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เปิดร้านอาหารขนาดเล็กอย่างไร
ไม่ให้เจ๊ง

วารสาร “ต้นสายปลายทางธุรกิจ” ฉบับนี้เผยแพร่
ในช่วงเวลาที่พวกเราทุกคนในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ก�ำลังลุน้ ข่าวดีกบั ‘The Winner’ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ฯ ขององค์ ก ารสหประชาชาติ ซึ่ ง กรมฯ ได้ ส ่ ง
ระบบ DBD Business Data Warehouse เข้าร่วมประกวด
รางวัล WSIS Project Prizes 2019 ที่จัดโดยสหภาพ
โทรคมนาคมนานาชาติ (International Telecommunication
Union : ITU) องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN
ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม และกระตุ ้ น ให้ มี ก ารน� ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต และความเป็ น อยู ่
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศและสังคม
โลกอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals :
SDGs) โดยการคัดเลือกได้แบ่งออกเป็น 18 หมวด ซึง่ โครงการ
DBD Business Data Warehouse (คลังข้อมูลธุรกิจ) อยูใ่ น
หมวดที่ 3 (Category 3 : Access to Information and
Knowledge) จากทั้งหมด 101 โครงการ
โดยล่าสุด ITU แจ้งให้ทราบว่า ระบบ DBD Business
Data Warehouse ได้ผา่ นการโหวตเพือ่ เข้าชิงรางวัล WSIS
Project Prizes 2019 โดยสามารถติด 1 ใน 5 ของผู้มีสิทธิ์
รับรางวัลระดับโลก เรียกได้วา่ ผ่านการเข้ารอบสุดท้าย และ
การันตีได้วา่ มีรางวัลติดไม้ตดิ มือแล้ว แต่กต็ อ้ งมารอลุน้ กัน
ต่อว่าจะได้รับ ‘The Winner’ หรือไม่ ซึ่งกรมฯ ขอให้
ทุกคนมาช่วยเป็นก�ำลังใจเพื่อสร้างปรากฏการณ์ระดับโลก
ร่วมกัน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามุ่งหวังให้ผู้ประกอบการ
นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทัว่ ไปเข้าไปใช้งานบริการ
ระบบ DBD Business Data Warehouse เพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลนิติบุคคลที่ท่านก�ำลังจะตัดสินใจร่วมลงทุน หรือจะ
สมัครเข้าท�ำงาน หรือแม้แต่จะใช้บริการซื้อขายสินค้าจาก
นิตบิ คุ คลนัน้ ๆ ว่ามีตวั ตนอยูจ่ ริงหรือไม่ สถานะเป็นอย่างไร
ผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ อย่างไร อย่างน้อยก็
เพื่อไม่ให้ท่านถูกหลอกลวง หรือเอาเปรียบนั่นเองครับ
เข้าไปใช้บริการได้ที่ www.dbd.go.th
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

ดันสินค้าชุมชนไทยผงาดบน
กับแคมเปญ ‘ของดีออนไลน์ by DBD’
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าสานต่อภารกิจ
ยกระดั บ ผู ้ ป ระกอบการไทยโดยผนึ ก ก� ำ ลั ง กั บ
แพลตฟอร์ ม อี - คอมเมิ ร ์ ซ ชื่ อ ดั ง ของภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้อย่าง Shopee ในความร่วมมือ
ส่ ง เสริ ม ผลั ก ดั น ขยายช่ อ งทางการตลาดสิ น ค้ า
ชุมชนของไทย โดยคัดสรรสินค้าชุมชนดี-เด่น-ดัง
จากทัว่ ประเทศมาจ�ำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้
แคมเปญ ‘ของดีออนไลน์ by DBD’ เปิดให้บริการแล้ว
ตัง้ แต่ 13 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา นับเป็นก้าวส�ำคัญ
ในการวางรากฐานให้ผู้ประกอบการไทยในระยะยาว
ซึ่ ง นอกจากจะยกระดั บ สิ น ค้ า ชุ ม ชนให้ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก
อย่างทัว่ ถึงในตลาดทุกกลุม่ แล้ว ยังเพิม่ ยอดขายสร้าง
รายได้ที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจชุมชนอีกด้วย
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การลงนามความร่วมมือในการ
ส่งเสริมสินค้าชุมชนไทยเข้าสู่ช่องทาง
การตลาด อี-คอมเมิรซ์ ในครัง้ นี้ ระหว่าง
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า และนายเทอเรนซ์
แพง ประธานฝ่ายปฏิบตั กิ าร Shopee
เป็นการเน้นย�ำ้ ถึงความมุง่ มัน่ ของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงาน
ภาครัฐทีด่ แู ลและส่งเสริมผูป้ ระกอบการ
ไทยให้มีศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจ

ได้ อ ย่ า งมั่ น คง โดยด� ำ เนิ น ภารกิ จ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ให้พร้อมรับกับเศรษฐกิจ Thailand
4.0 มุ ่ ง ยกระดั บ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
อี-คอมเมิรซ์ ของไทยให้สามารถแข่งขัน
ได้ ใ นระดั บ สากล โดยกรมพั ฒ นา
ธุรกิจการค้า และพันธมิตรจะร่วมกัน
คัดสรรสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพดีจาก
ผู้ประกอบการทั่วประเทศมาจ�ำหน่าย
บนแพลตฟอร์ ม ของ Shopee

พร้อมทัง้ ให้การสนับสนุนการท�ำตลาด
(Marketing) แนะน�ำวิธีการจัดการ
ร้านค้า (Operation) และเป็นพีเ่ ลีย้ ง
ให้กบั ผูป้ ระกอบการ
ปัจจุบันมีสินค้าจากผู้ประกอบ
การชุมชนวางจ�ำหน่ายบนแพลตฟอร์ม
ของ Shopee แล้ว จ�ำนวน 473 รายการ
ใน 5 หมวดหมูส่ นิ ค้า แบ่งเป็น 1) อาหาร
และเครือ่ งดืม่ 430 รายการ 2) สุขภาพ
และความงาม 29 รายการ 3) กระเป๋า

2 รายการ 4) ของเล่น/สินค้าแม่และ
เด็ก 1 รายการ และ 5) อุปกรณ์เครือ่ ง
เขียนและหนังสือ 1 รายการ คาดว่า
ภายในสิน้ ปีนี้ กรมจะสามารถคัดสรร
ผลักดันสินค้าชุมชนจากทั่วประเทศ
มาจ� ำ หน่ า ยบนแพลตฟอร์ ม ใหม่ ไ ด้
ไม่น้อยกว่า 3,000 รายการ ตั้งเป้า
ยอดขายไว้ที่ 100 ล้านบาทต่อปี
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ขณะที่ Shopee ก็มคี วามมุง่ มัน่
สนับสนุนวิสัยทัศน์หน่วยงานภาครัฐ
ของไทยในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ดิจิทัล โดยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และ
ผู้ประกอบธุรกิจไทยเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการวางรากฐานและขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจการค้าของประเทศ ซึง่ หัวใจ
ส� ำ คั ญ คื อ การสนั บ สนุ น ทางด้ า น
ทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็นให้แก่ผปู้ ระกอบการ
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เพื่ อ แนะน� ำ แนวทางและช่ ว ยให้
ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวเข้ากับ
เศรษฐกิ จ โลกยุ ค ดิ จิ ทั ล ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยใน
ปีนี้ Shopee ให้ความส�ำคัญในการ
พัฒนาและริเริม่ กิจกรรมเพือ่ สนับสนุน
ผูป้ ระกอบการ และมีความภาคภูมใิ จ
อย่างยิง่ ทีไ่ ด้รว่ มมือกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ครัง้ นี้

นับเป็นโอกาสส�ำคัญทีท่ งั้ ภาครัฐและภาคเอกชนได้รว่ มมือกันส่งเสริมเพิม่ ช่องทางการตลาด
และสร้างมูลค่าทางการค้าให้แก่ผปู้ ระกอบการชุมชนของไทย ซึง่ จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศเติบโตสูงขึน้ นอกจากนีย้ งั มีการแลกเปลีย่ นองค์ความรูร้ ะหว่างกัน โดย Shopee จะให้
การสนับสนุนเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสามารถน�ำไป
ต่อยอดเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการอื่นๆ ทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นการพลิกโฉมหน้า
ธุรกิจการค้าของผู้ประกอบการชุมชนไทย ให้ก้าวไปสู่สากลอย่างยั่งยืนและมั่นคงด้วยแพลตฟอร์ม
ธุรกิจออนไลน์ ผู้สนใจสามารถค้นหาร้านค้าชุมชนคุณภาพได้ที่ www.shopee.co.th/dbdonline
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

