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  ประเด็นส�าคัญ

  • ภายใต้ความเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลและพฤติกรรมผู้บริโภค ส่งผลให้ธุรกิจ Digital 

  Service Startup ในประเทศไทยมกีารขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง ท้ังในด้านจ�านวนธรุกจิ รวมไปถงึรปูแบบ

  การท�าธรุกจิท่ีมคีวามหลากหลาย เนือ่งจากใช้ต้นทุนส�าหรบัการด�าเนนิธรุกจิในช่วงเริม่ต้นไม่สงูมากนกั 

  อีกท้ัง การประกอบธรุกจิบนแพลตฟอร์มออนไลน์มส่ีวนส�าคญัท่ีท�าให้ธรุกจิมีโอกาสเตบิโตได้อย่างรวดเรว็ 

  เนือ่งจากมส่ีวนเสรมิให้การบรหิารจดัการมปีระสทิธภิาพ เอ้ือให้กลุม่ลกูค้ามกีารใช้บรกิารซ�า้ และสามารถ

  เข้าถงึกลุม่ลกูค้าเป้าหมายในวงกว้าง

  • การมุง่สูธ่รุกจิ Digital Service Startup ของผู้ประกอบการ SME อาจต้องเผชญิความท้าทายจากพฤตกิรรม

  ของผู้บริโภคทีม่กีารเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ท�าให้กระแสความนยิมในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์หนึง่ๆของ

  ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกท้ัง การแข่งขันท่ีรุนแรงจากคู่แข่งภายในประเทศและ

  ผู้ประกอบการต่างชาตกิน็บัว่าเป็นความท้าทายของผูป้ระกอบการธรุกจิท่ีอาจต้องเผชิญในระยะข้างหน้า

  • ผูป้ระกอบการ SME ทีต้่องการเข้าสูธ่รุกจิแพลตฟอร์มบรกิารดจิทัิลควรเริม่จากการพฒันาไอเดยีธรุกจิที่

  สามารถตอบโจทย์และเปลีย่นแปลงวถิชีวีติของผู้บรโิภคได้ จากนัน้จงึพฒันาแพลตฟอร์มเพือ่ให้ผูบ้รโิภค

  ทดลองใช้และปรบัปรงุบรกิาร ก่อนการด�าเนนิการสือ่สารทางการตลาดผ่านเครือ่งมอืออนไลน์เพือ่ให้กลุม่

  ลูกค้าเป้าหมายรู้จักในวงกว้าง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมฟังก์ชั่นใหม่ใน

  แพลตฟอร์มของตนอย่างสม�า่เสมอ เพ่ือให้สอดรบักบัพฤตกิรรมลกูค้าท่ีเปลีย่นไป รวมไปถงึการสรรหา

  พนัธมติรทางธรุกจิท่ีมีความพร้อมด้านทรพัยากรต่าง ๆ  เพือ่ท�าให้ธรุกจิของตนมีโอกาสประสบความส�าเรจ็

  มากข้ึน

  สถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจ Digital Service Startup ในไทย

 ปัจจบัุน เทคโนโลยดีจิทิลัได้เข้ามามบีทบาทส�าคญัในการขบัเคลือ่นและสร้างธรุกจิใหม่ในภาคบรกิาร ก่อให้

เกดิแพลตฟอร์มดจิทิลับนโลกออนไลน์ของธรุกจิบรกิารด้านต่าง ๆ ตอบรบักบัแนวโน้มท่ีธรุกจิในยุคปัจจบัุนล้วนมุง่สู่

การมีตวัตนบนช่องทางออนไลน์ เช่น บรกิารเรยีกรถแท็กซ่ี บรกิารจดัหาแม่บ้านท�าความสะอาด และบรกิารจดัหาช่าง

ซ่อมบ้าน เป็นต้น ก่อให้เกดิธรุกจิดจิิทัลสตาร์ทอัพด้านบรกิาร (Digital Service Startup) เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งในทุก

ภาคส่วน โดยเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีมีไอเดยีสร้างสรรค์และแปลกใหม่ เนือ่งจากใช้ต้นทุนส�าหรบัการด�าเนนิธรุกจิใน

