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ผนึกพันธมิตรปั้น Startup
หนุนสินเชื่อต่อยอดนวัตกรรมสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์

“TED FunD” 



ผลพวงจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 เกิดขึน้ท่ัวโลก ส่งผลกระทบต่อสงัคม และเศรษฐกิจ
เป็นอย่างมาก และทีส่�าคญัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงในเชงิเศรษฐกิจ 
และสงัคมครัง้ใหญ่ โดยเฉพาะบทบาทของเทคโนโลยดีจิทิลั ท่ีท�าให้การใช้ชวิีตของผู้คนยงัคงเดินหน้า
ต่อไปได้ในรปูแบบท่ีห่างไกลจากการสมัผสั หรอืป้องกันการตดิเชือ้โควิด-19 ตลอดจนท�าให้การใช้ชวิีต
สะดวกขึน้ในช่วงท่ีแต่ละคนต้องป้องกันตัวเอง 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกลายเป็นวิถีใหม่ (New Normal) ท�ำให้พฤติกรรมและกำรใช้ชีวิตของผู้คน 
ถูกกระตุ้นให้เข้ำสู่เทคโนโลยีบนโลกออนไลน์เร็วข้ึน และเปลี่ยน Mindset ของคนท่ีมีต่อดิจิทัล 
ให้กลายเป็นความคุ้นชิน จนเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมในท่ีสุด ดังนั้น ในช่วงท่ีผ่านมาจะพบว่าตัวเลขของ 
การซื้อ-ขายหรือการท�าธุรกรรมต่างๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์เติบโตขึ้นสูงมาก ในสหรัฐอเมริกาพบว่า 
การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันการสั่งซ้ืออาหารสดและของใช้จ�าเป็นสูงข้ึนกว่า 150 เปอร์เซ็นต์  
ในช่วงกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 เพียงเดือนเดียว ทางด้านประเทศไทยข้อมูลจาก กระทรวงดิจิทัล 
เพือ่เศรษฐกจิและสงัคมพบว่ำในช่วงเดือนมีนำคม-เมษำยน กำรซ้ือ-ขำยบนแพลตฟอร์มช้อปปิงออนไลน์
ในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่ำต้นปีไม่ต�่ำกว่ำ 400 เปอร์เซ็นต์ 

นอกจากนี้ ในช่วงท่ีผ่านมาเราจะเห็นไอเดียในการคิดสร้างสรรค์และพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน ์
เพือ่ออกมาแก้ปัญหาท่ีเกดิขึน้ของกลุม่ผูป้ระกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ไม่ว่าจะเป็น แอปพลเิคชันส�าหรบั
การศึกษาในช่วงท่ีนักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนได้ (Edtech) แอปพลิเคชันด้านอาหาร (Foodtech)  
ด้านการเงิน (Fintech) ด้านสุขภาพ (Healthtech) เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล้วนสะท้อนให้เห็นการเติบโต
ของผูป้ระกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ และน่าจะเป็นก้าวส�าคญัท่ีท�าให้ผูป้ระกอบการกลุม่นีมี้ความแข็งแรง
และเติบโตต่อเนื่อง

กองทุนพฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยแีละนวตักรรม หรอื TED Fund (Technology and Innovation-
Based Enterprise Development Fund) ในฐานะหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุน 
เพื่อให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อช่วยให้ SME  
หรอื Startup สามารถเตบิโตและต่อยอดองค์ความรู้เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคต ยังคงให้การสนับสนุน
นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการเทคโนโลยีรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเงินทุน ด้านองค์ความรู้ และ 
การสนับสนุนอื่นๆ

ส�าหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : TEDFund หรือที่เว็บไซต์ 
www.tedfund.mhesi.go.th โทรศัพท์ 0-2333-3700 ต่อ 4072 

จุดเปลี่ยนครั้งส�ำคัญกับโอกำส
ของผู้ประกอบการเทคโนโลยีรุ่นใหม่

บอกความคิดเห็นของคุณ
ให้เรารู้ว่าอยากให้ปรับปรุง

ส่วนไหนในวารสารนี้ 
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ส�าหรับท่าน ที่นี่
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Dash Cart รถเข็นอัจฉริยะ 
คิดเงินเองได้ ไม่ง้อพนักงาน

หลงัจากสร้างความฮือฮาด้วยการเปิดตวั Amazon Go ร้านสะดวกซ้ือ
สดุล�า้ ท่ีลกูค้าแค่หยิบของจากช้ันแล้วเดนิออกไปได้เลย โดยไม่ต้อง
เสียเวลาต่อคิวรอจ่ายเงินไปเมื่อ 2 ปีที่แล้วนั้น มาคราวนี้ยักษ์ใหญ่
แห่งวงการค้าปลีกอย่าง Amazon เดินหน้าบุกธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต
อีกครัง้ ด้วยการแนะน�าเพือ่นใหม่ท่ีมีช่ือว่า Dash Cart รถเข็นอจัฉรยิะ 
ท่ีสามารถคิดเงินเองได้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องพึ่งแคชเชียร์ หรือ 
เข้าแถวรอเสียสตางค์แต่อย่างใด

มาภายใต้คอนเซปต์เดยีวกนักบัร้านค้าสดุล�า้แบบ “หยบิแล้วไป” 
หรือ “Just Walk Out” แต่เป็นในขนาดย่อส่วนลงสู่รถเข็น Dash 
Cart จะถกูตดิตัง้ด้วยเซ็นเซอร์และกล้องท่ีมาพร้อมกบัความสามารถ
ของเทคโนโลย ีComputer Vision ในการช่วยระบุและวเิคราะห์สิง่ของ
ที่อยู่ในตะกร้าว่าคืออะไร โดยการเริ่มใช้งานนั้น นักช้อปจะต้องเปิด
แอปพลิเคชันของ Amazon เพื่อท�าการสแกน QR Code ที่รถเข็น
ก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงน�าถุงใส่ของวางไว้ในรถเข็นแล้วเริ่ม
เดินเลือกของได้ทันที 

หลังจากเจอของที่ถูกใจก็แค่หยิบแล้วใส่ในถุงที่อยู่ในตะกร้า รอ
จนมเีสยีงดงับอกให้รูว่้าระบสุนิคา้เรยีบร้อยแลว้ จงึหยบิของชิน้ใหม่
มาใส่เพ่ิมได้ ง่ายๆ แค่นีก้ส็ามารถเขน็รถออกไปได้เลยทางช่อง Dash 
Cart โดยระบบจะตัดเงินจากบัตรเครดิตที่เชื่อมกับแอ็กเคานต์ของ 
Amazon ให้ทันที และจะส่งใบเสร็จรับเงินเข้ามาทางอีเมลให้ด้วย 

นอกจากนี้ ตัวรถเข็นยังมีจอท่ีช่วยให้ขาช้อปท้ังหลายเข้าถึง 
Alexa Shopping List เพื่อตรวจสอบว่าได้ของครบตามที่ต้องการ
หรือยัง แถมยังมีเครื่องสแกนคูปองเพื่อใช้เป็นส่วนลดได้อีกด้วย 

เรียกว่าได้ใจนักช้อปที่ชอบความสะดวกสบาย เพราะรถเข็นคิด
เงินให้เสร็จสรรพ ไม่ต้องต่อคิวรอนานๆ อีกต่อไป

C-Mask หน้ากากอนามัย
ไปไกลถึงขั้นแปลภาษาได้! 

