ผู้ประกอบการยุคใหม่ ท�ำอย่างไรจึงจะส�ำเร็จ
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ผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneur) และธุรกิจเริ่มต้น (Startup) มีความส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่กลุ่มธุรกิจดังกล่าว
จะต้องสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดรับกับ
สถานการณ์ดา้ นการแข่งขันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว อันเกีย่ วเนือ่ งกับการเปลีย่ นแปลง
ทางเทคโนโลยีของโลก ซึ่งในหลายครั้ง ผู้ประกอบการใหม่เองมักจะมีค�ำถามว่า“อะไรเป็น
ปัจจัยทีจ่ ะท�ำให้เกิดความส�ำเร็จในการท�ำธุรกิจ?” และ “ท�ำอย่างไรจึงจะส�ำเร็จ?” นอกจากนีแ้ ล้ว
“จะทราบได อ้ ย่า งไรว่าเหตุการณ ์หรื อ ข อ้ ผิดพลาดอะไรที่ น�ำมาซึ่ งความล ม้ เหลวในการ
ด�ำเนินธุรกิจ?”
จากนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” และการก�ำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม
หลั ก ของรั ฐ บาล รวมถึ ง จุ ด ยื น ทางยุ ท ธศาสตร์ ข องประเทศไทยในอนาคตที่ มุ ่ ง เน้ น การ
น�ำประเทศก้าวข้ามกับดักแห่งรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) มาเป็นประเทศที่
พัฒนาแล้วอย่างสมบูรณ์แบบ จ�ำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่าง
ก้าวกระโดด จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญทีผ่ ปู้ ระกอบการจะต้องมีความเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทและรูปแบบ
ของการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นไปจากเดิม แต่กเ็ ป็นเรือ่ งยากส�ำหรับผูป้ ระกอบการใหม่ และธุรกิจ
เริ่มต้น ที่จะประสบความส�ำเร็จได้หากไม่มีประสบการณ์การด�ำเนินธุรกิจมากพอ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริมผูป้ ระกอบการและธุรกิจใหม่ ซึง่ เป็นหน่วยงาน
ที่ มี ภ ารกิ จ ส� ำ คั ญ ในการส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ผู ้ ป ระกอบการในภาคธุ ร กิ จ ใหม่
รวมถึงธุรกิจเริม่ ต้นให้สามารถด�ำเนินธุรกิจและเติบโตขึน้ จนกลายมาเป็นผูป้ ระกอบการเต็มตัว
มีความมั่นคงทางธุรกิจและสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่แท้จริง จึงได้จัดท�ำหนังสือ
“ผูป้ ระกอบการยุคใหม่ ท�ำอย่างไรจึงจะส�ำเร็จ” ขึน้ เพือ่ เป็นแนวคิดเบือ้ งต้นส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
ใหม่ และธุรกิจเริม่ ต้น ให้ทราบถึงแนวคิดในการด�ำเนินธุรกิจทีป่ ระสบความส�ำเร็จ และพึงระวัง
ปัจจัยที่น�ำพาความล้มเหลวมาสู่ธุรกิจ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความเข้าใจในการด�ำเนินธุรกิจ
ทีไ่ ด้จากการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงในครัง้ นีจ้ ะส่งผลอันเป็นประโยชน์ตอ่ ผูป้ ระกอบการ
ใหม่ และธุรกิจเริ่มต้นไม่มากก็น้อย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
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01 รู้จักศักยภาพของพื้นที่

		 นโยบายของภาครัฐส�ำคัญกับธุรกิจ
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นโยบายของภาครัฐ
ส�ำคัญกับธุรกิจ
สิ่งแรกที่ควรท�ำก่อนการเริ่มต้นธุรกิจก็คือ การท�ำความรู้จัก
ตัวเองให้ดีที่สุด เมื่อรู้จักตัวเองอย่างดีที่สุดแล้ว การได้รู้ถึงนโยบาย
ของภาครัฐ ทิศทางการส่งเสริมสนับสนุน ยิง่ ช่วยให้ธรุ กิจรุดหน้ายิง่ ขึน้
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ได้จัดท�ำแนวทางการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยให้ความส�ำคัญ
กับหลักการพัฒนาด้วยการยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง และการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่กลไกบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
ผ่านกระบวนการจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดทีบ่ รู ณาการ
การท�ำงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดยยึดหลักพื้นที่ภารกิจการ
มีสว่ นร่วม (Area - Function - Participation) การบูรณาการแผนงาน
และงบประมาณของทุกภาคีทเี่ กีย่ วข้องในการขับเคลือ่ นการพัฒนา
ให้บรรลุผลตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

5

นอกจากนี้ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ภ ายใต้ ก ารน� ำ ของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ได้เห็นชอบ
ในหลักการส�ำหรับข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่อง “10
อุตสาหกรรมเป้าหมาย: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต”
เพือ่ เป็นมาตรการระยะยาวทีจ่ ะก�ำหนดทิศทาง “การปรับโครงสร้าง
ด้านการผลิต ทัง้ เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ” ของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน นโยบาย “ไทยแลนด์
4.0” เป็นวิสยั ทัศน์เชิงนโยบาย การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
มีภารกิจส�ำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับ
แก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ได้
ทั้งนี้ เป็นการวางนโยบายภายใต้แนวคิดที่ต้องการปรับ
เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ
“เศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยมีฐานคิด
หลักคือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” การค้า การบริการ
ไปสู่การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้กับคน
ท�ำงานในทุกระดับ ด้วยการผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการใหม่
การเสนอสินค้าที่ตรงกับช่องทางการค้าใหม่ๆ ที่ผู้บริโภคนิยม โดย
การใช้เทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรม มาเป็นก�ำลังขับเคลื่อนราย
ได้ของประเทศ ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริการ ซึง่ จะขับเคลือ่ นทัง้ ระบบ ทุกระดับ ดังนัน้ “ประเทศไทย 4.0”
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จึงก้าวสูเ่ กษตรสมัยใหม่ ทีเ่ น้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart
Farming) เป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ไปสู่การเป็น Smart
Enterprises การค้าบน E-Commerce และการเกิดของธุรกิจ
Startups ที่เป็นบริษัทเกิดใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีมาเป็นก�ำลังในการ
สร้ า งธุ ร กิ จ ใหม่ มี ศั ก ยภาพสู ง และเปลี่ ย นภาคอุ ต สาหกรรม
จากการใช้แรงงานทักษะต�่ำไปสู่การผลิตที่ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ
ใช้การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ใช้แรงงานที่มีความรู้
ความเชีย่ วชาญ และทักษะสูง รวมทัง้ เปลีย่ นจากการให้บริการแบบเดิมๆ
(Traditional Services) ซึ่งมูลค่าค่อนข้างต�่ำ ไปสู่การให้บริการที่
ตรงกับความต้องการใหม่ๆ ที่มีมูลค่าสูง (High Value Services)
เชื่อมต่อกับระบบข้อมูลที่น�ำไปสู่การลดต้นทุนโลจิสติกส์ การให้
บริการ และการตัดคนกลางที่ไม่จ�ำเป็นลง
“ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการก�ำหนดแนวทางพัฒนาประเทศ
ให้เป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) ประเทศ
และประชากรมีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิดผลการพัฒนา
ภายใน 5 - 6 ปีนี้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับการวางภาพอนาคต
ทางเศรษฐกิจทีช่ ดั เจนของประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา
“A Nation of Makers” อังกฤษ “Design of Innovation” อินเดีย
“Made in India” หรือประเทศเกาหลีใต้ทวี่ างโมเดลเศรษฐกิจในชือ่
“Creative Economy”
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ข้อมูลเบื้องต้นด้านศักยภาพ
ของ 6 พื้นที่

11

1.1

ข้อมูลและศักยภาพ
ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และภาคกลาง
ในเขตพื้ น ที่ ภ าคกลาง จะหนี ไ ม่ พ ้ น การพั ฒ นาและ
การขยายตัวของเมืองหลวงของประเทศ คือ กรุงเทพมหานคร
เพราะกรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาหัวเมือง
ส�ำคัญต่างๆ ของประเทศ ตลอดจนแหล่งธุรกิจอุตสาหกรรม
ทีม่ กี ารใช้เทคโนโลยีจะถูกพัฒนาในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครก่อน
โดยมีเป้าหมายของการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นฐาน
เศรษฐกิจชั้นน�ำ โดย
1) เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานอุตสาหกรรม
เดิมและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ให้ เ ป็ น ฐานรายได้ ใ หม่ เพื่ อ ยกระดั บ ฐานเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมของภาคกลางให้เป็นศูนย์อุตสาหกรรม
สีเขียวชั้นน�ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้า
เกษตรให้มีความทันสมัยและเป็นสากล เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ภาคกลางเป็นฐานการผลิตอาหารและ
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐานโลก
สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ
3) ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเทีย่ ว
ให้มีคุณภาพและภาพลักษณ์ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อ
เพิม่ ศักยภาพของภาคกลางให้เป็นศูนย์รวมการท่องเทีย่ ว
ของเอเชียที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
และ
4) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน�้ำ แก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในการใช้นำ�้ ในภาคตะวันออก ระหว่างภาค
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว และชุมชน
นอกจากนี้ แผนพั ฒ นากรุ ง เทพมหานครระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2556-2575) ได้แบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะๆ ละ 5 ปี
เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งในปีปัจจุบันเป็นระยะที่ 2 ของการ
ด�ำเนินการตามแผนดังกล่าว คือระหว่าง พ.ศ. 2561-2565 โดย
มี เ ป้ า หมายที่ จ ะท� ำให้ ก รุ ง เทพมหานครเป็ น มหานครที่ มี ค วาม
สะดวกสบาย ประหยัด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น
มหานครส�ำหรับทุกคน โดยมีการพัฒนาโครงการส�ำคัญทางด้าน
13

แผนพัฒนากรุงเทพมหานครในโอกาสครบรอบ 250 ปี ในป พ.ศ. 2575
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โลจิสติกส์ การคมนาคมขนส่งและการเดินทาง เพื่อท�ำให้ระบบ
ขนส่งมวลชนทัว่ ถึง สะดวก ประหยัด จราจรคล่องตัว และมีทางเลือก
เช่น โครงการสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าบีทีเอส หรือระบบราง
อื่นๆ เช่น BRT และ Monorail โครงการพัฒนาทางเดินเท้าให้
เชือ่ มโยงกับสถานีรถไฟฟ้าทีเ่ ปิดให้บริการ โครงการสร้างเส้นทาง
จักรยานให้เชือ่ มโยงกับสถานีรถไฟฟ้าทีเ่ ปิดให้บริการ เปิดบริการ
รถรับส่งเพื่อเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการ วางแผน
พื้นที่จอดรถโดยสาร (ร่วมกับ ขสมก.) จักรยานยนต์รับจ้าง จัด
บริการรถรับส่งเพื่อเชื่อมโยงมายังสถานีรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการ
จัดพื้นที่จุดจอดรถรับจ้าง (จักรยานยนต์รับจ้าง แท็กซี่ สามล้อ)
ให้ถูกสุขลักษณะน่าใช้งาน จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเคลื่อน
ย้ายรถกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือมีการจอดกีดขวาง ศึกษาเพิ่มเติม
เส้นทางเดินเรือ สร้างสถานีเรือโดยสารและประสานกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องให้มีการขยายเส้นทางเดินเรือ โครงการปรับปรุง
พื้นที่รอบท่าเรือให้มีการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ ติดไฟฟ้า
แสงสว่างป้ายแผนที่ มีที่พักผู้โดยสาร และเพิ่มเส้นทางจักรยาน
โดยเส้นให้เกิดการเชื่อมโยงไปยังระบบขนส่งหรือปลายทาง
เป็นต้น จะเห็นได้ว่าแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี เริ่ม
ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 จะเน้นการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง และ
โลจิสติกส์ โดยการวางแผนการเชื่อมโยง และก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานจ�ำนวนมาก เหล่านี้จึงเป็นสัญญานที่ท�ำให้ผู้ประกอบ
การในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ รวมถึงวิสาหกิจเริ่มต้นหลายๆ
กิจการให้ความส�ำคัญและได้ก่อตั้งกิจการเพื่อให้บริการด้าน
โลจิสติกส์มากขึ้น
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1.2

ข้อมูลและศักยภาพ
ของพื้นที่ภาคเหนือ
การพัฒนาพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศ
ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล�ำพูน และล�ำปาง ตามนโยบาย
รัฐบาล มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง โดย
1) พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วให้ มี คุ ณ ภาพและความยั่ ง ยื น
มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวบริการสุขภาพ
และการศึ ก ษาที่ ไ ด้ ม าตรฐาน รวมทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
2) พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ทางการเกษตร และ
สร้า งมูลค่า เพิ่ม ภายใต้แนวคิด เกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอิ น ทรี ย ์ ควบคู ่ กั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
เกษตรแปรรู ป ให้ มี ค วามหลากหลายสอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของตลาด
3) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความ
อุดมสมบูรณ์สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศ เพือ่ รองรับ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ พัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้ า สู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ
ของภาคเหนือที่เร็ว กว่า ระดับประเทศ 10 ปี
16
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กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน มีศักยภาพที่โดดเด่น
ด้านธุรกิจบริการสุขภาพซึง่ สอดคล้องกับกระแสการท่องเทีย่ ว
เชิงสุขภาพ หรือ Health Tourism โดยจังหวัดเชียงใหม่มี
ศักยภาพตั้งแต่ธุรกิจบริการทางการแพทย์ ทันตกรรม บริการ
สปา นวดแผนไทย แพทย์แผนไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพร
อย่างครบวงจรและมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานจนเป็นที่
ยอมรับของผูบ้ ริโภคทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ ด้านการ
แพทย์และทันตกรรม การบริการเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ โดยจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมและโดดเด่นใน
ด้านสถานบริการทางการแพทย์และทันตกรรม การบริการเพือ่
สุขภาพ เช่น สปา/นวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย การเป็น
ที่ตั้งของโรงเรียนสอนธุรกิจสุขภาพ สถานที่ผลิตเครื่องส�ำอาง
และสถานเสริมความงาม ขณะที่จังหวัดล�ำปาง ล�ำพูน และ
แม่ฮ่องสอนจะมีศักยภาพในเชิงสนับสนุนการบริการสุขภาพ
อาทิ การเป็นแหล่งสมุนไพร หรือแหล่งวัตถุดิบในการผลิต
อาหารเพื่อสุขภาพ/เครื่องส�ำอาง แหล่งน�้ำพุร้อน ตลอดจน
เป็นแหล่งภูมิปัญญาในการนวดหรือบ�ำรุงสุขภาพตามวิถีพื้น
บ้านล้านนา โดยในการพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพกลุม่ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบนนั้น ยังเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดอีกด้วย
17

ในการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วของกลุ ่ ม จั ง หวั ด ภาค
เหนื อ ตอนบนในอนาคต นอกเหนื อ จากการรั ก ษาทุ น ทาง
ประวัตศิ าสตร์ สังคมวัฒนธรรม ภาพลักษณ์และความโดดเด่น
ด้านการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกันระหว่างจังหวัดในกลุ่มให้
มากขึ้น การฟื้นฟูและอนุรักษ์ความเป็นท้องถิ่นทั้งองค์ความรู้
ภูมปิ ญ
ั ญา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนสภาพแวดล้อม
เพื่อเป็นรากฐานในการสืบสานการพัฒนาและส่งต่อให้คนรุ่น
หลังได้อย่างมีคุณค่า และการให้ความส�ำคัญกับเป้าหมายใน
กลุม่ Culture, Creativity, High-Value Services เพือ่ ยกระดับ
ภาคบริการสู่ตลาดคุณภาพสูง
เฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและการด�ำเนินธุรกิจสูงที่สุดในพื้นที่ดังกล่าว พบว่า
มีแนวทางการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่
1) เสริมสร้างศักยภาพการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก
แม้ว่าเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว
แต่แนวโน้มชะลอตัว จ�ำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นใน
การพัฒนาโดยเฉพาะการฟืน้ ฟูศลิ ปวัฒนธรรมประเพณี
ตลอดจนสภาพแวดล้อมของเชียงใหม่ พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวใหม่ เช่น กลุ่ม MICE
กลุ่มสุขภาพ กลุ่มการศึกษา ยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการทุกระดับ สร้างคุณค่า
ของสินค้าและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของฝากของที่ระลึก
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2) ส่ ง เสริ ม และต่ อ ยอดธุ ร กิ จ ที่ มี ศั ก ยภาพ โดยเฉพาะ
ธุ ร กิ จ บริ ก ารทางการแพทย์ แ ละสุ ข ภาพธุ ร กิ จ ด้ า น
การศึกษา ธุรกิจเกี่ยวกับ Digital Content ซึ่งกลุ่ม
ธุรกิจนี้ได้รับการพัฒนาสร้างฐานอย่างต่อเนื่องหลาย
ปี จึ ง ควรเร่ ง ยกระดั บ เพื่ อ ให้ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ น
ระดับสากล นอกจากนี้ เชียงใหม่ยังเป็นแหล่งเกษตร
คุ ณ ภาพในกลุ ่ ม พื ช ผั ก ผลไม้ เ มื อ งหนาวและล� ำ ไย
ควรให้ความส�ำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยยึดแนว
ทางเกษตรสีเขียว
3) เตรีย มรองรับการขยายตัว ของสัง คมเมือง เขตเมือง
เชียงใหม่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว จ�ำเป็นต้องเร่งสร้าง
ระบบขนส่ ง สาธารณะที่ ใ ช้ พ ลั ง งานสะอาด จั ด การ
สิ่ ง แวดล้ อ มเมื อ ง พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานรองรั บ
การขยายการค้า การลงทุน โดยค�ำนึงถึงการพัฒนา
สู่เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4) พั ฒ นาพื้ น ที่ ช ายแดนและความมั่ น คง เพื่ อ เป็ น การ
แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด และการลั ก ลอบเข้ า เมื อ ง
ซึ่งหากปัญหาเหล่านี้บรรเทาลงจะสามารถพัฒนาด่าน
การค้าชายแดนกิ่วผาวอก ซึ่งมีความได้เปรียบด้าน
ภู มิ ป ระเทศในการเชื่ อ มโยงการค้ า กั บ เมี ย นมาและ
สู่จีนตอนใต้อีกเส้นทางหนึ่ง
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1.3

ข้อมูลและศักยภาพของพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีเป้าหมายการพัฒนาพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก
เฉียงเหนือเพือ่ ให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน ไปสูเ่ ป้าหมาย
การพึง่ พาตนเองได้ จ�ำเป็นต้องแก้ไขปัญหาพืน้ ฐานควบคูไ่ ปกับการ
พัฒนาการวิจัย เพื่อใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค
ให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งใช้โอกาสจาก
ปัจจัยภายนอกมาช่วยขับเคลือ่ น โดยเฉพาะโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
การคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ทเี่ ชือ่ มโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง และพื้นที่เศรษฐกิจหลักของ
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ประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง (GMS) ที่ก�ำลังมี
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ
ให้แก่ภาค เพื่อให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความ
แตกต่างเหลื่อมล�้ำกับพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ในระยะยาว
โดยมุ่งพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่มิติใหม่เป็น “ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง” โดย
1) เพิม่ ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสูม่ าตรฐานเกษตร
อินทรีย์และอาหารปลอดภัย
2) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพิ่มสูง โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางข้าวหอมมะลิ
โลก ปศุสัตว์ เมืองนวัตกรรมเกษตรอาหาร
3) ยกระดั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประเพณี วั ฒ นธรรม โดย
มุ่งสร้างให้เป็นศูนย์กลางการค้าอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง
ประตูสู่อาเซียนตะวันออกและจีน แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม อารยธรรมขอม และศูนย์กลางกีฬานานาชาติ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน และ
4) ฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต้นน�้ำโดยเฉพาะ
ในพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด เลย อุ ด รธานี สกลนคร ชั ย ภู มิ
นครราชสีมา
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จากทิศทางการพัฒนาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าพื้นที่ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือมีศักยภาพมากในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
โดยหากพิจารณาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ (พ.ศ. 2560-2564) จะพบว่า แผนยุทธศาสตร์ตอ้ งการมุง่ เน้น
ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยการส่งเสริมการท�ำเกษตร
แปลงใหญ่ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ พืชผัก ผลไม้ ไม้ดอก โคเนื้อ โคนม
และหม่อนไหม และการพัฒนาพันธุ์ปศุสัตว์และการเลี้ยงโคเนื้อ
ไทยทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมูลค่าสูง อาทิ เนือ้ โคโคราชวากิว เนือ้ โคสุรนิ ทร์
วากิ ว เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป้ า หมายในการพั ฒ นาศู น ย์ ก ลาง
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร โดยการพัฒนา
เกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Inno-Agri) ให้
เป็น Smart Farmer พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและบริการด้านแสงซิน
โครตรอนเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรมอาหาร
และการเกษตร และสนับสนุนแผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ยกระดับผลิตภัณฑ์โดยน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้ในกระบวนการผลิต

22

ผู้ประกอบการยุคใหม่ ท�ำอย่างไรจึงจะส�ำเร็จ

จังหวัดอุดรธานีและขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีปัจจัยพื้นฐาน
ด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงทีส่ ดุ (พิจารณาจากผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัด GPP Per Capita สูงสุดของแต่ละกลุม่ จังหวัด)
ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และกลุ่มภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนกลาง ตามล�ำดับ โดยเน้นเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรไปสูม่ าตรฐานเกษตรอินทรียแ์ ละอาหารปลอดภัย
สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พึ่งตนเองได้ เน้นการ
พั ฒ นาทั ก ษะแรงงานไปสู ่ แ รงงานที่ มี ค วามรู ้ ความเชี่ ย วชาญ
และทักษะสูงโดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้ว
ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบซึ่งอุตสาหกรรมอาหารเป็น
หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ต้องเน้นการพัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นขั้น
สูงเพือ่ ยกระดับมาตรฐานของสินค้าอาหารและสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน

Photo By Freepik
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1.4

ข้อมูลและศักยภาพ
ของพื้นที่ภาคตะวันออก
พื้นที่ภาคตะวันออกยังเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศ และมีศักยภาพสูงในการส่งเสริมให้เป็นฐานการผลิต
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นแหล่งรวมในการกระจุกตัวของ
จังหวัดที่ประชาชนมีรายได้สูงที่สุดของประเทศ โดยจากการศึกษา
ถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของพื้นที่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง พบว่า มีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีผลิตภัณฑ์
มวลรวม 1.98 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.49 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ ทั้งนี้ โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของพื้นที่ใน
เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อยู่ในภาคอุตสาหกรรม
ซึ่ ง มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมสู ง สุ ด ถึ ง 1.43 ล้ า นล้ า นบาท คิ ด เป็ น
ร้อยละ 72.21 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดของพื้นที่ในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
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การริเริ่มโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเมื่อ
32 ปีก่อน ถือเป็นกลไกส�ำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวเป็นตัวเร่งในการผลักดันการลงทุนให้
ประเทศก้าวเข้าสู่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ตั้งแต่
อุตสาหกรรมผลิตแบบเบา เช่น อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ
จนถึงอุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
ปิโตรเคมี ที่มีการพัฒนามากขึ้นเป็นล�ำดับ ซึ่งจากความส�ำเร็จของ
การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกในอดีต ท�ำให้พื้นที่นี้
มีความพร้อมในการต่อยอด เพื่อเพิ่มเติมพื้นที่เศรษฐกิจการลงทุน
พิเศษ เพิ่มเติมกลุ่มอุตสาหกรรมและต่อยอดความพร้อมด้านการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
เกษตรกรรม
2.88%
บริการ
24.91%
อุตสาหกรรม
72.21%
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เขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกระยะแรก

เป้าหมายส�ำคัญของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวัน
ออก (Eastern Economic Corridor : EEC) คือการเป็นจุดศูนย์กลาง
ในระดับโลก โดยเฉพาะด้านการลงทุน เป็นฐานอุตสาหกรรมด้าน
พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยโรงกลั่นน�้ำมัน
ขนาดใหญ่ โรงผลิตไฟฟ้า และนิคมอุตสาหกรรม ทั้งยังเชื่อมโยง
ด้วยโครงสร้างพืน้ ฐานการขนส่งทีเ่ ชือ่ มผ่านเส้นทางสายหลัก ท่าเรือ
พาณิชย์แหลมฉบังสนามบินอู่ตะเภา และท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด
26
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ศักยภาพส�ำคัญของพื้นที่ EEC คือ การเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์
แห่งภูมภิ าคอาเซียน เป็นประตูสเู่ อเชีย สามารถเข้าถึงประชากรโลก
ได้กว่าครึ่งหนึ่งโดย EEC จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีขนาดใหญ่
ทีส่ ดุ ในภูมภิ าคอาเซียนทัง้ ในเชิงงบประมาณ และขนาดพืน้ ที่ GDP
ของทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกอาเซียน และอินเดีย มีมูลค่ารวม
กว่า 1 ใน 3 ของ GDP โลก โดยในอนาคต EEC จะเป็นศูนย์กลาง
เชื่อมโยงกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และระเบียง
ตะวั น ออก-ตะวั น ตก ทั้ ง ยั ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางของความเชื่ อ มโยง
มหาสมุ ท รอิ น เดี ย กั บ มหาสมุ ท รแปซิ ฟ ิ ก รวมถึ ง ประเทศกลุ ่ ม
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง และทางตอนใต้ของประเทศจีนด้วย
เขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวัน
ออกครอบคลุมพืน้ ที่ 6 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ระยอง จันทบุรี และตราด โดยในระยะแรก การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
การลงทุนพิเศษจะมุ่งเป้าไปที่ 3 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ระยอง โดยพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้า
หมายที่ส�ำคัญ คือ จังหวัดชลบุรี (แหลมฉบัง ศรีราชา อู่ตะเภา และ
พัทยา) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของอาเซียน
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมผลิตขั้นสูง เช่น อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ด้านหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
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อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนระบบ
โลจิสติกส์ยุคดิจิทัล เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งทางบก ทางทะเล และ
ทางอากาศ เพือ่ ยกระดับเป็นประตูสกู่ ลุม่ เศรษฐกิจอนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้
โขง ทีม่ กี ารเชือ่ มต่อกับประเทศจีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมา
อันจะก่อให้เกิดกลุม่ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องมากมาย เช่น ธุรกิจการจัดเก็บ
และกระจายสินค้าสมัยใหม่ ธุรกิจเรือขนส่งสินค้าและบริหารท่าเรือ
อุตสาหกรรมซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน เขตปลอดภาษีต่างๆ ธุรกิจต่อ
เรือและท่าเรือน�้ำลึก เป็นต้น
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และหุ่นยนต์อัจฉริยะ รวม
ถึงอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และดิจิทัล ล้วนเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการต่อยอดและ
พัฒนาในเขตพื้นที่ฝั่งตะวันออกทั้งสิ้น เนื่องจากมีพื้นฐานเดิมอยู่
มากพอสมควร แต่ต้องอาศัยการพัฒนาและการส่งเสริมการลงทุน
มากขึ้นเพื่อดึงดูดนักลงทุนที่มีศักยภาพและมีเทคโนโลยีใหม่ๆ
เข้ามา โดยศักยภาพของการต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
มีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
เริ่มจากการประกอบร่วมกับผู้ผลิต (OEM) น�ำไปสู่อุตสาหกรรม
แบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้า สู่การขยายธุรกิจในห่วงโซ่
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คุณค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะในด้านการออกแบบ
และจัดท�ำต้นแบบ (Surface Integration Design & Prototyping)
การใช้เทคโนโลยี การผลิตที่มีประสิทธิภาพและความแม่นย�ำสูง
(Catalytic Manufacturing) พัฒนาธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และชิน้ ส่วนรถยนต์ทกี่ า้ วทันมาตรฐานโลก ในด้านของอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนและอิเล็กทรอนิกส์ ต้องการยกระดับอุตสาหกรรมการ
ผลิตวงจรรวมที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ตลอดจนการออกแบบและ
ผลิตระบบรองรับการเติบโตของเมืองอัจฉริยะและเครื่องใช้ไฟฟ้า
อัจฉริยะ (Smart Appliances) ซึง่ เชือ่ มต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(Internet of Things) อุตสาหกรรมการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดเล็ ก (Microelectronics) และออกแบบระบบฝั ง ตั ว
(Embedded Systems) รวมถึงการผลิตสารหรือแผ่นส�ำหรับไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ รวมถึงอุตสาหกรรมดิจติ อล ซึง่ ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมา
จะท�ำให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่ฐานการผลิตอุตสาหกรรม
หุน่ ยนต์อจั ฉริยะ เช่น หุน่ ยนต์ทใี่ ช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และหุน่ ยนต์
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน เช่น หุน่ ยนต์ทางการแพทย์ หุน่ ยนต์
ส�ำหรับด�ำน�้ำ หรือหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย เป็นต้น
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1.5