Digital Service Startup
ต่อยอด SME เหนอืคู่แข่ง

  ประเด็นส�าคัญ
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ช่วงเริ่มต้นไม่สูงมากนักเม่ือเทียบกับการด�าเนินธุรกิจในรูปแบบเดิม อีกท้ัง การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ

ประกอบธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์มีส่วนส�าคัญท่ีท�าให้ผลประกอบการทางธุรกิจมีโอกาสเติบโตได้อย่างรวดเร็ว 

เนือ่งจากมีส่วนเสรมิให้การบรหิารจดัการมปีระสทิธภิาพ เอือ้ให้กลุม่ลกูค้ามีการใช้บรกิารซ�า้ และสามารถเข้าถงึกลุม่

ลกูค้าเป้าหมายได้ในวงกว้างมากข้ึนท้ังในประเทศและต่างประเทศ

 ธุรกิจ Digital Service Startup ในประเทศไทยมกีารขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง ท้ังในด้านจ�านวนธรุกจิ รวมไป

ถึงรูปแบบการท�าธุรกิจที่มีการขยายไปยังธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น จากแต่เดิมท่ีมีแต่ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ 

(E-Commerce) เป็นส่วนใหญ่ ท้ังนี ้ จากการส�ารวจและประมาณการโดยศนูย์วิจัยกสกิรไทย พบว่า ธรุกจิ Digital 

Service Startup ไทยท่ีเป็นท่ีนยิมมากท่ีสดุในกลุม่ผูป้ระกอบการ 3 อันดบัแรก ซ่ึงคดิเป็นสดัส่วนรวมกนัราวร้อยละ 

90 ของจ�านวนธรุกจิดิจทัิลสตาร์ทอัพด้านบรกิารของไทยท้ังหมด มดีงันี้ 

   1. ธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ชวีติประจ�าวนัของผู้บรโิภค (Lifestyle) คดิเป็นสดัส่วนราวร้อยละ 47 เช่น  

   การท่องเท่ียว การให้บรกิารจองร้านอาหาร หรอืสัง่อาหารออนไลน์ เป็นต้น ซ่ึงจะขยายตวัไปพร้อม 

   กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีนิยมใช้ชีวิตประจ�าวันเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์มากข้ึน 

 
   2. ธรุกจิให้บรกิารทางด้านธรุกรรมทางการเงนิออนไลน์ (FinTech) คดิเป็นสดัส่วนราวร้อยละ 27 เช่น  

   การช�าระเงนิ การกูยื้มเงนิ การระดมทุน เป็นต้น โดยกลุม่ FinTech นบัว่ามีการขยายตวัอย่างรวดเรว็ 

   ในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมา นัน่เป็นเพราะธรุกรรมทางการเงนิได้สอดแทรกอยู่ตามกจิวตัรประจ�าวนัของผู้ 

   บรโิภคในการเลอืกซ้ือสนิค้าและบรกิารตามโลกออนไลน์

   3. ธรุกจิให้บรกิารซอฟต์แวร์ด้านการบรหิารจดัการองค์กรทางออนไลน์ (Enterprise) คดิเป็นสดัส่วนราว 

   ร้อยละ 16 โดยมีลกูค้าเป็นผูป้ระกอบการด้านธรุกจิ เช่น ระบบบัญชีออนไลน์ ระบบเสนอราคาซ้ือขาย 

   สนิค้า และระบบส�าหรบัการบรหิารจดัการคลงัสนิค้า เป็นต้น ซ่ึงกลุม่ธรุกจิดงักล่าวน่าจะมโีอกาสเตบิโต 

   ได้อกีมากในอนาคต สอดคล้องไปกบัการเตบิโตของภาคธรุกจิต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคธรุกจิท่ีด�าเนนิ 

   กจิการอยูบ่นแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นหลกั

 ในปัจจุบัน โมเดลธรุกจิ Digital Service Startup ส่วนใหญ่ในไทย มกัเป็นการพฒันามาจากโมเดลธรุกจิแบบ

ดัง้เดมิบนโลกออฟไลน์แล้วน�ามาอยูบ่นแพลตฟอร์มออนไลน์ อาทิ การเรยีนการสอนออนไลน์ท่ีเป็นการน�าคลปิวดิโีอ 
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ของผู้สอนหรอืตวิเตอร์มาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยผูเ้รยีนสามารถเลอืกเรยีนวชิาหรอืเนือ้หาใดกไ็ด้ตามความ