MOU
ส่งเสริมภาคธุรกิจ

จัดท�ำบัญชีให้สะท้อนความจริง
นายวุฒไิ กร ลีวรี ะพันธุ์ อธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วย “การสนับสนุนและก�ำกับ
ดู แ ลผู ้ ป ระกอบการให้ จั ด ท� ำ บั ญ ชี แ ละ
งบการเงินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับ
สภาพที่ แ ท้ จ ริ ง ของกิ จ การ” กั บ 4
หน่วยงานประกอบด้วย กรมสรรพากร
ส ภ า วิ ช า ชี พ บั ญ ชี ธ น า ค า ร แ ห ่ ง
ประเทศไทย และคณะกรรมการร่ ว ม
ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เพือ่ ส่งเสริม
และสนั บ สนุ น ให้ ภ าคธุ ร กิ จ เล็ ง เห็ น
8
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ความส� ำ คั ญ ของการจั ด ท� ำ บั ญ ชี อ ย่ า ง
ถูกต้อง เพื่อลดข้อผิดพลาดในขั้นตอน
การน� ำ ส่ ง งบการเงิ น และการยื่ น ภาษี
ให้เป็นการสะท้อนถึงการเจริญเติบโต
ของธุรกิจอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ
นโยบายภาครัฐที่ต้องการสนับสนุนและ
เพิ่ ม โอกาสให้ ธุ ร กิ จ มี ส ่ ว นร่ ว มในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่าง
ยั่งยืน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้
ก� ำ หนดมาตรการสนั บ สนุ น และวาง
แนวทางการก� ำ กั บ ดู แ ลผู ้ ท� ำ บั ญ ชี แ ละ

ผู้มีหน้าที่จัดท�ำบัญชีให้ด�ำเนินการได้
อย่างถูกต้องสอดคล้องกับสภาพทีแ่ ท้จริง
ของธุรกิจไว้ ดังนี้
1) จั ด อบรมด้ า นการท� ำ บั ญ ชี
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ธุรกิจ
ผู้ท�ำบัญชีและผู้สอบบัญชี    
2) รวบรวมโปรแกรมที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร
ได้ แ ก่ โปรแกรมส� ำ นั ก งาน (Office)
โปรแกรมหน้าร้าน (POS: Point Of Sale)
และโปรแกรมบั ญ ชี Online (Cloud

Accounting) ภายใต้ชอื่ โครงการ Total
Solutions for SMEs เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกให้ภาคธุรกิจได้เข้าถึงเทคโนโลยี
และสามารถเลือกใช้โปรแกรมที่มีความ
เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง พร้อมทั้ง
จัดท�ำบัญชีได้อย่างถูกต้อง
3) ร่วมมือกับกรมสรรพากรและ
สภาวิชาชีพบัญชี จัดท�ำคูม่ อื แนวทางการ
ยื่นแบบส�ำหรับปรับปรุงข้อมูลทางภาษี
อากรที่ มี ผ ลกระทบกั บ งบการเงิ น ให้
สอดรับกับ พ.ร.บ.ยกเว้นเบีย้ ปรับเงินเพิม่
ภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา
เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ...
ของกรมสรรพากร ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบ
จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่
7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

4) เปิ ด ช่ อ งทางพิ เ ศษเร่ ง ด่ ว น
(Fast Track) ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
(DBD e-Filing) ให้กบั นิตบิ คุ คลกลุม่ ทีอ่ ยู่
ในเงื่อนไขได้รับการยกเว้นเบี้ยปรับหรือ
เงินเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ และประสงค์จะส่ง
งบการเงินฉบับใหม่ เพือ่ ทดแทนฉบับเดิม
ที่มีข้อผิดพลาด

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ส่งเสริมให้
นิติบุคคลและก�ำกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้จัดท�ำบัญชีได้อย่างถูกต้อง
โดยบูรณาการการท�ำงานร่วมกับกรมสรรพากรมาอย่างต่อเนื่อง จนใน
ปัจจุบันได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลงบการเงินที่นิติบุคคลน�ำส่งต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าทางระบบ DBD e-Filing ไปยังฐานข้อมูลของกรมสรรพากร
แบบอัตโนมัติท�ำให้นิติบุคคลที่ต้องยื่นแบบเสียภาษีอากรไม่ต้องแนบงบ
การเงินซ�ำ้ ช่วยให้ภาคธุรกิจสะดวกมากขึน้ และยังท�ำให้ฐานข้อมูลงบการ
เงินของประเทศเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน สะท้อนความโปร่งใสของธุรกิจใน
ประเทศ สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ
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Thai SELECT
On Wongnai
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงนามความร่วมมือกับ ‘Wongnai’ เพจออนไลน์ชื่อดัง น�ำรายชื่อ
ร้านอาหาร Thai SELECT เข้าสู่แพลตฟอร์ม ช่วยเพิ่มช่องทางสร้างการรับรู้ และสนับสนุน
ผูป้ ระกอบธุรกิจร้านอาหารให้เป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้าง ตัง้ เป้าเดินหน้าขยายพันธมิตรเพิม่ โครงข่าย
ประชาสัมพันธ์รา้ นอาหารไทยมาตรฐานคุณภาพให้เป็นทีร่ จู้ กั ไปทัว่ โลก พร้อมทัง้ จัดงานสัมมนา
“อาหารไทยต้อง Thai SELECT” โดยได้รับเกียรติจากกูรูด้านอาหารและดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
ชั้นน�ำของประเทศมาให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562
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การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับ เพิ่มพูนองค์ความรู้ และ
เสริมเขี้ยวเล็บทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบ
การร้าน Thai SELECT โดยได้เชิญกูรู
ผู ้ เ ชี่ ยวชาญในวงการธุรกิจ อาหารเช่น
ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน
อาหารไทยชาววัง/ อาหารไทยโบราณ
และกรรมการผู ้ ตั ด สิ น ประจ� ำ รายการ
มาสเตอร์ เ ชฟไทยแลนด์ มาบรรยาย
พิเศษหัวข้อ “ต�ำรับอาหารไทยอย่างไร
คือ Thai SELECT” พร้อมตั้งวงเสวนาสุด
เอ็กซ์คลูซีฟในประเด็น “ต�ำรับอาหาร
ไทยสื่ออย่างไรให้โลกรู้” น�ำทีมโดย
อาจารย์วันดี ณ สงขลา ผู้ก่อตั้งและ
ผู ้ บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ค รั ว วั น ดี ,
คุณอลิศรา ศิริชุมแสง กรรมการผู้ตัดสิน
ประจ� ำ รายการเชฟกระทะเหล็ ก ,
คุณพีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ เจ้าของ
แฟนเพจ “กินกับพีท เที่ยวกับผม :
Eatwithpete” ที่ มี ผู ้ ติ ด ตามกว่ า
300,000 ราย และคุณยอด ชินสุภัคกุล
ประธานเจ้า หน้า ที่บ ริห ารและผู้ก ่อตั้ง

