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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รว่ มมือกับ 7 หน่วยงาน
พันธมิตร ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI),
สมาคม Thailand Tech Startup, ผูป้ ระกอบการซอฟต์แวร์
ส�ำนักงาน (Office), ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย,
ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทย เพื่อรวบรวม
ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจรให้บริการ
แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้ชื่อ “Total Solutions for SMEs”
ซึ่งมีโปรแกรม 3 ประเภทคือ 1) โปรแกรมจัดการเอกสาร
(Office Software) 2) โปรแกรมงานขายหน้าร้าน (POS :
Point of Sale) และ 3) โปรแกรมบัญชี Online ที่จะเชื่อม
โยงข้อมูลธุรกิจแบบครบวงจร สามารถแปลงข้อมูลเป็นงบ
การเงินและน�ำส่งได้ทนั ที โดยซอฟต์แวร์ใน Total Solutions
for SMEs นี้จะเน้นผู้ใช้งาน SMEs เป็นหลัก เพื่อให้ธุรกิจ
ขนาดเล็กสามารถน�ำเทคโนโลยีไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
จึ ง ขอเชิ ญ ชวนธุ ร กิ จ ที่ ส นใจสมั ค รเข้ า ใช้ ง าน
โปรแกรม Total Solutions for SMEs โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.
dbd.go.th เลือกหัวข้อ Hot Service และ Total Solutions
for SMEs ซึ่งปัจจุบันเป็นการน�ำร่อง เฟสที่ 1 เน้นการสร้าง
โอกาสให้ SMEs เข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบธุรกิจโดย
ไม่ต้องใช้ต้นทุนใดๆ ส�ำหรับเฟสที่ 2 จะต่อยอดโปรแกรม
ด้าน POS และบัญชีให้เหมาะกับธุรกิจแต่ละประเภท เช่น
ร้านอาหาร ร้านซ่อมรถ ร้านซักรีด ฯลฯ โดยโปรแกรม
ทัง้ หมดจะด�ำเนินการผ่านระบบคลาวด์ (Cloud Computing)
ท� ำ ให้ ธุ ร กิ จ สามารถติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานทั้ ง รายได้
ค่าใช้จา่ ย ต้นทุนได้แบบวันต่อวัน และเฟสที่ 3 สถาบันการเงิน
ที่เป็นพันธมิตรสามารถพิจารณาสุขภาพของธุรกิจที่มา
ขอรับสินเชื่อได้ผ่านระบบ Cloud Computing ท�ำให้เพิ่ม
โอกาสแก่ SMEs ในการเข้าถึงสินเชือ่ ได้งา่ ยขึน้ และเกิดการ
แข่งขันระหว่างสถาบันการเงินในการเสนอดอกเบีย้ ทีต่ �่ำลง
ซึ่งจะส่งผลดีต่อ SMEs โดยตรง ส�ำหรับเฟสที่ 2 และ 3
คาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ประมาณกลางปี 2563 ครับ
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

96 ปี

กรมพั ฒนาธุรกิจการค้า

16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมทะเบียนการค้า ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้น
เมือ่ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2466 ตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จนกระทั่งมีการปฏิรูปราชการครั้งใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2545 มีผลให้
“กรมทะเบียนการค้า” (Department of Commercial Registration) เปลี่ยนชื่อเป็น
“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” (Department of Business Development) นับตั้งแต่นั้นมา
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เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดงานครบรอบ 96 ปี โดยมีกิจกรรมต่างๆ
ประกอบด้วย

• พิ ธี ท� ำ บุ ญ ถวายภั ต ตาหารเพล
แด่พระภิกษุสงฆ์จ�ำนวน 9 รูป

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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• กิจกรรม “มองย้อนมา 96 ปี กรมพัฒนา
ธุ ร กิ จ การค้ า ” โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
อดีตอธิบดีและรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า มาบอกเล่าเรื่องราวความทรงจ�ำ
เกี่ ย วกั บ กรมทะเบี ย นการค้ า ในอดี ต
จนกระทั่งกลายมาเป็นกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าในปัจจุบัน

• กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ และพนักงานราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จ�ำนวน 28 ราย เพือ่ เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาให้แก่บตุ รของบุคลากรกรมฯ อีกทัง้ เป็นขวัญและก�ำลังใจ
ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของกรมฯ ในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย
6
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• การน�ำเสนอโปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจ ภายใต้หัวข้อ ติดปีก SMEs ไทย ด้วย Total Solutions for SMEs
โดยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์)

• การแสดงและการขับร้องเพลงประสานเสียงจาก DBD Band ซึ่งสมาชิกทุกคนเป็นข้าราชการของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ในวันนั้น ได้สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน วันนี้ DBD : We are Family พร้อมก้าวไป
สู่ปีที่ 97 และปีต่อๆ ไป อย่างเข้มแข็งและมั่นคง

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

7

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

Connect
“ทางด่วน” เชื่อมระบบงานบัญชี
เข้าสู่งบการเงินทางออนไลน์

กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า พั ฒ นาการเชื่ อ มโยง
ซอฟต์ แ วร์ บั ญ ชี กั บ ระบบการน� ำ ส่ ง งบการเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ผ่านระบบ DBD Connect
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการจัดท�ำบัญชีและงบการเงิน
แก่นักบัญชี ให้สามารถน�ำส่งงบการเงินผ่าน DBD e-Filing
ได้โดยตรง และไม่ต้องคีย์ข้อมูลงบการเงินซ�้ำ โดยจุดเด่น
ของระบบ DBD Connect สามารถท�ำให้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
ทางบัญชีของผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์นำ� ส่งงบการเงินในรูปของ XBRL
หรื อ การรายงานทางการเงิ น ผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้
ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดข้อผิดพลาดจาก
การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล งบการเงิ น ซ�้ ำ (Re-Key) ซึ่ ง นั ก บั ญ ชี
และส�ำนักงานบัญชีสามารถเชือ่ มโยงระบบงานบัญชีและงบ
การเงินผ่าน Cloud Computing พร้อมส่งงบการเงิน
ผ่าน DBD e-Filing ได้อัตโนมัติ ระบบ DBD Connect
จึ ง เปรี ย บเสมื อ นทางด่ ว นที่ ช ่ ว ยอ� ำ นวยความสะดวก
ลดระยะเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายให้ SME
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ส�ำหรับการพัฒนาโปรแกรมเชื่อมโยงซอฟต์แวร์
บั ญ ชี ที่ ผ ่ า นมา กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ร่ ว มกั บ
คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์บญ
ั ชี พัฒนาโปรแกรม
ซอฟต์แวร์บัญชีท่ีเชื่อมโยงผ่านระบบ DBD Connect
ซึ่งมีบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์บัญชีเข้าร่วมการพัฒนา
ระบบ DBD Connect จ�ำนวน 15 ราย สามารถพัฒนา
โปรแกรมซอฟต์แวร์บัญชีที่เชื่อมโยงผ่านระบบ DBD
Connect จ�ำนวน 19 โปรแกรม สามารถช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่นิติบุคคลในการน�ำส่งงบการเงิน

