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รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี เปนความพยายามที่จะแกไขและบรรเทาปญหาการ
สงออกของไทยที่ลดลงอยางรวดเร็วในชวงคร่ึงปที่ผานมาซึ่งเปนผลกระทบจากภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปจจุบัน โดยการศึกษารวบรวมขอมูลประกอบการใชทฤษฏีสําคัญและ
จากประสบการณในการทํางานดานการสงเสริมการคาในตางประเทศของผูศึกษาเอง

รายงานฉบับน้ีจะไมมีทางสําเร็จลงไดเลยหากปราศจากความชวยเหลือ แนะนําอยางใกลชิด
รวมทั้งจัดหา/ชี้นําขอมูลอันเปนประโยชนในการศึกษาเปนอยางยิ่งจากคณะคณาจารยที่ปรึกษาคือ
รองศาสตราจารย ดร.อภิญญา รัตนมงคลมาศ, ศาสตราจารย ดร.ไชยวัฒน ค้ําชูและ ฯพณฯ
เอกอัครราชทูตเพ็ญศักด์ิ ชลารักษ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่น้ี นอกจากน้ีตองขอขอบคุณ
นายราเชนทร พจนสุนทร อธิบดีกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย ซึ่งเปนผูบังคับบัญชา
โดยตรงของผูศึกษาที่สนับสนุนใหเขาฝกอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 1 น้ี

นอกจากน้ี ผูศึกษาขอขอบคุณผูอํานวยการจัดการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตน้ี คือ
ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ คุณจันทรทิพา ภูตระกูล และเจาหนาที่
ทุกทานที่ทําใหการฝกอบรมคร้ังน้ีผานไปดวยอยางดียิ่ง

สุดทายน้ี ขอขอบคุณวิทยากรผูทรงคุณวุฒิที่มาบรรยายในหลักสูตรทุกทานรวมทั้งเพื่อนๆ
พี่ๆนองๆที่เขารวมหลักสูตร นบท. รุนแรกทุกทาน ที่มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ
เปนอยางดีตลอดชวงเวลาในหลักสูตร



ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยดังเชนในปจจุบัน  การเรงรัดการสงออกสินคคาไทยไปยังตลาด
ตางประเทศเปนเร่ืองเรงดวนที่ตองดําเนินการโดยเร็ว  เพื่อรักษาสวนแบงของตลาดสินคาไทยเอาไว
ขณะเดียวกันก็เพื่อรักษาอุตสาหกรรมการผลิตของไทยใหคงตัว  แกปญหาการวางงานซึ่งจะนํามา
ซึ่งความมั่นคงดานเศรษฐกิจและสังคมของไทยในที่สุด

ผูศึกษามีความสนใจที่จะหาขอสรุปการเจาะและขยายตลาดในแนวทางใหมๆ ในตลาด
ตางประเทศโดยใชสหรัฐอเมริกาเปนตนแบบเพราะเปนตลาดหลักของไทยโดยผูศึกษาเคยมี
ประสบการณทํางานดานสงเสริมการคาระหวางประเทศมาแลวกวา 4 ป  การศึกษาการเจาะและ
ขยายตลาดสินคาไทยไปยังตางประเทศเสนอแนวทางดําเนินการที่เกี่ยวเน่ืองกับการปรับระบบและ
พัฒนาดานโลจิสติกสของผูประกอบการไทยเปนหลัก  นอกจากน้ันเปนการเสนอวิธีการตางๆ ใน
การที่จะขยายตลาดสินคาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ  เชน  การจัดต้ังสํานักงานตัวแทนภาคเอกชน
ในตางประเทศ, การจัดต้ังหนวยงานเพื่อพัฒนาสินคาเพื่อการสงออกโดยเฉพาะ, การเชื่อมโยงตลาด
โดยต้ังทีมงานเพื่อพัฒนารูปแบบสินคาและการตลาดเชิงลึกรวมทั้งการสราง Networking รูปแบบ
ตางๆ เปนตน

ผูศึกษายังมีความมั่นใจวาไทยยังมีศักยภาพและความสามารถในการแขงขันคอนขางสูงแต
ยังขาดการบริหารจัดการและการวางแผนที่ดีทั้งจากตัวผูประกอบการเองและจากรัฐในฐานะ
ผูสนับสนุน  ดังน้ันจึงหวังเปนอยางยิ่งวาผลการศึกษาฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการ
สงออกของไทยโดยเฉพาะในยามวิกฤติเศรษฐกิจเชนปจจุบัน



จ



ฉ

สารบัญ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร ง
กิตติกรรมประกาศ จ
สารบัญ ฉ
บทที่ 1 บทนํา 1

1.1 ภูมิหลัง/ความเปนมา 1
1.2 ความสําคัญของปญหา 2
1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา 2
1.4 ขอบเขตการศึกษา 3
1.5 วิธีการดําเนินการศึกษา 4
1.6 ประโยชนของการศึกษา 4

บทที่ 2 แนวคดิ ทฤษฎี และผลงานการวิจัย/ศกึษาที่เก่ียวของในการศึกษา 5
2.1  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 5
2.2  ผลงานวิจัย/ศึกษาที่เกี่ยวของ 5
2.3  แนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวของ 5

บทที่ 3 วิธีการศึกษาวิจัย 10
3.1  วิธีการศึกษา 10
3.2 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา 11

บทที 4 ผลการศึกษาวิจัย 13
4.1  ดาน Logistic ของไทย 13
4.2  ไทยยังคงบทบาทเปนผูผลิตเพื่อการสงออกโดยตลาดเปนของผูซื้อ 18
4.3 การเมืองไมมีเสถียรภาพ 19

บทที่ 5 สรุปและขอเสนอแนะ 20
 5.1  สรุปผลการศึกษา 20
5.2 ขอเสนอแนะ 21

บรรณานุกรม 30
ประวัติผูเขียน 31



บทท่ี 1
บทนํา

1.1 ภูมิหลัง/ความเปนมา
ตามที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภาผูแทนราษฎรในวันที่ 29

ธันวาคม 2551 แสดงความวิตกกังวลตอปญหาเศรษฐกิจโลกที่เปนผลพวงจากการเกิดวิกฤติการณ
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาอยางรุนแรงในชวงเดือนกันยายน 2551 สงผลใหเศรษฐกิจ
ของประเทศที่เกี่ยวของกับสหรัฐอเมริกาทั้งในยุโรป, เอเชียและภูมิภาคสําคัญๆของโลกตองเผชิญ
กับภาวะถดถอยตามไปดวย ภาวะการณดังกลาวกระทบถึงประเทศไทยซึ่งเปนประเทศที่มีลักษณะ
เศรษฐกิจเปดที่ตองพึ่งพาการสงออกสูตลาดตางประเทศกวารอยละ 60-70 ของ GDP ทําใหเกิด
การชะงักงันและถดถอยในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการสงออกและเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงระยะ 1 ปที่ผานมา

การสงออกของไทยไปยังตลาดโลกต้ังแตตนป 2552 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2552 ยังติดลบ
สูงถึง 26.6 % เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนโดยมีมูลคาการสงออกทั้งสิ้น 11,656.5 ลาน
ดอลลารสหรัฐ  ถือเปนการติดลบสูงสุดอยางไมเคยเปนมากอน  โดยการสงออกของไทยลดลงทุก
หมวด  เชน  สินคาเกษตร/ อุตสาหกรรมเกษตรสําคัญลดลง 26.9 %, สินคาอุตสาหกรรมสําคัญ
ลดลง 25.2 % และสินคาอ่ืนๆ ลดลง 31.6 % ทําใหคาดการณสถานการณการสงออกทั้งปของป
2552 คาอาจจะติดลบสูงถึง 19 – 22 % หรือมีมูลคาสงออกประมาณ 146,000 ดอลลารสหรัฐ
ในขณะที่มีการคาดการณวา GDP  ในป 2552 จะติดลบรอยละ 3-4.5   ซึ่งเปนประมาณการที่ลดลง
สองเทาจากที่คาดการณไวเมื่อตนป อันเปนปรากฏการณที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนเลย เปนความจริงที่
นาตระหนกถึงผลกระทบที่จะตามมาเปนอยางยิ่งเน่ืองจากในปจจุบันผลิตภัณฑมวลรวมของ
ประเทศไทยพึ่งพารายไดจากการสงออกและภาคบริการจากการทองเที่ยวเปนหลัก

นอกจากปจจัยภายนอกประเทศซึ่งเปนผลมาจากการเกิดวิกฤติการณการเงินในสหรัฐอเมริกา
และลุกลามไปทั่วโลกทําใหภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยดังกลาวแลว  ปจจัยภายในดานเสถียรภาพ
ทางการเมืองที่สั่นคลอนของไทยในชวง 2-3 ปที่ผานมาก็ไดสงผลซ้ําเติมทําใหเกิดความเสียหายทั้ง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณอยางที่ทราบกัน ปญหาดังกลาวจําเปนที่
จะตอง ไดรับการแกไขในแนวทางที่เหมาะสมอยางเรงดวน     รายงานการศึกษาฉบับน้ีเปนสวน
หน่ึงของความพยายามในการแกไขปญหาที่กําลังเผชิญอยู อยางเปนรูปธรรม แมจะไมสามารถ
แกไขไดโดยพลันแตก็จะเปนการศึกษาหาขอสรุปเพื่อใชเปนแนวทางในการแกปญหาระยะยาวและ
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วางรากฐานที่ถูกตองมั่นคง เพื่อสรางความเปนปกแผนมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยตอไป
ในอนาคต

1.2 ความสําคัญของปญหา
สาเหตุประการสําคัญ 3 ประการ  ที่เปนชนวนหรือจุดต้ังตนใหผูทําการศึกษาสนใจและ

ริเร่ิมดําเนินการในเร่ืองน้ีเน่ืองมาจากประเด็นความสําคัญของปญหา คือ
 1. การเกิดภาวะวิกฤติการณการเงินในสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเปนตลาดสงออกหลักด้ังเดิมของ

ไทยที่สําคัญที่สุดเปนระยะเวลามากกวา 30 ป
2. การเกิดวิกฤติการณการเงินในสหรัฐอเมริกาสงผลกระทบถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ซึ่งสวนใหญเปนตลาดสงออกหลักของไทยทั้งสิ้น
3. ผลดังกลาวตาม 1-2 ทําใหการสงออกของไทยลดลงอยางมาก  สงผลดานลบตอเศรษฐกิจ

ของไทยซึ่งพึ่งพาการสงออกมาอยางยาวนานคิดเปนสัดสวนกวารอยละ 60-70 ของ GDP ขณะ
เดียวกับที่การแขงขันทางการคาระหวางประเทศผูผลิตและสงสินคาออกดวยกันก็เขมขนรุนแรงขึ้น
ตลอดเวลา

ผูศึกษาในฐานะที่เคยปฏิบัติงานดานสงเสริมการคาระหวางประเทศในตลาดหลักของไทย
ตอเน่ืองมาโดยตลอดระยะเวลา 16 ปที่ผานมาทั้งตลาดแอฟริกา, ตลาดเอเชียและตลาดสหรัฐอเมริกา
จึงสนใจที่จะทําการศึกษาเพื่อตอบโจทยดังกลาว บนสมมุติฐานที่มีความเชื่อมั่นวาไทยยังมีศักยภาพ
ในการแขงขันที่สามารถรีดออกมาใชไดอยางเหลือเฟอภายใตแนวความคิด วิธีการใหมๆโดยมีการ
บริหารจัดการและสนับสนุนอยางใกลชิดของภาคราชการที่มีแนวความคิดและวิสัยทัศนยาวไกล
และเปนการดําเนินงานในเชิงรุกและที่เปนระบบรวมทั้งมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติไมเพอฝน

การศึกษาน้ีสอดคลองกับนโยบายเรงดวนของรัฐบาลที่จะเร่ิมดําเนินการในปแรก  โดยให
ความสําคัญขั้นแรก คือ การสรางความเชื่อมั่นและกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวมใหเกิดขึ้นโดยเร็วแก
ภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภคควบคูไปกับการสรางความเชื่อมั่นของไทย
ในสายตาของชาวโลกและฟนฟูเศรษฐกิจที่กําลังประสบปญหาเปนการเรงดวน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเรงรัดดําเนินการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของผูถูกเลิกจางและผูวางงานอันเน่ืองมาจาก
วิกฤติเศรษฐกิจในคร้ังน้ี

1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา
จากปญหาที่เกิดขึ้นซึ่งรัฐบาลชุดปจจุบันถือเปนเร่ืองเรงดวนที่ตองรีบแกไข ผูศึกษาจึงเห็น

วาเปนประเด็นที่นาสนใจที่จะศึกษาหาขอสรุปโดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ ความพยายามที่จะ
นําเสนอเพื่อพลิกโฉมอยางสิ้นเชิงจากการสงออกรูปแบบเดิมๆ มาเปนแนวทางการเจาะและขยาย
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ตลาดสินคาของไทยรูปแบบใหม ๆ โดยใชสหรัฐอเมริกาเปน Model  ตนแบบในการศึกษาโดย
การศึกษาฯในขั้นตนจะชี้ใหเห็นถึงการเจาะและขยายตลาดการสงออกของไทยรูปแบบที่ใชใน
ปจจุบันซึ่งไมเคยมีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการมาเลยต้ังแตการสงออกยุคแรกคือ ผูผลิตและผูสงออก
ดํารงตนเปนผูประกอบการที่ดีในฐานะที่ปจจัยการผลิตเอ้ืออํานวยใหกับประเทศไทยซึ่งมีทรัพยากร
ลนเหลือ ในนํ้ามีปลาในนามีขาว    แรงงานที่อพยพจากภาคเกษตรที่มีคาจางตํ่าอยางไมนาเชื่อและมี
มากมาย ดังน้ัน การผลิตเพื่อการสงออกที่ผานมาก็เปนไปเพียงเพื่อไดรับผลกําไรพอประมาณ  ทํา
ใหผูประกอบการดําเนินธุรกิจแบบเร่ือยๆสบายๆ พรอมๆกับการขยายตัวของตลาดที่เปนไปตาม
ครรลองธรรมชาติไมตองใชความพยายามด้ินรนอะไรนัก ทําใหผูประกอบการสวนใหญของไทย
แทบจะไมเคยรูจักดัดแปลงใชทฤษฎีใหมๆทางการตลาดมาประยุกตใชหรือแมแตการให
ความสําคัญของการวิจัยและพัฒนา (R&D) รวมทั้งการพัฒนาฝมือแรงงานของตนเลย จนกาวลวง
ถึงยุคปจจุบันที่มีประเทศผูสงออกใหมๆเกิดขึ้นนํามาซึ่งการแขงขันรุนแรงขึ้นสัดสวนการตลาดของ
ไทยในในภาวะที่เศรษฐกิจทั่วโลกโลกเร่ิมมีแนวโนมที่จะหดตัวลงเปนลําดับ ทําใหการดํารงตน
แบบที่เคยเปนมาเกิดเปนภาวการณหยุดน่ิงและเร่ิมกัดกินทําลายตัวเองไปทีละนอยในที่สุด  ผูศึกษา
จึงไดหยิบยกประเด็นน้ีทําการศึกษาอยางจริงจัง

