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ปัจจุบันข้อมูลถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่า และสามารถ
พัฒนายกระดับข้อมูลให้สร้างมูลค่าเพิ่มโดยการน�ามารวบรวม 
สังเคราะห์ และวิเคราะห์ในรูปแบบ Big Data เพื่อตอบโจทย์
ในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการสร้างโอกาส รวมทั้ง 
การสร้างนวตักรรม เช่น การแก้ไขปัญหาผูม้รีายได้น้อยจากการ
ข้ึนทะเบยีน และการจดัเก็บข้อมูลพฤตกิรรมของลูกค้าของธรุกจิ 
e-Commerce เพื่อสร้างกิจกรรมทางการตลาดหรือโปรโมชั่น
ได้อย่างแม่นย�าท้ังตัวสินค้าที่เป็นที่ต้องการของลูกค้าและ 
ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม

ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ได้ขับเคลือ่นการด�าเนนิการ 
Big Data มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ โดยเร่ิมต้นจากการบูรณาการ
ข้อมลูของทกุหน่วยงานในกระทรวงพาณชิย์มาพฒันา Big Data 
ของกระทรวง เพ่ือยกระดับการท�างานของกระทรวงให้เข้าสู่ 
“พาณิชย์ 4.0” โดยน�า Big Data มาขับเคล่ือนและผลักดัน
ภารกิจของกระทรวงให้บรรลุผล ตัง้แต่การขับเคล่ือนเศรษฐกจิไทย
ในทกุระดบั ไปจนถงึการยกระดบัการสร้างอาชพีรายพืน้ท่ีเพือ่ผลักดัน
เศรษฐกิจฐานราก การแสวงหาโอกาสในการท�าธุรกิจในแต่ละ
พื้นที่ซึ่งมีปัจจัยที่แตกต่างกัน รวมทั้งสร้างทางเลือกส�าหรับการ
ประกอบธุรกิจที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ซึ่งการด�าเนินการ 
ดังกล่าวยังได้ท�าการเช่ือมโยงข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตร
ภายนอกกระทรวงมาใช้ในการวิเคราะห์รวมกับข้อมูลภายใน
กระทรวงให้ครอบคลุมและรอบด้าน เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในโอกาสทีผ่มเข้ามารบัต�าแหน่งอธบิดกีรมพฒันาธรุกิจ
การค้า ซ่ึงมีคลังข้อมูลธุรกิจที่จัดเก็บข้อมูลนิติบุคคลและ 
งบการเงนิขนาดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศ ผมจงึให้ความส�าคญักบั
ข้อมลู Big Data เป็นล�าดบัต้นๆ โดยมุง่ใช้ Big Data ขบัเคลือ่น
การด�าเนนิงาน และผลกัดันเศรษฐกิจฐานรากให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย 
ผ่านการบูรณาการข้อมูลนิติบุคคล และงบการเงิน ประกอบกับ
ข้อมูลภายนอกที่กรมได้เช่ือมโยงกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ 
เพือ่ให้สามารถใช้พลงัของข้อมลูในการขบัเคลือ่นให้เกดิการสร้าง 
ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีสภาพปัญหาและความ
ต้องการรวมทั้งปัจจัยสนับสนุนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที ่
ได้อย่างถูกที ่ถูกคน และถูกเวลา ดังน้ัน Big Data จงึเป็นเครือ่งมอื
ส�าคัญที่จะช่วยให้กรมสามารถด�าเนินงานและตอบสนองต่อ
ความต้องการของภาคธุรกิจ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ที่รวดเร็วในปัจจุบัน  

นายวุฒิไกร  ลีวีระพันธุ์ 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ท่ามกลางสภาวะการแข่งขนัทีเ่ข้มข้นและรนุแรงบนโลกไร้พรมแดน	ผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการต่างเร่งคดิค้นและเพิม่

ขีดความสามารถอยู่ตลอดเวลา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ	 เพื่อน�ามาต่อยอดให้กับธุรกิจแข็งแกร่ง

และเติบโต	สามารถเพิ่มยอดขาย	รวมทั้งแตกไลน์อื่นๆ	เพื่อให้ธุรกิจนั้นๆ	ไปต่อได้

MOC Open HOuse
เปิดโลกกระทรวงพาณิชย์  
สร้างพันธมิตรนักธุรกิจรุ่นใหม่เชิงนวัตกรรม

ปัจจุบันนวัตกรรมกลายเป็นเคร่ืองมือชนิดใหม่ทาง

ยุทธศาสตร์ของการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยเม่ือ 

ผู้ประกอบการก�าลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงของโลก

ดิจิทัล (Digital Disruption) ขณะที่การด�าเนินกลยุทธ์แบบเดิม 

เช่น หลักการตลาด การสร้างความแตกต่าง กฎระเบียบ  

ข้อกีดกันทางการค้าเริ่มใช้ไม่ได้ผลในยุคนี้ แต่การสร้าง

นวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นได้นั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยทีเดียว...

8 ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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กระทรวงพาณชิย์ เลง็เหน็ถงึความส�าคัญของเรือ่งดงักล่าว จงึได้

เปิดโครงการ “เปิดโลกกระทรวงพาณิชย์	สร้างพันธมิตรนกัธรุกจิรุน่

ใหม่เชิงนวัตกรรม	 MOC	 Open	 House	 to	 New	 Innovative	

Entrepreneur	Partnership	(MOC	Open	House)” ขึ้น โดยมี นาย

สนธรัิตน์	สนธจิริวงศ์	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ เป็นประธาน

โดยกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานรัฐที่ดูแลภารกิจหลัก 

ด้านเศรษฐกิจและการค้าของประเทศมีแนวคิดที่จะก�าหนดนโยบาย 

การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในอนาคตแบบมีส่วนร่วม รวมท้ังเช่ือมโยง

ความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง จึงได้

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในการเฟ้นหา

ตัวแทนนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur) อายุไม่เกิน 45 ปี  

ซ่ึงมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจและมีความสนใจด้านนโยบาย

เศรษฐกจิการค้าและการลงทนุ เพือ่เข้าร่วมเป็นพนัธมติรในการขบัเคลือ่น

เศรษฐกิจไทยรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้แนวคิด WE : 

Innovative Smart Entrepreneurship (WISE) อันประกอบไปด้วย  

กลุ ่มนักธุรกิจรุ ่นใหม่จากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (YEC)  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Young F.T.I) กลุ่มนักธุรกิจค้า

ชายแดน (YEN-D) กลุ่มนกัธรุกจิทีไ่ด้รับการส่งเสริมจากกระทรวงพาณชิย์ 

อาทิ แฟรนไชส์ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้ผลิตสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ 

เกษตรกรรุ่นใหม่ นักธุรกิจ E-commerce และนักธุรกิจของสมาคม 

การค้ารุ่นใหม่มากกว่า 200 ราย และข้าราชการรุ่นใหม่ท่ีมีแนวคิด

สร้างสรรค์จ�านวน 50 ราย

ส�าหรบักิจกรรม MOC Open House นี ้จัดขึ้น

ครั้งแรก ซ่ึงภายในงานมีเวทีปาฐกถาพิเศษหัวข้อ 

“Driving	 the	 Future	 ก�าหนดอนาคตประเทศไทย	

ด้วยพลังของคนรุ ่นใหม่” พร้อมด้วยการแสดง 

วิสัยทัศน์จากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ 

ในการน�าเสนอทิศทางการขับเคลื่อนหน่วยงาน 

ในกระทรวงพาณิชย์ โดยจะวางแนวทางความร่วมมือ

ในการผลักดันเศรษฐกิจไทยร่วมกับภาคเอกชน 

นอกจากน้ี ยังมกิีจกรรมภาคปฏบัิติทีเ่น้นรปูแบบ

การมส่ีวนร่วม (Workshop) เพือ่สร้างความร่วมมอืเชงิ

พันธมิตรระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ในแต่ละภาคธุรกิจ 

(Sector) ร่วมกับข้าราชการรุ ่นใหม่ของกระทรวง

พาณิชย์ เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจในการก้าวเดิน

ไปสู ่เป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศอย่างย่ังยืน พร้อมกันน้ันยังได้เปิดโอกาสให ้

