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E ditor’ Talk

		 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกลายเป็นบริการสาธารณะท่ีมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตเพิ่มข้ึน	 จากเดิมท่ีมีความต้องการเพียง					

สิ่งอุปโภคพื้นฐาน	 เช่น	 ไฟฟ้า	ประปา	รถโดยสารประจ�าทาง	 โทรศัพท์	 เนื่องจากมีอุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์ที่สะดวกสบายมากขึ้น

นอกจากคอมพิวเตอร์	เช่น	สมาร์ทโฟน	แทบ็เลต็	แฟบเล็ต	(เป็นสมาร์ทโฟนทีม่ขีนาดใหญ่กว่าสมาร์ทโฟนทัว่ไปแต่จะเล็กกว่าแทบ็เลต็)	

ท�าให้ใครๆ	กเ็ข้าถงึโลกออนไลน์ได้ง่าย	ส่งผลให้มปีริมาณข้อมูลไหลผ่านขณะท่ีผูค้นเช่ือมต่ออนิเตอร์เนต็อย่างมหาศาล	ผ่านสือ่ออนไลน์

ทั้ง	เฟสบุ๊ค	ไลน์	ยูทูป	อินสตาแกรม	ทวิตเตอร์	บล็อก	และเว็บไซต์ต่างๆ	Big	Data	เหล่านี้จึงเข้ามามีบทบาทส�าคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ	

สังคม	และการศึกษาอย่างมากในปัจจุบัน

		 เมื่อโอกาสของตลาดวิ่งอยู่บนความเร็วสูงของอินเตอร์เน็ต	 ใครคว้าได้ก็สามารถสร้างธุรกิจได้ไม่ยาก	จะเห็นได้ว่า	คนที่โดดมา

เป็นเจ้าของธุรกิจต้ังแต่อายุน้อยๆ	 และประสบความส�าเร็จเริ่มมีมากขึ้น	 เพราะมีความใกล้ชิดกับเทคโนโลยีใหม่ๆ	 มากกว่าคนรุ่น						

เก่าก่อน	 การค้นคว้าหาข้อมูล	 ความรู้ในอินเตอร์เน็ต	 จึงช่วยเปิดโลกทรรศน์ให้เขาเหล่านั้นมีวิสัยทัศน์กว้างไกลกระตุ้นให้เกิด 

แรงผลกัดนัในการสร้างโมเดลธรุกจิทีน่่าสนใจขึน้	ดงันัน้การเข้ามาของอนิเตอร์เนต็	การเชือ่มโยงโลกทัง้ใบให้อยูบ่นหน้าจอมอนิเตอร์	

ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจหรือบุคคลธรรมดาก็สามารถสร้างโอกาสท�าเงินได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลนี้หากรู้จักจัดการกับ	Big	 Data	 

ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพก็สามารถสร้างประโยชน์ทางธุรกิจได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียว

ดร.ขวัญฤดี	โชติชนาทวีวงศ์
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กองบรรณาธิการ : ภัทรา จิตรานนท์ ดร. จุฑามาส แก้วสุข

กรองจติ กติิกาศ วศิรา หุน่ธาน ีกริณา ค�าสงิห์นอก ธนริตัน์ ธนวฒัน์ 
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S martBiz
เรียบเรียงโดย	:
กิรณา	ค�าสิงห์นอก

Digital Economy:

เศรษฐกิจดิจิทัล
		 ยุคอินเทอร์เน็ต	 4.0	 เป็นยุคที่ทุกสิ่งสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้	 (Internet	 of	 Everything	 :	 IOE)	 ทั้งมือถือ	 โทรทัศน์	 ตู้เย็น					

กล้องวงจรปิด	 บ้าน	 แว่นตา	 หรือที่เรียกว่าอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ	 นั่นเอง	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีดิจิทัล 

จงึมบีทบาทส�าคญัอย่างมากในปัจจุบนัหากธรุกจิใดสามารถตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของลกูค้ามากท่ีสดุกจ็ะมคีวามได้เปรยีบเหนือ	

คู่แข่งโดยสามารถน�าข้อมูลมหาศาลที่ได้จากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ	กับอินเทอร์เน็ตมาจัดระเบียบแล้วน�ามาใช้ประโยชน์ได้ในเชิงธุรกิจ

		 การทีป่ระเทศไทยเดนิหน้านโยบายเศรษฐกจิดจิทิลั	(Digital	Economy)	โดยน�ามาเป็นเคร่ืองมอืการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ

นอกจากเพื่อเป็นกลไกส�าคัญในการปฏิรูปกระบวนการผลิต	การด�าเนินธุรกิจ	การค้า	การบริการ	การศึกษา	การสาธารณสุข	การบริหาร

ราชการแผ่นดิน	รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ	ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม	

และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นแล้ว	ยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลกอีกด้วย

		 ทั้งนี้มีการวางกรอบยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	5	ด้านคือ

 ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NDEC)
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  1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Hard Infrastructure)	 ท้ังด้านโทรคมนาคมและการแพร่ภาพกระจายเสียง	 เพ่ือให้

ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอกับการใช้งาน	มีเสถียรภาพมั่นคง	 ในราคาท่ีเหมาะสม	 เพื่อเป็นพ้ืนฐาน		

ไปสู่การต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

  2. การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเช่ือม่ันในการท�าธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Soft Infrastructure)	 หรือการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมาย	กฎระเบียบ	และมาตรฐานต่างๆ	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการท�าธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

  3. โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อส่งเสริมการให้บริการ (Service Infrastructure) หรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการ											

เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมบริการผ่านระบบดิจิทัลของทั้งภาครัฐ	และเอกชนได้อย่างมีประสิทธิสูงสุด	โดยมีต้นทุนต�่าสุด

  4. การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy Promotion) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ	และปรับเปลี่ยนวิธีการท�า

ธุรกิจจากการแข่งขันเชิงราคาไปสู่การแข่งขันเชิงการสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการ	(Service	Innovation)	ที่ผู้บริโภคพอใจสูงสุด

  5. การสร้างสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพและการพัฒนาคลังทรัพยากรสารสนเทศของประเทศ (Digital Society & Knowledge 

Resource) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล	 และบริการของรัฐได้ทุกที่	 ทุกเวลา	 อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล										

รวมทั้งมีพลเมืองดิจิทัลที่ฉลาด	รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

		 ดังน้ัน	 ในการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์นี้ควรมีการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือรองรับการพัฒนาอันใกล้นี้					

ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	และพระราชบัญญัติปรับโครงสร้าง

กระทรวง	ทบวง	กรม	เรียบร้อยแล้ว	รอน�าเสนอสภานิติบัญบัติแห่งชาติ	(สนช.)	เพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน	

2558

		 ทางด้านกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรม	วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม	วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ	ก็ขานรับนโยบายเดินหน้าแนวคิด	ดิจิทัลเอสเอ็มอี	 (Digital	SMEs)	พร้อมปรับงบประมาณ

จ�านวน	100.45	ล้านบาทโดยตั้งเป้าน�าร่อง	5	แผนงานไปสู่กลุ่มผู้ประกอบการ	SMEs	ในประเทศที่มีกว่า	2.76	ล้านราย	ดังนี้
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        1. ผู้ประกอบการใหม่ด้านดิจิทัล (New Digital  

Entrepreneur)	ให้ความรูเ้พ่ือเตรยีมความพร้อมแก่ผูป้ระกอบการ

ธุรกิจ	 IT	 เช่น	 กลุ่มผู้เขียน	 Application	 และเกมส์ต่างๆ	 บน		

Smartphone	กลุ่มฟรีแลนซ์ท�า	Animation/Graphic	Design	

ต่างๆ	ให้สามารถเริ่มต้นและด�าเนินธุรกิจได้		

       2. SMEs อัจฉริยะ (Intelligence SMEs)	น�า	IT	มาใช้เพิ่ม

ประสิทธิภาพและผลิตภาพของธุรกิจ	 SMEs	 ด้วยการใช้ระบบ	

Enterprise	Resource	Planning	หรือ	ERP	ในการบริหารด้าน

ต่างๆ	 การจัดการ	 Supply	 Chain	 และสต็อคสินค้า	 การเพิ่ม

ศักยภาพทางการตลาดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสังคม

ออนไลน์	 รวมถึงการให้ทุนสมทบจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงธุรกิจ						

โดยน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ

    3. ดิจิทัลเพื่อวิสาหกิจชุมชน (Digital OTOP)	ส่งเสริมให้

กลุม่ผู้ผลิตสนิค้า	OTOP	ทีม่ศีกัยภาพสามารถท�าการตลาดด้วยสือ่ดจิติอลและสือ่ออนไลน์		ผ่านกระบวนการอบรมและให้ค�าปรึกษาแนะน�า

ในการใช้สือ่ออนไลน์การจดัท�าเวบ็ไซต์รูปแบบอีคอมเมร์ิซ	และสือ่สงัคมออนไลน์โดยก�าหนดเป้าหมายทีก่ลุม่รกัษ์ภมูปัิญญาทีม่ศีกัยภาพใน

การเข้าสู่ตลาดระดับสากล

  4. สงัคมแห่งการเรยีนรูด้้วยดจิิตอล (Digital Knowledge Society)	สร้างเครอืข่ายผูป้ระกอบการ	SMEs	ท่ีสนใจและมอีงค์ความรู้	

ในด้าน	IT	และการด�าเนินธุรกิจกิจโดยใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิทัลผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน	และการอบรมสัมมนาในหลักสูตร

  5. การพัฒนาทีป่รกึษาธรุกจิโลกไซเบอร์ (Cyber Service Provider)	 อบรมพัฒนากลุ่มท่ีปรึกษาธุรกิจจ�านวน	 60	 คนให้เป็น													

ผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งการด�าเนนิธุรกิจในโลกออนไลน์	โดยมเีนือ้หาการอบรมทีเ่น้นการประยกุต์ใช้ระบบ	ERP	การใช้อคีอมเมร์ิซ		การท�าตลาด

ออนไลน์	และโซเชียลมีเดีย

  อย่างไรกต็าม การก้าวไปสู ่“เศรษฐกิจดจิิทัล” นอกจากจะช่วยในเรือ่งการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานดจิทิลัให้ขยายไปทัว่ประเทศ     

แล้ว ยังช่วยยกระดบัคณุภาพชีวติคนไทยท้ังด้านสงัคมและการศึกษาได้พัฒนาทดัเทยีมกบันานาประเทศไปพร้อมกบัเสรมิสร้างศกัยภาพ

ของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะด้านธุรกิจดิจิทัลให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก 