ทางระบบ DBD e-Filing ให้มีความคล่องตัว
ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อทุกภาคส่วน
รองรับการเปลีย่ นแปลงสูเ่ ศรษฐกิจกระแสใหม่
(New Economy) เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่
การแข่งขันในระดับสากล รวมถึงสร้างความ
เชื่ อ มั่ น ต่ อ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ที่ จ ะเข้ า มาท� ำ
ธุรกิจในประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่ มเติมได้ที่

กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 0-2547-4377, 0-2547-4390-91, 0-2547-5978
e-Mail : efiling.traning@gmail.com Facebook : DBD BIT และ สายด่วน 1570
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

Total Solutions โปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจ
ที่ช่วยติดปีก SMEs ไทย
for
...บินไปสู่ความส�ำเร็จ

SMEs

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีแนวคิดที่จะเปลี่ยน Pain Point ของธุรกิจ SMEs โดย
ส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร
ได้โดยง่าย ตอบโจทย์การประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล และไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 1 ปี
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ภายใต้แนวคิด “Total Solutions for SMEs” โดยกรมฯ จะท�ำหน้าทีอ่ ำ� นวย
ความสะดวก (Facilitator) เพื่อรวบรวมโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจ
ส�ำหรับ SMEs ทั้ง 3 ส่วนไว้ด้วยกัน ได้แก่

10

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

1) โปรแกรมส�ำนักงาน (Office)
2) โปรแกรมหน้าร้าน (POS :
Point Of Sale) และ
3) โปรแกรมบั ญ ชี Online
(Cloud Accounting)
โดยทั้ง 3 โปรแกรมสามารถเชื่อม
โยงข้อมูลทั้งระบบแบบครบวงจร ตั้งแต่
การซือ้ ขายสินค้า/บริการ เชือ่ มโยงข้อมูล

การจั ด ท� ำ บั ญ ชี แ ละงบการเงิ น เพื่ อ
ตอบโจทย์การประกอบธุรกิจของ SMEs
ในยุ ค ดิ จิ ทั ล ที่ ต ้ อ งการความสะดวก
รวดเร็ว ได้ข้อมูลในการบริหารจัดการ
ธุรกิจที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
รวมทั้ ง จั ด ให้ มี ก ารจั บ คู ่ ร ะหว่ า งธุ ร กิ จ
SMEs กับโปรแกรมทีเ่ หมาะสม (Business
Matching)

นอกจาก SMEs จะได้ รั บ การ
ส่งเสริมแล้ว ผูป้ ระกอบการซอฟต์แวร์เอง
ได้มโี อกาสทางการค้าในการพัฒนาธุรกิจ
ของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด พร้อมยังส่งเสริมผูป้ ระกอบการ
ซอฟต์แวร์ในการสร้างนวัตกรรม ซึ่งน�ำ
ไปสูก่ ารต่อยอดด้านเทคโนโลยีสนับสนุน
ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

11

หรื อ อุ ต สาหกรรมของ
ประเทศไทยในอนาคต นอกจากนี้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้รับ
การสนับสนุนจากสถาบันการเงิน
ในการให้ความช่วยเหลือด้านการ
เงิ น แก่ SMEs และผู ้ พั ฒ นา
ซอฟต์ แ วร์ ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ

12

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

อาทิ การให้บริการด้านสินเชือ่ ในอัตราพิเศษ หรือการให้
บริการต่างๆ ของธนาคารผ่านทางด่วนพิเศษ เป็นต้น
โดยเมื่อปลายปี 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ร่วมกับ 6 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) สมาคม Thailand Tech Startup
ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ส�ำนักงาน (Office) ธนาคาร
กสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทย

น�ำระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการธุรกิจ
แบบครบวงจร “Total Solutions for SMEs”
เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ระกอบการ SMEs สามารถน� ำ
นวัตกรรมมาขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความ
ส�ำเร็จในยุคที่ธุรกิจขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว
ด้วยเทคโนโลยี ซึ่ง Total Solutions for SMEs
เปรียบเสมือนทางลัดทีช่ ว่ ยให้ SMEs สามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการบริหาร
จัดการธุรกิจแบบครบวงจรได้โดยง่าย ประหยัด
ค่าใช้จา่ ยและเวลาในการหาเครือ่ งมือทีเ่ หมาะ
กับธุรกิจ รวมถึงมีฐานข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน
สอดคล้องกับสภาพทีแ่ ท้จริงของธุรกิจ สามารถ
น�ำมาใช้วางแผนบริหารจัดการและตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสและ
ความน่าเชือ่ ถือให้กบั ธุรกิจ

ดังนั้น หากภาครัฐมองเห็นภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงและ
ชัดเจน จะท�ำให้สามารถช่วยเหลือผูป้ ระกอบการได้ตรงจุดและ
ตรงตามความต้องการของผูป้ ระกอบการ เพือ่ ผลักดันให้ธรุ กิจ
สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน บนโลกของธุรกิจที่
แข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์

ผูป้ ระกอบการ SMEs ทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ กองก�ำกับบัญชีธรุ กิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0-2547-5981 และ www.dbd.go.th
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การน�ำเสนอธุรกิจ
บริการสุขภาพต้นแบบ
ผ่านนวัตกรรมโลกเสมือนจริง
ปัจจุบัน นวัตกรรมโลกเสมือนจริง (Virtual Reality หรือ VR) กลายเป็นเป้าหมายส�ำหรับการใช้ประโยชน์ในด้าน
การตลาด และเป็นช่องทางเพือ่ สร้างประสบการณ์การเลือกซือ้ สินค้าและบริการให้กบั ลูกค้า (Customer Journey) ผ่าน
การเล่าเรือ่ งของแบรนด์ได้อย่างสร้างสรรค์ (Brand Storytelling) ด้วยการจ�ำลองบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
ที่สามารถรับรู้ได้ผ่านการมองเห็น เสียง หรือแม้แต่การสัมผัส ผ่านอุปกรณ์การท�ำงานของความเสมือนจริง
นวัตกรรมโลกเสมือนจริง จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่จะช่วยตอบโจทย์เรื่องการน�ำเสนอธุรกิจ
นอกสถานที่ โดยการใช้เทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality) จนกลายมาเป็นเทคโนโลยีการผสมผสาน
ระหว่างโลกเสมือนจริงและสิง่ แวดล้อมรอบตัว (Merged Reality) ซึง่ เทคโนโลยีนจี้ ะช่วยเปลีย่ นประสบการณ์การเยีย่ มชม
สินค้าและบริการทีล่ กู ค้ามองเห็นในมุมมองทีเ่ หมือนการเข้าไปนัง่ ชมด้วยตัวเองจริงๆ (ประสบการณ์โลกเสมือนจริง หรือ
360o Virtual Reality Experience) เพราะประสบการณ์คือส่วนส�ำคัญที่สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ
ดังนั้น การตลาดที่สร้างสรรค์และจับต้องได้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า และน�ำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ
บริการได้เร็วขึ้น
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เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ
ปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์และการ
แข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเล็งเห็นความ
ส�ำคัญของการสร้างโอกาสจากการน�ำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่ม
ศักยภาพและต่อยอดธุรกิจที่สามารถ
ตอบโจทย์ลกู ค้าได้มากกว่าทีล่ กู ค้าคาด
หวัง รวมถึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
กับผู้ประกอบการ จึงมีการจัดกิจกรรม
สร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการ
สุ ข ภาพ ภายใต้ โ ครงการพั ฒ นา

ศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง เพื่อ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยทางการค้ า และขยาย
โอกาสทางการตลาด ตลอดจนเป็นการ
เชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ บริ ก ารสุ ข ภาพเข้ า กั บ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท ่ อ ง เ ที่ ย ว ซึ่ ง
ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผู้น�ำด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยนวัตกรรม โลก
เสมือนจริงจะช่วยให้รปู แบบการน�ำเสนอ
ธุรกิจมีความน่าสนใจกว่าการน�ำเสนอใน
รูปแบบเดิมๆ เช่น แผ่นพับ ภาพนิ่ง
วิดโี อ หรือการดูผา่ นคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

เพราะเป็นการน�ำเสนอผ่านอุปกรณ์เชือ่ มต่อ
ที่ประกอบเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์แล้ว
จะสามารถตรวจรับความเคลื่อนไหวของ
ผู้ใช้ ซึ่งสามารถมองเห็นภาพได้ 3 มิติ
โดยผู้ใช้จะสามารถรับรู้ได้เสมือนอยู่ใน
เหตุการณ์จริง “นวัตกรรมโลกเสมือนจริง”
จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส�ำหรับผู้ประกอบ
การทีต่ อ้ งการมอบประสบการณ์ใหม่ให้แก่
ลูกค้าเสมือนได้เข้าไปยังสถานที่นั้นๆ โดย
ไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทาง แค่เพียง
สร้างประสบการณ์ผ่านเทคโนโลยี

เมษายน 2562 โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยให้
ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มความคล่องตัวและ
ความยืดหยุ่นทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับความเร็ว
ประหยัดค่าใช้จ่าย ย่นระยะเวลาในการท�ำงาน
และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากขึ้น
การพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อสร้าง
ความแตกต่าง จะช่วยสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ธุรกิจ
ตลอดจนเป็นการยกระดับให้ธุรกิจสปา นวดเพื่อ
สุขภาพ และดูแลผู้สูงอายุ แต่การจะก้าวสู่ผู้น�ำ
ตลาด “Market Leader” ในยุคนี้ได้นั้น จะต้อง
พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็น Real Brand ที่มี Real
Passion ในการมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้าง Real Experiences
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงมีแผนผลักดันให้ธุรกิจบริการสุขภาพ พร้อมด้วย Real Purpose เท่านั้น จึงจะโดดเด่น
(ธุรกิจสปา ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ) น�ำความคิด และอยู่รอดได้ในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล
สร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้รว่ มกับนวัตกรรมมาท�ำการตลาดโดยเฉพาะใน
ช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้าและบริการ เป็นการ
สร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า (Customer Experience) ซึ่งมีความส�ำคัญ
อย่างมากในการท�ำธุรกิจให้ได้ผลในยุคปัจจุบัน ส่งผลต่อการท�ำการตลาด
รวมถึ ง จะเป็ น ตั ว ชี้ วั ด การเติ บ โตของธุ ร กิ จ ในอนาคตอี ก ด้ ว ย เพราะ
ประสบการณ์ตรงเป็นการสื่อสารที่ทรงอิทธิพลที่สุด จึงเป็นแรงกระตุ้นให้มี
การใช้เทคโนโลยีของโลกเสมือนจริงมากขึ้นในหลายธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริโภค
ได้สัมผัสประสบการณ์ก่อนตัดสินใจ
ส�ำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก กรมฯ จะน�ำผลงานการ
น�ำเสนอธุรกิจในรูปแบบโลกเสมือนจริง มาประชาสัมพันธ์ภายในงานแสดง
สินค้าเกี่ยวกับ Lifestyle 2019 ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจัดขึ้นในเดือน
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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มาตรฐานธุรกิจบริการสุขภาพ
กับ Aging Societies
ประเทศไทยก�ำลังเป็นจุดหมายปลายทางของคนสูงวัยจากทั่วโลกที่ต้องการ
เดินทางเข้ามาท่องเทีย่ ว พักผ่อน หรือใช้ชวี ติ ในยามบัน้ ปลาย ซึง่ นับเป็นโอกาสทีด่ สี ำ� หรับ
ผู้ประกอบการไทยในการสร้างธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการของประชากรผู้สูงอายุ
จากทัว่ โลกทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มความเปลีย่ นแปลงของครอบครัวทีม่ ขี นาด
เล็กมากขึ้น ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุจึงมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในช่วง 3-5 ปีข้างหน้านี้
ถือเป็นโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ของผู้ประกอบการที่ต้องตีโจทย์ให้แตกว่าธุรกิจ
หรือสินค้าประเภทใดที่จะสามารถเจาะตลาดนี้ได้
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เพื่ อ ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของ
ผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตประจ�ำวันที่ต้องการ
คนดูแลช่วยเหลือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จึงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการบริหารจัดการผู้ประกอบธุรกิจ
ในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการบริหาร
จัดการ เพื่อให้ได้เกณฑ์มาตรฐานตามที่
กรมฯ ก�ำหนดไว้ เพื่อเป็นการยกระดับให้
ธุรกิจเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับจากผู้ใช้
บริการในประเทศและระดับสากล จะเป็น
ช่องทางในการสร้างโอกาสทางการตลาด
และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศด้วย
นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและ
กระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่เห็นถึง
ประโยชน์ แ ละความส� ำ คั ญ ของเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ กรมฯ จึงจัดอบรม

