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เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
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เมือ่เดอืนเมษายน 2562 กรมพัฒนาธรุกจิการค้า

เพิ่งได้รับข่าวดีจากสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ 

(International Telecommunication Union : ITU) ภาย

ใต้องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ว่า 

ได้คัดเลือกให้ DBD DataWarehouse+ เป็น 1 ใน 5 

Champion ของการประกวดรางวลั  WSIS Project Prizes 

ในสาขา Access to Information and Knowledge  

และเดอืนกรกฎาคมท่ีผ่านมาโครงการคลงัข้อมลู

ธุรกิจ (Business Data Warehouse) ก็ได้สร้างความ

ภาคภูมิใจให้กรมฯ อีกครั้ง โดยสามารถคว้ารางวัลชนะ

เลิศจากการประกวด ‘Digital Transformation Award 

2019’ สาขา Government Intelligence (การใช้ข้อมูล

เพือ่การตัดสนิใจ) จากกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและ

สังคม ซึ่งจัดขึ้นโดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนหน่วย

งานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามแนวทางของแผน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 

และยกย่องเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่ได้ส่งเสริมพัฒนา

โครงการด้านดิจทิลัได้ตามเป้าหมาย มีผลลัพธ์สงูและเป็น

แบบอย่างทีด่ใีนการสร้างแรงจงูใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐ

อื่นๆ ในการด�าเนินโครงการด้านดิจิทัล 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้า

พัฒนาระบบการให้บริการอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่ออ�านวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และ

ประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงทุกบริการของกรมฯ 

ได้สะดวก ทกุที ่ทกุเวลา โดยผูส้นใจสามารถเข้าใช้บรกิาร

คลังข้อมูลธุรกิจ DBD DataWarehouse+ ได้ที่ www.

dbd.go.th เลอืก เมน ูบรกิารออนไลน์ เลอืก DBD Data 

Warehouse+ 

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า



รางวัลชนะเลิศ 
Digital Transformation Award 2019
สาขา Government  Intelligence

4 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?



โครงการคลังข้อมูลธุรกิจ (Business Data Warehouse) 
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คว้ารางวัลชนะเลิศ Digital 
Transformation Award 2019 สาขา Government Intelligence 
จากงานประกาศรางวัลโครงการขับเคลื่อนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล
อย่างเต็มรูปแบบ จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า น�า
ทีมเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 

5ต้นสายปลายทางธุรกิจ



รางวัล Digital Transformation Award 2019 

จัดขึ้นโดยส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อน

หน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูป

แบบ ตามแนวทางแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 และเพือ่เป็นการยกย่อง

เชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่ได้ส่งเสริมพัฒนาโครงการ

ด้านดจิทิลัได้ตามเป้าหมาย มผีลลพัธ์สงูและเป็นแบบ

อย่างทีด่ ีทีส่ร้างแรงจงูใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐอืน่ๆ 

ในการด�าเนนิโครงการด้านดจิทิลั ซึง่กรมพฒันาธุรกิจ

การค้าได้ส่งโครงการคลังข้อมูลธุรกิจ : Business 

Data Warehouse เข้าร่วมประกวดรางวัลดังกล่าว

ในสาขา Government Intelligence การใช้ข้อมูล

เพื่อการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

รางวัล Digital Transformation 
Award 2019 จัดขึ้นโดยส�านักงานคณะ
กรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม มีเป้าหมายเพื่อขับ
เคล่ือนหน่วยงานภาครฐัสู่การเป็นรฐับาล
ดจิทิลัอย่างเตม็รปูแบบ ตามแนวทางแผน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
พ.ศ. 2560-2564 

6 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



กรมพัฒนาธรุกจิการค้า เป็นหน่วยงานทีม่ภีารกิจส�าคญั

ในการจัดเก็บข้อมูลทางทะเบียนและงบการเงินของนิติบุคคล

ทั่วประเทศ ซึ่งมีจ�านวนกว่า 1.5 ล้านราย โดยคลังข้อมูล

นิตบุิคคลดังกล่าวจะถกูใช้โดยหน่วยงานภาครฐัและประชาชน

ทั่วประเทศ ซึ่งในแต่ละปีจะมีอัตราการใช้บริการคลังข้อมูล

ธุรกิจ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6 ล้านครั้งต่อปี ด้วยเหตุนี้กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้าจึงจัดท�าโครงการ “คลังข้อมูลธุรกิจ หรือ 

Business Data Warehouse+” ขึ้น เมื่อปี 2556 เพื่ออ�านวย

ความสะดวกให้แก่ผูป้ระกอบการและประชาชนทัว่ไป สามารถ

ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลได้ด้วยตนเอง ทุกท่ี ทุก

เวลา ตามแนวคิด Open Data รวมทั้งเป็นเครื่องมือส�าคัญ

ของผูป้ระกอบการในการขับเคล่ือนด�าเนนิธรุกจิ เสมอืนมผีูช่้วย

วเิคราะห์ประสทิธภิาพและโอกาสทางธรุกจิให้แก่ผูป้ระกอบการ 

ขณะเดียวกันผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจก็สามารถน�า

ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์ต�าแหน่งของ

ธุรกิจ ประเมินโอกาสและความเสี่ยง รวมถึงสถานะของธุรกิจ 

ทั้งรายนิติบุคคล รายพื้นที่ และขนาดของธุรกิจ เพื่อประกอบ

การตดัสนิใจก่อนลงทนุ เพือ่ให้ได้ผลลพัธ์ทีเ่กดิประโยชน์สงูสดุ 

นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาคู่ค้า การวางแผนขยายธุรกิจ 

ตลอดจนการให้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ภาครัฐยัง

สามารถน�าข ้อมูลไปใช ้ตรวจสอบสถานะและประเมิน

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อใช้ก�าหนดนโยบายการส่งเสริม

พฒันาธรุกิจ หรอืนโยบายการก�ากับดแูลตามอ�านาจหน้าที ่ซึง่

จะส่งผลดต่ีอเนือ่งไปยงัความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

อย่างมั่นคงและยั่งยืน  

กรมฯ ได้พัฒนาระบบคลังข้อมูลนิติบุคคลมาอย่าง 

ต่อเนือ่ง กระทัง่เดอืนธนัวาคม 2561 จงึได้พฒันาเป็นระบบ DBD  

DataWarehouse+ และได้ส่งเข้าร่วมการประกวดในระดับ

นานาชาติ WSIS Project Prizes สาขา Access to Information 

and Knowledge และได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 

Champion จากสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (International 

Telecommunication Union : ITU) ภายใต้องค์การ

สหประชาชาติ (United Nations : UN) 

ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการคลังข้อมูลธุรกิจ DBD DataWarehouse+ ได้โดยสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา 

เพียงคลิกเข้าไปที่ www.dbd.go.th จากนั้นเลือก เมนู บริการออนไลน์ และตามด้วย DBD Data Warehouse+ 

ผู้ท่ีสนใจจะประกอบธุรกิจก็สามารถน�าข้อมูลดังกล่าว
มาใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์ต�าแหน่งของธุรกิจ ประเมิน
โอกาสและความเส่ียง รวมถึงสถานะของธุรกิจ ทั้งราย
นิติบุคคล รายพื้นท่ี และขนาดของธุรกิจ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจก่อนลงทุน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์สูงสุด 

7ต้นสายปลายทางธุรกิจ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจท่ีผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจ�าปี 2562 พร้อมจัดเสวนาหัวข้อ ธรรมาภิบาล : สานประโยชน์ อย่างยุติธรรม 
ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โดยกรมฯ  
ได้รเิริม่จดัท�าเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธรุกิจมาอย่างต่อเนือ่งต้ังแต่ปี 2560 ปัจจบัุนนบัเป็นปีท่ี 3  แล้ว 
ซึ่งในปีน้ีได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ให้มีความละเอียดเข้มข้นมากย่ิงขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจได้พัฒนาไปสู่
หลักธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล 

รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม
ประจ�าปี 2562

8 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD



ส�าหรับหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการใช้ประเมินธุรกิจยัง

คงพิจารณาจากหลักธรรมาภิบาลใน 6 ด้านคือ หลักนิติธรรม 

คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และ

ความคุ้มค่า ซึ่งแต่ละด้านจะประกอบไปด้วยตัวชี้วัดหลัก 

(ธุรกิจต้องได้รบัคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) และตัวชีว้ดัรอง 

(ธุรกิจต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) และผลการ

ประเมนิรวมของตวัชีวั้ดท้ัง 2 ตัวต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ถึง

จะผ่านเกณฑ์ โดยคะแนนทีไ่ด้มาจากการทีธุ่รกิจได้แข่งขันกับ

ตนเอง ซ่ึงจะเป็นเครื่องบ่งชี้และคัดกรองธุรกิจที่ยึดหลัก 

ธรรมาภิบาลในการด�าเนินธุรกิจอย่างแท้จริง

ในปีน้ีมีธุรกิจสนใจสมัครเข้าร่วมการประเมินจ�านวน 

170 ราย แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจดีของภาคธุรกิจที่ต้องการ