ที่มา:
1. SMEs กับ Digital Economy วิถีไทยๆ / http://www.thairath.co.th/content/458467 (เข้าถึงเมื่อ 12/2/58)
2. Digital Economy / http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/opinio/ /Digital-Economy.html (เข้าถึงเมื่อ 12/2/58)
3. พร้อมรับมือกับการแข่งขัน ในยุค Digital Disruption/ http://www.bangkokbiznews.com/home/details/business/ceo-blogs/Digital-Disruption.html          
(เข้าถึงเมื่อ 12/2/58)
4. ข้อสังเกตและข้อเสนอนโยบาย Digital Economy โดย มูลนิธิสถาบันและอนาคตไทยศึกษา (เข้าถึงเมื่อ 12/2/58)
5. http://thailandfuturefoundation.org/upload/reports/digital%20economy%20final.pdf(เข้าถึงเมื่อ 12/2/58)
6. http://www.most.go.th/main/index.php/product/sciencetalk/4054-digital-economy-.html (เข้าถึงเมื่อ 12/2/58)
7. http://www.mict.go.th/view/1/Digital%20Economy (เข้าถึงเมื่อ 12/2/58)
8. https://thainetizen.org/2015/01/new-thailand-digital-economy-organizations-structure-2015/ (เข้าถึงเมื่อ 12/2/58)
9. http://www.thaigov.go.th/th/government-th1/item/89374-id89374.html (เข้าถึงเมื่อ 12/2/58)
10. http://www.fpo.go.th/FPO/member_profile/it-admin/upload/file/FPO%20ICT%20Master%20Plan%20%282014-2018%29.pdf (เข้าถงึเม่ือ 12/2/58)
11. http://www.bict.moe.go.th/2516/index.php/2014-03-06-02-38-30/434-2015-01-08-07-43-18 (เข้าถึงเมื่อ 12/2/58)
12. www.most.go.th/ictmp/MP-ICT-MOST-for-web.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=bLjiVJOMCZSMuATf54LgCA&ved=0CEUQFjAJ&usg=AFQjC 
13. NHj4epXnpK0mVr5M-IqB1hKqfULog (เข้าถึงเมื่อ 12/2/58)
14. http://www.mict.go.th/view/1/Digital%20Economy (เข้าถึงเมื่อ 12/3/58)
15. http://ipc3.dip.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=vhmca2KOZu8%3D&tabid=36 (เข้าถึงเมื่อ 12/3/58)
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S trategy Logistics
เรียบเรียงโดย	:
กรองจิต	กิติกาศ

โลจิสติกส์
อีคอมเมิร์ซ

หมายเหตุ: 1. ข้อมูลที่ได้จากกรมบัญชีกลาง
    2. ไม่รวมมูลค่าที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ (e-Auction) ที่ได้ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง
ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ

		 ความสะดวกสบายในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายช่องทาง	 ผู้คนเริ่มมีความคุ้นเคยและความถ่ีในการใช้บริการ

มากขึ้น	 ทั้งการค้นหาข้อมูล	 การรับ/ส่งอีเมล	 การพูดคุยผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค	 รวมถึงการซื้อ/ขายสินค้าผ่านอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรา											

เรียกตดิปากว่า	ผ่านออนไลน์	พฤติกรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไปนีช่้วยเปิดช่องทางให้ผูป้ระกอบการพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์	หรอืธรุกิจอคีอมเมร์ิซ	

สามารถสร้างเครือข่ายลูกค้าและเครือข่ายการค้าขึ้นได้โดยมีทั้งแบบที่มีหน้าร้านและขายผ่านออนไลน์ด้วย	กับแบบขายผ่านออนไลน์เพียง

อย่างเดียว	 ธุรกิจอีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่น้ันอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟช่ันและเครื่องแต่งกาย	 อัญมณีและเครื่องประดับ	 ทั้งนี้สามารถ															

แบ่งประเภทผู้ประกอบการออกได้เป็น	B2C	:	ธุรกิจขายให้กับผู้บริโภค	B2B	:	ธุรกิจขายให้กับธุรกิจ	B2G	:	ธุรกิจขายให้กับภาครัฐ

ตารางมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2556) จ�าแนกตามประเภทการขายของผู้ประกอบการ

การขาย

มูลค่าขายรวม

จากการส�ารวจ

   B2B

   B2C

   B2G

จากการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ (e-Auction)1

ตลาดที่ขาย2

   ในประเทศ

   ต่างประเทศ

768,014

426,098

238,486

182,033

5,579

341,916

426,098

361,322

64,776

100.0

55.5

31.1

23.7

0.7

44.5

100.0

84.8

15.2

ร้อยละมูลค่า (ล้านบาท)
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ที่มา:
1. http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9570000101689 (เข้าถึงเมื่อ 18/2/58)
2. http://logistics.dpim.go.th/article/detail.php?id=2112 (เข้าถึงเมื่อ 18/2/58)
3. http://www.thaiecommerce.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=538636758& (เข้าถึงเมื่อ 18/2/58)
4. web.stoms.co.th/2014/08/08/สถิติการสรุปการชี้วัดการทําธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์-ปี-2557/ (เข้าถึงเมื่อ 18/2/58)
5. http://www.nso.go.th/ (เข้าถึงเมื่อ 23/2/58)

  	 	 เมื่อสัดส่วนการตลาดมีแนวโน้มสูงข้ึนเรื่อยๆ	 การน�า

ระบบอีคอมเมิร์ซมาบริหารจัดการโลจิสติกส์ท้ังในระบบการ				

สั่งซื้อ	 การจัดส่งสินค้า	 การจัดการสินค้าคงคลัง	 นอกจาก

ช่วยลดต้นทุนแล้วยังเป็นการน�าเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา

ระบบโลจิสติกส์แบบเดิมให้สามารถจัดส่งสินค้าถึงมือ				

ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	 เพ่ือดึงดูด

ใจให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางนี้มากขึ้น

	 ระบบโลจสิตกิส์อีคอมเมร์ิซมคีวามแตกต่างจากระบบ

การขนส่งเดิมคือ	 ผู้บริโภคสามารถสั่งซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์	

โดยไม่ต้องเสยีเวลาเดนิทาง	ได้ราคาถูกกว่าท้องตลาด	ได้รบัสินค้า

รวดเร็วและจัดส่งให้ถึงบ้านแม้จะสั่งซื้อเพียงชิ้นเดียว	 รวมถึงม	ี												

ช่องทางการช�าระเงินที่หลากหลายและเชื่อถือได้	

		 ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าคล้ายคลึงกันควรมีกลยุทธ์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารระบบ																

โลจิสติกส์ให้มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน	 และต้องวิเคราะห์กิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กรให้ได้ว่ามีกิจกรรมใดที่ส�าคัญใน

ธุรกิจของตนบ้าง	 ซึ่งจะท�าให้การวางแผนและการค�านวณต้นทุนด้านโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพมากข้ึน	 ช่วยส่งผลในการเพิ่มยอดขาย										

การลดต้นทนุการผลติและบรกิาร	รวมถงึใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่ามากทีส่ดุ	ซึง่กิจกรรมหลกัด้านโลจสิตกิส์	สามารถแบ่งออกเป็น	14	กจิกรรม	

ได้แก่	การบริการลูกค้า	การจัดการค�าสั่งซื้อของลูกค้า	การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า	การจัดซื้อ	การบริหารสินค้าคงคลัง	กิจกรรม

การขนส่ง	การบรหิารคลงัสนิค้าและการจดัเกบ็	การคนืสนิค้า	การจดัเตรยีมอะไหล่และชิน้ส่วนหากเกดิการช�ารดุ	การเลอืกทีต้ั่งโรงงานและ

คลังสินค้า	การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้า	การบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ	การสื่อสารในการกระจายสินค้า	และการจัดการของเสีย	

		 ในปีแห่งการเปิด	“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน” (ASEAN Economic Community : AEC) นีค้าดว่าบรษิทัต่างชาตมีิแนวโน้มจะ		

เข้ามาลงทนุด้านการขนส่งและการจดัการคลงัสนิค้าในประเทศไทยมากขึน้	โดยในข้อตกลงประเทศสมาชกิสามารถเข้าไปลงทนุหรอืถอืหุน้

ธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศสมาชิกอื่นได้ถึงร้อยละ	70	โชคดีว่ายังพอมีเวลาในการเตรียมตัวบ้างเนื่องจากมีมติเลื่อนการเข้าสู่	AEC	จากเดิม

ตกลงกันว่าจะเริ่มเปิด	AEC	ในวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2558	เปลี่ยนเป็นวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2558	น่าจะส่งผลดีต่อประเทศไทยที่มี			

ความตระหนักถึงความส�าคัญ	การเปลี่ยนแปลงและผลที่จะเกิดขึ้นหลังเปิด	AEC	ช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน

  อย่างไรก็ตาม แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 ของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม         

แห่งชาต ิ(สศช.) มกี�าหนดยทุธศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาด้านโลจสิตกิส์ไว้ ได้แก่ ยทุธศาสตร์ที ่4 ว่าด้วยการปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิ

สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน มุ่งพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์ท่ี 5 ว่าด้วยการสร้างความ

เชื่อมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพือ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคม โดยมีกลยทุธ์ด้านการพฒันาความเชือ่มโยงด้านการขนส่งและ

ระบบโลจสิตกิส์ไว้ด้วย ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs และทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องควรเร่งท�าความเข้าใจ เพือ่วางแผน ค�านวณ    

ต้นทนุด้านโลจสิตกิส์ ปรบัเปลีย่นรปูแบบการท�าธรุกจิให้เหมาะสม พร้อมท้ังเร่งพัฒนาระบบอคีอมเมร์ิซ เพ่ือเตรยีมตัวรบัมอืกบัการแข่งขนั

ทีร่นุแรงทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคตอันใกล้นี ้



  เสน่ห์ของผลิตภัณฑ์ Eco Design คือ การน�าวัตถุดิบจากสิ่งของที่ใช้งานไม่ได้แล้ว จากเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ หรือจากการน�า

วัตถุดิบมาผ่านกระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดผนวกเข้ากับไอเดีย โดยใช้หลักการ 4R คือ Reuse Recycle 

Reduce Repair น�ามาสร้างมลูค่าเพิม่ด้วยดไีซน์ ท�าให้เกดิความสวยงามสไตล์สร้างสรรค์ในแบบผลติภณัฑ์รกัษ์โลก ล้อไปตามกระแส

ความต้องการของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

		 ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในการสร้างตราสินค้า	 Eco	 Branding	 เข้าสู่ตลาดเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุณก�าลังขายสินค้าใน				

