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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ เพื่อศึกษาศักยภาพในการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในการเจรจาจับคู่ธุรกิจ
และเปรียบเทียบศักยภาพในการเจรจาจับคู่ธุรกิจจาแนกตามอุตสาหกรรม ใช้การวิจยั เชิงสารวจมุ่งศึกษาอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพในการรวมกลุ่ม อุตสาหกรรมแห่งอนาคตในการเจรจาจับคู่ธุรกิจเป็ นการสามะโนประชากร
คือ กลุ่มผูป้ ระกอบการธุรกิจ อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทยทีผ่ ่านการเข้าร่วมการจับคู่เจรจาธุรกิจที่ กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ป่ ุน จานวน 17 กิจการ ใช้แบบสอบถามให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจประเมินศักยภาพในการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตของไทยเพื่อการจับคู่เจรจาธุรกิจ การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละ การ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ผลการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจที่เข้าร่วมในการจับคู่เจรจาธุรกิจส่วนใหญ่ม ีศกั ยภาพด้าน
ความสามารถการจัดการในการจับคู่ธุรกิจมากที่สุด ส่วนด้านที่ม ี ศกั ยภาพในการเจรจาจับคู่ธุรกิจ น้ อยที่สุดคือ ด้านการ
สนับสนุ นและการส่งเสริมด้านต่างๆ ของภาครัฐ ผูป้ ระกอบการประเภทอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดมีศกั ยภาพด้านข้อมูล
ข่าวสารมากที่สุด และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตภัณ ฑ์เพื่อสุขภาพ อุตสาหกรรมไบโอพลาสติกและอุตสาหกรรม
อากาศยานมีศกั ยภาพด้านความสามารถการจัดการในการเจรจาจับคู่ธุรกิจ มากที่สุด การวิจยั ในอนาคตควรศึกษาความ
เป็ นไปได้ในการทางานร่วมกันในรูปแบบอื่นๆ และศึกษาผลการดาเนินงานเมือ่ มีการทางานร่วมกันเพื่อการเจรจาจับคู่ธุรกิจ
หรือรวมกลุม่ ในรูปแบบต่าง ๆ ในระยะยาวด้วย
คาสาคัญ : การพัฒนาศักยภาพ, การรวมกลุม่ , ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต, การจับคูธ่ ุรกิจ
ABSTRACT
This survey research explored business owners’ potentiality of collaboration on business
matching in the New S-Curve Industry and compared their potentiality based upon types of industry. The
17 Thai small and medium business owners of future industries who have participated in the business
matching activities held in Tokyo, Japan were asked for their potentiality of collaboration on the
following items related to business matching activities: information requirement for business matching,
readiness and potentiality of the firm for business matching, the capability of management for business
matching, Supports and promotion from government agents, and benefits from ASEAN collaboration.
Descriptive statistics through percentage, mean, and standard deviation were computed. Means comparison
were also conducted. The results indicated that business owners of the New S-Curve industry indicated
their potentiality of collaboration on business matching on ranging from the highest to lowest scores as
the capability of management for business matching, information requirement for business matching
activities, readiness and potentiality of the firm for business matching activities, benefits from ASEAN
collaboration, and supports and promotion from government agents, respectively. The business owners of
health-care industry, bio-plastic industry, and aerospace industry rated their highest potentiality of
collaboration on business matching in their capability of management for business matching activities.
Future researches were recommended to investigate the feasibility study to develop such the business to
business collaborations as partnership, corporation, and cluster-based collaboration. Business matching
and the other types of business collaboration performances in the long-run should also be investigated as
well.
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ทมาแล ความสาคัญของ ัญหา
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วิเคราะห์
ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรม
ไทยในช่วง พ.ศ. พบว่า แม้วา่ อุตสาหกรรมไทย
มีแนวโน้มทีจ่ ะเติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่องโดยเฉลีย่ ร้อยละ .
ต่อปี แต่ห ากมองในระยะยาวจะพบว่า ช่วงทศวรรษหน้ า
พ.ศ.
อุตสาหกรรมไทยมีแนวโน้ ม ที่จะเติบโต
ต่ อ เนื่ องโดยเฉลี่ ย ร้ อ ยละ . ต่ อ ปี (Industrial Estate
Authority of Thailand, 2016) ดั ง นั ้ น เพื่ อ ที่ จ ะต่ อ สู้ แ ละ
แข่งขัน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม
ของไทยในระบบเศรษฐกิจโลกได้ ภาคอุตสาหกรรมไทยจึง
จาเป็ น ต้องมุ่งแสวงหาแนวทางในการพัฒ นาใหม่ๆ เพื่อ
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ง่ึ เป็ นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ทัง้ นี้ทศิ ทาง
อุ ต สาหกรรมของส านั ก งานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (Office of the National Economic
and Social Development Board, 2015) ยังคงให้ความสาคัญ
กับการรัก ษาฐานอุ ต สาหกรรมเดิม ที่ส ร้า งรายได้จานวน
มากให้กบั ประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีหรือพลาสติกอุตสาหกรรมเอ

ทานอลและไบโอดีเ ล อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไ ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับมุ่งเน้นส่งเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ท่มี ศี กั ยภาพและจะเป็ นกาลัง
สาคัญในการพัฒนาประเทศ หรือเรียกว่า อุตสาหกรรมใหม่
แห่งอนาคตหรืออุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ (New S-curve)
ประกอบด้ว ย ประเภท ได้แ ก่ อุ ต สาหกรรมพลัง งาน
สะอาด อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน และอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Industrial Estate Authority of Thailand, 2016)
จากรายงานของ IMD World Competitiveness
Yearbook
ระบุ ว่า ประเทศไทยมีข ีด ความสามารถ
ทางการแข่งขันอยู่ในอันดับที่ ของโลก และอยู่ในอันดับ
ที่ ในกลุ่มประเทศอาเ ยี น รองจากประเทศสิงคโปร์และ
มาเลเ ยี ่งึ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทด่ี ี และมีโอกาสทีจ่ ะพัฒนา
ให้เป็ นอุตสาหกรรมที่มศี กั ยภาพในการแข่งขันเพื่อรองรับ
ความต้องการที่มแี นวโน้ มการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง โดยมี
แนวโน้มเป็ นบวกในระดับหนึ่งในสิบอย่างต่อเนื่องกัน (IMD
World Competitiveness Center, 2017)

