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คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ความเหมอืนในความหลากหลาย 

(Commonality in Diversity) 
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ดา้นภมูศิาสตร ์

ความแตกต่าง 

 ลาว เป็นประเทศทีไ่ม่มทีางออกสู่ทะล 

 ประเทศทีเ่ป็นหมู่เกาะ เช่น 

อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินส ์

 ความต่างนี้ ส่งผลใหผู้ค้นมวีถิชีวีติ 

ความเป็นอยู่ การประกอบอาชพี ที่

แตกต่างกนั 

 ประเทศไทยเองก็มคีวามแตกต่างทาง

ลกัษณะทางภมูศิาสตรใ์นแต่ละพื้นที ่
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ดา้นภมูศิาสตร ์

ความเหมอืน 

 สภาพภมูอิากาศทีม่ลีกัษณะรอ้นชื้น 

 ผลผลติทางการเกษตรทีผ่ลติไดม้คีวาม

คลา้ยคลงึกนัค่อนขา้งมาก 
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ดา้นประชากรศาสตร ์

ความแตกต่าง 

 อาเซยีนมเีชื้อชาตทิีห่ลากหลายมาก  

 อนิโดนีเซยีประเทศเดยีว มมีากกว่า 300 

เชื้อชาต ิ

 ล าบากในการเขา้ถงึชนชาตทิีแ่ตกต่างกนัได ้

อย่างเขา้ใจถ่องแท ้ 

สมชนก ภาสกรจรัส 5 



ดา้นประชากรศาสตร ์

ความแตกต่าง 

 ดา้นโครงสรา้งอายุ 

 สงิคโปร ์สงัคมก าลงัเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ 

 ประเทศเวยีดนาม หรอือนิโดนีเซยี พบว่า

ประชากรส่วนใหญ่เป็นวยัแรงงาน ซึง่เป็น

ปจัจยัดงึดูดนกัลงทนุ 
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ดา้นประชากรศาสตร ์

ความเหมอืน 

 ชาวจนีโพน้ทะเล (Overseas Chinese) ทีเ่ขา้มาอาศยัอยู่ในภมูภิาค 

 สงิคโปรม์สีดัส่วนชาวจนีสูงทีสุ่ดคอืประมาณ 80% 

 มาเลเซยีทีม่ชีาวจนีประมาณ 30% 

 ไทยมคีนเชื้อสายจนีอยู่ทีป่ระมาณ 10% 
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ดา้นประชากรศาสตร ์

ความเหมอืน 

 คนเชื้อสายอนิเดยีทีอ่าศยัอยู่ในประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

 มาเลเซยี ประมาณการว่ามคีนเชื้อสายอนิเดยีอาศยัอยู่ 1.8 ลา้นคน 

 ประเทศสงิคโปร ์ประมาณ 250,000 คน 

 ประเทศไทยประมาณ 100,00 คน 
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ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 

ความแตกต่าง 

 ความหลากหลายทางเชื้อชาต ิ

 ความต่างของศาสนา 

Graphic compiled by Elliot Brennan, using Pew Research Data 2014. 
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ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 

ความเหมอืน 

 วฒันธรรมแบบรวมกลุม่ (Collectivism) 

 ผูค้นมแีนวโนม้ทีใ่หค้วามสนใจกบัการเขา้ร่วมเป็นสมาชกิของกลุม่หรอื

สงัคมใดสงัคมหนึ่ง และใหค้วามส าคญักบัสมาชกิในกลุม่ 
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ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 

ความเหมอืน 

 ใหค้วามส าคญักบัครอบครวัขยาย 

(Extended family)  

 มคีวามส านึกถงึความเป็น “พวกเรา” หรอื 

“We” มากกว่า “I” 

 ใชม้าตรฐานแตกต่างกนัระหว่างคนใน

กลุม่และคนนอกกลุม่ (Particularism) 

 มกีารสือ่สารทีอ่งิบรบิทสูง (High 

context)  
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ดา้นสงัคมและวฒันธรรม 

ความเหมอืน 

 ไดร้บัอทิธพิลทางอารมณแ์ละความคดิจากสถาบนัและองคก์รทีส่งักดัอยู่ 

 ชวีติส่วนตวัถกูรุกล  า้โดยกลุม่ทีต่นเป็นสมาชกิอยู่ 

 การด าเนินชวีติในสงัคมยดึแบบแผนดัง้เดมิ 

 การมลี  าดบัข ัน้ในสงัคม (Hierarchy) 

