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ปัจจุบันข้อมูลถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่า และสามารถ
พัฒนายกระดับข้อมูลให้สร้างมูลค่าเพิ่มโดยการน�ำมารวบรวม
สังเคราะห์ และวิเคราะห์ในรูปแบบ Big Data เพื่อตอบโจทย์
ในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการสร้างโอกาส รวมทั้ง
การสร้างนวัตกรรม เช่น การแก้ไขปัญหาผูม้ รี ายได้นอ้ ยจากการ
ขึน้ ทะเบียน และการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าของธุรกิจ
e-Commerce เพื่อสร้างกิจกรรมทางการตลาดหรือโปรโมชั่น
ได้ อ ย่ า งแม่ น ย� ำ ทั้ ง ตั ว สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น ที่ ต ้ อ งการของลู ก ค้ า และ
ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม
ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ได้ขบั เคลือ่ นการด�ำเนินการ
Big Data มาใช้เพือ่ การบริหารจัดการ โดยเริม่ ต้นจากการบูรณาการ
ข้อมูลของทุกหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์มาพัฒนา Big Data
ของกระทรวง เพื่อยกระดับการท�ำงานของกระทรวงให้เข้าสู่
“พาณิชย์ 4.0” โดยน�ำ Big Data มาขับเคลื่อนและผลักดัน
ภารกิจของกระทรวงให้บรรลุผล ตัง้ แต่การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทย
ในทุกระดับ ไปจนถึงการยกระดับการสร้างอาชีพรายพืน้ ทีเ่ พือ่ ผลักดัน
เศรษฐกิจฐานราก การแสวงหาโอกาสในการท�ำธุรกิจในแต่ละ
พื้นที่ซึ่งมีปัจจัยที่แตกต่างกัน รวมทั้งสร้างทางเลือกส�ำหรับการ
ประกอบธุรกิจที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ซึ่งการด�ำเนินการ
ดังกล่าวยังได้ท�ำการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตร
ภายนอกกระทรวงมาใช้ในการวิเคราะห์รวมกับข้อมูลภายใน
กระทรวงให้ครอบคลุมและรอบด้าน เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในโอกาสทีผ่ มเข้ามารับต�ำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า ซึ่ ง มี ค ลั ง ข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ ที่ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล นิ ติ บุ ค คลและ
งบการเงินขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ของประเทศ ผมจึงให้ความส�ำคัญกับ
ข้อมูล Big Data เป็นล�ำดับต้นๆ โดยมุง่ ใช้ Big Data ขับเคลือ่ น
การด�ำเนินงาน และผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้ตรงกับกลุม่ เป้าหมาย
ผ่านการบูรณาการข้อมูลนิติบุคคล และงบการเงิน ประกอบกับ
ข้อมูลภายนอกที่กรมได้เชื่อมโยงกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ
เพือ่ ให้สามารถใช้พลังของข้อมูลในการขับเคลือ่ นให้เกิดการสร้าง
ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีสภาพปัญหาและความ
ต้ อ งการรวมทั้ ง ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ที่ แ ตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะพื้ น ที่
ได้อย่างถูกที่ ถูกคน และถูกเวลา ดังนัน้ Big Data จึงเป็นเครือ่ งมือ
ส�ำคัญที่จะช่วยให้กรมสามารถด�ำเนินงานและตอบสนองต่อ
ความต้องการของภาคธุรกิจ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วในปัจจุบัน
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ผลการศึกษาส่วนบุคคลดีเด่น หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของส�ำนักงาน กพ.
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

MOC Open House

เปิดโลกกระทรวงพาณิชย์
สร้างพั นธมิตรนักธุรกิจรุ่นใหม่เชิงนวัตกรรม
ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันทีเ่ ข้มข้นและรุนแรงบนโลกไร้พรมแดน ผลักดันให้ผปู้ ระกอบการต่างเร่งคิดค้นและเพิม่
ขีดความสามารถอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อน�ำมาต่อยอดให้กับธุรกิจแข็งแกร่ง
และเติบโต สามารถเพิ่มยอดขาย รวมทั้งแตกไลน์อื่นๆ เพื่อให้ธุรกิจนั้นๆ ไปต่อได้
ปั จ จุ บั น นวั ต กรรมกลายเป็ น เครื่ อ งมื อ ชนิ ด ใหม่ ท าง
ยุ ท ธศาสตร์ ข องการแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ ในยุ ค ดิ จิ ทั ล โดยเมื่ อ
ผู้ประกอบการก�ำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงของโลก
ดิจิทัล (Digital Disruption) ขณะที่การด�ำเนินกลยุทธ์แบบเดิม
เช่น หลักการตลาด การสร้างความแตกต่าง กฎระเบียบ
ข้ อ กี ด กั น ทางการค้ า เริ่ ม ใช้ ไ ม่ ไ ด้ ผ ลในยุ ค นี้ แต่ ก ารสร้ า ง
นวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นได้นั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยทีเดียว...
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กระทรวงพาณิชย์ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของเรือ่ งดังกล่าว จึงได้
เปิดโครงการ “เปิดโลกกระทรวงพาณิชย์ สร้างพันธมิตรนักธุรกิจรุน่
ใหม่เชิงนวัตกรรม MOC Open House to New Innovative
Entrepreneur Partnership (MOC Open House)” ขึ้น โดยมี นาย
สนธิรตั น์ สนธิจริ วงศ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน
โดยกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานรัฐที่ดูแลภารกิจหลัก
ด้านเศรษฐกิจและการค้าของประเทศมีแนวคิดที่จะก�ำหนดนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในอนาคตแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งเชื่อมโยง
ความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง จึงได้
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในการเฟ้นหา
ตัวแทนนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur) อายุไม่เกิน 45 ปี
ซึ่ ง มี ศั ก ยภาพในการประกอบธุ ร กิ จ และมี ค วามสนใจด้ า นนโยบาย
เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน เพือ่ เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจไทยรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้แนวคิด WE :
Innovative Smart Entrepreneurship (WISE) อันประกอบไปด้วย
กลุ ่ ม นั ก ธุ ร กิ จ รุ ่ น ใหม่ จ ากสภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย (YEC)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Young F.T.I) กลุ่มนักธุรกิจค้า
ชายแดน (YEN-D) กลุม่ นักธุรกิจทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมจากกระทรวงพาณิชย์
อาทิ แฟรนไชส์ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้ผลิตสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์
เกษตรกรรุ่นใหม่ นักธุรกิจ e-commerce และนักธุรกิจของสมาคม
การค้ารุ่นใหม่มากกว่า 200 ราย และข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีแนวคิด
สร้างสรรค์จ�ำนวน 50 ราย

