุณเมื�อลูกค้าเดินกลับออกไป รวมทั �งสามารถแนะนํา

ข้อมูลเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์นั�นๆ ให้แก่ลูกค้าได้ เพื�อสร้างความ

ผูกพันให้เกิดขึ�นระหว่างตัวของเรากับลูกค้า รวมทั �งเป�นการ

สร้างฐานลูกค้าใหม่ให้กลายเป�นลูกค้าประจําในอนาคตและสร้าง

ความสัมพันธ์ที�ดีต่อลูกค้าเดิม ทําให้ลูกค้ารู้สึกไว้วางใจ ผ่อน

คลายและอยากกลับมาใช้บริการที�ร้านค้าของเราอย่างต่อเนื�อง 

  

 ภาพลักษณ์ของบริษัทและผู้ผลิตสินค้า 

ภาพลักษณ์ที�ดีของบริษัทและผู้ผลิตสินค้าถือเป�นอีก

ปัจจัยหนึ�งที�ผู้บริโภคมักให้ความสนใจเป�นอย่างมาก อีกทั �งยัง

ส่งผลต่อความภัก ดี ในตราสินค้าของ ผู้บริ โ ภคอีก ด้วย 

ผู้ประกอบการที� มีภาพลักษณ์ที� ดี ดูน่าเ ชื�อถือ รวมทั �งมี

จิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อมย่อมมีแนวโน้มที�

ผู้บริ โภคจะหันมาภักดีในสินค้าของบริ ษัทนั�นๆ มากกว่า

ผู้ประกอบการที�ไม่มีสิ�งเหล่านี� 

 

 

 

 

“ควรสรา้งภาพลกัษณท์ี�ดี

ใหก้บัตวัสินคา้และสรา้ง

ความประทบัใจใหก้บัลกูคา้

อยา่งตอ่เนื�อง แมต้รา

สินคา้จะเป�นที�จดจาํแลว้” 
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ความเข้าถึงง่ายของสินค้า  

ความเข้าถึงง่ายของสินค้าก็ เป�นอีกหนึ�งปัจจัยที�

สําคัญสําหรับการสร้างความภักดีในตราสินค้า เพราะสินค้าที�

ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถหาซื�อได้ในทันทีเมื�อ

ต้องการใช้ รวมถึงเห็นอยู่บ่อยๆ เป�นประจําทั �งในโฆษณาก็ดี

หรือจะเป�นการบอกต่อๆ กันมาก็ดี ย่อมทําให้สินค้าแบรนด์นั�น

เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว และทําให้เกิดความ

ภักดีในตราสินค้ามากกว่าสินค้าที�ไม่ค่อยมีการโฆษณาหรือการ

พูดถึงมากเท่าใดนัก 

 

ผู้ประกอบการที�สามารถสร้างสรรค์ชื�อตราสินค้าให้

น่าดึงดูดใจ มีความโดดเด่นเป�นเอกลักษณ์ และสามารถจดจํา

ได้ง่าย สร้างภาพลักษณ์ที�ดีให้แก่ตัวสินค้าและบริษัทของตนเอง 

พัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างสมํ�าเสมอ มีการให้บริการที�

เป�นมิตร อบอุ่นและเป�นกันเอง รวมทั �งทําให้ผู้บริโภคสามารถ

เข้าถึงสินค้าได้อย่างง่ายดาย ย่อมทําให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที�ดี

ต่อทั �งตัวสินค้าและบริ ษัทที�ผลิตสินค้า และทํา ใ ห้พัฒนา

กลายเป�นความภักดีในตราสินค้าต่อไปในอนาคตอย่างมั�นคง

และยั�งยืน  
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SWOT จุดเริ�มต้นของยุทธ์ศาสตร์การตลาด 
 

หากเราจะพูดถึงกลยุทธ์ทางการตลาดในปัจจุบันนั�น

เป�นสิ�งที�จําเป�นหลักในการดําเนินทุกธุรกิจเลยก็ว่าได้ การตลาด

จะเป�นเครื�องมือที�ช่วยดึงดูดลูกค้าไม่ว่าจะเป�นรักษาลูกค้าเก่า

หรือค้นหาลูกค้าใหม่ และการโปรโมทแบรนด์สินค้า ซึ�งนับว่า

สําคัญมากโดยเฉพาะในตลาดที�มีการแข่งขันสูง และแน่นอนว่า

กลยุทธ์การการตลาดนั�นมีมากมายหลายชนิดซึ�งขึ�นอยู่กับ

สภาวะเหตุการณ์ในขณะนั�นว่าเราควรที�จะใช้การตลาดรูปแบบ

ไหน แต่สิ�งที� เป�นพื�นฐานทางการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยและ

การรับมือต่อคู่แข่งนั�นกคื็อ SWOT Analysis  

SWOT Analysis คือเครื�องมือที�ช่วยให้เราคิด 

วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้ชดัเจน ไม่ว่าจะเป�นจุดแข็งและ

จุดออ่นของธุรกิจ โอกาสและอุปสรรคในการกําเนินธุรกิจ ซึ�ง

สามารถช่วยเจาะลึกลงไปเพื�อให้ได้ผลออกมาที�ดีที�สุด นับว่า

เป�นเครื�องมือทางการตลาดที� ใช้ได้อย่างง่ายดาย ที�มาของ 

SWOT นั�นเป�นตัวอักษรย่อของภาษาอังกฤษ 4 ตัวด้วยกันคือ 

Strength, Weakness, Opportunity and Threat ซึ�งขั �นตอน 

ของการวิเคราะห์นั�นก็ไม่ยากเลยเพียงเราแค่คิดว่าถ้าหากเรา

ต้องทําการธุรกิจชนิดหนึ�ง อะไรบ้างที� เป�นจุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาสที� เอื �อประโยชน์และอุปสรรคที� เราต้องแก้ไขของการทํา

ธุรกิจชนิดนั�น ในบทความนี�เราจะพูดถึงขั �นตอนการวิเคราะห์ 

SWOT อย่างละเอียด ซึ�งเราจะยกตัวอย่างจากการทําธุรกิจ 

Food Truck ร้านอาหารบนรถ ซึ�งเป�นธุรกิจร้านอาหารที�

เคลื�อนที�ไปไหนมาไหนได้ตลอดเวลา สามารถเข้าไปขายได้ทุก

พื �นที� 

S หรือ Strength คือการวิเคราะห์ขั �นตอนการหา

จุดเด่นของการทําธุรกิจนั�นๆอะไรคือจุดเด่นของการทําธุรกิจ

หลังจากที�เรารู้ว่าจุดแข็งของเราคืออะไร เราก็ควรที�จะรักษามัน

ไว้และหาทางพึ�งจุดแข็งของเราอีกเรื�อยๆ เราขอยกตัวอย่าง

กรณีของธุรกิจ Food Truck ร้านอาหารบนรถ ซึ�งจุดเด่น

หลักๆก็คือ เป�นร้านอาหารที�สามารถเคลื�อนที� ไปไหนมาไหนได้ 

โดยสามารถเข้าไปถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอให้ลูกค้า

เดินเข้ามา อีกทั �งยังสะดวกไปเปิดร้านขายตามสถานที�ต่างๆได้
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เช่น ตอนเที�ยงไปยังตามอาคารสํานักงาน ตอนเย็นไปยังตาม

โรงเรียนหรือตลาดนัด วันหยุดสุดสัปดาห์สามารถไปออกตาม

งานอีเว้นท์ต่างๆได้ รวมถึงต้นทุนในการดําเนินธุรกิจที� ไม่สูง

มากนัก ที�กล่าวมาทั �งหมดจะเป�นการคิดวิเคราะห์จุดแข็งของ

การทําธุรกิจประเภทนี� ซึ�งเราควรจะต้องรักษามันให้รวมทั �ง

พยายามเพิ�มจุดเด่นเข้าไปอีก 

W หรือ Weakness คือการวิเคราะห์ขั �นตอนการหา

จุดอ่อนของการทําธุรกิจว่าอะไรคือจุดอ่อนโดยตรงในการทํา

ธุรกิจของเรา ซึ�งแน่นอนว่าเราควรที�จะวิเคราะห์ออกมาให้

ครบถ้วนและหาทางแก้ไขมันให้ได้โดยเร็ว ตัวอย่างจุดอ่อนของ

การทําธุรกิจ Food Truck นั�นก็มีอยู่หลายข้อพอสมควร เริ�ม

ตั�งแต่ด้วยความที�การทําธุรกิจประเภทนี�จะต้องทําอยู่บนรถ

เท่านั�น แน่นอนว่าขนาดร้านจะต้องเล็กพอสมควรจึงทําให้รับ

ลูกค้าในปริมาณที�จํากัด รวมถึงอาจจะเสียลูกค้าไปเนื�องจากไม่

มีที�ที�ให้ลูกค้านั�งรอหรือสั�งเครื�องดื�มรอระหว่างเข้าคิวซื�ออาหาร 

อีกทั �งสิ�งอํานวยความสะดวกต่างๆก็อาจจะไม่เพียงพอต่อ

สถานการณ์ฉุกเฉินได้ถ้าเปรียบเทียบกัยร้านอาหารที�มีเครื�องมือ 

วัตถุดิบ รวมถึงพนักงานที�เพียงต่อนั�นเอง ซึ�งทั �งสองอย่างที�

กล่าวมาข้างต้นจุดแข็งและจุดอ่อนล้วนเป�นเหตุผลที�มาจาก

ปัจจัยภายในทั �งนั�น แต่อีกสองอย่างที�กําลังจะกล่าวถึงจะเป�น

สาเหตุที�มาจากปัจจัยนอกซึ�งบางทีเราไม่สามารถควบคุมมันได้

ทั �งหมด ขึ�นอยู่กับว่าเราจะพลิกวิกฤติให้มาเป�นโอกาสได้หรือไม่

เท่านั�นเอง 

O หรือ Opportunity คือโอกาสที�เอื �อประโยชน์ให้กับ

ธุรกิจของเรา ปัจจัยนี�จะเป�นแบบปัจจัยบวกหรือปัจจัยเสริมที�ทํา

ให้ธุรกิจของเราประสบความสําเร็จ ตัวอย่างโอกาสที� เอื �อ

ประโยชน์ของธุรกิจ Food Truck นั�นก็คือ ความแปลกใหม่โดด

เด่นไม่ซ� � าใคร หมายถึงว่าด้วยรูปลักษณ์การตกแต่งร้านอยู่บน

รถที�สะดุดตาโดดเด่น สามารถเป�นโอกาสที�ทําให้ลูกค้าสังเกตุ

ร้านได้ง่ายและพร้อมที�จะเข้ามาลองของแปลกใหม่ รวมไปถึง

โอกาสในการทําธุรกิจประเภทนี�ยังมีอีกเยอะเพราะว่ามันยังใหม่

สําหรับคนไทยซึ�งการแข่งขันเฉพาะทางนั�นยังไม่มากมายเกินไป

การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ทางสื�อออนไลน์ก็ถือเป�นโอกาสที�

ดีในการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆอีกด้วย 

T หรือ Threats คืออุปสรคของการทําธุรกิจ 

แน่นอนว่ามันเป�นปัจจัยที� เกิดจากภายนอกซึ�งบางครั �งเราไม่

สามารถที�จะแก้ไขมันได้อย่างเช่น ฝนตกขณะที� เรากําลังขาย

อาหาร มีการประท้วงหรืออุบัติเหตุในบริเวณนั�นหรือแม้กระทั�ง

การปรับตัวของคู่แข็งที�เป�นร้านอาหารมีหน้าร้าน ซึ�งตัวอย่าง

ของอุปสรรคในการทําธุรกิจ Food Truck ก็คือ การปรับตัว

ของคู่แข่ง เช่นร้านอาหารที�มีหน้าร้านมีบริการส่งอาหารตรงถึง

บ้านหรือสถานที�ต่างๆ แน่นอนว่ามันเป�นปัจจัยที�เราไม่สามารถ

ควบคุมได้ หรือการเติบโตของธุรกิจประเภทนี�ที�โตเร็ว ซึ�งมัน

สามารถทําให้การแข่งขันสูงขึ�นด้วยเช่นกัน ปัจจัยที�กล่าวมา

ทั �งหมดล้วนเป�นสิ�งที�เราแก้ไขไม่ได้ทั �งหมด ฉะนั�นเราควรที�จะต้อง

ยืดหยุ่นต่อการทําธุรกิจของเราเพื�อพร้อมรับมือกับปัญหาที�

พร้อมจะเกิดขึ�นได้ตลอดเวลา 

 

 

จากเนื �อหาเกี�ยวกับ SWOT ที�กล่าวมาทั �งหมดจะทํา

ให้เราเห็นว่าเราควรคิดวิเคราะห์ขั �นตอนการทําธุรกิจให้ละเอียดถี�

ถ้วนนั�น SWOT เป�นอีกหนึ�งเครื�องทางการตลาดที�ช่วยให้เรา

สามารถประสบความสําเร็จได้ เพราะจเราะสามารถเรียนรู้ 

ปรับปรุง แก้ไข จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการทํา

ธุรกิจของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที�สุด ซึ�งหลักจากที�

เราสามารถสรุป SWOT ของธุรกิจเราได้ทั �งหมดแล้ว เราจะนํา

ข้อมูลเหล่านี�ไปต่อยอดทางการตลาดเพื�อที�จะรับมือกับการ

แข่งงขันทางธุรกิจที�สูงขึ�นได้นั�นเอง 

หลังจากที� เรารู้แล้วว่า SWOT ของธุรกิจเรามี

อะไรบ้าง ต่อไปเราก็ควรที�จะนํา SWOT เหล่านี�ไปต่อยอดทาง

การตลาด เริ�มจากจุดแข็งของเรา เราสามารถที�จะคงจุดแข็ง

ของเราต่อไปได้โดยใช้การตลาดเข้ามาช่วย ตัวอย่างเช่น จุดแข็ง

ของเราคือ สินค้าราคาถูกกว่าที�อื�น แน่นอนว่าเราควรจะใช้

การตลาดในการขยายจุดแข็งนี�ของเราอออกไปยังลูกค้ากลุ่ม

ใหม่ๆเพื�อที�จะได้ลูกค้าเพิ�มขึ�นนั�นเอง ส่วนกรณีจุดอ่อนของเรา

คือ สินค้าเรามีจํานวนจํากัด ของขาด เราก็ควรจะใช้การตลาด

กําจัดจุดอ่อนของเรานี�ไป ซึ�งการตลาดที�ช่วยแก้ไขในเรื�องนี�ควร

จะเน้นไปที�ว่าสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดเนื�องจากว่าราคาของ

เราถูกกว่าเจ้าอื�นแน่นอน หากเราสื�อสารออกไปแบบนี�แล้วจะทํา

“ไมพ่ียงแคช่่วยในการตลาด 

SWOT ยังสามารถช่วยเราใน

การทําสรุปขอ้มูลตา่งๆ ช่วย

เราจัดระเบยีบทางความคดิได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ” 
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ให้ลูกค้ารับรู้เบื �องต้นว่าของมีจํานวนจํากัดหากไม่สามารถซื�อได้

ก็จะเข้าใจเองว่ามาช้าจนเกินไปนั�นเอง ส่วนทางด้านโอกาสที�เอื �อ

ประโยชน์ให้กับสินค้าของเรา เช่น หากสินค้าของเรามีราคาที�ถูก

อยู่แล้ว เราก็สามารถต่อยอดได้ง่ายเพราะเรื�องราคาเป�นสิ�งที�

ลูกค้าส่วนใหญ่นึกถึงเป�นอันดับต้นๆของการจับจ่ายซื�อสินค้า 

เราแค่ทําสื�อโฆษณาเพิ�มออกไปโดยการโปรโมทสินค้าของเรา 

มันก็จะทําให้เราได้รับผลตอบรับจากลูกค้าได้อย่างง่ายดาย  

แต่ในทางกลับกับอุปสรรคของเราก็ยังคงมีอยู่เช่นกัน 

เพราะถึงแม้ว่าเราขายสินค้าที�ราคาถูกมันก็ยังมีคู่แข่งที�พร้อมจะ

ตัดราคาเราได้อย่างต่อเนื�อง ดังนั�นวิธีที�เราควรไปต่อยอดทาง

การตลาดก็คือ พยายามอย่าให้ลูกค้าตัดสินใจที�จะเปลี�ยนไปซื�อ

สินค้าของคู่แข่ง ซึ�งวิธีการป้องกันนั�นก็เพียงแค่ว่าเราจะต้องมี

การทําการตลาดที�หลากหลายยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับทุก

สถานการณ์ เช่น หากคู่แขง่ใช้โปรโมชั�นซื�อ 1 แถม 1 เราก็ควรที�

จะที� โปรโมชั�นในลักษณะนี�ออกไปพร้อมๆกัน อาจจะมีการ

ปรับเปลี�ยนนิดหน่อยเป�น ส่วนลด 50% ทุกชิ�น ซึ�งถึงแม้ว่ากําไร

ของเราอาจจะลดลงไปบ้างเล็กน้อย แต่เราก็ยังสามารถครองใจ

ลูกค้าไว้ได้ ทําให้ลูกค้าไม่เปลี�ยนใจไปซื�อสินค้าราคาถูกที� ใ ช้

ทดแทนกันได้ เป�นต้น  

ท้ายที� สุดนี� SWOT ถือว่าเป� นเครื�องมือที� มี

ความสําคัญมากในการช่วยคิด วิเคราะห์หารายละเอียดต่างๆ

ต่อทุกสายงานธุรกิจ ไม่พียงแค่ช่วยในการทําธุรกิจหรือ

การตลาด SWOT ยังสามารถช่วยเราในการทําสรุปข้อมูล

ต่างๆ ช่วยเราจัดระเบียบทางความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั�นหากเราที�จะเริ�มต้นทําธุรกิจ เราก็ควรที�จะใช้ SWOT คิด

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคให้ดีถี�ถ้วนก่อนที� เราจะ

เริ�มทําธุรกิจก็เพื�อที�จะเสริมจุดแข็งของเราโดยใช้โอกาสที� เอื �อ

ประโยชน์ และกะจัดจุดแข็งต่างๆออกไป แต่ก็จําเป�นที�จะต้อง

คอยระวังอุปสรรคที�ไม่คาดคิดที�สามารถเกิดได้อยู่ตลอดเวลา 

โดยการวางแผนสํารอง แผนรับมือ

หากเกิดสิ�งที�ไม่คาดคิดขึ�นมา อีกทั �ง

เรายังสามารถนํา SWOT Analysis 

ไ ป ต่ อ ยอ ดท า ง ธุ ร กิ จ โ ด ย จ ะ มี

ประสิทธิภาพดีหากเราได้ทําไปต่อ

ยอดทางการตลาด ซึ�งถ้าหากเรา

สามารถใช้ SWOT ได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆได้นั�น 

มันจะสามารถเป�นเครื�องมือที�ช่วยให้

เราประสบความสําเร็จในทกุๆสิ�งที�เรา

ทํา โดยเฉพาะกับสถานการณ์ที�มี

การแข่งขันทางธุรกิจสูงทั �งในตอนนี�

และอนาคต  

เพราะฉะนั�น SWOT เป�นอีกหนึ�งเครื�องมือที� ใคร

หลายคนยังไม่รู ้ดังนั�นเราควรที�จะรีบศึกษาเครื�องมือชนิดนี�เพื�อ

เป�นประโยชน์แก่ตัวเองและแบ่งปันให้คนใกล้ตัว และอย่าช้าที�จะ

เรียนรู้เครื�องมีที�มีประโยชน์ SWOT นั�นเอง      
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พฤติกรรมผู้บริโภค 
 

ก่อนที�เราจะมาศึกษา พฤติกรรมของผู้บริโภค เรา

ควรมารู้จักกันก่อนว่าคําว่า “ผู้บริโภค” และ “พฤติกรรม”นั�น

คืออะไร มีความหมายอย่างไร ทําไมเราควรศึกษาและทําความ

เข้าใจ เพื�อจะได้วางกลไก หรือ กลยุทธ์ในการขายสินค้าและ

บริการของเราได้ถูกทาง ซึ�งการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเป�น

การผสมผสานทั �งด้าน จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา

สังคม และ เศรษฐศาสตร์ เพื�อพยายามทําความเข้า ใจ

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้บริโภคจึง

เป�นสิ�งสําคัญต่อความสําเร็จของธุรกิจต่างๆ ดั�ง สํานวนที�ว่า 

“รู้เขารู้เรา รบร้อยครั �ง ชนะร้อยครั �ง” นั�นยังใช้ได้เสมอ 

ผู้บริโภค (consumer) หมายถึง ผู้ซื�อหรือผู้ได้รับ

บริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ� งได้รับ การเสนอหรือ

ชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจ เพื�อให้ซื�อสินค้า และหรือรับ

บริการและ หมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการ

จากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบแม้จะไม่เสียค่าตอบแทนก็ตาม 

 พฤติกรรม (behavior) หมายถึง กิริยาอาการที�

แสดงออกจากรูปแบบของสิ�งมีชีวิตเพื�อตอบสนองต่อสิ�งเร้าที�

เกิดขึ�นทั �งภายในและภายนอกเป�นการแสดงออกที�สอดคล้องกับ

สถานการณ์และสิ�งแวดล้อมในขณะนั�น สามารถสังเกตเห็นได้

จากภายนอก โดยรูปแบบพฤติกรรมต่างๆนั�นเป�นผลมาจาก

การทํ า งานร่ วมกั นของพัน ธุ กรรม  แล ะ สิ� ง แวดล้อ ม 

ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมของมนุษย์ที�แสดงออกเมื�ออากาศร้อน

ก็คือ การใส่เสื�อผ้าเบาบางสบาย ส่วนพฤติกรรมที�แสดงออก

เมื�ออากาศหนาวเย็น ก็คือ ใส่เสื�อกันหนาว หนา กางเกงขา

ยาว หมวกไหมพรม ถุงมือ ถุงเท้า นั�นเอง ต่อมาเมื�ออากาศ

ร้ อนขึ� น เ นื� อ งจาก โ ลกขอ ง เ ร าร้ อนขึ� น เ ร าก็ ต้องพึ� ง

เครื�องปรับอากาศหรือแอร์คอนดิชั�นเช่นทุกวันนี� หากหน้า

หนาวก็หนาวเอามากๆ เราก็ต้องพึ�งเครื�องทํานํ�าอุ่น 

 เรามาดูกันว่า ทําไมในห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ 

ขายเครื�องทํานํ�าอุ่นได้แม้ในช่วงฤดูร้อน ขายเครื�องปรับอากาศ

ได้แม้ในฤดูหนาว ทําไมสินค้าและบริการต้องมีการปรับปรุง
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เปลี�ยนแปลงรูปลักษณ์ หีบห่อ รสชาติ สี กลิ�นอยู่ตลอดเวลา 

ทําไมยี�ห้อนมผงของเด็กอ่อนผุดขึ�นมามากมายให้เลือกสรร 

แล้วทําไมรองเท้ายี� ห้อที� คุณพ่อคุณแม่เคยใส่ สมัยท่านเป�น

หนุ่มๆ สาวๆ เรากลับไม่รู้จัก และไม่ใส่อีกแล้ว บางแบรนด์ก็ไม่มี

วางขายอีกแล้วในปัจจุบัน สมัยก่อนเราต้องเปิดปลากระป๋องกัน

แบบยากเย็น แต่เดี�ยวนี�แค่ดึงห่วงแล้วเทก็ได้กินแล้ว เด็กๆยุคนี� 

ไม่รู้จักเครื�องพิมพ์ดีด รู้จักแต่คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป ไม่รู้จัก

โทรเลข แค่สัมผัสหน้าจอมือถือก็สามารถส่งข่าวไปยังปลายทาง

ได้อย่างรวดเร็ว ซองจดหมายไม่จําเป�นต้องซื�อ บางคนไม่รู้จัก

แสตมป์เสียด้วยซ� � าไป แม้แต่แม่บ้านเราสมัยนี� ใช้เครื�องปั�นแทน

ครกหิน ใช้กระทะแบบทอดผัดไม่ติดกระทะ กระทะก็ต้องมี

วิวัฒนาการตามความต้องการ สะดวกทุ่นแรงได้ตามความ

ต้องการ นั�นก็เพราะว่าผู้บริโภคย่อมมีพฤติกรรมเปลี�ยนแปลง

ไปตามยุคตามสมัยตามกาลเวลา และสิ�งแวดล้อม  

ก่อนอื�นเรามาทําความเข้าใจกันกับคําว่าพฤติกรรม

ผู้บริโภคกันก่อนเลย เนื�องจากมีหลากหลายแนวคิดหลากหลาย

ทฤษฎี ที�ให้นิยามพฤติกรรมของผู้บริโภคเอาไว้ ตัวอย่างเช่น 

Engel (1968) ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่าเป�นการ

กระทําของบุคคลที� เกี�ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้

สินค้าและบริการ รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจที�มีอยู่ก่อนและ

มีส่วนในการกําหนดให้มีการกระทํา, Schiffman and Kanuk 

(1987) ชิฟแมนและคะนุค บอกว่า เป�นพฤติกรรมที� ผู้บริโภค

แสดงออกไม่ว่าจะการเสาะหา ซื�อ ใช้ ประเมินผล หรือการ

บริโภคผลิตภัณฑ์ บริการ ซึ� งจะสามารถตอบสนองความ

ต้องการของตนได้, Engel Kollat (1968) แองเจล คอลแลต 

และ แบลคเวลล์ บอกว่าการกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ�งซึ�ง

เกี�ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา และการใช้ซึ�งสินค้าและ

บริการ รวมถึงกระบวนการการตัดสินใจซึ�งมีมาอยู่ก่อนแล้ว 

ซึ�งมีส่วนในการกําหนดให้มีการกระทําดังกล่าว,อดุล จาตุรง

คกุล (2536) พฤติกรรมผู้บริ โภคเป�นปฏิกิริยาของบุคคลที�

เกี�ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าและบริการทาง

เศรษฐกิจ รวมทั �งกระบวนการต่างๆของการตัดสินใจซึ�งเกิด

ก่อนและเป�นตัวกําหนดปฏิกิริยาต่างๆเหล่านี�, ปริญ สิทธิตา

นนท์(2540) พฤติกรรมของผู้บริโภคคือ การกระทําของบุคคล

ใดบุคคลหนึ�งซึ�งเกี�ยวข้องโดยตรงกับการจัดหา และการใช้

ผลิตภัณฑ์ทั �งนี� หมายถึงกระบวนการการตัดสินใจซึ�งเกิดขึ�น

ก่อน และมีส่วนกําหนดให้เกิดการกระทํา,ธงชัย สันติวงษ์ 

(2540) พฤติกรรมของผู้บริ โภค หมายถึง การกระทําของ

บุคคลหนึ�งซึ�งเกี�ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา และการใช้

ซึ�งสินค้าและบริการ ทั �งนี�หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึ�ง

มีอยู่ก่อนแล้วและมีส่วนในการกําหนดให้มีการกระทําดังกล่าว 

แต่พอสรุปได้ใจความว่า 

  

พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การศึกษาปัจเจกบุคคล 

กลุ่มบุคคล หรือองค์กร เป�นกระบวนการที�พวกเขาเหล่านั�น

เลือกสรร รักษา และจํากัดสิ�งที� เกี�ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ

ต่างๆ ประสบการณ์หรือแนวคิดเพื�อสนองความต้องการ และ

ผลกระทบที�กระบวนการเหล่านี�มีต่อผู้บริโภค การรู้และทําความ

เข้าใจกระบวนการการตัดสินใจของผู้บริโภคหรือผู้ซื�อ และ

ตอบสนองความต้องการ ทั �งยังพยายามประเมินสิ�งมีอิทธิพล

ต่อผู้บริโภคโดยกลุ่มบุคคลและสิ�งแวดล้อม เช่น ครอบครัว 

เพื�อน สถานที� อีกด้วย ซึ�งพฤติกรรมเหล่านี� จะมีผลกระทบ

ต่อธุรกิจ  

ดังนั�นการศึกษาทําความเข้า ใจพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคจะสามารถสร้างกลยุทธ์การตลาด ที�สร้างความพึง

พอใจให้แก่ผู้บริโภค และความสามารถในการค้นหาทางแก้ไข

พฤติกรรมในการตัดสินใจซื�อสินค้าและบริการของผู้บริโภคใน

สังคมได้ถูกต้อง และสอดคล้องกับความสามารถในการ

ตอบสนองของธุรกิจมากยิ�งขึ�น และยังช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์

ให้ดีขึ�นอย่างต่อเนื�อง พิจารณาง่ายๆ ก็คือ พฤติกรรม

ผู้บริโภค หมายถึงพฤติกรรมซึ�งผู้บริโภคทําการค้นหาการซื�อ 

การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ

“การศึกษาทาํความ

เขา้ใจพฤติกรรมของ

ผูบ้รโิภคจะสามารถสรา้ง

กลยุทธก์ารตลาดที�ดไีด”้ 

 
S M E s  K n o w l e d g e  C e n t e r  



370 

ต่างๆซึ�งคาดว่าจะสนองตอบความต้องการของพวกเขาได้ดี

ที�สุด 

การศึกษาเรื�องพฤติกรรมของผู้บริโภค มีประโยชน์

ทางการตลาด ดังนี� 

 ช่วยให้เข้าใจปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื�อสินค้า 

และบริการของผู้บริโภค 

 ช่วยให้ผู้ที�เกี�ยวข้องสามารถหาหนทางแก้ไขพฤติกรรมใน

การตัดสินใจซื�อสินค้าของผู้บริ โภคไ ด้ถูกต้อง และ

สอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจ

มากยิ�งขึ�น 

 ช่วยให้ตลาด ผลิตภัณฑ์ มีการพัฒนาให้ดียิ�งขึ�น 

 เพื�อประโยชน์ในการแบ่งส่วนของตลาด ในการตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคให้ตรงกับชนิดของสินค้าและ

บริการ 

 ช่วยในการปรับปรุงกลไก กลยุทธ์ของตลาดของธุรกิจ

ต่างๆ เพื�อความได้เปรียบของคู่แข่งขัน การวิเคราะห์

พฤติกรรมของผู้บริโภค นักการตลาดมักเรียกว่า6W 1H 

คือ เครื�องมือสําหรับกําหนดกลุ่มผู้บริโภค ประกอบด้วย 

Who ใครคือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคุณ เป�น

การศึกษาถึงลักษณะของกลุ่มเป้าหมายในเรื�องต่างๆ เช่น เพศ 

อายุ อาชีพ สถานที� เป�นต้น ข้อมูลเหล่านี�จะช่วยระบุข้อมูลได้

ชัดเจน เพื�อที�จะสามารถวางแผนกลยุทธ์ ต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม และตอบสนองความต้องการได้ตรงตามความพึง

พอใจ 

What ผู้บริ โภคซื�ออะไร คุณต้องทราบถึงสิ�งที�

ผู้บริโภคซื�อ เช่นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ หีบห่อ คุณสมบัติ

ของสินค้า รูปลักษณ์ของสินค้าและบริการ คุณภาพ เพื�อ

สร้างแบรนด์ให้แข็งแรงรวมถึงสร้างความแตกต่างจากแบรนด์

อื�น 

Where ช่องทางในการซื�อช่องทางที�ลูกค้าใช้ในการ

หาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื�อสินค้าและบริการ เช่น ซื�อผ่าน

ทางเว็บไซต์ ซื�อที�ตลาดขายสินค้าเฉพาะหรือ ห้างสรรพสินค้า 

กล่าวคือ สถานที�ที�กลุ่มเป้าหมายมักชอบไปซื�อสินค้านั�นเอง 

Why ทําไมผู้บริโภคต้องการซื�อสินค้าและบริการ เรา

ต้องศึกษาผู้บริโภคหาเหตุผลว่าทําไมผู้บริโภคจึงต้องตัดสินใจ  

ตอบสนองความต้องการ ตอบสนองตามปัจจัยพื �นฐาน เช่น 

การซื�อกระเป๋าแบรนด์เนมเพื�อเข้าสังคม การซื�อหมวก ถุงมือ 

ถุงเท้า มักซื�อในหน้าหนาว 

When ซื�อสินค้าและบริการเมื�อไหร่ เราต้องคํานึงว่า

สินค้าของเราอยู่ในช่วงเวลาใด หรือขายได้ตลอดทั�วไป เช่น 

ขายปืนฉีดนํ�าในช่วงสงกรานต์ต้องจัดโปรโมชั�นอย่างไรแบบไหน 

ขายเครื�องทํานํ�าอุ่นในฤดูร้อน ขายเครื�องทําความเย็นในฤดู

หนาว อาจมีการลดราคา หรือมีของแถมเพื�อจูงใจลูกค้า เป�น

ต้น 

Whom ใครที�มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้บริโภค

บ้าง คือ กลุ่มบุคคลที�มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เช่น พ่อแม่

บอกให้ซื�อ เพื�อนแนะนํามาให้ซื�อ หรือใครก็ได้ที�มีอํานาจในการ

จ่ายเพื�อซื�อสินค้าและบริการของเรา 

How ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื�ออย่างไร เช่น สินค้า

ที�ขายตามท้องตลาด ทําให้การตัดสินใจต่างกัน เช่นถ้าสินค้า

ราคาสูงหน่อยลูกค้าต้องการเครดิตความเชื�อถือของร้านค้า 

หรือบางกลุ่มชอบการลด แลก แจก แถม เป�นต้น 

ดังนั�นพฤติกรรมของผู้บริโภคจึงมีส่วนสําคัญอย่าง

มาก เพราะ เป� นข้อมูลเบื�องต้นเพื�อนํามาวิเคราะห์ตลาด 

กลุ่มเป้าหมายและรวมถึงการวางแผนการตลาด ตลอดจนการ

ติดต่อสื�อสาร การวางกลยุทธ์เพื�อหาวิธีการที� เหมาะสมที�สุด 

เป�นรูปแบบการจัดกิจกรรมการตลาดเพื�อให้เข้าถึงกลุม่เป้าหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ นําไปสู่ความสําเร็จทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป�น

พฤติกรรมการเลือกซื�อ การตัดสินใจซื�อ ซื�อซ� � า ระยะเวลาใน

การซื�อ และก้าวสู่เป�นแบรนด์ที�เข้มแข็งต่อไป 

 อย่างไรก็ตาม เนื�องจากสถานการณ์ต่างๆ ทั �งทาง

เศรษฐกิจและสังคม ในแต่ละช่วงเวลานั�นมีการเปลี�ยนแปลง

เกิดขึ�นแทบจะตลอดเวลา สิ�งเหล่านี�มีผลต่อสภาวะการตัดสินใจ 

ทําให้ต้องมีการเปลี� ยนแปลงรูปแบบสินค้าและบริการใหม่ๆ 

รวมทั �งยังต้องวิเคราะห์รูปแบบของคู่แข่งการเปลี�ยนแปลงของ

อุปสงค์และอุปทาน (ความต้องการขายต้องสมดุลกับความ

ต้องการของผู้บริโภคด้วย) ควรระบุไว้ล่วงหน้าในแผนการ
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ดําเนินการตลาดเพื�อเปลี�ยนแปลงและแก้ไขได้ในอนาคต ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์การตลาด และสภาวะพื�นฐาน เพื�อ

ไม่ทําให้แต่ละฝ่ายที�เกี�ยวข้องรู้สึกไมดีต่อสินค้าและบริการของ

เรา แผนการตลาดของเรา นอกจากจะต้องตอบสนองต่อ

ความพึงพอใจของลูกค้าแล้วนั�นยังต้องสามารถสร้างยอดขาย 

ด้วยต้นทุนที�ถูกที�สุด 
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Packaging ออกแบบดี มีแต่เพิ�มกําไร 
 

กลยุทธ์การออกแบบผลิตภัณฑ์เป�นกลยุทธ์เกี�ยวกับ

การตัดสินใจเลือกรูปแบบของบรรจุภัณฑ์และประเภทของวัสดุที�

ใ ช้ เพื�อนําไปใช้กับสินค้าที�พัฒนาใหม่ หรือมีการปรับปรุง

เปลี�ยนแปลงสินค้าใหม่ โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที�ดีจะทําให้

สะท้อนภาพลักษณ์ของตราสินค้า และเพิ�มมูลค่าให้กับสินค้าได้ 

การบรรจุภัณฑ์ เป�นกระบวนการหนึ�งของการตลาด 

เนื�องจากในปัจจุบันมีธุรกิจที�มีลักษณะสินค้าใกล้เคียงกันเป�น

จํานวนมาก มาตรฐานและคุณภาพก็ใกล้เคียงกัน การตลาดที�

สําคัญจึงต้องหันมาให้ความสําคัญกับการบรรจุภัณฑ์มากขึ�น 

โดยประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์นั�นก็มีมากมาย ไม่ว่าจะเป�น ช่วยใน

การเก็บรักษาสินค้าให้ยาวนานขึ�น, ส่งเสริมการขาย, กระตุ้น

การตลาด, ส่งเสริมการโฆษณา บทบาทของบรรจุภัณฑ์จึงเพิ�ม

มากขึ�นเรื�อยๆ 

สิ�งที� ต้องพิจารณาเมื�อจะทําการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์ จึงต้องคํานึงถึงสิ�งต่างๆต่อไปนี�คือ ผู้บริโภค, ตัวสินค้า, 

เป้าหมายทางการตลาด, การขนส่งและการจัดเก็บ, กฎหมายที�

เกี�ยวข้อง รวมไปถึงปัจจัยในด้านอื�นๆ 

ผู้บริโภค ตัวแปรสําคัญในด้านยอดขาย สิ�งที�ต้องทํา

คือทําการวิจัยตลาด เพื�อสํารวจตรวจสอบถึงความต้องการ

ในสินค้าทั �งชนิดและปริมาณ โอกาสที� ผู้บริโภคมีการซื�อสินค้า 

ข้อมูลต่างๆเหล่านี�จะนําไปสู่แนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ให้สอดคล้องกับความต้องการหรือเทศกาล เพื�อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า และยังทําให้สินค้ามีความแตกต่าง

จากของคู่แข่งอีกด้วย 

สินค้า…เมื�อรู้แนวทางของผู้บริโภคแล้วจึงกลับมาดูที�

สินค้าว่ามีลักษณะอย่างไร รูปร่างหรือรูปทรงอย่างไร มี

ส่วนผสมอะไรบ้าง จําเป�นต้องระบุข้อมูลทางโภชนาการหรือไม่ 

กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ ข้อแนะนําเกี�ยวกับ

การบริโภค ข้อควรระวังต่างๆ ซึ�งข้อมูลทุกส่วนนั�นจะต้อง

นํามาประกอบการตัดสินใจในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั �งสิ�น 

เป้าหมายทางการตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้

เป�นไปตามความต้องการของผู้บริโภคนั�น ต้องมีการวิเคราะห์

สินค้าที�มีอยู่กับของคู่แข่ง เพื�อให้การออกแบบบรรจุภัณฑ์นั�นไม่

ไปซ� � าซ้อนกับคู่แข่ง ลูกค้าจะได้ไม่เกิดความสับสนในการเลือกซื�อ
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สินค้า เมื�อบรรจุภัณฑ์มีความแตกต่าง การไปถึงเป้าหมายทาง

การตลาดจึงเป�นไปได้ง่ายกว่า รวมไปถึงแหล่งที�จะมีการนํา

สินค้าไปวางจําหน่าย ลักษณะพื�นที�ในการวางสินค้า จะใช้เป�น

ตัวกําหนดรูปร่างของบรรจุภัณฑ์ที�เหมาะสมต่อไป 

การขนส่งและการจัดเก็บ ลักษณะของการขนส่งจะใช้

เป�นตัวกําหนดรูปร่างของบรรจุภัณฑ์และวัสดุที�จะนํามาใช้ในการ

ผลิตบรรจุภัณฑ์อีกด้วย เพราะวัสดุที�แข็งแรงต้นทุนจะสูงกว่า 

หากการขนส่งไม่ได้กระทบกระเทือนกับสินค้ามากนักก็สามารถ

ใช้วัสดุแบบกึ�งคงรูปหรือแบบยืดหยุ่นแทนซึ�งราคาจะตํ�ากว่า 

กฎหมายที� เกี�ยวข้อง ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของสํานักงานอาหารและยา(อ.ย.) จึง

ควรศึกษาเกี�ยวกับลวดลายที�ใช้ ข้อมูลจําเป�นที�ต้องระบุลงบน

บรรจุภัณฑ์ เป�นต้น ซึ�งสามารถศึกษาเพิ�มเติมได้จาก พรบ.

มาตรฐานอุตสาหกรรม พ.ศ.2511, พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 

และ พรบ.มาตราชั�งตวงวัด พ.ศ.2466 

ปัจจัยอื�นๆ ความยืดหยุ่นในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

มีความสําคัญมากเพราะผู้บริโภคมีพฤติกรรมและรสนิยมที�

เปลี� ยนแปลง ไปตลอด นอกจากนั�นก็ ยังรวมไปถึงความ

เคลื�อนไหวของคู่แข่งทางการค้าด้วย ซึ� งหากปัจจัยเหล่านี�

เปลี�ยนแปลงไป บรรจุภัณฑ์ที�มีก็ควรจะได้รับการออกแบบและ

ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป 

ประเภทของบรรจุภัณฑ์จะมีการแบ่งตามหลักเกณฑ์

ต่างๆได้ดังนี� ถ้าแบ่งตามหน้าที�ก็จะแยกได้ 5 ประเภท คือ การ

ป้องกันตัวสินค้า, การรักษาคุณภาพ, ความสะดวกในการใช้

งาน, ความประหยัดในการขนส่งและการตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้บริโภค โดยที� โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์มี 3 

ส่วนคือ 

บรรจุภัณฑ์เฉพาะ (Individual Package) เป�นส่วน

โครงสร้างที�อ ยู่ ติดกับ สินค้า อยู่ชั �นแรกของบรรจุภัณฑ์ 

วัตถุประสงค์คือ เพื�ออํานวยความสะดวกทั �งในเรื�องการจับและ

การป้องกันความเสียหายให้กับตัวสินค้าภายใน 

บรรจุภัณฑ์ชั �นใน (Inner Package) เป�นบรรจุภัณฑ์

ในชั �นถัดมา มีหน้าที�รวมเอาบรรจุภัณฑ์ในชั �นแรกไว้เป�นชุดๆ 

วัตถุประสงค์ก็คือ ป้องกันสินค้าจากความชื�น ความร้อน แสง 

การกระเทือน เป�นต้น ตัวอย่างเช่น กล่องบรรจุเครื�องดื�มชนิด 

12 ขวด เป�นต้น 

บรรจุภัณฑ์ชั �นนอก (Outer Package) เป�นบรรจุ

ภัณฑ์ชั �นนอกสุดที� เป�นหน่วยรวมขนาดใหญ่และใช้ในการขนส่ง 

ส่วนมากผู้บริโภคมักไม่ได้เห็นบรรจุภัณฑ์ชั �นนี�กันมากนักเพราะ

ใช้ในการเคลื�อนย้ายสินค้าเสียส่วนใหญ่ เช่น หีบ ลัง กล่อง

ขนาดใหญ่ เป�นต้น  

 

ประเภทของวัสดุที�ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์จะแบ่ง

ตามลักษณะทางกายภาพของวัสดุเป�น 3 ชนิด คือ 

แบบคงรูป (Rigid Packaging) เช่น แก้ว กระป๋อง

โลหะ พลาสติกแข็ง ข้อดีก็คือ มีความคงทนแข็งแรง ลําเลียง

ด้วยระบบอัตโนมัติได้สะดวก 

แบบกึ�งคงรูป (Semi-Rigid Packaging) เช่นขวด

พลาสติกแบบอ่อน โฟม ถ้วยไอศกรีม ข้อดีคือมีราคาที�ถูก

กว่าบรรจุภัณฑ์แบบคงรูป มีรูปร่างที�คงรูปอยู่ได้หากไม่ได้รับ

การกระทบกระเทือนมากเกินไป 

แบบยืดหยุ่น (Flexible Packaging) เช่น ซอง ถุง 

กระดาษ ข้อดีคือ ราคาถูกมาก แต่ไม่สามารถรับแรงกระแทกได้

มากต้องนําไปบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที�แข็งกว่าเพื�อป้องกันการ

กระทบกระเทือนอีกครั �งหนึ�ง 

“เมื�อผูบ้รโิภคไดเ้หน็แลว้

จะตอ้งเขา้ใจและทราบได้

ทนัทวีา่สนิคา้นั �น 

คอืสินคา้ประเภทใด 

สาํหรบัใช้งานอะไร” 
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หลัก ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ต้องคํานึงถึง

วัตถุประสงค์เป� นหลัก โดยจะมีการออกแบบในส่วนของ

โครงสร้างและลวดลายภายนอก ซึ�งต้องใช้องค์ประกอบต่างๆ

มาพิจารณาร่วมด้วยคือ ความเหมาะสมของชนิดวัสดุ ที�

สามารถป้องกันสินค้าได้ ไม่ บุบสลายง่าย, รูปแบบที�มี

ความสัมพันธ์กับตัวสินค้า, ขนาดที�พอเหมาะ, ลวดลายต่างๆ, 

คําโฆษณา และสัญลักษณ์หรือเครื�องหมายการค้า โดยรวม

แล้วจึงจําเป�นต้องใช้ความรู้ทางด้านองค์ประกอบศิลป์เป�นอย่าง

มาก เพื�อให้ทุกอย่างบนบรรจุภัณฑ์ออกมาอย่างกลมกลืน 

สวยงาม บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้ 

ขั �นตอนในการออกแบบบรรจุภัณฑ ์

กําหนดกลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายที�ว่าคือกลุม่ลูกค้าที�

มีความต้องการในสินค้า เป�นลูกค้ากลุ่มใดบ้าง วัยรุ่น, วัย

ทํางาน, เด็ก หรือผู้สูงอายุ เพราะลวดลายภายนอกจะมี

ความสามารถในการดึงดูดลูกค้าในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน และ

แน่นอนว่าลูกค้าในแต่ละกลุ่มนั�นมีอายุที�ต่างกัน ความต้องการ

ในสินค้าก็ไม่เหมือนกัน มีรสนิยมที�แตกต่างกัน บรรจุภัณฑ์จึง

ต้องปรับเปลี�ยนให้เข้ากับกลุ่มลูกค้านั�นๆ สิ�งที�จะแตกต่างกัน

อย่างชดัเจนก็คือ สีสันและลวดลายของบรรจุภัณฑ์ 

ตราสินค้า (Brand) ตราสินค้าควรมีการออกแบบไว้

ก่อนที�จะทําการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพราะตราสินค้าเป�น

เอกลักษณ์หรือตัวแทนของสินค้านั�น จึงต้องมีความโดดเด่น 

น่าสนใจ จดจําง่าย และทีสําคัญคือต้องแตกต่างจากคู่แข่ง 

เมื�อออกแบบตราสินค้าแล้วก็กําหนดว่าจะนําไปวางบนส่วนใด

ของบรรจุภัณฑ์เพื�อให้ผู้บริโภคสังเกตและจดจําตราสินค้าได้ง่าย

และรวดเร็ว 

วัสดุที�ใช้ การกําหนดชนิดของวัสดุต้องคํานึงถึงการ

ใช้งานเป�นหลัก ตามมาด้วยความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ความ

ปลอดภัยต่อสิ�งแวดล้อม วัสดุที�คงรูปจะมีราคาสูงที�สุดแต่หาก

จําเป�นต้องเลือกใช้ก็หลีกเลี�ยงไม่ได้ เช่น สินค้านั�นต้องถูกวาง

ทับซ้อนกันหลายๆชั �น จากการขนส่งหรือการจัดเก็บ ซึ�งอาจทํา

ให้ตัวสินค้าภายในเสียหายได้ แต่ข้อดีอีกอย่างหนึ�งของบรรจุ

ภัณฑ์แบบคงรูปก็คือ จะสามารถนํากลับมาใช้งานได้บ่อยและ

นานกว่าแบบอื�นๆ จึงต้องพิจารณาให้ดีถึงจุดคุ้มทุนว่าหากเรา

ต้องมีการขนส่งสินค้าบ่อยๆ วัสดุแบบนี�ก็คุ้มค่ากว่าเพราะ

ป้องกันสินค้าภายในได้ดีที�สุดอยู่แล้ว 

รูปทรง ควรมีการออกแบบให้มีรูปร่างสวยงาม โดด

เด่น เห็นแล้วสะดุดตา บ่อยครั �งที� ผู้บริโภคตัดสินใจซื�อสินค้า

เพราะเห็นรูปทรงที�แปลกตาของบรรจุภัณฑ์ ทั �งๆที�ไม่มีความ

จําเป�นต้องใช้สินค้าชนิดนั�นเลยด้วยซ� � า นอกจากนั�นรูปทรงที�

แปลกตานี�ยังจะสร้างความเป�นเอกลักษณ์ให้กับตัวสินค้าได้

อย่างรวดเร็วอีกด้วย 

สีสันและลวดลาย การใช้โทนสีต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับ

กลุ่มผู้บริโภค ถ้าเป�นเด็กก็เน้นที�ลวดลายการ์ตูนสีสันฉูดฉาด 

ถ้าเป�นกลุ่มวัยรุ่นก็เป�นลายกราฟฟิคเก๋ๆ หรือรูปดาราศิลปินที�

กําลังเป�นที�ชื�นชอบ สีสันต้องสดใสดึงดูดใจ ถ้าเป�นวัยทํางาน ก็

ต้องเป�นลายกราฟฟิคที�ดูเรียบง่ายไม่รกตา สีสันก็เน้นแนวปาน

กลางก็คือ ไม่สดเกิดไป ไม่มืดเกินไป ข้อที�ควรคํานึงถึงก็คือ 

ตราสินค้าต้องมีความโดดเด่นที�สุด เพื�อจูงใจให้ผู้บริโภคจดจํา

ได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลอื�นๆที�ควรใส่ลงไปบนบรรจุภัณฑ์ก่อน

จากนั�นจึงค่อยนําลวดลายหรือกราฟฟิคมาใช้เป�นฉากหลังเพื�อ

ขับให้ตราสินค้าและข้อมูลอื�นๆโดดเด่นขึ�นมา 

ภาพรวมของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ก็คือเมื�อ

ผู้บริโภคได้เห็นแล้วจะต้องเข้าใจและทราบได้ทันทีว่าสินค้านั�นคือ

สินค้าประเภทใด (Easy to Identify) ไม่มีความจําเป�นใดๆที�จะ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความซบัซ้อน ซึ�งจะทําให้ลูกค้าหมด

ความสนใจที�จะหยิบจับสินค้าขึ�นมาดู เทคนิคที�ใช้กันส่วนมากก็

จะนําภาพของสินค้ามาไว้บนบรรจุภัณฑ์เลยเข้าใจง่ายไม่ต้อง

เสียเวลาคิดคําพูดหรือคําโฆษณา ประเด็นต่อไปคือบรรจุภัณฑ์

ที�ดีจะต้องจับถือง่าย (Easy to Hold) ความถนัดในการหยิบ

จับสินค้าจะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่ามีความสะดวกในการเคลื�อนย้าย 

น่าตัดสินใจซื�อมากกว่าแบบที�จับถือได้ยาก บรรจุภัณฑ์ที� ดี

ยังคงต้องเปิดใช้งานได้ง่าย (Easy to Open) ลูกค้าต้องการใช้

สินค้าไม่ได้ต้องการสนุกกับการหาวิธีการแกะบรรจุภัณฑ์ดังนั�น

จึงควรออกแบบให้เ ปิดใ ช้งานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 

คําอธิบายบนบรรจุภัณฑ์ต้องสั�นกระชบัง่ายต่อการทําความ

เข้าใจ (Easy to Understand) ยิ�งเป�นสินค้าใหม่หากมีการ

แนะนําวิธีการใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว ลูกค้าที�สนใจก็ตัดสินใจ

ซื�อได้ง่าย หากสินค้าถูกบรรจุอยู่ภายในบรรจุภัณฑ์อีกทีก็ต้อง
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ออกแบบให้หยิบออกได้ง่าย (Easy to Take out) นอกจากนั�น

หากสินค้าสามารถใช้ได้เลยโดยไม่ต้องนําออกจากบรรจุภัณฑ์ก็

ต้องออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย (Easy to Use) หลังการใช้งาน

แล้วบรรจุภัณฑ์นั�นก็ต้องเก็บได้สะดวกหรือกําจัดได้ง่าย (Easy 

to Store or Dispose) และที�สําคัญก็คือบรรจุภัณฑ์ที�ใช้นั�น

จะต้องมีความปลอดภัย (Injury Prevention) 

 

 

 

 

  

 
S M E s  K n o w l e d g e  C e n t e r  



376 

 
 

ภาษีที� SMEs ควรรู้ 
 

การจะประกอบธุรกิจ เรื�องสําคัญเรื�องหนึ�งที�คุณจะ

มองข้ามไม่ได้เลยก็คือ เรื�อง ภาษี ไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรก็

ตามที เพราะการเสียภาษีเป�นหน้าที�ของประชาชนทุกคนอยู่แล้ว 

แต่สําหรับผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ ก็จะมีรูปแบบการเสียภาษีที�

แตกต่างออกไปจากบุคคลธรรม ผู้ที�คิดจะประกอบธุรกิจทุกคน

จึงต้องทําความเข้าใจเรื�องภาษีที� ต้องช� าระให้ดี โดยเฉพาะ

ผู้ประกอบการ SMEs เพราะมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่คิดว่าเป�น

ธุรกิจขนาดเล็กอาจจะไม่ต้องเสียภาษี แต่ความจริงไม่ได้เป�น

เช่นนั�น การประกอบธุรกิจในรูปแบบ SMEs สามารถทําได้ทั �ง

แบบบุคคลธรรมดาและในรูปแบบบริษัท เรื�องทางภาษีจึงมีความ

แตกต่างกันอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบบุคคลธรรมดา 

หรือบริษัทล้วนแต่เป�นหน่วยภาษีที� ต้องเสียภาษีให้กับรัฐทั �งสิ�น 

บทความนี�เราจึงจะพาคุณมารู้จักภาษีของผู้ประกอบการ 

SMEs กัน 

 

ภาษีเงินได้ 

 ผู้ประกอบการ SMEs ที�ไม่ได้เป�นนิติบุคคล 

ในส่วนนี�หมายถึง ผู้ประกอบการที�เป�นบุคคลธรรมดา  

ห้างหุ้นส่วนสามัญที�ไม่ใช่นิติบุคคล ประกอบกิจการให้บริการ 

ผลิต ค้าปลีก หรือค้าส่ง และได้รับเงินจากการประกอบธุรกิจ 

เงินที�ได้รับมานั�นจัดว่าเป�นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) 

แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการจะต้องนําเงินที�ได้มานี�มา

คํานวณเพื�อจะหักภาษีตามที�กําหนดในพระราชกฤษฎีกาออก

ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดค่าใช้จ่ายที�

ยอมให้หักจากเงินได้ที�ใช้ในเกณฑ์ประเมิน (ฉบับที�11) พ.ศ.2502 

ซึ�งสามารถหักค่าใช้จ่ายเป�นการเหมาตามอัตราที�กฎหมาย

กําหนด หรือจะขอหักค่าใช้จา่ยตามความจําเป�นและสมควร อีก

ทั �งสามารถหักค่าลดหย่อนต่าง ๆที�มี ได้ตามประมวลรัษฎากร

มาตรา 47 ได้อีกด้วย นอกจากการคํานวณภาษีเงินได้ ตามที�
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กล่าวข้างต้นแล้ว SMEs ที�มีหน้าที� ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาและจะต้องเสียภาษีเงินได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของ

ยอดเงินได้พึงประเมินทั �งสิ�นที� ไม่หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน 

ทั �งนี� ตามมาตรา 48(2) โดยไม่คํานึงว่าในการประกอบกิจการ

ในปีภาษีนั�น ๆ จะมีผลกําไรหรือขาดทุนอย่างไร ถ้าสรุปให้เข้าใจ

ง่ายที�สุดเลยก็คือ ผู้ประกอบการ SMEs ประเภทนี�จะเสียภาษี

เงินได้แบบบุคคลธรรมดานั�นเอง 

 ผู้ประกอบการ SMEs ที�เป�นนิติบุคคล 

ในส่วนนี�หมายถึง ผู้ประกอบการที�มีรูปแบบเป�นบริษัท

หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ผู้ประกอบการประเภทนี�จะเสีย ภาษี

เงินไ ด้ นิ ติ บุคคล ทั �ง นี�  ภา ษี เงิ นไ ด้ นิ ติ บุคคล เป� นภาษีที�

กรมสรรพากรเป�นผู้จัดเก็บเพื�อนําส่งรายได้ให้แก่รัฐบาล โดย

จัดเก็บอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิ 

ในส่วนของภาษีเงินได้นี� สําหรับผู้ประกอบการ SMEs ทั �งแบบ

บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จะต้องยื�นภาษี 2 ครั �ง/ปี แบบ

บุคคลธรรมดาภาษีครึ�งปีจะใช้ ภ.ง.ด. 94 และภาษีเงินได้

ประจําปีจะใช้ ภ.ง.ด.90 ส่วนที�เป�นนิติบุคคล ภาษีเงินได้ครึ�งปีจะ

ใช้ ภ.ง.ด. 51 และภาษีเงินได้ประจําปีจะใช้ ภ.ง.ด.50 

 ภาษีหัก ณ ที�จ่าย 

ภาษีชนิดนี�ชื� อบอกตรงตัว คือ หัก ณ ที� จ่ าย 

หมายความว่าถ้ามีการจ่ายเงินเกิดขึ�น ผู้จ่ายเงินตามที�ตกลง

กันไว้ก็ต้องหักเงินจํานวนหนึ�งไว้เพื�อนําส่งภาษีให้รัฐแทนผู้รับ

เงิน อย่างเช่น ถ้าคุณเป�นเจ้าของกิจการ และคุณจ้างพนักงาน 

คุณต้องจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน แต่ก่อนที�คุณจะจ่ายเงิน

ให้พนักงานคุณต้องมีการคํานวณภาษีหัก ณ ที�จ่ายของ

พนักงานไว้ด้วย และเงินภาษีที� คุณหักออกมาจากเงินเดือน

พนักงาน คุณจะต้องไปนําส่งสรรพากรด้วย อย่างนี�เป�นต้น 

ภาษีลักษณะนี�จะมีข้อดีตรงที�ว่าเป�นการทยอยจ่าย ซึ�งช่วยลด

ภาระภาษีของผู้มีเงินได้ตอนปลายปี เพราะเป�นการทยอยๆเสีย

ภาษีทีละนิดๆในแต่ละครั �งรับเงิน ดีกว่าที�จะมาเจอต้องเสียภาษี

ทีเดียวเป�นเงินก้อนใหญ่ ส่วนในเรื�องอัตราภาษีที� ต้องหักนั�น

แตกต่างกันไป ขึ�นอยู่กับคุณจ่ายให้ใคร และจ่ายค่าอะไร แต่เอา

เป�นว่าง่าย ๆ เมื�อคุณต้องจ่ายเงินจะเป�นค่าจ้างหรืออะไรก็ว่าไป 

ไม่ว่าจะเป�นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม คุณต้องหัก 

ภาษี ณ ที�จ่ายและนําส่งสรรพากรด้วย และในทางตรงกันข้าม

ถ้าคุณเป�นฝ่ายได้รับเงิน คุณจะไม่ได้รับเงินเต็มจากลูกค้าของ

คุณ เพราะลูกค้าคุณก็ต้องหักเงินภาษีแล้วนําส่งให้สรรพากร

เช่นเดียวกัน เงินส่วนที� คุณหักไป หรือลูกค้าหักคุณ จะมี

เอกสารหลักฐานเป�นกระดาษที�เรยีกว่าเอกสารรับรองหัก ณ ที�

จ่ายแสดงให้รู้ว่ามีการหักเงินภาษีกันแล้ว ซึ�งผู้ถูกหัก ณ ที�จ่าย

สามารถนําเอกสารนี�ไปขอคืนภาษีจากรัฐตอนสิ�นปี หรือไปลด

ภาระภาษีได้ ภาษีหัก ณที�จ่ายที� ผู้ประกอบการต้องนําส่งนั�น 

แบ่งเป�นหลายประเภท ถ้าคุณจ่ายเงินให้กับบุคคลธรรมดา ภาษี

ที�คุณต้องหักและนําส่งให้รัฐอาจจะยื�นพร้อมแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.

1, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3 ก็ได้ ทั �งนี�ขึ�นอยู่กับว่าคุณจ่ายเงินค่าอะไร 

หรือถ้าเป�นกรณีที� คุณจ่ายเงินให้นิติบุคคลภาษีที� คุณต้องหัก 

และนําส่งให้รัฐอาจจะเป�น ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54 ก็ได้ อันนี�ก็

ขึ�นอยู่กับว่าคุณจ่ายเป�นค่าอะไรเช่นกัน 

 

 

ภาษีมูลค่าเพิ�ม 

 ภาษีมูลค่าเพิ�ม  

เป�นภาษีที�เราจ่ายอยู่ทุกวันเป�นภาษีที�รู้จักกันในนาม 

VAT ภาษีชนิดนี�ก็คือภาษีที�เก็บเพิ�มจากราคาสินค้าหรือบริการ

ที�คิดกับลูกค้า ซึ�งภาษีชนิดนี�ผู้ประกอบการสามารถจะทะเบียน

เข้าไปอยู่ในระบบได้ ซึ�งถ้าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ�ม สินค้า

และบริการของคุณก็จะจัดอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ�ม และคุณมี

หน้าที�ที�จะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ�ม เพิ�มไปในค่าสินค้าหรือ

บริการของคุณด้วย โดยภาษีมูลค่าเพิ�มจากราคาขายนี�เราจะ

รู้จักกันในนามภาษีขาย ซึ�งปัจจุบันเรายังใช้อยู่ในอัตรา 7% และ

หากคุณไปซื�อสินค้าหรือบริการที�ผู้ขายมีการคิดภาษีมูลค่าเพิ�ม

ด้วย ภาษีมูลค่าเพิ�มที�จ่ายไปในราคาซื�อนี�เราก็จะเรียกว่าภาษีซื�อ 

ผู้ที�จัดว่าอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ�มต้องนําส่งภาษีนี�ให้กับ

สรรพากรภายในเวลาที�กําหนด โดยวิธีคํานวนเงินภาษีจะ

“ตาม ไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบ

บุคคลธรรมดา หรอืบรษัิท

กล็ว้นแตม่หีนา้ที�ตอ้งเสยี

ภาษีใหก้บัรฐัทั �งสิ �น” 
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คํานวณจากยอดภาษีขาย หักออกด้วยยอดภาษีซื�อ เมื�อ

คํานวนออกมาแล้วถ้าภาษีขายมีจํานวนยอดมากกว่าภาษีซื�อ 

คุณก็ต้องจ่ายให้สรรพากรในส่วนที�ยังขาดอยู่แต่ถ้าคุณมีภาษี

ซื�อ มากกว่า ภาษีขาย คุณก็สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ�มนี�

จากสรรพากรได้ หรือเก็บไว้ขอคืนหรือหักกลบในเดือนถัดไปก็ได้ 

สํ า ห รั บ ก า ร ยื� น ภ า ษี ซื� อ นี�  มี  2 แ บบฟอร์ ม  สํ า ห รั บ

ผู้ประกอบการในประเทศไทยก็คือ ภ.พ.30 และ ภ.พ.36 สําหรับ

การซื�อขายกับผู้ประกอบการในต่างประเทศ  

 

 ภาษีบํารุงท้องที� 

สําหรับผู้ประกอบการที�เป�นเจ้าที�ดิน คืออาจจะมีที�ดิน

เป�นของตนเองและเริ�มประกอบธุรกิจเล็ก ๆ คุณจะต้องรู้จัก

ภาษีชนิดนี�ไว้ด้วย ภาษีชนิดนี�ต้องภาษีที�เก็บจากเจ้าของที�ดิน 

ไม่ว่าจะเป�นทั �งแบบบุคคลธรรมดาหรือแบบนิติบุคคลก็ตามซึ�งมี

กรรมสิทธิ�ในที�ดินที�ไม่อยู่ข่ายที�ได้รับการยกเว้นภาษี เช่น ที�รก

ร้าง อาคารพาณิชย์ ถ้าผู้ประกอบการรายได้เข้าข่ายนี�จัดว่า

เป�นผู้มีหน้าที�เสียภาษี ซึ�งจะต้องนําเงินมาช� าระค่าภาษีในเดือน

เมษายนของทุกปี 

ภาษีโรงเรือนและสิ�งปลูกสร้าง 

สําหรับผู้ประกอบการ SMEs ที�ทําธุรกิจหอพักหรืออ

พาร์ทเม้นท์ให้เช่า เมื�อคุณมี�รายได้จากการเปิดเช่า คุณจะต้อง

เสียภาษีโรงเรือนและที�ดินจํานวน 12.5% ต่อปีของค่ารายปี เช่น 

ถ้า ให้ เช่าเ ดือนละ 3,000 บาท ค่ารายปีคือ 3,000×12 

=36,000 บาท จะเสียภาษี 12.5% = 4,500 บาท นั�นเอง ซึ�ง

คุณสามารถไปช� าระภาษีส่วนนี�ได้ที�สํานักงานเขต หรืออําเภอที�

ตั �งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

 ภาษีป้าย 

ไม่ว่าจะเป�นป้ายติดหน้าร้าน หรือเป�นป้ายโฆษณา 

หน้าคุณจะต้องติดหรือแขวนคุณจะต้องเสียภาษีตรงส่วนนี�ด้วย 

ซึ�งคุณต้องตรวจสอบก่อนว่าการติดป้ายลักษณะไหนบ้างที�

ต้องเสียลักษณะไหนได้รับการยกเว้น ซึ�งภาษีป้ายนี�จะคิดตาม

ขนาดของป้าย สําหรับป้ายที�ไม่ได้รับการยกเว้นจะเริ�มต้นที� 200 

บาท ภาษีป้ายจะต้องยื�นที�สํานักงานเขต หรืออําเภอที�ตั �งอยู่

ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 

ทั �งหมดนี�คือเรื�องของภาษีที� ผู้ประกอบการ SMEs 

ควรจะรู้ไว้ เพราะเมื�อคุณคิดที�จะเข้ามาประกอบธุรกจิการทําทุก

อย่างให้ถูกต้องเป� นความสําคัญแรก ๆ เลยที� คุณไม่ควร

มองข้าม เพราะถ้าคุณถูกจับได้ว่าทําผิดกฎหมาย ที�ทํามา

ทั �งหมดจะได้ไม่คุ้มเสียแน่นอน 
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กฎหมายที�SMEs ควรรู้ 
 

สําหรับใครที�กําลังจะก้าวเข้ามาเป�นผู้ประกอบการ 

SMEs เรื�องสําคัญเรื�องหนึ�งที�มองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือ เรื�องของ

กฎหมายธุรกิจ เพราะการทําธุรกิจทุกชนิดไม่ว่าจะเป�นด้านการ

ผลิตสินค้า หรือ บริการก็ตาม ทุกอย่างมีข้อจํากัดทาง

กฎหมายอยู่ทั �งสิ�น อีกทั �งการทําธุรกิจมีข้อผูกพันอยู่เรื�องของ

ภาษี ซึ�งแน่นอนเลยว่าเกี�ยวข้องกับเรื�องของกฎหมายอย่าง

หลีกเลี�ยงไม่ได้ หากคุณคิดจะดําเนินธุรกิจให้มีอุปสรรคทางด้าน

กฎหมายน้อยที�สุดคุณก็ควรศึกษาเรื�องของกฎหมายธุรกิจให้ดี

เพื�อที�จะได้ทําทุกอย่างได้ถูกต้อง ครั �งนี�เราจึงจะขอนําเสนอ

เรื�องราวเกี�ยวกฎหมานที�ผู้ประกอบการ SMEs ควรรู้จะมีอะไรที�

น่าสนใจบ้าง มาติดตามกันเลย 

 กฎหมายแรงงาน 

เมื�อคุณเป�นเจ้าของธุรกิจ คุณย่อมต้องมีลูกจ้าง

หรือพนักงาน ซึ�งการจ้างงานตรงจุดนี�จะมีสัญญาจ้างแรงงาน

เป�นตัวกลาง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง สัญญาจ้างแรงงาน 

หมายถึง สัญญาเป�นหนังสือหรือสัญญาด้วยวาจา ระบุชดัเจน

หรือเป�นที�เข้าใจกันโดยทันทีว่า บุคคลหนึ�งซึ�งสมัครใจที�จะเป�น

ลูกจ้าง ตกลงจะทํางานให้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ�งซึ�งเรียกว่า

นายจ้างโดยที�บุคคลที�เป�นนายจ้างตกลงจะให้ค่าจ้างตลอดเวลา

ที�ทํางานให้ ดังนั�น สัญญาจ้างแรงงานจึงเป�นสัญญาที� ไม่

จําเป�นต้องมีหลักฐานเป�นหนังสือสามารถตกลงกันด้วยวาจาก็

มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย ซึ�งถ้าคุณเป�นนายจ้างคุณจะต้องรู้

ว่าสิทธิ�ของลูกจ้างที�ควรได้รับมีอะไรบ้าง และคุณควรจะจัดสรร

ตรงจุดนั�นให้ครบตามที�กฎหมายกําหนด เช่น สิทธิ�ในการพัก

ระหว่างทํางาน สิทธิ�ในการมีวันหยุด สวัสดิการที�ลูกจ้างควร

ได้รับ เหล่านี� เป�นต้น 

 กฎหมายเกี�ยวกับการประชุมบริษัท 

ถ้าคุณเป�น SMEs ที�มีการจดเป�นนิติบุคคลในรูปของ

บริษัทจํากัด คุณจะต้องรู้ว่าผู้มีอํานาจดําเนินกิจการแทนใน

บริษัท มีใครบ้าง การจะจัดประชุมของบริษัทได้มีข้อกฎหมาย

ระบุเอาไว้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจํากัดมี 2 ประเภท คือ 

การประชุมสามัญ คือ การประชุมภายในประจําปีของบริษัท
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จํากัด ซึ�งกฎหมายกําหนดให้ประชุมอย่างน้อยปีละครั �ง โดย

เนื�อหาสาระที�จะต้องจัดประชุมคือเรื�องของการพิจารณาการ

ดําเนินกิจการของบริ ษัทในรอบปีที� ผ่านมา เรื�องแต่งตั�ง

กรรมการชุดใหม่เข้าแทนกรรมการที�ออกตามวาระ แต่งตั�ง

ผู้สอบบัญชีคนใหม่และอนุมัติงบดุลของบริษัท และ การประชุม

ประเภทที�สองคือ การประชุมวิสามัญ ซึ�งจะมีขึ�นเมื�อใดและจะ

ประชุมเมื�อใดเรื�องใดก็ได้สุดแต่กรรมการบริษัทจะเห็นสมควร 

กฎหมายระบุไว้ว่าให้นับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องไม่น้อยกว่า 1 

ใน 4 ของทนุบริษัท อย่างไรก็ดีต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมไม่น้อย

กว่า 2 คน มิฉะนั�น จะไม่ถือเป�นการประชุม นอกเสียจากว่ามี

ระเบียบข้อบังคับของบริษัทกําหนดไว้เป�นอย่างอื�น ในการประชุม

ผู้ถือหุ้นจะถือเอาคะแนนเสียงข้างมากเป�นเกณฑ์ แต่หากว่าเมื�อ

โหวตแล้วคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที�ประชุมมีอํานาจชี�ขาดได้

ซึ�งนับเป�นอีก 1 เสียงแต่ในกรณีสําคัญบางเรื�องบางประเด็น 

กฎหมายบังคับให้มติของที�ประชุมต้องเป�นมติพิเศษเฉพาะเท่านั�น 

เช่นเรื�องเกี�ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การเพิ�มทุน

หรือลดทุนของบริษัท การควบคุมบริษัทและการเลิกบริษัท การ

บอกกล่าวนัดประชุมต้องแจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

7 วัน โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ 

 กฎหมายเกี�ยวกับเครื�องหมายการค้า (trademark) 

เครื�องหมายการค้า กฎหมายระบุว่าจะต้องมีลักษณะ

ที�ทําให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าของ

คุณแตกต่างจากสินค้าผู้อื�น และเครื�องหมายการค้าจะต้องบ่ง

บอกถึงแหล่งกําเนิดของสินค้าและความเป�นเจ้าของอีกด้วย ที�

สําคัญจะต้องจดทะเบียนต่อกรมททรัพย์สินทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

 กฎหมายลิขสิทธิ� 

ผู้ประกอบการอาจมีความจําเป�นต้องหยิบยืมบางสิ�ง

บางอย่างจากผู้อื�นมาใช้ ซึ�งถ้าผู้นั�นเขามีการจดลิขสิทธิ�อย่าง

ถูกต้อง ผู้ประกอบการต้องศึกษาให้ดีว่าจะสามารถนํามา

ดัดแปลง หรือแก้ไข ได้หรือไม่ ซึ�งผู้ประกอบการต้องศึกษาข้อ

กฎหมายของเรื�องอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ�ให้ดี กฎหมายระบุไว้

ว่า งานทั�ว ๆ ไป ลิขสิทธิ�จะมีตลอดอายุผู้สร้างสรรค์ และจะมี

ต่อไปอีก 50 หากผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายไปแล้ว กรณี

เป�นนิติบุคคล ลิขสิทธิ�จะมีอายุ 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์นั�นขึ�น 

ในส่วนงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรืองานเสียง 

ภาพ ที�มีการเผยแพร่ ลิขสิทธิ� มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้

สร้างสรรค์งานนั�นขึ�น หากเป�นงานที�สร้างสรรค์โดยการจ้าง

หรือทําตามคําสั�ง มีอายุ 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั�นขึ�น 

เหล่านี� เป�นรายละเอียดที�ผู้ประกอบการที�มีความจําเป�นจะต้อง

นํางานของผู้อื�นมาใช้ในการทําธุรกิจจะต้องศึกษาให้ละเอียด

รอบคอบอีกครั �งหนึ�งก่อนที�จะนํามาใช้ 

 

 

 

 กฎหมายเกี�ยวกับเรื�องของสิทธิบัตร 

มี ผู้ปร ะกอบการจํานวนไม่ น้อยที� เคยยื�นขอจด

สิทธิบัตรเกี�ยวกับงานประดิษฐ์ของตนเองแล้วไม่ผ่าน อัน

เนื�องจากความไม่เข้าใจข้อกฎหมายที�ระบุไว้เกี�ยวกับลักษณะการ

จดสิทธิบัตร ดังนั�น ผู้ประกอบการใดที�มีความเกี�ยวข้องกับการ

ประดิษฐ์ต่าง ๆ จําเป�นต้องศึกษาไว้ให้ดี สิทธิบัตร (Patent) 

หนังสือสําคัญที�ออกให้ เพื�อคุ้มครองการประดิษฐ์ ซึ� งการ

ประดิษฐ์ต้องเป�นการประดิษฐ์ขึ�นใหม่ คือเป�นการประดิษฐ์ที�

แตกต่างไปจากเดิม ที� เคยมีอยู่ก่อนแล้วและยังไม่เคยมีการ

เผยแพร่หรือใช้กันอย่างแพร่หลายมาก่อนในประเทศ หรือ ไม่

เคยเปิดเผยสาระสําคัญในเอกสารสิ�งพิมพ์ใดมาก่อนทั �งในและ

นอกประเทศ รวมทั �งยังไม่เคยได้รับสิทธิบัตรมาก่อน ที�สําคัญ

ต้องเป�นงานประดิษฐ์ที� ใ ช้ทักษะขั �นสูง คือไม่ใช่ ว่าใคร ๆ ก็

สามารถทํา ไ ด้ และสามารถ นํา ไปใ ช้ ปร ะ โ ยชน์ ไ ด้ ในทาง

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือหัตถกรรม หากสิ�งที�ประดิษฐ์

ที�คุณมีอยู่ในขอบข่ายที�กล่าวไว้นี� โอกาสที�คุณจะขอสิทธิบัตรได้

ก็มีสูง ส่วนอายุการคุ้มครองของสิทธิบัตรนั�นถ้าเป�นงาน

เกี�ยวกับการประดิษฐ ์มีอายุ 20 ปี นับตั�งแต่วันขอรับสิทธิบัตร 

แต่ถ้าเป�นลักษณะของการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุ 10 ปี 

นับตั�งแต่วันขอรับสิทธิบัตร 

“ความรูใ้นเรื�องกฏหมาย

จะช่วยให้กจิการของคณุ

ดาํเนนิไปไดอ้ยา่งราบรื�น

และแขง็แกร่ง” 
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 กฎหมายเกี�ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

ผู้ประกอบการ SMEs ควรจะศึกษากฎหมายในส่วนนี�

ไว้อย่างยิ�ง เพราะบางครั �งเราไม่รู้ว่าจะเกิดความผิดพลาดกับ

เราขึ�นเมื�อไหร่ หากสิ�งที�เราพลาดไปนั�นไปกับกระทบกับลูกค้า

หรือผู้บริโภคไม่ว่าจํานวนมากหรือน้อยก็ตาม กฎหมายในส่วน

นี�จะเป�นกฎหมายที�เล่นงานเราได้ ดังนั�น ถ้าเราจะดําเนินธุรกิจ

อย่างรอบคอบก็จะต้องศึกษากฎหมายเกี�ยวกับการคุ้มครอง

ผู้บริโภคให้ดีเสียก่อน เพื�อเป�นการอุดช่องโหว่ของตัวเราเอง 

การคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง การปกป้องดูแลผู้บริโภคให้

ได้รับความปลอดภัยได้รับความเป�นธรรม และประหยัดค่าใช้จ่าย

จากการบริโภคสินค้าและบริการ ซึ� งมีกฎหมายที� บัญญัติ

เกี�ยวกับการคุ้มครองผู้บริ โภคในปัจจุบันไว้หลายฉบับ เช่น 

พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริ โ ภค พระราชบัญญัติยา 

พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที� เกิดขึ�นจาก

สินค้าที�ไม่ปลอดภัย พระราชบัญญัติอาหาร พระราชบัญญัติ

ขายตรงและตลาดแบบตรง เป�นต้น ซึ�งจากกฎหมายนี�ระบุไว้ว่า 

ผู้บริโภคมีสิทธิ�ที�จะได้รับข่าวสารรวมทั �งคําพรรณนาคุณภาพที�

ถูกต้องและและเพียงพอเกี�ยวกับสินค้าหรือบริการ มีอิสระใน

การเลือกหาสินค้าหรือบริการ เมื�อผู้บริโภครู้สึกว่าไม่ได้รับ

ความเป�นธรรมในสินค้าหรือบริการนั�น ผู้บริโภคมีสิทธิ�ฟ้องร้อง

และพิจารณาขอชดเชยความเสียหาย และ ในด้านความ

ปลอดภัยของสินค้า ถ้าผู้บริโภคกลายเป�นผู้เสียหาย ผู้บริโภค

สิทธิฟ้องร้องผู้ประกอบการให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายจากสินค้า

ที�ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ�น และเมื�อถ้ามีการ

พิสูจน์แล้วว่าความเสียหายมาจากสินค้าของผู้ประกอบการ

รายดังกล่าว ผู้ประกอบการต้องมี ส่วนร่วมกันรับผิดต่อ

ผู้เสียหายในความเสียหายที� เกิดจากผลิตภัณฑ์สินค้าหรือ

บริการที�ไม่ปลอดภัย ในเมื�อสินค้านั�นได้มีการขายให้ผู้บริโภคแล้ว 

ไม่ว่าความเสียหายนั�นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือ

ประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการก็ต้องมีส่วน

รับผิดชอบ 

กฎหมายเหล่านี�นับเป�นกฎหมายพื�นฐานของการทํา

ธุรกิจเลยก็ว่าได้ ดังนั�น ผู้ประกอบการ SMEs ควรจะเรียนรู้

ศึกษา และทําความเข้าใจให้ดี จะได้ไม่ทําผิดพลาดไป เพราะสิ�ง

เหล่านี�จะช่วยให้กิจการของคุณดําเนินไปได้อย่างราบรื�นและ

แข็งแกรง่ 
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ยิ�งลดภาษีได้ ยิ�งทํากําไรให้ธุรกิจ 
 

เรื�องของการจ่ายภาษีนั�น เชื�อว่าน่าจะเป�นภาระหนัก

อันดับต้น ๆ ของผู้ประกอบการ SMEs ทุกราย เพราะไม่ว่าจะ

ขยับตัวผันไปจับธุรกิจในด้านไหนก็ตามก็ยังไม่สามารถที�จะผลัก

ภาระภาษีตรงนี�ออกไปได้ และการเสียภาษีในแต่ละปีต้องหมดเงิน

ไปเป�นจํานวนมหาศาล และสําหรับคนที� เพิ�งตั�งต้นธุรกิจมา

หมาด ๆ การลดรายจ่ายนั�นถือเป�นเรื�องจําเป�นที� สุด อะไร

ประหยัดได้ให้รีบประหยัด โดยเฉพาะเรื�องของภาษี ยิ�งลดภาระ

เรื�องนี�ได้มากแค่ไหน ยิ�งแปลว่ากําไรของธุรกิจก็จะยิ�งมากขึ�น

ตามไปด้วย ดังนั�น เราจะมาทบทวนเทคนิคการลดภาษีสําหรับ

ผู้ประกอบการ SMEs กัน 

1.เลือกประเภทของการจัดตั �งธุรกิจให้ถูกต้อง 

อย่างที�เราได้ทราบกันแล้วว่า รูปแบบของการจัดตั�ง

ธุรกิจมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ ก็คือ จัดตั�งในรูปแบบบุคคลธรรมดา 

เช่น ร้านต่าง ๆ และ จัดตั�งองค์กรธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล 

เช่น บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน ซึ�งทั �ง 2 ประเภทมีอัตราการหัก

ภาษีแตกต่างกัน หากเป�นรูปแบบของบุคคลธรรมดา การเสีย

ภาษีเงินได้ก็จะหักแบบบุคคลธรรมดา ซึ�งจะอยู่ในรูปแบบอัตรา

ก้าวหน้าที�อาจจะเสียภาษีขั �นสูงสุดถึง 37% ซึ�งข้อดีของการ

จัดทําธุรกิจแบบบุคคลธรรมดา คือ การที� เราไม่ต้องจัดทํา

บัญชี แถมยังไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้าน

เอกสารต่าง ๆ ในธุรกิจบางประเภทข้อกฎหมายได้กําหนด

ค่าใช้จ่ายที�สามารถหักได้ไว้ในอัตราสูงถึง 80% ของรายได้ ซึ�ง

ถือว่าง่ายและสะดวกสําหรับคนที� เป�นเจ้าของคนเดียวและไม่มี

เวลาบริหารจัดทําการเอกสารให้เป�นระบบถูกต้อง หรือเป�นคนที�

ไม่ชอบทําธุรกิจที�มีความซับซ้อนยุ่งยากในรูปแบบนิติบุคคล 

ส่วนองค์กรธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล จะเสียภาษีในรูปแบบของ

นิติบุคคล โดยเสียในอัตราคงที�และมีขั �นสูงสุดอยู่เพียงแค่ 30% 

ซึ�งน้อยมากเมื�อเทียบกับลักษณะแบบแรก เรียกว่าประหยัดไปได้

เยอะทีเดียว หากผู้ประกอบการรายใดที�มีรายได้มากกว่า 4 

ล้านบาทขึ�นไป ขอแนะนําว่าเลือกจดทะเบียนจัดตั�งเป�นบริษัทนิติ

บุคคลน่าจะดีกว่าเพื�อ เป�นการรองรับการเติบโตที�จะนํามาสู่
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รายได้ที�มากขึ�นในอนาคตด้วย แต่จะมีข้อจํากัดอยู่ที� เพื�อคุณ

