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กรมพฒันาธรุกิจการค้า ได้ร่วมมอืกบั 7 หน่วยงาน
พนัธมติร ได้แก่ สมาคมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI), 
สมาคม Thailand Tech Startup, ผูป้ระกอบการซอฟต์แวร์
ส�านักงาน (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
การเงนิและน�าส่งได้ทนัท ีโดยซอฟต์แวร์ใน Total Solutions 
for SMEs นี้จะเน้นผู้ใช้งาน SMEs เป็นหลัก เพื่อให้ธุรกิจ
ขนาดเลก็สามารถน�าเทคโนโลยไีปปรบัใช้ได้อย่างเหมาะสม

จึงขอเชิญชวนธุรกิจที่สนใจสมัครเข ้าใช ้งาน
โปรแกรม Total Solutions for SMEs โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.
dbd.go.th เลือกหัวข้อ Hot Service และ Total Solutions 
for SMEs ซึ่งปัจจุบันเป็นการน�าร่อง เฟสที่ 1 เน้นการสร้าง
โอกาสให้ SMEs เข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบธุรกิจโดย 
ไม่ต้องใช้ต้นทุนใดๆ ส�าหรับเฟสที่ 2 จะต่อยอดโปรแกรม
ด้าน POS และบัญชีให้เหมาะกับธุรกิจแต่ละประเภท เช่น 
ร้านอาหาร ร้านซ่อมรถ ร้านซักรีด ฯลฯ โดยโปรแกรม
ทัง้หมดจะด�าเนนิการผ่านระบบคลาวด์ (Cloud Computing) 
ท�าให้ธุรกิจสามารถติดตามการด�าเนินงานท้ังรายได้  
ค่าใช้จ่าย ต้นทนุได้แบบวนัต่อวนั และเฟสที ่3 สถาบนัการเงนิ
ที่เป็นพันธมิตรสามารถพิจารณาสุขภาพของธุรกิจท่ีมา
ขอรับสินเชื่อได้ผ่านระบบ Cloud Computing ท�าให้เพิ่ม
โอกาสแก่ SMEs ในการเข้าถงึสนิเชือ่ได้ง่ายขึน้ และเกดิการ
แข่งขนัระหว่างสถาบนัการเงนิในการเสนอดอกเบีย้ทีต่�า่ลง 
ซึ่งจะส่งผลดีต่อ SMEs โดยตรง ส�าหรับเฟสที่ 2 และ 3 
คาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ประมาณกลางปี 2563 ครับ

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า



16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมทะเบียนการค้า ซึ่งได้ก่อต้ังข้ึน

เมือ่วันที ่16 มกราคม พ.ศ. 2466 ตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จนกระทั่งมีการปฏิรูปราชการครั้งใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2545 มีผลให้  

“กรมทะเบียนการค้า” (Department of Commercial Registration) เปลี่ยนชื่อเป็น  

“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” (Department of Business Development) นับตั้งแต่นั้นมา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 96 ปี

4 ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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เล่มนี้มีอะไรเด่น?



เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดงานครบรอบ 96 ปี โดยมีกิจกรรมต่างๆ  

ประกอบด้วย

• พิธีท�าบุญถวายภัตตาหารเพล 

แด่พระภิกษุสงฆ์จ�านวน 9 รูป 

5ต้นสายปลายทางธุรกิจ



• กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จ�านวน 28 ราย เพือ่เป็นการสนับสนนุและส่งเสรมิการศกึษาให้แก่บุตรของบุคลากรกรมฯ  อกีท้ังเป็นขวัญและก�าลงัใจ 

ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของกรมฯ ในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย 

• กิจกรรม “มองย้อนมา 96 ปี กรมพัฒนา

ธุรกิจการค ้า” โดยได ้รับเกียรติจาก 

อดตีอธิบดแีละรองอธบิดกีรมพฒันาธรุกจิ

การค้า มาบอกเล่าเรื่องราวความทรงจ�า

เกี่ยวกับกรมทะเบียนการค ้าในอดีต  

จนกระทั่งกลายมาเป็นกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าในปัจจุบัน

6 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ในวันนั้น ได้สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน วันนี้ DBD : We are Family พร้อมก้าวไป

สู่ปีที่ 97 และปีต่อๆ ไป อย่างเข้มแข็งและมั่นคง

• การน�าเสนอโปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจ ภายใต้หัวข้อ ติดปีก SMEs ไทย ด้วย Total Solutions for SMEs  

โดยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์)

• การแสดงและการขับร้องเพลงประสานเสียงจาก DBD Band ซึ่งสมาชิกทุกคนเป็นข้าราชการของกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า

7ต้นสายปลายทางธุรกิจ



กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า พัฒนาการเชื่อมโยง

ซอฟต ์แวร ์ บัญชี กับระบบการน�าส ่ งงบการเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ผ่านระบบ DBD Connect 

เพื่ออ�านวยความสะดวกในการจัดท�าบัญชีและงบการเงิน 

แก่นักบัญชี ให้สามารถน�าส่งงบการเงินผ่าน DBD e-Filing 

ได้โดยตรง และไม่ต้องคีย์ข้อมูลงบการเงินซ�้า โดยจุดเด่น

ของระบบ DBD Connect สามารถท�าให้โปรแกรมส�าเร็จรูป

ทางบัญชขีองผู้ผลติซอฟต์แวร์น�าส่งงบการเงนิในรปูของ XBRL 

หรือการรายงานทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ 

ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดข้อผิดพลาดจาก

การบันทึกข้อมูลงบการเงินซ�้า (Re-Key) ซึ่งนักบัญช ี

และส�านกังานบญัชสีามารถเชือ่มโยงระบบงานบญัชแีละงบ

การเงินผ่าน Cloud Computing พร้อมส่งงบการเงิน 

ผ่าน DBD e-Filing ได้อัตโนมัติ ระบบ DBD Connect  

จึงเปรียบเสมือนทางด ่วนท่ีช ่วยอ�านวยความสะดวก  

ลดระยะเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายให้ SME  

“ทางด่วน” เชื่อมระบบงานบัญช ี
  เข้าสู่งบการเงินทางออนไลน์

ConneCt 

8 ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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ส�าหรับการพัฒนาโปรแกรมเช่ือมโยงซอฟต์แวร์

บัญชีท่ีผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ 

คณะพาณิชยศาสตร ์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั และผูผ้ลติซอฟต์แวร์บญัชี พัฒนาโปรแกรม 

ซอฟต์แวร์บัญชีที่เชื่อมโยงผ่านระบบ DBD Connect 

ซึ่งมีบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์บัญชีเข้าร่วมการพัฒนา 

