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DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

แฟรนไชส์สร้างอาชีพ

กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง  
แต่แกนหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ คือ ภาคธุรกิจ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ 
ให้ความส�าคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกมิติ ให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ 
การยกระดับและสร้างศกัยภาพให้กบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม หรอื SMEs ซึง่เป็นพืน้ฐานส�าคญั
ของระบบเศรษฐกจิของประเทศไทย ให้ SMEs มคีวามเข้มแขง็นบัตัง้แต่การบ่มเพาะผูเ้ริม่ต้นประกอบธุรกจิ 
ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ การเพิ่มช่องทางการประกอบธุรกิจ รวมถึงการปั้นผู้ประกอบการ 
รุ่นใหม่โดยเฉพาะเด็ก Gen Z ในมหาวิทยาลัยให้เป็น CEO โดยการท�าธุรกิจผ่านการค้าออนไลน์ ซึ่งในปี 
2564 กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าพัฒนาให้ ได้กว่า 12,000 ราย ทั่วประเทศ เพ่ือเข้ามาช่วยเป็นกลไก 
ขับเคลื่อนการค้าของประเทศไทย 
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แฟรนไชส์นับว่าเป็นธุรกิจรูปแบบหน่ึงที่ได้รับ

การตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนและผู้บริโภค 

เนื่องจากเป็นรูปแบบธุรกิจที่มีแนวโน้มขยายการเติบโต

และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจได้อย่าง

ก้าวกระโดด เนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์มีข้อได้เปรียบ

หลายประการ เชน่ มโีอกาสประสบความสำาเรจ็สงู เพราะ 

แฟรนไชส์ซอรซ่ึ์งเป็นเจา้ของธุรกิจมกีารพฒันาธรุกจิของ

ตนมาอย่างเป็นระบบ จนประสบความสำาเร็จเป็นที่รู้จัก

และยอมรบัจากผูบ้รโิภคแลว้ในระดบัหน่ึง ซึง่ผูล้งทุนหรอื 

แฟรนไชส์ซี จะได้รับการฝึกอบรม ถ่ายโอนความเช่ียวชาญ 

และถ่ายทอดความรู้ในการดำาเนินธุรกิจจากแฟรนไชส์

ซอร์ทำาให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็วมีโอกาส

ท่ีจะประสบความสำาเร็จได้มากกว่าและเร็วกว่าการเร่ิมต้น

ธุรกิจด้วยตนเอง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เล็งเห็นความสำาคัญ

ในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีความเข้มแข็ง 

จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งพัฒนาสร้าง

ธุรกิจหน้าใหม่ให้เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์มากข้ึน ผลักดัน 

ให้ธุรกิจแฟรนไชส์เติบโตบนมาตรฐานสากล และ 

สร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ ด้วยนโยบาย 4 ด้าน ได้แก่ 1) บ่มเพาะธุรกิจ

แฟรนไชส์สำาหรับผู้ที่เริ่มต้น 2) ยกระดับมาตรฐานการ

บริหารจัดการให้เท่าเทียมกับการบริหารระดับสากล  

3) เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ และ  

4) ปั้นผู้ประกอบการธุรกิจ แฟรนไชส์รุ่นใหม่ให้เกิด 

มากข้ึน เพื่อเป็นกำาลังสำาคัญให้กับเศรษฐกิจฐานราก

ของประเทศ 

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ 
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสนองนโยบายรอง

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

จึงดำาเนินการจัดกิจกรรม “แฟรนไชส์สร้างอาชีพ

ปี 2563” ขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวง

พาณิชย์ สนามบินน้ำา โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างพื้นท่ี

ให้ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ และ 

ได้รับการการันตีคุณภาพโดยสมาคมแฟรนไชส์และ

ไลเซนสก์วา่ 300 ราย ซึง่กรมฯ ไดค้ัดเลือกรายทีป่ระสบ

ความสำาเร็จมาจัดแสดงเป็นตัวอย่างจำานวน 40 ราย 

และส่วนใหญ่เป็นธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 

เนื่องจากธุรกิจเหล่านี้กำาลังได้รับความนิยมอย่างมาก 

เพราะมีเทคโนโลยีอำานวยความสะดวกอย่างแอพพลิเคชัน

สั่งอาหารมาช่วยให้ธุรกิจใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากข้ึน  

จึงทำาให้มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเน่ือง และเป็นธุรกิจ 

ดาวเด่นที่น่าลงทุน โดยใช้เงินลงทุนระหว่าง 50,000 - 

100,000 บาท อีกทั้ง หากต้องการแหล่งเงินลงทุน

ภายในงานกรมฯ ยงัเชิญ 5 ธนาคารชัน้นำามารว่มออกบธู 

เพ่ือสนับสนุนสินเช่ือให้กับผู้สนใจซ้ือแฟรนไชส์ในเง่ือนไข 

ท่ีพิเศษด้วย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคาร SME 

Bank, ธนาคารออมสนิ, ธนาคารกสกิรไทย และธนาคาร 

ไทยพาณิชย์

ภายในงาน ยังมีการลดค่าแฟรนไชส์สูงสุดถึง 50% 

นับเป็นโอกาสดีสำาหรับผู้ที่สนใจที่กำาลังมองหาธุรกิจ 

ที่อยากจะลงทุน นอกจากนี้ยังมีสถาบันการเงินมาร่วม

ออกบูธให้คำาแนะนำาและบริการสินเชื่อด้วย เป้าหมาย

สำาคัญกระทรวงพาณิชย์ต้องการเห็นธุรกิจแฟรนไชส์

มีส่วนสำาคัญในการสร้างอาชีพเพื่อให้พี่น้องคนไทย 

ที่สามารถมีธุรกิจเป็นของตนเองดูแลครอบครัว และ 

เพิ่มความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากได้ ตั้งเป้าหมาย 

ว่าปี 2564 จะสร้างเครือข่ายแฟรนไชส์ให้ได้ 10,000 

สาขา

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่กรมพัฒนา

ธรุกจิการคา้ไดเ้ข้าไปมส่ีวนร่วมในการสนับสนนุสง่เสริม

จำานวน 351 แฟรนไชส์ และมีขนาดการลงทุนตั้งแต่ 

หลักพันไปจนถึงหลักล้านบาท ต่ำาสุดลงทุนเพียง 5,000 

บาทก็สามารถซื้อแฟรนไชส์ไปประกอบธุรกิจได้ สูงสุด  
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1.2 ล้านบาท มีหลายขนาด การลงทุนท่ีผู้สนใจสามารถเลือก