ข้อมูลและศักยภาพ
ของพื้นที่ภาคใต้
ศั ก ยภาพการพั ฒ นาพื้ น ที่ ภ าคใต้ โดยเฉพาะในฝั ่ ง
อันดามันถือว่ามีศักยภาพสูงในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการ ซึ่งโดยภาพรวมด้านเศรษฐกิจหลักของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในปี 2560 พบว่าเศรษฐกิจของ
พื้นที่ส่วนใหญ่จะมาจาก 2 สาขาหลักคือ สาขาเกษตรกรรม
และสาขาโรงแรมและภัตตาคาร รวมกันแล้วมีมลู ค่าประมาณ
ร้อยละ 44.74 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
ซึ่งในจ�ำนวนนี้มาจากสาขาโรงแรมและภัตตาคารมากที่สุด
การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้มุ่งเน้น
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจท่องเที่ยว
ควบคู ่ ไ ปกั บ การรั ก ษาสมดุ ล ของความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์
ของการเพิ่มจ�ำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว
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และเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้
กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการนักท่องเที่ยว
และประชาชน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้มีความหลากหลายน่าสนใจและ
สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว พัฒนาและเชื่อม
โยงแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมวิถีชีวิต
ของชุมชนอันดามัน ซึ่งมีความหลากหลาย เพื่อดึงดูดนักท่อง
เที่ยวให้มากขึ้น ท�ำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ประชาชนใน
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แนวทางการพัฒนาภาคใต้
ท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ
และสปา

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก
และประวัติศาสตร์อารยธรรม

การเพาะเลี้ยงกุ้ง
และสัตว์น�้ำชายฝั่ง
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ศูนย์กลางอุตสาหกรรม
แปรรูปปาล์มน�้ำมัน
และผลิตไบโอดีเซล

ชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง พัฒนาพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นศูนย์
เรี ย นรู ้ แ ละเผยแพร่ สั ญ ลั ก ษณ์ ส� ำ คั ญ ของชุ ม ชนอั น ดามั น
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีการใช้ประโยชน์อย่าง
สมดุลเพื่อให้เป็นรากฐานของการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม สร้างจิตส�ำนึกในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาด้าน
การตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดี
ของกลุ่มจังหวัด
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จากวิสัยทัศน์ของการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
คือ “การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก” เพื่อสร้างให้พื้นที่
ดังกล่าวเป็นฐานการท่องเที่ยวทางทะเลชั้นน�ำระดับโลก ทั้งนี้
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีสถานที่ท่องเที่ยว และ
มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์
ของอั น ดามั น โดยเฉพาะทรั พ ยากรทางทะเล ชายหาด
หมู่เกาะ เช่น เกาะภูเก็ต เกาะลันตา เกาะพีพี และเกาะลิบง
จึงต้องรักษาความมีชื่อเสียง และเพิ่มมนต์เสน่ห์ด้วยการ
เพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ เช่น MICE และ
Marina ทีภ่ เู ก็ต โดยคงไว้ซงึ่ ความเป็นเอกลักษณ์ของอันดามัน
และรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ เสริ ม บทบาทสู ่ ก ารเป็ น เมื อ ง
ท่องเที่ยวชั้นน�ำของโลก ประกอบกับให้ความส�ำคัญกับนัก
ท่องเที่ยวมีแนวโน้มสนใจการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ
(Special Interest Tourism) เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure
Tourism) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Spiritual Tourism)
การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) เป็นต้น
รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วดั ง กล่ า วมี แ นวโน้ ม ขยายตั ว
เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มต้องการที่จะเรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ต้องการ
สัมผัสธรรมชาติ ที่บริสุทธิ์กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เลื อ กพั ก แรมในโรงแรมที่ มี เ อกลั ก ษณ์ ซึ่ ง ประเทศไทยมี
ความพร้อมของทรัพยากรพื้นฐานส�ำหรับการท่องเที่ยวใน
ความสนใจพิเศษ
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1.6

ข้อมูลและศักยภาพ
ของพื้นที่ภาคตะวันตก
โครงสร้างเศรษฐกิจของภาคตะวันตก มีการกระจายตัวอย่าง
สมดุล ศักยภาพของที่ตั้งเอื้อต่อการท�ำการค้าชายแดน เนื่องจาก
มีมูลค่าการน�ำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างชายแดนจ�ำนวนมาก
และเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าส่งออกด้านการประมงและ
เกษตรที่ส�ำคัญของประเทศ ทั้งยังมีความหลากหลายของสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โดยภาคตะวันตกมีโอกาส
ทีจ่ ะขยายตัวเนือ่ งจากโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ในประเทศพม่า
(โครงการทวาย) การเปิดเสรีทางการค้าช่วยส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการค้า การลงทุนนโยบายส่งเสริมการท่องเทีย่ ว และการพัฒนา
ด้านคมนาคมหลายเส้นทางมีถนนเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายระหว่าง
กันและเชื่อมโยงทั่วทุกภาค โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกตอนบน
จะเน้นการพัฒนาการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม
ด้วยระบบการผลิตที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรม
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แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก

บริเวณชายแดน และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกตอนล่าง จะเน้น
การศึกษาวิจัย การจัดตั้งศูนย์ประมงครบวงจรและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง ส่งเสริมพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและ
สัตว์น�้ำ การสนับสนุนการขยายการก่อสร้างท่าเรือน�้ำลึกที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
สหภาพพม่าและฝั่งอ่าวไทย
คณะกรรมการนโยบายการบริ ห ารงานจั ง หวั ด และกลุ ่ ม
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) มีมติเห็นชอบแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดในพื้นที่ตะวันตกที่เน้นการผลิตสินค้าเกษตร การผลิตที่
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ศูนย์อุตสาหกรรมบริเวณชายแดน และ
ศูนย์ประมงครบวงจร
35

02

การถ่ายทอดแนวคิด
และประสบการณ์
จากกรณีศึกษา
ของผู้ประกอบการใหม่
ที่ประสบความส�ำเร็จ
ในการท�ำธุรกิจ
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1

SKOOTAR

แมสเซนเจอร์ออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ความแออัดบนท้องถนนไม่เพียงเป็นอุปสรรคต่อการเดิน
ทางของคนเมืองทั่วไป แต่ยังส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจขนาดเล็กที่
ต้องพึง่ พาการส่งเอกสารส�ำคัญทางธุรกิจหรือการจัดส่งสินค้ากรณี
เร่งด่วน ขณะที่การเรียกใช้งานแมสเซนเจอร์ หรือพนักงานรับส่ง
เอกสารเป็นเรื่องยาก หากไม่มีผู้ที่ให้บริการประจ�ำเป็นของตนเอง
หม่อมหลวงกมลพฤทธิ์ ชุมพล
และ คุณธีภพ กิจจะวัฒนะ เข้าใจถึง
ข้อจ�ำกัดนี้ จึงเริ่มต้นธุรกิจ SKOOTAR
บริการเรียกแมสเซนเจอร์ออนไลน์ 24
ชั่วโมง ด้วยโมเดลธุรกิจที่แตกต่างแต่
เติบโตอย่างรวดเร็ว
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จุดเริ่มต้นของ SKOOTAR เกิดขึ้นหลังทั้งสองเข้าร่วมการ
อบรมด้านการบ่มเพาะธุรกิจ “สตาร์ทอัพ” (startup) กับ อาจารย์
กระทิง - เรืองโรจน์ พูนผล นักปั้นโมเดลธุรกิจเกิดใหม่ ทั้งคู่จับมือ
สตาร์ทไอเดียร่วมกัน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ช่วยลดปัญหา
ลดความยุง่ ยากต่อการใช้ชวี ติ ของผูค้ นในวงกว้าง โดยศึกษาตลาด
และความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กเป็น
ระยะเวลาหนึ่งปี
พวกเขาพบว่าปัญหาหลักของผูบ้ ริโภคคือ มีความต้องการใช้
งานรับส่งเอกสารสูงมาก แต่ในหลายๆ ครั้งไม่สามารถเรียกใช้งาน
ได้ตามที่ต้องการ โดยเฉพาะงานด่วน หรืองานที่ต้องใช้เวลามาก
ก็จะไม่สามารถหาคนส่งงานได้ทัน ในมุมของแมสเซนเจอร์ก็พบ
ปัญหาเช่นกัน เช่น รายได้ไม่มนั่ คงเนือ่ งจากงานทีท่ ำ� ไม่คงที่ บางวัน
มีงานมาก บางวันมีงานน้อย หรือมีคู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้น เมื่อศึกษา
ความต้องการของหลายๆ ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว จึงเริม่ คิดค้นรูปแบบ
ธุรกิจทีน่ ำ� เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือ่ แก้ไขปัญหาให้กบั ทุกฝ่าย
ด้ ว ยแนวคิ ด นี้ จึ ง เป็ น ที่ ม าของรู ป แบบการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ที่สร้างความแตกต่าง ในนามของ บริษัท สกู๊ตตาร์ บียอนด์ จ�ำกัด
ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น SKOOTAR บริการเรียกแมสเซนเจอร์
ออนไลน์ เชื่ อ มโยงระหว่ า งผู ้ รั บ บริ ก าร เช่ น ผู ้ ป ระกอบการ
รายเล็ ก ร้ า นค้ า หรื อ บุ ค คลทั่ ว ไป กั บ เครื อ ข่ า ยแมสเซนเจอร์
มืออาชีพ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยบริการของแมสเซนเจอร์
ได้แก่ รับส่งเอกสาร เก็บเช็ค วางบิลหรือส่งของอื่นๆ ภายใน
วันเดียวกันทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล
39

ด้วยรูปแบบบริการทีเ่ น้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และ
ไว้ใจได้ ผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือทั้งระบบ iOS และ
Android การก�ำหนดราคามาตรฐาน ค�ำนวณตามระยะทางจริงและ
แสดงราคาทันที สามารถช�ำระเงินสะดวกผ่านหลายช่องทาง และ
รองรับระบบวางบิลในรูปแบบบริษัท ส่งผลให้ SKOOTAR คว้า
รางวัลการประกวดและแข่งขันรูปแบบธุรกิจมาหลายเวที ได้แก่
รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันในโครงการ Angel Hack Bangkok
2014 ซึ่งจัดโดย AngelHack องค์กรส่งเสริมธุรกิจใหม่ในยุค
ดิจิทัลระดับโลก รางวัล Top 8 ECHELON Thailand 2014 รางวัล
ชนะเลิศโครงการ DTAC Accelerate Batch#3 2015
สองหนุม่ สตาร์ทอัพเชือ่ มัน่ ว่า SKOOTAR มีประโยชน์ตอ่ ผูค้ น
ไม่เพียงช่วยแก้ไขปัญหาให้ผปู้ ระกอบการขนาดเล็ก แต่ยงั ยกระดับ
รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูม้ รี ายได้นอ้ ยทีเ่ ป็นกลุม่ คนจ�ำนวน
มาก โดยเฉพาะแมสเซนเจอร์ และมอเตอร์ไซค์รบั จ้าง ซึง่ เป็นบุคคล
ทีม่ รี ายได้นอ้ ยและรายได้ไม่คงที่ ไม่มสี วัสดิการ และมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ค่อนข้างต�่ำ ธุรกิจ SKOOTAR สามารถช่วยให้คนกลุ่มนี้มีอนาคต
และมีอาชีพที่ดีขึ้น
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นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาบุคลากรขององค์กรตามสายงาน
เปิดรับการเรียนรู้รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เช่น การเข้าร่วมโครงการ
กับบริษัท Google เดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู้กับบริษัทที่เป็น
Tech Startups จากทั่วโลกที่ Silicon Valley เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนารูปแบบธุรกิจ SKOOTAR ในอนาคต ซึง่ อาจสร้างการเติบโต
ทางธุรกิจมากกว่า 3 เท่าต่อปีเช่นปัจจุบัน
หากการสร้างธุรกิจทีม่ คี วามหมาย คือการสร้างบางสิง่ ทีช่ ว่ ย
ลดปัญหาและสร้างประโยชน์ SKOOTAR คือกรณีศึกษาที่ตอบ
โจทย์และจับต้องถึงความส�ำเร็จได้จริง

The key to success
3 มุ่งมั่นในแนวคิดของธุรกิจ
3 ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 ใฝ่รู้และใฝ่ศึกษาหาข้อมูลด้วยการท�ำวิจัยตลาด
3 ความสามารถและทักษะในด้านการท�ำตลาด
3 หาโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
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Kerry Express
สาขาสุขสวัสดิ์

ฟันเฟืองส�ำคัญของโลจิสติกส์

ในยุคที่โลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้น การ
ซื้อสินค้าออนไลน์กลายเป็นเรื่องง่ายและมีความนิยมสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง หนึ่งธุรกิจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดคือ ธุรกิจด้านการ
ขนส่งสินค้า
วันนี้ผู้ประกอบการรายย่อยก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทขนส่ง
ยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยอย่าง Kerry Express ได้เช่นกัน ซึ่ง
คุ ณ ประภั ส สร มากสิ น คื อ หนึ่ ง ในผู ้ ป ระกอบการตั ว แทน
ธุรกิจขนส่ง Kerry Express โดยได้รับสัมปทานกิจการในเขต
ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 4 สาขา
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แรกเริ่มคุณประภัสสรเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีต�ำแหน่ง
เป็นผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาด ซึง่ มีรายได้มนั่ คง ในขณะทีท่ ำ� งานประจ�ำ
เธอได้ท�ำธุรกิจเล็กๆ เกี่ยวกับงานฝีมืออยู่แล้ว จึงสนใจและเริ่ม
มองหาโอกาสท�ำธุรกิจของตัวเองอย่างจริงจัง หลังจากท�ำงานเก็บ
ประสบการณ์มาได้พอสมควร
ในเวลานั้น บริษัท Kerry Express Thailand ก�ำลังประกาศ
หาผู้ต้องการท�ำธุรกิจร้าน Parcel Service เพื่อเป็นสาขาให้บริการ
ของ Kerry เพื่อให้ลูกค้าและร้านค้าขนาดเล็กในกรุงเทพฯ สามารถ
ส่งสินค้าได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น คุณประภัสสรจึงคิดแผน
ธุรกิจและยื่นสมัครเป็นผู้ประกอบการ แต่เส้นทางการท�ำธุรกิจ
แฟรนไชส์นี้ไม่ง่าย เพราะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากบริษัทแม่อยู่
หลายครั้ง จนในที่สุดจึงได้รับสัมปทานกิจการ
เนื่องจากเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ รูปแบบการด�ำเนินงานของ
Kerry Parcel Service จึงเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทแม่
ผู้ประกอบการเพียงท�ำการลงทุน และเป็นผู้เลือกท�ำเลในการเปิด
ร้านสาขา ค่าแฟรนไชส์จะขึ้นอยู่กับขนาดของร้าน และจ�ำนวน
เคาน์เตอร์ที่เปิดให้บริการในแต่ละสาขา แต่ผู้ได้รับสัมปทาน
สามารถขยายกี่สาขาก็ได้
ในช่วงแรกของการท�ำธุรกิจมีความเสี่ยงอยู่ค่อนข้างมาก
เพราะ Kerry ยังไม่เป็นที่รู้จัก และมีคู่แข่งที่มีอยู่ในพื้นที่เดิม เช่น
DHL ซึ่งคุ้นชื่อคนทั่วไปมากกว่า แต่ผ่านไปสักระยะ เมื่อมีการ
ส่งเสริมการขาย และคุณภาพการบริการที่ได้มาตรฐานของ Kerry
Express Thailand ท�ำให้ลูกค้าไว้วางใจเข้ามาบริการขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
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ปัจจุบัน Kerry กลายเป็นหนึ่งในธุรกิจขนส่งที่มีชื่อเสียงที่ดี
ในด้านการบริการที่มีประสิทธิภาพ สินค้าไม่เสียหาย และเป็นที่ไว้
วางใจในการบริการขนส่งทีร่ วดเร็ว สะดวก จึงเป็นอีกช่องทางส�ำคัญ
ที่ลูกค้าเลือกใช้บริการอย่างต่อเนื่อง การขยายสาขาเพื่อรองรับ
ความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ จึงมีความเป็นไปได้สงู ซึง่ การขยายสาขานัน้
ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารงานของผู้ประกอบการเอง