ตารางท แสดงมูลค่าตลาด จาแนกตามประเภทของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต พ.ศ. 2555-2556
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
. อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด
2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ
3. อุตสาหกรรมไบโอพลาสติก
4. อุตสาหกรรมอากาศยาน
5. อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

มูลค่าของอุตสาหกรรม(ลานบาท)
พ.ศ.
พ.ศ.
4,169,231
4,212,362
210,000
210,000
190,700
200,000
142,241
137,224
151,558
229,445

รอยล ของ
การเปลีย่ นแปลง
1.05
5.26
-3.52
51.66

Source: Adapted from Plastics Institute of Thailand, 2013; Piemsomboon, 2016; Industrial Estate Authority of
Thailand, 2014; Industry Update 19th March 2015: ASIN PLUS SECURITIES, 2016.
ตารางท แสดงมู ล ค่ า ตลาด จ าแนกตาม พลังงานสิ้นเปลืองที่นับวันจะสูญเปล่าหมดไป ดังนัน้ จึงมี
ป ระเภ ท ข อ ง อุ ต ส า ห ก รรม ให ม่ แ ห่ งอ น าค ต ห รื อ ความจ าเป็ นอย่ า งยิ่ง ที่จ ะต้ อ งพัฒ นาและผลิ ต พลัง งาน
อุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ (New S-Curve) ในพ.ศ. 2555 - ทดแทนหรือ พลัง งานหมุ น เวีย นที่ไ ด้จ ากธรรมชาติเพื่อ
น ามาใช้ เช่น แสงอาทิต ย์ ลม น้ า หรือ พลังงานที่ม นุ ษ ย์
2556 ชี้ให้เห็นว่า อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด จัดเป็ น
ใน 5 ของอุ ต สาหกรรมแห่ ง อนาคต ที่ ม ี ค วามส าคั ญ สร้างขึน้ เช่น พลังงานชีวมวล ่งึ การผลิตพลังงานเหล่านี้
เนื่ อ งจากพลัง งานส่ ว นใหญ่ ท่ี ใ ช้ ก ัน อยู่ ใ นปั จจุ บ ัน คื อ
วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561
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นอกจากจะช่วยลดการใช้พลังงานสิน้ เปลืองได้แล้ว ยังเป็ น
พลังงานทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและมนุษย์ดว้ ย
ในขณะทีอ่ ุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ เป็ น
อุ ต สาหกรรมหนึ่ งที่ม ีค วามน่ า สนใจเป็ นอย่างยิ่ง เพราะ
นอกจากพฤติกรรมการใส่ใจในสุขภาพของคนรุ่นใหม่แล้ว
องค์การสหประชาชาติยงั ประเมินสถานการณ์ ไว้ว่าในช่วง
พ.ศ.
นั บ เป็ นศตวรรษแห่ ง ผู้ สู ง อายุ นั น่
หมายถึง การมีป ระชากรที่ม ีอ ายุ ปี ขึ้น ไป มากกว่ า
ร้อ ยละ ของจ านวนประชากรทัว่ โลก (Office of the
National Economic and Social Development Board,
2015) ทาให้สนิ ค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ ผู้สูงอายุและ
เกี่ยวข้องกับสุขภาพทุกด้าน จะเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามจาเป็ นและ
มีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่อง
ส าหรับ อุ ต สาหกรรมพลาสติก ชีว ภาพ ถือ เป็ น
อุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ (New S-Curve) ที่มศี กั ยภาพใน
การสร้า งความเข้ม แข็ง ให้ ก ับ เศรษฐกิจ ของประเทศใน
อน าคต เนื่ องจากความพ ร้ อ ม ใน ด้ า น วั ต ถุ ดิ บ ท าง
การเกษตรของประเทศไทย ่ึงในปั จ จุ บ ัน มีก ารส่งออก
พืชผลทางการเกษตร ในรูป ของวัตถุ ดิบหรือการแปรรูป
ขัน้ ต้นทีม่ รี าคาถูกลง อีกทัง้ ยังมีความผันผวนด้านราคา แต่
หากนาวัตถุดบิ มาผลิตหรือแปรรูปเป็ นไบโอพลาสติกหรือ
พลาสติก ชีว ภาพ ก็จ ะสามารถสร้างมูล ค่ าเพิ่ม และสร้า ง
รายได้จานวนมากให้กบั ประเทศได้ ประกอบกับกระแสการ
อนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ ทัวโลก
่
ส่งผลให้ผบู้ ริโภคในยุค
ปั จจุบนั คานึงถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
มากกว่าในอดีต ไบโอพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพทีผ่ ลิต
จากวัต ถุ ดิบ ทางการเกษตรและสามารถย่ อ ยสลายทาง
ชีวภาพได้ จึงเป็ นคาตอบสาคัญ ที่จะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริโภคในยุคปั จจุบนั และอนาคตได้เป็ น
อย่างดี (Keawmanee, 2015)
อุตสาหกรรมอากาศยานเป็ นอีกหนึ่งอุตสาหกรรม
ที่น่ าจับ ตามอง เนื่ องจากการเดิน ทางและการขนส่งทาง
อากาศในปั จจุบนั ได้รบั ความนิยมมากขึ้น เป็ นผลมาจาก
ความสะดวก รวดเร็ว และต้น ทุ น ค่าใช้จ่ายที่ถูก ลง ด้ว ย
สาเหตุ เหล่านี้ จึงส่งผลโดยตรงต่ ออัตราการขยายตัวของ
ธุรกิจการบิน แม้วา่ ใน พ.ศ.
ตัวเลขมูลค่าตลาด
จะหดตัวลง ร้อยละ . แต่มกี ารคาดการณ์ ว่าใน ปี
ข้างหน้า จานวนเครื่องบินโดยสารทัวโลกที
่
ม่ อี ยู่ในปั จจุบนั
ประมาณ หมื่นลาจะเพิม่ ขึน้ เป็ น เท่าตัว หรือประมาณ
หมืน่ ลา ดังนัน้ หากสามารถจูงใจให้นกั ลงทุนหรือคู่คา้ ทาง
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ธุ ร กิจ เกี่ย วกับ อุ ต สาหกรรมอากาศยานเข้า มาลงทุ น ใน
ประเทศไทย หรือพัฒนาและยกระดับผูป้ ระกอบการไทยให้
ผ่านการรับรองคุณภาพการผลิตชิน้ ส่วนอากาศยานได้ ก็จะ
สามารถสร้างโอกาสให้ป ระเทศในการเป็ นฐานการผลิต
ใหญ่ ให้ก ับ อุ ต สาหกรรมการบิน ในอนาคต (Iron & Steel
Intelligence Unit, 2016)
น อ ก จ าก นี้ อุ ต ส าห ก รรม ส ร้ า งส รรค์ เป็ น
อุตสาหกรรมทีม่ แี นวโน้มการเติบโตสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง ใน
พ.ศ.
ตัวเลขมูลค่าตลาดขยายตัวถึง ร้อยละ
. ทัง้ นี้เนื่องจากในอดีตความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ในด้านค่าจ้างแรงงานทีถ่ ูกของประเทศไทยมีการเปลีย่ นไป
และจาเป็ นต้องปรับตัว เป็ นผลมาจากการที่ประเทศไทยมี
คู่แ ข่งขัน โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมาร์
ลาว และกัม พู ช า ที่ม ีค่ า จ้า งแรงงานถู ก กว่าเพิ่ม ขึ้น เป็ น
จานวนมาก ด้วยเหตุน้ีประเทศไทยจึงได้ปรับเปลี่ยนจาก
ประเทศที่เน้ นการผลิตจากการใช้แรงงานมากแต่ราคาถูก
เข้ า สู่ ก ารแข่ ง ขัน ด้ ว ยแรงงานที่ ม ี ท ั ก ษะโดยมี ก ารน า
ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางภูมปิ ั ญญามาใช้ เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีท่ีทนั สมัย
นอกจากนี้ ป ระเทศไทยยัง มี ค วามได้ เ ปรีย บอี ก หลาย
ประเทศในเรื่อ งของมรดกภู ม ิปั ญ ญาทางทรัพ ยกรทาง
วัฒนธรรมและสังคมที่หลากหลาย (Phatluang, 2011) ่งึ
สามารถน ามาประยุ ก ต์ใช้ร่ว มกับ นวัต กรรม เทคโนโลยี
และความรู้สมัยใหม่ เพื่อใช้พ ฒ
ั นาสิน ค้าและบริก ารให้ม ี
เอกลักษณ์และมีความโดดเด่นเฉพาะตัวทีป่ ระเทศอื่นๆ ไม่
สามารถลอกเลียนแบบหรือยากต่อการลอกเลียนแบบได้
ด้วยการพัฒ นาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทัง้ ประเภทนี้
แบบบูรณาการความร่วมมือในลัก ษณะการเจรจาในการ
จับคู่ทางธุรกิจกับคู่คา้ ในต่างประเทศที่เป็ นตลาดที่มคี วาม
ต้องการทาธุรกิจ กับประเทศไทยคือ ญี่ป่ ุน การทาธุรกิจกับ
ประเทศญี่ป่ ุน ไม่ว่าจะเป็ นการประกอบกิจการในประเทศ
ญี่ป่ ุน หรือ การร่วมทุนทาธุรกิจกับคนญี่ป่ ุนในประเทศไทย
ผู้ป ระกอบการที่ส นใจควรจะต้ อ งเรีย นรู้ถึง พื้น ฐานของ
ประเทศญี่ป่ ุ น ไม่ว่า จะเป็ น สภาพภู ม ิป ระเทศ เศรษฐกิจ
สังคม รวมทัง้ วัฒนธรรมของคนญี่ป่ ุน เพราะแต่ละประเทศ
ย่ อ มมี วิ ธี ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ แ ตกต่ า งกั น ปั จจุ บ ั น มี
หน่ วยงานของญี่ป่ ุ นในประเทศไทยหลายหน่ วยงานที่ให้
ข้อ มูล ด้านต่ างๆ ดังที่ก ล่ าวมาข้า งต้น กับ ผู้ป ระกอบการ
หรือบุคคลทัวไปที
่ ส่ นใจในการทาธุรกิจกับประเทศญี่ป่ ุน ่งึ
สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ด้านข้อมูลและวิธกี าร
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ดาเนินงานได้ อาทิ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของ
ญี่ป่ ุน (Japan External Trade Organization) หรือ เจโทร
กรุงเทพ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ป่ ุ น
(Japan International Cooperation Agency) หรือ JICA เป็ นต้น
จากผลการส ารวจบริษัท ญี่ ป่ ุ นถึงการพิจ ารณา
แหล่ งลงทุ น เพื่อ ขยายฐานการผลิต และขยายตลาดในปี
พบว่า บริษัทญี่ป่ ุ นพิจารณาเลือกประเทศไทยเป็ น
อัน ดับ ที่ ส าหรับ การขยายตลาด เป็ นฐานการผลิ ต
รวมถึ ง การวิจ ัย และพั ฒ นา ในขณะที่ อิ น โดนี เ ี ย และ
เวี ย ดนาม ่ึ ง มี ค วามน่ าสน ใจเป็ นล าดั บ ที่ และ
ตามลาดับนัน้ จะเน้นลงทุนเพื่อขยายตลาดและฐานการผลิต
เป็ นส าคัญ ปั จ จัย เหล่ า นี้ จ ะเป็ นการส่ง เสริม และพัฒ นา

ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยให้สามารถ
ผลิต และบริก ารของประเทศไทยมีมู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง ขึ้น ใน
อนาคต

วัต ุ ร สงคการวิ จยั คือ
1. เพือ่ ศึกษาศักยภาพของการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม
แห่งอนาคตในการเจรจาจับคูธ่ ุรกิจ
2. เพื่ อ เปรีย บเที ย บศัก ยภาพ ของการรวมกลุ่ ม
อุ ต สาหกรรมแห่ งอนาคตในการเจรจาจับ คู่ธุรกิจ จาแนก
ตามประเภทอุตสาหกรรม

ตัวแ รตน

ตัวแ รตาม

ัจจัยส่วนบุคคล

ศักยภาพของการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม
แห่งอนาคตเพอการเจรจาจับคู่ธรุ กิ จ

-

เพศ
สถานภาพสมรส
อาชีพ
ระดับการศึกษา
- อส
ัจจัยดานธุรกิ จ

-

ประเภทของอุตสาหกรรม
อายุของธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
จานวนพนักงาน
ประสบการณ์การทาธุรกิจกับกิจการต่างประเทศ
จุดประสงค์การเข้าร่วมเจรจาจับคูธ่ ุรกิจ
ความคาดหวังในการเจรจาจับคูธ่ ุรกิจ

