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การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่อันเน่ืองมาจากเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ Digital Disruption ส่งผลกระทบ ทั้งใน

แง่บวกและแง่ลบและเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญต่อทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในวงการธุรกิจ เรียกว่า

ใครปรับตัวได้ทันก็คว้าประโยชน์มหาศาลที่จะเกิดขึ้นไปแต่ถ้าไม่ทันก็ถึงขนาดล้มหายตายจาก ตัวอย่างผู้

ประกอบการ SME ที่มีทั้งส่วนที่ได้อานิสงส์ดีด้วยโอกาสใหม่ๆ ในการทำาธุรกิจ แต่อีกจำานวนไม่น้อยต้อง

เผชิญคู่แข่ง และการแข่งขันรุนแรงที่อาจจะตั้งรับไม่ทันหากไม่ได้พัฒนาศักยภาพให้แข่งขันได้ 

แต่การจะปรับตัวได้ มิใช่มีเพียงเทคโนโลยี ต้องมีท้ังโมเดลธุรกิจ ความรู้ ทักษะและท่ีสำาคัญคือการ

สนับสนุน จากทุกภาคส่วน ด้วยเหตุนี้ สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

จึงได้จัดทำา Platform กลางในชื่อเว็บไซต์ SMEONE หรือ www.smeone.info ภายใต้โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริม SME มุ่งให้เป็นศูนย์รวมข้อมูล องค์ความรู้ที่เป็น

ประโยชน์ เชื่อมต่อบริการ กิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของทุกภาคส่วน รวมทั้งกรณีตัวอย่างผู้

ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยี Digital พลิกสถานการณ์ธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึง

ได้สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ภายใต้ Concept “ทุกเรื่องครบ...จบในที่เดียว” 

ขณะเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ดังกล่าว สามารถเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายขึ้น สสว. 

จึงได้จัดทำาหนังสือ “Digital Disruption” มุ่งหวังให้ผู้สนใจได้เห็นถึงเว็บไซต์ SMEONE และเรื่องราวที่

เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการทำา Digital Marketing กลเม็ดเคล็ดลับในการนำา Digital มาใช้เดินหน้า

ธุรกิจ และได้รวบรวม Platform Online ที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการ SME ภาค

เอกชน และภาครัฐ นำาไปใช้ประโยชน์และพัฒนาศักยภาพตนเองให้เติบโต เข้มแข็งและแข่งขันได้ ต่อไป 

ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs 

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
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Digital Disruption/ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล

จากรายงาน “ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล” หรือ (World Digital Com-

petitiveness Ranking) ของสถาบัน IMD World Competitiveness Center ในปี 2561 ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ด้วยคะแนน 65.272 คะแนน จัดอยู่ในอันดับท่ี 39 จาก 63 ประเทศ

ท่ีทำาการสำารวจ ซ่ึงปรับตัวเพ่ิม 2 อันดับเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า และอยู่ในอันดับท่ี 3 ของประเทศในกลุ่ม

อาเซียน เป็นรองสิงคโปร์ และมาเลเซีย

หลักเกณฑ์การประเมินของ IMD จะมุ่งพิจารณา 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ 

1. ความรู้ด้านดิจิทัล (Knowledge) 

2. เทคโนโลยี (Technology) และ 

3. ความพร้อมในอนาคต (Future Readiness) 

เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านความรู้ด้านดิจิทัล (Knowledge) แม้จะอยู่ในระดับทรงตัวเมื่อ

เทียบกับปีก่อน คือ อันดับที่ 44 แต่ไทยยังมีความสามารถหลายด้านที่โดดเด่น คือ การส่งเสริมนักวิจัยเพศ

หญิง ซึ่งมีคะแนนสูงถึงอันดับ 2 จากการสำารวจทั้งหมด รวมถึงมีการฝึกอบรมพนักงานลูกจ้างที่ดีมาก แต่

ที่จำาเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน คือ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับแรงงาน พัฒนาระบบการศึกษา การเพิ่ม

ทักษะการคำานวณและคณิตศาสตร์ รวมถึงการลงทุนด้านการศึกษา งานวิจัยและพัฒนา
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ด้านเทคโนโลยี นับเป็นจุดแข็งที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้อีก โดยอยู่ในอันดับที่ 28 ดีขึ้นจาก ปี 

2560 ถึง 2 อันดับ ผลจาก 1.การบริการภาคธนาคารและการเงินท่ีแข็งแรง 2. มีจำานวนผู้ใช้อุปกรณ์ส่ือสาร

เคล่ือนท่ีมากท่ีสุด และเป็นประเทศท่ีส่งออกสินค้าเทคโนโลยีเป็นอันดับท่ี 13 ของโลก แต่ส่วนท่ีต้องปรับปรุง 

คือ ขยายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตต่อจำานวนประชากรให้ครอบคลุมมากข้ึน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ที่มีนอ้ยเกินไป และอีกประเด็นสำาคัญคือลดความเส่ียงในการลงทุนท่ีอยู่ในระดับค่อนข้างสูง หากแก้ไขได้จะ

ช่วยเพ่ิมโอกาสการ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของไทยได้อีกมาก

ส่วนด้านสุดท้าย ความพร้อมในอนาคต (Future readiness) เป็นหมวดที่ไทยมีจุดอ่อนมากที่สุด อยู่

ในอันดับท่ี 49 ปัจจัยสำาคัญมาจากโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการภาครัฐ ท่ีต้องแก้ไขให้ดีข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการ 

ผลักดันรัฐบาลดิจิทัล การละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ และการพัฒนาจัดสร้างนวัตกรรมหรือการก่อต้ังบริษัท

ผลิตนวัตกรรมในประเทศรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อบริการออนไลน์ ฯลฯ ซ่ึงคะแนนยังไม่ดีนัก 

สถานการณ์และพฤติกรรมการใช้ดิจิทัลในประเทศไทย
 

จากการสำารวจของ We Are Social ดิจิทัลเอเยนซี และ Hootsuite ผู้ให้บริการระบบจัดการ  Social 

Media และ Marketing Solutions โดยรวบรวมสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประชากร ท่ัวโลกรวมถึง

ประเทศ ไทยในปี 2561 โดยผลสำารวจระบุว่า ประเทศไทยมีประชากร 69.24 ล้านคน แบ่งเป็นผู้หญิง ร้อย

ละ 51.3 และผู้ชาย ร้อยละ 48.7 อาศัยอยู่ในเขตเมือง โดยมี 57 ล้านคนท่ีสามารถเข้าถึง  อินเทอร์เน็ต และ

ผลสำารวจได้สะท้อนถึงพฤติกรรมการใช้งานดิจิทัลที่น่าสนใจ ดังนี้

n คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและนิยมใช้ Social Media ผ่านมือถือ

-    มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ 92.33 ล้านเลขหมาย ซึ่งมากกว่าประชากรไทยทั้งประเทศนั่น

     หมายความ ว่า หลายคนใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่า 1 เลขหมาย

-    55 ล้านคน เป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นประจำา

-    51 ล้านคน ใช้งาน Social Media เป็นประจำา

-    49 ล้านคน ใช้ Social Media ผ่านโทรศัพท์มือถือ

“โครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รและขับเคลื่อนแผนก�รส่งเสริม SME: ก�รพัฒน�ข้อมูลกล�งด้�นก�รส่งเสริม SME ผ่�นเว็บไซต์ SMEONE”
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n คนไทยใช้เวลาบนโลกออนไลน์กว่า 9 ชั่วโมงต่อวัน (นับรวมทุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)

-    ใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย 9 ชั่วโมง 11 นาทีต่อวัน 

-    ใช้เวลาอยู่กับ Social Media โดยเฉลี่ย 3 ชั่วโมง 11 นาทีต่อวัน 

-    ใช้เวลาดู Online Streaming หรือ Video On Demand 3 ชั่วโมง 44 นาทีต่อวัน

-    ใช้เวลาฟังเพลงแบบ Music Streaming 1 ชั่วโมง 30 นาทีต่อวัน

n คนไทยใช้เวลากับ “Social Media” กว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน 

-    มี Account สื่อสังคมออนไลน์ 10.5 บัญชีต่อคน

-    51 ล้านคนใช้ Social Media และมากถึง 49 ล้านคน ใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์

     มือถือ

-    มี Social Network Account 10.5 บัญชีต่อคน สูงติด Top 5 ของโลก โดย อันดับ 1 คือ 

     อินเดีย 12.0 บัญชีต่อคน อันดับ 2 อินโดนีเซีย 11.2 บัญชีต่อคน อันดับ 3 เวียดนาม 10.8 

     บัญชีต่อคน อันดับ 4 คือ ไทยกับโคลัมเบีย 10.5 บัญชีต่อคน อันดับ 5 ฟิลิปปินส์ 10.4 บัญชี

     ต่อคน

-    กลุ่มผู้ใช้ Social Network ในไทย กลุ่มใหญ่คือ อายุ 18–24 ปี และ 25–34 ปี

-    กลุ่มผู้ใช้งาน Social Network ท่ีน่าสนใจ คือ กลุ่มอายุ 45–54 ปี และกลุ่มอายุ 13–17 ปี

     ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นยังเป็นผู้บริโภคกลุ่มสำาคัญที่เข้าถึงโฆษณาบน Facebook ได้เป็นอย่างดี



นอกจากนี้ รายงานผลการสำารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 โดย สำานักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พบว่าการท่ีคน

ไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา ส่วนหน่ึงน่าจะมีผลมาจากนโยบายของภาครัฐ ท่ีส่งเสริมด้านโครงสร้าง

พื้นฐานทางอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มีการพัฒนา

เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทันสมัยรวดเร็ว ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีได้ทุกความต้องการทุกเวลา 

ทุกสถานท่ี รวมถึงการท่ีอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์มีราคาถูกลงมาก คน

สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายและแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตมีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของตลาดได้ 

ขณะที่การเล่นสื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำานวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อ

วัน โดยกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงที่ใช้ Facebook มากเป็นอันดับ 1 ของโลก ในส่วน Line ไทยป็น 

1 ใน 4 ประเทศหลักของผู้ใช้มากที่สุดในโลก (อีก 3 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และอินโดนีเซีย) ทั้งนี้ 

พบว่าคนไทยจะใช้เวลา Chat หรือโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังพบว่าคน

ไทยนิยมใช้อินเทอร์เน็ตนอกสถานที่มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยในปี 2561 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างเดินทาง 

และใช้ในที่สาธารณะ ร้อยละ 33.5 และ 21.0 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งมีตัวเลขอยู่ที่ร้อยละ 24.1 และ 18.8 

ตามลำาดับ 

โดย YouTube Line Facebook ยังเป็นสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมที่ครองใจคนไทยมา 3 ปีซ้อน 

และเมื่อพิจารณาราย Gen จะพบว่า Gen Y และ Gen Z นิยมเสพความบันเทิงมากกว่า Gen อื่นๆ ขณะ

ที่ Gen X และ Baby Boomer นิยม Chat ผ่าน Line มากเป็นอันดับ 1 ส่วนอันดับ 2 เป็นการดูคลิป ดู

หนังผ่าน YouTube
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วิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ต

ระบบอินเทอร์เน็ตเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาเม่ือ พ.ศ. 2512 โดย ยู.เอส.ดีเฟนซ์ ดีพาร์ท 

เมนท์ (U.S. Defence Department) องค์กรทางทหารของสหรัฐอเมริกา เป็นผู้คิดค้นและจัดต้ังระบบเน็ตเวิร์ก 

เรียกว่า อาร์พาเน็ต (ARPAnet) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใต้ความรับผิดชอบของ Advanced Research 

Projects Agency สังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา เพื่อให้มีระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสารที่

ไม่มีวันตายแม้จะมีสงคราม ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อเนื่องและขยายความนิยมไปสู่หน่วยอื่นๆ ภายนอกจนใน

ปี 2553 ได้ถูกนำามาใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น  

ประเทศไทยเริ่มมีการใช้อินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2530 จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างมหาวิทยาลัย 

ที่เรียกว่า Campus Network ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก “ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ” (NECTEC) เป็นบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบแลกเปล่ียนถุงเมล์เป็นคร้ังแรกท่ีมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ภายใต้โครงการความร่วมมือ

ระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย (โครงการ IDP) จนถึง พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้

รับที่อยู่อินเทอร์เน็ตเป็นรายแรกในประเทศไทย ในชื่อ Sritrang.psu.th ต่อมาปี พ.ศ. 2534 บริษัท DEC 

(Thailand) จำากัด ได้รับที่อยู่อินเทอร์เน็ตเป็น dect.co.th โดย “th” ย่อมาจากคำาว่า Thailand เป็นส่วนที่

เรียกว่าโดเมน (Domain) ซึ่งแสดงโซนของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

ท่ีสำาคัญมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบตลอด 24 ช่ัวโมง เป็นคร้ังแรกเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2535 

โดยสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเช่าวงจรสื่อสารความเร็ว 9600 บิตต่อวินาที จาก

การส่ือสารแห่งประเทศไทย เพ่ือเช่ือมเข้าสู่อินเทอร์เน็ตท่ีบริษัท ยูยูเน็ตเทคโนโลยี (UUNET Technologies) 

ประเทศสหรัฐอเมริกาและมีหน่วยงานที่เชื่อมต่อแบบออนไลน์กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยอีกหลายแห่ง เช่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจโดย 

เรียกเครือข่ายน้ีว่า “ไทยเน็ต” (THAInet) ซ่ึงมี “เกตเวย์” (Gateway) หรือประตูสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็น

แห่งแรกของประเทศไทย ทั้งนี้ อินเทอร์เน็ตได้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 30 ปี เริ่มตั้งแต่

วิวัฒน�ก�รของอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์
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-    ยุคที่ 1 เป็นการเชื่อมต่อเพื่อการสื่อสารระหว่างบุคคล (Human-to-Human Communi 

     cation) พัฒนาการของอินเทอร์เน็ตจะมุ่งการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ใช้อุปกรณ์คอมพิว-  

     เตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยมีอีเมล (e-mail) และยูสเน็ต (UseNet) ในการใช้งาน

-    ยุคที่ 2 เป็นการเชื่อมต่อเพื่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับคอมพิวเตอร์ (Human-to-Computer 

