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DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

1.	 ด้านองค์กรปฏิบัติภารกิจและมีการแสดง 
ออกถึงความพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี 
มีมาตรการแก้ไขถ้ามีปัญหาหรือมีผลกระทบจาก 
การดำาเนินงาน	องค์กรปฏิบัติภารกิจอย่างระมัดระวัง 
ข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน คำานึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการ 
สทิธทิางกฎหมาย และความคาดหวงัขอสงัคม มกีารสร้าง
ความสัมพันธ์และรับฟังความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
โดยกรมฯ มีนโยบายการกำากับองค์กรที่ดี เป็นแนวทาง

ปฏบิตัใิหบ้คุลากรยึดถอืปฏิบตัไิด้อยา่งชดัเจน ตรวจสอบ 
การทำางานได้ และมชีอ่งทางทีห่ลากหลายเพือ่เปิดรบัฟงั 
ความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก และติดตามผล 
การดำาเนินงานทีเ่ปน็ระบบ ประกอบกับทีผ่่านมา กรมฯ 
ได้ให้ความสำาคัญกับการนำานวัตกรรมเทคโนโลยีมาให้ 
บรกิารภาคธรุกจิและประชาชนเพือ่อำานวยความสะดวก
รวดเร็วในการรับบริการ ลดความเสี่ยงการปฏิบัติงาน 
และปอ้งกนัการทจุรติทีอ่าจเกดิขึน้ ไดแ้ก ่การจดทะเบยีน 

 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 
การคา้ไดร้บัรางวลัดงักลา่วมาอยา่งตอ่เนือ่งเปน็ปทีี ่5 แลว้ นบัเปน็เครือ่งหมาย การนัตถีงึความมคีณุธรรม จริยธรรม 
และความซือ่ตรงในการดำาเนนิงาน เหมาะสมทีจ่ะเปน็แบบอยา่งท่ีดแีกส่าธารณชน โดยในปีน้ีกรมฯ ไดร้บัรางวัลชมเชย
องค์กรโปร่งใสร่วมกับอีก 19 หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่ได้ส่งผลการดำาเนินงานเข้าร่วมประกวด 
ซึ่งเกณฑ์การตัดสินเข้มข้นที่ ป.ป.ช. ใช้พิจารณามี 4 ด้าน คือ 
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นติบิคุคลทางอเิล็กทรอนกิส ์(e-Registration), การนำาส่ง 
งบการเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส ์(DBD e-Filing), การเปดิเผย 
ข้อมูลและให้บริการข้อมูลนิติบุคคลผ่านแอพพลิเคชั่น 
DBD e-Service, การขอหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่าน 
ธนาคารพาณิชย์ (e-Certificate) และการส่งเสริมให้
ธุรกิจสามารถเข้าถึงเงินทุนด้วยกฎหมายหลักประกัน 
ทางธุรกิจ (DBD e-Secured)

2.	 ด้านองค์กรมีการปฏิบัติภารกิจตามหลัก
นติธิรรม	ผูบ้รหิารกรมฯ ไดแ้สดงเจตจำานงในการบรหิาร
งานดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติพรอ้มแสดงออกในเวทตีา่งๆ 
อย่างตอ่เนือ่ง การจดัทำาตวัชีว้ดัในระดบัตา่งๆ เพือ่เปน็
เครื่องกำาหนดทิศทางและการติดตามการดำาเนินงาน 
ของบุคลากรในกรมฯ รวมถึงการสร้างความมีส่วนร่วม
ของคนในองค์กรให้ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่
บนพื้นฐานของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

3.	 ด้านการปฏบิตังิานตามภารกจิขององคก์ร
ให้ความสำาคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติ
ตามแนวทางจรยิธรรมทีเ่ป็นสากล กรมฯ ในฐานะหนว่ย
งานที่ให้บริการด้านธุรกิจแก่ประชาชนจึงยึดหลักการ
สิทธิมนุษยชนและให้บริการท่ีเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ 

และสง่เสรมิใหบ้คุลากรมกีารพฒันาตนเองผา่นหลกัสตูร
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอยู่เสมอ 

4.	 ด้านองค์กรดำาเนินงานด้วยความโปร่งใส	 
มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส	 เท่ียงธรรม 
ต่อต้านการทุจริตและการให้หรือรับสินบน	 กรมฯ  
ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางในการตัดสิน 
ความถูกต้อง กำากับดูแลการดำาเนินงานให้เป็นไป 
ตามภารกิจและมาตรฐานวิชาชีพ เพิ่มพื้นที่ให้บุคคล 
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการดำาเนิน
งาน กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของกรมฯ

รางวัลอันทรงเกียรตินี้ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจ
ของบุคลากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกคน ซึ่งจะ
ทำาให้มีขวัญและกำาลังใจที่ดีในการทำางาน พร้อมที่จะ 
พัฒนาไปสู่องค์กรผู้นำาด้านการให้บริการธุรกิจท่ีมี 
ธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม และมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชนและ
สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนต่างชาติต่อไป



DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานภาครัฐ มีหน้าท่ี 

ช่วยสนับสนุนส่งเสริมและตรวจสอบการดำาเนินงาน 

ในภาคธุรกิจและผู้ประกอบการให้ประสบความสำาเร็จ 

ซ่ึงกรมฯ ได้นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เข้ามาให ้

บริการและอำานวยคามสะดวกแก่ ผู้ประกอบการ เพ่ือช่วย 

ลดเวลาและขัน้ตอนในการทำางาน ช่วยเพ่ิมความสะดวก 

มากยิ่งขึ้น โดยหนึ่งในการให้บริการทางออนไลน์ของ 

กรมฯ คือบริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ 

หรือ e-Registration ที่ให้บริการย่ืนคำาขอจดทะเบียน

นติบิคุคลทางอิเล็กทรอนกิส์มาตัง้แตป่ ี2560 และในปนีี ้

ได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบจดทะเบียนฯ เวอร์ชั่นใหม่ 

แบบครบวงจร e-Registration เวอร์ชั่น 2020
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e-Registration เวอร์ชั่น 2020 เริ่มเปิดให้ใช้

บริการตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยเวอร์ชั่น 2020 

นี้ มีการปรับปรุงระบบใหม่ในหลายส่วนเพื่ออำานวย

ความสะดวกในการดำาเนินการผ่านระบบออนไลน์

และเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การยืนยันตัว

ตนทางออนไลน์ ให้ใช้งานผ่านเครื่องมือสื่อสารอย่าง

คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตได้ หรือ

ท่ีเรียกว่าระบบ Electronic Know Your Customer : 

e-KYC โดยผู้ใช้งานเพียงกรอกข้อมูลผ่านระบบพร้อม

กบัถา่ยภาพบตัรประชาชน ถ่ายรปูตนเอง และถา่ยภาพ

เคลื่อนไหวตามที่กำาหนด ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้ 

ผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมายืนยันตัวตนกับ

กรมฯ หรือส่วนงานให้บริการอีกต่อไป และระบบใหม่

นี้ยังปรับปรุงการกรอกข้อมูลให้ง่ายและสะดวกมากย่ิงข้ึน  

โดยเพ่ิมรูปแบบการกรอกคำาขอแบบง่ายสำาหรับการจด

ทะเบียนจัดต้ังใหม่และการแปรสภาพ รวมถึงปรับปรุง

ระบบให้สามารถรองรับอำานาจกรรมการได้ทุกรูปแบบ 

ในอนาคต กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เตรียมแผน 

ที่จะพัฒนาระบบ e-Registration ในระยะต่อไป  

โดยเปิดให้ผู้แทนรับจดทะเบียน (สำานักงานบัญชี/

สำานักงานกฎหมาย) สามารถจัดทำาและยื่นคำาขอ  

จดทะเบียนแทนผู้ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล (หุ้นส่วน/ 

หุ้นส่วนผู้จัดการในกรณีคำาขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน  

