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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวัติและคุณลักษณะของผู้ประกอบการและ
แนวคิดในการบริหารธุรกิจของ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) โดยทําการศึกษาจากการ
รวมรวบเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ตามแบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่งนําข้อมูล
ที่ได้มาเรียบเรียงและวิเคราะห์ตามแนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการ แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการและการบริหารงานของผู้ประกอบและยังนําเทคนิคสามเส้า มาโดยเลือกใช้แหล่ง
บุคคลโดยการสัมภาษณ์ นายสมิง ยิ้มศิริ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และนํามาวิเคราะห์
เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า 1) ประวัติส่วนตัวของผู้ประกอบการคือ นายสุรเดช ทวี แสงสกุลไทย
เติบโตมาจากครอบครัวคนจีนที่เป็นนักธุรกิจมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ได้รับการเลี้ยงดูและปลูกฝัง
เพื่อให้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการ 2) ประวัติการก่อตั้งบริษัท แต่เดิมนั้นบริษัท ขอนแก่น ช. ทวี
(1993) จํากัด มีนายชอ หรือบิดาของนาย สุรเดชเป็นผู้ก่อตั้ง โดยเริ่มจากความชอบรถยนต์จึงเปิด
ร้านขายอะไหล่เล็กๆ จนธุรกิจเริ่มไปได้ดีจึงขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้น และได้รับโอกาสจากทางบริษัท
ฮีโน่ให้เป็นตัวแทนจําหน่ายรถบรรทุก แต่รถบรรทุกที่นํามาจําหน่ายนั้นมีเฉพาะหัวรถบรรทุก ไม่มี
กระบะ นายชอจึงมองเห็นว่าควรเปิดโรงงานสร้างตัวถังเพื่อจะได้ผลิตกระบะรถบรรทุกให้ลูกค้าด้วย
และในรุ่นที่สอง คือ นายสุรเดช ได้ก่อตั้ง บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด โดยการร่วมทุนระหว่าง
บริษัทของครอบครัว คือ บริษัท ขอนแก่น ช .ทวี (1993) จํากัด และคุณลักษณะดังต่อไปนี้ คือ รู้จัก
ประหยัด ใช้เ งิ น อย่ า งเป็ น ระบบ กล้า เสี่ ยง มี ความซื่อสั ต ย์ในการประกอบการ มี ความมุ่งมั่ น ใน
ความสําเร็จ มีความสามารถในการเรียนรู้ บริษัทผู้ผลิตตัวถังรถบรรทุกและรถพ่วงชั้นนําจากประเทศ
เยอรมนี คือ DOLL Fahrzeugbau AG (“DOLL”) 3) คุณลักษณะของผู้ประกอบการพบว่านายสุรเดช
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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มีความสามารถในการบริหารกิจการ ได้นําหลักการธุรกิจสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้และยังคงรักษา
วั ฒ นธรรมองค์ ก รเดิ ม ไว้ มี ค วามสามารถในการสร้ า งพั น ธมิ ต รและขยายเครื อ ข่ า ยทางธุ ร กิ จ
4) แนวคิดในการบริหารงาน ด้านบุคคล เน้นการพัฒนาทักษะของพนักงาน ด้านการตลาด เน้นการ
บริการที่มีคุณภาพและหลังการขายที่ดี เยี่ ยม ด้ านการผลิ ต เน้ นเรื่องคุณภาพของผลิ ตภั ณฑ์ ที่ได้
มาตรฐาน ด้านการเงิน เน้นการวางระบบบัญชีที่ดีและมีมาตรฐานและการระดมเงินทุนผ่านตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งนับว่านายสุรเดชได้พัฒนาบริษัท ช.ทวีดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) จากเดิมซึ่งเป็น
ธุรกิจในระดับภูมิภาคมาเป็นธุรกิจระดับประเทศภายในเวลาอันรวดเร็ว
คําสําคัญ: การประกอบการธุรกิจ, บริษัท ช.ทวีดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน)
Abstract
The objectives of this study were to study the history and characteristics of
entrepreneurs and ideas on how to manage Cho Thavee Dollasien Public Company
Limited. The study was conducted by gathering documents and in-depth interview
according to semi-structured interview. The data were compiled and analyzed by
the idea of the entrepreneur, idea of the characteristics of entrepreneurs and the
management of entrepreneurs and also brought triangulation technique to analyze
