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บทคัดย&อ

โครงการสร#างกลยุทธพัฒนาศักยภาพธุรกิจไทยรองรับการค#าเสรี ได#ดําเนินการการศึกษาข#อมูล วิเคราะห
เปรียบเทียบศักยภาพของผู#ประกอบธุรกิจและธุรกิจไทยกับกลุ%มประเทศในอาเซียน จํานวน 8 ธุรกิจ ประกอบด#วย
1) ธุรกิจโลจิสติกส 2) ธุรกิจก%อสร#าง 3) ธุรกิจอู%ซ%อมรถ 4) ธุรกิจสปา 5) ธุรกิจร#านอาหาร
6)ธุรกิจบริการ
ผู#สูงอายุ 7) ธุรกิจค#าส%ง ค#าปลีก 8) ธุรกิจแฟรนไชส จากผลการวิเคราะหและสรุปประเทศที่มีศักยภาพในการ
ดําเนินการทั้งหมดมี 4 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐ สิงคโปร เนื่องจากประเทศทั้ ง 4 มีปCจ จัยเชิงบวกในหลากหลายด#านที่
แตกต%างกัน โดยลาว เวียดนาม และอินโดนีเซีย มีความโดดเด%นด#านศักยภาพในการเติบโตของตลาด การลงทุน
และสัดส%วนรายได#ประชากรประกอบกับต#นทุนแรงงานที่ต่ํา และการเร%งพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อเตรียมความ
พร#อมต%อการพัฒนาเศรษฐกิจอย%างรวดเร็วในขณะที่สิงคโปรมีความโดดเด%นในฐานะประเทศพัฒนาที่เหมาะสมต%อ
การเปEนกรณีศึกษาในการพัฒนาธุรกิจและผู#ประกอบการไทยในอนาคต โดยผลการศึกษาวิเคราะหศักยภาพของผู#
ประกอบธุรกิจไทยเปรียบเทียบ 4 ประเทศอาเซียน ตามระดับความเข#มแข็งและศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ
คือ สิงคโปร อินโดนีเซีย ลาว และเวียดนาม โดยใช#ศักยภาพรวมของผู#ประกอบธุรกิจใน 7 ด#าน สามารถสรุปได#ดัง
ตารางด#านล%างนี้ นอกจากนี้ถ#าพิจารณาในด#านโอกาสและการแข%งขันของธุรกิจไทยในตลาดอาเซียน 4 ประเทศ
กับประเภทกลุ%มธุรกิจบริการที่น%าสนใจนั้นสามารถแสดงให#เห็นถึงโอกาสในการแข%งขัน และความพร#อมในการรับ
คู%แข%งจากตลาดอาเซียนทั้ง 4 ประเทศ
นอกจากนี้โครงการได#พัฒนาทักษะ สร#างแนวคิดการพัฒนาธุรกิจให#ผู#ประกอบธุรกิจ การสร#างความ
ร%วมมือระหว%างธุรกิจไทยกับธุรกิจในประเทศอาเซียน เพื่อสร#างขีดความสามารถการแข%งขันในกลุ%มประเทศใน
อาเซียนให#แก%ผู#ประกอบธุรกิจและกลุ%มธุรกิจ โดยมีกระบวนการการใช# Business Game โดยมีผู#ประกอบธุรกิจทั้ง
8 ประเภท เข#าร%วม 50 ราย เพื่อสร#างแนวคิดการพัฒนาธุรกิจให#ผู#ประกอบธุรกิจ และการสร#างความร%วมมือ
ระหว%างธุรกิจไทยกับธุรกิจในประเทศอาเซียน เพื่อสร#างขีดความสามารถการแข%งขันในกลุ%มประเทศอาเซียน ให#แก%
ผู#ประกอบธุรกิจและกลุ%มธุรกิจเปPาหมาย การให#คําปรึกษาในสถานประกอบการโดยได#มีการประเมินผู#ประกอบ
ธุรกิจและธุรกิจ และให#คําปรึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพให#มีสูงมากยิ่งขึ้น มีจํานวน 10 ราย ถูกกําหนดเปEนต#นแบบ
ทางธุรกิจ ซึ่งผู#ประกอบธุรกิจทั้ง 10 ราย คลอบคลุม 8 ประเภทธุรกิจ ที่กล%าวมา โดยที่ปรึกษาเข#าไปดําเนินการให#