บริษัท วงใน มีเดีย จ�ำกัด เจ้าของเว็บไซต์ Wongnai ผู้น�ำด้านดิจิทัล
มาร์เก็ตติง้ แถวหน้าของธุรกิจอาหาร ทีจ่ ะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ กั บ ผู ้ ป ระกอบการร้ า นอาหารที่ ไ ด้ รั บ ตราสั ญ ลั ก ษณ์
Thai SELECT จากทั่วประเทศที่เข้าร่วมงานสัมมนากว่า 250 ราย
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การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และบริษัท
วงใน มีเดีย จ�ำกัด เป็นการเน้นย�้ำถึงความ
มุ่งมั่นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่จะส่งเสริม
สนับสนุนและขยายช่องทางเพื่อสร้างการรับรู้
ในศักยภาพของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งช่วย
ยกระดั บ ธุ ร กิ จ ให้ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นเวที
ที่ใหญ่ขึ้นทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล
โดยอาศั ย ช่ อ งทางดิ จิ ทั ล มาร์ เ ก็ ต ติ้ ง เพื่ อ เพิ่ ม
โอกาสการเข้าถึงจากผู้บริโภคทั่วโลก น�ำไป
สู ่ ค วามมั่ น คงและมั่ ง คั่ ง ทางธุ ร กิ จ ในอนาคต
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นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมด้าน
อาหารของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นักกินและ
นักท่องเที่ยวทั่วโลก จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้าน
อาหารไทยที่มองเห็นโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง ให้มา
สมั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการเพื่ อ คั ด เลื อ กให้ ไ ด้ รั บ ตรา
สัญลักษณ์ Thai SELECT ประจ�ำปี 2562 เยอะๆ โลก
เปลี่ยนเร็วผู้ประกอบการไทยต้องก้าวไปให้ทัน

ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมเข้ารับการคัดเลือกให้ ได้รับตราสัญลักษณ์
Thai SELECT สามารถสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ 0 2547 5963 หรื อ ที่ เ ว็ บ ไซต์
www.dbd.go.th หรือ www.facebook.com/thaiselectthailand/ หรือผ่านช่องทาง Youtube
ที่ Thai Select Thailand หรือ แอพพลิเคชั่น Thai SELECT ซึ่งเป็นช่องทางออนไลน์ส�ำหรับเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทยที่ ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้
กับนักชิมทั้งในและต่างประเทศได้เข้าถึงร้านอาหารไทยคุณภาพมาตรฐาน Thai SELECT
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ติดปีกให้ร้านค้าไทย ด้วย
Total Solutions : โชวห่วย
ปัจจุบนั ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม หรือ “ร้านโชวห่วย” ต้องเผชิญการแข่งขันทีร่ นุ แรง ด้วยพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมถึงมีคแู่ ข่งรายใหม่ๆ ทัง้ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดเล็กทีเ่ ป็นคูแ่ ข่งโดยตรง
และธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ทีก่ ำ� ลังเป็นทีน่ ยิ มในกลุม่ ผูบ้ ริโภคมากขึน้ เรือ่ ยๆ ขณะ
ที่ร้านโชวห่วยส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้ ในการบริหารจัดการร้านค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้าน
การตลาด การบัญชี การบริหารจัดการพื้นที่ขายสินค้าฯ หากไม่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นจะน�ำไปสู่
การปิดตัวของกิจการท้องถิ่น เกิดปัญหาการว่างงานและผูกขาดอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร
ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน 6 องค์ ก ร ประกอบด้ ว ย บริ ษั ท
ยูนลิ เี วอร์ ไทย เทรดดิง้ จ�ำกัด, บริษทั สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน),
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(SME Bank), ธนาคารกรุงไทย, สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย และ
สมาคมอุ ต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์ ไ ทย ร่ ว มกั น พั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผูป้ ระกอบการร้านโชวห่วยให้สามารถอยูร่ อดท่ามกลางสมรภูมกิ าร
ค้าปลีกอันดุเดือด
เริม่ ตัง้ แต่การปรับทัศนคติในการท�ำธุรกิจแบบสมัยใหม่และ
ตระหนักถึงคุณค่าร้านค้าปลีกท้องถิ่น มีความพร้อมจะเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ ช่วยเพิม่ องค์ความรู้

ติดอาวุธทางปัญญาในการบริหารจัดการ
ธุรกิจ การสนับสนุนด้านทรัพยากร เช่น
ซอฟต์แวร์ขายสินค้าหน้าร้าน POS และ
พัฒนาศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจยุค
ดิ จิ ทั ล ผ่ า นศู น ย์ เ รี ย นรู ้ e-Learning
Platform ตลอดจนช่องทางการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนดอกเบีย้ ต�ำ่ เพือ่ ให้รา้ นโชวห่วย
มีศักยภาพในการแข่งขันสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด และด�ำเนินธุรกิจ
ได้อย่างยั่งยืน พร้อมเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนต่อไป

ผูป้ ระกอบการร้านโชวห่วยทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0-2547-5986 และ www.dbd.go.th

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

15

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

พลิกโฉม ‘คลังข้อมูลธุรกิจ’
สู่ ‘DBD DataWarehouse+’

้ อ
ปฏิเสธไม่ได้วา่ ทุกวันนีข
้ มูลสารสนเทศ
กลายเป็นหัวใจส� ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจ
ในยุคดิจท
ิ ล
ั ไปแล้ว นอกจากจะน�ำไปใช้วเิ คราะห์
สถานการณ์ แนวโน้ม ตลอดจนก�ำหนดทิศทาง
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ก้ า วล�้ ำ น� ำ คู่ แ ข่ ง ได้ แ ล้ ว
ยังเป็นมาตรวัดความต้องการของผู้บริโภค
ที่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ยู่ ต ล อ ด เ ว ล า อี ก ด้ ว ย
กรมพั ฒนาธุรกิจการค้า ตระหนักถึงความ
ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาคลั ง ข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ เพื่ อ
เป็นศู นย์กลางอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศและ
งบการเงินส�ำหรับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
และผูป
้ ระกอบธุรกิจให้สามารถน�ำไปใช้บริหาร
จั ด ก า ร อ ง ค์ ก ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
จึงจัดท�ำระบบ DBD DataWarehouse+ หรือ
คลังข้อมูลธุรกิจ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเลขา
ส่วนตัวของผู้ประกอบธุรกิจ
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ศูนย์ดาต้าแพลตฟอร์มใหม่นี้จะช่วยค้นหาข้อมูล
นิติบุคคลเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลธุรกิจประเภทเดียวกัน
แยกตามขนาด รวมทั้งผลประกอบการเทียบกับค่าเฉลี่ย
ของกลุม่ ธุรกิจ และอัตราส่วนทางการเงิน สะท้อนให้เห็น
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน พร้อมวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข
หรื อ จะใช้ พั ฒ นาการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวัดผลประสิทธิภาพการ
บริหารกิจการของตนเอง อีกทั้งยังสามารถค้นหาข้อมูล
ของกลุ่มธุรกิจพร้อมประเมินศักยภาพตามผลประกอบ
การของธุรกิจแต่ละประเภท แจกแจงเป็นข้อมูลรายพืน้ ที่
ทั้งระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค รวมถึงอัตราความ
อยู่รอดของธุรกิจ สัดส่วนการลงทุนของนิติบุคคลแบ่ง
ตามสัญชาติ เป็นข้อมูลส�ำหรับอ้างอิงความน่าเชือ่ ถือทาง
ธุรกิจ หรือน�ำมาปรับใช้ในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนั้นยังช่วยค้นหาคู่ค้าที่
ด�ำเนินธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน (Supply Chain)

ตั้งแต่ธุรกิจต้นน�้ำอย่างปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ ให้เรา
สามารถตรวจสอบข้อมูลของธุรกิจคูค่ า้ ก่อนตัดสินใจลงทุน และ
ธุรกิจปลายน�ำ้ การค้นหาแหล่งกระจายสินค้าช่วยให้ผใู้ ช้บริการ
ขยายโอกาสทางการตลาดได้มากขึ้น
DBD DataWarehouse+ จะเป็นเครื่องมือส�ำคัญใน
การก�ำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยเครื่องมือสร้างแบบจ�ำลอง
ทางการเงิน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มรายได้ของธุรกิจแต่ละ
ประเภท ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถวางแผนและก�ำหนด
Position ของธุรกิจในอนาคตได้ ขณะที่สถาบันการเงินก็
สามารถใช้ฐานข้อมูลตรวจสอบคัดกรองลูกค้าที่ท�ำธุรกรรม
ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชี การพิจารณาให้สินเชื่อ การเสนอ
บริการ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้มาใช้บริการ ส่วน
หน่วยงานราชการก็สามารถลดขั้นตอนการท�ำงานที่ไม่จ�ำเป็น
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่อ ทั้งยังลดการใช้เอกสาร
และระยะเวลาในการตรวจสอบธุรกิจ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูล

ทางธุ ร กิ จ ก่ อ นน� ำ มาก� ำ หนดนโยบายและแผนงานส่ ง เสริ ม
ผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
คลังข้อมูลธุรกิจรูปแบบใหม่ถูกออกแบบให้สอดคล้อง
รองรับยุคดิจิทัล โดยน�ำเสนอผ่านรูปแบบเอกสารและช่อง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง Walk In, Internet และ Application
ซึ่งสามารถเข้าถึงผ่าน Smart Phone หรือ PC และการใช้
งานท�ำได้ง่ายๆ ไม่ต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมให้
ยุง่ ยาก เพียงคลิกเข้าเว็บไซต์ www.dbd.go.th เลือก “บริการ
ออนไลน์” จากนั้นคลิกเข้าไปที่ “DBD DataWarehouse+”
หรือจะแสกน QR Code ก็ได้เช่นกัน

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งโครงการ DBD Business Data Warehouse (คลังข้อมูลธุรกิจ) เข้าร่วมประกวด
ในรายการ WSIS Project Prizes 2019 ที่จัดโดย องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) และสหภาพโทรคมนาคม
นานาชาติ (International Telecommunication Union : ITU) ซึ่งการประกวดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้น
ให้มกี ารน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม คุณภาพชีวติ และความเป็นอยูใ่ ห้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศและสังคมโลกอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) แบ่งการประกวดออกเป็น
18 หมวด ซึ่ง DBD Business Data Warehouse เข้าร่วมประกวดในหมวดที่ 3 : Access to Information and Knowledge
โดยมีประเทศต่างๆ ทั่วโลกส่งโครงการเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 101 โครงการ
18
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เมือ่ เร็วๆ นี้ สหภาพโทรคมนาคม
นานาชาติ (ITU) ได้ แ จ้ ง ให้ ท ราบว่ า
โครงการ DBD Business Data
Warehouse (คลังข้อมูลธุรกิจ) ได้รับ
รางวัล “แชมเปี้ยน” ในหมวดที่ 3 จาก
การประกวดรายการ WSIS Project
Prizes 2019 ร่วมกับอีก 4 ประเทศ ได้แก่
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น สาธารณรั ฐ
มอริ เ ชี ย ส สาธารณรั ฐ ตุ ร กี และ
สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งรางวัล “แชมเปี้ยน”
นี้ จะมอบให้แก่โครงการในแต่ละหมวด
ที่ ไ ด้ รั บ คะแนนโหวตสู ง สุ ด 5 อั น ดั บ
จากการโหวตของประชาชนจากทั่วโลก
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาข้อมูล
รายละเอียดโครงการทั้งหมด จุดเด่น-

จุดด้อย และประโยชน์ที่สามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ส�ำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ
เจ้ า ของโครงการฯ และสั ง คมโลก
ก่อนตัดสินรอบสุดท้าย และจะประกาศ
รางวัล The Winner ในวันที่ 9 เมษายน
2562 ภายในงาน WSIS Forum 2019
ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 12 เมษายน
2562 ณ Geneva International
Conference Center กรุ ง เจนี ว า
สมาพันธรัฐสวิส (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)

ธุรกิจจะเติบโตมั่นคงต้อง
เข้าใจและรู้จักตนเอง คู่ค้า และ
คูแ
่ ข่ง ให้ DBD Datawarehouse+
เป็นผู้ช่วยของคุณ
ส อ บ ถ า ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด
เพิ่ มเติมได้ที่ ส่วนประมวลผลและ
วิเคราะห์ขอ
้ มูลธุรกิจ กรมพั ฒนา
ธุรกิจการค้า โทรศัพท์ 0-25474376 และ 0-2547-4513

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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SMEs Telling
เปิดมุมธุรกิจ

คุณสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ และคุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

SHIPPOP
กับ เทคโนโลยีอ�ำนวยความสะดวก
ให้พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์

ภายใต้วิสัยทัศน์ “ช่วยให้การจัดส่ง เป็นเรื่องง่าย”
ลูกค้าสามารถช�ำระค่าขนส่งผ่าน
จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ e-Commerce ท�ำให้ปัจจุบัน
มี บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ ม ากมาย แต่ ยั ง ไม่ มี ใ ครที่ เ ข้ า มาช่ ว ย ออนไลน์ได้ทั้งบัตรเครดิต บัตรเดบิต
เปรียบเทียบราคา หรือชี้ข้อดี – ข้อเสียของบริการขนส่งแต่ละราย เพื่อเป็น หรือช�ำระเงินผ่าน QR PAYMENT ของ
ข้ อ มู ล ในการตัด สิน ใจให้กับ ลูก ค้า ด้ว ยเหตุนี้เองท�ำให้คุณสุทธิเกียรติ แอปพลิ เ คชั่ น ธนาคาร เพี ย งสแกน
จันทรชัยโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ชิปป๊อป จ�ำกัด เริ่มด�ำเนินธุรกิจ
เว็บไซต์ให้บริการจองขนส่งออนไลน์ทชี่ อื่ ว่า SHIPPOP ซึง่ เป็นบริการออนไลน์
ที่เชื่อมโยงขนส่งมาไว้ในระบบเดียว เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะ “ช่วยให้การจัดส่ง เป็นเรื่องง่าย”
ระบบจองขนส่งออนไลน์ คือ ระบบทีร่ วบรวมบริษทั ขนส่งในประเทศ
ไว้ในทีเ่ ดียว เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการสามารถเปรียบเทียบราคาของขนส่งแต่ละราย
ขณะเดียวกันระบบยังมีการให้ค�ำแนะน�ำขนส่งที่เหมาะสมกับผู้ใช้ ลูกค้า
สามารถเลือกจองขนส่งได้ตามทีต่ อ้ งการ โดยเลือกจากความเร็วในการจัดส่ง
ราคา หรือ ความสะดวกในการจัดส่ง โดยมี 2 วิธีหลักๆ คือ 1) ให้ขนส่ง
เข้าไปรับถึงพัสดุถึงหน้าบ้านโดยโทรศัพท์นัดหมายภายหลังจากช�ำระค่า
ขนส่งแล้ว หรือ 2) น�ำพัสดุไปจุด Dropoff ณ ที่ท�ำการไปรษณีย์ใกล้บ้านซึ่ง
เป็นช่องทางพิเศษ สามารถเข้าไปใช้บริการได้โดยไม่ต้องกดบัตรคิว ไม่ต้อง
ต่อแถว ซึ่งมีมากกว่า 900 จุดทั่วประเทศ
คุณสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์
กรรมการผู้จัดการบริษัท ชิปป๊อป จ�ำกัด
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QR CODE ช่วยเพิม่ ความสะดวกโดยไม่ตอ้ งออกไป
ธนาคาร หรือตูเ้ อทีเอ็มให้เสียเวลา ส่วนลูกค้าประเภท
นิตบิ คุ คลสามารถเลือกวางบิลเป็นรายเดือนได้ ช่วยให้
ธุรกิจมีสภาพคล่องมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีระบบพิมพ์ใบปะหน้าทีล่ กู ค้า
สามารถพิมพ์จากระบบได้ทันที ช่วยประหยัดเวลา
ให้กบั ลูกค้าทีม่ ยี อดจัดส่งจ�ำนวนมาก และต้องแพ็ค
พัสดุเพือ่ ส่งของครัง้ ละหลายๆ ชิน้ ซึง่ ผูค้ นส่วนใหญ่
ยังใช้วธิ แี บบเดิมๆ คือ การนัง่ เขียนชือ่ ทีอ่ ยูเ่ องท�ำให้
เสียเวลาเป็นชั่วโมง และบางคนลายมืออ่านได้ยาก
ท�ำให้ขนส่งไม่เข้าใจหรืออาจรับข้อมูลทีผ่ ดิ พลาดได้
ระบบพิมพ์ใบปะหน้าของ SHIPPOP จึงเข้ามาแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว เพียงลูกค้าพิมพ์ข้อมูลต้นทางและ
ปลายทาง ระบบจะสร้ า งใบปะหน้ า ให้ ลู ก ค้ า
สามารถสัง่ พิมพ์ได้ทนั ทีเพียงน�ำใบปะหน้านัน้ ไปแปะ
บนกล่องพัสดุเพื่อเตรียมจัดส่ง ซึ่งสามารถเลือก
ขนาดของใบปะหน้าให้เหมาะสมกับขนาดของพัสดุ
ได้ดว้ ย นอกจากนัน้ ส�ำหรับร้านค้าทีต่ อ้ งการโปรโมต
ร้าน หรือแบรนด์ ยังสามารถเพิ่มโลโก้ร้านหรือภาพ
สินค้าลงบนใบปะหน้าพัสดุได้อีกด้วย
SHIPPOP ยังมีระบบจัดเก็บชื่อ-ที่อยู่ลูกค้า
แบบอัตโนมัติไม่ต้องกรอกที่อยู่ใหม่ทุกครั้ง รวมทั้ง
สามารถน�ำเข้าข้อมูลด้วยไฟล์ Excel ทีอ่ ยูป่ ลายทาง
ผูร้ บั ได้ทลี ะหลายรายการไม่ตอ้ งเสียเวลาพิมพ์ขอ้ มูล
ทุกครั้ง อีกทั้งมีระบบติดตามพัสดุที่แม่นย�ำ และ
เชื่อมโยงข้อมูลโดยตรงกับบริษัทขนส่งทุกรายที่อยู่
ในระบบ ลูกค้าจะทราบหมายเลขติดตามพัสดุได้