หรือผู้เร่ิมก่อการ/กรรมการ/ผู้ ถือหุ้นในกรณีคำาขอ 

จดทะเบียนบริษัทจำากัด) ได้ โดยท่ีบุคคลผู้เก่ียวข้อง 

กับนิติบุคคล ดังกล่าว ไม่จำาเป็นต้องมี Username & 

Password เพื่อเข้าระบบแลลงลายมือชื่ออีกต่อไป  

ซึง่บริการดงักล่าวจะชว่ยใหก้ารย่ืนคำาขอจดทะเบยีนง่าย

และสะดวกยิ่งขึ้นอีกขั้นหนึ่ง 

ท้ังน้ี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ในประเทศไทยเร่ิมคล่ีคลายลง แต่ก็ยังมีผลกระทบ 

ต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตของประชาชน ส่งผลต่อ

การดำาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ซึ่งกรมฯ ได้นำา
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออำานวยความสะดวก

แก่ผู้ใช้งานในทุกด้าน และพัฒนาขีดความสามารถ

ให้รองรับผู้ใช้งานที่จะเข้ามาสู่ระบบพร้อมกันได้เป็น

จำานวนมาก เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรผู้ให้บริการผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบใน ปี 2564  

ดงันัน้การดำาเนนิวถิชีวิีตในแบบใหม ่New Normal เราควร

หนัมามองทางเลอืกใชบ้รกิารตา่งๆ ของกรมพฒันาธรุกจิ 

การค้าผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อรักษาระยะห่าง 

ทางสงัคม Social Distancing ลดการเดนิทางออกจากบ้าน  

และลดการพบปะกันระหว่างบุคคล และร่วมพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศไปด้วยกัน



DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

โมเดลแฟรนไชส์...
ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศแบบคู่ขนาน 

จากการคลายล็อคประเทศบางมาตรการหลังจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ได้ลดลง 
แต่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่หยุดชะงักมานาน
หลายเดือน ทำาให้การค้าการขายทั้งในส่วนของภาค
ประชาชน และภาคธุรกิจ มคีวามยากลำาบากและประสบ
ปญัหาต่างๆ เพือ่ชว่ยใหเ้ศรษฐกจิของประเทศไดพ้ืน้ตวั
กลับมาโดยเร็ว ทางภาครัฐบาลได้จัดเตรียมกลไกและ
พรอ้มทีจ่ะส่งเสริมสนับสนนุให้ภาคธุรกิจ และประชาชน 
กลับมามีความเข้มแข็งดังเดิม 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศนั้น 
ธุรกิจแฟรนไชส์ หรือโมเดลแฟรนไชส์เป็นธุรกิจหนึ่ง
ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ประเทศ  
ซึ่งจะทำาให้เกิดการลงทุนและการกระจายรายได้สู่ 
ภาคประชาชนได้ในวงกว้าง โดยการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ธุรกิจแฟรนไชส์มีความเข้มแข็งแบบคู่ขนาน คือ สร้าง

ความมั่นคงแก่ประชาชนให้มีงาน มีอาชีพ มีรายได้  
พร้อมทั้งสร้างความแข็งแกร่ง..สร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกจิใหป้ระเทศอกีทางหนึง่ แตท่ัง้นี ้การท่ีภาคธรุกิจ 
จะช่วยเหลือภาคประชาชนได้นั้น ภาคธุรกิจจำาเป็น 
ต้องมีความเข้มแข็งและมั่นคงในธุรกิจก่อน เม่ือธุรกิจ
มีความพร้อมและแข็งแกร่งแล้ว ก็จะช่วยเหลือภาค
ประชาชนให้มีอาชีพและกลับมามีชีวิตความเป็นอยู่ 
ที่ดีต่อไป

สำาหรับการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์นั้น 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำา
แผนสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจแฟรนไชส์ โดยการนำา
ธรุกจิแฟรนไชสท์ีอ่ยูใ่นการสง่เสรมิของกระทรวงพาณิชย์
จำานวน 60 ธุรกิจ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและจำาหน่าย
สินค้าในประเทศ รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้คำาปรึกษาแนะนำา
เกี่ยวกับการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์แก่นักลงทุนและ 
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ผูส้นใจ หลงัจากท่ีโรคระบาด โควดิ-19 บรรเทาเบาบางลง  
และใช้รูปแบบการนำาเสนอธุรกิจ/การเจรจาธุรกิจผ่าน
ช่องทางออนไลน์ โดยมีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็น
ตวักลางประสานระหว่างภาคธุรกิจและนกัลงทนุ ซึง่เปน็ 
การสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ธุรกิจแฟรนไชส์ 
สร้างทักษะ/ประสบการณ์ในการนำาเสนอธุรกิจ รวมทั้ง 
เปดิโอกาสใหม้เีวทพีบปะนักลงทุนทัง้ในและตา่งประเทศ
เพือ่เจรจาธรุกจิและเลอืกลงทนุในระบบแฟรนไชส ์สง่ผล 
ให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ให้ประเทศ

 ที่ผ่านมาก่อนจะเกิดการระบาดของโรคไวรัส 
โควิด-19 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้สร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ผู้ประกอบการไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนา
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้มีมาตรฐาน
ระดับสากล และเสริมสร้างความรู้ด้านการค้าการลงทุน 
ระหว่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ตลาดต่างประเทศ 
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างโอกาสทางการตลาด
ให้แก่ธุรกิจจากตลาด ในประเทศ (Local) ไปสู่ตลาด
โลก (Global) ในจำานวนธุรกิจที่กรมฯ ให้การส่งเสริม
และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง คือ “ธุรกิจแฟรนไชส์”  

ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีตราสินค้า หรือ Brand อยู่แล้ว เป็น
ธุรกิจสำาเร็จรูป ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก มีขนาด
การลงทุนให้เลือกหลายขนาดตามความเหมาะสม 
ของแต่ละคน และสามารถทำาควบคู่กับงานอื่นได้  
“แฟรนไชส์”	 จึงเป็นธุรกิจที่นักลงทุนทั้งรายเก่าและ
รายใหม่ให้ความสนใจเป็นลำาดับต้นๆ เพราะสามารถ
เริ่มต้นทำาธุรกิจได้ง่าย รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ท่ีสำาคัญ 
มีประเภทแฟรนไชส์ให้เลือกได้หลากหลายในราคา 
ที่สามารถจับต้องได้

 ธุรกิจแฟรนไชส์ หรือ โมเดลแฟรนไชส์ มีทิศทาง
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มูลค่าทาง
เศรษฐกจิของธรุกจิแฟรนไชส์มมีากกว่า 2 แสนลา้นบาท  
มีจำานวนสาขาธุรกิจรวมกันมากกว่า 1 แสนแห่ง 
ทั่วประเทศ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วง 3 ปี 
ที่ผ่านมา อยู่ที่ร้อยละ 15 ต่อปี เมื่อเทียบกับ GDP ของ
ประเทศซึ่งมีอัตราเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2 - 5 ต่อปี ทำาให้
ธุรกิจแฟรนไชส์มีส่วนสำาคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจ
ของประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในช่วงที่โรค 
โควดิ-19 กำาลงัระบาด ธรุกจิแฟรนไชส ์กไ็ดร้บัผลกระทบ
เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ใหค้วามสำาคญัในการส่งเสริมและการผลักดนัใหผู้ท้ีส่นใจ
จะลงทุนในระบบแฟรนไชส์ หรือนำาระบบแฟรนไชส์ 
ไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ 
แฟรนไชส ์หรอืผูช้ว่ยแฟรนไชสใ์ห้เขม้แขง็ จะทำาใหธ้รุกิจ
แฟรนไชส์กลับมาแข็งแกร่ง ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ 
โดยรวมของประเทศได้มากขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

หารือแนวทางนำา “อัญมณี” 
มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ
ประเภทใหม่ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในและ

ต่างประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ือง

ประดับของไทย ซึ่งเป็นธุรกิจสำาคัญที่สร้างรายได้

เข้าประเทศนับแสนล้านบาทต่อปี เมื่อต้องเผชิญกับ

สถานการณ์ดังกล่าว ทำาให้ได้รับผลกระทบไม่ต่างจาก

ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ทั้งในส่วนของภาค

การส่งออกที่ไม่สามารถส่งสินค้าไปยังประเทศคู่ค้าได้  

การถูกยกเลิกคำาสั่งซ้ือสินค้า หน้าร้านไม่สามารถ

จำาหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับให้แก่นักท่องเที่ยว 

ส่งผลกระทบถึงการประกอบธุรกิจ เช่น ประสบภาวะ

ขาดทุน ไม่มีรายรับเข้ากิจการ รวมถึงไม่สามารถเข้าถึง

แหล่งเงินทุนได้

ดว้ยสาเหตแุละผลกระทบข้างตน้ทำาใหก้รมพฒันา

ธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์มแีนวคดิทีจ่ะนำาอญัมณี

ที่มีค่ามาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อให้ภาคธุรกิจ

อัญมณีและเคร่ืองประดับสามารถมีเงินทุนหมุนเวียน

ในการประกอบธุรกิจได้ต่อ จึงร่วมมือกับสถาบันวิจัย

และพฒันาอัญมณีและเคร่ืองประดบัแหง่ชาต ิ(องคก์าร

มหาชน) หรอื GIT ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบธรุกิจอญัมณแีละ

เครื่องประดับของไทย โดยการนำาอัญมณีที่มีค่ามาเป็น 

“หลักประกันทางธุรกิจ” และใช้กฎหมายหลักประกัน

ทางธุรกิจมาเป็นกลไกสำาคัญในการเชื่อมต่อระหว่าง

ผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน แม้เป็นเพียงแนวคิด

เบื้องต้นและยังมีรายละเอียดและข้ันตอนในการรับฟัง

ความคดิเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง เช่น ธนาคาร

แห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย สมาคมผู้คา้ 

อัญมณีไทยและเครื่องประดับ สมาคมนักประเมินราคา 

อสิระไทย ฯลฯ เพือ่ประเมนิและวเิคราะหถ์งึผลด-ีผลเสยี  

โอกาสความเป็นไปได้ในการนำาอัญมณีมาเป็นหลักประกัน

ทางธุรกิจ วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การให้สินเช่ือ 

ของสถาบันการเงิน (ผู้รับหลักประกัน) การเก็บรักษา 

หลักประกัน ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถประชุม

รับฟังความคิดเห็นได้ในเร็วๆ นี้ ซึ่งทุกหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้องจะเร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการนำาอัญมณี

ทีม่คีา่มาเปน็หลักประกนัทางธรุกจิประเภทใหม ่ซึง่หาก 

สัมฤทธิ์ผลดังที่ได้ตั้งใจไว้ คาดว่าจะสามารถช่วยเสริม

สภาพคล่องและเพิ่มการลงทุนให้แก่อุตสาหกรรม

อัญมณีและเครื่องประดับไทยได้เป็นอย่างมาก ซึ่งจะ

ส่งผลถึงรายได้อันมหาศาลที่ได้รับจากภาคการส่งออก

อัญมณีและเครื่องประดับของไทยในอนาคตอีกด้วย

 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเข้าใจถึงความเดือดร้อน

ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

(เอสเอ็มอี) เป็นอย่างดี จึงได้ออกพระราชกำาหนด  

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ

ท่ีได้รบัผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิตอ่เชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือ

และบรรเทาผลกระทบที่เกิดข้ึนกับเอสเอ็มอีของไทย 

ซึ่งน่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ ภาคธุรกิจ

ได้ระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ในมาตรา 9 ของพระราชกำาหนดฯ  

ได้กำาหนดให้สถาบันการเงินได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม

การจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ในกรณีที่ให้กู้

ยืมเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจาก

การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำาให้

สามารถชว่ยบรรเทาความเดอืดร้อนของผูป้ระกอบการ 

เอสเอ็มอีลงได้อีก (ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 

คดิอตัรารอ้ยละ 0.1 ของจำานวนเงนิทีใ่ชเ้ปน็หลกัประกัน

แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

แก้ไขสัญญา ยกเลิกสัญญา ครั้งละ 200 บาท)
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เปิดรับสมัครร้านอาหาร Thai SELECT 
เพิ่มทั่วประเทศ

Thai	SELECT ตราสญัลกัษณท์ีส่รา้งความนา่เชือ่ถอื 

ของร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ท้ังในเร่ืองของคุณภาพ 

และรสชาตคิวามอรอ่ยแบบไทยๆ และเป็นทีย่อมรับของ

ชาวต่างชาติมากว่า 20 ปี ว่าอาหารไทยไม่เป็นรองชาติ

ใดในโลก จากตราสัญลักษณ์ “Thai	SELECT” ท่ีไปโด่งดัง 

สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยไปทั่วโลก กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า จึงเกิดแนวคิดในการนำาตราสัญลักษณ์ 

ดงักลา่วมาตอ่ยอดสง่เสรมิให้รา้นอาหารในประเทศไทย 

โดยคัดสรรร้านอาหารที่มีรสชาติไทยแท้และคุณภาพ

ที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นระยะยาวให้ธุรกิจ

ร้านอาหารไทยในการดึงดูดนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

ที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทย โดยธุรกิจร้านอาหารไทย

สามารถเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้เติบโต

ได้อีกทางหนึ่ง

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทางกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เห็นความสำาคัญของการ

ขับเคล่ือนนโยบาย “ครวัไทยสูค่รวัโลก” โดยมุ่งส่งเสริม

ให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอาหารอันดับ 1 ทั้งใน

ระดบัภมูภิาคและระดับโลก และคำานงึถึงมาตรฐานสากล

เป็นหลัก ไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศไทยก็

สามารถหาอาหารไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสำาหรับ

บริโภคได้ทุกพื้นที่ ซึ่งกรมฯ เล็งเห็นศักยภาพของ

ธุรกิจร้านอาหาร หนึ่งในธุรกิจบริการท่ีสำาคัญของไทย  

จึงดำาเนินโครงการส่งเสริมร้านอาหารไทยให้ได้รับ 

ตราสัญลักษณ์ “Thai SELECT” อย่างต่อเนื่อง 

มาเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐาน

คุณภาพร้านอาหารไทยให้มีคุณภาพและสามารถสร้าง

มูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศได้มากขึ้นภายใต้ตรา

สัญลักษณ์ “Thai SELECT” ที่มีเอกลักษณ์ด้านอาหาร

ไทยท่ีดี มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เน้น

ใส่ใจด้านคุณภาพ รสชาติ และการบริการ นอกจากนี้

ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ยังช่วยสร้างการจดจำาได้ 

เป็นอย่างดีเป็นการขยายโอกาสและเพ่ิมช่องทางการตลาด 

ให้ร้านอาหารไทยสามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเท่ียว 

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มากย่ิงข้ึน ช่วยการันตี 

ถึงคุณภาพมาตรฐานของอาหารไทย อีกท้ังยังเป็น 

การสง่เสริมรา้นอาหารไทยใหใ้ชว้ตัถดิุบจากทอ้งถ่ิน และ

สินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้ร้านค้าชุมชน 

หรือ ธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับการท่องเที่ยว 

ในชมุชนมคีวามคกึคกัตามไปด้วย กอ่ใหเ้กดิการจา้งงาน  

และนำาไปสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น 

อย่างยั่งยืน



ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในประเทศไทย  

มี 3 ประเภท คือ

 

สำาหรับร้านอาหารไทยที่มี คุณภาพ

ยอดเยี่ยม ตกแต่งร้านสวยงาม และ 

มีบริการที่เป็นเลิศ 

สำาหรับร้านอาหารที่มีคุณภาพเย่ียม  

ขายอาหารไทยต้นตำารับ คุณภาพดี 

สำ าหรั บ ร้ านอาหารคุณภาพ เ ย่ี ยม  

มีรายการอาหารไทยที่เป็นอัตลักษณ์ 

ของท้องถิ่น 

สำาหรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเพ่ือให้ได้รับ

ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ร้านอาหารจะต้องมี

คุณสมบัติที่สำาคัญดังนี้ 1) ต้องมีรายการอาหารไทย

ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของรายการอาหารทัง้หมด ตกแตง่

บรรยากาศ และใช้วัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารแบบไทย 

2) ปรงุอาหารไดต้ามมาตรฐานกรรมวิธีการปรงุแบบไทย 

ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงของไทย 3) เปิดให้บริการมา

แล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 4) อายุการใช้ตราสัญลักษณ์ 