1. ด้านข้อมูลข่าวสาร
2. ด้านความพร้อมและศักยภาพของกิจการ
ในการรวมกลุม่ ในการจับคูธ่ ุรกิจ
3. ความสามารถการจัดการในการจับคู่
ธุรกิจ
4. ด้านการสนับสนุนและการส่งเสริมด้าน
ต่างๆ ของภาครัฐ
5. ด้านประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ในการรวมกลุม่
อาเ ยี น

ภาพท กรอบแนวคิดการวิจยั

การทบทวนวรร กรรมทเกยวของ
การจับ คู่ เ จรจาธุ ร กิ จ ทั ง้ ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ (Business Matching) เป็ นการสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจทางหนึ่ง (Collaboration) จนกระทังเกิ
่ ดมีการ ้ือ
ขายระหว่า งกัน โดยส่ ง เสริม ให้ ผู้ท่ีท าธุ ร กิจ มีศ ัก ยภาพ
พร้ อ มที่ จ ะขยายตลาดในต่ า งประเทศ และช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิท ธิภ าพในการด าเนิ น ธุ ร กิจ เพราะฉะนั น้ การจับ คู่
เจรจาธุ ร กิ จ จึง เป็ นกิ จ กรรมทางธุ ร กิจ ที่ ส าคัญ ของการ

เริม่ ต้นและขยายโอกาสทางธุรกิจ และการที่จะช่วยให้การ
จับ คู่เจรจาธุรกิจ สาเร็จ นัน้ ต้องคานึ งถึงปั จจัยหลายด้าน
ได้แก่ ความเข้าใจในวัฒนธรรมการเจรจา โดยเน้นที่ความ
เข้าใจในวัฒนธรรมของคู่เจรจาที่อาจจะเป็ นคู่คา้ ในอนาคต
เช่ น การทั ก ทาย มารยาทและการสื่อ สารด้ า นต่ า งๆ
สัญ ลัก ษณ์ สี หรือ ภาษาท่ าทางที่ใช้ป ระกอบการเจรจา
ตลอดจนเข้าใจในกระบวนการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Satitthammajit,
2016; Watanasak, 2016)
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ในพ.ศ. 2558 ได้ ม ีก ารให้ บ ริก ารเว็บ ไ ต์ จ ับ คู่
ธุรกิจระหว่างประเทศ ่งึ สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเ ยี นอย่างเป็ นทางการ ทัง้ นี้ ผูป้ ระกอบการที่
เป็ นสมาชิกสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลเชิงลึกของผู้ ้อื และ
ผู้ ข ายผ่ า นทางระบบออนไลน์ รวมถึ ง การส่ ง ข้ อ ความ
โต้ตอบในการเจรจาธุรกิจได้โดยตรงบนเว็ บไ ต์ โดยไม่
ต้องผ่านตัวกลาง ทัง้ ยังสามารถขอรับคาปรึกษาและข้อมูล
จากธนาคารในการทาธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทัง้ วิธกี าร
ป้ องกัน ความเสี่ย งจากอัต ราแลกเปลี่ย น ระบบนี้ ช่ ว ย
สนั บ สนุ น ให้ ธุ ร กิ จ ของผู้ ป ระกอบการสามารถประสบ
ความสาเร็จได้ และนับได้วา่ เว็บไ ต์จบั คูธ่ ุรกิจออนไลน์ถอื
เป็ นโอกาสและช่องทางที่เหมาะสมช่องทางหนึ่งสาหรับนัก
ธุรกิจไทย อีกทัง้ ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้า
ใช้งานด้วย (Digital Age, 2015)
แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อการส่งเสริม
การพัฒนาในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่จดั เป็ นดาวรุ่งของ
ประเทศไทย ประเภทได้แก่ อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อุตสาหกรรมพลาสติก
ชี ว ภาพ อุ ต สาหกรรมอากาศยาน และอุ ต สาหกรรม
สร้างสรรค์ พบว่าการศึกษาด้านการบริหารจัดการเพื่อการ
ส่งเสริม อุ ต สาหกรรมในการจับ คู่ธุรกิจ ได้รบั การส่งเสริม
อย่างจริงจัง
Department of International Trade Promotion
(2017) ได้ ร ะบุ ถึ ง ค าว่ า ศั ก ยภ าพ ของการรวมกลุ่ ม
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตในการจับคู่เจรจาธุรกิจ หมายถึง
ระดับ ความคิด เห็น หรือระดับ การประเมิน ความสามารถ
ตนเองของผู้ประกอบการในการเข้าร่ว มมือกันในด้านการ
จัดการเจรจาเพื่อการจับคู่เจรจาธุรกิจกับผูป้ ระกอบการของ
ประเทศญีป่ ่ ุนแบ่งเป็ น ด้าน ได้แก่
.ด้านข้อมูลข่าวสาร หมายถึงข้อมูลที่จาเป็ นใน
การทาการจับคู่เจรจาธุรกิจ รวมถึงการได้รบั และให้ขอ้ มูล
ข่าวสารของคูเ่ จรจาธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน
. ด้านความพร้อมและศัก ยภาพของกิจ การใน
การรวมกลุ่มในการจับคู่เจรจาธุรกิจหมายถึง ความพร้อม
ของผู้ ป ระกอบการธุ ร กิจ อุ ต สาหกรรมแห่ ง อนาคตของ
ประเทศไทยด้ า นความรู้ท่ี จ าเป็ น ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า น
เครือ ข่า ย และด้า นสื่อ การขายในการท าการจับ คู่ เจรจา
ธุรกิจ
. ด้านความสามารถในการจัด การในการจับ คู่
ธุ ร กิ จ หมายถึ ง ความสามารถในการด าเนิ น การของ
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ผู้ประกอบการธุรกิจ อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศ
ไทย ่ึงประกอบด้วยความสามารถในด้านการผลิต ด้าน
การตลาด ด้ า นการจัด จ าหน่ า ย และด้ า นการพั ฒ นา
ผลิต ภัณ ฑ์ ม ีผ ลต่ อ การบรรลุ ผ ลส าเร็จ ในการเจรจาจับ คู่
ธุรกิจตามทีค่ าดหวังไว้
. ด้านการสนับสนุ นและการส่งเสริม ด้านต่างๆ
ของภาครัฐในการรวมกลุ่มเพื่อจับคู่เจรจาธุรกิจหมายถึง
บทบาทของภาครัฐ ในการสนั บ สนุ น และส่ง เสริม ในการ
รวมกลุ่มเพื่อจับคู่เจราธุรกิจ ให้เกิดการพัฒนาธุรกิจ โดยมี
การให้ ค าแนะน าจากหน่ ว ยงานของรัฐ การส่งเสริม ด้า น
การเงิน การลงทุนด้านภาษีและด้านการนาเข้าส่งออกจาก
ภาครัฐในการจับคูเ่ จรจาธุรกิจ และ
.ด้านประโยชน์ ท่ไี ด้รบั ในการรวมกลุ่มอาเ ียน
หมายถึง ประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากการเปิ ดเสรีการค้าและการ
บริการระหว่างประเทศสมาชิกอาเ ยี น ทาให้เกิดการลงทุน
การเคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานอย่างเสรี ่ึงจะช่ วยให้
ผู้ป ระกอบการธุ รกิจ อุ ต สาหกรรมแห่ งอนาคตได้รบั การ
ส่งเสริมในด้านการจับคู่เจรจาธุรกิจ รวมทัง้ ได้รบั ประโยชน์
ในด้ า นการลงทุ น และการหาลู ก ค้ า ใหม่ จ ากการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ยี น