ผู้เข้าร่วมโครงการน�าเสนอนวัตกรรมและแนวคิดเพื่อ

การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทยในอนาคต (New 

Economy) โดยแนวคิดที่ได้รับการประเมินในระดับ 

ดีเย่ียมจะมีโอกาสร่วมก�าหนดนโยบายการด�าเนินงาน

ในอนาคตกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อส่งเสริมธุรกิจไทย

ให้เข้มแขง็และสอดรบักับความต้องการของภาคธุรกจิ

ไทยได้อย่างตรงจุด

นบัได้ว่า	กจิกรรม	MOC	Open	House	จะได้

ผลลัพธ์ทีดี่	 และช่วยท�าให้การก�าหนดเป้าหมายและ	

การออกแบบนโยบายด้านเศรษฐกจิมปีระสทิธภิาพและ

เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนมากย่ิงขึ้น	 ส่วนความ	

ร่วมมือที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้	 กระทรวงพาณิชย์

วางเป้าหมายไว้เพื่อสร้างให้เป็นกลุ ่มต้นแบบ	

นักธุรกิจที่จะมาท�างานเชิงบูรณาการกับกระทรวงฯ	

รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ	ต่อไปในอนาคต	
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

การท�าธุรกิจในยุคน้ี	 ผู้ประกอบการจะต้องมี	

ธรรมาภิบาลที่ดี	 มีการบริหารจัดการและควบคุม

ดูแลกิจการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง		

เป็นไปตามครรลองคลองธรรมที่ดี	 เพื่อให้ทุกระบบ

ในกลไกของตลาดสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน	

รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 
และมาตรฐานธรรมาภิบาล 
สนับสนุนธุรกิจสีขาว สร้างต้นแบบที่ดี
ให้ภาคธุรกิจไทย

พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
และรางวัลธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ

ประจ�าปี 2561
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ปัจจุบันหลายบริษัทต่างด�าเนิน

ธุรกจิตัง้แต่ต้นน�า้ถงึปลายน�า้ ซึง่เป็นเร่ือง

ปกติของการแข่งขันอย่างเสรีบนโลก

ทุนนิยมท่ีผู ้ประกอบการรายเล็กไม ่

สามารถหลกีเลีย่ง ฉะนัน้ บรรดารายใหญ่

ทีก่มุอ�านาจทัง้ช่องทางร้านค้าปลกีค้าส่ง 

กระบวนการผลิตก็ต้องท�าในสิง่ทีถ่กูต้อง 

และสร้างการแข่งขันให้เกิดความเป็น

ธรรมกับทุกฝ่าย 

กระทรวงพาณิชย์	 โดย	 กรม

พฒันาธรุกจิการค้า	เลง็เหน็ความส�าคญั

ของธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจของไทย	

จึงได้จดัพธิมีอบรางวัลธรรมาภบิาลธรุกจิ

ดเีด่นและธรุกจิทีมี่มาตรฐานธรรมาภบิาล 

ประจ�าปี 2561 ขึ้น เพื่อเฟ้นหาต้นแบบ

ธุรกิจสีขาวที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ

ธุรกิจรายอื่น อีกทั้งยังเป็นการสร้าง 

ความน่าเชื่อถือให้แก่คู ่ค้า นักลงทุน  

นกัวเิคราะห์เศรษฐกจิ และผูใ้ช้ประโยชน์

จากข้อมูลธุรกิจ

องค์กรที่ดีควรมีธรรมาภิบาล 6 ประการด้วยกัน
	 หลักนิติธรรม	(The	Rule	of	Law)	
	 หลักคุณธรรม	(Morality)	
	 หลักความโปร่งใส	(Accountability)	

 หลักการมีส่วนร่วม	(Participation)	

 หลักความรับผิดชอบ	(Responsibility)	

 หลักความคุม้ค่า	(Cost	-	effectiveness	or	Economy)
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การจัดงานดังกล่าวถือเป็นการตอกย�้าถึงภารกิจ

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการก�าหนดทิศทางการ

พฒันาธุรกจิไทยให้สามารถประกอบธรุกจิได้อย่างสะดวก 

คล่องตัว ควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้มีธรรมาภิบาลและ

มาตรฐานในการด�าเนนิธรุกจิตามหลักสากล โดยด�าเนนิงาน

ผ่าน โครงการส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้าน	

ธรรมาภบิาลธรุกจิ	ภายใต้โครงการสร้างและยกระดบั

ธรุกิจ	SMEs	ให้มีธรรมาภิบาล	ประจ�าปี	2561 ซ่ึงสอดรบั

กับนโยบายของรัฐบาลในการสร ้างประเทศไทยให้ 

ใสสะอาด ปราศจากความไม่เป็นธรรม 

พิธีมอบรางวัลฯ ประจ�าปี 2561  
แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 

1) การประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น  
ปีนี้มีธุรกิจที่สามารถผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะ 

กรรมการฯ เพื่อได้เป็นธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลดีเด่นระดับ

จังหวัด จ�านวน 83 กิจการ และดีเด่นระดับประเทศ 

จ�านวน 8 รางวัล ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2554 จวบจนถึงปัจจุบัน

มีนิติบุคคลท่ีได้รับรางวัลฯ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แล้วทั้งสิ้น 648 ราย จ�าแนกเป็นกรุงเทพมหานคร 93 ราย 

และส่วนภูมิภาค 555 ราย 

2) การส่งเสริมธุรกิจเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน 
ธรรมาภบิาล เพือ่ยกระดบักลุม่ธรุกจิทีเ่คยได้รบัรางวลัแล้ว

ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานที่สูงขึ้น โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

6 ด้านเป็นเกณฑ์พิจารณา คือ หลักนิติธรรม คุณธรรม 

ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความ

คุม้ค่า ส�าหรับในครัง้นีม้ธีรุกิจทีผ่่านเกณฑ์ 9 ราย ซึง่ธรุกิจ

ดังกล่าวจะได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณ และหนังสือรับรอง

มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ	 รวมทั้งได้รับอนุญาตให้

ใช้เคร่ืองหมายรับรองความดี	 (สัญลักษณ์รูปดอกบัว)	

เป็นระยะเวลา	3	ปี เพื่อเป็นการการันตีมาตรฐานธุรกิจ

สขีาวท่ีผ่านการรบัรองจากกรมฯ ซึง่จะช่วยสร้างภาพลกัษณ์

ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้าได้อีกด้วย

3) ต้นแบบธุรกิจที่ดี มีการคัดเลือกธุรกิจที่ได้รับ
คะแนนสูงสุดประจ�าปี 2561 จ�านวน 3 ล�าดับแรกเพื่อน�า

มาเป็นต้นแบบด้านธรรมาภบิาลให้แก่ธรุกจิอืน่ต่อไป ได้แก่ 

บริษัท	 เหล็กสยามยามาโตะ	 จ�ากัด,	 บริษัท	 ธนากร

ผลิตภัณฑ์น�้ามันพืช	จ�ากัด และ บริษัท	พิษณุเวช	จ�ากัด 
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ทัง้น้ี กรมพฒันาธรุกิจการค้า จะยงัคงเดินหน้า

ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ เพื่อ

ยกระดับให้ธุรกิจไทยมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่

ยอมรับทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงช่วยผลักดัน 

ให้เกิดการสร้างเครือข่ายธุรกิจสีขาว เพื่อร่วมกัน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ 