Thai SELECT นาน 3 ปี หากร้านประสงค์จะต่ออายุ  

ตอ้งยืน่ใบสมคัรขอตอ่กอ่นวนัหมดอาย ุ3 เดอืน 5) ผู้ทีไ่ด ้

ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จะได้รับประกาศนียบัตร

ทีล่งนามโดยอธบิดกีรมพฒันาธรุกจิการคา้ พรอ้มระบปุ ี

ทีไ่ดร้บั 6) รา้นอาหารไทยทีม่มีากกวา่ 1 สาขา แตล่ะสาขา 

ต้องย่ืนใบสมัครขอใช้หรือต่ออายุการใช้ตราสัญลักษณ์ 

Thai SELECT แยกจากสาขาอืน่ และ 7) ผูส้มคัรตอ้งผา่น

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 ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับ 

ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จะได้รับสิทธิพิเศษใน 

การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ร้านจากกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า และหน่วยงานพันธมิตรของกระทรวง

พาณชิย ์ซึง่ตราสญัลักษณ ์Thai SELECT เปน็ท่ีรูจ้กัของ 

ชาวต่างชาติจากทั่วโลกอยู่แล้ว จะเป็นตัวดึงดูดลูกค้า 

กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามา 

ล้ิมลองรสชาติอาหารจากร้านของท่าน ทำาให้เพ่ิมยอดขาย 

และผลกำาไรให้ท่านชื่นใจ
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ถอดรหัสความสำาเร็จ
จากหมู่บ้านเถาเป่าของสาธารณรัฐประชาชนจีน
สู่การสร้าง Digital Village by DBD ในบริบทประเทศไทย

หาก Amazon และ E-Bay คือ “ฉลามใน
มหาสมุทร” การต่อสู้ของอาลีบาบา (Alibaba) ก็เปรียบ
ได้กับ “จระเข้แห่งแม่น้ำาแยงซี” ณ วันน้ีไม่มีใครไม่รู้จัก
อาลีบาบา e-Commerce เจ้าใหญ่ของโลก ที่เริ่มต้น
จากบริษัทเล็กๆ ไปสู่การต่อสู้กับ E-Bay Google และ 
Yahoo จนขึ้นมาครองตำาแหน่งผู้นำาแห่ง e-Commerce 
ของจีนและของโลก

ความสำาเร็จของอาลบีาบาไมไ่ดมี้เพยีงแตว่สิยัทศัน์
ของ CEO ผู้โด่งดังที่มีชื่อว่า “แจ็ค	หม่า” เท่านั้น แต่
อาลีบาบามีเสน่ห์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ คือการสร้างระบบ
นิเวศน์ e-Commerce ขนาดยักษ์ที่ทำาให้คนจีนนับล้าน

คนคน้พบคณุคา่ในตวัเองและมีงานทำาผ่านแพลตฟอรม์ 
e-Commerce ที่มีชื่อว่า “เถาเป่า	(Taobao)”

เถาเป่าไม่เพียงแต่เป็นแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์
อันดับหน่ึงของจีน แต่ยังเป็นชุมชนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของผู้บริโภค ศูนย์รวมนวัตกรรมของโลกท่ีได้
เปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม และเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมผู้บริโภค โดยในชุมชนท่ีห่างไกล การค้าออนไลน์
เข้ามาเติมเต็มช่องว่างระหว่างสังคมเมืองกับชนบท  
ก่อให้เกิดเป็น “หมู่บ้านเถาเป่า” ส่งเสริมให้ชาวชนบท
บริโภคจบัจา่ยใชส้อยใหม้ากขึน้ เพือ่บรรลุเปา้หมายการ
สร้างเศรษฐกิจที่เน้นการบริโภคภายในประเทศ แทนท่ี
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จะเน้นการผลิตเพื่อส่งออกที่รัฐบาลจีนต้องการสร้าง
โอกาสทางธุรกิจให้แก่ชาวชนบท ส่งเสริมให้ชาวบ้าน 
เป็นผู้ขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตนผ่านเว็บไซต์ 
ในความร่วมมือกับอาลีบาบา

กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์มพีนัธกิจ 
ในการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจน
มุ่งพัฒนา SMEs ให้มีความรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ได้มองเห็นถึงโมเดลหมู่บ้านเถาเป่าที่จะ 
เป็นต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในยุคดิจิทัล 
ในบริบทประเทศไทย โดยได้จัดคณะเดินทางผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เดนิทางศกึษาเชงิลกึ เพือ่วเิคราะห์ถงึปจัจยัความสำาเร็จ
ของหมู่บ้านเถาเป่า ณ เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ปัจจัยความสำาเร็จของโมเดลหมู่บ้านเถาเป่า 
โดยการวิเคราะห์โดยทฤษฎี PESTEL เพ่ือระบุปัจจัย
สภาพแวดลอ้มภายนอกทีม่อีทิธพิลตอ่การพฒันาตลาด
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำามาประยุกต์ใช้กับบริบท
ของประเทศไทยในอนาคตได้ดังนี้

P	 -	 ปัจจัยด้านการเมือง	 (Political) การเร่งรัด
ผลักดันของรัฐบาลจีนในการขับเคล่ือนประเทศด้วย
เศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี

E	-	ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	(Economic) ผลกระทบ
จากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่เติบโตขึ้น

S	 -	 ปัจจัยด้านสังคม	 (Social) การเข้าสู่สังคม
ความเป็นเมือง (Urbanization) ของชาวจีน ค่านิยมและ
พฤติกรรมการบริโภคของชาวจีนที่เปลี่ยนแปลงไป

T	 -	 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี	 (Technological)  
การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี (Digital  
Infrastructure) ของประชากรในพื้นที่ชนบท

E	 -	 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม	 (Environmental)  
การมีทรัพยากรจำานวนมาก เพื่อผลิตสินค้าป้อนตลาด
ผู้บริโภค

L	 -	 ปัจจัยด้านระเบียบและข้อกฎหมาย	 
(Legal) รัฐบาลกลางมอีำานาจในการตดัสินใจและกำาหนด 
นโยบายเพื่อสนับสนุนด้าน e-Commerce
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 PESTEL

ปจจัยดานการเมือง
(POLITICAL)

P
ปจจัยดานเศรษฐกิจ

(ECONOMIC)

E
ปจจัยดานสังคม

(SOCIAL)

S

ปจจัยดานเทคโนโลยี
(TECHNOLOGICAL) 

T
ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
(ENVIRONMENTAL)

E
ปจจัยดานระเบียบ

และขอกฎหมาย (LEGAL)

L

SMES



ในบริบทประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ Digital  
Village by DBD โดยมีหลักการเลือกชุมชน 4 ข้อ  
คือ (1) สินค้ามีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น (2) ผู้นำาชุมชน
มีความเข้มแข็ง (3) ชุมชนมีความเป็นผู้ประกอบการ 
และ (4) แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และระบบ 
โลจิสติกส์

มีประสิทธิภาพ กรมฯ ได้ดำาเนินการสำารวจศักยภาพ
ชุมชนต้นแบบ ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ
กับหน่วยงานพันธมิตร ผลักดันสินค้าชุมชนเข้าสู่
แพลตฟอรม์ออนไลน ์จดัทำาการตลาดโดยผูท้รงอทิธพิล
ทางความคิด จัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ สร้าง
คอนเท็นต์และ Story Telling และจัดงานโชว์เคสแสดง
ผลสำาเร็จการสร้างชุมชนเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด 
โดยมีผลสำาเร็จเป็นชุมชนต้นแบบ จำานวน 17 ชุมชน
ครอบคลุมทุกภูมิภาค ประกอบด้วย

(1)	 ชุมชนใบชาดอยแมส่ลอง	จงัหวดัเชยีงราย 
  สินค้าใบชา

(2)	 ชุมชนเมืองพะเยา	จังหวัดพะเยา  
  จักสานผักตบชวา

(3)	 ชุมชนปัว	จังหวัดน่าน	   
  เครื่องเงินชาวเขา

(4)	 ชุมชนเกาะคา	จังหวัดลำาปาง   
  ข้าวแต๋น เซรามิค

(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)	ชุมชนดำาเนินสะดวก	จังหวัดราชบุรี  
  มะพร้าว 

(12)	ชุมชนบางสระเก้า	จังหวัดจันทบุรี  
  กกจันทบูร

(13)	ชุมชนบ้านน้ำาเชี่ยว	จังหวัดตราด  
  ท่องเที่ยว

(14)	ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ	จังหวัดพังงา	
  ท่องเที่ยว

