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EXECUTIVE EDITOR’S NOTE

ในวันที่โลกการค้าต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ผมสังเกตเห็นหลายองค์กรธุรกิจ 
ในหลายๆ อุตสาหกรรมที่ใช้ช่วงเวลาวิกฤตในปีที่ผ่านมาลงทุนกับการส�ารวจความเป็นไปได้ใหม่ 
ทดลองกลยุทธ์การค้าที่แตกต่าง ปฏิวัติแนวทางการด�าเนินกิจการ การปฏิสัมพันธ์กับคู่ค้า และ
เริ่มต้นปูทางสู่เวทีการค้ายุคดิจิทัลที่พวกเขาอยากเป็นผู้น�า

ท่ามกลางการทยอยปิดร้านสาขาของแบรนด์ต่างๆ การโยกย้ายช่องทางการจับจ่ายไปยังตลาด
อคีอมเมร์ิซ และแนวโน้มการปรบัโมเดลธรุกิจเข้าสู่ยคุไฮบรดิเตม็ข้ันนัน้ เป็นทีน่่ายนิดีว่าผูป้ระกอบ
การไทยส่วนหนึ่งสามารถก้าวทันเกมของโลกการค้ายุคใหม่แล้ว Think Trade ฉบับนี้จึงขอยก
ตัวอย่างสองแบรนด์ไทยที่ต่างก็ได้ปรับ mindset สู่กลยุทธ์การท�าธุรกิจแบบใหม่ที่ตอบรับกับ 
เทรนด์ความเปลี่ยนแปลงในวิถีการค้าและการบริโภคยุคอนาคตได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี ้ผมอยากชวนผูอ่้านท�าความรูจ้กักับแนวคดิ ‘Hybrid Commerce’ ผ่านแง่มมุต่างๆ ที่
น่าสนใจ อัพเดทเทรนด์การค้าและการบริโภคที่มีนัยส�าคัญในหลายระดับ สัมผัสพลังของ 
แพลตฟอร์มดิจทิลัทีร่่วมขับเคลือ่นโลกการค้าในแบบไม่เคยปรากฏมาก่อน รวมถึงชวนคดิวิเคราะห์
โอกาสอนัเปิดกว้างของธรุกิจเลก็ๆ ทีใ่ช้ ‘ข้อมลู’ และ ‘เทคโนโลย’ี เป็นพ้ืนฐานในการเตบิโตและ
ขยายตลาดไปต่างประเทศได้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเรามีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให ้
พัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคตอย่างยั่งยืน ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล พร้อมรับ 
ความเปลี่ยนแปลง ขอต้อนรับผู้อ่านสู่ปี 2021 ขอให้เป็นปีที่ทุกท่านก้าวสู่อนาคตพร้อมพลังที่ไร้
ขีดจ�ากัดครับ

สมเด็จ สุสมบูรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Welcome to the New Paradigm
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TRADE INSIGHTS

ร้านอาหารแบบไม่มีหน้าร้าน หรือ Ghost Kitchen 
หรือ Cloud Kitchen หรือ Shared Kitchen เป็น
รูปแบบธุรกิจบริการอาหารแนวใหม่ที่กําลังมาแรง
ในสหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ
อาหารมาเช่าพื้นที่ครัวเพ่ือใช้ปรุงอาหารและจัดส่ง
อาหารไปยังลูกค้า ยกตัวอย่างห้าง Kroger และห้าง
ซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่หลายรายในสหรัฐฯ ต่างให้
ความสนใจต่อธุรกิจร้านอาหารท่ี ‘ไม่มีหน้าร้าน’ และ
ประกาศร่วมเป็นพันธมิตรกับ ClusterTruck บริษัท
ที่ให้บริการ Ghost Kitchen ในเมืองโคลัมบัส  
รัฐโอไฮโอ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เพื่อขยายธุรกิจ 
Ghost Kitchen ให้เติบโต จากรายงานวิจัยของ 
มอร์แกน สแตนลี รีเสิร์ช เผยว่ามูลค่าตลาดธุรกิจ
จัดส่งอาหาร (Food Delivery) ในสหรัฐฯ ขยายตัว
ถึง 325,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563 และจะ
เพิ่มมูลค่าเป็น 470,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 
2568 สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
บรโิภคทีส่่งผลต่อการขยายตวัในธุรกิจจัดส่งอาหาร
ตั้งแต่หลังสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งแน่นอนว่าร้าน
อาหารแบบ ‘ไม่มีหน้าร้าน’ คือการตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้บริโภคในสหรัฐฯ และธุรกิจจะมีการ
ขยายตัวต่อเนื่องชัดเจน

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณ นครชิคาโก

บัตรเครดติ Barclay Card ระบุว่าธรุกจิ subscription 
หรือธุรกิจระบบสมัครสมาชิกที่ลูกค้าต้องจ่ายค่า
บริการต่อเนื่องเป็นรายเดือนหรือรายปี คือรูปแบบ
ธุรกิจที่ขยายตัวอย่างมากในสหราชอาณาจักร โดย
ร้อยละ 65 ของครัวเรือนทั้งหมดได้สมัครสมาชิก
ในรูปแบบดังกล่าวเฉลี่ย 7 บริษัท คิดเป็นเงินราว 
522 ปอนด์ต่อครวัเรอืนต่อปี (รวมเป็นมลูค่าธรุกจิที่
สงูถงึ 323 ล้านปอนด์ต่อปี) โดยธรุกจิทีไ่ด้รบัความ
นิยมสูงสุด ได้แก่ ส่ือบันเทิง อาหาร เทคโนโลยี 
ผลติภณัฑ์เพือ่ความงาม และผลติภณัฑ์เพือ่สขุภาพ 
จากการสํารวจพบว่าสามปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้
ธุรกิจ subscription ขยายตัวอย่างมากในสหราช
อาณาจกัร ได้แก่ (1) Convenient – ความสะดวก
สบายในการจับจ่ายสินค้าและเข้าถึงบริการ (2) 
Exclusive – สินค้าและบริการมีความพิเศษสําหรับ
สมาชิก และ (3) Personalised - เสนอสนิค้าได้ตาม
ความต้องการของลกูค้าแต่ละราย  นอกจากนีธ้รุกจิใน
รปูแบบ subscription ยงัช่วยสร้างความสัมพันธ์อนั
ดรีะหว่างธรุกจิกบัลกูค้าในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรสั โดยในช่วง lockdown ร้านอาหาร
บางร้านมกีารจําหน่ายชดุปรุงอาหารไทยส่งให้ลกูค้า
นําไปปรุงเองท่ีบ้าน เป็นโอกาสใหม่ของผู้ประกอบ
การไทยในการพัฒนาชุดปรุงอาหารไทยในรูปแบบ 
subscription นีร่้วมกบัร้านดงัต่างๆ เพือ่มาจําหน่าย
ในสหราชอาณาจกัรมากขึน้

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณ กรุงลอนดอน

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรมของแอลจเีรีย 
(Mr. Ferhat Ait Ali Braham) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ชะลอการนําเข้ารถยนต์ที่มีอายุน้อยกว่าสามปีตามที่
ระบุไว้ภายใต้ Finance Law 2020 (ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่มกราคม 2563) ว่าไม่ได้ถูกยกเลิก แต่จะ
อนุญาตให้นําเข้าได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ภายหลัง
การดําเนินมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเงิน  
ซึง่จะช่วยให้ประชาชนซือ้รถได้ในราคาทีเ่หมาะสมและ
สอดคล้องกับอตัราแลกเปลีย่น สาํหรบัตลาดรถยนต์
ใหม่ รัฐมนตรีฯ กล่าวว่าประเทศแอลจีเรียเปิดกว้าง
สําหรับรถทุกแบรนด์ ข้ึนอยู่กับการปฏิบัติตามข้อ
กําหนดของผู้ประกอบการแต่ละรายเป็นสําคัญการ
ประกาศชะลอการนําเข้ารถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน
น้อยกว่า 3 ปี น่าจะเป็นโอกาสสําหรับผู้ประกอบ
การไทยในการส่งออกชิ้นส่วนและอะไหล่ไปยังตลาด
แอลจีเรียเพิม่มากขึน้ จากในปัจจบุนัทีส่นิค้าในหมวด
ยานยนต์นี้ถือเป็นสินค้าส่งออกอันดับสองของไทย
ไปยังแอลจีเรีย ด้วยสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 6 
นอกจากนี ้ปัจจบุนัรฐับาลแอลจเีรยีมนีโยบายพัฒนา
ประเทศผ่านการลงทนุในกลุม่ non-oil industry อาท ิ
1) การเกษตร 2) พลังงานทดแทน 3) การท่องเที่ยว  
4) เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 5) อุตสาหกรรมการ
ผลิตทั้งด้านสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม จึงเป็น
โอกาสสําหรับผู้ประกอบการไทยท่ีมีความชํานาญใน
สาขาดังกล่าวที่จะเข้าไปเจาะตลาดนี้ 

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  
ณ กรุงไคโร 

$325       $470 billion Finance Law 2020 ₤323 billion/year

“Subscription” รูปแบบธุรกิจมาแรง
ในสหราชอาณาจักร

กระทรวงอุตสาหกรรมแอลจีเรีย 
ชะลอการน�าเข้ารถยนต์ที่มีอาย ุ
น้อยกว่า 3 ปี

เทรนด ์Ghost Kitchen  
ก�าลังแรงในสหรัฐฯ

USA ALGERIA UK
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อัพเดทข้อมูลความเคลื่อนไหวจากสํานักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ

ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ร้านซักผ้าหยอดเหรียญใน
ไต้หวันมีจํานวนเพิ่มข้ึน 3 เท่า รวมเป็นจํานวนกว่า  
3,000 ร้าน สวนทางกับความนิยมของร้านซักรีด
ทั่วไปที่ปิดตัวลงถึงร้อยละ 35 ย่ิงในช่วงที่โควิด-19  
แพร่ระบาด ร้านซักผ้าหยอดเหรียญที่ไม่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้คน และมีการฆ่าเชื้อโรคด้วยความ
ร้อนสูง ย่ิงมีผู้คนมาใช้บริการมากข้ึน เป็นธุรกิจที่มี
ผลประกอบการเฉลี่ยเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 5-10 จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ปัจจุบัน มูลค่าตลาดรวมของร้านซักผ้าหยอด
เหรียญอยู่ที่ 10,000 ล้านเหรียญไต้หวัน และมีแนว
โน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยสองแบรนด์ใหญ่ในตลาด
นี้คือ City Wash และ Up Young ต่างก็เริ่มจาก
การเป็นตัวแทนจําหน่ายเครื่องซักผ้าเชิงพาณิชย์ให้
แบรนด์ต่างชาติ ก่อนจะผันตัวมาทําธุรกิจแฟรนไชส ์
ร้านซักผ้าหยอดเหรียญในบรรยากาศทันสมัย ซึ่ง
สาเหตุที่คนไต้หวันนิยมใช้บริการร้านซักผ้าหยอด
เหรียญนั้นเกิดจากการที่ครอบครัวสมัยใหม่ทั้งสามี
และภรรยาต้องทํางานนอกบ้าน มีเวลาชีวิตจํากัด 
การใช้บริการร้านซักผ้าหยอดเหรียญที่มีถังซักและ
อบผ้าในตัวจึงช่วยลดภาระได้ ถือเป็นธุรกิจแนวใหม่
ตามวิถี Lazy Economy นอกจากนี้การที่ราคาท่ีอยู่
อาศัยในไต้หวันเพิ่มสูงขึ้น พื้นที่ภายในบ้านเล็กลง 
หลายคนไม่มีพื้นที่สําหรับตากผ้าหรือวางเครื่องซัก
ผ้า ก็หันไปใช้บริการร้านซักผ้าหยอดเหรียญทดแทน 

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ประเทศไต้หวัน

มาตรการป ิดสถานที่และควบคุมการเดินทาง
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเยอรมนี
ส่งผลให้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาช่วงวันหยุดพักผ่อนอยู่
ที่บ้าน ทดลองสูตรอาหารจากท่ัวโลก โดยใช้วัตถุดิบ
อาหารจากแผนกอาหารนานาชาติในซูเปอร์มาร์เก็ต  
ผลประกอบการของบริษัทผู้ผลิตและนําเข้าอาหาร  
RILA Feinkost-Import ในกลุ่ม Ethnic Food 
ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2563 ท่ีจําหน่าย
ในซูเปอร์มาร์เก็ตกว่า 7,000 สาขาทั่วประเทศ มี
ยอดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า โดยสินค้าจากเอเชีย ได้แก่ เครื่อง
แกงไทย กะทิ และเส้นก๋วยเตี๋ยว พบว่าได้รับความ
นิยมอย่างมาก อย่างไรก็ดี อาหารกลุ่ม Ethnic 
Food ที่ชาวเยอรมันนิยมมากที่สุด ได้แก่ อาหาร
อิตาเลียน (ร้อยละ 70) อาหารเยอรมัน (ร้อยละ 55)  
อาหารกรีซ (ร้อยละ 34) อาหารจีน (ร้อยละ 29) 
และอาหารไทย (ร้อยละ 21) โดยอิทธิพลที่ทําให้
คนหันมาบริโภค Ethnic Food เกิดจากภัตตาคาร- 
ร้านอาหาร (ร้อยละ 63) การเดนิทางพกัผ่อน (ร้อยละ  
56) เพื่อน (ร้อยละ 47) ตําราอาหาร (ร้อยละ 46) 
ซูเปอร์มาร์เก็ต (ร้อยละ 42) และอื่นๆ (ร้อยละ 9) 

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  
ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

สหภาพยุโรป (EU) ประกาศปรับรายชื่อประเทศที่ได้
รับอนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์นมและแมลงเข้าสู่  
EU ได้ โดยประเทศที่จะส่งออกมายัง EU จะต้อง
ได้รับการระบุรายชื่อในเอกสารแนบฉบับที่ IIIa ซึ่ง
ไทยได้รับการระบุลงเอกสารแนบฉบับดังกล่าวเมื่อ
วันท่ี 6 เมษายน 2563 ทําให้ได้รับอนุญาตส่งออก
แมลงเพื่อบริโภคโดยมนุษย์เข้าสู่ EU ได้ สําหรับ
การส่งออกแมลงไปยังประเทศเยอรมนีจําเป็น
ต้องใช้เอกสารตามระเบียบด้านปศุสัตว์สําหรับ
การนําเข้าสินค้าที่มีที่มาจากสัตว์จากประเทศที่สาม  
(LMEV - Lebensmitteleinfuhr-Verordnung) 
LMEV Annex 2a ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุข้อระเบียบ
ในการเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
ในระดับสากลต่างๆ เช่น เครื่องหมายมาตรฐาน 
HACCP และ GMP รวมไปถึงเครื่องหมาย BIO ของ 
EU และมาตรฐาน GAP จะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรหลักที่
จะได้รบัการตอบรบัจากผูน้าํเข้าและผูจ้าํหน่ายแมลง
และสินค้าแมลง ในประเทศเยอรมนี 

ทั้งนี้อุตสาหกรรมแมลงไทยมีศักยภาพสามารถบุก
ตลาด EU และเยอรมนีในเชิงรุกได้เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
เป็นประเทศแรกๆ ที่สามารถส่งออกสินค้าแมลง
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนในระยะยาวควรเตรียม
พร้อมเพื่อตอบรับกับมาตรฐานต่างๆ หรือรสนิยม
การบริโภคที่จะเพิ่มมูลค่าให้สินค้าได้ เช่น ตรา
มาตรฐานออร์แกนิกระดับโลกสําหรับแมลงหรือ
สินค้าแมลงที่อาจมีขึ้นในอนาคต หรือการแปรรูป
อาหารจากแมลง (ที่ไม่เห็นรูปลักษณ์ของแมลง
แล้ว) เป็นต้น

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  
ณ กรุงเบอร์ลิน

LMEV Annex 2a    5-10%   20%

Lazy Economy มาแรง  
ร้านซักผ้าหยอดเหรียญในไต้หวัน 
ขยายตัวไม่หยุด

สหภาพยุโรปเพิ่มไทยเป็นประเทศที ่
ส่งออกแมลงมายังสหภาพฯ ได้แล้ว

วิกฤตโควิดดัน Ethnic Food  
บูมในเยอรมนี

GERMANY EU TAIWAN
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TREND TO WATCH

TRENDING WORDS

Keyword Planner
เครื่องมือหรือโปรแกรมแสดง 
ข้อมูลการค้นหาในระบบค้นหา  
ซึ่ ง ข ้ อมู ลตรงนี้ มี ป ร ะ โยชน  ์
ต ่อการทําการตลาดออนไลน์  
ในอดีต Keyword planner  
(คีย ์เวิร ์ด แพลนเนอร์) เป ็น
เครื่องมือที่อยู ่ภายใน Google 
Ads แต่ป ัจจุบันมี Keyword 
planner ให ้ เลือกใช ้บริการ
มากมาย เช่น Ahrefs, Moz, 
Ubersuggest ฯลฯ

เครดิตข้อมูล:  
www.thumbsup.in.th

Responsive Web Design 
คือเทคนิคการออกแบบเว็บไซต์
สมัยใหม่ ซึ่งจะมีการปรับเปล่ียน
ขนาดของเว็บไซต์ให้เหมาะสบ
กับการแสดงผลบนหน้าจอขนาด
ต่างๆ และความละเอียดของ
หน้าจอในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน
เช่น โน้ตบุ๊ค มือถือ และแท็บเล็ต

Automate Marketing 
หรือการส่งจดหมายตอบกลับ
แบบอัตโนมัติ อีกหนึ่งกลยุทธ์
การตลาดที่ทํางานด้วยระบบ
ซอฟต์แวร์หรือระบบส่งอีเมล
ข ้อความอัตโนมัติ เพื่ อสร ้ าง
กิจกรรมทางการตลาดให ้กับ
แบรนด ์  เช ่น  การส ่งอี เมล
ประชาสัมพันธ ์ เมื่ อแบรนด ์มี
สินค้าใหม่หรือโปรโมชั่นใหม่ท่ี
ต รงกั บความสน ใจที่ ลู กค ้ า 
เคยแจ้งไว้
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Virtual
Influencer
ทางเลือกใหม่ของการตลาดออนไลน์ เมื่อ 
Influencer จากโลกเสมือน อาจท�างานได้
มีประสิทธิภาพยิ่งกว่า Influencer ที่เป็น
มนุษย์

TREND TO WATCH

Virtual Influencer คือ ‘คนเสมือนจริง’ ที่ถูกออกแบบและ
สร้างข้ึนจากซอฟต์แวร์ให้มีลักษณะเหมือนมนุษย์ตัวเป็นๆ 
แทบทกุประการ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตวั การเคลือ่นไหว ความ
สนใจ ไลฟ์สไตล์ รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคล
อื่นๆ ในโลกเสมือน นอกจากนี้ ครีเอเตอร์ที่สร้าง VI แต่ละคน
ข้ึนมายังสามารถก�าหนดสถานที่หรือฉากหลังตามไลฟ์สไตล์
ของ VI คนนั้นๆ ได้ด้วย ในปัจจุบัน แบรนด์ช้ันน�าระดับโลก
หลายแบรนด์ที่ต้องการส่ือสารกับคนเจเนอเรช่ันใหม่ และเปิด
โลกการตลาดในแนวทางล�้ายุค อาทิ  Dior, Coach, 
Balenciaga และ OUAI ได้เริ่มหันมาใช้บริการของเหล่า 
Virtual Influencer นี้ในการเปิดตัวแคมเปญส�าคัญต่างๆ และ
ก็ได้รับความสนใจแบบดีเกินคาด

