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และเอกสารที่ ใ ช้ ป ระกอบการลงบั ญ ชี สู ญ หายหรื อ เสี ย หาย
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th
ผ่อนผันการยื่นงบการเงินประจ�ำปีของธุรกิจที่มีหน้าที่
ต้องยื่นในช่วงที่เกิดอุทกภัยให้สามารถยื่นล่าช้ากว่าที่กฎหมาย
ก�ำหนดได้
ผ่อนผันการยื่นจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ต้องยื่น
จดทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนดให้สามารถยื่น
ล่าช้ากว่าที่กฎหมายก�ำหนดได้
จัดตัง้ ศูนย์บริการรับจดทะเบียนเพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
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www.dbd.go.th
- การใช้บริการด้านการจดทะเบียนอื่นๆ เช่น การ
เปลี่ยนเเปลงกรรมการ ฯลฯ สามารถใช้บริการได้ ณ ส่วน
จดทะเบียนธุรกิจกลาง ชั้น 4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ สนามบินน�้ำ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1570
บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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พลังเครือข่ายสมาคมการค้า

The Power of Networking

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สภา
หอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย จั ด งาน
“พลังเครือข่ายสมาคมการค้า : The
Power of Networking” เพื่อสนับสนุน
ส่ ง เสริ ม บทบาทสมาคมการค้ า ให้ มี
ศักยภาพพร้อมที่จะเป็นผู้น�ำภาคธุรกิจ
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาค
เศรษฐกิ จ ไทย รวมทั้ ง ยกระดั บ
ขี ด ความสามารถ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะ
และเติมเต็มศักยภาพแก่ SMEs ไทย
ในการเตรียมพร้อมรับความเปลีย่ นแปลง
จากทุ ก บริ บ ทภายนอกสู ่ ก ารเป็ น
“สมาร์ท เอ็นเตอร์ไพรส์” อย่างเต็มตัว
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การสร้างเครือข่ายสมาคมการค้าในครั้งนี้ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) เป็นประธานเปิดงาน เมือ่ วันที่ 13 กรกฎาคม
2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป พระราม 9 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อผลักดันให้ผู้บริหาร
สมาคมการค้าเห็นความส�ำคัญของการสร้างเครือข่ายระหว่างสมาคมการค้า
ในการเป็นตัวแทนภาคธุรกิจที่เข้มแข็ง และสมาชิกภายในสมาคมการค้าได้รับ
ประโยชน์ทางธุรกิจสูงสุด ตลอดจนสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มธุรกิจให้มี
ศักยภาพสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายและต่อยอดธุรกิจร่วมกัน ทั้งในรูปแบบ
ระหว่างกลุม่ คลัสเตอร์ธรุ กิจทีม่ คี วามเชือ่ มโยงระหว่างกัน และระหว่างห่วงโซ่มลู ค่า
(Value Chain) ของแต่ละธุรกิจ
โดยจะเน้นส่งเสริมให้สมาคมการค้าจัดท�ำกลยุทธ์ 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่
กลุม่ ธุรกิจท่องเทีย่ ว กลุม่ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ กลุม่ ธุรกิจผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ และ
กลุม่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวม 30 สมาคม โดยกรมฯ จะจัดส่งคณะผูเ้ ชีย่ วชาญ
ให้คำ� ปรึกษาในลักษณะโค้ชชิง่ (Coaching) เพือ่ จัดท�ำร่างยุทธศาสตร์ตามราย
กลุ่มธุรกิจ รวมถึงลงพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายโอกาสการค้า
การลงทุนในพื้นที่จริง เช่น โครงการ ECC ของรัฐบาล เป็นต้น รวมถึงเปิด
โอกาสให้แต่ละกลุ่มธุรกิจน�ำเสนอยุทธศาสตร์ และร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
ยุทธศาสตร์ต้นแบบ 1 กลุ่มธุรกิจ เพื่อด�ำเนินการขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์
ต้นแบบนั้นไปสู่การปฏิบัติจริงและเห็นผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศหลายท่านมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น
นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย แสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ Trade & Service 4.0,
นายสนัน่ อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย น�ำเสนอนโยบายและแนวทางการส่งเสริมพัฒนา
สมาคมการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, รศ.ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
น�ำเสนอสถานการณ์เศรษฐกิจไทย และความเชื่อมโยงการท�ำงานระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกับสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย
นายสนธิรตั น์ สนธิจริ วงศ์ รมช.พาณิชย์ น�ำเสนอนโยบายและบทบาท
การส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า กระทรวงพาณิชย์, ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายเรื่อง Thailand 4.0 กับ
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ, ดร.ปั ท มา เธี ย รวิ ศิ ษ ฎ์ ส กุ ล
รองเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
บรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ : อนาคตประเทศไทย และ ดร.สมเกียรติ
ตัง้ กิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) บรรยาย
เรื่อง การใช้ข้อมูลเพื่อมุ่งสู่ Trade & Services 4.0
ปัจจุบัน มีสมาคมการค้าที่ ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาคมการค้าดีเด่นแล้ว
จำ�นวนทั้งสิ้น 36 สมาคม
ทั้งนี้ ประเทศไทยมีสมาคมการค้า จำ�นวนทั้งสิ้น 2,810 สมาคม
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560)
โดยกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาของกระทรวงพาณิชย์เป็นสมาคมการค้า
ที่มีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งมีอยู่จำ�นวน 834 สมาคม
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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ทางลัดสร้างอาชีพ...
สู่เศรษฐกิจฐานราก
จุดเริม่ ต้นส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการมีอาชีพท�ำกิน หรือธุรกิจส่วนตัวนัน้
บางคนมักจะมุง่ ไปทีต่ วั สินค้าและบริการ หรือไม่กเ็ งินลงทุนเป็นส�ำคัญ ซึง่ จริงๆ แล้ว
หากลองมองย้อนกลับก่อนทีจ่ ะคิดท�ำธุรกิจใดสักธุรกิจหนึง่ ควรมองทีต่ วั เอง
ก่อนว่า.. ถนัดอะไร? ชอบอะไร? หรือมีศกั ยภาพเพียงพอไหม? ด้วยเหตุนี้
ส�ำหรับคนที่ยังค้นหาตัวเองไม่พบ หรือไม่รู้จักตัวเองดีพอ ก็มักที่จะไม่กล้า
เริ่มต้นท�ำธุรกิจ หรือฝืนท�ำไปด้วยความไม่พร้อม
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมมือกับ
“ธุรกิจแฟรนไชส์” และ “มูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ” เปิดงาน “ทางลัดสร้าง
อาชีพ...สู่เศรษฐกิจฐานราก” ซึ่งเป็นการอบรมฝึกอาชีพสอนท�ำก๋วยเตี๋ยว
ให้แก่ผู้ที่ยังไม่มีอาชีพเป็นของตนเองและต้องการเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว
โดยเป็นการสอนวิธีท�ำก๋วยเตี๋ยว เพื่อให้สามารถเปิดร้านได้จริง รวมถึงอบรม
เทคนิคการบริหารจัดการร้านอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ร้านอยู่รอดและถูกใจ
ลูกค้ามากที่สุด ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการประกอบกิจการทุกประเภท
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โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์)
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยธุรกิจแฟรนไชส์
ได้แก่ ร้าน Gala Noodle (เย็นตาโฟตีลงั กา) สอนท�ำ
ก๋วยเตีย๋ วน�ำ้ ใส-เย็นตาโฟ เมือ่ วันพุธที่ 12 กรกฎาคม
2560 และในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 “มูลนิธิ
ลุ ง ขาวไขอาชี พ ” สอนท� ำ ก๋ ว ยเตี๋ ย วน�้ ำ ตกและ
ข้ า วเหนี ย วหมู ฝ อย ซึ่ ง เป็ น อาหารยอดนิ ย มของ
คนไทย
โดยในการอบรมทั้ง 2 วัน มีผู้สนใจ
สมัครเข้าร่วมฝึกอาชีพเป็นจ�ำนวนมาก แสดงให้เห็น
ถึงความกระตือรือร้นของประชาชนทีต่ อ้ งการมีธรุ กิจ
เป็นของตนเอง ท�ำให้กระทรวงฯ มีแนวคิดในการ
ขยายและต่อยอดการสอนอาชีพท�ำอาหารประเภท
อื่นๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลาย สามารถเข้าถึง

นักชิมทุกกลุ่ม รวมทั้งในอนาคตอาจมีการเดินสายอบรมสร้างอาชีพ
การท�ำอาหารในส่วนภูมิภาคอีกด้วย
โดยขณะนี้ ก� ำ ลั ง ประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน
พันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ในการก�ำหนดรูปแบบการอบรมและเมนูอาหาร
ประเภทต่างๆ ซึง่ ไม่เพียงแต่การสอนอาชีพธุรกิจอาหารเท่านัน้ กระทรวงฯ
ได้ท�ำการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจประเภทอื่นๆ เพื่อใช้ในการอบรมสร้าง
อาชีพด้วย และพร้อมทีจ่ ะต่อยอดอาชีพสูธ่ รุ กิจอืน่ ๆ ตามความถนัดของ
แต่ละบุคคลในอนาคต ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ
ฐานรากของไทยในระยะยาว
ทั้งนี้ หัวใจหลักของการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความเข้มแข็ง ต้องเริ่มที่การสร้างอาชีพให้เต็มพื้นที่ ต้องให้เกิดเป็น
วิสาหกิจชุมชน โดยจะต้องมี 3 ภาคส่วนร่วมมือกัน ประกอบด้วย
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ในรูปแบบประชารัฐ ซึง่ หาก
3 ภาคส่ ว นนี้ ร ่ ว มมื อ กั น อย่ า งจริ ง จั ง ก็ จ ะเกิ ด พลั ง ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจประเทศให้กา้ วไปข้างหน้าด้วยความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน

ทางลัดสร้างอาชีพ...
สู่เศรษฐกิจฐานราก
โดยการสอนท� ำ ก๋ ว ยเตี๋ ย ว นั บ ว่ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง สร้างความมั่นคง
ในอาชีพให้แก่ประชาชน และเป็นการยกระดับสังคมสู่ความแข็งแกร่ง
ระดับประเทศ โดยเน้นการพัฒนาเพือ่ ให้เป็นผูป้ ระกอบการในเบือ้ งต้น
และพร้ อ มที่ จ ะพั ฒ นาไปสู ่ ก ารเป็ น นั ก ธุ ร กิ จ มื อ อาชี พ (Smart
Entrepreneur) ในอนาคต

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

“พี่เลี้ยงโชวห่วย ช่วยคนตัวเล็ก”
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับธุรกิจไทย ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ปัจจุบัน ด้วยสภาพสังคมยุคใหม่
ที่ผู้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
ที่รวดเร็วทันสมัยขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรม
และความต้องการของผูบ้ ริโภคเปลีย่ นแปลง
ไป ธุรกิจร้านค้าปลีกยุคนีจ้ ำ� เป็นต้องมีการ
ปรับตัวและบริหารจัดการทีด่ ขี นึ้ น�ำไปสูก่ าร
เกิดร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ที่อาศัยความ
ได้เปรียบทางด้านวิทยาการความรู้ และ
มีอ�ำนาจในการต่อรองที่ดีกว่า สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรือ่ ง
ของความสะดวกสบาย สินค้ามีให้เลือกซือ้
อย่ า งครบถ้ ว น เป็ น เหตุ ใ ห้ ร ้ า นค้ า ปลี ก
ในชุมชน (ร้านโชวห่วย) ที่ยังไม่ปรับตัว
แข่งขันได้ลำ� บาก
8
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ด้วยเหตุนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักด้านการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกให้มคี วามเข้มแข็ง
แข่งขันได้ จึงจัดโครงการ “พี่เลี้ยงโชวห่วย ช่วยคนตัวเล็ก” ขึ้น โดยได้รับ
ความร่วมมือจากภาคีพนั ธมิตรระหว่างภาครัฐ ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

และกรมการค้าภายใน ร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ สมาคม
การค้าส่ง-ปลีกไทย และธุรกิจค้าส่งค้าปลีกต้นแบบภายใต้
การสนับสนุนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมการเชือ่ มโยงทางการค้าระหว่างธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก  
ร้านค้าปลีกเครือข่าย  ร้านค้าปลีกรายเล็ก รวมถึงร้านค้าปลีก
ในชุมชน ด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการและปรับภาพลักษณ์
ให้มีความสะดวก ทันสมัย เพื่อยกระดับธุรกิจให้เข้มแข็ง และ
สามารถยืนหยัดได้อย่างยั่งยืน
โดยจะเข้าไปพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการร้านค้า
ปรับภาพลักษณ์รา้ นค้าปลีกในชุมชน (ร้านโชวห่วย) ให้มคี วาม
ทันสมัย สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ณ
สถานประกอบการ ภายใต้แนวคิด 5 ส.สัมพันธ์ (สวย สะอาด
สว่าง สะดวก และสบาย) เน้นการให้ความช่วยเหลือแบบ
“พี่ ดู แ ลน้ อ ง” ซึ่ ง ตั้ ง เป้ า ว่ า โครงการนี้ จ ะเป็ น การกระตุ ้ น
เศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างร้านค้าโชวห่วย ซึ่งเป็นธุรกิจ
ในท้องถิ่นที่มีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจไทยให้สามารถปรับ

ตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ตลอดจนส่งเสริมการเชือ่ มโยงเครือข่าย
ทางธุรกิจในลักษณะเกือ้ กูลซึง่ กันและกันระหว่างธุรกิจค้าส่ง
ค้าปลีกต้นแบบขนาดใหญ่ และร้านค้าโชวห่วยสมาชิก
ปัจจุบัน มีร้านค้าส่งต้นแบบที่ผ่านการส่งเสริมและ
พัฒนาแล้วกว่า 132 ร้านค้าทั่วประเทศ และพร้อมท�ำหน้าที่
เป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือร้านค้าปลีกเครือข่ายขนาดเล็กจ�ำนวน
5,000 แห่ง โดยเข้าไปพัฒนาร้านค้า ปรับภาพลักษณ์ และ
ให้ความรู้ เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ดีขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจ
ท้ อ งถิ่ น เกิ ด การหมุ น เวี ย น ประกอบกั บ ร้ า นค้ า โชวห่ ว ย
ทั้งหมดนี้จะเป็นแหล่งจัดจ�ำหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐ
ซึง่ เป็นสินค้าราคาประหยัดและราคาต�ำ่ กว่าท้องตลาดทัว่ ไป
และจะช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการร้านค้า ลดค่าครองชีพ
ให้กับประชาชน ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในแต่ละชุมชนให้
เติบโตขึ้น รวมถึงท�ำให้เศรษฐกิจโดยรวมในระดับประเทศ
ดีขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

ส�ำหรับธุรกิจค้าปลีกที่มีความประสงค์
จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สมัครโดยตรง
ได้ ที่ กองส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาธุ ร กิ จ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
โทรศัพท์ 0 2547 5986
โทรสาร 0 2547 5957
อีเมล bizpromotiondbd@gmail.com  
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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รอบรั้ว DBD

ปัจจัยการตลาด
ของสินค้า

OTOP

ส�ำหรับ “โครงการเพิ่มมูลค่า
และพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการตลาด
OTOP ไทยสู่สากล ประจ�ำปี 2560”
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ได้มีการส�ำรวจปัจจัยการตลาดสินค้า
โอทอป เพือ่ ต้องการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้
จุ ด แข็ ง ของชุ ม ชนทางด้ า นวั ฒ นธรรม
วิถชี วี ติ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ การใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติ แรงงาน และวัตถุดบิ การผลิต
ให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างเอกลักษณ์
สร้างโอกาสทางการตลาด มีการพัฒนา
ผู้ประกอบการ สถานที่ ผลิตภัณฑ์ และ
แสวงหาช่องทางการจ�ำหน่ายไปพร้อมกัน

5

ภาพลักษณ์เด่น
ของสินค้า OTOP
จากการส�ำรวจ พบ 5 ภาพลักษณ์เด่นที่ผู้บริโภคนึกถึงสินค้า OTOP ได้แก่
1) เป็นของดีประจ�ำท้องถิ่น
2) เป็นสินค้าจากภูมิปัญญาดั้งเดิม
3) เป็นสินค้าโดยกลุ่มชาวบ้าน
4) เป็นสินค้าที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
5) สะท้อนความรุ่มรวย* ทางวัฒนธรรมของชาติไทย
*รุ่มรวย = ร�่ำรวย
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จากความร่วมมืออันดีในลักษณะ
ประชารัฐระหว่างภาครัฐและเอกชนทีผ่ า่ นมา
ได้ช่วยพัฒนาและยกระดับศักยภาพสินค้า
โอทอปของไทยให้ มี ค วามโดดเด่ น และมี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง กระทั่งปัจจุบันที่
พร้อมก้าวสู่การเป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยมที่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
“พลาดไม่ ไ ด้ - ต้ อ งซื้ อ ” ตลอดจนสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ตลาดสินค้าโอทอปไทยได้
ตามเป้าหมายอย่างแท้จริง

สิง่ แรกทีผ่ บู้ ริโภคนึกถึงเมือ่ พูดถึงสินค้า OTOP คือความเป็นของดีประจ�ำถิน่ จากภาพลักษณ์นที้ ำ� ให้การได้ใช้หรือบริโภค
ของดีประจ�ำถิ่นกลายเป็นสิ่งที่เป็นเสน่ห์ (Payoff) ของสินค้า OTOP รวมทั้งคาดหวังอยากที่จะได้รับประสบการณ์การซื้อสินค้า
OTOP โดยเฉพาะสินค้าจากต่างถิ่น ซึ่งหาซื้อได้ยากในพื้นที่ของตน

สินค้า OTOP ที่รู้จัก
ขนมและอาหาร ถูกนึกถึงเป็นอันดับแรก เพราะราคาไม่สูง ซื้อง่าย บริโภค (consume) ได้ส�ำหรับทุกคน (Universal)
และเป็นสินค้าทีไ่ ม่ขนึ้ กับกาลเวลา ซึง่ ต่างจากหมวดอืน่ ทีร่ สนิยมของผูบ้ ริโภคอาจเปลีย่ นไปตามยุคสมัย สินค้ากลุม่ ทีเ่ ป็นทีน่ กึ ถึง
รองลงมาคือหมวดสวยดี อยู่ดี และดูดีตามล�ำดับ

58 %
อาหาร
เเละขนม (กินดี)

16%

สมุนไพร
ของใช้ส่วนตัว
(สวยดี)

16%
หัตถกรรม
ของใช้
(อยู่ดี)

10%
เสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่ม
(ดูดี)
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ประโยชน์และความสุขที่ ได้รับจากสินค้า OTOP
ประโยชน์ทางใจ (Emotional benefits)

ประโยชน์ทางการใช้สอย (Functional benefits)

