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ปั จ จุ บั น โลกออนไลน์ เข้ า มาเป็ น ส่ ว นสำ � คั ญ
ในการดำ�เนินชีวติ และธุรกิจอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ รวมถึง
การไหลผ่านของข้อมูลข่าวสาร (Big Data) ที่มาจาก
ทุกทิศทางและมีจำ�นวนมหาศาลส่งผลให้ผู้ใช้บริการ
สามารถค้นหาข้อมูลธุรกิจได้อย่างอิสระเสรีผา่ นระบบ
อินเทอร์เน็ต ซึง่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเห็นความสำ�คัญ
ของการใช้ช่องทางดิจิทัลมาช่วยอำ�นวยความสะดวก
ให้ภาคธุรกิจและประชาชนสามารถค้นหาและเข้าถึง
ข้อมูลนิติบุคคลได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย
แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น กรมฯ ก็ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย จึงออกประกาศ
เรื่ อ ง แนวนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการเปิ ด เผย
และนำ�ข้อมูลไปใช้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
การตระหนักถึงความสำ�คัญในการเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคลให้สาธารณชนได้รับทราบ
แม้วา่ การเข้าถึงข้อมูลนิตบิ คุ คลจะสามารถทำ�ได้
อย่างสะดวกมากขึน้ แต่การจะนำ�ข้อมูลทีส่ ว่ นราชการ
เปิดเผยไปใช้ต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง ตรงตาม
วัตถุประสงค์และขอบเขตทีแ่ จ้งไว้กบั กรมฯ รวมถึงต้อง
ไม่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น โดยเฉพาะ
รายละเอียดส่วนบุคคลและการนำ�มาใช้เชิงธุรกิจหรือ
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว เพราะเข้าข่ายเป็นการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลและกระทำ�ผิดทางกฎหมาย ทั้งนี้
ธุรกิจหรือประชาชนทีป่ ระสงค์จะเข้าถึงข้อมูลนิตบิ คุ คล
ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย สามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หรือ
แอพพลิเคชั่น DBD e-Service เท่านั้น เพื่อป้องการ
การถู ก หลอกลวงจากผู้ ไ ม่ ป ระสงค์ ดี แ ละอาจสร้ า ง
ความเสียหายได้ในอนาคต
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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เล่มนี้มีอะไรเด่น?

รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เข้ารับโล่พร้อมเกียรติบัตร “รางวัลชมเชย
องค์กรโปร่งใส” (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 9 จาก พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภายใต้โครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าได้รบั รางวัลดังกล่าวมาอย่างต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 5 แล้ว นับเป็นเครือ่ งหมาย การันตีถงึ ความมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และความซือ่ ตรงในการดำ�เนินงาน เหมาะสมทีจ่ ะเป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่สาธารณชน โดยในปีนกี้ รมฯ ได้รบั รางวัลชมเชย
องค์กรโปร่งใสร่วมกับอีก 19 หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่ได้ส่งผลการดำ�เนินงานเข้าร่วมประกวด
ซึ่งเกณฑ์การตัดสินเข้มข้นที่ ป.ป.ช. ใช้พิจารณามี 4 ด้าน คือ
1. ด้านองค์กรปฏิบัติภารกิจและมีการแสดง
ออกถึงความพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
มีมาตรการแก้ ไขถ้ า มี ปั ญ หาหรื อ มี ผ ลกระทบจาก
การดำ�เนินงาน องค์กรปฏิบัติภารกิจอย่างระมัดระวัง
ข้อผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ คำ�นึงถึงประโยชน์ของผูร้ บั บริการ
สิทธิทางกฎหมาย และความคาดหวังขอสังคม มีการสร้าง
ความสัมพันธ์และรับฟังความพึงพอใจของผู้รับบริการ
โดยกรมฯ มีนโยบายการกำ�กับองค์กรที่ดี เป็นแนวทาง
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ปฏิบตั ใิ ห้บคุ ลากรยึดถือปฏิบตั ไิ ด้อย่างชัดเจน ตรวจสอบ
การทำ�งานได้ และมีชอ่ งทางทีห่ ลากหลายเพือ่ เปิดรับฟัง
ความคิ ด เห็ น จากบุ ค คลภายนอก และติ ด ตามผล
การดำ�เนินงานทีเ่ ป็นระบบ ประกอบกับทีผ่ า่ นมา กรมฯ
ได้ให้ความสำ�คัญกับการนำ�นวัตกรรมเทคโนโลยีมาให้
บริการภาคธุรกิจและประชาชนเพือ่ อำ�นวยความสะดวก
รวดเร็วในการรับบริการ ลดความเสี่ยงการปฏิบัติงาน
และป้องกันการทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้แก่ การจดทะเบียน

นิตบิ คุ คลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration), การนำ�ส่ง
งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing), การเปิดเผย
ข้อมูลและให้บริการข้อมูลนิติบุคคลผ่านแอพพลิเคชั่น
DBD e-Service, การขอหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่าน
ธนาคารพาณิชย์ (e-Certificate) และการส่งเสริมให้
ธุรกิจสามารถเข้าถึงเงินทุนด้วยกฎหมายหลักประกัน
ทางธุรกิจ (DBD e-Secured)
2. ด้านองค์กรมีการปฏิบัติภารกิจตามหลัก
นิตธิ รรม ผูบ้ ริหารกรมฯ ได้แสดงเจตจำ�นงในการบริหาร
งานด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตพร้อมแสดงออกในเวทีตา่ งๆ
อย่างต่อเนือ่ ง การจัดทำ�ตัวชีว้ ดั ในระดับต่างๆ เพือ่ เป็น
เครื่องกำ�หนดทิศทางและการติดตามการดำ�เนินงาน
ของบุคลากรในกรมฯ รวมถึงการสร้างความมีส่วนร่วม
ของคนในองค์กรให้ท�ำ งานอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่
บนพื้นฐานของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
3. ด้านการปฏิบตั งิ านตามภารกิจขององค์กร
ให้ความสำ�คัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติ
ตามแนวทางจริยธรรมทีเ่ ป็นสากล กรมฯ ในฐานะหน่วย
งานที่ให้บริการด้านธุรกิจแก่ประชาชนจึงยึดหลักการ
สิทธิมนุษยชนและให้บริการที่เสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ

และส่งเสริมให้บคุ ลากรมีการพัฒนาตนเองผ่านหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอยู่เสมอ
4. ด้านองค์กรดำ�เนินงานด้วยความโปร่งใส
มี ร ะบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ โ ปร่ ง ใส เที่ ย งธรรม
ต่อต้านการทุจริตและการให้หรือรับสินบน กรมฯ
ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางในการตัดสิน
ความถู ก ต้ อ ง กำ � กั บ ดู แ ลการดำ � เนิ น งานให้ เ ป็ น ไป
ตามภารกิจและมาตรฐานวิชาชีพ เพิ่มพื้นที่ให้บุคคล
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการดำ�เนิน
งาน กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของกรมฯ
รางวัลอันทรงเกียรตินี้ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจ
ของบุ ค ลากรกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ทุ ก คน ซึ่ ง จะ
ทำ�ให้มีขวัญและกำ�ลังใจที่ดีในการทำ�งาน พร้อมที่จะ
พั ฒ นาไปสู่ อ งค์ ก รผู้ นำ � ด้ า นการให้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ ที่ มี
ธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชนและ
สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนต่างชาติต่อไป
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานภาครัฐ มีหน้าที่
ช่วยสนับสนุนส่งเสริมและตรวจสอบการดำ�เนินงาน
ในภาคธุรกิจและผู้ประกอบการให้ประสบความสำ�เร็จ
ซึง่ กรมฯ ได้น�ำ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เข้ามาให้
บริการและอำ�นวยคามสะดวกแก่ ผูป้ ระกอบการ เพือ่ ช่วย
ลดเวลาและขัน้ ตอนในการทำ�งาน ช่วยเพิม่ ความสะดวก

มากยิ่งขึ้น โดยหนึ่งในการให้บริการทางออนไลน์ของ
กรมฯ คือบริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์
หรือ e-Registration ที่ให้บริการยื่นคำ�ขอจดทะเบียน
นิตบิ คุ คลทางอิเล็กทรอนิกส์มาตัง้ แต่ปี 2560 และในปีนี้
ได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบจดทะเบียนฯ เวอร์ชั่นใหม่
แบบครบวงจร e-Registration เวอร์ชั่น 2020