รายได้และก�ำไรจากธุรกิจนี้อยู่ที่จ�ำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้
บริการส่งสินค้าที่ร้าน ซึ่งรายได้และจ�ำนวนลูกค้าขึ้นอยู่กับท�ำเล
ที่ตั้งของร้านเป็นหลัก หากร้านอยู่ในท�ำเลที่ไม่ดีมาก จ�ำเป็นต้อง
มีที่จอดรถเพื่อให้บริการ ตลอดจนการบริการที่ดีก็มีส่วนให้ลูกค้า
พึงพอใจและกลับมาใช้บริการซ�้ำ ซึ่งผู้ประกอบการจะเป็นผู้บริหาร
งานและบริหารคนที่เป็นพนักงานผู้ให้บริการของสาขาของตน
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะมีรายได้เพิ่มเติมจากการติดต่อร้าน
สาขาย่อยที่เรียกว่า Parcel Service Point หรือ PSP เช่น ร้าน
Family Mart หรือร้านหนังสือ รายได้จากการรับฝากส่งของที่ร้าน
PSP นี้จะเป็นรายได้ของผู้ประกอบการด้วยเช่นกัน
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เส้ น ทางความส� ำ เร็ จ ไม่ ไ ด้ โ รยด้ ว ยกลี บ กุ ห ลาบฉั น ใด
การด�ำเนินธุรกิจย่อมมีปญ
ั หาบ้างฉันนัน้ เมือ่ จ�ำนวนคูแ่ ข่งเพิม่ มากขึน้
ทัง้ ในแบรนด์เดียวกันและต่างแบรนด์ ตลอดจนปัญหาด้านบุคลากร
รวมถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งมีอัตราการลาออกค่อนข้างสูง
จึงปัญหาส�ำคัญของธุรกิจที่ต้องด�ำเนินการแก้ไข
แม้ปัจจุบันจะมีคู่แข่งหลายรายเข้ามาในตลาด แต่ Kerry
ยังคงมีชื่อเสียงอยู่ในอันดับต้นๆ ที่ลูกค้าวางใจใช้บริการ และเมื่อ
ผู้ประกอบการบริหารสาขาและบุคลากรได้อย่างดี เชื่อว่าธุรกิจจะ
ไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

The key to success
3 ระบบการด�ำเนินธุรกิจที่ดี
3 ท�ำเลที่ตั้ง
3 คุณภาพของการบริการ
3 ความรวดเร็ว
3 ระบบสารสนเทศที่ให้บริการ
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บริษัท สยามทูลส์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
จากผู้น�ำผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร
สู่ผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์

ความเชี่ยวชาญในสายงานสามารถสร้างธุรกิจให้ประสบ
ความส�ำเร็จได้ ยิ่งเจ้าของธุรกิจมีวิสัยทัศน์ที่ทันต่อยุคสมัย ย่อม
น�ำให้ธุรกิจก้าวไกลไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ดังเช่นการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท สยามทูลส์ เอ็นจิเนียริ่ง
จ�ำกัด ที่เริ่มต้นจากเจ้าของมีความเชี่ยวชาญในงานด้านวิศวกรรม
และต่อยอดมาเป็นธุรกิจ และวันนี้คือผู้น�ำอันดับต้นๆ ด้านการ
ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร ผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้น คุณจิรภัทร จะวะนะ เจ้าของ
ธุรกิจ เรียนจบด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครือ่ งมือกล จากสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศร์ กรุงเทพมหานครฯ ในขณะ
นั้น และได้เริ่มท�ำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (จังหวัด
ล�ำพูน) จึงมีความคุน้ เคยกับงานทางด้านชิน้ ส่วนและเครือ่ งจักรกล
ต่อมาได้ลาออกจากงานประจ�ำทีท่ ำ� อยู่ และผันตัวเข้าสูว่ งการธุรกิจ
ในกลุ่มงานผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ที่จังหวัดล�ำพูนเมื่อปี 2547
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ธุรกิจของสยามทูลส์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง เริ่มต้นจากการรับจ้าง
ผลิต ชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ท�ำจากโลหะ และวัสดุพลาสติก เช่น Jig,
Fixture, Mold และ Punch&Die ปีแรกของการก่อตั้งกิจการ มีราย
ได้เพียง 3 แสนบาท จากนั้นจึงขยายตัว มาเป็นผู้ออกแบบ และ
สร้างเครื่องจักร กระทั่งมีรายได้จากการสร้างเครื่องจักรปีละ 5 -10
ล้าน ต่อมาได้ยกระดับความช�ำนาญเป็นการผลิตเครือ่ งจักรในกลุม่
Automation ท�ำให้ยอดขายในปี 2560 เติบโต สูงขึ้นกว่า 30 ล้าน
บาท โดยมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการบริหารงาน และทีมงานที่
ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ประมาณ 35 ท่าน
จากการด�ำเนินธุรกิจมาได้สบิ กว่าปี
แนวโน้มของธุรกิจ ผลิตเครื่องจักร และ
ชิน้ ส่วน กลับมียอดขายปรับตัวลดลง แต่
โอกาสส�ำคัญก็เกิดขึน้ เมือ่ เจ้าของกิจการ
ได้ รั บ เลื อ กเป็ น นายกสมาคมการค้ า
ผูป้ ระกอบการผลิตเครือ่ งจักรชิน้ ส่วนโลหะ
และอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย จึงใช้
จุดเปลี่ยนในบริษัทนี้มาซึ่งการวิเคราะห์
และสร้างโอกาสในการพัฒนาสินค้า โดย
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
หลังจากที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความช�ำนาญ และทักษะ
ความถนัดในการผลิตชิ้นส่วนโลหะและเครื่องจักรมาพอสมควร
ประกอบกับความมีวสิ ยั ทัศน์ของผูน้ ำ� ทีเ่ ล็งเห็นโอกาสในการด�ำเนิน
ธุรกิจ จากการทีม่ ีอัตราการเพิม่ ขึน้ ของผู้สงู อายุในจังหวัดเชียงใหม่
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย และนโยบายด้าน Medical
Hub ของรัฐบาลที่ก�ำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งศูนย์กลาง
ทางการแพทย์ของไทย ในทีส่ ดุ ผูบ้ ริหารของสยามทูลส์ เอ็นจิเนียริง่
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ได้ตัดสินใจขยายธุรกิจใหม่ด้วยการต่อยอดจากธุรกิจเดิม โดย
เพิ่ม Business Unit ของสายการผลิตสินค้าเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์เข้ามา
เมื่ อ มุ ่ ง สู ่ ก ารผลิ ต เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์
ดังนั้นสยามทูลส์ เอ็นจิเนียริ่ง จึงได้ท�ำความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ และมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันได้มีการ
ศึกษาวิจัยและผลิตสินค้าต้นแบบ อุปกรณ์พลิกฟื้นผู้ป่วยติดเตียง
ชุดควบคุมเพือ่ ท�ำกายภาพบ�ำบัดตามแนวทางทีน่ กั กายภาพบ�ำบัด
ก�ำหนด จนสามารถใช้เครื่องจักรที่ผลิตมาแก้ไขปัญหา และรักษา
อาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย
เส้นทางสู่ความส�ำเร็จของสยามทูลส์ เอ็นจิเนียริ่ง ในกลุ่ม
ธุรกิจการผลิตเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ คือ การวิจยั และ
ร่วมพัฒนาทีต่ รงกลุม่ เป้าหมาย ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้ ตรงตามความ
ต้องการของแพทย์ผู้ใช้ และทราบความต้องการของผู้ป่วยอย่าง
แท้จริง ผลิตภัณฑ์จงึ มีเอกลักษณ์และคุณสมบัตทิ ี่ ใช้งานได้เฉพาะ
ทางได้อย่างแท้จริง และไม่เน้นการผลิตในปริมาณมาก แต่เน้นการ
ผลิตทีต่ รงตามความต้องการของผูป้ ว่ ยเฉพาะด้าน จึงสามารถสร้าง
รายได้ อย่างชัดเจนและเพิ่มมากขึ้น
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ปัญหาในการด�ำเนินธุรกิจคือเรือ่ งการลงทุนเพือ่ พัฒนาสถาน
ที่ผลิตให้ได้มาตรฐานตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องด�ำเนินการก่อนจึง
สามารถผลิตสินค้าได้ แต่เนือ่ งจากความไม่ชดั เจนของนโยบายด้าน
การส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐด้านการให้เงินทุนวิจยั และพัฒนา
จึงท�ำให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากภาครัฐได้ยาก
อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 นี้ สยามทูลส์ เอ็นจิเนียริ่ง ร่วมกับ
สมาคมการค้าและผูป้ ระกอบการผลิตเครือ่ งจักรชิน้ ส่วนโลหะ และ
อุตสาหกรรมสนับสนุนไทย วางแผนผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นและท�ำการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
อาทิ เช่น รถไฟฟ้าส�ำหรับผู้ป่วยที่ต้องนั่งบนรถเข็น แอปพลิเคชัน
ติดตามการกินยาของผู้ป่วย แอปพลิเคชันควบคุมวันหมดอายุของ
ยาและอาหาร และเตียงตรวจคนไข้ที่สามารถช่วยลดการเปลี่ยน
และซักผ้าปูเตียง คาดว่าอีก 3 - 5 ปี ข้างหน้าจะน�ำสินค้าจ�ำหน่าย
ออกสู่ตลาดโดยจะสร้างยอดขาย 20 ล้านบาท และในระยะเวลา
10 ปี จะวางสินค้าที่จะเข้าสู่ตลาดได้ 3 - 5 ชนิด และยังคงท�ำการ
ศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีสินค้าเข้าสู่ตลาดทางการแพทย์
หลากหลายรูปแบบ
ความส�ำเร็จของสยามทูลส์ เอ็นจิเนียริง่ ในการผลิตเครือ่ งมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์มสี ว่ นช่วยให้คนไทยได้ใช้สนิ ค้าภายใน
ประเทศที่มีราคาย่อมเยาว์และมีคุณภาพ เทียบเท่ากับการน�ำเข้า
และร่วมส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของ
ภูมิภาคได้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย

The key to success
3 มีแนวคิดและความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจ
3 มีแผนงาน เป้าหมายการท�ำธุรกิจชัดเจน
3 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอด ไม่หยุดนิ่ง
3 มีเครือข่ายธุรกิจที่สนับสนุน
3 เจ้าของกิจการมีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย
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4

จุด 3 จุด

แฟรนไชส์คาเฟ่บิงซูสัญชาติไทย

ช่วงเวลาทีค่ าเฟ่ขนมหวานก�ำลังเป็นทีน่ ยิ ม ความแปลกใหม่
ไม่เหมือนใครคือจุดขายที่ดึงดูดใจลูกค้าเข้ามาลิ้มลอง
ร้านจุด 3 จุด คือคาเฟ่บิงซูสัญชาติไทย ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ
ของลูกค้าที่รักความอร่อยและสวยงามของขนมหวานบิงซู จุดเด่น
ของร้านคือการให้ลูกค้าดีไซน์ความอร่อยของบิงซูได้ด้วยตัวเอง
โดยมีท็อปปิ้งให้เลือกกว่า 30 หน้า ทั้งท็อปปิ้งขนมหวานหลาย
ชนิด ซอสหลายรส และผลไม้หลากสี และมีเมนูให้เลือกอีกนับร้อย
รายการ โดยมีการพัฒนาเมนูมาให้ลูกค้าเลือกสรรอยู่เสมอ
นอกจากขึ้ น ชื่ อ เรื่ อ งความอร่ อ ยแล้ ว ยั ง ขึ้ น ชื่ อ เรื่ อ งความ
สวยงาม เมนูทที่ างร้านโพสต์ลงโซเชียลมีเดียมีคนแชร์ภาพนับแสน
ครั้ง เมื่อลูกค้าเข้ามาลิ้มลองความอร่อยจึงถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียล
อยูไ่ ม่ขาดสาย ถือเป็นการสร้างกระแสความสนใจให้รา้ นได้อย่างดี
จนขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์ได้นับร้อยสาขา
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ความส�ำเร็จเช่นนีเ้ กิดขึน้ จากการที่ คุณพิชญากร พิชาพงษ์
เจ้าของแฟรนไชส์จุดสามจุด ชาวจังหวัดสกลนคร มีเป้าหมายใน
การท�ำงานอิสระตั้งแต่เด็ก ก่อนหน้านี้เธอเคยท�ำงานรับราชการ
ตามที่ครอบครัวคาดหวังไว้ แต่ด้วยใจรักการค้าขายจึงท�ำธุรกิจ
ควบคู่งานประจ�ำไปด้วย
หลังเรียนจบปริญญาโทสาขาการบริหารธุรกิจ เธอจึงมุ่งหา
ลูท่ างท�ำธุรกิจทีเ่ ธอรัก แล้วก็พบช่องทางทางการตลาดว่า ในจังหวัด
อุดรธานีที่เธออยู่ในเวลานั้นยังไม่มีร้านบิงซูสักร้าน จึงลองเปิดร้าน
บิงซูจุด 3 จุดสาขาแรกขึ้น โดยทดลองท�ำสูตรบิงซูให้เหมือนต้น
ต�ำรับ ริเริ่มสร้างสรรค์เมนูที่ทั้งอร่อยและสวยงาม จนได้การตอบ
รับที่ดีจากลูกค้า ปัจจัยส�ำคัญคือรักความแปลกใหม่ และในพื้นที่
นั้นยังไม่มีใครเป็นคู่แข่ง
การเป็นคาเฟ่บิงซูเจ้าแรกๆ ในตลาดพื้นที่นั้นท�ำให้ธุรกิจไป
ได้ด้วยดี ต่อมาจึงขยายธุรกิจโดยเปิดร้านสาขาที่สอง ร่วมกับหุ้น
ส่วน ที่ซอยกระเทย เมืองอุดรธานี แต่สุดท้ายมีปัญหากับหุ้นส่วน
จึงต้องเลิกกิจการไป
อย่างไรก็ตาม ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะท�ำให้ร้านจุด
3 จุดขยายสาขาออกไปได้ คุณพิชญากรหันมาใช้รปู แบบการขยาย
แฟรนไชส์ โดยมีหลากหลายแพ็กเกจให้เลือก เริม่ จากการสอนเพียง
อย่างเดียวในราคา 250,000 บาท หากเพิ่มอีก 80,000 บาท จะได้
อุปกรณ์ วัตถุดิบเพิ่มเติมพร้อมเปิดร้าน โดยท�ำสัญญาเป็นรายปี
หากครบปีคู่ค้าไม่ท�ำต่อก็จะคัดเลือกรายใหม่เข้ามาแทน
51

