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การศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบงานแสดงสินค้า Virtual 

Trade Fair ส าหรับงานแสดงสินค้าของตกแต่งบ้านของไทย“Stay in Style Bangkok” ซึ่งได้ริเริ่ม 
จัดขึ้นในปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นแพลตฟอร์มส าหรับผู้ซื้อสินค้าในต่างประเทศสามารถ 
พบเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้า โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา สถานที่ หรือ
สภาวะการเดินทาง ซึ่งได้เกิดขึ้นอย่างประจวบเหมาะกับเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  
ที่เกิดผลกระทบทั่วโลก ส่งผลให้ไม่สามารถจัดงานแสดงสินค้าตามปกติได้ รวมทั้งทุกประเทศต่างก็มี
มาตรการระงับการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้อย่างเสรี ทั้งนี้งานแสดงสินค้า ของ
ไทยจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความ
ช านาญในการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติหลายงาน อาทิ งานแสดง
สินค้าอาหาร THAIFEX และงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok Gems and 
Jewelry Fair เป็นต้น แต่ทั้งหมดเป็นงานในลักษณะออนกราวด์ การริเริ่มจัดงานออนไลน์ในลักษณะ 
Virtual Trade Fair เป็นแนวคิดที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปริบทการค้าในระดับ
โลก ที่ในอนาคตต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นตัวขับเคลื่อนการค้า อย่างไรก็ตามด้วยความรู้ทาง
เทคโนโลยีของบุคลากรภาครัฐอาจยังไม่รวดเร็วและช านาญเท่ากับภาคเอกชน ในรายงานการศึกษา
ฉบับนึ้จึงได้น าตัวอย่างการจัดงาน Virtual Trade Fair ซี่งเป็นงานแสดงสินค้าของตกแต่งบ้านซึ่งจัด
โดยภาคเอกชนฝรั่งเศส ที่ได้จัดงานออนกราวด์คือ Maison et Objet มาแล้วกว่า 25 ปี และได้ริเริ่ม
จัดงานออนไลน์ “MOM” มาตั้งแต่ปี 2559 และงาน Digital Fair ในปี 2563 ประกอบกับการมี
ฐานข้อมูลสินค้า ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก โดยผู้จัดใช้ประสบการณ์แบบมืออาชีพ 
มาใช้ในการวางแผน วางเป้าหมาย และวางกลยุทธ์การจัดงานแสดงสินค้าเพ่ือสร้างความดึงดูดใจให้มี
ผู้เข้าร่วมงานและชมงานเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็นว่าการน างานแสดงสินค้า MOM 
และ Digital Fair มาเป็นเกณฑ์มาตรฐานและวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis เพ่ือให้สามารถเห็น
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม ของงาน Stay in Style Bangkok โดยเปรียบเทียบกับการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis ของงาน MOM และ Digital Fair และน าเอาจุดแข็งมาปรับใช้กับงานของไทย 
จะท าให้งาน Stay in Style Bangkok สามารถตอบโจทย์ได้ตรงใจของผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า  
อันจะท าให้งานมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การวิเคราะห์ SWOT Analysis ของงาน Stay in 
Style Bangkok ผู้เขียนได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ผู้บริหารสภาหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย (Franco-Thai) และภาคเอกชนไทย ซึ่งเคยเข้าร่วมงานแสดง



จ 

สินค้ากับทั้งสองงาน ให้ความเห็นสะท้อนมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์ตรงกับงานแสดงสินค้า และ
ความต้องการในการปรับปรุงงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ผลจากการศึกษาพบว่างานแสดงสินค้า “Stay in Style Bangkok” เป็นงานที่มีความ
น่าสนใจ ในแง่ของการเป็นช่องทางที่ส าคัญส าหรับสินค้าของตกแต่งบ้านที่หลังจากวิกฤติการโควิด-19 
สินค้าเหล่านี้จะกลับมาเป็นที่นิยมและเกิดการซื้อขายอีกเป็นจ านวนมาก เนื่องจากเมื่อประเทศต่าง ๆ 
ยกเลิกการปิดประเทศเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ การกระตุ้นการท่องเที่ยวจะส่งผลให้โรงแรม รีสอร์ต 
ร้านอาหาร บาร์ ตลอดจนสถานบริการต่าง ๆ จะกลับเปิดให้บริการหลังจากปิดไปเป็นระยะเวลา
ยาวนาน ส่งผลให้มีการหาซื้อสินค้าด้านการตกแต่งหรือจ้างสถาปนิกเพ่ือปรับปรุงตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ  
ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างมากมาย ดังนั้นงาน “Stay in Style Bangkok” จึงมีโอกาสเติบโตเป็นงาน 
ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ทั้งนี้ในขณะนี้งานมีจุดแข็งที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สามารถใช้
เป็นจุดดึงดูดและพัฒนาให้เป็นจุดขายที่ส าคัญ ได้แก่  

1. เป็นงานที่จัดโดยภาครัฐ จึงเป็นเสมือนการรับประกันว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่ วมงาน
แสดงสินค้าเป็นผู้ประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือ ทั้งในด้านคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานสากล และ
การเป็นผู้ประกอบการที่มีตัวตนจริง นอกจากนั้นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีหน่วยงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 58 ส านักงาน ดูแลครอบคลุมทุกประเทศในโลก จะเป็นผู้เชิญผู้ซื้อที่มี
ศักยภาพจากต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมงาน ผู้ประกอบการไทยก็มีความมั่นใจว่า เป็นผู้ซื้อที่ได้รับการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือมาแล้วในระดับหนึ่ง ดังนั้นการเจรจาการค้าก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การที่ภาครัฐบาลมีงบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วมงานแก่ผู้ประกอบการไทยบางส่วน
ส าหรับค่าเช่าและตกแต่งคูหา จะท าให้เป็นการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการรายเล็กและ รายกลาง  
ที่มีเงินทุนไม่มาก ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศได้ ก็จะสามารถน าสินค้ามาเข้า
ร่วมงานในประเทศไทย และสามารถพบเจอหรือเจรจาการค้ากับผู้ซื้อในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเปิด
โอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ Startup มีช่องทางในการเริ่มต้นท าธุรกิจ
และสามารถเติบโตต่อไปใด้ในอนาคต  

3. ผู้ประกอบการที่เข้าแสดงสินค้าเป็นผู้ผลิต ซึ่งมีโรงงานในประเทศไทย ท าให้สามารถ
ปรับสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าต่างประเทศได้ 

4. มีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย เช่น งานจักสาน งานผ้าไหม ผ้าย้อมคราม ผ้าหม้อฮ่อม 
งานเครื่องปั้นดินเผา งานเบญจรงค์ หรืองานถักทอจากวัสดุธรรมชาติที่พบในประเทศ ซึ่งชาว
ต่างประเทศพบว่าเป็นงานที่มีเอกลักษณ์และมีเสน่ห์ และสนใจซื้อไปจ าหน่ายให้กับลูกค้าของตน 

5. Special Show Case มีการไฮไลต์โครงการต่าง ๆ ให้เห็นว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจในการ
จัดงานอย่างไรบ้าง เนื่องจากเป็นโครงการที่เจาะลึกเฉพาะกลุ่มเช่น ผู้สูงอายุ 60+ หรือแม่และเด็ก  
จึงท าให้กลุ่มที่มีความสนใจเฉพาะจะเข้ามาเยี่ยมชมเป็นพิเศษ 



ฉ 

อย่างไรก็ตามจากความเห็นผู้ที่เคยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า “Stay in Style Bangkok” 
และ “MOM” ได้ให้ข้อเสนอที่น่าสนใจเพ่ือให้สามารถยกระดับงาน “Stay in Style Bangkok”  
ให้สามารถน าเสนอบริการให้ถูกต้องตรงใจทั้งผู้เข้าเยี่ยมชมงาน และผู้แสดงสินค้ามากขึ้น ได้แก่   

1. เพ่ือให้งานแสดงสินค้าง่ายต่อการเลือกซื้อสินค้า ควรน าหมวดหมู่ของสินค้าขึ้นมา 
ในหน้าแรก เพราะลูกค้าที่เข้าชมงานจะทราบว่าสนใจจะซื้อสินค้าอะไร จึงต้องการเข้าไปจุดที่สามารถ
ชมสินค้าได้ทันที พร้อมสามารถเลือกสอบถามข้อมูลจากผู้ขายได้อย่างรวดเร็ว 

2. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานงาน Virtual Trade Fair ควรมีความพร้อมทั้งความรู้ด้าน
เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าให้สวยงาม และควรให้เวลาในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสินค้าใน เว็บไซค์
ให้แปลกใหม่เสมอ เพ่ือดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความสนใจและกลับมาชมเยี่ยมชมคูหาซ้ า ๆ  

3. ควรมีการจัดธีมเพ่ือสร้างอีเว้นท์หรือกิจกรรมที่น่าสนใจขึ้นมาน าเสนอบ่อย ๆ เช่น ธีม 
“Work From Home” โดยน าสินค้าที่คนต้องใช้ในการท างานทางไกล มารวมไว้ในแหล่งเดียวกัน 
หรือธีม “Fresh At Home” เน้นให้ความสดใส กับคนที่ต้องกักตัวที่บ้านเป็นเวลานาน เพ่ือคลาย
เครียด โดยจะเป็นจุดขายที่สามารถดึงกลุ่มที่มีความสนใจสินค้าโดยเฉพาะ เข้ามาเยี่ยมชมและเลือก
ซื้อสินค้า 

4. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในช่องทางดิจิทัล และท่ีส าคัญคือควรใช้ทีมงานมืออาชีพ อาทิ 
เว็บดีไซเนอร์ หรือนักออกแบบเว็บไซค์ คือคนที่ต้องออกแบบหน้าตาเว็บไซค์ให้สวยงาม โดย ให้ผู้ใช้
สามารถใช้งานง่าย หรือควรจ้าง SEO Specialist ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO (Search Engine 
Optimization) การท าเว็บไซค์ให้ติดอับดับดี ๆ ของเสิร์ชเอนจิน (search engine) บน google โดย
ปกติก็จะคาดหวังให้ติดในหน้าแรกอันดับที่ 1-3 โดย SEO คือการท าคอนเทนต์และท าหน้า เว็บไซค์ 
ให้ติดเสิร์ช google ในหน้าแรกนั่นเอง 

เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่างานแสดงสินค้าออนไลน์ เป็นช่องทางการค้าที่เกิดขึ้นมาแล้ว ที่จะ
ยังคงอยู่แม้ว่าวิกฤติการโควิด-19 จะผ่านไปและจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้นภาครัฐจะต้อง
ปรับตัวอย่างรวดเร็วเพ่ือให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) มีคนกล่าวไว้ว่า “บริษัทจะอยู่ยืนยาวไม่ใช่บริษัทใหญ่ แต่เป็น
บริษัทที่มีการปรับตัวตามยุคสมัย” นี่คือหัวใจส าคัญของ Digital Disruption ถึงแม้ว่าราชการจะไม่ใช่
บริษัท แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีคู่แข่ง ในงานบริการบางอย่างภาคเอกชนก็สามารถท าได้ หากเราท าไม่ได้
ดีกว่า ในที่สุดเอกชนก็จะหันไปท าสิ่งที่เขาท าได้ดีกว่าแทนที่ ดังนั้นราชการก็ต้องปรับตัวให้ทันกับ 
การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 
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กิตติกรรมประกาศ 
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ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ นางโสมวรรณ เลาหะพันธุ์ และ นางสาวฤดี วัฒนา
วานิชกุล ผู้บริหารสภาหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย คุณจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์ ผู้บริหาร แบรนด์ DEESAWAT 
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ผู้เขียนขอขอบพระคุณ นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะ
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1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

1.1.1  หลักการและเหตุผล 
นับตั้งแต่การปรากฎตัวของโรคระบาดไวรัสโคโรนาในช่วงปลายปี 2562 ในเมืองอู่ฮ่ัน 

ประเทศจีน ได้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม ระบบสาธารณสุข ของประเทศส่วนใหญ่ในโลก 
ไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่ที่มีเทคโนโลยีสูง ไปถึงประเทศเล็กที่ก าลังพัฒนา ทุกประเทศต้องยอมใช้
มาตรการปิดประเทศ ปิดการเดินทาง ปิดร้านค้า เพ่ือลดการติดต่อสัมผัสกันระหว่างคนกลุ่มใหญ่ 
เพราะเชื่อมั่นว่าจะเป็นหนทางที่จะหยุดการแพร่กระจายของไวรัส ซึ่งแน่นอนว่ามาตรการเช่นนี้ได้
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการค้า อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมการบิน การโรงแรม การผลิตเครื่องบิน ธุรกิจการท่องเที่ยว 
การจัดงานแสดงสินค้า การจัดคอนเสิร์ต การจัดงานแฟชั่นโชว์ ซึ่ งเป็นงานที่สร้างงานสร้างรายได้เข้า
ประเทศ อีกทั้งยังเป็นงานที่เกี่ยวข้องด้วยผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยในประเทศมากมาย อาทิ พนักงาน
โรงแรมและร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ผู้จ าหน่ายเครื่องดื่ม พนักงานบริษัททัวร์ บริษัทเช่ารถ 
พนักงานน าเที่ยว พนักงานประจ าส านักงาน และอ่ืน ๆ ต่างได้รับผลกระทบ ร้านค้าต้องปิดกิจการ คน
ต้องตกงานเป็นจ านวนมาก แต่ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยทั่วโลกพยายามค้นคว้าหาวิธีการ
ควบคุมรักษาไวรัสโควิด-19 ธุรกิจการค้าที่ได้รับผลกระทบก็พยายามดิ้นรนหาวิธีการอยู่รอดเช่นกัน 
สินค้าอุปโภคบริโภคนับว่าเป็นสินค้าที่โชคดีที่ในช่วงวิกฤติก็ยังมีโอกาสในการขาย ในขณะที่สินค้า
ฟุ่มเฟือยจะได้ผลกระทบมากที่สุด ผู้บริโภคหันมาค านึงถึงการรักษาสุขอนามัยและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ดูแลตนเองด้วยการปรุงอาหารรับประทานที่บ้าน ตลอดจนหันมาออกก าลังกายเพ่ือท าให้
ร่างกายแข็งแรงและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองได้ ขณะเดียวกันเพ่ือเป็นการผ่อนคลาย
ความเครียดจากการกักตัว ประชาชนหันไปท ากิจกรรมด้านสันทนาการมากขึ้น เช่น การปลูกพืชท า
สวนครัวหรือปลูกดอกไม้ การเลี้ยงสัตว์  การดูภาพยนตร์ หรือฟังเพลงในบ้าน ส่งผลให้สินค้า 
ที่เก่ียวข้องได้รับผลในการเพิ่มยอดขายมากข้ึนด้วย 

อนึ่งเราจะสังเกตเห็นว่ามีการค้าอย่างหนึ่งที่เติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจที่ตกต่ า 
ได้แก่ การค้าออนไลน์ เนื่องจากภาครัฐได้ออกมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม การหลีกเลี่ยงการ
เข้าไปในสถานที่ที่มีผู้คนเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการสั่งของออนไลน์ 



2 

ห้างสรรพสินค้า หรือร้านอาหาร ก็ต้องการลดความแออัดของลูกค้าที่ต้องเข้าคิวรอจ่ายเงิน ร้านค้า
ต่างก็เพ่ิมช่องทางการสั่งสินค้าออนไลน์ หรือสั่งแล้วมารับ (click and collect) ซ่ึงในปี 2563 อัตรา
การใช้บริการสั่งสินค้าออนไลน์ในประเทศต่าง  ๆ ทั่วโลกเติบโตแบบก้าวกระโดด แต่สิ่งเป็น
ปรากฎการณ์ใหม่ที่เ พ่ิงเกิดขึ้นในในยุคนี้คือ การเกิดเทรนด์ที่น่าสนใจได้แก่ การสร้าง Digital 
Experience Economy (DEE) หรือเศรษฐกิจบนรากฐานการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าผ่านช่องทาง
ดิจิทัล การพลิกรูปแบบการจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าที่ผู้จัดงานฯไม่สามารถจัดได้ โดยเฉพาะงาน
แสดงสินค้าใหญ่ ๆ ระดับโลก ต่างหันไปจัดงานแสดงสินค้าออนไลน์เสมือนจริง หรือ Virtual Trade 
Fair งานแสดงสินค้าที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น งาน Maison et Objet ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าของ
ตกแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจัดโดยบริษัท SAFI ประเทศฝรั่งเศส จัดมาแล้วกว่า 25 ปี ในแต่ละปี
จัด 2 ครั้ง ช่วงเดือนมกราคม และเดือนกันยายน โดยมีผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าจากทุกประเทศทั่วโลก
ครั้งละกว่า 3,000 ราย ใช้พ้ืนที่จัดงานแสดงสินค้า 242,200 ตรม มีผู้เข้าเยี่ยมชมงานประมาณ 
80,000 คน ได้ริเริ่มจัด Virtual platform ชื่อ MOM (Maison et Objet and More) ในปี 2559 
ควบคู่ไปกับงานแสดงสินค้าจริง เพ่ือเป็นส่วนเสริมให้กับผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าจะได้มีแพลตฟอร์ม
ในการติดต่อซื้อขายสินค้ากับลูกค้า ได้ภายหลังการจัดงานตลอดทั้งปี แต่เมื่อเกิดโรคระบาด
แพลตฟอร์มนี้ ได้กลายเป็นฐานข้อมูลให้กับการจัดงานแสดงสินค้า Virtual Trade Fair “The Digital 
Fair” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและประสบความส าเร็จอย่างงดงาม 

1.1.2  เหตุใดจึงมีคนหันมาให้ความสนใจและจัดงาน Virtual Trade Fair เพิ่มข้ึนมาก 
ในหนังสือ The Great Remake1 เขียนโดย สันติธาร เสถียรไทย หัวข้อ Digital 

Soft Power กล่าวว่าในยุคโควิด-19 การเดินทางระหว่างประเทศอาจต้องซบเชาเป็นเวลานาน โจทย์
หนึ่งที่น่าคิดคือจะท าอย่างไรให้ชาวต่างชาติ มาเท่ียวและสัมผัสประเทศไทยได้ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเครื่องบิน 
แนวโน้มที่น่าสนใจคือการสร้าง Digital Experience Economy (DEE) ซึ่งรูปแบบหนึ่งคือการสื่อสาร
ด้วยดิจิทัลคอนเทนต์แบบภาพและวิดีโอพร้อมกับมีรูปแบบโซเซียลมีเดีย วงการเกมออนไลน์และ 
อีสปอร์ตกลายเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในปี 2562 มีจ านวนคนที่ดูการแข่งขันเกมสูงถึงเกือบ 
500 ล้านคน ทั่วโลก สร้างรายได้เกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรก (ตัวเลขจาก Newzoo)  
ซึ่งในช่วงที่คนไม่สามารถออกจากบ้านได้ การบริโภคดิจิทัลคอนเทนท์ เติบโตแบบก้าวกระโดด โดยมี
รายงานจาก We Are Social และ Hootsuit เดือนเมษายน 2563 ชี้ให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่เพ่ิมเวลา
การดูวีดีโอสตรีมทางออนไลน์มากขึ้นเป็นอันดับหนึ่งตามด้วยโซเซียลมีเดีย ส าหรับธุรกิจที่ต้องพ่ึง
ประสบการณ์จากออฟไลน์มาก ๆ เช่น วงการบาสเกตบอล NBA ที่ต้องหยุดไป มีการจัดให้ผู้เล่นมา
แข่งเกมบาสออนไลน์ รวมถึงพิพิธภัณฑ์ดัง ๆ หลายแห่งทั่วโลกมีการเปิดให้ดูเป็นการเยี่ยมชมเสมือนจริง 