ต้องการ แล้วช�าระเงนิเป็นรายครัง้ เป็นต้น อย่างไรกด็ ีจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดจิทัิลและการเปลีย่นแปลง

ของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคไทยท่ีหันมาท�ากจิกรรมต่าง ๆ  บนออนไลน์มากข้ึน ท�าให้เกดิข้อมูลปรมิาณมหาศาลในรปูแบบ

ดจิทัิล หรือท่ีเรียกว่า บ๊ิกดาต้า (Big Data) ส่งผลให้ในอนาคตธรุกจิ Digital Service Startup น่าจะเปลีย่นแปลงไปสู่

การสร้างโมเดลธรุกจิใหม่ท่ีเกดิจากการสงัเคราะห์หรอืวเิคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพือ่เช่ือมโยงระหว่างธรุกจิบรกิารท่ีแตก

ต่างกนั อาทิ การวเิคราะห์ฐานข้อมูลทางด้านการรกัษาพยาบาลและการดแูลสขุภาพของผูป้วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ  

เพือ่น�าเสนอแพ็คเกจประกนัชีวิตหรอืประกนัสขุภาพท่ีเหมาะสมเป็นรายบุคคลผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นต้น

  โอกาส ความท้าทาย และแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการ SME
  สู่ธุรกิจ Digital Service Startup

 การท�าธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์นับว่าเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่

โดยเฉพาะกลุม่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ (SME) โดยเฉพาะอย่างยิง่โอกาสการขยายฐานลกูค้าออกไป

อย่างกว้างขวางและรวดเรว็ เนือ่งจากปัจจบัุนผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ของไทยสามารถเข้าถงึบรกิารผ่านแพลตฟอร์มดจิทัิล

ได้ทุกท่ีทุกเวลาผ่านอุปกรณ์เคลือ่นท่ีอย่างสมาร์ทโฟน โดย ณ สิน้เดอืนมถินุายน 2561 มผีูบ้รโิภคราวร้อยละ 61.2 

ของจ�านวนประชากรไทยท่ีสามารถเข้าถงึอินเทอร์เนต็ผ่านอุปกรณ์เคลือ่นท่ีได้ นอกจากการขยายฐานลกูค้าในประเทศ

แล้ว ผู้ประกอบการกยั็งสามารถต่อยอดธรุกจิโดยการขยายตลาดไปยงัต่างประเทศได้อีกด้วย

 นอกจากนี ้ ช่องทางดจิทิลัยงัช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถพฒันาบรกิารท่ีสร้างโอกาสทางธรุกจิใหม่ ๆ ใน

รูปแบบที่ท�าได้ยากในธุรกิจบริการดั้งเดิมแบบออฟไลน์ เช่น บริการเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนโดยนักท่องเท่ียว

สามารถร่วมกบัชาวบ้านในชุมชนในการออกแบบโปรแกรมทัวร์ร่วมกนัผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ หรอืบริการตกแต่ง

บ้านผ่านเทคโนโลยเีสมือนจรงิบนสมาร์ทโฟน โดยผูใ้ช้บรกิารสามารถเห็นรปูแบบการตกแต่งบ้านท่ีมีฉากหลงัเป็นพืน้ท่ี

ห้องของตนจรงิ ๆ ซ่ึงจะช่วยให้ทราบทันทีว่าควรจดัวางเครือ่งตกแต่งไว้ท่ีใดจงึจะเหมาะสม เป็นต้น

  อย่างไรกด็ ีการมุง่สูธ่รุกจิ Digital Service Startup ของผูป้ระกอบการ SME กอ็าจต้องเผชิญความท้าทาย

จากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคท่ีมกีารเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ สอดคล้องไปกบัการพฒันาทางด้านเทคโนโลยี ท�าให้กระแส

  โอกาส ความท้าทาย และแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการ SME
  สู่ธุรกิจ Digital Service Startup
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ความนยิมในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์หนึง่ ๆ ของผูบ้รโิภคมีการเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็เช่นเดยีวกนั อีกท้ัง  

