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รายงานการเดินทาง 
ศึกษาดูงานต�นแบบธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จ 

ภายใต�โครงการสร�างนักการตลาดและพัฒนาศักยภาพกลุ(มธุรกิจรองรับ AEC 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจพร�อมรองรับ AEC (DBD-APE) 

ระหว(างวันท่ี 14-20 มิถุนายน 2557 
ณ ประเทศญ่ีปุ=น 

*********************** 
 
1. วัตถุประสงค@ของโครงการฯ    
 1. เพ่ือเสริมสร-างองค2ความรู-สมัยใหม  เพ่ิมทักษะวิธีคิด โอกาสและแนวโน-มทางการตลาด
ให-ผู-ประกอบธุรกิจมีทักษะแนวคิดของการประกอบธุรกิจสู การเป9นนักธุรกิจมืออาชีพ สามารถนําความรู-ท่ีได-
ไปประยุกต2ใช-กับธุรกิจและเตรียมความพร-อมรองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 2. ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข-อคิดเห็นกับหน วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีรับผิดชอบด-าน
การพัฒนาผู-ประกอบธุรกิจในประเทศญ่ีปุ,น 
 3. การศึกษาวิเคราะห2สภาพตลาด ระบบการค-าการลงทุน และศึกษาพฤติกรรมผู-บริโภค 
ตลอดจนโอกาสและลู ทางการค-าในประเทศญ่ีปุ,น เนื่องจากประเทศญ่ีปุ�นเป�นประเทศท่ีประสบความสําเร็จ
อย�างสูงทางด�านนวัตกรรม ท้ังทางสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี เป�นประเทศผู�นําด�านอุตสาหกรรมชิ้นส�วน
อิเล็กทรอนิกส- ยานยนต- ธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมท�องเท่ียว อีกท้ังเป�นต�นแบบในธุรกิจ เช�น หนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ-หรือ OTOP ระบบขนส�งมวลชนท่ีทันสมัย นอกจากนี้ประเทศญ่ีปุ�นยังผสมผสานวัฒนธรรมของ
ตนเองให� พัฒนาผลิตภัณฑ-และบริการ ให�สามารถสร�างรายได�และดํารงธุรกิจอย�างยั่งยืน เจริญเติบโตอย�างมี
ระบบ ประเทศญ่ีปุ�นจึงเป�นประเทศท่ีควรนํามาเป�นต�นแบบในการพัฒนาธุรกิจเพ่ือให�ก�าวทันความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม แต�ยังดํารงไว�ซ่ึงวัฒนธรรมท่ีสืบทอดมาอย�างยาวนาน  
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2. ข�อมูลพ้ืนฐานของประเทศญ่ีปุ=น 

ญ่ีปุ�น (日本 Nihon/Nippon นิฮง/นิปปง) มีเนื้อท่ีกว�า 377,930 ตารางกิโลเมตร นับเป�นอันดับท่ี 
61 ของโลก หมู�เกาะญ่ีปุ�นประกอบไปด�วยเกาะน�อยใหญ�กว�า 3,000 เกาะ เกาะท่ีใหญ�ท่ีสุดก็ คือ เกาะฮนชู ฮกไกโด 
คีวชู และชิโกกุ ตามลําดับ เกาะของญ่ีปุ�นส�วนมากจะเป�นหมู�เกาะภูเขา เช�นภูเขาไฟฟูจิ ท่ีสูงท่ีสุดในประเทศ   
 ประชากร :  ญ่ีปุ�นมีมากเป�นอันดับท่ี 10 ของโลก คือประมาณ 128 ล�านคน  
 เมืองหลวง :  กรุงโตเกียว ซ่ึงถ�ารวมบริเวณปริมณฑลด�วยแล�วจะกลายเป�นเขตเมืองท่ีใหญ�ท่ีสุดใน
โลกท่ีมีประชากรอยู�อาศัยมากกว�า 30 ล�านคน เมืองสําคัญ โตเกียว โยโกฮามา โอซากา นาโกยา โกเบ ฟูกูโอ
กะ คาวาซากิ ฮิโรชิมา  
 ภูมิอากาศ มี ๔ ฤดูหลัก :  * ฤดูใบไม�ผลิ(มีนาคม-พฤษภาคม) อากาศอบอุ�น  

 * ฤดูร�อน (มิถุนายน-สิงหาคม) อากาศร�อนชื้นโดยมีช�วงฤดูฝนสั้น ๆ  
 * ฤดูใบไม�ร�วง (ตุลาคม-พฤศจิกายน) อากาศอบอุ�น   

 * ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ-) อากาศหนาว  
 โครงสร�างพ้ืนฐาน :  ญ่ีปุ�นมีบริษัทรถไฟหลายแห�ง เช�นกลุ�มบริษัทรถไฟญ่ีปุ�น รถไฟฮังคิว รถไฟเซบุ 
และบริษัทเคโอ ซ่ึงแข�งขันกันด�านบริการในพ้ืนท่ีต�าง ๆ ปQจจุบัน รถไฟชินกันเซ็นซ่ึงเปRดใช�ต้ังแต� พ.ศ. 2507 มี
เครือข�ายเชื่อมโยงเมืองหลักเกือบท่ัวประเทศ รถไฟของญ่ีปุ�นเป�นท่ีรู�จักในเรื่องตรงต�อเวลา  การเดินทางโดย
เครื่องบินเป�นท่ีนิยมและมีสนามบิน 173 แห�งท่ัวประเทศ สนามบินฮาเนดะท่ีส�วนใหญ�ให�บริการเท่ียวบิน
ภายในประเทศเป�นสนามบินท่ีหนาแน�นท่ีสุดในเอเชีย สนามบินนานาชาติท่ีสําคัญได�แก�สนามบินนาริตะ 
สนามบินคันไซ และสนามบินนานาชาตินาโงยา  
 เศรษฐกิจ :  ญ่ีปุ�นมีเศรษฐกิจใหญ�เป�นอันดับท่ี 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา เม่ือวัดด�วยจีดีพี
ก�อนปรับอัตราเงินเฟUอ (ประมาณ 4.5 ล�านล�านดอลลาร-สหรัฐ) และอันดับท่ี 3 รองจากสหรัฐอเมริกาและจีน 
เม่ือวัดด�วยอํานาจการซ้ือ ญ่ีปุ�นมีกําลังการผลิตท่ีสูงและเป�นประเทศต�นกําเนิดของผู�ผลิตชั้นนําท่ีก�าวหน�าทาง
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต�าง ๆ เช�น รถยนต- อุปกรณ-อิเล็กทรอนิกส- เครื่องจักร เหล็กกล�า โลหะนอกกลุ�ม
เหล็ก เรือ สารเคมี 

 การเมืองการปกครอง :  ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และราชาธิปไตยภายใต� 
รัฐธรรมนูญ จักรพรรดิ : จักรพรรดิอะกิฮิโตะ   นายกรัฐมนตรี : ซิโซ อะเบะ ญ่ีปุ�นแบ�งการปกครองออกเป�น 
47 จังหวัด และ แบ�งภาคออกเป�น 8 ภูมิภาค ซ่ึงมักจะถูกจับเข�ากลุ�มตามเขตแดนท่ีติดกันท่ีมีวัฒนธรรมและ
สําเนียงการพูดใกล�เคียงกัน ทุกจังหวัดมีผู�ว�าราชการจังหวัดเป�นผู�บริหาร 
 เวลาท�องถ่ิน GMT+๗ (เร็วกว�าประเทศไทย ๒ ชั่วโมง)  
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3. สรุปสถานการณ@ตลาดประเทศญ่ีปุ=นและความสัมพันธ@กับประเทศไทย  
สถานการณ-ตลาดของประเทศญ่ีปุ�น ถือเป�นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญ�ประเทศหนึ่งของโลก ญ่ีปุ�นมี

กําลังซ้ือและกําลังการผลิตท่ีสูงและเป�นประเทศต�นกําเนิดของผู�ผลิตชั้นนําท่ีก�าวหน�าทางเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมต�าง ๆ เช�น รถยนต- อุปกรณ-อิเล็กทรอนิกส- เครื่องจักร เหล็กกล�า โลหะนอกกลุ�มเหล็ก เรือ 
ส า ร เ ค มี  บ ริ ษั ท ใหญ� ของ ญ่ี ปุ� นหลายแห� ง มี ชื่ อ เ สี ย ง ไป ท่ั ว โ ลก  เ ช� น โ ต โ ยต� า  โ ซนี่ เ อ็ น ที ที  โ ด
โคโม แคนนอน ฮอนด�า ทาเคดา นินเทนโด นิปปอนสตีล และ เซเว�นอีเลฟเว�น ญ่ีปุ�นเป�นต�นกําเนิดของ
ธนาคารท่ีใหญ�ท่ีสุดหลายแห�งตลาดหลักทรัพย-โตเกียวซ่ึงมักจะเป�นท่ีรู�จักเพราะดัชนีนิเคอิมีขนาดใหญ�เป�น
อันดับ 2 ของโลกเม่ือวัดด�วยมูลค�าตลาดญ่ีปุ�นมีลักษณะเฉพาะในการทําธุรกิจหลายอย�าง เช�นเคเระสึหรือ
ระบบเครือข�ายบริษัทจะมีอิทธิพลในเชิงธุรกิจ บริษัทท่ีมีความสัมพันธ-ทางธุรกิจจะถือหุ�นของกันและ
กัน โดยมากผู�ถือหุ�นมักจะไม�มีบทบาทกับการบริหารของบริษัท มีผลผลิตทางการเกษตรท่ีสูง อย�างไรก็ตาม 
ญ่ีปุ�นต�องพ่ึงพาการนําเข�าอาหารถึงร�อยละ 60 จึงเป�นประเทศท่ีมีอัตราการเลี้ยงตนเองค�อนข�างตํ่า และให�
ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยของอาหารทําให�ผลิตภัณฑ-ท่ีผลิตในประเทศเป�นท่ีต�องการมากข้ึน 

