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1. วัตถุประสงค@ของโครงการฯ
1. เพื่อเสริมสร-างองค2ความรู-สมัยใหม เพิ่มทักษะวิธีคิด โอกาสและแนวโน-มทางการตลาด
ให-ผู-ประกอบธุรกิจมีทักษะแนวคิดของการประกอบธุรกิจสูการเป9นนักธุรกิจมืออาชีพ สามารถนําความรู-ที่ไดไปประยุกต2ใช-กับธุรกิจและเตรียมความพร-อมรองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข-อคิดเห็นกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบด-าน
การพัฒนาผู-ประกอบธุรกิจในประเทศญี่ปุ,น
3. การศึกษาวิเคราะห2สภาพตลาด ระบบการค-าการลงทุน และศึกษาพฤติกรรมผู-บริโภค
ตลอดจนโอกาสและลูทางการค-าในประเทศญี่ปุ,น เนื่องจากประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่ประสบความสําเร็จ
อยางสูงทางดานนวัตกรรม ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี เปนประเทศผูนําดานอุตสาหกรรมชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส- ยานยนต- ธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมทองเที่ยว อีกทั้งเปนตนแบบในธุรกิจ เชน หนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ-หรือ OTOP ระบบขนสงมวลชนที่ทันสมัย นอกจากนี้ประเทศญี่ปุนยังผสมผสานวัฒนธรรมของ
ตนเองให พัฒนาผลิตภัณฑ-และบริการ ใหสามารถสรางรายไดและดํารงธุรกิจอยางยั่งยืน เจริญเติบโตอยางมี
ระบบ ประเทศญี่ ปุ นจึ ง เปนประเทศที่ ค วรนํ า มาเปนตนแบบในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ เพื่ อ ใหกาวทั น ความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม แตยังดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอยางยาวนาน
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2. ขอมูลพื้นฐานของประเทศญี่ปุ=น
ญี่ปุน (日本 Nihon/Nippon นิฮง/นิปปง) มีเนื้อที่กวา 377,930 ตารางกิโลเมตร นับเปนอันดับที่
61 ของโลก หมูเกาะญี่ปุนประกอบไปดวยเกาะนอยใหญกวา 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญที่สุดก็ คือ เกาะฮนชู ฮกไกโด
คีวชู และชิโกกุ ตามลําดับ เกาะของญี่ปุนสวนมากจะเปนหมูเกาะภูเขา เชนภูเขาไฟฟูจิ ที่สูงที่สุดในประเทศ
ประชากร : ญี่ปุนมีมากเปนอันดับที่ 10 ของโลก คือประมาณ 128 ลานคน
เมืองหลวง : กรุงโตเกียว ซึ่งถารวมบริเวณปริมณฑลดวยแลวจะกลายเปนเขตเมืองที่ใหญที่สุดใน
โลกที่มีประชากรอยูอาศัยมากกวา 30 ลานคน เมืองสําคัญ โตเกียว โยโกฮามา โอซากา นาโกยา โกเบ ฟูกูโอ
กะ คาวาซากิ ฮิโรชิมา
ภูมิอากาศ มี ๔ ฤดูหลัก : * ฤดูใบไมผลิ(มีนาคม-พฤษภาคม) อากาศอบอุน
* ฤดูรอน (มิถุนายน-สิงหาคม) อากาศรอนชื้นโดยมีชวงฤดูฝนสั้น ๆ
* ฤดูใบไมรวง (ตุลาคม-พฤศจิกายน) อากาศอบอุน
* ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ-) อากาศหนาว
โครงสรางพื้นฐาน : ญี่ปุนมีบริษัทรถไฟหลายแหง เชนกลุมบริษัทรถไฟญี่ปุน รถไฟฮังคิว รถไฟเซบุ
และบริษัทเคโอ ซึ่งแขงขันกันดานบริการในพื้นที่ตาง ๆ ปQจจุบัน รถไฟชินกันเซ็นซึ่งเปRดใชตั้งแต พ.ศ. 2507 มี
เครือขายเชื่อมโยงเมืองหลักเกือบทั่วประเทศ รถไฟของญี่ปุนเปนที่รูจักในเรื่องตรงตอเวลา การเดินทางโดย
เครื่องบินเปนที่นิยมและมีสนามบิน 173 แหงทั่วประเทศ สนามบินฮาเนดะที่สวนใหญใหบริการเที่ยวบิน
ภายในประเทศเปนสนามบิ นที่ห นาแนนที่ สุดในเอเชีย สนามบิ นนานาชาติที่สําคั ญไดแกสนามบินนาริต ะ
สนามบินคันไซ และสนามบินนานาชาตินาโงยา
เศรษฐกิจ : ญี่ปุนมีเศรษฐกิจใหญเปนอันดับที่ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา เมื่อวัดดวยจีดีพี
กอนปรับอัตราเงินเฟUอ (ประมาณ 4.5 ลานลานดอลลาร-สหรัฐ) และอันดับที่ 3 รองจากสหรัฐอเมริกาและจีน
เมื่อวัดดวยอํานาจการซื้อ ญี่ปุนมีกําลังการผลิตที่สูงและเปนประเทศตนกําเนิดของผูผลิตชั้นนําที่กาวหนาทาง
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน รถยนต- อุปกรณ-อิเล็กทรอนิกส- เครื่องจักร เหล็กกลา โลหะนอกกลุม
เหล็ก เรือ สารเคมี
การเมืองการปกครอง : ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และราชาธิปไตยภายใต
รัฐธรรมนูญ จักรพรรดิ : จักรพรรดิอะกิฮิโตะ นายกรัฐมนตรี : ซิโซ อะเบะ ญี่ปุนแบงการปกครองออกเปน
47 จังหวัด และ แบงภาคออกเปน 8 ภูมิภาค ซึ่งมักจะถูกจับเขากลุมตามเขตแดนที่ติดกันที่มีวัฒนธรรมและ
สําเนียงการพูดใกลเคียงกัน ทุกจังหวัดมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูบริหาร
เวลาทองถิ่น GMT+๗ (เร็วกวาประเทศไทย ๒ ชั่วโมง)
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3. สรุปสถานการณ@ตลาดประเทศญี่ปุ=นและความสัมพันธ@กับประเทศไทย
สถานการณ-ตลาดของประเทศญี่ปุน ถือเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญประเทศหนึ่งของโลก ญี่ปุนมี
กํ า ลั งซื้ อและกํ า ลั งการผลิ ต ที่ สู งและเปนประเทศตนกํ า เนิ ด ของผู ผลิ ต ชั้ น นํ า ที่ กาวหนาทางเทคโนโลยี ใ น
อุตสาหกรรมตาง ๆ เชน รถยนต- อุปกรณ-อิเล็กทรอนิกส- เครื่ องจั กร เหล็ กกลา โลหะนอกกลุมเหล็ก เรื อ
ส ารเ คมี บริ ษั ท ให ญของ ญี่ ปุ นห ล ายแ หงมี ชื่ อเสี ย งไปทั่ ว โ ล ก เช น โ ตโ ย ตา โ ซ นี่ เ อ็ น ที ที โ ด
โคโม แคนนอน ฮอนดา ทาเคดา นิ น เทนโด นิ ป ปอนสตี ล และ เซเวนอี เ ลฟเวน ญี่ ปุ นเปนตนกํ าเนิ ด ของ
ธนาคารที่ใหญที่สุดหลายแหงตลาดหลักทรัพย-โตเกียวซึ่งมักจะเปนที่รูจักเพราะดัชนีนิเคอิมีขนาดใหญเปน
อันดับ 2 ของโลกเมื่อวัดดวยมูลคาตลาดญี่ปุนมีลักษณะเฉพาะในการทําธุรกิจหลายอยาง เชนเคเระสึหรือ
ระบบเครื อ ขายบริ ษั ท จะมี อิ ท ธิ พ ลในเชิ ง ธุ ร กิ จ บริ ษั ท ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ- ท างธุ ร กิ จ จะถื อ หุ นของกั น และ
กัน โดยมากผูถือหุนมักจะไมมีบทบาทกับการบริหารของบริษัท มีผลผลิตทางการเกษตรที่สูง อยางไรก็ตาม
ญี่ปุนตองพึ่งพาการนําเขาอาหารถึงรอยละ 60 จึงเปนประเทศที่มีอัตราการเลี้ยงตนเองคอนขางต่ํา และให
ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยของอาหารทําใหผลิตภัณฑ-ที่ผลิตในประเทศเปนที่ตองการมากขึ้น
สําหรับความสัมพันธ-ระหวางประเทศญี่ปุนและไทยมีมายาวนานกวา 600 ป] มีความรวมมือระหวาง
กันของทั้งสองประเทศครอบคลุมทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมื อง สังคม และวั ฒนธรรม ความสั มพันธ-ทาง
เศรษฐกิจระหวางสองประเทศเติบโตขึ้นจากการขยายตัวกิจการของบริษัทญี่ปุนในประเทศไทยการลงทุนของ
ญี่ปุนในประเทศไทยทําใหมีชาวญี่ปุนมาอาศัยอยูในประเทศไทยเปนจํานวนมาก ประเทศญี่ปุนเปนประเทศคู
คาที่สําคัญที่สุดของไทย ทั้งสองประเทศมีการทําขอตกลงทวิภาคีหลายขอ เชนขอตกลงความรวมมือทาง
เทคโนโลยี (JTPP: Japan- Thailand Partnership Programmed in Technical Cooperation) การจัดทํา
ความตกลงหุ นสวนเศรษฐกิ จ ไทย-ญี่ ปุ น (JTEPA: Japan-Thailand Economic Partnership
Agreement) เปนตน
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4. ขอมูลบริษัทที่ไปศึกษาดูงาน
4.1 ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม Panasonic Center (บริษัท พานาโซนิคคอร2ปอเรชั่น จํากัด)
วัตถุประสงค2: เรียนรู-องค2กรธุรกิจเทคโนโลยีเครื่องใช-ไฟฟEา อุปกรณ2อิเลคทรอนิกส2
เครื่องเลนเกมส2 และอุปกรณ2เครื่องใช-ในบ-าน
รับฟFงบรรยายจาก: Ms. Shibamori เจ-าหน-าที่ฝ,ายประชาสัมพันธ2
เนื้อหาสาระสําคัญ: บริษัท Panasonic หรือ เปนบริษัทผูผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟUาและ
อิเล็กทรอนิกส-ที่ใหญที่สุดของญี่ปุนเดิมมีชื่อวา มัตสึชิตะ อีเล็กทริก อินดัสเตรียล กอตั้งขึ้นในป] ค.ศ. ๑๙๑๘
โดยนายโคะโนะซุเกะ มัตสึชิตะ มีสํานักงานใหญอยูที่เมืองคะโดมะ จังหวัดโอซากา เปนเจาของผลิตภัณฑเนชั่นแนล, พานาโซนิคเทคนิคส- และเปนบริษัทแมของซันโย สําหรับในประเทศไทย ผลิตภัณฑ-ของบริษัทเขา
มาจําหนาย ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยบริษัทตัวแทนจําหนายชื่อ บริษัท ซิว-เนชั่นแนลเซลส-แอนด- เซอร-วิส
จํากัด ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ซิว เนชั่นแนล จํากัด และปQจจุบันใชชื่อวา บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส(ประเทศ ไทย) จํากัด ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนตนมา
สรุปผลที่ได-จากการศึกษาดูงาน: ผู-เข-ารวมโครงการได-เรียนรู-องค2กรธุรกิจนานาชาติขนาดใหญ
และการพัฒนาด-านเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ทั้งเทคโนโลยีเครื่องใช-ไฟฟEาอุปกรณ2อิเลคทรอนิกส2 เครื่องเลนเกม
และอุปกรณ2เครื่องใช-ในบ-าน รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล-อมและการประหยัดพลังงาน โดยแบงเป9นสองสวน
สวนแรก เป9นการบรรยายประวัติความเป9นมา และการเข-ารวมเป9นผู-สนับสนุนอยางเป9น
ทางการกีฬาโอลิมปUก สําหรับญี่ปุ,นเป9นเจ-าภาพในปV ค.ศ. ๒๐๒๐ ด-วยเทคโนโลยีการจุดคบเพลิงผานระบบ
ดิจิตอล นอกจากนี้ยังมีแผนก Smart Home ที่ประกอบไปด-วยอุปกรณ2เครื่องใช-ไฟฟEาในบ-านที่ใช-เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและรักษาสิ่งแวดล-อม เชน เครื่องซักผ-าที่สามารถตรวจสอบสภาพ เส-นใยผ-าและความสกปรก แล-ว
นําไปตั้งโปรแกรมการซัก เป9นต-นนอกจากนี้ยังมีโทรทัศน2ที่ใช-เทคโนโลยี ๔K ที่มีความละเอียดคมชัดกวา
ธรรมดาและมีโปรแกรมแอพพลิเคชั่น My Home ที่สามารถเชื่อมโยงกับโทรศัพท2มือถือและการระบุตัวตน
ด-วย face recognition ตู-เย็นเทคโนโลยี eco navy ลดปริมาณการใช-ไฟฟEา ฯลฯ
สวนที่ ส อง ศู น ย2 การเรี ย นรู- วิ ทยาศาสตร2 และคณิ ต ศาสตร2 ที่ใช- สื่ อการเรีย นรู- ที่ทัน สมั ย
Edutainment เชน การใช-เลนส2ขยายภาพ การใช-การเคลื่อนไหวสร-างภาพเคลื่อนไหว ความสัมพันธ2ของแสง
กับสี การเรียนรู-ผานโรงภาพยนตร2สามมิติ การเคลื่อนไหว มวลและเสียง โดยผานอุปกรณ2ตางๆ
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วันที่ 15 มิถุนายน 2557 เยีย่ มชม Panasonic Center
4.2 บริษัท Nissan Motor Yokohama
วัตถุประสงค2: ศึกษาดูงานสายการผลิตประกอบเครื่องยนต2 พร-อมนวัตกรรมเครื่องยนต2ที่
ทันสมัยและเป9นมิตรตอสิ่งแวดล-อม
รับฟFงบรรยาย: จาก Mr. Mitsuhiko Yamashita ,Director
เนื้อหาสาระสําคัญ: บริษัท Nissan Motor Yokohama เริ่มต-นจากประวัติความเป9นมาของการ
กอตั้งบริษัท โดยตั้งชื่อ Datsun ตอมาตั้งเปEาจะให-บริษัทเป9นผู-ผลิตรถยนต2ชั้นนําของประเทศญี่ปุ,น จึงไดเปลี่ยนชื่อเป9น Nissan และการพัฒนาการของรถยนต2นิสสัน ซึ่งคิดค-นระบบคอมพิวเตอร2 หุนยนต2 เลเซอร2
เซนเซอร2 –เทคโนโลยีซึ่งได-นํามาใช-ในการสร-างรถยนต2แหงศตวรรษที่ ๒๑ มีศูนย2คุณภาพภาคสนามมีวิศวกร
ทํางานเพื่อแก-ไขข-อผิดพลาด ศึกษาระบบเบรคชนะคันเรง หรือระบบเบรกโอเวอร2ไรด2 (Break Override
System) ของนิสสัน และความเชื่อที่วา ชีวิตคนจะต-องมากอนเสมอ มีระบบประเมินคุณภาพทั่วโลก สร-าง
ความมั่นใจวา รถยนต2ทุกคันเป9นไปตามมาตรฐานที่เที่ยงตรงอยางเดียวกัน มีศูนย2วิศวกรรมการผลิตระดับโลก
(Global Production Engineering Center -GPEC) ซึ่งได-ฝvกอบรมบุคคลากรจากทั่วโลก เพื่อผลิตรถยนต2ใหได- ในระดั บ ที่ ต- องการอย างแท-จ ริ งมี เ ครื่ องวัด สามมิ ติ ของนิส สั น สามารถตรวจพบความผิด ปรกติ แม- เ พี ย ง
เล็กน-อยที่สุดในยานยนต2ไดสรุปผลที่ได-จากการศึกษาดูงาน: ผู-เข-ารวมโครงการได-เรียนรู-ศึกษาดูงานสายการผลิตประกอบ
เครื่องยนต2 พร-อมนวัตกรรมเครื่องยนต2ที่ทันสมัยเป9นมิตรตอสิ่งแวดล-อม การบริหารองค2กรสมัยใหม การขยาย
กิจการตั้งโรงงานในตางประเทศ และนวัตกรรมทันสมัย เชน เปลี่ยนวัสดุจากเหล็กเป9นอลูมิเนียม เพื่อลด
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น้ําหนักและเพิ่มประสิทธิภาพยานยนต2 นอกจากนี้มีการใช-แผงโซลาเซลล2และรถไฟฟEามาใช-เพื่อลดการใชพลังงาน และยังมีแขนกลในการชวย เชน การวาดแบบและประกอบรถยนต2 เพื่อลดการใช-แรงงานคน ซึ่งถือ
เป9นต-นทุนที่สําคัญของอุตสาหกรรมการผลิต

