
 

 

 

  

 

 

ข่าวประชาสมัพนัธ ์
15 กนัยายน 2563 

 
นวตักรรมจากสวีเดนที/ปฏิวติัอตุสาหกรรมโรงแรมทั /วโลก 

ความสาํคญัอนัดบัแรกสาํหรบัโรงแรมทกุแห่ง คือการทาํให้แขกได้นอนหลบัพกัผอ่นเตม็อิBม 
ซึBงรวมถึงการรบัประกนัว่าเตียงทีBโรงแรมจะให้ความสะดวกสะบาย อย่างไรกดี็ การรบัประกนัดงักล่าวกย็งัไม่เป็นจริงจนถึงทกุวนันีK 
เนืBองจากแขกทกุคนล้วนมีความชอบเฉพาะของตนเอง แต่ตอนนีKสิBงเหล่านีKจะเปลีBยนไปเมืBอ YouBed 
บริษทัสญัชาติสวีเดนได้เปิดตวันวตักรรมเตียงนอนทีBมอบความสบายในการนอนหลบัทีBปรบัได้เฉพาะตวั โดย YouBed 
ร่วมกบัหน่วยงานส่งเสริมการค้าและการลงทนุสวีเดน เปิดตวัผลิตภณัฑ ์
โดยนํานวตักรรมเตียงทีBเหมาะสาํหรบัทกุคนไปใช้กบัเครือโรงแรมทั Bวโลก 

 

YouBed บรษิทัสญัชาตสิวเีดนไดค้ดิคน้วธิใีหมใ่นการปรบัความนุ่มของที?นอนพอ็กเกต็สปรงิ 
โดยไมล่ดทอนความสบายในการนอนหลบัเพยีงใชเ้รโีมทคอนโทรล 
โดยเตยีงที?เหมาะกบัทกุคนนีFจะพรอ้มใหบ้รกิารทั ?วโลกผา่นแนวคดิการนอนหลบัแบบเฉพาะตวั 
ซึ?งเชื?อวา่จะเป็นการเปลี?ยนแปลงครั Fงใหญ่ของอุตสาหกรรมโรงแรม และชว่ยใหโ้รงแรมสามารถนําเสนอสิ?งที?ควรคา่แก่แขกทกุคนไดใ้นที?สดุ โดย 
รบัประกนัวา่เตยีงที?โรงแรมจะใหค้วามสะดวกสบายและสรา้งสภาวะที?ดทีี?สดุเพื?อการนอนหลบัเตม็อิ?ม 

- ความสบายในการนอนหลบัที?ปรบัไดเ้ฉพาะตวัคอืสว่นที?ขาดหายไป ซึ?งจะชว่ยใหโ้รงแรมแสดงศกัยภาพของตนไดเ้ตม็ที? เราหวงัวา่หลาย ๆ 
คนจะมองเหน็ถงึโอกาสในการยกระดบัขอ้เสนอและความสามารถในการแขง่ขนัของโรงแรมของตนเอง  

ผมจะไมแ่ปลกใจเลยหากนวตักรรมของเราสรา้งการเปลี?ยนกระบวนทศัน์ภายในอุตสาหกรรมโรงแรม 
และถอืเป็นความรบัผดิชอบของเราที?จะสนบัสนุนการพฒันานีFดว้ยวธิทีี?ดทีี?สดุ ดงันั Fน เราจงึใชเ้วลาหลายปีในการพสิจูน์แนวคดิดา้นการนอนหลบั 
พรอ้มกบัสรา้งโครงสรา้งพืFนฐานและขดีความสามารถเพื?อรองรบัความตอ้งการจากทั ?วโลก Mattias Sörensen ประธานกรรมการและผูก่้อตั Fง 
YouBed กลา่ว 

 

 



 

ขณะนีF แนวคดิดา้นการนอนหลบัของ YouBed กาํลงัเปิดตวัในระดบัโลก โดยอาศยัความรว่มมอืกบัหน่วยงานสง่เสรมิการคา้และการลงทนุสวเีดน 
รวมทั Fงหน่วยงานภาครฐัอื?น ๆ สาํนกังานใหม ่44 แหง่ของ YouBed ซึ?งมคีวามสามารถในการรองรบัทกุตลาดทั ?วโลก 
กาํลงัเริ?มตน้การเจรจากบักลุม่โรงแรมในระดบัภมูภิาคที?คาดวา่จะขยายผลไปสูก่ารนําเสนอผลติภณัฑใ์นตลาดทั ?วโลก 