เป็นคุณสมบัตทิ มี่ อี ยูใ่ นสินค้าทีท่ ำ� ให้ผใู้ ช้รสู้ กึ ดีในทางใด
ทางหนึง่ จากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ เป็นความรูส้ กึ ทางใจ ซึง่
มากพอที่จะท�ำให้ผู้ซื้อเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ
ตัดสินใจซื้อซ�้ำอีก

เป็นอรรถประโยชน์ตามจุดประสงค์ของผลิตภัณฑ์ชนิด
นั้นๆ ที่ผู้ใช้ได้รับประโยชน์อย่างดีตามชนิดของสินค้า
เช่น ของทานที่อร่อยหรือมีประโยชน์ เสื้อผ้าที่สวมใส่
สวยงามหรือสวมแล้วสบายตัว

- ได้ช่วยชาวบ้านให้มีรายได้
- ภูมิใจที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ไทย เป็นสินค้าท�ำมือ
ได้ ท ราบวิ ธี ก ารท� ำ  ท� ำ ให้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า มากขึ้ น
เป็นของดีจากแต่ละถิ่นที่ไม่มีในพื้นที่ตัวเอง
- สินค้าประณีต ละเอียดอ่อน
- ได้ย้อนความรู้สึกถึงรสชาติอาหารเเละของใช้ที่
เคยสร้างความสุขในอดีต

- เป็นสินค้าคุณภาพดี มีความคงทน รสชาติอร่อย
ช่วยรักษา เเละบ�ำรุงร่างกาย
- ท�ำจากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมี ปรุงแต่งน้อย
- เป็นสินค้าสูตรเฉพาะแต่ละเจ้า หาทดแทนไม่ได้
- ผ่านมาตรฐานของรัฐ
- รู้ที่มาที่ไป ต่างจากสินค้าที่ออกจากโรงงานที่
ไม่เห็นกระบวนการผลิต

ข้อจ�ำกัดของสินค้า OTOP
จากการส�ำรวจสินค้า OTOP เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคไว้วางใจและชื่นชอบในคุณภาพของสินค้า แต่ยังมีอุปสรรคในการ
เข้าถึงสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการไม่ทราบแหล่งซื้อที่ชัดเจน หรือในบางครั้งแม้มีแหล่งซื้อประจ�ำ  ก็พบว่าสินค้าขาดตลาดบ่อยครั้ง
สองประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคอยากให้มีการพัฒนาปรับปรุง อีกทั้งยังมีสิ่งที่ยังไม่ถูกใจ (Unwanted situation) ประเด็นอื่นๆ
อย่างเช่น

PRICE

• OTOP บางชิ้นราคาสูง

PLACE

• ขายไม่เป็นหลักแหล่ง/ หาได้ยาก/ ต้องเสาะหา เอง
หรือรองานแสดงสินค้า
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•
•
•
•
•

Product

การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ยงั ไม่สวยงาม น่าดึงดูด
บรรจุภัณฑ์ ไม่คงทนแข็งแรง
บรรจุภัณฑ์รักษาคุณภาพสินค้าได้ ไม่ดี
ระยะเวลาการหมดอายุไว (กินดี/ สวยดี)
มีผู้ผลิตมากรายจนไม่ทราบความแตกต่าง

Promotion

• ขาดการท�ำการตลาดที่ต่อเนื่อง
• ไม่มั่นใจในคุณสมบัติว่าได้ตามที่โฆษณาจริง
หรือ ส่วนผสมใส่อะไรบ้าง (โดยมากเป็นกลุ่ม
กินดีและกลุ่มสวยดี)

ประเภทผู้บริโภค (Customer Categories)

กลุ่มสุขใจที่ได้ใช้

กลุ่มปลอดภัยสบายใจ
(Health-led Customer)

(Benefit-led Customer)

สุขใจ

ปลอดภัย

ถูกใจ

(Pride-led Customer)

• บอกแหล่งที่มา
• เล่าเรื่องราว
• ท�ำโดยกลุม่ ชาวบ้าน

• วัตถุดิบธรรมชาติ
• สรรพคุณชัดเจน ได้ผล
• ได้รับการรับรอง

กลุ่มถูกใจคุณภาพ

• คุณภาพดีเยี่ยม
• ราคาสมเหตุสมผล
• มีตวั เลือกที่หลากหลาย

โอกาสการซือ้ และบริโภค
(Consumption occasions)

แหล่งซือ้ สินค้า OTOP
(Place of purchase)

สิ น ค้ า OTOP เป็ น สิ น ค้ า ที่
ครอบคลุมโอกาสการซือ้ และบริโภคค่อนข้าง
กว้าง กล่าวคือ เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อ
ใช้เอง ซือ้ ให้กบั สมาชิกในครอบครัว รวมทัง้
ถูกเลือกซือ้ เพือ่ มอบเป็นของขวัญของฝาก
ในหลากหลายโอกาส เป็นการสะท้อนถึง
ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข องสิ น ค้ า ที่ ผู ้ บ ริ โ ภค
เชื่อมั่นว่าเป็นของที่ดีและน�ำความสุขให้
แก่ผู้รับ

ปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคซือ้ สินค้า OTOP จาก 6 แหล่งด้วยกัน
อย่างไรก็ตาม ความต่อเนื่องในการเข้าถึงสินค้ายังเป็น
สิ่งส�ำคัญในการใช้สินค้า OTOP เนื่องจากร้านค้าที่สามารถ
ซื้อได้ประจ�ำ เช่น ร้านสะดวกซื้อ หรือร้านค้าใกล้บ้าน มักมี
รายการสินค้าที่ค่อนข้างจ�ำกัดจ�ำนวน แต่แหล่งซื้อที่มีสินค้า
OTOP ให้เลือกซือ้ ได้เป็นจ�ำนวนมากมักจะเป็นการจัดงานขึน้
เพียงชั่วคราว เช่น งาน OTOP ในห้างสรรพสินค้าหรือ
เมืองทองธานี หรือแหล่งซือ้ เช่น ร้านของฝากหรือศูนย์สนิ ค้า
OTOP ก็มักจะหาได้ยากและอยู่ห่างไกล

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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แหล่งซื้อสินค้า OTOP

1

2

4

3

5

CHONBURI

6

SUPERMARKET

OPEN

ร้านสะดวกซื้อ เช่น
7-11

ร้านค้าใกล้บ้าน

ศูนย์ของฝาก/
ร้านของฝากประจ�ำ
จังหวัด

ศูนย์สินค้า OTOP
เช่น OTOP
ใต้ทางด่วน

ห้างสรรพสินค้า

งานแสดงสินค้า เช่น
ศาลากลางจังหวัด
เมืองทองธานี

แนวทางการด�ำเนินงานด้านกลยุทธ์การตลาดส�ำหรับสินค้า OTOP Select

PRODUCT

14

PRICE

PLACE

PROMOTION

สภาพปัญหา

- การออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังไม่ OTOP ราคาสูง บางชิ้นก็ซื้อไม่ ขายไม่เป็นหลักแหล่ง / หาได้
ไหว
ยาก / ต้องเสาะหาเองหรือรองาน
สวยงาม น่าดึงดูด
แสดงสินค้า
- บรรจุภัณฑ์ยังไม่คงทนแข็งแรง
- บรรจุภณ
ั ฑ์รกั ษาคุณภาพสินค้า
ได้ไม่ดี
- ระยะเวลาการหมดอายุ ไ ว
(กินดี / สวยดี)
- มีผู้ผลิตมากรายจนไม่ทราบ
ความแตกต่าง

- ขาดการท�ำการตลาดทีต่ อ่ เนือ่ ง
- ไม่ มั่ น ใจในคุ ณ สมบั ติ ต ามที่
โฆษณา หรือส่วนผสมใส่อะไร
บ้าง (โดยมากเป็นกลุ่มกินดีและ
กลุ่มสวยดี)

ค�ำแนะน�ำ

อบรมให้ความรูท้ ถี่ กู ต้องว่าจุดใด โดยมากมักเป็นเพราะขาดความ
คือความแตกต่างของแบรนด์เพือ่ รู้ความเข้าใจในตัวสินค้า จึงควร
น�ำไปท�ำการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น มีพื้นที่เพื่อสื่อสารที่มาของสินค้า
อาจจะเป็ น ที่ จุ ด ขายหรื อ ผ่ า น
ช่องทางส่วนตัวของร้านค้าเอง

- พัฒนาร้านค้า OTOP และ
ท�ำการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
การรับรูแ้ ละเป็นทีจ่ ดจ�ำ เพือ่ การ
ขยายฐานลูกค้าของสินค้า OTOP
- สนั บ สนุ น ให้ ผู ้ ผ ลิ ต พั ฒ นา
ช่องทางการขายตรงกับผู้บริโภค
อย่างเป็นระบบ
- ท� ำ การก� ำ หนดช่ ว งเวลาที่ มี
สินค้าจ�ำหน่ายที่ชัดเจนส�ำหรับ
สินค้าบางชนิด

- ระบุชว่ งเวลาทีม่ สี นิ ค้าจ�ำหน่าย
ให้ ผู ้ บ ริ โ ภคแต่ ล ะกลุ ่ ม ทราบ
(ค้าปลีก ค้าส่ง) รวมทั้งสื่อสาร
ช่องทางการติดต่อที่ชัดเจน
- ใช้ข้อมูลสรรพคุณของสินค้า
ตามจริง เช่น มีสรรพคุณด้านใด
และไม่มสี รรพคุณด้านใด รวมถึง
ใช้ ข ้ อ มู ล ทางวิ ช าการประกอบ
การอธิบาย

