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พร้อมสู้! ฝ่าวิกฤต COVID-19

แม้ผู้ประกอบการไทยอาจเคย
ผ่านวิกฤตต่างๆ มานับครั้งไม่ถ้วน 
แต่คงไม่มีครั้งไหนที่ผลกระทบ
จะกระจายเป็นวงกว้างไปทั่วโลกได้เท่าครั้งนี้ COVID-19 กลายเป็น
วิกฤตโรคระบาดที่ไม่ได้กระทบแค่สุขภาพเท่านั้น แต่ยังส่งผล 
กระทบต่อภาคธรุกจิทั้งทางตรงและทางออ้ม สะเทอืนไปถงึบรรดา
ลูกจ้างอย่างเลี่ยงไม่ได้ ในสถานการณ์เปราะบางเช่นนี้ การปรบัตวั
เพื่อประคับประคองให้ธุรกิจผ่านพ้นวิกฤตไปได้ กลายเป็นสิ่ง
ที่ผู้ประกอบการทกุคนคงต้องคดิหาหนทางในการเอาตวัรอด! 

แต่สิ่งหนึ่งที่เราเชื่อเสมอมา นั่นคือ เอสเอ็มอี เป็นธุรกิจ
ที่สามารถปรบัตวัตามสถานการณ์ได้ด ีแม้จะไม่ใช่องค์กรขนาดใหญ่ 
หรอืมสีายป่านยาว แต่ความยดืหยุ่น ใจสู้ และดูแลลูกจ้างเหมอืน
คนในครอบครวั นบัเป็นส่วนดทีี่ฝังอยู่ในดเีอน็เอของคนเอสเอม็อ ี
เช่นเดียวกับ Cover Story ฉบับนี้ ที่อยากจะชวนผู้ประกอบการ
มองข้ามวกิฤต พาไปดูการท�าธรุกจิสไตล์ผู้ประกอบการหญงินกัสู้ 
ที่ใครๆ กเ็รยีกพวกเธอว่า “เจ๊...” กบักลเมด็ขายดแีบบง่ายๆ ที่เชื่อว่า 
ถ้าพวกเธอท�าได้ คณุกท็�าได้เช่นกนั

อย่ามวัแต่กงัวลหรอืจมอยู่กบัเรื่องร้ายๆ  เตรยีมตวัให้พร้อม
แล้วลกุขึ้นสู้ไปด้วยกนั 
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โดนใจเรื่องไหน คลิกอ่านได้ทันที!
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DIGITAL PLANET  ประสิทธิ ์วรฉัตราวณชิ ทีป่รึกษา และผูเ้ชีย่วชาญด้านการตลาดดจิทิลั และอี-คอมเมร์ิซ

วิกฤตการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ส่ง

ผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ ตั้งแต่การกักตัวเพื่อเฝ้าดู

อาการ (Isolation) ส�าหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเส่ียง ไปจนถึงการรักษาระยะห่าง

ในที่สาธารณะ (Social Distancing) ส�าหรับบุคคลทั่วไป ตลอดจนแนวโน้ม

ของการที่หลายๆ ธุรกิจอาจต้องวางแผนรองรับกระบวนการท�างานอย่าง

อิสระนอกออฟฟิศ (Remote Working) ของพนักงานลูกจ้าง 

พลิกวิกฤต

โควิด

ด้วยออนไลน์
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แต่ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ผลลัพธ์
ที่ชัดเจนเห็นภาพที่สุดคือ พฤติกรรม
ของผู้บริโภคส่วนใหญ่จะลดการเดินทาง 
ท่องเที่ยว ตลอดจนการร่วมกิจกรรม
ต่างๆ นอกสถานที่ ซึ่งหมายถึงโอกาส
ในการจบัจ่ายใช้สอย (ซื้อสนิค้า หรอืใช้
บริการ) ที่เกิดขึ้นนอกสถานที่จะลดลง
ไปอย่างเห็นได้ชัด แน่นอนว่า สภาพ
แวดล้อมที่เกดิขึ้นนี้ ธรุกจิต่างๆ ย่อมได้รบั
ผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อม 
ค�าถามที่ผู ้ประกอบการหลายท่าน
อยากทราบกค็อื แล้วธรุกจิควรปรบัตวั 
อย่างไรในสภาพแวดล้อมตลาดที่เป็น
เช่นนี้ เพื่อให้อยู่รอด และสามารถ
ต่อยอดธุรกิจได้ในวันฟ้าเปิด

ส�าหรับธุรกิจที่มีหน้าร้าน เนื่องจาก
ในยามนี้ลูกค้ามีความจ�าเป็นต้องอยู่
ในที่พักอาศัยมากขึ้น โอกาสจับจ่าย
ใช้สอยกับหน้าร้านย่อมน้อยลงไปอย่าง
ไม่ต้องสงสัย ดังนั้น กลยุทธ์การเพิ่ม
ช่องทางออนไลน์ให้กับหน้าร้าน ด้วย
รูปแบบที่เรียกว่า Omni Channel จึงเป็น
แนวทางปฏิบัติที่ไม่ท�าไม่ได้แล้ว เพื่อ
รักษายอดขายโดยรวมไม่ให้ตกลงไป
มากนักในช่วงนี้

