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โครงการ ธรรมศาสตร์ เพื�อ สังคม เพื�อ การ เปลี�ยนแปลง  

(Social   Startup   Showcase   Day)  

วัตถุประสงค์ โครงการ  

 
1. เพื�อ เป็นการ เผย แพร่ ผล งาน ของ นกัศกึษา ธรรมศาสตร์ ที� ได้ ดําเนิน ธรุกิจ เพื�อ สงัคม ใน พื �นที� เปา้ หมาย   

ใน ท้อง ถิ�น   และ   เป็น แรง บนัดาล ใจ ให้ กบั เยาวชน รุ่น ใหม ่ใน การ ดําเนิน ธรุกิจ  

2. เพื�อ ให้ นกัศกึษา กลุม่ เปา้ หมาย ได้ รับ การ พฒันา ตอ่ย อด องค์ ความ รู้    และ ได้ รับ ข้อ เสนอ แนะ จาก  

วิทยากร ผู้ทรง คณุวฒิุ  พร้อม คดั เลอืก กลุม่ นกัศกึษา ต้นแบบ ใน การ ดําเนิน ธรุกิจ สตาร์ท อพั  เพื�อ ผลกั   

ดนั ให้ ไป สู ่เวที ระดบั ชาต ิและ นานาชาต ิ  

3. เพื�อ ประชาสมัพนัธ์ ไป ยงั บคุคล ภายนอก ให้ รู้ วา่  ธรรมศาสตร์ เป็น มหาวิทยาลยั แหง่ นวตักรรม  ให้ ผู้  ที�   

มี ความ สนใจ ด้าน ธรุกิจ สตาร์ท อพั เพื�อ สงัคม และ อื�น   ๆ    ได้ รับ ทราบ  

กลุ่ม เป้า หมาย ผู้ เข้า ร่วม โครงการ  

 
นกัศกึษา ธรรมศาสตร์ ระดบั ปริญญา ตรี   ที� ผา่น โครงการ อบ รมเและ บม่ เพาะ ธรุกิจ สตาร์ท อพั เพื�อ สงัคม  

(Social   Startup   Incubation   Program)    จํานวน    5    ทีม  

 

ประชาสัมพนัธ์ การ จดั โครงการ  

 
●    จดั ทํา ปา้ย ใช้ สาํหรับ ประชาสมัพนัธ์  
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● จดั ทํา โปสเตอร์ ประชาสมัพนัธ์ การ จดั งาน  
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● ประชาสมัพนัธ์ การ จดั งาน   Showcase   day   ผา่น    FB   Fanpage   “Lean   Startup   Thailand”  

 

●    ประชาสมัพนัธ์ การ จดั งาน   Showcase   day   ผา่น   FB   Fanpage   “TU   Starter”   
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●    ตดิ โปสเตอร์ ประชาสมัพนัธ์ ตาม บอร์ด ประชาสมัพนัธ์ ตา่งๆ   ภายใน มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์  
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-   7   -  



ผล การ ดาํเนิน งานการ จดั โครงการ   Social   Startup   Showcase   Day    ใน วัน ที�    17    กันยายน    2562  
เป็น ดงันี �  

1.    โครงการ     Social   Startup   Showcase   Day   มี ทมี ที� ผ่าน การ คัด เลือก   จาํนวน    5    ทมี   ดงันี �  

 

(1) ทมี   All   In       ไอ เดีย   คือ   Ticketista   บริการ   Matching   ตั�ว คอนเสร์ิต แบบ   Last   Minute  

 
 

(2) ทมี   VKP   Boy      ไอ เดีย   คือ   Get   Zpace   บริการ พื �นที� จดั เก็บ   (Self-Storage)   สาํหรับ ลกูค้า  
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(3) ทมี    120719      ไอ เดีย   คือ   DevPsych   ระบบ   Culture   Matching   สาํหรับ องค์กร ที� ต้องการ หา   

                         บคุลากร ด้าน   IT  

 
 

(4) ทมี   สู่ วัน ที� ดอื     ไอ เดีย   คือ   PROVE   ระบบ   E-sport   Hub   เพื�อ ชว่ย คน ที�   Noob   ที� อยาก จะ   Turn   Pro  
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(5) ทมี   Muple      ไอ เดีย   คือ   Muple   E-Learning   Platform   สาํหรับ คน รัก ดนตรี   ใน รูป แบบ   

                     Gamification  

 
 

สามารถ ชม   video   กจิกรรม ใน งาน   ได้ที�  

https://drive.google.com/drive/folders/1-00GU2GuSHuC6ExJIV6uJs_D9DFTY65Y  

 

2.    ภาพ รวม การ จดั กจิกรรม  

          ตาราง การ จดั กิจกรรม   โครงการ    Social   Startup   Showcase   Day   

 

วัน ที�    17    กันยายน    2562  
 

         8.30   -   9.00 ลง ทะเบียน เข้า ร่วม งาน  

                                                              รายงาน ตวั   เตรียม จดั บู๊  ทกิ จกร รม  

         9.00   -12.00              ประธาน กลา่ว เปิด กิจกรรม   Showcase  

                                                              เปิด บู๊ท   เพื�อ นํา เสนอ ผล งาน ตวั เอง ใต้ ตกึ สาํนกั หอ สมดุ ป๋วยฯ  

            เตรียม ตวั    สง่   Final   Slide   

       12.00   -   13.30             เตรียม ตวั เพื�อ   Pitch   ตอ่ หน้า ทีม กรรมการ   ที�   สาํนกั หอ สมดุ ป๋วยฯ   

       13.30   -   15:30             Pitching   Time  

       15.30   -   15.45             สรุป โครงการ  

       15.45   -   17.00             Winner   Announcement  
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https://drive.google.com/drive/folders/1-00GU2GuSHuC6ExJIV6uJs_D9DFTY65Y


3.   คณะ กรรมการ กติตมิศักดิ�  
 

(1)     ดร .   ณฐั นรินทร์   เนียม ประดษิฐ์  

        นายก สมาคม นวตักรรม ภาค อตุสาหกรรม ไทย  

 

(2)    คณุ อานนัท์    ประเสริฐ รุ่งเรือง  

       Chief   Executive   Officer   บริษัท   Airportel   จํากดั  

 

(3)    คณุ กฤษณ์   ก้อน แก้ว  

       IT   Specialist,   บริษัท   แอดวานซ์   อิน โฟร์   เซอร์วิส   จํากดั   มหาชน  

 

(4)    คณุ รัตน โชต ิ  อิง คนนั ทวา รี  

       Corporate   Planning   Business   Matching   Section   บ .   โต โย ต้า   ทโูช   ( ไทย แลนด์ )   จํากดั   

 

(5)    คณุ วิวฒัน์   อมร รัตน พนัธ์  

       ผู้  อํานวย การ ฝ่าย อาวโุส   ฝ่าย บริหาร ทรัพยากร บคุคล   บมจ .   เมือง ไทย ประกนั ชีวิต  

4.   เกณฑ์ สาํหรับ ใช้ ใน การ ตดัสนิ   งาน   Showcase   Day  

 

-   11   -  



5.   ประกาศ ผล โครงการ   Tu   Tech   Startup   Competition  
 

      (1)    รางวลั ชนะ เลศิ   ได้แก่   ทีม   All   In   รับ เงิน รางวลั   จํานวน    40,000    บาท  

 
 

      (2)    รางวลั รอง ชนะ เลศิ อนัดบั    1    ได้แก่   ทีม   Muple   รับ เงิน รางวลั   จํานวน    30,000    บาท  
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    ( 3 )  รางวลั รอง ชนะ เลศิ อบั ดบั    2    ได้แก่   ทีม   สู ่วนั ที� ดือ   รับ เงิน รางวลั   จํานวน    20,000    บาท  

 
 

 

6.    ประกาศ ผล โครงการ ประกวด ไอ เดยี   ชงิ เงนิ รางวัล    1,500    บาท   จาํนวน    6    รางวัล   ได้แก่  

(1) ทีม   SCAN2FIND  
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(2) ทีม   Mezzoherowego  

 
(3) ทีม   EATO_SIMPLO  
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(4) ทีม   MEAL   ASSISTANCE  

 
(5) ทีม   FARK  
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(6) ทีม   TATTOOGETHER  

 

 

 

ผู้ ตอบ แบบสอบถาม จาํนวน      61      คน  

       ใน สว่น ของ ผู้  ตอบ แบบสอบถาม เป็น นิสติ   นกัศกึษา   โดย เเบ ่งอ อก เป็น นกัศกึษา จาก คณะ ตา่งๆ   จํานวน   

คณะ   ดงันี �  

- คณะ นิตศิาสตร์ จํานวน    5    ทา่น  

- คณะ พาณิช ยศาสตร์ และ การ บญัชี จํานวน    7    ทา่น  

- คณะ รัฐศาสตร์ จํานวน    3    ทา่น  

- คณะ เศรษฐศาสตร์ จํานวน    8    ทา่น  

- คณะ สงัคมสงเคราะห์ ศาสตร์ จํานวน    2    ทา่น  

- คณะ สงัคมวิทยา และ มานษุยวิทยา จํานวน    2    ทา่น  

- คณะ ศลิปศาสตร์ จํานวน    2    ทา่น  

- คณะ วารสารศาสตร์ และ สื�อสาร มวลชน จํานวน    2    ทา่น  

- คณะ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี จํานวน    4    ทา่น  

- คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จํานวน    5    ทา่น  

- สถาบนั เทคโนโลยี นานาชาต ิส ิริน ธร จํานวน    2    ทา่น  
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- คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และ การ ผงัเมือง จํานวน    4    ทา่น  

- คณะ ศลิปกรรม ศาสตร์ จํานวน    1    ทา่น  

- คณะ แพทยศาสตร์ จํานวน    2    ทา่น  

- คณะ สห เวชศาสตร์ จํานวน    1    ทา่น  

- คณะ ทนัต แพทยศาสตร์ จํานวน    1    ทา่น  

- คณะ พยาบาล ศาสตร์ จํานวน    2    ทา่น  

- คณะ สาธารณสขุ ศาสตร์ จํานวน    1    ทา่น  

- วิทยาลยั นวตักรรม จํานวน    3    ทา่น  

- วิทยาลยั นานาชาต ิ  ปรีดี   พนม ยงค์ จํานวน    1    ทา่น  

- วิทยาลยั แพทยศาสตร์ นานา ชา ต ิจฬุา ภ รณ์ จํานวน    2    ทา่น  

- สถาบนั ภาษา   จํานวน    1    ทา่น  
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ใน สว่น ของ ผู้  ตอบ แบบสอบถาม เป็น นิสติ   นกัศกึษา   โดย เเบ ่งอ อก เป็น นกัศกึษา จาก ชั �น ปี ตา่งๆ ดงันี �  

 

-    ชั �น ปี    1    จาํนวน    6    ทา่น  

-    ชั �น ปี    2    จาํนวน    18    ทา่น  

-    ชั �น ปี    3    จาํนวน    19     ทา่น  

-    ชั �น ปี    4    จาํนวน    16     ทา่น  

-    ชั �น ปี อื�นๆ    2    ทา่น  
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การ ประเมนิ ความ พงึ พอใจ ด้าน กระบวนการ ขั �น ตอน การ จดั กจิกรรม  

 

 

 
 

 

 

การ ประเมนิ ความ พงึ พอใจ ด้าน คณะ ทาํงาน  
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การ จดั งาน ได้ ตาม ความ คาด หวัง อยู่ ใน ระดบั  

 

 

 
 

โดย ภาพ รวม ทั �งหมด ท่าน มี ความ พอใจ อยู่ ใน ระดบั ใด  

 

 

 

 
ข้อ เสนอ แนะ เพิ�ม เตมิ  

 

● อยาก ให้ จดั บอ่ยๆ  
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7.    ภาพ การ จดั กจิกรรม  

      กิจกรรม ใน ชว่ง เช้า   เวลา    10.00   -   12.30    น .    นกัศกึษา นํา เสนอ ผล งาน ให้ บคุคล ทั�วไป ที� เข้า ร่วม งาน  

แบบ ไมมี่ สไลด์   ซึ�ง เป็น พื �น ฐาน ใน การ สร้าง ทกัษะ ของ ความ เป็น ผู้  ประกอบ การ  
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-   23   -  
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 กิจกรรม ใน ชว่ง บา่ย  เวลา 13.00  -  17.00  น .  นกัศกึษา นํา เสนอ ไอ เดีย ทาง ด้าน ธรุกิจ บน เวที  ตอ่         

หน้า คณะ กรรมการ ที� มี ความ เชี�ยวชาญ ใน ด้าน  SME  ,  STARTUP  และ  Corporate  เพื�อ ทําให้ นกัศกึษา       

สามารถ แสดง ศกัยภาพ   รวม ถงึ สามารถ ตอ่ย อด ทั �ง ไอ เดีย และ การ ทํางาน ใน อนาคต ได้  
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8.    สรุป ผล การ จดั กจิกรรม  

 

      จาก การ จดั กิจกรรม ทั �งหมด คือ    1.     TU   Business   101    2.   TU   Tech   Startup   Hackathon   

3.  Social  Startup  Incubation  4.  Social  Startup  Showcase  Day  ทําให้ นกัศกึษา ได้ เรียน รู้ พื �น ฐาน ทาง          

ด้าน ธรุกิจ  โดย เริ�ม จาก การ เรียน รู้ กระบวนการ ใน การ พิสจูน์ ไอ เดีย ทาง ธรุกิจ ,  คณุคา่ ที� ลกูค้า ต้องการ ,  การ    

สร้าง วิธี แก้ ปัญหา ให้ เหมาะ สม กบั ปัญหา ที� ลกูค้า พบ  ตลอด จน การ ประเมิน มลูคา่ บริษัท  เพื�อ ที� จะ ให้ แหลง่   

เงิน ทนุ   มาส นบั สนนุ ให้ เกิด ธรุกิจ ได้ จริง   

 โดย ตั �งแต ่เริ�ม การ อบรม  ทาง โครงการ ได้ รับ ความ อนเุคราะห์ จาก วิทยากร ชั �น นํา ที� มี ความ รู้  ความ สามารถ    

ใน ด้าน  Stratup  ตลอด จน เจ้าของ ธรุกิจ ตา่งๆ  มา ให้ คํา แนะนํา แก่ นกัศกึษา  เพื�อ ให้ นกัศกึษา เกิด มมุ มอง ที�     

หลาก หลาย มิต ิมาก ยิ�ง ขึ �น  โดย ผา่น กระบวนการ การ เรียน และ การ ทํางาน รูป แบบ ใหม ่  ซึ�ง นกัศกึษา สามารถ   

นํา ไป ตอ่ย อด แนว ความ คดิ ใน การ ทํางาน และ การ ทํา ธรุกิจ ใน อนาคต ได้  
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ราย ชื�อ ผู้ เข้า ร่วม งาน  
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ตวัอย่าง ใบ ประกาศนียบตัร  
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ตวัอย่าง แบบ ประเมนิ  
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เกณฑ์ ที� ใช้ ใน การ ตดัสนิ  
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ประวัต ิคณะ กรรมการ กติตมิศักดิ�  
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รายการ ไอ เดยี ที� ส่ง เข้า ร่วม โครงการ   TU   Tech   Startup   Competition  

 

ลําดบั  ชื�อ   -   นามสกลุ  ไอ เดยี  

1  ส ูงก ฤษฏิ�   พจน ์มนต ์ปิต ิ 

ประเด็น ที� สนใจ   คอื   การ จับ คู ่คนไข ้ที� เป็น ชาว ตา่ง ชาต ิที� อยาก จะ 
บนิ มา ทําฟัน ใน เมอืง ไทย   กบั ทนัตแพทย ์  กลุม่ เป้า หมาย   ชาว 
ตา่ง ชาต ิที� อยาก มา ทําฟัน ใน เมอืง ไทย   ปัญหา   เนื�องจาก คา่ 
รักษา ทาง ทนัต กรรม ใน ประเทศไทย ม ีราคา ที� ถกู มาก   เมื�อ เทยีบ 
กบั การ รักษา ใน ตา่ง ประเทศ   จงึ ม ีชาว ตา่ง ชาต ิที� นยิม บนิ มา 
ทําฟัน ที� ประเทศไทย   พรอ้ม กบั เที�ยว ไป ดว้ย   แต ่การ จะ หา หมอ 
ฟัน ที� ทําได ้ใน แตล่ะ เคส   และ เป็น หมอ ที� เฉพาะ ทางใน ดา้น นั�นๆ  
เป็น เรื�อง ที� ม ีความ ยุง่ ยาก   และ บาง ครั�ง อาจ ไม ่ได ้รับ การ รักษา 
ตาม ที� ตอ้งการ   วธิ ีการ แกไ้ข   สรา้ง เครื�อง มอื ที� ทําให ้การ เขา้ ถงึ 
ทาง ทนัต กรรม ของ ชาว ตา่ง ชาต ิได ้ด ียิ�ง ขึ�น  

2  ทว ีทรัพย ์  แสง เพ ชร ์ 

ทาง ทมี ขา้พเจา้ ได ้ทํา   Primary   Market   Research   ใน หวัขอ้  
mental   health   illness   and   stigmatization   (2018)   ซึ�ง ทาง 
ทมี ได ้สอบถาม ไป ใน สว่น ของ นักเรยีน   นักศกึษา   จนถงึ บคุคล 
ทั�วไป และ ผู ้ป่วย จติเวช   เรา พบ วา่   75%   ของ ผู ้ตอบ 
แบบสอบถาม ไม ่เคย เขา้ รับ การ ปรกึษา และ การ รักษา ทาง ดา้น 
จติเวช   เมื�อ ผู ้ป่วย รูส้กึ เครยีด   วติก กงัวล   หรอื ซมึ เศรา้   และ อา กา 
รอื�นๆ ที� เกี�ยวขอ้ง   และ เรา ได ้สอบถาม ไป ถงึ สาเหต ุที� ไม ่ได ้เขา้ 
รับ บรกิาร ดงั กลา่ว   เรา พบ วา่ร   60.6%   ไมม่ ีเวลา ใน การ เขา้ รับ 
บรกิาร   และ อกี   19.9%   อาย หรอื กลวั การ ถกู ต ีตรา จาก สงัคม และ 
บคุคล รอบ ขา้ง   และ อกี ที� เหลอื พบ วา่ ขาด ความ ตระหนัก รู ้ทาง 
ดา้น โรคจติ เวช   ซึ�ง ทาง ทมี ของ ขา้พเจา้ ได ้ม ีไอ เดยี ที� จะ สรา้ง แช 
ทบ อท เพื�อ เป็น อกี หนึ�ง ทาง เลอืก ให ้บคุคล ทั�วไป   นักเรยีน  
นักศกึษา   และ ผู ้ป่วย เขา้ ถงึ การ บําบดั จติใจ   และ การ วนิจิฉัย 
เบื�อง ตน้   และ เขา้ ถงึ ขอ้มลู การ รักษา ที� ไม ่เสยี คา่ ใช ้จา่ย   เพื�อ การ 
แกไ้ข ปัญหา อยา่ง ครบ วงจร   (One-stop   mind   and   mood  
services)  