ระบบ DBD Connect จ�านวน 15 ราย สามารถพัฒนา

โปรแกรมซอฟต์แวร์บัญชีที่เช่ือมโยงผ่านระบบ DBD 

Connect จ�านวน 19 โปรแกรม สามารถช่วยอ�านวย

ความสะดวกให้แก่นิติบุคคลในการน�าส่งงบการเงิน

ทางระบบ DBD e-Filing ให้มีความคล่องตัว 

ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกจิต่อทกุภาคส่วน 

รองรบัการเปลีย่นแปลงสูเ่ศรษฐกิจกระแสใหม่ 

(New Economy) เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ 

การแข่งขันในระดับสากล รวมถึงสร้างความ

เชื่อมั่นต่อนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาท�า

ธุรกิจในประเทศไทย 

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 

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

9ต้นสายปลายทางธุรกิจ



DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

Total Solutions
for  SMEs

โปรแกรมบรหิารจดัการธรุกจิ
ที่ช่วยติดปีก SMEs ไทย
...บินไปสู่ความส�าเร็จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีแนวคิดที่จะเปลี่ยน Pain Point ของธุรกิจ SMEs โดย 

ส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร

ได้โดยง่าย ตอบโจทย์การประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล และไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 1 ปี 

ทีเ่ข้าร่วมโครงการ ภายใต้แนวคดิ “Total Solutions for SMEs” โดยกรมฯ จะท�าหน้าทีอ่�านวย

ความสะดวก  (Facilitator) เพื่อรวบรวมโปรแกรมท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจ

ส�าหรับ SMEs ทั้ง 3 ส่วนไว้ด้วยกัน ได้แก่ 

10 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



1) โปรแกรมส�ำนักงำน (Office) 

2) โปรแกรมหน้ำร้ำน (POS : 

Point Of Sale) และ 

3) โปรแกรมบัญชี  On l ine  

(Cloud Accounting) 

โดยทั้ง 3 โปรแกรมสามารถเชื่อม

โยงข้อมูลทั้งระบบแบบครบวงจร ตั้งแต่

การซ้ือขายสินค้า/บริการ เช่ือมโยงข้อมลู

การจัดท�าบัญชีและงบการเงิน เพื่อ 

ตอบโจทย์การประกอบธุรกิจของ SMEs 

ในยุคดิจิทัลท่ีต ้องการความสะดวก 

รวดเร็ว ได้ข้อมูลในการบริหารจัดการ

ธุรกิจท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา 

รวมทั้งจัดให้มีการจับคู ่ระหว่างธุรกิจ 

SMEs กบัโปรแกรมทีเ่หมาะสม (Business 

Matching) 

นอกจาก SMEs จะได้รับการ 

ส่งเสริมแล้ว ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เอง 

ได้มโีอกาสทางการค้าในการพฒันาธรุกิจ

ของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาด พร้อมยังส่งเสรมิผู้ประกอบการ 

ซอฟต์แวร์ในการสร้างนวัตกรรม ซ่ึงน�า

ไปสูก่ารต่อยอดด้านเทคโนโลยสีนบัสนนุ

ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

11ต้นสายปลายทางธุรกิจ



หรืออุตสาหกรรมของ

ประเทศไทยในอนาคต นอกจากน้ี 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้รับ

การสนับสนุนจากสถาบันการเงิน

ในการให้ความช่วยเหลอืด้านการ

เ งินแก ่ SMEs และผู ้พัฒนา

ซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโครงการฯ 

อาท ิการให้บรกิารด้านสนิเชือ่ในอัตราพเิศษ หรอืการให้

บริการต่างๆ ของธนาคารผ่านทางด่วนพิเศษ เป็นต้น

โดยเมื่อปลายปี 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ร่วมกบั 6 หน่วยงานพนัธมติร ได้แก่ สมาคมอตุสาหกรรม

ซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) สมาคม Thailand Tech Startup 

ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ส�านักงาน (Office) ธนาคาร

กสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์  และธนาคารทหารไทย 

12 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ผู้ประกอบการ SMEs ทีส่นใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่กองก�ากบับญัชธุีรกจิ กรมพฒันาธรุกจิการค้า 

สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0-2547-5981 และ www.dbd.go.th 

น�าระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการธุรกิจ

แบบครบวงจร “Total Solutions for SMEs” 

เพื่อให้ผู ้ประกอบการ SMEs สามารถน�า

นวัตกรรมมาขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความ

ส�าเร็จในยุคที่ธุรกิจขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว

ด้วยเทคโนโลย ีซ่ึง Total Solutions for SMEs 

เปรยีบเสมอืนทางลัดทีช่่วยให้ SMEs สามารถ

เข้าถึงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการบริหาร

จัดการธรุกิจแบบครบวงจรได้โดยง่าย ประหยดั

ค่าใช้จ่ายและเวลาในการหาเคร่ืองมอืท่ีเหมาะ

กบัธรุกจิ รวมถงึมฐีานข้อมลูทีถู่กต้อง ครบถ้วน 

สอดคล้องกบัสภาพทีแ่ท้จรงิของธรุกิจ สามารถ

น�ามาใช้วางแผนบริหารจดัการและตดัสนิใจได้

อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสและ

ความน่าเช่ือถือให้กบัธุรกจิ 

ดังนั้น หากภาครัฐมองเห็นภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงและ

ชดัเจน จะท�าให้สามารถช่วยเหลอืผูป้ระกอบการได้ตรงจุดและ

ตรงตามความต้องการของผูป้ระกอบการ เพือ่ผลกัดนัให้ธรุกจิ

สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างย่ังยืน บนโลกของธุรกิจที่

แข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์

 

13ต้นสายปลายทางธุรกิจ



การน�าเสนอธุรกิจ
บริการสุขภาพต้นแบบ 
ผ่านนวัตกรรมโลกเสมือนจริง

ปัจจุบัน นวัตกรรมโลกเสมือนจริง (Virtual Reality หรือ VR) กลายเป็นเป้าหมายส�าหรับการใช้ประโยชน์ในด้าน

การตลาด และเป็นช่องทางเพือ่สร้างประสบการณ์การเลอืกซือ้สนิค้าและบรกิารให้กบัลกูค้า (Customer Journey) ผ่าน

การเล่าเรือ่งของแบรนด์ได้อย่างสร้างสรรค์ (Brand Storytelling) ด้วยการจ�าลองบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเสมือนจรงิ

ที่สามารถรับรู้ได้ผ่านการมองเห็น เสียง หรือแม้แต่การสัมผัส ผ่านอุปกรณ์การท�างานของความเสมือนจริง

นวัตกรรมโลกเสมือนจริง จึงเป็นอีกหน่ึงเครื่องมือส่ือสารการตลาดท่ีจะช่วยตอบโจทย์เรื่องการน�าเสนอธุรกิจ 

นอกสถานที ่โดยการใช้เทคโนโลยเีสมอืนผสานโลกจรงิ (Augmented Reality) จนกลายมาเป็นเทคโนโลยีการผสมผสาน 

ระหว่างโลกเสมือนจริงและส่ิงแวดล้อมรอบตวั (Merged Reality) ซึง่เทคโนโลยีน้ีจะช่วยเปลีย่นประสบการณ์การเย่ียมชม

สินค้าและบรกิารทีล่กูค้ามองเหน็ในมุมมองทีเ่หมอืนการเข้าไปนัง่ชมด้วยตัวเองจรงิๆ (ประสบการณ์โลกเสมอืนจรงิ หรอื 