     Communication) เทคโนโลยีสำาคัญที่พัฒนาขึ้นได้แก่ เว็บ (Web หรือ World Wide Web) 

     ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลเข้าใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำางานจากระยะไกลได้ ผ่านกระบวนการและ 

    วิธีการใช้งานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน คือ Web Browser เพื่อใช้ระบบงาน เช่น ระบบ 

   สารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ี http://dss.psu.ac.th ระบบส่ังซ้ือ 

     สินค้า ท่ี http://amazon.com/ ฯลฯ หรือกล่าวได้ว่าเว็บทำาให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเปล่ียน 

     จาก “เครื่อง” เป็น “ระบบ”

-    ยุคที่ 3 จะก้าวไปสู่ยุคของการสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์

     (Computer-to-Computer Communication) ในระดับสารสนเทศ (Information) เป็นยุค 

    ที่ “ระบบงาน” จะติดต่อสื่อสารเพื่อให้สารสนเทศซึ่งกันและกันในการให้บริการผู้ใช้ หรือ 

     “ระบบงาน” จะให้ “บริการ” สารสนเทศของตนแก่ระบบงานอ่ืนๆ และใช้บริการสารสนเทศ 

     จากระบบงานอื่นๆ เพื่อประกอบเป็นบริการของตนให้แก่ผู้ใช้

วิวัฒนาการของเว็บไซต์

เว็บไซต์ (Website) เป็นส่วนหน่ึงของอินเทอร์เน็ตในยุคท่ี 2 ซ่ึง “Web” เป็นคำานามย่อมาจาก “World 

Wide Web” เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2533 โดย ทิม เบิร์นเนอร์ส-ลี (Tim Berners-Lee) นักวิทยาศาสตร์จาก

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ สถาบันเซิร์น กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างระบบสื่อสารข้อมูลผ่านเครือ

ข่ายคอมพิวเตอร์ในรูปแบบไฮเพอร์เท็กซ์ (hypertext) และมีการสร้างโพรโทคอลแบบ HTTP (Hypertext 

Transport Protocol) เพื่อส่งสารสนเทศต่างๆ โดยอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า HTML (HyperText Markp 

Language) ทำาให้มนุษย์ติดต่อสื่อสารกันได้รวดเร็วในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพ และเสียง ซึ่ง

ต่อมาได้คิดค้นและพัฒนารูปแบบการสื่อสารโดยอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมโยง และส่งผลให้ 

World Wide Web กลายเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีเว็บไซต์ เว็บเพจ และ

โฮมเพจเป็นองค์ประกอบสำาคัญ

เว็บไซต์ (Web site) เป็นตำาแหน่งที่อยู่ของผู้ที่มีเว็บเพจเป็นของตัวเอง ซึ่งมาจากการลงทะเบียนหรือ

จดโดเมนเนมกับผู้ให้บริการเช่าพ้ืนท่ีบนระบบอินเทอร์เน็ต แล้วจัดทำาเว็บเพจหรือหน้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ที่มีทั้งรูปแบบเป็นข้อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ ส่งให้ศูนย์บริการนำาขึ้นไว้บนอินเทอร์เน็ต

“โครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รและขับเคลื่อนแผนก�รส่งเสริม SME: ก�รพัฒน�ข้อมูลกล�งด้�นก�รส่งเสริม SME ผ่�นเว็บไซต์ SMEONE”
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ดังน้ัน เว็บไซต์จึงเป็นแหล่งรวมเว็บเพจจำานวนมากเข้าไว้ด้วยกัน แต่ส่ิงท่ีทำาให้แตกต่างจากส่ือประเภท 

โทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ เนื่องจากการทำางานบนเว็บไซต์ไม่มีวันสิ้นสุด และสามารถปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ แต่ละเว็บเพจสามารถเชื่อม

โยงทั้งภายในเว็บไซต์เดียวกัน หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่น ในระดับลึกลงไปได้เร่ือยๆ และจะต้องมีท่ีอยู่

อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเฉพาะของตน ซ่ึงเรียกว่า URL (Uniform Resource Locator) โดยวิวัฒนาการ

ของเว็บไซต์แบ่งได้ดังนี้

1) WEB 1.0 เป็นเว็บไซต์ในยุคเริ่มต้นและยังมีให้เห็นในปัจจุบัน มักมีรูปแบบของไฟล์เป็นนามสกุล 

 .htm และ .html ทำาหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารในแบบสื่อสารทางเดียว (One Way Communica

 tion) เจ้าของเว็บไซต์หรือผู้ส่งสารจะเป็นผู้กำาหนดเนื้อหาทั้งหมด ผู้ใช้หรือผู้รับสารมีหน้าที่รับรู้

 ข่าวสารเพียงอย่างเดียวไม่สามารถโต้ตอบได้ หรือเป็นยุค “เว็บเพื่ออ่านอย่างเดียว”

 (Read-Only Web) 

2) WEB 2.0 เป็นเว็บไซต์ยุคปัจจุบันที่ให้ความสำาคัญกับผู้เข้าชมเว็บไซต์มากขึ้น ผู้ใช้สร้างข้อมูล 

 (Content) ได้เอง เช่น เขียนบล็อก (Blog) แชร์รูปภาพ พูดคุย แสดงความคิดเห็น (Post 

 Comment) กำาหนดคำาสำาคัญท่ีเก่ียวกับข้อมูล (Tag Content) ทำาให้มีการ Update และพัฒนา 

 ปรับปรุงอย่างรวดเร็ว เป็นเว็บไซต์ที่มีการสื่อสารแบบสองทาง (Two Way Communication) 

 หรือเป็นยุค “เว็บเพื่อการอ่านและเขียน” (Read-Write Web) 

3) WEB 3.0 เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาการต่อจากเว็บ 2.0 สร้างความฉลาดเทียมให้กับสิ่งไม่มีชีวิตใช้  

 เป็นเคร่ืองมือช่วยคาดเดาพฤติกรรม วิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ โดยระบบจะประมวลผล 

 ข้อมูลอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า สร้างสิ่งที่ต้องการให้ผู้ใช้เว็บไซต์

 เชื่อมโยงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เป็นเครือข่ายเดียวทั่วโลก มีการพัฒนา

 รูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานใช้ร่วมกันในแบบเอกซ์เอ็มแอล (XML) ส่ิงหน่ึงท่ีน่าจะเกิดข้ึนในยุคน้ีคือ

 การแก้ปัญหาข้อมูลหรือ Content ที่ไม่มีคุณภาพและพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเว็บให้ดีขึ้น 

4) WEB 4.0 มีการคาดการณ์เทคโนโลยีเว็บไปถึง WEB 4.0 ซึ่งเรียกว่า “A Symbiotic Web”

 คือ เว็บที่ทำางานแบบ Artificial Intelligence (AI) ที่ฉลาดมากขึ้นในการอ่านทั้งเนื้อหา ข้อความ

 และรูปภาพ หรือวิดีโอ สามารถตอบสนองหรือตัดสินใจได้ว่าจะ Load ข้อมูลอะไร จากไหน จึงจะ

 ให้ประสิทธิภาพดีที่สุด และมีรูปแบบการนำาเสนอที่รวดเร็ว และจะทำาให้เว็บหรือข้อมูลต่างๆ

 ทำางานได้แทบทุกอุปกรณ์หรืออาจช่วยระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้ได้
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ประเภทของเว็บไซต ์

ในการพัฒนาเว็บไซต์ นอกจากผู้พัฒนาจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการทำาท่ีชัดเจนแล้ว จะต้องเข้าใจ และรู้

ถึงความแตกต่างของเว็บไซต์แต่ละประเภท ซ่ึงมีผลสำาคัญต่อการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด ซึ่งเว็บไซต์จะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 8 ประเภท ได้แก่

1) เว็บไซต์วาไรตี้ (Variety Web) หรือ เว็บท่า (Portal Site) หมายถึงเว็บที่รวมบริการต่างๆ ไว้

 มากมาย ไม่ว่าจะเป็น บริการเครื่องมือค้นหา รวบรวมลิงก์ของเว็บไซต์ที่น่าสนใจข้อมูล สาระ

 และบันเทิงหลากหลายประเภท นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนใน

 สังคมในประเด็นต่างๆ ซ่ึงเรียกว่าเว็บชุมชน (Community Web) คือให้บริการพ้ืนท่ีแก่กลุ่มคนท่ี

 มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ได้แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นกัน

2) เว็บไซต์การศึกษา (Education Site) สร้างขึ้นโดยสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีนโยบายเผยแพร่ 

 ความรู้ และให้โอกาสในการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือการศึกษากับบุคคลท่ีสนใจ นักเรียน นิสิตนักศึกษา 

 นำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

3) เว็บไซต์ธุรกิจ (Business Site) สร้างขึ้นโดยองค์กรธุรกิจ มีจุดหมายหลักในการประชาสัมพันธ์

 องค์กรและเพ่ิมผลกำาไรทางการค้า เน้ือหาส่วนใหญ่มักนำาเสนอได้น่าสนใจและตรงใจกลุ่มเป้าหมาย

 ทั้งนี้เพื่อผลกำาไรทางธุรกิจนั่นเอง

4) เว็บไซต์ข่าว (New Site) สร้างขึ้นโดยองค์กรข่าว หรือสถาบันสื่อสารมวลชนต่างๆ เช่น สถานี 

 โทรทัศน์ สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ โดยใช้เว็บไซต์เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารอีกรูปแบบหน่ึง 

 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลและติดตามข่าวสารได้ทุกที่ทุกเวลา
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5) เว็บไซต์บันเทิง (Entertainment Site) มุ่งเสนอและให้บริการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความบันเทิง 

 เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ ดารา กีฬา การ์ตูน เรื่องขำาขัน ฯลฯ รวมถึงการให้บริการดาวน์โหลดสื่อ

 ชนิดต่างๆ

6) เว็บไซต์ข้อมูล (Information Site) ให้บริการ การสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงต่างๆ ที่

 น่าสนใจ องค์กรต่างๆ มักสร้างเว็บข้อมูลของตนขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษา

 ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของตน

7) เว็บไซต์ส่วนตัว (Personal Site) อาจเป็นของบุคคลเดียว กลุ่มเพื่อน หรือครอบครัว ซึ่งจัดทำา

 ขึ้นด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน เช่น แนะนำากลุ่มเพื่อน โชว์รูปภาพ แสดงความคิดเห็น

8) เว็บไซต์องค์กรที่ไม่แสวงผลกำาไร (Non-Profit Organization Site) มีนโยบายช่วยเหลือสังคม 

 โดยไม่หวังผลกำาไรหรือค่าตอบแทน ได้แก่ สมาคม ชมรม มูลนิธิ



บทบ�ทของดิจิทัลต่อก�รพัฒน�ประเทศ

ในยุคท่ีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำาวันของผู้คนมากข้ึน โดยเฉพาะในวงการธุรกิจ ผู้ประกอบการ SME 

จึงมีท้ังโอกาสและความเส่ียง เพราะในกลุ่มท่ีปรับตัวทันจะสามารถนำาเอาดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ แต่ 

จำานวนไม่น้อยที่ต้องเผชิญภาวะที่เรียกว่า Disruption จากเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำาให้บาง

ธุรกิจต้องเปล่ียนรูปแบบและวิธีการไปจากเดิม และบางส่วนล้มหายตายจากไป ดังน้ัน การปรับตัวให้เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เรียนรู้ และรู้จักนำาดิจิทัลเข้ามาใช้ประโยชน์ ปรับปรุงองค์กรเข้าสู่ Digital 

Transformation จึงเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญ 

ที่ผ่านมาการพัฒนาองค์กรเข้าสู่ Digital Transformation มีให้เห็นมากมาย โดยเฉพาะ SME ที่นำา

ดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ สะท้อนได้จากข้อมูลของ Facebook ระบุว่า SME ประมาณ 4 ใน  5 ราย 

นิยมเริ่มต้นธุรกิจจาก Facebook ด้วยสาเหตุต่างๆ อาทิเช่น ร้อยละ 93 เห็นว่า Facebook ทำาให้สามารถ

ดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ได้สำาเร็จ ร้อยละ 87 ระบุว่า Facebook คือหนึ่งในปัจจัยสร้างความสำาเร็จให้ธุรกิจ และ

ร้อยละ 89 ยอมรับว่าติดต่อกับลูกค้าผ่าน Facebook ซึ่งร้อยละ 83 เห็นว่า Facebook ช่วยสร้างโอกาส

เชิงเศรษฐกิจที่มีความสำาคัญต่อชุมชนท้องถิ่น

ขณะท่ีข้อมูลจากสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ระบุว่า ผลการศึกษาจาก IDC และ ASP 

พบว่า เกือบ 1 ใน 3 ของผู้นำาธุรกิจในเอเชียแปซิฟิก ระบุว่า เขาเสียเวลาส่วนมากไปกับการบริหารจัดการ 

การปฏิบัติงานในแต่ละวัน แทนที่จะวางแผนสำาหรับการเติบโตทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังพบว่า ร้อยละ 55 

ของผู้นำาธุรกิจ SME มองเห็นแนวโน้มที่ดีจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ในขณะที่ร้อยละ 47 เชื่อว่าการให้

ความสำาคัญและมีส่วนร่วมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นสิ่งที่สำาคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดของธุรกิจ ตัวเลขดัง

กล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้นำาธุรกิจ SME ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มองเห็นความสำาคัญกับการเปลี่ยนแปลงสู่

ระบบดิจิทัลในการบริหารธุรกิจ

สำาหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ปัจจุบันได้ปรับตัวเข้าสู่ Digital Transformation ด้วยการนำา

ดิจิทัลเข้ามาใช้พัฒนาระบบขององค์กร รวมถึงพัฒนาระบบและเคร่ืองมือหลักในการส่งเสริมผู้ประกอบการ 

ให้สามารถดำาเนินธุรกิจได้ในยุคปัจจุบัน เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ การทำา Social Media เพ่ือเป็นช่องทาง

ประชาสัมพันธ์ องค์กร เป็นช่องทางขายสินค้าและบริการ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ รวมถึง

บริการ เป็นท่ีปรึกษาแนะนำาหรือบริการต่างๆ ขององค์กรแบบออนไลน์ ซ่ึงเว็บไซต์ท่ีดีมีประสิทธิภาพ นอกจาก 