- Fredrik Fexe รองประธานบรหิารหวัหน้าฝ่ายกลยทุธแ์ละพฒันาธรุกจิของ Business Sweden กลา่ววา่ YouBed 
ตดัสนิใจตั Fงแต่แรกแลว้วา่จะใชท้างลดัไปยงับรษิทัชั Fนนําต่าง ๆ ผา่นโครงสรา้งการสนบัสนุนที?มอียูข่องเรา เพื?อเขา้ถงึตลาดทั ?วโลกไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
ขณะที?เรามสีว่นรว่มในชว่งตน้ของกระบวนการ เราอาจปรบัเปลี?ยนการมสีว่นรว่มของเราตามความสมัพนัธท์างธรุกจิระยะยาวนีF 
เราภมูใิจอยา่งมากที?ไดเ้ป็นสว่นหนึ?งของการจดัตั Fงบรษิทัขา้มชาตแิหง่ใหมข่องสวเีดน 
และไดส้นบัสนุนนวตักรรมที?จะพลกิเกมของบรษิทัดงักลา่วในดา้นความสามารถที?สมควรไดร้บั 

ขณะนีF YouBed พรอ้มใหบ้รกิารที? Mövenpick Hotels ทกุแหง่ในยโุรป รวมทั Fงใน Scandinavian First Hotels และ Scandic 
Hotels ในชว่งแรก แนวคดิดา้นการนอนหลบัของ YouBed พรอ้มใหบ้รกิารสาํหรบัการแนะนําแบรนดอ์งคก์รเทา่นั Fน 
ซึ?งรวมถงึโรงแรมในเครอืทกุแหง่ www.youbed.com 
 

 

สาํหรบัข้อมลูเพิ9มเติม กรณุาติดต่อ: 
พนากร เดชธาํรงวฒัน์ กดตดิต่อ YouBed Thailand & Mekong  
อเีมล: Thailand&Mekong@youbedglobal.com โทรศพัท:์ +66 1800 019 492 

 

 

เกี $ยวกบั YouBed 
YouBed บรษิทัสญัชาตสิวเีดนไดค้ดิคน้และจดสทิธบิตัรวธิใีหมใ่นการปรบัความแน่นตงึของที Cนอนพอ็กเกต็สปรงิคณุภาพสงู 
การปรบัทาํไดอ้ยา่งรวดเรว็และงา่ยดายดว้ยความชว่ยเหลอืจากอุปกรณ์ควบคมุดว้ยมอื และไมล่ดทอนความสบายของเตยีงและการนอนหลบัในระดบัสงูสดุ นอกจากนีN 
คณุยงัสามารถปรบัสว่นต่าง ๆ ของที Cนอนแยกกนัไดอ้ยา่งอสิระ 
 (ไหล่และสะโพก) เพื Cอใหไ้ดค้วามสบายในการนอนหลบัที Cดทีี Cสดุสาํหรบัผูใ้ชทุ้กคน โดยไมค่าํนึงถงึสว่นสงู นํNาหนกั รปูรา่ง หรอืทา่ทางการนอนที Cชื Cนชอบ 
ผลลพัธท์ี Cไดค้อืเตยีงที Cปรบัไดเ้ฉพาะตวัหลงัแรกของโลก ซึ Cงรบัประกนัถงึความสบาย การเปิดโอกาสครั Nงยิ Cงใหญ่ 
และการสรา้งมลูคา่เพิ Cมในอุตสาหกรรมที Cการนอนหลบัและเตยีงมบีทบาทสาํคญั 