ส�ำหรับกิจกรรม MOC Open House นี้ จัดขึ้น
ครั้ ง แรก ซึ่ ง ภายในงานมี เ วที ป าฐกถาพิ เ ศษหั ว ข้ อ
“Driving the Future ก�ำหนดอนาคตประเทศไทย
ด้ ว ยพลั ง ของคนรุ ่ น ใหม่ ” พร้ อ มด้ ว ยการแสดง
วิสัยทัศน์จากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์
ในการน� ำ เสนอทิ ศ ทางการขั บ เคลื่ อ นหน่ ว ยงาน
ในกระทรวงพาณิชย์ โดยจะวางแนวทางความร่วมมือ
ในการผลักดันเศรษฐกิจไทยร่วมกับภาคเอกชน
นอกจากนี้ ยังมีกจิ กรรมภาคปฏิบตั ทิ เี่ น้นรูปแบบ
การมีสว่ นร่วม (Workshop) เพือ่ สร้างความร่วมมือเชิง
พันธมิตรระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ในแต่ละภาคธุรกิจ
(Sector) ร่วมกับข้าราชการรุ่นใหม่ของกระทรวง
พาณิชย์ เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจในการก้าวเดิน
ไปสู ่ เ ป้ า หมายการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมกันนั้นยังได้เปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมโครงการน�ำเสนอนวัตกรรมและแนวคิดเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต (New
Economy) โดยแนวคิดที่ได้รับการประเมินในระดับ
ดีเยี่ยมจะมีโอกาสร่วมก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินงาน
ในอนาคตกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อส่งเสริมธุรกิจไทย
ให้เข้มแข็งและสอดรับกับความต้องการของภาคธุรกิจ
ไทยได้อย่างตรงจุด
นับได้วา่ กิจกรรม MOC Open House จะได้
ผลลัพธ์ทดี่ ี และช่วยท�ำให้การก�ำหนดเป้าหมายและ
การออกแบบนโยบายด้านเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพและ
เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนความ
ร่วมมือที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ กระทรวงพาณิชย์
วางเป้ า หมายไว้ เ พื่ อ สร้ า งให้ เ ป็ น กลุ ่ ม ต้ น แบบ
นักธุรกิจที่จะมาท�ำงานเชิงบูรณาการกับกระทรวงฯ
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ต่อไปในอนาคต
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พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
และรางวัลธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ
ประจ�ำปี 2561

รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
และมาตรฐานธรรมาภิบาล

สนับสนุนธุรกิจสีขาว สร้างต้นแบบที่ดี
ให้ภาคธุรกิจไทย
การท�ำธุรกิจในยุคนี้ ผู้ประกอบการจะต้องมี
ธรรมาภิบาลที่ดี มีการบริหารจัดการและควบคุม
ดู แ ลกิ จ การให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายอย่ า งถู ก ต้ อ ง
เป็นไปตามครรลองคลองธรรมที่ดี เพื่อให้ทุกระบบ
ในกลไกของตลาดสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
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องค์กรที่ดีควรมีธรรมาภิบาล 6 ประการด้วยกัน
ปัจจุบันหลายบริษัทต่างด�ำเนิน
ธุรกิจตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ ถึงปลายน�ำ้ ซึง่ เป็นเรือ่ ง
ปกติ ข องการแข่ ง ขั น อย่ า งเสรี บ นโลก
ทุ น นิ ย มที่ ผู ้ ป ระกอบการรายเล็ ก ไม่
สามารถหลีกเลีย่ ง ฉะนัน้ บรรดารายใหญ่
ทีก่ มุ อ�ำนาจทัง้ ช่องทางร้านค้าปลีกค้าส่ง
กระบวนการผลิตก็ตอ้ งท�ำในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
และสร้างการแข่งขันให้เกิดความเป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย
กระทรวงพาณิ ช ย์ โดย กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า เล็งเห็นความส�ำคัญ
ของธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจของไทย
จึงได้จดั พิธมี อบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจ
ดีเด่นและธุรกิจทีม่ มี าตรฐานธรรมาภิบาล
ประจ�ำปี 2561 ขึ้น เพื่อเฟ้นหาต้นแบบ
ธุรกิจสีขาวที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
ธุ ร กิ จ รายอื่ น อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การสร้ า ง
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ แ ก่ คู ่ ค ้ า นั ก ลงทุ น
นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ และผูใ้ ช้ประโยชน์
จากข้อมูลธุรกิจ

หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
หลักคุณธรรม (Morality)
หลักความโปร่งใส (Accountability)
หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)
หลักความคุม้ ค่า (Cost - effectiveness or Economy)

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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การจัดงานดังกล่าวถือเป็นการตอกย�้ำถึงภารกิจ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการก�ำหนดทิศทางการ
พัฒนาธุรกิจไทยให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างสะดวก
คล่องตัว ควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้มีธรรมาภิบาลและ
มาตรฐานในการด�ำเนินธุรกิจตามหลักสากล โดยด�ำเนินงาน
ผ่ า น โครงการส่ ง เสริ ม และสร้ า งมาตรฐานด้ า น
ธรรมาภิบาลธุรกิจ ภายใต้โครงการสร้างและยกระดับ
ธุรกิจ SMEs ให้มธี รรมาภิบาล ประจ�ำปี 2561 ซึง่ สอดรับ
กั บ นโยบายของรั ฐ บาลในการสร้ า งประเทศไทยให้
ใสสะอาด ปราศจากความไม่เป็นธรรม

พิธีมอบรางวัลฯ ประจ�ำปี 2561
แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่
1) การประกวดธรรมาภิ บ าลธุ ร กิ จ ดี เ ด่ น

ปีนี้มีธุรกิจที่สามารถผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะ
กรรมการฯ เพื่อได้เป็นธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลดีเด่นระดับ
จังหวัด จ�ำนวน 83 กิจการ และดีเด่นระดับประเทศ
จ�ำนวน 8 รางวัล ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2554 จวบจนถึงปัจจุบัน
มีนิติบุคคลที่ได้รับรางวัลฯ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แล้วทั้งสิ้น 648 ราย จ�ำแนกเป็นกรุงเทพมหานคร 93 ราย
และส่วนภูมิภาค 555 ราย

2) การส่งเสริมธุรกิจเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
ธรรมาภิบาล เพือ่ ยกระดับกลุม่ ธุรกิจทีเ่ คยได้รบั รางวัลแล้ว

ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานที่สูงขึ้น โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
6 ด้านเป็นเกณฑ์พิจารณา คือ หลักนิติธรรม คุณธรรม
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความ
คุม้ ค่า ส�ำหรับในครัง้ นีม้ ธี รุ กิจทีผ่ า่ นเกณฑ์ 9 ราย ซึง่ ธุรกิจ
ดังกล่าวจะได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณ และหนังสือรับรอง
มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ รวมทั้งได้รับอนุญาตให้
ใช้เครื่องหมายรับรองความดี (สัญลักษณ์รูปดอกบัว)
เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อเป็นการการันตีมาตรฐานธุรกิจ
สีขาวทีผ่ า่ นการรับรองจากกรมฯ ซึง่ จะช่วยสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้าได้อีกด้วย
3) ต้นแบบธุรกิจที่ดี มีการคัดเลือกธุรกิจที่ได้รับ
คะแนนสูงสุดประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน 3 ล�ำดับแรกเพื่อน�ำ
มาเป็นต้นแบบด้านธรรมาภิบาลให้แก่ธรุ กิจอืน่ ต่อไป ได้แก่
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ�ำกัด, บริษัท ธนากร
ผลิตภัณฑ์น�้ำมันพืช จ�ำกัด และ บริษัท พิษณุเวช จ�ำกัด
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พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
และรางวัลธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ
ประจ�ำปี 2561

ทัง้ นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะยังคงเดินหน้า
ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ เพื่อ
ยกระดั บ ให้ ธุ ร กิ จ ไทยมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และเป็ น ที่
ยอมรับทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงช่วยผลักดัน
ให้เกิดการสร้างเครือข่ายธุรกิจสีขาว เพื่อร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
ตลอดจนเป็นแบบอย่าง และพลังในการสร้างความ
เข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยต่อไป