(15)	ชุมชนเมืองตรัง	จังหวัดตรัง	   
  จักสานใบจาก

(16)	ชุมชนควนขนุน	จังหวัดพัทลุง	  
  หัตถกรรมกระจูด

(17)	ชุมชนละงู	จังหวัดสตูล	   
  อาหารทะเลแปรรูป

มุ่งสู่ Collaboration Marketing
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หากในจีนมี เว็บไซต์ เถาเป่า ประเทศไทยมี
แพลตฟอร์ม e-Commerce ช่ือดังที่เป็นที่นิยมอย่าง  
“Lazada”	 และ “Shopee” กรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า ส่งเสริมให้ชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์บนทั้งสอง
แพลตฟอร์มนำาสินค้าชุมชนขึ้นสู่โลกดิจิทัล เปิดร้านค้า
ออนไลน์ 29 ร้านค้า และมียอดจำาหน่ายสินค้าชุมชน
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จำานวน 1,217,006 บาท

โมเดลของหมู่บ้านเถาเป่าเป็นต้นแบบในการพัฒนา
ช่องทางการตลาดค้าขายสินค้าเกษตร และ OTOP 
ชุมชน ให้แก่เกษตรกรและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยู่
ในพื้นที่ห่างไกลของประเทศไทยในรูปแบบออนไลน์ 

เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และแก้ไขปัญหา 
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำาทางสังคม รวมทั้งเป็น 
การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรหนุ่มสาวรุ่นใหม่หันเข้ามา 
ทำางานในท้องถ่ินถือเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาสังคมให้เติบโตในยุคดิจิทัล

ตอกยำา้ความสำาเร็จ “ยุคดิจิทัล” จับมือแพลตฟอร์มชื่อดัง “Lazada” “Shopee”
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บทความโดย : นายกำาแหง	กล้าสุคนธ์

นักวิชาการพาณิชย์ชำานาญการพิเศษ	

รักษาการในตำาแหน่งนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ 

กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



SMEs Telling
เปิดมุมธุรกิจ
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บริษัท ซี เอส ซู (2008) จำากัด เป็นผู้ประกอบการ OTOP-SME ผลิต
และจำาหน่ายปลีก - ส่ง รองเท้า นินจา(บทผ้า) เพื่อการเกษตร ภายใต้ 
เครื่องหมายการค้า “CS	SHOES”	และ	“THAININJA”

ด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตและจำาหน่ายรองเท้าเพื่อการเกษตร
มากวา่ 10 ป ีเรายงัมุง่มัน่พฒันาสนิคา้จากภมูปิญัญาทอ้งถิน่ให้มมีาตรฐาน
สู่สากล โดยสร้างงานให้คนในชุมชนได้มีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างย่ังยืน มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องให้ตอบโจทย์ความต้องการ
ใช้งานกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นที่คุณภาพสินค้า ประโยชน์ใช้สอย  
ความคุ้มค่า คุ้มราคา รวมถึงมีบริการจัดส่งอย่างรวดเร็ว ด้วยรถขนส่ง 
ของบริษัทฯ และบริการจากบริษัทขนส่งทั่วประเทศ ทำาให้เราตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

บริษัท ซี เอส ซู (2008) จำากัด ยังดำาเนินธุรกิจ โดยคำานึงถึง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้กรอบธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อยืนยัน 
ในเจตนารมยท์ีจ่ะไมใ่ชแ่ค่ผูผ้ลติแตเ่ปน็องคก์รคุณธรรม สร้างคนดี  
สร้างสินค้าดี คืนกลับสิ่งดีสู่สังคม

รองเท้านินจาคู่เดียวจบ 
ลุยสวน - ทำานา - ท้าธรรมชาติ

CS SHOES & THAININJA 

“แม้เราจะไม่ใช่
ช่างรองเท้ามืออาชีพ 
แต่มันเป็นอาชีพที่เราใช้มือ 
บวกความตั้งใจ ทำารองเท้าทุกคู่ เพื่อการดำารงชีวิต
ของทุกอาชีพ”
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“เราใส่รองเท้าไปทำาไม” คำาตอบที่พื้นๆ ที่สุด
คือ ปกป้องเท้าเปื้อนเศษดิน ป้องกันเท้าจากสิ่งสกปรก
เชื้อโรคต่างๆ หรือโดนของมีคมบาดตำา แต่หลายท่าน
ที่คิดลึกซับซ้อนขึ้นไป ก็คงมีคำาตอบอีกหลายข้อ หลาย
ประเด็น ในร่างกายคนเรามีอวัยวะทั้งภายในและ
ภายนอก อวัยวะภายในอาจดูแลรักษายากเพราะมอง
ไม่เห็น สัมผัสไม่ได้ แต่อวัยวะภายนอกซึ่งดูแลง่ายกว่า 
กลับไม่ได้รับการดูแลให้ดีเท่าที่ควร หนึ่งในอวัยวะที่ว่า
นัน้ คอืเท้าของเรา ดงัน้ันรองเทา้ถอืเปน็อุปกรณ์ทีส่ำาคญั
อย่างหนึ่งที่ต้องใช้ปกป้องเท้าของเราในชีวิตประจำาวัน 
ซึ่งทุกคนต้องมี ต้องใช้ บางคนมีรองเท้าแค่ 2 - 3 คู่ แต่
บางคนมีเป็นร้อยคู่

บริษัท ซี เอส ชู (2008) จำากัด ผู้ประกอบการ 
OTOP-SME เป็นธรุกิจผลิตและจำาหน่าย คา้สง่ - คา้ปลกี 
รองเท้านินจา (บูทผ้า) เพื่อการเกษตร ภายใต้
เครือ่งหมายการคา้ “CS	SHOES” และ “THAININJA”	 
โดยจุดเริ่มต้นของบริษัทฯ เกิดจาก คุณชัยวัฒน์  
สวสัดวิรนันท ์ตอ้งการสร้างอาชีพและเสริมรายไดใ้หแ้ก่
ญาติๆ โดยมองไปที่งานตัดเย็บ “รองเท้าที่ใช้สวมใส่
ในการทำาเกษตร” หรือที่เรียกกันว่า “รองเท้านินจา” 
ซึ่งเกษตรกรท้องถิ่นใน อ.ดำาเนินสะดวก ต้องใส่รองเท้า
ชนิดน้ี เป็นประจำาเวลาทำางานกันอยู่แล้ว และจาก 
ข้อจำากัดของ “รองเท้า”	หรือ “บูทยาง” เพื่อใช้ทำางาน
ภาคเกษตร ยังไม่สามารถตอบสนองการใช้งานของ
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ชาวไร่ชาวนาได้อย่างดีที่สุด ก่อให้เกิดแนวคิดพัฒนา
รองเท้ารูปโฉมใหม่ที่ทั้งใส่สบาย แข็งแรงทนทาน และ
สรา้งความปลอดภยัแก่เทา้ ภายใตแ้บรนด์ “CS	Shoes”	
หรือฉายาที่เรียกอย่างเก๋ๆ ว่า “รองเท้านินจา”	

จากประสบการณ์ด้านการผลิตและจำาหน่าย
รองเท้าเพื่อการเกษตรมากว่า 10 ปี บริษัทฯ ยังมุ่งมั่น 
พัฒนาสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน 
สู่สากล สำาหรับการออกแบบนั้น มุ่งตอบโจทย์การใช้
งานจริงให้มากท่ีสุด เช่น มีเชือกรัดหน้าแข้งช่วยยึด 
บูทผ้าให้ไม่รูดหล่นลงมา ใส่ซิปให้การสวมและถอดง่าย
ขึ้น เป็นต้น โดยจัดทำาสินค้าต้นแบบทดสอบการใช้งาน
ในสถานการณ์จริงเสียก่อน จากน้ัน นำาข้อเสียต่างๆ  

มาปรับแก้ ไข จนได้แบบที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามต้องการ ทั้งแข็งแรง ใส่กระชับ น้ำาหนักเบา และ
แห้งไวเมื่อเปียกน้ำา เป็นต้น และมีการพัฒนาสินค้า 
อยา่งตอ่เนือ่งใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการใช้งานกจิกรรม
ที่หลากหลาย เช่น ใส่เดินป่า ใส่ปั่นจักรยาน ใส่ออก 
กำาลงักาย ใสท่ำากิจกรรมปลูกปา่ชายเลน รวมถึง กลุม่วยัรุน่ 
ยังซื้อหาไปใส่เที่ยวเล่นในชีวิตประจำาวัน