ขนาดการลงทุนท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของตนเองได้ 

อีกทั้งมีความหลากหลายของประเภทธุรกิจให้พิจารณา

เลอืกซือ้ตามความถนัดของผูซ้ือ้ หากสนใจสามารถตรวจ

สอบรายชือ่ธรุกจิแฟรนไชสไ์ดท่ี้เวบ็ไซตก์รมพฒันาธรุกจิ

การค้า http://franchise.dbd.go.th/th หรือสอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 

โทร. 0 25475953 หรือ สายด่วน 1570 
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กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายส่งเสริมการตลาดให้

กับ SME ซึ่งเป็นธุรกิจพื้นฐานของเศรษฐกิจฐานราก

ในประเทศ และพร้อมจะพัฒนาไปเป็นผู้ส่งออก

ที่นำารายได้เข้าประเทศต่อไปในอนาคต โดยเม่ือ

เร็วๆ นี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานใน

พิธีเปิดงาน ‘ตลาดนัด SME ไทย ถูกใจ มหาชน’ ซึ่ง

เป็นโครงการนำาร่องความร่วมมือระหว่าง กระทรวง

พาณิชย์ และเทสโก้โลตัส ณ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า  

สาขาพระราม 4 โดยมี นายสมพงษ ์ รุง่นริตัศัิย ประธาน

กรรมการบริหารเทสโก้ โลตัส ร่วมด้วย ท้ังนี้เพื่อ

สนับสนุนนโยบายเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการรายย่อย

ได้มีโอกาสขายสินค้า

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

ตลาดนัด SME ไทย ถูกใจมหาชน

ต้นสายปลายทางธุรกิจ08



SME ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ได้รับการคัดเลือกและ

สนับสนุนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งที่เป็น OTOP 

Select ทีผ่า่นกระบวนการพฒันาจนไดร้บัการรบัรองจาก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้ง Micro SME ที่เป็นเครือ

ข่ายสำาคัญของหอการค้าในแต่ละจังหวัดและเป็นเครือ

ข่ายของ MOC Biz Club ซึ่งเป็นที่รวมของ Micro SME 

ที่กระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์ยินดีที่จะสนับสนุนและหาพื้นที่

ให้กับ SME ในการนำาสินค้าและบริการมาจำาหน่ายโดย

ไม่คิดค่าพื้นที่ ต้องขอขอบคุณผู้บริหารเทสโก้โลตัสและ

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมมือกันจัดงานขึ้นมาในครั้งนี้
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

ของดีทั่วไทย

กระทรวงพาณิชย์ได้สนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ 

OTOP ทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าไปให้องค์

ความรู้ เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง 

และยั่งยืน พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และ

ตัวผลิตภณัฑ์จนนำาไปสูก่ารคดัเลอืก OTOP ทีม่ศัีกยภาพ

ในหลายสาขาจนเป็นท่ียอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

หรือท่ีเรียกว่า OTOP Select ซ่ึงมีอยู่ประมาณ 1,800 ราย  

จากผู้ประกอบการท่ัวประเทศ โดยเน้นการส่งเสริมพัฒนา

ต้ังแต่ต้นน้ำา กลางน้ำา และปลายน้ำา ทั้งด้านการตลาด 

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ การนำานวัตกรรม

มาประยกุตใ์ช ้การตอ่ยอดพฒันาใหเ้กดิผลติภณัฑชุ์มชน

นวัตกรรมใหม่ การพัฒนาช่องทางการตลาด ทั้งใน

และต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายระหว่าง

ผู้ประกอบการและพันธมิตรท้ังภาครัฐและเอกชน  

ในการร่วมกันพัฒนาชุมชน/ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

ในแตล่ะท้องถิน่ เพือ่ใหเ้กดิการสรา้งงาน สรา้งรายได้แก่

ชมุชนอย่างย่ังยืน สร้างโอกาสทางการคา้ และเชือ่มโยง 

การตลาดผลติภณัฑ ์OTOP เขา้สูช่อ่งทางการจดัจำาหนา่ย 

ที่มีความหลากหลายมากขึ้น

โดยเมื่อเร็วๆ น้ี กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงาน 

“ของดีทั่วไทย” คร้ังที่ 1 งานยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีของ

กระทรวงพาณิชย์ ที่ได้รวบรวมของดีทั่วประเทศไทย 

มาไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 

2563 ณ ฮอลล์ 7-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 

อิมแพค็ เมอืงทองธานี โดยไดร้บัเกยีรตจิากนายจรุนิทร ์

ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงาน 

มีผลิตภัณฑ์ OTOP Select ที่ได้รับการคัดสรรจากกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า นำามาจัดแสดงและจำาหน่ายกว่า 
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10,000 รายการ โดยมีคูหาของผู้ประกอบการ OTOP 

Select จากทั่วประเทศ และผู้ประกอบการที่ได้รับ 

การสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์มาออกร้านรวม

กันกว่า 500 คูหา แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ 

อาหารและเครือ่งด่ืม ผ้าและเครือ่งแตง่กาย ของใช ้ของ

ตกแต่ง และของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ภายใต้ 

แนวคิด กินดี ดูดี อยู่ดี และสวยดี ตามประเภทของ

แต่ละผลิตภัณฑ์ 

นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ได้รับการสนับสนุนจาก 

กรมต่างๆ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ เช่ย สินค้าสิ่งบ่งชี้

ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) สินค้า

ที่ใช้ประโยชน์จาก FTA สินค้าออร์แกนิก สินค้าฮาลาล 

(HALAL) และสินค้าท่ีได้รับการส่งเสริมเข้าไปจำาหน่าย 

ณ รา้นคา้ OTOP ภายในสนามบนิสวุรรณภมู ิดอนเมือง 

และภูเก็ต รวมถึง ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม 

ตอ่ยอดพฒันาสู่ชอ่งทางออนไลน ์และผลิตภณัฑ์โอทอป 

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ 
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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ภายใตเ้ครอืขา่ยธรุกจิ MOC Biz Club รวมถงึโซน Health 