ตลอดจนเป็นแบบอย่าง และพลังในการสร้างความ

เข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยต่อไป 

ยุคน้ีผู้ประกอบการไม่ควรมุ่งการค้าขายเพียงเพื่อให้ได้ก�าไร

สูงสุดเพียงอย่างเดียว	แต่ควรค�านึงถึงการท�าให้กลไกทางธุรกิจอยู่

ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล	 ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรทางการค้า	 คู่ค้า		

ซัพพลายเออร์	พนักงานในองค์กร	และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการ

ด�าเนินงาน	อย่างไรก็ตาม	ภาครัฐอาจเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการวาง

แนวทางด้านนโยบายเพื่อบริหารจัดการ	 ทว่าส่ิงที่ส�าคัญที่สุดคือ

การจับมอืประสานร่วมแรงร่วมใจกนัทัง้ภาครัฐ	และภาคธุรกจินั่นเอง

พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
และรางวัลธุรกิจท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ

ประจ�าปี 2561
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จากน โยบายห ลักของ รั ฐบาล ท่ีต ้ อ งการ ขับ เคลื่ อน

ประเทศไทยด้วยโมเดล	“ไทยแลนด์	4.0”	ถือเป็นการปรับตัวแบบ

ก้าวกระโดดคร้ังใหญ่ที่ต้องการยกระดับความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของ

เศรษฐกิจโลก

ภาคธุรกิจจึงจ�าเป ็นต ้องหาแนวทางการพัฒนาเพื่อให ้มี

ศักยภาพมากย่ิงขึ้น จากการเป็นประเทศท่ีใช้แรงงานและพึ่งพา

อุตสาหกรรมการส่งออกเป็นหลัก ไปสู่ประเทศท่ีมีความโดดเด่นด้วย

เศรษฐกิจท่ีต่อยอดจากความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม พร้อม

ส�าหรับการแข่งขันในโลกทุนนิยม โดยรัฐบาลไทยให้ความส�าคัญใน 

การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมแบบ “เพิ่มมูลค่า”	

ที่ต้องพึ่งพิงต่างประเทศไปสู่อุตสาหกรรมแบบ “สร้างมูลค่า” เพื่อ

ต้องการให้ไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู ่

การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

DBD smart enterprise Awards 
presentation 2018
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดกิจกรรมสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart 

Professional Entrepreneur : DBD-SPE) และกจิกรรมนกัการตลาดเชงิสร้างสรรค์ 

(Advance Creative Marketeer : DBD-ACM) มาอย่างต่อเนือ่ง มุ่งเน้นพฒันา

ภาคธรุกจิของไทยให้มศัีกยภาพตัง้แต่ระบบการบรหิารจดัการหลงับ้านไปจนถึง

หน้าบ้าน ควบคู่ไปพร้อมกับนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ จนน�าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ

และเมื่อเร็วๆ นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ จัดพิธีมอบวฒุบิตัรและ

โล่รางวัลกิจกรรมพัฒนาศกัยภาพผูป้ระกอบธุรกจิสู่	Smart	Enterprise	“DBD	

Smart	Enterprise	Awards	Presentation	2018” เพื่อยกย่องและแสดงความ

ยินดีแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการพัฒนา ประกอบด้วย

1) กิจกรรมสร้างนกัธรุกจิมอือาชีพ (Smart Professional Entrepreneur : 

DBD-SPE) โดยมีผู้ผ่านการพัฒนา จ�านวน 60 ราย 

2) กิจกรรมสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative 

Marketeer : DBD-AMC) โดยมีผู้ผ่านการพัฒนาจ�านวน 28 ราย 

3) กิจกรรมปั้น The Best Practice สู่สากล โดยมีผู้ผ่านการพัฒนา

จ�านวน 18 ราย 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภารกิจส�าคัญ 

ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ 

ผู้ประกอบธรุกิจ เพือ่ให้มกีารบริหารจดัการ

อย่างเป็นระบบ โดยที่มีรูปแบบการพัฒนา

เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

ระดับมืออาชีพ (Smart) ส่งเสริม

พฒันาให้ครอบคลมุใน 5 มติ ิได้แก่ 

การตลาด การเงนิ การบรหิารธรุกจิ 

การบรหิารบคุคลากร และนวัตกรรม 

ระดับเชิงลึก	 (Advance) เน้น

เพิ่มพูนทักษะความสามารถ และ

ผลักดันให้เป็นผู้น�าด้านการตลาด

สมัยใหม่ ผสมผสานกับแนวคิดเชิง

นวัตกรรม เพื่อให ้สามารถน�า

กลยทุธ์การตลาดสมยัใหม่ไปต่อยอด

ขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับสู่สากล	 (The	 Best	 Practice)	

ต ่ อ ย อด ผู ้ ป ร ะกอบธุ ร กิ จ ที่ มี

ศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้น�า

เพื่อถ ่ายทอดประสบการณ์ทาง

ธุรกิจ (Training for the Trainer) 

พร้อมทัง้พฒันา The Best Practice 

ให้เข้มแข็งก้าวหน้าในระดับสากล 

1

2

3

การพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจไทยให้มีความเข้มแข็งและเป็นมืออาชีพได้นั้น	 ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย

ภาคส่วนคอยช่วยเหลือสนับสนุน	 เพื่อที่จะยกระดับให้มีความพร้อมและเป็นกลไกส�าคัญของการขับเคล่ือนประเทศ	

และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล	ด้วยการเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	

15ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ	MOC	Biz	Club	เป็น

ศูนย์กลางการพบปะ	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	

แก้ไขปัญหาและพัฒนาธุรกิจในพื้นที่	 ถือเป็น	

กลไกส�าคัญที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าใช้ในการ	

ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจและสร้างความ	

เข ้มแ ข็งของภาคธุรกิ จ ไทยในแต ่ละพื้ นที	่	

จึงได้มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายธุรกิจ

ต้นแบบ	Business	Club	(Biz	Club)	ขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.

2554	 และมีการขยายผลจัดตั้งศูนย์ฯ	 เพิ่มขึ้นใน	

ทุกปีตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ	 มุ่งให้เกิด

การพฒันาท่ียัง่ยืน	อย่างเป็นระบบ	และเป็นรูปแบบ

ที่ชัดเจน

เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club 
กับการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจฐานราก

การจัดต้ังศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club	 เร่ิมในปี	 2554	 โดย	

จัดตั้งครั้งแรกใน	 7	 จังหวัด ประกอบด้วย ส่วนกลาง 2 แห่ง ได้แก่ 

กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน�้า) และ

ส�านักงานพฒันาธรุกิจการค้า เขต 3 (รัชดาภิเษก) และในส่วนภูมิภาคอีก 

6 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ชัยนาท พิษณุโลก เชียงใหม่ ขอนแก่น และ

สงขลา ปี	 2555	 จัดตั้งเพิ่มอีก	 5	 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พิจิตร 

นครราชสีมา ชลบุรี (พัทยา) และกาญจนบุรี ปี	 2556	 จัดตั้งอีกใน		

5	 จังหวัด ได้แก่ ล�าปาง นครสวรรค์ บุรีรัมย์ สมุทรสาคร และภูเก็ต  

ปี	2557	จัดตั้งเพิ่มใน	4	จังหวัด ได้แก่ หนองคาย อ�านาจเจริญ ร้อยเอ็ด 

และประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ปี	 2558	 ขยายการจัดตั้งไปยังอีก		

18	จงัหวดั ได้แก่ พะเยา ตาก (แม่สอด) ล�าพนู แพร่ แม่ฮ่องสอน อุดรธานี 

ศรีสะเกษ มหาสารคาม มุกดาหาร เลย อุบลราชธานี นครพนม จันทบุรี 

ระยอง ตราด สระแก้ว ระนอง และสตูล จนกระทั่งปี	2559 ได้จัดตั้งเพิ่ม

เติมใน 38 จังหวัดที่เหลือจนครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งเดิน