วิ ธดาเนิ นการวิ จยั
การวิ จ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ นการส ารวจแบบส ามะ-โน
ประชากร โดยประชากรทีส่ นใจการศึกษาในการวิจยั นี้ คือ
กลุ่ ม ผู้ป ระกอบการธุ ร กิจ อุ ต สาหกรรมแห่ ง อนาคตของ
ประเทศไทยได้เข้าร่วมการจับคู่เจรจาธุรกิจที่กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ป่ ุน โดยผ่านการอบรมความรูแ้ ละทักษะในการ
รวมกลุ่มเพื่อการจับคู่ธุรกิจในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
ถีง เมษายน พ.ศ. 2559 จานวน คน จากกิจการที่เข้า
ร่วม คนคิดเป็ นร้อยละ จาก ประเภทอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต ยกเว้น อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพราะไม่ได้
เข้าร่วมอบรม จึงนับได้วา่ เทียบเท่ากับประชากร การวิจยั นี้
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ทีม่ คี วามเชื่อมันสู
่ งโดย
การหาค่าความสอดคล้องภายในทุกข้อคาถามและค่าความ
เชื่อ มันของแบบสอบถาม
่
5 ด้าน คือ ด้านข้อ มูล ข่าวสาร
ด้านความพร้อมและศักยภาพของกิจการในการรวมกลุ่มใน
การจับคู่ธุรกิจ ด้านความสามารถการจัดการในการจับ คู่
ธุรกิจ ด้านการสนับสนุ นและการส่งเสริม ด้านต่างๆ ของ
ภาครัฐ และด้านประโยชน์ ท่ไี ด้รบั ในการรวมกลุ่มอาเ ยี น
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คือ ค่าสัม ประสิท ธิ ์ ครอนบาทอัล า เท่ากับ .79 .83 .80
.81และ .85 ตามลาดับ ่ึงค่าเหล่านี้ม ีค่าสูงกว่าเกณฑ์ค่า
อัล าที่ยอมรับได้ท่กี าหนดว่า ควรจะมีค่าไม่ต่ ากว่า 0.70
(Nunnally, 1978 อ้างถึงใน Soonthonsmai, 2014, p. 82)
วิ ธี ก า รวิ เ ค รา ะห์ ข้ อ มู ล โด ย ใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พ รรณ น า
(Descriptive Statistics) ได้แ ก่ ค่ า เฉลี่ย ความถี่ ร้อ ยละ
การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่

ลการศก า แล การอภิ ราย ล
ก ารวิ จ ั ย เรื่ อ ง ศั ก ย ภ าพ ข องก ารรวม ก ลุ่ ม
อุ ต สาหกรรมใหม่แ ห่ งอนาคตของไทยในการจับ คู่เจรจา
ธุรกิจ สามารถสรุป และอภิป รายผลตามวัต ถุ ป ระสงค์ได้
ดังนี้
สาหรับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ปั จจัยส่วนบุคคล
และปั จจัยด้านธุรกิจของผูป้ ระกอบการพบว่า ส่วนใหญ่เป็ น
เพศชาย สถานภาพสมรส อายุระหว่าง - ปี และระดับ
การศึ ก ษาสู ง กว่ า ปริญ ญาตรีผู้ ป ระกอบการส่ ว นใหญ่
ประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมอากาศยาน อายุของ
ธุรกิจ - ปี มีทุนจดทะเบียนของธุรกิจมากกว่า ล้านบาท
โดยทัง้ หมดไม่ม ีหุ้น ส่วนร่ว มทุ น กับ ต่ างประเทศ ในการ
ประกอบธุ รกิจ ส่ว นใหญ่ เน้ น การแข่งขัน ในด้านคุ ณ ภาพ
มีจานวนพนักงานไม่เกิน คน ส่วนใหญ่เคยมีการ อ้ื ขาย
ร่วมกันกับธุรกิจอื่น แต่ไม่เคยเข้าร่วมการจับคู่เจรจาธุรกิจ
มาก่อน โดยจุดประสงค์ในการเข้าร่วมการจับคู่เจรจาธุรกิจ
ใน ค รัง้ นี้ เพื่ อให้ เ กิ ด การขยายธุ ร กิ จ และส่ ว น ให ญ่
ผูป้ ระกอบการแต่ละรายคาดหวังว่าการทาธุรกิจกับคู่คา้ ใน
ปี (ครัง้ )นี้จะมีมลู ค่ามากกว่า ล้านบาท