วันที่ 16 มิถุนายน 2557 เยีย่ มชม Nissan Motor Yokohama
4.3 วิสาหกิจชุมชน Oshinio hakkai และหมู(บาน OTOP (Fuji Kawaguchigo)
วัตถุประสงค2: ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ- OTOP วิสาหกิจชุมชนของญี่ปุน และการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผูผลิตสินคา
รับฟFงบรรยาย: Mr. Kenji Yamamoto
เนื้อหาสาระสําคัญ: (1) ศึกษาการทําธุรกิจวิสาหกิจ ที่ Oshinio hakkai โดยใช-ชุมชนเป9น
ศูนย2รวม ในการสร-างตราสินค-า เป9นหมูบ-านเล็กๆ ในทะเลสาปทั้ง ๕ ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Yamanakako และทะเลสาป Oshino Oshino Hakkai มีบอน้ําทั้งหมด ๘ บอ เกิดจากการหลอมละลายของ
หิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชั้นของลาวาที่เป9นรูพรุน ใช-เวลานานถึง ๘๐ ปV โดยในปV ค.ศ.
๑๙๘๕ ได-รับเลือกให-เป9นแหลงน้ําที่ดี ๑ ใน ๑๐๐ ของแหลงน้ําในญี่ปุ,น ทั้งในด-านคุณภาพ ปริมาณ และ
ทัศนียภาพที่งดงาม มีร-านขายของที่ระลึกและของฝากตางๆ เป9นพวกเมล็ดถั่วตางๆ ผักดอง ขนมพวกโมจิ ฯลฯ
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สรุปผลที่ได-จากการศึกษาดูงาน: ผู-เข-ารวมโครงการได-เรียนรู-ศึกษาพัฒนาสินค-าท-องถิ่นของญี่ปุ,น
การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน การทําตราสินค-าโดยผานการเลาเรื่องโดยการนําเรื่องราวของสถานที่ศักดิ์สิทธิของ
ประเทศญี่ปุ,นมาบอกเลา จัดทําเป9นสถานทีทองเที่ยวโดยการนํามาเชื่อมโยงกับสินค-าพื้นเมืองของชุมชน เชน
น้ําแร ชา ปลา เส-นโซบะ เต-าหู- โมจิ และเซมเบ- นวัตกรรมการให-บริการโดยสร-างประสบการณ2ของลูกค-า
(Customer experience) เพื่อให-เกิดการบอกตอ (word of mouth) เชน การให-ลูกค-าลองชิมสินค-า หากไม
ซื้อจะไมมีการตอวาลูกค-า เมื่อลูกค-าเกิดความเกรงใจ และ ติดใจรสชาติแล-วจะเรียกเพื่อนให-มาซื้อตอกัน
(Peer group influence) การให-บริการที่ดีมีอัธยาศัยเป9นกันเอง การจัดวางสถานที่ตั้งร-านค-าอยางกลยุทธ2
กลาวคือ การนําสิ่งที่สําคัญที่สุดมาไว-ตรงกลาง โดยทําให-นักทองเที่ยวต-องเดินผานร-านค-ากอนจะถึง เพื่อดึง
ความสนใจนักทองเที่ยว การพัฒนาสินค-า การออกแบบผลิตภัณฑ2และหีบหอให-สวยงาม มีเอกลักษณ2
เฉพาะตัว การบริหารคน (People management) เนื่องจากคาแรงงาน มีการวางแผนกาลังคนอยางดี ใชพนักงานเพียงไมกี่คนเพื่อขายและบริการรวมทั้งคิดราคาสินค-า
เนื้อหาสาระสําคัญ: (2) หมูบ-าน OTOP Fuji Kawaguchigo หมูบ-านวัฒนธรรมฟูจิ คาวาคูชิโกะ
หรือหมูบ-านอิยาชิ โนะซาโตะ (IYASHI NO SATO) หมูบ-านญี่ปุ,นโบราณสไตล2กัสโช ซึ่งมีลักษณะคล-ายกับ
หมูบ-านมรดกโลกชิราคาวา หมูบ-านแหงนี้ได-ชื่อวาเป9นหมูบ-านแหงหัตถกรรม ตั้งอยูใกล-กับบริเวณทะเลสาบ
ไซโกะ ๑ ใน ๕ ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิอันศักดิ์สิทธิ์ ครั้งหนึ่งหมูบ-านแหงนี้เคยถูกดินถลมทับกอนจะได-รับ
การฟ†‡นฟู และปFจจุบันได-เปUดให-ได-เข-าชม ภายในหมูบ-านแหงนี้จะประกอบด-วย บ-านเรือนทรงโบราณหลังคา
สูงที่ตั้งเรียงราย และชมศิลปวัฒนธรรมเกาแกมากมาย ซึ่งนํามาประยุกต2เป9นสินค-าพื้นเมือง ในรูปแบบแหลง
OTOP ของพื้นเมือง อาทิเชน การทําเครื่องหอม โปสการ2ดทําด-วย hand made หรือตุˆกตาโบราณตางๆ
สรุปผลที่ได-จากการศึกษาดูงาน: ผู-เข-ารวมโครงการได-เรียนรู-ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ2 OTOP
ของญี่ปุ,น การสร-างแหลงทองเที่ยวและการเป9นแหลงสร-างรายได-ให-กับท-องถิ่นจากสิ่งที่เคยมีและวัฒนธรรม
ท-องถิ่น รวมทั้งสิ้นค-าพื้นเมือง โดยการเสนอผานการเลาเรื่องราว
จากการศึกษาดูงานได-จัดให-มีกิจกรรมค-นหาสินค-าทองคํา (Golden Products or Service)
เพื่อให-ผู-เข-ารวมโครงการได-แลกเปลี่ยนเรียนรู-และบูรณาการความรู-ด-านการวางแผนธุรกิจ และคัดเลือกสินค-า
หรือบริการที่มีศักยภาพจากหมูบ-านวัฒนธรรมฟูจิ คาวาคูชิโกะ นํามาเป9นสินค-าทองคําที่จะนําเข-ามาขายและ
สามารถนํ า ไปปรั บ เปลี่ ย นให- เ หมาะสมกั บ ตลาดในประเทศไทย โดยนํ า เสนอถึ ง สิ น ค- า หรื อ บริ ก ารที่
ผู-ประกอบการมองวามีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจตอในอนาคต พร-อมกําหนดกลุมเปEาหมายและแผนการตลาด
แบบงายๆ ให-เหมาะสมกับสินค-าและบริการที่ผู-ประกอบการเลือกไววัตถุประสงค@
๑. เพื่อให-ผู-ประกอบธุรกิจสามารถวิเคราะห2สินค-า/บริการที่มีศักยภาพในการทําตลาดในอนาคต
๒. เพื่อให-ผู-ประกอบธุรกิจสามารถกําหนดกลุมเปEาหมายของสินค-า/บริการแตละประเภทไดอยางเป9นระบบ
๓. เพื่อให-ผู-ประกอบธุรกิจสามารถบูรณาการความรู-ด-านการวางแผนธุรกิจกับสินค-า/บริการที่
ตนเองคัดเลือก
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ผลการคัดเลือกสินคา/บริการในแต(ละกลุ(มมี ดังนี้
กลุ(ม ๑ สบู(ภูเขาไฟ
สบูภูเขาไฟทําจากสารสกัดหินภูเขาไฟ ใช-หลักการตลาดด-านความเชื่อและวิทยาศาสตร2ถึง
คุณสมบัติของหินภูเขาไฟที่ชวยให-ผิวมีสุขภาพที่ดี และชวยรักษาแผลตามผิวหนังได-เป9นอยางดี
กลุมเปEาหมาย ผู-หญิงอายุตั้งแต ๑๕ ปVขึ้นไปที่ใสใจตอสุขภาพผิวกาย
แผนการตลาดทางกลุมเน-นการขายสินค-าสบูผานคลินิคความงามเพื่อสร-างความนาเชื่อถือ และ
มีการให-ความรู-ถึงคุณสมบัติของสบูภูเขาไฟจากแพทย2ผู-ให-คําแนะนํา และใช- Presenter ที่แสดงถึงความเป9น
ญี่ปุ,น โดยทางกลุมคัดเลือก Presenter ที่เป9นผู-หญิงสาวชาวญี่ปุ,นที่มีสุขภาพผิวที่ดี ราคา ๑๕๐ บาทตอชิ้น
กลุ(ม ๒ กระดาษสา
กระดาษสาเป9นสินค-าที่ผลิตจากธรรมชาติและเน-นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล-อมให-กับชุมชน โดยนํา
สินค-ากระดาษสามาดัดแปลงเพื่อประดิษฐ2เป9นสินค-าประเภทตาง ๆ เชน โคมไฟที่ทําจากกระดาษสาไดเฟอร2นิเจอร2ที่ทําจากกระดาษสา
ลูกค-าเปEาหมาย เป9นเจ-าของบ-าน คอนโด ผู-ที่ชอบตกแตงบ-าน
แผนการตลาด ทางกลุมเน-นการขายโดยมีหน-าร-านขาย และให-มีคนมาแขงขันการทํากระดาษสา
เชนโคมไฟ และขายผานอินเตอร2เน็ตเวปไซด2 facebook เพื่อให-ลูกค-ามากด Like และ Comment การตลาด
ที่เกี่ยวข-องกับนวัตกรรม DIY (Do It Your Self) โคมไฟ เน-นภาพสวยงามในการโชว2 ออกงานแฟร2ประจําปV
ซึ่งแสดงสินค-าไปยังตางประเทศได-ด-วย งานสําหรับชวงระยะเวลาที่ถูกโปรโมชั่น เชนงานปVใหม ลูกค-าสามารถ
มาที่ร-านและทําการประกอบเอง ตัวสินค-าหลักคือกระดาษสา แตประกอบเป9นวัสดุตกแตงบ-าน มีการ
ออกแบบดีไซน2ด-วยตนเอง โดยให-นักออกแบบประยุกต2ใช-กระดาษสาเพื่อจัดทาเป9นผลิตภัณฑ2 มีการแนะนํา
ฮวงจุ-ยและสีที่เหมาะสมกับตนเอง ทําให-ขายเป9นกลุมได- ทําให-เกิดความภูมิใจในการทําสินค-าด-วยตนเอง
กลุ(ม ๓ แนวคิดการสรางหมู(บานอิยาชิโน]ะ ซาโต]ะ เป_นหมู(บานโอท]อปลานนา
นําแนวคิดหมูบ-านพบกับภัยธรรมชาติ และพยายามสร-างเมืองขึ้นมาใหม ซึ่งคล-ายๆ กับ
เมืองไทยที่จังหวัดเชียงราย เกิดแผนดินไหว บริเวณ วัดรองขุน และมีสินค-าขึ้นชื่อคือสตอเบอรี่ เรียนรู-วิธีการ
ปลูกสตอเบอรี่ วิธีการนําไปแปรรูปและสามารถนาไปแปรรูปเป9นไวน2 ขนม แยม มีชาอูหลง และกาแฟ และ
สินค-าขึ้นชื่อของเชียงราย มีการรวบรวมภาพที่เกิดแผนดินไหว มีการสร-างหมูบ-านรอบ ๆ วัดรองขุน มีการ
แสดงวัฒนธรรมท-องถิ่น อาหารขันโตก มีการสาธิตวิธีการทําอาหาร
กลุมเปEาหมาย เป9นลูกค-าตางชาติและคนไทยเป9นลูกค-ากลุมรอง
แผนการตลาด ทางกลุมเน-นการทําตลาดและประชาสัมพันธ2ผานเอเจนซี่ทัวร2เป9นหลัก และมี
การขอความรวมกับการทองเที่ยวประเทศไทยเพื่อโปรโมตหมูบ-านโอทˆอปล-านนา โดยเน-นการจัดแปลนและผัง
ของหมูบ-าน มีการให-ความรู-กับผู-เยี่ยมชมวาการสร-างบ-านเป9นอยางไร หรือสวนประกอบตาง ๆ ของบ-านมีไวเพื่ออะไร เชน กาแลคืออะไร และมีประโยชน2อยางไร โดยต-องการทําให-ตํานานโอทˆอปล-านนาเป9นหนึ่งใน
ประสบการณ2ที่ทําให-ลูกค-าเกิดประทับใจ และทํา MOU กับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในภาคเหนือ เพื่อนํานักศึกษา
ตางชาติที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยมาเป9นไกด2นํานักทองเที่ยวในแตละชาติทองเที่ยว เพื่อกอให-เกิดรายได-อีก
ทางหนึ่งของนักศึกษา
สรุปผลการศึกษาดูงานบริษัทที่ประสบความสําเร็จ ระหวางวันที่ 14-20 มิถุนายน 2557 ณ ประเทศญี่ปุ,น
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กลุ(ม ๔ ภาพวาดที่อยู(ในหมู(บานญี่ปุ=น
นํา แนวคิ ดเรื่ องการใช- ภาพวาดที่อยู ในหมู บ-า น ที่มีความสวยงามและแสดงถึ งศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ,น โดยนําภาพเหลานั้นมาพัฒนาเป9นภาพเพ-นท2ติดขวดไวน2 หรือการพัฒนาภาพ
ผู-หญิงญี่ปุ,นมาเป9นฉลากเพื่อนําติดกับชาเขียวและเสื้อยืด
ลูกค-าเปEาหมาย คือลูกค-าที่มีความหลงใหลศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ,น
แผนการทําตลาด กลุมมุงเน-นการตลาดโดยให-ลูกค-ารับรู-ถึงประวัติและความเป9นมาของหมูบ-าน
โดยการแนะนําหมูบ-านนี้ในเวบไซด2 และให-เจ-าของผลิตภัณฑ2ที่ต-องการภาพวาดที่สวยงามเหลานี้ไปติดเป9น
ฉลากของผลิตภัณฑ2ตนเอง
กลุ(ม ๕ สมุนไพร
นําสมุนไพรจากหมูบ-านอิยาชิโนะซาโตะมาขายในประเทศไทย โดยเน-นการรักษาโรคประเภท
ตางๆ เชนยาลดความดัน บํารุงสมอง บํารุงสายตา แก-ปวดหลัง
กลุมลูกค-าเปEาหมาย ทางกลุมแบงสินค-าให-เหมาะสมกับกลุมลูกค-าเปEาหมาย โดยลูกค-าอายุ ๔๐๖๐ ปV เหมาะสําหรับสมุนไพรลดความดันและแก-ปวดหลัง ขณะที่ลูกค-าอายุระหวาง ๒๕-๔๐ ปV วัยทํางาน
เหมาะสําหรับสมุนไพรที่บํารุงสมองและสายตา
แผนการตลาด สินค-าที่ทางกลุมจะพัฒนาเป9นสมุนไพรโดยใช-ชื่อวา อิยาชิเฮิบ โดยใช-ชื่อหมูบ-าน
มาตั้งเป9นชื่อสมุนไพร โดยพัฒนาสินค-าสมุนไพรให-เป9น Instant ชงดื่มได-เลยทัน ต-นทุน ๑๔ เยน ห-าบาทตอ
ซอง ซึ่งสินค-านี้เอื้อกับธุรกิจในกลุม ซองชงชา และนําเข-าสินค-า และทําแพกเกจจิ้ง ใหม นอกจากนั้นจะทํา
เป9นน้ําสมุนไพร ราคาขาย ๑๕ บาท ขายผาน Social Media และขายสปา และร-านเสริมสวย ซองเป9น
Instant และเป9นซองตักใส เพื่อให-ได-ความเข-มข-นตามที่ต-องการ ลักษณะซองเป9นกึ่งปUดกึ่งเปUด มีลิ้นในตัวเพื่อ
ใช-ในการพับ กลิ่นลาเวนเดอร2 คาโลมาย2