ข้อดีของการท�างานร่วมกับ Virtual Influencer คือแบรนด์
สามารถควบคุมการท�างานร ่วมกับ Influencer ได ้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่แบรนด์ใช้งาน 
Influencer ที่เป็นคนจริงๆ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น วิธีแก้ไข
คือต้องนัดถ่ายท�าโปรดักช่ันใหม่ ซึ่งอาจส่งผลให้การเปิดตัว
แคมเปญล่าช ้า แต่หาแบรนด์เลือกท�างานกับ Virtual 
Influencer ข้อผดิพลาดเดียวกันนัน้สามารถจะถูกลบและแก้ไข
ปรับเปลี่ยนได้ภายในไม่กี่นาที

หยวนดิจิทัล หรือช่ือภาษาอังกฤษ คือ Digital Currency Electronic 
Payment (DCEP) เป็นสกุลเงินที่ถูกสร้างข้ึนโดยธนาคารกลางของ
รัฐบาลจีน โดยสร้างข้ึนเพ่ือมาแทนที่การใช้เงินในรูป
แบบธนบัตร (เงินสด) และมคีวามแตกต่างจากการ
ใช้บัตรเครดิตหรือการช�าระเงินออนไลน์ หยวน
ดิจิทัลถูกทดลองน�าร่องใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 
2563 ใน 4 เมือง ได้แก่ เซินเจิ้น, ซูโจว, เฉิงตู 
และ สงอัน ความก้าวหน้าในการเป็นสังคมไร้
เงินสดครั้งนี้ของจีนได้รับความร่วมมือในการ
คิดค้นจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายราย อาทิ 
Tencent, Huawei และ China Merchants Bank ผู้ใช้หยวนดิจิทัล
สามารถใช้งานผ่าน DCEP Wallet App และแพลตฟอร์มการช�าระเงิน
อื่นๆ เช่น Alipay หรือ WeChat Pay ได้ 

ปัจจุบันมีภาคธุรกิจที่รองรับสกุลเงินหยวนดิจิทัลแล้ว 19 แห่ง โดยมี
แบรนด์ดังอย่าง Starbucks, Subway และ McDonald’s รวมอยู่ด้วย 
ข้อดีของการใช้หยวนดิจทิลัส�าหรบัประชาชนคอืสามารถใช้มอืถือสแกน
จ่ายเงินได้เลย โดยไม่จ�าเป็นต้องเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ส่วนในแง่ของ
การท�าธรุกิจก็นบัว่าสะดวกรวดเรว็ จากทีแ่ต่เดิมเมือ่เราซ้ือขายต่างสกุล
เงินกันต้องผ่านธนาคารกลาง ท�าให้เสียเวลาและมีต้นทุนค่าธรรมเนียม
เกิดข้ึน แต่หากใช้หยวนดิจิทัลในการซื้อขายก็สามารถโอนได้เลยทันที 
และอาจไม่มีต้นทุนการโอนเลยด้วยซ�้า ดังนั้นหากการทดลองใช้เงิน
หยวนดิจิทัลของจีนครั้งนี้ประสบความส�าเร็จด้วยดี มันอาจเป็น 
จุดเปลี่ยนส�าคัญที่ยกระดับวงการค้าและการเงินของโลกไปสู่ยุคดิจิทัล
ในอีกข้ัน

หยวนดิจิทัล
ผู้ท้าชิงสกุลเงินกลางใหม่ของโลก

ภาพ: จากอินสตาแกรมของ 
Miquela Sousa หรือ Lil Miquela (@lilmiquela) 
Virtual Influencer ที่มี IG follower มากถึง 2.8 ล้านคน
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ในยุคท่ีการเดินทางยังคงมีข้อจํากัด ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและการ
ประชุมได้ริเร่ิมนําคอนเซ็ปต์ O2O (Offline to Online) หรือ ‘ไฮบริดแฟร์’ 
(Hybrid Fair) มาประยุกต์ใช้แพร่หลายมากขึ้น

HYBRID 
EVENT

งานแสดงสินค้ายุคใหม่แบบไร้ขีดจ�ากัด

ในช่วงปี 2020 ทีผ่่านมาทีเ่ราทกุคนมข้ีอจ�ากัดด้านการเดินทาง 
และไม่สามารถพบเจอกันได้เหมือนปกติ กลับกลายเป็นว่า 
virtual fair หรือ digital fair ที่เข้ามาเป็นโซลูช่ันหนึ่งของ
โลกการค้าได้แสดงศักยภาพของมันออกมาอย่างโดดเด่น  
โดยใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มออนไลน์ที่น�าเสนอส่วน
บริการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ แอพลิเคช่ัน หรือช่องทางอื่นบน
อนิเทอร์เนต็ และเช่ือมโยงกลุม่เป้าหมายบางส่วนมาสู่รปูแบบ 
งานฉบับเตม็บนแพลตฟอร์มออฟไลน์ (การจดัแสดงสินค้าและ
กิจกรรมต่างๆ ในสถานที่จริง) ที่เมื่อถึงเวลานั้นก็ยังสามารถ
ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นช่องทางถ่ายทอดคอนเทนต์ 
ภายในงาน ไลฟ์สตรีมมิ่งกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเปิดให้คู่ค้า
ท�าการตกลงเจรจา หรือสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้
ทันที น�าไปสู่การสร้างยอดขายและโอกาสการตลาดใหม่ๆ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวอย่างงานอีเวนท์ระดับนานาชาติที่สามารถข้ามผ่านขีด
จ�ากัดและปรับรูปแบบเป็น hybrid event ได้อย่างสวยงาม
ได้แก่

INBOUND by HUBSPOT งานประชุมด้านการตลาด
ที่ผู้คนจะได้เรียนรู้เทคนิกการตลาดสมัยใหม่จากกูรูช้ันน�า 
แถมยังเป็นงานที่รวมความบันเทิงคับคั่งจากศิลปินและนัก
แสดงทั่วโลก ในปีที่ผ่านมา INBOUND by HUBSPOT ก็น�า
เสนอเนือ้หาและความบันเทงิแบบสุดพลงัผ่านระบบสตรมีมิง่ 
รวมถึงจัดกิจกรรมมากมายให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสนุกได้บน
แพลตฟอร์มเสมอืนจรงิ เรยีกว่ายงัคงความน่าสนใจของอเีวนท์ 
ไว้ได้ผ่านการมอบคอนเทนต์ที่น่าติดตาม สนุก และอินเทอร์
แอคทีฟเต็มขั้น

MAISON & OBJET งานแสดงสินค้าดีไซน์ ไลฟ์สไตล์ 
และการตกแต่ง Maison & Objet ที่กรุงปารีส ปัจจุบัน
นอกจากจะมีแพลตฟอร์ม MOM เป็นดิจิทัลโชว์รูมส�าหรับ
แบรนด์ต่างๆ แล้ว ยังได้ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ให้รองรับการ
จัดงานในรูปแบบ ‘ดิจิทัลแฟร์’ ควบคู่ไปกับงานแฟร์ที่จะเกิด
ข้ึนจริงด้วย ทั้งในส่วนของการแสดงงาน การเยี่ยมชม  
การเจรจาธุรกิจ และการร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เปิดทางเลือก
ให้กับผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจอย่างกว้างขวาง 

ELLE DIGITAL FASHION WEEK 2020 Powered 
by Lazada อีกงานที่ประสบความส�าเร็จอย่างสูงด้วย
การน�าเสนอรันเวย์รูปโฉมใหม่ภายใต้แนวคิด  ‘Front Row 
at Home’ ทีท่�าให้เหล่าแฟช่ันนสิต้าและคนในวงการค้าแฟช่ัน
สามารถรบัชมการแสดงแฟช่ันโชว์แบบ virtual runway จาก
ดีไซเนอร์ ช้ันน�าของไทยผ่านทางฟีเจอร์ไลฟ์สตรีมบน 
แอพลิเคช่ันของ Lazada แต่ที่ส�าคัญคืองานนี้ได้เช่ือมโยง
แบรนด์แฟช่ันไทยเข้าสู่อีกข้ันของตลาดอีคอมเมิร์ซ ด้วย 
คอนเซ็ปต์ ‘See Now Buy Now’ ที่ผู้รับชมงานสามารถช้อป
ทุกคอลเล็กช่ันได้ทันทีผ ่านทางสมาร ์ทโฟน แท็บเล็ต 
คอมพิวเตอร ์  และโน ้ตบุ ๊ค นับเป ็นการไฮบริดโลก 
e-commerce และ entertainment เข้าหากันอย่าง
สร้างสรรค์และน่าติดตาม
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COVER STORY

10 ข้อดีของ “ไฮบริดอีเวนท์” 

1. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานไม่มีข้อจ�ากัดในเรื่องการ
เดินทางและสถานที่จัดงาน 

2. แพลตฟอร์มออนไลน์ช ่วยขยายระยะเวลา
การค้าเป็นช่องทางสร้างยอดขายที่เพ่ิมขึ้นได้ 
ลูกค้าที่สนใจสามารถเข้าชมและซื้อสินค้าได้ตั้งแต่ก่อน
ระหว่าง และหลังงานแสดงสินค้าจริง