ถ้าพูดถงึไอเท็มประจ�าตัวท่ีทุกคนต้องมีในยุคนี ้หนไีม่พ้นหน้ากาก
อนามัยท่ีไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนก็ต้องใส่ให้ติดอยู่บนหน้า แต่ด้วย
ปัญหาท่ีพูดออกไปแล้วได้ยินไม่ค่อยชัด สื่อสารกันไม่ค่อยได้ 
ในบางที สตาร์ทอัพญี่ปุ่นหัวใส Donut Robotics จึงไม่รอช้า
ท�าการยกระดบัเทคโนโลยจีากหุ่นยนต์นกัแปลท่ีคอยต้อนรบัแขก
ผูม้าเยอืน ณ สนามบินฮาเนดะ มาสู่ C-Mask หน้ากากอจัฉริยะ
ท่ีสามารถแปลการสนทนาของผูพ้ดูผ่านบลทููธได้ โดยการบันทึก
ค�าพดูแล้วถอดความเป็นข้อความ จากนัน้จงึแปลจากภาษาญีปุ่่น
เป็นอีก 8 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ จีน ฝรั่งเศส เกาหลี ไทย 
อินโดนีเซีย สเปน และเวียดนาม

โดยหน้ากากพลาสติกสีขาวขนาดมาตรฐานชิ้นนี้ สามารถ
ท�าการเช่ือมต่อบลูทูธไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน และ
แท็บเลต็ เพือ่ท�าการถ่ายทอดเสยีงท่ีได้ยินให้เป็นข้อความ ท�าการ
แปลภาษา หรือจะสั่งโทร.ออก จดบันทึกการประชุม รวมถึง
ขยายเสียงของผู้สวมใส่ให้ได้ยินชัดและดังขึ้นได้ 

ทางบริษัทตั้งเป้าท่ีจะเริ่มจัดส่งหน้ากากอนามัยสุดไฮเทค 
5,000 ช้ินแรก ให้แก่ผูซ้ื้อในแดนปลาดบิในเดอืนกนัยายนท่ีผ่าน
มา พร้อมแผนที่จะวางจ�าหน่ายในยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีน 
หลงัจากผ่านการระดมทุนบนแพลตฟอร์มของญ่ีปุ่นอย่าง Fundinno 
ได้แล้วถึง 28 ล้านเยน 

เรยีกว่าเป็นมติิใหม่ของวงการหน้ากากอนามยัท่ีถกูเขย่า และ
สร้างสสีนัได้เป็นอย่างดตีามท่ีบรษัิทแห่งนี้ได้วางคอนเซปต์ 5Cs 
เอาไว้ว่า C-Mask นัน้ จะท�าให้ผูค้นได้ยินเสยีงท่ีชัดเจนขึน้ (Clear 
Voice) สามารถเช่ือมต่อกับสมาร์ตโฟนได้ (Connect with 
Smartphone) ได้รบัการออกแบบมาอย่างสดุคลู (Cool Design) 
ใช้วสัดท่ีุสะอาดปลอดภยั (Clean Material) และป้องกนัเชือ้ไวรสั
ได้ (Combat Coronavirus) 

ท่ีมา : https://www.cnbc.com/2020/07/14/amazon-rolls-out-shopping-
carts-that-eliminate-checkout-lines.html

ท่ีมา : https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-
japan-mask-technol-idUSKBN23X190
https://www.businessinsider.com/donut-robotics-smart-translation-
transcription-face-mask-2020-7#the-name-comes-from-the-
five-cs-on-donut-robotics-website-4
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การขับเคลื่อนตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ในการเสริมสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ไมอ่าจท�าให้ส�าเรจ็ลงได้ด้วยหน่วยงานใด
หน่วยงานเดยีวเท่าน้ัน แต่จะเกิดจากการ
ท�างานร่วมกนัในเชิงบูรณาการ ดังเช่น
การท�างานที่สอดรับกันระหว่างกองทุน
พัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (TED Fund) และส�านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ทีม่เีป้าหมาย
สนบัสนุนและส่งเสรมิผูป้ระกอบการรุน่ใหม่
ให้สามารถด�าเนินธรุกิจบนฐานขององค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
และที่ขาดไม่ได้คือความร่วมมือจาก 
ธนาคารออมสนิ ซึง่จะเข้ามาสร้างโอกาส 
ให้แก่ Startup ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
เพื่อต่อยอดผลงานวิจัย เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมน้ันๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริง

พร้อมสนับสนุนสินเชื่อ
กลุ่ม Startup

ธนาคารออมสิน เป็นธนาคารเฉพาะกิจ
ของรัฐท่ีมุ่งสนับสนุนทางด้านการเงินให้แก่
ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เมื่อ
เทคโนโลยีได้ถกูพฒันาให้ก้าวไกลและมีบทบาท
ในเชิงเศรษฐกิจมากข้ึน ธนาคารออมสิน  
จึงเดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการยุคใหม่ท่ี
ใช้เทคโนโลยีหรอืนวตักรรมในการขับเคลือ่น
ธุรกิจ (Startup) ด้วยนิยาม “3 ปี 3 เปลี่ยน” 
ซึ่งหมายถึง ธุรกิจที่ประกอบการไม่เกิน 3 ปี 
หรือธุรกิจท่ีประกอบการมาแล้วเกิน 3 ปี  
แต่มีการเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภัณฑ์  
หรือกระบวนการผลิต หรือด้านการตลาด  
ท่ีส�าคญัต้องมรีายได้เตบิโตอย่างก้าวกระโดด
และเติบโตต่อเนื่องในปีถัดๆ ไป

“ออมสิน” ผนึกพันธมิตร
ปั้น Startup หนุนสินเชื่อ

ต่อยอดนวัตกรรมสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์
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ในมุมมองของธนาคารออมสนิ 
สตาร์ทอพั ไม่ได้จ�ากัดในเรือ่งของอายุ
ของเจ้าของกิจการ แต่จะให้ความส�าคญั
กับทศันคตหิรอืแนวคิดใหม่ๆ 
ในการท�าธรุกิจ

อนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร
ธนำคำรออมสนิ สำยงำนลกูค้ำผูป้ระกอบกำร 
SMEs Startup กลุ่มลูกค้ำธุรกิจและภำครัฐ 
กล่าวว่า ธนาคารออมสนิพร้อมให้การส่งเสรมิ
และพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ 
สตาร์ทอพั ในทุกๆ ด้าน โดยได้เข้าไปสนบัสนนุ
คนรุ่นใหม่ตั้งแต่ในระดับรั้วมหาวิทยาลัย  
และผู้ประกอบการในท้องถิ่น ตลอดจนสร้าง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อบ่มเพาะกลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้ให้
เติบโตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ
เศรษฐกจิของประเทศได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืน

โดยในด้านสนิเชือ่นัน้ ธนาคารมีผลติภณัฑ์
สินเชื่อส�าหรับสตาร์ทอัพโดยเฉพาะ เป็น 
สินเชื่อ GSB SMEs Startup No.1 วงเงิน 
ไม่เกนิรายละ 10 ล้านบาท ระยะเวลากูไ้ม่เกนิ 
10 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.07 เปอร์เซ็นต์ปีแรก

