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จากนโยบายของรฐับาลท่ีพร้อมให้การสนบัสนนุเยาวชนและสถาบันการศึกษา เพือ่ก้าวไปสู่ 
มหาวิทยาลยัแห่งผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial University) โดยกองทุนยุวสตาร์ทอพั  
(Youth Startup Fund) กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม (อว.) น้ัน 
จะเป็นกลไกส�าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ Startup 
ตลอดจนเปิดเวทีแสดงความสามารถของคนรุ่นใหม่ เช่น Youth Ted Talk, Youth Policy 
Pitching และ Meet the CEO ท้ังยังมุ่งเน้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ  
ตามนโยบายของ อว.

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund (Technology and 
Innovation-Based Enterprise Development Fund) ซ่ึงมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริม 
และสนับสนุนด้านเงินทุน เพื่อให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ด�าเนินธุรกิจ เพื่อช่วยให้ SME หรือ Startup สามารถเติบโตและต่อยอดเป็นธุรกิจขนาดใหญ ่
ในอนาคต ซึ่งจากนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการ
ให้จดัตัง้ “กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund)” ข้ึนมานัน้ TED Fund มีความพร้อมท่ีจะเป็น
อีกหนึ่งฟันเฟืองส�าคัญในการสนับสนุนและผลักดันในการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ

ส�าหรับ TED Fund News ฉบับนี้ ขอแนะน�า “กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund)” 
ซึ่งเป็นภารกิจใหม่ตามนโยบายของกระทรวงฯ ให้ท่านได้รู้จักในบางส่วน ทั้งนี้ พร้อมเปิดโอกาส
ให้ผู้สนใจได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อต่อยอดธุรกิจท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน โดยทีมงานจะน�าเสนอ
ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ  ของ “กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund)” ในทุกๆ ไตรมาส
ต่อไป 

ทีมงานขอเชิญชวนผูส้นใจเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึง่ของกองทุนยุวสตาร์ทอัพ ท่ีจะสร้างนกัรบใหม่
ทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง ปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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พลิกโฉมการส่งของด้วยโดรน! 
ส่งไว ทันใจภายใน 4 นาที 

ความก้าวล�า้ของวงการค้าปลกีก�าลงั
มาแรงเพ่ือปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์
โลกท่ีเปลีย่นแปลง มีการน�าเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาพลิกโฉมร้านค้าปลีกให้
ล�้ายคุ และหนึ่งในนั้นคือการใช้โดรน
มาเป็นผู้น�าส่งสนิค้าให้ถงึมอืผูบ้รโิภค
ได้อย่างรวดเร็ว 

ล่าสดุห้างสรรพสนิค้าของประเทศ
ฟินแลนด์ท่ีช่ือ A Bloc ครบรอบ 
วนัเกดิ 1 ปี โดยห้างแห่งนีต้ัง้อยู่ใน The Aalto University Otaniemi 
Campus ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยี  
เขาจึงมีการเฉลิมฉลองวันเกิดด้วยการจัดกิจกรรมพร้อมมอบ
โปรโมชันต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ การเปิดตัวบริการส่งสินค้าสุดล�้า
ด้วยโดรน! โดยทาง A Bloc ได้ร่วมมือกับบริษัท Startup ที่ชื่อ 
Third Space Auto ทดลองใช้ระบบร่วมกับ 4 ร้านค้าของห้าง 
นั่นคือ Brooklyn Café, Fafa’s, K-Market Otaniemi และ Little 
Bouquet Factory โดยลูกค้าสามารถเลือกสินค้าท่ีต้องการ 
และจ่ายเงินล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชันท่ีช่ือว่า ByDrone  
ซ่ึงตอนนี้เปิดให้ผู้ใช้ Android ดาวน์โหลดได้แล้วท่ี Google  
Play Store ส่วน Apple ก�าลังจะใช้งานได้เร็วๆ นี้ 

จดุประสงคข์องการใช้โดรนสง่ของ นัน่คอืการสรา้งเทคโนโลยี
ทีล่�า้สมัยให้แก่ร้านค้าปลกีเพือ่ให้ส่งสนิค้าอุปโภคและบรโิภคได้อย่าง
รวดเร็วภายในระยะ 10 กิโลเมตร โดยใช้เวลาสูงสุดไม่เกิน 4 นาที
เท่านั้น ซึ่งโดรนเข้ามาตอบโจทย์การขนส่งที่รวดเร็วขึ้น เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

ฟูกนอนมหัศจรรย์
ที่ช่วยชาร์จพลังงาน
ให้คุณขณะที่ก�าลังพักผ่อน 

เพราะการนอนหลับนั้นส�าคัญมากกว่าท่ีคิด หากว่าคุณมีปัญหา
เรื่องการนอนหลับอาจส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม ท�าให้ร่างกาย
อ่อนแอไปจนถึงการท�างานในชีวิตประจ�าวันบกพร่องเลยทีเดียว 
แต่ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เมื่อยุคนี้เรามีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วย
แก้ไขปัญหาให้คุณได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งการนอนหลับ 

The Lulu ION ฟูกนอนที่ก�าลังจะมาเปลี่ยนวิธีการนอนหลับ
ของคุณด้วยเทคโนโลยีจากวงการสิ่งทอสุดล�้าสมัยท่ีเรียกว่า  
Miracle Yarn Technology นั่นคือ การน�าเส้นใยเซรามิก 
มาสร้างสรรค์ให้กลายเป็นฟูก โดยเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นการ 
ค้นพบข้ันสูงของวงการสิ่งทอท่ีนักวิจัยใช้เวลายาวนานหลายป ี
ในการคิดค้น 

ส�าหรบัวธิกีารท�างานของฟกูนอนจะใช้เทคโนโลยีท่ีเรยีกว่า  F.I.R. 
(Far Infrared Ray) ซึ่งมีหลักการท�างานง่ายๆ นั่นคือ อุณหภูมิ
ความร้อนจากร่างกายของคนเราจะถูกปล่อยออกมาขณะท่ีเรา 
นอนหลบั และฟกูนอน The Lulu ION จะสะท้อนความร้อนนัน้กลบั
เข้าไปสู่ร่างกาย สิ่งที่คุณจะได้จากการนอนบน The Lulu ION คือ 
สุขภาพการนอนหลับดีข้ึน ท�าให้ร่างกายอบอุ่น นอนหลับสนิท
ตลอดท้ังคืน ช่วยให้การไหลเวียนของเลือดในร่างกายดีข้ึน  
ช่วยในเรือ่งการเผาผลาญ ท�าให้ร่างกายฟ้ืนตวัจากอาการเจบ็ปวด
หรือความเมื่อยล้าจากการออกก�าลังกายได้รวดเร็วขึ้นด้วย 

สนนราคาของฟกูนอน The Lulu ION อยู่ท่ี 999 ดอลลาร์สหรฐัฯ 
หรอืประมาณ  30,000 บาท แม้ว่าราคาจะดสูงูแต่หากเทียบสขุภาพ
ที่ดีในระยะยาวก็เป็นอะไรที่น่าลงทุนนะว่าไหม?  