Omni Channel กลยุทธ์กระตุ้น

ยอดขายธุรกิจมีหน้าร้าน 
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โดยการปรับเปลี่ยนนี้ธุรกิจจะต้อง
ผสานช่องทางออนไลน์ (เวบ็ไซต์ โซเชยีล 
มีเดีย เมสเซนเจอร์ สมาร์ตโฟน ฯลฯ) 
กับออฟไลน์ (หน้าร้านจริง) ให้ท�างาน
ราบรื่นเป็นเนื้อเดียวกัน ลูกค้าสามารถ
ส่ังซ้ือสินค้าได้ด้วยประสบการณ์เดียวกัน 
(สะดวก สบาย รวดเร็ว ทันใจ ได้สินค้า
ตรงภาพ ได้โปรโมชันตรงปก คะแนน
สะสมอยู่ครบ สั่งซื้อทางไหนก็ได้สิทธิ
ประโยชน์เท่าๆ กัน)  

ไม่ว่าจะส่ังซ้ือจากช่องทางไหนก็ตาม 
ประเดน็ส�าคญัคอื จะต้องพฒันาให้บรกิาร
สามารถตอบโจทย์ความสะดวก รวดเร็ว 
ในราคาที่เหมาะสม แม้สภาพแวดล้อม
ตลาดช่วงนี้จะเอื้อให้มีโอกาสขายได้มาก
ขึ้น แต่นั่นไม่ได้หมายถึงการที่ธุรกิจจะ
สามารถเอารัดเอาเปรียบลูกค้า (ขายแพง
ขึ้น) เพราะเหน็ว่าอย่างไรผูบ้รโิภคกต้็องยอม 

ตรงกันข้าม การแสดงน�้าใจของธุรกิจ
ในช่วงนี้ จะช่วยให้ช่องทางออนไลน์ของ
คุณได้รับความไว้วางใจอย่างรวดเร็ว 
และตอบรับมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างแบรนด์ให้แข็งแรง (ครองใจผู้บริโภค) 
ได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจได้รับ
การสนับสนุนต่อเนื่องกันไปภายหลัง
วิกฤตผ่านพ้นไป ดังนั้น จึงอยากให้
มองว่า นี่จะเป็นโอกาสอันดีที่ธุรกิจจะได้
ปรับตัวไปพร้อมๆ กับพฤติกรรมผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนไป 

การแสดงน�้าใจของธุรกิจ

ในช่วงน้ี จะช่วยให้ช่องทาง

ออนไลน์ของคุณได้รับ

ความไว้วางใจอย่างรวดเร็ว 

และตอบรับมากขึ้น
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DIGITAL PLANET

ในส่วนธุรกิจออนไลน์ ช่วงวิกฤต
แบบนี้ถือว่าเป็นช่องทางหลักของผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ในการซื้อหาสินค้าที่จ�าเป็น โดย
พื้นฐานธุรกิจออนไลน์จะมีข้อได้เปรียบ
ในเรื่องของราคาสินค้า และความสะดวก
สบายอยู่แล้ว แต่ในสภาวะเช่นนี้ สิ่งที่
ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซต้องเสริมแกร่ง และ
สร้างโอกาสต่อยอดในอนาคตก็คือ การ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ตั้งแต่
การมีสินค้าไว้พร้อมจัดส่งตลอดเวลา 
การไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงวิกฤต 
เลยไปจนถึงการให้ความม่ันใจในตัวสินค้า 
และบริการ โดยเฉพาะความสะอาด 
ความปลอดภัย ถูกหลักอนามัยกรณีที่
เป็นสินค้าบริโภค

e-Commerce เพ่ิมโอกาส

ด้วยการเพ่ิมความมัน่ใจให้ผู้บริโภค

การเพิ่มความมั่นใจในช่วงที่ผูบ้รโิภค
มีความกังวลสูงจะช่วยให้แบรนด์
อี-คอมเมิร์ซได้รับความไว้วางใจมากขึ้น 
ยิ่งสร้างความมั่นใจให้ลูกค้ารู ้สึกได้
มากเท่าไร โอกาสที่ยอดขายจะเพิ่มขึ้น
ก็จะมากเท่านั้น เพราะผู ้บริโภคที่
ประทับใจในบริการ มีโอกาสสั่งซื้อ
เพิ่มขึ้น บ่อยขึ้น แถมยงัจะส่งต่อช่องทาง
ของคุณให้กับเพ่ือนสนิทมิตรสหายด้วย  
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กลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรง
มากที่สุดในวิกฤตนี้ คงหนีไม่พ้นธุรกิจที่
ผู้บริโภคต้องเดินทางออกจากที่พักอาศัย
เพื่อไปยงัสถานที่นั้นๆ โดยเฉพาะธรุกจิที่มี
ลูกค้าใช้บริการร่วมกันมากหน้าหลายตา 
เช่น โรงแรม และธรุกจิท่องเที่ยว ซึ่งในช่วง
ที่ผู้บริโภคไม่มีความมั่นใจ การอัปเดต 

ธุรกิจบริการ โรงแรมและท่องเท่ียว

นโยบายส�าหรบัการดแูลความปลอดภยัให้
ลูกค้าได้รบัทราบผ่านทางสื่อออนไลน์ทกุ
ช่องทางที่ธรุกจิเปิดไว้ ดจูะส�าคญักว่าการ
ลดราคาเพียงอย่างเดียว เพราะต่อให้
ค่าบริการถูกลงสักเท่าไร หากลูกค้ารู้สึก
กังวลไม่มั่นใจ โอกาสที่จะได้ลูกค้าก็ยัง
ยากอยู่ด ี
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DIGITAL PLANET

จรงิอยูท่ี่การสร้างความมั่นใจให้กบั
ผู้ใช้บริการย่อมหมายถึงต้นทุนที่สูงขึ้น 
แต่ธุรกิจก็อาจใช้โอกาสนี้ขยับกลุ่มเป้า
หมายไปจบัลกูค้ากลุม่บนที่ต้องการความ
เป็นส่วนตวั โดยมองเรื่องของราคาเป็น
ประเดน็รอง แต่ยงัต้องย�้าว่า การสร้าง
ความมั่นใจเป็นสิ่งจ�าเป็นมากที่สุดใน
ช่วงนี้ 

