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SMEs Today

ฝากไว้...ในใจเธอ

ผู้ผลิต บริษัท หัวใหญ่ จำ�กัด
22/17 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม 

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0 2938 2993  

โทรสาร : 0 2938 2994

ติดต่อโฆษณา : 084 073 4141, 085 142 6470

www.TALKmagazine.tv

 หลายครั้งท่ีคำาถามยังไม่มีคำาตอบ โดยเฉพาะสำาหรับผู้ประกอบการ ว่า...

เมื่อไรจะเป็นวันของเรา

 ท่านว่า อย่ารอฟ้า รอฝน รอโชคชะตาหล่นทับ

 แต่ต้องแสวงหา ฟ้าประทานอาจไม่มีอยู่จริง หรือวันหนึ่งประทานมา อีกวัน

หนึ่ง ยื้อยุดฉุดคืน อะไรย่อมเกิดได้ทั้งสิ้น

 ว่าแล้ว สมองและสองมือเท่านั้นที่จะช่วยเราได้

 และหนึ่งสมองสองมือนี่เช่นกัน ที่จะช่วยบันดาลโชคชะตาให้เรา หากไม่ถอย

ไปเสียก่อน

 SMEs Today ฉบับนี้ จึงมีเรื่องราวของโมเดลธุรกิจใหม่ๆ เผื่อเป็นทางเลือก 

หรือเป็นแรงบันดาลใจสำาหรับผู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ ขณะเดียวกัน ลองเหลียวมอง

รอบๆ ตัว ช่องทางต่างๆ ที่เห็น จะเป็น ‘ตัวช่วย’ ให้เราได้อีกบ้างไหม หน่วยงานใด 

มีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับกิจการของเราบ้างหรือไม่ อย่ารอช้า

 ถ้ายังมองไม่เห็น ใช้ไม่เป็น ลองอ่านบทสัมภาษณ์ อภิสิทธ์ิ ไล่สัตรูไกล  

ผู้อำานวยการ TCDC หรือศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ รองผู้อำานวยการสำานักงาน

บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ในฉบับนี้ เผื่อว่าอาจเห็นในส่ิงที่ไม่เคยเห็นมาก่อน 

อาจใคร่ครวญในสิ่งที่เคยมองข้าม และอาจนำาไปใช้ ให้เกิดขึ้นได้จริง

 หลายคนไม่แน่ใจต่อความเปลี่ยนแปลง ไม่มั่นใจในวันข้างหน้า แต่ไม่ลอง จะ

รู้ได้ฉันใด

 ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ตรอง ไม่ต้องผลีผลาม แต่อย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านไป ท่าน

ว่าบางอย่างอาจไม่เกิดซ้ำาสอง

 ขอฝากเพียง อย่าให้วันเวลาผ่านไป โดยไม่ได้...ทำา

ที่ปรึกษา  
วิมลก�นต์ โกสุม�ศ 
รองผู้อำานวยการ รักษาการแทน

ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ช�วันย์ สวัสดิ์-ชูโต 
รองผู้อำานวยการ สสว.

ชัยพร ชย�นุรักษ์ 
รองผู้อำานวยการ สสว.

ปณิต� ชินวัตร 
รองผู้อำานวยการ สสว.

อิสร� ภูม�ศ 

ที่ปรึกษา สสว.

และคณะผู้บริหาร สสว.

นิตยสาร  SMEs TODAY 
โดย สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจ

ขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (สสว.)

21 ทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น G,17,18 และ 23

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0 2278 8800

โทรสาร : 0 2298 3039

www.sme.go.th / Call Center 1301
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บรรณาธิการอำานวยการ
วิมลก�นต์ โกสุม�ศ 
รองผู้อำานวยการ รักษาการแทน

ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

กองบรรณาธิการ
สำ�นักผู้อำ�นวยก�ร 

สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจ

ขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (สสว.)
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ร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรม

 วิมลก�นต์ โกสุม�ศ รองผู้อำานวยการ รักษาการแทนผู้อำานวยการ 

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมลง

นามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำาหรับ

ประเทศไทย (เพิ่มเติม) ปี 2557 กับ 6 องค์กร ได้แก่ สำานักงานปลัด

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) หอการค้าไทยและสภา

หอการค้าแห่งประเทศไทย (TCC&BoT) สมาคมธนาคารไทย (TBA) 

สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) 

และบริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) ร่วมหนุนผู้ประกอบการพัฒนา

นวัตกรรมทั้งด้านสินค้าและบริการ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

อย่างยั่งยืนรับมือตลาด AEC พร้อมเตรียมจัดประกวดรางวัลนวัตกรรม 

“สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards” ปีที่ 2 ณ ห้อง Meeting 

Room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

SMEs Movement
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แถลงข่าวโครงการ 
OTOP PLUS ภาคกลาง

 ช�วันย์ สวัสดิ์-ชูโต รองผู้อำานวยการ สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานแถลงข่าวโครงการยก

ระดับผู้ประกอบการหนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ (OTOP 

PLUS) พื้นที่ภาคกลางตอนบนและตอนกลาง ภาคตะวันออก และ

กรุงเทพฯ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนน

รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

 ท้ังน้ีโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ 

การและผลิตภัณฑ์ OTOP โดยใช้เอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่า

เพ่ิมให้สินค้าและบริการ สร้างจิตสำานึกความเป็นผู้ประกอบการบน

พื้นฐานองค์ความรู้ และการคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง

แวดล้อม เสริมสร้างโอกาสทางการตลาด และเพิ่มประสิทธิภาพกลไก

และปัจจัยสนับสนุนการดำาเนินการส่งเสริม OTOP

แนะนำาสมาคม

 วิมลก�นต์ โกสุม�ศ รองผู้อำานวยการ รักษาการแทน 

ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (สสว.) ให้การต้อนรับคณะผู้ประกอบการจากโครงการ 

SMEs Advance ในนามสมาคมการค้า SMEs ไทย ในโอกาส

เข้าพบเพ่ือแนะนำาสมาคมฯ และแลกเปล่ียนข้อมูลการส่งเสริม 

SMEs ณ ห้องประชุม 1801 สสว. 

 ท้ังน้ี สมาคมการค้า SMEs ไทย ก่อต้ังข้ึนจากการรวมกลุ่ม

ของผู้ประกอบการ SMEs ท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหาร 

SMEs ระดับสูง (SMEs Advance) ภายใต้โครงการยกระดับ

มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ SMEs ของ สสว.

SM
Es

 M
ov

em
en

t

July - September 2014  |  11



ประชุมคณะกรรมการส่ง
เสริม SMEs กลุ่มจังหวัด

 ธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด

นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะ

กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ (ตอนล่าง 1) ครั้งที่ 1/2557 ซึ่ง 

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับอุตสาหกรรม

จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้น ณ โรงแรมสีมา

ธานี จังหวัดนครราชสีมา

อบรมผลิตหนังสั้นและเรื่องเล่า

 ปณิต� ชินวัตร  รองผู้อำานวยการสำานักงาน 

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็น

ประธานเปิดการอบรมผลิตหนังสั้นและเรื่องเล่า หัวข้อ 

“ของดี...ท่ีบ้านเรา กลับคืนสู่สยามเมืองย้ิม” ภายใต้

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง

กับวัฒนธรรมท้องถิ่น ปี 2557 พื้นที่ภาคใต้ ของ สสว.  

โดยมี น�ว�เอกเพชรรัตน์ เทียนจันทร์ รองผู้อำานวยการ 

กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 3 ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัด

ภูเก็ต 

 โดยการอบรมดังกล่าวป็นส่วนหน่ึงของการดำาเนิน

งานส่งเสริมสนับสนุนการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิง

วัฒนธรรมผ่านสื่อสร้างสรรค์ มุ่งเน้นในส่วนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า SMEs มีความรู้ และ

สามารถผลิตวิดีทัศน์เพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์

สินค้าในท้องถิ่นของตนเองได้

SMEs Movement
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ก้าวที่ท้าทาย 

อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs 
ภาคกลาง-ตะวันออก 

 ลักขณ� ตั้งจิตนบ ผู้อำานวยการสำานักประสาน

ด้านการต่างประเทศ สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วย พรศิลป์  

พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย 

ร่วมเปิดงานสัมมนา “ก้าวที่ท้าทายสู่มาเลเซีย” พร้อม

มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทย สู่ตลาด

อาเซียน (เมียนมาร์/มาเลเซีย) ณ Activity Hall  

ชั้น 1 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทย  

 ทั้งนี้ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทย 

สู่ตลาดอาเซียน (เมียนมาร์/มาเลเซีย) สสว. ดำาเนิน

การร่วมกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือทางธุรกิจ (Business Matching)

 จอม มุกด�ประกร รองผู้อำานวยการ รักษาการแทน 

ผู้อำานวยการสำานักสนับสนุนด้านการเงิน สำานักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วย

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนที่ภาคกลางและภาค

ตะวันออก ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว

ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ปี 2557 เพื่อให้ความรู้ทั้งใน

ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติกับผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้ง

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการนำาภูมิปัญญาท้องถิ่น

มาใช้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าสร้างสรรค์ 

ณ ห้องประชุมแคแสด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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จำาหน่ายสินค้า OTOP 
สู่ SMEs ภาคเหนือ

ต้อนรับคณะ 
Young Designer 

 วิทวัส ล่ำ�ซำ� รองผู้อำานวยการ สำานัก

ประสานและบริหารโครงการ สำานักงาน 

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(สสว.) เปิดงานแสดงและจำาหน่ายสินค้า 

OTOP ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ 

OTOP ที่มีศักยภาพ ก้าวไปสู่ SMEs ปี 2557 

(ภาคเหนือ 17 จังหวัด) ซึ่ง สสว. ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

(มทร.ล้านนา) จัดขึ้น ณ ลานโปรชั่น ชั้น 1 ห้าง

สรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่

 ลักขณ� ตั้งจิตนบ ผู้อำานวยการ สำานัก

ประสานด้านการต่างประเทศ สำานักงาน 

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(สสว.) ให้การต้อนรับคณะ Young Designer 

ซึ่ ง เป็นผู้ ชนะการประกวดการออกแบบ

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก ผ้ า ไ ห ม ไ ท ย ข อ ง ส ถ า บั น  

Domus Academy ประเทศอิตาลี ณ ห้องประชุม 

1802 สสว. 

 ทั้งนี้ การดำาเนินการดังกล่าวเป็นไปตาม

บันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศไทยและ

อิตาลี ในการส่งเสริม SMEs  

SMEs Movement
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SME พลิกโอกาสสร้างเศรษฐี

EXIM BANK เตรียม
SMEs และ OTOP ส่งออก

  กรรณิก� ชลิตอ�ภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “เคล็ด(ไม่) 

ลับสู่ความสำาเร็จ ปี 4” สำาหรับผู้ประกอบการ SMEs โดยมี 

สมไทย วงษ์เจริญ ประธานกรรมการ โรงงานคัดแยกขยะ

เพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ รวิศ ห�ญอุตส�หะ กรรมการ 

ผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำากัด สุวี หทัยพันธลักษณ์ 

ประธานกรรมการ บริษัท วี.อาร์ ยูเนี่ยน จำากัด และธีรพันธุ์ 

โล่ทองคำ� นักวิชาการด้านการตลาด ให้เกียรติเป็นวิทยากร 

ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว

 วรรธน� มงคลศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร

เพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) 

เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ส่งออก...เรื่องง่ายๆ ไปกับ 

EXIM” ซึ่ง EXIM BANK ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) สำานักงานภาคใต้ จัดขึ้นตามนโยบายด้านความรับ

ผิดชอบต่อสังคม เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เบื้องต้นที่สำาคัญ

เกี่ยวกับการส่งออกแก่ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP 

รวมถึงผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจส่งออกในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาและ

จังหวัดใกล้เคียง โดยมี พฤทธิพงศ์ ศรีม�จันทร์ ผู้อำานวยการ

อาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำานักงานภาคใต้ ร่วมเป็น

วิทยากร ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา
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ก�รออกแบบอ�จทำ�ให้ผู้ประกอบก�รครั่นคร้�ม ด้วยเชื่อมโยงไปถึงต้นทุน
ที่มองเห็นอยู่รำ�ไร แต่จะเป็นเร่ืองท่ีใช่หรือไม่ ลองพิจ�รณ�จ�กทัศนะผู้รู้  
เพื่อเข้�ใจให้ถ่องแท้ขึ้นว่� ก�รออกแบบส�ม�รถช่วยลดต้นทุนได้อย่�งไร

เวทีของ TCDC และ SMEs
อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

มุมมองใหม่…ธุรกิจใหม่

 “การออกแบบสามารถช่วยลดต้นทุนได้”

 หากได้ยินประโยคนี้จากที่อื่น มิใช่ อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล  

ผู้อำานวยการ TCDC หรือศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หน่วย

งานหนึ่งของสำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ องค์กร

มหาชน ภายใต้การกำากับของนายกรัฐมนตรี อาจจะทำาให้เกิด

ข้อกังขา ว่าจริงหรือไม่

 แต่อภิสิทธ์ิยืนยันหนักแน่น พร้อมทั้งอรรถาธิบายว่าการ

ออกแบบที่ดีสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้มากขึ้น และ

ทำาให้การสูญเสียทรัพยากรน้อยลง ไฉนคำากล่าวของเขาจึงน่า

เชื่อถือ ต้องย้อนปูมหลัง 

 เมื่อครั้งที่รัฐบาลดำาริที่จะก่อตั้ง TCDC อภิสิทธิ์มีสถานะ

เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจบปริญญาตรีด้าน  

Industrial Design จากที่นั่น และจบปริญญาโทด้าน Public 

Administration จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ได้ทุน กพ. ไปทำาปริญญาโทและปริญญาเอกที่อังกฤษ จึง

ร่ำาเรียนปริญญาโทอีกครั้งบนเส้นทางเดิม คือ Industrial  

Design จากเบอร์มิงแฮม อังกฤษ และเกือบสำาเร็จปริญญาเอก

จากที่เดียวกัน 

 ระหว่างกลับมาทำาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกนั่นเอง เขา

เลือกท่ีจะรับงานในตำาแหน่งผู้อำานวยการศูนย์สร้างสรรค์

งานออกแบบเสียก่อน หลังจากเห็นประกาศรับสมัครจาก

หนังสือพิมพ์ ด้วยการลงมือเขียนโครงการ 15 หน้า ให้เห็นว่า 

Design Center ควรเป็นอย่างไร และส่งทางไปรษณีย์ เมื่อการ

ลงมือเขียนของเขาบรรลุเป้าหมาย เขาจึงต้องขอเกษียณจาก

มหาวิทยาลัยศิลปากร และมานั่งเก้าอี้ที่ TCDC จนทุกวันนี้

 การลงมือทำาอย่างไม่รอช้า นำาไปสู่ความสำาเร็จอย่าง

งดงาม

 เครื่องมือในการพัฒนา
 ประเด็นสำาคัญที่อภิสิทธิ์ระบุไว้ในทิศทางของ TCDC ใน

การเสนอโครงการครั้งนั้น คือ 

 “ผมว่าดีไซน์ เซ็นเตอร์ ต้องเป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงทาง

ด้านเศรษฐกิจ และเนื่องจากเราไม่ได้อยู่คนเดียว ต้องติดต่อคน

ทั้งโลก เราจึงต้องพูดกันด้วยภาษาสากล”

 ต่อเมื่อเข้ารับตำาแหน่ง ความคิดดังกล่าวได้รับการหยิบยก 

และนำามาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเค้าโครงเดิม จนเป็นรูปธรรมใน

ปัจจุบัน

 “เราต้องพัฒนาในส่ิงท่ีคนท้ังโลกเขาพูดกัน โดยอาศัยความ

รู้ ความสามารถ ทักษะและประวัติศาสตร์ของความเป็นไทย” 

 สะท้อนวิธีคิดการผสานโลกและความเป็นไทยอีกครั้ง เมื่อ

เขาเลือกสำานักงาน TCDC ที่ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียมฯ ซึ่งมี

ความเคลื่อนไหวคับคั่งทั้งของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย

 “แต่เดิมศูนย์เรียนรู้จะอยู่นอกเมืองไกลลิบๆ ซึ่งคนอาจจะ

ไปแค่ครั้งเดียวหรือไม่ไปเลย ทุกอย่างก็ไม่มีประโยชน์ เราจึงมา

ทำารีเสิร์ชทางลึก จึงได้ความว่าความรู้ต้องอยู่กับชุมชน ซึ่งเป็น

ทิศทางของโลกด้วยเช่นกัน”
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 สิ่งที่เป็นข้อฉงนคือ การใช้งบประมาณภาครัฐ เมื่อมีการ

เปลี่ยนยุคสมัย ความสำาคัญของ TCDC พลอยลดตามลงด้วย

หรือไม่

 “อยู่ท่ีตัวเรามากกว่า เราต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเรามีประโยชน์

จริงหรือไม่ ของไหนที่ไม่มีประโยชน์ ก็ต้องตายจากโลกไป เป็น

เรื่องธรรมดา เราต้องพิสูจน์ว่าเราทำางานหนักไหม ทำางานพอ

หรือเปล่า”

 ทุกวันนี้กิจกรรมของ TCDC จึงแน่นขนัดทั้งปี และแม้ที่

ทำางานจะเปิดเวลาเดียวกับศูนย์การค้า แต่เขาเองก็ถึงที่ทำางาน

ตั้งแต่ก่อน 7 โมงเช้า เพื่อขับเคลื่อนให้ทุกอย่างก้าวไปข้างหน้า 

ดีไซน์เพื่อลดต้นทุน
 อภิสิทธ์ิว่า ทุกวันนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่า ผู้เริ่มต้นทำางาน

ใหม่ๆ ไม่เกิน 3 ปี 5 ปี ปรารถนาที่จะมีกิจการเองแทบทั้งสิ้น 

ซึ่งความต้องการของคนกลุ่มนี้  

คืออีกหน่ึงโจทย์ท่ี TCDC ต้อง 

สามารถตอบให้ได้ 

 “เราไม่สามารถขับเคลื่อนให้

เอกชนหรือรัฐบาลใช้เครื่องมือใน

การออกแบบเป็นเครื่องมือหลัก

อย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ

ได้ เพราะเรายังไม่มีนโยบายการ

ออกแบบในการพัฒนาระดับชาติ 

ซึ่งถ้ามีการประกาศชัดเจนว่าการ

ออกแบบเป็นเรื่องสำาคัญ ตัวอย่างเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์ในการ

ทำางานของข้าราชการก็จะมีคุณภาพที่ดีขึ้น คุ้มค่ามากขึ้น โดยที่

การออกแบบจะช่วยลดต้นทุน หรือไม่ก็ไม่ได้ทำาให้แพงขึ้น แต่

การจัดหมวดหมู่จะทำาได้ง่ายขึ้น ซึ่งเรื่องเหล่านี้ การออกแบบจะ

ช่วยได้ 

 หรืออย่างเช่น ในการสาธารณสุข ถ้าเราใช้การออกแบบ

เป็นเครื่องมือ เราจะได้การบริการท่ีดีขึ้น หน้าตาของอาคาร

ก็จะตอบโจทย์มากขึ้น อุปกรณ์พื้นฐานต่างๆ เก้าอี้นั่งรอ ทาง

เดิน ฯลฯ ก็จะได้รับการพัฒนามากขึ้น การบริการก็จะได้รับการ

จัดการให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ซึ่งถ้านำาไปใช้อย่างจริงจัง การ

ออกแบบก็จะทำาให้ต้นทุนต่ำาลงอีกด้วย เพราะศาสตร์ของการ

ออกแบบอย่างหนึ่งคือ ใช้เพื่อการลดต้นทุน เช่น ถ้าใช้ไม้เพื่อทำา

เก้าอี้ ก็ต้องพิจารณาว่าในหน้าแผ่นไม้ขนาดมาตรฐาน ต้องใช้

วิธีอย่างไร ตัดอย่างไร เรียงอย่างไร เพื่อที่จะลดราคาลงให้ได้ ให้

ได้ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ซึ่งเท่ากับเป็นการลดต้นทุนลง”

SME : ดีไซน์ช่วยให้ได้เปรียบ
 ในส่วนของผู้ประกอบการ TCDC ถือว่าเป็นกลุ่มสำาคัญ 

ทีเดียวที่ต้องสนับสนุน

 “เราโฟกัสไปที่กลุ่ม SMEs เยอะมาก เพราะทิศทางของโลก

ในวันนี้ ใครสามารถทำาให้การผลิตต้นทุนต่ำาได้ จะได้เปรียบ ใคร

ขยับปรับตัวได้เร็ว แก้ปัญหาในการผลิตได้เร็ว ได้เปรียบแน่นอน 

เพราะแต่เดิม อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น การผลิตรองเท้า จะ

เปล่ียนเส้นด้ายสักเส้นก็ต้องใช้เวลาและกระบวนการมาก ต้อง

ขอนุญาต ต้องแสดงสี ฯลฯ แต่ถ้าเป็นโรงงานเล็ก ความคล่องตัว

จะสูงกว่า ทุกอย่างขยับตัวได้ง่ายกว่า 

 อย่างเช่น ใครจะคิดว่าโกดักจะปิดตัวลง ทั้งที่จริงแล้วโกดัก

เป็นรายแรกๆ ที่นำากล้องดิจิตัลมา

ใช้ แต่ความที่ตัดสินใจช้ามาก ยัง

ห่วงอุตสาหกรรมฟิล์มแบบเดิม 

ในที่สุดก็ไปไม่รอด หรือโทรศัพท์ก็

เช่นกัน บางยี่ห้อเคยเป็นผู้นำา แต่

ภายหลังก็เกือบจะต้องปิดตัว ซึ่งก็

เป็นผลจากการปรับตัวเช่นกัน

 ผมจึงต้องอ่านหนังสือเยอะ มี

ทีมงานที่ต้องทำารีเสิร์ชเยอะ เวลา

ไปเมืองนอก ผมพยายามสังเกต

เรื่อง Movement ว่า ทำาไมเป็นอย่างนั้น ทิศทางเป็นอย่างไร 

เพราะถ้าโลกพัฒนาไปในทิศทางไหน และเราไม่ปรับตัวตาม 

เราก็ตกขบวน 

 ทุกวันนี้ SME จึงมีโอกาสมากขึ้น เงินไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ใช้

ในการตัดสินใจในการทำาธุรกิจ แต่เดิมต้องมีเงินสะสมหรือไม่ก็

ต้องมีสมบัติ มีที่ดินไปกู้มา แต่เดี๋ยวนี้ถ้ามีไอเดีย จับมือกับเพื่อน 

นำาผลงานไปลงในช่องทางออนไลน์ ทุกอย่างก็สามารถเกิดขึ้น

ได้ ในฐานะผู้ร่วมทุน สุดแล้วแต่เงื่อนไขของที่ต่างๆ 

 ส่วนเรื่องอื่นๆ แต่เดิมบริษัทใหญ่ๆ เป็นแหล่งสะสมความ

รู้ แต่เดี๋ยวนี้เราสามารถหาความรู้ได้จากแหล่งต่างๆ มากมาย 

หรือเรื่องโลจิสติกส์ ก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทใหญ่จะได้

เปรียบเสมอไป เพราะเราสามารถส่งทางไปรษณีย์ ส่งทาง  

courier ต่างๆ ได้มากมาย นอกจากนั้น ระบบสื่อสารที่สามารถ

ดีไซน์ที่เคยถูกมองว่�เป็น
ค่�ใช้จ่�ยที่สูงขึ้น ถูกนำ�ม�
ช่วยลดต้นทุนได้อย่�งไร 

TCDC มีคำ�ตอบ
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ติดต่อได้กับคนทั้งโลก บริษัทใหญ่หรือเล็กสามารถใช้ช่องทาง

เดียวกันได้

 ฉะนั้นถ้าใครสามารถใช้ปัจจัยเหล่าน้ีได้มากกว่า หยิบ

ประเด็นได้ถูก หาช่องทางใหม่ๆ ได้ก่อน ก็จะมีโอกาสมากกว่า 

อย่างผมก็หาซื้อของทางอินเทอร์เน็ตบ่อย เครื่องมือบางอย่าง 

หรือของเล่นลูก” 

 เขาว่า ยิ่งถ้า SMEs ที่มีลักษณะเฉพาะตัว ก็จะยิ่งมีโอกาส 

มีช่องทางมากกว่าผู้อื่นเพ่ิมข้ึนด้วย ซึ่งเรื่องดังกล่าวย่อมหนีไม่

พ้นดีไซน์ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง

คิดอะไรไม่ออก บอก TCDC 

 ถ้าถามว่า TCDC เข้าไปช่วยสนับสนุนและส่งเสริม SMEs 

อย่างไรบ้าง ผู้อำานวยการ TCDC สุดชิคตอบได้ทันที

 “เราจะช่วยกระตุ้นมากกว่า ด้วยการช่วยบอกทิศทางว่า 

โลกจะเป็นอย่างไรในอีก 7-8 ปีข้างหน้า ซึ่งเขาสามารถจะนำาไป

ต่อยอด ไปพัฒนาได้ อย่างเช่น ผลไม้อบแห้งยี่ห้อฟารีดา ที่วาง

ขายตามห้างสรรพสินค้า ก็เป็นสมาชิก TCDC มาตั้งแต่ยังเรียน

หนังสือมหาวิทยาลัย เขานำาผลไม้อบแห้งที่เคยมีขายอยู่ท่ัวไป 

มาเริ่มทำาแพ็กเกจใหม่ จัดหมวดหมู่ใหม่ จนสามารถวางขาย
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ตามห้างสรรพสินค้าได้