คําปรึกษาในแต%ละด#าน เช%น ด#านกลยุทธองคกร ด#านการตลาด ด#านการบริการ ด#านทรัพยากรบุคคล ด#านการเงิน
และด#านเทคโนโลยีนวัตกรรม ซึ่งมีการวัดผลก%อนและหลังดําเนินการให#คําปรึกษา และการสร#างความร%วมมือ
ระหว%างธุรกิจไทยกับธุรกิจในประเทศอาเซียนโดยการเดินทางเชื่อมโยงธุรกิจในประเทศอาเซียนจะเดินทางไปยัง
เฉพาะประเทศที่มีธุรกิจดําเนินอยู%และมีโอกาสเปEนไปได#ในการเชื่อมโยงเครือข%าย ซึ่งจะก%อให#เกิดประโยชนกับภาค
ธุรกิจและผู#ประกอบการไทยสูงสุด โดยเดินทางไปสร#างการเชื่อมโยงธุรกิจทั้ง 4 ประเทศ จํานวนผู#ประกอบการ
รวมทั้ง 8 ประเภทธุรกิจ รวมประมาณ 22 ราย

1. บทนํา
การส%งเสริมพัฒนาผู#ประกอบธุรกิจเปEนภารกิจหลักของกรมพัฒนาธุรกิจการค#าที่มุ%งเน#นการพัฒนาธุรกิจไทยที่มี
จํานวนมากและกระจายตัวโดยเฉพาะ SMEs ไทยที่มีจํานวนมากกว%า 2.65 ล#านรายคิดเปEนร#อยละ 99 ของกิจการ
วิสาหกิจไทยแต%สร#างมูลค%าทางเศรษฐกิจได#เพียงไม%เกินร#อยละ 40 (ข#อมูลจากสํานักงานส%งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย%อม)ให#มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจอย%างมีประสิทธิภาพมีความเข#มแข็งมีขีดความสามารถใน
การแข%งขันเพื่อให#สามารถดําเนินธุรกิจได#อย%างยั่งยืนสร#างมูลค%าเพิ่มทางเศรษฐกิจให#แก%ประเทศอย%างมั่นคงโดย
ดําเนินการทั้งในด#านการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด#านการประกอบธุรกิจการพัฒนาศักยภาพของผู#ประกอบ
ธุรกิจให#มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจและการส%งเสริมการรวมกลุ%มธุรกิจ
อย%างไรก็ตามการเปVดการค#าเสรีอันเปEนผลมาจากการเข#าสู%ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปW 2558 ดังนั้นจึง
จําเปEนอย%างยิ่งที่ภาคธุรกิจไทยจะต#องเข#าใจสถานการณและปรับตัวทั้งด#านผลกระทบที่ต#องเตรียมพร#อมปกปPอง
ตนเองและโอกาสที่ต#องเข#าถึงเพื่อสร#างประโยชนจากตลาดเสรีให#มากที่สุดซึ่งภาคธุรกิจไทยต#องได#รับการสนับสนุน
จากภาครัฐทั้งด#านข#อมูลองคความรู#และการพัฒนาให#เกิดการปรับตัวพร#อมที่จะรองรับต%อการเปVดตลาดการค#าเสรี
กรมพัฒนาธุรกิจการค#าร%วมกับสถาบันองคความรู#แห%งเอเชีย จึงได#มีการจัดทํางานวิจัยฉบับนี้ขึ้นเพื่อเปEนข#อมูลชี้
วัดถึงศักยภาพของผู#ประกอบธุรกิจและธุรกิจไทย เปรียบเทียบกับกลุ%มประเทศในอาเซียน และเพื่อเปEนแนวทางใน
การพัฒนาธุรกิจไทยให#พร#อมต%อการรองรับการเปVดเสรีทางการค#าอีกทั้งยังเปEนการกําหนดกลยุทธการพัฒนาธุรกิจ
ด#านการค#าการลงทุนการสร#างความร%วมมือการสร#างรูปแบบธุรกิจตลอดจนสร#างทักษะความพร#อมในการปรับตัว
ให#แก%ผู#ประกอบธุรกิจไทยอันจะทําให#ธุรกิจไทยมีศักยภาพในตลาดการค#าเสรีหรือสามารถปกปPองตนเองให#มีความ