                                           
1 สันติธาร เสถียรไทย, The Great Remake สู่โลกใหม่, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2564). 
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ส าหรับมุมมองของ กัมพล นิสิตสุขเจริญ กรรมการบริหาร บริษัทไรท์แมน จ ากัด2,3 
ผู้ก่อตั้ง Virtual Solution เห็นว่าเมื่องานแสดงสินค้าจะย้ายจากออนกราวด์เข้าสู่โลกเสมือนจริง  
หนึ่งในแนวโน้มที่เข้ามาปลดล็อคการจัดงานในยุคแนวทางวิถีใหม่ คือการจัดงานเสมือนจริงที่สามารถ
ท าควบคู่ไปกับการ จัดงานรูปแบบปกติได้ เช่น Virtual Trade Fair หรือแม้แต่การประชุมสัมมนาต่าง ๆ  
ก็สามารถจัดในรูปแบบเสมือนจริงได้ “การจัดงานในรูปแบบเสมือนจริงl จะเป็นแนวโน้มของการจัด
งานแสดงสินค้า งานกิจกรรมและงานประชุมสัมมนาในอนาคตที่จะมาเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า และ
ทลายทุกข้อจ ากัดของอุตสาหกรรมอีเวนต์ในอนาคตอันใกล้นี้”4 เพราะข้อดีของการจัดกิจกรรมแบบ
เสมือนจริง จะช่วยให้สามารถประหยัดต้นทุน งบประมาณไม่สูงมากเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้กว้างขึ้น 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบจะท าได้อย่างรวดเร็ว เพราะไม่มีข้อจ ากัดเรื่องของพ้ืนที่และการเดินทาง  
อีกทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลผู้เข้าชมได้ดีกว่างานออนกราวด์” อย่างไรก็ตามปัญหาอุปสรรคส าคัญของ
งานแสดงสินค้า Virtual Trade Fair ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งต้องค านึงถึง
ความแตกต่างของเวลาในแต่ละภูมิภาค นอกจากนั้นจะต้องมีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้งาน
ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ 

อย่างไรก็ตาม Virtual Trade Fair งานแสดงสินค้าของตกแต่งบ้านนานาชาติ
ออนไลน์ ได้แก่ งาน Stay in Style Bangkok ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ ซึ่งได้ริเริ่มจัดขึ้นในปี 2562 ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นยังมีผู้เข้าร่วมงานไม่มากนั ก แม้ว่ากรมฯ ได้
จัดท ารูปแบบที่น่าสนใจและทันสมัย ทั้งนี้อาจจะเกิดจากยังเป็นงานใหม่ผู้ประกอบการไทยยังไม่
คุ้นเคย ผู้ประกอบการยังไม่มีความช านาญเรื่องการใช้เทคโนโลยี การให้บริการอินเทอร์เนตของไทย
ยังไม่มีประสิทธิภาพ หรือการน าเสนอบริการยังไม่ตรงกับความต้องการ ดั งนั้นเพ่ือให้สามารถหา
ค าตอบและหาคู่เทียบเคียงได้ จึงจะน างานแสดงสินค้าของตกแต่งบ้านที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ 
งาน MOM (Maison et Objet) และงาน The Digital Fair มาเป็นเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือค้นหาจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดรูปแบบงานแสดงสินค้า Stay in Style 
Bangkok จนกระทั่งท าให้การจัดงานแสดงสินค้าของไทยมีการพัฒนารูปแบบที่สามารถตอบโจทย์
ความต้องการของผู้ประกอบการได้มากที่สุด และสามารถเป็นแนวทางให้หน่วยงานทีมประเทศไทย  
ที่จัดงานแสดงสินค้าในลักษณะเดียวกันได้  

                                           
2 ออนไลน์ TopTen. มองอนาคต “Virtual Event”แม้ไม่มาแทนที่ แต่จะกลายเป็น “รูปแบบหลัก” ในไม่ช้า, 
มิถุนายน 30, 2563. 
3 ผู้จัดการออนไลน์. เปิดทางรอดธรุกิจปีหน้า “Virtual Solution” จับมือพันธมิตรจัดงาน “THAILAND Trade 
Fair 2021” 18 ธ.ค. 2563. 
4 ออนไลน์ กองบรรณาธิการ. เทรนด์ก าลังมา ไม่ต้องรอโควิดซา แต ่SME ออกงานแสดงสินค้าแบบ Virtual ได,้ 
กรกฎาคม 2020. 
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1.1.3  รูปแบบงานแสดงสินค้า Virtual Trade Fair งานแสดงสินค้าของตกแต่งบ้าน
ของไทย และของฝรั่งเศส 

1) งานแสดงสินค้าของตกแต่งบ้านในระดับนานาชาติของไทย “Style Bangkok” 
และงานแสดงสินค้า Virtual Trade Fair “Stay in Style Bangkok” 

  
 
งานแสดงสินค้าของตกแต่งบ้านเริ่มจัดงานตั้งแต่ปี 2539 ในนามของงาน 

BIG+BIH หรือ Bangkok International Gift fair+Bangkok International Houseware fair ต่อมา
ได้พัฒนารูปแบบงานให้เป็นสินค้า ไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติ ( International Lifestyle Product 
Trade Fair) เพ่ือตอบสนองกลุ่มผู้น าเข้า ( Importer), ผู้ซื้อ (Buyer) ทั้งจากต่างประเทศและใน
ประเทศที่มีแนวโน้มความต้องการในการเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลายในคราวเดียว โดยวัตถุประสงค์
หลักส าคัญของงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เพ่ือเป็นเวทีเจรจาการค้าระหว่างผู้แสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ 
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการไทยกว่าร้อยละ 95 และอีกประมาณร้อยละ 5 เป็นผู้ประกอบการจาก
ต่างประเทศ ผู้น าเข้าและผู้ซื้อจากต่างประเทศ งานจัดแสดงบนพ้ืนที่ประมาณ 47,000 ตารางเมตร  
ผู้เข้าแสดงสินค้าประมาณ 2,000 คูหา โดยมีผู้เข้าชมงานกว่า 50,000 ราย มูลค่าการเจรจาการค้าใน 
1 ปี ประมาณ 2,000 ล้านบาท สินค้าที่จัดแสดงในงาน STYLE Bangkok ได้แก่ สินค้าไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ 
เช่น สินค้าของขวัญ ของใช้ ของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน เครื่องครัว เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของเล่น 
เครื่องเขียน ผลิตภัณฑ์สปา เฟอร์นิเจอร์ เคหะสิ่งทอ เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ แฟชั่น ผ้าผืน หนังผืน 
เส้นใย เส้นด้าย รองเท้ากระเป๋า อุปกรณ์เดินทาง สินค้ากลุ่มเฉพาะ เช่น สินค้าส าหรับแม่และเด็ก 
สินค้าผู้สูงอายุ สินค้าสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่อาหาร เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามในระหว่างปี 2562-2563 ประสบปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ท าให้
ไม่สามารถเชิญผู้ซื้อเข้างานงานแสดงสินค้าได้ จึงมีการก าหนดงานแสดงสินค้าแบบไฮบริด คือการจัด
ทั้งแบบออนกราวด์และออนไลน์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้น าข้อจ ากัดของงาน
ออนไลน์มาพัฒนาให้เป็น Virtual Trade Fair ภายใต้ชื่อ Stay in Style Bangkok ทั้งนี้ผู้ประกอบการ
ที่มีข้อจ ากัดในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Style Bangkok สามารถเข้าร่วมงาน Stay in Style 
Bangkok นอกจากจะไม่เพียงแต่สามารถพบลูกค้าในช่วงงานแสดงสินค้าได้ แต่สามารถเจรจาการค้า
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ได้ตลอดทั้งปี ไม่มีวันหยุด ทั้งนี้อธิบดี
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
(นายสมเด็จ สุสมบูรณ์) ได้กล่าวถึง
วั ตถุประสงค์ของการจัดงานว่ า 
“เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้ามี
เวทีในการเจรจาการค้าที่สอดคล้อง
กับเทรนด์การค้าโลก ที่หันมาให้ความส าคัญกับการค้าออนไลน์มากขึ้นแล้ว โดยได้ประเดิมเปิดตัว
เว็บไซต์ Stay in Style Bangkok หรือ www.stayinstylebangkok.com ซึ่งจะใช้เป็นเวทีแสดง
สินค้าไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติของไทย และเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อ ผู้น าเข้าจากทั่วโลกสามารถเข้าชม
สินค้าไลฟ์สไตล์ที่จัดแสดงในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ได้ตลอดเวลา โดยกรมฯ คาดว่า Stay 
In Style Bangkok จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดงานแสดงสินค้าให้มีความทันสมัย สามารถสร้าง
โอกาสในการเจรจาการค้า เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายระหว่างผู้ซื้อและผู้น าเข้าจากทั่วทุกมุมโลกกับ
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทยได้มากขึ้น อันจะส่งผลในการเพ่ิมปริมาณและมูลค่า
การส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทย เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ
สินค้าไลฟ์สไตล์ได้อย่างต่อเนื่องบนโลกดิจิทัล ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์เพ่ือขับเคลื่อนให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การส่งออก และการจัดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ยิ่งใหญ่ 
ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน” 
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ในปัจจุบันเว็ปไซค์ Stay in Style Bangkok มีการออกแบบให้ทันสมัย เข้ากับ
ยุคปัจจุบัน โดยมีส่วนของการถ่ายท าด้วยกล้อง VR 360 องศา เพ่ือความสะดวกในการดูข้อมูลของ
สินค้า และข้อมูลของผู้ประกอบการเจ้าของสินค้า อย่างไรก็ตามพบว่าผู้เข้าแสดงสินค้าหลายราย
มักจะไม่กรอกข้อมูลที่ต้องการ ส่งผลให้ข้อมูลที่น ามาแสดงผลส่วนของผู้แสดงสินค้าไม่ครบถ้วนและ 
ไม่น่าสนใจ โดยเฉพาะส่วนของรูปภาพสินค้าที่น าเสนอได้ไม่ดีเท่าที่ควร และในส่วนของการค้นหาที่
ปรับปรุงให้สามารถค้นหาได้ละเอียดมากขึ้นแต่ยังไม่ดีที่สุด นอกจากนี้มีการปรับการจัดแบ่งหมวดหมู่
สินค้าตามห้อง สามารถดูสินค้าที่อยู่ในบรรยากาศจริงได้ ท าให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายขึ้นและชัดเจนกว่า  
ในการน าเสนอสินค้า เพ่ิมระบบค้นหา ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม สามารถค้นหาได้จาก Product 
Category/Product Name/Company Name/ Keyword และมี Recent search ช่วยให้การกลับมาหา
เพ่ิมเติมใหม่ได้อีกครั้งเร็วขึ้น และมีฟังก์ชั่น Favorite สินค้าเพ่ือเก็บไว้ดูได้ และสามารถสร้างลิสต์ของ
สินค้าที่เรา Favorite ไว้ได้เองที่ My List เพ่ือง่ายต่อการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลการติดต่อ และ
สามารถส่งรายการให้ตัวแทนน าเข้าของประเทศตนได้ อีกทั้งยังสามารถนัดวันประชุมออนไลน์ ได้อีกด้วย 

 

 

 
ตัวอย่างสินค้าท่ีจัดแสดงในงาน Style Bangkok 
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วิธีการเข้าร่วมงาน Stay in Style 
Bangkok คื อ  ผู้ ประกอบการ
จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ ก่อนการจัดงานแสดง
สินค้า Style Bangkok ทั้งนี้ไม่มี
ค่ า ใช้จ่ ายในการลงทะเบียน 
หลังจากนั้นกรมก็จะให้รหัสผ่าน
เ พ่ื อ ใ ห้ เ ป็ น ผู้ ใ ช้ ง า น แ ล ะ

ผู้ประกอบการก็จะต้องน าภาพสินค้าที่ต้องการน าเสนออัพโหลดลงไป ให้มีความชัดเจน พร้อมมี
รายละเอียดข้อมูลสินค้า ชื่อบริษัทผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ที่จะตอบค าถามให้กับลูกค้าที่เข้า
เยี่ยมชมงาน โดยจะมีโปรแกรมที่สามารถ คุยเจรจาการค้ากับผู้ซื้อที่เข้ามาสอบถามได้ทันที ได้แก่ 
โปรแกรม “Online Chat and Conference” หรือการคุยและประชุมออนไลน์ ทั้งนี้จากการที่กรมฯ
ได้สร้างรูปแบบงานแสดงสินค้าโดยการถ่ายท าภาพงานแสดงสินค้า Style Bangkok ที่จัดออนกราวด์
ด้วยกล้อง VR 360 องศา ท าให้การเยี่ยมชมงานให้มีความรู้สึกเสมือนได้เดินเข้าไปในบรรยากาศงาน
แสดงสินค้าจริง ๆ โดยเมื่อเข้าไปในงานจะเห็นคูหาต้อนรับของกรมพร้อมเจ้าหน้าที่ต้อนรับ มีเมนูให้
เลือกว่าต้องการเยี่ยมชมจุดใด โดยประกอบด้วยส่วน Explore Showcases ซึ่งจะมีหัวข้อ STYLE’ 
de Bangkok Hotel ที่มีการจัดแบ่งโซนไว้เสมือนอยู่ภายในโรงแรม 5 ดาว มีการจัดสินค้าที่แต่ละชิ้น
ที่เป็นจุดเด่นของงานมาไว้ในโซนนี้ รวมถึงข้อมูลของผู้ประกอบการเจ้าของสินค้า และหัวข้อ other 
showcase ส าหรับในอีกส่วนก็จะเป็นการค้นหาสินค้า Explore Products ซึ่งก็จะแยกเป็น By 
Exhibitor Name และ By Product Category เพ่ือให้ลูกค้าทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ 
ตลอดจนประชาชนที่พลาดการเข้าชมงานในวันที่มีการจัดงาน ทั้งนี้ผู้เยี่ยมชมจะสามารถหมุนภาพ  
ไปได้ 360 องศา ว่าจะเดินไปทางใด และเมื่อเห็นสินค้าก็จะมีเครื่องหมายที่เมื่อคลิกก็จะปรากฏ  
ชื่อบริษัทเจ้าของสินค้าขึ้นมาพร้อมกัน  

2) งานแสดงสินค้าของตกแต่งบ้านระดับโลกของฝรั่งเศส “Maison et Objet” 
และงานแสดงสินค้า Virtual Trade Fair “MOM (Maison et Objet and More)” และ The Digital 
Trade Fair จัดโดย SAFI (Salons Français et Internationaux) เป็นสมาพันธ์ช่างฝีมือศิลป์อาชีพ
ฝรั่งเศส ได้จัดงานแสดงสินค้า ณ กรุงปารีส มาตั้งแต่ปี 2492 และในปี 2538 งานแสดงสินค้าของ
สมาพันธ์ฯ ได้พัฒนาเป็นงานแสดงสินค้า Maison & Objet โดยงานจัดที่กรุงปารีสปีละสองครั้ง  
งานแสดงสินค้า Maison & Objet นับว่าเป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้าตกแต่งบ้านและตกแต่งภายใน 
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใช้พ้ืนที่ทั้งหมดของศูนย์แสดงสินค้ารวม 242,200 ตารางเมตร โดยมีสินค้าที่จัดแสดง 

คูหาต้อนรับบนเว็บไซค์ Stay in Style Bangkok 
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ได้แก่ ของตกแต่งนานาชาติ ของตกแต่งจากสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์น้ าหอม เครื่องหอม เครื่องเรือนและ
เครื่องตกแต่งบ้านที่เป็นนิยมและทันสมัย ของตกแต่งจากฝีมือช่างศิลป์ สิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับครัว
และอาหาร ของตกแต่งบ้านหลากหลายชนิด สิ่งประดิษฐ์และของตกแต่งที่มอบเป็นของขวัญได้งาน
ออกแบบจากช่างฝีมือศิลป์ในเชิงศิลปะ งานออกแบบในกลุ่มนวัตกรรม ซึ่งรวมผู้แสดงสินค้าที่รับ
ออกแบบและตกแต่งภายใน  

            
งานแสดงสินค้า Maison et Objet กรุงปารีส  สินค้าท่ีจัดแสดงในงาน Maison et Objet 

 
งานแสดงสินค้า Maison et Objet มีผู้เข้าเยี่ยม
ชมงานจากทุกมุมโลกปีละ 2 ครั้ ง  ครั้ งละ
ประมาณ 80,000 คน และในปี 2559 ผู้จัดงาน
ไ ด้ มี แ น ว ค ว า ม คิ ด ว่ า ใ น ทุ ก ปี ที่ จั ด ง า น 
ผู้ซื้อและผู้ขายจะได้เดินทางมาพบและเจรจา
การค้ากันเพียงปีละ 2 ครั้ง ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
การท าธุรกิจที่ต้องมีการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง 24 
ชั่วโมง 365 วัน จึงได้มีการจัดสร้างแพลตฟอร์มชื่อ MOM (Maison et Objet and More) เพ่ือให้
สามารถติดต่อเจรจาการค้าหรือซื้อขายกันได้ตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตามในช่วงระหว่างปี 2562 -2563 
เมื่อเกิดโรคระบาดโควิด-19 รัฐบาลฝรั่งเศสประกาศห้ามจัดงานหรือการชุมนุมที่มีคนตั้งแต่ 10 คน  
ขึ้นไป ส่งผลให้งานแสดงสินค้าทั่วประเทศถูกเลื่อนอย่างไม่มีก าหนดหรือยกเลิกไป แต่เนื่องจากผู้จัดงาน 
มีประสบการณ์และมีฐานข้อมูลทั้งจากฝั่งผู้ขาย ผู้ซื้อ และข้อมูลสินค้าที่เคยน าจัดแสดงสินค้าในงาน
จากแพลตฟอร์ม MOM ผู้จัดจึงได้จัดงาน The Digital Fair ขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 4-18 