สําหรับความสัมพันธ-ระหว�างประเทศญ่ีปุ�นและไทยมีมายาวนานกว�า 600 ป] มีความร�วมมือระหว�าง
กันของท้ังสองประเทศครอบคลุมท้ังในด�านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ความสัมพันธ-ทาง
เศรษฐกิจระหว�างสองประเทศเติบโตข้ึนจากการขยายตัวกิจการของบริษัทญ่ีปุ�นในประเทศไทยการลงทุนของ
ญ่ีปุ�นในประเทศไทยทําให�มีชาวญ่ีปุ�นมาอาศัยอยู�ในประเทศไทยเป�นจํานวนมาก ประเทศญ่ีปุ�นเป�นประเทศคู�
ค�าท่ีสําคัญท่ีสุดของไทย ท้ังสองประเทศมีการทําข�อตกลงทวิภาคีหลายข�อ เช�นข�อตกลงความร�วมมือทาง
เทคโนโลยี (JTPP: Japan- Thailand Partnership Programmed in Technical Cooperation) การจัดทํา
ความตกลงหุ�นส�วนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ�น (JTEPA: Japan-Thailand Economic Partnership 
Agreement) เป�นต�น  
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4. ข�อมูลบริษัทท่ีไปศึกษาดูงาน 
 4.1 ศึกษาดูงานและเย่ียมชม Panasonic Center (บริษัท พานาโซนิคคอร2ปอเรชั่น จํากัด) 
 วัตถุประสงค2: เรียนรู-องค2กรธุรกิจเทคโนโลยีเครื่องใช-ไฟฟEา อุปกรณ2อิเลคทรอนิกส2 
เครื่องเล นเกมส2 และอุปกรณ2เครื่องใช-ในบ-าน  
 รับฟFงบรรยายจาก:  Ms. Shibamori  เจ-าหน-าท่ีฝ,ายประชาสัมพันธ2 
 เนื้อหาสาระสําคัญ: บริษัท Panasonic หรือ เป�นบริษัทผู�ผลิตสินค�าเครื่องใช�ไฟฟUาและ
อิเล็กทรอนิกส-ท่ีใหญ�ท่ีสุดของญ่ีปุ�นเดิมมีชื่อว�า มัตสึชิตะ อีเล็กทริก อินดัสเตรียล ก�อต้ังข้ึนในป] ค.ศ. ๑๙๑๘ 
โดยนายโคะโนะซุเกะ มัตสึชิตะ มีสํานักงานใหญ�อยู�ท่ีเมืองคะโดมะ จังหวัดโอซาก�า เป�นเจ�าของผลิตภัณฑ- 
เนชั่นแนล, พานาโซนิคเทคนิคส- และเป�นบริษัทแม�ของซันโย สําหรับในประเทศไทย ผลิตภัณฑ-ของบริษัทเข�า
มาจําหน�าย ต้ังแต� พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยบริษัทตัวแทนจําหน�ายชื่อ บริษัท ซิว-เนชั่นแนลเซลส-แอนด- เซอร-วิส 
จํากัด ต�อมาได�เปลี่ยนชื่อเป�น บริษัท ซิว เนชั่นแนล จํากัด และปQจจุบันใช�ชื่อว�า บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส- 
(ประเทศ ไทย) จํากัด ต้ังแต� พ.ศ. ๒๕๔๖ เป�นต�นมา 
 สรุปผลท่ีได-จากการศึกษาดูงาน: ผู-เข-าร วมโครงการได-เรียนรู-องค2กรธุรกิจนานาชาติขนาดใหญ  
และการพัฒนาด-านเทคโนโลยีอย างต อเนื่อง ท้ังเทคโนโลยีเครื่องใช-ไฟฟEาอุปกรณ2อิเลคทรอนิกส2 เครื่องเล นเกม 
และอุปกรณ2เครื่องใช-ในบ-าน รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล-อมและการประหยัดพลังงาน โดยแบ งเป9นสองส วน  

� ส วนแรก เป9นการบรรยายประวัติความเป9นมา และการเข-าร วมเป9นผู-สนับสนุนอย างเป9น
ทางการกีฬาโอลิมปUก สําหรับญ่ีปุ,นเป9นเจ-าภาพในปV ค.ศ. ๒๐๒๐ ด-วยเทคโนโลยีการจุดคบเพลิงผ านระบบ
ดิจิตอล นอกจากนี้ยังมีแผนก Smart Home ท่ีประกอบไปด-วยอุปกรณ2เครื่องใช-ไฟฟEาในบ-านท่ีใช-เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยและรักษาสิ่งแวดล-อม เช น เครื่องซักผ-าท่ีสามารถตรวจสอบสภาพ เส-นใยผ-าและความสกปรก แล-ว
นําไปต้ังโปรแกรมการซัก เป9นต-นนอกจากนี้ยังมีโทรทัศน2ท่ีใช-เทคโนโลยี ๔K ท่ีมีความละเอียดคมชัดกว า
ธรรมดาและมีโปรแกรมแอพพลิเคชั่น My Home ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับโทรศัพท2มือถือและการระบุตัวตน
ด-วย face recognition ตู-เย็นเทคโนโลยี eco navy ลดปริมาณการใช-ไฟฟEา ฯลฯ 

� ส วนท่ีสอง ศูนย2การเรียนรู-วิทยาศาสตร2และคณิตศาสตร2ท่ีใช-สื่อการเรียนรู-ท่ีทันสมัย 
Edutainment เช น การใช-เลนส2ขยายภาพ การใช-การเคลื่อนไหวสร-างภาพเคลื่อนไหว ความสัมพันธ2ของแสง
กับสี การเรียนรู-ผ านโรงภาพยนตร2สามมิติ การเคลื่อนไหว มวลและเสียง โดยผ านอุปกรณ2ต างๆ  
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วันท่ี 15 มิถุนายน 2557 เยีย่มชม Panasonic Center 
 

 4.2 บริษัท Nissan Motor Yokohama 
 วัตถุประสงค2: ศึกษาดูงานสายการผลิตประกอบเครื่องยนต2 พร-อมนวัตกรรมเครื่องยนต2ท่ี
ทันสมัยและเป9นมิตรต อสิ่งแวดล-อม  
 รับฟFงบรรยาย: จาก Mr. Mitsuhiko Yamashita ,Director  
 เนื้อหาสาระสําคัญ: บริษัท Nissan Motor Yokohama เริ่มต-นจากประวัติความเป9นมาของการ
ก อต้ังบริษัท โดยต้ังชื่อ Datsun ต อมาต้ังเปEาจะให-บริษัทเป9นผู-ผลิตรถยนต2ชั้นนําของประเทศญ่ีปุ,น จึงได-
เปลี่ยนชื่อเป9น Nissan และการพัฒนาการของรถยนต2นิสสัน ซ่ึงคิดค-นระบบคอมพิวเตอร2 หุ นยนต2 เลเซอร2 
เซนเซอร2 –เทคโนโลยีซ่ึงได-นํามาใช-ในการสร-างรถยนต2แห งศตวรรษท่ี ๒๑ มีศูนย2คุณภาพภาคสนามมีวิศวกร
ทํางานเพ่ือแก-ไขข-อผิดพลาด ศึกษาระบบเบรคชนะคันเร ง หรือระบบเบรกโอเวอร2ไรด2 (Break Override 
System) ของนิสสัน และความเชื่อท่ีว า ชีวิตคนจะต-องมาก อนเสมอ มีระบบประเมินคุณภาพท่ัวโลก สร-าง
ความม่ันใจว า รถยนต2ทุกคันเป9นไปตามมาตรฐานท่ีเท่ียงตรงอย างเดียวกัน มีศูนย2วิศวกรรมการผลิตระดับโลก 
(Global Production Engineering Center -GPEC) ซ่ึงได-ฝvกอบรมบุคคลากรจากท่ัวโลก เพ่ือผลิตรถยนต2ให-
ได-ในระดับท่ีต-องการอย างแท-จริงมีเครื่องวัดสามมิติของนิสสันสามารถตรวจพบความผิดปรกติแม-เพียง
เล็กน-อยท่ีสุดในยานยนต2ได-  
 สรุปผลท่ีได-จากการศึกษาดูงาน: ผู-เข-าร วมโครงการได-เรียนรู-ศึกษาดูงานสายการผลิตประกอบ
เครื่องยนต2 พร-อมนวัตกรรมเครื่องยนต2ท่ีทันสมัยเป9นมิตรต อสิ่งแวดล-อม การบริหารองค2กรสมัยใหม  การขยาย
กิจการต้ังโรงงานในต างประเทศ และนวัตกรรมทันสมัย เช น เปลี่ยนวัสดุจากเหล็กเป9นอลูมิเนียม เพ่ือลด
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น้ําหนักและเพ่ิมประสิทธิภาพยานยนต2 นอกจากนี้มีการใช-แผงโซล าเซลล2และรถไฟฟEามาใช-เพ่ือลดการใช-
พลังงาน และยังมีแขนกลในการช วย เช น การวาดแบบและประกอบรถยนต2 เพ่ือลดการใช-แรงงานคน ซ่ึงถือ
เป9นต-นทุนท่ีสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิต  
 

 
วันท่ี 16 มิถุนายน 2557 เยีย่มชม Nissan Motor Yokohama 

 
 4.3 วิสาหกิจชุมชน Oshinio hakkai และหมู(บ�าน OTOP (Fuji Kawaguchigo) 
 วัตถุประสงค2: ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ- OTOP วิสาหกิจชมุชนของญ่ีปุ�น และการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู�ผลิตสินค�า   
 รับฟFงบรรยาย: Mr. Kenji Yamamoto  
  เนื้อหาสาระสําคัญ:   (1) ศึกษาการทําธุรกิจวิสาหกิจ ท่ี Oshinio hakkai โดยใช-ชุมชนเป9น
ศูนย2รวม ในการสร-างตราสินค-า เป9นหมู บ-านเล็กๆ ในทะเลสาปท้ัง ๕ ของภูเขาไฟฟูจิ อยู ระหว าง ทะเลสาป 
Yamanakako และทะเลสาป Oshino Oshino Hakkai มีบ อน้ําท้ังหมด ๘ บ อ เกิดจากการหลอมละลายของ
หิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผ านชั้นของลาวาท่ีเป9นรูพรุน ใช-เวลานานถึง ๘๐ ปV โดยในปV ค.ศ. 
๑๙๘๕ ได-รับเลือกให-เป9นแหล งน้ําท่ีดี ๑ ใน ๑๐๐ ของแหล งน้ําในญ่ีปุ,น ท้ังในด-านคุณภาพ ปริมาณ และ
ทัศนียภาพท่ีงดงาม มีร-านขายของท่ีระลึกและของฝากต างๆ เป9นพวกเมล็ดถ่ัวต างๆ ผักดอง ขนมพวกโมจิ ฯลฯ 
  



