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	 วารสารต้นสายปลายทางธุรกิจฉบับน้ี	 มาช่วงน�้าท่วม 
ในหลายพื้นที่ของประเทศ	โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่จะดูหนักหนากว่าจุดอื่นๆ	ขอเป็นก�าลังใจให้พี่น้องประชาชน
ทุกท่าน	และขอให้ผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปในเร็ววัน

	 ในส่วนของผู้ประกอบการและภาคธุรกิจนั้น	 กรมพัฒนา 
ธุรกิจการค้าได้ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย	ดังนี้

  ผ่อนผันการแจ้งบัญชีและเอกสารประกอบการลงบญัชี
สูญหายหรือเสียหาย	ซ่ึงตามพระราชบญัญัตกิารบญัช	ีพ.ศ.	2543	
ก�าหนดให้แจ้งภายใน	15	วัน	นับแต่วันที่ทราบหรือควรทราบถึง
การสญูหายหรอืเสยีหาย	ให้สามารถยืน่ล่าช้าและสามารถใช้เป็น
หลกัฐานกรณถีกูเรยีกตรวจบญัชไีด้	ทัง้นี	้ธรุกจิสามารถแจ้งบัญชี
และเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย	 
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Permit)	 ได้ทางเว็บไซต ์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	www.dbd.go.th
  ผ่อนผันการยื่นงบการเงินประจ�าปีของธุรกิจท่ีมีหน้าท่ี
ต้องยื่นในช่วงที่เกิดอุทกภัยให้สามารถยื่นล่าช้ากว่าที่กฎหมาย
ก�าหนดได้
  ผ่อนผันการย่ืนจดทะเบียนของนิติบุคคลท่ีต้องยื่น 
จดทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนดให้สามารถยื่น
ล่าช้ากว่าที่กฎหมายก�าหนดได้
  จดัตัง้ศูนย์บรกิารรบัจดทะเบยีนเพือ่อ�านวยความสะดวก
ให้กับนิติบุคคลที่มีส�านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู ่ในพื้นที่ประสบ
อุทกภัย	ดังนี้	

-	การจดทะเบยีนจดัตัง้ห้างหุน้ส่วนบริษทัใหม่	สามารถ
จดทะเบยีนจดัตัง้ฯ	ได้ทีส่�านกังานพาณชิย์จงัหวดัทัว่ประเทศ	หรอื
จดทะเบยีนนติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส์	 (e-Registration)	 ทาง	
www.dbd.go.th

-	 การใช้บริการด้านการจดทะเบียนอื่นๆ	 เช่น	 การ 
เปล่ียนเเปลงกรรมการ	 ฯลฯ	 สามารถใช้บริการได้	 ณ	 ส่วน 
จดทะเบยีนธรุกจิกลาง	ชั้น	4	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวง
พาณิชย์	สนามบินน�้า	

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	สายด่วน	1570	

บรรจงจิตต์  อังศุสิงห์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สภา

หอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงาน 

“พลังเครือข่ายสมาคมการค้า : The 

Power of Networking” เพื่อสนับสนุน

ส่งเสริมบทบาทสมาคมการค้าให้มี

ศักยภาพพร้อมที่จะเป็นผู้น�าภาคธุรกิจ

ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาค

เศรษฐกิจไทย รวมทั้ ง ยกระดับ 

ขีดความสามารถ เสริมสร้างทักษะ 

และเติมเต็มศักยภาพแก่ SMEs ไทย  

ในการเตรยีมพร้อมรบัความเปลีย่นแปลง 

จากทุกบริบทภายนอกสู ่ การเป ็น  

“สมาร์ท เอน็เตอร์ไพรส์” อย่างเตม็ตวั

การสร้างเครือข่ายสมาคมการค้าในครั้งนี้	 มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณชิย์	(นางอภริด	ีตนัตราภรณ์)	เป็นประธานเปิดงาน	เมือ่วนัที	่13	กรกฎาคม	

2560	ณ	โรงแรมโกลเด้น	ทิวลิป	พระราม	9	ซึ่งจัดขึ้นเพื่อผลักดันให้ผู้บริหาร

สมาคมการค้าเห็นความส�าคัญของการสร้างเครือข่ายระหว่างสมาคมการค้า 

ในการเป็นตัวแทนภาคธุรกิจที่เข้มแข็ง	และสมาชิกภายในสมาคมการค้าได้รับ

ประโยชน์ทางธุรกิจสูงสุด	 ตลอดจนสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มธุรกิจให้มี

ศักยภาพสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายและต่อยอดธุรกิจร่วมกัน	 ท้ังในรูปแบบ

ระหว่างกลุม่คลสัเตอร์ธรุกิจท่ีมคีวามเช่ือมโยงระหว่างกัน	และระหว่างห่วงโซ่มลูค่า	

(Value	Chain)	ของแต่ละธุรกิจ	

โดยจะเน้นส่งเสริมให้สมาคมการค้าจัดท�ากลยุทธ์	4	กลุ่มธุรกิจ	ได้แก่

กลุม่ธรุกจิท่องเทีย่ว	กลุม่ธรุกจิไลฟ์สไตล์	กลุม่ธรุกจิผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์	และ

กลุม่ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์	รวม	30	สมาคม	โดยกรมฯ	จะจัดส่งคณะผูเ้ชีย่วชาญ

ให้ค�าปรกึษาในลกัษณะโค้ชชิง่	(Coaching)	เพือ่จดัท�าร่างยทุธศาสตร์ตามราย

กลุ่มธุรกิจ	 รวมถึงลงพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายโอกาสการค้า 

การลงทุนในพื้นที่จริง	 เช่น	 โครงการ	 ECC	ของรัฐบาล	 เป็นต้น	 รวมถึงเปิด

โอกาสให้แต่ละกลุ่มธุรกิจน�าเสนอยุทธศาสตร์	 และร่วมกันพิจารณาคัดเลือก

ยุทธศาสตร์ต้นแบบ	 1	 กลุ่มธุรกิจ	 เพื่อด�าเนินการขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์

ต้นแบบนั้นไปสู่การปฏิบัติจริงและเห็นผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
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กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศหลายท่านมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ	 เช่น 

นายกลินท์ สารสิน	ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	แสดงวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 Trade	&	 Service	 4.0,	 

นายสนัน่ องัอบุลกุล	รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	น�าเสนอนโยบายและแนวทางการส่งเสรมิพฒันา

สมาคมการค้า	 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย,	 รศ.ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 

น�าเสนอสถานการณ์เศรษฐกิจไทย	 และความเชื่อมโยงการท�างานระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกับสภาหอการค้า 

แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน มีสมาคมการค้าที่ ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาคมการค้าดีเด่นแล้ว 
จำานวนทั้งสิ้น 36 สมาคม 

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีสมาคมการค้า จำานวนทั้งสิ้น 2,810 สมาคม  
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) 

โดยกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาของกระทรวงพาณิชย์เป็นสมาคมการค้า 
ที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งมีอยู่จำานวน 834 สมาคม

นายสนธริตัน์ สนธจิริวงศ์	รมช.พาณชิย์	น�าเสนอนโยบายและบทบาท

การส่งเสรมิและพฒันาสมาคมการค้า	กระทรวงพาณชิย์,	ดร.กอบศักดิ ์ภตูระกลู 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	 บรรยายเร่ือง	 Thailand	 4.0	 กับ 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ,	 ดร.ป ัทมา เธียรวิศิษฎ ์สกุล  

รองเลขาธกิารส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ	

บรรยายเรื่อง	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 :	 อนาคตประเทศไทย	 และ	 ดร.สมเกียรติ  

ตัง้กิจวานิชย์	ประธานสถาบนัวิจัยเพือ่การพฒันาประเทศไทย	(TDRI)	บรรยาย	

เรื่อง	การใช้ข้อมูลเพื่อมุ่งสู่	Trade	&	Services	4.0
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	 จดุเริม่ต้นส�ำหรับผูท้ีต้่องกำรมอีำชพีท�ำกนิ	หรอืธรุกจิส่วนตวันัน้	

บำงคนมกัจะมุ่งไปทีต่วัสนิค้ำและบรกิำร	หรอืไม่กเ็งินลงทนุเป็นส�ำคญั	ซึง่จรงิๆ 	แล้ว

หำกลองมองย้อนกลับก่อนทีจ่ะคดิท�ำธรุกจิใดสักธรุกจิหนึง่ควรมองทีต่วัเอง

ก่อนว่ำ..	ถนดัอะไร?	ชอบอะไร?	หรือมศีกัยภำพเพยีงพอไหม?	ด้วยเหตุนี้	

ส�ำหรับคนที่ยังค้นหำตัวเองไม่พบ	หรือไม่รู้จักตัวเองดีพอ	ก็มักที่จะไม่กล้ำ

เริ่มต้นท�ำธุรกิจ	หรือฝืนท�ำไปด้วยควำมไม่พร้อม	

	 กระทรวงพาณิชย์	 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ได้ร่วมมือกับ	

“ธุรกิจแฟรนไชส์”	 และ	 “มูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ”	 เปิดงาน	 “ทางลัดสร้าง

อาชีพ...สู่เศรษฐกิจฐานราก” ซึ่งเป็นการอบรมฝึกอาชีพสอนท�าก๋วยเต๋ียว 

ให้แก่ผู ้ท่ียังไม่มีอาชีพเป็นของตนเองและต้องการเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว	 

โดยเป็นการสอนวิธีท�าก๋วยเตี๋ยว	เพื่อให้สามารถเปิดร้านได้จริง	รวมถึงอบรม

เทคนิคการบริหารจัดการร้านอย่างเป็นระบบ	 เพื่อให้ร้านอยู่รอดและถูกใจ

ลูกค้ามากที่สุด	ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการประกอบกิจการทุกประเภท	

DBD Spotlight
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ทางลัดสร้างอาชีพ... 
   สู่เศรษฐกิจฐานราก
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	 โดยกิจกรรมในครั้งนี้	 มีรัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงพาณิชย์	(นายสนธิรัตน์	สนธิจิรวงศ์)	