Virtual Trade Fair “MOM” 
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กันยายน 2563 โดยสามารถจัดรูปแบบของงานให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย รวมทั้งมีการคิดธีมการจัด
งานให้มีความแปลกตา ชวนให้ลูกค้าติดตามเข้างานตลอดเวลา ผลการจัดงานในรูปแบบ Digital Fair 
มีผู้เข้าร่วม 4,292 ราย จาก 77 ประเทศ มีสินค้าใหม่กว่า 50,000 ชนิด มีดิจิทัลโชว์รูม 6,407 ห้อง  
มีการประชุมออนไลน์ เกี่ยวกับสินค้าที่คัดเลือกมาตามแนวโน้มของโลก ที่ประสบความส าเร็จในการ
น าเสนองานให้กับลูกค้า มีการน าเสนอ podcast เรื่อง The Design Entrepreneurs ซึ่งในการจัดงาน  
15 วัน มีผู้เข้าเยี่ยมชมงานประมาณ 300,000 คน โดย มีลูกค้ารายใหญ่และส าคัญระดับโลกเข้าเยี่ยมชม
เป็นจ านวนมาก ซึ่งผู้จัดได้ประเมินว่าประสบความส าเร็จมาก และจะมีการจัดงานในลักษณะนี้อีก
ต่อไปอย่างแน่นอน 

 
Press Release, Maison & Objet MOM, Paris September 24th 2020 

 
จากประสบการณ์ของผู้จัดงานแสดงสินค้า Maison et Objet มานานกว่า 25 ปี 

ในฐานะงานแสดงสินค้าอันดับหนึ่งของโลกด้านไลฟ์สไตล์และเฟอร์นิเจอร์ โดยฐานข้อมูลสินค้าและ
รายชื่อผู้ประกอบการที่มีอย่างมากมายมหาศาล ท าให้งานประสบความส าเร็จในด้านจ านวนผู้ร่วม
แสดงสินค้า และผู้เข้าร่วมงาน มีความหลากหลายและมีสินค้าท่ีน่าสนใจน าเสนอ รวมถึงการมีช่องทาง
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ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
ผู้ผลิตและผู้ซื้อในรูปแบบของ
กล่องข้อความถือเป็นจุดแข็ง
ของแพลตฟอร์ม MOM ดังนั้น
เมื่อผู้จัดงานเปิดตัวแพลตฟอร์ม 
ดิจิทัลจึงได้รับการตอบรับที่ดี
จากทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อในการ
เข้าร่วมแพลตฟอร์มนี้ ซึ่งก่อน
การจัดงาน ทีมผู้ จั ดงานที่
ฝรั่ ง เศสจัดประชุม เตรี ยม
ความพร้อมให้กับทีมตัวแทน
ในแต่ละประเทศในเรื่องการ
เปิดใช้แพลตฟอร์ม พร้อมทั้ง
จัดท าคู่มือการใช้และข้อมูลที่
จ า เ ป็ น ต้ อ ง รู้ เ พ่ื อ ใ ห้ ทุ ก

ประเทศสามารถสื่อสารและช่วยเหลือผู้เข้าร่วมงานได้ ทั้งนี้ส าหรับระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร  
ผู้ร่วมแสดงงานมีระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะต้องสมัครสมาชิกก่อน แล้วจึงจะได้รหัสผ่านเมื่อเข้าไปใน
แพลตฟอร์มซึ่งจะเป็นรูปแบบที่ง่ายส าหรับผู้ใช้งาน เนื่องจากเมื่อเปิดเข้าไปหน้าแรกจะปรากฏภาพ
ของหมวดหมู่สินค้าทันที ได้แก่ decorative item, furniture, home fabric, lighting, Fashion, 
Kids, outdoor workplace และ Design By ซึ่งเมื่อคลิกไปที่แต่ละหัวข้อ ก็จะมีหัวข้อสินค้าในหมวด
ดังกล่าวที่ปลีกย่อยลงไปอีก เช่น decorative item ก็จะมี other decorative objects, connected 
objects (other smart objects, speakers and radios), Gifts and decorative accessories 
(caskets and boxes), cushions, clocks, plus, Wall décor (poster, other wall decoration, 
frames, stained glass decoration, plus) โดยแต่ละหัวข้อสินค้าก็จะมีภาพสินค้าที่สวยงามจัด
แสดงให้เห็นพร้อมจ านวนว่ามีสินค้ากี่ชนิดในกลุ่มนี้ และนอกจากนั้นก็จะมีการแสดงสินค้า ที่ต้องการ
เน้นเป็นพิเศษให้เห็นเพ่ือเป็นทางเลือกให้ลูกค้าเพ่ิมเติม นอกจากมีหมวดหมู่สินค้าให้แล้ว ในหน้าแรก
จะมีการน าเสนอหมวดหมู่ที่จะดึงดูดความสนใจทันที ได้แก่ กลุ่มสินค้าออกใหม่ ซึ่งเป็นสินค้าที่
คัดเลือกมาจากหมวดหมู่สินค้าปกติ แต่เป็นสินค้าที่เพ่ิงน ามาแสดงใหม่ ซึ่งปกติจะมีสินค้าที่เข้ามาใหม่
ทุกวัน และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าประจ า ที่สามารถเห็นได้ทันทีในหน้าแรกไม่ต้องไปค้น
ในหมวดหมู่สินค้า จึงน าขึ้นเน้นให้เด่นไว้ในหน้าแรก กลุ่มแรงบันดาลใจ ( Inspiration) ซึ่งจะน าสินค้า
ที่มีนักออกแบบคัดเลือกแล้วมาจัดแสดง ทั้งนี้เมื่อเข้าไปดูในหัวข้อ “หาสินค้าเพ่ิมเติม” ก็จะพบการ

ตัวอย่างสินค้าท่ีน าเสนอใน “MOM” 
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แยกการค้นหาที่ปลีกย่อยลงไปอีก ได้แก่  Design by categories, Thematique Digital Day, 
countries, materials, styles, brands, designers, labels, limited series, handmade, unique 
piece, custom made เป็นต้น 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม ของการจัดงาน Virtual Trade 
Fair โดยเปรียบเทียบงานแสดงสินค้า Virtual Trade Fair “Stay in Style Bangkok” กับงานแสดง
สินค้า Virtual Trade Fair “MOM (Maison et Objet and More) และงาน The Digital Trade 
Fair”ประเทศฝรั่งเศส 

1.2.2 เพ่ือศึกษาและเสนอแนะรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการจัดงาน virtual trade fair 
ของงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ ซึ่งจะสามารถเป็นต้นแบบให้งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติอ่ืน ๆ ของ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และหน่วยงานทีมประเทศไทย 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้จะเน้นไปยังงานแสดงสินค้า Virtual Trade Fair ของกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศส าหรับสินค้าของตกแต่งบ้าน “Stay in Style Bangkok” และงานแสดงสินค้า 
Virtual Trade Fair ของบริษัท SAFI ประเทศฝรั่งเศส ส าหรับสินค้าของตกแต่งบ้าน “MOM และงาน 
The Digital Fair” ในระหว่างปี 2562-2563 ซึ่งเกิดวิกฤติโรคระบาด COVID-19 

วิธีการด าเนินการศึกษา 
1) วิธีวิจัย  

การศึกษาเชิงคุณภาพ จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
เช่น หน่วยงานภาครัฐ 3 คน ได้แก่ ผู้ก าหนดนโยบาย ได้แก่ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
และผู้ปฏิบัติงานจริงได้แก่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ ซึ่งเคยรับผิดชอบดูแลโครงการ และ
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสินค้าไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานปัจจุบัน ทีมงานผู้จัดงานแสดง
สิ นค้ า  Maison et Objet ง าน  MOM และงาน  The Digital Fair 2  คน  ภาค เอกชน ได้ แ ก่  
ผู้ประกอบการสินค้าของตกแต่งบ้านที่เข้าร่วมแสดงสินค้าใน Stay in Style Bangkok และ MOM 
จ านวน 5 คน และน ามาวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis   

2) แหล่งข้อมูล ปฐมภูมิคือจากการสัมภาษณ์ และทุติยภูมิคือ ค้นคว้าจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง  
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3) ประชากรที่จะศึกษา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดงาน Virtual Trade Fair 
ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชนหรือผู้ส่งออกที่ได้เข้าร่วมงาน 
Virtual Trade Fair ภาคเอกชน เป็นต้น  

4) วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
เชิงคุณภาพ จะสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 10 คน แบ่งเป็นผู้บริหารหน่วยงานการค้าระหว่าง

ประเทศภาครัฐร้อยละ 30 ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร้อยละ 70  
5) วิธีการเก็บข้อมูล 

เชิงคุณภาพ จาก การสัมภาษณ์ ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
6) การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

เชิงคุณภาพโดยการน าข้อมูลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ผ่าน SWOT Analysis 
 

1.4 ค าถามการศึกษา  
นวัตกรรมการและรูปแบบ Virtual Trade fair อะไรที่จะเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน และ

สามารถเชื่อมโยงผู้ค้าในประเทศไทยสู่ผู้ซื้อในต่างประเทศได้ ตามแนวทาง Local to Global  
 
1.5  สมมติฐานการศึกษา 

งานแสดงสินค้ารูปแบบ Virtual Trade Fair “Stay in Style Bangkok” ที่น ารูปแบบที่มี
ประสิทธิภาพของงาน Virtual Trade Fair “MOM” มาปรับให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า จะสามารถ
เป็นช่องทางการค้าทางเลือกที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการไทย เพ่ือเจรจาการค้าหรือซื้อขาย
สินค้ากับผู้ซื้อหรือ ผู้น าเข้าในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ในยุคโควิด-19 และหลังโควิด-19 

 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 

1.6.1  ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม ของการจัดงาน Virtual Trade Fair 
จากประสบการณ์ของต่างประเทศ 

1.6.2  สามารถเสนอแนะรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการจัดงาน Virtual Trade Fair ของ
ประเทศไทยในอนาคต 

1.6.3  มีรูปแบบและข้อเสนอแนะในการจัดงาน Virtual Trade Fair ของหน่วยงาน
ภาครัฐในประเทศไทย 
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1.7  นิยามศัพท ์
Digital Soft power คือ การขยายอิทธิพล การเปลี่ยนแปลงความคิด การท าให้ผู้คนมีส่วนร่วม 

หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้อ่ืน โดยไม่ได้ใช้อ านาจบังคับขู่เข็ญ (Hard Power) อย่างอ านาจ
เศรษฐกิจ อ านาจทางการทหาร เพ่ือบีบบังคับให้ประเทศต่าง ๆ ต้องยอมปฏิบัติตามสิ่งที่เราต้องการ 
หากตามหลักของ Joseph Nye แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เขาจ าแนกฟันเฟืองส าคัญของซอฟต์  
พาวเวอร์ ไว้ดังนี้ วัฒนธรรม ค่านิยมทางการเมือง และนโยบายต่างประเทศ แต่ในรายงานนี้หมายถึง  
อิทธิพลของดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คน 

Digital Experience Economy (DEE) หรือเศรษฐกิจบนฐานการสร้างประสบการณ์ให้
ลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัล 

Podcast พ็อดคาสท์ คือ รายการเผยแพร่เสียงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยจะมีผู้ด าเนิน
รายการออกมาเล่าเรื่อง หรือพูดคุยในราวเรื่องต่าง ๆ ให้อารมณ์เหมือนเราฟังรายการในวิทยุ แต่ความ
พิเศษของพ็อดคาสท์คือจะมีการแบ่งเรื่องราวออกเป็นตอน ๆ หรือแบ่งหัวเรื่องอย่างชัดเจน เช่น เล่า
เรื่องการเริ่มต้นการท าธุรกิจร้านอาหารทะเล เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของพิซซ่า เป็นต้น โดยเนื้อหาก็มี
หลากหลายแนวให้เลือกฟัง เนื้อเรื่องไม่ยาวนาน ไฟล์ไม่ใหญ่มาก สามารถดาวน์โหลดมาฟังแบบ
ออฟไลน์ได้ ฟังเพลิน ๆ ระหว่างท างานหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ด้วยเอกลักษณ์ที่ตอบโจทย์ พ็อดคาสท์จึง
ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ  

วีดีโอสตรีม Streaming (สตรีมมิ่ง) คือ การรับส่งสัญญาณ ถ่ายทอดไฟล์มัลติมีเดียทั้งภาพ
และเสียงผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่  ๆ โดยไม่ต้องมีการดาวน์โหลด
ไฟล์จนครบ ถ้าจะให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ การถ่ายทอดสด บน Facebook หรือ Youtube ด้วยเทคนิค
สตรีมม่ิงจะท าให้เราสามารถรับชมวิดีโอทั้งหมดท่ีถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตมายังอุปกรณ์ 

 
 



 

 

  
บทที ่2  

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

Virtual Trade Fair เป็นค าใหม่และเป็นกิจกรรมใหม่ที่เพ่ิงเกิดขึ้นมาเพียงประมาณ 2 ปี 
ในช่วงของการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ในทั่วโลก ที่ส่งผลต่อการเดินทางข้ามประเทศ หรือการจัดงาน
ที่มีการรวมกลุ่มเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่มีผลงานการศึกษา หรืองานวิจัยในอดีตให้
สามารถค้นคว้าหรือติดตามได้มากนัก อย่างไรก็ตามการปรากฎตัวของ Virtual Trade Fair ก็ได้
จังหวะที่ดี สอดคล้องกับเวลาของยุคดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น ซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือธุรกิจ 
โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงธุรกิจหรือองค์กรให้ก้าวสู่โลก
ดิจิทัลมากขึ้น แต่สิ่งส าคัญที่จะสามารถเรียกว่าดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น ได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจาก
การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้ว การวางยุทธศาสตร์ แนวคิด การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร 
รวมถึงวิสัยทัศน์ของผู้น า ที่พร้อมจะรับสิ่งเปลี่ยนแปลง การมีและใช้นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ และ
การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ การน าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มาใช้ครบถ้วน จึงจะนับได้ว่า
เป็นดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่นที่แท้จริง นอกจากนั้นกลุ่มผู้บริโภคทางระบบออนไลน์เดิมมักจะเป็นคน
หนุ่มสาว มีฐานะดี มีการศึกษาดี แต่ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คนจ านวนมากถูกกระตุ้นให้เข้าสู่
โลกออนไลน์เป็นครั้งแรกโดยเฉพาะประเทศที่ก าลังพัฒนา โดยรายงาน Google-Temasek-Brain 
(GTB) ชี้ให้เห็นว่ามีผู้ใช้อินเตอร์เนตในอาเซียนเพ่ิมขึ้นถึง 40 ล้านคน ภายในปีเดียว ทั้งนี้นอกจากฝั่ง
ผู้บริโภคแล้ว ฝั่งธุรกิจก็มีเหตุผลที่จะเร่งท าดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น แม้สถานการณ์โควิด-19 อาจดีขึ้นแล้ว 
เนื่องจากเมื่อสถานการณ์โควิด-19 อยู่นานเป็นปี ๆ คนเคยชินกับการใช้บริการดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิต ธุรกิจที่ไม่มีช่องทางดิจิทัลอาจเสียลูกค้าที่ต้องการใช้ รวมทั้งการน าช่องทางดิจิทัลมาใช้ช่วยลด
ต้นทุน อย่างไรก็ตามการท าดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น ไม่ได้แค่เปลี่ยนมาขายของหรือท ากิจกรรมออนไลน์
เท่านั้น แต่คือการลงทุนที่ต้องมีกระบวนการท างานภายใน การจัดระบบการเก็บข้อมูล การจัดคน -
ทีมงาน จัดงบเฉพาะส าหรับการท าดิจิทัลให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการท าธุรกิจผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างเต็มที่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล จะกลายเป็น
รูปแบบที่ลูกค้าเป็นผู้ริเริ่ม และลูกค้าเป็นผู้ควบคุมนักการตลาด และตัวแทนธุรกิจต้อง รอคอยจนกว่า
ลูกค้าจะเชื้อเชิญให้พวกเขาเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเจรจาการค้า ลูกค้าก าหนดข้อมูลข่าวสารที่
จ าเป็น พร้อมทั้งข้อเสนอที่เขาสนใจและราคาที่เขาเต็มใจจ่าย ตัวผลักดันที่มีบทบาทต่อการ
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ปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจโลก5 ได้แก่ เทคโนโลยี ความเป็นโลกาภิวัตน์ และข้อผ่อนปรนทางการตลาด 
เพ่ือก าจัดกฎระเบียบข้อบังคับที่ยุ่งยากทางการตลาดให้หมดไป โดยมีตัวผลักดันส าคัญ 4 อย่าง ที่เป็น
พ้ืนฐานในการรองรับเศรษฐกิจใหม่ ได้แก่ (1) การปรับให้เป็นระบบดิจิตัล และการเชื่อมโยงติดต่อถึงกัน 
(2) การท าให้ระบบคนกลางหมดไป และมีระบบคนกลางแบบใหม่ (3) การจัดท าสินค้าตามความ
ต้องการของลูกค้า และการให้ลูกค้าเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดเฉพาะเอง (4) สภาวะที่เบนเข้าบรรจบ
กันของอุตสาหกรรม 

การศึกษางาน Virtual Trade Fair ของรายงานส่วนบุคคลฉบับนี้ จะเน้นไปในการวิเคราะห์ 
โดยใช้ทฤษฎี SWOT ANALYSIS ในงานแสดงสินค้าของตกแต่งบ้านระหว่างประเทศแบบเสมือนจริง 
“Stay in Style Bangkok” ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีงาน
แสดงสินค้าของตกแต่งบ้าน Virtual Trade Fair ระดับโลกของฝรั่งเศส ได้แก่ งาน MOM (Maison 
et Objet and More) และงาน The Digital Fair เป็นเกณฑ์มาตรฐาน ว่ามีจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส 
และภัยคุกคาม ของไทยที่เหมือนหรือแตกต่างกับของฝรั่งเศส และหากมีความแตกต่างและเป็นข้อที่
ไทยจะสามารถน ามาใช้เพ่ือเป็นการพัฒนางานให้ดีขึ้น หรือหากไม่สามารถเพ่ิมศักยภาพได้เทียบเท่า 
ไทยจะสามารถใช้เอกลักษณ์หรือข้อแตกต่างอย่างไร ที่จะพัฒนาให้เป็นจุดแข็งแทนได้ เพ่ือน าไปหา
โอกาสทางการตลาด6,7 ซึ่งการตลาดที่ดีต้องมีศิลปะในการค้นหา พัฒนา และสร้างก าไรจากโอกาส 
 
2.1  แนวคิด ทฤษฎี 

2.1.1  Virtual Trade Fair คืออะไร มีความส าคัญอย่างไร 
Virtual Trade Fair ได้แก่การจัดงานแสดงสินค้าเสมือนจริง ซึ่งในปัจจุบันมีการจัด