03What’s Next
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  พลิกปัญหาให้เป็นโอกาส 
จากจุดเริ่มต้นท่ีมองว่าประสบการณ์จริงจากการฝึกงานหรือได้ท�างานในสถานประกอบการ

ต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษา คือโอกาสท่ีส�าคัญในการสร้างความพร้อมในการท�างานเม่ือต้อง
เปลี่ยนสถานะจากเด็กฝึกงาน มาเป็นพนักงาน ท�าให้ ศศิวิมล เสียงแจ้ว ได้ริเริ่มโปรเจกต์โมไบล์
แอปพลิเคชันส�าหรับจัดหางานพาร์ตไทม์ภายใต้ชื่อแบรนด์ Daywork

ก่อนหน้านีศ้ศวิมิลมีประสบการณ์จากการท�าเวบ็ไซต์เดก็ฝึกงานดอทคอม ซ่ึงเป็นโปรดกัต์หนึง่
ในบริษัทซอฟต์แวร์เฮาส์ที่เธอท�างานเป็นเออีอยู่ และมีโอกาสได้เห็นถึงข้อดี-ข้อด้อยของเว็บไซต์ 
รวมถงึความต้องการท้ังทางฝ่ังนายจ้าง และนกัเรยีน นกัศกึษา แต่ด้วยเวบ็ไซต์ท่ีเธอเข้าไปท�างาน
ในตอนนั้นไม่สามารถตอบโจทย์ อันเป็นเงื่อนไขทางด้านเทคนิคได้ จึงท�าให้เกิดแนวคิดในการ
พัฒนาเป็นโมไบล์แอปพลิเคชันขึ้นมา โดยคาดหวังให้ Daywork เป็นแหล่งหางาน จ้างงานที่มี
คุณภาพ และสามารถสร้างความมั่นใจให้กับทั้งคนหางาน และนายจ้าง

ความท่ีศศิวิมลจบมาทางด้านกราฟิกดีไซน์ ซ่ึงมีความรู้ด้านการออกแบบบ้าง เธอจึงลงมือ
ออกแบบหน้าตาแอปพลเิคชันของตวัเองข้ึนมา ด้วยการศกึษาเส้นทางการใช้งานของผูใ้ช้ (User journey) 
แล้วส่งต่อให้ดีไซเนอร์เป็นคนท�าต่อเรื่องความสวยงามแล้วก็เริ่มทดลองตลาดด้วยตัวเองไปก่อน

“แรกๆ ก็ท�าแบบ Manual ไปก่อน เช่น ประกาศลงเฟซบุ๊ก ไลน์ และเว็บไซต์เดิมของเราด้วย 
แล้วก็ดูว่าข้ันตอนของเราจะแตกต่างจากรูปแบบเดิมท่ีเป็นเว็บไซต์ยังไงบ้าง จะต้องปรับ  
หรือท�าฟังก์ชันอะไรเพ่ิมเพือ่ให้ตรงตามความต้องการของผูใ้ช้ ดวู่าวธิคีดิเงนิแบบนี ้น้องๆ จะโอเค 
หรือเปล่า คาแร็กเตอร์งานแบบไหนที่เขาสนใจกัน ทดลองจนคิดว่า เรารู้ขั้นตอนทั้งหมดแล้วว่า 
ในการจ้างงาน หรือรับงานควรจะต้องมีฟังก์ชันอะไรบ้าง แล้วค่อยมาพัฒนาเป็นตัวแอปพลิเคชัน 
โดยใช้ฐานตรงนี้ไปขอทุนที่ TED Fund”

ศศวิิมลเล่าว่าในช่วงแรกเธอเริม่ต้นทุกอย่างด้วยทุนของตวัเอง ดงึเอาน้องๆ จากกลุม่คอมมนูติี้
เดิม ในเด็กฝึกงานดอทคอมเข้ามาในระบบ และท�ามาร์เกตติงออนไลน์เสริม เน้นให้สร้างแบรนด์ 
Daywork ให้ชัดเจน และสื่อตรงกลุ่มนักศึกษา ด้วยการสร้างตัวการ์ตูนออกมาเป็นคาแร็กเตอร์
ตวัแทนอาชีพต่างๆ รวมถงึเข้าไปท�ากจิกรรมในมหาวิทยาลยั ด้วยการจดัอีเวนต์ สมัมนา จอ็บแฟร์ 
เพือ่ดงึนกัศกึษาให้เข้ามาในระบบให้มากท่ีสดุ ส่วนทางฝ่ังนายจ้างก็ใช้วธิไีดเรก็เซลส์ โดยการโทร.
ติดต่อขอเข้าไปพรีเซนต์ จนทุกอย่างมีความชัดเจนข้ึน เธอมีความม่ันใจในรูปแบบการท�างาน 
ท่ีจะเสริมประสิทธิภาพให้กับกระบวนการหางาน จ้างงานบนแอปพลิเคชันได้แล้ว จึงเริ่มขอทุน
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สิ่งส�าคัญในการท�าธุรกิจปัจจุบัน สินค้าหรือบริการต้องเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า (Customer Insight) 
จึงจะสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ท�าให้หลายธุรกิจเริ่มต้นจากการมองเห็นปัญหาหรือข้อบกพร่องบางอย่าง 
และคิดหาทางออก (Solution) จนกลายเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วเพราะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
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  พลิกปัญหาให้เป็นโอกาส 
จากจุดเริ่มต้นท่ีมองว่าประสบการณ์จริงจากการฝึกงานหรือได้ท�างานในสถานประกอบการ

ต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษา คือโอกาสท่ีส�าคัญในการสร้างความพร้อมในการท�างานเม่ือต้อง
เปลี่ยนสถานะจากเด็กฝึกงาน มาเป็นพนักงาน ท�าให้ ศศิวิมล เสียงแจ้ว ได้ริเริ่มโปรเจกต์โมไบล์
แอปพลิเคชันส�าหรับจัดหางานพาร์ตไทม์ภายใต้ชื่อแบรนด์ Daywork

ก่อนหน้านีศ้ศวิมิลมีประสบการณ์จากการท�าเว็บไซต์เดก็ฝึกงานดอทคอม ซ่ึงเป็นโปรดกัต์หนึง่
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คุณภาพ และสามารถสร้างความมั่นใจให้กับทั้งคนหางาน และนายจ้าง