 อีกรายหนึ่งท่ีบ้านทำาโครงเหล็ก เขาเข้ามาร่วมสัมมนา

บ่อยๆ เราก็พยายามหาช่องทางต่างๆ ให้ ให้เจอกับดีไซเนอร์ 

กับบายเออร์ หาคนที่อยู่ในธุรกิจจริงมาเป็นพี่เลี้ยง มาช่วย

แนะนำาว่าทำาอย่างไรจึงจะซื้อหรือเอาผลิตภัณฑ์ไปลงหนังสือ 

ตอนน้ีเขาสามารถทำาเฟอร์นิเจอร์จากเศษเหล็กที่เหลือจากท่ี

บ้าน จนตอนนี้กำาลังจะทำาส่งออก”

 อย่างไรก็ตาม อภิสิทธ์ิขอให้ผู้ประกอบการต้องหมั่นหา

ข้อมูลข่าวสารประกอบด้วย

 “ต้องพยายามติดตามข้อมูลข่าวสาร ส่วนของ TCDC ก็

สามารถติดตามจากหนังสือคิด (ของ TCDC เอง) จากเอกสาร 

จากเว็บไซต์ จากการฝึกอบรมสัมมนา ซึ่งเรามีบ่อยมาก แล้ว

นั่งตรองจากสิ่งที่ได้ จนวันหนึ่งต้องการการฝึกอบรม ก็เข้ามา”

ดีไซน์ ให้ความคุ้มค่า
 การสร้างแต้มต่อทางธุรกิจจำาเป็นเช่นใด ผู้อำานวยการ  

TCDC กล่าวว่าดีไซน์ก็จำาเป็นในธุรกิจ เช่นนั้น

 “เราต้องทำาให้ดีไซน์เป็นเร่ืองปกติ ไม่ใช่เร่ืองหรูหราเหมือน 

การที่เรากินก๋วยเตี๋ยว ไม่ใช่อาหารโรงแรมห้าดาว นอกจากนั้น 

ต้องใช้ประโยชน์กับมัน ผมเชื่อว่าทุกคนรักสวยรักงาม ซึ่งดีไซน์

ก็มีจริตของมัน แต่เป็นจริตที่มีเหตุผล ทำาให้น่าสนใจ สวยงาม 

หน้าตาน่าจับ น่าใช้ ซึ่งถ้าขยายความอีก ดีไซน์ก็คือ Tools 

เครื่องมือดีไซน์ต้อง Blend ไปกับเนื้อหาตั้งแต่ต้น ต้องตั้งโจทย์

พร้อมกัน เพราะ Business Model ของโลกเปลี่ยนไปแล้ว 

 ฉะนั้น เมื่อสังคมเปลี่ยน โมเดลของธุรกิจเปลี่ยน ดีไซน์ก็

ต้องเปลี่ยน นักธุรกิจก็ต้องเปล่ียนการบริหาร ทุกอย่างต้อง

กำาหนดไปพร้อมกัน ที่สำาคัญคือหาคนรู้มาทำาเถอะ สำาหรับเรา 

ไม่ว่ารายเล็กรายน้อย สามารถเดินเข้ามาคุย มาปรึกษากันได้ 

เพราะเรามีทีมดูแลให้”

 อภิสิทธิ์ย้ำาอย่างหนักแน่น พร้อมให้ความมั่นใจ ในฐานะ 

ผู้ดูแลมืออาชีพด้านดีไซน์ (แห่งชาติ) ทีเดียว 

ตั้งอยู่บนชั้น 6 ศูนย์การค้าดิ เอมโพเรียม ช็อปปิ้ง 
คอมเพล็กซ์ เปิดบริการทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ 
หยุดวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 10.30-21.00 น. 
ให้บริการหลักๆ 3 รายการ ดังนี้
 1. นิทรรศก�ร
 2. ห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือและข้อมูลข่�วส�ร
ด้�นก�รออกแบบ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย
 3. ก�รจัดคว�มรู้ในรูปแบบของก�รสัมมน� อบรม 
เวิร์คช็อป และเป็นเวทีพบปะระหว่�งนักออกแบบและ 
ผู้ประกอบก�ร

TCDC

20  |  SMEs Today



ร้านสัตภัณฑ์  996 ถ.ริมโขง (ตรงข้ามร้านแดงแหนมเนือง) อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 

โทร. 09-5660-8118  www.sattapan.com



Cover Story

22  |  SMEs Today



Co
ve

r S
to

ry

ลองอีกครั้ง หนทางยังมี
New ways to survive

 “ไม่มีความสำาเร็จใดเกิดขึ้นได้...โดยไม่ลงมือทำา”

 ใครจะเป็นผู้กล่าวประโยคนี้ก็ตามที แต่ดูเหมือนจะชัดเจน จน

แย้งไม่ได้ แน่นอนว่า ถ้าไม่ลงมือทำา ย่อมไม่มีความสำาเร็จใดตาม

มา เช่นเดียวกับที่ชาร์ลส ดาร์วิน เคยกล่าวไว้ว่า

 “It is not the strongest of the species that survives, nor 

the most intelligent that survives.

 It is the one that is most adaptable to change”

 “มิใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุด หรือฉลาดที่สุด ที่อยู่รอด

 แต่เป็นผู้ท่ีปรับตัวเข้ากับความเปล่ียนแปลงได้ดีท่ีสุด ต่างหาก”

โอกาส...สร้างเศรษฐี
 เมื่อเร็วๆ นี้ มีสัมมนา “เคล็ด(ไม่)ลับ...สู่ความสำาเร็จ” สำาหรับ

ผู้ประกอบการ SME ซึ่งจัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ ในหัวข้อ 

คัมภีร์ “พลิกโอกาส สร้างเศรษฐี : 9 เคล็ดลับสู่ความสำาเร็จ” 

 โดยมีทัศนะจากผู้ประกอบการ ซึ่งประสบความสำาเร็จ มาร่วม

ถ่ายทอดประสบการณ์ SMEs Today ฉบับนี้ ขอหยิบยกสาระที่น่า

สนใจ มาฝากกัน ดังนี้
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ค้นพบทองคำาจากกองขยะ
 หน่ึงในนักธุรกิจท่ีร่วมแบ่งปันประสบการณ์และ

มุมมองใหม่ในการทำาธุรกิจ คือ สมไทย วงษ์เจริญ 

ประธานกรรมการ โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล 

“วงษ์พาณิชย์”

 จากเด็กชายชาวพิจิตร ครอบครัวฐานะปาน

กลาง สู้ชีวิตมาแล้วหลายต่อหลายอาชีพ วันนี้

เขาได้รับคำานำาหน้าว่า ‘ด็อกเตอร์’ และเป็นที่รู้จัก

ในนามผู้ ก่อตั้งบริษัทคัดแยกขยะที่ทำาให้ขยะ

เป็นมากกว่ารถซาเล้ง และมิใช่เพียงการรับซื้อ

ขยะตามบ้านเพื่อชั่งกิโลขาย จนทำาให้สิ่งปฏิกูลมี

มูลค่าหลายร้อยล้านบาทต่อปี จนว่ากันว่า ขณะที่

ผู้อื่นพากันรังเกียจ เขากลับมองเห็น‘ทองคำา’ที่แฝง

เร้นอยู่ภายในกองขยะเหล่านั้น

 ความฝันของเขาเช่นเดียวกับ SME อีก

มากมาย นั่นคืออยากเป็นนายตัวเอง เขาหัดขาย

ของมาตั้งแต่อายุ 14-15  ปี ด้วยการขายหอม 

กระเทียม แต่ไม่ประสบความสำาเร็จ เพราะขาด

ความรู้เรื่องหอม กระเทียม แต่สิ่งที่เขาได้จาก

ประสบการณ์ครั้งนั้น คือ เข้าใจเรื่องความเสี่ยงใน

การลงทุน และการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลงมือทำา

 สิ่งที่เขาเรียนรู้ต่อมาคือ ความกล้า...กล้าที่

จะไม่กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ หาโอกาสใหม่ กล้าที่จะ

เข้าไปจับธุรกิจที่หลายคนรังเกียจ แต่เขากลับเห็น

โอกาส เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจ ‘เงินสด’ 

และสิ่งที่ตามมาคือมูลค่ามหาศาล ของขยะที่

สามารถนำามาแยกและนำากลับไปรีไซเคิลใหม่ จน

เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจรีไซเคิล ในเวลาต่อมา

 สมไทยเดินหน้าพัฒนาธุรกิจของเขา ด้วย

การสร้างมาตรฐานเพื่อความเชื่อมั่น เช่น ใช้เครื่อง

ดิจิตัลเพื่อความเที่ยงตรง ขณะที่ว่ากันว่าการรับ

ซื้อขยะตามบ้านมักจะมีเล่ห์เพทุบายด้วย ‘ตาชั่ง

แข็ง’ ซึ่งทำาให้น้ำาหนักที่ได้น้อยกว่าความเป็น

จริง นอกจากนั้น เขายังไม่รับซื้อของที่ส่อเค้าว่า

น่าจะผิดกฎหมาย เช่น ฝาท่อระบายน้ำา มิเตอร์
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น้ำา เป็นต้น รวมทั้งมีการนำาระบบแฟรนไชส์มาใช้ ทำาให้

เขาสามารถมีสาขากว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศในขณะนี้ 

และยังเปิดสถาบันรีไซเคิลนานาชาติ (ASEAN Institute of 

Recycling หรือ AIR) เพื่อสอนธุรกิจรีไซเคิลแห่งแรกของ

อาเซียนอีกด้วย ปัจจุบันมีผู้สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันดัง

กล่าวแล้วนับหมื่นคน ที่เดินทางมาจากทั่วโลก และเขามีดำาริ 

ท่ีจะรุกไปสู่ตลาดใหม่ๆ ในอีกหลายๆ ประเทศ รวมท้ังอาเซียน

 “SME ทุกท่านต้องเร่งปรับตัว ข้อสำาคัญคือต้องรู้เขา  

รู้เรา รักษาฐานที่มั่น พร้อมมองหาโอกาส เพื่อเข้าไปแข่งขัน

ในตลาดใหม่” สมไทย ‘ดร.ขยะ’ ทิ้งท้ายไว้เช่นนั้น 
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500 ล้าน ต้องซื่อสัตย์และมีคุณภาพ
 จากอดีตเด็กประถม ย่านนางเลิ้ง ที่วิ่งหางาน

ทำาจนเข้าไปเป็นลูกจ้างในโรงกลึง ความขยัน และ

มานะอดทน บากบั่น ของ สุวี หทัยพันธลักษณ์ ส่ง

ผลให้เขาดำารงตำาแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท วี. 

อาร์ ยูเนี่ยน จำากัด ผู้สร้างธุรกิจ จากโรงกลึงสู่ก๊อกน้ำา 

VRH ที่ครองตลาดคอนโดมิเนียม และได้รับรางวัล

จากต่างประเทศมากมาย ในวันนี้

 หลังจากเก็บออมด้วยเงินค่าจ้าง สุวีเรียนรู้อย่าง

อดทน จนวันหนึ่งเขากล้าพอที่จะเปิดโรงกลึงเล็กๆ 

ในชื่อวิโรจน์ โลหะกิจ ซึ่งแน่นอนว่าในช่วงแรกๆ เขา

มีล้มบ้าง ลุกบ้าง แต่หลังจากเขาได้พันธมิตรที่เห็น

อย่างเดียวกัน และหันมาทำาธุรกิจพร้อมทั้งทำาการ

ตลาดด้วยตนเอง แทนการรับจ้างผลิต รวมทั้งเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์อีกหลายรายการ เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์

ท่อน้ำา ข้อต่อ ข้องอ มือจับ ราวสเตนเลส โดยเน้น

คุณภาพ คงทน และปลอดภัย จนสามารถทำารายได้

ให้เป็นกอบเป็นกำา ด้วยแบรนด์ VHR กระทั่งสามารถ

ส่งออกได้ดี โดยเฉพาะในแถบยุโรป

 สิ่งท่ีทำาให้เขาสามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นคือ 

ดีไซน์เพื่อให้เกิดความแตกต่าง เช่น ก๊อกน้ำารูปสัตว์

ต่างๆ อาทิ รูปมด ปลาโลมา ฮิปโป ฯลฯ ความนิยม

ในผลิตภัณฑ์ของ VHR เพิ่มมากขึ้นเมื่อเขาประกาศ

ว่า เป็นผู้ผลิตก๊อกน้ำาสเตนเลสรายแรกในประเทศ ที่

ไม่มีสารปนเปื้อนจากตะกั่ว และเป็นผู้ผลิตก๊อกน้ำา

ประหยัดน้ำาที่สามารถส่งออกในอีกกว่า 20 ประเทศ

ทั่วโลก จนปัจจุบัน VHR ได้รับรางวัลการันตีต่างๆ

มากมาย หลากหลายรางวัล

 ความพยายามวิ่งเข้าหาธุรกิจใหม่ๆ  “เพียงไม่

หยุดนิ่ง ก็วิ่งสู่ความสำาเร็จ” เป็นคัมภีร์หลักของเขา 

ในการเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ คิดค้นนวัตกรรม

ใหม่ ที่มีดีไซน์ทันสมัย และสามารถตอบโจทย์ผู้

บริโภคได้ 

 “SME ต้องยึดถือความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ทำา

ของดีมีคุณภาพ มีแรงบันดาลใจ ไม่หยุดนิ่ง ไม่กลัว

อุปสรรค อดทน เมื่อผ่านไปแล้ว ทุกอย่างจะดีขึ้น 

และไปถึงจุดหมาย คือความสำาเร็จในที่สุด”

 นี่คือวาทะของผู้ท่ีสามารถสร้างธุรกิจจากมือ

เปล่า จนสามารถทำาให้มีมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท ใน

ปัจจุบัน 
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จากวิศวกร สู่ผู้ผลิตผงหอม
 ขณะที่ผู้ประกอบการบางรายยังสับสน 

งุนงง จับต้นชนปลายไม่ติดว่า จะเริ่มธุรกิจของ

ตนเองอย่างไร รวิศ ห�ญอุตส�หะ ซึ่งร่ำาเรียนมา

ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และเคยทำางานกับธนาคาร

พาณิชย์ต่างชาติ รวมทั้งเคยเป็นนักบริหารการเงิน

มืออาชีพ กลับหันมาพลิกฟื้นธุรกิจของครอบครัว 

ด้วยการรับตำาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

ศรีจันทร์สหโอสถ จำากัด ผู้ผลิต “ผงหอมศรีจันทร์” 

จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน มาจนถึงปัจจุบัน 

และก้าวไปสู่ความนิยมของคนรุ่นใหม่ 

 รวิศนำาความรู้ในการบริหารจัดการเข้ามา

พลิกฟื้นกิจการของครอบครัว ในขณะที่สบเหมาะ

กับกระแสนิยมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกำาลังมาแรง 

ผงหอมศรีจันทร์เป็นเวชสำาอาง ที่เขาว่าทำาให้ผิว

เนียน และหน้าไม่มัน ซึ่งเคยได้รับความนิยมใน

กลุ่มผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป และอยู่ในตลาดมา

แล้วกว่า 60 ปี รวิศเห็นโอกาสในการสร้างตลาด

ใหม่ นั่นคือกลุ่มผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

 กลยุทธ์ของเขาคือสามารถซื้อหาได้ง่าย เขา

จึงเพิ่มช่องทางการขายใหม่ โดยการวางจำาหน่าย

ในร้านสะดวกซื้อ รวมทั้งการทำาละครออนไลน์

บนเฟซบุ๊ค ที่สามารถทำาให้มีผู้ติดตามชมมากมาย 

เป็นการเพิ่มช่องทางการรับรู้แบรนด์ อีกทางหนึ่ง 

ขณะที่มีการปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กร 

ให้ทันสมัยมากขึ้น มีระบบที่เป็นระเบียบและเป็น

สากลมากขึ้น ผลจากการรีแบรนด์ของรวิศทำาให้

ธุรกิจผงหอมศรีจันทร์ เติบโตกว่า 700 % จากเป้า

หมายที่ตั้งไว้ 40 %

 นับได้ว่า รวิศ ทายาทรุ่นที่ 3 ของผงหอม

ศรีจันทร์ ได้ใช้คัมภีร์ “จ�กเก่�สู่ใหม่” เปลี่ยน

ความคิดเก่า นำาความคิดใหม่มาใช้ จนสามารถ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของครอบครัว ที่อยู่ในตลาดมา

หลายสิบปี ให้มีรูปลักษณ์และรูปแบบที่ทันสมัย 
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จำาหน่ายในช่องทางที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดมากขึ้น ทำาให้ผงหอมศรีจันทร์ กลาย

มาเป็นหน่ึงในผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ 

และสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจได้อีกมาก

 “SME ทุกท่านสามารถประสบความสำาเร็จ

ได้ เพียงท่านเชื่อมั่นว่า ทำาได้ มีความอดทน ไม่ลืม

ที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ และแบ่งปันสิ่ง

ดีๆคืนให้แก่สังคมบ้าง”

 ข้อคิดจากประสบการณ์สู่ความสำาเร็จ ของ

อดีต SME ทั้งสามราย อาจสามารถสร้างคัมภีร์

พลิกธุรกิจให้  SME อื่นๆ มีโอกาสเช่นเดียวกัน

ที่จะก้าวขึ้นสู่ทำาเนียบผู้ประกอบการ ผู้ประสบ

ความสำาเร็จ ตราบใดที่การปรับตัวยังสามารถช่วย

ต่อเวลา และยืดลมหายใจธุรกิจออกไป  
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กล้าท่ีจะฝัน 
จุดเริ่มต้นของความสำาเร็จไม่ว่าจะของนักธุรกิจหรือ

ใครก็ตาม คือ ความฝัน  ต้องฝันให้ไกล และฝันที่วาด

ไว้ต้องชัดเจน ต้องกล้าที่จะออกจากกรอบที่คนอื่นๆ 

ขีดวางไว้ แล้วลงมือทำาความฝันให้เป็นจริง หรือการ

พลิกสถานการณ์เพ่ือสร้างโอกาสและความสำาเร็จ

นั่นเอง ความกล้าที่จะฝันนี่เอง ที่ตำาราการตลาดทั้ง

หลายเรียกว่าการมี “วิสัยทัศน์” 

ใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ 
ใครๆ ก็ต้องการของใหม่ คำาว่า “ใหม่” ในที่นี้ 

ครอบคลุมกว้างมาก ตั้งแต่สินค้าหรือบริการ

ที่ยังไม่เคยมีใครทำามาก่อน หรือนวัตกรรมที่

เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก  “ใหม่” ด้วยคุณค่าหรือ

การใช้งาน รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของสินค้า 

(value added) เช่น สินค้าหรือบริการเดิม 

ที่นำามาเพิ่มค่าด้วยแพ็จเกจแบบใหม่ เพิ่ม

เติมคุณสมบัติการใช้งานใหม่ เปลี่ยนส่วน

ผสมใหม่ ฯลฯ  สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยที่จะทำาให้

สินค้าหรือบริการ สร้างความตื่นเต้นให้แก่

ลูกค้าได้เป็นระยะๆ ไม่มีวันจืดจาง

กล้าท่ีจะเรียนรู้ตลอดเวลา 
กล้าที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ  หมั่นเรียนรู้ว่าผู้

บริโภคกลุ่มเป้าหมายของตนนั้นมีพฤติกรรม

อย่างไร แท้จริงแล้วพวกเขาต้องการอะไร 

หรือที่ตำาราการตลาดเรียกว่ามี consumer 

insight เพื่อประมวลความรู้ความเข้าใจในข้อ

นี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาบริการหรือ

ผลิตภัณฑ์ ที่ตรงตามความต้องการของกลุ่ม

เป้าหมาย รวมทั้งช่องทางการจัดจำาหน่าย ที่

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จริง  จึงจะทำาให้สินค้า

หรือบริการนั้น “ขาย” ได้จริง

ตลาดใหม่
บางครั้ง เราอาจต้องมองหา “ตลาด” 

ใหม่ หากตลาดเก่าค่อนข้างจะอิ่มตัว

แล้ว หรือไม่เช่นนั้น ควรมองหาตลาด

ที่มีอนาคตกว่า เช่น การรวมตัวของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 

AEC นั้น จะเปิดโอกาสทางธุรกิจให้ได้  

เพราะหมายถึงว่าเรามีโอกาสเข้าถึงผู้

บริโภคกว่า 600 ล้านคน ทั่วอาเซียนได้

ง่ายขึ้น สินค้าหรือบริการของเรา อาจ

เป็นท่ีต้องการในตลาดประเทศเพ่ือน

บ้านด้วย นอกเหนือจากที่จำาหน่าย

ภายในประเทศ

กล้าท่ีจะแตกต่าง  
กล้าที่จะแตกต่าง ด้วยการนำาเสนอสินค้าหรือบริการที่

โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ สามารถมอบคุณค่าให้แก่กลุ่ม

เป้าหมายได้มากกว่าสินค้าหรือบริการของคู่แข่ง และ

ทำารายได้ให้มากกว่า ความกล้าที่จะพัฒนาสินค้าหรือ

บริการที่ไม่เหมือนใคร จะทำาให้ผู้ซื้อมองเห็นเรา เกิด

ความต้องการซื้อสินค้าและบริการนั้น และที่สำาคัญคือ 

ความแตกต่าง ทำาให้ผู้ซื้อยอม “จ่าย” ในราคาที่สูงกว่า 

เพื่อสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนใคร

Tips
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ว่ิงนำาหน้าคู่แข่ง
ตลาดมีการ เปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา 

เจ้าของธุรกิจต้องไม่หยุดนิ่ง  อย่าพอใจ

ง่ายๆ กับความสำาเร็จในปัจจุบัน  แต่ต้อง

ศึกษาคู่แข่ง วิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดด้อย

ของคู่แข่ง เปรียบเทียบกับของตนเอง เพื่อ

หาจุดเด่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ

บริการ ให้ก้าวไกลกว่าคู่แข่งอยู่เสมอ  อย่า

ลืมว่าแค่หยุดถอนหายใจไม่กี่วินาที คู่แข่งก็

วิ่งแซงหน้าไปแล้ว

ว่ิงเข้าหาโอกาสใหม่  
ไม่มีประโยชน์ที่จะแห่เข้าไปร่วมแข่งขันกับคนอื่นๆ หรือ

ตลาดที่มีผู้เล่นหรือผู้แข่งขันเยอะอยู่แล้ว เพราะใน

เซ็กเมนต์ที่มีผู้เล่นมากหรือที่ตำาราเรียกว่า Red Ocean 

แม้จะเป็นตลาดที่เต็มไปด้วยสินค้า ที่แน่ใจได้ว่ามีผู้

ซื้อแน่ แต่เมื่อมีผู้ผลิตและจำาหน่ายมากขึ้น ก็ต้องฟาด

ฟันกันด้วยราคา เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งในตลาดที่มีจำากัด

และเพื่อกำาไร โอกาสที่จะฝ่าด่านอรหันต์ในตลาดนั้น

จึงมีน้อยนิด แถมยังอาจจะเจ็บตัวเอาง่ายๆ แต่มองหา

โอกาสและสร้างตลาดใหม่อย่างที่เรียกว่า Blue Ocean 

เป็นกลยุทธ์ท่ีกำาหนดขึ้นมาเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขัน

แบบดั้งเดิม พร้อมทั้งสร้างอุปสงค์ใหม่ขึ้นมา (New De-

mand) ทำาให้มีโอกาสเติบโต และมีสัดส่วนกำาไรที่มาก

ขึ้น จะทำาให้มีโอกาสในการกำาหนดอนาคตของตลาด 

เป็นผู้สร้างเทรนด์ และกำาหนดกฎเกณฑ์ให้คนอื่น เล่น

ตามกฎที่เราตั้งไว้ จะดีกว่า

ใหม่ด้วยช่องทางการขาย  
วิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน ช่องทางการขายและ

ช่องทางการสื่อสารที่พัฒนาไปมาก ต่างก็มีส่วน

ทำาให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป การใช้

สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียมากขึ้น ทำาให้

ได้รับข้อมูลจากแบรนด์สินค้า หรือบริการที่

ต้องการได้อย่างรวดเร็ว  การซื้อสินค้าก็เปลี่ยน

ไป  หากสามารถจับทางถูกว่า กลุ่มเป้าหมายจะ

ซื้อสินค้าผ่านช่องทางใด การบริหารต้นทุนจะมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และสินค้าของเราจะถึงมือ

กลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่ๆ กว้างขึ้นอีกด้วย

ว่ิงเข้าหา connection หรือพันธมิตร 
สุภาษิตไทยบอกไว้ว่า คนเดียวหัวหาย แนวคิดนี้นำามา

ใช้ได้ในการดำาเนินธุรกิจเช่นกัน  พันธมิตรที่ดี จะเป็นตัว

ช่วยผลักดัน ให้ประสบความสำาเร็จได้เร็วขึ้น  พันธมิตร

ที่ต้องการอาจเป็นใครก็ได้ ในซัพพลายเชนที่จะเกื้อหนุน

ซึ่งกันและกัน หรือคนในธุรกิจเดียวกัน ที่จะช่วยให้สร้าง

อำานาจการต่อรองในธุรกิจได้มากขึ้น เพื่อช่วยสร้างพลัง ที่

จะขับเคลื่อนการพัฒนาและการเติบโตของธุรกิจ ตลอดจน

กระตุ้นความต้องการในตลาดด้วย

เคล็ด (ไม่) ลับ 9 ข้อ 
คือ 3 กล้� 3 วิ่ง และ 3 ใหม่ 
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Inside OSMEP
เรื่อง : สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม หรือ SMEs ถือเป็นเฟืองจักรสำ�คัญในก�รขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ ที่กระจ�ยตัวอยู่ในธุรกิจต่�งๆ ทั้งภ�คผลิต ก�รค้� และบริก�ร ซึ่งที่
ผ่�นม� สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (สสว.) ในฐ�นะหน่วยง�นด้�น
นโยบ�ยก�รส่งเสริม SMEs อีกทั้งยังทำ�หน้�ที่ในก�รประส�นกับหน่วยง�นต่�งๆ ทั้งภ�ครัฐ 
ภ�คเอกชน รวมถึงสถ�บันก�รศึกษ� ในก�รส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ SMEs ให้มี
คว�มเข้มแข็ง ส�ม�รถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและระดับส�กล 

ปั้นดิน...สู่ดาว ตามแนวพระราชดำาริ

 ที่ผ่านมา การทำางานของ สสว. ไม่ได้ 

จำาเพาะเจาะจงที่จะส่งเสริม สนับสนุน และ 

ช่วยเหลือ SMEs รายเดิมเท่านั้น หากแต่

การส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ และ

พัฒนาศัยภาพให้มีความเข้มแข็ง เป็น

กำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศ ถือเป็นอีกภารกิจสำาคัญที่ สสว. 

ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

 ดังเช่นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สสว. ได้

ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ดำาเนินโครงการ

พัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือสร้างความเข้ม

แข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำาริ 

โดยเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม ซึ่งได้เริ่มดำาเนินการตั้งแต่ปี 2556 

และต่อเนื่องมาถึงปี 2557 ในการพัฒนา 

ผู้ประกอบการใหม่ ให้มีทักษะความรู้ใน

การประกอบสัมมาชีพได้อย่างย่ังยืนตาม

แนวพระราชดำาริ และสร้างโอกาสในการ

พัฒนาศักยภาพไปสู่การเป็นผู้ประกอบ

การใหม่ที่มีประสิทธิภาพ 

 โดยเล็งเห็นความสำาคัญในการพัฒนา

และสร้างผู้ประกอบการใหม่จากศิษย์พระ

ดาบส และผู้สนใจท่ีมีความตั้งใจจริง มี 

ศรัทธาขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่

ตน แต่ประสบปัญหาไม่มีความรู้พ้ืนฐาน

และไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะศึกษาต่อ

ในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่างๆ 

ให้กลายเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีทักษะ

ความรู้ในการประกอบสัมมาชีพได้อย่าง

สสว. - มูลนิธิพระดาบส
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ย่ังยืนตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว

 ทั้งน้ี โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วย

ให้การส่งเสริม SMEs ตามแผนแม่บทการส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 บรรลุ

เป้าหมายในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เพ่ิมมาก

ขึ้น ซึ่งศิษย์พระดาบสจะมีความรู้ในเชิงช่าง ทั้งช่าง

ซ่อมจักรยานยนต์ ช่างซ่อมเครื่อจักรกลการเกษตร 

และช่างซ่อมและบำารุงรักษารถยนต์ หากได้รับการ

ต่อยอดองค์ความรู้ และทักษะพ้ืนฐานทางอาชีพ 

ความสามารถด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การ 

ผลิตและการตลาด จะเป็นส่วนสำาคัญที่ช่วยพัฒนา

ให้กลายเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีความเข้มแข็ง 

มีทักษะความรู้ในการประกอบสัมมาชีพได้อย่าง

ย่ังยืนตามแนวพระราชดำาริ และสร้างโอกาสในการ

พัฒนาศักยภาพไปสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มี

ประสิทธิภาพได้ต่อไป 

 โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา การดำาเนินโครงการดัง

กล่าวประสบความสำาเร็จเกินกว่าเป้าหมายท่ีกำาหนด 

สามารถพัฒนาผู้ประกอบการใหม่หรือผู้ที่ผ่าน 

หลักสูตรศิษย์พระดาบส ให้มีความรู้ในการดำาเนิน

ธุรกิจ จำานวน 253 ราย มีแผนธุรกิจ จำานวน 237 

แผน ผู้รับการอบรมสามารถนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ในการประกอบธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชน จำานวน 211 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.40

 สำาหรับการดำาเนินงานในปี 2557 สสว. จึงมุ่ง

เป้าหมายในการเพ่ิมจำานวนและองค์ความรู้ให้แก่ 

ศิษย์พระดาบส และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มากย่ิง

ขึ้น โดยมุ่งดำาเนินงานในโรงเรียนพระดาบส โครงการ

ลูกพระดาบส สมุทรปราการ ตามแนวพระราชดำาริ 

และโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ี

ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 

สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งการ

ดำาเนินงานจะมีการจัดทำาหลักสูตรการฝึกอบรมทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ

ในภาพรวมและเฉพาะประเภทธุรกิจ เช่น ความรู้ด้าน

วิชาชีพเฉพาะ ด้านการบริหารจัดการ การตลาด การ

เงิน การเขียนแผนธุรกิจ ฯลฯ จัดการฝึกอบรม พร้อม

ทั้งศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความความรู้และพัฒนา

ศักยภาพให้กับผู้เข้าอบรม โดยกำาหนดเป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า 150 คน และผู้ได้รับการอบรมสามารถ

ประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า 75 ราย 
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 ภายใต้ความร่วมมือโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำาริ 

ยังได้ก่อให้เกิดกลุ่มเครือข่าย “โครงการพระดาบสจังหวัด

ชายแดนภาคใต้” เพ่ือเป็นการต่อยอดขยายผลจากการ

ดำาเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งขณะน้ีได้จดทะเบียนเป็น

วิสาหกิจชุมชนเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 1. กลุ่มแม่บ้าน 

ผู้ปกครองโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ต.เบาะเส้ง จ.ยะลา 2. กลุ่มส่งเสริมอาชีพโรงพยาบาลบ้าน

ปากน้ำา จ.ปัตตานี รวมถึงกลุ่มผู้ยากไร้และขาดแคลนต่างๆ 

ภายใต้ชื่อกลุ่มเครือข่ายโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ (กลุ่มบาตู) เพ่ือเป็นการสร้างพลังการเรียนรู้ร่วม

กันในการน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา

อาชีพด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพ 

สวยงามและเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยผลิตภัณฑ์

ของกลุ่มบาตูในช่วงเริ่มเริ่มต้น ประกอบด้วย การแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เช่น กล้วยหิน ผ้าบาติก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแผนจะขยาย

กลุ่มเครือข่ายดังกล่าวไปที่จังหวัดนราธิวาส ต่อไป 

 ทั้งนี้ การดำาเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือ

สร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำาริ 

ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ปี 2557 สสว. ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มจำานวนและ

องค์ความรู้ให้แก่ศิษย์พระดาบส และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อนำาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ เป็นพลังสำาคัญในการพัฒนาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมให้เจริญเติบโต ช่วยขับเคลื่อนระบบ

เศรษฐกิจในระยะยาว รวมถึง สสว. และมูลนิธิพระดาบส 

สามารถสนองพระราชดำาริได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสนองพระราชดำาริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยพระราชทานแนวทางการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้การประสิทธ์ิประสาทวิชาของ

ครูบาอาจารย์ในโบราณกาล เช่น พระดาบส มาเป็นต้นแบบ 

 โดยผู้ที่ต้องการเป็นศิษย์จะต้องมีความตั้งใจและ

ศรัทธาอย่างแท้จริง ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มนักเรียน นิสิต 

นักศึกษา ถือเป็นทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ความ

สามารถ เป็นกำาลังสำาคัญท่ีสามารถพัฒนาให้มีศักยภาพ

ในการก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ หากได้รับการ 

ส่งเสริม สนับสนุน ที่สอดรับกับความสามารถเฉพาะด้านที่

มีอยู่ รวมทั้งการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานทางอาชีพ ให้มี

ความสามารถในด้านต่างๆ อาทิ เทคโนโลยี การผลิต การ

ตลาด เพื่อช่วยพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้

เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

 ในปีการศึกษา 2553 มูลนิธิพระดาบสได้สนอง 

พระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี จัดตั้งโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น ณ 

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อ

พระราชทานโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ยากไร้และ

ขาดแคลน ให้ได้มีโอกาสเรียนวิชาชีพช่างสำาหรับประกอบ

อาชีพ โดยนำารูปแบบของโรงเรียนพระดาบสมาขยายผลและ

ประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

ท้องถิ่น ซึ่งเปิดรับเยาวชนเพศชายที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี 

และอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาหลักสูตร 

1 ปี จำานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ช่างซ่อม

เครื่องจักรกลการเกษตร และช่างซ่อมและบำารุงรักษารถยนต์ 

โดยมุ่งหวังเพ่ือให้ผู้ที่ผ่านหลักสูตรดังกล่าว มีความรู้ท่ีจะ

สามารถนำาไปประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตัวเอง ครอบครัว และ

ร่วมสร้างเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นต่อไป

มูลนิธิพระดาบส
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เมื่อวันหนึ่งที่ช�ยหนุ่มวัย 25 ปี 
คนหนึ่งนำ�สิ่งที่รักในโลกคว�ม
เป็นจริง คือ ก�รปั่นจักรย�น 
ม�รวมกับคว�มถนัดในโลก 
Cyber สร้�งเป็นธุรกิจขึ้นม�
ทำ�กำ�ไรได้เป็นกอบเป็นกำ� และ
ยังมีกำ�ไรชีวิต เพร�ะได้อยู่กับ
สิ่งที่ตนรักแม้ในเวล�ทำ�ง�น 

Nich Cycling
“ธุรกิจ ติดล้อ”

 ทุกวันนี้หันไปทางไหนก็มักเจอคนรักจักรยาน ทั้งนักกีฬาที่ปั่นแบบจริงจัง 

ปั่นเพื่อสุขภาพ ปั่นเพื่อหาเพื่อนกิน-เที่ยว ราคาจักรยานก็เริ่มจากหลักร้อยไปถึง

แสนกันเลยล่ะ

 “ผมเริ่มจากไม่มี ทำาให้ต้องระวังกว่าคนอื่น แต่คิดว่าต้องทำาได้มาตลอด 

เพราะถ้าเริ่มคิดว่าจะทำาไม่ได้ ก็คงไม่ได้ทำา” ชิน-ชินธิป บุญโชคหิรัญเมธ� 

เจ้าของ Nich Cycling ตอบคำาถามถึงวิธีคิดตอนเริ่มต้นทำาธุรกิจ

 จากวันนั้นผ่านมา 8 ปี ด้วยทุนตั้งต้น 6,000 บาท ชื่อและภาพจักรยาน

ยี่ห้อ Nich เป็นที่คุ้นเคยใน Social Media คนรักจักรยานแต่ไม่อยากสูญเม็ด

เงินในกระเป๋ามากเกินจำาเป็น ต้องเคยหันมาพิจารณาผลงานของเขาเป็นแน่ 
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 ในธุรกิจล้อ Custom Made นี่เอง “ร้านชิน” ก็เปลี่ยน

ชื่อเป็น Nich Wheel Builder โดยคำาว่า Nich ก็มาจากชื่อ

เขา Chin เขียนจากหลังมาหน้า โลโก้  Nich จึงเริ่มติดบนล้อ

จักรยานให้ได้เห็นกันมากขึ้น

เป้าหมายไม่เคยเปลี่ยนแปลง
 “จริงๆ แล้วผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากมีเฟรมเป็นของตัว

เองตั้งแต่ต้น ที่ทำามาตั้งแต่แรกคือปูพื้นให้ไปให้ถึง พอเริ่มเป็น

ล้อก็ใกล้ความจริงละ” ชินเล่าอย่างภูมิใจ ทั้งที่เมื่อก่อนไม่ค่อย

บอกเป้าหมายนี้กับใคร “ตอนนี้ทำาได้แล้วเลยกล้าพูดให้ฟัง”

 เมื่อล้อของ Nich เริ่มติดตลาด ชินก็ลุกขึ้นมาออกแบบชุด

ปั่นจักรยานให้เป็นแบบที่ตัวเองชอบ คือเรียบ เท่

 “อยากให้ใส่แล้วหล่อ เหมือนที่ Rapha Condor (แบรนด์

ดังของอังกฤษ ออกแบบโดย Paul Smith) เขาทำา คือไม่ต้องมี

ลวดลายมาก เรียบ แต่ดูดี” ใช้ช่องทางการขายในเว็บไซต์เช่น

เคย ผลตอบรับดีตามที่คาดไว้ 

 ความฝันที่จะมีเฟรมจักรยานของตัวเองก็ชัดเจนขึ้น

ครูบ้านนอก ช่างภาพสารคดี และนายห้าง
 “อยากเป็นครูบ้านนอก และอยากเรียนนิเทศฯ ด้วย ก็เลย

ไปเรียนศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร คือจบมาเป็นครูห้องโสตฯ น่ะ” 

 แม้จะมุ่งมั่นอย่างนั้น แต่เมื่อจบมาเขาก็เปลี่ยนใจทำางาน

เป็นช่างภาพสารคดี ถ่ายภาพให้นิตยสารท่องเท่ียวฉบับหนึ่ง 

มาวันหนึ่งนิตยสารมองเห็นความสำาคัญของโลก Cyberspace 

เปลี่ยนจากกระดาษมาเป็นสื่อออนไลน์แทน ชินจึงต้องขยับตัว

มาเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์์แทน จัดว่าเป็นงานที่หนักเอาการเพราะ

ต้องพร้อม 24 ชั่วโมง

 “ธรรมชาติงานออนไลน์ถ้ามีปัญหาเมื่อไรก็ต้องแก้ทันที  

ดึกแค่ไหนก็ต้องทำา เริ่มรู้สึกเหนื่อยมาก จากเดิมที่ขี่จักรยานไป

ทำางานอยู่แล้ว ก็เริ่มออกขี่เพื่อหาความสุขมากขึ้น นัดเพื่อนๆ 

ปั่นไปหาของกินไปเที่ยวตามที่แปลกๆ จนวันหนึ่งก็คิดว่าเราน่า

จะทำาอะไรกับตรงนี้ได้มากกว่านี้”

 เมื่อราว 8 ปีที่แล้ว (อายุ 25) ชุดขี่จักรยานในเมืองยังไม่

หลากหลาย มีแต่แบบท่ีไม่ค่อยถูกใจ ชินจึงค้นหาส่ังซื้อชุดท่ี 

คุณภาพดี ดีไซน์สวยจาก ebay มาขายผ่าน Webbord ของ 

www.thaimtb.com ชุมชนออนไลน์ยอดนิยมของนักปั่นไทย

 “เริ่มจากเงิน 6,000 บาท ซื้อได้ 3 ชุด เอามาขายชุดละ 

2,500 บาท แล้วค่อยๆ เพิ่มจำานวนชุดขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงขั้นไป

ค้นหาจนเจอเจ้าที่ให้ราคาดีและของมีคุณภาพ นำาแบบของเขา

มาทำาเป็นแคตตาลอก ให้คน pre-order ทางเว็บไซต์เลย”

 นั่นคือจุดเริ่มการเป็นนายห้างของเขา ในนาม “ร้�นชิน”

เริ่มต้น “ธุรกิจ ติดล้อ”
 ชุดปั่นจักรยานเริ่มเป็นที่นิยมก็เริ่มมีคู่แข่งมากขึ้น และเขา

รู้ว่าธรรมชาติของนักปั่นจะทำาการ upgrade จักรยานอยู่เรื่อยๆ 

เป้าหมายของชินก็เปลี่ยนไปเป็นล้อจักรยาน

 ล้อจักรยานย่ีห้อดัง ราคาในบ้านเราตอนนั้นค่อนข้างสูง 

บางคู่แพงถึง 6 หมื่นบาท เขาก็เริ่มต้นที่ ebay เช่นเคย หาของที่

ราคาไม่แพง สั่งมาทั้งล้อเพื่อขายต่อ ผ่านเว็บไซต์เดิม ด้วยราคา

ที่ถูกกว่าแบรนด์ดังถึงเกือบ 3 เท่า ก็ขายได้ไม่ยากนัก

 “ขายได้ 2-3 คู่ ผมก็เริ่มใช้วิธีสั่งชิ้นส่วนแยกกัน มีโครงล้อ 

ซี่ลวด แกนล้อ มาประกอบแบบ custom made เพราะคนขี่ 

น้ำาหนักต่างกัน ส่วนสูงไม่เท่ากัน รวมถึงความต้องการว่าอยาก

ขี่เร็วแค่ไหนด้วย ก็ต้องสั่งของมาเก็บไว้เยอะกว่าเดิม”
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 เขาเริ่มชวนเพ่ือนที่สนใจแบบเดียวกันไปดูโรงงานท่ีไต้หวัน 

ดูงานที่เป็น Open Model ที่โรงงานเขาออกแบบไว้สำาหรับให้คน

ที่อยากทำา Local Brand หรือ House Brand รับไปทำาการตลาด

และขายเอง ซึ่งเพื่อนๆ ก็ยังไม่เห็นช่องทางการขาย ชินยังคงเดิน

ทางตามที่ปักหมุดไว้

 ราวปี 2012 เฟรมรุ่น Legend ภายใต้ชื่อแบรนด์ใหม่ Nich  

Cycling ก็ออกมาสู่ตลาด โดยการส่ังเฟรมสีดำาด้านมาตัดสติกเกอร์ 

ติดบนเฟรมเอง

 “สมัยนั้นเฟรมคาร์บอนในตลาดราคาสูงกว่า 6 หมื่น ผมขาย

ที่ 26,000 บาท ก็พอขายได้ เพราะพอมีคนที่เชื่อถือใน Nich อยู่”

Nich Cycling ในปัจจุบัน
 จุดเปลี่ยนที่สำาคัญอีกครั้ง คือการได้ไปดูโลกภายนอก งาน

แฟร์ที่ไต้หวันที่เป็นแบบ Business to Business เขาได้พบผู้ผลิต 

มากมาย สามารถหาราคาท่ีเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม  

Minimum Order ก็ยังคงสูงอยู่

 “ผมเดินเข้าไปต่อรองกับเขาเลย พูดคุยขอให้เขาช่วย จนเขา

ยอมให้สั่งในปริมาณที่ไม่มาก แต่ก็ใช้เงินเกือบๆ ล้าน ผมก็ใช้ทุน

ที่มีกับกู้ยืมจากญาติ ไม่ได้กู้ธนาคารเลย เพราะผมจะไม่ทำาเกินตัว 

คิดให้ละเอียดว่าพร้อมแล้วจึงทำา”

 ทุกวันนี้ Nich Cycling สั่งเฟรมมาจากโรงงาน แต่เปิด

ห้องทำาสีและลวดลายเอง โดยดัดแปลงจากโรงรถที่บ้าน มี

ทีมงานที่จบทางศิลปกรรมดูแล 

 “แรกๆ มันไม่โดนใจ สิ่งที่คิดไว้ทำาได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ 

เรียนรู้ข้อจำากัดของการทำาสีไปเรื่อยๆ จนเข้าใจว่า แบรนด์

ใหญ่ๆ เขาพ่นสีกับเฟรมที่เป็นรุ่น Top ราคาเกินแสน ถ้ารุ่น

ธรรมดาๆ ก็ใช้สติกเกอร์ติดแล้วพ่นเคลือบ เราทำาสีหมดเลย”

 จากน้ันเขาได้พัฒนาเฟรมไปอีก ทั้งเน้ือวัสดุ การ

ออกแบบ น้ำาหนักของเฟรม ทำาเฟรมอลูมิเนียมเพื่อราคาจะ

ได้ถูกลงสำาหรับนักปั่นที่เพิ่งเริ่มต้น

 ชื่อรุ่นท่ีอาจคุ้นหูนักปั่น คือ Legend, Legend2rs, 

Kem, Motive และยังมีรุ่น Limited ที่ออกมาเพียง 50 คัน 

เป็นการนำาลายไทยและตัวเลขไทยมาทำาลวดลายจักรยาน 

ซึ่งขายหมดในเวลาไม่กี่เดือน

 “ตอนนี้ผมมีโชว์รูมอยู่ที่พัฒนาการ 20 มีห้องทำาสีที่

จริงจังมากขึ้น อยากให้ชื่อ Nich ติดอยู่ในประเทศให้ได้ ก่อน

ที่จะเริ่มออกสู่อาเซียน รับกระแส AEC ที่กำาลังจะมา”

 ถามถึงจำานวนจักรยานที่จำาหน่ายไป กะประมาณได้ว่า 

จำานวนเฟรมอาจถึง 500 คัน ส่วนล้อตั้งแต่ทำามา 4 ปี 

จำาหน่ายไปแล้วร่วม 1,000 คู่

Key Success

1. ทำ�สิ่งที่ตนเองรัก

2. อย่�ลงทุนเกินตัว

3. ใช้ช่องท�งก�รข�ยและก�ร

ตล�ดที่ตนเองถนัด สำ�หรับก�ร

เริ่มต้นธุรกิจใหม่

Contact
Nich Cycling
อ�ค�ร Park Plaza 
ซอยพัฒน�ก�ร 20 ถ.พัฒน�ก�ร 
สวนหลวง กรุงเทพฯ
08-3245-8885
nich.contact@gmail.com
www.facebook.com/nichcycling
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การตลาดแบบคนยุคใหม่
 ด้วยธุรกิจเร่ิมจากคนในแวดวงเดียวกัน ทุกคนทราบว่า 

Nich คือ ชินธิป ตัวเขาเองจึงสวมบท Brand Ambassador ไป

โดยปริยาย ใช้วิธีการ Online Marketing เป็นหลัก ไม่ว่าจะใน 

Socila Network หรือทำา TV ลงใน Youtube เพราะเป็นช่องทาง

ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง

 อีกทางหนึ่งคือการจัดทีมลงแข่ง เพ่ือให้เป็นที่รู้จักใน

แวดวงคนเล่นจักรยานที่จริงจัง

 “ผมไม่ได้จ้างนักปั่น ไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้น ก็ชวนคนที่

สนใจมาร่วมทีม โดยเราดูแลเรื่องรถ ทีมซ่อม การเดินทาง ที่พัก

ให้ ที่เหลือคือมาสนุกด้วยกัน ครั้งที่แล้วลงแข่ง Tour de Farm 

ที่ปากช่อง ทีมเราเข้าที่ 1 ในรุ่น อายุ 30 ปี”

 เป็นการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ทำาสิ่งท่ีรักเพ่ือที่เราจะได้มี

ความสุขตลอดเวลาที่ทำา ประเมินตัวเองให้ดี อย่าลงทุนเกินตัว 

และใช้้ช่องทางที่เราถนัดในการตลาด ผลออกมาดีเพียงใด 

 ใครที่กำาลังคิดจะเริ่มต้นธุรกิจ คงพอจะได้แนวทาง และ

หวังว่าวันข้างหน้า “แบรนด์ไทย” จะไม่แพ้ใครในโลก 
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‘เทคโนโลยีเพื่อสังคม’ 
Opendream

 เอ่ยถึงงานเพื่อสังคม ภาพในความคิดของหลาย

คนคงหนีไม่พ้นงานอาสาสมัครหรือองค์กรการกุศล ที่

ต้องลงมือลงแรงสร้างแรงสั่นสะเทือนบางอย่างเพ่ือ

ให้เกิดผลดีขึ้นต่อคนอื่น สังคม หรือสิ่งแวดล้อม แบบ

ทันทีทันใด โดยไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือผลประโยชน์

ใดๆ ทว่าสำาหรับ Opendream บริษัทผู้ให้บริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศเล็กๆ ที่ก่อตั้งโดย เก่ง-ปฏิพัทธ์ 

สุสำ�เภ� และ หนึ่ง-พัชร�ภรณ์ ปันสุวรรณ กลับ

สร้างมุมมองใหม่ให้กับการทำางานเพื่อสังคม ด้วยคำา

จำากัดความที่ว่า Financially Sustainable, Socially 

Focus ซึ่งไม่เพียงเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ละเลยสังคม 

แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ นั่นทำาให้เกิดสมดุลแห่งความสุข

ในการทำางานที่มากกว่า

ไอทีเพื่อสังคม
 ไม่ต่างจากคนทั่วไป ก่อนจะมาเริ่มต้นธุรกิจของ

ตัวเอง เก่งและหนึ่งต่างผ่านประสบการณ์การเป็น

พนักงานประจำามาแล้วทั้งคู่ โดยหลังเรียนจบด้าน

ไอทีมาด้วยกัน ทั้งสองก็เข้าทำางานในบริษัทใหญ่แห่ง

จะดีไหม ถ้�สิ่งที่ทำ�สร้�งคว�มสุขให้กับตัวเองไปพร้อมๆ กับก�รสร้�งสิ่ง
ดีๆ ให้กับสังคม คนรุ่นใหม่กลุ่มเล็กๆ ในน�ม Opendream คือหนึ่งใน
ต้นแบบที่ทำ�ให้เห็นว่� ก�รทำ�ธุรกิจในแบบที่ใส่ใจทั้งตัวเองและสังคมนั้น 
เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ 