วัต ุ ร สงคขอท เพื่อ ศึก ษาศัก ยภาพของ
การรวมกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมแห่ งอนาคตในการเจรจาจับ คู่
ธุ รกิจ พบว่า ผู้ป ระกอบการธุร กิ จ อุต สาหกรรมแห่ ง
อนาคตที ่เข้ า ร่ ว มการจับ คู่ เจรจาธุ ร กิ จ ส่ ว นใหญ่ ม ี
ศัก ยภาพด้ า นความสามารถการจัด การในการจับ คู่
ธุ ร กิ จ มากกว่ า ด้ า นอื่ น ๆ โดยมีค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ .
ส าหรับ ด้ านที ่ มี ศั ก ยภาพ น้ อยที ่ สุ ด คื อ ด้ านการ
สนับสนุนและการส่งเสริ มด้านต่ างๆ ของภาครัฐ โดย
มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ . ดั ง ภาพ ท ผลการค้ น พ บ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Yunut (2013) และ Yunsangya
& Siriprasertchok (2013) ที่ พ บ ว่ า ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม
ภายนอกที่ เ ป็ นอุ ป สรรคต่ อ การจัด คณะผู้ แ ทนการค้ า
ภาคเหนื อ ไปเจรจาการค้า ในต่ า งประเทศของสานัก งาน
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ ในด้าน
การเมืองได้แก่ โครงการและนโยบายของภาครัฐที่บริหาร
ประเทศไม่ส่งเสริมและสนับสนุ นผูป้ ระกอบการส่งออกราย
ย่ อ ยของไทย ท าให้ ผู้ ป ระกอบการส่ ง ออกไม่ ส ามารถ
แข่งขันในตลาดโลกได้ สาหรับรัฐบาลที่บริห ารประเทศมี
การปรับ เปลี่ย นผู้รบั ผิด ชอบในแต่ ล ะกระทรวงบ่ อ ยครัง้
ส่งผลให้โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนิ นการอยู่นัน้
ขาดความต่อเนื่องและโครงสร้างระบบการเมืองของไทยมี
ความ ับ ้อนและมีห ลายหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบในเรื่อ ง
เดียวกันและทางาน ้า อ้ นและมักไม่ประสานงานกัน
วัต ุ ร สงคขอท เพื่อ ศึก ษาเปรีย บเทีย บ
ศักยภาพของการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในการ
เจรจาจับคูธ่ ุรกิจจาแนกตามอุตสาหกรรม

ผลการศึ ก ษาและการอภิ ป รายผลตามล าดับ
วัตถุประสงค์ดงั นี้
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ค่าเฉลีย่ ศักยภาพในการรวมกลุม่ อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพือ่ การเจรจาจับคูธ่ ุรกิจ จาแนกตามอุตสาหกรรม

พบว่า ผู้ป ระกอบการ อุ ต สาหกรรมพลัง งาน
สะอาดมี ศกั ยภาพของการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมแห่ ง
อนาคตในการเจรจาจับคู่ธุรกิ จในด้านข้อมูลข่าวสาร
มากทีส่ ุด ค่าเฉลีย่ เท่ากับ . สาหรับ ด้านทีม่ ีศกั ยภาพ
น้ อยที ส่ ุ ด ทังของอุ ต สาหกรรมพลัง งานสะอาดและ
อากาศยานคื อ ด้ า นการสนั บ สนุ น และการส่ ง เสริ ม
ด้ านต่ างๆ ของภาครัฐ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และ .
ตามล าดับ ดัง ภาพท ผลการศึ ก ษานี้ ส อดคล้ อ งกั บ
งานวิจ ยั ของ Kowitkanit (2014) ที่พ บว่า ปั ญ หาที่สาคัญ
มากที่สุ ด ได้ แ ก่ ปั ญ หาเรื่อ งการส่ ง เสริม การลงทุ น ของ
ภาครัฐที่ยงั ไม่มคี วามชัดเจน ขาดการประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริม การลงทุนมีน้อยอีกทัง้ ไม่ได้รบั การสนับสนุ นจาก
รัฐบาลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ผู้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมอากาศยาน
อุตสาหกรรมผลิ ตภั เพือ่ สุขภาพและอุตสาหกรรม
พ ล าส ติ ก ี ว ภ าพ มี ศั ก ย ภ าพ ใน ก ารรวม ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมแห่ งอนาคตเพือ่ การเจรจาจับคู่ธุรกิ จใน
ด้านความสามารถในการจัดการในการจับคู่ธรุ กิ จมาก
ที ่ สุ ด โด ย มี ค่ า เฉ ลี่ ย เท่ า กั บ 4.74 4.17 แ ล ะ 3.80
ตามลาดับ