พฒันาขบัเคลือ่นธรุกจิด้วยความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม อย่างไรก็ตามมีธุรกิจท่ีผ่านการรับรองตามเกณฑ์

มาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกิจจ�านวน 85 ราย ซึง่ได้รับมอบหนงัสอื 

รบัรองมาตรฐานธรรมาภบิาลธุรกจิจากกรมพฒันาธรุกจิการค้า 

เพื่อ เป ็นเครื่องหมายยืนยันการันตีถึงการเป ็นองค ์กร 

ทีด่�าเนินธรุกจิด้วยความซือ่สตัย์ โดยทางกรมฯ จะระบขุ้อความ 

“นติบิคุคลนีไ้ด้รบัการรบัรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธรุกจิ” 

ในหน้าหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อเป็นเครื่องการันตีความ 

9ต้นสายปลายทางธุรกิจ



น่าเชื่อถือให้กับคู่ค้าและประชาชนทั่วไป 

หนงัสอืรบัรองดงักล่าวจะมอีาย ุ3 ปี นบัตัง้แต่

วันที่ออกให้ นอกจากนี้ยังจะได้รับตรา

สัญลักษณ์เครื่องหมายรับรอง ซึ่งสามารถน�า

ไป ใช ้ เ ป ็ นสื่ อป ระชาสั มพั นธ ์ ร ่ ว ม กับ

เครื่องหมายการค้าทางธุรกิจได้อีกด้วย 

ในจ�านวนธุรกิจที่ผ ่านการรับรอง

มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจทั้ง 85 ราย มี

ธุรกิจที่ได้รับคัดเลือก ให้ได้รับ โล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม จ�านวน 

9 ราย แบ่งเป็น 1) ธุรกิจขนาดเล็ก 3 ราย ได้แก่ บริษัท คิด คิด จ�ากัด, 

บริษัท บิซรีซอร์ส จ�ากัด และ บริษัท สยามทูลส์เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 

2) ธุรกิจขนาดกลาง 3 ราย ได้แก่ บริษัท เจ.เจ.แอ๊ดวานซ์ โปรดักส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด, บริษัท เชอวาล เทคโนโลยี่ จ�ากัด และบริษัท 

อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ�ากัด และ 3) ธุรกิจขนาดใหญ่ 3 ราย 

ได้แก่ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จ�ากัด, บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จ�ากัด 

และบริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จ�ากัด

10 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



กรมพฒันาธรุกิจการค้า มคีวามภาคภมูใิจ

เป็นอย่างย่ิงกับภาคธุรกิจท่ีได้รับรางวัลเชิดชู

เกียรติในครั้งนี้ โดยมุ่งหวังว่าจะช่วยสนับสนุน 

เสรมิสร้างขวญัและก�าลงัใจให้กับภาคธรุกิจท่ีด�าเนนิ 

นโยบายขับเคล่ือนธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้กับธุรกิจรายอื่นๆ ต่อไป 

โดยกรมฯ พร้อมให้การสนับสนุนและเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์ให้ธุรกจิทีม่ธีรรมาภบิาลทุกรายเป็น

ท่ีรู้จักผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ 

ของกรมฯ อีกด้วย

11ต้นสายปลายทางธุรกิจ



หนึ่งในยุทธศาสตร์ส�าคัญของรัฐบาล

ในการพัฒนาประเทศ ผ่านการสร้างความ

เข้มแขง็จากภายใน และเตรียมพร้อมทีจ่ะขับ

เคลื่อนประเทศเข้าสู ่ยุค Thailand 4.0 

เป ็นการ เปลี่ ยนแปลงทาง เทคโนโลยี

นวตักรรมด้านการเงิน การบญัช ีและการจดั

ท�าธรุกรรมทางการเงินภายใต้แผน National 

e-Payment ซึง่หมายถงึระบบการท�าธรุกรรม

ทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลได้

พยายามผลกัดันยทุธศาสตร์ดงักล่าว เพือ่ให้

สอดคล้องกับสังคมเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล 

และอ�านวยความสะดวกให ้กับการท�า

ธุรกรรมทางการเงินของภาคธุรกิจและ

ประชาชน ซ่ึงจะส่งผลต่อภาพรวมทาง

เศรษฐกิจของประเทศ

เดินหน้าปั้นส�านักงานบัญชีคุณภาพ
สู่การเป็น Smart BusinessDBD

อย่างไรก็ตามการมาของ National e-Payment นั้นได้ส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อแวดวงวชิาชพีบญัชไีม่ว่าจะเป็นผูท้�าบญัช ีหรอืส�านกังานบัญช ีทีจ่ะ

ต้องจดัท�าและน�าเสนอข้อมลูด้านบญัชผ่ีานระบบอเิลก็ทรอนกิส์ ซึง่จะไม่มกีาร

ใช้กระดาษในการจดัท�าบญัชแีละงบประกอบ ท�าให้ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชต้ีอง

ตระหนักและเตรียมต้ังรับกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านบัญชีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงวางแผนปรับตัวให้ก้าวทันโลกดิจิทัลที่มี

ความซับซ้อนมากขึ้น

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า 

ส�านกังานบญัชี ถอืเป็นฟนัเฟืองทีม่ีบทบาทส�าคญัในการสนบัสนนุให้ธุรกจิจดั

ท�าบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ

น�าข้อมูลทางการเงินไปใช้บริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยัง

เป็นกลไกส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจในการจัดท�าและน�าเสนอตัวเลขทางธุรกิจ

ในรปูของรายงานทางการเงนิให้แก่ธรุกิจ ดงันัน้วชิาชพีบญัชจีงึจ�าเป็นต้องปรบั

ตัวและฝึกฝนทักษะทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องศึกษาเรียนรู้นวัตกรรม

ใหม่ๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับข้อมูลทางด้านบัญชีที่มีเป็นจ�านวนมากและมีความ

ซับซ้อนยิ่งขึ้น นักบัญชีต้องเตรียมพร้อมส�าหรับการใช้ข้อมูลที่เป็น Big Data 

ซึ่งมีความแตกต่างจากข้อมูลในอดีต ทั้งในเรื่องของขนาด ความหลากหลาย 

และความรวดเร็วของข้อมูล ซึ่งหากสามารถน�ามาใช้ในการวิเคราะห์จะท�าให้

ได้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจมากกว่าในอดีต  

12 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เตรียม

ความพร้อมเพ่ือผลักดันให้ส�านักงานบัญชี

ไทยก้าวไปสู่การเป็น Smart Business โดย

จัดท�าโครงการบ่มเพาะต้นกล้าส�านักงาน

บัญชีคุณภาพขึ้นตั้งแต่ปี 2555 เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพส�านักงานบัญชีและผู ้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ข้อก�าหนดการรบัรองคุณภาพส�านกังานบญัชี 

รวมท้ังองค์ความรู้ต่างๆ ที่จ�าเป็นในการ

ด�าเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล เพื่อก้าวให้ทันการ

เปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการ

เงิน และการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก

ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ

วิชาชีพบัญชี ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มจัดท�าโครงการ

จนถึงปัจจุบัน มีผู้ประกอบธุรกิจส�านักงาน

บัญชีและผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีเข้าร่วม

อบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าส�านักงาน

บัญชีคุณภาพกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แล้วกว่า 9,000 รายทั่วประเทศ 

ล่าสดุกรมฯ ได้จดัอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าส�านกังานบญัชคีณุภาพ

ขึ้น เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี และ

ในโอกาสเดียวกันน้ียังได้จัดพิธีมอบหนังสือรับรองคุณภาพให้แก่ส�านักงานบัญชี

ที่ผ่านการตรวจประเมินจากกรมฯ และ ISO จ�านวน 13 ราย ประกอบด้วย

1 บริษัท สำ�นักง�นเตชะรัศมิ์  จำ�กัด จ.ระยอง

2 บริษัท ฟินิกซ์ แอคเค้�น์ติ้ง โซลูชั่น จำ�กัด จ.เชียงใหม่

3 บริษัท สุขเกษมก�รบัญชี จำ�กัด จ.ระยอง

4 บริษัท เอ็มพ�ตี้ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด จ.กรุงเทพฯ

5 บริษัท แอคเน็ท แอสโซซิเอท จำ�กัด จ.ระยอง

6 บริษัท ต�กสิน ไทยโค จำ�กัด จ.จันทบุรี

7 บริษัท ฮิวแมนิก้� เอฟเอเอส จำ�กัด จ.กรุงเทพฯ

8 บริษัท ซีดับลิว โปรเฟสชั่นแนล จำ�กัด จ.กรุงเทพฯ

9 บริษัท ฮงโก โตโย แอคเค�ท์ติ้ง จำ�กัด จ.กรุงเทพฯ

10 บริษัท เคเอ็นที กรุ๊ป ก�รบัญชี จำ�กัด จ.กรุงเทพฯ

11 บริษัท กริฟฟิน แมเนจเม้นท์ จำ�กัด จ.กรุงเทพฯ

12 บริษัท เอสเคเอส แอคเค�ท์ แอนด์ คอนซัลท์ จำ�กัด จ.ระยอง

13 บริษัท โสด� ธุรกิจและก�รบัญชี จำ�กัด จ.ปทุมธ�นี

 