แนวคิดส�ำคัญในการท�ำธุรกิจคือ การขยายธุรกิจเน้นการ
ขยายเครือข่ายแฟรนไชส์และการสอนด�ำเนินธุรกิจ โดยคัดเลือกคูค่ า้
ที่มีใจรักในการท�ำธุรกิจขนมหวานเป็นหลัก และท�ำสัญญาแบบ
ปีตอ่ ปีเพือ่ รักษาคุณภาพของร้านอย่างเข้มข้น นอกจากเรือ่ งคุณภาพ
ของขนมแล้ว ยังมีขอ้ บังคับ 20 ข้อเกีย่ วกับภาพลักษณ์ของร้าน เช่น
การแต่งร้านให้สวยงามดึงดูดใจลูกค้า ส�ำหรับการพัฒนายอดขาย
นั้นใช้วิธีการให้คู่ค้าสามารถเพิ่มสาขาย่อยของตัวเองได้
ปัจจุบนั รายได้ของธุรกิจมาจาก 3 ทาง คือ การขายแฟรนไชส์
การขายวัตถุดิบ และยอดขายของสาขา โดยรายได้จากการขาย
วัตถุดิบถือเป็นรายได้หลักที่ส�ำคัญ เพราะมีวัตถุดิบที่คู่ค้าต้องซื้อ
จากทางร้านประมาณ 20 รายการ เช่น ซอสรสต่างๆ วัตถุดิบที่คู่ค้า
สามารถซื้อจากร้านที่ก�ำหนด และวัตถุดิบน�ำเข้าจากต่างประเทศ
ปัจจุบันยอดขายต่อสาขาอยู่ที่ 8 แสนบาทต่อเดือน
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แม้จะมีคาเฟ่บิงซูผุดขึ้นมาในตลาดไม่ขาดสาย และมีการ
ตัดราคากัน แต่ความโดดเด่นในเรื่องการสร้างสรรค์เมนูอย่าง
ต่อเนื่อง ท�ำให้ร้านจุดสามจุดเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง จากทั้งปาก
ต่อปากของลูกค้าด้วยการโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย และการที่มีสื่อมา
สัมภาษณ์ออกรายการมากกว่า 30 รายการ รวมถึงสื่อออนไลน์ที่มี
ยอดแชร์ต่อกันไปอีกมาก
ร้านจุด 3 จุดยังคงพัฒนาขนมหวานแสนอร่อยเพื่อลูกค้า
เสมอ นอกจากเมนูบิงซูแล้ว ก็มียังมีเมนูอื่นๆ เพิ่มเติมตามความ
นิยม เช่น ขนมปังชีสยืด ครัมเบิลโทสต์ รวมไปถึงอาหารกินเล่น
อื่นๆ เช่น เฟรนซ์ฟรายชีส เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้า นอกจากนี้เจ้าของแฟรนไชส์ยังส่งเสริมการขายให้กับคู่ค้า
ด้วยการโปรโมทลงภาพร้านและเมนูทนี่ า่ สนใจใน Facebook หลัก
ของร้าน เพือ่ เป็นการแจ้งข่าวการเปิดสาขาและเชิญชวนให้ลกู ค้าใน
พื้นที่ได้ไปลิ้มลองความอร่อย
วันนี้มีร้านจุด 3 จุด มีแฟรนไชส์ทั่วประเทศไทยแล้ว 100
สาขา ทะลุยอดที่ตั้งเป้าไว้ในปี 2561 อีกทั้งมีสาขาต่างประเทศคือ
ลาว 2 สาขา และกัมพูชา 1 สาขา
นับเป็นความส�ำเร็จของคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในการท�ำธุรกิจ
และมุ่งมั่นสร้างสรรค์ความอร่อยแปลกใหม่ดึงดูดใจตลาด เพื่อ
คู่ค้าและลูกค้าเป็นส�ำคัญ

The key to success
3 แนวคิดความมุ่งมั่น ตั้งใจ อดทน
3 มีการวางแผนที่ดี เป้าหมายธุรกิจและ
กลุ่มลูกค้าชัดเจน
3 เป็นผลิตภัณฑ์มีความแตกต่าง
3 ผู้ประกอบการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3 ใช้เงินลงทุนไม่มาก
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5

“เอทีอี พลัส”
ปั้นตุ๊กตุ๊กย้อนยุค
บุกตลาดโลก

สินค้าเดิม เพียงเติมความ “ต่าง” ย่อมก่อเกิดโอกาสทางการ
ตลาดเสมอ
นีค่ อื ความจริงทีเ่ กิดขึน้ แล้วกับธุรกิจผูผ้ ลิตจ�ำหน่ายรถกอล์ฟ
รถน�ำเที่ยว Truck Food รถตุ๊กตุ๊ก และรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ที่มีสองนัก
ธุรกิจคนรุ่นใหม่ คุณมนต์เทพ และคุณฉัตรปวีณ์ เผือกสกนธ์
แห่งบริษัท เอทีอี พลัส (ประเทศไทย) จ�ำกัด จับมือกันร่วมสร้าง
ความต่างให้กับผลิตภัณฑ์รถกอล์ฟและรถตุ๊กตุ๊ก ในรูปแบบย้อน
ยุคและทันสมัย
เดิมทีบริษัทซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 10 ปี ด�ำเนินธุรกิจจ�ำหน่าย
รถกอล์ฟ ในรูปแบบซื้อมาขายไป เพื่อเสิร์ฟตลาดอสังหาริมทรัพย์
ต่อมาพัฒนาสู่ผู้สั่งผลิตชิ้นส่วนส�ำคัญจากหลายๆ ประเทศ โดย
คัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ชิ้นส่วนหลากหลาย คุณภาพดี มีความแข็ง
แรงคงทน และรวมไปถึงชิน้ ส่วนเฉพาะ เช่น โครงสร้างตัวถังทีม่ กี าร
ออกแบบอย่างงดงามและแข็งแรง เพื่อน�ำมาประกอบในโรงงาน
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เมื่ อ ความต้ อ งการรถกอล์ ฟ พุ ่ ง สู ง ขึ้ น ไม่ เ พี ย งธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์เท่านั้นเลือกใช้ แต่ทว่ากลุ่มธุรกิจอีกจ�ำนวนมาก
ต่างให้ความสนใจน�ำมาใช้ อาทิ ธุรกิจโรงพยาบาล วัด โครงการ
ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น ส่งผลก่อเกิดการ
ขยายตัว เอทีอี พลัส ไต่ระดับความน่าเชื่อถือ กุมหัวใจกลุ่มลูกค้า
ทั้งในและต่างประเทศ อันเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าที่ค�ำนึง
ถึงความแข็งแรงทนทาน ปลอดภัย อีกทั้งในส่วนของรูปลักษณ์
ภายนอกดูหรูหราน่าใช้งาน
ไม่เพียงให้ความส�ำคัญกับธุรกิจเพียงแค่ขายได้แล้วจบ แต่
ทว่าความประทับใจในแบรนด์ควรเกิดขึน้ ด้วย และนีจ่ งึ เป็นทีม่ าให้
ทัง้ สองผูป้ ระกอบการ ลงรายละเอียดกับหัวใจของการขาย นัน่ ก็คอื
บริการ ทีไ่ ม่ควรจบเพียงขณะขายสินค้าเท่านัน้ แต่หลังการขายต้อง
ตามดูแลแก้ไขปัญหาให้ลกู ค้าได้ดว้ ย เหตุนจี้ งึ จัดตัง้ ทีมงานบริการ
หลังการขายหรือทีมดูแลลูกค้าขึ้นมาอ�ำนวยความสะดวก
“ทีมดูแลลูกค้ามีความส�ำคัญเท่าๆ กับการผลิต ซึ่งจะเห็นได้
จากโครงสร้างองค์กรของบริษทั ทีม่ จี ำ� นวนบุคลากรฝ่ายนีใ้ กล้เคียง
กับฝ่ายผลิต เพื่อจะได้ตอบโจทย์ แก้ไข ให้การดูแลลูกค้าได้อย่าง
เต็มก�ำลัง” ทั้งสองผู้ประกอบการเชื่อมั่นว่า หากบริการดี โอกาสที่
จะเกิดการบอกต่อ ซื้อซ�้ำ และเกิดความเชื่อใจในแบรนด์ย่อมตาม
มาอย่างแน่นอน
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ด้วยการท�ำงานแบบเข้าถึงใจลูกค้า บวกกับเป็นนักธุรกิจ
ซึ่ ง ค� ำ นึ ง ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการวิ จั ย และพั ฒ นา ส่ ง ผลกั บ ให้
ทราบข้อมูลรายละเอียด ความต้องการ โอกาสทางธุรกิจ ที่จะน�ำ
มาสู่การพัฒนาสินค้าใหม่ กับรถตุ๊กตุ๊ก และรถกอล์ฟที่มีรูปแบบ
โดดเด่นแตกต่างไปจากตลาดทั่วไป โดยเฉพาะรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ได้
รับความนิยมมากเป็นพิเศษ
ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้น หลังด�ำเนินธุรกิจก้าวผ่านเข้าสู่
ปีที่ 5 กับการมองตลาดให้กว้างขึ้น บวกการวิจัยพัฒนาที่ไม่หยุด
นิ่ง จึงเห็นโอกาสและหันมาจับตลาดรถตุ๊กตุ๊ก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ ค วามต้ อ งการในตลาดสู ง แต่ ยั ง มี รู ป ลั ก ษณ์ แ บบเดิ ม ๆ จึ ง
ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มรี ปู ลักษณ์ทโี่ ดดเด่นสะดุดตา “เราจับ
ตุ๊กตุ๊กแต่งตัวใหม่ ใส่ค�ำว่าแฟชั่น ผลิตภัณฑ์จึงออกมาในรูปแบบ
คลาสสิก ย้อนยุค แตกต่างจากรถตุ๊กตุ๊กทั่วไป และทันสมัยสอดรับ
ไปกับเทคโนโลยีทเี่ รามีการวิจยั และพัฒนาควบคูม่ าอย่างต่อเนือ่ ง”
ความแตกต่ า งนี้ ส ร้ า งความฮื อ ฮาให้ ว งการรถตุ ๊ ก ตุ ๊ ก เมื อ งไทย
ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศต่างจับจ้องและสั่งจอง

56

ผู้ประกอบการยุคใหม่ ท�ำอย่างไรจึงจะส�ำเร็จ

บริษทั เป็นกลุม่ ผูผ้ ลิตรายแรกๆ ทีอ่ อกแบบและผลิตรถตุก๊ ตุก๊
ไฟฟ้าและรถกอล์ฟไฟฟ้าใน รูปแบบย้อนยุคและทันสมัย ท�ำให้ได้รบั
ความนิยมอย่างมากทัง้ จากลูกค้าในประเทศ และกลุม่ ประเทศแถบ
ยุโรป รวมทัง้ ได้รบั การสนับสนุนเป็นอย่างมากจากหน่วยงานภาครัฐ
โดยเฉพาะกระทรวงพลังงานทีม่ แี นวนโยบายปรับเปลีย่ นรถตุก๊ ตุก๊ ที่
ใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงและแก๊สรถยนต์ สูก่ ารใช้พลังงานแบตเตอรีไ่ ฟฟ้า
ด้ว ยวิสัย ทัศ น์อัน กว้า งไกลของผู้บริหาร กอปรกับความ
พร้อมในศักยภาพของทีมงานผลิตและประกอบโดยวิศวกรที่มี
ประสบการณ์ และการออกแบบที่แปลกใหม่ ฉีกจากตลาด รวม
ไปถึงทีมการตลาดที่แข้มแข็ง ใช้หลักกลยุทธ์เลือกกลุ่มเป้าหมาย
(STP) ในการแบ่งกลุ่มลูกค้าและพัฒนาส่วนผลิตทางการตลาด
(4P) เพื่อเข้าถึงลูกค้า
วันนี้ เอทีอี พลัส จึงก้าวมายืนอยู่ในจุด “ส�ำเร็จ” ได้ด้วย
“ความต่าง”

The key to success
3 การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
3 การออกแบบผลิตภัณฑ์
3 การวิเคราะห์ตลาดกลุ่มเป้าหมาย
3 วิสัยทัศน์และการมองไกลของผู้บริหาร
3 การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
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6

