
     
 

กําหนดการ 

Women Entrepreneurship Week 2017 Thailand 

จัดโดย 

สาขาการบริหารองคการ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย  

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

วันพฤหัสที่ 19 ตุลาคม 2560 : เวลา 08.30 - 13.00 น.  

ณ หองประชุมหลวงดําริอิศรานุวรรต ช้ัน 5 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
-------------------------------------------------- 

08.30 - 09.30  น. ลงทะเบียน 

09.30 - 09.45  น. กลาวตอนรับและเปดงาน 

             รองศาสตราจารย ดร. พิภพ อุดร 

             คณบดี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

09.45 – 10.45  น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Empowering Women Entrepreneurs in Thailand 

             ดร. วันด ีกุญชรยาคง จุลเจริญ 

             ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน)  

10.45 – 11.00  น. พักรับประทานอาหารวาง 

11.00 - 12:30  น. เสวนาเรื่อง Women Entrepreneurs and Passion-Driven Business  

              1. คุณสิตานัน วุตติเวช เจาของราน Spoonful Zakka Café  

              2. คุณญาณี ชวานิสากุล เจาของบริษัทเอ็นเอ็นซี โปรดักส จํากัด (เจาจุก)  

              ผูดําเนินรายการ ผ.ศ.ดร. เนตรนภา ยาบุชิตะ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ีมธ. 

12.30 – 13.00  น. ถาม-ตอบ 

งานน้ีเปนสวนหน่ึงของงานสัปดาหผูประกอบการหญิงประจําป ครัง้ท่ี 4 ระหวางวันท่ี 14-21 ตุลาคม 2017 สําหรับกําหนดการของ

งานอ่ืนๆ ท่ีจัดข้ึนท่ัวโลก ดไูดท่ีเว็บไซต www.WomenEntrepreneurshipWeek.com  



  

สาขาการบริหารองคการ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย คณะพาณชิยศาสตรและการบัญช ี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร รวมเปนสวนหนึ่งของเครือขาย Women Entrepreneurship Week (WEW) ซึ่งกอตั้งโดย

Feliciano Center for Entrepreneurship ของ Montclair State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัย

และองคการที่ไมแสวงหากําไร (NGO) อ่ืนๆ ทั่วโลกกวา 70 แหง จัดงาน “Women Entrepreneurship Week 2017 

Thailand” ข้ึนเปนคร้ังแรกของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 13.30 น. 

ณ หองประชุมหลวงดําริอิศรานวุรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดย

งานนี้จัดพรอมกันทั่วโลกในสปัดาหที่สามของเดือนตุลาคมทุกป เพื่อใหสังคมโลกตระหนักถึงความสาํคัญและบทบาทของ

ผูประกอบการหญิง  

 

ไดรับเกียรติเปนอยางสูงจาก ดร.วันดี กุญชรยาคง จลุเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เอสพีซีจ ี

จํากัด (มหาชน) เปนองคปาฐก กลาวปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “Empowering Women Entrepreneurship in Thailand” 

และวิทยากรอีก 2 ทาน คือ คุณสิตานนั วุตติเวช เจาของราน Spoonful Zakka & Café และคุณญาณี ชวานสิากุล เจาของ

บริษัทเอ็นเอ็นซี โปรดักส จาํกัด (เจาจุก) รวมเสวนาถายทอดประสบการณในหัวขอเร่ือง “Women Entrepreneurs and 

Passion-Driven Business” เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหกับคนหนุมสาวใหมีจินตนาการและความคิดสรางสรรคดาน

นวัตกรรมใหมๆ ใหสามารถทําความคิดความฝนใหเปนความสําเร็จจริง และพัฒนาเปนผูประกอบการรุนใหมในอนาคต  

 

ดร.วันด ี กุญชรยาคง จุลเจริญ เร่ิมเลาถึงการทํางานดานสังคมในฐานะประธานสภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินปูถัมภ 

ถวายงานสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชนิีนาถในรัชกาลที่ 9 ซึง่พระราชทานใหวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปเปน “วันสตรีไทย” 