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์  
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

“ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุคนี้ ต้องตระหนักและเตรียมตั้ง

รับกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านบัญชี ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว ตลอดจนวางแผนในการปรับตัวให้ก้าวทันโลกดิจิทัล 

การท�างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ดังน้ัน ความรู้ความสามารถ

ทกัษะของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีจงึมคีวามส�าคญัและสามารถสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ ส�านักงานบัญชีคุณภาพจึงเป็นมากกว่าการ

ท�าบัญชี แต่จะต้องเพื่อนคู่คิดของนักธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้ด้วย”

13ต้นสายปลายทางธุรกิจ



“ผ้า” นับเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญส�าหรับการด�ารง

ชพีทีม่คีวามจ�าเป็นต่อมนษุย์มาอย่างยาวนาน น�ามาใช้ตดั

เย็บเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม หรือเคร่ืองใช้ต่างๆ รวมถึง 

เพื่อการพาณิชยกรรม ส�าหรับประเทศไทย “ผ้าไหม” จัด

เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ เปรียบเสมือนเอกลักษณ์ประจ�าชาติ

ที่สามารถยกระดับและเชิดชูภูมิปัญญาของชาวไทยในทุก

ภูมิภาค ทั้ง ภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ใต้ โดยเฉพาะภาคใต้ซึง่แม้ผ้าไหมจะไม่ใช่ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะระดบัภมูภิาคของภาคใต้ แต่ลวดลายบน

ผืนผ้าไหมของชาวใต้กป็ระกอบด้วยเรือ่งราว ความเป็นมา

ของท้องถิ่น ตลอดจนวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามที่ได้รับการ

ถ่ายทอดลงบนผืนผ้าที่สวยงามให้ผู้บริโภคได้ชื่นชมและ

สวมใส่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี

ภารกจิส�าคญัในการส่งเสริมสร้างความแขง็แกร่งทางอาชพี

เชิงภูมิปัญญาให้แก่ผู้ประกอบการทุกระดับ หนึ่งในนั้นคือ 

“กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย” ในทุกภูมิภาค โดยได้

ยกระดับเส้นทางสายไหม
สู่แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้
และภาคเหนือ 

ด�าเนิน “โครงการยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ 

ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเท่ียว” เพื่อการส่งเสริมคุณภาพ 

นวัตกรรมการผลิต การส่งเสริมการขาย ตลอดจน

เชื่อมโยงแหล่งผลิตให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม 

การท่องเท่ียวของประเทศ ด้วยการจัดโปรแกรมการ

เดนิทาง “เส้นทางสายไหม” ขึน้ โดยมกีลุม่ผู้ประกอบ

การซึ่งเป็นตัวแทนจ�าหน่าย ผู้ซื้อ นักออกแบบ และ

สื่อมวลชน ร่วมเดินทางเพื่อศึกษาดูงานและให้ค�า

แนะน�าแก่ผู้ผลิตในด้านต่างๆ พร้อมท้ังเก็บรวบรวม

ข้อมูลท้ังภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว เพื่อการ

ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อมวลชน

ประเภทต่างๆ ซึ่งมีการเดินทางเพื่อเข้าถึงแหล่งผลิต

ใน 9 จังหวัด จาก 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอื ประกอบด้วย จ.อดุรธาน ีจ.กาฬสนิธุ ์และ 

จ.ขอนแก่น ภาคเหนือ ประกอบด้วย จ.แพร่ จ.ล�าพูน 

และ จ.เชียงใหม่ ภาคใต้ ประกอบด้วย จ.ชุมพร 

จ.สุราษฏร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช

14 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD



ในแหล่งผลิตผ้าไหมภาคใต้ ภายใต้กจิกรรมเส้นทางสายไหม เริม่ต้นที ่ชมุชน

หม่อนไหมบ้านป่ากล้วย จ.ชุมพร เป็นวิสาหกจิชุมชนทีค่นในหมูบ้่านร่วมกันประกอบ

อาชีพปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และทอผ้า มีงานหัตถกรรมผ้าทอจากผู้ผลิตในชุมชน

จ�าหน่าย ที่ได้รับการสร้างสรรค์อย่างสวยงาม มีความหลากหลาย และมีคุณภาพดี 

ตามมาตรฐานผ้าไหมไทยที่เป็นที่ยอมรับในตลาด ลวดลายบนผืนผ้ามีเอกลักษณ์ 

โดดเด่นเฉพาะตัวของแต่ละผูผ้ลติ เดนิทางต่อมาที ่กลุ่มสตรทีอผ้าบ้านท่ากระจาย  

จ.สุราษฎร์ธานี สมาชิกภายในกลุ่มฯ ได้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในแหล่งผลิตของ

ตนเองว่า “สมาชิกฯ แต่ละคนจะท�าการทอผ้าเป็นอาชีพเสริม หลังว่างเว้นจากการ

ท�าประมงและสวนยางพารา” 

จุดเด่นของผ้าทอฯ นอกจากจะเป็นลวดลายที่สวยงามแล้ว กรรมวิธีการ 

ทอผ้าที่เรียกว่า “ทอกี่กระทบ” ยังเป็นประเพณีการทอที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน  

1  กลุ่มชุมชนหม่อนไหมบ้านป่ากล้วย จ.ชุมพร

2  การเลี้ยงไหมด้วยใบหม่อนที่ปลูกแบบออแกนิกในพื้นที่บ้านป่ากล้วย จ.ชุมพร

3  ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านป่ากล้วย จ.ชุมพร

4  กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านท่ากระจาย จ.สุราษฎร์ธานี

ต้องทอด้วยความประณีตบรรจงและไม่

รีบร้อน กว่าจะได้แต่ละผืนนั้นต้องใช้

ความยากล�าบากและเวลาพอควร ขนาด

ผู้ช�านาญแล้วบางคนอาจต้องใช้เวลาทอ

ถึง 3 วัน ประกอบกับประสบการณ์การ

ทอที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ท�าให้ได้ผ้า

ทอท่ีมีคุณภาพดีเยี่ยม จนได้รับรางวัล

จากหลายองค์กร เช่น รางวัลโอทอป 

5 ดาว 3 ปีซ้อน รางวัลดีเด่นประจ�า 

ภาคใต้ปี 2545 และ 2546 อีกทั้ง 

ยังได้รับเลือกเป็นหนึ่งในของฝากแก ่

ผูม้าร่วมประชมุเอเปกทีไ่ทยเป็นเจ้าภาพ

อีกด้วย ส่วนลวดลายบนผ้าท่ีมีช่ือเสียง 

เช ่น ลายราชวัตร ดอกเครือวัลย ์ 

ดอกพิกุลล้อม เป็นต้น

1 2
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วันที่สองเดินทางมาถึง จ.สุราษฎร์ธานี ณ กลุ่มทอผ้า

บ้านพุมเรียง ชุมชนเก่าแก่โบราณที่อยู่คู่ชาวสุราษฎร์ธานีมา

อย่างช้านาน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมสุลมิ วัฒนธรรมการ

แต่งกายจึงเป็นแบบชาวมสุลมิ มคีวามสามารถในการถักทอผนื

ผ้าจากเส้นใยเป็นเครื่องนุ่งห่ม ตามรูปแบบศิลปะของชุมชน

บ้านพุมเรียงที่ขึ้นชื่อเรื่องผ้าไหมทอยกดิ้น ได้แก่ ผ้าทอยกดิ้น

เงินและผ้าทอยกดิ้นทอง โดยอาศัยพื้นที่หลังบ้านเป็นโรงงาน

ทอผ้า หน้าบ้านเป็นร้านจ�าหน่ายผ้าหลากหลายชนิด รวมถึง 

เสื้อผ้าที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมของคนในชุมชนด้วย

วันสุดท้ายของการเดินทางบนเส้นทางสายไหมภาคใต้ 

ได้มาแวะที่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงใน

การทอผ้ายกหรอืทีเ่รียกว่า “ผ้ายกเมอืงนคร” การทอผ้าในเมอืง

นครศรีธรรมราชมีทั้งการทอผ้าไหม และผ้าฝ้าย เนื่องจาก 

ผ้าทอเป็นหลักฐานที่เปรียบเสมือนบันทึกประวัติศาสตร์ 

เพราะกระบวนการผลิตและทอผ้านั้นสะท้อนให้เห็นเรื่องราว

ของชนชาตใินทกุด้าน เช่น วิถชีีวิตความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเช่ือ ศักยภาพของชุมชน หรือ