360o Virtual Reality Experience) เพราะประสบการณ์คือส่วนส�าคัญที่สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ  

ดังนั้น การตลาดที่สร้างสรรค์และจับต้องได้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า และน�าไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ

บริการได้เร็วขึ้น

14 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD



เพ่ือให้ผู ้ประกอบการสามารถ

ปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์และการ

แข่งขันท่ีทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน 

กรมพฒันาธรุกจิการค้าจงึเล็งเหน็ความ

ส�าคัญของการสร้างโอกาสจากการน�า

เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่ม

ศักยภาพและต่อยอดธุรกิจที่สามารถ

ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากกว่าทีล่กูค้าคาด

หวัง รวมถึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้

กับผู้ประกอบการ จึงมีการจัดกิจกรรม

สร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการ

สุขภาพ ภายใต ้ โครงการพัฒนา

ศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง เพื่อ

สร้างเครือข่ายทางการค้าและขยาย

โอกาสทางการตลาด ตลอดจนเป็นการ

เช่ือมโยงธุรกิจบริการสุขภาพเข้ากับ

อุ ตส าหกร รมกา รท ่ อ ง เ ท่ี ย ว  ซึ่ ง

ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผู้น�าด้านการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ โดยนวัตกรรม โลก

เสมือนจรงิจะช่วยให้รปูแบบการน�าเสนอ

ธรุกจิมคีวามน่าสนใจกว่าการน�าเสนอใน

รูปแบบเดิมๆ เช่น แผ่นพับ ภาพนิ่ง 

วิดีโอ หรือการดผู่านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ จึงมีแผนผลักดันให้ธุรกิจบริกำรสุขภำพ 

(ธุรกิจสปำ ธุรกิจนวดเพื่อสุขภำพ และธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุ) น�ำควำมคิด

สร้ำงสรรค์มำประยุกต์ใช้ร่วมกบันวตักรรมมำท�ำกำรตลำดโดยเฉพำะใน

ช่องทำงออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจให้กับสินค้าและบริการ เป็นการ

สร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า (Customer Experience) ซึ่งมีความส�าคัญ

อย่างมากในการท�าธุรกิจให้ได้ผลในยุคปัจจุบัน ส่งผลต่อการท�าการตลาด  

รวมถึงจะเป็นตัวช้ีวัดการเติบโตของธุรกิจในอนาคตอีกด้วย เพราะ

ประสบการณ์ตรงเป็นการสื่อสารที่ทรงอิทธิพลท่ีสุด จึงเป็นแรงกระตุ้นให้มี

การใช้เทคโนโลยีของโลกเสมือนจริงมากขึ้นในหลายธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริโภค

ได้สัมผัสประสบการณ์ก่อนตัดสินใจ 

ส�าหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก กรมฯ จะน�าผลงานการ 

น�าเสนอธุรกิจในรูปแบบโลกเสมือนจริง มาประชาสัมพันธ์ภายในงานแสดง

สินค้าเกี่ยวกับ Lifestyle 2019 ของกระทรวงพาณิชย์ ซ่ึงจัดขึ้นในเดือน

เพราะเป็นการน�าเสนอผ่านอปุกรณ์เชือ่มต่อ

ที่ประกอบเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์แล้ว 

จะสามารถตรวจรับความเคลื่อนไหวของ 

ผู้ใช้ ซึ่งสามารถมองเห็นภาพได้ 3 มิติ  

โดยผู้ใช้จะสามารถรับรู ้ได้เสมือนอยู่ใน

เหตกุารณ์จรงิ “นวตักรรมโลกเสมอืนจรงิ” 

จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส�าหรับผู้ประกอบ

การทีต้่องการมอบประสบการณ์ใหม่ให้แก่

ลูกค้าเสมือนได้เข้าไปยังสถานที่นั้นๆ โดย

ไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทาง แค่เพียง

สร้างประสบการณ์ผ่านเทคโนโลยี 

เมษายน 2562 โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยให้

ผู ้ประกอบการสามารถเพิ่มความคล่องตัวและ

ความยืดหยุ่นทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับความเร็ว 

ประหยัดค่าใช้จ่าย ย่นระยะเวลาในการท�างาน 

และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากขึ้น

การพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อสร้าง

ความแตกต่าง จะช่วยสร้างมลูค่าเพิม่ให้กับธรุกิจ 

ตลอดจนเป็นการยกระดับให้ธุรกิจสปา นวดเพื่อ

สุขภาพ และดูแลผู้สูงอายุ แต่การจะก้าวสู่ผู้น�า

ตลาด “Market Leader” ในยุคนี้ได้นั้น จะต้อง

พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็น Real Brand ที่มี Real 

Passion ในการมุง่มัน่ท่ีจะสร้าง Real Experiences 

พร้อมด้วย Real Purpose เท่านั้น จึงจะโดดเด่น

และอยู่รอดได้ในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล

15ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ประเทศไทยก�าลังเป็นจุดหมายปลายทางของคนสูงวัยจากท่ัวโลกท่ีต้องการ 

เดนิทางเข้ามาท่องเทีย่ว พักผ่อน หรอืใช้ชวีติในยามบัน้ปลาย ซึง่นบัเป็นโอกาสทีด่สี�าหรบั 

ผู้ประกอบการไทยในการสร้างธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการของประชากรผู้สูงอายุ 

จากทัว่โลกทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ และมแีนวโน้มความเปลีย่นแปลงของครอบครวัทีม่ขีนาด

เล็กมากขึ้น ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุจึงมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในช่วง 3-5 ปีข้างหน้านี้  

ถือเป็นโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ของผู้ประกอบการที่ต้องตีโจทย์ให้แตกว่าธุรกิจ

หรือสินค้าประเภทใดที่จะสามารถเจาะตลาดนี้ได้ 

มาตรฐานธุรกิจบริการสุขภาพ 
กับ Aging Societies

16 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD



เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของ 

ผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตประจ�าวันที่ต้องการ

คนดูแลช่วยเหลือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนามาตรฐาน

คุณภาพการบริหารจัดการผู้ประกอบธุรกิจ

ในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการบริหาร

จัดการ เพ่ือให้ได้เกณฑ์มาตรฐานตามที่

กรมฯ ก�าหนดไว้ เพื่อเป็นการยกระดับให้

ธุรกิจเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับจากผู้ใช้

บริการในประเทศและระดับสากล จะเป็น

ช่องทางในการสร้างโอกาสทางการตลาด

และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศด้วย 

นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและ

กระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่เห็นถึง

ประโยชน ์และความส�าคัญของเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ  กรมฯ จงึจดัอบรม

หลกัสตูร “การบริหารจดัการธรุกิจบรกิารสขุภาพส�าหรบัธรุกิจดแูลผูส้งูอาย”ุ ที่

จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งในด้านการตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการความเสี่ยง

ในธุรกิจ การบริหารภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย การจัดท�าแผนการเงิน  