เข#มแข็งทําให#ประเทศไทยได#รับประโยชนจากการเปVดเสรีทางการค#าส%งผลต%อการสร#างมูลค%าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ให#แก%ประเทศอย%างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค
2.1. เพื่อจัดทําข#อมูลศักยภาพของผู#ประกอบธุรกิจและธุรกิจไทย เปรียบเทียบกับกลุ%มประเทศในอาเซียน
2.2. เพื่อสร#างขีดความสามารถบของภาคธุรกิจให#มีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจในตลาดการค#าเสรี
2.3. เพื่อผลักดันให#ประเทศไทยได#รับประโยชนสูงสุดจากการเปVดตลาดการค#าเสรี
3. การดําเนินโครงการ
3.1. รูปแบบโครงการ
เปEนการศึกษาข#อมูลนํามาสร#างร%างกลยุทธในการพัฒนาธุรกิจไทยรองรับการค#าเสรี และนํามาระดม
ความคิดเห็นเพื่อสร#างกลยุทธในการดําเนินการ พร#อมทั้งกิจกรรมการพัฒนาทักษะ สร#างแนวคิด และ
การเชื่อมโยงธุรกิจไทยในการค#าเสรี
3.2. วิธีดําเนินโครงการ

เดือน
1-3
เดือน
3-6

•ศึกษาขอมูล และการวิเคราะห 8 ธุรกิจ
•แนวทาง การวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณดวยการสํารวจ การสัมภาษณ สถาน
ประกอบการ ผูบริหารธุรกิจ ผูเชี่ยวชาญธุรกิจ และโซอุปทานธุรกิจ ทั้งในและ
ตางประเทศในกลุม
 อาเซียน
•จัดทํากลยุทธการพัฒนา และการเชื่อมโยงผูประกอบธุรกิจและธุรกิจไทย
•แนวทาง การสรางแผนกลยุทธ ตัวชี้วัดในแตละกิจกรรมของแผนที่จะนําไปสู
เปาหมายความสําเร็จในการพัฒนาดานการตลาดและการเชือ
่ มโยงธุรกิจในกลุม
อาเซียนได

•ระดมความคิดเห็นสําหรับผูประกอบธุรกิจและธุรกิจไทย
เดือน •แนวทาง จัดสัมมนาผูบริหารหรือผูทเี่ กีย
่ วของรวมทัง้ 8 ธุรกิจชวงเชา และแยกธุรกิจ
4 - 6 ชวงบาย รวม 1 วัน โดยเนนระดมความคิดดานโอกาส อุปสรรคพฤติกรรมตลาด สภาพ
ปญหา และปจจัยสูความสําเร็จ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา
•พัฒนาทักษะ สรางแนวคิดการพัฒนาธุรกิจ และการสรางความรวมมือ
เดือน •แนวทาง การใช Business Game ในการเพิ่มทักษะและสรางแนวคิด
ที่ 6 - •แนวทาง ผูประกอบการที่มีศักยภาพสูงแตละธุรกิจๆละ 1 แหงเดินทางไปยังกลุม
ประเทศเปาหมาย พรอมผูเชี่ยวชาญของสถาบันฯ และผูแทนกรมพัฒนาธุรกิจการคา
7
ในการสรางโอกาสทางการตลาดไดจริงอยางยั่งยืน

เดือน
ที่ 8

•จัดทํารายงานฉบับสมบูรณและบทสรุปผูบริหาร
•เผยแพรผลการศึกษา เปนการนําผลการศึกษาคัดเลือก และวิเคราะห
เปรียบเทียบศักยภาพของผูประกอบธุรกิจและธุรกิจ จํานวน 8 ธุรกิจ รวมถึง
แผนยุทธศาสตร/กลยุทธที่สาํ คัญ และผลการพัฒนาทักษะ และการสราง
ความรวมมือมาเผยแพรตีพิมพ และประชาสัมพันธ

3.3. พื้นที่บริการวิชาการ
ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร
3.4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต% 21 ธันวาคม 2554 ถึง 21 สิงหาคม 2555
3.5. สถานที่จัดโครงการ
กระพัฒนาธุรกิจการค#า กระทรวงพาณิชย และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3.6. การประเมินโครงการ
