สรุปประเด็นการบรรยาย
เรื่อง “การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัตอิ ยางมีประสิทธิผล”
โดย ประธานคณะผูบริหารเครือเจริญโภคภัณฑ (นายธนินท เจียรวนนท)
วันที่ 12 กันยายน 2546 เวลา 9.00-12.30 น.

 ประเด็นการพูดคุยในวันนี้จะเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจในความเห็นของ
คุณธนินท ฯ ซึ่งผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีประสบการณในจังหวัด จึงคิดวาจะทําหนาที่นายกนอย
ในจังหวัด ตามที่ทานนายกรัฐมนตรีเคยกลาวไวเปนอยางดี จะเหมือนจังหวัดเปนเครือบริษัท
ของประเทศ
 เศรษฐกิจโลกเติบโตเริ่มแรกจากการเกษตร เมื่อมีการพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องจักรกล ซึ่งนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคตอมา วิวัฒนาการของการใชแรงงานจะ
เปลี่ ย นแปลงไปจากการใช แ รงงานเพื่ อ การเกษตร เป น การใช แ รงงานราคาถู ก สํ า หรั บ
อุตสาหกรรม โดยมีการใชเครื่องจักรกล เครื่องทุนแรง ใหเปนประโยชนในการเพิ่มผลผลิต และผล
กําไรที่สูงขึ้นจะตามมา เมื่ออุตสาหกรรมขยายตัวมากขึ้น กระบวนการทางธุรกิจครบวงจรตั้งแตการ
ผลิต การตลาด การขนสง การขาย เปนตน จะดึงแรงงานจากภาคเกษตรกรรมก็มาอีก
 การเพิ่มผลผลิตอันเนื่องมาจากความกาวหนาของเทคโนโลยี เครื่องจักรกล
และอุปกรณ ทําใหเกิดผลผลิตลนตลาด มีการแขงขันทางธุรกิจสูง และมีผลตอการปรับเปลี่ยน
ธุรกิจเพื่อการแขงขัน
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหคนทํางานในสํานักงานนอยลง แตสามารถ
ทํางานไดมากขึ้น ไดผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ในระยะเวลาที่เร็วขึ้น
 ธุรกิจที่คิดวาจะมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น ไดแก ธุรกิจการขนสงทางบก ทาง
เรือ และทางอากาศ ธุรกิจการบรรจุหีบหอ ธุรกิจบริการ และธุรกิจ Logistics
 ประเทศไทยมีโอกาสในธุรกิจทางการเกษตรในระดับสูง เพราะมีโอกาส
ไดเปรียบในสินคาเกษตรที่ประเทศไทยอยูในอันดับหนึ่งของโลก ไดแก สินคายาง สับปะรด
กระปอง ปลาทูนากระปอง อาหารกระปองแมว (จากเศษปลาทูนา) ขาวหอมมะลิ และกุง
 สําหรับผลไมที่ประเทศไทยมีโอกาสสูง คือ สมโอ ทุเรียน และมังคุด ซึ่ง
การเกษตรทุกประเภทตองการการสงเสริมจากภาครัฐในลักษณะเดียวกัน กลาวคือ ควรเนนใน
เรื่อง
1. การหาพันธุดี
2. การบํารุงรักษา การจัดการที่ทันสมัย
3. การเก็บเกี่ยว โดยมืออาชีพ
4. การบรรจุหีบหอ ใหรักษาคุณภาพสินคาเกษตรจนถึงมือผูบริโภค

5. โกดังกลางเก็บสินคา
6. การขนสง
 สําหรับประเทศไทยธุรกิจบริการที่เปนโอกาสที่ดี
ไดแก
1. ธุรกิจทองเที่ยว
2. ธุรกิจบริการดูแลคนชรา