งานเสมือนจริง หรือที่เรียกว่า Virtual Event ในหลายรูปแบบแล้วแต่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
ผู้ใช้ โดยมีหลักการก็คือ เป็นการจ าลองสภาพแวดล้อมของงานอีเว้นท์ที่จัดขึ้นจริง แล้วย้ายขึ้นมาอยู่
บนโลกออนไลน์ Virtual Event ถูกพัฒนามาจากรูปแบบไลฟ์สตรีมที่เรียบง่าย สู่รูปแบบการสร้าง
สภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ โดย Virtual Event เหมาะทั้งการ

                                           
5 ค็อคเลอร,์ฟิลลิป, การจัดการการตลาด, (กรุงเทพฯ : เพียรส์ัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า, 2547).  
1. การตลาด I. ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์, ผู้แปล. II. ยุทธนา ธรรมเจริญ, ผู้แปลร่วม. III. อุไรวรรณ แย้มนยิม, ผู้แปล
ร่วม. IV. อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า, ผู้แปลร่วม. V. ธนวรรณ แสงสุวรรณ, ผู้แปลร่วม VII. ช่ือเรื่อง 
6 Market Opportunity ได้แก่ สิ่งท่ีนักการตลาดต้องการและสนใจ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะสร้าง ผลก าไรที่น่าพอใจ 
โดยมีสินค้า 3 ประเภทส าหรับโอกาสในการท าก าไร ได้แก่ ขายสิ่งที่ก าลังขาดแคลน ขายสิ่งท่ีมีอยู่แล้วในรูปแบบใหม่
หรือท่ีดีกว่า หรือขายสิ่งที่ใหม่ถอดด้าม 
7  Philip KOTLER, Kevin Lane KELLER, Marketing Management, 13th Edition, Pearson Education 
International 



16 

จัดงานขนาดใหญ่ที่มีผู้ร่วมงานจากหลาย ๆ ประเทศ หรืองานขนาดเล็กที่อาจไม่จ าเป็นต้องใช้สถานที่
จริงในการจัดงาน สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างการออกงานแฟร์ทั่วไปกับงาน Virtual Trade Fair คืองาน 
Virtual Trade Fair จะเป็นการท างานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซี่งแต่ละแพลตฟอร์มก็มีเครื่องไม้ 
เครื่องมือที่มาช่วยสนับสนุนแตกต่างกันไป อาทิ ฟังก์ชั่นระบบแชตและวีดีโอคอล ที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขาย
สามารถเจรจาการค้าระหว่างกันได้ มีห้องเจรจาธุรกิจ ที่ให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนสามารถกดเข้า
ไปนัดเจรจาธุรกิจกันได้ในระบบประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วย
สนับสนุนการขายในแบบเสมือนจริง ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น อย่างไรก็ตามการมาของเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ Virtual Trade Fair ไม่ได้จะมาท าลาย
รูปแบบการจัดงานออนกราวด์แบบดั้งเดิม ซึ่งจะยังคงอยู่ไม่ได้หายไปไหนแต่เพ่ือผสมผสานให้สามารถ
ตอบสนองผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น แม้อุปสรรคในช่วงแรกคือความคุ้นชินของผู้บริโภค ต้องลองใช้เวลา
ระยะหนึ่งในการปรับตัว แต่เมื่อผู้บริโภคคุ้นชินแล้วจะกลายเป็นวิถีแนวปฏิบัติใหม่ New Normal8  

 
ภาพจาก กิจจา อภิชนรจเรข 

 
2.1.2  รูปแบบของ Virtual Event9  

1) การไลฟ์สตรีม หมายถึง การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถบันทึกและ
ถ่ายทอดออกอากาศพร้อมกันแบบในเวลาเดียวกัน ปัจจุบันการไลฟ์สตรีมมีสัดส่วนเป็นจ านวนมากถึง
กว่าสองในสามของปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด ซึ่งตัวเลขนี้เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 82 ในปี 2563 
ทั้งนี้ในอุตสาหกรรมการประชุม การท่องเที่ยวแบบจูงใจ การสัมมนา และการแสดงนิทรรศการ ก็มี

                                           
8 NALISA, เทรนด์ “Virtual” คือแต้มต่อของธุรกิจอีเวนต์ ที่ยุคนีต้้องจัดงานแบบไฮบรดิ ออนไลน์-ออนกราวด์ผสม
กัน, เว็ปไซค ์Marketeeronline.co, 30/06/2020 
9 ข้อมูลออนไลน์ https://bit.ly/2CSY75k , https://bit.ly/3eKoyYe , https://bit.ly/2DZEPvM 



17 

การใช้งานไลฟ์สตรีมด้วยเช่นกัน เนื่องจากเนื้อหาแบบไลฟ์ได้รับความนิยมมากท่ีสุดเป็นอันดับสอง คือ 
การพูดบรรยาย การประชุม งานคอนเสิร์ตและเทศกาลต่าง ๆ  

2) เว็บบินาร์ (Webinar) เป็นค าที่เอาไว้เรียก ‘web-based seminar’ แบบสั้น ๆ 
หรือสามารถแปลได้ว่า ‘การสัมนนาผ่านเว็บไซต์’ ซึ่งสามารถใช้ในการน าเสนอ การบรรยาย การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา โดยใช้แพลตฟอร์มซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยการบริหารการ
ประชุมผ่านวิดีโอและส่งข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก Webinar มีลักษณะเด่นหลายประการที่
เหมาะแก่งานประชุมที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์หรือความร่วมมือกัน อย่างเช่น การสื่อสารแบบในเวลา
เดียวกัน การแบ่งปันไฟล์วิดีโอและการแบ่งปันหน้าจอร่วมกัน  

3) กิจกรรมสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Environment Event) เป็นการ
จ าลองสภาพแวดล้อมทั้งหมดเพ่ือให้มีความคล้ายคลึงกับสถานที่จริง ซึ่งงานกิจกรรมประเภทนี้ถูก
สร้างขึ้นจากการผสมเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ไลฟ์แชท เว็บบินาร์ วีดีโอสตรีมมิ่ง และการสร้างภาพ
กราฟฟิกแทนตัวเอง หรือที่เรียกว่า Avatar graphics เข้าด้วยกัน ท าให้งานกิจกรรมประเภทนี้
สามารถมีประสิทธิภาพที่คล้ายคลึงกับกิจกรรมในโลกจริง ซึ่งงานกิจกรรมที่นิยมในการจัดงานรูปแบบนี้  
ได้แก่ งานแสดงสินค้า ตลาดหางาน และงานประชุมวิชาการ  

2.1.3  แนวคิดในการท าธุรกิจดิจิทัล10  
จากหนังสือพ้ืนฐานธุรกิจดิจิทัล ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าในการท าธุรกิจดิจิทัลให้

ประสบความส าเร็จได้ในยุคของความเจริญด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดดให้ทัน
ต่อความต้องการของผู้บริโภค ต้องยึดหลักแนวคิดดังต่อไปนี้ 

1)  ความไวและรวดเร็ว เนื่องจากในยุคดิจิทัล ลูกค้ามักมีความเร่งรีบ และต้องการ
บริการหรือค าตอบที่ด่วนเพ่ือสามารถตัดสินใจได้ทันท่วงทีว่าจะใช้เลือกใช้บริการหรือซื้อสินค้าหรือหัน
ไปท าแบบอ่ืน ดังนั้นผู้ให้บริการต้องน าเสนอข้อมูลที่สั้นกระชับ ตรงประเด็น 

2)  มีความคิดสร้างสรรค์ ในปัจจุบันมีการน าเสนอข้อมูลในช่องทางดิจิทัลมากมาย 
ดังนั้นหากเราจะมีวิธีการน าเสนอแนวคิดแบบสร้างสรรค์ จะท าให้ข้อมูลน่าสนใจ น่าติดตาม เพราะยุค
ดิจิทัล จะมีเพียงทักษะวิเคราะห์อย่างเดียวไม่ได้ การสร้างรูปแบบ หรือธีมของสื่อให้แตกต่างจะ
สามารถสร้างความส าเร็จได้อย่างดี 

3)  ทันกระแส ผู้บริการต้องไม่ตกยุคสมัย เรียนรู้จากกรณีศึกษาที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ 
เพ่ือน ามาต่อยอดในสายงานด้านธุรกิจดิจิทัล เพราะวันใดที่หยุดตามข้อมูลข่าวสารจะท าให้ตกยุค
ดิจิทัลทันที ตลอดจนต้องเพ่ิมเติมความรู้และข่าวสารทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ  

                                           
10 ศิรินันท์ เหลืองอภิรมย,์ พื้นฐานธุรกิจดิจิทลั, (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2564). 
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4)  ต้องรู้รอบตัว ทั้งทางเทคนิค ด้านกลยุทธ์ ด้านเครื่องมือ และด้านคู่แข่ง เพ่ือให้
เข้าใจภาพรวมในการท างานของธุรกิจดิจิทัลก่อนว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง ก่อนที่จะไปศึกษาในเชิงลึก 
ในแต่ละส่วน 

5)  เพ่ิมพูนความรู้ ทั้งจากประสบการณ์ตรงด้วยการฟังผู้ที่มีประสบการณ์ โดย
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจดิจิทัลที่มีประสบการณ์ เพ่ือที่จะเก็บมาเป็นแรงบันดาลใจ
ในการคิดสานงานต่อและท าให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือไปเข้าร่วมงานอีเวนต์และการสัมมนา  
ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจดิจิทัลจัดการสัมมนาจัดกิจกรรมให้ความรู้
จ านวนมากทั้งแบบเสียเงินหรือไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งการเรียนรู้จากหลักสูตรหรืองานสัมมนาต่าง ๆ 
นอกจากจะได้ความรู้และยังสามารถสร้างเครือข่ายต่าง ๆ จากงานนั้น ๆ ด้วย รวมไปถึงการเรียนรู้
จากการอ่านหนังสือหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาทักษะและกระบวนการในทางกลยุทธ์ธุรกิจ หนังสือ
ประเภททักษะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลไปพร้อม ๆ กัน 

6)  ศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในเชิงลึก คือ การวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลึก
ของผู้บริโภค โดยวิธีการท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความต้องการ แล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิจัย
เพ่ือหาข้อสรุป เพ่ือจะได้วางแผนทางธุรกิจได้ถูกต้อง 

7)  เป็นนักประยุกต์กลยุทธ์ตลอดเวลา กลยุทธ์บนโลกดิจิทัลไม่มีอะไรตายตัว 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามเวลาและสถานที่ พัฒนาเชิงลึก หลังจากเรียนรู้ธุรกิจ  
ทุกหัวข้อแล้ว ให้หยิบยกหัวข้อที่คิดว่าชอบและถนัดมากที่สุดมาพัฒนาทักษะให้เกิดความเชี่ยวชาญ 

8)  สร้างทีม ธุรกิจดิจิทัลจะประสบความส าเร็จได้ต้องท างานเป็นทีม อย่าท าคนเดียว 
เพราะธุรกิจดิจิทัลโตเร็วมาก และมีหลายองค์ประกอบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้องช่วยกันศึกษา
พัฒนาในแต่ละด้านให้ทันเวลา 

9)  อย่างพ่ึงพาเพียงช่องทางเดียว การท าธุรกิจดิจิทัลก็เหมือนกับการลงทุน ต้อง
บริหารความเสี่ยง อย่าพ่ึงพาช่องทางใดช่องทางหนึ่งในการท าโฆษณา ควรบริหารจัดการงบประมาณ
ลงโฆษณาในหลาย ๆ ส่วน ลงทุนกับช่องทางที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์เร็วและระยะยาว เปรียบเหมือนการ
ลงทุนแบบเน้นคุณค่า ควรท าตลาดแบบดึงดูดลูกค้าเข้ามา ควรสร้างเนื้อหาและแบ่งปันข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ เพ่ือดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 

10) ฝึกสร้างแรงบันดาลใจเอง จะได้รู้ว่ากระบวนการคิดเป็นอย่างไร ดีอย่างไร และ
สามารถพัฒนาตรงไหนได้อีกบ้าง ฝึกเขียนคอนเทนต์ เมื่อสร้างแล้วก็ฝึกเขียน โดยเขียนให้สะท้อน
ความน่าเชื่อถือที่เกิดจากแนวความคิดของตนเอง ฝึกสร้างเนื้อหาหรือเรื่องราวต่าง ๆ  

11) อย่ามองข้ามสื่อออฟไลน์ ต้องเชื่อมโยงความน่าสนใจระหว่างการท างาน
ประเภทออฟไลน์และออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมธุรกิจให้ครอบคลุมบุคคลทุกกลุ่ม 
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12) ตั้งตัวชี้วัด ในการเรียนรู้แต่ละเดือน เช่น เดือนที่ 1 อยากเก่งเรื่องของการท า
ตลาดบน Facebook เดือนที่ 2 อยากเก่ง Google 

13) การทดสอบ ทดสอบความรู้ที่ศึกษามาด้วยการลงมือท าให้ได้มากที่สุด จะท าให้
เกิดไอเดียและทักษะใหม่ ๆ ระหว่างการเรียนรู้ 

2.1.4  แนวคิดในการน าเครื่องมือวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS มาใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
SWOT Analysis11 12 13 14 คืออะไรและมีวิธีใช้ท าการตลาดอย่างไง การวิเคราะห์ 

SWOT ดีต่อธุรกิจอย่างไร ในทศวรรษที่ 1960 SWOT Analysis ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายครั้งแรกที่
มหาวิทยาลัย Harvard ในสหรัฐอเมริกา เมื่อผู้บริหารบริษัทน าเทคนิค SWOT มาประยุกต์ใช้เพ่ือใช้
เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบริษัท โดย SWOT ได้แสดงผลท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของบริษัท
เพ่ิมขึ้นจึงมีการน า SWOT มาใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายธุรกิจจนได้รับความนิยมแพร่หลายไป
ทั่วโลก และยังนิยมมาจนถึงทุกวันนี้เพราะ SWOT นั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภทหรือ
แม้กระทั่งวิเคราะห์ตัวบุคคลซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ๆ ในการท าธุรกิจ หรือแม้กระทั่งใช้ได้ในการ
วิเคราะห์ตัวเองเพ่ือโอกาสในความก้าวหน้าทางชีวิตและธุรกิจ การเข้าใจใน SWOT จึงส าคัญ อย่างมาก 

 

                                           
11 ออนไลน์ Guntitat Horthong. รู้จัก SWOT Analysis แบบเข้าใจง่าย วิธีวิเคราะห์เพื่อวางแผนแนวทางธุรกิจ
อย่างมีหลักการ, May 15, 2563 
12 ข้อมูลจากเว็บไซค์ Thinkaboutwealth  
13 SWOT Analysis : Definition, Steps, Examples for Business 
14 Glen Mocanu, December 27, 2020, Project Management,  

https://www.projectcubicle.com/members/glen-mocanu/
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“SWOT” มาจากตัวอักษรย่อของค า 4 ค าคือ Strengths (จุดแข็ง), Weaknesses 
(จุดอ่อน), Opportunities (โอกาส), Threats (อุปสรรค) 

SWOT Analysis คือเ ครื่องมือวิเคราะห์สถานะเพ่ือหา ข้อดี ข้อเสีย โอกาสและภัย
คุกคามขององค์กร ธุรกิจหรือรูปแบบการด าเนินกิจกรรม จากมุมมองปัจจัยภายในและภายนอก โดยหา 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม เข้ามาใช้พิจารณา และวิเคราะห์สถานะภาพของกิจการ เพ่ือ
ประโยชน์ในการใช้วางแผนงาน ตลอดจนการสร้างกลยุทธ์ต่าง  ๆ ในการด าเนินธุรกิจ หรือด าเนิน
กิจการองค์กรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงขององค์กรที่สุด 

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณได้เปรียบทางการแข่งขันและท าให้คุณมองภาพที่
แท้จริงของคุณหรือธุรกิจก่อนที่จะลงมือท าโดยเฉพาะการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการเริ่มทางธุรกิจ
ใหม่ๆ โดยเฉพาะธุรกิจที่ด าเนินการอยู่และการท า SWOT Analysis จะช่วยให้ธุรกิจคุณด าเนินงานได้
อย่างราบรื่นขึ้น สามารถคาดการณ์ถึงปัญหาที่จะเกิดในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน ปรับปรุง หรือ
การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

2.2.1  ลักษณะการท าธุรกรรมออนไลน์  
ปัจจุบันรูปแบบการน าเสนอธุรกรรมออนไลน์มีความแตกต่างกันไปตาม

วัตถุประสงค์ของการ ใช้งานแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นไปเพ่ือการน าเสนอขายสินค้า แต่ก็มีบางครั้งอาจ
ต้องการใช้เพ่ือการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ หรือเป็นแพลตฟอร์มเพ่ือให้มาพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูล หรืออาจมีการผสมผสานกันไปหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตามจะสามารถแบ่งลักษณะของการท า
ธุรกรรมออนไลน์ดังนี้ 

1) เว็บไซค์ขายสินค้า การขายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตเป็นรูปแบบการ
สร้างรายได้ที่ง่ายที่สุด และเป็นที่คุ้นเคยมากในปัจจุบัน โดยเว็บขายสินค้าออนไลน์ที่พบเห็นและมี 
ผู้นิยมใช้บริการมาก ได้แก่ amazon.com เป็นเว็บไซค์การขายของออนไลน์ที่คนทั่วโลกเลือกใช้ใน
การซื้อขาย ที่สร้างรายได้ให้กับผู้ขายมากมาย โดยการสร้างเว็บขายสินค้าสามารถท า ได้ 2 แบบ คือ
การท าเว็บขึ้นมาเพ่ือเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า โดยให้ผู้อ่ืนมาลงทุนฝากขายบนหน้าเว็บ 
หรือการสร้างเว็บไซค์ขายสินค้าเป็นของตัวเอง และการสร้างร้านค้าเพ่ือฝากขายตามเว็บไซค์ที่เป็น
ตลาดกลาง 

2) เว็บไซค์ประชาสัมพันธ์ เว็บไซค์ประเภทนี้ เหมาะส าหรับการท าธุรกิจแบบ
ออฟไลน์ และถือเป็นเรื่องส าคัญมากที่จะมาช่วยในเรื่องของการเพ่ิมรายได้ให้กับธุรกิจออฟไลน์ ส่วน
เนื้อหาที่จะต้องแสดงในเว็บไซต์จะเน้นหนักไปในการให้ข้อมูลของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพ่ือบอก
ว่าธุรกิจของเราคืออะไร ท าอะไร ขายอะไร ใครเป็นเจ้าของ รูปแบบการด าเนินธุรกิจเป็นแบบไหน 
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และสามารถติดต่อได้ในช่องทางไหนบ้าง เพ่ือเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรู้จักกับธุรกิจ
ของเราที่ไม่เน้นการขายสินค้า แต่จะเน้นให้บุคคลทั่วไปได้เข้าใจในรูปแบบธุรกิจของเรามากที่สุด  
โดยวิธีที่จะท าให้การสร้างเว็บประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจคือ การเพ่ิมเติมเนื้อหาที่ให้ความรู้กับผู้ที่เข้ามา
อ่าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทั่วไป หรือความรู้เกี่ยวกับสินค้าของตัวเอง 