สรุปผลการศึกษาดูงานบริษัทท่ีประสบความสําเร็จ  ระหว างวันท่ี 14-20 มิถุนายน 2557 ณ ประเทศญี่ปุ,น หน-า 7 

 

  สรุปผลท่ีได-จากการศึกษาดูงาน: ผู-เข-าร วมโครงการได-เรียนรู-ศึกษาพัฒนาสินค-าท-องถ่ินของญ่ีปุ,น 
การจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน การทําตราสินค-าโดยผ านการเล าเรื่องโดยการนําเรื่องราวของสถานท่ีศักด์ิสิทธิของ
ประเทศญ่ีปุ,นมาบอกเล า จัดทําเป9นสถานทีท องเท่ียวโดยการนํามาเชื่อมโยงกับสินค-าพ้ืนเมืองของชุมชน เช น 
น้ําแร  ชา ปลา เส-นโซบะ เต-าหู- โมจิ และเซมเบ- นวัตกรรมการให-บริการโดยสร-างประสบการณ2ของลูกค-า 
(Customer experience) เพ่ือให-เกิดการบอกต อ (word of mouth) เช น การให-ลูกค-าลองชิมสินค-า หากไม 
ซ้ือจะไม มีการต อว าลูกค-า เม่ือลูกค-าเกิดความเกรงใจ และ ติดใจรสชาติแล-วจะเรียกเพ่ือนให-มาซ้ือต อกัน 
(Peer group influence) การให-บริการท่ีดีมีอัธยาศัยเป9นกันเอง การจัดวางสถานท่ีต้ังร-านค-าอย างกลยุทธ2 
กล าวคือ การนําสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดมาไว-ตรงกลาง โดยทําให-นักท องเท่ียวต-องเดินผ านร-านค-าก อนจะถึง เพ่ือดึง
ความสนใจนักท องเท่ียว การพัฒนาสินค-า การออกแบบผลิตภัณฑ2และหีบห อให-สวยงาม มีเอกลักษณ2
เฉพาะตัว การบริหารคน (People management) เนื่องจากค าแรงงาน มีการวางแผนกาลังคนอย างดี ใช-
พนักงานเพียงไม ก่ีคนเพ่ือขายและบริการรวมท้ังคิดราคาสินค-า  
 