 การรกัษาหนา้ (Face saving) 
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ดา้นเศรษฐกจิ 

ความแตกต่าง 

 ระดบัรายไดม้คีวามแตกต่าง

กนัสูง 
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ดา้นเศรษฐกจิ 

ความแตกต่าง 

 เศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นโดยปจัจยัการผลติ (Factor-

driven economy) 

 ลาว กมัพูชา และพม่า 

 อาจถอืว่า บรูไน มเีศรษฐกจิทีแ่มจ้ะไม่ไดอ้ยู่ในข ัน้การ

พฒันาทีสู่งนกั แต่ก็มคีวามแขง็แกร่งและมคีวามร า่รวย

มากประเทศหนึ่งในโลก  

สมชนก ภาสกรจรัส 14 



ดา้นเศรษฐกจิ 

ความแตกต่าง 

 เศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นดว้ยประสทิธภิาพการ

ผลติ (Efficiency-driven economy)  

 เวยีดนาม อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์ 

 ไทย ก าลงัอยู่ในช่วงขา้มจากข ัน้ทีส่องไปข ัน้

ทีส่าม  
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ดา้นเศรษฐกจิ 

ความแตกต่าง 

 เศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม (Innovation-driven economy) 

หรอืทีน่ิยมเรยีกกนัในปจัจบุนัว่าเศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค ์(Creative 

economy)  

 สงิคโปร ์มาเลเซยี 
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ดา้นเศรษฐกจิ 

ความเหมอืน 

 มแีนวโนม้ทีจ่ะใชร้ะบบเศรษฐกจิแบบตลาด (Market economy) 

 พึง่พาการส่งออก 

 การมรีะบบเศรษฐกจิสองดา้นคอื เศรษฐกจิแบบเป็นทางการ (Formal economy) 

และเศรษฐกจิแบบไม่เป็นทางการ (Informal economy) 
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ดา้นการเมอืง กฎหมาย 

ความแตกต่าง 

 ประเทศส่วนใหญ่เป็นระบอบประชาธปิไตย 

 ลาวและเวยีดนามยงัใชร้ะบบสงัคมนิยม 
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ดา้นการเมือง กฎหมาย 

ความเหมือน 

 ระบบกฎหมายท่ีไม่มีประสิทธิภาพ/การน ากฎหมายมาใช ้(Law 

enforcement) ไม่มีประสิทธิภาพ 

 คนส่วนใหญ่ในภมิูภาคน้ีมีวฒันธรรมเป็นแบบรวมกลุ่ม (Collectivism) 

และไม่ชอบการขดัแยง้ ท าใหเ้ม่ือมีกรณีพิพาทใด ๆระหวา่งกนั จึงมกัใช้
วิธีการคุยกนั ประนีประนอมกนัมากกวา่ 
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คน้หาโอกาสทางธุรกจิ 

(Business Opportunities) 
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ตลาดชนชัน้กลางทีใ่หญ่ขึ้น 

 เศรษฐกจิโตขึ้น ท าใหช้นช ัน้

กลางเพิม่ขึ้น 

 ความตอ้งการทีเ่พิม่ขึ้นอย่าง

เหน็ไดช้ดั คอื ความตอ้งการ

บา้น ทีอ่ยู่อาศยั เฟอรน์ิเจอร ์

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า มอเตอรไ์ซด ์

รถยนต ์และทีข่าดไม่ไดค้อื

โทรศพัทม์อืถอื 

สมชนก ภาสกรจรัส 21 



ตลาดชนชัน้กลางทีใ่หญ่ขึ้น 

 สนใจในสนิคา้ทีม่คีุณภาพในระดบัสากล (Global 

quality) ตอ้งมลีกัษณะทีเ่ขา้กบัความตอ้งการเฉพาะ

ของทอ้งถิน่น ัน้ (Local features)  

 ราคาทีช่นช ัน้กลางยอมรบัไดจ้ะแปรผนัค่อนขา้งสูง 
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ตลาดชนชัน้กลางทีใ่หญ่ขึ้น 

 ตลาดชนช ัน้กลางประกอบไปดว้ยผู ้

เลน่มากหนา้หลายตา ต ัง้แต่บรษิทัขา้ม

ชาตไิปจนถงึบรษิทัทอ้งถิน่ 

 ความส าเรจ็ของ LG และ Nexian 

เป็นตวัอย่างทีด่ขีองการเลอืกเขา้ตลาด

ชนช ัน้กลาง 
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การพฒันาศูนยก์ลางการผลติและส่งออกอาหารฮาลาล 