เหตกุารณ์ส�าคญัของชาติ โดยได้เดนิทางไปที ่กลุม่ทอผ้าบ้าน

เนนิมวง โดยม ี“นางมนต์ฑา กนันดิา” เป็นหวัเรือใหญ่ในฐานะ

ประธานกลุม่ทอผ้าบ้านเนนิมวง เป็นผูผ้นกึก�าลงัคนในชมุชนท่ี

มีหัวใจรักงานถักทอผืนผ้ามาเมื่อหลายสิบปีก่อน กลุ่มทอผ้า

บ้านเนนิมวงเร่ิมต้นด้วยการรวมกลุม่เป็นกลุ่มภมูปัิญญาท้องถ่ิน

ประดิษฐ์งานฝีมือพื้นบ้านโบราณ จนถึงทุกวันนี้ผ้าทอบ้านเนิน

มวงได้สืบสานวัฒนธรรมการท�าผ้าทอยกดอกเมืองคอนไว้เพื่อ

เป็นมรดกสืบทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปด้วยความภาคภูมิใจ 

ส�าหรับผ้าทอยกดอกจะมีจุดเด่นในเร่ืองสีสันและลวดลายที่

สะดุดตา โดยผ้าทอยกดอกเมืองนครเป็นการทอโดยเพิ่ม

1  กลุ่มทอผ้าบ้านพุมเรียง จ.สุราษฎร์ธานี

2  ลวดลายผ้าไหมทอยกดิ้น จ.สุราษฎร์ธานี ลวดลายให้พิเศษสวยงามขึ้นตามอัตลักษณ์ท้องถ่ินท่ีโดดเด่น 

เช่น ลายทิพย์มนต์ฑา ลายกระดุมทอง ลายหยดน�้า ลายดอก

กระจูด เป็นต้น 

และสถานท่ีสุดท้ายของการเย่ียมชมแหล่งผลิตผ้าไหม

ภาคใต้ในครั้งนี้ คือ กลุ่มผ้ายกบ้านมะม่วงปลายแขน ซึ่งถือ

เป็นโรงทอผ้าแห่งแรกของเมืองนครศรีธรรมราช ได้สืบทอด 

การทอผ้ามาจากบรรพบุรุษ เป็นเวลากว่า 20 ปี ผ้าที่ทอเป็น

ลายตามศิลปะสมัยโบราณ มีการหยิบยืมผ้าสมัยโบราณจาก 

วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพือ่ศกึษาลายและด�าเนินการทอ

ตามลายสมยัโบราณ โดยลายผ้าโบราณทีข่ึน้ชือ่และมเีอกลกัษณ์

โดดเด่นสวยงาม เช่น ลายดอกพิกุลเล็ก ลายผีเสื้อต่อตัว 

ลายผีเสื้อ ลายราชวัตร ลายเกล็ดพิมพ์เสน ลายจันทร์ล้อม 

ลายแมลงวันสี่ตัว ลายพิกุลก้างปลา ลายแมงมุมก้านแย่ง 

ลายสับปะรด เป็นต้น 

1  ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม

บ้านเนินมวง จ.นครศรีธรรมราช

2  การทอผ้าไหมบ้านเนินมวง

จ.นครศรีธรรมราช

1 2
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สัปดาห์ถัดมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้น�าคณะส่ือมวลชนและผู้ประกอบการ เข้าเย่ียมชมชุมชนแหล่งผลิต 

ผ้าไหมไทยในกลุม่ภาคเหนอื ซึง่เป็นแหล่งผลติผ้าไหมท่ีมชีือ่เสยีงระดบัประเทศ ได้แก่ จ.แพร่ จ.ล�าพนู และ จ.เชยีงใหม่ 

โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ส่งเสริมอตุสาหกรรมผ้าไหมไทยให้เป็นทีย่อมรบัในตลาดสากล ทัง้ในด้านนวตักรรม การออกแบบ 

การตลาด และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาธุรกิจระหว่างภาครัฐและผู้ผลิต พร้อมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยให้

คู่ขนานไปกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

1  นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แสดงความชื่นชมผู้นำากลุ่มชาวบ้านผ้ายกบ้านมะม่วงปลายแขน

2  ลวดลายผ้ายกจากบ้านมะม่วงปลายแขน จ.นครศรีธรรมราช

เริ่มกันที่สถานที่แห่งแรก คือ กลุ่มทอผ้าซิ่น

ตีนจก ผ้าไหม ผ้าทอมือ ผ้าชาวเขา ต.แม่ป้าก 

อ. วงัชิน้ จ.แพร่ โดยนางอ�าพร รจุกิณัหะ เป็นหวัหน้า

กลุ่ม กลุ่มทอผ้าฯ อยู่ห่างจากตัวอ�าเภอประมาณ 12 

กิโลเมตร เป็นศูนย์จ�าหน่ายผ้าไหมขนาดย่อมโดยใช้

ชือ่ว่า “อ�าพรผ้าไทย” มกีารจ�าหน่ายผ้าพร้อมส่งออกไปยงัต่าง

ประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และ

เอกชน สามารถสร้างงานให้กับชุมชนในละแวกใกล้เคียง  

ปัจจุบันกิจการของร้านอ�าพรผ้าไทย มอีตัราการเติบโตถงึร้อยละ 

20-25 ต่อปี 

1
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1  ประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ 

(ประณีตศิลป์ ศิลปะผ้าทอ พ.ศ. 2553)

2  ผ้าตีนจกลายโบราณ ลายงูห้อยส้าวลวดลายมีความละเอียด ได้รับการ

ถ่ายทอดมาจากรุ่นปู่ย่า

หลังจากน้ันได้เดินทางมาท่ี ศูนย์การ

เรยีนรูผ้้าจกเมอืงลอง จ.แพร่ โดยนางประนอม 

ทาแปง ศลิปินแห่งชาติ สาขาทศันศลิป์ (ประณตี

ศิลป์-ศิลปะผ้าทอ) พ.ศ. 2553 สินค้าที่โดดเด่น

คอื “ผ้าตนีจกเมอืงลอง” โดยค�าว่า “ผ้าตนีจก” 

มาจากการใช้เทคนิคการจกลายเพื่อให้ผืนผ้า

เกิดความสวยงาม หลักฐานส�าคัญที่แสดงให้

เห็นว่ามีชาวเมืองลองสวมใส่ผ้าตีนจกมาตั้งแต่

อดีต โดยปรากฏอยู่บนภาพจิตรกรรมฝาผนัง

โบราณของวัดต้าม่อน ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 

อกีทัง้ยงัพบหลกัฐานภาพถ่ายเจ้านายฝ่ายหญงิ

เมืองแพร่ช่วงก่อน พ.ศ. 2445 พบว่าผ้าซิ่น 

ที่ใช้สวมใส่มีเชิงเป็นตีนจก สันนิษฐานว่าเป็น 

“ผ้าตีนจกเมืองลอง” ซึ่งเป็นแหล่งตีนจกที่อยู่

ใกล้เมืองแพร่มากที่สุด

วันที่สอง เดินทางไปยัง สถาบันผ้าทอ

มือหริภุญชัย ตั้งอยู่ใน ต.ต้นธง อ.เมืองล�าพูน 

จ.ล�าพูน ก่อต้ังโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ล�าพูน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีการ

ทอผ้าของชาว จ.ล�าพูน อีกท้ังยังเป็นศูนย์ส่ง

เสริมอาชีพให้กับกลุ่มทอผ้าในชุมชน ภายใน

สถาบนัฯ มพีพิธิภณัฑ์จดัแสดงผ้าทอโบราณ ซึง่

จัดแสดงผ้าไหมไทยโบราณเป็นจ�านวนมาก 

ผลติภณัฑ์ทีโ่ดดเด่นของสถาบนั คอื ผ้ายกดอก 

ซึ่งบนผืนผ้าจะมีลวดลายในตัว โดยผิวสัมผัสมี

ความนูนแตกต่างกันไปตามลวดลาย ความ

งดงามของผืนผ้า รวมทั้งความสามารถด้าน

ภูมิปัญญาของผู้ผลิตส่งผลให้ผ้าไหมยกดอก

ล�าพูนได้รับการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายสิ่ง 

บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ (Geographical Indication 

: GI) เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งด้านทรัพย์สิน

ทางปัญญาแก่ชาวล�าพูน

1  ชุดไทยที่ใช้ในพิธีต่างๆ ทอจากผ้ายกดอก ฝีมือช่างทอจากชาวบ้านใน จ.ลำาพูน จัดแสดงอยู่ ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย
2  ชุดซิ่นโบราณ แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวเหนือในแต่ละพื้นถิ่น
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ต่อกันที่ กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าฝ้ายยกดอก

บ้านแม่สารบ้านตอง จ.ล�าพนู ซึง่เป็นชุมชนทีแ่สดง

ให้เหน็ถงึความกลมเกลยีวเหนยีวแน่นอย่างมากของ

คนในชุมชน โดยบ้านแม่สารบ้านตองเป็นหมู่บ้าน

หัตถกรรมที่โดดเด่นในการทอผ้าไหม และผ้าฝ้าย

ด้วยลวดลายยกดอกด้วยวิธกีารทอแบบโบราณ ผูใ้ช้

งานส่วนใหญ่นิยมน�ามาใช้เป็นเครื่องนุ ่งห่มโดย

เฉพาะการตัดเย็บเป็นผ้าถุง

วนัสดุท้ายของทรปิเส้นทางสายไหมภาคเหนอื คอื จ.เชยีงใหม่ ซึง่

เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงสุด ส�าหรับ

ศูนย์จัดแสดงและจ�าหน่ายผ้าไทยท่ีนักท่องเท่ียวไม่ควรพลาด คือ ศูนย์

วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก�าแพง ก่อตั้งโดย อ.อนันต์ 

สุคันธรส ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ คือ ผ้าไหมสันก�าแพง ซึ่งมีประวัติความเป็น