ความท่ีศศิวิมลจบมาทางด้านกราฟิกดีไซน์ ซ่ึงมีความรู้ด้านการออกแบบบ้าง เธอจึงลงมือ
ออกแบบหน้าตาแอปพลเิคชันของตวัเองข้ึนมา ด้วยการศกึษาเส้นทางการใช้งานของผูใ้ช้ (User journey) 
แล้วส่งต่อให้ดีไซเนอร์เป็นคนท�าต่อเรื่องความสวยงามแล้วก็เริ่มทดลองตลาดด้วยตัวเองไปก่อน

“แรกๆ ก็ท�าแบบ Manual ไปก่อน เช่น ประกาศลงเฟซบุ๊ก ไลน์ และเว็บไซต์เดิมของเราด้วย 
แล้วก็ดูว่าข้ันตอนของเราจะแตกต่างจากรูปแบบเดิมท่ีเป็นเว็บไซต์ยังไงบ้าง จะต้องปรับ  
หรอืท�าฟังก์ชันอะไรเพ่ิมเพือ่ให้ตรงตามความต้องการของผูใ้ช้ ดวู่าวิธีคดิเงนิแบบนี ้น้องๆ จะโอเค 
หรือเปล่า คาแร็กเตอร์งานแบบไหนที่เขาสนใจกัน ทดลองจนคิดว่า เรารู้ขั้นตอนทั้งหมดแล้วว่า 
ในการจ้างงาน หรือรับงานควรจะต้องมีฟังก์ชันอะไรบ้าง แล้วค่อยมาพัฒนาเป็นตัวแอปพลิเคชัน 
โดยใช้ฐานตรงนี้ไปขอทุนที่ TED Fund”
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จาก TED Fund เพื่อน�ามาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ศศวิมิลมองว่า ตลาดงานพาร์ตไทม์ในปัจจบัุน ส่วนใหญ่ยังคงเป็น

วิธีการสร้างงานแบบเดิมๆ เหมือนกับตลาดงานท่ัวไปท่ีเน้นประกาศ
ตามสื่อต่างๆ หากมีการน�าเอาเทคโนโลยีมาใช้ อย่างมากก็แค่เป็น 
รูปแบบของเว็บไซต์เท่านั้น ส่วนท่ีเป็นโมไบล์แอปพลิเคชันแบบ  
Daywork โดยส่วนใหญ่จะเป็นของต่างประเทศท่ีมีเพียงไม่กี่แบรนด์ 
ซึ่งก็จะต่างกันในบาง Feature หรือคนท�างานในระบบที่จะเป็นคนละ
กลุม่กนั โดยในส่วนของ Daywork นัน้ จะเน้นกลุม่นกัศกึษาท่ีต้องการ
หางานท�าระหว่างเรียน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับตัวเอง และ
หารายได้เสริมช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

“จดุเด่นของ Daywork เลยคอื น้องๆ สามารถรับงานตาม Location 
ท่ีตัวเองสะดวก และระบบต่างๆ ท่ีจะรักษาผลประโยชน์ท่ีพึงได้ของ
นกัศกึษา ขณะเดยีวกนักก็ารนัตีในความรบัผดิชอบงานของน้องๆ กบั
นายจ้าง เช่น ระบบสะสมคะแนนเพื่อกระตุ้นน้องๆ ให้รักษามาตรฐาน
การท�างานของตัวเองไว้ เพื่อโอกาสที่ดีกว่าในการรับงาน เช่น ได้งาน

ท่ีดกีว่า ค่าแรงสงูกว่า และโอกาสการได้งานท่ีสงูกว่าคนท่ีมีคะแนนต�า่ 
ขณะเดียวกันเราก็มีทีม Daywork ท�าหน้าท่ีเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆ  
ในการเข้ามาพูดคุยเมื่อเจอปัญหาต่างๆ ในที่ท�างาน

“ซ่ึงปัญหาส่วนใหญ่ทางฝ่ังนายจ้างมกัเป็นเรือ่งขอบเขตการท�างาน
ที่บางครั้งเราเก็บรายละเอียดมาไม่หมด หรือไม่ก็เป็นเรื่องของความ
คาดหวังที่บางทีตั้งไว้สูงเกินไป เช่น ตั้งเป้ายอดขายส�าหรับงานขาย
ประจ�าบูท ส่วนทางฝั่งน้องๆ นักศึกษา จะเป็นเรื่องของวินัย ปัญหา
หนักสุดคือรับงานแล้วไม่ไปท�างาน ซึ่งเราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ด้วยการหาเด็กคนใหม่ไปแทน ส่วนน้องท่ีรับงานแล้วไม่ไปก็จะถูก 
คัดออกจากระบบ ซึ่งปัญหาพวกนี้ โดยมากแล้วนายจ้างจะรู้ดีอยู่แล้ว 
เพราะเป็นเรือ่งท่ีพวกเขาต้องเจอมาโดยตลอด นีจ่งึเป็นช่องว่างท่ีสร้าง
โอกาสให้กับ Daywork”

ท้ังนี ้การจ้างงานจะเกดิขึน้หลงัผ่านการยนืยันจากท้ังฝ่ังนายจ้าง และ
เดก็นกัศกึษา หลงัจบงานระบบจะส่งเร่ืองการประเมนิให้ท้ังเด็กนกัศึกษา 
และนายจ้าง เพ่ือให้ท้ังสองฝ่ายมโีอกาสประเมินซ่ึงกนัและกนั โดยข้อมูล
ทั้งหมดจะเก็บไว้ในฐานข้อมูลของระบบ เพื่อใช้เป็นพอร์ตงานส�าหรับ
นกัศึกษา และใช้ในการรบัประกนัคณุภาพการจ้างงานของนายจ้างด้วย 
โดยประเภทงานส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มงานอีเวนต์ งานเจ้าหน้าที่ทั่วไป 
และงานขาย ช่วงเวลาสั้นสุดคือ 20 นาที เช่น เคสงานตรวจสอบ
คุณภาพการบริการของแบรนด์ต่างๆ ไปจนถึงสัญญาจ้างนานสุด 1 ปี
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ในส่วนของรายได้ที่ Daywork ได้รับนั้น เรียกว่า Success Fee 
คือเรียกเก็บค่าบริการจากงานที่มีการจ้างจริง ซึ่งจะบวกไปกับค่าจ้าง 
โดยหลังจบงาน Daywork จะวางบิล และเรียกเก็บเงิน ตามระบบ 
การจ่ายเงินของลูกค้าแต่ละราย แต่ในส่วนของเด็กนักศึกษา  
ทาง Daywork จะส�ารองจ่ายให้ก่อน ซ่ึงจะต้องมีการยืนยันช่ัวโมง 
การท�างานท่ีแน่ชดักบันายจ้างก่อนท�าการจ่าย ด้วยรูปแบบการท�างาน
เช่นนี้ ท�าให้ Daywork จ�าเป็นจะต้องมีเงินทุนมาหมุนเวียนมากพอ
ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจ ซ่ึงพอหลังจบโครงการรับทุนสนับสนุนจาก 
TED Fund แล้ว ศศิวิมลจึงต้องมองหาทุนใหม่เข้ามาสนับสนุน