 ภมูภิาคอาเซยีนเป็นภมูภิาคทีม่ชีาวมสุลมิอาศยัอยู่มากทีสุ่ดในโลก 

 อาเซยีนจดัเป็นภมูภิาคทีม่ตี  าแหน่งทางยุทธศาสตรท์ีด่ี 

 มสีภาพภมูศิาสตรแ์ละสภาพภมูอิากาศทีเ่หมาะแก่การปลูกผกั ผลไม ้

เลี้ยงสตัว ์ท าประมง 

 การลงทนุในอตุสาหกรรมแปรรูปอาหารน่าจะมศีกัยภาพในการเตบิโตสูง

มาก 
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การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

 ประเทศในภมูภิาคอาเซยีนส่วนใหญ่

ตอ้งการในสาธารณูปโภคข ัน้พื้นฐาน 

 โครงสรา้งพื้นฐานทีม่คีวามตอ้งการสูงคอื

ดา้นคมนาคมขนส่ง 

 Physical connectivity 
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การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

 โครงสรา้งพื้นฐานหมายรวมถงึเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

(Information and Communication Technology) 

 อาเซยีนมคีวามแตกต่างในโครงสรา้งพื้นฐานดา้น ICT มาก หรอืที่

เรยีกว่า Digital divide  

 โครงการ ASEAN Single Window 
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การพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐาน 

 ปญัหาทีอ่าจเกดิขึ้นไดค้อื ความไม่โปร่งใส 

 ทางออกทีด่ทีีสุ่ดคอืการร่วมลงทนุกบับรษิทัในทอ้งถิน่ เพือ่หลกีเลีย่งการตดิต่อกบั

รฐับาลโดยตรง 
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การพฒันาศูนยก์ลาง 

โลจสิตกิสข์องโลก 

 ท าเลทีต่ ัง้ทีด่ขีองอาเซยีนอยู่ใกลจ้นีกบัอนิเดยี และอยู่กึ่งกลางระหว่างยุโรปกบั

สหรฐัอเมรกิา 

 ปจัจบุนัแต่ละประเทศในอาเซยีนต่างแย่งกนัชูยุทธศาสตรท์ีจ่ะเป็นศูนยก์ลางโลจิ

สตกิสข์องภมูภิาคและของโลก 

 ในทางตรงกนัขา้มหากทกุประเทศมองว่าควรร่วมมอืกนัพฒันา ก็จะส่งผลใหเ้กดิ

การผนึกก าลงั (Synergy) 
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การพฒันาอตุสาหกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท่องเทีย่ว 

 เป็นทีค่าดการณว์่าคนในอาเซยีนทีม่ฐีานะดขีึ้นจะหนัมาท่องเทีย่ว

ธรรมชาตเิพิม่มากขึ้น 

 ระบบสาธารณูปโภคยงัไม่ดพีอ 
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การพฒันาอตุสาหกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท่องเทีย่ว 

 จดุเด่นอกีดา้นของการท่องเทีย่วในภมูภิาคนี้ก็คอื มสีถานทีท่่องเทีย่วทาง

ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมเป็นจ านวนมาก 

 การลงทนุทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอตุสาหกรรมท่องเทีย่วถอืว่ายงัมช่ีองทางในการ

เตบิโตอกีมาก 
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ทีพ่กั Long stay ส าหรบัผูสู้งอายุ 

 ในบางประเทศก าลงัเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ 

 ผูสู้งอายุเป็นกลุม่ผูบ้รโิภคทีม่กี  าลงัซื้อ 

 ภมูภิาคอาเซยีนมสีภาพภมูอิากาศทีไ่ม่หนาวจนเกนิไป 
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การลงทนุในการน า

ทรพัยากรธรรมชาตมิาใช ้

 อาเซยีนมทีรพัยากรธรรมชาตอิยู่เป็นจ านวนมาก 

 ธุรกจิการขดุเจาะน า้มนั กา๊ซธรรมชาต ิเหมอืงแร่ เป็นธุรกจิทีน่บัว่ามศีกัยภาพใน

การเตบิโตสูงมาก 

 ผูท้ีค่ดิจะท าธุรกจิเกี่ยวกบัทรพัยากรธรรมชาตใินอาเซยีนตอ้งระวงัปญัหา

คอรร์ปัช ัน่ 
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ธุรกจิทีเ่กี่ยวกบัการเชื่อมโยงผูค้น 