ในส่วนของบริการบางอย่างที่
สามารถให้บริการนอกสถานที่ได้ ควร
จะปรับเปลี่ยนรูปแบบด้วยการให้บริการ
ในสถานที่พักลูกค้าแทน โดยใช้
ช่องทางออนไลน์เป็นสื่อประชาสัมพันธ์
ในการเรียกใช้บริการ แทนที่จะรอให้
ลูกค้าวิ่งเข้าหา ธุรกิจอาจต้องวิ่งเข้าหา
ลูกค้าเอง ซึ่งหากท�าส�าเร็จ ภายหลัง
วิกฤตการณ์ ธุรกิจยังจะได้ช่องทางใหม่
ในการสร้างรายได้เพิ่มอีกด้วย  

พยายามท�าความเข้าใจ

สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น

อย่างรอบคอบ ตระหนัก 

แต่ไม่ตระหนก จะได้ไม่ตระหนี่

ในการเตรียมความพร้อม
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ช่วงวกิฤตที่ส่งผลต่อความมั่นใจของ
ผูบ้รโิภคเช่นนี้ คงไม่มอีะไรที่ดไีปกว่า “การ
ตั้งสติ” และพยายามท�าความเข้าใจ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ 
ตระหนกั แต่ไม่ตระหนก จะได้ไม่ตระหนี่
ในการเตรยีมความพร้อม เพื่อรบัโอกาส
ที่จะกลับมาภายหลังผ่านพ้นวิกฤต 
ค�าแนะน�าที่เหล่ากูรูต่างเห็นตรงกันก็คือ 
ธุรกิจต้องเร่งปรับกระบวนการให้สอดรับ
กระชับกับความต้องการของผู้บริโภค 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคา คณุค่า ความ
สะดวกสบาย ความเรว็ของการให้บรกิาร 
และการให้ความมั่นใจกับผู้บริโภคด้วย
มาตรฐานการให้บรกิารสูงสดุ ฯลฯ 

เข้าใจและมั่นใจ

สดุท้ายนี้ อยากขออวยพรให้เจ้าของ
ธุรกิจทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยด ี
และได้ใช้เวลาช่วงนี้เตรยีมพร้อมธรุกจิ เพื่อ
รอรับโอกาสใหม่ที่จะเกิดขึ้น อย่ายอมให้
แค่ละอองโควดิ ท�าให้ธรุกจิต้องโคม่า แล้ว
พบกนัใหม่ฉบบัหน้า  
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INNO FOCUS  กองบรรณาธิการ

ด้วยกระแสดจิทิลัมาแรง ท�าให้ร้านค้า
ปลีกออฟไลน์ต้องเผชิญกับความท้าทาย
ในการแข่งขนั จ�าเป็นต้องหาจดุต่างเพื่อดงึดดู
ลูกค้า ดงัเช่น BookXcess เชนร้านหนังสอื
ในมาเลเซีย แม้จะมีจุดขายอยู่แล้วในเรื่อง
ของการจ�าหน่ายหนังสือในราคาไม่แพง 
โดยหนังสือทุกเล่มของที่ร้านจะติดป้ายลด
ราคาตลอดทั้งปี

 แต่เท่านี้อาจยังไม่เพียงพอ กลยุทธ์
การก�าหนดคอนเซปต์ร้านให้แตกต่างกนัเพื่อ
เป็นลูกเล่น จึงถูกน�ามาใช้สร้างสีสันให้กับ

เปิดร้านยุคนี้

ต้องมี Theme

ร้านแต่ละสาขา เช่น สาขาไซเบอร์จายา 
เป็นร้านหนงัสอืที่เปิดบรกิาร 24 ชั่วโมง หรอืสาขา
ชั้นใต้ดินของห้าง Sunsuria Forum ใช้
คอนเซปต์อโุมงค์หนงัสอื ด้วยการตกแต่งร้าน
ให้เป็นอุโมงค์ครอบบันไดเลื่อน และล่าสุด 
BookXcess สาขาในรัฐยะโฮร์ ทางใต้ของ
ประเทศ ก�าหนดคอนเซปต์เป็น “กล่องความรู”้ 
การออกแบบร้านจึงออกมาคล้ายห้องสมุด
ขนาดยกัษ์บนพื้นที่ 32,000 ตารางฟตุ แน่นอนว่า 
พื้นที่ใหญ่ขนาดนั้น จงึมหีนงัสอืให้เลอืกซื้อ
นบัล้านเล่ม ครอบคลมุทกุหมวดหมู่ ทกุเล่ม
ลดราคา และเป็นหนงัสอืใหม่ ไม่ใช่หนงัสอื
มอืสอง หรอืมตี�าหน ิ 

ร้านค้าไหนอยากสร้างความต่างให้ธรุกจิ 
ลองเอากลยทุธ์นี้ไปปรบัใช้ได้นะ https://bit.ly/32NZbjO
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ผลิตภัณฑ์อาหารยังมีฉลากบอกวัน
หมดอาย ุแล้วท�าไมแพก็เกจจงิที่เป็นพลาสตกิ
จะมีฉลากบอกวันหมดอายุบ้างไม่ได้ ด้วย
เหตุนี้ Gagandeep Jhuti และ Joe Foale-
Groves ได้มีการคิดออกแบบสติกเกอร์ระบุ
วันหมดอายุของแพ็กเกจจิงที่เป็นพลาสติก 
โดยระบุเป็นปี ค.ศ.2499 หรืออีก 479 ปี
ข้างหน้า พร้อมข้อความ “Please recycle me”  
ท�าให้เห็นภาพชัดขึ้นว่า พลาสติกเหล่านี้จะ
อยูบ่นโลกไปอกีนานแสนนานหากไม่มกีารน�า
ไปรีไซเคิล 