การวางแผนเชงิกลยุทธ์ และการสร้างโมเดลธรุกิจ ล้วนเป็นปัจจัยส�าคญัทีช่่วยให้ 

การประกอบธุรกิจประสบความส�าเร็จ

17ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ทั้งนี้ ผู ้บริโภคกลุ่มผู ้สูงอายุ 

เป็นกลุม่ประชากรทีม่กี�าลงัซือ้สงู ดงันัน้ 

หากผู ้ประกอบการรายใดที่ เ ห็น 

โอกาสทางการตลาด ย่อมมีความ 

ได้เปรยีบในการท�าธรุกจิ และมโีอกาส

เตบิโตอย่างต่อเนือ่งไปพร้อมกบัสงัคม

ผูส้งูวยัทีไ่ม่ได้จ�ากดัเพยีงแค่คนไทยใน

ประเทศ แต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวที่

เดินทางเข้ามาในประเทศไทย และมี

โอกาสขยายไปถึงประชากรโลกและ

จากทั่วภูมิภาคด้วยเช่นกัน 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองธุรกิจบริการ โทรศัพท์หมายเลข 0-2547-5963 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th 

18 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



SMEs Telling
เปิดมุมธุรกิจ

ของพรีเมียม
ส�ำคญัอย่ำงไร?

แม ้ รูปแบบการ โฆษณาจะ

เปลี่ยนจากเดิมไปมาก จากที่เราเห็น

หน้าโฆษณาคุ ้นตาในจอทีวี หน้า

หนงัสอืพมิพ์ หรือป้ายโฆษณาทีเ่หน็คุน้

ชินบนทางด่วน สมัยนีโ้ฆษณาออนไลน์

และโซเชียลมีเดียเข้ามาเป็นส่วนหน่ึง

ในชีวิตประจ�าวันของเรา รูปแบบการ

ส่งเสรมิการขาย มกีารปรบัเปลีย่นตาม

ยุคตามสมัย 

การแจกของพรเีมียมเลก็ๆ น้อยๆ ในงาน

อเีว้นท์ หรอืการออกบธูประชาสมัพนัธ์กจิการของ

บริษทัเพ่ือดงึดูดให้ลกูค้าเข้ามา เป็นวธิกีารสือ่สาร

กับลูกค้าแบบง่ายๆ แต่ได้ผล เช่น พัดพลาสติก 

พวงกุญแจ ปากกา กระเป๋าลดโลกร้อน หรือสนิค้า

พรเีมยีมท่ีมคีณุภาพเพ่ิมขึน้มาเพือ่เป็นของทีร่ะลกึ 

การมีส่วนร่วมของกิจกรรม อีเว้นท์ต่างๆ ของ

แบรนด์สินค้าและองค์กร เช่น ตอบปัญหา การ

ส�ารวจความนิยม เป็นต้น

การส ่งของที่ระลึกไปให ้ลูกค ้า เช ่น  

แฟลชไดรฟ์ที่มีโลโก้ของบริษัท หรือของติดมือใน

โอกาสที่เข้าพบลูกค้า อาทิ ชุดกระติกเก็บความ

เย็น กิ๊ฟเซ็ตกระเป๋าต่างๆ ล้วนแต่เป็นจุดเริ่มต้น

ของการต่อยอดทางธุรกิจ ที่ท�ากันได้ง่ายๆ หรือ
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บริษัทฯ อาจจะตอบแทนพนักงานใน

โอกาสครบรอบปี ครบรอบวันเกิด เพื่อ

ความสัมพันธ ์อันดีระหว ่างบริษัทกับ

พนักงาน เช่น การมอบกระเป๋าพับได้ 

อปุกรณ์ไอทีเล็กๆ ปากกาหรูบรรจใุนกล่อง 

สิ่งเหล่าน้ีล้วนสร้างคุณค่าทางใจ ฉะนั้น  

ไม่ว่าคณุจะเป็นผูบ้รหิารหรอืพนกังานในฝ่าย

การตลาด ทรัพยากรบุคคล หรือองค์การ

ต่างๆ ของพรเีมยีมและของทีร่ะลึกล้วนแต่

สร้างคุณค่าและการจดจ�า ความระลึกถึง

องค์กรเสมอ  

มีแบบส�ารวจที่น ่าเช่ือถือระบุว ่า 

เกอืบ 90% ของผู้ทีไ่ด้รบัผลติภณัฑ์ส่งเสรมิ

การขาย สามารถจ�าช่ือของผู้โฆษณาใน 

ตัวสินค้านั้นได้

I am Premium คือ ผู้ผลิต และ

น�าเข้าสนิค้าพรเีมยีม สนิค้าส่งเสรมิการขาย 

โดยสินค้าเน้นการออกแบบและคัดเฉพาะ

สนิค้าทีม่คีวามโดดเด่น แตกต่าง ไม่ซ�า้กบั

สนิค้าพรเีมียมทัว่ๆ ไป และมรูีปแบบสินค้า

ตวัอย่างให้ลูกค้าได้เลอืกกว่า 1,000 รายการ 

ตามวัตถุประสงค์ในการน�าไปใช้ เพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรของลูกค้า 

สินค้าจะเป็นของแถม ของขวัญพรีเมียม 

สดุพเิศษ ทีล่กูค้าของลกูค้าจะได้รบั มบีรกิาร

เลือกชมสินค้ำและผลงำนของเรำได้ที ่
www.iampremium.com 

Facebook : Iampremium.com 

Tel. 097-1039888

    0-2979-9968

พิมพ์สกรีนช่ือบริษัท โลโก้ ข้อความโฆษณาสวยคมชัด บนสินค้าพรีเมียม มีการ 

จัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วทันใจ ด้วยประสบการณ์การจ�าหน่ายของพรีเมียม

มากกว่า 10 ปี จึงมัน่ใจได้ด้วยการรบัประกันคณุภาพ และบรกิารในราคาประทบัใจ

I am Premium เน้นการมีส่วนช่วยในการสร้างภาพลักษณ์หรือการโฆษณา

ให้แบรนด์ของลูกค้าด้วยของพรีเมียม เทรนด์สินค้าของพรีเมียมในปี 2019 นี้  

ส่วนใหญ่ลูกค้ายังคงให้ความส�าคัญต่อการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เช่น กระเป๋า 

eco bag ถุงผ้าสปันบอนด์ใส่เอกสาร กระเป๋า shopping bag กระติกน�้าเก็บ

ความเย็น-ร้อน หลอดสแตนเลส กล่องข้าว เป็นต้น สินค้ารักษ์โลกเหล่านี้ช่วยสร้าง

ภาพลักษณ์ให้ลูกค้า องค์กร และแบรนด์สินค้า มีความเป็นมิตรต่อผู้บริโภคและ 

สิ่งแวดล้อม

โลโก้บนของพรีเมียมยังเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับสังคม ให้ทุกคนมี