ท่ีผ่านมาธนาคารยังมีพนัธกจิร่วมกนักบั 
NIA ในการส่งเสรมิผูป้ระกอบการสตาร์ทอัพ
ให้เข้าถงึแหล่งเงนิทุนเพือ่ยกระดบัและพฒันา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยจะให้ท้ังความ
ร่วมมือและค�าปรึกษา รวมถึงการส่งต่อ 
ผู้ประกอบการระหว่างกันให้สามารถเข้าถึง
บรกิารของแต่ละหน่วยงานได้อย่างท่ัวถงึ และ
ในปีนีธ้นาคารยังได้ร่วมมือกบัท้ัง TED Fund 
และ NIA ในการประกวดและให้ทุนแก่ 
ผู้ประกอบการท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
วงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดย TED Fund 
จะให้ทุนสนับสนุนสัดส่วน 90 เปอร์เซ็นต์  
และอีก 10 เปอร์เซ็นต์ ผู้ประกอบการจะต้อง
ออกทุนเอง ซ่ึงในปีนีธ้นาคารออมสนิจะเป็น 
ผูเ้ข้ามาพจิารณาให้สนิเช่ือในส่วนนี้   

“เบื้องต้น ผู้ประกอบการจะต้องมีทุนเอง
ส่วนหนึง่ในการวจิยัหรอืการพฒันาผลติภณัฑ์
ต้นแบบข้ึนมา แต่เรากต้็องยอมรับว่า สตาร์ทอพั
เขามเีงินทนุน้อย เมือ่มีไอเดยีแล้ว เขาเสนอ
แผนมาแล้วและได้รับเงินรางวัล แต่เขาไม่มี
เงินทุนมาต่อยอดในเรื่องการท�าตัวต้นแบบ 
ธนาคารจงึเข้าไปสนบัสนนุด้านเงนิทุน เป็นการ
ให้สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย 1.07 เปอร์เซ็นต์ 

ปีแรก และสามารถให้สินเชื่อได้มากกว่า
สัดส่วน 10 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือนั้นได้ ขึ้นอยู่
กับธุรกิจและจะพิจารณาถึงความเป็นไปได ้
ในการช�าระหนี้ของสตาร์ทอัพนั้นๆ 

“ส่วนหลักประกัน จะเป็นเงินฝาก สลาก
ออมสนิ หรอืท่ีดนิ หรือหากสตาร์ทอัพมีหลกั
ประกนัไม่เพยีงพอกจ็ะมีหน่วยงานพนัธมิตรคอื 
บรรษัทประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) ท่ีจะเข้ามาช่วยค�า้ประกนัให้ส่วนหนึง่” 

นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยังมีความ
ร่วมมือกบั TED Fund และ NIA ออกมาตรการ
ช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ
ท่ีได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19 เพิม่เตมิ เพ่ือ
ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบการสามารถ
ด�าเนินโครงการต่อไปได้ โดยจัดท�าแพ็กเกจ
สนิเช่ือธรุกจิเพือ่เสรมิสภาพคล่อง และลงทุน 
รวม 2 โครงการ ประกอบด้วย สนิเช่ือโปรโมช่ัน 
GSB SMEs Startup No.1 อัตราดอกเบี้ย 

1.07 เปอร์เซ็นต์ต่อปี นาน 6 เดือน และ 
โครงการสนิเช่ือดอกเบ้ียต�า่ Soft Loan อตัรา
ดอกเบ้ีย 2 เปอร์เซ็นต์ต่อปี นาน 2 ปี  
ในวงเงนิรวม 15,000 ล้านบาท ซ่ึงวงเงนิเตม็
จ�านวนแล้วและขณะนี้ยังอยู่ระหว่างด�าเนิน
การจดัสรรวงเงนิรอบใหม่ เพือ่ให้ความช่วยเหลอื
ผู้ประกอบการต่อไป

เร่งพัฒนำศักยภำพ
แก่ผู้ประกอบกำร

ท้ังนี้ นอกจากการสนับสนุนทางด้าน 
การเงินแล้ว ธนาคารออมสินยังได้เข้าไป
สนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันให้แก่สตาร์ทอัพ ซึ่งใน GSB SMEs 
Startup Ecosystem น้ันมีกรอบการดูแล
ลูกค้าใน 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 
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 กลุ่มนิสิต นักศึกษา ภายใต้
โครงการสร้างผู ้ประกอบการในรั้ว
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย Innovation 
Club, Smart Start Idea, Idea to Prototype 
และ Smart Startup Company 

 กลุม่ลกูค้าของธนาคาร ท่ีต้องการ
ยกระดับ หรือปรับปรุงสินค้าและบริการ 
โดยการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ (กลุม่ลกูค้า 
SME, บุคคล, ฐานราก) 

 กลุ่มลูกค้าทั่วไป เช่น จากการ 
Walk in ลูกค้าจากหน่วยงานพันธมิตร 
และจากโครงการประกวดของธนาคาร

ส�าหรับลูกค้าทั้ง 3 กลุ่มนั้น ธนาคาร
ได้จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ให้แก่ผูป้ระกอบการในหลกัสตูรต่างๆ เช่น 
การตลาด การขาย การท�าบัญชีเดียว 
และการสร้างธรุกจิในยุคดจิทัิล ซ่ึงตัง้แต่
ปี 2560 จนถงึปัจจบัุนได้จดัอบรมไปแล้ว 
50 ครัง้ มีผูเ้ข้าร่วมอบรมมากกว่า 5,900 คน 
โดยเป็นการจัดต่อเนื่องและแม้ในช่วง 
โควิด-19 ที่ผ่านมา ธนาคารก็ได้จัดการ
อบรมผ่านทางออนไลน์ ล่าสุด ธนาคาร
ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สรุนาร ีจดักจิกรรมอบรมหลกัสตูร “กลยุทธ์
ด้านการตลาด พื้นฐานการเงิน และการ
จัดการภาษีบัญชีเดียว” โดยมีผู้เข้าร่วม

อบรม 250 คนจากทั่วประเทศ
ขณะเดยีวกนั ยงัมีสือ่ประชาสมัพนัธ์

ต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้า
ถงึธนาคารได้อย่างรวดเรว็และได้รบัข้อมูล
ข่าวสาร อัตราดอกเบี้ย โปรโมชัน และ
โครงการต่างๆ เช่น ผ่านทาง Website, 
Facebook และ line@ : GSB SMEs 
Startup รวมท้ังยังมรีายการ Startup Live 
by GSB ซ่ึงเป็นรายการท่ีน�าเสนอสาระ
ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ให้กบัผู้ประกอบการ 
กิจกรรม หรือโครงการจากหน่วยงาน
พนัธมติร รวมถงึกจิกรรมร่วมสนกุระหว่าง
ผู้ชมรายการกับธนาคาร ผ่านทางเพจ 
Facebook อีกด้วย

ซ่ึงจากกจิกรรม Startup Ecosystem 
ดังกล่าวท�าให้ธนาคารได้รบัรางวัลอันทรง
เกยีรต ิPrime Minister Award : National 
Startup 2019 สาขา Best Brotherhood 
of the year จากส�านกังานนวตักรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) เพือ่ประกาศเกยีรตคิณุ
และเชิดชูเกียรติให้กับธนาคารออมสิน 
ซ่ึงมีศักยภาพในการช่วยสร้างการเตบิโต
ให้กบัสตาร์ทอพั ตลอดจนมีส่วนส่งเสรมิ
และสนบัสนนุการพฒันาระบบนเิวศของ 
สตาร์ทอัพ ไทยให้สามารถยกระดับการ
เติบโตสู่ระดับโลก  