3  นันท พัทธ ์  เธยีร ภาณุ เดช  

หอ และ อ พาร ์ท เมน ต ์สําหรับ นศ .   มธ .   ไดp้ain   point   มา จาก ตอน 
ที� ตวั เอง หาหอ   แต ่ใน เว็บ บา้ง ก ็ม ีขอ้มลู ไม ้ครบ บา้ง   ตดิตอ่ 
เจา้ของ หอ ยาก   บางท ีก ็ขอ้มลู คลาด เคลื�อน กนั   ทําให ้หอ ที� คดิ 
วา่ จะ ได ้ก ็หลดุ   ก ็เลย อยาก ม ีระบบ ที� สามารถ กด จอง หอ ได ้  เว็บ 
สามารถ ด ูผล ได ้แบบ   real   time   วา่ ตอน นี� หอ เหลอื กี� หอ้ง   หอ้ง 
อะไร บา้ง   ม ีภาพ ให ้ด ูชดัเจน   ไมใ่ช ่แค ่เอา หอ้ง ตวัอยา่ง มา ให ้ด ู 
จาก ที� เจอ คอื หอ้ง ตวัอยา่ง กบั หอ้ง ที� จะ ไป อยู ่  บางท ีมนั ม ีความ 
แตก ตา่ง กนั มาก ไป   ถา้ เรา ม ีเว็บ สําหรับ จอง หอ   ด ูหอ ที� ม ี
ประสทิธภิาพ   ก ็จะ ได ้ไม ่ตอ้ง เสยี เวลา พยายาม ตดิตอ่   หรอื 
สอบถาม เจา้ของ หอ   ถา้ ม ีภาพ และ ขอ้มลู ที� ชดัเจน ครบ ถว้น  
สมํ�าเสมอ ทกุ หอ   ก ็จะ ทําให ้เรา ตดัสนิ ใจงา่ย ขึ�น   กอ่น จะ ไป ด ูหอ 
จรงิๆ   จะ ได ้ไม ่เสยี คา่ เดนิ ทาง ไปด ู  เรยีก วา่ ไป ด ูที� เดยีว จบ เลย  

4  วฒุ ิเดช   ปลอดภยั  แอพ   Tracker   เวลา ที� แน่นอน   จํานวน รถเมล ์  เพื� แกไ้ข ความ ไม ่
แน่นอน ใน เรื�อง ของ การ เดนิ ทาง  

5  พงศ ์พ ิจัก ษณ ์  หญิ ชรีะ นันทน ์ 
ระบบ ปลกู พชื อตั ิโน มตั ิแนว ตั �ง   ม ีเกษตรกร เป็นก ลุม่ เป้า หมาย  
เพื�อ ลด พื�นที� ที� ตอ้ง ใช ้ใน การ เพาะ ปลกู   ตน้ทนุ แรงงาน   และ เพิ�ม 
อตัรา ผลผลติ  
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6  วลิ เลี�ยม   จอว ์ตนั  ทํา ธรุกจิ   ชว่ย   SME   หา   Influencer   และ ชว่ย วางแผน การ ตลาด 
ให ้ธรุกจิ   SME  

7  ศริ ิพักตร ์  ศริ ิเจรญิ  

สรา้ง แพลตฟอรม์ สําหรับ ผู ้ใช ้รถยนต ์ที� ม ีปัญหา ใน การ หา ที� จอด 
รถ ภายใน มหาวทิยาลยั   จงึ อยาก ให ้ม ีชอ่ง ทางการ บอก ตําแหน่ง 
ที� จอด วา่ง ใน จดุ ที� คนใช ้รถ ตอ้งการ ที� จะ ไป จอด   ชว่ย ลด เวลา ใน 
การ หา ที� จอด  

8  ญา ว ิสรา   พนิจิ ชยั  

ม ีไอ เดยี ใน การ ทํา ธรุกจิ หลาก หลาย มาก คะ่   ขึ�น กบั ชวีติ ประจํา วนั 
ที� เจอ ปัญหา อะไร บา้ง แลว้ อยาก จะ แก ้ปัญหา นั�นๆ   หรอื   เจอ 
โอกาส ชอ่ง วา่ง การ ทํา ธรุกจิ ของ คน อื�น   ที� สนใจ มาก ที�สดุ เลย คอื 
ธรุกจิ เกี�ยว กบั สนิคา้ แบ รน เนม   ซึ�ง ตอน นี� ตลาด นี� กําลงั โต อยา่ 
งมากๆ   ม ีการ รับ ซื�อ   ขาย   เชา่   ได ้ตลอด เวลา   สนิคา้ แบ รน เน มก ็
ออก สนิคา้ มาก ขึ�น ทําให ้การ จะ ตาม เทรน เป็น เรื�อง ยาก หาก กําลงั 
เงนิ ไม ่พอ เพราะ เป็น สนิคา้ ราคา สงู และ ตอน นี� การ เชา่ ซื�อ ขาย 
กระเป๋า แบ รน เน มกํา ลงั ม ีขึ�น ใน โซ เชี�ยว เน็ต เว ิคอ ยา่ง แพร ่หลาย  
ทั �งหมด นี� ทําให ้เกดิ สว่น ตา่ง ของ ราคา ระหวา่ง ผู ้ซื�อ ขาย เชา่  
เพราะ การ ม ีขอ้มลู และ อํานาจ ตอ่ รอง ที� ไม ่เทา่ กนั   บา้ง ถกู กด 
ราคา บา้ง ซื�อ มา ใน ราคา แพง เกนิ จรงิ ทั �งๆ ที� ใน ตลาด ม ีราคา ที� ด ี
กวา่ นี� เป็นตน้   จงึ อยาก สรา้ง แอป ขึ�น มา เพื�อ เป็น สื�อ กลาง ใน การ 
ซื�อ ขาย ปลอ่ย เชา่ กระเป๋า แบ รน เนม   เพื�อ ปิด สว่น ตา่ง ราคา ที� มาก 
เกนิ ไป   เพราะ ตอน นี� เหมอืน ซื�อ ขาย โดย ไม ่ได ้องิ ราคา ตลาด มาก 
นัก ( ใน การ รับ ซื�อ ผา่น ตวักลาง )   แอ ปนี� จะ ทําให ้ผู ้ซื�อ ได ้ราคา ที� 
เหมาะ สม  

9  พล วชิญ ์  สวุรรณ กฏู  

ไอ เดยี เบื�อง ตน้ คอื การ ที� เรา เป็น สว่น ทําให ้ผูค้น มIีnteractionกนั 
ใน สงัคม อยา่ง เป็น รปู ธรรม   กลุม่ เป้า หมาย คอื   คน หวั สมยั ใหม ่ที� 
เปิด รับ และ พรอ้ม หรอื ตั �ง การ ที� จะ แลก เปลี�ยน ความ สามารถ  
ประสบการณ ์หรอื องค ์ความ รู ้แก ่สงัคม   ปัญหา อาจ จะ เป็น เรื�อง 
ของ การ ที� ม ีคน จํานวน ไม ่นอ้ย ที� ไม ่ได ้เห็น ถงึ ความ สําคญั ของ 
การ แลก เปลี�ยน สิ�ง ตา่งๆ เหลา่ นี�   หรอื ไม ่กลา้   วธิ ีแก ้คอื การ สรา้ง 
ความ รับ รู ้ให ้กลุม่ คน เหลา่ นั�น   และ ม ีตวัอยา่ง ให ้สงัคม ได ้เห็น 
และ มอง ไว ้เป็นตน้ แบบ  

10  ชนะ ชยั   ประมวล ทรัพย ์ แอพ พล ิเคชั� นที� สามารถ ใช ้เงนิสด ได ้ทั�ว มหา ลยั  

11  ภทัร าวธุ   ภาหา  
นวตักรรม เพื�อ ชว่ย เหลอื จติแพทย ์- นัก จติวทิยา - ผู ้เขา้ รับ บรกิาร  
แกไ้ข ปัญหา ใน การ เขา้ รับ / ให ้บรกิาร   เพื�อ การ รักษา ที� ม ี
ประสทิธภิาพ มาก ขึ�น  

12  ป วยี ์ธดิา   รชต เจรญิทรัพย ์ 
การ ออกแบบ   แอพ พล ิเคชั�น   ที� ให ้ผูค้น ที� ม ีความ ตอ้งการ แชร ์
โปร โม ชั�น   เชน่ โปร โม ชั�น เหมอืน หรอื ตอ้งการ หาร คน   ก ็มา รว่ม 
กนั เพื�อ ให ้ได ้สนิคา้ ที� ถกู ลง  

13  ภทั ชก รณ ์  หวัใจ  จัด บรกิาร รับ ฟัง สิ�ง ตา่งๆ โดย ไม ่ตดัสนิ ผู ้มา รับ บรกิาร และ เป็น คน 
แปลก หนา้ที� คอย รับ ฟัง ปัญหา ของ ผู ้อื�น  

14  ปฏยิทุธ ์  ศร ีพนัง  

อยาก สรา้ง   online   space   ที� เป็น ตลาด ของ นักศกึษา ให ้ได ้
ปลอ่ย สนิคา้ ของ ตวั เอง   เหมอืน เป็น งาน ปลอ่ย ที� ยา้ย มา อยู ่บน  
online   platform   และ ทําการ สง่ เสรมิ การ ขาย สรา้ง โปรโมชนั  
และ ชว่ย ขยาย กลุม่ ลกูคา้ ให ้ม ีมากกวา่ นักศกึษา   และ อยาก 
พัฒนา ให ้เป็น แอปพลเิคชนั และ ขยาย ไป สู ่มหา ลยั อื�นๆ ดว้ย  
เพราะ นักศกึษา ใน สมยั นี� เริ�ม ม ีความ เป็น ผู ้ประกอบ การ มาก ขึ�น 
และ ม ีสนิคา้ เป้ นข อง ตวั เอง มาก ขึ�น  
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15  ธนัจฉ รยี ์  หงษ์ ไทย  

อยาก ทํา ธรุกจิ เกี�ยว กบั อาหาร และ ม ีเฟ รน ชาย ขยาย แยก ไป เป็น 
สาขา ตา่งๆ กลุม่ เป้า หมาย เนน้ นักศกึษา และ ผูใ้หญ ่เป็น หลกั แต ่
สนิคา้ สามารถ ทาน ได ้ทกุ เพศ ทกุ วยั ปัญหา น่า จะ เป็นการ เริ�ม 
เจาะ ตลาด ใน กลุม่ วยั นี� วา่ จะ เริ�ม เจาะ ยงั ไง ให ้เป็น ที� ชื�น ชอบ และ 
ดงึดดู ใจ ให ้แก ่ผู ้บรโิภค อยาก บรโิภค สนิคา้ ของ เรา เรื�อยๆ โดย 
ไมรู่ ้สกึ เบื�อ หน่าย การ แก ้ปัญหา ก ็อาจ จะ นํา สนิคา้ เรา ลงพื�น ที� ให ้
นักศกึษา ได ้ชมิ และ สอบถาม เกี�ยว กบั รสชาต ิและ ขอ้ ผดิ พลาด ที� 
จะ นํา มา ปรับปรงุ แกไ้ข  

16  ธ ิญาณี   สน คะม ิ 

ตอน นี� ดฉัิน ม ีไอ เดยี ทํา ธรุกจิ เกี�ยว กบั อา หาร คล ีน และ ขนม คลนี  
เครื�อง ดื�ม ชา   กาแฟ   ชา นม แบบ แคลอรี� ตํ�า โดย ใช ้สาร สกดั จาก 
หญา้ หวาน ( stevia ) แทน นํ�าตาล ใน การ ทํา อาหาร , ขนม   และ 
เครื�อง ดื�ม   เนื�องจาก ใน ปัจจบุนั ผูค้น หนั มา สนใจ ใน การ ดแูล 
สขุภาพ และ รปู รา่ง มาก ยิ�ง ขึ�น   กลุม่ เป้า หมาย ของ ดฉัิน จะ เป็นก 
ลุม่ ที� คอ่น ขา้ง กวา้ง ทั �งคน ที� สนใจ ดแูล รปู รา่ง   ดแูล สขุภาพ อยา่ง 
เครง่ครัด และ กลุม่ คน ที� ไม ่ได ้ดแูล รปู รา่ง มาก นัก   ก ็สามารถ มา 
ซื�อ ทาน ได ้  ปัญหา ใน การ ทํา ธรุกจิ เกี�ยว กบั อา หาร คล ีน น่า จะ เป็น 
เรื�อง ใน การ คดิ ไอ เดยี ใน การ ทํา สนิคา้ ตา่งๆ พวก อาหาร คาว   ขนม 
นั�น ใน แตล่ะ เจา้ จะ คอ่น ขา้ง ทํา ซํ�าๆ กนั   ม ีความ จําเจ   และ ราคา จะ 
คอ่น ขา้ง สงู กวา่ อาหาร ปกต ิ  แนวทาง ใน การ แกไ้ข ปัญหา ของ 
ดฉัิน คอื   คดิ ไอ เดยี ใน การ ทํา สนิคา้ ที� แตก ตา่ง และ โดด เดน่ กวา่ 
ตลาด   ณ   ปัจจบุนั   และ คดิ กําไร ไม ่สงู มาก นัก เนน้ ขาย ได ้เยอะๆ  

17  ภ ูรณัิฐ   ธรรม ราช  
เนื�องจาก กลุม่ กจิกรรม ตอ้ง ใช ้เครื�อง มอื ตา่งๆ เพื�อ ทํางาน   แต ่ไม ่
อยาก ออก ไป ซื�อ   จงึ ทํา เป็น   Application   เพื�อ สรา้ง การ ยมื อ ุปกร ์
จาก กลุม่ ตา่ง   เชน่   อมร   /   สภา   /   กอ งกจิฯ  

18  ธนาธปิ   ธนากร เมธา  

ปัจจบุนั ธ ุจกจิ   Start   up   ลว้น เกดิ จาก   ปัญหา หรอื   Oppurtunity  
ที� เห็น ชอ่ง ใน ตลาด   บาง ครั�ง ปัญหา เล็กๆ นอ้ยๆ   ก ็สามารถ สรา้ง 
ราย ได ้ให ้กบั เรา ได ้  ปัจจบุนั   การ ที� เรา จะ หา คน ที� ม ีกจิกรรม  
ความ ชอบ   passion   ที� คลา้ย กนั   เรา สามารถ หา ได ้จาก ที�ไหน  ?  
ซึ�ง หนึ�ง ใน ธรุกจิ ที� ทมี สนใจ   คอื   แพท ฟอรม์ ที� ผู ้ใช ้สามารถ สรา้ง 
กจิกรรม   หรอื   community   เล็กๆ ใน การ พบปะ รวม ตวั   สําหรับ คน 
ที� ม ี  passion   หรอื   inspiration   เหมอืน กนั ไป ทํา กจิกรรม ตา่งๆ  
อาท ิ  กจิกรรม ถา่ย รปู   ณ   บางรัก   หรอื สถาน ที� ตา่งๆ   ,   คอน เสทิ  
หรอื   การ ไป คาเฟ่   และ   ออก กําลงั กาย   เพื�อ สรา้ง   connection  
และ   community   ใหม่ๆ    ให ้แก ่ผู ้ใช ้  ซึ�ง กลุม่ เป่า หมาย   คอื   ผูค้น 
ที� ตอ้งการ พบปะ   และ แลก เปลี�ยน ความ คดิ กบั บคุคล   ที� ม ีความ 
สนใจ ใน กจิกรรม ที� คลา้ย กนั  

19  ธน กฤต   กอ้ง ม ีศกัดิ�  หา ที�ดนิ ลงทนุ   โดย ลด ขั �น ตอน การ ทํา   Feasibility   ให ้นอ้ย ที�สดุ  

20  ณัฏฐา   แสง พริณุ  

โปรด อธบิาย กลุม่ เป้า หมาย   ปัญหา   และ วธิ ีการ แกไ้ข ครา่วๆ  
สนใจ ใน ดา้น   Healthtech   กลุม่ เป้า หมาย คอื ผู ้ป่วย โรค ซมึ เศรา้ 
หรอื ผู ้ป่วย ทาง จติเวช   เพื�อ แก ้ปัญหา ของ ผู ้ป่วย โรค ซมึ เศรา้ ใน ม ี
การ ตดิตาม อาการ จาก แพทย ์ใกล ้ชดิ   หรอื ระบาย อารมณ ์ความ 
รูส้กึ   รว่ม ไป ถงึ สามารถ เขา้ ถงึ ขอ้มลู ทางการ แพทย ์ที� เป็น 
ประโยชน ์ตอ่ ตนเอง   ใน การ ตอ่สู ้กบั โรค ทาง จติเวช นี�   โดย 
ทํางาน รว่ม กบั โรง พยาบาล ที� เขา้ รับ การ รักษา อาจ ม ีการ แลก  
smart   watch   เพื�อ ตดิตาม อาการ อยา่ง ใกล ้ชดิ   ใน กลุม่ ที� เสี�ยง 
ตอ่ การ ฆา่ ตวั ตาย   เพื�อ ลด ความ เสี�ยง ที� จะ เกดิ ขึ�น ได ้  หรอื การ ม ี
แบบ ทดสอบ พื�น ฐาน   ใน การ สํารวจ ตวั เอง วา่ เขา้ ขา่ย ที� จะ เป็น 
โรค ตั �ง กลา่ว หรอื ไม ่  และ ควร ไป ปรกึษา ผู ้เชี�ยวชาญ ไดท้ี� ไหน 
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บา้ง   โดย สามารถ นัด ควิ ของ แพทย ์ได ้จาก แพทต ฟอรม์ นี� เลย  
หรอื ม ีการ โทร ปรกึษา ผู ้ชว่ย ชาญ กอ่น   รว่ม ไป ถงึ   การ รับ สมคัร 
เพื�อน เพื�อ พดู คยุ รับ ฟัง ปัญหา   เพื�อ ทําให ้ผู ้ป่วย ม ีความ ผอ่น 
คลาย   โดย ไม ่ระบ ุตวั ตน   และ ม ีการ เสนอ กจิกรรม ตา่งๆ   ที� ผู ้ป่วย 
สามารถ ทําได ้  ประกอบ การ รักษา  