จิตส�านึกที่ดีในการลดโลกร้อนและลดปริมาณขยะพลาสติกต่างๆ อีกด้วย

ส�าหรับบริษัทใดที่ยังไม่มีไอเดียส�าหรับท�าของพรีเมียมให้กับลูกค้า เรายินดี

ให้ค�าปรึกษา ออกแบบสินค้าตามความต้องการและในงบประมาณของลูกค้า
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SMEs Innovation
ธุรกิจ 4.0

นวัตกรรม

‘เครื่องปรับอากาศด้วยลมเย็น    
 ประหยัดพลังงาน’

คณุยุทธพงษ์ ศรวิีชยัมูล นักนวตักรไทย 
ผูค้ดิค้นพัฒนา ‘เครือ่งปรบัอำกำศด้วยลมเยน็
ประหยดัพลงังำน’ ได้จดุประกายความคดิจาก
ปัญหาไปสู่ความส�าเร็จโดยใช้เวลาวิจัยพัฒนา
กว่า 15 ปี จากปัญหาโลกร้อนทีร่นุแรงขึน้ทุกวนั
ท�าให้ต้องใช้เครื่องปรับอากาศอย่างหลีกเล่ียง 
ไม่ได้ ท�าให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าสูงขึ้นในทุกองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือแม้แต่ภาคประชาชนก็ประสบกับปัญหา 
ค่าไฟฟ้าในครัวเรือนที่สูงขึ้น ประเทศไทย
ประสบปัญหาการใช้พลงังาน เช่น น�า้มัน ถ่านหิน 
ฯลฯ ซึง่เป็นทรพัยากรธรรมชาตท่ีิเริม่หมดลงไป
ทุกวัน อีกทั้งยังสร้างมลพิษจากการแปรรูปเป็น
พลังงานไฟฟ้า ก่อให้เกดิปัญหามลพิษทัง้เชือ้โรค 
ฝุ ่นละออง PM 2.5 ท่ีกระทบกับคนจนถึง 
ขั้นวิกฤติอยู่ในขณะนี้

วันหนึ่ง หลังฝนตกอากาศร้อนอบอ้าวมาก คุณยุทธพงษ์  
ได้นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ บังเอิญมีสายลมพัดผ่านมากระทบกับล�าตัว
ท�าให้รู้สึกเย็นสบาย จึงเกิดไอเดียผุดขึ้นมาว่าต้นไม้เป็นสาเหตุ
ของความเย็นสบาย แต่ต้นไม้เหลือน้อยลงไปทุกวัน แม้จะปลูกก็
ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเติบโตคืนสู่ธรรมชาติ ด้วยความเป็น
นักนวัตกร ท�าให้คุณยุทธพงษ์เกิดไอเดียที่จะใช้ต้นไม้เป็นโมเดล
ในการท�าความเย็น โดยจะสร้างเครื่องจ�าลองต้นไม้เทียมและน�า
เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างเป็นโมเดลเสมือนต้นไม้เทียม  
ซึ่งคร้ังแรกตั้งช่ือว่า “เครื่องต้นไม้เทียม” แต่ยังไม่ค่อยถูกใจ 
เท่าไหร่ ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็น ‘เครื่องปรับอำกำศด้วยลมเย็น
ประหยัดพลังงำน’ จนถึงปัจจุบัน 

จากจดุเริม่ต้นในการสร้างสรรค์นวตักรรมดงักล่าว จนกระทัง่
ได้รับทุนวิจัยจากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โครงการคูปอง
นวตักรรม คณุยทุธพงษ์ ในนามบรษิทั ไททมั อนิดสัเทรียล จ�ากดั 
จึงได้น�านวัตกรรมนี้ไปวิจัยเพ่ิมประสิทธิภาพ ร่วมกับคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุ ี(มทร.) 
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นายยุทธพงษ์ ศรีวิชัยมูล 
นักนวัตกรไทย ผู้คิดค้นพัฒนา 
‘เครื่องปรับอากาศด้วยลมเย็น ประหยัดพลังงาน’

จังหวัดปทุมธานี ในโครงการ Research Gap 
Fund โดยมี รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญยัง  
ปลัง่กลำง เป็นหวัหน้าทมีวจิยั จนประสบควำม
ส�ำเร็จออกมำเป็น “เครือ่งปรบัอำกำศด้วยลม
เย็นประหยัดพลังงำน” ซึ่งประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้ากว่า 60 - 80% ค่าติดตั้งและซ่อมบ�ารุงถูก
กว่าเครือ่งปรับอากาศทัว่ไป พร้อมตดิระบบกรอง
ฝุ่นป้องกันความช้ืนและสร้างโอโซนอัตโนมัติ 
ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน ด้วยหลักการสร้างลมเย็น
เข้ามาแลกเปลีย่นลมร้อน พร้อมดงึกลิน่ออกจาก
ตัวอาคาร และมีคุณสมบัติท่ีสามารถฆ่าเชื้อ 
สร้างออกซิเจน โอโซน รวมถึงกรองฝุ่นขนาด  
2.5 PM ปัจจบุนัได้รบัทนุวิจยัพฒันาเป็นโครงการ
ต่อเนือ่งโดยมจีดุเด่นทีส่ร้างลมเยน็ระดบั 24 - 28  
องศาออกจากปากปล่องเครื่อง สามารถเปิดใน
พืน้ทีเ่ปิดได้เหมอืนพดัลม เยน็เสมือนเครือ่งปรับ
อากาศ ส่งลมได้ไกลโดยคอมเพรสเซอร์ไม ่
เสียหายด้วยเทคนิคพิเศษเฉพาะ

เครื่องปรับอากาศที่ใช้กันในปัจจุบัน แม้
ให้ความเย็นฉ�่าและปรับอุณหภูมิได้ตามความ
ต้องการ แต่ก็สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าและมี 
ค่าไฟฟ้าทีส่งู หากใช้กบัห้องทีมี่พ้ืนทีก่ว้างและโดม 
ที่สูง ผู้คิดค้น “เครื่องปรับอำกำศด้วยลมเย็น
ประหยดัพลงังำน” จงึพัฒนาเคร่ืองก�าเนดิลมเยน็