ทันทีทที่ ำ� รายการเสร็จ และน�ำหมายเลข Tracking ส่งต่อให้กบั คนอืน่ เพือ่
น�ำมาเช็คสถานะผ่านเว็บไซต์ของ SHIPPOP ได้ทันที
เพื่อตอบสนองความต้องการของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ในการเพิ่ม
โอกาสพัฒนาธุรกิจ SHIPPOP มี Report ช่วยสรุปยอดการจัดส่งพัสดุตาม
จังหวัดปลายทางที่ได้ท�ำการจัดส่ง โดยจะแสดงผลออกมาในรูปแบบของ
แผนที่ประเทศไทย ซึ่งจัดเรียงยอดการจัดส่งพัสดุตามความเข้มของสีใน
แต่ละจังหวัด โดยจังหวัดที่มีสีเข้มแสดงว่าจัดส่งพัสดุไปจังหวัดนั้นเป็น
จ�ำนวนมาก ส่วนจังหวัดทีม่ สี อี อ่ นก็แสดงถึงยอดการจัดส่งทีม่ จี ำ� นวนน้อย
ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ส�ำหรับการท�ำการตลาดให้กับร้านค้าหรือ
แบรนด์ของลูกค้า
ส�ำหรับลูกค้าทีม่ เี ว็บไซต์เป็นของตนเอง สามารถเชือ่ มต่อระบบของ
SHIPPOP ผ่านทาง API ที่จัดเตรียมไว้ให้ ไม่ว่าจะพัฒนาเว็บไซต์ร้านค้า
ด้วยภาษาใด ระบบอะไร ก็สามารถเชือ่ มต่อกับ SHIPPOP และได้รบั บริการ
จากขนส่งทั้งหมด รวมทั้งทุกบริการที่ได้กล่าวมาข้างต้นบนเว็บไซต์ของ
คุณเอง
ทั้งนี้ SHIPPOP ได้วางเป้าหมายในระยะยาวว่า จะมีกลุ่มลูกค้า
เข้ามาใช้บริการและรู้จักแบรนด์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการ
ก้าวสู่ผู้น�ำด้านการจัดการขนส่งทั้งในประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน
บริษทั มุง่ ให้บริการแก่ลกู ค้า พร้อมกับการเสริมบริการใหม่ๆ เพือ่ ให้ลกู ค้า
ได้รับบริการที่ดีสุด รองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในทุกพื้นที่ ด้วย
วิสัยทัศน์ของบริษัท “ช่วยให้การจัดส่ง เป็นเรื่องง่าย”

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และเข้าใช้งาน SHIPPOP ได้ที่
www.shippop.com
Facebook: shippop
Line: @shippop
Tel: 092-9053355

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

21

SMEs Innovation
ธุรกิจ 4.0

ปฏิวัติวงการ
ธุรกิจร้านอาหาร
ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
FoodStory แอพพลิเคชันระบบจัดการร้าน
อาหารครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้งหน้าร้านและ
หลั ง ร้ า น เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให้ กั บ
ร้านอาหารทุกประเภททุกระดับ ที่ คุณฐากูร
ชาติสุทธิผล (ยิม) และ คุณชวิน ศุภวงศ์ (แจ็ค)
สองเพือ่ นซีท้ ชี่ นื่ ชอบรับประทานอาหาร ได้รว่ มกัน
พัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อปฏิวัติวงการธุรกิจร้าน
อาหารในประเทศไทยให้ ทั น สมั ย ขึ้ น ตาม
เทคโนโลยี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว
โดยคุณยิม เป็นเจ้าของธุรกิจทีท่ ำ� เกีย่ วกับแอพพลิเคชัน

คุณชวิน ศุภวงศ์ (แจ็ค) และ คุณฐากูร ชาติสุทธิผล (ยิม)
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ส่วนคุณแจ็ค เป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร การมาเจอกันของทัง้ คูจ่ งึ เป็นการ
น�ำความถนัดของแต่ละคนมารวมกัน บวกกับความชอบและความคิดอยาก
ปฏิวัติวงการร้านอาหารเหมือนกัน จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้เกิด
FoodStory ขึ้น
“ธุรกิจร้านอาหาร” เป็นธุรกิจยอดฮิตทีท่ ยอยเปิดตัวกันอย่างแพร่หลาย
มีร้านอาหารแปลกใหม่เกิดขึ้นมากมาย ขยับขยายสาขาต่อไป แต่ก็มี
อีกหลายร้านที่เปิดมาแล้วก็ปิดตัวลงเช่นกัน นั่นแสดงให้เห็นว่าการบริหาร
จัดการร้านอาหารไม่ใช่เรือ่ งง่าย อีกทัง้ ต้องเผชิญกับความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการ
บริหารจัดการไม่เป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการบริหารออเดอร์ไม่ให้
ตกหล่น ปัญหาการจัดการพนักงานไม่ให้เกิดการทุจริต การดูแลต้นทุน
วัตถุดบิ ไม่ให้ขาดทุน นอกจากตลาดธุรกิจร้านอาหาร ผูป้ ระกอบการยังต้อง
เผชิญความท้าทายทั้งในเรื่องภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น ต้นทุนการประกอบ
ธุรกิจร้านอาหารก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น FoodStory จึงถือก�ำเนิดขึ้น
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารให้สามารถบรรเทาปัญหาเหล่านี้
ท�ำให้การบริหารจัดการร้านอาหารเป็นเรื่องง่ายด้วยแอพพลิเคชันเดียว
FoodStory พยายามจะสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ของธุรกิจร้าน
อาหารขึ้นมาใหม่ท�ำให้ร้านอาหารเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น โดยจะเปลี่ยนให้
ร้านอาหารทั่วไปกลายเป็นร้านอาหารออนไลน์โดยที่ร้านอาหารไม่ต้องท�ำ
อะไรเพิม่ และผสานธุรกิจร้านอาหารเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนชอบรับประทาน
อาหารในยุคปัจจุบันด้วยการเป็น All in One Restaurant Management
System เพือ่ ร้านอาหารทุกรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็น คาเฟ่ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร
ทั่วไป ร้านบุฟเฟต์ หรือแม้แต่ศูนย์อาหาร โดยที่ระบบมีฟีเจอร์ มากกว่า

1,000 ฟีเจอร์ ฟีเจอร์เด่นๆ เช่น การนับสต็อก
วัตถุดิบและการรายงานยอดขาย เจ้าของ
ร้านอาหารสามารถนับสต็อกวัตถุดิบ และ
ตรวจสอบรายงานการขายได้แบบ Real-time
ทัง้ บนแอพพลิเคชันและบนเว็บไซต์ ระบบการ
จัดการสาขา ท�ำให้ทุกสาขาอยู่ในมือของคุณ
จึงสามารถช่วยให้บริหารจัดการร้านได้ทุกที่
ทุกเวลา โดยทีเ่ จ้าของร้านไม่จำ� เป็นต้องเข้ามา
ดูร้านเอง ระบบ Table Layout จ�ำลองรูป
แบบการจัดวางโต๊ะอาหาร ท�ำให้ไม่จำ� เป็นต้อง
เสียเวลาเทรนพนักงานใหม่เพือ่ จดจ�ำต�ำแหน่ง
โต๊ะ และทีส่ ำ� คัญระบบช�ำระเงินด้วย Dynamic
QR Code ที่จะช่วยป้องกันปัญหาพนักงาน
ทุจริต นอกจากนี้ FoodStory ยังสามารถ