 เนื้อหาสาระสําคัญ: (2) หมู บ-าน OTOP Fuji Kawaguchigo หมู บ-านวัฒนธรรมฟูจิ คาวาคูชิโกะ 
หรือหมู บ-านอิยาชิ โนะซาโตะ (IYASHI NO SATO) หมู บ-านญ่ีปุ,นโบราณสไตล2กัสโช  ซ่ึงมีลักษณะคล-ายกับ
หมู บ-านมรดกโลกชิราคาว า หมู บ-านแห งนี้ได-ชื่อว าเป9นหมู บ-านแห งหัตถกรรม ต้ังอยู ใกล-กับบริเวณทะเลสาบ 
ไซโกะ ๑ ใน ๕ ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิอันศักด์ิสิทธิ์ ครั้งหนึ่งหมู บ-านแห งนี้เคยถูกดินถล มทับก อนจะได-รับ
การฟ��นฟู และปFจจุบันได-เปUดให-ได-เข-าชม ภายในหมู บ-านแห งนี้จะประกอบด-วย บ-านเรือนทรงโบราณหลังคา
สูงท่ีต้ังเรียงราย และชมศิลปวัฒนธรรมเก าแก มากมาย ซ่ึงนํามาประยุกต2เป9นสินค-าพ้ืนเมือง ในรูปแบบแหล ง 
OTOP ของพ้ืนเมือง อาทิเช น การทําเครื่องหอม โปสการ2ดทําด-วย hand made หรือตุ�กตาโบราณต างๆ  
  สรุปผลท่ีได-จากการศึกษาดูงาน: ผู-เข-าร วมโครงการได-เรียนรู-ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ2 OTOP 
ของญ่ีปุ,น การสร-างแหล งท องเท่ียวและการเป9นแหล งสร-างรายได-ให-กับท-องถ่ินจากสิ่งท่ีเคยมีและวัฒนธรรม
ท-องถ่ิน รวมท้ังสิ้นค-าพ้ืนเมือง โดยการเสนอผ านการเล าเรื่องราว  
  จากการศึกษาดูงานได-จัดให-มีกิจกรรมค-นหาสินค-าทองคํา (Golden Products or Service) 
เพ่ือให-ผู-เข-าร วมโครงการได-แลกเปลี่ยนเรียนรู-และบูรณาการความรู-ด-านการวางแผนธุรกิจ และคัดเลือกสินค-า
หรือบริการท่ีมีศักยภาพจากหมู บ-านวัฒนธรรมฟูจิ คาวาคูชิโกะ นํามาเป9นสินค-าทองคําท่ีจะนําเข-ามาขายและ
สามารถนําไปปรับเปลี่ยนให-เหมาะสมกับตลาดในประเทศไทย โดยนําเสนอถึงสินค-าหรือบริการท่ี
ผู-ประกอบการมองว ามีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจต อในอนาคต พร-อมกําหนดกลุ มเปEาหมายและแผนการตลาด
แบบง ายๆ ให-เหมาะสมกับสินค-าและบริการท่ีผู-ประกอบการเลือกไว-  
 วัตถุประสงค@  
 ๑. เพ่ือให-ผู-ประกอบธุรกิจสามารถวิเคราะห2สินค-า/บริการท่ีมีศักยภาพในการทําตลาดในอนาคต  
 ๒. เพ่ือให-ผู-ประกอบธุรกิจสามารถกําหนดกลุ มเปEาหมายของสินค-า/บริการแต ละประเภทได-
อย างเป9นระบบ  
 ๓. เพ่ือให-ผู-ประกอบธุรกิจสามารถบูรณาการความรู-ด-านการวางแผนธุรกิจกับสินค-า/บริการท่ี
ตนเองคัดเลือก  
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 ผลการคัดเลือกสินค�า/บริการในแต(ละกลุ(มมี ดังนี้  
 กลุ(ม ๑ สบู(ภูเขาไฟ  
 สบู ภูเขาไฟทําจากสารสกัดหินภูเขาไฟ ใช-หลักการตลาดด-านความเชื่อและวิทยาศาสตร2ถึง
คุณสมบัติของหินภูเขาไฟท่ีช วยให-ผิวมีสุขภาพท่ีดี และช วยรักษาแผลตามผิวหนังได-เป9นอย างดี  
 กลุ มเปEาหมาย ผู-หญิงอายุต้ังแต  ๑๕ ปVข้ึนไปท่ีใส ใจต อสุขภาพผิวกาย  
 แผนการตลาดทางกลุ มเน-นการขายสินค-าสบู ผ านคลินิคความงามเพ่ือสร-างความน าเชื่อถือ และ
มีการให-ความรู-ถึงคุณสมบัติของสบู ภูเขาไฟจากแพทย2ผู-ให-คําแนะนํา และใช- Presenter ท่ีแสดงถึงความเป9น
ญ่ีปุ,น โดยทางกลุ มคัดเลือก Presenter ท่ีเป9นผู-หญิงสาวชาวญ่ีปุ,นท่ีมีสุขภาพผิวท่ีดี ราคา ๑๕๐ บาทต อชิ้น  
 กลุ(ม ๒ กระดาษสา  
 กระดาษสาเป9นสินค-าท่ีผลิตจากธรรมชาติและเน-นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล-อมให-กับชุมชน โดยนํา
สินค-ากระดาษสามาดัดแปลงเพ่ือประดิษฐ2เป9นสินค-าประเภทต าง ๆ เช น โคมไฟท่ีทําจากกระดาษสาได- 
เฟอร2นิเจอร2ท่ีทําจากกระดาษสา  
 ลูกค-าเปEาหมาย เป9นเจ-าของบ-าน คอนโด ผู-ท่ีชอบตกแต งบ-าน  
 แผนการตลาด ทางกลุ มเน-นการขายโดยมีหน-าร-านขาย และให-มีคนมาแข งขันการทํากระดาษสา 
เช นโคมไฟ และขายผ านอินเตอร2เน็ตเวปไซด2 facebook เพ่ือให-ลูกค-ามากด Like และ Comment การตลาด
ท่ีเก่ียวข-องกับนวัตกรรม DIY (Do It Your Self) โคมไฟ เน-นภาพสวยงามในการโชว2 ออกงานแฟร2ประจําปV 
ซ่ึงแสดงสินค-าไปยังต างประเทศได-ด-วย งานสําหรับช วงระยะเวลาท่ีถูกโปรโมชั่น เช นงานปVใหม  ลูกค-าสามารถ
มาท่ีร-านและทําการประกอบเอง ตัวสินค-าหลักคือกระดาษสา แต ประกอบเป9นวัสดุตกแต งบ-าน มีการ
ออกแบบดีไซน2ด-วยตนเอง โดยให-นักออกแบบประยุกต2ใช-กระดาษสาเพ่ือจัดทาเป9นผลิตภัณฑ2 มีการแนะนํา 
ฮวงจุ-ยและสีท่ีเหมาะสมกับตนเอง ทําให-ขายเป9นกลุ มได- ทําให-เกิดความภูมิใจในการทําสินค-าด-วยตนเอง  
 กลุ(ม ๓ แนวคิดการสร�างหมู(บ�านอิยาชิโน]ะ ซาโต]ะ เป_นหมู(บ�านโอท]อปล�านนา  
 นําแนวคิดหมู บ-านพบกับภัยธรรมชาติ และพยายามสร-างเมืองข้ึนมาใหม  ซ่ึงคล-ายๆ กับ
เมืองไทยท่ีจังหวัดเชียงราย เกิดแผ นดินไหว บริเวณ วัดร องขุ น และมีสินค-าข้ึนชื่อคือสตอเบอรี่ เรียนรู-วิธีการ
ปลูกสตอเบอรี่ วิธีการนําไปแปรรูปและสามารถนาไปแปรรูปเป9นไวน2 ขนม แยม มีชาอู หลง และกาแฟ และ
สินค-าข้ึนชื่อของเชียงราย มีการรวบรวมภาพท่ีเกิดแผ นดินไหว มีการสร-างหมู บ-านรอบ ๆ วัดร องขุ น มีการ
แสดงวัฒนธรรมท-องถ่ิน อาหารขันโตก มีการสาธิตวิธีการทําอาหาร  
 กลุ มเปEาหมาย เป9นลูกค-าต างชาติและคนไทยเป9นลูกค-ากลุ มรอง  
 แผนการตลาด ทางกลุ มเน-นการทําตลาดและประชาสัมพันธ2ผ านเอเจนซ่ีทัวร2เป9นหลัก และมี
การขอความร วมกับการท องเท่ียวประเทศไทยเพ่ือโปรโมตหมู บ-านโอท�อปล-านนา โดยเน-นการจัดแปลนและผัง
ของหมู บ-าน มีการให-ความรู-กับผู-เยี่ยมชมว าการสร-างบ-านเป9นอย างไร หรือส วนประกอบต าง ๆ ของบ-านมีไว-
เพ่ืออะไร เช น กาแลคืออะไร และมีประโยชน2อย างไร โดยต-องการทําให-ตํานานโอท�อปล-านนาเป9นหนึ่งใน
ประสบการณ2ท่ีทําให-ลูกค-าเกิดประทับใจ และทํา MOU กับมหาวิทยาลัยต าง ๆ ในภาคเหนือ เพ่ือนํานักศึกษา
ต างชาติท่ีมาศึกษาในมหาวิทยาลัยมาเป9นไกด2นํานักท องเท่ียวในแต ละชาติท องเท่ียว เพ่ือก อให-เกิดรายได-อีก
ทางหนึ่งของนักศึกษา  
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 กลุ(ม ๔ ภาพวาดท่ีอยู(ในหมู(บ�านญ่ีปุ=น  
 นําแนวคิดเรื่องการใช-ภาพวาดท่ีอยู ในหมู บ-าน ท่ีมีความสวยงามและแสดงถึงศิลปะและ
วัฒนธรรมของประเทศญ่ีปุ,น โดยนําภาพเหล านั้นมาพัฒนาเป9นภาพเพ-นท2ติดขวดไวน2 หรือการพัฒนาภาพ
ผู-หญิงญ่ีปุ,นมาเป9นฉลากเพ่ือนําติดกับชาเขียวและเสื้อยืด  
 ลูกค-าเปEาหมาย คือลูกค-าท่ีมีความหลงใหลศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศญ่ีปุ,น 
 แผนการทําตลาด กลุ มมุ งเน-นการตลาดโดยให-ลูกค-ารับรู-ถึงประวัติและความเป9นมาของหมู บ-าน
โดยการแนะนําหมู บ-านนี้ในเวบไซด2 และให-เจ-าของผลิตภัณฑ2ท่ีต-องการภาพวาดท่ีสวยงามเหล านี้ไปติดเป9น
ฉลากของผลิตภัณฑ2ตนเอง  
 กลุ(ม ๕ สมุนไพร  
 นําสมุนไพรจากหมู บ-านอิยาชิโนะซาโตะมาขายในประเทศไทย โดยเน-นการรักษาโรคประเภท
ต างๆ เช นยาลดความดัน บํารุงสมอง บํารุงสายตา แก-ปวดหลัง  
 กลุ มลูกค-าเปEาหมาย ทางกลุ มแบ งสินค-าให-เหมาะสมกับกลุ มลูกค-าเปEาหมาย โดยลูกค-าอายุ ๔๐-
๖๐ ปV เหมาะสําหรับสมุนไพรลดความดันและแก-ปวดหลัง ขณะท่ีลูกค-าอายุระหว าง ๒๕-๔๐ ปV วัยทํางาน 
เหมาะสําหรับสมุนไพรท่ีบํารุงสมองและสายตา  
 แผนการตลาด สินค-าท่ีทางกลุ มจะพัฒนาเป9นสมุนไพรโดยใช-ชื่อว า อิยาชิเฮิบ โดยใช-ชื่อหมู บ-าน
มาต้ังเป9นชื่อสมุนไพร โดยพัฒนาสินค-าสมุนไพรให-เป9น Instant ชงด่ืมได-เลยทัน ต-นทุน ๑๔ เยน ห-าบาทต อ
ซอง ซ่ึงสินค-านี้เอ้ือกับธุรกิจในกลุ ม ซองชงชา และนําเข-าสินค-า และทําแพกเกจจิ้ง ใหม  นอกจากนั้นจะทํา
เป9นน้ําสมุนไพร ราคาขาย ๑๕ บาท ขายผ าน Social Media และขายสปา และร-านเสริมสวย ซองเป9น 
Instant และเป9นซองตักใส  เพ่ือให-ได-ความเข-มข-นตามท่ีต-องการ ลักษณะซองเป9นก่ึงปUดก่ึงเปUด มีลิ้นในตัวเพ่ือ
ใช-ในการพับ กลิ่นลาเวนเดอร2 คาโลมาย2  
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 4.4 ธุรกิจท่ีพักและบ(อน้ําแร( ณ Kawaguchigo 
 วัตถุประสงค2: ศึกษาการจัดการธุรกิจท่ีพักน้ําพุร-อน หรือออนเซ็น Kawaguchigo Onsen at 
Fujiyama  
 รับฟFงบรรยาย: Mr.Koichiro Horiuchi 
  เนื้อหาสาระสําคัญ:  ศึกษาดูงาน ธุรกิจท่ีพักและบ อน้ําแร  ณ Kawaguchigoรูปแบบห-องพักมี
หลากหลายรูปแบบ อาทิเช น รูปแบบห-องพักแบบเรียวกัง รูปแบบห-องพักแบบโรงแรมแบบตะวันตก และ
รูปแบบท่ีพักตามแหล งน้ําพุร-อนหรือบ อน้ําแร ธรรมชาติ (Onsen) ซ่ึงได-รับความนิยมจากนักท องเท่ียว และ