หน้าผลักดันผู้ประกอบธุรกิจไทยตามนโยบาย “ประชารัฐ” โดยใช้ความ

ร่วมมือร่วมใจจาก 3 ภาคส่วน อันได้แก่ ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และ

16 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD



ภาคประชาสังคม ที่ช่วยกันขับเคล่ือนธุรกิจ

และเศรษฐกิจไทย ภายใต้ชื่อ MOC Biz Club 

โดยส่งเสริมและเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจ

ผลิตภัณฑ ์ชุ มชนและผู ้ ป ระกอบธุ รกิ จ 

รายย่อยท่ีอยู่ในท้องถิ่นเดียวกันได้รวมตัวกัน

เพือ่สร้างเครอืข่ายและร่วมกนัพฒันาเศรษฐกจิ

ให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่  

ซ่ึงจะเป ็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐานรากระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค 

(Local Economy) ให้มช่ีองทางในการพฒันา

ธุรกจิ เพิม่โอกาสทางการตลาด ขยายเครอืข่าย

พันธมิตรทางการค้า และเป็นเวทีเสนอปัญหา

ที่เกิดข้ึนในระดับท้องถิ่นเพื่อน�าไปสู่การแก้

ปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและ

หน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งศูนย์

เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เพื่อให้เป็น

ศูนย์กลางการประชุมหารือ และเป็นเวทีแลก

เปล่ียนเรียนรู ้ถ ่ายทอดประสบการณ์ของ 

ผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ สนบัสนนุผูป้ระกอบ

ธุรกจิไทยให้เกดิการรวมกลุม่สร้างความแขง็แกร่ง

ทางธุรกิจ และจับคู่พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อ 

การพัฒนาธุรกิจทุกระดับ เป็นศูนย์กลางให ้

ค�าปรึกษา แนะน�าแนวทางการแก้ไขปัญหา

ธุรกิจ เชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจและแหล่งเงินทุน 

และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ให้แก่ธุรกิจ ตลอดจนสร้างเสริมประสบการณ์ 

การเรียนรู้สู่มาตรฐานการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club มีจ�านวนสมาชิกอยู่ทั่วประเทศ

ทั้ง 77 จังหวัด รวม 11,445 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) โดย

แยกเป็นภาคกลาง (22 จังหวัด) สมาชิก 3,745 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(20 จังหวัด) สมาชิก 2,809 ราย ภาคเหนือ (17 จังหวัด) สมาชิก 2,739 ราย 

ภาคใต้ (14 จังหวัด) สมาชิก 1,400 ราย และภาคตะวันออก (4 จังหวัด) 

สมาชิก 752 ราย  ซึ่งประเภทของกลุม่ธรุกิจ Biz Club ทีม่สีมาชกิมาก 5 ล�าดบั

แรก คือ	1) อาหารและเครือ่งดืม่	2) เครือ่งแต่งกายและเครือ่งประดบั	3) OTOP 

และวสิาหกิจชมุชน	4) สขุภาพและความงาม	5) สนิค้าเกษตร อาหารแปรรปู

จากการรวมตัวกันของศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ทั้ง 77 จังหวัด 

ท�าให้ผูป้ระกอบธรุกิจทีเ่ป็นสมาชกิมคีวามเข้มแขง็และเชือ่มโยงกนัมากขึน้ และ

รวมตัวกันสู่เครือข่ายธุรกิจบิสคลับประเทศไทย (Biz Club Thailand : BCT  

เพื่อให้สมาชิกตระหนักถึงภาระหน้าท่ีของการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายภายใต้		

วิสัยทัศน์ : “เชื่อมโยงเครือข่าย พัฒนาธุรกิจไทย ก้าวไกลสู่ตลาดสากล” และ

มีพันธกิจที่ส�าคัญ คือ :	1) มุ่งเสริมสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs 

ทุกระดับของแต่ละภูมิภาคให้มีความเข้มแข็ง 2) เชื่อมโยงสินค้า บริการ  

การตลาด และทรพัยากรทางธุรกิจระหว่างกัน สนับสนุนให้เกิดการพฒันาธุรกจิ

สู่มาตรฐานสากล และ	 3) สร้างสัมพันธ์อันดีและกิจกรรมทางการตลาดกับ 

เครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ     

17ต้นสายปลายทางธุรกิจ



เป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เป็นก�าลังส�าคัญในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค (Local 

Economy) ในแต่ละพื้นที่ โดยท�างานในรูปแบบประชารัฐตาม

แนวทางของรฐับาล และใช้กลไกเครือข่ายธรุกจิ MOC Biz Club 

ทัง้ 77 จงัหวดัท่ัวประเทศ ในการเชือ่มโยงการค้าทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาศกัยภาพทางการค้าและสร้างความ

เข้มแขง็อย่างย่ังยืนให้แก่ผูป้ระกอบการฐานราก โดยมเีป้าหมาย

ส�าคัญ คือ

1) เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จะเป็นก�าลังส�าคัญ

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค (Local 

Economy) ท�างานในรปูแบบ ‘ประชารัฐ’ โดยมพีาณิชย์จงัหวดั

เป็นแกนกลางในการเช่ือมโยงการท�างานร่วมกับเครือข่ายธรุกิจ 

MOC Biz Club ในแต่ละพื้นที่

2) เกิดการรวมกลุ่มทางการค้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ถ่ายทอดประสบการณ์ ตลอดจนสร้างพันธมิตรทางการค้าท่ี

เกื้อกูลซ่ึงกันและกันตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า ในระดับจังหวัด 

ระดบัภาค และระดบัประเทศ ส่งผลให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3) ผู้ประกอบการฐานรากมีความรู้ความเข้าใจในการ

ประกอบธุรกิจ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ 

ท�าให้มีความเข้มแข็งและศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ

4) ผู้ประกอบการมีพันธมิตรทางการค้าทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ สามารถพัฒนาต่อยอดขยายธุรกิจให้เติบโต

ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

แนวทางการด�าเนินงาน

1) เสริมสร้างและพฒันาสมาชกิเครือข่ายธรุกจิ	MOC	

Biz	Club	ให้มีความเข้มแขง็ ให้เกิดการรวมกลุม่ทางการค้าและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ตลอดจนสร้าง

พนัธมติรทางการค้าทีเ่ก้ือกูลซึง่กันและกันในรปูแบบพีส่อนน้อง 

โดยการเช่ือมโยงเครอืข่ายธรุกิจตัง้แต่ต้นน�า้ - กลางน�า้ - ปลายน�า้ 

ในทุกระดับทั้งระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ระดับภาค และระดับ

ประเทศ

2) ยกระดับสมาชกิเครือข่ายธรุกจิ	MOC	Biz	Club	ให้

เป็นผู้ประกอบการท่ีมศีกัยภาพในการประกอบธรุกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการตลาด และ 

เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ให้มีความเข้มแข็งและมี

คณุภาพมาตรฐานการประกอบธรุกจิพร้อมทีจ่ะแข่งขนัในตลาด

ภายในประเทศและต่างประเทศ

- สร้างโอกาส และช่องทางการตลาดให้เครือข่ายธุรกิจ 

MOC Biz Club ได้มีการต่อยอดและขยายธุรกิจทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

3)	บรูณาการการท�างานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

ในรปูแบบประชารฐัมากยิง่ขึน้ เพือ่ให้ธรุกิจในท้องถ่ินมคีวาม

เข้มแข็ง โดยมีพาณิชย์จังหวัดเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยง 

การท�างาน ร่วมกับเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ในแต่ละ

พื้นที่ เพื่อร่วมกันคิด พัฒนา แก้ไขปัญหาและด�าเนินกิจกรรม

ที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการอย่าง

มปีระสทิธภิาพ

18 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ผลการด�าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับเครือข่ายธุรกิจ 