ให้เกยีรตเิป็นประธานเปิดงาน	ร่วมด้วยธรุกจิแฟรนไชส์	

ได้แก่	ร้าน	Gala Noodle (เยน็ตาโฟตลีงักา)	สอนท�า

ก๋วยเตีย๋วน�า้ใส-เยน็ตาโฟ	เมือ่วันพธุที	่12	กรกฎาคม	

2560	และในวันพุธที่	19	กรกฎาคม	2560	“มูลนิธิ

ลุงขาวไขอาชีพ”	 สอนท�าก ๋วยเตี๋ยวน�้าตกและ 

ข้าวเหนียวหมูฝอย	 ซ่ึงเป็นอาหารยอดนิยมของ 

คนไทย	

	 โดยในการอบรมทั้ง	 2	 วัน	 มีผู้สนใจ

สมัครเข้าร่วมฝึกอาชีพเป็นจ�านวนมาก	แสดงให้เห็น

ถงึความกระตือรอืร้นของประชาชนทีต้่องการมธีรุกิจ

เป็นของตนเอง	 ท�าให้กระทรวงฯ	 มีแนวคิดในการ

ขยายและต่อยอดการสอนอาชีพท�าอาหารประเภท

อื่นๆ	 เพ่ือให้เกิดความหลากหลาย	 สามารถเข้าถึง 

ทางลัดสร้างอาชีพ...
สู่เศรษฐกิจฐานราก 

โดยการสอนท�าก๋วยเต๋ียว นับว่าเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง สร้างความม่ันคง 
ในอาชีพให้แก่ประชาชน และเป็นการยกระดับสังคมสู่ความแข็งแกร่ง
ระดับประเทศ โดยเน้นการพฒันาเพือ่ให้เป็นผู้ประกอบการในเบ้ืองต้น 
และพร้อมท่ีจะพัฒนาไปสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart 
Entrepreneur) ในอนาคต 

นักชิมทุกกลุ่ม	 รวมท้ังในอนาคตอาจมีการเดินสายอบรมสร้างอาชีพ 

การท�าอาหารในส่วนภูมิภาคอีกด้วย	

	 โดยขณะนี้ก�าลังประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน

พันธมิตรท่ีเก่ียวข้อง	 ในการก�าหนดรูปแบบการอบรมและเมนูอาหาร

ประเภทต่างๆ	ซึง่ไม่เพยีงแต่การสอนอาชพีธรุกิจอาหารเท่าน้ัน	กระทรวงฯ	

ได้ท�าการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจประเภทอื่นๆ	เพื่อใช้ในการอบรมสร้าง

อาชพีด้วย	และพร้อมทีจ่ะต่อยอดอาชพีสูธ่รุกจิอืน่ๆ	ตามความถนดัของ

แต่ละบุคคลในอนาคต	ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ

ฐานรากของไทยในระยะยาว	

 ทั้งนี้ หัวใจหลักของการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มี

ความเข้มแข็ง ต้องเริ่มที่การสร้างอาชีพให้เต็มพื้นที่ ต้องให้เกิดเป็น

วิสาหกิจชุมชน โดยจะต้องมี 3 ภาคส่วนร่วมมือกัน ประกอบด้วย  

ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ในรปูแบบประชารฐั ซึง่หาก 

3 ภาคส่วนน้ีร่วมมือกันอย่างจริงจังก็จะเกิดพลังที่จะขับเคล่ือน

เศรษฐกจิประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื

7ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ด้วยเหตุนี้	 กระทรวงพาณิชย์	 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ซ่ึงเป็น

หน่วยงานหลกัด้านการส่งเสรมิและพฒันาธรุกิจค้าส่งค้าปลกีให้มคีวามเข้มแขง็	

แข่งขันได้	จึงจัดโครงการ	“พี่เลี้ยงโชวห่วย ช่วยคนตัวเล็ก”	ขึ้น	โดยได้รับ

ความร่วมมอืจากภาคพีนัธมติรระหว่างภาครฐั	ได้แก่	กรมพฒันาธรุกจิการค้า		

“พี่เลี้ยงโชวห่วย ช่วยคนตัวเล็ก”
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับธุรกิจไทย ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

	 ปัจจุบัน	 ด้วยสภาพสังคมยุคใหม่ 
ท่ีผู้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี 
ท่ีรวดเร็วทันสมัยข้ึน	ส่งผลให้พฤติกรรม
และความต้องการของผู้บรโิภคเปลีย่นแปลง
ไป	ธุรกิจร้านค้าปลกียุคน้ีจ�าเป็นต้องมีการ
ปรบัตวัและบรหิารจดัการท่ีดีข้ึน	น�าไปสูก่าร
เกิดร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ท่ีอาศัยความ 
ได้เปรียบทางด้านวิทยาการความรู้	 และ 
มีอ�านาจในการต่อรองท่ีดีกว่า	 สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าในเร่ือง
ของความสะดวกสบาย	สนิค้ามีให้เลอืกซ้ือ
อย่างครบถ้วน	 เป็นเหตุให้ร้านค้าปลีก 
ในชุมชน	 (ร้านโชวห่วย)	 ท่ียังไม่ปรับตัว	
แข่งขันได้ล�าบาก	

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD
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และกรมการค้าภายใน	 ร่วมกับภาคเอกชน	 ได้แก่	 สมาคม 

การค้าส่ง-ปลีกไทย	 และธุรกิจค้าส่งค้าปลีกต้นแบบภายใต้ 

การสนับสนุนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 โดยมีวัตถุประสงค์	

เพือ่ส่งเสรมิการเชือ่มโยงทางการค้าระหว่างธุรกจิค้าส่ง-ค้าปลกี		

ร้านค้าปลีกเครือข่าย		ร้านค้าปลีกรายเล็ก	รวมถึงร้านค้าปลีก

ในชมุชน	ด้วยการพฒันาระบบบรหิารจดัการและปรบัภาพลกัษณ์

ให้มีความสะดวก	ทันสมัย	เพื่อยกระดับธุรกิจให้เข้มแข็ง	และ

สามารถยืนหยัดได้อย่างยั่งยืน	

โดยจะเข้าไปพฒันาทกัษะด้านการบรหิารจดัการร้านค้า	

ปรบัภาพลกัษณ์ร้านค้าปลกีในชมุชน	(ร้านโชวห่วย)	ให้มคีวาม

ทันสมัย	 สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค	 ณ	 

สถานประกอบการ	ภายใต้แนวคิด	5	ส.สัมพันธ์	(สวย	สะอาด	

สว่าง	 สะดวก	 และสบาย)	 เน้นการให้ความช่วยเหลือแบบ	 

“พี่ดูแลน้อง”	 ซึ่งตั้งเป้าว่าโครงการนี้จะเป็นการกระตุ้น

เศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างร้านค้าโชวห่วย	 ซึ่งเป็นธุรกิจ 

ในท้องถิ่นท่ีมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจไทยให้สามารถปรับ

ตัวอย่างต่อเนื่อง	 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

เศรษฐกิจของรฐับาล	ตลอดจนส่งเสรมิการเชือ่มโยงเครอืข่าย

ทางธรุกิจในลกัษณะเก้ือกูลซ่ึงกันและกันระหว่างธรุกจิค้าส่ง

ค้าปลีกต้นแบบขนาดใหญ่	และร้านค้าโชวห่วยสมาชิก	

ปัจจุบัน	มีร้านค้าส่งต้นแบบที่ผ่านการส่งเสริมและ

พัฒนาแล้วกว่า	132	ร้านค้าทั่วประเทศ	และพร้อมท�าหน้าที่

เป็นพี่เล้ียงช่วยเหลือร้านค้าปลีกเครือข่ายขนาดเล็กจ�านวน	

5,000	แห่ง	โดยเข้าไปพัฒนาร้านค้า	ปรับภาพลักษณ์	และ

ให้ความรู ้	 เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ดีขึ้น	 ส่งผลให้ธุรกิจ 

ท้องถ่ินเกิดการหมุนเวียน	 ประกอบกับร้านค้าโชวห่วย

ท้ังหมดน้ีจะเป็นแหล่งจัดจ�าหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐ	 

ซึง่เป็นสนิค้าราคาประหยดัและราคาต�า่กว่าท้องตลาดทัว่ไป

และจะช่วยลดต้นทุนการบรหิารจัดการร้านค้า	ลดค่าครองชพี

ให้กับประชาชน	 ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในแต่ละชุมชนให้

เติบโตข้ึน	 รวมถึงท�าให้เศรษฐกิจโดยรวมในระดับประเทศ

ดีข้ึนตามไปด้วยเช่นกัน

ส�าหรับธุรกิจค้าปลีกท่ีมีความประสงค ์
จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ	สมัครโดยตรง
ได ้ ท่ี 	 กองส ่ง เสริมและพัฒนาธุรกิจ 
กรมพฒันาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	
โทรศัพท์	0	2547	5986	
โทรสาร	0	2547	5957	
อเีมล	bizpromotiondbd@gmail.com		
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 
วันที่	31	ธันวาคม	2560
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

	 จากความร่วมมืออันดีในลักษณะ
ประชารฐัระหว่างภาครฐัและเอกชนท่ีผ่านมา	
ได้ช่วยพัฒนาและยกระดับศักยภาพสินค้า
โอทอปของไทยให้มีความโดดเด่นและมี
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง	 กระท่ังปัจจุบันท่ี
พร้อมก้าวสู่การเป็นสินค้าระดับพรีเม่ียมท่ี
นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาต	ิ
“พลาดไม่ ได้-ต้องซ้ือ”	 ตลอดจนสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่ตลาดสินค้าโอทอปไทยได้
ตามเป้าหมายอย่างแท้จริง	

ปัจจัยการตลาด
ของสินค้า 

OTOP 
ส�าหรับ	 “โครงการเพ่ิมมูลค่า

และพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด 

OTOP ไทยสู่สากล ประจ�าปี 2560” 

กรมพฒันาธรุกจิการค้า	กระทรวงพาณชิย์	

ได้มีการส�ารวจปัจจัยการตลาดสินค้า 

โอทอป	เพือ่ต้องการวเิคราะห์ข้อมลู	โดยใช้

จุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม 

วถิชีวีติ	ภูมปัิญญาท้องถิน่	การใช้ทรพัยากร	

ธรรมชาติ	แรงงาน	และวัตถดิุบการผลิต	

ให้เกดิประโยชน์ต่อการสร้างเอกลักษณ	์

สร้างโอกาสทางการตลาด	มีการพัฒนา

ผู้ประกอบการ	สถานที่	ผลิตภัณฑ์	และ

แสวงหาช่องทางการจ�าหน่ายไปพร้อมกัน

ภาพลักษณ์เด่น
ของสินค้า	OTOP5       

จากการส�ารวจ พบ 5 ภาพลักษณ์เด่นที่ผู้บริโภคนึกถึงสินค้า OTOP ได้แก่ 
1) เป็นของดีประจ�าท้องถิ่น 
2) เป็นสินค้าจากภูมิปัญญาดั้งเดิม 
3) เป็นสินค้าโดยกลุ่มชาวบ้าน 
4) เป็นสินค้าที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
5) สะท้อนความรุ่มรวย* ทางวัฒนธรรมของชาติไทย