3. ประสบการณ์เสมือนจริง คือโลกใหม่ที่เปิดโอกาส
ให้ลูกค้าได้สัมผัสกับสินค้าและบริการในมุมที่แตกต่าง
และเป็นส่วนตัว 

4. ลกูค้าบางกลุม่ต้องการได้รบัข้อมลูและการพดู
คุยแบบเป็นส่วนตัว ‘ในเวลาที่เขาพอใจ’ ซึ่งการ
ร่วมงานแฟร์เสมือนจริงช่วยให้พวกเขาเข้าถึงเอกสาร
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ชมวิดีโอน�าเสนอ และชมการสาธิตวิธี
ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวก

5. ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่
กว้างขึ้น จากการส�ารวจพบว่าเกือบ 98% ของผู้เข้า
ชมงานไฮบรดิแฟร์ไม่ได้วางแผนทีจ่ะไปชมงานในรปูแบบ
ปกติมาก่อน นั่นหมายความว่าแบรนด์ต่างๆ มีโอกาสจะ
สือ่สารกับกลุ่มลูกค้าใหม่และขยายฐานตลาดในอนาคต
ได้อีกมหาศาล 

6. เป ิดช่องทางใหม่ๆ ให้กลุ ่มเป้าหมายได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ เนื่องจากผู ้ชมงานบน
แพลตฟอร์มเสมือนจะเข ้าชมงานจากมือถือหรือ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถพูดคุย 
กดไลค์ กดแชร์ และสร้างบทสนทนาใหม่ๆ กับแบรนด์ได้

7. ไฮบริดแฟร์ช่วยลดต้นทุนในการเข้าร่วมงาน
ส�าหรบัหลายๆ ฝ่าย ทีชั่ดเจนคอืเรือ่งค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ค่าที่พัก ค่าขนส่ง ค่าบุคลากร ฯลฯ 

8. มีคอนเทนต์ให้ท�าการตลาดได้ต่อเน่ือง แทนที่ 
การออกแฟร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ แล้วกลับมารอค�าส่ังซื้อ 
ธุรกิจของคุณสามารถน�าคอนเทนต์รูปแบบดิจิทัลจาก
การร่วมงานไฮบริดแฟร์กลับมาประยุกต์ใช้ในแคมเปญ
การตลาดได้ต่อเนือ่งยาวๆ ทีส่�าคญัคอืสามารถวิเคราะห์
ผลตอบรับได้ชัดเจน

9. เพิ่ม ROI จากการออกแฟร์ให้สูงขึ้นได ้ เพราะ
ธรุกิจจะได้รบัข้อมลูกลบัมาจากการร่วมงานไฮบรดิแฟร์
มากมาย ท�าให้วิเคราะห์ผลลพัธ์การท�างานและวางแผน
ก้าวต่อไปได้ดีขึ้น เช่นหากข้อมูลระบุว่าตลาดเป้าหมาย
เติบโตดีในแพลตฟอร์มเสมือน ในอนาคตบางธุรกิจก็
อาจปรบัลดค่าใช้จ่ายส่วนการออกแฟร์จรงิ และโยกเงิน
ไปใช้ในส่วนออนไลน์มากขึ้นเพื่อเพิ่มผลก�าไร

10. ข้อมูลและอินไซต์ที่ได้จากการออกแฟร์ในรูป
แบบไฮบริดถือเป็นสิ่งมีค่าทางการตลาด และ
เป็นชุดข้อมูลท่ีแตกต่างจากการออกงานแฟร์รูปแบบ
ปกติ ธุรกิจจะรู ้ถึงจ�านวนกลุ ่มเป้าหมายที่สนใจใน
ผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งได้อย่าง
แน่ชัด รู้ถึงวิธีการและอัตราการมีปฏิสัมพันธ์ของกลุ่ม
เป้าหมายในระดับต่างๆ รวมถึงรูว่้าปัจจยัใดหรอืเง่ือนไข
ใดมีผลต่อการสร้างความสนใจและพฤติกรรมของกลุ่ม
เป้าหมายด้วย
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ธุรกิจแฟชั่นและส่ิงทอ
MIRROR & MIRROR : โมเดลเจรจาการค้าออนไลน์
ที่ผู้ซื้อสัมผัสสินค้าได้จริง
โมเดลงานแฟร์แบบไฮบริดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ ทีช่่วยขับเคลือ่นอตุสาหกรรมส่งออกส่ิงทอและเครือ่ง
นุ่งห่ม ด้วยการน�าสินค้าของผู้ประกอบการไทยไปจัดโชว์ใน
เทรดแฟร์ต่างประเทศ แต่เจ้าของสินค้าสามารถนั่งเจรจาซื้อ
ขายจากในประเทศไทยได้ ประเดิมครั้งแรกที่งาน Fashion 
World Tokyo Oct 2020 งานแสดงสินค้าแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุด
ในญี่ปุ่น น�าทีมโดยคณะทูตพาณิชย์ โตเกียว เกิดการเจรจา
ธรุกิจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในงานกว่า 100 คู ่ในปี 2021 
กรมมีแผนที่จะจัดงาน Mirror Mirror ในอีกหลายประเทศ

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
THAIFEX - ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid 
Edition” : จะเดินงานจริงหรือชมงานเสมือนจริง
ผ่านเว็บก็ได้
เดินหน้าเพ่ิมรูปแบบการจัดงานใหม่ในลักษณะเสมือนจริง
ควบคูไ่ปกับการจดังานแบบปกต ิโดยผูค้้าสามารถซือ้ขายกัน
ได้ทนัทผ่ีานเว็บไซต์ www.thaifex-vts.com และผูช้มงานจาก
ทัว่โลกสามารถดูรายละเอยีดสินค้าได้แบบ 360 องศา เลอืกชม
สินค้าในช้ันวางสินค้าออนไลน์ ชมคลปิวิดีโอ เปิดแคต็ตาลอ็ก 
สินค้าออนไลน์ รวมถึงฝากข้อความนัดเวลาเจรจาการค้า 
ล่วงหน้าหรือเจรจาแบบทันทีได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
BANGKOK GEMS AND JEWELRY FAIR 
(BGJF) SPECIAL EDITION - On Ground  
to Online Exhibition : งานแสดงสินค ้า
อัญมณีและเครื่องประดับครั้งพิเศษที่จัดขึ้นบน
แพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบ 
ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดในเอเชียด้วยการพาผูแ้สดงสินค้ากว่า 600 บรษัิท
เข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงผูซ้ือ้จากทัว่โลก
ไฮไลท์คือการใช้รูปแบบผสมผสานการจัดงานแสดงสินค้า
เสมือนจริง (Virtual Trade Fair) และการเจรจาธุรกิจ
ออนไลน์ (Online Business Matching) โดยท่ีผู้ที่สนใจ
สามารถท�าการซื้อขายได้ทันทีผ่านระบบการไลฟ์แชตหรือ 
วิดีโอคอล 

ธุรกิจสินค้าดีไซน์และเฟอร์นิเจอร์
T-STYLE Thai Spirit : งานไทยดีไซน์ในโชว์รูม 
ดิจิทัลระดับโลก Maison & Objet
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจับมือทีมนักออกแบบ
และผูผ้ลติไทยกว่า 30 แบรนด์เปิดตวัสินค้างานดีไซน์ภายใต้
แนวคดิ Thai Spirit บนโชว์รมูดิจทิลัของงานแสดงสินค้าระดับ
นานาชาติ Maison & Objet ที่เว็บไซต์ www.maison-objet.
com และ mom.maison-objet.com

ในท้ายที่สุดเรายังเช่ือว่าแนวคิดการจัดงานแสดงสินค้าแบบ
ไฮบรดิ รวมถึงแพลตฟอร์มการค้าและการส่ือสารทีเ่ช่ือมโยง
โลกจรงิและโลกเสมอืนเข้าด้วยกันนี ้ จะเป็นทางเลอืกทีย่ัง่ยนื
ข้ึนส�าหรับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในระบบเศรษฐกิจอนาคต 
เป็นการเปิดประตูบานใหม่สู่สังคมการค้าที่เท่าเทียมข้ึน ให้
โอกาสให้ผูป้ระกอบการและนกัสร้างสรรค์รายเลก็ๆ ในการมี
ส่วนร่วมขับเคลือ่นสังคมการค้าระดับนานาชาตไิด้อย่างแท้จรงิ 

เครดิตข้อมูล:
www.brella.io
www.dreamcast.ae

HYBRID EVENTS BY DITP
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เมื่อวิกฤตคือโอกาส
ในตลาดยุคดิจิทัล

SUCCESS CASE

DITP พูดคยุกับ ดิว – ดลุยพล ศรจีนัทร ์ผู้ก่อต้ัง PDM Brand  
สินค้าไลฟ์สไตลท่ี์พลกิภาพ ‘เส่ือพลาสติก’ สู่ ‘พรมเมอืงรอ้น’ ถึงกลยุทธ์