“ยายโสนวดแผนไทย”
(นวด) มือหนึ่งของกระบี่

จังหวัดกระบี่ เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ภาพการท่องเที่ยวยังคง
คึกคัก ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่งผลให้ธุรกิจ
แวดล้อมเติบโตไปด้วย และหนึ่งในนั้น คือ ธุรกิจนวดแผนไทย ที่
ปัจจุบันยังมีโอกาสทางธุรกิจ และศักยภาพแข่งขันได้ดี ถือเป็นอีก
หนึง่ ธุรกิจทีไ่ ม่เพียงเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าคนไทยเท่านัน้ แต่ชาวต่างชาติ
ล้วนรับรู้และชื่นชมในศักยภาพด้านฝีมือนวดแผนไทย
“ยายโสนวดแผนไทย” คือหนึง่ ในร้านให้บริการนวดแผนไทย
ทีม่ บี ริการหลากหลาย อาทิ นวดแผนไทย ไทยออยล์ นวดหน้า สครับ
ผิว สปาเท้า ไทยประคบ หินร้อน เปิดให้บริการมายาวนานถึง 15 ปี
เรียกได้วา่ เป็นรายแรกๆ ในจังหวัดกระบี่ และยังคงรักษามาตรฐาน
การบริการได้อย่างดี
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คุณโสภา ดอกไม้หอม เจ้าของร้านยายโสนวดแผนไทย
เดิมทีหญิงสาวผู้นี้เดินทางมากับธุรกิจร้านเสริมสวย พร้อมบริการ
ท�ำเล็บ “ระหว่างท�ำเล็บจะนวดเท้าให้ลูกค้าด้วย ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจ ในขณะเราเองก็ชอบ จึงตัดสินใจไปเรียนรู้หลักสูตรนวด
เท้า เพือ่ หวังมัดใจลูกค้า” ความชอบของลูกค้า บวกความรักในเส้น
ทางสายนวดแผนไทยบังเกิดขึ้นในใจคุณโสภา จนแปรเปลี่ยนเป็น
อาชีพหลักทดแทนอาชีพช่างเสริมสวย หลังปรับเปลีย่ นเป็นร้านนวด
แผนไทยก็เปิดให้บริการอยูจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช ในปี 2545 สัง่ สม
ประสบการณ์นาน 1 ปี จึงหวนคืนบ้านเกิดจังหวัดกระบี่ หวังเปิดร้าน
นวดแผนไทยให้บริการคนในพืน้ ที่ โดยเริม่ ต้นจากร้านเล็กๆ 3 เตียง
มีพนักงานให้บริการ 3 คน กระทั่งปัจจุบันขยายกิจการถึง 3 สาขา
จ�ำนวนเตียงให้บริการ 50 เตียง
บริการที่ลูกค้าประทับใจคือ นวดแผนไทยและไทยออยล์
ซึ่งให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ดี
ประกอบกับการสร้างมาตรฐานให้แบรนด์ โดยพนักงานในร้านทุก
คนต้องผ่านหลักสูตรนวดแผนไทยจากกระทรวงสาธารณสุข 150
ชั่วโมง บวกความใส่ใจลูกค้าซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญของงานบริการ
โดยต้องสอบถามข้อมูลจากลูกค้าก่อน ทั้งในเรื่องของโรคประจ�ำ
ตัว ปัญหาด้านร่างกาย เพื่อจะได้แนะน�ำบริการที่เหมาะสม ยัง
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ประโยชน์แท้จริงกับลูกค้า ไม่เพียงเท่านั้น สมุนไพรตลอดจนยา
หม่อง และน�้ำมันใช้ส�ำหรับนวด เป็นสูตรคิดค้นขึ้นจากสมุนไพร
พื้นบ้าน ท�ำให้มีร้านเอกลักษณ์เฉพาะและสร้างความเชื่อมั่นใน
แบรนด์ได้ดี
ต�ำแหน่งประธานชมรมนวดแผนไทยจังหวัดกระบี่ วิทยากร
ผู้สอนหลักสูตรนวดแผนไทยของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่คุณ
โสภาได้รับ คือเครื่องหมายการันตีศักยภาพด้านวิชาชีพ ไม่เพียง
เท่านั้นร้านยายโสนวดแผนไทย ยังผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ ประจ�ำปี 2560 จากกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รับมาตรฐานนวดแผน
ไทยจากกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งรางวัลมาตรฐาน The Best
of Krabi ซึ่งแต่ละรางวัลล้วนทรงคุณค่า และมีความหมายต่อการ
ประกอบอาชีพ
แม้ ธุ ร กิ จ นวดแผนไทยจะตอบโจทย์ ทั้ ง คนไทยและชาว
ต่างชาติ แต่ทว่าปัจจุบันก็มีผู้สนใจท�ำธุรกิจนี้มากขึ้น และหลาย
ร้านด�ำเนินการแอบแฝง ส่งผลให้เสียชื่อเสียงในภาพรวม อีกทั้ง
ยังมีปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือและการพัฒนาอาชีพ และ
ปัญหาใหญ่ที่พบคือ ต้นทุนในการเข้าถึงลูกค้าสูงขึ้น (Customers
Acquisition Cost: CAC) ถูกกีดกันและโก่งราคาจาก Agent ราย
ใหญ่ที่ท�ำหน้าที่ส่งต่อลูกค้าให้ธุรกิจบริการ
60

ผู้ประกอบการยุคใหม่ ท�ำอย่างไรจึงจะส�ำเร็จ

ฉะนั้นยายโสนวดแผนไทยจึงพัฒนาด้านตลาดออนไลน์
โดยการใช้สื่อออนไลน์ช่วยประชาสัมพันธ์และจองคิวผ่านเว็บไซต์
(Online Booking) รวมทั้งพัฒนาทักษะด้านภาษาและบุคลิกภาพ
ให้กบั บุคลากร เพราะภาษาเป็นอีกหนึง่ หัวใจส�ำคัญของการท�ำธุรกิจ
ในเมืองท่องเที่ยว แม้ปัจจุบันลูกค้าร้อยละ 80 คือคนไทย แต่ด้วย
ศักยภาพของจังหวัดกระบี่ แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมา
จ�ำนวนมาก จึงคิดขยายให้บริการลูกค้ากลุ่มชาวต่างชาติให้มาก
ขึ้น ทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรป และรวมไปถึงชาวจีนที่มี
แนวโน้มเติบโตสูงมาก การพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับบุคลากร
จึงเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้
เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ รวมทั้งสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจ
ยายโสจึงต่อยอดเรื่องของการสอน เน้นการถ่ายทอดวิชาชีพ เปิด
เป็นศูนย์สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ยายโสนวดไทย
เพื่อสุขภาพ จังหวัดกระบี่ โดยตัวคุณโสภาเป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์
และเป็นวิทยากรสอน
นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้ก้าวเข้ามาสู่เส้นทางสายธุรกิจ
นวดแผนไทยที่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานการบริการชั้นเยี่ยม และมี
วิสัยทัศน์ชั้นยอด จึงยืนหยัดได้ท่ามกลางการแข่งขันที่สูง

The key to success
3 มาตรฐานการให้บริการ
3 ศักยภาพในการบริหารจัดการ
3 การปรับตัวของผู้ประกอบการ
3 แรงงานที่มีคุณภาพ
3 ต้นทุนในการเข้าถึงลูกค้า
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“ไร่พิมพ์วรัตน์”

สตรอว์เบอร์รีที่สุพรรณบุรี

ความฝัน หากเพียรใส่ความมุ่งมั่น ฝันนั้นก็กลับกลายเป็น
จริงได้ เช่นเดียวกับคุณสิรวิชญ์ และคุณพิมพ์วรัตน์ เรืองประชา
สองสามีภรรยาเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Famer เจ้าของ
“ไร่พิมพ์วรัตน์” ที่มีความฝันว่าวันหนึ่งจะกลับมาเป็นเกษตรกร
ณ บ้านเกิดของตนเอง
คุณสิรวิชญ์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรม
โทรคมนาคม และท�ำงานเป็นลูกจ้างอยูร่ าวสามปี ส่วนผูเ้ ป็นภรรยา
หลังจบปริญญาตรีการบัญชี ก็ตงั้ มัน่ กลับสูบ่ า้ นเกิดเพือ่ ดูแลแม่ จึง
ชวนสามีให้ละทิ้งอาชีพลูกจ้างมาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ และแล้ว
ทั้งสองก็เดินจูงมือมุ่งกลับบ้านเกิด ต�ำบลองค์พระ อ�ำเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี
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ทั้งสองตกแต่งความฝันให้เป็นจริงบนผืนดินมรดก เริ่มต้น
เรียนรู้การปลูกมะนาว เพราะเห็นว่าเป็นพืชผลที่ตลาดมีความ
ต้องการสูง ซึ่งในช่วงแรกผลผลิตดีลูกดกดังใจหวัง แต่ทว่าพออายุ
ของต้นเริ่มนานวัน ปริมาณผลผลิตลดลง ประกอบกับราคามะนาว
ขึ้นลงไม่คงที่ ความเสี่ยงส่งผลตามมา ทั้งสองจึงตัดสินใจโค่นต้น
มะนาวทิ้ง แล้วหันมาปลูกพืชผักสวนครัว โดยเฉพาะแตงกวา และ
ไม้ล้มลุกอีกหลายชนิด
ค�ำกล่าวดูถูกแกมต่อว่าจากชาวบ้าน ที่เปรียบเทียบวุฒิการ
ศึกษาระดับปริญญาแต่ต้องมาปลูกแตงกวา บั่นทอนจิตใจ จนทั้ง
สองแอบเครียด แต่ไม่เคยท้อถอย เขายังคงมุ่งมั่นสร้างงานในผืน
ดิน “ลองผิดลองถูกอยู่เช่นนั้น แต่ก็ยังไม่ประสบกับค�ำว่าส�ำเร็จ
กระทั่งค้นพบว่าพื้นที่แห่งนี้สามารถปลูกสตรอว์เบอรรีได้ พยายาม
เสาะแสวงหาวิธีปลูก ซึ่งในตอนแรกไม่รู้จะไปปรึกษาใคร จึงเลือก
ค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต” สองเกษตรกรรุ่นใหม่กล่าว
ความผิดพลาดเกิดขึ้นหลายเรื่องในเบื้องต้น ผลผลิตไม่เป็น
ไปดังตั้งใจ ถึงแม้ไม่ขาดทุน แต่ก�ำไรเบาบาง และยังต้องเสียเวลา
ไปมาก แต่เป้าหมายไม่ได้มีไว้ให้ยอมแพ้ การปรึกษาผู้รู้จึงเป็น
ทางออกที่ดีที่สุดอีกทางหนึ่ง และดูเหมือนโชคจะเข้าข้าง น�ำพาให้
รูจ้ กั กับอาจารย์ทา่ นหนึง่ ซึง่ ประจ�ำอยูใ่ นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และมีประสบการณ์ท�ำงานในโครงการหลวง
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จากค�ำแนะน�ำของอาจารย์ท่านนั้นส่งผลให้ในปีที่สองของ
การปลูกสตรอว์เบอรรีให้ผลผลิตดี เป็นที่ต้องการของตลาด โดย
อาศัยช่องทางจ�ำหน่ายผ่าน Social Media (Facebook) ขายตรง
ส่งถึงลูกค้า ทั้งที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว ลูกค้าทั่วไป และคนในพื้นที่
ความใส่ใจคุณภาพ ท�ำให้ผลผลิตได้ราคาดี ตกกิโลกรัมละ
300 - 350 บาท และหากลูกค้านักท่องเที่ยวสนใจเดินทางมาเก็บ
สตรอว์เบอรรีสดๆ ด้วยตนเอง ไร่พิมพ์วรัตน์ก็ยินดีต้อนรับ โดยคิด
ราคาสตรอว์เบอรรีไว้ที่ขีดละ 40 บาท ส่วนช่วงเวลาเก็บเกี่ยวนั้น
เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม - ปลายเดือนกุมภาพันธ์ เฉลี่ยผลผลิตเก็บ
ได้วันละ 12 - 15 กิโลกรัม ท�ำรายได้ประมาณ 500,000 -600,000
บาท นอกจากนั้นยังมียอดขายจากการจ�ำหน่ายไหลหรือต้นกล้า
สตรอว์เบอรรีปีละประมาณ 150,000 บาท และยังต่อยอดน�ำมา
แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ สตรอว์เบอรรีอบแห้ง โยเกิร์ต
สตรอว์เบอรรี
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แต่ ก ารประกอบอาชี พ เกษตรกรรมในพื้ น ที่ น ้ อ ยไร่ ใ ห้ มี
ความยั่งยืน จ�ำคิดหาวิธีต่อยอดธุรกิจ หาจุดเด่น เพื่อสร้างรายได้ที่
แตกต่างและหลากหลาย Revenue Stream (สายน�้ำแห่งรายได้)
ถือเป็นหัวใจส�ำคัญ ทั้งสองเริ่มจากปลูกพืชหลากหลาย นอกจาก
สตรอว์เบอรรีแล้วยังมีพืชผลเมืองหนาวสามารถปลูกได้ในพื้นที่
ภาคกลางอีกหลายชนิด อาทิ ส้ม สับปะรด อีกหนึ่งหนทางต่อ
ยอดธุรกิจเกษตร คือเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันไร่
พิมพ์วรัตน์มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และบริการที่พักในรูปแบบ
โฮมสเตย์ ส�ำหรับผู้ต้องการใช้ชีวิตแนบชิดธรรมชาติ
การจะท�ำอาชีพใดๆ ให้ประสบความส�ำเร็จ จ�ำเป็นต้องหา
ที่ปรึกษาและเครือข่ายธุรกิจซึ่งส�ำคัญมาก เพราะได้แลกเปลี่ยน
ไอเดียและช่วยผลักดันได้มาก อย่างเครือข่ายกลุ่ม Young Smart
Farmers: YSF ทีเ่ ข้ามาให้ความรูค้ วามเข้าใจ ช่วยแก้ไขปัญหา และ
สามารถต่อยอดธุรกิจไปได้ โดยเฉพาะเรื่องแหล่งเงินทุน
ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ให้โอกาสตัวเอง แสวงหาที่ปรึกษามือ
อาชีพ และมีเครือข่ายสนับสนุน ส่งผลให้วนั นี้ สองหนุม่ สาว Young
Smart Famer แห่ง “ไร่พิมพ์วรัตน์” ปลุกฝันในใจให้กลายเป็นจริง

The key to success
3
3
3
3
3

การเรียนรู้ธุรกิจผ่านประสบการณ์ และการทดลอง
แผนธุรกิจที่มีความแตกต่างจากคนอื่น
ใช้ที่ปรึกษาทางธุรกิจที่เป็นมืออาชีพ
มีเครือข่ายที่สนับสนุนธุรกิจ
เงินทุนเริ่มต้นของ Startup
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ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด
เอ็น แอนด์ เอ็น ฟรุทส์