จากนั้นได้ทดลองน�า
สติกเกอร ์ ไปติดที่
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ  นับ
พันชิ้นตามซูเปอร ์
มาร์เกต็ในลอนดอนของ

อังกฤษ และพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้
ความสนใจ ส�าหรับผู้ผลิตสินค้าที่ไม่สามารถ
ตัดขาดจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้ หาก
ต้องการใช้สติกเกอร์นี้บนผลิตภัณฑ์ และ
ไม่ต้องการออกแบบเองกส็ามารถดาวน์โหลด
ได้ฟรีที่เว็บไซต์ Plastic Expiry ประโยชน์
ของการติดสติกเกอร์นี้ นอกจากสร้างความ
แตกต่างและกระตุ้นเตือนให้ผู้บริโภคเห็น
ความส�าคัญของการรีไซเคิลพลาสติกแล้ว 
ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แบรนด์ในแง่
ของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

เชื่อว่าในอนาคตจะมีผู้ผลิตหลายราย
หันมาใช้สติกเกอร์นี้รณรงค์การใช้พลาสติก
อย่างคุ้มค่า 

 สติกเกอร์เตือนใจ

คนรักษ์โลก

https://bit.ly/39hMdgJ

13 K SME INSPIRED



 TRENDY MARKETING   กองบรรณาธิการ

มาถึงวันนี้ในปี 2020 ดูเหมือนว่ากระแสของ  Video Marketing หรือ

การตลาดรูปแบบวิดีโอ ยังคงเป็นเทรนด์ยืนหนึ่งที่สามารถสร้างการเข้า

ถึงและดึงดูดการมีส่วนร่วมได้ดีกว่าเนื้อหารูปแบบอื่นๆ สะท้อนได้จาก

ข้อมูลของ Hootsuite ซึ่งพบว่า ประชากรอินเทอร์เน็ตโลกใช้เวลา

ในการดูวิดีโอออนไลน์มากถึง 90% เมื่อเทรนด์ยังมาแรงอยู่แบบนี้ 

แล้ววิดีโอรูปแบบไหนล่ะ? ในยุคนี้ที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม!! 

การตลาดเรียลๆ

With Me
สไตล์วิดีโอ
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ที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่า 
“วดิโีอ” มไีว้เพื่อเสพความบนัเทงิต่างๆ แต่
แท้จรงิแล้ว มบ่ีอยครั้งที่คนเราใช้ประโยชน์
จากดวูดิโีอ เพื่อช่วยในการท�าสิ่งต่างๆ ให้
ส�าเรจ็ โดยรูปแบบที่เราคุ้นชนิกนัด ี กค็อื 
วิดีโอประเภท How-to แต่นั่นไม่ใช่แบบ
เดยีวที่ผูค้นจะใช้ประโยชน์จากวดิโีอได้ แต่
ยงัมวีดิโีอที่สามารถสร้างให้เกดิแรงบนัดาลใจ 
การเรยีนรูส้ิ่งใหม่ๆ ตลอดจนกระตุน้ความรูส้กึ
ของคนให้อยากที่จะลกุขึ้นมาท�าตาม แม้
สิ่งนั้นๆ จะเป็นเรื่องที่อยู่ในชวีติประจ�าวนั
ทั่วไปกต็าม

ส�าหรับวิดีโอในรูปแบบที่ว่านี้จะถูก
เรยีกว่า วดิโีอแนว With Me ซึ่งที่ผ่านมา
หลายคนอาจจะเคยเหน็วดิโีอแนวนี้ผ่านตา
มาบ้างแล้ว ซึ่งค่อนข้างได้รับความนิยม
อย่างมากในต่างประเทศ โดยวิดีโอแนว 
With Me จะเป็นลกัษณะของการตั้งกล้อง
ไลฟ์สด หรือถ่ายเป็นคลิปวิดีโอ เพื่อให้
ผู้ชมได้เห็นการท�ากิจกรรมต่างๆ ในชีวิต
ประจ�าวันของคนเรา ซึ่งความยาวนั้น
มีตั้งแต่ไม่กี่นาที ไปจนถึงหลายชั่วโมง
เลยกม็ ี
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 TRENDY MARKETING 

โดยข้อมลูจาก YouTube ระบวุ่า 

รูปแบบของวิดีโอแนว With Me นั้น 

โดยหลักๆ จะครอบคลุมใน 3 กลุ่ม 

ได้แก่

1.  งานประจ�าวัน

(Everyday Tasks) 

วดิโีอในกลุ่มนี้ มุ่งเน้นให้เหน็ถงึเรื่อง
ราวต่างๆ ในการท�ากจิวตัรประจ�าวนั ซึ่ง
รูปแบบวิดีโอในกลุ่มนี้ที่ค่อนข้างโดดเด่น
เป็นที่นยิมอย่างมาก เหน็จะเป็นคอนเทนต์
ประเภท Get Ready With Me (GRWM) 
หรือ “มาเตรียมพร้อมไปกับฉัน” ใครที่
ชื่นชอบในเรื่องความสวยความงาม แฟชั่น 
เชื่อว่าต้องคุ้นเคยกับคลิปวิดีโอรูปแบบนี้
เป็นอย่างด ีเพราะเป็นคอนเทนต์ที่บรรดา 
Beauty Blogger นยิมท�ากนั ไม่ว่าจะเป็น 
การท�าคลิปแนะน�าเทคนิคการแต่งหน้า 
แต่งตวั การดูแลผวิพรรณ ฯลฯ  