 ตวัอย่างของธุรกจิทีเ่ป็นไปได ้คอื ธุรกจิรบั

แปลเอกสาร ธุรกจิสอนภาษาของประเทศ

ต่าง ๆในอาเซยีน 
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ธุรกจิทีเ่ขา้เป็นส่วนหนึ่ง

ของห่วงโซ่แห่งคณุค่า

ของคลสัเตอรใ์นภมูภิาค 

 ตวัอย่างของคลสัเตอรท์ีแ่ขง็แกร่งอยู่แลว้ในภมูภิาคนี้ คอื อตุสาหรรมดา้น IT 

อตุสาหกรรมทีเ่กี่ยวกบัน า้มนัและกา๊ซธรรมชาต ิรวมถงึอตุสาหกรรมเหมอืงแร่ 

เกษตรกรรม โลจสิตกิสแ์ละการคมนาคมขนส่ง อตุสาหกรรมชิ้นส่วนและยานยนต ์

และบรกิารทางธุรกจิ (Business services) ต่าง ๆ 

 ASEAN Plus 

 อาจอยู่ในรูปของการถ่ายโอนความรูค้วามสามารถทางเทคโนโลยหีรอืการจดัการ

ใหก้บัธุรกจิทอ้งถิน่ 
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ธุรกจิทีเ่กี่ยวกบัการพฒันาคน 

 การเคลือ่นยา้ยแรงงานทีม่ี

ทกัษะทีเ่สรมีากขึ้นในขอ้ตกลง

ของประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน 
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รูปแบบการท าธุรกจิและกลยุทธร์ะดบัภมูภิาค 

(Business Model and Regional Strategy) 
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รูปแบบการท าธุรกจิ 

(Business Model)  

ค าว่า Business Model หรอืรูปแบบการท าธุรกจิ โดยท ัว่ไปแลว้จ าเป็นตอ้งพจิารณา

สามองคป์ระกอบหลกัดว้ยกนัคอื  

1. ใครเป็นลูกคา้เป้าหมายของเรา (Target customer) 

2. เราจะน าเสนอคุณค่าอะไรใหก้บัลูกคา้ (Value proposition)  

3. จะมวีธิกีารน าเสนอคุณค่าเหลา่นัน้ผ่านห่วงโซ่แห่งคุณค่าในลกัษณะอย่างไร 

หรอืเรยีกว่าเป็นสถาปตัยกรรมของห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value chain 

architecture) 
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Target customer 

 กลุม่ลูกคา้เฉพาะ (Niche market) 

 กลุม่ลูกคา้ท ัว่ไป (Mass market) 

สมชนก ภาสกรจรัส 38 



ประเทศทีถ่อืเป็น Emerging market สามารถแบง่ตลาดออกไดเ้ป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ 

ไดแ้ก่ 

1. Global segment  

2. Emerging middle class segment  

3. Local segment  

4. Bottom segment 

Target customer 
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Value proposition 

 เปรยีบเสมอืนกบัจดุขาย (Selling point) 

 ไม่มสูีตรส าเรจ็ตายตวัว่าคุณค่าทีน่ าเสนอ

ควรเป็นเช่นไร 

 คุณค่านัน้ควรมคีวามสอดคลอ้งกบั

ลกัษณะของ Target customer 

 ยกตวัอย่างเช่น Starbucks 
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Value chain 

architecture 

 เป็นการจดักจิกรรมบนห่วงโซ่แห่งคุณค่า

ใหส้ามารถน าเสนอคุณค่าใหก้บัลูกคา้

เป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ยกตวัอย่างเช่น Dell 
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PESTEL 

P: Political 

 ผูป้ระกอบการควรมคีวามรูค้วามเขา้ใจเบื้องตน้เกี่ยวกบัการเมอืง การ

ปกครอง 

 พจิารณาถงึระดบัการคอรร์ปัช ัน่ 

 การท าธุรกจิทีจ่  าเป็นตอ้งมเีสน้สาย 

 Transparency International Corruption Perceptions Index 

(CPI) 2015 
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PESTEL 

E: Economic 

 ผูป้ระกอบการควรเก็บขอ้มลูเศรษฐกจิดา้นต่าง ๆ 

 GDP หรอืผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิ 

 อตัราเงนิเฟ้อ  

 อตัราดอกเบี้ย  

 อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  

 อตัราการว่างงาน 
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PESTEL 

S: Social หรอื Socio-cultural 

 การวเิคราะหป์จัจยัดา้นสงัคม วฒันธรรม มส่ีวนส าคญัยิง่ในการวางแผนกลยุทธใ์น

ตลาดอาเซยีน เนื่องจากอาเซยีนมคีวามหลากหลายทางสงัคม วฒันธรรม 

 ส่งผลถงึพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั 
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PESTEL 