แนะสร้ำงวนัิยกำรออม-ปรบัตวัต้องเรว็

ผูช่้วยผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ กล่าวอีกด้วยว่า
ในมุมมองของธนาคารออมสินน้ัน สตาร์ทอัพไม่ได้
จ�ากัดในเรื่องของอายุของเจ้าของกิจการ แต่จะให้
ความส�าคัญกับทัศนคติหรือแนวคิดใหม่ๆ ในการ 
ท�าธุรกิจ ดังนั้น ไม่ว่าคนจะอายุน้อยหรือมาก  
หากเขามีความคิดใหม่ๆ ในการเริ่มต้นธุรกิจเขา 
ก็สามารถเป็นคนรุ่นใหม่ได้ทั้งสิ้น อีกทั้ง สตาร์ทอัพ
ก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ ไม่ว่าจะเจอกับ 
วิกฤตใดๆ มา แต่ต้องคิดเร็ว ท�าเร็ว และต้องคิด 
ให้ใหญ่โดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ก่อน

“ท่ีผ่านมาเรามกัจะเห็นข้อมลูว่า สตาร์ทอัพท่ีประสบ
ความส�าเร็จมน้ีอยมาก แต่ปัจจบัุนผมเช่ือว่า สตาร์ทอัพ
จะประสบความส�าเร็จกันมากขึ้น ซึ่งสัดส่วนเพิ่มขึ้น
มาแล้วจาก 3 เปอร์เซ็นต์เป็น 5 เปอร์เซ็นต์ในปัจจบัุน 
และจะเพิ่มเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ และ 20 เปอร์เซ็นต์ 
ในอนาคต นั่นเป็นเพราะว่า สตาร์ทอัพในปัจจุบัน  
พวกเขาได้เรยีนรูค้วามผดิพลาดจากอดตีและจะไม่เดนิ
ตามความผดิพลาดนัน้อกี และจะเรยีนรูป้ระสบการณ์
จากผูท่ี้ประสบความส�าเรจ็มาก่อนว่าเขาท�ากนัอย่างไร    

“อย่างไรกด็ ีพบว่า สตาร์ทอัพส่วนใหญ่ในปัจจบัุน
ยังขาดความรูก้ารบรหิารจดัการด้านการเงนิ และขาด
วนิยัการออม ดงันัน้สตาร์ทอัพจงึควรท�าบัญชรีายรบั
รายจ่ายให้เป็นมาตรฐาน และสร้างวินัยการออม 
เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองในยามเกิดวิกฤต 
ยังมีอีกเรื่องที่ควรต้องแก้ไขด้วยคือ การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กรให้สามารถปรบัตวัได้รวดเรว็เข้ากบั
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยสตาร์ทอัพไม่ควรมี
โครงสร้างเป็นเหมือนธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ควรเป็น
โครงสร้างท่ีพร้อมปรับเปลี่ยนทิศทางองค์กรได้อยู่
เสมอ ท่ีส�าคญับุคลากรหนึง่คนจะต้องมทัีกษะ มคีวาม
ช�านาญในหลายด้าน หลายบทบาทหน้าที่ด้วยกัน

“ในขณะที่ธนาคารออมสินเอง ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ของรัฐจะจับมือร่วมกันกับพันธมิตรต่างๆ อย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมและแรงขับเคลื่อน
ให้เป็นไปในทิศทางเดยีวกนั หน่วยงานใดมคีวามถนดั
ด้านไหนก็ท�าหน้าท่ีของตนเอง ซ่ึงธนาคารออมสิน 
เรามีความถนัดในการเป็นแหล่งเงินทุน ให้สินเช่ือ  
ก็จะท�าหน้าท่ีในส่วนท่ีถนัดของเราอย่างเต็มท่ี”  
เขากล่าว 
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หรือ Shutterstock สตาร์ทอัพผู้ให้บริการภาพ 
วดิโีอ และเพลงท่ีมลีขิสทิธิอ์นญุาต Shutterstock  
เคยระดมทุนจาก VC ครัง้แรกและครัง้เดยีวเมือ่
ตอนเริ่มต้นธุรกิจ แต่หลังจากนั้นก็ยืนหยัดด้วย
ตัวเองจนสามารถก้าวสูก่ารเป็นเอเยนซีบรกิาร
ภาพท่ีใหญ่สดุในโลก 

อเล็กซานเดอร์ เบลล์ อาจารย์ผู้สอนวิชา 
ผู้ประกอบการท่ีโรงเรียนธุรกิจชื่อดัง Emlyon  
ในฝรั่งเศสมองว่าโมเดลธุรกิจแบบโตได้ด้วย 
ตัวเองและย่ังยืนจะได้รับความนิยมมากข้ึน  
เพราะนกัลงทุนเองกม็องหาผลตอบแทนเชงิบวก
ที่เร็วขึ้นกว่าแต่ก่อน 

วฒันธรรมสตำร์ทอัพทีไ่ม่เหมือนเดมิ 
ภาพลักษณ์เท่ๆ ในยุค 2010 ของ 

เทคสตาร์ทอัพคอืการเป็นผูป้ระกอบการสบายๆ 
นุง่ยีนส์สวมสนกีเกอร์มาท�างานก�าลงัจะเป็นลคุท่ี
ตกยุค อเลก็ซานเดอร์ย�า้ว่าการก่อตัง้สตาร์ทอัพ
ไม่ได้เป็นแค่ย่างก้าวหนึ่งในอาชีพการงาน  
แต่ยังรวมถึงการต้องทุ่มเทให้หนักอีกด้วย 

ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพมีความส�าคัญ 
ในแง่ท่ีพวกเขาก่อตั้งบริษัทซ่ึงเป็นจุดกึ่งกลาง
ระหว่างบริษัทยักษ์ใหญ่กับ SME บริษัท 
สตาร์ทอัพเหล่านี้เป็นอีกกลไกส�าคัญในการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ก่อนหน้านั้นเราจะเห็นว่า 
ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพส่วนใหญ่เป็นคนวัยหนุ่มสาว 
บ้างก็เพิ่งเรียนจบ บ้างก็ท�างานไม่กี่ปี แต ่
ข้อเท็จจรงิตอนนีคื้อคนท่ีก่อตัง้สตาร์ทอัพท่ีเป็น
ผู้บริหารระดับสูงทวีจ�านวนข้ึน คนเหล่านี้ก็มี
ประสบการณ์มากกว่ามาก และพวกเขาจะใช้
ประสบการณ์ท่ีมีจากการคร�่าหวอดในองค์กร 
ที่มั่นคงมา “Disrupt” สตาร์ทอัพหนุ่มสาวอีกที 

เทคสตาร์ทอัพเหล่านี้ได้ Disrupt หรอืเปลีย่นแปลง
อุตสาหกรรมต่างๆ อย่างถอนรากถอนโคนโดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหนือช้ันกว่า ใช้แนวคิด Sharing 
Economy หรอืสงัคมเศรษฐกจิแบบแบ่งปัน และ
พัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทาง
สังคมได้หลายทิศทาง นอกจากมีส่วนในชีวิต
ประจ�าวนัของผูค้น เทคสตาร์ทอัพยังอาจก�าหนด
อนาคตได้อีกด้วย มาดกูนัว่ามเีทรนด์สตาร์ทอัพ
แบบใดบ้างท่ีมีผลต่อสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในทศวรรษ 
2020’s ซึ่งนับจากปี 2020 ไปจนถึงปี 2029