  *รุ่มรวย = ร�่ารวย
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ส่ิงแรกท่ีผูบ้ริโภคนกึถงึเมือ่พดูถงึสนิค้า	OTOP	คอืความเป็นของดปีระจ�าถิน่	จากภาพลกัษณ์นีท้�าให้การได้ใช้หรอืบรโิภค

ของดีประจ�าถิ่นกลายเป็นสิ่งที่เป็นเสน่ห์	(Payoff)	ของสินค้า	OTOP	รวมทั้งคาดหวังอยากที่จะได้รับประสบการณ์การซื้อสินค้า	

OTOP	โดยเฉพาะสินค้าจากต่างถิ่น	ซึ่งหาซื้อได้ยากในพื้นที่ของตน

สินค้า	OTOP	ที่รู้จัก
ขนมและอาหาร	ถูกนึกถึงเป็นอันดับแรก	เพราะราคาไม่สูง	ซื้อง่าย	บริโภค	(Consume)	ได้ส�าหรับทุกคน	(Universal)	

และเป็นสินค้าท่ีไม่ขึน้กบักาลเวลา	ซึง่ต่างจากหมวดอืน่ทีร่สนยิมของผูบ้รโิภคอาจเปลีย่นไปตามยคุสมยั	สนิค้ากลุม่ทีเ่ป็นทีน่กึถึง

รองลงมาคือหมวดสวยดี	อยู่ดี	และดูดีตามล�าดับ

58% 16%

16%

10%

สมุนไพร
ของใช้ส่วนตัว
(สวยดี)

หัตถกรรม
ของใช้
(อยู่ดี)

เสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่ม
(ดูดี)

อาหาร
เเละขนม	(กินดี)
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ประโยชน์และความสุขที่ได้รับจากสินค้า	OTOP

ประโยชน์ทางใจ (Emotional benefits) ประโยชน์ทางการใช้สอย (Functional benefits)

เป็นคุณสมบัตทิีมี่อยู่ในสนิค้าท่ีท�าให้ผูใ้ช้รูส้กึดใีนทางใด

ทางหนึง่จากการใช้ผลติภณัฑ์นี	้เป็นความรู้สกึทางใจ	ซึง่

มากพอท่ีจะท�าให้ผู้ซื้อเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ

ตัดสินใจซื้อซ�้าอีก

-	ได้ช่วยชาวบ้านให้มีรายได้

-	 ภูมิใจที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ไทย	 เป็นสินค้าท�ามือ	 

ได้ทราบวิธีการท�า	 ท�าให้เห็นคุณค่ามากขึ้น	 

เป็นของดีจากแต่ละถิ่นที่ไม่มีในพื้นที่ตัวเอง

-	สินค้าประณีต	ละเอียดอ่อน

-	 ได้ย้อนความรู้สึกถึงรสชาติอาหารเเละของใช้ที่

เคยสร้างความสุขในอดีต

เป็นอรรถประโยชน์ตามจุดประสงค์ของผลิตภัณฑ์ชนิด

นั้นๆ	 ที่ผู้ใช้ได้รับประโยชน์อย่างดีตามชนิดของสินค้า	

เช่น	 ของทานท่ีอร่อยหรือมีประโยชน์	 เสื้อผ้าท่ีสวมใส่

สวยงามหรือสวมแล้วสบายตัว	

-	เป็นสินค้าคุณภาพดี	มีความคงทน	รสชาติอร่อย	

ช่วยรักษา	เเละบ�ารุงร่างกาย

-	ท�าจากธรรมชาติ	ไม่มีสารเคมี	ปรุงแต่งน้อย	

-	เป็นสินค้าสูตรเฉพาะแต่ละเจ้า	หาทดแทนไม่ได้

-	ผ่านมาตรฐานของรัฐ

-	 รู้ท่ีมาท่ีไป	 ต่างจากสินค้าท่ีออกจากโรงงานที่ 

ไม่เห็นกระบวนการผลิต

ข้อจ�ากัดของสินค้า	OTOP	
 

จากการส�ารวจสินค้า	 OTOP	 เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคไว้วางใจและชื่นชอบในคุณภาพของสินค้า	 แต่ยังมีอุปสรรคในการ 

เข้าถึงสินค้า	 ไม่ว่าจะเป็นการไม่ทราบแหล่งซื้อที่ชัดเจน	หรือในบางครั้งแม้มีแหล่งซื้อประจ�า	ก็พบว่าสินค้าขาดตลาดบ่อยครั้ง	

สองประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคอยากให้มีการพัฒนาปรับปรุง	อีกทั้งยังมีสิ่งที่ยังไม่ถูกใจ	(Unwanted	situation)	ประเด็นอื่นๆ	

อย่างเช่น

PRICE
• OTOP บางชิ้นราคาสูง  

PLACE
• ขายไม่เป็นหลักแหล่ง/ หาได้ยาก/ ต้องเสาะหา เอง

หรือรองานแสดงสินค้า

PROduCT
• การออกแบบบรรจุภณัฑ์ยงัไม่สวยงาม น่าดงึดดู
• บรรจุภัณฑ์ไม่คงทนแข็งแรง
• บรรจุภัณฑ์รักษาคุณภาพสินค้าได้ไม่ดี
• ระยะเวลาการหมดอายุไว (กินดี/ สวยดี)
• มีผู้ผลิตมากรายจนไม่ทราบความแตกต่าง

PROmOTIOn
• ขาดการท�าการตลาดที่ต่อเนื่อง
• ไม่ม่ันใจในคุณสมบัติว่าได้ตามท่ีโฆษณาจริง

หรือ ส่วนผสมใส่อะไรบ้าง (โดยมากเป็นกลุ่ม
กินดีและกลุ่มสวยดี)
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ประเภทผู้บริโภค	(Customer	Categories)

กลุ่มสุขใจที่ได้ใช้
(Pride-led Customer) 

สุขใจ 
• บอกแหล่งที่มา 

• เล่าเรื่องราว 

• ท�าโดยกลุ่มชาวบ้าน

กลุ่มปลอดภัยสบายใจ
(Health-led Customer) 

ปลอดภัย 
• วัตถุดิบธรรมชาติ 

• สรรพคุณชัดเจน ได้ผล

• ได้รับการรับรอง

กลุ่มถูกใจคุณภาพ 
(Benefit-led Customer) 

ถูกใจ 
• คุณภาพดีเยี่ยม 

• ราคาสมเหตุสมผล 

• มีตัวเลือกที่หลากหลาย

โอกาสการซ้ือและบรโิภค	
(Consumption	occasions)

สินค้า	 OTOP	 เป ็นสินค้าที่

ครอบคลมุโอกาสการซือ้และบริโภคค่อนข้าง

กว้าง	กล่าวคือ	 เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อ

ใช้เอง	ซ้ือให้กบัสมาชิกในครอบครวั	รวมทัง้

ถกูเลอืกซือ้เพือ่มอบเป็นของขวญัของฝาก

ในหลากหลายโอกาส	เป็นการสะท้อนถงึ

ภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าที่ผู ้บริโภค 

เชื่อมั่นว่าเป็นของที่ดีและน�าความสุขให้

แก่ผู้รับ

แหล่งซ้ือสนิค้า	OTOP	
(Place	of	purchase)

ปัจจุบันผู้บรโิภคซือ้สนิค้า	OTOP	จาก	6	แหล่งด้วยกัน	

อย่างไรก็ตาม	 ความต่อเน่ืองในการเข้าถึงสินค้ายังเป็น 

สิ่งส�าคัญในการใช้สินค้า	OTOP	เนื่องจากร้านค้าที่สามารถ

ซื้อได้ประจ�า	เช่น	ร้านสะดวกซื้อ	หรือร้านค้าใกล้บ้าน	มักมี

รายการสินค้าที่ค่อนข้างจ�ากัดจ�านวน	แต่แหล่งซื้อที่มีสินค้า	

OTOP	ให้เลอืกซือ้ได้เป็นจ�านวนมากมกัจะเป็นการจัดงานขึน้

เพียงช่ัวคราว	 เช่น	 งาน	 OTOP	 ในห้างสรรพสินค้าหรือ

เมอืงทองธาน	ีหรอืแหล่งซือ้	เช่น	ร้านของฝากหรอืศูนย์สนิค้า	

OTOP	ก็มักจะหาได้ยากและอยู่ห่างไกล
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แนวทางการด�าเนินงานด้านกลยุทธ์การตลาดส�าหรับสินค้า	OTOP	Select

ร้านสะดวกซื้อ เช่น 
7-11

ร้านค้าใกล้บ้าน ศูนย์ของฝาก/ 
ร้านของฝากประจ�า

จังหวัด

ศูนย์สินค้า OTOP 
เช่น OTOP 
ใต้ทางด่วน

ห้างสรรพสินค้า งานแสดงสินค้า เช่น 
ศาลากลางจังหวัด 

เมืองทองธานี

CHONBURI
SUPERMARKET

OPEN

PROduCT PRICE PLACE PROmOTIOn

สภาพปัญหา -	 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังไม่
สวยงาม	น่าดึงดูด
-	บรรจุภัณฑ์ยังไม่คงทนแข็งแรง
-	บรรจภุณัฑ์รกัษาคณุภาพสนิค้า
ได้ไม่ดี
-	 ระยะเวลาการหมดอายุไว	 
(กินดี	/	สวยดี)
-	 มีผู ้ผลิตมากรายจนไม่ทราบ
ความแตกต่าง

OTOP	 ราคาสูง	 บางชิ้นก็ซื้อไม่
ไหว

ขายไม่เป็นหลักแหล่ง	 /	 หาได้
ยาก	/	ต้องเสาะหาเองหรอืรองาน
แสดงสินค้า

-	ขาดการท�าการตลาดทีต่่อเนือ่ง
-	 ไม่มั่นใจในคุณสมบัติตามที่
โฆษณา	 หรือส่วนผสมใส่อะไร
บ้าง	 (โดยมากเป็นกลุ่มกินดีและ
กลุ่มสวยดี)

ค�าแนะน�า อบรมให้ความรูท่ี้ถกูต้องว่าจดุใด
คอืความแตกต่างของแบรนด์เพือ่
น�าไปท�าการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น

โดยมากมักเป็นเพราะขาดความ
รู้ความเข้าใจในตัวสินค้า	จึงควร
มีพื้นที่เพื่อส่ือสารที่มาของสินค้า	
อาจจะเป็นที่ จุดขายหรือผ่าน 
ช่องทางส่วนตัวของร้านค้าเอง