MOC Biz Club และพาณชิย์จงัหวัด ส่งเสรมิและพฒันา

คณุภาพผลติภณัฑ์ สร้างรูปแบบธรุกจิใหม่ สร้างช่องทาง

ตลาด และเป็นหน่วยสนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบการ 

รายย่อย Micro SMEs ในแต่ละพืน้ที ่อกีทัง้มกีารจดังาน

แสดงและจ�าหน่ายสินค้าของดีทัว่ไทยจากเครือข่ายธุรกิจ 

MOC Biz Club ท่ัวประเทศ และกจิกรรมการจบัคูเ่จรจา

ธรุกจิ ให้ค�าปรกึษาเเนะน�าธุรกิจ สัมมนา/เสวนาเช่ือมโยง

เครอืข่ายธรุกจิท้ังส่วนกลางและส่วนภมูภิาค รวม 6 ครัง้ 

มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 70,000 ราย สร้างมูลค่าการซื้อ

ขายมากกว่า 600 ล้านบาท และยงัได้มีการลงนามความ

ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร จ�านวน 22 องค์กร ได้แก่ 

1) สมาคมการค้านักธุรกิจสากล 2) สมาคมนักธุรกิจ

อาเซียน 3) สมาคมส�านกังานบญัชคีณุภาพ 4) สมาคม

ภตัตาคารไทย 5) สมาคมเครอืข่ายทีป่รกึษาวสิาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม 6) สมาคมการค้าผู้ประกอบการ 

เอสเอ็มอีไทย 7) สมาคมผู ้ประกอบการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ไทย 8) สมาคมการค้าเอสเอ็มอีไทย 

(TSME) 9) สมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่ 10) ศูนย์

วทิยาศาสตร์ฮาลาล จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 11) สภา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 12) ชมรม 

เครือข่ายที่ปรึกษาธุรกิจไทย (BCN) 13) มหาวทิยาลยั

กรงุเทพ 14) มหาวิทยาลัยศรีปทมุ 15) สถานโีทรทศัน์  

8 SMART SME CHANNEL 16) บริษัท  พเีพลิมีเดีย กรุป๊ 

จ�ากัด (PMG) 17) เครือข่าย OTOP Trader 18) บรษิทั 

อนิทิเกรทเตด็ ซสิเต็ม ซอฟท์แวร์ IGET By CAT 19) สภา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 20) สมาคม 

ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย 21) สมาคมการค้าและ 

การท่องเทีย่วสากล 22) บรษิทั รบัเบอร์วลัเล่ย์ กรุป๊ จ�ากดั 

เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจรายย่อยในทุกจังหวัด และ 

ส่งเสรมิการค้าร่วมกนักบัหน่วยงานพนัธมติร ให้เศรษฐกจิ

ฐานรากมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนืต่อไป  

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ได้ที่ 
1) สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.bizclubdbd.com 

2)	ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน 

   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4445

บทความโดย	นายสถาพร	ร่วมนาพะยา
นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการพิเศษ	รักษาการในต�าแหน่งนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

แนวทางในการขับเคลื่อนในระยะต่อไป

นอกจากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จะเป็นกลไกส�าคัญ

ในการแลกเปล่ียนความคดิเหน็ แก้ไขปัญหาและพฒันาธรุกจิในพ้ืนที่

แล้ว ระยะต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะขับเคลื่อนตามนโยบาย

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยเฉพาะให้เครือข่ายธุรกิจ 

MOC Biz Club เป็นพี่เลี้ยงและให้ค�าปรึกษาให้แก่ Micro SME 

ในแต่ละจังหวัด ที่มีจ�านวนรวมทั่วประเทศกว่า 2.3 ล้านราย ซึ่งจะ

เป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถ่ิน (Local 

Economy) ผ่านการเชือ่มโยงเครอืข่ายทัง้ระดบัจงัหวดั ภมูภิาค และ

ประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการค้าท้ังในประเทศ และ 

ต่างประเทศในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งมีพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดเป็น

แกนกลางในการเชื่อมโยงการท�างานร่วมกับเครือข่ายธุรกิจ MOC 

Biz Club รวมทั้งยังเป็นแผนให้เกิดการเชื่อมโยงสินค้าชุมชน/สินค้า

ของสมาชิก MOC Biz Club เข้าสู่ร้านธงฟ้าประชารัฐ โดยเครือข่าย 

MOC Biz Club จะเป็นตัวกลางส�าคัญในการเชื่อมโยงสินค้าท้องถิ่น

เข้าสู่ร้านธงฟ้าประชารัฐ เป็นการเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายให้กว้าง

ขวางมากขึ้น จะท�าให้ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ

ประชาชนท่ัวไปได้เลือกซื้อสินค้าท้องถ่ินท่ีมีคุณภาพดี ราคาไม่แพง

อกีด้วย นอกจากน้ีแล้ว ยังมแีผนท่ีจะส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ

ฐานรากได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดีจิทัิล เพือ่สร้างความได้เปรยีบ

ทางการค้า ผ่านเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เช่น ผลักดันให้ 

ผู้ประกอบการเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการฐานรากอย่างยั่งยืนต่อไป

19ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ปัจจุบันหลายๆ	คนต่างด�าเนินชีวิตอยู่ในสังคมยุคใหม่ที่ไม่หยุดนิ่ง	

ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชวีติเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ	โดยเน้นความเร่งรบี

ยิง่ขึน้	และในขณะเดยีวกนักลบัละเลยความใส่ใจในร่างกายของตวัเองลง		

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นจุดเร่ิมต้นของความเส่ียงท่ีจะเกิด

โรคต่างๆ	 ตามมาได้มากมาย	 ฉะนั้น	 การดูแลสุขภาพทั้งเรื่องการออก

ก�าลงักาย	การพักผ่อน	และโภชนาการอาหารการกนิ	จงึเปน็เรือ่งพื้นฐาน

ที่คนเราควรใส่ใจ

เช่นเดียวกับ คุณภาณุวัตร		จรัส

ไพบูลย์	 (บริษัท	 กินดี	 ชีวาดี	 จ�ากัด)	

จากชวีติพนกังานบรษิทัทีทุ่ม่เทมาตลอด 

18 ปีเต็ม แต่วันเวลาผ่านไปกลับพบว่า

สุขภาพตัวเองเกิดสิ่งผิดปกติ ไม่ว่าจะ

เป็นระดับคอเลสเตอรอล หรือระดับ

น�้าตาลน้ันสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งๆ 

ท่ีเขาหมั่นออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ 

จึงท�าให้ฉุกคิดว่าต้องท�าอะไรสักอย่าง

เพื่อดูแลสุขภาพให้ดีกว่านี้ และนั่นคือ 

จดุเปลีย่นครัง้ส�าคญัของตวัเขาเอง อกีทัง้

น�าไปสู่การเริ่มต้นเดินทางคร้ังใหม่ของ

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพดี “Very	Bean”

“ผมเร่ิมปรบัเปลีย่นตัวเองในเร่ือง

การควบคุมอาหาร เลือกกินอาหารที่มี

ประโยชน์ควบคุมน�้าตาล จนกระทั่งได้มี

โอกาสด่ืมนมถ่ัว 5 สี ซึง่ด้วยความทีส่่วนตวั

เป็นคนชอบทานถั่วเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 

เลยรูส้กึว่าชืน่ชอบและถกูใจ จนได้น�ามา

ลองท�าเอง และทดลองปรับสูตรให้ตรง

กับความต้องการของตนเอง และช่วย 

ส่งเสรมิให้มคีวามเป็นสขุภาพมากยิง่ขึน้” 