SMEs Regional

งานของ Opendream

Opendream

Service
คนอืน่คดิ-รบัจ้�งทำ�

Partnership
Opendream คิดและทำ�

สุขภ�พ ก�รศึกษ� คว�มเป็นอยู่

ธุรกิจตามฝันของคน Gen Y

หนึ่ง ทว่าด้วยเพราะเป็นเด็ก Gen Y ที่มีความขบถอยู่ในตัว ทำา

อยู่ได้ประมาณ 3 ปี พวกเขาก็ตัดสินใจลาออก โดยมีเป้าหมาย

คือ ความท้าทายใหม่ๆ ที่รออยู่ข้างหน้า 

 “ช่วงที่ลาออกมาแรกๆ ก็หางานฟรีแลนซ์สนุกๆ ทำา พอดี

ไปเจอเพ่ือนท่ีพยายามจะสร้างเทคโนโลยีท่ีสร้างอิมแพ็คต่อ

สังคม ก็เลยคุยกันเรื่องนี้ มันเหมือนที่คนเขาว่า คนบ้ามักจะ
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แอพพลิเคชั่นด้�นสุขภ�พ ผลง�นของ Opendream 
ที่ส�ม�รถใช้ง�นได้ทั้งบนระบบ iOS และ Android ให้
ผู้ใช้ง�นรู้อ�ก�รเจ็บป่วยและวิธีก�รดูแลตัวเองเบื้อง
ต้นได้ง่�ยๆ

DoctorMe

SM
Es

  R
eg

io
na

l

มาอยู่ด้วยกัน (หัวเราะ) พอมาอยู่ด้วยกันก็ลองทำาอะไร

ที่ยังไม่ค่อยมีใครทำาในตอนน้ัน คือไปเป็นอาสาสมัคร 

เวลาพูดถึงอาสาสมัครคนจะนึกว่าไปป้อนข้าว ลงพื้นที่ 

แต่ด้วยความที่เราเป็นคนสายไอทีก็เลยคิดว่า เดี๋ยวเรา

เขียนโปรแกรมให้ก็แล้วกัน 

 ทำาไปสักพักหนึ่ง ประมาณปี 50 เพื่อนคนเดิมก็

เริ่มเล่าต่อว่า มีคนที่ทำาธุรกิจเพื่อสังคมแล้วเลี้ยงตัวเอง

ได้ด้วยนะ เราก็ฟังไป แต่ไม่เข้าใจว่าทำาไมทำาเพื่อสังคม

แล้วต้องคิดเงินเขา เพราะความเข้าใจของเราในตอน

นั้นคือ งานเพื่อสังคมไม่เกี่ยวกับเรื่องเงิน”

 น่ันคือประกายความคิดที่ทำาให้เก่งได้เห็นโลก

ธุรกิจในอีกมุมหนึ่ง สำาหรับเด็กที่คิดต่างอย่างเขา สิ่งที่

ได้ยินได้ฟังในตอนนั้นเป็นอะไรท่ีน่าลองไม่น้อย เขา

และคู่คิดอย่างหนึ่ง จึงใช้ประโยชน์ของความเป็นเด็ก

กล้า ไม่กลัวหลงทาง ตัดสินใจลองทำาดู Opendream 

จึงถูกก่อตั้งขึ้นในปลายปี 2550 ซึ่งถ้าถามเขาว่าสิ่ง

ที่ทำาคือกิจการเพ่ือสังคมอย่างแท้จริงหรือเปล่า เก่ง

ออกตัวว่า 

 “ทุกวันนี้ผมไม่สามารถบอกได้ว่า Opendream 

เป็นธุรกิจเพื่อสังคมจริงๆ หรือเปล่า เพราะเอาเข้าจริง 

หน้าที่ของเราคือ ทำาอย่างไรก็ได้ที่จะสร้างเทคโนโลยี

ที่สร้างประโยชน์ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม”

บริหารงานอย่างสมดุล
 เริ่มต้น Opendream เกิดจากการเป็นผู้ให้ 

บริการงานไอที โดยงานหลักๆ คือรับทำาเว็บไซต์ แอพ-

พลิเคชั่น และเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี โดยในช่วง 

5 ปีแรก เก่งและหน่ึงยอมรับว่าเน้นด้านธุรกิจเป็น

หลัก เพื่อเลี้ยงตัวเองให้แข็งแรงก่อน กระทั่งประมาณ

ปี 2555 ก็ขยายงานออกไปอีกแขนงหนึ่ง นั่นคืองาน

ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงหรือแรงสั่นสะเทือนให้กับ

สังคม ซึ่งปัจจุบันเป็นงานหลักควบคู่กับการรับจ้าง

ผลิต ทั้งนี้เพื่อสนองความต้องการและเสียงเรียกร้อง

ของตัวเองที่อยากจะทำางานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

 “ทุกวันนี้เราแบ่งงานเป็น 4 ดัชนี คือ 1.เป็นงาน

ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า ช่วยใครหรือเปล่า 

2.ได้เงินคุ้มต้นทุนไหม 3.ได้กำาไรเป็นตัวเงินไหม และ 

4.ได้กำาไรไม่เป็นตัวเงินไหม คือทำาแล้วมีความสุข มี
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คนรู้จักไหม ถ้าครบทุกข้อก็ต้องทำา แต่จริงๆ เราโฟกัส

งานที่มีอิมแพ็คนะครับ ส่วนถ้าเป็นเชิงธุรกิจก็จะสน

แค่ว่าได้เงินไหม ได้กำาไรไหม ซึ่งเราก็พยายามจะ

แบ่งเป็นครึ่งต่อครึ่ง ครึ่งหน่ึงเป็นเชิงธุรกิจ อีกครึ่ง

หนึ่งเป็นงานท่ีเราอยากทำาจริงๆ” เก่งฉายภาพการ

ทำางานของพวกเขา 

 สำาหรับงานที่สร้าง Impact ต่อสังคมนั้น Open-

dream ให้ความสนใจใน 3 ประเด็น คือ สุขภาพ การ

ศึกษา และความเป็นอยู่ โดยประเด็นที่กำาลังดำาเนิน

การอยู่ในปัจจุบัน คือการสร้างเสริมสุขภาพให้คน

ทั่วไปสามารถดูแลตัวเองได้ด้วยเทคโนโลยี ซึ่งงาน

เหล่าน้ีเก่งและหน่ึงบอกว่าต้องมีพาร์ทเนอร์เพ่ือให้

สามารถลงมือทำาได้จริง ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงาน

หรือองค์กรเพื่อสังคมในต่างประเทศ

 “ต้องทำาร่วมกับคนอื่น เพราะสุดท้ายถ้าเอา

เทคโนโลยีไปตั้งอยู่เฉยๆ ไม่มีคนที่คอย Operate ก็

ไม่มีประโยชน์ และที่เราเลือกทำาเรื่องนี้เพราะว่าเป็น

เรื่องที่เราถนัด อย่างสุขภาพเป็นประเด็นที่เราทำามา 

ตั้งแต่แรกแล้ว ค่อนข้างที่จะมีพาร์ทเนอร์ท่ีรู้จักกัน

เยอะ เราก็เลยเลือกที่จะทำาทางนี้ สังเกตคือเป็นเรื่อง

ที่เก่ียวกับตัวเองหมดเลย ตัวเองอยากมีสุขภาพท่ีดี 

เราก็โฟกัสเรื่องสุขภาพ ทุกอย่างที่ทำาให้ชีวิตเราดีขึ้น 

ไม่ได้มองว่าต้องสร้างประโยชน์ให้สังคมเป็นหลัก 

แต่เราจะมองแบบบาลานซ์ ให้สมดุล คือเราได้

ประโยชน์ และสังคมก็ได้ประโยชน์ด้วย” 

 หน่ึงให้รายละเอียด ก่อนจะเล่าถึงท่ีมาของ 

รายได้ว่าแบ่งเป็นสองแหล่ง คือ รับจ้างกับรับทุน 

หากเป็นงานบริการหรือรับจ้างผลิต ส่วนใหญ่จะเป็น

ลูกค้าในประเทศที่ทำางานภาคสังคม หรืออาจจะเป็น

บริษัทที่มีเป้าหมายเพื่อสังคมโดยเฉพาะ เช่น บริษัท

ปันสาระ ส่วนงานสร้าง Impact หรืองานเพื่อสังคม 

จะได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรการกุศล มูลนิธิ หรือ

องค์กรเพ่ือสังคมจากต่างประเทศเป็นหลัก ล่าสุด 

โปรเจคต์เฝ้าระวังสุขภาพ SickSense ที่พวกเขาซุ่ม

ทำามากว่า 5 ปี ก็เพิ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก Silicon 

Valley ให้ดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อต้นปีท่ี 

ผ่านมา

เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งคน องค์กร  
และสังคม
 หลังจากทดลองและเดินหน้ามากว่า 7 ปี 

Opendream นับเป็นกิจการใส่ใจสังคมท่ีเติบโตข้ึน

มาก แน่นอนว่าทั้งในด้านของการเป็นที่รู้จัก และได้

รับการเชื่อถือมากขึ้น แต่สำาหรับเก่งมองว่า ไม่เพียง

บริษัทที่โตขึ้น ตัวพวกเขาเอง รวมไปถึงกลุ่มก้อนของ

คนที่คิดอยากจะทำาอะไรเพ่ือสังคมต่างก็เติบโตขึ้น

พร้อมกัน

 “ผมว่าการโตของเราแบ่งเป็น 3 มุม หนึ่งเป็น

ด้านของจิตใจ ไม่ต้องมองว่า Opendream เป็นคน

ดีที่ทำาเพื่อใคร เราเป็นแค่เด็กเกรียนๆ ที่อยากลองใช้

เทคโนโลยีทำาอะไรสักอย่างหนึ่งที่คิดว่าไม่เบียดเบียน

ตัวเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่น การโตทางจิตใจคือ 

เราเกรียนน้อยลง เราเข้าใจโลกมากขึ้นว่า จริงๆ แล้ว
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ธุรกิจก็ไม่ได้เลวร้าย การทำาเพื่อสังคมก็ไม่ใช่ดีเสียทีเดียว แต่สิ่งที่

ควรทำาคือทำาอย่างไรไม่ให้มีใครเดือดร้อนมากกว่า สอง ผมมองใน

เชิงกลุ่มก้อน เน็ตเวิร์ก ทำาให้คนเริ่มสนใจในประเด็นนี้มากขึ้น ถึง

จะสนใจไม่ตรงกัน แต่ก็ยังมีความสนใจ แล้วก็เริ่มจับมือกันเยอะ

ขึ้น และสาม ด้านเศรษฐกิจ เป็นด้านที่ไม่ค่อยชัดเจน แต่อย่าง

น้อยก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้ 

 ผมมีคำาจำากัดความว่า Financially Sustainable, Socially 

Focus คือในขณะท่ีเราเลี้ยงตัวเองได้ เราก็ยังใส่ใจสังคมด้วย 

อาจจะไม่สามารถบอกได้เต็มปากว่ามี Opendream แล้ว 

สังคมดีข้ึน แต่เรากำาลังพิสูจน์ว่า เราสามารถทำาให้สังคมดีข้ึน 

ผ่านการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในแต่ละบริบท นอกจากน้ี 

Opendream ยังพยายามที่จะทำาให้ Opendreamer ทุกคน 

มีความสุขในการทำางาน มีความสุขกับการได้เขียนโค้ดสวยๆ 

แล้วโค้ดสวยๆ พวกน้ันก็ไปสร้างประโยชน์ให้คนอื่น ซึ่งเป็น 

อะไรที่น่าจะทำาให้เขามีความสุขมากขึ้น

 มาถึงตรงนี้ คงไม่ผิดนักหากจะบอกว่า Opendream คือ

ตัวอย่างหนึ่งของกิจการที่ทำาธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจสังคมได้

อย่างกลมกลืนและลงตัว ทว่าเก่งและหนึ่งออกตัวว่า พวกเขาไม่

สามารถจะเรียกตัวเองว่าเป็นกิจการเพ่ือสังคมได้อย่างเต็มปาก 

เพราะหลักการทำางานของพวกเขาคือไม่เบียดเบียนตัวเองและคน

อื่น เท่านั้น  

 “สำาหรับ Opendream เราเลิกสนใจคำาว่า Social Enterprise 

ไปแล้วว่ามันคืออะไร ณ ตอนน้ีเราแค่อยากทำาอะไรให้เป็น

ประโยชน์มากที่สุดเท่านั้น” หนึ่งย้ำาความตั้งใจ ซึ่งฐานะคนรุ่นใหม่ 

เพียงแค่เจตนารมย์ต่อสังคมเช่นนี้ ก็นับว่าน่าชื่นชมแล้ว 

Key Success

Contact
Opendream กรุงเทพฯ
299/92 ถนนสุทธิส�รวินิจฉัย  
แขวงส�มเสนนอก เขตห้วยขว�ง 
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2274-8534

Opendream เชียงใหม่
14/5 ซอย 11 ถนนสิริมังคล�จ�รย์ 
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 09-0559-8388

www.opendream.co.th

1. กล้�คิดที่จะแตกต่�ง

2. คำ�นึงถึงประโยชน์ต่อตัวเอง 

และประโยชน์ต่อสังคมควบคู่กัน

3. จัดสรรง�นอย่�งสมดุล ทั้งง�น 

ห�ร�ยได้ และง�นที่สร้�งคว�ม

สุขให้กับคนทำ�ง�น
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1. พื้นที่ในก�รนั่งทำ�ง�น พร้อมอินเทอร์เน็ตที่เสถียร 
และเก้�อี้ที่เหม�ะกับก�รนั่งทำ�ง�น
2. ห้องคุยโทรศัพท์และวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ 
3. ห้องประชุมพร้อมด้วยทีวีจอแบนและกล้องเว็บแคม 
4. อุปกรณ์สำ�นักง�น อ�ทิ ปริ๊นเตอร์ สแกนเนอร์ 
แฟกซ์ และมอนิเตอร์

พื้นที่ทำางานไม่ประจำา 
เกาะกระแสธุรกิจใหม่มาแรง Co-working Space

Punspace

มีอะไรใน Punspace

 สำาหรับคนกรุงเทพฯ อาจจะคุ้นหูกับคำาว่า co-working 

space กันมาบ้าง หลังจาก ‘HUBBA’ co-working space 

แห่งแรกในประเทศไทยถือกำาเนิดขึ้นในย่านเอกมัยเมื่อ

หลายปีก่อน กระท่ังแตกหน่อขยายสาขาไปอีกหลายแห่ง 

และมีผู้กระโดดเข้าร่วมวงไพบูลย์แห่รับกระแสธุรกิจใหม่นี้

กันอย่างคับคั่ง จนมีธุรกิจบริการพื้นที่นั่งทำางานเกิดขึ้นเป็น

ดอกเห็ด

 แต่แม้จะเป็นกระแสแรง ทว่าในต่างจังหวัดยังแทบ

จะไม่มีธุรกิจประเภทนี้ให้เห็น co-working space จึง

น่าจะเป็นคำาใหม่ท่ีผู้กำาลังจะเริ่มต้นธุรกิจและ SMEs ใน 

ท้องถิ่น ต้องทำาความรู้จัก ไม่เว้นแม้แต่ในเมืองที่ใหญ่เป็น

อันดับสองรองจากกรุงเทพฯ อย่างเชียงใหม่ ที่เพิ่งแจ้งเกิด 

co-working space แห่งแรกของเมืองไปเมื่อต้นปีที่ผ่าน 

มา ด้วยการร่วมมือของมืออาชีพอย่าง HUBBA กับคู่รัก 

นักธุรกิจท้องถ่ิน วิชญ-เอ้ือม ศิริสันธนะ ภายใต้ชื่อ  

‘Punspace’ 

ถ้�คุณคือคนทำ�ง�นอิสระที่ก�รทำ�ง�นใน
ออฟฟิศไม่ใช่เรื่องใหญ่ ทว่�ยังคงต้องก�ร
เพื่อนท่ีพูดคุยภ�ษ�เดียวกัน หรือห�กคุณ
เป็น startup ไฟแรง แต่ก�รจะเช่�สำ�นักง�น
เป็นหลักเป็นแหล่งนั้นแพงเกินไป สถ�นที่
ทำ�ง�นแบบไม่ประจำ�ซึ่งให้บริก�รอุปกรณ์
สำ�นักง�นแบบครบครัน ทั้งยังเป็นแหล่ง
รวมตัวของเพื่อนๆ นักธุรกิจรุ่นใหม่วัยใกล้
กัน น่�จะตอบทุกโจทย์ที่คุณต้องก�ร

SMEs Regional
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จากผู้ใช้งานสู่เจ้าของ
 “เดิมเอื้อมและคุณเปี๊ยกทำางานอยู่ที่กรุงเทพ เราเคยได้

ลองใช้ co-working space ที่นั่นแล้วรู้สึกชอบ แต่ด้วยความที่

คุณเปี๊ยกเป็นคนเชียงใหม่ พอกลับมาที่เชียงใหม่ เราก็พบว่าที่นี่

ยังไม่มี co-working space เลย เราจึงคิดที่จะเปิดกันเอง”

 เอื้อม อดีตพนักงานประจำา เผยถึงที่มาของธุรกิจที่เธอเริ่ม

ต้นทำากับสามี เปี๊ยก-วิชญ ศิริสันธนะ โดยเดิมทีทั้งคู่ทำางานเป็น

โปรแกรมเมอร์ในบริษัทซอฟต์แวร์แห่งหนึ่งในกรุงเทพ แต่หลัง

จากทำามาได้ระยะหนึ่ง ความที่มีความคิดก้าวหน้า ทั้งสองจึง

คิดอยากเปิดธุรกิจด้านไอทีเป็นของตนเอง ทว่าในขณะที่กำาลัง

พิจารณาก่อนจะตัดสินใจลงมือทำาอย่างจริงจัง โอกาสทางธุรกิจ

แนวใหม่ที่ไม่เคยคิดมาก่อนก็ว่ิงเข้าหา เมื่อเอื้อมและเปี๊ยกได้ 

รู้จักกับ HUBBA ผู้ให้บริการพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ยอดนิยมใน 

กรุงเทพฯ ทำาให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะกลับมาสร้าง co-working 

space ให้พี่น้องร่วมบ้านเกิดได้รู้จักบ้าง 

 หลังหาข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดต้ังแต่

ปลายปี 2555 เดือนมีนาคม 2556 co-working space แห่งแรก 

ในเมืองเชียงใหม่ก็ได้ฤกษ์เปิดตัวขึ้น บนถนนศิริมังคลาจารย์ 

แนะนำาตัวให้คนเชียงใหม่รู้จักในนาม Punspace โดยเป็น 

อาคาร 2 ชั้น ซึ่งแวดล้อมไปด้วยสนามหญ้าและต้นไม้ขนาด

ใหญ่ มาพร้อมกับที่นั่งทำางานทั้งหมด 34 ที่นั่ง และห้องประชุม

ขนาด 8 ที่นั่ง รวมถึงมีห้องทำา video/audio conference ห้อง

อาบน้ำา และยังมีสำานักงานส่วนตัวให้เช่าอีกด้วย 

มากกว่าพื้นที่ทำางาน
 ภายใน Punspace มีสิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน ไม่

ว่าจะเป็นโต๊ะทำางาน ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และมุมพัก

ผ่อน นอกจากนี้ยังมีขนมนมเนย ชา กาแฟ และน้ำาดื่มให้ผู้ใช้
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บริการรับประทานได้ฟรีตลอดวัน ทั้งบรรยากาศโดยรอบ

ยังร่มรื่น ภายในเปิดให้เห็นสีเขียวขจีของผืนหญ้าและ

ต้นไม้ใหญ่ จึงให้อารมณ์เหมือนนั่งทำางานอยู่ที่บ้านหรือ

ร้านกาแฟ 

 “Punspace มาจากการนำาคำาว่า ‘ปัน’ ที่หมายถึง

แบ่งปัน มารวมกับคำาว่า ‘space’ ในภาษาอังกฤษ รวม

กันก็หมายถึงการแบ่งปันพ้ืนที่ทำางาน ดังน้ันรูปแบบ

ธุรกิจของ Punspace จึงเป็นการให้บริการพื้นที่นั่งทำางาน

แบบไม่ประจำา เมื่อเข้ามาที่นี่ คุณสามารถน่ังตรงไหน

ก็ได้ คล้ายๆ ร้านกาแฟ แต่โต๊ะเก้าอี้ บรรยากาศ และสิ่ง

อำานวยความสะดวกต่างๆ ถูกออกแบบมาให้เหมาะสม

กับการนั่งทำางานมากกว่า” 

 ไม่เพียงเท่านั้น สภาพแวดล้อมของ Punspace ยัง

เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจในการทำางาน เพราะนอกจาก

จะไม่มีเจ้านายมาคอยกดดันแล้ว ยังมีเพ่ือนจากหลาก

หลายอาชีพมานั่งทำางานร่วมกัน ทำาให้สามารถแชร์

ประสบการณ์และรับไอเดียแปลกใหม่จากเพื่อนใหม่ๆ ได้

ทุกวัน ทั้งยังมีโอกาสได้เจอ Business Partner ที่จะคอย

เกื้อหนุนกันได้ในอนาคตด้วย

 “สิ่งท่ีผู้มาใช้บริการ Punspace จะได้รับไม่ใช่แค่ 

ที่นั่งทำางาน แต่ยังได้สังคม ได้เพื่อน และได้พาร์ทเนอร์

ทางธุรกิจใหม่ๆ เพราะ Punspace ก็เหมือนชุมชนหนึ่งที่

มีคนจากหลากหลายที่มาพบปะกัน การได้ทำางานอย่าง

มีประสิทธิภาพและการมีสังคม น่าจะเป็นจุดสำาคัญ ถ้า

เปรียบเทียบกับการทำางานที่บ้าน หรือการมีออฟฟิศส่วน

ตัว co-working space จะได้สังคมมากกว่า และความ

รู้สึกเบื่อจะน้อยกว่า” 

 คำาอธิบายของเจ้าของธุรกิจมือใหม่ บอกได้ว่า 

Punspace เหมาะอย่างยิ่งสำาหรับเหล่า freelance และ 

startup ซึ่งหากจะกล่าวว่า นอกจากเป็นสถานที่ทำางานที่

สะดวกสบายแล้ว co-working space ยังเป็นแหล่งบ่ม

เพาะนักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วย ก็คงไม่ผิดนัก

ทำาด้วยใจเพื่อคนเชียงใหม่
 เจ้าของ Punspace เผยว่า ปัจจุบัน 80% ของผู้มาใช้

บริการเป็นชาวต่างชาติที่เรียกตนเองว่า Digital Nomad 

หรือชาวยิปซีดิจิตอล ที่มักจะย้ายที่น่ังทำางานไปเรื่อยๆ 

ตามพื้นที่ที่มีอินเทอร์เน็ต ส่วนคนเชียงใหม่เองอาจจะยัง

น้อย ด้วยเพราะเป็นธุรกิจให้บริการแนวใหม่ และยังเปิด

มาได้ไม่นาน จึงต้องให้เวลาทำาความเข้าใจกับคนในพื้นที่

 “หลังจากเปิดมาได้ปีกว่า ผลตอบรับถือว่ากลางๆ 

ซึ่งจริงๆ แล้วการทำาธุรกิจนี้ก็ไม่ได้หวังตัวเงินมากมาย 

แต่ท่ีเอื้อมกับคุณเปี๊ยกอยากทำา เพราะว่าเราชอบจริงๆ 

อีกทั้งตอนนี้ชาวเชียงใหม่ก็ยังไม่ค่อยรู้จัก co-working 

space มากเท่าไร อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร” เอื้อม

ให้รายละเอียด

 กระนั้นก็ตาม Punspace ก็ยังคงมองหาทำาเลใหม่ๆ 

ในการที่จะขยายพื้นที่สร้างสรรค์เพิ่มขึ้นอีก เพื่อรองรับคน

ทำาอาชีพอิสระและนักท่องเที่ยวที่มีจำานวนสูงขึ้นเรื่อยๆ 

 สำาหรับ SMEs หรือนักธุรกิจหน้าใหม่ที่สนใจธุรกิจ
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Key Success

1. มองเห็นโอก�ส

2. กล้�เสี่ยงในธุรกิจรูปแบบใหม่

3. เป็นธุรกิจ Blue Ocean ที่คู่แข่ง

ยังน้อย

Contact
14 ถนนศิริมังคล�จ�รย์ ซอย 11 
ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50200
contact@punspace.com
โทร 0-5322-3932

เวลาทำาการ
จันทร์-เส�ร์ 9am-6pm

ใหม่เอี่ยมนี้ เอื้อมให้คำาแนะนำาว่า ก่อนจะตัดสินใจกระโจน

เข้าสู่ธุรกิจ co-working space อย่างเต็มตัว ควรทำาการ 

สำารวจตลาดและกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีนั้นๆ ก่อน เพราะ

แต่ละพื้นที่ ต่างก็มีกลุ่มลูกค้าและลักษณะวิชาชีพที่แตกต่าง

กันไป จากน้ันค่อยทำาการออกแบบและจัดเตรียมอุปกรณ์

ให้สอดคล้องกับการทำางานของคนเหล่านั้น แต่ต้องไม่ลืมสิ่ง

สำาคัญที่สุดของการทำา co-working space นั่นคือการสร้าง

สังคมให้คนทำางานสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ แล้วพื้นที่ที่คุณ