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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e-Registration เวอร์ ชั่ น 2020 เริ่ ม เปิ ด ให้ ใช้
บริการตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยเวอร์ชั่น 2020
นี้ มีการปรับปรุงระบบใหม่ในหลายส่วนเพื่ออำ�นวย
ความสะดวกในการดำ � เนิ น การผ่ า นระบบออนไลน์
และเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การยืนยันตัว
ตนทางออนไลน์ ให้ใช้งานผ่านเครื่องมือสื่อสารอย่าง
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตได้ หรือ
ที่เรียกว่าระบบ Electronic Know Your Customer :
e-KYC โดยผู้ใช้งานเพียงกรอกข้อมูลผ่านระบบพร้อม
กับถ่ายภาพบัตรประชาชน ถ่ายรูปตนเอง และถ่ายภาพ
เคลื่อนไหวตามที่กำ�หนด ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้
ผู้ ป ระกอบการไม่ ต้ อ งเดิ น ทางมายื น ยั น ตั ว ตนกั บ
กรมฯ หรือส่วนงานให้บริการอีกต่อไป และระบบใหม่
นี้ยังปรับปรุงการกรอกข้อมูลให้งา่ ยและสะดวกมากยิง่ ขึน้
โดยเพิ่มรูปแบบการกรอกคำ�ขอแบบง่ายสำ�หรับการจด
ทะเบียนจัดตั้งใหม่และการแปรสภาพ รวมถึงปรับปรุง
ระบบให้สามารถรองรับอำ�นาจกรรมการได้ทุกรูปแบบ
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ในอนาคต กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เตรียมแผน
ที่ จ ะพั ฒ นาระบบ e-Registration ในระยะต่ อ ไป
โดยเปิ ด ให้ ผู้ แ ทนรั บ จดทะเบี ย น (สำ � นั ก งานบั ญ ชี /
สำ � นั ก งานกฎหมาย) สามารถจั ด ทำ � และยื่ น คำ � ขอ
จดทะเบียนแทนผู้ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล (หุ้นส่วน/
หุ้นส่วนผู้จัดการในกรณีคำ�ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
หรื อ ผู้ เริ่ ม ก่ อ การ/กรรมการ/ผู้ ถื อ หุ้ น ในกรณี คำ � ขอ
จดทะเบียนบริษัทจำ�กัด) ได้ โดยที่บุคคลผู้เกี่ยวข้อง
กับนิติบุคคล ดังกล่าว ไม่จำ�เป็นต้องมี Username &
Password เพื่ อ เข้ า ระบบแลลงลายมื อ ชื่ อ อี ก ต่ อ ไป
ซึง่ บริการดังกล่าวจะช่วยให้การยืน่ คำ�ขอจดทะเบียนง่าย
และสะดวกยิ่งขึ้นอีกขั้นหนึ่ง
ทัง้ นี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ในประเทศไทยเริ่ ม คลี่ ค ลายลง แต่ ก็ ยั ง มี ผ ลกระทบ
ต่ อ สุ ข ภาพและการใช้ ชี วิต ของประชาชน ส่ ง ผลต่ อ
การดำ�เนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ซึ่งกรมฯ ได้นำ�

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำ�นวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้งานในทุกด้าน และพั ฒ นาขี ด ความสามารถ
ให้รองรับผู้ใช้งานที่จะเข้ามาสู่ระบบพร้อมกันได้เป็น
จำ�นวนมาก เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรผู้ให้บริการผ่าน
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ย่ า งเต็ ม รู ป แบบใน ปี 2564
ดังนัน้ การดำ�เนินวิถชี วี ติ ในแบบใหม่ New Normal เราควร

หันมามองทางเลือกใช้บริการต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อรักษาระยะห่าง
ทางสังคม Social Distancing ลดการเดินทางออกจากบ้าน
และลดการพบปะกันระหว่างบุคคล และร่วมพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไปด้วยกัน
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โมเดลแฟรนไชส์...

ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศแบบคู่ขนาน
จากการคลายล็อคประเทศบางมาตรการหลังจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ได้ลดลง
แต่ ภ าวะเศรษฐกิ จ ของประเทศที่ ห ยุ ด ชะงั ก มานาน
หลายเดือน ทำ�ให้การค้าการขายทั้งในส่วนของภาค
ประชาชน และภาคธุรกิจ มีความยากลำ�บากและประสบ
ปัญหาต่างๆ เพือ่ ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศได้พนื้ ตัว
กลับมาโดยเร็ว ทางภาครัฐบาลได้จัดเตรียมกลไกและ
พร้อมทีจ่ ะส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ และประชาชน
กลับมามีความเข้มแข็งดังเดิม
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศนั้น
ธุรกิจแฟรนไชส์ หรือโมเดลแฟรนไชส์เป็นธุรกิจหนึ่ง
ที่ ส ามารถสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ให้ ป ระเทศ
ซึ่ ง จะทำ � ให้ เ กิ ด การลงทุ น และการกระจายรายได้ สู่
ภาคประชาชนได้ในวงกว้าง โดยการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ธุรกิจแฟรนไชส์มีความเข้มแข็งแบบคู่ขนาน คือ สร้าง
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ความมั่นคงแก่ประชาชนให้มีงาน มีอาชีพ มีรายได้
พร้ อ มทั้ ง สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ..สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ทาง
เศรษฐกิจให้ประเทศอีกทางหนึง่ แต่ทงั้ นี้ การทีภ่ าคธุรกิจ
จะช่วยเหลือภาคประชาชนได้นั้น ภาคธุรกิจจำ�เป็น
ต้องมีความเข้มแข็งและมั่นคงในธุรกิจก่อน เมื่อธุรกิจ
มีความพร้อมและแข็งแกร่งแล้ว ก็จะช่วยเหลือภาค
ประชาชนให้มีอาชีพและกลับมามีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีต่อไป
สำ�หรับการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์นั้น
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำ�
แผนสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจแฟรนไชส์ โดยการนำ�
ธุรกิจแฟรนไชส์ทอี่ ยูใ่ นการส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์
จำ�นวน 60 ธุรกิจ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและจำ�หน่าย
สินค้าในประเทศ รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�
เกี่ยวกับการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์แก่นักลงทุนและ

ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีตราสินค้า หรือ Brand อยู่แล้ว เป็น
ธุรกิจสำ�เร็จรูป ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก มีขนาด
การลงทุ น ให้ เ ลื อ กหลายขนาดตามความเหมาะสม
ของแต่ ล ะคน และสามารถทำ � ควบคู่ กั บ งานอื่ น ได้
“แฟรนไชส์” จึงเป็นธุรกิจที่นักลงทุนทั้งรายเก่าและ
รายใหม่ให้ความสนใจเป็นลำ�ดับต้นๆ เพราะสามารถ
เริ่ ม ต้ น ทำ � ธุ ร กิ จ ได้ ง่ า ย รวดเร็ ว ไม่ ยุ่ ง ยาก ที่ สำ � คั ญ
มี ป ระเภทแฟรนไชส์ ใ ห้ เ ลื อ กได้ ห ลากหลายในราคา
ที่สามารถจับต้องได้

ผูส้ นใจ หลังจากทีโ่ รคระบาด โควิด-19 บรรเทาเบาบางลง
และใช้รูปแบบการนำ�เสนอธุรกิจ/การเจรจาธุรกิจผ่าน
ช่องทางออนไลน์ โดยมีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็น
ตัวกลางประสานระหว่างภาคธุรกิจและนักลงทุน ซึง่ เป็น
การสร้ า งโอกาสทางการตลาดให้ แ ก่ ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์
สร้างทักษะ/ประสบการณ์ในการนำ�เสนอธุรกิจ รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้มเี วทีพบปะนักลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ
เพือ่ เจรจาธุรกิจและเลือกลงทุนในระบบแฟรนไชส์ ส่งผล
ให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้ประเทศ
ที่ ผ่ า นมาก่ อ นจะเกิ ด การระบาดของโรคไวรั ส
โควิด-19 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้สร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ผู้ประกอบการไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนา
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้มีมาตรฐาน
ระดับสากล และเสริมสร้างความรู้ด้านการค้าการลงทุน
ระหว่างประเทศเพือ่ เตรียมความพร้อมสูต่ ลาดต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างโอกาสทางการตลาด
ให้แก่ธุรกิจจากตลาด ในประเทศ (Local) ไปสู่ตลาด
โลก (Global) ในจำ�นวนธุรกิจที่กรมฯ ให้การส่งเสริม
และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง คือ “ธุรกิจแฟรนไชส์”