การแข่งขันท่ีรุนแรงในกลุม่ธรุกจิ Digital Service Startup จากคูแ่ข่งมากรายในตลาด ท้ังจากคูแ่ข่งขนาดใหญ่และ 

ขนาดเลก็ รวมไปถงึผูป้ระกอบการต่างชาตท่ีิขยายธรุกจิแพลตฟอร์มดจิทัิลเข้ามาในไทย กน็บัว่าเป็นความท้าทายของ

ผู้ประกอบการธุรกจิท่ีอาจต้องเผชิญในระยะข้างหน้า

 ทัง้นี ้ศูนย์วจิยักสกิรไทย ได้ท�าการวเิคราะห์ถงึแนวทางการปรบัตวัและปัจจยัส�าคญัท่ีจะท�าให้ผู้ประกอบการ 

SME ทีต้่องการเข้าสูธ่รุกจิ Digital Service Startup ท้ังผูป้ระกอบการรายใหม่ และผูป้ระกอบการท่ีด�าเนนิธรุกจิอยู่บน

ออฟไลน์อยู่ก่อนแล้วประสบความส�าเรจ็ ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมผูบ้รโิภค โดยมรีาย

ละเอียด ดงันี้

      

 1. พฒันาไอเดยีธรุกจิทีส่ามารถตอบโจทย์และเปลีย่นแปลงวถิชีวีติของผู้บรโิภคได้

  ก้าวแรกของการปรับการด�าเนินธุรกิจสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลนั้น ผู้ประกอบการควรเริ่มจากการพัฒนา 

  ไอเดยีทางธรุกจิซ่ึงอาจเป็นไอเดียใหม่ หรอืต่อยอดจากธรุกจิเดมิของตน โดยไอเดยีนัน้ควรท่ีจะสามารถ 

  ตอบโจทย์และเปลีย่นแปลงวถิกีารใช้ชีวติของผูบ้รโิภคได้ และท�าให้ผูบ้รโิภครูส้กึว่าชีวติมีความสะดวกสบาย 

  มากข้ึน จากนัน้จงึสร้างแพลตฟอร์มดจิทัิลจากไอเดยีดงักล่าว เพือ่ให้ผูบ้รโิภคกลุม่หนึง่ได้ทดลองใช้ และ 

  เกบ็ข้อคิดเห็นเพือ่มาปรบัปรงุโมเดลธรุกจิของตนก่อนการขยายฐานลกูค้าออกไปในวงกว้าง

 2. สือ่สารทางการตลาดให้แพลตฟอร์มดจิทัิลของตนเป็นท่ีรูจ้กัในวงกว้าง

  จากพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในยุคดจิทัิลท่ีนยิมท�ากจิกรรมต่าง ๆ  บนออนไลน์ ส่งผลให้เครือ่งมอืสือ่สารทางการ 

  ตลาดออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทส�าคญัในการเข้าถงึผูบ้รโิภค เพ่ือสร้างการรบัรูแ้ละดงึดดูให้ผูบ้รโิภคเข้า 

  มาใช้งานบรกิารแพลตฟอร์มออนไลน์ของผูป้ระกอบการ โดยแต่ละเครือ่งมือทางการตลาดจะมีความแตก

  ต่างท้ังทางด้านคณุลกัษณะของเครือ่งมือและลกัษณะการใช้งาน ซ่ึงผูป้ระกอบการต้องท�าการศกึษาและ 

  เลอืกใช้ให้เหมาะสม โดยขอยกตัวอย่างช่องทางออนไลน์ท่ีส�าคญัและมกัถกูใช้งานโดยผูบ้รโิภคไทย ดงันี้ 
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    Facebook

    เป็นสือ่โซเชยีลมเีดยีท่ีมีจดุแข็งทางด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนตวัของสมาชิกอย่างเป็น 

    ระบบ เช่น ชือ่ อายุ ความชอบ และความสมัพนัธ์กบัสมาชิกอืน่ เป็นต้น รวมไปถงึกจิกรรม 

    ต่าง ๆ ท่ีสมาชิกท�าและโพสต์บน Facebook ท�าให้ผูป้ระกอบการสามารถส่งโฆษณาไปยัง 

    กลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้โดยตรง นอกจากนี ้ผูป้ระกอบการยังสามารถสร้างแฟนเพจ (Fanpage)  