3. ธุรกิจศูนยบริการสุขภาพ มีคา ใชจายถูก และมีแพทย พยาบาลที่มีคุณภาพ
 การดําเนินการนโยบายของบริษัท ซีพี คือ
- มองตลาดโลกเปนของ ซีพี
- มองวัตถุดิบของทั่วโลกเปนของ ซีพี ที่ไหนถูก ซื้อ ผลิต แปรสภาพ เปน
Trademark ขายทั่วโลก
- มองคนเกงทั่ วโลกเปนของ ซีพี โดยมองจากครอบครัว เพื่อน มองจาก
ประเทศไทย และมองไปทั่วโลก
 ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ควรมี ง บประมาณในการพาที ม งานศึ ก ษาดู ง านใน
ตางประเทศ เพื่อเปดโลกทัศนใหกวางขึ้น นําตัวอยางจากตางประเทศมาเลือกเปนกรณีตนแบบ
เพื่อใชในจังหวัด
 ผูวาราชการจังหวัดควรมีทีมงานดาน IT ชวยทํางาน เพราะอุปกรณที่เปน
เทคโนโลยีทันสมัยจะใชงานไดงาย ทั้งนี้เทคโนโลยีที่กาวหนาจะเหมาะสมที่จะนํามาใชในประเทศที่
กําลังพัฒนา ในขณะที่ก็จะสรางเงินใหกับประเทศที่พัฒนาเทานั้น
การหาทีมงานที่ประกอบดวยบุคลากรที่มคี วามรูความเขาใจ ความชํานาญในดาน
ตาง ๆ มาชวยงานผูวาราชการจังหวัด จะทําใหงานของจังหวัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะ
งานของจังหวัดมีหลายประเภท ซึ่งผูวาราชการจังหวัดจะทํางานหลาย ๆ อยางพรอมกันไมได
 ธุรกิจทางการเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา ใชวิธีการของตลาดซื้อขาย
สิน ค าเกษตรลวงหนา (ตลาดชิค าโก ) เกษตรกรจะสามารถนํ า การเปลี่ยนแปลงราคามาวาง
แผนการขายสินคาเกษตร เปนการประกันความเสี่ยงไดดี ซึ่งสําหรับประเทศไทยยังมีจุดออนใน
เรื่องการตลาดสินคาเกษตรอยู
ในกรณีการเลี้ยงสุกร ประเทศสหรัฐอเมริกามีที่ประมูลสุกรในทองถิ่นตาง ๆ ซึ่ง
เกษตรกรจะตองทราบระยะเวลาที่จะดําเนินการประมูลสุกรกอนที่จะซื้อลูกสุกรมาเลี้ยง ทําให
วางแผนกําไรไดพอดี
ธุรกิจการเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกาไดพัฒนาไปสูการดําเนินการแบบครบ
วงจร โดยใหนายทุนเปนผูเสี่ยง และเกษตรกรเปนผูรับผลกําไร มีระบบซื้อขายที่ประกันความ
เสี่ยงใหกับเกษตรกร ประเด็น ที่สําคั ญ คื อ การสรา งความเปนธรรมในทุ กฝ าย และการให
นักธุรกิจเปนผูเสี่ยงแทนเกษตรกร โดยการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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 หลักการ 2 ต่ํา 1 สูง และ 2 สูง 1 ต่ํา ไดนํามาใชในการเลี้ยงไกของบริษัท
ซีพี กลาวคือ เลี้ยงไกใหโตเร็ว มีคุณภาพสูง และตนทุนถูก เราควรหลีกเลี่ยงการผลิตสินคาราคา
ต่ําที่ไมตรงตามความตองการของตลาด ไมมีคุณภาพ และตนทุนสูง ซึ่งจะขายสินคานั้นไดยาก
 ประเด็นของการหันมาคาปลีกของบริษัท ซีพี โดยเลือกลงทุนในประเทศจีน
นั้น เนื่องจากประเทศจีนมีประชากรหนึ่งพันรอยลานคน เปนตลาดขนาดใหญมาก การขาย
สินคาจะไดปริมาณมาก แมกําไรจะนอย แตเมื่อขายไดจํานวนรอบการขายมากขึ้น ก็จะมีกําไร