คณุภาณวุตัร เกริน่น�าถึงธรุกิจนมถัว่ 5 สี 

ผสมงาด�า

หลังจากน้ันได้ลองท�าขายแบบ

โฮมเมดเป็นร้านเล็กๆ และด้วยความที่

อยากส่งต่อสขุภาพดใีห้กบัผูอ้ืน่ อกีทัง้ยงั

ต้องการต่อยอดจากร้านโฮมเมดเดมิท่ีท�า

อยู ่ ประกอบกับเสียงตอบรับที่ดีจาก

ลูกค้า จึงมีไอเดียส�าหรับพัฒนาทั้งใน

นมถั่ว 5 สี ผสมงาด�าออแกนิค 
ส่งต่อสุขภาพดี  
พร้อมสนับสนุนเกษตรกรไทย

SMEs Telling
เปิดมุมธุรกิจ

20 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



เรื่องความรู ้ด้านอาหารและการด�าเนินธุรกิจ

ควบคู่กันไป ด้วยเหตนุีเ้ขาจงึได้เข้าร่วมอบรมใน

หน่วยงานต่างๆ ของภาครฐั  ภายหลงัได้รบัการ

อบรมเรียบร้อยแล้ว จึงได้น�าความรู้มาพัฒนา

สินค้าเพื่อให้มีอายุนานขึ้น รวมทั้งสามารถ

กระจายสินค้าส่งต่อไปให้ลูกค้าได้ทั่วถึงขึ้น

เมือ่สนิค้าได้รับการพฒันาให้สามารถเกบ็

ไว้ได้นานขึน้ นอกจากนีย้งัปรบัเปลีย่นรปูลกัษณ์

ของบรรจภุณัฑ์ให้เหมาะสมกับกลุม่ลกูค้า เลยมี

แนวคิดอยากสนับสนุนเกษตรกรไทย รวมถึง

สนับสนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แพร่หลายใน 

วงกว้าง เขาจึงได้ท�าการค้นหาเกษตรกรไทยที่

ปลูกถั่วในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ จนได้มี

โอกาสพบกบักลุม่เกษตรอนิทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงราย และสุรินทร์ ท�าให้หลังจากนั้นไม่นาน 

ผลิตภัณฑ์นมถั่ว	 5	 สี	 ผสมงาด�าออแกนิค	

“Very	 Bean” จึงได้เปลี่ยนมาใช้ถั่วเกษตร

อินทรีย์จากเกษตรกรไทยท่ีได้รับมาตรฐานมา

จนถึงปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์	Very	Bean มีกระบวนการ

ผลิตที่ค�านึงถึงผู ้บริโภคเป็นส�าคัญ ไม่ว่าจะ

เป็นการไม่ใส่น�า้ตาลในเครือ่งด่ืม แต่ปรับเปลีย่น

โดยการใช้หญ้าหวานแทนน�้าตาล อีกทั้งไม่ผสม

วตัถกุนัเสยี แต่ใช้วิธกีารพาสเจอร์ไรซ์เพือ่ยดือายุ

ของสินค้าให้เกบ็ได้นานย่ิงข้ึน ดงันัน้ ผลติภณัฑ์	

Very	Bean ทกุขวดจะสดใหม่ และมคีณุค่าทาง

ด้านอาหารที่ส�าคัญต่อร่างกายอย่างเต็มเปี่ยม

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์	 Very	 Bean ยังได้ให้

ความส�าคัญกับกลุ่มผู้ที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ แต่ทาน

ธัญพืชที่เป็นแหล่งของโปรตีนแทนเนื้อสัตว์อีก

ด้วย โดยการไม่ผสมนมผงหรือนมโคเข้าไปใน

การผลิต ท�าให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถลิ้มลอง

รสชาติของ Very Bean ได้อย่างมั่นใจและ

ปลอดภัยแน่นอน

อีกความภูมิใจของคุณภาณุวัตร ก็คือ 

Very Bean ได้รับตราเคร่ืองด่ืมทางเลอืกสขุภาพ

จาก มูลนธิส่ิงเสรมิโภชนาการ และได้รับคัดเลือก

ให้เป็นผลติภณัฑ์สมนุไพรคุณภาพประจ�าปี 2561 

อีกด้วย

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นมถั่ว 5 สีผสมงาด�าออแกนิค Very Bean

ภาณุวัตร จรัสไพบูลย์ (บริษัท กินดี ชีวาดี จ�ากัด)
ผู้จัดจ�าหน่าย Very Bean นมถั่ว 5 สี ผสมงาด�า ออแกนิค

“อาหารทีด่ ี
ไม่ใช่แค่อาหาร 
ทีม่ีประโยชน์  
แต่ต้องมาจาก
แหล่งวัตถุดิบทีด่ี 
มีคุณภาพด้วย”

“ผลิตภัณฑ์นมถั่ว	5	สี	ผสมงาด�าออแกนิค	“Very	Bean”	จะไม่

หยุดยั้งในการพัฒนาสินค้า	 หรือเพิ่มประเภทสินค้าที่ดี	 มีประโยชน์ต่อ	

ผู้บริโภค	 เรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้ส่งต่อสุขภาพดี	 พร้อมทั้งมุ่ง

สนับสนุนเกษตรกรไทยต่อไป”	คุณภาณุวัตร	กล่าวทิ้งท้ายอย่างมั่นใจ
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• มีสองรสชาติ คือ รสธรรมชาติ  
รสหวานน้อย 

• ผลิตจากถั่วเกษตรอินทรีย์ และปลูกโดยเกษตรกรไทย 
• ไม่ใส่วัตถุกันเสีย 
• ไม่ผสมนมผงหรือนมโค 
• มีแคลอรี่เพียง 80 กิโลแคลอรี่ 
• เป็นแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติ 
• ไม่มีน�้าตาล (ใช้หญ้าหวานส�าหรับรสหวานน้อย) 
• ไม่มีคอเลสเตอรอล 
• รสชาติเข้มข้นจากเนื้อถั่ว 
• คุณค่าเต็มขวดเพราะถั่วแต่ละชนิดมีประโยชน์ และวิตามินที่

ส�าคัญต่อร่างกาย

ผลิตภัณฑ์นมถั่ว 5 สี 
ผสมงาด�าออแกนิค

“Very Bean”  



SMEs Innovation
ธุรกิจ 4.0

Digital Marketing อีกกาวของ

ในยุคของ Digital marketing การท�าตลาดที่จะโปรโมทสินค้าหรือแบรนด์ผ่านทางเว็บไซต์ บนอินเทอร์เน็ตโดยผ่าน
สื่อกลางอิเล็กทรอนิคส์ซึ่งก�าลังเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้ง่าย 
และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่สามารถเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตได้ การท�า Digital marketing สามารถท�าได้ง่าย
และเปิดกว้างให้กับผู้ขายเชื่อมโยงกันและลูกค้าทุกกลุ่มทุกระดับ โดยเฉพาะหากท�าควบคู่ไปกับการท�า SEO, SEM และ 
การท�า Seeding  

ก็จะยิ่งท�าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นโดยที่ SEO 

(Search Engine Optimization) คอืการสร้างลงิค์ในเวบ็ไซต์

หรือเว็บเพจให้เชื่อมโยงกับ Search Engine เช่น Yahoo, 

Google เพือ่ให้เวบ็ไซต์ของเราไปปรากฏอยู่บน Search Engine 

ต่างๆ และง่ายต่อลูกค้าในการคลิกเข้าเว็บไซต์ของเรา

U-RO DECOR เองก็เป็นบริษทัหนึง่ทีม่กีาร

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยการ

ขาย online มากขึ้น และน�ากลยุทธ ์

ดังกล่าวไปช่วยตัวแทนจ�าหน่ายหรือผู้จัด

จ�าหน่าย (Dealer) ซึ่งเป็นคู่ค้าที่อยู่เคียง

ข้างกับเรามาเป็นเวลานานให้มียอดขาย

มากขึน้ มีการสร้างทมีงานใหม่ๆ ในการจัด

ท�าการตลาด Online Marketing การจัด

ท�า Content Marketing โดยเฉพาะท�าให้

บริษัทลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง และ

บริษัทก็มีฐานลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ 

U-RO DECOR ได้ใช้กลยุทธ์ในการเพิ่ม

ยอดขายผ่านช่องทางการท�า Digital 

marketing ดังนี้

SEM	(Search	Engine	Marketing)	คือ

การท�าการตลาดผ่าน Search Engine เพื่อให้ลูกค้าคุ้นเคย

กับสินค้าหรือโฆษณาของเรา

Seeding	Marketing	คือ

การใช้หน้าม้าโฆษณาหรือโปรโมทสินค้าเพื่อดึงดูดลูกค้า 

ให้ตัดสินใจซื้อสินค้าของเรา

1.	Facebook
https://www.facebook.com/URODECORFANPAGE 

การโฆษณาสินค้าบน Facebook ของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าใหม่และ