การค้ารปูแบบใหม่ๆ  ภายใต้สถานการณ์ความไมป่กติ

ตลาดเปล่ียนเรว็ ดีไซน์ต้องเรว็กวา่
“ในช่วงแรกที่เริ่มต้นธุรกิจ ผมคิดอย่างเดียว
ว่าจะออกแบบอย่างไรให้ขายได้ ให้แบรนด์
อยู่รอด มีเงินจ่ายลูกน้องและซัพพลายเออร์
ให้ตรงเวลา ผมเพ่ิงได้วางแผนธุรกิจจริงจังก็
เมือ่เข้าสู่ปีที ่5 แล้ว แต่ผมไม่เคยวางแผนระยะ
ยาวแบบ 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตามที่เขานิยมกันนะ
ครับ ทีมงานผมวางแผนกันราย 2 เดือน หรือ
อย่างมากก็หนึ่งไตรมาสเท่านั้น เพราะความ
ต้องการของตลาดทุกวันนี้เปลี่ยนเร็วมากเมื่อ
เทียบกับอดีต ยิ่งเราก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์
แล้ว ทุกอย่างก็ยิ่งเร็วแบบทวีคูณ จากเดิมที่
เราเคยใช้เวลาออกแบบ 3 เดือนแล้วน�าสินค้า
ไปออกแฟร์ เพ่ือรอลูกค้ามาส่ังซื้อ ตอนนี้เรา
เปลี่ยนมาท�างานขายคอนเซ็ปต์์์ก่อน ท�าภาพ

เรนเดอร์สินค้าสวยๆ แล้วโพสต์ลงส่ือโซเชียล  
ถ้าดีไซน์ไหนมียอด like สูง มี comment เยอะ 
มคีน share มาก ดีไซน์นัน้ก็จะถูกน�าไปพัฒนา
เข้าสู่กระบวนการผลิตทันที นี่คือวิธีการที่เรา
ท�างานกันทกุวันนี ้และถ้าเราอยากท�าให้คนใน
สังคมรูสึ้กว่า Product Design Matters จรงิๆ 
หน้าที่ของเราก็คือการออกแบบสินค้าที่ผู้คน
คุน้เคยให้มนัดียิง่ข้ึน ท�าดีไซน์ให้มนัน่าประทบั
ใจขึ้นแบบเท่าทวีคูณ”

เปล่ียนคนไมรู่จ้กัใหก้ลายเปน็ลกูค้า
“PDM Brand เราเก็บข้อมลูลกูค้ามาตัง้แต่เริม่ต้น
ท�าแบรนด์เลยครบั จากการบันทกึช่ือ ทีอ่ยู ่เบอร์
โทรศพัท์ แล้วค่อยๆ จดัระบบข้อมลูข้ึนมา เรา
ท�าการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือดึงผลลพัธ์มาใช้อย่าง
ถูกต้อง ซึง่ช่วยให้เราท�า marketing funnel และ
ออกแบบกลยุทธ์การตลาดที่สอดคล้องกับ 
customer journey ได้อย่างมปีระสิทธภิาพมาก
ข้ึน ในโซเชียลมเีดียของ PDM Brand เราเริม่สร้าง 
awareness ด้วยการท�าคอนเทนต์ทีเ่ป็นประโยชน์
กับผูอ่้าน สลบักับการโพสต์ภาพงานดีไซน์ทีเ่ป็น
แนวคดิผลติภณัฑ์ จากนัน้ลกูค้าเป้าหมายของเรา
ก็จะเริ่มให้ความสนใจ เริ่มเข ้าสู ่ ข้ันตอน 
consideration เช่นเขาจะคลกิหาข้อมลูเพ่ิมเตมิ
จากเว็บไซต์ จากรวิีวทีน่่าเช่ือถือ หรอืสอบถาม
ข้อมูลโดยตรงจากเรา จากนั้นก็เข้าสู่ข้ันตอน 
conversion คอืก�าลงัจะตดัสินใจซือ้ละ ซึง่ในข้ัน
นีเ้ราต้องท�าให้ลกูค้าเป้าหมายรูสึ้กดีกับสินค้าและ
บรกิารของเรามากท่ีสุด เขาต้องรูสึ้กว่าสินค้าของ
เราตอบรบักับไลฟ์สไตล์ของเขาได้อย่างดี เป็น
นาททีองของการเปลีย่นกลุม่เป้าหมายให้กลาย
เป็นลกูค้า ทีน่อกจากจะรกัในแบรนด์ของเราแล้ว 
ยงัจะช่วยบอกต่อไปไปยงัคนอืน่ๆ ด้วย 

“มนัเหมอืนการตีปิงปองสลบัไปมา
ระหวา่งโลกจรงิและโลกดิจทัิล

เพื่อเชื่อมกลุม่เปา้หมายใหอ้ยูกั่บเรา
ครบทกุแพลตฟอรม์”

ผมยกตวัอย่างการลองโพสต์ภาพ ‘ร่มลายทาง’ 
ซ่ึงเป็นภาพรทีชัในโซเชียลมเีดียนะครบั ภาพนี้
สร้างกระแสได้แรงมากในเวลาอนัส้ัน พวกเรารู้
เลยว่าถ้าท�าออกมาจรงิขายดีแน่นอน เราก็เริม่
เคลยีร์แบบและเลอืกผูผ้ลติกนัเลย สรปุครัง้นัน้
เราใช้เวลาแค่ 1 ช่ัวโมงทดสอบหาดีมานด์ และ
ขายร่มได้ 1,600 คันครับ ผมว่ากลยุทธ์การ
ท�างานบนโลกออนไลน์แบบนี้แหละที่ท�าให้ 
PDM Brand ไม่เคยต้องสต๊อกสินค้า เราจะผลติ
ตามจ�านวนที่ลูกค้าส่ัง เพราะลูกค้าส่วนใหญ่
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ของเราเขาพร้อมจะรอสินค้าได้ ทีส่�าคญัลกูค้า
ของเราจะได้รับสินค้าที่ดีไซน์ดี จากผู้ผลิต
คณุภาพเยีย่ม ในราคาทีเ่หมาะสม เพราะเราตดั
ค่า GP ของห้างฯ ทีสู่งถึง 35% ออกไปแล้ว” 

การตลาดบนโลกคูข่นาน
“นอกจากการตลาดบนโลกดิจิทัลแล้ว ตอนนี้ 
PDM มีโครงการจะท�า window display แถว
สามย่านครับ เราอยากปรากฏตัวในโลเคชั่นที่
มีความแปลกประหลาดสักหน่อย เช ่นมี
โรงเรียนกวดวชิาอยูต่รงข้าม ด้านข้างเป็นรา้น
ป้าขายข้าวผัด อีกด้านเป็นร้านขายบะหมี่ 
เยือ้งๆ กันเป็นร้านตดัผม อะไรประมาณนี ้โดย 
window display นี้มีขนาดราว 3 X 3 เมตร 
สูง 4 เมตร และเราจะเชิญเพ่ือนๆ ศิลปินมา
ร่วมแสดงงานอินสตัลเลช่ันกับเรา โดยใช้งาน
ของ PDM เป็นองค์กระกอบ งานนีผ้มต้องการ
จะตอกย�้ า หั ว ใจห ลักของแบรนด ์ เ รื่ อ ง 
Enhance Living ครับ อยากส่ือสารว่าเรา
เปรยีบเสมอืนผงชูรสทีเ่ตมิความกลมกล่อมใน
ชีวิตผู้คน และผมจะท�า QR code ไว้ด้านหน้า
ดิสเพลย์นีเ้พ่ือให้คนลงิค์ไปทีเ่ว็บไซต์ของเราได้ 

นอกจากนี้ผมก็อยากลองท�า physical show-
room แบบไม่มีพนักงานขายด้วย อยากใช้
ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยี เช่นมีกล้อง
วงจรปิดแบบเรียลไทม์ ลูกค้าเข้ามาก็สามารถ
รับข้อมูลต่างๆ ผ่าน QR code หรือพูดคุยกับ
พนกังานขายผ่านแอพฯ เรือ่ยไปจนถึงกดส่ังซือ้
สินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตรงนั้นทันที แต่
ลกูค้าไม่ต้องห้ิวของกลบัเอง เพราะเด๋ียวเราจดั
ส่งให้ถึงบ้าน”

การวางแผนธุรกิจ

การดีไซน์สินค้าใหม ่

การวัดผลงานดีไซน ์

การบริหารคลังสินค้า 

การตั้งราคาขาย 

การแนะน�าสินค้า

อิทธิพลของวิกฤต 
โควิด-19

Traditional Market

1 - 5 ปี

ใชเ้วลา 3 เดือน 
พรอ้มชิน้งานต้นแบบ

ยอดส่ังซื้อ 
จากงานแฟร์

มีสต๊อกสินค้าก่อนขาย  
เงนิจม

GP หา้งฯ  
ท�าใหสิ้นค้าราคาสูง

ผ่านพนักงานขาย

ไม่มีงานแฟร ์ 
ขาดรายได้

Online Market

1 - 3 เดือน

ใชเ้วลา 1 สัปดาห ์
ด้วยภาพเรนเดอร์

ยอด Like ยอด Comments  
ยอด Share

ผลิตตามยอดส่ังซื้อ  
เงนิไม่จม

ขายตรงถึงลกูค้า  
ต้ังราคาขายต�าลงได้ 

ทุกชอ่งทางออนไลน์

ขายผ่าน แพลตฟอรม์ 
ออนไลน์ได้ 24/7

ถอดรหัส Traditional Market VS Online Market แบบ PDM Brand

สวนกระแสวกิฤตโควดิ
“ในช่วงแรกผมก็กลัวนะครับ เราท�างานกัน
หนกัมากเพ่ือปรบักลยทุธ์ แต่จากการวิเคราะห์
ข้อมลูเราพบว่ากลุม่เป้าหมายเราใช้เว็บไซต์ใน
ช่วงวิกฤตโควิดนี้มากข้ึน และด้วยมาตรการ 
Work From Home ดันท�าให้ผูค้นมเีวลาอยูกั่บ
บ้านมาก และหันมาให้ความส�าคัญกับการซื้อ
ของตกแต่งมากขึ้น จากจุดนั้น PDM Brand 
เร่งใช้เครื่องมือส่ือสารบนโลกออนไลน์ทุกช่อง
ทางเลยครบั ทัง้เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไอจ ีทวิตเตอร์ 
LINE@ เพื่อสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายของเรา 
และใช้ SEO ในการดันเว็บไซต์ให้ติดหน้าแรก
ในการค้นหาให้ได้ แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ เรา
ท�างานหนักมากครับ ทั้งในเรื่องงานดีไซน์ที่
เป็นจุดแข็งของแบรนด์ การพัฒนาคอนเทนต์
บนส่ือออนไลน์ การท�างานหลังบ้านที่เป็น
ตัวเลขทั้งหมด เช่นว่าเราลงเงินเท่านี้แล้วขาย
ได้ก�าไรก่ีเปอร์เซ็นต์ เว็บมีคนเข้าถึงเท่านี้แต่
ท�าไมขายของไม่ได้ ต้องหาวิธีติดตามลูกค้า
เก่าให้กลับมาซ้ือซ�้า วิเคราะห์โอกาสการซ้ือ
สินค้าอืน่จากจ�านวนเงินทีล่กูค้าใช้จ่าย ส�าหรบั
ผมทุกอย่างมันต้องเป็นเหตุเป็นผลกัน”