3) เว็บเผยแพร่ข่าวสาร การท าเว็บไซค์เพ่ือขายของเพียงอย่างเดียวอาจท าให้  
เว็บไซค์ไม่น่าสนใจส าหรับลูกค้า แต่การสร้างเว็บเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารจะท าให้คนหันมาสนใจเว็บไซค์
มากขี้นเพราะพฤติกรรมของคนในปัจจุบันมักเต็มไปด้วยความเร่งรีบ สิ่งที่จะท าให้ผู้คนเหล่านี้สามารถ
ตามทันโลก ตามทันข่าวสาร ได้ก็คือเครือข่ายอินเทอร์เนตที่สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข่าวสารในแต่ละ
วันได้ง่ายขึ้น การท าเว็บไซค์แบบนี้จะสามารถสร้างรายได้จากค่าโฆษณาต่าง ๆ ที่จะเข้ามาซื้อ  

4) พ้ืนที่โฆษณาบนหน้าเว็บเพ่ือท าการโฆษณา ยิ่งเว็บที่มีผู้เข้าชมมากเท่าไร  
ค่าโฆษณาก็ยิ่งสูงขึ้น และพ้ืนที่โฆษณาบนหน้าเว็บก็จะเป็นที่ต้องการมากข้ึน 

5) เว็บส่งเสริมสินค้า การสร้างเว็บเพ่ือส่งเสริมสินค้ามักท าในรูปแบบของบล็อก
เพ่ือท าการแนะน าและส่งเสริมสินค้าที่อาจมาในรูปแบบคลิปวิดีโอหรือคอนเทนต์ซึ่งเป็น รูปแบบการ
ท าธุรกิจออนไลน์ที่ทรงประสิทธิภาพมากอีกหนึ่งรูปแบบที่สามารถสร้างรายได้อย่างงดงามให้กับผู้ที่ท า 
ซึ่งรูปแบบการสร้างเว็บส่งเสริมสินค้าแบบบล็อกนั้น สามารถหาดู เป็นตัวอย่างได้ง่ายทั้งการดูบน
แพลตฟอร์มยูทูบ หรือการอ่านข้อมูลน าเสนอสินค้าตามเว็บไซค์ต่าง ๆ ซึ่งรายได้ของการท าเว็บไซค์
ประเภทนี้มาจากการจ้างน าเสนอสินค้าของแบรนด์ต่าง ๆ หรือหากท าการน าเสนอบนยูทูบก็จะได้เงิน
รายได้จากการโฆษณาสินค้า 

6) ตลาดกลางออนไลน์ หรือแหล่งซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ที่เปิดพ้ืนที่ให้
ผู้ซื้อและผู้ขายได้มาติดต่อพบปะซื้อขายกันบนเว็บไซค์ที่เป็นศูนย์กลาง เพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้าบนโลก
อินเทอร์เนต ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่หลายเว็บไซค์ เพราะการท าธุรกิจแบบตลาดกลางออนไลน์ถือเป็นการ
ท าธุรกิจที่สะดวกสบาย ไม่จ าเป็นต้องมีเวลาหรือต้นทุนมากก็สามารถท าได้ การติดต่อพูดคุยก็สามารถ  
ท าได้อย่างรวดเร็ว แทบจะไม่มีข้อจ ากัดในการซื้อขาย จึงท าให้การสร้างตลาดกลางออนไลน์สามารถ
สร้างรายได้แน่นอน  

2.2.2  การปรับตัวธุรกิจ SME ของการค้าปลีกออนไลน์  
ไม่ว่าผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อย หรือ ธุรกิจขนาดกลางและเล็กจะท าธุรกิจอยู่

บนแพลตฟอร์มใด ต่างต้องเร่งปรับตัวเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเห็นว่าทางรอดของ
ผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์หรือออฟไลน์ คือการสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าและ
บริการ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย15 ได้แบ่งทางรอดไว้ 2 แนวทางประกอบด้วย  

                                           
15 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยออนไลน.์ “ค้าปลีกปรับตัวไว รอดได้ในยุคออนไลน์ขยายตัว”, K SME Analysis  
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1) การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า โดยเน้นเจาะตลาดกลุ่มเฉพาะและอาจต่อยอด
ไปสู่สินค้าที่ เจาะตลาดเฉพาะรายบุคคลมากขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคากับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ รวมถึงคู่แข่งอ่ืน ๆ ในกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกัน เพราะหากผู้ประกอบการค้า
ปลีกรายย่อยยังคงเน้นขายสินค้าที่ผลิตเป็นจ านวนมาก ก็จะไม่แตกต่างกับสินค้ามีขายอยู่ทุก
แพลตฟอร์ม ท้ายที่สุดราคาจะเป็นตัวก าหนดการตัดสินใจของผู้บริโภค ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่  
จะได้เปรียบในด้านราคาหรือต้นทุน 

2) การรักษาคุณภาพและการให้บริการที่สร้างความรู้สึกประทับใจให้กับผู้บริโภค 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อย หรือ ผู้ค้าขนาดกลางและเล็ก ประเภทซื้อมา
ขายไปสินค้าแทบจะไม่แตกต่างกัน ดังนั้นการใส่ใจในเรื่องของการให้บริการถือเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้
ผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อย สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ โดยอาศัยจุดแข็งทางด้าน
ความใกล้ชิด หรือการเข้าถึงผู้บริโภค ความเป็นกันเองกับผู้บริโภค และการให้บริการอย่างจริงใจ เพ่ือ
น าไปสู่ความประทับใจและโอกาสในการกลับมาซื้อซ้ า 

2.2.3  การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมงาน Virtual Trade Fair 
เนื่องจากการจัดงานแสดงสินค้าเสมือนจริง เป็นงานใหม่ที่เพ่ิงเกิดขึ้นและได้รับ

ความสนใจมากขึ้นในช่วงการเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมงานอาจยังไม่มี
ประสบการณ์หรือยังไม่สามารถจับทิศทางว่าจะวางแผนหรือเตรียมตัวเพ่ือเข้าร่วมงานอย่างไร  
จากบทความออนไลน์ของศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี16 ได้ให้ข้อมูลดังนี้ 

1) เตรียมคนให้พร้อม การไปออกงานแสดงสินค้าเสมือนจริงที่ทุกอย่างอยู่บน
ออนไลน์ แม้จะแตกต่างจากงานแสดงสินค้าแบบออนกราวด์อยู่บ้างในเรื่องรูปแบบ แต่พ้ืนฐานของ
การเตรียมความพร้อมไม่ได้แตกต่างกันมากนัก โดยหัวใจส าคัญคือการฝึกและเตรียมคนให้พร้อม  
ทั้งพนักงานที่มีทักษะด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลัก สามารถสื่อสารและเจรจา
ต่อรองกับผู้ซื้อต่างประเทศได้ดี มีความเข้าใจในตัวสินค้า มีเทคนิคในการคุยและการปิดการขาย  
ทั้งผ่านการแชตหรือวิดีโอคอล สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและรู้วิธีการใช้เครื่องมือและ
แพลตฟอร์มต่าง ๆ เพราะทุกอย่างล้วนอยู่บนออนไลน์ 

2) ศึกษาแพลตฟอร์มให้ดี สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างการออกงานแฟร์ทั่วไปกับงาน 
Virtual Trade Fair คือการท างานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มก็มีเครื่องไม้
เครื่องมือที่มาช่วยสนับสนุนผู้ขายที่แตกต่างกันไป มีวิธีการใช้งานที่มีรูปแบบต่างกัน เช่น มีระบบ
พูดคุยและวิดีโอคอล ที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเจรจาการค้าระหว่างกันได้ มีห้องเจรจาการค้า ที่ให้
ผู้ประกอบการและนักลงทุนสามารถคลิกเข้าไปนัดเจรจาธุรกิจกันได้ในระบบการประชุมผ่านวีดีโอ 

                                           
16 ศูนย์รวมข้อมูลธรุกิจเอสเอ็มอีออนไลน.์ ยังสามารถแก้ปญัหา “ได้ไม่คุ้มเสีย” 2020 
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เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยสนับสนุนการขายในแบบเสมือนจริง ของผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

3) เตรียมสินค้าและข้อมูลในการขายในการออกงานแบบเสมือนจริง ลูกค้าไม่
สามารถสัมผัสตัวสินค้าจริง ๆ ได้เหมือนการออกงานออนกราวด์ทั่วไป ดังนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้อง
ท าคือการเตรียมรูปภาพสินค้าสินค้าที่สวยงาม น่าสนใจ มีความเสมือนจริงในเรื่องของสัดส่วน 
ตลอดจนคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ต้องให้เห็นชัดเจนมาก รวมถึงต้องเตรียมเครื่องมือทางการตลาดอ่ืน ๆ 
เช่น วิดีโอแนะน าสินค้า แผ่นพับ ข้อมูลสินค้า ราคา ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ า และเสนอบริการ          
ติดตามหลังงาน  

4) งานแสดงสินค้าเสมือนจริง ลูกค้าไม่ได้เห็นสินค้าของจริงจึงไม่อาจตัดสินใจได้
ทันที อาจต้องมีการส่งตัวอย่างสินค้าภายหลังการเจรจาการค้า รวมถึงติดตามลูกค้าเพ่ือให้เกิดการปิด
การขายตามมาในที่สุด 

5) เข้าใจตลาด รู้จักกลุ่มเป้าหมาย ในการออกงานแสดงสินค้าไม่ว่าจะผ่าน
ช่องทางไหน สิ่งที่จะต้องมีและลืมไม่ได้คือการเข้าใจตลาดและรู้จักกลุ่มเป้าหมาย โดยงานแสดงสินค้า
เสมือนจริง มีการมุ่งตลาดเป้าหมายที่แตกต่างกันไป ไม่ได้หมายถึงทุกประเทศบนโลก แต่มีตลาดหลัก ๆ  
ที่เป็นโอกาสส าหรับงานนั้น ๆ อยู่ สิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อม คือการศึกษาตลาด ต้องก าหนดก่อนว่า
สินค้าของเราจะไปขายใคร กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาในงานเป็นใคร ผลิตภัณฑ์ของเราจะเหมาะกับกลุ่มไหน 

6) ศึกษาหาความรู้ก่อนลงสนามจริง ส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
การออกงานแสดงสินค้าแบบเสมือนจริงยังเป็นเรื่องใหม่ หลายรายอาจยังมองว่าเป็นสิ่งไกลตัวและไม่
คุ้นเคย แต่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกและโจทย์ท้าทายใหม่  ๆ ที่เข้ามาเร่งเร้าให้
ผู้ประกอบการต้องปรับตัว หนีไม่พ้นที่จะต้องน าพาตัวเองไปสู่โอกาสใหม่  ๆ เหล่านี้ เป็นโอกาสที่
ผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็กสามารถน าเสนอสินค้าของตัวเองสู่สายตาผู้ซื้อต่างประเทศ โดยใช้
เงินลงทุนไม่สูงและมีความเสี่ยงน้อยกว่ารูปแบบเก่า ๆ อย่างไรก็ตามเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
และเพ่ิมความมั่นใจให้กับการก้าวเข้ามาในสนามใหม่ผู้ประกอบการควรใช้โอกาสนี้ ในการศึกษาหา
ความรู้ และเตรียมความพร้อมของตัวเองและทีมงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าการลงสนามท่ีชื่อ Virtual Trade 
Fair จะมีผลลัพธ์เป็นบวก ที่จะเป็นทางออกและค าตอบส าหรับผู้ประกอบการ รายกลางและเล็กอย่าง
แท้จริง 

2.2.4  การวิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis  
จะต้องสามารถพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่แวดล้อมธุรกิจที่ก าลังวิเคราะห์อยู่ 

ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ปัจจัยส าคัญ โดย ทฤษฎี SWOT แบ่งออกเป็น ปัจจัยภายใน (Internal factors) 
และปัจจัยภายนอก (External factors) ดังนี้ 
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1) ปัจจัยภายใน (Internal factors) 
S: Strength จุดแข็ง คือ จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบที่เกิดจากสภาพแวดล้อม

ภายในองค์กรหรือธุรกิจ ลักษณะพิเศษหรือลักษณะเด่นขององค์กรที่เอ้ือต่อการประสบความส าเร็จ 
ซึ่งต้องเป็นสิ่งที่คู่แข่งในตลาดสามารถเลียนแบบได้ยากและส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กร 
สามารถน ามาใช้ประโยชน์และใช้แข่งขันกับคู่แข่งได้   

W: Weakness จุดอ่อน คือ จุดอ่อน ข้อเสียเปรียบ หรือปัญหาข้อบกพร่องที่
เกิดมาจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งเป็น
สิ่งที่องค์กรจะต้องหาวิธีแนวทางการแก้ไขปัญหา 

2) ปัจจัยภายนอก (External factors) 
O: Opportunity โอกาส คือ โอกาสความเป็นไปได้ทางธุรกิจขององค์กร ซึ่งก็

คือ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กร โดยโอกาสต่างจาก
จุดแข็งตรงท่ี เป็นปัจจัยที่เกิดจากภายนอกองค์กรแต่ส่งผลในทางที่ดีกับองค์กร 

T: Threats อุปสรรค คือ ความเสี่ยง ภัยคุกคาม ข้อจ ากัด หรืออุปสรรคต่าง ๆ 
ขององค์กร ซึ่งก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่ส่งผลเสียต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งเราไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ 

 
ตัวอย่างการท า SWOT Analysis “ธุรกิจกาแฟ” 17 

 
Strengths 
- เป็นร้านกาแฟที่มีกว่า 20 สาขา ในกรุงเทพ 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ท างาน และห้างในกรุงเทพ 
- บริเวณของร้านอยู่ริมถนนหลัก หรือบนสถานี
รถไฟฟ้า BTS หรือสถานีรถไฟใต้ดิน MRT มีผู้คน
เดินผ่านมาก 
- ลูกค้าชอบรสชาติกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ และ
การบริการที่ลูกค้าประทับใจ 
- ใช้เมล็ดกาแฟพันธุ์ดี ที่ผลิตได้ในจ านวนที่จ ากัด
ในแต่ละปีเท่านั้น 

Weaknesses 
- พนักงานหน้าร้านอยู่ร่วมงานไม่นานก็จะออก 
- ลูกค้าซื้อเพราะความสะดวก แต่ไม่ค่อยมีใครติด
ในยี่ห้อ 
- ลูกค้าส่วนใหญ่ ซื้อกาแฟแบบน ากลับบ้าน และ
ไม่ค่อยซื้อสินค้าอ่ืนควบคู่กับกาแฟ เช่น ขนม 
และ เบเกอรี่ ท าให้รายได้ต่อหัวไม่ค่อยสูง 
- ต้นทุนกาแฟค่อนข้างสูง เพราะเมล็ดกาแฟที่ใช้
มีปริมาณที่ไม่แน่นอนในตลาด ในปีไหนที่ผลผลิต 
ต่ าราคาก็จะสูงขึ้นมาก 
 

                                           
17 ออนไลน์ HardcoreCEO,SWOT Analysis คืออะไร ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างไร, 14 กรกฎาคม, 2563 

https://hardcoreceo.co/author/kanatk/
https://hardcoreceo.co/swot-analysis/
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Opportunities  
- มีโอกาสในการน าสินค้าอ่ืน ๆ ที่ตอบโจทย์ใน
ช่วงเวลาเร่งรีบ มาวางจ าหน่ายเพิ่มได้ เนื่องจาก
ทุกร้านมีพ้ืนที่ที่ดีมาก และมีคนเดินผ่านมาก 
- มีความรู้ความช านาญในการท ากาแฟที่มี
คุณภาพ มีโอกาสในการเปิดมุมท ากิจกรรม  
 สอนให้คนท ากาแฟเอง และสามารถพาไปดู
แหล่งผลิตเมล็ดกาแฟพันธุ์ดีที่ใช้ 
- ได้โควต้าในการรับซื้อเมล็ดกาแฟพันธุ์ดีนี้เจ้า
เดียวในประเทศไทย  
 ดังนั้นคู่แข่งจะไม่สามารถหาซื้อเมล็ดกาแฟพันธุ์
นี้ได้ในราคาเดียวกัน 

Threat 
- ไม่มีใครทราบว่าในอนาคตจะมีเทรนด์สุขภาพ 
ที่ลดการบริโภคอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
หรือไม่ 
- หากคู่แข่งหาเมล็ดกาแฟพันธุ์เดียวกับเราได้   
ในราคาที่แพงกว่า แต่สามารถสร้างแบรนด์ได้  
ในตลาดที่สูงกว่าและมีก าลังซื้อมากกว่า ก็อาจจะ
ถูกแย่งส่วนแบ่งการตลาดได้จากการที่ลูกค้าไป
ซื้อกับยี่ห้อที่ตนเองมีความภักดี (loyalty) 
มากกว่า 
- หากมีเหตุการณ์ทางการเมือง หรือโรคระบาด 
ส่งผลให้คนไม่สามารถเดินทางออกมาท างานได้ 
รายได้ของจะหายทันที เนื่องจากร้อยละ 98 ของ
ยอดขาดมาจากออฟไลน์ 

 
ข้อควรระวังใน การท า SWOT Analysis 
สิ่งที่ต้องระวังในการท า SWOT Analsis คือ “ความล าเอียง” เนื่องจากเรามักจะ

มองเห็นแต่จุดแข็งของเราแต่เรากลับมองไม่เห็นจุดอ่อน หรือบางทีอาจมองเห็นแต่มักไม่ใช่เป็น
จุดอ่อนที่แท้จริง เมื่อท า SWOT ออกมาแล้วเรามีแต่จุดแข็ง เรามีแต่ข้อดี กลายเป็นไม่มีข้อเสีย ไม่มี
ภัยคุกคาม ซึ่งถ้าใครท า SWOT แล้วผลออกมาเป็นแบบนี้ ให้ลองท าการวิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์
คู่แข่ง และหากรณีศึกษาประกอบให้มากก่อนจะเริ่มท า SWOT จะท าให้เราสามารถวิเคราะห์โอกาส 
และภัยคุกคามออกมาได้แบบลึก ๆ  