สะสมเปนจํานวนมาก
สิ่งที่สําคัญของการคาปลีก คือ การจัดระบบโกดังสินคา การกระจายสินคา และ
การขนสง (Logistic) ซึ่งตองนําเทคโนโลยีมาชวยอยางมาก จะทําใหจัดใหมีรอบการขายเพิ่มมาก
ขึ้นได โดยมีสินคาออกขายในรานไดทันเวลา เนื่องจากมีการขนสงทยอยสินคาจากโกดังสินคามา
ใหพอดีกับการขาย โดย “ใชพื้นที่รานนอย ทําธุรกิจมาก”
 บริษัท ซีพี ใชนักธุรกิจที่เปนมืออาชีพระดับโลกมาชวยทํางาน ซึ่งตองยอม
ใหดํารงตําแหนงระดับสูงในบริษัท รวมทั้งตองจูงใจใหเห็นศักยภาพของตลาดที่นามาทํางานดวย
การยอบรั บ คําแนะนํา จากคนภายนอกดังกลา ว พบวา จะผิด พลาดไดอย า งมากไม เกิน 20%
การยอมรับดังกลาวเปนการเรียนรูกอน แลวคอยนําความรูนั้นไปตอยอดตอไป
 ผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีความรูรอบตัว มีประสบการณมาก ซึ่งหากเปน
ผูวาฯ CEO จะตองมีอํานาจดําเนินการ นาจะเสนอเปนเงื่อนไขใหรัฐบาลดวยวา การรับผิดชอบ
จะตองใหอํานาจไปดวย เกียรติ และเงินคาตอบแทนที่สูงขึ้นก็ตองตามมา
 ในศตวรรษที่ 21 เปนศตวรรษของการบริการ ซึ่งเหมาะสมกับลักษณะของ
คนไทยที่ชอบการใหบริการ ดังนั้นเราตองยกระดับคุณภาพของคนจากผูใชแรงงานไปสูอาชีพ
บริการ เชน พยาบาล คนครัว แมบาน เปนตน ซึ่งจะทําใหไดรายไดสูงกวาเดิม ใชคนนอยกวา ได
รายไดมากกวา
 เราตองสรางความเปนเมืองใหญใหเกิดขึ้น เมืองใหญที่ทันสมัย มีการวาง
ผังเมืองที่ดี
จะเปนโอกาสใหธุรกิจเกิดขึ้นไดงายและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะเกิดขึน้
 เราควรนําคนที่เปนมืออาชีพจากตางประเทศมาตอยอด มาชวยทํางานใน
ประเทศไทยในงานที่คนไทยทําไมเปน และใชประโยชนจากมืออาชีพนี้ใหเต็มที่
 ธุ ร กิ จ ที่ สํ า คั ญ ของประเทศไทยที่ อ าจพั ฒ นาได อี ก ธุ ร กิ จ หนึ่ ง คื อ ธุ ร กิ จ
อาหารไทยซึ่งปจจุบันอาหารไทยติดอันดับ 1 ใน 5 ของอาหารระดับโลก (จีน, ญี่ปุน, ฝรั่งเศส,
อิตาลี และไทย) การลงทุนเรื่องอาหารไทยโดยใชอินเตอรเน็ทเผยแพรสินคาและควบคุมคุณภาพ
การขายสินคาทางอินเตอรเน็ทใหมีการขนสงและการหีบหอที่มีประสิทธิภาพ
 ธุรกิจในอนาคตของบริษัท ซีพี คือ การสรางเครือขายธุรกิจใหแข็งแกรง
และมีประสิทธิภาพ
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 นักธุรกิจที่จะประสบผลสําเร็จจะตองบริหารเงินเปน ซึ่งคิดวาผูวาราชการ
จังหวัดจะมีความสามารถในเรื่องนี้ และชวยเกษตรกรในพื้นที่บริหารเงินและใชเงินใหเปนดวย
 ประเทศไทยจะทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกได ตองใชเทคโนโลยี ที่
ทันสมัยสรางคนในทองถิ่นใหมีความรูสามารถและใชเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพดวย

หนา

4