จัดตั�งบริษัทเป�นลักษณะนิติบุคคลคุณจะต้องมีการทําบัญชีตาม

ข้อกําหนดทางกฎหมายที�เข้มงวดมากด้วยนั�นเอง ดังนั�นก่อนที�

จะทําธุรกิจ คุณควรพิจารณาให้ดีก่อนว่า รายได้จากประเภท

การจัดตั�งธุรกิจในแต่ละรูปแบบนั�นมีการคิดอัตราภาษีแตกต่าง

กันอย่างไร และธุรกิจของเรานั�นเหมาะสมกับรูปแบบไหนมาก

ที�สุด 

2.ใช้บริการผู้เชี�ยวชาญด้านบัญชี 

ปัญหาด้านการจัดทําบัญชีคงทําให้ผู้ประกอบการ

หลายคนปวดหัวอยู่ไม่น้อย เราจึงขอแนะนําเทคนิคที�จะช่วยลด

ความวุ่นวายให้คุณได้นั�นคือ การจ้างนักบัญชี เพราะนักบัญชี

เหล่านี�คือผู้เชี�ยวชาญที�มีความรู้ความสามารถในเรื�องของการ

ประหยัดภาษีให้กับภาคธุรกิจโดยตรง ซึ�งคุณสมบัติดังกล่าวเป�น

สิ� งที� มี ปร ะ โ ยชน์อย่างมาก ในการทํ า ธุ รกิจ  นอกจาก นี�

ประสบการณ์ทางด้านงานบัญชีของบุคคลเหล่านี�จะช่วยทําให้

บริษัทของผู้ประกอบการมีความ สะดวกสบายและดูมีความ

น่าเชื�อถือมากขึ�นในสายตาของกรมสรรพากร ซึ�งการจ้าง

พนักงานบัญชีที�จะเข้ามาดูแลจัดการตรงส่วนนี� ขอให้เลือกใช้

บริการของบริษัทรับทําบัญชีโดยตรง เพราะมีคุณภาพและ

มาตรฐานที� ดีกว่าและเชื�อถือได้ พยายามหลีกเลี�ยงการใช้

บริการนักบัญชีอิสระ 

3.เลือกรูปแบบการจ่ายให้เหมาะสม 

เทคนิคนี�ก็สามารถที�จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ่าย

ภาษีได้ไม่น้อยเช่นกัน คือ เรื�องการเลือกรูปแบบการหักภาษี ซึ�ง

ทางกรมสรรพากรได้มีช่องทางการคิดอัตราการหักภาษีให้

เลือก 2 วิธี คือการคิดแบบตามความเป�นจริง เป�นวิธีที�หนึ�ง 

หรือจะใช้อัตราเหมาจ่าย ซึ�งเป�นวิธีที�สองก็ได้ หากคิดตาม

อัตราความเป�นจริงจะได้ในเรื�องความละเอียดด้านค่าใช้จ่ายที�จะ

เสียภาษีตามความเป�นจริงของรายได้ในปีนั�น แต่ถ้าเป�นการคิด

แบบอัตราเหมาจ่ายจะได้ในเรื�องของความสะดวกสบายเพราะไม่

จําเป� นต้องเก็บรายละเอียดทางด้านการเงินตลอดทั�งปีไว้ 

นอกจาก นี�ยังสามารถหักค่าใช้จ่ายได้มากกว่าความเป�นจริง

และกินส่วนต่างได้อีกด้วย ดีทั �ง 2 วิธี ขึ�นอยู่กับคุณที�จะต้อง

พิจารณาเอาเองว่าแบบไหนจะดีต่อธุรกิจของคุณมากที�สุด 

 

 

4.ดึงสิทธปิระโยชน์ต่างๆ ของความเป�น SMEs มาใช้ 

เนื�องจากภาครัฐมีนโยบายด้านภาษีสนับสนุนธุรกิจ 

SMEs เราจึงควรจะเรียนรู้สิทธิ�ประโยชน์ตรงนี�เอาไว้ เพราะนี�คือ

ช่องทางหนึ�งที�จะช่วยคุณลดภาระเรื�องภาษีไปได้ โดยทาง

ภาครัฐกําหนดว่า SMEs ที�มีสินทรัพย์ถาวรที�ไม่รวมที�ดิน ไม่

เกิน 200 ล้านบาทและมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน โดยมี

การให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ด้านการหักค่าใช้จ่ายเพิ�มขึ�น เช่น 

การหักค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนา การหักค่าเสื�อมราคา 

รวมถึงการหักรายจ่ายในการฝึกอบรมพนักงานอีกด้วย ซึ�ง

รายละเอียดตรงส่วนนี�คุณสามารถหาข้อมูลมาศึกษาได้ที�เว็บ

ไซด์กรมสรรพากร ซึ�งบอกรายละเอียดไว้มากมาย 

 

5.แยกแยะรายจ่ายที�เป�นส่วนตัวกับส่วนของกิจการ 

ผู้ประกอบการไม่น้อยที�ก้าวเข้ามาทําธุรกิจและเข้าใจ

เรื�องนี�อย่างผิดๆ เพราะเมื�อตนเองเป�นเจ้าของธุรกิจจึงทําให้

แยกความเป�นส่วนตัว กับ ธุรกิจออกจากกันลําบาก ส่วน

ใหญ่จมักจะคิดว่า รายจ่ายของกิจการก็คือรายจ่ายของตนเอง 

และรายจ่ายของตนก็เป�นเงินส่วนเดียวกันกับของกิจการด้วย 

แต่ทางกฎหมายแล้วไม่ไ ด้มองอย่างนั�น ทางกฎหมายไม่

อนุญาตให้ รายจ่ายที� เป�นการส่วนตัวหรือรายจ่ายที� ไม่ ใ ช่

รายจ่ายเพื�อหากําไรของกิจการ มาคิดรวมเป�นรายจ่ายของ

ธุรกิจ ดังนั�นต้องทําความเข้าใจตรงจุดนี�ให้ดี เพราะไม่เช่นนั�น

คุณจะต้องเสียเงินให้สรรพากรมากขึ�นหลายเท่าทีเดียว 

 

“ยิ�งลดภาระเรื�องภาษี

ไดม้ากแคไ่หน ยิ�งแปลวา่

กําไรของธุรกจิก็จะยิ�ง

มากขึ�นตามไปดว้ย” 

 
S M E s  K n o w l e d g e  C e n t e r  



384 

6.ซื�อหน่วยลงทุน LTF ก็ช่วยได ้

การซื�อหน่วยลงทุนเป�นวิธีหนึ�งที� ช่วยลดค่าใช้จ่าย

ภาษีได้ ซึ� งเทคนิคนี�เป�นเทคนิคจากทางภาครัฐ เป�นหนึ�งใน

นโยบายที�จะสนับสนุนธุรกิจ SMEs เป�นเทคนิคที�ต้องการสร้าง

แรงจูงใจการดําเนินธุรกิจ โดยผู้ประกอบการสามารถได้รับสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีโดยมีการระบุเงื�อนไขไว้ว่าจะต้องซื�อและ

ครอบครองหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี  ทั �งนี�การให้สิทธิ

ลดหย่อนภาษีจากการซื�อหน่วยลงทุน LTF เกิดจากการที�

รัฐบาลต้องการสนับสนุนให้ลงทุนในส่วนของเรื�องหุ้นมากขึ�น 

โดยเงินซื�อหน่วยลงทุน LTF นั�นมีความพิเศษตรงที�สามารถ

นําไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามที�ลงทุนจริง สูงสุดไม่เกิน 15% 

ของเงินได้ในแต่ละปี และต้องไม่เกิน 500,000 บาทด้วย 

7.ทําประกันภัยก็ไม่เลวนะ 

อีกหนึ�งเทคนิคที� น่าสนใจ ผู้ประกอบการควรนําไป

พิจารณารดู การทําประกันภัยในรูปแบบต่าง ๆให้กับทั �งตัว

บริษัทและพนักงานเป�นอีกหนึ�งแนวทางที�ช่วยประหยัดค่าภาษีได้

เป�นอย่างดี วิธีก็คือนําเอาผลกําไรไปแปลสภาพเป�นรายจ่าย

ของทางบริษัทที�อยู่ในรูปแบบของการทําประกันภัยให้กับบริษัท

ทั �งวินาศภัย อัคคีภัย วาตภัย และการประกันภัยในรูปแบบอื�น 

ๆ อีกมากมายหรือจะทําให้ในส่วนของตัวบุคคลในบริษัททั �ง

ผู้บริหารและพนักงานก็ได้ โดยนํากรมธรรม์ที� ได้มาไปใช้เป�น

เครื�องมือจัดการในเรื�องภาษีให้กับทางบริษัท ซึ�งสามารถหักค่า

ลดหย่อนได้ถึง 100% และบริษัทยังมีเงินออมที� ได้จากการทํา

ประกันเอาไว้ใช้สอยในอนาคตอีกด้วย เป�นเทคนิคที�คุณน่าจะ

ลองดู 

จงอย่าลืมว่าถ้าคุณคิดจะก้าวเข้ามาสู่การทําธุรกิจ 

คุณจะต้องเข้าใจในธุรกิจของคุณให้ถ่องแท้จริง ๆ ความ

ผิดพลาดในตอนเริ�มต้นก็จะไม่เกิดขึ�น และ พยายามรายจ่ายใน

ช่วงแรกให้ได้มากที� สุดการนําเทคนิคต่าง ๆ ไปใ ช้ ในการ

ลดหย่อนภาษีนั�น เป�นสิ�งที�คุณต้องเรียนรู้และนําไปปฏิบัติอย่าง

ยิ�ง แล้วการดําเนินธุรกิจของคุณจะไปได้อย่างราบรื�นแถม

ประหยัดภาษีได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเลยทีเดียว 
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การวางแผนการลงทุนเพื�อขยายกิจการ 
 

เมื�อดําเนินกิจการมาได้อย่างราบรื�น และมีแนวโน้มที�

ส่งสัญญาณแล้วว่าจะไปได้สวยก็เดิม นั�นหมายความว่าคงได้

เวลาต้องขยายกิจการ ไม่ว่าจะเป�นการเพิ�มกําลังการผลิต เพิ�ม

สาขา การขยายเข้าสู่ตลาดใหม่หรือการเข้าไปซื�อกิจการของ

ผู้อื�น อย่างใดอย่างหนึ�ง แต่การจะขยายกิจการก็ไม่ใช่เรื�องเล่น 

ๆ จะต้องมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนจะ

เดินหน้า เพราะมิเช่นนั�นผิดพลาดขึ�นมาจะถอยหลังกันไม่เป�น

ขบวน ดังนั�น ก่อนจะเริ�มดําเนินการขยายกิจการ คุณลองมา

เช�คความพร้อมของคุณก่อนดีกว่าว่าคุณพร้อมระดับไหน 

แน่ใจนะว่าคุณพร้อม 

ก่อนอื�นเลยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเมื�อธุรกิจโตขึ�นการ

บริหารจะซบัซ้อนขึ�นอาจสร้างแรงกดดันให้กับตัวคุณเพราะต้อง

มีการลงทุนมากขึ�น ใช้เวลาในการทํางานมากขึ�น ดังนั�นก่อนที�

จะวางแผนเพื�อการขยาย งานคุณต้องแน่ใจว่าคุณพร้อมที�จะ

รับผิดชอบมากขึ�นและหนักขึ�น ลองทบทวนตัวเองก่อนว่า คุณ

สามารถอ่านงบการเงินได้อย่างเข้าใจ คุณสามารถบริหาร

สภาพคล่องด้านต่าง ๆ ได้เป�นอย่างดี เช่น การบริหารการเป�น

ลูกหนี�รวมทั �งการเป�นเจ้าหนี� การบริหารสินค้าคงคลัง เป�นต้น 

คุณสามารถวางแผนบริหารการเงินสําหรับการขยายกิจการได้

ด้วยตัวคุณเอง และมีพันธมิตรทางธุรกิจที�ดี มีที�ปรึกษาในด้าน

แหล่งเงินทุนสําหรับธุรกิจ SMEs แล้วอย่างเรียบร้อย คุณ

สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายได้เป�นอย่างดี สิ�ง

ต่าง ๆ เหล่านี�เป�นปัจจัยที�จะทดสอบว่าคุณพร้อมแล้วรู้ไม่ที�จะ

เดินหน้าขยายกิจการ หากคุณมีข้อบกพร่อง หรือไม่สามารถ
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ทําตามเกณฑ์เหล่านี�ได้ ก็ขอให้คุณชะลอโครงการที�จะขยาย

ธุรกิจของคุณไว้ก่อน 

ทบทวนวัตถุประสงค์ของการขยายธุรกิจ 

ถ้าคุณคิดว่าคุณพร้อมที�จะขยายธุรกิจ ก่อนที�จะเริ�ม

ลงมือ คุณควรทบทวนอีกสักครั �งว่าวัตถุประสงค์ของการ

ขยายธุรกิจที�คุณกําลังจะทํานี�จะทําไปเพื�อสิ�งใด แน่นอนส่วน

ใหญ่ก็เพราะเรื�องเงิน  ทุกคนต้องการผลตอบแทนที�มากขึ�น 

แต่เงินที�มากขึ�นก็มาพร้อมภาระรอบด้านที�มากขึ�นไปด้วย ฉะนั�น

คุณจึงต้องถามตัวเองให้ดีว่า คุณจะสามารถรับภาระที�

มากมายที�กําลังจะตามมาได้หรือไม่ 

คุณวางแผนการเงินอย่างรอบคอบแล้วใช่ไหม 

ผู้ประกอบการควรวางแผนการลงทุนหรือประมาณ

การงบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบดุล ด้วยการ

คาดการณ์ตัวเลขที�จะนํามาขยายกิจการ เปรียบเทียบกับเงิน

ลงทุนก่อนที�จะขยายกิจการว่ามีความคุ้มทุน และเมื�อลงทุนไป

แล้วจะสามารถอยู่รอดได้หรือไม่ ทุกขั �นตอนควรทํามากกว่า 1 

รอบ ทบทวนเพื�อความแน่ใจและ ใ ห้ผิดพลาดน้อยที� สุด 

นอกจากนี� ควรศึกษาข้อได้เปรียบเสียเปรียบของแหล่งเงินทุน

แต่ละแห่งก่อนที�จะตัดสินใจ ดําเนินการขั �นต่อไป รวมไปถึงศึกษา

พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าที�เป�นกลุ่มเป้าหมายด้วย 

มั�นใจว่าบริหารสภาพคล่องได ้

สภาพคล่องทางการเงินเป�นเรื�องสําคัญอันดับต้นๆ 

ของการดําเนินธุรกิจ เพราะแสดงถึงความพร้อมของเรื�องเงิน

ว่าคุณมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที�จะนํามาใช้ในการดําเนินงาน 

และมีความสามารถในการช� าระหนี�ระยะสั�นของกิจการเมื�อถึง

กําหนดได้ เช่น ช� าระค่าสินค้าและเงินกู้ ยืม ถ้าคุณจะขยาย

กิจการคุณจึงต้องมั�นใจว่าคุณจะบริหารสภาพคล่องทาง

การเงินของคุณได้ ถ้าเมื�อไหร่ที�ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

คุณจะต้องมีแผนสํารองเอาไว้ คุณต้องรู้ช่วงจังหวะที�จะชะลอ

ตัวธุรกิจของคุณเพื�อคงสภาพคล่องไว้ให้ได้ นอกจากสภาพ

คล่องทางการเงินแล้ว การบริหารลูกหนี�การค้าและการบริหาร

สินค้าคงเหลือ ก็เป�นสิ�งที�คุณจะต้องรับมือไปพร้อม ๆ กันด้วย 

คุณจึงตรวจสอบตัวเองว่ารับตรงนี�ไหวหรือเปล่า และเรามี

ความสามารถที�จะทําถึงขั �นนั�นหรือไม ่

 

 

วิเคราะห์จุดคุ้มทุนได้หรือไม ่

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจัดว่าเป�นเครื�องมืออีกชนิด

หนึ�งที�ช่วยให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของการขาย ปริมาณการ

ขาย ต้นทุน กําไร ซึ�งสามารถนําเรื�องจุดคุ้มทุนมาวางแผน

ธุรกิจและนํามาเป�นข้อมูลในการช่วยตัดสินใจว่าควรขยาย

กิจการต่อไปหรือไม่อย่างไร 

 

คุมกําลังคนได้ดีแค่ไหน 

นอกจากเรื�องการบริหารเงินแล้วสิ�งที�สําคัญตีคู่มา

ด้วยกันเลยก็คือ การบริหารคน ก็มีความสําคัญไม่แพ้การ

บริหารงานส่วนอื�น ๆ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ซึ�งคุณต้อง

เข้าใจว่าธุรกิจของคุณไม่ใช่ธุรกิจขนาดใหญ่ สําหรับคุณที�เป�น

เจ้าของกิจการแล้วมันน่าสนุก แต่สําหรับพนักงานของคุณเขา

อาจไม่สนุกไปกับคุณด้วย ถ้าคุณขยายกิจการไปงานมีมาก แต่

คงทํางานไม่มีทุกอย่างก็ต้องพัง คุณจะบริหารสภาพคล่อง

ของคนอย่างไรให้งานกับคนและเงิน ทั �ง 3 ส่วนสมดุลกัน 

บางครั �งเมื�อคุณขยายกิจการไป คุณอาจจะยังหาคนมา

ช่วยงานตรงส่วนที�ขยายออกไปไม่ได้ คุณก็ต้องใช้คนเก่าที�มี ซึ�ง

เท่ากับว่าพนักงานของคุณต้องรับภาระที�หนักขึ�น แม้ว่าคุณจะ

ปรับเงินเดือนให้เขาก็ตาม แต่ความคิดของพนักงานอาจจะมอง

ว่าไม่คุ้มก็ได้ และพนักงานส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วในเรื�องของ

การเติบโตขององค์กรว่า คงจะเติบโตไปได้ไม่มากนัก ซึ�งจาก

การวิเคราะห์พนักงานในองค์กรธุรกิจหลายๆ แห่งที�เป�น SMEs 

ส่วนใหญ่พบคําตอบที�น่าสนใจว่า ไม่มีแรงจูงใจในการทํางาน

เพราะสาเหตุสําคัญ 2 ประการ คือ หัวหน้างานและ

ค่าตอบแทน นั�นจึงเป�นปัญหาที�ทําให้ ผู้ประกอบที� กําลังจะ

ตัดสินใจขยายกิจการต้องกลับมาทบทวนตนเองอีกครั �งว่า 

“วธิีที�จะกระตุน้ธุรกจิ

ของตนเองใหต้ื�นตวัใน

ตลาดกค็อืการลงทนุ

เพิ�มและขยายกจิการ” 
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คุณเก่งงาน คุณเก่งเงิน แต่คุณเก่งเรื�องคนด้วยหรือเปล่า คุณ

มีความสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานจนพวกเขา

สามารถที�จะภักดีกับองค์กรได้มากน้อยแค่ไหน 

ชวัร์ว่าปัญหาเก่าเคลียร์แล้ว 

มีผู้ประกอบการไม่น้อยตีโจทย์ผิด กิจการที�กําลังทํา

อยู่นั�นกําลังมีสภาพนิ�งไม่ตื�นตัว ก็ทําให้คิดว่า วิธีที�จะกระตุ้น

ธุรกิจของตนเองให้ตื�นตัวในตลาดก็คือการลงทุนเพิ�มและขยาย

กิจการ จึงเรียกได้ว่า รู้เท่าไม่ถึงการณ์ทําให้ผู้ประกอบการ

หลายคนใช้การขยายกิจการเป�นตัวแก้ปัญหายอดขายที�คงที� ซึ�ง

เป�นการแก้ไขที� ปลายเหตุ คุณจะต้องเข้าใจประเด็นเสียใหม่ 

ปัญหาเก่าคุณต้องหาสาเหตุแห่งปัญหาให้เจอเสียก่อนและไปแก้

ที�ต้นเหตุ การขยายกิจการเป�นคนละเรื�องกัน อย่าเอามาปะปน

กัน แก้ปัญหาเก่าให้เคลียร์ก่อน แล้วดูแนวโน้มต่อไปว่าตลาด

เป�นอย่างไร จากนั�นค่อยมาคิดเรื�องขยายกิจการ ตรงจุดนี�จึง

ต้องบอกว่า ถ้าผู้ประกอบการรายใดกําลังประสบปัญหาธุรกิจ

อยู่ในสภาพนิ�ง คุณก็ต้องแก้ปัญหาตรงจุดนั�นก่อนแต่ถ้าคุณมี

ความคิดว่าจะใช้การขยายกิจการมากระตุ้นตลาด ต้องขอบอก

เลยว่าคุณยังไม่พร้อมที�จะเติบโต เพราะคุณยังตีโจทย์ธุรกิจของ

คุณไม่แตก 

เป้าหมายคุณชดัเจนแค่ไหน 

ถ้าธุรกิจของคุณในปัจจุบันกําลังไปได้สวย การขยาย

กิจการต่อไปก็ขอให้คุณกลับมามองนับหนึ�งใหม่เหมือนตอนที�

คุณกํ าลั ง เ ริ� มทํ า ธุรกิ จครั �ง แรก ถ้า ใ นวันนี� คุณปร ะสบ

ความสําเร็จระดับหนึ�ง แสดงว่าเป้าหมายของคุณชดัเจน การ

จะขยายกิจการออกไปเป้าหมายก็ต้องชดัเจนเช่นนั�นไม่ต่างกัน 

คุณอย่าจับปลาสองมือ อย่าห่วงหน้าพะวงหลัง ชดัเจนอันเก่า

แต่คลุมเครือในอันใหม่ ความชดัเจนต้องเกิดขึ�นทั �งสองทาง คือ

ทั �งกิจการที�ดํารงอยู่ และ กิจการที�กําลังจะขยายออกไปด้วย

ดังนั�นเราควรโฟกัสไปที�กลุ่มเป้าหมายที�ใช่สําหรับกิจการของเรา

ที�จะขยายออกไป ระบุกลุ่มเป้าหมายของกิจการอย่างชดัเจนจะ

ทําให้จัดการส่งเสริมการตลาดได้ตรงจุดที� สุด จําไว้ว่าต้อง

ชัด เ จนทั �ง สองจุด  หากคุณขยายกิจการออก ไปแล้ ว

กลุ่มเป้าหมายใหม่อาจไม่เป�นไปตามที�คาดไว้ก็ยังจะไม่เจ็บมาก 

เพราะอย่างน้อย ๆ คุณก็ไม่สูญเสียกลุ่มเป้าหมายเดิมไป 

การเติบโตขึ�นจากธุรกิจขนาดเล็กเพื�อเป�นธุรกิจขนาด

ใหญ่นั�นไม่ใช่เรื�องที�ทําได้ง่ายๆ ถ้าเราเลือกที�จะก้าวไปทีละก้าว

แบบช้า ๆ โดยมีฐานที�เริ�มต้นจากสิ�งที�เรามีอยู่แล้ว ทุกย่างก้าว

ที�เคลื�อนไปก็อาจจะพาเราเติบโตไปได้อย่างช้า ๆ และค่อยเป�น

ค่อยไป ความเสี�ยงก็มีน้อย แต่ถ้าคุณจะกระโดดไปเลยคุณก็

ต้องวางแผนอย่างรอบคอบตรวจสอบความพร้อมของคุณให้

ดี เพราะธุรกิจเป�นเรื�องที�บางครั �งโอกาสที�จะกลับมาแก้ตัวใหม่มี

ไมม่าก 
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การสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ�นจริงในองค์กร 
 

คําว่า “นวัตกรรม” (Innovation)  ฟังดูเป�นคําที�ดูดี 

ดูเลิศหรูอลังการ และดูอะไรที�ไกลเกินเอื �อมสําหรับบางคน อันที�

จริงแล้วความคิดแบบนี�ก็ถูกครึ�งหนึ�ง คือ นวัตกรรมเป�นอะไรที�

เลิศหรูจริ ง แต่ ไม่ ไกล เกินเอื �อมอย่างที� หลาย ๆ คนคิด 

นวัตกรรมไม่ใ ช่ เรื�องของวัตถุหรือสิ�งประดิษฐ์เท่านั�น แต่

นวัตกรรมยังเป�นเรื�องของวิธีการและกระบวนการในการทําสิ�ง

ต่าง ๆ ด้วย อย่างเช่น การจัดองค์กร เป�นต้น แนวคิดในการ

พัฒนาและสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ�นจริงในองค์กร สามารถที�จะ

เกิดขึ�นจริงได้และเป�นไปได้ ในครั �งนี�เราจะมาเรียนรู้แนวคิดในการ

พัฒนาองค์สู่นวัตกรรม ซึ�งหลักการเหล่านี�เกิดขึ�นการศึกษา

จากองค์กรที�ประสบความสําเร็จและล้มเหลว ซึ�งคุณสามารถ

เรียนรู้และนําไปเป�นแม่แบบในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ�นกับ

องค์กรของคุณได้  

สิ�งที� สําคัญที�องค์กรธุรกิจจะต้องจัดการก่อนที�จะ

ดําเนินการสร้างนวัตกรรมองค์การนั�น องค์กรธุรกิจจําเป�นที�

จะต้องทําความเข้าใจในเรื�องดังต่อไปนี� 

1. ต้องเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมทางธุรกิจ คุณ

ต้องเรียนรู้คู่แข่ง ทั �งสถานการณ์ แนวคิด  เทคนิค

การ ดํา เ นินงาน แล ะ เ ทค โ น โ ล ยี ต่ า ง  ๆ  มอ ง

สถานการณ์บ้านเมือง มองสถานการณ์โลก ดู

กระแสสังคมว่าจะเดินไปในทิศทางใด พยามเรียนรู้

และทําความเข้าใจปัจจัยภายนอกเหล่านี� 
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2. ต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมภายในองค์กรธุรกิจว่ามี

ความพร้อมในการที� จะสร้างนวัตกรรมองค์กร

หรือไม่ คือดูปัจจัยภายนอกแล้วก็ต้องมาดูปัจจัย

ภายในด้วย มองดูว่าเงินทุนของคุณมีอยู่แค่ไหน และ

บุคลากรของคุณเป�นเช่นไร 

ถ้าคุณพิจารณาแล้วว่าทั �งปัจจัยภายนอกและปัจจัย

ภายในเอื �อต่อการดําเนินการสร้างนวัตกรรมในองค์กร จากนั�น

คุณก็ต้องเริ�มสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายในองค์กรธุรกิจของ

คุณ ตั�งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ

ทั�วไป เพราะปัจจัยสําคัญที�สร้างนวัตกรรมในองค์กรให้เกิดขึ�นได้ 

ก็ คือ ทรัพยากรบุคคล ความรู้  ความช� านาญ ทักษะ

ความสามารถ และ ประสบการณ์ ของทรัพยากรมนุษย์นี�เอง 

ซึ�งทรัพยากรมนุษย์เป�นหัวใจสําคัญของการสร้างประสิทธิภาพ

(Efficiency) ของการทํางานและขับเคลื�อนองค์กรให้เติบโต

อย่างมั�นคง ดังนั�น การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์จึง

เสมือนเคล็ดลับที�จะสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ�นจริงกับ

องค์กรได้นั�นเอง 

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป�นเรื�องสําคัญ

ที�ทุกองค์กรไม่ควรมองข้าม ผู้บริหารระดับสูงต้องพยายาม

ปรับทัศนคติตนเองในเรื�องของความเปลี�ยนแปลง คือต้อง

สนับสนุนและยอมรับการเปลี�ยนแปลงให้ได้ และพยายามไม่เข้าไป

ขัดขวางการเปลี�ยนแปลง ต้องสร้างบรรยากาศในองค์กรให้เกิด

วัฒนธรรมองค์กรที�แปลกใหม่ที�ชวนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

การเปิดโอกาสให้ทุกคนในองค์กรได้คิดสร้างสรรค์และนําเสนอ

แนวความคิดได้อย่างอิสระ ให้ทุกคนกล้าคิด กล้าพูด กล้าทํา 

กล้าริเริ�ม กล้าที�จะเสี�ยงนําเอาแนวความคิดดี ๆ ไปพัฒนา ซึ�ง

จะทําให้พวกเขากล้าที�จะเรียนรู้เพิ�มขึ�นด้วย เพราะการเดินไป

ข้างหน้าด้วยความคิดของพวกเขาเองก็มีโอกาสที�จะผิดและจะ

ถูกได้ทั �งสองทาง ซึ�งจะทําให้เขาได้เรียนรู้จนเกิดประสบการณ์

ใหม่ ๆ รวมทั �งการใช้รางวัลเป�นตัวกระตุ้นให้บุคลากรของ

องค์กรได้คิดสร้างสรรค์งาน  สภาพแวดล้อมที�มีบรรยากาศ

สบาย ๆดูผ่อนคลายไม่ เคร่ง เครียด  ไม่จํากัดกรอบ

ความคิด  ก็มีส่วนช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ 

เมื�อปัจจัยจากผู้บริหารองค์กรเอื �อต่อความกล้าของ

พนักงาน จะทําให้เขากล้าจะเรียนรู้ลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง 

ซึ�งตรงจุดนี�คนเป�นผู้บริหารก็ต้องทําความเข้าใจด้วยว่าทํา

อย่างไรที�จะให้พวกเขาได้เรียนรู้โดยไม่ส่งผลในแง่ลบกับบริษัท

ตามมาภายหลัง ซึ�งถ้าหากหลีกเลี�ยงไม่ได้ คุณก็ต้องมีแผน

รับมือในเรื�องนี�เอาไว้ด้วย เมื�อคุณเปิดใจให้พวกเขาได้เรียนรู้ 

พวกเขาก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ เข้ามาในชีวิตและนําเสนอ

ประสบการณ์ใหม่ ๆ เหล่านี�ให้กับลูกค้า ซึ�งตรงจุดนี�นี�เองที�จะ

นําไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ ที� เข้ามาเปลี�ยนแปลงองค์กรของคุณ 

บางทอีงค์กรของคุณอาจจะมีกําไรเพิ�มขึ�นอย่างมหาศาลเลยก็

ได้ ซึ�งตรงจุดนี�ไม่ได้เป�นหลักการเท่านั�น ยังเป�นสิ�งที�องค์กรใหญ่

ได้นําไปใช้จนเห็นผลมาแล้วด้วย เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่า 

 

 

บริษัท ซัมซุง จับความต้องการและความรู้สึกของ

ลูกค้าได้ตอบโจทย์โดนใจ เพราะเปิดโอกาสให้คนในองค์กรได้

ทดลองใช้อุปกรณ์ที�ผลิตขึ�นมา และกล้าที�จะให้คนในองค์กรได้

วิพากษ์วิจารณ์อุปกรณ์ของตนเอง จากประสบการณ์ตรงที�ได้

ทดลองใช้เอง จึงทําให้เกิดความคิดและไอเดียมากมายที�ตอบ

โจทย์ความต้องการของลูกค้าทั�วโลกได้ ดีไซน์เฉียบเข้าใจ

อารมณ์ร่วม บริษัท ซัมซุง จึงขยับระดับตนเองจากแบรนด์

ทั�วไป ไปเป�นผู้นําแบรนด์ชั �นนํา ที�ผลิตสินค้าใหม่ ๆ สู่ตลาดโลก  

STARBUCKS ก็ เป� นตัวอย่างที� ดี ในการสร้าง

นวัตกรรม ผู้บริหารกล้าที�จะรับฟังพนักงานที�บอกถึงความ

ต้องการของตนเองในเวลานั�งจิบกาแฟ นอกจากกาแฟจะต้อง

รสชาติดีแล้ว บรรยากาศในการนั�งจิบก็ต้องเยี�ยมด้วยจากจุด

นั�น เองจึ ง เ กิ ดร ะบบก ารบริ หาร ธุ รกิ จกาแฟ ใ ห้ เ ข้ ากั บ

ชีวิตประจําวัน เฝ้าดูลูกค้าสานสัมพันธ์กับลูกค้า และฟังเสียงที�

พวก เขาบอกว่า พวกเขาต้องการอะไร โดยใ ช้แบรนด์ 

STABUCK ในการสร้างนวัตกรรมการบริการและผลิตภัณฑ์ที�

ลูกค้าอยากสัมผัส นั�นคือความสุขที�ลูกค้าต้องการ จึงไม่น่า

แปลกใจเลยที�ลูกค้ายอมจ่ายมากกว่าถึง 3 เท่า เพื�อแลกกับ

“การบรหิารจดัการ

ทรพัยากรมนษุย ์เป�นเรื�อง

สําคญัที�ทกุองคก์ร 

ไม่ควรมองขา้ม ผูบ้รหิาร

ต้องปรบัตวัรบัการ

เปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ” 
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ความสุข  จนกลายมาเป�นค่านิยมในการดื�มกาแฟกันจนถึงทุก

วันนี� 

Google search engine ยักษ์ใหญ่ที�ใคร ๆ ก็รู้จัก 

อีกหนึ�งองค์กรที�ผู้บริหารกล้าที�จะเปิดรับอะไรใหม่จากพนักงาน 

รวมถึงลูกค้า เพราะ Google มองว่าพนักงานก็เหมือนลูกค้า 

สิ�งที�พนักงานต้องการก็คือสิ�งที� ทุกคนทั�วก็ต้องการเช่นกัน 

เราจึงเห็นความฉลาดของ search engine อย่าง Google ซึ�ง

ค้นหาอะไรก็เจอ และเรายังจะเห็นได้จาก Google มีการพัฒนา

ไปสู่ Application ซึ�งแม้ว่าจะมีหลายคนไม่ชอบและไม่ต้องการ

สิ�งที� Google พยายามนําเสนอก็ตาม แต่สิ�งเหล่านี�เป�นสิ�งที�

สะท้อนให้เห็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ�นอยู่เรื�อย ๆ 

ของ Google 

บริษัท TOYOTA นี�ก็เป�นอีกหนึ�งบริษัท ที�กล้าจะเปิด

ใจรับฟังอะไรใหม่ ๆ จากทุกด้าน สิ�งหนึ�งที�พนักงาน TOYOTA 

ทุกคนถูกปลูกฝังไว้ก็ คือ คุณภาพ ซึ� งการปลูกฝังแบบนี�

สามารถทําให้เกิดทิศทางการทํางานไปได้ 2 ทางทันทีนั�นคือ 

การติดอยู่ในกรอบเดิม ๆ ยึดถือ คุณภาพและมาตรฐาน

แบบเดิม ๆ ซึ�งทาง TOYOTA เองก็เคยประสบปัญหาตรงจุดนี�

มาแล้วหลายครั �งหลายหน เรียกได้ว่า เป�นช่วงที�ล้มเหลวของ

การบริหาร เพราะส่วนแบ่งรถยนต์ TOYOTA ไปไม่ถึงเป้า และ

อีกทางก็คือ การคิดนอกกรอบ ระดมความคิดจากหลาย ๆ 

ทางมาปรับปรุงจุดที�ตนเองพลาด ซึ� งทางผู้บริหารของ 

TOYOTA เลือกที�จะเดินนอกกรอบ รู้จักมองสถานการณ์และ

ปรับตนเอง รวมถึงปรับองค์กรให้ตามกระแสการเปลี�ยนแปลง

ของโลกให้ทัน ทางผู้บริหาร TOYOTA พยายาม รับข้อมูลจาก

ทุกด้านมาปรับปรุงสินค้าของตนเองจนเกิด นวัตกรรมยาน

ยนต์ใหม่ ๆ เกิดขึ�นอยู่ตลอด  

เมื�อบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างต่อเนื�อง

แล้ว คุณอย่าลืมสร้างแรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้ทุกคนใน

องค์กร พยายามคิดและพยายามทําด้วย สิ�งสําคัญก็คงต้อง

เริ�มจากวิธีการทํางานของคุณ ซึ� งคุณอาจจะต้องเปลี�ยน

วิธีการทํางานบ้าง เพื�อเป�นการสร้างบรรยากาศและความรู้สึก

ใหม่ ๆ ในการทํางาน คุณต้องมีความเข้าใจในหน้าที�และความ

รับผิดชอบของแต่ละส่วน มีความเข้าใจในกระบวนการทั �งหมด

ว่าดําเนินไปอย่างไร และใครอยู่ในขั �นตอนไหนต้องทําอะไร 

ส่งเสริมให้มีการคิดและทําเพื�อสิ�งที�ดีกว่าอยู่เสมอ จนกระทั�งเกิด

เป�นวิธีการใหม่หรือสิ�งใหม่ที�ทําให้องค์กรดีกว่าเดิม  

ซึ�งเพียงเท่านี�ก็เป�นการกระตุ้นการทํางานของทุกคน

ในองค์กรไปด้วยเช่นกัน และที� สําคัญอย่ามองข้ามคนที�มี

ความสามารถ  ต้องสรรหาคนที�มีคุณภาพเข้ามาร่วมงาน 

ส่วนคนที�มีอยู่ต้องสร้างทักษะใหม่ให้พวกเขาและต้องรักษาพวก

เขาเอาไว้ และพยายามผสานเชื�อมโยงคนใหม่และคนเก่าให้

สามารถทํางานร่วมกันเป�นทีมให้ได้ กําหนดเป้าหมายและกระตุ้น

ให้แต่ละคนเกิดความมุ่งมั�นที� จะทํางานในส่วนของตน ให้

สอดคล้องประสานกับคนอื�น ๆ เพื�อเป้าหมายเดียวกัน ปลูกฝัง

บุคลิกความเป�นผู้นําและผู้ตามให้เกิดขึ�นในทีม และอย่าลืมที�จะ

ปลูกฝังบุคลิกของนักทดลองค้นคว้าให้กับทีมงานที�สร้างขึ�นมา

ด้วย เพราะถ้าเมื�อไหร่ทีมมีคุณสมบัติเหล่านี� นวัตกรรมใหม่ ๆ 

ก็จะเกิดขึ�นกับองค์กรอย่างแน่นอน 

ดังนั�น ถ้าต้องการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ�นจริงใน

องค์กร ทรัพยากรมนุษย์จึงเป�นสิ�งแรกที�จะต้องคํานึงถึง เป�น

สิ�งที�ขาดเสียมิได้ และต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้บริหาร 

พร้อมกันนั�นการใช้การบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ต้อง

ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ ก่อให้เกิดเป�นกระบวนการที�

เป� นรูปธรรมที� สามารถจับต้องและนํามาปฏิบัติจนประสบ

ผลสําเร็จตามเป้าหมายหรือนโยบายที�ได้วางไว้ได้ 
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องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

ปัจจุบันนี�แบบจะทุกองค์กรและภาคส่วน ไม่ว่าจะเป�น

ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือแม้แต่หน่วยงานที�

เกี�ยวข้องกับความมั�นคงของประเทศอย่างหน่วยงานทหาร 

พยายามจะแสดงออกถึงประสิทธิภาพขององค์กรตนเองว่า 

พร้อมจะก้าวไปสู่การเป�น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” นั�นกําลัง

แสดงให้เราเห็นว่าทุกภาคส่วนกําลังตื�นตัวในเรื�องนี� การเรียนรู้

เป�นเรื�องสําคัญที�จะช่วยให้สิ�งมีชีวิตทุกชนิดมีการปรับตัวเข้ากับ

สิ�งแวดล้อม เพื�อที�จะสามารถดํารงชีวิตอยู่ในโลกใบนี� ดังนั�น 

การเรียนรู้จึงเป�นสิ�งสําคัญสําหรับทุกเรื�องในชีวิต ยิ�งโดยเฉพาะ

การบริหารงานองค์กรการเรียนรู้เป�นสิ�งที�จะขาดไปไม่ได้เลย

ทีเดียว 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

คือองค์กรที�มีลักษณะในการสร้าง แสวงหา และเชื�อมโยง ถ่าย

โอนความรู้และมีการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมอันเป�นผลมาจาก 

ความรู้ใหม่ รวมถึงการเข้าใจในสิ�งต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ เป�น

แนวคิดในการพัฒนาองค์กรโดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้นําในองค์กรรวมถึงการเรียนรู้ร่วมกันของทุกคนในองค์การ

เพื�อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี�ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ 

และทักษะร่วมกัน และสามารถนําไปพัฒนาองค์กรให้มีศกัยภาพ

ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการแข่งขันและการเปลี�ยนแปลง

ของตลาดได้ 

องค์กรแห่งการเรียนรู้นี�จะทําให้องค์กรและบุคลากร 

มีกระบวนการทํางานที�มีประสิทธิภาพและมีผลลัพธ์ในการ

ปฏิบัติตรงตามเป้าหมายที�กําหนดไว้ โดยใช้วิธีการทํางานเป�นทีม 

(Team working) สร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้าง

ความเข้าใจกับสมาชิกทุกคนในทีม และทุกคนเตรียมรับกับความ

เปลี�ยนแปลง เปิดโอกาสให้ทีมทํางานและมีการให้อํานาจในการ

ตัดสินใจ เพื�อเป�นการส่งเสริมให้เกิดสภาวะแวดล้อมอีกทั �ง

บรรยากาศของการคิดริเริ�มและการสร้างนวัตกรรม ซึ�งจะทําให้
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องค์กรมีความเข้มแข็ง พร้อมที�จะเผชิญกับสภาวะการแข่งขัน

ทุกรูปแบบ  

การที�เราจะสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ�นจริง

ได้ในองค์กร เราจะต้องมาทําความรู้จักประเภทของความรู้ที�มี

อยู่ในองค์กรเสียก่อน ซึ� งลักษณะความรู้ที�มีอยู่ในองค์กรมี

ด้วยกัน 2 ประเภท ดังนี� 

 Tacit Knowledge หรือภูมิปัญญา เป�นความรู้ที�อยู่

ในสมองคน ซึ�งมีที�มาจากประสบการณ์ สัญชาติ

ญาณ หรือพรสวรรค์ ความรู้ ส่วนนี�ยากต่อ

บรรยายออกมาเป�นถ้อยคําหรือลายลักษณ์อักษร 

และยากต่อการจัดเรียงให้เป�นระบบ แต่ทั �งนี�ก็ยังพอ

สามารถทําได้ ความรู้ส่วนนี�จึงขึ�นอยู่กับความเชื�อ

และประสบการณ์ที�มาของแต่ละคน ความรู้ชนิดนี�

สามารถพัฒนาจากนั�นนําแบ่งปันกันในองค์กรได้ 

และเป�นความรู้สําคัญที�จะทําให้เกิดการได้เปรียบใน

การแขง่ขัน  

 Explicit Knowledge เป�นความรู้ที�เป�นเหตุเป�นผล 

สามารถบรรยายหรือถอดความออกมาได้ในรูปของ

คําพูดเป� นลายลักษณ์อักษร ออกมาหลักการ 

ทฤษฎี หรือคู่มือ ได้เป�นลักษณะของความรู้ที�ทุกคน

สามารถเข้าถึงหรือหาซื�อได้ 

คําถามก็คือ เราจะทําอย่างไรที�จะให้ลักษณะความรู้

ทั �ง 2 ประเภทนี�มีการถ่ายทอดและส่งต่อไปสู่บุคลากรในองค์กร 

คําตอบก็คือต้องกําหนดแนวทางให้องค์กรเกิดบรรยากาศที�จะ

เรียนรู้เสียก่อน ซึ�งแนวทางนั�นมีอยู่ด้วยกัน 5 ประการ คือ 

1 .ก าร เ รียน รู้ ขอ งสม าชิก ใ นองค์ ก ร ( Personal 

Mastery) ผู้บริหารองค์กรจะต้องรู้ว่าคนในองค์กรว่ามี

ลักษณะสนใจและใฝ่หาที�จะเรียนรู้สิ�งใหม่ ๆ อยู่เสมอหรือมีความ

ปรารถนาที�จะเรียนรู้บ้างหรือไม่ สังเกตดูว่าพวกเขามีแนวโน้มที�

ต้องการเพิ�มศักยภาพของตนไปสู่จุดหมายบ้างหรือเปล่า การ

เรียนรู้ของบุคลากรจะเป�นจุดเริ�มต้นที�จะจุดกระแสให้คนใน

องค์กรหันมาให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติ 

อย่างต่อเนื�อง ซึ�งปัจจัยทั �งหมดจะสะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศ

การเรียนรู้ขององค์กรได้ จากนั�นประมวลสิ�งที�เกิดขึ�นและนํามา

กําหนดลักษณะหรือรูปแบบรวมทั �งรายละเอียดปลีกย่อยที�

เหมาะสมการการเรียนรู้ในองค์กร 

 

2. รูปแบบความคิด (Mental Model) สังเกต

พฤติกรรมที� เกิดขึ�นกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในองค์กร ซึ�งสิ�ง

เหล่านี�จะสะท้อนจิตสํานึกหรือทัศนคติของคนในองค์กรออกมา 

ซึ�งแบบแผนทางความคิด ความเชื�อ ทัศนคติ จากการสั�งสม

ประสบการณ์กลายเป�นกรอบความคิดที�ทําให้บุคคลนั�น ๆ มี

ความสามารถในการทําความเข้าใจ วินิจฉัยและสามารถ

ตัดสินใจในเรื�องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ในทางกลับกันเมื�อเรา

ทราบจิตสํานึกโดยรวมของคนในองค์กรแล้ว ก็ให้นํามาสร้าง

แบบแผนทางความคิดของคนในองค์กร ให้ทุกคนมีจิตสํานึก

ร่วมกันในทุก ๆ เรื�องที� เกี� ยวกับองค์กร พัฒนารูปแบบ

ความคิดความเชื�อให้สอดคล้องกับการเปลี�ยนแปลงของโลก ไม่

ยึดติดกับความเชื�อเก่าๆ ที�ล้าสมัยและจะต้องปรับเปลี�ยนกรอบ

ความคิดของตนเองตามสภาพที�เป�นจริงได้ 

 

 

3. การมีวิ สัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ 

(Shared Vision) องค์กรต้องแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที�

กว้างไกลและมีความชดัเจน จึงจะทําให้คนในองค์กรมีความคิด

และมีความคาดหวังไปที�จุดหมายเดียวกัน การสร้างทัศนคติ

และมุมมองร่วมของคนในองค์กรให้สามารถมองเห็นภาพและมี

ความต้องการที�จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกันไปสู่จุดหมายเดียวกัน 

เป�นการมองในระดับความมุ่งหวัง เมื�อทุกคนมีความปรารถนา

ร่วมกัน ทุกคนจะทุ่มเทผนึกแรงกายแรงใจช่วยกันกระทําให้

องค์กรไปถึงความหวังที�ตั �งไว้ในอนาคต ซึ�งเมื�อทําเช่นนั�นได้ ก็

จะสามารถพัฒนาวิสัยทัศน์ของคนในองค์กรให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ขององค์กรได้ง่ายมากขึ�น 

“องคก์รแหง่การเรยีนรูเ้ป�น 

เสมอืนองคก์รในอุดมคต ิ 

แตจ่รงิ ๆ แลว้สิ�งนี�สามารถ

สร้างขึ�นมาได ้ทาํใหเ้กดิขึ�น

จรงิไดด้ว้ยความร่วมมือ

ของสมาชิกในองคก์ร” 
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4. การเรียนรู้เป�นทีม (Team Learning) นําความ

ฉลาดรอบรู้และความสามารถที�โดดเด่นของแต่ละคนออกมาและ

จัดตั�งทีม เชื�อมโยงสมาชิกขององค์กรในส่วนต่าง ๆ เข้า

ด้วยกัน ผู้บริหารก็จะต้องกําหนดบทบาทหน้าที�ของแต่ละคนให้

ชดัเจน ซึ�งสมาชิกแต่ละคนก็จะต้องมีการปรับตัว ก็จะทําให้เกิด

กระบวนการ เรียนรู้ ร่วมกันของสมาชิก ในทีม เกิดการ

แลกเปลี�ยน ความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ จนเกิดพลัง

ที�นําไปสู่ความเปลี�ยนแปลงขององค์กรได้     

5. ร ะบบการคิดของคนในองค์การ (Systems 

Thinking) ผู้บริหารต้องมององค์กรทั �งระบบให้ละเอียด และจัด

แบ่งแยกสิ�งต่าง ๆ ให้เป�นระบบ และต้องอธิบายสิ�งเหล่านั�นให้คน

ในองค์กรเข้าใจได้ว่า เหตุใดต้องเป�นเช่นนั�น เมื�อคนในองค์กร

เห็นถึงความสัมพันธ์ของสิ�งต่าง ๆ แล้ว กระบวนการคิดอย่าง

เป�นระบบ ก็จะเกิดขึ�นภายในองค์กร 

การกําหนดในเรื�องศักยภาพในการเรียนรู้องค์กรนั�น 

แม้จะดูเหมือนกับว่าต้องมีการนําความคิดใหม่ๆ ที� ยุ่งยาก

ซบัซ้อนเข้ามาเผยแพร่ให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและยอมรับ แต่ใน

ความเป� นจริงแล้ว การทําให้องค์กรเรียนรู้ เกิดขึ�นจริงนั�น

สามารถใช้เทคนิควิธีการปฏิบัติงาน และเทคนิคการปรับปรุง

การบริหารต่าง ๆ ที�องค์กรเคยหรือกําลังปฏิบัติอยู่แล้วก็ได้ 

เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์ หรือ

สร้างกิจกรรมพิเศษเพื�อการเพิ�มผลผลิต เพียงแต่ต้องหาวิธีที�

จะสื�อสารกับทุกคนในองค์กรทําให้คนในองค์กรเห็นว่า ทุกสิ�งที�

เขาทํา ทุกกิจกรรมที�เข้าร่วมนั�นล้วนแล้วเป�นการเรียนรู้ทั �งสิ�น 

เขาจะต้องเห็นถึงกระบวนการในการเรียนรู้ที�เกิดขึ�น และสามารถ

เก็บเกี�ยวความรู้จากประสบการณ์นั�น ๆ ไว้เป�นภูมิปัญญาอัน

ลํ �าค่า ที�สามารถสั�งสมไว้สําหรับเลือกนํามาใช้ในอนาคตหรือจะ

เลือกนํามาแบ่งปันให้แก่คนอื�น ๆ ตามกระบวนการเรียนรู้ของ

ทีมก็ได้ ซึ�งจะช่วยให้เพื�อนร่วมงานที�ต้องปฏิบัติงานร่วมกันได้มี

ความรู้ความเข้าใจในระดับใกล้เคียงกัน ซึ�งจะเป�นพื �นฐานให้ทุก 

ๆ คนในองค์กรได้ร่วมกันสร้างสรรค์อะไรใหม่ ๆ เรียนรู้สิ�งใหม่ๆ 

เพื�อความเจริญก้าวหน้าต่อไปอีก 

สรุปว่า องค์กรแหง่การเรียนรู้เป�นที�เสมือนองค์กรใน

อุดมคติ แต่จริง ๆ แล้วสิ�งนี�สามารถสร้างขึ�นมาได้ ทําให้เกิดขึ�น

จริงได้ด้วยความร่วมมือของสมาชิกในองค์กร เราจะต้อง

คํานึงถึงเป้าหมายและภาระขององค์กรเป�นหลักวิเคราะห์หา 

ปัญหาที�แท้จริงขององค์กรโดยไม่หลงยึดติด อยู่กับภาพลวงตา

ซึ�งวิธีการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาจะต้องพิจารณา

ถึงปัจจัยของแต่ละองค์กร จะต้องมุ่งไปในทางใดจะต้อง ปรับตัว

อย่างไร จะต้องตอบสนองต่อความเปลี�ยนแปลงอย่างไรที�จะทํา

ให้องค์กรอยู่รอดเจริญเติบ โต และทรงประสิทธิภาพสูงสุดได้

ตลอดไปนั�น เป�นสิ�งที�องค์กรแต่ละองค์ต้องเรียนรู้กันเอง เพราะ

ไม่มีรูปแบบสําเร็จที�ดีที�สุดและเหมาะสมที�สุด ดังนั�นจะต้องเรียนรู้

และปรับไปตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร 
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คู่มือการสร้างนวัตกรรม 
 

เมื�อประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป�นสมาชิกประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ผู้ประกอบการจึงจําเป�นต้องปรับตัวเตรียม

ความพร้อมรองรับสําหรับการเปลี�ยนแปลง ซึ�งการเสริมสร้าง

นวัตกรรมทางธุรกิจ จะเป�นอาวุธที�สําคัญ ให้ภาคธุรกิจใช้เป�น

เครื�องมือเพื�อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเทียบเท่า

ธุรกิจของต่างชาติ “นวัตกรรม” หมายถึง สิ�งที�แปลกใหม่ ซึ�งมี

ความแตกต่างจากสิ�งที�เคยมีอยู่แล้ว การทําสิ�งต่าง ๆ ด้วย

กลวิธีใหม่ๆ มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อ

ยอดจากเดิม การเปลี�ยนแปลงทางความคิด การจัดการระบบ

โครงสร้างองค์กร การะบวนการผลิต รูปแบบธุรกิจ เพื�อที�จะ

สร้างมูลค่าใหม่ๆ สําหรับลูกค้า และผลตอบแทนทางการเงิน

ให้กับธุรกิจ โดยเป�นที�ยอมรับต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม ไม่ขัดต่อ

กฎหมายหลกัศีลธรรม จรรยาบรรณ ขนบธรรมเนียมประเพณี

ต่าง ๆ โดยนวัตกรรมเป�นสิ�งมีคุณค่าในตัวของมันเอง หากสิ�ง

นั�นมีคุณค่าในทางเศรษฐกิจก็สามารถตีค่าเป�นตัวเงินได้ ซึ�งมี

ผู้คนยินดีที�จะจ่ายในสิ�งแปลกใหม่นั�น ซึ�งบทความนี�เราจะนําทุก

ท่านไปเรียนรู้หลักการและแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมทาง

ธุรกิจ จะมีอะไรบ้างนั�นมาติดตามกนัเลย  

นวัตกรรมทางธุรกิจมทีี�มาอย่างน้อย 3 ทาง ได้แก ่

 นวัตกรรมที�เกิดจากลูกค้าที�ใช้สินค้าหรือบริการ หรือ

ผู้บริโภค 

 นวัตกรรมที�เกิดจากผู้ผลิตสินค้าหรือบริการ 

 นวัตกรรมที�เกิดจากผู้ผลิตหรือเจ้าของวัตถุดิบ 

การที�ธุรกิจจะประสบความสําเร็จและยั�งยืนได้ ธุรกิจ

ต้องค้นหานวัตกรรมธุรกิจออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื�อง คุณต้อง

เข้าใจเสียใหม่ว่านวัตกรรมมิใช่เพียงแค่ความคิดสร้างสรรค์หรือ

ความคิดใหม่ๆ แต่ต้องเป�นความคิดใหม่ๆที�สามารถขายได้ หรือ

เป�นความคิดใหม่ๆ มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ แหล่งที�สําคัญที�สุดของ

การเกิดนวัตกรรม อยู่ที�ลูกค้าหรือการแข่งขันในตลาด เพราะ

จะแสดงถึงความต้องการของผู้บริโภค ความมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที�

คู่แข่งนําหน้าเข้ามาสู่ตลาดอย่างต่อเนื�อง จากแนวคิดเก่า ๆนั�น 
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จะมีความคิดว่าเจ้าของสินค้าหรือเจ้าของกิจการจะต้องเป�นผู้

นําเสนอนวัตกรรมสินค้าหรือบริหารเพียงด้านเดียว ซึ�งหากให้

เจ้าของสินค้าหรือเจ้าของกิจการต้องมาผลิตเพียงฝ่ายเดียว

นั�น โอกาสในการสร้างนวัตกรรมนั�นจะมีจํากัด เพราะหากเน้น

ให้เจ้าของสินค้าหรือเจ้าของกิจการมาเป�นฝ่ายผลิตอะไรใหม่ ๆ

อยู่ตลอดเวลา ก็จะเกิดทางตันขึ�นมาง่าย ๆ ทําให้เจ้าของสินค้า

หรือเจ้าของกิจการจําเป�นต้องลงทุนเกี�ยวกับการวิจัยและ

พัฒนา เพื�อจะได้เกิดอะไรใหม่ ๆ ที�ตอบโจทย์ความต้องการ

ของลูกค้า แต่วิธีนี�สามารถทําได้เฉพาะในองค์กรใหญ่ๆเท่านั�น 

หากเป�น SMEs ก็แถบจะหมดโอกาสเลย  

ดังนั�นธุรกิจแนวใหม่ไม่ว่าจะเป�นรายใหญ่หรือรายเล็ก

ก็ตามจึงต้องสร้างนวัตกรรมที�ได้จากลูกค้า ยิ�งเป�น SMEs ยิ�ง

ต้องใช้วิธีการนี� เพื�อให้เข้าถึงเรื�องของความต้องการ ซึ�งจะทํา

ให้มีการพัฒนาไปสู่นวัตกรรมได้ นวัตกรรมที�มีมาจากความ

ต้องการของลูกค้าและคิดค้นขึ�นมาเองจากผู้ประกอบการ มักมี

ลักษณะเฉพาะตัวสําหรับธุรกิจนั�นโดยตรง ไม่ใช่จะเกิดได้กับ

ธุรกิจทุก ๆประเภท ดังนั�นนวัตกรรมจึงไม่จําเป�นต้องมาจาก

ความคิดของผู้ประกอบการเพียงฝ่ายเดียวเท่านั�น สภาวะ

แวดล้อมสิ�งรอบตัวและลูก ค้าก็ เป� นปัจจัยสํา คัญที�ทํ า ใ ห้

ผู้ประกอบการไม่ว่ารายใหญ่หรือเล็กสามารถสร้างนวัตกรรมที�

สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างชัดเจนและ

ก่อให้เกิดผลสําเร็จในเวลาต่อมา เราลองมาดูกรณีศึกษาจาก

ผู้ประกอบการที�ประสบความสําเร็จกัน 

บริษัท Microsoft ได้พัฒนาสินค้ามาอย่างต่อเนื�อง

โดยเฉพาะระบบปฏิบัติ Windows ซึ�งปัจจุบันได้พัฒนามาจนถึง

ระบบปฏิบัติการ 10 แล้ว ซึ� ง Windows ในภาคล่าสุดนี�เป�น

นวัตกรรมที� มีกระแสตอบรับดีที เ ดียว ซึ� งหนึ� งที�  บริ ษัท 

Microsoft ใช้เป�นพื �นฐานในการสร้างนวัตกรรมใหม่ก็คือ ความ

ต้องการของลูกค้า ซึ�งช่วงหนึ�ง  บริษัท Microsoft ได้ออก

ระบบปฏิบัติการ Windows Vista ออกมา ซึ�งกระแสตอบรับ

จากลูกค้าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ Microsoft ก็ปรับปรุงและพัฒนา

จนได้ Windows 7 ออกมาแก้ไขสถานการณ์ ซึ�งก็ช่วยได้ใน

ระดับหนึ�ง Microsoft ทิ �งช่วงไปสักระยะ เพราะกําลังรอการ

ปฏิวัติวงการไอทีครั �งใหญ่นั�นคือ Microsoft ก็ใช้ปัจจัยของ

สภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ให้เป�นประโยชน์ด้วย เมื�อ

โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนเข้ามาเปลี�ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คน 

Microsoft จึงค่อย ๆ เปิดตัว ระบบปฏิบัติการ Windows 8 

พร้อม ๆ กับ โทรศัพท์มือถือแบบ Windows Phone แต่

กระแสตอบรับมาดีเพียงช่วงแรก ลูกค้าไม่ค่อยชอบความ

เปลี�ยนแปลงที�ไม่ลงตัวของ Windows 8 เพียงเวลาแค่ 1 ปีเศษ

เห็นจะได้ Microsoft จึงออกระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 

เพื�อมากอบกู้สถานการณ์ ซึ� งก็เรียกได้ว่าช่วยได้ดีทีเดียว 

พร้ อ มกั น นั�น Microsoft ก็ ฟั ง เ สี ยง ลู ก ค้า แล ะพัฒนา 

Windows 10 อยู่เบื�องหลัง และเมื�อทุกอย่างลงตัวจึงเปิดตัว 

Windows 10 ให้ทุกคนได้ Happy กันอย่างทุกวันนี� ซึ�งเราจะ

เห็นได้ว่านวัตกรรมใหม่ ๆ ของ Microsoft เกิดขึ�นมาพร้อมกับ

ความต้องการของลูกค้าและสถานการณ์ในขณะนั�น Microsoft

อาศัยลูกค้าและสภาะแวดล้อมเป�นปัจจัยในการสร้างสรรค์สิ�ง

ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ�น 

 

 

เราลองมาดูบริษัทของไทยกันบ้าง อย่าง บริษัท ซี.

เอ.พ.ีพ.ี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด ซึ�งเป�นบริษัท ผู้ผลิตยา คูล

แคป สมุนไพรลดไข้จากบอระเพ็ด ซึ�งจากกระแสความตื�นตัว

ของผู้คนในประเทศไทย รวมถึงหลาย ๆ ประเทศในโลก ที�เริ�ม

กลับมาให้ความสําคัญกับสมุนไพร เพราะรู้สึกว่าจะให้ผลค้าง

เคียงน้อยกว่าสารเคมี บริษัท ซี.เอ.พี.พี. กรุ๊ป จึงหยิบเอา

กระแสความตื�นตัวนั�นมาใช้ ระดมทีมวิจัยนําเอาสมุนไพรไทยที�

เป�นยาตํารับอย่างบอระเพ็ดซึ�งมีสรรพคุณในการลดไข้ ร่วมกับ

การออกฤทธิ�ที�มีผลทางชีวภาพของสมุนไพรชนิดต่าง ๆ เช่น 

นํ�าเต้า โกศ และส้มซ่า มาต่อยอดพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที�

ทันสมัย มีกระบวนการผลิตที�ได้มาตรฐานและควบคุมคุณภาพ

ของสารสกัดด้วยเทคนิคการผ่านความร้อนสูงภายในระยะเวลา

สั�น ๆ ทําให้ยังคงประสิทธิภาพในการลดไข้ในคนที�เพิ�งมีอาการ

ไข้เบื �องต้น สามารถใช้ทดแทนยาพาราเซตามอล และลดอาการ

“นวตักรรมเป�นเรื�องของการ

ใหผ้ลประโยชนแ์กล่กูค้า  

ให้ในสิ�งที�พวกเขาตอ้งการ 

เป�นเรื�องของการขาย 

ความเชื�อถอื  

การสร้างมูลคา่เพิ�ม” 
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ข้างเคียงของการใช้ยาเคมีได้ หรืออย่าง บริษัท ซูกาเวีย จํากัด 

ที�พบว่าประเทศไทยมีจํานวนผู้ป่วยเป�นโรคเบาหวานเป�นจํานวน

มาก เพราะอาหารการกินของคนไทยนั�นมักจะมีรสชาติจัดจ้าน

และชดัเจน คนไทยจึงรับประทานอะไรก็จะมีรสชดัเจนไม่จืดชืด

หรือกลาง ๆ ใครที�ชอบรสหวานจึงเติมหวานอย่างเต็มที� จึงทํา

ให้สุดท้ายป่วยเป�นเบาหวานกันมาก บริษัท ซูกาเวีย จํากัด เห็น

ความต้องการของกลุ่มคนเหล่านี�จึงพยายามพัฒนาสารให้

ความหวานจากธรรมชาติ ซึ�งเป�นการนําเอาหญ้าหวานมาผ่าน

กระบวน การสกัดด้วยนํ�าร้อนผ่านกระบวนการทําให้บริสุทธิ�

โดยใช้เรซินดูดซบัสารสําคัญ และทําการชะล้างสารสําคัญออก

จากเรซินด้วยตัวทําละลาย ทําให้ได้สามารถผลิตสารสกัดสติวิ

ออลไกลโคไซด์ที�มีความเข้มข้นสูงใช้ทดแทน นํ�าตาลและสาร

สังเคราะห์ เราจะเห็นได้ว่าทั �งสองบริษัทของคนไทย ก็ล้วนอาศัย

ปัจจัยจากลูกค้าเป�นตัวกระตุ้นในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 

ทางธุรกิจขึ�นมาทั �งสิ�น 

นวัตกรรมจึงเป�นกุญแจสําคัญที�จะทําให้องค์กรของ

คุณมีความได้เปรียบคู่แข่ง นวัตกรรมเป�นเรื�องของการให้ผล

ประโยชน์แก่ลูกค้า ให้ในสิ�งที�พวกเขาต้องการ เป�นเรื�องของการ

ขายความเชื�อถือ การสร้างมูลค่าเพิ�ม ซึ�งคุณค่านี�เมื�อเกิดขึ�น

แล้วจะคงอยู่ได้นานเพราะเกิดจากความสามารถภายในของเรา

เอง การจะสร้างนวัตกรรมได้คุณจะต้องรู้จักมองหาความ

แตกต่าง และเข้าถึงสิ�งที�ลูกค้าต้องการจริง ๆ และสิ�งสําคัญ

คุณกต้็องกลับมามองความพร้อมขององค์กรของตัวเองด้วย 

ว่ามีความพร้อมแค่ไหนที�จะต่อยอดไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ คุณมี

เงินทุน บุคลากร องค์ความรู้และเทคโนโลยี ที�พร้อมแล้วหรือ

ยัง ด้านการบริหารจัดการ และการตลาด ตลอดจนการสร้าง

โอกาสทางการตลาดสําหรับสินค้าตัวใหม่ของธุรกิจและการ

บริหารจัดการภายในองค์กรให้มีต้นทุนที�เหมาะสมมีแผนการที�ดี

แล้วแค่ไหน หากคุณมีทุกอย่างพร้อมแล้ว คุณมีการพัฒนา

ต่อยอดความรู้และเทคโนโลยีขั �นสูงอย่างต่อเนื�องหรือไม่ ซึ�งสิ�ง

เหล่านี�จะเป�นปัจจัยพื �นฐานที�จะผลักดันให้องค์กรของคุณ

สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ตามที�คุณต้องการได้ 
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SMEs กับภูมิคุ้มกันภาวะวิกฤต 
 

เมื�อเกิดภาวะวิกฤต แม้ว่าผู้ประกอบการ SMEs ต้อง

รับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที�มาพร้อมกับวิกฤตนั�นอย่างรอบด้าน 

แต่ผู้ประกอบการก็ต้องไม่ลืมด้วยว่ายังคงต้องบริหารงานให้

บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจได้ต่อไปด้วย เราจะมัวมานั�งกังวล

กับวิกฤตที�เกิดขึ�นไม่ได้ เพราะภาวะวิกฤตสามารถเกิดขึ�นกับใคร

หรือธุรกิจใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป�นธุรกิจขนาดใดไม่ว่าเล็ก กลาง 

ใหญ่ สิ�งสําคัญอยู่ที� ว่า ผู้ประกอบการจะตั�งหลักรับมือกับ

วิกฤตเหล่านี�อย่างไร ทั �งเรื�องของภัยพิบัติจากธรรมชาติ 

การเมืองที�วุ่นวาย เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทั �งหมดนี�ส่งผลให้

ธุรกิจของคุณตกอยู่ในสภาวะวิกฤตได้ตลอดเวลา บางเรื�องเรา

รู้เราอาจจะเลี�ยงได้ แต่อย่างกรณีของภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

นํ�าท่วม หรือภัยแล้ง เป�นเรื�องยากที� เราจะ รู้ก่อน ดังนั�น 

บทความนี�จะนําคุณไปสร้างภูมิคุ้มภาวะวิกฤตกัน เพื�อให้คุณที�

เป�น SMEs สามารถรู้หลบหลีกและตัดสินใจที�จะก้าวได้อย่างถูก

ทาง 

หา ก เ ป� น ใ น ก ร ณี ข อ งสถ า นก า ร ณ์ ภั ยพิ บั ติ 

ผู้ประกอบการ SMEs ควรรู้ไว้ว่า ทางภาครัฐไม่ได้นิ�งนอนใจใน

เรื�องนี� มีนโยบายและมาตรการมากมายที�ออกมาช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการ SMEs ในจุดนี� ดังนั�น ผู้ประกอบการจะต้อง

ศึกษา ค้นหา และทําความเข้าใจกับมาตรการต่าง ๆ ที�ภาครัฐ

ออกมา ผู้ประกอบการบางรายอาจคิดว่า เริ�มต้นมาด้วย

ตัวเองทุกอย่างก็ไม่ค่อยหวังพึ�งพาจากรัฐ เพราะเกรงในเรื�อง

ของความยุ่งยากของระบบราชการ แต่การคิดและตัดสินแบบ

นั�นเลยไม่ถูกต้อง คุณอย่าลืมว่า เราไม่อาจรู้ได้ว่าภัยพิบัติจะ

เกิดขึ�นตอนไหนอย่างไร ก็เตรียมตัวรับมือไว้ด้วยการศึกษา

มาตรการช่วยเหลือของรัฐกรณีเกิดภัยพิบัติไว้ด้วยก็ไม่ใช่สิ�งที�

จะเสียหายอะไร การยกเว้นภาษี การให้สินเชื�อดอกเบี�ยตํ�า และ

การช่วยคํ�าประกันสินเชื�อ มาตรการเหล่านี�มีประโยชน์กับคุณ

แน่นอน แม้ไม่เกิดภัยพิบัติ คุณก็สามารถขอรับความช่วยเหลือ

ได้ ถ้าคุณเกิดเหตุภาวะวิกฤตจากด้านอื�น ๆ และที�สําคัญมากก็

คือ คุณควรการวางแผนการบริหารจัดการความเสี�ยงภัย

พิบัติ (Disaster Risk Management-DRM) เอาไว้ด้วย ซึ�งถ้า

คุณไม่รู้ว่าจะวางแผนอย่างไร คุณก็สามารถขอรับคําปรึกษา

จากหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกับเรื�องนี�ก็ได้ จัดทําแผนเอาไว้จะได้มี

ช่องทางให้ดําเนินธุรกิจต่อไปในภาวะวิกฤตได้ 
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ในส่วนของภาวะ วิกฤตที� ส่งผลกระทบมาจาก

การเมือง หรือ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ถ้าคุณเป�น SMEs ที�

ประสบปัญหาต้องปรับตัวด้วย การตัด ลด หรือหลีกเลี�ยง

กิจกรรมที�มีความเสี�ยงสูงทางด้านการเงินและสภาพคล่องของ

กิจการ เทคนิคที�จะทําให้คุณสามารถบริหารความเสี�ยงในธุรกิจ

ของคุณได้ก็คือ การปรับกลยุทธ์  

1. ปรับแผนกลยุทธ์การตลาดอย่างเร่งด่วน ซึ�งปกติ

แล้วแผนการตลาดในสถานการณ์ปกติเราจะดูกันที�ยอดขาย 

ทําเลที�ตั �ง โปรโมชั�น หรือแผนการส่งเสริมการขาย โปรที�อัดฉีด

ที�จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจในการขาย ทุกสิ�งทุก

อย่างเหล่านี�ใช้ได้ในตอนสถานการณ์ปกติ แต่เมื�อเข้าสู่ภาวะ

วิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจทําพิษ ยอดขายจะลดลง ซึ�งจุดนี�

เจ้าของกิจการควรจะเริ�มทําการสังเกตสภาวะแวดล้อมทันที 

คุณจะต้องดูว่ายอดขายลดลงเฉพาะกิจการของคุณหรือไม ่

หรือว่า ธุรกิจคู่แข่งรวมทั �งธุรกิจอื�น ๆ ก็โดนไปด้วย ถ้า

ยอดขายลดลงเฉพาะกิจการของเราเอง นั�นแปลว่าธุรกิจของ

เรากําลังมีจุดผิดพลาด คุณต้องหาสาเหตุแห่งความผิดพลาด

นั�นให้ได้แล้วปรับกลยุทธ์ แต่ถ้ายอดขายลดลงทั �งกลุ่มกิจการ

ประเภทเดียวกัน นั�นเป�นสัญญาณบ่งบอกว่าวิกฤตเศรษฐกิจ

เกิดขึ�นแล้ว ได้เวลาที�คุณจะให้ความสนใจในการระบายสินค้าที�

ค้างสต็อกของคุณ ยอมตัดออกไป ยอมที� จะขาดทุนบาง

รายการเพื�อรักษาเงินสดไว้ในมือให้มากและนานที�สุด 

2.หาช่องทางการขายที�ประหยัดต้นทุนให้มากที�สุด 

ถ้าในปัจจุบันการขายออนไลน์เป�นอะไรที�ตอบโจทย์ที�สุด เพราะ

เป�นตลาดการขายที�ต้นทุนตํ�าสุดในบรรดาช่องทางการจําหน่าย

สินค้า แต่คุณก็ต้องรู้ไว้ด้วยว่าตลาดออนไลน์ก็มีข้อจํากัด นั�น

คือเจ้าของธุรกิจจําเป�นต้องหาและสร้างกลุ่มลูกค้าด้วยตัวเอง 

และต้องใช้เวลาอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน แม้จะทําให้คนรู้จักได้แต่ก็ใช่

ว่าจะหวังผลอะไรในการจําหน่ายสินค้าได้ เพราะโลกออนไลน์

เป�นอะไรที�รวดเร็ว ผ่านมาก็ผ่านไป คนรู้จักแต่เขาอาจจะไม่ซื�อ

สินค้าของเราก็เป�นได้ สิ�งที�คุณต้องตระหนักและพิจารณาให้ถี�

ถ้วนสักหน่อยก็คือ การซื�อโฆษณา และการซื�อไลค์ สิ�งเหล่านี�

ถ้าเป�นในสถานการณ์ปกติไม่อยู่ในภาวะวิกฤต เป�นสิ�งที�ควรทํา

อย่างยิ�ง เพราะหลักการตลาดออนไลน์ยุคใหม่ สิ�งเหล่านี�จะช่วย

ให้คุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที�แท้จริงได้ แต่ถ้าอยู่ในช่วงวิกฤต คุณก็

ต้องพิจารณาอีกที เพราะการตัดสินใจซื�อโฆษณา คุณอย่าลืม

ว่ามีค่าใช้จ่าย ซึ�งก็เท่ากับว่าคุณก็ต้องลงทุน ซึ�งอาจจะไม่คุ้มก็

ได้  ดังนั�นการ ใช้วิธีเก่าไปก่อนก็น่าจะเป�นทางเลือกที�น่าสนใจ

นั�นคือ สร้างเนื�อหาที� น่าสนใจ ทั �งภาพ ข้อความ คลิป ต้อง

พยายามให้โดนใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมาก ๆ และพยายามโป

รโมทให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย หรือบางครั �งก็อาจจะให้กว้าง

ออกไปเลย เป�นกระแสเลยก็ได้ ซึ� งทั �งหมดนี�ก็ต้องดูความ

เหมาะสมด้วย ซึ�งแน่นอน ไม่ว่าจะเล่นกับกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่

ก็มีโอกาสเพิ�มยอดขายได้ทั �งคู่ 

 

 

3. เป�นจากรับเป�นรุก ใช้การบุกเป�นการตั �งรับ ทําเล

ที�ตั �งในการทําการค้าเป�นสิ�งสําคัญอย่างยิ�ง เป�นเรื�องปกติที�เห็น

ได้ทั�วไปว่าทําเลที�ดี ๆ มักจะถูกจับจองไป ช่วงเศรษฐกิจเฟื�องฟู

ทําเลในการทําธุรกิจจะหายากมาก และมีค่าเช่าที�แพงอย่างมาก 

ซึ� งราคาแพงก็ ไม่ ใ ช่ ว่า ธุรกิ จจะ ไปไ ด้สวย แ ต่ถ้ าตกอ ยู่

สถานการณ์ที�เศรษฐกิจกําลังดับทุกอย่างจะเป�นตรงกันข้าม

ทันที ทําเลการค้าต่าง ๆ จะมีที�ว่างเต็มไปหมด มีที�ให้เราได้เลือก

จํานวนมากอีกทั �งยังสามารถต่อรองราคาได้ คุณจึงต้องอาศยั

ช่วงจังหวะเวลาแบบนี�หาทําเลการค้าใหม่ ๆ อันนี�ก็ต้องขึ�นอยู่

กับวิสัยทัศน์การคาดการณ์ในอนาคตของแต่ละคนด้วย ใครมี

ประสบการณ์มากก็คงจะมองออก เบื�องต้นง่าย ๆ ก็คือสังเกต

ดูความหนาแน่นของลูกค้าในทําเลนั�น ๆ พยายามสังเกตใน

หลาย ๆช่วงเวลา ดูว่าช่วงเวลาที�ต่างกันมีความเปลี�ยนแปลง

อะไรบ้าง ลูกค้าเปลี�ยนกลุ่มหรือไม่ เพื�อให้แน่ใจว่าจะมีจํานวน

ลูกค้าเป้าหมายเพียงพอในการเปิดร้านใหม่หรือสาขาใหม่ 

บางครั �งถ้าโอกาสเหมาะจะปรับธุรกิจให้เป�นธุรกิจแฟรนไชส์ จะ

เหมาะสมหรือไม่อย่างไร คุณจะต้องใช้ช่วงเวลาแบบนี�ให้เกิด

ประโยชน์กับคุณมากที�สุด ต้องใช้การบุกเดินหน้ามาเป�นการตั�ง

รับ ซึ� งหากคุณพบเจอทํา เลดี ๆ แล้วคุณขยับขยายหรือ

โยกย้ายไปยังทําเลนั�น เมื�อวิกฤตลุกลามมาถึงธุรกิจคุณ ลูกค้า

จากที� แรกอาจจะหายไปหมดเลยด้วยพิษเศรษฐกิจหรือ

“SMEs ที�รูจ้ักปรบัตวัและ

เตรยีมรบัมอืแตเ่นิ�นๆ 

โอกาสทางธุรกิจก ็

จะอยู่กบัคณุเสมอ” 
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สถานการณ์การเมือง คุณก็ยังไม่ล้ม เพราะคุณยังมีอีกทีที�เปิด

ไว้ตั�งรับกับสถานการณ์เหล่านี�แล้ว ธุรกิจคุณก็จะยังเดินหน้า

ต่อไปได้อยู่ นักธุรกิจที�ช�� าชองและมีวิสัยทัศน์จะใช้ช่วงวิกฤต

นี�เองหาโอกาสและช่องทางใหม ่ๆ สินค้าใดน่าสนใจและมีโอกาส 

เขาเหล่านั�นจะรีบคว้าไว้มาจัดจําหน่ายในพื�นที�ของเขาทันที 

พวกเขาจะมองว่านี�คือโอกาสในการขยายสาขา ขยายธุรกิจอีก

ช่วงเวลาหนึ�งเช่นกัน เรียกว่าไม่นิ�งรอความตายอยู่กับทําเลเดิม

อีกต่อไป แต่แสวงหาโอกาสใหม่ด้วยต้นทุนตํ�าในช่วงเวลาวิกฤต 

4.กลยุทธถ์อืครองเงินสด ถ้าตกอยู่ในภาวะวิกฤตกล

ยุทธ์ทางการเงินก็กลายเป�นสิ�งสําคัญอีกเรื�องที�ขาดกันไม่ได้ 

ธุรกิจใครแข็งกว่ากัน เขาวัดกันที� เงินสดในมือ ไม่ว่าคุณจะ

ประสบปัญหาเกี�ยวกับยอดขายหนักหนาอย่างไร หากคุณต้อง

ไปพูดคุยกับธนาคารในเรื�องสินเชื�อ ธนาคารจะไม่มองสิ�งที�คุณ

ต้องพบและประสบข้างนอก ธนาคารจะวิเคราะห์ดูเฉพาะตัวเลข

ในบัญชี ยิ�งวิกฤตตัวเลขในบัญชีต้องมีความเคลื�อนไหวอย่าง

สมํ�าเสมอ ธนาคารจะให้ความสําคัญกับการนําเงินรายได้ทุก

บาทเข้าบัญชีก่อนเสมอ ดังนั�น คุณจะทําอะไรควรจะทําผ่าน

บัญชี อย่าจ่ายสดโดยไม่ผ่านบัญชีเด็ดขาด เพราะจะทําให้

ตัวเลข ในบัญชีไม่แสดง ตัวเลข ในบัญชีเหล่ านีจะบอกถึง

ความสามารถในการบริหารเงินของธุรกิจคุณ ถ้าตัวเลขมีการ

เคลื�อนไหวเป�นบวก ธนาคารจะเป�นฝ่ายเดินหา เรา อย่าลืมว่า

ธนาคารก็เป�นองค์กรธุรกิจเช่นกัน หากถ้าเกิดพิษเศรษฐกิจ

ลุกลาม เขาจะเลือกเฉพาะลูกค้าที�มีวินัยทางการเงินดีเท่านั�น 

นี�คือทั �งหมดของเทคนิคที�จะ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน 

ให้กับ SMEs อย่างคุณ ให้สามารถตั�งหลักรับมือกับวิกฤตได้ 

และสามารถที�จะพลิกวิกฤตให้เป�นโอกาสสําหรับคุณได้ จําไว้ 

SMEs ที� รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือแต่เนิ�น ๆ โอกาสทาง

ธุรกิจก็จะอยู่กับคุณเสมอ 
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Teamwork หัวใจหลักขององค์กรที�แข็งแรง 
 

การทํางานเป�นทีม หรือ Teamwork มีความสําคัญ

ในทุกองค์กรและเป�นสิ�งจําเป�น ทีมมีบทบาทสําคัญที�จะนําไปสู่

ความสําเร็จของงานและทําให้องค์กรประสบความสําเร็จตาม

ที�ตั �งเป้าไว้ แต่การสร้างทีมก็ต้องอาศัยวิธีการที�แยบยล ต้องมี

กลยุทธ์ที�รอบคอบ จึงจะทําให้ทีมที�สร้างขึ�นมาสามารถทํางาน

ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพที�สุด การวางหน้าที� และบทบาท

ของแต่ละคนเป�นสิ�งจําเป�นที�คนจะสร้างทีมจะละเลยไม่ได้ คุณ

จะ ต้อง รู้ ว่ าสมา ชิก ในที ม แ ต่ล ะคนเป� น ยัง ไ ง  มี ความ รู้

ความสามารถและประสบการณ์แค่ไหน จากนั�นก็จัดวางทุก

อย่างให้เหมาะสมและมอบหมายให้ทีมดําเนินการบริหารต่อ 

ดังนั�น การสร้างทีมต้องมีกลยุทธ์ที�ดี วันนี�เราจะมาเรียนรู้กัน

ว่า มีกลยุทธืใดที�น่าสนใจบ้าง และข้อดีของการทํางานเป�นทีม

อยู่ที�ไหน มาเริ�มกันเลย  

1.วางแผนจากทมีเล็ก 

ซึ�งตรงนี�ก่อนอื�นเลยคุณต้องถามตัวเองก่อนว่า 

คุณต้องการอะไร ต้องการเมื�อใด จะให้ทีมทําอะไรให้กับคุณ คือ

กําหนดความชัดเจนของตัว เองก่อน จากนั�นศึกษาถึง

สภาพการณ์ภายในองค์กร ดูโครงสร้างองค์กร ดูจํานวนคน 

และมองคุณภาพของบุคลากรแต่ละคน ดูการกระบวนทํางาน

ของพวกเขา สังเกตให้ชดัว่าแต่ละคนทํางานกันอย่างไร มีวิธี

คิดเกี�ยวกับการทํางานอย่างไร จากนั�นก็มองปัจจัยภายนอก

ด้วย ดูเหตุการณ์บ้านเมือง มองเศรษฐกิจและสภาพสังคม 

การพัฒนาเทคโนโลยีในบ้านเรา ถ้าทุกอย่างค่อนข้างลงตัวและ

พอไปได้ ก็ให้คุณเริ�มสร้างทีมเล็กขึ�นมาสักทีม วางโครงสร้าง

ของทีม ว่าจะให้มีตําแหน่งอะไรบ้าง ทําหน้าที�อะไรบ้าง ต่อมาก็

เลือกบุคคลเข้าร่วมทีม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที�บุคคลผู้