“ซ	ีเอส	ช”ู ดำาเนนิธรุกิจ โดยคำานงึถงึความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมภายใต้กรอบธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อยืนยัน 
ในเจตนารมยท์ีจ่ะไมใ่ช่แคผู้่ผลติ แตเ่ปน็องคก์รคณุธรรม 
สร้างคนดี สร้างสินค้าดี กลับคืนสู่สังคม และหนึ่ง 
ในกิจกรรมเพื่อสังคม “CSR” ช่วงสถานการณ์ วิกฤต
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โควิด-19 ได้รวบรวมเงินจากสมาชิกในครอบครัว 
ของบริษัทฯ จำานวน 100,000 บาท เพื่อจัดเตรียม
สิ่งของจำานวน 500 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย ถุงผ้า 
1 ใบ หน้ากากผ้า 2 ชิ้น ข้าวสาร 5 กก. ไข่ไก่ 10 ฟอง 
โดยมอบให้ครอบครัวละ 1 ชุด แก่ชาวบ้านหมู่ที่ 7  
ต.ดอนกรวย อ.ดำาเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยได้รับ 
ความรว่มแรงรว่มใจจากผูน้ำาชมุชน และพนักงานบรษิทั 
ซี เอส ชู (2008) จำากัด ทำาให้เกิดภาพที่น่าประทับใจ 
และจดจำา ในชว่งเหตกุารณ์ยากลำาบากเช่นนี ้เราจะผา่น
ไปได้ด้วยดีหากคนไทยไม่ทิ้งกัน นี่คือ “ความสุขของ 
ผู้ให้	คือรอยยิ้มและคำาขอบคุณจากผู้รับ” 



DBD Good Time
ปกิณกะ

4 ขั้นตอน
เพิ่มยอดขายออนไลน์

ด้วยการตลาดบน Youtube รายได้ 6 - 7 หลักต่อเดือน
การทำาการตลาดด้วยคลิปวิดีโอเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศเป็นระยะเวลานานแล้ว จาก

สถิติของ Mediatoday เปิดเผยว่าคนท่ีดูคลิปวิดีโอกว่า 65% จะติดตามเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ถูกพูดถึงในคลิป  

และหากมกีารพดูถึงเบอรโ์ทรศพัทร์อ้ยละ 39 จะโทรเขา้ไปเพือ่สอบถามขอ้มลู แสดงใหเ้หน็วา่การทำาการตลาดออนไลน ์

ด้วยการทำาคลิปวิดีโอก็เป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีช่วยสร้างการรับรู้และช่วย lead คนเข้าไปสู่แพลตฟอร์มท่ีต้องการได้ 

ในทีส่ดุ และกน็บัวา่เป็นอกีหนึง่ช่องทางทีน่่าสนใจอยูไ่มน่อ้ย การทำาคลิปวดิโีอเพ่ือทำาการตลาดออนไลนบ์น Youtube 

มีขั้นตอนการทำาอย่างไรบทความนี้มีคำาแนะนำาดีๆ มาฝาก

1. บอกถึงวิธีการแก้ปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

โดยมากเมือ่คนเรามปัีญหาอยา่งใดอย่างหนึง่ ส่ิงที ่
พวกเขามกัจะทำากค็อืการเขา้ไป search หาขอ้มลูวธิกีาร 
แก้ปัญหาใน search engine เช่นใน Google ดังนั้น 
ส่ิงท่ีคุณจำาเป็นต้องทำาคือคลิปท่ีให้ความรู้ในการแก้ปัญหา 
ในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสินค้าของคุณ การเน้น
ให้ความรู้ไม่ใช่การพยายามขายของเพราะคนที่ขาย
ของไม่ได้มีแต่เราเท่าน้ัน หากคุณคิดที่จะทำาแต่คลิป
ที่เน้นการขายสินค้ามากเกินไปก็อาจจะทำาให้คุณไม่
ประสบความสำาเร็จ พยายามสร้างความเช่ือมั่นและ 

สร้างความเชื่อใจให้แก่ลูกค้าของคุณ เมื่อพวกเขาเชื่อใจ
คุณมากพอเขาจะเข้ามาเป็นลูกค้าของคุณเองโดยที่คุณ
ไม่จำาเป็นต้องพยายามขายสินค้าเลยด้วยซ้ำา

ความถ่ีในการทำาคลิปและการเผยแพร่คลิปก็มี
ผลต่อการสร้างความเชื่อใจและการตัดสินใจซ้ือสินค้า
ของลูกค้า หากคุณลงคลิปสม่ำาเสมอกลุ่มเป้าหมายก็
มีโอกาสเห็นธุรกิจของคุณบ่อยครั้งและในที่สุดคลิปท่ี
คุณลงอย่างสม่ำาเสมอจะขายตัวเองได้และทำาให้คุณ 
มีโอกาสประสบความสำาเร็จโดยที่คุณไม่ต้องพยายาม
ขายอะไรเลย
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4 ขั้นตอนการตลาดบน Youtube เพื่อโปรโมตสินค้ามีขั้นตอนดังนี้



2. ทำาคลิปที่แสดงจุดเด่นของสินค้าและบริการ 
 ของคุณว่ามีจุดเด่นอะไรที่น่าสนใจ

นอกเหนือไปจากคลิปที่ให้ความรู้ คุณควรจะทำา
คลิปเพ่ือบอกแก่กลุ่มเป้าหมายของคุณว่าสินค้าและ
บรกิารของคณุมจุีดเด่นอะไรบ้าง และทำาไมพวกเขาตอ้ง
ซ้ือสินค้าของคุณ ซึ่งคุณควรจะแสดงจุดเด่นของสินค้า
ของคุณภายในคลิปที่มีความยาวไม่เกิน 1 นาทีเท่านั้น 
เพราะจากสถิติที่มีผู้เก็บรวบรวมได้แสดงว่าคนท่ีดูคลิป
ไปแล้ว 30 วินาทีพวกเขาจะปิดคลิปนั้นถึง 33 % และ 
มจีำานวนถงึ 45 % ท่ีจะปิดคลปิเมือ่ผา่นไป 1 นาทดีงันัน้ 
ภายใน 1 นาทีคุณจะต้องแสดงรายละเอียดของสินค้า
ของคุณให้ชัดเจนที่สุด และการที่คุณจะทำาส่ิงนั้นได้ 
คุณจำาเป็นต้องรู้ว่าสินค้าของคุณมีจุดเด่นอะไรและ 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของคุณ

3. ทำาคลิปเปรียบเทียบระหว่างสินค้าของคุณ 
 และสินค้าอื่นๆ

การทำาคลิปเปรียบเทียบคุณสามารถใช้การเปรียบ
เทียบจาก Influencer ที่มีชื่อเสียงในด้านนั้นๆ หรือ
จากคนธรรมดาก็ได้ ในการเปรียบเทียบระหว่างสินค้า
คุณควรจะปล่อยให้เขาได้เปรียบเทียบในรูปแบบของ
เขาเองโดยอาจแค่กำาหนดกรอบคร่าวๆ ให้พวกเขาและ 
หามุมที่เป็นจุดเด่นของสินค้าของคุณที่มีเหนือกว่าของ
อีกเจ้าหนึ่งก็ได้ ในการทำาคลิปเพื่อเปรียบเทียบสินค้า
นั้นสิ่งที่คุณต้องคำานึงถึงเสมอคือความสมจริง เพราะ
ไม่มีสินค้าหรือบริการใดที่จะเอาชนะคู่แข่งได้ทั้งหมด 
100% นัน่จะดูเป็นการอวยสนิคา้ของตนเองมากเกนิไป  
แต่ควรแสดงจุดเด่นที่สามารถเอาชนะสินค้าจากคู่แข่ง 
ได้ 80 - 90% เพียงเท่าน้ีก็เพียงพอแล้วสำาหรับคลิป 
เปรยีบเทยีบสนิคา้ อนึง่การทีค่ณุใช้ Influencer ทีมี่ชือ่เสียง 
มาช่วยในการสร้างคลิปเปรียบเทียบจะช่วยดึงดูด 
ความสนใจให้มีผู้มาติดตามสินค้าของคุณมากขึ้น