ยุคนี้ผู้ประกอบการไม่ควรมุ่งการค้าขายเพียงเพื่อให้ได้ก�ำไร
สูงสุดเพียงอย่างเดียว แต่ควรค�ำนึงถึงการท�ำให้กลไกทางธุรกิจอยู่
ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรทางการค้า คู่ค้า  
ซัพพลายเออร์ พนักงานในองค์กร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการ
ด�ำเนินงาน อย่างไรก็ตาม ภาครัฐอาจเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการวาง
แนวทางด้านนโยบายเพื่อบริหารจัดการ ทว่าสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือ
การจับมือประสานร่วมแรงร่วมใจกันทัง้ ภาครัฐ และภาคธุรกิจนั่นเอง
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DBD Smart Enterprise Awards
Presentation 2018
จ า ก น โ ย บ า ย ห ลั ก ข อ ง รั ฐ บ า ล ที่ ต ้ อ ง ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
ประเทศไทยด้วยโมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” ถือเป็นการปรับตัวแบบ
ก้ า วกระโดดครั้ ง ใหญ่ ที่ ต ้ อ งการยกระดั บ ความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ของประเทศให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ ว ของ
เศรษฐกิจโลก
ภาคธุ ร กิ จ จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งหาแนวทางการพั ฒ นาเพื่ อ ให้ มี
ศั ก ยภาพมากยิ่ ง ขึ้ น จากการเป็ น ประเทศที่ ใ ช้ แ รงงานและพึ่ ง พา
อุตสาหกรรมการส่งออกเป็นหลัก ไปสู่ประเทศที่มีความโดดเด่นด้วย
เศรษฐกิ จ ที่ ต ่ อ ยอดจากความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม พร้ อ ม
ส�ำหรับการแข่งขันในโลกทุนนิยม โดยรัฐบาลไทยให้ความส�ำคัญใน
การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมแบบ “เพิ่มมูลค่า”
ที่ต้องพึ่งพิงต่างประเทศไปสู่อุตสาหกรรมแบบ “สร้างมูลค่า” เพื่อ
ต้องการให้ไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
14
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภารกิจส�ำคัญ
ในการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่
ผูป้ ระกอบธุรกิจ เพือ่ ให้มกี ารบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ โดยที่มีรูปแบบการพัฒนา
เป็น 3 ระดับ ได้แก่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดกิจกรรมสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart
Professional Entrepreneur : DBD-SPE) และกิจกรรมนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์
(Advance Creative Marketeer : DBD-ACM) มาอย่างต่อเนือ่ ง มุง่ เน้นพัฒนา
ภาคธุรกิจของไทยให้มศี กั ยภาพตัง้ แต่ระบบการบริหารจัดการหลังบ้านไปจนถึง
หน้าบ้าน ควบคู่ไปพร้อมกับนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ จนน�ำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ
และเมื่อเร็วๆ นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ จัดพิธีมอบวุฒบิ ตั รและ
โล่รางวัลกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบธุรกิจสู่ Smart Enterprise “DBD
Smart Enterprise Awards Presentation 2018” เพื่อยกย่องและแสดงความ
ยินดีแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการพัฒนา ประกอบด้วย
1) กิจกรรมสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur :
DBD-SPE) โดยมีผู้ผ่านการพัฒนา จ�ำนวน 60 ราย
2) กิจกรรมสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative
Marketeer : DBD-AMC) โดยมีผู้ผ่านการพัฒนาจ�ำนวน 28 ราย
3) กิจกรรมปั้น The Best Practice สู่สากล โดยมีผู้ผ่านการพัฒนา
จ�ำนวน 18 ราย

1

ระดับมืออาชีพ (Smart) ส่งเสริม
พัฒนาให้ครอบคลุมใน 5 มิติ ได้แก่
การตลาด การเงิน การบริหารธุรกิจ
การบริหารบุคคลากร และนวัตกรรม

2

ระดับเชิงลึก (Advance) เน้น
เพิ่มพูนทักษะความสามารถ และ
ผลักดันให้เป็นผู้น�ำด้านการตลาด
สมัยใหม่ ผสมผสานกับแนวคิดเชิง
นวั ต กรรม เพื่ อ ให้ ส ามารถน� ำ
กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ไปต่อยอด
ขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3

ระดับสูส่ ากล (The Best Practice)
ต ่ อ ย อ ด ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ที่ มี
ศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้น�ำ
เพื่ อ ถ่ า ยทอดประสบการณ์ ท าง
ธุรกิจ (Training for the Trainer)
พร้อมทัง้ พัฒนา The Best Practice
ให้เข้มแข็งก้าวหน้าในระดับสากล

การพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจไทยให้มีความเข้มแข็งและเป็นมืออาชีพได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย
ภาคส่วนคอยช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อที่จะยกระดับให้มีความพร้อมและเป็นกลไกส�ำคัญของการขับเคลื่อนประเทศ
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ด้วยการเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club
กับการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฐานราก
ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เป็น
ศูนย์กลางการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาธุ ร กิ จ ในพื้ น ที่ ถื อ เป็ น
กลไกส�ำคัญที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าใช้ในการ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจและสร้างความ
เข้ ม แข็ ง ของภาคธุ ร กิ จ ไทยในแต่ ล ะพื้ น ที่
จึงได้มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายธุรกิจ
ต้นแบบ Business Club (Biz Club) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2554 และมีการขยายผลจัดตั้งศูนย์ฯ เพิ่มขึ้นใน
ทุกปีตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ มุ่งให้เกิด
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน อย่างเป็นระบบ และเป็นรูปแบบ
ที่ชัดเจน
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การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club เริ่มในปี 2554 โดย
จัดตั้งครั้งแรกใน 7 จังหวัด ประกอบด้วย ส่วนกลาง 2 แห่ง ได้แก่
กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน�้ำ) และ
ส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 3 (รัชดาภิเษก) และในส่วนภูมิภาคอีก
6 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ชัยนาท พิษณุโลก เชียงใหม่ ขอนแก่น และ
สงขลา ปี 2555 จัดตั้งเพิ่มอีก 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พิจิตร
นครราชสีมา ชลบุรี (พัทยา) และกาญจนบุรี ปี 2556 จัดตั้งอีกใน
5 จังหวัด ได้แก่ ล�ำปาง นครสวรรค์ บุรีรัมย์ สมุทรสาคร และภูเก็ต
ปี 2557 จัดตั้งเพิ่มใน 4 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย อ�ำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด
และประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ปี 2558 ขยายการจัดตั้ ง ไปยั ง อี ก
18 จังหวัด ได้แก่ พะเยา ตาก (แม่สอด) ล�ำพูน แพร่ แม่ฮอ่ งสอน อุดรธานี
ศรีสะเกษ มหาสารคาม มุกดาหาร เลย อุบลราชธานี นครพนม จันทบุรี
ระยอง ตราด สระแก้ว ระนอง และสตูล จนกระทั่งปี 2559 ได้จัดตั้งเพิ่ม
เติมใน 38 จังหวัดที่เหลือจนครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งเดิน
หน้าผลักดันผู้ประกอบธุรกิจไทยตามนโยบาย “ประชารัฐ” โดยใช้ความ
ร่วมมือร่วมใจจาก 3 ภาคส่วน อันได้แก่ ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และ