& Spa Business Matching และ Start up เป็นต้น  

ซ่ึงการจัดงานดังกล่าว เป็นช่องทางที่จะทำาให้ OTOP  

มีท่ีระบายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมท้ังเพื่อให้

นักท่องเที่ยวไทยที่รัฐบาลส่งเสริมไทยเที่ยวไทยได้มี

โอกาสเลือกซื้อสินค้า ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์

คนละครึ่ง และช้อปดีมีคืนได้อีกด้วย นับเป็นการช่วย

กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มการบริโภคและเพิ่มยอดขายของ

ผู้ประกอบการอีกช่องทางหนึ่งด้วย 
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กิจกรรมท่ีเป็นอีกหน่ึงไฮไลท์ของงาน คือ กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า ได้ร่วมมือกับคุณพลพัฒน์ อัศวะประภา หรือ 

หมู อาซาว่า ดีไซเนอร์ช่ือดังระดับประเทศ และเป็น 

ผู้ทรงอิทธิพลในวงการแฟช่ันระดับภูมิภาคเอเชีย รวมถึง 

เป็นผู้ออกแบบชุดราตรีให้แก่ มิส ยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 

เพื่อสวมใส่ในการเข้าประกวด มิส ยูนิเวิร์ส มารังสรรค์

เส้ือผ้าท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรูหรา มีสไตล์ บนแนวคิด

ร่วมสมัยจากผลิตภัณฑ์ OTOP Select โดยมีการเปิดตัว

และเดินแฟชั่นโชว์ นำาโดยแพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์  

นางแบบและนักแสดงชื่อดัง ที่มาช่วยดึงความสนใจ 

และเรียกลูกค้าเข้าร่วมงานได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

นายทศพล  ทังสุบุตร 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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การส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีความเข้มแข็ง

และโดดเดน่ไดใ้นตลาดตา่งประเทศถอืเปน็ความท้าทาย

อย่างมาก โดยเฉพาะในสภาวะการณ์ที่เศรษฐกิจของ

โลกชะลอตัว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวง

พาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้สร้างธุรกิจให้

เติบโตและขยายเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ได้กว่า 500 ราย 

เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก รวมทั้ง 

เปดิโอกาสและชอ่งทางใหม่ๆ  เพือ่ชว่ยขยายตลาดใหแ้ก่

ธุรกิจแฟรนไชส์ที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของกรมฯ ผ่าน

การเข้าร่วมกิจกรรมแสดงสินค้าขนาดใหญ่ โดยครั้งนี้

ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนนำาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการ

พัฒนาจากกรมฯ จำานวน 40 ราย และผู้ประกอบการ 

OTOP Select จำานวน 60 ราย เขา้รว่มงาน Smart SME 

Expo 2020 โซน DBD Pavilion ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 

ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2563 ณ ฮอลล์ 9-10 ศูนย์แสดง

สินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยงาน

นี้มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน 

‘แฟรนไชส์’ ทีเ่ขา้รว่มนำาเสนอธรุกจิในโซน Pavilion 

1 จำานวน 40 ราย ประกอบด้วย ธุรกิจอาหาร 20 ราย 

ธุรกิจแฟรนไชส์ - OTOP SELECT 
ในงาน SMART SME EXPO 2020 

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD
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เช่น เป็ดน้อยโรตี, จั๊บญวนแม่พลอย, PaPa Pizza, 

ป๊อบอายส์ ลูกชิ้นปลาระเบิด ธุรกิจเครื่องดื่ม 13 ราย

เช่น ชานมไข่มุก บาบูแบร์, ZEROCO COFFEE, ชา

ตนัหยง, ชาบงันนั ธรุกจิบรกิาร 3 ราย ไดแ้ก ่ร้านสะดวก

ซัก Wonder Wash, รับทำาสิ่งพิมพ์ IDO4IDEA, C Plus 

Express ธุรกิจการศึกษา 3 ราย ได้แก่ Quality Kids, 

โรงเรียนบ้านรักภาษา และ Smart Brain และธุรกิจค้า

ปลีก 1 ราย คือ บิ้วตี้เซ็นเตอร์ (BCO) สำาหรับไฮไลท์ของ

ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับการคัดสรรให้เข้าร่วมงานในคร้ัง

นี้ คือ ธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก เพื่อให้ผู้ที่สนใจเริ่ม

ต้นทำาธุรกิจหรือต้องการหารายได้เสริมสามารถลงทุน

ได้ด้วยเงินทุนเร่ิมต้นเพียง 4,900 บาท ไปจนถึงธุรกิจ

หลักล้านบาท ถอืว่าเปน็จำานวนเงินลงทนุทีน่่าสนใจเมือ่

เปรียบเทียบกับความสำาเร็จที่จะได้รับ

ในส่วนของ ‘OTOP Select’ ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

อยู่ภายในโซน Pavilion 2 จำานวน 60 ราย โดยเป็นการ

นำาผลิตภัณฑ์ของดีจากชุมชนทั่วประเทศ ที่ผ่านการ

คัดสรรและพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มาจัด

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ 
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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แสดงและจำาหน่าย ประกอบด้วย อาหารและเครื่องดื่ม  

22 ราย, ผ้าและเครื่องแต่งกาย 19 ราย, ของใช้ ของ

ตกแต่ง และของที่ระลึก 13 ราย และสมุนไพรที่ไม่ใช่

อาหาร 6 ราย เหมาะกับกลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุนที่กำาลัง

มองหาผลิตภัณฑ์ชุมชนนำาไปต่อยอดและขยายช่อง

ทางการตลาด รวมถึงผู้ที่กำาลังมองหาของฝากหรือของ

ขวัญสำาหรับเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้ได้เลือกซ้ือ

สินคา้ก่อนใคร ซึง่นอกจากจะเปน็การส่งเสริมผลติภณัฑ์

ชุมชนแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชน

ให้สามารถยกระดับรายได้ เพื่อนำาไปต่อยอดธุรกิจและ

พฒันาคณุภาพชวีติสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัใหเ้ศรษฐกจิ

ฐานรากของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย
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เมื่อเร็วๆ นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดมหกรรม

งานแสดงร้านอาหารเคลื่อนที่ หรือ ฟู้ดทรัค มาร์ท 

2020 (Food Truck Mart ) ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ บริเวณ

ลานตลาดนัดกระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี โดยได้รับ

เกียรติจากนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมี

ผู้ประกอบการกลุ่มฟู้ดทรัค และสถาบันการเงินอีก 6 

แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย ทิสโก้ 

อิสลาม ออมสิน และ เอสเอ็มอีดีแบงก์ มาร่วมออกบูธ

ใหค้ำาปรกึษาดา้นการประกอบธรุกจิ การเขยีนแผนธุรกิจ 

การขอสินเชื่อ เพื่อประกอบธุรกิจ รวมถึงการให้สินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 2 ต่อปี คงที่ 2 ปี เป็นต้น 

แตก่ารเขา้สูธุ่รกจิฟูด้ทรัคจำาเปน็ตอ้งมคีวามรูข้ัน้พืน้ฐาน 

ในการประกอบธุรกิจและมองเห็นลู่ทางของการเติบโต

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ท่ีสนใจ 

จะประกอบธุรกจิฟูด้ทรคั ดว้ยในหวัขอ้ เริม่ธรุกจิฟูด้ทรัค 

อย่างไร...ให้สำาเร็จ โดย อาจารย์ญาณเดช  ศิรินุกูลชร  

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการวางแผนยุทธศาสตร์ 

องค์กร/เครือข่าย/ธุรกิจฟู้ดทรัค ซ่ึงมีผู้สนใจเข้ารับการอบรม

กว่า 100 ราย 

Food Truck Mart 2020

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD
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Food Truck Mart 2020 เกิดจากความตั้งใจจริง

ของกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่

ต้องการแสดงพลังของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่

หรือ ฟู้ดทรัค ให้ผู้ที่กำาลังมองหาโอกาสทางธุรกิจ ได้

เหน็ถงึรปูแบบการประกอบธุรกจิทีค่รบวงจร การตกแตง่

ร้านค้าที่มีความสวยงามน่าสนใจ เพื่อดึงดูดผู้บริโภค 

และโอกาสความสำาเร็จของธุรกิจที่สามารถสานต่อเป็น

อาชีพที่มีความมั่นคง เนื่องจากฟู้ดทรัคเป็นธุรกิจใหม่

ที่กำาลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน และเข้ากระแส New 

Normal ไดเ้ปน็อย่างดี ด้วยตวัเลขผูป้ระกอบการทีม่กีวา่ 

2,500 ราย และมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,600 ล้าน

บาทต่อปี ทำาให้ฟู้ดทรัคเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตที่

ชัดเจนและโดดเด่น โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 ธุรกิจฟู้ดทรัคมีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 

22 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา การลงมาร่วม

แชร์ส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจประเภทอาหาร/

เครื่องดื่มรายใหญ่ของประเทศในรูปแบบฟู้ดทรัค รวม

ถึง การจัดแคมเปญพิเศษของค่ายรถในประเทศ 2 - 3 

แบรนดใ์นการปรบัเปลีย่นรถกระบะ/รถบรรทกุเปน็รถเชงิ

พาณิชย์ (ฟูด้ทรคั) ยิง่เป็นแรงกระตุน้ใหธุ้รกิจฟูด้ทรคัเปน็

ที่จับตามองของนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ทั้งนี้  หัวใจหลักของการเริ่มต้นธุรกิจฟู้ดทรัค

นอกจากนักลงทุนจะต้องมีความรู้ด้านการประกอบ

ธุรกิจขั้นพื้นฐานแล้ว ยังต้องให้ความสำาคัญอีก 3 ส่วน 

ได้แก่ 1) การเลือกทำาเลที่ตั้งในการจอดรถฟู้ดทรัค เพื่อ

ใหล้กูคา้หรอืผู้บริโภคเหน็และสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ได้

โดยสะดวก หากทำาเลที่ตั้งไม่ดี ไม่สามารถสร้างผลกำาไร

ก็จำาเป็นต้องหาทำาเลที่ตั้งอื่นต่อไป 2) การเลือกรถที่จะ

นำามาเป็นฟู้ดทรัค ปัจจุบันไม่ได้จำากัดแค่รถกระบะหรือ

รถบรรทุกเพียงอย่างเดียว รถประเภทอื่นๆ ก็สามารถ

นำามาประกอบธุรกิจฟู้ดทรัคได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของ

สินค้าที่ต้องการนำามาประกอบธุรกิจด้วย และ 3) การ

ออกแบบ/การตกแต่งรถฟู้ดทรัค เพื่อให้ดึงดูดใจลูกค้า 

สะทอ้นถงึสนิคา้ทีจ่ำาหนา่ยอยา่งชดัเจน และมคีวามรว่ม

สมัย ซึ่งทั้ง 3 ส่วนที่กล่าวมาจะช่วยสร้างโอกาสในการ

ประกอบธรุกิจและเพิม่ขีดความสามารถทางการแขง่ขนั

ได้เป็นอย่างดี

ด้วยกระแสความนิยมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้

ประกอบธรุกจิฟูด้ทรคัทีป่ระสบความสำาเรจ็และตอ้งการ

ขยาย หรือพัฒนาธุรกิจ จึงต้องการโอกาสในการเข้าถึง

แหล่งเงินทุน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะที่กำากับ

นายวีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
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ดูแลกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ได้พยายามผลัก

ดันให้ธุรกิจฟู้ดทรัค เป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภท

กิจการ โดยได้ร่วมหารือกับสถาบันการเงินในการรับ

ธุรกิจฟู้ดทรัคเป็นหลักประกันทางธุรกิจ (ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี) เพ่ือให้มีโอกาสเข้าถึง

แหล่งเงินทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยเบื้องต้น สถาบันการ

เงนิรายย่อยไดม้กีารรบักจิการเปน็หลกัประกนัทางธรุกจิ

แลว้ สว่นสถาบันการเงนิรายใหญก่ำาลงัอยูใ่นขัน้ตอนการ

พิจารณาเพื่อรับกิจการเป็นหลักประกันทางธุรกิจต่อไป 

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) มีผู้นำากิจการ

มาจดทะเบยีนสญัญาหลกัประกนัทางธรุกจิแลว้ จำานวน 

6,364 กิจการ มูลค่ารวมกว่า 737 ล้านบาท

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ประกอบการฟู้ดทรัค 

ประมาณ 2,500 ราย แบ่งเป็น ภาคกลาง ร้อยละ 60 

ภาคเหนือ ร้อยละ 14 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื รอ้ยละ 

9 ภาคตะวันออก ร้อยละ 6 ภาคใต้ ร้อยละ 6 และภาค

ตะวันตก ร้อยละ 5 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

สัดส่วนการจำาหน่าย แบ่งเป็น ประเภทอาหาร

อินเตอร์ร้อยละ 27 เครื่องดื่มร้อยละ 26 อาหารไทย

ร้อยละ 22 อาหารว่าง-หวาน ร้อยละ 15 และ อาหาร

ว่าง-คาว ร้อยละ 10

เงินลงทนุ (รถใหม)่ เร่ิมตน้ประมาณ 5 แสน - 1 ล้าน

บาท รายได้เฉลี่ยต่อคันต่อปีประมาณ 1,056,000 บาท 

(4,000 บาท / 22 วัน / 12 เดือน) อัตราการเติบโตของ

ธุรกิจเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี
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ผู้ประกอบการฟู้ดทรัคที่สนใจนำากิจการมาเป็น

หลักประกันทางธุรกิจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 4939  

e-Mail : stro@dbd.go.th สายด่วน 1570 และ  

www.dbd.go.th
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วย
วา่การกระทรวงพาณิชย์ นำาทีมผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ลงพ้ืนท่ีตรวจเยีย่ม ผูป้ระกอบการธรุกจิแฟรนไชส์
ในภูเก็ตซ่ึงเป็นจังหวัดท่ีมีรายได้หลักมาจากการท่องเท่ียว 
เม่ือเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ทำาให้ธุรกิจได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากการที่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวในประเทศไทย ทำาให้ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี 
มีรายได้ลดลง และบางส่วนต้องหยุดกิจการลงชั่วคราว 
แม้เศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ยังสามารถเดินต่อไปได้แต่ก็
ต้องอาศัยกำาลังซื้อจากภายในประเทศเป็นหลัก รวมถึง
มีการขยายธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ที่มีความหลากหลาย 
และเป็นธุรกิจที่สามารถดำาเนินการได้ทันที การลงทุน 
มีให้เลือกตามกำาลังทุนทรัพย์ ซ่ึงแฟรนไชส์ ถือเป็นธุรกิจ 
ท่ีตอบโจทย์นักลงทุนในช่วงสถานการณ์เช่นน้ีได้เป็น 
อย่างดี เน่ืองจากเป็นธุรกิจที่ทำาได้ง่าย ผู้ประกอบการ 
สามารถนำาโมเดลธุรกิจท่ีประสบความสำาเร็จไป 
ต่อยอดดำาเนินการได้ทันที ลดความเส่ียงจากการเร่ิมต้น
ประกอบธุรกิจใหม่ สามารถเลือกลงทุนได้ตามความ
ต้องการและความเหมาะสมกับเงินทุนที่มีอยู่ มีพี่เล้ียง
คอยช่วยเหลือและให้คำาปรึกษาตลอดการดำาเนินธุรกิจ

สำาหรับธุรกิจแฟรนไชส์ที่รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ คือ 
บรษิทั เจ.ดี.พลูส ์จำากดั เป็นบรษัิททีร่เิร่ิมนำามาตรฐาน

ใหม่ของสระว่ายน้ำามาสู่ประเทศไทย โดยได้พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการให้บริการที่ครบวงจรแบบ 
One Stop Services ต้ังแต่การให้คำาปรึกษา ออกแบบ
กอ่สร้าง ตดิตัง้อปุกรณ์ และตดิตามดแูลรักษาสระวา่ยน้ำา 
ตลอดอายุการใช้งาน โดยบริษัทฯ ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การบริหารจดัการธรุกจิแฟรนไชส์ (Franchise Standard) 
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว รวมทั้ง มีโอกาสเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ (Franchise 
o inter) ปจัจบุนัสามารถขยายธรุกจิไปตลาดตา่งประเทศ
แล้ว 6 ประเทศ คือ ประเทศเมียนมาร์ ลาว เวียดนาม 
กัมพูชา อินเดียและอิหร่านล่าสุดได้รับรางวัลธุรกิจ
แฟรนไชส์ไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน : รางวัล
แฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Innovation 
Franchise) ในงาน Thailand Franchise Award 2020 
: TFA 2020 และเป็นบริษัทฯ สร้างสระว่ายน้ำาแห่งแรก
ในประเทศไทยทีไ่ดรั้บมาตรฐาน ISO:9000 จากสถาบัน 
AJA Registrars Ltd. เปน็ส่ิงการันตถีงึความมมีาตรฐาน
ระดับสากลได้เป็นอย่างดี

หลังจากน้ัน ได้เดินทางไปตรวจเย่ียมธุรกิจแฟรนไชส์ 
ขนาดเล็กใช้เงินลงทุนไม่มาก ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
การบริหารจดัการธรุกจิแฟรนไชส์ (Franchise Standard) 
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเช่นกัน คือ ชาบังนัน 
เปน็ธรุกจิชาตน้ตำารบัจากจงัหวดัปตัตานี ประกอบธรุกิจ
ภายใต้สโลแกน “หอมกรุ่นละมุนชา” เป็นแฟรนไชส์

ตรวจเยี่ยมธุรกิจแฟรนไชส์ต้นแบบ
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สำาเร็จรูปที่นำาไปประกอบธุรกิจได้ทันที วัตถุดิบมีราคา
คงท่ีควบคุมต้นทุนได้ง่าย ด้วยเงินลงทุนท่ีไม่สูงจึงเหมาะกับ 
ผู้ประกอบการรายย่อยท่ีมีเงินลงทุนไม่มาก สามารถต้ัง 
ร้านประกอบธุรกิจได้ทุกสถานที่ รวมถึง เป็นธุรกิจ
ที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างลงตัว

“เชือ่มัน่วา่ธุรกิจแฟรนไชสจ์ะเป็นกำาลงัสำาคญัทีช่ว่ย
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจท้องถ่ินให้เดินต่อไปข้างหน้าด้วย
ความเข้มแข็งโดยได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรง่นำาธรุกจิแฟรนไชสทุ์กขนาดเขา้มาช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ
ภายในจงัหวดัภเูกต็ ตลอดจนประสานผูป้ระกอบการแฟ
รนไชส์ซอร์ (เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์) ลดราคาแรกเข้า
ธรุกจิใหแ้กน่กัลงทนุทีส่นใจโดยใหค้ดัเลอืกแฟรนไชส์ทีม่ี
ประเภทธรุกจิเหมาะสมกับพืน้ทีแ่ละสถานการณป์จัจบุนั
นำาเสนอแก่นักลงทุน ซึ่งเป็นทางเลือกช่วยให้นักลงทุน
ตัดสินใจลงทุนในธุรกิจ แฟรนไชส์ได้ง่ายมากขึ้น”