ท่ีสามารถสร้างลมได้เสมือนกับเครื่องปรับอากาศ ซ่ึงทีมวิจัยพัฒนาได้สืบค้น 
ข้อมูลพบว่า ระบบดังกล่าวได้เริ่มใช้เม่ือสิบกว่าปีท่ีแล้ว และได้พัฒนามาจนถึง
ปัจจุบัน โดยน�าข้อดีของระบบท�าความเย็นหลายๆ ชนิดมารวมกันเป็น Hybrid 
Innovation Technology เพื่อแก้ปัญหา เช่น การใช้ระบบอีแวบในโรงเรือนเพาะ
ต้นกล้าของประเทศอสิราเอล ท่ีพฒันามาสู่ระบบฟาร์มไก่และเริม่ใช้กับมนษุย์มาก
ยิ่งขึ้น เช่น โรงงานเย็บผ้า ร้านวัสดุก่อสร้าง ซึ่งน�าระบบอีแวบมาใช้  ท�าให้เกิด
ปัญหาการเหนียวตัวเมื่อข้างนอกมีความชื้นหรือฝนตก เกิดสภาวะร้อนอบอ้าว 
บางแห่งไม่มีระบบบ�าบัดน�้าท�าให้เกิดการสะสมของเชื้อโรค และระบบท�าความ 
เย็นชิลเลอร์ใช้คอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่ท�าให้สิ้นเปลืองพลังงานมาก อุปกรณ์ที่ 
ใช้มีราคาสูง กินพื้นที่ในการติดตั้ง ใช้คอยล์ร้อนและคอยล์เย็นในปริมาณมาก 
ระบบปรับอากาศชนิดเครื่องท�าความเย็นต่างๆ จะใช้เทคนิคใช้ระบบหมุนวน
อากาศภายในท�าให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคบริเวณคอยล์เย็น แต่ “เครื่องปรับ
อำกำศด้วยลมเย็นประหยัดพลังงำน” ใช้เทคนิคที่แตกต่างออกไป โดยใช้หลัก
การระบายอากาศและแลกเปล่ียนอากาศแทนการหมุนวนอากาศ ซึง่จะท�าให้ผูพ้กั
อาศัยรู้สึกสดชื่นจากการลดอุณหภูมิไหลเวียนอากาศให้อยู่ในสภาวะที่ผู้ใช้รู้สึก
สบาย ทั้งหมดนี้เกิดจากการเลียนแบบคุณสมบัติเด่นๆ ของต้นไม้ดังที่ได้กล่าวไว้
ในตอนต้น 

“เครื่องปรับอำกำศด้วยลมเย็นประหยัดพลังงำน” มีการควบคุมด้วย 
อนิเวอร์เตอร์คอนโทรลและมินิคอมเพรสเซอร์ ท่ีพฒันาจนส�าเรจ็สามารถประหยดั
ค่าไฟฟ้าได้มากถงึ 60 – 80% และเยน็เสมอืนลมทีอ่อกจากเครือ่งปรบัอากาศท่ัวไป 
แต่ค่าติดตั้งและค่าซ่อมบ�ารุงถูกกว่ามากเมื่อเทียบต่อตารางเมตร ให้ลมเย็นด้วย

22 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ที่ โทร. 0-2048-0248, 095-1291888  

e-Mail : Titum2554@hotmail.com

ระบบท�าน�้าเย็นร่วมกับระบบอีแวบของน�้าเย็น ประกอบกับชุด
ฟังก์ชันที่เพิ่มเมนคอนโทรลให้สามารถต่อระบบเครื่องสร้างลม
เยน็ได้มากถงึ 8 ชดุ และมีระบบป้องกนัการสตาร์ตคอมเพรสเซอร์
พร้อมกัน เพื่อช่วยลดค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า ส่วนถังน�้า
อีแวบมรีะบบทีเ่ชือ่มต่อกบัระบบท�าน�า้เยน็แบบพเิศษด้วยเทคนคิ
คูลลิ่งแบตเตอรี่ที่ท�าให้ระบบสามารถป้อนน�้าเย็นเข้าสู่ถังน�้าโดย
อัตโนมัติ และเมื่อน�้าในถังเริ่มสกปรก ระบบจะปล่อยน�้าทิ้งได้
อัตโนมตัเิช่นกนั ทีส่�าคญัมีเซนเซอร์ควบคมุความช้ืนและอณุหภมูิ
ท�าให้ปลอดภัยต่อผูใ้ช้งาน อกีท้ังได้ตดิตัง้ระบบระบายอากาศดดู
คาร์บอนไดออกไซด์และความร้อนออกจากตัวอาคารท่ีติดตั้ง 
ท�าให้หายใจโล่งและสดชื่น เน่ืองจากติดตั้งระบบกรองอากาศ 
กรองฝุน่ละออง และฆ่าเชือ้ด้วยระบบอนิฟราเรด โดยใช้หลักการ 
RCI ที่ผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ออกมาพร้อมกับลมท่ีเข้าไป
ในตัวอาคารและระบบบ�าบัดน�้าในถังอีแวบด้วยโอโซน ซึ่งขณะนี้
ได้รับมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO9001/2015 และได้รับ
มาตรฐานทางไฟฟ้าจาก P-TECH สวทช. ด้านมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางไฟฟ้า ผ่านการตรวจสอบตัวอย่างน�้าที่ใช้ในระบบ
และน�้าทิ้งจากระบบว่าเป็นไปตามมาตรฐานน�้าใช้ในมนุษย์และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ�ากัด 

ระบบทัง้หมดดังทีไ่ด้กล่าวมาได้ติดต้ังใช้งานจรงิไม่ต�า่กว่า 
2 ปีแล้ว เช่น สถานีอัดก๊าซธรรมชาติเอ็นจีวี ของ ปตท. บริษัท 
สากลเอนเนอยี จ�ากัด (มหาชน) โรงเซอร์วิสรถของตัวแทน
จ�าหน่ายยามาฮา จังหวัดสระบุรี ห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้าน
พบพระ จงัหวดัตาก โรงผลิตแป้งมันส�าปะหลัง บรษิทั เอีย่มบรูพา 
จ�ากัด จังหวัดสระแก้ว บ้านเรือนขนาด 200 ตารางเมตรขึ้นไปที่
โชคชัย 4 และสนามกีฬาอีกหลายแห่ง โดยมีการผลิตสินค้า 2 
รุ่น คือ รุ่นเล็กส�าหรับบ้านจัดสรร และรุ่นใหญ่ส�าหรับตลาด 
โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สถานที่ราชการ หรือ
พื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น สนามกีฬาในร่มฯ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและ
ประหยดัค่าไฟฟ้าได้มาก ราคารุน่เลก็ประมาณ 50,000 – 250,000 

บาทต่อหลัง ส่วนรุ่นใหญ่ราคาประมาณ 100,000 – 10,000,000 
บาท ตามขนาดพื้นที่ที่ติดตั้ง  ปัจจุบันสินค้าก�าลังด�าเนินการขึ้น
บัญชีนวัตกรรมไทย

“เครื่องปรับอำกำศด้วยลมเย็นประหยัดพลังงำน” 
สามารถสร้างลมเย็นประมาณ 24 – 28 องศาเซลเซียสหรือ 
ต�่ากว่า จัดเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ในประเทศเพื่อ
การพฒันาด้านอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์อจัฉรยิะ เช่น การออกแบบ
วงจร AI คอนโทรล การพัฒนาการฉีดขึ้นรูปพลาสติกและผลิต
ส่วนประกอบท่ีเหลือในประเทศจากทองแดงและพลาสติก  
ที่ส�าคัญยังประหยัดพลังงานให้กับประเทศชาติ รวมถึงลดการ 
น�าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบในประเทศถึง 
70% ขณะท่ีบางชิ้นส่วนยังต้องมีการน�าเข้าจากประเทศจีนและ
อเมรกิา ล่าสุดคว้า รำงวัลเหรยีญเงนิ ในงาน “46th International 
Exhibition of Inventions Geneva” ที่กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐ 
สวิส และรำงวัลพิเศษเหรียญทอง จาก China Association of 
Inventions ประเทศจีน ในอนาคตเตรียมพัฒนาต่อยอดให้มี
ประสิทธิภาพการท�างานท่ีสูงขึ้นและมีขนาดเล็กลงเพื่อประหยัด
พื้นที่ รวมถึงก�าลังด�าเนินการวิจัยต่อยอดการกรองฝุ่นขนาด  
2.5 PM  
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ส�าหรับ 10 ช่องทางหาสินค้าแปลกใหม่มาขาย ลองเข้าไปค้นหาและหาข้อมูลดู ก็จะท�าให้เห็นช่องทางมากขึ้น เมื่อ