ภาคประชาสังคม ที่ช่วยกันขับเคลื่อนธุรกิจ
และเศรษฐกิจไทย ภายใต้ชื่อ MOC Biz Club
โดยส่งเสริมและเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนและผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
รายย่อยที่อยู่ในท้องถิ่นเดียวกันได้รวมตัวกัน
เพือ่ สร้างเครือข่ายและร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพของแต่ ล ะพื้ น ที่
ซึ่ ง จะเป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจฐานรากระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค
(Local Economy) ให้มชี อ่ งทางในการพัฒนา
ธุรกิจ เพิม่ โอกาสทางการตลาด ขยายเครือข่าย
พันธมิตรทางการค้า และเป็นเวทีเสนอปัญหา
ที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นเพื่อน�ำไปสู่การแก้
ปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและ
หน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการจั ด ตั้ ง ศู น ย์
เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เพื่อให้เป็น
ศูนย์กลางการประชุมหารือ และเป็นเวทีแลก
เปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ถ ่ า ยทอดประสบการณ์ ข อง
ผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ สนับสนุนผูป้ ระกอบ
ธุรกิจไทยให้เกิดการรวมกลุม่ สร้างความแข็งแกร่ง
ทางธุรกิจ และจับคู่พันธมิตรทางธุรกิจเพื่ อ
การพัฒนาธุรกิจทุกระดับ เป็นศูนย์กลางให้
ค�ำปรึกษา แนะน�ำแนวทางการแก้ไขปัญหา
ธุรกิจ เชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจและแหล่งเงินทุน
และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ให้แก่ธุรกิจ ตลอดจนสร้างเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้สู่มาตรฐานการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club มีจ�ำนวนสมาชิกอยู่ทั่วประเทศ
ทั้ง 77 จังหวัด รวม 11,445 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) โดย
แยกเป็นภาคกลาง (22 จังหวัด) สมาชิก 3,745 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(20 จังหวัด) สมาชิก 2,809 ราย ภาคเหนือ (17 จังหวัด) สมาชิก 2,739 ราย
ภาคใต้ (14 จังหวัด) สมาชิก 1,400 ราย และภาคตะวันออก (4 จังหวัด)
สมาชิก 752 ราย ซึ่งประเภทของกลุม่ ธุรกิจ Biz Club ทีม่ สี มาชิกมาก 5 ล�ำดับ
แรก คือ 1) อาหารและเครือ่ งดืม่ 2) เครือ่ งแต่งกายและเครือ่ งประดับ 3) OTOP
และวิสาหกิจชุมชน 4) สุขภาพและความงาม 5) สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
จากการรวมตัวกันของศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ทั้ง 77 จังหวัด
ท�ำให้ผปู้ ระกอบธุรกิจทีเ่ ป็นสมาชิกมีความเข้มแข็งและเชือ่ มโยงกันมากขึน้ และ
รวมตัวกันสู่เครือข่ายธุรกิจบิสคลับประเทศไทย (Biz Club Thailand : BCT
เพื่อให้สมาชิกตระหนักถึงภาระหน้าที่ของการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายภายใต้
วิสัยทัศน์ : “เชื่อมโยงเครือข่าย พัฒนาธุรกิจไทย ก้าวไกลสู่ตลาดสากล” และ
มีพันธกิจที่ส�ำคัญ คือ : 1) มุ่งเสริมสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs
ทุกระดับของแต่ละภูมิภาคให้มีความเข้มแข็ง 2) เชื่อมโยงสินค้า บริการ
การตลาด และทรัพยากรทางธุรกิจระหว่างกัน สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจ
สู่มาตรฐานสากล และ 3) สร้างสัมพันธ์อันดีและกิจกรรมทางการตลาดกับ
เครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
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เป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

แนวทางการด�ำเนินงาน

เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค (Local
Economy) ในแต่ละพื้นที่ โดยท�ำงานในรูปแบบประชารัฐตาม
แนวทางของรัฐบาล และใช้กลไกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club
ทัง้ 77 จังหวัดทัว่ ประเทศ ในการเชือ่ มโยงการค้าทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ เพือ่ พัฒนาศักยภาพทางการค้าและสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยัง่ ยืนให้แก่ผปู้ ระกอบการฐานราก โดยมีเป้าหมาย
ส�ำคัญ คือ
1) เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จะเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค (Local
Economy) ท�ำงานในรูปแบบ ‘ประชารัฐ’ โดยมีพาณิชย์จงั หวัด
เป็นแกนกลางในการเชือ่ มโยงการท�ำงานร่วมกับเครือข่ายธุรกิจ
MOC Biz Club ในแต่ละพื้นที่
2) เกิดการรวมกลุ่มทางการค้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถ่ายทอดประสบการณ์ ตลอดจนสร้างพันธมิตรทางการค้าที่
เกื้อกูลซึ่งกันและกันตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ ในระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับประเทศ ส่งผลให้สามารถด�ำเนินธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) ผู้ประกอบการฐานรากมีความรู้ความเข้าใจในการ
ประกอบธุรกิจ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
ท�ำให้มีความเข้มแข็งและศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
4) ผู้ประกอบการมีพันธมิตรทางการค้าทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ สามารถพัฒนาต่อยอดขยายธุรกิจให้เติบโต
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

1) เสริมสร้างและพัฒนาสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC
Biz Club ให้มคี วามเข้มแข็ง ให้เกิดการรวมกลุม่ ทางการค้าและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ตลอดจนสร้าง
พันธมิตรทางการค้าทีเ่ กือ้ กูลซึง่ กันและกันในรูปแบบพีส่ อนน้อง
โดยการเชือ่ มโยงเครือข่ายธุรกิจตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ - กลางน�ำ้ - ปลายน�ำ้
ในทุกระดับทั้งระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ระดับภาค และระดับ
ประเทศ
2) ยกระดับสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ให้
เป็นผูป้ ระกอบการทีม่ ศี กั ยภาพในการประกอบธุรกิจ
- ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพทางการตลาด และ
เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ให้มีความเข้มแข็งและมี
คุณภาพมาตรฐานการประกอบธุรกิจพร้อมทีจ่ ะแข่งขันในตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ
- สร้างโอกาส และช่องทางการตลาดให้เครือข่ายธุรกิจ
MOC Biz Club ได้มีการต่อยอดและขยายธุรกิจทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
3) บูรณาการการท�ำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ในรูปแบบประชารัฐมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้ธรุ กิจในท้องถิน่ มีความ
เข้มแข็ง โดยมีพาณิชย์จังหวัดเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยง
การท�ำงาน ร่วมกับเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ในแต่ละ
พื้นที่ เพื่อร่วมกันคิด พัฒนา แก้ไขปัญหาและด�ำเนินกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการอย่าง
มีประสิทธิภาพ
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ผลการด�ำเนินงานในรอบปีทผี่ า่ นมา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับเครือข่ายธุรกิจ
MOC Biz Club และพาณิชย์จงั หวัด ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ สร้างช่องทาง
ตลาด และเป็นหน่วยสนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบการ
รายย่อย Micro SMEs ในแต่ละพืน้ ที่ อีกทัง้ มีการจัดงาน
แสดงและจ�ำหน่ายสินค้าของดีทวั่ ไทยจากเครือข่ายธุรกิจ
MOC Biz Club ทัว่ ประเทศ และกิจกรรมการจับคูเ่ จรจา
ธุรกิจ ให้คำ� ปรึกษาเเนะน�ำธุรกิจ สัมมนา/เสวนาเชือ่ มโยง
เครือข่ายธุรกิจทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค รวม 6 ครัง้
มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 70,000 ราย สร้างมูลค่าการซื้อ
ขายมากกว่า 600 ล้านบาท และยังได้มกี ารลงนามความ
ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร จ�ำนวน 22 องค์กร ได้แก่
1) สมาคมการค้านักธุรกิจสากล 2) สมาคมนักธุรกิจ
อาเซียน 3) สมาคมส�ำนักงานบัญชีคณ
ุ ภาพ 4) สมาคม
ภัตตาคารไทย 5) สมาคมเครือข่ายทีป่ รึกษาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 6) สมาคมการค้าผู้ประกอบการ
เอสเอ็ ม อี ไ ทย 7) สมาคมผู ้ ป ระกอบการพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ไทย 8) สมาคมการค้าเอสเอ็มอีไทย
(TSME) 9) สมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่ 10) ศูนย์
วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11) สภา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 12) ชมรม
เครือข่ายที่ปรึกษาธุรกิจไทย (BCN) 13) มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 14) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 15) สถานีโทรทัศน์
8 SMART SME CHANNEL 16) บริษทั พีเพิลมีเดีย กรุป๊
จ�ำกัด (PMG) 17) เครือข่าย OTOP Trader 18) บริษทั
อินทิเกรทเต็ด ซิสเต็ม ซอฟท์แวร์ IGET By CAT 19) สภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 20) สมาคม
ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย 21) สมาคมการค้าและ
การท่องเทีย่ วสากล 22) บริษทั รับเบอร์วลั เล่ย์ กรุป๊ จ�ำกัด
เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจรายย่อยในทุกจังหวัด และ
ส่งเสริมการค้าร่วมกันกับหน่วยงานพันธมิตร ให้เศรษฐกิจ
ฐานรากมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนต่อไป