นั�นมี ต้องดึงเอาคนที�มีความแตกต่างกันมารวมกัน อาจจะ

เริ�มต้นจากสักประมาณ 4–5 คนก่อนก็ได้ กําหนดจุดมุ่งหมาย 

และแนวทางที�จะนําไปสู่จุดหมายให้กับทีม เพราะทีมเล็กคุณยังมี

โอกาสปรับเปลี�ยนและควบคุมได้ง่าย บางครั �งปัจจัยหลาย ๆ 

อย่างอาจไม่เอื �อให้การทํางานเป�นทีมประสบความสําเร็จ แต่

ด้วยความเป�นทีมเล็ก การจัดการก็ย่อมทําได้ง่ายกว่า ทีมใหญ่ 
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2.สร้างสัมพันธภาพที�ดีต่อสมาชิกในทีม 

ที�ง่ายที�สุดเลยก็คือ คุณจะต้องรู้จักสมาชิกทุกคนใน

ทีมจริง ๆ หรือรู้จักให้มากที� สุดเท่าที�จะเป�นไปได้ ถ้าคุณรู้จัก

พวกเขาทุกคนดี คุณจะทราบจุดอ่อนจุดแข็งของพวกเขา ซึ�ง

บางทีเขาอาจปกปิดอยู่ ซึ�งถ้ามีจุดอ่อนแล้วเราไม่ทราบ ต่อไป

อาจส่งผลต่อการทํางานกับทีม เราจึงควรรู้จักพวกเขาให้ดี 

อีกประการเราจะได้รู้ถึงภูมิหลังประสบการณ์ที�ผ่านมา และ 

ข้อจํากัดต่าง ๆ ของพวกเขา ที�สําคัญการสร้างสัมพันธภาพ

ของคุณจะต้องทําอย่างเท่าเทียม อย่าให้สมาชิกในทีมคนใดคน

หนึ�งรู้สึกว่ามีความแตกต่าง เพราะนั�นอาจจะเป้นจุดเล็ก ๆ ที�จะ

กลายเป�นรอยร้าวใหญ่ในอนาคตก็ได้ 

3.สื�อสารกับทีม 

คุณต้องสร้างระบบการสื�อสารขึ�นมาสองทาง นั�นก็

คือ คุณสื�อสารกับทีม และ ทางที�สองคือ ทีมสื�อสารกันเอง 

การใช้การสื�อสารทางแรก คือคุณต้องสื�อสารกับทุกคนในทีม

อย่างเปิดเผย เมื�อเพิ�มความเป�นกันเองให้กับทีม ลดปัญหาการ

ให้ร้ายลดซุบซิบนินทากันลับหลัง และทุกคนในทีมจะรู้สึกได้รับ

ความสําคัญอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนการสื�อสารทางที�สองคือ

การสื�อสารกันเองในทีม คือ คุณต้องปล่อยให้ทีมมีอิสระด้วย 

การสื�อสารกันเองในทีมเป�นการลดขั �นตอนการทํางานและช่วย

ให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ�นด้วย เพราะเป�นการปรับทีม

ให้พร้อมทํางานร่วมกัน 

4.การประเมินผล  

เมื�อทีมทํางานที�มอบหมายได้เสร็จแล้ว คุณจะต้องมี

การประเมินงานด้วย การประเมินคุณต้องทํา 2 ส่วน ส่วนแรก

คือ ประเมินตัวงาน ว่าตรงตามเป้าที�ได้ตั�งไว้มากน้อยแค่ไหน 

คุณภาพงานเป�นอย่างไร หากงานออกมายังไม่ถึงเป้าที�ตั �งไว้ 

คุณต้องพูดคุยสอบถามกับทีม และอธิบายอย่างมีเหตุและผล

ว่าทําไมถึงตั�งเป้าไว้เช่นนี�และงานไปได้ถึงระดับไหนของเป้าหมาย

ที�วางไว้ ให้สมาชิกทุกคนในทีมได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 

แสดงความรู้สึกกับงานที�ออกมา คุณจะได้ทราบข้อจํากัดของ

ทีมว่าติดปัญหาตรงไหนบ้าง และนําไปปรับปรุงต่อไป ส่วนที� 2 

ประเมินกระบวนการทํางานของทีม ตลอดเวลาที�ทีมทํางานคุณ

ต้องประเมินกระบวนการทํางานอยู่เป�นระยะ ๆ แม้งานอาจจะ

ออกมาไม่ถึงเป้าหมายที�ตั �งไว้แต่ถ้ากระบวนการทํางานดี ก็เป�น

สัญญาณบ่งบอกถึงความสําเร็จในการทํางานเป�นทีมแล้ว ตัว

ชิ�นงานอาจต้องมีการปรับเล็กน้อย ทุกอย่างก็จะสมบูรณ์   

 ข้อดีของการทํางานเป�นทีม 

 บรรลุเป้าหมายในงานได้ง่ายมากขึ�น เพราะการทําเป�น

ทีม งานจะต้องถูกแบ่งออกเป�นสัดเป�นส่วน ตามหน้าที�

และความสามารถของสมาชิกในทีม จึงทําให้งานชิ�นใหญ่

ถูกตัดทอนทําทีละส่วนแต่ก็ทําไปพร้อมกัน ๆ การ

ทํางานจึงรวดเร็ว ถูก ต้องแม่นยําและมี คุณภาพ 

มากกว่าทําเพียงคน ๆเดียว 

 ช่วยสร้างความรูสึ้กเชิงบวกในการทํางาน เมื�อทุกคนใน

ทีมต่างมีความสามารถที� แตกต่างกัน แต่ต้องมา

รวมตัวกันเพื�อทํางานชิ�นเดียวกัน ความท้าทายจึง

เกดิขึ�น ทุกคนจะมีบทบาทหน้าที�ของตนเอง และจะต้อง

พูดคุยสื�อสารกับทุกคนในทีม เพราะงานทุกส่วนเชื�อม

สัมพันธ์กัน จึงทําให้เกิดความสนุกสนานในการทํางาน 

รู้สึกว่างานไม่ใช่อะไรที� น่าเบื�อ ทุกคนจะถูกท้าทายอยู่

ตลอดเวลา จึงต้องช่วยกันเพื�อให้งานออกมาดี 

 

 

 

 ช่วยสร้างกาํลงัใจในการทาํงาน เพราะทุกคนในทีมต่างก็

มีหน้าที�เท่า ๆ กัน จึงไม่มีใครรู้สึกว่าต้องมารับภาระ

หนักอยู่คนเดียว เมื�อมองไปทุกคนต่างก็ต้องรับผิดชอบ

หน้าที�ที�ตนเองถนัด เมื�อสมาชิกในทีมเห็นดังนั�นก็จะทําให้

มีกําลังใจในการทํางานมากขึ�น 

 ช่วยสร้างความมั�นคงทั �งต่อองค์กร และต่อบุคลากรใน

องค์กร เมื�อทีมสามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการ

ทํางานได้ ประสิทธิภาพในการทํางานก็ย่อมมากขึ�น เมื�อ

ยอดขายและผลผลิตขององค์กรเพิ�มขึ�นจากผลงานของ

ทีม องค์กรก็มั�นคงมากขึ�น ทีมก็อยู่ได้ รวมทั �งบุคลากร

“การทํางานเป�นทมี 

คอืการเตมิเตม็ในสิ�งที�ขาดของ

แตล่ะคน ผลงานจงึออกมา

ตอบโจทยค์วามตอ้งการของ

ผูค้นมากกว่า 

งานที�คดิที�ทําคนเดียว” 
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ทุกคนในองค์กรก็จะมีความเจริญก้าวหน้าได้รับประโยชน์

ด้วยกันทั �งหมด 

 ช่วยให้ทุกคนยอมรับในฝีมือและความสามารถของกัน

และกัน การตั�งทีมในช่วงแรกกอ็าจจะยากบ้างเพราะทุก

คนต่างก็มีความสามารถกันมาคนละด้าน แต่เมื�อมา

หลอมรวมเป�นหนึ�งเดียวกันเป�นทีมงาน มีหัวหน้าทีม มีผู้

ประสานงาน ตําแหน่งหน้าที�และบทบาทของทุกคนได้รับ

มอบหมายอย่างชดัเจน สมาชิกทุกคนในทีมงานก็จะได้

แสดงฝีมือของตนอย่างทั�วถึง เมื�องานในแต่ละส่วนต้อง

มาเชื�อมประสานกัน จึงทําให้ทุกคนต้องคํานึงถึงกันและ

กันและเกิดจิตสํานึกร่วมในงาน ทุกคนจะเริ�มคิดถึง

ประโยชน์ของงานเป�นหนึ�งเดียว ในขั �นตอนนี�ก็จะเกิดการ

ยอมรับนับถือกันทั �งเรื�องฝีมือ ความคิด ตําแหน่งหน้าที� 

ความเข้าใจต่อกันก็จะเกิดขึ�น และทุกคนก็จะเริ�มยอมรับ

กันและกัน ซึ� งแน่นอนว่า การยอมรับกันและกันคือ

สัญญาณที�ดีในการทํางานขององค์กรทุกองค์กร 

นี�จึงเป�นข้อดีของการสร้างทีมและการทํางานเป�นทีม 

การระดมความคิดและมุมมองที�หลากหลายย่อมสร้างสรรค์สิ�ง

ที�เป�นประโยชน์ได้ดีกว่า การคิดคนเดียวทําคนเดียว เพราะการ

ทําอะไรคนเดียวคือ การมองทุกสิ�งเพียงด้านเดียว และจงเข้าใจ

ไว้ว่า ไม่มีใครเก่งไปหมดทุกเรื�อง การทํางานเป�นทีมคือการเติม

เต็มในสิ�งที�ขาดของแต่ละคน ประสิทธิภาพในการทํางานรวมถึง

ผลงานจึงออกมาตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนมากกว่า

งานที�คิดที�ทําคนเดียว ดังนั�น เรื�องของความสามารถและทักษะ

ที�แตกต่างกันของบุคลากร ไม่ไม่ถือว่าอุปสรรคต่อการทํางาน

เป�นทีม ถ้าผู้บริหารสามารถกลั�นกรองเอาจุดแข็งของแต่ละ

บุคคล ฝ่ายงานหรือแผนกแต่ละแผนก มาร่วมสร้างแนวคิดที�

หลากหลาย รวมกันเป�นทีมงาน และร่วมวิเคราะห์หาหนทาง

สร้างกลยุทธ์ที�เหมาะสมที�สุด เพื�อก้าวไปสู่เป้าหมายขององค์กร

ที�ตั �งไว้ องค์กรก็จะมีโอกาสที�พัฒนาต่อยอดไปอย่างยั�งยืน 
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บริหารคน = บริหารธุรกิจ 
 

ธุรกิจในโลกยุคปัจจุบันมีความเจริญเติบโตขยายตัว

มากขึ�น แนวคิดด้านงานบริหารบุคคลจึงจําเป�นต้องขยายและ

พัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี�ยนแปลงของกระแสโลกด้วย

เช่นกัน เพราะคุณต้องไม่ลืมว่าธุรกิจจะเติบโตและมีการก้าวไป

ข้างหน้าอย่างมั�นคงต่อเนื�องได้ จะต้องอาศัยทรัพยากรบุคคล 

อันเป�นกลไกสําคัญที�จะทําให้ทุกอย่างถูกขับเคลื�อนไป หากคุณรู้

วิธีที�จะสร้างคน คนก็จะสร้างคุณค่าให้แก่คุณด้วยเช่นกัน 

ดัง นั�น การจะจัดการบริหาร เรื� องทรัพยากรบุคคลใ ห้มี

ประสิทธิภาพ คุณจึงจําเป�นต้องมีกลยุทธ์ในการจัดการ ซึ�งกล

ยุทธ์ที� คุณจะ นํามา ใ ช้จ ะ ต้องมีความสอดคล้องกับการ

บริหารงานองค์กรของคุณด้วย ซึ�งวันนี�เราจะนําเสนอกลยุทธ์

ในการบริหารคนให้คุณได้นําไปปรับใช้อย่างเหมาะสม 

แต่ก่อนที�จะไปถึงเรื�องของกลยุทธ์ในการบริหารคน

นั�นคุณจะต้องทําความเข้าใจบางสิ�งก่อน ซึ�งถ้าคุณเข้าใจแล้ว

คุณจะเลือกใช้กลยุทธ์ได้สอดคล้องกับองค์กรของคุณ สิ�งที�คุณ

ต้องทําความเข้าใจก็คือ  

1.นโยบายองค์กรของคุณมีอะไรบ้าง คือ คุณต้องรู้

ว่าวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรชี�ไปทางไหน ต้องการอะไร 

และจะได้มาอย่างไร ซึ�งคุณจะต้องเข้าใจในจุดนี�ให้แน่ชดัเสียก่อน 

เพราะการที�คุณจะไปบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล คุณต้อง

ไม่ลืมว่าการบริหารนั�นต้องให้สอดเรากับเป้าหมายและนโยบาย

ขององค์กรด้วย หากเป้าหมายและนโยบายไม่ชัดเจน การ

บริหารบุคคลก็จะลม้เหลวไปด้วย 

2. โครงสร้างองค์กรมีลักษณะอย่างไร คุณต้อง

กลับมาพิจารราอีกครั �งว่า โครงวองค์กรของคุณเป�นแบบแบน

ราบ หรือเป�นแบบลําดับชั �น เพราะทั �งสองแบบมีความแตกต่าง

กันแน่นอนในการวางแผนจัดการเรื�องทรัพยากรบุคคล แบบ

แบนราบ การทํางานค่อนข้างตรง คุณก็ต้องวางแผนจัดการ

บริหารแบบหนึ�ง หรือ ถ้าเป�นแบบลําดับชั �นซึ�งเป�นแบบที�มีสาย

บังคับบัญชามาก ความซบัซ้อนในการจัดการยอมมากตามไป

ด้วย ซึ�งคุณต้องทําความเข้าใจต้องนี�ให้ดีก่อนวางกลยุทธ์ที�จะ

ใช้บริหารคน 
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3.รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรเป�นแบบไหน คุณต้อง

เรียนรู้วัฒนธรรมและค่านิยม รวมถึงทัศนคติของคนในองค์กร

ด้วยว่าเป�นแบบไหน บางครั �งสิ�งเหล่านี�อาจะเป�นสิ�งที�คิดที�ปฏิบัติ

กันมายาวนาน การไปปรับเปลี�ยนด้วยกลยุทธ์ที� คุณต้องการ 

อาจไม่สอดคล้องกับสิ�งที�พวกเขาคิดพวกเขารู้สึก ทําให้ทุก

อย่างล้มครืนลงมาได้ในทันทีเช่นกัน ดังนั�นคุณต้องพิจารณาให้

ดีว่า สิ�ง เหล่านี� ชี� ไปในทิศทางไหน ทางคุณวางกลยุทธ์ ได้

เหมาะสม ก็จะส่งเสริมให้ระบบการทํางานมีความแข็งแกร่งมาก

ขึ�น ความผูกพันที�เหนียวแน่นกับองค์กรจะมีมากขึ�นด้วย 

4.บุคลากรในปัจจุบันที�คุณมีเป�นคนกลุ่มไหน บาง

องค์กรพนักงานมีแต่คนเก่าคนแก่ มีคนหนุ่มคนสาวบ้าง

เล็กน้อย ส่วนบางองค์กรเต็มไปด้วยคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรง 

ซึ�งก่อนจะวางกลยุทธ์คุณต้องพิจารณาสิ�งเหล่านี�ด้วย คุณ

ต้องดูจํานวน เพศ อายุ การศึกษา ตําแหน่ง ประสบการณ์ใน

งาน ของพนักงานในองค์กร พิจารณาสัดส่วนว่าชายกับหญิง

มีฝ่ายไหนมากกว่า คนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ ฝั� งไหนเยอะกว่า 

ส่วนมากจบการศึกษาระดับไหน ปริญญาตรีหรือปริญญาโท 

ประสบการณ์ทํางานมีมากน้อยแค่ไหน ปัจจัยเหล่านี�มีผลมาก 

เพราะบางที�คุณเอากลยุทธ์ที�เป�นเรื�องใหม่มาใช้ซึ�งไม่สอดรับกับ

พนักงานที�เป�นคนรุ่นเก่า ผลที�ออกมาจะเสียหายมากกว่าที�จะดี

ขึ�น ดังนั�นคุณต้องหาข้อมูลที�จําเป�นเหล่านี�มาพิจารณาก่อน

ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที�จะใช้ 

5.ลักษณะงานส่วนใหญ่ขององค์กรเป�นอย่างไร คือ 

คุณต้องพิจารณาในส่วนของความยากง่ายของงานในองค์กร

ด้วย บางครั �งงานในองค์กรมีไม่มากและไม่ใช่งานที�ยาก คุณก็ไม่

จําเป�นต้องวางกําลังคนมากมาย แต่ถ้ามีส่วนงานที�ยากและ

ต้องใช้ความช� านาญพิเศษเฉพาะด้านของบุคลากร คุณก็ควร

จัดกําลังคนลงไปตรงส่วนนั�นเยอะสักหน่อย เพราะมีองค์กรไม่

น้อยที�จัดกําลังคนไม่สมดุลกัน ส่วนงานที�เยอะและค่อนข้างยาก

กลับมีคนน้อย ส่วนงานที�เบา ๆ กลับมีคนมาก แบบนี�องค์กร

จึงไม่เดินหน้า 

6.สิ�งแวดล้อมโดยรวมเหมาะสมกับการเปลี�ยนแปลง

หรือไม่ คือพิจารณาทั�งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร 

ดูสถานการณ์ภายในว่าตอนนี�เป�นอย่างไรบ้างกําลังไปได้หรือ

ชะลอตัว ดูสถานการณ์บ้านเมืองและเศรษฐกิจโลกแล้วนํามา

พิจารณาว่าควรจะมีการปรับกลยุทธ์หรือวางงานด้านบุคคล

ใหม่หรือไม่ เพราะสิ�งเหล่านี�ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจทั �งสิ�น 

 

กลยุทธ์ในการบริหารคน 

1.บริหารโดนใจได้ใจพนักงาน ผู้บริหารต้องรู้จักสร้าง

สัมพันธภาพที� ดีกับพนักงาน สร้างความเป�นกันเอง และมี

ความเด็ดขาดในการตัดสินใจ ลงมือทําให้เห็นไม่ใช่แค่สั�งอย่าง

เดียว ซึ�งการลงมือทําคือการแสดงความสามารถของผู้บริหาร

ออกมาด้วย ถ้าพนักงานเห็นผู้บริหารลงมาทํา ความตื�นตัว

ของพวกเขาจะมากขึ�น พนักงานก็จะทําอย่างอย่างเต็มที�ตาม

แบบอย่างที� ผู้บริหารทําให้ดู ที� สําคัญความรักความเอ็นดู 

ความปรารถนาดีคุณจะต้องมีอย่างยุติธรรม ไม่เลือกที�รักมักที�

ชงั นี�คือวิธีการบริหารงานที�โดนใจพนักงาน ซึ�งคุณก็จะได้ใจ

พนักงานทุกคนไปเลย 

 

2.เลือกใช้คนให้เหมาะสม กลยุทธ์นี�เป�นสิ�งสําคัญอีก

ประการ เพราะมีผู้บริหารไม่น้อยเลยที�ทําผิดพลาดในเรื�องนี� จน

ในที�สุดต้องเสียบุคลากรที�มีความสามารถไป เพราะเลือกใช้คน

ไม่เหมาะสมกับงาน คุณต้องพิจารณาให้ดีว่านโยบายและ

เป้าหมายขององค์กรเป�นเช่นไร และ ใครบ้างที� เข้าใจและมี

ความสามารถที�จะช่วยให้องค์กรเดินไปถึงจุดนั�น แน่นอนว่า

พนักงานทุกคนมีส่วนที�จะช่วยผลักดัน แต่งานที�สําคัญคุณก็

ควรเลือกคนที�มีความสามารถมากพอด้วย อย่าเพียงคิดเลือก

เพียงแค่คนสนิทเท่านั�น เพราะคนสนิทอาจไม่ใช่คนที�เก่งหรือมี

ความสามารถในเรื�องนั�นก็ได้ 

 

 

“หากคณุรูว้ธิทีี�จะสรา้ง

คน คนกจ็ะสรา้งคณุคา่

ให้แกค่ณุดว้ยเช่นกนั” 
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3.แสวงหาสิ�งใหม ่กลยุทธ์นี�ต้องเริ�มต้นจากผู้บริหาร

ก่อนเลยเป�นอันดับแรก คุณต้องเปิดใจที�จะเรียนรู้ และกล้าคิด

นอกกรอบ เปิดรับสิ�งใหม่ที�ท้าทาย ทั �งวิธีการคิดใหม่ วิธีการ

ทํางานแบบใหม่ เทคโนโลยีที�ทันสมัยอันจะสามารถช่วยให้การ

ทํางานง่ายขึ�น เมื�อคุณมีวิสัยทัศน์กว้างไกลออกไป คุณค่อย

มาปรับพนักงาน นําแนวคิดใหม่ ๆ ที� คุณกลั�นกรองแล้วนั�น

พูดคุยหารือกับพวกเขา ให้พวกเขาได้เตรียมตัวและปรับตัว สิ�ง

หนึ�งที� คุณต้องทําเลยก็คือ อธิบายต่อพวกเขาว่าทําไมต้อง

เปลี�ยนแปลง ซึ�งเมื�อคุณอธิบายได้ คุณจะค่อย ๆ เห็นความ

เปลี�ยนแปลงในเชิงบวกต่อองค์กร เพราะบุคลากรก็จะค่อย ๆ 

ปรับตัว และปรับวิธีการทํางานใหม่ และพร้อมจะแสวงหาสิ�งใหม่ 

ๆ มาใช้ในการทํางานด้วย 

4.เรียนรู้จากการทํางาน การบริหารคนไม่ใช่การใช้

คําสั�งกับคน แต่เป�นการใช้คําสอนกับคน คุณจะต้องทําให้

พนักงานรู้สึกว่า การมาทํางานไม่ใช่การมารับคําสั�ง แต่คือการ

มาเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ในทุกวัน คุณต้องพยายามทําให้เขารู้สึก

ว่าการทํางานก็คือการเรียนรู้และการฝึกปรือตนเองอย่างหนึ�ง 

ให้เขาได้เรียนรู้จากงานที�เขาทํานั�นเอง เมื�อเขารู้สึกว่าได้เรียนรู้

อะไรใหม่ ๆ อยู่เสมอ ทัศนคติต่อการทํางานก็จะเป้นเชิงบวก 

พนักงานทุกคนก็จะสนุกกับงาน ดังนั�น คุณพยายามอย่าใช้

คําสั�ง แต่ต้องใช้การสอน ค่อย ๆ ทําให้เขาเห็นทุกอย่างด้วย

เหตุผล แล้วเขาจะรู้สึกว่ากําลังเรียนรู้ ไม่ใช้ถูกบังคับให้ทํา เขา

จะมีอิสระในการเรียนรู้และทดลองอะไรใหม่ ๆ มากขึ�นด้วย 

4 กลยุทธ์นี� คุณสามารถนําไปใช้ได้พร้อม ๆ กัน 

หรือ คุณจะแยกใช้ก็ได้ เพราะทั �งหมดนั�น ขึ�นอยู่กับปัจจัยที�

แตกต่างกันของแต่ละองค์กร ซึ� งคุณต้องพิจารณาความ

เหมาะสมด้วย เพราะกลยุทธ์เหล่านี�ไม่ตายตัวเสมอไป และ

อาจจะไม่เหมาะกับบางสถานการณ์ก็ได้ เมื�อคุณบริหารคนได้ 

คุณก็จะสามารถบริหารองค์กรให้เดินไปข้างได้อย่างไม่ยากเย็น 
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ความเสี�ยงในการบริหารทรัพยากรบุคคลที� HR ต้องรู้ 
 

แผนกหนึ� ง ในองค์กร หรือ บริ ษัททุกบริ ษัทที� มี

ความสําคัญไม่น้อย แต่หลาย ๆ คนมองข้ามก็คือ ฝ่ายบุคคล 

หรือ ถ้าจะเรียกให้เต็ม ๆ ก็ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลนั�นเอง 

(HR) หลาย ๆ คนอาจจะมองข้ามความสําคัญของแผนกนี�ไป

แต่จริ ง ๆ แล้ว ฝ่ายบุคคลมีความสํา คัญมากต่อการ

ดําเนินงานขององค์กรทุกองค์กร และ ยังมีความเสี�ยงมากใน

การทํางานอีกด้วย ซึ� งความเสี�ยงที� เราพูดถึงอยู่นี� ในอีก

ความหมายหนึ�งก็คือ  ระดับของผลกระทบที�จะส่งผลต่อ

องค์กร วันนี�เราจะมาดูกันว่าความเสี�ยงของ HR มีอะไรกันบ้าง 

และเราจะบริหารความเสี�ยงของ HR กันได้อย่างไร 

 สรรหาคัดเลือกคนก็เป�นความเสี�ยงแล้ว 

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณเลือกพนักงานที� เหมาะสม

ต่อองค์กรเข้ามาทํางาน ? แน่นอน คงเป�นอะไรที�ตอบยาก

ทีเดียว นี�คือสิ�งที� HR ต้องแบกรับเอาไว้ เพราะเมื�อคัดเลือกคน

เข้ามาทํางานแล้ว ไม่เหมาะสมพนักงานก็จะลาออก รับคนต่อไป

เข้ามาก็จะเป�นแบบนี�อีกซ� � าแล้วซ� � าเล่า ซึ� งส่งผลกระทบต่อ

องค์กรอย่างแน่นอน HR จึงต้องพยายามหาทางป้องกันจรง

จุดนี�ให้ได้ 

 การเก็บรักษาคนเก่งก็เป�นความเสี�ยง 

คุณไม่สามารถรู้จิตใจหรือความคิดของใครได้ คุณ

จึงไม่มีทางรู้ว่าคนเก่งคนมีศักยภาพขององค์กร จะตัดสินใจ

จากองค์ไปวันไหน เพราะ เมื�อพนักงานคนนั�นลาออกไป 

ตําแหน่งก้จะว่างลง หากเป�นตําแหน่งไม่สําคัญยังไม่ส่งผล

กระทบมาก แต่ถ้าเป�นตําแหน่งที�สําคัญ ผลกระทบอย่างรุนแรง

ต่อองค์กรก็จะเกิดขึ�น หาก HR ไม่สามารถหาคนที�มีศักยภาพ

ที�เหนือหรือใกล้เคียงกันมาทํางานแทนได้ ปัญหาที�น่าหนักใจก็จะ

ส่งผลต่อองค์กรอย่างหลีกเลี�ยงไม่ได้ 

 การพัฒนาคนก็เสี�ยง 

บางทีการคัดเลือกคนไปอบรม สัมมนา หรือเรียนรู้

อะไรใหม่ ๆ ก็เป�นหน้าที� ของ HR เหมือนกัน ที� ต้องคัดเลือก

หรือจัดสรรคนไป ซึ�งตรงจุดนี�เองที�ทําให้ HR ต้องแบกรับความ

เสี� ยง เพราะ เราไม่สามารถที� จะจะวัดได้ว่า เมื�อลงทุนส่ง
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พนักงานไปอบรมแล้ว ความสามารถของพนักงานจะเพิ�มขึ�น

จริง และ พนักงานเหล่านั�นจะนําสิ�งที�ได้เรียนรู้กลับมาใช้ในการ

ทํางาน นี�จึงเป�นอีกหนึ�งความเสี�ยงที�หลีกเลี�ยงได้ยาก 

 จ่ายค่าตอบแทนก็มีความเสี�ยง 

การกําหนดค่าตอบแทนขององค์กรก็มีผลทําให้งาน

บุคคลมีความเสี�ยงไม่น้อย ไม่ว่าค่าตอบแทนจะสูงหรือจะตํ�า

กว่าท้องตลาดก้ตาม มีผลทั �งคู่ ค่าตอบแทนสูง บริษัทก็ต้อง

รับภาระที�หนัก ถ้าสูงเป�นบางคน นอกจากภาระที�บริษัทยังหนีไม่

พ้นแล้ว ปัญหาความไม่ยุติธรรมในเรื�องค่าตอบแทนจะส่งผลให้

พนักงานเริ�มเกิดความแตกร้าวกันเองด้วย ส่วนถ้าค่าตอบแทน

ตํ�า ก็ไม่จูงใจคนให้ทํางาน คนจะลาออกได้ง่าย ก็ไม่วายที�ฝ่าย

บุคคลจะต้องปวดหัวกับการสรรหาบุคคลมาเข้าทํางานอยู่

ตลอดเวลา 

สิ�งเหล่านี�คือความเสี�ยงของ HR ที� ต้องเผชิญอยู่

เสมอ ประเด็นที�สําคัญก็คือ ผู้บริหารองค์กรควรนํามาศึกษา

พิจารณาหาทางป้องกันและแก้ไขสิ�งเหล่านี� เพื�อไม่ให้กระทบกับ

องค์กร ซึ�งวิธีการในการบริหารความเสี�ยงของ HR มีดังนี� 

1.กําหนดนโยบาย ผู้บริการควรรีบจัดทํานโยบาย 

และแจ้งแก่พนักงานทุกคนในองค์กร ให้พนักงานทุกคนใน

องค์กรได้รู้ว่ามีความเปลี�ยนแปลงอะไรเกิดขึ�นในองค์กร ซึ�งเมื�อ

ทําแบบนี�ทุกคนในองค์กรจะ เ ห็นว่า ผู้บริหารระ ดับสูงใ ห้

ความสําคัญ ซึ�งในนโยบายที�ร่างขึ�นมานั�น ควรมีการกําหนด

หน้าที�และมอบหมายงานให้กับบุคคลที� เหมาะสมจัดการไป

ชั�วคราวด้วย และ ในนโยบาย จะต้องมีใจความสําคัญอีก

ประการระบุว่าไม่ให้มีการแทรกแซงของหน่วยงานที�เป�นบุคคลที� 

3 ด้วย 

2.สืบหาความเสี�ยง เมื�อประกาสนโยบาย เพื�อให้งาน

ในองค์กรดําเนินต่อไปได้ ต่อมาก็ต้องมาสืบค้นหาต้นตอของ

ความเสี�ยง อาจจะมีการตั�งคณะทํางานขึ�นมาเฉพาะกิจก็ได้ 

ระบุและชี�ชดัออกมาว่ากําลังประสบกับความเสี�ยงในข้อใดบ้าง 

จะเป�นในเรื�องของการบริหารสวัสดิการและค่าตอบแทน การ

คัดเลือกคนเข้าทํางาน ด้านแรงงานสัมพันธ์ หรือด้านการ

พัฒนาบุคคลากร คุณจะต้องสืบหาให้เจอ และระบุให้ชดัเจนว่า

เกิดปัญหาใดบ้าง 

 

 

3.วิเคราะห์ความเสี�ยง เมื�อค้นพบสาเหตุแล้วก้ให้

นํามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กร

เดิม ดูว่าความสมดุลระหว่างทั �งสองสิ�ง คือสาเหตุที�ทําให้เกิด

ความเสี�ยง กับแนวทางการดําเนินงานขององค์กร สอดคล้อง

กันหรือไม่ ถ้าจะต้องมีการปรับอย่างใดอย่างหนึ�งจะมีความ

เป�นไปได้แค่ไหนและจะส่งผลอย่างไรต่อไป 

4.ประเมินความเสี�ยง คุณจะต้องมีการประเมินความ

รุนแรงของความเสี�ยงที� เกิดขึ�น ให้รู้ ว่าระดับความเสี�ยงและ

ความผลกระทบที�จะตามมาจัดอยู่ในระดับไหน อาจแบ่งระดับ 

แบบน้อย ปานกลาง มาก หรือมากที�สุดก็ได้ 

 

5.จัดการกับความเสี�ยง เมื�อคุณได้ประมวลทุกอย่าง 

แน่ชดัแล้ว คุณก็ต้องลงมือจัดการกับความเสี�ยงเพื�อให้องค์กร

กระทบน้อยที� สุด ซึ�งเป�นไปได้หลายทาง คุณอาจจะเลือกรับ

ความเสี�ยงไว้เองก็ได้ ถ้าคุณประเมินแล้วว่าการยอมจ่ายอาจจะ

คุ้มค่ากว่าการดันทุรัง ซึ�งจํานวนเงนิที�จ่ายออกไปก็ไม่กระทบกัง

องค์กรมากนัก คุณอาจจะเลือกวิธีการหลีกเลี�ยงความเสี�ยงก็

ได้ ถ้าคุณรู้ว่าสาเหตุอยู่ตรงจุดไหน ก็ตัดจุดนั�นออกไปเลย 

เพื�อไม่ให้เกิดปัญหาขึ�นอีก  หรือคุณอาจะเลือกโอนความเสี�ยง

หรือผลักภาระไปที� ผู้อื�นก็ได้ แต่ถ้าคุณจะเลือกวิธีนี�คุณต้อง

มั�นใจถึงความถูกต้องของคุณด้วย เพราะมิเช่นนั�น องค์กร

ของคุณก็อาจจะขาดความน่าเชื�อถือไปได้เช่นกัน และทางเลือก

สุดท้ายรับมืออย่าง ซึ� ง ๆ หน้าและหาทางป้องกัน คือ 

สถานการณ์เป�นอย่างไรก็แก้กันตรงนั�นเลย ส่วนที� เหลือก็

หาทางป้องกันเพื�อให้เกิดความเสี�ยงได้อีก 

 

“ผูบ้รหิารจะตอ้งให้

ความสําคญักบัการบรหิาร

ความเสี�ยงของ HR ในด้าน

ตา่งๆดว้ย เพราะนั �นคอื

ความเสี�ยงขององคก์ร” 
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6.หมั�นตรวจสอบความเสี�ยง เมื�อปัญหาเกิดขึ�นแล้ว

คุณก็ต้องเรียนรู้จากปัญหา พยายามหาทางป้องกันอย่าให้

เกิดขึ�นซ� � า แต่ถึงจะป้องกันดีแค่ไหน ก็มีโอกาไม่น้อยเช่นกันที�จะ

พลาดได้อีก ดังนั�น คุณจะต้องมีการตรวจสอบความเสี�ยงและ

ทําการประเมินเป�นระยะ ๆ  ซึ�งจะช่วยให้ความเสี�ยงเกิดขึ�นได้ยาก 

เป�นการควบคุมความเสี�ยงที�ดีทีเดียว 

ทั �งหมดนี�คือแนวทางในการบริหารความเสี�ยง HR 

สิ�งสําคัญก็คือ ผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญกับความเสี�ยง

ของ HR ด้วย การบริหารความเสี�ยงก็เป�นอีกแนวทางหนึ�งใน

การประยุกต์ใช้กลยุทธ์เชิงรุกเข้ามาจัดการเรื�องต่าง ๆ ใน

องค์กร แม้ว่าเหตุการณ์ที�ไม่พึงประสงค์ยังไม่เกิดขึ�น ณ ตอนนี�

ก็ตาม แต่องค์กรก็จําเป�นต้องเฝ้าระวังและติดตามไม่ให้เกิดสิ�งที�

ไม่คาดคิดเกิดขึ�นเสมอจะดีที�สุด องค์กรใดมีความพร้อมมีการ

เตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ มากกว่าโอกาสที�จะอยู่รอด

ย่อมมีมากกว่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ�งเรื�องของการแข่งขัน

เชิงธุรกิจปัจจุบันดูเหมือนจะเกิดเหตุที�ไม่คาดฝันที�อยู่นอกเหนือ

การควบคุมเกิดขึ�นอยู่เสมอ เรื�องของของทรัพยากรบุคคลเป�น

เรื�องสําคัญที�องค์กรทุกแห่งไม่ควรมองข้าม เพราะสิ�งที�จะช่วย

ให้งานสําเร็จและองค์เดินไปข้างหน้าอย่างมั�นคงก็คือ คน ดังนั�น 

การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการแบกรับภาระที�หนักเกินไปของ

ฝ่ายบุคคลก็เป�นการช่วยให้ความเสี�ยงของงานทรัพยากรลดลง

ด้วย 
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HR ยุคดิจิตอลตอ้งปรับตัวอย่างไร 
 

เมื�อโลกก้าวเข้าสู้ยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว Internet 

การสื�อสารไร้สายได้เข้ามาเปลี�ยนแปลงโลก ย่อโลกให้เล็กลง ทุก

อย่างเปลี�ยนไปหมด การทําธุรกิจ การบริหารงานองค์กรทุก

อย่างจึงจะต้องปรับเปลี�ยนให้เข้ากระแสโลกด้วยเช่นกัน ทุกอย่าง

ต้องรวดเร็วมากขึ�น ต้องแม่นยํามากขึ�น เพียงแค่เสี�ยวนาทีทุก

อย่างอาจเปลี�ยนแปลงจนไม่เหลือเค้าโครงเดิมก็ได้ นี�คือสภาพ

ของการเปลี�ยนแปลงในยุคปัจจุบัน องค์ธุรกิจจึงต้องหาวิธีที�จะ

ช่วงชิงโอกาสที�มีอันน้อยนิดเหล่านี� หากองค์กรไหนยังใช้วิธีการ

เดิม ๆ ในการทํางาน ความสามารถทางการแข่งขันก็จะด้อยลง

ทันที และแน่นอนงานบริหารทรัพยากรบุคคลหรือ HR ส่วน

งานที�องค์กรธุรกิจไม่ควรมองข้าม ก็จําเป�นอย่างยิ�งที�จะต้องมี

การปรับตัวด้วย วันนี�เราจะมาดูกันว่า HR ในยุคดิจิตอลแบบนี�

ควรปรบัตัวและเปลี�ยนแปลงตนเองอย่างไร 

HR ยุคดิจิตอล ต้องเป�นนักวางกลยุทธ ์

HR ยุคใหม่ ต้อง รู้ก ว้างและ รู้ ลึก จํ า เป� นต้อง รู้

มากกว่างานประจําที�ทําอยู่ทุกวัน ต้องเข้าใจธรรมชาติของ

มนุษย์ในยุคปัจจุบัน ต้องรู้กระแสความเปลี�ยนแปลงของสังคม 

รู้ถึงตําแหน่งต่าง ๆ ในองค์กร รู้การตลาด และรู้ว่าคู่แข่งเป�น

อย่างไร รู้กระบวนการดําเนินงาน และสามารถลําดับประเด็น

สําคัญทางธุรกิจได้ เมื�อมีความรู้รอบด้าน เมื�อเกิดปัญหาต่าง 

ๆ ก็จะสามารถปรับตัวได้ทัน คือ ด้วยความรู้ที�มากมาย HR 

จะสามารถวางกลยุทธ์ ทั �ง เ ชิ ง รุ กและ เ ชิ งรั บ ไ ด้อ ย่า งมี

ประสิทธิภาพ 

HR ยุคดิจิตอลต้องรู้จักย่อองค์กรให้เล็กลง 

ใ นอ ง ค์ห นึ� ง  ๆ  เ ป� น ไ ป ไ ด้ ว่ า อ า จมี คนห ล า ย 

Generation ทํางานร่วมกันอยู่ ซึ�งคนแต่ละรุ่นก็มักจะจับกลุ่ม

ทํางานกับคนในรุ่นเดียวกัน แม้ว่ามีบ้างที�จะต้องทํางานร่วมกัน

ก็ตาม แต่ด้วยความหลากหลาย Generation นี�เองจึงมีส่วน

อย่างยิ�งที�เป�นอุปสรรคต่อองค์กร HR ยุคใหม่ต้องรู้จักหาวิธีที�

จะย่อความห่างเหล่านี�ให้เล็กลงมากที�สุด โดยให้คนหลาย ๆ รุ่น 

หลาย ๆ แนวคิดอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา ง่ายๆ ก็คือ 

พยายามสร้างบรรยากาศของออฟฟิศที�ทํางาน ให้ดูเหมือน

บ้าน ให้รู้สึกถึงความเป�นครอบครัว ใช้คําเรียกกันและกันง่าย ๆ 
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ให้รู้ สึกถึงความเป� นพี� น้อง แต่ก่อนที�จะปรับก็ต้องดูความ

เหมาะสมด้วย ต้องประเมินด้วยว่าคนแต่ละกลุ่มจะรับได้หรือไม่ 

สรรหาบุคลากรด้วยวิธีการใหม่ ๆ 

HR ในยุคใหม่ ต้อง เข้ า ใจว่าคนรุ่น ใหม่กระหาย

เทคโนโลยี พวกเขาเกิดมาพร้อม ๆ กับเทคโนโลยี การปรับมาใช้

วิธีการที�สอดคล้องกับคนรุ่นใหม่ก็น่าจะเป�นอะไรที�เหมาะสมไม่

น้อย คุณอาจไม่จําเป�นต้องทิ �งวิธีการเดิมที�เคยปฏิบัติมาเสียเลย

ทีเดียว อาจจะคงไว้และเสริมเพิ�มเติมด้วยวิธีการใหม่ ๆ เช่น

การใ ช้ Social Media อย่าง Facebook, Twitter หรือ 

YouTube แม้ว่าช่องทางเหล่านี�จะมีช่องโหว่มากมายก็ตาม แต่

ก็มีโอกาสไม่น้อยที�คุณจะได้คนที�มีคุณภาพเข้าทํางานในองค์กร

ผ่านช่องทางออนไลน์เหล่านี� หรือการรับสมัครออนไลน์แล้วนัด 

สัมภาษณ์ก็เป�นวิธีที�ดีเหมือนกัน อยู่ที�คุณจะถนัดอย่างไร คุณ

ต้องอย่าลืมว่าปัจจุบันมีคนสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ไม่น้อย 

HR มีโอกาสมากที�จะสรรหาคนที�มีศักยภาพ จัดคนให้ตรงกับ

งานและใ ห้งานส่งเสริมคน และร่วมเป�นส่วนหนึ� งของคนที�

ส่งเสริมองค์กรให้เข้มแข็ง ดังนั�น วิธีเก่าอย่าทิ �ง แต่ลองใช้วิธี

ใหม่ด้วยก็จะดี 

สามารถทํางานได้รอบด้าน 

HR ในยุคใหม่ต้องมีความสามารถมากขึ�น เพราะ

โครงสร้างขององค์กร มีความเป�นไปได้สูงมากที�จะปรับให้เข้ากับ

สภาพสังคมและกระแสโลก ดังนั�น ใครที�ทํางานได้มากกว่า 1 

อย่างย่อมได้เปรียบ เพราะคุณจะเป�นที�ต้องการขององค์กรมาก

ขึ�น หากคุณสามารถทําทั �งการจัดหาบุคลากร จัดสรรคนเข้า

ระบบได้ ทําบัญชีเงินเดือนได้ และ สามารถฝึกสอนคนรุ่นใหม่ได้

ด้วย คุณก็จะ ได้รับการพิจารณาเป� นพิ เศษ ซี� งลักษณะ

ดังกล่าวนี�เองที�เป�นลักษณะเด่นของ HR ในยุคดิจิตอล 

สามารถคิดวิเคราะห์ได้รอบด้านและตัดสินใจเองได ้

นอกจากจะต้องรู้รอบแล้ว ยังต้องคิดวิเคราะห์ได้

รอบด้านด้วยเช่นกัน บางคนรู้รอบด้าน แต่รู้อย่างเดียว คือ 

รับขอ้มูลได้อย่างเดียว แต่ประมวลผลข้อมูลไม่ได้ ดังนั�น HR ใน

ยุคดิจิตอล ก็ต้องปรับตัวเองให้เข้าสู่ระบบดิจิตอลด้วย ให้

ตัวเองกลายเป�นคอมพิวเตอร์ที� CPU แรง ๆ ฮาร์ดดิสก์มาก ๆ 

แรมจัดเต็ม สามารถที�จะรับข้อมูลได้มากและรอบด้าน คิด

วิเคราะห์ได้และประมวลผลได้ด้วย แดละที�สําคัญไปกว่านั�นเมื�อ

ประมวลผลได้ก็ต้องตัดสินใจได้ด้วย ว่าจะทําอย่างไรกับข้อมูลที�

มีอยู่ ซึ�งสิ�งนี�สําคัญมากเพราะการตัดสินใจบางครั �งสามารถ

ช่วยให้องค์กรลดภาระและขั �นตอนการทํางานได้มากมายทีเดียว 

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด ี

ปัจจัยนี�อยู่ที�การสะสมความรู้และประสบการณ์ด้วย 

ซึ�งในเรื�องของความรู้ HR สามารถหาได้มากมายในยุคนี� แต่

ประสบการณ์ก็ต้องเกิดจากการลองผิดลองถูกกับข้อมูลที�ได้

รับมา สิ�งเหล่านี�จะช่วยสร้างประสบการณ์ลัดที�จะช่วยให้เรามี

ประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ�งขึ�น 

รู้ข้อเท็จจริงทางธุรกิจ 

การรู้รอบเป�นสิ�งดีและถูกต้อง แต่อย่าลืมว่ารู้กว้าง

แล้วต้องรู้ลึกด้วย รู้ลึกก็คือ ต้องรู้ข้อเท็จจริงทางธุรกิจด้วย 

ต้องรู้ว่าทํางานกับใคร ลูกค้าเป�นใคร และจะวางแผนการ

สื�อสารกับกลุ่มต่าง ๆ อย่างไร 

 

บทบาทของ HR ในยุคดิจิตอลจึงเป�นบทบาทที�มี

ความสําคัญและมีความหลากหลาย ไม่เพียง HR เท่านั�นที�ต้อง

เข้าใจบทบาทใหม่ภารกจิใหม่ แม้แต่ CEO ก็ต้องเข้าใจ HR ใหม่

เช่นกัน แน่นอนว่าผู้บริหารยุคปัจจุบันต่างคาดหวังที�จะเห็น

บทบาทใหม่ของ HR ที�ไม่ใช่แค่การ รับสมัครคนเข้าทํางานและ

จ่ายเงินเดือน แต่ก็มีไม่น้อยที�ผู้บริหารยังไม่ชดัเจนในตัวเอง รู้

ว่าต้องการอะไรแต่ก็สร้างปัจจัยใ ห้ไม่ เอื �ออํานวยต่อการ

เปลี�ยนแปลง 

ในยุคดิจิตอลที�ทุกอย่างก้าวไปเร็วกว่าที�คิด HR จึง

ต้องเพิ�มคุณค่าให้ตนเองด้วยการเปลี�ยนวิธีคิด พลิกบทบาท 

และการจัดการ เพื�อนําพาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าตามอย่างที�

“บทบาทของ HR ในยุคดจิติอล

เป�นบทบาทที�มคีวามสําคญัและมี

ความหลากหลาย  

ไมเ่พียง HR เท่านั �นที�ตอ้งเข้าใจใน

ภารกจิใหม ่แมแ้ต ่CEO ก็ตอ้ง

เข้าใจ HR ใหมเ่ช่นกัน” 
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ควรจะเป�น จากเดิมที�ที� HR เคยมองตนเองเป�นศูนย์กลาง แต่

มาในยุคปัจจุบัน HR ต้องมองคนอื�นเป�นศูนย์กลาง เพื�อให้เกิด

ความเข้าใจในสิ�งที�ต้องทําปรับเปลี�ยนตนเองให้สอดรับกับความ

ต้องการของผู้คน ซึ� งแน่นอนว่าถ้าปรับแบบนี�ก็ ย่อมต้อง

สอดคล้องกบัองค์กรธุรกิจในปัจจุบันที�ยึดลูกค้าเป�นศูนย์กลาง 

และสามารถสวมบทบาทในการช่วยผู้บริหารวางกลยุทธ์ในการ

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้วย คือสามารถเป�นเพื�อคู่คิด

ของผู้บริหารได้ด้วย 

จริง ๆ แล้วหน้าที�หลักของ HR มีอยู่ 3 ประการ คือ  

การสรรหาบุคลากร รักษาบุคคลากร และการส่งเสริมบุคลากร 

ให้กับองค์กร ซึ�งมองดูแล้วเหมือนง่ายและไม่มีอะไร แต่จริง ๆ 

แล้วขั �นตอนในการทํางานจริง ๆ มีมากมายมหาศาล HR ในยุค

ใหม่นี�จึงจําเป�นอย่างยิ�งที�จะต้องหาวิธีการใหม่ ๆ มาใช้จัดการ

กับหน้าที�หลักที� ต้องทํา เพื�อให้ประสิทธิภาพดีขึ�น มีความ

รวดเร็วและแม่นยําขึ�น จึงเป�นเรื�องสําคัญอยู่ไม่น้อยที� HR ต้อง

ปรับเปลี�ยนแนวคิดปรับเปลี�ยนวิธีการทํางานให้สอดคล้องกับ

สภาพปัจจุบัน ซึ�งก็เป�นการยากที�เดียวที� HR ต้องหาจุดลงตัว

ให้ได้ 
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การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 

ในเรื�องของวัฒนธรรมในองค์กรนั�น เป�นอะไรที�ต้องใช้

เวลาไม่น้อยในการสร้างให้เกิดขึ�น วัฒนธรรมในองค์กรก็คือ 

ค่านิยมในองค์กรนั�นเอง ซึ�งเป�นเรื�องที�ต้องใช้การปลูกฝัง ทําซ� � า 

ๆ บ่อย ๆ และต้องรอเวลาจนสิ�งที�เรียกว่าค่านิยมหรือวํฒน

ธรรมนี�เกิดขึ�น ซึ� งสิ�งเหล่านี�มีความสําคัญมาก องค์กรจะ

เดินหน้าไปได้ ก็ต้องอาศัยคนช่วยขับเคลื�อน ซึ�งถ้าวัฒนธรรม

องค์กรผิดเพี�ยนมาตั�งแต่ต้น การที�องค์กรจะเดินต่อไปสู่

เป้าหมายก็คงเป�นเรื�องยากทีเดียว เพราะถ้าพนักงานเกิดมี

ค่านิยมผิด ๆ ก็ย่อมมีผลกระทบต่อการทํางานในองค์กรอย่าง

แน่นอน ลองดูบริษัท Google ที�สร้างวัฒนธรรมองค์กรอัน

เป�นตัวอย่างที� ดี วัฒนธรรมองค์กรที� เน้นในเรื�องความคิด

สร้างสรรค์ ซึ�งทางผู้บริหารได้จัดให้มีกิจกรรมบันเทิง เพื�อผ่อน

คลายพนักงานอยู่เสมอ ซึ�งสิ�งเหล่านี�กลายเป�นวัฒนธรรมของ

องค์กรจนพนักงานได้รับไอเดียใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์งาน

จากกิจกรรมเหล่านั�นอยู่เสมอ มีผู้รู้หลายท่านกล่าวไว้ว่า “การ

สร้างวัฒนธรรมองค์กร คล้ายการเผยแผ่ศาสนา คือมี

จุดเริ�มต้น แต่ไม่มีจุดจบ ต้องมีสาวกหรือคนรุ่นต่อไปช่วยกัน

สานต่อ” ดังนั�น เรื�องของการสร้างวัฒนธรรมองค์จึงเป�นเรื�อง

ที� CEO ไม่ควรมองข้าม แต่จะมีวิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

อย่างไรบ้างนั�น มาดูกัน 

1.องค์กรเป�นอย่างไรให้สร้างวัฒนธรรมองค์กรจาก

จุดนั �น คุณต้องมองสภาพโดยรวมขององค์กรให้ออก ว่า

นโยบาย เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร และพนักงานทั �งหมด 

เป�นเช่นไร ถ้านโยบายชัดเจน แต่ไม่เข้มงวด คุณก็ต้องสร้าง

บรรยากาศ ใ ห้ทุกคนรู้ สึกสบาย ๆ ผ่อนคลาย สุดท้าย 

วัฒนธรรมองค์กรก้จะค่อย ๆ เกิดขึ�น บรรยากาศการทํางาน

ของทุกคนก้จะดูสบาย ๆ เป�นกันเอง แต่ประสิทธิภาพและระบบ

การทํางานไม่ได้เสียไป เพราะทุกคนเข้าใจนโยบายแล้วว่า “ผ่อน

คลายได้ แต่อย่าให้เสียงาน” หรือคุณอาจจะดึงออกมาจาก

ลักษณะของโครงสร้างองค์กร มองดูว่าคุณจัดโครงสร้าง

อย่างไร ถ้ า เป� นลํ าดับชั �น สายการบังคับบัญชาชัด เจน 

วัฒนธรรมในการทํางานแบบตามสายบังคับบัญชาก็จะเกิดขึ�น 

ทั �งนี�คุณจะต้องอาศัยการมองภาพรวมทั�งหมดก่อน จึงค่อย

จัดระบบ เมื�อมีระบบชดัเจนวัฒนธรรมองค์กรก้จะเกิดขึ�น 
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2.เลือกวัฒนธรรมที�ต้องการแล้วเชื�อมให้เข้ากับ

องค์ก ร  สิ� ง นี� คุณจะ ต้อง รู้ก่อนว่า คุณต้องการ ใ ห้ เกิด

วัฒนธรรมอย่างไร แบบไหนกับองค์กรของคุณ แล้วสิ�งที�คุณ

ต้องการนั�นจะส่งผลอย่างไรต่อธุรกิจของคุณบ้าง เพราะสิ�งนี�

สําคัญมากหลายคนคํานึงถึงแต่สิ�งที�ตนเองต้องการจะให้เกิดขึ�น 

แต่ลืมนึกไปว่าอาจจะไม่ใช่เรื�องที� เหมาะสม ณ เวลานั�น จึง

ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในแง่ลบแบบไม่ตั�งใจ เมื�อวางแผนทุก

อย่างแล้ว ค่อยมาดูว่าสิ�งที�คุณต้องการนั�นสามารถปรับให้เข้า

กับองค์กรที� เป�นอยู่ได้มากน้อยแค่ไหน การจะเชื�อมสิ�งที� คุณ

ต้องการลงไปและให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรนั�น ก็เสมือนนํา

ความคิดเราไปยัดใส่สมองของคนอื�น แม้จะเป�นเรื�องที�ดี แต่ต้อง

ใช้เวลาปรับเปลี�ยนไม่น้อย บางองค์กรมีพนักงานที�มีแนวคิด

หรือทัศนคติแบบผิด ๆ ที�ฝังรากลึกมานาน หากจะให้เปลี�ยนไป

ในทางตรงข้ามทันทีก็คงเป�นเรื�องที� ต้องใ ช้เวลาอยู่สักพัก

เหมือนกัน ดังนั�นผู้บริหารเองก้ต้องใจเย็น ๆ  

3.วัฒนธรรมองค์กรก็ต้องมีความชัดเจน ไม่เพียง

เรื�องงานหรือผลประกอบการเท่านั�นที�จะต้องกําหนดเป้าหมาย 

การจะสร้างวัฒนธรรมในองค์กรก็ต้องกําหนดเป้าหมายให้

ชดัเจนเช่นเดียวกัน บุคลากรทุกคนในองค์กรถึงจะได้ทราบว่า

ปรับตัวอย่างไร อย่าลืมว่าวัฒนธรรมองค์กรไม่ใช่เรื�องที�จะ

สร้างให้เกิดขึ�นได้จากคนเพียงคนเดียว คุณจะต้องมีเป้าหมายใน

การสร้างวัฒนธรรมองค์ที�ชดัเจน มีวิธีการวัดผลในแต่ละระดับ

ที�คุณตั�งไว้ และสามารถที�จะพูดคุยและอธิบายถึงเหตุผลในสิ�งที�

คุณต้องการให้พวกเขาฟังได้ พวกเขาจะได้ไม่สงสัยหรือแคลง

ใจว่าทําไมต้องปฏิบัติตาม 

4.ทําให้วัฒนธรรมองค์กรเป�นเรื�องง่ายๆ คุณต้อง

สร้างความรู้สึกให้กับคนในองค์กรว่า เรื�องของวัฒนธรรม

องค์กรที�คุณต้องการ เป้นเรื�องง่าย ๆ เมื�อเปรียบเทียบกับงาน

ที�ทํา วิธีที�ง่ายที�สุดก้ คือ เริ�มจากตัวคุณ ลองทําให้พวกเขา

เห็น แม้จะต้องใช้เวลาก็ตามท ีแต่นานวันเข้า พวกเขาจะเห็นสิ�ง

ที�เป�นนามธรรมนั�นออกมาเป�นรูปธรรมเอง ซึ�งคุณจะทําให้เป�น

รูปธรรมได้ คุณก็จะต้องมีการประ เมินประสิทธิภาพของ

วัฒนธรรมในองค์กร และพยายามใช้ให้ต่อเนื�องสมํ�าเสมอ เมื�อ

ถึงจุดหนึ�งวัฒนธรรมนี�ก็จะกลายเป�นธรรมชาติขององค์กรไปใน

ที�สุด 

5.หมั�นคอยดูแลและรักษาวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป�น

วัฒนธรรมองค์กรที� คุณสร้างขึ�นใหม่ หรือ เป�นวัฒนธรรม

องค์กรแบบเดิมที�อยู่แล้วก็ตาม สิ�งสําคัญประการหนึ�งที�ไม่ควร

ละเลยก็คือ หมั�นคอยสังเกตและตรวจสอบความเปลี�ยนแปลง ดู

ว่ากาลเวลาได้ทําให้วัฒนธรรมดี ๆ ที�สร้างไว้หรือมีอยู่แล้วนั�น

เปลี�ยนแปลงไปบ้างไหม เพราะคุณต้องไม่ลืมว่าวัฒนธรรม

องค์กรนั�นเป้นเรื�องที�มีความซับซ้อน เมื�อโลกเปลี�ยนแปลง

กาลเวลาเปลี�ยนผันคนก็อาจหลงไปจากแนวทางที�วางไว้อย่าง

ง่ายดาย ดังนั�น ผู้บริหารควรจะมีการตรวจสอบอยู่เสมอ เมื�อ

เห็นว่าใครหลุดออกนอกแนวก็คอยแนะนําเขา เพื�อให้เขาเข้าใจ

และกลับเข้าสู่วัฒนธรรมองค์กรตามที�เราวางไว้ 

 

6 .ดู ก ร ะ แสตอบรั บจ ากวัฒนธรรมองค์ ก ร ที�

เปลี�ยนแปลง นอกจากการวัดผลแล้ว คุณจะต้องดูกระแสตอบ

รับกับการเปลี�ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรด้วย ซึ�งวิธีการที�คุณ

จะรู้ว่ากระแสตอบรับเป�นอย่างไรก็คือ การพูดคุย โดยตรงกับ

พนักงาน คุณควรหาวันสักวัน เบรกงานสักระยะหนึ�ง และลงไป

พูดคุยกับพวกเขา ซึ� งคุณต้องแสดงให้เ ห็นถึงการเปิดรับ

ความคิดของพวกเขาอย่างอิสนะด้วย ซึ�งถ้าทําแบบนี� คุณก็จะ

ได้กระแสตอบรับที�เป�นข้อมูลจริงมา โดยไม่ต้องมานั�งนับตัวเลข

อะไรให้วุ่นวาย เมื�อกระแสตอบรับออกมา ไม่ว่าจะออกมาใน

ทางบวกหรือทางลบก็ตาม คุณก็ต้องเก็บข้อมูลไว้ในใจก่อน 

จากนั�นค่อยนํามาประมวลผลดูว่า สิ�งที�ต้องทําต่อไปคืออะไร 

ถ้ากระแสตอบรับดี คุณจะคงวัฒนธรรมองค์กรแบบนี�ไว้ได้

อย่างไร และจะมีวิธีการอย่างไรที�จะถ่ายทอดสู่รุ่นต่อไป แต่ถ้า

กระแสตอบรับออกมาในทางลบ คุณก็ต้องมาพิจารณา

วัฒนธรรมองค์กรที�เหมาะสมใหม่อีกครั �ง 

7.ผลักดันวัฒนธรรมองค์กร ให้เป� นจุดขาย ถ้า

วัฒนธรรมองค์กรของคุณประสบความสําเร็จ ทุกอย่างไปได้ดี 

คนสําเร็จงานสําเร็จ คุณก็อาศัยโอกาสตรงนี�เลยผลักดัน 

“วัฒนธรรมองคก์ร 

เป�นปัจจยัหนึ�งที�มสีว่นในการ

ขบัเคลื�อนองคก์ร เป�นกลไก 

หนึ�งที�จะช่วยใหบุ้คลากร 

ดงึศกัยภาพที�มตีนเอง

ออกมาใช้อยา่งเตม็ที�” 
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วัฒนธรรมองค์กรของตนออกเป�นจุดขาย มองให้เป�นจุดเด่น

อีกจุด ซึ�งวัฒนธรรมองค์กรที�โดดเด่นนี�เองจะทําให้ให้คุณเหนือ

คู่แข่งและจะช่วยทําให้คุณได้คนที�มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานอีก 

ซึ�งเมื�อคุณได้คนคุณภาพเข้ามา องค์กรก้จะเติบโตอย่างเข้มแข็ง

แน่นอน 

จากวิธีการทั �งหมดแล้ว เราจะเห็นว่า วัฒนธรรม

องค์กรเป�นปัจจัยหนึ�งที�มีส่วนในการขับเคลื�อนองค์กร เป�นกลไก 

หนึ�งที�จะช่วยให้บุคลากรดึงศักยภาพที�มีตนเองออกมาใช้อย่าง

เต็มที�  เป�นศูนย์รวมแนวทางการทํางาน แนวคิดและทัศนคติ

ของพนักงาน ทําให้ทุกคนมองไปในทิศทางเดียวกัน เป�นสิ�งที�

ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดูดีและเป�นที� น่าจดจํา

มากขึ�น เพราะแท้ที�จริงแล้ววัฒนธรรมองค์กร ก็คือความเชื�อ 

วิถีการใช้ชีวิต การสร้างเรื�องราว การสร้างแนวคิด รวมทั �ง

สร้างจริยธรรมในการทํางาน จึงกล่าวได้ว่า การสร้าง

วัฒนธรรมในองค์กรจริง ๆ แล้วอาจจะไม่ใช่เรื�องง่ายนัก 

เพราะคิดมาดีเพียงอย่างเดียวไม่พอ จะต้องรอจังหวะโอกาสที�

เหมาะสมที�จะใช้ด้วย และที�สําคัญต้องรอเวลาที�วัฒนธรรมนั�น

จะค่อย ๆ เติบโต เหมือนกันการปลูกต้นกล้า ที�เราต้องรอเวลา

ที�จะให้ต้นกล้านั�น เติบโตขึ�นมาเป�นต้นไม้ใหญ่ วัฒนธรรมองค์กร

ก็ไม่ต่างกัน แต่ถ้าเมื�อไหร่วัฒนธรรมที�เราคิดและออกแบบมาดี

แล้วนั�นเติบโตขึ�น ก็จะทําให้องค์กรมีความก้าวหน้าอย่างไม่น่า

เชื�อทีเดียว 
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วิธีรับมือความเสี�ยง 

 

การบริหารความเสี�ยงเป�นเรื�องที�ผู้บริหารองค์กรต้อง

เรียนรู้เพื�อเตรียมความพร้อมเอาไว้ เพราะความไม่แน่นอนทาง

ธุรกิจที�เหมือนดาบสองคมนี� สามารถเกิดและเปลี�ยนแปลงได้

ตลอดเวลา และความไม่แน่นอนนี�เองก็มักจะนําความเสี�ยงมา

ด้วยเสมอ ความเสี�ยงจึงสามารถเกิดขึ�นได้เสมอเช่นกัน การ

บริหารความเสี�ยงนั�นนับว่าเป�นเรื�องสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ

ในทุกวันนี�มากเพราะผู้บริหารที�ช� านาญและมีประสบการณ์สูงจะ

อาศัยโอกาสในช่วงนี�ให้เป�นประโยชน์ในการกําหนดหรือปรับกล

ยุทธ์ขององค์กร หรือจัดการกับความเสี�ยงให้องค์กรสามารถ

ปรับตัวรับมือได้ทัน จึงทําให้แนวทางในการบริหารความเสี�ยง

ได้รับความสนใจมากในตอนนี� เนื�องจากระบบบริหารความเสี�ยง

ที�มีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารงานไปได้อย่าง

ราบรื�น อีกทั �งในเรื�องของการบริหารความเสี�ยงนี�ยังมีการ

พัฒนาต่อยอดออกไปมากมายทั �งที� เป�นภายในองค์กร และ 

ผู้เชี�ยวชาญด้านนี�โดยเฉพาะ ดังนั�น บทความนี�เราจะกล่าวถึง

วิธีการบริหารความเสี�ยงกัน 

1.กําหนดความชดัเจนในจุดประสงคข์องธุรกิจ 

จุดประสงค์ของการทําธุรกิจต้องมีความชัดเจน 

ผู้บริหารต้องมั�นใจว่าจุดประสงค์ที� ต้องการนั�นสอดคล้องกับ

เป้าหมายที�ตั �งไว้ แม้ว่าเป้าหมายที�ตั �งไว้อาจจะมีความเสี�ยงแต่

ต้องเป�นความเสี�ยงที�ยอมรับได้ คือไม่ใช่ความเสี�ยงที�หนักหนา 

การกําหนดจุดประสงค์ในธุรกิจต้องมีความชดัเจนว่าต้องการ

อะไร และต้องทําอย่างไรถึงจะไปถึงเป้าหมาย โดยเขียนเป�นลาย

ลักษณ์อักษรไว้ กําหนดเป�นสัดส่วน อย่างด้านกลยุทธ์ก็ต้อง

กําหนดให้ชดัเจนว่าเป�นกลยุทธ์เกี�ยวกับอะไร และกลยุทธ์นั�นจะ

นําไปสู่เป้าหมายจุดไหนบ้าง ด้านการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน

อะไรบ้างและต้องการประสิทธิภาพในการทํางานระดับไหน และ

ผลของการปฏิบัติงานควรเป�นอย่างไรสามารถที�จะสร้างผล

กําไรให้แก่องค์กรได้มากน้อยแค่ไหน ด้านรายงานต้องระบุให้

ชดัเจนว่า เป�นรายงานเกี�ยวกับอะไร เป�นรายงานของภายใน

องค์กรหรือภายนอกองค์กร ด้านกฎระเบียบก็ต้องมีความ

ชดัเจนว่า อะไรที�ทําได้อะไรที�ทําไม่ได้ และถ้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
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จะมีบทลงโทษอย่างไรบ้าง สรุปก็คือ จุดประสงค์ของการทําสิ�ง

ต่าง ๆ ในการดําเนินธุรกิจนั�นต้องมีความชดัเจน 

2.คาดการณ์ความเสี�ยง 

อย่างที�ทราบว่าการทําธุรกิจนั�นไม่มีอะไรที�แน่นอน

ตายตัวเสมอไป ทุกสิ�งเปลี�ยนแปลงได้ตลอดเวลา อาจจะไปด้าน

บวกหรือด้านลบก็ได้ ซึ�งด้านบวกไม่มีปัญหาอยู่แล้ว แต่ถ้า

เปลี�ยนไปในทางด้านลบแน่นอนว่าผลกระทบต่อองค์กรเกิดขึ�น

แน่ ดังนั�นคุณจะต้องมีการคาดการณ์ความเสี�ยงที�จะเกิดขึ�น ไว้

หลายๆ สถานการณ์ ดูปัจจัยในทุก ๆ ด้านที�อาจจะเกิดขึ�น ทั �ง

ความเสี�ยงด้านการเงิน ด้านกลยุทธ์ ความเสี�ยงด้านบุคลากร 

ด้านการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมาย และด้านอื�น ๆ ที�คุณคิดว่า

จะส่งผลก่อให้เกิดความเสี�ยง รวมทั �งดูแหล่งปัจจัยความเสี�ยง

จากภายนอกด้วย บางครั �งคุณอาจจะมีการจัดกลุ่มเหตุการณ์

ที�เกิดขึ�นด้วย เช่น เหตที� 1 กับ เหตุที� 3 เกี�ยวข้องสัมพันธ์กัน 

อาจเกิดขึ�นพร้อมกัน คุณก็จัดไว้กลุ่มหนึ�ง เหตุที� 1 เกิดขึ�นตาม

ด้วยเหตุที� 2 ตามมา คุณก็จัดไว้อีกกลุ่มหนึ�ง ซึ�งเมื�อคุณทํา

แบบนี� ทําให้คุณจะต้องวางแผนรับมืออย่างละเอียด คือ ต้องมี

แผนสํารองเสมอ ซึ�งนั�นเป�นการเตรียมรับมือกับความเสี�ยงที�ดี

มาก ๆ 

 

3.ประเมินความเสี�ยงที�จะทําให้คุณไม่บรรลุจุดประสงค ์

คุณต้องประเมนิให้ได้ว่า ถ้าความเสี�ยงในด้านต่าง ๆ 

เกิดขึ�น แล้วมีโอกาสจะทําให้เกิดสิ�งใดที�กระทบกับจุดประสงค์ใน

การดําเนินงานขององค์กรบ้าง ต้องพิจารณา 2 ส่วน คือ 

โอกาส ดูว่ามีโอกาสที�จะเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ ขึ�นมากน้อย

แค่ไหน และส่วนที� 2 ผลกระทบ หากเกิดขึ�นแล้วจะส่งผลกระทบ

อะไรบ้าง ซึ�งคุณสามารถประเมินได้ทั �งเรื�องคุณภาพและปริมาณ 

และที�สําคัญควรมีการประเมินความเสี�ยงเช่นนี�ทั �งก่อนการเกิด

ความเสี�ยง และหลังจากเกิดความเสี�ยงด้วยก็จะดี เพราะคุณจะ

ได้รู้ปฏิกิริยาก่อนและหลังของผู้บริหาร พนักงาน และคุณจะได้รู้

ว่า แต่ละคนแต่ละฝ่ายมีวิธีการในการทํางานในสภาวะต่าง ๆ 

อย่างไรบ้าง กระบวนการปฏิบัติงานมีความเปลี�ยนแปลงไปบ้าง

หรือไม่ 

4.จัดการกับความเสี�ยง 

เมื�อคุณมีการประเมินความเสี�ยงแล้ว คุณก็ต้องมี

วิธีการจัดการกับความเสี�ยงด้วย คุณต้องพิจารณาว่าจะ

เลือกวิธีใดในการจัดการกับความเสี�ยง ซึ�งก็จะมีอยู่ 4 วิธี

ด้วยกันคือ  

 หลีกเลี�ยงเหตุการณ์ เมื�อพบเจอปัจจัยที�เป�นสาเหตุให้

เกิดความเสี�ยง ถ้าตัดได้ตัดออกไปเลย  

 แบ่งความรับผิดชอบ หรือ เรียกง่าย ๆ ก็คือ ผลัก

ภาระไปให้ผู้อื�นช่วยรับผิดชอบในความเสี�ยง วิธีนี�ยํ �า

ว่า ถ้าสาเหตุไม่ได้มาจากคุณโดยตรงก็เป้วิธีที�ดี แต่

ถ้าสาเหตุมาจากคุณโดยตรง คุณต้องมองระยะยาว

ไว้ด้วย เพราะอาจมีผลต่อความน่าเ ชื�อถือของ

องค์กร 

 ลดปัจจัยที�จะทําให้เกิดความเสี�ยงเพิ�ม  คือ ในส่วน

ความเสี�ยงที�เผชิญอยู่ในปัจจุบันก็แก้ปัญหากันไป แต่

ในอีกส่วนเบื�องหลังก็ค่อย ๆ ตัดปัจจัยที�จะทําให้เสี�ยง

เพิ�มออกไป  

 เผชิญหน้า นั�นคือ ยอมรับกับความเสี�ยงอย่างกล้า

หาญ แต่ถ้าจะเลือกวิธีนี�ในการจัดการความเสี�ยงนั�น

คุณต้องประเมินแล้วว่าความเสี�ยงที�เกิดขึ�นกระทบกับ

องค์กรไม่มากนัก 

5.ควบคุมความเสี�ยง 

เมื�อความเสี�ยงที�เกิดขึ�นกับแต่ละองค์กร รวมถึงการ

เลือกวิธีจัดการกับความเสี�ยงของแต่ละองค์มีความแตกต่างกัน 

การควบคุมความเสี�ยงของแต่ละองค์กรจึงมีความแตกต่างกัน

ไปด้วย วิธีการควบคุมความเสี�ยงของแต่ละองค์กรก้จะขึ�นอยู่

กับการกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานของแต่ละที� ซึ�ง

อาจมีความเหมือนหรือความต่างก็ได้ จะเป�นการควบคุมทั�วไป

ทั �งระบบ หรือควบคุมเพียงแค่บางส่วน ก็ขึ�นอยู่กับการจัดทํา

นโยบายในเรื�องของการควบคุมความเสี�ยง แต่สิ�งสําคัญ

“ระบบบรหิารความเสี�ยง

ที�มปีระสทิธภิาพจะช่วย

ใหอ้งคก์รสามารถ

บรหิารงานไปได ้

อยา่งราบรื�น” 
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ประการหนึ�งของการควบคุมความเสี�ยงก็คือ การกําหนดหน้าที�

การควบคุมนี�ให้กับบุคลากรที�มีความช� านาญ ซึ� งเมื�อคุณ

กําหนดหน้าที�แล้ว คุณจะต้องมีการแจ้งแก่พนักงานทุกคนให้

ทราบถึงการทํางานในส่วนนี�ด้วย  

6.ติดตามผล 

การติดตามผลก็ เป� นสิ�งสําคัญ เพราะนี� คือการ

ป้องกันการเกิดความเสี�ยงที�ดี ถ้ามีการติดตามผลการควบคุม

ความเสี�ยง คุณจะมั�นใจได้ว่าคุณจะสามารถรับมือกับความ

เสี�ยงได้อยู่เสมอ คุณจะติดตามอย่างต่อเนื�อง หรือติดตามผล

เป�นรายครั �งก็ตามที� ทั �งหมดล้วนถือว่าเป�นมาตรการป้องกัน

ความเสี�ยงที�ดีและเหมาะสมทั �งนั�น การติดตามอย่างต่อเนื�องก็

จะดีตรงที�ว่า หากเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิดขึ�นคุณจะสามารถ

แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วทันที ส่วนการติดตามผลเป�น

รายครั �งเหมาะที�จะใช้เมื�อเกิดเหตุความเสี�ยงไปแล้ว เพื�อดูความ

เปลี�ยนแปลง 

ก าร บริ ห าร ความ เ สี� ย ง จ ะ เ กิ ด ขึ� น ไ ด้ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ ปัจจัยสําคัญที�สุดก็จะต้องได้รับความสนใจจาก

ผู้บริหารองค์กรเสียก่อน ผู้บริหารทุกคนรวมถึงพนักงานต้อง

มีความเข้าใจในความหมายของความเสี�ยงตรงกันทุกคน คือ

ผู้บริหารต้องสื�อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจตรงกันให้ได้ การ

บริหารความเสี�ยงจึงจะเกิดขึ�นได้อย่างมีประสิทธิภาพที�สุด และ

ที�สําคัญการบริหารความเสี�ยงไม่ใช่เรื�องเฉพาะหน้า ต้องเป�น

เรื�องที�มีการจัดการและทําการบริหารอย่างต่อเนื�อง ให้ทุกคนได้

ตระหนักในหน้าที�ของตนที�จะต้องมีความเสี�ยงแฝงไว้ตลอดเวลา 

เมื�อทําได้เช่นนั�น การตัดสินใจที�ถูกต้อง ทันเวลาทันเหตุกาณ์ 

เพื�อป้องกันความสูญเสียกับองค์กรก็จะเกิดขึ�นเองอย่าง

อัตโนมัติ ซึ�งตรงจุดนั�นเองอาจจะเป�นโอกาสที�ผู้บริหารอาจใช้

เป�นจังหวะในการเพิ�มโอกาสทางธุรกิจขององค์กร มีผู้บริหารไม่

น้อยนําการบริหารความเสี�ยงมาเป�นเครื�องมือทางกลยุทธ์มา

ช่วยผลักดันวัตถุประสงค์ขององค์กร นําหลักการบริหารความ

เสี�ยงเข้ามาเป�นส่วนหนึ�งของแผนธุรกิจ การกําหนดงบประมาณ 

หรือเป�นเครื�องในการตัดสินใจในการลงทุน พร้อมทั �งเป� น

เครื�องมือในการช่วยบริหารโครงการต่าง ๆ ขององค์กนด้วย 

จนองค์กรมีความมั�นคงและแข็งแรงขึ�นจากการใช้แผนการ

บริหารจัดการความเสี�ยงนี�เอง 
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หุ้นส่วนแบบไหนที�ควรเซย์โน 
 

หลักการในการทําธุรกิจเรื�องพื�นฐานที� สําคัญเป�น

อันดับแรกก็คงจะไม่พ้นเรื�องทุน ใครมีทุนมากก็หายห่วง ที�เหลือ

ก็บริหารจัดการให้ดี แต่ถ้าใครมีทุนน้อย หรือ มีธุรกิจอยู่

แล้วแต่ต้องการขยายกิจการแล้วทุนไม่พอ การหาหุ้นส่วนมา

ช่วยระดมทุนด้วยอีกแรง ก็เป�นเรื�องที�น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกัน 

เพราะหุ้นส่วนจะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในตอนเริ�ม

ธุรกิจ ช่วยแบ่งงาน แบ่งความรับผิดชอบรวมถึงแบ่งความ

เสี�ยงทางธุรกิจไปด้วย แต่สิ�งสําคัญที�สุดของการมีหุ้นส่วนก็คือ 

การตัดสินใจเลือกหุ้นส่วน หุ้นส่วนธุรกิจก็เหมือนคู่ครอง ถ้า

เลือกผิดมีสิทธิ�คิดจนตัวตายจริง ๆ ถ้าเป�นในแง่ของการทํา

ธุรกิจแล้วเลือกหุ้นส่วนผิด โอกาสที�ธุรกิจจะล้มเหลวก็มีสูงมาก

ทีเดียว แม้ว่าธุรกิจจะไปได้ดี ก็ตามมี ไม่น้อยเลยที� สุดท้าย

ผลประโยชน์มาทําลายความสัมพันธ์ จนกิจการพังไปก็มีให้เห็น

อยู่ตลอด ดังนั�น ก่อนที� จ ะ เริ� มทํา ธุรกิจที� ต้องมี หุ้นส่วน 

ผู้ประกอบการทุกคนควร ศึกษาเรียนรู้ในทุก ๆ เรื�องของ

หุ้นส่วนให้ดีเสียก่อน ลองมาดูกันว่า หุ้นส่วนแบบไหนบ้างที�คุณ

ควรเซย์โน ตั�งแต่เริ�มต้น 

1.มีความสามารถและความช� านาญที�เหมือนกับคุณทุกประการ 

การทําธุรกิจมีงานมากมายหลายด้านให้จัดการดูแล

อ ยู่ เ สมอ บางครั �ง คุณคนเ ดียวก็ มี ข้ อจํ ากั ดมากมาย 

ความสามารถและความช� านาญของเราอาจมีจํากัดเฉพาะด้าน 

เราต้องการคนที�จะมาเติมเต็มในส่วนที�เราขาด แต่หากหุ้นส่วน

ของคุณ มีความรู้ความสามารถไม่แตกต่างจากคุณเลย แล้ว

จะเติมเต็มสิ�งที� คุณขาดได้อย่างไร ก็ไม่ต่างอะไรกับการมีคุณ

เพิ�มขึ�นมาอีกคนเท่านั�น ปัญหาและอุปสรรคที�ยังขาดก็ไม่ได้รับ

การเติมเต็มอยู่เหมือนเดิม เช่น คุณอาจจะช� านาญในการจัดทํา

สินค้า แต่คุณไม่ช� านาญในการจัดทําบัญชี ทํางบและวางแผน

การตลาด ซึ�งถ้าหุ้นส่วนของคุณไม่ได้เข้ามาเติมเต็มในเรื�องที�

คุณขาดไปเหล่านี� คุณก็เซย์โนได้เลย 

2.ถ้าไม่ทุ่มเทก็ขอบาย 

บางคนอาจจะมีแต่ฝัน แต่ครั �งพอเอาเข้าจริงกลับทํา

เล่น ไม่จริงจังไม่ทุ่มเท ซึ�งเมื�อเกิดความเสียหายขึ�นคุณก็เป�น

หนึ�งในเจ้าของกิจการ ยังไงคุณก็ต้องรับผิดชอบ บางครั �ง
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หุ้นส่วนของคุณอาจโยนภาระไว้ที� คุณคนเดียวเลยก็ได้ ดังนั�น

คุณควรใช้เวลาสักหน่อยทําความรู้จักพูดคุย ดูแนวโน้มทํา

ความเข้าใจลักษณะนิสัยของคนที�คุณจะเลือกมาเป�นหุ้นส่วนให้ดี 

ดุว่าเขาปกติมีความทุ่มเทให้กับการทํางานมากน้อยแค่ไหน ถ้าดู

แล้วไม่ทุ่มเทก้ขอบายไปเลย 

3.ถา้ไม่รับฟังความคิดเหน็ของคนอื�นก็อย่าเลือกมา 

การทําธุรกิจเป�นอะไรที�ต้องอาศัยการทํางานเป�นทีม 

และหลีกเลี�ยงไม่ได้ที�จะต้องพบปะผู้คน และติดต่อประสานงาน

กับบุคคลอื�น ๆ ดังนั�น ถ้าหุ้นส่วนของคุณมีลักษณะเป�นคนไม่

รับฟังใคร เอาความคิดเห็นของตนเป�นใหญ่เท่านั�น โอกาสที�

ธุรกิจจะประสบความสําเร็จก็แทบจะเป�นไปไม่ได้เลย เพราะหาก

ลูกค้าเป�นคนบอกมาเอง แล้วหุ้นส่วนของคุณยังไม่รับฟัง

ความเห็นจากลูกค้าอีก ก็จบเกมกันได้เลย 

4.ไม่กล้าเผชิญปัญหา ไม่กล้าตัดสินใจก็ปล่อยไปเลย 

การทําธุรกิจมีปัญหาที�ต้องให้แก้ไขปรับเปลี�ยนรอบ

ด้านอยู่แลว้ ต่อให้คุณจะคิดให้รัดกุมอย่างไรก้มีโอกาสที�จะเจอ

ช่องโหว่อยู่ตลอดเพราะ ธุรกิจเปลี�ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั�น ถ้า