โชคดีที่ได้ QueQ ผู้ให้บริการระบบจัดการคิวอัจฉริยะเข้ามาเสริม
ทุนให้ เนื่องจาก QueQ เป็นธุรกิจที่มีลูกค้าเป็นร้านอาหารค่อนข้าง
เยอะ จงึมคีวามต้องการพนกังานพาร์ตไทม์ในแต่ละช่วงเวลาค่อนข้าง
มาก ซึ่งรูปแบบธุรกิจของ Daywork สามารถเติมเต็มในส่วนนี้ให้ได้ 
โดยศศิวิมลเชื่อว่า การเข้ามาของ QueQ จะท�าให้ความตั้งใจของเธอ
ท่ีจะสร้างระบบนิเวศการหางานและจ้างงานพาร์ตไทม์มีคุณภาพ จะ
เป็นจริงได้ในอนาคตอย่างแน่นอน

  เปล่ียน Passion ให้เป็น Profit
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาด e-Commerce มาพร้อม 

โอกาสทางการขายที่มากขึ้น และย่อมหมายถึงปัญหาใหม่ๆ  ที่ตามมา 
อันเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดในการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยการขายของ 
ชนกานต์ ชินชชัวาล ผูก่้อต้ังบรษัิท โรโบลงิโก้ จ�ากดั เจ้าของซอฟต์แวร์
ซีวิซ เอไอ (Zwiz.AI) 

ซีวิซ เอไอ เป็นซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ท่ีเน้นตอบค�าถามลูกค้าของ
ธุรกิจร้านค้าออนไลน์ โดยระยะแรกเน้นให้บริการบนเพจเฟซบุ๊ก 
เป็นหลัก ก่อนจะค่อยๆ ขยายไปสู่แพลตฟอร์มอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน เช่น  
แอปพลเิคชันไลน์ รวมถงึเพ่ิม Feature ใหม่ๆ ท่ีช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ
การขายให้กับธุรกิจร้านค้า โดยชนกานต์จับประเด็นปัญหาท่ีว่า  
การค้าขายบนโลกออนไลน์ส่วนใหญ่หนีไม่พ้นต้องตอบค�าถามลูกค้า 
ซ่ึงโดยมากแล้วกเ็ป็นค�าถามเดมิๆ ท่ีต้องตอบวนัละหลายๆ ครัง้ข้ึนอยู่
จ�านวนกลุ่มเป้าหมาย ย่ิงมีคนสนใจสินค้ามากก็ย่ิงต้องตอบมาก  
จึงชักชวนเพื่อนอีก 2 คนมาร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์ เอไอ แชตบอต 
จ�าหน่ายให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ แต่ด้วยความเป็นนวัตกรรมใหม่
ที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จัก บวกกับขาดความรู้ และประสบการณ์ด้านธุรกิจ 
จึงท�าให้เดินทางผิดจนเกือบถอดใจ

“ช่วงแรกๆ เหมือนพวกเรา 3 คน เป็นโปรแกรมเมอร์ที่อยากตั้ง
บริษัทของตัวเอง ทุกคนไม่มีใครมีหัวด้านบิสซิเนสมาเลย พัฒนา
ซอฟต์แวร์ออกมาแล้วก็เอาไปขาย 500 บาทต่อเดือนแบบซื่อๆ ก็จะ

เจอค�าถามเยอะมากว่า เอไอ แชตบอตคืออะไร แล้วจะเอาไปลิงก์กับ
เพจเฟซบุ๊กของเขาได้ยังไง เราก็เหมือนท�าไปเรียนรู้ไป ค่อยๆ แก้ 
ค่อยๆ พฒันา จากปัญหาตรงนีม้องว่า เราต้องท�าให้ลกูค้าสามารถเอา
บอตไปติดตั้งได้ง่าย เราก็สร้างเป็นแบบฟอร์มหน้าเว็บ แค่ให้เขากด
คลิก 2-3 คลกิแค่นัน้ บอตกจ็ะไปตดิบนเพจได้เลย แต่ถงึจะท�าอย่างนี้ 
ปีแรกท้ังปีเรามีลกูค้าแค่ 100 ราย ซ่ึงรายได้ไม่คุม้ทุนพอท่ีจะท�าให้เรา
อยูไ่ด้”

ชนกานต์บอกว่า หลังลองผิดลองถูกอยู่ 1 ปีเต็ม เขาจึงค้นพบว่า 
โปรดักต์ของเขาเป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีคนยังไม่รู้จัก ดังนั้น ในการ 
ท�าตลาด จงึต้องเน้นสร้างความรูจ้กัในวงกว้างก่อน เขาจงึคยุกบัเพือ่นๆ 
เพ่ือเปลี่ยนโมเดลธุรกิจใหม่ ซ่ึงเป็นจังหวะเดียวกับท่ีได้ทุนสนับสนุน
จาก กองทุนพัฒนาผู ้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

06 Cover Story

TED Fund Newsletter magazine Issue 2 Final.indd   6 12/19/2562 BE   3:51 PM



ในส่วนของรายได้ที่ Daywork ได้รับนั้น เรียกว่า Success Fee 
คือเรียกเก็บค่าบริการจากงานที่มีการจ้างจริง ซึ่งจะบวกไปกับค่าจ้าง 
โดยหลังจบงาน Daywork จะวางบิล และเรียกเก็บเงิน ตามระบบ 
การจ่ายเงินของลูกค้าแต่ละราย แต่ในส่วนของเด็กนักศึกษา  
ทาง Daywork จะส�ารองจ่ายให้ก่อน ซ่ึงจะต้องมีการยืนยันช่ัวโมง 
การท�างานท่ีแน่ชดักบันายจ้างก่อนท�าการจ่าย ด้วยรปูแบบการท�างาน
เช่นนี้ ท�าให้ Daywork จ�าเป็นจะต้องมีเงินทุนมาหมุนเวียนมากพอ
ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจ ซ่ึงพอหลังจบโครงการรับทุนสนับสนุนจาก 
TED Fund แล้ว ศศิวิมลจึงต้องมองหาทุนใหม่เข้ามาสนับสนุน

โชคดีที่ได้ QueQ ผู้ให้บริการระบบจัดการคิวอัจฉริยะเข้ามาเสริม
ทุนให้ เนื่องจาก QueQ เป็นธุรกิจที่มีลูกค้าเป็นร้านอาหารค่อนข้าง
เยอะ จงึมคีวามต้องการพนกังานพาร์ตไทม์ในแต่ละช่วงเวลาค่อนข้าง
มาก ซึ่งรูปแบบธุรกิจของ Daywork สามารถเติมเต็มในส่วนนี้ให้ได้ 
โดยศศิวิมลเชื่อว่า การเข้ามาของ QueQ จะท�าให้ความตั้งใจของเธอ
ท่ีจะสร้างระบบนิเวศการหางานและจ้างงานพาร์ตไทม์มีคุณภาพ จะ
เป็นจริงได้ในอนาคตอย่างแน่นอน