แนวทางในการขับเคลื่อนในระยะต่อไป
นอกจากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จะเป็นกลไกส�ำคัญ
ในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น แก้ไขปัญหาและพัฒนาธุรกิจในพืน้ ที่
แล้ว ระยะต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะขับเคลื่อนตามนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยเฉพาะให้เครือข่ายธุรกิจ
MOC Biz Club เป็นพี่เลี้ยงและให้ค�ำปรึกษาให้แก่ Micro SME
ในแต่ละจังหวัด ที่มีจ�ำนวนรวมทั่วประเทศกว่า 2.3 ล้านราย ซึ่งจะ
เป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น (Local
Economy) ผ่านการเชือ่ มโยงเครือข่ายทัง้ ระดับจังหวัด ภูมภิ าค และ
ประเทศ เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพทางการค้ า ทั้ ง ในประเทศ และ
ต่างประเทศในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งมีพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดเป็น
แกนกลางในการเชื่อมโยงการท�ำงานร่วมกับเครือข่ายธุรกิจ MOC
Biz Club รวมทั้งยังเป็นแผนให้เกิดการเชื่อมโยงสินค้าชุมชน/สินค้า
ของสมาชิก MOC Biz Club เข้าสู่ร้านธงฟ้าประชารัฐ โดยเครือข่าย
MOC Biz Club จะเป็นตัวกลางส�ำคัญในการเชื่อมโยงสินค้าท้องถิ่น
เข้าสู่ร้านธงฟ้าประชารัฐ เป็นการเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายให้กว้าง
ขวางมากขึ้น จะท�ำให้ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ
ประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นที่มีคุณภาพดี ราคาไม่แพง
อีกด้วย นอกจากนีแ้ ล้ว ยังมีแผนทีจ่ ะส่งเสริมสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการ
ฐานรากได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ สร้างความได้เปรียบ
ทางการค้า ผ่านเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เช่น ผลักดันให้
ผู้ประกอบการเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการฐานรากอย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ได้ที่

1) สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.bizclubdbd.com
2) ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4445
บทความโดย นายสถาพร ร่วมนาพะยา
นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการพิเศษ รักษาการในต�ำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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SMEs Telling
เปิดมุมธุรกิจ

นมถั่ว 5 สี ผสมงาด�ำออแกนิค
ส่งต่อสุขภาพดี
พร้อมสนับสนุนเกษตรกรไทย
ปัจจุบันหลายๆ คนต่างด�ำเนินชีวิตอยู่ในสังคมยุคใหม่ที่ไม่หยุดนิ่ง
ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชวี ติ เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม โดยเน้นความเร่งรีบ
ยิง่ ขึน้ และในขณะเดียวกันกลับละเลยความใส่ใจในร่างกายของตัวเองลง  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นจุดเริ่มต้นของความเสี่ยงที่จะเกิด
โรคต่างๆ ตามมาได้มากมาย ฉะนั้น การดูแลสุขภาพทั้งเรื่องการออก
ก�ำลังกาย การพักผ่อน และโภชนาการอาหารการกิน จึงเป็นเรือ่ งพื้นฐาน
ที่คนเราควรใส่ใจ
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เช่นเดียวกับ คุณภาณุวัตร  จรัส
ไพบูลย์ (บริษัท กินดี ชีวาดี จ�ำกัด)
จากชีวติ พนักงานบริษทั ทีท่ มุ่ เทมาตลอด
18 ปีเต็ม แต่วันเวลาผ่านไปกลับพบว่า
สุขภาพตัวเองเกิดสิ่งผิดปกติ ไม่ว่าจะ
เป็ น ระดั บ คอเลสเตอรอล หรื อ ระดั บ
น�้ำตาลนั้นสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งๆ
ที่เขาหมั่นออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ
จึงท�ำให้ฉุกคิดว่าต้องท�ำอะไรสักอย่าง
เพื่อดูแลสุขภาพให้ดีกว่านี้ และนั่นคือ
จุดเปลีย่ นครัง้ ส�ำคัญของตัวเขาเอง อีกทัง้
น�ำไปสู่การเริ่มต้นเดินทางครั้งใหม่ของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพดี “Very Bean”
“ผมเริม่ ปรับเปลีย่ นตัวเองในเรือ่ ง
การควบคุมอาหาร เลือกกินอาหารที่มี
ประโยชน์ควบคุมน�้ำตาล จนกระทั่งได้มี
โอกาสดืม่ นมถัว่ 5 สี ซึง่ ด้วยความทีส่ ว่ นตัว
เป็นคนชอบทานถั่วเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
เลยรูส้ กึ ว่าชืน่ ชอบและถูกใจ จนได้นำ� มา
ลองท�ำเอง และทดลองปรับสูตรให้ตรง
กับความต้องการของตนเอง และช่วย
ส่งเสริมให้มคี วามเป็นสุขภาพมากยิง่ ขึน้ ”
คุณภาณุวตั ร เกริน่ น�ำถึงธุรกิจนมถัว่ 5 สี
ผสมงาด�ำ
หลัง จากนั้นได้ลองท�ำ ขายแบบ
โฮมเมดเป็นร้านเล็กๆ และด้วยความที่
อยากส่งต่อสุขภาพดีให้กบั ผูอ้ นื่ อีกทัง้ ยัง
ต้องการต่อยอดจากร้านโฮมเมดเดิมทีท่ ำ�
อยู ่ ประกอบกั บ เสี ย งตอบรั บ ที่ ดี จ าก
ลูกค้า จึงมีไอเดียส�ำหรับพัฒนาทั้งใน