ธุรกิจแฟรนไชส์ หรือ โมเดลแฟรนไชส์ มีทิศทาง
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มูลค่าทาง
เศรษฐกิจของธุรกิจแฟรนไชส์มมี ากกว่า 2 แสนล้านบาท
มี จำ � นวนสาขาธุ ร กิ จ รวมกั น มากกว่ า 1 แสนแห่ ง
ทั่วประเทศ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วง 3 ปี
ที่ผ่านมา อยู่ที่ร้อยละ 15 ต่อปี เมื่อเทียบกับ GDP ของ
ประเทศซึ่งมีอัตราเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2 - 5 ต่อปี ทำ�ให้
ธุรกิจแฟรนไชส์มีส่วนสำ�คัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจ
ของประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในช่วงที่โรค
โควิด-19 กำ�ลังระบาด ธุรกิจแฟรนไชส์ ก็ได้รบั ผลกระทบ
เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ให้ความสำ�คัญในการส่งเสริมและการผลักดันให้ผทู้ สี่ นใจ
จะลงทุนในระบบแฟรนไชส์ หรือนำ�ระบบแฟรนไชส์
ไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ
แฟรนไชส์ หรือผูช้ ว่ ยแฟรนไชส์ให้เข้มแข็ง จะทำ�ให้ธรุ กิจ
แฟรนไชส์กลับมาแข็งแกร่ง ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศได้มากขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน
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หารือแนวทางนำ� “อัญมณี”
มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ
ประเภทใหม่
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในและ
ต่างประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่อง
ประดั บ ของไทย ซึ่ ง เป็ น ธุ ร กิ จ สำ � คั ญ ที่ ส ร้ า งรายได้
เข้าประเทศนับแสนล้านบาทต่อปี เมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ดังกล่าว ทำ�ให้ได้รับผลกระทบไม่ต่างจาก
ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ทั้งในส่วนของภาค
การส่งออกที่ไม่สามารถส่งสินค้าไปยังประเทศคู่ค้าได้
การถู ก ยกเลิ ก คำ � สั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า หน้ า ร้ า นไม่ ส ามารถ
จำ�หน่ายอัญมณีและเครื่องประดับให้แก่นักท่องเที่ยว
ส่งผลกระทบถึงการประกอบธุรกิจ เช่น ประสบภาวะ
ขาดทุน ไม่มีรายรับเข้ากิจการ รวมถึงไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้
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ด้วยสาเหตุและผลกระทบข้างต้นทำ�ให้กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีแนวคิดทีจ่ ะนำ�อัญมณี
ที่มีค่ามาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อให้ภาคธุรกิจ
อัญมณีและเครื่องประดับสามารถมีเงินทุนหมุนเวียน
ในการประกอบธุรกิจได้ต่อ จึงร่วมมือกับสถาบันวิจัย
และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) หรือ GIT ช่วยเหลือผูป้ ระกอบธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย โดยการนำ�อัญมณีที่มีค่ามาเป็น
“หลักประกันทางธุรกิจ” และใช้กฎหมายหลักประกัน
ทางธุรกิจมาเป็นกลไกสำ�คัญในการเชื่อมต่อระหว่าง
ผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน แม้เป็นเพียงแนวคิด
เบื้องต้นและยังมีรายละเอียดและขั้นตอนในการรับฟัง
ความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย สมาคมผูค้ า้
อัญมณีไทยและเครื่องประดับ สมาคมนักประเมินราคา
อิสระไทย ฯลฯ เพือ่ ประเมินและวิเคราะห์ถงึ ผลดี-ผลเสีย
โอกาสความเป็นไปได้ในการนำ�อัญมณีมาเป็นหลักประกัน
ทางธุรกิจ วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ การให้สนิ เชือ่
ของสถาบันการเงิน (ผู้รับหลักประกัน) การเก็บรั ก ษา
หลักประกัน ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถประชุม
รับฟังความคิดเห็นได้ในเร็วๆ นี้ ซึ่งทุกหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องจะเร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ�อัญมณี
ทีม่ คี า่ มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภทใหม่ ซึง่ หาก
สัมฤทธิ์ผลดังที่ได้ตั้งใจไว้ คาดว่าจะสามารถช่วยเสริม
สภาพคล่ อ งและเพิ่ ม การลงทุ น ให้ แ ก่ อุ ต สาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับไทยได้เป็นอย่างมาก ซึ่งจะ
ส่งผลถึงรายได้อันมหาศาลที่ได้รับจากภาคการส่งออก
อัญมณีและเครื่องประดับของไทยในอนาคตอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเข้าใจถึงความเดือดร้อน
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(เอสเอ็ ม อี ) เป็ น อย่ า งดี จึ ง ได้ อ อกพระราชกำ � หนด
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผปู้ ระกอบวิสาหกิจ
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชือ้ ไวรัส

โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือ
และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเอสเอ็มอีของไทย
ซึ่งน่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ ภาคธุรกิจ
ได้ระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ในมาตรา 9 ของพระราชกำ�หนดฯ
ได้กำ�หนดให้สถาบันการเงินได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ในกรณีที่ให้กู้
ยื ม เงิ น แก่ ผู้ ป ระกอบวิ ส าหกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำ�ให้
สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผูป้ ระกอบการ
เอสเอ็ ม อี ล งได้ อี ก (ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น
คิดอัตราร้อยละ 0.1 ของจำ�นวนเงินทีใ่ ช้เป็นหลักประกัน
แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
แก้ไขสัญญา ยกเลิกสัญญา ครั้งละ 200 บาท)
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เปิดรับสมัครร้านอาหาร Thai SELECT
เพิ่มทั่วประเทศ
Thai SELECT ตราสัญลักษณ์ทสี่ ร้างความน่าเชือ่ ถือ
ของร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ทัง้ ในเรือ่ งของคุณภาพ
และรสชาติความอร่อยแบบไทยๆ และเป็นทีย่ อมรับของ
ชาวต่างชาติมากว่า 20 ปี ว่าอาหารไทยไม่เป็นรองชาติ
ใดในโลก จากตราสัญลักษณ์ “Thai SELECT” ทีไ่ ปโด่งดัง
สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยไปทั่วโลก กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า จึงเกิดแนวคิดในการนำ�ตราสัญลักษณ์
ดังกล่าวมาต่อยอดส่งเสริมให้รา้ นอาหารในประเทศไทย
โดยคัดสรรร้านอาหารที่มีรสชาติไทยแท้และคุณภาพ
ที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นระยะยาวให้ธุรกิจ
ร้านอาหารไทยในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่ เข้ า มาท่ อ งเที่ ย วในไทย โดยธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารไทย
สามารถเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้เติบโต
ได้อีกทางหนึ่ง
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทางกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เห็นความสำ�คัญของการ
ขับเคลือ่ นนโยบาย “ครัวไทยสูค่ รัวโลก” โดยมุง่ ส่งเสริม
ให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอาหารอันดับ 1 ทั้งใน
ระดับภูมภิ าคและระดับโลก และคำ�นึงถึงมาตรฐานสากล
เป็นหลัก ไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศไทยก็
สามารถหาอาหารไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสำ�หรับ
14
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บริ โ ภคได้ ทุ ก พื้ น ที่ ซึ่ ง กรมฯ เล็ ง เห็ น ศั ก ยภาพของ
ธุรกิจร้านอาหาร หนึ่งในธุรกิจบริการที่สำ�คัญของไทย
จึ ง ดำ � เนิ น โครงการส่ ง เสริ ม ร้ า นอาหารไทยให้ ไ ด้ รั บ
ตราสั ญ ลั ก ษณ์ “Thai SELECT” อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มาเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพร้านอาหารไทยให้มีคุณภาพและสามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศได้มากขึ้นภายใต้ตรา
สัญลักษณ์ “Thai SELECT” ที่มีเอกลักษณ์ด้านอาหาร
ไทยที่ดี มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เน้น
ใส่ใจด้านคุณภาพ รสชาติ และการบริการ นอกจากนี้
ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ยังช่วยสร้างการจดจำ�ได้
เป็นอย่างดีเป็นการขยายโอกาสและเพิม่ ช่องทางการตลาด
ให้ ร้ า นอาหารไทยสามารถเข้ า ถึ ง กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มากยิ่งขึ้น ช่วยการันตี
ถึ ง คุ ณ ภาพมาตรฐานของอาหารไทย อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น
การส่งเสริมร้านอาหารไทยให้ใช้วตั ถุดบิ จากท้องถิน่ และ
สินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้ร้านค้าชุมชน
หรือ ธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
ในชุมชนมีความคึกคักตามไปด้วย ก่อให้เกิดการจ้างงาน
และนำ � ไปสู่ ก ารกระจายรายได้ สู่ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น
อย่างยั่งยืน

ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในประเทศไทย
มี 3 ประเภท คือ

สำ � หรั บ ร้ า นอาหารไทยที่ มี คุ ณ ภาพ
ยอดเยี่ ย ม ตกแต่ ง ร้ า นสวยงาม และ
มีบริการที่เป็นเลิศ