สินค้าที่ต้องการจะลดราคาเนื่องจาก Facebook มักจะเป็นแหล่งรวมกลุ่ม

ของคนที่มีความชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เหมือนๆ กันอยู่แล้ว จึงเป็นช่องทางที่

สามารถน�าเอาสื่อโฆษณาของเราไปแชร์บน Facebook เพื่อเจาะกลุ่มตลาด

เป้าหมายเฉพาะ (Niche Market) อีกทั้งยังสามารถที่จะสร้าง Content เช่น 

การใส่ข้อความ วิดีโอ รูปภาพ ได้หลากหลายและเปิดกว้างให้ผู้ใช้เข้าไป 

comment ต่างๆ รวมถึง tag บุคคลที่น่าจะสนใจในตัวสินค้าน้ันๆ ให้

สามารถค้นหาสินค้าได้ง่ายเพียงแค่หนึ่งคลิก

2.	Youtube
https://www.youtube.com/user/URODecorThailand

จะเป็นเว็บไซต์เฉพาะที่ใช้สร้างเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอและให้ผู้ใช้สามารถ

รับชมวิดีโอได้อย่างเสรีซึ่งการท�า Digital marketing บน Youtube คือ 

การเอาสือ่โฆษณามาใส่เนือ้หาทีอ่ธบิายถงึผลติภณัฑ์ทัง้ยงัใส่รปูลกัษณ์ของ

ผลิตภัณฑ์ให้ผู้ชมเห็นและท�าให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้ชมซ้ือผลิตภัณฑ์ใน

ที่สุดซึ่งเราจะผลิตวิดีโอใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแนะน�าสินค้าใหม่ วิธีการ

ประกอบสินค้า เคล็ดลับ เกรด็ความรู้เก่ียวกับเฟอร์นเิจอร์และของตกแต่ง

บ้านหรือแม้กระทั่งการรีวิวสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามความ

เคลื่อนไหวของเราได้ตลอดเวลา
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3.	Line@	
@u-rodecor

เป็นเครือ่งมอืในการช่วยสือ่สารส�าหรบัองค์กรธรุกจิที่

ต้องการสื่อสารกับคนจ�านวนมากพร้อมกันในทีเดียว

ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข่าวสาร โปรโมชัน่ แนะน�าสนิค้า

และบริการใหม่ๆ คอยตอบค�าถามและท�าหน้าที่

เสมือน Call Center นอกจากจะสร้างความใกล้ชิด

ระหว่างแบรนด์และผูบ้รโิภคแล้วยงัท�าให้คณุสามารถ

ให้บริการได้แบบมืออาชีพในยุค Digital marketing 

อีกด้วย ซึ่งการปิดการขายส่วนใหญ่ของเราจะผ่าน

ช่องทาง Line@ เพราะได้มีโอกาสโต้ตอบและสื่อสาร

ความต้องการกับลูกค้าโดยตรงจึงได้รับการตอบรับ

จากลูกค้าท่ีมีค่อนข้างสูงและง่ายต่อการรักษาฐาน

ลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่

4.	Qr	Code	

Quick Response เป็นสัญลักษณ์แทนข้อมลูต่างๆ ที่

มีการตอบสนองที่รวดเร็วซึ่งส่วนใหญ่จะน�ามาใช้กับ

สินค้า ส่ือโฆษณาต่างๆ เพือ่ให้ข้อมูลเพิม่เตมิหรอืจะ

เป็น URL เวบ็ไซต์ เม่ือน�ากล้องของโทรศพัท์มอืถอืไป

ถ่าย QR Code ก็จะเข้าสู่เวบ็ไซต์ได้ทนัทโีดยไม่ต้อง

เสียเวลาพิมพ์ ซึ่งทางบริษัทได้น�า QR CODE วางไว้

ทีข้่างกล่องเพือ่แนะน�าวธิกีารประกอบสนิค้าวางไว้บน

เว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการของ

บริษัทเราได้เพิ่มขึ้น

5.	Online	Marketplace	

คลังสินค้าบนโลกออนไลน์ ที่เป็นเว็บไซต์สื่อกลางส�าหรับการติดต่อซื้อขายที่ได้รวบรวมสินค้า ร้านค้า บริษัท 

จ�านวนมากไว้ด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่ท�าให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาเจอกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถือว่ามี

ประโยชน์ส�าหรับผู ้ที่ต้องการเปิดร้านออนไลน์เป็นอย่างมาก ในแง่การก�าหนดปริมาณในการซื้อขาย 

กระบวนการบริหารจัดการ การรับรู้ความต้องการ ด้านการเปรียบเทียบข้อมูลข่าวสาร สะดวก รวดเร็ว เพิ่ม

ช่องทางการจดัจ�าหน่ายให้มากขึน้ ตดัปัญหาในเรือ่งของสถานที ่ท�าเลทีต่ัง้ เปิดบรกิารได้ตลอดเวลา ค่าใช้จ่าย

ค่อนข้างต�่า ซึ่งถือเป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่ง ปัจจุบันเราก็มีการใช้ช่องทางในการจ�าหน่ายผ่าน Marketing 

Place ที่มียอดขายดีติด 1 ใน 5 ร้านที่ขายดีใน Lazada จนเป็นพันธมิตรที่แนบแน่น นอกจากนี้ยังมีสินค้า

ที่ขายในออนไลน์ ได้แก่ Shopee, JD Central, TV Direct online, HomePro และน้องใหม่ล่าสุด Wemall 

เป็นต้น

อ่านมาถึงตรงนีค้งจะได้ทราบกันแล้วว่าในยคุของ Digital marketing น้ันถือว่ามีความส�าคญัในการท�าธรุกิจ เพราะเป็นการ

เจาะตลาดออนไลน์ที่ส�าคัญ สามารถท�าได้ Worldwide ไม่จ�ากัดในวงแคบๆ หากท�าได้ส�าเร็จจะเป็นการสร้างฐานลูกค้า

จ�านวนมากอย่างมีนัยส�าคัญ แต่จ�าเป็นที่จะต้องมีการวางกลยุทธ์ธุรกิจรวมไปถึงการวางแผนทางการตลาดที่ดี เพื่อควบคุม

ค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมโดยที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากที่สุด ซึ่งทางบริษัท U-RO DECOR ได้ปรับกลยุทธ์

ทางการตลาดช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตได้ในยุคนี้ เนื่องจากเราถือเป็นเจ้าเล็กๆ ในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง

บ้านที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง หากวันนี้เราไม่ปรับตัวคงอยู่รอดยาก เราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอยู่ได้ เราจึงมั่นใจว่า หาก

ทุกธุรกิจมีการปรับกลยุทธ์ดีๆ จะสามารถอยู่รอดได้ในยุค Digital Marketing เช่นเดียวกับเรา

“U-RO DECOR สร้างสรรค์ความแตกต่างที่เหนือกว่า”

โชว์รูม : เลขที่ 9 ซอยติวานนท์14 (ซอยเดียวกับสถาบันบ�าราศนราดูร) 

ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

เวลาท�าการ : วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 10.30 – 18.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์