in order to assure the accuracy of the study results. The results showed that:
1) The personal history of entrepreneur namely Mr.Suradech Taweesaengsakulthai,
he has grown from a Chinese family that has run a business since their ancestor and
he has been fostered to grow up to be an entrepreneur;
2) The company formation history: Khon Kaen Cho Thavee (1993) Company
Limited was originally founded by Mr. Cho or Mr. Suradech’s father. The second
generation who is Mr. Suradech has established Cho Thavee Dollasien Company
Limited by joining the family company namely Khon Kaen Cho Thavee (1993)
Company Limited with the leading manufacturer company of truck body and trailer
from Germany namely Doll Fahrzeugbau AG (“DOLL”);
3) The characteristics of entrepreneurs: Mr. Suradech is economical, knowing
how to handle money, venturesome, being honest in entrepreneurship, being
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engrossed in success, being able to learn from experience, being able to manage a
business, and being able to build alliances and business networks;
4) The idea of management: the personnel field is focused on developing
staff skills; the marketing field is focused on quality service and excellent after-sales;
the production field is focused on quality of standardized products; the finance
field is focused on good and standardized systematizing and raising funds through
the stock exchange.
Keywords: Entrepreneurship, Cho Thavee Dollasien Public Company Limited.
บทนํา
ในระบบธุรกิจนั้นประกอบด้วยหลายองค์ประกอบซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบของระบบธุรกิจก็คือ
“ผู้ประกอบการ” (Entrepreneur) โดยผู้ประกอบการมีความสําคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ เนื่องจาก
ผู้ประกอบการถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ มีความเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงาน องค์กร ผู้บริโภค
และสังคม จึงมีส่วนที่จะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากมาย (อ้างถึงในพิชัย ยอดพฤติการณ์, 2547)
ผู้ประกอบการมีลักษณะพิเศษคือ จะทําหน้าที่เป็นทั้งผู้ก่อตั้ง เป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหาร ซึ่งการ
ประกอบการ (Entrepreneurship) จะมีลักษณะที่แตกต่างจากการบริหาร กล่าวคือ ผู้ประกอบการ
ต่างก็มุ่งเสาะหาโอกาสที่มีอยู่แล้วหรือพยายามสร้างสรรค์โอกาสต่างๆ ให้เกิดขึ้นและมีความเต็มใจที่
จะยอมรับภาระการเสี่ยงเพื่อแลกกับกําไรแต่ผู้บริหารจะเป็นผู้นําเอาทรัพยากรต่างๆ ผู้ประกอบการ
โดยทั่วไปมีจํานวนมากบางคนประสบผลสําเร็จแต่บางคนกลับล้มเหลว สิ่งที่ทําให้ประสบความสําเร็จ
ไม่ใช่เพราะเงินทุนมากแต่กลับเป็นวิธีและแนวคิดในการบริหารงานเพราะการเป็นผู้ประกอบการนั้น
จะต้องมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อความเสี่ยงและความไม่แน่นอนจากการดําเนินการ ต้องเป็นผู้นํา
ในการนําพากิจการให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ดังนั้นผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จย่อมมี
คุณลักษณะพิ เศษรวมถึงปั จจั ยอื่ นๆ ที่ อยู่ ในบุคคลผู้ นั้น จึ งจะสามารถประกอบการทางธุร กิจ ได้
ประสบความสําเร็จได้
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประวัติความเป็นมาของผู้ประกอบการและประวัติ
ความเป็นมาของบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) และเพื่อศึกษาคุณลักษณะการเป็นผู้นํา
ของนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช.ทวี
ดอลลาเซี ย น จํ า กั ด (มหาชน) รวมถึ งกลยุ ทธ์ การบริ ห ารของบริ ษั ท ช.ทวี ดอลลาเซี ย น จํ า กั ด
(มหาชน) ซึ่งนายสุรเดชทวีแสงสกุลไทยเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียง
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การออกแบบ ผลิตสินค้า เพื่อสนับสนุนการขนส่ง ด้านต่างๆ มากมายหลายประเภท ดังจะเห็นได้
จากผลงานล่าสุด (Thai PR, 2558) นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ได้รับงานบริหารโครงการบริการรถ
โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ (NGV) จํานวน 21 คันสําหรับนักศึกษาและบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นแบบครบวงจรและยังให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (wifi internet)
บนรถโดยสารฯ รวมทั้งมีระบบกล้อง CCTV เพื่อบันทึกการเดินรถและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่ง
ในการศึกษาครั้งนี้สามารนําไปเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อนําไปใช้ในกรณีศึกษาเชิงธุรกิจต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อศึ กษาประวั ติ ความเป็ น มาของผู้ ป ระกอบการ นายสุ ร เดช ทวี แสงสกุ ล ไทย และ
ประวัติความเป็นมาของบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะการเป็นผู้นําของนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน)
3. เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารของบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน)
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้จะมุ่งศึกษาประวัติความเป็นมาของผู้บริหาร นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน)
ศึกษาคุณลักษณะของการเป็นผู้นําในการบริหารธุรกิจและศึกษากลยุทธ์การบริหารองค์กรที่ประสบ
ความสําเร็จของบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน)
วิธีการดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการประกอบการทางธุรกิจ กรณีศึกษา บริษัท ช.ทวี ดอลลา
เซียน จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาทางธุรกิจ (Descriptive Study) โดยพรรณนา
เรื่องราวที่ป รากฏขึ้ นเพื่ อให้ ทราบเรื่องราวข้อเท็จ จริงอย่ างละเอี ยด เป็ นการศึกษาประวัติความ
เป็นมาของผู้บระกอบการและประวัติความเป็นมาของบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน)
คุณลักษณะการเป็นผู้นําของผู้ประกอบการและศึกษากลยุทธ์การบริหารของบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน
จํากัด (มหาชน)
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1. ประชากรเป้าหมาย
ประชากรเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้คือ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช. ทวี ดอลลาเชียน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 265 หมู่ 4
ถนนกลางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงและประกอบ
ธุรกิจมาเป็นเวลานาน เป็นที่รู้จัก และให้ความร่วมมือในการศึกษา โดยยินยอมให้สัมภาษณ์ในเชิงลึก
รวมถึงสามารถให้ข้อมูลความรู้ทางการบริหารเพื่อนํามาประกอบการศึกษาได้
นายสมิง ยิ้มศิริ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
2. วิธีการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการศึกษาโดยใช้วิธีผสม เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ( Primary Data)
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสัมภาษณ์บุคคลเชิงลึก (In-depth interview)
(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 2533) เป็นเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาเชิงคุณภาพที่มีบุคคล
อย่างน้อย 2 คน ได้แก่ ผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ โดยผู้สัมภาษณ์สัมภาษณ์อย่างมีจุดหมาย
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมที่ต้องการศึกษาการสัมภาษณ์ ใช้
สั ม ภาษณ์ ตั ว ต่ อ ตั ว และผ่ า นทางโทรศั พ ท์ การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก มั ก มี รู ป แบบการสั ม ภาษณ์ กึ่ ง มี
โครงสร้างหรือมีโครงสร้างหลวมๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พูด พูดในประเด็นที่ต้องการศึกษาให้มากที่สุด