มากว่า 100 ปี จุดเด่นของผ้าไหมสนัก�าแพง คอื ลวดลายเฉพาะของเมือง

สันก�าแพง ต่อมาได้รับการพัฒนาเป็น “ลายเจ็ดวัน” หรือเรียกว่า “เชิง

เจ็ดวัน” ซึ่งมีแค่เฉพาะที่สันก�าแพงเท่านั้น

ตลอดทรปิเส้นทางสายไหม ภายใต้ “โครงการยกระดับการตลาด

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว” ทั้ง 3 ทริป : ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ ท�าให้คณะผู้ร่วมเดินทางได้เห็นถึงความ 

งดงามของผ้าไหมแต่ละพืน้ท่ี แต่ละจังหวดั แต่ละชมุชน ท่ีมคีวามโดดเด่น 

แตกต่างกันออกไป ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชุมชน และประวัติศาสตร์ 

พื้นถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นรากฐานที่มาของลวดลายอัน

วิจิตรบรรจงท่ีได้รับการถ่ายทอดลงบนผืนผ้าจากการทอด้วยมือ ซึ่งกว่า

จะได้ผ้าไหมที่สวยงามมาหนึ่งผืน คณะฯ รับรู้ได้ถึงความรัก ความใส่ใจ 

ความละเอียดละออ และความวิริยะอุตสาหะในทุกขั้นตอนการทอ ซึ่งจุด

หมายสูงสุดคือ ความสวยงามของผืนผ้า ความมีคุณค่า เพื่อให้ผู้ใช้เกิด

ความภาคภูมิใจเมื่อได้สวมใส่ และมูลค่าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต พร้อมส่ง

ต่อความมีคุณค่านั้นเป็นมรดกตกทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคต   

การไดเ้หน็ทกุข้ันตอนของการผลติผา้ไหมของแตล่ะชมุชน ท�าใหรู้สึ้กรกัผา้ไหมไทยขึน้มาจบัใจ รูสึ้กหวงแหนมรดก
ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดมาเป็นเวลานาน และพร้อมที่จะส่งต่อคุณค่าของผ้าไหมนั้นสู่คนที่รู้จัก เพ่ือเป็นการ
สืบสานประเพณกีารสวมใส่ผา้ไหมใหค้งอยูกั่บเมอืงไทยไปตราบนานเทา่นาน และทีส่�าคญัวนันีไ้ดเ้ขา้ใจแลว้วา่ท�าไมผา้ไหม
ไทยจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ประจ�าชาติส่ิงหนึ่งที่ทุกคนในประเทศมีความภาคภูมิใจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน...    

1  ผ้าซิ่นลายทางขวางที่เป็นเอกลักษณ์ของสันกำาแพง

2  ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำาแพง

1 2
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เริ่มธุรกิจจากสิ่งท่ีรัก รักในงานท่ีท�า มีความสุขในทุกวันท่ี ได้อยู่กับมัน เป็นหลักในการท�างานท่ีเรียบง่าย แต่ชัดเจนของ  
คุณอาณาจักร์ พิมสาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟังก้ีกริลล์ จ�ากัด ด้วยหลักการน้ีจึงก่อเกิดธุรกิจร้านอาหาร “หม่าล่าฟังก้ีกริลล์”  
ภายใต้วิสัยทัศน์ “หม่าล่าพรีเมียม อันดับหนึ่ง”

หม่าล่า เป็นชื่อของรสชาติอาหารที่ดุเด็ดเผ็ดร้อนมีต้นก�าเนิด

จากทางตอนใต้ของจีน (ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเนื้อสุนัขแต่อย่างใด 

คนที่ได้ยินทีแรกมักจะตกใจและถามว่ามีเนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัวไหม) 

โดย “หม่า” หมายถึงรสชา ส่วน “ล่า” คือรสเผ็ด ที่ได้จากการผสม

ผสานกันของเครื่องเทศทั้งพริกป่น เกลือ โป๊ยกั๊ก ยี่หร่า ขิงผง ฯลฯ 

โดยมีพระเอกหลักคือ ฮวาเจียว หรือพริกหอมเสฉวน นั่นเอง เชื่อกัน

หม่าล่าพรีเมียม No.1
“Funky Grill”

ว่าหม่าล่านั้นมีสรรพคุณช่วยให้ร่างกายอบอุ่น และท�าให้ระบบ

ขับถ่ายดีขึ้น ซึ่งรสชาตินี้คล้ายๆ กับต้มย�าบ้านเรานั่นเอง 

สามารถปรงุเป็นอาหารได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ป้ิง ย่าง ต้ม 

ผัด ตามใจคนกิน

“หม่าล่าฟังกี้กริลล์” มีจุดเร่ิมต้นในเดือนมิถุนายน 

2562 ด้วยการเปลี่ยนสิ่งที่รัก ให้เป็นสิ่งที่ท�า (เงิน) ของ 

คุณอาณาจักร์ ที่ใช้ประสบการณ์ความรู้มาวิเคราะห์ตลาดร้าน

อาหารในเมืองไทย ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 4 แสนล้านบาท ใน

จ�านวนนีเ้ป็นสัดส่วนของอาหารประเภทป้ิงย่าง 6,200 ล้านบาท 

แสดงให้เห็นว่าโอกาสในการเปิดตลาดหม่าล่าป้ิงย่างมคีวามเป็น

ไปได้ เจ้าตวัจงึเริม่ต้นท�าธรุกิจภายใต้แนวคดิ Premium Street 

Food พร้อมกับปฏิวัติความเชื่อแบบเดิมๆ จากหม่าล่าปิ้งย่าง

อาหารข้างทาง มาสร้างการรบัรูช้จูดุขายไปสูก่ารเป็นร้านอาหาร

ท่ีมาพร้อมการให้บรกิารเตม็รปูแบบ มกีารออกแบบตกแต่งร้าน

อย่างสวยงาม มีขั้นตอนการให้บริการที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย  

จนกระทั่งได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดในจังหวัดเชียงใหม่  

ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ “หม่าล่าฟังกี้กริลล์”
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“หม่าล่าฟังกี้กริลล์” ได้มีการพัฒนารสชาติอย่างต่อเนื่อง ผ่านการ

วิจัยและพัฒนาร่วมกับลูกค้าคนไทย โดยผงพริกหม่าล่าฟังก้ีกริลล์ได้มาจาก

ส่วนผสมพิเศษที่ประกอบด้วยสมุนไพรและเครื่องปรุง 9 ชนิด กับพริก 3 ชนิด 

กระทั่งได้สูตรเฉพาะที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งให้รสชาติแปลกใหม่ลึกล�้าจนเป็นที่

ถกูปากของทัง้คนไทยและคนต่างชาต ิโดยให้ความส�าคญักับการคดัสรรเลอืก

ใช้วตัถุดบิทีด่ท่ีีสดุในตลาด มมีาตรฐานเพือ่ให้ได้อาหารทีส่ะอาดและปลอดภยั 

เริม่ต้ังแต่แหล่งผลติ กระบวนการปลกู กระบวนการผลิต กระบวนการช�าแหละ 

กระบวนการบรรจุ กระบวนการจัดเก็บ ไปจนถึงการขนส่งมาถึงครัวกลาง  

ผู้ก่อตั้งแบรนด์หม่าล่าฟังกี้กริลล์ ขยายความว่า จุดเริ่มต้นตั้งแต่

กระบวนการสร้างสรรค์รสชาตแิละการคดัเลือกวตัถดุบิมาท�าอาหาร เป็นหนึง่

ในพันธกิจของหม่าล่าฟังกี้กริลล์ ที่จะพุ่งเป้าไปสู่วิสัยทัศน์ “หม่าล่าพรีเมียม 

อันดับหนึ่ง” ได้นั้น รสชาติจะต้องเป็นหนึ่ง วัตถุดิบต้องเป็นหนึ่ง สุดท้ายคือ 

การบริการต้องเป็นหนึ่ง จึงจะเรียกว่าครบสูตรของหม่าล่าฟังกี้กริลล์ 

ยกตวัอย่างเช่น เนือ้สตัว์ทกุชนดิของเราจะต้องมีปรมิาณตกค้างของยาต้านจลุชพี  

หรือยาปฏิชีวนะ ไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ฉบับที่ 303 พ.ศ. 2550 (ยาต้านจุลชีพ หรือยาปฏิชีวนะ ที่ใช้ใน 