ชาวญ่ีปุ,นมากท่ีสุด ปFจจุบันโรงแรมแบบตะวันตกบางแห ง ได-มีการสร-างห-องพักในแบบญ่ีปุ,น เพ่ือสร-าง
บรรยากาศให-เหมือนกับการพักแรมใน Onsen Ryokanหรือใน Onsen ด้ังเดิม  
  สรุปผลท่ีได-จากการศึกษาดูงาน: การจัดการธุรกิจท่ีพักน้ําพุร-อน ซ่ึงเป9นธุรกิจท่ีเฉพาะตัวของ
ประเทศ เนื่องจากการอาบน้ําเป9นกิจกรรมท่ีสําคัญของคนญ่ีปุ,น จะเป9นบ อน้ําพุร-อนธรรมชาติ โดยมีแร ธาตุท่ีมี
ประโยชน2ต อร างกาย เช น แก-อาการปวดหลัง เพ่ิมการไหลเวียนกระแสโลหิต คลายเม่ือยล-า มีการออกแบบ
บริการ นอกจากมีบริการอาบน้ําแล-ว ยังมีส วนของร-านอาหาร เกมส2 และนวด เพ่ือเป9นการบริการอย างครบ
วงจร ผู-เข-ารับบริการสามารถมีกิจกรรมทําตลอดวันและพักผ อนในตัว โดยกิจการนี้ เป9น หน วยธุรกิจ 
(Business Unit) ของรีสอร2ท ท่ีแยกมาให-บริการแขกภายนอกได- โดยไม จําเป9นต-องเป9นแขกของโรงแรม  
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 4.5 บริษัท Kirin Brewery จํากัด 
 วัตถุประสงค2: ศึกษาการสร-างตลาดของธุรกิจเครื่องด่ืม พร-อมรับฟFงบรรยาย จากผู-แทนบริษัท  
 รับฟFงบรรยาย: Ms.Senji Miyake, CEO 
 เนื้อหาสาระสําคัญ: ผู-เข-าร วมโครงการได-ศึกษาการสร-างตลาดจากสินค-าใหม ท่ีมีมูลค าเพ่ิมและ
ตราสินค-า ณ บริษัท Kirin Brewery ซ่ึงผลิตเครื่องด่ืมเบียร2ท่ีมีชื่อเสียง โดยตรา Kirin Larger ถือเป9นตรา
สินค-าเครื่องด่ืมเบียร2ท่ีมีอายุเก าแก ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ,น นอกจากนี้ยังเป9นเจ-าของบริษัทผลิตอาหารและ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล2ในออสเตรเลียและประเทศอ่ืนๆ ท่ัวเอเชีย Kirin ได-ทําการปฏิรูปกิจการใหม หมด โดย
สร-างภาพลักษณ2แก สาธารณชนใหม ว า “New Kirin” นอกจากจะได-ภาพลักษณ2แล-ว Kirin ยังถือเป9นการ
ปฏิรูปองค2กร ท้ังหมดไปในตัวด-วย นอกจากนี้ยังพยายามสร-างช องว างทางการตลาด และสร-างผลิตภัณฑ2
ใหม ๆ เพ่ือลดช องว างวิถีชีวิต (Life Style) ของลูกค-าลง และเปEาหมายของกลยุทธ2ของKirin ก็คือ “สร-างตลาด
จากสินค-าใหม ท่ีมีมูลค าเพ่ิมจริงๆ เท านั้น”  
 สรุปผลท่ีได-จากการศึกษาดูงาน: ผู-เข-าร วมโครงการได-เรียนรู-ศึกษาการสร-างตลาดของธุรกิจ
เครื่องด่ืม กระบวนการผลิตวิสก้ีของบริษัท Kirin โดยใช-แหล งน้ําจากภูเขาไฟฟูจิ ซ่ึงอยู ในระดับความสูงจากน้ํา
ทะเลถึง ๑๐๐ เมตรโดยมีข้ันตอนการควบคุมคุณภาพการผลิตท่ีออกแบบมาอย างดี ไม ว าจะเป9นวัสดุในการ
ผลิต มอล2ท หรือ เกรน ท่ีใช-เริ่มต-นการผลิต รวมท้ังถังไม-โอ-ค ท่ีเป9นนําเข-าจากแคนนาดา เนื่องจากว าจะเป9น
ไม-เพียงชนิดเดียวท่ีจะผลิตวิสก้ีได- รวมท้ังกระบวนการผลิต ท่ีต-องเริ่มจากการออกแบบ แผนผังการจัดโรงงาน 
การควบคุมคุณภาพการผลิตอย างใกล-ชิด ไม จะเป9นบรรจุภัณฑ2 การแปะฉลาก การบ มวิสก้ี ซ่ึงบริษัท Kirin ยัง
รับผลิตสินค-าให-กับบริษัทอ่ืนอีกด-วย นอกจากนี้มีการทําการตลาดท่ีใช-วิธีการปากต อปาก การเชิญให-แวะชม
โรงงาน ชิมเครื่องด่ืม การส ง SMS และมีการทํา facebook รวมถึงการสร-างความสัมพันธ2ท่ีดีกับผู-จําหน าย
ปFจจัยการผลิต  
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 4.6  การถ(ายทอดประสบการณ@ในการทําธุรกิจในประเทศญ่ีปุ=น 
 วัตถุประสงค2: ศึกษาการพัฒนาธุรกิจของผู-ประกอบการไทยในประเทศญ่ีปุ,น และศึกษารวมท้ัง
สัมผัสประสบการณ2นวัตกรรมธุรกิจบริการ 
 รับฟFงบรรยาย: นายไผท สุขสมหมาย อัครราชทูต (ฝ,ายการพาณิชย2) ประจําประเทศญ่ีปุ,น  และ
Mr. Murakami Shukrich, ประธานบริษัท บริษัท เนเจอร2ทัช อินเตอร2เนชั่นแนล จํากัด 
 เนื้อหาสาระสําคัญ:   ผู-เข-าร วมโครงการได-เรียนรู- สถานการณ2 โอกาสและวิธีการบุกตลาดญ่ีปุ,น 
และแนวทางการวิเคราะห2พฤติกรรมผู-บริโภคและความต-องการของคนญ่ีปุ,น โดยเฉพาะเรื่องบรรจุภัณฑ2
สําคัญมากท่ีมีผลต อการตัดสินใจจากคนญ่ีปุ,น แล-วค อยมองท่ีคุณภาพสินค-า และท่ีสําคัญคนญ่ีปุ,นกลับเบ่ือ
สินค-าของตนเอง อยากบริโภคสินค-าของประเทศอ่ืนๆ บ-างเพ่ือสร-างความแตกต าง โดยเฉพาะสินค-าจาก
ประเทศไทยท่ีค อนข-างได-รับการยอมรับของคนญ่ีปุ,น  นอกจากนี้ได-ทราบถึงข-อกําหนดของญ่ีปุ,น เช น การส ง
สินค-าให-บริษัทญ่ีปุ,นเพียงเจ-าเดียว การใช-คลังสินค-าของบริษัทญ่ีปุ,นจะใช-คลังสินค-าสาธารณะในการเก็บสินค-า
มากกว าท่ีจะสร-างคลังสินค-าด-วยตนเอง การสร-างตรารับรองคุณภาพสินค-าต-องได-มาตรฐาน GMP เพ่ือให-เกิด
การยอมรับจากลูกค-าต างประเทศ ตลอดจนอุปสรรคสําคัญของการเข-าตลาด เช น จําเป9นต-องใช-บริษัท
นายหน-าในการดําเนินธุรกิจเพ่ือความคล องตัว เช น บริษัท  JTB และ บริษัท ANA  เป9นต-น  
 สรุปผลท่ีได-จากการศึกษาดูงาน: พฤติกรรมผู-บริโภคของคนญ่ีปุ,นจะดูสภาพบรรจุภัณฑ2สินค-า
เป9นหลัก โดยนิยมบรรจุภัณฑ2สีดําหรือสีเข-มจะเป9นสินค-าระดับพรีเม่ียม การมองภาพสินค-าอาจะไม จําเป9นต-อง
ให-ลูกค-าเห็นด-านใน การบริหารความสัมพันธ2กับลูกค-ามีความจําเป9นต-องมีการสร-างความสัมพันธ2ท้ังกลางวัน
และกลางคืน เช น ในเวลากลางวันนิยมเจรจาทางธุรกิจ และมีการสังสรรค2ในช วงกลางคืน จะทําให-เจรจา
ธุรกิจได-ง ายข้ึน รวมท้ังหากมีข-อผิดพลาดบริษัทต-องแสดงความรับผิดชอบต อความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน มากกว า
การปFดความรับผิดชอบระหว างกัน ถึงแม-ว าจะเกิดจากสภาพแวดล-อมภายนอก แล-วทางบริษัทไม สามารถ
ควบคุมได-ก็ตาม บริษัทก็ยังคงต-องรับผิดชอบดังกล าว   
 ชาวญ่ีปุ,นมีนิสัยการพัฒนาสินค-าอย างต อเนื่อง ถึงแม-ว าจะไม ใช เป9นผู-คิดค-นสินค-าใหม มากนัก 
แต จะสามารถพัฒนาต อยอดสินค-าได-เป9นอย างดี และมีความใส ใจในรายละเอียดของสินค-าสูง เพ่ือให-สินค-า
เหล านี้มีคุณภาพตรงตามความต-องการของลูกค-ามากท่ีสุด  
 จากความย่ําแย  ๑๐ กว าปVท่ีผ านมา ทําให-ประเทศญ่ีปุ,นต-องรัดเข็มขัดและลดการใช-จ ายสินค-า
ลงมาจํานวนมาก สมัยก อนญ่ีปุ,นจําหน ายสินค-าท่ีมีราคาแพงมากกว าสินค-าท่ีมีราคาถูก ไม ได-มีการ
เปรียบเทียบของสินค-า แต ให-สนใจกับแบรนด2สินค-ามากกว า อสังหาริมทรัพย2เป9นช วงท่ีตกตํ่าท่ีสุดของประเทศ
ญ่ีปุ,น ตกถึงเหลือเพียง ๑ ใน ๓ ของราคาในอดีต เช น บ-านราคา ๓๐ ล-านเยน ราคาลดลงเหลือเพียง ๑๐ ล-าน
เยน จึงเป9นแรงกดดันให-ผู-บริโภคชาวญ่ีปุ,นลดการจับจ ายใช-สอย เช นการบริโภคอาหารและเครื่องด่ืมภายนอก 
แต เป9นการซ้ือเข-ามาทานในบ-าน ทําให-เกิดธุรกิจบาร2ท่ีขายอาหารกระป�องมากข้ึน 
 ชาวญ่ีปุ,นมีการวางแผนล วงหน-าในการดําเนินชีวิต มีการฝvกให-เด็กญ่ีปุ,นมีวินัยและความ
รับผิดชอบต้ังแต เด็ก มีการแบ งหน-าท่ีกันอย างชัดเจนท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบ-าน นิยมส งลูกของตนเองไปทํางาน
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ภายนอกครอบครัวก อนเพ่ือให-รู-ถึงความลําบากในการทํางาน มีการสร-างความสัมพันธ2กับบุคคลอ่ืน มีการ
เติบโตและไต เต-าในการทํางานในตําแหน งต าง ๆ จะถูกฝvกให-รู-ลึกรู-จริง ทํางานด-วยความซ่ือสัตย2  
 นอกจากนี้คนญ่ีปุ,นเป9นคนประหยัด มัธยัสถ2และต-องการให-คู ค-าแสดงความจริงใจ และต-อง
เป9นไปตามท่ีตกลงกันเท านั้น เพราะคนญ่ีปุ,นจะมีการคิดวางแผนล วงหน-าเป9นอย างดี ซ่ึงเราควรจะเข-าใจวิธีคิด
แบบญ่ีปุ,น เม่ือเข-าใจแล-วจะสามารถทําการค-าต อไปได-อย างดี การคิดล วงหน-าของคนญ่ีปุ,นนั้นมีการวางแผน 
คิดรอบด-านและคิดถึงผู-อ่ืน เช น เศรษฐกิจตกตํ่า ผู-ประกอบธุรกิจญ่ีปุ,นจะไม ข้ึนราคา เนื่องจากได-พิจารณา
แล-วว า ลูกค-าและคู ค-าต างได-รับผลกระทบจากต-นทุนท่ีสูงข้ึน แต จะใช-วิธีการเจรจาคู ค-าหรือคนเก่ียวข-องใน
การประหยัดต-นทุน  
 ในเรื่องการต างประเทศ ขณะนี้ มีปFญหากับประเทศจีน ในเรื่องของเขตแดน ส วนในญ่ีปุ,น
ด-วยกันเอง สินค-าอุตสาหกรรมเริ่มขายไม ได- ตอนนี้จึงหันมาค-าสินค-าเกษตรแทน แต ตอนนี้ติดเง่ือนไขการค-า
ผูกพันกับต างประเทศในการนําเข-าสินค-าเกษตร ซ่ึงจริงๆแล-ว การผลิตข-าวเริ่มพอเพียง ในอนาคตอาจผลิต
ข-าวส งออก ในขณะนี้เองได-ส งออกผักผลไม-อยู แล-ว หลังจากเห็นสภาพตลาดของประเทศญ่ีปุ,นแล-ว จะทําให-  
ผู-ประกอบธุรกิจไทย สามารถวางกลยุทธ2 เนื่องจากคนญ่ีปุ,นนั้นคบใครแล-วไม เลิกคบง ายๆ  
 