เรื่ อ งความรู ้ ด ้ า นอาหารและการด�ำเนิน ธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์นมถั่ว 5 สี
ควบคูก่ นั ไป ด้วยเหตุนเี้ ขาจึงได้เข้าร่วมอบรมใน
ผสมงาด�ำออแกนิค
หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ภายหลังได้รบั การ
“Very Bean”
อบรมเรียบร้อยแล้ว จึงได้น�ำความรู้มาพัฒนา
สิ น ค้ า เพื่ อ ให้ มี อ ายุ น านขึ้ น รวมทั้ ง สามารถ
• มีสองรสชาติ คือ รสธรรมชาติ
กระจายสินค้าส่งต่อไปให้ลูกค้าได้ทั่วถึงขึ้น
รสหวานน้อย
เมือ่ สินค้าได้รบั การพัฒนาให้สามารถเก็บ
• ผลิตจากถั่วเกษตรอินทรีย์ และปลูกโดยเกษตรกรไทย
ไว้ได้นานขึน้ นอกจากนีย้ งั ปรับเปลีย่ นรูปลักษณ์
• ไม่ใส่วัตถุกันเสีย
ของบรรจุภณ
ั ฑ์ให้เหมาะสมกับกลุม่ ลูกค้า เลยมี
• ไม่ผสมนมผงหรือนมโค
• มีแคลอรี่เพี ยง 80 กิโลแคลอรี่
แนวคิดอยากสนับสนุนเกษตรกรไทย รวมถึง
• เป็นแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติ
สนับสนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แพร่หลายใน
• ไม่มีน้ำ� ตาล (ใช้หญ้าหวานส�ำหรับรสหวานน้อย)
วงกว้าง เขาจึงได้ท�ำการค้นหาเกษตรกรไทยที่
• ไม่มีคอเลสเตอรอล
ปลูกถั่วในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ จนได้มี
• รสชาติเข้มข้นจากเนื้อถั่ว
โอกาสพบกับกลุม่ เกษตรอินทรียจ์ งั หวัดเชียงใหม่
• คุณค่าเต็มขวดเพราะถั่วแต่ละชนิดมีประโยชน์ และวิตามินที่
ส�ำคัญต่อร่างกาย
เชียงราย และสุรินทร์ ท�ำให้หลังจากนั้นไม่นาน
ผลิตภัณฑ์นมถั่ว 5 สี ผสมงาด�ำออแกนิค
“Very Bean” จึงได้เปลี่ยนมาใช้ถั่วเกษตร
อินทรีย์จากเกษตรกรไทยที่ได้รับมาตรฐานมา
่ ี
“อาหารทีด
จนถึงปัจจุบัน
ไม่ใช่แค่อาหาร
ผลิตภัณฑ์ Very Bean มีกระบวนการ
่ ีประโยชน์
ทีม
แต่
ต้องมาจาก
ผลิ ต ที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ผู ้ บ ริ โ ภคเป็ น ส� ำ คั ญ ไม่ ว ่ า จะ
่ ี
แหล่งวัตถุดิบทีด
เป็นการไม่ใส่นำ�้ ตาลในเครือ่ งดืม่ แต่ปรับเปลีย่ น
มีคุณภาพด้วย”
โดยการใช้หญ้าหวานแทนน�้ำตาล อีกทั้งไม่ผสม
วัตถุกนั เสีย แต่ใช้วธิ กี ารพาสเจอร์ไรซ์เพือ่ ยืดอายุ
ของสินค้าให้เก็บได้นานยิง่ ขึน้ ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์
Very Bean ทุกขวดจะสดใหม่ และมีคณ
ุ ค่าทาง
ด้านอาหารที่ส�ำคัญต่อร่างกายอย่างเต็มเปี่ยม
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ Very Bean ยังได้ให้
ความส�ำคัญกับกลุ่มผู้ที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ แต่ทาน
ธัญพืชที่เป็นแหล่งของโปรตีนแทนเนื้อสัตว์อีก
ด้วย โดยการไม่ผสมนมผงหรือนมโคเข้าไปใน
การผลิต ท�ำให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถลิ้มลอง
ภาณุวัตร จรัสไพบูลย์ (บริษัท กินดี ชีวาดี จ�ำกัด)
รสชาติของ Very Bean ได้อย่างมั่นใจและ
ผู้จัดจ�ำหน่าย Very Bean นมถั่ว 5 สี ผสมงาด�ำ ออแกนิค
ปลอดภัยแน่นอน
อีกความภูมิใจของคุณภาณุวัตร ก็คือ
“ผลิตภัณฑ์นมถั่ว 5 สี ผสมงาด�ำออแกนิค “Very Bean” จะไม่
Very Bean ได้รบั ตราเครือ่ งดืม่ ทางเลือกสุขภาพ
จาก มูลนิธสิ ง่ เสริมโภชนาการ และได้รบั คัดเลือก หยุดยั้งในการพัฒนาสินค้า หรือเพิ่มประเภทสินค้าที่ดี มีประโยชน์ต่อ
ให้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพประจ�ำปี 2561 ผู้บริโภค เรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้ส่งต่อสุขภาพดี พร้อมทั้งมุ่ง
สนับสนุนเกษตรกรไทยต่อไป” คุณภาณุวัตร กล่าวทิ้งท้ายอย่างมั่นใจ
อีกด้วย
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นมถั่ว 5 สีผสมงาด�ำออแกนิค Very Bean
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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Digital Marketing อีกกาวของ
ในยุคของ Digital marketing การท�ำตลาดที่จะโปรโมทสินค้าหรือแบรนด์ผ่านทางเว็บไซต์ บนอินเทอร์เน็ตโดยผ่าน
สื่อกลางอิเล็กทรอนิคส์ซึ่งก�ำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้ง่าย
และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่สามารถเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตได้ การท�ำ Digital marketing สามารถท�ำได้ง่าย
และเปิดกว้างให้กับผู้ขายเชื่อมโยงกันและลูกค้าทุกกลุ่มทุกระดับ โดยเฉพาะหากท�ำควบคู่ไปกับการท�ำ SEO, SEM และ
การท�ำ Seeding

ก็จะยิ่งท�ำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นโดยที่ SEO
(Search Engine Optimization) คือการสร้างลิงค์ในเว็บไซต์
หรือเว็บเพจให้เชื่อมโยงกับ Search Engine เช่น Yahoo,
Google เพือ่ ให้เว็บไซต์ของเราไปปรากฏอยูบ่ น Search Engine
ต่างๆ และง่ายต่อลูกค้าในการคลิกเข้าเว็บไซต์ของเรา

SEM (Search Engine Marketing) คือ
การท�ำการตลาดผ่าน Search Engine เพื่อให้ลูกค้าคุ้นเคย
กับสินค้าหรือโฆษณาของเรา
Seeding Marketing คือ
การใช้หน้าม้าโฆษณาหรือโปรโมทสินค้าเพื่อดึงดูดลูกค้า
ให้ตัดสินใจซื้อสินค้าของเรา

U-RO DECOR เองก็เป็นบริษทั หนึง่ ทีม่ กี าร
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยการ
ขาย online มากขึ้ น และน� ำกลยุ ท ธ์
ดังกล่าวไปช่วยตัวแทนจ�ำหน่ายหรือผู้จัด
จ�ำหน่าย (Dealer) ซึ่งเป็นคู่ค้าที่อยู่เคียง
ข้างกับเรามาเป็นเวลานานให้มียอดขาย
มากขึน้ มีการสร้างทีมงานใหม่ๆ ในการจัด
ท�ำการตลาด Online Marketing การจัด
ท�ำ Content Marketing โดยเฉพาะท�ำให้
บริษัทลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง และ
บริษัทก็มีฐานลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้
U-RO DECOR ได้ใช้กลยุทธ์ในการเพิ่ม
ยอดขายผ่ า นช่ อ งทางการท� ำ Digital
marketing ดังนี้