ปัจจุบันตัวเลขการค้าปลีก
บนแพลตฟอร์มออนไลน์
ของไทยมี มูล ค่ า สูง ถึง 
220,000 ล้านบาท คิด
เป็นสัดส่วนราว 5% ของ
ตลาดค้าปลีกท้ังหมด โดยมี
อัตราการเติบโตสูงข้ึนถึง 
35% เมื่ อ เ ทียบจากปี 
2562 เป็นตัวเลขท่ีสวน
ทางกับ GDP ของประเทศ
ในปี 2563 ท่ีติดลบสาหัส 
(ขอ้มูลจาก บจก. ไพรซซ์า่)
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เชื่อมโลกการค้าทุกแพลตฟอร์ม
ด้วยกลยุทธ์ Omni-Channel

ต้า - รรนิทร ์ทองมา ดีไซเนอรแ์ละผู้ก่อต้ัง Christina Grey Group 
เจา้ของแบรนด์รองเท้า O&B เลา่ถึงการท�าธรุกิจแฟชัน่ใหค้รองใจ 

หญิงสาวเจนเนอเรชัน่ Y - Z

ใครจะคาดคิดว่าการเปิดตัวรองเท้าหนังแกะ
ส้นเตี้ยทรงบัลเลต์ (Audrey Soft Ballerina) 
บนตลาดออนไลน์ของแบรนด์ O&B จะออกมา
พร้อมกันถึง 50 เฉดสีในคราเดียว นักการ
ตลาดหลายท่านอาจคิดว่านี่คือกลยุทธ์การ
สร้างกระแสของแบรนด์ แต่ส�าหรบั ต้า - รรนิทร์
ทองมา ผูท้ีเ่ป็นทัง้ดีไซเนอร์ ผูป้ระกอบการ และ
นักช้อปตัวยงคนหนึ่ง เธอบอกว่าการตัดสินใจ
ครัง้นัน้เป็นไปโดยสัญชาตญาณล้วนๆ “ถ้าเรา
มีความรู้เรื่องธุรกิจแต่แรกเริ่ม วันนั้นเราคงไม่
ท�ารองเท้า 50 สี เพราะทุกเฉดสีที่เพ่ิมข้ึนมา
คือสต็อกสินค้าที่ต้องลงทุนทั้งส้ิน” แต่ด้วย
ความมุ่งมั่นอยากน�าเสนอสินค้าคุณภาพดีที่
สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายจริงๆ 

SUCCESS CASE

รองเท้าทรงบัลเลต์ของ O&B จงึมลีกูค้าให้การ
ตอบรบัแบบถล่มทลาย กลายเป็นจดุเริม่ต้นอนั
ทรงพลังของแบรนด์ที่ท�าให้ O&B เติบโตมา
จนถึงวันนี้

รองเท้าเลียนแบบได้ แต่แบรนด์
เลียนแบบไม่ได้
แม้ว่ารองเท้าทรงบัลเลต์ของ O&B จะมีคู่แข่ง
ท�าเลียนแบบและขายตัดราคา แต่รรินทร์กลับ
ไม่ได้กังวลในจุดนี้ เธอบอกว่าการลอกเลียน
สินค้าชนดิเหมอืน 100% นัน้มใีห้เห็นมากมาย
แต่ผู ้ประกอบการเหล่านั้นไม่สามารถลอก
หัวใจของแบรนด์ O&B ไปได้ “นอกจากตัว
สินค้าแล้ว แบรนด์ยงัประกอบข้ึนจากอกีหลาก
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หลายบริบทนะคะ เช่น การดูแลลูกค้า ความ
ไว้วางใจ ส่ิงทีล่กูค้าสัมผสัได้หลงัการขาย ฯลฯ 
มนัคอืคณุค่าจากประสบการณ์ทีล่กูค้าของเรา
ได้รับผ่าน touchpoint ต่างๆ นี่คือสิ่งที่ท�าให้ 
O&B มีเอกลักษณ์แตกต่างได้” 

จะเล่นตลาดออนไลน์ หา้มอา้งวา่ตัว
เอง “แก่”
ในปี พ.ศ. 2555 ด้วยเงินทุนที่เหลือเพียง 
90,000 บาท ท�าให้รรินทร์มองว่าเธอไม่ควร
ลงทุนเปิดหน้าร้าน ประกอบกับเทรนด์การซื้อ
ของออนไลน์ในต่างประเทศเริ่มเติบโต และมี
แนวโน้มว่าเมอืงไทยก็น่าจะโตตามเช่นกัน รรนิทร์
ตัดสินใจพา O&B บุกตลาดออนไลน์ตั้งแต่
ตอนนั้น โดยวางขายกระเป๋าหนังเป็นสินค้า 
ตัวแรกเพ่ือลองตลาด ก่อนจะตามมาด้วย
รองเท้าทีม่จี�านวน SKU ซบัซ้อนกว่า “การขาย
ของออนไลน์ช ่วงแรกๆ ไม่ได้ซับซ้อนค่ะ  
ต่างจากทุกวันนี้ที่ผู้ประกอบการต้องเก่งเรื่อง
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค แถมยังมีโซเชียล 
มเีดียทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมของผูค้นอกี การท�า
ธุรกิจออนไลน์ยุคนี้คือคุณต้องขยัน ต้องเปิดหู
เปิดตา ห้ามปิดกั้นตัวเองเด็ดขาด” 

“กับดักของความส�าเรจ็คอืการยดึตดิกับรปูแบบ
ธรุกิจเดิม ไม่ยอมก้าวตามไลฟ์สไตล์ของผูบ้รโิภค
กว่าจะรูต้วัอกีทก็ีอาจโดนคูแ่ข่งแซงแบบไม่เห็น
ฝุน่แล้ว อย่างเช่น Tiktok ทีวั่นนีค้อืพ้ืนทีข่องคน
เจเนอเรช่ันใหม่ ผูใ้ช้งานมอีายเุฉลีย่ตัง้แต่ 13 ปี 
ซึง่แม้จะไม่ใช่กลุม่ผูใ้ช้หลกัของแบรนด์ แต่เรา
ต้องพร้อมเปิดใจค่ะ ตอนแรกเราอาจรูสึ้กว่ามนั
ไม่ใช่ แต่ขอให้ลองหย่อนขาเข้าไปข้างหนึง่ก่อน 
ลองปรบัตวั เรยีนรู ้และใช้มนัให้มปีระสิทธภิาพ
ทีสุ่ด ทีส่�าคญัอย่าใช้ข้ออ้างเรือ่งอายมุาบอกว่า
คณุเล่น Tiktok ไม่ได้ เพราะถ้าคดิจะท�าธรุกิจ 
คณุต้องตดัเรือ่งอายไุปเลย ต่อให้เจอแอพลเิคช่ัน 
ของเด็ก 10 ขวบ คณุก็ต้องเริม่เรยีนรู”้

ผสานประสบการณ์ออนไลน์และ
ออฟไลน์แบบไม่สะดดุ
“ตอนนี้เราอยู ่ในยุคการตลาดแบบ Omni-
Channel คอืต้องเช่ือมโยงบรกิารและการขาย
ระหว่างออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกัน  

ซึ่งรูปแบบการท�าธุรกิจนี้สอดรับกับ O&B ที่มี
ฐานลูกค้าหลายกลุ่ม เช่นกลุ่มลูกค้าวัย 35 ปี
ข้ึนไปส่วนใหญ่ก็ยงันยิมเดินห้างสรรพสินค้าอยู”่  
ด้วยเหตนุีร้รนิทร์จงึตัง้เป้าว่าจะสร้างแฟลกชิป
สโตร์ 6 สาขาให้ครอบคลุม 6 พ้ืนที่และ
ออกแบบแต่ละสาขาให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์

ขาย และมองหาโอกาสใหม่ทางธรุกิจเพ่ือสร้าง
รายได้ เช่นการพัฒนาชุดอุปกรณ์ Life Saver 
Kit (หน้ากากผ้า หมวกกันละอองน�้า ฯลฯ)  
รวมถึงชุดดูแลผลิตภัณฑ์รองเท้าหนังภายใต้
แบรนด์ Shoes Friend : Shoes Care”

รรินทร์ปิดท้ายกับเราว่าเป้าหมายในอนาคต
ของเธอคือการผลักดันให้ทุกแบรนด์ภายใต้
บริษัท คริสตินา เกรย์ กรุ๊ป เติบโตไปสู่ระดับ
อาเซยีนและระดับโลก โดยมแีบรนด์ O&B เป็น