สัตว์ส่วนใหญ่เป็นยากลุ่มเดียวกับที่ใช้ในคน ซึ่งการใช้ยาดังกล่าวอย่างไม่ 

ถกูต้องหรอืไม่สมเหตุผล จงึส่งผลให้เกดิปัญหาเช้ือดือ้ยา กระทบทัง้ต่อตวัสตัว์ 

ผู้เลี้ยง ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม)

ปัจจุบัน Funky Grill มีทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ ห้วยแก้ว เชียงใหม่, 

สันผีเสื้อ เชียงใหม่, ดอนจั่น เชียงใหม่, แยกนิคม ล�าพูน และสามย่าน 

กรงุเทพฯ พร้อมให้บรกิารลกูค้าด้วยมาตรฐานเดยีวกนั ผ่านครวั

กลางทีไ่ด้มาตรฐาน GMP HACCP ท�าให้ลกูค้ามัน่ใจได้ถึง

ความสด สะอาดของวัตถุดิบที่พร้อมเสิร์ฟทุกเวลา มีการ

ท�าการตลาดบนสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อเจาะตรง

กลุ่มเป้าหมาย และพร้อมขยายสาขาแฟรนไชส์ ผ่าน

ระบบมาตรฐานแฟรนไชส์ ที่ได้รับรองจากกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะท�าให้ฟังกี้กริลล์เป็น

อีกหนึ่งแบรนด์ที่ช่วยสร้างอาชีพให้กับคนไทย ทั้งที่เคยและไม่

เคยท�าธุรกิจร้านอาหารมาก่อน ด้วยระบบการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด พร้อม

กับคู่มือปฏิบัติงานท่ีถูกถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของคุณอาณาจักร ์

มีการบริหารจัดการแบบครบวงจรเพ่ือให้ผู้ที่สนใจลงทุนหรือร่วมธุรกิจไปกับ  

Funky Grill ได้รับความสะดวกสบายและประสบผลส�าเร็จได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ Funky Grill ยังมีระบบ POS และ Back-Office ที่จัดเก็บ

ข้อมูลและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมโยงระบบทั้งหมด ไม่ว่า

จะเป็นยอดขาย สต็อกหมุนเวียน ยอดส่ังซ้ือ จนถึงงบก�าไรขาดทุน ท�าให้

เจ้าของร้านสามารถรู้ผลได้ตลอดเวลา และยังสามารถเชื่อมต่อเข้าถึงข้อมูล

ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือโน้ตบุ๊ค ท�าให้ไม่พลาดการ

ติดต่อที่ส�าคัญ และมีข้อมูลที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจร่วมกับ Funky Grill 

หากลมืสัง่ซือ้สนิค้าระบบจะท�าการป้อนค�าสัง่แบบอตัโนมตั ิเพือ่ป้องกนัปัญหา

สินค้าไม่พอจ�าหน่าย ซึ่งจะท�าให้เสียโอกาสในการจ�าหน่าย อีกท้ังยังรองรับ

ระบบการช�าระเงินที่ครบครันทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น E-Payment (PromptPay 

AliPay WeChatPay TrueMoney เป็นต้น), Credit 

Card, เงินโอน และ เงินสด

เจ้าของแบรนด์หม่าล่าฟังก้ีกริลล์ ได้วางเป้า

หมายการเตบิโตของธรุกิจในระยะยาว โดยตัง้เป้าเปิด

สาขาให้ครบ 30 สาขาภายใน 5 ปี ซึ่งจะครอบคลุม

การให้บริการทั่วประเทศ และจากการเพิ่มขึ้นของ

ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ Funky 

Grill เป็นที่รับรู้และได้รับความนิยมในวงกว้าง พร้อม

มุง่ไปสูก่ารเป็นผู้น�าด้านร้านอาหารประเภท “หม่าล่า” 

ด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศ ควบคู่กับการออกแบบ

นวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านอาหาร เพื่อให้ลูกค้ามีความ

พึงพอใจและมีความสุขทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการ ตาม

วิสัยทัศน์ “หม่าล่าพรีเมียม อันดับหนึ่ง”

สนใจติดต่อสอบถามเพื่อร่วมธุรกิจ 

กับ Funky Grill ได้ที่
Facebook: Funky Grill Chiangmai
Line ID: @funkygrill
Tel: 083-9446336

อาณาจักร์ พิมสาร 
ผู้ก่อตั้งแบรนด์ฟังกี้กริลล์ 
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“รักในส่ิงที่ท�า และท�าให้ดีที่สุด” เป็นปณิธานท่ีด�ารงอยู่ในทุกย่างก้าวของการท�างานของ ทพ.กุญชร ประวิช

ไพบูลย์ ทั้งในฐานะทันตแพทย์ และฐานะนักบริหารของ คลินิกทันตกรรมในเครือ Neodent Dental Group มาตลอด 

35 ปี ผ่านการถ่ายทอดจาก คุณแพรว – พิรนันท์ ประวิชไพบูลย์ และ คุณพลอย – ทิพย์มณี ประวิชไพบูลย์ ทายาท

ธุรกิจของ ทพ.กุญชร ที่เข้ามาร่วมบริหารคลินิกทันตกรรมทั้ง 5 สาขา ตามรอยคุณพ่อ

ด้วยภูมิหลังของ ทพ.กุญชร ที่เติบโตมาในครอบครัวที่ท�าธุรกิจ

ช่างท�าทอง ท�าให้มีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะงานช่างทองท่ีหลากหลาย 

ไม่ว่าจะเป็นการหลอมทอง ดดัตะขอ งอลวด หล่อหลอมกลายเป็นความ

ชืน่ชอบในทกัษะงานช่าง และความละเอยีดละออของนักสร้างงานศลิปะ

ไปด้วยในตัว กลายเป็นพื้นฐานส�าคัญต่อการเลือกเส้นทางอาชีพ 

“ทันตแพทย์นักประยุกต์” จนมาถึงปัจจุบัน

ทพ.กญุชร ได้รเิริม่พฒันาโมเดลแบบจ�าลองโครงสร้างฟันเป็นราย

แรกของประเทศไทย เมือ่ครัง้ศกึษาอยูช่ัน้ปีที ่3 คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหดิล โดยมคีวามมุง่มัน่ทีต้่องการให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

กับการดแูลสุขภาพช่องปากของประชาชน ท้ังหน่วยงานทันตกรรมชมุชน 

หรอืคลนิกิทนัตกรรมเอกชน มสีือ่ในการให้ข้อมลูความรูเ้ก่ียวกบัสขุภาพ

ช่องปากได้อย่างเหมาะสม 

เมื่อส�าเร็จการศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหดิล ทพ.กญุชร ได้เข้ารบัราชการในกองทนัตสาธารณสขุ กรมอนามยั 

กระทรวงสาธารณสขุ ในช่วงระยะเวลาหน่ึง ด้วยความคดิทีก้่าวหน้าและ

เป็นคนชอบความท้าทาย จึงผันตัวมาเริ่มต้นธุรกิจคลินิกทันตกรรม

ผู้มอบประสบการณ์ทันตกรรมที่ดีกว่า

ทพ.กุญชร ประวิชไพบูลย์ 

คลินิกทันตกรรมในเครือ Neodent Dental Group
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เอกชน ควบคู่ไปกับการศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรบริหารธุรกิจ โครงการ Mini 

MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อน�าความรู้ทั้ง 2 ศาสตร์ มาผนวกกัน และ

เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจยิ่งขึ้น

ทพ.กุญชร ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาองค์ความรู้ “นวัตกรรมการบริการ

ทางทันตกรรม” เพื่อส ่งมอบการบริการที่ดี ท่ีสุดให ้แก ่คนไข ้ ทุกคน 

ด้วยประสบการณ์ในการรกัษามาอย่างยาวนาน ได้พบปัญหาสขุภาพฟันทีห่ลาก

หลายของคนไข้จ�านวนมาก ก่อเกิดเป็นแนวทางการรักษาที่ไม่เพียงแต่แก้ไข

ปัญหาสุขภาพช่องปาก ณ ปัจจุบันให้แก่คนไข้เท่าน้ัน แต่ยังสามารถส่งมอบ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการแนะน�าการรักษาทางทันตกรรม

ที่เหมาะสมแก่คนไข้รายบุคคลในอนาคตได้อีกด้วย 

ส�าหรับ หัวใจหลักในการบริการของคลินิกทันตกรรม Neodent ทุก

สาขา ประกอบด้วย

“เข้าใจ” สุขภาพฟัน : ด้วยบริการตรวจสุขภาพรอยยิ้ม “Smile 

Checkup” ซึ่งเป็นระบบการสื่อสารปัญหาในช่องปาก อาการ และแนวทาง

รักษาส�าหรับคนไข้เฉพาะบุคคล ผ่านภาพฟิล์มเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ที่แสดง