T: Technology 

 ความพรอ้มในการบรโิภคสนิคา้หรอืบรกิารบางประเภททีม่คีวามไฮเทค 

 ความพรอ้มในเทคโนโลยขีองแต่ละประเทศมคีวามแตกต่างกนั 

 ผูป้ระกอบการพงึตระหนกัดว้ยว่า ในอตุสาหกรรมหนึ่ง ๆในประเทศหนึ่ง ๆนัน้ 

ย่อมมกีารเปลีย่นแปลงทางดา้นเทคโนโลยอียู่เสมอ 
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PESTEL 

E: Environmental 

 ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มนี้ หมายรวมถงึ ลกัษณะทาง

ภมูศิาสตร ์ภมูอิากาศ ของประเทศนัน้ๆ 

 การศึกษาถงึการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึ้นในอนาคต 
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PESTEL 

L: Legal 

 ปจัจยัแวดลอ้มดา้นกฎหมายมส่ีวนสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มทางการ

เมอืง 

 นอกจากนี้ ยงัตอ้งพจิารณาถงึกฎหมายดา้นอืน่ๆ เช่น กฎหมาย

สิง่แวดลอ้ม กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค กฎหมายแรงงาน เป็นตน้ 
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การวเิคราะหคู่์แข่ง 

 ขอ้มลูคู่แขง่ในทอ้งถิน่อาจจะหาไดย้าก  

 การวเิคราะหคู่์แขง่ (โดยเฉพาะจากในทอ้งถิน่) ทีเ่หมาะสม คอืการเขา้ไปส ารวจ

ตลาดดว้ยตนเอง (Field Survey) 

 เราจะสามารถหาขอ้มลูเกี่ยวกบัธุรกจิในทอ้งถิน่จากทางการได ้แต่ยงัมปีญัหาใน

เรือ่งของความน่าเชือ่ถอื  
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การวเิคราะหลู์กคา้ 

 มปีระโยชนใ์นการก าหนดกลุม่ลูกคา้เป้าหมาย 

 ส าหรบักจิการทีด่  าเนินธุรกจิอยู่ก่อนแลว้ การวเิคราะหลู์กคา้จะช่วยใหรู้ว้่า 

Customer value มกีารเปลีย่นแปลงหรอืไม่ 

 Kotler (1999) ไดเ้สนอขอ้มลูเกี่ยวกบัผูบ้รโิภคหรอืลูกคา้ทีค่วรจดัเก็บ เพือ่

น ามาใชใ้นการวเิคราะหลู์กคา้ทีเ่หมาะสม โดยเรยีกย่อ ๆว่า 7Os 
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7Os 

1. Occupants หรอื Who are the consumers?  

2. Objects หรอื What do they need and want?  

3. Objectives หรอื What objectives are they trying to satisfy?  

4. Organizations หรอื Who participate in the buying 

decision? 
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7Os 

5. Operations หรอื How do consumers make their buying 

decisions? 

6. Occasions หรอื When do consumers seem ready to buy? 

7. Outlets หรอื Where do consumers prefer to buy? 
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Business Model ที่

แนะน าในการท าธุรกจิใน

อาเซยีน 

 ธุรกจิทีปิ่ดสุญญากาศทางสถาบนั 

 ธุรกจิทีค่รบวงจร 

 ธุรกจิทีม่หีุน้ส่วนเป็นคนทอ้งถิน่หรอืกบัรฐับาลทอ้งถิน่ 

 ธุรกจิทีใ่หผ้ลตอบแทนคนืสู่สงัคม 

 ธุรกจิทีต่อบสนองความตอ้งการของกลุม่คนช ัน้กลางทีเ่พิม่ขึ้น 

 ธุรกจิสรา้งสรรค ์
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Business Model ที่