21  อด ิศกัดิ�   ดอละ๊  เซน็เซอร ์นับ จํานวน รถ ใน แตล่ะ สถาน ที�   จอด รถ แลว้   แสดง 
จํานวน แบบ   Real   Time   ใน แอพ  

22  หลวิ   งาม จี�  

ไมม่ ี  value   proposition   ที� คดิ ไว ้ชดัเจน   สนใจ   e-Commerce  
เฉพาะ ตลาด ฮา ลาล   เพราะ เป็น ตลาด ที� ม ีเงื�อนไข ซบั ซอ้น   ทั �ง 
มาตรฐาน การ ผลติ   และ การ ขนสง่   Solution   อาจ เป็น   One  
Stop   Service   for   Halal   ครอบคลมุ   ทั �ง สนิคา้   รวีวิ รา้น อาหาร  
ที�พัก   ที� เที�ยว   และ   logistics   for   halal  

23  กญั ญว์ รา   ลมิป ตา นนท ์ สรา้ง แพลตฟอรม์ สําหรับ   รับ - สง่   อาหาร เชา้ ใน รปู แบบ ที� ทาน 
งา่ย และ รวดเร็ว  

24  สม เจต   สกลุ ค ู 

ธรุกจิ ยมื หนังสอื อา่น   ผา่นwebsite   กลุม่ เป้า หมาย   กลุม่ นักเรยีน  
นักศกึษา   ที� ยงั ไมม่ ีราย ได ้  ปัญหา คอื ตอ้งการ อา่น หนังสอื 
หลายๆ เลม่   ซึ�ง หาก รวม คา่ หนังสอื แลว้ ก ็ม ีราคา สงู   หรอื   ไมม่ ี
เวลา ไป ซื�อ หรอื ยมื ที� หอ้ง สมดุ   วธิ ีแกไ้ข คอื เปิดwebsite   ของ 
ลขิสทิธิ� หนังสอื   แลว้ นํา มาส แกน ลงwebsite   โดย ราคา จะ เป็น 
คา่ บรกิาร คดิ จาก เวลา ที� เปิด อา่น  

25  สลลิ ทพิย ์  คณุ วริยิะ  
อยาก สนอง ความ สะดวก สบาย ของ คน   โดย นํา เทคโล ย ี  ความ รู ้
ธรุกจิ และ ความ น่า ดงึดดู ของ สนิคา้ ทําให ้ลกูคา้ รูส้กึ สบายใจ ที� 
ไปิ ใช ้ 

26  อร ิสรา   ศริ ิสมุทมุ  

แก ้ปัญหา ใน ชว่ง พัก กลาง วนั   โตะ๊ ใน โรง อาหาร ไม ่เพยีง พอ ตอ่ 
การ ใช ้งาน   โดย ใช ้แอพ พล ิเคชั�น ใน การ บอก จํานวน โตะ๊ ที� เหลอื 
ใน โรง อาหาร แตล่ะ โรง   เพื�อ ให ้นักศกึษา ตดัสนิ ใจ เลอืก โรง 
อาหาร ได ้ด ีขึ�น  

27  สชุา วด ี  ศร ีวชิยั  

อยาก ทํา ธรุกจิ เกี�ยว กบั การ อา่น   คอื สามารถ แนะนํา รวีวิ หนังสอื  
วทิยานพินธ ์ให ้แก ่ผู ้อา่น ได ้  ทั �ง เชื�อม โยง เครอื ขา่ย การ ยมื คนื 
อยา่ง ม ีระบบ   กลุม่ เป้า หมาย คอื นักศกึษา ชั �น ปรญิญา ตร ี  โท   และ 
เอก   ปัญหา คอื การ แขง่ขนั ที� กลุม่ เป้า หมาย สามารถ หา ขอ้มลู ได ้
เอง จาก ทาง อนิเตอรเ์น็ต เอง   การ แก ้ปัญหา คอื อาจ จะ เริ�ม 
เป็นcommunityที� เขม้ แข็ง เสยี กอ่น ที� จะ ขยาย ฐาน ผู ้อา่น ไป 
เรื�อยๆ  

28  อญั วณี ์  เจ รญิปัณณ วฒัน ์ 

บรษัิท ที� ปรกึษา บญัช ีและ การ ดําเนนิ ธรุะ กจิ สําหรับ   start   up  
เนื�องจาก ปัจจบุนั   start   up   เกดิ ขึ�น อยา่ง มาก   แต ่คน ที� ม ีความ รู ้
ทาง ดา้น การ เงนิ และ ภาษี ใน ธรุะ กจิ   start   up   ม ีนอ้ย   และ หาก 
บรษัิท   start   up   ไป จา้ง บรษัิท บญัช ีก ็อาจ ม ีราย จา่ย มากกวา่ เดมิ 
ทําให ้อาจ เกดิ ผล ขาดทนุ   แต ่บรษัิท ที� คดิ จะ ทํา นี� จะ ม ีคา่ ใช ้จา่ย 
ใน การ บรกิาร ตํ�า กวา่ บรษัิท บญัช ีทั�วๆ ไป และ ม ีขอ้มลู ใน การ 
ทํางาน บรหิาร จัดการ   เพื�อ ชว่ย สง่ เสรมิ ให ้บรษัิท   start   up  
เตบิโต ไป ได ้ไกล   ไม ่วา่ จะ เป็นการ ตลาด   การ เงนิ   บญัช ี  การ เชา่ 
ออฟ ฟิต ที� เหมาะ สม   การ หา โกดงั / ซื�อ โกดงั   การ ขนสง่   รวม ถงึ 
การ ให ้คํา ปรกึษา เกี�ยว กบั การ ขยาย   line   product   เพิ�ม ขึ�น  

29  อร   ปิย าภ รณ ์ 

แอพ พล ิเคชั�น เลอืก รา้น อาหาร   เมนู ที� บอก โภชนาการ ที� ได ้รับ  
สามารถ คํา นว นมื� ออา หาร ใน แตล่ะ วนั ตาม แผน รักษา สขุภาพ  
โดย ม ีรา้น อาหาร เขา้ รว่ม ใน การ จัด โปร โม ชั�น   เมื�อ เลอืก อาหาร 
เสร็จ แลว้ สามารถ สั�ง   Derivery   ลว่ง หนา้ ได ้ 
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30  ปณ ิดา   ตานา  แอพ พล ิเคชั� นที� ด ูที� วา่ง ที� สามารถ จอด รถ ได ้  บอก บรเิวณ และ 
สถาน ที� ใกล ้เคยีง   และ บรเิวณ ที� ควร ปรับปรงุ หนา้ พื�น ดนิ  

31  พลวตั   หว่ง ไทย  

เปิด บรษัิท รับจา้ง ทํา   data   ฐาน ขอ้มลู ให ้กบั บรษัิท เล็ก และ ใหญ ่ 
- ปัจจบุนั   ใน ทกุๆ ธรุกจิ จําเป็น เป็น ที� จะ ตอ้ง ม ีฐาน ขอ้มลู ใน กลุม่ 
ของ คา่ สถติ ิไม ่วา่ จะ เป็น จํานวน ลกูคา้   ความ ชอบ   ยอด ขาย  
ความ นยิม ใน สนิคา้   ลว้น เป็น ขอ้มลู ที� สําคญั ที� จะ ทําให ้ธรุกจิ 
ดําเนนิ การ ได ้ชดัเจน   ม ีเป้า หมาย และ วางแผน กลยทุธ ์ทางการ 
ตลาด ได ้แต ่ปัจจบุนั   บคุคล า กร ที� จะ มา ทํางาน ดา้น นี� ขาดแคลน  
ผม คดิ วา่การ เปิด   start   up   ดา้น นี� เป็น อกี หนึ�ง ที� ตลาด ธรุกจิ 
ตอ้งการ   - กลุม่ เป้า หมาย   เป็น บรษัิท ขนาด เล็ก และ ใหญ ่  หรอื  
start   up   ที� ตอ้งการ จา้ง ผู ้เชี�ยวชาญ มา แก ้ปัญหา หา และ พัฒนา 
รวบรวม ฐาน ขอ้มลู ของ บรษัิท   - ปัญหา   โลก ย ุคด ิจติ ัล  
เปลี�ยนแปลง อยา่ง รวดเร็ว ทกัษะ ก ็เป็น สิ�ง หนึ�ง ที� ธรุกจิ ขนาด เล็ก 
ใหญ ่ตอ้ง ตาม ให ้ทนั   การ ม ีความ รู ้เรื�อง ธรุกจิ อยา่ง เดยีว ไม ่อาจ 
ทําให ้ธรุกจิ เตบิโต ได ้แลว้ ใน ปัจจบุนั   และ   คน ที� จะ มา แกไ้ข 
ปัญหา   ดา้น   data   it   ให ้กบั บรษัิท ก ็ขาดแคลน อยู ่ 

32  ว ร ิศรา   แยม้ ปั�น  แก ้ปัญหา ขยะ ภายใน มหาวทิยาลยั อยา่ง จรงิจัง   การ จัด แยก ขยะ 
ที� ตน้ทาง และ ปลาย ทาง อยา่ง เป็นก ระ บวน การ อยา่ง ยั�งยนื  

33  ส ิทธ ิศกัดิ�   รุง้ สอง แคว  

มอง หา ชอ่ง วา่ง ของ ธรุกจิ ตา่งๆ   เชน่ ธรุกจิ โล จ ิสต ิกส ์  ที� สามารถ 
จะ ทํา รว่ม กนั กบั บรษัิท ใหญ ่ได ้  จงึ อยาก ทํา ธรุกจิ ขนสง่   ที� ตอน นี� 
ยงั ไม ่สามารถ เขา้ ถงึ ใน บาง พื�นที� ได ้เชน่   ตวั อําเภอ ที� ไกล ออก ไป 
จาก เมอืง   แต ่ม ีจํานวน ประชากร หนา แน่น   เชน่   รังสติ   โดย ทํา รว่ม 
กบั บรษัิท เชน่   grab   line   food   panda   เพื�อ เพิ�ม เสน้ ทาง  

34  ณัฐ พงศ ์  ป ุญญ บาล  การนํา เทคโนโลย ีมา แก ้ปัญหา ใน การ ปรับปรงุ คณุภาพ อา หาร 
ภาน ใน มหาวทิยาลยั  

35  แพร   ลกัขณะ ว ิสฏิฐ ์ 
อยาก ออกแบบ สิ�งของ ให ้ม ีความ คลอ่ง ตวั ใน การ ใช ้ชวีติ   ปัญหา 
คอื ไมม่ ีความ รู ้และ พื�น ฐาน การ วาด ภาพ   กลุม่ เป้า หมาย คอื คน 
เจน ใหม ่ที� ตอ้งการ ความ คลอ่ง ตวั  

36  พร ไพลนิ   เพชร ป่า พะยอม  

ตอน นี� กําลงั ม ีไอ เดยี เกี�ยว กบั " ของ มอื สอง " คะ่   คอื อยาก จะ จับ 
ธรุกจิ ตรง นี� เพราะ ยงั ไมม่ ีคู ่แขง่ ใน ธรุกจิ นี� มาก นัก   คอื อยาก จะ 
เป็น   affiliate   marketing   ที� อยู ่ตรง กลาง ระหวา่ง ผู ้ที� อยาก จะ 
ขาย สนิคา้ มอื สอง   กบั   ผู ้ซื�อ   เพราะ จาก การ ถาม   insight   ของ 
เพื�อนๆ หลายๆ คน   คอื   แตล่ะ คน ม ีของ มอื สอง ที� อยาก สง่ ตอ่ 
จํานวน มาก   แต ่ไมม่ ีชอ่ง ทาง ให ้ขาย   ขี� เกยีจ จะ ตั �ง เพจ ขึ�น มา  
เพราะ วา่ จะ ม ียอด ฟอล เยอะๆ ก ็ใช ้เวลา นาน   เลย คดิ วา่ ถา้ หาก ม ี 
platform   ตรง นี� จะ สามารถ จัดการ ของ มอื   2   ได ้อยา่ง เป็น ระบบ ม ี
การ แยก หมวด หมู ่ชดัเจน   เชน่   เดรส   เสื�อผา้   รองเทา้   กระเป๋า  
หรอื   ของ ตกแตง่ บา้น   เป็นตน้   ซึ�ง คดิ วา่ ธรุกจิ นี� จะ เจรญิ เตบิโต 
ได ้อยา่ง รวดเร็ว  

37  กญั จน ์  ปาล ญาณ  

ปัญหา ที� ผม เจอ คอื   บาง ครั�ง นักศกึษา ใน หอพัก ไมม่ ีเวลา หรอื ไม ่
สะดวก ที� จะ ลง ไป ซื�อ อาหาร หรอื สิ�ง ที� ตอ้งการ ดว้ย ตนเอง   ผม จงึ 
คดิ แอพ พล ิเคชั� นที� สามารถ รับ ฝาก ซื�อ ของ จาก ผู ้ที� อยู ่อาศยั หอ 
เดยีวกนั ที� จะ ซื�อ ของ จาก สถาน ที� เดยีวกนั   แอพ พล ิเคชั� นที� คดิ ไว ้
คอื   แอพ   dorm   service   โดย เจาะ กลุม่ ไป ที� กลุม่ นักศกึษา ที�พัก 
ใน หอพัก   เป็น แอพ ที� ใช ้ใน การ ฝาก เพื�อน หรอื คน ที� อยู ่หอ 
เดยีวกนั ไป ซื�อ ของ ที� ตอ้งการ เชน่   อาหาร   ของใช ้  ยา   เป็นตน้  
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38  วมิล สริ ิ  ค เชน ทร  
บรกิาร จัด สง่ ผา่น แอพฯ มหา ลยั วทิยาลยั เพื�อ ทําให ้เกดิ ความ 
สะดวก และ ความ หลาก หลาย ทางการ เลอืก รับ ประทาน อาหาร 
คล ีนรส ชาต ิด ี  ไม ่ตอ้ง ตอ่ แถว และ หา ที� นั�ง ตอน กลาง วนั  

39  เกื�อ ผกา   สบื แกว้  

ทํา แอพฯ สําหรับ ชว่ย ผู ้ที�   Work&Travel   หรอื ออก คา่ย   หรอื ยา้ย 
ที�พัก ครั�ง แรก   ใน การเต ร ียม ตวั ขา้ว ของ   และ เตรยีม ความ พรอ้ม 
สําหรับ สิ�ง ตา่งๆ การ ไป ใช ้ชวีติ ตา่ง ประเทศ   และ รวีวิ จาก ผู ้ม ี
ประสบการณ ์ใน ดา้น ตา่งๆ  

40  เศรษฐ ิวรรษ   เหลอืง ชว่ย โชค  

กลุม่ เป้า หมาย คอื   นัก ทอ่ง เที�ยว ตา่ง ประเทศ   ที� ตอ้งการ จะ หา 
รา้น เเลก เปลี�ยน เงนิ ตรา   ราคา ดีๆ    ที� ไม ่จําเป็น ตอ้ง ไป เดนิ หา ให ้
เสยี เเรง เดนิ เเละ เวลา   การ เงนิ ก ็คํานวณ ยาก   อตั ราเเลก เปลี�ยน ก ็
ขึ�นๆ ลงๆ   ทําให ้เกดิ ความ ยุง่ ยาก ใน การ เเลก เปลี�ยน ตา่งๆ   วธิ ีการ 
เเก ้  คอื เป็น เเอพ   อํานวย ความ สะดวก ใน การ คํานวณ คา่ เงนิ เเลก 
เปลี�ยน เเละplatform   ใน การ หา รา้น อตั รา การ เเลก เปลี�ยน ดีๆ  
เเละ ใกล ้ 

41  ภทัร ิกา   กลุ ตนัต ิวานชิ  
ไอ เดยี จัดการ ปัญหา ขยะ   เป้า หมาย   คน ทั�วไป   วธิ ีแก ้ปัญหา   รับ 
ซื�อ ขยะ โดย ไป รับ ถงึที�   ม ีแพลตฟอรม์ คํา นว นรา คา   ปรมิาณ ขยะ  
กําหนด วนั สง่ ได ้ 

42  ธนกร   นันท พร ไพจติร  
หอ้งเรยีน อยู ่ไกล จาก ที�พัก นักศกึษา   /   นักศกึษา ไม ่สะดวก ใน 
การ เขา้ เรยีน   โดย แก ้ปัญหา คอื   เปิด หลกัสตูร เรยีน ใน รปู แบบ 
ออนไลน ์ 

43  ธฤต   อดุม พา นชิ  

ธรุกจิ เกี�ยว กบั   หน่วย งาน   ที� สามารถ รวบรวม ขอ้มลู   ขอ งบคุ คลา 
กร ทางการ แพทย ์ที� เชี�ยวชาญ ดา้น นั�นๆ   เป็น ตวั บคุคล   เพื�อ ที� 
สามารถ ให ้คนไข ้ตดิตอ่ หา บคุคล า กร ที� ม ีความ รู ้เฉพาะ ดา้น นั�น 
จรงิๆ   โดย อาศยั เทคโนโลย ีตา่งๆ   อาท ิ  เชน่   แอป พล ิเคชั�น   เป็น 
ตวั ชว่ย และ เป็น ศนูย ์ถาม ตอบ ที� สามารถ ให ้คน มา อา่น คํา แนะนํา 
เบื�อง ตน้   กอ่น ไป โรง พยาบาล จรงิๆ   โดย กลุม่ เป้า หมาย คอื ทกุ วยั  
แต ่เนน้ ไป ที� ผู ้สงู อาย ุ  เพราะ   เป็น วยั ที� ม ีความ สามารถ ใน การ รับ รู ้
ได ้ไม ่ดนีะ   ตอ้งการ ให ้ธรุกจิ   นี� ตอบ โจทย ์  เพื�อ ทําให ้ชอ่ง วา่ง  
ระหวา่ง ผู ้ป่วย   กบั บคุคล า กร ทางการ แพทย ์ลดลง  