หลักสูตร “การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพส�ำหรับธุรกิจดูแลผูส้ งู อายุ” ที่
จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งในด้านการตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการความเสี่ยง
ในธุรกิจ การบริหารภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย การจัดท�ำแผนการเงิน
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการสร้างโมเดลธุรกิจ ล้วนเป็นปัจจัยส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้
การประกอบธุรกิจประสบความส�ำเร็จ
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ทั้งนี้ ผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุ
เป็นกลุม่ ประชากรทีม่ กี ำ� ลังซือ้ สูง ดังนัน้
หากผู ้ ป ระกอบการรายใดที่ เ ห็ น
โอกาสทางการตลาด ย่ อ มมี ค วาม
ได้เปรียบในการท�ำธุรกิจ และมีโอกาส
เติบโตอย่างต่อเนือ่ งไปพร้อมกับสังคม
ผูส้ งู วัยทีไ่ ม่ได้จำ� กัดเพียงแค่คนไทยใน
ประเทศ แต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้ามาในประเทศไทย และมี
โอกาสขยายไปถึงประชากรโลกและ
จากทั่วภูมิภาคด้วยเช่นกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองธุรกิจบริการ โทรศัพท์หมายเลข 0-2547-5963 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
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SMEs Telling
เปิดมุมธุรกิจ

ของพรีเมยี ม
สำ� คญ
ั อย่างไร?
แม้ รู ป แบบการโฆษณาจะ
เปลี่ยนจากเดิมไปมาก จากที่เราเห็น
หน้ า โฆษณาคุ ้ น ตาในจอที วี หน้ า
หนังสือพิมพ์ หรือป้ายโฆษณาทีเ่ ห็นคุน้
ชินบนทางด่วน สมัยนีโ้ ฆษณาออนไลน์
และโซเชียลมีเดียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในชีวิตประจ�ำวันของเรา รูปแบบการ
ส่งเสริมการขาย มีการปรับเปลีย่ นตาม
ยุคตามสมัย

การแจกของพรีเมียมเล็กๆ น้อยๆ ในงาน
อีเว้นท์ หรือการออกบูธประชาสัมพันธ์กจิ การของ
บริษทั เพือ่ ดึงดูดให้ลกู ค้าเข้ามา เป็นวิธกี ารสือ่ สาร
กับลูกค้าแบบง่ายๆ แต่ได้ผล เช่น พัดพลาสติก
พวงกุญแจ ปากกา กระเป๋าลดโลกร้อน หรือสินค้า
พรีเมียมทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพิม่ ขึน้ มาเพือ่ เป็นของทีร่ ะลึก
การมีส่วนร่วมของกิจกรรม อีเว้นท์ต่างๆ ของ
แบรนด์สินค้าและองค์กร เช่น ตอบปัญหา การ
ส�ำรวจความนิยม เป็นต้น
การส่ ง ของที่ ร ะลึ ก ไปให้ ลู ก ค้ า เช่ น
แฟลชไดรฟ์ที่มีโลโก้ของบริษัท หรือของติดมือใน
โอกาสที่เข้าพบลูกค้า อาทิ ชุดกระติกเก็บความ
เย็น กิ๊ฟเซ็ตกระเป๋าต่างๆ ล้วนแต่เป็นจุดเริ่มต้น
ของการต่อยอดทางธุรกิจ ที่ท�ำกันได้ง่ายๆ หรือ
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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บริ ษั ท ฯ อาจจะตอบแทนพนั ก งานใน
โอกาสครบรอบปี ครบรอบวันเกิด เพื่อ
ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งบริ ษั ท กั บ
พนักงาน เช่น การมอบกระเป๋าพับได้
อุปกรณ์ไอทีเล็กๆ ปากกาหรูบรรจุในกล่อง
สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างคุณค่าทางใจ ฉะนั้น
ไม่วา่ คุณจะเป็นผูบ้ ริหารหรือพนักงานในฝ่าย
การตลาด ทรัพยากรบุคคล หรือองค์การ
ต่างๆ ของพรีเมียมและของทีร่ ะลึกล้วนแต่
สร้างคุณค่าและการจดจ�ำ ความระลึกถึง
องค์กรเสมอ  
มี แ บบส� ำ รวจที่ น ่ า เชื่ อ ถื อ ระบุ ว ่ า
เกือบ 90% ของผูท้ ไี่ ด้รบั ผลิตภัณฑ์สง่ เสริม พิมพ์สกรีนชื่อบริษัท โลโก้ ข้อความโฆษณาสวยคมชัด บนสินค้าพรีเมียม มีการ
การขาย สามารถจ�ำชื่อของผู้โฆษณาใน จัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วทันใจ ด้วยประสบการณ์การจ�ำหน่ายของพรีเมียม
ตัวสินค้านั้นได้
มากกว่า 10 ปี จึงมัน่ ใจได้ดว้ ยการรับประกันคุณภาพ และบริการในราคาประทับใจ
I am Premium เน้นการมีส่วนช่วยในการสร้างภาพลักษณ์หรือการโฆษณา
I am Premium คือ ผู้ผลิต และ ให้แบรนด์ของลูกค้าด้วยของพรีเมียม เทรนด์สินค้าของพรีเมียมในปี 2019 นี้
น�ำเข้าสินค้าพรีเมียม สินค้าส่งเสริมการขาย ส่วนใหญ่ลูกค้ายังคงให้ความส�ำคัญต่อการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เช่น กระเป๋า
โดยสินค้าเน้นการออกแบบและคัดเฉพาะ eco bag ถุงผ้าสปันบอนด์ใส่เอกสาร กระเป๋า shopping bag กระติกน�้ำเก็บ
สินค้าทีม่ คี วามโดดเด่น แตกต่าง ไม่ซำ�้ กับ ความเย็น-ร้อน หลอดสแตนเลส กล่องข้าว เป็นต้น สินค้ารักษ์โลกเหล่านี้ช่วยสร้าง
สินค้าพรีเมียมทัว่ ๆ ไป และมีรปู แบบสินค้า ภาพลักษณ์ให้ลูกค้า องค์กร และแบรนด์สินค้า มีความเป็นมิตรต่อผู้บริโภคและ
ตัวอย่างให้ลกู ค้าได้เลือกกว่า 1,000 รายการ สิ่งแวดล้อม
ตามวัตถุประสงค์ในการน�ำไปใช้ เพื่อให้
โลโก้บนของพรีเมียมยังเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับสังคม ให้ทุกคนมี
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรของลูกค้า จิตส�ำนึกที่ดีในการลดโลกร้อนและลดปริมาณขยะพลาสติกต่างๆ อีกด้วย
สินค้าจะเป็นของแถม ของขวัญพรีเมียม
ส�ำหรับบริษัทใดที่ยังไม่มีไอเดียส�ำหรับท�ำของพรีเมียมให้กับลูกค้า เรายินดี
สุดพิเศษ ทีล่ กู ค้าของลูกค้าจะได้รบั มีบริการ ให้ค�ำปรึกษา ออกแบบสินค้าตามความต้องการและในงบประมาณของลูกค้า

เลือกชมสินค้าและผลงานของเราได้ที ่

www.iampremium.com
Facebook : Iampremium.com
Tel. 097-1039888
0-2979-9968
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SMEs Innovation
ธุรกิจ 4.0