แฟรนไชส์เป็นโมเดลธุรกิจที่นักลงทุนสามารถ 
เริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว นักลงทุนรุ่นใหม่นิยมนำาไป
เร่ิมต้นประกอบธรุกจิ เนือ่งจากองคป์ระกอบการเริม่ตน้
ธุรกิจไม่ยุ่งยาก แบรนด์สินค้าเป็นที่รู้จักและเป็นที่จดจำา
ของลูกค้าอยู่แล้ว ทำาให้ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก 
สามารถขอสินเชือ่จากสถาบนัการเงนิได้ไมย่าก ผูล้งทนุ
สามารถวางรูปแบบการประกอบธุรกิจได้ด้วยตัวเอง 
โดยมเีจา้ของแฟรนไชส ์(แฟรนไชสซ์อร)์ คอยเปน็พีเ่ลีย้ง

ตลอดการดำาเนินธุรกิจ ปัจจุบัน ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย 
มีมูลค่าตลาดโดยรวมกว่า 2 แสน 8 หมื่นล้านบาท  
มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.3 ต่อปี  
โดยในแต่ละปีจะมีผู้ประกอบการรายใหม่สนใจเข้าสู่
ธุรกิจแฟรนไซส์กว่า 15,000 - 20,000 ราย ปัจจุบันมี
จำานวนธุรกิจแฟรนไชส์ที่เปิดดำาเนินกิจการกว่า 590 
กจิการ สว่นใหญ่เปน็แฟรนไชสก์ลุม่อาหารและเคร่ืองด่ืม  
โดยมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 40 

ท่ีผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำาเนินการพัฒนา
ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีความเข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง 
และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็ง โดยได้ดำาเนินการ 
ดังนี้

- เสริมสร้างองค์ความ รู้ด้ านแฟรนไชส์แก่  
ผู้ประกอบธุรกิจ ให้สามารถใช้ระบบแฟรนไชส์ไปขยาย
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ยกระดับธุรกิจสู่มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ 
โดยพัฒนาธุรกิจให้มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน
คุณภาพแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่อง ให้มีความน่าเชื่อถือ 
เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

- สร้างโอกาสทางการตลาดและเช่ือมโยงเครือข่าย
ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 25475953 หรือ สายด่วน 1570

23  ต้นสายปลายทางธุรกิจ



DBD Good Time
ปกิณกะ
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วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจไม่น้อย 

ธุรกิจบางส่วนหายไป หลายธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อ 

ความอยู่รอด แต่ก็มีบางธุรกิจเติบโตสวนกระแส และ 

มธีรุกิจใหมเ่กดิขึน้ แมเ้ปน็ชว่งเวลาทีส่ถานการณไ์มป่กต ิ

แตใ่นวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ เชือ่วา่หลายคนอยากทำา 

ธุรกิจของตัวเอง ก่อนตัดสินใจว่าจะลงทุนอะไรดีนั้น  

มาดูกันว่า มีธุรกิจใดบ้างที่น่าสนใจน่าลงทุน และมี 

แนวโน้มเติบโตได้อีกหลังสถานการณ์โควิด-19

1. ธุรกิจแฟรนไชส์
ด้วยข้อจำากัดในเรื่องของต้นทุน เวลา และ

ประสบการณ์ ธุรกิจแฟรนไชส์ จึงเป็นอีกเทรนด์ธุรกิจ

ที่น่าสนใจสำาหรับผู้เริ่มต้นทำาธุรกิจ โดยเฉพาะในช่วง 

โควดิ-19 ทีห่ลายคนตอ้งการลดความเสีย่งในการลงทนุ 

ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง ควรเลือก 

แฟรนไชส์ที่มีความน่าเช่ือถือ สินค้ามีคุณภาพ ตรงกับ

ความต้องการของตลาด สามารถขายได้ทุกช่วงเวลา 

และได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เพื่อโอกาสที่จะขาย

ไดง้า่ย สง่ผลให้ธรุกจิประสบความสำาเรจ็มากตามไปดว้ย

2. ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 

ทำาให้ผู้คนวิตกเรื่องสุขภาพ หลายคนหันมาใส่ใจดูแล

ตัวเองกันมากขึ้น โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

ต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย เพราะการป้องกันตนเองจาก

โรคภยัไขเ้จบ็ย่อมทำาไดง่้ายกวา่การรักษา ส่งผลใหส้นิคา้

กลุ่มที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเป็นที่ต้องการมากขึ้น 

เช่น วิตามิน เครื่องดื่มผสมวิตามิน อาหารเสริมต่างๆ  

รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยฟื้นฟูบำารุงร่างกาย

3. ธุรกิจอาหารและเดลิเวอรี่
ในช่วงที่ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ ต้องปิดให้

บริการช่ัวคราว ผู้ประกอบการร้านอาหารก็ต้องปรับตัว 

ให้บริการเฉพาะซื้อกลับบ้านเท่านั้น ส่งผลให้ ธุรกิจ

บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ เติบโตอย่างมาก นอกจาก 

ความสะดวกสบายทีผู้่บริโภคไดรั้บแล้ว ธรุกิจอาหารท่ีมี

บรกิารเดลเิวอรี ่สามารถเขา้ถงึกลุม่ลกูคา้ไดม้ากขึน้ และ

เป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้อีกด้วย

4. ธุรกิจอาหารแปรรูป อาหารแห้ง
ช่วงที่ต้องหยุดอยู่บ้าน Work From Home เพราะ

สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 หลายคนมีเวลามากพอที่จะ

หากิจกรรมต่างๆ ทำา หนึ่งในนั้นคือ การเข้าครัวลงมือ

ทำาอาหาร เราจงึไดม้โีอกาสเห็นหลายคนโพสตรู์ปอาหาร

ลงบนโซเชียลมีเดีย ซึ่ง อาหารแปรรูป เป็นอีกวัตถุดิบ 

ที่นิยมนำามาใช้กัน เพราะหาซ้ือง่ายและสะดวกในการ 

เตรียม มีตั้งแต่วัตถุดิบที่ทำาจากผัก ผลไม้ ไปจนถึง 

เน้ือสัตว์ ส่วนของว่างจำาพวกอาหารแห้งก็ได้รับความนิยม

ไมแ่พกั้น สำาหรับผูท้ีส่นใจธรุกิจประเภทน้ี หากมาถกูทาง

อาจต่อยอดไปสู่ระดับอุตสาหกรรมได้

10 ธุรกิจน่าลงทุน 2564 หลังวิกฤตไวรัสระบาด

ธุรกิจน่าลงทุน 2564 
เริ่มก่อนได้เปรียบ
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5. ธุรกิจค้าขายสินค้าออนไลน์
เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 ทำาให้คนหันมาซื้อสินค้า

ผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น การเติบโตอย่างต่อ

เนือ่งของตลาดออนไลนใ์นชว่งทีผ่า่นมา เป็นการตอกย้ำา

ให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความสำาคัญของช่องทางนี้มาก

ขึน้ การขายสนิคา้ต่างๆ ตอ้งเพิม่ บรกิารขายผา่นระบบ

ออนไลน์ ควบคู่ไปกับการขายหน้าร้าน หรือบางธุรกิจ 

ก็เลือกที่จะไม่มีหน้าร้าน นอกจาก “สินค้า” ที่ถือว่า

เป็นหัวใจหลักของการขายแล้ว ก็ต้องดูว่าช่องทางไหน 

ที่เราสามารถลงขายได้บ้าง และควรศึกษาการทำา 

การตลาดของแต่ละช่องทางเช่นกัน

6. ธุรกิจขายออนไลน์แบบ Dropship
สำาหรับคนท่ีสนใจลงทุนทำาธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ 

(E-Commerce) แต่มีต้นทุนในการเริ่มต้นไม่มากนัก  

การทำา ธุรกิจแบบ Dropship เป็นอีกทางเลือก 

ที่น่าสนใจ ตอบโจทย์ผู้ที่เริ่มต้น มีหน้าที่เป็นตัวกลาง

เสนอขายสินคา้ใหก้ลุม่ลกูคา้ โดยทีไ่มจ่ำาเปน็ตอ้งสตอ็ค

สินค้า สามารถเลือกขายสินค้าได้หลายอย่าง คนๆ  

เดียวก็สามารถทำาได้ และไม่ต้องจัดส่งเอง

7. ธุรกิจงานผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ 
 ทำาความสะอาดต่างๆ

สถานการณ์โควิดสร้างความกังวลให้คนส่วนใหญ่

ไม่น้อย และดูเหมือนจะอยู่กับเราไปอีกนานสุขอนามัย

และความสะอาดเป็นเรื่องสำาคัญมาก เราจึงได้เห็น

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ และทำาความสะอาดวางจำาหน่ายอยู่

ไม่น้อย มีทั้งผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดส่วนบุคคล เพื่อ

ลดความเสี่ยงในการนำาเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ผลิตภัณฑ์ฆ่า

เชือ้ภายในบา้นเรือน เพือ่สขุอนามยัทีดี่ของผูอ้ยูอ่าศยั

8. ธุรกิจด้าน E-Learning
เม่ือการเรียนรู้ไม่จำากัดอยู่แต่ห้องเรียนอีกต่อไป 

ไม่ว่าเราจะอยู่ท่ีไหน ระยะทางก็ไม่ใช่อุปสรรคในการ 

หาความรู้ เพิ่มทักษะให้กับตนเอง เราจึงเห็น คอร์ส

เรียนออนไลน์ เกิดข้ึนมากมาย ใครท่ีมีความรู้ความสามารถ

เฉพาะทาง ก็หันมาสร้างคอร์สสอนออนไลน์ได้ง่ายๆ 

โดยที่ไม่ต้องลงทุนสูง ผ่านโซเชียลมีเดีย และสามารถ

วางขายบนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

9. ธุรกิจออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์อาหาร
หลายคนหันมาสนใจทำาธุรกิจของตัวเองมากขึ้น 

อย่างในช่วงกักตัวที่พ่อค้าแม่ค้าหันมาขายสินค้าบน 

โลกออนไลน์มากข้ึน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ กลายเป็น 

ส่วนสำาคัญในการสร้างแบรนด์ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ 

ให้เป็นที่จดจำาได้ง่าย บางแบรนด์คำานึงถึงความยั่งยืน

ทางส่ิงแวดล้อม จึงได้มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก 

ใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ เช่น จานกาบหมาก

จานใบตองตึง เป็นการนำาวัสดุธรรมชาติมาต่อยอด 

ใหเ้ปน็นวตักรรมทีเ่ขา้กบัยคุสมยั สรา้งมลูคา่ใหก้บัสนิคา้

ได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

10. ธุรกิจสินค้าออร์แกนิค
เป็นอีกหน่ึงธุรกิจที่น่าจะสนใจในอนาคต เทรนด์

รักสุขภาพยังมีแนวโน้มเติบโตได้อีกเร่ือยๆ หลายคน 

หนัมาลงทนุในสขุภาพกนัมากขึน้ สนิคา้กลุม่ออรแ์กนิค 

ที่ปลอดภัยไร้สารพิษ นอกจากจะดีต่อร่างกายแล้ว  

ยังเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย กลุ่มสินค้าประเภท

ออร์แกนิค เช่น ผักผลไม้ปลอดสารพิษ เครื่องสำาอาง 

ผลิตภัณฑ์บำารุงผิว ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดร่างกาย 

อาหารแปรรูป อาหารเสริมและวิตามิน เป็นต้น

ธุรกิจน่าลงทุน 2564 หลังวิกฤตโควิด-19 หลาย

ธุรกิจจะเปล่ียนไป! ใครท่ีกำาลังหาช่องทางลงทุน ควรศึกษา

เทรนด์ธุรกิจและคู่แข่งให้ดี  รู้ช่องทางการขายท่ีเหมาะสม

กับลูกค้า ตามกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกให้ทัน เพือ่

เพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแรง 

และอยู่รอดได้ในอนาคต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://taokaemai.com
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เหตุผลสำาคัญ5
ที่คุณควรมีเว็บไซต์ สำาหรับธุรกิจในปี 2021

ทราบไหมครบัวา่ปจัจบัุนนีม้คีนมากกว่า 85% ท่ีใช้

อนิเตอรเ์นต็เปน็ประจำาในการค้นหารา้นคา้หรอืสถานท่ี 

ต่างๆ เป็นประจำา จึงน่าสนใจอย่างมากว่าธุรกิจหรือ

แบรนด์ของคุณจะสามารถใช้ประโยชน์อะไรจากโลก

ออนไลน์ได้บ้าง ?