44  ขจร พล   ภกัด ีชลุ ีบาท  

ผม ได ้คดิ ไอ เดยี ธรุกจิ เบื�อง ตน้ ไว ้  เป็น บรกิารSubscription   สง่ 
ของใช ้สว่น ตวั ตาม เดอืน ที� สมคัร ไป ตู ้ไปรษณีย ์หนา้ บา้น   โดยที� 
ไม ่สต็อค ของ ไว ้เอง   โดย จะ ไป ดลี ชว่ย ระบาย สนิ คา้ รา้น โช หว่ย  
อาจ จะ เป็น ยา สระ ผม   มดีโกน หนวด   ครมี โกน   สบู ่  หรอื อา จะ เป็น 
โอ วลั ตนิ   ขนม   นม เนย   ตา่งๆ   ผม คดิ วา่ ไมใ่ช ่ทกุ คน ที� สะดวก ไป 
ซื�อ ของ ได ้ตลอด เวลา   เชน่   คน ชรา   คน ตา่ง จังหวดั ที� บา้น หา่ง 
ไกล ตวั เมอืง   หรอื เเมเ้เต ่คน วยั รุน่   วยั ทํา งา นที� เเค ่เดนิ ทางใน 
กรงุเทพ   ก ็หมด เป็น ชั�ว โมงๆ เเลว้  

45  ศภุ วชิญ ์  ปิณฑะ บตุร  

กลุม่ ธรุกจิ เรื�อง พลงังาน     ทํา ฟารม์ โซ ลา่     ขาย ไฟฟ้า ให ้กบั การ 
ไฟฟ้า ฝ่าย ผลติ แหง่ ประเทศไทย     ตาม แผน  PDP2018   ของ 
กระทรวง พลงังาน ที� จะ ขยาย กําลงั ผลติ ไฟฟ้า จาก พลงั าน แสง   
อาทติย ์  โดย ม ีกลุม่ ผู ้ใช ้ไฟฟ้า เพิ�ม ขึ�น ทกุ ปี ทําให ้ยิ�ง กําลงั ใช ้
ไฟฟ้า เพิ�ม     โดย ปัญหา ที� อาจ พบ ใน ธรุกจิ คอื สภาพ อากาศ ที� 
ทําให ้แสง อาทติย ์สอ่ง ไม ่เต็ม ที� จงึ ตอ้ง ม ีการ ใช ้กงัหนั ลม มา 
ประกอบ เพื�อ ผลติ ไฟฟ้า พลงังาน ลม แทน ( กรณี ไมม่ ีแสง อาทติย ์
)   
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46  กชมน   วมิล อนุ พงษ์  

ทํา   Application   ที� เป็น ระบบ จัดหา ผู ้ที� สามารถ จัดการ งาน ที� ผู ้ใช ้
ตอ้งการ ได ้  เชน่   ผู ้ใช ้บรกิาร ตอ้งการ หา คน รับ ตดั หญา้   เป็นตน้   ( 
หรอื งาน ประเภท อื�น   ๆ  )   application   ก ็จะ ทําการ ประกาศ หา ผู ้ที� 
สามารถ ทํางาน นี� ได ้  ซึ�ง ระบบ จะ ม ีขอ้มลู ทั �ง ผู ้ที� ตอ้งการ ให ้
บรกิาร และ ใช ้บรกิาร   โดย   application   นี� จะ สามารถ แกไ้ข 
ปัญหา ใน เรื�อง ของ การ ขาด ราย ได ้หรอื อํานวย ความ สะดวก ใน 
ดา้น การ หา ผู ้ที� สามารถ ตอบ สนอง ความ ตอ้งการ ได ้ 

47  กมล กานต ์  ทรัพย ์บญุ เรอืง  

ทกุ วนั นี� สงัคม ผู ้สงู อาย ุเพิ�ม ขึ�น   คน แตง่งาน ชา้ ลง   และ ไม ่คอ่ย ม ี
ลกู   การ ดแูล คน ป่วย หรอื ผู ้สงู อาย ุไม ่วา่ จะ เป็น โรค ภยั ไข ้เจ็บ จงึ 
เป็น เรื�อง ยาก   ถา้ ป่วย รา้ย แรง แต ่ม ีโอกาส กลบั มา ด ีขึ�น   แต ่กลบั 
หมด กําลงั ใจ   จงึ อยาก จะ แก ้ปัญหา   ให ้ผู ้ป่วย ม ีพัฒนาการ ใน การ 
ฟื�นฟ ูรา่งกาย และ จติใจ ที� เร็ว ขึ�น   เพื�อ ให ้แพทย ์ลด ปรมิาณ คน 
ป่วย ที� ไม ่จํา   และ ม ีศกัยภาพ ใน การ รักษา คน ป่วย อื�นๆ   มาก ขึ�น  

48  กมล กานต ์  ทรัพย ์บญุ เรอืง  

สนับสนุน และ ขยาย โอกาส ให ้ม ีการ เรยีน รู ้เพิ�ม มาก ขึ�น   จาก การ 
ทํา กจิกรรม หรอื ผา่น ประสบการณ ์ตรง   รูส้กึ อยาก แกไ้ข กร อบ 
เดมิๆ ที� สอน วา่การ เรยีน รู ้ตอ้ง อยู ่ใน หอ้งเรยีน เทา่นั�น   เพราะ วชิา 
ความ รู ้ที� ได ้รับ จาก การ เรยีน สว่น ใหญ ่เป็น แค ่การ ทอ่งจํา   เหมอืน 
รู ้แลว้ ยงั ไง ตอ่   ก ็แค ่รู ้  ขาด การนํา ไป ตอ่ย อด ใช ้ประโยชน ์  แต ่ถา้ 
ม ีกจิกรรม ที� ชว่ย เสรมิ สรา้ง ประสบการณ ์หรอื ชว่ย กระตุน้ และ เปิด 
พื�นที� ให ้เรา เขา้ไป เรยีน รู ้ไป ลอง ผดิ ลอง ถกู ด ู  ผลลพัธ ์ก ็จะ เป็น 
อกี แง ่นงึ   ( ตอน นี� ยงั คดิ กจิกรรม ไม ่ออก   แต ่รูส้กึ อยาก เขา้ไป เป็น 
สว่น หนึ�ง   เพื�อ ได ้รับ ความ รู ้จาก ประสบการณ ์ตรง   แลว้ คอ่ย คดิ 
ตอ่วา่ จะ เอา ความ รู ้ที� ได ้รับ ไป ปรับ ใช ้ใน แง ่มมุ ไหน )  

49  กวนิ ธดิา   พดุ แกว้  

กลุม่ ของ พวก เรา สนใจ ในFinTech   พวก เรา มอง เห็น ถงึ ปัญหา 
การ ขาดแคลน โอกาส ใน การ เขา้ ถงึ แหลง่ ตน้ทนุ ที� เหมาะ สม กบั 
ประเภท ของ ธรุกจิ และ ขอ้มลู ที� เป็นก ลาง   พวก เรา คดิ วา่ ปัญหา 
ตรง นี� นั�น สามารถ แกไ้ข ได ้ 

50  กญั จน ์  ปาล ญาณ  

เริ�ม ตน้ จาก ปัญหา ใน ชว่ง เชา้ ของ วนั ทํางาน หรอื วนั ไป เรยีน   ทกุๆ 
คน ม ีเวลา นอ้ย มาก ใน การเต ร ียม ตวั ให ้พรอ้ม กอ่น ออก จาก ที�พัก  
อกี ทั �ง บาง คน ยงั ตอ้ง ใช ้เวลา ใน การ เดนิ ทาง อยู ่บน ทอ้ง ถนน มาก  
ทําให ้ชว่ง เชา้ เป็น ชว่ง เวลา ที� เรง่ รบี เพื�อ ให ้ไป ทํางาน หรอื เขา้ 
เรยีน ให ้ทนั   ซึ�ง สิ�ง สําคญั อยา่ง หนึ�ง ที� ตอ้ง ทํา ใน ตอน เชา้ ก ็คอื  
การ รับ ประทาน อาหาร เชา้   ที� เป็น มื�อ ที� สําคญั ที�สดุ ของ วนั   แต ่
ดว้ย ความ รบี เรง่ ใน ตอน เชา้ ทํา ให ้หลายๆ คน ไมม่ ีเวลา พอที� จะ 
จัด เตรยีม หรอื ม ีเวลา พอที� จะ รับ ประทาน อาหาร เชา้ ได ้  ทํา ให ้
หลายๆ คน ไม ่ได ้รับ ประทาน อาหาร เชา้ และ สง่ ผล เสยี ตา่งๆ ตาม 
มา ทั �ง เรื�อง ของ สขุภาพ และ ประสทิธภิาพ ใน การ ทํา กจิกรรม 
ตา่งๆ ระหวา่ง วนั  
การ แก ้ปัญหา ของ ปัญหา ที� ไมม่ ีเวลา ไป ซื�อ อาหาร เชา้ คอื   ม ีการ 
จัด สง่ อาหาร ที� กนิ สะดวก   ใช ้เวลา ไม ่มาก ใน การ สั�ง   และ สามารถ 
ใช ้วธิ ีการ นี� ได ้อยา่ง ตอ่ เนื�อง   ซึ�ง เรา จะ ทํา แพลตฟอรม์ สําหรับ 
การ สั�ง อาหาร ออนไลน ์  ที� ม ีมากกวา่ การ เดล ิเว อรี� อาหาร ธรรมดา  
คอื เรา จะ ให ้ม ีการ สั�ง แบบ เป็น ราย สปัดาห ์  เพื�อ ให ้สะดวก ยิ�ง ขึ�น  
และ เป็น แพลตฟอรม์ ที� ให ้ผู ้ที� อยาก เริ�ม ตน้ ขาย อาหาร ได ้มา รว่ม 
กนั ขาย   โดย ทาง เรา จะ ม ีมาตรฐาน และ ให ้ลกูคา้ เป็น คน ตดัสนิ ใจ  

51  กติต ิธชั   ส ุวรรณ ์ ใน ปัจจบุนั นั�น ม ีการ สั�ง ซื�อ เสื�อผา้   Online   มาก จงึ เกดิ ปัญหา 
หลายๆ อยา่ง เชน่   การ ซื�อ   Size   ผดิ   หรอื   ลาย ที� ไม ่ตอ้งการ   ผม 
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จงึ อยาก สรา้ง แอ ป ที� ใช ้กลอ้ง ใน การ   Preview   สิ�ง ที� อยาก จะ ลอง 
ใส ่ 

52  กติต ิภทัร   จติต ์ศริ ิ 

อยาก จะเเก ้ปัญหา รถ ตดิ ครับ   เพราะ วา่ รถ ใน ทอ้ง ถนน มนั เยอะ 
จน เกนิ ไป เลย อยาก ให ้ม ีแอพ ที� ม ีเพื�อน รว่ม ทาง เเละ ได ้ตงั 
ระหวา่ง ไป ทํางาน โดย   สมมต ิม2ีคน ไป ทํางาน ใกล ้กนั   A   ม ีรถ 
สว่นBไมม่ ีรถ   ก ็ใหA้แวะ ไป รับBละ ไป ทํางาน พรอ้ม กนั   Aกไ็ด ้
เงนิ ชว่ย หา คา่นํ�า มนั สว่นBกไ็ด ้ไป ทํางาน ไว ขึ�น   เเต ่ราคา ควร จะ ถ ู
กก วา่ เเท็ก ซี� เเละgrab  

53  เกื�อ ผกา   สบื แกว้  

ปัญหา การ จัด ทําbigdata   ขอ้มลู ที� จําเป็น ตอ่ องคก์ร   เชน่   ขอ้มลู 
พฤตกิรรม ผู ้ใช ้สนิคา้ ใน ชว่ง ฤดกูาล ตา่งๆ   ซึ�ง ม ีขอ้มลู จํานวน มาก 
ลําบาก ใน การ คดั แยก หรอื จัด ลําดบั ความ สําคญั   โดย ผม ม ีไอ 
เดยี วา่   ควร ม ีการ จัด ทําให ้จัด อบรม จาก ผู ้ม ีประสบการณ ์เรื�อง 
ขอ้มลู หรอื จัด จา้ง   นัก วเิคราะห ์ขอ้มลู ของ องคก์ร   (data  
scientist)    เพื�อ จัดการ และ จัดสรร ขอ้มลู ที� องคก์ร ตอ้งการ และ 
เรยีง เรยีบ เพื�อ สรา้ง ผล สมัฤทธิ� สงูสดุ  

54  ขวญั หทยั   บญุ ธวชั ศกัดิ�  

ปัญหา คอื คน สว่น ใหญ ่ยงั คน้หา ตวั เอง ไม ่เจอ   สบัสน วา่ สิ�ง ไหน ที� 
ชอบ สิ�ง ไหน ที� ไม ่ชอบ   ยก ตวัอยา่ง เชน่   การ เรยีน   หลาย คนใช ้
เวลา เรยีน เกอืบ20ปี ก ็ยงั ไม ่สามารถ คน้หา ตวั เอง เจอ   ซึ�ง การ 
เรยีน ใน สิ�ง ตวั เอง ไม ่ชอบ และ ไม ่ได ้ตรง กบั ศกัยภาพ และ แรง 
บนัดาล ใจ ของ ตวั เอง   จงึ กอ่ ให ้เกดิ ปัญหา   ซิ�ว   ดร อป เรยีน   รวม 
ไป ถงึ โรค ซมึ เศรา้   และ ที� สําคญั เลย คอื การ ที� เรา ไม ่สามารถ ดงึ 
ศกัยภาพ เรา ออก มา ได ้อยา่ง เต็ม ที�   เพราะ แตล่ะ คน ม ีความ 
สามารถ และ ความ สนใจ ที� แตก ตา่ง กนั   การ คน้หา ตวั เอง ให ้เจอ 
ไวๆ จงึ เป็น เรื�อง ที� สําคญั มาก  

55  จ ิราย ุ  อษุณีย ์วรัญ� ู 

ปัญหา คอื   ม ีเยาวชน จํานวน มาก ที� ยงั คน้หา ตวั เอง ไม ่เจอ   สบัสน 
วา่ ตวั เอง ชอบ อะไร ไม ่ชอบ อะไร   ยก ตวัอยา่ง เชน่ การ เรยีน   หลาย 
คน ทน เรยีน ใน สิ�ง ที� ตวั เอง ไม ่ชอบ   นํา ไป สู ่ปัญหา ของ โรค ซมึ 
เศรา้ และ รูส้กึ เกบ็ กด   เนื�อง มา จาก ที� พวก เขา เหลา่ นี� ขาด โอกาส 
ที� จะ ได ้รับ รู ้ความ เป็น จรงิ ของ สาย อา ช ีพนั�นๆ   บาง คนใช ้เวลา 
เรยีน มา20กวา่ ปี ก ็ยงั ไมรู่ ้วา่ ตวั เอง ชอบ อะไร   เกดิ ปัญหา ซิ�ว   ดร 
อป เรยีน   ก ็ไม ่นอ้ย   สดุทา้ย แลว้ เด็ก แตล่ะ คน ม ีศกัยภาพ ที� ตา่ง กนั  
การ คน้หา ตวั เอง ให ้เจอ ไวๆ จงึ เป็น เรื�อง ที� สําคญั  

56  ชนัญญา   สวา่ง คง  

ปัญหา คอื   การ ที� ขาย นํ�า ออ้ย เเบ บทั�ว ไป เรา มกั จะ พบ นํ�า ขาย นํ�า 
ออ้ย ที� เป็น รถ ขา้ง ทาง   มนั ทั �ง สก ปรก เเละ ไม ่สะอาด   ตาม 
มาตรฐาน   เเละ เขา มกั จะ ไม ่ปลอก เปลอืก ออ้ย   จงึ ทําให ้ออ้ย ม ี
ความ เหม็น เขยีว เเละ คน ดื�ม อาจ จะ ทอ้ง เสยี   เพราะ ฉะนั�น   เรา จงึ 
อยาก เเก ้ไข ตรง นี� เพื�อ ให ้นํ�า ออ้ย ด ูม ีรา คาเเละ ม ีมาตรฐาน ให ้มาก  
เพื�อ ยก ระดบั นํ�า ออ้ย ให ้สามารถ เขา้ไป ขาย ใน หา้ง สรรพ สนิคา้ 
ตา่งๆ ได ้ 

57  ชนา ภทัร   ขนุทอง จันทร ์ ปัญหา เกษตรกร   ตอ้ง กู ้ยมื เงนิ มา ซื�อ เมล็ด พันธุ ์และ อื�นๆ ใน การ 
ทําการ เกษตร  

58  ชยตุ   ศร ีสํา อางค ์ 

จาก ปัญหา การ วางแผน ทอ่ง เที�ยว ดว้ย งบ ประมาณ ที� จํากดั   แอป 
พล ิเคชั�น นี� จะ เป็น ตวั ชว่ย ใน การ จัด ทรปิ โดย ให ้ใส ่จํานวน เงนิ 
และ สถาน ที� ที� อยาก ไป   จาก นั�น จะ ทําการ เสนอ ที�พัก   รา้น อาหาร  
การ เดนิ ทาง ให ้เหมาะ สม กบั จํานวน เงนิ   หลงั จาก นั�น พอ กด เลอืก 
ได ้ก ็จะ ทําการ ลด จํานวน เงนิ ลง ไป เรื�อยๆ   หนา้ สดุทา้ย จะ เป็น 
สรปุ วา่ เลอืก อะไร ไป บา้ง  
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59  ชยัชนะ   อนุรักษ์ จาต ุรงค ์ 
ตอ้งการ แกไ้ข ปัญหา การ สนใจ ซื�อ ของ ที� ม ี  promotion   อยา่ง ซื�อ  
2   แถม   1   ที� มาก เกนิ ความ จําเป็น   และ ไมม่ ีคนมา   share   หรอื หา 
คนมา   share   ไม ่ได ้ 