นวัตกรรม

่ งปรับอากาศด้วยลมเย็น
‘เครือ
ประหยัดพลังงาน’
คุณยุทธพงษ์ ศรีวชิ ยั มูล นักนวัตกรไทย
ผูค้ ดิ ค้นพัฒนา ‘เครือ่ งปรับอากาศด้วยลมเย็น
ประหยัดพลังงาน’ ได้จดุ ประกายความคิดจาก
ปัญหาไปสู่ความส�ำเร็จโดยใช้เวลาวิจัยพัฒนา
กว่า 15 ปี จากปัญหาโลกร้อนทีร่ นุ แรงขึน้ ทุกวัน
ท�ำให้ต้องใช้เครื่องปรับอากาศอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ท�ำให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าสูงขึ้นในทุกองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
หรือแม้แต่ภาคประชาชนก็ประสบกับปัญหา
ค่ า ไฟฟ้ า ในครั ว เรื อ นที่ สู ง ขึ้ น ประเทศไทย
ประสบปัญหาการใช้พลังงาน เช่น น�ำ้ มัน ถ่านหิน
ฯลฯ ซึง่ เป็นทรัพยากรธรรมชาติทเี่ ริม่ หมดลงไป
ทุกวัน อีกทั้งยังสร้างมลพิษจากการแปรรูปเป็น
พลังงานไฟฟ้า ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทัง้ เชือ้ โรค
ฝุ ่ น ละออง PM 2.5 ที่ ก ระทบกั บ คนจนถึ ง
ขั้นวิกฤติอยู่ในขณะนี้

วันหนึ่ง หลังฝนตกอากาศร้อนอบอ้าวมาก คุณยุทธพงษ์
ได้นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ บังเอิญมีสายลมพัดผ่านมากระทบกับล�ำตัว
ท�ำให้รู้สึกเย็นสบาย จึงเกิดไอเดียผุดขึ้นมาว่าต้นไม้เป็นสาเหตุ
ของความเย็นสบาย แต่ต้นไม้เหลือน้อยลงไปทุกวัน แม้จะปลูกก็
ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเติบโตคืนสู่ธรรมชาติ ด้วยความเป็น
นักนวัตกร ท�ำให้คุณยุทธพงษ์เกิดไอเดียที่จะใช้ต้นไม้เป็นโมเดล
ในการท�ำความเย็น โดยจะสร้างเครื่องจ�ำลองต้นไม้เทียมและน�ำ
เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างเป็นโมเดลเสมือนต้นไม้เทียม
ซึ่งครั้งแรกตั้งชื่อว่า “เครื่องต้นไม้เทียม” แต่ยังไม่ค่อยถูกใจ
เท่าไหร่ ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็น ‘เครื่องปรับอากาศด้วยลมเย็น
ประหยัดพลังงาน’ จนถึงปัจจุบัน
จากจุดเริม่ ต้นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมดังกล่าว จนกระทัง่
ได้รับทุนวิจัยจากส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โครงการคูปอง
นวัตกรรม คุณยุทธพงษ์ ในนามบริษทั ไททัม อินดัสเทรียล จ�ำกัด
จึ ง ได้ น� ำ นวั ต กรรมนี้ ไ ปวิ จั ย เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ร่ ว มกั บ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.)
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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จังหวัดปทุมธานี ในโครงการ Research Gap
Fund โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง
ปลัง่ กลาง เป็นหัวหน้าทีมวิจยั จนประสบความ
ส�ำเร็จออกมาเป็น “เครือ่ งปรับอากาศด้วยลม
เย็นประหยัดพลังงาน” ซึ่งประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้ากว่า 60 - 80% ค่าติดตั้งและซ่อมบ�ำรุงถูก
กว่าเครือ่ งปรับอากาศทัว่ ไป พร้อมติดระบบกรอง
ฝุ่นป้องกันความชื้นและสร้างโอโซนอัตโนมัติ
ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน ด้วยหลักการสร้างลมเย็น
เข้ามาแลกเปลีย่ นลมร้อน พร้อมดึงกลิน่ ออกจาก
ตัวอาคาร และมีคุณสมบัติที่สามารถฆ่าเชื้อ
สร้างออกซิเจน โอโซน รวมถึงกรองฝุ่นขนาด
2.5 PM ปัจจุบนั ได้รบั ทุนวิจยั พัฒนาเป็นโครงการ
ต่อเนือ่ งโดยมีจดุ เด่นทีส่ ร้างลมเย็นระดับ 24 - 28
องศาออกจากปากปล่องเครื่อง สามารถเปิดใน
พืน้ ทีเ่ ปิดได้เหมือนพัดลม เย็นเสมือนเครือ่ งปรับ
อากาศ ส่ ง ลมได้ ไ กลโดยคอมเพรสเซอร์ ไ ม่
เสียหายด้วยเทคนิคพิเศษเฉพาะ
เครื่องปรับอากาศที่ใช้กันในปัจจุบัน แม้
ให้ความเย็นฉ�่ำและปรับอุณหภูมิได้ตามความ
ต้องการ แต่ก็สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าและมี
ค่าไฟฟ้าทีส่ งู หากใช้กบั ห้องทีม่ พี นื้ ทีก่ ว้างและโดม ที่สามารถสร้างลมได้เสมือนกับเครื่องปรับอากาศ ซึ่งทีมวิจัยพัฒนาได้สืบค้น
ที่สูง ผู้คิดค้น “เครื่องปรับอากาศด้วยลมเย็น ข้อมูลพบว่า ระบบดังกล่าวได้เริ่มใช้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว และได้พัฒนามาจนถึง
ประหยัดพลังงาน” จึงพัฒนาเครือ่ งก�ำเนิดลมเย็น ปัจจุบัน โดยน�ำข้อดีของระบบท�ำความเย็นหลายๆ ชนิดมารวมกันเป็น Hybrid
Innovation Technology เพื่อแก้ปัญหา เช่น การใช้ระบบอีแวบในโรงเรือนเพาะ
ต้นกล้าของประเทศอิสราเอล ทีพ่ ฒ
ั นามาสูร่ ะบบฟาร์มไก่และเริม่ ใช้กบั มนุษย์มาก
ยิ่งขึ้น เช่น โรงงานเย็บผ้า ร้านวัสดุก่อสร้าง ซึ่งน�ำระบบอีแวบมาใช้ ท�ำให้เกิด
ปัญหาการเหนียวตัวเมื่อข้างนอกมีความชื้นหรือฝนตก เกิดสภาวะร้อนอบอ้าว
บางแห่งไม่มีระบบบ�ำบัดน�้ำท�ำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรค และระบบท�ำความ
เย็นชิลเลอร์ใช้คอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่ท�ำให้สิ้นเปลืองพลังงานมาก อุปกรณ์ท่ี
ใช้มีราคาสูง กินพื้นที่ในการติดตั้ง ใช้คอยล์ร้อนและคอยล์เย็นในปริมาณมาก
ระบบปรับอากาศชนิดเครื่องท�ำความเย็นต่างๆ จะใช้เทคนิคใช้ระบบหมุนวน
อากาศภายในท�ำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคบริเวณคอยล์เย็น แต่ “เครื่องปรับ
อากาศด้วยลมเย็นประหยัดพลังงาน” ใช้เทคนิคที่แตกต่างออกไป โดยใช้หลัก
การระบายอากาศและแลกเปลีย่ นอากาศแทนการหมุนวนอากาศ ซึง่ จะท�ำให้ผพู้ กั
อาศัยรู้สึกสดชื่นจากการลดอุณหภูมิไหลเวียนอากาศให้อยู่ในสภาวะที่ผู้ใช้รู้สึก
สบาย ทั้งหมดนี้เกิดจากการเลียนแบบคุณสมบัติเด่นๆ ของต้นไม้ดังที่ได้กล่าวไว้
ในตอนต้น
“เครื่องปรับอากาศด้วยลมเย็นประหยัดพลังงาน” มีการควบคุมด้วย
อินเวอร์เตอร์คอนโทรลและมินคิ อมเพรสเซอร์ ทีพ่ ฒ
ั นาจนส�ำเร็จสามารถประหยัด
นายยุทธพงษ์ ศรีวิชัยมูล
ค่าไฟฟ้าได้มากถึง 60 – 80% และเย็นเสมือนลมทีอ่ อกจากเครือ่ งปรับอากาศทัว่ ไป
นักนวัตกรไทย ผู้คิดค้นพั ฒนา
‘เครื่องปรับอากาศด้วยลมเย็น ประหยัดพลังงาน’
แต่ค่าติดตั้งและค่าซ่อมบ�ำรุงถูกกว่ามากเมื่อเทียบต่อตารางเมตร ให้ลมเย็นด้วย
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ระบบท�ำน�้ำเย็นร่วมกับระบบอีแวบของน�้ำเย็น ประกอบกับชุด
ฟังก์ชันที่เพิ่มเมนคอนโทรลให้สามารถต่อระบบเครื่องสร้างลม
เย็นได้มากถึง 8 ชุด และมีระบบป้องกันการสตาร์ตคอมเพรสเซอร์
พร้อมกัน เพื่อช่วยลดค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า ส่วนถังน�้ำ
อีแวบมีระบบทีเ่ ชือ่ มต่อกับระบบท�ำน�ำ้ เย็นแบบพิเศษด้วยเทคนิค
คูลลิ่งแบตเตอรี่ที่ท�ำให้ระบบสามารถป้อนน�้ำเย็นเข้าสู่ถังน�้ำโดย
อัตโนมัติ และเมื่อน�้ำในถังเริ่มสกปรก ระบบจะปล่อยน�้ำทิ้งได้
อัตโนมัตเิ ช่นกัน ทีส่ ำ� คัญมีเซนเซอร์ควบคุมความชืน้ และอุณหภูมิ
ท�ำให้ปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งาน อีกทัง้ ได้ตดิ ตัง้ ระบบระบายอากาศดูด
คาร์บอนไดออกไซด์และความร้อนออกจากตัวอาคารที่ติดตั้ง
ท�ำให้หายใจโล่งและสดชื่น เนื่องจากติดตั้งระบบกรองอากาศ
กรองฝุน่ ละออง และฆ่าเชือ้ ด้วยระบบอินฟราเรด โดยใช้หลักการ
RCI ที่ผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ออกมาพร้อมกับลมที่เข้าไป
ในตัวอาคารและระบบบ�ำบัดน�้ำในถังอีแวบด้วยโอโซน ซึ่งขณะนี้
ได้รับมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO9001/2015 และได้รับ
มาตรฐานทางไฟฟ้าจาก P-TECH สวทช. ด้านมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางไฟฟ้า ผ่านการตรวจสอบตัวอย่างน�้ำที่ใช้ในระบบ
และน�้ำทิ้งจากระบบว่าเป็นไปตามมาตรฐานน�้ำใช้ในมนุษย์และ
เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มจากบริ ษั ท ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารกลาง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
ระบบทัง้ หมดดังทีไ่ ด้กล่าวมาได้ตดิ ตัง้ ใช้งานจริงไม่ตำ�่ กว่า
2 ปีแล้ว เช่น สถานีอัดก๊าซธรรมชาติเอ็นจีวี ของ ปตท. บริษัท
สากลเอนเนอยี จ�ำกัด (มหาชน) โรงเซอร์วิสรถของตัวแทน
จ�ำหน่ายยามาฮา จังหวัดสระบุรี ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้าน
พบพระ จังหวัดตาก โรงผลิตแป้งมันส�ำปะหลัง บริษทั เอีย่ มบูรพา
จ�ำกัด จังหวัดสระแก้ว บ้านเรือนขนาด 200 ตารางเมตรขึ้นไปที่
โชคชัย 4 และสนามกีฬาอีกหลายแห่ง โดยมีการผลิตสินค้า 2
รุ่น คือ รุ่นเล็กส�ำหรับบ้านจัดสรร และรุ่นใหญ่ส�ำหรับตลาด
โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สถานที่ราชการ หรือ
พื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น สนามกีฬาในร่มฯ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและ
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มาก ราคารุน่ เล็กประมาณ 50,000 – 250,000