 
เกี $ยวกบัหน่วยงานส่งเสริมการคา้และการลงทุนสวีเดน  
หน่วยงานสง่เสรมิการสง่ออกและการลงทุนสวเีดน ชว่ยเหลอืบรษิทัสญัชาตสิวเีดนในการทาํธุรกจิทั Cวโลก และชว่ยเหลอืบรษิทัขา้มชาตใินการลงทุนและขยายธุรกจิในสวเีดน 
หน่วยงานสง่เสรมิการคา้และการลงทุนสวเีดนชว่ยเหลอืบรษิทัสญัชาตสิวเีดนโดยการลดระยะเวลาเขา้สูต่ลาด การคน้หาตลาดใหม ่และการลดความเสี Cยง ทั Nงยงัชว่ยเหลอืบรษิทั 
ขา้มชาตใินการคน้หาโอกาสทางธุรกจิใหม ่ๆ เพิ Cมผลตอบแทนจากการลงทุน ตลอดจนเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนที Cเป็นกลาง ดว้ยเครอืขา่ยในทุกระดบั 
หน่วยงานนีNใหค้าํแนะนําเชงิกลยทุธแ์ละการสนบัสนุนที Cเป็นรปูธรรมสาํหรบัตลาด 44 แหง่ที Cน่าสนใจที Cสดุในโลก 
หน่วยงานสง่เสรมิการคา้และการลงทุนสวเีดนอยูภ่ายใตร้ฐับาลสวเีดนและสภาธุรกจิสวเีดน 



ข้อมูลสําคญั 
 

 

เกี$ยวกบับริษทั 
ก่อตั &ง:             2555 (ค.ศ. 2012) 
รายได้/ผลประกอบการ: -กระบวนการทดสอบผลิตภณัฑ์เสร็จสิ 9นในปี >?@A อย่างไรก็ได 

ยงัไมมี่การจดัจําหน่ายอยา่งเป็นทางการเนืJองจากต้องการเปิดตวัพร้อมกนัทัJวโลก 
คณะกรรมการบริษทั: Mattias Sörensen ประธานกรรมการบรหิารและผูก่้อตั 7ง 
 Stefan Hyltenfeldt ประธานเจา้หน้าที=ฝ่ายเทคโนโลยแีละผูก่้อตั 7ง 
 Lars Björklund หวัหน้าฝ่ายทรพัยส์นิทางปัญญาและอดตีประธานสาํนกังานจดสทิธบิตัรสวเีดน 
 Olle Bergström ประธานฝ่ายบรหิารจดัการโครงการระดบัโลกและฝ่ายปฏบิตักิารของ Telia 
จาํนวนสาํนักงาน: 44 
พนักงานและองคก์ร: ประมาณ 250 คน (รวมถงึที=ปรกึษา) โดยม ี14 คนปฏบิตังิานที=สาํนกังานใหญ่ในสตอกโฮลม์ 

และสว่นที=เหลอืปฏบิตังิานที=สาํนกังานระดบัภมูภิาค 44 แหง่ทั =วโลก 
ตลาด: ทั =วโลก 
จาํนวนผูถ้อืหุน้:   109 
จาํนวนทุนทไีดร้บัการระดมเงนิ: 6 ลา้นยโูร 

 

นวตักรรม  

● YouBed บรษิทัสญัชาตสิวเีดนไดค้ดิคน้และจดสทิธบิตัรเทคโนโลยีใหมท่ี;สามารถปรบัความนุ่มของที=นอนพอ็กเกต็สปรงิคณุภาพสงู 
แต่ยงัคงความสบายสาํหรบัการนอนหลบัไวไ้ดต้ลอดเวลา 

● โดยความแขง็และนุ่มของที;นอนสามารถปรบัแบบทั =วทั 7งที=นอนหรอืปรบัเฉพาะสว่นไดด้ว้ยตวัเองตามความชอบของแต่ละบุคคล 
ที=นอนสามารถปรบัไดอ้ยา่งงา่ยดายดว้ยรโีมทคอนโทรล 

● เตยีงปรบัไดข้อง YouBed นั Kนทาํมาจากเทคโนโลยโีครงสรา้งเตยีงนอนล่าสดุ 

โดยที=นอนพอ็กเกต็สปรงิทั Kงสองชั 7นทาํงานแยกกนัอยา่งอสิระตลอดชว่งความยาว ทาํใหร้องรบันํ7าหนกัและสรรีะของผูใ้ชไ้ดด้ยีิ=งขึ7น 
● ระบบพอ็กเกต็สปรงิสามารถบบีอดัใหแ้น่นขึ7นหรอืคลายตวัใหอ่้อนลงไดอ้ยา่งงา่ยดายดว้ยรโีมท 