  
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

การจัดงานแสดงสินค้า Stay in Style Bangkok มีปัจจัยที่จะต้องค านึงถึงหลายประการ
เพ่ือให้งานแสดงสินค้าประสบความส าเร็จ ประสบการณ์ในงานแสดงสินค้าออนกราวด์ที่ยาวนาน เป็น
ส่วนส าคัญที่จะเป็นพ้ืนฐานให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผู้จัดงานมีประสบการณ์รองรับการ
จัดงานแบบออนไลน์ แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น การน างานแสดงสินค้า Virtual Trade Fair 
MOM และงาน Digital Fair ของผู้จัดงาน Maison et Objet มาเป็นคู่เทียบ โดยการใช้เครื่องมือ 
SWOT Analysis เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม เพ่ือให้สามารถน ามาประเมิน
ถึงศักยภาพของงาน Stay in Style Bangkok ว่าจะสามารถน าจุดเด่นหรือจุดแข็งของงาน MOM มา
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ปรับปรุงรูปแบบ Stay in Style Bangkok ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า หรือผู้เข้าร่วมงาน
แสดงสินค้า ตลอดจนหาจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยที่สามารถสร้างจุดต่างที่น ามาใช้ประโยชน์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานต่อไปได้ ทั้งนี้การประมวลข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ จะรวบรวมข้อมูล
จากผู้ที่มีส่วนร่วมที่ส าคัญของงาน ตั้งแต่ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าท้ังสองงาน ซึ่งจะได้รับผลตอบรับจากการเข้าร่วมงาน 
รวมทั้งการสะท้อนความเห็นจากลูกค้า หรือผู้ที่เข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า ซึ่งจะท าให้ข้อมูลที่น ามา
วิเคราะห์มีความถูกต้องมากขึ้น 

 
 

 
 



 

 

 
บทที ่3  

ผลการศึกษา 
 
 

งานแสดงสินค้า Virtual Trade Fair เป็นงานที่ต้องอาศัยการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน 
เช่น ด้านบุคลากร ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจของการด าเนินงาน เพราะหากบุคลากรไม่มีความรู้และความเข้าใจ  
ที่ลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของวัตถุประสงค์ของการจัดงานก็จะท าให้การจัดงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และ
สูญเสียทั้งเวลา งบประมาณ ตลอดจนภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือขององค์กรผู้จัดงาน นอกจากนั้น
จะต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้อย่างแท้จริง เนื่องจากในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีดิจิทัล
เกิดขึ้นมากมายหลายรูปแบบ และให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไป บางเทคโนโลยีก็เกิดขึ้นใหม่มาก จนเรา
แทบยังไม่เคยทราบหรือใช้มาก่อน ดังนั้นหากบุคลากรของหน่วยงานผู้จัดยังไม่ทราบ ก็ควรมอบหมาย
ให้บริษัทเอกชนหรือผู้ที่เชี่ยวชาญเป็นผู้ด าเนินการแทน การเตรียมความพร้อมในด้านฐานข้อมูลทั้ง
รายชื่อผู้ประกอบการ รวมถึงสินค้าที่น ามาจัดแสดงก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ เนื่องจาก Virtual Trade Fair ก็คือ
งานแสดงสินค้าเสมือนจริง ซึ่งตามชื่อก็บอกแล้วว่าแทบจะเหมือนจริง นั่นก็คือลูกค้าเดินเข้าไปในงานก็
สามารถมองเห็นสินค้า เหมือนจะหยิบขึ้นมาพลิกดูรายละเอียดได้ และหากมีข้อสงสัยก็จะต้องสามารถ
หันไปถามเจ้าของสินค้า หรือพนักงานต้อนรับที่ยืนรอบริการ และตอบค าถามทันทีในลักษณะสามารถ
โต้ตอบกันได้ จะสามารถสร้างความรู้สึกเสมือนจริงได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นงานแสดงสินค้า          
ออนกราวด์ เช่น งาน Style Bangkok ที่เคยจัดบนพ้ืนที่ 47,000 ตารางเมตร มีผู้เข้าแสดงสินค้า 
ประมาณ 2,000 คูหา มีสินค้าไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ เช่น สินค้าของขวัญ ของใช้ ของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน 
เครื่องครัว เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของเล่น เครื่องเขียน ผลิตภัณฑ์สปา เฟอร์นิเจอร์ เคหะสิ่งทอ 
เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ แฟชั่น ผ้าผืน หนังผืน เส้นใย เส้นด้าย รองเท้ากระเป๋า อุปกรณ์เดินทาง 
สินค้ากลุ่มเฉพาะ เช่น สินค้าส าหรับแม่และเด็ก สินค้าผู้สูงอายุ สินค้าสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่อาหาร เป็นต้น 
ดังนั้น งาน Stay in Style Bangkok ซึ่งเป็นงานออนไลน์ควรต้องมีผู้แสดงสินค้าและสินค้าไม่ควรจะ
น้อยกว่างานจริง เพราะเป็นความคาดหวังของผู้เข้าเยี่ยมชมงาน ดังนั้นการเตรียมข้อมูลเหล่านี้ให้พร้อม  
มีการจัดหมวดหมู่ให้หาได้ง่ายตามความต้องการของลูกค้า เช่น อาจจัดตามชนิดสินค้าแทนที่จะเป็น
ชื่อบริษัท จะท าให้ลูกค้าหาสินค้าได้ง่ายกว่า เนื่องจากโดยธรรมชาติของผู้ซื้อย่อมไม่ทราบว่ามีบริษัท
อะไรบ้างที่ขายสินค้าที่ต้องการ แต่แน่นอนว่าเขาจะทราบว่าเขาก าลังหาสินค้าอะไรอยู่ เป็นต้น  
การเตรียมเรื่อง เนื้อหา หรือธีมของการจัดงาน ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ส าคัญเนื่องจากหากเรานึกภาพ
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ร้านค้าที่จัดหน้าร้านแบบเอาของมาวางกอง ๆ ไว้ไม่มีจุดเด่นหรือป้ายสีสันสดสวย ลูกค้า ก็จะเดินผ่าน
ไปโดยไม่เกิดความสนใจ นอกจากนั้นการเข้าใจตลาดและรู้จักกลุ่มเป้าหมายก็มีความส าคัญเช่นกัน 

 
3.1  การวิเคราะห์ SWOT Analysis ของงาน Virtual Trade Fair “Stay in Style Bangkok” 
โดยเปรียบเทียบกับงาน MOM 

ด าเนินการโดยได้จัดท าแบบสอบถามยังผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงกับงาน จ านวน 10 ราย 
ได้แก่ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีนโยบายในการจัดงาน Virtual 
Trade Fair “Stay in Style Bangkok ผู้บริหารที่เป็นผู้ด าเนินโครงการ ได้แก่ นักวิชาการพาณิชย์
เชี่ยวชาญ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสินค้าไลฟ์สไตล์ ผู้บริหารสภาหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย (Franco-
Thai) ซึ่งเป็นผู้แทนของไทย ในด้านนโยบายและการคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานจากประเทศไทย และ
ประเทศในอาเซียน เพ่ือเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Maison et Objet จ านวน 2 ราย ภาคเอกชนซึ่งเป็น
ผู้มีประสบการณ์จริงในการเข้าร่วมงาน Style Bangkok, งาน “Stay in Style Bangkok” งาน 
Maison et Objet และ MOM จ านวน 5 ราย ได้แก่ ผู้บริหารแบรนด์ DEESAWAT แบรนด์ THANIYA 
แบรนด์ LABRADOR แบรนด์ QUALYและแบรนด์ MOONLER  

 

 

 

 
ภาพสินค้าของบริษัทไทยที่น าไปเข้างานแสดงสินค้า Stay in Style Bangkok และ MOM 

 

Brand: DEESAWAT 

Brand: LABRADOR 
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ภาพสินค้าของบริษัทไทยที่น าไปเข้างานแสดงสินค้า Stay in Style Bangkok และ MOM  

 
3.1.1  งานแสดงสินค้า Virtual Trade Fair “Stay in Styles Bangkok” 

1) S: Strength จุดแข็ง 
- การที่ภาครัฐเป็นผู้จัดงานท าให้ความน่าเชื่อถือสูงกว่าภาคเอกชนในสายตา

ชาวต่างชาติ ที่เป็นลูกค้า เนื่องจากน่าจะมีความเชื่อว่าทางภาครัฐมีการคัดกรองทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมา
เรียบร้อยแล้ว 

- มีหน่วยงานส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เป็นผู้ประสานงานติดต่อ
และเชิญลูกค้าต่างประเทศในการเข้าร่วมงาน และพบว่าในหลายครั้งมีลูกค้าที่ยังไม่รู้จักงานแสดง
สินค้าท่ีได้รับการแนะน าจากส านักงานฯ ซึ่งเข้าเยี่ยมชมงานเป็นครั้งแรก และเกิดความประทับใจ 

- มีผู้ประกอบการไทยที่เคยได้รับการพัฒนาสินค้า จากโครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ ท าให้สินค้ามีความทันสมัย และตรงกับความต้องการของตลาด 

- ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเป็นผู้ผลิตสินค้า และมีโรงงานใน
ประเทศไทยเอง ท าให้มีความยืดหยุ่นในการปรับรูปแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าสูง 

- ผู้ประกอบการไทยมีความสามารถในด้านการออกแบบที่ดี มีชื่อเสียงได้รับ
การยอมรับทั่วโลก  

- การรวมตัวกันของกลุ่มสินค้าที่มีความหลากหลายท าให้สามารถขยายตลาด
ไปในทิศทาง ที่กว้างข้ึน 

Brand: THANIYA 

Brand: MOONLER 

Brand: QUALY 
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- การจัดแสดงสินค้าเด่น ท าได้ดีและน่าสนใจ เนื่องจากมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์
และหลากหลาย 

- มีการสร้างบรรยากาศเสมือนได้เดินเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าจริง สามารถ
หมุนภาพไปได้ 360 องศา ท าให้เห็นทุกมุมของงาน 

-  มีการพัฒนาระบบการคุยหรือประชุมออนไลน์  ( Online Chat and 
Conference) เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้ซื้อหรือผู้น าเข้าสามารถเจรจาการค้ากับผู้แสดงสินค้าได้ทันที
ตลอดเวลา 

2) W: Weakness จุดอ่อน 
- ประสบการณ์ด้านการออกแบบเว็บไซค์ ความช านาญในด้านเทคนิค และ

เทคโนโลยีของกรมยังไม่มากเท่ากับภาคเอกชนที่เป็นมืออาชีพ จึงท าให้เว็บไซค์ใช้งานยากส าหรับผู้ซื้อ
ที่จะเข้ามาเลือกชมสินค้าของแต่ละบริษัทฯ เนื่องจากต้องเข้าไปกดค้นหาจากในรายการอีกครั้ง 

- ผู้แสดงสินค้าไม่มีการเข้าไปปรับปรุงข้อมูลของบริษัทบ่อย ๆ รวมทั้งมีบางราย
ขาดเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าให้สวยงาม ดึงดูดใจลูกค้า รวมไม่ใส่ข้อมูลสินค้าให้มากเพียงพอ ท าให้
เว็บไซค์ขาดความน่าสนใจ 

- วิธีการน าเสนอสินค้าไม่ชัดเจน ว่าต้องการน าเสนอสินค้าส าหรับลูกค้ากลุ่มไหน 
- มีปัญหาเรื่องการสื่อสารภาษาต่างประเทศ จึงท าให้ในกรณีมีลูกค้าสอบถาม

ข้อมูลบางครั้งผู้ขายไม่ตอบค าถาม ท าให้เสียโอกาสในขายน าเสนอขายสินค้า 
- รูปแบบการน าเสนอเน้นการชมงาน มากกว่าการเจาะลึกเพ่ือเจรจาซื้อขาย

สินค้าจริง 
- ขาดการสร้างธีมที่ทันสมัยหรืออยู่ในความสนใจของคน เช่น เทรนการแต่งบ้าน

ของโลกวิถีแนวใหม่ เช่น สินค้าส าหรับการท างานทางไกลจากบ้าน การรักษ์โลก การรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การผ่อนคลายยามอยู่กับบ้าน เช่น การออกก าลังกาย การปลูกพืชสวนครัวหรือดอกไม้ เป็นต้น  

- งานแสดงสินค้าออนไลน์ จะไม่สามารถให้ลูกค้าได้สัมผัสสินค้า แม้ว่าภาพที่
น าเสนออาจใช้เทคนิคพิเศษที่สามารถพลิกสินค้าดูได้ 360 องศา แต่สินค้าบางชนิด เช่น เครื่องหอม 
หรือผ้า ก็อาจต้องการการดมกลิ่น หรือสัมผัสเนื้อผ้า เป็นต้น ดังนั้นจึงเป็นข้อจ ากัดที่ลูกค้าอาจไม่
ตัดสินใจซื้อสินค้าทันที 

3) O: Opportunity โอกาส 
- ปัญหาการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้ต้องใช้รูปแบบงานแสดงสินค้า 

Virtual Trade Fair มากยิ่งขึ้น  
- คนทั่วโลกมีความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เนื่องจากถูกสถานการณ์

บังคับให้ต้องด าเนินงาน ในรูปแบบวิถีใหม่ ที่ต้องท างาน หรือท ากิจกรรมผ่านออนไลน์  
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- ประเทศไทยเป็นที่รู้จักทั่วโลก ส าหรับสินค้าของตกแต่งบ้านที่มีเอกลักษณ์  
ซึ่งในการเข้าร่วม งาน Maison et Objet จะมีนักออกแบบกลุ่มโรงแรม หรือรีสอร์ทของต่างประเทศ 
มาติดตามงานของนักออกแบบไทยเสมอ จะยังเคยมีการว่าจ้างให้ไปตกแต่งโรงแรมในต่างประเทศให้ด้วย 

4) T: Threats อุปสรรค 
- จากการปิดกิจการค้า เนื่องจากปัญหาโควิด-19 มีผู้ประกอบการหลายราย 

โดยเฉพาะรายเล็กและรายกลาง ต้องเลิกการประกอบธุรกิจไป ส่งผลให้มีจ านวนผู้ประกอบการที่
ลดลง หรือที่มีอยู่อาจไม่ได้พัฒนาศักยภาพหรือรูปแบบสินค้าเป็นเวลานาน เนื่องจากไม่มีเงินทุน หรือ
แรงจูงใจในผลิตสินค้า 

- ในช่วงระยะเวลา 1-2 ปี เศรษฐกิจทั่วโลกอาจฟ้ืนตัวไปช้า ๆ ความต้องการ
ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยอาจมีไม่มาก หรือผู้บริโภคมีความระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ส่งผลต่อการ
จ าหน่ายสินค้าเหล่านี้ 

- การเกิดคู่แข่งที่มีความช านาญกว่าด้านเทคโนโลยี หันมาประกอบธุรกิจด้าน 
Virtual Trade Fair มากมาย และหลากหลายขึ้น  

- ผู้ประกอบการ อาจจะพอใจในการท าธุรกิจด้วยตนเอง เนื่องจากต้นทุนการท า
ธุรกิจไม่สูงจนเกินไป หรือสามารถติดต่อลูกค้าได้โดยตรง 

3.1.2  งานแสดงสินค้า Virtual Trade Fair “MOM” 
1) S: Strength จุดแข็ง 

- ผู้จัดงานเป็นมืออาชีพที่มีความพร้อมและเป็นที่รู้จักในฐานะงานแสดงสินค้า
อันดับหนึ่งของโลกด้านไลฟ์สไตล์และเฟอร์นิเจอร์มานานกว่า 25 ปี มีฐานข้อมูลที่กว้างและลึก ดังนั้น
จึงได้รับการตอบรับที่ดีจากท้ังผู้ขายและผู้ซือ้ในการเข้าร่วมงาน  

- มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อในรูปแบบของกล่อง
ข้อความ 

- มีการเตรียมตัวดีเนื่องจากทีมผู้จัดงานที่ฝรั่งเศสจัดประชุมเตรียมความพร้อม
ให้กับทีมตัวแทนในแต่ละประเทศในเรื่องการเปิดใช้แพลตฟอร์มพร้อมทั้งจัดท าคู่มือการใช้และข้อมูลที่
จ าเป็นต้องรู้ เพ่ือให้ทุกประเทศสามารถสื่อสารและช่วยเหลือผู้เข้าร่วมงานได้  

- ฝ่ายออกแบบรูปแบบของงาน มองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และ
ออกแบบให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้สะดวกตรงตามความต้องการโดยเอาสินค้าเป็นตัวตั้ง ลูกค้า
ค่อนข้างประทับใจการบริหารจัดการ และมีการติดต่อสื่อสารกันได้รวดเร็ว เนื่องจากระบบการใช้งานง่าย 
เพียงคลิกก็สามารถขอรายละเอียดโดยตรงมายังอีเมล์ของผู้ขายได้เลย 

- การคัดเลือกสินค้าที่จะเข้าไปแสดงในงานมีความเข้มข้นสูง ดังนั้นจึงมั่นใจว่า
สินค้าท่ีน าเสนอในงานเป็นสินค้าที่มีการออกแบบ และมีคุณภาพสูง 
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- มีธีมใหม่ ๆ ออกมาสม่ าเสมอ เช่น เช่น Designer’s favorite products, 

Brick-a-brac, Digital Days Design by Designers เป็นต้น 
- มีการใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ลูกค้า เช่น เมื่อคุณสมัคร

สมาชิกแล้ว จะมีปรากฎขึ้นหน้าจอเสมอว่า MOM มีอะไรใหม่ ๆ ให้เข้าไปชม รวมทั้งมีการ
ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น facebook หรือจดหมายข่าว 

- แพลตฟอร์มใช้งานง่าย เพราะถึงแม้ลูกค้าไม่รู้จักแบรนด์แต่สามารถท าให้
เข้าถึง และมาพบเจอผู้ขายที่ต้องการได ้

- งานไม่ได้เน้นแค่ปริมาณ แต่เน้นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีสินค้าที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคท าให้งานน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

- มีลูกค้าเข้ามาดูเว็บไซค์เยอะมาก และได้รับความสนใจส่งอีเมล์มานับเป็นการ
เปิดตลาดที่ดี โดยเฉพาะกับผู้ค้ารายใหม่ 

- มีลูกค้าใหม่มากขึ้นจากนานา ๆ ประเทศทั่วโลก และลูกค้าที่ได้มาเป็นกลุ่ม
ลูกค้าท่ีมีศักยภาพและสามารถเป็นผู้แทนการค้าในอนาคตได้ทันที  

- เป็นช่องการให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเจรจาการค้าได้ตลอดทั้งปี 
- กิจกรรมพิเศษมีความ

น่าสนใจ อาทิ กิจกรรม มุมแนวโน้ม มีการน าเสนอ
สินค้าที่ได้รับการออกแบบที่โดดเด่นมาเสนอให้เด่น 
เพ่ือเป็นชิ้นงานโชว์ ซึ่งเป็นงานที่ออกแบบโดยนัก
ออกแบบทั่วโลก มีการจัดประกวดสินค้า และการ
สัมมนาโดยเชิญนักออกแบบที่มีชื่อเสียงมาให้
ความรู้ เป็นต้น 

2) W: Weakness จุดอ่อน 
- ผู้จัดงานมีความเข้มงวดเรื่องการสมัครเข้างาน ซึ่งค่อนข้างยากเนื่องจากจะมี

ขั้นตอนการคัดเลือกว่าสินค้าตรงตามแนวคิดของงานหรือไม่ ซี่งในแต่ละปีมีผู้ประกอบการที่ประสงค์