บาทต่อหลัง ส่วนรุ่นใหญ่ราคาประมาณ 100,000 – 10,000,000
บาท ตามขนาดพื้นที่ที่ติดตั้ง ปัจจุบันสินค้าก�ำลังด�ำเนินการขึ้น
บัญชีนวัตกรรมไทย
“เครื่ อ งปรั บ อากาศด้ ว ยลมเย็ น ประหยั ด พลั ง งาน”
สามารถสร้างลมเย็นประมาณ 24 – 28 องศาเซลเซียสหรือ
ต�่ำกว่า จัดเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ในประเทศเพื่อ
การพัฒนาด้านอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ เช่น การออกแบบ
วงจร AI คอนโทรล การพัฒนาการฉีดขึ้นรูปพลาสติกและผลิต
ส่ ว นประกอบที่ เ หลื อ ในประเทศจากทองแดงและพลาสติ ก
ที่ส�ำคัญยังประหยัดพลังงานให้กับประเทศชาติ รวมถึงลดการ
น�ำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบในประเทศถึง
70% ขณะที่บางชิ้นส่วนยังต้องมีการน�ำเข้าจากประเทศจีนและ
อเมริกา ล่าสุดคว้า รางวัลเหรียญเงิน ในงาน “46th International
Exhibition of Inventions Geneva” ที่กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐ
สวิส และรางวัลพิเศษเหรียญทอง จาก China Association of
Inventions ประเทศจีน ในอนาคตเตรียมพัฒนาต่อยอดให้มี
ประสิทธิภาพการท�ำงานที่สูงขึ้นและมีขนาดเล็กลงเพื่อประหยัด
พื้นที่ รวมถึงก�ำลังด�ำเนินการวิจัยต่อยอดการกรองฝุ่นขนาด
2.5 PM
โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติม
ได้ท่ี โทร. 0-2048-0248, 095-1291888
e-Mail : Titum2554@hotmail.com
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10ช่องทาง