สิง่ทีแ่ตกต่างออกไป	ด้วยการออกแบบสนิค้าและหบีห่อเพือ่ให้เกิดการยอมรบัในตราสนิค้าท่ีสามารถตอบโจทย์ในด้านเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม	

ซึ่งจะได้ไปพร้อมกับช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรด้วย

		 ทั้งนี้แนวคิดการผลิตสินค้าหรือบริการเชิงนิเวศ	 ผู ้ประกอบการควรพิจารณาจากจุดเด่นของสินค้าและบริการของท่านว่าม	ี																

ความสอดคล้องกับแนวคิดเชิงนิเวศอย่างไร	เช่น	

		 สินค้ามีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในด้าน	 วัตถุดิบ	 กระบวนการผลิต	

บรรจุภัณฑ์	 การขนส่ง	 การกระจายสินค้า	 การก�าจัดหรือการน�ากลับมา			

ใช้ใหม่	หรือไม่

		 ปริมาณการใช้พลังงานและทรัพยากรในกระบวนการผลิต

		 ความโดดเด่นของสินค้าที่มีความสะดวกในการใช้งาน

		 ไม่มีของเสียที่ต ้องก�าจัดให้เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม	

เป็นต้น
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S MEs Showcase
เรียบเรียงโดย	:
วิศรา	หุ่นธานี

Eco-Branding



		 เมื่อพิจารณาถึงสิ่งเหล่าน้ีแล้ว	 ผู้ประกอบการควรมีการปรับกลยุทธ์หรือแนวทางการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องไปกับการสร้าง									

ตราสินค้า	Eco	Branding	เพื่อให้เกิดความโดดเด่นทั้งในด้านสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้

  - สร้างส่ือสังคมออนไลน์ เพือ่น�าเสนอโปรโมชัน่	หรอืรายละเอยีดของสนิค้า	โดยสร้างเครอืข่ายสงัคมส�าหรบัผูบ้รโิภคสนิค้าและบรกิาร

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้โดยสามารถส่งข่าวสารผ่านแอพ	เช่น	HootSuite	ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมจากทั่วทุกมุมโลกส�าหรับ

จัดการหน้าต่าง	Social	Media	เช่น	Facebook	ทวิตเตอร์	Google+	Instagram	YouTube	SoundCloud	ผ่านสารบัญแอพเพื่อช่วย

ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ	โดยสามารถก�าหนดตารางเนื้อหารายละเอียดที่ต้องการโพสและสามารถตอบค�าถามของลูกค้าได้ตลอดเวลา

  - สร้างสื่อการตลาดอื่นๆ ให้เหมาะสมกับธุรกิจ	เช่น	ป้ายคัตเอาท์	โบว์ชัวร์สินค้า	(ใช้กระดาษรีไซเคิล)	เพื่อให้ลูกค้ามีรายละเอียด

สินค้า	และชื่อ	ที่อยู่ส�าหรับติดต่อ	เพื่อช่วยโปรโมทสินค้าและบริการของบริษัท	

  -  อัพเดทข้อมูลบริษัท สินค้าและบริการใน LinkedIn	เพื่อหาพันธมิตรทางธุรกิจ	ซึ่งไม่ได้แค่เพียงเชื่อมต่อกับคนที่คุณรู้จักเท่านั้น

แต่สามารถเชื่อมต่อกับผู้ที่ใช้บริการ	 LinkedIn	 ทั่วโลกนับเป็นโอกาสขยายเครือข่ายให้คู่ค้า	 และลูกค้าได้รู้จักสินค้าและบริการของคุณ						

มากขึ้น

  - ส่งอีเมล จดหมายข่าว เพือ่ให้ลกูค้ารบัทราบถงึผลติภณัฑ์ใหม่ๆ	หรอืโปรโมชัน่	รวมถงึเพือ่แลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์	

หรือรับเป็นเจ้าภาพในงานสัมมนา/การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างโอกาสในการน�าเสนอสินค้าและบริการ	เป็นต้น

		 ตัวอย่างของสินค้าและบริการของประเทศไทยที่สามารถสร้าง	 ECO-Branding	 ข้ึนมาได้เช่น ‘เกรซ ซิมเปิล’	 แบรนด์ของบริษัท					

บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ที่ผลิตภาชนะจากเยื่อพืชธรรมชาติ	 วงษ์พานิช	 บริษัทท่ีรับซ้ือขยะท่ีสามารถเปล่ียนขยะ											

กองมหึมาเป็นวัตถุดิบกลับคืนสู่โรงงานอุตสาหกรรมได้	บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)	 น�าหลักการโลจิสติกส์มาบริหารจัดการ																	

การขนส่งสนิค้าและร้านค้าของตนเองได้อย่าง		ครบวงจร	ลดการเกดิของเสยี	และความซ�า้ซ้อนของขัน้ตอนระหว่างกระบวนการต่างๆ	ออก

มาให้เหน็อย่างเป็นรปูธรรมในรูปแบบของร้านสะดวกซ้ือ	ด้านธรุกจิโรงแรม	ทีพ่กั	ขนาดเลก็อย่าง	Butique Hotal Motel Homestay Resort 
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ก็เป็นตัวอย่างหน่ึงที่มีเจ้าของเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างธุรกิจข้ึนเพื่อ

ตอบโจทย์ด้านการประกอบธรุกจิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	โดยลงทนุสร้าง

และปรับปรุงอาคารที่พักรวมถึงบริเวณโดยรอบให้เข้าเกณฑ์การให	้					

การรับรองอาคารในรูปแบบของโรงแรมใบไม้เขียว	 อาคารเขียว						

และรางวัลด้านการปรับปรุงสถาปัตยกรรมต่างๆ	 โดยมีแนวคิดท่ี				

น่าสนใจดังนี้

		 เลอืกสถานทีต่ัง้ทีส่ามารถเดินทางเข้าถงึได้โดยใช้ระบบขนส่ง

สาธารณะ	หรือให้บริการรถจักรยานในพื้นที่	

		 เลือกปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบด้วยพันธุ์พื้นเมือง	ที่ต้องการ

น�้าน้อย	ช่วยดูดซับสารพิษ	และดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้	เป็นต้น

		 ฝึกอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่ออนุรักษ์พลังงาน	

จัดต้ังคณะกรรมการอนุรกัษ์พลงังาน	มแีผนการปฏบิติัการในการอนรุกัษ์

พลังงาน	ติดตั้งมาตรวัดปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงและแก๊สเพื่อประโยชน์

ในการติดตามตรวจสอบ

		 ให้ความส�าคัญการจัดท�านโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของการด�าเนินงานในธุรกิจโรงแรม						

ติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น�้า	 มีการลดของเสียจากต้นทางเพื่อลดขยะมูลฝอยจากทุกส่วนของโรงแรม	 เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่

สามารถเติมใหม่ได้แทนการใช้หมดแล้วทิ้ง

		 มีมาตรการประหยัดน�้าประหยัดไฟในระหว่างการให้บริการ	เช่น	บริการผู้เข้าพักหลายวัน	โดยให้เลือกที่จะไม่เปลี่ยนผ้าปูที่นอน	และ

ผ้าเช็ดตัว	เป็นต้น

		 มีการปรับปรุงจัดการอาคารให้สามารถลดและป้องกันเสียงจากการท�ากิจกรรมต่างๆ	 ออกมาภายนอก	 ตรวจสอบการรั่วไหลของ						

น�้าเสีย	จากทางระบายน�้าเสียของโรงแรมอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อป้องกันการปนเปื้อนไปยังแหล่งน�้าอื่นๆ

		 จัดให้มีหน้าต่างหรือช่องแสงของสถานที่ออกก�าลังกายท่ีสามารถเปิดออกได้	 เพ่ือประโยชน์ในการหมุนเวียนอากาศ	 การท�าความ

สะอาด	และความปลอดภัย

		 ก�าหนดให้ซือ้อาหารทีผ่ลติได้ในฤดูกาลเพือ่ลดการใช้พลงังานการเกบ็รกัษา	ขนส่ง	บรรจหุบีห่อและผลติ	ไม่ให้จ�าหน่ายผลติภณัฑ์จาก

ป่าและทะเลในบริเวณโรงแรม	จดัให้มกีจิกรรมเสรมิสร้างความร่วมมอืในการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของท้องถิน่			เป็นต้น

  จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการสามารถสร้าง Eco Branding ได้ตั้งแต่เริ่มธุรกิจ ซึ่งนอกจากจะสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและ

บริการที่ส่วนใหญ่มักจะเลียนแบบกันอยู่มากมายในตลาดแล้ว ยังสามารถสร้างความจดจ�าที่ดีให้กับลูกค้าโดยสามารถสร้าง  

Brand Royalty ให้เกิดแก่องค์กรได้ในระยะยาว  
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ที่มา:
1. http://www.greenleafthai.org/th/green_standard/hotel/index.php  มาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียว  (เข้าถึงเมื่อ 18/2/58)
2. Eco -Branding : กลยุทธ์เพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน http://www.sme.go.th/th/images/data/ES/download/branding เมย ตอน1ถึง4เมย57.docx 
   (เข้าถึงเมื่อ 18/2/58)
3. http://www.greenprophet.com/2015/02/5-ways-to-increase-your-self-branding-as-an-eco-entrepeneur/ (เข้าถึงเมื่อ 18/2/58)
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E conomic Outlook
เรียบเรียงโดย	:
สิรินุช	วชิรวัชรินทร์

มีอะไรใหม่ในระบบบริหารงานคุณภาพ

9001 : 2015

  ISO 9001 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความส�าคัญ เพื่อความเป็น
เลิศทางดา้นคณุภาพเพื่อให้เกิดประสทิธภิาพสงูสดุของการด�าเนินงานภายในองคก์ร ทัง้น้ีระบบบรหิารงานคณุภาพ 
ISO 9001 มีการประกาศใช้ครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 1987 และได้แก้ไขปรับปรุงมาตรฐานให้ทันสมัยเหมาะสมกับการใช้
งานมาโดยตลอดจนมาถึงเวอร์ช่ัน ISO 9001: 2008 ที่ได้มีการใช้ถึง 7 ปีแล้ว ทางองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วย
การมาตรฐาน (The International Organization for Standardization: ISO) จึงได้อนุมัติให้มีการปรับปรุง
มาตรฐานเป็นเวอร์ช่ัน ISO 9001 : 2015 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้องค์กรเกิดการพัฒนาและเติบโตขึ้น พร้อมกับสามารถ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจด้านสินค้าและบริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม รวมถึงการดูแล  