รูปแบบกำรลงทุนที่เปลี่ยนไป 
ก�าลงัส�าคญัในการขับเคลือ่นเหล่าสตาร์ทอัพ

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคือโมเดล Blitzscaling 
ซ่ึงก็คือการกล้าเผชิญกับความเสี่ยง หรือการ
สร้างการเติบโตให้เกิดข้ึนตั้งแต่ยังไม่พร้อม 
สตาร์ทอัพส่วนใหญ่โตมาได้จากการสนบัสนนุของ 
VC (Venture Capitalist) แนวทางของพวกเขา
คอืให้ความส�าคัญกบัความเรว็มากกว่าประสทิธภิาพ 
ย่ิงระดมทุนได้รวดเรว็และมากเท่าไรกย็ิง่ได้เปรยีบ
คูแ่ข่ง ซ่ึงเป็นไปตามแนวคดิ Awinner-takes-all 
หรือคนท่ีแข็งแกร่งสุดจะอยู่รอด และอยู่รอด
เพียงล�าพัง ด้าน VC เองก็เข้าใจจุดนี้จึงเข้าไป
สอดส่องและกระจายการลงทุนในสตาร์ทอัพต่างๆ 
จับพลดัจบัผลมูสีตาร์ทอัพรายใดรายหนึง่ข้ึนแท่น
สตาร์ทอัพยูนิคอร์นสักรายก็ถือว่าคุ้มค่า   

แต่กมี็ค�าถามเกดิข้ึนว่ามีทางเลอืกอ่ืนใดไหม
นอกจาก Blitzscaling โมเดลท่ีต้องอัดฉีด 
เงินลงทุนโดย VC ค�าตอบคือมี ยกตัวอย่าง  
Mailchimp สตาร์ทอัพผู้ให้บรกิารการตลาดผ่าน
อีเมลท่ีไม่พ่ึงพา VC แม้แต่น้อย แต่สามารถ 
ท�ารายได้มากถึงปีละ 490 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

AI และ ML คอืเรือ่งธรรมดำสำมัญ 
ราวปี 2030 การใช้งานปัญญาประดิษฐ์

หรือ AI (Artificial Intelligence) และการเรียนรู้
ของเครื่อง หรือ ML (Machine Learning)  
จะกลายเป็นอะไรท่ีหลกีไม่พ้น ML คอืการเรยีนรู้
ของเครื่อง ถูกใช้งานเสมือนเป็นสมองของ AI 
เรียกง่ายๆ AI ใช้ ML ในการสร้างความฉลาด
นัน่เอง การน�า AI มาใช้จะเพิม่อ�านาจให้สตาร์ทอัพ
ในการถอนรากถอนโคนบรรดาธุรกิจเดิมๆ ที่มี
มานานแล้วได้  

เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ AI และ  
ML จะถกูสตาร์ทอพัน�ามาใช้งานมากข้ึนเป็นการ
พลกิโฉมระบบเก่า หรอืท�าให้รปูแบบการบรหิาร
การจัดการในองค์กรหรือบริษัทใหญ่ล้าหลังไป

สตำร์ทอัพเกื้อกูลสังคมมำกขึ้น 
จากท่ีมุง่เน้นธรุกจิโตไว ท�าก�าไรงาม โมเดล

การท�าธุรกิจของสตาร์ทอัพรุ่นใหม่จะไม่ใช่การ
จดจ่อท่ีตัวเลขในบัญชีหรือผลก�าไรอย่างเดียว 
แต่จะให้ความส�าคัญในการเกื้อกูลสังคม และ 
สิง่แวดล้อมด้วย สตาร์ทอัพในยุค 2020’s เป็นต้น
ไปจะมีจติส�านกึของการท�าสิง่ต่างๆ หรอืออกแบบ
ธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อส่วนรวมมากขึ้น เป็นการ
สร้างผลตอบแทนที่น�าไปสู่ความยั่งยืนนั่นเอง

จำกดิจิทัลคืนสู่สำมัญ 
กว่า 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา Digitization หรอื

การลงทุนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในระบบต่างๆ 
ได้ถูกน�ามาใช้ทางธุรกิจจนท�าให้แคมเปญการ
ตลาดออนไลน์ และธุรกิจท่ีใช้ระบบดิจิทัล 
เฟ่ืองฟอูย่างมาก แต่สิง่ท่ีก�าลงัจะเกดิขึน้คอืการ
ย้อนกลบัไปสูโ่ลกของผลติภณัฑ์ท่ีจบัต้องได้ หรอื
ประสบการณ์จรงิท่ีสมัผสัได้ สนิค้าของสตาร์ทอัพ
รุ่นใหม่จะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ
และออร์แกนิก โดยครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์
อาหาร สกินแคร์ เป็นต้น

เทรนด์ต่างๆ ท้ังหมดท้ังปวงท่ีกล่าวมา 
เป็นการคาดการณ์ว่าจะเกดิข้ึนกบัสตาร์ทอัพรุน่ใหม่ 
หรือบางเทรนด์ท่ีเกิดข้ึนแล้วก็จะแพร่หลาย 
ยิ่งขึ้นในอีก 9-10 ปีข้างหน้า แต่จะเป็นไปตาม
ท่ีประเมนิหรอืไม่นัน้ อาจจะต้องจบัตาดตู่อไป 

อ้างอิง : www.businessbecause.com/news/
insights/6703/startup-trends-to-shape-decade

ปฏเิสธไม่ได้ว่านับตัง้แต่เข้าสูศ่ตวรรษใหม่ จดุเริม่ต้นของเทคสตาร์ทอพั (Tech Startup) 
รายเลก็ๆ ไม่ว่าจะเป็น Uber, Twitter, Instagram, Facebook, Airbnb, Grab, Line 
และอีกหลายรายได้เติบโตไปสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่

เทรนด์ของ Tech Startup 
ที่จะพลิกทศวรรษ 2020’s
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Pasaa-D.com เปิดตลาดเด็ก
ด้วยแอปฯ ฝึกภาษา

แม้ท่ีผ่านมาจะมีงานวจิยัเรือ่งของภาษาออก
มามากมายเป็นร้อยเป็นพัน แต่กลับพบว่า
ยังไม่ได้ถูกน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิง 
รูปธรรมมากนัก สะท้อนได้จากทักษะความ
สามารถด้านภาษาของเด็กๆ ท่ียังไม่ได้รับ
การพัฒนามากเท่าท่ีควร จงึกลายเป็นช่องว่าง
ท่ีท�าให้ Pasaa-D.com เกดิข้ึน เพ่ือเป็นทาง
เลือกในการพัฒนาภาษาให้กับเด็กๆ 

ในฐานะอาจารย์สอนด้านภาษาศาสตร์ 
ซ่ึงคลกุคลอียู่กบังานวจัิยด้านภาษามากมาย 
ท�าให้ รองศำสตรำจำรย์ ดร.ผณนิทรำ ธรีำนนท์ 
ผูก่้อตัง้บรษัิท Pasaa-D.com (ภาษาด ีดอตคอม) 
พยายามมองหาทางออกให้กบัปัญหาท่ีเกดิข้ึน 
จนเกดิไอเดยีท่ีอยากพฒันาแอปพลเิคชัน ให้
กลายเป็นหนึ่งในโซลูชันท่ีจะเข้ามาช่วยเด็ก
ช้ันประถมในการฝึกภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษก็ดี ให้มีพื้นฐานท่ีถูกต้อง
และสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 
เพราะภาษานั้นถือเป็นพ้ืนฐานส�าคัญของ
การเรยีนรูต่้างๆ ท้ังหมด ท้ังวิชาคณติศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ สงัคม และอ่ืนๆ 