    เพือ่เป็นศนูย์กลางในการตดิต่อสือ่สารกบัลกูค้า โดยถ้าลกูค้ากดไลค์หรือกดแชร์ข้อมูลข่าวสารใด 

    ข้อมูลเหล่านัน้กจ็ะถกูกระจายออกไปอย่างรวดเรว็ อย่างไรกด็ ีเม่ือต้นปี 2561 ทาง Facebook  

    ได้มกีารปรบันโยบายการแพร่กระจายของข้อมลูข่าวสารโดยให้ความส�าคญักบัข้อมลูข่าวสาร 

    ท่ีน่าสนใจและมคุีณค่าก่อน ดงันัน้ ผูป้ระกอบการควรพิจารณาเลอืกโพสต์ข้อมลูท่ีเตมิความ 

    คดิสร้างสรรค์และให้คณุค่ากบัผูอ่้าน แทนท่ีจะเป็นการโพสต์ข้อความท่ีโฆษณาบรกิารของตน 

    โดยตรง เพือ่ให้เกดิประสทิธผิลสงูสดุในการสือ่สารทางการตลาด ท้ังนี ้Facebook นบัได้ว่า 

    เป็นเครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาดท่ีเหมาะกบัการเปิดตวับรกิารใหม่เข้าสูต่ลาด โดยการเปิด 

    เกมรกุเข้าหาลกูค้าท่ีถกูก�าหนดเป็นกลุม่เป้าหมาย ซ่ึงกลุม่ผูป้ระกอบการท่ีเหมาะสมส�าหรบั 

    การใช้ Facebook เป็นช่องทางสือ่สารทางการตลาด จะเป็นกลุม่ผูป้ระกอบการทุกประเภท  

    เนือ่งจาก Facebook มีความหลากหลายของสมาชกิในทุกเพศทุกวยัและทุกอาชพี

    Google Ads
1

    เป็นเครือ่งมอืโฆษณาออนไลน์ท่ีลงโฆษณาในผลการค้นหาบนหน้า Search ของกเูกลิ และ 

    บนเวบ็ไซต์ต่าง ๆ ท่ีเป็นพาร์ทเนอร์กบักเูกลิ โดยมจีดุแข็งในการเข้าถงึกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

    ท่ีก�าลงัมีความต้องการในตวัของบรกิารได้อย่างแม่นย�า เนือ่งจากโฆษณาจะถกูแสดงผลเม่ือ 

    ลกูค้าก�าลงัค้นหาบรกิารนัน้ๆ บนหน้า Search ของกเูกลิ หรอืก�าลงัเข้าชมเวบ็ไซต์ท่ีมเีนือ้หา 

    สอดคล้องกบัโฆษณาบรกิารของผูป้ระกอบการอยู ่ซ่ึงสถานการณ์เหล่านีจ้ะท�าให้เกดิการเลอืก 

    ใช้บรกิารของผูป้ระกอบการได้ง่าย อย่างไรกด็ ีข้อเสยีของเครือ่งมอืนี ้คอื ผูป้ระกอบการต้อง 

    ก�าหนดคีย์เวิร์ดในการค้นหาให้ครอบคลุมลักษณะของธุรกิจบริการดิจิทัลที่ต้องการโฆษณา  

    ไม่เช่นนัน้แล้วโฆษณานัน้ ๆ จะมโีอกาสถกูแสดงผลท่ีลดลง ดงันัน้ Google Ads จงึเหมาะ 

1 
เดมิช่ือ Google AdWords
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    สมกบัการโปรโมทบรกิารท่ีเป็นท่ีรูจ้กัในตลาดในระดบัหนึง่ และเหมาะสมกบักลุม่ลกูค้าท่ีอาศยั 

    ช่องทาง Search ของกเูกลิในการค้นหาบรกิารท่ีตนเองต้องการเป็นหลกั  

    LINE@

    เป็นเครือ่งมอืตดิต่อสือ่สารทางการตลาดกบัผูบ้รโิภคท่ีตดิตามเป็นสมาชิกของบัญชี LINE@  