ได้สินค้าแล้ว คุณก็สามารถน�าสินค้านั้นมาขายผ่าน 10 ช่องทางนี้ได้เช่นกัน ว่าที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มือใหม่ อาจ

ก�าลังปวดหัวว่าจะหาสินค้าจากไหนมาขายดี เพราะอะไรๆ คนเขาก็ขายหมดแล้ว จะหาสินค้าท่ีแตกต่างจาก 

คนอื่นมาขายก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหน หากยังคิดอะไรไม่ออก เรามี 10 ช่องทางในการหาสินค้าที่แปลกใหม่น�ามาขาย

ออนไลน์มาน�าเสนอ เผื่อจะเป็นไอเดียให้คุณพ่อค้าแม่ค้าได้ ลองไปดูกันเลย

ช่องทำง10 
หำสินคำ้ทีแ่ปลกใหม่มำขำย

3. หำจำกเว็บจนี
ตอนน้ีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลายคน

นิยมสั่งสินค้าจากเว็บจีนเข้ามาขาย 

เน่ืองจากมีสินค้าที่แปลกใหม่และ

หลากหลาย ก�าลังเป็นท่ีต้องการของ

ตลาด และราคาไม่แพงมาก สินค้ามี

หลายหมวดหมู่ เลือกได้ตามความ

ต้องการ  ซึง่เวบ็ทีพ่่อค้าแม่ค้านยิมส่ัง

สนิค้ามาขายกนั คือ www.taobao.com, 

www.1688.com, www.tmall.com

1.  สินค้ำ DIY
ส�าหรับคนที่มีไอเดีย มีฝีมือในการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ อาจจะเคยท�าใช้เอง หรือ

เคยท�าเป็นของขวญัให้เพือ่นบ้าง ลองเอาสิง่ของเหล่านีอ้อกมาทดลองโพสต์ขายผ่าน

เฟซบุ๊กส่วนตัวดูก่อน เผื่อมีคนสนใจอาจเป็นธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้โดยไม่คาดคิด

ก็ได้ แต่ก่อนจะเอาออกมาวางขายควรจะปรับและตกแต่งสีสันให้สวยงามเพิ่มเติม

นิด ตกแต่งหน่อย เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และที่ส�าคัญแปลกใหม่ไม่ซ�้าใคร

แน่นอน

2.  สินค้าภูมิปัญญำชาวบ้ำน
สินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นสินค้าที่มีความน่าสนใจอยู่ในตัว มีเอกลักษณ์  

ไม่ซ�า้ใคร แหล่งผลิตหาได้จากกลุ่ม OTOP หรือกลุ่มวสิาหกิจชมุชน ตามพืน้ท่ีทุกมมุ 

ของประเทศ ลองเลอืกสนิค้าทีแ่ปลกใหม่ มไีอเดยีน่าสนใจออกมาขาย เพราะสนิค้า

เหล่านี้ส่วนมากจะมีขายในพ้ืนที่ แต่คนทั่วไปยังเข้าไม่ถึง ถ้าเราน�ามาเสนอขาย

ผ่านออนไลน์ จะท�าให้เข้าถึงลูกค้าได้ทั่วประเทศ

ผ่านออนไลน์
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4. จำ้งผลิต
ไม่ต้องสต๊อกสินค้า สมัครตัวแทน Dropship ก�าไร 20% !!!   

ถ้าคุณต้องการสินค้าที่มันเฉพาะเจาะจงในแบบท่ีคุณต้องการ 

การจ้างผลิตจะตอบโจทย์คุณมากที่สุด แต่การจ้างผลิตต้องมี

จ�านวนขั้นต�่าตามที่โรงงานก�าหนดเงื่อนไขไว้ การจ้างผลิตจึง

เหมาะกับคนที่มีทุนพอสมควรอยู่แล้ว เพราะสินค้าที่ผลิตออก

มาอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเข้ามาเก่ียวข้องด้วย เช่น 

การขอ อย. ขอใบรับรอง ค่าแพ็กเกจ ฯลฯ ก็ควรที่จะต้อง 

เตรยีมทนุมาซพัพอร์ตตรงนีด้้วย แต่คณุก็จะได้สนิค้าตามท่ีคณุ

ต้องการ

5. เว็บประมูลสินค้ำ
เวบ็ประมลูสินค้าเป็นอกีแหล่งหาสนิค้าทีน่่าสนใจอกีแหล่งหน่ึง 

เพราะสินค้าที่สามารถเอามาประมูลได้ย่อมเป็นสินค้าที่หา 

ไม่ได้ตามท้องตลาด เป็นสินค้าหายาก หรือเป็นสินค้าทีไ่ด้ราคา

มาต�่ากว่าท้องตลาดทั่วไป ซึ่งถ้าประมูลได้แล้วน�าไปขายก็จะ

ท�าให้ได้ก�าไรขึ้นด้วย

6. งำนแสดงสินค้ำ
งานแสดงสนิค้าเป็นแหล่งรวมแหล่งผลติจากทัว่ทุกภมูภิาคของ

ประเทศมาไว้ที่เดียวกัน หากใครยังไม่รู้จะขายอะไร ลองไป

เดินดูที่งานแสดงสินค้า คุณจะได้พบสินค้าและผู้ผลิตโดยตรง 

ถ้าคุณถูกตาต้องใจสินค้าประเภทไหนก็สามารถเข้าไปพูดคุย

ซื้อขายกันได้ทันที ข้อดีของการไปงานแสดงสินค้า คือ  

ท�าให้เราได้พบกับผู้ผลิตโดยตรงโดยไม่ต้องซื้อผ่านพ่อค้า

คนกลาง ซึ่งมันจะท�าให้ได้สินค้าในราคาที่ถูกลง หรือถ้าเรา

อยากได้สินค้าแบบไหนก็สามารถคุยกับเจ้าของได้โดยตรง  

โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปหาถึงแหล่งผลิต

7. แหล่งสินค้ำมือสอง
สินค้ามือสองยังเป็นที่ต้องการของลูกค้าเสมอ เพราะไม่ว่า

เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร สินค้ามือสองก็ยังขายได้ขายดีตลอด 