  เปล่ียน Passion ให้เป็น Profit
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาด e-Commerce มาพร้อม 

โอกาสทางการขายที่มากขึ้น และย่อมหมายถึงปัญหาใหม่ๆ  ที่ตามมา 
อันเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดในการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยการขายของ 
ชนกานต์ ชินชชัวาล ผูก่้อตัง้บรษัิท โรโบลงิโก้ จ�ากดั เจ้าของซอฟต์แวร์
ซีวิซ เอไอ (Zwiz.AI) 

ซีวิซ เอไอ เป็นซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ท่ีเน้นตอบค�าถามลูกค้าของ
ธุรกิจร้านค้าออนไลน์ โดยระยะแรกเน้นให้บริการบนเพจเฟซบุ๊ก 
เป็นหลัก ก่อนจะค่อยๆ ขยายไปสู่แพลตฟอร์มอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน เช่น  
แอปพลเิคชันไลน์ รวมถงึเพิม่ Feature ใหม่ๆ ท่ีช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ
การขายให้กับธุรกิจร้านค้า โดยชนกานต์จับประเด็นปัญหาท่ีว่า  
การค้าขายบนโลกออนไลน์ส่วนใหญ่หนีไม่พ้นต้องตอบค�าถามลูกค้า 
ซ่ึงโดยมากแล้วกเ็ป็นค�าถามเดมิๆ ท่ีต้องตอบวนัละหลายๆ ครัง้ข้ึนอยู่
จ�านวนกลุ่มเป้าหมาย ย่ิงมีคนสนใจสินค้ามากก็ย่ิงต้องตอบมาก  
จึงชักชวนเพื่อนอีก 2 คนมาร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์ เอไอ แชตบอต 
จ�าหน่ายให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ แต่ด้วยความเป็นนวัตกรรมใหม่
ที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จัก บวกกับขาดความรู้ และประสบการณ์ด้านธุรกิจ 
จึงท�าให้เดินทางผิดจนเกือบถอดใจ

“ช่วงแรกๆ เหมือนพวกเรา 3 คน เป็นโปรแกรมเมอร์ที่อยากตั้ง
บริษัทของตัวเอง ทุกคนไม่มีใครมีหัวด้านบิสซิเนสมาเลย พัฒนา
ซอฟต์แวร์ออกมาแล้วก็เอาไปขาย 500 บาทต่อเดือนแบบซื่อๆ ก็จะ

เจอค�าถามเยอะมากว่า เอไอ แชตบอตคืออะไร แล้วจะเอาไปลิงก์กับ
เพจเฟซบุ๊กของเขาได้ยังไง เราก็เหมือนท�าไปเรียนรู้ไป ค่อยๆ แก้ 
ค่อยๆ พฒันา จากปัญหาตรงนีม้องว่า เราต้องท�าให้ลกูค้าสามารถเอา
บอตไปติดตั้งได้ง่าย เราก็สร้างเป็นแบบฟอร์มหน้าเว็บ แค่ให้เขากด
คลิก 2-3 คลกิแค่นัน้ บอตกจ็ะไปตดิบนเพจได้เลย แต่ถงึจะท�าอย่างนี้ 
ปีแรกท้ังปีเรามีลกูค้าแค่ 100 ราย ซ่ึงรายได้ไม่คุม้ทุนพอท่ีจะท�าให้เรา
อยูไ่ด้”

ชนกานต์บอกว่า หลังลองผิดลองถูกอยู่ 1 ปีเต็ม เขาจึงค้นพบว่า 
โปรดักต์ของเขาเป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีคนยังไม่รู้จัก ดังนั้น ในการ 
ท�าตลาด จงึต้องเน้นสร้างความรูจ้กัในวงกว้างก่อน เขาจงึคยุกบัเพือ่นๆ 
เพ่ือเปลี่ยนโมเดลธุรกิจใหม่ ซ่ึงเป็นจังหวะเดียวกับท่ีได้ทุนสนับสนุน
จาก กองทุนพัฒนาผู ้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
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(Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund 
หรือ TED Fund) ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญที่ท�าให้เขาสามารถขยาย
ทีมสร้างธุรกิจที่ชัดเจนขึ้น 

“เราเปลีย่นมาใช้คอนเซปต์ท่ีว่า ฟรเีมียมก่อนแล้วค่อยให้พรเีมียม
ทีหลัง คือให้ใช้ฟรีก่อน หลังจากนั้นค่อยท�าฟีเจอร์เสริมเรียกเก็บเป็น
พรเีมียมทีหลงั มองว่า คอนเซปต์นีจ้ะสามารถดงึดดูคนได้ในช่วงแรกๆ 
เพราะถ้าเราให้จ่ายเงินตั้งแต่แรก คนยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไร ก็อาจ
ต้องใช้เวลานานกว่าจะท�าให้คนยอมรับ และยินดีจ่ายเงินค่าบริการให้ 
โชคดวี่าเราได้งบประมาณสนับสนุนจาก TED Fund เข้ามาช่วย ก็เลย
ท�าให้ประสบความส�าเร็จได้ง่ายขึ้น”

หลังเปลี่ยนโมเดลธุรกิจใหม่ ชนกานต์หันมาใช้วิธีสร้างความรู้จัก
ในกลุม่เป้าหมายด้วยการจดัเวิร์กช็อป และท�าการตลาดออนไลน์เสรมิ 
เพื่อเพิ่มจ�านวนคนใช้งานให้มากข้ึนในช่วงแรก โดยไม่คิดถึงเรื่อง 
ก�าไรเลย จนปัจจุบันมีผู้ใช้งานในฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นกว่า 6,000 ราย 
จากนั้นเขาจึงค่อยเพิ่มเซอร์วิสต่างๆ เข้าไปด้วยการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ 
เช่น เพ่ิมการใช้งานบนแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย 
ให้กับลูกค้า เพิ่มลิงก์แชตบอตกับระบบสต็อก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การขายมากย่ิงขึ้น และอ่ืนๆ อีกหลายฟีเจอร์ โดยคิดราคาเป็น 
แพก็เกจเริม่ต้นท่ี 4,999 บาทต่อปี และเร่ิมมีลกูค้าสนใจใช้บริการแบบ
จ่ายเงินรายปีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจบัุนลกูค้าของ โรโบลงิโก้ ภายใต้การน�าของชนกานต์มีทัง้หมด 