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

ปัจจัยความส�ำเร็จ

PRODUCT
- เป็นสินค้าที่มีจุดเด่นชัดเจน
- บรรจุภัณฑ์แข็งแรง สวยงาม
รักษาสภาพสินค้าได้ และมอง
เห็นตัวสินค้าชัดเจน

ภาพรวม Branding

PLACE

PROMOTION

PRICE

- มีแหล่งซื้อที่ชัดเจนถาวร เข้าถึง
ได้ง่าย
- สร้างช่องทางการติดต่อที่
ผู้บริโภคสามารถรับรู้ข้อมูล
หรือติดต่อสอบถามได้สะดวก

- สื่อสารคุณสมบัติของสินค้า
เช่น สรรพคุณเรื่องราว จุดขาย
ให้ชัดเจนและกระชับ
- ระบุช่วงเวลาที่สินค้าจะมีวาง
จ�ำหน่ายให้ชัดเจน

ราคาสมเหตุสมผล

การบริหารจัดการในร้านค้า

• ภาพลักษณ์เด่นของสินค้า OTOP คือ
• จัดบริเวณสินค้า OTOP Select ก�ำหนดขอบเขต
ที่ชัดเจนผ่านการตกแต่งและป้ายบอก
1. เป็นของดีประจ�ำถิ่น
• จัดสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ จัดแยกประเภทสินค้าให้
2. เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม
เป็นหมวดหมู่ ส�ำหรับสินค้า OTOP Select โดย
3. ผลิตโดยกลุ่มชาวบ้าน
นอกจากจัดตามหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์แล้ว ยังสามารถ
• การน�ำเสนอสินค้า OTOP ควรคงภาพลักษณ์เด่นของสินค้า
จัดหมวดหมู่ย่อยตามแหล่งที่มาของสินค้า เช่น สินค้า
OTOP ไว้เพื่อไม่ให้กลายเป็นสินค้าอุตสาหกรรม
จากภาคเหนือ อีสาน หรือใต้ เป็นต้น
• ด้วยชือ่ OTOP Select เพียงอย่างเดียวอาจท�ำให้เกิดความ
• สือ่ สารจุดขายของสินค้า สือ่ สารจุดขายของสินค้าผ่าน
เข้าใจที่หลากหลาย
Point of sale material ต่างๆ เพือ่ บอกรายละเอียด
• ควรท�ำการสื่อสาร (Communication) ณ จุดขาย (Point
สิ น ค้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตั ด สิ น ใจ เช่ น วั ต ถุ ดิ บ
of Sale) เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในแนวคิด รวมทั้ง
สรรพคุณ คุณสมบัติ กระบวนการผลิต การรับรอง
ป้องกันความสับสนกับแนวคิดอื่นๆ ของสินค้า OTOP

ความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสร้างการ
แนวทางการด�ำเนินงาน ณ ร้านค้า
รับรู้ให้ตรงกับราคาของสินค้า
ส�ำหรับร้านค้าขนาดเล็ก : สร้างแบรนด์ของร้านให้ • น�ำเสนอสินค้าให้ง่ายต่อการเข้าถึง เพื่อให้ผู้บริโภค
พิจารณาสินค้าได้ง่าย ควรจัดวางให้เห็นสินค้าได้
ชัดเจน เช่น ชือ่ ร้าน ประเภทสินค้าทีจ่ ำ� หน่าย ระบุการเป็นร้านค้า
ชัดเจนทัง้ ชัน้ โดยอยูใ่ นระดับทีส่ ายตามองเห็น และจัด
OTOP ให้ชัดเจน ที่ตั้ง เวลาเปิดและปิด เป็นต้น
แสดงให้ผบู้ ริโภคมองเห็นถึงตัวสินค้า หากเป็นบรรจุภณ
ั ฑ์
ส� ำ หรั บ ร้ า นค้ า ขนาดใหญ่ : สร้ า งการรั บ รู ้ ข อง
ปิดสนิท ควรมีสนิ ค้าตัวอย่าง อาจมีสนิ ค้าให้ทดลองชิม
มุมจ�ำหน่ายสินค้า OTOP เช่น โปรโมตผ่านช่องทางต่างๆ ใน
ดม ทา พิจารณาตามความเหมาะสมกับชนิดของสินค้า
ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็นการประกาศประชาสัมพันธ์ การแจ้งข่าว
ในจดหมายสมาชิก ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น • จัดท�ำระบบสมาชิก โดยมีประโยชน์ 2 ประการคือ
เพื่อรักษาลูกค้า (Customer retention) ให้กลับมาซื้อ
เว็บไซต์ หรือ เฟซบุ๊ก

สินค้าที่ร้านอีก และเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อใช้
ในการวิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์ร้านค้าในอนาคต
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

ร่วมสร้างเครือข่าย

สมาคมการค้าไทย
พร้อมจัดประกวด
สมาคมการค้าดีเด่น
หัวใจหลักในการพัฒนาประเทศเพือ่
ก้าวสู่การเป็นชาติทางด้านการค้า
นั้ น คื อ ต้ อ งมี ก ารวางกลยุ ท ธ์ ใ ห้
ผู ้ ป ระกอบการเกิ ด การรวมตั ว
กันขึ้นเป็น “สมาคมการค้า” และ
ต้องมีการเชือ่ มโยงเครือข่ายระหว่าง
สมาคมการค้าต่างๆ เข้าด้วยกัน
เพื่อร่วมท�ำงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรูแ้ ละประสบการณ์ระหว่างกัน
จนสามารถท�ำให้เกิด “ห่วงโซ่มลู ค่า
(Value Chain)” ของประเทศที่มี
ความเข้มแข็งขึ้นต่อไป
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ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้
ความส�ำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้าของไทยมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ผลักดันให้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในเครือข่าย ดังนั้น กรมฯ จึงได้
ร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายสมาคมการค้า
และสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น เพื่อกระตุ้นให้สมาคมการค้าเห็นความ
ส�ำคัญของการสร้างเครือข่ายระหว่างกัน เพื่อเป็นตัวแทนภาคธุรกิจที่เข้มแข็ง และ
ส่งเสริมให้สมาชิกได้รบั ประโยชน์สงู สุด ตลอดจนสนับสนุนการเติบโตของกลุม่ ธุรกิจให้มี
ศักยภาพ สามารถเชือ่ มโยงเครือข่ายและต่อยอดธุรกิจร่วมกัน ทัง้ ในรูปแบบระหว่างกลุม่
คลัสเตอร์ธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงระหว่างกัน และระหว่างห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)
ของแต่ละธุรกิจ
โดยจะเน้นส่งเสริมให้สมาคมการค้าจัดท�ำกลยุทธ์ 4 กลุม่ ธุรกิจ รวม 30 สมาคม
โดยกรมฯ จะจัดส่งคณะผู้เชี่ยวชาญให้ค�ำปรึกษาในลักษณะโค้ชชิ่ง (Coaching) เพื่อ
จัดท�ำร่างยุทธศาสตร์ตามรายกลุม่ ธุรกิจ รวมถึงลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาความเป็นไปได้ในการขยาย
โอกาสการค้าการลงทุนในพื้นที่จริง เช่น โครงการ ECC ของรัฐบาล เป็นต้น พร้อมทั้ง
เปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มธุรกิจน�ำเสนอยุทธศาสตร์ และร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
ยุทธศาสตร์ต้นแบบ 1 กลุ่มธุรกิจ เพื่อด�ำเนินการขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์ต้นแบบนั้น
ไปสู่การปฏิบัติจริงและเห็นผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันจัดประกวด
สมาคมการค้าดีเด่นและผูบ้ ริหารสมาคมการค้า
ดีเด่น ซึ่งมีการจัดกันเป็นประจ�ำทุกปี ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 5 แล้ว (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556) เพื่อเชิดชู
เกียรติสมาคมการค้าทีม่ กี ารบริหารจัดการตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล พร้อมทัง้ กระตุน้ ให้มกี าร
พัฒนาองค์กรและบทบาทในการพัฒนาธุรกิจ
เพือ่ ผลักดันให้สมาคมการค้าเป็นผูน้ ำ� สมาชิกใน
การยกระดับมาตรฐานธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง
โดยได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ประชุ ม ผู ้ ท รง
คุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ป็ น ผู ้ แ ทนจากสภาหอการค้ า แห่ ง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมการค้า และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ รวม
21 ราย เพือ่ วิพากษ์รา่ งหลักเกณฑ์การประกวด
สมาคมการค้าดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ.2560 ที่ได้
ประยุ ก ต์ ก ารประเมิ น ศั ก ยภาพการบริ ห าร
จัดการจากหลักวิชาการ Balanced Scorecard
4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านผลส�ำเร็จตามพันธกิจ
2) ด้ า นความสามารถในการบริห ารจัด การ
3) ด้านคุณภาพการให้บริการ และ 4) ด้านการ
พัฒนาองค์กร รวม 23 ตัวชี้วัด

นางสาวบรรจงจิตต์  อังศุสิงห์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

อีกทั้งได้จัดประชุมคณะท�ำงานจัดท�ำหลักเกณฑ์การประกวดสมาคม
การค้าดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ.2560 เพือ่ พิจารณาหลักเกณฑ์การประกวดสมาคม
การค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ซึ่งได้ด�ำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้เข้าสู่ขั้นตอนการเปิดรับสมัคร เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560
เป็นต้นไป คาดว่าจะมีสมาคมการค้าเข้าร่วมประกวดฯ จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 40
สมาคม ต่อจากนัน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญจะลงตรวจประเมิน ณ สถานทีต่ งั้ สมาคมการค้า
และน�ำเสนอผลต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผู้ได้รับรางวัลสมาคมการค้า
ดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ.2560 จ�ำนวนทั้งสิ้น
21 รางวัลต่อไป โดยพิธีมอบรางวัลฯ จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2560