ธีมใหม่ท่ีดึงดูดใจผู้เข้าชม MOM 

การเน้นสินค้าพิเศษให้กลุม่ผูส้นใจ 
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จะเข้างานแต่ไม่ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้ผู้ต้องการเข้างาน MOM จะต้องสมัครและจ่ายเงินเข้างาน 
ออนกราวด์ คือ Maison et Objet ก่อนจึงจะสามารถเข้าได้ และต้องสมัครในรูปแบบรายปีเท่านั้น 
จึงท าให้มีผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้เป็นจ านวนมาก 

- ขาดการสัมผัสสินค้า เนื่องจากสินค้าของตกแต่งบ้านบางชนิด เช่น สินค้า   
ชิ้นเล็ก เครื่องหอม น้ าหอม ผ้า หรือเครื่องครัวมักต้องมีการทดลองใช้ สัมผัส หรือดมกลิ่น เป็นต้น ซ่ึง
จะมีผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้อมาก ส าหรับลูกค้าเก่าส่วนใหญ่ที่ติดต่อหรือคุ้นเคยกันอยู่แล้วอาจจะ
ตัดสินใจซื้อได้เลย ส่วนลูกค้าใหม่อาจไม่สามารถตัดสินใจซื้อได้และมักจะไม่จบด้วยการสั่งซื้อสินค้า
ทันที  

3) O: Opportunity โอกาส 
- เป็นงานที่เข้าถึงคนกลุ่มใหญ่ได้ โดยใช้งบประมาณต่ า เนื่องจากไม่ต้องมี

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คนจึงสนใจเข้าร่วมงานมาก จากรายงานผลการจัดงาน MOM 2020: The 
Digital Trade Fair พบว่าจากผู้เยี่ยมชมงานแสดงสินค้าออนกราวด์มีคนเข้าชมงานประมาณ 80,000 คน 
แต่การจัดงาน The Digital fair มีผู้เยี่ยมชมงานถึงประมาณ 300,000 คน 

- ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจกับการค้าขายทางธุรกิจออนไลน์มากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีคนใช้เครื่องมือดิจิทัลเทคโนโลยีมากขึ้น 
ดังนั้นกลุ่มลูกค้าท่ีจะเข้ามาใช้บริการ MOM ก็น่าจะมีเพ่ิมมากข้ึน 

- ในอนาคตหากปัญหาของโรคระบาดยังไม่หมดไป หรือมีการกลายพันธุ์ของ
เชื้อโรคจนท าให้การเดินทางข้ามประเทศเป็นอุปสรรคของการเดินทางของคนที่จะมาเยี่ยมชมง าน 
ออนกราวด์ จึงมีความเป็นไปได้ว่าการจัดงานส่วนใหญ่จะกลายเป็นงานออนไลน์ ดังนั้นการพัฒนา
รูปแบบ Virtual Trade Fair อาจไปในระดับถึงการสามารถได้กลิ่น และสัมผัสสินค้าแม้ทางออนไลน์ 

4) T: Threats อุปสรรค 
- ในระยะยาวการจัดงานออนไลน์ Virtual Trade Fair อย่างเดียวอาจไม่

ประสบความส าเร็จ เนื่องจากการน าเสนอสินค้าออนไลน์ลูกค้าไม่สามารถสัมผัสสินค้าได้ ดังนั้นการจัดงาน
แบบออนไลน์ เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าไปหาสินค้าที่สนใจและเจรจาการค้าเบื้องต้นกับผู้ผลิตก่อนบน
แพลตฟอร์ม และหลังจากนั้นจึงจะเดินทางไปเลือกสินค้าที่มีขายอยู่จริงในงานออนกราวด์ต่อไป 

-มีรายงานว่าปัญหาที่พบในการท า Virtual Trade Fair ได้แก่ มีลูกค้าเข้าไป
เยี่ยมชม คูหาแสดงสินค้าเป็นจ านวนมากแต่ไม่มีผู้ที่สามารถสรุปการซื้อขายได้ในทันที โดยเฉพาะราย
ใหม ่ๆ  

- ไม่สามารถประเมินศักยภาพและคุณภาพของสินค้าที่ร่วมแสดงสินค้าจะ
จ าหน่าย ในช่วงที่เดินทางไม่ได้ 
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- ในอนาคตอาจมีการเก็บภาษีการซื้อขายออนไลน์ในประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะท า
ให้ต้นทุนสินค้ามีราคาสูงขึ้นและท าให้ข้อได้เปรียบในการขายสินค้าออนไลน์หมดไป  

-  เศรษฐกิจทั่ ว โลกตกต่ า  ผู้ประกอบการที่มีฝีมือแรงงานดี  และเป็น
ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กอาจปิดกิจการ ท าให้ผู้เข้าร่วมงานมีจ านวนน้อยลง 

- จะมีคู่แข่งที่มีแพลตฟอร์มลักษณะเดียวกันเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่จ านวน 
ผู้แสดงสินค้ามีจ ากัด และหากคู่แข่งมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่า อาจท าให้สูญเสียลูกค้าได้ 

 
3.2  แนวทางการก าหนดกลยุทธ์ ที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS โดยอาศัย TOWS 
Matrix ที่จะจับคู่ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน  

มีทั้งสิ้น 4 กลยุทธ์ ได้แก่  
3.2.1  กลยุทธ์เชิงรุก (Strength, Oppotunity) คือ การใช้จุดแข็งร่วมกับโอกาส โดย

เป็นกลยุทธ์ Product Solution การแก้ปัญหาการที่ลูกค้าไม่สามารถหาสินค้าให้ตรงความต้องการ 
เนื่องจากจุดแข็งของงานคือ มีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าที่เป็นเจ้าของสินค้าและมี
โรงงานในประเทศไทยที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าให้ตรงใจผู้ซื้อ นอกจากนั้นส าหรับโอกาสที่
เป็นจุดที่เข้ามาเสริมคือประเทศไทยเป็นที่รู้จักของทั่วโลกส าหรับงานของตกแต่งบ้านที่มีเอกลักษณ์ 
ดังนั้นการใช้กลยุทธ์นี้เพ่ือเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีความนิยมประเทศไทยอยู่แล้ว และก าลังมองหาสินค้าที่มี
การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ของตนเอง หรือเป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่มีคนผลิต ก็จะสนใจ
เข้าชมงานและเจรจาซื้อขายกับผู้ประกอบการไทย ควรมีการจัดธีมที่น่าสนใจเน้นสินค้าที่ไทยมี
คุณภาพ มาตรฐาน และมีชื่อเสียงระดับโลก หรือมีสินค้าที่เน้นกลุ่มเฉพาะ 

3.2.2 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (Weakness, Opportunity) คือ การใช้โอกาสลดจุดอ่อน โดย
กลยุทธ์ Creative Design and Innovation การสร้างเว็บไซค์ที่ออกแบบสวยงาม และมีนวัตกรรม
สร้างสรรค์ เพ่ือดึงดูดใจให้ลูกค้าเยี่ยมชมงานมากข้ึน จากจุดอ่อนที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการขาดบุคลากรที่ช านาญในการจัดสร้างหรือออกแบบเว็บไซค์ ตลอดจนการ
จัดรูปแบบข้อมูลให้มีความน่าสนใจ แต่ด้วยโอกาสในปัจจุบันคือการมีบริษัทเอกชนที่เป็นมืออาชีพมี
ความช านาญในการออกแบบเว็บไซค์หรือด้านดิจิทัลให้บริการเป็นจ านวนมากในตลาด กรมสามารถใช้
มืออาชีพในการออกแบบเว็บไซค์ หรือที่เรียกว่าเว็บดีไซเนอร์มาช่วยด าเนินงาน จะท าให้เว็บไซค์มี
ความสวยงามโดดเด่น และมีผู้สนใจเข้าชมมากขึ้น 

3.2.3.  กลยุทธ์เชิงป้องกัน (Strength, Threat) คือ การใช้จุดแข็งรับมืออุปสรรค ด้วย 
กลยุทธ์ Capacity Building สร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วยจุดแข็งที่กรมฯเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ มีภารกิจการส่งเสริมการค้าให้กับภาคเอกชนไทย ซึ่งจะมีงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
ผู้ประกอบการ ทั้งในด้านการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ทั้งการน าผู้เชี่ยวชาญมาพัฒนาด้านการ
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ออกแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดโลก ดังนั้นหากหลังจากสถานการณ์โควิด -19  
ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ ผู้ประกอบการรายเล็กหรือกลางที่ประสบปัญหาด้านการพัฒนาสินค้า 
หรือทักษะต่าง ๆ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็สามารถน าผู้ประกอบการกลุ่มนี้มาบ่มเพาะ 
เพ่ือเสริมความแข็งแกร่งตลอดจนต่อยอดกับประสบการณ์ที่เคยมีมาในอดีต เพ่ือให้ยังคงสามารถเปิด
กิจการได้อย่างมีคุณภาพ 

3.2.4  กลยุทธ์ เชิงรับ (Weakness, Threat) คือ แก้ไขจุดอ่อนและเลี่ยงอุปสรรค  
โดยใช้กลยุทธ์ Responsive Entrepreneur คือกระตุ้นให้ผู้ขายตอบสนองผู้ซื้อได้รวดเร็ว เนื่องจาก
ขณะนี้มีจุดอ่อนด้านการตอบสนองของผู้ขายหรือภาคเอกชนไทยต่อผู้ซื้อ ทั้งในแง่การไม่ตอบค าถามที่
ผู้ซื้อถามมาทางอีเมล์ รวมถึงการที่ผู้ขายไม่เข้าไปปรับปรุงข้อมูลสินค้าบ่อย ๆ ท าให้ข้อมูลไม่มีความ
น่าสนใจ และการที่ลูกค้าไม่สามารถทราบข้อมูลเชิงลึกของสินค้า ก็จะอาจโยงไปถึงภัยคุกคามที่อาจ
เกิดขึ้น ผสมกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่กระทบมาตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจ อาจท าให้มีผู้ประกอบการปิด
กิจการ เนื่องจากไม่มีผู้ซื้อ หรือไม่มีช่องทางการจ าหน่ายสินค้า ดังนั้นการสร้างงานแสดงสินค้าแบบ
ผสมผสานระหว่างงานออนกราวด์และออนไลน์ ก็จะเป็นโอกาสให้มีการนัดพบเพ่ือดูสินค้านอกจากนั้น 
ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขายใช้บริการคุยและประชุมออนไลน์ ที่กรมได้ติดตั้งเพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการเจรจาการค้ามากข้ึน เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้ซื้อหรือผู้น าเข้าสามารถเจรจาการค้ากับผู้แสดงสินค้า
ได้ตลอดเวลา ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาการไม่ตอบข้อมูลลูกค้าได้ นอกจากนั้นกรมควรแจ้งให้
ผู้ประกอบการทราบถึงความส าคัญของการตอบข้อซักถามจากลูกค้า และในกรณีท่ีมีปัญหาด้านภาษา 
กรมก็พร้อมจะเป็นผู้ประสานงานให้ผู้ประกอบการไทย โดยอาจประสานส่วนกลางในกรุงเทพฯ หรือ
ผ่านทูตพาณิชย์ที่ประจ าในประเทศของผู้ซื้อก็ได้  

 
 
 
 



 

 

 
บทที ่4  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาเปรียบเทียบงาน Stay in Style Bangkok และ MOM พบว่างาน MOM มี
จุดแข็ง ที่โดดเด่นมากในเรื่องการมีฐานข้อมูลสินค้าและลูกค้าที่มากมาย ทั้งนี้เนื่องจากการเป็นผู้จัด
งานแสดงสินค้า Maison et Objet มากว่า 25 ปี และผู้ที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้ามาจากทั่วโลกปีละ
นับหมื่นราย และผู้เข้าเยี่ยมชมงานปีละมากกว่า 100,000 ราย ดังนั้นประกอบกับการมีทีมงานที่มี
ความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบงานให้มีความดึงดูดใจทั้งจากผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า และผู้เยี่ยม
ชมงาน โดยยึดความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก การใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายเป็นประจ าตลอดทั้งปี มีการคิดธีมแปลกใหม่ให้มีความน่าสนใจ ส่งผลให้แพลตฟอร์ม MOM 
ประสบความส าเร็จมาตั้งแต่ปี 2559 ในขณะเดียวกันงาน Stay in Style Bangkok เพ่ิงเริ่มต้นเมื่อปี 
2562 งานนี้อาศัยความได้เปรียบจากการที่รัฐบาลเป็นผู้จัดงาน ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนในบางส่วน 
ท าให้สามารถช่วยเหลือลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการในเรื่องการเช่าพ้ืนที่หรือตกแต่งคูหาแสดงสินค้า 
นอกจากนั้นประเทศไทยยังมีจุดแข็งในแง่ที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเป็นผู้ผลิตสินค้าเอง 
ตลอดจนมีโรงงานหรือร้านค้าที่ด าเนินธุรกิจในประเทศไทยดังนั้นจึงมีความยืดหยุ่นสูง สามารถผลิตงานให้
เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าได้มากกว่า และเพ่ือให้การด าเนินงาน Stay in Style Bangkok 
สามารถตอบโจทย์ลูกค้าในแบบที่ประเทศไทยสามารถด าเนินการได้ โดยอาศัยแม่แบบจากงาน MOM 
มาพัฒนาก็สามารถท าให้งาน Stay in Style Bangkok มีความยั่งยืนและก้าวหน้าสืบต่อไป 

 
4.2  ข้อเสนอแนะส าหรับงาน Stay in Style Bangkok 

เนื่องจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์การจัดงาน
แสดงสินค้านานาชาติระหว่างประเทศมาเป็นระยะเวลายาวนาน และในช่วงวิกฤติการโรคโควิด-19 ได้
มีนโยบายการปรับรูปแบบการส่งเสริมสินค้าไทยให้สอดคล้องกับวิถีใหม่ คือการหันมาใช้ช่องทาง
ออนไลน์ อาทิ งานแสดงสินค้า Virtual Trade Fair การพัฒนาผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมออนไลน์ 
การส่งเสริมแบรนด์ไทยด้วยการสร้างประสบการณ์ออนไลน์ อีกทั้งกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผ่านระบบ
ทางไกล การพูดคุยเจรจาแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบปัจจุบัน (real time) กับผู้น าเข้าทั่วโลก รวมทั้งมีการ
ริเริ่มพัฒนาระบบ Online Chat and Conference ใน Virtual Trade Fair “Stay in Style Bangkok” 
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เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้ซื้อหรือผู้น าเข้าสามารถเจรจาการค้ากับผู้แสดงสินค้าได้ตลอดเวลา ทั้งนี้การ
ส่งเสริมกิจกรรมออนไลน์ของกรมในปี 2564 และปีต่อ ๆ มีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นอีก ทั้งนี้ในบทนี้ได้น า
ผลการศึกษามาจัดท าข้อเสนอแนะพอสังเขปดังนี้   

4.2.1  การปรับปรุงงานตามกลยุทธ์เชิงรุก “Product Solution”  
4.2.1.1  หน้าแรกของเว็บไซค์ควรเป็นหมวดหมู่สินค้าที่ชัดเจน งานแสดงสินค้า

ควรต้องตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าจะค้นหาสินค้าที่ต้องการก่อนโดยไม่
ทราบว่าใครหรือบริษัทใดเป็นผู้ผลิต ยกเว้นเคยท าธุรกิจกันมาก่อนหรือบริษัทที่ค้นหาเป็นบริษัทใหญ่
และมีชื่อเสียง ดังนั้นการจัดหมวดหมู่ของสินค้าควรเป็นแนวทางของ MOM คือควรเป็นหมวดของ
สินค้า ท าให้ลูกค้าเข้าใช้งานได้ง่ายและสะดวก  

4.2.1.2  น าเสนอทางเลือกในการผลิตสินค้าได้ตามความต้องการ หรือการออก
แบบของลูกค้า เนื่องจากผู้ประกอบการที่เข้าในงานแสดงสินค้าเป็นผู้ผลิตสินค้าของตกแต่งบ้าน มี
โรงงานในประเทศไทย ดังนั้นจึงมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับรูปแบบสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการได้ 
ดังนั้นผู้ซื้อทุกมุมโลกสามารถเข้าเยี่ยมชมงานและเลือกซ้ือสินค้าในแนวแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของการ
ซื้อสินค้าของตกแต่งบ้านที่เป็นความต้องการพิเศษ ซึ่งลูกค้าคนไหนหาซื้อสินค้าตามที่ต้องการไม่ได้ 
ประเทศไทยสามารถท าได้ 

4.2.1.3  ควรมีการจัดธีมให้น่าสนใจน าเสนอสินค้าของตกแต่งบ้านตามแนวโน้มของโลก
ที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน เช่น สินค้าส าหรับการท างานทางไกลจากบ้าน การรักษ์โลก การรักษ์สิ่งแวดล้อม  
การผ่อนคลายยามอยู่กับบ้าน เช่น การออกก าลังกาย การปลูกพืชสวนครัวหรือดอกไม้ เป็นต้น 

4.2.1.4  เน้นสิ่งที่ประเทศไทยมีจุดแข็งและ
เอกลักษณ์เป็นพิเศษ เช่น สินค้าที่มาจากธรรมชาติหรือ ภูมิปัญญาไทย 
ที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับโลกแล้ว เช่น  
ผ้าคราม ผ้าไหม เบญจรงค์ เซรามิค งานไม้ เครื่องจักสาน โดยคัดเลือก
สินค้าที่มีเรื่องราวเล่าความเป็นมามีเอกลักษณ์ไทย เช่น เป็นสินค้าที่
ผลิตจากเชือกอวนที่ชาวประมงท าขึ้นหลังจากจากการท างาน  
เป็นต้น อย่างไรก็ตามต้องดูฐานข้อมูลที่กรมมีด้วย ซึ่งหากมี
ฐานข้อมูลน้อยไม่เพียงพอก็ควรมีการคัดหาข้อมูลเพิ่มเติมมากข้ึน 

4.2.1.5  ควรมีการน าเสนอสินค้าโดดเด่น เช่น 
สินค้าใหม่ สินค้าที่นักออกแบบเลือกแนวโน้มส าหรับปีนี้ สินค้า
นวัตกรรม และสินค้าเทคโนโลยี เพ่ือให้ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมที่ไม่มีเวลามาก หรือคนรุ่นใหม่ที่ชอบเลือกดู
สิ่งที่ตรงใจ สามารถเจาะเข้าไปดูสินค้าใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว 

สินค้าของตกแต่งบ้านไทยจากงานที่
ชาวประมงท าจากเชือกอวนจับปลา 
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4.2.1.6  สร้างกลุ่มสินค้าเพ่ือเจาะลึกเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ (60+) กลุ่มคนเลี้ยงสัตว์ 
กลุ่มเพศทางเลือก (LGBTQ) และกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยสร้างกิจกรรมที่น่าสนใจขึ้นมาโดยเฉพาะ 
ดังนั้นการจัดรูปแบบแสดงสินค้าในงานต้องชัดเจนในส่วนของจุดประสงค์ว่าจะเสนอสินค้าให้กับลูกค้า
กลุ่มใด  