เปEนการใช#การประเมินวิเคราะหกิจการในสถานประกอบการพบว%าผลการประเมินภาพรวมเฉลี่ยอยู%ใน
เกณฑใด ในเบื้องต#นก%อนการเข#าร%วมโครงการ และเปรียบเทียบกับหลังการดําเนินโครงการ โดย โดย
เกณฑการให#คะแนนว%ามีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นหรือไม%อย%างไร
3.7. การติดตามผลความสําเร็จโครงการภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ
ดําเนินการติดตามผลหลังได#ดําเนินโครงการด#วยการเข#าไปสํารวจผลการดําเนินโครงการเพื่อติดตาม
ผลการปรับปรุงอย%างต%อเนื่อง และรับข#อเสนอด#านอุปสรรคหรือปCญหาที่เกิดขึ้น
3.8. การบูรณาการกับพันธกิจหลัก
ในโครงการนี้นอกจากจะดําเนินการในแต%ละธุรกิจแล#ว ยังเน#นด#านการบูรณาการธุรกิจทั้ง 8 ธุรกิจเข#า
ด#วยกันในการเข#าไปเชื่อมโยงกับธุรกิจต%างประเทศ มีการร%วมกันในการดําเนินธุรกิจในการร%วมกัน
พัฒนาศักยภาพในการเข#าร%วมเชื่อมดยงกับธุรกิจในต%างประเทศ
4. ผลการดําเนินการ

จากการศึกษาช#อมูลศักยภาพของผู#ประกอบธุรกิจและธุรกิจไทยเปรียบเทียบกับกลุ%มประเทศในอาเซียน
รวมทั้งแนวทางการเตรียมความพร#อมให#ผู#ประกอบธุรกิจและธุรกิจไทยในการสร#างขีดความสามารถในการดําเนิน
ธุ ร กิ จ ในตลาดการค# า เสรี เพื่ อผลั กดั น ให# ป ระเทศไทยได# รั บ ประโยชนสู งสุ ด จากการเปV ด ตลาดการค# า เสรี ผล
การศึกษาวิเคราะหได#พิจารณาเลือกธุรกิจบริการ 8 ธุรกิจ ภายใต#ข#อตกลง AFAS ดังต%อไปนี้
1) ธุรกิจโลจิสติกส
2) ธุรกิจก%อสร#าง
3) ธุรกิจอู%ซ%อมรถ
4) ธุรกิจสปา
5) ธุรกิจร#านอาหาร
6) ธุรกิจบริการผู#สูงอายุ
7) ธุรกิจค#าส%ง ค#าปลีก
8) ธุรกิจแฟรนไชส
มาดําเนินการศึกษา โดยเหตุผลหลักในการคัดเลือก 8 ธุรกิจข#างต#น เนื่องมาจากศักยภาพธุรกิจในการ
สร#างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข%ายธุรกิจสู%สากลมีความเปEนไปได#สูง นอกจากนี้ได#ทําการศึกษาข#อมูล
เลือกประเทศที่มีศักยภาพ และมีผลต%อธุรกิจบริการในกลุ%ม AFAS ที่ควรต#องเร%งรีบให#ความสนใจการประเมิน
ศักยภาพทางการตลาดและโอกาสทางการค#า ตลอดจนสร#างความเชื่อมโยงระหว%างธุรกิจและผู#ประกอบการธุรกิจ
ของไทยกับประเทศเหล%านี้ เพื่อให#ผู#ประกอบการธุรกิจและธุรกิจได#ทราบถึงปCจจัยต%างๆ ที่ส%งผลต%อการลงทุน และ
การเชื่อมโยงการค#า จากผลการวิเคราะหและสรุปประเทศที่มีศักยภาพในการดําเนินการทั้งหมดมี 4 ประเทศ คือ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐ
สิงคโปร เนื่องจากประเทศทั้ง 4 มีปCจจัยเชิงบวกในหลากหลายด#านที่แตกต%างกัน โดยลาว เวียดนาม และ
อินโดนีเซีย มีความโดดเด%นด#านศักยภาพในการเติบโตของตลาด การลงทุน และสัดส%วนรายได#ประชากรประกอบ
กับต#นทุนแรงงานที่ต่ํา
และการเร%งพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อเตรียมความพร#อมต%อการพัฒนาเศรษฐกิจอย%าง