ท�ำงาน Offline ได้ แม้อนิ เทอร์เน็ตจะมีปญ
ั หาก็ตาม FoodStory ยังมีแผนการ
ทีจ่ ะพัฒนาฟีเจอร์อนื่ ๆ อีกต่อไปอย่างไม่หยุดนิง่ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างแท้จริง
นอกจากแอพพลิเคชันแล้ว FoodStory ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นเพื่อน
คู่คิดของธุรกิจร้านอาหารเพื่อเสริมสร้าง Restaurant Community หลอมรวม
เจ้าของร้านอาหาร SME รายเล็กรายใหญ่ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยตั้งใจจะจัด
Event ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในอนาคตอันใกล้นี้
ความส�ำเร็จของ FoodStory การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศสุดยอด
SME แห่งปี 2559 จากรายการ SME ตีแตก และได้รับรางวัลจากโครงการ SME
Thailand Inno Awards 2017 ในสาขารางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ ปัจจุบัน FoodStory มีลูกค้าร้านอาหารกว่า 1,000 รายทั่วประเทศ
และยังมีผใู้ ช้งานในสิงค์โปร บรูไน ลาว ออสเตรเลีย กัมพูชา และประเทศเพือ่ นบ้าน
อีกมากมาย รวมถึงยังมีแผนทีข่ ยายตลาดไปยังประเทศญีป่ นุ่ และสหรัฐอเมริกา
ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย

ผู้ประกอบการร้านอาหารที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของ FoodStory ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
Facebook: FoodStory
Line: @Foodstory
Website: www.FoodStory.co
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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DBD Good Time
ปกิณกะ

Name

7

ข้อดี
เพิ่ มยอดขายด้วย
Facebook Group

Facebook Group ถื อ เป็ น
ทัพเสริมที่ทรงประสิทธิภาพในด้านการ
สร้าง Engagement ให้กบั แบรนด์สนิ ค้า
ซึ่ ง จะส่ ง ผลถึ ง อั ต ราความยั่ ง ยื น ของ
กลุ่มลูกค้า และสามารถสร้างกลุ่มลูกค้า
ใหม่ๆ ได้จากการแนะน�ำสินค้าผลิตภัณฑ์
ของเราให้กับสมาชิกภายใน Group
ร้านค้าออนไลน์ส่วนใหญ่มักให้
ความส�ำคัญกับช่องทางการขายสินค้า
และลงโฆษณาสิ น ค้ า ในรู ป แบบของ
Fanpage ทีส่ ามารถโพสต์ขอ้ ความเพือ่
โฆษณาสินค้าเรียกยอด Like หรือ Share
และขายสินค้า แต่รหู้ รือไม่วา่ Facebook
Group ก็สามารถน�ำมาใช้ในการกระตุน้
ยอดขายให้กับสินค้าและบริการของเรา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ไม่น้อยหน้า
Fanpage และยังมีอัตราความส�ำเร็จใน
การปิดการขายสูงกว่า อีกทั้งยังสามารถ
รักษากลุ่มลูกค้าเก่าได้อย่างเหนียวแน่น
อีกด้วย
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1 Facebook Group ท�ำให้กลุ่มเป้าหมายแคบลง
เพราะผู้ที่เข้าร่วม Facebook Group มักจะเป็นกลุ่มรวบรวมคนที่มี
ความสนใจในสิ่ ง เดี ย วกั น หรื อ คล้ า ยคลึ ง กั น มี ก ารพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่สนใจร่วมกัน มีความเคลื่อนไหวและติดตามกัน
อย่างเหนียวแน่น ซึ่งเราเองก็สามารถสร้าง Group หรือเข้าร่วม Group ที่มี
ความเกีย่ วข้องกับสินค้าและบริการของเรา เพือ่ ร่วมแชร์ประสบการณ์ ให้ความ
รู้เกี่ยวกับสิ่งที่เขาสนใจ นอกจากจะได้ลูกค้าเพิ่มแล้ว ยังมีโอกาสสูงที่จะ
สามารถปิดการขายกับเหล่าสมาชิกใน Group ได้ เพราะสิง่ เขาสนใจคือสินค้า
ที่เรามีอยู่ในมือ เพียงให้ข้อเสนอแนะพร้อมแนะน�ำสินค้าที่อยู่ในความสนใจ
ของกลุม่ ก็นบั ว่าได้เป็นการประชาสัมพันธ์สนิ ค้าต่อกลุม่ เป้าหมายทีม่ แี รงจูงใจ
ในการซื้อสูงแล้ว
2 สามารถส่งค�ำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook Group
เราสามารถส่งค�ำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางร้านค้าจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม
การขาย หรืออาจเป็นกิจกรรมเพื่อการกุศล โดยการสนับสนุนจากแบรนด์
สินค้าของเราเอง เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์สินค้าของ
เรา ซึ่งเราสามารถส�ำรวจจ�ำนวนผู้ที่สนใจและต้องการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
การส่งค�ำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนัน้ ๆ ได้อกี ด้วย นอกจากสามารถใช้ประโยชน์
จากการเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและเก็บข้อมูลผูท้ สี่ นใจและเข้าร่วมเพือ่ น�ำข้อมูล
ที่ได้เข้าสู่กระบวนการท�ำ CRM แล้ว สมาชิกใน Group บางคนอาจมีการ
เชิญเพือ่ นนอก Group ให้เข้าร่วมกิจกรรมของเราเพิม่ ขึน้ ช่วยกระจายแบรนด์
สินค้าของเราให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

่ ใน Brand
3 Guru ในกรุ๊ป ปลุกความเชือ่ มัน
ในแต่ละกรุ๊ปมักจะมีกูรูที่ช่วยให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาและ
ให้ความรู้ รวมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่สมาชิกใน
Group เข้ า มาตั้ ง ค� ำ ถาม เราสามารถเป็ น หนึ่ ง ในกู รู ใ น
Facebook Group ได้เช่นกัน เช่น สินค้าของเราคือสินค้า
ประเภทเครือ่ งออกก�ำลังกาย เราสามารถให้ความรูเ้ กีย่ วกับวิธี
การใช้เครือ่ งออกก�ำลังกายทีถ่ กู ต้อง วิธกี ารลดอาการบาดเจ็บ
จากการออกก�ำลังกาย และการจัดตารางการออกก�ำลังกาย
เพือ่ กระชับสัดส่วน หรือสร้างมวลกายเพิม่ ซึง่ การให้คำ� แนะน�ำ
แบบ Professional นอกจากจะช่วยสร้างความน่าเชือ่ ถือให้กบั
ตัวตนของเราแล้ว สินค้าของเราที่แนะน�ำให้กับสมาชิกใน
Group ก็จะมีความน่าเชื่อถือตามไปด้วย

4 จะ Fanpage หรือ Facebook Group ก็เชือ่ ม
ถึงกันได้

หากเรามีฐานะเป็นแอดมินฯ Facebook Group เรา
สามารถเชื่อมโยง Fanpage ที่เราใช้ในการขายและโฆษณา
สินค้าเข้ากับ Facebook Group และเข้ามาโพสต์โฆษณา
สินค้าของเราในฐานะเจ้าของ Fanpage ได้เช่นกัน เท่ากับ
เราสามารถแสดงตนได้ถึง 2 สถานะ คือ แอดมิน Facebook
Group กูรูผู้ให้ค�ำแนะน�ำที่น่าเชื่อถือ และแอดมิน Fanpage
เจ้าของสินค้าและบริการที่พร้อมให้ข้อมูลสินค้าและบริการที่
เหล่าสมาชิกอาจมีความสนใจหรือก�ำลังต้องการสินค้า ทั้งนี้
ทัง้ นัน้ เราไม่ควรโพสต์ขายสินค้าใน Facebook Group ถีม่ าก
จนเกินงาม เพราะเหล่าสมาชิกอาจรู้สึกเหมือนถูกเสนอขาย
สินค้ามากจนท�ำให้เสียบรรยากาศ