ส่ิงแวดล้อมไปพร้อมกับการใส่ใจสังคมควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ     
ด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management   

System: QMS)

	 	 	 	 	 	แนวคิดส�าคัญของ	 ISO	9001	คือ	การจัดวาง

ระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ	 ซึ่งเป็น

ระบบที่ท�าให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ	ได้รับ

การควบคุมและสามารถตรวจสอบได้	 ผ่านระบบ			

ทีร่ะบขุัน้ตอนและวธิกีารท�างาน	เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่า

บุคลากรในองค์กรรู ้หน้าที่ความรับผิดชอบและ			

ข้ันตอนต่างๆ	 ในการปฏิบัติงาน	 ซ่ึงจะต้องมีการ				

ฝึกอบรมให้ความรูแ้ละทกัษะในการปฏบัิตงิาน	มกีาร

จดบนัทกึข้อมลู	รวมทัง้การตรวจสอบการปฏบิตังิานว่า
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เป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่	 รวมถึงมีการแก้ไขข้อผิดพลาดพร้อมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม 

ปัจจุบันมาตรฐาน	ISO	9001	จึงกลายเป็นเง่ือนไขหรือข้อก�าหนดทางการค้าในการตดิต่อธุรกิจระหว่างประเทศ	รวมท้ังเป็นใบเบกิทาง			

ไปสู่การค้าในระดับสากล

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
		 •	มีกระบวนการท�างาน	รวมถึงระบบเอกสารที่เป็นระบบยิ่งขึ้น	ท�าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างาน

		 •	ช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการท�างานได้อย่างชัดเจน

		 •	ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้าและบริการ

		 •	เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

		 •	เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

การเปลี่ยนแปลงหลักของ ISO 9001: 2015 จาก ISO 9001: 2008
		 -	ใช้ค�าว่า	สินค้าและบริการ	(Goods	and	Services)	แทนค�าว่า	ผลิตภัณฑ์	(Product)

		 -	 มีการเพิ่มเนื้อหาในข้อก�าหนดขึ้นมาคือ	 4.1	ความเข้าใจองค์กรและบริบท	 (Understanding	 the	organization	 and				

its	 context)	 โดยองค์กรต้องพิจารณาก�าหนดประเด็นทั้งภายในภายนอกที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และทิศทางกลยุทธ์	 ที่ม	ี					

ผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุผลตามเจตนาของระบบบริหารงานคุณภาพ	และ	4.2	ความเข้าใจถึงความต้องการและ

ความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 (Understanding	 the	needs	and	expectations	of	 interested	parties)	 เพื่อให้การ

วางแผนระบบบริหารงานคุณภาพ	 (Quality	Management	 Symtems	 :	 QMS)	 มีความทันสมัย	 ชัดเจนมากข้ึน	 ตอบสนอง								

ต่อความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
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	 -	 เพิ่มข้อก�าหนด	 4.4.2	 เรื่องการจัดการแบบกระบวนการ	

(Process	Approach)	ในระบบการจัดการคุณภาพ	เช่น	พิจารณา

ก�าหนดปัจจัยการผลิตท่ีจ�าเป ็นและผลคาดหวังจากแต่ละ

กระบวนการ	 ก�าหนดความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับสินค้าและ

บริการ	 และความพึงพอใจของลูกค้า	 ก�าหนดเกณฑ์การบ่งช้ี

สมรรถนะท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การด�าเนินการควบคุมกระบวนการมี

ประสิทธิผล

	 -	 เน้นให้ผู้บริหารระดับสูงเข้ามามีบทบาทอย่างจริงจังในการ

ก�าหนดระบบบริหารงานคุณภาพพร้อมกับสนับสนุนให้พนักงานมี			

ส่วนร่วมในกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร

	 -	 ให้ความส�าคัญกับการจัดการความเสี่ยงและโอกาสเพื่อป้องกันและ			

ลดการเกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อสินค้าและบริการ	 เพื่อตอบสนอง											

ความพึงพอใจของลูกค้า

		 -	 ค�าว่าเอกสารและบันทึกต่างๆ	 (Document	 and	 Records)	 แทนด้วยค�าว่า	 เอกสาร	 ข้อมูลข่าวสาร	 (Documented					

Information)	โดยต้องมีการควบคุมในการจัดท�าและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย	พร้อมใช้อยู่เสมอ	เหมาะส�าหรับการใช้ประโยชน์

ในระบบบริหารงานคุณภาพขององค์กร

		 -	 ข้อก�าหนดในเรื่องการควบคุมสินค้าและบริการจากภายนอก	 (Control	 of	 external	 provision	 of	 goods	 and													

services)	มกีารจดัท�าเกณฑ์ในการประเมนิ	การเลอืก	และประเมนิซ�า้กบัผูใ้ห้สนิค้าและบรกิารภายนอกทกุประเภทตามข้อก�าหนด

ขององค์กร

  ทัง้นีค้าดว่ามาตรฐาน ISO 9001 : 2015 น่าจะประกาศใช้ประมาณเดือนกนัยายน 2015 นี ้แม้จะเป็นมาตรฐานภาคสมคัรใจ 

แต่เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันแก่ลกูค้าในการเลอืกใช้สนิค้าและบริการ และอาจต้องใช้เวลาในการปรบัเปลีย่นกระบวนการจดัการ

ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่นี้มากกว่า 1 ปี ก็นับว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับโอกาสทางธุรกิจที่จะได้กลับมาใน          

ระยะยาว 

ที่มา:
1.http://www.masci.or.th/upload/warningfile/69_2.ISO%2520DIS%25209001-2015.pdf(เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 5 มี.ค. 2558)
2. www.qaicthailand.com/file_download/170414_021255.doc(เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 5 มี.ค. 2558)
3. www.bsigroup.com(เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 5 มี.ค. 2558)
4. http://www.slideshare.net/BSIGroupThailand/bsi-iso9001-2015-requirementcdversiontrainingrev0(เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 5 มี.ค. 2558)
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G reen Entrepreneur
เรียบเรียงโดย	:
วริยา	สรรคชา

เชฟรอน มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน
เตรียมความพร้อมไทยสู่ยุคดิจิตอล

  เมื่อทิศทางเศรษฐกิจเติบโตขึ้นไปพร้อมกับการปรับเปล่ียนเข้าสู่ยุคดิจิตอล ท�าให้เกิดความต้องการด้านพลังงาน 

ในการขบัเคลื่อนสูงขึน้ตามไปดว้ย ในขณะเดยีวกนักใ็หค้วามใส่ใจสงูสดุกบัการรกัษาและปกป้องสิ่งแวดล้อม ธุรกจิพลงังาน
ภายในประเทศจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  
  บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด หน่ึงในบริษัทพลังงานท่ีผลิตปิโตรเลียม ทัง้ก๊าซธรรมชาติ  

น�้ามันดบิ และกา๊ซธรรมชาตเิหลว โดยกา๊ซธรรมชาตทิัง้หมดของเชฟรอนน�าไปผลติเป็นไฟฟ้าได ้1 ใน 3 ของความตอ้งการ
ในประเทศ และช่วยลดการน�าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ นับเป็นฐานพลังงานส�าคัญที่ยืนอยู่คู่คนไทยมากว่า 52  ปี
  คุณไพโรจน์ กวียานันท์	 ประธานกรรมการบริหาร	 กล่าวว่า	 เชฟรอนด�าเนินการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมด้วยมาตรฐานด้าน										

ความปลอดภัยและการปกป้องสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้นระดับโลก	โดยมีมาตรการต่างๆ	ส�าหรับป้องกันและอนุรักษ์ธรรมชาติ	รวมถึงการดูแล

ด้านสุขภาพ	ความปลอดภัยของพนักงานและชุมชน	ยกตัวอย่างเช่น	ระบบอัดกลับน�้าลงหลุมผลิตซึ่งเป็นมาตรฐานที่ภาครัฐให้การยอมรับ
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ว่าเป็นเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเชฟรอนเป็นบริษัทแรกใน

ประเทศไทยทีพ่ฒันาและน�ามาใช้	นอกจากน้ียงัมมีาตรฐานการด�าเนนิ

งานด้านสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Performance	Standards	

/	 EPS)	 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่น�ามาใช้เพื่อบริหารและจัดการการ

ด�าเนินงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด	 ทั้งในเร่ืองของเสีย	

คุณภาพอากาศ	น�้า	ตลอดจนถึงทรัพยากรธรรมชาติ	และยังได้ติดตั้ง

ระบบรายงานการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเพ่ือควบคุมและลดก๊าซเรอืน

กระจกที่เกี่ยวเนื่องจากการผลิตปิโตรเลียมให้น้อยที่สุด	พร้อมกับท�า

รายงานวิเคราะห์ผลกระทบคุณภาพอากาศอยู่เสมอ	

  “ขณะที่รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบดิจิตัล	 ผมเห็นว่าพลังงานยังคงเป็นส่วนส�าคัญใน								

การส่งเสรมิการเตบิโตของเศรษฐกจิรวมถงึคุณภาพชวีติของคนไทย	ทีม่แีนวโน้มความต้องการพลงังานสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง	บทบาทของเรา

ยงัคงเป็นการจดัหาพลงังานให้เพียงพอต่อความต้องการ	ในขณะเดยีวกนักพ็ร้อมตอบสนองต่อความคาดหวงัของทกุฝ่ายในเรือ่งการด�าเนนิงาน

อย่างเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 โดยเราจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาระบบการท�างาน	 นวัตกรรม	 และเทคโนโลยีในด้านนี้	 เพราะเชื่อเสมอว่า										

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดหาพลังงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนในประเทศนั้นเป็นสิ่งที่ต้องท�าควบคู่กัน”

		 เนือ่งจากมบีริษทัในเครือถงึ	3	บรษัิท	ทีท่�าหน้าทีด้่านการพฒันาเทคโนโลยใีนด้านต่างๆ	(Chevron	Energy	Technology	Company	

–	ETC,	Chevron	Information	Technology	Company	and	Chevron	Technology	Ventures)	ท�าให้เชฟรอนสามารถน�าความรู้และ

เทคโนโลยีจากเชฟรอนประเทศอื่นๆ	ทั่วโลกมาใช้ในประเทศไทยเพื่อการท�างานที่มีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง	เช่น	การใช้สารเคมีเพื่อ