รวดเร็วในขณะที่สิงคโปรมีความโดดเด%นในฐานะประเทศพัฒนาที่เหมาะสมต%อการเปEนกรณีศึกษาในการพัฒนา
ธุรกิจและผู#ประกอบการไทยในอนาคต
จากผลการศึกษาวิเคราะหศักยภาพของผู#ประกอบธุรกิจไทยเปรียบเทียบ 4 ประเทศอาเซียน ตามระดับ
ความเข#มแข็งและศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ สิงคโปร อินโดนีเซีย ลาว และเวียดนาม โดยใช#ศักยภาพ
รวมของผู#ประกอบธุรกิจใน 7 ด#าน ซึ่งเปEนปCจจัยสําคัญในการแข%งขันในตลาด AEC ที่กําลังจะเกิดขึ้นในปW 2558
เพื่อสามารถนําไปใช#ในการกําหนดกลยุทธเชิงรุกและเชิงรับเพื่อใช#ประโยชนจากตลาด AEC ดังต%อไปนี้

ซึ่งถ#าพิจารณาในด#านโอกาสและการแข%งขันของธุรกิจไทยในตลาดอาเซียน 4 ประเทศ กับประเภทกลุ%มธุรกิจ
บริ การที่ น% า สนใจนั้น สามารถแสดงให#เ ห็ น ถึงโอกาสในการแข% งขั น และความพร# อมในการรั บ คู% แข% งจากตลาด
อาเซียนทั้ง 4 ประเทศ ดังภาพด#านบน และสามารถสรุปรายละเอียดในแต%ละประเทศได#ดังต%อไปนี้

ลาว ศั กยภาพธุรกิ จบริการในลาวมี แนวโน# มเติบโตสู ง โดยเฉพาะธุร กิจก% อสร#างและธุร กิจ ที่เกี่ ยวข#อง
เนื่องจากมีทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจภาคก%อสร#างอยู%ในเกณฑสูง รวมทั้งธุรกิจบริการศูนยฝ^กอบรม สปา
และธุรกิจร#านอาหารในรูปแบบภัตตาคารขนาดกลางและขนาดใหญ%แบบครบวงจร ยังเปEนที่ต#องการมากในลาว
เพื่อรองรับแขกต%างชาติในปริมาณมาก รวมทั้งตลาดมีคู%แข%งขันน#อยราย นอกจากนี้ ธุรกิจแฟรนไชส ของไทยใน
กลุ%มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ%มบริการ และกลุ%มการศึกษา ก็ได#รับความเชื่อมั่นในคุณภาพและเปEนที่ยอมรับใน
ตลาดผู#บริโภคชาวลาวอย%างมาก รวมถึงธุรกิจอู%ซ%อมรถยนตที่ยังมีส%วนแบ%งทางการตลาดสําหรับธุรกิจอู%ซ%อมรถยนต
ของไทย เนื่องจากอู%ซ%อมรถยนตในลาวมีจํานวนน#อยไม%เพียงพอต%อการเติบโตของตลาดรถยนต
เวียดนาม มีศักยภาพการเติบโตของตลาดสูงและจํานวนประชากรในเวียดนามที่มีมากและมีกําลังซื้อสูง
อีกทั้งการตอบรับคุณภาพและมาตรฐานของสินค#าไทยในตลาดเวียดนามมากกว%าสินค#าจากประเทศอื่นๆ ในกลุ%ม
อาเซียน ทําให#ธุรกิจที่มีตลาดขนาดใหญ%และแนวโน#มเติบโตสูงได#แก% ธุรกิจอู%ซ%อมรถยนต ที่ให#บริการแบบครบวงจร
มีคุณภาพ เพื่อให#เกิดความไว#วางใจในระยะยาว นอกจากนี้ ธุรกิจโลจิ สติกสไทยมีความได#เปรียบในด#านการ
บริ ห ารต# น ทุ น และการใช# เ ทคโนโลยี เพื่ อ การจั ด ส% งสิ น ค# า อย% า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ รวมถึ งธุ ร กิ จ แฟรนไชส และ
ร#านอาหารของไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานเปEนที่ยอมรับ
อินโดนีเซีย การลงทุนทําธุรกิจร#านอาหารและธุรกิจสปาของไทยในอินโดนีเซียมีโอกาสสูง เนื่องจากความ
ต#องการของตลาดระดับบนที่มีกําลังซื้อสูงและมีคู%แข%งขันน#อยราย ซึ่งผู#ประกอบธุรกิจร#านอาหารไทยต#องมุ%งเน#น