4. ทำาคลิปเพื่อรี วิวผลลัพธ์ความพึงพอใจ 
 จากการใช้สินค้า

อีกหนึ่งคลิปที่น่าสนใจและคุณควรจะทำาเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สินค้าของคุณก็คือการทำารีวิว 
หลังการใช้สินค้า เพ่ือแสดงประสบการณ์และความพึงพอใจ 
ของลกูคา้ทีม่ต่ีอสนิคา้และบรกิารของคณุ หากคณุมีฐาน 
ของลูกค้าอยู่แล้วส่วนหนึ่งคุณก็อาจขอให้กลุ่มลูกค้า
ของคุณนั้นช่วยทำาการรีวิวสินค้าและบริการของคุณได้
วา่พวกเขามคีวามพงึพอใจมากนอ้ยเพยีงใด แตห่ากคณุ 
เป็นแบรนด์ที่เพิ่งจะเปิดตัวและยังไม่มีฐานลูกค้าอยู่
ในมือมากนัก ผู้ที่จะมาช่วยริวิวสินค้าให้แก่คุณได้ก็คือ 
คนใกล้ตัวของคุณทั้งครอบครัวและเพื่อนสนิทของ 
คุณ โดยคุณอาจให้พวกเขาทดลองใช้สินค้าและบอก 
ความพึงพอใจของพวกเขา ประสบการณ์ของพวกเขา 
อัดเป็นคลิปวิดีโอเพื่อนำามาใช้ทำาคลิปรีวิวสินค้าก็ได้  
ในการทำารีวิวสินค้าด้วยคลิปวิดีโอนั้นมีข้อแนะนำา
เล็กน้อยเพื่อให้คลิปท่ีคุณถ่ายไว้ไม่เสียเปล่าก็คือ ให้ 
ผู้ท่ีจะรีวิวบอกเป็นประสบการณ์ก่อนการใช้และหลังการใช้  
เพือ่ใหพ้วกเขามกีรอบความคดิอยูใ่นหวัวา่จะตอ้งพดูถงึ
ประเด็นใดบ้าง หากไม่กำาหนดกรอบคร่าวๆ ในการรีวิว 
ก็อาจเป็นไปได้ว่าผู้รีวิวจะพูดวนไปวนมาจนคลิปท่ีคุณทำาน้ัน 
ใช้ไม่ได้ก็เป็นได้

จรงิๆ แลว้เปน็วธิกีาร การตลาดบน Youtube จดัเป็น 
วิธีการทำาการตลาดท่ีน่าสนใจมากอีกวิธีหนึ่ง เพราะ 
ข้อดีของการทำาคลิปวิดีโอคือเป็นคอนเทนต์ที่เข้าใจ
ได้ง่ายมากกว่าการทำาคอนเทนต์ในแนวทางอื่นๆ 
นอกเหนือไปจากนี้นั้นภาพเคลื่อนไหวยังเป็นสิ่งที่
สามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้ดีอีก
ด้วย ลองศึกษาแนวทางในการทำาคลิปวิดีโอและนำาไป
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณ แล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์คือ 
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://taokaemai.com
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DBD Solution
Q & A
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6 เหตุผล
ทำาไมธุรกิจรายเล็กมักจะ...เจ๊ง
คงไม่มีใครอยากทำาธุรกิจแล้วต้องขาดทุนหรอก และหากเป็นไปได้เราก็อยากให้ธุรกิจของเราอยู่สร้างเงินสร้างรายได้ ให้
กับเราไปนาน 10 ปี 20 ปี ไม่ใช่เปิดมา 2 - 3 ปีแล้วต้องเลิกกิจการไป เพียงแค่เรารู้จักปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีบริหาร 
และให้ความยุติธรรมกับลูกค้าในขณะที่เราเองก็ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

เคยสังเกตบ้างไหมว่า ทำาไมธุรกิจขนาดเล็กตามตลาด

นดั หรอืตามศนูยก์ารค้าทีเ่ราคุ้นหนา้คุ้นตา จู่ๆ  ทำาไมถงึหาย

ไป ทั้งๆ ที่เราก็เห็นเค้าขายดี มีลูกค้าเข้าร้านตลอด ร้านค้า

รา้นนัน้แคย่า้ยไปขายทีอ่ืน่ หรอืจรงิๆ แลว้เขาเริม่ไปไมร่อด

กบัธรุกจิทีท่ำาอยู?่...ธุรกิจรายเลก็สว่นใหญม่กัจะไมส่ามารถ

อยู่ได้นานเกิน 2 - 3 ปี บางร้านอยู่ได้เพียง 3 - 4 เดือน

เทา่นัน้ มีหลายเหตผุลทีจ่ะบอกได้วา่ เพราะอะไร ธรุกจิราย

เล็กจึงมักไปไม่รอด

1. คิดว่าทุนน้อย เอาแค่วันน้ีขายได้ ไม่สนใจสร้าง 
 ธุรกิจระยะยาว

คิดว่ารายเล็กอย่างเราทุนไม่หนาพอ ขอแค่วันน้ีขาย

ไดว้นัตอ่ไปคอ่ยวา่กนัอกีท ีไมค่ดิเผือ่ไปวา่ถา้สนิค้าด ีลกูคา้

ชอบ จะมีการบอกต่อ การรีวิว การกลับมาซื้อใหม่ ซึ่งจะ

ช่วยทำาให้ธุรกิจของเราสามารถอยู่ได้แบบยาวๆ ซ่ึงอาจ

ต้องใช้เวลาในการสร้างความชื่นชอบ สายสัมพันธ์อันดีกับ

ลูกค้า สักระยะหนึ่ง เพราะคิดว่าตัวเองทุนน้อยไม่สามารถ

รออะไรนานๆ ได้ ธุรกิจรายเล็กตัดสินใจหันหลังให้กับการ

สร้างแบรนด์ เลือกใช้กลยุทธ์การบริหารลูกค้าแบบขาจร

เป็นหลัก แม้บางรายอาจมีรายได้หลักล้านต่อปี แต่กลับไม่

สามารถรักษาธุรกิจไว้ได้ในระยะยาวได้

2. บริหารเงินไม่ ได้ ขายได้แล้วไม่เก็บ มีแต่เจ็บ  
 แล้วก็เจ๊ง

สิง่ทีร่ายเลก็สว่นใหญมั่กจะพลาดในการบรหิารรายได้

ของธุรกิจคือ กำาไรได้เท่าไหร่เทเข้ากระเป๋าส่วนตัวให้เกลี้ยง 

เหลอืไวแ้คเ่งินหมนุในการซือ้วตัถดุบิและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ กบั

เงินทอนนิดหน่อย ถามว่าทำาแบบนี้อยู่ได้ไหม ก็อยู่ได้ แต่

อยู่ได้ไม่นาน

ควรแยกรายได้จากธุรกิจกับเงินส่วนตัวออกจากกัน 

แยกคนละกระเปา๋ไมต่อ้งเอามาเอีย่วกนัไปเลย กำาไรทีไ่ดม้า

ก็เก็บในส่วนของกำาไรจากการทำาธุรกิจ รายได้ส่วนตัวก็แบ่ง

รับเป็นเงินเดือน เสมือนเราเป็นพนักงานคนหนึ่ง อย่าเอา

กระเป๋า 2 ใบมารวมกัน เพราะรวมกันเมื่อไหร่ ทุนจะหาย 

กำาไรจะหด เงินหมดแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว เพราะเงินหมุนที่เรา