    ของผูป้ระกอบการ ซ่ึงมกัจะเป็นลกูค้าท่ีเคยใช้บรกิารของผูป้ระกอบการอยู่แล้ว โดยผูป้ระกอบ 

    การสามารถส่งข้อความ รปูภาพ หรอืเสยีงเพือ่สือ่สารเกีย่วกบับรกิารใหม่ ๆ หรอืโปรโมช่ัน 

    ของตนไปยังลกูค้าท่ีตดิตามได้โดยตรง และยังสามารถพดูคยุตอบข้อซักถามของลกูค้าเป็น 

    รายบุคคลได้ ท้ังนี ้จากข้อจ�ากดัท่ี LINE@ สามารถสือ่สารได้เฉพาะกบัสมาชิกท่ีตดิตามอยู่ 

    เท่านัน้ ส่งผลให้เครือ่งมอื LINE@ อาจจะไม่เหมาะสมกบัการท�าการตลาดเชิงรกุเพ่ือโฆษณา 

    ขยายฐานลกูค้าใหม่ ๆ 

    Instagram

    เป็นสือ่โฆษณาท่ีเหมาะกบัการใช้ภาพถ่ายเพือ่โปรโมทธรุกจิมากกว่าการใช้ข้อความ โดยผู้ 

    ประกอบการสามารถก�าหนดกลุม่ผูช้มเป้าหมายเพือ่ให้ Instagram โพสต์โฆษณาดงักล่าวไป 

    ให้ได้ ขณะท่ีผูช้มสามารถกด Follow เพือ่ตดิตามโพสต์ต่าง ๆ ในอนาคตของผูป้ระกอบการ 

    ได้ นอกจากนี ้ Instagram มีการเช่ือมโยงและแชร์ฐานข้อมูลสมาชกิร่วมกนักบั Facebook  

    ท�าให้การท�าโฆษณาตรงกลุม่เป้าหมายย่ิงข้ึน ส่งผลให้ Instagram กลายมาเป็นเครือ่งมือ 

    สือ่สารทางการตลาดเชงิรกุอกีตวัหนึง่ท่ีเหมาะกบัการเปิดตวับรกิารใหม่เข้าสูต่ลาด และเป็น 

    ช่องทางสือ่สารทางการตลาดท่ีเหมาะกบัผูป้ระกอบการในทุกกลุม่ธรุกจิ

    YouTube

    เป็นสือ่โฆษณาท่ีใช้วดิโีอในการโปรโมทธรุกจิ ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถใช้ช่องทางนีใ้นการ 

    แนะน�าบรกิารผ่านการสาธิต เพือ่ให้ผูช้มเข้าใจและเห็นภาพของประโยชน์และการใช้งานบรกิาร 

    ดิจิทัลได้ง่าย โดย YouTube ถูกออกแบบมาให้ผู้โฆษณาสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ี 

    สอดคล้องกบับรกิารท่ีต้องการโปรโมทได้ เช่น อายุ เพศ และความสนใจ เป็นต้น ซ่ึงจะท�าให้ 

    การโฆษณานัน้ตอบโจทย์ของคนท่ีสนใจในบรกิารนัน้ได้เป็นอย่างด ีโดยวดิโีอโฆษณาจะปรากฏ 

    ก่อนหรอืหลงัวดิโีออืน่ท่ีเกีย่วข้องและสอดคล้องกบักลุม่ผูช้มเป้าหมายท่ีเลอืกไว้ นอกจากนี้  

    ผูป้ระกอบการยังสามารถน�าลงิค์วดิโีอโฆษณาของตนไปแชร์ในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อ่ืน ๆ   

    อย่าง Facebook และ Line เพือ่กระจายต่อไปยงักลุม่ลกูค้าเป้าหมายในวงกว้างได้ ดงันัน้  

    YouTube จงึนบัได้ว่าเป็นช่องทางสือ่สารทางการตลาดท่ีค่อนข้างยืดหยุ่นและเหมาะสมกบั 

    กลุม่ผูป้ระกอบการทุกประเภท

    เครือ่งมอืส่ือสารทางการตลาดดงักล่าวข้างต้น จะมค่ีาใช้จ่ายแตกต่างกนัไป ขึน้อยูก่บัลกัษณะ 