สร้างขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานอย่างแท้จริง  
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ทางเลือกที่น่าสนใจของพนักงานประจำา

แฟรนไชส์โมเดลใหม่ 
bestfranchiser.com

‘ทุนน้อย คว�มเสี่ยงต่ำ�’ ฟังแล้วหล�ยคนคงสนใจว่�จะมีธุรกิจอะไรที่ทำ�ได้เช่นนั้น  
แฟรนไชส์ร้�นค้�ออนไลน์คือคำ�ตอบ ไม่ว่�คุณจะทำ�ง�นอะไร เงินทุนมีอยู่เท่�ไร อย�ก
เปิดร้�นแบบไหน ขอแค่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็น ก็เป็นเจ้�ของกิจก�รเล็กๆ ได้ง่�ยๆ แบบ 
ไม่ต้องเหนื่อย 

Franchise

 อยากเปิดร้าน อยากมีรายได้เสริม คงเป็นความ

คิดที่ดังก้องอยู่ในหัวของหนุ่มสาวออฟฟิศจำานวนไม่

น้อย ทำาให้หลายคนมองหาช่องทางขยับขยายรายได้

ในกระเป๋าควบคู่ไปกับการน่ังโต๊ะทำางานได้เหมือนเดิม 

อ�ริน กล้วยไม้ อดีตพนักงานประจำาที่ผันมาเป็นนาย

ตัวเอง เข้าใจความต้องการนั้นดี เพราะเธอเคยผ่านจุด

นั้นมาก่อนแล้ว 

คิดมาเพื่อพนักงานออฟฟิศ
 “เดิมเราก็เป็นพนักงานออฟฟิศ มีเงินเดือนประจำา 

แต่ทำาอยู่ได้พักหนึ่ง เพ่ือนชวนมาทำาธุรกิจด้านสื่อทีวี 

จึงมาเปิดบริษัทกับเพ่ือน ช่วงน้ันเราเห็นว่าพอมีเวลา

ว่างเหลืออยู่ เลยตัดสินใจขายของออนไลน์เล็กๆ น้อยๆ 

เป็นรายได้เสริม พอทำาไปสักพักก็รู้จักคนท่ีมีความรู้

ด้านอีคอมเมิร์ซและระบบไอที ประกอบกับเราเห็นว่า

มันมีช่องว่างทางธุรกิจอยู่ ตรงที่คนที่ทำางานออฟฟิศ

หรืองานประจำา บางคนก็คิดที่จะขายของออนไลน์อยู่

แล้ว แต่ด้วยความที่มีข้อจำากัดเรื่องเวลาและต้องใช้

เงินลงทุนเยอะ ทั้งต้องทำาเว็บไซต์ ซื้อของมาสต็อก แล้ว

แรกๆ ก็อาจจะดูไม่มั่นคงเท่าที่ควร เลยยังกล้าๆ กลัวๆ 

อยู่ เราจึงมานั่งคิดว่า ถ้าเราทำาระบบบริหารจัดการให้

ดี ลดขั้นตอนในการทำาเว็บไซต์ สต็อกของ ส่งของ ตอบ

คำาถามลูกค้าลง ให้คนที่สนใจเลือกว่าอยากจะทำาธุรกิจ

ไหน แล้วเราทำาทุกอย่างที่ว่ามาให้ เขาเพียงแค่โปรโมต 

ขายของ แล้วได้เงิน ไม่ต้องมายุ่งกับขั้นตอนอื่นๆ น่าจะ

ดี เลยเกิดเป็นธุรกิจนี้ขึ้นมา” 
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 เจ้าของไอเดีย bestfranchiser.com บอกเล่าถึง 

ที่มาของประกายความคิด ก่อนจะเริ่มชิมลางด้วยการเปิด 

แฟรนไชส์ร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ ซึ่งผลตอบรับดีเกินคาด 

เธอจึงก้าวต่อด้วยการเพ่ิมสินค้าอย่างอื่นขึ้นเรื่อยๆ จน 

ทุกวันน้ีมีร้านค้าออนไลน์ให้แฟรนไชซี่ที่สนใจเลือกทำาหลาก

หลายรูปแบบ ทั้งห้างสรรพสินค้าออนไลน์ ร้านกระเป๋า 

ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจเช่ารถยนต์ สินค้าแม่และเด็ก ฯลฯ โดย

มีเป้าหมายที่จะขยายรูปแบบธุรกิจไปเรื่อยๆ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้ที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองให้ได้มาก

ที่สุด 

 

นายหน้าความสำาเร็จ
 ทุกวันน้ีการทำาธุรกิจบนโลกออนไลน์ดูจะไม่ใช่เรื่อง

ยาก แล้วทำาไมต้องเลือก bestfranchisser.com อารินให้

คำาตอบสั้นๆ ว่า แฟรนไชส์ของเธอลดภาระทั้งทางด้านเวลา

และเงินทุน ดังน้ันจึงเหมาะสำาหรับคนทำางานประจำาแต่

อยากมีรายได้เสริม

 “bestfranchisser.com ทำาหน้าที่เหมือนเป็นนายหน้า 

เราเป็นคนขายแฟรนไชส์และดูแลระบบให้แฟรนไชซี่กับ

ซัพพลายเออร์สามารถลิงค์กันได้ อย่างธุรกิจท่องเที่ยว เรา

จะประสานงานกับบริษัทแม่ไว้ เมื่อมีคนมาซื้อของผ่าน 

เว็บไซต์ของแฟรนไชซี่ ระบบที่ทำาไว้ให้จะลิงค์ไปที่บริษัท

แม่ ทางบริษัทแม่ก็จะมีระบบประมวลผลอยู่แล้วว่าแต่ละ

โปรดักส์แฟรนไชซี่จะได้รับส่วนแบ่งเท่าไร ส่วนเสื้อผ้า 

ธุรกิจออนไลน์ กลับถึงบ้�น
ก็ทำ�ได้เลย เปิดร้�นได้  

24 ชั่วโมง ไม่ต้องขนของ 
ไปข�ยต�มเวล� แถมยัง 

คืนทุนค่อนข้�งเร็ว 
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เราก็ไปติดต่อซัพพลายเออร์ท่ีมีสินค้าเยอะๆ คนท่ีซื้อ 

แฟรนไชส์ไปจะได้หน้าเว็บไซต์ที่มีสินค้าอยู่เต็มไปหมด 

สามารถเอาไปขาย เอาไปโปรโมตได้อย่างสบาย เมื่อ

มีลูกค้าซื้อสินค้าผ่านเว็บเขา แฟรนไชซี่ก็เพียงแค่โอน

เงินต้นทุนให้ซัพพลายเออร์ เก็บส่วนต่างกำาไรไว้ แล้ว

ซัพพลายเออร์จะเป็นคนส่งสินค้าให้ในนามเว็บไซต์ของ

แฟรนไชซี่เรา เป็นการลดภาระด้านอื่นๆ หมดเลย

 นอกจากน้ีทุกสินค้าของเราจะมีระบบอัพเดท

อัตโนมัติ หน้าเว็บของแฟรนไซชี่จะหมุนเวียนตลอด 

โดยที่คุณไม่ต้องทำาอะไรเลย เป็นหน้าท่ีของทางเราท่ี

ต้องคอยหาของมาเพ่ิมให้ ไม่ใช่ซื้อไปแล้วน่ิงอยู่อย่าง

นั้น เราจะใส่ใจแฟรนไชซี่ว่าเขาต้องขายได้”

 ซึ่งเมื่อตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์แล้ว นอกจากตัว

เว็บไซต์ที่สามารถกำาหนดชื่อและรูปแบบเอง แฟรนไชซี่

ยังจะได้รับคู่มือแนะนำาการโปรโมตบนโซเชียลมีเดีย เพื่อ

ให้สามารถขายสินค้าได้ และหากมีปัญหาหรือข้อข้องใจ 

ทาง bestfranchisser.com ก็จัดทีมงานคอยให้ความ

ช่วยเหลือและคำาแนะนำาตลอด 24 ชั่วโมง

ต้นทุนต่ำา ความเสี่ยงน้อย
 หลังเปิดขายแฟรนไชส์มา 3 ปี อารินเผยว่าผล

ตอบรับอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ช่วงแรกๆ จะมีคนสงสัย

ลังเลใจ ถามมาว่า หลอกลวงหรือเปล่า ทำาได้จริงไหม 

แต่ในที่สุดก็พิสูจน์ตัวเองได้

 “บางคนอาจจะกลัวโดนหลอก คิดว่าเป็นธุรกิจ

ขายตรงหรือเปล่า เราบอกเลยว่าเราไม่ใช่ธุรกิจขาย

ตรง ไม่ต้องทำายอด ไม่ต้องหาสมาชิกเพิ่ม เป็นการ

ขายของปกติ เพียงแต่เรามีระบบช่วยดูแลให้ คนที่

อยากทำาแต่ไม่มั่นใจ ไม่แน่ใจว่าจะดีไหม ก็ลองลง

ทุนน้อยๆ ดูก่อน อย่างธุรกิจท่องเที่ยว แพ็กเกจเล็ก

ของเราค่าแฟรนไชส์แค่หลักพัน สามารถเปิดให้จอง

ตั๋วรถทัวร์และโรงแรมในประเทศได้ แต่ถ้าอยากได้ 

ฟังก์ชั่นมากขึ้น ครบวงจรขึ้น ทั้งจองโรงแรมทั่วไทย 

ทั่วโลก จองทัวร์ จองตั๋วเครื่องบิน ก็ค่อยเพ่ิมเงิน

ลงทุนทีหลังได้ 

 อีกอย่างธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ทำาค่อนข้างง่าย ไม่

ต้องมีประสบการณ์ก็ทำาได้ เราเหมือนเป็นจุดเริ่มต้น 
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เป็นการจุดประกายให้คนท่ีอยากมี

ธุรกิจเป็นของตัวเองได้ลองทำาดู เพราะ

หากเขาไปเช่าที่ขายของ บางทีอาจจะ

ขายได้ไม่คุ้มค่าเช่า ต้องไปตากแดด 

หลบฝน แต่ธุรกิจออนไลน์กลับมาถึง 

บ้านก็นั่งทำาได้เลย แล้วเปิดร้านได้ 

24 ชั่วโมง ไม่ต้องขนของไปขายตาม

เวลา แถมยังคืนทุนค่อนข้างเร็วมาก 

แต่ก็ขึ้นอยู่กับคนที่ซื้อไปด้วย ถ้าซื้อ

ไปแล้วปล่อยทิ้งไว้เฉยๆ ก็อาจจะยาก 

นิดนึง จริงๆ เดือนแรกเป็นเรื่องปกติ

ที่จะฝืด ก็อธิบายให้เขาเข้าใจ อาจจะ

ต้องโปรโมตกับคนที่รู้จักก่อน พอเริ่ม

ได้ลูกค้าก็จะมีแรงทำาต่อ แล้วสักเดือน

สองเดือนก็จะเริ่มดีขึ้น”

 โอกาสทางธุรกิจในโลกออนไลน์

นั้นมีอยู่มาก ทั้งยังต้นทุนค่อนข้างต่ำา 

ความเสี่ยงน้อย ไม่ต้องเหนื่อย แต่การ

จะประสบความสำาเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่

กับตัวเจ้าของธุรกิจเองด้วย ถ้าคิดจะ

ซื้อแฟรนไชส์ธุรกิจออนไลน์ หรือเปิด

ร้านค้าออนไลน์เอง เจ้าของ bestfran-

chiser.com ฝากข้อคิดไว้ว่า แค่อยาก

ทำาอย่างเดียวอาจไม่พอ ต้องขยันและ

ตั้งใจจริงด้วย แล้วความสำาเร็จจะตาม

มาแน่นอน  

ประเภทธุรกิจ : แฟรนไชส์ร้�นค้�ออนไลน์ 

ค่าแฟรนไชส์ :
• ธุรกิจห้�งสรรพสินค้�ออนไลน์ ร�ค�ตั้งแต่ 5,900 - 19,500 บ�ท

• ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ ร�ค� 6,900 บ�ท

• ธุรกิจท่องเที่ยว ร�ค�ตั้งแต่ 6,900 - 25,000 บ�ท

• ธุรกิจกระเป๋�แบรนด์เนมออนไลน์ ร�ค� 9,900 บ�ท

• ธุรกิจเสื้อผ้�แฟชั่นออนไลน์ ร�ค� 12,000 บ�ท

• ธุรกิจสินค้�แม่และเด็ก ร�ค� 12,000 บ�ท

สิ่งที่จะได้รับ :
1. Website ธุรกิจออนไลน์ต�มชื่อที่อย�กได้ หรือให้ท�ง 

 bestfranchiser คิดให้

2. คู่มือก�รโปรโมตเว็บไซต์

3. ระบบในก�รตรวจสอบยอดข�ยและร�ยได้

4. ทีมง�นที่พร้อมให้คำ�แนะนำ�และปรึกษ�ด้�นก�รโฆษณ�และ

 สื่อส�รท�งก�รตล�ด

ติดต่อ : อ�ริน กล้วยไม้

โทร. 08-7377-0100

support@bestfranchiser.com, www.bestfranchiser.com

www.facebook.com/bestfranchiserservice

เร�ทำ�ระบบบริห�รจัดก�รให้ 
ลดขั้นตอนในก�รทำ�ง�นลง 
แค่โปรโมตก็ข�ยของได้แล้ว

รูปแบบธุรกิจที่แสนง่าย

เริ่มธุรกิจได้ภ�ยใน 48 ชั่วโมง

สมัครธุรกิจ
+

รับเว็บไซต์

โปรโมตเว็บไซต์
+

ลูกค้าเข้าร้านคุณ

ลูกค้าโอนเงินให้คุณ
+

คุณโอนต้นทุนคืนให้เรา

เราจัดส่งให้ลูกค้า
+

ลูกค้าได้รับสินค้า
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CSV โมเดลธุรกิจยุคใหม่ 

CSV จะเป็นแนวท�งในก�รสร้�งสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสังคม
และจะกล�ยเป็นโมเดลธุรกิจของบริษัทชั้นนำ� ในอีก 5 ถึง 20 ปีข้�งหน้� 

เมื่อทุนนิยม ช่วยสังคมได้

  ความตื่นตัวในการดำาเนินธุรกิจโดยไม่ลืมที่จะ

คำานึงถึงสำานึกความรับผิดชอบต่อสังคม กลายเป็น

ประเด็นที่สำาคัญมากในโลกทุนนิยมยุคใหม่ 

  งานวิจัยด้านการตลาดหลายชิ้นระบุว่า ผู้บริโภค

มากกว่า 50% ไม่ได้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ

จากคุณภาพเพียงอย่างเดียว แต่ยังยินดีท่ีจะจ่าย

เงิน เพ่ือสนับสนุนผลผลิตจากองค์กรดีๆ ที่มีแนวคิด 

รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 ทัศนคติดังกล่าวของผู้บริโภคยุคใหม่ทำาให้หลาย

หน่วยงานชูจุดขายด้านงาน CSR (Corporate Social 

Responsibility) หรือกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม 

มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการร่วมบริจาคหนังสือให้ห้องสมุด 

การปลูกป่าต้นน้ำา มอบทุนการศึกษาให้เด็กที่ยากไร้ 

ฯลฯ แต่หลายครั้งที่การดำาเนินโครงการ CSR เป็นเพียง

การโหนกระแสสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร มากกว่า

จะตอบโจทย์ปัญหาสังคมจริงๆ เน่ืองจากไม่ได้มีการ

ลงพ้ืนที่สอบถามความต้องการของชุมชนเพ่ือกำาหนด

เป้าหมายร่วมกัน และเมื่อดำาเนินการเสร็จแล้วก็มักจะ

ไม่มีการติดตามวัดผลจริงจัง ทำาให้กิจกรรม CSR หลาย

โครงการท่ีน่าจะสร้างคุณค่าท่ีย่ังยืนระหว่างภาคธุรกิจ

และสังคม กลับไม่ประสบความสำาเร็จดังที่คาดหวัง

จาก CSR สู่ CSV
  แนวคิดด้าน CSR ในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาต่อ 

ยอดไปสู่เครื่องมือใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หนึ่ง

ในนั้นคือ กลยุทธ์ CSV (Creating Shared Value)  ซึ่ง

เป็นโมเดลธุรกิจยุคใหม่ ท่ีเน้นการสร้างคุณค่าร่วม

ระหว่างภาคธุรกิจกับสังคม โดยนำาวิถีทางของทุนนิยม 

มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการแก้ไขปัญหาสังคมใน

หลากหลายมิติ ตามความเชี่ยวชาญและทรัพยากรที่มี

พร้อมในแต่ละองค์กร ควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความ

สามารถในการแข่งขันและแสวงหากำาไรขององค์กร 

เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ทั้งด้านธุรกิจและสังคมได้

อย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน 

 ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ไมเคิล อี. พอร์ตเตอร์  

(Michael E. Porter) ปรมาจารย์ด้านการจัดการเชิง 

กลยุทธ์ระดับโลกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผู้ริเริ่ม

แนวคิดดังกล่าว มั่นใจว่า CSV จะเป็นแนวทางในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือสังคม และจะกลาย

เป็นโมเดลทางธุรกิจของบริษัทชั้นนำาในอีก 5 ถึง 20 ปี 

ข้างหน้า

 กระบวนการในการสร้างคุณค่าร่วมของ CSV 

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

Knowledge
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eระดับที่  1 นำาจุดแข็งของ
องค์กรเข้าไปพัฒนาชุมชน

 การเริ่มต้นโมเดลธุรกิจที่ดี บริษัท

จำาเป็นต้องพิจารณาความเชี่ยวชาญ 

หรือจุดแข็ง ท่ี เป็นเอกลักษณ์ของ

องค์กร รวมถึงทรัพยากรที่องค์กรมี

อยู่ว่าจะสามารถสร้างคุณค่าในด้าน

ธุรกิจและสังคมได้อย่างไรบ้าง

 จากนั้นจึงผลิตสินค้าและบริการ 

เพ่ือตอบสนองความจำาเป็นของสังคม 

(Social Needs) โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่ม

ผู้บริโภคที่มีขนาดใหญ่เพียงพอต่อ

ความสามารถในการแสวงหากำาไร 

และมีประเด็นปัญหาท่ียังไม่ถูกแก้ไข

หรือตอบสนองจากธุรกิจอื่น เช่น 

หากองค์กรใดมีแนวทางในการแก้ไข

ปัญหารถติดให้กับกลุ่มคนเมืองได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ก็นับเป็นโมเดล

ธุรกิจท่ีน่าสนใจไม่น้อยทีเดียว พร้อม

กันนี้บริษัทจะคำานึงถึงตัวชี้วัดผลลัพธ์

ที่เป็นรูปธรรม ทั้งในเชิงธุรกิจและ

สังคม เพ่ือให้สามารถพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าร่วม 

ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

ระดับที่ 3 การต้ังเป้าหมาย
ร่วมกัน

 ส่ิงสำาคัญที่ สุดที่จะทำาให้ภาค

ธุรกิจและภาคสังคมเติบโตไปพร้อมๆ 

กันได้อย่างย่ังยืน คือการตั้งเป้าหมาย

ร่วมกัน โดยผู้บริหารองค์กรจะต้อง

คิดอยู่เสมอว่า เรื่องของสังคมและสิ่ง

แวดล้อมไม่ใช่ปัจจัยภายนอก แต่เป็น

ปัจจัยภายในท่ีมีความสัมพันธ์เก้ือกูล

กับธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะ

ถ้าหากวันหน่ึงสังคมล่มสลายแล้ว

ธุรกิจจะอยู่ได้อย่างไร

 คำาถามจึงอยู่ท่ีว่า จะทำาอย่างไร

ที่จะให้ทุกธุรกิจดำาเนินไปอย่างมีความ

หมาย (Sense of Purpose) สามารถ

สร้างผลกำาไร และสร้างสังคมให้เจริญ

เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน

ระดับที่ 2 ปรับเปลี่ยนห่วงโซ่
คุณค่าเสียใหม่

 องค์กรจำาเป็นต้องมีการวิเคราะห์ 

และปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่า (Value 

Chain) ให้มีประสิทธิภาพ ต้ังแต่กระบวน 

การจัดซื้อ การผลิต การจัดจำาหน่าย 

การตลาด ฯลฯ เพ่ือพัฒนาขีดความ

สามารถในการแข่งขันของธุรกิจให้มี

ความได้เปรียบอย่างยั่งยืน โดยองค์กร

สามารถสนับสนุนให้ชุมชนท้องถ่ิน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาห่วงโซ่

คุณค่าร่วมกับองค์กรได้ด้วยเช่นกัน 

 ตัวอย่างของธุรกิจด้านอาหาร

ที่ได้ทำางานร่วมกับเกษตรกรผ่านการ

เข้าไปอบรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะ

อาชีพ แนะนำาวิทยาการใหม่ๆ ให้ชุมชน 

จนสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง

ขึ้น รวมท้ังปรับปรุงสภาพแวดล้อม

และสิ่งอำานวยความสะดวกให้ผู้คนได้

มีคุณภาพชีวิตที่ดี เอื้อต่อประสิทธิภาพ

ในการทำางาน โดยท่ีองค์กรสามารถ

รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรได้ในราคา

ทุน ช่วยลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจ และ

สามารถเพ่ิมกำาลังผลิตท่ีได้มาตรฐาน   

นับเป็นความร่วมมือที่ท้ังสองฝ่ายต่าง

ได้รับผลประโยชน์ด้วยกัน
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 ธนาคารกรามีน (Grameen Bank) อาจไม่ใช่

ชื่อที่คนไทยคุ้นหูนัก แต่หากเป็นในบังกลาเทศ ชื่อนี้ 

เปรียบได้ดังแสงสว่างของคนจนนับล้านคนทั่ว

ประเทศเลยทีเดียว ศ�สตร�จ�รย์มูฮัมหมัด ยูนุส 

นักเศรษฐศาสตร์ชาวบังกลาเทศ ผู้ก่อต้ังธนาคาร

กรามีน มีความเชื่อว่า คนจนทุกคนควรมีสิทธิ์เข้าถึง 

แหล่งเงินทุนได้ เช่นเดียวกับคนในชนชั้นอื่นๆ ของ 

สังคม ธนาคารกรามีนจึงเป็นสถาบันการเงินประเภท 

ไมโครเครดิตแห่งแรกของโลก ที่ให้ลูกหนี้สามารถกู้ 

เงินได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำาประกัน ทำาให้คนจน 

ในบังกลาเทศซึ่งยากจนเกินกว่าจะมีคุณสมบัติพอ

เพียงที่จะกู้เงินจากธนาคารทั่วไป สามารถขอสินเชื่อ

ได้อย่างถูกกฎหมาย ไม่ต้องหันไปกู้เงินนอกระบบที่

เสียดอกเบี้ยมหาโหด ขณะที่ธนาคารก็มีการบริหาร

จัดการที่ทำาให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน

 ทั้งนี้ ธนาคารไม่ได้มีจุดมุ่งหมายจะจัดตั้งโมเดล 

ธุรกิจในลักษณะองค์กรการกุศล ท่ีมอบเงินให้เปล่า

แก่ประชาชน เนื่องจากมองว่าการสนับสนุนเงินใน

รูปแบบการบริจาคจะทำาให้ผู้คนเสียนิสัย ส่วนใหญ่

มักจะนำาไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือย มากกว่าจะนำาไปลงทุน 

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

 ในทางกลับกัน ธนาคารกรามีนต้องการสร้าง

ต้นแบบของธุรกิจท่ีหวังผลกำาไร แต่มีเป้าหมายเพ่ือ

สังคม โดยมุ่งให้ความช่วยเหลือคนจน โดยเฉพาะ

ผู้หญิงท่ีมักถูกกดขี่จากสถานะทางสังคม  ผ่าน

กระบวนการให้สินเชื่อท่ีถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับ 

คนยากไร้ เช่น การออกระบบอนุมัติเงินกู้แบบกลุ่ม 

ที่ให้ผู้ กู้แต่ละคนมีหน้าท่ีค้ำาประกันซึ่งกันและกัน 

และแต่ละคนต้องชำาระหนี้ให้ตรงเวลา เมื่อผู้กู้ทุกคน

ชำาระเงินจนหมด จึงจะอนุญาตให้กู้เงินก้อนต่อไปได้

 นอกจากนั้น ธนาคารกรามีนยังจัดอบรมทักษะ

การบริหารเงิน เพ่ือให้ผู้กู้ทุกคนมีวินัยในการใช้จ่าย 

และยังออกข้อบังคับให้ลูกหนี้ออมเงินร้อยละ 5 ของ

เงินกู้ เพื่อเป็นกองทุนประกันชีวิตสำาหรับอนาคต การ 

เป็นลูกหน้ีของธนาคารกรามีนจึงเป็นการสร้างโอกาส 

ที่จะหลุดพ้นความจน มากกว่าเพียงการปล่อยเงินกู้

เพื่อประทังชีวิต 

 ปัจจุบันธนาคารกรามีนมีทรัพย์สินท้ังหมดจาก 

การปิดยอดบัญชีเมื่อปี 2013 กว่า 2,300 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 73,600 ล้านบาท 