จะช่วยยกระดับและสร้างมาตรฐานในการให้บริการแล้ว ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรอีกด้วย  
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การพัฒนาเว็บ Portal ของประเทศไทย 

สำาหรับประเทศไทย แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลกลางในรูปแบบเว็บพอร์ทัล (Web Portal) หรือ 

เว็บวาไรตี้ มีความตื่นตัวและดำาเนินการมากว่า 20 ปี โดยเว็บพอร์ทัล ที่มีการพัฒนาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นและได้

รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน เช่น Sanook Kapook MThai และ TrueLife นอกจากนี้ยังมีเว็บด้านสื่อสาร

มวลชนที่พัฒนาในรูปแบบเว็บพอร์ทัลจำานวนมาก ไม่ว่าจะเป็น MGR Online/smethailand ฯลฯ

ในส่วนของหน่วยงานต่างๆ มีการพัฒนาเว็บไซต์ เร่ิมจากเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ งาน 

/บริการ กิจกรรม สินค้าและผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบช่องทางสื่อสารทางเดียว และมีการพัฒนาไปสู่การสร้าง

รูปแบบที่หลากหลาย เช่น เขียนบล็อก แชร์รูปภาพ แสดงความคิดเห็น โดยให้ความสำาคัญกับผู้เข้าชม

เว็บไซต์มากย่ิงข้ึน ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูล (Content) ได้เอง หรือกำาหนดคำาสำาคัญเก่ียวกับข้อมูล (Tag Con-

tent) ทำาให้มีการ Update และพัฒนาปรับปรุงอย่างรวดเร็ว และมีรูปแบบการสื่อสาร 2 ทาง (Tow Way 

Communication)

ขณะท่ีภาคเอกชน มีการพัฒนาเว็บพอร์ทัลเพ่ือให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร ท้ังการขายสินค้า-บริการ 

เปิดให้ลูกค้าเข้าถึงบริการด้วยตัวอง และสามารถทำาธุรกรรมแบบออนไลน์ ซึ่งจะช่วยสร้างความพึงพอใจ

ให้กับลูกค้า และยังช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงลูกค้าอีกด้วย เว็บพอร์ทัลจึงเป็นหนึ่งใน

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปรับองค์กรเข้าสู่ Digital Transformation

ปัจจุบันเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐมีการบูรณาการข้อมูลท้ังจากภายในและภาคนอกองค์กร จากเว็บไซต์ 

รวมถึงระบบต่างๆ ให้สามารถแลกเปล่ียนหรือใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยพัฒนาสู่การเป็นเว็บท่า (Portal Site) 

ท่ีรวบรวมท้ังข้อมูล องค์ความรู้ และบริการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องไว้มากมาย มีการรวมลิงก์ของเว็บไซต์ท่ีน่าสนใจ 

ให้ค้นหา ให้บริการพ้ืนท่ีแก่คนท่ีสนใจในเร่ืองเดียวกันได้เข้ามาแลกเปล่ียน แสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ยังมี

ลักษณะการให้บริการท่ีมีความหลากหลายท้ังแบบท่ัวไป และแบบเฉพาะ เช่น เว็บตลาดกลางซ้ือ-ขายสินค้า 

เว็บกลางด้านข้อมูล เว็บสุขภาพ เว็บข่าว ฯลฯ

15
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เว็บไซต์ SMEONE

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ฐานะหน่วยงานหลักท่ีมีบทบาทด้านการ 

ส่งเสริม SME ของประเทศ มีแนวคิดในการจัดทำาเว็บพอร์ทัล (Web Portal) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ในช่ือ SMEONE หรือ www.smeone.info เร่ิมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการต้ังแต่เดือนตุลาคม 

2561 ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยลดปัญหาของผู้ประกอบการ SME ที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ 

ข่าวสาร หรือบริการต่างๆ ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทำาข้ึน ทำาให้พลาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตนเอง 

และแก้ปัญหาท่ีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนไม่สามารถแสวงหาผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการได้ตามเป้าหมาย 

ที่กำาหนด 

โดย SMEONE จะเป็นแหล่งรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล องค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ รวมท้ังเช่ือมต่อบริการ 

ตลอดจนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ในการส่งเสริม สนับสนุน SME ของภาครัฐ ภาคเอกชนสถาบันการ

เงิน และสถาบันการศึกษา เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาสืบค้น และใช้ประโยชน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา 

และทุกรูปแบบของเครื่องมืออุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งการ

ดำาเนินงานดังกล่าวช่วยยกระดับการให้ข้อมูลแก่ SME และเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำาเป็นภาย

ใต้แนวคิด “ทุกเรื่องครบ จบในที่เดียว” ขณะเดียวกันก็ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเข้า

ถึงผู้ประกอบการ SME กลุ่มเป้าหมายได้สะดวกรวดเร็ว



สำาหรับเว็บไซต์ SMEONE จัดแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูล องค์ความรู้ โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ประกอบ

ด้วย

1) การเงิน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการด้านการเงินของภาครัฐ รวมถึงเงินทุนสนับสนุนของ 

 สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย์สำาหรับ SME เพ่ือเป็นช่องทาง 

 เบ้ืองต้นท่ีช่วยให้ผู้ประกอบการมองหาแหล่งเงินทุนในแต่ละรูปแบบท่ีสอดคล้องกับความต้องการได้

2) นวัตกรรม มีข้อมูลตั้งแต่นวัตกรรมลดต้นทุน นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและบริการและ 

 เทคโนโลยีที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงาน โครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในการ

 พัฒนานวัตกรรมให้กับ SME รวมถึงบทความที่เป็นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงนวัตกรรม 

 งานวิจัย และการประยุกต์ใช้ในการดำาเนินธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการไปใช้ประโยชน์

“โครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รและขับเคลื่อนแผนก�รส่งเสริม SME: ก�รพัฒน�ข้อมูลกล�งด้�นก�รส่งเสริม SME ผ่�นเว็บไซต์ SMEONE”
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3) การตลาด มีทั้งตลาดออนไลน์ ตลาดในประเทศ ตลาดต่างประเทศ การออกแบบ รวมถึงการ

 สร้างแบรนด์ โดยรวบรวมข้อมูลทั้งโครงการและกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ในการ

 ส่งเสริมช่องทางการตลาดในประเทศและต่างประเทศ บทความเก่ียวกับกลยุทธ์หรือเคล็ดลับทาง

 การตลาด โอกาสของสินค้าไทยในประเทศต่างๆ ปัจจัยสำาคัญทางการตลาด รวมถึงบท สัมภาษณ์

 ผู้ประกอบการต้นแบบท่ีประสบความสำาเร็จทางการตลาดและการสร้างแบรนด์ เป็นต้น

4) เริ่มต้นธุรกิจ/Startup รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจ การจดทะเบียนบริษัท การจด 

 ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทักษะที่จำาเป็นของผู้ประกอบการใหม่ กลยุทธ์/เคล็ดลับ/ 

 เทคนิคด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการสร้างธุรกิจให้เติบโต รวมท้ังบทสัมภาษณ์ 

 Startup และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เป็นต้นแบบในการเริ่มต้นธุรกิจที่น่าสนใจ
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“โครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รและขับเคลื่อนแผนก�รส่งเสริม SME: ก�รพัฒน�ข้อมูลกล�งด้�นก�รส่งเสริม SME ผ่�นเว็บไซต์ SMEONE”

6) ข่าวสาร/กิจกรรม รวมถึงข้อมูลความเคลื่อนไหว ข้อมูลวิจัยและสถิติ SME โดยเฉพาะกิจกรรม

 การพัฒนา SME หรือ SME Calendar ซ่ึงเป็นเมนูเด่นท่ีได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการจะ 

 รวบรวมกิจกรรมของภาครัฐและเอกชนที่ทำาการส่งเสริมและพัฒนา SME ไว้ในที่เดียว

5) แหล่งความรู้ ซึ่งมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเทรนด์ธุรกิจ ไอเดียการดำาเนินธุรกิจ เคล็ดลับ ความ

 สำาเร็จ ทั้งในรูปแบบบทความ งานวิจัย E-Book เช่น นิตยสารคิดของ TCDC บทสัมภาษณ์

 ผู้ประกอบการต้นแบบ คู่มือการทำาธุรกิจ รวมทั้งหลักสูตร SME E Learning เช่น SMEs Go 

 Online การตลาดออนไลน์ ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ
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7) สิทธิประโยชน์/บริการ SME  ซึ่งมีทั้งเรื่องภาษี/การเงิน/การลงทุน สิทธิประโยชน์พื้นฐาน โดย 

 เฉพาะศูนย์บริการ SME ศูนย์ทดสอบ SME Center รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนด้านเทคนิค 

 สำาหรับการพัฒนา SME เช่น ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ สถาบันทดสอบด้าน 

 ต่างๆ และศูนย์ช่วยเหลือเฉพาะด้าน รวมถึงผู้ให้บริการอื่นๆ ที่กระจายทั้งในส่วนกลางและ 

 ส่วนภูมิภาค มีการจัดทำา Clip วิดีโอ เพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจถึงบริการต่างๆ ของแต่ละศูนย์ได ้

 ง่าย สามารถเลือกใช้บริการได้ตรงกับความต้องการ
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นอกจากเว็บไซต์ SMEONE แล้ว ยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Social Media ได้แก่ Facebook : 

smeonethailand/Line@smeone เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมตามที่

ได้อย่างสะดวกในทุกช่องทาง

“โครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รและขับเคลื่อนแผนก�รส่งเสริม SME: ก�รพัฒน�ข้อมูลกล�งด้�นก�รส่งเสริม SME ผ่�นเว็บไซต์ SMEONE”
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กลยุทธ์ก�รตล�ดยุคดิจิทัล

n สร้างแบรนด์อย่างไรให้ลูกค้าจดจำา! ในยุค Digital Disruption

เมื่อทุกอย่างที่อยู่รอบตัวกลายเป็นเรื่องของดิจิทัล สมาร์ตโฟนกลายเป็นอวัยวะชิ้นที่ 33 ของมนุษย์ 

ส่ิงเหล่าน้ีได้ส่งผลต่อรูปแบบการดำาเนินชีวิตและการทำาธุรกิจอย่างกว้างขวาง และผลจากพฤติกรรมผู้บริโภค 

ที่เปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดดิจิทัลแพลตฟอร์มขึ้นมารองรับความต้องการทุกด้านและวันหนึ่งๆ คนเจอแบรนด์

ต่างๆ ไม่ต่ำากว่าพันแบรนด์ การจะแทรกเข้าไปให้คนจดจำาได้ มีสินค้าอย่างเดียวไม่พอ ต้องสร้างแบรนด์

ควบคู่ไปด้วยกัน ซึ่งผู้ประกอบการ SME ต้องเรียนรู้เพื่อแทรกเข้าไปเป็นหนึ่งในใจผู้บริโภคให้ได้ 

คุณสุรเชษฐ์ บำ�รุงสุข ที่ปรึกษาทางธุรกิจ บริษัท สวีท สปอต เวนเจอร์ส จำากัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน

โฆษณา วางแผน และดูแลสื่อโฆษณามาถึง 25 ปี กล่าวว่า การเกิดขึ้นของดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital 

Platform) เปิดโอกาสให้ธุรกิจได้มาซ่ึง Data หรือข้อมูลของผู้บริโภคมากข้ึนและง่ายข้ึน นำามาจัดกลุ่มลูกค้า 

รวมทั้งกำาหนดกลุ่มเป้าหมายและการเข้าถึงได้ชัดเจนขึ้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีที่สร้างประโยชน์

ทางธุรกิจ ย่ิงหากสามารถจับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้ว่าใน 1 วัน เขาทำาอะไร เจออะไร จะทำาให้หา Contact 

Point หรือจุดที่จะสามารถเจอและเข้าถึงลูกค้าได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม และสิ่งที่จะทำาให้แบรนด์สินค้า

เป็นที่จดจำา มีการใช้และบอกต่อในยุค Digital Disruption มีดังนี้
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1. สร้างตัวตนให้ชัดเจน ให้ลองนึกว่า ถ้าสินค้าของคุณเป็นตัวบุคคล คุณอยากจะให้สินค้านั้นๆ 

 เป็นใคร แล้ววางคาแร็กเตอร์ (Character) ให้ชัดเจน จะสามารถช่วยสร้างความแตกต่างให้กับ 

 แบรนด์ของคุณได้

2. กำาหนดทิศทางของแบรนด์ว่าจะเดินไปทางไหน จะขยายไปตลาดใด เพราะเมื่อมีการออกสินค้า 

 ใหม่ๆ จะทำาให้คนกล้าหยิบสินค้าจากแบรนด์ท่ีคุ้นเคย และการกำาหนดทิศทางท่ีชัดเจนจะทำาให้ 

 การสื่อสารกับลูกค้ามีประสิทธิภาพและไม่หลงทิศ

3. ใช้สื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การใช้สื่อผสมกันทั้ง 2 ส่วน (Omnichannel) จะทำาให้ได้กลุ่ม

 เป้าหมายตัวจริงท่ีมีฐานเร่ิมใหญ่ข้ึน รวมถึงความไว้วางใจจากการได้เห็นโฆษณาผ่านตาบ่อยคร้ัง 

 จะช่วยให้คนจดจำา เกิดความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้า เกิดความชอบ และกลายเป็นลูกค้าที่

 เลือกซื้อสินค้าของแบรนด์ในที่สุด

4. ปรับภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ ตัวอย่าง แบรนด์ศรีจันทร์ ที่ปรับภาพลักษณ์ให้ดูทันสมัยขึ้นทำาให้ 

 คนยุคใหม่กล้าหยิบ กล้าใช้สินค้ามากขึ้น ถือเป็นตัวอย่างของการรีแบรนด์ที่ดี (Rebranding) 

 เพราะจะทำาให้สินค้าไม่ถูกจำากัดอยู่แค่กลุ่มคนเดิมๆ

“โครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รและขับเคลื่อนแผนก�รส่งเสริม SME: ก�รพัฒน�ข้อมูลกล�งด้�นก�รส่งเสริม SME ผ่�นเว็บไซต์ SMEONE”
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อย่างไรก็ดี สิ่งที่ผู้ประกอบการยุคนี้ต้องทำาคือ การก้าวให้เร็วกว่าคนอื่น 1 ก้าว เพราะเราไม่สามารถ