60  ชาญ ณรงค ์  อึ�ง กศุล มงคล  

จาก ปัญหา ของ การ อาศยั ใน เมอืง   เนื�องจาก ทกุ วนั นี� พื�นที� ที� อยู ่
อาศยั ใน เมอืง ม ีนอ้ย ลง   แต ่สิ�งของ ตา่งๆ ที� ตอ้งการ เกบ็ มาก ขึ�น  
หรอื ใน สมยั นี� ที� ม ีแมค่า้ พอ่คา้ ออนไลน ์ที� ตอ้ง เกบ็ สนิคา้   แต ่ไมม่ ี
พื�นที� เกบ็ ทําให ้เกดิ ไอ เดยี ใน การ ทํา พื�นที� จัด เกบ็ สิ�งของ ชั�วคราว 
ให ้เชา่   โดย สามารถ ฝาก สิ�งของ แลว้ เรยีก คนื สิ�งของ เมื�อ ใด กไ็ด ้
โดยที� ลกูคา้ ไม ่ตอ้ง มา ที� ที� เกบ็   แต ่จะ ม ีคน ไม ่รับ / คนื ถงึที� หนา้ 
บา้น  

61  ชดิ ชนก   รุง่โรจน ์สถาพร  
การ เกบ็ เกี�ยว ผลผลติ ที� ม ีจํานวน มาก ให ้ได ้เร็วๆ   เชน่   ลําไย   เพื�อ 
ให ้ทนั ตอ่ การ โดน ตดั หนา้ จาก บรษัิท จนี ที� เขา้ มา ทํา การ แทรก 
แท รง ราคา ทําให ้เวลา เกบ็ เหี�ยว มา ขาย ได ้ราคา ที� ตํ�า ลง  

62  โชตริส   พนู ด ี 

ปัญหา  
ใน ชว่ง เชา้ ของ วนั ทํางาน หรอื วนั ไป เรยีน   ทกุๆ คน ม ีเวลา นอ้ย 
มาก ใน การเต ร ียม ตวั ให ้พรอ้ม กอ่น ออก จาก ที�พัก   อกี ทั �ง บาง คน 
ยงั ตอ้ง ใช ้เวลา ใน การ เดนิ ทาง อยู ่บน ทอ้ง ถนน มาก   ทําให ้ชว่ง 
เชา้ เป็น ชว่ง เวลา ที� เรง่ รบี เพื�อ ให ้ไป ทํางาน หรอื เขา้ เรยีน ให ้ทนั  
ซึ�ง สิ�ง สําคญั อยา่ง หนึ�ง ที� ตอ้ง ทํา ใน ตอน เชา้ ก ็คอื   การ รับ ประทาน 
อาหาร เชา้   ที� เป็น มื�อ ที� สําคญั ที�สดุ ของ วนั   แต ่ดว้ย ความ รบี เรง่ ใน 
ตอน เชา้ ทํา ให ้หลายๆ คน ไมม่ ีเวลา พอที� จะ จัด เตรยีม หรอื ม ีเวลา 
พอที� จะ รับ ประทาน อาหาร เชา้ ได ้  ทํา ให ้หลายๆ คน ไม ่ได ้รับ 
ประทาน อาหาร เชา้ และ สง่ ผล เสยี ตา่งๆ ตาม มา ทั �ง เรื�อง ของ 
สขุภาพ และ ประสทิธภิาพ ใน การ ทํา กจิกรรม ตา่งๆ ระหวา่ง วนั  
การ แก ้ปัญหา ของ ปัญหา ที� ไมม่ ีเวลา ไป ซื�อ อาหาร เชา้ คอื   ม ีการ 
จัด สง่ อาหาร ที� กนิ สะดวก   ใช ้เวลา ไม ่มาก ใน การ สั�ง   และ สามารถ 
ใช ้วธิ ีการ นี� ได ้อยา่ง ตอ่ เนื�อง   ซึ�ง เรา จะ ทํา แพลตฟอรม์ สําหรับ 
การ สั�ง อาหาร ออนไลน ์  ที� ม ีมากกวา่ การ เดล ิเว อรี� อาหาร ธรรมดา  
คอื เรา จะ ให ้ม ีการ สั�ง แบบ เป็น ราย สปัดาห ์  เพื�อ ให ้สะดวก ยิ�ง ขึ�น  
และ เป็น แพลตฟอรม์ ที� ให ้ผู ้ที� อยาก เริ�ม ตน้ ขาย อาหาร ได ้มา รว่ม 
กนั ขาย   โดย ทาง เรา จะ ม ีมาตรฐาน และ ให ้ลกูคา้ เป็น คน ตดัสนิ ใจ 
การ แก ้ปัญหา ของ ปัญหา ที� ไมม่ ีเวลา ไป ซื�อ อาหาร เชา้ คอื   ม ีการ 
จัด สง่ อาหาร ที� กนิ สะดวก   ใช ้เวลา ไม ่มาก ใน การ สั�ง   และ สามารถ 
ใช ้วธิ ีการ นี� ได ้อยา่ง ตอ่ เนื�อง สิ�ง ที� สนใจ ของ การ ทํา ธรุกจิ นี�   คอื  
ประการ แรก   เวลา   เนื�องจาก โลก กระแส หลกั ที� ตอ้ง ทว่ง ทนั ตอ่ 
เวลา   ดว้ย เวลา อนั เรง่ รบี   สะดวก และ ตอ้งการ ความ รวดเร็ว จงึ 
เป็น ปัจจัย หลกั ของ การ ทํา ธรุกจิ นี�   เพื�อ ตอบ สนอง ตอ่ ผู ้บรโิภค ที� 
ตอ้งการ ทาน อาหาร เชา้ ควบคู ่กบั ความ สะดวก รวดเร็ว   ประการ ที� 
สอง คอื   โอกาส   จาก กระแส บรโิภค นยิม   การ ขนสง่ ที� สะดวก 
รวดเร็ว อยา่ง   "Delivery"   จงึ เป็นการ เปิด โอกาส ธรุกจิ อาหาร  
เพื�อ รองรับ คน ยคุ ใหม ่  ที� ตอ้ง เทา่ ทนั สงัคม   ประการ ที� สาม คอื  
ธรุกจิ แตก ตา่ง   สรา้ง จดุ แข็ง   เนื�องจาก ธรุกจิ อาหาร   ดา้น การ 
ขนสง่ ตอบ สนอง ตอ่ ปัญหา   ผู ้ไม ่ได ้รับ ประทาน อาหาร เชา้   จงึ ลด 
ปัญหา   สรา้ง โอกาส ให ้ผู ้บรโิภค ม ีทาง เลอืก   เพิ�ม ความ สะดวก 
สบาย   ประหยดั เวลา   และ ได ้รับ สาร อาหาร ครบ ถว้น   ฉะนั�น ทาง 
กลุม่ จงึ ม ีความ สน ใจ ทํา ธ ุกจิ เรื�อง นี�   เพื�อ รอง รับ กลุม่ นศ . และ ผู ้
ประสบ ปัญหา   ไม ่ได ้รับ ประทาน อาหาร เชา้   เป็นการ สรา้ง โอกาส 
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ตอ่ ธรุกจิ   และ เพิ�ม ชอ่ง ทางการ เขา้ ถงึ ทาง เลอืก ที� ตอบ สนอง 
ความ ตอ้งการ ผู ้บรโิภค ยคุ กระแส หลกั  

63  ฐาณุ พัช ช ์  จาง นติ ิว ิชย ์ 
ทมี ตอ้งการ เพิ�ม ความ สะดวก ใน การ เชา่ ที�พัก และ หา ร ูมเมท   เพื�อ 
เพิ�ม ความ พงึ พอใจ ของ ผู ้เชา่ ( นอกจาก ปัจจัย เรื�อง ที�พัก )   และ 
เพิ�ม อตัรา การ ครอง หอ้ง พัก แก ่เจา้ของ ที�พัก  

64  ณัฐ พงศ ์  ป ุญญ บาล  

รา้น อา หา รดงัๆ สว่น มาก อยู ่ใน เมอืง ทําให ้ถา้ คน ที� อยู ่ชานเมอืง 
อยาก ให ้บรกิาร สง่ อาหาร มา ให ้ที� บา้น   คา่ บรกิาร จงึ แพง มาก  
และ บางท ีก ็แพง กวา่ คา่ อาหาร ที� สั�ง   จงึ อยาก จะ แกไ้ข ให ้คน ที� อยู ่
ใน พื�นที� ชานเมอืง ได ้บรกิาร ขนสง่ อาหาร ใน ราคา ที� ถกู ลง  

65  ณัฐ สรณ ์  จต ุรา ภริมย ์ 

เด็ก มหา ลยั เพิ�ง เขา้ มา ใหม่ๆ  อาจ จะ หา เพื�อน ยาก   ไมรู่ ้จะ เริ�ม ตน้ 
ยงั ไง   หรอื ได ้เพื�อน แลว้ แต ่ไม ่คอ่ย ได ้นัด เจอ กนั   เรา เลย คดิ วา่ จะ 
ทํา แอพ ที� กระชบั ความ สมัพันธ ์กลุม่ คน เหลา่ นี� ดว้ย การ หา เพื�อน 
ใน แอ ปกอ่น   แลว้ ทกุ ครั�ง ที� นัด เจอ กนั จะ ม ีการ ยนืยนั ตวั บคุคล  
และ ระยะ เวลา ใน การ นัด เจอ ( อาจ จะ จับ เวลา ดว้ย การ เชื�อม บลทูธู 
หรอื วธิ ีอื�นๆ ) จะ ถกู สะสม เป็น แตม้   เพื�อ นํา ไป แลก คปูอง สว่นลด ( 
หรอื โปร โม ชั�น ตา่งๆ แลว้ แต ่รา้น คา้ จะ เสนอ ) ไป ใช ้กบั รา้น คา้ ใน 
บรเิวณ มหา ลยั  

66  ณัฐ สรณ ์  จต ุรา ภริมย ์ 

เวลา ไป เที�ยว ตา่ง จังหวดั   หาก ตอ้งการ ที� จะ เชา่ รถ ยนตร ์เพื�อ ใช ้
ทอ่ง เที�ยว ใน สถาน ที� ตา่งๆ   ตอ่ย ขา้ง หา ยาก   เนื�องจาก ตอ้ง ใช ้
มดัจํา หรอื บตัร เครดติ ใน การ บตัร จํา   ซึ�ง นัก ทอ่ง เที�ยว ใน วยั รุน่ ยงั 
ไมม่ ีบตัร   และ เงนิ มดัจํา ที� คอ่ย ขา้ง เยอะ   จงึ อยาก จะทํา   Start   up  
ที� สาม รถ ตอบ สนอง ความ ตอ้งการ ของ นัก ทอ่ง เที�ยว ที� สามารถ 
เชา่ รถ ได ้สะดวก มาก ขึ�น   งา่ย ขึ�น และ ป ลอย ภยั  

67  เทพ ศร ินทร ์  เหลอืง ทอง  

Trends   สขุภาพ ที� กําลงั เตบิโต ทําให ้อา หาร คล ีน เริ�ม ที� จะ ได ้รับ 
ความ นยิม มาก ขึ�น   เรา ตอ้งการ ที� จะ ทํา ธรุกจิ เพื�อ ตอบ สนอง ความ 
ตอ้งการ ตรง นั�น โดย จะ สรา้ง ธรุกจิ อาหาร คล ีนที� ม ี  function  
ตา่งๆ เชน่   บรกิาร   delivery   สง่ อาหาร ถงึ ตกึ ตา่งๆ   หรอื   การ ให ้
ลกูคา้ สามารถ ออกแบบ มื�อ อาหาร ของ เขา ได ้โดย การ ทํา เป็น  
catalogue   เลอืก ตวั เนื�อ สตัว ์  ประเภท การ ปรงุ   เป็นตน้  

68  ธน ภทัร   ตนัต ิว ิยากร  

คน ยคุ ปัจจบุนั นยิม ทอ่ง เที�ยว ดว้ย ตวั เอง มาก ขึ�น   เนื�องจาก 
ยดืหยุน่ กวา่ และ มกั จะ ประหยดั กวา่ คา่ ใช ้จา่ย ได ้มากกวา่ การ ซื�อ 
ทวัร ์  แต ่การ วางแผน ทอ่ง เที�ยว แตล่ะ ครั�ง ตอ้ง อาศยั เวลา ใน การ 
เลอืก สถาน ที�   อา่น รวีวิ   ศกึษา เสน้ ทาง   และ จัด ตาราง การ ทอ่ง 
เที�ยว ให ้พอด ีกบั วนั เวลา และ งบ ประมาณ ที�สดุ   ถา้ หาก ม ี
โปรแกรม หรอื แอพ ที� เพยีง แค ่ระบ ุชื�อ จังหวดั / เมอืง / ประเทศ ที� 
อยาก ไป   ระยะ เวลา   งบ ประมาณ ที� ตอ้งการ   แลว้ สามารถ แนะ นํา 
ทรปิ เที�ยว พรอ้ม ราย ละเอยีด ทกุ อยา่ง รวม ถงึ แผนที� เสน้ ทาง ตาม 
เงื�อนไข ที� ระบ ุได ้  รวม ถงึ ม ีรวีวิ ที� ได ้รับ การ รับรอง ความ น่า เชื�อ ถอื 
ประกอบ แผน ทาง เลอืก แตล่ะ แผน   คงจะ ชว่ย ประหยดั เวลา และ 
ทําให ้สะดวก ขึ�น ได ้มาก  

69  ธน ภทัร   รัตน สตูร ์ 

เป็น แอ พล ิเคชั� นที� เป็น ระบบ จัดหา ผู ้ที� สามารถ จัดการ งาน ที� ผู ้ใช ้
ตอ้งการ เชน่   ผู ้ใช ้ตอ้งการ คน ที� รับ ตดั หญา้ ( หรอื งาน ประ เภท 
อื�นๆ ) แอพ พล ิเคชั� นก ็จะ ทําการ ประกาศ หา ซึ�ง แอ พล ิเคชั�น จะ ม ี
ทั �ง ผู ้ให ้บรกิาร และ ผู ้ตอ้งการ ใช ้บรกิาร ซึ�ง แอ พล ิเคชั�น นี� จะ แกไ้ข 
ปัญหา การ ขาด ราย ได ้และ อํานวย สะดวก  

70  ธน วฒัน ์  สงิห เสน ี ปัญหา ขนสง่ สาธารณะ รับ สง่ คน ไม ่เป็น เวลา  
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71  ธรรมนูญ     แซ ่ยา่ง  

แก ้ปัญหา ความเรง่ รบี ดว้ย อาหาร ดว่น ที� กนิ หมด ภายใน   10  
วนิาท ี  พรอ้ม สาร อาหาร ครบ ถว้น   พรอ้ม เสริฟ์ ถงึ ทกุ ที� ทกุ เวลา  
ขอ โอกาส ให ้ได ้เขา้ รว่ม กบั ทมี เพื�อนๆ   ดว้ย ครับ   บาง คน อาจ ยงั 
ไม ่ตอบ เพราะ เขา้ โหมด ปิด เทอม   แต ่สง่ ลง ทะเบยีน ไป แลว้ 
ตั �งแต ่วนั แรกๆ  

72  ธรรมนูญ     แซ ่ยา่ง  ยดื ระยะ เวลา การ เกบ็ รักษา ของ สนิ คา้ โอ ท็อป  

73  ธณัญา มาศ   ชาญ ชยัวฒัน ์ 

เนื�องจาก ใน การ แขง่ขนั   E-Sport   มกั จะ ม ีการ จัด ลําดบั หรอื เรยีก 
วา่   ระบบ   ranking   ซึ�ง เป็น เกณฑ ์ที� บง่ บอก ถงึ ความ สามารถ และ 
ประสบการณ ์ของ ผู ้เลน่ แตล่ะ คน  
สําหรับ ผู ้เลน่Ranking   สงูๆ   ก ็คอื คน ที� ม ีทกัษะ และ ประสบการณ ์
ใน การ เลน่ เกมส ์อยา่ง สงู   แต ่การ ที� เขา   Ranking   สงู กลบั ตอ้ง ใช ้
ความ พยายาม อยา่ง มาก และ ไม ่ได ้รับ ผล ตอบแทน  
 
สําหรับ ผู ้เลน่   Ranking   ตํ�าๆ   ก ็คอื ผู ้เลน่ ที� ม ีทกัษะ และ 
ประสบการณ ์ใน การ เลน่ เกมส ์ที� นอ้ย   แต ่ม ีความ เขา้ใจ และ 
พยายาม ที� เรยีน รู ้วธิ ีการ ใน การ เขา้ใจ ระบบ ของ เกมส ์เพื�อ  
แขง่ขนั ให ้ชนะ ใน การ   Ranking   แต ่เนื�องจาก เกมส ์ที� แขง่ขนั 
ของ   E-sport   มกั จะ ตอ้ง ม ีการ พัฒนา ตวั เกมส ์อยู ่เสมอ อาจ จะ 
ทําให ้ผู ้เลน่ ใหม่ๆ    หรอื   Ranking   ตํ�าๆ   ปรับ ตวั ไมท่นั และ อาจ จะ 
แขง่ขนั แพ ้ได ้ 
 
ทาง ผู ้จัด ทํา จงึ เห็น ถงึ โอกาส สําคญั ใน การ เป็น ตวักลาง ให ้  ผู ้
เลน่ ที� ม ี  Ranking   สงูๆ   มา พบ กบั ผู ้เลน่   Ranking   ตํ�าๆ   ที� ม ีความ 
ตอ้งการ พัฒนา   ทกัษะ และ ฝีมอื   ผา่น การ สอน ของ ผู ้ที� ม ี
ประสบการณ ์ 

74  ธดิา   ภ ูขดี  

ปัญหา   :   ปัญหา ที� พบ นั�น   การ ตลาด ของ หลายๆSME   ยงั ขาด 
ทรัพย า การ หรอื ประสบการณ ์ใน การ วางแผน การ ตลาด   หรอื ไม ่ก ็ 
SME   บาง สว่น นั�น ใช ้เวลา และ ความ พยายาม เยอะ เกนิ ไป ใน การ 
ทํา มารเ์กต็ ติ�ง   หรอื หลายๆSME   ไมม่ ีเวลา มาก พอที� จะ โฟกสั 
การ เพิ�ม มลูคา่ ทางการ ตลาด ของ ธรุกจิ ตนเอง  
 