ทั้งนี้ บริษัท Pasaa-D.com ได้พัฒนา
ตัวช่วยในการฝึกภาษาออกมาเป็นรูปแบบ
ของแอปพลิเคชันบนมือถือ ท้ังในระบบ 
Android และ iOS โดยมีชื่อว่า Dek2Pasaa 
(เดก็2ภาษา) และในรปูแบบของเว็บไซต์ ซ่ึง
ทั้ง 2 ช่องทางนี้ ผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่า
จะฝึกภาษาไทย หรอืภาษาอังกฤษ โดยจะมุ่ง
เน้นไปท่ีการฝึกอ่านและฝึกออกเสยีงเป็นหลกั 
พร้อมท้ังมีระบบเช็กความถูกผิดในการอ่าน
ออกเสียงให้โดยอัตโนมัติ (ระบบนี้มีเฉพาะ
บนแอปพลเิคชัน) รวมถงึมีบททดสอบต่างๆ 
พร้อมกับระบบการให้คะแนนเพื่อวัดผล ซึ่ง
จะท�าให้เห็นถึงพัฒนาการในการเรียนรู้ของ
เด็กๆ ได้อีกด้วย

ส�าหรับการฝึกท้ังภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ทุกข้ันตอนจะคล้ายคลงึกนั คอื สร้าง

จากหลักการทางภาษาศาสตร์ (Linguistics) 
ภาษาศาสตร์คลงัข้อมูล (Corpus) และวธิกีาร
ฝึกภาษาของ Simser (1993) ซึ่งเป็นที่นิยม
ในนักแก้ไขภาษาให้กับเด็กพิเศษ บูรณาการ
เข้ากบัการออกแบบและเทคโนโลยีการศกึษา

“ต้องยอมรบัว่า ด้วยสภาพสงัคม เศรษฐกจิ
ที่บีบรัด ท�าให้ผู้ปกครองอาจจะไม่ได้มีเวลา
ใกล้ชิดกับลูกๆ มากนัก หรือในบางครั้ง 
ผู้ปกครองหลายคนก็ไม่มั่นใจในเรื่องของ
ภาษา ท�าให้ไม่กล้าท่ีจะสอนลกูๆ ในการออก
เสียง เพราะกลัวออกเสียงผิด ดังนั้น เชื่อว่า 
Pasaa-D.com จะเข้ามาช่วยให้เด็กๆ 
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง”

ถงึตรงนี ้รองศาสตราจารย์ ดร.ผณนิทรา 
เล่าเสริมด้วยว่า กว่าจะมาเป็น Pasaa-D.com 
อย่างในวันนี้ได้ ผ่านการล้มลุกๆ มาหลาย
ต่อหลายครั้ง เพราะด้วยความเป็นมือใหม่ที่
ปราศจากประสบการณ์ท�าให้การเร่ิมต้น 
จงึไม่ง่ายอย่างท่ีใจคดิ แต่ด้วยความท่ีได้รบัทุน
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ
เทคโนโลยแีละนวตักรรม (TED Fund) ท�าให้
การพัฒนาแอปพลิเคชันฝึกภาษาสามารถ
เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจริงๆ ได้

“ความยากอยู่ที่ตอนเริ่มต้น ปกติตัวเอง
เป็นอาจารย์สอนภาษาศาสตร์ ไม่มีความรู้
เรือ่งเทคโนโลยเีลย จงึต้องหาทีมเข้ามาช่วย 

ช่วงแรกๆ ก็เป็นทีมอาจารย์และนิสิตไอที 
ข้ามคณะเข้ามาช่วย จนกระท่ังได้เข้าร่วม
โครงการ TED Fund และได้รับทุนสนับสนุน
ในการพัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้ จึงได้มีการ 
Outsource ให้ผูเ้ช่ียวชาญเข้ามาช่วยพฒันา
ให้ดยีิง่ข้ึน กล้าพดูได้ว่า TED Fund เป็นเหมอืน
จดุตัง้ต้นให้กบัเรา เป็น Seed Money ท่ีท�าให้
เรามีทุนพอท่ีจะล้มลุกๆ เพราะการท�า 
แอปพลิเคชัน แม้จะไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ง่าย  
มรีายละเอียดยิบย่อยท่ีต้องท�าๆ รือ้ๆ เพือ่ให้
โดนใจผู้บริโภคมากท่ีสุด และแน่นอนว่า 
ต้องใช้เงินทุนพอสมควร ซ่ึงถ้าไม่มี TED 
Fund ก็คงมาไม่ได้ถึงขนาดนี้”

ส�าหรับโอกาสทางการตลาดนั้น  
รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา เช่ือว่า 
Pasaa-D.com จะสามารถตอบความ
ต้องการของตลาดได้ เพราะด้วยสถานการณ์
ปัจจุบันที่มีเรื่องของโรคระบาดเข้ามา ท�าให้
ความต้องการในการเรียนรู ้ผ ่านระบบ
ออนไลน์มีเพิม่ขึน้ อีกท้ัง จ�านวนเดก็ประถม
ท่ีมีประมาณ 11 ล้านคน และผู้ปกครอง
ประมาณ 5 ล้านครอบครัวท่ีเป็นกลุม่เป้าหมาย 
นบัว่าเป็นตลาดท่ีค่อนข้างใหญ่ และยังไม่นบั
รวมกบัตลาดต่างประเทศมีความต้องการฝึก
เรียนภาษาไทย จึงเช่ือว่าจะเป็นโอกาสทาง
ธุรกิจที่ดีส�าหรับ Pasaa-D.com นั่นเอง 
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จากประสบการณ์ท่ีเคยท�างานด้านสังคม 
(Social Enterprise) ให้กับองค์กรท่ีคอย
จดัหาครูให้แก่โรงเรยีนท่ีขาดแคลนบุคลากร
และทรัพยากรต่างๆ ในแหล่งชุมชนแออัด 
ท�าให้ “ชิน วังแก้วหิรัญ” มีโอกาสได้เรียนรู้
ถงึปัญหาและความต้องการของนกัเรียนไทย 
ท่ีไม่ว่าเดก็คนนัน้จะมีพืน้ฐานการเรยีนท่ีอ่อน
แค่ไหน ถ้าผู้สอนรู้จักหาวิธีท่ีดีและมีความ
เข้าใจ เดก็กส็ามารถท่ีจะเรยีนรูไ้ด้ นัน่กเ็พราะ 
“ไม่มีเด็กคนไหนท่ีโง่ จะมีก็เพียงแต่ว่าอยู ่
ในบริบทที่ไม่เอื้อให้เขาได้เรียนรู้ต่างหาก”

ย่ิงไปกว่านั้น เมื่อวิสัยทัศน์ท่ีมีต่อการ
ศึกษามุ่งไปท่ี “การเรียนรู้ท่ีดี ผู้เรียนควรมี
ส่วนร่วม ไม่ใช่ท�าได้แค่รบัฟังเพยีงอย่างเดยีว” 
บวกกับเด็กไทยยุคนี้เติบโตมากับเทคโนโลยี 
การชิมลางธุรกิจก้าวแรกของ Vonder 
สตาร์ทอัพด้านการศกึษา (EdTech Startup) 
ท่ีให้บริการแพลตฟอร์มด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Development : HRD) และสื่อการเรียนรู้
แบบ Microlearning ท่ีแปลงเนื้อหาท่ียาก
และน่าเบ่ือ ให้มขีนาดเลก็ (Bite-Sized) และ