จากน้ันผูศึกษาฯจะชี้นําและทําการศึกษาจากประสบการณจริงและใชกรณีศึกษาที่เคย
ดําเนินการจริงมาใชเปนขอมูล  เพื่อสรุปและคาดการณโดยต้ังอยูบนพื้นฐานของความเปนไปไดใน
เชิงปฏิบัติ อยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลอยางที่พึงปรารถนาในที่สุด

1.4 ขอบเขตการศึกษา
จากความสําคัญของตลาดสหรัฐอเมริกาในฐานะตลาดหลักลําดับตนๆ ของไทยมีมีสัดสวน

การสงออกถึงรอยละ 15-20 อีกทั้งยังเปนแหลงตนกําเนิดปญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่ทั่วโลกกําลังเผชิญ
อยูในปจจุบัน    ประกอบกับผูศึกษาฯมีประสบการณการทํางานดานการคาระหวางประเทศในพื้นที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนระยะเวลากวา 4 ป     ทําใหขอบเขตการศึกษาในเชิงพื้นที่จะใชประเทศ
สหรัฐอเมริกาเปน Model ในการศึกษาโดยใชวิธีการ/หลักเกณฑที่อิงจากทฤษฎีที่เหมาะสมโดยใช
ทฤษฎีของ Michael E. Porter เปนหลักรวมทั้งผลงานการวิจัย/ศึกษาที่เกี่ยวของ นอกจากน้ีผูศึกษา
จะใชแนวคิดเร่ืองระบบโลจิสติกสมาอางอิงประกอบการศึกษา เพื่อใหเกิดความสมบูรณครอบคลุม
ทั้งแนวคิด ทฤษฏีและเน้ือหาดวย

แมจะใชตลาดสหรัฐอเมริกาเปนตนแบบในการศึกษา  แตในความเปนจริงแลวสามารถใช
ประโยชนปรับเปลี่ยนและเปนรูปแบบกับตลาดสําคัญๆ อ่ืนๆ ของไทยไดเชนกัน  อาทิ  ตลาด EU,
ตลาดเอเชีย, ตลาดแอฟริกาและลาตินอเมริกา  มีเฉพาะในสวนของประเด็นขอปลีกยอยบาง
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ประการเทาน้ันที่อาจแตกตางกันบาง  แตดาน Supply  Side แลวไมแตกตางกันเลย  ดังน้ันจึง
สามารถใช ประโยชนไดในตลาดอ่ืนๆ ดวยเชนกัน

1.5 วิธีการดําเนินการศึกษา
ผูศึกษาจะใชทฤษฎีที่เกี่ยวของผนวกกับแนวคิดและผลการศึกษาวิจัยซึ่งเปนที่ยอมรับเปน

แนวทางเร่ิมตนและผสมผสานกับประสบการณจริงที่ผูศึกษาเคยสัมผัสรับรูสาเหตุและเคยทดลอง
ใชแนวทางบางประการเพื่อแกไขปญหามาประกอบโดยรวบรวมความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับ
การผลิต,การสงออก,และดานการตลาดมาวิเคราะห กอนที่จะสรุปเปนแนวทางใหมในการแกไข
ปญหาและเปนรูปแบบแนวทางเพื่อดําเนินการตอไปในที่สุด

อน่ึง แนวทางใหมที่เสนอไวในรายงานการศึกษาฉบับน้ี หลายแนวความคิดเคยมีการริเร่ิม
ดําเนินการมาแลวในอดีตแตปจจุบันไมไดรับการสนใจเทาที่ควรแตผูศึกษาเห็นวามีประโยชน จึง
นํามาเสนอใหมและขอใหมีการร้ือฟนขยายผลการปฏิบัติอยางจริงจัง

1.6  ประโยชนของการศึกษา
แนวทางการเจาะและขยายตลาดดวยวิธีการในรูปแบบใหมจะเปนเคร่ืองมือสําคัญในการ

เรงรัดการสงออกของไทย  เพื่อพยุงและยกระดับภาวะเศรษฐกิจของไทยใหดีขึ้น  โดยเฉพาะในยาม
ที่เกิดปญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่สําคัญดังเชนปจจุบัน อันที่จะสงผลใหเกิดการขยายตัวของ GDP ทํา
ใหลดปญหาการวางงานอันเน่ืองมาจากการสงออกที่ลดลงอยางฮวบฮาบ ฯลฯ  กอใหเกิดความ
มั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางมีนัยสําคัญ

ประเทศไทยมีศักยภาพในฐานะเปนผูผลิตสินคาอาหารที่สําคัญของโลกรวมทั้งสินคาอ่ืนๆ
ทั้งสินคาอัญมณีเคร่ืองประดับ, สินคาของใชตกแตงบาน  เปนตน  แตปญหาสําคัญคือ ไทยขาดการ
วางแผนระยะยาวในการเจาะและขยายตลาดตางประเทศอยางเปนระบบ  การที่ภาครัฐหรือเอกชน
ดวนสรุปวาอุตสาหกรรมน้ันอุตสาหกรรมน้ีเปน Sunset Industry โดยยังมิไดจัดการปฏิรูปแนวคิด
แนวปฏิบัติในองคกรอยางจริงจังเลย  ทําใหการผลิตสินคาบางประเภทตองลมเลิกไปนาเสียดาย

นอกจากน้ีการศึกษาจะชวยใหไทยอยูในฐานะที่ดีขึ้นในระยะยาว เปนที่มาของความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต



บทท่ี 2
แนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานการวิจัย / ศึกษาท่ีเกี่ยวของ /

กรอบความคิดท่ีใชในการศึกษา

2.1 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ
ในการศึกษาจะใชทฤษฎีของ Prot. Michael  E. Porter เปนหลักเน่ืองจากพบวาหลักการที่

ใชในการวิเคราะห  มีความสอดคลองกับความเปนจริงและมีความเปนรูปธรรมที่สัมผัสได  โดยใช
ทฤษฎีที่สําคัญประกอบการศึกษา  คือ

1) Thailand’s Competitiveness;  Creating  the Foundations for Higher
Productivity,Michael E. Porter

2) The  Competitive  Advantage  of  Nations; Michael E. Porter

2.2 รายงานการวิจัย/ศึกษาท่ีเกี่ยวของ
นอกจากทฤษฎีหลักที่ใชแลว  ผูศึกษาไดใชสาระในรายงานวิจัยที่มีคุณคานาสนใจของ

บุคคลที่มีชื่อเสียงและประสบการณดานการคาระหวางประเทศหลายทานควบคูไปดวยที่สําคัญคือ
1) Agenda  for  Thailand’s International  Competitiveness

“Is Asia  Ready  for  the  Great  Dragon?”    Dr. Somkid Jatusripitak
2) Building  Competitiveness  Through  Technological  Innovation,  Dr. R.A. Mashelkar
3) Logistics  and  Supply  Chain, ดร.กมลชนก  สุทธิวาทนฤพุติ
4) Thammasat   Logistics  Research  Papers,  Volume I  and  Volume  IV

Dr. Ruth  Banomyong -  Volume  Editor

2.3 แนวคิดตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
2.3.1 แนวคิดเร่ืองการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ตามที่  Michael  E. Porter ไดเคยวางกรอบเชิงกลยุทธดานการแขงขันของประเทศไทย

โดยใช Model ที่ชื่อวา Diamond สรุปไดวา  ไทยควรพัฒนาใหเปนผูนําของโลกในตลาดเฉพาะ
(World Leader in Niche Markets) โดยใหประเทศไทยมุงเนนในการพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน
ใน 5 กลุม อุตสาหกรรมดวยกัน คือ

1. อุตสาหกรรมอาหาร
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2. อุตสาหกรรมสินคาแฟชั่น
3. อุตสาหกรรม Software and Animation
4. อุตสาหกรรมรถยนต
5. อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ประเทศไทยเคยจัดไดวาเปนประเทศที่มีความสามารถในการแขงขันประเทศหน่ึงเน่ืองจาก

ปจจัยหลักที่มีอิทธิพลเอ้ืออํานวยตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทั้งสิ้น  เชน ความอุดม
สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ, จํานวนแรงงานที่อพยพมาจากภาคการเกษตร  ทั้งที่เปนแรงงานที่
มีทักษะและไรฝมือ  นอกจากน้ันยังมีปจจัยตาง ๆ ที่ถูกกําหนดจากภาครัฐและมาจากภาคเอกชนเอง
เพียงเพื่อเปนแรงจูงใจใหตางชาติมาลงทุนโดยไมคํานึงถึงผลเสียในระยะยาวเชิงเปรียบเทียบ เชน
ความพยายามแชแข็งอัตราคาแรงขั้นตํ่า, นโยบายเอ้ือประโยชนตอผูลงทุนตางชาติในการใหการ
ยกเวนหรือลดหยอนภาษีปจจัยการผลิตที่สําคัญเพื่อสงเสริมการลงทุนของตางชาติ  ผูผลิตของไทย
เองก็เปนเพียงผูผลิตชิ้นสวนขนาดเล็ก Low Technology ปอนบริษัทตางชาติเหลาน้ันหรือเปนเพียง
ผูผลิตตามคําสั่ง(OEM)เทาน้ัน ทําใหการถายเทคโนโลยีแทบจะไมเกิดขึ้นและก็เปนที่นาเสียดายวา
แมการถายทอดเทคโนโลยีที่ยังพอมีมาบางน้ันผูประกอบการของไทยเองไมไดนํามาใชประโยชน
ดังกลาวอยางคุมคาและมิไดตอยอดสรางความสําเร็จอยางยั่งยืนจากภาวะความไดเปรียบดังกลาว
อยางเต็มเม็ดเต็มหนวยเลย

จนปจจุบันไทยถูกจัดลําดับความสามารถในการแขงขันโดย IMD และ WEF อยูที่อันดับ
26 แมจะลดลงจากที่เคยเปนลําดับที่ 27 และ 34 ในอดีต แตในภาพรวมยังเปนรองทั้ง สิงคโปร จีน
และมาเลเซีย แมจะสูงกวา อินเดีย  ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย บางก็ตาม  ซึ่งเปนเร่ืองที่ไมนาเกิดขึ้น
ทั้งๆที่ไทยเคยมีศักยภาพดีกวาหลายประเทศอยางมากในอดีต

2.3.2 แนวคิดเร่ืองการพัฒนาโลจิสติกสของไทย
โลจิสติกส เปนแนวความคิดในการจัดการธุรกิจเพื่อใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน

(Competitive  Advantage) เหนือคูแขงขัน  ซึ่งความไดเปรียบในการแขงขันของกิจการน้ี อาจเปน
ความไดเปรียบในเร่ืองของตนทุน (Cost  Competitive advantage) เวลา (Speed) หรือการสราง
ความแตกตาง (Differentiation) ทั้งความแตกตางในผลิตภัณฑ และ/หรือ บริการ

โลจิสติกส  เปนแนวความคิดในการมองภาพการจัดการธุรกิจทั้งระบบ  ซึ่งจะทําใหกิจการ
สามารถลดตนทุนรวมทั้งหมดในการผลิต/หรือตนทุนในการขนสงและการกระจายสินคา (Total
Physical  Distribution Cost/Time) ลงไดอยางมีประสิทธิภาพ  เปนแนวคิดการทําธุรกิจเปนระบบ
โดยรวม (Total System  Concept) และมีวัตถุประสงคใหลูกคามีความพึงพอใจ (Customer
Satisfaction)
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ดังน้ัน  ทฤษฎีโลจิสติกส  จึงมีความสําคัญมากตอความสําเร็จหรือลมเหลวของกิจการ  โดย
แบงออกไดเปนกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม  และกิจกรรมสนับสนุนอีก 6 กิจกรรม ไดแก กิจกรรม
หลัก คือ การขนสง, การเก็บรักษาสินคาและการสั่งซื้อ สวนกิจกรรมสนับสนุนไดแก  คลังสินคา
การยกขนสินคา, การบรรจุภัณฑ, การจัดซื้อ, การจัดหา, การจัดตารางสินคา (ตารางกําหนดการ
ผลิต,การรวบรวม,การจัดสงสินคา) และการจัดการขอมูล

ในทางทฤษฎีถือวาตนทุนของกิจกรรมหลักทั้งหมดรวมกันแลวมีมูลคาสูงถึง 2 ใน 3 ของ
ตนทุนรวมทั้งหมด  ในขณะที่ตนทุนรวมของกิจกรรมสนับสนุนทั้งหมดมีมูลคานอยกวา 1 ใน 3
ของตนทุนรวมทั้งหมด

สําหรับประเทศไทยพบวาตนทุนในการขนสงและการเก็บรักษาสินคารวมกันแลวอยูที่
ประมาณรอยละ 90 ของตนทุนรวมทั้งหมด ซึ่งเปนตัวเลขที่นาตกใจยิ่ง

นอกจากแนวคิดเร่ืองโลจิสติกสโดยตรงที่ผูศึกษาฯจะนํามาใชในการศึกษาน้ีแลว ผูศึกษาจะ
ศึกษาเชิงเปรียบเทียบจากที่ไทยเคยสงออกเพียงแค FOB ยกตัวอยางเชนบริษัท ก.สงสินคาในราคา
หนวยละ 10 เหรียญสหรัฐ มาโดยตลอด  การศึกษาจะพัฒนาแนวคิดวา  ถาเรากาวลวงเขาไปถึงการ
ดําเนินการในสวนของการขนสงทางทะเล---การประกันสินคา----การออกของ----การขายสงใน
ประเทศที่เปนตลาดหลัก/รอง--การจัดการดานการตลาดเอง---การสงมอบสินคาจนถึงผูบริโภคใน
แตละขั้น---จนกระทั่งถึงผูบริโภคสุดทาย End User ซึ่งเปนตลาดการขายปลีกแลว  จะมีผลทําให
ราคาขั้นสุดทายที่ผูผลิตและสงออกไดรับ  คือ FOB + LC + WS + RS = 10 + 1.15 + 13.8 + 40.48
= 75 เหรียญสหรัฐฯ (จาก FOB เพียงแค 10 เหรียญสหรัฐ) เห็นไดชัดวามูลคาเพิ่มมีมหาศาล
เพียงใด1