วธิ ีการ แก ้ปัญหา   :   พวก เรา ตอ้งการ ที� จะ ชว่ยSMEs   ใน การ สรา้ง  
brand   image   และ เพิ�ม ยอด ขาย   โดย ใช ้  nano-influencers   ใน 
สงัคม ออนไลน ์  วธิ ีการ คอื เรา จะ ม ีบรกิาร ที� เป็น   online   platform  
ให ้  SMEs   กบั   micro/nano-influencers   เขา้ มา สมคัร ใช ้บรกิาร 
นี�   เรา จะ เป็น ตวักลาง ที� เชื�อม ระหวา่ง   SMEsและnano 
-influencers   จาก นั�น เรา จะ จัด   nano-influencers   ( ที� น่า เชื�อ ถอื 
)   ให ้เหมาะ สม   ตรง ความ ตอ้งการ ของ แตล่ะ   SMEs   ที� เขา้ มา 
สมคัร ใช ้บรกิาร หา   nano   influncers   และ จาก นั�น จะ ม ีทาง เรา จะ 
ทํา แผนการ ตลาด ให ้ธรุกจิ ที�มา ใช ้บรกิาร  
 
micro   influencer   คอื บคุคล ที� ม ียอด ตดิตาม เพยีง   10,000   and  
100,000  
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75  ธติ ิภมู ิ  เทพ ทติ ย ์ 

เมื�อ เทคโนโลย ีเริ�ม เขา มา ม ีบทบาท กบั สรรพ สิ�ง ตางๆ บน โลก ใบ 
นี� มาก ขึ�น   โดย เฉพาะ ใน การ ใช ้ช ีว ิต ประ จํา วนั ของ   มนุษย ์นั�น 
แทบ จะ เรยีก ได ้วา่ เทคโนโลย ีเขา้ ได ้ถงึ มนุษย ์เกอืบ ทกุ คน ก ็วา่ 
ได ้  จน บา้ง คน นั�น คดิ ไป วา่ เทคโนโลย ีนั�น กลาย เป็น ปัญหา ใหม ่ที� 
เขา มา ใน ชวีติ ของ พวก เขา   เป็น เพราะ วา่ คน อกี หลาย คน นั�น ยงั 
เขา ไป ไม ่ถงึ เทคโนโลย ี  สําห รับ คน รุน่ ใหม ่การ เรยีน รู ้ของ พวก 
เขา เกดิ มา พรอ้ม กบั เทคโนโลย ี  ทํา ให ้สามารถ เกดิ การ เรยีน รู ้ได ้
คอ่น ขา้ง งา่ย  
ใน ขณะ ที� สงัคม โลก ยงั เป็น สงัคม ที� ม ีความ หลาก หลาย ของ วยั  
ทําให ้เทคโนโลย ีไม ่สามารถ ตอบ โจทย ์ให ้ทกุ คน ได ้  อยา่งไร ก ็
ตาม ทกุๆ คน ยงั คง ตอ้ง เรยีน รู ้ใน สิ�ง เดยีวกนั เพื�อ การ ดํารงค ์ชวีติ 
ใน โลก ยคุ ใหม ่  ดว้ย สงัคม ผู ้สงู วยั กํา ลงั ขยาย วง กวา้ง มาก ขึ�น  
เทคโนโลย ีหลาย อยา่ง ใน ชวีติ ประจํา วนั เริ�ม ม ีความ ซบั ซอ้น มาก 
ขึ�น   ซึ�ง สําห รับ ผู ้สงู อาย ุการ ใช ้เทคโนโลย ีบาง ประเภท อาจ จะ 
ยาก พอ กบั ให ้พวก ทา่น ไป ขบั เครื�อง บนิ   ซึ�ง หาก ม ี  " แอพ พล ิชั�น 
แนะ นํา การ ใช เทคโนโลย ีอยา่ง ม ีประสทิธภิาพ และ ปลอด ภยั 
สําห รับ ผู ้สงู วยั หรอื ผู ้ที� ตอง การ เรยีน รู ้"   จะ สามารถ เป็น นวตักรรม 
อกี ประเภท หนึ�ง ใน ศตวรรษ แหง่ เทคโนโลย ีที� จะ สามารถ ให ้ผู ้สงู 
อาย ุที� ใช ้สมา รท์ โฟน ทกุ คน สามารถ ม ีแอพ พล ิชั�น นี� ตดิ เครื�อง ดั�ง 
เป็น เครื�อง มอื อํานวย ความ สะดวก อยา่ง นงึ ที� จะ สง่ ผล ให สงัคม 
อยู ่รวม สมยั กนั อยา่ง ม ีความ สขุ มาก และ ปลอดภยั มาก ขึ�น  

76  นัท ธมน   บญุสม ภาร  

เป็น   chatbot   ที� สามารถ   ประเมนิ แนว โนม้   ภาวะ ซมึ เศรา้   ภาวะ 
วติก กงัวล   และ ความ เสี�ยง ใน การ ทํารา้ย ตวั เอง และ การ ฆา่ ตวั 
ตาย   และ สามารถ สง่ ตอ่ การ รับ บรกิาร คํา ปรกึษา ให ้แก ่นัก 
จติวทิยา หรอื จติแพทย ์ 

77  นัทธ วฒัน ์  แพ ส ุวรรณ ์ 

ปัจจบุนั ใน ชมุชน ตา่งๆ   เปิด เวริค์ ชอ๊ป เกี�ยว กบั สนิคา้   งาน ฝีมอื 
ตา่งๆ มากมาย   แต ่เป็น ที� รูจั้ก ใน กลุม่ คน หมู ่นอ้ย   เรา จงึ อยาก 
สรา้ง แพลตฟอรม์ ที� เป็น ตวักลาง การก ระ จาย ขอ้มลู และ นํา นัก 
ทอ่ง เที�ยว สู ่ชมุ ชน นั�นๆ  

78  นาย ชยัวฒัน ์  แสน บญุสง่  ปัญหา ทางเทา้  

79  นสิา   สมทุร รัตน ์ 

ใน ชว่ง เชา้ ของ วนั ทํางาน หรอื วนั ไป เรยีน   ทกุๆ คน ม ีเวลา นอ้ย 
มาก ใน การเต ร ียม ตวั ให ้พรอ้ม กอ่น ออก จาก ที�พัก   อกี ทั �ง บาง คน 
ยงั ตอ้ง ใช ้เวลา ใน การ เดนิ ทาง อยู ่บน ทอ้ง ถนน มาก   ทําให ้ชว่ง 
เชา้ เป็น ชว่ง เวลา ที� เรง่ รบี เพื�อ ให ้ไป ทํางาน หรอื เขา้ เรยีน ให ้ทนั  
ซึ�ง สิ�ง สําคญั อยา่ง หนึ�ง ที� ตอ้ง ทํา ใน ตอน เชา้ ก ็คอื   การ รับ ประทาน 
อาหาร เชา้   ที� เป็น มื�อ ที� สําคญั ที�สดุ ของ วนั   แต ่ดว้ย ความ รบี เรง่ ใน 
ตอน เชา้ ทํา ให ้หลายๆ คน ไมม่ ีเวลา พอที� จะ จัด เตรยีม หรอื ม ีเวลา 
พอที� จะ รับ ประทาน อาหาร เชา้ ได ้  ทํา ให ้หลายๆ คน ไม ่ได ้รับ 
ประทาน อาหาร เชา้ และ สง่ ผล เสยี ตา่งๆ ตาม มา ทั �ง เรื�อง ของ 
สขุภาพ และ ประสทิธภิาพ ใน การ ทํา กจิกรรม ตา่งๆ ระหวา่ง วนั  

80  ปณ ิดา   ตานา  

ใน ปัจจบุนั ม ีกจิกรรม ใน ทอ้ง ถิ�น ซึ�ง เป็น ประเพณี ที� สบืทอด มา   แต ่
ไม ่ถกู ทํา ตอ่   เรา จงึ ตอ้ง กา รส สรา้งplatform   ใน การ ให ้คน ได ้รว่ม 
กจิกรรม   ชม วฒันธรรม   เพื�อ ให ้วฒันธรรม ยงั คง อยู ่  และ ม ีราย ได ้
สู ่ชมุชน ตา่งๆ   รวม ถงึ เป็น ตวักลาง ประ ชา สมัพัธ ์ให ้กบัwork  
shopตา่งๆ อกี ดว้ย  
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81  ปพชิญา   ศริ ิโกมล สงิห ์ 

ปัญหา การ หา ที�พัก และ การ หา ร ูมเมท   ใน ชว่ง กําลงั จะ ศกึษา ตอ่ม 
หา วทิยาลยั  
-   ปัญหา การ หา ที�พัก นั�น   เกดิ จาก ตอน เริ�ม แรก ที� รู ้วา่ ตอ้ง เรยีน ตอ่ 
ที�ไหน   แต ่ไมรู่ ้จะ พัก ที�ไหน ด ี  แตล่ะ ท ีเป็น อยา่งไร   ราคา เทา่ ไหร ่ 
เสน้ ทาง เป็น อยา่งไร   เดนิ ทาง สะดวก ไหม   ทําให ้ตอ้ง วุน่วาย หา 
ใน หลายๆwebsite   และ จาก   social   media   ตา่งๆ   ซึ�ง อา จมปัีย 
หา เรื�อง ขอ้มลู ไม ่อพัเดต   รปู หอ้ง ใน เว็บ กบั หอ้ง จรงิ ไม ่เหมอืน กนั  
ขอ้มลู ที� ให ้ไว ้ตดิตอ่ ไม ่ได ้  ตอ้ง เดนิ ทาง มา ด ูหอพัก หลาย รอบ  
ทําให ้เสยี เวลา   และ ยุง่ ยาก ใน การ จอง หอพัก  
-   ปัญหา การ หา ร ูมเมท   เมื�อ หา ที�พัก ได ้แลว้   โดย สว่น ใหญ ่ถา้ จะ 
พัก คน เดยีว จะ ม ีราคา แพง   จงึ จําเป็น ตอ้ง หา ร ูม เมท เพื�อ มา ชว่ย 
หาร คา่ หอ้ง พัก   ซึ�ง บาง คน โชค ด ีอาจ ม ีเพื�อน สนทิ หรอื คน รูจั้ก 
เรยีน ที� เดยีวกนั   แต ่สําหรับ บาง คน มา เรยีน คน เดยีว จงึ ตอ้ง เสี�ยง 
โชค หา ร ูม เมท จาก   Social   media   บา้ง   เพื�อน ของ เพื�อน บา้ง  
หอ ใน สุง่ ให ้บา้ง   ซึ�ง เป็น คน ที� เรา ไมรู่ ้จัก กนั มา กอ่น   เมื�อ มา อยู ่
ดว้ย กนั จรงิๆ อาจ เกดิ ปัญหา ตาม มา ภาย หลงั ได ้  เนื�อง จาก ไลฟ์ ส 
ไตน ์การ ใช ้ชวีติ ที� แตก ตา่ง กนั   หรอื นสิยั ใจคอ   ทําให ้สดุทา้ย อาจ 
ตอ้ง จบ ลง ดว้ย การ ยา้ย ออก  
 
ซึ�ง แอพ พล ิเคชั� นข อง เรา นั�น ตอบ โจทย ์ทกุ ปัญหา ที� กลา่ว มา นี�  
คอื  
-   ชว่ย ใน การ หา ที�พัก   ม ีราย ละเอยีด ตา่งๆ   ม ีรวีวิ ที�พัก ตา่งๆ   โดย 
ขอ้มลู ม ีการ อพัเดต ตลอด เวลา   และ สามารถ จอง   และ จา่ย เงนิ ได ้ 
โดย ไม ่ตอ้ง มาส ถาน ที� จรงิ   เป็น   One   Stop   Service   ทําให ้ผู ้ใช ้
บรกิาร สะดวก ใน การ หา ที�พัก  
-   ชว่ย ใน การ หา ร ูมเมท   โดย การ ให ้กรอก ขอ้มลู สว่น ตวั   ไลฟ์ ส 
ไตน ์การ ใช ้ชวีติ ตา่งๆ ที� จําเป็น ใน การ วเิคราะห ์ขอ้มลู   และ ขอ้มลู 
ของ ร ูม เมท ที� ตอ้งการ อยู ่ดว้ย   โปรแกรม จะ ทําการ จับ คู ่ให ้กบั ผู ้ที� 
ม ีไลฟ์ ส ไตฟ์ และ ความ ตอ้ง การ คลา้ยๆ กนั   เพื�อ เป็น แนวทาง ใน 
การ หา ร ูมเมท  

82  ป วยี ์ธดิา   รชต เจรญิทรัพย ์ ที�พัก ใกล ้แหลง่ ทอ่ง เที�ยว ยอด นยิม  

83  ปิย า พัชร   เข็ม กลดั  
Design   Craftmanship   -   how   to   create   cheap   and   reliable  
education   system   to   produce   better   craftmans   for   the  
modern   age.  

85  พร นเรศ   ภโูต  

ทกุ วนั นี� คน สว่น ใหญ ่รู ้เรื�อง บญัช ีรวม ไป ถงึ ภาษี นอ้ย มาก   จงึ เกดิ 
ไอ เดยี ใน การ แก ้ปัญหา โดย การ จัด ทํา แนะแนว ทางการ จา่ย ภาษี 
ให ้นอ้ย และ ชา้ ที�สดุ ใน ราคา ไม ่แพง   และ ทํางาน ผา่น ระบบ 
อนิเตอรเ์น็ต เพยีง แค ่กรอก   สง่ ขอ้มลู มา ตาม ที� แบบ ฟอรม์ ขอ เอา 
ไว ้ 

86  พลา สนิธุ ์  ธรรม เจรญิ ศกัดิ�  

ไอ เดยี ของ ปัญหา คอื ระยะ เวลา ใน การ รอ โตะ๊ และ ระยะ เวลา ใน 
การ จัด เตรยีม   รา้น อาหาร ตอ้งการ บรหิาร ทั �ง วตัถดุบิ และ เวลา 
ตา่งๆ อยา่ง เหมาะ สม เพื�อ ตอบ สนอง ความ ตอ้งการ สงูสดุ แก ่ผู ้
บรโิภค   ดงั นั�น จงึ อยาก ที� จะ สรา้ง แอพ พล ิเคชั� นที� สามารถ ตอบ 
สนอง ความ ตอ้งการ ใน สว่น นี� ได ้ 

87  พชิ ชากร   เอื�อ พงศ ์ก ิต ิกลุ  ปัญหา เรื�อง การ ได ้รับ ยา   ตอ้งการ ทราบ ถงึ วธิ ีการ ใช ้  ผล ขา้ง 
เคยีง   ที� สามารถ บอก ได ้งา่ย และ ชดัเจน  
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88  พ ิชาม ญชุ ์  บญุศริ ิ 

ดา้น การ ศกึษา ครับ   เพราะ ปัจจบุนั   พวก เรา ตา่ง รู ้ด ีวา่ มหา วทิย ลยั 
ไมใ่ช ่ทกุ อยา่ง อกี ตอ่ ไป   ผูค้น เริ�ม หนั มา สนใน   HOME   School  
กนั มาก ขึ�น   หรอื เรยีน พเิศษ  
เพราะ พวก เคา้ หรอื ผม ตา่ง รู ้ด ีวา่   จบ มหา วทิย ลยั   ก ็ไม ่ได ้เป็น ตวั 
กา รัน ต ีวา่ จะ ได ้งาน หรอื ไม ่ 

89  พ ินรนี   เสถยีร ปก ิรณ กรณ ์ 

เป้า หมาย คอื ตอ้งการ ให ้เกดิ ความ สะดวก สบาย แก ่ผู ้ใช ้บรกิาร 
ทางการ เงนิ   ที�มา เกดิ จาก ความ รูส้กึ ของ เรา เอง ที� ไม ่ชอบ การ คยุ 
เรื�อง การ เปิด บญัช ี  การ ทํา บตัร ที� เคา ท ์เตอร ์ของ แบงค ์  เพราะ มกั 
จะ ถกู หลอก ลอ่ ให ้ทํา สญัญา ประเภท อื�น นอกจาก ที� ตอ้งการ ไป 
ดว้ย   แถม ยงั ปิด เร็ว ไม ่สอดคลอ้ง กบั เวลา การ ใช ้ชวีติ ของ เรา   ดงั 
นั�น เพื�อ แก ้ปัญหา ดงั กลา่ว   เรา จงึ คดิ โมเดล ธรุกจิ ที� เพยีง แค ่
กรอก ความ ตอ้งการ ใน การ ใช ้บรกิาร กบั ธนาคาร   พรอ้ม ขอ้มลู 
สว่น ตวั   ขอ้มลู ทางการ เงนิ ของ เรา ลงไป   ทาง แอปพลเิคชนั ก ็จะ 
จัด ลําดบั ขอ้ เสนอ ของ ธนาคาร ตาม ลําดบั ความ สอดคลอ้ง กบั 
ความ ตอ้งการ ของ เรา   เมื�อ เรา รู ้วา่ รปู แบบ ขอ้ เสนอ ของ ธนาคาร 
ไหน สอดคลอ้ง กบั ความ ตอ้งการ เรา มาก ที�สดุ ก ็ไป ตดิตอ่ ที� แบงค ์
นั�น ได ้เลย   ไม ่ตอ้ง ถาม ราย ละเอยีด   หรอื เดนิ ถาม เพื�อ หา ธนาคาร 
ที� ให ้ขอ้ เสนอ ด ีสดุ อกี   เพื�อ แก ้ปัญหา เวลา การ ใช ้ชวีติ ไม ่ตอ้ง กบั 
เวลา เปิด - ปิด ของ ธนาคาร   หรอื ไม ่ชอบ เดนิ ทาง   หรอื ไม ่อยาก 
พดู คยุ กบั พนักงาน แบงค ์ให ้โดน หลอก ขาย ประกนั   ผลพลอยได ้
คอื   ทําให ้เกดิ การ แขง่ขนั ทางการ คา้   เมื�อ ม ีแอปพลเิคชนั นี�   เรา 
จะ ใส ่ขอ้ เสนอ ของ ธนาคาร ขนาด เล็ก   และnon - bankลง ไป ดว้ย  
จะ ไมใ่ช ่การ แขง่ขนั ของ แค ่  Big5   อกี ตอ่ ไป   ลกูคา้ เปรยีบ เทยีบ 
ขอ้ เสนอ ของ ธนาคาร ได ้งา่ย ขึ�น   ทําให ้ธนาคาร ตอ้ง ปรับ ตวั จงึ จะ 
สู ้คน อื�น ได ้  ลกูคา้ นอกจาก ความ สะดวก สบาย ที� จะ ได ้อยา่ง 
แน่นอน แลว้   ก ็ยงั ได ้ขอ้ เสนอ จาก ธนาคาร ที� ด ีขึ�น ดว้ย  