3 กลุม่ 3 ขนาดธรุกจิ โดยขนาดเลก็สดุ จะเป็นเจ้าของคนเดยีว เปิดเพจ
เฟซบุ๊กขายของ ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้ฟร ีขยับข้ึนมาเป็นธุรกจิขนาดกลาง 
ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีก�าลังจ่าย และมีจ�านวนผู้ใช้บริการเยอะท่ีสุด กระนั้น
กลุ่มที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทมากที่สุดคือ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่ง
นอกจากจะสร้างเม็ดเงนิให้แล้ว ยังเพ่ิมโอกาสในการต่อยอดให้อีกด้วย

“ธุรกิจขนาดใหญ่มักต้องการให้ซอฟต์แวร์ตอบโจทย์ธุรกิจเขา 
ให้ได้มากท่ีสุด เช่น ธุรกิจโรงแรมต้องการให้ตอบค�าถามแล้วลูกค้า
สามารถคลิกเข้าไปจองห้องได้เลย ซึ่งข้อเรียกร้องเหล่านี้ ท�าให้เรามี
ไอเดียพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ ใส่เข้าไปในซอฟต์แวร์หลัก เพื่อให้บริการ
เสริมแก่ธุรกิจขนาดกลาง ท�าให้มีช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีเรามองว่าจะสร้างความย่ังยืนให้กบัธรุกจิได้มากกว่า เพราะ
ธรุกจิขนาดกลางในอนาคตกอ็าจเป็นรายใหญ่ได้ การพฒันาซอฟต์แวร์
ให้ตอบโจทย์ธุรกิจท้ังสองเซกเตอร์ แม้จะเหนื่อยหน่อยในช่วงแรก  
แต่ถ้ามองถงึอนาคตขา้งหนา้กเ็ปน็อะไรทีคุ่ม้กวา่ทีจ่ะโตไปในดา้นใด 
ด้านหนึง่”

หลงัปรบัทิศทางท่ีชดัเจน โรโบลงิโก้ มกีารเตบิโตแบบก้าวกระโดด 
ภายในปีเดียวเติบโตมากถึง 10 เท่า ท�าให้ชนกานต์มีแผนที่จะขยาย
ตลาดไปยังประเทศเพือ่นบ้านมากขึน้ โดยเริม่ต้นจากลาวเป็นประเทศ
แรก เนือ่งจากมีความใกล้เคยีงกนัทางด้านภาษา การพฒันาโปรแกรม
เพื่อออกตลาดจึงท�าได้ง่ายกว่า ซึ่งหลังตีตลาดลาวได้ก็จะไปบุกตลาด 
กลุ่มประเทศ CLMV ให้ครบก่อนจะขยายครอบคลุมตลาดอาเซียน
ภายใน 3 ปี

ส่วนทางด้านเทคนคิ ชนกานต์มแีผนพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถ
ใช้งานได้บนแพลตฟอร์มท่ีหลากหลายมากข้ึน เพราะการยึดตดิอยู่กบั
แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึง่มากจนเกนิไปมีโอกาสเสีย่งท่ีหากเกดิ
ปัญหาขึ้นลูกค้าจะหายไปหมด โดยภายในปีหน้า Zwiz.AI จะสามารถ
ขยายให้บริการไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น Instagram, 
Twitter, WhatsApp หรือแม้แต่ WeChat และอนาคตข้างหน้า  
ชนกานต์มีแผนจะพฒันาแพลตฟอร์มของตวัเองข้ึนมา โดยท�าให้ไอเอ 
แชตบอตของตวัเองเป็นเหมอืนกล่องแชตท่ีลกูค้าสามารถน�าไปตดิตัง้
ท่ีไหนกไ็ด้ เพือ่ตอบโจทย์ความต้องการท่ีหลากหลายของผู้ประกอบการ
ธุรกิจ ซ่ึงบางรายไม่มีหน้าร้านบนเพจเฟซบุ๊ก แต่มีเว็บไซต์ และ 
อยากน�าเอาแชตบอตไปติดตั้งบนเว็บไซต์แทน 

ชนกานต์กล่าวในตอนท้ายว่า แม้เอไอจะเป็นเรื่องใหม่ที่ค่อนข้าง
ท�าตลาดยากในประเทศไทย แต่ในความยากนี่ก็เป็นข้อได้เปรียบท่ี
ท�าให้กลุ่มลูกค้าให้การสนับสนุนบริษัทท่ีเป็น Local อย่างโรโบลิงโก้
มากกว่า เพราะมีความเข้าใจในความต้องการของธุรกิจไทยมากกว่า 
และนี่คือโอกาสในการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของเขา แม้เอไอ 
ในไทยจะเริ่มต้นช้ากว่าต่างประเทศหลายปีก็ตาม 
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นึกถึงอีเวนต์ต้องคิดถึง VenueE
ตั้งเป้ายืนหนึ่งตลาด Mice & Event Industry

จากการคลกุคลีในวงการอเีวนต์ซ่ึงเป็นธรุกจิ
ของครอบครวัท�าให้ พรีพฒัน์ จติศกัดานนท์ 
มุ ่งมั่น ทุ่มเทเวลาสะสมประสบการณ ์
จากการฝึกงานในสายธุรกิจนี้ เรียนรู้ และ
ศึกษาไอเดียจากผู้เช่ียวชาญในตลาดอีเวนต์
ต่างประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และ
ประเทศในแถบเอเชยี ท�าให้เขามองเห็นปัญหา
ของการจดัอีเวนต์ และมองหาโซลชัูนในการ
ที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

จนวันหนึ่งเม่ือมีความพร้อมจึงร่วมกับ
เพื่อนอีก 2 คน เปิดตัว VenueE (เวนิวอี) 
แพลตฟอร์ม Online Marketplace ท่ีรวบรวม
สถานท่ีจดังานประชุมและอีเวนต์ (MICE and 
Event Industry)  ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ 
ตอบโจทย์องค์กร รวมไปถึงผู้สนใจต้องการ
ค้นหาและจองพื้นท่ีจัดงานได้อย่างสะดวก
ผ่านระบบ Peer-to-Peer 

“สมัยที่ฝึกงานผมได้รับมอบหมายให้หา
พื้นท่ีจัดงานอีเวนต์ อุปสรรคท่ีพบคือความ
ยากในการค้นหาสถานท่ี และรวมไปถึง

กระบวนการ ต้องขอราคา ใบเสนอราคา  
กว่าจะตัดสินใจได้ใช้เวลา 7 วัน เวนิวอ ี
จึงสร้างแพลตฟอร์มท่ีจัดระเบียบสถานท่ี 
และวิธีค้นหารวมถึงวิธีตอบกลับอย่างเป็น
ระบบ โดยมีพื้นท่ีให้เลือกกว่า 2,000 แห่ง 
ใช้เวลาเพียงแค่วันเดียวตัดสินใจได้เลย  
เราช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาสถานท่ีได้มากกว่า  
300 อีเวนต์ต่อเดอืน นัน่หมายความว่าในปีๆ 
หนึ่งสามารถช่วยผู้จัดงานค้นหาสถานท่ีได้
ประมาณ 4,000 อีเวนต์ต่อปี”  