อยู่ในจุดเดิม หรือยึดติดกับความสำาเร็จในอดีตได้ตลอด หมั่นปรับตัว มองหาโอกาสใหม่ๆ จากเทรนด์ต่างๆ 

ท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา เพราะหากผู้ประกอบการไม่รู้จักปรับตัว ก็เท่ากับปิดประตูให้กับการทำาธุรกิจของตัวเอง
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n ฉีกกฎการตลาดยุคใหม่ อะไร In อะไร Out
 

ปัจจัยสำาคัญท่ีจะทำาให้ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลประสบความสำาเร็จคือ การใช้นวัตกรรมและความคิด

สร้างสรรค์ พร้อมกับการเรียนรู้ ปรับตัว และเท่าทันเทรนด์การตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่ง

คุณนร�ธิป อ่ำ�เที่ยงตรง กรรมการบริหาร บริษัท ฮาบิ 32 จำากัด ที่ปรึกษาด้านการตลาด การขาย 

การบริการและการพัฒนาศักยภาพองค์กรภาครัฐและเอกชน กล่าวว่า ปัจจุบันเทรนด์การตลาดเปลี่ยนไป 

มีผลการวิจัยว่า ลูกค้ายอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อบริการที่ดีขึ้น ตัวอย่างของญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าแห่งการให้บริการ 

พบว่าหัวใจหลักท่ีแบรนด์ต่างๆ นำามาใช้เรียกว่า Omotenashi  (โอโมเตะนาชิ) หรือการบริการจากใจ เป็นการ 

ใส่ใจคนอ่ืน เพ่ือสร้างความรู้สึกท่ีดี ช่ืนชอบ และอยากขอบคุณ เพราะผู้รับบริการไม่ได้คาดหวังมาก่อน ส่ิงน้ี 

จึงทำาให้หลายคนประทับใจ

- “การตลาดยุคเก่า ขายสินค้า...แต่การตลาดยุคใหม่ จะต้องเป็นการขายคุณค่า เรื่องราว ความ

 มั่นใจให้กับลูกค้า” เช่น ความเป็นมืออาชีพ ความคงทน เรื่องราว ความรู้ แม้กระทั่งขายคำาว่า 

 “ไม่ต้องลุ้น” ซึ่งในทางจิตวิทยา ลูกค้าจะยอมจ่ายเงินให้กับแบรนด์ที่ทำาให้รู้สึกม่ันใจว่าจะได้

 รับในส่ิงท่ีคาดหวัง ดังน้ัน SME ต้องคิดให้ออกว่าคุณค่าท่ีจะให้มอบให้ลูกค้าคืออะไร หากทำาได้

 ลูกค้าจะระลึกถึงแบรนด์ และเห็นถึงความแตกต่างกับแบรนด์อื่นๆ ในตลาด

- “แต่ก่อนส่ิงใดดีต่อธุรกิจ มักดีต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม...แต่ยุคน้ีส่ิงใดดีต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม ทำาให้

 ธุรกิจดีไปด้วย” ซึ่งเป็นไปตามหลัก 3 P นั่นคือ People หวังดีต่อคน Planet หวังดีต่อสิ่งแวด- 

 ล้อมและโลก และ Profit คือ ธุรกิจมีกำาไร เพียงแต่ที่ผ่านมา ธุรกิจเอา Profit หรือกำาไรเป็นตัวตั้ง 

 ก่อนแล้วค่อยมาสู่ P ตัวอื่นๆ 

- “แต่ก่อนทำาเหมือนกันแหละดี เขาทดสอบตลาดให้แล้ว...แต่ยุคน้ีต้องแตกต่าง ด้วยความคิดสร้างสรรค์

 และนวัตกรรม” ยุคน้ี “นวัตกรรม” คือคำาตอบของ SME ท่ีจะเติบโตในอนาคตผู้ประกอบการ

 ต้องปลดล็อกตัวเอง ให้มองว่านวัตกรรมเร่ิมต้นได้จากไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์และลงมือทำาจน 

 ออกมาเป็นสิ่งใหม่หรือทำาให้ชีวิตดี หรือจะใช้หลัก Design Thinking ซึ่งเป็นกระบวนการคิดที ่

 เน้นเข้าใจปัญหายึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และนำาความคิดสร้างสรรค์เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา 

 ทดสอบและพัฒนาเพื่อสร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรมของตัวเอง
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n จำาเป็นแค่ไหนที่ SME ต้องสร้าง “แบรนด์องค์กร” ให้แข็งแกร่ง

ในช่วงท่ีผ่านมาผู้ประกอบการ SME มักให้ความสำาคัญกับการสร้างแบรนด์สินค้ามากกว่าแบรนด์องค์กร 

(Corporate Branding) ที่มองเป็นเรื่องไกลตัว แต่จากพฤติกรรมผู้บริโภคทุกวันนี้ ไม่ได้มองห�แค่สินค้�

หรือบริก�รท่ีดี แต่มองจนถึงภ�พลักษณ์องค์กรประกอบก�รตัดสินใจซ้ือ ดังน้ัน “แบรนด์องค์กร” ท่ีสะท้อน 

ออกมาเป็นภาพลักษณ์จึงเป็นเรื่องสำาคัญในยุคปัจจุบัน  

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑ� ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ ได้ถ่ายทอดถึงแนวทางหรือ 

หลักการสร้างแบรนด์องค์กรที่ดี จะต้องมีองค์ประกอบสำาคัญๆ คือ

- รู้ตัวตนขององค์กรว่าเป็นใคร ถือเป็นสิ่งแรกที่ต้องรู้ และต้องรู้ว่าลูกค้ามององค์กรแบบไหนใน

 แบบที่อยากให้มองหรือไม่ 

-  ทำาให้ลูกค้ารู้ว่าเรามีดีอย่างไร มีวัฒนธรรมการทำางาน ภาพลักษณ์และอนาคตเป็นอย่างไรสิ่ง

 เหล่านี้จะต้องถูกสื่อสารออกไป เพื่อสะท้อนความเป็นแบรนด์องค์กรที่ดีในสายตาผู้บริโภคและ

 จะนำามาซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจจากลูกค้า

- พัฒนาสิ่งต่างๆ ที่เป็นปัจจัยส่งเสริมการสร้างแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น การมีสินค้าและบริการที่ดีมี

 นวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ การมีธรรมาภิบาลในการทำาธุรกิจ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ

 ได้การให้ความสำาคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อม การมีประสิทธิภาพในการทำางาน 
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- พนักงานทำางานอย่างมีคุณภาพและมีความสุข ผู้ประกอบการหลายคนมักคิดว่า การสร้างแบรนด์

 องค์กร เป็นเรื่องที่ทำากับคนภายนอก แต่ความเป็นจริง “พนักงาน” หรือ “บุคลากร” ถือเป็น

 หัวใจสำาคัญ เพราะเป็นตัวแทนที่ทำาหน้าที่สื่อสารกับลูกค้า คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้น องค์กร 

 จะต้องทำาให้พนักงานมีความเข้าใจและยอมรับในแบรนด์ของตัวเองก่อน 

- ผู้นำา ซ่ึงก็คือผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ เป็นตัวขับเคล่ือนทำาให้แบรนด์ท่ีสร้างข้ึน สามารถ 

 เติบโตและเดินไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแกร่ง จึงต้องมีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นำาท่ีดีท่ีสำาคัญจะต้องมี

 ความต่อเนื่องและสม่ำาเสมอในการสร้างแบรนด์ มีการสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างใกล้ชิด

 รู้จักใช้ช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube เพ่ือเปิดโอกาส 

 ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากลูกค้า

- การประเมินผลการสร้างแบรนด์ จงจำาไว้เสมอว่า เม่ือสร้างแบรนด์แล้ว ต้องมีการประเมินผลให้รู้

 ว่าเดินไปถูกทางหรือไม่ ซ่ึงต้องประเมินท้ังภายนอกและภายในองค์กรเพ่ือตรวจสอบดูว่า คนภายใน 

 เข้าใจและยอมรับความเป็นแบรนด์ขององค์กรหรือไม่ และคนภายนอกมีความช่ืนชมแบรนด์หรือไม่
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n พลิกเกม Digital Disruption ปรับเพื่อธุรกิจไปต่อ

“Digital Disruption” แรงสั่นสะเทือนแห่งความเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลกระทบทั้งการสร้างโอกาสหรือ

เป็นอุปสรรคในทุกธุรกิจ ตั้งแต่ SME รายเล็กๆ จนถึงบริษัทขนาดใหญ่ ดังนั้น เพื่อเป็นการพลิกเกมเพิ่ม

โอกาสจาก Digital Disruption คุณเอกบดินทร์ เด่นสุธรรม นักการตลาดผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้าน

วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ บริษัท เด็นส์ ว็อท เผยถึงวิธีปรับกลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิทัลเพื่อสร้างทางรอดให้

กับ SME ไทย

- สิ่งแรกที่ผู้ประกอบการ SME ต้องรู้ คือ พฤติกรรมของผู้บริโภค คนยุคนี้ต้องการมีชีวิตที่ง่าย  

 สะดวกสบาย มีความรู้ เช่ือถือคำาโฆษณาน้อยลงเพราะศึกษาหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซ้ือ พร้อมจะ 

 เปลี่ยนแปลง ความจงรักภักดีต่อแบรนด์หายาก ชอบความตรงไปตรงมา ที่สำาคัญต้องการความ

 แปลกใหม่ ทำาให้รู้สึกอยากทดลอง

- วางแผนการเดินหน้าบริษัท โดยมุ่งนำาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะ

 ทุกวันน้ีคนอยู่กับจอมือถือวันละ 6-8 ช่ัวโมง ถ้าต้องการให้คนรู้จักก็ต้องเข้าไปอยู่ใน Social Media

 และใช้สื่ออื่นๆ ร่วมด้วย เพื่อสร้างความต้องการให้ลูกค้า เช่น การใช้ KOL (Key Opinion

 Leader) โดยอาศัยบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือมีความน่าเชื่อถือ และมีช่องทางการติดตามบน     

 โซเชียลมีเดียในการโปรโมทและรีวิวสินค้า ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีบทบาทสำาคัญ

 ต่อผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

- กฎของการออกสินค้าใหม่ที่ผู้ประกอบการควรรู้ คือ

 1) สร้างให้เกิดการรับรู้ว่ามีอยู่

 2) ทำาให้เกิดการทดลองใช้

 3) ผลักดันให้เกิดการซื้อซำา้ หรือเป็นแบรนด์ที่ลูกค้ารัก ซึ่งต้องเป็นหน้าที่ทั้งของการตลาด

    (Marketing) ตัวสินค้า และบริการ (Service) ที่ดี 
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- นอกจากการตลาดแบบ 4 P (Product ,Price, Promotion และ Place) แล้ว ยังต้องเสริม 

 ความแกร่งด้วย P อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น Packaging บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม Process กระบวนการ

 ทำางานถ่ายทอดเร่ืองราวของธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม รวมถึง People ซ่ึงเป็นความรู้ 

 ความสามารถ และความน่าเชื่อถือของบุคลากร เป็นต้น

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสื่อสาร โดยใช้ Online เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นกระตุ้นความ

 สนใจจากผู้บริโภค เป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุน แสดงถึงความจริงใจต่อลูกค้า ส่งผลถึงความเชื่อมั่น

 การบอกต่อ และการจดจำา และยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการค้าขายยุค 4.0

- การสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า (Customer Experience) เช่น ความรวดเร็วในการสั่งซื้อ

 ภายใน 3 คลิกเท่า วิธีดังกล่าวตอบโจทย์ลูกค้าด้านความรวดเร็วและความสะดวกสบาย ซึ่งมีผล

 ต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าในยุคนี้ นอกจากนี้ ต้องหา insight หรือความต้องการเชิงลึกของ

 ลูกค้าให้พบและออกแบบการตลาดที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตนเอง

วันน้ีหากคุณคือผู้ประกอบการคนหน่ึงท่ีอยู่ในสนามการค้า แล้วต้องพบกับการเปล่ียนแปลงไม่ว่าดีหรือร้าย    

ถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับตัวให้ทัน เพราะนั่นคือทางรอดเดียวของคนทำาธุรกิจในยุค Digital Disruption
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บันไดสู่คว�มสำ�เร็จ

n เริ่มต้นทำาเว็บไซต์ SME ควรรู้อะไรบ้าง?