สมาคมการค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์   โทร. 0 2547 5970 หรือสายด่วน 1570 และที่ E-mail : training@dbd.go.th
หรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โทร. 0 2018 6888 ต่อ 2650 หรือลงทะเบียน Online ได้ที่ www.thaichamber.org
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

Thailand
e-Commerce Day 2017
ธุรกิจไทยในยุคดิจิทัล

ผ่านพ้นไปแล้วส�ำหรับงาน Thailand e-Commerce Day 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน
2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “The edge of Digital Commerce : พลิกธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล
เพิ่มช่องทางการขาย เพิ่มรายได้ ด้วยการค้าแบบออนไลน์”
โดยการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นก้าวส�ำคัญอย่างยิ่ง
ส�ำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่าง
เต็มตัว ได้กระทบไหล่ผู้ให้บริการและผู้ประกอบธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซที่ประสบความส�ำเร็จ ร่วมฟังสัมมนาระดับ
นานาชาติโดยกูรขู องวงการอีคอมเมิรซ์ ทัง้ ในและต่างประเทศ
อินเทรนด์กับการเจรจาธุรกิจด้วยแอพพลิเคชั่นอันทันสมัย
พร้อมด้วยโซนเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ในรูปแบบ
Co Cafe’ Space อีกทัง้ ยังมีการประกาศรางวัลเว็บไซต์
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ดเี ด่น ประจ�ำปี 2560
ภายในงานได้ ร วบรวมเหล่ า ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ
อีคอมเมิรซ์ อย่างครบวงจร (Ecosystem) ไม่วา่ จะเป็นผูใ้ ห้
บริการแพลตฟอร์มทางด้านอีคอมเมิร์ซที่จะให้บริการด้าน
การจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ผูใ้ ห้บริการรับช�ำระเงิน
ต่างๆ เพือ่ ให้การรับช�ำระเงินง่าย และสะดวกสบายยิง่ ขึน้
ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าที่มีบริการตอบสนองความต้องการ
ในการจัดส่งหลายหลากรูปแบบ และผูใ้ ห้บริการอืน่ ๆ ไม่วา่
จะเป็นผูใ้ ห้บริการทางด้านการท�ำการตลาดดิจทิ ลั ผูใ้ ห้บริการ
หีบห่อส�ำหรับบรรจุสนิ ค้าเพือ่ จัดส่งสินค้าอีคอมเมิรซ์ และผูใ้ ห้
บริการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร และโชว์เคส
ส�ำหรับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซที่ประสบความส�ำเร็จและ
ได้รบั รองมาตรฐานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากว่า 40 คูหา
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ส�ำหรับการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) นั้น ใช้รูปแบบที่เป็น
ไลฟ์สไตล์ของชาวอีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะ คือ การนัดเจรจาผ่านระบบ
แอพพลิเคชั่นที่ท�ำได้ง่ายบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานแบบ
เรียลไทม์ สามารถเลือกผูท้ สี่ นใจหรือเลือกทีจ่ ะน�ำเสนอธุรกิจกับคูเ่ จรจาธุรกิจ
ได้โดยท�ำการนัดหมายกันผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดปัญหาในการรอคิว
ท�ำให้การเจรจาธุรกิจในงาน Thailand e-Commerce Day 2017 เป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว ทันสมัย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อย่างตรงจุด พร้อมจัด
พื้นที่ในการเจรจาธุรกิจแบบ Co Cafe’ Space ในบรรยากาศสุดชิค
ในส่วนของโซนการให้ความรู้ เป็นการสัมมนาระดับนานาชาติ
โดยมีวทิ ยากรทีเ่ ป็นกูรดู า้ นอีคอมเมิรซ์ ทัง้ ของไทยและนานาชาติ เช่น Google
Thailand, Line@, Lazada, Shopee, Paypal มาช่ ว ยอั พ เดต
เทรนด์อีคอมเมิร์ซ ให้ความรู้และสอนเทคนิคใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
แบรนด์ส�ำหรับธุรกิจดิจิทัล การตลาดแบบดิจิทัล หรือแนะน�ำการเลือกใช้
เครื่องมือให้เหมาะสมกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลีย่ นประสบการณ์จริงจากผูป้ ระกอบธุรกิจอีคอมเมิรซ์ อย่างใกล้ชดิ เช่น “เบียร์ชาลาวัน” คราฟต์เบียร์สญ
ั ชาติ
ไทยทีข่ นึ้ มาขายบนออนไลน์, “Rilakkuma Thailand” เจ้าของลิขสิทธ์ Rilakkuma ของไทย, “Enfant” เปลีย่ นภาพลักษณ์ Global brand
ที่ท�ำอีคอมเมิร์ซเป็นแค่เครื่องประดับมาเจาะตลาดออนไลน์ไทยแบบให้ผู้บริโภคจับต้องได้จริง รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ประสบ
ความส�ำเร็จอีกกว่า 10 ราย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแชร์เรื่องราวแฝงความรู้และแง่คิดอย่างน่าสนใจ
ทั้งนี้ ไฮไลต์ส�ำคัญอีกอย่างภายในงานคือ การประกาศรางวัล “DBD Website e-Commerce Award หรือ รางวัลสุดยอด
เว็บไซต์พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์แห่งปี” ซึง่ ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลผูท้ รงคุณวุฒจิ ากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชน อาทิ กูเกิล, เฟซบุ๊ก, ไลน์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน), สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และหน่วยงานพันธมิตร โดยมีรายชื่อธุรกิจที่ได้รับรางวัล ดังนี้
ประเภทรางวัล
ล�ำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่อเว็บไซต์

www.cmart.co.th
www.central.co.th
www.shop.thaiware.com
www.Lnwmall.com
www.shopsawadee.com
www.orami.co.th
www.trueselect.com
www.beautynista.com
www.primonly.com
www.decoriq.com
www.asiabooks.com
www.all-mate.com
www.madduckjewels.com
www.watchestokyo.com
www.playandplay.co.th
www.se-ed.com
www.goldengoblingames.com
www.pokamaka.com
www.konvy.com
www.hisgo.com
www.thailandbodypaint.com
www.botnlife.com
www.hellogopro.com
www.s-estore.com
www.kanomaroy.com
www.bigc.co.th
www.getwetless.com
www.cheero-thai.net
www.WaterTimerReview.com
www.bpcloset.com
www.manokojewelry.com
www.myshop.in.th
www.pixthailandshop.com
www.metrodeal.com
www.bigteshop.com

ชื่อกิจการ

ด้านการ
ด้านการตลาด ด้านความ รางวัลดาวเด่น
(Rising SMEs
บริหาร
สร้างสรรค์
น่
า
เชื
อ
่
ถื
อ
e-Commerce)
จัดการ
(Creative
e-Commerce Marketing) e-Commerce

บริษัท ซี ดีสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท เซ็นทรัล ออนไลน์ จ�ำกัด
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด
บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป จ�ำกัด
shopsawadee
บริษัท ว้อทส์นิว จ�ำกัด
บริษัท ทรู จีเอส จ�ำกัด
บริษัท บิวตี้ นิสต้า จ�ำกัด
PRIMONLY
DECORIQ
บริษัท เอเซียบุ๊คส์ จ�ำกัด
All Mate
บริษัท แม็ดดั๊กเจเวลส์ จ�ำกัด
WatchesTokyo Shop
บริษัท เพลย์แอนด์เพลย์ จ�ำกัด
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท โกลเดน ก็อบลิน เกมส์ จ�ำกัด
pokamakadotcom
บริษัท คอนวี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
บริษัท เอช.ไอ.เอส.ทัวร์ส์ จ�ำกัด
ไทยแลนด์ บอดี้เพ้นท์
บริษัท บอทแอนด์ไลฟ์ จ�ำกัด
Hellogopro
บริษัท เอ็ม วิชั่น จ�ำกัด
บริษัท 3 เอ็ม ฟูด โปรดัก จ�ำกัด
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท แบรนด์เดด สตาร์ จ�ำกัด
บริษัท ชีโระ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
ร้าน วอเตอร์ทามเมอร์รีวิว
BP CLOSET
Manoko Jewelry
MYSHOP
PIX
บริษัท ทรานสคอสมอส อาทัส จ�ำกัด
บริษัท ร้านบิ๊กเต้ จ�ำกัด
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SMEs Telling
เปิดมุมธุรกิจ

“มิมังสกรเจ้เตอร์
ล
”
ี
าพระยา

แห่งวงการธุรกิจอาหารจีน

หากจะพู ด ถึ ง ชายสั ก คน
ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจอาหารจีน คุณ
นึกถึงใครกันบ้าง เชื่อว่าค�ำตอบของ
ค�ำถามนี้คงมีช้อยส์ ให้เลือกไม่น้อย
แต่ถ้าจะหาค�ำตอบว่า..หนึ่งเดียวที่
เรียกได้ว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้าน
อาหารจีนแล้วก็คงไม่มีใครปฏิเสธ
ชายที่ ชื่ อ ชั ย เทพ ภั ท รพรไพศาล
หรือ “มิสเตอร์ลี” เจ้าของอาณาจักร
“The Lee Family” ผู้ประกอบธุรกิจ
ภัตตาคารอาหารจีน ลี คิทเช่น และ
ลี คาเฟ่ รวมไปถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
อพาร์ตเมนต์เซอร์วสิ “ลีเพลส”