4.2.2  การปรับปรุงงานตามกลยุทธ์เชิงแก้ไข (Weakness,Opportunity)  
โดยกลยุทธ์ Creative Design and Innovation โดยการเพ่ิมเติมประสิทธิภาพของ

เว็บไซค์ด้วยการปรับปรุงด้านเทคโนโลยี ได้แก่  
4.2.2.1  การใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร นับเป็นหัวใจส าคัญของการ

น าภาพจากฝั่งผู้ขายไปสู่ฝั่งผู้ซื้อ การหาทีมงานมืออาชีพมาช่วยด าเนินงานนับว่าเป็นเรื่องส าคัญที่
ภาครัฐควรจะค านึงถึงและลงทุนให้เหมาะสม การคัดเลือกทีมงานที่เสนอราคาแบบต่ าที่สุดอาจท าให้
ไม่ได้งานที่มีคุณภาพ ตลอดจนการด าเนินงานมีประสิทธิภาพด้อยลงไปอย่างน่าเสียดาย ทั้งนี้ทีมงาน
มืออาซีพ18 อาทิ เว็บดีไซเนอร์ หรือนักออกแบบเว็บไซค์ คือ คนที่ต้องออกแบบหน้าตามเว็บไซค์ให้
สวยงาม โดยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานง่าย หรือ SEO Specialist หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO (Search 
Engine Optimization) ซึ่งเป็นศาสตร์ในการท าเว็บไซค์ติดอับดับดี  ๆ ของเสิร์ชเอนจิน (search 
engine) บน google ซึ่งโดยปกติก็จะคาดหวังให้ติดในหน้าแรกอันดับที่ 1-3 โดย SEO คือ การท า
เนื้อหาและท าหน้าเว็บไซค์ให้ติดเสิร์ช google ในหน้าแรกนั่นเอง 

4.2.2.2  ควรมีการเก็บข้อมูลจากตัวลิงค์ เพ่ือให้สามารถน ามาติดต่อลูกค้าใน
ภายหลัง เพื่อส่งอีเมล์ติดตามลูกค้า หรือน าเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ได้  

4.2.2.3  การออกแบบแพลตฟอร์มต้องง่ายต่อ
การเข้าถึง ควรจะง่ายต่อการใช้งาน เพราะคนที่ เข้ามาใช้มี
หลากหลายวัย หากเป็นผู้สูงวัยก็ควรค านึงถึงว่าเว็บไซค์ไม่ควรต้อง
ยุ่งยากหรือซับซ้อน ส าหรับลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่จะนิยมข้อมูลสั้น ๆ 
ตรงประเด็น  

4.2.2.4  ควรใช้ Big Data มาวิเคราะห์พฤติกรรม 
ลูกค้า เพ่ือเพ่ิมแต้มต่อธุรกิจในอนาคต เนื่องจากการจัดงานแบบ
เสมือนจริง ส าหรับผู้ประกอบการการที่ไปออกงาน คือความสามารถ
ในการเก็บข้อมูล ค้นหาความสนใจของผู้เข้าชมงานและรูปแบบ

                                           
18 ศิรินันท์ เหลืองอภิรมย์} พื้นฐานธุรกิจดิจิทลั, (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2564). 

Chantal Thomass นักออกแบบเสือ้ผ้าที่มี
ชื่อเสียงของฝรั่งเศส เลอืกซ้ือเฟอรน์ิเจอร์ไทย

YOTHAKA ในงาน Maison et Objet 
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ของผู้บริโภคที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อคูหาต่าง ๆ แล้วน ามาต่อยอดในการพัฒนาสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้อย่าง
ตรงกลุ่มเป้าหมายโดยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data & Data Analytics)19   

4.2.2.5  ควรใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ลูกค้า เช่น จะมีข้อมูล
ปรากฎขึ้นหน้าจอเสมอว่า Stay in Style Bangkok มีอะไรใหม่ ๆให้เข้าไปชม มีการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องในสื่อโซเซียลมีเดียต่าง ๆ รวมทั้งมีรายการใน Podcast ที่มีผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดที่
เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือนักออกแบบที่จะมาเล่าถึงกิจกรรมสินค้าใหม่ ส าหรับให้ลูกค้าได้สามารถ
ติดตามเว็บไซค์ตลอดทั้งปี  

4.2.3  การปรับปรุงงานตามกลยุทธ์เชิงป้องกัน (Strength, Threat)  
โดยกลยุทธ์ Capacity Building สร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ 
4.2.3.1  เสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่ขาดความพร้อมด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล การออกแบบสินค้า การจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญจัดท าการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือฝึกฝนเทคนิคต่าง ๆ 
เช่น เทคนิคการใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการเจรจาการค้า การออกแบบ 
ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างเนื้อหาหรือเรื่องเล่าของสินค้าให้มีความน่าสนใจ เทคนิคการขาย  
การวางกลยุทธ์ การสื่อสารต่อรองเจรจากับผู้ซื้อต่างประเทศ ล้วนเป็นการสร้างผู้ประกอบการที่มี
คุณภาพ และเป็นปัจจัยส าหรับที่จะยกระดับงานให้มีคุณภาพเช่นกัน  

4.2.3.2  สร้างชุมชนการเรียนรู้ในกลุ่มผู้ประกอบการ โดยอาจเริ่มจากกลุ่ม
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน Stay in Style Bangkok ก่อน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการ
พัฒนาสินค้า ประสบการณ์ หรือกรณีศึกษา เพ่ือให้ผู้ที่มีประสบการณ์หรือมีความส าเร็จ สามารถเป็น
พ่ีเลี้ยงให้กลุ่มที่เพ่ิงเริ่มเข้าสู่ธุรกิจ เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมของตกแต่งบ้านทั้งระบบ  

4.2.4  การปรับปรุงงานตามกลยุทธ์เชิงรับ (Weakness, Threat)  
โดย ใช้กลยุทธ์ Responsive Entrepreneur คือกระตุ้นให้ผู้ขายตอบสนองผู้ซื้อได้

รวดเร็ว 
4.2.4.1  ควรมีหลักการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์และความ

กระตือรือร้น ในการน าเสนอสินค้าและมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา เพราะงานออนไลน์
ที่จะสามารถดึงดูดลูกค้าได้ ขึ้นอยู่กับภาพสินค้าตลอดจนคุณสมบัติต่าง ๆ และการน าเสนอเป็นส าคัญ 
รวมทั้งมีเครื่องมือทางการตลาดอ่ืน ๆ เช่น วิดีโอแนะน าสินค้า โบรชัวร์ ราคา ข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อ
ขั้นต่ า เป็นต้น  

                                           
19 ออนไลน์ กองบรรณาธิการ SME Thailand. เทรนด์ก าลังมา ไม่ต้องรอโควิดซา แต่ SME ออกงานแสดงสินค้า
แบบ Virtual ได,้ 30 กรกฎาคม 2563 
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4.2.4.2  การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการปรับปรุงข้อมูลให้บ่อยมากขึ้น โดยเป็น
การจัดประกวดคูหา การมอบเกียรติบัตร หรือการจัดคูหาที่สวยงามข้ึนไว้ในหน้าแรกของเว็บไซค์  

4.2.4.3  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขายใช้โปรแกรมคุยและประชุมออนไลน์มากขึ้น เพ่ือ
เป็นช่องทางให้ผู้ซื้อหรือผู้น าเข้าสามารถเจรจาการค้ากับผู้แสดงสินค้าได้ทันทีและตลอดเวลา ซึ่งก็จะ 
ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาการไม่ตอบข้อมูลลูกค้าได้ นอกจากนั้นกรมต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ
ถึงความส าคัญของการตอบอีเมล์ลูกค้า และในกรณีที่มีปัญหาด้านภาษา ก็พร้อมจะเป็นผู้ประสานงานให้ 
โดยประสานส่วนกลางในกรุงเทพฯ หรือผ่านทูตพาณิชย์ที่ประจ าในประเทศของผู้ซื้อก็ได้ 

4.2.4.4  ควรจะคงรูปแบบการค้าออนกราวด์ร่วมกับรูปแบบออนไลน์ (งานไฮบริด) 
เนื่องจากการพบกันแบบออนไลน์เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะได้ท าความรู้จักกันเพ่ือแนะน าสินค้า หรือ
น าเสนอข้อมูลของบริษัท ดังนั้นนั้นต้องมีการชมสินค้าในงานออนกราวด์หรือเยี่ยมชมโรงงาน
ผู้ประกอบการ และเจรจากันในรายละเอียดเพื่อให้สามารถตกลงซื้อขายกันได้ต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถามผู้บริหารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผู้จัดงาน “Stay in Style Bangkok” 

1. อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดงาน Virtual Trade Fair “Stay in Style Bangkok” 
1.2 แนวนโยบายของท่านถึงรูปแบบการจัดงาน และความคาดหวังต่อผลของการจัดงาน 
1.3 การจัดงานทีผ่านมา ท่านเห็นว่าเป็นอย่างไร ผลสะท้อน หรือความเห็นของผู้ที่เข้า

มาใช้บริการที่สะท้อนมาถึงท่านเป็นอย่างไร 
1.4 สิ่งที่ท่านอยากให้เกิดขึ้นในงานปัจจุบัน และอนาคต ภาพที่ท่านอยากให้มีในอีก 5 

ปีข้างหน้า 
1.5 ข้อจ ากัดของการจัดงาน 
1.6 จากการจัดงานที่ผ่านมาท่านมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหน สิ่งใดที่คิดว่าจะต้อง

มีการปรับปรุงเพิ่มเติม สิ่งใด้ที่ท่านคิดว่าประสบความส าเร็จตามคาดหมายหรือเหนือความคาดหมาย 
2. นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ และ อ านวยการส านักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ 

2.1 วัตถุประสงค์ของการจัดงาน Virtual Trade Fair “Stay in Style Bangkok” 
2.2 ท่านได้เตรียมความพร้อมในการจัดงานนี้อย่างไร ในด้านการเตรียมบุคลากร 

รูปแบบ แพลตฟอร์ม กลุ่มลูกค้า ฐานข้อมูลสินค้าและเป้าหมายตลาด  
2.3 รูปแบบของงานที่ท่านได้วาดภาพไว้ก่อนการจัดงาน 
2.4 ความคาดหวังถึงผลของงาน 
2.5 การจัดงานทีผ่านมา ท่านเห็นว่าเป็นอย่างไร ผลสะท้อน หรือความเห็นของผู้ที่เข้า

มาใช้บริการที่สะท้อนมาถึงท่านเป็นอย่างไร 
2.6 สิ่งที่ท่านอยากให้เกิดขึ้นในงานปัจจุบัน และภาพในอนาคตที่ท่านอยากให้มีในอีก 

5 ปี ข้างหน้า 
2.7 จากการจัดงานที่ผ่านมาท่านมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหน สิ่งใดที่คิดว่าจะต้อง

มีการปรับปรุงเพิ่มเติม สิ่งใด้ที่ท่านคิดว่าประสบความส าเร็จตามคาดหมายหรือเหนือความคาดหมาย  
แบบสอบถามผู้บริหารหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย (Franco-Thai) ผู้แทนผู้จัดงาน “MOM” และ 
“Digital Fair” 

3. รักษาการผู้อ านวยการบริหารฯ และ ผู้อ านวยการจัดงาน 
3.1 เป้าหมายของการจัด Virtual Trade Fair “MOM” 
3.2 ท่านคิดว่าจุดใดเป็นจุดแข็งของงาน 
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3.3 ท่านคิดว่าจุดใดควรมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
3.4 ความคาดหวังถึงผลของการจัดงาน 
3.5 การจัดงานทีผ่านมา ท่านเห็นว่าเป็นอย่างไร ผลสะท้อน หรือความเห็นของผู้ที่เข้า

มาใช้บริการที่สะท้อนมาถึงท่านเป็นอย่างไร 
3.6 ท่านได้เตรียมความพร้อมในการจัดงานนี้อย่างไร ในด้านการเตรียมบุคลากร 

รูปแบบ แพลตฟอร์ม กลุ่มลูกค้า ฐานข้อมูลสินค้าและเป้าหมายตลาด  
3.7 ความเห็นของท่านต่อองค์ประกอบของงาน 

แบบสอบถามภาคเอกชนไทยเจ้าของแบรนด์สินค้าที่เข้าร่วมงาน Virtual Trade Fair “Stay in 
Style Bangkok” และ “MOM”  

4. งาน Virtual Trade Fair “Stay in Style Bangkok” 
4.1  รูปแบบการจัดงานตรงกับความต้องการของท่านหรือไม่ 
4.2 ถ้าตรงคิดว่าจุดใดเป็นจุดแข็งของงาน 
4.3  ถ้ายังไม่ตรง ท่านคิดว่าจุดใดยังไม่เหมาะสม 
4.4  รูปแบบของงานที่ท่านได้วาดภาพไว้ก่อนการเข้าร่วมงาน ความคาดหวังถึงผลของงาน 
4.5  การจัดงานที่ผ่านมา ท่านเห็นว่าเป็นอย่างไร ผลสะท้อนหรือความเห็นของลูกค้าผู้

ที่เข้ามาใช้บริการที่สะท้อนมาถึงท่าน  
4.6  ท่านคิดว่าการจัดงาน Style Bangkok ซึ่งเป็นงานออนกราวด์ และงาน Stay in 

Style Bangkok ซึ่งเป็นงาน Virtual Trade Fair ออนไลน์ สามารถเป็นงานที่สนับสนุนกันได้หรือไม่ 
4.7  ความเห็นของท่านต่อองค์ประกอบของงาน 

5. งาน Virtual Trade Fair “MOM” 
5.1  รูปแบบการจัดงานตรงกับความต้องการของท่านหรือไม่ 
5.2  ถ้าตรงคิดว่าจุดใดเป็นจุดแข็งของงาน 
5.3  ถ้ายังไม่ตรง ท่านคิดว่าจุดใดยังไม่เหมาะสม 
5.4  รูปแบบของงานที่ท่านได้วาดภาพไว้ก่อนการเข้าร่วมงาน ความคาดหวังถึงผลของงาน 
5.5 การจัดงานที่ผ่านมา ท่านเห็นว่าเป็นอย่างไร ผลสะท้อนหรือความเห็นของลูกค้าผู้

ที่เข้ามาใช้บริการที่สะท้อนมาถึงท่าน  
5.6 ท่านคิดว่าการจัดงาน Style Bangkok ซึ่งเป็นงานออนกราวด์ และงาน Stay in 

Style Bangkok ซึ่งเป็นงาน Virtual Trade Fair ออนไลน์ สามารถเป็นงานที่สนับสนุนกันได้หรือไม่ 
5.7 ความเห็นของท่านต่อองค์ประกอบของงาน 
5.8  ข้อเสนอในการน า “MOM” มาเป็นต้นแบบให้งาน “Stay in Style Bangkok”  
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ภาคผนวก ข 

Press Release, Paris September 24th, 2020 
 

Digital Fair September 2020 Maison&Objet connects even more design and home decor 
professionals  

In June 2020, in the midst of international health uncertainties, Maison&Objet 
announced that its September show would not be held in its usual format. With the 
confirmation of Paris Design Week* at the start of the new school year to support the 
recovery of the industry, the organization began preparing a "Digital Fair" for the first 
time. After two weeks of daily inspiration, the new format proved its effectiveness: 
4,300 brands from 77 countries presented more than 50,000 new products - notably 
through 6,400 digital showrooms - and several dozen e-conferences on trendy 
selections succeeded in gathering 214,000 unique visitors, two thirds of whom were 
located outside of France. While everyone talks about the eagerness to meet up, 
professionals recognize the new opportunities offered by such digital tools. Under 
these circumstances, Maison&Objet continues to develop its unique expertise in 
networking, both offline and online.  

«Maison&Objet's mission is to support companies in their development 
physically and digitally throughout the year. One of the strengths of our organization, 
in the context of COVID, is that our digital platform was not born out of this crisis. We 
created MOM (www.mom.maison-objet.com) in 2016, an online platform for active 
year-round contact between brands and international buyers. And since then, the tool 
has had time to prove itself. Deploying a high-performance solution to replace our 
physical tradeshow as a response to the current situation was therefore quick and 
effective: we received immediate enthusiasm from brands and buyers. Thanks to our 
skills in generating quality traffic, we obtained more than 300,000 visits during the 15 
days and tripled the number of leads (qualified contacts), while observing a visit time 
on MOM exceeding 11 minutes – great visibility for the brands and an exceptional 
performance in the digital world! In addition, the daily programming of 2 talks – the 
replay is available on www.maison-objet.com –, the launch of a new podcast – The 
Design Entrepreneurs –, and daily selections made by big names in the design field fed 
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the community with essential information to prepare for recovery. Our audience was 
engaged and ready to work together. We hear the need for buyers and brands to come 
together again in a physical format. The Digital Fair proved to be a promising transition 
between two events to allow the sector to continue its activities with simple and 
adaptive tools. In the future, we are also thinking about new additional services to the 
show. We may also create other types Digital Fair dedicated to specific markets, sectors 
or even geographic zones. »  

Philippe Brocart, General Director of Maison & Objet 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นางพรพิมล เพชรกูล 
 
ประวัติการศึกษา – อักษรศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 – บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) Woodbury University, 

Los Angeles, USA 
 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2536 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
พ.ศ. 2538 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 5 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
พ.ศ. 2541 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว กรมส่งเสริมการส่งออก 
พ.ศ. 2546 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว กรมส่งเสริมการส่งออก 
พ.ศ. 2552 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  

ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
พ.ศ. 2554 นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ  

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
พ.ศ. 2557 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา  
ประเทศออสเตรีย 

พ.ศ. 2557 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) 
รักษาราชการ ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  
ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี 

พ.ศ. 2558 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) 
ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย  
ประเทศเวียดนาม 

พ.ศ. 2560 อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) 
ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส  
ประเทศฝรั่งเศส 

พ.ศ. 2564–ปัจจุบัน นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
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ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
พ.ศ. 2557 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักออกแบบไทยเข้าร่วมงาน Vienna Fashion 

Week ประเทศออสเตรีย 
พ.ศ. 2557 จัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าไทยประเทศออสเตรีย สโลวีเนีย สโลวัค 

ฮังการี และโรมาเนีย 
พ.ศ. 2558–2559 จัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าไทยในกรุงฮานอย และเมืองไฮฟอง 

ประเทศเวียดนาม 
พ.ศ. 2560–2564  จัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าไทยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
 จัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจบันเทิงและภาพยนตร์ ในงาน Marché  

du Film ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส จัด
กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจการผลิตสารคดี ในงาน Sunny Side of the 
Doc เมือง La Rochelle ประเทศฝรั่งเศส 

 เป็นผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะสมาชิกส านักงานนิทรรศการ
ระหว่างประเทศ (Bureau International des Expositions-BIE) 
ในการประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 
 