โลกของธุรกิจในยุคปัจจุบันการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองเป็นส่ิงสำาคัญเพราะช่วยสร้างตัวตนบนโลก

ออนไลน์ ที่ทำาให้ลูกค้ารู้จักและเข้าถึงได้ง่าย สร้างความน่าเชื่อถือ เป็นช่องทางสร้าง Content Marketing 

การทำาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการทำาระบบธุรกิจแบบ e-Commerce และ Digital Marketing ได้

ด้วยต้นทุนที่ต ำาก่ว่าเปิดหน้าร้าน Offlflflffllfline ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการ SME จึงไม่ควรมองข้ามซึ่งการสร้าง

เว็บไซต์มีขั้นตอนหลักๆ 7 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่

1. วางแผนงานและกำาหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ เช่น เนื้อหาที่ต้องใช้ งบประมาณ และกลุ่ม

 ลูกค้าเป้าหมาย ฯลฯ

2. จดโดเมนเนม (Domain Name) หรือจดทะเบียนช่ือเว็บไซต์ให้เป็น .com, .net, .org, .co.th ฯลฯ

 ซ่ึงการต้ังช่ือโดเมนเนมท่ีดีจะต้อง 1) ส้ันและจำาง่าย 2) ใช้ช่ือเป็นภาษาอังกฤกษ กรณีต้ังช่ือเป็น

 ภาษาไทยให้ใช้ทับศัพท์เป็นภาษาคาราโอเกะ และ 3) หลีกเลี่ยงเครื่องหมายขีดกลาง (- หรือ 

 Hyphen คั่นระหว่างคำาเพื่อป้องกันการพิมพ์ผิด 

3. เช่าเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) หรือ เช่าพื้นที่เก็บข้อมูลของเว็บไซต์ ซึ่งราคาในการเช่าจะขึ้น

 กับขนาดพื้นที่สำาหรับการเก็บข้อมูล 

4. ออกแบบเว็บไซต์ ทั้งในส่วนโครงสร้างและระบบนำาทางภายในเว็บไซต์ (Site Navigation 

 Design) รวมทั้งหน้าเว็บเพจต่างๆ ให้น่าสนใจและเข้าถึงง่าย 

5. สร้างและทดสอบการใช้งาน ซึ่งสามารถใช้ทั้งภาษาที่เรียกว่า HTML หรือเลือกใช้โปรแกรม

 สำาเร็จรูป เช่น Dreamweaver, Joomla, WordPress เป็นต้น

6. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นท่ีรู้จักของกลุ่มเป้าหมาย เพราะปัจจุบันมีเว็บไซต์เกิดข้ึนเป็นจำานวนมาก 

7. ดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ Update ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ให้มีความเป็นปัจจุบัน

 อยู่เสมอ เพื่อสร้างความน่าสนใจ

ทั้งนี้ การทำาเว็บไซต์จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าจดโดเมนเนม เริ่มต้นประมาณ 10-15 ดอลลาร์

สหรัฐฯ ต่อปี และจด Domain Privacy เพื่อปิดข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของโดเมนเนมไว้ไม่ให้ถูกค้นเจออีกปี

ละ 11-12 ดอลลาร์ฯ รวมไม่เกิน 27 ดอลลาร์ฯ ค่าเช่าพื้นที่ Web Hosting ซึ่งราคา Host ต่างประเทศ

มาตรฐานระดับกลางๆ จะเริ่มต้นประมาณ 3-5 ดอลลาร์ฯ ต่อเดือน และค่าจัดทำาเว็บไซต์ ซึ่งอาจจะมีการ

ซ้ือ Theme สวยๆ เพ่ิมเติม โดยค่า Theme จะอยู่ระหว่าง 30, 50, 80 ดอลลาร์ฯ ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่านี้เป็น

เรื่องที่ผู้ประกอบการต้องรู้ไว้
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n 5 P กลยุทธ์ห้ามพลาด! ดันการตลาดผ่านโซเชียลติดดาว

1. Plan วางแผนให้ครอบคลุม
เพ่ือความชัวร์ต้องเร่ิมด้วยการกำาหนดเป้าหมายวางแผน และกลยุทธ์ของการใช้โซเชียลมีเดีย เพ่ือให้สามารถ  

บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้และต้องตัดสินใจว่าจะใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดความสำาเร็จ เครื่องมือ (Tool) หรือ

เทคโนโลยีอะไรที่จะต้องโฟกัส  

2. Produce ผลิตคอนเทนต์ให้แตกต่าง 
การจะดึงคนหรือลูกค้าให้สนใจในตัวแบรนด์ ต้องอาศัยการผลิตคอนเทนต์ที่ดี ซึ่งก็คือ สาร (Mes-

sage) ที่จะส่งไปยังลูกค้าในรูปแบบต่างๆ เช่น การเล่าเรื่อง บทความ คลิปวิดีโอ คลิปเสียง รูปภาพ หรือ 

Infographic เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะต้องมีเรื่องราวที่น่าสนใจ ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแล้ว การ 

นำาเสนอที่แปลกใหม่และดึงดูดความสนใจผ่านการใช้ภาพประกอบที่สวยงาม จะช่วยให้คอนเทนต์โดดเด่น

ขึ้นได้ 

3. Publish เผยแพร่ให้ตอบโจทย์ ถูกเวลา
การเผยแพร่ หรือโพสต์คอนเทนต์บนแพลตฟอร์มต่างๆ ขึ้นอยู่ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใคร และ

แบรนด์มีความมุ่งหวังอะไร ซ่ึงจะต้องทำาให้ตอบโจทย์ได้ตรงและเหมาะสมกับประเด็นเหล่าน้ี และควรเลือก 

เวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์แต่ละแพลตฟอร์ม เพื่อให้การเข้าถึงลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด 

จากการสำารวจและวิเคราะห์ข้อมูลของ Unmetric ในกลุ่มเป้าหมาย 100 แบรนด์ในสหรัฐอเมริกา พบว่า 

Instagram ควรจะโพสต์ในวันอาทิตย์ วันอังคาร และวันพุธ ช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งจะเกิด Engagement 

มากท่ีสุดคือ 22.00-23.00 น. ส่วน Facebook ควรโพสต์ในวันพุธและวันพฤหัสบดี ช่วงเวลา 09.00-10.00 น. 

เป็นต้น แต่ไม่ได้มีกฎตายตัว ต้องข้ึนอยู่กับประเภทธุรกิจ แพลตฟอร์มท่ีใช้ ตลอดจนพฤติกรรมของลูกค้าด้วย

4. Promote โปรโมตให้ต่อเนื่อง
มีคอนเทนต์ดีอย่างเดียวอาจจะไม่พอ ต้องอาศัยการโปรโมตที่มีคุณภาพและต่อเนื่องด้วย ทางหนึ่งที่จะ

ช่วยได้ คือ การลงทุนซื้อโฆษณาบนช่องทางโซเชียลต่างๆ หรือส่งไปทางอีเมลตามรายชื่อลูกค้าที่มีอยู่ในมือ 

5. Prove พิสูจน์ให้เห็นผล
ทำาการเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ีได้จากการทำาการตลาดโดยใช้โซเชียลมีเดียของแบรนด์ กับเกณฑ์มาตรฐาน 

ของอุตสาหกรรมและทำาการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อวัดประสิทธิภาพ ผลการดำาเนินงานเทียบกับ 

KPI ต่างๆ ที่กำาหนด
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n ข้อควรรู้! ในการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ยุคที่ e-Commerce เติบโตอย่างรวดเร็ว ธุรกิจออนไลน์เกิดขึ้นเป็นจำานวนมาก แต่การสร้างความน่า

เชื่อถือและความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้ คือ การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทำาได้ไม่ยาก มีกระบวน 

การดำาเนินงานดังนี้ คือ 

- เม่ือผู้ประกอบการทำาเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยพร้อมขายออนไลน์ สามารถย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชย์

 อิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบการ ณ สถานที่ ดังนี้

 n   เขตกรุงเทพฯ สามารถย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ ณ ฝ่ายปกครอง สำานักงานเขต 50 เขต

     (ตามที่ตั้งของสถานประกอบการ) หรือ สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ศาลาว่าการ กทม.  

     (ครอบคลุมทั้ง 50 เขต)

 n   จังหวัดอื่นๆ ให้ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ ณ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำาบล (ตามที่ตั้ง

     ของสถานประกอบการ)

-    เอกสารสำาหรับใช้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

 1.    สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน และสำาเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ

 2.    แบบคำาขอจดทะเบียนพาณิชย์ แบบ ทพ.

 3.    รายละเอียดเว็บไซต์ เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

       กรอก 1 ใบ ต่อ 1 เว็บไซต์ 

 4.    Print หน้าแรกของร้านค้าออนไลน์ สินค้า/บริการที่ประกอบพาณิชยกิจ และวิธีการสั่ง

       ซื้อสินค้า/บริการ วิธีการชำาระเงิน วิธีการส่งสินค้า

 5.    วาดแผนที่ตั้งร้านค้า

 6.    หนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (กรณีจดในนามนิติบุคคล)

 7.    หนังสือมอบอำานาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำาเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ 

      อำานาจ (กรณีมอบอำานาจ)

 กรณีผู้ประกอบการมิได้เป็นเจ้าบ้าน (เอกสารเพิ่มเติม) 

 1)    หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่า และ 

 2)    สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนเจ้าของสถานท่ี พร้อมสำาเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารสิทธ์ิ 

       แสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
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ต้นแบบผู้ประกอบก�ร
พลิกธุรกิจด้วยเทคโนโลยี

n เคล็ดลับทำา Digital Marketing พลิกธุรกิจโตแบบติดจรวด

จากความสำาเร็จของ “Divana” ธุรกิจด้าน Wellness ท่ีต่อยอดสู่ธุรกิจร้านคาเฟ่ “Divana Signature 

Cafe/” ด้วยการนำาแรงบันดาลใจจากสปามาสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าโดยนำาผลิตภัณฑ์ของ Divana มาเป็นกิม

มิก จนทำาให้คาเฟ่เปิดใหม่กลายเป็นไวรัล (Viral) อย่างรวดเร็วบนโลกออนไลน์ มีการโพสต์รูปและแชร์เร่ือง

ราวอย่างล้นหลาม เป็นกระแสท่ีทำาให้ลูกค้าเต็มร้านทุกวัน ส่งผลให้ธุรกิจสปาและร้าน คาเฟ่เอ้ือกันได้อย่าง

ลงตัว และเป็นตัวอย่างสำาคัญของผู้ประกอบการท่ีใช้ท้ังตลาดออฟไลน์ และออนไลน์ ในการสร้างความสำาเร็จ

ให้กับธุรกิจ 

คุณพัฒนพงศ์ ร�นุรักษ์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อต้ัง เปิดเผยว่า ส่ิงสำาคัญในการสร้าง

แบรนด์ คือ ต้องมีกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าเป้าหมาย เริ่ม

จากต้องสร้างให้ลูกค้าได้เห็นและรู้จักแบรนด์ผ่าน Social Media สำาหรับ Divana จะใช้ Facebook และ 

Instagram นำาเสนอข้อมูลข่าวสารส่งตรงไปถึงลูกค้า ขณะเดียวกัน แบรนด์ต้องมีสินค้าที่ดึงดูด ยิ่งถ้า

แบรนด์มี DNA เป็นของตัวเอง มีเอกลักษณ์และคาแร็กเตอร์ที่ไม่ซำา้ใคร ก็สามารถทำาให้คนเดินเข้ามาหา

เราได้ง่ายขึ้น 
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เคล็ดลับการใช้กลยุทธ์ Digital Marketing ให้มีประสิทธิภาพ คือ

-    Marketing Objective : เป้าหมายต้องชัด วัดผลได้ ต้องรู้ว่าทำาไปเพื่ออะไร มีดัชนีชี้วัดความ

     สำาเร็จที่ชัดเจน เช่น วัดยอดการเข้าถึง วัดยอดขายว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ 

-    Customer & Market : รู้ตลาดและกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายชัดเจน เพื่อไม่ให้การลงทุนทำา

     Digital Marketing เป็นการเสียเงินแบบตำาน้ำาพริกละลายแม่นำา้อาจต้องทำา SWOT Analysis 

     เพื่อวิเคราะห์กิจการ ค้นหาจุดแข็ง จุดด้อย โอกาสและอุปสรรคของแบรนด์

-    Strategic Plan : แผนกลยุทธ์ต้องเคลียร์ กลยุทธ์ที่จะทำาแต่ละหมวดหมู่ต้องชัดเจน เข้าใจง่าย 

     และสามารถทำาได้จริง ที่สำาคัญต้องมีความสอดคล้องและสามารถปฏิบัติควบคู่กันได้อย่าง

     ไร้รอยต่อ 

-    Implementation Plan : ลงมือทำาให้เกิดผล การมีแนวคิดที่ดีหรือแปลกใหม่ ไม่สำาคัญเท่ากับ

     ลงมือปฏิบัติ เจ้าของกิจการต้องดูว่าแผนที่วางไว้เมื่อทำาแล้วได้ผลอย่างที่หวังหรือไม่หากไม่เป็น

     ไปตามแผนจะจัดการอย่างไร

-    Evaluate : ประเมินผลว่าคุ้มค่าที่จะไปต่อหรือไม่ ต้องประเมินผลดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็น

     อย่างไร ที่สำาคัญต้องทำารายงานอยู่เสมอว่า สิ่งที่ทำาไปแล้วนั้นคุ้มค่ากับที่ต้องจ่ายไปหรือไม่
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n สร้างธุรกิจ Startup อย่างไรให้โตก้าวกระโดด

ถ้าเอ่ยชื่อ “ไผท ผดุงถิ่น” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำากัด ในวงการ Startup 

ไม่มีใครไม่รู้จัก นอกจากได้ช่ือว่าเป็นผู้พลิกโฉมวงการธุรกิจก่อสร้างด้วยวิถีดิจิทัล โดยการป้ัน BUILK โปรแกรม 

บริหารธุรกิจก่อสร้างให้กลายเป็นธุรกิจดาวเด่นที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้ว ยังเคยเป็นอดีตนายกสมาคม 

Thailand Tech Startup Association หรือ สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่

อีกด้วย

แต่กว่าจะเป็น BUILK อย่างในวันน้ีท่ีมียอดขายกว่า 500 ล้านบาท มีสำานักงานใน 5 ประเทศ คือ ไทย 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา ลาว และมีทีมงานกว่า 130 คน ย้อนกลับไปหลังเรียนจบวิศวกรรมโยธา 

เขาก็เป็นผู้ประกอบการ SME ที่เริ่มต้นด้วยธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ได้รู้และเห็นถึงปัญหาต่างๆ มากมาย 

โดยเฉพาะการเข้าถึงเทคโนโลยี ซ่ึงยังมีน้อยมากจึงเกิดความคิดในการทำาซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจก่อ 

สร้างให้ผู้รับเหมา  ได้ใช้ ด้วยแคมเปญออนไลน์ “เจ๊จูวัสดุก่อสร้าง” ซึ่งเป็นไวรัลดังไปทั่วโลกออนไลน์ในปี 

2559 และเจ๊จูนี่เองได้กลายเป็น Business Model ที่ต่อยอดมาถึงทุกวันนี้

การนำาพาบริษัทให้เติบโตด้วยวิถี Startup ด้วยการนำาเทคโนโลยีมาเป็นองค์ประกอบ เพ่ือให้ธุรกิจเติบโต 

ได้เร็วขึ้น โดยมี Keyword สำาคัญคือคำาว่า “Growth Mindset” เป็นการคิดลองทำาสิ่งใหม่ๆ ฝึกท้าทาย

ตัวเอง ด้วยคำาถามใหม่ๆ หรือต้ังสมมุติฐานใหม่ๆ เช่น ทำาอย่างไรให้ยอดขายเพ่ิมหรือตัวเองเหน่ือยน้อยลง

ซึ่ง BUILK ก็เกิดจากการตั้งสมมุติฐานว่า “ร้านวัสดุก่อสร้างมีความเป็นไปได้ไหมที่จะเป็น e-Commerce” 
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เมื่อลองคิดและก็ลองทำาด้วยการออกแคมเปญออนไลน์ที่ชื่อว่า “เจ๊จู วัสดุก่อสร้าง” เป็นไวรัลคลิปที่