 นอกจาก Get Ready With Me แล้ว 
วดิโีอในกลุ่มนี้ ยงัมใีนรูปแบบของ Clean 
With Me หรอื “ท�าความสะอาดไปกบัฉนั” 
ที่มาช่วยสร้างแรงบนัดาลใจให้ผูช้มอยาก
ลุกขึ้นมาท�าความสะอาดบ้านไปพร้อมๆ 
กนั หรอืจะเป็น Pack With Me “แพก็กบั
ฉนั” เมื่อต้องเตรยีมตวัเดนิทาง หลายคน
มักจะมีความอยากรู้ว่า การจัดกระเป๋า
ของคนอื่นๆ นั้น เขาตัดสินใจเลือกอะไร
ใส่ลงไปในกระเป๋าเดินทางบ้าง ส่งผลให้
วิดีโอรูปแบบนี้ได้รับความสนใจจากผู้ชม
เช่นกนั
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2.  การปรับปรุง พัฒนาตนเอง 

(Self-Improvement) 

วดิโีอภายใต้หมวดหมูน่ี้จะเน้นให้ผูช้ม
มีแรงจูงใจและการมีส่วนร่วม เพื่อให้
เกิดการพัฒนาตัวเอง โดยรูปแบบวิดีโอ
ในกลุ่มนี้ที่มาแรงมากๆ ในช่วงที่ผ่านมา 
กค็อื วดิโีอ Study With Me หรอื “มาเรยีน
กับฉันสิ” ซึ่งจากข้อมูลพบว่า วิดีโอที่มี
ค�าว่า Study With Me ในชื่อนั้น มยีอดววิ
ประจ�าปีเพิ่มขึ้นถึง 67% ในปีที่ผ่านมา 
โดยจุดเด่นของวิดีโอรูปแบบนี้ คือ 
การสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ที่เหมาะกบัการอ่านหนงัสอื หรอืการทบทวน

บทเรียนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บรรยากาศ
ของห้องสมดุ โต๊ะท�างาน ซึ่งวดิโีอแบบนี้
จะช่วยให้ทั้งผู้ชมและผู้ถ่ายคลปิวดิโีอนั้นๆ 
รู้สึกมีสมาธิในการอ่านหนังสือมากขึ้น 
และยงักระตุน้ให้อ่านหนงัสอืได้มากขึ้นด้วย 
เพราะเหมอืนว่ามีเพื่อนคอยอ่านหนังสือ
อยู่ข้างๆ นั่นเอง 
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 TRENDY MARKETING 

3.  ความคิดสร้างสรรค์ 

(Creativity)

วิดีโออีกกลุ่มหนึ่งที่มีให้เห็นอยู่บ่อย
ครั้งบนโลกออนไลน์ นั่นก็คือ วิดีโอแนว 
With Me ในหมวดหมูค่วามคดิสร้างสรรค์ 
ซึ่งจะเป็นการเชญิชวน กระตุ้นให้ผู้ชมได้
ลงมือท�าบางสิ่งบางอย่าง เช่น การวาด
ภาพ การระบายส ีโดยใช้ความคดิสร้างสรรค์
ของตวัเอง ยกตวัอย่าง คลปิวดิโีอ Draw 
With Me หรอื Paint With Me เป็นต้น

จากรูปแบบวิดีโอแนว With Me ที่
กล่าวมา จะเห็นว่า สิ่งที่วิดีโอนี้น�าเสนอ 
แม้จะเป็นเรื่องสดุแสนธรรมดา ทั้งการอ่าน
หนงัสอื การท�าความสะอาดบ้าน ฯลฯ แต่
กลับสามารถส่งผลกระทบต่อด้านจิตใจ
ของผู้ชมได้อย่างมาก เพราะการที่มีคน
ท�าให้เหน็หรอืท�าเป็นต้นแบบ โดยเฉพาะ
คนนั้นๆ เป็นคนทั่วไป ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ 
สามารถสร้างแรงบนัดาลใจและแรงกระตุน้
ให้กับผู้ชมได้มากกว่าเพราะรู้สึกใกล้ตัว 
และวิดีโอรูปแบบนี้ยังจะช่วยให้ผู้ชมรู้สึก
มั่นใจขึ้นด้วยว่า จะสามารถท�ากจิกรรมนั้นๆ 
ให้บรรลุเป้าหมายได้ อีกทั้ง ด้วยชื่อ
ของวิดีโอเหล่านี้ที่เป็นลักษณะของค�า
เชิญชวน ไม่ว่าจะเป็น เตรียมพร้อม
ไปกบัฉนั , ท�าความสะอาดกบัฉนั, เรยีน
กับฉัน ฯลฯ ยิ่งสร้างแรงกระตุ้นให้คน
อยากมสี่วนร่วมมากขึ้นนั่นเอง 
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ดังนั้น ในเชิงการท�าการตลาดผ่าน
รูปแบบวิดีโอดังกล่าว เหมาะที่จะให้
ผู้ประกอบการน�าไปใช้กระตุ้นสร้างการมี
ส่วนร่วมระหว่างแบรนด์กบัผูบ้รโิภค เพราะ
ผลวจิยัยงับอกด้วยว่า 

โดยแบรนด์อาจจะเริ่มจากการท�า
วิดีโอเชิญชวนให้ผู้ชมท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป
ด้วยกนั โดยที่มสีนิค้าหรอืบรกิารเป็นส่วน
ประกอบหนึ่งในคอนเทนต์นั้นๆ ที่ส�าคญั
การสร้างสรรค์วิดีโอประเภทนี้จะต้องให้
ความรู้สกึว่าจรงิ (Real) จบัต้อง และท�า
ตามได้ ไม่ยุ่งยากซบัซ้อนจนเกนิไป 