วันที่ 16 มิถุนายน 2557 เยีย่ มชมวิสาหกิจชุมชน Oshinio hakkai และหมูบ-าน OTOP
สรุปผลการศึกษาดูงานบริษัทที่ประสบความสําเร็จ ระหวางวันที่ 14-20 มิถุนายน 2557 ณ ประเทศญี่ปุ,น
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4.4 ธุรกิจที่พักและบ(อน้ําแร( ณ Kawaguchigo
วัตถุประสงค2: ศึกษาการจัดการธุรกิจที่พักน้ําพุร-อน หรือออนเซ็น Kawaguchigo Onsen at
Fujiyama
รับฟFงบรรยาย: Mr.Koichiro Horiuchi
เนื้อหาสาระสําคัญ: ศึกษาดูงาน ธุรกิจที่พักและบอน้ําแร ณ Kawaguchigoรูปแบบห-องพักมี
หลากหลายรูปแบบ อาทิเชน รูปแบบห-องพักแบบเรียวกัง รูปแบบห-องพักแบบโรงแรมแบบตะวันตก และ
รูปแบบที่พักตามแหลงน้ําพุร-อนหรือบอน้ําแรธรรมชาติ (Onsen) ซึ่งได-รับความนิยมจากนักทองเที่ยว และ
ชาวญี่ปุ,นมากที่สุด ปFจจุบันโรงแรมแบบตะวันตกบางแหง ได-มีการสร-างห-องพักในแบบญี่ปุ,น เพื่อสร-าง
บรรยากาศให-เหมือนกับการพักแรมใน Onsen Ryokanหรือใน Onsen ดั้งเดิม
สรุปผลที่ได-จากการศึกษาดูงาน: การจัดการธุรกิจที่พักน้ําพุร-อน ซึ่งเป9นธุรกิจที่เฉพาะตัวของ
ประเทศ เนื่องจากการอาบน้ําเป9นกิจกรรมที่สําคัญของคนญี่ปุ,น จะเป9นบอน้ําพุร-อนธรรมชาติ โดยมีแรธาตุที่มี
ประโยชน2ตอรางกาย เชน แก-อาการปวดหลัง เพิ่มการไหลเวียนกระแสโลหิต คลายเมื่อยล-า มีการออกแบบ
บริการ นอกจากมีบริการอาบน้ําแล-ว ยังมีสวนของร-านอาหาร เกมส2 และนวด เพื่อเป9นการบริการอยางครบ
วงจร ผู-เข-ารับบริการสามารถมีกิจกรรมทําตลอดวันและพักผอนในตัว โดยกิจการนี้ เป9น หนวยธุรกิจ
(Business Unit) ของรีสอร2ท ที่แยกมาให-บริการแขกภายนอกได- โดยไมจําเป9นต-องเป9นแขกของโรงแรม