คนที�คุณจะเลือกมาเป�นหุ้นส่วนเป�นที�ขี�กลัว คิดเยอะคิดมาก

จนเกินไป ทําอะไรก็กลัวนั�นกลัวนี�ไปหมด จนไม่กล้าตัดสินใจอะไร 

คุณก็ปล่อยเขาไปตามทางของเขาได้เลย  

5.ไม่มีความเป�นผู้นําก็ไม่ไหวนะ 

การเป�นหุ้นส่วนก็ถือว่าเป�นการรับบทบาทผู้นําอยู่

แล้ว ต่อให้ธุรกิจจะเล็ก ทํากันไม่กี�คนก็ตาม หุ้นส่วนก็คือผู้นํา

ธุรกิจอยู่ดี ถ้าหุ้นส่วนที�คุณเลือกมา ไม่มีความเป�นผู้นําอยู่ใน

ตัวเลย ไม่แสดงความคิดเห็น ไม่มีไอเดีย ทุกอย่างก็แล้วแต่คุณ

ทั�งหมด หากหุ้นส่วนคุณมีลักษณะแบบนี�แล้วล่ะก็ถ้าเกิดวิกฤต

ขึ�นมา ภาระหนักจะตกอยู่ที�คุณคนเดียว แม้ว่าหุ้นส่วนคุณจะมี

เงินสนับสนุนมากก็ตาม แต่เงินก็ไม่สามารถที�จะตอบโจทย์ได้ทุก

เรื�อง ดังนั�น ถ้าเป�นหุ้นส่วนที� ไม่มีความเป�นผู้นําก็เหมือนได้

ลูกน้องเพิ�มมาอีกคน หุ้นส่วนแบบนี�คุณถอยห่างออกมาได้เลย 

6.ลักษณะไม่น่าไว้ใจหลายประการก็อย่าได้เลือกมาเป�นอันขาด 

แน่นอนอยู่แล้วว่า คนที�คุณจะเลือกมาเป�นหุ้นส่วน

คุณจะต้องรู้จักมาบ้าง ถ้าเป�นคนที�รู้จักมานาน มองกันแค่ครั �ง

เดียว คุณก็จะตัดสินใจได้ทันทีว่าใช่หรือไม่ใช่ แต่ถ้ากับคนที�รู้จัก

กันไม่นาน หรือบางทีไม่รู้จักกันเลย มีคนแนะนําให้รู้จักอีกที 

คุณก็ต้องพิจารณากันให้ละเอียดก่อน อย่าด่วนจะร้อนรีบ

ลงทุน แม้ว่าช่วงเวลานั�นเป�นโอกาสเหมาะที�จะหาหุ้นส่วนและ

ลงทุนไปกับธุรกิจก็ตาม แต่ถ้าช้าลงอีกสักหน่อยเพื�อศึกษา

อุปนิสัยใจคอและวิธีการทํางานของหุ้นส่วนคุณให้ดี ก็น่าจะเป�น

อะไรที�ดีกว่า เพราะถ้าคุณเลือกหุ้นส่วนผิดบางทีคุณอาจจะเสีย

ธุรกิจของคุณไปเลยก็ได้ ควรจะให้เวลากับการศึกษาหุ้นส่วนสัก

หน่อย อาศยัจากการพูดคุยเรื�องงาน ลองสังเกตมุมมองที�เขา

คิดเขามองธุรกิจ วิธีคิดวิธีมองโลกของเขา ดูวิธีการติดต่อ

เจรจากับผู้คนของเขา ถ้ามีอะไรหลาย ๆ อย่างที�ทําให้คุณไม่

ไว้ใจแล้วละก็คุณก็อย่าเสี� ยงดีกว่าเซย์โนไปเลยเพื�อความ

ปลอดภัย จําไว้ว่าถ้าจะเลือกหุ้นส่วน คุณจะต้องไว้ใจเขาได้ 

 

การจะมีหุ้นส่วน สิ�งสําคัญคุณต้องถามตัวเองก่อน

ว่าคุณพร้อมแล้วหรือยัง คุณต้องประเมินสถานการณ์ของ

คุณก่อนว่าคุณเข้าใจเป้าหมายของคุณแล้วหรือยัง คุณต้อง

ตอบให้ได้ว่าคุณคาดหวังอะไรกับธุรกิจที�คุณทําหรือที�คุณกําลัง

จะทํา ถ้าคุณหาคําตอบได้ คุณก็จะรู้ว่าเวลานี�คุณต้องการคุณ

ส่วนแล้วหรือยัง จากนั�นก็ให้คุณเขียนสิ�งที� ต้องทําออกมา

ทั �งหมด แล้วพิจารณาดูว่าคุณทําอะไรได้บ้าง และ ส่วนไหนที�

คุณต้องการให้หุ้นส่วนของคุณมาช่วย ซึ�งตรงนี�ก็เป�นวิธีหนึ�งใน

การกําหนดคุณสมบัติพื �นฐานหุ้นส่วนที�คุณจะเลือกมา หุ้นส่วน

คุณต้องมีความสามารถทําในสิ�งที� คุณทําไม่ได้ หรือคุณทําได้ 

แต่ทําได้ไม่ดี เพื�อมาเติมเต็มกันและกัน และสิ�งสําคัญที�ขาดไม่ได้

เลยก็คือ คุณจะต้องมีการศึกษาเรื�องกฎหมายก่อนที�จะมีการ

ร่วมหุ้นกัน ดูในเรื�องของการลงทุนเพื�อธุรกิจถ้าเงินทุนไม่พอจะ

ระดมทุนได้จากที�ใดบ้าง หุ้นส่วนที�ถือหุ้นอยู่ในแต่ละส่วน มีสิทธิ�

อย่างไรในหุ้นที�พวกเขาถืออยู่ ศึกษาให้ละเอียดถี�ถ้วนเพื�อ

ป้องกันตนเองจากปัญหาต่าง ๆ ที�อาจเกิดขึ�นได้ในภายหลัง 

“สิ�งสาํคญัที�สดุของการมี

หุน้สว่นกค็อื การตัดสนิใจ

เลอืกหุน้สว่น  

การเป�นหุน้สว่นกนันั �น  

สิ�งหนึ�งที�ตอ้งทําความเขา้ใจคอื 

เขา้ง่ายแตอ่อกยาก” 
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หากคุณได้หุ้นส่วนแบบที� คุณต้องการมาแล้วก็จัดการแบ่ง

หน้าที�กันให้ชดัเจน 

การเป�นหุ้นส่วนกันนั�น สิ�งหนึ�งที�ต้องทําความเข้าใจ

คือ เข้าง่ายแต่ออกยาก เป�นหุ้นส่วนกันก็แค่เจรจาพูดคุยขาย

ฝันไปด้วยกัน แต่เมื�อฝันไม่ได้เป�นอย่างที� คิด การจะถอนตัว

ออกมาไม่ใช่เรื�องง่ายเสียแล้ว ทางที�ดีคุณควรมีการทําสัญญา

เอาไว้ให้ชดัเจน ระบุไปเลยว่าใครทําอะไรบ้าง ใครต้องรับผิดชอบ

ส่วนไหน แต่สิ�งหนึ� งที� คุณต้องระวังก็ คือ ตัวสัญญาเอง

บางครั �งก็อาจเป�นขอ้ผูกมัดตัวคุณเองด้วยเช่นกัน เพราะบางที

คุณอาจเป�นฝ่ายที�ต้องขอถอย แต่ตัวสัญญาระบุไว้ว่าคุณจะ

ถอยไม่ได้ ถ้าคุณต้องการเลิกคุณอาจต้องเสียอะไรบางอย่างไป

ตามรายละเอียดที�ระบุไว้ในสัญญา การจะทําสัญญาระหว่าง

หุ้นส่วนจึงต้องระมัดระวังหลายเรื�องเช่นกัน แต่ประเด็นหลักก็

ย้อนไปอยู่ที�การเลือกหุ้นส่วนนั�นเอง ถ้าหุ้นส่วนไว้ใจได้ และเป�น

ส่วนที�เติมเต็มเรา สัญญาก็ไม่ใช่ปัญหา แม้มีเพียงสัญญาปาก

เปล่า ปัญหาก็จะไม่เกิด เพราะทุกฝ่ายทําอย่างเต็มที�ตามหน้าที�

และความรับผิดชอบของตัวเอง ซึ�งหุ้นส่วนที�ดีจะช่วยสนับสนุน

ส่งเสริมกันและกันและยังช่วยกระตุ้นการทํางานของกันและกัน

ด้วย 
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จัดออฟฟิศอย่างไรให้รวย 
 

“สถานที�ทํางานดี ก็จะสร้างบรรยากาศที�ดีในการ

ทํางาน บรรยากาศที�ดีในการทํางานก็จะสร้างผลงานที�ดีให้แก่

องค์กร” คํากล่าวนี�คงไม่ผิดนัก เพราะออฟฟิศสถานที�ทํางาน

เป� นเสมือนบ้านหลังที� สอง บางคนใช้ เวลาอยู่ในที� ทํางาน

มากกว่าอยู่ที�บ้านตนเองด้วยซ� � าถ้านับเวลากันแล้ว เมื�อคนเป�น

กลไกสําคัญในการขับเคลื�อนธุรกิจ การจะจัดสรรพื�นที�ทํางาน

ให้กับคนก็จึงไม่ใช่เรื�องที�ผิดแต่อย่างใด ออฟฟิศหรือสํานักงาน 

ควรเป�นสถานที�ที�มีบรรยากาศดีส่งเสริมการทํางาน ออฟฟิศ

บางที�มีการจัดตกแต่งอย่างสวยงามมีสีสันฉูดฉาดสะดุดตาเพื�อ

ช่วยเพิ�มบรรยากาศในการทํางานของพนักงานทุกคนให้ดีขึ�น 

และยังช่วยในเรื�องของความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานด้วย 

ส่วนบางที�มีการจัดตกแต่งเช่นกันแต่เน้นความเรียบง่ายและ

ความสงบเพื�อสมาธิของพนักงาน การจัดตกแต่งออฟฟิศจึง

เป�นอีกเรื�องหนึ�งที�ผู้บริหารไม่ควรมองข้าม เพราะการใส่ใจลงทุน

ในจุดนี�เพียงเล็กน้อย ก็สามารถทําใ ห้พนักงานรู้ สึกได้ว่า 

ผู้บริหารก็ใส่ใจพวกเขาเช่นกัน และการลงทุนในจุดนี�อาจเพิ�ม

ประสิทธิภาพในการของพวกเขาอย่างไม่น่าเชื�อเลยก็ได้ เมื�อ

ประสิทธิภาพในการทํางานมา นั�นหมายถึงผลประกอบการที�ดี

ของบริษัทนั�นเอง 

การจดัออฟฟิศไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ�มประสิทธิภาพ

ในการทํางานของพนักงานเท่านั�น ยังมีส่วนดึงดูดลูกค้าให้เข้า

มาอกีด้วย เพราะสถานที�บรรยากาศดีใคร ๆ ก็อยากไป ซึ�งเมื�อ

ออฟฟิศคุณดูสดใส จึงทําให้องค์กรดูน่าเชื�อถือในสายตาของ

ลูกค้ามากขึ�น เพราะออฟฟิศก็คือหน้าตาขององค์กร หลายสิ�ง

หลายอย่างที�อยู่ในออฟฟิศทั �งการตกแต่งภายนอก ตกแต่ง

ภายใน การจัดวางโต๊ะ จัดวางเอกสารบนชั �น ห้องนํ�า และส่วน

ที� เป�นห้องประชุมทุกส่วนล้วนมีผลต่อความรู้สึกของลูกค้า

ทั �งสิ�น อย่างห้องนํ�าเป�นสิ�งที�สะท้อนอะไรได้มากมายทีเดียว 

ห้องนํ�าสามารถที�จะบ่องบอกถึง ความเอาใจใส่ ลักษณะนิสัย

ของคนในองค์กร รวมถึงวัฒนธรรมในองค์กรด้วย ดังนั�น

ผู้บริหารจึงไม่ควรมองข้ามเรื�องเหล่านี�ไปโดยเด็ดขาด ทุกสิ�ง

เหล่านี�มีผลต่อการเติบโตขององค์กรทั �งสิ�น ถ้าคุณต้องการให้

ธุรกิจของคุณเติบโตมากกว่านี�ลองเริ�มง่าย ๆ จากการจัด
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ออฟฟิศ ซึ�งวิธีที�จะจัดออฟฟิศให้มีแต่ความก้าวหน้าและรับ

ทรัพย์ คุณสามารถทําได้ดังนี� 

ถ้าองค์กรของคุณต้องการความน่าเชื�อถือ และดูภูมิ

ฐานสักหน่อย ก็พยายามอย่าใช้สีฉูดฉาด ให้ใช้สีที�ดูเรียบ ๆ สี

โทนอ่อน หรือสีเทาอ่อน ๆ เพื�อให้ดูมั�นคงและสงบ และก็เลือก

เฟอร์นิเจอร์ที�เข้ากับโทนสีที�ใช้ ให้ใช้เครื�องหนัง หรืองานไม้ที� ดู

คลาสสิก อาจมีต้นไม้เล็ก ๆ ที� ช่วยทําให้บรรยากาศดูผ่อน

คลาย หรืออาจจะตกแต่งผนังเพิ�มเติมด้วยภาพที�มีชื�อเสียงที�ดู

เรียบง่ายก็ได้ 

ถ้าองค์กรของคุณต้องการอะไรที�ดูตื�นตาและทันสมัย 

ก็ให้ใช้สีสันที�สะดุดตามาก ๆ อย่างสีส้ม สีแดง หรือ สีเหลือง 

ซึ� งจะใ ห้โทนอารมณ์ที� ตื�นตัว ดูกระฉับกระเฉงและน่าสนใจ 

เฟอร์นิเจอร์ก็ใช้อะไรที�ดูทันสมัย เน้นใช้เป�นกระจกใส หรือโต๊ะ 

เก้าอี�ที�มีทรงเก๋ไก๋แปลกตา หรือบางครั �งก็อาจจะมีเฟอร์นิเจอร์

เป�นงาน DIY มาร่วมด้วยก็ได้ พื �นที�ที�ว่างก็อาจใช้เป�นรูปปั�นที�ดู

เป�นงานศิลป์แปลกตา พนังก็อาจจะใช้ภาพที� เน้นสีสันชัดเจน 

หรือพวกภาพ Abstract ก็เป�นไอเดียไม่เลวทีเดียว 

สิ�งสําคัญในการจัดออฟฟิศตรงจุดนี�ก็คือ ต้องมี

ความชัดเจน อย่าพยายามนําสองส่วนสองแบบนี�มาผสมกัน

เป�นอันขาด เพราะสุดท้ายแล้วจะไม่สื�อถึงอะไรเลย จะดูใหม่ก็ไม่

ใหม่ จะว่าน่าเชื�อถือก็ดูไม่เหมือน ซึ�งถ้านํามารวมกัน จะทําให้

เกิดความสับสนได้ ก็จะทํา ให้ดูเหมือนองค์กรไม่มีจุดยืนที�

แน่นอน 

ข้างต้นเป�นรูปแบบการตกแต่งออฟฟิศที�จะช่วยแสดง

จุดยืนขององค์กร ที�นี�มาดูกันว่าการตกแต่งออฟฟิศที�จะช่วย

เพิ�มบรรยากาศในการเรียนรู้และการทํางานจะเป�นอย่างไร ซึ�ง

เราจะใช้หลักการของ Smart Office เข้ามาช่วยก็ได้ 

จากภาพออฟฟิศแบบเดิม ๆ ที�เราเห็นจนชินตา คือ 

มีการกั �นบล็อกเอาไว้ ในแต่ละโต๊ะของพนักงาน โต๊ะจะวางติดชิด

กันและกั �นบล็อกไว้เพื�อแบ่งอาณาเขตในการทํางาน อันนี�เป�น

ส่วนของพนักงาน ถ้าเป�นหัวหน้าหรือระดับผู้บริหาร ก็จะมีห้อง

ทํางานแยกไปอีกส่วนหนึ� งอยู่ในห้องกระจกที�อ ยู่ห่างไกล

พนักงานเหลือเกิน ทั �งหมดนี�คือภาพของออฟฟิศแบบเดิม ๆ 

ที�คุณสามารถเห็นได้ทั�วไป แต่ถ้าเป�นออฟฟิศที�ปรับแต่งแบบ 

Smart Office ก็จะเป�นภาพของโต๊ะทํางานที�ไม่มีผนังกั �น จัด

วางเรียงโต๊ะทํางานเป�นแบบล้อมวง พนักงานจะนั�งทํางานกัน

เป�นกลุ่ม ๆ กลุ่มหนึ�งก็อาจจะสัก 5–6 คนก็ได้ ซึ� งหัวหน้า

นอกจากจะมีห้องทํางานส่วนตัวแล้ว ก็จะมานั�งรวมกลุ่ม

ทํางานล้อมวงแบบพนักงานก็ได้ หรือ อีกลักษณะหนึ�งก็คือ ใช้

โต๊ะยาวเหมือนโต๊ะสําหรับประชุม แล้วนั�งทํางานรวมกันในโต๊ะ

เดียวกัน หัวหน้าก็อาจจะนั�งหัวโต๊ะก็ได้ ทั �งสองแบบจะช่วยให้

พนักงานและหัวหน้าสามารถปรึกษาหารอืกันได้ตลอดเวลา ถ้า

ต้องการประชุมกต็รงนั�นได้เลยไม่ต้องเสียเวลาเดินไปห้องประชุม

อีก ตรงส่วนโต๊ะทํางานของพนักงานแต่ละคนรวมถึงหัวหน้า 

จะมีเพียงเอกสารงานที�ต้องทําขณะนั�น โทรศัพท์มือถือ และ

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเท่านั�น นอกนั�นจําพวกเอกสารที�ยังไม่ต้อง

ทําหรือของใช้ส่วนตัวจะไม่นํามาวางไว้เลย  

เพราะหลักการนี�ต้องการให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในการ

ทํางานอยู่ตลอดเวลา ไม่ต้องการให้มีการสร้างอาณาเขตเพื�อ

ปิดกั �นตนเองจากส่วนรวม การเปลี�ยนแปลงลักษณะนี�จะทําให้

รู้ สึกว่าการทํางานเป� นทีมทําได้ง่ายขึ�น เพราะต้องมีการ

ปฏิสัมพันธ์กันอยู่ตลอดทั�งวัน ซึ�งจะช่วยส่งเสริมและเกื �อหนุน

กันในการทํางาน และช่วยสร้างบรรยากาศที�เป�นกันเองในการ

ทํางานอีกด้วย 

 

จะ เ ห็นว่าลักษณะการจัดออฟฟิศแบบ Smart 

Office เป�นการจัดออฟฟิศแบบระดมความคิด บรรยากาศดู

เป�นมิตรมากขึ�น ห้องทํางานเปิดโล่งดูไม่แออัดรกตา เอกสารก็

จะถูกจัดเก็บใน Server ขององค์กร ซึ�งสามารถเปิดใช้ข้อมูล

ร่วมกันได้ ใครอยากเปิดดูหรือนํามาแก้ไข นํามาใช้งานก็ง่ายและ

สะดวก ไม่จําเป�นต้องจัดซื�อตู้สําหรับใส่เอกสารสํานักงานมาให้

เปลืองงบประมาณและเปลืองพื�นที�อีกต่อไป แต่สําหรับเอกสาร

หรือทรัพย์สินส่วนตัวของพนักงานแต่ละคน อาจจะมีตู้ล็อค

เกอร์เอาไว้ให้เก็บ หรืออาจจะจัดมุมส่วนตัวของพนักงานแต่ละ

“สถานที�ทาํงานด ีกจ็ะ

สรา้งบรรยากาศที�ดใีนการ

ทาํงาน บรรยากาศที�ดใีน

การทาํงานก็จะสรา้ง

ผลงานที�ดใีหแ้กอ่งค์กร” 
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คนไว้ก็ได้ ซึ� งมุมส่วนตัวของพนักงานก็เป�นการใช้การจัด

ออฟฟิศแบบเดิมนั�นเอง คือ มีโต๊ะทํางานและมุมจัดวางโต๊ะไว้ให้ 

แต่โ ต๊ะส่วนนั�นและมุมตรงนั�นเอาไว้ใช้เก็บของเท่านั�น เวลา

ปฏิบัติงานก็จะเป�นอีกโซนที�มีการจัดไว้ ซึ�งเป�นวิธีการที�ดี เพราะ

บางทีพนักงานอาจจะต้องการเวลาส่วนตัวบ้างในบางครั �ง 

นี�คือเสน่ห์ของ Smart Office พื�นที� ว่างมากขึ�น 

สถานที�ดูโล่งขึ�น บรรยากาศจึงดีและส่งเสริมการทํางาน เมื�อ

ความเป�นทางการลดลง พนักงานก็จะรู้สึกผ่อนคลายในการ

ทํางานมากขึ�น ส่งผลให้พนักงานแต่ละคนเรียนรู้กันและกัน 

ประสิทธิภาพในการทํางานจึงมากขึ�น องค์กรก็จะได้ประโยชน์

เต็มที� อีกทั �ง การจัดออฟฟิศแบบนี�ยังช่วยในเรื�องการลดใช้

ทรัพยากรกระดาษอีกด้วย ไม่ยุ่งยากไม่ซบัซ้อนแต่ทรงคุณค่า

มากมาย 

ทั �งหมดทั �งมวลเหล่านี� คือ การเปลี�ยนแปลงเล็ก ๆ 

น้อย ๆ ที�จะช่วยให้องค์กรเติบโตมากขึ�นผลประกอบการมากขึ�น 

กําไรมากขึ�น เพียงแค่ปรับสถานที�ทํางาน ให้เหมาะสมกับลูกค้า 

เหมาะสมกับพนักงาน ทัศนคติต่อองค์กร ความน่าเชื�อถือ 

ประสิทธิภาพในการทํางาน ทุกอย่างก้จะเปลี�ยนแปลงไปใน

ทางบวกทันที ซึ� งสิ�งเหล่านี�ไม่ใ ช่สิ�งที�ทํายากอีกต่อไปแล้วใน

ปัจจุบัน เพราะทุกวันนี�โฮม ออฟฟิศ เกิดขึ�นมากมาย เป�น

สถานที�ก่อตั�งเป�นสํานักงานได้ง่าย ไม่ต้องเสียค่าเช่ารายเดือน 

จึงมีความสะดวกในการปรับเปลี�ยน แต่ถ้าใครมีสํานักงานที�ต้อง

เช่าอยู่ บางทีก็อาจจะปรับเปลี�ยนอะไรมากอย่างที� ใจต้องการ

ไม่ได้ แม้ภายนอกจะเปลี�ยนไม่ได้ แต่ภายในสํานักงานสามารถ

จัดวาง จัดเรียง มุมสําหรับทํางานใหม่ ๆ ได้ ไม่น่าเชื�อว่าการ

เปลี�ยนแปลงเพยีงเล็กน้อยก็สามารถทําให้ผลกําไรมากขึ�นได้ ถ้า

อย่านั�นคุณก็น่าจะลองปรับเปลี�ยนบ้างนะ แล้วสิ�งดี ๆ จะได้

เกิดขึ�น 
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เงินสดหมุนเวียน หัวใจของธุรกิจ SMEs 
 

 

เ งิ นสด คือ สิ� ง สํ า คัญ ในการ ดํา เ นิน ธุ รกิ จ ของ

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ดังนั�น

ผู้ประกอบการทุกคนจึงควรวางแผนอย่างรอบคอบเพื�อให้

กิจการของเราสามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพการ

พิจารณาว่าธุรกิจของใครจะประสบความสําเร็จและสามารถ

ดําเนินได้อย่างมั�นคงและยั�งยืนนั�น หลายคนอาจคิดว่าต้องดู

จากผลกําไรที�ได้รับแต่ความเป�นจริงแล้วเราต้องดูจากปริมาณ

เงินสดที� เข้าออกในแต่ละวันและแต่ละเดือนซึ� งปริมาณเงินที�

หมุนเวียนเข้าออกนี�เราเรียกว่า กระแสเงินสด ซึ�งผู้ประกอบการ

ทั �งหลายควรรู้จักและศึกษาให้เข้าใจเป�นอย่างดีก่อนเริ�มต้นทํา

ธุรกิจ เพราะบัญชีกระแสเงินสดนี�สามารถนํามาวิเคราะห์ธุรกิจ

ได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป�นช่วยในการตัดสินใจลงทุนให้ถูกจังหวะ

หรือช่วยให้สามารถตรวจสอบ  

สภาพคล่องของเงินสดที�หมุนเวียนอยู่ในองค์กรได้

อีกด้วย นอกจากนี�การบริหารกระแสเงินสดที�หมุนเวียนเข้า

ออกก็เป�นปัจจัยสําคัญที�จะชี�วัดว่าธุรกิจของคุณจะรุ่งหรือร่วง

ได้เลยทีเดียว โดยหลักๆ แล้วเราสามารถแบ่งแหล่งที�มาและใช้ไป

ของกระแสเงินสดได้ 3 ประเภทดังนี� 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (CFO หรือ 

Cash Flow from Operating Activates) หมายถึง กระแส

เงินสดที�เกิดจากกิจกรรมหลักที�ก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่าย

ของกิจการ ตัวอย่างเช่น 

รายรับ : ขายสินค้าบริการ มีลูกหนี�มาจ่ายหนี� หรือ

ได้รับดอกเบี�ยเงินฝากธนาคาร 

รายจ่าย : จ่ายค่าวัตถุดิบหรือค่าสินค้า จ่ายหนี�ให้

เจ้าหนี� การจ่ายค่าภาษีต่างๆ 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน  (CFI หรือ 

Cash Flow from Investing Activities) หมายถึง กระแสเงิน

สดที�เกิดจากการไปลงทุนในสินทรัพย์ถาวรต่างๆ ตัวอย่างเช่น 

รายรับ : ขายที� ดิน อุปกรณ์สํานักงานต่างๆ เงิน

ลงทุนระยะยาว 

รายจ่าย : ซื�อที� ดิน ซื�ออุปกรณ์สํานักงาน ซื�อการ

ลงทุนระยะยาว 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน (CFF หรือ 

Cash Flow from Financing Activities) หมายถึง กระแสเงิน

สดที� เกิ ดจากการจัดหา เ งินทุ นจาก ผู้ลงทุนและ เจ้ าห นี�

ตัวอย่างเช่น 

รายรับ : ออกจําหน่ายหุ้นกู้ หุ้นกู้ การกู้ยืมเงินระยะ

ยาว 

รายจ่าย : จ่ายช� าระหนี�เงินระยะยาว การจ่ายเงินปัน

ผล 

 

ปัญหาใหญ่ที�มักเกิดขึ�นในการบริหารจัดการของ

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) คือการขาด

สภาพคล่องในการบริหารจัดการธุรกิจ หรืออีกนัยหนึ�งคือขาด

เงินสดหมุนเวียนเพื�อใช้ดําเนินกิจการให้เพียงพอในการใช้จ่าย

ทั �ง ด้ านกา รล งทุ นแล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ยบริ ห าร ต่า งๆ  ดั ง นั�น

ผู้ประกอบการทุกคนจึงควรหาวิธีที�จะช่วยลดหรือกําจัดปัญหา

นี�ออกไปแต่ไม่ต้องเป�นกังวลไปค่ะเพราะเรารวบรวมวิธีทั �งหมด

มาไว้ในบทความนี�เป�นที�เรียบร้อยแล้ว 

 

วิธีการที�จะช่วยจัดสภาพคล่องทางการเงินให้กับ

ธุรกิจ มีดังต่อไปนี� 

 

1.ทํางบประมาณเงินสด (Cash Budget)  

งบประมาณทางการเงินเป�นปัจจัยสําคัญและเป�น

เครื�องมือช่วยในการกาํหนดกรอบแนวคิดของการดําเนินธุรกิจ 

ดังนั�นคุณจึงควรจดบันทึกเกี�ยวกับการเงิน ทั �งรายรับและ

รายจ่ายทั �งหมด เพื�อช่วยให้คุณได้ตระหนักรู้ว่าปัจจุบันบริษัท

ของคุณนั�นมีเงินสดอยู่มากเท่าไหร่ กระแสเงินสดไหลเข้ามา

เท่าไหร่และมีกระแสเงินไหลออกมากเท่าไหร่ ถ้าหากพบว่ามีเงิน

ไหลออกมาก็แสดงว่ากระแสเงินสดของคุณเริ�มที�จะติดลบแล้ว 

ซึ�งคุณควรจะรีบแก้ไขโดยทันที อย่างเช่น การตัดค่าใช้จ่ายที�ไม่

จําเป�นเพราะถ้าปล่อยทิ �งเอาไว้นานปัญหานี�ก็อาจจะเพิ�มมากจน

แก้ไขได้ลําบาก 

 

2.ตรวจสถานะเงินสดของกิจการอยู่เป�นประจํา  

ตรวจสอบทั �งรายรับและรายจ่าย โดยเปรียบเทียบ

ระหว่างอดีตกับปัจจุบัน และประมาณการอนาคต การทําแบบนี�

จะทําให้คุณรู้ว่าเงินสดในบัญชีของบริษัทมีจํานวนเท่าไหร่และ

เพียงพอที� จะนํามาเป� นค่าใ ช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจหรือ

ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ในองค์กรหรือไม่ 

 

3.รักษาสภาพคล่อง 

ควรสํารองเงินสดขั �นตํ�า เผื�อกรณีฉุก เฉิน คือมี

รายรับเพียงพอกับรายจ่ายหรือมีเงินเพียงพอเมื�อถึงเวลาที�

ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถคาดการณ์เงินสดสุทธิระยะ 3 

เดือน 6 เดือน 1 ปีข้างหน้าได้ พร้อมๆ กับบวกลบคูณหาร

ค่าใช้จ่ายคงที� ค่าใช้จ่ายแปรผัน แผนการลงทุนเพิ�มเติม การ

ขยายหรือต่อยอดกิจการ และยังต้องมีค่าใช้จ่ายอื�นๆ ไม่ว่าจะ

เป�นค่านํ�าค่าไฟ เงินเดือนพนักงาน หนี�การค้า หนี�บัตรเครดิต 

หรือหนี�เงินกู้ที�ธุรกิจต้องจ่าย ทําให้ต้องบริหารกระแสเงินสดใน

มือให้เพียงพอ ถึงจะเรียกว่ามีสภาพคล่อง เพราะหากบริหาร

เงินในส่วนนี� ไม่ ไ ด้จะกลายเป� นปัญหา ให้ธุรกิจสะดุดถึงขั �น

หยุดชะงักได้เลยทีเดียว 

 

 

 

4.ประเมินความเสี�ยงทางธุรกิจ 

ประเมินความเสี�ยงที�จะส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจ เช่น 

สถานการณ์เศรษฐกิจ แนวโ น้มอัตราดอก เ บี�ย อัตรา

แลกเปลี� ยน หรือความเสี�ยงจากความผันผวนของราคา

วัตถุดิบ เป�นต้น นอกจากนี�ยังต้องประเมินความเสี�ยงในระดับ

ธุรกิจ คือการประเมินธุรกิจตัวเองเปรียบเทียบกับคู่แข่ง เช่น 

การบริหารต้นทุน การลดค่าใช้จ่าย เป�นต้น เพื�อดูว่าธุรกิจของ

คุณมีความสามารถในการแข่งขันมากแค่ไหน และจําเป�นต้อง

ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณเพื�อการแข่งขันหรือลดความ

เสี�ยงที�อาจเพิ�มขึ�น ซึ�งในบางกลยุทธ์นั�นก็อาจจําเป�นต้องใช้เงิน

สดในการลงทุนด้วยเช่นเดียวกัน 

 

5.อย่าปล่อยให้ปัญหาสะสมเรื �อรัง 

หากเกิดปัญหาทางการเงิน ให้รีบหาทางแก้ไขโดย

ทันที อย่าปล่อยทิ �งเอาไว้จนสะสมกลายเป�นปัญหาเรื �อรัง เพราะ

ในตอนสุดท้ายจะทําใ ห้หาวิธีแก้ ไขได้ยากขึ�น อีกทั �ง ปัญหา

เหล่านั�นอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของเราอีกด้วย 

 

“ควรวางแผนทางการเงนิ

และเตรยีมเงนิสาํรองเอาไว ้

และประเมนิความเสี�ยงที�

จะกระทบตอ่ธุรกจิเสมอ” 

 
S M E s  K n o w l e d g e  C e n t e r  



426 

6.อย่าทําตามกระแสและลงทุนเกินตัว  

เมื�อเกิดเทรนด์ธุรกิจฮอตฮิตในตลาดย่อมกระตุ้น

ต่อมความสนใจของผู้ประกอบการให้อยากลองทําดู แต่รู้

หรือไม่ว่าธุรกิจที� เป�นแฟชั�นและเป�นไปแค่ตามกระแสช่วงใด

ช่วงหนึ�งมักจะอยู่ได้ไม่นาน เมื�อหมดกระแสลงความต้องการ

ของลูกค้าก็จะลดลงไปด้วย ดังนั�นเราจึงไม่ควรเลือกทําธุรกิจ

เพราะเพียงแค่เห็นคนอื�นทําเท่านั�น เราควรเลือกทําธุรกิจที�เรา

ต้องการจะทําจริงๆ อีกทั �งควรศึกษาข้อมูลเกี�ยวกับธุรกิจ

เหล่านั�นให้รอบคอบและละเอียดถี�ถ้วนเสียก่อน รวมถึงวางแผน

และศึกษาเรื�องทางการตลาดว่าลกูค้าและกลุ่มเป้าหมายของเรา

ควรจะเป�นใครและทําอย่างไรถึงจะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ 

 

ผู้ประกอบการหลายคนอาจให้ความสําคัญกับผล

กําไรและผลตอบแทนมากเกินไป จนลืมนึกไปว่าสิ�งที�สําคัญกว่า

นั�นคือ เงินสดที� เราควรเตรียมเอาไว้ให้เพียงพอก่อนเริ�มต้น

ธุรกิจใดๆ ก็ตามนอกจากนี�เรายังควรวางแผนทางการเงินและ

เตรียมเงินสํารองเอาไว้ ทํางบประมาณเงนิสด ตรวจสถานะเงิน

สดของกิจการอยู่เป�นประจํา รักษาสภาพคล่อง ประเมินความ

เสี�ยงของธุรกิจ แก้ปัญหาที�เกิดขึ�นทันทีและอย่าทําตามกระแส

หรือลงทุนเกินตัว เพราะการบริหารจัดการที�ดีจะช่วยให้ธุรกิจ

ของเราสามารถประสบความสําเร็จและดําเนินไปได้อย่างยั�งยืน

และมั�นคง 

 

 
S M E s  K n o w l e d g e  C e n t e r  



427 

 
 

บริหารจัดการองค์กรใหม่ด้วยแนวคิด Smart Office 

 
ปัจจัยสําคัญที�จะช่วยให้พนักงานสามารถทํางานได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ�น คือการปรับเปลี�ยนสภาพแวดล้อม

ภายในสํานักงานให้ดูโปร่งโล่ง มีชีวิตชีวา มีความยืดหยุ่นและ

สนุกสนาน ลดความอึดอัดและดูตึงเครียดแบบสํานักงานทั�วๆ 

ไปลง ซึ�งแนวคิดนี�ก็คือ Smart Office หรือออฟฟิศยุคใหม่ที�

เป�นการฉีกแนวจากออฟฟิศแบบเดิมๆ ไปโดยสิ�นเชิงมีการ

ปรับเปลี�ยนรูปแบบการนั�งออฟฟิศที�ไม่ซ� � าซากจําเจ ซึ�งการจัด

สํานักงานในรูปแบบใหม่นี�จะช่วยส่งผลให้พนักงานสามารถ

พัฒนาความคิดที�สดใหม่ออกมาได้มากขึ�น มีสุขภาพจิตที�ดีขึ�น 

มีการแลกเปลี�ยนความรู้ซึ� งกันและกัน ลดช่องว่างระหว่าง

พนักงาน แล ะทํ า ใ ห้สามารถทํ า งานเป� นที ม ไ ด้อ ย่า งมี

ประสิทธิภาพ อีกทั �งทางสํานักงานยังรวมเอาสิ�งอํานวยความ

สะดวกและอุปกรณ์ไอทีต่างๆ มาเพื�อช่วยให้บุคลากรภายใน

องค์กรสามารถเชื�อมโยงเข้ากับอุปกรณ์อื�นๆ ภายในสํานักงาน

ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

  

 บุคลากรแต่ละคนในสํานักงานจะมีทักษะหรือความ

ช� านาญในรูปแบบเฉพาะของตัวเอง ซึ�งถือเป�นองค์ความรู้ที�

ซ่อนอยู่ภายในซึ�งเราเรียกว่า Tactic Knowledge และมันจะเริ�ม

ปรากฏออกมาก็ต่อเมื�อบุคลากรเริ�มปฏิบัติงานในตําแหน่งนั�นๆ 

และเมื�อบุคลากรแต่ละคนนําความรู้ของตนเองมาแลกเปลี�ยนซึ�ง

กันและกัน ก็จะทําใ ห้บุคลากรทุกคนมีความรู้ เพิ�มมากขึ�น

กว่าเดิม และเมื�อเรานําความรู้เหล่านั�นมาประยุกต์เป�นองค์

ความรู้ใหม่ เราก็จะเรียกมันว่า Explicit Knowledge สิ�งนี�จะ

กลายเป�นขุมทรัพย์ทางปัญญาที�จะเปลี�ยนแปลงสํานักงานในรูป

แบบเดิมให้กลายเป�นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในที�สุด โดย Smart 

Office หรือสํานักงานอัจฉริยะมีรูปแบบดังต่อไปนี� 

 

ไม่มีอาณาเขตแบ่งกั �น (No Boundary)  

เป�นการยกเลิกโต๊ะนั�งประจําสําหรับพนักงานในสํานักงาน 

ดังนั�นพนักงานทุกคนจึงสามารถเลือกที�นั�งได้อย่างอิสระตามใจ

ชอบ ไม่มีการแบ่งกั �นพื �นที�ระหว่างผู้บริหารกับพนักงานภายใน

องค์กร ไม่มีการแบ่งแยกแผนก พนักงานทุกคนจะต้องคอย

เปลี�ยนหมุนเวียนและสลับที�นั�งกันอยู่ตลอดทุกวันเพื�อลดการ

แบ่งแยกอาณาเขตระหว่างกันและช่วยให้พนักงานทุกได้พบปะ 

ช่วยกันระดมความคิด แลกเปลี�ยนความเห็น ความรู้และ
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ประสบการณ์ รวมไปถึงการปรึกษาหารือกันได้ง่ายกว่าการจัด

สํานักงานแบบส่วนตัว เพื�อให้การทํางานนั�นได้ประสิทธิผล

สูงสุด การจัดวางโต๊ะทํางานในรูปแบบนี�จะช่วยให้ผลลัพธ์การ

ทํางานของพนักงานทุกคนมีประสิทธิภาพมากขึ�นอย่างแน่นอน

ค่ะ 

 

มีการใ ช้ร ะบบเทคโนโลยีที� ทันสมัยมากขึ�น (Advanced 

Technology)  

พนักงานแต่ละคนจะมีคอมพิวเตอร์สําหรับพกพา

คนละเครื�องและสามารถเชื�อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์และ

อินเตอร์เน็ตได้ทั�วทุกพื �นที� ในสํานักงาน อีกทั �งยังสามารถ

ทํางานได้ทั�วทุกมุมของอาคารสํานักงาน มีระบบการจัดเก็บ

ข้อมูลและเอกสารสําคัญต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทําให้

ทุกคนสามารถเปิดใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ซึ� ง เป�นการช่วยลด

ปริมาณกระดาษและเอกสารที�อยู่ภายในสํานักงานให้ลดลง อีก

ทั �งยังเป�นการประหยัดพื�นที�ในการจัดเก็บอีกด้วย ดังนั�นบนโต๊ะ

ทํางานของพนักงานแต่ละคนจึงไม่จําเป�นต้องมีเอกสารส่วนตัว

มากนัก 

 

มีการจัดโต๊ะแบบประหยัดพื�นที�และรวมกลุ่ม  

โต๊ะทํางานภายในสํานักงานจะถูกออกแบบมาให้มี

ขนาดเล็กกะทัดรัด เน้นให้มีลักษณะโค้งมนเพื�อให้เหลือพื�นที�ใช้

สอยได้เยอะ นอกจากนี�โต๊ะทํางานจะถูกจัดเอาไว้เป�นกลุ่ม ไม่มี

การแบ่งกั �นแผนกใดแผนกหนึ�ง ไม่มีผนังหรือสิ�งของมาคั�น

ระหว่างโต๊ะทํางาน เพื�อที�พนักงานทุกคนจะได้ทํางานร่วมกัน

อย่างใกล้ชิด สะดวกในการติดต่อระหว่างกัน ช่วยกันระดม

ความคิดและสร้างความสนิทสนมให้เกิดขึ�นภายในองค์กร  

 

อุปกรณ์ต่างๆ ถูกจัดตั �งเอาไว้ในพื�นที�ส่วนกลาง  

อุปกรณ์จําเป�นต่างๆ ภายในสํานักงานอาทิ เช่น 

เครื�องแฟกซ ์เครื�องถ่ายเอกสาร เครื�องปริ �นท์และเครื�องสแกน

จะถูกจัดรวมให้อยู่ที�บริเวณส่วนกลางซึ�งพนักงานต้องมาใช้

ร่วมกันที�นี�  

 

ส่งเสริมบรรยากาศให้ร่มรื�นด้วยต้นไม้ประดับ  

นอกจากจะทําให้ภายในสํานักงานดูโล่งโปร่งสว่างและ

บรรยากาศสบายๆ แล้ว Smart Office ยังเน้นการประดับ

ประดาสํานักงานให้ดูร่มรื�นด้วยต้นไม้ประดับอีกด้วย เพื�อให้

พนักงานที�เครียดเรื�องงานได้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ�น 

 

มีพื �นที�สําหรับการพักผ่อน (Relaxation)  

หลังจากที�ทํางานกันอย่างเหน็ดเหนื�อยหรือเครียด

มากๆ พนักงานก็สามารถเดินเข้าไปพักผ่อนในบริเวณที�จัด

เอาไว้สําหรับการพักผ่อนภายในสํานักงาน ซึ�งอาจมีทั �งโต๊ะพูล

หรือโต๊ะปิงปองให้เล่นเพื�อผ่อนคลาย มีมุมเก้าอี�นวดเพื�อคลาย

ความตึงเครียดจากการทํางาน อีกทั �งบุคลากรภายในองค์กร

ยังสามารถมานัดเจอและพบปะกันในที�นี�ได้อีกด้วย  

 

 นอกจากรูปแบบที�กล่าวไปข้างต้นนั�น หนึ�งในสิ�งที�

สําคัญสําหรับ Smart Office ก็คือการจัดตําแหน่งพื �นที�

ภายในสํานักงานออกเป�นทั �ง 4 ส่วนด้วยกันได้แก่ 

 

ส่วนปฏิบัติงานหรือ Base Zone  

มีลักษณะเป�นห้องที�เปิดโล่ง ประกอบด้วยโต๊ะทํางาน

ของพนักงานทุกระดับ แต่ไม่มีใครที�จะมีที� นั�งประจํา ทุกคน

จะต้องผลัดเปลี�ยนหมุนเวียนที�นั�งกันไปเรื�อยๆ เครื�องมือสําคัญ

ในการทํางานของพนักงานคือคอมพิวเตอร์เป�นหลัก มีการ

จัดเก็บเอกสารไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนเอกสารสําคัญ

ของพนักงานหรือทรัพย์สินส่วนตัวจะถูกจัดเก็บไว้ในตู้ล็อก

เกอร์  

 

ส่วนพื�นที�สร้างสรรค ์หรือ Creative Zone  

เป� นพื �นที� สําหรับใ ช้ ในการสร้างสรรค์ไอเดียและ

นําเสนอข้อมูลต่างๆ พื�นที�นี�จึงจัดให้อยู่ในส่วนของมุมห้องที�ไม่

ค่อยมีคนพลุกพล่านมากนัก ใ ช้ เครื�องคอมพิวเตอร์เป� น

เครื�องมือหลัก และนําเสนอผลงานผ่านทางจอโทรทัศน์ ใน

พื�นที�ส่วนนี�มักจะมีการประดับประดาด้วยกระถางต้นไม้มากเป�น

พิเศษ 

 

ส่วนพื�นที�ต้องใช้สมาธ ิหรือ Concentration Zone 

เป�นพื �นที� สําหรับงานที�ต้องใช้ความคิดอย่างมาก 

ยกตัวอย่างเช่น งานออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืองาน

ด้านกฎหมาย ดังนั�นพื �นที�บริเวณนี�จะเงียบสงบและมีความเป�น

ส่วนตัวมาก เป� นพิ เศษ มั กจั ดวางอ ยู่ ในพื�นที� ที� ไม่ มีคน

“Smart Office จะทาํให้

พนกังานทกุคนในองคก์ร

สามารถแลกเปลี�ยนความรู ้

ทกัษะซึ�งกนัและกนั  

บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใน

สํานักงานยังเปลี�ยนแปลงไป

ในทางที�ดขีึ�นอกีดว้ย” 
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พลุกพล่านและมีการแบ่งพื �นที�ภายในห้องออกเป�นสัดส่วนเพื�อ

ช่วยให้มีสมาธิในการทํางานมากยิ�งขึ�น 

 

ส่วนสําหรับผ่อนคลายหรือ Refresh Zone 

 

เป�นพื�นที� สําหรับการผ่อนคลายสําหรับพนักงาน

โดยเฉพาะ หลังจากตึงเครียดและกดดันจากการทํางานมา

ตลอดทั �งวัน พื�นที� นี� เป� นจุดสร้ างความสัมพันธ์ร ะหว่าง

พนักงานภายในองค์กรเดียวกัน ซึ� งช่วยส่งเสริมให้เกิดการ

ปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลี�ยนความรู้ ทักษะและประสบการณ์แก่

กันและกัน รวมทั �งยังช่วยก่อให้เกิดไอเดียสร้างสรรค์เพิ�มขึ�นอีก

ด้วย 

Smart Office หรือสํานักงานอัจฉริยะนั�นนอกจาก

จะทําให้พนักงานทุกคนในองค์กรสามารถแลกเปลี�ยนความรู้ 

ทักษะและประสบการณ์ซึ� งกันและกันแล้ว บรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมในสํานักงานยังเปลี�ยนแปลงไปในทางที� ดีขึ�น 

รวมทั �งทําให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพจิตที�ดีขึ�นอีกด้วย ซึ�งสิ�ง

เหล่านี�ถือเป�นหัวใจสําคัญในการสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั�นผู้บริหารหลายๆ คนอาจลองเก็บ

แนวคิด Smart Office นี�ไปพิจารณาเพื�อนํามาปรับใช้ภายใน

องค์กรต่อไปในอนาคต 
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การเลือกทําเลที�ตั �งโรงงาน 
 

หนึ�งในปัจจัยที� ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจควรให้

ความสําคัญ ก็คือการเลือกทําเลที� ตั �งโรงงาน เพราะถ้าหาก

เลือกทําเลที�ไม่เหมาะสมก็อาจทําให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ�น

โดยไม่คุ้มค่าหรือประสบกับปัญหาอื�นๆ ตามมา อย่างเช่น การ

ขาดแคลนวัตถุดิบหลัก ค่าขนส่งสินค้าสูงเกินเหตุ หรือขาด

แคลนแรงงานที�มีคุณภาพ ซึ�งสิ�งเหล่านี�อาจส่งผลกระทบต่อ

ธุรกิจทั �งในระยะสั�นและระยะยาว โดยทั�วไปแล้วลักษณะของทําเล

ที�ตั �งนั�น เราไม่อาจกําหนดตายตัวได้ว่าที�ไหนถึงจะดีกว่า เพราะ

เราต้องพิจารณาถึงธุรกิจของโรงงานประกอบกันไปด้วย ทําเล

ที�ตั �งตรงนี�อาจเหมาะกับธุรกิจประเภทหนึ�ง แต่ไม่เหมาะกับธุรกิจ

อีกประเภทหนึ�งก็เป�นไปได้เช่นเดียวกัน ดังนั�นผู้ประกอบการควร

จะต้องวางแผนให้รอบคอบเสียก่อนเพื�อที�เราจะได้ทําเลที�ถูกใจ 

มีประสิทธิภาพสูงและเอื �ออํานวยผลประโยชน์กับกําไรคืนกลับมา

ให้เราอย่างยั�งยืนและมั�นคง สําหรับผู้ประกอบการคนใดที�กําลัง

มองหาทําเลดีๆ อยู่ล่ะก็ ลองอ่านบทความการเลือกทําเลที�ตั �ง

โรงงานนี�เพื�อนําปัจจัยเหล่านี�ไปประกอบใช้ในการพิจารณาดูนะ

คะ 

 

ปัจจัยสําคัญอย่างแรก คือ แหล่งวัตถุดิบสําคัญ 

(Raw Materials Resource) ที� ต้ อ ง นํ า ม า ใ ช้ ใ นก า รผลิ ต 

โรงงานควรตั�งอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ เพื�อช่วยให้สามารถ

จัดหาวัตถุดิบได้สะดวกมากขึ�นและเป�นของที�ดีมีคุณภาพเพราะ

ส่งตรงจากแหล่งผลิต รวมทั �งต้นทุนของวัตถุดิบกับค่าขนส่งก็

จะราคาย่อมเยามากขึ�น ช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดเงินและ

เวลาไปได้มากทีเดียว ยกตัวอย่างเช่น โรงงานผลิตลิ �นจี�หรือ

เงาะกระป๋องก็ควรจะตั�งอยู่ในเขตจังหวัดหรืออําเภอที�มีสวน

ผลไม้อย่างลิ �นจี�และเงาะ เพื�อให้ได้วัตถุดิบที�สดใหม่มาใช้ในการ

ผลิต แต่เมื�อมองในมุมกลับหากโรงงานตั�งอยู่ไกลจากแหล่ง

วัตถุดิบมาก ก็อาจทําให้ได้วัตถุดิบที�ไม่มากเพียงพอกับความ

ต้องการ คุณภาพไม่ดีหรือมีราคาแพงมากเกินไป รวมทั �งยัง

ต้องเสียค่าขนส่งเป�นจํานวนมหาศาลและเสียเวลามากอีกด้วย 

ถ้าหากบริเวณที�ตั �งใกล้โรงงานมีแหล่งผลิตวัตถุดิบจํานวนมาก 

เราก็ควรสํารวจแหล่งขาย ผู้ขาย ราคาและคุณภาพของ

วัตถุดิบให้ดีเสียก่อนที�จะสั�งซื�อกับที�นั�นๆ เพื�อที�จะได้แหล่งขายที�

มีคุณภาพสูงสุดและขายวัตถุดิบในราคาย่อมเยาที�สุด 
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ปัจจัยสําคัญอย่างที�สอง คือ แหล่งแรงงาน (Labor) 

หรือความสามารถของมนุษย์ที�จะช่วยขับเคลื�อนธุรกิจให้ดําเนิน

ต่อไปได้ และเป�นปัจจัยสําคัญที�จะมาช่วยในการผลิตสินค้า แบ่ง

ออกได้เป�น 3 ประเภทคือ 

แรงงานฝีมือ (Skilled Labor) หรือผู้ที�มีความ

ช� านาญการในอาชีพงานของตนทั�งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ 

แรงงานกึ�งฝีมือ (Semi-skilled Labor) หรือผู้ที�มี

ความรู้ทั �งทางด้านทฤษฏีและปฏิบัติเพียงบางส่วน 

แรงงานไรฝี้มือหรอืแรงงานทั�วไป (Unskilled Labor) 

หรือผู้ที�ทํางานโดยใช้แรงกายเป�นหลัก ไม่จําเป�นต้องมีความ

ช� านาญใดๆ 

 

ผู้ประกอบการควรจะพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่า

ตนเองต้องการแรงงานประเภทใดบ้าง เพื�อที�จะได้สามารถว่าง

จ้างได้อย่างเหมาะสม และไปจัดตั�งโรงงานในแหล่งหรือใกล้แหล่ง

ที�สามารถหาแรงงานประเภทตามที�ต้องการได้ง่ายมากขึ�น และมี

คุณภาพที�เหมาะสม แรงงานฝีมือหรือช่างผู้ช� านาญการส่วน

ใหญ่ก็จะอยู่ในตัวเมืองหรือชุมชนที�มีขนาดใหญ่ และค่าแรงก็

อาจจะสูงกว่าในชุมชนขนาดเล็ก ดังนั�นผู้ประกอบการอาจจะ

ต้องพิจารณาถึงความเพียงพอของแรงงานในแหล่งนั�นๆ 

รวมถึงค่าแรงที�ต้องการใช้จัดจ้างประกอบกันไป 

 

ปัจจัยสําคัญอย่างที�สาม คือ สิ�งอํานวยความ

สะดวกต่างๆ ทําเลที� ตั �งของโรงงานควรมีการให้บริการ

สาธารณูปโภคที�ครบครัน ยกตัวอย่างเช่น ไฟฟ้า ประปา 

โทรศัพท์ เชื�อเพลิง การขนส่งและเส้นทางคมนาคมต่างๆ 

เพราะสิ�งเหล่านี�จะเป�นตัวช่วยขับเคลื�อนโรงงานให้สามารถ

ดําเนินงานไปได้อย่างต่อเนื�องและผลิตสินค้าที�มีคุณภาพ หาก

ขาดสิ�งใดสิ�งหนึ�งไป อาจทําให้การผลิตเกิดความล่าช้าจนสินค้า

เกิดขาดตลาดและขาดทุนได้  นอกจากนี�โรงงานยังควรอยู่ใกล้

กับสถานที�ราชการที� สําคัญๆ อย่างเช่น โรงพยาบาล สถานี

ดับเพลิง สถานีตํารวจ เพื�อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของ

โรงงานและชีวิตของแรงงานทุกคนของทา่น 

 

 ปัจจัยอย่างที�สี� คือ ตลาดหรือฐานลูกค้า ปัจจัยนี�มี

ความสําคัญมากที�สุดสําหรับการเลือกทําเลที�ตั �งโรงงานเพราะ

การตั�งอยู่ใกล้เคียงกับตลาดจะช่วยให้สินค้าถึงมือผู้บริโภคหรือ

ผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา การช่วยอํานวยความสะดวก

ให้แก่ลูกค้า ย่อมทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและอยากใช้

บริการอย่างต่อเนื�อง รวมทั �งเป�นการสร้างฐานลูกค้าประจําให้

เกิดขึ�น นอกจากนี�การอยู่ใกล้ตลาดยังมีส่วนช่วยในการลด

ภาระค่าใช้จ่ายของการขนส่งสินค้าสู่ตลาดอีกด้วย แต่ถ้าหาก

เป�นโรงงานที�สินค้าต้องจัดจําหน่ายผ่านทางพ่อค้าคนกลาง ก็

ไม่จําเป�นต้องเลือกสถานที�ที� ตั �งใกล้กับผู้บริโภคโดยตรง แต่ให้

เลือกจัดตั�งใกล้กับกลุ่มพ่อค้าคนกลางแทน 

 

 

 ปัจจัยอย่างที�ห้า คือ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า 

ผู้ประกอบการควรพิจารณาถึงค่าขนส่งที� ต้องใช้ในการผลิต

สินค้าและจัดจําหน่าย อาทิเช่น  

ค่าขนส่งวัตถุดิบจากแหล่งมายังโรงงาน หากโรงงาน

ไม่ได้ตั�งอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบหลัก ผู้ประกอบการก็ควร

พิจารณาการขนส่งที�เหมาะสม มีระยะทางไม่ไกลเกินไป ใช้เวลา

ไม่นานและมีค่าใช้จ่ายที�ไม่สูงเกินไปนัก  

ค่าขนส่งสินค้าเพื�อไปเก็บรักษาในคลัง หลังจาก

สินค้าถูกผลิตออกมาเป�นที� เรียบร้อย ก็จะต้องได้รับการดูแล

รักษาในคลังสินค้าที�มีสภาวะแวดล้อมเหมาะสมก่อนที�จะส่งไปจัด

จําหน่ายตามที�ต่างๆ ดังนั�นคลังเก็บสินค้าจึงควรอยู่ใกล้กับ

โรงงานผลิตหรืออยู่ในบริเวณของโรงงานเลยยิ�งดี เพื�อที�จะได้

เก็บรักษาสินค้าเอาไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั �งเป�นการลด

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งของส่วนนี�ไปอีกด้วย 

ค่าขนส่งสินค้าเพื�อจัดจําหน่าย เพื�อเป�นการประหยัด

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและอํานวยความสะดวกให้แก่

ผู้บริโภคหรือพ่อค้าคนกลาง ผู้ประกอบการควรจัดตั�งโรงงาน

ใกล้กับแหล่งผู้บริโภคหรือตลาดให้มากที�สุดเท่าที�จะทําได้ 

 

ปัจจัยอย่างที� หก คือ งบประมาณ หลังจากที�

สามารถเลือกทําเลที�ตั �งที�เหมาะสมได้แล้ว ผู้ประกอบการควรที�

จะพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายทั �งหมดที�จะต้องเกิดขึ�น อาทิเช่น ราคา

ที� ดิน อัตราค่าแรงงาน ค่าขนส่งสินค้า ค่าวัตถุ ดิบ ค่า

เครื�องจักร เครื�องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมและ

ภาษีที� ต้องจ่ายให้องค์การของรัฐในการดําเนินการจัดตั�ง

สถานที�ประกอบการ ซึ�งค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี�ขึ�นอยู่กับการ

เลือกสถานที�ประกอบการทั �งสิ�น ผู้ประกอบการควรมองหา

“การเลอืกทาํเลที�ตั �งที�ดี

และเหมาะสม  

ยอ่มนาํมาซึ�งโอกาสแหง่

ความสาํเรจ็ของการ

ประกอบธุรกิจ” 
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สถานที�หลายๆ แห่งเพื�อใช้ในการประกอบการพิจารณาและ

เปรียบเทียบ หากที�ไหนที�พิจารณาแล้วว่าค่าใช้จ่ายเพียงพอต่อ

งบประมาณที�ตั �งไว้และได้ผลตอบแทนที�คุ้มค่าก็ค่อยตัดสินเลือก

ประกอบการในที�นั�นๆ 

ปัจจัยอย่างที�เจ็ด คือ การคํานึงถึงสิ�งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ประกอบการจึงควรใส่ใจและคํานึงความ

รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและผู้คนในชุมชนด้วย เนื�องจาก

ในการผลิตมักจะต้องมีการปลอ่ยของเสียออกมา ดังนั�นโรงงาน

ควรจะต้องมีระบบในการกําจัดนํ�าเสีย ไม่ถ่ายเทนํ�าเสียลงใน

แม่นํ�าลําคลองหรือเปลี�ยนสภาพจากนํ�าเสียให้เป�นนํ�าดีก่อนที�จะ

ถ่ายเทลงในแม่นํ�าคลอง รวมทั �งควรจะต้องป้องกันฝุ่นละออง

หรือควันเสีย เพื�อไม่ทําให้อากาศเป�นพิษและไปรบกวนชุมชนที�

อยู่ในบริเวณใกล้ๆ กับโรงงานด้วย เพราะถึงแม้โรงงานของเรา

จะได้รับกําไรและผลตอบแทนสูงมากแค่ไหน แต่หากโรงงานของ

เราไม่คํานึงและให้ความสนใจกับเรื�องสิ�งแวดล้อมและคนในชุมชน

แล้วล่ะก็ โรงงานของเราอาจถูกคนในชุมชนต่อต้านจนต้องปิด

กิจการลงก็เป�นได้ 

 

การเลือกทําเลที� ตั �งที� ดีและเหมาะสมย่อมนํามาซึ� ง

โอกาสแห่งความสํา เร็จของการประกอบธุรกิจ ดัง นั�น

ผู้ประกอบการควรพิจารณาถึงแหล่งวัตถุดิบ แหล่งแรงงาน 

สิ�งอํานวยความสะดวกต่างๆ ตลาดหรือฐานลูกค้า ค่าใช้จ่าย

ในการขนส่งสินค้า งบประมาณ ความคุ้มค่าและผลตอบแทน 

รวมถึงการคํานึงถึงสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติก่อนที�

จะจัดตั�งโรงงานเพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการของตนเอง

และเป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมและชุนชนอย่างยั�งยืน 
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การวิเคราะห์ต้นทนุโลจิสติกส ์
 

 

การบริหารและวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ที� ดีและมี

ประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดค่าใช้จ่ายใน

การขนส่งไปได้มากทีเดียวทําให้สินค้าและบริการมีต้นทุนที�ลด

ตํ�าลงอีกทั �งยังนํามาซึ�งความสามารถในการแข่งขันและผลกําไร

ที�เพิ�มมากขึ�นอีกด้วยวัตถุประสงค์ของการบริหารต้นทุนโลจิ

สติกส์ประกอบด้วย 2 ประการคือ 

 

 เพื�อลดต้นทุนรวมให้ตํ�าลง 

 สามารถตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

การที�เราจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั �ง 2 ประการ

นี�ได้นั�น ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาและเข้าใจถึงความหมาย

ของโลจิสติกส์ให้ละเอียดถี�ถ้วนเสียก่อนรวมทั �งยังต้องรู้จักการ

วางแผน การคิดวิเคราะห์และการบริหารต้นทุนที�มีศกัยภาพเรา

จะมาเริ�มต้นทําความรู้จักกับระบบโลจิสติกส์กันก่อนนะคะ 

  

โลจิสติกส์ (Logistics) หมายถึง กระบวนการ

วางแผน การกําหนดสายปฏิบัติงานและการควบคุมการ

เคลื�อนย้ายทั �งไปและกลับ และการเก็บรักษาสินค้า ทรัพยากร 

และข้อมูลที�เกี�ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพตั�งแต่จุดเริ�มต้นของ

การผลิตไปสู่จุดสุดท้ายของการบริโภค เพื�อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า 

 

 กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ (Key Logistics 

Activities) แบ่งออกได้เป�นทั �งหมด 14 ประการดังนี� 

 การบริการลูกค้า (Customer Service)  

 การจัดการคําสั�งซื�อของลูกค้า (Order Processing) 

 การพยากรณ์ความต้องการลูกค้า (Demand 

Forecasting)  

 การจัดซื�อ (Purchasing) 

 ก า ร บ ริ ห า ร สิ น ค้ า ค ง ค ลั ง  ( Inventory 

Management) 

 กิจกรรมการขนส่ง (Transportation) 
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 การบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บ (Warehousing 

and Storage) 

 การจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics) 

 การจัดเตรียมอะไหล่และชิ�นส่วนต่างๆ (Parts and 

Services Support) 

 การเลือกที�ตั �งโรงงานและคลังสินค้า (Plant and 

Warehouse Site Selection) 

 การ เคลื� อ นย้าย วัตถุ ดิ บแล ะ สินค้า  (Material 

Handling) 

 การบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ (Packaging and 

Packing) 

 กา ร สื� อ สา ร ใ นกา รก ร ะจ าย สินค้ า   ( Logistics 

Communications) 

 การกําจัดของเสีย (Waste Disposal) 

เมื�อทราบถึงกิจกรรมหลักของโลจิสติกส์แล้ว เราก็

ควรทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับโลจิสติกส์เพื�อให้

การวางแผนของเราเป�นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ต้นทุน (Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในการ

ดําเนินการผลิตสินค้าหรือการบริการ ตั�งแต่ขั �นตอนการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การทดสอบ การจัดเก็บ ไป

จนถึงค่าขนส่งสินค้า 

ความ สัมพันธ์ร ะหว่างต้นทุนกับ โ ลจิสติก ส์ มี

รายละเอียดดังต่อไปนี� 

1.ต้นทุนการขายสินค้า (Cost of Goods Sold) เป�น

ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจากกิจกรรมการขาย การบริหาร จัดการ

สํานักงาน และการกระจายสินค้า 

2.ต้นทุนสินคา้คงคลงั (Inventory Carrying Costs) 

เป�นค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจากการควบคุมสินค้าคงคลังให้มีวางขาย

ในตลาดโดยไม่ขาดตลาดและมีปริมาณไม่มากเกินความจําเป�น

จนก่อให้เกิดต้นทุนในการเก็บรักษา 

3.ต้นทุนการจัดการคลังสินค้า (Warehousing 

Costs) เป�นค่าใช้จ่ายที� เกิดขึ�นจากกิจกรรมการบริหาร 

คลังสินค้า การเลือกสถานที�ตั �งในการจัดเก็บสินค้า 

4.ต้นทุนกระบวนการสั�งซื�อ (Order Processing 

Cost) เป�นค่าใช้จ่ายที� เกิดขึ�นจากกิจกรรมกระบวนการสั�งซื�อ 

โดยเริ�มตั�งแต่การได้รับคําสั�งซื�อจากลูกค้า การจัดการข้อมูลคํา

สั�งซื�อ การกระจายสินค้า รวมไปถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมและ

ความต้องการของลูกค้าในอนาคตด้วย 

5.ต้นทุนสินค้าตามปริมาณที�สั�งซื�อ (Lot Quality 

Costs) เป�นค่าใช้จ่ายที�เกิดจากกิจกรรมการสั�งซื�อและการผลิต 

โดยผันแปรกับปริมาณสินค้าที�จัดหาและการผลิต หรือความถี�

ในการสั�งซื�อ ยกตัวอย่างเช่น การสั�งซื�อคราว ละมาก ๆ หรือ

การผลิตคราวละมาก ๆ จะทําให้ได้ราคาที�ถูก ซึ�งจะส่งผลให้

ต้นทุนในการผลิตต่อครั �งลดตํ�าลง 

6.ต้นทุนการขนส่ง (Transportation Costs) เป�น

ค่าใช้จ่ายหลักในการบริหารโลจิสติกส์ที�มีความจําเป�นอย่างมาก

และควรใส่ใจเป�นพิเศษ เช่น วิธีการและรูปแบบในการขนส่ง

สินค้า เส้นทางในการขนส่ง รวมถึงการวางแผนด้านเวลา

ตั�งแต่ต้นทางจนกระทั�งถงึปลายทาง 

 

 

ผู้ประกอบการทกุคน ควรจะต้องสามารถทราบได้ว่า

ธุรกิจของตนเองนั�นประกอบด้วยกิจกรรมสําคัญใดบ้าง และมี

ความเกี�ยวข้องกับต้นทุนที� สําคัญประเด็นใด ดังนั�นก่อนที�จะ

เริ�มต้นวางแผน ผู้ประกอบการจึงควรศึกษารายละเอียดอย่าง

ละเอียดถี�ถ้วนเสียก่อน เพื�อการบริหารจัดการกับต้นทุนด้านโล

จิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที�สุด หลังจากที�เราทราบถึง

กระบวนการที�เกี�ยวข้องกับโลจิสติกส์เป�นที�เรียบร้อยแล้ว เราก็

จะมาบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี� 

 

1. การบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ทั �งระบบ โดย

คํานึงถึงต้นทุนสินค้าคงคลัง ต้นทุนการขนส่ง และต้นทุนการ

จัดการคลังสินค้า รวมไปถึงต้นทุนในด้านอื�นๆ ที� เกี�ยวข้อง 

นอกจากนี�หากผู้ที�เกี�ยวข้องไม่ว่าจะเป�นซพัพลายเออร์ ผู้ผลิต 

ผู้กระจายสินค้าตามแหล่งต่างๆ มาร่วมมือวิเคราะห์ต้นทุนโลจิ

สติกส์ร่วมกัน ก็จะช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้

ทั �งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เลยทีเดียว 

ดังนั�นการบริหารที�ดีจึงไม่อาจทําได้ด้วยคนเพียงคนเดียว แต่

ควรช่วยกันเป�นทีมทั �งองค์กร 

 

2. การหาทางเลือกต่างๆ ในการขนส่งให้เหมาะสมกับ

งบประมาณค่าขนส่งและความต้องการของลูกค้า ยกตัวอย่าง

เช่น การขนส่งระหว่างประเทศแบบบริการขนส่งทางเรือและทาง

“การวเิคราะหแ์ละบรหิาร

จดัการตน้ทนุดา้น 

โลจสิตกิสท์ี�ดยีอ่มช่วยให้

ผูป้ระกอบการสามารถลด

ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยได”้ 
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อากาศ หรือแบบบริการการขนส่งทางเรือและต่อทางรถบรรทุก 

โดยสามารถเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละ

คนที�มีความแตกต่างกันเพื�อเป�นการช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง 

3. การบริหารความเสี�ยงที�เกิดจากความไม่แน่นอน

ด้านการขนส่งทั �งในและต่างประเทศ โดยเลือกผู้ให้บริการขนส่ง

แบบบูรณาการ (Integrated Services /Door to Door) 

เพราะมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ โดยสามารถช่วย

ลดความเสี�ยงและปัญหาที�อาจเกิดขึ�นได้ดีกว่าการให้บริการ

ขนส่งจากจุดหนึ�งไปยังอีกจุดหนึ�ง (Point to Point) 

4. การจ้างผู้เชี� ยวชาญด้านโลจิสติกส์ เพื�อมา

บริหารงานด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น ทั �งยัง

ช่วยควบคุมและประเมินต้นทุนโลจิสติกส์ได้อย่างเป�นระบบและมี

ศกัยภาพ ช่วยทําให้ธุรกิจสามารถใช้ทรัพยากรสําหรับส่วนงาน

หลักได้อย่างช� านาญโดยไม่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ถาวรต่างๆ 

เช่น โกดังสินค้า รถบรรทุก เป�นต้น 

 

การวิเคราะห์และบริหารจัดการต้นทุนด้านโลจิสติกส์

ที�ดีย่อมช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ได้อ ย่างมีประ สิทธิภาพ  ดังนั�นผู้ประกอบและ ผู้ที�

เกี�ยวข้องทุกฝ่ายจึงควรศึกษาข้อมูลเกี�ยวกับโลจิสติกส์ให้

รอบคอบ ประกอบกับศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของ

ลูกค้าควบคู่ไปด้วย เพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนให้กับบริษัท

แล้ว ยังช่วยให้องค์กรของเราพัฒนาขึ�นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ได้เปรียบองค์กรคู่แข่งอื�นๆ และช่วยยกระดับความสามารถให้

เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากลได้อีกด้วย 
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จุดบอดที�ขัดขวางการเพิ�มผลผลิตของโรงงาน 

 

จากช่วงระยะเวลาที�ผ่านมาหลายปีสภาวะการแข่งขัน

ของธุรกิจโรงงานโดยเฉพาะสายการที�เกี�ยวกับการผลิตสินค้า 

เครื�องใช้ หรืออะไหล่จักรกลต่างๆ ล้วนมีการแข่งขันที�สูงขึ�นทุก

ปี เพราะว่าปัจจัยหลักๆเกิดจากความต้องการของตลาดที�เพิ�ม

มากขึ�นในทุกวันทําให้เกิดโอกาสในการลงทุน ซึ�งทําให้นักลงทุน

ต่างๆก็ต้องการที�จะแสวงหาผลกําไรจากช่องทางเหล่านั�นเอง 

ฉะนั�นหากว่าโรงงานไหนสามารถผลิตสินค้าต่างๆได้มาตราฐาน

ได้ตามที�ลูกค้าต้องการ และใช้เวลาการผลิตที�รวดเร็ว รวมถึง

ต้นทุนต่างๆที� ใช้ในการผลิตที� ตํ�า ก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้า

เหล่านั�นได้ โรงงานของเราก็จะกลายเป�นที�ต้องการของลูกค้า

หลายคน ซึ�งแน่นอนว่าเราจะต้องมีการควบคุมการผลิตที�ดี ไม่

ว่าจะเป�นเรื�องกระบวนการผลิตสินค้าต่างๆ ควบคุมและพัฒนา

มาตราฐานการผลิตทั �งแรงงานและเครื�องจักร รวมไปถึง

จัดการระยะเวลาและต้นทุนที�ตํ�า หากเราควบคุมทกุปัจจัยตามที�

กล่าวมาได้ทั �งหมดนั�น โรงงานของเราก็จะสามารถที�จะประสบ

ความสําเร็จเติบโตและยั�งยืนได้ 

ก่อนอื�นเลยหากเราต้องการประสบความสําเร็จเรา

จะต้องย้อนกลับมาเริ�มทําการคิดวิเคราะห์กระบวนการผลิตของ 

เราทั �งหมดอย่างละเอียดเพื�อที�จะกําจัดจุดออ่นหรือจุดบอดของ

เราเสียก่อน ซึ�งเราก็สามารถแบ่งออกเป�น 5 ส่วนใหญ่ๆ คือ 

การจัดการกระบวนการผลิต ควบคุมมาตราฐานการผลิต 

จัดการแรงงานในการผลิต วางแผนงบประมาณและควบคุม

ระยะเวลาในการผลิต โดยที�เราจะต้องดึงศักยภาพในแต่ละส่วน

ให้ออกมาได้สูงสุดเท่านั�นเอง 

เริ�มจากการกระบวนการผลิต ขั �นตอนนี�ถือว่าเป�น

ขั �นตอนที�สําคัญมากเลยทีเดียวเพราะว่าสินค้าที�จะออกมาได้นั�น

หากเราไม่ควบคุมการผลิตที�ดีมันก็จะทําให้สินค้าที�ผลิตออกมา

ไม่ได้มาตรฐานหรือมาตราฐานตํ�านั�นเอง โดยที�ก่อนอื�นเลยเรา

ควรที�จะนําการบวนการผลิตทั �งหมดมาวิเคราะห์ตั�งแต่ต้นจบ

จนถึงแม้ว่ากระบวนการผลิตโดยรวมมันไม่ได้มีข้อผิดพลาด

อะไรหรือมวีางวางแผนที�ดีมาก่อนแล้วก็ตาม ที�จริงแล้วถ้าหาก

เราต้องมาควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพที�สุดเรา

ควรที�จะมีการนํามาวิเคราะห์ทุกๆ 3-6 เดือนครั �งหรือทุกๆที�มี

การเปลี�ยนแปลงองค์ประกอบในการผลิต เพราะเราไม่สามารถที�

จะปล่อยให้กระบวนการผลิตมันผ่านๆไปเรื�อยๆทั �งๆที�มีการ

เปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดถึงแม้ว่ามันจะเป�นการเปลี�ยนแปลงที�
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เล็กน้อยมันก็สามารถให้มาตรฐานการผลิตลดลง เพราะฉะนั�น

จุดบอดที� โรงงานส่วนมากที�มําให้มาตราฐานการผลิตไม่ได้

มาตราฐานมักจะมาจากการละเลยกระบวนการผลิตไปนั�นเอง 

การควบคุมมาตรฐานในการผลิต สิ�งนี�ก็ถือว่า

สําคัญไม่แพ้กับปัจจัยอื�นๆเพราะมันตัวชี�วัดคุณภาพสินค้าที�เรา

ผลิตออกมานั�นเอง ซึ�งโรงงานส่วนมากจะละเลยในนี�นี�ไปเพียง

แค่ต้องการให้ผลผลิตออกมาได้เท่ากับจํานวนที�ต้องการเท่านั�น

ก็เพียงพอแล้ว วิธีการควบคุมมาตราฐานการผลิตที� ดีนั�นก็

ไม่ได้ยากเลย เพียงแค่เราต้องใส่ใจในทุกขั �นตอนการผลิตอยู่

สมํ�าเสมอ เราอาจจะเอารายงานการผลิตออกมาวิเคราะห์ซึ�ง

เครื�องจักรสมัยนี�ส่วนมากล้วนมีระบบทํารายงานอยู่แล้ว เรา

เพียงแค่นํามาวิเคราะห์ข้อผิดพลาดต่างๆที�เกิดขึ�นเท่านั�นเอง 

แต่ถึงแม้ว่าเราจะควบคุมการผลิตให้ดีแค่ไหนเราก็ต้องมีความ

ผิดพลาดบ้างแต่ก็ขอให้เป�น 1 ใน 100 เท่านั�นก็ดีมากแล้ว 

การจัดการเรื�องแรงงานและความสามารถในการ

ผลิต ซึ�งแรงงานในการผลิตเราสามารถแบ่งออกไป 2 ประเภท

หลัก ๆ นั� นก็ คือ แรงงานคนแล ะแรงงาน เครื�องจัก รกล 

แรงงานคนนั�นเราจําเป�นที�จะต้องใส่ใจอย่างมากเลยเพราะว่า

แรงงานคนไม่สามารถที�จะทํางานได้ต่อเนื�องเป�นเวลานานๆมาก

ซึ�งหากเราต้องแรงผลผลติออกมาที� ดีเราจําเป�นที�จะต้องใช้

แรงงานที�มีคุณภาพซึ�งเราควรจะใช้แรงงานเหล่านั�นในระยะเวลา

ที� เหมาะสม ตัวอย่างเช่น การใช้แรงงานที� ดีควรจะไม่เกิน 8 

ชั�วโมงต่อวัน แต่ตามโรงงานส่วนมากจะใช้งานแรงงานเหล่านี�

มากกว่า 8 ชั�วโมง บางทีลากยาวไปมากกว่า 12 ชั�วโมงก็ดี

เพราะพนักงานบางคนอาจจะต้องการเงินโดยการทํางงาน 

over time ซึ�งหลายโรงงานอาจจะคิดว่ามันจะยิ�งทําให้งานเรา

เสร็จไวขึ�น จริงๆแล้วมันไม่จริงเลย ยิ�งเราปล่อยเวลาให้นาน

ออกไปเรื�อยๆ คุณภาพของผลผลิตที�ออกมาจะยิ�งแย่ลงด้วย

ซ� � าไป ถึงขนาดอาจจะทําให้งานเราช้าลงเพราะพนักงานเหล่านั�น

อาจเจ็บป่วยไปได้ด้วย นี�เป�นจุดบอดที�สําคัญของแรงงานมนุษย์

ที�เราควรจะดูแลเป�นอย่างยิ�ง  

วิธีแก้ไขก็ไม่ยากเราเพียงแต่จัดสรรรอบเวลาการ

ทํางานให้เหมาะสมกับขนาดผลผลิตที� เราต้องการ หากเรา

จําเป�นที�จะต้องผลิตข้ามวันข้ามคืน เราเพียงแค่จัดกะเวลาของ

แต่ละหน่อยงานเท่านั�นเอง ในด้านของผลผลิตที� เกิดจาก

เครื�องจักรนั�น เราจะสามารถผลิตได้ทังวันทั �งคืนเพราะ

เครื�องจักรไม่มีคําว่าหมดแรง เพียงแต่ว่าต้องคอยตรวจสภาพ

เครื�องจักที�เราใช้งานอยู่ตลอดเวลาหรือตามระยะเวลาที�กําหนด

หรือตามครบกําลังการผลิต เพียงเท่านี�เราก็สามารถที�จะใช้

เครื�องจักรได้ตลอดเวลา ในขั �นตอนนี�ไม่ได้หมายความว่าเรา

ควรที�จะใช้เครื�องจักรผลิตแทนแรงงานมนุษย์ เพราะว่างานบาง

ชนิดต้องใช้ความปราณีตในการทํางานซึ�งเคริองจักรไม่สามารถ

ทําได้นั�นเอง ดังนั�นเราควรที�จะเลือกให้เหมาะสมกับตัวงาน 

การวางแผนงบประมาณ ในที�นี�จะหมายถึงทุกอย่าง

ที�ต้องใช้เงิน ไม่ว่าจะเป�นการสั�งสินค้าต่างๆที�ต้องใช้ในการผลิต 

งบประมาณที� ต้องดูแลรักษาซ่อมแซมเครื�องจักรกลและ

เงินเดือนของพนักงาน เป�นต้น ซึ�งเราจะต้องมีงานวางแผน

งบประมาณต่างๆที�ดีไม่ใช้ว่าเราแค่กันงบไว้ตามส่วนที�กล่าวมา 

เราจะต้องมี เงินเ ย็นไว้จํานวนหนึ� ง เพื�อที� จะ ต้องใ ช้จ่ายใน

สถานการณ์ฉุก เฉินอีกด้วย เช่น วัตถุ ดิบที� ใ ช้ ในการผลิต

เสียหายไม่ว่าด้วยเหตุการณ์อะไรก็ตาม เราจําเป�นที�จะต้องสั�ง

สินค้าทดแทนมาทันที ซึ� งถ้าหากเราไม่ได้กันงบประมาณไว้

หรือไม่มี เงินเย็น เราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหานี�ได้เลย มัน

สามารถนํามาซึ�งความล่าช้าในการผลิตนั�นเอง   

 

 

ปัจจัยสุดทา้ยก็คือการควบคุมระยะเวลาในการผลิต

ที�ดี ซึ�งระยะเวลาในการผลิตนั�นเป�นสิ�งสําคัญอย่างยิ�งเพราะถ้า

หากว่าเราไม่สามารถผลิตสินค้าให้ได้ภายในระยะเวลาที�กําหนด 

ผลเสียที�ตามมาจะเกิดขึ�นอีกมาก เช่น เราไม่สามารถส่งมอบ

สินค้าให้ลูกค้าภายในเวลาที�กําหนดได้ ลูกค้าขาดความเชื�อมันใน

สายงานการผลิตของเรา ลกูค้าปฏิเสธการจ่ายเงินเพราะเราไม่

สามารถส่งสินค้าให้ภายในเวลาที�กําหนดได้ ทั �งหมดที�กล่าวมา

จะไม่เกิดขึ�นหากเรามีการวางแผนควบคุมเวลาในการผลิตที� ดี 

วิธีแก้ปัญหาของของเรื�องนี�นั�น เราสามารถแก้ไขได้จากการ

วิเคราะห์กําลังและความสามารถในการผลิตสินค้าของเรา

นั�นเอง เราควรที�จะรู้ว่ากําลังการผลิตของเราด้วยแรงงานที�เรา

มีอยู่ในขณะนี�สามารถผลิตได้กี�ชิ�นส่วนต่อระยะเวลา 1 ชั�วโมง

และหลักจากที�เราสามารถระบุเวลาที�ใช้ในการผลิตได้ชดัเจน ไม่

“การวเิคราะหแ์ละบรหิาร

จดัการตน้ทุนด้านโลจสิตกิส ์

ที�ดยี่อมช่วยใหผู้ป้ระกอบการ

สามารถลดตน้ทนุและ

คา่ใช้จ่ายต่างๆ ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ” 
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ว่าจะเป�นการผลิตจากแรงงานคนหรือผลิตโดยเครื�องจักร 

เพียงเที�เราก็จะสามารถกําหนดระยะเวลาที�แม่นยําในการส่ง

สินค้าให้ลูกค้าได้ ซึ�งแนะนําเพิ�มเติมว่าก่อนที� เราจะกําหนดส่ง

สินค้าในลูกค้าเราก็ควรที�จะมีการวางแผนและคํานวณระหว่าง

จํานวนสินค้าที�ต้องผลิตกับความสามารถในการผลิตของสาย

งานการผลิตเราเสียก่อนทุกครั �งก่อนที�เราจะกําหนดเวลากลับไป

ยังลูกค้า ซึ�งโรงงานส่วนมากจะเกิดปัญหานี�บ่อยที� สุดเพราะ

ละเลยกําลังการผลิตของตัวเอง 

ทั �งหมดที� กล่ าวมาข้ าง ต้นจะ เป� นการ วิ เคราะ ห์

กระบวนการผลิตต่างๆตั�งแต่ต้นจนจบ โดยทุกโรงงานการผลิต

ควรที�จะศึกษาในทุกปัจจัยไม่ว่าจะเป�น ขั �นตอนกระบวนการผลิต

ของสินค้าที� เรารับมาจากลูกค้าในแต่ละประ เภทซึ� งความ

ต้องการไม่เหมือนกัน เราจึงต้องจัดการกระบวนการผลิตที� ดี

เพื�อให้ได้ประสิทธิภาพที�สุด อีกทั �งยังต้องควบคุมการผลิตให้ได้

มาตราฐานที�ดีตามที�ลูกค้าคาดหวังไว้ ต้องให้ความสําคัญ

เกี�ยวกับแรงงานที� ใ ช้ ในการผลิตด้วยว่าเราใช้งานแรงงาน

เหล่านั�นได้ประสิทธิภาพมากที�สุดรึเปล่า โดยที�เราควรจะให้งาน

แรงงานเหล่านั�นตามศักยภาพของแต่ละคนให้เหมาะสม เรื�อง

การเงินและงบประมาณนั�นเราก็ ไม่สามารถที� จะละ เลยได้

เหมือนกันเพราะเราต้องเตรียมงบประมาณไว้ในทุกส่วนอีกทั �งยัง

ต้องมีการวางแผนเก็บเงินสํารองไว้เพื�อที�จะใช้โอกาสฉุกเฉิน

ด้วย รวมไปถึงต้องคํานึงถึงระยะเวลาการผลิตว่าเหมาะสมกับ

กําลังการผลิตที�มีของเรามากน้อยเพียงใด โดยที�เราจะต้องดึง

ศกัยภาพทั�งหมดออกมาใช้ให้ได้เทา่นั�นเอง  

 

 