5 สร้าง Engagement ไม่เน้น Hard sales
อย่าลืมว่า Facebook Group คือชุมชมออนไลน์ของ
ผู้ที่มีความสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนกัน เข้ามาร่วมกันแชร์
ประสบการณ์ พูดคุยเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ
เหมือนๆ กัน ไม่ใช่กลุ่มค้าขาย (หากไม่ได้ตั้งเป็นกลุ่มค้าขาย
ตั้งแต่แรก) การตั้งหน้าตั้งตาโพสต์ขายสินค้าแต่เพียงอย่าง
เดียวนั้น ไม่ได้ท�ำให้เกิด Value add ใดๆ ในขณะที่สมาชิก
เห็นโพสต์โฆษณาขายสินค้าของเราซ�ำ้ ๆ เขาจะไม่หยุดดูถา้ เขา
ยังไม่มีความต้องการสินค้าของเราในขณะนั้น สิ่งที่สมาชิกใน

Facebook Group ต้องการคือการแชร์ประสบการณ์ใหม่ๆ
การแนะน� ำ ใหม่ ๆ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ เ ขาสนใจ การสร้ า ง
คอนเทนต์ที่ให้ความรู้ น่าสนใจ และสดใหม่ พร้อมแทรก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เราอยากน�ำเสนอ จึงมีความน่าสนใจ
มากกว่าการโพสต์โฆษณาขายสินค้าตรงๆ อีกทั้งการสร้าง
ตัวตนที่น่าเชื่อถือจะช่วยสร้างการปฏิสัมพันธ์ในทางบวก
กับตัวเรา และยังช่วยท�ำให้สินค้าและบริการที่เราแนะน�ำมี
ความน่าเชื่อถือมากเช่นกัน

6 สิ ท ธิ พิ เศษ คนพิ เศษ ชวนลู ก ค้ า เก่ า เข้ า
Facebook Group

Facebook Group ก็สามารถน�ำมาใช้ในการท�ำ
CRM หรือการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าได้เช่นกัน หลัง
จากทีเ่ ราขายสินค้าหรือบริการไปแล้ว เชิญชวนให้ลกู ค้าของ
เราเข้าร่วม Group เพื่อพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ต่างๆ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และทริกต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายเพือ่ กระตุน้ ยอดขาย เช่น มอบส่วนลดพิเศษ
ให้กบั สมาชิกใน Group เท่านัน้ จะท�ำให้ลกู ค้ามีความรูส้ กึ ว่า
สิ่งนี้คือสิทธิพิเศษที่มีเพียงสมาชิกเท่านั้นที่จะได้รับ หากเขา
ไม่เข้าร่วม เท่ากับเขาได้พลาดสิทธิ์นี้ไปอย่างน่าเสียดาย

7 ท�ำ CRM ด้วย Facebook Group
Facebook Group มีฟเี จอร์ Group Insights ส�ำหรับ
เรียกดูข้อมูลการปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน Group ไม่
ว่าจะเป็นข้อมูลสมาชิกใน Group เช่น เพศ อายุ ถิ่นที่อยู่
และยังสามารถเรียกดูอัตราความถี่ในการ Like, Share,
Comment ของสมาชิกใน Group ว่ามีใครบ้างทีข่ นึ้ ท�ำเนียบ
แฟนพันธุ์แท้ใน Group ของเรา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย นอกจากนีเ้ รา
ยังสามารถเก็บข้อมูลด้วยการส่งค�ำเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ มาวิเคราะห์พฤติกรรมความชอบและไลฟ์สไตล์
ของกลุม่ เพือ่ น�ำไปใช้ในการจัดแคมเปญต่างๆ สร้างแรงจูงใจ
ในการซื้อสินค้าและบริการของเราได้

วันนี้ Facebook Group ไม่ได้เป็นเพียงชุมชนออนไลน์ที่มีเพียงการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่ชื่นชอบ
เพียงอย่างเดียวแล้ว เจ้าของธุรกิจสามารถน�ำจุดเด่นของ Facebook Group มาสนับสนุนสินค้าและบริการของตนเองได้ไม่ตา่ งกับ
ฟีเจอร์อนื่ ๆ ของ Facebook ทัง้ ยังสามารถสร้างความน่าเชือ่ ถือและเชือ่ มัน่ ในผลิตภัณฑ์ได้มากกว่าฟีเจอร์อนื่ ๆ ทีอ่ าจเน้นในเรือ่ งของ
การขายและโฆษณามากกว่า โดยอาจเรียกได้ว่า Facebook Group นั้นเป็นทัพเสริมที่ทรงประสิทธิภาพในด้านการสร้าง
Engagement ให้กับแบรนด์สินค้า ซึ่งจะส่งผลถึงอัตราความยั่งยืนของกลุ่มลูกค้า และสามารถสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้จาก
การแนะน�ำสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราให้กับสมาชิกภายใน Group รวมถึงการรับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อน�ำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และ
การบริการในอนาคต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://taokaemai.com
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DBD Solution
Q&A

?

เปิดร้านอาหารขนาดเล็กอย่างไร

ไม่ให้เจ๊ง
ธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็กในเมืองไทย
ไม่ได้เล็กเหมือนชื่อ เพราะจากผลการวิจัย
ของศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยระบุวา่ มีสดั ส่วนการ
ตลาดสูงถึง 80% ของร้านอาหารทุกแบบ
และขยายตัวปีละ 6% ขึ้นไป เรียกว่าเป็น
“ธุรกิจรากหญ้า” ของแท้
แต่ ค วามจริ ง ที่ น ่ า ตกใจกว่ า คื อ
มีจ�ำนวนไม่ถึง 50% ที่จะอยู่รอดหลังจาก
5 ปีแรก… อ่านบทความนี้แล้วคุณจะพบ
ทางรอดไม่เป็นหนึ่งในจ�ำนวนนั้น
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ถ้าจะตีวงให้เห็นกันชัดๆ ร้านอาหารขนาดเล็กจะไล่ตั้งแต่ร้านแผงลอย
รถเข็น ไปจนถึงร้านห้องแถวเล็กๆ ขนาด 1 ห้อง ส่วนใหญ่ขายอาหารเพียง
ชนิดเดียวเพราะข้อจ�ำกัดเรื่องเงินทุนและพื้นที่ เช่น ไก่ทอด หมูทอด ข้าวมันไก่
ส้มต�ำ ก๋วยเตี๋ยว ข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง ฯลฯ
การลงทุนเปิดร้านอาหารเล็กๆ ก็เริม่ ตัง้ แต่หลักพันไปถึงหลักหมืน่ บาท
ขึ้นไป หากต้องเซ้งหรือเช่าตึกก็ต้องลงทุนเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า จ�ำนวนพนักงาน
ยืนพื้นที่เจ้าของร้านท�ำเองคนเดียวทุกอย่างจนถึงร้านที่มีลูกจ้างไม่เกินสิบคน
ซึง่ พบได้ทวั่ ไปทัง้ ในตรอกซอกซอยหรือริมถนน หารับประทานได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
ไม่แพ้ 7-11 เจ้าเก่าปิดไปก็มีเจ้าใหม่มาเปิด วนเวียนอยู่แบบนี้ หากเราต้องการ
เปิดร้านให้ “รุ่ง” จะต้องท�ำอย่างไรบ้าง มาดูกัน!