ส�าหรับ Tech Startup หากจะให้ธุรกิจ
ก้าวเดินหน้าอย่างมั่นคงจ�าต้องอาศัยทุน 
ขับเคลื่อน เวนิวอีจึงเข้าร่วมโครงการ 
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา 
ผู ้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
(TED Fund) ส่งผลให้ธุรกิจไปต่อได้เร็วขึ้น 
สามารถพัฒนา Product ได้อย่างรวดเร็ว 

“ส�าหรับธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก 
(Technology Based Company) มักต้องใช้
เงินลงทุนสูง ซ่ึงเราก็ต้องมองหา Source  
of Fund และส�าหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นอย่าง
เวนวิอีในตอนนัน้ การเข้าร่วมกบั TED Fund 
ก็ถือเป็นโอกาสดีที่ท�าให้เราไปต่อได้เร็วขึ้น”

การเข้าร่วมโครงการ TED Fund ท�าให้
เวนิวอีพัฒนา Product ให้ตอบโจทย์ความ

ต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้น นอกเหนือจาก
เป็นแพลตฟอร์มท่ีรวบรวมสถานท่ีจัดงาน
ประชุมและอีเวนต์แล้ว ปัจจุบันเวนิวอี 
ได้เพิม่การเป็นแหล่งรวมของซัพพลายเออร์
งานแต่งไว้อีกด้วย

“แม้จุดเริ่มต้นจะพุ่งเป้าหมายไปยังกลุ่ม
ธุรกิจท่ีต้องการเช่าพ้ืนท่ีประชุมสัมมนา  
แต่เราพบว่าอีเวนต์ท่ีพีกสุดในแพลตฟอร์ม
เวนวิอี คอืงานแต่งงาน รวมกว่า 600 งานแล้ว 
จึงตัดสินใจจัดท�าฐานข้อมูล (Database)  
เกี่ยวกับซัพพลายเออร์ด้านงานแต่งงาน ซึ่ง
ขณะนีม้อียู่ในระบบแล้วกว่า 1,000 ธรุกจิ เช่น
วงดนตรี ช่างแต่งหน้า แคเทอริ่ง เพื่อให ้
เวนวิอีเป็นแพลตฟอร์มท่ีรวบรวมท้ังสถานท่ี
จัดงานประชุม อีเวนต์ และซัพพลายเออร์
มากที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”

และจากจุดเริ่มต้นท่ีมุ่งเน้นเจาะกลุ่ม 
สถานท่ีประชุมและอีเวนต์ในเขตกรุงเทพฯ 
เป็นหลัก ถึงวันนี้มีความพร้อมขยายสู่พื้นที่ 
ต่างจังหวัด โดยปักหมุดจังหวัดเชียงใหม่ 
ภูเก็ต ชลบุรี เมืองพัทยา และก้าวสู่อ�าเภอ
เขาใหญ่ เพ่ือให้เวนิวอีเป็นหนึ่งในใจลูกค้า 
ตามปณิธานที่ตั้งไว้ว่า 

นึกถึงงานอีเวนต์เม่ือใด เวนิวอี คือ  
เบอร์หนึ่งที่ผุดขึ้นในใจทันที 
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กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth startup fund) 
พร้อมเดินหน้าปั้นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ

เมือ่เทคโนโลยีมีบทบาทส�าคญัในการเพิม่ขีดความสามารถ และ
ความได้เปรยีบทางการแข่งขันในยุคดจิทัิล การบ่มเพาะเยาวชน
ท่ีมีแนวคิดด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพ่ือให้สามารถเติบโต
จากเมล็ดพันธุ์เล็กๆ ให้เติบโต กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ในอนาคต 
จึงเป็นภารกิจส�าคัญท่ีจะช่วยให้บุคลากรเหล่าน้ีเติบโตข้ึนเป็น 
ผูป้ระกอบการท่ีมีศกัยภาพ และเป็นก�าลงัท่ีแข็งแกร่งของประเทศ
ในอนาคต 

ดร.สวิุทย์  เมษินทรย์ี รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการอุดมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ 
ในการพัฒนาเยาวชนในมหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวไปเป็น
สตาร์ทอัพ เพื่อเป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะน�าประเทศไป
สู่การเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีของโลก โดยรัฐบาลพร้อม
ให้การสนับสนุนเยาวชนและสถาบันการศึกษาเพื่อก้าวไปสู่
มหาวทิยาลยัแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) 
จงึได้มอบหมายให้ ส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 
หรอื สนช.เป็นผูจั้ดต้ังกองทุนยุวสตาร์ทอพั (Youth Startup Fund) 
ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
Startup และมุ่งเน้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ
ตามนโยบายของ อว. โดยวตัถปุระสงค์ของการตัง้กองทุนฯ เพ่ือ

   ผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ 
      ประกอบการ (Entrepreneurial University)

   ให้นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ นักเรียนทุน อาจารย์ ที่อยู่
      ในเครอืข่ายของมหาวทิยาลยัและสถาบนัการศกึษาขัน้สงู สามารถ
      ต่อยอดแนวความคดิ พัฒนาสูก่ารเป็น Startup ทีส่ร้างมูลค่าเพิม่
      ให้กับประเทศ ที่ช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มี
      ความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วผ่านการพัฒนา
      ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)  

   พัฒนาและเสรมิสร้างความแขง็แกร่งของระบบนิเวศผูป้ระกอบการ 
      ตลอดจนพัฒนาเครอืข่ายสนับสนุน Startup ในระดบัภมิูภาค ได้แก่ 
      พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา นักลงทุน และความร่วมมือจากศิษย์เก่า 
      กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มการค้าในพื้นที่ ให้เอื้ออ�านวยต่อการ
      จัดตั้งและเติบโตของ Startup

   สร้างเวทีและเปิดโอกาสให้ Startup เข้าสู่ตลาด ตลอดจน
      สร้างให้เกิด Startup ใหม่

   ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการสร้างธุรกิจจริง และสามารถเข้าถึง
      แหล่งเงินทุนเพื่อสร้างกิจการ

โดยกจิกรรมจะประกอบไปด้วยการพฒันา บ่มเพาะ และเร่งสร้าง Startup 
โดยมุง่เน้นการด�าเนนิการจดักจิกรรมเพือ่สร้างความรู ้ความเข้าใจให้แก่นสิติ 
นกัศกึษา และบุคลากรในมหาวทิยาลยั ให้สามารถพฒันาตนเองเพือ่เป็น Startup 
พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาต้นแบบของสินค้า/บริการต่างๆ

ได้มีการหารือวางแผนการด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ  
ท้ังนี้ จะเริ่มมีการให้ทุนนักศึกษาส�าหรับพัฒนาการสร้างธุรกิจ Startup  
ในปีงบประมาณ 2563 