สำ � หรั บ ร้ า นอาหารที่ มี คุ ณ ภาพเยี่ ย ม
ขายอาหารไทยต้นตำ�รับ คุณภาพดี

สำ � หรั บ ร้ า นอาหารคุ ณ ภาพเยี่ ย ม
มี ร ายการอาหารไทยที่ เ ป็ น อั ต ลั ก ษณ์
ของท้องถิ่น
สำ�หรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้ได้รับ
ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ร้านอาหารจะต้องมี
คุณสมบัติท่ีสำ�คัญดังนี้ 1) ต้องมีรายการอาหารไทย
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของรายการอาหารทัง้ หมด ตกแต่ง
บรรยากาศ และใช้วัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารแบบไทย
2) ปรุงอาหารได้ตามมาตรฐานกรรมวิธกี ารปรุงแบบไทย
ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงของไทย 3) เปิดให้บริการมา
แล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 4) อายุการใช้ตราสัญลักษณ์
Thai SELECT นาน 3 ปี หากร้านประสงค์จะต่ออายุ
ต้องยืน่ ใบสมัครขอต่อก่อนวันหมดอายุ 3 เดือน 5) ผูท้ ไี่ ด้
ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จะได้รับประกาศนียบัตร
ทีล่ งนามโดยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมระบุปี
ทีไ่ ด้รบั 6) ร้านอาหารไทยทีม่ มี ากกว่า 1 สาขา แต่ละสาขา
ต้องยื่นใบสมัครขอใช้หรือต่ออายุการใช้ตราสัญลักษณ์
Thai SELECT แยกจากสาขาอืน่ และ 7) ผูส้ มัครต้องผ่าน

การตรวจสอบและให้คะแนนโดยกรรมการ หรือผู้แทน
ที่ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลาย การบริโภคอาหาร
ไทยและการท่องเที่ยวของไทยจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง
ดังนั้น ธุรกิจร้านอาหารไทยต้องเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่จะหลั่งไหล
เข้ามาใช้บริการ โดยทางกรมฯ ขอเชิญชวนร้านอาหาร
ไทยสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน
ศกนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ ww.dbd.go.th หรือสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0 2547 5962
E-Mail : Thaiselectdbd@gmail.com และ Facebook :
Thaiselectthailand
นอกจากนี้ ผู้ ป ระกอบการร้ า นอาหารที่ ไ ด้ รั บ
ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จะได้รับสิทธิพิเศษใน
การส่ ง เสริ ม และประชาสั ม พั น ธ์ ร้ า นจากกรมพั ฒ นา
ธุ ร กิ จ การค้ า และหน่ ว ยงานพั น ธมิ ต รของกระทรวง
พาณิชย์ ซึง่ ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เป็นทีร่ จู้ กั ของ
ชาวต่างชาติจากทั่วโลกอยู่แล้ว จะเป็นตัวดึงดูดลูกค้า
กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามา
ลิม้ ลองรสชาติอาหารจากร้านของท่าน ทำ�ให้เพิม่ ยอดขาย
และผลกำ�ไรให้ท่านชื่นใจ
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ถอดรหัสความสำ�เร็จ

จากหมู่บ้านเถาเป่าของสาธารณรัฐประชาชนจีน
สู่การสร้าง Digital Village by DBD ในบริบทประเทศไทย
หาก Amazon และ E-Bay คื อ “ฉลามใน
มหาสมุทร” การต่อสู้ของอาลีบาบา (Alibaba) ก็เปรียบ
ได้กับ “จระเข้แห่งแม่น้ำ�แยงซี” ณ วันนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก
อาลีบาบา e-Commerce เจ้าใหญ่ของโลก ที่เริ่มต้น
จากบริษัทเล็กๆ ไปสู่การต่อสู้กับ E-Bay Google และ
Yahoo จนขึ้นมาครองตำ�แหน่งผู้นำ�แห่ง e-Commerce
ของจีนและของโลก
ความสำ�เร็จของอาลีบาบาไม่ได้มเี พียงแต่วสิ ยั ทัศน์
ของ CEO ผู้โด่งดังที่มีชื่อว่า “แจ็ค หม่า” เท่านั้น แต่
อาลีบาบามีเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ คือการสร้างระบบ
นิเวศน์ e-Commerce ขนาดยักษ์ที่ทำ�ให้คนจีนนับล้าน
16
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คนค้นพบคุณค่าในตัวเองและมีงานทำ�ผ่านแพลตฟอร์ม
e-Commerce ที่มีชื่อว่า “เถาเป่า (Taobao)”
เถาเป่าไม่เพียงแต่เป็นแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์
อันดับหนึ่งของจีน แต่ยังเป็นชุมชนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของผู้บริโภค ศูนย์รวมนวัตกรรมของโลกที่ได้
เปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค โดยในชุมชนทีห่ า่ งไกล การค้าออนไลน์
เข้ ามาเติ ม เต็ ม ช่ องว่ างระหว่ างสั งคมเมื องกั บชนบท
ก่อให้เกิดเป็น “หมู่บ้านเถาเป่า” ส่งเสริมให้ชาวชนบท
บริโภคจับจ่ายใช้สอยให้มากขึน้ เพือ่ บรรลุเป้าหมายการ
สร้างเศรษฐกิจที่เน้นการบริโภคภายในประเทศ แทนที่

P - ปัจจัยด้านการเมือง (Political) การเร่งรัด
ผลักดันของรัฐบาลจีนในการขับเคลื่อนประเทศด้วย
เศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี

จะเน้นการผลิตเพื่อส่งออกที่รัฐบาลจีนต้องการสร้าง
โอกาสทางธุรกิจให้แก่ชาวชนบท ส่งเสริมให้ชาวบ้าน
เป็ น ผู้ ข ายสิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องตนผ่ า นเว็ บ ไซต์
ในความร่วมมือกับอาลีบาบา

E - ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) ผลกระทบ
จากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่เติบโตขึ้น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีพนั ธกิจ
ในการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจน
มุ่งพัฒนา SMEs ให้มีความรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ได้มองเห็นถึงโมเดลหมู่บ้านเถาเป่าที่จะ
เป็ น ต้ น แบบการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนในยุ ค ดิ จิ ทั ล
ในบริบทประเทศไทย โดยได้จัดคณะเดินทางผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เดินทางศึกษาเชิงลึก เพือ่ วิเคราะห์ถงึ ปัจจัยความสำ�เร็จ
ของหมู่บ้านเถาเป่า ณ เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง
สาธารณรัฐประชาชนจีน

S - ปัจจัยด้านสังคม (Social) การเข้าสู่สังคม
ความเป็นเมือง (Urbanization) ของชาวจีน ค่านิยมและ
พฤติกรรมการบริโภคของชาวจีนที่เปลี่ยนแปลงไป
T - ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological)
การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี (Digital
Infrastructure) ของประชากรในพื้นที่ชนบท
E - ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)
การมีทรัพยากรจำ�นวนมาก เพื่อผลิตสินค้าป้อนตลาด
ผู้บริโภค

ปั จ จั ย ความสำ � เร็ จ ของโมเดลหมู่ บ้ า นเถาเป่ า
โดยการวิเคราะห์โดยทฤษฎี PESTEL เพื่อระบุปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอกทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการพัฒนาตลาด
พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำ�มาประยุกต์ใช้กับบริบท
ของประเทศไทยในอนาคตได้ดังนี้

P

ปจจัยดานการเมือง
(POLITICAL)

L - ปั จ จั ย ด้ า นระเบี ย บและข้ อ กฎหมาย
(Legal) รัฐบาลกลางมีอ�ำ นาจในการตัดสินใจและกำ�หนด
นโยบายเพื่อสนับสนุนด้าน e-Commerce

E

S

ปจจัยดานเศรษฐกิจ
(ECONOMIC)

ปจจัยดานสังคม
(SOCIAL)

PESTEL

SMES

T

ปจจัยดานเทคโนโลยี
(TECHNOLOGICAL)

E

ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
(ENVIRONMENTAL)

L

ปจจัยดานระเบียบ
และขอกฎหมาย (LEGAL)

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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มุ่งสู่ Collaboration Marketing

ในบริ บ ทประเทศไทย กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ Digital
Village by DBD โดยมีหลักการเลือกชุมชน 4 ข้อ
คือ (1) สินค้ามีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น (2) ผู้นำ�ชุมชน
มีความเข้มแข็ง (3) ชุมชนมีความเป็นผู้ประกอบการ
และ (4) แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และระบบ
โลจิสติกส์
มีประสิทธิภาพ กรมฯ ได้ด�ำ เนินการสำ�รวจศักยภาพ
ชุ ม ชนต้ น แบบ ประชุ ม หารื อ แนวทางความร่ ว มมื อ
กั บ หน่ ว ยงานพั น ธมิ ต ร ผลั ก ดั น สิ น ค้ า ชุ ม ชนเข้ า สู่
แพลตฟอร์มออนไลน์ จัดทำ�การตลาดโดยผูท้ รงอิทธิพล
ทางความคิด จัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ สร้าง
คอนเท็นต์และ Story Telling และจัดงานโชว์เคสแสดง
ผลสำ�เร็จการสร้างชุมชนเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด
โดยมีผลสำ�เร็จเป็นชุมชนต้นแบบ จำ�นวน 17 ชุมชน
ครอบคลุมทุกภูมิภาค ประกอบด้วย
(1)
		