เพิ่มผลผลิตน�้ามัน	ระบบใยแก้วน�าแสงที่ติดกับหลุมผลิต	เป็นต้น	

      “เรามีแผนการลงทุนและการด�าเนินงานระยะยาวในประเทศไทย และเรา     

ไม่เคยหยดุยัง้การพฒันาด้าน เทคโนโลยแีละนวตักรรมเลยเพราะความต้องการ

พลังงานนั้นมีอยู่ตลอด 24 ชั่วโมงในทุกวัน ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2556 เราได้

เริม่ใช้งานระบบเคเบลิใยแก้วใต้น�า้ในอ่าวไทย (Gulf of Thailand Fiber Link) 

เพือ่พฒันาการท�างานและการสือ่สารระหว่างส�านกังานบนฝ่ังและฐานปฏบิติัการ 

กลางทะเลผ่านระบบเครือข่ายเคเบิ้ลใยแก้วใต้น�้าล�้าสมัยความเร็วสูง ส�าหรับ

เป็นฐานข้อมลูในการด�าเนนิงานหรอืการตดัสนิใจอย่างถกูต้องทนัท่วงท ีในขณะ

เดียวกันก็สามารถจัดการประชุมและการอบรมทางไกลเพ่ือช่วยประหยัดเวลา 

ลดมลภาวะที่เกิดจากการเดินทางของพนักงานอีกด้วย” 

	 	 	 	 	 	 นอกจากเรื่องเทคโนโลยีที่เชฟรอนพัฒนาและลงทุนอย่างต่อเนื่องแล้ว													

เชฟรอนยังให้ความส�าคัญด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยู่เสมอ	 เพราะ			

เชือ่มัน่ว่า	“พลงัคน”	เป็นสิง่ท่ีส�าคญัท่ีสดุในการพฒันาการท�างานให้มปีระสทิธภิาพ

และปลอดภัย	 จึงมีการสนับสนุนให้พนักงานได้ฝึกอบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องใน

สาขาที่เกี่ยวข้อง	เช่น	โครงการ	Horizon	ส�าหรับพนักงานสายเทคนิค	(วิศวกรหรือ

นักธรณวีทิยา)	เข้าฝึกอบรมทักษะเพือ่พฒันาความสามารถ	หรอืการส่งพนักงานไทย

ไปท�างานในประเทศอื่นๆ	เพื่อให้มีการหมุนเวียนเทคโนโลยี	หมุนเวียนองค์ความรู้	
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สามารถน�ากลบัมาพฒันาระบบการท�างานในประเทศไทยให้เกดิประสทิธภิาพ

สูงสุด

	 ส�าหรับกิจกรรมเพื่อสังคมเชฟรอนมีกรอบนโยบาย	 4E	ที่ด�าเนินการมา

อย่างต่อเนือ่ง	ดงันี	้การสนบัสนนุการศกึษา	(Education)	การส่งเสรมิเศรษฐกจิ

และคุณภาพชีวิต	(Economic	Development)	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

พลังงาน	(Environment	and	Energy	Conservation)	และการส่งเสริมให้

พนักงานมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมเพื่อสังคม	(Employee	Engagement)	

ซึ่งในแต่ละปีมีการจัดท�าโครงการเพื่อสังคมมากกว่า	 100	 โครงการ	 ทั่วทุก

ภูมิภาคของประเทศ	ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรที่ดีกับสังคมไทย	

		 จากความทุ่มเทด้านการด�าเนินธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด	 ปี	 2557	 ท่ีผ่านมา	 เชฟรอนได้รับรางวัลองค์กร 

ความรับผดิชอบต่อสงัคมดีเด่นจากหอการค้าอเมรกินัในประเทศไทย	(AMCHAM)	“ระดับทอง”	ท่ีมคีวามร่วมมอืกบัพนัธมิตรอย่างสร้างสรรค์	

ติดต่อกันถึง	5	ปีซ้อน	นับเป็นความส�าเร็จที่เกิดจากการน�ากลยุทธ์	4E	มาใช้ในการด�าเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	เพื่อสนับสนุน

และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

		 นอกจากนี้ยังมีโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการด�าเนินการอีกหลายโครงการ	เช่น	โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก	รวมพลังตามรอย

พ่อของแผ่นดิน	 ที่มุ่งอนุรักษ์ลุ่มน�้าป่าสัก	 ป้องกันน�้าท่วมน�้าแล้ง	 ฟื้นฟูป่าต้นน�้า	 และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย	 โดยน้อมน�า	

“ศาสตร์พระราชา”	 หรือพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเผยแพร่และปฏิบัติ	 โครงการก่อสร้างปะการังเทียมเพื่อเป็น

แหล่งอาศัยส�าหรับสัตว์ทะเลขนาดเล็ก	 โครงการส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์น�้าสู่อ่าวไทย	 รวมถึงการส่งเสริมและปลูกจิตส�านึกด้านการ

อนุรักษ์ให้กับเยาวชนผ่านทางโครงการต่างๆ	เช่น	โครงการค่ายนิเวศวิทยาภาคฤดูร้อน	ที่จัดมาติดต่อกัน	22	ปี	แล้ว	

  “โครงการต่างๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะยาวท่ียังคงมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่วนโครงการใหม่ๆ ที่เราให้      

ความส�าคัญในปีนี ้กจ็ะเป็นด้านการพฒันาทักษะและความรูข้องเยาวชนในสาขาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรม และคณติศาสตร์ 

(STEM) เพราะเราเชื่อว่าความรู้ทางด้านนี้จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันให้ประเทศได้ และเป็นสาขาที่ปัจจุบัน                 

ยังขาดแคลนบุคลากรอีกเป็นจ�านวนมากไม่ว่าจะเป็นในสายอาชีพหรือสายสามัญ เพราะเมื่อมีการผลักดันให้พลังคนขับเคลื่อนไปได้

อย่างมีประสิทธิภาพก็จะเกิดการพัฒนาด้านพลังงานไปสู่ความมั่นคงได้ในระยะยาวเช่นกัน” 



  หลายๆ คนอาจจะพอคุ้นเคยกับค�าว่า Big Data กันแล้ว เนื่องจากเป็นแนวคิดที่มาแรงในต่างประเทศมาได้ประมาณ 
2-3 ปี แม้จะยังค่อนข้างใหม่ส�าหรับประเทศไทยค�าว่า Big Data นี้หากแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยจะหมายถึง อภิมหาข้อมูล 
หรอืขอ้มูลที่มากมายมหาศาล1 ซ่ึงขอ้มูลมากมายมหาศาลน้ีเป็นข้อมูลท่ีถกูสรา้งขึน้จากการใช้อินเตอรเ์น็ตหรือการท�ากจิกรรม
ในระบบออนไลน์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการโพสข้อความ การกด like ข้อความต่างๆ บน facebook, pantip.com          
และเว็บ blog อื่นๆ รวมถึงการใช้แอพพลิเคชันต่างๆ ในการสนทนา โดยทุกคนที่ใช้อินเตอร์เน็ต หรือ Social Media       
มีส่วนในการสร้างข้อมูลเหล่านี้ทัง้สิ้น
		 นอกจากนี้	Big Data	ยังหมายถึงข้อมูลทุกประเภทที่บริษัทเก็บไว้ใน	Server	เช่น	ข้อมูลตัวชี้วัด	(KPI)	ตัวเลขทางด้านการเงิน	ตัวเลข

ทางด้านการด�าเนินงาน	 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า	 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน	หรือ	 ข้อมูลในระบบ	 ERP	 ระบบฐานข้อมูล	 ระบบ	Warehouse	

เป็นต้น1

		 คราวนี้ก็มาถึงค�าถามที่ว่า...แล้ว	Big Data	 เกี่ยวข้องอย่างไรกับการพัฒนาธุรกิจ	 โดยเฉพาะของ	SMEs	ค�าตอบก็คือช่วยให้บริษัท

สามารถรู้พฤติกรรมของผู้บริโภค	 ความสนใจของผู้บริโภค	 รวมถึงสามารถใช้ข้อมูลนี้เพ่ือดูแนวโน้มทางการตลาดเพื่อท่ีจะน�าไปใช้ในการ

คาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อหาทิศทางในการด�าเนินธุรกิจได้	 อีกทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทยังสามารถน�ามาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็ง

ของบริษัทเพื่อการพัฒนาต่อไป

		 แต่ข้อมูลเหล่าน้ีจะได้มาได้อย่างไร...ด้วยข้อมูลที่มากมายมหาศาลนี้ท�าให้ระบบ	 Database	 ธรรมดาไม่สามารถจัดการกับข้อมูล					

เหล่านี้ได้	แต่ปัจจุบันมีเครื่องมือที่ได้รับความนิยมคือ	Hadoop	และซอฟแวร์ตัวอื่นๆ	ที่ใช้เสริมการท�างานของ	Hadoop	ซึ่งพัฒนามาจาก	

Open	Source	Technology	ท�าหน้าที่เป็น	Distribution	Storage	ที่สามารถเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่เป็นพวกตัวอักษร	รูปภาพ	และอื่นๆ	
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เรียบเรียงโดย	:	ภัทรา	จิตรานนท์	ดร.	จุฑามาส	แก้วสุข	จุฑามาศ	ขาวสังข์

Big Data : ยุทธวิธีพัฒนาธุรกิจ SMEs
เพื่อการแข่งขันอย่างมีชั้นเชิง (ตอนที่ 1)



ที่เรียกว่า	Unstructured2	 และสามารถน�ามาประมวลผลได้	 แต่ในบทความนีจ้ะไม่ขอ

กล่าวถงึ	Hadoop	ในรายละเอยีด	เพยีงแต่ให้เป็นข้อมลูว่ามเีครือ่งมอืทีใ่ช้น�ามาจดัการ

ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัวที่มากมายมหาศาลนี้ได้เท่านั้น	 ความส�าคัญอยู่ที่ว่าเมื่อได้

ข้อมูลมาแล้วจะมาจัดการอย่างไร	 หรือท�าอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจมากที่สุด	

โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถน�ามาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ	ดังจะเห็นได้

จากความส�าเร็จทางด้านการตลาดของหลายๆ	บริษัทท่ีน�าแนวคิด	Big Data	 มาใช	้															
ดังต่อไปนี้

								Google3		มกีารเกบ็สถิตกิารเข้าชมเวบ็ไซค์	และการใช้บรกิารค้นหาข้อมลู	(Search	

Engine)	ของลกูค้า	และน�ามาท�าการวเิคราะห์เพือ่เลอืกโฆษณาท่ีเหมาะสมกับประเภท

ของลกูค้าโดยท�าไว้ในชือ่ของ	Google	ADChoice	และยงัท�าการเกบ็ข้อมลูการเขียนอเีมลใน	Gmail	เพือ่เรยีนรูค้วามต้องการและพฤตกิรรม

