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10 Key Success Factors

1. ต้องมีการวางแผนธุรกิจ และเรียนรู้
พฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละตลาด 

2. พันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นคนในท้องถิ่น 

3. ศึกษาระบบ Logistics เส้นทางการ
คมนาคม 

4. เงินสดส ารองและกระแสเงินทุนหมุนเวียน 

5. ศึกษาระบบการช าระเงินระหว่างประเทศ 

6. ศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

7. กฎหมายและกฎระเบียบ 

8. แรงงาน

9. การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 

10. ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม



1. ต้องมีการวางแผนธุรกิจ และเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่
ละตลาด 
• ต้องมีการวางแผนธุรกิจ และเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละตลาด การเตรียมตัวและวางแผนรับมือกับ

สถานการณ์ต่างๆ ไว้ในลักษณะของคู่มือ ที่จะท าให้ผู้บริหารสามารถ ท าตามเป็นขั้นตอนได้ทันที เมื่อเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ ขึ้น  ในขณะเดียวกันพฤติกรรมของลูกค้า ที่จะเข้ามาใช้บริการ เข้ามาซื้อสินค้าของเราในแต่ละ
ประเทศอาเซียนก็มีรสนิยม และรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันครับ  สินค้าสีหนึ่งอาจจะขายดีในบางประเทศ 
แต่อาจจะขายไม่ออกในบางประเทศก็ได้ เช่น ในมาเลเซีย อินโดนีเซีย ผู้คนไม่นิยมสินค้าสีเหลือง ในขณะที่ใน
เมียนมาร์ผู้คนไม่ชอบสินค้าสีส้ม และสีขาวหมายถึงความตายในกัมพูชา เช่นนี้เป็นต้นครับ 

• ต้องมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) และวางแผนรับมือเตรียมไว้ในลักษณะของคู่มือ ที่จะท าให้
ผู้บริหารระดับกลางสามารถท าตามเป็นขั้นๆ ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น โดยต้องทดสอบในหลายๆ 
สถานการณ์จ าลอง อาทิ เมื่อมีความไม่แน่นอนทางการเมืองภายใน เมื่อมีการปิดจุดผ่านแดน และด่านชายแดน 
เมื่อมีความไม่เสถียรในระบบไฟฟ้า เมื่อระบบอัตราแลกเปลี่ยน และการโอนเงินมีอุปสรรค เหล่านี้เป็นต้น



2. พันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นคนในท้องถิ่นเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง 

• พันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นคนในท้องถิ่นเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะพันธมิตรที่รู้ช่องทาง รู้กฎระเบียบ 
รวมทั้งมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น การท างานร่วมกันกับคนท้องถิ่นต้องอาศัยความไว้
เนื้อเชื่อใจเป็นหลัก เนื่องจากระบบกฎหมาย และระบบการตรวจสอบทางการเงินมีความแตกต่างจากที่นัก
ธุรกิจไทยคุ้นเคย และ ต้องไม่เอาเปรียบพันธมิตรทางธุรกิจที่เราไปร่วมลงทุนด้วย



3. ศึกษาระบบ Logistics และเส้นทางการคมนาคม

• ต้องศึกษาเส้นทางการคมนาคมรวมทั้งระบบการขนส่ง โลจิสติกส์ รวมทั้งต้องคอย update ข่าวสารเกี่ยวกับ
สภาพเส้นทางและเส้นทางขนส่งสายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ รวมทั้งเส้นทางขนส่งที่จะท าให้หลายๆ ประเทศใน
อาเซียนเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลของอาเซียน และเป็นประตูสู่ภาคใต้ และภาคตะวันตกของจีน รวมทั้ง
เป็นประตูสู่ภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียอีกด้วย