วันที่ 16 มิถุนายน 2557 เยีย่ มชมจัดการธุรกิจที่พักน้ําพุร-อนหรือออนเซ็นที่ Kawaguchigo

สรุปผลการศึกษาดูงานบริษัทที่ประสบความสําเร็จ ระหวางวันที่ 14-20 มิถุนายน 2557 ณ ประเทศญี่ปุ,น
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4.5 บริษัท Kirin Brewery จํากัด
วัตถุประสงค2: ศึกษาการสร-างตลาดของธุรกิจเครื่องดื่ม พร-อมรับฟFงบรรยาย จากผู-แทนบริษัท
รับฟFงบรรยาย: Ms.Senji Miyake, CEO
เนื้อหาสาระสําคัญ: ผู-เข-ารวมโครงการได-ศึกษาการสร-างตลาดจากสินค-าใหมที่มีมูลคาเพิ่มและ
ตราสินค-า ณ บริษัท Kirin Brewery ซึ่งผลิตเครื่องดื่มเบียร2ที่มีชื่อเสียง โดยตรา Kirin Larger ถือเป9นตรา
สินค-าเครื่องดื่มเบียร2ที่มีอายุเกาแกที่สุดในประเทศญี่ปุ,น นอกจากนี้ยังเป9นเจ-าของบริษัทผลิตอาหารและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล2ในออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ ทั่วเอเชีย Kirin ได-ทําการปฏิรูปกิจการใหมหมด โดย
สร-างภาพลักษณ2แกสาธารณชนใหมวา “New Kirin” นอกจากจะได-ภาพลักษณ2แล-ว Kirin ยังถือเป9นการ
ปฏิรูปองค2กร ทั้งหมดไปในตัวด-วย นอกจากนี้ยังพยายามสร-างชองวางทางการตลาด และสร-างผลิตภัณฑ2
ใหมๆ เพื่อลดชองวางวิถีชีวิต (Life Style) ของลูกค-าลง และเปEาหมายของกลยุทธ2ของKirin ก็คือ “สร-างตลาด
จากสินค-าใหมที่มีมูลคาเพิ่มจริงๆ เทานั้น”
สรุปผลที่ได-จากการศึกษาดูงาน: ผู-เข-ารวมโครงการได-เรียนรู-ศึกษาการสร-างตลาดของธุรกิจ
เครื่องดื่ม กระบวนการผลิตวิสกี้ของบริษัท Kirin โดยใช-แหลงน้ําจากภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งอยูในระดับความสูงจากน้ํา
ทะเลถึง ๑๐๐ เมตรโดยมีขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการผลิตที่ออกแบบมาอยางดี ไมวาจะเป9นวัสดุในการ
ผลิต มอล2ท หรือ เกรน ที่ใช-เริ่มต-นการผลิต รวมทั้งถังไม-โอ-ค ที่เป9นนําเข-าจากแคนนาดา เนื่องจากวาจะเป9น
ไม-เพียงชนิดเดียวที่จะผลิตวิสกี้ได- รวมทั้งกระบวนการผลิต ที่ต-องเริ่มจากการออกแบบ แผนผังการจัดโรงงาน
การควบคุมคุณภาพการผลิตอยางใกล-ชิด ไมจะเป9นบรรจุภัณฑ2 การแปะฉลาก การบมวิสกี้ ซึ่งบริษัท Kirin ยัง
รับผลิตสินค-าให-กับบริษัทอื่นอีกด-วย นอกจากนี้มีการทําการตลาดที่ใช-วิธีการปากตอปาก การเชิญให-แวะชม
โรงงาน ชิมเครื่องดื่ม การสง SMS และมีการทํา facebook รวมถึงการสร-างความสัมพันธ2ที่ดีกับผู-จําหนาย
ปFจจัยการผลิต