บุกร้านสะดวกซื้อ ส่งกล้วยหอมวันละ 6 หมื่นลูก

คุณค่าทางโภชนาการ วิตามิน ใยอาหารช่วยในด้านระบบ
ขับถ่าย คุณประโยชน์อีกมากมาย ส่งผลให้กล้วยหอมกลายเป็น
ผลไม้ยอดนิยมของกลุ่มคนจ�ำนวนมาก และด้วยเป็นพืชเหมาะ
ปลูกในเมืองร้อน ประเทศไทยจึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกกล้วยหอม
ขนาดใหญ่ ทัง้ ยังให้รสชาติดี จึงเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ
เมือ่ ความต้องการตลาดสูง โอกาสจึงเดินทางมาถึงผูป้ ลูก แต่
ด้วยขาดทักษะและช่องทางเข้าถึงตลาดอย่างถูกวิธี เกษตรกรจึงท�ำ
หน้าที่ได้เพียงปลูก แต่ขายไม่เป็น
ด้วยช่องว่างตรงนี้ ท�ำให้คุณอาคม คงกะเรียน หนึ่งใน
ผู้คลุกคลีอยู่กับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมมายาวนานกว่า 10 ปี
เ ล็งเห็นโอกาสที่จะน�ำพากล้วยหอมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีไป
สู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ
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ยอ้ นไปเมือ่ 10 ปีกอ่ น คุณอาคม คือพนักงานสหกรณ์ จังหวัด
เพชรบุรี รับผิดชอบดูแลเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย ได้คลุกคลีและเข้า
ร่ วมแก้ไขปัญหาต่างๆ กลายเป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน
ประกอบกับมองเห็นโอกาสกับการน�ำกล้วยหอมไปสูร่ า้ นค้าสะดวก
ซื้อ ซึ่งมีความต้องการกล้วยหอมสูงมากในแต่ละวัน จึงจัดตั้งห้าง
หุ้นส่วนจ�ำกัด เอ็น แอนด์ เอ็น ฟรุทส์ ขึ้น เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้รับซื้อ
กล้วยหอมจากเกษตรกร และด�ำเนินการส่งไปยังตลาดใหญ่คอื ร้าน
สะดวกซื้อ เซเว่น-อีเลฟเว่น
ปั จจุบันร้านสะดวกซื้อ เซเว่น-อีเลฟเว่น รับซื้อกล้วยหอม
ป ร ะมาณ 200,000 - 250,000 ผล โดย N&N เป็นหนึ่งในผู้ส่ง
ประมาณ 60,000 ผลต่อวัน จ�ำนวนกล้วยหอมมากมายหลายหมื่น
ผลนี้ ปลูกโดยเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี ที่ต้องมีระบบควบคุม
คุ ณภาพให้ตรงตามมาตรฐานการรับซื้อ ซึ่งระบบการควบคุมนี้
คุณอาคม คือหัวเรือใหญ่ทคี่ อยถ่ายทอดความรูค้ วามเข้าใจให้ผปู้ ลูก
ไม่เพียงประสบการณ์สง่ ผลให้เกิดโอกาสก้าวสูต่ ลาดใหญ่ได้
แต่องค์ความรู้คือสิ่งที่คุณอาคม ศึกษาและเรียนรู้ในเชิงลึก ตั้งแต่
ต้ นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ สิ่งที่เริ่มต้นท�ำตั้งแต่แรกคือ เข้าไปให้ความรู้
ความเข้าใจกับเกษตรกร สร้างความเชือ่ มัน่ ให้ผปู้ ลูกทีป่ จั จุบนั มีอยู่
กว่า 300 ราย หรือคิดเป็นพื้นที่ปลูกรวมกว่า 2,000 ไร่ “องค์ความ
รู้เป็นเรื่องส�ำคัญมาก ซึ่งผมสั่งสมมากว่า 10 ปี ตั้งแต่ท�ำงานอยู่
ในสหกรณ์วงั ยาง ผมได้เห็นศักยภาพของพืน้ ทีป่ ลูกและตัวเกษตรกร
เอง บวกกับเราต้องไม่หยุดนิ่ง หาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม แล้วน�ำมา
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสูด”
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หนึ่งในความรู้ที่คุณอาคมน�ำมาปฏิบัติ เกิดจากเมื่อครั้งเดิน
ทางไปศึกษาดูงานประเทศญีป่ นุ่ ได้เห็นกรรมวิธบี ม่ กล้วยหอมด้วย
แก๊สเอทีลีน จึงน�ำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้ กระทั่งได้กล้วยหอม
คุณภาพความสุกในระดับ 3 - 4 ตามทีต่ ลาดต้องการ ไม่เพียงเท่านัน้
ยังสามารถควบคุมคุณภาพตัง้ แต่นำ�้ หนัก โดยแต่ละผลไม่นอ้ ยกว่า
120 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร
มาตรฐานคุณภาพนีจ้ ะเกิดขึน้ ไม่ได้เลย หากขาดการวางแผน
งานที่ดี โดยต้องเริ่มตั้งแต่วางระบบปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว ไปจนถึง
กระบวนการส่งสินค้า ระบบบริหารจัดการเป็นเรื่องส�ำคัญมาก
“ต้องบริหารจัดการทีมงานให้มีความพร้อมและช�ำนาญ ทั้งในส่วน
ส่งเสริม ตลอดไปจนถึงทีมเก็บเกี่ยว เพื่อให้สินค้าส่งไปจ�ำหน่าย
ได้สม�่ำเสมอและตรงตามเวลาก�ำหนด และไม่ใช่แค่เรื่องคนที่
เราต้องใส่ใจ เทคโนโลยีก็เป็นเรื่องจ�ำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อน�ำมา
ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ อย่างการบ่มกล้วยหอม เราน�ำระบบของ
ญี่ปุ่นมาใช้ คือบ่มด้วยแก๊สเอทีลีนในตู้คอนเทนเนอร์ ความสุกจะ
สม�่ำเสมอ ให้สีสวย”
เมือ่ ผลิตสินค้าออกมาคุณภาพดี ย่อมสร้างความมัน่ ใจให้กบั
ผู้ซื้อ และรวมถึงผู้บริโภค ความเสมอต้นเสมอปลายในค�ำสั่งซื้อมี
มาต่อเนื่อง ซึ่งนั่นหมายถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรก็จะมั่นคง
ตามไปด้วย
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คุณอาคมคือผู้ประกอบการตัวอย่างที่สามารถดึงศักยภาพ
ตนเองผ่ า นประสบการณ์ และองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ เ ข้ า มาพั ฒ นา
ต่อยอดธุรกิจได้ดี ทั้งยังเตรียมแผนด้านระบบสารสนเทศเข้ามา
จัดการธุรกิจให้กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น อาทิการน�ำระบบ GPS เพื่อ
ระบุ Location และระบบ MIS เพื่อจัดการปฏิทินแปลงปลูก (Crop
Scheduling) เป็นต้น
ประสบการณ์ องค์ความรู้ การยอมรับสิ่งใหม่ๆ ท�ำให้วันนี้
คุณอาคม น�ำพา เอ็น แอนด์ เอ็น ฟรุทส์ ให้เป็นที่รู้จักในตลาด และ
ส�ำคัญคือ น�ำพาพืชผลจากเกษตรกรไปสู่มือผู้บริโภคได้ส�ำเร็จ

The key to success
3 การบริการจัดการธุรกิจและความสัมพันธ์ที่ดี
3 พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการต้นน�้ำ
3 ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ
3 การน�ำระบบสหกรณ์เข้ามาประยุกต์ใช้ ในเรื่อง
การแบ่งปันผลประโยชน์
3 การตลาดและส่งเสริมการท�ำตลาดแบบครบวงจร

69

03

ปัจจัย
แห่งความส�ำเร็จ

จากการศึกษาปัจจัยของความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการที่จัดตั้งใหม่ พบว่า มีปัจจัยหลักและปัจจัยเสริมที่น่า
สนใจ และสะท้อนได้ถึง “หัวใจของความส�ำเร็จ”
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7 ปัจจัยหลักที่ท�ำให้ธุรกิจส�ำเร็จ
วิสัยทัศน์ แนวคิดและความคิดสร้างสรรค์
ของผู้ประกอบการ
20
16
การก�ำหนดแผนงาน และ
ความสามารถด้านการตลาด
12
เป้าหมายในการท�ำธุรกิจ
และการกระจายสินค้า
8
4
0
เครือข่ายทางธุรกิจที่ช่วย
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
สนับสนุนในการท�ำธุรกิจ
หรือการบริการ

ความพร้อม
ด้านแหล่งเงินทุน

ประสบการณ์ทางธุรกิจ ทักษะและความช�ำนาญ
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ

ปัจจัยส�ำคัญที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จของการด�ำเนินธุรกิจ

1) วิสัยทัศน์ แนวคิด และความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ประกอบการ
คณะท�ำงานพบว่า การมีวิสัยทัศน์และมองการณ์ไกลเป็น
คุณลักษณะส�ำคัญของผู้ประกอบการที่ดี
2) ความสามารถด้านการตลาด และการกระจายสินค้า
พบว่าการท�ำตลาด การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการหาช่อง
ทางการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการของผูป้ ระกอบการจะ
ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้อย่างต่อเนือ่ ง และการขยายตลาด
ของผู้ประกอบการเอง
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3) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
พบว่า สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ การสร้างความแตกต่าง
ความโดดเด่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการอย่าง
ต่อเนือ่ ง มีระดับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ทสี่ งู และเน้นการสร้าง
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของตนเอง
4) ประสบการณ์ทางธุรกิจ ทักษะ และความช�ำนาญ
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ
สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการที่ผู้ประกอบการมีประสบการณ์ และ
ความช�ำนาญในสภาพแวดล้อมของการท�ำธุรกิจ การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงของตลาด ความต้องการของผู้บริโภค ตลอด
จนปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบท�ำให้ผู้ประกอบการสามารถยืน
หยัดอยู่ในธุรกิจนั้นได้ ซึ่งสิ่งนี้รวมเรียกว่าประสบการณ์
5) ความพร้อมด้านแหล่งเงินทุน
เงินทุนเป็นปัจจัยส�ำคัญมากส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อช่วย
เสริมสภาพคล่องและขยายตลาด หรือพัฒนาต่อยอดในการ
ด�ำเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ประสบความส�ำเร็จมัก
มีการวางแผน และบริหารจัดการด้านการเงิน และการลงทุนได้
เป็นอย่างดี มีเงินทุนสนับสนุนซึ่งอาจจะมาจากธุรกิจอื่นๆ หรือ
มาจากแหล่งเงินทุนทีไ่ ปท�ำการกูย้ มื มา ดังนัน้ การวางแผนด้าน
การเงินและการลงทุนก็เป็นสิ่งส�ำคัญที่สร้างความพร้อมและ
สภาพคล่องให้กับธุรกิจ
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6) เครือข่ายทางธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนการท�ำธุรกิจ
ไม่ว่าจะเป็น ผู้จัดหาปัจจัยการผลิต คู่ค้า หน่วยงานด้านวิจัย
และพัฒนา ความช่วยเหลือจากภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่
อยู่ในห่วงโซ่อุปทานและที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ โดย
ผูป้ ระกอบการทีป่ ระสบความส�ำเร็จส่วนมากจะมีความสัมพันธ์
ที่ดีกับหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายหรือให้การสนับสนุนกันอย่าง
ต่อเนื่อง
7) การก�ำหนดแผนงาน และเป้าหมายที่ชัดเจนในการ
ท�ำธุรกิจ
ถึงแม้แผนงานจะเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหลายคนไม่ได้ท�ำ
ออกมาเป็นเอกสารที่เป็นรูปธรรมชัดเจน แต่จากการศึกษาพบ
ว่า ผู้ประกอบการที่ประสบความส�ำเร็จจ�ำนวนไม่น้อยจะมีการ
วางแผนการท�ำงาน และแผนการท�ำธุรกิจทีเ่ ป็นรูปธรรมชัดเจน
ที่ส�ำคัญคือมีการก�ำหนดเป้าหมายของการท�ำธุรกิจในแต่ละ
ช่วงเวลาไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน
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8 ปัจจัยเสริมที่ช่วยให้ธุรกิจส�ำเร็จเร็วขึ้น
การใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม
การวางแผน
ความเสี่ยง

8
6
4

ความสามารถด้านการบริหาร
จัดการของผู้ประกอบการ

2
การจัดการด้าน
โลจิสติกส์

ภาพลักษณ์และชื่อเสียง
ขององค์กร
หรือผลิตภัณฑ์ และบริการ

0

บุคลากร และแรงงานมีคุณภาพ
ทักษะ และความช�ำนาญ

สถานที่ท�ำงาน บรรยากาศ
และวัฒนธรรมองค์กร
การสนับสนุนจาก
ภาครัฐ

ปัจจัยเสริมที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จของการด�ำเนินธุรกิจ

1) การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ท�ำการศึกษาเป็นผู้ประกอบการที่อยู่
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ต้อง
เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้เทคโนโลยี ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
ที่ประสบความส�ำเร็จเป็นผู้ประกอบการที่สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ช่วยลดระยะเวลา หรือลดต้นทุน
การผลิต การตลาด และการด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจลง
2) ความสามารถด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ
จากกรณีศกึ ษาพบว่า ผูป้ ระกอบการจ�ำนวนไม่นอ้ ยมองว่าการ
บริหารจัดการภายในองค์กรเป็นสิ่งส�ำคัญที่สร้างให้เกิดความ
ส�ำเร็จได้ การบริหารงานทีไ่ ม่ตดิ ขัด การจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และทันท่วงที ท�ำให้เพิ่มโอกาสในการพัฒนาองค์กร บุคลากร
และผลิตภัณฑ์หรือการบริการต่างๆ ได้
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ุ ภาพ ทักษะ และความช�ำนาญ
3) บุคลากรและแรงงานทีม่ คี ณ
เป็นสิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการทีป่ ระสบความส�ำเร็จส่วนใหญ่ให้ความ
ส�ำคัญและลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเห็นว่าบุคลากรเป็น
สิ่งที่มีคุณค่าขององค์กร และจ�ำเป็นต้องรักษาไว้ให้คงอยู่กับ
องค์กรให้นานที่สุด ดังนั้น จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากร การสอนงาน การฝึกอบรม ตลอดจนการเพิ่มโอกาส
ในการแสดงความสามารถของบุคลากร
4) สถานที่ท�ำงาน บรรยากาศ และวัฒนธรรมองค์กร
เป็นอีกส่วนหนึง่ ทีพ่ บได้ในบางกรณีศกึ ษาทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
การมีสถานที่ท�ำงานที่พร้อมไปด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวก จะ
ช่วยให้บคุ ลากรและผูท้ เี่ กีย่ วข้องมีการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น การสร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน ก็เป็นสิ่งที่ท�ำให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีของคนในองค์กร
5) การสนับสนุนจากภาครัฐ
เนื่องจากกรณีศึกษาส่วนใหญ่ที่ประสบความส�ำเร็จเป็นธุรกิจ
ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น การ
ส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา การให้แหล่งเงินทุนส�ำหรับ
ประกอบธุรกิจ การสนับสนุนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
มาตรฐาน ฯลฯ ซึ่งผู้ประกอบการบางรายที่ประสบความส�ำเร็จ
มักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ ท�ำให้ได้รับการ
ส่งเสริมที่ดี
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6) ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร หรือผลิตภัณฑ์
และบริการ
เป็นอีกประเด็นที่ได้รับการกล่าวถึงโดยผู้ประกอบการบางราย
ที่ประสบความส�ำเร็จ โดยให้เหตุผลว่า การด�ำเนินธุรกิจบาง
อย่างจะต้องอาศัยความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคหรือลูกค้า เช่น
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสีย่ งด้านสุขภาพ และธุรกิจทีต่ อ้ งการ
สร้างความนิยม
7) การจัดการด้านโลจิสติกส์
รวมถึงการจัดส่งสินค้าถึงผู้รับสินค้า หรือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ โดยในปัจจุบันผู้ประกอบการจ�ำนวนไม่
น้อยที่มีการขายผลิตภัณฑ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ดังนั้น
การเข้าถึงการบริการด้านโลจิสติกส์และการบริหารจัดการ
เพื่อจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องและรวดเร็วจึงเป็นสิ่งที่สร้างความได้
เปรียบให้กบั ผูป้ ระกอบการ เพราะแสดงถึงคุณภาพของการให้
บริการที่ดีด้วยเช่นกัน
8) การวางแผนความเสี่ยง
จากกรณีศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการที่ประสบความส�ำเร็จบาง
รายจะมีการวางแผนด้านความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจกระทบต่อ
การด�ำเนินธุรกิจ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนวัตถุดิบ การ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี หรือแม้กระทั่งความเสี่ยงของคู่
แข่งที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ดังนั้น การวางแผนความเสี่ยงจึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่ท�ำให้ผู้ประกอบการสร้างความตระหนักใน
สิง่ ทีเ่ ป็นผลกระทบ และหาแนวทางในการหลีกเลีย่ งหรือรับมือ
ไว้ล่วงหน้า
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จากปัจจัยส�ำคัญทีเ่ ป็นปัจจัยหลัก และปัจจัยเสริมทีเ่ ป็นปัจจัย
เกื้อหนุนให้เกิดความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
ท�ำให้สามารถสรุปเป็นภาพรวมของปัจจัยที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อ
การด�ำเนินธุรกิจ ซึง่ ผูป้ ระกอบการจะสามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการประเมินธุรกิจของตนเอง เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนา หรือศึกษา
เพิ่มเติมได้ดังนี้
การสนับสนุน
จากภาครัฐ
ความสามารถ
ดานการบรหาร
จัดการ