สิ�งที� สําคัญอีกอย่างหนึ�งหลังจากที�เราวิเคราะห์ทุก

กระบวนการที�กล่าวมาข้างต้นแล้วก็คือการปรับนํากลยุทธ์ใหม่

มาใช้ เพราะแน่นอนว่าการแข่งขึ�นทางสายงานการผลิตจะยิ�ง

สูงขึ�นทุกวัน ในส่วนของคู่แข่งก็ ต้องพยายามที� จะหาวิธี

พัฒนาการผลิตอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ดังนั�นเราจะต้องมีการ

คิดพลิกแพลงเราสิ�งใหม่ๆมาพัฒนาการผลิตของเราให้ดียิ�งขึ�น

เพื�อให้โรงงานการผลิตของเราดํารงอยู่ได้อย่างยั�งยืน อาทิเช่น 

ศึกษาปรับเทคโนโลยีใหม่ๆให้มาเสริมการผลิตของเราให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ�น หรือการจ้างผู้เชี�ยวชาญเข้ามาพัฒนา

โรงงานของเรา เพราะบุคคลเหล่านี�จะเข้ามาเสนอแนวความคิด

ใหม่ๆให้กับเรานั�นเอง หากเราสามารถทําได้ตามกระบวนการ

ทั �งหมดที�กล่าวมาได้นั�นแล้ว โรงงานของเราก็จะสามารถประสบ

ความสําเร็จได้อย่างง่ายและอยู่ได้ยั�งยืนในทุกสถานการณ์ 
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การจัดการผลลัพธ์ทางธุรกิจ 

 

การประเมินผลลัพธ์ทางธุรกิจที�ดีและมีประสิทธิภาพ

นั�นจะช่วยให้องค์กรของเราสามารถพัฒนาและเติบโตขึ�นได้

อย่างต่อเนื�องและมั�นคงเพราะการประเมินผลลัพธ์จะช่วยให้

ผู้ประกอบการทราบได้ว่าภายในองค์กรของเรามีข้อบกพร่อง

ตรงไหนที�ควรจะต้องแก้ ไขปรับปรุงและมีตรงไหนที� ดีตาม

มาตรฐานอยู่แล้วบ้าง หากเราไม่มีการประเมินที� ดีเราก็จะไม่

สามารถรู้ถึงข้อดีและข้อเสียของการบริหารงานภายในองค์กร

ของเรา ทําให้เมื�อเกิดปัญหาขึ�นเราก็จะไม่สามารถแก้ได้อย่าง

ตรงจุดทําให้เกิดเป�นปัญหาเรื �อรังสะสมจนสุดท้ายอาจแก้ไขได้

ลําบาก มาถึงตรงนี�ผู้ประกอบการหลายคนอาจสงสัยว่าแล้ว

เราควรจะต้องประเมินอย่างไรถึงจะดีและมีประสิทธิภาพที�สุด 

ดังนั�นวันนี�เราจะมากล่าวถึงผลลัพธ์ทั �งหมด 6 ประการที�เรา

ควรนํามาใช้ในการประเมินผลลัพธ์ทางธุรกิจกันค่ะ  

 

ผลลัพธ์ทั �งหมด 6 ประการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี� 

 

1. ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ  

เป�นการประเมินผลถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ

การให้บริการขององค์กรว่ามีประสิทธิภาพที�ดีหรือไม่ ผลตอบ

รับและความพึงพอใจของลูกค้าที�มีต่อสินค้าและบริการนั�นเป�น

อย่างไร โดยอาจกําหนดหัวข้อในการประเมินผลเอาไว้ดังนี� 

 ความคาดหวังของลูกค้าที� มี ต่อผลิตภัณฑ์และ

บริการทั �งก่อนใช้และหลังใช้ 

 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและบริการมาก

แค่ไหน 

 ลูกค้าเข้าใช้บริการและซื�อผลิตภัณฑ์มากน้อยแค่ไหน 

 ความภักดีในตราสินค้าของผู้บริโภค 

 ปริมาณการซื�อที�เพิ�มขึ�นหรือลดลงเมื�อเทียบกับปีที�

แล้ว 

 ปริมาณการซื�อมากกว่าหรือน้อยกว่าองค์กรคู่แข่ง

เท่าไหร่และแตกต่างกันมากแค่ไหน 

 

ถ้าหากผลลัพธ์ออกมาไม่เป�นไปตามที� เราคาดหวัง

เอาไว้ เราก็จะต้องมาหาสาเหตุก่อนว่าเพราะอะไรผู้บริโภคถึงซื�อ

ผลิตภัณฑ์หรือเข้าใช้บริการธุรกิจของเราน้อยลง จะเป�นที�ตัว

สินค้าที�มีปัญหา มีจุดบกพร่อง ไม่ตรงตามความต้องการของ

ผู้บริโภค หรือเป�นเรื�องของการบริการที�มีประสิทธิภาพไม่ดีพอ 

อีกทั �งยังควรศึกษาจุดเด่นและจุดด้อยของคู่แข่งเพื�อนํามาปรับ

ใช้กับองค์กรของเรา แต่ถ้าผลลัพธ์ออกมาดีเราก็ควรที�จะ

รักษามาตรฐานนี�เอาไว้และพัฒนาให้ดียิ�งๆ ขึ�นไปกว่าเดิมเพื�อ

รักษาฐานลูกค้าเก่าให้ภักดีในตราสินค้าและสร้างฐานลูกค้าใหม่

อย่างต่อเนื�อง 
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2. ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของลูกค้า  

เป�นการประเมินผลถึงความพึงพอใจของลูกค้าที�มี

ต่อสินค้าและบริการของทางองค์กรว่ามีความพึงพอใจมาก

น้อยแค่ไหน โดยอาจกําหนดหัวข้อในการประเมินผลเอาไว้

ดังต่อไปนี�  

 

 ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที�มีต่อสินค้าและ

บริการจากน้อยไปจนถึงมาก 

 ลูกค้ากลับมาใช้บริการและซื�อสินค้าซ� � าหรือไม่ 

 ลูกค้ารู้สึกพอใจต่อการรับประกันคืนสินค้าของทาง

บริษัทหรือเปล่า 

 ลูกค้ามีความต้องการแนะนําสินค้าและบริการให้คน

รู้จักหรือไม่ 

 ปัญหาที�ลูกค้าพบหลังจากซื�อสินค้าและเข้ารับบริการ 

 

หากลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าและบริการตามที�

เราคาดหวังเอาไว้ เราก็ควรรักษาระดับของสินค้าและบริการให้

ดีเพื�อเปลี�ยนให้ลูกค้าใหม่กลายเป�นลูกค้าประจําในที�สุด แต่ถ้า

หากลูกค้ารู้สึกไม่ดีกับสินค้าหรือการบริการของเรา เราก็ควรจะ

เร่งปรับปรุงโดยเร็วที�สุดเพราะการทําให้ลูกค้าพึงพอใจถือเป�น

หัวใจสําคัญของการทําธุรกิจเลยทีเดียว 

 

3. ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด 

 เป�นการประเมินผลถึงกําไรและผลตอบแทนที�ได้รับ

ว่าเป�นไปตามที�ตั �งเป้าเอาไว้หรือไม่ รวมถึงประเมินถึงผลลัพธ์

ของกลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายว่ามี

ประสิทธิภาพและน่าดึงดูดใจมากเพียงพอไหม โดยสามารถ

พิจารณาได้จากหัวข้อประเมินดังต่อไปนี� 

 

 ยอดขายผลิตภัณฑ์สําเร็จตามที�ตั �งเป้าเอาไว้หรือไม่ 

 เปรียบเทียบผลกําไรที�ได้จากปีที�แล้วกับปีนี�ว่ามีความ

แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน 

 กลยุทธ์ส่งเสริมการขายช่วยเพิ�มยอดขายให้ทาง

บริษัทมากแค่ไหน 

 กลยุทธ์ส่งเสริมการขายมีประสิทธิภาพเพียงพอ

หรือไม่ 

ถ้าหากผลกําไรไม่เป�นไปตามที�ตั �งเป้าเอาไว้ รวมทั �งกล

ยุทธ์ทางการตลาดไม่ประสบความสําเร็จมากเท่าที�ควร เราก็

ควรจะรีบคิดหาวิธีในการเพิ�มยอดขายให้เร็วที�สุด หรือทํากล

ยุทธ์ทางการตลาดแบบใหม่ที�น่าดึงดูดใจมากกว่าเดิม เพราะถ้า

หากปล่อยเอาไว้นานจะมีแต่ทําให้เกิดปัญหาตามมามากขึ�น

เรื�อยๆ  

 

4. ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของพนักงาน  

นอกจากจะดูถึงเรื�องของความพึงพอใจของลูกค้า

แล้ว เรายังควรดูถึงความพึงพอใจของพนักงานผู้เป�นส่วน

หนึ�งในการขับเคลื�อนองค์กรให้เดินหน้าไปอีกด้วย ว่าพนักงานมี

ความพึงพอใจต่อองค์กรและระบบการทํางานมากน้อยแค่ไหน 

โดยสามารถพิจารณาได้จากหัวข้อประเมินดังต่อไปนี�  

 

 ความพึงพอใจของพนักงานที�มีต่อการทํางานที�

บริษัท 

 อัตราการลาออกของพนักงาน 

 สวัสดิการของทางองค์กรที�มีให้แก่พนักงาน 

 ระบบการทํางานในองค์กรมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

 สภาพแวดล้อมภายในที�ทํางานเอื �ออํานวยในการ

ทํางานให้เกิดประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน 

 มีการฝึกอบรมที�มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือยัง 

 สภาพแวดล้อมทั �ง ในและนอกองค์กรมีความ

ปลอดภัยมากเพียงพอหรือไม่ 

 

 

การประเมินในข้อนี�จะช่วยให้ผู้บริหารทุกคนได้ทราบ

ถึงความคิดเห็นของพนักงานในองค์กรและเข้าใจถึงความ

ต้องการของทรัพยากรบุคคล ผู้เป� นบุคคลสําคัญที� ช่วย

ขับ เคลื� อน ใ ห้อง ค์กรสามารถ เ ดินห น้า ต่อ ไป ไ ด้อ ย่า งมี

ประสิทธิภาพ ดังนั�นผู้บริหารจึงไม่ควรละเลยความต้องการ

ของพนักงานเหล่า นี� เพื� อช่วยสร้ างร ะบบการทํางานที� มี

ประสิทธิภาพให้เกิดขึ�นภายในองค์กร 

 

 

 

 

 

“นอกจากความพงึพอใจ

ของลกูคา้แล้ว เรายงัควรดู

ถงึความพงึพอใจ 

ของพนกังานผูเ้ป�นส่วนหนึ�ง

ในการขบัเคลื�อนองคก์ร 

ใหเ้ดนิหน้าไปอกีดว้ย” 
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5. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององค์กร 

เป�นการประเมินผลถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

ภายในองค์กรว่ามีระบบการจัดการที� ดีมากเพียงพอหรือไม่ 

การดําเนินงานในรูปแบบที�กําลังใช้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที�ดีอย่างไร 

และมีข้อจํากัดหรือไม่ รวมทั �งทุกคนในองค์กรพึงพอใจกับระบบ

การทํางานนี�หรือเปล่า โดยสามารถพิจารณาจากหัวข้อการ

ประเมินดังต่อไปนี� 

 

 ระบบการปฏิบัติการส่งผลให้เกิดข้อดีและข้อเสีย

อย่างไร 

 ระบบการปฏิบัติการมีประสิทธิผลมากเพียงพอ

หรือไม่ 

 แนวโน้มของสิ�งที�จะเกิดขึ�นในอนาคตหากยังคงใช้

ระบบปฏิบัติการนี�อยู่ 

 ทุกคนในองค์กรยอมรับการใช้ระบบปฏิบัติการนี�อย่าง

สมัครใจหรือไม่ 

 

ประสิทธิภาพของการดําเนินงานภายในองค์กรเป�น

เรื�องที�สําคัญมากเพราะมันจะส่งผลต่อทุกอย่างภายในองค์กร

ตั�ง แ ต่ บุคลากร ไปจนถึ ง สินค้าที� ถู กผลิ ตออกมา หาก

ระบบปฏิบัติการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพที�ดี ก็จะช่วยให้

ผลลัพธ์ที�ตามมาดีด้วยเช่นกัน 

 

 

 

 

 

6. ผลลัพธด์้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม  

เป�นการประเมินถึงภาพลักษณ์ทางด้านคุณธรรมและ

จริยธรรมขององค์กรที�มีต่อสังคมว่ามีแนวโน้มเป�นไปในทิศทาง

ไหน และบริ ษัทมีการจัดการและรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ�งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยสามารถ

พิจารณาจากหัวข้อการประเมินดังต่อไปนี� 

 

 วิสัยทัศน์ขององค์กรสอดคล้องกับผลลัพธ์ในข้อนี�

หรือไม่ 

 องค์กรมีการดําเนินงานที� เป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม

หรือไม่ 

 องค์กรเคยถูกร้องเรียนในเรื�องนี�จากทางชุมชน

หรือไม่ 

 

หากองค์กรมีความรับผิดชอบต่อทั �งสังคมและ

สิ�งแวดล้อมก็จะเป�นการช่วยยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรให้

ดีขึ�นได้มากทีเดียว เพราะแน่นอนว่าใครๆ ก็อยากจะใช้บริการ

และซื�อสินค้าจากบริษัทที�มีการเอาใจใส่ต่อคนในชุมชนกันทั �งนั�น 

 

องค์กรที� ใ ส่ ใจทั �ง ในเรื�องคุณภาพของสินค้าและ

บริการความพึงพอใจของลูกค้าและบุคลากรในองค์กร  

ผลลัพธ์ทางการเงินและการตลาดระบบปฏิบัติการภายใน

องค์กรรวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อมนั�น

ถือได้ว่าเป�นสุดยอดองค์กรต้นแบบเลยก็ว่าได้ สิ�งเหล่านี�จะช่วย

ให้องค์กรสามารถพัฒนาขึ�นไปในทิศทางที�ดีขึ�นได้และยังทําให้

ได้เปรียบคู่แข่งทางการค้าราบอื�นๆ รวมทั �งทําให้ภาพลักษณ์

ขององค์กรที�เผยแพร่ออกไปดูดีและน่าเชื�อถือมากอีกด้วย 
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นิสัยที�ควรหลีกเลี�ยงหากอยากเป�นเถ้าแก่ล้านเงิน 
 

การจะทําธุรกิจซกัอย่างหนึ�งให้ประสบความสําเร็จให้

ได้นั�นคุณต้องวางแผนการอย่างรัดกุม ยิ�งถ้าเป�นธุรกิจที�คุณ

คาดหวังไว้ว่าซกัวันหนึ�งธุรกิจตัวนี�จะต้องเป�นธุรกิจเงินล้านได้

อย่างแน่นอน การวางแผนระยะยาวจะต้องมาจากแผนระยะสั�น

หลายๆแผนเพื�อประ เมินสถานการณ์ว่าสามารถจะไปถึง

เป้าหมายที�ตั �งไว้ได้หรือไม่ ปัจจัยต่างๆล้วนมีผลกับธุรกิจของ

คุณทั�งสิ�นไม่ว่าจะสถานการณ์บ้านเมือง สภาวะเศรษฐกิจของ

โลกหรือประเทศ แต่ปัจจัยสําคัญที�สุดนั�นก็คือตัวคุณเอง ความ

เคยชินในชีวิตประจําวันบางอย่างก็ไม่เหมาะกับการนํามาใช้เป�น

วิธีทางการทําธุรกิจ ในบทความนี�จะได้ยกสิ�งที�ควรเลี�ยง 9 

ประการที�คุณอาจลืมนึกถึงไปบ้าง หรือบางประการที�คาดไม่ถึง

ก็มี ถ้าคุณสามารถเลี�ยงนิสัย 9 ประการนี�ได้เชื�อแน่ว่าซกัวัน

หนึ�งคุณจะกลายเป�นเถ้าแก่เงินล้านอย่างแน่นอน 

1.อย่าใจร้อน การจะลงทุนทําธุรกิจซักอย่างคุณ

จะต้องตรวจสอบข้อมูลในด้านต่างๆอย่างรอบคอย ถี�ถ้วน

เสียก่อน ไม่ว่าจะเป�นทําเลที�ตั �งว่าเหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจ

หรือเปล่า เช่น เปิดธุรกิจร้านอาหารแต่ทําเลที�เปิดอยู่ในตรอกที�

ไม่ค่อยมีคนผ่าน ไม่มีโรงงาน ไม่มีบริษัทที�มีพนักงานประจํา

จํานวนมาก แต่รีบตัดสินใจเปิดเพียงเพราะว่าที�ถูกอย่างนี�ก็

เติบโตได้ยาก อย่างสินค้าที�จะเลือกมาจําหน่ายนั�นก็ควรที�จะรู้

กลุ่มเป้าหมายอยู่แล้ว มันก็เปรียบเสมือนการเอาเหยื�อปลาที�

ปลาชนิดหนึ� งชอบ ไปล่อ ไว้ ในแหล่งที� มีปลาชนิดนั�นมันก็

สมเหตุสมผลดีอยู่แล้ว นั�นหมายความว่าก่อนที�จะเริ�มลงมือทํา

ธุรกิจจริงคุณก็ผ่านกระบวนการกลั�นกรองทางความคิดให้

มาก สมมุติสถานการณ์ต่างๆที�อาจเกิดขึ�นได้ และแนวทาง

แก้ปัญหา  

ถ้าคุณสามารถหาวิธีแก้ปัญหาตามที� คิดไว้นั�นได้

ทั �งหมดก็ตัดสินใจเปิดธุรกิจได้เลย แม้ว่าในสถานการณ์จริงอาจ

มีปัญหาบางปัญหาที�คุณคาดการณ์ไว้ไม่ถึงแต่ก็น่าจะเป�นส่วน

ใหญ่แล้วที�คุณได้เตรียมการณ์รับมือไว้ล่วงหน้า และอย่าลืม
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เรื�องสําคัญที� สุดอย่างเรื�องงบประมาณคิดเผื�อไว้เลยว่าคุณ

สามารถขาดทุนได้นานเพียงใด และในช่วงเวลานั�นคุณสามารถ

ทําให้ธุรกิจของคุณติดตลาดแล้วเลี�ยงตัวมันเองได้หรือไม่ ฉะนั�น 

อย่าใจร้อน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม… 

2.อย่าใช้จ่ายเงินโดยที�ไม่มีการบันทึกรายรับรายจ่าย 

เป�นเรื�องที�ละเอียดอ่อนที�หลายๆคนมักมองข้ามไปเพียงเพราะ

คิดว่าเป�นเพียงเรื�องเล็กน้อยที�สามารถที�จะยืดหยุ่นกันได้ นิดๆ

หน่อยๆคงไม่เป�นไร...เป�นความคิดที�ผิดนะครับ คุณรู้ไหมว่ามี

รายจ่ายเบ็ดเตล็ดอีกหลายรายการที�เกินจําเป�น และหากว่าไม่มี

การบันทึกมันไว้คุณก็จะไม่มีทางรู้อีกเลยเช่นกัน และเมื�อนานไป

เงินส่วนเหลือใช้พวกนี�มันก็จะสะสมมากขึ�นเป�นก้อนใหญ่และทํา

ให้คุณไปไม่ถึงฝั�งฝันได้ในที�สุด  

มันเป�นเรื�องที� ไม่น่าเชื�อจริงๆนะในตอนที�คุณกําลัง

มองไปที�บัญชีรายรับรายจ่ายสมองของคุณก็จะประมวลผลได้

ทันทีว่ามีจุดไหนเป�นสิ�งเกินจําเป�น และวางแผนที�จะตัดส่วนนั�น

ออกไปในที�สุด หรือแม้กระทั�งคุณจะพบว่าควรไปเพิ�มเติมส่วน

ไหนจึงจะมรีายรับเพิ�มมากขึ�น ประโยชน์อีกอย่างในการทําบัญชี

รายรับรายจ่ายกคื็อตอนที�คุณจะต้องไปกู้ยืมเงินมาเพื�อเริ�มต้น

หรือไม่ก็ปรับปรุงพัฒนาธุรกิจเดิม บัญชีตัวนี�แหละที�จะอํานวย

ความสะดวกให้คุณได้อย่างมหาศาล ดียิ�งกว่าสมุดบัญชี

ธนาคารซะอีก 

3.อย่าถอดใจถ้าการดําเนินธุรกิจยังไม่ครบรอบ คน

ทําธุรกิจส่วนหนึ�งมักถอดใจล้มเลิกธุรกิจไปกลางคันเสียก่อน

เพียง เพราะ เจอปัญหาบางอย่างที� ไม่ ไ ด้คาดคิดมาก่อน 

พยายามมองในระยะยาวไว้ การทําธุรกิจก็ต้องมีอุปสรรคบ้าง

เป�นธรรมดา เป�นบททดสอบว่าหากคุณไปอยู่ในจุดที�สูงกว่านี� 

ปัญหาหนักกว่านี�คุณพร้อมจะรับมือมันหรือเปล่า คําหนึ�งที�คุณ

ควรทําความเข้าใจคือ รอบธุรกิจ เทียบง่ายๆก็เหมือนกับ

ฤดูกาลใน 1 ปี เขตร้อนก็จะมี 3 ฤดู เขตหนาวก็จะมี 5 ฤดู แต่

ละฤดูก็มี เอกลักษณ์เฉพาะ ฤดูหนาวอากาศเย็น ฤดูร้อน

อากาศร้อน ฤดูฝนฝนก็ตก ธุรกิจเองก็เช่นกันไม่ว่าธุรกิจนั�นจะ

ครองตลาดส่วนมากแค่ไหนย่อมต้องมีรอบของมัน ช่วง

ระยะเวลาใดธุรกิจทําเงินได้มาก ช่วงเวลาใดธุรกิจทําเงินได้น้อย  

อย่างน้อยๆคุณต้องอยู่สัมผัสมันให้ครบหนึ�งรอบเสียก่อนเพื�อ

วางแผนการแก้ปัญหาสําหรับรอบต่อไป แต่ละธุรกิจมีรอบไม่

เท่ากัน และระยะเวลาของช่วงทําเงินกับช่วงขาดทุนก็สั�นยาวไม่

เท่ากัน คุณต้องเรียนรู้ ใ ห้หมดว่าธุรกิจมี ช่องโหว่ช่วงไหน 

เหมือนจะเห็นได้ว่าห้างร้านใหญ่ๆก็มักจะจัดโปรโมชั�นในช่วงเวลา

ที�เป�น low  ร้านอาหารก็จะจัดโปรโมชั�นช่วงกลางสัปดาห์ หรือ

ก่อนปลายเดือน อย่างนี�เป�นต้น 

 

ทีนี�ลองยกตัวอย่างธุรกิจรอบยาว 1 ปีดูบ้าง อย่าง

ธุรกิจกวดวิชา จะมีช่วง low ในช่วงปิดเทอมซึ�งใน 1 ปี มีช่วง

ปิดเทอม 2 ครั �ง นอกจากนั�นยังมีช่วงวันหยุดยาวอีกบางช่วง

อย่างช่วงปีใหม่ หรือตรุษจีน อันนี�ก็จะไม่ค่อยกระทบซกัเท่าใด

เพราะไม่ใช่ช่วงเวลายาว ช่วงปิดเทอมเด็กนักเรียนที�เรียนประจํา

ก็จะหยุดพักกันไปซะส่วนใหญ่ สิ�งที� คุณต้องทําก็คือสังเกตว่า

ในช่วง low นี�ที� ยังเหลืออยู่เป�นกลุ่มใด จากนั�นก็วางแผน

กระตุ้นการขายส่งเสริมโปรโมชั�นให้กลุ่มนี�ไปเลยเต็มๆ หรือลอง

จัดกิจกรรมอื�นดู หรือไม่ก็เปลี�ยนกลุ่มเป้าหมายไปที�เด็กระดับอื�น

บ้าง เมื�อวางแผนไว้แล้วก็ลองใช้ในรอบธุรกิจต่อไป แล้ว

วิเคราะห์ว่าผลที� ได้คุ้มค่าตามต้องการหรือไม่หรือว่ายังไม่คุ้ม

เท่าที�ควรก็วางแผนแก้ไขกันใหม่ในรอบธุรกิจต่อไป อย่างนี�เป�น

ต้น ลองปรับประยุกต์ไปตามธุรกิจของคุณละกัน 

4.อย่าเลี�ยงคําติเตียน หากคุณเป�นคนหนึ�งที�อยาก

พัฒนาธุรกิจแล้วล่ะก็รู้ไว้เลยว่าปกติแล้วคนที�จะติเตียนคุณเนี�ย

มีแค่ 2 ประเภท คือ คนที�อิจฉาคุณ กับคนที�รักและเป�นห่วง

คุณเท่านั�น ต่างกันตรงที�ว่าคนที�อิจฉานั�นจะติเตียนลับหลังคุณ 

แต่คนที� รักและเป�นห่วงคุณนั�นจะติเตียนคุณต่อหน้าตรงๆ 

ดังนั�นหากมีใครมาติธุรกิจหรือการบริหารงานของคุณจงฟัง

“อยา่เลี�ยงคาํตเิตยีน  

หากคุณเป�นคนหนึ�งที�อยาก

พฒันาธุรกจิ ธุรกจิที�เตบิโต

ไดเ้รว็ส่วนมากกจ็ะนําข้อติ

เตยีนเหลา่นั �นมาปรบัปรุง” 
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และขอบคุณเค้าซะ นั�นแสดงว่าเค้าเป�นห่วงคุณเหลือเกิน การที�

คนๆหนึ�งจะรวบรวมความกล้าพูดติเตียนคุณซึ�งๆหน้านั�นต้อง

ผ่านการพินิจพิเคราะห์กลั�นกรองคําพูด วิเคราะห์ผลกระทบที�

อาจเกิดตามมา รวมไปถึงคิดว่าจะกระทบกับจิตใจคุณอย่างไร

ด้วย จนสุดท้ายพ่ายแพ้เหตุผลที� ว่าหากไม่บอกธุรกิจคุณล้ม

แน่ เมื�อทุกเหตุผลมันลงตัวเค้าจึงจะตัดสินใจพูดกับคุณ นี�คือ

เงาสะท้อนที� ดีที� สุดของธุรกิจเลย และธุรกิจที� เติบโตได้เร็ว

ส่วนมากก็จะนําข้อติเตียนเหล่านั�นนั�นแหละมาเป�นประเด็นหลัก

แล้วหยิบยกไปแก้ปัญหา ทําให้ธุรกิจนั�นๆเติบโตขึ�นและครองใจ

คนส่วนมากได้ในที�สุด 

 

5.อย่าอคตกิบัธุรกิจของตัวเอง เมื�อใดก็ตามที�คุณมี

อคตินั�นแสดงว่าคุณกําลังถอดใจ ต้องลองมองย้อนกลับในใน

ข้อแรกว่าก่อนการเริ�มธุรกิจนั�นคุณก็ยังคงมีความเชื�อมั�นใน

ธุรกิจของคุณเลยว่ามันจะประสบความสําเร็จและไปรอดในที�สุด 

แล้วแค่เพียงอุปสรรคเล็กน้อยคุณก็เริ�มมีอคติแล้วธุรกิจของ

คุณมันจะไปรอดได้อย่างไร ความคิดอคติที� ว่านี�ก็อย่างเช่น 

ธุรกิจนี�น่าจะไม่เหมาะกับทําเลแถวนี�หรือเปล่า หรืออาจคิดว่า

สินค้าของคุณไม่ดีเหรอ เว้นเสียแต่ว่าในข้อห้ามข้อแรกคุณไม่

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดรีบร้อนทําธุรกิจจนลืมวิเคราะห์ปัญหาที�จะ

เกิดนั�นก็อีกเรื�องหนึ�ง 

6.อย่าหมิ�นเงินน้อย ธุรกิจในช่วงเริ�มต้นนั�นจะทําเงิน

ได้ไม่มากเท่าที�ควร อาจเรียกได้ว่าไม่คุ้มเลยก็ว่าได้ แต่ในเมื�อ

คุณผ่านข้อห้ามข้อแรกมาได้แล้วนั�นแสดงว่าคุณเองก็มีความ

เชื�อมั�นว่าธุรกิจของคุณจะสามารถเติบโตได้อย่างแน่นอน  

ดังนั�นควรจะวางแผนการปรับเปลี�ยนกลยุทธ์ต่างๆให้เหมาะสม

กับธุรกิจดีกว่ามานั�งอมทุกข์ว่า ได้เงินน้อยจัง ซกัวันหนึ�งเงิน

น้อยๆหลายๆก้อนนี�แหละที�จะทําให้คุณเป�นเศรษฐีพันล้าน 

ยกตัวอย่างง่ายๆ คุณคิดว่าทํานํ�าพริกขายเนี�ยกําไรจะมากซกั

เท่าไหร่เชียว ใครๆก็ทํานํ�าพริกเป�น แต่ทําไมเจ้าของธุรกิจ

เหล่านั�นเขายังยืนหยัดสู้จนเป�นส่วนหนึ�งของตลาดได้ในที� สุดไม่

แพ้พวกแบรนด์ดังๆเสียด้วยซ� � า ข้อแตกต่างมันอยู่ที� ทัศนคติ…

เจ้าของธุรกิจเหล่านี�เค้าผ่านรอบธุรกิจมาแล้วหลายรอบเค้า

มองออกว่าจุดไหนสามารถพัฒนาได้อีก 1 กระป๋องกําไร 1 

บาท ล้านกระป๋องก็กําไรล้านบาทแล้ว ไม่เห็นต้องคิดให้ยุ่งยาก

เลย คุณคิดมาตั�งแต่แรกแล้วก็จงมุ่งมั�น มั�นใจ ทําให้สําเร็จให้ได้ 

7.อย่าให้คนอื�นทํางานให้ ฟังแล้วเหมือนกับขัด

หลักการบริษัทห้างร้านใหญ่ๆ แต่มันคือหลักสําคัญ เพราะว่า

คุณเป�นเจ้าของธุรกิจคุณต้องรู้ขั �นตอนของธุรกิจทุกอย่าง รู้

ปัญหาทุกอย่าง และรู้วิธีแก้ปัญหาทุกอย่าง ถึงแม้ว่าธุรกิจของ

คุณจะเติบโตขึ�นมาจนมีพนักงานหลายร้อย คุณก็ต้องลงมือเข้า

ไปหางานทุกส่วนด้วยตัวเอง แค่เพียงถามไถ่ก็ดีมากมายแล้ว 

คุณก็จะได้รู้ด้วยว่าพนักงานของคุณเค้ารักธุรกิจเหมือนที�คุณ

รักหรือเปล่า พนักงานก็จะรักและเคารพคุณ ยิ�งขณะมีปัญหา

ยิ�งดีคุณสามารถแสดงแสนยานุภาพของคุณให้เค้าเหล่านั�นได้

เห็นการแก้ปัญหาของคุณ ที�ทั �งคมทั �งฉับไวเท่านี�ทุกคนก็คงต้อง

ยอมสยบให้ความทุม่เทของคุณ และก็จะทุ่มเทให้ธุรกิจของคุณ

อย่างแน่นอน 

8.อย่าตกยุค ข้อมูลข่าวสารสําคัญมากสําหรับทุก

ธุรกิจ ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ ข่าวกีฬา 

ข่าวบันเทิง ข่าวเทคโนโลยี แทบทุกข่าวจะทําให้คุณทราบถึงการ

เปลี�ยนแปลงของสถานการณ์บ้านเมืองทั �งในและนอกประเทศ 

คุณก็สามารถที�จะคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าอาจพบกับวิกฤต

อะไรต่อไปหรือไม่ ควรเตรียมตัวรับมืออย่างไร หรือว่าจะพลิก

วิกฤตเป�นโอกาสได้อย่างไรดี ทุกอย่างล้วนขึ�นอยู่กับข้อมูลที�

คุณรับเข้ามาทั �งนั�น 

9.อย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนแอ คงไม่ดีแน่หากคุณ

หา เ งิ นมามากมายก่ ายกอง เพื� อจอง ห้องพิ เศษ สุด ใน

โรงพยาบาลชั �นเฟิร์สคลาส ที�ทั �งสุดหรูและสุดแพง มันไม่คุ้มกัน 
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แค่เพียงคุณจะหาเวลาออกกําลังให้บ่อยๆ ไม่ต้องหาข้ออ้างว่า

ไม่มีเวลาเพราะเวลานั�นเป�นต้นทุนได้เปล่า ทุกคนได้รับมาคนละ 

24 ชั�วโมงเท่ากัน คุณจะเอามาแบ่งทําอะไรบ้างต่างหาก แค่

เพียงเจียดเวลาซกัวันละ 30 นาที ถึง 1 ชั�วโมงหาสถานที�ออก

กําลังกายจะที�ไหนก็ได้ เปลี�ยนที�บ้างก็ได้ ดีไม่ดีอาจได้ขยายกลุ่ม

ลูกค้าใหม่ๆด้วยก็ได้ คนมีความคิดดีอยู่ที�ไหนก็ทําธุรกิจได้ การ

สังสรรค์หากเลี�ยงไม่ได้ก็ลด หาอาหารที�ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ร่างกายบ้าง เพราะคุณใช้สมองในการคิดมากทีเดียวต้องบํารุง

ให้ถึงที� อาหารสดสะอาดดีกว่าอาหารเสริมอย่างแน่นอนราคาก็

ถูกกว่า เท่านี�คุณก็สามารถมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไว้ลุยงาน

สานฝัน มีสุขภาพสมองที�ปลอดโปร่งไว้คิดแก้ปัญหา หรือ

วางแผนล่วงหน้าได้อย่างสบายๆแล้ว 
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ผลกระทบของ AEC กับ SMEs ไทย 

 

การจะวิเคราะห์ถึงผลกระทบนั�นต้องทราบกันก่อนว่า 

AEC คืออะไร มีแนวทางการดําเนินงานกิจกรรมแนวทางไหน 

จากนั�นจึงค่อยมาวิเคราะห์กันว่ามีผลกระทบต่อภาคส่วนใดบ้าง

ตามลําดับ แล้วจึงวางแผนรับมือกับสถานการณ์เหล่านั�นต่อไป  

มาดูกันก่อนว่า AEC คืออะไร AEC ย่อมาจาก 

Asean Economics Community ที�เป�นการรวมกลุ่มกันของ 

10 ประเทศ ประกอบไปด้วย ไทย,พม่า,ลาว,เวียดนาม,มาเลเซีย,

สิงคโปร,์อินโดนีเซีย,ฟิลิปปินส์,กัมพูชา และบรูไน โดยมีเป้าหมาย

ของกลุ่มคือ มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน มีนโยบายการ

ลดหรือยกเว้นภาษีนําเข้าและส่งออกภายในกลุ่มประเทศ อาจมี

เพียงสินค้าบางรายการเท่านั�นที�ไม่ลดภาษี แนวทางที�ได้ตกลง

ร่วมกันคือ ให้ภายในกลุ่มนั�นมีฐานการผลิตเดียวกัน เป�นตลาด

กลางรว่มกัน ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื�อยกระดับมาตรฐาน

ด้านต่างๆทั �งคุณภาพและฝีมือแรงงาน มีระดับการพัฒนา

เศรษฐกิจที�ทัดเทียมกัน และที�สําคัญคือเป�นตลาดที�ในอนาคต

สามารถจะถ่วงดุลทางเศรษฐกิจกับตลาดเศรษฐกิจโลกได้ และ

ยังได้มีการกําหนดบทบาทของสมาชิกภายในกลุ่มไว้ดังนี�คือ  

ไทยเป� นศูนย์กลางด้านการท่อง เที� ยวและการ

คมนาคมทางอากาศ สิงคโปร์เป�นศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและทางด้านสุขภาพ อินโดนีเซียเป�นศูนย์กลาง

ทางด้านภาพยนตร์และผลิตภัณฑ์จากไม้ มาเลเ ซีย เป� น

ศูนย์กลางทางด้านผลิตภัณฑ์จากยางพาราและผลิตภัณฑ์สิ�ง

ทอ ฟิลิปปินส์เป�นศูนย์กลางทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และพม่า

เป�นศูนย์กลางทางด้านการเกษตรและการประมง 

ผลกระทบอย่างแรกที�สําคัญที�สุดเลยก็คือเรื�องภาษา

ที�ได้กําหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป�นภาษาการสื�อสารกลาง แต่โดย

เฉลี�ยแล้วคนไทยไม่ค่อยสันทัดภาษาอังกฤษ แต่ในธุรกิจขนาด

ใหญ่ที�มีชาวต่างชาติมาร่วมทุนด้วยก็จะไม่ค่อยได้รับผลกระทบ

ซกัเท่าใด แต่ในระบบ SMEs (Small and Medium Enterprise) 

หรือวิสาหกิจขนาดย่อมถึงขนาดกลาง จะได้รับผลกระทบ

โดยตรงเป�นอย่างมากเนื�องจากเจ้าของธุรกิจ SMEs นั�นเป�น

กลุ่มเอกชนหรือองค์กรอิสระที�ก่อตั�งธุรกิจขึ�นแบบไม่ขึ�นกับ

บุคคลอื�นใดหรือห้างร้านอื�นใด เจ้าของมักจะ เป� นผู้ลงมือ

ดําเนินการเอง ต้นทุนหมุนเวียนตํ�า ซึ�งมีการกําหนดมูลค่า

ชั �นสูงของสินทรัพย์ถาวรไว้คือ  

การผลิตและการบริการมีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท

เป�นธุรกิจขนาดเล็ก ถ้าไม่เกิน 200 ล้านบาทก็เป�นขนาดกลาง 

การค้าส่งขนาดเล็กไม่เกิน 50 ล้านบาท ขนาดกลางไม่เกิน 100 

ล้านบาท และค้าปลีกขนาดเล็กไม่เกิน 30 ล้านบาท ขนาดกลาง

ไม่เกิน 60 ล้านบาท พนักงานก็มีจํานวนไม่มาก โดยแบ่ง

ประเภทไว้ดังนี� ด้านการผลิตขนาดกลางไม่เกิน 200 คน ขนาด

เล็กไม่เกิน 50 คน ด้านการบริการขนาดกลางไม่เกิน 200 คน 
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ขนาดเล็กไม่เกิน 50 คน ด้านการค้าส่ง ขนาดกลางไม่เกิน 50 

คน ขนาดเล็กไม่เกิน 25 คน และการค้าปลีกขนาดกลางไม่เกิน 

30 คน ขนาดเล็กไม่เกิน 15 คน ดังนั�นตลาดของธุรกิจประเภท

นี� มักเป�นตลาดภายในท้องถิ�นภายในประเทศเป�นหลัก ดังนั�นเมื�อ

เข้าสู่ AEC ท้องถิ�นที� ว่านี�ก็จะไม่ได้มีแค่เพียงคนไทยเท่านั�น

เหมือนแต่ก่อน จะมีแรงงานจากประเทศในกลุ่ม รวมไปถึง

นักท่องเที�ยวก็จะหลั�งไหลเข้ามามากขึ�น หากเขาพบว่าห้างร้าน

หรือบริษัทใดที�สื�อสารกับเหล่านักท่องเที�ยวไม่รู้ความก็จะหันไปใช้

บริการธุรกิจแบบเดียวกันแต่มีมาตรฐานทางด้านภาษาสูงกว่า 

หากบริษัทหรือห้างร้านที�จัดอยู่ในกลุ่ม SMEs ไม่มีการวางแผน

ปรับตัวอาจทําให้ธุรกิจสั�นคลอนได้โดยง่ายจนอาจวิกฤตถึงขั �น

ต้องยุติการทําธุรกิจเลยก็เป�นได้ 

ผลกระทบที�สองก็คือเรื�องของแรงงาน ในอนาคตนั�น

การขยายตัวของธุรกิจการค้าขายจะเพิ�มมากขึ�น ระบบ

อุตสาหกรรมที�ต้องใช้แรงงานจํานวนมากอย่างเช่น สินค้าทาง

การเกษตร ธุรกิจการก่อสร้าง หรือธุรกิจสิ�งทอ ธุรกิจเหล่านี�

จะเริ�มมองหาแหล่งต้นทุนแรงงานที�ถูกกว่า เพราะแรงงานฝ่าย

ผลิตนั�นไม่จําเป�นต้องใช้ทักษะในการทํางานสูง ใครก็สามารถทํา

ได้ ดังนั�นแรงงานที�มีค่าแรงถูกกว่าจึงเป�นที�น่าสนใจมากกว่า 

ธุรกิจเหล่าอาจมองไปถึงการย้ายฐานการผลิตไปก่อตั�งใหม่ใน

ประเทศที�มีแรงงานค่าแรงถูกกันเลยก็ได้ ถ้าพิจารณาแล้วว่า

คุ้มค่าในระยะยาว เมื�อต้นทุนการผลิตลดลง ก็จะส่งผลให้ราคา

สินค้าตํ�าลง กระทบตรงๆกับธุรกิจ SMEs ผลิตสินค้าหรือ

บริการชนิดเดียวกัน แต่ไม่มีกําลังขยายมากพอก็ต้องตั�งรกราก

กันอยู่ที�เดิมซึ�งมีต้นทุนค่าแรงที�แพงกว่า หากจะลดราคาสินค้า

ลงเพื�อสู้กับบริษัทเหล่านั�นก็ไม่คุ้มค่าอาจทําให้เกิดภาวการณ์

ขาดทุนเลย ซึ�งถ้าขาดทุนต่อเนื�องเป�นระยะเวลานานๆก็อาจทํา

ให้ธุรกิจถึงกับต้องปิดตัวเลยก็ได้ 

ผลกระทบที�สาม คือเรื�องของการศึกษา เมื�อตลาด 

AEC นั�นเอื �อประโยชน์ให้ผู้ทําธุรกิจสามารถมีอิสระเสรีในด้าน

การลงทุนที�ใดก็ได้ในกลุ่มประเทศสมาชิก ประเทศที�มีมาตรฐาน

การศึกษาสูงก็จะมองหาการลงทุนทางด้านธุรกิจเกี�ยวกับ

การศึกษามากขึ�นเพื�อขยายฐานธุรกิจออกไปยังประเทศอื�นๆ 

ทําให้ธุรกิจการศึกษาเดิมของประเทศนั�นซึ�งส่วนมาก็จัดอยู่ใน

กลุ่มธุรกิจ SMEs เสียด้วย ได้รับผลกระทบอย่างไม่ต้องสงสัย 

อย่างประเทศไทยก็ยังถือว่ามาตรฐานทางด้านการศึกษายังตํ�า

อยู่ หากมีโรงเรียนที�มีมาตรฐานกว่าแต่ราคาอาจสูงกว่าซกันิด

มาก่อตั�ง นักเรียน นักศึกษาก็จะมีตัวเลือกมากขึ�น หากว่า

ธุรกิจการศึกษาเดิมนั�นยังไม่มีการปรับมาตรฐานแล้วล่ะก็ ใน

อนาคตก็จะกลายเป�นปากต่อปากไปว่ามีโรงเรียนที�มีมาตรฐาน

สูงกว่าจากต่างประเทศมาเปิดก็อาจถึงขั �นทําให้ธุรกิจเกิดวิกฤต

ได้เลยทีเดียว แต่ในทางกลับกัน เด็กนักเรียน นักศึกษาจะยิ�งได้

ผลประโยชน์ จากการแข่งขันทางด้านมาตรฐานการศึกษานี�และ

ไม่แน่ว่าหากธุรกิจเหล่านั�นของไทยปรับตัวได้ทันก็จะทําให้ระดับ

การศึกษาของไทยถูกยกระดับขึ�นแบบก้าวกระโดดก็เป�นได้

เหมือนกัน 

 

ผลกกระทบด้านที�สี� คือ อาจทําให้เกิดภาวะสมอง

ไหล คือแรงงานอาชีพเฉพาะทางที�มีความสามารถสูงๆ และมี

ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษจะถูกดึงตัวเข้าทํางานโดยให้อัตรา

ค่าจ้างที�สูงกว่า สวัสดิการที�ดีกว่ายิ�งถ้าแรงงานคุณภาพนั�น

เป�นบุคลากรของบริษัทที�จัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจ SMEs หรือ

เจ้าของธุรกิจเองเลย เมื�อถูกยื�นข้อเสนอที�ดีกว่าก็ยากที�จะ

ปฏิเสธ ธุรกิจเดิมก็จะขาดแคลนกําลังคนที�มีคุณภาพเพราะไม่มี

ศักยภาพที�จะจ่ายค่าจ้างได้แพงกว่าบริษัทต่างชาติ หรือหาก

แรงงานนั�นเป�นเจ้าของธุรกิจอยู่และเป�นธุรกิจที�จัดให้อยู่ในกลุ่ม

ธุรกิจ SMEs เมื�อพิจารณาว่ามันคุ้มค่ากว่าการลงทุนเองก็

อาจตัดสินใจหยุดธุรกิจของตัวเองซะ เข้าร่วมกับบริษัทที� ยื�น

ข้อเสนอให้นั�นดีกว่า สะดวกและสบายกว่ากันเยอะ 

ผลกระทบด้านที� ห้า เป�นผลกระทบทางด้านการ

ส่งออก เมื�อ AEC เป�นตลาดการค้าที�เสรี แน่นอนว่าทุกประเทศ

ย่อมพยายามผลักดันธุรกิจของประเทศตนให้เข้าไปแทรกซึมยัง

“การรบัมอืกบัการเขา้สูภ่าวะ

ตลาดการคา้เสรอีาเซียน  

ต้องมกีารปรบัตวักนัตั �งแต่

รากฐานเลยทเีดยีว  

รากฐานที�ว่านี � กค็อืในเรื�อง

การศึกษา” 
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ประเทศอื�นๆ ประเทศไทยเองก็เช่นกัน การผลักดันให้ธุรกิจ 

SMEs เข้าไปมีบทบาทแบ่งส่วนแบ่งการตลาดในประเทศเพื�อน

บ้านก็เป�นอีกแนวทางหนึ�งที� น่าปฏิบัติเช่นกัน แต่ธุรกิจ SMEs 

ของไทยมักติดปัญหาในเรื�องของภาษาสื�อสารเป�นอันดับแรก 

และความไม่รู้กฎหมายส่งออกเป�นอันดับรอง ทําให้ธุรกิจ SMEs 

ของไทยน้อยรายมากที�จะได้เข้าร่วมกับปฏิบัติการนี� ถึงแม้ว่าจะ

มีการให้บริการในการฝึกอบรมทั �งทางด้านภาษาหรือกฎหมายที�

เกี�ยวข้องก็ตามที  

ด้วยเหตุที� เจ้าของธุรกิจไม่อยากยุ่งยากต้องมา

ปรับตัวใหม่อีก เสียเวลาในการทําธุรกิจของตัวเอง เพราะส่วน

ใหญ่เหมือนที�บอกคือเจ้าของธุรกิจมักเป�นผู้ลงมือบริหารและ

ทํางานเองด้วย ทําให้ธุรกิจ SMEs ของเราเข้าไปแทรกซึมได้

น้อย ในขณะที�ประเทศอื�นสามารถแทรกซึมเข้ามาได้ง่ายกว่า 

ปัญหาก็จะเกิดตามมาเพราะมันเลี�ยงไม่ได้แน่ๆที�อาจจะมีสินค้า

หรือบริการชนิดเดียวกัน เมื�อความต้องการในการใช้สินค้าหรือ

บริการคงเดิม แต่มีปริมาณสินค้าหรือบริการเพิ�มมากขึ�น ก็จะ

เกิดการแบ่งส่วนลูกค้าไป ธุรกิจ SMEs ที�เคยมีรายได้เป�นกอบ

เป�นกําก็จะมีรายรับเข้ามาน้อยลง และเมื�อรายรับที�ลดลงไปนั�นก็

อาจจะเกิดปัญหาอื�นๆตามมาได้อีก 

ผลกระทบด้านที�เจ็ด ผลกระทบที�เกิดกับธุรกิจ SMEs 

บางประเภทที�มีการกําหนดประเทศที�เป�นศูนย์กลางเป�นประเทศใน 

AEC เช่น ผลิตภัณฑ์เกี�ยวกับไม้ที�มีอินโดนีเซีย เป�นศูนย์กลาง 

ผลิตภัณฑ์จากยางพาราและสิ�งทอที�มีมาเลเซียเป�นศูนย์กลาง 

ผลิตผลทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวที�มีพม่าเป�นศูนย์กลาง 

กลุ่ม SMEs ในธุรกิจดังกล่าวยังไม่มีความตื�นตัวในการเข้าสู่ 

AEC มากนัก อาจเนื�องมาจากหลาย

สาเหตุอย่างเ ช่น การรอแนวทางที�

ชัดเจนจากภาครัฐก่อน หรืออาจยัง

ไม่ได้รับทราบข่าวสาร AEC อย่าง

เพียงพอ รวมไปถึงเงินทุนในการปรับตัว

ไม่เพียงพอ เหมือนที�ทราบกันมาแล้ว่า

ธุรกิจ SMEs นั�นมีเงินทุนหมุนเวียนตํ�า 

การปรับปรุง ยกระดับเข้าสู่ระดับสากล

จึงทําได้ยาก ยิ�งถ้าเป�นธุรกิจขนาดเล็กนี�

ไม่ต้องพูดถึงเลย โอกาสในการขยับ

ขยายน้อยมากๆ 

ผลกระทบด้านที�แปดคือ ปัญหาอาชญากรรม เมื�อ

แรงงานมาจากต่างชาติ ต่างภาษา ต่างกฎหมาย ต่าง

วัฒนธรรม บริษัทที�ต้องการแรงงานราคาถูกก็มักจะเป�นบริษัท

ที�ทุนหมุนเวียนตํ�าอย่างธุรกิจ SMEs นั�นเอง เมื�อแรงงาน

ทํางานก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าแรงงานทําอาชญากรรม ผลที�

ตามมาก็คงไม่พ้นต้นสังกัดที�รับแรงงานเหล่านั�นเข้าทํางาน

นั�นเอง ความเอาใจใส่ต่อเรื�องเล็กๆน้อยๆพวกนี�หากเจ้าของ

ธุรกิจ SMEs มีก็ควรจัดอบรมแรงงานกันให้เป�นที�เรียบร้อย

อธิบายเกี�ยวกับกฎหมาย วัฒนธรรมที�ดี การวางตัว ความ

ประพฤติ ซึ�งจะทําให้แรงงานเหล่านั�นมีภาพลักษณ์ที� ดีขึ�นและ

เป�นไปในทางเดียวกัน 

ดังนั�นเพื�อให้ทันรับมือกับการเข้าสู่ภาวะตลาดการค้า

เสรีอาเซียน หรือ AEC จึงต้องมีการปรับตัวกันตั�งแต่รากฐาน

เลยทีเดียว รากฐานที�ว่าก็คือในเรื�องการศึกษาที�ไม่ใช่แค่เพียง

การท่องคําทักทายเป�นภาษาประเทศอื�นๆเพียงเท่านั�น การให้

ความรู้ที�เหมาะสมและเพียงพอจึงมีความสําคัญมาก สามารถ

สอดแทรกเนื�อหาให้ละเอียดลึกซึ�งได้ตามระดับชั �นเรียน จนเด็ก

เห็นความสําคัญของ AEC แล้วในภายภาคหน้าเยาวชนเหล่านี�

แหละที�จะเติบโตขึ�นมาอย่างมีคุณภาพและผลักดันให้ประเทศไทย

เป�นผู้นํา AEC ได้อย่างแท้จริง 
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SMEs ไทยได้อะไรในการเข้าสู่ AEC 
 

การจะหากลยุทธ์ขยายตลาดสู่ประเทศต่างๆของ 

AEC นั�น อันดับแรกก็ต้องหาข้อมูลกันก่อน รู้เขารู้เรา รบร้อย

ครั �งชนะร้อยครั �ง ดังนั�นสิ�งที� เราจะต้องทราบก่อนก็คือ มี

ผลกระทบอะไรบ้างทั �งเชิงบวกและเชิงลบ จากนั�นจึงค่อยใช้ผล

เชิงบวกหาช่องทางทํากําไรให้มากขึ�น และใช้ผลเชิงลบเพื�อหา

แนวทางยับยั�งป้องกันและเปลี�ยนวิกฤตเป�นโอกาสต่อไป 

ผลเชิงบวกข้อแรก ภาษีที�ลดลงเพิ�มโอกาสที�ขยาย

ออกในด้านการลงทุน AEC เป�นการเปิดช่องทางและโอกาส

ใหม่ๆสําหรับสินค้าที�จะสามารถส่งออกไปยังประเทศในกลุ่ม 

เพราะในช่วงแรกนั�นเป�นการรวมกลุ่มกันของ 10 ประเทศ มี

ประชากรราว 590 ล้านคน และในอนาคตยังจะมี ASEAN +3 

และ ASEAN +6 ตามมาอีก ผลจากการลดภาษีนี�จะทําให้สินค้า

บางประเภทที� ไม่เคยได้ส่งออกไปเลยเพราะภาษีสูงมาก ก็จะมี

โอกาสได้ลองส่งออกไปทดสอบตลาดกันและยังมีการยกเลิก

มาตรการจํากัดปริมาณสินค้าอีกด้วย ซึ�งจะทําให้ประเทศไทยมี

สัดส่วนการส่งออกเพิ�มจากร้อยละ 18.2 (ปี 2541) เป�นร้อยละ 

21.3 (ปี 2552) ในขณะที� สัดส่วนการนําเข้าก็เพิ�มขึ�นด้วยจาก

ร้อยละ 15.1 (ปี 2541) เป�นร้อยละ 18.5 (ปี 2552) 

ผลเชิงบวกข้อที�สอง คือต้นทุนการผลิตที�ลดลง 

ต้นทุนที�ว่านี�ก็คือวัตถุดิบหรือสินค้าขั �นกลางที� ใช้ในการผลิตที�

สามารถนําเข้าจากประเทศที�มีทรัพยากรเหล่านี�จํานวนมากและ

ราคาไม่ สูงประกอบกับมาตรการการลดภาษีทํา ใ ห้ต้นทุน

ดังกล่าวมีมูลค่าลดลง ผลจากมูลค่าต้นทุนการผลิตที�ตํ�าลงนี�

จะไปมีผลกระตุ้นให้ปริมาณการผลิตมีจํานวนมากขึ�นตอบสนอง

ความต้องการในสินค้าแต่ละชนิดมากขึ�น ยอดขายที�มากขึ�น 

ตามมาด้วยผลกําไรที�มากขึ�น หรืออาจมีการกระตุ้นการขาย

ด้วยโปรโมชั�นลดราคาลง ทุกอย่างที�ตามมาจากต้นทุนการผลิต

ที�ลดลงนั�นล้วนเป�นประโยชน์ต่อผู้บริโภคทั �งสิ�น การแข่งขันที�

สูงขึ�นจะขยับให้ระดับมาตรฐานสูงตาม และทําให้ราคาลดลง ก็
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ขึ�นอ ยู่กับ ว่าทาง ผู้ผลิตแต่ล ะที� นั�นจะมีการผลิตสินค้าไ ด้

คุณภาพเพียงใดแล้ว โดยมีผู้บริโภคเป�นผู้ตัดสินนั�นเอง 

ผลเชิงบวกข้อที�สาม คือกําลังการซื�อที�มากขึ�น ผล

จากการลดภาษีนําเข้าและส่งออก ประกอบกับราคาต้นทุนวัสดุ

ตั�งต้นการผลิตที�ตํ�าลง การแข่งขันทางด้านการผลิตจะเพิ�มขึ�น

อาจมีผู้ผลิตเพิ�มมากขึ�นทําให้ราคาสินค้าและบริการตํ�าลง 

ผู้บริโภคก็มีทางเลือกในสินค้าและบริการมากขึ�นแม้ว่ากําลังซื�อ

จะเท่าเดิมแต่เมื�อราคาสินค้าบริการลดลงก็ทําให้การตัดสินใจ

ของผู้บริโภคในการเลือกสินค้าและบริการนั�นก็เพิ�มขึ�น การใช้

จ่ายเงินมีปริมาณโดยรวมสูงขึ�นก็ ย่อมเป� นผลดีกับระบบ

เศรษฐกิจโดยรวมมากขึ�นเช่นกัน ผู้บริโภคจะเริ�มหันมาสนใจ

สินค้าและบริการที�มีในกลุ่มประเทศ AEC เนื�องจากรับรู้ได้เอง

แล้วว่าคุ้มค่า คุ้มราคากว่า 

ผลเชิงบวกข้อที�สี� คือผู้ประกอบการสามารถเข้าไป

ก่อตั�งกิจการ ทั �งในด้านการผลิตสินค้าหรือการบริการได้มาก

ขึ�น สําหรับประเทศไทยนั�นธุรกิจที�เกี�ยวกับการทอ่งเที�ยว อาหาร 

ที�พัก หรือ บริการสปา นวดแผนไทย อาจเป�นบริการด้านอื�น

อย่างด้านการก่อสร้าง การออกแบบ การบันเทิง เป�นจุดเด่นที�

ได้เปรียบอย่างยิ�งในการขยายฐานธุรกิจเข้าสู่ประเทศต่างๆ แล้ว

ดึงรายได้เขา้ประเทศ เพราะธุรกิจดังกล่าวนั�นเป�นธุรกิจ SMEs 

ของไทยที�มีมาตรฐานสูงเป�นที�ยอมรับกันอยู่แล้ว ภาวะการตก

งานของไทยจะได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วหากสามารถ

ขยายกิจการดังกล่าวไปตามประเทศต่างๆ 

ผลเชิงบวกข้อที�ห้า คือเป�นจุดที�สามารถระดมการ

ลงทุนจากต่างชาติได้โดยง่าย เมื�อธุรกิจ SMEs ไทยขยายตัวสู่

ประเทศในกลุ่ม AEC แล้วมั�นใจได้อย่างหนึ�งว่าความมี

มาตรฐานของธุรกิจนั�นจะทําให้ปริมาณการใช้สินค้าและบริการ

จะเพิ�มสูงขึ�นในเวลาอันรวดเร็ว ทําให้เป�นจุดที�นักลงทุนต่างชาติ

จะเริ�มมองเห็นว่ามีความคุ้มค่าเนื�องจากจุดเด่นของธุรกิจ 

SMEs นั�นคือ ต้นทุนตํ�า จุดคุ้มทุนก็ตํ�า การลงทุนจึงมีความ

เสี�ยงน้อยเชื�อว่าจะดึงดูดนักลงทุนให้ลงทุนในธุรกิจ SMEs มาก

ขึ�นจนกลายเป�นธุรกิจขนาดใหญ่ไปในที�สุดนํามาซึ�งความมั�นคง

ของธุรกิจ ซึ�งปัจจุบันเราอาจมองภาพไม่ออกว่าธุรกิจเหล่านี�

จะเติบโตขึ�นได้อย่างไร แต่ในอนาคตเมื�อมันเกิดขึ�นจริงคุณก็คง

ต้องอุทานว่า “เรามาถงึจุดนี�กันได้อย่างไร?”  

ผลเชิงบวกดังกล่าวเป�นภาพรวมที�จะเกิดขึ�นเมื�อมี

การเปิดตลาดการค้าเสรี เมื�อลองวิเคราะห์ให้ลึกลงไปเราก็ควร

ต้องรู้จักจุดเด่นจุดด้อยของคู่แข่งของเราไว้ด้วยก่อนการขยาย

ธุรกิจ SMEs ของเราเข้าสู่สายตานานาประเทศ 

 

ประเทศสิงคโปร ์มีจุดเด่นที�เป�นประเทศที�มีรายได้เฉลี�ย

ต่อคนต่อปีสูงที� สุดของอาเซียน ระบบการเมืองของสิงคโปร์มี

เสถียรภาพสูงมาก นอกจากนั�นยังเป�นศูนย์กลางทางการเงิน

ระหว่างประเทศ แรงงานภายในประเทศก็มีทักษะความช� านาญ

งานสูง มีระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลและธุรกิจที�เข้มแข็ง 

ทําเลที�ตั �งเหมาะกับการเป�นศูนย์กลางเดินเรือ แต่มีจุดด้อยอยู่

ตรงที� เป�นประเทศขนาดเล็กทรัพยากรธรรมชาติน้อยจึงต้อง

นําเข้าวัตถุดิบจากนอกประเทศ นอกจากนั�นก็ยังขาดแคลน

แรงงานระดับล่าง จุดนี�เราสามารถใช้ธุรกิจ SMEs ที�เกี�ยวข้อง

กับการจัดหาวัตถุดิบที� เป�นที� ต้องการของสิงคโปร์จัดส่งไปได้ 

รวมไปถึงสามารถส่งแรงงานระดับล่างที�มีฝีมือเข้าร่วมด้วยก็ได้ 

ประเทศอินโดนีเซีย มีจุดเด่นที�มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่

ที�สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป�นตลาดใหญ่ที�มีประชากรมาก

เป�นอันดับ 4 ของโลก และอันดับหนึ�งของเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ มีชาวมุสลิมมากที�สุดในโลก มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย

หลากหลายชนิด โดยเฉพาะ ถ่านหิน นํ�ามัน ก๊าซธรรมชาติ 

โลหะชนิดต่างๆ ระบบธนาคารที�แข็งแกร่ง จุดอ่อนก็คือพื�นที�

ส่วนมากเป�นหมู่เกาะกระจายกันอยู่ ระบบสาธารณูปโภคยังไม่

พัฒนา โดยเฉพาะที� เกี�ยวกับการคมนาคม และการเชื�อมโยง

ระหว่างประเทศ SMEs ไทยที� เกี�ยวข้องกับการผลิตแล้วการ

“การเปิดตลาดการค้าเสร ีจะ

ทําใหเ้กดิการแขง่ขนัที�สงูขึ�น 

ผลดกีค็อื SMEs จะขยบัให้

ระดบัมาตรฐานสงูตาม” 
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ลงทุนในด้านนี�น่าสนใจดีทีเดียว รวมไปถึงธุรกิจที�เกี�ยวกับการ

บริการด้านการคมนาคมก็น่าสนใจไม่แพ้กัน 

ประ เทศมาเลเซีย มีรายได้เฉลี�ยต่อคนต่อปีอยู่ใน

อันดับ 3 ของอาเซียน มีปริมาณนํ�ามันสํารองมากเป�นอันดับ 3 

และก๊าซธรรมชาติมากเป�นอันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟิก มีระบบ

โครงสร้างพื�นฐานครบวงจร มีแรงงานที�มีทักษะ แต่ก็มีจุดอ่อน

อยู่ตรงที�มีจํานวนประชากรค่อนข้างน้อย ทําให้ขาดแคลน

แรงงานระดับล่าง ประเทศมาเลเซียตั�งเป้าให้เป�นประเทศพัฒนา

แล้วภายในปี 2563 ให้ความสนใจในด้านการผลิตด้วยเทคโนโลยี

ขั �นสูง เป�นจุดที� SMEs ไทยที� เกี�ยวกับการผลิตด้วยการใช้

เทคโนโลยีย่อมเป�นที�สนใจของมาเลเซีย รวมไปถงึการส่งแรงงาน

ระดับล่างที�มีฝีมือเข้าไปก็ยังเป�นที�น่าสนใจอีกเช่นกัน 

ประเทศบรูไน มีรายได้เฉลี�ยต่อคนต่อปีสูงเป�นอันดับ 

2 ของอาเซียน มีระบบการเมืองที�ค่อนข้างมั�นคง เป�นผู้ส่งออก

นํ�ามันและปริมาณสํารองนํ�ามันเป�นอันดับ 4 ของอาเซียน แต่

ว่าเป�นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรเพียง 4 แสนคน ซ� � ายังขาด

แคลนแรงงาน ประเทศบรูไนเป�นประเทศที�ให้ความสําคัญกับเรื�อง

อาหารมาก ก็เข้าทาง SMEs ไทยที�เกี�ยวข้องกับอาหารซึ�งเป�น

ธุรกิจที� เข้มแข็งของไทยมานานแล้วเช่นกันดังนั�นจึงไม่ใช่เรื�อง

ยากเลยในการขนานธุรกิจด้านอาหารในประเทศบรูไน 

ประเทศฟิลิปปินส์ มีประชากรมากว่า 100 ล้านคน 

เป�นประเทศที�มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษดี แรงงานของ

ประเทศก็สามารถสื�อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ แต่ทําเลที�ตั �งนั�น

ห่างไกลจากกลุ่มประเทศ AEC ระบบโครงสร้างพื�นฐานและ

สวัสดิภาพทางสังคมยังไม่พัฒนาเท่าที�ควร ธุรกิจ SMEs ไทย

ที�จะสามารถตอบสนองต่อประเทศที�มีประชากรมากก็ต้องเป�น

ธุรกิจประเภทปัจจัย 4 อาหาร เครื�องนุ่งห่ม ที�อยู่อาศัย และยา

รักษาโรค น่าจะได้รับการตอบรับที�ดีจากผู้บริโภคของฟิลิปปินส์ 

ประเทศเวียดนาม มีประชากรมากเป�นอันดับ 14 ของ

โลก มีปริมาณนํ�ามันสํารองมากเป�นอันดับ 2 ของเอเชีย

แปซิฟิก มีแนวชายฝั�งทะเลยาวกว่า 3,200 กิโลเมตร ระบบ

การเมืองมีเสถียรภาพ ค่าจ้างแรงงานตํ�ารองจากกัมพูชา 

จุดอ่อนก็คือระบบสาธารณูปโภคยังไม่พัฒนาเท่าที�ควร ต้นทุน

ทางด้านที�ดินและสํานักงานค่อนข้างสูง แต่ประชากรนั�นมีความ

ต้องการในสินค้าและบริการเพิ�มสูงขึ�นอย่างรวดเร็ว เป�นจุดที�

ธุรกิจ SMEs ไทยในเรื�องการท่องเที�ยว การบริการด้านต่างๆ 

รวมไปถึงธุรกิจทางด้านปัจจัย 4 น่าเข้าไปลงทุนถึงแม้ว่าราคา

ที�ดินหรือค่าเช่าสํานักงานจะค่อนข้างแพงแต่เมื�อเทียบกับความ

ต้องการการใช้สินค้าและบริการของคนในประเทศแล้วคุ้มค่า

ทีเดียว 

ประเทศกัมพูชา เป�นประเทศที�มีทรัพยากรธรรมชาติ

อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะนํ�า ป่าไม้ และแร่ชนิดต่างๆ ซ� � ายังมี

ค่าจ้างแรงงานตํ�าที� สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนคือราวๆ 1.6 

ดอลล่าสหรัฐต่อวัน หรือราวๆ 50 บาทต่อวันเท่านั�น จุดอ่อน

ก็คือระบบสาธารณูปโภคยังไม่พัฒนาเท่าที�ควร ต้นทุนทางด้าน

นํ�า ไฟฟ้า และการสื�อสารค่อนข้างสูง ขากแคลนแรงงานที�มี

ทักษะ แม้ว่าจะมีประเด็นความขัดแย้งกับไทยอยู่ แต่ในเรื�องการ

ทําธุรกิจแล้วเป�นเรื�องของผลประโยชน์ร่วมกันทั �งสองฝ่าย 

SMEs ไทยยังมีโอกาสที�จะขยายไปยังกัมพูชาได้ไม่ว่าจะในเรื�อง

การผลิต หรือธุรกิจเกี�ยวกับการบริการก็ตาม 

ประเทศลาว มีทรัพยากรธรรมชาติที�อุดมสมบูรณ์

เช่นกัน การเมืองมีเสถียรภาพสูง ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างตํ�า

คือประมาณ 2.06 ดอลล่าสหรัฐต่อวัน หรือราวๆ 70 บาทต่อ

วัน แต่มี จุดอ่อนอ ยู่ที� ร ะบบสาธารณูปโภคยัง ไม่พัฒนา

เท่าที�ควร พื�นที�ส่วนมากเป�นที�ราบภูเขา และภูเขา การคมนาคม

ไม่สะดวก การลงทุนของ SMEs ไทยก็ควรเกี�ยวข้องกับกลุ่ม

โครงสร้างพื�นฐานอย่างเช่น กลุ่มพลังงาน หรือเหมืองแร่ เป�น

ต้น 
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ปร ะ เทศพม่า มีทรัพยากรธรรมชาติและก๊ าซ

ธรรมชาติจํานวนมาก ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างตํ�าคือประมาณ 

2.5 ดอลล่าสหรัฐต่อวัน หรือราวๆ 90 บาทต่อวัน จุดอ่อน

คือมีระบบสาธารณูปโภคที� ยังไม่พัฒนาเท่าที�ควร แต่จุดที�

น่าสนใจคือประเทศพม่านั�นกําลังพัฒนาระบบคมนาคมทั�งถนน 

และรถไฟความเร็วสูง รวมไปถึงท่าเรือด้วย ธุรกิจSMEs ไทยที�

น่าสนใจก็น่าเป�นกลุ่มธุรกิจการท่องเที�ยวซึ�งหากในอนาคตระบบ

คมนาคมของพม่าสะดวกสบายก็จะยิ�งทําให้การท่องเที�ยวยิ�ง

ได้รับความสนใจมากยิ�งขึ�นโดยเฉพาะการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ 

ประเทศไทย มีฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและ

สินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลก ทําเลที� ตั �งเหมาะกับการเป�น

ศูนย์กลางการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคทั�วถึง ระบบ

ธนาคารค่อนข้างเข้มแข็ง มีแรงงานจํานวนมาก แต่จุดอ่อนคือ

แรงงานยังขาดทักษะ เทคโนโลยีการผลิตยังเป�นเทคโนโลยีขั �น

กลาง มีธุรกิจ SMEs หลากหลายประเภทและมีจํานวนมาก ทํา

ให้มาตรฐานสูงขึ�นเรื�อยๆ เป�นจุดที�เหมาะสมในการเริ�มขยายตัว

ของธุรกิจ SMEs ไปยังส่วนต่างๆให้มากขึ�นได้ 

ถึงแม้ว่าทุกการลงทุนทุกชนิดจะมีความเสี�ยงแต่การ

หาข้อมูลต่างๆไว้อย่างพอเพียงก็จะทําให้ความเสี�ยงในการ

ลงทุนลดลงได้ ข้อมูลพื�นฐานของแต่ละประเทศอาจมีการ

เปลี�ยนแปลงได้ตลอดเวลา มันก็เป�นหน้าที�ของผู้ที�มีความสนใจ

เป�นเจ้าของธุรกิจพยายามติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่สมํ�าเสมอ

เพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจในการจะลงทุนต่อไปในอนาคต  
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การออกบูธแสดงสินคา้ ตอ้งเตรียมตัวอย่างไร 
 

การนําธุรกิจไปออกบูธแสดงสินค้าเป�นสิ�งจําเป�นใน

การขยายธุรกิจและสามารถเพิ�มยอดขายได้ โดยเฉพาะการขาย

สินค้าและบริการ การออกบูธจึงเป�นสิ�งจําเป�นจะต้องมีการ

วางแผนดําเนินการ แต่ความสําเร็จของการออกบูธนั�นไม่ใช่

เพียงแค่ตั�งโชว์ และจําหน่ายให้หมดๆไปแล้วก็กลับ แต่ยังต้อง

คํานึงถึงวิธีการออกบูธที�มีประสิทธิภาพ น่าสนใจ และดึงดูดให้

ลูกค้าอยากเข้ามาชม และเคล็ดลับการออกบูธให้โดดเด่นและ

ดึงดูดก็คือ 

1.การเลือกงานแสดงสินค้าต้องตรงความต้องการ 

ความต้องการในที� นี�ก็คือทั �งผู้จําหน่ายเองและผู้บริโภคด้วย

เพราะหัวข้อหลักของงานทุกงานก็จะมีระบุไว้อยู่ชดัเจนอยู่แล้ว 

ดังนั�นจึงควรเลือกและตัดสินใจให้ดีก่อนจะไปเปิดบูธกัน สินค้า

หรือบริการก็เหมือนเหยื�อเฉพาะที�ปลาบางชนิดชอบ การจะตก

ปลาให้ได้มากนั�นก็ต้องนําไปตกในแหล่งที�มีปลาชนิดที�เหมาะกับ

เหยื�อและจํานวนปลาก็ต้องมากพอ นอกจากจะต้องคํานึงถึง

วัตถุประสงค์หลักของแต่ละงานแล้วยังต้องพิจารณาขนาดของ

งานด้วยว่าเป�นงานระดับไหน ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค 

ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ ซึ�งระดับของงานนั�นจะเป�น

ดัชนีชี�วัดกลุ่มผู้บริโภคที�จะเข้ามาร่วมงานว่าอยู่ในระดับใด และ

ปริมาณมากน้อยเพียงใด ประเด็นต่อมาก็ต้องดูความน่าเชื�อถือ

ของงานที�จัดขึ�น งานที�ได้รับความน่าเชื�อถือนั�นก็จะมีการจัด

งานมาหลายครั �งแล้ว แต่ถึงจะจัดมาหลายครั �งแล้วก็ยังคงต้อง

ตรวจสอบหาข้อมูลการจัดงานนี�เพิ�มอยู่ดีว่าได้รับการตอบรับ

มากน้อยเพียงใด ทั �งจากผู้สนับสนุนและเสียงสะท้อนจาก

ผู้บริโภคเองก็ตาม จําไว้ว่าการเปิดตัวสินค้าหรือบริการของเรา

เข้าสู่บูธการแสดงงานนั�นเป�นการเปิดช่องทางใหม่ๆให้กับธุรกิจ 

ย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายเป�นธรรมดา แต่เมื�อต้องจ่ายแล้วจะได้

กลับมาคุ้มค่าหรือไม่จึงเป�นเรื�องที�ต้องวางแผนกันให้รัดกุม 

2. จัดเตรียมทุกอย่างให้พร้อมก่อนเริ�มงาน เมื�อทํา

การคัดเลือกงานที�จะร่วมแสดงเป�นที�เรียบร้อยแล้วสิ�งที�จะต้อง

ดําเนินการต่อไปก็คือ การจัดเตรียมความพร้อมในการออกบูธ 

สิ�งที�ควรสนใจเป�นอันดับแรกคือ “ลูกค้า” เป�นชาวไทยหรือ
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ต่างชาติ ถ้าเป�นชาวต่างชาติแล้วเราเองมีความพร้อมในเรื�อง

การสื�อสารมากน้อยเพียงใด ถ้าไม่มีก็ควรจัดเตรียมในเรื�องล่าม

ไว้ด้วยเพื�อความสะดวกในการติดต่อกับลูกค้า ในขณะเดียวกัน

ก็จัดเตรียมเอกสารประกอบอย่างอื�นให้ครบถ้วยเพื�ออํานวย

ความสะดวกกับลูกค้า เช่น แคตตาล็อกสินค้าพร้อมราคาและ

ส่วนลด หรือโปรโมชั�นต่างๆ สินค้าที�จะทําการนําเสนอนั�นอาจ

เป�นสินค้าเดียวกับอีกหลายๆที�ก็ได้ดังนั�นถ้าเป�นไปได้ก็ควรจะ

แสดงจุดเด่นที�แตกต่างจากสินค้าอื�นอย่างชดัเจนเพื�อให้ลูกค้า

ได้เกิดการเปรียบเทียบว่าคุ้มค่ามากกว่าหรือไม่ ใบเสนอราคา

เผื�อในกรณีที�ลูกค้าไม่ใช่ผู้ตัดสินใจซื�อขายเอง หนังสือสัญญา

การซื�อขายเผื�อในกรณีที�ลูกค้าอาจมีความต้องการสินค้าใน

ปริมาณมากแต่ไม่สามารถเคลื�อนย้ายกลับไปได้สัญญาซื�อขายก็

จะมทีั �งแบบขายแบบครั �งต่อครั �งและสัญญาซื�อขายระยะยาวซึ�ง

ราคาจะเหมือนหรือต่างกันก็อยู่ที�เจ้าของธุรกิจจะเป�นผู้กําหนด

ราคาแต่เรื�องราคาก็ควรที�จะตรวจสอบราคากลางตลาดไว้ด้วย

เพราะลูกค้าที�เป�นมืออาชีพจะทราบราคากลางเหล่านี�อยู่แล้ว 

หากต้องมีการตัดสินใจที�จะซื�อขายกันเป�นระยะยาวในอนาคต

ราคาที�เราตั�งจะเป�นตัวชี�วัดอนาคตของธุรกิจเราได้ จําไว้ว่ายิ�ง

มีการเตรียมตัวดีเพียงใดก็ยิ�งเป�นเงาสะท้อนความเป�นมืออาชีพ

ให้ลูกค้าได้เห็นมากเท่านั�น รอบคอบและรัดกุมเข้าไว้เพื�อช่องทาง

ธุรกิจที�กว้างไกลในวันหน้า 

3.ลูกค้าทุกกลุ่มคือเครื�องมือวิจัยตลาดที�ดีเยี�ยม ไม่

ว่าลูกค้าที�เข้าร่วมงานนั�นจะเป�นลูกค้าที�ซื�อขายสินค้าของคุณ

หรือไม่ก็ตามสิ�งที�คุณควรจะเรียนรู้คือกลุ่มใด อาชีพใด รายได้

ประมาณเท่าใด ที� ตัดสินใจซื�อทันที กลุ่มใดที�สนใจแต่ไม่ซื�อ

ในทันที และกลุ่มใดที�ไม่มีท่าทีสนใจ เพื�อจะได้นํากลับมาปรับปรุง

ในเรื�องสินค้าหรือบริการซึ�งในส่วนของข้อมูลเรื�องอาชีพหรือ

อายุพอสอบถามได้ไม่ยากแต่เรื�องรายได้เป�นเรื�องละเอียดอ่อนให้

ใช้การประมาณการเอาจากอาชีพจะดีกว่า หรือการเก็บข้อมูล

เรื�องรูปแบบการจัดบูธ การจัดบูธแบบใดที�มีลูกค้าให้ความสนใจ

เข้าชมมากๆก็สามารถที�จะเก็บข้อมูลไว้ใช้ในการปรับรูปแบบของ

การจัดบูธคุณในครั �งต่อไปให้มีศักยภาพมากยิ�งขึ�น ยิ�งถ้าเป�น

สินค้าประเภทเดียวกับคุณยิ�งมีประโยชน์กับธุรกิจของคุณ ไม่

ว่าบูธของคุณจะเป�นแบบ walk in หรือแบบ  meeting ก็ตาม 

ดังนั�นทุกการออกบูธของคุณคือการลงทุนซื�อสิทธิ�เข้าไปวิจัย

ตลาดในตลาดจริงอย่าคิดว่าเป�นการสิ�นเปลืองแต่จงคิดว่ามัน

เป�นการลงทุนเพิ�มเพื�อต่อยอดทางธุรกิจ จงสนุกกับผลวิจัย

ตลาดที�ได้ ซึ�งไม่สามารถพบเจอได้ในบทเรียนใดๆทั �งสิ�น 

 

4. ติดตามลูกค้าสมํ�าเสมอ หลังจากแสดงงานเป�นที�

เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าคุณย่อมมีข้อมูลลูกค้าอยู่บ้างแล้วอย่า

ลืมส่งจดหมายขอบคุณทั�งลูกค้าที�ซื�อสินค้าและลูกค้าที�เข้าเยี�ยม

ชมบูธของคุณ พยายามส่งข้อมูลความเคลื�อนไหวของคุณไปให้

ลูกค้าอยู่เรื�อยๆอย่างสมํ�าเสมอ แบบนํ�าซึมบ่อทรายจากไม่รู้จัก

ก็จะกลายเป�นคุ้นเคยเมื�อลูกค้าได้พบคุณอีกครั �งก็จะเหมือนกับ

ได้รู้จักมักคุ้นกันมาเป�นอย่างดีเพราะคุณพยายามนําเสนออะไร

ใหม่ๆให้กับลูกค้าเสมอ ทั �งข้อมูลที�สําคัญๆไม่จําเป�นต้องเกี�ยวกับ

ธุรกิจของคุณก็ได้ แต่ก็ควรมีข้อมูลเกี�ยวกับธุรกิจของคุณ

สอดแทรกไปบ้าง กลุ่มลูกค้าที�มองเห็นว่าสินค้าคุณมีคุณค่า

ควรแก่การเลือกหาไว้ก็จะรู้นึกว่าคุณมีการติดตามผลและ

ประทับใจ ลูกค้าที�ยังไม่ตัดสินใจก็จะเริ�มมองเห็นความจริงใจใน

การทําธุรกิจของคุณและอาจเกิดอยากลองเปลี�ยนมาใช้สินค้า

หรือบริการของคุณดูก็ได้ จําไว้ว่าการติดตามลูกค้านั�นไม่ใช่

การตื �อเพราะฉะนั�นอย่าเร่งเร้าใดๆทั �งสิ�น ค่อยๆใช้เวลาสลาย

กําแพงความไม่ไว้วางใจออกไปทีละน้อยๆ จนวันหนึ�งมันจะ

กลายเป�นทางโล่งกว้างที�ลูกค้ากรุยเข้ามาหาคุณเอง ลอง

ยกตัวอย่างธุรกิจหนึ�งที�ควรให้ความสําคัญกับการติดตาม

ลูกค้าก็คือธุรกิจประกันชีวิต ซึ�งในช่วงแรกนั�นตัวแทนต่างพุ่ง

เข้าใส่ลูกค้ากันอย่างไม่คิดชีวิต แต่เมื�อลูกค้าตัดสินใจทําประกัน

แล้วก็กลับหายหน้ารอกินส่วนแบ่ง ลูกค้าก็มีสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนตัว

แทนได้หากต้องการ ไม่ใช่แค่รอให้เกิดเหตุต้องเคลมประกันแล้ว

“การนําธุรกจิไปออกบูธ

แสดงสนิค้าเป�นสิ�งจําเป�นใน

การขยายธุรกิจและสามารถ

เพิ�มยอดขายได ้โดยเฉพาะ

การขายสนิคา้และบรกิาร” 
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จึงจะเข้ามาถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกัน หรือวันเกิดที�ก็ส่งการ์ดมา

อวยพรเท่านั�น แนวความคิดแบบนี�มักเกิดกับตัวแทนที�ยังอ่อน

ประสบการณ์ว่าเมื�อลูกค้าซื�อกรมธรรม์แล้วก็ต้องใช้ตลอดไปซึ�ง

เป�นความคิดที�ผิด แตกต่างกับตัวแทนที�มีประสบการณ์สูงๆที�ไม่

ว่าจะเหตุต้องเคลมประกันหรือไม่ก็ตามก็จะพยายามติดตาม

ถามไถ่อยู่อย่างสมํ�าเสมอเพื�อให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ�ง

และยังคงใช้บริการต่อไป และไม่แน่ว่าการบอกปากต่อปากของ

ลูกค้านั�นอาจให้ผลทางธุรกิจที�เกินคาดก็ได้ 

5.วิเคราะห์และสรุปผลพร้อมหาแนวทางแก้ปัญหา 

ทุกครั �งที�มีการจัดแสดงงานแล้วให้ทําการวิเคราะห์และสรุปผล

ด้วยทุกครั �ง เพื�อประเมินว่าการนําสินค้าจัดแสดงนี�บรรลุ

วัตถุประสงค์ที�วางไว้หรือไม่ การทํางานแบบมืออาชีพไม่ควรทํา

ให้ลูกค้าเห็นเท่านั�น แต่ควรฝึกให้เป�นปกตินิสัยกันไปเลย เมื�อเคย

ชินแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้การทําธุรกิจคุณยุ่งยากขึ�นตรงกันข้าม

กลับทําให้ขั �นตอนในการทําธุรกิจยิ�งชัดเจนมากขึ�นเสียอีก ใน

ส่วนของการสรุปผลนั�นที�ลืมไม่ได้เลยก็คือปัญหาที� เกิดขึ�นมี

ปัญหา ใด บ้างที� แก้ ไขสถานการณ์ไ ด้ และ ปัญหา ใดที� แก้

สถานการณ์ไม่ได้ให้วิเคราะห์หาแนวทางการแก้ปัญหาไว้ให้

เรียบร้อยเผื�อไว้สําหรับการออกบูธในครั �งต่อไป และส่วนสําคัญ

อีกส่วนหนึ�งก็คือ คําติชมของลูกค้า คําชมมีไว้เพื�อให้เข้าใจ

จุดเด่นของธุรกิจของคุณ ชื�นชมยินดีแต่อย่าลืมตัว คําติมีไว้

เพื�อหาแนวทางแก้ไขในคราวต่อไป มุมมองของแต่ละคนไม่

เหมือนกัน เราได้มุมมองที�ไม่ค่อยสมบูรณ์ของการออกบูธมา

ถือเป�นเรื�องที�น่ายินดียิ�ง ไม่ใช่เรื�องน่าโมโหแต่อย่างใด 

6.ออกบูธอย่างต่อเนื�อง เมื�อคุณมกีารตัดสินใจที�จะ

ออกบูธแสดงสินค้าแล้วแสดงว่าคุณมีความต้องการให้สินค้า

หรือบริการของคุณเป�นที�รู้จักให้หมู่ลูกค้าที�มากขึ�นดังนั�นการ

ออกงานให้สมํ�าเสมอจึงเป�นเรื�องจําเป�นอย่างยิ�ง ลูกค้าเดิมที�ไปก็

จะได้เห็นว่าธุรกิจของคุณยังดําเนินการอยู่เพิ�มความเชื�อมั�นให้

ลูกค้าได้ดีเยี�ยมทีเดียว หรือลูกค้าใหม่ๆที�เข้าไปร่วมงานซึ�งก็อาจ

เป�นลูกค้าเดิมแต่ชมงานไม่ทั�วถึงก็มีโอกาสได้เยี�ยมชมบูธของคุณ 

ในขั �นตอนที� 2 – 5 คุณสามารถทําซ� � าได้ทุกครั �งที�มีการออกบูธ 

การทํ า บ่อยๆจ ะทํ า ใ ห้ คุณ เฉี ยบคม 

ปัญหาต่างๆที� เกิดขึ�นมันจะเริ�มเป�นวัฏ

จักรเดิมที�คุ้นเคยแล้ว การแก้ปัญหาของ

คุณก็จะ เป� นธรรมชาติไหลลื�นมากขึ�น 

ฐานลูกค้าที�มีก็จะเพิ�มปริมาณมากขึ�น

จากธุรกิจ SMEs เล็กๆก็จะขยายตัวเป�น

ธุรกิจขนาดใหญ่และไม่แน่ว่าอาจติด

ตลาดแบบว่าวติดลมบมเลยก็ได้ ทั �งนี�ก็

ขึ�นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเองทั �งนั�น 

ธุรกิจของคุณ คุณต้องเป� นกําหนด

ทิศทาง และสําหรับผู้ที�สนใจจะออกบูธ

ทั �ง ในและต่างประ เทศสามารถติดต่อ

สอบถามข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ�งจะมีทั �งตารางแสดงงาน

และข้อมูลจําเป�นอื�นๆอีกมากมาย โทร.0 – 2512 – 0093 – 

104 ต่อ 360,687 หรือสายด่วน 1169 หรือ www.ditp.go.th 

และ http://www.thaitradefair.com  
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รวมงานแสดงสินคา้ที�น่าสนใจ 
 

การแสดงสินค้าในงานแฟร์นั�นเป�นเรื�องสําคัญอย่าง

หนึ�งของธุรกิจ SMEs เพื�อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์สินค้า

หรือบริการของธุรกิจให้เป�นที�รู้จักมากขึ�น ถ้าลองเปรียบเทียบให้

ธุ ร กิ จ เ ป� น นัก แ สด ง  ง าน แสดง สิน ค้ า ( Exhibitions)  ก็

เปรียบเสมือนเวทีเพื�อช่วยส่งเสริมให้นักแสดงนั�นเป�นที�รู้จักมาก

ขึ�นโดดเด่นมากขึ�น ยิ�งนักแสดงนั�นมีเวทีที� ได้ขึ�นแสดงมากขึ�น

เท่าไหร่ก็ยิ�งเป�นผลดีมากขึ�นเท่านั�น ยิ�งในกระแสการบริโภคใน

ปัจจุบันนี�ผู้บริโภคเริ�มมองหาตลาดที�ชาญฉลาดมากขึ�น การ

เปิดตัวของสินค้าSMEs ใหม่ๆที�มีคุณภาพแต่ในช่วงเริ�มต้นธุรกิจ

ราคาก็จะค่อนข้างตํ�า จึงมีโอกาสเลือกซื�อเลือกหาของดีมี

คุณภาพราคาย่อมเยาไว้ใช้กัน ก่อนที�จะไปดูรายการงานแสดง

สินค้าทั �งในประเทศและในระดับนานาชาตินั�น ก็ควรจะมองเห็น

ประโยชน์ของการแสดงสินค้า และแนวทางการเลือกงานที�จะใช้

นําเสนอสินค้าของเราเสียก่อน เพราะทุกอย่างคือต้นทุน จะ

ลงทุนก็ต้องให้คุ้มค่า 

ในการแสดงสินค้าตามงานแสดงสินค้านั�นจะใช้เป�น

สถานที� ในการประชาสัมพันธ์ที� ดีมากเนื�องจากผู้บริโภคเห็น

ภาพรวมของงาน จากชื�องานและวัตถุประสงค์ของงานอยู่แล้ว 

ก็เป�นโอกาสอันดีว่าหากสินค้าที�จะนําเข้าแสดงนั�นเป�นสินค้าใหม่

ก็จะทําให้สินค้านั�นเป�นที�รู้จักกันในกลุ่มผู้บริโภคที�ใช้สินค้าประเภท

นี�อยู่แลว้ได้โดยไม่ยากเลย แต่ส่วนสําคัญก็ต้องมีการเตรียมตัว

เตรียมสถานที�ให้เหมาะสมกับการนําเสนอพระเอกของเราเองซึ�ง

จะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไป เมื�อมีผู้บริโภคเข้ามาเดินชมเลือกหา

กันแล้วโอกาสที� ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื�อก็มีมากเพราะเหมือนที�

กล่าวไว้ข้างต้นคือกลุ่มลูกค้ารู้อยู่แล้วว่างานที�มานี�เป�นสินค้า

จําพวกใด แน่นอนว่าต้องเตรียมตัวมาหอบอะไรกลับบ้าง และ

หากสินค้าของเรามี คุณภาพ นําเสนอได้อย่างเหมาะสม 

สถานที�และองค์ประกอบโดยรวมดูดีก็ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาเลือก

มาลองสินค้าใหม่ของเราได้ง่ายๆอยู่แล้ว โอกาสอันดียิ�งสําหรับ

การแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้าอีกอย่างหนึ�งก็คือมีพื �นที�ให้
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สามารถนําเสนอหรือโชว์ศักยภาพกันได้เต็มที�และลูกค้าก็

ต้องการอย่างนั�นเช่นกัน 

งานแสดงสินค้าภายในประเทศมีวัตถุประสงค์เพื�อ

กลุ่มลูกค้าภายในประเทศแต่ก็ต้องเลือกประเภทของงานให้

เหมาะสมกับธุรกิจ SMEs ของคุณเช่นกัน ลองมาดูกันว่ามีงาน

แสดงสินค้าใดน่าสนใจในปี 2559 

1.จําลองประเพณีสงกรานต์เมืองเก่าศรีสัชนาลัย ที� 

ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สําโรง วันที� 4–17 เมษายน เป�น

งานแสดงสินค้าประเภทสินค้าพื �นเมือง จัดแสดงงาน ณ แก

รนด์ฮอลล์และแกรนด์สตรีท ชั �น 1 ติดต่อพื�นที� ได้ที� 085–

0217786  

2.มหกรรมเครื�องใ ช้ ไฟฟ้าราคาพิ เศษ ที�  ลาน

กิจกรรม 1 เดอะบรีโอ้ กรุงเทพวันวาน วันที� 1–30 เมษายน 

เวลา 11.00–21.00 น. เป�นประเภทสินค้าเครื�องใช้ไฟฟ้า 

3.Home in Style 2016 @ ฟิวเจอร์ พาร์ค จัดที�

ฟิวเจอร์พาร์ค วันที� 4–15 พฤษภาคม เป�นงานประเภทบ้าน

และที�อยู่อาศัย คอนโดมิเนียมซึ� งเป�นงานที� จัดไว้ให้ผู้สนใจ

สามารถเข้ามาสั�งซื�อสั�งจองกันได้และยังรวมไปถึงเครื�องใช้

ครัวเรือนด้วย งานจัดเวลา 11.00–21.00 น. ติดต่อพื�นที�ได้ที� 

02–3190299 

4.MBK Center The All Adventure จัดงานที� 

MBK center วันที� 6–15 พฤษภาคม อยู่ในกลุ่มการท่องเที�ยว 

ในส่วนการจัดงานจะเป�นงานที�เน้นไปที�อุปกรณ์เดินป่า อุปกรณ์

ดํานํ�า อุปกรณ์ปีนเขา จักรยาน มอเตอร์ไซค์บิ �กไบค์ BB-gun 

กล้องถ่ายรูปใต้นํ�า กล้องบันทึกภาพกีฬาเอ็กซ์ตรีม และยังมี

เกี�ยวกับทัวร์และการโรงแรมด้วย เวลาจัดงาน 11.00–21.00 น. 