โครงสร้างฟันและแนวกระดูกที่รองรับฟันทั้งปากได้อย่างชัดเจน ร่วมด้วย

ภาพถ่ายในช่องปาก ที่ท�าให้คนไข้ได้เห็นสภาพฟันจริงของตนเอง สามารถ 

รับรูแ้ละเข้าใจปัญหาได้พร้อมกบัทนัตแพทย์ เช่น ฟันสกึ, ฟันร้าว, ฟันผ ุเป็นต้น 

“ใส่ใจ” ดูแลฟันอย่างท่ัวถึง : ด้วยแนวทางการรักษาแบบองค์รวม 

“Complete Treatment” ที่ไม่เพียงแต่แก้ไขปัญหาในปัจจุบันของคนไข้ แต่ให้

ทันตแพทย์สามารถวางแผนการรักษา หรือแนวทางป้องกันปัญหาสุขภาพช่อง

ปากของคนไข้ในอนาคตได้ จากการวิเคราะห์และท�าความเข้าใจคนไข้อย่าง 

ลกึซ้ึง ท้ังด้านสรรีะกายภาพ สภาวะจติใจ บคุลกิภาพ ตลอดจนพฤติกรรม และ

การด�าเนินชีวิตของคนไข้

“อุ่นใจ” ในการบริการ : บุคลากรของเราทุกคน ล้วนได้รับการปลูกฝัง

ให้มีจิตใจที่พร้อมบริการและดูแลคนไข้เสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว เราจะ

ดแูลและช่วยแก้ไขปัญหาสขุภาพช่องปากให้คนไข้ได้อย่างไร เพือ่บรรเทาปัญหา

เหล่านั้น และท�าให้คนไข้กลับออกไปอย่างมีความสุข พร้อมมีรอยย้ิมท่ีมั่นใจ

มากกว่าเดิม

นอกจากหวัใจหลกัในการบรกิารคนไข้

ของ Neodent แล้วนั้น ทพ.กุญชร และ 

ทีมงานทุกคน ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรม

ในการบริการทางทันตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดให้แก่คนไข ้

ทุกคน เรามีเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีมีเทคโนโลย ี

ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล พร้อมทั้ง 

มีเป้าหมายท่ีจะลงทุนทางด้านเทคโนโลยี 

ทางทันตกรรมเพิ่มเติมในอนาคต มีช่องทาง 

การติดต่อสื่อสารท่ีหลากหลาย ท้ังออฟไลน์

และออนไลน์ เพ่ือให้คนไข้สามารถติดต่อ

สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย 

มรีะบบบรกิารหลังการขาย และระบบบริหาร

ความสัมพันธ์ลูกค้าท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้

มั่นใจได้ว่าคนไข้ทุกคนที่ให้ความไว้วางใจ 

มารับบริการจากคลินิกของเรา จะได้ รับ 

การดูแลที่ดีที่สุดจาก Neodent

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของ Neodent Dental Group ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

Website : www.neodentdentalgroup.com | Facebook : Neodent Dental Group | Line : neodent

คุณแพรว – พิรนันท์ ประวิชไพบูลย์ และ 

คุณพลอย – ทิพย์มณี ประวิชไพบูลย์ 

ทายาทธุรกิจของ ทพ.กุญชร
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เป็นโจทย์ที่นักธุรกิจทั้งหลาย 

ต้องน�าไปขบคิดเป็นการบ้านกันเลย 

ทีเดียว ส�าหรบัผูป้ระกอบการแล้ว ใครๆ 

ก็อยากจะขายสินค้าได้จริงไหม ซึ่งก็มี

หลายปัจจัยที่ท�าให้สินค้าขายได้ โดย

อาศยัการท�าการตลาดในรปูแบบต่าง ๆ  

ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

แต่นอกจากการท�าการตลาดแล้ว 

สิ่งหนึ่งที่ผู ้ประกอบการควรให้ความ

ใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง นั่นก็คือการ “สร้าง

แบรนด์” นั่นเอง 

ยุคนีไ้ม่ใช่แค่ท�าการตลาด ขายๆ 

แล้วก็จบไป แต่ถ้าต้องการให้ลูกค้ารัก 

คุณต้องสร้างแบรนด์ เพราะหากสร้าง

แบรนด์ด ีจะไม่เพยีงท�าให้สนิค้าของคณุ

เป็นท่ีรูจ้กั มีชือ่เสยีง แต่ยังท�าให้แบรนด์

ของคุณเป็นที่ให้ความเช่ือม่ันแก่ลูกค้า

อย่างไม่ต้องสงสัย

พูดง่ายๆ คือถ้าคุณสร้างแบรนด์

ได้ส�าเร็จ โอกาสที่จะพิชิตใจลูกค้าก็ง่าย

นิดเดียว ลองมาดูแนวทางในการสร้าง

แบรนด์เพื่อพิชิตใจลูกค้ากันเลย

ท�ำควำมเข้ำใจก่อนว่ำแบรนด์คืออะไร?
ถ้าไม่รูว่้าแบรนด์คอือะไร ก็แทบจะจอดไม่ต้องแจวกนัเลย เพราะ

ไม่รู้จะสร้างอะไร ไปเพื่อการใด แบรนด์ ไม่ใช่แค่เรื่องของสัญลักษณ์ 

โลโก้ หรือยี่ห้อสินค้า อย่างที่หลายๆ คนเข้าใจ แต่แบรนด์คือผลรวม

ของทุกส่ิงทุกอย่างท่ีลูกค้ามองธุรกิจคุณ ไม่ว่าจะเป็นส่ิงที่จับต้อง 

ได้อย่าง หีบห่อ ตราสัญลักษณ์ สีสัน พนักงาน หรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ 

เช่น ใจรักบริการ ความใส่ใจลูกค้า ทุกอย่างล้วนเป็นส่วนประกอบของ

แบรนด์ทั้งสิ้น

ถ้าเป้าหมายของการสร้างแบรนด์คือ การเป็นที่ 1 ในใจลูกค้า 

มีค�าถามง่ายๆ เพื่อสร้างความเข้าใจคือ เมื่อนึกถึงยาสีฟันคุณนึกถึง

อะไร ส่วนใหญ่คอลเกตจะผุดขึ้นมาในความคิด หรือถ้าพูดน�้าอัดลม 

คุณคิดถึงอะไร ต้องโค้กสิ หรือเป็บซี่ดีที่สุด เป็นต้น เห็นไหมว่าแบรนด์

ที่ลูกค้าจ�าได้ย่อมพิชิตใจลูกค้าได้นั่นเอง 

กลับมาที่ธุรกิจของคุณที่จะต้องตอบค�าถามให้ได้ว่า เมื่อนึกถึง

สิง่น้ีลกูค้าคดิถึงผลติภณัฑ์ของคุณหรอืเปล่า ถ้าใช่น่ันหมายความว่าคณุ

ได้เข้าไปนั่งในใจของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

..ท�ำอย่ำงไรจะพิชิตใจลูกค้ำได้?

1

     ขั้นตอน
การสร้างแบรนด์ให้คนรู้จัก
ส�าหรับ SMEs

4
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แบรนด์ต้องมีเอกลักษณ์
และควำมแตกต่ำง

บนโลกใบน้ีมแีบรนด์ตัง้มากมายเป็นล้านๆ แบรนด์ 

ค�าถามคือ แล้วแบรนด์แบบไหนล่ะที่พิชิตใจลูกค้าได้?

โดยหลักการแล้วแบรนด์นั้นจะต้องมีเอกลักษณ์

เป็นของตนเอง และมีความแตกต่าง ลูกค้าเห็นแล้วร้อง

อ๋อ! ยอมรับในแบรนด์ทันที โดยไม่มีข้อแม้แต่อย่างใด จะ

ท�าแบบนั้นได้ ต้องก�าหนดเป้าหมายของแบรนด์ว่าสร้าง

แบรนด์ขึน้มาเพ่ืออะไรก่อน แล้วค่อยก�าหนดว่าบคุลกิของ

แบรนด์คณุจะเป็นแบบไหน จากน้ันก�าหนด สี โลโก้ ฟอนต์ 

ให้เหมาะกับบุคลิกนั้น 

ประเด็นคือ ถ้าแบรนด์ของคุณไม่แตกต่างจาก 

แบรนด์อื่นๆ มากพอ ลูกค้าก็จะสับสนภาพลักษณ์ 

ในตลาด เช่น คุณขายเส้ือผ้าแล้วท�าแค่ตั้งช่ือแบรนด์ 

แต่ไม่คิดจะก�าหนดส่วนประกอบอื่นๆ เลย ลูกค้าก็จะ 

มองคุณว่า “ก็แค่ร้านขายเสื้อผ้าเหมือนเจ้าอื่นๆ”

แต่ถ้าคณุก�าหนดส่วนผสมของแบรนด์ครบ แบรนด์

คณุก็จะเป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร แบรนด์ทีม่เีอกลกัษณ์

อย่างเช่น รถยนต์เบ็นซ์ที่คุณเห็นปุ๊บก็รู้ทันทีจะเป็นใคร 

ไปไม่ได้ นอกจากเจ้าแห่งยนตรกรรมนั่นเอง หรือแบรนด์ 

7-11 ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการ “อิ่มสะดวก”

แล้วแบรนด์ของคุณล่ะ เกิดขึ้นมาเพื่ออะไร?