-	 พัฒนาร้านค้า	 OTOP	 และ
ท�าการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
การรับรู้และเป็นทีจ่ดจ�า	เพือ่การ
ขยายฐานลูกค้าของสินค้า	OTOP
-	 สนับสนุนให ้ผู ้ผลิตพัฒนา 
ช่องทางการขายตรงกับผู้บริโภค
อย่างเป็นระบบ
-	 ท�าการก�าหนดช่วงเวลาที่มี
สินค้าจ�าหน่ายที่ชัดเจนส�าหรับ
สินค้าบางชนิด

-	ระบชุ่วงเวลาทีม่สิีนค้าจ�าหน่าย
ให ้ผู ้บริโภคแต่ละกลุ ่มทราบ 
(ค้าปลีก	 ค้าส่ง)	 รวมทั้งสื่อสาร
ช่องทางการติดต่อที่ชัดเจน
-	 ใช้ข้อมูลสรรพคุณของสินค้า
ตามจริง	เช่น	มีสรรพคุณด้านใด
และไม่มีสรรพคณุด้านใด	รวมถงึ
ใช้ข้อมูลทางวิชาการประกอบ
การอธิบาย

1 2 3 4 5 6
แหล่งซื้อสินค้า	OTOP
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ปัจจัยความส�าเร็จ

PRODUCT
- เป็นสินค้าที่มีจุดเด่นชัดเจน
- บรรจุภัณฑ์แข็งแรง สวยงาม 

รักษาสภาพสินค้าได้ และมอง
เห็นตัวสินค้าชัดเจน

PLACE
- มีแหล่งซื้อที่ชัดเจนถาวร เข้าถึง

ได้ง่าย
- สร้างช่องทางการติดต่อที ่

ผู้บริโภคสามารถรับรู้ข้อมูล 
หรือติดต่อสอบถามได้สะดวก

PROMOTION
- สื่อสารคุณสมบัติของสินค้า 

เช่น สรรพคุณเรื่องราว จุดขาย
ให้ชัดเจนและกระชับ

- ระบุช่วงเวลาที่สินค้าจะมีวาง
จ�าหน่ายให้ชัดเจน

PRICE
ราคาสมเหตุสมผล

ภาพรวม	Branding
•	 ภาพลักษณ์เด่นของสินค้า	OTOP	คือ

1.	เป็นของดีประจ�าถิ่น

2.	เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม

3.	ผลิตโดยกลุ่มชาวบ้าน

•	 การน�าเสนอสนิค้า	OTOP	ควรคงภาพลักษณ์เด่นของสนิค้า	

OTOP	ไว้เพื่อไม่ให้กลายเป็นสินค้าอุตสาหกรรม

•	 ด้วยชือ่	OTOP	Select	เพยีงอย่างเดยีวอาจท�าให้เกิดความ

เข้าใจที่หลากหลาย

•	 ควรท�าการสื่อสาร	(Communication)	ณ	จุดขาย	(Point	

of	Sale)	เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในแนวคิด	รวมทั้ง

ป้องกันความสับสนกับแนวคิดอื่นๆ	ของสินค้า	OTOP

แนวทางการด�าเนินงาน	ณ	ร้านค้า
ส�าหรับร้านค้าขนาดเล็ก :	 สร้างแบรนด์ของร้านให้

ชดัเจน	เช่น	ชือ่ร้าน	ประเภทสนิค้าทีจ่�าหน่าย	ระบกุารเป็นร้านค้า	

OTOP	ให้ชัดเจน	ที่ตั้ง	เวลาเปิดและปิด	เป็นต้น	

ส�าหรับร้านค้าขนาดใหญ่ :	 สร้างการรับรู ้ของ 

มุมจ�าหน่ายสนิค้า	 OTOP	 เช่น	 โปรโมตผ่านช่องทางต่างๆ	 ใน 

ร้านค้า	 ไม่ว่าจะเป็นการประกาศประชาสัมพันธ์	 การแจ้งข่าว

ในจดหมายสมาชิก	ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์	เช่น	

เว็บไซต์	หรือ	เฟซบุ๊ก	

การบริหารจัดการในร้านค้า
• จัดบริเวณสินค้า OTOP Select ก�าหนดขอบเขต 

ที่ชัดเจนผ่านการตกแต่งและป้ายบอก	
• จัดสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ จัดแยกประเภทสินค้าให้

เป็นหมวดหมู่	 ส�าหรับสินค้า	 OTOP	 Select	 โดย
นอกจากจัดตามหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์แล้ว	 ยังสามารถ
จัดหมวดหมู่ย่อยตามแหล่งที่มาของสินค้า	เช่น	สินค้า
จากภาคเหนือ	อีสาน	หรือใต้	เป็นต้น	

• สือ่สารจดุขายของสินค้า สือ่สารจดุขายของสนิค้าผ่าน	
Point	of	 sale	material	 ต่างๆ	เพือ่บอกรายละเอยีด	
สินค้าท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ	 เช่น	 วัตถุดิบ	
สรรพคุณ	 คุณสมบัติ	 กระบวนการผลิต	 การรับรอง
ความปลอดภัย	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่น	 และสร้างการ
รับรู้ให้ตรงกับราคาของสินค้า	

• น�าเสนอสินค้าให้ง่ายต่อการเข้าถึง เพื่อให้ผู้บริโภค
พิจารณาสินค้าได้ง่าย	 ควรจัดวางให้เห็นสินค้าได้
ชัดเจนทัง้ช้ัน	โดยอยู่ในระดับทีส่ายตามองเหน็	และจดั
แสดงให้ผูบ้ริโภคมองเหน็ถงึตวัสนิค้า	หากเป็นบรรจุภณัฑ์
ปิดสนิท	ควรมีสนิค้าตวัอย่าง	อาจมสีนิค้าให้ทดลองชมิ	
ดม	ทา	พจิารณาตามความเหมาะสมกับชนดิของสนิค้า	

• จัดท�าระบบสมาชิก โดยมีประโยชน์	 2	 ประการคือ	
เพื่อรักษาลูกค้า	 (Customer	 retention)	 ให้กลับมาซื้อ

สินค้าที่ร้านอีก	 และเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อใช ้

ในการวิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์ร้านค้าในอนาคต
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

ร่วมสร้างเครือข่าย
สมาคมการค้าไทย 
พร้อมจัดประกวด
สมาคมการค้าดีเด่น

หวัใจหลกัในการพฒันาประเทศเพ่ือ
ก้าวสู่การเป็นชาติทางด้านการค้า
น้ัน	 คือต้องมีการวางกลยุทธ์ ให  ้
ผู ้ประกอบการเกิดการรวมตัว 
กันข้ึนเป็น	 “สมาคมการค้า”	 และ
ต้องมีการเชือ่มโยงเครือข่ายระหว่าง	
สมาคมการค้าต่างๆ	 เข้าด้วยกัน	
เพื่อร่วมท�างาน	 แลกเปลี่ยนข้อมูล	
ความรูแ้ละประสบการณ์ระหว่างกัน	
จนสามารถท�าให้เกิด	“ห่วงโซ่มูลค่า	
(Value	Chain)”	 ของประเทศท่ีมี
ความเข้มแข็งขึ้นต่อไป

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	กระทรวงพาณิชย์	โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ได้ให้

ความส�าคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้าของไทยมาอย่างต่อเน่ือง	 รวมทั้ง

ผลักดันให้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในเครือข่าย	ดังนั้น	กรมฯ	จึงได้

ร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายสมาคมการค้า 

และสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น	 เพื่อกระตุ้นให้สมาคมการค้าเห็นความ

ส�าคัญของการสร้างเครือข่ายระหว่างกัน	 เพื่อเป็นตัวแทนภาคธุรกิจท่ีเข้มแข็ง	 และ 

ส่งเสริมให้สมาชกิได้รบัประโยชน์สงูสุด	 ตลอดจนสนบัสนนุการเติบโตของกลุม่ธรุกิจให้มี

ศกัยภาพ	สามารถเชือ่มโยงเครือข่ายและต่อยอดธรุกิจร่วมกัน	ทัง้ในรปูแบบระหว่างกลุม่

คลัสเตอร์ธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงระหว่างกัน	และระหว่างห่วงโซ่มูลค่า	(Value	Chain)	

ของแต่ละธุรกิจ	

โดยจะเน้นส่งเสรมิให้สมาคมการค้าจัดท�ากลยทุธ์	4	กลุม่ธรุกิจ	รวม	30	สมาคม	

โดยกรมฯ	 จะจัดส่งคณะผู้เชี่ยวชาญให้ค�าปรึกษาในลักษณะโค้ชชิ่ง	 (Coaching)	 เพื่อ

จดัท�าร่างยทุธศาสตร์ตามรายกลุม่ธรุกิจ	รวมถึงลงพืน้ทีศ่กึษาความเป็นไปได้ในการขยาย

โอกาสการค้าการลงทุนในพื้นที่จริง	เช่น	โครงการ	ECC	ของรัฐบาล	เป็นต้น	พร้อมทั้ง

เปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มธุรกิจน�าเสนอยุทธศาสตร์	 และร่วมกันพิจารณาคัดเลือก

ยุทธศาสตร์ต้นแบบ	 1	 กลุ่มธุรกิจ	 เพื่อด�าเนินการขับเคล่ือนให้ยุทธศาสตร์ต้นแบบนั้น 

ไปสู่การปฏิบัติจริงและเห็นผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

16 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



นอกจากน้ี	 ยังได้ร่วมกันจัดประกวด

สมาคมการค้าดีเด่นและผูบ้ริหารสมาคมการค้า

ดีเด่น	ซึ่งมีการจัดกันเป็นประจ�าทุกปี	ต่อเนื่อง

เป็นปีที่	5	แล้ว	(ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2556)	เพื่อเชิดชู

เกยีรตสิมาคมการค้าทีม่กีารบรหิารจดัการตาม

เกณฑ์มาตรฐานสากล	พร้อมทัง้กระตุน้ให้มกีาร

พัฒนาองค์กรและบทบาทในการพัฒนาธุรกิจ	

เพ่ือผลักดนัให้สมาคมการค้าเป็นผู้น�าสมาชิกใน

การยกระดับมาตรฐานธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง	

โดยได้ด�าเนินการจัดประชุมผู ้ทรง

คุณวุฒิที่เป็นผู ้แทนจากสภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทย	สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	