ติดต่อพื�นที�ได้ที� 084–6711165 

5.Vintage Chic Party @ Esplanade Ratchada 

จัดที� Esplanade Ratchada วันที� 6–11 พฤษภาคม ค่าเช่าบูธ

วันละ 1,600 บาท เป� นงานสินค้าแฟชั�นแนว Vintage 

ส่วนมากก็จะเป�นสินค้าทั�วๆไป ธุรกิจร้านอาหารต่างๆก็สามารถ

เปิดบูธ ได้ เพราะหลักๆจะ เป� นสินค้าแฟชั�น ติดต่อที�  02–

0455058  

6. Thailand Biggest Fair 2016 ณ ศูนย์แสดง

สินค้า อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคาร 1–8 วันที�  7–15 

พฤษภาคม เป� นงานใหญ่อีกงานหนึ� งเลย มีสินค้าแทบทุก

ปร ะ เภท ไม่ ว่ าจ ะ เ ป� น เฟอร์ นิ เ จอร์  สิน ค้าตกแ ต่ง บ้ าน 

เครื�องใช้ไฟฟ้า เครื�องอํานวยความสะดวกในบ้าน สมาร์ทโฟน 

สินค้าไอที สินค้าแฟชั�น เครื�องประดับ สินค้าเกี�ยวกับงาน

แต่งงาน สินค้าเพื�อแม่และเด็ก อาหาร เครื�องดื�อม รถยนต์ 

บิ �กไบค์ จักรยาน มางานเดียวคุ้ม ติดต่อได้ที� 02–7190408  

7.Sheet Metal Asia 2016,Intermach 2016 และ 

Subcon Thailand 2016 จัดวันเดียวกันคือ 11–14 พฤษภาคม 

ที� Bitec เป�นงานแสดงสินค้าประเภทอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ใหม่ๆทั �งจากญี� ปุ่น เยอรมัน เบลเยี�ยม สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี 

จีน ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา เป�นงานระดับนานาชาติ  

 

8.Big Sale Urban จัดงานที�ตึกจิวเวอรี�เทรด เซ�น

เตอร์ ชั �น B1 วันที� 14–22 พฤษภาคม เป�นสินค้าแบรนด์ต่างๆ

ที�ต้องการนําสินค้ามา Sale ลดแลกแจกแถม ติดต่อพื�นที� 

062–5356545  

9.ท่องไทย ท่องโลก ครั �งที� 15 ณ ศูนย์การค้าซี

คอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั �น 1 วันที� 1–5 มิถุนายน เป�นงานใน

หมวดการท่องเที�ยวทั �งทริปในและต่างประเทศ ในส่วนการจัด

งานก็จะมีธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท บริ ษัทนําเที� ยวทั �งในและ

ต่างประเทศ สายการบิน ธุรกิจรถเช่า อุปกรณ์การเดินทางและ

“งานแสดงสนิคา้ก็

เปรียบเสมอืนเวทเีพื�อ

ช่วยสง่เสรมิใหน้กัแสดง

นั �นเป�นที�รูจ้ักมากขึ�น  

โดดเดน่มากขึ�น” 
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ดํานํ�า จักรยาน อุปกรณ์ตกแต่ง สินค้าที�ระลึก ติดต่อได้ที� 

02–8614013 ต่อ 105 

10.งานแฟรนไชส์ไกด์ และงานเอสเอ็มอีไกด์ 2016 

งานไม่ได้ใหญ่มากแต่ตรงกลุ่มเป้าหมายโดยเป�นงานประเภท 

OTOP,SMEs,ธุรกิจ,แฟรนไชส์ จัดงานที�สถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์ ธาราพาร์ค วันที� 10–11 มิถุนายน ในงานมี

สัมมนาแฟรนไชส์,สัมมนาเอสเอ็มอี ฟรี ร่วมแสดงบูธติดต่อ 

02–3217701, 086–3412973  

11.Fasion & Jewelry Fair 2016 ที� Impact เมือง

ทองธานี วันที� 11 – 19 มิถุนายน เป�นงานในกลุ่มเครื�องประดับ

และแฟชัน ส่วนการจัดงานก็จะเป�นสินค้าประ เภทรองเท้า 

เสื�อผ้า กระเป๋า เครื�องหนัง เครื�องประดับ นาฬิกา อัญมณี

ชนิดต่างๆ ติดต่อพื�นที�ได้ที� 02–7311331, 089–1186895, 088–

5850509 

12.Matichon Healthcare 2016 วันที� 16–19 

มิถุนายน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ� เป�นงานในกลุ่มสินค้า

เพื�อสุขภาพอันดับต้นๆของประเทศเลย สอบถามรายละเอียด

เพิ�มเติมที� matichon.co.th 

13. Thai Franchises and SMEs Expo 2016 เป�น

งานในหมวดOPOP,SMEs, ธุรกิจ, แฟรนไชส์ เป�นงานที�เน้น

ส่งเสริมการตลาดและการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ และกลุ่ม 

SMEs ทุกขนาด ผู้ร่วมงานก็จะเป�นกลุ่มนักลงทุนจากทั�ว

ประเทศที�กําลังมองหาธุรกิจใหม่ๆที� น่าสนใจ จัดที� โฮมเวิร์ค 

ภูเก็ต วันที� 24 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม จองพื�นที� ได้ที� 

090–9545169  

14.สหกรุ๊ปแฟร์ครั �งที� 20 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ

สิริกิติ� จังหวัดเชียงใหม่ เป�นงานจัดจําหน่ายสินค้าราคาถูกเพื�อ

ลดค่าครองชีพ โดยมีสินค้าจากกลุ่มเครือสหพัฒน์เป�นหลัก 

ผู้เข้าร่วมก็จะเป�นลูกค้าทั�วไปที�มองหาสินค้าราคาถูกกัน บูธ

เสริมก็เป�นพวกอาหารเครื�องดื�มได้ หรือจะเป�นสินค้าชนิดใดก็ได้

ที� ต้องการทํา โ ปร โมชั�นลดราคาขายกัน งานมี วันที�  29 

มิถุนายน–3 กรกฎาคม ติดต่อไป

ทางสํา นักงานพาณิช ย์จั งห วัด

เชียงใหม่ 

15. Smart Heart 

presents Thailand International 

Dog Show 2016 จัดงานที� 

IMPACK เมืองทองธานี วันที� 30 

มิถุนายน–3 กรกฎาคม อยู่ในกลุ่ม

ธุรกิจสัตว์เลี�ยง มีกิจกรรมมากมาย

ในงานทั �งการประกวดสุนัขสวยงาม 

การแข่ ง ขั นการตัดแ ต่งขนสุ นัข 

คลินิกตรวจสุขภาพสุนัข ในงานก็จะมีคนรักสัตว์มากมายเข้า

ร่วม 

สําหรับงานแสดงสินค้าในต่างประเทศที�เหมาะสมกับ

ธุรกิจ SMEs ของไทยก็จะมีหลากหลายประเภทดังรายการที�

ลําดับไว้ในต่อไปนี� 

1.Vietnam Int’I Retail + Franchise Show 2016 

เป�นงานสินค้านานาชาติและธุรกิจแฟรนไชส์ มีทั �งส่วนของการ

แสดงสินค้า และบริการจาก SMEs มีการสัมมนาเกี�ยวกับ

โอกาสทางธุรกิจ ผู้ เข้าร่วมงานก็จ ะมีทั �ง เจ้าของธุรกิจ 

ผู้ประกอบการ ห้างร้าน บริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ ผู้บริหารทุก

ภาคส่วน บุคคลทั�วไปที�มองหาธุรกิจใหม่ๆ ที�ปรึกษาแฟรนไชส์ 

ถึงแม้ว่าจะหมดเขตการขอเปิดบูธแต่ก็เป�นอีกงานที�น่าไปศึกษา

รูปแบบของงานนานาชาติไว้ กลุ่มผู้เข้าร่วมงานแนวเดียวกันก็

จะเป� นกลุ่มที�มีวัตถุประสงค์คล้ายๆกัน งานจัดวันที�  8–10 

มิถุนายน ที� SECC โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 
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2.WWM Asia Singapore (WWM = World 

Wine Meetings) เป�นงานที�รวบรวมไวน์ที�มีคุณภาพดีจากทั�ว

เอเชียมาไว้ให้ผู้บริโภคได้เลือกหากัน ผู้ร่วมออกบูธก็จะมีทั �ง

ผู้ผลิตและผู้บริโภค หรือผู้ที�กําลังมองหาสินค้าเพื�อทําธุรกิจ

ด้านไวน์โดยเฉพาะ งานจัดที� สิงคโปร์วันที� 28 มิถุนายน–1 

กรกฎาคม ณ โรงแรมเชงกรีลา สิงคโปร์ ผู้สนใจเข้าร่วมเปิดบูธ

ก็พิมพ์ชื�องานเข้าไปแล้วก็สมัครเข้าร่วมกันได้ 

3.The IOT Show 2016 เป�นงานที�เปิดโอกาสให้

ธุรกิจ SMEs ได้เปิดตัวธุรกิจและพร้อมให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาส

เลือกเป�นแฟรนไชส์ได้ จะเป�นสินค้าหรือบริการก็ได้ อาจเป�น

นวัตกรรมต้นแบบ งานจัดที� The Suntec Convention and 

Exhibition Center สิงคโปร์ วันที� 1–2 กันยายน การสมัครเข้า

ร่วมเปิดบูธก็สามารถสมัครโดยพิมพ์ชื�องานลงไปแล้วก็เข้าทํา

การสมัครผ่านระบบ รอการตอบรับก็ดําเนินการตามขั �นตอนได้

เลย 

4.งาน Franchising and Licensing Asia (FLAsia) 

2016 เป�นงานเกี�ยวกับธุรกิจ SMEs การขยายธุรกิจแฟรนไชส์ 

เป�นงานที�ผู้เข้าร่วมต้องมีอายุเกิน 16 ปี ต้องแต่งกายสุภาพเข้า

ร่วม  บูธที�จะมีในงานก็จะอยู่ในกลุ่มการบริการธุรกิจ ที�ปรึกษา

ธุรกิจ การศึกษา แฟชั�น การออกแบบ สินค้าแบรนด์เนม 

สินค้าIT  และสินค้าหรือบริการอื�นที�เกี�ยวข้องกัน  งานจัดวันที� 

13–15 ตุลาคม ที� Marina Bay Sands Singapore Sands 

Expo and Convention Center ชั �นที� 1  สมัครเข้าร่วม

เปิดบูธได้เดือนสิงหาคม สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ�มเติมได้

จาก www.FranchiseLicenseAsia.com 
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SMEs กับการเร่ิมตนธุรกิจการสงออก 
 

เมื� อมีการ ดํา เ นินธุรกิจมาระยะ เวลาหนึ� งแล้ ว 

ผู้ประกอบการต่างก็มีความต้องการที�จะเพิ�มยอดขาย โดย

วิธีการหนึ�งก็คือการส่งออกไปขายยังต่างประเทศที�มีความ

ต้องการสินค้าของตน เทคนิคต่างๆที�จะนํามาใช้เพื�อการเริ�มต้น

ธุรกิจการส่งออกจึงต้องมีการนําออกมาใช้กันอย่างเป� น

รูปธรรมไม่ว่าจะเป�นการวิเคราะห์ลูกค้า ค่าระวางสินค้า การ

จัดส่งสินค้า ปัญหาที�อาจจะเกิดขึ�นหรือรวมไปถึงกฎหมายที�

เกี�ยวข้อง 

 1.การวิเคราะห์ลูกค้าต่างประเทศในเชิงลึก จะทําให้

คุณประมาณการได้ว่าประเทศใดมีความต้องการสินค้าของคุณ

ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ให้ประโยชน์เยอะมากถ้าคุณเข้าไป

หาข้อมูลกันอย่างสมํ�าเสมอ ข้อมูลแรกที�ได้มาก็คือไทยสามารถ

ส่งออกเนื�อหมูไปยังรัสเซียได้แล้วหลังจากคณะกรมสัตวแพทย์

และสุขอนามัยของรัสเซียได้เข้ามาตรวจสอบประเมิน โรงงาน

สินค้าการประมงและปศุสัตว์ทําให้รัสเซียอนุญาตให้นําเข้าสินค้า

เนื�อสุกรจากไทยเป�นครั �งแรก ข้อมูลที�สองก็คือเกาหลีใต้ยอมรับ

ไก่สดแช่แข็งจากไทย เหตุการณ์ต่อเนื�องจากการที�รัฐบาล

เกาหลีใต้ห้ามนําเข้าไก่มีชีวิตและไก่แช่แข็งจากสหรัฐอเมริกา

เพราะสาเหตุจากไข้หวัดนก ทําให้ช่องทางการส่งออกเนื�อไก่

จากไทยเข้าไปยังเกาหลีใต้ถูกเปิดออก ซึ�งเดิมนั�นเกาหลีใต้ก็มีการ

นําเข้าไก่จากประเทศบราซิล แต่การส่งสินค้าต้องใช้เวลานาน

ร่วมเดือนกว่าทําให้มีค่าใช้จ่ายที� สูง ทางรัฐบาลเกาหลีใต้จึง

เห็นชอบที�จะนําเข้าไก่แช่แข็งจากไทย ดังนั�นผู้ประกอบการ

ทางด้านนี�ก็ควรเตรียมตัวให้พร้อมเพื�อจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆ

เหล่านี�เพราะคาดการณ์ว่าหลังกลางปี 2558 เป�นต้นไปจะมีแนว

ปฏิบัติเรื�องการส่งออกไก่สดแช่แข็งที�ชดัเจนมากยิ�งขึ�น  

ชาวอินเดียมีความต้องการเครื�องปรับอากาศมาก

ขึ�นเนื�องจากมีประชากรเพิ�มมากขึ�นและเป�นประเทศที�อยู่ใกล้พื �นที�

แถบทะเลทราย ประเทศแคนาดามีความต้องการเส้นก๋วยเตี�ยว

ข้าวหอมมะลิจากไทยโดยตรง ประเทศญี�ปุ่นมีความสนใจในเรื�อง

สินค้าเสื�อผ้าแนว High Commodity หรือการออกแบบที�เรียบ

ง่ายแต่มีการออกแบบตกแต่งเพิ�มเติมซึ�งเป�นแนวที�ถนัดของ

ดีไซน์เนอร์ของไทย และรวมไปถึงอเมริกาต้องการอัญมณีที�

บอกเล่าเรื�องราวของวิถีชีวิตคนไทย เพราะชื�นชอบในความ

ประณีตของงานฝีมือ เป�นต้น 
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 2.ข้อมูลเกี�ยวกับค่าระวางสินค้า  การขนส่งด้วยตู้

คอนเทนเนอร์ได้รับการยอมรับในเรื�องความเป�นมาตรฐานการ

ส่งออก แต่จํานวนของผู้ประกอบการการขนส่งมีจํานวนยังไม่

มากเพียงพอกับปริมาณการขนส่ง โดยผู้ให้บริการการเดินเรือ

(Carrier) รวมตัวกันแลว้มีการกําหนดราคาที�เกือบผูกขาดโดย

มีสายการเดินเรือสําคัญๆคือ FEFC ( Far Eastern Freight 

Conference) เส้นทางเดินเรือสายยุโรปเอเชีย เน้นไปทางทะเล

เมดิเตอร์เรเรียนและทางรัสเซียตะวันออก Asia / West Coast 

South America ไปตามเส้นทางตะวันตกของเอเชียถึงอเมริกา

ใต้ IRA( Informal Rate Agreement ) ครอบคลุมจากเอเชีย

ไกล ไปถึงเอเชียตะวันออกกลาง เกาหลี จีน ฮ่องกง ไต้หวัน 

เวียดนาม ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 

Trans Pacific บริเวณริมมหาสมุทรแปซิฟิก ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด์ อเมริกาฝั�งตะวันตก  

สําหรับการคิดค่าระวางสินค้านั�นมีตู้คอนเทนเนอร์ 2 

แบบคือ 20 ฟุตกับ 40 ฟุต บริษัทเรือจะเตรียมตู้ไว้ให้แต่ต้อง

จองไว้ก่อนด้วยเอกสาร Shipping Particular หรือ ใบ

Booking ซึ�งรายละเอียดจะต้องสอดคล้องกันกับ L/C (Letter 

of Credit) เอกสารที�ใช้ในการรับสินค้าคือ B/L (Bill of 

Lading) หรือใบตราส่ง ซึ�งเป�นเอกสารสําคัญในการเรียกเก็บ

เงินจากธนาคาร( Bank Negotiated Process ) ในการซื�อขาย

นั�นต้องมีสัญญาระบุว่าจะให้ใครเป�นผู้จ่ายค่าระวางสินค้า( 

Freight Charge ) หากผู้ซื�อเป�นฝ่ายช� าระเมื�อสินค้าถึง

ปลายทางเรียกว่าFreight Correct แต่หากผู้ขายสินค้าเป�นผู้

ช� าระเรียกว่า Freight Prepaid  

 สําหรับค่าระวางสินค้านั�น จะมี รูปแบบของการ

คํานวณที�แตกต่างกัน แบบแรก Weight ton คํานวณจาก

นํ�าหนักสินค้าที�บรรทุก ราคาก็ขึ�นอยู่กับชนิดสินค้า แบบที�สอง

Measurement คํานวณจากปริมาตรของเรือที�เป�นลูกบาศก์

เมตร มักใช้กับสินค้าประเภทเสื�อผ้า ผ้าฝ้ายหาก weight ton 

สูงก ว่าก็จ ะ คิดจากค่าระวางนํ�าหนัก แบบที� สาม V(Ad 

Valorem Goods) คํานวณจากลักษณะสินค้าหากต้องการ

ดูแลเป�นพิเศษก็จะคิดค่าระวางเพิ�มตามมูลค่าสินค้า และแบบที�สี� 

เป�นค่าระวางพิเศษเป�นค่าใช้จ่ายที�คิดเพิ�มจากค่าระวางพื�นฐาน 

ประกอบไปด้วย ค่าระวาง(Surcharge) เป�นค่าใช้จ่ายพิเศษที�

เรียกเก็บในกรณีต่างๆ เช่น ภัยสงคราม หรือช่วง peak 

season, Terminal Handling Charge(THC) เป�นค่าใช้จ่ายที�

เกิดจากการขนถ่ายสินค้าทั �งต้นทางและปลายทาง คือการใช้

เครนที�เรียกว่า Top หรือ ค่าภาระรวมไปถึงค่าลากตู้สินค้า, 

Bunker Adjustment Factor(BAF) เป�นค่าชดเชยภาระค่า

นํ�ามันเชื�อเพลิงที�ปรับตัวสูงขึ�นจากภาวะวิกฤตนํ�ามัน ค่าBAF นี�

ก็จะปรับขึ�นลงไปตามสถานการณ์นํ�ามันหรือรวมไปถึงระดับของ 

Demand-Supply อีกด้วย, Currency Adjustment Factor 

(CAF) เป�นค่าปรับอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา  

ซึ�งปกติแล้วค่าระวางเรือจะเก็บเป�นเงินสกุลดอลล่า

สหรัฐ หารอัตราแลกเปลี�ยนมีการปรับตัวจะมีการเรียกเก็บค่า 

CAF, Congestion Surcharge เป�นค่าใช้จ่ายเนื�องจากความ

แออัดในท่าเรือ ในบางท่าเรือที�มีการจัดการไม่ดีอาจทําให้เกิด

ความล่าช้าต่อการขนส่งสินค้าก็จะเรียกเก็บค่า CAF เพิ�ม, Bill 

of Lading Charge (B/L Charge) เป�นค่าออกใบตราส่ง ซึ�งก็

คือค่าธรรมเนียมในการจัดพิมพ์ใบ Bill of Lading และ 

Advance Manifest Security Charge(AMSC) เป�นค่าใช้จ่าย

ในการที�บริษัทเรือต้องนําเข้าข้อมูล 24 ชั�วโมงก่อนการขนถ่าย

สินค้าที�เรียกกันว่า 24 hour rules  

ซึ�งเป�นมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อการก่อการ

ร้ายหรือ C-TPAT ( Customs Trade Partnerships Against 

Terrorism ) ซึ�งมีรายละเอียดดังนี�คือ ค่าContainer Freight 

Station(CFS) เป�นค่านําตู้สินค้าลงจากเรือ นําสินค้าออกจากตู้ 

สิ�งมอบสินค้า และค่า Container Yard (CY) เป�นค่านําตู้คอน

เทนเนอร์ลงจากเรือและส่งมอบให้แก่ผู้นําเข้า ราคาโดยประมาณ

ก็จะอยู่ที�ราว 5000 บาทสําหรับตู้ 20 ฟุต และ 10,000 บาท

สําหรับตู้ 40 ฟุต เฉพาะค่า CFS และ CY ส่วนค่าอื�นๆก็ขึ�นอยู่

กับว่าแต่ละบริษัทเดินเรือจะเรียกเก็บอย่างไรเพราะเหมือนที�

กล่าวไว้คือบริษัทเดินเรือมีลักษณะการบริการแบบกึ�งผูกขาด 

ราคาต่างๆจึงถูกกําหนดและเปลี�ยนแปลงโดยผู้ให้บริการ 

 สําหรับค่าระวางสินค้าทางอากาศนั�นจะคิดเป� น

กิโลกรัม โดยใช้อัตราค่าระวางX นํ�าหนักสินค้า ค่าระวางสินค้า

มี 2 ลักษณะคือ คิดจากนํ�าหนักรวมที�ชั�งได้(Gross Weight) 

จะมีหน่วยเป� นกิ โลกรัม และการคิดจากนํ�าหนักปริมาตร

(Volume Weight) ซึ�งจะคิดจากขนาดของบรรจุภัณฑ์ โดยนํา

ขนาดของบรรจุภัณฑ์ที�เป�นลูกบาศก์เซนติเมตร ÷ 6000(ค่า
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มาตรฐานการขนส่งทางอากาศ) แล้วเทียบกับค่า Gross 

weight ค่าใดมากกว่าก็นําไปคิดค่าขนส่ง ที�มีอัตราแตกต่างกัน

ขึ�นอยู่กับว่าจะส่งไปยังที� ใด แต่ค่าใช้จ่ายอื�นๆก็จะไม่ต้องคิด

รายละเอียดแยกเป�นส่วนๆเหมือนระวางสินค้าทางเรือ 

 3.กฎหมายการนาํเขา้หรอืส่งออกสินค้าที�ควรรู ้สิ�งที�

ควรจะศึกษาก่อนทําการนําเข้าหรือส่งออกสินค้านั�นก็คือ

รายการสินค้าที�มีข้อกําหนดพิเศษสําหรับการส่งออก คือมี

สินค้าห้ามส่งออก 1 รายการคือทรายธรรมชาติที�มีซิลิกา

ออกไซด์เกินกว่าร้อยละ 75 สินค้าที�ต้องขออนุญาตส่งออก 14 

รายการ คือ นํ�าตาลทราย ถ่านหิน เทวรูปและพระพุทธรูป แร่

ที�มีทรายเป�นส่วนประกอบ หอยมุกและผลิตภัณฑ์ กุ้งกุลาดํามี

ชีวิต ช้าง ถ่านไม้ ไม้และไม้แปรรูป กากถั�ว กาแฟ ผลิตภัณฑ์

มันสําปะหลัง ข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีของสหภาพยุโรป 

และข้าว สินค้าที�ต้องมีหนังสือรับรองการส่งออก 8 รายการ 

คือ ผักและผลไม้ ดอกกล้วยไม้สด ลําไยสด ทุเรียนสด กุ้ง

ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์ ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง สับปะรด

กระป๋อง ปลาทะเลสวยงามที�มีชีวิต ซึ�งหากคุณมีสินค้าที�อยู่ใน

กลุ่มเหล่านี�ก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าสามารถจะส่งออกได้หรือไม่

หรือจะส่งออกต้องมีเงื�อนไขใดๆเพิ�มเติม สําหรับรายละเอียด

ต่างๆสามารถศึกษาเพิ�มเติมได้จาก www.dft.go.th  

 4.ปัญหาที�อาจเกิดขึ�นจากการส่งออกสินค้า อีก

ประการหนึ�งที� ต้องพิจารณาและควรคํานึงถึงก็คือปัญหาที�

อาจจะเกิดขึ�นได้ในประเด็นต่างๆ อย่างเช่นผู้ส่งออกของไทยนั�น

ยังขาดความเป�นมืออาชีพ จึงมักจะเสียเปรียบคู่แข่งอย่าง 

เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซียหรือ

ไต้หวัน ปัญหาค่าจ้างแรงงานที�

สูงขึ�น ทําให้ราคาสินค้าก็ปรับตัว

สูงขึ� น สิน ค้า ไท ยจึ ง เ สีย เ ปรี ยบ

ประ เทศอื�น ปัญหาราคาสินค้า

ระดับล่างที�สูงกว่าประเทศอื�นอย่าง 

จีน เวียดนาม เนื�องจากผลจาก

อัตราภาษีทําใ ห้ต้นทุนการผลิต

สินค้าของไทยมีมูลค่าสูง ปัญหา

การลักลอบค้าขาย ทําให้สินค้าที�

ลักลอบนําเข้าไปตามชายแดนมี

ราคาถูกเมื�อสินค้าชนิดเดียวกันถูก

ส่งออกไปจึงไม่ได้รับความสนใจจากผู้ซื�อเนื�องจากราคาสูงกว่า

สินค้าที�ลักลอบนําเข้าไป ปัญหาการปลอมแปลงสินค้าจาก

ประ เทศอื�นอย่างเช่น จีน ที� ลอกเลียนแบบสินค้าที� มียอด

จําหน่ายดีจากไทย แต่จําหน่ายในราคาถูกกว่า เป�นต้น ปัญหา

ในด้านอื�นๆก็สามารถพบได้อย่างเช่นขั �นตอนต่างๆในการยื�นขอ

อนุญาตมีความยุ่งยากซบัซ้อนและต้องผ่านกระบวนการหลาย

หน่วยงานจึงจะสามารถส่งออกได้ ปัญหาเรื�องค่าขนส่งซึ�งถือ

ว่ามีมูลค่าที�สูง ปัญหาความเสียหายจากการขนส่งสินค้าแม้ว่า

จะมีมาตรการชดเชย แต่ก็ทําให้เสียเวลา รวมไปถึงลูกค้าอาจ

เสียความเชื�อมั�นได้  

 ประเด็นต่างๆดังกล่าวจึงต้องมีการพิจารณากันให้ดี

ก่อนการส่งออกสินค้า และควรมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าทั �ง

ในเรื�องการจัดทําเอกสารต่างๆ กลุ่มลูกค้า การตกลงใช้บริการ

ระวางสินค้า จนทุกอย่างเรียบร้อยดีทุกขั �นตอนแล้วจึงเริ�ม

ดํา เ นินการ ไ ด้ เพื�อลดปัญหาอุปสรรคต่างๆ ใ ห้ น้อยที� สุด

  

 

 
S M E s  K n o w l e d g e  C e n t e r  



463 

 
 

โอกาสและความเสี�ยงของ SMEs ไทยกับตลาดจีน 
 

จีนเป�นตลาดใหญ่ มีกําลังการบริโภคมาก ข้อตกลง

เขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน สร้างโอกาสของสินค้าและบริการที�

มีศักยภาพที�เหมาะสมให้กับ SMEs ไทยในการขยายฐานลูกค้า

เ ข้ า สู่ ตล าดจี น แล ะ สามา รถ ใ ช้ ป ร ะ โ ยช น์ เพื� อ เพิ� ม ขี ด

ความสามารถทางการแข่งขันได้ แต่ถึงอย่างไรความเสี�ยงก็ยังมี

อยู่ ลองมาพิจารณาโอกาสและความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นใน

การค้าขายกับจีนกันก่อน 

จีนเป�นประเทศที�มีจํานวนประชากรมากที� สุดในโลก 

ซึ�งมีจํานวนประมาณ 1,300 ล้านคน มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอยู่

ในอันดับต้นๆของโลก และกําลังมีแนวโน้มจะครองอันดับหนึ�งใน

เวลาอันใกล้ นี� จากผลการสํารวจพบว่าจีนมีอัตราการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 7 เมื�อจะกล่าวกันตาม

จริงไทยกับจีนก็เป�นคู่ค้ากันมาระยะเวลาหนึ�งแล้ว ยิ�งตาม

นโยบายของรัฐบาลจีนได้กําหนดให้เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที�

เกินร้อยละ 6.5 แล้วยังมีนโยบายให้มีการใช้จ่ายในประเทศมาก

ขึ�น โดยประชากรก็มีการเพิ�มรายได้ต่อหัวในอัตราที�สูงขึ�น จีน

เองพยายามผลักดันให้ประเทศเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรม นี�คือ

จุดสําคัญจุดหนึ�งที�ไทยสามารถเข้าไปเป�นส่วนหนึ�งของเศรษฐกิจ

จีนได้เนื�องจากผู้ผลิตสินค้าทางด้านการเกษตรของไทยมีเป�น

จํานวนมากและเป�นเรื�องที� ไทยมีความช� านาญอยู่แล้ว ดังนั�น

สินค้าทางการเกษตรเป�นเป้าหมายแรกที�จะส่งไปเป�นสินค้ารุ่น

แรกแล้วจึงทําการต่อยอดขยายตลาดและหาช่องทางใหม่ๆเพื�อ

นําไปสู่สินค้าหรือบริการอื�นๆต่อไป สินค้าการเกษตรที�สําคัญ

ของไทยก็มี ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลไม้ที�กําลังเป�นที� นิยมอย่าง

มากให้หมู่ลูกค้าชาวจีน ซึ�งให้การตอบรับที�ดีทั �งผลไม้สดหรือ

ผลไม้อบแห้ง หรือแม้กระทั�งข้าวหอมมะลิ หรือสินค้าแปรรูป

ทางการเกษตรชนิดอื�นๆก็ได้รับความนิยมเช่นกัน  

ตลาดการซื�อขายอีกแบบหนึ�งที�ชาวจีนกําลังให้ความ

นิยมกันเป�นอย่างมากก็คือตลาด e-commerce ซึ�งไม่ใช่เรื�อง

ใหม่ เพียงแต่ชาวจีนกําลังปรับตัวให้มีรสนิยมไปทางตะวันตก

มากขึ�น รวมไปถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื�อสารจึง

ทําให้ชาวจีนหันมาหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตกันมากขึ�นและก็
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“จีนเป�นประเทศที�มจีาํนวน

ประชากรมากที�สดุในโลก  

การจะทําตลาดในจนีใหไ้ดผ้ลดี

นั �นสิ�งที�จาํเป�นต้องทราบกค็อื

ค่านยิมต่อสินคา้” 

รวมไปถึงการซื�อขายด้วยนั�นเอง เว็บไซต์ค้าปลีกของจีนผุดขึ�น

มากมายจนกลายเป�นค่านิยมของสังคมไปแล้ว นี�ก็เป�นอีกหนึ�ง

ธุรกิจที� น่าสนใจไม่น้อยเนื�องจากมีต้นทุนการทําธุรกิจที� ไม่สูง 

สามารถทํากําไรได้ดี หากมีการวางแผนที�ดีและรูปแบบของ

เว็บไซต์ที�ออกแบบไว้น่าสนใจ ดึงดูดให้ผู้บริโภคชาวจีนเข้ามาชม  

เมื�อวิเคราะห์กันในเชิงลึกต่อไป การจะทําตลาดในจีน

ให้ได้ผลดีนั�นสิ�งที�จําเป�นต้องทราบก็คือค่านิยมต่อสินค้า และ

วัฒนธรรมในการเลือกซื�อสินค้า รวมไปถึงสินค้าหรือบริการที�

ผู้บริโภคชาวจีนให้การตอบรับเป�นอย่างดี ดังนั�นผลการสํารวจ

จากงานแสดงสินค้าในจีนหลายๆงานได้มีการรวบรวมสถิติ

เกี�ยวกับเรื�องนี�ไว้ดังนี�คือ ผลิตภัณฑ์ SMEs ของไทยที�ได้รับ

ความนิยมมากที�สุดเป�นสินค้าประเภทอาหารและเครื�องดื�ม ถัด

มาเป�นสินค้าเกี�ยวกับเครื�องประดับ กระเป๋า สินค้าตกแต่งบ้าน 

และผลิตภัณฑ์เกี�ยวกับสปาตามลําดับ แต่ความนิยมก็ไม่ได้

แตกต่างกันมากอีกทั �งความนิยมต่างๆยังมีแนวโน้มที� จะ

เปลี�ยนแปลงไปในเวลาอันใกล้นี�ด้วย ดังนั�นการสร้างโอกาส

การค้ากับจีนจึงต้องมีการอัพเดตข้อมูลความนิยมการบริโภค

สินค้าของผู้บริโภคชาวจีนควบคู่กับการทําธุรกิจกันไปด้วย 

งานแสดงสินค้าช่วยในการวิจัยตลาดการค้ากับจีน 

เป�นวิธีการที�รวดเร็วที� สุดในการสํารวจตลาดความต้องการ

ของผู้บริโภค งานแสดงสินค้าในจีนก็มีมากมายหาโอกาสเข้า

ร่วมบ้างก็จะพอคาดเดาได้ว่าลูกค้ามีความต้องการอย่างไร ซึ�ง

การจะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าชนิดใดนั�นก็ขึ�นอยู่กับว่าคุณ

ต้องการเปิดตลาดการค้าในด้านใดก็มุ่งเป้าไปที�งานแสดงสินค้า

ประเภทนั�น ในระยะแรกก็อาจเป�นผู้เข้าร่วมชมแล้วก็ลอง

สังเกตการณ์ดําเนินงานแสดง บูธต่างๆที�ได้รับความนิยมสูงๆ 

ให้พิจารณาว่าสินค้าที�ได้รับความนิยมเป�นแบบใดหรือบูธมีการ

จัดตกแต่งไว้น่าดึงดูดอย่างไรบ้าง หลังจากนั�นจึงค่อยขยับไป

เป�นผู้เช่าพื �นที� เพื�อทดสอบตลาดกันว่าสินค้าของคุณได้รับ

ความนิยมให้หมู่ ผู้บริ โภคชาวจีนหรือไม่ เมื�อมีข้อมูลแล้วก็

สามารถนํามาปรับเปลี�ยนรูปแบบสินค้าหรือบริการให้เหมาะสม

กับความต้องการของผู้บริโภคได้ 

ธุรกิจอีกประเภทหนึ�งที�ชาวจีนกําลังให้ความสนใจเป�น

อย่างมากคือการท่องเที�ยว เชื�อว่าเกิดมาจากกระแสหนังยอด

ฮิตของจีนเรื�อง “Lost in Thailand” ซึ�งหลังจากหนังเรื�องนี�

แพร่ภาพออกไปปรากฏว่ามีชาวจีนเดินทางมาท่องเที�ยวในไทย

เป�นจํานวนมากขึ�น ธุรกิจ SMEs เกี�ยวกับการท่องเที�ยวควรจะ

ใช้โอกาสนี�ขยายตลาดการท่องเที�ยวเสียเลย โดยในระยะแรกๆนั�น

นักท่องเที�ยวชาวจีนก็จะเข้ามาท่องเที�ยวแถบภาคเหนือกัน

ก่อนหลังจากนั�นก็จะเริ�มขยายขอบเขตการท่องเที�ยวไปยังภาค

ต่างๆต่อไป ธุรกิจนี�ก็คุ้มค่าน่าลงทุนทีเดียวเนื�องจากชาวจีนมี

ค่านิยมที�เปลี�ยนไปเร็วมาก ความก้าวหน้าต่างๆทําให้รายได้ของ

คนจีนสูงขึ�น ความต้องการในการใช้จ่ายก็สูงตามไปด้วย 

 

โดยรวมแล้วช่องทางการทําการค้ากับจีนหลักๆก็

ยังคงเป�นพวกสินค้าการเกษตร ที�รวมไปถึงผลไม้ชนิดต่างๆ 

และยังมีช่องทางใหม่ๆในการดําเนินธุรกิจที�สามารถจะเข้าไปทํา

ตลาดได้อย่างธุรกิจประเภทการท่องเที�ยว ซึ� งธุรกิจอื�นๆที�

เหมาะสมก็สามารถหาข้อมูลใหม่ได้จากการร่วมงานแสดงสินค้า

ในจีนได้ แต่สิ�งที�ยังควรระวังอยู่ก็คือในเรื�องของวัฒนธรรมของ

คนจีน และสินค้าการเกษตรที� ยังคงต้องรักษาคุณภาพให้ดี

เนื�องจากมีอีกหลายประเทศที�ยังมีความต้องการเข้ามาเป�นส่วน

แบ่งการตลาดจากตลาดขนาดใหญ่นี� 

นอกจากโอกาสที�กําลังมาถึงแล้วความเสี�ยงในด้าน

ต่างๆก็เป�นสิ�งที�ต้องคํานึงถึง ประเด็นที�น่าสนใจอันดับแรกเลยก็

คือการปฏิรูปการเงินของจีน ซึ�งในอนาคตอาจก่อให้เกิดปัญหา

กับธุรกิจ SMEs ของไทยได้เนื�องจากค่าเงินหยวนนั�นได้มีการ

ปล่อยให้มกีารเปลี�ยนแปลงอย่างอิสระมากขึ�น โดยเมื�อไม่นานนี�ก็

มีการเคลื�อนไหวของค่าเงินหยวนเทียบกับค่าเงินดอลล่าโดย
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จากเดิมร้อยละ ±1 ขยับเป�นร้อย ±2 ซึ�งเชื�อกันว่าจีนพยายาม

ปฏิรูปสถาบันการเงิน และควบคุมการขยายตัวของ shadow 

banking โดยนโยบายบางอย่างอย่างเช่น การควบคุมสภาพ

คล่องในตลาดการเงิน ผลดังกล่าวจะทําให้เกิดผลกระทบกับ

การช� าระเงินของคู่ค้า โดยเฉพาะธุรกิจที�ต้องอาศัยเงินทุนจาก 

shadow banking อย่างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการ

ก่อสร้าง ธุรกิจที� มีการลงทุนในอุตสาหกรรมจีนจําพวก 

ซีเมนต์ เหล็ก โซล่าเซลล์ เป�นต้น  

ความเสี�ยงในด้านอื�นๆ อย่างความล่าช้าในการ

ปฏิบัติตามเงื�อนไขของ WTO แม้ว่าจีนจําเป�นต้องปฏิบัติตาม

ข้อตกลงแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามสร้างมาตรการกีดกัน

การนําเข้าจากต่างประเทศที�ไม่ขัดกับกฎของ WTO เช่นกัน 

หรือที�เรียกว่า Non-Tariff Barrier(NTB) โดยไม่ได้เพิ�มภาษีแต่

ไปเพิ�มความยุ่งยากในเรื�องอื�นแทนอย่างเรื�องใบอนุญาต เรื�อง

สุขอนามัย หรือมาตรฐานการบรรจุภัณฑ์ ในระเบียบที�เรียกว่า 

หนึ�งใบอนุญาต หนึ�งสินค้า ที�ทําให้ต้องเสียเวลานานในการทํา

ใบอนุญาตและทําให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ�มขึ�นตามไปด้วย ต้นทุนจึง

สูงขึ�นเป�นเงาตามตัว 

มีกฎระเบียบที�ยุ่งยากโดยเฉพาะการกระจายสินค้าไป

ตามมณฑลต่างๆที�ต้องมีการทําใบอนุญาตเพิ�มเติมอีก ระบบโล

จิสติกส์ที�มีกฎระเบียบย่อยๆอีกมากมายทําให้ความสะดวก

รวดเร็วในการทําการค้าลดลง มิหนําซ� � ายังมีการเปลี�ยนแปลง

กฎระเบียบบ่อยอีกด้วยโดยต้นทุนด้านโลจิสติกส์ในจีนนั�นสูงถึง

ร้อยละ 24 ต่อ GDP ทางอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของจีนก็

กําลังเริ�มการพัฒนา ในหลายบริษัทก็มีมาตรฐานการทํางานที�

แตกต่างกัน การคมนาคมขนส่งก็ยังถือว่าพัฒนาไปค่อนข้าง

ช้า เทคโนโลยีต่างๆที� นําเข้ามาใช้ก็ยังน้อยส่วนมากก็ยังใ ช้

แรงงานคนในการทํางานเป� นหลัก บุคลากรที� มีศักยภาพ

ทางด้านนี�ก็ยังน้อยอยู่ 

ระดับความต้องการสินค้า (Demand) ของผู้อุปโภค

บริโภคนั�นมีระดับที�ไม่เสถียร คําว่าไม่เสถียรคือบางพื�นที�มีความ

ต้องการสินค้าบริการบางประเภทสูงมากในขณะเดียวกันพื�นที�

ใกล้เคียงกันกลับมีความต้องการน้อยหรือไม่มีเลย ในบางครั �ง

พื �นที�ที�ไม่มีความความต้องการสินค้าชนิดนั�นเลยกลับมีความ

ต้องการพุ่งสูงขึ�นในเวลาอันรวดเร็ว 

การเปลี�ยนแปลงเช่นนี�เป�นเรื�องที�ไม่ค่อย

ดีนักในการทําธุรกิจเนื�องจากปรับตัว

และแก้ไขได้ยากไม่ทันท่วงที สาเหตุ

หลักอาจมาจากการโยกย้ายกลุ่ ม

ประชากรไปตามแหล่งที�มีงานต่างๆทํา

ให้ความต้องการในสินค้าหรือบริการ

เปลี�ยนแปลงตามการโยกย้ายประชากร

ก็เป�นได้ซึ�งบางครั �งนั�นความต้องการ

ไม่ไ ด้ขึ�นอยู่กับจํานวนประชากรเสีย

ด้วยซ� � า แม้ว่ารายได้ต่อหัวของประชากรจีนจะสูงขึ�นแต่โดย

ภาพรวมแล้วรายได้คนส่วนมากก็ยังตํ�าอยู่ดี ดังนั�นในการทํา

ธุรกิจคงตอบมองคนกลุ่มใหญ่ไว้เป�นหลักน่าจะปลอดภัยกว่า 

ประเด็นสําคัญอีกเรื�องหนึ�งก็คือในเรื�องการเมือง ที�มี

การเปลี�ยนแปลงได้บ่อยมาก ปัญหาการควบคุมแรงงานที�

ควบคุมได้ยากเพราะจํานวนคนที� เยอะกลับเป�นปัญหาในเรื�อง

การบริหารทรัพยากรคน บางทีหากผู้ควบคุมการทํางานไม่ใช่

คนท้องถิ�นก็ไม่มีผู้เชื�อฟังคําสั�งในการทํางานก็มี ดังนั�นหากไม่มี

การจัดการที� ดีพอแล้วระบบอุตสาหกรรมที�มีแรงงานเป� น

ฟันเฟืองหลักอาจเกิดปัญหาสะดุดได้ง่ายๆ ปัญหาคอรัปชั�นก็

ยังมีให้เห็นกันแม้ในเมืองเล็กๆก็ตาม ผู้ที�ทําธุรกิจเองนั�นอย่าง

น้อยก็ควรต้องรู้จักผู้มีหน้ามีตาในท้องถิ�นไว้บ้างเพื�ออํานวย

ความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ เป�นเรื�องที�ละเอียดอ่อนมาก

ทีเดียวเพราะหากไม่เข้าใจในเรื�องวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของจีน

เพิ�มแล้วโอกาสที�จะโบยบินในการทําธุรกิจในจีนเป�นไปได้ยากมาก

ทีเดียว 
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กลุ่มธุรกิจเด่นในปี 2559 

เมรินทร์ เมฆวัฒนา 

 

ในการตัดสินใจทําธุรกิจอะไรสักอย่างนั�นไม่ใช่ว่าแค่

คิดและมีเงินลงทุนแล้วจะสามารถลงมือทําได้เลย เพราะในการ

ทําธุรกิจต้องมีปัจจัยหลายด้านมาประกอบเพื�อหาความเป�นไป

ได้เพื�อไม่ให้ธุรกิจที�ทําอยู่นั�นล้มเลิกไปหรือเจ๊งไม่เป�นท่า ใครๆก็

อยากประสบความสําเร็จกันทั �งนั�นแล้วสิ�งใดละที�เป�นตัวชี�วัดของ

ความสําเร็จ หลายๆคนเข้าใจผิดว่าความสําเร็จมีเพียงแค่เม็ด

เงินที�เรียกว่ากําไรเท่านั�น กําไร ก็เป�นส่วนหนึ�งของความสําเร็จ

แต่นอกเหนือจากนี�แล้วยังมีสิ�งอื�นที�สําคัญมาก่อนกําไร เพราะ

กําไรเป�นปลายทาง ที�สําคัญคือต้นทาง ระหว่างทาง ไม่ว่าจะ

เป�น เงินทุน กลุ่มเป้าหมาย ความรอบรู้และประสบการณ์ของ

เจ้าของกิจการและบุคลากรในหน่วยงาน เทคโนโลยี รวมถึง

สถานการณ์ต่างๆ ที�แวดล้อมเกี�ยวข้องกับธุรกิจนั�นอยู่ 

การศึกษาและค้นคว้าถึงความเป�นไปได้อย่างมั�นคง

และยั�งยืนจําเป�นอย่างมาก สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทยในปี 

2559 คาดว่าจะขยายตัวที�ร้อยละ 4 ซึ�งสําหรับธุรกิจที�เป�นดาว

รุ่ง ในปี 2559 จะเป�นธุรกิจประเภทที�ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์คน

ยุคใหม่ ที� ต้องการความสะดวกสบาย เน้นความรวดเร็ว 

ต้องการความคุ้มค่า และคุ้มราคา รวมถึงต้องใส่ใจทางด้าน

สุขภาพ นอกจากนี� หลังจากที� 4G เริ�มถูกใช้งานมากขึ�นการ

ทําธุรกิจก็ต้องหันมาสนใจกับโลกออนไลน์ด้วย มาดูกันว่ามี

ธุรกิจไหนที� น่าสนใจในการลงทุนหรือเป�นกลุ่มธุรกิจที� เด่นในปี 

2559 นี� 

กลุ่มธุรกิจเกี�ยวกับสุขภาพ ซึ�งในปัจจุบันนี�วิถีการ

ดําเนินชีวิตของคนไทยที�เปลี�ยนแปลงไปตามยุคสมัย มีความเร่ง

รีบในการใ ช้ ชี วิตประจําวันมากยิ�งขึ�นจึงต้องการสินค้าที�

ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วยิ�งขึ�น ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีและระบบสาธารณสุขที�ดีขึ�นทั �งหมดล้วนเป�นปัจจัยที�ทํา

ให้เกิดกระแสสุขภาพของคนไทย รวมทั �งโอกาสของการดําเนิน

ธุรกิจในอนาคตที� เกี�ยวข้องกับสุขภาพ กลุ่มของธุรกิจที�

เกี�ยวข้องกับสุขภาพคงหนีไม่พ้นในเรื�อง อาหาร เครื�องดื�มและ

ยา หรือแม้กระทั�งอาหารเสริมต่างๆ ที�มีแนวโน้มขยายตัวขึ�น

เรื�อยๆ มาตั�งแต่ปี 2558 กระแสการใส่ใจดูแลสุขภาพ การออก
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กําลังกาย และการให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ที� เป�นมิตรกับ

สิ�งแวดล้อม จะสนับสนุนความต้องการสินค้าและบริการเหล่านี� 

ทั �งบริการด้านสุขภาพ อาหารและเครื�องดื�ม เสื�อผ้าและ

อุปกรณ์กีฬา เป�นต้น รวมไปถึงผลิตภัณฑ์และบริการ ที�รองรับ

กลุ่มเ ป้าหมายอย่างผู้สูงอายุ หรือแม้กระทั�งบริการด้าน

การแพทย์ก็ตาม  

 อิทธิพลสําคัญต่อการวางแผนธุรกิจขององค์กร

ต่างๆ ซึ�งจะเห็นได้ว่าสินค้าที�ออกมาทําตลาดในปัจจุบัน จะมี

การเพิ�มมูลค่าหรือใส่ความเป�นสินค้าเพื�อสุขภาพมากยิ�งขึ�น 

นอกเหนือจากกลุ่มเสริมอาหารและเครื�องสําอาง เพื�อเจาะ

ตลาดกลุ่ มรัก สุขภาพโดยเฉพาะ และมีหลายบริ ษัทเริ� ม

ปรับเปลี�ยนกลยุทธ์ด้วยการหันมาสนใจในตลาดเพื�อสุขภาพมาก

ขึ�นนั�นเอง การให้ความสําคัญในเรื�องของการดูแลภาพลักษณ์

ของตัวเอง อย่างรูปร่างดีสมส่วนและความสวยงาม เนื�องจาก

ต้องการส่งเสริมบุคลิกภาพของตนเองให้ดียิ�งขึ�นในสังคม จึงทํา

ให้มีผลต่อการเลือกผลิตภัณฑ์และบริการ และแนวโน้มของกลุ่ม

ผู้สูงอายุจะมีมากขึ�นจึงทําให้ผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวกับสุขภาพเพื�อ

ผู้สูงอายุก็ได้รับความสนใจในการลงทุนมากขึ�นตามไปด้วยอีก

เช่นกัน และมีแนวโน้มของการเจริญเติบโตที�ดี  

 กลุ่มธุรกิจเกี�ยวกับเทคโนโลยี การสื�อสารออนไลน์

นั�นเพราะว่าทุกวันนี�เราต้องยอมรับแล้วว่าเทคโนโลยีการ

สื�อสารออนไลน์เป�นส่วนหนึ�งในชีวิตประจําวันไปแล้ว ไม่ว่าจะ

เป�นการพูดคุย ติดต่อทําธุรกิจ หรือทําธุรกรรมต่างๆ ก็

สะดวกสบายผ่านระบบของเทคโนโลยี ซึ�งในการใช้บริการสูง

มาก การที�มีระบบออนไลน์เหล่านี�ช่วยประหยัดเวลาในการทํา

กิจกรรมต่างๆ ให้แก่เราเป�นอย่างมาก เช่น การจองตั�วรถ 

หรือตั�วเครื�องบินโดยสาร ตั�วภาพยนตร์ หรือแม้กระทั�งจองโต๊ะ

ในรา้นอาหาร คุณสามารถสามารถทําผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยที�

เราไม่ต้องไปจัดการถึงที� เพียงแค่เราจัดการจอง แล้วไปยืนยัน

ตามเวลาที�กําหนด เท่านี�ก็ประหยัดเวลาของเราไปได้เยอะ   

การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที� เชื�อมโยงกันทั�วโลก ก่อให้เกิดการ

เปลี�ยนแปลงทางสังคม ช่องทางการดําเนินธุรกิจ เช่น การทํา

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การผ่อน

คลายด้วยการดูหนัง ฟังเพลง และบันเทิงต่างๆ เกมออนไลน์ 

ทุกวันนี�มีการประเมินว่าธุรกิจออนไลน์อย่างเป�นทางการนั�นมี

มูลค่าราว ๆ 5-10% ของกิจการค้าปลีกของประเทศที�มีขนาด

หลายแสนล้าน แต่ยังไม่รวมถึงธุรกิจประเภทนี�ที�ไม่ได้เข้ารับการ

จดทะเบียนหรือตรวจสอบทางสถิติ ซึ�งมมีากและเพิ�มขึ�น อีกทั �ง

แนวโ น้มของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี การสื�อสาร 

ออนไลน์ต่างๆก็ยังจะมีเพิ�มขึ�นเรื�อยๆอีกด้วย  

 

 กลุ่มธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์ คือ การวางตําแหน่ง

ของทรัพยากรอย่างมีความสัมพันธ์กับเวลาที� มุ่งมั�นในการ

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ�งจะรวมเอา การจัดหา การ

ผลิต การกระจายสินค้า และการกําจัดทิ �ง รวมถึงกิจกรรมที�

เกี�ยวข้อง เช่น การขนส่ง การจัดเก็บ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยจะทําการวางแผนเพื�อนําไปปฏิบัติ และทําการควบคุม การ

ไหลเวียนของสินค้า การบริการและข้อมูลที�เกี�ยวข้องอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากจุดเริ�มต้นไปจนถึงจุดที�มีการ

บริโภค เพื�อที�จะบรรลุถึงความต้องการของลูกค้า  

การกา้วเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็เป�นอีกเหตุผลหนึ�งที�

ทําให้ธุรกิจกลุ่มนี�มีแนวโน้มไปในทิศทางที� ดี เนื�องจาก การ

ขยายตัวของการบริโภคในอาเซียน เนื�องจากเศรษฐกิจอาเซียน

ได้รับการคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการขยายตัวสูง และจํานวน

ชนชั �นกลางที�เพิ�มขึ�นมากกว่าภูมิภาคอื�น การค้าภายในภูมิภาค

อาเซียนมีแนวโน้มเพิ�มสูงขึ�น เนื�องจากการเปิดเสรีทางการค้า

ระหว่างกัน และโครงสร้างการผลิตที�มีลักษณะเป�นเครือข่ายการ

ผลิตข้ ามปร ะ เทศ  การ เคลื� อนย้ายฐานการผลิตขอ ง

อุตสาหกรรมการผลิตมายังอาเซียน ซึ�งหลายประเทศมีค่าแรง

“ในการเจรญิเตบิโตที�รวดเร็ว 

ต้องมสี่วนที�รบัผดิชอบที�ดี

ต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม 

เพราะวา่ธุรกจิใดๆยอ่มมีสิ�ง

ที�เรยีกวา่ขยะ” 
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ตํ�ากว่าจีน ทําให้อาเซียนได้รับการคาดหมายว่าจะเป�นโรงงาน

ของโลกแทนที�จีน และจะกลายเป�นแหล่งผลิตสินค้าเพื�อส่งออก

ไปยังทั�วโลก จึงทําให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจเกี�ยวกับการ

ขนส่ง โลจิสติกส์ และผลลัพธ์ก็เป�นที� น่าพึงพอใจอย่างมาก 

เป�นอีกหนึ�งธุรกิจที�กําลังมาแรงเช่นกัน 

ธุรกิจที�ดังกล่าวข้างต้นนั�น เป�นกลุ่มธุรกิจที�กําลังมา

แรงมาก เลยที เ ดี ยว เ นื�องจากว่า เป� น สิ� งที� เกี� ยวข้องกั บ

ชีวิตประจําวันของประชาชนแทบทั�งสิ�น ส่วนใหญ่แล้วเป�นการ

อํานวยความสะดวกสบาย อย่างธุรกิจเพื�อสุขภาพแน่นอนว่า

เรื�องสุขภาพเป�นเรื�องใหญ่ของคนในยุคปัจจุบันไปแล้ว เนื�องจาก

เทคโนโลยีทําให้คนมีความเป�นอยู่ที�สบายขึ�นทําให้ใครก็อยาก

สุขภาพดีและอายุยืนยาว เรื�องอาหารและยา ซึ�งเป�นปัจจัยหลัก

จึงเป�นสิ�งสําคัญได้รบความสนใจและใส่ในสุขภาพมากขึ�นใครที�

อยู่ในธุรกิจเหล่านี�โอกาสรุ่งและเติบโตตามกระแสรักสุขภาพจึงมี

โอกาสความเป�นไปได้ที� สูง และโอกาสที�จะร่วงมีน้อยมากเมื�อ

เทียบอัตราการขยายตัวของความต้องการ ในธุรกิจออนไลน์ 

ธุรกิจเทคโนโลยีการสื�อสาร เมื�อเร็วๆนี�ได้มีการประมูลคลื�น 4G 

ผ่านไปแล้ว ปี 2559 จึงเป�นปีแห่งการเปลี�ยนแปลง ธุรกิจที�

เกี�ยวกับการสื�อสารต่างๆ และสมาร์ทโฟน จึงเป�นอีกปีที�น่าจะมี

การเปลี�ยนแปลงและคึกคักมาก เพราะเชื�อแน่ว่าคนส่วนใหญ่คง

ต้องอยากจะเปลี�ยน หรือจะพูดให้ถูกต้องที� สุดคือจําเป�นต้อง

เปลี�ยนเสียมากกว่าในการหันมาเลือกใช้สมาร์ทโฟน เพราะ

เครื�องสมาร์ทโฟนเป�นระบบที�รองรับ 4G พร้อมกับธุรกิจที�

เกี�ยวกับการสื�อสาร รวมถึงธุรกิจออนไลน์ต่างๆ ย่อมเติบโต

ตาม ธุรกิจเทคโนโลยีการสื�อสาร ธุรกิจออนไลน์จึงเป�นอีก 

ธุรกิจน่าสนใจในปี 2559 และธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ เมื�อ

การค้าขายรวดเร็วทันใจจากออนไลน์ 

การขนส่งสินค้า และบริการต่างๆจึงเป�น

สิ�งจํา เป�นต้องมี เ ห็นได้ชัดว่าการขาย

สินค้าออนไลน์เติบโตอย่างมากและอาศัย

การขนส่งที�รวดเร็วเข้ามาช่วย อีกทั �งการ

เปิดการค้าเสรีอาเ ซียนขึ�น ยิ�งเพิ�ม

ความสําคัญกับธุรกิจขนส่งขึ�นไปอีกมาก 

เพราะเกิดการเคลื�อนย้ายทั �งแรงงานและ

สินค้า ทุกช่องทางเลยทีเดียว 

 

แต่ทั �งนี�ในการเจริญเติบโตที�รวดเร็วนั�น ต้องมีส่วนที�

รับผิดชอบที�ดีต่อสังคมและสิ�งแวดล้อมกันด้วย เพราะว่าทุกสิ�ง

ทุกอย่างที� เกิดจากการดําเนินการทางธุรกิจใดๆย่อมมีสิ�งที�

เรียกว่าขยะ โดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ�งเป�นสิ�งที�กําจัดยาก 

ควรมีการจัดการในทางที�เป�นประโยชน์มากกว่าการทิ �งไปโดยไป

ทําลายสิ�งแวดล้อมโลก นั�นคือควรมีการดําเนินธุรกิจบน

พื�นฐานของ green business ร่วมด้วยเพื�อให้ธุรกิจดํ�าเนิน

การไปอย่างมั�นคงและยั�งยืน อีกทั �งยังเป�นมิตรกับสิ�งแวดล้อม

อีกด้วยเรียกว่าได้กําไรและความภาคภูมิใจ นอกเหนือจากกลุ่ม

ธุรกิจที� เด่นมาแรงทั �งสามอย่างนี�แล้วนั�นในกลุ่มอื�นๆ ก็ยังมี

ความน่าสนใจไม่น้อย อย่างเช่นธุรกิจกลุ่มการก่อสร้าง ธุรกิจ

การท่องเที�ยวและโรงแรมร้านอาหารภัตตาคาร ธุรกิจกลุ่ม

การแพทย์ศลัยกรรมความงามต่างๆ เป�นต้น แต่ทั �งนี�กลุ่มอื�นๆ 

เหล่านี�ก็ต้องมีธุรกิจดาวเด่นทั �งสามกลุ่มข้างต้นเป�นพื�นฐาน

แทบทั �งสิ�น  
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กลุ่มธุรกิจที�ต้องระวังปี 2559 

 

 

ขณะที� เวลายังคงดําเนินต่อไปอย่างไม่มีวันหยุด 

รวมทั �งเทคโนโลยีที�มีความก้าวหน้าและลํ �าสมัยมากขึ�นเรื�อยๆ ปี

แล้วปีเล่า ธุรกิจใหม่ๆ จํานวนมากมายต่างก็เติบโตขึ�น ส่วน

ธุรกิจเก่าๆ ที�เคยเป�นที�นิยมเมื�อหลาย 10 ปีก่อน ก็อาจไม่เป�นที�

ต้องการของผู้คนในสมัยนี�อีกแล้ว เนื�องจากพฤติกรรมการ

บริโภคของผู้คนที� เปลี�ยนแปลงไปตามยุคสมัย ดังนั�นถ้าหาก

ธุรกิจเหล่านี�ไม่รู้จักพัฒนาศกัยภาพและความคิดของตนเองให้

ทันกับสถานการณ์โลกที�ดําเนินไปอย่างรวดเร็ว ก็อาจต้องปิด

ตัวลงเนื�องจากขาดทุนเพราะไม่มีผู้คนเข้าใช้บริการ แต่อย่างไรก็

ตาม ใช่ว่าธุรกิจที�ไมเ่ป�นที�นิยมเพียงอย่างเดียวเท่านั�นที�ต้องพึง

ระวัง แต่ธุรกิจที� เป�นที� นิยมมากๆ จนมีผู้ประกอบการทําจน

เกร่อไปทั�ว ไม่ว่าจะไปที� ไหนก็เจอ ก็ควรพึงระวังไว้ด้วยเช่นกัน

เพราะถ้าหากร้านค้าของเราไม่มีจุดเด่นที� น่าดึงดูดใจให้ลูกค้า

อยากเข้าร้านมากพอ ร้านของเราก็อาจเจ๊งไม่เป�นท่า ไม่ต่าง

จากธุรกิจเก่าๆ ได้เช่นเดียวกัน บทความนี�จะรวบรวมเรื�องราว

เกี�ยวกับธุรกิจที�ควรระวังการขาดทุนในปี 2559 เอาไว้ทั �งหมด 

ใครที�กําลังคิดจะลงทุนหรือเป�นผู้ประกอบการอยู่แล้วไม่ควร

พลาดบทความดีๆ แบบนี�เลย 

 

 

กลุ่มธุรกิจที�ควรระวังในปี 2559 มีดังต่อไปนี� 

 

ธุรกจิรา้นกาแฟสด ใครหลายๆคนอาจสงสัยว่าทําไม

ร้านกาแฟถึงติดหนึ�งในกลุ่มธุรกิจที�ควรจะต้องระวัง เนื�องจาก

ธุรกิจนี�ฮิตติดตลาดมานานหลายปีทีเดียว เหตุผลที�ควรระวัง

นั�นก็เป�นเพราะอย่างที�ได้กล่าวไปข้างต้นว่าธุรกิจร้านกาแฟสด

เป�นธุรกิจที�ใครๆ ก็มักให้ความสนใจ ทําให้ผู้ประกอบการหันมา

ลงทุนเปิดกิจการร้านกาแฟสดกันเป�นจํานวนมาก แต่อย่างไรก็

ตาม หากร้านของเราไม่มีจุดเด่นอย่างเรื�องของรสชาติหรือกล

ยุทธ์ทางการตลาดที�ดึงดูดใจแล้วล่ะก็ ธุรกิจร้านกาแฟสดของ

เราก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จ ขาดทุน และได้ผลกําไรไม่คุ้ม

กับเงินที�ได้ลงทุนไป เนื�องจากปัจจุบันมีตัวเลือกให้เลือกเยอะมาก

ทีเดียว หากลูกค้าไม่พอใจร้านของเรา เขาก็ไปซื�อกับร้านอื�นที�

พอใจและมีความโดดเด่นมากกว่าได้ ดังนั�นการที� เจ้าของร้าน

กาแฟสดจะสามารถอยู่รอดได้ ก็จําเป�นจะต้องสร้างจุดเด่นและ

เอกลักษณ์ที� ไม่เหมือนใครและไม่อาจหาได้จากร้านอื�นๆ เพื�อ

ดึงดูดให้ลูกค้าอยากเข้ามาใช้บริการ  
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ธุรกิจร้านโชห่วย ตามเมืองใหญ่หรือชุมชนภายใน

เมือง ไม่ว่าเราจะหันไปทางไหนก็มักจะเจอกับร้านสะดวกซื�อ

มากมายเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป�น 7-11, มินิมาร์ท, 108 ช้อป และ

อื�นๆ อีกมากมาย ทําให้ผู้บริโภคมีสิทธิ�ในการเลือกซื�อมากขึ�น 

ดังนั�นร้านโชห่วยที� เคยเป�นที� นิยมในสมัยก่อนก็อาจโดนร้าน

สะดวกซื�อเหล่านี�แย่งฐานลูกค้าไปได้ แต่ก็ใช่ว่าร้านโชห่วยเหล่านี�

จะต้องขาดทุนเสมอไป เพราะถ้าหากมีการปรับปรุงร้านค้าให้โดด

เด่นสะดุดตาหรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที� ไม่เหมือนใคร คอย

ติดตามข่าวสารว่าสินค้าชนิดใดกําลังเป�นที�ต้องการของตลาด

และ ผู้บริ โภค ให้บริการที� ดูอบอุ่นและ เป� นมิตร เพื�อสร้าง

ความสัมพันธ์ที� ดีต่อลูกค้า ทําให้ลูกค้ารู้สึกดีและสบายใจที�ได้

เข้ามาใช้บริการจนกลายเป�นลูกค้าประจําไปในที�สุด รวมทั �งใช้กล

ยุทธ์ส่งเสริมการขาย โปรโมชั�นลด แลก แจก แถมต่างๆ ที�น่า

ดึงดูดใจให้คนเข้ามาเลือกซื�อสินค้าแล้วล่ะก็ รับรองได้ว่าร้านโช

ห่วยของเราจะไม่มีวันขาดทุนอย่างแน่นอน หนําซ� � าอาจจะได้

กําไรเพิ�มมากขึ�นอีกด้วย 

 

ธุรกจิรา้นเกมออนไลน์ หากย้อนกลับไปเมื�อประมาณ 

10 ปีที�แล้ว ร้านเกมออนไลน์และอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ต่างๆ นั�น

เป�นที� นิยมมากทีเดียว ไม่ว่าจะผ่านไปร้านไหนก็จะต้องเห็นเด็ก

นักเรียนมานั�งกันเต็มร้านตั�งแต่เลิกเรียนจนถึงดึกดื�น แต่ใน

ปัจจุบันเมื�อ เทคโนโลยีก้าวหน้าไปเรื�อยๆ ทํา ใ ห้ราคาของ

คอมพิวเตอร์ถูกลงกว่าเมื�อสมัยก่อน รวมทั �งอินเตอร์เน็ตที�

สามารถต่อที�บ้านได้ง่ายๆ และรวดเร็วทันใจ ทําให้มีคนเข้าร้าน

เกมออนไลน์น้อยลง อีกทั �งค่าเข้าที�คิดชั�วโมงละไม่กี�สิบบาทก็

อาจทําให้ธุรกิจนี�เจ๊งได้เลยทีเดียว ดังนั�นผู้ประกอบการจึงควร

หาวิธีสร้างกําไรเพิ�มด้วยการนําของอื�นๆ มาขายเพิ�มเช่น 

อาหาร ขนม เครื�องดื�ม บัตรเติมเงินในเกม หรืออาจรับปริ �นท์

งานหรือถ่ายเอกสารก็ได้เช่นเดียวกัน รวมทั �งสร้างบรรยากาศ

ภายในร้านให้ดูเป�นกันเอง น่าเข้าไปใช้บริการ เพราะบางคนก็

ชอบเล่นเกมที�ร้านมากกว่าที�บ้านเนื�องจากบรรยากาศภายใน

ร้านนั�นสนุกกว่าและมีเพื�อนเล่นหลายคน 

 

ธุรกจิเสื�อผ้าตามแฟชั�น แน่นอนว่าธุรกิจเสื�อผ้าส่วน

ใหญ่นั�นขายได้กําไรค่อนข้างดีทีเดียวเพราะผู้คนไม่ว่าจะยุคสมัย

ไหน ก็ชอบแต่งตัวเพื�อให้ตนเองดูดีกันทั �งนั�น แต่เมื�อเศรษฐกิจ

เริ�มยํ�าแย่ลง ผู้คนก็อาจไม่ได้มีกําลังในการซื�อเหมือนเมื�อก่อน 

ทําให้บางคนเลิกซื�อเสื�อผ้าตามแฟชั�นและหันไปซื�อเสื�อผ้าแบบ

เรียบๆ แต่สามารถใส่ได้นานแทนมากกว่า ทําให้ผู้ประกอบการ

หลายคนขาดทุนย่อยยับเนื�องจากเสื�อผ้าตามแฟชั�นจะอยู่ได้

นานตามกระแสเท่านั�น เมื�อกระแสนั�นหมดไป คนเลิกฮิต เสื�อผ้า

ที� ยั ง เ หลื อ ๆ  อ ยู่ ก็ ไ ม่ สา ม ารถ ขาย ไ ด้ อี ก ต่ อ ไป  ดั ง นั�น

ผู้ประกอบการหลายคนจึงต้องหากลยุทธ์ส่งเสริมการขายเพื�อ

ช่วยโปรโมทให้สินค้าของตนเองขายดีขึ�นหรืออาจจะเปิดเพจขาย

เสื�อผ้าทางออนไลน์ รวมทั �งฝากขายตามเว็บไซต์ต่างๆ ที�เปิด

บริการให้ลงขายสินค้าแทนก็ได้ เพื�อเป�นการกระจายสินค้าเข้าสู่

ตลาดมากขึ�น และทําให้ลูกค้าสามารถเห็นสินค้าของเราผ่านได้

หลายช่องทาง 

 

ธุรกิจร้านรับซ่อมโทรศัพท์มือถือ หากเป�นในอดีต 

ร้านรับซ่อมโทรศัพท์มือถือรุ่นต่างๆ อาจได้กําไรไม่มากก็น้อย 

เพราะสมัยก่อนนั�นโทรศัพท์มีราคาที�ค่อนข้างแพงมากทีเดียว 

ทําให้ผู้คนส่วนใหญ่เลือกที�จะซ่อมมากกว่าซื�อเครื�องใหม่ แต่ใน

ปัจจุบันนี� มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆ มีราคาถูกลงมาก ทําให้

เวลาที�โทรศัพท์เกิดเสีย ผู้คนจึงหันไปซื�อของใหม่แทนที�จะนําไป

ซ่อม เพราะราคาซ่อมกับราคาโทรศัพท์เครื�องใหม่ก็พอๆ กัน

เลย ทําให้เจ้าของกิจการได้กําไรน้อยลงหรือบางรายอาจ

ขาดทุนกันมากมายเลยทีเดียว ดังนั�นผู้ประกอบที�ทําธุรกิจนี�จึง

ควรปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ของโลกที� ดําเนินไปอย่าง

รวดเร็ว ด้วยการหารายได้เสริมเพื�อมาเกื �อหนุนรายได้หลักของ

เรา ยกตัวอย่างเช่น รับติดฟิล์มกันรอยหน้าจอโทรศัพท์เพิ�ม 

นําเคสโทรศัพท์รุ่นต่างๆ มาวางขาย หรือขายอุปกรณ์ไอที

ต่างๆ เป�นต้น 

 

ธุรกิจร้านถ่ายเอกสารและรับปริ �นท์งาน เป�นอีกหนึ�ง

ธุรกิจที� ต้องระวังในช่วงปี 2559 เช่นเดียวกันเพราะสมัยนี�

เครื�องปริ �นท์นอกจากจะมีราคาที�ถูกลงแล้ว ยังสามารถทําได้

ทั �งปริ �นท์ ถ่ายเอกสารและสแกนได้ครบภายในเครื�องเดียว ทําให้

ผู้คนสามารถทําทุกอย่างเองได้ที� บ้านและไปใช้บริการที�ร้าน

น้อยลงซึ�งอาจเป�นสาเหตุที�จะทําให้ธุรกิจขาดทุนได้ แต่ก็ใช่ว่าจะ

ไม่มีคนไปใช้บริการเลยซะทีเดียว เพราะบางคนก็คิดว่าไปฝาก

ถ่ายเอกสารหรือฝากปริ �นท์ที�ร้านค่อนข้างสะดวกและรวดเร็ว

กว่าการทําเองที�บ้าน อีกทั �งยังช่วยประหยัดค่าหมึกที�บ้านอีก

“ธุรกจิเกา่ๆ ที�เคยเป�นที�

นิยมเมื�อหลาย 10 ปีกอ่น 

กอ็าจไมเ่ป�นที�ตอ้งการของ

ผู้คนในสมยันี�อกีแลว้” 
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ด้วย ดังนั�นร้านค้าต่างๆ จึงควรจัดโปรโมชั�นส่งเสริมการขายที�

น่าดึงดูดใจให้ลูกค้าอยากเข้ามาใช้บริการ รวมทั �งบริการลูกค้า

อย่างเป�นมิตรเพื�อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกดี หรือคนที�กําลังคิด

อยากจะทําธุรกิจประเภทนี�ก็ควรเลือกทําเลที� ตั �งที� ใกล้กับ

โรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือตามสถานที�ราชการและบริษัทต่างๆ 

เพื�อที�จะได้เป�นการเพิ�มกําไรให้แก่ธุรกิจของตนเอง 

 

ร้านเช่าหนังสือ ถ้าเป�นสมัยก่อนร้านเช่าหนังสือคงมี

ผู้คนเขา้ไปใช้บริการกันเป�นประจําอย่างแน่นอนเพราะถือเป�นอีก

หนึ�งทางเลือกสําหรับผู้ใช้บริการที�จะได้อ่านหนังสือที�หลากหลาย

โดยที�ไมจ่ําเป�นต้องเสียเงินซื�อใหม่ แต่ในปัจจุบันนอกจากหนังสือ

ที�จับต้องได้เป�นเล่มๆ แล้ว ยังมี E-Book ที�ผู้คนสามารถเข้าไป

โหลดและซื�ออ่านได้โดยที� ไม่จําเป�นต้องเดินทางไปซื�อถึงร้าน

หนังสือ ดังนั�นธุรกิจนี�จึงเป�นอีกหนึ�งธุรกิจที� ค่อนข้างน่าเป�น

ห่วงเพราะถ้าหากมีคนมาเช่าหนังสือน้อย กําไรที�ได้กลับคืนมาก็

จะน้อยเช่นเดียวกัน ทําให้ธุรกิจประเภทนี�อาจค่อยๆ ถูกกลืน

หายไปตามกาลเวลา ดังนั�นผู้ประกอบการจึงต้องวางแผน

พัฒนาร้านค้าและกลยุทธ์ทางการตลาดในการดึงดูดใจลูกค้าให้

มากขึ�น ดูแนวโน้มการอ่านของผู้บริโภคว่าแนวไหนที�กําลังเป�นที�

นิยม อย่างเช่นถ้าหากอยู่ใกล้โรงเรียนก็อาจเน้นหนังสือการ์ตูน

ที�เด็กนักเรียนชอบอ่านกันเพื�อให้ธุรกิจดําเนินไปได้อย่างมั�นคง

และยั�งยืน 

 

สําหรับผู้ประกอบการที� ธุรกิจติดอยู่ในกลุ่มที�ควร

ระวังของปี 2559 ก็อย่าได้กังวลใจมากจนเกินเหตุ เพราะใช่ว่า

ทุกร้านจะต้องขาดทุนหรือกิจการถดถอยเสมอไป หากเรามีการ

วางแผนที� ดี รู้จักติดตามข่าวสารเพื�อดูว่าแนวโ น้มความ

ต้องการของตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าเป�นไปในทาง

ทิศ ไหน ศึกษาถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่ง เพื�อนําสิ�ง