 
วันท่ี 17 มิถุนายน 2557 เข-าพบผู-อํานวยการส งเสริมการค-าระหว างประเทศประจําเมืองโตเกียว และการ
รับฟFงโอกาสการค-าการลงทุนในประเทศญ่ีปุ,นจากท านฑูตและ 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 ซ่ึงเป9น     
สวนสนุกหนึ่งของโตเกียวดิสนีย2รีสอร2ต ต้ังอยู ในท่ีเมืองอุระยะซุ จังหวัดจิบะ ประเทศญ่ีปุ,น โตเกียวดิสนีย2
แลนด2เป9นสวนสนุกของดิสนีย2แห งแรกท่ีสร-างข้ึนภายนอกสหรัฐอเมริกา เปUดให-บริการใน วันท่ี ๑๕ เมษายน 
ค.ศ. 1983 ก อสร-างโดยวอลต2ดิสนีย2อิเมจจิเนียร2ริง ในลักษณะท่ีคล-ายคลึงกับดิสนีย2แลนด2ท่ีแคลิฟอร2เนีย
และแมจิกคิงดอมท่ีฟลอริดา ดําเนินงานโดยบริษัทโอเรียนทัลแลนด2คอมปานี ซ่ึงได-รับลิขสิทธิ์จากเดอะวอลต2
ดิสนีย2 ท้ังโตเกียวดิสนีย2แลนด2และโตเกียวดิสนีย2ซี ถือเป9นสวนสนุกเพียงแห งเดียวท่ีวอลส2ดิสนีย2มิได-เป9น
เจ-าของกิจการ สวนสนุกแบ งออกเป9นเจ็ดสวนสนุกย อย เช น เวิร2ลด2บาซาร2, แอดเวนเจอร2แลนด2, เวสเทิร2น
แลนด2 แฟนตาซีแลนด2, และทูมอโรว2แลนด2 นอกจากนี้ยังมีสวนสนุกย อยอีกสองแห งคือ คริกเตอร2คันทรี,และ
มิกก้ีตูนทาวน2 โตเกียวดิสนี์แลนด2มีจานวนผู-เข-าชม จัดอยู ในอันดับท่ีสามของสวนสนุกดิสนีย2ท่ีมีผู-เข-าชม มาก
ท่ีสุดรองจาก  แมจิกคิงดอมท่ีฟลอริดา และดิสนีย2แลนด2ท่ีแคลิฟอร2เนีย  
 สรุปผลท่ีได-จากการศึกษาดูงาน: ผู-เข-าร วมโครงการได-เรียนรู-ศึกษาดูงานด-านธุรกิจบริการและ
การสร-างนวัตกรรมการท องเท่ียว โดยมีการใช-พาเหรดเป9นระยะๆ เพ่ือเป9นการลดความเบ่ือหน ายระหว างการ
รอคอย หรือการให- Priority Pass กับลูกค-าเม่ือมีเหตุขัดข-องระหว างการให-บริการ เน-นความปลอดภัยและ
ความสะอาด มีพนักงานดูแลทุกพ้ืนท่ี ครอบคลุมมิติของคุณภาพบริการ (Dimensions of Service Quality) 
ของParasuraman, Berry, และ Zeithaml กล าวคือ  
 ๑. ความไว-วางใจ (Reliability) คือ ความสามารถของการบริการท่ีจะปฏิบัติงานได-ตรงเวลาและ
ครบถ-วนและเป9นไปตามต-องการ ความสมํ่าเสมอ (Consistency) สามารถใช-บริการได-ตลอด ความพึงพาได- 
(Dependability) เม่ือผู-ใช-ต-องการความช วยเหลือ  
 ๒. ความเชื่อถือได- (Assurance) คือ การท่ีลูกค-ารู-สึกว าคุ-มค ากับเงินท่ีใช-ไป และรู-สึกม่ันใจท่ีจะ
ใช-บริการ ให-บริการลูกค-าอย างถูกต-อง เช น ความสามารถในการให-บริการ ความสามารถในการสื่อสาร
(Communication) มีการสื่อสารชี้แจงขอบเขตและลักษณะงานบริการ มีการอธิบายข้ันตอนการให-บริการ 
และมีความรู-ความสามารถในการให-บริการเป9นอย างดี  
 ๓. ความมีตัวตน (Tangibles) คือ ลักษณะงานบริการ เป9นงานท่ีไม อาจกําหนดความต-องการได- 
งานบริการเป9นงานท่ีไม สามารถกําหนดปริมาณงานล วงหน-าได- และงานบริการเป9นสิ่งท่ีไม มีตัวตน จับต-อง
ไม ได- (Intangibles) จึงต-องสร-างความมีตัวตนบริการเป9นงานท่ีต-องตอบสนองในทันที ฉะนั้นความมีตัวตน 
หมายถึงรูปลักษณ2ทางกายภาพ อาคาร วัสดุอุปกรณ2 การบริการท่ีดี รวมท้ังผู-ให-บริการ เตรียมวัสดุอุปกรณ2ให-
พร-อมสาหรับให-บริการ เตรียมอุปกรณ2เพ่ืออํานวยความสะดวก สวยงามและสะอาด  
 ๔. ความเอาใจใส  (Empathy) คือ การเข-าถึงง าย ใส ใจความรู-สึกของลูกค-า บริการโดยคํานึงถึง
ความรู-สึกของผู-รับบริการ เช นการบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One stop service) เพ่ือช วยประหยัดเวลาจะ
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แสดงให-เห็นว า ผู-ให-บริการมีการแสดงความสุภาพต อผู-รับบริการ การต-อนรับท่ีเหมาะสมบุคลิกภาพท่ีดี ฉะนั้น
การเข-าถึงบริการ (Access) ผู-รับบริการควรได-รับบริการได-สะดวก โดยระเบียบ ข้ันตอน ไม ควรมากมาย
ซับซ-อน ผู-รับบริการใช-เวลารอคอยไม นาน เวลาท่ีให-บริการเป9นเวลาท่ีสะดวกสําหรับผู-รับบริการ และอยู ใน
สถานท่ีท่ีผู-รับบริการติดต อได-สะดวก  
 ๕. การตอบสนองทันที (Responsiveness) ความพร-อมของหน วยงานบริการ และผู-ปฏิบัติงาน
ให-บริการท่ีจะตอบสนองต อความต-องการของผู-รับบริการได-ทันทีท่ีต-องการโดยไม ปล อยให-ต-องรอนาน ความ
เต็มใจท่ีจะให-บริการ ความพร-อมท่ีจะให-บริการและการอุทิศเวลา มีการติดต ออย างต อเนื่อง และปฏิบัติต อ        
ผู-รับบริการเป9นอย างดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 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- ก อต้ังข้ึนเม่ือปV ค.ศ. 1955 โดยคุณคิโยชิ อิชิมูระ ริโก-ได-
สร-างสรรค2นวัตกรรมชิ้นแรกในตลาดกล-องถ ายรูป ภายใต-ชื่อ RicohFlex III ต อมาได-เปลี่ยนสายการผลิตมาท่ี
เครื่องใช-สํานักงาน โดยเริ่มจาก เครื่องถ ายเอกสาร 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 ความรับผิดชอบต อสังคม (CRS: Corporate 
Social Responsibility) และการรักษาสิ่งแวดล-อมอย างยั่งยืน ตลอดกว าเจ็ดสิบปV ท่ีผ านมาและเพ่ือรองรับ
ความต-องการท่ีหลากหลายด-านอุปกรณ2สํานักงาน บริษัทได-ขยายขอบข ายการผลิตออกไป อย างกว-างขวาง
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ยิ่งข้ึน จนกระท่ังได-เป9นบริษัทชั้นนําท่ีได-รับการยอมรับไปท่ัวโลก มีการตอบสนองต อความต-องการในการใช-
งานของลูกค-า และการส งเสริมการจัดการด-านสิ่งแวดล-อมอย างยั่งยืนในทุกข้ันตอนของการดําเนินงานรวมถึง
เครือข ายทุกภูมิภาคท่ัวโลก มีส งเสริมกระบวนการสร-างและผลิตภาพท่ีผนวกเอาอุปกรณ2 คอมพิวเตอร2และ
อุปกรณ2สื่อสารเข-าด-วยกัน ทําให-ริโก-ก็สามารถก-าวข้ึนสู การเป9นบริษัทชั้นแนวหน-า ในธุรกิจอุปกรณ2สํานักงาน
อัตโนมัติ และอุปกรณ2อิเล็กทรอนิกส2ชั้นยอดได-อย างเต็มภาคภูมิ ภายในระยะเวลาเพียงสองทศวรรษเท านั้น
โดยแบรนด2ภายใต-การผลิตของริโก-กรุ�ป ประกอบด-วย Gestetner, Rex-Rotary, Nashuatec, Savin, 
Lanier และ Infotec โดยแต ละบริษัท ต างมีศักยภาพเฉพาะทางและมีฐานลูกค-าแตกต างกันไปทําให-ริโก-ได-
ครองส วนแบ งการตลาดเป9นอันดับ หนึ่งในทวีปยุโรปและอเมริกา โดยปFจจุบัน ริโก- กรุ�ป มีพนักงานกว า 
๘๑,๙๐๐ คน และมีสํานักงานสาขามากกว า ๑๕๐ประเทศ เพ่ือรองรับความต-องการอันหลากหลายด-าน
อุปกรณ2สานักงานท่ีเติบโตข้ึนมากได-อย างท่ัวถึง  หลักปฏิบัติในการทางานร วมกันของริโก- เพ่ือให-เกิดความ
ราบรื่น และก อให-เกิดเป9นวัฒนธรรมขององค2กรในการ สร-างความพึงพอใจสูงสุดให-กับลูกค-า คือ  
 - ลูกค-าคือคนสําคัญท่ีสุด (Customer First)  
 - เราจะปฏิบัติตามคําม่ันสัญญาท่ีให-ไว- (Commitment)  
 - เราจะรักษาไว-ซ่ึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม (Integrity)  
 - เราเชื่อม่ันในการทํางานร วมกันเป9นทีม (Team Work)  
ริโก-ตระหนักดีว าในทุกกิจกรรมของมนุษย2ล-วนก อให-เกิดมลภาวะและผลกระทบต อธรรมชาติ ดังนั้น ริโก- กรุ�ป
จึงมีมาตรการในการจัดการและอนุรักษ2สิ่งแวดล-อม ด-วยแผนปฏิบัติการครอบคลุม ๔ ประเด็น คือ การ
หมุนเวียนทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยีด-านสิ่งแวดล-อม การควบคุมการใช-สารเคมี และการคงไว-ซ่ึงความ
หลากหลายทางชีวภาพ  
 สรุปผลท่ีได-จากการศึกษาดูงาน: ผู-เข-าร วมกิจกรรมได-รับคําแนะนําการใช-บริการสินค-าของ 
Ricoh ซ่ึงพัฒนาการของธุรกิจ เริ่มจากธุรกิจการทํากระดาษ และมีการพัฒนาอย างต อเนื่องจนเป9นธุรกิจ
เครื่องถ ายเอกสารและการพิมพ2 Ricoh จนถึงปFจจุบันเป9นธุรกิจของประเทศญ่ีปุ,นท่ีมีพนักงาน ๑๐๘.๐๐๐ คน 
และมีสาขาในท่ัวโลก ๑๙๓ ประเทศ โดยแบ งเป9น ๕ ส วนด-วยกัน  
 ๑. ญ่ีปุ,น สํานักงานใหญ   
 ๒. สหรัฐอเมริกา  
 ๓. ยุโรปท่ีลอนดอนเรียกว า EMA  
 ๔. จีน  
 ๕. อาเซียน ต้ังในประเทศไทย เป9นสํานักงานท่ีดีท่ีสุดในโลก ไม ใช แค  Printer อย างเดียว ยังทํา
เก่ียวกับ IT และการจัดการ Network   
 สินค-าและบริการ แบ งเป9นสินค-าสําหรับบริษัท และสินค-าสําหรับผู-ใช-งาน และแบ งอีกแกนเป9น
สินค-าและบริการ ซ่ึงมีสินค-าครอบคลุมท้ัง ๔ กลุ มท่ีเน-นแตกต างกัน IT Services Production Printers และ 
Digital Camera ท้ังนี้ต้ังแต ปV ค.ศ. ๑๙๙๐ มีการพัฒนาสินค-าและบริการใหม  ๆ เกิดข้ึน โดยมีตลาดในญ่ีปุ,น 
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๘๐% ท่ีอ่ืน ๒๐% แต ในปFจจุบันตลาดญ่ีปุ,นไม แตกต างจากเดิมและธุรกิจในต างประเทศเพ่ิมข้ึนและมีส วนแบ ง
มากกว า ๕๗.๔% โดยในปV ค.ศ.๒๐๑๓ มีการซ้ือธุรกิจเพ่ิมข้ึนและพัฒนาธุรกิจ เช น Production Printer 
MDS&IT Services UCS ISB และ Digital Computer การเปลี่ยนของสภาพแวดล-อมและเทคโนโลยี เช น 
การไม ใช-กระดาษในการทํางาน ใช- Ipad ในการแบ งปFนข-อมูลผ าน Cloud Network ในการใช- Home office 
แชร2 และพิมพ2 ท้ังนี้ Ricoh สนับสนุนการทํางานท้ังการพิมพ2 การบริการไอที และการสื่อสาร 
 ตัวอย างท่ีบริษัทเข-าไปให-บริการเป9น Innovate Office โดยให-พิมพ2งานไร-สาย มีการประชุมไร-สาย 
การเซ็นสัญญาดิจิตอล โดยทํางานร วมกับ CIO ของบริษัท โดยสามารถทางานท่ีไหนก็ได- ๓๕๐๐ Units อีก
หนึ่งบริษัทเป9นโทรคมนาคม มีร-านค-าท่ัวโลก (POS) ศูนย2ไอที ๓ แห งสนับสนุนการทํางาน ๓,๘๐๐ ร-านค-าท่ัว
โลก มีการพัฒนาศูนย2เทคโนโลยีเพ่ือนําเทคโนโลยีของ Ricoh ไปใช-งานกับลูกค-าจริงๆ นอกจากนั้นบริษัทยังมี 
SCC (Services Competency Centers) โดยปกติโรงงาน คิดสินค-า ออกแบบ ผลิต ขายและบริการซ อม
บํารุง แต บริษัทนี้จะดําเนินธุรกิจเพ่ือสนับสนุนการทํางานของบริษัทท่ัวโลก เพ่ือออกแบบการบริการให-กับ
ลูกค-า โดยมี R&D ในประเทศญ่ีปุ,นและท่ัวโลกเพ่ือเรียนรู-ความต-องการของลูกค-า จากนั้นมีทีมงานในการ
ออกแบบการบริการให-กับลูกค-า Service Product Planning & Development How to deploy new 
series globally: มีการพัฒนาการออกแบบตามความต-องการของลูกค-าแบบเฉพาะเจาะจง แต ความต-องการ
นี้อาจเป9นความต-องการของลูกค-าอีกหลายคนในหลายประเทศ จึงโอนย-ายถ ายเทความรู-และแบบดังกล าวไป
ยังลูกค-ารายอ่ืนต อไป Local successful product transfer to global, Marketing Communication, 
Service Delivery, Training, Solution Development Center (SDC) มีการพัฒนา Solution จากท่ีหนึ่ง
ไปยังประเทศอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 19 มิถุนายน 2558 เข-าพบผู-บริหารบริษัทริโก- Mr. Sergio Kato, CEO 
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 4.9  บริษัท Nippon Zettoc จํากัด 
 วัตถุประสงค2: ศึกษานวัตกรรมด-านการผลิตสินค-าเพ่ือความงาม ผิวพรรณ และการดูแลรักษามือ
และเล็บ ตลอดจนยาสีฟFน  
 รับฟFงบรรยาย: Mr. Uki Makita 
 เนื้อหาสาระสําคัญ:  โรงงาน Nippon Zettoc ก อต้ังในปV ค ศ ๑๙๕๔ ผู-ผลิต ยาสีฟFน 
เครื่องสําอาง และ ผลิตภัณฑ2สาหรับผิวหนังและเล็บ โดยเป9นการศึกษานวัตกรรมด-านการผลิตสินค-าเพ่ือความ
งาม ผิวพรรณ และการดูแลรักษามือและเล็บ ตลอดจนยาสีฟFน และสินค-าอุปโภค บริโภคอ่ืนๆ มีพนักงาน 
๒๒๐คน มีสํานักงานใหญ ท่ีกรุงโตเกียว และ โรงงานท่ีต้ังในเมือง Kanagawa ประเทศญ่ีปุ,น และเมืองเซียงไฮ- 
ประเทศจีน โดยผลิตภัณฑ2ของบริษัทร-อยละ ๙๕ เป9นผลิตภัณฑ2ช องปาก ซ่ึงบริษัทดําเนินธุรกิจเป9น OEM 
รับจ-างผลิตและมีตราสินค-าตนเอง รองลงมาเป9นผิวหนัง ผมและเล็บ ซ่ึงมีการขยายกิจการ เปUดตลาดท่ี ไต-หวัน
และสิงคโปร2 รวมท้ังในญ่ีปุ,นมีส วนแบ งการตลาดร-อยละ ๒๕  
 สรุปผลท่ีได-จากการศึกษาดูงาน: ผู-เข-าร วมโครงการได-เรียนรู-ธุรกิจด-านการผลิตสินค-าในช องปาก
และความงาม ผิวพรรณ การดูแลรักษามือและเล็บ โดยตอนท่ีเข-าชมโรงงานเป9นวิธีการผลิตและขนส งยาสีฟFน
ท่ีเป9นแบบ OEM การออกแบบแผนผังการผลิต การลดค าใช-จ ายและพ้ืนท่ีในการจัดเก็บ โดยเน-นการวาง
แนวด่ิงสูง เพ่ือลดปริมาณการใช-พ้ืนท่ี และมีการนําเทคโนโลยีมาใช-ในการจัดวางและเรียกหาสินค-าคงคลังโดย
มีการใช-ระบบคัมบังและ RDIF เพ่ือลดค าใช-จ ายในการขนส งและรักษาสิ่งแวดล-อม การปEองกันฝุ,นละอองเข-า
มาในโรงงาน โดยใช-วิธีแรงดันอากาศ และระบบประตู 2 ชั้น เพ่ือรักษาความสะอาด ซ่ึงผู-ประกอบการได-เห็น
วิธีการจัดการผลิต ขนส งและการให-ความสําคัญกับตลาดใหม ๆ โดยเฉพาะ ตลาด ASEAN และแผนการลด
ต-นทุนการผลิตท่ีจะย-ายมาท่ีประเทศอ่ืนๆ ท่ีค าแรงตํ่ากว า และความต-องการของผู-บริโภคในครัวเรือนท่ีแต ละ
ครอบครัวมีความต-องการยาสีฟFนท่ีแตกต างกัน ส งผลให-มีการนําเสนอยาสีฟFนท่ีมีความหลากหลาย และการให-
ความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาร วมกับมหาวิทยาลัย เก่ียวกับความสําคัญของการรักษาความสะอาดของ
ช องปาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ี 19 มิถุนายน 2558 เข-าพบผู-บริหารบริษัท Nippon Zettoc จํากัด  Mr. Uki Makita ประธานบริษัท 