ใช้เงินลงทุน 60,000 บาท เพื่อทดสอบว่าสิ่งที่คิดนั้นมีโอกาสเป็นไปได้แค่ไหน โดยคิดว่าถ้าไม่ประสบความ

สำาเร็จก็เสียเงินแค่ 60,000 บาท และรู้คำาตอบได้รวดเร็ว 

ท่ีสำาคัญไม่จำาเป็นต้องมีสมมติฐานเดียว สามารถต้ังใหม่ได้เร่ือยๆ และทดลองทำาไป พอมาถึงจุดท่ีแตกต่าง  

จากคนอื่น หรือเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่มี นั่นคือจุดที่จะทำาให้ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด

สำาหรับ “BUILK” จะช่วยผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้ทำางานได้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยโปรแกรม

ควบคุมต้นทุนก่อสร้างทั้งระบบ ตั้งแต่ขั้นวางแผน บันทึกต้นทุนโครงการ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายทุกชนิด ไปจน 

ถึงประมวลผลสร้างรายงานต้นทุนอัตโนมัติ ที่สามารถดูข้อมูลได้แบบ Real Time  ทุกที่ ทุกเวลา เหมาะ

กับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการก่อสร้าง นอกจากนี้ ยังมีระบบ e-Commerce แบบ B2B 

สำาหรับวงการก่อสร้างอีกด้วย

“การเริ่มต้นธุรกิจในยุคดิจิทัลไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายคนคิด หนามในยุคดิจิทัลไม่ได้ทำาให้ต้องเจ็บตัว

มาก เพราะการเร่ิมต้นด้วยออนไลน์ไม่จำาเป็นต้องใช้เงินลงทุนมาก หากไม่สำาเร็จก็บาดเจ็บไม่เยอะและมีโอกาส 

เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ ดิจิทัลทำ�ให้คนล้มเร็วและก็ลุกเร็วด้วย ผู้ที่ประสบคว�มสำ�เร็จ ไม่ได้เกิดจ�กก�รทำ�

แค่ครั้งเดียวแน่นอน ล้มแล้วลุกอยู่หล�ยครั้ง ตัวผมเองก็ล้มแล้วลุกมาหลายรอบจนมันแกร่งขึ้นจริงๆ”
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n ผ่าทางตันธุรกิจฉบับศรีนครชัยอินเตอร์เทรดดิ้ง

เมื่อโลกไม่เหมือนเดิม ถึงเวลาที่ต้องท้าทายด้วยการ “Disrupt” ตัวเองก่อนที่ธุรกิจจะถูกกลืนหายไป

จากเวทีแข่งขัน เหมือนที่บริษัท ศรีนครชัยอินเตอร์เทรดดิ้ง จำากัด ผู้นำาตลาดศูนย์รวมเครื่องมือช่าง และ

ศูนย์บริการสำาหรับช่างมือโปรมาตรฐานระดับโลก หยิบมาใช้เป็นไม้เด็ดในการพลิกธุรกิจท่ามกลางกระแส

การเปลี่ยนแปลง 

จากกิจการค้าส่งอุปกรณ์ช่างย่านคลองถมท่ีเกิดข้ึนกว่า 44 ปี เร่ิมได้รับผลกระทบจากยักษ์ใหญ่ ค้า 

Online ข้ามชาติไม่ว่าจะเป็น Lazada, Alibaba, Shoppee ฯลฯ เป็นสิ่งที่ คุณพัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ 

ประธานกรรมการ ทายาทรุ่นที่ 2 มองเห็นและเมื่อต้องเข้ามาสานต่อธุรกิจ จึงต้องลุกขึ้นปรับตัวท่ามกลาง

เสียงทัดทานจากครอบครัวและคนรอบข้าง งานด่านแรกคือเปล่ียนกระบวนการทำางานจากระบบทำามือ (Manual) 

มาสู่การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยจัดการทั้งระบบ “ด้วยความที่ข้อมูลต่างๆ อยู่ในหัวของคุณพ่อคุณแม่ สิ่งที่ทำา

คือนั่งคุยแล้วดึงข้อมูล รายชื่อ และรายละเอียดสินค้าที่มีประมาณ 200,000 SKU รายชื่อลูกค้า และคู่ค้า 

ฯลฯ มาพิมพ์เข้าสู่ระบบ ขณะเดียวกันใช้วิธีให้ลูกน้องหายกลัวคอมพิวเตอร์ ด้วยการแข่งเล่นเกมให้รางวัล

แก่ผู้ชนะ ทำาการ List ปัญหาที่มี เช่น สต็อกไม่ตรง บอกราคาลูกค้าผิดๆ ถูกๆ บอกคุณสมบัติสินค้ากับ

ลูกค้าไม่ได้ และทำาให้เขารู้ว่าระบบที่กำาลังจะทำามันมีประโยชน์และดีกับชีวิตอย่างไร”

ผลจากการเข้ามาของอี-คอมเมิร์ซ ท่ีทำาให้รูปแบบธุรกิจเปล่ียนไปจากเดิม ผู้ผลิตหรือผู้นำาเข้าไม่ต้องส่ง

สินค้าให้แต่เฉพาะร้านใหญ่ สามารถส่งให้กับ End User ได้โดยตรง จึงเกิดคู่แข่งรายใหม่บนโลกออนไลน์

จำานวนมากที่ไม่ต้องแบกภาระต้นทุนต่างๆ เหมือนบริษัท มีการขายตัดราคา ขณะที่ลูกค้าของศรีนครทั้ง

ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกทั่วประเทศประมาณ 3,000 ราย กว่า 60 เปอร์เซ็นต์ กำาลังเผชิญปัญหา ถ้าลูกค้า

ไม่รอดบริษัทก็ไม่รอด จึงจำาเป็นต้อง Disrupt ตัวเองอย่างไม่หยุดนิ่ง     

ด้วยการสร้าง Platform Online นำาข้อมูลท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นระบบหน้าบ้าน หลังบ้าน การออกบิล 

การปิดงบบัญชี แค็ตตาล็อกสินค้า ฯลฯ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ใช้ระยะเวลาถึง 3 ปีเต็ม ใช้เงิน

ลงทุนกว่า 10 ล้านบาท จนทุกวันนี้ระบบได้กลายเป็นตัวช่วยทุกคนในองค์กร เช่น พนักงานขายทุกคนตอบ

คำาถามลูกค้าได้โดยไม่เกิดกรณีรอสายเป็นคอขวดเหมือนในอดีต ระบบบริหารจัดการไปจนถึงขนส่งสินค้า

ให้ลูกค้าทำาได้อย่างรวดเร็ว  

ขณะเดียวกันได้พัฒนาเครื่องมือการตลาดเพื่อช่วยลูกค้า เพราะทุกวันนี้ ลูกค้ารายใหม่ซึ่งมีเพียง

คอมพิวเตอร์ 1 ตัว มีความรู้ ความเข้าใจสินค้า 1-2 ตัว รู้จักลูกค้า เล่าเรื่องราวให้ถูกต้อง มีการสร้าง

แบรนด์ ยิงโฆษณาให้ตรงกลุ่ม ก็สามารถรุ่งเรืองในธุรกิจน้ีได้ ต่างจากเม่ือก่อนท่ีแต่ละร้านค้าจะต้องมีสินค้า 

อย่างน้อย 100 SKU ถึงจะค้าขายได้ ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนไป ขณะที่ลูกค้าเดิมก็กำาลังเผชิญป 

ัญหาเหมือนที่บริษัทเคยเจอในอดีต บริษัทจึงต่อยอดไปสู่การพัฒนา Application ที่จะช่วยให้ลูกค้าทำาการ

ค้าขายได้ง่ายขึ้น และกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ดีให้กับบริษัท 

อย่างไรก็ดี ในยุคแห่งการเปล่ียนแปลงน้ี ผู้ประกอบการต้องศึกษาหาความรู้ท้ังเทรนด์ท่ีจะเกิด พฤติกรรม

ลูกค้า ความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยี รวมถึงจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเอง เพื่อนำามาประยุกต์ใช้ในการทำา

ธุรกิจโดยต้องทำาทันที ปักหมุดตัวเองไปให้ไกลที่สุด และว�งเป้�หม�ย Disrupt ตัวเองที่จะไปให้ถึงจุด

นั้น ทำ�ตั้งแต่วันนี้เพร�ะเป็นวิธีเอ�ตัวรอดที่ดีที่สุดในยุคนี้ 
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n ถอดกลยุทธ์ปรับตัว สร้างโอกาสโตยุค Digital Disruption

ต้องยอมรับว่าธุรกิจไอซีทีถือเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ถูก Disrupt จากความรุ่งเรืองของเทคโนโลยีดิจิทัล 

การรับไม้ต่อในฐานะทายาทรุ่นที่ 2 ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงเป็นความท้าทายของ    

คุณพันธ์ภูวดล จ�รุโชติรัตนสกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็คเทรด จำากัด เจ้าของ

ธุรกิจศูนย์บริการเติมนำา้หมึกแบบครบวงจร “อิงค์แมน” ซึ่งในยุครุ่งเรืองมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศถึง 

60 สาขา แต่ต้องลดความเสี่ยง ด้วยการตัดขายบางสาขาจนเหลือ 17 สาขา และยังต้องเดินหน้าแก้โจทย์

ว่าทำาอย่างไรให้ธุรกิจครอบครัวยั่งยืน

 “จากคำากล่าวของ ชาร์ลส์ ดาร์วิน ที่ว่า ไม่ใช่สัตว์ที่แข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุดที่จะอยู่รอดได้ แต่

เป็นสัตว์ท่ีสามารถปรับเปล่ียนตัวเองกับสภาพแวดล้อมได้เร็วท่ีสุดต่างหาก การทำาธุรกิจก็ไม่ต่างกัน เราปรับตัว 

โดยใช้ช่องทางออนไลน์สื่อสารกับลูกค้ามากขึ้น สร้างเว็บไซต์ให้ทุกหน่วยการขาย ใช้ Facebook, Line@, 

YouTube และทำาคลิปวิดีโอ เครื่องมือเหล่านี้เจ้าของธุรกิจควรรู้ว่ามีไว้เพื่ออะไร ใช้อย่างไร ถ้าต้องลง

โฆษณาต้องทำาอย่างไร” 

ไม่เพียงแต่การปรับเปลี่ยนธุรกิจเดิม ยังได้มองหาโอกาสแตกไลน์ไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อย้�ยสน�ม

แข่งขัน ถือเป็นก�รเพิ่มโอก�สและก�รอยู่รอดให้กับธุรกิจ โดยนำาความเชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ มา

ประยุกต์ให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจใหม่ๆ ไฮไลท์สำาคัญคือ การพัฒนาเคร่ืองพิมพ์สีผสมอาหารลงบนเบเกอร่ี 

(Bakery) ภายใต้แบรนด์ PimCake ซึ่งตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ที่สำาคัญตลาดพิมพ์เบเกอรี่ใหญ่กว่า

ตลาดพริ้นเตอร์ ด้วยมูลค่าตลาดเฉพาะเค้กและขนมปังสูงถึง 15,000 ล้านบาท ซึ่งการได้เจอตลาดอาหารที่

พิมพ์ได้ จึงเป็นการสร้างโอกาสธุรกิจให้มีมากขึ้น

อย่างไรก็ดี ในการปรับตัวทางธุรกิจ เมื่อคิดได้ต้องลงมือทำาทันที ไม่ต้องรอให้เสร็จสมบูรณ์แบบทุก

อย่าง วิธีคิดเช่นนี้ได้ถูกปลูกฝังให้กับพนักงาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด ขณะเดียวกันเจ้าของ

ธุรกิจต้องเรียนรู้นิสัยและพฤติกรรมของคนในองค์กร หาวิธีพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ เช่น อัดคลิปถ่ายวีดีโอ

อธิบายสินค้าใหม่ๆ ว่าเป็นอย่างไร ราคาเท่าไร และต้องขายอย่างไร ให้พนักงานล็อคอินเข้ามาดูได้สะดวก

ทุกเวลาแทนการเข้าประชุม

ที่สำาคัญ ต้องปรับกรอบความคิดหรือ Mindset ในการให้บริการของพนักงานอิงค์แมนซึ่งจะเป็นชุด

เดียวกับที่ทำา PimCake เพราะลูกค้าในธุรกิจเบเกอรี่ไม่ได้เก่งคอมพิวเตอร์ ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคนิค และ

ไม่มีความรู้เรื่อง Photoshop หรือ AI ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทาย และได้พัฒนาซอฟต์แวร์ชื่อว่า Photo Cake 

Designer Pro เพื่อเป็นตัวช่วยให้กับผู้ประกอบการร้านเบเกอรี่หรือร้านกาแฟที่ทำากราฟฟิกไม่เป็นอีกด้วย

ถึงตรงนี้ คงเห็นแล้วว่า การปรับตัวนั้นสำาคัญแค่ไหน ยิ่งในยุคที่ทุกธุรกิจสามารถถูก Disruption ได้

อย่างง่ายๆ ใครเปลี่ยนก่อน แก้เกมได้ทัน ชัยชนะและโอกาสความสำาเร็จย่อมตกเป็นของคนนั้น
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n ขายสินค้าบนโลกออนไลน์ ต้องขายความชัดเจน 

จากข้อจำากัดการค้าขายในอดีต ที่ผูกติดอยู่กับหน้าร้าน แต่วันนี้ภาพเปลี่ยน ช่องทางขายสินค้ามีได้

มากกว่าหนึ่ง และอี-คอมเมิร์ซ (e-Commerce) ก็เป็นหนึ่งในช่องทางที่ผู้ประกอบการยุคนี้ (ต้อง) เลือก

คุณนัฐพล บุญภินนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จำากัด หนึ่งในผู้ประกอบ

การที่ประสบความสำาเร็จจากการขายสินค้าบนโลกออนไลน์ภายใต้แบรนด์ Homehuk ที่ไม่ได้มีหน้าร้าน

หรือรูปแบบการขายแบบออฟไลน์เลย ด้วยจุดเริ่มต้นจากการขายสินค้าธรรมดาๆ อย่าง “ไม้ถูพื้น” ที่มี

เพียง 4 ชิ้น 4 แบบ สร้างยอดขายเติบโตต่อเนื่อง และขยับสู่การเป็นตัวแทนขายสินค้าออนไลน์อย่างเป็น

ทางการให้บริษัทรายใหญ่ข้ามชาติหลายราย ส่งผลให้ปี 2561 ที่ผ่านมามีรายได้ราว 700 ล้านบาท และ