    ของเนือ้หาโฆษณา ขนาดของกลุ่มเป้าหมาย จ�านวนครัง้ และระยะเวลาการโพสต์โฆษณา  

    เป็นต้น ซ่ึงผูป้ระกอบการจ�าเป็นต้องศกึษารายละเอยีดค่าใช้จ่ายของแต่ละเครือ่งมอื และเลือก 

    รปูแบบการท�าโฆษณาท่ีเหมาะสมกบัค่าใช้จ่ายท่ีต้องการต่อไป
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 3. เพิม่เตมิฟังก์ชัน่ใหม่ ๆ ในแพลตฟอร์มดจิทัิลของตนอย่างสม�า่เสมอ

  ผู้ประกอบการควรต้องมีการพัฒนาเพ่ิมเติมฟังก์ช่ันต่าง ๆ ในแพลตฟอร์มดิจิทัลของตนเองให้มีความ 

  แปลกใหม่และสร้างสรรค์อย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้สอดรบักบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคคนไทยท่ีเปลีย่นแปลงไป 

  อย่างรวดเรว็ โดยพฒันาฟังก์ช่ันท่ีสร้างความสะดวกสบายในการใช้งาน ท�าให้ผูบ้รโิภคได้ประสบการณ์ท่ี 

  น่าประทับใจ ก่อให้เกดิการกลบัมาใช้บรกิารซ�า้ในระยะเวลาอนัสัน้ รวมไปถงึการสร้างความแตกต่างจาก 

  คูแ่ข่งในตลาดอยู่เสมอผ่านการเพิม่เตมิฟังก์ช่ันการให้บรกิารใหม่ ๆ อย่างต่อเนือ่ง

 4. สรรหาพนัธมติรทางธรุกจิทีด่ี

  เนือ่งด้วยในปัจจบัุน ผูป้ระกอบการท่ีเริม่ธรุกจิ Digital Service Startup โดยไม่เคยท�าธรุกจิบนออฟไลน์ 

  มาก่อน โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุม่คนรุน่ใหม่ท่ีมีประสบการณ์ในการประกอบธรุกจิไม่มากนกั ซ่ึงอาจส่งผลก 

  ระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิในระยะยาว รวมถงึภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถอืของแพลตฟอร์มบรกิารดจิทัิล 

  ท่ีเปิดตัว ดังนัน้ หากผูป้ระกอบการธรุกจิ Digital Service Startup สามารถสรรหาพนัธมิตรทางธรุกจิ 

  ท่ีด ีซ่ึงอาจเป็นบรษัิทขนาดใหญ่ท่ีมคีวามพร้อมด้านทรพัยากรต่าง ๆ  อาทิ ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการบรหิาร 

  จัดการเชิงธรุกจิและการวางแผนกลยุทธ์การตลาด ฐานข้อมลูลกูค้า รวมไปถงึความสามารถในการเข้าถงึ 

  แหล่งเงนิทุน เป็นต้น กจ็ะท�าให้ธรุกจิของตนมีโอกาสประสบความส�าเรจ็มากข้ึน และสามารถต่อยอดไอ 

  เดียใหม่ ๆ ได้เร็ว รวมไปถึงการมีต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจท่ีลดลงและลดความเสี่ยงจากการด�าเนิน 

  ธรุกจิได้

 ภายใต้ความเปล่ียนแปลงทีร่วดเรว็ของสภาพแวดล้อมการด�าเนนิธรุกจิ เทคโนโลยี และพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

การด�าเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมอาจไม่เพียงพอต่อการอยู่รอดของธุรกิจในระยะยาว กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SME 

จ�าเป็นต้องมีการตดิตามเทรนด์การพฒันาและเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีต่าง ๆ  โดยเฉพาะเทคโนโลยดีจิทัิลอยูเ่สมอ เพือ่

ท่ีจะศกึษาและน�าเทคโนโลยีเหล่านัน้มาปรบัใช้ และต่อยอดช่องทางการด�าเนนิธรุกจิของตนได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงจะ

เป็นส่วนส�าคญัในการเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขันของผูป้ระกอบการให้เหนอืกว่าคูแ่ข่ง และเพ่ิมรายได้ในธรุกจิ

ใหม่ได้อีกทางหนึง่