สมาคมการค้า	และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ	รวม	

21	ราย	เพือ่วพิากษ์ร่างหลกัเกณฑ์การประกวด

สมาคมการค้าดีเด่น	ประจ�าปี	พ.ศ.2560	ที่ได้

ประยุกต์การประเมินศักยภาพการบริหาร

จัดการจากหลกัวชิาการ	Balanced	Scorecard	

4	ด้าน	ประกอบด้วย	1)	ด้านผลส�าเร็จตามพนัธกจิ	

2)	 ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ	 

3)	ด้านคุณภาพการให้บริการ	และ	4)	ด้านการ

พัฒนาองค์กร	รวม	23	ตัวชี้วัด

นำงสำวบรรจงจิตต์		อังศุสิงห์		อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
นำยสนั่น	อังอุบลกุล	รองประธำนกรรมกำรสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย	

อีกทั้งได้จัดประชุมคณะท�างานจัดท�าหลกัเกณฑ์การประกวดสมาคม

การค้าดเีด่น	ประจ�าปี	พ.ศ.2560	เพือ่พจิารณาหลกัเกณฑ์การประกวดสมาคม

การค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น	 ซึ่งได้ด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว	

ขณะนี้เข้าสู่ขั้นตอนการเปิดรับสมัคร	 เริ่มต้นตั้งแต่วันที่	 26	 มิถุนายน	 2560	

เป็นต้นไป	คาดว่าจะมสีมาคมการค้าเข้าร่วมประกวดฯ	จ�านวนไม่น้อยกว่า	40	

สมาคม	ต่อจากน้ัน	ผู้เช่ียวชาญจะลงตรวจประเมนิ	ณ	สถานท่ีต้ังสมาคมการค้า	

และน�าเสนอผลต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผู้ได้รับรางวัลสมาคมการค้า 

ดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น	 ประจ�าปี	 พ.ศ.2560	 จ�านวนทั้งสิ้น 

21	รางวัลต่อไป	โดยพิธีมอบรางวัลฯ	จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน	2560	

สมาคมการค้าท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ	สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี	 กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ	 
กรมพฒันาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณชิย์	 	 โทร.	0	2547	5970	หรอืสายด่วน	1570	และท่ี	E-mail	 :	training@dbd.go.th	 
หรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	โทร.	0	2018	6888	ต่อ	2650	หรือลงทะเบียน	Online	ได้ที่	www.thaichamber.org

17ต้นสายปลายทางธุรกิจ



 ผ่านพ้นไปแล้วส�าหรับงาน Thailand e-Commerce Day 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 

2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “The Edge of Digital Commerce : พลิกธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล 

เพิ่มช่องทางการขาย เพิ่มรายได้ ด้วยการค้าแบบออนไลน์”

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

โดยการจัดงานครั้งน้ี	 ถือเป็นก้าวส�าคัญอย่างยิ่ง

ส�าหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่าง

เต็มตัว	 ได้กระทบไหล่ผู ้ให้บริการและผู ้ประกอบธุรกิจ 

อีคอมเมิร์ซที่ประสบความส�าเร็จ	 ร่วมฟังสัมมนาระดับ

นานาชาตโิดยกูรขูองวงการอคีอมเมร์ิซท้ังในและต่างประเทศ	

อินเทรนด์กับการเจรจาธุรกิจด้วยแอพพลิเคชั่นอันทันสมัย	

พร้อมด้วยโซนเจรจาธรุกิจ	(Business	Matching)	ในรปูแบบ	

Co	 Cafe’	 Space	 อกีทัง้ยงัมกีารประกาศรางวลัเวบ็ไซต์

พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ดเีด่น	ประจ�าปี	2560

ภายในงานได้รวบรวมเหล่าผู ้ให้บริการธุรกิจ 

อคีอมเมร์ิซอย่างครบวงจร	 (Ecosystem)	 ไม่ว่าจะเป็นผูใ้ห้

บริการแพลตฟอร์มทางด้านอีคอมเมิร์ซที่จะให้บริการด้าน 

การจดัการธรุกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ	ผูใ้ห้บรกิารรบัช�าระเงิน

ต่างๆ	 เพือ่ให้การรบัช�าระเงนิง่าย	 และสะดวกสบายย่ิงขึน้	 

ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าท่ีมีบริการตอบสนองความต้องการ 

ในการจดัส่งหลายหลากรปูแบบ	และผูใ้ห้บรกิารอืน่ๆ	 ไม่ว่า

จะเป็นผู้ให้บริการทางด้านการท�าการตลาดดจิทิลั	ผูใ้ห้บรกิาร

หบีห่อส�าหรบับรรจสุนิค้าเพือ่จดัส่งสนิค้าอคีอมเมร์ิซและผูใ้ห้

บรกิารบรหิารจดัการคลงัสนิค้าแบบครบวงจร	 และโชว์เคส

ส�าหรับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซที่ประสบความส�าเร็จและ 

ได้รบัรองมาตรฐานจากกรมพฒันาธรุกิจการค้ากว่า	40	คหูา	

ส�าหรับการเจรจาธุรกิจ	(Business	Matching)	นั้น	ใช้รูปแบบที่เป็น

ไลฟ์สไตล์ของชาวอีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะ	 คือ	 การนัดเจรจาผ่านระบบ 

แอพพลิเคชั่นที่ท�าได้ง่ายบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน	ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานแบบ 

เรยีลไทม์	สามารถเลือกผูท้ีส่นใจหรอืเลอืกทีจ่ะน�าเสนอธุรกจิกบัคูเ่จรจาธรุกิจ

ได้โดยท�าการนัดหมายกันผ่านระบบออนไลน์	 เพื่อลดปัญหาในการรอคิว	

ท�าให้การเจรจาธุรกิจในงาน	Thailand	e-Commerce	Day	2017	เป็นไป

ด้วยความรวดเร็ว	 ทันสมัย	 ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อย่างตรงจุด	 พร้อมจัด

พื้นที่ในการเจรจาธุรกิจแบบ	Co	Cafe’	Space	ในบรรยากาศสุดชิค

ในส่วนของโซนการให้ความรู้	 เป็นการสัมมนาระดับนานาชาติ	 

โดยมวีทิยากรทีเ่ป็นกรูดู้านอคีอมเมร์ิซทัง้ของไทยและนานาชาต	ิเช่น	Google	

Thailand,	 Line@,	 Lazada,	 Shopee,	 Paypal	 มาช่วยอัพเดต 

เทรนด์อีคอมเมิร์ซ	 ให้ความรู้และสอนเทคนิคใหม่ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง

แบรนด์ส�าหรับธุรกิจดิจิทัล	 การตลาดแบบดิจิทัล	 หรือแนะน�าการเลือกใช้

เครื่องมือให้เหมาะสมกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ	เป็นต้น	

Thailand  
e-Commerce Day 2017
ธุรกิจไทยในยุคดิจิทัล

18 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



นอกจากนี	้ยังมีการแลกเปลีย่นประสบการณ์จรงิจากผูป้ระกอบธุรกจิอคีอมเมร์ิซอย่างใกล้ชดิ	เช่น	“เบยีร์ชาลาวนั”	คราฟต์เบยีร์สญัชาติ

ไทยท่ีขึน้มาขายบนออนไลน์,	 “Rilakkuma	 Thailand”	 เจ้าของลขิสทิธ์	 Rilakkuma	 ของไทย,	 “Enfant”	 เปลีย่นภาพลกัษณ์	 Global	 brand	 

ที่ท�าอีคอมเมิร์ซเป็นแค่เคร่ืองประดับมาเจาะตลาดออนไลน์ไทยแบบให้ผู้บริโภคจับต้องได้จริง	 รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ประสบ 

ความส�าเร็จอีกกว่า	10	ราย	ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแชร์เรื่องราวแฝงความรู้และแง่คิดอย่างน่าสนใจ

ทั้งนี้ ไฮไลต์ส�าคัญอีกอย่างภายในงานคือ การประกาศรางวัล “DBD Website e-Commerce Award หรือ รางวัลสุดยอด

เวบ็ไซต์พาณชิย์อิเล็กทรอนกิส์แห่งปี” ซึง่ผ่านการคดัเลอืกจากคณะกรรมการตดัสนิรางวัลผูท้รงคณุวฒิุจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครฐั

และภาคเอกชน อาทิ กูเกิล, เฟซบุ๊ก, ไลน์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ

มหาชน), สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และหน่วยงานพันธมิตร โดยมีรายชื่อธุรกิจที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 

ล�าดับ ชื่อเว็บไซต์ ชื่อกิจการ

ประเภทรางวัล

รางวัลดาวเด่น
(Rising SMEs 

e-Commerce)

ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

e-Commerce

ด้านการตลาด
สร้างสรรค์
(Creative 
Marketing)

ด้านความ 
น่าเชื่อถือ

e-Commerce

1 www.cmart.co.th บริษัท	ซี	ดีสทริบิวชั่น	(ประเทศไทย)	จ�ากัด  

2 www.central.co.th บริษัท	เซ็นทรัล	ออนไลน์	จ�ากัด  

3 www.shop.thaiware.com บริษัท	ไทยแวร์	คอมมิวนิเคชั่น	จ�ากัด  

4 www.Lnwmall.com บริษัท	แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป	จ�ากัด  

5 www.shopsawadee.com shopsawadee	  

6 www.orami.co.th บริษัท	ว้อทส์นิว	จ�ากัด  

7 www.trueselect.com บริษัท	ทรู	จีเอส	จ�ากัด  

8 www.beautynista.com บริษัท	บิวตี้	นิสต้า	จ�ากัด  

9 www.primonly.com PRIMONLY

10 www.decoriq.com DECORIQ   

11 www.asiabooks.com บริษัท	เอเซียบุ๊คส์	จ�ากัด   

12 www.all-mate.com All	Mate   

13 www.madduckjewels.com บริษัท	แม็ดดั๊กเจเวลส์	จ�ากัด  

14 www.watchestokyo.com WatchesTokyo	Shop  

15 www.playandplay.co.th บริษัท	เพลย์แอนด์เพลย์	จ�ากัด   

16 www.se-ed.com บริษัท	ซีเอ็ดยูเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)   

17 www.goldengoblingames.com บริษัท	โกลเดน	ก็อบลิน	เกมส์	จ�ากัด   

18 www.pokamaka.com pokamakadotcom	   

19 www.konvy.com บริษัท	คอนวี่	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด   

20 www.hisgo.com บริษัท	เอช.ไอ.เอส.ทัวร์ส์	จ�ากัด   

21 www.thailandbodypaint.com ไทยแลนด์	บอดี้เพ้นท์    

22 www.botnlife.com บริษัท	บอทแอนด์ไลฟ์	จ�ากัด    

23 www.hellogopro.com Hellogopro    

24 www.s-estore.com บริษัท	เอ็ม	วิชั่น	จ�ากัด    

25 www.kanomaroy.com บริษัท	3	เอ็ม	ฟูด	โปรดัก	จ�ากัด    

26 www.bigc.co.th บริษัท	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	จ�ากัด	(มหาชน)    