1. ท�ำเล ท�ำเล และท�ำเล
ค�ำแนะน�ำส่วนใหญ่คอื ให้เลือกตัง้
ในบริเวณแหล่งชุมชนคนเยอะๆ ไว้ก่อน
นั่นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น จะเปิดร้านทั้งที
ต้องท�ำแบบมืออาชีพ นั่นคือ ไปนั่งเฝ้าดู
ท�ำเลทีเ่ ราหมายตาไว้กอ่ นอย่างน้อยหนึง่
อาทิตย์ ลองดูสิว่า กลุ่มคนแถวนั้นเป็น
กลุ ่ ม พนั ก งานบริ ษั ท กลุ ่ ม คนท� ำ งาน
โรงงาน กลุ่มนักศึกษา นักเรียน หรือ
พ่ อ บ้ า นแม่ บ ้ า น ชนิ ด ของกลุ ่ ม คนจะ
สั ม พั น ธ์ กั บ ชนิ ด สิ น ค้ า และราคาที่ เ รา
จะขาย เช่น
เราคงไม่ขายสเต๊ก สลัด หรือ
อาหารสุขภาพในย่านโรงงาน แต่ควรขาย
ของที่กินง่ายๆ อิ่มท้องอย่างข้าวเหนียว
หมูทอด ไก่ทอด ในราคาไม่แพง
นอกจากนั้นต้องรู้ว่าเวลาเข้างาน
พั ก เที่ ย ง เลิ ก งาน คื อ ช่ ว งเวลาไหน
ไม่ใช่ว่ามาเริ่มขายตอนลูกค้าเข้าท�ำงาน
ไปแล้ว แถมเก็บของกลับบ้านก่อนเวลา
เลิกงานเสียอีก อย่างนี้ก็เจ๊งเพราะไม่มี
คนมาซื้อแน่นอน
เรื่องที่จอดรถส�ำหรับร้านอาหาร
ก็อย่าให้ล�ำบากถึงกับต้องไปจอดไกล
เป็นกิโลฯ เพื่อเดินย้อนกลับมาซื้อ หาก
ของเราไม่ได้อร่อยระดับแม่ชอ้ ยต้องมาร�ำ
ที่ส�ำคัญพยายามเลือกที่ตั้งร้านให้ดูเด่น
เห็นแต่ไกล อยู่ด้านหน้าๆ ไว้ก่อน ไม่ใช่
ไปแอบซุกอยู่แถวหลังๆ ถูกร้านอื่นบัง
หรือมีเสามีปา้ ยห้อยบดบังจนลูกค้านึกว่า
ก�ำลังถูกชวนเล่นซ่อนหาหรือโป้งแปะ!
2. อาหารต้องอร่อย สะอาด
ราคาไม่แพง
สามอย่างนี้ต้องคู่กัน อย่าลืมว่า
เราไม่ใช่รา้ นหรูหราไฮโซ แต่เป็นร้านเล็ก
ริมถนน แม้จะฟังดูขดั ๆ แต่ตอ้ ง “ท�ำให้ได้”
เพราะลูกค้าเราส่วนใหญ่กระเป๋าแบน
แฟนทิ้ง (เกี่ยวไหมเนี่ย!) อยากทานของ
ดีๆ แต่จ่ายถูกๆ หน้าที่เราคือบริหาร

ต้นทุนให้ตำ�่ ทีส่ ดุ เพือ่ ให้ขายในราคาถูกได้
ก�ำไรน้อยไว้ก่อน ไว้ลูกค้าติดค่อยขยับ
ราคาทีหลัง ข้อส�ำคัญ “ต้องจ่ายตลาด
และเก็บเงินเอง” 2 ขัน้ ตอนนี้ อย่าให้ใคร
ท�ำแทนเพราะโดนโกงกันมาเยอะ
ส่ ว นขั้ น ตอนการผลิ ต และการ
บริการลูกค้ายังพอควบคุมดูแลให้ลกู น้อง
ท�ำแทนได้ หากท�ำอาหารไม่เป็นหรือ
ไม่อร่อยก็ต้องไปเรียนหรือซื้อสูตรเขา
มาท�ำเป็นทางลัด ให้คนรอบข้างเป็น
หนูทดลองชิมจนทุกคนพร้อมใจยกนิว้ ให้
จึงค่อยท�ำขาย อย่าเพิง่ ด่วนขาย หากฝีมอื
หรือสูตรยังไม่นิ่ง ท�ำไปปรับไปรสชาติ
เปลี่ ย นทุ ก วั น ลู ก ค้ า จะส่ า ยหั ว คิ ด ว่ า
เราไม่ ใ ช่ มื อ อาชี พ จะบอกต่ อ กั น ไป
แบบนี้รับรองเจ๊งเร็วยิ่งกว่าเดิม!
3. บริ ห ารการเงิ น แยกให้
เป็นสัดส่วน
บางร้ า นขายดี๊ ดี ! แต่ ข ายเสร็ จ
นั บ เงิ น ได้ ก� ำ ไรนิ ด เดี ย วเพราะอะไร
จะเห็นว่าบริษัทต่างๆ เขาต้องมีฝ่าย
การเงินใช่ไหม? ฝ่ายนีส้ ำ� คัญต่อบริษทั มาก
เพราะถึงขายได้มากเท่าไร แต่เรียกเก็บเงิน
ไม่ได้หรือน�ำเงินไปใช้ในด้านอืน่ ๆ ทีไ่ ม่สร้าง
ผลก�ำไร บริษัทคงอยู่ไม่รอด
ส�ำหรับร้านอาหารขนาดเล็ก นีค่ อื
ปัญหาโลกแตก หากคุณไม่มรี ะเบียบวินยั
การเงิน หัดท�ำงบดุลบัญชีง่ายๆ แบบที่
เราเคยเรียนตอนเด็กๆ มียอดสองฝั่ง
รายรับและรายจ่าย หักลบกันคือก�ำไร
เราจะรูเ้ ลยว่า เราใช้จา่ ยในเรือ่ งไม่จำ� เป็น
หรือเปล่า บางคนขายไปซื้อโน่นซื้อนี่มา
กิ น ตามใจปาก ขายได้ ยี่ สิ บ ซื้ อ ร้ อ ย
เห็นลอตเตอรี่มาขายซื้อเลขชุดหวังรวย
ซื้อบุหรี่ เบียร์ ขายเสร็จแวะพากันไปกิน
เอ็มเค ซื้อโน่นซื้อนี่ในห้าง นี่เรียกว่าไม่มี
วินัยในการเงิน ขายดี แต่ไม่มีวันรวย!

4.จัดหน้าร้าน ตกแต่งร้าน
ให้สะอาด น่าเข้า ดูเป็นมือ
อาชีพ
หลายร้านตกม้าตายตั้งแต่ข้อนี้
คุณคงไม่ต้องไปเข้าคอร์สการจัดวางผัง
ร้านค้าหรอกนะ เพียงแค่หมัน่ สังเกตและ
“จดจ�ำ” จ�ำไม่ได้ ให้จด หรือวาดรูป
หน้ า ตาร้ า นอาหารประเภทเดี ย วกั น ที่
เขาขายดีเอามาจัดร้านของเราบ้าง
การเลียนแบบไม่ใช่เรื่องเสียหาย
จากนั้นค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆ ร้านขาย
ข้าวมันไก่หากมองไปไม่เห็นมีไก่สักตัว
แขวนอยูใ่ นตู้ ร้านก๋วยเตีย๋ วตูโ้ ล่งๆ มีเส้น
ก๋ ว ยเตี๋ ย วสองสามห่ อ วางแหมะคู ่ กั บ
ลูกชิน้ หรอมแหรม หรือร้านอาหารตามสัง่
มี ผั ก เหี่ ย วๆ กั บ ไข่ ส ามสี่ ฟ องวางดู
น่ า อนาถแท้ ใครจะอยากเข้ า ไปกิ น !
ต้องวางของให้ดแู น่นๆ เยอะๆ เอาไว้กอ่ น
เรื่องอื่นไว้ว่ากันทีหลัง!
การโฆษณาประชาสัมพั นธ์
ส�ำหรับร้านอาหารขนาดเล็ก
จะให้กินฟรีวันเปิดร้าน ซื้อ 10
แถม 1 อะไรก็ว่ากันไป อย่าพยายาม
สร้างศัตรู แม้จะเป็นร้านคูแ่ ข่ง เพราะเรา
มาขายของ ไม่ ไ ด้ ม าหาเรื่ อ งกั บ ใคร
ยิ้มแย้มแจ่มใสช่างพูดช่างคุย คติคนจีน
เขาว่า “ยิม้ ไม่เป็น…อย่าคิดเปิดร้านขาย
ของ” ดังนั้น ยิ้มเข้าไว้เถอะ ไม่เสีย
สตางค์ มีแต่ได้สตางค์..เชื่อสิ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
https://taokaemai.com
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