วันที่ 17 มิถุนายน 2557 เข-าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องดื่มของ บริษัท Kirin Brewery จํากัด
สรุปผลการศึกษาดูงานบริษัทที่ประสบความสําเร็จ ระหวางวันที่ 14-20 มิถุนายน 2557 ณ ประเทศญี่ปุ,น
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4.6 การถ(ายทอดประสบการณ@ในการทําธุรกิจในประเทศญี่ปุ=น
วัตถุประสงค2: ศึกษาการพัฒนาธุรกิจของผู-ประกอบการไทยในประเทศญี่ปุ,น และศึกษารวมทั้ง
สัมผัสประสบการณ2นวัตกรรมธุรกิจบริการ
รับฟFงบรรยาย: นายไผท สุขสมหมาย อัครราชทูต (ฝ,ายการพาณิชย2) ประจําประเทศญี่ปุ,น และ
Mr. Murakami Shukrich, ประธานบริษัท บริษัท เนเจอร2ทัช อินเตอร2เนชั่นแนล จํากัด
เนื้อหาสาระสําคัญ: ผู-เข-ารวมโครงการได-เรียนรู- สถานการณ2 โอกาสและวิธีการบุกตลาดญี่ปุ,น
และแนวทางการวิเคราะห2พฤติกรรมผู-บริโภคและความต-องการของคนญี่ปุ,น โดยเฉพาะเรื่องบรรจุภัณฑ2
สําคัญมากที่มีผลตอการตัดสินใจจากคนญี่ปุ,น แล-วคอยมองที่คุณภาพสินค-า และที่สําคัญคนญี่ปุ,นกลับเบื่อ
สินค-าของตนเอง อยากบริ โภคสินค-าของประเทศอื่น ๆ บ-างเพื่อสร- างความแตกตาง โดยเฉพาะสินค-าจาก
ประเทศไทยที่คอนข-างได-รับการยอมรับของคนญี่ปุ,น นอกจากนี้ได-ทราบถึงข-อกําหนดของญี่ปุ,น เชน การสง
สินค-าให-บริษัทญี่ปุ,นเพียงเจ-าเดียว การใช-คลังสินค-าของบริษัทญี่ปุ,นจะใช-คลังสินค-าสาธารณะในการเก็บสินค-า
มากกวาที่จะสร-างคลังสินค-าด-วยตนเอง การสร-างตรารับรองคุณภาพสินค-าต-องได-มาตรฐาน GMP เพื่อให-เกิด
การยอมรับจากลูกค-าตางประเทศ ตลอดจนอุปสรรคสําคัญของการเข-าตลาด เชน จําเป9นต-องใช-บริษัท
นายหน-าในการดําเนินธุรกิจเพื่อความคลองตัว เชน บริษัท JTB และ บริษัท ANA เป9นต-น
สรุปผลที่ได-จากการศึกษาดูงาน: พฤติกรรมผู-บริโภคของคนญี่ปุ,นจะดูสภาพบรรจุภัณฑ2สินค-า
เป9นหลัก โดยนิยมบรรจุภัณฑ2สีดําหรือสีเข-มจะเป9นสินค-าระดับพรีเมี่ยม การมองภาพสินค-าอาจะไมจําเป9นต-อง
ให-ลูกค-าเห็นด-านใน การบริหารความสัมพันธ2กับลูกค-ามีความจําเป9นต-องมีการสร-างความสัมพันธ2ทั้งกลางวัน
และกลางคืน เชน ในเวลากลางวันนิยมเจรจาทางธุรกิจ และมีการสังสรรค2ในชวงกลางคืน จะทําให-เจรจา
ธุรกิจได-งายขึ้น รวมทั้งหากมีข-อผิดพลาดบริษัทต-องแสดงความรับผิดชอบตอความผิดพลาดที่เกิดขึ้น มากกวา
การปFดความรับผิดชอบระหวางกัน ถึงแม-วาจะเกิดจากสภาพแวดล-อมภายนอก แล-วทางบริษัทไมสามารถ
ควบคุมได-ก็ตาม บริษัทก็ยังคงต-องรับผิดชอบดังกลาว
ชาวญี่ปุ,นมีนิสัยการพัฒนาสินค-าอยางตอเนื่อง ถึงแม-วาจะไมใชเป9นผู-คิดค-นสินค-าใหมมากนัก
แตจะสามารถพัฒนาตอยอดสินค-าได-เป9นอยางดี และมีความใสใจในรายละเอียดของสินค-าสูง เพื่อให-สินค-า
เหลานี้มีคุณภาพตรงตามความต-องการของลูกค-ามากที่สุด
จากความย่ําแย ๑๐ กวาปVที่ผานมา ทําให-ประเทศญี่ปุ,นต-องรัดเข็มขัดและลดการใช-จายสินค-า
ลงมาจํา นวนมาก สมัย กอนญี่ ปุ,น จํา หนายสิ นค- าที่ มีร าคาแพงมากกว าสิ นค- าที่ มีร าคาถู ก ไมได- มีการ
เปรียบเทียบของสินค-า แตให-สนใจกับแบรนด2สินค-ามากกวา อสังหาริมทรัพย2เป9นชวงที่ตกต่ําที่สุดของประเทศ
ญี่ปุ,น ตกถึงเหลือเพียง ๑ ใน ๓ ของราคาในอดีต เชน บ-านราคา ๓๐ ล-านเยน ราคาลดลงเหลือเพียง ๑๐ ล-าน
เยน จึงเป9นแรงกดดันให-ผู-บริโภคชาวญี่ปุ,นลดการจับจายใช-สอย เชนการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มภายนอก
แตเป9นการซื้อเข-ามาทานในบ-าน ทําให-เกิดธุรกิจบาร2ที่ขายอาหารกระป–องมากขึ้น
ชาวญี่ ปุ,น มีการวางแผนลวงหน-าในการดํ าเนิน ชีวิ ต มีการฝvกให- เด็ กญี่ ปุ,น มีวิ นัย และความ
รับผิดชอบตั้งแตเด็ก มีการแบงหน-าที่กันอยางชัดเจนทั้งที่โรงเรียนและที่บ-าน นิยมสงลูกของตนเองไปทํางาน
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ภายนอกครอบครัวกอนเพื่อให-รู-ถึงความลําบากในการทํางาน มีการสร-างความสัมพันธ2กับบุคคลอื่น มีการ
เติบโตและไตเต-าในการทํางานในตําแหนงตาง ๆ จะถูกฝvกให-รู-ลึกรู-จริง ทํางานด-วยความซื่อสัตย2
นอกจากนี้คนญี่ปุ,นเป9นคนประหยัด มัธยัสถ2และต-องการให-คูค-าแสดงความจริงใจ และต-อง
เป9นไปตามที่ตกลงกันเทานั้น เพราะคนญี่ปุ,นจะมีการคิดวางแผนลวงหน-าเป9นอยางดี ซึ่งเราควรจะเข-าใจวิธีคิด
แบบญี่ปุ,น เมื่อเข-าใจแล-วจะสามารถทําการค-าตอไปได-อยางดี การคิดลวงหน-าของคนญี่ปุ,นนั้นมีการวางแผน
คิดรอบด-านและคิดถึงผู-อื่น เชน เศรษฐกิจตกต่ํา ผู-ประกอบธุรกิจญี่ปุ,นจะไมขึ้นราคา เนื่องจากได-พิจารณา
แล-ววา ลูกค-าและคูค-าตางได-รับผลกระทบจากต-นทุนที่สูงขึ้น แตจะใช-วิธีการเจรจาคูค-าหรือคนเกี่ยวข-องใน
การประหยัดต-นทุน
ในเรื่องการตางประเทศ ขณะนี้ มีปFญหากับประเทศจีน ในเรื่องของเขตแดน สวนในญี่ปุ,น
ด-วยกันเอง สินค-าอุตสาหกรรมเริ่มขายไมได- ตอนนี้จึงหันมาค-าสินค-าเกษตรแทน แตตอนนี้ติดเงื่อนไขการค-า
ผูกพันกับตางประเทศในการนําเข-าสินค-าเกษตร ซึ่งจริงๆแล-ว การผลิตข-าวเริ่มพอเพียง ในอนาคตอาจผลิต
ข-าวสงออก ในขณะนี้เองได-สงออกผักผลไม-อยูแล-ว หลังจากเห็นสภาพตลาดของประเทศญี่ปุ,นแล-ว จะทําใหผู-ประกอบธุรกิจไทย สามารถวางกลยุทธ2 เนื่องจากคนญี่ปุ,นนั้นคบใครแล-วไมเลิกคบงายๆ

