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จากการวิเคราะห ในประเด็นที่วาการจะสรางสินคาไทยสูสินคาที่มีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับ

ในระดับนานาชาติไดน้ัน ตองคนหาวาประเทศไทยมีปจจัยอะไร ที่เปนขอไดเปรียบ เปนโอกาสที่

จะสามารถแขงขันในเวทีโลกได 

มีปจจัยแหงความสําเร็จหลายอยางที่สามารถชวยยกระดับประเทศไทยไปสูประเทศที่มี

ความสามารถในการแขงขันระดับตนๆ ของโลกได เชน การเปนผูนําในตลาดเฉพาะดาน การ

สรางความพรอมของแรงงาน การมีระบบเศรษฐกิจพื้นฐานที่เขมแข็ง การสรางสังคมแหง

ผูประกอบการ การสรางประเทศบนฐานความรู  เปนตน 

ยกตัวอยางการจัดลําดับประเทศที่นักทองเที่ยวเดินทางไปมากที่สุด ประเทศไทยอยู

ลําดับที่ 18 ในป 2002 หากเรามีเปาหมายวา อีก 5 ปขางหนาจะยกระดับประเทศไทยใหเขาไป

อยูลําดับ 1 ใน 5 จากหัวตารางนั้น จะสามารถทําไดหรือไม หากคิดวาทําไดตองทําอยางไร 

ที่ปรึกษานําเสนอแนวทางการสรางสินคาไทยสูสินคาที่มีช่ือเสียงและเปนที่ยอมรับใน

ระดับนานาชาติ โดยมองจากสถานภาพของประเทศไทยแลวจําแนกตามกลุมเปาหมายตางๆ 

เปนรูปปรามิด ดังน้ี 
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3 ระดับบน = ผูประกอบการที่สามารถแขงขันในระดับนานาชาติ  

ระดับกลาง = ผูประกอบการใหม

ระดับฐาน = ประชาชนรากหญา 
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 กลยุทธสรางความเขมแข็งใหประชาชนรากหญา (จากย่ําแย สูยั่งยืน) 
 

ประชาชนระดับรากหญาเปนพื้นฐานของเศรษฐกิจของประเทศ ดังน้ัน จะละเลยบุคคล

เหลาน้ีไมได ปจจุบันรัฐบาลไดพยายามสงเสริมโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ซึ่ง

คิดวาเปนเรื่องที่มาถูกทางแลว สิ่งที่ควรทําตอไป คือ การสรางความเขมแข็งใหสินคา OTOP 

มากยิ่งขึ้น โดยมุงเนนที่ 3 P คือ  People Product และ Place  

ตองพยายามเชื่อมโยง 3 P เขาดวยกันใหได ดวยการใชทรัพยากรที่หลากหลาย ภูมิ

ปญญาของคนไทย วัฒนธรรมไทย  การทองเท่ียว ผนวกรวมเขากับสินคา ไมควรมองในแงการ

ผลิตเพียงอยางเดียว เชน การผลิตเครื่องปนดินเผา ก็ควรสรางเรื่องราวของสินคาวาเปนการปน

ดวยมือ ใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสเขาไปเห็นแหลงผลิต กระบวนการผลิต ซึ่งจะทําใหเขามี

ความรูสึกวามีโอกาสเปนผูรวมสรางสินคาช้ินน้ันขึ้นมา น่ีถือเปนการสรางมูลคาเพิ่มของสินคาดวย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 ระดับฐาน = ประชาชนรากหญา 
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 กลยุทธสรางผูประกอบการใหม 
 

กลยุทธระดับกลางนี้ สิ่งที่มุงเนน คือ การเปนผูประกอบการ การที่ประเทศสรางตัวขึ้นมา

โดยคนระดับกลาง ทําใหคนระดับน้ียกระดับมาเปนผูประกอบการใหมใหได และในระยะยาวตอง

สรางใหเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตมีคุณสมบัติของผูประกอบการ 

ถึงแมวาประเทศไทยจะมีคุณสมบัติของประเทศที่สามารถสรางสรรคสินคาที่มีความ

แตกตางจากชาติอื่น ดวยทรัพยกรธรรมชาติที่มีอยู วัฒนธรรมที่เปนมรดกสืบทอดกันมา และ

มรดกทางธรรมชาติที่สวยงาม แตปญหาสําคัญที่ยังเกิดขึ้นอยู คือ การที่ยังไมสามารถลด

ชองวางทางเศรษฐกิจระหวางคนรวยและคนจนได  

ดังน้ัน รัฐบาลควรเขาไปดูแลผูประกอบการขนาดเล็ก และตองสรางระบบที่เช่ือมโยง

สถาบันการศึกษากับผูประกอบการใหได กลาวคือ ผูประกอบการมีสวนเขาไปรวมสรางหลักสูตร

การศึกษาในแตละทองถิ่น และเมื่อนักเรียน นักศึกษา เหลาน้ันเรียนจบก็จะสามาถเขาสู

ตลาดแรงงานที่ตรงตามความตองการของธุรกิจตางๆ 

ในอดีตประเทศไทยวางต่ําแหนงตัวเอง (Positioning) เปนฐานการผลิต แตเมื่อมอง

ความสามารถในการแขงขันในปจจุบันแลว เราไมสามารถสูกับประเทศจีนได เน่ืองจากประเทศ

จีนมีตนทุนที่ต่ํากวา ดังน้ัน ประเทศไทยควรแขงขันกับตางประเทศดวยสินคาที่แตกตาง 

(Design/Differentiate)  ใชกลยุทธเชนเดียวกันกับที่ประเทศอิตาลีใช คือไมจําเปนตองมีสินคา