90  ภทัร า นษิฐ ์  เกดิ แสง  การ จัดการ ขอ้มลู ที� ไม ่เป็น ระบบ  

91  ภทัร าวธุ   ภาหา  

ปัญหา คอื โดย ปกต ิเวลา ซื�อ ของ จาก รา้น ตา่งๆ   เชน่   ซื�อ ขนม   ซื�อ 
อาหาร   ซื�อ ผัก   หรอื ผล ไม ้  ( ของ ที� ตอ้ง อยู ่ใน ความ เย็น หรอื อยู ่ใน 
สภาพ อากาศ ที� รอ้น ได ้ไม ่นาน )   แลว้ ตอ้ง เดนิ ทาง ไป ยงั ที� อื�น 
กอ่น   ซึ�ง ถา้ หาก ซื�อ สนิคา้ เหลา่ นี� แลว้ นํา ไป ดว้ย กวา่ ที� จะ ได ้นํา ไป 
รับ ประทาน   อาหาร เหลา่ นี� จะ เสยี สภาพ กอ่น หรอื เป็นการ ถอื ที� 
พะรงุพะรัง   ทําให ้ลําบาก ใน การ เดนิ ทาง   ดงั นั�น จงึ ตอ้งการ ที� จะ 
แก ้ปัญหา การ ซื�อ สนิคา้ ที� ตอ้ง อยู ่สภาพ อากาศ ที� เย็น   เพื�อ รักษา 
สภาพ สนิคา้  

92  ภมู ิรพ ี  ฐติ ิธนา วนชิ  เผย แพร ่การ รักษา ดว้ย การ แพทย ์แผน จนี  
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93  มนิ   เนี�ยน  

สําหรับ การ ที� จะ คดิ จะ แก ้ปัญหา เรื�อง ใดๆ สกั เรื�อง หนึ�ง   ดฉัิน คดิ วา่ 
สิ�ง ที� ควร ทํา คอื เรา ตอ้ง รูจั้ก   วเิคราะห ์ปัญหา นั�นๆ   โดย 
กระบวนการ ใน การ ที� จะ กอ่ ให ้เกดิ   Startup   ใน อนาคต   ควร นํา 
หลกั ความ คดิ ใน เรื�อง ของ   Design   Thinking   เขา้ มา ชว่ย เพิ�ม 
ประสทิธภิาพ   Design   Thinking   คอื   “ กระบวนการ คดิ ที� ใช ้การ 
ทําความ เขา้ใจ ใน ปัญหา ตา่งๆ   อยา่ง ลกึ ซึ�ง   โดย เอา ผู ้ใช ้เป็น 
ศนูยก์ลาง   และ นํา เอา ความ คดิ สรา้งสรรค ์และ มมุ มอง จาก คน 
หลายๆ   สาย มาส รา้ง ไอ เดยีร ์  แนวทาง การ แกไ้ข   และ นํา เอา 
แนวทาง ตา่งๆ   นั�น มา ทดสอบ และ พัฒนา   เพื�อ ให ้ได ้แนวทาง 
หรอื นวตักรรม ที� ตอบ โจทย ์กบั ผู ้ใช ้และ สถาน กา รณ ์นั�นๆ ”   จาก ที� 
กลา่ว มา   ณ   ขา้ง ตน้ แลว้   เมื�อ เรา ตอ้งการ ที� จะ แก ้ปัญหา ใดๆ เพื�อ 
ที� จะ กอ่ ให ้เกดิ การ เปลี�ยนแปลง หรอื การ พัฒนา   สว่น ตวั คดิ วา่ 
ปัญหา ที� ม ีความ สําคญั เรง่ ดว่น ที� ควร ได ้รับ การ แกไ้ข นั�น คอื  
ระบบ การ บรกิาร สาธารณะ โดย เฉพาะ ใน เรื�อง การ ขนสง่ 
สาธารณะ ของ ประเทศ เรา   ยงั ลา้ หลงั อยู ่มาก   จงึ ทําให ้คน ไมม่ ี
ทาง เลอืก จงึ ตอ้ง ใช ้ลด สว่น ตวั เป็น ปัญหา ตา่งๆ ตาม มา ไม ่วา่ จะ 
เป็น เรื�อง รถ ตดิ   ปัญหา มลภาวะ   เคย สงสยั หรอื ไม ่  ทําไม 
เทคโนโลย ีใน ปัจจบุนั กา้ว ไป ไกล มาก แลว้   แต ่ยงั คง ตอ้ง ม ีผู ้ที� 
ตอ่ แถว เพื�อ ซื�อ ตั�ว   BTS   หรอืMRTอยู ่อกี   ยิ�ง ใน ชว่ง   Rush   hour  
ผูค้น ตอ่ แถว กนั เป็น จํานวน มาก อนั ทําให ้เสยี เวลา   สรา้ง ความ ไม ่
สะดวก ให ้แก ่ผูรั้บ บรกิาร   เลย คดิ วา่ มนั จะ ด ีกวา่ ไหม หาก เรา 
สามารถ ทํา   Application   ที� สามารถ ซื�อ ตั�ว ได ้ผา่น   App   ให ้ทั �ง 
ความ สะดวก สบาย   ไม ่จําเป็น ตอ้งเต ร ียม เหรยีญ เพื�อ รอ ซื�อ จาก ตู ้
ขาย ตั�ว อตัโนมตั ิ  รวม ถงึ เป็นการ ประหยดั เวลา การ ตอ่ แถว ดงั 
กลา่ว   นํา เวลา นั�นๆ ไป กอ่ ประโยชน ์ได ้อยา่ง มาก   โดย เมื�อ ม ีการ 
ซื�อ ผา่นApp   ดงั กลา่ว แลว้   ก ็จะม ี  QR   code   เพื�อ ที� จะ แตะ ผา่น 
ทาง ประต ูเพื�อ เขา้ สู ่สถาน ีได ้  โดย คา่ โดยสาร ดงั กลา่ว จะ หกั โดย 
ผกู กบั บตัร เครดติ   นอกจาก นั�นApp   ดงั กลา่ว สามารถ ซื�อ ได ้ทั �ง 
ตั�ว   BTS   และMRT   เพื�อ ที� จะ แก ้ปัญหา ความ สบัสน วา่ ทําไม ตอ้ง 
ใช ้บตัร ที� ตา่ง กนั   หาก ผกู หรอื สามารถ ซื�อ ตั�ว ได ้โดยapp   เดยีว  
คง กอ่ ให ้เกดิ ประโยชน ์สําหรับ ผู ้ใช ้บรกิาร เป็น อยา่ง มาก  
นอกจาก นั�น อาจ จะ ม ีบรกิาร   ไม ่วา่ จะ เป็น   ม ีการ บอก อยา่ง ชดัเจน 
วา่ ตอ้ง ขึ�น สาย อะไร   แจง้ เตอืน กอ่น ลง สถาน ีเพื�อ ความ สะดวก 
สบาย และ ประหยดั เวลา   นอกจาก นี� หาก   application   นี� ใชไ้ด ้
ผล ยงั สามารถ นํา ไป ตอ่ย อด สําหรับ รถเมล ์ได ้อกี ดว้ย  

94  ม ินรดา   เตยีว ไพบลูย ์ แกไ้ข ปัญหา การ ขบั รถ บน ทาง เดนิ เทา้ และ ฟตุบาท   และ การ ขบั 
รถ ยอ้น สร  

95  ย เท วนิ   ถิ�น สําราญ  ไมรู่ ้จะ กนิ รา้น ไหน ด ี  หาร คา่ อาหาร กนั ลําบาก   ม ีปัญหา เรื�อง การ 
เกบ็ เงนิ จาก กลุม่ เพื�อน ที� รว่ม รับ ประทาน อาหาร  

96  รพ ีพัตร   ขํา คม กลุ  
ไอ เดยี ที� ตั �งใจ อยาก จะ ทําให ้สําเร็จ คอื   การ ที� จะ ทําให ้ทกุ คน นั�น 
สามารถ เป็น เจา้ของ อสงัหารมิทรัพย ์ได ้ไม ่วา่ คณุ จะ ม ีเงนิ มาก 
หรอื นอ้ย แค ่ไหน  
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97  รัก ษิตา   รังสติ ระ กลู ชยั  

ความ คดิ ของ ผม มนั เริ�ม มา จาก ผม เห็น ใน ขา่ว เรื�อง เกี�ยว กบั ตั �ง 
ครรภ ์ใน วยั เรยีน ใน หลายๆ ประเทศ โดย เฉพาะ ประเทศไทย   ที� ม ี
อตัรา การ ตั �ง ครรภ ์สงู ถงึ อนัดบั   2   ของ อาเซยีน   ( อา้งองิ จาก 
องคก์าร อนามยั โลก ใน   ปีพ . ศ .   2556   )   สาเหต ุคอื การ ไม ่ได ้รับ 
ความ รู ้ใน ดา้น เพศ ศกึษา ที� เพยีง พอ เพราะ คดิ วา่ เป็น สิ�ง น่า อาย  
รวม ทั �ง สื�อ ตา่งๆ ที� ไม ่ยอม การ หรอื การ ไม ่กลา้ ที� จะ ซื�อ การ ป้องกนั 
ที� สามารถ หา ได ้ทั�วไป เหต ุเพราะ ถกู สายตา เหยยีด หยาม จาก ผู ้
ขาย   การ ไม ่สามารถ ระบาย ความ ใคร ่ออก มา ใน ทาง ที� ถกู ตอ้ง  
ปัญหา นี� ไมม่ ีทาง แก ้ที� ม ีประสทิธภิาพ มาก พอที� จะ สามารถ ลด 
อตัรา การ ตั �ง ครรภ ์ได ้อยา่ง จรงิจัง   ธรุกจิ ของ ผม ที� อยาก จะ เริ�ม จะ 
เป็นการ สรา้ง สิ�ง ที� สามารถ หา ซื�อ ได ้งา่ย โดย ด ูไม ่ผดิ ปก ต ิใดๆ   ใช ้
งาน ได ้อยา่ง ม ีประสทิธภิาพ   ป้องกนั โรค ตดิตอ่   และ เป็น สิ�ง 
จําเป็น ใน การ ใช ้ชวีติ ประจํา วนั   เมื�อ นํา ทั �งหมด มา รวม กนั สิ�ง ที� ผม 
คดิ ออก เป็น อนัดบั แรก คอื   ชดุ ชั �น ใน   โดย ออกแบบ สําหรับ เพศ 
หญงิ กอ่น เป็น อนัดบั แรก   โดยที� ผม อยาก ออกแบบ ให ้กางเกง ชั �น 
ใน ม ีความ ยดืหยุน่ เป็น พเิศษ   ที� สามารถ ใช ้แทน ถงุ ยาง อนามยั ได ้ 
ควบคู ่กบั คูม่อื การ ม ีเพศ สมัพันธ ์แบบ ถกู วธิ ี  การ ใช ้อปุกรณ ์คมุ 
กําเนดิ ใน รปู แบบ ตา่งๆ   ที� ทั �ง มา ใน รปู แบบ ของ แอพ พล ิเคชั� นที� 
ทกุ คน สามารถ เขา้ ถงึ หรอื แนบ มา กบั สนิคา้   เพื�อ ให ้สงัคม ม ีความ 
รู ้ความ เขา้ใจ อยา่ง ถกู ตอ้ง   และ กลา้ ที� จะ ทํา ใน สิ�ง ที� ควร จะทํา  

98  รัตน พร   ชชัวาล ย ์อนันต ์ ปัญหา ของ คน ที� ไม ่ชอบ ผัก   ทั �ง การ ดื�ม   ดม   หรอื ด ู 

99  วนดิา   ส ุระ เสยีง  ปัญหา การ ขาดแคลน โอกาส ใน การ เขา้ ถงึ แหลง่ ตน้ทนุ   ที� เหมาะ 
สม กบั ประเภท ของ ธรุกจิ   และ ขอ้มลู ที� เป็นก ลาง  

100  ว ร ิศรา   แยม้ ปั�น  

อยาก สรา้ง พื�นที� ที� นักเรยีน / นักศกึษา / อาจารย ์  ผู ้ที� สนใจ ฝึกสอน  
หรอื ผู ้ที� ม ีใจ รัก ใน การ สอน   ม ีพื�นที� ใน การ พัฒนา ตนเอง   สามารถ 
เขา้ มาส รา้ง สรา้ง การ เรยีน การ สอน กนัเอง ผา่น ชา แนล   สรา้ง 
หวัขอ้ มา นั�ง   Discuss   กนั   หรอื สรา้ง อ ีเว ้นท ์จอง หอ้ง ตวิ รวม  

101  ศร พระราม   ซ ู 

ธรุกจิ อา หาร คลนี   1 . ปัญหา การ หา แหลง่ อาหาร คล ีนทาน   เรา จะ 
นํา อา หาร คล ีน เขา้ สู ่แอพ พล ิเคชั� นบ นมอื ถอื   ซึ�ง ทําให ้ผูค้น 
สามารถ เขา้ ถงึ เรา ได ้งา่ย และ จัด สง่ ถงึที� บา้น หรอื ที� ทํางาน   2 . 
ระยะ เวลา ใน การ ทํา ที� นาน   จะ สงัเกต ได ้วา่ อา หาร คล ีน สว่น ใหญ ่ 
เมื�อ ม ีลกูคา้ มา สั�ง   จะ ใช ้เวลา นาน มาก ใน การ ทํา   เรา จะ เรง่ 
กระบวนการ ผลติ ให ้ม ีความ รวดเร็ว เพื�อ การ ประหยดั เวลา ของ 
ลกูคา้   เพราะ สิ�ง ที� ม ีคา่ มาก ที�สดุ สําหรับ มนุษย ์เรา ก ็คอื เวลา   3 . 
ความ อรอ่ย   อา หาร คล ีน สว่น ใหญ ่เมื�อ เรา นกึถงึ มนั   เรา จะ คดิ ภาพ 
วา่ มนั ตอ้ง เป็น อาหาร ที� ไม ่อรอ่ย   ไม ่ถกูปาก   รสชาต ิจดืชดื   เรา จะ 
เพิ�ม ความ อรอ่ย ดว้ย การ ทํา สถติ ิวา่   อาหาร แบบ ไหน ที� คน ไทย 
ถกูปาก   ถกู รสชาต ิมาก ที�สดุ   แลว้ เรา จะ นํา มนั มา ปรับปรงุ ใน 
กระบวนการ ผลติ มาก ขึ�น  

102  ศริ วทิย ์  พันธ วงศ ์ 

บรรจ ุภณัฑ ์  และ ระยะ เวลา ใน การ เกบ็ รักษา ของ ตวั สนิ คา้ โอ ท็อป  
อยาก ให ้ม ีเอกลกัษณ ์ที� ม ีความ เป็น ไทย ให ้มาก ขึ�น และ เดน่ ชดั 
ไป เลย   สว่น เรื�อง ของ เกบ็ รักษา   อยาก ให ้ยดื ระยะ การ เกบ็ ให ้ยาว 
ขึ�น  

103  ศวิ กร   ธน เดชา พาณชิ ยกลุ  

ปัญหา การ ปรับ ตวั ตอ่ อนาคต ที� ม ีความ รวดเร็ว ตลอด เวลา และ 
ตอ้งการ การ เรยีน รู ้ตลอด ชวีติ   ทําให ้เกดิ ความ สบัสน ใน คน บาง 
กลุม่ ที� ปรับ ตวั ไมท่นั   อยาก ทําplatform   สําหรับ คน้หา ตวั เอง ใน 
วยั ทํางาน   และ แนะนํา วธิ ีการ พัฒนา ตวั เอง เฉพาะ บคุคล  
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104  ศภุกร   แกว้ เดชะ  รวบรวม คน ที� สนใจ สิ�ง เดยีวกนั   มา รวม ตวั กนั  

105  ศภุ ณัฐ   โตะ๊ ทอง  

อยาก แก ้เรื�อง ความ เลื�อม ลํ�า ของ สงัคม   การ ที� เกษ ตกร ที� เป็น 
อาชพี หลกั ของ ประเทศ ม ีราย ได ้ตํ�า แต ่กลบั กนั พอ่คา้ คนกลาง 
และ นายทนุ ราย ใหญ ่กลบั ม ีราย ได ้อยา่ง มหาศาล   ราย ได ้จาก 
ผลผลติ ทาง เกษตร กลบั ไป ตก อยู ่กบั คน กลุม่ นอ้ย ซึ�ง เป็น สว่น ที� 
ทําให ้เกดิ ความ เลื�อม ลํ�า   อกี ปัญหา ที� อยาก แก ้คอื เรื�อง ของ การ 
ศกึษา ใน ประเทศไทย ที� ยงั ไม ่ครอบคลมุ ทั�ว ถงึ   และ หลกัสตูร 
การ เรยีน การ สอน ของ ไทย ก ็คอ่น ขา้ง ลา้ หลงั   ม ีจํากดั ให ้เด็ก 
เรยีน อยู ่ไม ่กี� อยา่ง ทั �งๆ ที� เรา ม ีหลาก หลาย อาชพี บน โลก นี�  

106  ศภุ วชิญ ์  อนิ ทนา คม  

Problem/painpoint   ,  
 
ปัจจบุนั   การ ที� เรา จะ คน้หา ผู ้ที� สนใจ ใน การ ทํา กจิกรรม ตา่งๆ จะ 
ตอ้ง หา ตาม เว็ป ชมรม   ตาม กลุม่   Facebook   ตา่งๆ ซึ�ง บาง ครั�ง  
การ สมคัร เขา้ กลุม่ อาจ จะ ไม ่ได ้ถกู อนุ ญาต ิโดย แอ ดมนิ เพื�อ เขา้ 
กลุม่   หรอื การ หา กจิ กร รม ใหม่ๆ  ให ้กลบั ตวั เอง   ซึ�ง ชอ่ง ทางการ  
การ คน้หา ใน ปัจจบุนั คอ่น ขา้ง นอ้ย   และ ไม ่ตอบ โจทย ์กบั กลุม่ 
เป้า หมาย  
 