และมีสาขามากถึง 2,565 แห่ง ครอบคลุม 81,379 

หมู่บ้านท่ัวประเทศ โดยธนาคารสามารถให้บริการ

สินเชื่อแก่ชาวบังกลาเทศจำานวนกว่า 8.35 ล้านคน 

ซึ่งในจำานวนนี้มากถึงร้อยละ 96 เป็นผู้หญิง

 ผลงานชิ้นโบว์แดงดังกล่าว ทำาให้ธนาคาร

กรามีน และศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนุส ได้รับ

รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ในปี 2006 ในฐานะผู้ที่

พยายามพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของผู้คนระดับ

ล่างในบังกลาเทศ จนกลายเป็นธนาคารสำาหรับ

คนจนอย่างแท้จริง

กรณีศึกษา 

1) Grameen Bank
Banking for the Poor

 ลองศึกษ�ตัวอย่�งของโมเดลธุรกิจ CSV 
ที่มีก�รสร้�งคุณค่�ร่วมกับสังคม ทั้งในด้�นก�ร
เงิน สุขภ�พ และสิ่งแวดล้อม
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(*ข้อมูลจากสำานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน)

 บริษัทโนโว นอร์ดิสก์ (Novo Nordisk) หนึ่งในบริษัทยายักษ์ใหญ่ของ

โลก จากเดนมาร์ก ได้เล็งเห็นถึงปัญหาเรื้อรังด้านสุขภาพในประเทศจีน ซึ่งมี

ผู้ป่วยโรคเบาหวานมากถึง 92 ล้านคน และมีอัตราเร่งเพิ่มขึ้นอย่างน่าวิตก ใน

ขณะที่คนไข้ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่สามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่มีราคา

แพงได้

 Novo Nordisk จึงริเริ่มโครงการผลิตอินซูลินแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานใน

ประเทศจีน  โดยได้พัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่ทำาให้บริษัทสามารถขาย

อินซูลินในราคาที่ผู้ป่วยสามารถจ่ายได้

 หลังจากตัวยาได้รับการตอบรับในท้องตลาดเป็นอย่างดี จึงมองเห็น

โอกาสทางธุรกิจที่จะขยายฐานการผลิตไปตั้งโรงงานผลิตอินซูลินแห่งใหม่ใน

ประเทศจีน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตอินซูลินในจำานวนท่ีมากข้ึน 

รวดเร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้ามประเทศ โดยได้ร่วมมือกับกระทรวง

สาธารณสุขและมูลนิธิโรคเบาหวานในประเทศจีน รวมถึงจ้างแรงงานจาก

ผู้คนในชุมชนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตดังกล่าว

 ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการท่ีดีอย่างก้าวกระโดดติดต่อกันหลายปี 

จนถูกขนานนามว่าเป็น Medicon Valley ซึ่งหมายถึงหุบเขาหรือศูนย์กลาง

ด้านการแพทย์ของโลก ด้วยผลประกอบการต่อปีกว่า 1.72 หมื่นล้านเหรียญ

สหรัฐ* 

2) Novo Nordisk
The Medicon Valley

3) บางจาก
Recycling Energy

 มาถึงบริษัทสัญชาติไทยอย่างบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด 

(มหาชน) ที่ชูนโยบายด้านพลังงานทดแทนผ่านการรณรงค์ไม่ให้ประชาชน

นำาน้ำามันพืชใช้แล้วไปทิ้งในที่สาธารณะ หรือนำากลับมาใช้ซ้ำาอีก โดยบางจาก

จะเป็นองค์กรที่รับซื้อน้ำามันพืชเหล่านั้นจากตลาด ชุมชน รวมถึงหน่วยงาน

ราชการและเอกชน เพื่อนำากลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำามันไบโอดีเซล 

และจำาหน่ายผ่านสถานีบริการน้ำามันของบางจากอีกครั้ง

 ท้ังนี้ ไบโอดีเซลมีคุณสมบัติการเผาไหม้ที่สามารถทดแทนดีเซลจาก

ปิโตรเลียมได้ ที่สำาคัญยังเป็นเชื้อเพลิงที่ผลิตจากทรัพยากรหมุนเวียน ซึ่ง

สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

 ผลจากการดำาเนินงานตั้งแต่ปี 2551-2556 พบว่า บางจากรับซื้อน้ำามัน

พืชใช้แล้วทั้งหมด 9.43 แสนกิโลกรัม สามารถนำาไปผลิตเป็นไบโอดีเซลได้

มากกว่า 8 แสนลิตร ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 

634 ตัน และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการนำาเข้านำ้ามันจากต่างประเทศ

อีกกว่า 22.6 ล้านบาทต่อปี 
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กฎเหล็ก 9 ข้อ
สู่สุดยอดโมเดลธุรกิจ

 ลู กค้ าคื อหั ว ใจของ โม เดล ธุ ร กิจทุ ก

ประเภท หากปราศจากลูกค้า บริษัทย่อมไม่

สามารถอยู่รอดได้ ผู้ประกอบการจึงต้องศึกษา 

ให้ละเอียดว่า ลูกค้ากลุ่มใดท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

ที่แท้จริงของธุรกิจ และพวกเขาเหล่าน้ันมี

พฤติกรรมท่ีแตกต่างจากลูกค้ากลุ่มอ่ืนๆ อย่างไร 

ท้ังน้ี เพ่ือให้สามารถออกแบบโมเดลธุรกิจที่ 

ถูกต้อง แม่นยำา และสอดคล้องกับความต้องการ

ที่เฉพาะเจาะจงของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

 การเสนอคุณค่าที่โดนใจ ตรงกับความต้องการของ 

ลูกค้า คือเหตุผลหลักท่ีทำาให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้

ผลิตภัณฑ์ของเรา แทนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ใน 

ท้องตลาด ท้ังน้ีคุณค่าท่ีเรานำาเสนอ อาจเป็นได้ท้ังเรื่อง

ของประสิทธิภาพในตัวสินค้า ความสะดวกรวดเร็วในการ 

ให้บริการ ระดับราคาท่ีโดนใจ รวมถึงการออกแบบ

ประสบการณ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้

กับผู้บริโภค เช่น สายการบินราคาประหยัด (Low cost  

airline) ทำาให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสเดินทางด้วยเคร่ืองบิน 

หรือสมาร์ทโฟนท่ีช่วยยกระดับโทรศัพท์มือถือให้เป็นมาก 

กว่าอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้โทรเข้า-โทรออกเหมือนในอดีต

 ช่องทาง คือวิธีที่ผู้ประกอบการใช้ในการสื่อสารและ 

เข้าถึงกลุ่มลูกค้า เพ่ือนำาเสนอคุณค่าและเปิดโอกาสให้ลูกค้า 

สามารถซื้อสินค้าและบริการที่ต้องการได้ ผู้ประกอบการ

ควรพิจารณาว่า ในปัจจุบันเราใช้ช่องทางใดบ้างในการ

สื่อสารกับลูกค้า ทั้งหน้าร้าน ตัวแทนจำาหน่าย เว็บไซต์ 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Line 

หรือศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) ขณะเดียวกันก็ต้อง

พิจารณาว่า ช่องทางใดสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้

มากที่สุด และได้ผลลัพธ์คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปมากที่สุด

 ลูกค้าแต่ละกลุ่มมีความคาดหวังรูปแบบความ

สัมพันธ์ที่แตกต่างกัน บางกลุ่มต้องการการบริการท่ีดีเลิศ 

คาดหวังว่าต้องมีพนักงานให้ความช่วยเหลือเป็นการส่วนตัว 

ขณะที่บางกลุ่มยอมรับได้กับระบบการให้บริการตัวเอง 

(self-service) หรือระบบตอบรับอัตโนมัติ ท้ังน้ีผู้ประกอบการ

ควรคำานึงถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ควบคู่

ไปกับต้นทุนและความคุ้มค่าในการสร้างความสัมพันธ์

แต่ละรูปแบบด้วย

  ทุกวันนี้เร�กำ�ลังใช้ชีวิตอยู่บนโลกที่  
หมุนเร็วด้วยเทคโนโลยีก�รสื่อส�ร ซึ่งเข้�ม� 
เปลี่ยนโฉมหน้�ของโลกธุรกิจอย่�งรุนแรง
ในแบบที่ไม่เคยเป็นม�ก่อน มีโมเดลธุรกิจ 
ใหม่ๆ เกิดข้ึนตลอดเวล� สำ�เร็จบ้�ง ล้มเหลว 
บ้�ง คละเคล้�กันไป 
  แนวคิดเรื่อง Business Model 
Canvas ของ Alex Osterwalder  
(ท่ีปรึกษ�ด้�นก�รออกแบบโมเดลธุรกิจ
ระดับโลก) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้ 
เร�เข้�ใจภ�พรวมของโมเดลธุรกิจที่เร�
กำ�ลังดำ�เนินอยู่ได้อย่�งชัดเจนม�กยิ่งข้ึน 
ท้ังยังทำ�ให้เร�เห็นแนวท�งในก�รก้�วไปสู่ 
‘สุดยอดโมเดลธุรกิจ’ ที่แข็งแกร่ง และตอบ
โจทย์สำ�คัญในโลกธุรกิจสมัยใหม่ได้อย่�ง
ครบถ้วนและสมบูรณ์

1.กลุ่มลูกค้าของเราเป็นกลุ่มไหน 
(Customer Segments)

2.คุณค่าที่เรานำาเสนอแก่ลูกค้าคืออะไร 
(Value Propositions) 

4.สร้างสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไรบ้าง 
(Customer Relationships) 

3.สื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางไหน 
(Channels)
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 ทุกกิจกรรมขององค์กรล้วนแล้วแต่มีต้นทุน

ทั้งสิ้น โมเดลธุรกิจท่ีดีต้องให้ความสำาคัญกับ

การรักษาโครงสร้างต้นทุนที่กระชับและไม่สิ้น

เปลือง องค์กรจึงจะสามารถอยู่ได้โดยมีกำาไร ทั้งนี้  

ผู้ประกอบการต้องอาศัยฐานข้อมูลทางบัญชีย้อน

หลังประกอบการตัดสินใจว่า ส่วนใดที่เป็นต้นทุน

คงที่ ส่วนใดที่เป็นต้นทุนผันแปร และจะบริหาร

จัดการโครงสร้างต้นทุนเดิมอย่างไร เพ่ือให้การ

ดำาเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถ

สร้างผลกำาไรที่ดีได้ในระยะยาว 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Business Model Canvas  คลิกที่ www.businessmodelgeneration.com

 วิธีการหารายได้ที่น่าจะคุ้นเคยกันมากท่ีสุด คือ 

รูปแบบการขายของหน้าร้านทั่วไป จากนั้นจึงขยับมาอยู่

บนออนไลน์ นอกจากนั้นในโลกธุรกิจยังมีโมเดลการหา

รายได้อีกหลายวิธี เช่น การหารายได้จากพื้นที่โฆษณา 

รายได้จากส่วนแบ่งค่านายหน้าหรือตัวแทนจำาหน่าย 

รายได้จากค่าธรรมเนียม รายได้จากระบบสมาชิก รายได้ 

จากการให้เช่า รายได้ค่าดอกเบี้ย รายได้จากการขาย

ลิขสิทธิ์ เป็นต้น โดยผู้ประกอบการบางรายอาจนำาวิธีการ

หารายได้หลายๆ รูปแบบมาผสมผสานกัน เพื่อเพิ่มช่อง

ทางในการหารายได้ให้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น นิตยสาร  

หรือหนังสือพิมพ์ท่ีมีรายได้จากการขายเป็นเล่ม การสมัคร 

เป็นสมาชิก และการขายพื้นที่โฆษณา หรือแอพพลิเคชั่น

ยอดฮิตอย่าง LINE ที่มีรายได้จากการขาย LINE Sticker 

การดาวน์โหลดเกมอย่าง Cookie Run เกมเศรษฐี และ

การขายพื้นที่โฆษณาเช่นเดียวกัน

 ทรัพยากรหลักอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันไป

ตามประเภทของธุรกิจ แต่โดยพ้ืนฐานแล้วทรัพยากร

หลักจะครอบคลุมถึงสิ่งที่จำาเป็นต่อการเสนอคุณค่าให้

แก่ลูกค้า เช่น เงินทุน องค์ความรู้ บุคลากร วัสดุสิ่งของ 

เครื่องจักร ซึ่งอาจได้มาด้วยการซื้อหรือการเช่า ท้ังนี้  

ยังรวมถึงพันธมิตรคู่ค้า (partner) ของบริษัทด้วย

 กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมที่บริษัทต้องทำา

เพ่ือให้ธุรกิจสามารถดำาเนินต่อไปได้ ซึ่งจะแตกต่างกัน

ไปตามประเภทของธุรกิจ เช่น กิจกรรมหลักของธุรกิจ

ร้านอาหาร คือ การทำาอาหารให้ลูกค้ารับประทาน ขณะ

ที่กิจกรรมหลักของธุรกิจสื่อ คือการสร้างเนื้อหาให้แก่ 

ผู้บริโภค เป็นต้น 

 หลายธุรกิจไม่สามารถดำาเนินไปได้หาก

ขาดคู่ค้าคนสำาคัญ เพราะการทำาธุรกิจยุคใหม่ที่มี 

ประสิทธิภาพ ไม่ใช่การแบกทุกกิจกรรมตั้งแต่

ต้นน้ำายันปลายน้ำาไว้ท่ีบริษัทเราเพียงบริษัทเดียว 

แต่เป็นลักษณะของการกระจายงานในส่วนท่ี

เราไม่ถนัดไปสู่คู่ค้า (outsourcing) ที่มีความ 

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือลดความความเสี่ยง

ในการดำาเนินธุรกิจ และลดต้นทุนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรบางอย่างลง นอกจากนั้นบริษัท

จะได้มีเวลาในการพัฒนากิจกรรมหลัก (Key 

Activities) ขององค์กรเพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างเช่น 

บรรดานิตยสารแจกฟรี จำาเป็นต้องจับมือเป็น

พันธมิตรกับสถานที่สำาคัญต่างๆ เพื่อนำานิตยสาร

ไปวางให้กับผู้อ่าน  ในขณะที่เว็บไซต์ประเภท 

e-commerce ก็ต้องอาศัยคู่ค้าท่ีมีความเช่ียวชาญ

ด้านระบบการชำาระเงิน เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถ

ซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ได้อ ย่างสะดวกและ

ปลอดภัย

5.วิธีการหารายได้เป็นอย่างไร 
(Revenue Streams)

6.ทรัพยากรหลักมีอะไรบ้าง 
(Key Resources) 

7.กิจกรรมหลักมีอะไรบ้าง 
(Key Activities) 

8.พันธมิตรหลักคือใคร 
(Key Partners) 

9.ค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจคืออะไร 
(Cost Structure) 
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 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) 
ในปี 2558 จะเป็นโอกาสและความท้าทาย
สำาคัญของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในการ
เข้าสู่ตลาดขนาดใหญ่ที่ มีประชากรรวมกัน
กว่า 607 ล้านคน ในกลุ่มประเทศสมาชิก AEC 
และอีกจำานวน 3,000 ล้านคน ในประเทศที่มี
การตกลงการค้าเสรีกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
(ASEAN+6) 
 เพื่อเตรียมคว�มพร้อมผู้ประกอบก�ร 
SMEs ไทย สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ด 
กล�งและขน�ดย่อม (สสว.) จึงดำ�เนินก�รศึกษ�
พฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศ ASEAN+6 ได้แก่ 
ม�เลเซีย อินโดนีเซีย และจีน เพื่อเป็นข้อมูลให้ 
ผู้ประกอบก�ร รวมทั้งหน่วยง�นภ�ครัฐและภ�ค
เอกชน นำ�ไปใช้ประโยชน์จ�กก�รเป็นประช�คม
เศรษฐกิจอ�เซียน (AEC) ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 
โดยมุ่งศึกษ� 3 กลุ่มอุตส�หกรรม ได้แก่  
อุตส�หกรรมอ�ห�ร อุตส�หกรรมเสื้อผ้�เครื่อง
นุ่งห่ม และอุตส�หกรรมอัญมณีและเครื่อง
ประดับ ในเมืองสำ�คัญ 4 เมือง จ�ก 3 ประเทศ 
ได้แก่ กรุงกัวล�ลัมเปอร์ ประเทศม�เลเซีย กรุง
จ�ก�ร์ต� ประเทศอินโดนีเซีย เมืองเซี่ยงไฮ้และ
เมืองเทียนสิน ประเทศจีน โดยส�ม�รถสรุปผล
ก�รศึกษ�ดังนี้

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค

มาเลย์-อินโด-จีน

Road to AEC
เรื่อง : สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
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 เป็นประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง

ต่อเน่ือง ผลจากการมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง และจำานวน

ประชากรที่มีเพียง 28 ล้านคน ส่งผลให้ทุกคนมีงาน

ทำา มีกำาลังซื้อแท้จริง เท่ากับ 40,250 บาทต่อคนต่อ

เดือน สินค้าท่ีมีคุณภาพเป็นสิ่งท่ีชาวมาเลเซียให้

ความสำาคัญในลำาดับแรก โดยพฤติกรรมการบริโภค

มีดังนี้

 อุตสาหกรรมอาหาร ในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนในมาเลเซียจะเลือกบริโภค

อาหารจีนเป็นลำาดับแรก และให้ความสนใจบริโภคอาหารชาติอื่นๆ ที่มีขายตาม

ห้างสรรพสินค้า ส่วนชาวมุสลิมจะให้ความสำาคัญกับอาหารที่ผ่านกระบวนการ 

ฮาลาลเป็นหลัก

 อุตสาหกรรมเส้ือผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม ชาวจีนในกัวลาลัมเปอร์นิยม

แต่งกายด้วยชุดสากลแบบตะวันตก เน้นสินค้าคุณภาพดี มีสีสันไม่ฉูดฉาด สีที่

นิยมคือ สีขาว ดำา น้ำาเงิน พาสเทล และนิยมสินค้าแบรนด์เนม ขณะที่ชาวมุสลิม 

จะเคร่งครัดในหลักข้อบังคับการแต่งกายของศาสนาอิสลามที่เรียกว่า “ออรัต” เช่น 

ห้ามนำารูปสัตว์ใหญ่มาตกแต่งเสื้อผ้า เครื่องประดับ ผู้ชายห้ามสวมเสื้อผ้าผู้หญิง 

สตรีต้องแต่งกายด้วยด้วยอาภรณ์ที่ปกปิด เน้นสีเข้มขรึม 

 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ชาวจีนในมาเลเซีย สตรี

นิยมอัญมณีประเภทเพชรบนตัวเรือนสีขาว แพลตินัม หรือทองคำาขาว บุรุษนิยม

นาฬิกาแบรนด์เนมและแหวนทองคำาประดับพลอยสี (แดงทับทิม) หรือเพชร และ

บางกลุ่มนิยมพระเครื่องของไทย 

ประเทศมาเลเซีย
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 อุตสาหกรรมของไทยที่มีโอกาสมาก

ท่ีสุดในมาเลเซีย คือ อุตสาหกรรมอาหาร 

เห็นได้จากการที่เครื่องปรุงรส “ต้มยำากุ้ง” 

หรือน้ำาพริกเผารสต้มยำา รวมท้ังข้าวหอมมะลิ 

และสาหร่ายทอดกรอบ ได้รับความนิยม

อย่างสูงจากทั้งผู้บริโภคชาวจีนและชาว

มุสลิม โดยกลยุทธ์นำาในการเข้าสู่ตลาด 

ยังเป็นการเปิดร้านอาหารไทย ทั้งในรูปแบบ 

ร้านอาหารซีฟู้ดต้มยำากุ้ง ร้านอาหารครัวไทย/ 

ครัวชาววัง/อาหารจานด่วน รวมถึงร้านขนม 

หวานนานาชนิด รองลงมาคืออุตสาหกรรม 

อัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับการตอบรับ

ว่าสินค้าไทยมีคุณภาพในราคาที่ยอมรับได้ 

 ขณะท่ีอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่ง

ห่ม อาจยังไม่เหมาะต่อการลงทุนของ SMEs 

ไทย เนื่องจากวิถีชาวมุสลิมที่เคร่งครัด ส่วน

ผู้มีกำาลังซื้อชาวจีนนอกจากมีตลาดไม่ใหญ่

แล้วยังถูกครองด้วยสินค้ากลุ่มฟาสต์แฟชั่น 

ที่นำาโดยแบรด์ Zara Uniqlo และ H&M แต่

หากต้องการเข้าตลาดดังกล่าว ควรมุ่งเน้น

เสื้อผ้าแฟชั่นมุสลิม และต้องทำาตลาดเชิงรุก

ด้วยการประกอบการข้ามอุตสาหกรรมร่วม

กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

และแฟชั่น เช่น รองเท้า กระเป๋า เป็นต้น

โอกาสของสินค้าไทยใน
ประเทศมาเลเซีย
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 เป็นประเทศท่ีมีประชากรมากเป็นอันดับ 

4 ของโลก ด้วยจำานวนถึง 248,645,008 คน 

ร้อยละ 86.1 นับถือศาสนาอิสลาม ขณะที่ชาว

จีนเป็นกลุ่มท่ีคุมอำานาจทางเศรษฐกิจโดยเป็น

เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ กำาลังซื้อของคนส่วน

ใหญ่มีประมาณ 9,000 บาทต่อคนต่อเดือน 

โดยพฤติกรรมการบริโภคของชาวอินโดนีเซีย 

มีดังนี้ 

 อุตสาหกรรมอาหาร ชาวจีนในอินโดนีเซีย

นิยมรับประทานอาหารจีนเป็นทางเลือกที่ 1 โดยปรุง

อาหารรับประทานเองท่ีบ้าน แต่วันหยุดสุดสัปดาห์

จะรับประทานอาหารตามห้างสรรพสินค้าหรือร้าน

อาหารท่ีมีชื่อเสียง ขณะท่ีชาวมุสลิมยังคงวิถีชีวิต

แบบเรียบง่าย นิยมอาหารรสหวานและจืด บางบ้าน

มักจะมีน้ำาพริกเผารสต้มยำากุ้งเป็นเครื่องปรุงประจำา

บ้าน แต่ยังไม่ค่อยรู้จักและตอบรับอาหารไทยเท่า 

ที่ควร

 อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 
ชาวจีนในอินโดนีเซียนิยมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง

จากประเทศตะวันตก ชอบแต่งกายด้วยสีขาว ดำา 

น้ำาเงิน สีพาสเทล ไม่มีความเชื่อหรือชื่นชอบสีแดง

เช่นชาวจีนท่ัวไป ส่วนสินค้าเส้ือผ้าของไทย คน

อินโดนีเซียเชื่อว่าไม่ต่างจากแบรนด์ท้องถ่ิน ในส่วน

กลุ่มมุสลิมนิยมแฟชั่นมุสลิมสมัยใหม่ท่ีมีสีสันสดใส 

มีการตกแต่งตามแบบแฟชั่นมุสลิมตะวันตก เช่น 

ประเทศตุรกี

 อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ือง
ประดับ ชาวจีนในอินโดนีเซียนิยมเครื่องประดับ

ที่ทำาจากโลหะสีขาวประเภทแพลตตินัมประดับด้วย

เพชรหรือพลอย และมองว่าสินค้าของไทยมีคุณภาพ

และมีฝีมือประณีต โดยเฉพาะกลุ่มที่นิยมแต่งกาย

แบบ Modern Muslim จะให้ความสำาคัญกับ

การเลือกใช้เครื่องประดับให้เหมาะสมกับ

สีสันและรูปแบบของเสื้อผ้าที่หรูหรา 

ประเทศอินโดนีเซีย
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 ปัจจุบันตลาดผู้บริโภคในอินโดนีเซียส่วน

ใหญ่เป็นผู้มีกำาลังซื้อต่ำา สินค้าที่ตอบสนองได้ 

จะต้องมีราคาต่ำาผลิตในท้องถ่ินหรือจากจีน 

เวียดนาม เท่านั้น แต่จากการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศที่ช่วยสร้างงาน สร้าง 

รายได้ให้ประชาชนอย่างกว้างขวาง จะเกิดกำาลัง

ซื้อที่มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต สำาหรับ

ตลาดการบริ โภคสินค้าไทยในอินโดนี เซีย  

ผู้ประกอบการควรมุ่งกลุ่มชนชั้นกลางระดับสูง

และชนชั้นสูงเป็นเป้าหมายแรก และควรเป็น 

สินค้าท่ีมุ่งตลาดเฉพาะกลุ่ม ซึ่งโอกาสและ

ศักยภาพของสินค้าไทยในตลาดดังกล่าว อันดับ 

1 คือ อัญมณีและเครื่องประดับ อันดับ 2  

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอันดับ 3 อาหาร โดย

เฉพาะสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับรวมถึง

เส้ือผ้าจากประเทศไทยในรูปแบบแฟชั่นชั้นสูง 

ยังสามารถสร้างตำาแหน่งการตลาดได้ ซึ่งควร

รวมตัวกันในรูปแบบข้ามอุตสาหกรรมกับสินค้า

แฟชั่นอื่นๆ และควรสรรหาคู่ค้าท้องถิ่นที่เชื่อถือ

ได้ ทั้งน้ีต้องสร้างแบรนด์และทำาการตลาดให้

เข้มข้นจึงจะครองใจผู้บริโภคได้  

โอกาสของสินค้าไทยใน
ประเทศอินโดนีเซีย
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 อุตสาหกรรมอาหาร ชาวจีนเลือก

บริโภคอาหารจีนเป็นพื้นฐาน แต่ปัจจุบันอาหาร

จากต่างประเทศเริ่มมีบทบาทมากขึ้น รวมถึง

อาหารไทยที่ได้รับความนิยมในฐานะเป็นทาง

เลือกที่ 3 ทั้งนี้ชาวจีนโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นเก่า 