มาก สินคาใชนวัตกรรมเปนหลัก และมีตราสินคาเดียวคือ ตราสินคาที่เรียกวา Thailand  ทําให

สินคา OTOP ที่สรางขึ้นมา ใหไปสู SME สินคาจะเริ่มเติบโตจากระดับตําบล จังหวัด  ภูมิภาค 

แลวไประดับประเทศ และระดับโลกในที่สุด 

 

 

 

 

 

 

2 ระดับกลาง = ผูประกอบการใหม 
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 กลยุทธเจาะตลาด 

เมื่อจัดลําดับสินคา/บริการของประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอชีย มีเพียงสายการ

บินไทยเทาน้ันที่ติดอยูในลําดับที่ 12 หากจะเปรียบเทียบกับสิงคโปรเอรไลน  ซึ่งอยูในลําดับ 1 

เขาแตกตางจากเราอยางไร  สิ่งที่สิงคโปรเอรไลน บอกวาเขาเนนบริการใหกับลูกคา คือ ความ

ปลอดภัย น่ีคือ Brand  

จากขอมูลสถิตินักทองเที่ยวที่ไปเที่ยวสมุย จะเห็นวามีนักทองเที่ยวจํานวนไมมาก แตเปน

นักทองเที่ยวในระดับที่ใชจายเงินมาก จะทําอยางไรใหมีนักทองเที่ยวในกลุมน้ีมากขึ้น ในขณะที่

นักทองเที่ยวที่ไปพัทยาก็จะเปนกลุมนักทองเที่ยวจํานวนมากแตมีการใชจายเงินนอย 

จากการวิเคราะหพบวา มีกลุมนักทองเที่ยว 2 กลุมที่ประเทศไทยควรใหความสําคัญ คือ 

กลุมนักนักทองเที่ยวหลัก  คือ  ยุโรป  อเมริกา และญ่ีปุน (กลุมน้ีใชจายเงินมาก)  สวนกลุม

นักทองเท่ียวรอง คือ จีน อินเดีย และรัสเซีย (กลุมน้ีใชจายเงินไมมากแตมีจํานวนนักทองเท่ียว

มาก) น่ีก็เปนแนวทางใหเราจัดการสงเสริมการทองเที่ยวใหสอดคลองกับกลุมนักทองเที่ยวได 

นอกจากนี้จะตองไมลืมวา สินคาของประเทศไทยจะตองไมละทิ้ง องคประกอบสําคัญ คือ 

ความเปนไทย (Thai – ness) เชน รอยยิ้มและความมีนํ้าใจ อาหารไทย ศาสนาพุทธ มรดกทาง

วัฒนธรรมตางๆ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนโอกาสในการทําธุรกิจ หากรัฐบาลจะสงเสริมให

ผูประกอบการดําเนินธุรกิจโดยใชโอกาสจาก ความเปนไทย โดยมองลูกคาเปนหลัก และอยูใน

กระแสโลกปจจุบัน สามารถจําแนกธุรกิจที่นาสนใจได 3 ดาน ดังน้ี 

1. ดานสุขภาพ  

วางตําแหนงทางการตลาดใหประเทศไทยเปน “Medical Hub” มีการวิจัยผลิตภัณฑเพื่อ

ดูแลสุขภาพ เปนโอกาสในการนําเสนอสินคาและบริการที่มุงเนนการรักษาสุขภาพ เชน Spa 

ผลิตภัณฑรักษาสุขภาพ และเชิญชวนใหชาวตางชาติเขามารักษาสุขภาพในประเทศไทย เปนตน 

2. ดานสื่อบันเทิงตางๆ  

การนําเสนอประวัติศาสตรของประเทศไทย ผานสื่อบันเทิงประเภทตางๆ โดยบอกเลา

เรื่องราวเหลาน้ันใหนาสนใจ 

3. ดานการเปนเจาบานที่ดี 

การนําเสนอชีวิตความเปนอยูแบบไทย ไมวาจะเปนวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ การแตงตัว 

อาหาร  ความปลอดภัย ฯลฯ เปนโอกาสในการนําเสนอแหลงทองเที่ยว และของที่ระลึกตางๆ 

3 ระดับบน = ผูประกอบการที่สามารถแขงขันในระดับนานาชาติ 