ในขณะที่ผู้สัมภาษณ์ทําหน้าที่ควบคุมทิศทางการสนทนา ในระหว่างนั้นการสัมภาษณ์อาจมีการสังเกต
และใช้วิธีอื่นๆ ประกอบด้วยก็ได้
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึ กษาข้ อมู ล ปฐมภู มิ ( Primary Data) โดยการสั มภาษณ์ และข้อมู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary Data) จากการศึกษาจากเอกสาร ฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นํามาวิเคราะห์เรียบเรียงตามผลการสัมภาษณ์ ครอบคลุมถึงประวัติความเป็นมาของผู้ประกอบการ
และประวัติความเป็นมาของบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) คุณลักษณะการเป็นผู้นําของ
ผู้ประกอบการและศึกษากลยุทธ์การบริหารของบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) และการ
ใช้เทคนิคสามเส้าเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลการศึกษา
วิเคราะห์ประวัติความเป็นมาของผู้ประกอบการ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว การศึกษา ครอบครัว
เพื่อทราบถึงลักษณะการดําเนินชีวิตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
การวิ เ คราะห์ ตามแนวคิ ด คุ ณลั กษณะการเป็ น ผู้นํ า ของผู้ ป ระกอบการได้ แก่ บุคลิ กภาพ
อุปนิสัย เป็นต้น เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประสบผลสําเร็จของผู้ประกอบการ
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วิ เ คราะห์ ต ามแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ กลยุ ทธ์ การบริ ห ารของบริ ษั ท ช.ทวี ดอลลาเซี ย น จํ า กั ด
(มหาชน) ได้แก่ แนวคิดด้านบริหารบุคคล การบริหารการเงิน การบริหารการตลาด และการบริหาร
การผลิต เพื่อทราบถึงแนวความคิดในการประกอบการทางธุรกิจ
วิเ คราะห์ จ ากการสัมภาษณ์ นายสมิง ยิ้มศิ ริ ประธานหอการค้า จั งหวั ดขอนแก่น ได้ แก่
ความคิดเห็นของบุคคลที่อยู่ในวงการธุรกิจที่มีต่อบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน)เพื่อเป็น
การยืนยันความน่าเชื่อถือของผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษา
1. ประวัตินายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ปัจจุบันอายุ 48 ปี เป็นบุตรชายคนสุดท้องจากพี่น้อง 11 คน ของนาย
ชอและนางอุษา ทวีแสงสกุลไทย สมรสกับนางวาสนา ทวีแสงสกุลไทย มีบุตรร่วมกัน 4 คน จบ
การศึกษาอนุปริญญา สาขาวิศวกรรม ยานยนต์ Yomiuri Rikosem College ประเทศญี่ปุ่นและ
ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ Sanno University ประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันดํารงตําแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน)
2. ประวัติและความเป็นมาของบริษัท ช.ทวี ดอลลาเชียน จํากัด
เดิมนั้นบริษัท ขอนแก่น ช. ทวี (1993) จํากัด มีนายชอหรือบิดาของนายสุรเดชเป็นผู้ก่อตั้ง โดยเริ่ม
จากความชอบรถยนต์จึงเปิดร้านขายอะไหล่เล็ก ๆ จนธุรกิจเริ่มไปได้ดีจึงขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นและ
ได้รับโอกาสจากทางบริษัทฮีโน่ให้เป็นตัวแทนจําหน่ายรถบรรทุกแต่รถบรรทุกที่นํามาจําหน่ายนั้นมี
เฉพาะหัวรถบรรทุกไม่มีกระบะ นายชอจึงมองเห็นว่าควรเปิดโรงงานสร้างตัวถังเพื่อจะได้ผลิตกระบะ
รถบรรทุกให้ลูกค้าด้วย และในรุ่นที่สองคือนายสุรเดช ได้ก่อตั้งบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด โดย
การร่วมทุนระหว่างบริษัทของครอบครัว คือ บริษัท ขอนแก่น ช .ทวี (1993) จํากัดและบริษัทผู้ผลิต
ตัวถังรถบรรทุกและรถพ่วงชั้นนําจากประเทศเยอรมนี คือ DOLL Fahrzeugbau AG (“DOLL”)
3. คุณลักษณะการเป็นผู้นําของนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
3.1 คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal attributes) นายสุรเดช เป็นบุคคลที่มีความกล้า
เสี่ ย ง ไม่ ก ลั ว กั บ ความล้ ม เหลว เพราะเชื่ อว่ า ความล้ มเหลวที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น ใบเบิ กทางเพื่ อ นํ า ไปสู่