ด#านรสชาติและมาตรฐานการบริการที่ดี ส%วนธุรกิจสปาควรให#ความสําคัญกับวัตถุดิบที่เปEนเอกลักษณของไทย เช%น
สมุนไพร นอกจากนี้ ตลาดอินโดนีเซียยังมีโอกาสสําหรับธุรกิจค#าส%ง-ค#าปลีกและธุรกิจก%อสร#างของไทย เนื่องจากมี
ความเข#าใจตลาดและพฤติกรรมการบริโภคของลูกค#าเปEนอย%างดี รวมทั้งมีความสามารถในการบริหารสินค#าคงคลัง
เพื่อลดต#นทุน แต%ยังมีปCจจัยที่อาจส%งผลกระทบต%อธุรกิจในตลาดอินโดนีเซีย เช%น ปCจจัยการเมือง ปCญหาการจราจร
และการเปVดกิจการต#องมีใบอนุญาต ซึ่งจะส%งผลให#ค%าใช#จ%ายการดําเนินการสูง รวมทั้งธุรกิจผู#สูงอายุที่ธุรกิจไทยมี
ความพร#อมมากกว%าในด#านคุณภาพและมาตรฐาน
สิงคโปร โอกาสการค#าของธุรกิจค#าส%งค#าปลีกไทยในประเทศสิงคโปร มีโอกาสค%อนข#างสูง เนื่องจากสินค#า
ไทยเปEนที่ต#องการของตลาด โดยเฉพาะสินค#าประเภทอาหารและขนมไทย ทั้งนี้ ต#องผ%านการตรวจสอบ และ
อนุญาต ตลอดจนการดําเนินตามกฎระเบียบของสิงคโปร ซึ่งส%วนใหญ%ซื้อขายผ%านตัวแทนการค#า นอกจากนี้ ธุรกิจ
ดาวเด%นที่มีอัตราการเติบโตสูงในขณะนี้ คือ ธุรกิจบริการดูแลผู#สูงอายุ โดยรัฐบาลสิงคโปรให#ความสําคัญและมี
นโยบายสนับสนุน เนื่องจากสิงคโปรมีจํานวนผู#สูงอายุเพิ่มขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมการแข%งขันใน
การทํางาน ทําให#ครอบครัวไม%สะดวกในการดูแล จึงเปEนโอกาสของผู#ประกอบธุรกิจไทยจากข#อได#เปรียบในด#าน
การบริการ
นอกจากนี้ได#ทําการพัฒนาทักษะ สร#างแนวคิด การพัฒนาธุรกิจให#ผู#ประกอบธุรกิจ สามารถสร#างความ
ร%วมมือระหว%างธุรกิจไทยกับธุรกิจในประเทศอาเซียน เนื่องจากผู#ประกอบธุรกิจไทย ขนาดกลาง และขนาดย%อม
จํานวนมาก ที่เปEนกลุ%มจัดอยู%ในประเภทที่ต#องการการพัฒนาทักษะ การสร#างแนวคิด เพื่อนําไปพัฒนาธุรกิจให#
สามารถ เตรียมความพร#อมในการสร#างความร%วมมือกับธุรกิจในประเทศอาเซียนได# การร%วมการพัฒนาทักษะ และ
สร#างแนวคิดให#ผู#ประกอบการโดยพื้นฐานส%วนหนึ่งมาจากการพัฒนาทางด#านความรู# ที่ผู#ประกอบการส%วนใหญ%มักมี

ติดมาอยู%แล#ว จากการศึกษาหาความรู#เพิ่มเติมการสถานบันการศึกษา แต%ขาดส%วนสําคัญคือ การพัฒนาทักษะ
ทางด#านปฏิบัติการ (Implementing) ในสถานการณ และสภาพแวดล#อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย%างยิ่งใน
การธุรกิจกับกลุ%มประเทศในอาเซียน ซึ่งอาจมีปCจจัย และสภาพแวดล#อมที่แตกต%างจากการดําเนินธุรกิจในประเทศ
ไทย ดังนั้นจึงต#องอาศัยเครื่อมือการจําลองสถานการณทางธุรกิจ (Business Game) ในรูปแบบที่คล#ายกับ 8
ธุรกิจรวมทั้งเงื่อนไข และสภาพแวดล#อมต%างๆ เพื่อเข#ามาช%วยในการพัฒนาทักษะ สร#างแนวคิด เพื่อการพัฒนาผู#
ประกอบธุรกิจให#สามารถสร#างความร%วมมือในกลุ%มประเทศอาเซีย จากผู#ประกอบธุรกิจจํานวน 50 ราย ใน 8