1. Facebook
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2. Youtube

https://www.facebook.com/URODECORFANPAGE

https://www.youtube.com/user/URODecorThailand

การโฆษณาสินค้าบน Facebook ของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าใหม่และ
สินค้าที่ต้องการจะลดราคาเนื่องจาก Facebook มักจะเป็นแหล่งรวมกลุ่ม
ของคนที่มีความชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เหมือนๆ กันอยู่แล้ว จึงเป็นช่องทางที่
สามารถน�ำเอาสื่อโฆษณาของเราไปแชร์บน Facebook เพื่อเจาะกลุ่มตลาด
เป้าหมายเฉพาะ (Niche Market) อีกทั้งยังสามารถที่จะสร้าง Content เช่น
การใส่ข้อความ วิดีโอ รูปภาพ ได้หลากหลายและเปิดกว้างให้ผู้ใช้เข้าไป
comment ต่างๆ รวมถึง tag บุคคลที่น่าจะสนใจในตัวสินค้านั้นๆ ให้
สามารถค้นหาสินค้าได้ง่ายเพียงแค่หนึ่งคลิก

จะเป็นเว็บไซต์เฉพาะที่ใช้สร้างเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอและให้ผู้ใช้สามารถ
รับชมวิดีโอได้อย่างเสรีซึ่งการท�ำ Digital marketing บน Youtube คือ
การเอาสือ่ โฆษณามาใส่เนือ้ หาทีอ่ ธิบายถึงผลิตภัณฑ์ทงั้ ยังใส่รปู ลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ให้ผู้ชมเห็นและท�ำให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้ชมซื้อผลิตภัณฑ์ใน
ที่สุดซึ่งเราจะผลิตวิดีโอใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแนะน�ำสินค้าใหม่ วิธีการ
ประกอบสินค้า เคล็ดลับ เกร็ดความรูเ้ กีย่ วกับเฟอร์นเิ จอร์และของตกแต่ง
บ้านหรือแม้กระทั่งการรีวิวสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามความ
เคลื่อนไหวของเราได้ตลอดเวลา

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

3. Line@

4. Qr Code

เป็นเครือ่ งมือในการช่วยสือ่ สารส�ำหรับองค์กรธุรกิจที่
ต้องการสื่อสารกับคนจ�ำนวนมากพร้อมกันในทีเดียว
ไม่วา่ จะเป็นการแจ้งข่าวสาร โปรโมชัน่ แนะน�ำสินค้า
และบริการใหม่ๆ คอยตอบค�ำถามและท�ำหน้าที่
เสมือน Call Center นอกจากจะสร้างความใกล้ชิด
ระหว่างแบรนด์และผูบ้ ริโภคแล้วยังท�ำให้คณ
ุ สามารถ
ให้บริการได้แบบมืออาชีพในยุค Digital marketing
อีกด้วย ซึ่งการปิดการขายส่วนใหญ่ของเราจะผ่าน
ช่องทาง Line@ เพราะได้มีโอกาสโต้ตอบและสื่อสาร
ความต้องการกับลูกค้าโดยตรงจึงได้รับการตอบรับ
จากลูกค้าที่มีค่อนข้างสูงและง่ายต่อการรักษาฐาน
ลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่

Quick Response เป็นสัญลักษณ์แทนข้อมูลต่างๆ ที่
มีการตอบสนองที่รวดเร็วซึ่งส่วนใหญ่จะน�ำมาใช้กับ
สินค้า สือ่ โฆษณาต่างๆ เพือ่ ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมหรือจะ
เป็น URL เว็บไซต์ เมือ่ น�ำกล้องของโทรศัพท์มอื ถือไป
ถ่าย QR Code ก็จะเข้าสูเ่ ว็บไซต์ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ ง
เสียเวลาพิมพ์ ซึ่งทางบริษัทได้น�ำ QR CODE วางไว้
ทีข่ า้ งกล่องเพือ่ แนะน�ำวิธกี ารประกอบสินค้าวางไว้บน
เว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการของ
บริษัทเราได้เพิ่มขึ้น

@u-rodecor

5. Online Marketplace
คลังสินค้าบนโลกออนไลน์ ที่เป็นเว็บไซต์สื่อกลางส�ำหรับการติดต่อซื้อขายที่ได้รวบรวมสินค้า ร้านค้า บริษัท
จ�ำนวนมากไว้ด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่ท�ำให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาเจอกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถือว่ามี
ประโยชน์ส�ำหรับผู้ที่ต้องการเปิดร้านออนไลน์เป็นอย่างมาก ในแง่การก�ำหนดปริมาณในการซื้อขาย
กระบวนการบริหารจัดการ การรับรู้ความต้องการ ด้านการเปรียบเทียบข้อมูลข่าวสาร สะดวก รวดเร็ว เพิ่ม
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายให้มากขึน้ ตัดปัญหาในเรือ่ งของสถานที่ ท�ำเลทีต่ งั้ เปิดบริการได้ตลอดเวลา ค่าใช้จา่ ย
ค่อนข้างต�่ำ ซึ่งถือเป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่ง ปัจจุบันเราก็มีการใช้ช่องทางในการจ�ำหน่ายผ่าน Marketing
Place ที่มียอดขายดีติด 1 ใน 5 ร้านที่ขายดีใน Lazada จนเป็นพันธมิตรที่แนบแน่น นอกจากนี้ยังมีสินค้า
ที่ขายในออนไลน์ ได้แก่ Shopee, JD Central, TV Direct online, HomePro และน้องใหม่ล่าสุด Wemall
เป็นต้น
อ่านมาถึงตรงนีค้ งจะได้ทราบกันแล้วว่าในยุคของ Digital marketing นัน้ ถือว่ามีความส�ำคัญในการท�ำธุรกิจ เพราะเป็นการ
เจาะตลาดออนไลน์ที่ส�ำคัญ สามารถท�ำได้ Worldwide ไม่จ�ำกัดในวงแคบๆ หากท�ำได้ส�ำเร็จจะเป็นการสร้างฐานลูกค้า
จ�ำนวนมากอย่างมีนัยส�ำคัญ แต่จ�ำเป็นที่จะต้องมีการวางกลยุทธ์ธุรกิจรวมไปถึงการวางแผนทางการตลาดที่ดี เพื่อควบคุม
ค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมโดยที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากที่สุด ซึ่งทางบริษัท U-RO DECOR ได้ปรับกลยุทธ์
ทางการตลาดช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตได้ในยุคนี้ เนื่องจากเราถือเป็นเจ้าเล็กๆ ในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง
บ้านที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง หากวันนี้เราไม่ปรับตัวคงอยู่รอดยาก เราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอยู่ได้ เราจึงมั่นใจว่า หาก
ทุกธุรกิจมีการปรับกลยุทธ์ดีๆ จะสามารถอยู่รอดได้ในยุค Digital Marketing เช่นเดียวกับเรา

“U-RO DECOR สร้างสรรค์ความแตกต่างที่เหนือกว่า”
โชว์รูม : เลขที่ 9 ซอยติวานนท์14 (ซอยเดียวกับสถาบันบ�ำราศนราดูร)
ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เวลาท�ำการ : วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 10.30 – 18.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์
เบอร์ติดต่อ : 02-580-6010 แฟ็กซ์ : 02-580-5835
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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DBD Good Time
ปกิณกะ

4

แนวทางการตลาดยุคใหม่
..แบบไม่ใช้เงิน

หากกล่ า วถึ ง อุ ป สรรคที่ ย ากจะรั บ มื อ ส� ำ หรั บ
ผู ้ ป ระกอบการและนั ก ธุ ร กิ จ มื อ ใหม่ ส ่ ว นใหญ่
ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของ “การตลาดและการเข้าถึง
ลูกค้า” ซึ่งสองสิ่งนี้ก็มักจ�ำเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์
จ�ำนวนไม่นอ้ ย โดยเหล่า Startup และ SME หน้าใหม่
ก็คงจะมีงบประมาณไม่มากพอเพื่อที่จะว่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญมาให้ค�ำปรึกษา แต่ทว่า..ปัญหานี้มี
ทางออก วันนี้เราจึงขอน�ำเสนอเทคนิคการท�ำ
การตลาดที่เหมาะส�ำหรับธุรกิจขนาดเล็กโดยที่
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาแนะน�ำกัน
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1.