(2)
		
(3)
		
(4)
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ชุมชนใบชาดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย
สินค้าใบชา
ชุมชนเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา		
จักสานผักตบชวา
ชุมชนปัว จังหวัดน่าน
		
เครื่องเงินชาวเขา
ชุมชนเกาะคา จังหวัดลำ�ปาง 		
ข้าวแต๋น เซรามิค
ต้นสายปลายทางธุรกิจ

(5) ชุมชนบ้านวังส้มซ่า จังหวัดพิษณุโลก		
		 ผลิตภัณฑ์จากส้มซ่า
(6) ชุมชนนาข่า จังหวัดอุดรธานี
		 ผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง
(7) ชุมชนส่องดาว จังหวัดสกลนคร		
		 ผ้าย้อมคราม
(8) ชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา
		 เครื่องปั้นดินเผา
(9) ชุมชนปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา		
		 ผ้าไหมมัดหมี่โคราช
(10) ชุมชนสรรพยา จังหวัดชัยนาท
		 ส้มโอขาวแตงกวา
(11) ชุมชนดำ�เนินสะดวก จังหวัดราชบุรี		
		 มะพร้าว
(12) ชุมชนบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี		
		 กกจันทบูร
(13) ชุมชนบ้านน้ำ�เชี่ยว จังหวัดตราด		
		 ท่องเที่ยว
(14) ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ จังหวัดพังงา
		 ท่องเที่ยว
(15) ชุมชนเมืองตรัง จังหวัดตรัง 		
		 จักสานใบจาก
(16) ชุมชนควนขนุน จังหวัดพัทลุง
		 หัตถกรรมกระจูด
(17) ชุมชนละงู จังหวัดสตูล
		
		 อาหารทะเลแปรรูป

ตอกยำ�้ความสำ�เร็จ “ยุคดิจิทัล” จับมือแพลตฟอร์มชื่อดัง “Lazada” “Shopee”

หากในจี น มี เ ว็ บ ไซต์ เ ถาเป่ า ประเทศไทยมี
แพลตฟอร์ม e-Commerce ชื่อดังที่เป็นที่นิยมอย่าง
“Lazada” และ “Shopee” กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ
การค้า ส่งเสริมให้ชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์บนทั้งสอง
แพลตฟอร์มนำ�สินค้าชุมชนขึ้นสู่โลกดิจิทัล เปิดร้านค้า
ออนไลน์ 29 ร้านค้า และมียอดจำ�หน่ายสินค้าชุมชน
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จำ�นวน 1,217,006 บาท

เพื่ อสร้ างอาชี พ สร้ างรายได้ และแก้ ไขปั ญ หา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคม รวมทั้งเป็น
การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรหนุ่มสาวรุ่นใหม่หันเข้ามา
ทำ�งานในท้องถิ่นถือเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน
ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาสังคมให้เติบโตในยุคดิจิทัล

โมเดลของหมูบ่ า้ นเถาเป่าเป็นต้นแบบในการพัฒนา
ช่องทางการตลาดค้าขายสินค้าเกษตร และ OTOP
ชุมชน ให้แก่เกษตรกรและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยู่
ในพื้นที่ห่างไกลของประเทศไทยในรูปแบบออนไลน์
บทความโดย : นายกำ�แหง กล้าสุคนธ์
นักวิชาการพาณิชย์ชำ�นาญการพิเศษ
รักษาการในตำ�แหน่งนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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SMEs Telling
เปิดมุมธุรกิจ

CS SHOES & THAININJA

รองเท้านินจาคู่เดียวจบ
ลุยสวน - ทำ�นา - ท้าธรรมชาติ
บริษัท ซี เอส ซู (2008) จํากัด เป็นผู้ประกอบการ OTOP-SME ผลิต
และจําหน่ายปลีก - ส่ง รองเท้า นินจา(บทผ้า) เพื่อการเกษตร ภายใต้
เครื่องหมายการค้า “CS SHOES” และ “THAININJA”
ด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตและจําหน่ายรองเท้าเพื่อการเกษตร
มากว่า 10 ปี เรายังมุง่ มัน่ พัฒนาสินค้าจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้มมี าตรฐาน
สู่สากล โดยสร้างงานให้คนในชุมชนได้มีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องให้ตอบโจทย์ความต้องการ
ใช้ ง านกิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย เน้ น ที่ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ประโยชน์ ใช้ ส อย
ความคุ้มค่า คุ้มราคา รวมถึงมีบริการจัดส่งอย่างรวดเร็ว ด้วยรถขนส่ง
ของบริษัทฯ และบริการจากบริษัทขนส่งทั่วประเทศ ทําให้เราตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
บริษัท ซี เอส ซู (2008) จํากัด ยังดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้กรอบธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อยืนยัน
ในเจตนารมย์ทจี่ ะไม่ใช่แค่ผผู้ ลิตแต่เป็นองค์กรคุณธรรม สร้างคนดี
สร้างสินค้าดี คืนกลับสิ่งดีสู่สังคม

“แม้เราจะไม่ ใช่
ช่างรองเท้ามืออาชีพ
แต่มันเป็นอาชีพที่เราใช้มือ
บวกความตั้งใจ ทำ�รองเท้าทุกคู่ เพื่อการดำ�รงชีวิต
ของทุกอาชีพ”
20
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“เราใส่รองเท้าไปทำ�ไม” คำ�ตอบที่พื้นๆ ที่สุด
คือ ปกป้องเท้าเปื้อนเศษดิน ป้องกันเท้าจากสิ่งสกปรก
เชื้อโรคต่างๆ หรือโดนของมีคมบาดตำ� แต่หลายท่าน
ที่คิดลึกซับซ้อนขึ้นไป ก็คงมีคำ�ตอบอีกหลายข้อ หลาย
ประเด็ น ในร่ า งกายคนเรามี อ วั ย วะทั้ ง ภายในและ
ภายนอก อวัยวะภายในอาจดูแลรักษายากเพราะมอง
ไม่เห็น สัมผัสไม่ได้ แต่อวัยวะภายนอกซึ่งดูแลง่ายกว่า
กลับไม่ได้รับการดูแลให้ดีเท่าที่ควร หนึ่งในอวัยวะที่ว่า
นัน้ คือเท้าของเรา ดังนัน้ รองเท้าถือเป็นอุปกรณ์ทสี่ �ำ คัญ
อย่างหนึ่งที่ต้องใช้ปกป้องเท้าของเราในชีวิตประจำ�วัน
ซึ่งทุกคนต้องมี ต้องใช้ บางคนมีรองเท้าแค่ 2 - 3 คู่ แต่
บางคนมีเป็นร้อยคู่

บริษัท ซี เอส ชู (2008) จำ�กัด ผู้ประกอบการ
OTOP-SME เป็นธุรกิจผลิตและจำ�หน่าย ค้าส่ง - ค้าปลีก
รองเท้ า นิ น จา (บู ท ผ้ า ) เพื่ อ การเกษตร ภายใต้
เครือ่ งหมายการค้า “CS SHOES” และ “THAININJA”
โดยจุ ด เริ่ ม ต้ น ของบริ ษั ท ฯ เกิ ด จาก คุ ณ ชั ย วั ฒ น์
สวัสดิวรนันท์ ต้องการสร้างอาชีพและเสริมรายได้ให้แก่
ญาติๆ โดยมองไปที่งานตัดเย็บ “รองเท้าที่ใช้สวมใส่
ในการทำ�เกษตร” หรือที่เรียกกันว่า “รองเท้านินจา”
ซึ่งเกษตรกรท้องถิ่นใน อ.ดำ�เนินสะดวก ต้องใส่รองเท้า
ชนิ ด นี้ เป็ น ประจำ � เวลาทำ � งานกั น อยู่ แ ล้ ว และจาก
ข้อจำ�กัดของ “รองเท้า” หรือ “บูทยาง” เพื่อใช้ทำ�งาน
ภาคเกษตร ยังไม่สามารถตอบสนองการใช้งานของ