70% 
ยอมที่จะเปิดใจเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ

จากแบรนด์ผ่านช่องทางนี้

ของผู้ใช้

YouTube 

รู้แบบนี้แล้ว ลองจับเอาเทรนด์มา
ประยกุต์ใช้ แล้วใส่ความคดิสร้างสรรค์ลง
ไป ไม่แน่ว่าคณุอาจจะได้คอนเทนต์วดิโีอ
ปังๆ ไว้มดัใจลูกค้าของคณุได้
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 TRENDY MARKETING 

เมื่อพูดถึง Video Marketing 
แน่นอนว่า เวลานี้คงไม่มีแพลตฟอร์ม
วิดีโอไหนที่จะร้อนแรงไปกว่า TikTok 
แพลตฟอร์มส�าหรับการสร้างและแชร์
วิดีโอสั้นๆ บนโลกออนไลน์ ที่มีเอฟเฟ็กต์
ทั้งภาพและเสียง ให้ผู้ใช้ได้สร้างสรรค์
วิดีโอของตัวเองตามที่ต้องการ โดยมี
ยอดดาวน์โหลดพุ่งสูงขึ้นเป็นอันดับ
ต้นๆ ของกลุ่มโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีมาก
ถึง 1,500 ล้านครั้ง นับเป็นหนึ่ง
ในแอปพลิเคชันที่มียอดดาวน์โหลด
สูงที่สุดในปีที่ผ่านมา 

จับกระแสการเติบโตวิดีโอ

แนว With ทั่วโลก 

โต

2 เท่า

โต

3 เท่า

โต

3 เท่า

โต

3 เท่า

โต

20 เท่า

เยอรมนี

วิดีโอ Study With Me 

ญี่ปุ่น

วิดีโอ Cook With Me 

สหรัฐอเมริกา

วิดีโอ Clean With Me

อินเดีย

วิดีโอ Shop With Me

บราซิล

วิดีโอ Exercise With Me

TikTok

แพลตฟอร์มวิดีโอสั้น

ที่ก�าลังร้อนแรง!!

ที่มา : think with google
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 แม้ปัจจบุนั 41% ของผูใ้ช้งาน TikTok 
จะเป็นกลุม่วยัรุน่ที่มอีาย ุ16-24 ปี (Gen Z) 
แต่กลับพบว่าผู ้ใช้งานกลุ ่มผู ้ใหญ่มี
แนวโน้มเตบิโตเพิ่มขึ้นถงึ 5.5 เท่า โดยจาก
สถิติยังพบด้วยว่า มีการใช้เวลาอยู่กับ 
TikTok เฉลี่ย 52 นาทตี่อวนั และ 90% 
ของผูใ้ช้จะเข้า TikTok มากกว่า 1 ครั้งต่อวนั 
อีกทั้งในแต่ละวันยังมีวิดีโอถูกเปิดดูบน 
TikTok มากกว่า 1,000 ล้านครั้ง

 ด้วยจดุเด่นที่เป็นวดิโีอสั้นๆ และเน้น
ความบนัเทงิเป็นหลกั ท�าให้ TikTok กลาย
เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รบัความนยิมในเวลา
อันสั้น ยิ่งในช่วงการเก็บตัวอยู่บ้านจาก
การระบาดของโควดิ-19 แบบนี้ หลายคน
เลอืกที่จะคลายเครยีดด้วยการสร้างวดิโีอ
สนกุๆ บน TikTok และคาดว่าหลงัจากนี้
วิดีโอ TikTok จะมีออกมาให้เห็นอีกนับ
ไม่ถ้วนเลยทเีดยีว นี่จงึเป็นอกีหนึ่งช่องทาง 
ในการท�า Video Marketing เพื่อช่วยกระตุน้
ยอดขายในเวลานี้ 

ปัจจุบัน

41%
ผู้ใช้งาน TikTok

ส่วนใหญ่เป็น

(Gen Z)
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ปัจจบุนัต้องยอมรับว่า ผูป้ระกอบการหญงิทัว่โลกมจี�านวน