ทาํใหท้ี=นอนแน่นขึ7นหรอืนุ่มขึ7นพรอ้มกบัคงความสบายของเตยีงในระดบัสงูสดุไวอ้ยา่งเตม็ที= นอกจากนี7 คณุยงัสามารถปรบัตาํแหน่งความสบายต่าง ๆ 
ของเตยีงบรเิวณไหล่และสะโพก เพื=อใหไ้ดค้วามสบายเฉพาะตวัที=สมบรูณ์แบบ 

● อุปกรณ์ควบคมุจะแสดงผลการปรบัความนุ่มของเตยีง เพื;อใหผู้ใ้ชทุ้กคนมโีปรไฟลค์วามสบายเฉพาะตนไวใ้ชใ้นภายหลงั 
● เตยีงของ YouBed สามารถใหค้วามสบายในการนอนแก่ผูใ้ชท้กุคน แมว้า่ผูใ้ชแ้ต่ละคนจะมคีววามแตกต่างในเรื;อง ความสงู 

นํKาหนกั รปูรา่ง และทา่นอนที;ไมเ่หมอืนกนั  

 

 

 

 



 

การพิสจูน์เชิงแนวคิด 

YouBeds จาํหน่ายแลว้ไดม้ากกวา่ 2,000 ชิ7น ซึ;งจากการวเิคราะหข์องการเปลี=ยนจากเตยีงธรรมดาเป็น YouBed ที=ปรบัไดเ้ฉพาะตวั 
ผลจากการศกึษาต่าง ๆ แสดงใหเ้หน็ถงึผลลพัธเ์ชงิบวกของการนําเตยีง Youbeds มาช่วยพฒันาธุรกจิในอุตสาหกรรมโรงแรม 
 

● จากการศกึษาในวงกวา้งของ NPS พบวา่จาํนวนผูส้นบัสนุน (กลุม่ลกูคา้ที;มรีะดบัความพงึพอใจสงูสดุ) เพิ=มมากขึ7นถงึ 14%1 
เมื=อเปลี=ยนจากเตยีงปกตเิป็น YouBed (ซึ=งโดยปกต ิ3-5% ถอืเป็นความสาํเรจ็ในแงก่ารเพิ=มความพงึพอใจของลกูคา้) 

● ความภกัดขีองลกูคา้เพิ=มขึ7นอยา่งมาก โดยมากกวา่ 80% ของผูท้ี=นอนในหอ้ง YouBed 
กล่าววา่พวกเขาจะเลอืกหอ้งพกัประเภทเดยีวกนัในการเขา้พกัครั 7งถดัไป เมื=อเทยีบกบัหอ้งพกัประเภทอื=นซึ=งตํ=ากวา่ 20% 

● ความเตม็ใจที=จะจา่ยคา่บรกิารพเิศษเพิ=มมากขึ7น และราคาหอ้งพกัสงูขึ7นเฉลี;ย 20 ยโูร2ต่อคนื 
● อตัราการเขา้พกัในหอ้งพกัและโรงแรมเพิ=มขึ7นอยา่งมาก เนื=องจากความสามารถที=แขง็แกรง่ในการดงึดดูแขกใหม ่ๆ เขา้มาที=โรงแรม 
● ระยะเวลาคนืทุนสาํหรบัการลงทุนกบั YouBed อยูร่ะหวา่ง 3 ถงึ 6 เดอืน ซึ=งหมายความวา่การลงทุนนี7จะจา่ยคนื 2 ถงึ 4 เทา่ในทุก ๆ ปี 

ตลอดชว่งอายกุารใชง้านของผลติภณัฑ ์(16-32 เทา่หลงัจาก 8 ปี).  
● เครอืโรงแรมทุกแหง่จะไดร้บัเชญิใหท้ดลองใช ้ 

 
1 https://www.loopon.com/blog/adjustable-beds-study 
2 คา่เฉลี (ยจากรายไดต่้าง ๆ และการศกึษาความพงึพอใจของลกูคา้จากพนัธมติรดา้นการพสิจูน์เชงิแนวคดิของเรา: Mövenpick Hotel & Resorts, First Hotels และ 
Scandic Hotels 