คาดว่าในปี 2562 นี้ จะมีรายได้เกิน 1,400 ล้านบาท 

ด้วยผลจากก�รข�ยสินค้�ที่ไม่จำ�เป็นต้องแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร แต่สิ่งต้องมี คือ วิธีเข้�ถึงลูกค้�ที่

ชัดเจน ส�ม�รถตอบได้ทุกคำ�ถ�ม โดยลูกค้าแทบไม่ต้องถาม

“การขายสินค้าบนโลกออนไลน์คือการขายภาพ เพราะลูกค้าไม่เคยจับต้องสินค้ามาก่อน โดยเฉพาะ

ผู้ประกอบการที่ไม่มีหน้าร้านออฟไลน์ คำาอธิบายและรูปภาพจึงต้องมีความชัดเจน ต้องคิดเลยว่าลูกค้าจะ

ถามอะไรบ้าง แล้วอธิบายสิ่งเหล่านั้นลงไปในภาพและคำาบรรยายอย่างละเอียด รูปที่แสดงให้ลูกค้าเห็น

ต้องชัดทุกด้านและสวยงาม”

นอกจากนี้ ต้องสร้างช่องทางการรับรู้ เช่น ผ่านเว็บไซต์ของตนเอง (brand.com) ผ่านมาร์เก็ตเพลซ

(Market Place) อย่าง Shoppee, LAZADA, JD Central หรือโซเชียลคอมเมิร์ซ (Social Commerce) อย่าง 

Instagram และ Facebook ซึ่งการจะเลือกใช้ช่องทางใดก็ขึ้นกับสินค้าเป็นหลัก เช่น สินค้าแบรนด์ใหญ่ที่

คนทั่วไปรู้จัก ก็ใช้มาร์เก็ตเพลซได้ทันที แต่ถ้าเป็นสินค้าใหม่ต้องสร้างความรู้จักผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซก่อน 

แล้วค่อยสร้างเว็บไซต์ให้คนเข้าชม และหากเซิร์ชพบได้ใน Google จะยิ่งสร้างการรับรู้และจดจำาได้ดียิ่ง

ขึ้น สุดท้ายจึงขายผ่านมาร์เกตเพลซ
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ส่วนผู้ที่ทำาการค้าแบบออฟไลน์อยู่แล้ว การขายบนโลกออนไลน์ เป็นอีกวิธีส่งเสริมและทำาให้ธุรกิจ

ยั่งยืนขึ้น ที่สำาคัญแทบไม่ใช้เงินลงทุนหรือบุคลากรเพิ่มเลย มีเพียง 2 คน ก็ทำาได้แล้ว เริ่มจากนำาหน้าร้าน

ไปไว้ใน Facebook สร้างการรับรู้ ใช้พนักงานที่มีอยู่ในการตอบคำาถามลูกค้าและแพ็กสินค้าส่ง ต่อเมื่อ 

ยอดขายพุ่งสูง จึงค่อยพึ่งเทคโนโนยี  

ที่สำาคัญกลวิธีมัดใจลูกค้าออนไลน์ในยุคนี้ คือ การขนส่งที่รวดเร็ว ถือเป็นกลยุทธ์ที่เล่นกับคนใจร้อน

ได้ผลดี นอกจากจะทำาให้ลูกค้าประทับใจแล้ว ยังป้องกันการยกเลิกคำาสั่งซื้อสินค้าได้ด้วย  

อย่าไรก็ดี กลยุทธ์การขาย “ราคาถูก” ไม่ใช่คำาตอบของการอยู่รอด ผู้ขายต้องเปล่ียนเกม หาช่องทาง 

ปรับตัว ใส่โปรโมชันให้ลูกค้ารู้ถึงคำาว่าคุ้มค่า ตัวอย่างการขายโทรศัพท์มือถือท่ีราคาถูกกำาหนดไว้แล้วก็ต้องหา 

ความต่าง เช่น เพิ่มการรับประกันสินค้าเป็น 2 ปี ซึ่งเป็นวิธีสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นในใจลูกค้า และผู้

ขายก็สามารถอยู่รอดได้โดยไม่ต้องใช้สงครามราคา ส่วนผู้ที่ยังใช้กลยุทธ์ราคาถูกแต่ยังอยู่ได้เพราะว่ากำาไร

ถูกซ่อนไว้ในค่าขนส่งที่เรียกเก็บจากลูกค้า แต่ปัจจุบันตัวหลอกนี้อาจใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป 

แม้คว�มเปล่ียนแปลงจะก้�วเข้�ม�รวดเร็วเพียงใด ห�กผู้ประกอบก�รรู้จัก “ปรับตัว” แล้ว “เดินเกม” 

อย่�งรู้เข�รู้เร� สน�มนี้ย่อมมีที่ให้ยืนเสมอ 
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n ธุรกิจสอนภาษาออนไลน์ 

“โรงเรียนสอนภาษา” เป็นธุรกิจท่ีเฟ่ืองฟูมากในยุคท่ีผ่านมา เหตุเพราะต้องการแก้ปัญหา “เรียนภาษา 

อังกฤษตั้งแต่เด็กจนโต ทำาไมยังพูดไม่ได้สักที” แต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยน “Online” ได้เข้ามามีอิทธิพลกับทุก

ธุรกิจ การสอนภาษาจึงได้แปลงจากการเปิดสถานที่สอน สู่การสร้าง Platform Online เช่นตัวอย่างของ 

Globish สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ ของคุณช่ืนชีวัน วงษ์เสรี ผู้ร่วมก่อต้ังท่ีมีความมุ่งหวังอยากเห็น 

คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นและพูดได้จริง 

“ในชีวิตการทำางาน เราต้องใช้ทักษะการพูดมากกว่าทักษะอื่น Globish จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถาบัน 

สอนภาษาอังกฤษ ที่ใช้เทคโนโลยีออนไลน์เป็นสื่อกลาง เน้นสอนแบบตัวต่อตัวด้วยโค้ชชาวต่างชาติผ่าน

ระบบวิดีโอคอลแบบเรียลไทม์ ที่สามารถเห็นหน้า และได้ยินเสียงกันสดๆ เรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่ง

เป็นแนวคิดจากรูปแบบธุรกิจในญี่ปุ่น ที่เด็กญี่ปุ่นปั่นจักรยานไปพร้อมๆ กับเรียนภาษาอังกฤษโดยใส่หูฟังที่

สอนโดยครูชาวต่างชาติ ซึ่งธุรกิจนี้ประสบความสำาเร็จอย่างมาก” 

Globish ได้พัฒนา Platform การเรียนการสอน ด้วยการพัฒนาระบบวีดีโอคอลเป็นของตัวเอง โดย

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนจองเวลาเรียน และเข้าห้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ด้วยเครื่องมือไม่ว่าจเป็นสมาร์ตโฟน 

แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก หรือคอมพิวเตอร์ สามารถตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอนได้ และด้วยรูปแบบ

ธุรกิจที่เป็นโรงเรียนบน Online ครูทุกคนจึงต้องมีใบรับรองที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล หรือ TEFL 

(Teaching English as a Foreign Language) ปัจจุบันมีครูกว่า 100 คน ทั้งที่มาจากอังกฤษ อเมริกา 

ยุโรป เอเชีย และคนไทย ขณะที่ผู้เรียนจะต้องสอบวัดระดับก่อนและหลังเรียน 

กลุ่มเป้าหมายหลักจะเป็นคนวัยทำางานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา ซึ่งสามารถเรียนได้ตาม

เวลาที่ต้องการ ส่วนใหญ่ตั้งแต่ 3 ทุ่มถึงเที่ยงคืน และการเรียนแบบตัวต่อตัวนี้เอง ทำาให้ผู้เรียนสามารถ

ตักตวงและฝึกฝนประสบการณ์ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กอายุ 7-14 

ปี ซึ่งจะเน้นการเพิ่มทักษะของศตวรรษที่ 21 โดยให้ความสำาคัญกับ 4 ทักษะ ได้แก่ การสื่อสาร (Com-

munication) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และ การทำางาน

ร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) 

อย่างไรก็ดีในการดำาเนินธุรกิจ Globish ใช้เครื่องมือทั้ง Facebook และ Google เป็นช่องทางหลักใน

การสื่อสารไปยังลูกค้า ด้วยการพัฒนา Content ที่กระตุ้นความสนใจ เช่น “เป็นหัวหน้า พูดภาษาอังกฤษ

ไม่ได้ อายลูกน้องไหม” ขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งการตลาดแบบออฟไลน์ และยังร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญสอน

ตอนมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำาให้คนเห็นว่ามีตัวตนจริง 

ด้วยความสำาเร็จที่สะท้อนด้วยตัวเลขรายได้ที่เพิ่มขึ้นถึง 400 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี ในช่วง 3 ปีให้หลัง 

คุณชื่นชีวัน ฝากถึงผู้ประกอบการว่าในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำา คือ ก�รปรับ

ตัวเรียนรู้ตลอดเวล� โดยเฉพ�ะคนที่ต้องก�รขย�ยธุรกิจ จะต้องส�ม�รถพย�กรณ์ถึงเทรนด์ที่จะม�ล่วง

หน้�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 



56

“จิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์”

“โครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รและขับเคลื่อนแผนก�รส่งเสริม SME: ก�รพัฒน�ข้อมูลกล�งด้�นก�รส่งเสริม SME ผ่�นเว็บไซต์ SMEONE”



57

n “VT THAI” Platform งานทำามือไทยสู่ตลาดโลก 

การได้เดินทางไปต่างประเทศ พบเห็นงานคราฟต์ที่ขายได้ในราคาสูง มีดีไซน์สวยงาม ผสานกับการ

เดินทางไปหลากหลายจังหวัดในประเทศไทย ที่แต่ละชุมชนมีเอกลักษณ์ของงานทำามือที่แตกต่างกัน จุด

ประกายให้ คุณจิรโรจน์ พจน�วร�พันธุ ์ผู้ก่อตั้งบริษัท วิถี ไทย กรุ๊ป จำากัด มองเห็นโอกาสในการทำาธุรกิจ

ใหม่ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ VT THAI ให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมงานหัตถกรรมและงานทำามือ

ของไทย โดยวาดภาพอนาคตของงานจักสานหัตถกรรมไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล

“แต่ละชุมชน มีเสน่ห์และเรื่องราวของงานทำามือที่แตกต่างกัน เพียงแต่ขาดดีไซน์และการตลาด เรา

จึงตั้งใจที่จะทำาแพลตฟอร์มขึ้นมา เพื่อเป็นช่องทางในการทำาให้ชุมชนที่ทำางานทำามือ สามารถเข้าถึงตลาด

ต่างประเทศได้ และอยากให้แพลตฟอร์มนี้เป็นตัวเชื่อมโยงนักออกแบบทั่วโลกที่อยากจะทำางานกับคนไทย

ด้วย” 

โดยช่วง 2 ปีแรก เร่ิมด้วยการพิสูจน์ว่า ไอเดียท่ีคิดมีตลาดอยู่จริงหรือไม่ ผ่านการทำางานร่วมกับชุมชน 

ต่างๆ จนสามารถพิสูจน์ได้ว่างานชุมชนบางช้ินท่ีเคยขายในราคา 500-600 บาท เม่ือจับมาแต่งตัวใหม่ สามารถ 

ขายได้ถึง 4,000-5,000 บาท ที่สำาคัญยังได้รับความสนใจจากลูกค้าต่างชาติ มีการขายสินค้าให้กับโรงแรม

ในแถบอเมริกาใต้และสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงแบรนด์แฟชั่นในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ซึ่งตอกยำา้ว่าสิ่งที่

คิดนั้นมีตลาดอยู่จริงและสามารถขายได้ทั่วโลก

แม้จะรู้ว่าเป็นโปรเจกต์ที่ยาก แต่ก็มุ่งมั่น ตั้งใจ เริ่มจากการทำางานกับชุมชนตัวอย่าง ที่ต้องการรักษา

เสน่ห์งานคราฟต์ พร้อมๆ กับการพัฒนาและเติบโต โดยหน้าที่ของบริษัทคือเข้าไปเติมเต็มในจุดที่ขาดโดย

เฉพาะในเรื่องการบริหารจัดการ ที่สำาคัญ การเริ่มต้นด้วยการหยิบงานจักสานมาเป็นตัวชูโรงของการทำา

แพลตฟอร์ม เพราะมองว่าเป็นจุดที่คนไทยมี แต่คนอื่นไม่มี และแน่นอนว่าเสน่ห์ของชุมชนในเมืองไทย

เต็มไปด้วยเรื่องราว ซึ่งสะท้อนผ่านงานจักสานหรืองานทำามือ เป็น True Story ซึ่งเป็นเรื่องที่ขายได้ แล้ว

เติมเต็มการตลาดและการออกแบบ ที่สำาคัญเป็นสิ่งที่มี Social Impact หรือมีผลกระทบที่ดีต่อคนในสังคม 

สอดคล้องกับสโลแกนที่ว่า VT THAI เป็น Artisanal Handcraft with Social Impact เพื่อให้ผู้ซื้อได้รู้สึก

ว่าทุกครั้งที่มีการซื้องาน เท่ากับช่วยสนับสนุนการค้าอย่างเป็นธรรม (Fair Trade) และเกิดประโยชน์กับ

ชุมชน
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โดยกำาหนดเป้าหมายภายใน 5 ปี แพลตฟอร์ม VT THAI จะเป็นศูนย์กลางท่ีตอบสนองความต้องการ 

ทุกคนท่ีอยู่บนโลกใบน้ีท่ีต้องการงานทำามือของไทย ไม่ว่าจะเป็นแบบด้ังเดิม แบบสมัยใหม่ จะส่ังแบบ Retail ส่ัง

แบบ Wholesale หรือเป็นนักออกแบบที่ต้องการร่วมมือกับงานคราฟต์ไทย ต้องคิดถึง VT THAI เป็น Top 

3 ที่สำาคัญจะเป็นส่วนช่วยให้ชุมชนมีรายได้ที่ดีขึ้นจริง ขายสินค้าได้จริงในต่างประเทศ ดีไซเนอร์สามารถ

ทำางานร่วมกับชุมชนได้จริง ซึ่งมีกรณีตัวอย่างความสำาเร็จที่เกิดขึ้นทั้งเว็บไซต์ Etsy ของสหรัฐอเมริกาที่