ธุรกิจที่สนใจเข#าร%วมพัฒนาทักษะฯ และผ%านการประเมินคุณสมบัติเบื้องต#นแล#ว ผู#ประกอบธุรกิจได#ผ%านการอบ
กรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ และสร#างแนวคิดในด#านการจําลองสถานการณทางธุรกิจแล#ว ทําให#ผู#ประกอบ
ธุรกิจได#เห็นถึงปCญหา และอุปสรรคที่แท#จริงมากขึ้นในการดําเนินการไปสู%ความสําเร็จของธุรกิจ และได#เห็นถึง
ปCจจัยต%างๆ ที่ ไม%คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได#ต ลอดเวลาในการดําเนินธุรกิ จ รวมถึงแนวทางความคิดในการทําการ
ตัดสินใจแก#ปCญหา ในด#านการตลาด การประชาสัมพันธ การจัดสรรทรัพยากรบุคคล และเครื่องมือ รวมถึงการ
จัดการด#านการเงิน และผลกระทบของกําไร/ขาดทุน
นอกจากนี้ผู#ประกอบธุรกิจจํานวน 23 รายทั้ง 8 ธุรกิจที่ได#ผ%านการคัดเลือกประเมินคุณสมบัติแล#ว ได#มี
การประชุมร%วมกันระหว%างผู#ประกอบธุรกิจร%วมกับที่ปรึกษา/ผู#เชี่ยวชาญในการวิเคราะหถึงปCญหาในด#านกลยุทธ
องคกร ด#านการตลาด ด#านการผลิต/บริการ ด#านทรัพยากรบุคคล ด#านการเงิน และด#านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ของผู#ประกอบธุรกิจทั้ง 8 กลุ%มธุรกิจ ที่ผู#ประกอบธุรกิจแต%ละรายคาดว%าจะเปEนจุดด#อยที่เกิดขึ้นในการสร#างความ
ร%วมมือในธุรกิจของธุรกิจตนเองกับกลุ%มธุรกิจในประเทศอาเซียน ทางที่ปรึกษา/ผู#เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการ
โครงการฯ ได#พิจารณาต#นแบบธุรกิจทั้ง 8 ธุรกิจ จํานวน 10 ราย ให#ที่ปรึกษา/ผู#เชี่ยวชาญดําเนินการลงพื้นที่ให#
คําปรึกษาลักษณะ On the job training ซึ่งขจัดข#อด#อยของธุรกิจ และยกระดับการพัฒนาธุรกิจให#ผู#ประกอบ
ธุรกิจทั้ง 8 ธุรกิจ ในด#านต%างๆ ให#สามารถสร#างความร%วมมือระหว%างธุรกิจไทยกับธุริจในกลุ%มประเทศอาเซียนได#
ผลการประเมินศักยภาพหลังดําเนินการหลังการให#คําปรึกษาลักษณะ On the job training ผู#ประกอบธุรกิจ
ต#นแบบทั้ง 10 รายใน 8 ธุรกิจมีผลการประเมินศักยภาพธุรกิจพบว%าคะแนนเกณฑอยู%ในระดับเพิ่มมากขึ้น 10-20
เปอรเซนต ของเกณฑการประเมินศักยภาพธุรกิจ ในระยะเวลา 1 เดือน
5. ป;ญหาและอุปสรรคที่พบ
การดําเนินการเชื่อมโยงกับธุรกิจในต%างประเทศผู#ประกอบการธุรกิจในภาคส%วนขนาดกลางและขนาดย%อมส%วน
ใหญ% มัก มี ปC ญ หาด# า นภาษาในการสื่ อ สาร เช% น ภาษาอั ง กฤษ และภาษาท# อ งถิ่ น ในประเทศนั้ น ๆ โดยเฉพาะ
ผู#ประกอบการในต%างประเทศที่ใช#ภาษาของประเทศตนเอง ที่ไม%ใช%ภาษาอังกฤษ และมีผู#ประกอบการอีกจํานวน
มากที่อยากเข#าร%วมโครงการ แต%เนื่องจากผลการประเมินเข#าร%วมโครงการเบื้องต#นไม%ผ%าน รวมกับงบประมาณที่มี
จํากัด
6. ขอเสนอแนะ
จากผลการดําเนินการศึกษาวิจัยศักยภาพธุรกิจทั้ง 8 ประเภท โดยเปรียบเทียบกับ 4 ประเทศที่จะเข#าร%วม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปW 2558 พบว%า ธุรกิจและผู#ประกอบธุรกิจไทยมีความสามารถ ศักยภาพ และ