เหล่านั�นมาปรับใช้กับธุรกิจของเรา ให้การบริการที�มีคุณภาพ 

จริงใจ ซื�อสัตย์และเป�นกันเอง รวมทั �งหมั�นพัฒนาศักยภาพและ

ความคิดของตนเองเป�นประจําอย่างสมํ�าเสมอแล้วล่ะก็ รับรอง

ได้ว่าธุรกิจของเราจะต้องประสบความสําเร็จอย่างยั�งยืน

แน่นอน 
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5 ธุรกิจดาวรุ่งที�เริ�มต้นด้วยเงนิทุนหลักหมื�น 

ยศธร สุขถิ�นไทย 

 

ในการจะเริ�มประกอบธุรกิจส่วนตัวนั�น หลายๆคนมี

ความคิดว่าอยากจะทําแต่ก็มีอีกหลายๆ เหตุผลที�ว่ากว่าจะทํา

ความคิดและความฝันนั�นให้เป�นความจริงขึ�นมาต้องอาศัย

ปัจจัยประกอบ เช่น เงินทุน สถานที� ความนิยมของกลุ่มลูกค้า

ที�เป�นเป้าหมาย ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจนั�นๆของคุณเอง 

ก่อนการประกอบธุรกิจคุณต้องมีการวางแผนงานอย่าง

รอบคอบ เพื�อป้องกันการเกิดปัญหาให้น้อยที� สุด ถ้าหากว่า

คุณยังมีปัญหาในเรื�องของงบประมาณที�เป�นต้นทุนก็ยังไม่ควร

ลงทุนจนเกินตัวมากนักเพราะว่าได้ ไม่ คุ้มเสียอาจจะทําใ ห้

กลายเป�นหนี�สินก้อนใหญ่มาแทนที�ที�ควรจะเป�นกําไรจากการ

ลงทุน ดังนั�นการเริ�มต้นด้วยงบประมาณจํานวนหนึ�งที� คุณ

พอจะทําได้ โดยไม่ต้องกู้หนี�ยืมสินมากมายจนเกินไปจะเป� น

ทางเลือกที� ดีกว่า ถ้าหากว่าไปได้ดี แล้วค่อยทําการขยาย

กิจการในภายหลัง และในปัจจุบันนี�มีธุรกิจขนาดเล็ก และขนาด

กลางที�ประสบความสําเร็จมาก บางทีมากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่

เสียด้วยซ� � าไป การทําธุรกิจด้วยเงินทุนน้อยมีให้คุณได้เลือกอยู่

หลากหลาย ด้วยเงินทุนแค่หลักหมื�น คุณก็สามารถมีกิจการ

ธุรกิจเป�นของตนเอง ส่วนธุรกิจดาวรุ่งลงทุนด้วยหลักหมื�นนั�น 

มีธุรกิจไหนที�น่าสนใจบ้างลองมาดูซิว่ากลุ่มธุรกิจเหล่านี�น่าสนใจ

อย่างไรกันบ้าง 
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 กลุ่มธุรกิจแรกเลยก็คือ ธุรกิจเกี�ยวกับอาหารและ

เครื�องดื�มเพื�อสุขภาพ เพราะว่า กระแสการใส่ใจดูแลสุขภาพ 

การออกกําลังกาย และการให้ความสําคัญกับการผลิตที�เป�น

มิตรกับสิ�งแวดล้อม  จะสนับสนุนความต้องการสินค้าและ

บริการที�ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าทั �งบริการด้านสุขภาพ อาหาร

และเครื�องดื�ม ทําให้เกิดธุรกิจเกี�ยวกับอาหารและเครื�องดื�มเพื�อ

สุขภาพขึ�นมาและยังสามารถประสบความสําเร็จได้ดีจนมีการ

ขยายตลาดมากขึ�น อย่างเช่น กลุ่มของอาหารประเภทออร์แก

นิก ผลิตภัณฑ์อาหารปราศจากกลูเตนและแลคโตส รวมทั �ง

อาหารที�มีสัดส่วนของนํ�าตาลและไขมันตํ�า หรืออาหารที�มีไขมัน

อิ�มตัว อาหารที�รสไม่จัดจ้าน และ อาหารที�ให้สมดุลพลังงาน

กับร่างกายจึงได้รับความนิยมสูง นอกจากนี� ปัจจัยอื�นๆ ทั �งใน

เรื�องช่องทางการจัดจําหน่าย สินค้าที�อํานวยความสะดวกให้

ผู้บริโภคตัดสินใจซื�อได้ง่ายขึ�น ประกอบกับนวัตกรรมใหม่ๆ ด้าน

การผลิตอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ที�ต้องการควบคุมคอ

เรสเตอรอล ไขมัน หรือนํ�าตาล ผลิตภัณฑ์สําหรับความสวย

ความงามด้าน ผิวพรรณ และผลิตภัณฑ์บํารุงสมอง หัวใจ 

เป� นต้น ที� ถูกพัฒนาให้มีความหลากหลายและตอบโจทย์

ผู้บริโภคเฉพาะ กลุ่มมากขึ�น รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที�ออกแบบ

มาให้เหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองในปัจจุบัน และมี

การแสดง ข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ ล้วนแล้วแต่เป�นปัจจัย

ส่งเสริมให้อาหารเพื�อสุขภาพเติบโตขึ�นอย่างมาก และการใช้

เงินทุนก็ไม่มากจนเกินไปนัก และกระแสรักสุขภาพนี�เป�นกระแสที�

ค่อนข้างมั�นคงยาวนาน เพราะว่าคงไม่มีใครอยากเจ็บป่วยต้อง

เข้าออกโรงพยาบาลกันบ่อยๆอย่างแน่นอน การลงทุนถือว่ามี

ปัจจัย เ สี� ยง น้อย แต่คุณต้อง เ น้นเพื� อ สุขภาพอย่างถู ก

สุขอนามัยด้วย  

 ธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม เพราะนอกจาก

อาหารและเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพแล้วนั�นในปัจจุบันนี�ยังมองถึง

รูปลักษณ์ที� ดีในสังคม ไม่ว่าจะเป�นหญิงหรือชายก็ตาม ล้วน

แล้วแต่ใ ส่ ใจเรื� องความงามที�มาพร้อมกับดู ดีมี สุขภาพ

ทั�งนั�น   ที�สําคัญผู้บริโภคส่วนใหญ่มองว่าสินค้าในกลุ่มนี�เป�น

สินค้าจํา เป� นในชีวิตประจําวันไปแล้วนั�นเอง โดยเฉพาะผู้

หญิงไทยมีสถิติของความใส่ใจในเรื�องความสวยความงามมาก

ถึง70% ซึ�งเป�นตัวเลขที� สูงกว่าประเทศอื�น ๆ ในเอเชีย เป�น

เครื�องยืนยันได้ว่าสาวไทยแม้ว่าเจอวิกฤตเศรษฐกิจที�ผันผวน 

สินค้าขึ�นราคา นํ�ามันแพง แต่ก็ยังไม่เป�นผลกระทบกับการใส่

ใจความงามของพวกเขาไม่ต้องถึงกับลงทุนเปิดสถานบริการ

ความงามครบวงจรเหมือนเช่นนักธุรกิจรายใหญ่ เพราะเงินทุน

จํากัด แต่ว่าเน้นขายและบริการที�มีคุณภาพจริงๆ เช่นธุรกิจ

สปา เครื�องสําอาง และเสริมสวย ที�หลีกเลี�ยงการใช้สารเคมี 

แต่เลือกใช้สมุนไพรที�สกัดจากธรรมชาติแทน อย่าง แชมพู สบู่

สมุนไพร ในขณะนี�แนวโน้มประเทศไทยมีอัตราการเติบโตสูงขึ�น

เรื�อยๆ นอกจากนี�ไทยยังเป�นทั �งแหล่งผลิตและนําเข้าสินค้า

สุขภาพที�ได้มาตรฐานและมีความเจริญด้านสาธารณสุขในระดับ

แนวหน้าของภูมิภาคอาเซียน ดังนั�นโอกาสที�จะขยายตลาด

ออกไปยังต่างประเทศจะทําได้ง่ายมากยิ�งขึ�นเมื�อเข้าสู่ AEC จึง

เป�นธุรกิจที�น่าสนใจและจับตามอง 

 

 ธุรกิจเกี�ยวกับสิ�งแวดล้อม หรือธุรกิจสีเขียวที�ใส่ใจ

อย่างเป�นมิตรกับสิ�งแวดล้อม เพราะว่าในปัจจุบันปัญหาด้าน

สิ�งแวดล้อมที�กําลังเกิดขึ�นบนโลกใบนี� ถือว่าเป�นปัญหาที�มี

ความสําคัญและกําลังทวีความรุนแรงเพิ�มมากขึ�นทุกวัน ซึ�ง

ปัญหาเหล่านี�เป�นสาเหตุที�ทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงทางสภาพ

ภูมิอากาศ และ เกิดภัยพิ บัติ ต่างๆ ไม่ ว่าจะ เป� นอุทกภัย 

แผ่นดินไหว และปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) เมื�อ

มีกลุ่มธุรกิจใดที� มองเห็นความสําคัญของสิ�งแวดล้อมก็

สามารถทําให้กลายเป�นจุดขายที�ดีได้เช่นกัน เรียกว่าทําวิกฤตให้

เป�นโอกาสในทางธุรกจิ เช่น กล่องใส่อาหารที�ไม่ใช้โฟมแต่หันมา

ใช้กล่องที�ผลิตจากชานอ้อยแทน การผลิตหรือจําหน่ายสินค้า

ที�ทดแทนการใช้พลาสติก เช่น ถุงผ้า ตะกร้า หรือบรรจุภัณฑ์

อื�นๆ ที�ทํามาจากวัสดุธรรมชาติ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใส่พืชแทน

ปุ๋ยเคมี สารกําจัดศตัรูพืชจากสมุนไพร เป�นต้น เป�นช่องทางที�

น่าลงทุนทางหนึ�ง ซึ�งเป�นผลมาจากการรณรงค์เรื�องการ

“กจิการของคุณจะไปใน

ทิศทางใด ทั�งนี�ก็ขึ�นอยูก่บั

ความใสใ่จในการศึกษา

เรยีนรู ้เพราะโลกหมุนเวยีน 

และเปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ” 
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อนุรักษ์สิ�งแวดล้อมของทุกหน่วยงานจึงทําให้สินค้าและบริการ

ที�เอื �อต่อสิ�งแวดล้อมเป�นช่องทางหนึ�งในการประกอบธุรกิจที�มี

แนวโน้มหนึ�งในดาวรุ่งของกลุ่มธุรกิจที�น่าสนใจ แต่ทั �งนี�ต้องทํา

ไปเพื�อสิ�งแวดล้อมอย่างจริงจัง ไม่ทําเหมือนผักชีโรยหน้า 

รับรองว่าจะมีความยั�งยืนและมั�นคงกว่าอย่างแน่นอน  

 ธุรกิจการขายของฝาก และของที�ระลึก เพราะใน

ปัจจุบันมีนักธุรกิจรายใหญ่ที� หันมาทํากิจการเกี�ยวกับการ

ท่องเที�ยวกันมากอย่างโรงแรม รีสอร์ท  ส่วนธุรกิจที�จํากัด

ด้วยเงินทุนน้อยนั�น ที�น่าสนใจเหมือนกับการพ่วงในธุรกิจขนาด

ใหญ่ คือการเลือกจําหน่ายของฝาก ของที�ระลึก กําลังไปได้ดี 

เพราะ ว่ า นักท่อง เที� ยว ไม่ ว่าจ ะภายในประ เทศ เองหรื อ

นักท่องเที�ยวที�มาจากต่างประเทศ อย่างหนึ�งที�สามารถดึงดูด

ความสนใจนักท่องเที� ยว ไ ด้นั�นก็ คือ ของที� ร ะลึก ที� เ ป� น

เอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละที�ที�ได้ไป ต้องซื�อติดไม้ติดมือกลับ

บ้านกันแทบทุกคน ยิ�งเป�นของแฮนด์เมด ยิ�งเป�นที�น่าสนใจอย่าง

มากและราคาก็ค่อนข้างสูง ของฝากก็เช่นกัน การนําวัตถุดิบไม่

ว่าจะเป�นของกิน ของใช้ก็ตามในท้องถิ�นมาทําบรรจุภัณฑ์ หีบ

ห่อ อย่างถูกต้อง และถูกสุขลักษณะ ก็จะสามารถทํา ใ ห้

กลายเป�นของดี ที�มาแล้วนักท่องเที�ยวต้องซื�อหา นั�นก็คือการ

ทําของฝากหรือของที�ระลึกที�มีคุณภาพ ใส่ใจขั �นตอนการผลิต 

ก็เป�นอีกหนึ�งตัวธุรกิจที�น่าสนใจไม่น้อย และยังสามารถขยาย

กิจการให้เป�นธุรกิจขนาดใหญ่ได้ในอนาคตอีกด้วย 

 อีกหนึ�งธุรกิจที�ลงทุนด้วยต้นทุนแค่หลักหมื�นหรือ

น้อยกว่า แต่สามารถทําให้มีความมั�นคงและยั�งยืนได้ คือ 

ธุรกิจการเกษตร ปลอดสารพิษ ในยุคนี�ยุคที�คนหันมาใส่ใจ

สุขภาพความสนใจของ เกษตรปลอดสารพิษ จึงกลับมามี

แนวโน้มที�ดีขึ�น มีการเผยแพร่ความรู้กันมากขึ�นและเริ�มมีการหัน

มาทําการเกษตรปลอดสารพิษมากขึ�น ทั �งแบบเล็กๆในครัวเรือน

และทําเกษตรปลอดสารพิษเพื�อจําหน่ายโดยมีการหันมาลงทุน

ในด้านนี�มีมากขึ�น ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการทําเกษตรปลอด

สารพิษเพื�อให้ได้ผลผลิตที�ดีและมั�นใจในคุณภาพของผลผลิตที�

จะไม่มีสารตกค้างอย่างที� เรียกกันว่าเกษตรอินทรีย์ จุดที�

น่าสนใจและแนวโน้มที�ส่งผลให้เกษตรปลอดสารพิษมาแรงในปี

หน้าคือ กระแสเทรนด์ด้านความใส่ใจในสุขภาพที�

ปัจจุบันเริ�มมาแรงและขยายตัวในวงกว้างนั�นเอง แต่

วัตถุดิบที� เป�นผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษมีไม่มากนัก

และราคาสูงทําให้ต้นทุนของการทําอาหารสุขภาพมี

ราคาแพง ดังนั�นทําให้แนวโน้มของผลผลิตในการ

ทําเกษตรปลอดสารพิษยังมีความต้องการอีกมาก 

หากคุณกําลังมอง อาชีพที�มีอิสระ ลองหันมามอง

ธุรกิจเกษตรปลอดสารพิษกันดู ลองหาข้อมูลจาก

แหล่งต่างๆการศึกษาวิธีการ แนวโน้มตลาด ช่อง

ทางการจําหน่าย รับรองว่าคุณจะได้ความรู้และอาจจะ

กลายเป�นเกษตรกรยุคใหม่อย่างที�หลายๆคนทําสําเร็จมาแล้วก็

ได้ และอาชีพนี�จะทําให้คุณใช้ชีวิตแบบสบายๆ ไม่ยึดติดกับคําว่า

มนุษย์เงินเดือนหากคุณวางแผนดีๆศึกษาข้อมูลต่างๆจนเข้าใจ

และลงมือทําอย่างเป�นระบบคุณสามารถมีรายๆได้ที� ยั�งยืน

ตลอดไป 

 จากธุรกิจที�สามารถยึดเป�นอาชีพที�มั�นคงได้ ทั �ง 5 

ธุรกิจดาวรุ่งในยุคนี�สมัยนี�นั�น ค่อนข้างเกี�ยวข้องกับสุขภาพที�ดี 

และรักษาสิ�งแวดล้อมทั �งสิ�น เพราะว่าบางคนทํางานหาเงิน

อย่างเดียวจนลมืใส่ใจสุขภาพของตนเองแผลที�ได้กลับมาไม่คุ้ม

กับที�เสียไปสุดท้ายต้องนําเงินทั �งหมดมาเป�นค่ารักษาพยาบาล 

ภายใต้เงินทุนที�จํากัดนั�นก็ยังมีช่องทางในการทําธุรกิจที�ยั�งยืนได้ 

ถึงแม้บางอย่างจะต้องอิงกับธุรกิจขนาดใหญ่ก็ตาม แต่ว่าคุณ

ก็สามารถทําความฝันในการมีธุรกิจเป�นของตนเองได้ในระดับ

หนึ�ง เพราะว่าการขยายตัวในอนาคตก็ทําอย่างค่อยเป�นค่อยไป 

มีปัญหาก็แก้ไขไปที�ละจุดอย่างมีสติรอบคอบ เพราะไม่ว่าธุรกิจ

ขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างล้วนมี ปัญหาทั �งนั�น อ ยู่ที� วิธี คิด

แก้ปัญหาของเจ้าของกิจการมากกว่าว่าจะให้แนวโน้มของธุรกิจ

ที�เป�นกิจการของคุณเองไปในทิศทางใด ทั �งนี�ก็ขึ�นอยู่กับความใส่

ใจในการศึกษาเรียนรู้ เพราะโลกหมุนเวียน และเปลี�ยนแปลงอยู่

เสมอ ฉะนั�นต้องตามให้ทันภายใต้ความเชื�อมั�นในตัวเองด้วย

ไม่ใช่เพียงการตามกระแสที�ไร้จุดมุ่งหมาย เชื�อว่าหากเรามีสติ 

ย่อมมองเห็นแนวทางที�ดีอย่างแน่นอน 
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ยุทธศาสตรใ์นนา่นนํ �าทะเลสฟ้ีา 
 

ยุทธศาสตร์น่านนํ �าทะเลสีฟ้า หรือ Blue Ocean 

Strategy (BOS) นั�นเป�นกลยุทธ์ทางการค้าใหม่ที�ถูกคิดค้น

นักวิชาการ 2 คน W. Chan Kim และ Renee Mauborgne 

ซึ�งเป�นอาจารย์จาก INSEAD สถาบันทางด้านบริหารธุรกิจใน

ประเทศฝรั�งเศส ทั �งสองคนนี�ได้ร่วมกันเขียนบทความขึ�นมาและ

ได้ออกเป�นหนังสือเกี�ยวกับยุทธศาสตร์น่านนํ�าสีนํ�าฟ้านี� ซึ�ง

เนื�อหาสาระของกลยุทธ์นี�จะมุ่งเน้นไปทีการแสวงหาอุปสงค์

ขึ�นมาใหม่ หรือ Demand โดยที�หลีกเลี�ยงการแข่งขันในธุรกิจที�

เหมือนกันโดยจะชนะกันที�ราคา สินค้า และโปรโมชั�น หรือที�

เรียกว่า ยุทธศาสตร์น่านนํ �าทะเลสีแดง หรือ Red Ocean 

Strategy (ROS) นั�นเอง  

นักวิชาการสองท่านที� ได้กล่าวมานั�นได้มองเห็นว่า

หากเรายังคงมุ่งเน้นไปที�การทํากลยุทธ์แบบ Red Ocean 

Strategy อยู่นั�นมันจะมีแต่ผลเสียเพราะกลยุทธ์แบบนี�จะมุ่งเน้น

ไปที�การแข่งขันสินค้า หรือ product กัน โดยจะวัดกันที� ราคา 

และ โปรโมชั�น โดยที�จะเป�นการแย่งตลาดเดียวกัน มุ่งเน้นที�จะ

เอาชนะคู่แข่ง ซึ�งมันจะทําให้เกิดการแข่งขันในทุกอุตสาหกรรม

มากขึ�นและทําให้เกิดความไม่แตกต่างกันในท้ายที�สุด และยากที�

จะสามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดโดยที� 

ความต้องการทางของลูกค้าเท่าเดิม หรือ Supply over 

Demand ซึ�งเหตุการณ์ดังกล่าวจะทําให้บาดเจ็บด้วยกันทั �งสอง

ฝ่ายคือ ผู้ที�ถือครองตลาดอยู่เดิมและผู้ที�เข้ามาแย่งส่วนแบ่ง

ทางการค้าใหม่ ซึ�งด้วยเหตุผลนี�ทําให้นักวิชาการสองท่านนี�

มองหาช่องทางใหม่ๆในการทําการค้า จึงได้คิดค้นกลยุทธ์ Blue 

Ocean Strategy นี�ขึ�นมานั�นเอง 

Blue Ocean Strategy หรือ ยุทธศาสตร์น่านนํ�า

ทะเลสีฟ้านั�นจะแตกต่างกับ Red Ocean Strategy หรือ 

ยุทธศาสตร์น่านนํ�าทะเลสีแดงอย่างสิ�นเชิงเลย เพราะว่ากลยุทธ์

นี�จ ะ มุ้ ง เ น้นไปที� การแสวงหาอุปสงค์ ใหม่  หรือ Demand 

Creation โดยที�จะใช้ลูกค้าเป�นศูนย์กลาง เป�นการสร้างความ

ต้องการของลูกค้าขึ�นมาใหม่ โดยที�ใช้แรงจูงใจใหม่ๆคิดค้นคิดมา 

หรือ คิดนอกกรอบ อีกทั �งการสร้างอุปสงค์ขึ�นมาใหม่ยังจะช่วย

ให้เราได้แสวงหาผลกําไรได้มากขึ�น ธุรกิจมีโอกาสโตขึ�นได้เรื�อยๆ 

ไม่ต้องมีการเปรียบเทียบกันเพราะการแข่งขันที�ตํ�า เราสามารถ

ใช้กลยุทธ์อื�นๆผสมผสานไปด้วย เช่น หลักในการตั�งราคาของ

สินค้า  สิ� งที� ก ล่ าวมา นี�จ ะ ช่ วย ใ ห้ เ ร า คิด ค้นนวัตกรรม

(Innovation )ใหม่ๆขึ�นมาได้อีกด้วย อีกทั �งยุทธ์ศาสตร์นี�จะช่วย

ลดสภาวะการแข่ งขันที� สูง เกินไปจนไม่สามารถ ไปต่อ ไ ด้ 

ตัวอย่างเช่น Smart watch ซึ�งเป�นการสร้างตลาดนาฬิกา
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ขึ�นมาใหม่แทนที�เราใช้นาฬิกาแค่ดูเวลาเท่านั�น Smart watch 

สามารถตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มที�รักสุขภาพได้เป�นอย่างดี ซึ�งเรา

สามารถใช้เจ้านาฬิกาตัวนี�วัดค่าต่างๆและยังช่วยควบคุมการ

ดูแลในร่างกายเราได้อีกด้วย ตัวอย่างต่อไปคือ Tablet ซึ�ง

Tablet นี�สามารถมาปิดช่องว่างระหว่างคอมพิวเตอร์กับ

โทรศพัท์มือ เพราะมันสามารถทํางานได้เทียบเท่าคอมพิวเตอร์

และสามารถคลื�นย้ายไปไหนมาได้สะดวกเหมือนโทรศัพท์มือถือ 

ซึ�งเหมาะสําหรับคนทุกเพศทุกวัย  

อีกหนึ�งตัวอย่างที�ชดัเจนคือ โทรศัพท์มือถือ Smart 

phone ที�สามารถขีดเขียนได้เหมือนสมุดโน๊ต ซึ�งหลังจากการ

เปิดตัวเจ้ามือถือพร้อมปากกานี�ก็สร้างความแตกต่างที�ชดัเจน

และฉีกแนวความคิดเดิมๆออกไป ซึ�งยอดการซื�อของมือถือ

ประเภทนี�สามารถทํายอดทะลุเป�นสถิติของมือถือยี�ห้อนั�นภายใน

ระยะเวลาอันสั�น ตัวอย่างสุดท้ายคือ เครื�องเล่นเกม console 

ที�เป�นมากมายเครื�องเล่นเกมปกติเครื�องเล่นเกมทั�วไปจะต้องใช้ 

joy stick ในการเล่นโดยที�เป�นแบบนี�มานานกว่า 10-20 ปีแล้ว 

แต่ผู้ผลิตเครื�องเล่นเกมรายหนึ�งมีแนวความคิดที�แปลกใหม่ โดย

การเปลี�ยน joy stick ที�แค่กดปุ่มบังคับเป�นการออกแรงในการ

เล่นเกมแทน เช่น เกมเทนนิส หากเราต้องการจะตีลูกเทนนิส 

เราจะต้องเหวี�ยงมือออกไปแทนการกดปุ่มแบบเดิมๆ ซึ�งเจ้า

เครื�องเกมนี�สามารถดึงดูดลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัย และยัง

สามารถสร้างยอดขายได้เป�นประวัติศาสตร์ของบริษัทนั�นอีก

ด้วย เพราะฉะนั�นยุทธศาสตร์ชนิดนี�เป�นสิ�งใหม่ที�น่าสนใจมากกับ

สภาวะการแข่งขันทางการตลาดที�ดุเดือด ซึ�งเป�นหลักการณ์ที�

เราจะสามารถสร้างธุรกิจด้วย Blue Ocean Strategy นั�น

สามารถแบ่งออกเป�น 4 สวนใหญ่ๆได้ นั�นก็คือ การยกเลิก 

การลด การสร้างและการเพิ�ม 

การยกเลกิ หรือ Eliminated คือการยกเลิกปัจจัยที�

เราคิดว่ามันจะทําให้เกิดสภาวะการแข่งขันขึ�นมา โดยที� เรา

สามารถสังเกตุได้ง่ายมาก ซึ�งสิ�งที�จะทําให้เกิดการแข่งขันนั�นก็

คือสิ�งที�เหมือนกันหรือซ� � ากันกับคู่แข่งโดยตรง เราจึงควรที�จะ

หลีกเลี�ยงการแข่งขันในธุรกิจเดียวกันนั�นเอง ตัวอย่างเช่น 

ปัจจุบันมีร้านขายนาฬิกาข้อมืออยู่มากมายหลายร้าน กลยุทธ์

ที�จะพิชิตใจลูกค้านั�น ส่วนมากคงหนีไม่พ้นการลดราคาแข่งกับ

รายอื�น ซึ�งผู้ขายต่างเชื�อว่าหากลดราคาแล้วจะสามารถทําให้

ดึง ดูดลูก ค้า ใ ห้มา ซื�อ สินค้ากับ เรามากขึ�นนั�น เอง แต่ ใน

แนวความคิดของ BOS จะมุ่งเน้นไปที�การสร้างความต้องการ

ของลูกค้าขึ�นมาใหม่แทนที�การแข่งขั �น  

การลด หรือ Reduced การลดในที�นี�จะหมายความ

ว่าลดจํานวนสินค้าและ เพิ�มมูลค่าแทนที� เข้า ไปนั�นเอง ซึ� ง

หมายความความหากเราอยู่ในการตลาดที�มีการแข่งขันที� สูง 

ถ้าเราต้องการออกจากสภาวะนี�เราควรที�จะเริ�มสร้างความ

แตกต่างโดยการมุ่งเน้นไปที�การพัฒนามูลค่าของสินค้าแทนที�

เราจะต้องหาผลกําไรจากการขายสินค้าเป�นจํานวนมาก หรือ 

Margin การสร้างมูลค้าของสินค้าเรานั�นทําได้ไม่ยากเพียงแค่

เราต้องปรับเปลี�ยนความคิดโดยการหาความแปลกใหม่เข้ามา

เพื�อที�จะสร้างความต้องการใหม่ๆให้แก่ลูกค้า ตัวอย่างที�เห็นได้

ชดัคือร้านกาแฟยี�ห้อหนึ�งที�ไม่เน้นการขายจํานวนแก้วในแต่ละ

วัน แต่จะเป�นการเพิ�มมูลค่าของกาแฟนั�นเป�นหลัก โดยการเกาะ

กลุ่มลูกค้า premium ด้วยที�นําเสนอเมนูกาแฟที�ใช้ส่วนผสม

อย่างดี จนทําให้ร้านกาแฟที�ว่านี�โด่งดังไปทั�วโลก 

 

 

การสร้าง หรือ Created การสร้างแปลความหมาย

ตรงตัวคือการสร้างตลาดใหม่ขึ�นมาเพื�อแทนที�เราจะไปเล่นใน

ตลาดเดิมๆที�มีการแช่งขันดุเดือด ขั �นตอนนี�จะเป�นขั �นตอนที�ทําให้

เราก้าวออกมาก Red Ocean Strategy อย่างเต็มตัว โดยถือ

ว่าเป�นขั �นตอนที�ยากพอสมควรเพราะเราจะต้องหาตลาดใหม่

โดยที�จะต้องสร้างความต้องการของลูกค้าขึ�นมาใหม่ด้วย

เช่นกัน วิธีการสร้างตลาดใหม่นั�น เราควรที�จะมุ่งเน้นไปที� ว่า 

หากเราสร้างสินค้าขึ�นมาใหม่ชนิดนี� จะสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่

ได้หรือไม่ ซึ�งแน่นอนว่าเราจะต้องใช้ความคิดสร้างนวัตกรรม 

(Innovative Thinking) และ เราควรที� จะ ศึกษาและทําการ

สํารวจตลาดก่อนที�จะผลิตสินค้าชนิดนั�นออกสู่ตลาดเสมอ 

การเพิ�ม หรอื Raised การเพิ�มที�ว่านั�นหมายถึงการ

เพิ�มความต้องการของลูกค้าให้มากขึ�นหลักจากที�เราสามารถ

สร้างตลาดขึ�นมาใหม่ได้แล้วนั�นเอง ซึ�งเรากว่าที�เราจะสามารถ

สร้างตลาดและความต้องการของลูกค้าขึ�นมาใหม่ได้นั�น เรา

จะต้องใช้เวลามาสักระยะหนึ�งโดยที�หลักจากที�เราสามารถสร้าง

“การแขง่ขนัในธุรกจิ 

ที�เหมอืนกนั 

จะชนะกนัที�ราคา 

สินคา้ และโปรโมชั�น” 
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ทุกอย่างได้แล้ว เราก็ควรที�จะรีบเพิ�มความต้องการของลูกค้า

ให้มากขึ�น เหมือนคํากล่าวที�ว่าถ้าจะตีเหล็กต้องตีตอนที�ร้อน

เท่านั�น  

ทั �งหมดที�กล่าวมาคือ 4 หลักการที� ใช้สําหรับการ

ปรับเปลี�ยนจาก Red Ocean Strategy เพื�อเข้าสู่ Blue 

Ocean Strategy โดยที�เราจะต้องทําให้ครบทุกหลักการที�กล่าว

มาเพื�อการเปลี�ยนแปลงที�สมบูรณ์ หากเรายังไม่สารถที�จะทําได้

ครบทุกหลักการณ์ตามที�กล่าวมา เราควรที�จะลองมอง

ย้อนกลับเข้าไปในตัวธุรกิจและแนวทางของมันว่าที�อะไรที�เรายัง

เหมือนคู่แข่งอยู่บ้าง จากนั�นเราจึงพยายามที�จะคิดหาความ

แตกต่างออกไป ซึ�งวิธีนี�จะสามารถช่วยให้เรามองออกว่าอะไร

เป�นสาเหตุที�ทําให้เราไม่สามารถเข้าไปสู่ Blue Ocean Strategy 

ได้ 

ท้ายที� สุดนี�ยุทธศาสตร์น่านนํ�าทะเลสีฟ้านั�นเป�นกล

ยุทธ์ใหม่ที� น่าสนใจ ซึ� งสามารถหลีกเลี�ยงสภาวะที� สูงของ

การตลาดที�แข่งขันกันอย่างดุเดือด ซึ�งถ้าหากว่าเรายังติดอยู่ใน

สถานการณ์นั�นไปเรื�อยๆ มันสามารถนํามาซึ� งปัญหาและ

อุปสรรคมากมายในการเติบโตของธุรกิจ เนื�องจากว่าเรามัวคิด

แต่จะแข่งขันกัน โดยลดราคา เพิ�มโปรโมชั�นวิธีการนี�จะทําให้เกิด

สภาวะขาดทุนได้ง่ายเพราะเราต้องแย่งชิงลูกค้าซึ�งมีความ

ต้องการจํากัด ถ้าใครสามารถทําให้ลูกค้าพอใจได้ก็จะเป�นฝ่าย

ชนะไป อีกทั �งยุทธศาสตร์น่านนํ�าทะเลสีฟ้ายังช่วยให้เราทําธุรกิจ

ได้อย่างอิสระ เราสามารถนํานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ได้ตลอดเวลา 

เราสามารถสร้างความต้องการของลูกค้าขึ�นมาได้โดยเอง ซึ�ง

สามารถทําให้เราเติบโตได้ง่ายขึ�นเรื�อยๆ แต่ทั �งนี�ทั �งนั�นหากเรา

ต้องการที�จะประสบความสําเร็จ  

เราจะต้องมีการศึกษาเพิ�ม เติมเกี�ยวกับสินค้าที�

ต้องการเจาะตลาดใหม่ บางทีอาจจะต้องทําการสํารวจตลาด

ก่อนที�จะปล่อยผลิตภัณท์นั�นออกมาสู่ตลาดจริง เพื�อป้องกัน

การขาดทุนในตอนแรกที�เริ�มลงทุน เพราะฉะนั�นเราควรที�จะต้อง

ทําตามหลักการณ์ 4 ประการทั �งหมดที�กล่าวมาคือ ยกเลิกสิ�ง

ที�ก่อให้เกิดการแข่งขันทางการตลาด ลดการเน้นการขายสินค้า

เป�นจํานวนมากแต่ให้เพิ�มมูลค่าสินค้าเข้าไปแทนที� สร้างความ

แตกต่างขึ�นมาใหม่เพื�อให้เกิดความต้องการใหม่สําหรับลูกค้า

และเพิ�มความต้องการของลูกค้าให้มากขึ�นเพื�อเป�นการต่อยอด

และเติบโตของธุรกิจ ซึ�งยุทธศาสตร์น่านนํ�าทะเลสีฟ้านี�จะมา

ช่วยสร้างความแตกต่างให้กับผู้ประกอบการที�ต้องการที�จะหลีก

หนีตลาดที�มีแข่งขันสูงและเปิดโอกาสให้สําหรับผู้ประกอบการราย

ใหม่เข้ามามีบทบาทในตลาดใหม่ที�สร้างขึ�นมาด้วยตนเอง 
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Red Ocean โอกาสที�ยังมีในนา่นนํ �าสีแดง 
หากจะพูดถึงกลยุทธ์ทางการตลาดนั�นมีมากมาย

หลายรูปแบบซึ�งการใช้งานส่วนมากจะขึ�นอยู่กับสถานการณ์ ณ 

เวลานั�นเป�นหลัก การเลือกกลยุทธ์ที�ถูกต้องเหมาะสมกับ

สถานการณ์ถือว่าเป� นข้อได้ เปรียบเลยก็ ว่า ได้ โดยเฉพาะ

ช่วงเวลาที�มีการแข่งขันสูง แต่ก่อนที�เราจะเลือกกลยุทธ์ที�ดีได้

นั�นเราจะต้องทําความรู้จักกับ กลยุทธ์ต่างๆให้เข้าใจก่อนที�จะลง

มือใช้เพื�อให้เกิดผลประโยชน์ที� สูงสุดนั�นเอง กลยุทธ์ที� สําคัญ

อย่างหนึ�งในปัจจุบันที�มีสภาวะการแข่งขันสูงในตลาดคงหนีไม่

พ้นยุทธศาสตร์น่านนํ�าทะเลสีแดง หรือ Red Ocean Strategy 

(ROS) นั�นเอง  

ซึ�งเจ้าตัวกลยุทธ์นี�ก็ถูกคิดค้นขึ�นโดยนักวิชาการ 2 

คนคือ W. Chan Kim และ Renee Mauborgne ซึ�งเป�น

อาจารย์จาก INSEAD สถาบันทางด้านบริหารธุรกิจในประเทศ

ฝรั�งเศส ซึ�งเป�นคนคิดค้นยุทธศาสตร์น่านนํ�าทะเลสีฟ้า หรือ 

Blue Ocean Strategy (BOS) ซึ�งทั �งสองกลยุทธ์นี�มีความ

ต่างกันสุดขั �วเลย คือ Red Ocean Strategy จะเน้นไปที�การ

ทําการตลาดในสภาการณ์ที�มีการแข่งขันสูง โดยจะเน้นที�ชนะ

ด้วยราคา แต่ในทางกลับกัน Blue Ocean Strategy จะเน้นไป

ที�การหาตลาดใหม่ โดยการสร้างตลาดใหม่ขึ�นมาเอง รวมถึง 

สร้างความต้องการของลูกค้าขึ�นมาเองด้วย หรือที�เรียกว่า 

Demand Creation ซึ�งข้อดีของกลยุทธ์นี�จะเป�นการพัฒนา

แบบยั�งยืนมากกว่าแบบ Red Ocean Strategy แต่ในท้ายที�สุด 

กลยุทธ์แบบ Blue Ocean ก็ต้องกลายมาเป�น Red Ocean ใน

ท้ายที�สุดเพราะว่าสุดท้ายก็หนีไม่พ้นการแข่งขันที�สูงในตลาดใหม่

นั�นเอง แต่ที�จริงแล้วยังมีตลาดในอีกรูปแบบหนึ�งที�ชื�อว่า White 

Ocean Strategy ซึ�งเป�นการทําการตลาดที�อยู่กึ�งกลาง

ระหว่าง Red กับ Blue Ocean Strategy นั�นเอง 

กลับเข้ามาสู่การตลาดแบบ Red Ocean Strategy 

ซึ�งหมายถึงกลยุทธ์การตลาดที�อยู่ในการแข่งขันที�สูง หลักการ

เบื�องต้นของยุทธศาสตร์นี�คือเริ�มต้นจาก การลอกเลียนแบบ

สินค้าและการบริการของคู่แข่ง ตัวอย่างของการลอกเลียนแบบ

สินค้า เช่น ร้านนํ�าชายี�ห้อหนึ�งนํานํ�าชาสูตรใหม่ผสมนํ�าผึ�งมา

ขาย ปรากฏว่าขายดีมากจึงทําให้ผู้ขายนํ�าชาเจ้าอื�นรีบทํา

ออกมาขายเหมือนกันทันที หรือ โทรศัพท์มือถือยี�ห้อหนึ�ง

ปล่อยมือถอืรุ่นใหม่มาขายในตลาดโดยที�มีฟังชั�นใหม่เพิ�มขึ�นมา

มากมาย ซึ�งสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ดี จึงทําให้บริษัทมือถือ

เจ้าอื�นหันมาพัฒนาฟังชั�นใหม่ๆตามทนัทีเพื�อที�ต้องการทํากําไร

และยอดขายได้เหมอืนกัน ตัวอย่างการลอกเลียนแบบด้านการ

บริการ เช่น ห้างสรรพสินค้าเจ้าหนึ�งมีการบริการรับห่อ
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ของขวัญฟรีในช่วงเทศกาลต่างๆ ทํา ให้ลูกค้าสะดวกและ

ประหยัดเวลาในการหาซื�อกระดาษและโบว์สําหรับห่อของขวัญ 

ทําให้ลูกค้าก็อยากมาซื�อของที� ห้างนี� ห้างสรรพสินค้าเจ้าอื�น

เห็นว่าคู่แข่งมีบริการห่อของขวัญฟรีแล้วผลตอบรับดี เลย

ตัดสินใจมีบริการห่อของขวัญฟรีเช่นเดียวกัน อีกหนึ�งตัวอย่าง

กรณีของบัตรเครดิต เช่นถ้าลูกค้าสมัครบัตรเครดิตประเภทนี�

แล้ว จะสามารถใช้บริการ V.I.P. Lounge ในสนามบินได้ ซึ�ง

ปกติจะเป�นตั�วเครื�องบินสําหรับชั �นธุรกิจหรือเป�นสมาชิกระดับ 

Premium เท่านั�นที�จะสามารถเข้าไปใช้บริการได้ฟรี แต่บัตร

เครดิตใบนี�เสนอให้ผู้ที�สมัครบัตรสามารถเข้าไปใช้บริการได้ 2 

ครั �งต่อปี ซึ�งทําให้ลูกค้าสนใจที�จะมีบัตรนี�ไว้ครอบครองแน่นอน 

พอผู้ประกอบการบัตรเครดิตรายอื�นเห็นประโยชน์จากจุดนี� ก็

รีบเพิ�มบริการนี�เข้าไปในบัตรเครดิตของตนเองกันแทบจะทุกราย

กันเลยทีเดียว  

จะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างที�กล่าวมานี�คือหลักขั �นต้น

ของการทําการตลาดแบบ Red Ocean Strategy โดยจะ

มุ่งเน้นไปที�การลอกเลียนแบบจากคู่แข่งที�สามารถทําผลกําไรได้

เยอะจากกลยุทธ์ต่างๆ จากกรณีการลอกเลียนแบบทั �งสินค้า

และการบริการ ในท้ายที�สุดจะพาให้ธุรกิจไปสู่ทางตัน และสิ�งที�

ตามมาก็คือการขาดทุนนั�นเอง ตัวอย่างจากการบริการของ

บัตรเครดิต ถ้าหากว่าผู้ประกอบการบัตรเครดิตทุกรายมี

บริการ V.I.P. Lounge กันทุกรายมันก็สามารถทําให้มูลค่าของ

บัตรนั�นลดลงเพราะไม่ว่าจะสมัครบัตรไหนก็ได้ใช้บริการเช่นกัน 

สภาวะต่อไปที�จะเกิดขึ�นคือหลังจากที� มูลค่าของบัตรเครดิต

ลดลง ก็จะทํา ใ ห้ความต้องการของลูก ค้าลดลงไปด้วย

เนื�องมาจากของสิ�งนั�นมันไม่มีมูลค่ามากพอที�จะใช้บริการ และ

จะทําให้ผู้ประกอบการบัตรเครดิตขาดทุนเพราะเนืองจากว่าต้อง

เสียค่าธรรมเนียมในการซื�อบริการของห้อง V.I.P. Lounge 

ในขณะที�จํานวนลูกค้าที�สมัครบัตรเครดิตน้อยลงนั�นเอง  

หลังจากที�สภาวะตลาดในการลอกเลียนแบบทางด้าน

สินค้าและบริการมาถึงทางตัน เพราะการแย่งลูกค้ากันอย่าง

ดุเดือด อีกทั �งสินค้าและการบริการไม่ได้มีความแตกต่างกันเลย

ในอุตสาหกรรมนั�นๆ ขั �นตอนต่อไปก็หนีไม่พ้นที�การลดราคา

ของสินค้าและการบริการนั�นเอง การลดราคานั�นเป�นเครื�องมือ

สุดท้ายของการทําการตลาดเพราะเป�นสิ�งที�สามารถดึงดูดใจ

ลูกค้าได้เสมอ เพราะไม่ต้องมีกฎเกณฑ์มากมายเป�นการลด

ราคาโดยตรง เช่น สินค้าล้างสต๊อกลดราคาพิเศษ 70% เพียง

เท่านี�ก็สามารถดึงดูดลูกค้าเข้ามาได้ทันที แน่นอนว่าในสภาวะ

การตลาดแบบ Red Ocean Strategy นั�นจะต้องมีการ

ลอกเลียนแบบกันแบบทันททีันใด ตัวอย่างเช่น ห้างค้าปลีกราย

หนึ�งประกาศว่าจะลดราคาสินค้าประเภทเครื�องใช้ไฟฟ้า 50% 

พรุ่งนี� ห้างค้าปลีกอีกรายซึ�งเป�นคู่แข่งเห็นการลดราคาดังกล่าว 

ก็ ไ ด้ ออก โ ปร โ ม ชั�นทั นที ว่ า จ ะ ล ดร าคา สิน ค้ า ปร ะ เ ภท

เครื�องใช้ไฟฟ้าเหมือนกัน 50% เราจะเห็นเหตุการณ์ลักษณะนี�ใน 

Red Ocean อยู่บ่อยครั �งเพราะแน่นอนว่าเป�นการแข่งขันกัน

โดยตรง ซึ�งผลที�ตามมาก็ไม่พ้นการขาดทุนตามๆกันไปเพราะ

ตัดราคากันไปมาอยู่ตลอดเวลานั�นเอง จนวนกลายเป�นวงจร

เดิมๆในที�สุด 

 

แต่ในทางกลับกันภายใต้สถานการณ์ Red Ocean ก็

ยังมีโอกาสที�จะประกอบธุรกิจให้สําเร็จได้เพราะการแข่งขันสูงมี

นัยสําคัญแฝงอยู่ว่าความต้องการของลูกค้าในสนามแข่งขัน

และอุตสาหกรรมนี�ก็สูงเ ช่นเดียวกัน เพราะฉะนั�นหากเรา

ต้องการที�จะประสบความสําเร็จในสถานการณ์นี� เราจึงต้องมี

กลยุทธ์ที�ดีที�ใช้สําหรับการตลาดที�ดุเดือด ซึ�งใน Red Ocean 

Strategy นั�นก็มีหลักการในการประสบความสําเร็จอยู่ 3 ข้อ

หลักๆด้วยกัน นั�นก็คือ การลดต้นทุนทางการผลิต การ

ปรับตัวของผู้ประกอบการและการหาโอกาสใหม่ๆ 

การลดต้นทุนเป�นหัวใจหลักสําหรับการอยู่รอดใน

สภาวะการแข่งขันอันดุเดือด เพราะถ้าเมื�อไหร่ที�เราสามารถที�จะ

ลดต้นทุนการผลิตได้ ถึงแม้ว่าเราจําเป�นต้องลดราคาสินค้าให้

เท่ากับคู่แข่งเราก็ยังสามาถที�จะได้กําไรเพียงแค่ว่ากําไรอาจจะ

น้อยลงไปก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น เจ้าของร้านขายทรายราย

ใหญ่รายหนึ�งซึ�งเปิดกิจการมานานกว่า 30 ปีเป�นรายขายทราย

ในราคาถูกที� สุดเพราะเนื�องจากยอดสั�งทรายแต่ละครั �งมีเป�น

จํานวนมากทําให้สามารถต่อรองราคากับเจ้าของเหมืองทราย

ได้ดีกว่าผู้ประกอบการรายย่อยอื�นๆที�มีปริมาณและจํานวนใน

การสั�งซื�อแต่ละครั �งน้อยกว่า แต่ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการ

ขายทรายรายหนึ�งตัดสินใจที�จะลงทุนซื�อเหมืองทราย เพื�อที�จะ

“ในทางกลบักนัภายใต ้ 

Red Ocean กย็งัมโีอกาสที�

จะประกอบธุรกิจให้สาํเรจ็ได้

เพราะการแขง่ขนัสงู กแ็ปลวา่

จํานวนลกูคา้ก็สงูตาม” 
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สามารถนําทรายออกมาขายได้เป�น 10 ปี ซึ�งวิธีนี�จะสามารถตั�ง

ราคาขายทรายได้เท่ากับรายใหญ่ๆได้ แต่แน่นอนว่าอาจจะได้

กําไรน้อยในช่วงแรกๆเพราะต้องนํากําไรที�ได้ไปทดแทนเหมือง

ทรายที� ซื�อมานั�นเอง แต่ในระยะยาวจะสามารถทํากําไรได้มาก

กว่าเดิมแน่นอน  

การปรบัตัวของผู้ประกอบการก็เป�นอีกหนึ�งขั �นตอนที�

สําคัญอย่างยิ�งเพราะว่าในสถานการณ์ที�มีการแข่งขันสูงมักจะ

เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอยู่ เสมอจนบางครั �ง ต้องมีการ

ปรับเปลี�ยนกลยุทธ์หรือแบบแผนการทํางานทันที ณ เวลานั�นๆ 

ซึ�งแน่นอนว่าการปรับตัวที�ดีให้เข้ากับทุกสถานการณ์นั�นจะเป�น

สิ�งที� สามารถ ชี� วัดผลกํา ไรขาดทุนไ ด้ เลยที เ ดียว ดัง นั�น

ผู้ประกอบการทุกรายจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที�จะ

เกิดขึ�น 

การแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในสภาวะ Red Ocean 

การหาโอกาสใหม่ๆนั�นค่อนข้างยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางเลย

เสียทีเดียว เพียงแค่เราคิดให้เร็วกว่าคู่แข่งอยู่หนึ�งก้าวก่อน

เสมอเพียงแค่นี�ก็พอ ตัวอย่างเช่น ถ้าหากเราต้องการจะ

กระตุ้นยอดขายด้วยการออกโปรโมชั�นพิเศษออกไปทันทีและให้

เป�นการให้มากกว่าการลดราคา อาจจะเป�นแบบการลดราคา

สองต่อ อาทิเช่น กระเป๋าแบรนด์เนมลดราคา 30% หากซื�อ

ครบ 5,000 บาทจะได้ส่วนลดเพิ�มขึ�นอีก 30% แต่เทคนิคคือ

เราต้องรีบออกโปรโมชั�นแล้วก็เตรียมออกโปรโมชั�นใหม่ๆไว้รอ

เสมอ ให้คิดว่าโปรโมชั�นแรกเป�นช่วงกอบโกย แต่เราต้องรีบ

ออกมาจากช่วง เวลานั�น ในขณะที� คู่ แข่ ง ร ายอื� นกํ าลั ง

ลอกเลียนแบบ เพื�อที�จะได้ไปแสวงหาผลกําไรในโปรโมชั�นต่อไป

นั�นเอง 

ท้ายสุดนี�บทความที�กล่าวมาข้างต้นจะมุ่งเน้นให้เห็น

การตลาดในรูปแบบ Red Ocean Strategy ว่ามีทั �งโอกาสใน

การประกอบธุรกิจ ความเสี�ยงและผลกระทบที�จะเกิดตามมาใน

สภาวะการแข่งขันที�ดุเดือดนี� รวมไปถึงขั �นตอนการอยู่รอดโดย

เพียงแค่เราต้องคํานึงแค่ 3 องค์ประกอบหลักๆ คือลดต้นทุน

ทางการผลิต การปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ของ

ผู้ประกอบการและการหาโอกาสใหม่ๆในการทาํธุรกจิ แต่เราต้อง

ยอมรับว่าต่อให้เราพยายามมากแค่ไหน ไม่ว่าเราจะคิดหากล

ยุทธ์ใหม่หรือพลิกแพลงหาสิ�งใหม่ๆเข้ามาพัฒนากิจการของเรา

มากแค่ไหน สุดท้ายคู่แข่งรายอื�นก็สามารถที�จะเลียนแบบและ

ตามเราทันในท้ายที�สุด เพราะฉะนั�นหากเราต้องการที�จะประสบ

ความสําเร็จในสถานการณ์แบบนี� เราควรที�จะคิดเร็วทําเร็ว 

ได้ผลกําไรแล้วรีบออกมาจากสนามแข่งเพื�อที�จะไปลุยในสนาม

ใหม่ โดยการเตรียมแผนสํารองไว้อยู่เสมอ 

     

 

 
S M E s  K n o w l e d g e  C e n t e r  



481 

 

 

การบริหารธุรกิจครอบครัว 
 

หากเราจะพูดถึงเรื�องการบริหารธุรกิจนั�นนับว่าเป�น

สิ�งสําคัญ ซึ�งการบริหารธุรกิจหรือกิจการที�ดีมันจะนํามาซึ�งผล

กําไรในการดําเนินงานที�มากมาย อีกทั �งยังนํามาซึ�งความสําเร็จ

ของธุรกิจนั�นๆด้วย การบริหารธุรกิจที�ดีนั�นเราจะต้องคํานึงถึง

องค์ประกอบหลายๆอย่างเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป�นการบริหาร

ภาพรวมองค์กร บรรยากาศในองค์กร ดูงบประมาณรายรับ

รายจ่าย บริหารบุคคลากร การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

ที�เหมาะสมและบริหารการจดัการทั�วไป ซึ�งเหตุผลที�กล่าวมาเป�น

ปัจจัยที�จะทําให้ประสบความสําเร็จแต่สิ�งที�สําคัญอีกเรื�องหนึ�งก็

คือผู้นําองค์กร ผู้นําองค์ที� เก่งมีความสามารถสูง วิสัยทัศน์

ไกล มักจะทําให้องค์กรก้าวหน้าไปได้ไกลยิ�งขึ�นด้วยเช่นกัน แต่

หากเราต้องการให้องค์กรประสบความสําเร็จเราควรจะมีทีม

บริหารที�มากไปด้วยความสามารถไม่ใช่แค่ว่าจะพึ�งพาผู้นํา

เพียงแค่คนเดียวเสมอไป  

กลับมาในส่วนของรูปแบบในการบริหารธุรกิจนั�น เรา

สามารถแบ่งออกเป�น 2 รูปแบบด้วยกันคือ ธุรกิจทั�วไปและ

ธุรกิจครอบครัว โดยทั�วไปแล้วการบริหารงานในธุรกิจ 

ครอบครัวก็มี วิธีการบริหารหลักๆที� ไม่ ค่อยต่างจากจาก

บริหาร ธุรกิจทั� วๆ ไปนัก เพี ยงแค่ เ ราจะ ต้อง ใ ส่ ใ จ ในทุ ก

รายละเอียดมากขึ�นเพราะว่ามันจะมีคําว่าสายใยความสัมพันธ์

ทางความคิดและความรู้สึกที�มันเปราะบางและพร้อมจะแตกหัก

ได้อยู่ตลอดเวลา แต่หากว่าเป�นรูปแบบการบริหารธุรกิจทั�วไป

ความสัมพนัธ์มันจะไม่ซบัซ้อนมากนักเพราะจะถูกแบ่งบทบาทใน

การบริหารองค์กรไปตามตําแหน่งหน้าที�ของแต่ละบุคคลออกไป

เช่น ทีมผู้บริหารก็จะมีหน้าที�คอยตัดสินในแผนงานธุรกิจ คอย

แก้ปัญหาต่างๆหรือเข้าใจง่ายๆว่าเป�นหน้าที�คอยตัดสินใจทุก

อย่าง  

ทีมงานอาวุโ สพนักงานกลุ่ มนี�ก็จะ เ น้นไปที� การ

ประสานงานระหว่างทีมบริหารและทีมพนักงาน รวมไปถึงการ

ควบคุมดูแลความเรียบร้อยทั�วๆไป ส่วนทีมพนักงานแน่นอน

อยู่แล้วก็คือทําตามคําสั�งของทีมอวุโสและทีมบริหารนั�นเองซึ�ง

ทีมนี�จะไม่ค่อยมีโอกาสได้ตัดสินใจเพียงแค่ต้องทําตามคําสั�งเป�น

หลัก เพราะฉะนั�นธุรกิจแบบทั�วไปจะไม่ค่อยมีปัญหากันง่ายนัก

เพราะบทบาทที�ชดัเจนของแต่ละฝ่ายนั�นเอง ในทางกลับกันหาก
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เป�นธุรกิจครอบครั �วนั�นเราจะต้องกลับมาคํานึงทุกรายละเอียด 

ซึ�งการบริหารธุรกิจทั �งสองรูปแบบก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่าง

ออกไปขึ�นอยู่กับว่าถ้าใครบริหารข้อดีได้มากกว่าข้อเสีย 

ก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้ง่าย ดังนั�นใน

บทความนี�ขอเน้นไปที� รูปแบบการบริหารธุรกิจครอบครัว

เพราะว่าถ้าหากเราจัดการมันได้ดี จะส่งให้เกิดประสิทธิภาพที�

มากกว่ารูปแบบทั�วไปอย่างแน่นอน เพราะธุรกิจครอบครังนั�น

จะเน้นไปที�ความสัมพันธ์ในการตัดสินใจซึ�งมีทั �งจุดเด่นและจุด

ด้อยอยู่หลายอย่างด้วยกัน 

จุดเด่นของการบริหารธุรกิจครอบครัวมีอยู่หลาย

อย่างด้วยกัน อย่างแรกเลยคงหนีไม่พ้นความรวดเร็วชดัเจนใน

การตัดสินใจ หรือกําหนดเป้าหมายของการดําเนินธุรกิจ เพราะ

ทุกการตัดสินใจจะเป�นการตัดสินใจภายในครอบครัวซึ� งจะ

รวดเร็วกว่าธุรกิจรูปแบบปกติที�จะต้องสรุปข้อมูลทั �งหมดโดย

ทีมงานแล้วส่งไปให้ทีมบริหารหากไม่ดีพอจะต้องแก้ไขแล้ว

ส่งกลับไปพิจารณาอีกครั �งนึง ซึ�งการตัดสินใจที�รวดเร็วเราก็จะ

สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วเช่นกันซึ�งมันจะมีข้อ

ได้เปรียบมาก  

จุดเด่นต่อไปคือการเป�นนํ�าหนึ�งใจเดียวกัน สามัคคี

กัน เนื�องจากว่าความคิดต่างๆก็เป�นการสืบทอดกันมาเป�น

สายเลือดเดียวกัน เลี�ยงดูจากบุคคลเดียวกัน ปัญหาและความ

ขัดแย้งต่างๆระหว่างบุคคลก็จะมีน้อยกว่าคนนอก จุดเด่นต่อไป

คือวัฒนธรรมองค์กรที� แข็งแกร่งเพราะแน่นอนว่าธุรกิจ

ครอบครัวที�สืบทอดกันมาหลายรุ่นหลายสมัยนั�นผ่านอุปสรรค

มามากมายหลายชนิดหากยังสามารถดํารงอยู่ได้หลายปีก็แสดง

ให้เห็นแล้วว่าเป�นองค์กรที�มีประสิทธิภาพและมีความมั�งคงใน

ระดับหนึ�งได้ ซึ�งวัฒนธรรมเหล่านี�ก็จะถูกส่งผ่านรุ่นต่อรุ่นต่อไป

เรื�อยๆ สิ�งที�สําคัญอีกเรื�องนึงคือความรู้และประสบการณ์ที�

สร้างสมกันมานานก็จะถูกส่งต่อมายังรุ่นต่อไปอีกด้วยเช่นกัน 

จุดเด่นสุดท้ายจะเป�นความทุ่มเทในการทํางานเนื�องจากว่าเป�น

ธุรกิจของครอบครัว ทุกคนในครอบครัวก็ เปรียบเสมือน

เจ้าของกิจการ ต้องช่วยกันพัฒนาดูแลธุรกิจด้วยกัน ในข้อนี�

จะยิ�งช่วยผลักดันธุรกิจให้ก้าวไกลออกไปเรื�อยๆ 

ทั �งหมดข้างต้นนี�ก็จะเป�นจุดเด่นหลักๆทั �งหมดของ

รูปแบบธุรกิจครอบครัว แต่ทั �งนี�รูปแบบนี�ก็มีจุดด้อยอยู่หลาย

ประการเหมือนกัน จุดด้อยข้อแรกเลยคงหนีไม่พ้นปัญหาที�เกิด

จากอารมณ์ แน่นอนว่าทุกคนในทีมบริหารมาจากครอครัว

เดียวกันก็จะมีความสัมพันธ์กัน โดยอารมณ์ส่วนมากจะเกิดขึ�น

จากลําดับขั �นอาวุโส เช่น ลุงกันหลาน พี�กับน้อง พ่อกับลูก 

เป�นต้น ซึ�งถ้าหากทีมบริหารไม่มีวุฒิภาวะที�มากพออาจจะทําให้

ปัญหาเล็กๆกลายเป�นปัญหาที�ใหญ่ขึ�นมาได้ จุดด้อยต่อไปคงหนี

ไม่พ้นเรื�องการตัดสินใจที�รวดเร็วเกินไปโดยยึดถือแบบค่านิยม

เดิมๆมาเกินไป เหตุผลนี�อาจนํามาซึ�งความผิดพลาดนั�นเอง 

ส่วนจุดด้อยข้อสุดท้ายคือคาดหวังกับคนในครอบครัวมาก

จนเกินไป เช่น ลูกหลานบางคนอาจจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ

พอกลับมาก็ได้เป�นผู้บริหารทันที ซึ�งหลายธุรกิจก็ขาดทุนเพราะ

เหตุผลนี�กันมาเยอะ เพราะเด็กเหล่านั�นอาจขาดประสบการณ์ที�

มากพอหรือไม่ถนัดไม่ชอบที�จะทําธุรกิจประเภทนั�นต่อเป�นต้น 

เราจะเห็นได้ว่าการบริหารธุรกิจครอบครัวนั�นมีทั �งข้อดีและ

ข้อเสียอยู่มากมาย แต่ถ้าเราต้องการที�จะประสบความสําเร็จใน

ธุรกิจประเภทนี� เราจะต้องดึงจุดเด่นของมันออกมาให้มากที�สุด

เท่าที�จะทําได้ เพราะฉะนั�นเทคนิคในการบริธุรกิจจึงเป�นอีกหนึ�ง

เรื�องที�ขาดไม่ได้เลยทีเดียว 

 

 

พูดถึงเรื�องเทคนิคในการบริหารธุรกิจครอบครัว อัน

ที� จริ งมั นไม่ ไ ด้มีอ ะ ไรซับ ซ้อนหรือแปลกต่าง ไปจากการ

บริหารธุรกิจแบบทั�วไป เพียงแต่เราอาจจะต้องใช้ทักษะด้านการ

บริหารที�มากกว่าเพราะทีมผู้บริหารคือคนในครอบครัวและ

ญาติพี�น้องของเรานั�นเอง หลักในการบริหารธุรกิจนั�นก็มีอยู่

ไม่กี�ปัจจัยที�เราต้องคํานึงถึง โดยเริ�มจากการบริหารงานทั�วไปใน

ที�นี�หมายถึงการจัดการในทุกๆเรื�องทั�วไปเช่น การสั�งซื�อสินค้า 

ค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ การประสานงานต่างๆ เป�นต้น ซึ�งปัจจัย

ที�กล่าวมาเราสามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองหรือจะเป�นการจ้าง

บุคคลากรเฉพาะทางเข้ามาดูแลแทนซึ�งบุคคลเหล่านี�จะมีความ

เชี�ยวชาญอยู่แล้วจะช่วยเราประหยัดเวลาและงบประมาณได้มาก 

ปัจจัยต่อไปจะเป�นเรื�องการเงิน การจัดการด้านการเงินถือว่า

สําคัญมากในการทําธุรกิจ เพราะเนื�องจากว่าเงินไม่เข้าใครออก

ใครถ้าหากเราไม่ควบคุมเรื�องการเงินให้ดี มีโอกาสสูงที�เราจะถูก

“จุดเดน่ของการ

บรหิารธุรกิจครอบครวั 

อยา่งแรกเลยคงหน ี

ไมพ่น้ความรวดเรว็

ชดัเจนในการตดัสนิใจ” 
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ยักยอกเงินจากพนักงานเพราะบุคคลเหล่านั�นสามารถแก้ไข

โยกย้ายบัญชีการเงินได้ตลอดเวลาอย่างง่ายดาย ดังนั�น

ทางแก้ไขที�ดีที�สุดคือเราควรจะควบคุมเรื�องการเงินด้วยตัวเอง

หรือหากไม่สามารถทําได้ควรให้บุคคลที� เราไว้ใจได้ทํางานนี�

เท่านั�น แต่ถ้าหากว่าเราไม่สะดวกและจําเป�นที�จะต้องให้คนอื�นทํา 

จริงๆ เราสามารถที�จะจ้างบริษัทที�ทําเกี�ยวกับพวก

บัญชีและการเงินเข้ามาช่วยดูแล เพราะวิธีนี�โอกาสที�พนักงาน

จะยักยอกเงินได้นั�นถือว่าน้อยมาก ปัจจัยที� สําคัญต่อไปก็คือ

การจัดการด้านบุคคลากร หากเราต้องการการจัดสรรค์

พนักงานที� เป� นระบบระเบียบเราจะต้องทําความเข้าใจกับ

พนักงานเหล่านั�น โดยการบริหารคนจะต้องมีความยุติธรรม

และชอบธรรม รวมถึงดูแลพนักงานเหล่านั�นให้คุ้มค่ากับสิ�งที�

พนักงานเหล่านั�นทําเพื�อบริษัทเรา เช่น โบนัสพิเศษหากผล

ประกอบการดี มีวันหยุดพักร้อนประจาํปีที�เหมาะสม สวัสดิการ

ที�ดีมีค่ารักษาพยาบาลหรือกองทุนสํารองเลี�ยงชีพต่างๆ สิ�ง

เหล่านี�เราอาจจะเห็นว่าเป�นเรื�องเล็กน้อย แต่กับพนักงานแล้ว

ถือว่าเป�นสิ�งที�เพิ�มกําลังใจในการทํางานที�ดีเลยทีเดียว แน่นอน

ว่าปัจจัยนี�จะเป�นปัจจัยที�มีปัญหามากอย่างหนึ�งสําหรับการทํา

ธุรกิจครอบครัว ดังนั�นหากเราต้องการที�จะลดปัญหาที�จะ

เกิดขึ�นเราควรที�จะแบ่งสรรปันส่วนหน้าที�การงานให้เหมาะสมกับ

คนในครอบครัว ใครถนัดด้านไหนก็ให้ทํางานด้านนั�นไป ปัจจัย

ต่อมาคือกลยุทธ์ต่างๆในการบริหารงาน อาทิเช่น เราควรจะหา

กลยุทธ์ที�ดีในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื�น หรือกลยุทธ์ที�จะทําให้

ธุรกิจของเราไปต่อได้ ซึ�งจะต้องมีการระดมความคิดกันอยู่

เสมอโดยเฉพาะทีมผู้บริหาร หากต้องการที�จะมีกลยุทธ์ที� ดี

แปลกใหม่ทันสมัย มีข้อแนะนําคือ เปิดโอกาสพนักงานในทีม

อื�นๆที� ไม่ใช่คนในครอบครัวของเราเข้ามาประชุม เราจะได้เห็น

ความคิดและวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ เพราะมิฉะนั�นเราจะได้แค่

ความคิดเดิมๆหรือค่านิยมเดิมเท่านั�น 

เนื�อหาทั �งหมดที�กล่าวมาข้างต้นจะเป�นการสรุปหลัก

ในการบริหารธุรกิจครอบครัวโดยที�เราจะเห็นได้ว่าหากว่าเรา

ต้องการที�จะให้ธุรกิจครอบครัวของเราประสบความสําเร็จและ

ยังสามารถถ่ายทอดต่อไปอีกในรุ่นลูกรุ่นหลาน เราจะต้อง

คํานึงถึงจุดเด่นและจุดด้อยของทําการธุรกิจครอบครัวและ

พยายามนําเอาจุดเด่นมาต่อยอดเพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ

พยายามลดหรือกําจัดจุดด้อยของการทําธุรกิจออกไปให้ได้

มากที�สุด แต่ทั �งนี�เรากค็วรที�จะคํานึงถึงปัญหาเฉพาะที�จะเกิดขึ�น

ระหว่างคนในครอบครัวเป�นพิเศษ เพราะความสัมพันธ์มันก็

เหมือนดาบสองคมพร้อมที�จะทําให้เกิดทั �งเรื�องดีและเรื�องร้ายอยู่

ตลอดเวลา และที�สําคัญเราจะต้องให้ความสําคัญกับทุกส่วนที�

ช่วยกันผลักดันธุรกิจให้ก้าวหน้าขึ�นไป โดยเฉพาะอย่างยิ�ง

บุคคลากรภายใต้การบังคับบัญชาของเราด้วย โดยการที�เราเป�น

ผู้นําที�มีความสามารถ วิสัยทัศ์ที�ดี และพร้อมที�จะทําทุกอย่าง

เพื�อให้ธรกิจเกิดประโยชน์สูงสุด เพียงเท่านี�เราก็สามารถสานต่อ

การบริหารธุรกิจครอบครัวให้ก้าวหน้าต่อไปได้สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน
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บันได 5 ขั�นสู่การเป�นเจ้าของร้านค้าออนไลน ์

เชื�อได้ว่าหลายคนคงมีความไฝ่ฝันอยากเป�นเจ้าของ

ธุรกิจสักอย่างหนึ�งในชีวิต ที�มีโอกาสเป�นเจ้านายตัวเองไม่ต้อง

คอยรับคําสั�งจากใคร หนึ�งในอาชีพอิสระที�หลายคนไฝ่ฝันถึง

หนึ�งในนั�นคงเป�นการเปิดร้านค้าสักร้าน เมื�อก่อนการจะเป�น

เจ้าของร้านค้าสักร้านคงเป�นเรื�องยากมาก ไหนจะเรื�องเงินทุน

ค่าเช่าร้าน ค่าตกแต่งสถานที� ต้นทุนวัสดุอุปกรณ์สินค้าต่างๆ 

ค่าจ้างพนักงาน ค่านํ�าค่าไฟ แค่นั�นยังไม่พอไหนจะต้องเลือก

ทําเลอีกเพื�อให้ลูกค้าหาซื�อสินค้าได้สะดวก หากทําเลดีค่าเช่า

สถานที�ก็สูงลิ�วแถมยังต้องเสียค่าเซ้งร้าน แต่ถ้าไม่อยากจ่ายค่า

เช่าแพงก็ได้ทําเลร้านไม่ดีอีก สารพัดอุปสรรคที�แค่คิดก็ไม่

อยากจะเริ�มต้นแล้วเพราะอีกกี�ปีกว่าจะคืนทุน บวกลบคูณหาร

แล้ว คงต้องเก็บความฝันใส่กล่องฝังลึกไว้ในห้วงจินตนาการ

ต่อ แต่เดี�ยวก่อน!อย่าเพิ�งเก็บความฝันของคุณทิ�งไปเดี�ยวนี�

การเปิดร้านค้าสักร้านไม่ต้องลงทุนยุ่งยากเหมือนเมื�อก่อน ใช่

แล้วเรากําลังจะพูดถึงการเปิดร้านค้าออนไลน์ การเปิดร้านค้า

ออนไลน์ไม่ใช่เรื�องยุ่งยากใครๆก็ทําได้เพราะเดี�ยวนี�มีเว็บไซต์ฟรี

สําหรับการทดลองเปิดร้านค้าฟรีให้บริการเยอะมาก หรือ

เว็บไซต์ที�มีแพ็คเกจให้เลือกตามขนาดร้านค้าที�เราต้องการและมี

ค่าใช้ค่าจ่ายไม่สูงมากนัก แถมการใช้งานก็ไม่ยุ่งยาก ที�สําคัญ

บางเว็บไซต์ยังมีระบบช่วยจัดการสต๊อกและออเดอร์อีกด้วย แต่

หากใครที�ไม่รู้ว่าจะเริ�มต้นยังไง บทความนี�ช่วยคุณได้ เพียงแค่

อาศยับันได 5 ขั �นคุณก็สามารถเป�นเจ้าของร้านค้าออนไลน์ได้

แล้ว  

 บันไดขั �นที� 1 จะขายอะไร? เชื�อว่าคําถามนี�คงเป�น

คําถามยอดฮิตที� ใครๆก็ต้องเจอเมื�อคิดอยากจะเปิดร้านค้า

ออนไลน์ว่าจะขายอะไรดี ก่อนที� คุณจะเปิดร้านค้าได้คุณต้อง

ตอบโจทย์ตัวเองใ ห้ ได้ก่อนว่า คุณอยากขายสินค้าอะ ไร 

ยกตัวอย่างเช่น คุณอยากขายเสื�อผ้าแล้วเสื�อผ้าอะไรล่ะ? 

เสื�อผ้าแฟชั�นผู้หญิง เสื�อผ้าแฟชั�นผู้ชาย เดรสทํางาน เสื�อผ้า

สําหรับคนอ้วน เสื�อผ้าสําหรับเด็ก เสื�อผ้าสําหรับเด็กทารก 

เสื�อยืด เสื�อเชิ�ต เสื�อผ้ามือสอง นี�เป�นเพียงแค่ตัวอย่างเสื�อผ้าที�

มีเยอะแยะมากมายให้เลือก เมื�อเราได้ประเภทสินค้าที�เราต้องการ

จะขายได้แล้ว  
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อันดับต่อมาต้องหาแหล่งขายส่ง ผู้ผลิตหรือ

โรงงานผลิตว่าอยู่ที�ไหน เดินทางไกลไหม ปกติแล้วแหล่งขายส่ง

เสื�อผ้าที�เป�นที�นิยมกันคือ ประตูนํ�า แพลตตินั�ม หรือตลาดนัด

จตุจักรโดยเฉพาะตลาดนัดจตุจักรกลางคืนในคืนวันศุกร์จะเป�น

แหล่งขายส่งเสื�อผ้าที�มีผู้ผลิตเสื�อผ้าโดยตรงมาขายสินค้าให้

พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย หรือถ้าใครมีไอเดียต้องการออกแบบ

เสื�อผ้าเองก็ต้องหาร้านรับจ้างตัดเย็บเสื�อผ้าซึ�งเดี�ยวนี�มีผู้ผลิต

เสื�อผ้าที�รับตัดเย็บเสื�อผ้าสําหรับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยหน้าใหม่

มากขึ�น หรือหากต้องการขายเสื�อผ้ามือสองก็ต้องนึกถึงตลาด

นัดโรงเกลือซึ�งเป�นแหล่งรวมเสื�อผ้ามือสองขนาดใหญ่ที� สุดใน

ประเทศ จากนั�นพ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่ต้องคํานึงค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางด้วยว่า เมื�อต้องซื�อสินค้าจํานวนมากจะขนสินค้า

กลับมาอย่างไร มีรถเองหรือต้องใช้รถประจําทาง ทั �งนี�เพื�อจะได้

คํานวณเวลาในการเดินทางและปริมาณสินค้าที� ต้องซื�อหาก

ระยะทางไกลต้องคํานวณค่าเดินทางและระยะเวลาดีๆ จะได้ไม่

เสียเวลาในการเดินทางและคํานวณต้นทุนได้ง่ายมากขึ�น  

 บันไดขั �นที� 2 เลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เมื�อเราได้

สินค้าที�ต้องการจะขายแล้วต้องคิดต่อว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ของเราคือใคร ยกตัวอย่างเช่น เราต้องการขายเสื�อผ้าผู้หญิง

แฟชั�น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายก็จะเป�นผู้หญิง วัยรุ่น นักศึกษา 

ผู้หญิงวัยทํางานซึ� งเสื�อผ้าแฟชั�นก็จะแบ่งย่อยๆลงไปอีกว่า

เสื�อผ้าเกรดพรีเมี�ยม กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเสื�อผ้าเกรดพ

รีเมี�ยมก็จะเป�นลูกค้าสําหรับตลาดระดับบน เช่นผู้หญิงวัย

ทํางานและเจ้าของธุรกิจที�มีอาํนาจในการซื�อสูง เสื�อผ้าจะต้อง

มีการตัดเย็บที� เนี�ยบประณีตสวยงาม มีแบรนด์หรือมีชื�อเสียง

เป�นที�ยอมรับในระดับหนึ�ง เสื�อผ้าสําหรับตลาดระดับกลางมี

กลุ่มเป้าหมายเป�นผู้หญิงวัยทํางานทั�วไปพนักงานบริษัทที�มี

รายได้ระดับกลางๆ มีการตัดเย็บสวยงามประณีตในระดับหนึ�ง

ราคาจะไม่ถูกหรือแพงเกินไป และเสื�อผ้าสําหรับตลาดระดับล่าง

เช่นบุคคลทั�วไปหรือสาวโรงงานที� ไม่ต้องการการตัดเย็บที�

ประณีตมากนัก และที�สําคัญราคาต้องไม่แพง เป�นต้น เมื�อเรารู้

แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป�นใคร จะช่วยให้เราวางแผน

การตลาดเพื�อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและชดัเจนมากขึ�น  

 

 บันไดขั �นที� 3 เลือกวิธีจัดส่งสินค้า เมื�อเราได้สินค้าที�

เราต้องการขายแล้ว มีกลุ่มเป้าหมายและร้านค้าพร้อมเปิด

ให้บริการแล้ว ขั �นตอนถัดมาที�สําคัญไม่แพ้กันคือวิธีการจัดส่ง

สินค้าให้ลูกค้า เป�นที�น่าดีใจว่าเดี�ยวนี�การขนส่งสินค้ามีช่องทาง

ให้เลือกมากขึ�นทั �งของรัฐ เช่นไปรษณีย์ไทยซึ�งเป�นวิธียอดนิยมที�

ใช้กันอย่างแพร่หลายเนื�องจากราคาไม่แพงจนเกินไปมีความ

รวดเร็วในระดับหนึ�ง มีทั �งแบบ EMS สําหรับส่งด่วน แบบ

ลงทะเบียน และแบบธรรมดา  

 

สําหรับ 2 วิธีแรกจะสามารถติดตามสถานะสินค้าได้

และลูกค้านิยมเป�นอย่างมาก แต่สําหรับส่งแบบธรรมดาจะไม่

สามารถติดตามสถานะสินค้าได้หากสินค้าสูญหายจะติดตาม

กลับคืนมาลําบาก นอกจากนี�ยังมีบริการขนส่งของเอกชนที�มี

ทั �งบริการ door to door service ที�มีข้อดีคือบริการรับส่งถึง

บ้าน วิธีนี�เหมาะสําหรับสินค้าที�มีนํ�าหนักเยอะและต้องการความ

รวดเร็วรวมทั �งการดูแลเป�นพิเศษ นอกเหนือจากนี�ก็ยังมีการ

ขนส่งผ่านรถตู้ประจําทาง รถทัวร์ วิธีนี�เหมาะสําหรับสินค้าที�มี

นํ�าหนักเยอะหรือมีขนาดใหญ่เพราะจะเป�นการคิดราคาเหมาต่อ

ชิ�น เป�นต้น หากต้องการความเร่งด่วนพิเศษขึ�นไปอีกก็จะเป�น

การขนส่งผ่านเครื�องบินวิธีนี�มีค่าใช้จ่ายสูงเหมาะสําหรับสินค้าที�

ต้องการความรวดเร็วเป�นพิเศษอย่างอาหารและผลไม้สดเป�น

ต้น  

 

“เปิดรา้นคา้ออนไลน ์ 

ความเสี�ยงนอ้ยแต่มโีอกาส

ทํากาํไรไดส้งู  

นอกจากนี�ยงัไมต่้อง

คํานงึถงึทาํเลอกีดว้ย” 
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ซึ�งทั �งหมดที�กล่าวมานั�นพ่อค้าแม่ค้าสามารถกําหนด

เองได้ว่าสินค้าที�เราจะขายเหมาะสําหรับการขนส่งแบบไหน ราคา

ค่าขนส่งประมาณเท่าไหร่  

 บันไดขั �นที� 4 วิธีช� าระเงิน เมื�อกําหนดวิธีการขนส่ง

แล้ว ขั �นตอนต่อเป�นขั �นตอนที�สําคัญอีกหนึ�งประการที�ขาดไม่ได้ 

คือการช� าระเงินมีทั �งในแบบช� าระโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร 

พ่อค้าแม่ค้าควรเปิดบัญชีธนาคารหลายธนาคารเพื�อเป�น

ทางเลือกให้แก่ลูกค้าในการหลีกเลี�ยงค่าธรรมเนียมในการโอน

ข้ามธนาคาร และอีกวิธีหนึ�งคือการให้ลูกค้าช� าระผ่านบัตร

เครดิต เป�นต้น ทั �งนี�ทั �งนั�นผู้ขายควรมีอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ �ง

สําหรับการเช�กยอดช� าระค่าสินค้าเมื�อเวลาลูกค้าโอนเงินจะได้

ทราบยอดและบริการจัดส่งสินค้าได้ทันตามเวลาที�กําหนด ซึ�งจะ

ก่อให้เกิดผลดีทั �งในการตรวจสอบยอดทันต่อเวลา และเป�นการ

สร้างความไว้วางใจระหว่างลูกค้าและผู้ขายได้เป�นอย่างดี  

 บันไดขั �นที� 5 การทําตลาดออนไลน์ การขายสินค้า

ออนไลน์กับการทําการตลาดออนไลน์เป�นสิ�งที�แทบจะแยกกันไม่

ออก เพราะเป�นวิธีที�สะดวกสบายเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้

ตามที� ต้องการ ช่วยประหยัดทั �ง เวลาและค่าใ ช้จ่ายและใน

ขณะเดียวกันก็มีประสิทธิภาพสูงที� สุด เนื�องจากสมัยนี�การใช้

อินเตอร์เน็ตเปรียบเสมือนเป�นปัจจัยที� 5 ของคนเราที�แทบจะ

ขาดไม่ได้ ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนเปลี�ยนไป จากที�ต้องออกไป

จับจ่ายซื�อของข้างนอก ต้องขับรถฝ่ารถติดไปแย่งที�จอดรถ

แถมอากาศก็ร้อน เปลี�ยนมาเป�นการช้อปปิ�งออนไลน์แทน เพียง

แค่คลิกเดียวสินค้าก็พร้อมส่งมาให้ถึงที�บ้าน ร้านค้าออนไลน์จึง

มีความจําเป�นที�จะต้องทําการตลาดออนไลน์เพื�อตอบโจทย์

ลูกค้าในด้าน lifestyle ให้ได้ ซึ�งการทําการตลาดออนไลน์นั�นก็

ไม่ยาก ไม่ว่าจะเป�นการลงโฆษณาผ่านเว็บไซต์เสริชเอนจิน ผ่าน

โ ซ เ ชี ยล มี เ ดี ย ซึ� ง ส าม ารถ เ ลื อ กแพคเ กจ โ ฆษณาตาม

กลุ่มเป้าหมายและงบประมาณที� เราต้องการได้ หรือการทํา

การตลาดผ่านแฟนเพจในเฟสบุ๊ค อินสตาแกรม หรือไลน์เป�น

ต้น นอกจากนี�ยังสามารถใช้เป�นช่องทางในการติดต่อสื�อสาร

กับลูกค้าและสามารถโปรโมทสินค้าได้อีกด้วย ซึ�งเวลาที�มีผู้เข้า

ใช้อินเตอร์เน็ตมากที� สุดจะเป�นช่วงหลังเวลาเลิกงานตั�งแต่ 

16:00–24:00 น. 