4. เงินสดส ารองและกระแสเงินทุนหมุนเวยีน 

• ลงทุนในหลายๆ ประเทศในอาเซียนต้องมีสายป่านยาว เงินสดส ารองและกระแสเงินทุนหมุนเวียนต้องมีปริมาณ
ที่มากเพียงพอ เนื่องจากขนาดของตลาดในประเทศที่มีขนาดเล็ก เช่นในสปป.ลาว ในเมียนมา แม้จะมีอัตราการ
เจริญเติบโตสูง แต่ก็ยังมีระยะเวลาในการคืนทุนค่อนข้างยาวนาน และต้องเตรียมสภาพคล่องส ารองอย่างน้อย 
12 – 15 เดือนในกรณีฉุกเฉิน โดยในบางภาคการผลิตสินค้า และบางภาคบริการ รัฐบาลหลายประเทศ เช่น ใน
เวียดนาม เรียกให้ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมีเงินทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วสูง



5. ศึกษาระบบการช าระเงินและการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

• ต้องศึกษาระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งระบบการช าระเงินระหว่างประเทศอย่างลึกซึ้ง 
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนมากกว่าหนึ่งอัตรายังคงมีอยู่ หลายประเทศในอาเซียนใช้เงินสกุลของตนเองร่วมกับเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ และเงินบาทของไทย 

• โดยผู้ประกอบการและผู้ให้บริการทางการเงินวิเคราะห์ว่าในระยะสั้นการส่งเงินผ่านเครือข่ายแบบไม่เป็น
ทางการ (โพยก๊วน) จะยังมีบทบาทต่อไป และภายหลังจากการเปิดเสรีทางการเงินอย่างมากขึ้น (Freer Flow 
of Capital) ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เงินบาทของไทยจะยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการค้าขายบริเวณ
ชายแดน และยังคาดการณ์กันว่ากว่าระบบการช าระเงินจะเป็นมาตรฐานสามารถโอนเงิน จ่ายเงินข้ามประเทศ
ได้โดยมาตรฐานสากลก็อาจจะต้องรอจนภายหลังจากปี 2559 – 2560



6. ศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

• หลายๆ พื้นที่ในบางประเทศในอาเซียน เช่น เมียนมาร์ กัมพูชา สปป.ลาว ต่างก็มีปัญหาเช่น ไฟฟ้าขาดแคลน  
ไม่มีความเสถียรและมีอัตราค่าไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูง บางพื้นที่มีปัญหาเรื่องแหล่งน้ า  ย่านธุรกิจในหลายๆ 
ประเทศในอาเซียน มีค่าเช่าอาคารส านักงาน และค่าเช่าที่ดินที่มีราคาแพงมาก 

• อาทเิช่น ในประเทศเมียนมาซึ่งยังมีระบบการจ่ายไฟที่ไม่ค่อยเสถียร มีไฟฟ้าขาดแคลนท าให้ในบางพื้นที่แม้แต่
ในเมืองใหญ่เช่น นครย่างกุ้ง และมัณฑเลย์ ยังต้องท าการดับไฟในบางช่วงเวลา และมีอัตราค่าไฟฟ้าที่ค่อนข้าง
สูง โดยล่าสุดประชาชนชาวเมียนมาใน 3 เมืองหลัก ได้แก่ ย่างกุ้ง พะโค และมัณฑเลย์ ได้ออกมาประท้วง
เนื่องจากการไฟฟ้าเมียนมาจะลดเวลาที่อนุญาตให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าในช่วง 17.00 – 23.00 น. ลงอีก 1 ชั่วโมง 
(ซึ่งเวลาดังกล่าวคือเวลาที่โรงงานอุตสาหกรรมจะถูกดับไฟฟ้า) ซึ่งปัญหานี้น่าจะคลี่คลายในอีก 2-3 ปีข้างหน้า
เพราะปัจจุบันการไฟฟ้าเมียนมามีโครงการที่จะซื้อเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 15 เครื่องจาก
สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ท าให้ก าลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ประมาณ 1,500 MWh ซึ่งไม่เพียงพอกับ
ความต้องการที่อยู่ในระดับ 1,600 – 1,800 MWh