ของลูกค้า	 เพื่อที่จะคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ	 มาตีตลาดธุรกิจออนไลน์	 และท่ีผ่านมา	 Google	 ได้คิดค้นนวัตกรรมข้ึนมามากมาย	 อาทิ	

MaoReduce,	Google	File	System	และ	Google	Analytics	ที่เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

		 ถ้าจะกล่าวให้ใกล้ตัวขึ้นอีก	ในวงการธุรกิจไทยไม่เพียงแต่ธุรกิจออนไลน์ที่ให้ความส�าคัญกับ Big Data ธุรกิจอื่นๆ	เช่น	โรงพยาบาล

กใ็ห้ความส�าคญักบัการเกบ็รวมรวมข้อมลูของลกูค้าเพือ่น�ามาวเิคาะห์หาแนวทางในการสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าด้วย	เช่น	โรงพยาบาล

กรุงเทพ3	มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าและการบริหารจัดการโรงพยาบาลมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มความสะดวก	 และ

รวดเร็วในการให้บริการ	 โดยจากผลการด�าเนินงานพบว่าลูกค้า	 และผู้ป่วยได้รับบริการท่ีรวดเร็วข้ึนและตรงกับความต้องการ	 อีกทั้งยัง

สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของสุขภาพ	เพื่อน�ามาใช้ในการวางแผนรักษาได้อย่างเหมาะสม	นอกจากนั้นยังน�าข้อมูลทางด้านการบริหารมา

ใช้ในการจัดการด้านการลงทุน	 การสร้างและพัฒนาบุคลากร	 และการสร้างสรรค์การบริการท่ีทันสมัยเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า

และผู้ป่วยมากขึ้น

		 นอกจากนัน้ Big Data	ยงัสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ด้านอืน่นอกเหนอืจากด้านธรุกจิอกี	ดงัจะเหน็ได้จากกระทรวงพลงังาน4 มคีวาม

พยายามทีจ่ะน�าหลักการ	Big Data	มาใช้กบัการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการใช้พลงังาน	โดยการเกบ็ข้อมลูการใช้พลงังานของประเทศโดย

แบ่งตามประเภทการใช้พลังงาน	เช่น	ครัวเรือน	อาคารพานิชย์	อาคารส�านักงาน	โรงงานอุตสาหกรรม	และอื่นๆ	จากนั้นน�าข้อมูลการใช้

พลงังานเหล่าน้ีมาประมวลผลเพือ่วเิคราะห์พฤติกรรมการใช้พลงังานของคนในแต่ละประเภทการใช้งาน	เมือ่รูพ้ฤตกิรรมการใช้พลังงานแล้ว

กส็ามารถน�ามาวิเคราะห์เพือ่หาแนวทางในการสร้างกลไกหรอืการสือ่สารกบัผูใ้ช้พลงังานให้เกดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใช้พลงังานได้

  จากรายละเอียดที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งจากการใช้อินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่นต่างๆ รวมทั้ง

ข้อมลูพ้ืนฐานของบรษิทั หากรูจ้กัน�ามาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วจะช่วยให้บรษิทัสามารถได้ข้อมลูทีต่รงกบัความต้องการ และสามารถ

น�ามาปรับปรุงการท�างาน รวมถึงน�ามาเพื่อใช้ในการจัดการการใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย ปัจจุบัน

บริษัทชั้นน�าอย่าง IBM หรือ CP ก�าลังให้ความส�าคัญกับ Big Data อย่างมาก และหากธุรกิจขนาดย่อม SMEs ให้ความสนใจกับ

การน�าข้อมูล Big Data มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการท�าธุรกิจ เชื่อได้เลยว่าจะสามารถเจาะตลาดเชิงลึก ตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้า และยงัสามารถน�ามาใช้ในการวเิคราะห์เพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพการท�างานและการใช้ทรพัยากรของบรษิทัได้อย่างคุม้ค่า

และเป็นประโยชน์อย่างมากในอนาคต 
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ที่มา:
1http://library.acc.chula.ac.th/PageController.php?page=FindInformation/ArticleACC/2556/Pasu/BangkokBiznews/B2901131 
   (เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 5 มี.ค. 2558)
2http://www.bigfish.co.th/archives/428 (เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 5 มี.ค. 2558)
3http://www.tpa.or.th/tpanews/upload/mag_content/87/ContentFile1741.pdf (เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 5 มี.ค. 2558)
4http://www4.dede.go.th/mobile_detail.php?cid=4&nid=1783 (เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 5 มี.ค. 2558)



23

โครงการ ดาว เคมิคอล เพือ่อุตสาหกรรมยัง่ยืน 
(Dow Chemical for Sustainable Industry) ปี 2 สู่ ปี 3

  มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ากัด ได้ริเริ่ม “โครงการ ดาว เคมิคอล 
เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน (Dow Chemical for Sustainable Industry) “ตัง้แต่ปี 2555 – จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 3 แล้ว 
มีการด�าเนินโครงการและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับองค์กรที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้ด�าเนินการจนสิ้นสุด
โครงการปี 2 โดยมีการประกวด Lean Management for Environment Award โดยคัดเลือกหน่วยงานที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี (Good Practice) ซ่ึงพิจารณาจากผลการด�าเนินงานของทัง้ 20 หน่วยงาน ที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยงานที่

มกีารบรหิารจดัการที่ด ี(Good Practice) ไดร้บัการพจิารณาจากคณะกรรมการ Lean Management for Environment 
Award ใหไ้ดร้บัรางวลัชนะเลิศส�าหรบัหน่วยงานขนาดเลก็ ไดแ้ก ่มูลนิธขิาเทียม ในสมเดจ็พระบรมราชชนนี ส�าหรับหนว่ยงาน
ขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัทคอทโก้ เมทอลเวอร์คส จ�ากัด และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท บางกอกอีเกิลวิง จ�ากัด       
โดยจะมีการมอบรางวัลอย่างเป็นทางการจากท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในงานเปิดตัวโครงการฯ ปี 3 ซ่ึงจะมีขึ้นใน
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 
		 การพัฒนาโครงการฯ	 ปี	 3	 มีแนวทางในการสร้างบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 โดยเฉพาะสถานประกอบการ									

ขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)		มุง่มัน่ทีจ่ะขยายองค์ความรูแ้ละเพิม่ทักษะอย่างต่อเนือ่งโดยการพฒันาบุคลากรให้สามารถเป็นทีป่รกึษา

และพัฒนาระบบการข้ึนทะเบียนบุคลากรเป็นที่ปรึกษาด้าน	 Lean	Management	 for	 Environment	 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ไป 

ทุกภาคส่วน	รวมทั้งยังคงเน้นการฝึกอบรมและสร้างรากฐานแนวคิดลีนเพื่อสิ่งแวดล้อมไปยังคนรุ่นใหม่	ซึ่งในปี	2558	จะมีการขยายการให้

ความรู้ไปยังภาคการศึกษาในระดับอุดมศึกษา	โดยการฝึกอบรมและการเน้นการน�าไปปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่

การท�างานในภาคอตุสาหกรรมทีม่หีวัใจ	จติส�านกึ	และมอีงค์ความรูใ้นการบรูณาการการจัดการโรงงานอตุสาหกรรมและการบรหิารองค์กร	

ควบคูไ่ปกบัการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	รวมทัง้ค�านงึถงึอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท�างาน	มส่ีวนร่วมผลกัดัน

ประเทศไปสูยุ่คแหง่การแขง่ขันอยา่งมอีารย	เพื่อสร้างคณุภาพชวีิต	เศรฐกจิ	

สังคม	และสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาตค

	 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	ส่วนฝึกอบรม	มูลนิธิ-

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยโทรศัพท์	02-503-3333	ต่อ	203,	504,	517,	531	

หรือติดตามช่องทางข่าวสารของโครงการได้ที่http://www.tei.or.th/

trainingdow	หรือ	ทาง							https://www.facebook.com/dowtei	และ

สามารถดาวน์โหลดคู่มือ	 Lean	Management	 for	 Environment	 ของ

โครงการดาว	 เคมิคอล	 เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน	 ได้ที่	 http://www.tei.or.

th/trainingdow/2014-leanbook.html	
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E nergy Focus
เรียบเรียงโดย	:
ธนิรัตน์	ธนวัฒน์

หนุน SMEs ลดต้นทุนพลังงาน
สู้ศึก AEC ปี 2558

  ความต้องการใช้พลงังานเชงิพาณชิย์ข้ันต้นของประเทศไทยมปีรมิาณเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง เหน็ได้จากตวัเลขในปี 2557 เท่ากบั 

2,045 เทยีบเท่าพันบาร์เรลน�า้มนัดบิต่อวนั เพ่ิมจากปีทีผ่่านมาร้อยละ 2.2  ส่วนใหญ่เป็นการใช้ในภาคอตุสาหกรรมและภาคการขนส่ง 

โดยใช้แหล่งพลังงานจากฟอสซลิเป็นหลกั รองลงมาเป็นก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน ทัง้น้ี ปีท่ีผ่านมามกีารน�าเข้า

พลังงานจากต่างประเทศกว่าร้อยละ 57 ของปริมาณการใช้ คิดเป็นมูลค่าการน�าเข้าพลังงานสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น

น�้ามันดิบ (กระทรวงพลังงาน, 2558) 

		 จากปริมาณการใช้พลังงานข้างต้นส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	 70	 ของปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ	 	 จึงมีนโยบายและความพยายามของภาคส่วนต่างๆ	ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม	องค์กร	

ธุรกิจต่างๆ	 หันมาปรับใช้พลังงานหมุนเวียน	 เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 ลดการน�าเข้าพลังงาน	 และเพื่อเพิ่มความมั่นคงทาง

พลังงานของประเทศด้วยในปี	 2557	 ที่ผ่านมา	 มีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นร้อยละ	 11.91	 ของปริมาณการใช้พลังงาน													

เชิงพาณิชย์ขั้นต้น		(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,	2558)	ซึ่งส่วนใหญ่มาจากชีวมวล	เช่น	กากอ้อย	วัสดุเหลือใช้ทางการ

เกษตร		นอกจากนี้ยังมีการใช้น�้ามันและแอลกอฮอล์จากพืช	พลังงานแสงอาทิตย์	พลังงานลม	พลังงานความร้อนใต้พิภพ	พลังงานน�้า	และ