ด้วยชื่อเสียงที่ยาวนานย่อมการันตีถึงความสามารถของเขาได้เป็นอย่างดี
ทัง้ ในฐานะนักบริหาร เจ้าของกิจการ และเชฟมือฉมัง เขาผูน้ กี้ อ่ นจะยืนอยูจ่ ดุ สูงสุดได้
ต้องผ่านระยะทางเรียนรูช้ วี ติ ด้วยขวากหนามต่างๆ นานา ก่อนจะเรียกได้วา่ เป็น
ต้นแบบของผูป้ ระสบความส�ำเร็จจากการเรียนรูด้ ว้ ยประสบการณ์อย่างแท้จริง

ก่อนจะมาเป็น “มิสเตอร์ลี”

ก๋ง (ปู่) ของคุณชัยเทพมาจากเกาะไหหล�ำ  เข้าเมืองไทยเพื่อค้าเนื้อ
ค้าไก่ จากนัน้ ก็สง่ ต่อมรดกนีม้ าให้เตีย่ (พ่อ) ในชีวติ วัยเด็กของคุณชัยเทพไขว่คว้า
เรียนหนังสือด้วยตนเอง ชอบเรียนภาษาอังกฤษ มุมานะเรียนจนจบ ป. 6 แล้ว
ค่อยๆ ไต่จากงานเล็กๆ ฝึกหัดงาน และช่วยเสิร์ฟอาหารไทย จีน ฝรั่ง ใน
ภัตตาคารอยูพ่ กั ใหญ่ ก่อนผันตัวเองมาเป็นบาร์เทนเดอร์ และเติบโตเป็นกัปตัน
บาร์เทนเดอร์ จนอายุ 24 ปี ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิต คุณชัยเทพ

นายชัยเทพ ภัทรพรไพศาล (มิสเตอร์ล)ี
เจ้าของอาณาจักร “The Lee Family Group”
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ได้ ท� ำ งานกั บ โรงแรมดุ สิ ต ธานี ในต� ำ แหน่ ง ผู ้ ช ่ ว ย
ผู้จัดการภัตตาคารฝรั่งเศสและรูมเซอร์วิส และมาเป็น
ผูจ้ ดั การภัตตาคารจีน ท�ำให้ได้ทกั ษะการบริการ รวมถึง
โอกาสศึกษาศาสตร์การปรุงอาหารฝรั่งเศสและจีน
ไปในตัว จากนั้นโรงแรมดุสิตธานีก็ได้ส่งตัวเขาไป
เรียนต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และ
เรียนรู้ถึงพฤติกรรมผู้บริโภค  

เริ่มต้นธุรกิจพร้อมก�ำเนิด Lee Kitchen

เมือ่ เข้าสูอ่ ายุ 37 - 38 ปี คุณชัยเทพได้เริม่ ต้นการ
มีครอบครัวแล้วในขณะนั้น จึงมีแนวคิดสร้างกิจการ
ของตั ว เอง ด้ ว ยการเปิ ด ร้ า นข้ า วแกงกั บ ภรรยาที่
โรงอาหารธนาคารกรุงเทพ ซึง่ แรงผลักดันจากการท�ำธุรกิจ
แล้วประสบความส�ำเร็จในครั้งนี้นั้น ได้ต่อยอดให้เขา
เปิดภัตตาคารอาหารจีนในชื่อว่า “Lee Kitchen” ที่
ถนนจันทน์ และขยายสาขา 2 มาที่สีลม ส่วนใหญ่
ลูกค้าเป็นนักธุรกิจที่อยู่ในวงศ์ตระกูลเก่าแก่ จากนั้น
ในปี 2547 ได้เปิดร้าน ลี คาเฟ่ และขยายสาขาเรือ่ ยมา
แบบค่อยเป็นค่อยไป

แบรนด์ของ ลี คิทเช่น และ ลี คาเฟ่ เกิดขึน้ มาอย่างยาวนาน
มีเมนูอาหารที่หลากหลายมากกว่า 80 รายการ ผ่านการ
คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ แบ่งเป็นเมนูหมุนเวียนตามฤดูกาล
ขณะที่ลี คิทเช่น จะมีการเพิ่มเซตเมนู และลดขนาดของ
จานลง เพื่อให้สามารถรับประทานได้ง่าย ไม่จ�ำเป็นต้องมา
เป็นกลุ่มใหญ่ ก็สามารถรับประทานได้

คุณชัยเทพบอกว่าการด�ำเนินธุรกิจร้านอาหาร สิ่งแรก คือ
ใจต้องมาก่อน ทัง้ ในเรือ่ งการบริการ การรังสรรค์เมนูอาหาร การใช้
วัตถุดิบที่ดี รวมไปถึงต้องรู้จักเคารพลูกค้า รับฟังหากมีค�ำต�ำหนิ
ทางเดินธุรกิจของอาหารจีน
และพร้อมที่จะปรับปรุง สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญทั้งสิ้น
ต้องยอมรับว่า ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจร้าน
ในการด�ำเนินธุรกิจร้านอาหาร เพราะหากเรารู้จักใช้ใจในการท�ำ
อาหารสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ต้องมีการแข่งขันกันตลอดเวลา
หน้าที่ คนท�ำก็มีความสุข และคนทานมีความสุขเช่นเดียวกัน
เพือ่ ดึงดูดลูกค้าให้ได้มากทีส่ ดุ การท�ำร้านอาหารในช่วงนี้
แตกต่ า งจากเมื่ อหลายสิบ ปีที่ผ ่า นมา โดยคุณ ชัยเทพ
มองว่า..สิง่ ส�ำคัญทีค่ วรมีในธุรกิจร้านอาหาร คือ รสชาติและ ปัจจุบัน ลี คาเฟ่ มีทั้งหมด 9 สาขา ซึ่งคุณชัยเทพได้เริ่มลด
การบริการที่ประทับใจ ดังนั้นก็ต้องท�ำเรื่องอาหารและ บทบาทตัวเองลงตัง้ แต่ปี 2550 โดยมอบให้รนุ่ ลูกดูแลบริหาร
จัดการ และคุณชัยเทพคอยเป็นที่ปรึกษา
บริการให้เป็นระบบ ตั้งแต่ต้นน�้ำยันปลายน�้ำ  

“

เมือ่ สังคมเปลีย่ นไป ความรวดเร็ว สะดวกสบาย
เข้ามาในชีวิตคนเมืองมากขึ้น ถ้าจะเป็นแค่
ภัตตาคารจีนก็คงจะอยู่ล�ำบาก ต้องประยุกต์
ให้คนรุ่นใหม่หันมากินอาหารจีนกันได้ อย่าง
ลี คาเฟ่ ที่เน้นวาไรตี้ความหลากหลาย เพื่อ
เจาะกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ให้มีเพิ่มมากขึ้น

”

นายรัฐวิชญ์ ลิ้มพรชัยเจริญ
บริษัท ที แอล เอฟ เซ็นทรัลเวิลด์ จ�ำกัด
ผู้บริหารรุ่นปัจจุบัน “The Lee Family Group”
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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ธุรกิจ 4.0

พัฒนาการตลาดด้วยเทคโนโลยี...
ก้าวที่ดีสู่

Thailand 4.0

“ปัจจุบนั เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึน้
ในการท�ำธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็นด้านการผลิต การเงิน
การบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการตลาดและการขาย
ซึ่งเจ้าของกิจการต้องปรับตัวตามให้ได้ เพราะ
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็น
พฤติกรรมของผู้บริโภค ถ้าหากไม่เข้าใจ และ
ไม่รู้ว่าในแต่ละวันลูกค้ามีความสนใจอยู่ที่ไหน?
ก็จะไม่มีทางขายของได้!!”

คุ ณ ปฤณ จ� ำ เริ ญ พานิ ช ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น
Digital Marketing คือเจ้าของวลีข้างต้น โดยถือ
ได้ว่า..เป็นคลื่นลูกใหม่ที่สนใจและศึกษาในเรื่องของ
เทคโนโลยีมาโดยตลอด ถึงขนาดน�ำมาใช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการขยายตลาดในหลายธุ ร กิ จ จนประสบความ
ส�ำเร็จ อีกทัง้ ปัจจุบนั ยังเป็นทีป่ รึกษา รวมทัง้ วางระบบ
ให้แก่องค์กรต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมไทยอีกด้วย
เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุค Thailand 4.0
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ซึง่ ก่อนหน้านี้ คุณปฤณ ได้ทำ� ธุรกิจหลายอย่าง เช่น แบรนด์เครือ่ งส�ำอาง
อาหารเสริมเพื่อส่งออกต่างประเทศ และลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ระบบ
ขนส่งพัสดุ กระทั่งปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการ บริษัท อินดัสเตรียล
รีโวลูชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทให้ค�ำปรึกษา จัดอบรมสัมมนา รวมถึงวาง
ระบบให้แก่องค์กรต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมของไทย นอกจากนี้ ยังมี
งานอดิเรกเป็นวิทยากรทางด้าน Digital Marketing ให้หลายองค์กรทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้ชื่อว่า “Prin Digital Teller” หรือ “นักเล่า
เรื่องดิจิทัล” และเร็วๆ นี้ก�ำลังจะเปิดตัวอีกหนึ่งธุรกิจ เป็นแบรนด์ขนม
เพื่อสุขภาพนวัตกรรมใหม่ (Innovation Snack) เพื่อคนไทย
โดยส่วนตัวคุณปฤณเชื่อว่า..องค์ประกอบของการท�ำการตลาดที่
จ�ำเป็นต่อทุกธุรกิจมีอยู่ 3 ส่วนใหญ่ๆ สิ่งแรกคือ “การเข้าใจ” คุณค่า
ที่แท้จริงของสินค้าและบริการที่คุณก�ำลังส่งมอบให้ลูกค้า หลังจากนั้น
เทคโนโลยีจะเข้ามามีส่วนช่วยได้มากใน “การค้นหา” ว่าลูกค้าที่แท้จริง
หรือกลุ่มเป้าหมายคือใคร? ความต้องการที่แท้จริง หรือปัญหาของเค้า
คืออะไร? ซึ่งในขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือต่างๆ ของ Google
เข้ามาช่วย เช่น Google Form, Google Trend, Google Keyword
Planner เป็นต้น ที่ส�ำคัญส่วนใหญ่ใช้ได้แบบฟรีๆ

และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ คุณปฤณมักจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Facebook
ในการ “การสื่อสาร” โฆษณาสินค้าและบริการจะส่งไปให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
ในเวลาที่เขาก�ำลังต้องการ โดยมีหลักในการสื่อสารการตลาดคือ “Delivery the
right message, To the right people, At the right time, Thru the right
channel” ถ้าหากสามารถเข้าใจถึงความหมายของ 3 องค์ประกอบนีอ้ ย่างถ่องแท้
อย่างไรก็ขายของได้อย่างแน่นอน
เนือ่ งจาก Facebook เก็บฐานข้อมูลได้อย่างละเอียดยิบมาก ลงลึกถึงระดับ
พฤติกรรมกันเลยทีเดียว เช่น ท�ำงานที่ไหน? ใครเป็นเพื่อนสนิท? ความสัมพันธ์
ขณะนี้โสด แต่งงานแล้ว หรืออธิบายได้ยาก? ชอบสัตว์เลี้ยงประเภทใด? เป็นต้น
โดยข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บรวบรวมอย่างดี จนกลายเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ถูก
จัดระเบียบเอาไว้แล้วที่เรียกว่า Big Data นั่นเอง ซึ่งสามารถน�ำเอาข้อมูลเหล่านี้
กลับมาขายพวกคนท�ำธุรกิจในท้ายที่สุด
“นอกจากเครื่ อ งมื อ ในการสร้ า ง Brand Awareness เชิ ง รุ ก อย่ า ง
Facebook แล้ว เครือ่ งมือในการหาลูกค้าใหม่เชิงรับอย่าง Google Ad ก็มองข้าม
ไม่ได้ เพราะมีเครื่องมือที่ชื่อว่า GDN หรือ Google Display Network ซึ่งมัน
สามารถท�ำ Re Marketing ได้ เพื่อตามตื๊อและส่งโฆษณาไปยั่วลูกค้าที่เคยกด
เข้ามาที่หน้า Website คุณแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งก�ำลังจะซื้อของคุณแล้วแต่ยังไม่ได้ซื้อ
แสดงว่าคนกลุ่มนี้มีความต้องการและสนใจสินค้าและบริการของคุณแต่ยังไม่
ตัดสินใจ และเมือ่ คนกลุม่ นีอ้ อกไปเข้าเว็บไซต์อนื่ ๆ ทีม่ พี นื้ ทีโ่ ฆษณาหรือ Banner
ซึ่งเป็นพันธมิตรกับ Google โฆษณาสินค้าและบริการของคุณที่เขาก�ำลังสนใจ
จะตามไปแสดงทีบ่ ริเวณพืน้ ที่ Banner นัน้ ๆ เพือ่ กระตุน้ ให้ลกู ค้าอยากซือ้ อีกครัง้
ครับ และสุดท้ายผมยังใช้เครือ่ งมือทีช่ อื่ ว่า LINE@ มาช่วยในการท�ำการตลาดผ่าน
มือถือ กระตุน้ ยอดซือ้ ซ�ำ้ และดูแลลูกค้าเก่า ทีเ่ ปรียบเสมือนสินทรัพย์ทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ
ของธุรกิจครับ”

เจ้ า ของกิ จ การต้ อ งปรั บ ตั ว
ตามให้ได้ เพราะสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปไม่ ใ ช่ แ ค่ เ ครื่ อ งมื อ แต่ เ ป็ น
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ถ้าหาก
ไม่เข้าใจ และไม่รู้ว่าในแต่ละวัน
ลูกค้ามีความสนใจอยู่ที่ ไหน?
ก็จะไม่มีทางขายของได้!!”

คุณปฤณ จ�ำเริญพานิช
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing
ด้วยความที่ คุณปฤณ นั้นท�ำธุรกิจ
หลายอย่างในแต่ละวัน ดังนัน้ เวลาในแต่ละ
ชั่ ว โมงล้ ว นมี ค ่ า อย่ า งยิ่ ง ฉะนั้ น การที่
“กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ” มี ร ะบบ
e-registration มาช่วยให้ผู้ประกอบการ
สามารถจดจัดตัง้ บริษทั ผ่านทางออนไลน์ได้
จากที่บ้านหรือที่ออฟฟิศนับเป็นสิ่งที่ดีมาก
เพราะช่วยทุ่นเวลาได้อย่างดีส�ำหรับผู้ที่มี
ภารกิจรัดตัว
ประกอบกับยุคนีถ้ อื เป็นยุค Digital
โดยสุดท้ายข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบของ
Hard Copy จะถูกแปลงไปเป็น Digital
และเชื่ อ มโยงกั น ทั้ ง หมดตามนโนบาย
Thailand 4.0 และเมื่อผู้ประกอบการมี
ความเข้าใจและเรียนรู้ทันตามเทคโนโลยี
อยูเ่ สมอ เชือ่ ได้วา่ ..เศรษฐกิจของประเทศไทย
จะก้าวเร็วขึน้ กว่าในอดีตอย่างแน่นอน
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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DBD Good Time
ปกิณกะ

กลยุทธ์

สร้างกระแส
โซเชียลแบบ

Startup

?

เพิ่มยอดไลค์
สะสมยอดฟอลโลว์
ไม่ใช่เรื่องยาก

ส�ำหรับในยุคนี้ เราคงจะหลีกเลี่ยงหรือหนีค�ำว่า “โซเชียลมีเดีย (Social Media)” ไปไม่ ได้ เพราะไม่ว่าจะไปที่ ไหน
ก็จะพบเห็นอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นหาก Startup สามารถเข้าถึงคนบนโลกออนไลน์ ได้มากเท่าไร สินค้าหรือบริการ
ก็จะได้รับความสนใจและขายดีเท่านั้น! ซึ่งนี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ที่ Startup ทุกรายควรท�ำเพื่อกระตุ้นยอดขาย
ผ่านโซเชียลมีเดีย

1

แชร์คอนเทนต์คุณภาพ

ก่อนที่ธุรกิจเราจะติดลมบนได้ ฐานของ
แฟนคลั บ ต้ อ งเยอะในระดั บ หนึ่ ง ก่ อ น
และการท�ำคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ลูกค้า
แชร์คอนเทนต์ทตี่ รงความสนใจของกลุม่
เป้าหมาย ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้
ธุรกิจเราเป็นที่รู้จักและเกิดการแชร์ต่อ
อย่างเช่น ถ้าเราท�ำธุรกิจเกีย่ วกับเครือ่ งมือ
การตลาดบนเฟซบุก๊ ก็ให้แชร์คอนเทนต์
ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเฟซบุ๊ก
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2

ใส่ลิงก์ของทุกโซเชียล
มีเดียลงบนเว็บไซต์

ข้อนี้ก็ท�ำได้ไม่ยากเลย แค่เราหาพื้นที่
เล็กๆ บนเว็บไซต์เรา และใส่ไอคอนของ
แต่ละโซเชียลมีเดียลงไป พร้อมทัง้ ฝังลิงก์
ให้คนสามารถกดผ่านหน้าเว็บไซต์เราได้
ก็ ถื อ เป็ น อั น เสร็ จ สิ้ น เพราะเมื่ อ เรามี
ช่องทางอื่นๆ ให้เขาเลือกติดตาม เขาก็
จะเข้ า ไปติ ด ตามเราบนช่ อ งทางที่ เ ขา
สะดวกเหล่านั้นแทน ซึ่ง เป็ นการเพิ่ ม
ผู้ติดตามบนโลกออนไลน์ขึ้นได้มากเลย

3

โปรโมตข้ามโซเชียลมีเดีย

เมือ่ เรามีจำ� นวนผูต้ ดิ ตามในระดับหนึง่ แล้ว
ให้เอาโซเชียลมีเดียหนึง่ ไปโปรโมตบนอีก
โซเชียลมีเดียหนึง่ เช่น เอาลิงก์ทวิตเตอร์
ของเราไปโพสต์บนเฟซบุก๊ เพือ่ ให้ผตู้ ดิ ตาม
บนเฟซบุ๊กที่มีแอคเคานต์ทวิตเตอร์ได้
ติดตามเราต่อไปทุกช่องทาง เป็นการเพิม่
ผู้ติดตามได้อีกรูปแบบหนึ่ง

4

คอมเมนต์ตามโซเชียล
มีเดียที่มีกลุ่มเป้าหมาย
เดียวกัน

หมั่นส�ำรวจดูว่า..เพจไหน? ทวิตเตอร์
แอคเคานต์ไหน? หรืออินสตาแกรมอะไร?
ทีม่ กี ลุม่ เป้าหมายตรงกับเรา หรือมีลกู ค้า
เราอยู่ในนั้นบ้าง เมื่อหาเจอก็คอมเมนต์
ลงไปในโพสต์เขา คล้ายๆ กับการฝากร้าน
ที่ตามอินสตาแกรมที่คนไทยชอบท�ำกัน
วิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้ผลมากเช่นกัน
ดูถูกไม่ได้เชียวล่ะ