7. ศึกษากฎหมายและกฎระเบียบ

• ต้องศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน และการส่งเสริมการลงทุนให้เข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ โดยเฉพาะระบบภาษี และกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และสวัสดิการของแรงงาน ทั้งในระดับ
รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น เราพบว่าในหลายๆ ประเทศในอาเซียน รัฐบาลท้องถิ่นที่ควบคุมโดยชนกลุ่ม
น้อยอาจจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างจากกฎเกณฑ์ที่ออกโดยรัฐบาลกลาง หรือบางประเทศระบบ
เศรษฐกิจที่เคยเป็นสังคมนิยมก็อาจจะท าให้กฎเกณฑ์บางอย่างในการท าการค้าการลงทุนมีลักษณะแตกต่างจาก
ที่นักธุรกิจไทยเคยเผชิญ



8. แรงงานยังต้องได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

• ต้องสนใจแรงงานทั้งในมิติของ ปริมาณ คุณภาพ และวัฒนธรรมการท างาน 

• ในหลายๆ ประเทศยังต้องได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน และต้องอบรมก่อนการท างานอย่างมาก และเป็น
แรงงานที่ไม่ชอบให้ใครมาสั่งให้ท าอย่างนั้นอย่างนี้ รวมทั้งจะชอบท างานกับนายจ้างที่พูดจาอ่อนหวาน รวมทั้ง
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีระดับความรู้ความสามารถที่จะเป็นผู้บริหารระดับกลาง (Middle 
Management) ท าให้บางครั้งต้องส่งผู้บริหารระดับกลางไปจากประเทศไทย หรือบางครั้งอาจจ าเป็นจะต้อง
วางใจให้พันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นคนท้องถิ่นด าเนินการบริหารจัดการในส่วนนี้ และเจ้าของกิจการชาวไทยส่ง
ค าสั่ง และบริหารงานในระดับภาพรวมจากประเทศไทย และผู้ประกอบการชาวไทยต้องปรับทัศนคติที่มีต่อ
แรงงานต่างชาติด้วย ต้องเข้าใจว่าแรงงานในเกือบทุกประเทศเป็นคนฉลาด-ฉลาดมาก เพียงแต่เขาไม่มีโอกาสได้
เรียนรู้ระบบการท างานแบบตะวันตกเท่านั้น



9. การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 

• บรรษัทบริบาล (Corporate Social Responsibility: CSR) หรือการมีส่วนร่วมระหว่างบริษทักบัสงัคมชุมชนที่บริษทั
ตั้งอยู่มีความส าคัญอย่างยิ่ง โดย CSR ก าลังเป็นกลยุทธ์ทีน่ักธุรกิจขนาดใหญ่ในหลายๆ ประเทศก าลังให้ความสนใจอย่าง
ยิ่ง แม้แต่ในประเทศที่พึ่งเปิดสู่ตลาดโลก เช่นเมียนมา สังเกตได้จากการแข่งกนัใหค้วามช่วยเหลือชุมชนตา่งๆ ที่อยู่ใน
พื้นที่ที่ได้รับอุทกภัยจากพายุไซโคลนนารก์ิสในป ี2551 ที่ผ่านมา

• โดยความสัมพันธ์ในที่นีห้มายถึงทั้งกบัคนทอ้งถิ่นที่อยู่ในบริเวณที่ตัง้ของบริษัท และยังหมายถึงการสร้างความสมัพันธอ์นั
ดีกับบริษัทของไทยบริษัทอืน่ๆ ที่เข้าไปลงทุนอยู่แล้วในประเทศนั้นๆ อีกด้วย โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ของไทยที่เข้า
ไปลงทุนอยู่ก่อนหนา้นั้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ปตท. การบินไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์ SCG และเครือกสิกรไทย เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลในเรื่องตา่งๆ ซึ่งจะท าให้การด าเนินธุรกจิมีผลประกอบการที่ดยีิ่งขึ้น การประยุกต์ใช้
แบบจ าลองทางธุรกิจแบบ 3C's Model ของ Kenichi Ohmae ที่ต้องศึกษา ตัวบริษัทเอง (Corporation) ลูกค้า 
(Customer) และคู่แข่งทางธุรกิจ (Competitors) ให้ดีนั้น ในกรณีของประเทศเพื่อนบ้านของไทยอาจต้องเพิม่ C ที่ 4 
เข้าไปด้วยนั่นคือ ชุมชนรอบข้าง (Community) โดยสังคมของประเทศเพื่อนบ้านของไทยส่วนใหญ่เป็นสงัคมพุทธ
ศาสนาที่คล้ายคลึงกับชนบทของประเทศไทยอย่างมาก ดังนั้นการสง่ตวัแทนบริษัทเข้าไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนากับ
ชุมชน เข้าไปพัฒนาวัด โรงเรียน ถนน แหล่งน้ าในหมูบ่้าน เป็นการใช้เงินทนุไมม่าก แต่จะท าให้ฐานลูกค้าใหญข่ึ้น มี
คนงานที่พร้อมท างานเพื่อบริษัทมากขึ้น และ ท าให้บริษัทด ารงอยู่ในได้อย่างยั่งยืนคู่ไปกับชุมชนรอบข้าง



10. ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม

• ปัจจัยภายนอกอื่นๆ โดยเฉพาะปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกบัการด าเนนิธุรกจิ แต่อาจจะสง่ผล
กระทบต่อการด าเนินธุรกจิ อาทิ ปัญหาอันเกิดจากสิ่งแวดลอ้มและ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ปัญหาการเมืองความมั่นคงภายในแตล่ะประเทศ หรืออุณหภูมิการเมอืงและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังนั้นนักธุรกจิไทยต้องติดตามข่าวสารอย่างใกลช้ิดทั้ง
ข่าวสารในระดับท้องถิ่น และระดับนานาชาติ รวมทั้งวางแผนรับมอืหากเกดิสถานการณ์
เหล่านี้ขึ้น 

• อาทิ การเมืองในเมียนมายังมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แม้จะมีพัฒนาการไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น แต่เพื่อลดความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิ ความสัมพันธ์กับบุคคลระดบัสูง
ทั้งในระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นเปน็สิง่จ าเปน็ นอกจากการเมอืง
ภายในประเทศเมียนมาแล้ว การเมืองระดับนานาชาติกม็คีวามจ าเปน็ที่ผูป้ระกอบจะตอ้ง
ให้ความสนใจติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลาเช่นเดยีวกัน เนื่องจากประเทศตะวันตกหลาย
ประเทศเริ่มทยอยผ่อนปรนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกจิ (Economic Sanction, 
Embargo) แล้ว



I = Identification

A = Awareness

M = Mindset

C = Competitiveness

U = Utilisation

รู้จักตัวเอง

รู้จักอาเซียน

ปรับเปลี่ยนวิธีคิด

เพิ่มขีดความสามารถ

ฉลาดในการใช้ประโยชน์



เปลี่ยนมุมคิด

พิชิตอาเซียน
50 เร่ืองที่คนไทยต้องรู้ ก่อนปี

2558
เตรียมรับ ขยับรุก

ทุกวัย ไทย-อาเซียน

รายการวิทยุ “ประชาคมเศรษฐกิจ ประชาคมอาเซียน”
สถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ทุกวันเสาร์ เวลา 5 โมงเย็น
www.curadio.chula.ac.th/

รายการวิทยุ “โลกกว้าง อาเซียน”
สถานีวิทยุศึกษา FM 92.0 MHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 6 
โมงเย็น
http://www.moeradiothai.net/

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม
ผู้อ านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา/ 

ผู้ช่วยคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวัทยาลัย

• โทร. 081 444 3944

• Email: piti31@gmail.com

รายการวิทยุ “Econ Digest”
สถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ทุกวันพุธ เวลา 9 โมงเช้า
www.curadio.chula.ac.th/

รายการโทรทัศน์ “Visions of ASEAN”
ช่อง 3 SD ทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 8.30 น.

อาเซียนบนบกกับยุทธการชิงความ
ได้เปรียบรุกฆาต อาเซียน

รายการโทรทัศน์ “ไทย ทะยาน อาเซียน”
ช่อง ททบ.5 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.30 น.