พลังงานจากขยะมูลฝอย	

		 การพัฒนาพลังงานหมนุเวยีน	ในปี	2558	ภาครฐัมุง่เน้นให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิการผลติพลงังานชีวมวลจากวสัดเุหลอืใช้ทางการ

เกษตรและพลังงานจากขยะ	เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างคุ้มค่า	โดยมีก�าหนดอัตราสนับสนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า	
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หรือมาตรการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ	 ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะ

สม	มีความสมดุล	 โดยไม่ก่อให้เกิดภาระด้านต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้นแก่

ผู้ประกอบการและคนในชุมชน	

		 อย่างไรก็ตาม	 นอกจากภาครัฐจะมีแนวทางการส่งเสริมให้														

ผู ้ประกอบการหันมาใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้นแล้วยังกระตุ้นให	้									

ผูป้ระกอบการโดยเฉพาะกจิการประเภท	SMEs	ทีม่สีดัส่วนอยูป่ระมาณ	

95%	ของธุรกิจทั้งหมดหันมาช่วยกันประหยัดพลังงานด้วย	โดยเฉพาะ

ในภาคอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานร้อยละ	 36	 ของการใช้

พลังงานทั้งประเทศ	เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในภาวะที่คู่แข่งจะทยอย

เข้ามาหลังการเปิดการค้าเสรีในปี	 2558	นี้	 ประกอบกับปัจจุบันราคา

พลังงานมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลกระทบด้านต้นทุนการด�าเนินงานปรับตัวสูงขึ้น	หากสามารถบริการจัดการ	‘พลังงาน’	ซึ่งเป็น		

ต้นทุนผันแปรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ก็สามารถยืนอยู่ในภาวะที่มีการแข่งขันสูงได้ในระยะยาว

		 ทั้งนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้แนวทางปฏิบัติ	 เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า	 ส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและ											

ขนาดย่อมไว้ดังนี้

		 	 -	หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบจ่ายไฟควรปรบัแรงดนัทีจ่่ายออกจากหม้อแปลงไฟฟ้าให้เหมาะสม	โดยอปุกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ทีอ่ยู่

ปลายทางควรมีแรงดังไฟฟ้าตกไม่เกิน	3%	และควรให้มีค่าตัวประกอบแผงประธานไฟฟ้าประมาณ	0.95	เพื่อป้องกันการสูญเสียเนื่องจาก	

Copper	Loss	ในหม้อแปลงไฟฟ้าจะมีค่าสูง

		 	 -	เลือกใช้หลอดประหยัดไฟที่มีประสิทธิภาพสูง	เช่น	LED	หลอดฟลูออเรสเซนต์	T5	และควรเลือกใช้โคมไฟที่มีผิวสะท้อนแสงที่ดี

		 	 -	ติดตั้งแผ่นกระเบื้องหรือแผ่นหลังคาโปร่งแสง	เพื่อให้แสงธรรมชาติส่องผ่านเข้ามาในพื้นที่ใช้งาน

		 	 -	ติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาตามความเหมาะสม

		 	 -	ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่	25-26	องศาเซลเซียส	พร้อมตั้งเวลาเปิดปิดให้เหมาะสมกับการใช้งาน

  เมื่อสามารถปรับพฤติกรรมเพื่อลดต้นทุนการใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสมแล้ว สามารถเข้าร่วมโครงการช่วยประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือโครงการอื่นๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดแนวทางการประหยัดพลังงาน

ภายในสถานประกอบการให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 

ที่มา:
1.อานิก อัมระนันทน์. (พลังงาน) เรื่องระหว่างบรรทัด. : กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย, 2557. (หน้า 192)
2. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย 2556. จาก : http://www.dede.go.th/dede/images/   
   stories/stat_dede/Thailand%20Alternative%20Energy%20Situation%202013.pdf (เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 23 สิงหาคม 2557)
3. กระทรวงพลังงาน. ผลการดําเนินงานที่สําคัญของกระทรวงพลังงาน 2557. จาก : http://www.energy.go.th/sites/newfile/ppt_07_01_58.pdf  
   (เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 26 มกราคม 2558)
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. สถานการณ์พลังงานประเทศไทย มกราคม-ธันวาคม 2557. จาก : http://www.dede.go.th/dede/
images/stories/stat_dede/sit_57/frontpage_dec.pdf (เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 6 มีนาคม 2558)
5. www.eppo.go.th/ccep/download/NEEP2030_FINAL.pdf  (เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 10 มีนาคม 2558)
6. http://www.tcg.or.th/TH/news-event-activity-detail.php?smid=93&ID=283 (เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 10 มีนาคม 2558)
7. http://www.smethailandclub.com/news-view.php?id=3423 (เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 10 มีนาคม 2558)
8. http://www.diw.go.th/hawk/news/ประหยัดพลังงาน.pdf  (เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 10 มีนาคม 2558)
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A sia Update
เรียบเรียงโดย	:
เต็มสิริ	ไทยฤทธิ์

  ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการด�ารงชีวิตและความเป็นอยู่ในสังคมคนเมืองที่อาศัยอยู่ใน
วิถีแห่งโลกอันไร้พรมแดนใบนี้จนกลมกลืน กลายเป็นกิจวัตรประจ�าวันที่ตื่นเช้ามาก็ต้องเช็คอีเมล อัพเดท
ข่าวสารผา่นเวบ็ไซต ์หรอืตดิต่อสื่อสารกบัผูค้นรอบข้างดว้ยโปรแกรมโซเชียลเน็ตเวริค์ โทรศพัท์พูดคยุเพื่อตดิต่อ
เรื่องงาน ฯลฯ วนเวียนอยู่กับเทคโนโลยีในทุกกิจกรรมเรื่อยไปจนกระทั่งเข้านอน กล่าวได้ว่า เทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทในการขับเคลื่อนชีวิตของผู้คน ทัง้แนวคิด วิธีการปฏิบัติ ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปอย่างสิ้นเชิง 
  

		 ส�าหรบัประเทศในกลุม่อาเซยีนเอง	กม็คีวามตระหนกัถงึพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปต่างๆ	เหล่านีข้องประชากร	จงึได้เร่งเตรยีมความพร้อม

เพ่ือพฒันาเศรษฐกจิก้าวไปสูย่คุดจิติอลเพ่ือให้สอดคล้องกบัความเป็นไปของสงัคม	ซึง่ประเทศทีน่่าสนใจทีส่ดุเหน็จะเป็นประเทศฟิลปิปินส์	

หรือชื่อทางการคือ	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	ที่มีการวางแผนน�าพาประเทศเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์ดิจิตอล	(The	Philippine	Digital	Strategy)	

โดยมรีะยะเวลาด�าเนินการระหว่างปี	2011-2016	ทีเ่น้นการพัฒนาให้ประชาชนมทีกัษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	โดย

สนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตมากย่ิงข้ึน	 ด้วยการก�าหนดยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม	 ICT	 และนวัตกรรมทาง

ธุรกิจการบริการ	E-Service	ของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส	โดยมุ่งให้ความส�าคัญกับธุรกิจรับจ้างบริหารระบบธุรกิจ	(Business	

Process	Outsourcing:	BPO)	การให้บริการเกี่ยวกับกระบวนการให้ความรู้	(Knowledge	Process	Outsourcing:	KPO)	การให้บริหาร

ด้านการออกแบบ	(Creative	Process	Outsourcing:	CPO)	การบรหิารระบบคอมพวิเตอร์	(IT	Outsourcing:	ITO)	รวมถงึการน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ	ให้บริการประชาชน	และภาคธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า
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“การเพิ่มขีดความสามารถท้ังทางด้านดิจิตอล นวัตกรรม    

การแข่งขันในระดับโลก และความเจริญรุ่งเรืองทางสังคม     

ให้เกิดความน่าเชื่อถือ มีราคาไม่แพง และมีระบบการเข้าถึง

ข้อมลูทีป่ลอดภยัในประเทศฟิลปิปินส์ โดยทางรฐับาลจะเป็น

หลักในการมุ่งสู ่ความเป็นเลิศเพื่อการเป็นศูนย์กลางทาง

ออนไลน์ให้กับประชาชน ด้วยการให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจ

ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน”

  

		 โดยการสนบัสนนุจากรัฐบาลอย่างจริงจังท�าให้ฟิลปิปินส์ก�าลงัอยูใ่นยคุดจิติอลเฟ่ืองฟ	ูในแบบทีเ่รยีกว่า	“พายดุจิติอลชนดิสมบรูณ์แบบ”	

(Perfect	 Digital	 Storm)	 มีการเริ่มต้นของธุรกิจใหม่ๆ	 จ�านวนมาก	 เช่น	 การเปิดเว็บไซต์ซ่ึงก่อต้ังโดยชาวฟิลิปปินส์	 เช่น	 Rappler						 

(เป็นบริษัทสื่อออนไลน์รายใหม่)	 House	 of	 Serafina	 (เว็บไซต์ขายปลีกทางออนไลน์)	 เป็นต้น	 สืบเนื่องมาจากปัจจัยหลัก	 3	 ประการ	 

ได้แก่	 สภาพเศรษฐกิจของประเทศที่เติบโตอย่างเข้มแข็ง	 โครงสร้างประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยต�่ากว่า	 23	 ปี	 และเกิดภาวะสังคมการใช้

ชีวิตแบบดิจิตอล	จากข้อมูลส่วนหนึ่งของหนังสือ	Perfect	Digital	Storm:	Philippines	(by	Tigercub	Digital)	ได้ถึงระบุลักษณะส�าคัญ

ของตลาดฟิลปิปินส์	ไว้ว่า	ตัง้แต่ปี	2551	เครือข่ายอนิเตอร์เนต็ก�าลงัขยายตวัขึน้เรือ่ยๆ	ช่วยเปิดโอกาสให้กบัธรุกจิประเภทต่างๆ	โดยเฉพาะ

สินค้าแบรนด์เนมสามารถสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น	ช่วยให้มีตลาดเกิดขึ้นใหม่จ�านวนมาก	เช่น	ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์	ธุรกิจเกม	

เป็นต้น	

		 แม้ประชาชนจะนิยมเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านระบบคอมพิวเตอร์มากกว่าสมาร์ทโฟน	 ท�าให้ตลาดแอพพลิเคช่ันและการให้

บริการอื่นๆ	ยังเติบโตไม่มากนัก	แต่เมื่อพิจารณาจากยอดขายสมาร์ทโฟนของฟิลิปปินส์พบว่าอยู่ในระดับสูงสุดแห่งหนึ่งในอาเซียน	แสดง

ให้เห็นว่ามีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต	และด้วยอัตราการใช้โปรแกรมโซเชียลมีเดียถึง	96%	ของประชากรทั้งหมด	รวมถึงความถี่