Opportunities/Market  
 
ดว้ย พฤตกิรรม ของ คน รุน่ ใหม ่ที� พรอ้ม ที� จะ แสวงหา กจิกรรม   หรอื  
life   style.   ใหม่ๆ  ให ้กบั ตวั เอง ตลอด เวลา  
การ จัดหา   ซึ�ง ปัจจบุนั   แพท ฟอรม์ ที� รวบรวม   life   style   ม ีคอ่น 
ขา้ง นอ้ย   และ จํากดั   สว่น ใหญ ่จะ เป็น ใน รปู แบบ  
ของ   การ คน้หา   service   ตา่งๆ   เทา่นั�น  

107  สา ธนิ ี  โสน ทอง  

เรมิ จาก ไอ เดยี ที� เห็น วา่ ปทท . เป็น ประเทศ ที� ขาย การ ทอ่ง เที�ยว  
มชีื�อ เสยีง จาก แหลง่ ทอ่ง เทยีส่   เพื�อ เป็นการ ใน เสนอ และ   ทําให ้
เขา้ ถงึ การ ทอ่ง เที�ยว เชงิ ทอ้ง ถิ�น มาก ขึ�น   ซึ�ง เห็น ได ้วา่ กจิกรรม 
เวริค์ ชอป ตา่งๆ ม ีมากมาย แต ่ยงั ไม ่เป นที� เขา้ ถงึ มาก พอ   เรา จงึ 
คดิ ทํา เป็น ศนุ ย ์  เป็นsource   ที� จ เปร ะ สาน งาน ให ้เขา้ ถงึ มาก ขึ�น  

108  สคุนธรส   ทา สะโก  

สบื เนื�อง มา จาก การ ชอบ ไป เที�ยว ตาม เขา ตาม ดอย ของ เรา   แลว้ 
เจอ ชาว บา้น ทอ้ง ถิ�น ที� ม ีวฒันธรรม   ความ เป็น อยู ่ที� น่า หลงใหล 
และ เคา้ นํา วถิ ีชวีติ ที� อยู ่กบั ธรรมชาต ิแบบ นี� ใน การ ดงึดดู ผูค้น ให ้
ไป เที�ยว ทําให ้เกดิ ราย ได ้  แต ่ปัญหา คอื การ ตดิตอ่ ที� ชาว บา้น 
ทําได ้ยาก   ทั �ง การ โทร และ การ ใช ้อนิ เต อรฺ เน็ต   การ ตดิตอ่ รถ ที� จะ 
ขึ�น ไป   จดุ ปลาย ทาง ที� ชดัเจน ของ ที�พัก เหลา่ นี�   ลว้น เป็น ความ 
ยาก ลําบาก   บาง ที� ตอ้ง โทร จอง ลว่ง หนา้ เป็น เดอืน และ สว่น มาก 
ไม ่ได ้โทร เพยีง ครั�ง เดยีว แลว้ ตดิ   เรา จงึ อยาก ใช ้เทคโนโลย ีชว่ย 
เปิด มมุ มอง ใหม่ๆ  ของ ชนบท ไทย ให ้คน ไทย เอง หรอื ชาว ตา่ง 
ชาต ิได ้เห็น   ทั �ง ใน แง ่ศลิปะ   วฒันธรรม   และ ทําให ้เศรษฐกจิ ของ 
ชนบท ไทย เตบิโต อยา่ง ยั�งยนื   รวม ถงึ การ จัด ระบบ และ ขั �น ตอน 
ตา่งๆ เป็น คูม่อื ใน การ ทอ่ง เที�ยว ที� ชดัเจน และ เป็น สากล ทําให ้
ผูค้น เขา้ ถงึ งา่ย มาก ขึ�น  

109  หลวิ   งาม จี�  
ปัญหา สําหรับ เด็ก จบ ใหม ่  ที� ไมรู่ ้วา่ ตนเอง อยาก ทํา อะไร   ชว่ย ใน 
เรื�อง ของ การ วางแผน ชวีติ   เชน่   วางแผน การ เงนิ   สําหรับ ทอ่ง 
เที�ยว   สขุภาพ   ประกนั ภยั   การ ออม   การ ใช ้จา่ย ใน ชวีติ ประจํา วนั  
มรดก  
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110  อด ิศกัดิ�   ดอละ๊  

ทกุ ครั�ง ที� คน เรา ตอ้งการ จะ เดนิ ทาง ไป พัก ผอ่น หรอื ไป ทํา ธรุะ 
อะไร ก ็แลว้ แต ่  การ วางแผน เป็น สิ�ง สําคญั   โดย หนึ�ง ครั�ง การ เดนิ 
ทาง   ปัจจัย ที� เรา จะ พจิารณา นั�น ม ีอยู ่สาม สิ�ง   คอื   การ เดนิ ทาง  
สถาน ที�พัก ผอ่น   และ   อาหาร การ กนิ   ซึ�ง ใน ปัจจบุนั นี� การ วางแผน 
นั�น จะ ตอ้ง คน้หา ขอ้มลู จาก หลาย แหลง่ เพื�อ ที� จะ วางแผน การ 
เดนิ ทาง เพยีง ครั�ง เดยีว หาก คณุ ไมใ่ช ่คนใน ทอ้ง ถิ�น นั�น   ดงั นั�น เรา 
จงึ ได ้จัด ตั �ง แอพ พล ิเคลชั�น หนึ�ง ขึ�น มา เพื�อ ที� จะ คอย อํานวย ความ 
สะดวก ให ้กบั การ วางแผน การ เดนิ ทาง ของ ผู ้ใช ้ให ้งา่ย ขึ�น  

111  อต ิรจุ   เชดิช ูสมีา  

เวลา เรา จะ เดนิ ทาง ไกล ทั �ง ไป ตา่ง จังหวดั ตา่ง ประเทศ หรอื ไป 
คา่ย เรา จะ เกดิ ความ กงัวล ใน การเต ร ียม ตวั วา่ ตอ้ง ทํา อะไร ยงั ไง 
บา้ง ยิ�ง การ ไป เป็น ครั�ง แรก เรา จะ ยิ�ง ไมรู่ ้วา่ เริ�ม จาก ตรง ไหน หรอื 
แมแ้ต ่คน เคย ไป หลาย รอบ แลว้ เรา ก ็ยงั ตอ้งการ ความ ชวัร ์ใน การ 
เชค็ ของ ที� ตอ้งเต ร ียมโดย จะ แนะแนว ทาง วธิ ีการ ตั �งแต ่เริ�ม แรก 
การเต ร ียม ตวั ตา่งๆ  

112  อนัญ ชนา   พัฒนา นันท ์ 

จาก ปัญหา ที� ใน ชว่ง เชา้ ของ วนั ทํางาน หรอื วนั ไป เรยีน   ทกุๆ คน ม ี
เวลา นอ้ย มาก ใน การเต ร ียม ตวั ให ้พรอ้ม กอ่น ออก จาก ที�พัก   อกี 
ทั �ง บาง คน ยงั ตอ้ง ใช ้เวลา ใน การ เดนิ ทาง อยู ่บน ทอ้ง ถนน มาก  
ทําให ้ชว่ง เชา้ เป็น ชว่ง เวลา ที� เรง่ รบี เพื�อ ให ้ไป ทํางาน หรอื เขา้ 
เรยีน ให ้ทนั   ซึ�ง สิ�ง สําคญั อยา่ง หนึ�ง ที� ตอ้ง ทํา ใน ตอน เชา้ ก ็คอื  
การ รับ ประทาน อาหาร เชา้   ที� เป็น มื�อ ที� สําคญั ที�สดุ ของ วนั   แต ่
ดว้ย ความ รบี เรง่ ใน ตอน เชา้ ทํา ให ้หลายๆ คน ไมม่ ีเวลา พอที� จะ 
จัด เตรยีม หรอื ม ีเวลา พอที� จะ รับ ประทาน อาหาร เชา้ ได ้  ทํา ให ้
หลายๆ คน ไม ่ได ้รับ ประทาน อาหาร เชา้ และ สง่ ผล เสยี ตา่งๆ ตาม 
มา ทั �ง เรื�อง ของ สขุภาพ และ ประสทิธภิาพ ใน การ ทํา กจิกรรม 
ตา่งๆ ระหวา่ง วนั  
การ แก ้ปัญหา ของ ปัญหา ที� ไมม่ ีเวลา ไป ซื�อ อาหาร เชา้ คอื   ม ีการ 
จัด สง่ อาหาร ที� กนิ สะดวก   ม ีรปู แบบ ที� เหมาะ กบั การ กนิ ใน เวลา 
เรง่ รบี   ใช ้เวลา ไม ่มาก ใน การ สั�ง   และ สามารถ ใช ้วธิ ีการ นี� ได ้อยา่ง 
ตอ่ เนื�อง   ซึ�ง เรา จะ ทํา แพลตฟอรม์ สําหรับ การ สั�ง อาหาร ออนไลน ์ 
ที� ม ีมากกวา่ การ เดล ิเว อรี� อาหาร ธรรมดา   คอื เรา จะ ให ้ม ีการ สั�ง 
แบบ เป็น ราย สปัดาห ์  เพื�อ ให ้สะดวก ยิ�ง ขึ�น   และ เป็น แพลตฟอรม์ 
ที� ให ้ผู ้ที� อยาก เริ�ม ตน้ ขาย อาหาร ได ้มา รว่ม กนั ขาย   โดย ทาง เรา 
จะ ม ีมาตรฐาน และ ให ้ลกูคา้ เป็น คน ตดัสนิ ใจ  

113  อร นาฏ   วง ศว ร ชาต ิ 

รา้น อาหาร สว่น ใหญ ่ใน ปัจจบุนั มกั ประสบ ปัญหา   คน มา ยนื รอ 
หนา้ รา้น เป็น จํานวน มาก   อาจ จะ เป็น เพราะ ใน รา้น ที� นั�ง เต็ม   หรอื 
เพราะ พนักงาน กําลงั ทําความ สะอาด โตะ๊   จัด เตรยีม โตะ๊ ชา้   และ 
หาก เขา้ มา ใน รา้น แลว้   ก ็อาจ ประสบ ปัญหา การ รอ อาหาร ที� นาน 
จน เกนิ ไป   จงึ ได ้คดิ คน้ แอพ พล ิเคชั�น เกี�ยว กบั การ จอง โตะ๊ 
อาหาร ลว่ง หนา้ ขึ�น มา   โดย ม ีบรกิาร สําหรับ การ จอง โตะ๊   ระบ ุ
จํานวน คน   สั�ง อาหาร ลว่ง หนา้   ระบ ุเวลา ใน การ จอง ลว่ง หนา้ ได ้ 
โดย เรา จะ รว่ม กบั รา้น อาหาร ทั�วไป   เพื�อ แก ้ปัญหา ที� กลา่ว มา ใน 
ตอน ตน้  

114  อร   ปิย าภ รณ ์ ชว่ย เหลอื การ ทํางาน ของ บคุลากร ดา้น สขุภาพ จติ  

115  อร ิสรา   ศริ ิสมุทมุ  

ปัญหา เรื�อง การ ซื�อ ของ ที� ม ีโปร โม ชั�น ลด ราคา แต ่ไม ่อยาก รับ 
ภาระ ที� ตอ้ง จา่ย เกนิ ความ จําเป็น   (Share   deal)   ดงึ คน ที� อยาก 
รว่ม ใช ้โปร โม ชั�น เดยีวกนั มา ซื�อ ของ เพื�อ ให ้ลกูคา้ ได ้รับ สทิธ ิ
ประโยชน ์สงูสดุ จาก นโยบาย สง่ เสรมิ การ ขาย ของ ธรุกจิ ตา่งๆ  
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116  อาทติย ์  จงึ ธรี พา นชิ  

เรา เรยีน คณะ ศลิปศาสตร ์ซึ�ง ม ีเพื�อน ที� รู ้ภาษา ตา่ง ประเทศ 
จํานวน มาก   แต ่ขาด ที� ฝึก และ การ ฝึกฝน กบั ชาว ตา่ง ชา ต ิจรงิๆ ที� 
ไมใ่ช ่อาจารย ์บวก กบั การ ที� นัก ทอ่ง เที�ยว สมยั นี� ม ีรปู แบบ การ 
เที�ยว หลาก หลาย หนึ�ง ใน นั�น คอื การ มา เอง และ ด ีล คน ทอ้ง ถิ�น ให ้
เป็น ไกด ์ให ้ท ี  ซึ�ง เรา อยาก หา พื�นที� ที� เหมอืน ให ้คน ตา่ง ชาต ิมา ด ี
ล คน จาก ใน ไทย ไป เป็น ไกด ์ให ้อยา่ง อสิระ และ เป้ นพื� นที� ให ้คน ที� 
อยาก คยุ และ ฝึก ภา กบั ชาว ตา่ง ชาต ิ  เป็นการ ทอ่ง เที�ยว ทาง 
เลอืก  

117  อาทติย ์  สกิขา จาร ย ์ 

งา่ยๆ เลย นะ ครับ ทกุ วนั นี� ม ีการ ซื�อ ขาย บตัร คอนเสริต์ ใน ทว ิต 
เตอร ์หรอื ชอ่ง ทาง ตา่งๆ ที� ไม ่ได ้รับ ความ ปลอดภยั ใน ระดบั หนึ�ง  
โดย ทาง ผม เอง จงึ คดิApplicationตวั นงึ ขึ�น มา ใน การ เป็น สื�อ 
กลาง ใน การ แลก เปลี�ยน ตั�ว และ เงนิ โดย คําถาม อยู ่ที� วา่ แลว้ มนั 
จะ แตก ตา่ง จาก พวกLazada   Shoppe   ยงั ไง ผม จงึ จําเป็น ตอ้ง 
เขา้ รว่ม งาน นี� เพื�อ หา คน ตอบ คําถาม นี� ครับ  

118  อษิ ยา   บญุ สนอง  แอพ พล ิเคชั� นที� ชว่ย ออกแบบ การ แตง่ กาย ให ้เหมาะ สม ตาม รปู 
รา่ง สว่น บคุคล   และ   จดุ ประสงค ์ 

119  Chanyanuch  
Likitpanjamanon  

บาง คน ไมม่ ีเวลา พา สตัว ์เลี�ยง ไป หา หมอ   หรอื วา่ พอ เวลา ม ีอะไร 
ฉุกเฉนิ ไม ่คอ่ย รู ้วา่ รา้น ไหน เปิด   24   ชม . บา้ง   หรอื วา่ ม ีคําถาม 
อยาก ถาม สตัวแพทย ์แต ่ไมม่ ีเวลา พาไป   เลย อยาก   consult  
อาการ หมอ ทาง ออนไลน ์ 

120  Intouch   Yutinatorn  เจา้ของ สตัว ์เลี�ยง ที� ไมม่ ีเวลา แต ่ตอ้งการ เขา้ ถงึ สตัวแพทย ์ 
121  Pariyapat   choksakulnimit  ปัญหา การ ที� ไม ่สามารถ หา อา่น รวีวิ เสื�อผา้ ของ แตล่ะ   Brand   ได ้ 

122  Pimnada   piyasiripon  ปัญหา การ ลมื ปิด อปุกรณ ์ไฟฟ้า กอ่น ออก จาก บา้น หรอื เพิ�ม ความ 
สะดวก สบาย ภายใน บา้น  

124  Thanatad  
Songpetchmongkol  

ปัญหา เรื�อง การ ได ้รับ ยา   ตอ้งการ ทราบ ถงึ วธิ ีการ ใช ้  ผล ขา้ง 
เคยีง   ที� สามารถ บอก ได ้งา่ย และ ชดัเจน  

125  Thanut   Pheeraphan  

- การ ที� คน เรา หวิ เเต ่ไม ่อยาก กนิ อะไร เป็น พเิศษ   กวา่ จะ คดิ ได ้วา่ 
จะ กนิ อะไร ก ็นาน เเสน นาน   บา้ง ท ีทะเลาะ กนั เพ ราะเเค ่เลอืก รา้น 
ไม ่ได ้  เลอืก อาหาร ที� อยาก กนิ ไม ่ได ้ 
- มา เป็นก ลุม่ จะ หาร กนั ยงั ไง   ให ้ลงตวั   บา้ง ที� สั�ง จาน กลาง   เเต ่ไม ่
ได ้กนิ กนั ทกุ คน   ไมรู่ ้จะ หาร ยงั ไง   รวม ไป ถงึ   VAT/service  
charge   ที� บา้ง ท ีก ็อา่น ไม ่ออก  
- การ โอน เงนิ คนื   ก ็ไม ่ได ้สะดวก เพราะ เพื�อน ก ็ไม ่ได ้จา่ย ทั �ง 
ทเีเลว้ ถา้ คน มา หลาย คน ก ็ตอ้ง ตาม เกบ็ ท ีละคน   บา้ง ครั�ง เกรงใจ 
ก ็ทวง ไม ่ได ้ 

126  Titivat   Auetumrongsawat  

ตอน กลาง วนั ตอ้ง ตอ่ แถว ซื�อ อาหาร นาน   รวม ถงึ ไมม่ ีที� นั�ง   เสยี 
เวลา   ประกอบ กบั เทนีด ์สขุภาพ กําลงั มา แรง และ อา หาร คล ีน เป็น 
อาหาร ที� ม ีประโยชน ์ซึ�ง หา ได ้ยาก   และ ซํ�าซาก จําเจ   และ ม ีราคา 
แพง   จงึ ทํา ธรุกจิ อาหาร คล ีนขึ� นมา เพื�อ ตอบ สนอง ตอ่ ความ 
ตอ้งการ นี�   หา ซื�อ ได ้สะดวก   ราคา ไม ่แพง   ม ีความ หลาก หลาย ที� 
ลกูคา้ สามารถ สรา้งสรรค ์เมนู อาหาร ได ้เอง   ไม ่วา่ จะ ของคาว 
หรอื ของ หวาน  
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