เพิ่มขึ้นอย่างมาก อาจเป็นด้วยสัดส่วนประชากรผู้ชายที่มี

น้อยกว่าเมือ่เทยีบกบัผูห้ญิง อีกทัง้การเปิดกว้างของสังคม ท�าให้

ผูห้ญิงก้าวขึน้มามบีทบาทในโลกธรุกจิมากขึน้ ซ่ึงในเชิงของการ

ท�าธุรกิจ แม้จะไม่ได้แบ่งแยกชัดเจนว่าต้องเป็น “หญิง” หรือ 

“ชาย” ทีจ่ะมโีอกาสประสบความส�าเร็จได้มากกว่า แต่ในความต่าง

ระหว่างเพศ ในฐานะผู้น�าองค์กร เจ้าของธุรกิจ ถือว่ามีส่วน

ก�าหนดสไตล์หรือวิธีการท�าธุรกิจด้วยเช่นกัน 

COVER STORY   กองบรรณาธิการ

ขายวิธีคิด

 สร้างความต่าง

ปรุงรสธุรกิจปรุงรสธุรกิจ
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หากมองในมมุของความเป็นผูป้ระกอบการ
หญงิ ในสายตาคนทั่วไป ภาพสะท้อนของ
ความเป็นผู้หญิง คือ ความอ่อนโยนแต่
ไม่อ่อนแอ ซึ่งในความเห็นของ ผศ.ดร.
พลัลภา ปีตสินัต์ ประธานสาขาการจดัการ
ธรุกจิ วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยั
มหดิล (CMMU) บอกด้วยว่า ยงัมอีกีสิ่งหนึ่ง
ที่นบัว่าเป็นจดุเด่นของความเป็นผูป้ระกอบการ
ผูห้ญงิที่สะท้อนออกมาให้เหน็ นั่นคอื มมุมอง
ในเรื่องของ “ความใส่ใจ” เพราะหากดู
จากหลายๆ เคส ผู้ประกอบการผู้หญิง
ส่วนใหญ่มกัจะเริ่มต้นธรุกจิจากความใส่ใจ
ก่อน ซึ่งค�าว่า “ใส่ใจ” นั้น แปลว่า คณุ
ก�าลงัเอาใจเข้าไปใส่ในสิ่งที่ท�า 

ท�าไม? ผู้ประกอบการหญิง

ถึงได้ใจลูกค้า 

 “ถามว่าใส่ใจกบัอะไรได้บ้าง มตีั้งแต่
ใส่ใจกบัลูกค้า มองว่าลูกค้ามปัีญหา (Pain 
Point) อะไร และจะลดปัญหาของลูกค้า
ได้อย่างไร ต่อเนื่องมาถงึการใส่ใจกบัสนิค้า
หรือบริการ ด้วยการพัฒนาให้สามารถ
ตอบโจทย์ได้มากกว่าสนิค้าหรอืบรกิารเดมิ
ที่ลูกค้าใช้แล้วอาจยงัไม่พงึพอใจ รวมไป
ถงึการใส่ใจต่อพนกังานและคู่ค้า”
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COVER STORY

นอกจากนี้ ผศ.ดร.พลัลภาบอกต่ออกีว่า 
จากความใส่ใจที่กลายเป็นคาแรก็เตอร์หนึ่ง
ของผู้ประกอบการหญิง ยังสามารถส่งผล
ต่อเนื่องไปถงึเรื่องของ “ความเชื่อใจ” (Trust) 
ได้อีกด้วย เพราะการที่คนเราจะเชื่อใจใคร
สกัคนหนึ่ง คอื ต้องได้รบัประสบการณ์ที่ดี
อย่างต่อเนื่อง และจากความใส่ใจที่ท�ามา
จากความเป็นผู้หญิง ซึ่งเริ่มต้นท�าด้วยใจ 
ย่อมน�ามาสูค่วามยั่งยนืในอนาคตได้ ฉะนั้น
คาแรก็เตอร์ของผูป้ระกอบการผูห้ญงิ ท�าให้
หลายครั้งมผีลต่อแบรนด์ที่ยั่งยนืด้วย 

หนึ่งในบรรดาผู้ประกอบการผู้หญิง ที่
มคีาแรก็เตอร์ของความใส่ใจที่แสดงออกมา
ให้เหน็ได้อย่างเด่นชดั ต้องยอมรบัว่า บรรดา
เจ๊...ทั้งหลาย สามารถสะท้อนสิ่งนี้ออกมา
ให้คนรอบข้างได้เหน็และรบัรู้ได้อย่างด ีนั่น
อาจเป็นเพราะสไตล์ของความเป็นเจ๊ ที่บคุลกิ
และการสื่อสารเป็นแบบตรงไปตรงมา ให้
ความรู้สกึเข้าถงึง่าย จงึท�าให้ค�าว่า “เจ๊...” 

ผศ.ดร.พัลลภา ปีติสันต์

ประธานสาขาการจัดการธุรกิจ วิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

สังเกตไหมว่า เจ๊ๆ

มักสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า

ได้ดี? คงเป็นเพราะผู้หญิง

เป็นเพศที่พูดเยอะ

เขาพูดเยอะเพราะอะไร? 

นี่คือบริบทหนึ่ง

ของความใส่ใจในลูกค้า
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สรรพนามที่เราคุ ้นหูกันนี้ กลายเป็น
เอกลักษณ์ติดตัวที่ส่งไปถึงสไตล์ของการ
ท�าธรุกจิที่มคีวามเฉพาะไม่เหมอืนใคร แต่
กลับกลายเป็นสิ่งที่ไปโดนใจลูกค้าอย่าง
ไม่น่าเชื่อ

 “สงัเกตไหมว่า เจ๊ๆ มกัสื่อสารกบั
กลุ่มลูกค้าได้ด?ี คงเป็นเพราะผู้หญงิเป็น
เพศที่พูดเยอะ เขาพูดเยอะเพราะอะไร? 
ยกตวัอย่างเมื่อเราไปร้านเจ้เล้ง เราจะเหน็
เจ๊เล้งออกมาบอกว่าเขาใช้อะไร เขาท�า
อะไร ท�าไมเขาถงึออกมาคยุกบัลกูค้าเองล่ะ? 

นี่คือบริบทหนึ่งของความใส่ใจในลูกค้า 
เขาไม่ได้นั่งอยู่แค่หลังร้านแล้วนั่งเก็บเงิน 
แล้วให้ลูกน้องท�างานแทน หรือท�าไม
พอเราไปกนิข้าวที่รา้นอาหาร เจ้าของร้าน
ถงึเดนิมาถามมาคยุว่าวนันี้อาหารเป็นยงัไง 
เป็นลักษณะที่เหมือนกับแม่ ที่พูดกับเรา
เยอะๆ เพราะเขาใส่ใจเราอยู่ ถ้าวนัหนึ่ง
แม่ไม่บอก แม่ไม่สอน นี่เป็นเรื่องที่น่ากลวั
แล้วว่าแม่ไม่รกัเราแล้วหรอืเปล่า สิ่งเหล่านี้
เป็นการสะท้อนความใส่ใจในรปูแบบหนึ่ง 
ถ้าเรารักใคร ใส่ใจใคร เราก็อยากจะใช้
เวลาพูดคยุกบัเขา”
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ถอดกลยุทธ์สุดแซ่บ!