สรุปผลการศึกษาดูงานบริษัทท่ีประสบความสําเร็จ  ระหว างวันท่ี 14-20 มิถุนายน 2557 ณ ประเทศญี่ปุ,น หน-า 19 

 

 4.8  ศึกษาธุรกิจศูนย@การค�า/ค�าปลีก และร�านแฟรนไชส@ร�อยเยน 
 วัตถุประสงค2: ศึกษาด-านสินค-าและตลาดค-าปลีกของศูนย2การค-า  
 เนื้อหาสาระสําคัญ: ผู-เข-าร วมโครงการได-ศึกษาธุรกิจค-าปลีกสัญชาติญ่ีปุ,น ท่ีขยายธุรกิจมา
ประเทศไทย นั่นคือ “เอออน พลาซ า” ศูนย2รวมแห งสินค-าชั้นนานานาชนิดและของฝาก อาทิ นาฬิกา, กล-อง,
กระเป�า, รองเท-า, เสื้อผ-ายี่ห-อต างๆ นอกจากนี้ยังมีดีพาร2ทเมนสโตร2 คนไทยรู-จักในนาม จัสโก- และได-มีโอกาส
ศึกษา ร-านแฟรนไชส2ต-นแบบของประเทศญ่ีปุ,น“ร-าน ๑๐๐ เยน” สินค-าท่ีมีคุณภาพดีแต ราคาถูก ได-รับความ
นิยมอย างสูงและมีธุรกิจรูปแบบนี้ในประเทศไทยจํานวนมาก  
 สรุปผลท่ีได-จากการศึกษาดูงาน: ผู-เข-าร วมโครงการได-เรียนรู-ศึกษาด-านสินค-าและตลาดค-าปลีก
ของศูนย2การค-า ท่ีมีการวาง Layout แบ งเป9น 2 โซน คือ โซนร-านค-าปลีกและศูนย2การค-า รวมถึงมีโซน
ร-านอาหาร มีการจัดวางท่ีเป9นระเบียบเรียบร-อย เนื่องด-วยสถานท่ีต้ังใกล-สนามบินนาริตะ จึงเหมาะกับ
นักท องเท่ียวท่ีซ้ือของฝากก อนเดินทางออกจากประเทศญ่ีปุ,น ในซุปเปอร2มาเก็ตมีการให-บริกาบรรจุเพ่ือโหลด
สัมภาระข้ึนเครื่องให-กับลูกค-าโดยเฉพาะ รวมถึงร-านร-อยเยนท่ีมีของท่ีหลากหลาย ต้ังแต ของกิน ของใช- ซีดี 
เครื่องเขียน ท่ีราคาเพียง 100 เยน นอกจากนี้มีโซนต-นไม-และสวนด-านนอกพียงให-ง ายกับการขนข้ึนรถหรือ
การจัดส ง  
 