เรียนสนกุจบบทเรยีนได้ภายในไม่กีน่าทีผ่าน
เครื่องมือ (Tool) อย่างแชตบอตและเกม ซึ่ง
สามารถใช้งานได้ผ่าน LINE, Facebook 
Messenger รวมถึงแอปพลิเคชันของทาง 
ผู้สร้างคอนเทนต์เอง จึงเกิดขึ้นในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา 

“เราออกสตาร์ตด้วยการท�าแชตบอต 
ย่อยเนื้อหาวิชาเรียน ไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษา
อังกฤษ เคมี ประวัติศาสตร์ และกฎหมาย 
ให้แก่เดก็มัธยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย 
เพ่ือทดลองตลาดในฝั่งของนักเรียนก่อน 
ในช่วง 4 เดือนแรก ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี 
จากนั้นจึงต่อยอดด้วยการเจาะเข้าสู่ตลาด
ขององค์กรในระดับมหาชน ซ่ึงมีพนักงาน
มากกว่า 1,000 คนข้ึนไป รวมถึงธนาคาร 
และโรงพยาบาล เพือ่สร้างรายได้ให้แก่บรษัิท”

โดยการเดินหน้ารุกตลาดฝั่งองค์กร 
ในครั้งนี้ ด้วยการเรียนรู้แบบ Microlearning 
ผ่านเครื่องมืออย่างแชตบอตและเกมนั้น 
เป็นทางลดัช้ันดีในการช่วยเทรนนิง่พนกังาน 
ซ่ึงทาง HR สามารถเลอืกท่ีจะสร้างคอนเทนต์
เอง หรือให้ทางทีม Vonder เข้าไปช่วยเหลอื

ก็ได้ ซ่ึงจะช่วยให้พนกังานสามารถเรยีนรูไ้ด้
อย่างสนุกสนานทุกท่ีทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็น
เรือ่งของผลติภณัฑ์ใหม่ ภาษี ความปลอดภยั
ของข้อมลู กฎระเบียบต่างๆ รวมไปถงึข้ันตอน
การท�างาน 

“ยุคนี้เป็นยุคท่ีทักษะ (Skill) หมดอายุ 
เร็วมาก สิ่งท่ีเรารู้เม่ือประมาณ 5 ปีท่ีแล้ว 
ตอนนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้น เรื่องการ 
Reskilling และ Upskilling จึงเป็นสิ่งส�าคัญ
ขององค์กร ซึ่งเราจะเห็นว่าองค์กรเริ่มมีการ
ใช้จ่ายด้านการเทรนนิง่พนกังานมากข้ึน และ
หาทางท่ีจะน�าเครื่องมือด้านการเรียนรู้เข้า
มาในองค์กรให้ได้มากที่สุด เพื่อให้พนักงาน
เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ให้ทันศตวรรษที่ 21 ให้
เร็วที่สุด ท�าให้โอกาสของเราที่จะเข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของตลาดมีมากขึ้นด้วย” 

โดยการเข้าร่วมโครงการเพ่ือขอรับทุน
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) 
นอกจากจะเป็นแหล่งทุนในการขับเคลื่อน
ธุรกิจแล้ว ยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และ
ความมั่นใจในตัว Vonder ให้กับนักลงทุน 
และการชักชวนบุคลากรคนคุณภาพให้เข้า
มาร่วมทีม 

“ส�าหรบัคนท่ีท�าสตาร์ทอัพ สิง่ท่ียากท่ีสดุ
คือเรื่องของการหาทีม เพราะไม่มีใครกล้า
เสี่ยงที่จะไปท�างานกับคนที่ไม่มีเงิน ซึ่งการ
ได้รับทุนจาก TED Fund ช่วยสร้างความ
มัน่ใจตรงนี้ให้กบัทีมงานของเรา อกีท้ังยังได้
ประโยชน์ทางด้านความน่าเชื่อถือ ความ
มั่นคงว่าเรามีหน่วยงาน Backup ท่ีดี ซ่ึง
สามารถใช้ในการชวนคนมาเข้าทีม และ
แสดงให้นักลงทุนเห็นว่าเรามีศักยภาพ”

ในอนาคตข้างหน้าเป้าหมายของ Vonder 
ไม่ได้หยุดอยู่ท่ีการมอบบรกิารแค่ในเมืองไทย
เท่านั้น แต่ยังมองไปถึงการรุกตลาดนอก
อย่างจีน อินเดีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ 
ตอกย�า้ปณิธานของผูก่้อตัง้รายนีท่ี้ว่า Vonder 
ไม่ได้ขายคอนเทนต์ แต่ขายเครื่องมือ  
เรียกได้ว่าต่างจาก EdTech ยุคเก่าท่ี 
เปรียบเสมือนขายหนังสือให้กับผู้เรียน  
แต่ “เราขายกระดานให้กับคุณครู” 

Vonder ช ูMicrolearning 
รกุองค์กร ปรบัโฉมการเรยีนรู้ให้สนกุ

09TED Idol



Tech Startup ปรับตัวอย่างไร? 
หลัง COVID-19

นอกจากนี้ หลายบริษัทยังเดินหน้าด้วย
การปรับโมเดลธุรกิจใหม่ ด้วยการเพิ่มฟีเจอร์
พิเศษลงบนแพลตฟอร์ม ออกโปรดักต์ใหม่ 
เปลีย่นกลุม่เป้าหมายจากเดมิท่ีอาจจะเจาะกลุม่ 
B2B มาสู่ B2C มากข้ึน และใช้เทคโนโลยี  
ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเสมือนจริงอย่าง AR 
(Augmented Reality) หรือ VR (Virtual 
Reality) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถ่ายทอดสด
ออนไลน์ (Live Streaming) และการใช้หุ่นยนต์ 
เพ่ือให้ตอบโจทย์กับพฤติกรรมลูกค้าท่ี 
เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเพิ่มบริการออนไลน์
ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและเรียนรู้กิจกรรม
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกก�าลงักาย การสอน
แต่งหน้า การเรยีนหนงัสอื การเข้ารบัค�าปรกึษา
ในด้านต่างๆ จากผู้เช่ียวชาญ หรือการเพิ่ม
ทางเลอืกอย่างระบบสมัครสมาชิก (Subscription) 
การท�าแพลตฟอร์มตัวกลางในการส่งสินค้า 
แบบดิลิเวอรี การพาร์ตเนอร์กับบริษัทด้าน 