27 www.getwetless.com บริษัท	แบรนด์เดด	สตาร์	จ�ากัด    

28 www.cheero-thai.net บริษัท	ชีโระ	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด    

29 www.WaterTimerReview.com ร้าน	วอเตอร์ทามเมอร์รีวิว    

30 www.bpcloset.com BP	CLOSET    

31 www.manokojewelry.com Manoko	Jewelry    

32 www.myshop.in.th MYSHOP    

33 www.pixthailandshop.com PIX    

34 www.metrodeal.com บริษัท	ทรานสคอสมอส	อาทัส	จ�ากัด    

35 www.bigteshop.com บริษัท	ร้านบิ๊กเต้	จ�ากัด    

19ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ด้วยชื่อเสียงที่ยาวนานย่อมการันตีถึงความสามารถของเขาได้เป็นอย่างดี  

ทัง้ในฐานะนกับรหิาร เจ้าของกิจการ และเชฟมอืฉมัง เขาผูน้ีก่้อนจะยนือยูจ่ดุสงูสดุได้ 

ต้องผ่านระยะทางเรียนรู้ชวีติด้วยขวากหนามต่างๆ นานา ก่อนจะเรียกได้ว่าเป็น 

ต้นแบบของผู้ประสบความส�าเร็จจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์อย่างแท้จรงิ

 
 ก่อนจะมาเป็น “มิสเตอร์ลี” 

ก๋ง	 (ปู่)	 ของคุณชัยเทพมาจากเกาะไหหล�า	 เข้าเมืองไทยเพื่อค้าเนื้อ	 
ค้าไก่	จากนัน้กส่็งต่อมรดกนีม้าให้เตีย่	(พ่อ)	ในชวีติวยัเดก็ของคณุชยัเทพไขว่คว้า 
เรียนหนังสือด้วยตนเอง	ชอบเรียนภาษาอังกฤษ	มุมานะเรียนจนจบ	ป.	6	แล้ว
ค่อยๆ	 ไต่จากงานเล็กๆ	 ฝึกหัดงาน	 และช่วยเสิร์ฟอาหารไทย	 จีน	 ฝรั่ง	 ใน
ภตัตาคารอยูพั่กใหญ่	ก่อนผนัตวัเองมาเป็นบาร์เทนเดอร์	และเตบิโตเป็นกัปตนั
บาร์เทนเดอร์	 จนอายุ	 24	 ปี	 ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิต	 คุณชัยเทพ 

มังกรเจ้าพระยา
แห่งวงการธุรกิจอาหารจีน

“มิสเตอร์ลี” 

นำยชัยเทพ	ภัทรพรไพศำล	(มิสเตอร์ล)ี	

เจ้ำของอำณำจกัร	“The	Lee	Family	Group”

ห า ก จ ะ พู ด ถึ ง ช า ย สั ก ค น 
ท่ีอยู่ในแวดวงธุรกิจอาหารจีน คุณ
นึกถงึใครกันบ้าง เชื่อว่าค�าตอบของ
ค�าถามนี้คงมีช้อยส์ให้เลือกไม่น้อย 
แต่ถ้าจะหาค�าตอบว่า..หน่ึงเดียวที่
เรียกได้ว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้าน
อาหารจีนแล้วก็คงไม่มีใครปฏิเสธ
ชายท่ีชื่อ ชัยเทพ ภัทรพรไพศาล 
หรือ “มิสเตอร์ลี” เจ้าของอาณาจักร 
“The Lee Family” ผู้ประกอบธุรกิจ
ภัตตาคารอาหารจีน ลี คิทเช่น และ 
ลี คาเฟ่  รวมไปถงึธุรกิจอสังหารมิทรพัย์ 
อพาร์ตเมนต์เซอร์วสิ “ลีเพลส”   

SMEs Telling
เปิดมุมธุรกิจ
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ได้ท�างานกับโรงแรมดุสิตธานี	 ในต�าแหน่งผู ้ช ่วย 
ผู้จัดการภัตตาคารฝรั่งเศสและรูมเซอร์วิส	และมาเป็น
ผูจ้ดัการภตัตาคารจนี	ท�าให้ได้ทักษะการบรกิาร	รวมถงึ
โอกาสศึกษาศาสตร์การปรุงอาหารฝรั่งเศสและจีน 
ไปในตัว	 จากนั้นโรงแรมดุสิตธานีก็ได้ส่งตัวเขาไป 
เรยีนต่อท่ีสวิตเซอร์แลนด์	 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และ
เรียนรู้ถึงพฤติกรรมผู้บริโภค		

เริ่มต้นธุรกิจพร้อมก�าเนิด Lee Kitchen 
เมือ่เข้าสูอ่าย	ุ37	-	38	ปี	คณุชยัเทพได้เริม่ต้นการ

มีครอบครัวแล้วในขณะนั้น	 จึงมีแนวคิดสร้างกิจการ
ของตัวเอง	 ด้วยการเปิดร้านข้าวแกงกับภรรยาที่ 
โรงอาหารธนาคารกรงุเทพ	ซ่ึงแรงผลกัดนัจากการท�าธรุกจิ
แล้วประสบความส�าเร็จในครั้งน้ีนั้น	 ได้ต่อยอดให้เขา
เปิดภัตตาคารอาหารจีนในชื่อว่า	“Lee Kitchen”	ที่
ถนนจันทน์	 และขยายสาขา	 2	 มาที่สีลม	 ส่วนใหญ่
ลูกค้าเป็นนักธุรกิจที่อยู่ในวงศ์ตระกูลเก่าแก่	 จากนั้น
ในปี	2547	ได้เปิดร้าน	ล	ีคาเฟ่	และขยายสาขาเรือ่ยมา
แบบค่อยเป็นค่อยไป

ทางเดินธุรกิจของอาหารจีน
ต้องยอมรับว่า	 ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจร้าน

อาหารสูงขึน้อย่างต่อเนือ่ง	ต้องมกีารแข่งขันกนัตลอดเวลา	

เพือ่ดึงดูดลกูค้าให้ได้มากทีส่ดุ	การท�าร้านอาหารในช่วงนี้

แตกต่างจากเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา	 โดยคุณชัยเทพ 

มองว่า..ส่ิงส�าคัญทีค่วรมใีนธุรกิจร้านอาหาร	คอื	รสชาตแิละ

การบริการที่ประทับใจ	 ดังนั้นก็ต้องท�าเรื่องอาหารและ

บริการให้เป็นระบบ	ตั้งแต่ต้นน�้ายันปลายน�้า		

คุณชัยเทพบอกว่าการด�าเนินธุรกิจร้านอาหาร	 ส่ิงแรก	 คือ	

ใจต้องมาก่อน	ท้ังในเรือ่งการบรกิาร	การรังสรรค์เมนูอาหาร	การใช้

วัตถุดิบท่ีดี	 รวมไปถึงต้องรู้จักเคารพลูกค้า	 รับฟังหากมีค�าต�าหนิ	

และพร้อมที่จะปรับปรุง	 สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญทั้งส้ิน

ในการด�าเนินธุรกิจร้านอาหาร	 เพราะหากเรารู้จักใช้ใจในการท�า

หน้าที่	คนท�าก็มีความสุข	และคนทานมีความสุขเช่นเดียวกัน

ปัจจุบัน ลี คาเฟ่ มีทั้งหมด 9 สาขา ซึ่งคุณชัยเทพได้เริ่มลด
บทบาทตวัเองลงตัง้แต่ปี 2550  โดยมอบให้รุน่ลูกดแูลบรหิาร
จัดการ และคุณชัยเทพคอยเป็นที่ปรึกษา 

แบรนด์ของ ลี คทิเช่น และ ลี คาเฟ่ เกิดขึน้มาอย่างยาวนาน 

มีเมนูอาหารที่หลากหลายมากกว่า 80 รายการ ผ่านการ 

คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ แบ่งเป็นเมนูหมุนเวียนตามฤดูกาล 

ขณะที่ลี คิทเช่น จะมีการเพิ่มเซตเมนู และลดขนาดของ 

จานลง เพื่อให้สามารถรับประทานได้ง่าย ไม่จ�าเป็นต้องมา

เป็นกลุ่มใหญ่ ก็สามารถรับประทานได้

นำยรัฐวิชญ์	ลิ้มพรชัยเจริญ	

บริษัท	ที	แอล	เอฟ	เซ็นทรัลเวิลด์	จ�ำกัด

ผู้บริหำรรุ่นปัจจุบัน	“The	Lee	Family	Group”

“เมือ่สังคมเปลีย่นไป ความรวดเรว็ สะดวกสบาย 
เข้ามาในชีวิตคนเมืองมากขึ้น ถ้าจะเป็นแค่
ภัตตาคารจีนก็คงจะอยู่ล�าบาก ต้องประยุกต์
ให้คนรุ่นใหม่หันมากินอาหารจีนกันได้ อย่าง 
ลี คาเฟ่ ที่เน้นวาไรตี้ความหลากหลาย  เพื่อ
เจาะกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ให้มีเพิ่มมากขึ้น”
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SMEs Innovation
ธุรกิจ 4.0

พัฒนาการตลาดด้วยเทคโนโลยี...
ก้าวที่ดีสู่ Thailand 4.0

“ปัจจบุนัเทคโนโลยเีข้ำมำมีบทบำทมำกขึน้
ในกำรท�ำธุรกจิ	ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรผลติ	กำรเงนิ	
กำรบริหำรจัดกำร	กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์	
โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงด้ำนกำรตลำดและกำรขำย	
ซึ่งเจ้ำของกิจกำรต้องปรับตัวตำมให้ได้	 เพรำะ
ส่ิงท่ีเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่แค่เคร่ืองมือ	 แต่เป็น
พฤติกรรมของผู้บริโภค	 ถ้ำหำกไม่เข้ำใจ	 และ
ไม่รู้ว่ำในแต่ละวันลูกค้ำมีควำมสนใจอยู่ที่ไหน?	
ก็จะไม่มีทำงขำยของได้!!”