สาหรับอุตสาหกรรม 2 ประเภทคืออุตสาหกรรม
ผลิ ต ภั เพื อ่ สุ ข ภาพและอุ ต สาหกรรมพลาสติ ก
ี วภาพ มีศกั ยภาพในการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมแห่ ง
อนาคตเพื อ่ การเจรจาจับ คู่ ธุ ร กิ จ น้ อยที ส่ ุ ด คื อ ด้ า น
ประ ย นที ่ ด้ ร ับ ในการรวมกลุ่ ม อาเ ี ยน โดยมี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.56 และ 3.00 ตามล าดั บ ในขณ ะ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอากาศยานมีศกั ยภาพใน
การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมแห่ งอนาคตเพือ่ การเจรจา
จับคู่ธุรกิ จมากด้ านประ ย นที ่ ด้ รบั ในการรวมกลุ่ม
อาเ ี ยน โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.24 ผลการศึ ก ษานี้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของPattanayanon (2013) ที่พบว่า
การเปิ ดเสรีการค้าอาเ ยี นสาหรับสินค้าและการค้าบริการ
12 สาขานัน้ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจนาเที่ยวและ
บริก ารเป็ นหลัก และสามารถเชื่อ มโยงกับ อุ ต สาหกรรม
อากาศยาน จึง ไม่ ส่ง ผลต่ อ อุ ต สาหกรรมผลิต ภัณ ฑ์ เพื่อ
สุขภาพ และประเภทอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพดังกล่าว
ผลการศึ ก ษานี้ ย ัง สอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ของ
Yunut (2013) ที่ พ บว่ า สภาพแวดล้ อ มภายนอกที่ เ ป็ น
อุปสรรคต่อการเจรจาการค้าในต่างประเทศด้านคู่แข่งขัน
ของแถบบางประเทศในอาเ ยี นทีม่ อี ตั ราค่าจ้างแรงงานถูก
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กว่าประเทศไทย ส่งผลให้นกั ลงทุนอาจย้ายฐานการผลิตไป
ยังประเทศที่มคี ่าจ้างแรงงานถูกกว่า และกระทบต่อต้นทุน
ของผูป้ ระกอบการจากการเปิ ดการค้าเสรีอาเ ยี น ง่ึ พบว่า
พ.ศ. 2559 แรงงานต่างชาติอาจกลับประเทศของตนและ
ส่งผลให้ภาคการผลิตในอุตสาหกรรมของประเทศไทยทีใ่ ช้
แรงงานต่ า งชาติต้อ งได้รบั ผลกระทบ ่ึงคาดว่า อาจเป็ น
ผลกระทบระยะปรับตัว ในช่วงเวลาสัน้ ๆไม่เกิน - ปี แต่
กลับ ส่งผลทางบวกโดยตรงต่ อ อุ ต สาหกรรมอากาศยาน
และอาจส่งผลทางบวกโดยอ้อมต่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ของไทยในระยะยาว
นอกจากนี้ ผลการศึ ก ษานี้ ย ั ง สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจ ัย ของ Denkaew (2013) ที่ พ บว่ า การเปิ ดเสรีท าง
การค้าอาเ ยี นมีอทิ ธิพลในด้านการพัฒนาองค์กรเป็ นอย่าง
มาก เนื่องจากทาให้เกิดการพัฒนาองค์กรในด้านทุนมนุ ษย์
การผลิต การตลาด และระบบการท างานภายใต้รูป แบบ
การจัดการธุกจิ ใหม่ๆ (New and Modern Business Model)
และสอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของSeubsak (2005)
ที่พ บว่า การจัดตัง้ เขตการค้าเสรีอาเ ียนจะช่วยลดภาษี
สินค้าประเภทวัตถุดบิ และชิ้นส่วนการผลิต ลดต้นทุนการ
ผ ลิ ต ่ึ ง จะท าให้ ก ารผ ลิ ต ใน ก ลุ่ ม เขต ก ารค้ า เสรี ม ี
ประสิทธิภาพมากขึน้ โดยยังเป็ นการขยายตลาดเป้ าหมาย
ให้เติบโตมากขึน้ ด้วย ่งึ ทาให้ตลาดของอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต ทั ง้ ประเภทขยายและเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้น โดย
อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพ และอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพมักใช้แรงงานไม่
มากนัก แต่อาศัยผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตที่อาศัย
เทคโนโลยีเป็ นหลัก (Khanjana, Siwathepdecha, & Soonthonchai,
2012) และอุ ตสาหกรรมอากาศยานสามารถรองรับ ความ
ต้ อ งการของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วโดยสามารถ
ตอบสนองความต้อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ย วจากการเปิ ด
การค้าเสรีในกลุม่ อาเ ยี น
ขอเสนอแน ดานเนอหา จากผลการศึก ษาสามารถ
เสนอแนะและการประยุกต์ใช้ได้ดงั นี้
1. ด้ ว ยผ ลก ารศึ ก ษ าพ บ ว่ า ก ารส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนจากภาครัฐต่อกลุม่ อุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคตมี
ในระดับ น้ อ ย ดัง นั ้น การเจรจาจับ คู่ ธุ ร กิ จ จ าแนกตาม
อุตสาหกรรมนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้แสดงบทบาท
ในการริเริม่ ให้เกิดธุรกรรมอย่างจริงจังแล้ว ภาครัฐโดยกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ได้แก่ กรม