คำาตอบคือใช่ครับ เราสามารถใช้ประโยชน์จาก

อินเตอร์เน็ตในการส่งเสริมธุรกิจหรือร้านค้าของคุณได้

อย่างแน่นอน โดยพื้นฐานอย่างแรกสุดคือการสร้าง

เวบ็ไซตเ์พือ่ชว่ยดงึดูกลุม่ลกูคา้ใหม่ๆ  และเสรมิการเจริญ

เตบิโตของธรุกจิในระยะยาว แตก่วา่ 40% ของธรุกจิและ

แบรนด์ต่างๆ ยังไม่มีเว็บไซต์ ซ่ึงอาจรวมถึงธุรกิจของคุณ

เช่นกัน มาดูกันดีกว่า 5 ประโยชน์ท่ีเราจะได้จากการสร้าง

เว็บมีอะไรกันบ้างบ้าง

1. กลุ่มเป้าหมายและลูกค้าสามารถหาธุรกิจของ 

 คุณได้ง่ายขึ้นในอินเตอร์เน็ต
เป็นท่ีทราบกันดีว่าผู้คนมักใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหา

ข้อมลูตา่งๆ ทีพ่วกเขาสนใจ ซึง่กร็วมถงึขอ้มลูของธรุกิจ

ร้านค้าเช่นกัน โดยการสร้างเว็บไซต์จะช่วยให้ตัวตน

ในโลกดิจิทัลของคุณมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ช่วยเสริม

ให้ผู้คนสามารถค้นหาร้านหรือธุรกิจต่างๆ ได้ง่ายข้ึน 

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในระดับต่อไปนั่นเอง

2. เป็นรากฐานที่แข็งแรงของการสร้างกลยุทธ์ 

 การตลาดดิจิทัล
เพราะสำาหรับเว็บไซต์ธุรกิจหรือแบรนด์ของคุณน้ัน 

มันคือพื้นที่ที่คนทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายของคุณมัก

จะเข้าไปเยี่ยมชมและค้นหาข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

ผลติภณัฑ ์บรกิาร ขอ้มลูการตดิตอ่ รวมถงึรวีวิจากลกูคา้ 

คนอ่ืนๆ จึงทำาให้เว็บไซต์ธุรกิจเป็นอีกหน่ึงรากฐาน 

ที่แข็งแรงของการวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล และ

ย่ิงโซเชียลมีเดียต่างๆ ในปัจจุบันต่างมีการปรับเปลี่ยน

อยู่ตลอดเวลา มันจึงเป็นเร่ืองยากและไม่เหมาะสม 

ที่จะพึ่งพาโซเชียลมีเดียต่างๆ อย่างเดียว การมีพื้นที่

เว็บไซต์ของตัวเองจึงสามารถช่วยให้การโปรโมตต่างๆ 

หรือเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดียต่างๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น
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3. สร้างพื้นที่ ในการโปรโมตสินค้าของบริการ 

 ได้อย่างเต็มที่
ไม่ว่าพวกเขาจะซ้ือของในโลกปกติหรือออนไลน์ 

ผู้คนในสมัยนี้ก็ต่างนิยมค้นหาข้อมูลของสินค้าและ

บริการต่างๆ ก่อนเสมอเพื่อตรงดูว่าเหมาะสมกับ 

ความต้องการของตัวเองหรือไม่ เพราะการใช้แพล็ตฟอร์ม 

อีคอมเมิร์ซทั่วไปอาจมีข้อจำากัดในการให้ข้อมูล 

ของสินค้าคุณ แต่ถ้าหากมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้ว 

เราสามารถออกแบบหน้าตาร้านค้าให้เหมาะกับการเสนอ

สินค้าได้ง่ายกว่าเดิม

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคุณสามารถ

เข้าสู่ระบบอีคอมเมิร์ซได้ง่ายมากขึ้น โดยถึงแม้คุณอาจ

จะต้องดูแลการจัดการสนิค้าในรปูแบบออนไลนม์ากขึน้ 

แต่นั่นก็เท่ากับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้สินค้าเป็นที่รู้จัก

และสร้างรายได้มากกว่าเดิม

4. เสริมความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจของคุณ
ในปัจจุบันที่มีธุรกิจต่างๆ มากมาย รวมถึงคู่แข่ง 

ในตลาดสินค้าเดียวกันของคุณ การสร้างความน่าเช่ือถือ 

ในกับธุรกิจและแบรนด์สามารถทำาได้ผ่านการสร้าง

เวบ็ไซต ์เพราะถงึแมก้ลุม่เปา้หมายของคณุอาจซ้ือสนิคา้

และบริการจากแหล่งอื่นๆ แต่การมีเว็บไซต์ของธุรกิจ

อย่างเป็นทางการจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถหาข้อมูล

ต่างๆ ได้ เพิ่มความมั่นใจในสินค้ามากขึ้นอีกด้วย 

นอกจากน้ีการมีเว็บไซต์ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้า 

หน้าใหม่ๆ สามารถดูรีวิวต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ของคุณ 

เพื่อสร้างความมั่นใจในการซื้อและรับทราบข้อมูล 

การใช้งานจริงอีกด้วย

5. รวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
นอกเหนือจากการสร้างความมั่นใจให้กับสินค้า

และการแสดงข้อมูลของผลิตภัณฑ์แล้ว การมีเว็บไซต์ 

ยังช่วยให้คุณสามารถเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บได้ 

เช่นกัน และสามารนำาข้อมูลต่างๆ ไปวิเคราะห์กลุ่ม 

เป้าหมายเพ่ือพัฒนาสินค้าและกลยุทธ์ทางการตลาด 

ได้อีกเช่นกัน โดยตัวอย่างท่ีน่าสนใจคือการส่งอีเมล 

รายสปัดาหเ์พือ่แจง้ขา่วสารตา่งๆ ใหก้บัลกูคา้เพือ่สรา้ง

โอกาสให้เขากลับมาใช้บริการหรือซื้อผลิตภัณฑ์อีกคร้ัง

ได้อีก
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