คุณปฤณ จ�าเริญพานิช ผู ้เช่ียวชาญด้าน 

Digital Marketing คือเจ้าของวลีข้างต้น	 โดยถือ 

ได้ว่า..เป็นคล่ืนลูกใหม่ที่สนใจและศึกษาในเรื่องของ

เทคโนโลยมีาโดยตลอด	ถงึขนาดน�ามาใช้เป็นเคร่ืองมือ

ในการขยายตลาดในหลายธุรกิจจนประสบความ

ส�าเรจ็	อีกท้ังปัจจุบันยงัเป็นทีป่รึกษา	รวมทัง้วางระบบ

ให้แก่องค์กรต่างๆ	 ในภาคอุตสาหกรรมไทยอีกด้วย	

เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุค	Thailand	4.0

ซึง่ก่อนหน้านี	้คณุปฤณ ได้ท�าธรุกจิหลายอย่าง	เช่น	แบรนด์เคร่ืองส�าอาง	

อาหารเสริมเพื่อส่งออกต่างประเทศ	 และลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ระบบ

ขนส่งพัสดุ	กระทั่งปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	กรรมการ	บริษัท	อินดัสเตรียล	

รีโวลูชั่น	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทให้ค�าปรึกษา	จัดอบรมสัมมนา	รวมถึงวาง

ระบบให้แก่องค์กรต่างๆ	 ในภาคอตุสาหกรรมของไทย	 นอกจากนี	้ ยงัม ี

งานอดิเรกเป็นวิทยากรทางด้าน	Digital	Marketing	ให้หลายองค์กรทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน	โดยใช้ชื่อว่า	“Prin Digital Teller”	หรือ	“นักเล่า

เรื่องดิจิทัล”	และเร็วๆ	นี้ก�าลังจะเปิดตัวอีกหนึ่งธุรกิจ	เป็นแบรนด์ขนม

เพื่อสุขภาพนวัตกรรมใหม่	(Innovation	Snack)	เพื่อคนไทย

โดยส่วนตัวคุณปฤณเช่ือว่า..องค์ประกอบของการท�าการตลาดที่

จ�าเป็นต่อทุกธุรกิจมีอยู่	3	ส่วนใหญ่ๆ	สิ่งแรกคือ	“การเข้าใจ”	คุณค่า

ท่ีแท้จริงของสินค้าและบริการท่ีคุณก�าลังส่งมอบให้ลูกค้า	 หลังจากนั้น

เทคโนโลยีจะเข้ามามีส่วนช่วยได้มากใน	“การค้นหา”	ว่าลูกค้าที่แท้จริง

หรือกลุ่มเป้าหมายคือใคร?	 ความต้องการที่แท้จริง	 หรือปัญหาของเค้า

คืออะไร?	 ซึ่งในข้ันตอนน้ีส่วนใหญ่จะใช้เคร่ืองมือต่างๆ	 ของ	 Google	

เข้ามาช่วย	เช่น	Google	Form,	Google	Trend,	Google	Keyword	

Planner	เป็นต้น	ที่ส�าคัญส่วนใหญ่ใช้ได้แบบฟรีๆ	
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และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้	 คุณปฤณมักจะใช้เครื่องมือท่ีช่ือว่า	 Facebook  

ในการ	 “การสื่อสาร”	 โฆษณาสินค้าและบริการจะส่งไปให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 

ในเวลาที่เขาก�าลังต้องการ	โดยมีหลักในการสื่อสารการตลาดคือ	“Delivery	the	

right	message,	To	the	right	people,	At	the	right	time,	Thru	the	right	

channel”	ถ้าหากสามารถเข้าใจถงึความหมายของ	3	องค์ประกอบนีอ้ย่างถ่องแท้	

อย่างไรก็ขายของได้อย่างแน่นอน

เนือ่งจาก	Facebook	เกบ็ฐานข้อมูลได้อย่างละเอยีดยบิมาก	ลงลกึถงึระดบั

พฤติกรรมกันเลยทีเดียว	เช่น	ท�างานที่ไหน?	ใครเป็นเพื่อนสนิท?	ความสัมพันธ์

ขณะนี้โสด	แต่งงานแล้ว	หรืออธิบายได้ยาก?	ชอบสัตว์เลี้ยงประเภทใด?	เป็นต้น	

โดยข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บรวบรวมอย่างดี	 จนกลายเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีถูก

จัดระเบียบเอาไว้แล้วที่เรียกว่า	Big	Data	นั่นเอง	ซึ่งสามารถน�าเอาข้อมูลเหล่านี้	

กลับมาขายพวกคนท�าธุรกิจในท้ายที่สุด	

“นอกจากเครื่องมือในการสร้าง Brand Awareness เชิงรุกอย่าง 

Facebook แล้ว เคร่ืองมอืในการหาลูกค้าใหม่เชิงรับอย่าง Google Ad ก็มองข้าม

ไม่ได้ เพราะมีเครื่องมือที่ชื่อว่า GDN หรือ Google Display Network ซึ่งมัน

สามารถท�า Re Marketing ได้ เพื่อตามตื๊อและส่งโฆษณาไปยั่วลูกค้าที่เคยกด

เข้ามาที่หน้า Website คุณแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งก�าลังจะซื้อของคุณแล้วแต่ยังไม่ได้ซื้อ 

แสดงว่าคนกลุ่มน้ีมีความต้องการและสนใจสินค้าและบริการของคุณแต่ยังไม่

ตดัสินใจ และเมือ่คนกลุม่น้ีออกไปเข้าเว็บไซต์อืน่ๆ ท่ีมพีืน้ทีโ่ฆษณาหรอื Banner 

ซึ่งเป็นพันธมิตรกับ Google โฆษณาสินค้าและบริการของคุณท่ีเขาก�าลังสนใจ

จะตามไปแสดงท่ีบรเิวณพืน้ท่ี Banner นัน้ๆ เพือ่กระตุ้นให้ลกูค้าอยากซือ้อกีครัง้

ครบั และสุดท้ายผมยงัใช้เครือ่งมอืทีช่ือ่ว่า LINE@ มาช่วยในการท�าการตลาดผ่าน

มอืถือ กระตุน้ยอดซือ้ซ�า้และดแูลลูกค้าเก่า ทีเ่ปรยีบเสมือนสนิทรัพย์ทีส่�าคญัทีสุ่ด

ของธุรกิจครับ” ด้วยความที่	คุณปฤณ นั้นท�าธุรกิจ

หลายอย่างในแต่ละวนั	ดงันัน้เวลาในแต่ละ

ชั่วโมงล ้วนมีค ่าอย ่างยิ่ง	 ฉะน้ันการที่	 

“กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า” มีระบบ	

e-registration	 มาช่วยให้ผู้ประกอบการ

สามารถจดจดัตัง้บรษิทัผ่านทางออนไลน์ได้

จากท่ีบ้านหรือท่ีออฟฟิศนับเป็นสิ่งที่ดีมาก	

เพราะช่วยทุ่นเวลาได้อย่างดีส�าหรับผู้ที่มี

ภารกิจรัดตัว

ประกอบกบัยคุนีถ้อืเป็นยคุ Digital 

โดยสุดท้ายข้อมูลท้ังหมดในรูปแบบของ 

Hard Copy จะถกูแปลงไปเป็น Digital 

และเชื่อมโยงกันทั้งหมดตามนโนบาย 

Thailand 4.0 และเมื่อผู้ประกอบการมี

ความเข้าใจและเรียนรู้ทันตามเทคโนโลยี

อยูเ่สมอ เชือ่ได้ว่า..เศรษฐกจิของประเทศไทย

จะก้าวเร็วข้ึนกว่าในอดีตอย่างแน่นอน 

เจ ้าของกิจการต้องปรับตัว
ตามให้ได้ เพราะส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง
ไปไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็น
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ถ้าหาก
ไม่เข้าใจ และไม่รู้ว่าในแต่ละวัน
ลูกค้ามีความสนใจอยู่ที่ไหน? 
ก็จะไม่มีทางขายของได้!!”

คุณปฤณ	จ�ำเริญพำนิช	

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing
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ใส่ลิงก์ของทุกโซเชียล 
มีเดียลงบนเว็บไซต์

ข้อน้ีก็ท�าได้ไม่ยากเลย	 แค่เราหาพื้นที่

เล็กๆ	บนเว็บไซต์เรา	และใส่ไอคอนของ

แต่ละโซเชยีลมเีดียลงไป	พร้อมทัง้ฝังลงิก์

ให้คนสามารถกดผ่านหน้าเวบ็ไซต์เราได้	

ก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้น	 เพราะเมื่อเรามี 

ช่องทางอื่นๆ	ให้เขาเลือกติดตาม	เขาก็

จะเข้าไปติดตามเราบนช่องทางที่เขา

สะดวกเหล่าน้ันแทน	 ซึ่งเป็นการเพิ่ม 

ผู้ติดตามบนโลกออนไลน์ขึ้นได้มากเลย

ส�ำหรับในยุคนี้ เรำคงจะหลีกเลี่ยงหรือหนีค�ำว่ำ “โซเชียลมีเดีย (Social Media)” ไปไม่ได้ เพรำะไม่ว่ำจะไปที่ไหน
ก็จะพบเห็นอยู่ตลอดเวลำ ฉะน้ันหำก Startup สำมำรถเข้ำถึงคนบนโลกออนไลน์ ได้มำกเท่ำไร สินค้ำหรือบริกำร 
ก็จะได้รับควำมสนใจและขำยดีเท่ำนั้น! ซึ่งนี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ที่ Startup ทุกรำยควรท�ำเพื่อกระตุ้นยอดขำย
ผ่ำนโซเชียลมีเดีย

แชร์คอนเทนต์คุณภาพ

ก่อนที่ธุรกิจเราจะติดลมบนได้	ฐานของ

แฟนคลับต้องเยอะในระดับหนึ่งก่อน	

และการท�าคอนเทนต์ท่ีตอบโจทย์ลูกค้า	

แชร์คอนเทนต์ทีต่รงความสนใจของกลุม่

เป้าหมาย	 ก็เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยให้

ธุรกิจเราเป็นท่ีรู้จักและเกิดการแชร์ต่อ	

อย่างเช่น	ถ้าเราท�าธรุกจิเกีย่วกบัเครือ่งมอื

การตลาดบนเฟซบุก๊	กใ็ห้แชร์คอนเทนต์

ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเฟซบุ๊ก

DBD Good Time
ปกิณกะ

กลยุทธ์
สร้างกระแส
โซเชียลแบบ 

Startup

?เพิ่มยอดไลค์ 
สะสมยอดฟอลโลว์  

ไม่ใช่เรื่องยาก 

1 2 
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“โซเชยีลมเีดีย” หมายถึง 
ส่ือสงัคมออนไลน์ทีมี่การ
ตอบสนองทางสังคมได้
หลายทิศทาง โดยผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
พูดง่ายๆ ก็คือเว็บไซต์ท่ี
บุคคลบนโลกนีส้ามารถมี
ปฏสัิมพนัธ์โต้ตอบกันได้
น่ันเอง...