ความสําเร็จและชอบความท้าทาย
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3.2 ความต้องการที่จะประสบความสําเร็จ (Need achievement) นายสุรเดชมี
แนวความคิดที่จะสร้างธุรกิจและพัฒนาบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน)ให้เป็นผู้นําในการ
ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสานเทคโนโลยีระดับโลกเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระบบสากลและเพื่อ
สร้างเสริมอํานาจการแข่งขันสู่การเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย
3.3 ความปรารถนาที่จะเป็นอิสระ (Desire for independence)หลังจากที่ได้รับการดู
ถู ก เหยี ย ดหยามในเรื่ อ งของเกี ย รติ ย ศและศั ก ดิ์ ศ รี ข องคนไทยแล้ ว นั้ น ทํ า ให้ น ายสุ ร เดชเกิ ด
แรงผลักดันและมีความต้องการจะสร้างเกียรติยศให้กับประเทศไทย นายสุรเดชได้มีการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้และและวิธีการจากประสบการณ์ตนเองและผู้อื่นเพื่อหาแนวทางที่จะพัฒนาหรือสร้าง
ธุรกิจให้ประสบความสําเร็จดังเป้าหมายที่วางเอาไว้
3.4 ความมั่นใจในตนเอง (Self- confidence) นายสุรเดชมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง
และเชื่อว่าไม่มีอะไรเกินความสามารถของตน หากมีความเพียรพยายามอดทนและมีความตั้งใจ ไม่
ท้อถอยต่ออุปสรรคได้ง่ายต้องเป็นบุคคลที่มีจิตใจเข้มแข็งและสามารถสร้างกําลังใจให้ตนเองได้อยู่
เสมอ หากมีสิ่งเหล่านี้แล้ว ไม่ว่าเกิดปัญหาหรือมีอุปสรรคใดๆเข้ามาก็จะทําให้สามารถต่อสู้กับปัญหา
และอุปสรรคและสามารถผ่านพ้นไปได้
3.5 ความเต็มใจที่จะอุทิศให้แก่ธุรกิจ (Self-sacrifice) นายสุรเดชเป็นบุคคลที่ให้
ความสํ าคัญกั บเป้า หมายและสิ่งที่ตนเองทําอยู่และจะปฏิ บัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ ธุรกิจ ประสบ
ความสําเร็จและอยู่รอดและเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรในบริษัทฯและสร้างความเชื่อมั่นให้
บุคลากรเห็นว่าผู้บริหารมีความสามารถและมีศักยภาพที่นําพาบริษัทฯไปสู่เป้าหมายและประสบ
ความสําเร็จได้อย่างแน่นอน
3.6 กําลังความสามารถเชิงบริหาร (Managerial competenceies) นายสุรเดชเติบโต
มาในครอบครัวที่ประกอบธุรกิจตั้งแต่สมัยรุ่นบรรพบุรุษ ทําให้ได้เห็นวิธีการบริหารจากรุ่นสู่รุ่นว่าแต่
ละรุ่นนั้นมีหลักการบริหารธุรกิจให้ประสบความสําเร็จได้อย่างจึงเกิดการซึมซับจากแนวคิดหลายๆ
แนวคิด ทําให้มีพื้นฐานในการบริหารและการประกอบธุรกิจมาตั้งแต่วัยเยาว์
3.7 กําลังความสามารถด้านการวางแผนและการบริหาร (Planning and administration
competency) จากการที่นายสุรเดชได้เรียนรู้การบริหารธุรกิจจากครอบครัวตั้งแต่สมัยวัยเยาว์และ
การศึกษาด้านการบริหารด้วยตนเองทําให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การด้านการ
วางแผนและการบริหารเป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากการบริหาร บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด
(มหาชน)ที่ประสบความสําเร็จในปัจจุบันและมีการวางแผน กําหนดเป้าหมายไว้ล่วงหน้า ยกตัวอย่าง
เช่น นายสุร เดชวางแผนและกํา หนดเป้า หมายไว้ ว่า บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซี ยน จํากั ด (มหาชน)
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จะต้องได้รับรางวัล TQA ภายในปี 2018 และได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติภายในปี 2018 แสดง
ให้เห็นถึงการมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่และมีความมุ่งมั่นที่จะนําพาบริษัทฯไปสู่เป้าหมายตามที่วางไว้
3.8 กําลังความสามารถด้านทีมเวิร์ค (Planning and administration competency)
นายสุรเดชมีความคิดอยู่อยู่เสมอว่า หากบุคลากรให้บริษัทฯมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับลักษณะ
งานเป็นอย่างดี จะทําให้บุคลากรในบริษัทฯปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและผลิตงานออกมา
ได้คุณภาพและมีมาตรฐาน ในเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะ
บุ ค ลากรโดยจั ดให้ มีก ารส่ ง พนั ก งานไปดู ง านและฝึ ก อบรมต่ า งๆสถานที่ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ แ ละ
แนวความคิ ดใหม่ ๆ ที่ต่ า งจากงานที่ ต นกํ าลั งทํ า อยู่ และได้ ส ร้ า งโรงเรี ย นช่ าง สร้ างหลั กสูต รการ
ฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรภายในบริษัทฯ
3.9 กําลังความสามารถด้านสื่อสาร (Teamwork competency) นายสุรเดช ได้มีการ
วางแผนจัดกิจกรรมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น จัดกิจกรรมผู้บริหารเยี่ยมบ้านพนักงานเพื่อทราบถึงชีวิต
ความเป็นอยู่ของบุคลากรในองค์กรของตนและสร้างขวัญกําลังใจให้กับพนักงานจากความเป็นกันเอง
ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงานภายในบริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการเข้าค่ายเพื่อปลุกระดม
ความคิดและปรับคติของบุคลากรรวมไปถึงผู้บริหารให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันและสร้างความ
สามัคคีภายในบริษัทฯ
3.10 กําลังความสามารถในการบริหารตนเอง (Communication competency)
ความสามารถในการบริหารตนเองของนายสุรเดชเริ่มจากการตั ดสินไปศึกษาต่ อที่ประเทศญี่ปุ่ น
เนื่ อ งจากการที่ ไ ปอาศั ย อยู่ ต่ า งประเทศจะต้ อ งทํ า ทุ ก อย่ า งด้ ว ยตนเอง ไม่ มี ค รอบครั ว ให้ ค วาม
ช่วยเหลือหากประสบปัญหา เป็นการฝึกความอดทนแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง ในระหว่างที่
ศึกษาอยู่นั้น นายสุรเดชไม่หยุดนิ่งอยู่เฉยๆ มีการทํางานพิเศษควบคู่กันไปด้วย โดยการเริ่มทํางาน
เป็นลูกจ้างตามร้านอาหาร ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการทราบเบื้องต้นสําหรับการเริ่มต้นจากลูกจ้างไปจนถึง
การพั ฒนาตนเองให้ ไปเป็ นระดั บผู้ บริ หารและทราบถึงวิธี การบริห ารคนของต่ างประเทศ มี การ
เปลี่ยนสถานที่ทํางานไปหลายสถานที่เพื่อศึกษาการบริหารจากหลายๆ แนวความคิดเพื่อสะสมไว้
เป็นความรู้และเพื่อนํามาปรับเปลี่ยนกับวิธีการบริหารของตน
4. กลยุทธ์การบริหารของบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน)
4.1 กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) ได้
ให้ความสําคัญกับการบริหารบุคลากรในองค์กรเป็นอย่างมาก โดยจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะ
ของบุ คลากร โดยมองว่ า หากบุ คลากรมี ความรู้ และได้ ศึกษาความรู้ เ พิ่ มเติ มหรื อได้ แลกเปลี่ ย น
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ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานจริงหรืออบรม จะทําให้มีความเข้าใจในลักษณะของงานมากขึ้น
และสามารถพัฒนาต่อยอดต่ออีกไปได้ ทําให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 กลยุทธ์การบริหารการตลาด บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) ได้นํากล
ยุทธ์ 4P เข้ามาช่วยในการด้านบริหารงานด้านการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ จะเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็นที่พึงพอใจกับลูกค้า ด้านราคา บริษัทฯมีนโยบายกําหนด
ราคาโดยพิจารณาจากต้นทุนบวกกําไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus Margin) ต้นทุนทั้งหมดของผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การ ด้ านช่ องทางการจั ด จํ าหน่ ายนายสุ ร เดชเน้น การจํ า หน่ า ยสิ น ค้ าด้ ว ยวิ ธี การขายตรง
(Direct Sale) โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกจากทีมขายที่มีประสิทธิภาพ ด้านการส่งเสริมการ
ขาย โดยจะเน้นสําหรับการบริการหลังการขาย
4.3 กลยุทธ์การบริหารการผลิต บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) ได้ใช้หลัก
ทฤษฎีห่วงโซ่อุปทานในการปฏิบัติงาน โดยมีการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน เริ่มจากผู้ผลิตรับรายการ
ผลิตจากลูกค้า จากนั้นทําการออกแบบเพื่อเสนอลูกค้า เมื่อได้แบบจากลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็จะเป็น