การศึกษาจะชี้แจงถึงแนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุผลสําเร็จเปนขั้นเปนตอนจนในที่สุด
สามารถนําเปนแนวทางในการปฏิบัติ

2.3.3 แนวความคิดเร่ืองการสรางขีดความสามารถในการแขงขันดวย Brand
โลกการแขงขันในปจจุบันไมสามารถใชเพียงการสรางคุณภาพ  และ Awareness อยาง

เดียวไดที่ทําใหลูกคาอยูกับเราอยางยั่งยืน Buss ness  model ในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปจาก
สมัยกอนอยางมากมาย  มีการ Physical  Assets  เชน  เคร่ืองจักร, โรงงานฯลฯ ไมไดหมายถึงความ
ไดเปรียบทางธุรกิจ  เพราะทรัพยสินเหลาน้ันมีการเสื่อมทางมูลคา  แตการเปนเจาของ Brand
ตางหากที่เปนของ  ไดเปรียบทางธุรกิจ ถาผูบริหารสามารถดูแลไดอยางตอเน่ือง

1  “โลจิสติกสกับความสามารถในการแขงขันของไทย” ศ.ดร. กมลชนก  สุทธิวาทนฤพุฒิ, April
2008
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David A. Aaker ไดกลาวไววามูลคาของ Brand ที่ดีควรประกอบดวย
1. Brand  Awareness
2.     Brand  Loyalty
3.    Brand  Quality คือ การยอมรับ (Perception) ในคุณภาพของ Brand ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก

สินคาที่มีคุณภาพ
4. Brand  Association
5. อ่ืนๆ เชน Trademark, ความสามารถในการกระจายสินคา, ความสัมพันธกับผูจัดจําหนาย

แนวความคิดในการใช Branding เปนเคร่ืองมือในการเจาะและขยายตลาดเปนเร่ืองที่
คอนขางยากแตก็ยังมีหนทางความเปนไปได  เน่ืองดวยผูผลิตสินคาของไทยเพื่อการสงออกสวน
ใหญโดยเฉพาะสินคา Fashion มักเปนการผลิตภายใต OEM คือผลิตตามคําสั่งของผูนําเขา/จัด
จําหนาย  มาโดยตลอด  ประโยชนที่ไดรับคือ เรียนรูมาตรฐานคุณภาพสินคาในระดับสากล  แต
ขอเสียคือไมมีความคิดริเร่ิมในการสราง Brand ของตนเอง  เพราะสวนตางที่พอใจและไดรับมา
ตลอดจาก Margin จึงขาดความคิดริเร่ิมและวางแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อการผลิต/สงออกของตนใน
ระยะยาว  คร้ันระยะเวลาผานไป  ก็ยิ่งทําใหความริเร่ิมสราง Brand ตนเองลดลงมาโดยตลอด

การศึกษาฯ จะนําเอาแนวทางและวิธีการทํา Branding มาใชเปนเคร่ืองมือในการเจาะและ
ขยายตลาด  ตัวอยาง Classic ของขอจํากัดเร่ือง Brand ในสินคา Fashion ของไทย  คือ  ไทย
สงออกสินคา Fashion โดยเฉพาะเสื้อผาเคร่ืองนุงหม    เปนที่นิยมของตลาดภายใต Brand ชั้นนํา
ของโลกมาเปนระยะเวลายาวนานกวา 30 ป โดยเฉพาะสินคาในหมวด Kniting + Apparel ซึ่งมี
คุณภาพไมยิ่งหยอนกวาที่ใด   แตขอที่นาสังเกตคือ  ไทยไมเคยมีสํานักงานตัวแทนหรือ
Representative Office ในศูนยกลางแฟชั่นของสหรัฐอเมริกาอยาง Manhattan ในนิวยอรกเลย  ไทย
ไมเคยแมจะสงนักศึกษาเขาไปเรียนในสถาบันการศึกษาชั้นนําดาน Fashion ใน Manhattan เชน FIT
อยางจริงจังมากอน ทําใหไมเคยไดรับการ Recognize หรือ สราง Networking อยางเปนระบบ

2.3.4 แนวคิดเร่ืองวิกฤติการณอาหาร/วิกฤติการณพลังงานเปนโอกาสของประเทศไทย
แยกออกเปน 2 แนวทาง คือ Food Crisis และ Energy Crisis
ในแนวทางที่ 1. ไทยเปนประเทศผูผลิตอาหารสําคัญของโลก  มีศักยภาพและประสบการณ

สูง  ควรมีการศึกษาอยางจริงจังในการเจาะและขยายตลาดตางประเทศบนพื้นฐานของการสราง
ความหลากหลายและมูลคาเพิ่มภายใต Brand ของไทยเอง รวมทั้งการบริการที่เกี่ยวเน่ืองทุกขั้นตอน

ในแนวทางที่ 2. พลังงานที่นํามาจากพืชนับวันมีบทบาทมากยิ่งขึ้นทั้งนํ้ามันปาลม หรือมัน
สําปะหลัง ซึ่งสิ่งเหลาน้ี จะชวยยกระดับบทบาทของไทยไดในอนาคต
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2.3.5 แนวคิดในการสรางทีมงานเพื่อพัฒนารูปแบบสินคาและการตลาด จุดออนของ
สินคาไทยและความสามารถในการแขงขันของสินคาและบริการของไทย คือ สวนใหญเปนการ
ผลิตเพื่อสนองตอบตอคําสั่งซื้อในตางประเทศ  ทําใหมูลคาเพิ่มและ Margin มีนอย  และขาด
ความสามารถในการสรางอํานาจตอรอง

ผูศึกษาเห็นวาหากไทยมีการผลิตสินคาที่ไดคุณภาพและรูปแบบตรงตามความตองการของ
ผูบริโภคในตลาดผนวกกับการสราง Networking หรือเครือขายดานการตลาดที่มีประสิทธิภาพแลว
จะทําใหสินคาไทยมีโอกาสเจาะและขยายตลาดไดมากขึ้น  เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยผูศึกษาจะยกตัวอยางจริงของการดําเนินงานตามโครงการฯซึ่งริเร่ิมโดยผูศึกษารวมกับ
กรมสงเสริมการสงออก  กระทรวงพาณิชย และสมาคมสงออกสินคาเสื้อผาสําเร็จรูปของไทย  ซึ่ง
ประสบความสําเร็จในขั้นตนคอนของเปนที่นาพอใจ  ปจจุบันยังอยูในระยะเร่ิมแรกเปนโครงการ
นํารองและจํากัดเพียงกลุมเล็กๆ



บทท่ี 3
วิธีการศึกษาวิจัย

3.1  วิธีการศึกษา
การศึกษาในเร่ืองของแนวทางการเจาะและขยายตลาดสินคาไทยในตลาดสําคัญโดยเลือก

เอาสหรัฐอเมริกาเปนตนแบบน้ัน ผูศึกษาเห็นวา วิธีการศึกษาจะแบงออกเปนสองสวนคือ สวนแรก
จะเปนการศึกษาโดยใชอิงทฤษฏีและแนวคิดตางๆอันเปนการศึกษาในเชิงมหภาค(Macroeconomic)
ทําใหเขาใจถึงภาพรวมพื้นฐานใหทราบวาไทยวาอยูในระดับใด รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
สําหรับสวนที่สอง จะศึกษาจากความรูประสบการณของผูเขียนเองผนวกเขากับการสัมภาษณผูที่
เกี่ยวของตางๆเทาที่โอกาสจะเอ้ืออํานวยใหกระทําไดในเวลาอันจํากัดเชนน้ี เปนการศึกษาแบบ
จุลภาคในแงมุมตางๆ ซึ่งก็แนนอนวา ขอเสนอแนะก็จะเปนรายละเอียดปลีกยอยที่ตอบโจทยเหลาน้ี
น่ันเอง บางแนวทางอาจเปนสิ่งเล็กนอยในสายตาบุคคลนอกวงการ แตผูศึกษารับรองไดวา ถาเปน
บุคคลในวงการคาตางประเทศแลวจะทราบดีวาขอเสนอแนะดังกลาวจะเปนพื้นฐานนํารองการ
ดําเนินงานที่ไดผลเชิงรุกในระยาวตอไปอยางแนนอน

 วิธีการศึกษาจึงเปนดังน้ี
3.1.1 เปนการศึกษาโดยอิงทฤษฎีความสามารถในการแขงขัน “The  Competitive

Advantage  Of  Naticns และ Thailand ‘s Competitiveness : Creating  the  Foundations  For
Higher  Productivity” ซึ่งเปนทฤษฎีของ Michael  E.  Porter เปนหลักและตัวต้ังในการศึกษา
ดังน้ัน ขอมูลแนวทางที่จะศึกษาจะอิงทฤษฎีน้ีเปนสวนใหญ

ตามทฤษฎีไดเสนอใหจัดกลุมคลัสเตอร  เพื่อการแขงขันของไทยใน 5 กลุม คือ  อาหาร,
รถยนต, ทองเที่ยว, ไอที – ซอฟแวร  พรอมชี้วัดคาผลิตภาพ (Productivity) คือขีดความสามารถใน
การแขงขัน (Competitiveness)ของไทยในเวทีโลก

3.1.2 นอกจากน้ันการนําขอมูลดานตางๆ ของระบบโลจิสติกสเพื่อสรุปเปนแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงกลยุทธโลจิสติกสของผูประกอบการไทยใหเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันได
อยางดีในเวทีตลาดโลก  โดยใชขอมูลคณาจารยผูเชี่ยวชาญดานโลจิสติกสหลายทาน  เชน  รศ.ดร.
รุธีร  พนมยงค, ศ.ดร. กมลชนก  สุทธิวาทนฤพุฒิ  การศึกษาจากเอกสารเผยแพรของหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งของสํานักงานพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมและของกระทรวงคมนาคม เปนตน

3.1.3 ประสบการณโดยตรง ผูศึกษาเคยทํางานดานสงเสริมการคาการสงออกของไทย
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โดยตรง  โดยดําเนินการทดลองปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการตลาดมาโดยตลอด
ระยะเวลา 16 ป  จะนําวิธีการดําเนินงานดังกลาวมาใชเปนเคร่ืองมือในการศึกษา  เชน  โครงการเจาะ
และขยายตลาดผานผูมีบทบาทในทองถิ่น (ตลาด) โดยการจางผูเชี่ยวชาญในทองถิ่นพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหเหมาะสมกับตลาด  เปนตน  โดยนําโครงการเหลาน้ีมาวิเคราะหถึงลักษณะวิธีดําเนินการ
ดําเนินการดานตางๆ ศึกษาผลที่ไดรับวาโครงการที่เคยดําเนินการไปบางในระยะเร่ิมตนน้ีสงผลตอ
การขยายตลาดสินคาไทยมากนอยเพียงใดรวมไปถึงขอผิดพลาดและทางแกไข  เพื่อใหผลการศึกษาฯ
สมบูรณทั้งในรูปแบบและเน้ือหา

3.1.4 สรุปขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ
การเก็บขอมูลเพื่อใชประกอบการศึกษาโดยการสัมภาษณผูมีประสบการณที่อยูในแวด

วงการผลิตและการสงออก  รวมถึงการขนสงสินคาและอ่ืนๆเพื่อนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหและ
ทําการสรุปเพื่อหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพกอประโยชนมากที่สุดตามลําดับความสําคัญเรงดวน
เชน ขอมูลจากบริษัท ผูผลิตและผูสงออกสินคาเสื้อผาสําเร็จรูปรายใหญที่สุดรายหน่ึงของประเทศ
ไทย ซึ่งขณะน้ีผูบริหารบริษัทฯดํารงตําแหนงนายกสมาคมผูสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปของไทยอีกดวย
ทําใหไดรับทราบขอมูลอันเปนประโยชนรวมทั้งขอผิดพลาดเปนเหตุใหสูญเสียสวนแบงการตลาด
จนกระทั่งไดมีประสบการณเจาะและขยายตลาดในแนวทางใหม ฯลฯ  เปนตน

3.1.5 แนวทางการศึกษาอ่ืน ๆ
จะไดจากการศึกษาพฤติกรรมของประเทศคูแขงขันรวมทั้งประเทศผูผลิตผูสงออกที่สําคัญ

และมีบทบาทสําคัญ การศึกษาในสวนน้ีจะเปนการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลตางๆ ที่
เกี่ยวของ  เชน  ผูประกอบการดานการสงออก/นําเขาของเกาหลี, องคกรภาครัฐของสิงคโปร,  การ
สอบถามขอมูลที่เกี่ยวของจากเจาหนาที่ของไทยที่ประจําการอยูในประเทศน้ันๆ  เปนตน

3.2 แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา
3.2.1 การศึกษาฯนอกจากจะใชทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวของแลวยังจะใชวิธี

สัมภาษณบุคคลและองคกรที่เกี่ยวของ  เชน ผูผลิตและผูสงออกสินคาไทยไปยังตางประเทศรวมไป
ถึงผูนําเขาในตางประเทศ  เชน

ผูดําเนินกิจการดานการขนสงสินคาไปยังตางประเทศและผูประกอบการดานคลังสินคา
โดยสามารถสรุปเปนแนวทางไดดังน้ี

ผูศึกษาไดสอบถามไปยังผูประกอบการดานการขนสงสินคาไทย – สหรัฐ เปนบริษัทขนสง
สินคาเอกชนขนาดเล็ก  ซึ่งแมจะมิใชบริษัทขนาดใหญแตก็คลุกคลีอยูในแวดวงการสงออก – นําเขา
มาเปนระยะเวลานาน  ใหความเห็นวา  ปจจุบันการสงออกนําเขาไทย – สหรัฐ ขยายตัวอยางรวดเร็ว
ตอเน่ือง  แตที่ผานมาเห็นวายังมีผูสงออกของไทยที่เปนบริษัทขนาดกลาง ขนาดเล็ก (SME) จํานวน
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มากที่ประสงคจะสงสินคาออก  แตก็สูบริษัทขนาดใหญไมไดในดานการลงทุน ตนทุนและความ
ชํานาญการ ซึ่งหากรัฐและองคกรเอกชนที่เกี่ยวของยื่นมือเขามาชวยเหลืออยางจริงจังในดานการ
จัดการคลังสินคา การอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคา การพักและกระจายสินคาอยางมี
ระบบรวมทั้งจัดหานักการตลาดมืออาชีพชวยเหลือในการขยายตลาด พวกตนก็พรอมที่จะรวมตัว
กันใชบริการดังกลาวทันที