เบอร์ติดต่อ : 02-580-6010  แฟ็กซ์ : 02-580-5835
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หากกล่าวถึงอุปสรรคที่ยากจะรับมือส�าหรับ 
ผู ้ประกอบการและนักธุรกิจมือใหม่ส่วนใหญ่ 
ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของ “การตลาดและการเข้าถึง
ลูกค้า” ซึ่งสองส่ิงน้ีก็มักจ�าเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์
จ�านวนไม่น้อย โดยเหล่า Startup และ SME หน้าใหม่
ก็คงจะมีงบประมาณไม่มากพอเพื่อท่ีจะว่าจ้าง 
ผู้เชี่ยวชาญมาให้ค�าปรึกษา แต่ทว่า..ปัญหาน้ีมี
ทางออก วันน้ีเราจึงขอน�าเสนอเทคนิคการท�า 
การตลาดที่เหมาะส�าหรับธุรกิจขนาดเล็กโดยท่ี 
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาแนะน�ากัน
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DBD Good Time
ปกิณกะ

แนวทางการตลาดยุคใหม่
..แบบไม่ใช้เงิน4 



จริงๆ	 แล้วสิ่งส�าคัญของการตลาด	 อาจจะไม่ได้อยู่ที่เงินลงทุนเสมอไป	 แต่เป็นการค้นหาผลิตภัณฑ์และ

บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ดีที่สุด	แล้วกระตุ้นลูกค้าด้วยการตลาดเบื้องต้นแบบที่กล่าวมา	เพื่อให้ธุรกิจ

ขับเคลื่อนต่อไปได้ด้วยตัวเอง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก	

www.bangkokbanksme.com

1. สร้างการรับรู้ในชุมชน 
และท้องถิ่น

ทกุวนันี ้“สือ่” มักมอียูท่กุทีแ่ละใกล้ตวัเราเสมอ 

ซึ่งเปรียบดังโอกาสที่เปิดช่องทางให้เราได้

โปรโมทแบรนด์และบอกกล่าวกับผู้บริโภคว่า..

ธุรกิจเราคืออะไร? เพื่อสร้างการรับรู้ให้ชุมชน

และในท้องถิน่นัน้ๆ ทัง้นี ้ในช่วงเร่ิมต้นท�าธรุกิจ 

เราจะได้เรียนรู้และท�าทุกสิ่งอย่างด้วยตัวเอง 

และถ้าเกิดสินค้าและบริการดีจริง ก็จะเข้าทาง 

และถือเป็นการโปรโมทประชาสัมพันธ์ไปในตัว

2. ใช้ E-Mail Marketing สร้าง
โอกาสและการรับของผู้บริโภค

E-Mail Marketing เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด 

ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และให้ผล

ตอบแทนที่คุ้มค่า โดยในช่วงแรกจะถือเป็นการ

แนะน�าตัวเองต่อผู้บริโภคก่อน ซึ่งเราสามารถ

ส่งอีเมลไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อน�าเสนอสินค้า 

โปรโมชั่นพิเศษ และข้อมูลเบื้องต้นขององค์กร

ได้ แต่ก็ไม่ควรที่จะส่งบ่อยและถี่เกินไป จน

ท�าให้ลูกค้าเกิดความร�าคาญและไม่ประทับใจ

4. การตลาดแบบปากต่อปาก

โดยเมื่อท�าตลาดได้สักพัก เราก็จะได้ทราบผล

ตอบรบัจากลกูค้า ซึง่เราสามารถน�าความคดิเหน็

เหล่าน้ันมาท�าตลาดต่อยอดได้ ส�าหรับใช้การมี

ส่วนร่วมของลูกค้าให้เกิดประโยชน์นั้น เรียกได้

ว่า..เป็นการตลาดแบบปากต่อปากนั่นเอง

3. ใช้ประโยชน์จาก Social Media

ไม่ว่าจะธุรกิจขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ใครๆ 

ก็ต้องมีสื่อออนไลน์เป็นของตัวเองทั้งนั้น ข้อดี

คอื..ฟร!ี ไม่มค่ีาใช้จ่าย! โดยวธิกีารเริม่ต้นง่ายๆ 

และมีเครือข่ายขนาดใหญ่ท่ีจะท�าให้เราค้นพบ

ลูกค้าที่มีก�าลังซื้อสูง แต่ส่วนที่ยากคือ จ�านวน

ผู้ติดตาม ถึงแม้จะมีมากแต่ถ้าไม่ซื้อสินค้าทุก

อย่างกจ็บ เราควรต้องแน่ใจว่า..ผูต้ดิตามทีม่นีัน้จะ

เน้นท่ีคณุภาพ มากกว่าปรมิาณ ส�าหรบัช่องทาง 

การตลาดท่ีเราจ�าเป็นต้องมี คือ Facebook, 

Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn และ 

Ello เรียกได้ว่าต้องใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นและ

ครบทุกอย่าง

ในช่วงแรกเราจะได้เรยีนรูพ้ฤติกรรม ความชอบ 

ความสนใจของผูต้ดิตาม ว่าพวกเขามปีฏกิริยิา

อย่างไรต่อการโพสของคุณ? และอย่าโพสบ่อย

เกินไป ลองดูว่า..คอนเทนต์แบบไหนที่ผู้บรโิภค

ช่ืนชอบ และค้นหาแนวทางในการสร้างคอนเทนต์

ต่อไป
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กจิการยอดนยิมของคนยุคนีค้งหนไีม่พ้น	

“ร้านกาแฟ”	 ด้วยกล่ินหอมๆ	 ร้านเก๋ๆ	

บรรยากาศน่านั่ง	 เท่านี้มันก็เป็น	 “เสน่ห์”	

ดึงดูดใจให้ใครหลายๆ	คนเข้าร้านกาแฟ

อย่างไรกต็าม การเปิดร้านกาแฟสกัร้านนัน้

ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไร แต่การท่ีจะท�าให้ 

ร ้านกาแฟร้านน้ันอยู ่รอดในภาวะท่ีมีการ

แข ่ งขันสู งอย ่ างในยุคป ัจ จุ บัน น้ีส� า คัญ 

กว่ามาก ดงันัน้ เรามาดกัูนดกีว่าว่า... “ปัจจยั

ก�าหนดความส�าเร็จ” ส�าหรับร้านกาแฟ 

ควรจะมีอะไรบ้าง?

ตอบ

ปัจจัยแรก “รสชาติกาแฟ” 
รสชาติกาแฟถือเป็นตัวท่ีจะบอกว่า...

ร้านนั้นจะประสบความส�าเร็จหรือไม่? 

หากบรรยากาศร้านดี แต่กาแฟรสชาต ิ

ไม่ผ่าน คนก็จะหันไปเข้าร้านอื่นแทน 

รสชาติกาแฟท่ีดีจะต้องเข้าคู่กับขนมใน

ร้านด้วย หลายร้านไม่ได้คิดถึงข้อน้ีไป 

จงึท�าให้กาแฟทีช่งเสยีรสชาตไิปกบัขนม

ในร้านที่ไม่เข้ากันเลย

 

ปัจจัยที่สอง “ท�าเลที่ตั้งและการ
ตกแต่งจัดวางเฟอร์นิเจอร์ภายใน”

ท�าเลท่ีตั้งถือเป ็นเร่ืองส�าคัญอีก 

เรื่องหน่ึง หากร้านต้ังอยู่ในท�าเลที่มี 

คนเดินมาก และมีความ “สะดวก” ที่จะ

ท�าให้ผู้คนแวะพัก ก็มีโอกาสที่จะประสบ

ความส�าเร็จมากขึ้น สิ่งที่ส�าคัญอีก

ประการหนึ่งก็คือ “คู่แข่ง” การเข้าไปถึง

พื้นที่ที่ยังไม่มีคู ่แข่ง และซ้ือใจลูกค้า 

ได้ก่อนจะได้เปรยีบร้านเจ้าทีม่าตัง้ทหีลงั 

COFFEE CAFE

ธุรกิจร้านกาแฟ...
ลงทุนอย่างไรให้ปัง!?

DBD Solution
Q&A
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