แนะน าในการท าธุรกจิใน

อาเซยีน 

ธุรกจิทีปิ่ดสุญญากาศทางสถาบนั 

 ลกัษณะส าคญัของ Emerging markets คอืตลาดทีม่สุีญญากาศทางสถาบนั (Institutional 

voids) อยู่ในระดบัสูง 

 ธุรกจิทีน่่าสนใจและสามารถสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดก็ีคอืธุรกิจทีส่ามารถปิด

สุญญากาศเหลา่นี้ได ้ 

 ยกตวัอย่างเช่น บริษทัทวัรท์ีม่กีารสรา้งเครือขา่ยกบัคนในทอ้งถิน่เพือ่จดัการดา้นโลจสิตกิสแ์ละ

สรา้งความม ัน่ใจใหก้นันกัทอ่งเทีย่วชาวอาเซยีน แสดงใหเ้หน็ถงึ Business model ทีม่ ีValue 

proposition คอื การใหค้วามม ัน่ใจและอุ่นใจ 

 อกีตวัอย่างหนึ่งคอื ภาคการเงนิการธนาคารของไทยทีอ่าจจะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัเชื่อมโยงช่วยจดัหา

ขอ้มลู ใหค้วามรูแ้ก่นกัธุรกจิไทย และอาจรวมไปถงึการช่วยหาพนัธมติรในทอ้งถิน่ให ้

นอกเหนือไปจากแค่การช่วยในเรื่องการจดัหาเงนิทนุ 
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Business Model ที่

แนะน าในการท าธุรกจิใน

อาเซยีน 

ธุรกจิทีค่รบวงจร 

 คอืธุรกจิทีม่กีารลงทนุท ัง้หว่งโซ่อปุทาน 

 บริษทัขนาดใหญ่ทีม่เีงนิทนุจ านวนมากเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถลงทนุท ัง้หว่งโซ่อปุทาน (Supply 

chain) ได ้

 Emerging markets ยงัมตีลาดการคา้สนิคา้และบริการ (Product markets) ทีไ่มส่มบูรณ์นกั 

ท าใหซ้พัพลายเออรม์อี  านาจต่อรองสูง ดงันัน้การเขา้ครอบครองธุรกจิของซพัพลายเออรย่์อมท า

ใหเ้ป็นผูน้ าทางการตลาดไดง้า่ย 

 ยกตวัอย่างเช่น บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) เขา้ซื้อกจิการและเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ

บริษทั เบอรล์ียุ่คเกอร ์จ ากดั (มหาชน) หรือ การลงทนุของปลากระป๋องตราสามแมค่รวัใน 

CLMV 
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Business Model ทีแ่นะน าในการท าธุรกจิในอาเซยีน 

ธุรกจิทีม่หีุน้สว่นเป็นคนทอ้งถิน่หรือกบัรฐับาลทอ้งถิน่ 

 การมหีุน้สว่นเป็นคนทอ้งถิน่นบัเป็นปจัจยัสูค่วามส าเร็จทีส่  าคญัยิง่ในภูมภิาคนี้  

เนื่องจากมคีวามหลากหลายทางปจัจยัแวดลอ้มต่างๆ แต่ตอ้งเป็นหุน้สว่นทีม่ี

ความสามารถดว้ย 

 ยกตวัอย่างเช่น ความลม้เหลวในการขยายสาขาของรา้น Jollibee ซึง่เป็นรา้นอาหาร

ฟาสตฟ์ู้ ดของฟิลปิปินส ์ในบรูไน และมาเลเซยี 

 การมหีุน้สว่นกบัรฐับาลทอ้งถิน่จะมโีอกาสประสบความส าเร็จสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่

หากเป็นธุรกจิทีม่วีตัถปุระสงคใ์นการใหไ้ดม้าซึง่ทรพัยากรธรรมชาต ิ(Natural 

resource seeking business) เช่น เหมอืงแร่ ป่าไม ้เป็นตน้ 

 

สมชนก ภาสกรจรัส  55 



Business Model ทีแ่นะน าในการท าธุรกจิในอาเซยีน 

ธุรกจิทีใ่หผ้ลตอบแทนคนืสูส่งัคม 

 การเขา้ไปท าธุรกจิในประเทศเหลา่นี้ เพยีงเพือ่หวงักอบโกยผลประโยชนอ์ย่างเดยีว

อาจไมใ่ช่รูปแบบการท าธุรกจิทีย่ ัง่ยนืนกั 

 ธุรกจิทีส่ามารถใหค้วามรูแ้ก่คนทอ้งถิน่หรือช่วยใหค้นทอ้งถิน่มคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น