กระบวนการการผลิตสินค้าและส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า
4.4 กลยุทธ์การบริหารการเงิน บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) เดิมมีการ
จัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้เงินสถาบันทางการเงินแต่ปัจจุบันนี้ บริษัทฯสามารถหาเงินลงทุนในการ
ขยายธุรกิจเพิ่มได้โดยไม่ต้องกู้ธนาคาร ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ปลอดจากการค้ําประกันต่างๆ โดยการ
นําบริษัทฯเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ นับเป็นหาแหล่งเงินทุนอีกวิธีหนึ่งและช่วยเสริมสภาพคล่องทาง
การเงินให้กับบริษัทฯและยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทฯได้อีกด้วย
5. การสัมภาษณ์ นายสมิง ยิ้มศิริ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น โดยสรุปความคิดเห็น
ของนายสมิง ยิ้มศิริ ได้ความว่า บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) เป็นธุรกิจในท้องถิ่นที่
ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก ภายใต้การบริหารของนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งเป็นผู้บริหาร
ที่มีแนวความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถหลายด้าน นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกระบวนการที่
สําคัญที่เป็นตัวชี้วัดความสําเร็จของทั้งนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทยและบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน
จํากัด (มหาชน) นั่นก็คือการที่นายสุรเดชสามารถนําบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน)เข้าสู่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในตัวของผู้บริหารและความมี
ศักยภาพของบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน)
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อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทําให้พบว่าการที่จะประกอบธุรกิจให้ประสบความสําเร็จและ
อยู่รอดได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่าง ไม่ใช่มีเพียงแค่เงินทุนเพียงอย่างเดียว จะต้องมีความรู้
เชี่ยวชาญในด้านการบริหารต่างๆ สอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องคุณลักษณะของผู้ประกอบการ
ของสาโรจน์ โอพิ ทักษ์ชี วิ น (2549) ซึ่ งอาจจะเกิ ด จากการเรีย นรู้ เพิ่ มเติมหรื อจากประสบการณ์
ที่เคยเผชิญมา หรือมาจากความผิดพลาด จากการที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาผู้ประกอบการคือ นายสุรเดช
ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช. ทวี ดอลลาเชียน
จํากัด (มหาชน) นั้น ทําให้ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา การเลี้ยงดูและปลูกฝังการทําธุรกิจจาก
ครอบครัวตั้งแต่สมัยยังเด็ก ทําให้ทราบถึงแนวคิดในการบริหารตั้งแต่เริ่มทําธุรกิจของบิดานายสุรเดช
ตลอดจนถึงแนวคิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารของนายสุรเดชในยุคปัจจุบัน ทําให้ทราบถึงมุมมอง
และทัศนคติการวางแผนการขยายธุรกิจและบริหารงานในด้านต่างๆ จนทําให้ บริษัท ช. ทวี ดอลลาเชียน
จํากัด (มหาชน) ประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้
ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาเน้นการสัมภาษณ์ตัวผู้ประกอบการเป็นหลัก โดยทําการศึกษา
ชี ว ประวั ติ ก ารศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ป ระกอบการที่ โ ดดเด่ น ผู้ ที่ ส นใจที่ จ ะศึ ก ษาในเรื่ อ ง
ผู้ประกอบการนั้นสามารถศึกษาได้เรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด โดยควรจะทําวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative)
หรือการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เกี่ยวกับการศึกษาเชิงเปรียบเทียบแนวคิดใน
การบริหารงานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่ประสบความสําเร็จ
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