วันที่ 17 มิถุนายน 2557 เข-าพบผู-อํานวยการสงเสริมการค-าระหวางประเทศประจําเมืองโตเกียว และการ
รับฟFงโอกาสการค-าการลงทุนในประเทศญี่ปุ,นจากทานฑูตและ Mr. Murakami Shukrich, ประธานบริษัท
เนเจอร2ทัช อินเตอร2เนชั่นแนล จํากัด
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4.7 Disney Land
วัตถุประสงค2: ศึกษาดูงานและสัมผัสประสบการณ2นวัตกรรมการบริการของโตเกียวดิสนีย2แลนด2
รูปแบบ Service Innovation
เนื้อหาสาระสําคัญ: ศึกษาธุรกิจรูปแบบ Service Innovation ณ โตเกียวดีสนีย2 ซึ่งเป9น
สวนสนุกหนึ่งของโตเกียวดิสนีย2รีสอร2ต ตั้งอยูในที่เมืองอุระยะซุ จังหวัดจิบะ ประเทศญี่ปุ,น โตเกียวดิสนีย2
แลนด2เป9นสวนสนุกของดิสนีย2แหงแรกที่สร-างขึ้นภายนอกสหรัฐอเมริกา เปUดให-บริการใน วันที่ ๑๕ เมษายน
ค.ศ. 1983 กอสร-างโดยวอลต2ดิสนีย2อิเมจจิเนียร2ริง ในลักษณะที่คล-ายคลึงกับดิสนีย2แลนด2ที่แคลิฟอร2เนีย
และแมจิกคิงดอมที่ฟลอริดา ดําเนินงานโดยบริษัทโอเรียนทัลแลนด2คอมปานี ซึ่งได-รับลิขสิทธิ์จากเดอะวอลต2
ดิสนีย2 ทั้งโตเกียวดิสนีย2แลนด2และโตเกียวดิสนีย2ซี ถือเป9นสวนสนุกเพียงแหงเดียวที่วอลส2ดิสนีย2มิได-เป9น
เจ-าของกิจการ สวนสนุกแบงออกเป9นเจ็ดสวนสนุกยอย เชน เวิร2ลด2บาซาร2, แอดเวนเจอร2แลนด2, เวสเทิร2น
แลนด2 แฟนตาซีแลนด2, และทูมอโรว2แลนด2 นอกจากนี้ยังมีสวนสนุกยอยอีกสองแหงคือ คริกเตอร2คันทรี,และ
มิกกี้ตูนทาวน2 โตเกียวดิสนี์แลนด2มีจานวนผู-เข-าชม จัดอยูในอันดับที่สามของสวนสนุกดิสนีย2ที่มีผู-เข-าชม มาก
ที่สุดรองจาก แมจิกคิงดอมที่ฟลอริดา และดิสนีย2แลนด2ที่แคลิฟอร2เนีย
สรุปผลที่ได-จากการศึกษาดูงาน: ผู-เข-ารวมโครงการได-เรียนรู-ศึกษาดูงานด-านธุรกิจบริการและ
การสร-างนวัตกรรมการทองเที่ยว โดยมีการใช-พาเหรดเป9นระยะๆ เพื่อเป9นการลดความเบื่อหนายระหวางการ
รอคอย หรือการให- Priority Pass กับลูกค-าเมื่อมีเหตุขัดข-องระหวางการให-บริการ เน-นความปลอดภัยและ
ความสะอาด มีพนักงานดูแลทุกพื้นที่ ครอบคลุมมิติของคุณภาพบริการ (Dimensions of Service Quality)
ของParasuraman, Berry, และ Zeithaml กลาวคือ
๑. ความไว-วางใจ (Reliability) คือ ความสามารถของการบริการที่จะปฏิบัติงานได-ตรงเวลาและ
ครบถ-วนและเป9นไปตามต-องการ ความสม่ําเสมอ (Consistency) สามารถใช-บริการได-ตลอด ความพึงพาได(Dependability) เมื่อผู-ใช-ต-องการความชวยเหลือ
๒. ความเชื่อถือได- (Assurance) คือ การที่ลูกค-ารู-สึกวาคุ-มคากับเงินที่ใช-ไป และรู-สึกมั่นใจที่จะ
ใช-บริการ ให-บริการลูกค-าอยางถูกต-อง เชน ความสามารถในการให-บริการ ความสามารถในการสื่อสาร
(Communication) มีการสื่อสารชี้แจงขอบเขตและลักษณะงานบริการ มีการอธิบายขั้นตอนการให-บริการ
และมีความรู-ความสามารถในการให-บริการเป9นอยางดี
๓. ความมีตัวตน (Tangibles) คือ ลักษณะงานบริการ เป9นงานที่ไมอาจกําหนดความต-องการไดงานบริการเป9นงานที่ไมสามารถกําหนดปริมาณงานลวงหน-าได- และงานบริการเป9นสิ่งที่ไมมีตัวตน จับต-อง
ไมได- (Intangibles) จึงต-องสร-างความมีตัวตนบริการเป9นงานที่ต-องตอบสนองในทันที ฉะนั้นความมีตัวตน
หมายถึงรูปลักษณ2ทางกายภาพ อาคาร วัสดุอุปกรณ2 การบริการที่ดี รวมทั้งผู-ให-บริการ เตรียมวัสดุอุปกรณ2ใหพร-อมสาหรับให-บริการ เตรียมอุปกรณ2เพื่ออํานวยความสะดวก สวยงามและสะอาด
๔. ความเอาใจใส (Empathy) คือ การเข-าถึงงาย ใสใจความรู-สึกของลูกค-า บริการโดยคํานึงถึง
ความรู-สึกของผู-รับบริการ เชนการบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One stop service) เพื่อชวยประหยัดเวลาจะ
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แสดงให-เห็นวา ผู-ให-บริการมีการแสดงความสุภาพตอผู-รับบริการ การต-อนรับที่เหมาะสมบุคลิกภาพที่ดี ฉะนั้น
การเข-าถึงบริการ (Access) ผู-รับบริการควรได-รับบริการได-สะดวก โดยระเบียบ ขั้นตอน ไมควรมากมาย
ซับซ-อน ผู-รับบริการใช-เวลารอคอยไมนาน เวลาที่ให-บริการเป9นเวลาที่สะดวกสําหรับผู-รับบริการ และอยูใน
สถานที่ที่ผู-รับบริการติดตอได-สะดวก
๕. การตอบสนองทันที (Responsiveness) ความพร-อมของหนวยงานบริการ และผู-ปฏิบัติงาน
ให-บริการที่จะตอบสนองตอความต-องการของผู-รับบริการได-ทันทีที่ต-องการโดยไมปลอยให-ต-องรอนาน ความ
เต็มใจที่จะให-บริการ ความพร-อมที่จะให-บริการและการอุทิศเวลา มีการติดตออยางตอเนื่อง และปฏิบัติตอ
ผู-รับบริการเป9นอยางดี

วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เข-าเยี่ยมชมนวัตกรรมการบริการของโตเกียวดิสนีย2แลนด2
4.8 บริษัท Richo Japan จํากัด
วัตถุประสงค2: เรียนรู-องค2กรธุรกิจเทคโนโลยี วิธีการสร-างสรรค2นวัตกรรม ธุรกิจอุปกรณ2
สํานักงานและการสื่อสารด-วยภาพ และการพัฒนารูปแบบธุรกิจจากการขายสินค-ามาเป9นการให-บริการ
รับฟFงบรรยาย: Mr. Yasushi Takahashi Mr. Haruaki Sashiro Mr. Sergio Kato และคณะ
เนื้อหาสาระสําคัญ: บริษัทริโก- กอตั้งขึ้นเมื่อปV ค.ศ. 1955 โดยคุณคิโยชิ อิชิมูระ ริโก-ไดสร-างสรรค2นวัตกรรมชิ้นแรกในตลาดกล-องถายรูป ภายใต-ชื่อ RicohFlex III ตอมาได-เปลี่ยนสายการผลิตมาที่
เครื่องใช-สํานักงาน โดยเริ่มจาก เครื่องถายเอกสาร Ricopy ๑๐๑ และเครื่องโทรสารระบบดิจิตอล RIFAX
๖๐๐S ในปV ค.ศ. 1973 ด-วยหลักการ The Spirit of Three Love: Love your neighbor, Love your
country, Love your work ของคุณอิชิมูระ ริโก-จึงตระหนักถึง ความรับผิดชอบตอสังคม (CRS: Corporate
Social Responsibility) และการรักษาสิ่งแวดล-อมอยางยั่งยืน ตลอดกวาเจ็ดสิบปV ที่ผานมาและเพื่อรองรับ
ความต-องการที่หลากหลายด-านอุปกรณ2สํานักงาน บริษัทได-ขยายขอบขายการผลิตออกไป อยางกว-างขวาง
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ยิ่งขึ้น จนกระทั่งได-เป9นบริษัทชั้นนําที่ได-รับการยอมรับไปทั่วโลก มีการตอบสนองตอความต-องการในการใชงานของลูกค-า และการสงเสริมการจัดการด-านสิ่งแวดล-อมอยางยั่งยืนในทุกขั้นตอนของการดําเนินงานรวมถึง
เครือขายทุกภูมิภาคทั่วโลก มีสงเสริมกระบวนการสร-างและผลิตภาพที่ผนวกเอาอุปกรณ2 คอมพิวเตอร2และ
อุปกรณ2สื่อสารเข-าด-วยกัน ทําให-ริโก-ก็สามารถก-าวขึ้นสูการเป9นบริษัทชั้นแนวหน-า ในธุรกิจอุปกรณ2สํานักงาน
อัตโนมัติ และอุปกรณ2อิเล็กทรอนิกส2ชั้นยอดได-อยางเต็มภาคภูมิ ภายในระยะเวลาเพียงสองทศวรรษเทานั้น
โดยแบรนด2ภายใต-การผลิตของริโก-กรุˆป ประกอบด-วย Gestetner, Rex-Rotary, Nashuatec, Savin,
Lanier และ Infotec โดยแตละบริษัท ตางมีศักยภาพเฉพาะทางและมีฐานลูกค-าแตกตางกันไปทําให-ริโก-ไดครองสวนแบงการตลาดเป9นอันดับ หนึ่งในทวีปยุโรปและอเมริกา โดยปFจจุบัน ริโก- กรุˆป มีพนักงานกวา
๘๑,๙๐๐ คน และมีสํานักงานสาขามากกวา ๑๕๐ประเทศ เพื่อรองรับความต-องการอันหลากหลายด-าน
อุปกรณ2สานักงานที่เติบโตขึ้นมากได-อยางทั่วถึง หลักปฏิบัติในการทางานรวมกันของริโก- เพื่อให-เกิดความ
ราบรื่น และกอให-เกิดเป9นวัฒนธรรมขององค2กรในการ สร-างความพึงพอใจสูงสุดให-กับลูกค-า คือ
- ลูกค-าคือคนสําคัญที่สุด (Customer First)
- เราจะปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาที่ให-ไว- (Commitment)
- เราจะรักษาไว-ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม (Integrity)
- เราเชื่อมั่นในการทํางานรวมกันเป9นทีม (Team Work)
ริโก-ตระหนักดีวาในทุกกิจกรรมของมนุษย2ล-วนกอให-เกิดมลภาวะและผลกระทบตอธรรมชาติ ดังนั้น ริโก- กรุˆป
จึงมีมาตรการในการจัดการและอนุรักษ2สิ่งแวดล-อม ด-วยแผนปฏิบัติการครอบคลุม ๔ ประเด็น คือ การ
หมุนเวียนทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยีด-านสิ่งแวดล-อม การควบคุมการใช-สารเคมี และการคงไว-ซึ่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ
สรุปผลที่ได-จากการศึกษาดูงาน: ผู-เข-ารวมกิจกรรมได-รับคําแนะนําการใช-บริการสินค-าของ
Ricoh ซึ่งพัฒนาการของธุรกิจ เริ่มจากธุรกิจการทํากระดาษ และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนเป9นธุรกิจ
เครื่องถายเอกสารและการพิมพ2 Ricoh จนถึงปFจจุบันเป9นธุรกิจของประเทศญี่ปุ,นที่มีพนักงาน ๑๐๘.๐๐๐ คน
และมีสาขาในทั่วโลก ๑๙๓ ประเทศ โดยแบงเป9น ๕ สวนด-วยกัน
๑. ญี่ปุ,น สํานักงานใหญ
๒. สหรัฐอเมริกา
๓. ยุโรปที่ลอนดอนเรียกวา EMA
๔. จีน
๕. อาเซียน ตั้งในประเทศไทย เป9นสํานักงานที่ดีที่สุดในโลก ไมใชแค Printer อยางเดียว ยังทํา
เกี่ยวกับ IT และการจัดการ Network
สินค-าและบริการ แบงเป9นสินค-าสําหรับบริษัท และสินค-าสําหรับผู-ใช-งาน และแบงอีกแกนเป9น
สินค-าและบริการ ซึ่งมีสินค-าครอบคลุมทั้ง ๔ กลุมที่เน-นแตกตางกัน IT Services Production Printers และ
Digital Camera ทั้งนี้ตั้งแตปV ค.ศ. ๑๙๙๐ มีการพัฒนาสินค-าและบริการใหม ๆ เกิดขึ้น โดยมีตลาดในญี่ปุ,น
สรุปผลการศึกษาดูงานบริษัทที่ประสบความสําเร็จ ระหวางวันที่ 14-20 มิถุนายน 2557 ณ ประเทศญี่ปุ,น
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๘๐% ที่อื่น ๒๐% แตในปFจจุบันตลาดญี่ปุ,นไมแตกตางจากเดิมและธุรกิจในตางประเทศเพิ่มขึ้นและมีสวนแบง
มากกวา ๕๗.๔% โดยในปV ค.ศ.๒๐๑๓ มีการซื้อธุรกิจเพิ่มขึ้นและพัฒนาธุรกิจ เชน Production Printer
MDS&IT Services UCS ISB และ Digital Computer การเปลี่ยนของสภาพแวดล-อมและเทคโนโลยี เชน
การไมใช-กระดาษในการทํางาน ใช- Ipad ในการแบงปFนข-อมูลผาน Cloud Network ในการใช- Home office
แชร2 และพิมพ2 ทั้งนี้ Ricoh สนับสนุนการทํางานทั้งการพิมพ2 การบริการไอที และการสื่อสาร
ตัวอยางที่บริษัทเข-าไปให-บริการเป9น Innovate Office โดยให-พิมพ2งานไร-สาย มีการประชุมไร-สาย
การเซ็นสัญญาดิจิตอล โดยทํางานรวมกับ CIO ของบริษัท โดยสามารถทางานที่ไหนก็ได- ๓๕๐๐ Units อีก
หนึ่งบริษัทเป9นโทรคมนาคม มีร-านค-าทั่วโลก (POS) ศูนย2ไอที ๓ แหงสนับสนุนการทํางาน ๓,๘๐๐ ร-านค-าทั่ว
โลก มีการพัฒนาศูนย2เทคโนโลยีเพื่อนําเทคโนโลยีของ Ricoh ไปใช-งานกับลูกค-าจริงๆ นอกจากนั้นบริษัทยังมี
SCC (Services Competency Centers) โดยปกติโรงงาน คิดสินค-า ออกแบบ ผลิต ขายและบริการซอม
บํารุง แตบริษัทนี้จะดําเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนการทํางานของบริษัททั่วโลก เพื่อออกแบบการบริการให-กับ
ลูกค-า โดยมี R&D ในประเทศญี่ปุ,นและทั่วโลกเพื่อเรียนรู-ความต-องการของลูกค-า จากนั้นมีทีมงานในการ
ออกแบบการบริการให-กับลูกค-า Service Product Planning & Development How to deploy new
series globally: มีการพัฒนาการออกแบบตามความต-องการของลูกค-าแบบเฉพาะเจาะจง แตความต-องการ
นี้อาจเป9นความต-องการของลูกค-าอีกหลายคนในหลายประเทศ จึงโอนย-ายถายเทความรู-และแบบดังกลาวไป
ยังลูกค-ารายอื่นตอไป Local successful product transfer to global, Marketing Communication,
Service Delivery, Training, Solution Development Center (SDC) มีการพัฒนา Solution จากที่หนึ่ง
ไปยังประเทศอื่น ๆ

วันที่ 19 มิถุนายน 2558 เข-าพบผู-บริหารบริษัทริโก- Mr. Sergio Kato, CEO
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4.9 บริษัท Nippon Zettoc จํากัด
วัตถุประสงค2: ศึกษานวัตกรรมด-านการผลิตสินค-าเพื่อความงาม ผิวพรรณ และการดูแลรักษามือ
และเล็บ ตลอดจนยาสีฟFน
รับฟFงบรรยาย: Mr. Uki Makita
เนื้อหาสาระสําคัญ: โรงงาน Nippon Zettoc กอตั้งในปV ค ศ ๑๙๕๔ ผู-ผลิต ยาสีฟFน
เครื่องสําอาง และ ผลิตภัณฑ2สาหรับผิวหนังและเล็บ โดยเป9นการศึกษานวัตกรรมด-านการผลิตสินค-าเพื่อความ
งาม ผิวพรรณ และการดูแลรักษามือและเล็บ ตลอดจนยาสีฟFน และสินค-าอุปโภค บริโภคอื่นๆ มีพนักงาน
๒๒๐คน มีสํานักงานใหญที่กรุงโตเกียว และ โรงงานที่ตั้งในเมือง Kanagawa ประเทศญี่ปุ,น และเมืองเซียงไฮประเทศจีน โดยผลิตภัณฑ2ของบริษัทร-อยละ ๙๕ เป9นผลิตภัณฑ2ชองปาก ซึ่งบริษัทดําเนินธุรกิจเป9น OEM
รับจ-างผลิตและมีตราสินค-าตนเอง รองลงมาเป9นผิวหนัง ผมและเล็บ ซึ่งมีการขยายกิจการ เปUดตลาดที่ ไต-หวัน
และสิงคโปร2 รวมทั้งในญี่ปุ,นมีสวนแบงการตลาดร-อยละ ๒๕
สรุปผลที่ได-จากการศึกษาดูงาน: ผู-เข-ารวมโครงการได-เรียนรู-ธุรกิจด-านการผลิตสินค-าในชองปาก
และความงาม ผิวพรรณ การดูแลรักษามือและเล็บ โดยตอนที่เข-าชมโรงงานเป9นวิธีการผลิตและขนสงยาสีฟFน
ที่เป9นแบบ OEM การออกแบบแผนผังการผลิต การลดคาใช-จายและพื้นที่ในการจัดเก็บ โดยเน-นการวาง
แนวดิ่งสูง เพื่อลดปริมาณการใช-พื้นที่ และมีการนําเทคโนโลยีมาใช-ในการจัดวางและเรียกหาสินค-าคงคลังโดย
มีการใช-ระบบคัมบังและ RDIF เพื่อลดคาใช-จายในการขนสงและรักษาสิ่งแวดล-อม การปEองกันฝุ,นละอองเข-า
มาในโรงงาน โดยใช-วิธีแรงดันอากาศ และระบบประตู 2 ชั้น เพื่อรักษาความสะอาด ซึ่งผู-ประกอบการได-เห็น
วิธีการจัดการผลิต ขนสงและการให-ความสําคัญกับตลาดใหมๆ โดยเฉพาะ ตลาด ASEAN และแผนการลด
ต-นทุนการผลิตที่จะย-ายมาที่ประเทศอื่นๆ ที่คาแรงต่ํากวา และความต-องการของผู-บริโภคในครัวเรือนที่แตละ
ครอบครัวมีความต-องการยาสีฟFนที่แตกตางกัน สงผลให-มีการนําเสนอยาสีฟFนที่มีความหลากหลาย และการใหความสําคัญของการวิจัยและพัฒนารวมกับมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับความสําคัญของการรักษาความสะอาดของ
ชองปาก