นิยมปรุงอาหารเองที่บ้าน จึงมีการสำารองอาหาร

สดแช่แข็งไว้ ขณะที่กลุ่มคนที่มีความรู้สูงซึ่ง

ทำางานในองค์กรใหญ่ๆ จะรับประทานอาหาร

นอกบ้านก่อนกลับบ้าน และนิยมสำารองอาหาร

สำาเร็จรูปพร้อมปรุงหรือพร้อมรับประทานไว้ใน

ตู้เย็น สำาหรับร้านอาหารไทยซึ่งเป็นทางเลือก

ที่ 3 ของชาวจีน ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็วและนับเป็นธุรกิจที่มีอนาคต เห็นได้จาก

เมืองเซี่ยงไฮ้ ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยจำานวน 95 

ร้าน แต่มีเจ้าของเป็นคนไทยเพียง 5 ร้านเท่านั้น 

นอกจากนี้พบว่าร้านอาหารไทยเป็นช่องทางการ

แนะนำาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีศักยภาพอีกช่อง

ทางหนึ่ง

 อุ ตสาหกรรม เสื้ อผ้ า เค ร่ือง 
นุ่งห่ม ผู้บริโภคนิยมและติดตามกระแสแฟชั่น 

เสื้อผ้า เครื่องประดับ ยี่ห้อดังจากอิตาลี ฝรั่งเศส 

สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่น รวมถึงสีสันก็เป็นไป

ตามฤดูกาลท่ีนักออกแบบเป็นผู้กำาหนด ดังนั้น 

ผู้ประกอบการไทยท่ีสนใจตลาดจีนควรทำาความ

เข้าใจกระแสแฟชั่นของตะวันตกเป็นกรณีศึกษา 

ต้องผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและรูปแบบเทียบ

เท่ากับสินค้าแบรนด์เนมจากตะวันตก หรือเทียบ

เท่าผลิตภัณฑ์แฟชั่นชั้นสูงของจีนจึงจะประสบ

ความสำาเร็จ 

 อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ือง
ประดับ ชาวจีนพร้อมที่จะซื้อเครื่องประดับ

คุณภาพของแท้ราคาแพง หรือย่ีห้อดังท่ีทำามา

จากวัสดุแท้หรือวัสดุหายาก โดยเฉพาะคาร์เทียร์ 

(Cartier) เป็นยี่ห้อที่อยู่ในใจของคนส่วนมากใน

เซี่ยงไฮ้ 

 อุตสาหกรรมท่ีมีอนาคตในการทำาตลาดในจีนของผู้

ประกอบการไทย คืออุตสาหกรรมอาหาร ทั้งร้านอาหารและ

ผลิตภัณฑ์อาหารไทย ส่วนสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้านับเป็นตลาด

ท่ีแข่งขันยาก หากสินค้าไทยไม่สามารถผลิตให้มีคุณภาพ

และรูปแบบเทียบเท่าสินค้าท้องถ่ินหรือสินค้าแบรนด์เนม

จากประเทศตะวันตก ขณะที่สินค้าเครื่องประดับยังมีโอกาส

ถ้าสามารถทำาสินค้าคุณภาพและเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม ผลิต

น้อยชิ้น เน้นที่รูปแบบและรูปลักษณ์ของสินค้าที่ผู้สวมใส่รู้สึก

ได้ถึงความแตกต่างอย่างมีรสนิยมและเห็นได้ชัดในสังคม

 อย่างไรก็ดี พบว่าประเทศท่ีน่าสนับสนุนให้ผู้ประกอบ

การ SMEs ไทย ทำาการค้าเรียงลำาดับจากมากที่สุดถึงน้อย 

ได้แก่ จีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย แต่การจะครองใจ 

ผู้บริโภคที่มีกำาลังซื้อสูงๆ ผู้ประกอบการต้องศึกษาเชิงลึกด้วย

ตัวเองเพื่อให้เข้าใจตลาดอย่างถ่องแท้

โอกาสของสินค้าไทยในประเทศจีน

 เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยมีตัวเลข

การเติบโตในอัตรา 2 หลักเกือบทุกปี ด้วยผลลัพธ์ของการพัฒนา

เศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นการผลิตภาคอุตสาหกรรมป้อนให้กับการบริโภค

ของตลาดโลก ส่งผลให้ชาวจีนมีรายได้อยู่ในระดับสูง จากการศึกษา

พฤติกรรมผู้บริโภคในเมืองเซี่ยงไฮ้และเมืองเทียนสิน พบว่า ชาวจีน

ทั้ง 2 เมืองมีกำาลังซื้อสูงมาก และนิยมสินค้าแบรนด์เนมจากประเทศ

ตะวันตก เพราะมีทัศนคติว่าราคามาพร้อมคุณภาพและการส่งเสริม

ภาพลักษณ์ของตน โดยมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ดังนี้ 

ประเทศจีน
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ข้อเสนอแนะสำาหรับผู้ประกอบการ 

1. ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ควรรวมตัวกันจาก 

ผู้ผลิตรายย่อยๆ ท่ีมีความแตกต่างในทักษะและศักยภาพ 

เพ่ือทำาตลาดภายใต้แบรนด์เดียวกัน เช่น เส้ือผ้าหญิง 

เสื้อผ้าชาย กระเป๋า รองเท้า โดยหารูปแบบการทำาธุรกิจ

ที่ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของด้วยกัน ซึ่งจะทำาให้มีพลัง

ในการต่อสู้

2. ค้นคว้าหาความรู้ด้านการบริหารธุรกิจแบบกิจการ

ผลิตสินค้าและการทำาตลาดระดับสูง

3. แสวงหาแนวทางการนำาเสนอสินค้าและบริการ

ใหม่ๆ ที่น่าสนใจในแต่ละตลาด เช่น กลุ่มเด็ก หรือกลุ่ม 

ผู้สูงอายุซ่ึงกำาลังเป็นตลาดท่ีน่าสนใจของประเทศจีน   

July - September 2014  |  65



World Ideas

Best out of Waste
เปลี่ยนขยะให้มีคุณค่า

 ด้วยความเช่ือว่า วัสดุทุกชนิดบนโลกใบน้ีเป็นทรัพยากร 

ที่มีคุณค่า แม้จะเคยผ่านการใช้งานมาแล้ว สิ่งเหล่านั้นก็

ยังสามารถสร้างมูลค่าได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

  แนวคิดในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือวัสดุเหลือ

ใช้ ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดย

ใช้นวัตกรรมและการออกแบบที่สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของตลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำาลัง

กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเพ่ืออนาคต (New Wave  

Industries)  ท่ีผู้ประกอบท่ัวโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

  งาน Taiwan Green Products Pavilion ที่เพิ่งผ่าน

พ้นไป มีสุดยอดนวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมจากผู้ประกอบ

การไต้หวันหลายชิ้นที่น่าสนใจ ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสสำาหรับ

ผู้ประกอบการไทย ท่ีจะศึกษาทิศทางของโมเดลธุรกิจใหม่ๆ 

เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

  นี่คือ 3 สุดยอดไอเดียในการเปลี่ยน ‘ขยะ’ ที่ดูเหมือน

จะไร้ค่า ให้กลับมามีคุณค่าได้อีกครั้ง

  กากกาแฟและขวดพลาสติก ที่ใครหลายคน  

มองว่าเป็นขยะ กลับเป็นวัสดุชั้นเยี่ยมที่สามารถนำา

มาถักทอเป็นเส้ือผ้าและเครื่องนุ่งห่มคุณภาพดีได้

อย่างไม่น่าเชื่อ

 แบรนด์เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่าง eco2sy ได้เปิด

ตัวนวัตกรรมใหม่ของอุตสาหกรรมสิ่งทอระดับโลก

กับการผลิตเสื้อแจ็คเก็ต ด้วยการใช้วัสดุเหลือใช้ทั้ง 

100% โดยมีส่วนประกอบเป็นกากกาแฟเหลือใช้ 

3 ถ้วย กับขวดพลาสติกเหลือใช้ (PET bottles) 

อีก 12 ขวด มาผ่านกระบวนการรีไซเคิล จนกลาย

เป็นเส้นใยพิเศษที่มีคุณสมบัติโดดเด่นไม่เป็นสอง

รองใคร ทั้งเนื้อนิ่ม น้ำาหนักเบา กันลม และให้

ความอบอุ่นได้ดี นอกจากนั้นยังสามารถระบาย

อากาศ และควบคุมกลิ่นจากภายนอกได้มากกว่า

เนื้อผ้าปกติถึง 10 เท่า นับเป็นสุดยอดไอเดียธุรกิจ

สร้างสรรค์ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก

Drink it, Wear it
ดื่มหมด คุณค่าไม่หมด

www.eco2sy.com
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I’m not Plastic
พลาสติกที่ไม่ใช่พลาสติก

Food Waste Decomposer
เครื่องเนรมิตปุ๋ยชั้นดี

 ปัญหาจากเศษอาหารในประเทศไต้หวันที่

มีการผลิตออกมามากถึงวันละ 4,000 ตัน ได้ถูก

นำามารีไซเคิลเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่อุดมสมบูรณ์ ด้วย

เครื่องย่อยสลายเศษอาหารแสนวิเศษท่ีทุกครัว

เรือนสามารถนำาไปใช้ได้ง่ายๆ ท่ีบ้าน เพียงใส่

เศษอาหารท่ีเหลือทิ้งเข้าไปในเครื่องย่อยสลาย 

อาหารเหล่านั้นก็จะถูกรีไซเคิลเป็นปุ๋ยอินทรีย์ 

ชั้นดีภายใน 24 ชั่วโมง ช่วยลดปริมาณเศษอาหาร

ของครัวเรือนในไต้หวันได้ถึง 85% ขณะท่ี  

จุลินทรีย์ตัวโตในปุ๋ยยังเหมาะแก่ 

การเพาะปลูกผักปลอดสารพิษ 

ไว้รับประทานภายใน

ครอบครัวได้อีกด้วย

  ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ได้ก่อกำาเนิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิตพลาสติก

ชีวภาพ (Bioplastic) ซึ่งสามารถย่อยสลายได้เองตาม

ธรรมชาติ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเผาทำาลายที่

ทำาให้เกิดก๊าซเรือนกระจก เหมือนพลาสติกปิโตรเคมี

ทั่วไป 

  สองสุดยอดผลิตภัณฑ์รางวัลชนะเลิศ iF Product 

Design Award อย่าง ECO Box และ ECO Can 

จากไต้หวัน คือหนึ่งในความสำาเร็จที่เกิดจากการนำา

พืชท่ีมีแป้งเป็นส่วนประกอบหลักอย่างข้าวโพด มัน

สำาปะหลัง อ้อย ฯลฯ มาผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพที่

เรียกว่า Polylactic Acid หรือ PLA ซึ่งสามารถนำาไป

ใช้งานได้หลากหลาย เช่นเดียวกับพลาสติกทั่วไป ทั้ง

การอุ่นอาหารในไมโครเวฟ การล้างทำาความสะอาด 

และที่สำาคัญยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถ

ย่อยสลายกลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติได้อย่าง

สมบูรณ์หากฝังกลบในดิน

www.dadisys.com

www.Plastudio.com
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 ไอเดียสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ท่ี

ช่วยเปล่ียนส่ิงแวดล้อมรอบตัวให้กลายเป็นของใช้น่ารักๆ 

แบบฉบับกรีนดีไซน์ ทั้งกระถางดอกไม้ เครื่องใช้บนโต๊ะ

อาหาร ที่คั่นหนังสือ ปากกา หรือแม้กระทั่งโซ่ล็อคล้อ

จักรยาน พอให้คนเมืองอย่างเราได้ฟีลกู๊ด สดชื่นราวกับ

อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ 

Live with the Nature

Photo Credit : www.boredpanda.com

World Ideas
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‘มอร์นิ่ง กลอรี่’ 
ปั้นธุรกิจส่งคว�มสดชื่น 

โฟร์-ศกลรัตน์ วรอุไร  

  นักร้องสาว โฟร์-ศกลรัตน์ วรอุไร ศิลปิน

ค่ายกามิกาเซ่ บริษัท อาร์เอส จำากัด (มหาชน) ก้าวเข้า

มาสู่การทำาธุรกิจเต็มตัว ด้วยการเปิดร้านดอกไม้ในชื่อ 

“มอร์นิ่ง กลอรี่” เธอเกริ่นด้วยภูมิใจว่า นี่คือธุรกิจแรกที่

เป็นรูปเป็นร่างและที่สำาคัญ ปั้นมาเองกับมือ 

  ด้วยอาชีพศิลปินนักแสดง โฟร์ได้รับช่อดอกไม้ใน

หลายโอกาส ทุกช่อล้วนส่งตรงจากมือของบรรดาแฟน

คลับคนที่รักเธอ และไม่ว่าดอกไม้ที่ได้รับจะมีราคา

ตั้งแต่หลักร้อย หลักพัน บางครั้งถึงหลักหมื่นนั้น เธอ

มิได้มองที่ราคาดอกไม้ หากแต่สัมผัสถึงความรักที่คน

มอบยื่นให้เสมอ จากความประทับใจนี้ นำามาสู่การเริ่ม

ต้นธุรกิจของตนเองคือ ‘เริ่ม…ทำาในสิ่งที่รัก’

  “ ร้ า น ด อ ก ไ ม้ น้ี โ ฟ ร์ ล ง ทุ น เ อ ง ค น เ ดี ย ว 

เน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีเราชอบ และลงทุนไปเรียน ส่วนตัว 

มองว่า ดอกไม้เป็นเรื่องของความอ่อนโยน ความ

สวยงาม บ่อยครั้งที่ได้รับดอกไม้จากแฟนคลับ สัมผัส

ได้ถึงความสวยงาม ความใส่ใจจากผู้ท่ีมอบให้ เลย

อยากแบ่งปันความรู้สึกดีๆ เหล่านี้ไปยังผู้อื่น เมื่อโฟร์

อยากหาธุรกิจอะไรทำาสักอย่าง  ก็พิจารณาจากสิ่งที่เรา

ชอบก่อน จนคิดว่า ที่ผ่านมาเราได้ช่อดอกไม้บ่อยมาก  

และแต่ละช่อสวยแตกต่างกัน  รู้สึกอยากทำาเป็นบ้าง จึง

ไปลองเรียน หัดจัดดอกไม้ และไปซื้อดอกไม้มาจัดเอง

บ้าง  เพื่อนๆ เห็นต่างชมว่าสวยดี ส่วนตัวก็รู้สึกว่าไม่ได้

ยากอย่างที่คิด  และยิ่งเราทำางานในวงการ  ช่องทางการ

ทำาพีอาร์  ฐานลูกค้ามีพอสมควร  และดอกไม้เป็นธุรกิจ

ที่ใช้ได้ในทุกโอกาส ไม่ว่าจะเป็นแสดงความยินดี วัน

เกิด  เยี่ยมคนป่วย  เทศกาลต่างๆ รวมถึงพวงหรีด  ซึ่ง

มีความหลากหลาย ถือเป็นความจำาเป็นของงานสังคม

อีกอย่างหนึ่ง  บางคนอาจจะมองว่าดอกไม้เป็นเรื่องสิ้น

เปลือง แต่ปัจจุบันสามารถประยุกต์ดอกไม้กับส่ิงของ 

อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับดอกไม้และสินค้า  

เป็นของขวัญ  สิ่งแทนใจที่มอบความประทับใจกับผู้รับ

ได้อย่างดี” 

 แม้ว่าเธอจะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียง สามารถช่วย

ประชาสัมพันธ์ดอกไม้น้องใหม่ให้เป็นที่รู้จักในเวลาอัน

รวดเร็ว แต่ทว่าส่ิงที่เธอคำานึงและเน้นให้ความสำาคัญ

ที่สุดคือ เรื่องคุณภาพ ความสวยงาม และมาตรฐาน

การบริการที่ดี มากกว่าจะมองว่าใครเป็นเจ้าของร้าน

Celeb SMEs
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  “ร้านดอกไม้เป็นเรื่องของการสร้างความประทับใจ

ตั้งแต่แรกเห็น  การบริการลูกค้าสำาคัญมาก  ต้องใส่ใจ 

ทุกรายละเอียด ยิ่งคนจัดดอกไม้ ต้องเป็นคนที่ประณีต 

มือเบา อารมณ์ดี แต่ในขณะเดียวกันต้องทำางาน

รวดเร็ว  ว่องไว  แม่นยำาในการจัด  เพราะการรื้อแล้ว

จัดใหม่จะทำาให้ดอกไม้ช้ำาได้  ที่สำาคัญสุดคือ คุณภาพ

ของดอกไม้  ต้องสด  ราคาเหมาะสม  จัดส่งถึงผู้รับตรง

ต่อเวลา การทำาธุรกิจทุกอย่าง ความซื่อสัตย์ ความ 

รับผิดชอบเป็นสิ่งสำาคัญมากค่ะ  เนื่องจากโฟร์อาจจะ

ไม่ได้อยู่ร้านตลอด โฟร์จึงต้องเลือกช่างด้วยตัวเอง ดู

ทัศนคติ  การควบคุมอารมณ์  ความยิ้มแย้ม และให้

คำาแนะนำาลูกค้าได้ดี มีความรู้เรื่องดอกไม้เป็นอย่าง

ดี อย่างท่ีร้านตอนน้ีช่างประจำามีประสบการณ์ด้าน

การจัดดอกไม้จากร้านใหญ่มากว่า 10 ปี ดังนั้นลูกค้า

มั่นใจได้ว่า ถ้าไม่เจอโฟร์ ช่างก็สามารถให้บริการได้ดี  

และประทับใจแน่นอน” 

 นักร้องสาวเจ้าของร้านบอกว่าจริงจังกับการทำา

ธุรกิจนี้มาก ไม่ได้ลงมาทำาธุรกิจตามกระแสว่าศิลปิน

ดาราต้องมีอาชีพที่สองมารองรับงานในวงการบันเทิง  

และไม่ได้ทำาธุรกิจเพียงแต่ในนาม เอาชื่อไปหุ้นลม 
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หรือทำาอะไรก็ได้ที่เก๋ๆ ได้เงินมาก แต่เธอได้ศึกษา และ

เลือกทำาในสิ่งท่ีรักและถนัด เพราะเชื่อว่า คือพ้ืนฐาน

ของการทำาธุรกิจของนักเริ่มต้น  

 “การจะเป็นเจ้าของร้านที่ดีควรรู้ให้ลึก รู้จริง ก่อน

ตัดสินใจเปิดร้าน โฟร์ไปเรียนการจัดดอกไม้เพ่ิมเติม  

ต้องใจเย็น  ฝึกบ่อยๆ  จนเกิดความชำานาญ  ที่สำาคัญ

เป็นเรื่องศิลปะการจัดวางดอกไม้ โทนสี  และดูแลรักษา

ดอกไม้อย่างไรให้สด ไม่เหี่ยวหรือช้ำา วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้

ต้องมีคุณภาพ และต้องคำานวณเรื่องระยะเวลาการ

จัดส่งถึงมือผู้รับด้วย จัดดอกไม้เป็นงานที่ต้องใส่ใจทุก

รายละเอียด ข้อมูลดอกไม้แต่ละชนิด ต้องรู้ความหมาย

จริงๆ เพราะแต่ละดอกมีความหมายที่ต่างกัน นำามา

ใช้ผิดโอกาส  ผิดกาลเทศะไม่ได้  วิธีการดูแลเก็บรักษา  

ก็สำาคัญ เพราะดอกไม้แต่ละชนิดต้องการการใส่ใจต่าง

กัน  ร้อนมาก  เย็นมากเกินไปก็ไม่ได้  ถ้าเสียหายขึ้นมา  

เท่ากับว่าเราขาดทุนตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่ม  

 ทั้งนี้ความพิเศษสำาหรับดอกไม้ท่ีร้านเรา จะดูแล

ให้สดใหม่อยู่ตลอดเวลา  ซึ่งโฟร์ลงทุนสร้างห้องติดแอร์

เปิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับดอกไม้หลายชนิด โดย

เฉพาะดอกไม้เมืองหนาวท่ีต้องอยู่ในห้องเย็นตลอด

เวลา ทางร้านมีทั้งดอกไม้ไทยและดอกไม้นำาเข้า อย่าง 

ดอกกุหลาบ ไฮเดรนเยีย อายุการใช้งานดอกไม้มีตั้งแต่ 

3 วัน จนถึง 7 วัน หรือการแช่ดอกไม้ก็ต้องขึ้นอยู่กับ

พันธุ์ บางอย่างต้องปรับอุณหภูมิน้ำาปกติ ก่อนแช่ห้อง

แอร์ เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนมาก”  

 สำาหรับเรื่องทำาเล ร้านมอร์นิ่ง กลอรี่ ตั้งอยู่ท่ี 

เฟสติวัล วอล์ค ถนนเกษตร-นวมินทร์ เธอบอกว่าย่านนี้

คนไม่พลุกพล่านมาก และการเดินทางจากบ้านตนเอง

มาร้านไม่ไกลนัก ซึ่งเธอสามารถเข้าร้านไปดูแลเองได้

บ่อยๆ  พร้อมให้ความเห็นส่วนตัวว่า 

 “จริงอยู่ว่าเรื่องทำาเลร้าน  ที่ตั้งสำาคัญ  แต่ยุคนี้ โฟร์

มองว่าอาจไม่ทั้งหมด เนื่องจากสังคมออนไลน์  โลกของ

โซเชียลทำาให้ทุกอย่างรวดเร็วและแคบลง สมัยก่อนคน

อาจจะต้องมาท่ีร้านเพ่ือเลือกดอกไม้ให้จัด แต่ตอนนี้ 

แค่คลิกเข้าไปดูในเฟซบุ๊ค อินสตาแกรม สามารถสั่งได้ 

แล้ว และเราสามารถจัดส่งได้ตามที่ต้องการ แต่เราต้อง

สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า ว่าคุณจะประทับใจในงาน

ของเรา และได้รับของตรงตามเวลาท่ีต้องการ ตรงนี้

สำาคัญที่สุด 

 ลูกค้าสามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ อินสตราแกรม @

morningglory_byfour และ facebook.com/morning-

glorybyfour หรือโทรสั่งได้ที่เบอร์ 08-9000-7177 
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ทำ�ธุรกิจแบบโฟร์ให้ฟิน
ทั้งร�ยได้และคว�มสุข

Tips

ต้องรักในส่ิงท่ีทำ�  
จริงจังกับธุรกิจ  ขยัน
ให้ม�กกว่�ปกติ และไม่

หยุดท่ีจะเรียนรู้ 

ก�รทำ� 
ธุรกิจร้�นดอกไม้    ไม่

ต่�งกับก�รทำ�ร้�นอ�ห�ร  เร�
ต้องจัดเสิร์ฟ “ดอกไม้” ให้ตรงกับ

คว�มต้องก�รของลูกค้� เพ่ือให้เข�
ได้ส่ิงท่ีต้องก�รท่ีสุด และจ่�ยในร�ค�
เหม�ะสม ไม่เพียงลูกค้� แต่ยังต้อง
นึกเผ่ือไปถึงผู้รับท่ีเข�นำ�ไปมอบส่ง

ต่อด้วย เรียกว่�ต้องสร้�งคว�ม
ประทับใจให้ครบจนถึง

ปล�ยท�ง

จัดดอกไม้ด้วยคว�ม
สุข ลูกค้�ย้ิมและมีคว�ม
สุขกับดอกไม้ท่ีเร�จัดให้  

เร�ก็มีคว�มสุข ถือว่�เป็น
กำ�ไรแล้ว

ร้�นดอกไม้    
เป็นธุรกิจแรกในชีวิต

ของโฟร์  ก�รทำ�ธุรกิจถือว่�
มีคว�มเส่ียงสูง  ทำ�ให้ดูแล ใส่ใจ

ทุกร�ยละเอียด  เรียนก�รจัด
ดอกไม้ รวมถึงก�รดูแล ฯลฯ   

ถ้�เจ้�ของร้�นรู้ทุกอย่�ง 
เม่ือเกิดปัญห�เร�จะได้   

แก้ไขได้

 ซึ่งโฟร์ยอมรับว่าโลกโซเชียลเป็นการทำาพีอาร์ที่

รวดเร็วและได้รับผลตอบรับท่ีดีมาก ส่วนหนึ่งต้อง

ขอบคุณแฟนคลับ คนที่ชื่นชอบโฟร์ ท่ีให้การตอบรับ

ดีมาก สั่งซื้อดอกไม้จากร้านไปใช้ในโอกาสต่างๆ มา

ตลอด และแฟนคลับเป็นลูกค้าท่ีกระจายข่าวบอกต่อ 

ทำาให้มีคนรู้จักมากขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว ในระยะเวลา 8 

เดือน ที่โฟร์ลุยธุรกิจร้านดอกไม้ มาถึงวันนี้สามารถบอก 

ได้ว่า ประสบความสำาเร็จได้ในระดับหนึ่ง และจาก

นี้เรามองเห็นช่องทางการเติบโตได้อีก ซึ่งการทำา

ธุรกิจเราก็ต้องก้าวไปอย่างระมัดระวัง เพ่ือให้เกิด

ความผิดพลาดน้อยท่ีสุด ย่ิงช่วงเทศกาลต้องเปิด

ให้สั่งจองล่วงหน้า และจะรับออเดอร์ในปริมาณที่

รับไหว ไม่อยากรับมาหมดจนทำาไม่ทัน แล้วงานออก

มาไม่ดี” 