ต้องใช้ในแต่ละเดือนมันไม่ได้จบแค่ค่าวัตถุดิบ ค่าน้ำา ค่าไฟ 

ค่าเช่าเท่านั้น มันมีค่าใช้จ่ายอื่นที่อยู่ที่ดีๆ ก็โผล่มาเฉยๆ 

เช่น ค่าภาษี ค่าซ่อมบำารุงอุปกรณ์ต่างๆ หากไม่มีการแยก

เงนิใหเ้ปน็สดัเปน็สว่น สดุทา้ยกต็อ้งควกัเนือ้ตวัเองออกมา

จ่าย และท้ายสุดธุรกิจก็ไปไม่รอด

3. มองรายใหญ่ไห้เป็นแบบอย่าง แต่ ไม่จำาเป็นต้อง 
 ทำาอย่างเขา เพราะเราตัวยังเล็ก

เราสามารถนำาแนวทางการบริหารธุรกิจจากบริษัท

ใหญ ่ๆ  ท่ีประสบความสำาเรจ็มาเปน็แนวทางในการทำาธรุกจิ

ของเราได้ แต่ไม่ใช่หยิบเอาของเขามาทั้งดุ้น เพราะเราเป็น

ธุรกิจรายเล็ก ซึ่งมีวิธีการบริหารธุรกิจท่ีต่างกันอยู่แล้ว วิธี

การบางอย่างเราสามารถเอาของรายใหญ่มาปรับใช้ได้ แต่

บางอย่างเราไม่สามารถทำาตามเขาได้ เช่น ทำาไมรายใหญ่

ถึงขายสินค้าราคาเท่านี้ได้ แต่เราทำาไม่ได้ นั่นก็เพราะราย

ใหญ่สามารถซื้อวัตถุดิบล็อตใหญ่ได้ในราคาถูกกว่า เขา

จึงสามารถขายสินค้าในราคานี้ได้โดยไม่กระทบผลกำาไร  
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แลว้รายเลก็ควรทำาอยา่งไร?.. เรากอ็ยา่ไปงัดขอ้กบัเขาส ิราย

เลก็เองกมี็แนวทางในการบรหิารต้นทุนในแบบของธรุกจิราย

เล็กเช่นกัน เราสามารเลือกสร้างจุดขายในแบบของเราได้ 

มองรายใหญ่ให้เป็นแรงบันดาลใจ แต่ไม่จำาเป็นต้องทำาทุก

อย่างเหมือนเขา เพราะเรายังเล็ก…ก้าวเล็กๆ อย่างมั่นใจ

ดีกว่าก้าวใหญ่แล้วหกล้มนะ

4. ส่วนที่ควรลดไม่ลด ส่วนที่ควรเพิ่มไม่เพิ่ม

เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า รายเล็กส่วนใหญ่มีความกังวล

เรื่องผลกำาไรมาก ต้องการกำาไรต่อชิ้นเท่านั้นเท่านี้ ต้นทุน

ต้องไม่เกินเท่านี้ ต้องขายวันละเท่าไหร่จึงจะมีรายได้ต่อ

เดือนตามเป้า แต่กลับไม่สามารถขายสินค้าได้เกินราคา

ท้องตลาด ในเมื่อตั้ง Target ไปแล้วว่าต้องได้กำาไรต่อช้ิน

เท่าไหร่ ในขณะที่ราคาขายขยับสูงขึ้นไม่ได้ สิ่งที่เลือกปรับ

ลดลงคือต้นทุนสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียน Supplier 

ปรับสูตร ลดปริมาณ หรืออาจเป็นการลดคุณภาพวัตถุดิบ

ลง ซึ่งทำาให้คุณภาพของสินค้าเปลี่ยนไป ลูกค้าที่เคยเป็น

ขาประจำาก็เริ่มหาย เพราะเขาจ่ายเงินเท่าเดิมแต่กลับได้รับ

สินค้าที่ด้อยคุณภาพลง อย่าคิดว่าเปลี่ยนแล้วลูกค้าจะไม่รู้ 

นอกจากเขาจะรูแ้ลว้ยงัจะบอกตอ่กนัอกีดว้ย อานภุาพของ

การตลาดแบบปากต่อปากทำาให้เราประสบความสำาเร็จได้ 

ในทางกลับกัน มันก็สามารถทำาให้เราเจ๊งได้เช่นกัน

5. ตั้งราคาไม่เหมาะสม มีแต่จะสร้างความขื่นขม 
 ให้กับธุรกิจ

อะไรคือการต้ังราคาที่เหมาะสม ธุรกิจรายเล็กมักมี

ปัญหาเรื่องการต้ังราคาสินค้า ขายถูกกำาไรน้อย ขายแพง

ไม่มีคนซื้อ แล้วราคาแบบไหนจึงจะเรียกว่าเหมาะสม?…

ราคากับคุณภาพต้องมีความสมดุลกัน คือลูกค้าได้สินค้า

คุณภาพดีในราคาที่สูงนิดหน่อย แต่เขาได้ของดี อันนี้

ลูกค้ารับได้ หรือหากวัตถุดิบของเราลดเกรดลงมาหน่อย 

แต่สามารถขายได้ในราคาที่ถูก ลูกค้าก็ยังรับได้ ในขณะท่ี

ลูกค้าแฮปปี้ ในส่วนของผู้ขายเองก็ต้องมีกำาไรที่เหมาะสม

ด้วย ไม่ได้ถูกเกินไปจนเหมือนทำางานเหนื่อยเปล่า หรือสูง

เกินไปจนลูกค้ามีความรู้สึกเหมือนถูกเอาเปรียบ และหาก

ธรุกจิเรามัน่คงดแีลว้ อยากจะขยบัคณุภาพสนิคา้ใหด้ขีึน้โดย 

ขายสินค้าในราคาเดิมได้ และไม่กระทบผลกำาไรที่ได้รับ  

อันนี้เรียกว่ายอดเยี่ยมเลย

6. ใช้เทคโนโลยีไม่ ได้ ค้าขายออนไลน์ ไม่เป็น ยังไง 
 ก็ตามไม่ทันคนอื่นเขา

ธรุกจิรายเล็กสว่นใหญไ่มใ่ห้ความสำาคญักบัการทำาการ

ตลาดออนไลน ์เพราะคิดวา่มหีนา้รา้นแลว้ ลกูคา้ของเราคอื

คนท่ีเดนิผ่านไปมา เป้าหมายของเราไมใ่ชลู่กค้าออนไลนซ์กั

หนอ่ย นัน่เปน็การจำากดักลุม่ลกูคา้ใหแ้คบลงดว้ยน้ำามอืของ

ตัวเองเลยนะ เดี๋ยวนี้ทำาธุรกิจต้องพึ่งตลาดออนไลน์เกือบ 

100% เพราะช่องทางออนไลน์สามารถแทรกซึมไปได้ทุกที่ 

แม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จักร้านเรา ไม่เคยสัมผัสกับสินค้าของเรา

มาก่อน ก็อาจจะดั้นด้นมาซื้อของกับเราถ้าเขาเห็นรูป เห็น

รีวิว เห็นโพสต่างๆ ผ่านโซเชียล นอกจากนั้นเรายังเพิ่มช่อง

ทางการขายสินคา้ออนไลนไ์ดด้้วย ดังนัน้ ธรุกจิขนาดเลก็ ไม่

ควรมองขา้มเรือ่งเทคโนโลยแีละอทิธพิลของสือ่ออนไลน์ ที่

สามารถช่วยให้ธุรกิจของเรารอดและรุ่งต่อไปนานๆ

คงไม่มีใครอยากทำาธุรกิจแล้วต้องขาดทุนหรอก และ

หากเป็นไปได้เราก็อยากให้ธุรกิจของเราอยู่สร้างเงินสร้าง

รายได้ให้กับเราไปนาน 10 ปี 20 ปี ไม่ใช่เปิดมา 2-3 ปี

แล้วต้องเลิกกิจการไป เพียงแค่เรารู้จักปรับเปลี่ยนวิธีคิด 

วิธีบริหาร และให้ความยุติธรรมกับลูกค้าในขณะท่ีเราเอง

ก็ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม อย่างเดอะวอฟเฟิล ที่ผลิต

สินค้าด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูง รสชาติดี ขนาดพอดีอิ่มใน

ราคาไม่แพง ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่าครบ

ถว้น ในขณะเดยีวกนัก็มอบผลตอบแทน หรอืผลกำาไรใหกั้บ

ผูข้ายไดอ้ยา่งเหมาะสมคุม้คา่กบัการทำาธรุกจิ จึงทำาใหเ้ดอะ

วอฟเฟิลสามารถเป็นผู้นำาแฟรนไชส์ขนมวอฟเฟิลอันดับ

หนึ่งมายาวนานถึง 15 ปี หากเราสามารถทำาได้อย่างเดอะ

วอฟเฟิล แม้เราจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กก็จะสามารถอยู่ได้

อย่างยั่งยืนแน่นอน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://taokaemai.com
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