เจรจาการค้าระหว่างประเทศ ควรท าหน้ าที่ส านต่ อ เพื่อ
จัด หาสื่อ หรือตัวแทนที่ม ีอยู่เดิม หรือตัง้ ขึ้น มาใหม่ ในการ
ติด ต่ อ ประสานงานระหว่ า งธุ ร กิจ ที่ ติด ต่ อ กัน ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ ที่อยู่ระหว่างและที่สามารถตกลงทางการค้า
เรียบร้อยแล้วโดยอาจรวบรวมและจัดทาฐานข้อมูลเกีย่ วกับ
การเจรจาการค้าแบบจับคูธ่ รู กิจ และสามารถนาข้อมูลไปใช้
วิเคราะห์ เพื่อ พัฒ นาแนวคิด ทางธุ ร กิจ (Business Idea)
และสามารถกระจายข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์
ได้แ ก่ Webpage หรือ Facebook หรือ จัด ท าเป็ น รูป แบบ
บริษทั ่งึ ทางานเป็ นสื่อกลางการเจรจาติดต่อระหว่างธุรกิจ
ต่างๆ รวมทัง้ เป็ นหน่ วยงานที่ท าหน้ าที่ป ระสานงานและ
ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนา
เครือข่ายผูป้ ระกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยให้ขอ้ มูล
เชิ ง ลึ ก กั บ ผู้ ป ระก อ บ ก ารใน ไท ย แ ล ะก ารบ ริ ห าร
ความสัมพันธ์กบั ผู้ประกอบการและหน่ วยงานเครือข่ายที่
เกีย่ วข้อง
2. ประเทศไทยในฐานะผู้ น าด้ า นการผลิ ต ของ
อุ ต สาหกรรมพลาสติก ชีว ภาพที่ม ีศ ัก ยภาพในการเป็ น
ผู้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์หรือเม็ดพลาสติกชีวภาพเพื่อส่งออกไป
ขายยังตลาดโลก โดยการที่ประเทศไทยจะมีอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพที่มคี วามแข็งแกร่งได้อย่างยังยื
่ น จะต้อง
ได้รบั ความช่วยเหลือจากภาครัฐในการกานดมาตรการทาง
ภาษีและด้านกฎหมาย เพื่อส่งเสริมการลงทุนและการผลิต
และยังจาเป็ นต้องมีการพัฒนาสร้างสาธารณูปโภคทีจ่ าเป็ น
จากอุ ตสาหกรรมพลังงานสะอาด ควบคู่ก ับ การวิจยั และ
พัฒ นาโดยการเชี่อ มโยงของระบบห่ ว งโ ่ อุ ป ทาน อาทิ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสามารถใช้บรรจุภ ัณฑ์
ที่ผ ลิต จากอุ ต สาหกรรมพลาสติก ชีว ภาพอุ ต สาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ และใช้พลังงานจากอุตสาหกรรมพลังงาน
สะอาด เป็ นวงจรไป อีกทัง้ อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดใช้
ขยะจากอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ และอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ เป็ นการสนับสนุน ง่ึ กันและกัน
3. สาหรับ ผลการศึก ษาจากอุ ต สาหกรรมพลังงาน
สะอาดที่พบว่า ศักยภาพด้านทีน่ ้อยที่สุดคือ การสนับสนุ น
และการส่งเสริมจากภาครัฐ ดังนัน้ ภาครัฐและภาคเอกชน
ควรร่วมมือกันกาหนดเป็ นนโยบายเพื่อ รณรงค์การลดโลก
ร้อ นอย่ า งจริง จัง และต่ อ เนื่ อ งในทุ ก ระดับ เพื่ อ สะท้ อ น
ผลกระทบที่รุนแรงอันเกิดจากสภาวะโลกร้อนนี้ แม้ว่าใน
ปั จ จุบ ัน ได้ป ลุก กระแสนิ ย มให้ป ระชากรทัว่ ไปช่วยกัน ใช้
สิ น ค้ า ต่ า งๆ ใน การอุ ป โภ คบ ริ โ ภ ค ่ึ ง เป็ น มิ ต รต่ อ
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สิง่ แวดล้อมมากขึน้ หรือมีกระบวนการจัดการขยะพลาสติก
สาหรับประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว แต่สาหรับประเทศที่มฐี านะ
ทางเศรษฐกิจปานกลางเช่นประเทศไทย จานวนผูบ้ ริโภคที่
ใช้ ผ ลิต ภัณ ฑ์ พ ลาสติก ชีว ภาพอาจยัง มีน้ อ ย เนื่ อ งจาก
ผลิตภัณฑ์มรี าคาค่อนข้างสูงและลูกค้ายังไม่เห็นคล้อยตาม
อย่างจริงจังกระแสการรักษาสิง่ แวดล้อมและการลดภาวะ
โล ก ร้ อ น จึ ง ค วรมี ก ารพั ฒ น าแ ละจั ด ตั ้ง เค รื อ ข่ า ย
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสิง่ แวดล้อมแห่งชาติเพื่อทา
หน้าทีด่ งั กล่าว
4. ถึงแม้ว่าในปั จจุบนั ผู้ประกอบการจะมีศกั ยภาพ
ในการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพือ่ การเจรจาจับคู่
ธุรกิจแตกต่างกับตามประเภทอุตสาหกรรม ผูป้ ระกอบการ
อุ ต สาหกรรมแห่ งอนาคตควรให้ค วามสาคัญ ในด้า นการ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพราะสภาวะแวดล้อมภายนอกของ
อุ ตสาหกรรมแห่งอนาคตมีก ารเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก
โดยแนวทางหนึ่งในนัน้ คือการใช้ทุนทางวัฒนธรรมและทาง
สังคมได้แก่ ภูมปิ ั ญญาท้องถิ่น ร่วมกับความก้าวหน้ าทาง
เทคโนโลยี เพื่อ สร้างให้เกิด ความแตกต่ า ง และความมี
เอกลักษณ์ ของสินค้าและบริการเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันได้อย่างเหมาะสม
5. ด้วยผลการศึกษาชี้ชดั ว่า อุ ตสาหกรรม 2 ใน 4
ได้รบั ประโยชน์ จากการรวมกลุ่มอาเ ียนน้ อย ดังนัน้ สิง่ ที่
ผู้ ป ระกอบการไทยควรเตรีย มพร้ อ มเพื่ อ รองรับ การ
เปลี่ย นแปลงภู ม ิท ัศ น์ ก ารลงทุ น ดัง กล่ า ว คือ การพัฒ นา
ความรูค้ วามสามารถและประสานความร่วมมือกับนักลงทุน
ญี่ ป่ ุ น รวมถึง การพัฒ นาธุ ร กิจ ในภู ม ิภ าคอาเ ีย น โดย
ผูป้ ระกอบการไทยสามารถใช้ความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญใน
ภูมภิ าคลุ่มแม่น้ าโขงเป็ นจุดขาย และใช้จุดแข็งดังกล่าวใน
การร่วมทุนกับผู้ประกอบการญี่ป่ ุนทัง้ ในประเทศไทยเอง
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และภายในภู ม ิภ าค นอกจากนี้ ผู้ป ระกอบการไทยควร
พัฒ นาศัก ยภาพการผลิต สิน ค้า หรือ บริก ารของตนให้ ม ี
มูล ค่ า เพิ่ม ที่สูง ขึ้น ด้ว ยการลงทุ น ในการวิจ ัย และพัฒ นา
เพิม่ เติม เพื่อหลีกเลี่ยงความท้าทายที่จะถูกประเทศเพื่อน
บ้านแย่งส่วนแบ่ งตลาดในสินค้าหรือบริก ารที่เน้ น การใช้
แรงงานจานวนมาก
ขอเสนอแน ในการทาวิ จยั ครังต่อไ มีดงั นี้
1. ควรนาข้อมูลการพัฒนาในส่วนของอุตสาหกรรม
แห่งอนาคตด้านต่ างๆ มาจัด ท าให้เป็ น ระบบเพื่อ ให้เป็ น
ข้อมูลทีท่ นั สมัย เป็ นปั จจุบนั เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผน
และดาเนินกลยุทธ์ในการส่งเสริมอุต สาหกรรมแห่งอนาคต
ได้อย่างเหมาะสมทันเหตุการณ์ เนื่องจากเทคโนโลยีและ
ระบบการท างานต่ า งๆมีก ารพัฒ นาที่ร วดเร็ว ส่ง ผลให้
ข้อมูลเปลีย่ นแปลงไปอย่างต่อเนื่อง
2. ควรศึกษาวิจยั ผลกระทบของการจับคู่เจรจาธุรกิจ
ในการเปิ ดประชาคมอาเ ียนที่มผี ลต่อภาคอุตสาหกรรม
แห่งอนาคตอื่นๆ ที่เรียกว่า ภาคอุตสาหกรรมแรกเริม่ แห่ง
อนาคต (The First S-Curve) เพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบการใน
ภาคอุ ตสาหกรรมนี้ สามารถนาข้อมูลไปเป็ นแนวทางใน
การป รั บ ตั ว ห รื อ ใช้ ใ ห้ เ กิ ด ป ระโยชน์ ใน การพั ฒ น า
อุตสาหกรรมของตน
3. ควรศึกษาความเป็ นไปได้ในการทางานร่วมกันใน
รูป แบบอื่ น ๆ ได้ แ ก่ การท างานร่ ว มกัน แบบเครือ ข่ า ย
(Networking) หรื อ การท างานร่ ว มกั น แบบเครื อ ข่ า ย
วิสาหกิจ (Clustering) และควรศึกษาผลการดาเนินงานเมื่อ
มีการทางานร่วมกันเพื่อการเจรจาจับคู่ธุรกิจหรือรวมกลุ่ม
ในรูปแบบต่างๆในระยะยาวด้วย
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