วันที่ 19 มิถุนายน 2558 เข-าพบผู-บริหารบริษัท Nippon Zettoc จํากัด Mr. Uki Makita ประธานบริษัท
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4.8 ศึกษาธุรกิจศูนย@การคา/คาปลีก และรานแฟรนไชส@รอยเยน
วัตถุประสงค2: ศึกษาด-านสินค-าและตลาดค-าปลีกของศูนย2การค-า
เนื้อหาสาระสําคัญ: ผู-เข-ารวมโครงการได-ศึกษาธุรกิจค-าปลีกสัญชาติญี่ปุ,น ที่ขยายธุรกิจมา
ประเทศไทย นั่นคือ “เอออน พลาซา” ศูนย2รวมแหงสินค-าชั้นนานานาชนิดและของฝาก อาทิ นาฬิกา, กล-อง,
กระเป–า, รองเท-า, เสื้อผ-ายี่ห-อตางๆ นอกจากนี้ยังมีดีพาร2ทเมนสโตร2 คนไทยรู-จักในนาม จัสโก- และได-มีโอกาส
ศึกษา ร-านแฟรนไชส2ต-นแบบของประเทศญี่ปุ,น“ร-าน ๑๐๐ เยน” สินค-าที่มีคุณภาพดีแตราคาถูก ได-รับความ
นิยมอยางสูงและมีธุรกิจรูปแบบนี้ในประเทศไทยจํานวนมาก
สรุปผลที่ได-จากการศึกษาดูงาน: ผู-เข-ารวมโครงการได-เรียนรู-ศึกษาด-านสินค-าและตลาดค-าปลีก
ของศูนย2การค-า ที่มีการวาง Layout แบงเป9น 2 โซน คือ โซนร-านค-าปลีกและศูนย2การค-า รวมถึงมีโซน
ร-านอาหาร มีการจัดวางที่เป9นระเบียบเรียบร-อย เนื่องด-วยสถานที่ตั้งใกล-สนามบินนาริตะ จึงเหมาะกับ
นักทองเที่ยวที่ซื้อของฝากกอนเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ,น ในซุปเปอร2มาเก็ตมีการให-บริกาบรรจุเพื่อโหลด
สัมภาระขึ้นเครื่องให-กับลูกค-าโดยเฉพาะ รวมถึงร-านร-อยเยนที่มีของที่หลากหลาย ตั้งแตของกิน ของใช- ซีดี
เครื่องเขียน ที่ราคาเพียง 100 เยน นอกจากนี้มีโซนต-นไม-และสวนด-านนอกพียงให-งายกับการขนขึ้นรถหรือ
การจัดสง
4.10 ศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและสินคาในตลาดญี่ปุ=น
วัตถุประสงค2: ศึกษาพฤติกรรมการจับจายใช-สอยของชาวญี่ปุ,น ตั้งแตประเภทสินค-า ชนิด ขนาด
เวลาการจับจายใช-สอยในยาน Shinjuku และ Shibuya
สรุ ป ผลที่ ได- จ ากการศึ กษาพฤติ ก รรมผู- บ ริ โ ภค: ผู- เ ข- า ร วมโครงการได- เ รี ย นรู- พฤติ ก รรมของ
ผู-บริโภคและสินค-าแนวคิดในการดําเนินธุรกิจค-าปลีกและการบริการของชาวญี่ปุ,น ตั้งแต บรรจุภัณฑ2 ขนาด
ประเภทสินค-า ยี่ห-อที่ได-รับความนิยม ตลอดจนชวงเวลาที่มีการจับจายใช-สอย พฤติกรรมการซื้อสินค-ากอน
เข-าบ-าน แบบครั้งละน-อยๆ เพื่อให-ได-สินค-าสดใหมทุกวันและไมเปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ สามารถนํามา
ประยุกต2ใช-กับเมืองไทยในแงของการออกแบบบรรจุภัณฑ2ที่มีความสวยงาม กะทัดรัด และทันสมัย

5 สรุปการศึกษาดูงาน
ศึ ก ษาดู ง านธุ ร กิ จ ที่ อ ยู ในอุ ต สาหกรรมที่ สํ า คั ญ ของประเทศญี่ ปุ, น คื อ อุ ต สาหกรรมยานยนต2
อิเลคทรอนิคส2 การบริการและทองเที่ยว เรียนรู-ด-านการบริหารธุรกิจ ด-านการพัฒนาผลิตภัณฑ2และบริการ
การสร-างนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี การศึกษาด-านพฤติกรรมของผู-บริโภคและสินค-าในตลาดญี่ปุ,น เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห2 รูปแบบการสร-างเครือขายทางธุรกิจ รูปแบบธุรกิจใหมๆ และนวัตกรรม และนําไปจัดทํา
Business Development Plan ตอยอดธุรกิจที่มีอยูด-านตางๆเชน ผลิตภัณฑ2 กระบวนการ บริการ การผลิต
และการบริหารจัดการ
สรุปผลการศึกษาดูงานบริษัทที่ประสบความสําเร็จ ระหวางวันที่ 14-20 มิถุนายน 2557 ณ ประเทศญี่ปุ,น

หน-า 19

จากการศึกษาวิเคราะห2สามารถสรุปจุดแข็งและจุดออนของประเทศญี่ปุ,นได- ดังนี้
จุดแข็งประเทศญี่ปุ=น

จุดอ(อนของประเทศญี่ปุ=น

• อัตราการวางงานต่ํา
• ผลิตภาพในการผลิตสูง
• มีนวัตกรรม
• เศรษฐกิจมีการเติบโตสูง
• การทองเที่ยวมีการเติบโตสูง
• คนญี่ปุ,นมีวินัยซื่อสัตย2
• การผลิตที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีขั้นสูง
• แรงงานฝVมือมีทักษะ
• โครงสร-างพื้นฐานที่ดีมีคุณภาพ
• ระบบการขนสงโลจิสติกส2ที่มีครอบคลุมทุกพื้นที่และทันสมัย
• คุณภาพชีวิตสูง
• ประชาชนมีประกันสุขภาพทุกคนและได-รับการดูแลอยางทั่วถึง
และเพียงพอ
• อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเลคทรอนิกส2ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต2
กลุมธุรกิจการบริการและการทองเที่ยวเป9นอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศและของโลก
• SMEs มีสัดสวนมากและมีการเติบโตที่ยั่งยืน
• ประชากรมีรายได-ตอคนสูง
• มีมาตรการกระตุ-นเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง

• ทรัพยากรจํากัด ประเทศขาดแคลนทรัพยากร
และพลังงานไมสามารถพึ่งพาการผลิตใน
ประเทศได• คาแรงและต-นทุนที่สูง
• สัดสวนประชากร ผู-สูงอายุมีมาก
• คาครองชีพสูง
• ภัยธรรมชาติ
• อุปสรรคด-านภาษา

ลักษณะเฉพาะของผูซื้อในญี่ปุน
• มีนิสัยชอบใช-จาย แตจะจายเมื่อจําเป9นและเห็นวาเกิดประโยชน2/คุ-มคา
• ความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจทําให-ทุกคนประหยัด ตัดทอนการบริโภคที่ไมจําเป9น
• เป9นชาติที่มีความเครียดสูง จึงใสใจเรื่องสุขภาพ และหาทางลดความเครียดซึ่งสินค-าประเภทสปาจึง
เป9นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได-รับความนิยมในตอนนี้
• เป9นที่รวมของสินค-าจากทั่วโลก มีสินค-ามากมายเกินจําเป9น และอยูในภาวะ over supply เป9นมูลคา
สูงถึง ๓๕ ล-านล-านเยน หรือ ๗% ของ GDP การแขงขันจึงรุนแรงมาก
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• มีพฤฒิกรรมผู-บริโภคของแฟชั่นสูง นิยมบริโภคตามแฟชั่น และเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล
พฤติกรรมการบริโภคจึงเปลี่ยนแปลงเร็ว ต-องติดตามข-อมูลใกล-ชิด เปลี่ยนแปลงในระบบตลาดและการ
กระจายสินค-า
• ธุรกิจ e-commerce / e-business เป9นสาขาที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง
โอกาสทางธุรกิจ
• ประชากร ๑๒๗ ล-านคน มีพฤติกรรมการบริโภค และความต-องการที่หลากหลาย
• เปUดให-ตางชาติเข-าไปลงทุน ๑๐๐% และทําธุรกิจได• กลุมสินค-าที่กําลังเติบโต ได-แก สินค-าที่เกี่ยวข-องกับ Environment, Medical care และ Tourism
• ตลาดที่ลดลง ทําให- กลุม SME ต-องดิ้นรน ลดต-นทุน ปรับการผลิต และย-ายฐานไปตางประเทศ
• ภูมิภาคที่ญี่ปุ,นให-ความสนใจ ได-แก BRICs (Brazil, Russia, India, China, South Africa) และ
อาเซียน
• ญี่ปุ,นมองวา ไทยเป9น Hub ของภูมิภาค เพราะมีความพร-อมด-าน infrastructure และนาคบมากกวา
ชาติอื่นๆ
ช%องทางการเขาสู%ตลาด
• ขยายตลาดใหมในตลาดเกา ญี่ปุ,นมี ๔๗ จังหวัด (ตลาดไมได-จํากัดที่เมืองหลักเทานั้น) เพิ่มความ
สนใจไปยังสวนของตลาดที่กําลังเติบโต
• สินค-าที่ไทยผลิต แตกตางจากญี่ปุ,น แตคล-ายกับหลายประเทศ จึงพบการแขงขันสูง ต-องสร-างความ
แตกตาง สร-างจุดขาย และจุดแข็งที่ชัดเจน
• ผู-ซื้อได-เปรียบ เพราะมีทางเลือกมาก ต-องเข-าไปหาลูกค-า เชน เข-ารวมงานแสดงสินค-า / กิจกรรมใน
ญี่ปุ,น
• ทัศนคตินักธุรกิจญี่ปุ,นเปลี่ยนจากการนําเข-าไปสู การเป9นพันธมิตรธุรกิจ จึงควรเปลี่ยนทัศนคติจาก
การสงออก/ขาย อยางเดี่ยว ไปสูการรวมทุน รวมค-ารวมขาย
• ต-องศึกษา และรู-จักตลาด ศึกษา วิจัย และกําหนดเปEาหมายตลาดที่ชัดเจน
• การสร-างแบรนด2 เป9นสิ่งจําเป9น
• สิ่งสําคัญในการดําเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ,น คือ การเน-นคุณภาพ สร-างความเชื่อถือ และการสื่อสาร
ที่ชัดเจนเข-าถึงกลุมผู-บริโภค (quality, stability, communication)
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ป(จจัยของความสําเร็จ
• ตัวสินค-าที่มีคุณภาพสูงและสอดคล-องกับความต-องการของตลาด
• ความเข-าใจและศึกษารสนิยมของชาวญี่ปุ,น
• มีเปEาหมายตลาดที่ชัดเจน
• มีมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ
• การกําหนดระยะเวลาสงมอบที่เหมาะสมกับฤดูกาล
• Innovation / Creativity
• การสื่อสารกับผู-ซื้อ
• การนําสินค-าเข-าสูตลาด ต-องผานตัวแทนการค-า เชน บริษัท JTB และ ANA เป9นต-น

*******************************
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