ผูนําเขาและสงออกสินคาไทยในตลาดเปาหมายที่สําคัญ  เชน Mr. Stanley  Park เจาของ
บริษัท Coman  Corp ซึ่งเปนผูนําเขาอาหารสําเร็จรูปจากประเทศไทยรายใหญที่สุดของเกาหลี โดย
Mr. Park ซึ่งมีประสบการณการนําเขาสินคาอาหารไทยสําเร็จรูปรายใหญที่สุดของเกาหลีใตกวา
20 ป  มีบทบาทสําคัญในการปรับปรุงพัฒนาอาหารสําเร็จรูปของไทยตอเน่ืองจนมีสวนแบง
การตลาดสูงขึ้นตามลําดับในเกาหลี ไดใหความเห็นสรุปวา  การที่จะเจาะและขยายตลาดสินคาไทย
ใหประสบความสําเร็จในตลาดเปาหมายโดยเฉพาะเกาหลีใต ตองมีการทํางานรวมกันทั้งไทย –
เกาหลี  เพื่อพัฒนา Product ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดทั้งรสชาติและหีบหอรวมกับ
การดําเนินกิจกรรมทางดานสงเสริมการตลาด ที่สําคัญคือ  การประชาสัมพันธผานสมาคมผูบริโภค
กลุมตางๆโดยตรง, การจัดต้ังโรงเรียนสอนทําอาหารไทยแบบเคลื่อนที่เร็ว (Mobile Unit) เพื่อสอน
ใหกลุมลูกคาเปาหมายชาวเกาหลีเรียนรูถึงวิธีการปรุงอาหารไทยโดยใชวัตถุดิบของบริษัทฯ, การจัด
คณะนําตัวแทนของบริษัท Coman ในภูมิภาคตางๆ ของเกาหลี เดินทางมาเยือนเมืองไทย เพื่อเยี่ยม
ชมโรงงานผลิตในไทยและพบปะกับภาคราชการเพื่อสรางความมั่นใจในคุณภาพของสินคา  เปน
ตน  ปจจุบัน Mr.  Park ไดกาวลวงเขามาลงทุนเปด Trading  Firm ในประเทศไทยเพื่อคัดสรร
สินคาและหาลูทางลงทุนผลติสินคาเองเพื่อเม็ดเงินผลกําไรที่จะมากขึ้น  ซึ่งในสวนน้ี ผูศึกษาเห็นวา
สอดคลองสนับสนุนกับแนวคิดพัฒนาระบบ Logistic และแนวทาง Internationalization ที่
ตองการใหผูประกอบการไทยกาวลองออกไปลงทุนในตลาดเปาหมายเพื่อ Margin และ
Information ที่เพิ่มขึ้นตามอีกดวย

ขอมูลโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของ จากกระทรวงพาณิชย
ผูศึกษาไดเคยจัดทําโครงการตางๆ เสนอกระทรวงพาณิชยเกี่ยวกับชองทางการเจาะและ

ขยายตลาดตางประเทศใหมีประสิทธิภาพกอประสิทธิผลรวดเร็วและเปนไปไดในทางปฏิบัติหลาย
โครงการ  เชน โครงการเจาะและขยายตลาดผานผูนําเขารายใหญและ Selling  Agent , โครงการ
เชื่อมโยงตลาดผานผูมีบทบาทสําคัญในตลาดและโครงการขยายตลาดผานศูนยกระจายสินคาและผู
นําเขารายใหญ เปนตน



บทท่ี 4
ผลการศึกษาวิจัย

4.1 ดาน Logistics ของไทย
จากผลการศึกษาพบวา ระบบโลจิสติกสของไทยมีตนทุนสูงมากในลําดับตนๆของโลก

ระบบการขนสงของไทยยังไมไดรับการพัฒนาเพื่อการขนสงในเชิงธุรกิจการคาเทาที่ควร
โดยทั่วไปยังไมแยกจากการขนสงปรกติทําใหเกิดความลาชา สูญเสียพลังงานโดยใชเหตุ จึงทําให
ตนทุนสูง ดังน้ันเมื่อเทียบสัดสวนกับ GDP ของประเทศ จะสูงเกือบรอยละ 20 และหากเทียบเคียง
กับประเทศที่พัฒนาแลวพบวา คาใชจายโลจิสติกสของสหรัฐอเมริกาอยูที่ประมาณรอยละ10
ใกลเคียงกับของประเทศญ่ีปุนซึ่งอยูที่ประมาณรอยละ 11, ประเทศกลุมสหภาพยุโรปมีคาโลจิ
สติกสประมาณรอยละ 7 การพัฒนาปรับปรุงทั้งจากภาครัฐ และเอกชนผูประกอบการเอง เพราะการ
ลดคาใชจายดานโลจิสติกสเปนการลดตนทุนการผลิตที่เราสามารถกระทําได เมื่อเทียบกับตนทุน
การผลิตที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือตนทุนดานคาจางแรงงานซึ่งเปนการยากที่จะควบคุมใหลดลง
ได การลดลงของตนทุนการผลิตก็คือการสรางความสามารถในการแขงขันของไทยในเวทีโลก
น่ันเอง

ในการน้ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของไทย พ.ศ. 2550-2554 ไว 5 ยุทธศาสตรประกอบดวย

1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสในภาคการผลิต
2. การเปดเสนทางการคาและสรางประสิทธิภาพสูงสุดของเครือขายโลจิสติกส
3. การพัฒนาธุรกิจใหบริการดานโลจิสติกสใหสามารถแขงขันไดในเวทีการคาระหวาง

ประเทศ
4.  การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการอํานวยความสะดวกทางการคา
5.  การพัฒนากําลังคนและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
หนวยงานที่เกี่ยวของอ่ืนๆของภาครัฐตางก็เห็นถึงความสําคัญและการพัฒนาปรับเปลี่ยน

ระบบโลจิสติกสที่ตนเกี่ยวของ แมจะเร่ิมชากวาประเทศเพื่อนบานทั้งมาเลเซียและสิงคโปรที่เร่ิมกัน
อยางจริงจังมากอนหนาน้ีแลวก็ตาม ผูศึกษาก็ยังเห็นวา ไมสายเกินไปสําหรับประเทศไทยที่จะริเร่ิม
อยางจริงจังและปลุกเราใหผูประกอบการของไทยเล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญของระบบ
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โลจิสติกส โดยขณะน้ีหนวยงานตางๆของภาคราชการที่มีบทบาทสําคัญดานการขนสงก็กําหนด
แผนดําเนินการของตน เชน กระทรวงคมนาคมไดวางยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบ
โลจิสติกสไวทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศ โดยในทางภาคพื้นมี  4  ยุทธศาสตรหลักคือ

1. พัฒนาทาเรือไทยใหเปนประตูสูภูมิภาค โดยการรถไฟแหงประเทศไทยจะตองขยายขีด
ความสามารถของสถานะบรรจุและแยกสินคากลอง (ไอซีดี) ใหมากขึ้น ในขณะที่องคการขนสง
สินคาและพัสดุภัณฑ (รสพ.) จะตองต้ังสถานีบรรจุและขนถายตูสินคาเพื่อการนําเขาและสงออก
ยานพหลโยธิน สวนการทาเรือแหงประเทศไทย ก็ตองปรับปรุงทาเทียบเรือใหรองรับเรือ Roll on
Roll off ระหวางประเทศไดควบคูไปกับการพัฒนาทาเทียบเรือภูมิภาคใหเขมแข็งมากขึ้น

2. พัฒนาศูนยรวบรวมและกระจายสินคาใหเปน  Hub ประจําภาค เพื่อประสานระบบ
ขนสงใหสมบูรณ โดยมีโครงการที่จะพัฒนาเปนศูนยกลางคอนเทนเนอรในภูมิภาคสําหรับขนสง
ไปยังประเทศปลายทางตางๆ

3. พัฒนาวิธีการขนสงไปสูระบบราง ทางนํ้าและทางทอเพื่อใหการขนสงมีปริมาณมากขึ้น
แตสามารถลดตนทุนการขนสงและประหยัดพลังงานซึ่งสาํนักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร (สนข.)ไดเร่ิมศึกษาเพื่อพัฒนาระบบรางนํ้าและทอใหเกิดความเชื่อมโยงกัน สวนการรถไฟฯ
ก็ตองเรงการกอสรางรถไฟรางคูในชวงชุมทางเสนทางขนสงสินคามายังทาเรือแหลมฉบังใหมาก
ขึ้น ในขณะที่บริษัทไทยเดินเรือ จํากัด (บทด.) ตองเรงสงเสริมใชเรือ R0ll on- Roll off ใหมากขึ้น
เชนกัน

4. พัฒนาระบบที่เกี่ยวของกับการจัดการดานโลจิสติกส สําหรับการขนสงทางภาคพื้น
เพื่อใหการบริการแบบ Door to Door ซึ่งไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการโลจิสติกสแหงชาติขึ้นมา
เปนตัวกลางและปรับปรุงกฏระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีขั้นตอนมากๆใหนอยลง โดยการ
นําระบบไอทีเขามาใช

สําหรับยุทธศาสตรการขนสงทางอากาศมียุทธศาสตรหลักคือ
            1. การขยายเครือขายทางการบินครอบคลุมทั่วโลกเปนศูนยกลางโลจิสติกสของสินคาของ
กลุมประเทศในลุมแมนํ้าโขงและเอเชียใต, การพัฒนาทาอากาศยานนานาชาติใหเปนประตูระดับ
โลก โดยใหไทยเปนศูนยกลางของโลจิสติกสของโลกดานอาหาร ผัก ผลไม ดอกไม แฟชั่น ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส อะไหลรถยนตและเคร่ืองประดับ

ยุทธศาสตรทั้งภาคอากาศและภาคพื้น ที่ไดกลาวมาขางตนเปนขอมูลที่ไดจากสํานักงาน
นโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม  ซึ่งผูศึกษาเห็นวาเปนการสะทอนใหเห็น
วาภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการจัดระบบโลจิสติกสของไทยอยางเต็ม
ตัว  ตัวแปรสําคัญซึ่งเปนเงื่อนไขความสําเร็จคือ การเอาจริงเอาจังของผูปฎิบัติที่เกี่ยวของ หากยัง
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ขาดความกระตือรือรนในการปฎิบัติแลวก็เปนที่แนนอนวายากที่จะเห็นผลสําเร็จตอการลดตนทุน
การขนสงของไทย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งของการพัฒนาระบบโลจิสติกสแมวาจะมียุทธศาสตร
ดีเพียงใดก็ตาม

จุดออนดานโลจิสติกสของไทย ดังที่กลาวเกร่ินนําขางตนแลววา สืบเน่ืองมาจากการปรับตัว
ของผูผลิตและสงออกของไทยทั้งในองคกรและนอกองคกรในสวนของโลจิสติกส ปญหาใน
องคกรที่ตองปรับตัวใหทันกับการแขงขันที่รุนแรงขึ้น อันไดแกการจัดระบบการลําเลียงสินคาใน
โรงงาน, การทําเอกสารตางๆ  เพื่อควบคุมสินคาเขาออกและสินคาคงคลัง, การจัดซื้อวัตถุดิบและ
การจัดเก็บ, การบริหารงานดานบุคคลากร, การพัฒนาคุณภาพผลผลิต ฯลฯ ซึ่งลวนเปนโจทยขั้น
พื้นฐานที่ผูประกอบการตองปรับปรุง   ผูศึกษาเห็นวาการเรงระดมใหผูประกอบการตระหนักถึง
ความสําคัญและความจําเปนเปนเร่ืองเรงดวนที่ตองรีบกระทํา  เปรียบเสมือนการเรงระดมให
ผูประกอบการผลิตและสงออกสินคาอาหารควรจะรีบสมัครและดําเนินการเพื่อใหไดรับใบอนุญาต
การสงออกสินคาอาหารไปยังสหรัฐหรือสหภาพยุโรปจากหนวยงานคณะกรรมการอาหารและยา
(FDA) ใหมากที่สุด เพื่อสรางกระแสการแขงขันกันเองในประเทศเสียกอน ผลที่ตามมาจะทําให
ไทยแข็งแกรงขึ้นในเวทีโลกโดยเฉพาะดานสินคาอาหารแทนที่จะยืมจมูกคนอ่ืนหายใจโดยการการ
รับจางผลิตใหบริษัทใหญๆสงออกและรับเพียงคาตอบแทนเปนคาจางผลิตเทาน้ัน

ปญหาการแบกรับตนทุนคาขนสงที่นับวันจะสูงขึ้นตามลําดับ ในขณะที่คูแขงมีการจัดการ
ที่เหมาะสมจนเปนเหตุใหลดภาระคาใชจายในสวนของการขนสงไดมาก  ปญหาการขนสงของไทย
ที่เกิดขึ้นที่สําคัญเกิดจากปญหาคอขวดโครงขายถนนในพื้นที่รอบประตูการคาหลัก เชน บริเวณ
ทาเรือแหลมฉบังและพื้นที่กรุงเทพฯ ปญหาทางรถไฟที่เชื่อมโยงแหลงผลิตในพื้นที่ภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูแหลมฉบังยังไมเพียงพอ ทําใหเกิดความลาชาในการขนสงสินคา
นอกจากน้ียังมีปญหาการขาดประสิทธิภาพของชองทางการคา เน่ืองจากทาเรือหลักของไทยคือ
ทาเรือแหลมฉบังมีลักษณะต้ังเขามาในทวีป เปนทาเรือที่เรือและสายเรือจะวิ่งเขามารับสินคาแลวไป
ถายลําที่ทาเรือสิงโปร ทําใหตนทุนคาระวางเรือสูง นอกจากน้ีการที่ระบะการขนสงสินคาของไทย
ยังไมแยกจากการจราจรปกติ ตองใชถนนหนทางรวมกันทําใหคาใชจายสูงขึ้น ในอดีตรัฐบาลทุก
สมัยเห็นความสําคัญของการขนสงประชาชนเปนเร่ืองใหญกวาการขนสงสินคาเพราะมีผลโดยตรง
ตอคะแนนนิยมตอรัฐบาล ทําใหการจัดลําดับความสําคัญไมเปนไปตามกลไกการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในระยะยาว  ทําใหเปนปญหาสะสม การแกไขก็ตองคอยเปนคอยไปที่จะสูกับตนทุนคา
ขนสงที่สูงขึ้นจากการปลอยปละละเลยดังกลาว