STARTUP

โปรโมตข้ามโซเชยีลมเีดีย

เมือ่เรามจี�านวนผูต้ดิตามในระดบัหนึง่แล้ว	

ให้เอาโซเชยีลมเีดยีหนึง่ไปโปรโมตบนอกี

โซเชยีลมเีดียหนึง่	เช่น	เอาลงิก์ทวิตเตอร์

ของเราไปโพสต์บนเฟซบุ๊ก	เพือ่ให้ผูต้ดิตาม

บนเฟซบุ๊กที่มีแอคเคานต์ทวิตเตอร์ได้

ตดิตามเราต่อไปทกุช่องทาง	เป็นการเพิม่

ผู้ติดตามได้อีกรูปแบบหนึ่ง

คอมเมนต์ตามโซเชียล
มีเดียที่มีกลุ่มเป้าหมาย
เดียวกัน

หมั่นส�ารวจดูว่า..เพจไหน?	 ทวิตเตอร์

แอคเคานต์ไหน?	หรอือนิสตาแกรมอะไร?	

ทีม่กีลุม่เป้าหมายตรงกับเรา	หรอืมลีกูค้า

เราอยู่ในนั้นบ้าง	เมื่อหาเจอก็คอมเมนต์

ลงไปในโพสต์เขา	คล้ายๆ	กับการฝากร้าน

ที่ตามอินสตาแกรมที่คนไทยชอบท�ากัน	

วิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้ผลมากเช่นกัน	

ดูถูกไม่ได้เชียวล่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก	www.bangkokbanksme.com

ใช้แฮชแท็ก “ # ” กับ 
ทุกโซเชียลมีเดีย

#	หรือ	แฮชแท็ก	 เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ

ส�าคัญที่จะช่วยให้	 Startup	 อย่างเราๆ	

สามารถเข ้าถึงผู ้คน	 หรือเกิดความ

ตระหนกับนโลกโซเชยีลมเีดียได้	เพราะจะ

เป็นเหมือนช่องทางการค้นหาอีกรูปแบบ

หน่ึง	 ซึ่งถ ้าเกิดเราเกาะกระแสโลก

ออนไลน์ที่ก�าลังมาแรงได้	 ดูว่า	 #	 ไหน

ก�าลังเป็นที่นิยม	และโพสต์ข้อความของ

เราตามด้วย	#	นั้นๆ	ก็จะท�าให้คนรู้จัก

และเข ้าถึงโซเชียลมี เดียของเราได ้

ง่ายดายมากขึ้น

3 4 5

นี่ก็เป็นแค่เพียงกลเม็ดเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ที่จะช่วยให้โซเชียลมีเดียของ Startup ทั้งหลายเติบโตมากขึ้น 

มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น และสุดท้ายก็จะส่งผลให้ยอดขายสินค้าและบริการเราเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเอง

แชร์คอนเทนต์
คุณภาพ

ใส่ลิงก์
ของทุกโซเชียลมีเดีย

ลงบนเว็บไซต์

โปรโมตข้าม
โซเชียลมีเดีย

คอมเมนต์
ตามโซเซียล

มีเดียที่มี
กลุ่มเป้าหมาย

เดียวกัน

ใช้ # กับ
ทุกโซเชียลมีเดีย
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DBD Solution
Q&A

การทําธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก
จะเริ่มต้นอย่างไร 
มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

ค�าถาม

ค�าตอบ
เลง็กลุม่เป้าหมายให้ชัดเจน	เพือ่จะได้ท�าการเลอืกสินค้า	
และบรกิารท่ีสอดคล้องกบักลุม่ลกูค้าการท�าธรุกจิค้าส่งค้า

ปลีก	

ส�ารวจตัวเอง	ประเมนิทกัษะความรู้ความสามารถ
ที่มีต่อธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก	 เพื่อพิจารณาว่ามีความพร้อม

หรอืยัง	องค์ความรู้ของธรุกจิทีม่อียูใ่นปัจจบุนั	ทศิทางของ

ธรุกจิเป็นอย่างไร	ค�านงึถงึทกัษะและประสบการณ์	ความ

ช�านาญที่เกี่ยวข้อง	 น�ามาวางแผนเพื่อตัดสินใจว่าตัว 

ผู้ด�าเนนิการเช่ือมัน่ในตนเองแค่ไหน	กล้าตัดสินใจ	พร้อม

แก้ปัญหาหากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง	

งบประมาณและท�าเลที่ตั้งต้องรู ้ว ่า 
งบประมาณในการลงทุนเพียงพอหรือไม่	 การลงทุนเป็น

อย่างไร	 มีเงินหรือกู้เงินค�านึงถึงค่าใช้จ่ายและรายรับ 

ท่ีจะเกดิ	อย่างน้อยควรมเีงินทนุส�ารองในการเริม่ต้นธรุกิจ	

และมีการวางแผนการใช้เงินอย่างเป็นระบบ	 ท�าเลที่ตั้ง

เหมาะสมหรือไม่	 เป็นที่ของเจ้าของเองหรือต้องเช่าพื้นท่ี	

กต้็องน�าค่าใช้จ่ายทีเ่กดิข้ึนมาคิดค�านวณด้วย	ประกอบกับ

งบประมาณในการตัดสินใจที่เหมาะสม	

วางเป้าหมายหลักในการท�าการค้า	 ก�าหนด 

เป ้าหมายของธุรกิจพิจารณากลุ ่มลูกค ้าเป ้าหมาย 

ความเป็นไปได้	ความเจรญิเติบโต	มองธรุกิจรอบข้าง	เรียนรู้

ถึงปัจจัยท่ีท�าให้ส�าเร็จและอุปสรรค	 ศึกษาธุรกิจต้นน�้า-

ปลายน�้า	(ผู้ผลิต	Supplier	ลูกค้า)	ใครคือพันธมิตรทาง

ธรุกิจ	ใครคอืคูแ่ข่ง	จุดเด่นคอือะไร	ตลาดอยู่ท่ีไหน	เพือ่ให้รู้

ว่าจะสามารถตั้งเป้าหมายและท�าได้ส�าเร็จเกินร้อยละ	60	

เมื่อตัดสินใจท�าธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก	 ต้องพิจารณาว่า 

คุณจะเริ่มต้นประกอบการจดทะเบยีนแบบ
ไหนดี เป็นบุคคลธรรมดา	เจ้าของคนเดียว	(ลักษณะ

การเสยีภาษเีป็นอตัราก้าวหน้า)	เหมาะหรอืยงั	หรอืในนาม

นิติบุคคล	 เป็นห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 หรือเป็นบริษัทจ�ากัด 

ต้องรูร้ายละเอยีดของการลงทุน	การบรหิารงาน	ความรับผดิ	

ภาษเีงนิได้	ความน่าเชือ่ถือ	แต่ถ้าเป็นธรุกิจค้าส่ง-ค้าปลกี	

ระยะเริ่มแรกอาจจะท�าในนามบุคคลธรรมดาก่อนก็ได้	
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• เล็งกลุ่ม 
เป้าหมายให้ชัดเจน

การจดทะเบยีน กรณเีป็นบคุคลธรรมดาต้องจด
ทะเบียนพาณิชย์	 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายน้อยและสามารถทดลอง

ประกอบธุรกิจได้	(ขนาดเล็ก)	แต่กรณีธุรกิจมีขนาดใหญ่

ก็ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม	 ซึ่งในแง่ข้อกฎหมายก็ต้อง

ศึกษาในการจดทะเบียนไว้ด้วย	 ส�าหรับเรื่องการจด

ทะเบียนทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีเจ้าหน้าที่คอยให ้

ค�าปรึกษาแนะน�าได้	ขึ้นอยู่กับว่าตัดสินใจท�ารูปแบบไหน

การท�าธุรกิจค้าปลีกปัจจัยส�าคัญที่ต้องค�านึงถึง	คือ	

•	 เปล่ียนแปลงเชิงรุก	 คือการปรับตัวเองให้ทันต่อ

กระแสความนิยมของลูกค้า	 ซึ่งจ�าเป็นต้องศึกษา

พฤติกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและต้องพยากรณ์

พฤติกรรมของลูกค้าในอนาคตด้วย	

•	 ใช้เทคโนโลยีในการติดตามพฤติกรรมการซื้อของ

ลูกค้า	 เพื่อจะได้ส่ังซ้ือสินค้าให้เหมาะสมกับความ

ต้องการของลูกค้า	ซ่ึงจะท�าให้สินค้าคงคลังลดน้อยลง	

•	 ตัง้ราคาให้เหมาะสม	เพือ่ให้สามารถรองรบัค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนินการได้อย่างเพียงพอและมีก�าไร	

•	 สร้างพันธมิตรกับคู่ค้า	 ในการออกแบบสินค้าหรือ	 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ	 เพ่ือการกระตุ้น

ยอดขาย	

•	 บรหิารสนิค้าอย่างเข้มงวด	ต้องคอยติดตามเอาสนิค้า

ท่ีขายไม่ได้ออกไป	 และเติมสินค้าท่ีขายดีเข้ามา 

อย่างรวดเร็ว	 เพื่อท่ีจะได้ไม่เกิดโอกาสสูญเสีย 

ยอดขาย	หรือเก็บสินค้าที่ขายไม่ได้ในคลังสินค้า	

•	 เน้นการให้บริการในการขาย	 หากลูกค้าพอใจใน

บริการ	ลูกค้าจะกลับมาซื้อสินค้าในครั้งต่อไป	จึงไม่

ควรยึดติดกับการขายท่ีเน้นการโฆษณา	 หรือใช้การ

ลดราคา	 เพราะไม่สามารถสร้างความจงรักภักดี 

ให้กับลูกค้า	

•	 บรกิารเหนือความคาดหมาย	จะท�าให้ลกูค้าประทบัใจ	

และจดจ�าไว้ตลอดกาล	 ซึ่งจะท�าให้ลูกค้ากลับมาซื้อ

สินค้าอีกครั้ง	

•	 เข้มงวดในมาตรฐาน	หากจะท�าให้ลกูค้าจงรกัภกัดไีด้ 

การรักษาระดับมาตรฐานเป็นสิ่งท่ีต้องดูแลอย่าง 

เข้มงวด

การทําธุรกิจ 

ค้าส่ง-ค้าปลีก 

• ส�ารวจตัวเอง 
ประเมินทักษะ

• งบประมาณ 
ในการลงทุน 
เพียงพอ

• วางและก�าหนด
เป้าหมายของ
ธุรกิจ

• ประเภทของ 
การจดทะเบียน
ธุรกิจ

•  การจดทะเบียน 
และแหล่ง 
ให้ค�าปรึกษา 
แนะน�า