เพื่อใหสังคมตระหนักถึงบทบาท ความรู และความสามารถของสตรีไทย มีดอกกลวยไมแคทลยีา ควีนสิริกิติ์เปนดอกไม

สัญลักษณ เลาถึง “ครูหลวง” หรือสตรีที่มีความรูดานผาไทยและการทอผาเปนตาํแหนงพระราชทาน สงเสริมการสราง

อาชีพใหแกสตรีไทยในชนบท งานดานหาทนุมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อสมทบทนุการศึกษาสําหรับเยาวชนผูยากไรทั่ว

ประเทศ จากนั้นทานเลาวาไดรับเชิญเปนกรรมการตัดสนิรางวลั Zayed Future Energy Prize ที่ประเทศสาธารณรัฐ



อาหรับอิมิเรต และหวังวาจะมีทีมประกวดจากผูประกอบการรุนใหมของไทยในอนาคต ทานเลาถึงความเปนมาของการ

ริเร่ิมธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย เปนธุรกิจใหมยังไมมีใครทํา เปนธุรกิจสีเขียว พรอมทั้งใหขอคิดตางๆ เชน การทําธุรกิจตอง

มี Business Model สาํคัญมาก ไดมาจากการคิด (Think) ความเชื่อ (Belief) และความศรัทธา (Faith) ซึ่งเมื่อมีแลวจะนาํ

เราไปสู Action Plan มีการกําหนด Timeline หลังจากดําเนินการแลวก็มีการประเมิน Evaluation หลักสาํคัญในการ

ครองใจคนคือ “เอาใจเขามาใสใจเรา” ไมวาจะติดตอกับใครทั้งธนาคารใหกูก็อยากใหคนกูมีรายไดมาคืนเงินกู ใหโอกาส

ลูกนอง เรียนรูการอยูดวยกัน และที่สาํคัญผูหญิงอยาลืมสรางสมดุลระหวางชีวิตกับการทาํงาน ตองรักษาสุขภาพ รักสวยรัก

งาม มุงมั่นทํางานแลวอยาลืมแบงปนแกสังคม   

 

ใน Session ที่สองคุณญาณี ชวานิสากุล เลาใหฟงวาทาํธุรกิจอยาใจรอน ไมกาวกระโดด ทําไปทีละข้ัน ไมประมาท สราง

เครดิตและความไววางใจของตนใหดีจะไปไดไกล  ทําวนันี้ใหดทีี่สุด ความมั่นใจในผลิตภัณฑวาจะขายไดและกลาเดินไปหา

เซเวนบอกใหรับเจาจุกไปขาย มาจากการขายทีส่ัมผสักับลูกคาเองจริงๆ ทําเตาหูนมสดไปขายตามงานตางๆ ทัง้งานเล็กงาน

ใหญพบวาลูกคากลบัมาซื้อซ้ําเกิน 90% แนะนําวาควรเลือกทําธุรกิจที่ใชแรงงานไมมากนัก ตองรูจักใชเคร่ืองจักรและ

เทคโนโลย ีควรมีความรูดานวิทยาศาสตร อยางสนิคาเจาจุกก็ขอรับรองจากองคการอาหารและยา (อย.) มาตรฐาน GMP, 

HACCP และอ่ืนๆ แมเร่ิมธุรกิจดวยทุนทรัพยที่ไมไดมากนักเราก็ประสบความสําเร็จได พันธกิจของรานคือ "เราจะผลิต

สินคาที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ตอผูบริโภค และสอดคลองกับกฎหมาย" 

 

คุณสิตานนั วุตติเวช กลาววา “ความชอบ ไมใชความหลงใหลชัว่คราว แตคือสิ่งที่เราอยากทํามนัทุกๆ วัน อยูกับมนัไปตลอด” 

ลองทํางานประจําหลายอยางเพื่อคนหาตัวเอง แลวก็เก็บเงิน สดุทายตัดสินใจลาออกมาทําธุรกิจเบเกอร่ีโฮมเมดของตัวเอง 

เพราะนั่งคิดแลววาไมอยากเปนลูกจางใครไปตลอดชีวิต เปนคนชอบกินมาก แตที่ไมอวน เพราะเลือกกินแตของที่ดีตอ