โลจิสติกส์ การจัดอีเวนต์ออนไลน์ 
หรือลูกผสมระหว่างออนไลน์- 

ออฟไลน์ (Hybrid Event)  
ไปจนถึงการใช้พนักงาน

อัจฉรยิะมาคอยให้บรกิาร
ลกูค้า เพือ่ลดการสมัผสั
ระหว่างกนัให้น้อยลง 

เป็นต้น 

ก้าวแรกท่ีบรรดา Tech Startup หลายเจ้า
เข้าไปแตะคือ การมีส่วนร่วมในการบริจาค
ทรัพยากร เพื่อเป็นอีกหนึ่งก�าลังช่วยเหลือ
ทางการแพทย์ รวมถึงใช้ความเชี่ยวชาญทาง
ด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่ในมือ ในการช่วยคิดค้น
ตัวช่วยหรืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 
ในการต่อสูก้บัไวรสั ไม่ว่าจะเป็นการท�าแพลตฟอร์ม
ให้ข้อมลูคอยอปัเดตสถานการณ์ ไปจนถงึการ
ทดลองสร้างชุดทดสอบเชื้อไวรัส แม้การท�า
เช่นนี้ดูแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้
ทันทีในเบ้ืองหน้า แต่กลับเป็นการปูทางไปสู่
ก�าไรในอนาคตได้เป็นอย่างดี นั่นก็เพราะ 
ภาพลักษณ์อันดีที่ได้สร้างไว้ในการมีจิตส�านึก 
ต่อสงัคม ซึง่ถอืเป็นอกีปัจจยัส�าคญัทีผู่บ้รโิภค
ยุคใหม่มักใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้สินค้า 
หรอืบริการจากบรษัิทนัน้ๆ และช่วยดงึดดูความ
สนใจจากนักลงทุนได้

เมื่อโลกต้องตกอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนครั้งใหญ่จากการแพร่ระบาด 
ของไวรัสร้ายอย่าง COVID-19 ที่พ่นพิษไปทั่วทุกหัวระแหง ส่งผลให้ไม่ว่าจะ 
ธุรกิจเล็กใหญ่หรือกิจการในรูปแบบใด ต่างต้องฝ่าฟันหาทางรอดลุยสู้กับ 
ศึกหนักในครั้งนี้ Tech Startup ก็เช่นเดียวกัน ที่พากันลุกขึ้นมามองหา 
ทางออกใหม่ๆ เพื่อเดินหน้าต่อไป แม้จะต้องไต่อยู่บนเชือกที่แกว่งไปมาก็ตาม

ในส่วนของการปรับตัวภาคองค์กรเอง  
Tech Startup ไม่น้อยท่ีได้ปรับรูปแบบการ
ท�างานจากการนัง่ประจ�าท่ีออฟฟิศไปเป็นแบบ 
Remote Working หรือการท�างานที่ไหนก็ได้ 
การท�างานจากบ้าน หรือ Work from Home 
และการจดัประชุมทางไกลผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ 
มากขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการท�างาน 

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการคาดการณ์กันว่า 
เศรษฐกจิท่ัวโลกจะเข้าสูภ่าวะถดถอยเนือ่งจาก
สถานการณ์ในครัง้นี ้การระดมทุนในรอบ Early 
Stage จงึลดลงไปอย่างมากแบบไม่ต้องสงสยั 
โดยข้อมูลจาก CB Insights บริษัทวิจัยด้าน
การลงทุนในสตาร์ทอพั ช้ีให้เห็นว่า แหล่งท่ีมา
ของเงนิลงทุนในรอบ Seed นัน้ ลดลงประมาณ 
22 เปอร์เซ็นต์ท่ัวโลกตั้งแต่เดือนมกราคม 
ท่ีผ่านมา ซ่ึงการลดลงในครั้งนี้มีผลกระทบ
อย่างมากต่อสตาร์ทอัพในธุรกิจอย่างค้าปลีก 
ท่องเที่ยวและที่พัก

และเพื่อท่ีจะรับมือกับความท้าทายด้าน
การระดมทุนให้ได้นั้น Tech Startup ต้องรู้จัก
ประเมนิตวัเองและมองให้ออกว่า สถานการณ์
ของบริษัทก�าลังเป็นอย่างไร และจะเป็นไป 
ในทิศทางไหนในอนาคต อกีท้ังต้องรูจ้กัพิจารณา
แผนการพัฒนาและสร้างรายได้ให้เหมาะสม
กับจ�านวนเงินทุน ปิดการระดมทุนให้ไวท่ีสุด 
เพราะยิง่ใช้เวลานานเท่าไร ย่ิงเสยีโอกาสไปมาก
เท่านั้น ต้องมองหาโอกาสส�าหรับธุรกิจผ่าน
ความเปลีย่นแปลงของผูบ้ริโภค และจบัโอกาส
ของเทรนด์ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะด้านดิจิทัล
และเทคโนโลยีให้ได้ เพื่อสร้างการเติบโต และ
รงัสรรค์โปรดกัต์ท่ีแตกต่างและตอบโจทย์ตลาด

ส�าหรับ Tech Startup ในประเทศไทย  
TED Fund เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานท่ีพร้อม
ให้การสนบัสนนุ และเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีต้องการ
เข้าถงึแหล่งเงนิทุน เพ่ือต่อยอดธรุกจิให้เข้มแข็ง 
และย่ังยืนข้ึนท่ามกลางสภาวะของเศรษฐกิจ
ในช่วงนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อกองทุนพัฒนา
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED 
Fund) ส�านกังานปลดักระทรวงการอุดมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ทาง
โทรศัพท์ 0-2333-3700 หรือ http://www.
tedfund.mhesi.go.th 
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       TED Fund มอบทนุนักศึกษำพฒันำบ้ำนเกดิ
       สูงสุด 1.5 ล้ำนบำท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
โดย TED Fund หน่วยงานหลกัในการด�าเนนิโครงการยวุวสิาหกจิ
เริม่ต้น ภายใต้แผนงานยุวชนสร้างชาติ จัดกิจกรรม Pitching 
ในรปูแบบ Social Distancing เพือ่คดัเลอืกผูป้ระกอบการรุน่ใหม่
ที่เป็นนิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยุวชนอาสา ภายใต้ 
แผนงานยุวชนสร้างชาต ิเพือ่เข้ารบัการสนบัสนนุทุนในโปรแกรม 
“การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation 
Incentive Program)” ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในบ้านเกิด 
ของตัวเอง โดยมีทุนสนับสนุนทุนละ 100,000 บาท และ 
หากเหล่าเยาวชนต้องการต่อยอดไอเดยีไปสูก่ารท�าธรุกจินวตักรรม
จรงิ กส็ามารถเข้าร่วมโปรแกรม “การเริม่ต้นสร้างธรุกจินวตักรรม 
(Pre-Seed)” มีทุนสนับสนุนให้ทุนละ 500,000-1,500,000 บาท
ได้ทันที โดยผูส้นใจสามารถตดิตามข่าวสารได้ท่ี www.tedfund.
go.th หรือ โทร. 0-2333-3700 ต่อ 4072 

       TED Fund แนะสมัครงำนยุค New Normal อย่ำงไรให้ได้งำน

นายชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
(TED Fund) จับมือกับผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทุน แนะน�าแพลตฟอร์มการ
สมัครงานรูปแบบใหม่ เริ่มจากการรู้จักตัวเองว่าเหมาะกับอาชีพใด ไปจนถึงการสร้าง 
โพรไฟล์ และเทคนิคการสมัครงานออนไลน์เพื่อให้ได้งานผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อช่วย
ให้บัณฑิตไทย มีโอกาสได้งานที่ตรงกับสายงานของตัวเองผ่านแพลตฟอร์มทั้ง 3 มากขึ้น
เช่น https://wespace.in.th/ แพลตฟอร์มเพื่อการค้นหาและประเมินตนเองถึงความชอบ 
ความถนัด musecreative.th@gmail.com แพลตฟอร์มส�าหรับสร้างพอร์ตโฟลิโอ  
ที่ทันสมัยให้มีความน่าสนใจ สะดุดตา www.daywork.com แพลตฟอร์มส�าหรับการ 
เชื่อมต่องานพาร์ตไทม์ เป็นต้น 
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