การใช
เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม

ประสบการณ
ทักษะ และ
การปรับตัว
เงนทุน

สถานที่
บรรยากาศ
วัฒนธรรม

เครอขาย
ที่สนับสนุน

วสัยทัศน

ความสำเร็จของ
ผูประกอบการ

โลจสติกส
แผนงาน
และเปาหมาย

การตลาด
และการ
กระจายสินคา

ผลิตภัณฑ
และการบรการ
บุคลากร
ที่มีคุณภาพ

ภาพลักษณ
ช่อเสียง
การวางแผน
ความเสี่ยง

สรุปปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการใหม่
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04

สาเหตุแห่ง
ความล้มเหลว

78

ผู้ประกอบการยุคใหม่ ท�ำอย่างไรจึงจะส�ำเร็จ

7 ปัจจัยหลักที่ท�ำให้ธุรกิจล้มเหลว
ปัญหาด้านบุคลากร
คุณภาพต�่ำหรือขาดทักษะ
และประสบการณ์

ไม่เข้าใจตลาด และลูกค้า
12
10
8
6
4
2

0

ปัญหาด้านขาดแคลน
เงินทุนหมุนเวียน

ผลิตภ้ัณฑ์หรือบริการ
ไม่มีความแตกต่าง

ผู้ประกอบการมีประสบการณ์น้อย
หรือมีความเป็นผู้ประกอบการน้อย

ปัญหาการขาดทุน
มีหนี้สินหรือก�ำไรน้อย

มีคู่แข่งขันสูง การแข่งขันด้านราคา
การเกิดสงครามราคา

ปัจจัยส�ำคัญที่น�ำไปสู่ความล้มเหลวของการด�ำเนินธุรกิจ

1) ไม่เข้าใจตลาดและลูกค้า
สาเหตุนเี้ ป็นสาเหตุหลักทีพ่ บจากการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการ
ที่ไม่ส�ำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขาดประสบการณ์ ไม่รู้
จักลูกค้าหรือตลาด ไม่ท�ำการศึกษาตลาด
2) ผู้ประกอบการมีประสบการณ์น้อย หรือมีความเป็น
ผู้ประกอบการน้อย
อั น เนื่ อ งมาจากเป็ น ผู ้ ป ระกอบการใหม่ และยั ง ไม่ มี
ประสบการณ์ด้านการท�ำธุรกิจมาก่อน ซึ่งสาเหตุนี้เป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้ประกอบการเกิดการตัดสินใจที่พลาดได้ง่าย
และส่วนใหญ่จะน�ำมาซึ่งหายนะในการท�ำธุรกิจ การขาดทุน
หรือการสูญเสียตลาดและลูกค้า
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3) ปัญหาขาดทุนและหนี้สิน
ปั ญ หานี้ ต ามมาอาจเนื่ อ งมาจากการลงทุ น ที่ ผิ ด พลาด
ยอดขายและก�ำไรทีล่ ดลง หรือต้นทุนทีส่ งู จนไม่สามารถควบคุมได้
การขาดทุนและหนีส้ นิ เป็นสาเหตุหลักส�ำคัญทีพ่ บมากในกรณี
ศึกษาที่ไม่ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจ
4) มีคู่แข่งขันสูง
การแข่งขันด้านราคา และการเกิดสงครามราคา เป็นสาเหตุ
ที่พบมากในกรณีศึกษา โดยเฉพาะในผู้ประกอบการที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมการบริการ เช่น ท่องเทีย่ ว สุขภาพ และโลจิสติกส์
ตลอดจนอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ที่ ต ้ น ทุ น การผลิ ต สิ น ค้ า
และระดับนวัตกรรมไม่สูงมาก เช่น สมุนไพร และอาหาร
อุตสาหกรรมเหล่านี้จึงมีความเสี่ยงสูงจากคู่แข่งรายใหม่ และ
การแข่งขันที่สูงในอุตสาหกรรม
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5) ผลิตภัณฑ์หรือบริการไม่มีความแตกต่าง
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่มีจุดเด่น หรือลอกเลียนแบบได้ง่าย
เป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการบางรายได้พูดถึงการด�ำเนินธุรกิจ
ทีผ่ ิดพลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทปี่ ราศจากจุดเด่นย่อมท�ำให้
เกิดการลอกเลียนแบบจากคู่แข่งขันได้ง่าย และเป็นสาเหตุให้
ผู้ประกอบการไม่ประสบความส�ำเร็จ อย่างไรก็ดี การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทสี่ ลับซับซ้อนอาจต้องอาศัยเงินทุนจ�ำนวนมาก และ
ระยะเวลาในการคิดค้นยาวนาน ซึง่ อาจเป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้ธรุ กิจ
ไม่ประสบความส�ำเร็จเช่นเดียวกัน
6) ปัญหาด้านการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน
อาจรวมถึงเงินทุนหมุนเวียนทีใ่ ช้ในการประกอบการ การลงทุน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท�ำการตลาด การประชาสัมพันธ์
การจ้างบุคลากร และอื่นๆ ซึ่งปัญหาการขาดแคลนเงินทุนของ
ผู้ประกอบการพบเห็นได้ในหลายกรณีศึกษา โดยส่วนหนึ่งมี
สาเหตุจากการไม่วางแผนการใช้จา่ ย หรือการไม่วางแผนความ
เสี่ยงจากการด�ำเนินธุรกิจ
7) ปัญหาด้านบุคลากรคุณภาพต�่ำ หรือขาดทักษะ
และประสบการณ์
ปัญหานี้มักพบมากในผู้ประกอบการใหม่ที่อาจมีบุคลากร
จ�ำนวนไม่มาก และไม่มีประสบการณ์ในการคัดเลือกบุคลากร
มาใช้งาน
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6 ปัจจัยรองที่เป็นเหตุให้ธุรกิจล้มเหลว
ต้นทุนในการ
ด�ำเนินกิจการสูง

การเลือกใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสม
12
10
8
6
4
2
0

ภาพลักษณ์ของสินค้า
หรือองค์กรไม่ดี

กฎระเบียบของภาครัฐ
ไม่เอื้ออ�ำนวย

ไม่มีแผนงาน หรือเป้าหมาย
ในการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจน
ไม่มีเครือข่ายที่ให้
การสนับสนุนในการท�ำธุรกิจ

ปัจจัยเสริมที่น�ำไปสู่ความล้มเหลวของการด�ำเนินธุรกิจ

1) การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม
การลงทุนในการวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีมากจนเกินไป หรือ
การใช้ระยะเวลายาวนานในการท�ำวิจยั และพัฒนา ซึง่ จากการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ไม่ประสบความส�ำเร็จพบว่า บาง
รายขาดทักษะและความรู้ในการใช้เทคโนโลยี ถึงแม้ว่าจะมี
ทุนในการจัดหาเทคโนโลยี หรือเทคโนโลยีนั้นมีอยู่แล้ว แต่ยัง
ไม่สามารถใช้หรือมีทักษะที่จะใช้ได้อย่างเหมาะสม
2) ปัญหาด้านกฎระเบียบของภาครัฐไม่เอื้ออ�ำนวย
กฎระเบียบภาครัฐบางข้อเป็นอุปสรรคในการด�ำเนินธุรกิจ
ตลอดจนการไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมีส่วนท�ำให้
ธุรกิจประสบความล้มเหลว ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการที่
มีความจ�ำเป็นที่จะต้องผ่านมาตรฐาน หรือได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐ จะกล่าวถึงอุปสรรคข้อนี้ ที่
ท�ำให้เกิดการเสียเวลา เสียโอกาสทางธุรกิจ และอาจท�ำให้เสีย
ความสามารถในการแข่งขัน
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3) ไม่มีแผนงาน หรือเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจน
ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากผู ้ ป ระกอบการที่ มั ก จะคิ ด ไปเองว่ า การ
วางแผนงานนัน้ สามารถก�ำหนดขึน้ เองในใจ หรือคิดทีจ่ ะด�ำเนิน
การเองโดยไม่ได้ท�ำการเขียน หรือจัดท�ำเป็นรายงาน หรือไม่มี
การเก็บข้อมูลอื่นๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการใหม่จะ
ไม่มีการท�ำแผนงานและไม่มีการก�ำหนดเป้าหมายที่จะด�ำเนิน
ธุรกิจที่ชัดเจน ท�ำให้เกิดความสับสนและไม่มีหลักในการท�ำ
ธุรกิจในระยะยาว
4) ไม่มีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนในการท�ำธุรกิจ
ผู้ประกอบการใหม่บางรายด�ำเนินธุรกิจเพียงล�ำพัง โดยไม่
ได้มีการสร้างเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล หรือ
ประสบการณ์ ตลอดจนไม่มีการรวมตัวเพื่อสร้างเครือข่าย
กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ในโซ่อุปทาน ซึ่งสิ่งนี้อาจท�ำให้
การด�ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเต็มไปด้วยอุปสรรคและ
ปราศจากความช่วยเหลือ
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5) ภาพลักษณ์ของสินค้า หรือองค์กรไม่ดี
ผูป้ ระกอบการยังไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการสร้างภาพลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์ หรือองค์กรของตนเอง จึงท�ำให้ไม่สามารถสร้าง
ให้เกิดลูกค้าประจ�ำ หรือลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร
ธุรกิจ หรือผลิตภัณฑ์นั้นได้
6) ต้นทุนในการด�ำเนินกิจการสูง
การใช้เงินลงทุนในการท�ำธุรกิจสูงจนเกินไป ไม่มีการควบคุม
ต้นทุนในการลงทุน เกิดจากการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ราคาสูง
จนเกินไป หรือไม่สามารถสร้างให้เกิดรายได้จากการลงทุน
เหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจผิดพลาด และ
ล้มเหลวในที่สุด
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จากปัจจัยส�ำคัญทีเ่ ป็นปัจจัยหลัก และปัจจัยเสริมทีเ่ ป็นปัจจัย
ที่ท�ำให้เกิดความล้มเหลวในการด�ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
ท�ำให้สามารถสรุปเป็นภาพรวมของปัจจัยที่ส�ำคัญที่ผู้ประกอบการ
ควรให้ความระมัดระวัง หรือควรหลีกเลี่ยงที่จะท�ำให้เกิดขึ้นในการ
ด�ำเนินธุรกิจในช่วงเริม่ ต้น ซึง่ สามารถใช้เป็นแนวทางในการประเมิน
ธุรกิจของตนเอง เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนา หรือศึกษาเพิม่ เติมได้ดงั นี้
ตนทุน
การดำเนิน
ธุรกิจสูง

ไมมีเครอขาย
สนับสนุน

ไมเขาใจ
ตลาด
และลูกคา

ขาดแคลน
เงนทุน
หมุนเวยน

ใชเทคโนโลยี
ไมเหมาะสม

มีความเปน
ผูประกอบการ
นอย

บุคลากร
ขาดทักษะ
ไรคุณภาพ

ปจจัยที่ทำให
ธุรกิจลมเหลว

ผลิตภัณฑ
ไมมีจดเดน
ไมแตกตาง

ไมมีแผนงาน
และเปาหมาย
ชัดเจน

ขาดทุน
มีหนี้สิน

คูแขงขันสูง

กฎระเบียบ
ภาครัฐ
เปนอุปสรรค

ภาพลักษณ
ของผลิตภัณฑ
ไมดี

สรุปปัจจัยที่น�ำความล้มเหลวมาสู่การด�ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการใหม่
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จากปัจจัยแห่งความส�ำเร็จทั้ง 7 ประการ และปัจจัยแห่ง
ความล้มเหลวทั้ง 7 ประการที่ได้น�ำเสนอไปแล้วนั้น จะสังเกตได้ว่า
ไม่วา่ จะเป็นความส�ำเร็จทีต่ งั้ ใจไว้ หรือความล้มเหลวทีต่ อ้ งเผชิญที่
เกิดขึ้นในช่วงแรกของการท�ำธุรกิจล้วนขึ้นอยู่กับตัวของผู้ประกอบ
การเป็นส�ำคัญว่ามีแนวคิดและประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างไร ประสบการณ์ยังต้องอาศัยความเข้าใจในตลาดและลูกค้า
มีความพร้อมทางด้านการเงิน มีบคุ ลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยี ที่สามารถสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการที่สร้างความ
แปลกใหม่และแตกต่างจากสิ่งเดิมๆ ได้ ส่วนที่เหลือเป็นปัจจัยที่
ช่วยเสริมให้เกิดความส�ำเร็จและความล้มเหลวทั้งสิ้น อันประกอบ
ไปด้วย แผนและกลยุทธ์การด�ำเนินงาน การส่งเสริมจากภาครัฐ
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่สร้างให้เกิดความน่าเชื่อถือ การบริหาร
งาน ตลอดจนเครือข่ายที่ช่วยสนับสนุนในการด�ำเนินธุรกิจต่างๆ
ส่วนนโยบายภาครัฐถือเป็นองค์ประกอบทีเ่ ป็นส่วนเสริมทีท่ ำ� ให้เกิด
ความส�ำเร็จหรือความล้มเหลวด้วยเช่นกัน
สุดท้ายนี้ มีขอ้ สังเกตจากกรณีศกึ ษาของธุรกิจทีป่ ระสบความ
ส�ำเร็จตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มธุรกิจไว้บางประการที่ส�ำคัญ ได้แก่ การ
สร้างเอกลักษณ์ของสินค้า หรือความเป็นตัวตนของธุรกิจ ที่สร้าง
ให้เกิดความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง หรือการแสวงหาแนวคิดในการ
ด�ำเนินธุรกิจที่แปลกใหม่ มีนวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ รูปแบบ
บริการ ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงกว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง สิ่ง
เหล่านีค้ อื เคล็ดลับส�ำคัญของหลายกรณีศกึ ษาทีไ่ ด้นำ� เสนอไปแล้ว
ในหนังสือเล่มนี้ จึงขอฝากไว้เพือ่ เป็นแนวทางส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
ใหม่และธุรกิจเริม่ ต้นทีก่ ำ� ลังก้าวเข้าสูโ่ ลกแห่งการท�ำธุรกิจในขณะนี้
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