5

ใช้แฮชแท็ก “ # ” กับ
ทุกโซเชียลมีเดีย

# หรือ แฮชแท็ก เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ
ส�ำคัญที่จะช่วยให้ Startup อย่างเราๆ
สามารถเข้ า ถึ ง ผู ้ ค น หรื อ เกิ ด ความ
ตระหนักบนโลกโซเชียลมีเดียได้ เพราะจะ
เป็นเหมือนช่องทางการค้นหาอีกรูปแบบ
หนึ่ ง ซึ่ ง ถ้ า เกิ ด เราเกาะกระแสโลก
ออนไลน์ที่ก�ำลังมาแรงได้ ดูว่า # ไหน
ก�ำลังเป็นที่นิยม และโพสต์ข้อความของ
เราตามด้วย # นั้นๆ ก็จะท�ำให้คนรู้จัก
และเข้ า ถึ ง โซเชี ย ลมี เ ดี ย ของเราได้
ง่ายดายมากขึ้น

นี่ก็เป็นแค่เพียงกลเม็ดเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ที่จะช่วยให้โซเชียลมีเดียของ Startup ทั้งหลายเติบโตมากขึ้น
มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น และสุดท้ายก็จะส่งผลให้ยอดขายสินค้าและบริการเราเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเอง

แชร์คอนเทนต์
คุณภาพ

STARTUP

คอมเมนต์
ตามโซเซียล
มีเดียที่มี
กลุ่มเป้าหมาย
เดียวกัน

ใช้ # กับ
ทุกโซเชียลมีเดีย

โปรโมตข้าม
โซเชียลมีเดีย

“โซเชียลมีเดีย” หมายถึง
สือ่ สังคมออนไลน์ทมี่ กี าร
ตอบสนองทางสังคมได้
หลายทิศทาง โดยผ่าน
เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต
พูดง่ายๆ ก็คือเว็บไซต์ที่
บุคคลบนโลกนีส้ ามารถมี
ปฏิสมั พันธ์โต้ตอบกันได้
นัน่ เอง...

ใส่ลิงก์
ของทุกโซเชียลมีเดีย
ลงบนเว็บไซต์

ขอบคุณข้อมูลจาก www.bangkokbanksme.com
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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DBD Solution
Q&A

ค�ำถาม

การทําธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก
จะเริ่มต้นอย่างไร
มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ค�ำตอบ

เล็งกลุม่ เป้าหมายให้ชดั เจน เพือ่ จะได้ทำ� การเลือกสินค้า

และบริการทีส่ อดคล้องกับกลุม่ ลูกค้าการท�ำธุรกิจค้าส่งค้า
ปลีก

วางเป้าหมายหลักในการท�ำการค้า ก�ำหนด

ส�ำรวจตัวเอง ประเมินทักษะความรูค้ วามสามารถ

เป้ า หมายของธุ ร กิ จ พิ จ ารณากลุ ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมาย
ความเป็นไปได้ ความเจริญเติบโต มองธุรกิจรอบข้าง เรียนรู้
ถึงปัจจัยที่ท�ำให้ส�ำเร็จและอุปสรรค ศึกษาธุรกิจต้นน�้ำปลายน�้ำ  (ผู้ผลิต Supplier ลูกค้า) ใครคือพันธมิตรทาง
ธุรกิจ ใครคือคูแ่ ข่ง จุดเด่นคืออะไร ตลาดอยูท่ ไี่ หน เพือ่ ให้รู้
ว่าจะสามารถตั้งเป้าหมายและท�ำได้ส�ำเร็จเกินร้อยละ 60

งบประมาณและท�ำเลที่ตั้งต้องรู้ว่า

เมื่อตัดสินใจท�ำธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก ต้องพิจารณาว่า
คุณจะเริ่มต้นประกอบการ
เป็นบุคคลธรรมดา เจ้าของคนเดียว (ลักษณะ
การเสียภาษีเป็นอัตราก้าวหน้า) เหมาะหรือยัง หรือในนาม
นิติบุคคล เป็นห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด หรือเป็นบริษัทจ�ำกัด
ต้องรูร้ ายละเอียดของการลงทุน การบริหารงาน ความรับผิด
ภาษีเงินได้ ความน่าเชือ่ ถือ แต่ถา้ เป็นธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก
ระยะเริ่มแรกอาจจะท�ำในนามบุคคลธรรมดาก่อนก็ได้

ที่มีต่อธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก เพื่อพิจารณาว่ามีความพร้อม
หรือยัง องค์ความรูข้ องธุรกิจทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ทิศทางของ
ธุรกิจเป็นอย่างไร ค�ำนึงถึงทักษะและประสบการณ์ ความ
ช�ำนาญที่เกี่ยวข้อง น�ำมาวางแผนเพื่อตัดสินใจว่าตัว
ผู้ดำ� เนินการเชือ่ มัน่ ในตนเองแค่ไหน กล้าตัดสินใจ พร้อม
แก้ปัญหาหากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
งบประมาณในการลงทุนเพียงพอหรือไม่ การลงทุนเป็น
อย่างไร มีเงินหรือกู้เงินค�ำนึงถึงค่าใช้จ่ายและรายรับ
ทีจ่ ะเกิด อย่างน้อยควรมีเงินทุนส�ำรองในการเริม่ ต้นธุรกิจ
และมีการวางแผนการใช้เงินอย่างเป็นระบบ ท�ำเลที่ตั้ง
เหมาะสมหรือไม่ เป็นที่ของเจ้าของเองหรือต้องเช่าพื้นที่
ก็ตอ้ งน�ำค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ มาคิดค�ำนวณด้วย ประกอบกับ
งบประมาณในการตัดสินใจที่เหมาะสม
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ไหนดี

จดทะเบียนแบบ

การจดทะเบียน กรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้องจด

ทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายน้อยและสามารถทดลอง
ประกอบธุรกิจได้ (ขนาดเล็ก) แต่กรณีธุรกิจมีขนาดใหญ่
ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ซึ่งในแง่ข้อกฎหมายก็ต้อง
ศึ ก ษาในการจดทะเบี ย นไว้ ด ้ ว ย ส� ำ หรั บ เรื่ อ งการจด
ทะเบียนทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีเจ้าหน้าที่คอยให้
ค�ำปรึกษาแนะน�ำได้ ขึ้นอยู่กับว่าตัดสินใจท�ำรูปแบบไหน
การท�ำธุรกิจค้าปลีกปัจจัยส�ำคัญที่ต้องค�ำนึงถึง คือ
• เปลี่ ย นแปลงเชิ ง รุ ก คื อ การปรั บ ตั ว เองให้ ทั น ต่ อ
กระแสความนิยมของลูกค้า ซึ่งจ�ำเป็นต้องศึกษา
พฤติกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและต้องพยากรณ์
พฤติกรรมของลูกค้าในอนาคตด้วย
• ใช้เทคโนโลยีในการติดตามพฤติกรรมการซื้อของ
ลูกค้า เพื่อจะได้สั่งซื้อสินค้าให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของลูกค้า ซึง่ จะท�ำให้สนิ ค้าคงคลังลดน้อยลง
• ตัง้ ราคาให้เหมาะสม เพือ่ ให้สามารถรองรับค่าใช้จา่ ย
ในการด�ำเนินการได้อย่างเพียงพอและมีก�ำไร

• สร้างพันธมิตรกับคู่ค้า ในการออกแบบสินค้าหรือ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อการกระตุ้น
ยอดขาย
• บริหารสินค้าอย่างเข้มงวด ต้องคอยติดตามเอาสินค้า
ที่ขายไม่ได้ออกไป และเติมสินค้าที่ขายดีเข้ามา
อย่ า งรวดเร็ ว เพื่ อ ที่ จ ะได้ ไ ม่ เ กิ ด โอกาสสู ญ เสี ย
ยอดขาย หรือเก็บสินค้าที่ขายไม่ได้ในคลังสินค้า
• เน้นการให้บริการในการขาย หากลูกค้าพอใจใน
บริการ ลูกค้าจะกลับมาซื้อสินค้าในครั้งต่อไป จึงไม่
ควรยึดติดกับการขายที่เน้นการโฆษณา หรือใช้การ
ลดราคา เพราะไม่สามารถสร้างความจงรักภักดี
ให้กับลูกค้า
• บริการเหนือความคาดหมาย จะท�ำให้ลกู ค้าประทับใจ
และจดจ�ำไว้ตลอดกาล ซึ่งจะท�ำให้ลูกค้ากลับมาซื้อ
สินค้าอีกครั้ง
• เข้มงวดในมาตรฐาน หากจะท�ำให้ลกู ค้าจงรักภักดีได้
การรักษาระดับมาตรฐานเป็นสิ่ง ที่ต้องดู แลอย่ า ง
เข้มงวด

การทําธุรกิจ

ค้าส่ง-ค้าปลีก
• เล็งกลุ่ม
เป้าหมายให้ชัดเจน

• งบประมาณ
ในการลงทุน
เพียงพอ

• ประเภทของ
การจดทะเบียน
ธุรกิจ

• ส�ำรวจตัวเอง
ประเมินทักษะ

• วางและก�ำหนด
เป้าหมายของ
ธุรกิจ

• การจดทะเบียน
และแหล่ง
ให้ค�ำปรึกษา
แนะน�ำ