และแหล่งที่มีช่ือสินค้ามือสองก็คือตลาดโรงเกลือ ซึ่งมีสินค้า

หลากหลายประเภทมาก เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ผ้าห่ม 

เป็นสินค้าแบรนด์เนมก็มี ฯลฯ และปัจจุบันก็มีตลาดโรงเกลือ

ขยายออกไปหลายจังหวัด ท�าให้เราเดินทางไปซื้อหาสะดวก

สบายยิ่งขึ้น แต่สินค้ามือสองเหล่านี้ต้องเลือกให้ดี เพราะอาจ

มีต�าหนิบ้าง ควรเตรียมแมสก์ปิดจมูกไปด้วยเวลาเลือกสินค้า 

และควรท�าความสะอาดสินค้าก่อนน�ามาวางขาย

ส�ำหรับ 10 ช่องทำงหำสินค้ำแปลกใหม่มำขำย ลองเข้ำไป

ค้นหำและหำข้อมูลดู ก็จะท�ำให้เห็นช่องทำงมำกข้ึน เมื่อได้

สินค้ำแล้วคุณก็สำมำรถน�ำสินค้ำนั้นมำขำยผ่ำน 10 ช่องทำง

นี้ได้เช่นกัน ท�ำให้ได้ประโยชน์สองต่อเลยทีเดียว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.taokaemai.com

8. แอปฝำกขำยของ
ตอนน้ีมีแอปฝากขายของเกิดข้ึนมากมายหลายแอป ซ่ึงเป็นท่ีนิยม

ส�าหรับคนที่ต้องการขายสินค้า แต่ไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายในการท�า

เว็บไซต์ และไม่ต้องการเสียค่าโฆษณา ก็หันมาใช้บริการแอปฝาก

ขายกนั ซึง่จะมทีัง้สนิค้ามอืหนึง่และสนิค้ามอืสอง มหีลายหมวดหมู่

ให้เลอืก แอปทีค่นนยิมฝากขาย เช่น kaidee.com,  pantipmarket.

com

9. แหล่งขำยส่งในไทย
สินค้าที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลายคนน�ามาขายผ่านโลกออนไลน์

ก็เอามาจากแหล่งค้าส่งในประเทศไทย ซึ่งก็มีหลายที่ และแต่ละที่

ก็มีสินค้าท่ีแตกต่างกันไป แล้วแต่ว่าเราจะชอบสินค้าประเภทไหน 

ตลาดขายส่งท่ีเป็นท่ีนิยมของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ได้แก่ ส�าเพ็ง 

ประตูน�้า ตลาดโบ๊เบ๊ จตุจักร ถ้ายังไม่รู้จะขายอะไร ก็ลองไปเดินดู

ให้ทั่วๆ ก่อนได้ เพราะมีสินค้าหลากหลายประเภทมาก

10. สินค้ำหำยำก
คนทีส่นใจจะขายสนิค้าหายาก เช่น ของเก่าสะสม ของโบราณ ภาพ

วาด ฯลฯ สนิค้าพวกนีน้อกจากจะหายากแล้ว ยงัมคีณุค่าและราคา

ค่อนข้างสูง แต่กลับเป็นที่ต้องการของใครหลายคน คนที่อยู่วงใน

หรือคนที่ชอบสินค้าเหล่านี้จริงก็จะรู้ว่าต้องไปหาหรือติดต่อที่ไหน

ได้ เพราะสินค้าเหล่านี้ไม่ได้มีวางขายทั่วไปตามตลาด หรือมีแหล่ง

ผลติทีช่ดัเจน ใครทีส่นใจหาสนิค้าประเภทนีม้าขายก็สบืเสาะหากัน

หน่อย แต่ก็คงไม่ยากเกินไป เพราะโลกยุคนี้ถ้าเราสนใจอะไรก็เข้า

ค้นหาแหล่งข้อมูลได้ง่าย ถ้าเราหามาได้ก็ถือว่าโชคดีมาก สินค้า

พวกนี้ไม่มีราคาตายตัว ตั้งราคาจากคุณค่า ถ้าเราขายให้กับคนที่

เห็นคุณค่า เราก็จะได้ราคาสูงตามไปด้วย
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DBD Solution
Q&A

ส�าหรับ SME ที่ก�าลังเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่างๆ วันนี้ PeerPower ได้รวบรวม 4 เคล็ดลับ 

SME ขอสินเชื่อยังไงให้ผ่าน โดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว เพื่อเป็นแนวทางให้ SME สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ผ่านฉลุยค่ะ

1. น�ำเสนอโมเดลธุรกิจที่น่ำสนใจและเป็นไปได้หรือไม่ ?
แน่นอนว่าหากแผนธุรกิจของคุณมีความน่าสนใจและดูมีความเป็นไปได้ที่สมเหตุสมผลมากกว่า

แผนของผู้ประกอบการอื่น คุณก็มีแนวโน้มที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อมากกว่า นั่นหมายความ

ว่า คณุจะต้องท�าการค้นคว้าข้อมลูทีม่ากพอ เพือ่วเิคราะห์ยทุธศาสตร์ทางการตลาดและแนวโน้ม

การเตบิโตของธรุกจิ ค�ากล่าวทีว่่า “รูเ้ขารูเ้รา รบร้อยคร้ังชนะร้อยครัง้” คอืหนึง่ในเคลด็ลบัส�าคญั

ของการค้นคว้าข้อมูลเพื่อน�าเสนอโมเดลธุรกิลทั้งในแง่ของ Competitor analysis และ SWOT 

analysis ดังนี้

• Competitor analysis หรอืการวเิคราะห์คูแ่ข่งทางการตลาด ทีจ่ะช่วยให้เราสามารถประเมนิ

กลยุทธ์ทางการตลาดได้ โดยเปรยีบเทียบกับคูแ่ข่งธรุกิจอืน่ด้วย เช่น ผู้ประกอบการจะสามารถ

ตอบได้ว่า สิ่งใดที่ท�าให้ธุรกิจของตนมีแนวโน้มเติบโตขึ้นสูงกว่าธุรกิจเดียวกันในตลาด หรือ

สนิค้าของตนมีความโดดเด่น น่าสนใจกว่าสนิค้าชนิดเดยีวกันของธรุกิจอืน่ได้อย่างไร เป็นต้น

• SWOT analysis หรือการวิเคราะห์จุดแข็ง (strength), จุดอ่อน (weakness), โอกาส 

(opportunity) และอุปสรรค (threats) อีกหน่ึงเครื่องมือส�าคัญท่ีจะช่วยให้ผู้ประกอบการ

ประเมินแผนธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัย

ภายใน เช่น ธุรกิจหนึ่งมีบรรจุภัณฑ์สินค้าที่น่าสนใจ (จุดแข็ง) แต่ยังขาดซึ่งเงินทุนในการ

พัฒนาสินค้าต่อ (จุดอ่อน) ทั้งนี้ ธุรกิจมีช่องทางการตลาดออนไลน์หนึ่งที่เข้าถึงลูกค้ากลุ่ม

เป้าหมายได้สูง (โอกาส) แต่มีคู่แข่งทางการตลาดจ�านวนมาก (อุปสรรค) เป็นต้น

ขอสินเชื่ออย่ำงไรให้ผ่ำน
ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว

เคล็ดลับ 
SME 4 
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