สุขภาพ ลูกคาจึงมัน่ใจไดวาวัตถุดิบที่ใชคัดสรรมาอยางดีแลว แมจะมีคนเลียนแบบสไตลรานคาเฟและ “Zakka” ที่หมายถึง

ของใชจุกจิกตางๆ แตมัน่ใจวาไมมีใครเลียนแบบเราได 100% หากเขามาเลียนแบบเปนการตอกย้ําวา “ที่เราทาํมันใช ของ

เราดีจริง เขาจึงเลียนแบบ” ดังนั้น “วิธีโฆษณาที่ดีทีสุ่ดไมใชการโฆษณา แตคือการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของเราเอง” 

เร่ิมธุรกิจโดยยืมเงินจากที่บานแลวคอยๆ ผอนใช แนะเตรียมตัวใหพรอมกอนเร่ิมธุรกิจ  

 

ที่สําคัญคือ การที่ประสบความสําเร็จนั้น “เงิน” ไมไดเปนเปาหมายในตอนแรก ทานดร.วนัดกีลาววา “รวยโดยบังเอิญ” 

เพียงมีคนมาชวนใหทําธุรกิจพลงังานทดแทน ไปลองศึกษาแลวรูสึกอินเห็นวามีประโยชนกับประเทศไทยในอนาคต ดีตอ

สิ่งแวดลอม ใชนวัตกรรมก็เลยเร่ิมทํา คุณสิตานนับอกวาเห็นคนทานขนมเรายิ้มมีความสุข เราก็มีความสุข เคยมีนักศึกษา

มาสัมภาษณที่รานถามตนทุน กําไร จุดคุมทุน ใชศัพททางการเงนิบอกวาไมเขาใจ ไมใชนักบัญช ีแครูสึกวามีรายไดเพียงพอ

อยูได ไดทาํสิ่งที่รัก และลูกคาตอบรับก็พอ เนนตลาดเฉพาะ (Niche Market) 

 

วิทยากรทุกทานกลาวเหมือนกันวา ความเปนผูหญิงไมไดเปนอุปสรรคตอการเปนผูประกอบการ ไมไดทําใหเราเสียเปรียบ 

แตจะตองมี “ความรู” โดยตองลงมือทําดวยตนเอง ตองรูจริงในสิ่งที่ทาํ สอนลูกนองได ลูกนองถึงเคารพ มีความพรอม 



ศึกษาซัพพลายเออรและลูกคาอยางด ี อธิบายพวกเขาได อันไหนไมรูก็ไปเรียนตอ (ไมจําเปนตองเรียนแพง หลายคร้ังที่

หนังสือคือขุมทรัพย) ตองเรียนรูไปตลอดไมมีหยุด ตอนนี้เอสพีซจีก็ีเร่ิมผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ทาํโซลารรูฟ เจา

จุกก็ออกสินคาใหม เชน คุกก้ีทุเรียน เตนหูธัญพืช (เจ) Spoonful ก็คิดเมนูขนมใหมๆ ตามฤดูกาล ย้ําวาหากมีใจรัก มีความ

ตั้งใจ มี Passion ตองานที่ทําแลว ถึงจะเปนผูหญิงก็ประสบความสําเร็จได  ทั้งนี้ตองมีความอดทน ความพยายาม ไมเก่ียง

งาน คอยไขวควาโอกาสอยูเสมอ  

   

   

   
ขอบคุณสําหรับแรงบันดาลใจทีไ่ดจากวิทยากรทั้งสามทาน รูสกึวาไดรับความกลา ความเขมแข็ง ความมั่นใจ ทําใหอยาก

พยายามพฒันาตนเอง และหาโอกาสใหกับตนเองอยูเสมอ ชวยวาดฝนเก่ียวกับงานในอนาคตใหกับหลายๆ คนที่กําลัง

สับสนอยู อยากทาํใหไดบาง...ที่ไดทาํในสิ่งที่ชอบ เร่ิมทําในสิง่ใหมๆ ที่เปนประโยชนตอสังคม แบงปนแกสังคม สุดทาย

นําไปสูความสุขใจและภูมิใจ ทีป่ระเมินคาเปนเงินไมได...คือความประทบัใจของผูรวมสัมมนา  