ฐานหลกัในการเตบิโต ซึง่ปัจจบัุนก็ได้เริม่ขยาย
ตลาดไปสู่สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย กัมพูชา 
ลาว ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา แล้ว 

“เราต้องการเป็นหนึ่งใน World Leading 
Lifestyle and Fashion Brand ของโลก นั่น
คือภาพใหญ่ที่สุดที่มุ่งหวังไว้ค่ะ” 

ของกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่นั้น โดยเฉพาะร้าน
สาขา The Emporium ทีเ่ธอให้ความส�าคญักับ
การออกแบบประสบการณ์และภาพลกัษณ์ใน
แนวคดิ Blooming Postal จนท�าให้ร้านนีไ้ด้
รบัรางวัล TIDA Awards 2019 ในสาขา Retail 
Des ign  จากสมาคมมัณฑนากรแห ่ ง
ประเทศไทย (ออกแบบโดย Trimode Studio)”

โควดิ–19 กระตุน้ใหส้รา้งแบรนด์ใหม่
ก่อนเหตกุารณ์โควิด-19 ระบาด แบรนด์ O&B 

วางแผนท�าการตลาดไว้แบบ full scale มีทั้ง
คอลเลก็ช่ันรองเท้าใหม่ทีพ่ร้อมลงรนัเวย์ มงีาน
คอลแลบกับศิลปินดาราเพื่อดันยอดขาย ฯลฯ
แต่วิกฤตโควิดท�าให้ทุกอย่างจบลง “หน้าร้าน
เราต้องปิด ยอดขายเป็นศูนย์ โชคดีที่ทีมงาน
เรามีทัศนคติที่ดีจึงท�าให้แก้ไขสถานการณ์ได้ 
ส่วนหนึ่งเราลดราคาสินค้าเพ่ือกระตุ้นยอด

“ลกูค้าสามารถเลอืกและทดลองสินค้าท่ีหน้ารา้น แต่กดส่ังซื้อ
ผ่านออนไลน์เพื่อใหเ้ราบรกิารส่งสินค้าถึงบ้านได้ 

หรอืในมุมกลบักัน หน้ารา้นก็สามารถเป็นจดุรบัสินค้าส�าหรบั
ลกูค้าท่ีชอบส่ังของผ่านเวบ็ไซต์ แต่อยากมารบัสินค้าท่ีรา้นด้วยตัวเอง 

โมเดลธรุกิจแบบ Omni-Channel น้ีออกแบบมาใหต้อบรบักับ
กลุม่ลกูค้าท่ีมคีวามต้องการหลากหลายในคราวเดียวกัน“
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BIZ RESOURCE

บทวิเคราะห์เทรนด์โลก
ในยุคหลังโควิด-19

เรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญด้านการทําธุรกิจ
ผ่านพอดแคสต์เด่นจากทั่วโลก

หนังสือน่าอ่าน เพื่อการทําธุรกิจที่มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

เคล็ดลับการบริการจัดการเวลา
สําหรับผู้บริหารยุคใหม่

online marketing made  
easy with amy porterfield

ถ้าอยากสร้างแบรนด์ของตัวเอง และโปรโมท
แบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์ต้องเร่ิมอย่างไร?  

Amy Porterfield ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญมีคําตอบให ้
ที่นี่ในการบริหารเวลาและการใช้ชีวิต

masters of scale  
with reid hoffman

รายการของ Reid Hoffman (หนึ่งในผู้ก่อตั้ง 
Linkedin) ที่เน้นเรื่องราวท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

สตาร์ทอัพโดยเฉพาะ โดยรวมเรื่องภาวะผู้นํา  
การทําธุรกิจและการบริหารไว้ในที่เดียว 

entrepreneurs on fire 
with john lee dumas

รายการของ John Lee Dumas ที่จะพาไปคุยกับ
นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ ที่จะมาให้คําแนะนํา
เรื่องการทําธุรกิจ การบริการจัดการคน รวมถึง

เคล็ดลับในการบริหารเวลาและการใช้ชีวิต

Resilience Is Key

R E P O R T

โดย Mckinsey & Company

COVID-19:  
Implications 
for 
Business 

บทวิเคราะห์เรื่องสถานการณ์โลกและเศรษฐกิจในยุคหลังการระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 โดยบริษัทวิจัยระดับโลก McKinsey & Company ที่มีอัพเดท
ให้ได้ติดตามกันทุกๆ สองสัปดาห์ โดยรายงานนี้มุ ่งให้ข้อมูลเก่ียวกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน พร้อมบทวิเคราะห์แนวทางในการปรับกลยุทธ์เพ่ือ
ด�าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต ส�าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ จากรายงานนี้ สรุป
แบบพอสังเขปได้ว่าบรษัิทในยคุนีค้วรตัง้เป้าหมายทีชั่ดเจนและมคีวามหมาย
ในการท�าธุรกิจ ควรให้ความส�าคัญกับการบริหารค่าใช้จ่าย และพร้อมปรับ
ตวัให้เข้ากับพฤตกิรรมการบรโิภคท่ีเปลีย่นไป และนอกจากข้อมลูในเว็บไซต์
แล้ว ยังมีรายงานฉบับเต็มความยาว 129 หน้าให้ได้ดาวน์โหลดมาอ่านกัน
ฟรีๆ ด้วย เข้าไปตามอ่านกันได้ที่ www.mckinsey.com/business-func-
tions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business

P O D C A S T S



คลังความรู้และข้อมูลสําหรับนักธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการยุคใหม่
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1. เขียนทุกอย่างลงไป ทั้งสิ่งที่
คุณต้องทําและคิดจะทํา การจด
โน้ตช่วยแบ่งเบาภาระของสมองท่ี
ใช้ในการจํา

2. เตรียมตัวล ่วงหน ้า ลองใช้
เวลาสัก 10 นาทีก่อนออกจากที่
ทํางานหรือก่อนนอนคิดทบทวนว่า
วันต่อไปคุณต้องทําอะไรบ้าง และ
ต้องทําอะไรก่อนหลัง

3. เริ่มต ้นจากสิ่งท่ีคุณไม่ชอบ
ก่อน การขจัดส่ิงที่เป็นอุปสรรค
ตั้งแต่เริ่มต้นวันจะทําให้คุณรู้สึกดี
และมีกําลังใจทํางานไปตลอดวัน 
แถมยังไม่ต ้องมีความรู ้สึกห ่วง
หน้าพะวงหลังด้วย

4. ปิดสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจ 
ทั้งอี เมล โทรศัพท ์มือถือ หรือ
แม้แต่ผู้คนท่ีอาจจะผ่านเข้ามา เพื่อ
จะได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ

5. อย่าลืมพักเบรค แม้จะงานยุ่ง
แค่ไหน อย่าลืมแบ่งเวลาให้กับ
เวลาพักสายตา จิบนํ้า ยืดเส้นยืด
สายด้วย เพราะถ้าคุณได้พักเพียง
พอ คุณก็จะรู้สึกสดช่ืนและทํางาน
ได้ดีข้ึน

6. จัดกลุ ่มประเภทงานคล้ายๆ 
กันไว้ด ้วยกัน เช่น งานท่ีต้องทํา
ประจําอย่างการตอบอีเมลหรือ
การโทรหาลูกค้าเป็นต้น อาจจะ
กําหนดไว้ว่าภายในหนึ่งวันคุณจะ
เปิดและตอบอีเมลสามเวลา หรือ
โทรหาลูกค้าแค่สองเวลาเท่านั้น 
วิธีนี้ทําให้คุณไม่ต้องเปิดอีเมลแช่
เอาไว้ให้เสียสมาธิ

7. ทานอาหารเช้าท่ีดีต่อสุขภาพ 
เพราะคนที่สุขภาพดีย่อมทํางานได้
ประสิทธิผลดีไปด้วย

8. ออกก�าลังกาย เช่นเดียวกับ
ข้อข้างบน การออกกําลังกายช่วย
ให้สุขภาพดี แถมยังช่วยให้สมอง
ปลอดโปร่งด้วย

9.  แจกจ ่ายงานให ้ เป ็น  ลอง
พิจารณาลิสต์งานของตัวเองให้ดี 
แล้วดูว่างานไหนสามารถให้คนอื่น
แบ่งเบาได้บ้าง โดยเฉพาะยิ่งเป็น
ผู้บริหารด้วยแล้วคงไม่ต้องทําเอง
ทุกอย่าง

10. กล้าปฏิเสธ ฟังดูง่ายแต่เป็น
ส่ิงที่ต้องใช้การฝึกฝนพอสมควร 
แต่การปฏิเสธก็ทําให้คุณไม่ต้อง
ทําส่ิงที่อาจทําให้คุณเสียเวลา แล้ว
ชีวิตจะดีข้ึนอีกมากมาย