ในการ	เปิดเว็บไซต์เข้าชมสินค้าแบรนด์ต่างๆ	มากที่สุดในโลก	นับเป็นโอกาสอันดีส�าหรับบริษัทผู้ผลิตสินค้าในการเข้าถึงผู้บริโภคเพื่อเปิด

ตลาดใหม่ได้ไม่ยากนัก	โดยเฉพาะธรุกจิ	SMEs	ของประเทศไทย	ทีต้่องการขยายตลาดออนไลน์สูป่ระเทศฟิลปิปินส์	ควรศกึษาถงึความชอบ

และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ	 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงทุนยกตัวอย่างเช่น	 พบว่าคนฟิลิปปินส์หันมานิยมใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นใน

ปัจจุบัน	 ผู้ลงทุนควรเลือกธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในการเข้าไปเปิดตลาด	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ยังต้องค�านึงถึงเรื่องคุณภาพสินค้า				

การออกแบบผลติภณัฑ์ให้มคีณุภาพ	การจดัท�าสือ่โฆษณาออนไลน์ให้มรีปูลกัษณ์ทนัสมยั	มรีะบบการจดัส่งสนิค้าทีด่	ีเพือ่สร้างความเชือ่มัน่

ให้เกิดกับลูกค้า	เพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะแรกด้วย	

ที่มา:
1. http://www.exim.go.th/eximenews/enews_jan2013/enews_jan2013_AEC.html (เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 20 มี.ค. 2558)
2. http://aec.ditp.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1348:ยุคดิจิตอลเฟื่องฟูในฟิลิปปินส์&catid=162:fact-sheet 
   (เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 20 มี.ค. 2558)
3. http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2014/4/2101_5439.pdf (เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 20 มี.ค. 2558)
4. http://www.cca.kmitl.ac.th/roadmap/roadmap2014-2018.pdf (เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 20 มี.ค. 2558)
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  การท�าธรุกจิ E-Commerce เป็นอกีหนึง่ช่องทางการตลาดทีส่�าคญัส�าหรบัธรุกจิขายสนิค้าและบรกิารทัง้ทีม่หีน้าร้านขายสนิค้า

โดยตรงและทีข่ายสนิค้าผ่านออนไลน์เพยีงอย่างเดยีว ด้วยปัจจบุนัผูบ้รโิภคสามารถเชือ่มต่อกบัอนิเตอร์เนต็ด้วยอปุกรณ์ทีห่ลากหลาย

มากขึน้นอกจากคอมพิวเตอร์ ทุกธรุกิจจึงมคีวามจ�าเป็นต้องมเีวบ็ไซต์เป็นของตนเองส�าหรบัน�าเสนอรายละเอยีดของสนิค้าและบรกิาร 

ให้ลกูค้าสามารถเข้าไปอ่านข้อมลูต่างๆ เพือ่ให้เกดิแรงจงูใจในการเลอืกซือ้เลอืกใช้สนิค้าและบรกิาร ซึง่ข้อได้เปรยีบของการท�าธรุกจิ 

E-Commerce คือ เหมือนคุณเปิดขายหน้าร้านไปทั่วโลกโดยไม่ต้องขยายกิจการ เพิ่มเงินลงทุน หรือหาสถานที่ตั้ง สามารถเข้าถึง

ลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งให้ค�าแนะน�าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็ว          

ผ่านอีเมลหรือแอพพลิเคชั่นพูดคุยผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ ซึ่งขอยกตัวอย่างตารางจ�าแนกประเภทธุรกิจที่ผู้บริโภคสนใจสั่งซื้อ 

สินค้าออนไลน์ดังนี้
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I T for Business
เรียบเรียงโดย	:
ดร.	กฤษยาพร	ทินกร

ท�ำธุรกิจเชิงรุก
ในยุคไอที

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่เคยจองหรือซื้อสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต

จ�าแนกตามประเภทสินค้าและบริการ

ประเภทสินค้าและบริการ

คอมพิวเตอร์เกมส์ 1.9
ซอฟแวร์ต่างๆ

ของเล่น	เกมส์	ของขวัญ
เครื่องใช้ไฟฟ้า	เครื่องเสียง
ของใช้ในบ้าน	ส�านักงาน

สั่งจองบริการต่างๆ
สินค้าบันเทิง	เครื่องกีฬา	เครื่องเขียน
อุปกรณ์เทคโนโลยี/สื่อสาร	ถ่ายภาพ

อาหาร	เครื่องดื่ม	สินค้าสุขภาพ
หนังสือ

เครื่องแต่งกาย	เครื่องประดับ
e-Ticket

ร้อยละ

ที่มา : สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2554 สํานักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : ตอบไม่เกิน 2 ข้อ
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ที่มา:
1. http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/citizen/news/news_e-comm.jsp (เข้าถึงเมื่อวันที่ 24/3/58)
2. http://www.thairath.co.th/content/456551 (เข้าถึงเมื่อวันที่ 24/3/58)
3. http://service.nso.go.th/nso/web/news/news02.html (เข้าถึงเมื่อวันที่ 24/3/58)
4. http://www.positioningmag.com/content/58967 (เข้าถึงเมื่อวันที่ 24/3/58)

	 จะเห็นได้ว่าการค้าขายในปัจจุบันมีการน�า

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในบริหาร

จัดการสินค้าและบริการมากข้ึน	 นับเป็นกลไก

ส�าคัญในการผลักดันให้เกิดการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจให้เติบโตไปพร้อมกับมีผู้ขายหน้าใหม่ท่ี

กล้าเดินเข้าสูเ่ส้นทางธรุกจิมากข้ึน	โดยเฉพาะกลุ่ม

ธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ขายสินค้ารายย่อยที่ไม่มี

ต้นทุนในการประชาสัมพันธ์สินค้า	 ที่ไม่สามารถ

ท�าการตลาดแข่งขันกับผู้ค้ารายใหญ่	หรือผู้ค้าใน

ตลาดต่างประเทศได้	

	 ดังนั้นช่องทางการโฆษณา	 ประชาสัมพันธ์

สินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์เป็นวิธีที่

เหมาะกับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หรือผู้ขายสินค้ารายย่อยมากที่สุด	เพราะมีต้นทุนในการจัดท�าสื่อฯ	ต�่า	แต่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงเป้าหมายท�าให้เกิดประสิทธิภาพ

มากกว่าการลงทุนซื้อสื่อฯ	ผ่านวิทยุและโทรทัศน์ที่ขายโฆษณาในราคาที่สูงกว่า	สังเกตได้ว่าสื่อฯ	ที่สามารถรับชมผ่านแอพพลิเคชั่นในมือ

ถือก�าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก	ดูจากผลส�ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน	พ.ศ.	2557	โดยใช้วิธี

สมัภาษณ์หัวหน้าครวัเรอืนและสมาชกิในครวัเรอืนทีม่อีาย	ุ6	ปีขึน้ไป	จากครวัเรอืนตัวอย่างทัง้สิน้	83,880	ครวัเรอืน	พบว่า	มผีูใ้ช้คอมพิวเตอร์	

23.8	ล้านคน	(ร้อยละ38.2)	ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต	21.7	ล้านคน	(ร้อยละ	34.9)	ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ	48.1	ล้านคน	(ร้อยละ	77.2)	ทั้งนี้พบว่ามี

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากเดิม	13.8	ล้านคน	(ร้อยละ	22.4)	เป็น	21.7	ล้านคน	(ร้อยละ	34.9)	และมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นจาก	32.8	

ล้านคน	(ร้อยละ	61.8)	เป็น	48.1	ล้านคน	(ร้อยละ	77.2)	ส่วนพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีสัดส่วนเท่ากัน

คือ	 ร้อยละ	 34.9	 จากตัวเลขนี้แสดงให้เห็นถึงความนิยมใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงข้ึนประกอบกับสมาร์ทโฟนมีราคาถูกลง	 จึงนับเป็นยุคทอง

ของธุรกิจ	 E-Commerce	 ที่เปิดโอกาสให้ผู้ขายได้ใกล้ชิดกับลูกค้าในทุกท่ีทุกเวลา	 ท�าให้เกิดภาวะการแย่งชิงลูกค้าด้วยการจัดโปรโมช่ัน			

ลด	แลก	แจก	แถม	ตามเว็บไซต์ต่างๆ	 เพือ่ดึงลกูค้าเข้ามาหาให้มากท่ีสดุ	การด�าเนนิธรุกจิให้สามารถอยูไ่ด้ในภาวะการแข่งขันท่ีดเุดอืดเช่นนี้					

ผูป้ระกอบการควรสร้างจดุแขง็ในแบรนด์ของตนเอง	ด้วยการรกัษามาตรฐานสนิค้าและบรกิารเพือ่ให้ลกูค้าบอกต่อ	เพราะการบอกต่อหรอื

การเล่าถงึประสบการณ์การเลอืกใช้สนิค้าและบรกิารตามเวบ็ไซต์ดงัๆ	มผีลต่อการจงรกัภกัด	ี(Brand	Royalty)	ในสนิค้าและบรกิารสงูมาก

ในการตลาดยคุน้ีการรกัษาฐานลกูค้าเดมิด้วยการตดิต่อสือ่สารผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยีอย่างต่อเนือ่งพร้อมกับสร้างความประทบัใจให้กบั

ลกูค้าใหม่ด้วยการซ้ือหรือใช้บรกิารในครัง้แรก	การบรหิารและจดัส่งให้มปีระสทิธภิาพ	การสร้างระบบ	Feedback	(Customer	Feedback/

Customer	 Reviews)	 โดยการเปิดโอกาสให้ลกูค้าท่ีซือ้สนิค้าไปแล้วเข้ามาแสดงความคดิเหน็หรอืความพงึพอใจเมือ่ได้รบัสนิค้าและบรกิาร			

การสร้างตลาดเฉพาะกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ	เป็นต้น	

  หัวใจของธุรกิจในยุคดิจิตอลนี้ คือ การรักษาความลับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า การมีเว็บไซต์ที่เข้าถึงและใช้งานง่าย ได้รับสินค้า

และบรกิารตามก�าหนด โดยเป็นไปตามเงือ่นไข รายละเอยีดทีแ่จ้งหรอืรบัปากไว้กบัลกูค้า เพยีงเท่านีค้ณุกส็ามารถแทรกธรุกจิออนไลน์

เข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าและสามารถสร้างธุรกิจให้เติบโตขึ้นได้ดังค�าที่ว่า “เงินอยู่ในอากาศ” 
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