ร้านค้าออนไลน์จึงมักนิยมอัพเดทข้อมูลใหม่ๆให้

ลูกค้าในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี�ยังสามารถใช้สื�อ

ออนไลน์ให้เป�นประโยชน์ในแง่ของการจัดทําโปรโมชั�นต่างๆ เพื�อ

ดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้เข้ามาดูสินค้าและร่วมสนุกกับ

ทางร้านได้อีกด้วย เช่นการจัดโปรโมชั�นลดราคา เล่นเกมชิง

รางวัล ร่วมกิจกรรมต่างๆโดยมีของสมนาคุณให้ลูกค้าเพื�อเป�น

แรงจูงใจให้ลูกค้าบ้างเป�นต้น  

 เห็นไหมว่าการจะเป�นเจ้าของร้านค้าออนไลน์ไม่ยาก

อย่างที�คิด สามารถเริ�มได้ง่ายไม่มีวิธีการใดซบัซ้อนเลย เม็ดเงิน

ลงทุนก็ไม่สูงมาก ไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องเช่าสถานที� ไม่ต้อง

จ่ายค่านํ�าไม่ต้องจ้างพนักงานมากมาย เพียงแค่วางแผนและ

อาศัยบันได 5 ขั �นตามที�กล่าวมาแล้ว ใครๆก็สามารถเปิด

ร้านค้าออนไลน์เองได้ ความเสี�ยงน้อยแต่มีโอกาสทํากําไรได้สูง 

นอกจากนี�ยังไม่ต้องอาศัยทําเลในการค้าขายเนื�องจากร้านค้า

ออนไลน์สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยทุกที�ทกุเวลาเพียง

แค่มีอินเตอร์เน็ตแค่นั�นเอง หากวันนี�ใครกําลังมองหาธุรกิจใน

ฝัน อาชีพหลักหรืออาชีพเสริมแล้วละก็ ร้านค้าออนไลน์น่าจะ

เป�นหนึ�งในตัวเลือกที�น่าสนใจอยู่ไม่น้อย แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้

ร้านค้าออนไลน์จะเปิดได้ง่ายแต่การที�จะประสบความสําเร็จได้นั�น

ต้องอาศยัความตั�งใจ ศึกษาและทําการบ้านอยู่สมํ�าเสมอเพื�อ

หมั�นพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค

ที�มีความเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้ได้ 
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การดําเนินธุรกิจ SMEs บนพื�นฐานความพอเพียง 
 

การดําเนินธุรกิจทุกอย่างนั�นไม่ว่าจะเป�นในแนวทาง

ใด สิ�งแรกที�ต้องคํานึงถึงก็คือ ความสนใจในการทําธุรกิจนั�น

อย่างจริงจัง รวมถึงการมีความรู้เกี�ยวกับสิ�งที�กําลังจะลงมือ

ทํา มีความเข้าใจในธรรมชาติของการทําธุรกิจประเภทนั�นๆ ได้

อย่างดี การเริ�มต้นถึงจะเกิดขึ�น และจะเป�นไปในทิศทางที�ดีและ

เหมาะสม แต่ทั �งนี�ก็ต้องขึ�นอยู่กับปัจจัยต่างๆหลายด้านว่าการ

ทําธุรกิจจะประสบความสําเร็จหรือไม่ บางธุรกิจอาจต้องหยุด

การดําเนินงานเนื�องจากการขาดเงินทุนหมุนเวียน จนเป�น

สาเหตุทําให้ขาดทุน แต่ในบางธุรกิจกลับประสบความสําเร็จ

อย่างในระยะเวลาอันรวดเร็ว แล้วสาเหตุของความสําเร็จหรือ

ความล้มเหลวคือสิ�งใด ซึ�งก็ยังไม่สามารถหาคําตอบได้อย่าง

เฉพาะเจาะจงลงไปได้ เนื�องจากปัจจัยแวดล้อมของแต่ละธุรกิจ

ย่อมมีความแตกต่างกัน 

 เมื�อเป�นเช่นนี�จึงมีแนวคิดหลายด้านเกี�ยวกับแนว

ทางการทําธุรกิจรวมถึงรูปแบบธุรกิจ SMEs (วิสาหกิจ หรือ

ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม) บนพื�นฐานของความ

พอเพียงตามแนวปรัชญาที�เกี�ยวข้องกับการดํารงอยู่และปฏิบัติ

ตนที�พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระองค์

ทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกคนเพื�อเป�นแนว

ทางการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดํารง

อยู่ได้อย่างมั�นคงและยั�งยืนในกระแสของความเปลี�ยนแปลงต่าง

ในยุคโลกาภิวัตน์ โดยแนวคิดนี�เชื�อว่าจะสามารถปรับเปลี�ยน

โครงสร้างทางสังคมของชุมชนให้ดีขึ�นตามลําดับอย่างมั�นคง 

โดยมีปัจจัยในการดําเนินการสําคัญคือ การผลิตจะต้องมี

ความสัมพันธ์กันระหว่างปริมาณผลผลิตและการบริโภค และ

นอกจากนั�นชุมชนจะต้องมีความสามารถในการจัดการ

ทรัพยากรของตนเอง ซึ�งนับว่าสอดคล้องกันกับทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์ด้วยบนพื�นฐานทางเศรษฐศาสตร์ที�เป�นเรื�องของ

การบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน

การผลิตสินค้าและบริการเพื�อสนองต่อความต้องการของ

ตลาดและผู้บริโภค  

แนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ซึ� งพระอง ค์

พระราชทานให้นั�นประกอบด้วย “พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน” 

และตั�งอยู่บนเงื�อนไขของ ความรู้ และ คุณธรรม แนวคิดนี�

นอกจากจะเป�นประโยชน์ต่อธุรกิจ SMEs ของประเทศไทยแล้ว

ยังมีการนําไปเป�นแนวทางอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ และ

จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ

ธุรกิจ SMEs  หรือแม้กระทั�งธุรกิจอื�นๆก็ตาม พบว่าแนวทาง
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ตามวิถีความพอเพียงสามารถทําให้ธุรกิจดําเนินไปอย่างมั�นคง

และยั�งยืนได้จริง มากกว่าธุรกิจที�มุ่งผลประโยชน์จากกําไรเพียง

อย่างเดียว ซึ�งจะดําเนินการได้เพียงระยะหนึ�งเท่านั�น  

ความพอประมาณ จะเป�นการมุ่งสนับสนุนธุรกิจให้มี

ความมั�นคงในระยะยาวมากกว่าลักษณะการดําเนินการที�

สําคัญจะเน้นที�จะทําได้ตามกําลังและยังเป�นการรักษาคุณภาพ 

ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน การแสวงหากําไรยึดหลักการแบ่งเป�น

ผลประโยชน์อย่างยุติธรรมระหว่างพันธมิตรหรือคู่ค้าทางธุรกิจ 

โดยมีเครือข่ายที�แน่นอน ผลกําไรส่วนหนึ�งต้องมีไว้เพื�อการ

พัฒนาความรู้และทักษะของพนักงาน รวมถึงการคืนสิ�งที�เป�น

ประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างเหมาะสม การขยายการลงทุนจะ

ดําเนินการอย่างค่อยเป�นค่อยไป เน้นการลงทุนจากกําไรที�มี ไม่

พยายามก่อหนี�เพื�อขยายการลงทุนมากเกินความจําเป�น โดย

การรักษาหนี�และเงินทุนให้เหมาะสม 

ความมีเหตุผล ต้องรู้จักตัวเอง ตลาด ลูกค้า และ

คู่แขง่ โดยการวิจัยการตลาด องค์กร และเน้นการผลิตที�ตรง

กับทรัพยากรที�มีอยู่และความต้องการของลูกค้าและตลาด โดย

การใช้ทรัพยากรให้เป� นไปโดยคุ้มค่าและ ได้ประ โยชน์สูงสุด  

สิ�นเปลืองทรัพยากรที�มีอยู่ให้น้อยที�สุดนั�นเอง แต่ว่าต้องมีการ

สร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างออกสู่ตลาดอยู่เสมอ 

ภายใต้การตรวจสอบผลการทํางานควบคู่กันไปด้วย 

การสร้างภูมิคุ้มกันที�ดี และการส่งเสริมความรู้และ

คุณธรรมอย่าง เสมอและ ต่อ เนื�อง เป� นการสร้างความ

เตรียมพร้อมสําหรับความเปลี�ยนแปลงในอนาคต ได้อย่าง

เหมาะสมโดยการส่งเสริมใ ห้พนักงานได้รับความรู้อย่าง

สมํ�าเสมอ เช่นความรู้ในเรื�องเทคโนโลยี การพัฒนาองค์ความรู้

ให้เพิ�มขึ�น เพิ�มความช� านาญ และพร้อมกันนั�นยังต้องมีความ

ตระหนักและยึดมั�นในคุณธรรมกับทุกฝ่ายที� เกี�ยวข้อง ทั �ง

พนักงาน ลูกค้า มีการทําระบบบัญชีที� โปร่งใส การเสียภาษี

ถูกต้องตามกฎหมายกําหนด มีความรับผิดชอบต่อสังคมรอบ

ข้าง ปกป้องสิ�งแวดล้อม ไม่ทําการใดๆที� เป� นการทําลาย

สิ�งแวดล้อมและควรมีการจัดทําโครงการต่างๆตามความ

เหมาะสมเพื�อสร้างประโยชน์คืนให้แก่สังคม 

ในการเริ�มต้นของธุรกิจ SMEs บนพื�นฐานความ

พอเพียง เริ�มจากการจัดทําแผนการดํา เนินการ ธุรกิจ

ผู้ประกอบการควรมีรายละเอียดในการดําเนินการและควรจะมี

เป้าหมายที�ชัดเจน กําหนดแนวทางของความคิด เพราะ

แผนการดําเนินงานนั�นจะช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่าง

เหมาะสม และยังเป�นการกําหนดการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื�องได้

ในอนาคต ในแผนธุรกิจประกอบไปด้วยตัวสินค้าและบริการที�จะ

จําหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในตลาด จุดแข็งและจุดอ่อน

ของกิจการ นโยบายการตลาด อย่างเช่นในเรื�องราคาของ

สินค้าและบริการ การส่งเสริมการตลาด และการกระจายสินค้า

และบริการนั�นๆ รวมถึงวิธีการดําเนินการผลิต และนอกจากนี�

แล้วควรมีแผนสํารองหรือแผนฉุกเฉินเอาไว้ด้วย เนื�องจาก

อาจจะมีปัจจัยบางอย่างที�เป�นการคาดไม่ถึงเกิดขึ�นได้ต้องมีการ

เตรียมความพร้อมเพื�อรับสถานการณ์ ซึ�งแผนดําเนินการของ 

SMEs ที�ดีนั�นต้องตอบคําถามได้ว่าการก่อตั�งธุรกิจขึ�นมามี

ความชัดเจน สินค้าและบริการมีคุณภาพ การดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพ การผลิตการจําหน่ายมีการจัดการที�ดี ประหยัด 

พนักงานมีคุณภาพทุ่มเท 

 

 จุดเด่นของการดําเนินการธุรกิจ SMEs ที�ตั �งอยู่บน

พื�นฐานของความพอเพียง 

1. ไม่ให้ความสําคัญกับการสร้างผลกําไรสูงสุดมาก

เกินไป แต่สิ�งที�ควรคํานึงถึงคือผู้ที�เกี�ยวข้องมีส่วนได้ และเสีย

ผลประโยชน์ทั �งหมดของธุรกิจ เพื�อรักษาความสัมพันธ์ในระยะ

ยาว 

2. สินค้าและบริการที�จําหน่ายนั�นมีความหลากหลาย 

ในราคาที�ยุติธรรมและเหมาะสม 

3. ใ ห้ความสํา คัญกับพนักงาน ลูก ค้า สังคม 

สิ�งแวดล้อม และส่วนอื�นๆของสังคม ไม่ละเลยที�จะคืนประโยชน์

ให้กับสังคม 

4.ให้ความสําคัญในเรื�องความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ

เพื�อเกิดการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื�อก่อให้เกิดความพอใจ

อย่างสูงสุดแก่ลูกค้า 

“พอประมาณ มภีมูคิุ้มกนั 

และตั �งอยูบ่นเงื�อนไขของ 

ความรู ้และ คณุธรรม  

เราสามารถนําไปใช้กบัธุรกจิ

ไดอ้ย่างด”ี 
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5. จ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสมกับ

การทํางาน และควรมีการเลื�อนตําแหน่งหรือปูนบําเหน็จตาม

สมควรแก่สถานการณ์และคุณภาพของพนักงาน 

6. ในช่วงวิกฤตไม่ควรใช้วิธีการไล่ หรือให้พนักงาน

ออกโดยไม่มีเหตุอันสมควร เพื�อรักษาองค์ความรู้ที�มี และเพื�อ

สร้างเป�นวัฒนธรรมที�ดีขององค์องค์ 

 

ปัญหาสําคัญของความพยายามที�จะนําปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ คือ การขาด

ความเข้าใจที�ถูกต้องในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คนส่วน

ใหญ่มักนึกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป�นเรื�องเกษตรกรรม เป�นเรื�อง

ของคนชนบท และเป�นเรื�องไกลตัวสําหรับคนเมือง จึงไม่ใช่เรื�อง

ที�ตนเองต้องทําความเข้าใจมากนัก ส่วนผู้ที�อยู่ในภาคธุรกิจ

ส่วนใหญ่ ก็มีความสงสัยว่า ปรัชญาของการดําเนินธุรกิจคือ

การมุ่งหวังกําไรสูงสุด แล้วเศรษฐกิจพอเพียงจะนํามาใช้กับ

ธุรกิจได้จริงหรือไม่ แต่ในความเป�นจริงแล้วเศรษฐกิจพอเพียง 

มิได้หมายถึงเศรษฐกิจระบบปิดที�ไม่เกี�ยวข้องกับใคร ไม่ค้าขาย 

ไม่ส่งออก ไม่ผลิตเพื�อคนอื�นหรือจําหน่าย ไม่ได้สนับสนุนการ

ปิดประเทศ หรือหันหลังให้กับกระแสโลกาภิวัตน์ แต่เน้นการ

สร้างภูมิคุ้มกันขณะที� ยังมีความไม่พร้อมหรือยังไม่แข็งแรง 

พร้อมๆ กับการไม่ประมาทและไม่โลภมากเกินไป จนเมื�อแข็งแรง

พอ ก็สามารถเข้าสู่การแข่งขันในแบบที�ไม่ใช่มุ่งแพ้ชนะอย่างเอา

เป�นเอาตาย แต่เป�นการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ คือเพื�อเสริม

สมรรถภาพและความเข้มแข็ง ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจ

พอเพียงก็มิ ใช่เศรษฐกิจที� ส่งเสริมลัทธิบริโภคนิยมอย่างไร้

ขอบเขต แต่ให้พิจารณาและใช้ประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์

อย่างชาญฉลาด รู้ เท่าทัน สามารถเลือกรับเฉพาะสิ�งที�

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในระยะยาว 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามา

ประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ โดยไม่ขัดกับหลักการของการแสวงหา

กําไร แต่การได้มาซึ�งกําไรของธุรกิจ ต้องอยู่บนพื�นฐานของ

การไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื�น หรือแสวงหาผลกําไรจนเกินควร

จากการเบียดเบียนประโยชน์ของสังคมโดยไม่คํานึงถึงผลกระทบ

ที�อาจจะก่อให้เกิดวิกฤตตามมา ตลอดจนให้คํานึงถึงการใช้

ทรัพยากรในธุรกิจอย่างประหยัดและอย่างมีคุณภาพ ในการใช้

กลยุทธ์ทางธุรกิจซึ�งเป�นการแสวงหาผลกําไรให้สอดคล้องกับ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีที�

เหมาะสมเพื�อนํามาสู่การกําหนดต้นทุนและราคาที�อยู่รอดได้ มี

ขนาดการผลิตที�พอเหมาะ สอดคล้องกับความสามารถในการ

บริหารจัดการและตลาด ไม่ตั�งเป้าหมายเกินความสามารถที�จะ

ทําได้ และไม่มุ่งเน้นกําไรระยะสั�น มีความซื�อสัตย์สุจริต มี

ความสามารถในการปรับตัวสูง มีสายผลิตภัณฑ์ที�เหมาะสม ไม่

มากจนเกินไป รู้จักลงทุนแต่พอดี รู้จักกระจายความเสี�ยง ไม่

ก่อหนี� หรือลงทุนเกินตัว เกินความสามารถในการช� าระคืน 

รู้จักเลือกตลาดที�เหมาะสม สามารถตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าได้ดี และสุดท้ายคือ มีพันธมิตรทางธุรกิจที�สามารถ

ช่วยเหลือเกื �อกูลกันได้ 

ในการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จและมีกําไร ไม่ว่า

จะเป�นธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือ แม้แต่ธุรกิจ

ขนาดใหญ่ ล้วนนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้ โดยผ่าน

การบริหารจัดการที�มีประสิทธิภาพภายใต้กระบวนการตัดสินใจ

ที�มีจิตวิญญาณเป�นตัวกํากับ ทั �งนี�เพราะองค์กรหรือธุรกิจก็มี

จิตวิญญาณ ไม่ได้เป�นเพียงแค่โครงสร้าง หรือ ฝ่ายต่าง ๆ 

องค์กรหรือธุรกิจ SMEs ก็มีคนขับเคลื�อนอยู่เบื�องหลัง ไม่ว่าจะ

เป�นเรื�องการลงทุน คน ลูกค้า การตลาด  การตัดสินใจที� ดี

ต้องมีจิตวิญญาณ โดยอาศยั องค์ประกอบสําคัญได้แก่ ต้อง

อาศัยเหตุและผล อาศัยความพอประมาณ ความสมดุล   มี

ภูมิคุ้มกัน ไม่มีความเสี�ยง และ ต้องมีความรู้และคุณธรรม ซึ�ง

ก็คือแนวคิดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั�นเอง  

การทําธุรกิจ SMEs ให้ยั�งยืนบนพื�นฐานความ

พอเพียง กระบวนการตัดสินใจจึงเป�นสิ�งสําคัญ เพราะการ

ตัดสินใจเป�นตัวขับเคลื�อนให้องค์กรทําความดี  โดยเฉพาะในยุค

ปัจจุบันซึ�งมีการเรียกร้องให้ธุรกิจไม่เพียงแค่ดูแลกําไรและผู้ถือ

หุ้น แต่ต้องดูแลสิ�งแวดล้อม ดูแลคู่ค้าและคู่แข่ง ชุมชน สังคม

ส่วนรวม ธุรกิจต้องคํานึงถึงทุกส่วน ต้องมีความรับผิดชอบ
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องค์ประกอบของความศรัทธาของลูกค้า 

ในตัวสินค้าและบริการในธุรกิจ SMEs 

 

ในการเลือกซื�อสินค้าและบริการ ในทุกภาคส่วน 

สินค้าและบริการในธุรกิจ SMEs หรือธุรกิจขนาดใหญ่ ต้องมา

จากความเชื�อมั�นในตัวสินค้าและบริการ เชื�อมั�นว่าดี มีคุณค่า

และคุ้มค่ากับการซื�อมา ความเชื�อมั�นที�มีมากขึ�นก็จะกลายเป�น

ความศรัทธาซึ�งสามารถที�จะเป�นพลังช่วยให้ความอยาก ความ

ปรารถนาประสบความสําเร็จให้ง่ายขึ�น"ศรัทธา"เป�นความ

เชื�อมั�นที�เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ที�แท้จริง หมายถึง ในแต่ละ

ความเชื�อศรัทธาต้องผ่านการวิเคราะห์ มีการพิสูจน์อย่างมี

เหตุผล ให้เป�นไปตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั �งทางจิต

และกายภาพ เรียกว่า ความศรัทธาที�แท้จริง รวมถึงในเรื�อง

ของการมีความศรัทธาในตัวสินค้าและบริการก็เช่นเดียวกัน 

เมื�อลูกค้าเกิดความศรัทธาแล้วมักจะไม่เปลี�ยนใจได้ง่าย จะภักดี

ต่อตัวสินค้าและบริการในแบรนด์นั�นๆอย่างยั�งยืน และมั�นคง 

 ในการทําธุรกิจ SMEs นั�นควรจะมีทิศทางเช่นไรเพื�อ

สร้างความมั�นใจในสินค้าและบริการกับลูกค้าจนเกิดเป�นความ

ศรัทธาให้ได้ เป�นสิ�งที�ทําได้ไม่ง่ายเนื�องจากว่าการทําให้คน

หลายๆคนพึงพอใจในสิ�งเดียวกันต้องสร้างกลวิธีที� เหมาะสม 

แต่ไม่อาจจะทําให้คิดว่าดีเหมือนกันได้หมดทุกคนเพียงแค่

สามารถทําให้ได้มากที� สุดก็สามารถเป�นองค์ประกอบหนึ�งที�

สําคัญที�จะนําพาความสําเร็จมาสู่ธุรกิจของผู้ประกอบการได้

อย่างงดงาม ซึ�งในการสร้างความศรัทธานั�นมีองค์ประกอบที�

สําคัญที� ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ควรยึดถือไว้เพื�อเป�น

แนวทางในการปฏิบัติดังนี� 

สร้างความประทับใจตั �งแต่แรกพบ เชื�อหรือไม่ว่านี�

ยังคงเป�นเรื�องสําคัญ ดังนั�นคุณต้องสร้างความประทับใจแรก

พบให้กับทุกๆ คนนอกจากหน้าตาท่าทางการแต่งกายแล้ว 

เรื�องเล็กน้อยในชีวิตประจําวันที�คุณต้องติดต่อพูดคุยกับคนอื�น
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ก็ ช่ วยทํ า ใ ห้ เ ข า รู้ สึ ก ด้ านบวกกั บ คุณ  เ ช่น พนักงาน

ไปรษณีย์  เจ้าหน้าที� ธนาคาร ผู้จัดการร้านข้างๆ หรือ

แม้กระทั�งคนขายกาแฟเจ้าประจําคนพวกนี�เป�นแหล่งอ้างอิงที�ดี

สําหรับคุณเชียวนะ 

บุคลิกลกัษณะของคนที�คุณอยากทําธุรกิจด้วย เขา

เป�นคนแบบใดทําให้คุณรู้สึกประทับใจอย่างไร เหตุใดคุณจึงชอบ

เขาแล้วลองปรับตัวให้เป�นแบบคนๆ นั�นแต่อย่าลืมความเป�นตัว

ของตัวเองไปเสียล่ะ  

รับฟังลูกค้า ลูกค้ารู้นะว่าคุณตั�งใจฟังพวกเขา

หรือไม่สาระสําคัญก็คือการรับฟังที�แท้จริงก็คือการเข้าใจความ

ต้องการของลูกค้านั�นเองคุณควรแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณรับ

ฟังทั �งเรื�องดีและไม่ดีจากพวกเขาอย่างตั�งใจ 

สนใจผู้อื�นอย่างจริงใจ  นอกเหนือจากการค้าขาย

ทางธุรกิจแล้วคุณต้องรู้จักลูกค้าให้มากขึ�นด้วย ไม่ได้บอกว่า

คุณต้องไปเป�นเพื�อนสนิทของลูกค้าแต่หากรู้ที�มาที�ไปของพวก

เขาแล้วจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกค้าได้ดีขึ�น

อีก 

เชื�อมั�นในสินค้าหรือบริการของคุณ  ถ้าคุณไม่ใช้

หรือไม่เชื�อในบริการของคุณแล้วใครจะเชื�อคุณรู้ไหมว่าลูกค้า

สามารถรับรู้ได้ว่าคุณเชื�อมั�นในสินค้าหรือบริการของคุณหรือ

แค่ขายให้ได้เงินไปวันๆ อย่าอายที�จะแสดงความเชื�อมั�นที�มีต่อ

สินค้าหรือบริการ 

ช่วยลูกค้าแก้ปัญหา  คุณไม่ควรปล่อยลูกค้าให้รู้สึก

โดดเดี�ยวโดยเฉพาะเวลาอยู่ในร้านคุณควรแสดงอาการกุลีกุจร

อยากช่วยเหลือแต่แสดงออกจนดูเหมือนเสแสร้ง 

ซื�อสัตย์และจริงใจ อย่าหลอกลูกค้าเด็ดขาดหากคุณ

ไม่แน่ใจแม้ว่าจะเป�นเรื�องเล็กๆ ก็ให้ยอมรับความจริงกับลูกค้า

เสียจากนั�นคุณควรจะกลับไปทําการบ้านเพื�อหาคําตอบให้กับ

ลูกค้าท่านนั�น 

ติดตามความพอใจของลูกค้าอย่างสมํ�าเสมอ ด้วย

วิธีการง่ายๆ ไม่ว่าจะเป�นการโทรศัพท์หรือส่งอีเมล์ภายหลัง

จากการซื�อสินค้าหรือบริการ จะทําให้คุณแตกต่างจากคู่แข่ง

ประเภทที�ขายแล้วขายเลยไม่สนใจลูกค้าอีก 

สร้างความพอใจให้เกินความคาดหวังของลูกค้า 

เพื�อให้ลูกค้าอยากจะกลับมาซื�อสินค้าหรือใช้บริการจากคุณอีก 

คุณต้องคิดว่าจะลด แลก แจก แถม หรือทําอะไรให้ลูกค้าได้

มากกว่าที�เขาน่าจะคาดหวังไว้ 

 

ในเมื�อเป�นการก้าวเข้าสู่ ในยุคเทคโนโลยีอย่างใน

ปัจจุบันนี�การนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ SMEs นั�นเป�น

สิ�งที�มองข้ามไม่ได้ โดยเฉพาะการเชื�อมต่อเพื�อการโฆษณาเป�น

สิ�งสําคัญอย่างยิ�งโซเชียลมีเดียสามารถเป�นวิธีการหนึ�งที�จะช่วย

ให้การเชื�อมต่อกับลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็วก็คือ การใช้

โซเชียลมีเดีย โดยลูกค้าจะสามารถเผยแพร่ข้อมูลผ่านคําพูด 

รู ปภาพ แล ะ วี ดิ โ อ ไ ด้ภาย ในอึ ด ใ จ เ ดียว ซึ� งถ้ าลู ก ค้า มี

ประสบการณ์ที�ดีร่วมกับแบรนด์ของเราก็จะได้ผลในเชิงบวกถ้า

เป�นกล่าวถึงสินค้าและบริการเชิงบวกให้เข้าไปแสดงความเห็นใน

เชิงขอบคุณ แต่หากพบข้อมูลในเชิงลบจากลูกค้าให้แสดงความ

คิดเห็นด้วยคําขอโทษ พร้อมเสนอวิธีการแก้ปัญหาเพื�อเปลี�ยน

จากความรู้สึกที�แย่ให้กลายมาเป�นประสบการณ์ที�ดี หรือจะขอ

เบอร์ติดต่อทางกล่องข้อความเพื�อโทรไปสอบถามเหตุการณ์

และแสดงความรับผิดชอบอย่างสุดความสามารถก็เป�นวิธีที�จะ

เรียกความรู้สึกดีๆ จากลูกค้าได้เช่นกัน เพราะเมื�อปัญหาได้รับ

การแก้ไข ลูกค้ามักโพสขอบคุณแบรนด์หรือเจ้าของที�พยายาม

ช่วยแก้ปัญหาให้อย่างสุดความสามารถ ซึ�งจะถือเป�นการแสดง

ความรับผิดชอบ และส่งผลเชิงบวกต่อแบรนด์สินค้าและบริการ

ในอนาคตและเป�นการสร้างความศรัทธาที�ยั�งยืนอย่างมั�นคง  

อีกแง่ มุมหนึ�งของการทําการตลาดให้กับธุรกิจ 

SMEs ก็คือ โทรศพัท์มือถือผ่านระบบข้อความหรือ SMS การ

ทําการตลาดผ่าน SMS ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดผู้ประกอบการ

ต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที�จะสื�อสารให้ชดัเจนก่อน ว่าสินค้า

หรือบริการที�เราต้องการสื�อสารทางการตลาดไปถึงลูกค้ากลุ่ม

“ความศรทัธาของลกูคา้จงึ

เป�นสิ�งที�สําคญัมากสาํหรบั

สินค้าและบรกิารใน 

ธุรกจิ SMEs ในปัจจุบนั” 
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ไหน ชายหรือหญิง ช่วงอายุ ไลฟ์สไตล์ความสนใจ ตลอดจน

รายได้ เป�นต้น  นอกจากนี� SMS ยังสามารถตั�งเวลาในการส่ง

ข้อความได้ เช่นต่างกลุ่มเป้าหมายต่างเวลาหรือ ส่งข้อความ

เดิมซ� � าทุกวันก็ได้เช่นกัน ส่วนข้อความที�จะสื�อสารผ่านตัวอักษร 

ภาพ หรือเสียงควรออกแบบเนื�อหาให้สั�น กระชบั ชดัเจน และมี

ความน่าสนใจ การตลาด SMS  จึงเป�นรูปแบบการตลาดที�

ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม เนื�องจากเป�นการตลาดทาง

ตรงที�เข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ภายใต้ต้นทุนที�ตํ�า ซึ�งตอบโจทย์การทําธุรกิจและการแข่งขันของ 

SME ในยุคปัจจุบัน  

 นอกจากการให้ความสําคัญกับลูกค้ามาเป�นอันดับ

แรกแล้วอย่าลืมว่าการให้ความใส่ใจกับพนักงานของสถาน

ประกอบการณ์เรานั�นก็สําคัญอย่างยิ�ง ใส่ใจทั �งการทํางาน และ

สวัสดิภาพของพนักงาน  นั�นก็เพราะคงปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่ม

บุคคลที�สามารถ อธิบายคุณสมบัติหรือจุดเด่นของสินค้าและ

บริ ก า ร ไ ด้ ดีมากที� สุ ด กลุ่ ม ห นึ� งก็ คือพ นักงานขอ ง เ ร า 

เพราะฉะนั�น เราควรคัดเลือกคนที�ต้องพบปะพูดคุยกับลูกค้าให้

เหมาะสม พยายามฝึกอบรม หรือให้คําแนะนําพนักงานว่าควร

บริการอย่างไร สามารถพูดเพื�อสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้า

ได้อย่างไร โทรติดต่อหรืออีเมล์แจ้งข้อเสนอและรายละเอียด

อย่างไรให้น่าสนใจ หากพนักงานทราบข้อมูลและมีหัวใจในการ

บริการด้วยรอยยิ�ม โอกาสสร้างความประทับใจก็จะสูงตามไป

ด้วย เพราะในทางกลับกัน หากลูกค้าเกิดความรู้สึกในเชิงลบกับ

พนักงานคนใดคนหนึ�ง ก็อาจถ่ายภาพร้าน โพสเรื�องราวลงใน

โซเชียลมีเดีย บอกเพื�อนหรือบอกคนในครอบครัวรวมถึงคนที�

เกี�ยวข้องในชีวิตที�พวกเขาได้พบปะพูดคุย ซึ�งจะส่งผลลบกับ

ธุรกิจได้ในระยะยาว อาจจะถึงขั �นทําให้ธุรกิจต้องหยุดดําเนิน

กิจการไปได้ในที� สุด เนื�องจากในปัจจุบันนี�นั�นภาพลักษณ์ของ

สินค้าและบริการทุกอย่างทั �งดีและไม่ดีสามารถถ่ายทอดไปสู่

สาธารณชนได้รวดเร็วมากด้วยเทคโนโลยี โชเชียลมีเดีย ซึ�ง

สามารถเผยแพร่ไปได้ทั �งภาพและเสียง  

 ความศรัทธาของลูกค้าจึง เป� นสิ�งที� สําคัญมาก

สําหรับสินค้าและบริการในธุรกิจ SMEs ในปัจจุบัน และจะ

เกิดขึ�นได้ ไม่ใช่เกิดได้ด้วยอารมณ์หรือความต้องการเพียง

อย่างเดียวแต่เกิดจากกระบวนการคิดกลั�นกรอง บวกลบคูณ

หาร ด้วยเหตุและผลต่างๆ จนมั�นใจว่าสิ�งที�ลูกค้าจ่ายไปนั�นคุ้ม

อย่างมากกับคุณค่าที�ได้รับกลับมา ซึ�งต้องผ่านกระบวนการ

พิสูจน์จากลูกค้าที� ไ ด้ผลยืนยันอย่างสมํ�าเสมอทุกครั �งจน

กลายเป�นความเชื�อถือและความศรัทธาใน

ที�สุดต้องทําให้ลูกค้าที�จงรักภักดีรู้สึกเสมอ

ว่าตนเองเป�นสาวกคนสําคัญซึ�งสาวกคน

สําคัญเหล่านี�ล่ะ จะเป�นผู้ที�ถ่ายทอดความ

เชื�อที�มีสินค้าและบริการ SMEs ของเรา 

ไปสู่การแสวงหาสาวกใหม่ๆ ให้กับเราซึ�งเรา

ต้องทํากิจกรรมการตลาดที�สร้างความ

จงรักภักดี และจัดกลุ่มของลูกค้า ตาม

พฤติกรรมการ โดยใช้ฐานข้อมูลลูกค้า 

เพื�อเลือกปฏิบัติในการให้ข้อเสนอกับลูกค้า

แต่ละกลุ่มที�มีความต้องการแตกต่างกัน  

ดังนั�นเพื�อให้ธุรกิจสามารถเติบโต และคง

อยู่ได้อย่างมั�นคงต่อไปในอนาคตที�ยาวนานอย่างมั�นคงมาก

ที�สุด ภาระหน้าที�อย่างหนึ�งที�ผู้ประกอบการทุกๆ คนต้องทํานั�น

ก็คือการสร้างศรัทธาให้ลูกค้าเดิม และเริ�มสร้างความไว้เนื�อเชื�อ

ใจให้กับลูกค้ากลุ่มใหม่ และรักษาพวกเขาเอาไว้  

ซึ�งหลักการง่ายๆ ก็มีอยู่แค่เพียงอย่างเดียวนั�นก็คือ

การทําให้พวกเขารู้สึกพึงพอใจในสินค้าและบริการของเราอยู่

ตลอดเวลาบนพื�นฐานความไว้ใจในคุณภาพของสินค้าและ

บริการนั�นๆ ผู้ประกอบการอย่ามองเพียงว่าลูกค้ามักสนใจ

เลือกซื�อสินค้า และบริการของเราแค่เพียงเพราะเห็นว่ามีราคาที�

ถูกกว่าเพียงเท่านั�น เพราะในความเป�นจริงแล้ว ยังมีปัจจัยอื�น

อีกมากมายที�ทําให้ลูกค้ายอมควักเงินจากกระเป๋าเพื�อซื�อสินค้า 

และบริการจากเรามากกว่าที�มองแค่เพียงเรื�องของราคา ทําให้

ความเข้าใจในสิ�งที�ลูกค้าต้องการ และรู้ถึงปัจจัยพื �นฐานที�ทําให้

ลูกค้าตัดสินใจซื�อ หรือใช้บริการของเราจึงเป�นเรื�องสําคัญมาก 
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ไอเดียทําเงินบนเสน้ทาง E-commerce 
 

E-Commerce หรือ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

คือการดําเนินธุรกิจโดยใช้สื�ออิเล็กทรอนิกส์ เพื�อให้บรรลุ

เป้าหมายทางธุรกิจที�องค์กรได้วางไว้ เช่น การซื�อขายสินค้า

และบริการ การโฆษณาผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป�น

โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ หรือ อินเทอร์เน็ต เป�นต้น โดยมี

วัตถุประสงค์เพื�อลดค่าใช้จ่าย และเพิ�มประสิทธิภาพการตลาด 

โดยการลดบทบาทองค์ประกอบทางธุรกิจลง เช่น ทําเลที�ตั �ง 

อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดงสินค้า รวมถึง

พนักงานขาย พนักงานแนะนําสินค้า พนักงานต้อนรับลูกค้า 

เป� นต้น เป� นการลดระยะ เวลา และหรือระยะทางลงได้ E-

Commerce เป�นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต 

กับการจําหน่ายสินค้าและบริการ โดยสามารถนําเสนอข้อมูลที�

เกี�ยวข้องกับตัวสินค้าหรือบริการผ่านทาง อินเทอร์เน็ตสู่คนทั�ว

โลกภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทําให้การดําเนินการซื�อขาย

อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดรายได้ในระยะเวลาอันสั�น   

 ในที�นี�จะกล่าวถึงหลักของการทํารายได้เพื�อให้ได้กําไร

ผ่ า น เ ส้ น ท า ง ขอ ง  E-commerce ดั ง นั�น  ถ้ า จ ะ แ บ่ ง E-

Commerce ตามประเภทสินค้าก็สามารถแบ่งได้เป�น 2 ประเภท

หลักคือ 

     1.สินค้าดิจิตอล เช่น ซอฟท์แวร์ เพลง วิดี โอ 

หนังสือ ดิจิตอล เป�นต้น ซึ� งสามารถส่งสินค้าได้โดยผ่าน

อินเทอร์เน็ต 

      2.สินค้าที�ไม่ใช่ดิจิตอล เช่น สินค้าหัตถกรรม สินค้า

ศิลปะชีพ เสื�อผ้า เครื�องนุ่งห่ม เครื�องหนังเครื�องประดับ 

เครื�องจักรอุปกรณ์ เป�นต้น ซึ�งต้องส่งสินค้าทางพัสดุภัณฑ์ 

ผ่านไปรษณีย์หรือบริษัทรับส่งพัสดุภัณฑ์ 

ตลาดผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทยมีการเติบโต

อย่างต่อเนื�อง การใช้ E-Mail หรือการเข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์

นับเป�นเรื�องปกติธุรกิจต่างๆ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์บริษัท

โดยผ่านเว็บไซต์ มากขึ�น ผู้ประกอบการต่างๆ จึงมีแนวโน้มที�จะ

ทําการค้าขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากขึ�นประเทศไทยยัง

เสียเปรียบในเรื�องของเทคโนโลยีรวมทั �งกฎหมายที�เกี�ยวข้องใน

การซื�อขายทางอินเทอร์เน็ตแต่การพัฒนาระบบ E-Commerce 

ถือเป�นการเปิดตลาดไปสู่ผู้บริโภคหลายล้านคนทั�วโลกด้วยเหตุนี�

ทําให้ประเทศไทยต้องเตรียมการเพื�อที�จะแข่งขันกับประเทศอื�นๆ 

ในระบบการค้าแบบ E-Commerce ในส่วนของการทํา

การตลาดแบบ E-commerce ผู้ประกอบการในแต่ละรายต้อง
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คิดกลยุทธ์ที�จําเป�นสาหรับการเปิดตลาด หรือ ร้านค้าออนไลน์ 

เพื�อแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื�นๆ  สินค้าต้องน่าสนใจและ

มีจํานวนมากพอ เพื�อให้ผู้ใช้รู้สึกเห็นความหลากหลายและเข้า

มาที�ร้านอีกรายละเอียดสินค้าครบถ้วนตรงตามความจริงไม่คุย

สรรพคุณเกินจริง หรือแอบใส่ไข่เป�นอันขาดสินค้ามีอยู่จริงและ

ต้องหาให้ลูกค้าได้ทันทีที�สั�งซื�อ การออกแบบเว็บต้องดี น่าดู 

น่าสนใจ มีลูกเล่นที� ดีการประชาสัมพันธ์ต้องคุณภาพมาก

พอสมควร  

หากถามว่าในธุรกิจ SMEs ที�อยากจะมีเว็บไชต์ของ

ตนเอง เป�นเรื�องของความจําเป�นหรือไม่นั�นก็ยังคงไม่แน่ชดัแต่

การนําเว็บไซต์มาใ ช้ประ โยชน์ในเ ชิงพาณิชย์อย่าง E-

Commerce ก็เป�นเครื�องมือหนึ�งที�ช่วยอํานวยความสะดวก

ให้กับ SMEs ได้หลายด้าน เช่น ทํางานแทนพนักงานขายได้โดย

สามารถทําการค้าแบบอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็วเปิดขายสินค้าได้

ทุกวันโดยไม่มีวันหยุดตลอด 24 ชม. เก็บเงินและนําฝากเข้า

บัญชีได้โดยอัตโนมัติ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ แค

ตาล็อก เป�นต้น ปัจจุบันมี SMEs จํานวนไม่น้อยที�นําระบบ E-

Commerce เข้ามามบีทบาทในเชิงธุรกิจเป�นอย่างมาก เป�นการ

เพิ�มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจได้อย่างดี  

ในส่วนของประเทศไทยของเรานั�น E-Commerce 

ของไทยเติบโตแบบก้าวกระโดด ปัจจัยที� สําคัญมาจากการที�

ธุรกิจต่างๆ มองว่าเวลานี� E-Commerce เป�นช่องทางขาย

หลัก ในการเข้าถึง ผู้บริ โ ภค การมาของผู้ใ ห้บริการจาก

ต่างประเทศ ระบบช� าระเงินออนไลน์ที�พัฒนาไปอย่างมาก 

(Online Payment) หรือระบบจัดการสินค้าและขนส่งถึง

ปลายทางพร้อมเก็บเงิน (Warehouse & Fulfillment) ปัจจัย

สําคัญที� ผู้ประกอบการควรมีเพื�อสร้าง E-Commerce ที�มี

ประสิทธิภาพในระยะยาวที�พอจะสรุปมาเป�นไอเดียดีๆ ในการ

ดําเนินการคือ 

1.ต้องสร้างความมั�นใจ ว่าผู้บริโภคจะได้รับสินค้า

ของแท้แล ะมี ราคาที� ดี  รวมถึงการ เข้ ามาที� เ ว็บ ไซต์ e-

Commerce ต้องมีประสบการณ์ที�ดีหลายครั �งผู้บริโภคเดินห้าง

เพื�อความสนุกสนานแต่เลือกซื�อผ่านทางออนไลน์ เพราะมี

ราคาที�ดีกว่าและบริการส่งฟรีถึงบ้านไม่ต้องขนกลับเอง 

2.ระบบจัดส่ง (Logistics & Fulfillment) ต้อง

พร้อม คือมีตั�งแต่การ stock สินค้า การจัดส่งต้องรวดเร็ว 

ส่วนนี�ทําให้ผู้ให้บริการรายใหม่แข่งขันได้ยาก เพราะต้องใช้เงิน

ลงทุนสูง ถ้า Scale ไม่ใหญ่มากพอจะมีต้นทุนบริหารจัดการที�

สูงตามไปด้วย 

3. ร ะ บบรับช� าร ะ เ งิน ( Payment) ต้องมีความ

หลากหลายช� าระผ่านบัตรเครดิต, จุดรับช� าระเงิน, บัตรเงินสด, 

หรือช� าระเงินปลายทางเพื�อความสะดวกของผู้บริโภค 

4.บริการหลังการขาย การติดต่อภายในบริษัท เช่น

ระบบบัญชี คลังสินค้า ระบบสั�งซื�อสินค้าและวัตถุดิบ สั�งผลิต 

ตลอดจนบริการลูกค้าหลังการขาย  

 

ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จทุ ก ๆ  รู ปแบบรวมถึ ง ธุ ร กิ จ  E-

Commerce ควรมีตัวชี�วัดความสําเร็จ หรือความคุ้มค่าของ

ต้นทุนที�ลงไปเพราะจะเป�นตัวประเมินให้ผู้ประกอบการได้รับรู้ว่า

ธุรกิจที�กําลังทําอยู่ อยู่ในสถานการณ์เช่นไร เพื�อจะได้เตรียม

ตัว และปูแนวทางรับมือกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้อย่าง

ทันท่วงทีตัวชี�วัดสถานะของธุรกิจ E-Commerce แบ่ง

ออกเป�น 3 ช่วงหลัก คล้ายกับธุรกิจออฟไลน์ ได้แก่ คนเดิน

ผ่าน คนสนใจดูสินค้า และยอดขาย โดยมี คําสําคัญคือ 

Traffic, Conversion Rates, และ Sales  

Traffic หรือจํานวนคนซึ�งจะมาและมาเป�นลูกค้า มี

ความหมายได้ตั�งแต่ระดับตื�นอย่างจํานวนหน้าที�ถูกคลิกหน้า

เว็บเพื�อเข้าชมต่อวันไปจนถึงระดับลึกที�เริ�มแยกแยะว่ามีลูกค้า

จริงๆ อยู่กี�คนจากจํานวนคลิกผ่าน เพื�อเข้าไปดูแต่ละส่วนของ

เว็บทั �งหมด ระยะเวลาและจํานวนในการเปิดเข้าไปหน้าใดหน้า

หนึ�งซึ�งอาจสื�อถึงความต้องการของลูกค้า (ที�เราอาจพบใน

ภายหลังว่ากลายเป�นสินค้าขายดี) ค่า Traffic นั�นจะค่อยๆ ทํา

“E-Commerce  

เป�นการตลาดที�ใช้

ตน้ทนุตํ�า แตว่ดัผลได”้ 
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ให้เราเขา้ใจพฤติกรรมลูกค้าซึ�งแตกต่างกันไปในแต่ละสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ การสร้างให้เกิด Traffic มากขึ�นจึงเป�นขั �นต้นของ

การสร้างยอดขายผ่านเว็บไซต์ เพราะตามทฤษฎีพื�นฐานนั�น

อาจกล่าวได้ว่ายิ�งคนเข้ามามากโอกาสในการซื�อก็ดูจะยิ�งสูง 

Conversion rates  หรือจํานวนคนที�ผ่านเข้ามาและ

ยังเป�นผู้ที� ซื�อสินค้าและบริการนั�นๆ ด้วยถึงแม้เราจะเชื�อว่า

จํานวนคนเข้าเว็บ (Traffic) มากอาจหมายถึงยอดขายที�มาก

ขึ�นไปด้วย แต่หลักข้อนี�ไม่ได้เป�นจริงเสมอไปตราบเท่าที� เรายัง

ไม่ได้มองดูค่า Conversion rates ว่าเว็บไซต์ได้ทําหน้าที�ในการ

เปลี�ยนจากผู้เยี�ยมชมมาเป�นผู้ซื�อให้เราได้ตามที�เราคาดหวังไว้

จริงหรือไม่ ยิ�งในยุคที�ธุรกิจออนไลน์กําลังเติบโตอย่างนี�แค่มีคน

คลิกเข้ามาชมเว็บเพียงอย่างเดียวนั�นไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว 

แต่การทําให้ผู้คนเหล่านี�ตัดสินใจซื�อก็ไม่ใช่เรื�องง่ายเลย ปัจจัยที�

ผลต่อการเพิ�มจํานวนของ Traffic คือการทําโฆษณาหรือการ

ทํา PR เพราะยิ�งเราให้คนรู้จักมากขึ�นเท่าไรก็มีโอกาสที�คน

เหล่านั�นจะแวะเวียนเข้ามาในเว็บเรามากเท่านั�นและการอัพเดท

ข่าวในเว็บของเราก็เป�นอีกวิธีที�ต้องมีการทําเป�นประจําเพื�อให้

ลูกค้าต้องหมั�นเข้ามาเช�คเรื�อยๆ การเพิ�มค่า Conversion 

Rate ทําได้โดยการนําเสนอสินค้าและบริการให้น่าสนใจและ

อาจจะมีการจัดโปรโมชั�นเพื�อเพิ�มแรงจูงใจในการซื�อมากขึ�น 

ส่วนการมอบของสัมมนาคุณให้กับการชกัชวนเพื�อนๆ ของ

ลูกค้านั�นอาจได้ผลตรงกันข้ามเพราะบางคนอาจรู้สึกรําคาญ

กับการยัดเยียดผลิตภัณฑ์อย่างไม่เต็มใจ 

Sales หรือจํานวนคนที�ตัดสินใจซื�อนั�น กลุ่มเหล่านี�

ซื�อในปริมาณเท่าไรโดยทั�วไปแล้วจะแบ่ง E-Commerce หลักๆ 

ได้ 2 ประเภท นั�นก็คือมีสินค้าเป�นของตัวเองและการรับสินค้า

ของคนอื�นมาขาย ดังนั�นต้องระวังการเปรียบเทียบยอดขาย

ของคุณกับเจ้าอื�นๆ ในตลาดที�คุณ

คิดว่าอยู่ในระดับเดียวกันเอาไว้ด้วย 

เพราะถ้าเราขายสินค้าของตัวเอง

ยอดขายทั �งหมดก็จะขึ�นอยู่กับราคา

ปะห น้าของสินค้า นั�นๆ โดยหัก

ต้นทุนแต่เพียงอย่างเดียว แต่ถ้าใน

กรณีที�เป�นเว็บรับสินค้ามาขาย คํา

ว่ายอดการขายนี�จะแตกต่างออกไป

ทันที เพราะยอดขายทั �งหมดนั�น

ไม่ได้แสดงจํานวนเงินที�ไหลเข้ามาใน

เว็บ เพราะสิ�งที�เว็บเหล่านั�นได้จริงๆ 

คือเปอร์ เซ�นต์ส่วนหนึ� งจากกํา ไร เท่านั�น ดัง นั�นหากคุณ

เปรียบเทียบยอดขายสินค้าตัวเองกับเว็บที�ขายสินค้าคนอื�นแล้ว

เห็นยอดขายต่างกันมากมายเหลือเกินก็อย่าเพิ�งท้อแท้ใจไป 

อย่าลืมเช�คโมเดลธุรกิจให้แน่นอนเสียก่อนด้วยว่าเรากําลัง

เปรียบเทียบตรงกันหรือไม่  

พอสรุปได้ว่า การทํา E-Commerce เป�นการตลาดที�ใช้

ต้นทุนตํ�า เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อ

ธุรกิจกันเลย ง่ายต่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สามารถเข้าถึง

ลูกค้าที�ใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ง่ายมาก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

และเวลาสาหรับผู้ซื�อกับผู้ขาย และไม่จําเป�นต้องเปิดร้านขาย

สินค้า ที� ต้องมีการจดทะเบียนต่างๆ ซึ� งเป� นเรื�องยุ่งยาก

พอสมควรเพียงแค่มีสินค้าและบริการให้กับลูกค้าเท่านั�น เราก็

สามารถดําเนินธุรกิจ E-Commerce ได้อย่างสะดวกสบาย 

ดังนั�น SMEs ยุคใหม่ก็สามารถก้าวไกลไปกับ E-Commerce 

ได้แต่ทั �งนี�ต้องคํานึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ อย่างรอบคอบไม่

ควรมองข้ามปัญหาเล็ก จนกลายเป�นปัญหาใหญ่ที�แก้ไขยากใน

ภายหลัง  

ผู้ประกอบการควรมีความรอบรู้มากพอสมควรโดย

การศึกษาข้อมูลอยู่สมํ�าเสมอ และสิ�งสําคัญอีกอย่างหนึ�งควร

ศึกษาทางด้านกฎหมายเกี�ยวกับธุรกิจ E-Commerce ด้วยยิ�ง

จะเป�นการเพิ�มอาวุธครบมือให้กับการดําเนินธุรกิจ และรู้เท่าทัน

กลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีทั �งหลาย และคุณจะก้าวก่อนคู่แข่งได้อย่าง

มั�นคงและมีเครือข่ายของกลุ่มลูกค้าหลากหลายและยืนยาวอีก

ด้วย แน่นอนว่าสิ�งที�จะได้รับกลับมาอย่างน่าพึงพอใจก็คือ

รายได้และความภาคภูมิใจในการทําธุรกิจ E-Commerce ได้

อย่างชาญฉลาด 

 

 

 
S M E s  K n o w l e d g e  C e n t e r  



496 

 
 

การดําเนินธุรกิจ SMEs ในแนวคิด Green SMEs 

 

หากย้อนกลับเมื�อสามสิบถึงสี� สิบปีที� แล้ว การใ ช้

ชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงเรื�องของสิ�งแวดล้อม โดยเฉพาะกับ

การเลือกซื�อสินค้ายังถือว่าเป�นเรื�องแปลกและยังไม่ได้รับความ

สนใจจากคนส่วนใหญ่ แต่ ในปัจ จุ บันนี�คงปฏิ เสธ ไม่ ไ ด้ที�

พฤติกรรมของลูกค้าส่วนใหญ่มีผลทําให้นักการตลาดต้อง

เปลี�ยนกลยุทธ์ในการทําการตลาด โดยหันมาใส่ใจสิ�งแวดล้อม

มากขึ�น จนทําให้เกิดการตลาดสีเขียว หรือ Green Marketing 

ในปัจจุบัน ในเมื�อการตลาดกลายเป�น Green marketing จึง

ทําให้ในส่วนของการผลิตสินค้าและบริการ ต้องดําเนินการไป

ตามแนวทางสีเขียวด้วยเหมือนกัน  

เนื�องจากว่าเป�นสิ�งที�เกี�ยวเนื�องกันผลิตภัณฑ์สีเขียว

ทําให้มีสินค้ามีมูลค่ามากกว่าสินค้าตามท้องตลาดทั�วไป โดย

ผู้บริโภคนั�นมักยอมเสียเงินมากกว่า เพื�อซื�อผลิตภัณฑ์ที�ดูแล

สิ�งแวดล้อมในราคาที� สูงกว่าอย่างภูมิ ใจและเต็มใจสิ�งที� เป�น

ประโยชน์ในการผลักดันให้การตลาดสีเขียวประสบความสําเร็จใน

ปัจจุบันคือเทคโนโลยีและนวัตกรรมที�ลํ �าหน้า ทําให้เกิดจุดคุ้มทุน

ในการผลิต กล่าวคือ ต้นทุนที� สูงขึ�นจากการปรับเปลี�ยน

กระบวนการผลิตให้รักษาสิ�งแวดล้อมนั�นมีไม่มากและผลิตออก

มาแล้วก็มีคุณภาพ ทําให้ลูกค้ายอมจ่ายเงินที�แพงกว่าเพื�อซื�อ

คุณภาพ เช่น อาหารออแกนิกส์ หรือ กล่องบรรจุอาหารที�ทํา

จากชานอ้อย การเลือกซื�อรถยนต์ที�ประหยัดนํ�ามันหรือเลือกใช้

แก๊สแทนนํ�ามัน เป�นต้น 

 การผลิตสินค้าต้องเป�น Green Products หมายถึง 

สินค้าที�ผลิตออกมานั�นสามารถย่อยสลายง่ายและไม่ทําลาย

สิ�งแวดล้อมตั�งแต่การใช้ หลังใช้ หรือทิ �ง เช่น ถุงพลาสติกที�

ย่อยสลายได้ ผลิตภัณฑ์ซกัล้างที�ไม่ก่อมลพิษ เสื�อผ้าไม่ฟอก

ย้อม น้ามันไร้สารตะกั�ว ตู้เย็น เครื�องปรับอากาศ ประหยัด

ไฟฟ้า  

ด้านราคา (Price) การตั�งราคาขึ�นอยู่กับว่ามูลค่า

ของสินค้าหรือบริการ ถ้ามีประโยชน์สูงจนทําให้สินค้ามีคุณค่า

ในสายตาของลูกค้าและต้องสูงเกินกว่าต้นทุนของผู้ซื�อ  

การจัดจาหน่าย (Place) ต้องคํานึงถึงวิธีการเลือก

การกระจายสินค้าที�จะมีผลกระทบกับสิ�งแวดล้อมให้น้อยที�สุด 
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ซึ� งการจัดจํ าหน่ายนั�นต้อง ใ ช้ยานพาหนะ ต่างๆ ในการ

เคลื�อนย้ายสินค้าไปถึงมือผู้บริโภค  

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ที�ประกอบไป

ด้วยการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย  

การขายโดยใช้พนักงานขาย  และการตลาดทางตรง โดยใช้ทุก

วิธีร่วมกันในการที�จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังผู้บริโภค และ

ผู้ประกอบการด้วยกันใ ห้เกิดความใส่ใจอย่างจริงจัง กับ

สิ�งแวดล้อม เพื�อก่อ ใ ห้ เกิดความเข้ า ใจ ความรู้ สึกและ

พฤติกรรมต่อสิ�งแวดล้อม 

การตลาดเพื�อ สิ�งแวดล้อมนั�นคือการตลาดที�

แสวงหากําไรอย่างยั�งยืน ไม่ใช่แสวงหากําไรสูงสุด  เป�นการ

แข่งขันกันแบบเกื �อกลูและเอื �ออาทรต่อกัน ไม่ใช่แข่งเพื�อเอาชนะ

หรือทาลายคู่แข่งให้หมดสภาพ ทําเพื�อประโยชน์ของลูกค้าและ

สังคม ไม่ใช่เพื�อลูกค้าเพียงอย่างเดียว เพราะนอกจากธุรกิจ

จะต้องเสียภาษีแล้ว ยังจะต้องจัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ�ง

เพื�อช่วยเหลือสิ�งแวดล้อมและสังคมทุกปี เช่น จัดตั�งมูลนิธิที�

เกี�ยวกับสิ�งแวดล้อม การพัฒนาสู่เครือข่ายอุตสาหกรรมสี

เขียว ผู้ประกอบการ SMEs คือ เป้าหมายหลักเนื�องจากมี

สัดส่วนมากที� สุดในระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นใน

การส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและพัฒนา

อย่างยั�งยืนผ่านการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์สีเขียวที�เป�นเลิศ เริ�ม

จากการมีจิตสํานึก และคํานึงถึงปัจจัยหลัก 3 ด้านของการ

ประกอบการ คือ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และระบบการขนส่ง 

โดยจะต้องส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมและสังคมน้อยที� สุด 

ดังนั�นสินค้าและบริการ สีเขียว ควรมีคุณสมบัติในด้านการ

อนุรักษ์สิ�งแวดล้อม ดังนี�  

 เป�นสินค้าและบริการที�ผลิตให้พอดีกับความต้องการ

ของผู้บริโภค โดยปราศจากความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย  

 เป�นสินค้าและบริการที�ไม่ใช้สารพิษที�เป�นอันตรายต่อ

มนุษย์และสัตว์  

 เป�นสินค้าและบริการที�สามารถนํากลับมาหมุนเวียนใช้

ใหม่ได้อีก ไม่ว่าจะเป�นการประดิษฐ์จากวัสดุเดิมหรือ

กรรมวิธีย่อยสลายแล้วดัดแปลงมาใช้ใหม่ 

 เป�นสินค้าและบริการที�อนุรักษ์พลังงานธรรมชาติ 

ผลิตแล้วต้องไม่เปลืองพลังงาน เริ�มตั�งแต่การผลิต 

การใช้ไปถึงการสิ�นสภาพ กระบวนการผลิตจะไม่ทํา

ให้เสียสินค้าโดยไม่จําเป�นหรือเมื�อผลิตออกมาเป�น

สินค้าแล้วควรจะมีอายุการใช้งานนานเพิ�มหรือเติม

พลังงานเข้าไปใหม่ได้  

 เป�นสินค้าและบริการที�ใช้ภาชนะหีบห่อน้อยที�สุด การ

ออกแบบกล่องหรือหีบห่อบรรจุต้องไม่ฟุ่มเฟือย  

 กระบวนการผลิตสินค้าในโรงงานต้องไม่ท้าลาย

สิ�งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป�นการน้าทรัพยากรมาใช้ หรือ

ทิ �งของเสียลงสู่ธรรมชาติ 

 

 

กลุ่ม SMEs คือเป้าหมายหลักเนื�องจากมีสัดส่วนมากที�สุด

ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในเรื�องการเติบโตสีเขียวจึงมี

ความสําคัญตามไปด้วยจากมุมมองด้านสิ�งแวดล้อมถ้าความ

ร่วมมือในระดับเล็กและเปรียบเทียบอัตราการผลิตและการปล่อย

มลพิษแล้ว SMEs จะเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีทางเลือกง่ายกว่า 

และมีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์ที�สร้างผลกําไรและลดการปล่อย

ของเสียได้รวดเร็วกว่าทว่า SMEs ต้องพร้อมและยอมรับต่อ

การเปลี�ยนแปลงในเงื�อนไขการแข่งขันเพื�อก้าวเข้าสู่การเติบโตสี

เขียวจึงจะเกิดผลในวงกว้าง   

หน่วยงานของรัฐที�มีหน้าที�ดูแล SMEs ควรสนใจใน

ด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับ SMEs อย่าง

จริงจังด้วยการทําวิจัยค้นหาวิธีการที� ดีที� สุดในการประเหยัด

พลังงานให้แก่กิจการ SMEs แต่ละประเภท  แนะนําการ

ดําเนินการที�คุ้มทุนและใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้คุ้มค่าที� สุดให้แก่ 

SMEs จัดทํากรณีศึกษาในด้านการสร้างสิ�งแวดล้อมสีเขียวของ 

SMEs ที�ประสบความสําเร็จออกมาให้มากๆ  สนับสนุนการทํา

ธุรกิจ SME ทางด้านการให้คําปรึกษาเพื�อการประหยัด

พลังงานและลดมลพิษ  หน่วยงานที� น่าจะทําเรื�องนี�ได้ดี คือ 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  อย่างไรก็

“กลุม่ SMEs  

คอื เป้าหมายหลกัเนื�องจาก 

มสีดัสว่นมากที�สดุในระบบ

เศรษฐกจิของประเทศ ในเรื�อง

การเตบิโตสเีขยีวจงึมี

ความสาํคญัตามไปดว้ย” 
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ตามสถาบันนี�ก็ยังไม่ได้เผยแพร่ความรู้ที�น่าจะเป�นประโยชน์แก่ 

SMEs ไทย ให้ตระหนักถึงความสําคัญของการเป�นมิตรต่อ

สิ�งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานมากนักหากหน่วยงานนี�

รวบรวมการปฏิบัติที�ดีเยี�ยมในด้าน Green ทั �งหลายทั �งปวงมา

เผยแพร่อย่างเป�นระบบ รวมทั �งให้คําแนะนําในการปฏิบัติสําหรับ 

SMEs แต่ละกลุ่มแล้ว   

ประเทศไทยก็คงจะมีความเขียวมากกว่าปัจจุบันนี� 

และอีกด้านหนึ�งที�สําคัญสําหรับการประกอบการธุรกิจ SMEs 

นั�นก็คือในเรื�องของกฎหมาย ซึ�งผู้ประกอบการ  SMEs มีความ

ต้องการในการจดทะเบียน หรือทํากิจกรรมอื�น ๆ เพื�อพัฒนา

ธุรกิจของตนเอง แต่ติดขัดในเรื�องของกฎหมายทําให้ไม่ผ่านสัก

ทีกลายเป�นหนึ�งสาเหตุที�ทําให้ธุรกิจ SMEs ที�จดทะเบียนหรือขอ

อนุญาตเพื�อทําธุรกิจในประเภทต่างๆ อย่างสมบูรณ์ถูกต้องมี

น้อยอย่างถูกต้องมีน้อย ทั �งที�ความจริงแล้วจํานวนธุรกิจ 

SMEs มีมากถึง 95% ของเศรษฐกิจของประเทศอีกทั �งยังเป�น

กําลังหลักในการเคลื�อนทัพเศรษฐกิจอีกด้วย 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักละเลยไม่ให้ความสําคัญใน

เรื�องของกฎหมาย เพราะคิดว่าเป�นเรื�องไกลตัว หรือมักจะ

มองข้ามไปหากไม่เกิดปัญหาหรือข้อพิพาทขึ�นก็มักจะไม่คิดถึง

เรื�องกฎหมายทั �งๆ ที�จริงแล้วการประกอบกิจการไม่ว่าจะใน

รูปแบบใดก็ตามล้วนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

ทั �งสิ�น การที�ผู้ประกอบกิจการประเภทใดก็ตามทําให้ถูกต้องตาม

กฎหมายตั�งแต่เริ�มและยึดหลักกฎหมายในการดําเนินกิจการเป�น

การป้องกันความเสียหายที�จะเกิดขึ�นปัญหาและข้อพิพาทต่างๆ 

ของผู้ประกอบการในการทําธุรกิจก็มักเกิดจากความไม่เข้าใจ

หรือขาดความรู้ทางด้านกฎหมายของตัวผู้ประกอบการ 

รวมถึงไม่ให้ความสําคัญในเรื�องกฎหมายอันจะนํามาซึ�งความ

เสียหายในอนาคต ดังนั�นก่อนที�จะประกอบธุรกิจรูปแบบใดก็

ตาม นอกจากจะศึกษาหาความรู้ในเรื�องตัวสินค้า กระบวนการ

ผลิต วิธีการหาตลาด ฯลฯ ผู้ประกอบการควรศึกษาหา

ความรู้ ในด้านกฎหมายควบคู่ไปด้วยอาจไม่ต้องศึกษาจน

เชี�ยวชาญเท่ากับนักกฎหมาย แต่ก็ควรศึกษาจนถึงขั �นเข้าใจจน

ไม่ให้ใครมาเอาเปรียบได้ หากไม่สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ก็

ควรปรึกษาผู้เชี�ยวชาญหรือนักกฎหมาย 

การทํากิจการหรือทําธุรกิจใดๆ 

หรือธุรกิจ SMEs หากเราแสวงหาแต่ผล

กําไรแต่เพียงอย่างเดียว นั�นอาจจะเป�นสิ�งที�

ไม่ยั�งยืนนัก กิจการที�เติบโตและเป�นกิจการที�

ดีอย่างยั�งยืนต้องทําให้สังคมโดยรวมดีขึ�น

ด้วย เราจะเห็นกระแสการตีกลับของธุรกิจ

บางอย่างที�เห็นแต่กําไรเป�นสําคัญ เมื�อคนใน

สังคมรับรู้เรื�องราวก็จะไม่พอใจ และสุดท้าย

ก็จะเลิกใช้สินค้าบริการของธุรกิจนั�น ๆ ใน

ที� สุด ดังนั�นกิจการที� ยั�งยืนไม่ใช่แค่ความ

ยั�งยืนหนึ�งปีหรือสองปี แต่ควรเป�นกิจการเพื�อสังคมที�ดีขึ�น และ

ในปัจจุบันนี�เป�นการก้าวเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าต้องเข้าไปเกี�ยวข้องอย่าง

แน่นอน ดังนั�นต้องเกิดการเรียนรู้เกี�ยวกับการดําเนินการของ

ประ เทศในกลุ่ม AEC ด้วยกันเองว่ามีความต้องการที�

สอดคล้องกับสินค้าและบริการหรือไม่  

ประ เทศไทยต้องเตรียมพร้อมนับถอยหลังเข้า สู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําให้มีการเปิดกว้างของตลาด

บริการและสินค้ามากยิ�งขึ�น มีการแข่งขันทั �งทางด้านธุรกิจ และ

ความคิดสร้างสรรค์ในการนําเสนอมากยิ�งขึ�น ซึ�งนี�ถือเป�น

โอกาสที� ดีในการพัฒนา และขยายธุรกิจ โดยเฉพาะในกลุ่ม

ธุรกิจ SMEs ซึ�งมีแนวโน้มที�สอดคล้องกันคือ การเกษตร

ปลอดสารพิษ นั�นอาจเป�นเพราะว่าในปัจจุบันนี�คนหันมาใส่ใจกับ

สุขภาพกันมากขึ�น ธุรกิจประเภทดิจิตอลในกลุ่มธุรกิจออนไลน์

เพราะผลสืบเนื�องมาจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีนั�นเอง

การใช้อินเทอร์เน็ตเป�นที�นิยมกันทั�วโลกจึงทําให้เกิดธุรกิจประเภท

ออนไลน์ขึ�นมาและที�สําคัญที�สุดของกลุ่มธุรกิจ GREEN SMEs 

นั�นคือกิจการที�ทําเพื�อสังคมส่วนรวมได้ประโยชน์ร่วมด้วยซึ�ง

เป�นสิ�งสําคัญมากที� สุด เมื�อผู้ประกอบการมีความมั�นคงทาง

ธุรกิจแล้วต้องนําพาสังคมให้มีความมั�นคงและยั�งยืนตามไป

ด้วย ถึงจะเรียกว่าประสบความสําเร็จอย่างแท้จริง 
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ร้านอาหารเอกลักษณ์ท้องถิ�นไทยสู่ SMEs แบบยั�งยืน 

 

คําว่าเอกลักษณ์นั�น คือ ต้องเป�นลักษณะเฉพาะเป�น

ลักษณะเด่นของสังคมหรือลักษณะส่วนรวมของสังคมที� เห็น

เด่นชดัแตกต่างจากสังคมอื�นๆ เป�นลักษณะเฉพาะของตนเอง 

เช่น วัฒนธรรมไทยไม่ เหมือนกับวัฒนธรรมสังคมอื�นแม้

วัฒนธรรมของเราจะได้รับอิทธิพลของต่างชาติตั�งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบันมาผสมผสานบ้างก็ตามเป�นการผสมผสานที�เรา

ได้เลือกสรรวัฒนธรรมเหล่านั�นให้เข้ากับความเชื�อและค่านิยม

แบบไทยๆ จนกระทั�งกลมกลืนเข้ากันอย่างแนบสนิทกลายเป�น

วัฒนธรรมของไทยที�มีลักษณะเฉพาะของเราแตกต่างไปจาก

ชาติอื�น ในประเทศเองก็เช่นกันแต่ละจังหวัด อําเภอ หรือ

ท้องถิ�นต่างๆ ยังมีความแตกต่างกันไปไม่มีอะไรที�เหมือนกันทุก

ประการแม้กระทั�งในเรื�องอาหารการกิน ก็เช่นกัน จึงทําให้

อาหารเป�นสิ�งหนึ�งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ�นนั�นๆ ซึ�ง

บางท้องถิ�นอาจจะไม่มี เช่น ทุเรียนก็จะนึกถึงจังหวัดระยองหรือ

จันทบุรี ขนมจีนนํ�าเงี�ยวจังหวัดเชียงราย นํ�าบูดูจังหวัดทาง

ภาคใต้ แกงฮงัเล นํ�าพริกอ่อง แคบหมูจังหวัดเชียงใหม่เป�นต้น 

ดังนั�น การนําอาหารซึ�งเป�นเอกลักษณ์ประจําท้องถิ�นต่างๆ มา

พัฒนาจนเป�นอาหารที�เป�นธุรกิจ SMEs ได้นั�นจึงเป�นสิ�งที�น่าจะ

ช่วยกันผลักดัน ทั �งภาครัฐ และเอกชนที�เกี�ยวข้อง เพื�อความ

มั�นคงและยั�งยืนของคนที�อาศัยอยู่ในท้องถิ�นนั�นๆ จะได้มีรายได้

สามารถเลี�ยงครอบครัวและอาจส่งผลถึงรายได้ของประเทศอีก

ด้วย เพราะนั�นหมายถึงรากฐานที�มั�นคงทางด้านเศรษฐกิจของ

ประเทศเลยก็ว่าได้ 

 แต่ล ะภูมิ ภาคก็ มีภู มิ ปัญญาด้านอาหารที� เ ป� น

เอกลักษณ์ของตัวเอง และแตกต่างกันออกไปตามภูมิประเทศ 

ภูมิอากาศ และแหล่งอาหารของแต่ละภูมิภาควัฒนธรรมไทย

เป�นที�ยอมรับของคนทั�วโลก ทั �งในเรื�องความสวยงาม วิจิตร

พิสดาร ความอ่อนช้อย แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ของไทยคุณค่าของอาหารไทยสามารถจําแนก คือ คุณค่าด้าน

โภชนาการ คุณค่าทางยา และคุณค่าด้านภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรม  
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รายละเอียดของคุณค่าด้านต่างๆ มีดังนี� 

 คุณค่าทางโภชนาการ อาหารไทยเป�นอาหารที� ใ ช้

พืชผักตามครัวเรือนซึ�งนํามาปรุงอาหารต่างๆ ให้

สารอาหารต่างๆ ครบทั �งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน 

วิตามินต่างๆ มีประโยชน์ต่อร่างกาย 

 คุณค่าทางยา อาหารไทยจะมีส่วนผสมของสมุนไพร

ที�มีประโยชน์ เป�นยารักษาโรค ไม่ว่าจะเป�น หอมแดง 

กระเทยีม ข่า ตะไคร้ มะกรูด เป�นอาหารที�ใช้รักษาโรค

ต่างๆ ได้เป�นอาหารและยารักษาโรคในครั �งเดียวกัน 

 คุณค่าทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม วัฒนธรรม

ด้านอาหารเป�นสิ�งบ่งบอกถึงความรู้ ภูมิปัญญาของ

คนชาติ อาหารสามารถบอกใช้ชาวโลกได้รู้ถึงการ

พัฒนาของคนในประเทศไทยได้เป�นอย่างดีและสิ�ง

เหล่านี�ก็สามารถนําพาให้ต่างชาติยอมรับในความ

เป�นไทยได้ดีอย่างยิ�ง 

จึงทําให้เกิดธุรกิจ SMEs ร้านอาหารไทยทั �งในและ

ต่างประเทศอย่างมากและกลุ่มลูกค้าคนสําคัญนั�นไม่เพียงแต่คน

ในชาติเท่านั�นยังรวมถึงคนต่างชาติที�เข้ามาท่องเที�ยวหรือเข้ามา

เพื�อทําธุรกิจ หรือแม้กระทั�งที�เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยก็

ตามที�ชื�นชอบการรับประทานอาหารในร้านอาหารไทย เห็นได้

อ ย่างความประสบความ สํา เร็ จของร้ านอาหาร ไทยใน

ต่างประเทศ  เสน่ห์ของอาหารไทยแต่ละจานมีเอกลักษณ์ที�

แตกต่างกันไป  มีส่วนผสมที�หลากหลายนํามาผสมผสานกัน

เพื�อให้เป�นเกิดความอร่อยและประทับใจ  อีกทั �งอาหารไทยเป�น

อาหารสุขภาพ  ใช้ไขมันในการปรุงอาหารน้อย  ใช้เนื�อสัตว์

น้อย  เน้นผักเป�นสําคัญ  ทําให้มีคุณค่าทางโภชนาการ

สูง รวมทั �งยังสรรพคุณทางยาหลายประการ ส่วนอาหาร

พื�นบ้าน หมายถึง อาหารที� นิยมรับประทานกันเฉพาะในแต่

ท้องถิ�น ซึ� งเป�นอาหารที�ทําขึ�นได้ง่าย โดยอาศัยพืชผักหรือ

เครื�องประกอบอาหารที�มีอยู่ในท้องถิ�นมีการสืบทอดวิธีปรุงและ

การรับประทานต่อๆ กันมา  

อาหารภาคกลาง เป�นอาหารที�มีความหลากหลาย

ทางด้านรสชาติ แล ะมี ก าร ใ ช้ก ะทิ แล ะ เครื� อ งแกงมาก

ที�สุด อาหารไทยภาคกลางภูมิประเทศเป�นที�ราบลุ่ม มีภูเขาบ้าง 

ส่วนมากเป�นภูเขาเตี�ยๆ มีแม่นํ�าหลายสายไหลผ่าน ที� สําคัญ 

ได้แก่ แม่นํ�าเจ้าพระยา แม่นํ�าทา่จีน แม่นํ�าแม่กลอง ภาคกลาง

ถือ ว่า เป� นภาคที�มีความอุดมสมบูรณ์มากที� สุด ทั �งการ

ดํารงชีวิต และการทํามาหากิน ลักษณะเด่นของอาหารภาค

กลาง จะมีรสชาติครบ เปรี�ยว หวาน มันเค็ม เผ็ด มีความ

ประณีต ตกแต่งจานอาหารสวยงาม และอุดมไปด้วยเครื�องแกง

ต่างๆ 

อาหารภาคเหนือ เป�นอาหารที�มีรสชาติแบบกลางๆ มีรส

เค็มนําเล็กน้อย รสเปรี�ยวและหวานมีน้อยมากหรือแทบจะไม่

นิยมเลย ลักษณะเด่นของอาหารภาคเหนือ อาหารพื�นบ้าน

ล้านนาไม่นิยมใส่นํ�าตาล ความหวานจะได้จากส่วนผสมที�นํามา

ทําอาหาร เช่น ความหวานจากผัก จากปลา ไขมันจะได้จาก

นํ�ามันของสัตว์ 

อาหารภาคใต ้มีลักษณะผสมผสานระหว่าง อาหาร

ไทยพื�นบ้านกับอาหารอินเดีย เช่น นํ�าบูดู ซึ�งได้มาจากการหมัก

ปลาทะเลสดผสมกับเม็ดเกลือ อาหารปักษ์ใต้ เป�นอาหารที�

อร่อย รสชาติจัด ไม่ว่าจะเป�น เผ็ดจัด เค็มจัด เปรี�ยวจัด นิยม

ใช้เครื�องเทศมาก อาหารพื�นบ้านภาคใต้ เป�นอาหารที� ได้รับ

อิทธิพลจากอินเดีย 

 

อาหารอีสาน มีรสชาติเด่น คือ รสเค็มจากนํ�าปลา

ร้า รสเผ็ดจากพริกสดและแห้ง อาหารอีสานส่วนใหญ่จะมี

ลักษณะแห้ง ข้น และมีปลาร้าเป�นส่วนผสมของอาหารแทบจะ

ทุกเมนู อาหารพื�นบ้านอีสาน ส่วนมากจะเผ็ด เค็มและเปรี�ยว 

คนอีสานจะรับประทานข้าวเหนียวเป�นหลัก ข้าวเหนียวจึงเป�น

เหมือนสัญลักษณ์ของอาหารอีสาน 

 ธุ ร กิ จ  SMEs ร้ า นอ าหา ร ไ ท ย ส่วน ใ ห ญ่ แล้ ว

จําเป�นต้องดึงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ�นออกมาเพื�อเป�นการ

ชูความเป�นหนึ�งของอาหาร ด้วยรสชาติที�แตกต่าง และหา

รับประทานไม่ทั�วไป ยิ�งถ้าหากเป�นการดึงดูดชาวต่างชาติเพื�อให้

“ไมว่่าอาหารชนดินั �น 

จะรบัวฒันธรรมมาจากภาค

ใดกต็าม สดุท้ายกค็อื 

อาหารไทย ที�เกดิจากภมูิ

ปัญญาไทยนั�นเอง” 
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เข้ามาท่องเที�ยวในประเทศด้วยแล้วต้องทําให้พวกเขาเหล่านั�น

เกิดความประทับใจในอาหารไทย ซึ�งบางทีอาจคํานึงถึงรสชาติที�

ชาวต่างชาติสามารถรับประทานได้ อย่างเช่น ไม่เผ็ดจนเกินไป 

เพราะชาวต่างชาตินั�นมักจะรับประทานอาหารรสจัดจ้านไม่ได้ 

แ ต่ ยังคง เอกลั กษ ณ์ ในการ ใ ช้ วัตถุ ดิ บ ใ นการ ปร ะกอบ

อาหาร  ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ต่างต้องเร่งปรับตัวให้

สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที� ใส่ใจคุณค่าของอาหารที�

รับประทานมากขึ�น ทั �งนี�รวมถึงคนไทยด้วยกันเองด้วยนั�นเอง 

เพราะสภาพสังคมในปัจจุบันทําให้เกิดการรีบเร่ง ไม่มี เวลา

โดยเฉพาะ เวลา ในการประกอบอาหารรับประทานกันใน

ครอบครัวจึงเป�นสาเหตุหนึ�งที�ทําให้ธุรกิจร้านอาหารขยายตัว

มากขึ�นหรืออาจจะเป�นความต้องการเปลี�ยนบรรยากาศ เพื�อ

ผ่อนคลายความเครียดการแสวงหาความสุขสนุกสนานใน

ครอบครัวหรือกลุ่มเพื�อนฝูงในปัจจุบันภาวะการแข่งขันธุรกิจ

ร้านอาหารในไทยเริ�มมีมากขึ�นตามลําดับจากการเข้ามาลงทุน

เพิ�มขึ�นของผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม SMEs ทั �ง

ร้านอาหารที�จําหน่ายในห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารขนาด

เล็กที�ขายอาหารนานาชนิด  

เมื�อเกิดอัตราการแข่งขันมากขึ�นจึงทําให้การทํา

ร้านอาหารธรรมดาไม่ทําให้เกิดความแตกต่างและไม่น่าสนใจ

มากเท่าที�ควร แต่การสร้างเอกลักษณ์นั�นจะสามารถทําให้เกิด

ความแตกต่างที�น่าจดจํา เพราะธุรกิจร้านอาหารต้องอาศัย

ลูกค้าปากต่อปากร่วมด้วยอีกทางหนึ�งอาหารอร่อยเอกลักษณ์

ที� ไม่ เหมือนใครจะทําให้เกิดความอยากลองและพยายามมา

รับประทานให้ ได้ ดังนั�นผู้ปร ะกอบการจึงจํ า เป� นต้องดึง

เ อก ลั ก ษ ณ์ เ ฉพา ะ แ ต่ ล ะ ท้ อ งถิ� น เ ข้ า ม า ช่ วย เ ป� น ฝ่ า ย

ประชาสัมพันธ์เพื�อความก้าวหน้าทางธุรกิจร้านอาหารของ

ท่านเองต่อไปอย่างมั�นคงและยาวนาน 

 อาหารไทยเป�นสิ�งที�สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความคิด

จิตใจของคนไทยได้อย่างแจ่มชดั วัฒนธรรมอาหารการกินที�มี

ความหลากหลายอย่างน่าอัศจรรย์ถูกสร้างสรรค์มาจากภูมิ

ปัญญาในการคัดเลือกวัตถุดิบที� อุดมสมบูรณ์จากข้าว ปลา 

พืช ผัก ผลไม้ ผสานกับภูมิปัญญาของบรรพชนมาปรุงให้เป�น

อาหารได้อย่างสารพัด ด้วยกรรมวิธีต่างที�ถูกคิดเลือกสรรและ

ประดิษฐ์ให้มีความเป�นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละท้องถิ�น 

และยังผสมผสานวัฒนธรรมจากชาติต่างๆ เช่น อินเดีย จีน 

มอญ พม่า เป�นต้น ซึ�งกว่าที�อาหารชนิดนั�นจะมาเป�นส่วนหนึ�ง

ของสําหรับอาหารไทยก็ ต้องผ่านการปรับเปลี�ยนปรุงแต่ง

รสชาติให้ถูกปากถูกลิ �นคนไทยและเหมาะสมกับวัตถุดิบที�มีอยู่ใน

ท้องถิ�นตนเอง ซึ�งไม่ว่าอาหารชนิดนั�นจะรับวัฒนธรรมมาจาก

ชาติใดก็ตาม สุดท้ายก็คือ อาหารไทย ที�เกิดจากภูมิปัญญา

ไทยนั�นเอง  

แม้คนไทยจะนิยมกินผักสมุนไพร แต่ใช่ว่าอาหารไทย

ทุกเมนูจะร้อนแรงไปด้วยกลิ�นรสจัดจ้าน เพราะอาหารไทยมี

ความหลากหลายของรสชาติ ทั �งเผ็ด เปรี�ยว หวาน เค็ม ขม 

ที�เคล้ากันอยู่ได้อย่างกลมกล่อมในอาหารแต่ละเมนู เช่น ต้มยํา

กุ้ง อาหารยอดนิยมของคนไทยและชาวต่างชาติ รสชาติจะ

ออกเปรี�ยวนํา เผ็ดตาม หอมกรุ่นด้วยกลิ�นสมุนไพรอย่างใบ

มะกรูด ตะไคร้และสมุนไพรอื�นๆ อีกมากมายหรือผัดไทย ซึ�งรส
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เปรี�ยวหวานของนํ�ามะขามเปียกและนํ�าตาลทรายนํามาเป�น

อันดับแรกตามด้วยรสเค็มกลมกล่อมซึ�งเมื�อรวมกับส่วนผสม

อื�นๆ เช่น เส้นเล็กเหนียวนุ่ม ไข่ไก่ กุ้งแห้งอย่างดี ก็กลายเป�น

เมนูจานเด็ดรสกลมกล่อมที�ชื�อเสียงทั�วโลกและเพราะการคัดสรร

วัตถุดิบอันอุดมด้วยประโยชน์จากธรรมชาติ 

 นอกจากนี� ปัจจัยสําคัญที�จะทําให้ธุรกิจอยู่ได้อย่าง

ยั�งยืนและมีลูกค้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื�อง คือทําเลที�ดี ราคา

เหมาะสม และรสชาติของอาหารรวมทั �งการประชาสัมพันธ์ผ่าน

สื�อต่างๆ ซึ�งในการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารในยุคนี�สามารถทํา

ได้หลากหลายรูปแบบที�ได้รับความนิยมมากและไม่ต้องใช้ต้นทุน

สูงนัก คือ การโฆษณาในระบบออนไลน์ ทั �งเว็บไซต์ Facebook 

อินสตราแกรม เป�นต้น ถึงแม้ว่ารายละเอียดในการประกอบการ

ธุรกิจ SMEs เกี�ยวกับร้านอาหารจะมีหลายประการที� ต้อง

คํานึงถึงเพื�อก่อให้เกิดความยั�งยืนอย่างมั�นคงนั�นแต่การเรียนรู้

ก่อนใครประกอบกับการหมั�นฝึกฝนทั �งตัวผู้ประกอบการเองและ

พนักงานในร้านอาหารด้วยนั�นจะสามารถทําให้นําพาธุรกิจ

ร้านอาหารของท่านก้าวสู่ความสําเร็จได้อย่างงดงาม ไม่

เพียงแต่ตัวผู้ประกอบการเองที�ประสบความสําเร็จ แต่ยัง

รวมถึงทุกฝ่ายที� เกี�ยวข้องรวมถึงประเทศชาติอีกด้วย เพราะ

รายได้ของประเทศส่วนหนึ�งมาจากผู้ประกอบการธุรกิจนั�นเอ 
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