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

21

ชาวไร่ชาวนาได้อย่างดีที่สุด ก่อให้เกิดแนวคิดพัฒนา
รองเท้ารูปโฉมใหม่ที่ทั้งใส่สบาย แข็งแรงทนทาน และ
สร้างความปลอดภัยแก่เท้า ภายใต้แบรนด์ “CS Shoes”
หรือฉายาที่เรียกอย่างเก๋ๆ ว่า “รองเท้านินจา”
จากประสบการณ์ ด้ า นการผลิ ต และจำ � หน่ า ย
รองเท้าเพื่อการเกษตรมากว่า 10 ปี บริษัทฯ ยังมุ่งมั่น
พั ฒ นาสิ น ค้ า จากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ให้ มี ม าตรฐาน
สู่สากล สำ�หรับการออกแบบนั้น มุ่งตอบโจทย์การใช้
งานจริงให้มากที่สุด เช่น มีเชือกรัดหน้าแข้งช่วยยึด
บูทผ้าให้ไม่รูดหล่นลงมา ใส่ซิปให้การสวมและถอดง่าย
ขึ้น เป็นต้น โดยจัดทำ�สินค้าต้นแบบทดสอบการใช้งาน
ในสถานการณ์จริงเสียก่อน จากนั้น นำ�ข้อเสียต่างๆ

22
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มาปรั บ แก้ ไ ข จนได้ แ บบที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น
ตามต้องการ ทั้งแข็งแรง ใส่กระชับ น้ำ�หนักเบา และ
แห้งไวเมื่อเปียกน้ำ� เป็นต้น และมีการพัฒนาสินค้า
อย่างต่อเนือ่ งให้ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานกิจกรรม
ที่หลากหลาย เช่น ใส่เดินป่า ใส่ปั่นจักรยาน ใส่ออก
กำ�ลังกาย ใส่ท�ำ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน รวมถึง กลุม่ วัยรุน่
ยังซื้อหาไปใส่เที่ยวเล่นในชีวิตประจำ�วัน
“ซี เอส ชู” ดำ�เนินธุรกิจ โดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมภายใต้ ก รอบธรรมาภิ บ าลที่ ดี เพื่ อ ยื น ยั น
ในเจตนารมย์ทจี่ ะไม่ใช่แค่ผผู้ ลิต แต่เป็นองค์กรคุณธรรม
สร้ า งคนดี สร้ า งสิ น ค้ า ดี กลั บ คื น สู่ สั ง คม และหนึ่ ง
ในกิจกรรมเพื่อสังคม “CSR” ช่วงสถานการณ์ วิกฤต

โควิ ด -19 ได้ ร วบรวมเงิ น จากสมาชิ ก ในครอบครั ว
ของบริษัทฯ จำ�นวน 100,000 บาท เพื่อจัดเตรียม
สิ่งของจำ�นวน 500 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย ถุงผ้า
1 ใบ หน้ากากผ้า 2 ชิ้น ข้าวสาร 5 กก. ไข่ไก่ 10 ฟอง
โดยมอบให้ครอบครัวละ 1 ชุด แก่ชาวบ้านหมู่ที่ 7
ต.ดอนกรวย อ.ดำ�เนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยได้รับ
ความร่วมแรงร่วมใจจากผูน้ �ำ ชุมชน และพนักงานบริษทั
ซี เอส ชู (2008) จำ�กัด ทำ�ให้เกิดภาพที่น่าประทับใจ
และจดจำ� ในช่วงเหตุการณ์ยากลำ�บากเช่นนี้ เราจะผ่าน
ไปได้ด้วยดีหากคนไทยไม่ทิ้งกัน นี่คือ “ความสุขของ
ผู้ให้ คือรอยยิ้มและคำ�ขอบคุณจากผู้รับ”
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DBD Good Time
ปกิณกะ

4 ขั้นตอน

เพิ่มยอดขายออนไลน์

ด้วยการตลาดบน Youtube รายได้ 6 - 7 หลักต่อเดือน

การทำ�การตลาดด้วยคลิปวิดีโอเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศเป็นระยะเวลานานแล้ว จาก
สถิติของ Mediatoday เปิดเผยว่าคนที่ดูคลิปวิดีโอกว่า 65% จะติดตามเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ถูกพูดถึงในคลิป
และหากมีการพูดถึงเบอร์โทรศัพท์รอ้ ยละ 39 จะโทรเข้าไปเพือ่ สอบถามข้อมูล แสดงให้เห็นว่าการทำ�การตลาดออนไลน์
ด้วยการทำ�คลิปวิดีโอก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยสร้างการรับรู้และช่วย lead คนเข้าไปสู่แพลตฟอร์มที่ต้องการได้
ในทีส่ ดุ และก็นบั ว่าเป็นอีกหนึง่ ช่องทางทีน่ า่ สนใจอยูไ่ ม่นอ้ ย การทำ�คลิปวิดโี อเพือ่ ทำ�การตลาดออนไลน์บน Youtube
มีขั้นตอนการทำ�อย่างไรบทความนี้มีคำ�แนะนำ�ดีๆ มาฝาก

4 ขั้นตอนการตลาดบน Youtube เพื่อโปรโมตสินค้ามีขั้นตอนดังนี้
1. บอกถึงวิธีการแก้ปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
โดยมากเมือ่ คนเรามีปญ
ั หาอย่างใดอย่างหนึง่ สิง่ ที่
พวกเขามักจะทำ�ก็คอื การเข้าไป search หาข้อมูลวิธกี าร
แก้ปัญหาใน search engine เช่นใน Google ดังนั้น
สิง่ ทีค่ ณ
ุ จำ�เป็นต้องทำ�คือคลิปทีใ่ ห้ความรูใ้ นการแก้ปญ
ั หา
ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของคุณ การเน้น
ให้ความรู้ไม่ใช่การพยายามขายของเพราะคนที่ขาย
ของไม่ได้มีแต่เราเท่านั้น หากคุณคิดที่จะทำ�แต่คลิป
ที่เน้นการขายสินค้ามากเกินไปก็อาจจะทำ�ให้คุณไม่
ประสบความสำ�เร็จ พยายามสร้างความเชื่อมั่นและ
24
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สร้างความเชื่อใจให้แก่ลูกค้าของคุณ เมื่อพวกเขาเชื่อใจ
คุณมากพอเขาจะเข้ามาเป็นลูกค้าของคุณเองโดยที่คุณ
ไม่จำ�เป็นต้องพยายามขายสินค้าเลยด้วยซ้ำ�
ความถี่ ใ นการทำ � คลิ ป และการเผยแพร่ ค ลิ ป ก็ มี
ผลต่อการสร้างความเชื่อใจและการตัดสินใจซื้อสินค้า
ของลูกค้า หากคุณลงคลิปสม่ำ�เสมอกลุ่มเป้าหมายก็
มีโอกาสเห็นธุรกิจของคุณบ่อยครั้งและในที่สุดคลิปที่
คุณลงอย่างสม่ำ�เสมอจะขายตัวเองได้และทำ�ให้คุณ
มีโอกาสประสบความสำ�เร็จโดยที่คุณไม่ต้องพยายาม
ขายอะไรเลย

2. ทำ�คลิปที่แสดงจุดเด่นของสินค้าและบริการ
ของคุณว่ามีจุดเด่นอะไรที่น่าสนใจ

4. ทำ � คลิ ป เพื่ อ รี วิ ว ผลลั พ ธ์ ค วามพึ ง พอใจ
จากการใช้สินค้า

นอกเหนือไปจากคลิปที่ให้ความรู้ คุณควรจะทำ�
คลิปเพื่อบอกแก่กลุ่มเป้าหมายของคุณว่าสินค้าและ
บริการของคุณมีจดุ เด่นอะไรบ้าง และทำ�ไมพวกเขาต้อง
ซื้อสินค้าของคุณ ซึ่งคุณควรจะแสดงจุดเด่นของสินค้า
ของคุณภายในคลิปที่มีความยาวไม่เกิน 1 นาทีเท่านั้น
เพราะจากสถิติที่มีผู้เก็บรวบรวมได้แสดงว่าคนที่ดูคลิป
ไปแล้ว 30 วินาทีพวกเขาจะปิดคลิปนั้นถึง 33 % และ
มีจ�ำ นวนถึง 45 % ทีจ่ ะปิดคลิปเมือ่ ผ่านไป 1 นาทีดงั นัน้
ภายใน 1 นาทีคุณจะต้องแสดงรายละเอียดของสินค้า
ของคุณให้ชัดเจนที่สุด และการที่คุณจะทำ�สิ่งนั้นได้
คุ ณ จำ � เป็ น ต้ อ งรู้ ว่ า สิ น ค้ า ของคุ ณ มี จุ ด เด่ น อะไรและ
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของคุณ

อี ก หนึ่ ง คลิ ป ที่ น่ า สนใจและคุ ณ ควรจะทำ � เพื่ อ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สินค้าของคุณก็คือการทำ�รีวิว
หลังการใช้สนิ ค้า เพือ่ แสดงประสบการณ์และความพึงพอใจ
ของลูกค้าทีม่ ตี อ่ สินค้าและบริการของคุณ หากคุณมีฐาน
ของลูกค้าอยู่แล้วส่วนหนึ่งคุณก็อาจขอให้กลุ่มลูกค้า
ของคุณนั้นช่วยทำ�การรีวิวสินค้าและบริการของคุณได้
ว่าพวกเขามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด แต่หากคุณ
เป็นแบรนด์ที่เพิ่งจะเปิดตัวและยังไม่มีฐานลูกค้าอยู่
ในมือมากนัก ผู้ที่จะมาช่วยริวิวสินค้าให้แก่คุณได้ก็คือ
คนใกล้ ตั ว ของคุ ณ ทั้ ง ครอบครั ว และเพื่ อ นสนิ ท ของ
คุณ โดยคุณอาจให้พวกเขาทดลองใช้สินค้าและบอก
ความพึงพอใจของพวกเขา ประสบการณ์ของพวกเขา
อัดเป็นคลิปวิดีโอเพื่อนำ�มาใช้ทำ�คลิปรีวิวสินค้าก็ได้
ในการทำ � รี วิ ว สิ น ค้ า ด้ ว ยคลิ ป วิ ดี โ อนั้ น มี ข้ อ แนะนำ �
เล็กน้อยเพื่อให้คลิปที่คุณถ่ายไว้ไม่เสียเปล่าก็คือ ให้
ผูท้ จ่ี ะรีววิ บอกเป็นประสบการณ์กอ่ นการใช้และหลังการใช้
เพือ่ ให้พวกเขามีกรอบความคิดอยูใ่ นหัวว่าจะต้องพูดถึง
ประเด็นใดบ้าง หากไม่กำ�หนดกรอบคร่าวๆ ในการรีวิว
ก็อาจเป็นไปได้วา่ ผูร้ วี วิ จะพูดวนไปวนมาจนคลิปทีค่ ณ
ุ ทำ�นัน้
ใช้ไม่ได้ก็เป็นได้

3. ทำ�คลิปเปรียบเทียบระหว่างสินค้าของคุณ
และสินค้าอื่นๆ
การทำ�คลิปเปรียบเทียบคุณสามารถใช้การเปรียบ
เทียบจาก Influencer ที่มีชื่อเสียงในด้านนั้นๆ หรือ
จากคนธรรมดาก็ได้ ในการเปรียบเทียบระหว่างสินค้า
คุณควรจะปล่อยให้เขาได้เปรียบเทียบในรูปแบบของ
เขาเองโดยอาจแค่กำ�หนดกรอบคร่าวๆ ให้พวกเขาและ
หามุมที่เป็นจุดเด่นของสินค้าของคุณที่มีเหนือกว่าของ
อีกเจ้าหนึ่งก็ได้ ในการทำ�คลิปเพื่อเปรียบเทียบสินค้า
นั้นสิ่งที่คุณต้องคำ�นึงถึงเสมอคือความสมจริง เพราะ
ไม่มีสินค้าหรือบริการใดที่จะเอาชนะคู่แข่งได้ทั้งหมด
100% นัน่ จะดูเป็นการอวยสินค้าของตนเองมากเกินไป
แต่ควรแสดงจุดเด่นที่สามารถเอาชนะสินค้าจากคู่แข่ง
ได้ 80 - 90% เพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำ�หรับคลิป
เปรียบเทียบสินค้า อนึง่ การทีค่ ณ
ุ ใช้ Influencer ทีม่ ชี อื่ เสียง
มาช่ ว ยในการสร้ า งคลิ ป เปรี ย บเที ย บจะช่ ว ยดึ ง ดู ด
ความสนใจให้มีผู้มาติดตามสินค้าของคุณมากขึ้น

จริงๆ แล้วเป็นวิธกี าร การตลาดบน Youtube จัดเป็น
วิธีการทำ�การตลาดที่น่าสนใจมากอีกวิธีหนึ่ง เพราะ
ข้ อ ดี ข องการทำ � คลิ ป วิ ดี โ อคื อ เป็ น คอนเทนต์ ที่ เข้ า ใจ
ได้ ง่ า ยมากกว่ า การทำ � คอนเทนต์ ใ นแนวทางอื่ น ๆ
นอกเหนื อ ไปจากนี้ นั้ น ภาพเคลื่ อ นไหวยั ง เป็ น สิ่ ง ที่
สามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้ดีอีก
ด้วย ลองศึกษาแนวทางในการทำ�คลิปวิดีโอและนำ�ไป
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณ แล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์คือ
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจ

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

6 เหตุผล

ทำ�ไมธุรกิจรายเล็กมักจะ…เจ๊ง
คงไม่มีใครอยากทำ�ธุรกิจแล้วต้องขาดทุนหรอก และหากเป็นไปได้เราก็อยากให้ธุรกิจของเราอยู่สร้างเงินสร้างรายได้ ให้
กับเราไปนาน 10 ปี 20 ปี ไม่ใช่เปิดมา 2 - 3 ปีแล้วต้องเลิกกิจการไป เพียงแค่เรารู้จักปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีบริหาร
และให้ความยุติธรรมกับลูกค้าในขณะที่เราเองก็ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
เคยสังเกตบ้างไหมว่า ทำ�ไมธุรกิจขนาดเล็กตามตลาด
นัด หรือตามศูนย์การค้าทีเ่ ราคุน้ หน้าคุน้ ตา จูๆ
่ ทำ�ไมถึงหาย
ไป ทั้งๆ ที่เราก็เห็นเค้าขายดี มีลูกค้าเข้าร้านตลอด ร้านค้า
ร้านนัน้ แค่ยา้ ยไปขายทีอ่ นื่ หรือจริงๆ แล้วเขาเริม่ ไปไม่รอด
กับธุรกิจทีท่ �ำ อยู?่ ...ธุรกิจรายเล็กส่วนใหญ่มกั จะไม่สามารถ
อยู่ได้นานเกิน 2 - 3 ปี บางร้านอยู่ได้เพียง 3 - 4 เดือน
เท่านัน้ มีหลายเหตุผลทีจ่ ะบอกได้วา่ เพราะอะไร ธุรกิจราย
เล็กจึงมักไปไม่รอด

1. คิดว่าทุนน้อย เอาแค่วันนี้ขายได้ ไม่สนใจสร้าง
ธุรกิจระยะยาว
คิดว่ารายเล็กอย่างเราทุนไม่หนาพอ ขอแค่วันนี้ขาย
ได้วนั ต่อไปค่อยว่ากันอีกที ไม่คดิ เผือ่ ไปว่าถ้าสินค้าดี ลูกค้า
ชอบ จะมีการบอกต่อ การรีวิว การกลับมาซื้อใหม่ ซึ่งจะ
ช่วยทำ�ให้ธุรกิจของเราสามารถอยู่ได้แบบยาวๆ ซึ่งอาจ
ต้องใช้เวลาในการสร้างความชื่นชอบ สายสัมพันธ์อันดีกับ
ลูกค้า สักระยะหนึ่ง เพราะคิดว่าตัวเองทุนน้อยไม่สามารถ
รออะไรนานๆ ได้ ธุรกิจรายเล็กตัดสินใจหันหลังให้กับการ
สร้างแบรนด์ เลือกใช้กลยุทธ์การบริหารลูกค้าแบบขาจร
เป็นหลัก แม้บางรายอาจมีรายได้หลักล้านต่อปี แต่กลับไม่
สามารถรักษาธุรกิจไว้ได้ในระยะยาวได้

2. บริหารเงินไม่ ได้ ขายได้แล้วไม่เก็บ มีแต่เจ็บ		
แล้วก็เจ๊ง
สิง่ ทีร่ ายเล็กส่วนใหญ่มกั จะพลาดในการบริหารรายได้
ของธุรกิจคือ กำ�ไรได้เท่าไหร่เทเข้ากระเป๋าส่วนตัวให้เกลี้ยง
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เหลือไว้แค่เงินหมุนในการซือ้ วัตถุดบิ และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ กับ
เงินทอนนิดหน่อย ถามว่าทำ�แบบนี้อยู่ได้ไหม ก็อยู่ได้ แต่
อยู่ได้ไม่นาน
ควรแยกรายได้จากธุรกิจกับเงินส่วนตัวออกจากกัน
แยกคนละกระเป๋าไม่ตอ้ งเอามาเอีย่ วกันไปเลย กำ�ไรทีไ่ ด้มา
ก็เก็บในส่วนของกำ�ไรจากการทำ�ธุรกิจ รายได้ส่วนตัวก็แบ่ง
รับเป็นเงินเดือน เสมือนเราเป็นพนักงานคนหนึ่ง อย่าเอา
กระเป๋า 2 ใบมารวมกัน เพราะรวมกันเมื่อไหร่ ทุนจะหาย
กำ�ไรจะหด เงินหมดแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว เพราะเงินหมุนที่เรา
ต้องใช้ในแต่ละเดือนมันไม่ได้จบแค่ค่าวัตถุดิบ ค่าน้ำ� ค่าไฟ
ค่าเช่าเท่านั้น มันมีค่าใช้จ่ายอื่นที่อยู่ที่ดีๆ ก็โผล่มาเฉยๆ
เช่น ค่าภาษี ค่าซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์ต่างๆ หากไม่มีการแยก
เงินให้เป็นสัดเป็นส่วน สุดท้ายก็ตอ้ งควักเนือ้ ตัวเองออกมา
จ่าย และท้ายสุดธุรกิจก็ไปไม่รอด