10 Productivity Tips to 
Achieve More and  
Create Peace of Mind
โดย Laura McClellan

เมื่อทุกคนต่างยุ่งและมีหลายสิ่งที่ต้องจัดการ Laura 
McClellan แนะน�าเคล็ดลับในการท�าให้คุณท�าทุก
อย่างได้ส�าเร็จและมีประสิทธิภาพ

the end of 
marketing: 
humanizing your 
brand in the age 
of social media 
and ai 
โดย Carlos Gil
ในยุคที่ยูทูปเบอร์มีฟอลโลว์เวอร์ 
มากกว่าสื่อกระแสหลัก ก็คงถึง
เวลาทิ้งตําราการตลาดแบบ
ดั้งเดิมและมองธุรกิจในแง่มุม
ใหม่ หนังสือเรื่อง The End of 
Marketing นี้จะมาเล่าให้ฟัง 
ว่าประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป ์
แห่งสหรัฐฯ เอาชนะการเลือกตั้ง  
(ครั้งที่แล้ว) ด้วยโซเชียลมีเดีย
ได้อย่างไร และคนทําธุรกิจเอง
จะสร้างคอนเทนต์ให้ดึงดูดใจ 
ผู ้บริโภคในแต่ละแพลตฟอร์ม
ได้อย่างไรบ้าง

no rules rules  
โดย Reed Hastings และ Erin Meyer 
ความสําเร็จของ Netflix ที่ให้บริการสตรีมมิ่งใน 190 ประเทศคงทําให้ยาก
ที่จะจินตนาการถึงจุดเริ่มต้นของแบรนด์ในปีค.ศ. 1998 ที่เร่ิมจากการเป็น
แบรนด์ให้เช่าดีวีดี แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ Netflix ต้องผ่านการเปลี่ยนแปลง 
มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน และความยืดหยุ่นที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงนี้เองคือ
หน่ึงในกุญแจสู่ความสําเร็จของแบรนด์ หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเบ้ืองหลัง
ของแบรนด์ Netflix ผ่านมุมมองของชายที่ชื่อว่า Reed Hastings ซึ่งเป็น
หนึ่งในผู้ก่อตั้ง

calling bullshit: 
the art of 
skepticism in a 
data-driven world 
โดย Carl T. Bergstrom 
และ Jevin D. West 
เราอยู ่ในยุคที่ข ้อมูลขับเคลื่อน
โลก แต่ข้อมูลที่ว่านี้ก็หลอกเรา
ได้เหมือนกัน แล้วจะทําอย่างไร
เม่ือในทุกๆ วันเราต้องเจอกับ
ข้อมูลที่ถาโถมเข้ามาตลอดเวลา 
Carl T. Bergstrom และ Jevin 
D. West บอกเราผ่านหนังสือ
เล่มนี้ว ่าเราควรจะหมั่นสงสัย
และต้ังคําถาม โดยเฉพาะเมื่อ
ตัวเลขที่ได้นั้นดูดีเกินความเป็น
จริง นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยัง
ให้เครื่องมือที่จําเป็นสําหรับการ
จัดการกับข้อมูลสถิติและตัวเลข
ต่างๆ มาด้วย 

B O O K S

T I P S

ข้อมูลจาก lifehack.org



18 THINK TRADE THINK

HAPPY

NEW YEAR 

2021
สิง่ทีอ่ยากท�ในปี 2021

พวกเราชาว Think Trade Think DITP ขอส่งความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2021 
ด้วยกิจกรรมพิเศษ What is your new year’s resolution?

วิธีร่วมสนุก
• เขียนส่ิงท่ีคุณอยากทําในปี 2021 ลงในหน้านี้
• ถ่ายรูปและโพสต์รูปลงบน Instagram หรือ Facebook ของคุณ
• ติด Hashtag ในโพสต์ของคุณว่า #ThinkTradeThinkDITP
• รอทีมงานติดต่อกลับ และรอรับของรางวัลจากพวกเราได้เลย

18 THINK TRADE THINK



19THINK TRADE THINK

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ เผยแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผ่าน
โครงการ “สร้างเจนซี ให้เป็นซีอีโอ” (From Gen Z to be CEO) ที่กระทรวง
พาณิชย์จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยปัจจุบัน
ได้มีการลงนามความตกลง (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
ไปแล้ว 20 แห่ง โดยในปีพ.ศ. 2564 มีแผนงานจะขยายความร่วมมือไปยัง
มหาวิทยาลัยต่างๆ และสถาบันอาชีวศึกษา โดยตั้งเป้าว่าจะมีนักศึกษาเข้า
ร่วมหลักสูตรดังกล่าวไม่น้อยกว่า 12,000 ราย ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

นายจุรินทร์ ระบุว่า กระทรวงพาณิชย์มีความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความ
เข ้มแข็งทางการค ้าของประเทศให ้ เกิดขึ้นอย ่างต ่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์และแนวทางที่จําเป็นในปัจจุบันคือการเพิ่มจํานวนผู้ประกอบการ
ให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นคนรุ่นใหม่
ทั้งนี้ จากข้อมูลสํานักงานสถิติแห่งชาติสํารวจปีล่าสุด กลุ่มคนเจนเนอเรชั่นซี

จุรินทร์ ผลักดันโครงการปั้น CEO Gen Z สร้างมืออาชีพส่งออก 
มุ่งขยายผลทั่วประเทศในปีนี้

DITP SOCIETY

(Gen Z) มีมากถึง 12.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18.95 ของประชากรท้ัง
ประเทศ โครงการนี้ จะเป็นการติดอาวุธทางความรู้ให้กับกลุ่มคนเจเนอเรชั่นซี 
(Gen Z) และเป็นส่วนสําคัญในการสร้างผู้ประกอบการที่เป็นคลื่นลูกใหม่
ด้านการค้าระหว่างประเทศของไทย อีกทั้ง ยังสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้
เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่อายุยังน้อย สร้างรายได้ เพ่ิมมูลค่าการส่งออกให้
กับประเทศชาติในอนาคตได้อย่างแน่นอน

โครงการ “สร้างเจนซีให้เป็นซีอีโอ” ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางของ Webinar 
โดยเป็นการให้ความรู ้และเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนและนักศึกษา 
รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจทําธุรกิจ เพื่อปูทางสู่การเป็นผู้ประกอบการยุค
ใหม่ในอนาคต โดยเน้นเนื้อหาที่ครอบคลุมเรื่องการทําธุรกิจในทุกแง่มุม 
ตั้งแต่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ส่งออกเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ
สู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ เจาะลึก
แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ ไปจนถึงเรื่องระบบโลจิสติกส์
และเทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัลและโซเชียลมีเดีย ผู ้ที่สนใจสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุค
ใหม่ (NEA) ได้ที่ nea.ditp.go.th หรือ www.ditp.go.th และ www.facebook.
com/nea.ditp หรือ 1169 กด 1
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ปฏิทินกิจกรรมและงานสัมมนาสําหรับผู้ประกอบการ มกราคม - มีนาคม 2564 DITP CALENDAR

JANUARY-MARCH 2021

งานแสดงสินค้า
Trade Fairs

งานฝึกอบรม - สัมมนา
Seminars & Workshops

Bangkok Gems & Jewelry Fair ครัง้ท่ี 66
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2564

เวทีแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สําคัญของเอเชีย
แปซิฟิก ตอกย้ําศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลาง
การผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก

สถานที่ : อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กจิกรรม Mirror & Mirror (ในงานแสดง
สินค้า Top Thai Brands 2021)
โมเดลการจัดงานแสดงสินค้ารูปแบบใหม่ เป็นนิทรรศการ
พิเศษแสดงตัวอย่างสินค้าของผู้ประกอบการแบรนด์ไทย
ภายในงาน Top Thai Brands 2021 ณ กลุ่มประเทศ CLMV 
(Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam)

28 - 31 มกราคม 2564 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

สถานที่ : Koh Pich Exhibition Center 

1 - 4 เมษายน 2564 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

สถานที่ : Hanoi Culture Friendship Exhibition Center 

6 - 9 พฤษภาคม 2564 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

สถานที่ : Saigon Exhibitor and Convention Center (SECC)

13 - 16 พฤษภาคม 2564 ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

สถานที่ : Myanmar Expo

STYLE Bangkok 2564
10 - 14 มีนาคม 2564

งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย รวมการจัด
งาน 3 งาน ได้แก่ งานแสดงสินค้า BIFF&BIL งานแสดง
สินค้า BIG+BIH และงานแสดงสินค้า TIFF เข้าด้วยกัน 

สถานที่ : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

โครงการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  
"ความรู้เบื้องต้นในการ
ประกอบธุรกิจส่งออก" 
รุ่นที่ 139
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564

ทําความรู้จักและสร้างเครือข่ายธุรกิจ
การส่งออก เรียนรู้ Business Model 
Canvas และการเตรียมความพร้อม
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก 

สถานท่ี : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ
การค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก)

เปิดรับสมัคร : 2 พฤศจิกายน 2563 
- 15 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่องการ 
ค�านวนต้นทุนและ 
การตั้งราคาสินค้า 
เพื่อการส่งออก ครั้งท่ี 2
4 - 5 มีนาคม 2564

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้
กลุ่มผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ทราบถึง
หลักการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
คํานวณต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

สถานท่ี : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ
การค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก)

เปิดรับสมัคร : 10 พฤศจิกายน 2563 
- 4 มีนาคม 2564

กิจกรรมเจรจาการค้า
Business Matching

โครงการเจรจาการค้า
ผ่านออนไลน์ (Online 
Business Matching) 
มกราคม–มีนาคม 2564 

งานเจรจาการค้าบนแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลสําหรับสินค้ากลุ่มของใช้แม่และ
เด็ก ของเล่น อาหารเครื่องดื่ม  
เครื่องมือแพทย์ ยางพารา ผลิตภัณฑ์
ผลไม้และผลไม้แปรรูป อัญมณีและ
เครื่องประดับ

รายละเอียดเพ่ิมเติมและสมัครเข้าร่วม
โครงการ ได้ที่ drive.ditp.go.th หรือ
สายตรง 1169 กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
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รายละเอียดติดตามได้ที่ www.stylebangkokfair.com



23THINK TRADE THINK

THE BEST WAY TO PREDICT YOUR FUTURE IS TO CREATE IT.

–  A B R A H A M  L I N C O L N  –

HEALTHY THOUGHT
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