เป็นธุรกจิทีค่วรไดร้บัการสง่เสริม 

  ยกตวัอย่างเช่น การเขา้ไปท าเกษตรกรรมในลกัษณะ Contract Farming ใน

ประเทศลาว กมัพูชา พมา่ ทีย่งัมพีื้นทีว่า่งส  าหรบัการท าการเกษตรอยู่เป็นจ านวน

มาก และราคาค่าเช่าทีด่นิก็ยงัไมสู่งนกั 

 จดุเด่นของ Business model นี้อยู่ที ่Value proposition ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึคุณ

ค่าทีใ่หก้บัสงัคม 
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Business Model ที่

แนะน าในการท าธุรกจิใน

อาเซยีน 

ธุรกจิทีต่อบสนองความตอ้งการของกลุม่คนช ัน้กลางทีเ่พิม่ขึ้น 

 เมือ่มกีลุม่คนช ัน้กลางเพิม่ขึ้น ท าใหม้คีวามตอ้งการในสนิคา้และบริการทีช่่วยเพิม่ความ

สะดวกสบายในการด ารงชวีติเพิม่ขึ้น 

 คนกลุม่นี้ เมือ่เริ่มมรีายไดเ้พิม่ขึ้นก็อยากทีจ่ะมบีา้น มรีถ เป็นของตวัเอง และเมือ่สนองความ

ตอ้งการพื้นฐานในสว่นนี้ไดแ้ลว้ ก็จะเริ่มมองหาความบนัเทงิดา้นอืน่ รวมท ัง้การเสริมความสวย

ความงามอกีดว้ย 

 เช่น รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นขายอปุกรณ์ทอ่งเทีย่ว หรือธุรกจิเสริมความงาม เช่น 

สปา รา้นท าผม เครื่องส าอาง สบู ่ผลติภณัฑถ์นอมผวิพรรณ อาหารเสริม ก็น่าจะเป็นรูปแบบการ

ท าธุรกจิทีเ่หมาะสมในตลาดอาเซยีนนี้ 

สมชนก ภาสกรจรัส  57 



Business Model ทีแ่นะน าในการท าธุรกจิในอาเซยีน 

ธุรกจิสรา้งสรรค ์

 ผูบ้ริโภคสว่นใหญ่ในอาเซยีนใชแ้บรนดเ์ป็นปจัจยัในการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ 

 แต่การสรา้งแบรนดใ์หต้ดิตลาดไมใ่ช่เรื่องงา่ย จงึท าใหม้ธุีรกจิในอาเซยีนหลายรายไม่

สนใจทีจ่ะสรา้งแบรนด ์เพราะตอ้งใชเ้งนิลงทนุสูง 

 ธุรกจิทีส่ามารถเขา้มาจบัโอกาสจากการทีธุ่รกิจในอาเซยีนไมน่ิยมลงทนุสรา้งแบรนด์

เองมคีวามเป็นไปไดสู้งทีจ่ะประสบความส าเร็จในอาเซยีน ตวัอย่างเช่น บริษทัขาย

เครื่องประดบัรายหนึ่งในสงิคโปรช์ื่อ Famosi 
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Regional Strategy 

 กลยุทธท์ีเ่รยีกว่า Regional strategy เป็นกลยุทธท์ีอ่ยู่ตรงกลาง ระหว่าง Global 

strategy กบั Localization strategy 
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Regional Strategy 

 บริษทัขา้มชาตสิามารถสรา้ง Regional 

production network ภายในอาเซยีนขึ้นได ้

เพราะประเทศในอาเซยีนมที ัง้ความ

หลากหลายและความเหมอืน ท าใหก้ารบา

ลานซก์ลยุทธ ์Global และ Localization 

เป็นทางเลอืกทีด่ ี

 ถา้เป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและย่อม 

อาจมองภูมภิาคอาเซยีนเป็นหนึ่งเดยีว แลว้

ใชก้ลยุทธเ์ดยีวกนัในภูมภิาค ยกตวัอย่าง

เช่น แอรเ์อเชยี (Air Asia) ซึง่ก าเนิดใน

ประเทศมาเลเซยี ไดเ้ริ่มเครือขา่ยการบนิขึ้น

ในอาเซยีนก่อน ดว้ยสโลแกนทีว่า่ 

Everyone can fly 
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