3. มองรายใหญ่ ไห้เป็นแบบอย่าง แต่ ไม่จำ�เป็นต้อง
ทำ�อย่างเขา เพราะเราตัวยังเล็ก
เราสามารถนำ�แนวทางการบริหารธุรกิจจากบริษัท
ใหญ่ ๆ ทีป่ ระสบความสำ�เร็จมาเป็นแนวทางในการทำ�ธุรกิจ
ของเราได้ แต่ไม่ใช่หยิบเอาของเขามาทั้งดุ้น เพราะเราเป็น
ธุรกิจรายเล็ก ซึ่งมีวิธีการบริหารธุรกิจที่ต่างกันอยู่แล้ว วิธี
การบางอย่างเราสามารถเอาของรายใหญ่มาปรับใช้ได้ แต่
บางอย่างเราไม่สามารถทำ�ตามเขาได้ เช่น ทำ�ไมรายใหญ่
ถึงขายสินค้าราคาเท่านี้ได้ แต่เราทำ�ไม่ได้ นั่นก็เพราะราย
ใหญ่สามารถซื้อวัตถุดิบล็อตใหญ่ได้ในราคาถูกกว่า เขา
จึงสามารถขายสินค้าในราคานี้ได้โดยไม่กระทบผลกำ�ไร

แล้วรายเล็กควรทำ�อย่างไร?.. เราก็อย่าไปงัดข้อกับเขาสิ ราย
เล็กเองก็มแี นวทางในการบริหารต้นทุนในแบบของธุรกิจราย
เล็กเช่นกัน เราสามารเลือกสร้างจุดขายในแบบของเราได้
มองรายใหญ่ให้เป็นแรงบันดาลใจ แต่ไม่จำ�เป็นต้องทำ�ทุก
อย่างเหมือนเขา เพราะเรายังเล็ก…ก้าวเล็กๆ อย่างมั่นใจ
ดีกว่าก้าวใหญ่แล้วหกล้มนะ

4. ส่วนที่ควรลดไม่ลด ส่วนที่ควรเพิ่มไม่เพิ่ม
เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า รายเล็กส่วนใหญ่มีความกังวล
เรื่องผลกำ�ไรมาก ต้องการกำ�ไรต่อชิ้นเท่านั้นเท่านี้ ต้นทุน
ต้องไม่เกินเท่านี้ ต้องขายวันละเท่าไหร่จึงจะมีรายได้ต่อ
เดือนตามเป้า แต่กลับไม่สามารถขายสินค้าได้เกินราคา
ท้องตลาด ในเมื่อตั้ง Target ไปแล้วว่าต้องได้กำ�ไรต่อชิ้น
เท่าไหร่ ในขณะที่ราคาขายขยับสูงขึ้นไม่ได้ สิ่งที่เลือกปรับ
ลดลงคือต้นทุนสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน Supplier
ปรับสูตร ลดปริมาณ หรืออาจเป็นการลดคุณภาพวัตถุดิบ
ลง ซึ่งทำ�ให้คุณภาพของสินค้าเปลี่ยนไป ลูกค้าที่เคยเป็น
ขาประจำ�ก็เริ่มหาย เพราะเขาจ่ายเงินเท่าเดิมแต่กลับได้รับ
สินค้าที่ด้อยคุณภาพลง อย่าคิดว่าเปลี่ยนแล้วลูกค้าจะไม่รู้
นอกจากเขาจะรูแ้ ล้วยังจะบอกต่อกันอีกด้วย อานุภาพของ
การตลาดแบบปากต่อปากทำ�ให้เราประสบความสำ�เร็จได้
ในทางกลับกัน มันก็สามารถทำ�ให้เราเจ๊งได้เช่นกัน

5. ตั้งราคาไม่เหมาะสม มีแต่จะสร้างความขื่นขม
ให้กับธุรกิจ
อะไรคือการตั้งราคาที่เหมาะสม ธุรกิจรายเล็กมักมี
ปัญหาเรื่องการตั้งราคาสินค้า ขายถูกกำ�ไรน้อย ขายแพง
ไม่มีคนซื้อ แล้วราคาแบบไหนจึงจะเรียกว่าเหมาะสม?…
ราคากับคุณภาพต้องมีความสมดุลกัน คือลูกค้าได้สินค้า
คุ ณ ภาพดี ใ นราคาที่ สู ง นิ ด หน่ อ ย แต่ เขาได้ ข องดี อั น นี้
ลูกค้ารับได้ หรือหากวัตถุดิบของเราลดเกรดลงมาหน่อย
แต่สามารถขายได้ในราคาที่ถูก ลูกค้าก็ยังรับได้ ในขณะที่
ลูกค้าแฮปปี้ ในส่วนของผู้ขายเองก็ต้องมีกำ�ไรที่เหมาะสม
ด้วย ไม่ได้ถูกเกินไปจนเหมือนทำ�งานเหนื่อยเปล่า หรือสูง

เกินไปจนลูกค้ามีความรู้สึกเหมือนถูกเอาเปรียบ และหาก
ธุรกิจเรามัน่ คงดีแล้ว อยากจะขยับคุณภาพสินค้าให้ดขี นึ้ โดย
ขายสินค้าในราคาเดิมได้ และไม่กระทบผลกำ�ไรที่ได้รับ
อันนี้เรียกว่ายอดเยี่ยมเลย

6. ใช้เทคโนโลยี ไม่ ได้ ค้าขายออนไลน์ ไม่เป็น ยังไง
ก็ตามไม่ทันคนอื่นเขา
ธุรกิจรายเล็กส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำ�คัญกับการทำ�การ
ตลาดออนไลน์ เพราะคิดว่ามีหน้าร้านแล้ว ลูกค้าของเราคือ
คนทีเ่ ดินผ่านไปมา เป้าหมายของเราไม่ใช่ลกู ค้าออนไลน์ซกั
หน่อย นัน่ เป็นการจำ�กัดกลุม่ ลูกค้าให้แคบลงด้วยน้�ำ มือของ
ตัวเองเลยนะ เดี๋ยวนี้ทำ�ธุรกิจต้องพึ่งตลาดออนไลน์เกือบ
100% เพราะช่องทางออนไลน์สามารถแทรกซึมไปได้ทุกที่
แม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จักร้านเรา ไม่เคยสัมผัสกับสินค้าของเรา
มาก่อน ก็อาจจะดั้นด้นมาซื้อของกับเราถ้าเขาเห็นรูป เห็น
รีวิว เห็นโพสต่างๆ ผ่านโซเชียล นอกจากนั้นเรายังเพิ่มช่อง
ทางการขายสินค้าออนไลน์ได้ดว้ ย ดังนัน้ ธุรกิจขนาดเล็ก ไม่
ควรมองข้ามเรือ่ งเทคโนโลยีและอิทธิพลของสือ่ ออนไลน์ ที่
สามารถช่วยให้ธุรกิจของเรารอดและรุ่งต่อไปนานๆ
คงไม่มีใครอยากทำ�ธุรกิจแล้วต้องขาดทุนหรอก และ
หากเป็นไปได้เราก็อยากให้ธุรกิจของเราอยู่สร้างเงินสร้าง
รายได้ให้กับเราไปนาน 10 ปี 20 ปี ไม่ใช่เปิดมา 2-3 ปี
แล้วต้องเลิกกิจการไป เพียงแค่เรารู้จักปรับเปลี่ยนวิธีคิด
วิธีบริหาร และให้ความยุติธรรมกับลูกค้าในขณะที่เราเอง
ก็ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม อย่างเดอะวอฟเฟิล ที่ผลิต
สินค้าด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูง รสชาติดี ขนาดพอดีอิ่มใน
ราคาไม่แพง ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่าครบ
ถ้วน ในขณะเดียวกันก็มอบผลตอบแทน หรือผลกำ�ไรให้กบั
ผูข้ ายได้อย่างเหมาะสมคุม้ ค่ากับการทำ�ธุรกิจ จึงทำ�ให้เดอะ
วอฟเฟิลสามารถเป็นผู้นำ�แฟรนไชส์ขนมวอฟเฟิลอันดับ
หนึ่งมายาวนานถึง 15 ปี หากเราสามารถทำ�ได้อย่างเดอะ
วอฟเฟิล แม้เราจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กก็จะสามารถอยู่ได้
อย่างยั่งยืนแน่นอน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://taokaemai.com
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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