ซ่ึงผลท่ีได้จากการด�าเนินโครงการนี้ นักศึกษาจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการเรยีนรู้นอกจากการเรยีนภายในห้องเรยีน ตลอดจนมหาวทิยาลยั
เกดิการเปลีย่นแปลงเชิงนโยบายและโครงสร้างเพือ่มุ่งสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยั
แห่งการประกอบการ และมีการสร้างทีม Startup ท่ีมีความพร้อมท้ังด้าน
ความรู้และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการจัดตั้งธุรกิจใหม่ ซ่ึง Startup  
เหล่านี้จะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ท�าให้
เศรษฐกจิของประเทศดีข้ึน ส่งผลท�าให้ประชาชนในประเทศมีคณุภาพทีด่ข้ึีน
ตามไปด้วย 
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กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth startup fund) 
พร้อมเดินหน้าปั้นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ

เมือ่เทคโนโลยีมีบทบาทส�าคญัในการเพิม่ขดีความสามารถ และ
ความได้เปรยีบทางการแข่งขันในยุคดจิทัิล การบ่มเพาะเยาวชน
ท่ีมีแนวคิดด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพ่ือให้สามารถเติบโต
จากเมล็ดพันธุ์เล็กๆ ให้เติบโต กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ในอนาคต 
จึงเป็นภารกิจส�าคัญท่ีจะช่วยให้บุคลากรเหล่านี้เติบโตข้ึนเป็น 
ผูป้ระกอบการท่ีมีศักยภาพ และเป็นก�าลงัท่ีแข็งแกร่งของประเทศ
ในอนาคต 

ดร.สวุทิย์  เมษินทรย์ี รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการอุดมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ 
ในการพัฒนาเยาวชนในมหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวไปเป็น
สตาร์ทอัพ เพื่อเป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะน�าประเทศไป
สู่การเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีของโลก โดยรัฐบาลพร้อม
ให้การสนับสนุนเยาวชนและสถาบันการศึกษาเพื่อก้าวไปสู่
มหาวทิยาลยัแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) 
จงึได้มอบหมายให้ ส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 
หรอื สนช.เป็นผู้จัดตัง้กองทุนยุวสตาร์ทอพั (Youth Startup Fund) 
ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
Startup และมุ่งเน้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ
ตามนโยบายของ อว. โดยวตัถปุระสงค์ของการตัง้กองทุนฯ เพ่ือ

   ผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ 
      ประกอบการ (Entrepreneurial University)

   ให้นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ นักเรียนทุน อาจารย์ ที่อยู่
      ในเครอืข่ายของมหาวทิยาลยัและสถาบนัการศกึษาขัน้สงู สามารถ
      ต่อยอดแนวความคดิ พัฒนาสูก่ารเป็น Startup ทีส่ร้างมูลค่าเพิม่
      ให้กับประเทศ ที่ช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มี
      ความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วผ่านการพัฒนา
      ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)  

   พัฒนาและเสรมิสร้างความแขง็แกร่งของระบบนิเวศผูป้ระกอบการ 
      ตลอดจนพัฒนาเครอืข่ายสนับสนุน Startup ในระดบัภมิูภาค ได้แก่ 
      พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา นักลงทุน และความร่วมมือจากศิษย์เก่า 
      กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มการค้าในพื้นที่ ให้เอื้ออ�านวยต่อการ
      จัดตั้งและเติบโตของ Startup

   สร้างเวทีและเปิดโอกาสให้ Startup เข้าสู่ตลาด ตลอดจน
      สร้างให้เกิด Startup ใหม่

   ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการสร้างธุรกิจจริง และสามารถเข้าถึง
      แหล่งเงินทุนเพื่อสร้างกิจการ

โดยกจิกรรมจะประกอบไปด้วยการพฒันา บ่มเพาะ และเร่งสร้าง Startup 
โดยมุง่เน้นการด�าเนนิการจดักจิกรรมเพือ่สร้างความรู ้ความเข้าใจให้แก่นสิติ 
นกัศกึษา และบุคลากรในมหาวทิยาลยั ให้สามารถพฒันาตนเองเพ่ือเป็น Startup 
พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาต้นแบบของสินค้า/บริการต่างๆ

ได้มีการหารือวางแผนการด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ  
ท้ังนี้ จะเริ่มมีการให้ทุนนักศึกษาส�าหรับพัฒนาการสร้างธุรกิจ Startup  
ในปีงบประมาณ 2563 

ซ่ึงผลท่ีได้จากการด�าเนินโครงการนี้ นักศึกษาจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการเรยีนรู้นอกจากการเรยีนภายในห้องเรยีน ตลอดจนมหาวทิยาลยั
เกดิการเปลีย่นแปลงเชิงนโยบายและโครงสร้างเพือ่มุ่งสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยั
แห่งการประกอบการ และมีการสร้างทีม Startup ท่ีมีความพร้อมท้ังด้าน
ความรู้และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการจัดตั้งธุรกิจใหม่ ซ่ึง Startup  
เหล่านี้จะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ท�าให้
เศรษฐกจิของประเทศดข้ึีน ส่งผลท�าให้ประชาชนในประเทศมีคณุภาพท่ีดข้ึีน
ตามไปด้วย 
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TED Fund ลงพื้นที่ติดตามโครงการ หนุนผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมรายใหม่ 

 
TED Fund  ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า 3 โครงการใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่  
เริม่จาก โครงการแรก ฮอร์แกไนซ์ (Horganice) Platform ท่ีช่วยท�าให้ผูป้ระกอบการ
ธรุกจิหอพกั อพาร์ตเมนต์ ได้เป็นเสอืนอนกนิ ต่อด้วยโครงการท่ีสอง LetsFunds 
แหล่งรวมเงนิทุนส�าหรบัผูป้ระกอบการแบบครบวงจร เพ่ือตอบสนองผูป้ระกอบการ
เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ปิดท้ายด้วยโครงการนวัตกรรมพลาสมาเพื่อการสลาย
สารเคมีตกค้างบนผัก และผลไม้ส�าหรับผู้ส่งออก โดยทุกโครงการทางกองทุนฯ 
ให้การสนบัสนนุการใช้นวัตกรรม เพ่ือเพิม่คณุค่าสนิค้าและบริการ และการส่งเสรมิ
สนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการพัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพในการท�าซ�้า และ
ขยายตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด  น�าโดย
นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund 
หรือ TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เปิดหลักสูตร “พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี” 

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สกน.) หรือ TED Fund เปิดหลักสูตร 
“โครงการพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี” ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 มุ่งต่อยอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นเครื่องมือ
ในการสร้างความแข็งแกร่งสู่การพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ได้ส�าเร็จ พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรม
ของประเทศให้ก้าวหน้าตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนฐานเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  
ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 1-2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ 
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