DBD Good Time
ปกิณกะ

หาสนิ คา้ ทีแ่ ปลกใหมม่ าขาย

ผ่านออนไลน์

ส�ำหรับ 10 ช่องทางหาสินค้าแปลกใหม่มาขาย ลองเข้าไปค้นหาและหาข้อมูลดู ก็จะท�ำให้เห็นช่องทางมากขึ้น เมื่อ
ได้สินค้าแล้ว คุณก็สามารถน�ำสินค้านั้นมาขายผ่าน 10 ช่องทางนี้ได้เช่นกัน ว่าที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มือใหม่ อาจ
ก�ำลังปวดหัวว่าจะหาสินค้าจากไหนมาขายดี เพราะอะไรๆ คนเขาก็ขายหมดแล้ว จะหาสินค้าที่แตกต่างจาก
คนอื่นมาขายก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหน หากยังคิดอะไรไม่ออก เรามี 10 ช่องทางในการหาสินค้าที่แปลกใหม่น�ำมาขาย
ออนไลน์มาน�ำเสนอ เผื่อจะเป็นไอเดียให้คุณพ่อค้าแม่ค้าได้ ลองไปดูกันเลย

1. สินค้า DIY

ส�ำหรับคนที่มีไอเดีย มีฝีมือในการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ อาจจะเคยท�ำใช้เอง หรือ
เคยท�ำเป็นของขวัญให้เพือ่ นบ้าง ลองเอาสิง่ ของเหล่านีอ้ อกมาทดลองโพสต์ขายผ่าน
เฟซบุ๊กส่วนตัวดูก่อน เผื่อมีคนสนใจอาจเป็นธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้โดยไม่คาดคิด
ก็ได้ แต่ก่อนจะเอาออกมาวางขายควรจะปรับและตกแต่งสีสันให้สวยงามเพิ่มเติม
นิด ตกแต่งหน่อย เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และที่ส�ำคัญแปลกใหม่ไม่ซ�้ำใคร
แน่นอน

2. สินคา้ ภู มปิ ั ญญาชาวบ้าน

สินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นสินค้าที่มีความน่าสนใจอยู่ในตัว มีเอกลักษณ์
ไม่ซำ�้ ใคร แหล่งผลิตหาได้จากกลุม่ OTOP หรือกลุม่ วิสาหกิจชุมชน ตามพืน้ ทีท่ กุ มุม
ของประเทศ ลองเลือกสินค้าทีแ่ ปลกใหม่ มีไอเดียน่าสนใจออกมาขาย เพราะสินค้า
เหล่านี้ส่วนมากจะมีขายในพื้นที่ แต่คนทั่วไปยังเข้าไม่ถึง ถ้าเราน�ำมาเสนอขาย
ผ่านออนไลน์ จะท�ำให้เข้าถึงลูกค้าได้ทั่วประเทศ
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3. หาจากเว็บจีน

ตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลายคน
นิยมสั่งสินค้าจากเว็บจีนเข้ามาขาย
เนื่ อ งจากมี สิ น ค้ า ที่ แ ปลกใหม่ แ ละ
หลากหลาย ก�ำลังเป็นที่ต้องการของ
ตลาด และราคาไม่แพงมาก สินค้ามี
หลายหมวดหมู่ เลือกได้ตามความ
ต้องการ ซึง่ เว็บทีพ่ อ่ ค้าแม่คา้ นิยมสัง่
สินค้ามาขายกัน คือ www.taobao.com,
www.1688.com, www.tmall.com

4. จ้างผลิต

ไม่ต้องสต๊อกสินค้า สมัครตัวแทน Dropship ก�ำไร 20% !!!
ถ้าคุณต้องการสินค้าที่มันเฉพาะเจาะจงในแบบที่คุณต้องการ
การจ้างผลิตจะตอบโจทย์คุณมากที่สุด แต่การจ้างผลิตต้องมี
จ�ำนวนขั้นต�่ำตามที่โรงงานก�ำหนดเงื่อนไขไว้ การจ้างผลิตจึง
เหมาะกับคนที่มีทุนพอสมควรอยู่แล้ว เพราะสินค้าที่ผลิตออก
มาอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น
การขอ อย. ขอใบรับรอง ค่าแพ็กเกจ ฯลฯ ก็ควรที่จะต้อง
เตรียมทุนมาซัพพอร์ตตรงนีด้ ว้ ย แต่คณ
ุ ก็จะได้สนิ ค้าตามทีค่ ณ
ุ
ต้องการ

5. เว็บประมูลสินค้า

เว็บประมูลสินค้าเป็นอีกแหล่งหาสินค้าทีน่ า่ สนใจอีกแหล่งหนึง่
เพราะสินค้าที่สามารถเอามาประมูลได้ย่อมเป็นสินค้าที่หา
ไม่ได้ตามท้องตลาด เป็นสินค้าหายาก หรือเป็นสินค้าทีไ่ ด้ราคา
มาต�่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป ซึ่งถ้าประมูลได้แล้วน�ำไปขายก็จะ
ท�ำให้ได้ก�ำไรขึ้นด้วย

6. งานแสดงสินค้า

งานแสดงสินค้าเป็นแหล่งรวมแหล่งผลิตจากทัว่ ทุกภูมภิ าคของ
ประเทศมาไว้ที่เดียวกัน หากใครยังไม่รู้จะขายอะไร ลองไป
เดินดูที่งานแสดงสินค้า คุณจะได้พบสินค้าและผู้ผลิตโดยตรง
ถ้าคุณถูกตาต้องใจสินค้าประเภทไหนก็สามารถเข้าไปพูดคุย
ซื้ อ ขายกั น ได้ ทั น ที ข้ อ ดี ข องการไปงานแสดงสิ น ค้ า คื อ
ท�ำให้เราได้พบกับผู้ผลิตโดยตรงโดยไม่ต้องซื้อผ่านพ่อค้า
คนกลาง ซึ่งมันจะท�ำให้ได้สินค้าในราคาที่ถูกลง หรือถ้าเรา
อยากได้สินค้าแบบไหนก็สามารถคุยกับเจ้าของได้โดยตรง
โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปหาถึงแหล่งผลิต

8. แอปฝากขายของ

ตอนนี้มีแอปฝากขายของเกิดขึ้นมากมายหลายแอป ซึ่งเป็นที่นิยม
ส�ำหรับคนที่ต้องการขายสินค้า แต่ไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายในการท�ำ
เว็บไซต์ และไม่ต้องการเสียค่าโฆษณา ก็หันมาใช้บริการแอปฝาก
ขายกัน ซึง่ จะมีทงั้ สินค้ามือหนึง่ และสินค้ามือสอง มีหลายหมวดหมู่
ให้เลือก แอปทีค่ นนิยมฝากขาย เช่น kaidee.com, pantipmarket.
com