 4.10  ศึกษาพฤติกรรมของผู�บริโภคและสินค�าในตลาดญ่ีปุ=น 
 วัตถุประสงค2: ศึกษาพฤติกรรมการจับจ ายใช-สอยของชาวญ่ีปุ,น ต้ังแต ประเภทสินค-า ชนิด ขนาด 
เวลาการจับจ ายใช-สอยในย าน Shinjuku และ Shibuya 
 สรุปผลท่ีได-จากการศึกษาพฤติกรรมผู-บริโภค: ผู-เข-าร วมโครงการได-เรียนรู-พฤติกรรมของ
ผู-บริโภคและสินค-าแนวคิดในการดําเนินธุรกิจค-าปลีกและการบริการของชาวญ่ีปุ,น ต้ังแต  บรรจุภัณฑ2 ขนาด 
ประเภทสินค-า ยี่ห-อท่ีได-รับความนิยม ตลอดจนช วงเวลาท่ีมีการจับจ ายใช-สอย พฤติกรรมการซ้ือสินค-าก อน
เข-าบ-าน แบบครั้งละน-อยๆ เพ่ือให-ได-สินค-าสดใหม ทุกวันและไม เปลืองเนื้อท่ีในการจัดเก็บ สามารถนํามา
ประยุกต2ใช-กับเมืองไทยในแง ของการออกแบบบรรจุภัณฑ2ท่ีมีความสวยงาม กะทัดรัด และทันสมัย 
 
 
5 สรุปการศึกษาดูงาน  
 ศึกษาดูงานธุรกิจท่ีอยู ในอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศญ่ีปุ,นคืออุตสาหกรรมยานยนต2 
อิเลคทรอนิคส2 การบริการและท องเท่ียว เรียนรู-ด-านการบริหารธุรกิจ ด-านการพัฒนาผลิตภัณฑ2และบริการ 
การสร-างนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี การศึกษาด-านพฤติกรรมของผู-บริโภคและสินค-าในตลาดญ่ีปุ,น เพ่ือ
ศึกษาวิเคราะห2 รูปแบบการสร-างเครือข ายทางธุรกิจ รูปแบบธุรกิจใหม ๆ และนวัตกรรม  และนําไปจัดทํา
Business Development Plan ต อยอดธุรกิจท่ีมีอยู ด-านต างๆเช น ผลิตภัณฑ2 กระบวนการ บริการ การผลิต 
และการบริหารจัดการ  
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 จากการศึกษาวิเคราะห2สามารถสรุปจุดแข็งและจุดอ อนของประเทศญ่ีปุ,นได- ดังนี้ 
 

จุดแข็งประเทศญ่ีปุ=น จุดอ(อนของประเทศญ่ีปุ=น 

• อัตราการว างงานตํ่า  
• ผลิตภาพในการผลิตสูง  
• มีนวัตกรรม  
• เศรษฐกิจมีการเติบโตสูง  
• การท องเท่ียวมีการเติบโตสูง  
• คนญ่ีปุ,นมีวินัยซ่ือสัตย2  
• การผลิตท่ีมีคุณภาพและเทคโนโลยีข้ันสูง  
• แรงงานฝVมือมีทักษะ  
• โครงสร-างพ้ืนฐานท่ีดีมีคุณภาพ  
• ระบบการขนส งโลจิสติกส2ท่ีมีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและทันสมัย  
• คุณภาพชีวิตสูง  
• ประชาชนมีประกันสุขภาพทุกคนและได-รับการดูแลอย างท่ัวถึง 
  และเพียงพอ  
• อุตสาหกรรมชิ้นส วนอิเลคทรอนิกส2ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต2 
  กลุ มธุรกิจการบริการและการท องเท่ียวเป9นอุตสาหกรรมหลัก  
  ของประเทศและของโลก  
• SMEs มีสัดส วนมากและมีการเติบโตท่ียั่งยืน  
• ประชากรมีรายได-ต อคนสูง  
• มีมาตรการกระตุ-นเศรษฐกิจอย างต อเนื่อง  

• ทรัพยากรจํากัด ประเทศขาดแคลนทรัพยากร  
  และพลังงานไม สามารถพ่ึงพาการผลิตใน 
  ประเทศได-  
• ค าแรงและต-นทุนท่ีสูง  
• สัดส วนประชากร ผู-สูงอายุมีมาก  
• ค าครองชีพสูง  
• ภัยธรรมชาติ  
• อุปสรรคด-านภาษา  

 
ลักษณะเฉพาะของผู�ซ้ือในญ่ีปุ�น  

• มีนิสัยชอบใช-จ าย แต จะจ ายเม่ือจําเป9นและเห็นว าเกิดประโยชน2/คุ-มค า  

• ความไม ม่ันคงทางเศรษฐกิจทําให-ทุกคนประหยัด ตัดทอนการบริโภคท่ีไม จําเป9น  

• เป9นชาติท่ีมีความเครียดสูง จึงใส ใจเรื่องสุขภาพ และหาทางลดความเครียดซ่ึงสินค-าประเภทสปาจึง
เป9นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีได-รับความนิยมในตอนนี้  

• เป9นท่ีรวมของสินค-าจากท่ัวโลก มีสินค-ามากมายเกินจําเป9น และอยู ในภาวะ over supply เป9นมูลค า
สูงถึง ๓๕ ล-านล-านเยน หรือ ๗% ของ GDP การแข งขันจึงรุนแรงมาก  
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• มีพฤฒิกรรมผู-บริโภคของแฟชั่นสูง นิยมบริโภคตามแฟชั่น และเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล 
พฤติกรรมการบริโภคจึงเปลี่ยนแปลงเร็ว ต-องติดตามข-อมูลใกล-ชิด เปลี่ยนแปลงในระบบตลาดและการ
กระจายสินค-า  

• ธุรกิจ e-commerce / e-business เป9นสาขาท่ีขยายตัวอย างต อเนื่อง  
 
โอกาสทางธุรกิจ  

• ประชากร ๑๒๗ ล-านคน มีพฤติกรรมการบริโภค และความต-องการท่ีหลากหลาย  

• เปUดให-ต างชาติเข-าไปลงทุน ๑๐๐% และทําธุรกิจได-  

• กลุ มสินค-าท่ีกําลังเติบโต ได-แก  สินค-าท่ีเก่ียวข-องกับ Environment, Medical care และ Tourism  

• ตลาดท่ีลดลง ทําให- กลุ ม SME ต-องด้ินรน ลดต-นทุน ปรับการผลิต และย-ายฐานไปต างประเทศ  

• ภูมิภาคท่ีญี่ปุ,นให-ความสนใจ ได-แก  BRICs (Brazil, Russia, India, China, South Africa) และ
อาเซียน  

• ญ่ีปุ,นมองว า ไทยเป9น Hub ของภูมิภาค เพราะมีความพร-อมด-าน infrastructure และน าคบมากกว า
ชาติอ่ืนๆ  

 
ช%องทางการเข�าสู%ตลาด  

• ขยายตลาดใหม ในตลาดเก า ญ่ีปุ,นมี ๔๗ จังหวัด (ตลาดไม ได-จํากัดท่ีเมืองหลักเท านั้น) เพ่ิมความ
สนใจไปยังส วนของตลาดท่ีกําลังเติบโต  

• สินค-าท่ีไทยผลิต แตกต างจากญ่ีปุ,น แต คล-ายกับหลายประเทศ จึงพบการแข งขันสูง ต-องสร-างความ
แตกต าง สร-างจุดขาย และจุดแข็งท่ีชัดเจน  

• ผู-ซ้ือได-เปรียบ เพราะมีทางเลือกมาก ต-องเข-าไปหาลูกค-า เช น เข-าร วมงานแสดงสินค-า / กิจกรรมใน
ญ่ีปุ,น  

• ทัศนคตินักธุรกิจญ่ีปุ,นเปลี่ยนจากการนําเข-าไปสู  การเป9นพันธมิตรธุรกิจ จึงควรเปลี่ยนทัศนคติจาก
การส งออก/ขาย อย างเด่ียว ไปสู การร วมทุน ร วมค-าร วมขาย  

• ต-องศึกษา และรู-จักตลาด ศึกษา วิจัย และกําหนดเปEาหมายตลาดท่ีชัดเจน  

• การสร-างแบรนด2 เป9นสิ่งจําเป9น  

• สิ่งสําคัญในการดําเนินธุรกิจในประเทศญ่ีปุ,น คือ การเน-นคุณภาพ สร-างความเชื่อถือ และการสื่อสาร 
ท่ีชัดเจนเข-าถึงกลุ มผู-บริโภค (quality, stability, communication)  
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ป(จจัยของความสําเร็จ  

• ตัวสินค-าท่ีมีคุณภาพสูงและสอดคล-องกับความต-องการของตลาด  

• ความเข-าใจและศึกษารสนิยมของชาวญ่ีปุ,น  

• มีเปEาหมายตลาดท่ีชัดเจน  

• มีมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ  

• การกําหนดระยะเวลาส งมอบท่ีเหมาะสมกับฤดูกาล  

• Innovation / Creativity  

• การสื่อสารกับผู-ซ้ือ  

• การนําสินค-าเข-าสู ตลาด ต-องผ านตัวแทนการค-า เช น บริษัท JTB และ ANA  เป9นต-น 
 
 

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