สร้ำงตัวตนให้คนจดจ�ำ
แบรนด์ที่ดีต้องมีตัวตน นั่นคือ แบรนด์ต้องเป็นเหมือนคน 

คนหนึ่ง คนเราไม่ใช่แค่มีชื่ออย่างเดียวจริงไหม แต่มีบุคลิก ลักษณะ 

นิสัย ภาษาพูด การแต่งกายที่เป็นของตัวเอง แบรนด์ก็เหมือนกัน 

ต้องมแีก่นทีชั่ดเจน เป็นเอกลกัษณ์ และต้องมีสเีฉพาะ คนกส็ามารถ

เป็นสญัลกัษณ์ของแบรนด์ได้ อย่างเช่น แอด็ คาราบาว ทีผู่ค้นจดจ�า

เขาในฐานะนักร้องเพลงเพื่อชีวิต หรือถ้าในโลกโซเชียลถ้าพูดถึง 

เจีย๊บเลยีบด่วน คนกจ็ะจดจ�าได้ทนัทว่ีามลีกัษณะเป็นไก่ตวัเหลอืงๆ 

ตาแปลกๆ ไม่เท่ากัน มีอารมณ์ขัน สนุกสนาน เป็นต้น

เมื่อลูกค้าจดจ�าได้แล้วเวลาจะพูดจะขายสินค้าอะไร ก็มักจะ

ได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดี

ท�ำให้ลูกค้ำเห็นบ่อยๆ
ถึงแม ้ว ่าคุณจะออกแบบแบรนด ์มาซะสวยหรู  

ทั้งรูปภาพและสีสันดูหรูหรามีสไตล์เพียงใด แต่ถ้าคุณไม ่

แสดงตัวหรืออวดโฉมบ่อยๆ คงไม่มีใครจดจ�าคุณได้แน่  

จริงไหม ?

ดงันัน้คณุควรน�าแบรนด์ของคณุออกมาน�าเสนอ ด้วย

กลยทุธ์ทางการตลาดต่างๆ ท�าอย่างสม�า่เสมอ อย่างต่อเนือ่ง 

ถ้าเปรียบเป็นการโพสต์ คุณก็ต้องโพสต์เป็นประจ�านั่นเอง 

อย่างน้อยวนัละ 1-3 โพสต์ กจ็ะช่วยให้แบรนด์ของคณุเข้าไป

นั่งในใจของลูกค้าโดยไม่ยากเย็นนัก

นอกจากนีก้ารจะสร้างแบรนด์เพือ่พชิติใจลกูค้าได้นัน้ 

คุณควรจะเปิดใจกว้างในการรับฟังค�าติชมจากลูกค้า เพื่อ

ปรบัปรงุพฒันาสนิค้า เพือ่ให้แบรนด์ได้รบัความเชือ่ม่ัน ท�าให้

แบรนด์มีชื่อเสียงและยั่งยืนนั่นเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก
https://taokaemai.com
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ช่องทางออนไลน์ทุกวันนี้อ�านวย

ความสะดวกให้การซื้อขายง่ายมากขึ้น

และยงัเปิดโอกาสให้ลกูค้าแสดงความเห็น

ได้ง่ายกว่าเดิมด้วย ทกุคร้ังทีล่กูค้าซือ้ของ

ไม่ว่าร้านใดก็ตาม ประสบการณ์ในการ 

Shopping เป็นส่ิงส�าคัญมาก หากเรามอบ

บริการทีดี่จนลูกค้าพงึพอใจ เสยีงตอบรบั

ย่อมออกมาดี แต่เมื่อใดก็ตามที่การ

บริการบกพร่อง Comment ประสบการณ์

ด้านลบก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ 

สิ่งเหล่านี้เราพบเห็นได้ทั่วไปในทุกร้านค้า หรือเรียกว่า 

“Review”

การมีรีวิวแสดงประกอบรายละเอียดสินค้าในเว็บไซต์มี

ความส�าคญัในการทีจ่ะช่วยเสรมิการพจิารณาของลกูค้าทีก่�าลงั

เยี่ยมชมเว็บไซต์อยู ่ เพราะสิ่งหน่ึงที่ลูกค้าในยุคนี้มองหา 

เมือ่สนใจสนิค้าหรือบรกิารก่อนจะตดัสนิใจซือ้นัน่กค็อื รวิีวจาก

ลูกค้าก่อนหน้านี้นั่นเอง

นอกจากนี้ความส�าคัญอื่นๆ ที่เราได้รับจากการมีรีวิว

สินค้าหรือรีวิวบริการก็คือ

ขายของออนไลน์
ท�าไมต้องมีรีวิว..?

BUY NOW

15$

%
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ความน่าเชือ่ถือ

เพราะก่อนเราจะเสียเงินไปซื้อของอะไรก็ตาม 

หากดูแล้วร้านค้าที่เราก�าลังสนใจมีรายละเอียดสินค้าที่

ไม่น่าเช่ือถือ ไม่มีรีวิวจากลูกค้าว่าสั่งซื้อแล้วได้รับของ

มาสภาพไหน , การจัดส่งไวหรือไม่ , ตอบค�าถามลูกค้า

ดีไม่ดีอย่างไร หากเป็นอย่างนี้ความเชื่อมั่นต่อร้านค้าก็

ไม่เกิดขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

http://www.takraonline.com

ได้รับความคิดเห็นโดยตรงจากลูกค้า

บ่อยครั้งมักจะมีความคิดเห็นดีๆ เพื่อน�าไปพัฒนา

ปรับปรุงสินค้าและบริการ มักมาจากลูกค้าโดยตรง หลัง

จากท่ีพวกเขาได้ทดลองใช้สินค้าของเราแล้ว ซึ่งเป็น

ประสบการณ์จากผู้ใช้งานจริงๆ ที่มีคุณค่า เพราะในบาง

ครั้งจุดที่มีปัญหาบางอย่างหากได้รับการพัฒนาปรับปรุง

แล้ว เราอาจได้สินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ได้ดีที่สุด

ช่วยให้ค้นหาสินค้าเจอได้ง่ายขึน้

เครื่องมือค้นหาเสิร์ซเอนจิ้นที่เราคุ้นเคยกันดี

อย่าง Google มักดึงเอาสินค้าที่มีคนรีวิวมาแสดง

ให้นักท่องเว็บฯ เห็นด้วย ยิ่งสินค้าของเราได้รับการ

รีวิวหรือพูดถึงจากลูกค้าจากหลายแหล่งและรีวิว 

มีจ�านวนมาก ยิ่งเป็นตัวชี้วัดถึงความน่าเชื่อถือและ

ความน่าสนใจของสินค้าของเรามากตามไปด้วย  

ยิ่งเมื่อรีวิวถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลแล้ว คน

พบเห็นอยากรู้จักแบรนด์ เว็บไซต์ คือที่หมายต่อไป

ท่ีคนจะเข้าไปท�าความรู้จักกับแบรนด์สนิค้าทีถ่กูพดูถงึ

เพิ่มเติม

รีวิวด้านลบบางครัง้ส่งผลดี

ความผิดพลาดเป็นสิ่งท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ 

หากเจ้าของร้านรบัมอืกับบางรวิีวท่ีต�าหนิการให้บริการได้ดี 

และแสดงออกถงึความจรงิใจในการขออภยัลกูค้า รบัผิดชอบ

ในความผิดพลาดอย่างเหมาะสม ลูกค้าที่เข้ามาอ่านรีวิว

จะรู้สึกถึงความน่าเชื่อถือมากกว่าร้านค้าที่มีแต่ค�าชม

อย่างเดียว ซึ่งแบบนั้นมักให้ความรู ้สึกเคลือบแคลง 

น่าสงสยัมากกว่าเกดิความไว้วางใจ เกบ็รวีวิทีใ่ห้ความเหน็

แนะน�าติชมที่สุภาพตรงไปตรงมาเอาไว้ พร้อมด้วย 

การตอบค�าถามจากทางร้านทีท่�าให้คนรบัรูถ้งึความใส่ใจ 

เปิดรับความคดิเห็นจากลูกค้า จะย่ิงช่วยเพิม่การตัดสนิใจ

ในการใช้บรกิารมากขึน้ เพราะการบรกิารทัง้ก่อนและหลงั

การขายที่ดีล้วนเป็นสิ่งที่ลูกค้าทุกคนคาดหวัง

สินค้ามีรีวิวคนยิ่งสนใจ

เมื่อลูกค ้ารายใหม่ๆ เข ้ามาเห็นรีวิว 

ก่อนหน้านี้ จะเกิดแรงจูงใจและความกล้าที่ 

จะแชร์ความเหน็เพิม่เติมทิง้ไว้ให้คนอืน่ๆ ได้รบัรู้  

ต่อๆ ไป ยิ่งสินค้าชิ้นไหนมีรีวิวใหม่ๆ เพิ่มเติม

สม�่าเสมอ คนมักให้ความสนใจเพิ่มจ�านวน 

ตามไปด้วย

ทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าท�าไม..รีวิวจากลูกค้า 
ถึงจ�าเป็นส�าหรับการขายของออนไลน์ในยุคนี้และ 
อาจพูดได้ว่าไม่มี...ไม่ได้แล้ว !
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