9. แหล่งขายส่งในไทย

สินค้าที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลายคนน�ำมาขายผ่านโลกออนไลน์
ก็เอามาจากแหล่งค้าส่งในประเทศไทย ซึ่งก็มีหลายที่ และแต่ละที่
ก็มีสินค้าที่แตกต่างกันไป แล้วแต่ว่าเราจะชอบสินค้าประเภทไหน
ตลาดขายส่งที่เป็นที่นิยมของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ได้แก่ ส�ำเพ็ง
ประตูน�้ำ ตลาดโบ๊เบ๊ จตุจักร ถ้ายังไม่รู้จะขายอะไร ก็ลองไปเดินดู
ให้ทั่วๆ ก่อนได้ เพราะมีสินค้าหลากหลายประเภทมาก

10. สินค้าหายาก

คนทีส่ นใจจะขายสินค้าหายาก เช่น ของเก่าสะสม ของโบราณ ภาพ
วาด ฯลฯ สินค้าพวกนีน้ อกจากจะหายากแล้ว ยังมีคณ
ุ ค่าและราคา
ค่อนข้างสูง แต่กลับเป็นที่ต้องการของใครหลายคน คนที่อยู่วงใน
หรือคนที่ชอบสินค้าเหล่านี้จริงก็จะรู้ว่าต้องไปหาหรือติดต่อที่ไหน
ได้ เพราะสินค้าเหล่านี้ไม่ได้มีวางขายทั่วไปตามตลาด หรือมีแหล่ง
ผลิตทีช่ ดั เจน ใครทีส่ นใจหาสินค้าประเภทนีม้ าขายก็สบื เสาะหากัน
หน่อย แต่ก็คงไม่ยากเกินไป เพราะโลกยุคนี้ถ้าเราสนใจอะไรก็เข้า
ค้นหาแหล่งข้อมูลได้ง่าย ถ้าเราหามาได้ก็ถือว่าโชคดีมาก สินค้า
พวกนี้ไม่มีราคาตายตัว ตั้งราคาจากคุณค่า ถ้าเราขายให้กับคนที่
เห็นคุณค่า เราก็จะได้ราคาสูงตามไปด้วย

7. แหล่งสินคา้ มอื สอง

สินค้ามือสองยังเป็นที่ต้องการของลูกค้าเสมอ เพราะไม่ว่า
เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร สินค้ามือสองก็ยังขายได้ขายดีตลอด
และแหล่งที่มีชื่อสินค้ามือสองก็คือตลาดโรงเกลือ ซึ่งมีสินค้า
หลากหลายประเภทมาก เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ผ้าห่ม
เป็นสินค้าแบรนด์เนมก็มี ฯลฯ และปัจจุบันก็มีตลาดโรงเกลือ
ขยายออกไปหลายจังหวัด ท�ำให้เราเดินทางไปซื้อหาสะดวก
สบายยิ่งขึ้น แต่สินค้ามือสองเหล่านี้ต้องเลือกให้ดี เพราะอาจ
มีต�ำหนิบ้าง ควรเตรียมแมสก์ปิดจมูกไปด้วยเวลาเลือกสินค้า
และควรท�ำความสะอาดสินค้าก่อนน�ำมาวางขาย

ส�ำหรับ 10 ช่องทางหาสินค้าแปลกใหม่มาขาย ลองเข้าไป
ค้นหาและหาข้อมูลดู ก็จะท�ำให้เห็นช่องทางมากขึ้น เมื่อได้
สินค้าแล้วคุณก็สามารถน�ำสินค้านั้นมาขายผ่าน 10 ช่องทาง
นี้ได้เช่นกัน ท�ำให้ได้ประโยชน์สองต่อเลยทีเดียว

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

4 SME

เคล็ดลับ

ขอสินเชื่ออย่างไรให้ผ่าน
ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว

ส�ำหรับ SME ที่ก�ำลังเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่างๆ วันนี้ PeerPower ได้รวบรวม 4 เคล็ดลับ
SME ขอสินเชื่อยังไงให้ผ่าน โดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว เพื่อเป็นแนวทางให้ SME สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ผ่านฉลุยค่ะ
1. น�ำเสนอโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจและเป็นไปได้หรือไม่ ?
แน่นอนว่าหากแผนธุรกิจของคุณมีความน่าสนใจและดูมีความเป็นไปได้ที่สมเหตุสมผลมากกว่า
แผนของผู้ประกอบการอื่น คุณก็มีแนวโน้มที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อมากกว่า นั่นหมายความ
ว่า คุณจะต้องท�ำการค้นคว้าข้อมูลทีม่ ากพอ เพือ่ วิเคราะห์ยทุ ธศาสตร์ทางการตลาดและแนวโน้ม
การเติบโตของธุรกิจ ค�ำกล่าวทีว่ า่ “รูเ้ ขารูเ้ รา รบร้อยครัง้ ชนะร้อยครัง้ ” คือหนึง่ ในเคล็ดลับส�ำคัญ
ของการค้นคว้าข้อมูลเพื่อน�ำเสนอโมเดลธุรกิลทั้งในแง่ของ Competitor analysis และ SWOT
analysis ดังนี้
• Competitor analysis หรือการวิเคราะห์คแู่ ข่งทางการตลาด ทีจ่ ะช่วยให้เราสามารถประเมิน
กลยุทธ์ทางการตลาดได้ โดยเปรียบเทียบกับคูแ่ ข่งธุรกิจอืน่ ด้วย เช่น ผูป้ ระกอบการจะสามารถ
ตอบได้ว่า สิ่งใดที่ท�ำให้ธุรกิจของตนมีแนวโน้มเติบโตขึ้นสูงกว่าธุรกิจเดียวกันในตลาด หรือ
สินค้าของตนมีความโดดเด่น น่าสนใจกว่าสินค้าชนิดเดียวกันของธุรกิจอืน่ ได้อย่างไร เป็นต้น
• SWOT analysis หรือการวิเคราะห์จุดแข็ง (strength), จุดอ่อน (weakness), โอกาส
(opportunity) และอุปสรรค (threats) อีกหนึ่งเครื่องมือส�ำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ
ประเมินแผนธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายใน เช่น ธุรกิจหนึ่งมีบรรจุภัณฑ์สินค้าที่น่าสนใจ (จุดแข็ง) แต่ยังขาดซึ่งเงินทุนในการ
พัฒนาสินค้าต่อ (จุดอ่อน) ทั้งนี้ ธุรกิจมีช่องทางการตลาดออนไลน์หนึ่งที่เข้าถึงลูกค้ากลุ่ม
เป้าหมายได้สูง (โอกาส) แต่มีคู่แข่งทางการตลาดจ�ำนวนมาก (อุปสรรค) เป็นต้น
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