  ศ. ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ ซึ่งเปนผูที่เชี่ยวชาญการศึกษาดานโลจิสติกสทางทะเล
ของไทยไดสรุปอยางสั้นๆ ถึงแนวทางดานการพัฒนาระบบ Logistic ของไทย ดังน้ี
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1) การลดตนทุนของการกระจายสินคารวมทั้งการผลิต (Total  Physical  Distribution Cost)
2)  การสรางความแตกตาง  คือ  การสรางความแตกตางในสินคา/และหรือบริการ (Product /
Service Differentiation)
3) การตอบสนองดวยความรวดเร็ว  คือ  การใชระบบ IT เพื่อใหเกิด Real  Time  Responsiveness
4) พัฒนา Advanced  Factors  Of  Endowment โดยดําเนินการ
 สรางตลาดเรือเชา (Chartering  Market)
 สรางไทยใหเปน Logistic  Platform / Base ของโลกในภูมิภาคน้ี  เชน  การใช

ประโยชนจากทาเรือ / ICD / CD , การใชประโยชนจากการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ  หรือการ
Shift  mode  of  Tramsport
 สรางคนกลางระดับนานาชาติ (Inter.Trader)

ในสวน Logistic กับความสําคัญของการพัฒนาองคกรใหสามารถเพิ่มระดับการแขงขันได
น้ัน ดร. รุธีร  พนมยงค ไดรวบรวมประสบการณของ 11 องคกรที่ใชกลยุทธโลจิสติกสในการ
ปรับเปลี่ยนการดําเนินงานในองคกรของงานในหนังสือ “เคล็ด(ไม)ลับจับทางโลจิสติกส ” ซึ่ง
นับวามีประโยชนตอการปรับเปลี่ยนวิธีการและแนวความคิดในการบริหารองคกรของ
ผูประกอบการไทยเปนอยางยิ่ง เชน กรณีบริษัท ดอกเตอรบู จํากัด  ผูผลิตถุงมือทางการแพทย,
บริษัท ซี ซี ออโตพารท จํากัดและบริษัท เมตาเทค จํากัด  ที่สามารถลดตนทุนไดกวารอยละ 20 จาก
การปรับเปลี่ยนโดยใชกลยุทธโลจิสติกสเขาบริหารจัดการทั้งในเร่ืองของการวางแผนการผลิตอยาง
เปนระบบ, ในเร่ืองการสรางแรงจูงใจและกําลังใจใหพนักงานรวมกับการบริหารสตอกสินคาอยางมี
ประสิทธิภาพไดอยางนาสนใจยิ่ง

กรณีศึกษาที่นาสนใจอ่ืนๆที่เกี่ยวเน่ืองกับการสงออกสินคาอาหารสําเร็จรูปของไทยคือ
กรณีศึกษาบริษัทผลิตกะทิสดซึ่งเปนการพยากรณและการวางแผนการผลิตรวม ซึ่งทําการศึกษาโดย
คุณวัชรินทร  เปยสกุล  และ คุณธนัญญา  วสุศรี  แหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ซึ่งหยิบยกเอากรณีบริษัทผลิตกะทิสดสงออกตางประเทศนํามาทําการศึกษา  โดยไดรับทราบปญหา
จากการศึกษาคือ  การขาดระบบบริหารจัดการดานโลจิสติกสที่ดี  ทําใหไมสามารถวางแผนการ
ผลิตไดอยางเหมาะสมทั้งการผลิตแบบตามคําสั่งซื้อและการผลิตแบบเก็บสตอกจึงสงผลทําใหเกิด
การสูญเปลาและความทอแทเบื่อหนายเกิดในองคกร  จนกระทั่งภายหลังที่ผูศึกษาไดนําทฤษฎีตาม
กลยุทธโลจิสติกสเขาไปแนะนําปฏิบัติ ทําใหมีการปรับตัวเพิ่มศักยภาพดานการผลิต ลดตนทุนการ
ผลิตและที่สําคัญที่สุดคือการสรางขวัญกําลังใจใหกับพนักงานในองคกร อันเปนผลเกิดขึ้นจาก
ความแนนอนในการคาดการณเพื่อวางแผนการผลิต
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ความสําคัญของ Logistic ในสวนของการขนสงบางแงมุม ปรากฏในการศึกษาของรินพร
วิมลเก็จ และ สถาพร  โอภาสานนท หงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เร่ือง  การหาตําแหนงที่เหมาะสม
สําหรับศูนยกลางการขนถายตูคอนเทนเนอรระหวางลําเรือในเอเชียตะวันออก  ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
การศึกษาตนทุนโดยแบงการศึกษาออกเปน 2 แนวทาง คือ  แนวทางแรกการพิจารณาเฉพาะ
ตนทุนคาใชจายในการขนสงทางทะเลที่เกิดกับสายเรือ ซึ่งประกอบไปดวยตนทุนของ
ผูประกอบการขนสงที่เกิดขึ้นกับเรือแม (Mainline  Ship) และตนทุนที่เกิดกับเรือลําเลียง (Feeder
Ship) โดยไมคํานึงถึงปริมาณสินคา  สวนที่สองเปนการวิเคราะหหาที่ต้ังที่เหมาะสมของทาเรือขน
ถายตูคอนเทนเนอรระหวางลําเรือโดยพิจารณาดานอุปกรณผานทางวิธี Gravity  Model ซึ่ง
ผลงานวิจัยพบวาทาเรือศูนยกลางสําหรับการขนถายตูสินคาระหวางลําเรือ ณ ปจจุบัน  ไมใชทาเรือ
ที่จะทําใหตนทุนการขนสงตํ่าที่สุด  การศึกษาชิ้นน้ีตอกย้ําความสําคัญของการพัฒนาโลจิสติกใน
สวนที่เกี่ยวของกับการขนสงโดยตรง

ผลการศึกษาเร่ืองโลจิสติกสเชิงเปรียบเทียบซึ่งผูศึกษาไดนํามาจากขอมูลที่รวบรวมโดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในหลายประเทศ ในที่น้ีจะกลาวถึง
สิงคโปรและมาเลเซียซึ่งมีบทบาทใกลชิดกับไทยทั้งเปนเพื่อนบานและมีการแขงขันกันอยูในที คือ
สิงคโปรซึ่งเปนประเทศที่ประสบความสําเร็จและใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบโลจิสติกสเปน
อยางมากนอกเหนือจากความไดเปรียบเชิงภูมิศาสตรที่ต้ังแลว สิงคโปรไดจัดต้ังหนวยงาน EDB
(The  Economic  Development  Board) รับผิดชอบอุตสาหกรรมดานโลจิสติกสโดยตรงภายใต
หลักการสําคัญคือ CORE ซึง่หมายถึง Connectivity, Openness, Reliability และ Enterprise
นอกจากน้ันสิงคโปรยังมีปจจัยอ่ืนๆที่ชวยในการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมโลจิสติกส
อีกหลายประการที่สําคัญคือ  ระบบกฎหมาย, โครงสรางพื้นฐานดานโลจิสติกสซึ่งรัฐบาลสิงคโปร
วางแผนไวต้ังแตป ค.ศ. 1970, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information  Technology : IT) , ดาน
บุคลากรและองคความรู  ปจจุบันภาครัฐคือ EDB ไดต้ังเปาหมายและวางแผนการพัฒนาระบบโลจิ
สติกสของประเทศใหเปนศูนยกลางชั้นนําแหงเอเชีย (A  Leading  Integrated  Logistics in  Asia)
ภายในป 2553 สอดคลองกับที่ EDB ไดแจงใหกับคณะนักบริหารการทูตรุนที่ 1 ที่ไดเดินทางไป
เยี่ยมสํานักงานใหญของ EDB ที่สิงคโปร ในการสรางความเปนหน่ึงและความต้ังใจอยางแรงกลา
ที่จะบรรลุความสําเร็จดังกลาว  นอกจากน้ีมาเลเซียยังใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานโลจิสติกสอ่ืนๆ เชน การเชื่อมโยงเครือขายและอุตสาหกรรมการขนสงทางถนนและ
ทางรางอยางมีประสิทธิภาพ, การพัฒนาเครือขายเชื่อมโยงสูนอกประเทศโดยการกอสรางทางหลวง
พิเศษระหวางเมืองชายแดนไทยถึงสิงคโปรที่เรียกวา North  South  Express  Motorway อีกดวย
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ผูศึกษาจึงเห็นวาทางหน่ึงที่เคยทําและประสบผลสําเร็จคือสงเสริมใหมีการเจรจา
แลกเปลี่ยน ผลประโยชนระหวางกัน  ซึ่งที่ผานมาก็มีการดําเนินการในระดับหน่ึงแตสวนใหญจะ
เปนการแลกประโยชนที่เขาสูหนวยงานของตนหรือสวนตัวมากกวาที่จะเขาสูสวนรวมที่มีผลตอ
ประชาชนสวนใหญของประเทศ  ผูศึกษาจึงขอเสนอใหจัดต้ังคณะกรรมการควรคุมดูแลเร่ืองการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชนกับประเทศคูคาเพื่อขยายตลาดระหวางกันในลักษณะ Win – Win Basis
ภายใต Barter  Trade ที่โปรงใสและไดประโยชนกับประชาชนสวนรวม  ซึ่งในอดีตเคยมีการ
ดําเนินงานลักษณะน้ีมากอนแตมีปญหาในเร่ืองของเอาประโยชนสวนรวมไปแลกเปนประโยชน
สวนตัว

ผูศึกษาเองขอยืนยันวาหลักการน้ีดีมากแตตองมีการควบคุมดูแลอยางใกลชิดจาก
คณะกรรมการที่ไดรับการเลือกสรรมาอยางดีแลว  ปญหาที่เกิดขึ้นในอดีตถือเปนบทเรียนที่ตอง
ปรับปรุงแกไขไมใชแกปญหางายๆโดยการยกเลิกการใชมาตรการน้ีออกไปอยางสิ้นเชิง

4.2 ไทยยังคงบทบาทเปนผูผลิตเพื่อสงออกโดยตลาดเปนของผูซื้อ
สิ่งที่ไทยจะตองปรับตัวโดยเร็วและสรางจิตสํานึกใหมีขึ้นตอผูประกอบการคือ  ควรกลับ

เปนฝายรุกดวยรูปแบบและวิธีการตางๆนอกเหนือจากการปรับปรุงระบบโดยเฉพาะดานโลจิสติกส
แลว การดําเนินการเชิงรุกที่จะชวยเพิ่มใหไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันมากยิ่งขึ้น เชน  การ
สงเสริมใหมีการจัดต้ังทีมงานในตางประเทศเปนการเฉพาะเพื่อพัฒนารูปแบบสินคาและกําหนด
แนวทางการตลาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอผูประกอบการเปนรายกลุมประเภทสินคา, การ
สงเสริมใหผูประกอบการหรือลูกหลานเขาศึกษาอบรมในสถาบันการศึกษาหรือองคกรที่เกี่ยวเน่ือง
กับอุตสาหกรรมการสงออกของตน  เชน  การเขารวมศึกษาอบรมในหลักสูตรสั้นๆของ Fashion
Institution  Of  Technology ที่นิวยอรกเพื่อสรางเครือขายระหวางกันกับคนในวงการเสื้อผา
สําเร็จรูป ภายหลังจากเสร็จสิ้นการเขารวมงานแสดงสินคาแลว เปนตน ซึ่งจะไดกลาวอยางละเอียด
ในบทถัดไป

จากการศึกษาพบวาลักษณะโดยทั่วไปของผูประกอบการไทยที่เปนอุปสรรคตอการเจาะ
และขยายตัวทางการคาการสงออกที่ตองไดรับการแกไขปรับเปลี่ยนโดยเรงดวนคือ
 ผูผลิตและผูสงออกของไทยสวนใหญ ยังมีแนวความคิดที่มีลักษณะคอนขางอนุรักษนิยม

หวั่นเกรงกับการเปลี่ยนแปลงและไมคอย Aggressive เทาที่ควร โดยเฉพาะการไปลงทุนใน
ตางประเทศซึ่งสวนใหญยังไมกลาเสี่ยงลงทุน/รวมทุนหรือขยับขยายสาขาไปยังตางประเทศ  ทําให
เครือขายทางการคาการตลาดมีจํากัดและไมสรางมูลคาเพิ่มเทาที่ควร
 ผูประกอบการไทยสวนใหญเลือกที่จะทําการสงออกในรูปแบบเดิมๆ ดังที่กลาวนําขางตน
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แลววามักจะสนใจเฉพาะการผลิตในโรงงานและสงของลงทาเรือเปนการซื้อขายแบบ FOB เทาน้ัน
จากน้ันก็ตองพึ่งพาผูนําเขามาออกของ จัดเก็บ กระจายสินคา ดําเนินการดานการตลาด ฯลฯ ผูนําเขา
ก็มักจะพบกันที่งานแสดงสินคาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ   ซึ่งสวนใหญก็เดินทางไปกับ
กรมสงเสริมการสงออกหรือกรมพาณิชยสัมพันธในอดีต สิ่งตางๆเหลาน้ีเปนผลพวงจากที่ไทยมี
ความสามารถในการแขงขันคอนขางสูงในอดีต  ปจจัยการผลิตที่เอ้ืออํานวยทั้งวัตถุดิบและแรงงาน
ทําให Margin สูง การสงออกในความหมายที่เคยมีมาในก็จะแคเพียงใหพนจากประตูโรงงานหรือ
โกดังเก็บสินคาเพื่อลงเรือใหสามารถสงมอบถึงทาเรือในประเทศเปาหมายใหทันตามกําหนดเวลา
โดยมีคุณภาพตามที่ตกลงกันก็หมายถึงผลกําไรอยางเปนกอบเปนกําแลว  ทั้งที่หากผูประกอบการ
ไทยสามารถกาวลวงยาวไกลออกไปจนไปถึงปลายทางของสินคาหรือหากตอยอดไปถึง End User
ที่แทจริงแลวจะสามารถทํากําไรจาก Margin ในแตละขั้นตอนมากขึ้นเปนเทาทวีคูณ นอกจากน้ียัง
เปนประโยชนในการเรียนรูรสนิยมผูบริโภคและเขาถึงผูมีบทบาทในตลาดไดโดยตรง ซึ่งเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดโดยตรง
 ผูผลิตและผูสงออกไทยสวนใหญขาดแนวความคิดในการสราง Brand เพื่อเปนอาวุธใน

การเจาะและขยายตลาด  สวนใหญมักมีแนวคิดเชิงลบและมักนอย คิดวาเปนการยากจึงขาดความ
มานะพยายามในการทําตลาดภายใต Brand ของตนเอง

4.3 การเมืองไมมีเสถียรภาพ
ในระยะเวลา 2 – 3 ปที่ผานมา  การเมืองไทยขาดเสถียรภาพเปนอยางมาก  มีการ

เปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายคร้ังหลายครา  ทําใหความเชื่อมั่นของคูคาและนักลงทุนตางชาติอ่ืนๆ
ลดลง กอใหเกิดความเสียหายนานัปการในเชิงโอกาสทางเศรษฐกิจ เชน ความคืบหนาในการเจรจา
การคา FTA ตองหยุดชะงักอยางนาเสียดาย ขอตกลงที่เกือบจะไดขอสรุปและสามารถขยายผลทาง
การคาหลายกรณีตองกลับไปเร่ิมตนใหมไมทันการณ,  การสั่งซื้อสินคาจากไทยในระยะยาวแทบจะ
ไมมีความเปนไปไดเพราะความไมแนนอนของสถานการณ  ผนวกกับความเสียหายที่มีมาอยูแลว
ดวยเศรษฐกิจโลกซบเซาทั้งหลายทั้งปวงเหลาน้ี  ทําใหความสามารถในการสงออกของไทยลดลง
เปนทวีคูณ แนนอนวาไมมีชาติใดปรารถนาใหเกิดความไมแนนอนสับสนทางการเมือง  แตหากคน
ในชาติมีจิตสํานึกที่ดีตองการเห็นความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคมใหเกิดขึ้นแลว  ก็นาที่
จะชวยกันจรรโลงไวซึ่งความมั่นคงปรองดองของคนในชาติ  การเคารพกฎกติกาบานเมืองเปนเร่ือง
สําคัญ  ตองหลีกเลี่ยงการใชกฎหมูอยูเหนือกฎหมายเปนการยับยั้งความเจริญทางเศรษฐกิจของชาติ
การชะวักวันของความเจริญเติบโตในรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเปนชวงๆ ทําใหความ
ตอเน่ืองของการพัฒนาตองหยุดชะงัก  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหมดไป



บทท่ี 5
สรุปและขอเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 ความสามารถในการแขงขันของไทยลดตํ่าลง
แมวาผลจากการศึกษาในภาพรวมตอสถานะประเทศไทยในปจจุบันและการจัดลําดับ

ประเทศโดย Institute  For  Management  Development (IMD) at  World  Economic  Forum และ
ธนาคารโลกในป 2552  จัดใหไทยอยูในลําดับที่ 26 มีสถานะดีขึ้นเล็กนอยกวาป 2551 โดย
พิจารณา จากการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ, ประสิทธิภาพของรัฐบาล, ประสิทธิภาพทางธุรกิจและ
โครงสรางพื้นฐาน โดยในสวนของโครงสรางพื้นฐานซึ่งครอบคลุมในสวนของสุขภาพ การศึกษา
เทคโนโลยี วิทยาศาสตรและทรัพยากรมนุษย ไทยถูกจัดใหอยูในลําดับคอนขางจะทายๆ ซึ่งเปน
เร่ืองที่ตองใหความสนใจปรับปรุงเปนอยางยิ่ง ผูศึกษาเห็นวา โครงสรางพื้นฐานที่วาน้ี แสดงใหเห็น
ถึงศักยภาพของการพัฒนาในระยะยาวของไทย จึงไมนาแปลกใจเลยวาประเทศที่เคยอยูลาหลังไทย
เชน  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  หรือแมแตฟลิปปนส  มีการพัฒนาในหลายภาคสวนเกินหนาประเทศ
ไทย  ไมนับสิงคโปรซึ่งเกินหนาไทยไปอยางมากในทุกดานกอนน้ีแลว

จากผลการศึกษาดานโลจิสติกสก็เชนกันทั้งการขนสงและบริหารจัดการภายในและนอก
องคกรพบวาตนทุนดานโลจิสติกสของไทยสูงมากเน่ืองจากคาขนสงที่คิดเปนอัตรารอยละ 20 ทําให
ความสามารถในการแขงขันของไทยลดลงอยางนาเสียดาย แตอยางไรก็ตามการศึกษาพบวา การ
ริเร่ิมปรับเปลี่ยนระบบการขนสงของไทยใหเปนแบบรถไฟรางคูและการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ
ของคลังสินคา/ศูนยกระจายสินคาในจุดยุทธศาสตรสําคัญในกรุงเทพฯและปริมณฑลก็เปนสิ่งที่
สมควรตองเรงพัฒนาปรับปรุงควบคูกันไปอยางรีบดวน นอกจากน้ีการที่บรรษัทขามชาติจากหลาย
ประเทศซึ่งเปนทั้งคูแขงและคูคาของไทยเขามามีบทบาทผูกขาดการเปนผูใหบริการรายสําคัญใน
ระบบโลจิสติกสของไทยเองเปนเร่ืองอันตรายและกระทบตอความมั่นคงทั้งดานเศรษฐกิจและ
การเมืองอยางยิ่ง

5.1.2 ไทยยังมีศักยภาพการแขงขันในตลาดโลก
โดยภาพรวมไทยจะมีความสามารถในการแขงขันลดตํ่าลงโดยเปรียบเทียบ  แตเมื่อ

พิจารณาอยางถี่ถวนทุกดาน โดยต้ังอยูบนสมมุติฐานที่วาสถานการณความวุนวายทางการเมือง
กลับมาอยูในภาวะปรกติและมีเสถียรภาพ  ความเชื่อมั่นจากคูคา ผูลงทุนรวมทั้งองคกรที่เกี่ยวเน่ือง
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กับการผลิตกลับคืนสูสภาวะปกติ  ผูศึกษา จะทําใหศักยภาพการแขงขันของไทยจะกับมาอีกคร้ัง
หากมีการวางแผนการผลิตและการตลาดใหเหมาะสมการวาง Positioning ของประเทศ  เปนเร่ือง
สําคัญเปรียบไดกับการกําหนดราคาจําหนายสินคา  หากต้ังราคาไมเหมาะสม สูงหรือตํ่าเกินไปก็
ยากที่จะทําใหธุรกิจดําเนินไปไดอยางราบร่ืน  ดังน้ันการวาง Position ของประเทศเปนเร่ืองสําคัญที่
ตองระดมความคิดจากทุกฝายใหชวยกัน  เมื่อทราบ Position ของเราแลวก็ถือเปน National
Agenda ที่ตองทําใหเหมาะสมกับที่วางกลยุทธไว จุดที่เหมาะสมและนาจะเปนคือ การไมแขงขัน
กับตลาดลางราคาถูกแตจะเปนการแขงขันเพื่อตลาดระดับกลาง – ระดับบนที่มีรสนิยมในการ
บริโภคและมีกําลังซื้อสูง ซึ่งแนนอนวาตองอาศัยแรงงานมีฝมือ  ผสมผสานกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑอยางจริงจังควบเน่ืองกับการลงทุนใน R + D มากขึ้น  ซึ่งหากมีการวางกลยุทธที่
เหมาะสมแลว  ไทยก็ไมเปนรองใครอยางแนนอน

5.2 ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาแนวทางทางเจาะและขยายตลาดสินคาไทยในสหรัฐอเมริกาในภาวะวิกฤติ

เศรษฐกิจโลก ผูศึกษาไดแบงการดําเนินงานของไทยเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวในสองทางคือ
ประการแรกเปนการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของไทยซึ่งรวมถึงการปรับปรุงระบบโลจิ
สติกสของไทยใหทัดเทียมหรือใกลเคียงกับประเทศที่เจริญแลว และอีกประการหน่ึงคือ การเสนอ
แนวทางปฏิบัติที่คอนขางเปนรูปธรรมที่ผูศึกษาเห็นวา นาจะตองดําเนินการโดยดวน  แนวทางที่
สําคัญๆ  คือ

5.2.1 การจัดต้ังสํานักงานตัวแทนการคาภาคเอกชนกระจายออกตามเมืองใหญๆ ของ
สหรัฐอเมริกา เน่ืองจากการสงออกของไทยไปยังตางประเทศแมในตลาดหลักและเปนตลาดด้ังเดิม
ที่มีชุมชนคนไทยอาศัยอยูหนาแนนเมื่อเทียบกับตลาดอ่ืนๆตลาดสหรัฐอเมริกา ไมเคยมีการจัดต้ัง
สํานักงานตัวแทนทางการคาของภาคเอกชนมากอนเลย  ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพราะวิกฤติการณ
การเงินดังเชนปจจุบัน ทําใหราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพยตางๆในสหรัฐอเมริกาลดลงกวารอยละ 25
โดยในระยะ 1 ปที่ผานมาการผลักดันเชิญชวนใหผูสงออกของไทยจัดต้ังสํานักงานตัวแทนใน
สหรัฐอเมริกา ตามแนวทาง Internationalization โดยจัดต้ังในเมืองใหญๆตามภูมิภาคตางๆ ของ
อเมริกา  เชน  แมนฮัตตัน,ชิคาโก, ลอสแอลเจลีส  เปนตน  จากการศึกษาพบวา  การจัดต้ังสํานักงาน
ตัวแทนจําหนายฯ จะชวยใหผูสงออกไดรับประโยชนทั้งดานการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เชน นิวยอรกซึ่งนับวาเปนเมืองที่มีจํานวนสํานักงานฯ
ตอตารางเมตรหนาแนนมากที่สุดแหงหน่ึงในโลกเพราะมีบทบาทโดดเดนโดยเฉพาะในเกาะแมน
ฮัตตัน การเชาพื้นที่สํานักงานเพื่อการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจในนิวยอรกจึงมีการแขงขันที่สูงแต
ใหผลคุมคา  ขณะเดียวกันผูใหเชาพื้นที่ดังกลาวก็มีรูปแบบการใหเชาที่หลากหลาย  ทั้งน้ีเพื่อที่จะ
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สามารถรองรับความตองการที่หลากหลายของผูบริโภคใหญ ๆ โดยแตระแบบจะมีขอดีขอเสีย
แตกตางกันไป ดังน้ี

ก. รูปแบบการเชาสํานักงานฯ สามารถแบงออกไดเปน 3 รูปแบบ   คือ
สํานักงานใหเชาระยะยาวเหมาะกับบริษัทที่มีความมั่นคงในการทําธุรกิจ  หรือบริษัทที่มีเงินลงทุน
จํานวนมาก  สัญญาการเชาน้ันจะมีขึ้นโดยตรงระหวางผูเชา (Tenant) และผูใหเชา (Landlord)โดย
ผูใหเชาอาจจะเปนเจาของอาคารโดยตรงหรือบริษัทบริหารอสังหาริมทรัพย (Property Management)
อัตราคาเชาโดยเฉลี่ยในยาน Up  Town หรือพื้นที่ตอนบนของเกาะแมนฮัตตันอยูในอัตราประมาณ
42-45 เหรียญสหรัฐ  ตอตารางฟุต  ในขณะที่ยาน Down  Town ประมาณ 38-40 เหรียญสหรัฐ
ตอตารางฟุต
                           ข. สํานักงานใหเชาแบบชั่วคราว (Temp  Office) เหมาะสําหรับบริษัทที่เพิ่งกอต้ัง
หรือบริษัทที่ยังไมมีสํานักงานในเมืองอ่ืนและมีความตองการที่จะต้ังสํานักงานฯแตยังไมตองการ
ลงทุนมากเน่ืองจากความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ  สํานักงานใหเชารูปแบบน้ีจะมีระยะเวลาเชาที่
สั้นกวาสํานักงานใหเชาระยะยาวและมักจะเปนสํานักงานที่ตกแตงเสร็จพรอมที่ผูเชาจะทํางานได
เลย  ไมตองกังวลเร่ืองการจัดซื้ออุปกรณสํานักงานโดยทั่วไปมีอายุสัญญาเชาขั้นตํ่าต้ังแต 3 เดือน
เปนตนไปกระจายอยูทั่วไปในเกาะแมนฮัตตัน  โดยแยกตามวัตถุประสงคของผูประกอบธุรกิจ
สํานักงานใหเชาแบบชั่วคราวสวนมากจะมีอุปกรณสํานักงานพรอมและทันสมัยอยูตลอด  เชน
สัญญาณเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง, จํานวนคูสายโทรศัพทจํานวนมาก, หองประชุมสําหรับ
Video  Conference ขนาดตาง ๆ อัตราคาเชามีราคาถูกเพียงแค 900 ถึง 1200 เหรียญสหรัฐสําหรับ
พื้นที่ขนาด 300 ตารางฟุต  สําหรับพนักงาน 1- 2 คน  ไปจนถึง 3,000-4,000 เหรียญสหรัฐ  ตอ
เดือน  สําหรับพนักงาน 3 – 4 คน  สํานักงานฯประเภทน้ีมีพนักงานตอนรับที่มีประสบการณสูงไว
คอยตอนรับแขกและลูกคาของผูเชา  ทั้งบริเวณ Ground  Floor และในชั้นที่ต้ังของสํานักงาน
นอกจากน้ันยังมีบริการติดต้ังปายรายชื่อบริษัท Company  Directory ภายในตัวอาคารเพื่อสราง
ความเชื่อมั่นใหกับบริษัทที่เชาอีกดวยโดยมีทําเลที่ต้ังมีใหเลือกหลากหลายและสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตามตองการ

ค. สํานักงานแบบไมมีตัวตนจริง (Virtual  Office) เปนสํานักงานที่ไมมีพื้นที่อยู
จริงสําหรับรับ – สงจดหมายและพัสดุภัณฑ  มีพนักงานรับโทรศัพท  และมีบริการรับ -  สง
โทรสาร  โดย Virtual  Office เหมาะสําหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจที่ตองเดินทางบอย ๆ แต
ตองการมีที่อยูเปนหลักแหลงแนนอน  ทําใหเกิดความนาเชื่อถือสําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา
อัตราคาเชาตอเดือนประมาณ 200-350 เหรียญสหรัฐ  สํานกงานฯในลักษณะน้ียังเปนที่สําหรับ
รวบรวมขอมูลที่มีประโยชนตางๆ ที่ไมสามารถสั่งทางอีเมลได เชน หนังสือเชิญรวมงานอยางเปน
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ทางการ, นิตยสารแนวโนมความเคลื่อนไหวตางๆ ในแวดวงรายธุรกิจ ฯลฯ  ซึ่งฝายบริหารของตึกก็
มีบริการรวบรวมสั่งตอใหบริษัทแมในประเทศไทยเปนระยะๆ ตามที่ตกลงกัน  เพื่อใหเกิดการ
เคลื่อนไหวและเชื่อมั่นกับคูคามากยิ่งขึ้น

นอกจากการจัดต้ังสํานักงานตัวแทนในตางประเทศแลวแนวทางที่ใกลเคียงกันคือการรวม
ลงทุนกับนักธุรกิจทองถิ่นในตลาดทั้งผูนําเขา, ผูคาและกระจายสินคาในตลาดน้ัน ๆ  ตามแนวทาง
Internationalization

5.2.2 จัดต้ังหนวยงานดําเนินการพัฒนาสินคาเพื่อการสงออกโดยเฉพาะ
ในปจจุบันมีการจัดต้ังหนวยงานหลายแหงที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑและ

ที่เกี่ยวของกับการสงออกสินคาทั้งที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงพาณิชย, กระทรวง
เกษตรและสหกรณ  หรือเปนองคกรอิสระ  เชน  สถาบันอาหาร  แตก็ยังเปนไปในลักษณะของตาง
ฝายตางทํา ไมมีเจาภาพหลักที่เปนศูนยรวมทําใหมองเห็นภาพรวมในมุมกวางถึงสถานะปจจุบัน,
แนวทางการพัฒนารูปแบบและคุณภาพของสินคาที่ตลาดแตละแหงตองการรวมทั้งการคาดการณ
แนวโนมความตองการของตลาดในอนาคตซึ่งเปนเร่ืองสําคัญ  หนวยงานน้ีจะทําหนาที่รวมศูนย
เปนผูกําหนดทิศทางขององคกรที่เกี่ยวของตางๆใหเดินเปนไปในทิศทางเดียวกันและรวมมือกัน
อยางแนบแนน  เน่ืองจากการแขงขันในตลาดโลกนับวันทวีความรุนแรงขึ้น ทําใหไทยตองเอาชนะ
ดวยการพัฒนาผลิตภัณฑใหโดนใจผูบริโภคดวยคุณภาพ, Style, ความแปลกใหมและความแตกตาง
ฯลฯ โดยการนําเอาจุดแข็งในเร่ืองของฝมือเชิงชางและ ความนุนนวลของคนไทยออกมาใชซึ่งเปน
การ  หลีกเลี่ยงการเอาชนะดวยราคาอันเปนผลจากคาจางแรงงานตํ่าซึ่งไทยคอนขางเสียเปรียบ

5.2.3  การแตงต้ังผูบริหารระดับรองนายกฯเพื่อดูแลควบคุมและผลักดันเร่ืองการ
สงออก/นําเขาเปนการเฉพาะเพื่อดูแลจัดสรรในเร่ืองที่จะสงผลใหมาตรการที่จะใชเพื่อประโยชนใน
การเจาะและขยายตลาดไดผลอยางมีประสิทธิภาพและจริงจังเปนรูปธรรมมีการจัดต้ังคณะทํางาน
ชัดเจน, มีการประชุมตามกําหนดเวลาที่แนนอน, ติดตามประเมินผลจากการประชุมและรายงานตอ
ที่ประชุมตามระยะเวลาที่กําหนด, การแกไขสั่งการตองทําโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
โดยรวมแลวก็คือ  การมีประสิทธิภาพของการบริหารงานที่ตองเพิ่มขึ้นและเปนไปในเชิงรุกใหมาก
ขึ้น นอกจากน้ันยังตองควบคุมดูแลอยางใกลชิดตอปจจัยตางๆที่สําคัญ เชน

งบประมาณ
ปจจุบันเงินกองทุนสงเสริมการสงออกนับวันจะลดนอยลงการควบคุมดูแลการ ใชจัดการ

งบประมาณอยางชาญฉลาดไมแข็งหรือออนเกินไปเปนองคประกอบสําคัญของการขับเคลื่อน กลาว
คือ  หากแข็งเกินไปภายใตระบบตรวจสอบที่เขมงวดไมยืดหยุน จะทําใหผูปฏิบัติไมกลาตัดสินใจ
แมจะเปนการกระทําเพื่อประโยชนสวนรวมของชาติก็ตาม เพราะปรากฏอยูเนืองๆวากฎระเบียบ
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ปฏิบัติบางประการของไทยไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงที่เปนไปในตางประเทศ ทําให
ผูปฎิบัติไมกลาปฎิบัติโดยหลีกเลี่ยงหรือผอนคลาย ทําใหสูญเสียโอกาสทางการแขงขันไปอยางนา
เสียดาย และในทางกลับกันหากหยอนยานเกินไปก็จะเปนชองทางแสวงหาผลประโยชนจากผูคิดมิ
ชอบที่แฝงตัวเกี่ยวของอยูในองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน

โครงการพิเศษ
การเจาะและขยายตลาดใหไดผลและมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการชวยเหลือจากภาครัฐ

อยางจริงจังตอเน่ือง ตองกลาลงทุน เชนเดียวกับที่จีนและเวียดนามไดดําเนินการอยางจริงจังตอเน่ือง
มาเปนระยะเวลายาวนาน เปนการเตรียมกรุยทางไวกอนที่จะเปดประตูการคาสูนานาชาติ  โครงการ
เหลาน้ีจะชวยในการตัดสินใจริเร่ิมบุกตลาดในเชิงรุกใหกับภาคเอกชนของไทยซึ่งคอนขางกลาๆ
กลัวไดเปนอยางดี  คือหากสนับสนุนใหเอกชนคิดริเร่ิมเองมักจะไมกลา  แตถาภาครัฐริเร่ิมลงทุนให
ในระยะแรกๆเปนการนํารองเบิกทางโดยใหภาคเอกชนสมทบและบริหาร ก็จะเปนไปดวยดีและมัก
ประสบผลสําเร็จ แตหากลงทุนโดยรัฐฝายเดียวจะไดผูรวมดําเนินการในภาคเอกชนที่มีจุดประสงค
แอบแฝงหาประโยชนจากเงินทุนของรัฐมากกวาที่จะตองการเจาะและขยายตลาดสินคาไทยอยาง
จริงจัง แตหากภาครัฐรีรอไมกลาตัดสินใจลงทุน  หรือผูปฏิบัติงานเกิดความวิตกกังวลการ
ตรวจสอบอยางเขมขนจากภาครัฐดวยกันเองในลักษณะตามจับผิดเพื่อหักโคนกันเปนสวนตัวเพราะ
อยูคนละพวกกัน โดยอาศัยกฎระเบียบที่ลาสมัยไมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยแลว   โครงการ
พิเศษที่มุงหวังจะใชเปนแรงผลักในระยะแรกและสงผลดีตอการเจาะและขยายตลาดในระยะยาว
ของไทย  ก็จะถึงทางตันอยางแนนอน

การติดตามเรงรัดการปฏิบัติงานอยางใกลชิด
การที่ผูบังคับบัญชาระดับสูงทําหนาที่ดูแลการปฏิบัติงานและวางนโยบายผลักดันอยาง

ใกลชิด  ทําใหหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ  เปนการ
ทํางานในเชิงรุก  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  การบริหารองคกรแบบ MBO หรือ Management
by  Objectives สามารถยกตัวอยางเปนรูปธรรม  เชน  การกําหนดเปาหมายการสงออกควบคูกับ
การดูแลในสวนการนําเขา ทั้งในภาพรวมและตลาดในภมูิภาคตางๆ ซึ่งตองทําอยางจริงจังโดย
นําเอามาตรการตาง ๆ มาใชใหบังเกิดผลสําเร็จตามเปาที่ต้ัง การกําหนดใชมาตรการตางๆจะทําได
อยางคลองตัวและราบร่ืนหากมีบุคคลระดับรองนายกฯ  เปนผูกํากับดูแลโดยตรงอยางใกลชิด

การแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางประเทศคูคา
ในปจจุบันทุกประเทศตองการที่จะขายสินคาเพื่อนําเงินตราตางประเทศเขาประเทศของตน

ทําใหมีกระแสการกีดกันทางการคาดวยวิธีการตางๆ  มากมายโดยการสรางอุปสรรคทางการคาใน
รูปแบบใหมๆ  การกีดกันทางการคาดังกลาวนอกจากจะทําใหคูคาทั้งสองฝายไมสามารถขยาย
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ปริมาณและมูลคาการคาระหวางกันใหอยูในระดับที่นาพอใจแลว  ยังเปนการเพิ่มตนทุนและลดขีด
ความสามารถทางการแขงขันเชิงเปรียบเทียบกับผูผลิตอ่ืนๆอีกดวย  กระแสการกีดกันทางการคาน้ี
นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกทีโดยเฉพาะยามเศรษฐกิจถดถอยดังเชนปจจุบัน  แมสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเคยไดชื่อวาเปนประเทศเสรีนิยมใจกวางและสงเสริมการคาเสรีก็ยังออกมาตรการตางๆ เพื่อ
ปกปองตลาดของตนเชน “Buy  American” หรือในตลาดเกาหลีใตซึ่งขึ้นชื่อวามีการปกปองตลาด
เปนอันดับแรกๆของโลกก็ตาม

จากประสบการณของผูศึกษาเห็นวา การเจรจาเปดตลาดที่ดําเนินการอยูในปจจุบันไมคอย
จะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะกับประเทศที่มีกําลังซื้อสงูและมีขีดการปกปองตลาดของตน
คอนขางสูงเชน  เกาหลีใต  ซึ่งหากเราตรวจสอบดู Agenda ที่ใชในการเจรจาตอรองกับเกาหลีใต
ยอนหลังจะเห็นวาเราไมสามารถเปลี่ยนแปลง ตอรองหรือขยับเขยื้อนประตูที่ปดตายน้ันไดเลย  ทํา
ให Agenda การเจรจาเมื่อ 10  ปที่แลวเปนอยางไรปจจุบันก็เปนอยางน้ัน

ผูศึกษาจึงเห็นวาหนทางหน่ึงที่ควรจะเอากลับมาใชและประสบผลสําเร็จ คือการสงเสริม
ใหมีการเจรจาแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางกัน  ซึ่งที่ผานมาก็มีการดําเนินการในระดับหน่ึงแต
สวนใหญจะเปนการแลกประโยชนที่เขาสูหนวยงานของตนหรือสวนตัวมากกวาที่จะเขาสูสวนรวม
คือประชาชนสวนใหญของประเทศ  ผูศึกษาจึงขอเสนอใหจัดต้ังคณะกรรมการควรคุมดูแลเร่ืองการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชนกับประเทศคูคาเพื่อขยายตลาดระหวางกันในลักษณะ Win – Win Basis
ภายใต Barter  Trade System ที่โปรงใสและไดประโยชนกับประชาชนสวนรวมซึ่งในอดีตเคยมี
การดําเนินงานลักษณะน้ีมากอนแตมีปญหาในเร่ืองของเอาประโยชนสวนรวมไปแลกเปน
ประโยชนสวนตัว ผูศึกษาเองขอยืนยันวาหลักการน้ีดีมีประโชยแตตองมีการควบคุมดูแลอยาง
ใกลชิดจากคณะกรรมการที่ไดรับการเลือกสรรมาอยางดีแลว  ปญหาที่เกิดขึ้นในอดีตถือเปน
บทเรียนที่ตองปรับปรุงแกไขไมใชแกปญหางายๆโดยการยกเลิกการใชมาตรการน้ีออกไปอยาง
สิ้นเชิง

5.2.4 บูรณาการหนวยงานไทยในตางประเทศอยางจริงจัง
       ผูศึกษาเห็นวาการรวมกันทํางานโดยมีเอกภาพอยางเปนรูปธรรมของหนวยงานราชการ

และรัฐวิสาหกิจที่มีสํานักงานต้ังอยูในตางประเทศเปนเร่ืองสําคัญที่จะตองดําเนินการอยางเรงดวน
เปนการแบงงานกันทําตามความเหมาะสมและความรูความชํานาญอยางเฉพาะทางอันจะเปนการ
เติมเต็มและขจัดจุดบกพรองเสริมจุดแข็งใหกันและกัน ทําใหลดและหลีกเลี่ยงการทํางานซ้ําซอนซึ่ง
เปนการสูญเสียงบประมาณและกําลังคนโดยใชเหตุลง  ในอดีตไดมีการริเร่ิมบูรณาการดังกลาวโดย
มีเอกอัครราชทูตเปนหัวหนาทีมประเทศไทย ซึ่งเปนการริเร่ิมที่ดีแมในระยะแรกอาจมีปญหา
อุปสรรคบางเปนธรรมดาของการเปลี่ยนแปลง แตในที่สุดก็มีการพัฒนาที่เปนไปในทางที่ดีขึ้น
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ตามลําดับ  นาเสียดายที่ปจจุบันการบูรณาการดังกลาวหรือการดําเนินงานในลักษณะทีมไทยแลนด
ไมไดรับการตอบรับจากหนวยงานผูปฏิบัติทั้งกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของเทาที่ควร

5.2.5 การเชื่อมโยงตลาดโดยจัดต้ังทีมงานเพื่อพัฒนารูปแบบสินคาและการตลาดเชิงลึก
จากประสบการณในการทํางานดานการคาระหวางประเทศมาเปนระยะเวลายาวนาน  ผู

ศึกษาพบวาสินคาไทยที่ผลิตเพื่อสงออกไปยังตลาดตางประเทศสวนใหญจะเปนการผลิตตามความ
ถนัดของตนเปนสําคัญ โดยเอาผลผลิตของตนเปนตัวต้ัง  เอาตลาดเปนตัวรองหรือตัวแปร  ผลิตแลว
ก็ทดลองสงไปแสดงหรือต้ังขายในที่ตาง ๆโดยผานการรวมงานแสดงสินคาในถูมิภาคน้ัน ๆ  ที่ผาน
มาก็สามารถเขาสูตลาดไดในลักษณะที่พอมีกําไรและขยายกิจการไดบาง สวนใหญไมมี Brand เปน
ของตนเอง โดยเปนการรับจางผลิตตามคําสั่ง (OEM) ซึ่งไมมีความจําเปนตองกระตือรือรนอะไร
เพราะไดเปรียบเร่ืองคาจางแรงงานและวัสดุอยูแลว

แตปจจุบันสถานการณเปลี่ยนแปลงไป การแขงขันรุนแรงขึ้น  มีประเทศผูผลิตรายใหม ๆ
ที่มีตนทุนการผลิตตํ่าและพร่ังพรอมดวยทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญทั้งการผลิตและออกแบบที่
เกงกาจและตนทุนตํ่า  ทําใหไทยตองปรับตัวขนานใหญ  วิธีการหน่ึงที่ผูศึกษาเห็นวาตองเรง
ดําเนินการในเชิงรุก  คือ  การจัดต้ังทีมงานในตางประเทศที่ประกอบไปดวยคนทองถิ่นหรือคนไทย
ที่อยูในพื้นที่น้ันๆเปนระยะเวลานาน จนกระทั่งรูซึ้งถึงรสนิยมการบริโภคของคนในพื้นที่ดีรวมทั้ง
มีความคุนเคยกับพื้นที่ มีความต้ังใจที่จะดําเนินธุรกิจและขยายเครือขายการตลาด  โดยทีมงานที่
จัดต้ังขึ้นน้ีอาจแยกเปนกลุมสินคาตามความถนัดหรือรวมเปนทีมเดียวแตมีหลายสินคาโดยแยกเปน
หลายๆ  ทีม  กระจายออกตามภูมิภาคตางๆ  เชน  ทีมนิวยอรก  ทีมลอสแอลเจลีส  ทีมชิคาโก  เปน
ตน  ทีมเหลาน้ี  จะตองเดินทางมาพบรวมประชุมกับผูผลิตผูสงออกของไทย  เพื่อจับคูทางธุรกิจ
ระหวางกัน  เพื่อสรางสรรคพัฒนาสินคาและหีบหอใหตรงใจผูบริโภค  โดยทําหนาที่เปนตัวกลาง
เจาะและขยายตลาดใหกับคูของตนซึ่งเปนผูผลิตและผูสงออกในประเทศไทย