โอกาสในการเข#าสู%ตลาดด#วยกลยุทธเชิงรุกไปในหลายๆ ประเทศมากกว%าเชิงรับ ในการดําเนินการครั้งนี้นอกจาก
ทําการศึกษาวิจัยแล#ว จะเห็นได#ว%าการดําเนินกิจกรรมสร#างแนวทางเชื่อมโยงธุรกิจในกลุ%มประเทศอาเซียน เปEนสิ่ง

ที่ผู#ประกอบธุรกิจไทยให#ความร%วมมือและความสําคัญอย%างมาก ผู#ประกอบธุรกิจไม%ต#องการให#การดําเนินโครงการ
ที่เน#นการศึกษาวิจัยเพียงอย%างเดียว เพราะผลการศึกษาวิจัยในเชิงธุรกิจของกลุ%มประเทศอาเซียนนั้นมีมากแล#ว
แต%ยังไม%มีการนําไปใช#ให#เกิดประโยชนอย%างเปEนรูปธรรม
ดั ง นั้ น การดํ า เนิ น กิ จ กรรมสร# า งแนวทางการเชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ ในกลุ% ม ประเทศอาเซี ย นครั้ ง นี้ จึ งถื อเปE น การ
ดํ า เนิ น การในลั ก ษณะนํ า ร% อ งสร# า งโอกาสให# ผู# ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามพร# อ มได# สั ม ผั ส และเรี ย นรู# ต ลาด
สภาพแวดล#อมเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยตรง อีกทั้งยังได#มีโอกาสพบปะ เยี่ยมชมธุรกิจ ทําความรู#จักผู#ประกอบ
ธุรกิจต%างชาติ เพื่อประเมินศักยภาพของธุรกิจตนเองและสถานการณตลาดในต%างประเทศ ถือเปEนการตอบโจทย
ความต#องการของธุรกิจไทยที่มีความพร#อมได#เปEนอย%างดี เนื่องจากผู#ประกอบการที่มีความพร#อมส%วนใหญ%ต#องการ
หาโอกาสในการเปVดตลาดต%างประเทศอยู%แล#ว แต%ไม%มีลู%ทางหรือผู#นําไปสู%การเชื่อมโยงได#
ในการดําเนินการครั้งนี้ มีผู#ประกอบธุรกิจหลายรายเห็นความสําคัญของการดําเนินโครงการนี้ จึงได#เสนอะแนะ
ให#ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค#าเปEนเสมือนตัวกลางที่ช%วยประสานการเชื่อมโยงธุรกิจที่มีความพร#อมเหล%านี้ ในการ
สร#างโอกาสในตลาดต%างประเทศ โดยอาจดําเนินการในกลุ%มสาขาธุรกิจนําร%อง หรือในกลุ%มธุรกิจที่กรมฯ ได#ทําการ
พัฒนาศักยภาพแล#วให#มากที่สุดเท%าที่จะเปEนไปได#ก%อนเปVดการค#าเสรีในอีก 2 ปWข#างหน#า
อนึ่ง การดําเนินการในลักษณะนี้ควรมีการดําเนินการอย%างต%อเนื่อง เนื่องจาก การดําเนินกิจกรรมสร#างแนวทาง
เชื่อมโยงธุรกิจในกลุ%มประเทศอาเซียนอันเปEนส%วนหนึ่งของโครงการวิจัยนี้ ได#เริ่มดําเนินการขึ้นเปEนปWแรก การ
ก%อให#เกิดความเชื่อมันของผู#ประกอบธุรกิจทั้งไทยและต%างประเทศจึงเปEนสิ่งจําเปEนอย%างยิ่ง ที่จะก%อให#เกิดการ
เชื่อมโยงทางธุรกิจอย%างเปEนรูปธรรมของทั้งสองฝpาย
7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สํานักพัฒนาผู#ประกอบการธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค#า และผู#ประกอบการธุรกิจในภาคส%วน
ต%างๆ ที่เข#าร%วมโครงการ รวมถึงผู#ประกอบการธุรกิจในต%างประเทศที่ได#เปVดโอกาศในการสร#างความร%วมมือใน
การเชื่อมโยงธุรกิจ