 สำาหรับธุรกิจร้านดอกไม้ เธอบอกว่าใช้งบลงทุน

เบ็ดเสร็จกว่าครึ่งล้าน ซึ่งถือว่าไม่น้อยเนื่องจากทำาคน

เดียวไม่ได้หุ้นกับใคร โฟร์จึงตั้งใจทำาธุรกิจนี้อย่างดีที่สุด 

 “ตอนแรกยอมรับว่�ไม่ได้ตั้งเป้�เรื่องผลกำ�ไร 

ขอทำ�ในส่ิงท่ีชอบ แต่ผู้ใหญ่ท่ีทำ�ธุรกิจบอกว่�ไม่ได้  

ธุรกิจจะอยู่ได้อย่�งย่ังยืนต้องมีกำ�ไร เพื่อต่อยอด 

หรือขย�ยธุรกิจต่อไป”   
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สสว. ร่วม 6 องค์กร 
ขับเคลื่อนนวัตกรรม SMEs

6 องค์กรชั้นนำ�ระดับประเทศ ลงน�มบันทึก
ข้อตกลง “โครงก�รคว�มร่วมมือขับเคล่ือน
นวัตกรรมสำ�หรับประเทศ (เพิ่มเติม) ปี 2557” 
ร่วมหนุนผู้ประกอบก�รพัฒน�นวัตกรรมทั้ง
ด้�นสินค้�และบริก�ร เพิ่มคว�มส�ม�รถในก�ร
แข่งขันอย่�งยั่งยืน รับมือตล�ด AEC พร้อม
เตรียมจัดประกวดร�งวัลนวัตกรรม“สุดยอด
นวัตกรรม 7 Innovation Awards” ปีที่ 2 

SMEs NEWS

 วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการ

แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี กล่าวว่า การลงนาม

ข้อตกลงโครงการความร่วมมือขับเคลื่อน

นวัตกรรมสำาหรับประเทศ (เพ่ิมเติม) ปี 

2557 โดยองค์กรชั้นนำาทั้ง 6 องค์กร คือ 

สำานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (สป.วท.) หอการค้าไทย

และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

(TCC&BoT) สมาคมธนาคารไทย (TBA) 

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สสว.) สมาคมหน่วย 

บ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์

ไทย (Thai-BISPA) และบริษัท ซีพี ออลล์ 

จำากัด (มหาชน) จะเป็นก้าวสำาคัญที่

จะสนับสนุน ผลักดันนวัตกรรม และ

ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการของ

ประเทศไทยสู่เชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง ซึ่ง

จะช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มี

ความสามารถเป็นที่รู้จัก เป็นการส่งเสริม

ให้คนไทยหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วย

ฝีมือคนไทย ลดการนำาเข้าสินค้าจากต่าง

ประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อความมีเสถียรภาพ

ของเศรษฐกิจประเทศในระยะยาว

 ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธาน

กรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด 

(มหาชน) เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีงาน

วิจัย องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์จำานวน

มากท่ีมีศักยภาพ แต่ยังไม่ได้ถูกนำามาใช้

ประโยชน์ เน่ืองจากขาดการขยายผลไปสู่

ผลงานเชิงนวัตกรรมที่ต่อยอดในเชิงธุรกิจ 

ดังนั้นโครงการน้ีจึงมี วัตถุประสงค์เ พ่ือ 

ช่วยเหลือและสนับสนุนผลงานวิจัย โดย

เฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ให้มีช่อง

ทางการทดลองสินค้าใหม่ๆ เพ่ือพัฒนา 

เป็นผลงานนวัตกรรมระดับประเทศ โดย

โครงการนี้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 

 อิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทย (TCC & BoT) กล่าวว่า  

เป้าหมายสำาคัญของการพัฒนาประเทศคือ 

การทำาให้คนไทยมีรายได้และความเป็นอยู่

ท่ีดีข้ึน โดยมีปัจจัยท่ีจะนำาไปสู่ความสำาเร็จ

คือ การสร้างนวัตกรรม ซ่ึงต้องอาศัยความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแต่ละ

ภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจ และสถาบัน

การศึกษา โดยใช้องค์ความรู้สร้างนวัตกรรม

และพัฒนาเทคโนโลยีในการเพ่ิมผลิต

ภาพ (Productivity) และสร้างมูลค่าเพ่ิม 

(Value Added) ให้กับสินค้า เพ่ือนำาพา

ประเทศไทยไปสู่ความม่ันคงและย่ังยืน

 บุญทักษ์ หวังเจริญ ประธาน

สมาคมธนาคารไทย (TBA) กล่าวว่า 

ปัจจุบันความสามารถในการแข่งขันของผู้

ประกอบการไม่ได้ข้ึนอยู่กับความได้เปรียบ

ของต้นทุนแรงงาน แต่นวัตกรรมจะมีส่วน

สำาคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการ

แข่งขันที่ย่ังยืน สำาหรับโครงการนี้สมาชิก

ของสมาคมธนาคารไทย ซึ่งประกอบด้วย 

ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ จะช่วยเพ่ิมศักยภาพ

ผู้ประกอบการท่ีมีการพัฒนานวัตกรรม 

ด้วยการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์

ความรู้ต่างๆ มากยิ่งขึ้น

 วิมลก�นต์ โกสุม�ศ รองผู้อำานวยการ 

รักษาการแทนผู้อำานวยการสำานักงาน 

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันทุก

ประเภทธุรกิจต่างหันมาให้ความสำาคัญกับ
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นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและบริการ 

โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC  

ดังน้ัน การพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่าง

และเป็นที่ต้องการของตลาด โดยการใช้

นวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม จะเป็นวิธีการ

สำาคัญท่ีจะขับเคลื่อนธุรกิจผู้ประกอบการ

ไทย ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถทางการ

แข่งขันให้ทัดเทียมกับคู่แข่งระดับอาเซียน

และระดับโลกต่อไป

 สุวิภ� วรรณส�ธพ นายกสมาคม 

ห น่ ว ย บ่ ม เ พ า ะ ธุ ร กิ จ แ ล ะ อุ ท ย า น

วิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) กล่าว 

ว่า ความร่วมมือในโครงการนี้จะช่วยสร้าง

โอกาสการพัฒนาขีดความสามารถและ

องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบ

การ เพ่ือนำาไปสู่การต่อยอดในการเพ่ิม

มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้ กับ

ประเทศ พร้อมกับผลักดันให้เกิด role 

model ผู้สรรค์สร้างนวัตกรรมไทยให้เป็น 

แบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจแก่  

ผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นใหม่ต่อไปใน

อนาคต

 สำาหรับโครงการประกวดรางวัล  

“สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards” 

เป็นโครงการต่อยอดจากความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรม

สำาหรับประเทศ เริ่มจัดครั้งแรกในปี 2556 

โดยเปิดรับสมัครและคัดเลือกสินค้าและ

บริการนวัตกรรมด้านธุรกิจและด้านสังคม 

มาทดสอบกับกลุ่มลูกค้าในตลาดจริง  

จนสามารถพัฒนาสู่ ธุรกิจเชิงพาณิชย์ 

รวมถึงเป็นการยกย่องเชิดชูนักวิจัยและ 

ผู้ประกอบการท่ีสร้างผลงานนวัตกรรมให้

มีโอกาสเผยแพร่ผลงานระดับประเทศต่อ

ไป โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่  2 ในปีนี้   

ชิงรางวัลรวมกว่า1,200,000 บาท สำาหรับ

ผู้ ท่ี สนใจติดตามข้ อมู ล เ พ่ิม เติม ได้ที่  

www.7innovationawards.com 

สสว. รายงานสถานการณ์ SMEs ครึ่งปีแรก 2557

 สสว. เผยสถ�นก�รณ์ SMEs ครึ่งปีแรก 2557 สัญญ�ณก�รฟื้น
ตัวชัดเจน เห็นได้จ�กตัวเลขส่งออก SMEs ขย�ยตัวอยู่ที่ 980,419.86 
ล้�นบ�ท ตล�ดหลักมีทั้งจีน ญี่ปุ่น สหรัฐ สินค้�ส่งออก อ�ทิ อัญมณี 
พล�สติก เครื่องจักร ขณะที่กิจก�รตั้งใหม่มีจำ�นวน 29,466 ร�ย 
ปัจจัยสำ�คัญม�จ�กก�รบริห�รประเทศของ คสช. ที่เร่งออกม�ตรก�ร
กระตุ้นเศรษฐกิจและให้คว�มช่วยเหลือประช�ชนต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อ
เสถียรภ�พเศรษฐกิจไทย และคว�มเชื่อมั่นต่อก�รบริโภค ก�รค้�-
ลงทุน

 รายงานข่าวจากสำานักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

เปิดเผยว่า สสว. ดำาเนินการศึกษาวิเคราะห์

สถานการณ์ SMEs ในช่วง 6 เดือนแรก

ของปี 2557 (มกราคม-มิถุนายน) ทั้งด้าน

การค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการจัดตั้ง 

และยกเลิกกิจการของ SMEs พบว่า 

สถานการณ์โดยภาพรวมปรับตัวดีขึ้น ผล

จากการบริหารประเทศของคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ีเร่งดำาเนิน

การสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจประเทศ 

ออกมาตรการกระตุ้นการค้า-การลงทุน 

รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและบรรเทา

ความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งส่งผล

ดีต่อระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนและ

ประชาชน เห็นได้จากสัญญาณการปรับ

ตัวดีขึ้นของการบริโภคภายในประเทศ การ

ลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายของภาค

รัฐ ขณะท่ีเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะกลุ่ม

ประเทศคู่ค้าหลักของไทยมีการฟ้ืนตัว ส่งผล

ดีต่อการส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการ

ไทย  

 เมื่อพิจารณาด้านการค้าระหว่าง

ประเทศของ SMEs ในช่วง 6 เดือนแรกของ

ปี 2557 พบว่า มีทิศทางที่ดีขึ้นโดยการส่ง

ออกของ SMEs มีมูลค่ารวม 980,419.86 

ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน

ของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 14.77 ขณะที่เดือน

มิถุนายน การส่งออกมีมูลค่า 171,958.84 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.87 ของมูลค่า
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การส่งออกรวมท้ังประเทศ ขยายตัวเพ่ิม

ขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 

ร้อยละ 16.02 และหดตัวลงเล็กน้อย ร้อย

ละ 0.22 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม  

ที่ผ่านมา 

 ตลาดหลักที่  SMEs ไทยส่งออก

สินค้าสูงสุดในช่วงครึ่งปีแรก 2557 ได้แก่ 

จีน มูลค่า 115,449.04  ล้านบาท รองลง

มาคือญี่ปุ่น มูลค่า 95,184.91 ล้านบาท 

สหรัฐอเมริกา มูลค่า 72,224.34 ล้านบาท 

ฮ่องกง มูลค่า 69,208.39 ล้านบาท และ

อินโดนีเซีย มูลค่า 46,206.23 ล้านบาท 

 ท้ังน้ี พบว่าเกือบทุกประเทศการ

ส่งออกขยายตัวเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน ตั้งแต่ร้อยละ 10.78-

22.24 ยกเว้นอินโดนีเซีย ท่ีการส่งออก

หดตัวลงร้อยละ 14.60 สำาหรับสินค้าที่

มีการส่งออกสูงสุด ได้แก่ อัญมณีและ

เครื่องประดับ พลาสติกและของทำาด้วย

พลาสติก เครื่องจักร คอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และ

ส่วนประกอบยานยนต์และส่วน

ประกอบ

 ด้ า น ก า ร นำ า เ ข้ า สิ น ค้ า ข อ ง 

SMEs ช่วงครึ่งแรกของปีมีมูลค่า 

1,074,005.84 ล้านบาท หดตัวลง

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 13.20 

โดยเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา การนำาเข้า

สินค้าของ SMEs มีมูลค่า 179,844.21 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.54 ของมูลค่า

การนำาเข้ารวมทั้งประเทศ ขยายตัวเพิ่มขึ้น

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.84 

และหดตัวลงจากเดือนพฤษภาคมท่ีผ่าน

มา ร้อยละ 3.47 

 ตลาดที่ SMEs นำาเข้าสินค้าช่วง 

ครึ่งปีแรกสูงสุด ได้แก่ จีน มูลค่ารวม 

 288,939.91 ล้านบาท รองลงมา คือ ญี่ปุ่น 

มูลค่า 158,487.79 ล้านบาท สหรัฐอเมริกา 

มูลค่า 62,750.90 ล้านบาท สวิตเซอร์

แลนด์ มูลค่า 53,204.25 ล้านบาท และ

มาเลเซีย มูลค่า 51,489.34 ล้านบาท โดย

สินค้าท่ีนำาเข้ามากท่ีสุด ได้แก่ อุปกรณ์

ไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่ องจักร 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อัญมณีและ

เครื่องประดับ พลาสติกและของท่ีทำาด้วย

พลาสติก เหล็กและเหล็กกล้า ตามลำาดับ

 สำาหรับการจัดตั้งและยกเลิกกิจการ 

SMEs ช่วงครึ่งปีแรก 2557 (มกราคม-

มิถุนายน) พบว่า กิจการที่จดทะเบียน

จัดตั้งใหม่มีจำานวน 29,466 ราย หดตัว

ลงเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีหลัง 2556 ร้อย

ละ 4.7 โดยทุนจดทะเบียนของกิจการ 

จัดตั้งใหม่มีมูลค่า 118,763 ล้านบาท  

หดตัวลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีหลัง 2556 

ร้อยละ 25.01 ประเภทกิจการที่จด

ทะเบียนจัดต้ังใหม่สูงสุดในช่วงคร่ึงปีแรก 

ได้แก่ ก่อสร้างอาคารท่ัวไป ซื้อขาย

อสังหาริมทรัพย์เป็นท่ีพักอาศัย ขายส่ง

เครื่องจักร บริการอาหารในภัตตาคาร/ 

ร้านอาหาร และกิจกรรมให้คำาปรึกษา 

 ส่วนการจดทะเบียนยกเลิกกิจการมี

จำานวน 5,850 ราย ลดลงเมื่อเทียบกับครึ่ง

ปีหลัง 2556 คิดเป็นร้อยละ 51.43 โดย

ทุนจดทะเบียนของกิจการท่ียกเลิกมีมูลค่า 

24,203 ล้านบาท หดตัวลงเมื่อเทียบกับ

ครึ่งปีหลัง 2556 ที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 

68.15 ประเภทกิจการท่ีมีการยกเลิกมาก

ที่สุดในช่วงครึ่งปีแรก ได้แก่ การขายสลาก

กินแบ่ง ก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ท่ีพักอาศัย 

ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่ที่พักอาศัย 

บริการให้คำาปรึกษาทางธุรกิจ ภัตตาคาร/

ร้านอาหาร 

 อย่างไรก็ดี คาดว่ามาตรการเร่งรัดการ 

ใช้จ่ายภายใต้แผนการลงทุนของภาครัฐ 

และเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ปี 2557 รวมถึงเตรียความพร้อมในใช้งบ

ประมาณประจำาปี 2558 จะเป็นปัจจัย 

สำ าคัญต่อการกระตุ้ นอุปสงค์ภายใน

ประเทศให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะ

ส่งผลดีต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ

ประเทศในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 ให้มี

ทิศทางการขยายตัวที่ดียิ่งขึ้น 

SMEs NEWS
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Lifestyle

ราชมรรคา
 บูติคโฮเทลสุดหรูกลางเวียงเชียงใหม่ ไม่ไกลจากวัด

พระสิงห์มากนัก นอกจากสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง

ที่ีดึงดูดสายตาผู้ได้มาเยือน ราวกับได้ย้อนไปเยือนเรือน

ล้านนาในวันวาน ที่นี่ยังมีอาหารรสดีให้ได้ลองลิ้ม

 เมนูที่ราชมรรคาเป็นอาหารล้านนา-พม่า-ไทยใหญ่ 

ที่ได้ชิมวันนี้ คือยำาเต้าหู้สูตรไทยใหญ่ พ่อครัวตัวจริงเสียง

จริงมาปรุงให้ชิมกันเลยล่ะ มีโอกาสไม่ควรพลาดจริงๆ

Contact 
ถ.ร�ชมรรค� อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Tel. 0-5390-4111, 0-5390-4114
www.rachamankha.com

La Villeta

Contact 
ถ.เก�ะกล�ง ซอย 1 อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

Tel. 0-5314-1887
www.lavilletta-chiangmai.com

 ที่พักขนาดกะทัดรัด มีเพียง 14 ห้อง แต่บรรยากาศเหมาะกับ

การพักผ่อน เก๋ตรงท่ีนำาบานประตูของเก่าที่เก็บสะสมไว้มาตกแต่ง 

ออกมาดูเป็นสไตล์โมเดิร์นที่มีกลิ่นอายล้านนาอยู่ในที

 แม้จะไม่ไกลจากสนามบินนัก ใกล้ย่านการค้า แต่ La Villetta 

ก็เหมือนแยกตัวออกมาจากแหล่งพลุกพล่าน หากต้องการปลีกเร้น

จากผู้คนเพ่ือค้นหาไอเดียใหม่ๆ เชื่อว่าบรรยากาศที่นี่เหมาะสมเป็น

ที่สุด
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เฮือนเพ็ญ
 มาเชียงใหม่ถามหาอาหารเหนือรสเด็ด จะต้องมีชื่อร้านเฮือนเพ็ญ 

ขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆ เสมอ ถึงวันนี้เจ้าของร้านคนเก่งก็ลุกขึ้นมาสร้าง 

“บ้านเฮือนเพ็ญ” อีกหลังอยู่เคียงข้างกัน 

 แนวคิดหลักในการสร้างบ้านเฮือนเพ็ญ คืออยากให้ผู้มาเยือนรู้สึก

เหมือนมาพักบ้านเพ่ือน แต่บ้านเพ่ือนหลังน้ีดูเก๋ไก๋และสะดวกสบาย

เป็นที่สุด มีสระว่ายน้ำาไว้ให้ผ่อนคลายและ Wifi สำาหรับคนรักโซเชียล 

 คงต้องตั้ง Slogan ใหม่ “นอนเฮือนเพ็ญ กินเฮือนเพ็ญ” เพียงเท่านี้

ก็เรียกว่ามาถึงเจีียงใหม่แล้วล่ะ...เจ้า

Contact 
ถ.ร�ชมรรค� อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Tel. 0-5328-1100, 09-7921-8311
www.baanhuenphen.com
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137 Pillars House
 อาคารไม้สักสวยในชุมชนวัดเกตการาม พาย้อนอดีตไปถึงยุค

สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ดีไซเนอร์มือดีมาออกแบบโดยใช้แรงบันดาล

ใจจากอาคารหลังนี้ ออกมาเป็นโรงแรมกึ่งรีสอร์ทสไตล์โคโลเนียล ดู

เนี้ยบและโก้ ร่วมสมัย

 ชื่อโรงแรม 137 Pillars House มาจากเพราะบ้านเดิมหลังนั้น

มีเสา 137 ต้น เจ้าของคือ หลุยส์ ลีโอโนเวนส์  ลูกชายของ แอนนา  

ลีโอโนเวนส์ หรือแหม่มแอนนา ตัวเอกในนวนิยาย Anna and 

the King of Siam มีทั้งเรื่องเล่าและความสะดวกสบาย ไปเยือน

เชียงใหม่ไม่น่าพลาด

Contact 
ถ.หน้�วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Tel. 0-5324-7788
www.137pillarshouse.com

Contact 
ถ.เจริญร�ษฎร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Tel. 0-5208-9209

Khampoon
 ประกาศตัวชัดว่า Khumpoon เป็น Lifestyle Shop, Art 

and Coffee Bar เดินเข้ามาก็แทบอยากหยิบจับและรับไป

เป็นเจ้าของแทบทุกชิ้น โดยเฉพาะชิ้นงานที่ทำาจากไม้ดีไซน์

ร่วมสมัย เลือกมาได้แบบมีรสนิยม ขอแนะนำาให้หมายตาชิ้น

ที่ชอบ แล้วจิบกาแฟชิมเค้กพร้อมลอบมองเป็นระยะ ให้แน่ใจ

แล้วค่อยฉวยติดมือ ไม่งั้นขนกลับบ้านไม่ไหวแน่ๆ
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Parabola
 ใครผ่านไปทางถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ แถว อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

เห็นกล่องสีแดงขนาดใหญ่สามกล่องตั้งซ้อนกันอยู่ แวะได้เลย นั่น

คือที่ฝากท้องคลายหิว และพักสายตาได้เป็นอย่างดี

 Parabola นอกจากมีเครื่องดื่มไว้บริการแล้ว ก็ยังมีสารพัด 

เค้กโฮมเมด และอาหารง่ายๆ แวะกินมื้อเช้าก็ได้ เพราะเปิดตั้งแต่ 

8.30 น. พอมีแรงแล้วค่อยเดินทางต่อไป

Contact  
ริมท�งซุปเปอร์ไฮเวย์ อ.แม่จัน จ.เชียงร�ย
เปิด 8.30-19.00 น. (หยุดวันจันทร์)
Tel. 0-5377-2234, 08-1563-4884

Dusit D2 ข้าวแฝ่
 ใครหลงใหลสีส้มสดอย่าพลาดที่นี่ ด้วยสีสันที่เร้าใจยามที่มา

พักที่ Dusit D2 ทีไรก็จะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าไปโดยไม่รู้ตัว ส่วนเรื่อง

การบริการไม่ต้องห่วง เพราะเขาได้รับการการันตีจากนิตยสารท่อง

เที่ยวหลายฉบับ แถมยังติดโผ ‘Top 10 Trendiest Hotels in Asia’ 

ประจำาปี พ.ศ. 2555 จากเวปไซต์ www.tripadvisor.com อีกด้วย

 ที่ชอบเป็นพิเศษก็สระน้ำาแสนสวยบนอาคารนี่ล่ะ ชิลได้ทั้งวัน!

 ว่ากันว่าเมื่อนานมาแล้วคนไทยเรียกกาแฟว่า 

“ข้าวแฝ่” แล้วค่อยๆ เพี้ยนมาเป็น กะแฝ่ จนสุดท้ายก็

เป็นคำาที่เรารู้ๆ กัน 

 ฉะน้ันเห็นชื่อร้านข้าวแฝ่ริมทางก็คงเข้าใจว่า

ของเด็ดของเขาต้องเป็นกาแฟเป็นแน่ แต่ก็ใช่ว่าจะ

มีเพียงกาแฟเท่านั้น อาหาร

ก็มีให้อิ่มอร่อยด้วยล่ะ 

หลายคนไม่ได้มาแวะ

ระหว่างทาง แต่ตั้งใจ

มาชิลที่นี่เลยก็มี

 ลองกินข้าวซอย

แล้วตบด้วยลาเต้ร้อน

ดูสิ เชื่อว่าคุณจะต้อง

ร้อง....ว้าววววว
Contact 
ถ.ช้�งคล�น อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Tel. 0-5399-9999
www.dusit.com/dusitd2/
chiangmai/

Contact 
ถ.เชียงใหม่-ฝ�ง กม.34 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เปิด 9.00-17.00 (หยุดวันอังค�ร)
Tel. 0-5384-2299, 
08-9435-9911
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บ้านดินสอ
 นึกภาพว่าตื่นเช้าขึ้นมา เปิดม่านแล้วเห็น

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยู่นอกหน้าต่าง จะมี

ความสุขขนาดไหน

 ต้องที่ บ้านดินสอ บูติกโฮเทลขนาดเล็ก 

แต่รับประกันความดีด้วยรางวัล Best Hostel 

of the World 2 ปีซ้อน (2009 และ 2010) 

 เท่าที่ได้ยินกิตติศัพท์มา บ้านดินสอครอง

ใจนักเดินทางต่างชาติที่ชอบมาแบบลำาพัง 

และหลงรักวัด วัง วิถีชีวิตเรียบง่ายและการปั่น

จักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ แต่สำาหรับคน

ไทยแล้ว ลองเปลี่ยนบรรยากาศจากที่บ้านบ้าง 

วันพักผ่อนอาจมีความหมายมากขึ้น

 Lifestyle Destination สุด Chic คนรักของแต่งบ้าน เครื่อง

เขียน เสื้อผ้าและของกระจุกกระจิกเห็นแล้วต้องกดไลค์ ของท่ีขาย

ส่วนใหญ่จะเป็นไอเดียของเจ้าของร้านเอง และที่เหลือก็เลือกมาจาก

ประเทศญี่ปุ่นกับเกาหลี หยิบมาเพียงแบบละไม่กี่ชิ้นเท่านั้น

 ที่เก๋ได้ใจเห็นจะเป็น Soda Pop เครื่องดื่มสดชื่นในถุงซิปที่ดีไซน์

มาเพื่อที่ร้านโดยเฉพาะ ดื่มไปช็อปไปได้อารมณ์คูณสอง

 คิดจะหาของใช้ครั้งใหม่ ที่นี่เป็นทางเลือกที่ไม่ควรมองข้าม

Contact 
ถ.ร�ชดำ�เนินกล�ง พระนคร กรุงเทพฯ
Tel. 08-6815-3300
www.baandinso.com

Contact 
ชั้น 1 โครงก�ร Rain Hill ซอยสุขุมวิท 47
Tel.  08-3110-0445
www.facebook.com/ApostropheS.BKK
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