สร้างการรับรู้ในชุมชน
และท้องถิ่น

ทุกวันนี้ “สือ่ ” มักมีอยูท่ กุ ทีแ่ ละใกล้ตวั เราเสมอ
ซึ่ ง เปรี ย บดั ง โอกาสที่ เ ปิ ด ช่ อ งทางให้ เ ราได้
โปรโมทแบรนด์และบอกกล่าวกับผู้บริโภคว่า..
ธุรกิจเราคืออะไร? เพื่อสร้างการรับรู้ให้ชุมชน
และในท้องถิน่ นัน้ ๆ ทัง้ นี้ ในช่วงเริม่ ต้นท�ำธุรกิจ
เราจะได้เรียนรู้และท�ำทุกสิ่งอย่างด้วยตัวเอง
และถ้าเกิดสินค้าและบริการดีจริง ก็จะเข้าทาง
และถือเป็นการโปรโมทประชาสัมพันธ์ไปในตัว

2.

ใช้ E-Mail Marketing สร้าง
โอกาสและการรับของผู้บริโภค

E-Mail Marketing เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด
ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และให้ผล
ตอบแทนที่คุ้มค่า โดยในช่วงแรกจะถือเป็นการ
แนะน�ำตัวเองต่อผู้บริโภคก่อน ซึ่งเราสามารถ
ส่งอีเมลไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อน�ำเสนอสินค้า
โปรโมชั่นพิเศษ และข้อมูลเบื้องต้นขององค์กร
ได้ แต่ก็ไม่ควรที่จะส่งบ่อยและถี่เกินไป จน
ท�ำให้ลูกค้าเกิดความร�ำคาญและไม่ประทับใจ

3.

ใช้ประโยชน์จาก Social Media

ไม่ว่าจะธุรกิจขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ใครๆ
ก็ต้องมีสื่อออนไลน์เป็นของตัวเองทั้งนั้น ข้อดี
คือ..ฟรี! ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย! โดยวิธกี ารเริม่ ต้นง่ายๆ
และมีเครือข่ายขนาดใหญ่ท่ีจะท�ำให้เราค้นพบ
ลูกค้าที่มีก�ำลังซื้อสูง แต่ส่วนที่ยากคือ จ�ำนวน
ผู้ติดตาม ถึงแม้จะมีมากแต่ถ้าไม่ซื้อสินค้าทุก
อย่างก็จบ เราควรต้องแน่ใจว่า..ผูต้ ดิ ตามทีม่ นี นั้ จะ
เน้นทีค่ ณ
ุ ภาพ มากกว่าปริมาณ ส�ำหรับช่องทาง
การตลาดที่เราจ�ำเป็นต้องมี คือ Facebook,
Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn และ
Ello เรียกได้ว่าต้องใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นและ
ครบทุกอย่าง
ในช่วงแรกเราจะได้เรียนรูพ้ ฤติกรรม ความชอบ
ความสนใจของผูต้ ดิ ตาม ว่าพวกเขามีปฏิกริ ยิ า
อย่างไรต่อการโพสของคุณ? และอย่าโพสบ่อย
เกินไป ลองดูว่า..คอนเทนต์แบบไหนที่ผู้บริโภค
ชืน่ ชอบ และค้นหาแนวทางในการสร้างคอนเทนต์
ต่อไป

4.

การตลาดแบบปากต่อปาก

โดยเมื่อท�ำตลาดได้สักพัก เราก็จะได้ทราบผล
ตอบรับจากลูกค้า ซึง่ เราสามารถน�ำความคิดเห็น
เหล่านั้นมาท�ำตลาดต่อยอดได้ ส�ำหรับใช้การมี
ส่วนร่วมของลูกค้าให้เกิดประโยชน์นั้น เรียกได้
ว่า..เป็นการตลาดแบบปากต่อปากนั่นเอง

จริงๆ แล้วสิ่งส�ำคัญของการตลาด อาจจะไม่ได้อยู่ที่เงินลงทุนเสมอไป แต่เป็นการค้นหาผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ดีที่สุด แล้วกระตุ้นลูกค้าด้วยการตลาดเบื้องต้นแบบที่กล่าวมา เพื่อให้ธุรกิจ
ขับเคลื่อนต่อไปได้ด้วยตัวเอง
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
www.bangkokbanksme.com
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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DBD Solution
Q&A

ธุรกิจร้านกาแฟ...
ลงทุนอย่างไรให้ปัง!?

ตอบ

กิจการยอดนิยมของคนยุคนีค้ งหนีไม่พน้
“ร้านกาแฟ” ด้วยกลิ่นหอมๆ ร้านเก๋ๆ
บรรยากาศน่านั่ง เท่านี้มันก็เป็น “เสน่ห์”
ดึงดูดใจให้ใครหลายๆ คนเข้าร้านกาแฟ
อย่างไรก็ตาม การเปิดร้านกาแฟสักร้านนัน้
ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไร แต่การที่จะท�ำให้
ร้ า นกาแฟร้ า นนั้ น อยู ่ ร อดในภาวะที่ มี ก าร
แข่ ง ขั น สู ง อย่ า งในยุ ค ปั จ จุ บั น นี้ ส� ำ คั ญ
กว่ามาก ดังนัน้ เรามาดูกนั ดีกว่าว่า... “ปัจจัย
ก� ำ หนดความส� ำ เร็ จ ” ส� ำ หรั บ ร้ า นกาแฟ
ควรจะมีอะไรบ้าง?

ปัจจัยแรก “รสชาติกาแฟ”
รสชาติกาแฟถือเป็นตัวทีจ่ ะบอกว่า...
ร้านนั้นจะประสบความส�ำเร็จหรือไม่?
หากบรรยากาศร้านดี แต่กาแฟรสชาติ
ไม่ผ่าน คนก็จะหันไปเข้าร้านอื่นแทน
รสชาติกาแฟที่ดีจะต้องเข้าคู่กับขนมใน
ร้านด้วย หลายร้านไม่ได้คิดถึงข้อนี้ไป
จึงท�ำให้กาแฟทีช่ งเสียรสชาติไปกับขนม
ในร้านที่ไม่เข้ากันเลย
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ต้นสายปลายทางธุรกิจ

COFFEE CAFE

ปั จ จั ยที่ ส อง “ท� ำ เลที่ ตั้ ง และการ
ตกแต่งจัดวางเฟอร์นิเจอร์ภายใน”
ท� ำ เลที่ ตั้ ง ถื อ เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ อี ก
เรื่ อ งหนึ่ ง หากร้ า นตั้ ง อยู ่ ใ นท� ำ เลที่ มี
คนเดินมาก และมีความ “สะดวก” ที่จะ
ท�ำให้ผู้คนแวะพัก ก็มีโอกาสที่จะประสบ
ความส� ำ เร็ จ มากขึ้ น สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ อี ก
ประการหนึ่งก็คือ “คู่แข่ง” การเข้าไปถึง
พื้ น ที่ ที่ ยั ง ไม่ มี คู ่ แ ข่ ง และซื้ อ ใจลู ก ค้ า
ได้กอ่ นจะได้เปรียบร้านเจ้าทีม่ าตัง้ ทีหลัง