แนวคิดในเร่ืองการจัดต้ังทีมงานดังกลาว  ผูศึกษาเคยริเร่ิมดําเนินการเปนคร้ังแรกในป
2550 ที่นครนิวยอรก  โดยจัดแบงทีมงานออกเปน 2 กลุม  กลุมที่ 1 คัดเลือกจาก Designer คน
ไทยรวม 3 รายซึ่งทํางานในองคกรที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติในนครนิวยอรก  ขอใหเขารวม
โครงการฯทดลองน้ี เพื่อที่จะนําความรูความสามารถและเครือขายที่มีอยูนํากลับมาชวยในการ
ออกแบบเสื้อผาสําเร็จรูปใหโรงงานผูผลิต / ผูสงออกในประเทศไทยรวมทั้งดําเนินงานดาน
การตลาดใหดวย  และกลุมที่ 2 เปนบริษัทอเมริกันดําเนินการดานที่ปรึกษาในการออกแบบและ
การตลาดในนครนิวยอรกที่มีเครือขายดานการตลาด  โดยนํา 2 กลุมมาพบกับผูผลิต / สงออก
ของไทย
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การดําเนินงานดังกลาวตอเน่ืองมาถึงปจจุบันเปนปที่ 2 โดยภาครัฐและเอกชนรับผิดชอบ
คาใชจายในการจางทีมงานรวมกัน  ไดรับผลสําเร็จเปนที่นาพอใจในระดับหน่ึง  โดยไดรับการตอบ
รับสินคาที่มีตราเปนของตนเองและสินคาที่ผลิตตามสั่ง (DEM)  ใหเร่ิมเปนที่รูจักในตลาดนิวยอรก
และมลรัฐเปาหมาย  คาดวาในอนาคตจะขยายวงกวางออกไปอยางแนนอน

ปจจุบันในตลาดหลักและตลาดรองหลายแหงของไทย มีชุมชนไทยและนักเรียนไทยอาศัย
อยูหนาแนน เชน บริเวณเมืองใหญๆที่สําคัญของสหรัฐอเมริกา  กลุมคนไทยและนักเรียนเหลาน้ี
หลายคนเมื่อจบการศึกษาแลวยังไมอยากกลับเมืองไทยตองการหาประสบการณทํางานและวางแผน
ที่เหมาะสมในอาชีพของตนในอนาคต  สวนใหญมีความกระตือรือรนและมีแรงบันดาลใจตองการ
ความสําเร็จในอนาคต  จึงควรที่จะมีการ Approach ใหนักเรียนเหลาน้ีทําหนาที่เปนตัวแทนหรือ
Selling  Agent ของสินคาไทย  เปนหมวดหมูสินคาตามความสนใจ  เชน  นาย  ก  เปนนาย
เคร่ืองด่ืมนํ้าผลไม รับผิดชอบเจาะและขยายตลาดเฉพาะเคร่ืองด่ืมนํ้าผลไม  มอบหมายในการ
แสวงหาตลาดทั้งการติดตอกับผูนําเขา, การเขารวมงานแสดงสินคาที่เกี่ยวของเปนตัวแทนนํ้าผลไม
หรือเคร่ืองด่ืมของบริษัท A หรือบริษัทอ่ืนๆตามที่จะตกลง นอกจากน้ันยังทําหนาที่ในการวิเคราะห
วิจัยตลาดถึงแนวโนมตลาด, การพัฒนาหีบหอ ฯลฯ  โดยบริษัทแมที่เมืองไทยอาจจางนาย ก. โดย
ใหเปนคาจางประจําหรือ Commission  Basis เปนตน หากสามารถสรางบุคคลเชนนาย ก. สําเร็จก็
จะเปนตัวอยางใหบุคคลที่มีความรูความสามารถอ่ืนๆเขารวมในโครงการฯในลักษณะดาวกระจาย
ครอบคลุมในทุกพื้นที่และหมวดสินคาไดในอนาคตอันใกล

5.2.5  การสงเสริมการสราง Networking รูปแบบตาง ๆ เชน
การรวมกลุมสมาคมการคาไทย – สหรัฐฯ ในพื้นที่เปาหมายดังที่กลาวนํามาแลวจากผล

การศึกษาวาจุดออนของการคาระหวางประเทศของไทยคือ ขาดเครือขายในประเทศที่เปนตลาด
สินคาไทยทั้งตลาดหลักและตลาดรอง   การสนับสนุนสงเสริมใหกลุมคนไทยโดยเฉพาะนักธุรกิจ
ชาวไทยที่อาศัยอยูในประเทศน้ันๆรวมกลุมกันเพื่อจัดต้ังสมาคมการคาในเมืองใหญๆ  โดยรัฐบาล
ตองให incentive ตาง ๆในระยะเร่ิมตน  สมาคมเหลาน้ีจะพัฒนาและขยายตัวเปนการทํางาน
ใกลชิดกับนักธุรกิจทองถิ่นเปนสมาคมการคา เชน ไทย – สหรัฐ  เพื่อสรางเสริมบทบาทและขยาย
ตลาดสินคาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต ในสหรัฐอเมริกา นักธุรกิจสวนใหญจะดําเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับภัตตาคารอาหารไทยและธุรกรรมเกี่ยวกับอาหาร จึงนาที่จะเร่ิมตนจากสินคาอาหาร
กอนที่จะขยับขยายไปยังสวนอ่ืนๆตอไป

การแตงต้ังที่ปรึกษาดานการคากิตติมศักด์ิเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่
การแตงต้ังที่ปรึกษาดานการคากิตติมศักด์ิ (Honorary  Trade  Advisor ) เคยกระทํากันตาม

โครงการที่ไดรับการริเร่ิม  เมื่อ 5 – 7 ปที่แลว  แตจนถึงปจจุบันปรากฏวาการแตงต้ัง HTA ยังไม
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ขยายตัวเทาที่ควร  ทั้งที่เปนแนวคิดที่ดีเสมือนหน่ึงการมี Salesman สินคาไทย  กระจายกันอยูทั่ว
โลกโดยไมมีคาใชจายแตอยางใด  ในขอเท็จจริงมีบุคคลทองถิ่นหลายกลุมโดยเฉพาะผูนําเขาสินคา
ไทยและผูดําเนินธุรกิจสงออกนําเขาที่สนใจจะดํารงตําแหนง HTA โดยไมตองการคาตอบแทนใด
ๆ  เพียงแตตองการ Privilege และเอ้ือประโยชนในการดําเนินธุรกิจของตนเปนไปอยางราบร่ืน
เทาน้ัน นอกจากน้ี หลายคนอยากเขารวมเพราะประทับใจในเมืองไทยและอยากเปนสวนหน่ึงที่
ชวยเหลือเมืองไทย เปนเหมือนอาหารใจ  หลายคนเปนผูบริหารองคกรชั้นนําที่เกษียณอายุแลวแตยัง
มีเครือขายอยู  บางคนเปนคนไทยที่ต้ังรกรากอยูในพื้นที่เปนระยะเวลานานเปนที่รูจักกวางขวางและ
ชวยกิจการงานของหนวยราชการไทยมาโดยตลอด ก็นาจะพิจารณาแตงต้ังเพื่อความเหมาะสม
ประโยชนได

การสงเสริมใหผูประกอบการเขารวมกิจกรรมในองคกรหรือสมาคม
               การเขารวมกับองคกรหรือสมาคมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการสงออกที่ดําเนินการอยู
ดังไดกลาวมาแลววา  ผูประกอบการดานการสงออกของไทยสวนใหญยังดําเนินการในลักษณะการ
ต้ังรับซึ่งไมเหมาะอยางยิ่งในสถานการณปจจุบัน หนทางหน่ึงที่ไดผลเร็วคุมคาแมตองมีการลงทุน
เพิ่มจากเดิมบางคือ  การเขารวมกิจกรรมกับองคกรหรือสถาบันที่เกี่ยวของกับการคาที่เกี่ยวของแม
เปนระยะเวลาเพียงสั้นๆแตก็คุมคา เชน เมื่อผูประกอบเสร็จสิ้นการเขารวมงานแสดงสินคาเสื้อผา
สําเร็จรูปแลว  ควรจะสละเวลาสัก 1 – 2 สัปดาห   เขารวมเรียน / ฝกอบรมหลักสูตรสั้นๆ ใน The
Fashion Institution   Of  Technology เพื่ออยางนอยแลกเปลี่ยนนามบัตรกับผูเขาอบรมดวยกันก็ถือ
วาเปนการสรางเครือขายที่ดีตอไปในอนาคต เปนตน

5.2.7 สงเสริมใหมีการจัดต้ังศูนยกระจายสินคา
จากขอมูลดานโลจิสติกสของไทย ปญหาสําคัญที่เผชิญอยูในปจจุบันสําหรับความสามารถ

ทางการแขงขันในการสงออกคือ ไทยขาดแขนขาเคร่ืองมือในการอํานวยความสะดวกดานการตลาด
โดยเฉพาะคลังสินคาหรือศูนยสําหรับกระจายสินคาในตลาดตางประเทศ อันเปนสวนหน่ึงของ
ระบบ Logistic ที่ชวยลดตนทุนใหกับสินคาไทยในตลาดตางประเทศ ซึ่งในอดีตเราเคยริเร่ิมจัดต้ัง
ศูนยกระจายสินคาที่เมืองรอตเตอรดัมประเทศเนเธอแลนดมากอนแลว แตเปนที่นาเสียดายที่ตอง
ลมเลิกไปเน่ืองจากขอจํากัดบางประการและปญหาเร่ืองการบริหารจัดการ

คลังสินคาในความหมายที่แทจริงในแงโลจิสติกสหมายถึง สถานที่ซึ่งใชในการพักสินคา
ชั่วคราวจนกวาจะมีการเคลื่อนยายไปสูผูที่มีความตองการไมวาจะเพื่อการผลิตหรือเพื่อจําหนาย จาย
แจกหรือขาย หรือสงมอบ คลังสินคาจึงมีหนาที่สําคัญในการรับผิดชอบและบริหารจัดการสินคาที่
อยูในคลังโดยเฉพาะการจัดการเร่ืองเอกสาร  สวนคลังสินคาในรูปแบบของศูนยกระจายสินคา
(Cargoes Distribution Center) ยังทําหนาที่ในการสงมอบแจกจายสินคาใหกับผูผลิตหรือผูรับ ทั้ง
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จํานวน สภาพ สถานที่และเวลาโดยผานกระบวนการคัดเลือกและระบบการจัดสงที่มีประสิทธิภาพ
คลังสินคาเต็มรูปแบบสมบูรณทําหนาที่เปนศูนยกลางกระจายสินคา นอกจากจะทําหนาที่คลังสินคา
ปรกติแลวยังตองทําหนาที่เปนศูนยเปลี่ยนถายสินคาอีกดวย ดังน้ันการบริหารจัดการภายในนับวา
เปนปจจัยสําคัญที่สุดโดยเฉพาะในยามที่เศรษฐกิจตกตํ่าเชนน้ี การลงทุนสรางคลังสินคาและศูนย
กระจายสินคาเปนแนวคิดเพื่อการลดตนทุนและชวยดานการตลาดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การ
คัดเลือกกลุมคนเพื่อทําหนาที่บริหารจัดการจึงตองเปนมืออาชีพและควรเปนกลุมนักธุรกิจที่
เกี่ยวของกับการนําเขาและกระจายสินคาไทยในทองถิ่นเปาหมายน้ันๆ  ตัวอยางการต้ังคลังสินคาที่
เหมาะสมและแสดงใหเห็นถึงของการนําระบบโลจิสติกสมาใชอยางมีประสิทธิภาพและเปน
แบบอยางที่ดีสามารถลดตนทุนไดอยางมหาศาล คือ ตัวอยางการดําเนินงานของรานสะดวกซื้อที่มี
ชื่อเสียงและสาขามากที่สุดของไทยในขณะน้ี โดยใชการกระจายที่ต้ังคลังสินคา/ศูนยกระจายสินคา
ในพื้นที่ที่เหมาะสม ทําใหไมมีความจําเปนตองสตอกของในรานเปนจํานวนมากและใชรถบรรทุก
ขนาดเล็กที่เขา-ออกไดสะดวกในทุกพื้นที่เปนพาหนะในการขนสงโดยดําเนินการเฉพาะในเวลา
กลางคืนเทาน้ัน เปนตน

ผูศึกษาจึงขอเสนอแนะวา การจัดต้ังศูนยกระจายสินคาในแนวทางใหม ซึ่งเนนเฉพาะการ
จัดต้ังในตางประเทศเฉพาะตลาดที่สําคัญๆเปนการนํารองกอนโดยเสนอใหภาคเอกชนเขามาบริหาร
จัดการเทาน้ัน สวนภาคราชการเพียงสนับสนุนเงินทุนจัดต้ังระยะแรกในรูปของการลงทุนรวม
เทาน้ัน

อยางไรก็ตาม แนวความคิดในเร่ืองการจัดต้ังศูนยกระจายสินคาน้ีเปนที่ถกเถียงกันมาตลอด
ระหวางหลายฝายที่เกี่ยวของ ผูศึกษาเองมีความเห็นวา  การจัดต้ังศูนยกระจายสินคาน้ันดีมากในเชิง
ทฤษฎีชวยลดคาใชจายในระบบ Logistic  แตเน่ืองจากมีปจจัยและผลประโยชนเขามาเกี่ยวของ
มากมายภายใตขอจํากัดและจุดออนของผูประกอบการไทยในการทํางานรวมกันเปนทีม  ดังน้ันการ
จัดต้ังศูนยกระจายสินคาในตางประเทศตามความเห็นผูศึกษาคือ สนับสนุนผูประกอบการเปน
เฉพาะกลุมๆหรือเปนเฉพาะผูที่มีศักยภาพเปนเจาภาพเฉพาะโดยมีคําตอบใหบุคคลหรือกลุมอ่ืนๆ
วา  ทําไมจึงสนับสนุนเฉพาะนาย ก. หรือกลุม ก. เปนผูนํารอง  หากทําไดตามน้ีโอกาสประสบ
ความสําเร็จมีสูงและจะเปนแบบอยางที่ดีตอไป
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