กระจายงานคราฟต์สู่ทุกมุมโลก เช่นเดียวกับ Folksy ของอังกฤษ สิ่งนี้สะท้อนได้ว่าตลาดงานทำามือยังมี

โอกาสการเติบโตในตลาดโลก คนไทยไม่ต้องแข่งกันขายตัดราคา แต่ควรแข่งกันสร้าง Story พัฒนาสินค้า 

พัฒนาคุณภาพ โดย VT THAI จะเป็นช่องทางสนับสนุนสินค้าไทยไปสู่ตลาดโลก 

“ในการทำาธุรกิจ สิ่งสำาคัญที่สุดคือ การวางแผนและการทดสอบ เราควรวางแผนให้รอบคอบ และ

ทดสอบก่อนว่า สิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราจะทำานั้น มีตลาดรองรับอยู่จริง สามารถเป็นไปได้จริง ถ้าเราทดสอบ

แล้วจริง ปลายทางเห็นโอกาสที่จะทำาได้ เราก็ค่อยๆ วางแผน ค่อยๆ ลงมือ เพื่อเปลี่ยนธุรกิจในฝันให้กลาย

เป็นความจริงได้”

“โครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รและขับเคลื่อนแผนก�รส่งเสริม SME: ก�รพัฒน�ข้อมูลกล�งด้�นก�รส่งเสริม SME ผ่�นเว็บไซต์ SMEONE”
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ศูนย์รวมข้อมูล
SME Online
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หน่วยงานภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน รายละเอียด URL
กรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงพาณิชย์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา

ศาสตร์

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการ

ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายช่อง

ทางตลาดแก่สินค้าและบริการ ส่งเสริมการ 

สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ และ

ยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ความ

เป็นเลิศอย่างต่อเน่ืองพร้อมให้บริการพ้ืนท่ี 

E-Marketplace สำาหรับ B2B ซ่ึงก่อ

ต้ังปีพ.ศ. 2554 โดยกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ เพื่อขยายโอกาสทางการ

ค้าให้กับผู้ส่งออกของไทย และเป็นช่องทาง

สำาคัญในการค้าขายกับต่างประเทศทั่วโลก

ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ ข้อมูลธุรกิจการ 

กำากับบัญชีธุรกิจ และส่งเสริมธุรกิจ แฟรน

ไชส์และธุรกิจด้านการค้าอื่นๆ ให้เติบโตได้

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ให้มี

ขีดความสามารถในการผลิตและจัดการ

สินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด 

ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัย

ทางการเกษตร พร้อมพัฒนางานด้านการ

ส่งเสริมการเกษตรและบูรณาการการ

ทำางานกับทุกภาคส่วน

เหมาะสำาหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจ เว็บไซต์

ให้บริการด้านการจดทะเบียนและพัฒนา 

ธุรกิจ การจดทรัพย์สินทางปัญญา การ ค้า

ระหว่างประเทศ ฯลฯ

บริหารงานวิจัยด้านชีววิทยาศาสตร์ และ

การพัฒนาสู่ เชิงพาณิชย์ ท้ังในและต่าง

ประเทศ ให้คำาปรึกษาภาคเอกชนให้บริการ 

ข้อมูลความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์

www.thaitrade.com

www.dbd.go.th

www.doae.go.th

www.moc.go.th

www.tcels.or.th



ชื่อหน่วยงาน รายละเอียด URL
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง

ประเทศไทย

สถาบันไทย-เยอรมัน

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันพลาสติก

เชี่ยวชาญในการประเมินองค์กรและปรับ

วิธีการพัฒนาผลิตภาพเพื่อส่งมอบแนวทาง

การเพ่ิมผลิตภาพด้วยบุคลากร วิธีการและ 

กระบวนการท่ีเหมาะสมกับบริบทของแต่ 

ละองค์กรเพื่อความสำาเร็จที่ยั่งยืน (Cus-

tomized Solutions for Sustainable 

Success)

ผู้พัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ด้านข้อมูล 

อุตสาหกรรมวัสดุและโลหะการรวม

ถึงเทคโนโลยีในการผลิตการทดสอบการ

แปรรูปวัสดุท่ีเหมาะสมกับการใช้งานใน

อุตสาหกรรมต่างๆ และถ่ายทอดองค์ความ

รู้ทักษะและเทคโนโลยีด้านการออกแบบ 

การผลิต การแปรรูปโลหะ การสร้างเครื่อง 

จักรและการทำารีไซเคิล

ให้บริการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรม 

เป้าหมายด้วยการยกระดับเทคโนโลยี

นวัตกรรมและบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติ

และหุ่นยนต์รวมท้ังเคร่ืองจักรกลและแม่พิมพ์ 

ให้สามารถแข่งขันได้ในยุคอุตสาหกรรม 

4.0

ผู้พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมของไทย เพื่อ

ให้เจริญเติบโตสามารถแข่งขันในตลาดโลก 

ได้อย่างยั่งยืน 

ศูนย์กลางข้อมูลความรู้และเป็นศูนย์ กลาง

ในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ

ให้เกิดการบูรณาการ และการปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก

ไทยอย่างยั่งยืน

www.ftpi.or.th

www.isit.or.th

www.tgi.or.th

www.thaieei.com

www.thaiplastics.org
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ชื่อหน่วยงาน รายละเอียด URL
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สถาบันรับรองมาตรฐาน

ไอเอสโอ

ผู้พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตามแผนธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ทั้ง

ด้านการตลาด การผลิต การพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์หรือ บริการโดยประยุกต์

ใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริม 

สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบ

การเข้าสู่เป้าหมายที่ต้องการนำาพาธุรกิจ

เข้าสู่โมเดิร์นเทรดและเปิดประตูการค้าสู่

ตลาดต่างประเทศ

ส่งเสริมทักษะและความรู้สหวิชาการเน้น

นวัตกรรม (Innovation) การออกแบบ 

(Design) และการเชื่อมโยง (Connect) 

ให้วิสาหกิจโดยเฉพาะขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ในอุตสาหกรรมสิ่งทอรวมทั้ง

แฟชั่นและไลฟสไตล์ เพื่อทำาให้เกิดการ ยก

ระดับผลิตภาพและศักยภาพในการแข่งขัน 

และรวมเป็นเครือข่ายห่วงโซ่มูลค่า (Value 

Chains) เพื่อตอบสนองตลาดในประเทศ 

ระดับภูมิภาค และระดับโลก

ให้บริการรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ และ

มาตรฐานระบบอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และคุณภาพของอุตสาหกรรมให้ทัดเทียม

กับประเทศ อื่นๆ ตลอดจนพัฒนาบุคลากร

ท้ังภาครัฐและเอกชนให้มีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์มาตรฐานและเพียงพอที่จะรองรับ

งานในระดับสากลได้

www.ismed.or.th

www.thaitextile.org

www.masci.or.th
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ชื่อหน่วยงาน รายละเอียด URL
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทค

โนลีแห่งประเทศไทย

สถาบันอาหาร

สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน

ให้บริการข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบสนองการเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจ

สอบ รับรองระบบคุณภาพ อบรม และท่ี

ปรึกษาให้เกิด การนำาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิง

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อม

ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรสู่

นักสร้างสรรค์นวัตกรรม

ให้บริการข้อมูลรด้านการตรวจวิเคราะห์ 

การประสานความร่วมมือเพ่ือการแก้ไข

ปัญหา และยกระดับขีดความสามารถของ

อุตสาหกรรมอาหาร

ให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม จัดทำาฐานข้อมูล 

และดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ของประเทศ ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้

เพื่อใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ โดยส่งเสริม

การวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม

การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร ภาค

อุตสาหกรรม ภาคบริการ ส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนส่งเสริม 

การแข่งขันท่ีเป็นธรรมและการลดความ

เหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจและสังคม

www.tistr.or.th

www.nfi.or.th

www.nrct.go.th

www.boi.go.th
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ชื่อหน่วยงาน รายละเอียด URL
สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์

(องค์การมหาชน)

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร

และอาหารแห่งชาติ

สำานักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล

ผู้ส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ 

สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 

โครงสร้างพ้ืนฐานทางนวัตกรรม พร้อมยก 

ระดับทักษะความสามารถทางนวัตกรรม

ของกลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่ค้าขายสินค้าออนไลน์ รวบรวมข้อมูล

ผู้ประกอบการและสินค้าจากทั่วประเทศ

ให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบ 

การไทยด้วยกลไกต่างๆ ตั้งแต่การพัฒนา

กำาลังคน พัฒนาโครง สร้างพื้นฐาน พัฒนา

องค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ รวมไปถึงกลไกใน

การลดความ เสี่ยงในการทำาวิจัยพัฒนาให้

กับภาคเอกชน

กำาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 

ที่เป็นไปตามความต้องการ และสอดคล้อง

กับแนวทางสากล พร้อมระบบตรวจสอบและ 

รับรองสินค้าเกษตรและอาหาร และเป็น

ศูนย์กลางข้อมูลด้านการมาตรฐานสินค้า 

เกษตรและอาหารของประเทศ

ผู้ พัฒนาการนำ า เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ลมา

ประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมและ

ชุมชนสังคมและท้องถ่ิน พร้อมพัฒนากำาลัง 

คนและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและ

นวัตกรรมดิจิทัล

www.nia.or.th

www.thaiemarket.com

www.nstda.or.th

www.acfs.go.th

www.depa.or.th
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ชื่อหน่วยงาน รายละเอียด URL
สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม

พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมให้เกิด

การนำากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์

ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้าง

นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็น 

ศูนย์กลางการรวบรวมและพัฒนาข้อมูลและ

สถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์

รวบรวมข้อมูลและสถานการณ์การส่ง

เสริม SME ของประเทศไทย และผลการ

ศึกษาที่ เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ

สำาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ท้ังยังให้บริการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ

ผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือรับข้อมูลข่าวสาร 

และเข้าร่วมโครงการที่จัดขึ้นโดยสสว.

www.cea.or.th

www.sme.go.th
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หน่วยงานภาคเอกชน

ชื่อหน่วยงาน รายละเอียด URL
นิตยสาร

SMEThailand

บรัษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำากัด

บริษัท ตลาด ดอท คอม จำากัด

บริษัท พีเพิลมีเดีย จำากัด

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้และ 

ประเด็นเจาะลึกในการทำาธุรกิจจากผู้มี

ประสบการณ์การทำางานด้านส่ือโทรทัศน์ 

นิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ จนได้รับการ 

ยอมรับว่าเป็นหน่ึงในผู้นำาด้านการผลิตสื่อ

และข้อมูลเพื่อ SME

พ้ืนท่ีการค้าออนไลน์ ท่ีผู้ประกอบการ

สามารถสร้างหน้าร้านได้ฟรีบนเว็บไซต์ 

เพื่อเพิ่มช่องทางในการขายให้กับธุรกิจ

ตนเอง ผ่านแพลตฟอร์มที่มีมาตรฐานและ

ปลอดภัยตรวจสอบได้

พ้ืนท่ีการค้าออนไลน์ ท่ีผู้ประกอบการ

สามารถสร้างหน้าร้านได้ฟรีบนเว็บไซต์ 

เพื่อเพิ่มช่องทางในการขายให้กับธุรกิจ

ตนเองพร้อมด้วยบริการทางด้านโลจิสติกส์ 

และคลังสินค้าเพื่อตอบโจทย์การค้ายุคใหม่ 

ที่ใครก็สามารถทำาได้

รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์

สำาหรับผู้ประกอบการโดยแบ่งเป็นหมวด

หมู่ ท่ีหลากหลายครอบคลุมสำาหรับผู้ ท่ี

ประกอบธุรกิจ

รวบรวมข้อมูลข่าวความเคล่ือนไหวทาง 

เศรษฐกิจและอื่นๆ ที่น่าสนใจ

www.smethailandclub.com

www.lnwshop.com

www.tarad.com

www.smartsme.co.th

www.manager.co.th 
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สถาบันการเงิน

ชื่อหน่วยงาน รายละเอียด URL
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำา

เข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารทหารไทย

ธนาคารธนชาต

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย

ศูนย์กลางการซื้ อ -ขายหลักทรัพย์จด

ทะเบียน และพัฒนาระบบต่างๆ ที่จำาเป็น

เพ่ืออำานวยความสะดวกในการซื้อ-ขาย

หลักทรัพย์ และเผยแพร่ข้อมูลเพื่อส่งเสริม

ความรู้ให้แก่ผู้ลงทุน

สถาบั นกา ร เ งิ น เพื่ อ ส ร้ า ง โอกาส ให้

ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึง

ควบคู่กับการให้ความรู้ทางการเงินเพื่อ

สนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ และลดความเหลื่อมล้ำาในสังคม

เว็บไซต์จากสถาบันการเงินต่างๆ ภายใน 

ประเทศไทย ให้ข้อมูลด้านสินเชื่อ ความ

เคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจตลอดจนบท

วิเคราะห์ทางธุรกิจท่ีจะเป็นตัวช่วยให้      

ผู้ประกอบการดำาเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น

www.set.or.th

www.baac.or.th

www.exim.go.th

www.bot.or.th

www.scb.co.th

www.bangkokbanksme.com

www.ktb.co.th 

www.krungsri.com

www.kasikornbank.com

www.tmbbank.com

www.thanachartbank.co.th

www.smebank.co.th
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ชื่อหน่วยงาน รายละเอียด URL
ธนาคารยูโอบี

ธนาคารออมสิน

บรรษัทประกันสินเชื่อ

อุตสาหกรรมขนาดย่อม

เว็บไซต์จากสถาบันการเงินต่างๆ ภายใน 

ประเทศไทย ให้ข้อมูลด้านสินเช่ือควาเคล่ือน 

ไหวทางเศรษฐกิจตลอดจนบทวิเคราะห์ ทาง

ธุรกิจท่ีจะเป็นตัวช่วยให้ผู้ประกอบการ

ดำาเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น

สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทำาหน้าที่

ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SME) ผ่านกลไกการคำา้ประกันสิน

เชื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้กับ สถาบันการ

เงินในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น ช่วยให้ผู้

ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพ แต่ขาด

หลักประกัน หรือหลักประกันไม่เพียงพอได้

รับวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ

www.uob.co.th

www.gsb.or.th

www.tcg.or.th

68