ถ้าพูดถึงการท�าธุรกิจแบบเจ๊ๆ จะ
เห็นว่าในบ้านเรามีธุรกิจของบรรดาเจ๊
ต่างๆ ที่ประสบความส�าเร็จอยู่มากมาย 
นั่นคือความน่าสนใจที่เราต้องมาค้นหา
ค�าตอบว่า เพราะอะไร? และท�าไม? 
ธุรกิจของเจ๊ๆ ถึงได้ขายดิบขายดี และ
ในยุคที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
และความท้าทายรอบด้าน ในฐานะ
ผู้ประกอบการหญิงแกร่งจะมีวิธีการ
รับมืออย่างไร? เพื่อยังคงท�าให้ธุรกิจ
ของพวกเธอเดินหน้าต่อไปได้ 

 “เจ๊จง”  จงใจ กิจแสวง กับแบรนด์
หมูทอดเจ๊จง และ “เจ๊โอว” หมวย แซ่ฉั่ว 
แห่งร้านเจ๊โอว ข้าวต้มเป็ด คือ 2 เจ๊
เป้าหมายที่เราจะไปท�าการล้วงความลับ 
เผยทุกกลยุทธ์ เปิดทุกเคล็ดลับที่ท�าให้
ทั้งหมูทอดเจ๊จง และร้านเจ๊โอว ข้าวต้ม
เป็ด กลายเป็นร้านเด็ดร้านดังที่ลูกค้ายอม
เทใจยกให้เป็นร้านในดวงใจแห่งยุค

2 เจ๊ 2 สไตล์
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กลเม็ดมัดใจลูกค้าฉบับ

จากการเปิดร้านขายอาหารตามสั่ง 
ข้าวแกงบฟุเฟต์อิ่มละ 20 บาท มาสู่หมทูอด
ชื่อดังในย่านพระรามสี่อย่าง “หมูทอด
เจ๊จง” ภายใต้การน�าของ จงใจ กิจแสวง 
หรือที่คุ ้นหูกันเป็นอย่างดีว่า “เจ๊จง” 
เจ้าของแบรนด์หมูทอดเจ๊จงที่วันนี้ขยาย
กิจการไปถึง 12 สาขา ซึ่งล้วนแล้ว
แต่บริหารจากคนในครอบครัว แล้วอะไร
คือหัวใจส�าคัญที่ท�าให้ลูกค้าแวะเวียน
กันมาอย่างไม่ขาดสายในช่วงเกือบ 20 ปี
ที่ผ่านมา?

“เจ๊จง”
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ขายสไตล์เจ๊จง...

ปฏิเสธไม่ได้ว่า บุคลกิและเอกลกัษณ์
เฉพาะตัวของเจ๊จง เป็นจุดหนึ่งที่ท�าให้
ลูกค้าติดใจ โดยสิ่งที่เธอเน้นย�้าและพูด
อยูเ่สมอคอื การท�าธรุกจิต้องมคีวามจรงิใจ
และไม่เอาเปรียบลูกค้า 

“ถึงเราจะเป็นคนที่ค้าขายแบบนี้ เรา
ก็ต้องมีความจริงใจให้กับลูกค้า และ
ไม่เอาเปรยีบกนั เจ๊จะพยายามหาทกุอย่าง
ที่ดีที่สุดมาให้เขา อย่างเวลาซื้อของ ถ้า
ของอย่างเดียวกันถูกวางไว้ใน 3 ราคา เจ๊
จะเลือกราคาที่แพงที่สุดมา แต่เวลาขาย
เจ๊จะไม่กล้าขายแพง จะขายในราคาที่
สมเหตุสมผล เพราะแบบนี้ถึงอยู่กันมา
ได้ตลอด”
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อีกอย่างที่ส�าคัญไม่แพ้กันคือ ค�า
ติดปากที่เจ๊จงมักเอ่ยอยู่เสมอว่า “ได้ค่ะ” 
ไม่ว่าลูกค้าจะขออะไรก็ตาม ทั้งในรายที่
ขอเติมข้าว ทางร้านก็ให้แบบฟรีๆ หรือ
ในรายที่อาจเกิดความผิดพลาดได้เมนูที่
ไม่ได้สั่ง เจ๊ก็แถมให้โดยไม่คิดเงิน 

“เจ๊เป็นประเภทที่ว่า ‘ได้ค่ะ’ ไม่ว่า
ลูกค้าจะขออะไรก็แล้วแต่ อย่างคนที่เติม
ข้าว เขาจะให้เจ๊คดิเงนิเพิ่ม แต่เจ๊จะบอกว่า 
ตักเอาเลย หรือในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด 
เจ๊จะบอกว่า ‘ไม่เป็นไรค่ะ’ เช่น ลูกค้า
อาจสั่งผดิ สั่งแล้วเปลี่ยนใจแต่เราตกัไปแล้ว 
หรือบางทีตักผิด เจ๊จะบอกว่าแถมให้
แล้วกันเอาไปชิม เจ๊ไม่คิดเงินในส่วนนี้ 
แล้วก็ตักเมนูที่เขาต้องการเพิ่มเข้าไป 
ซึ่งเจ๊พยายามที่จะสอนพนกังานอยู่เสมอว่า
ให้ท�าแบบนี้”
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ไม่ใช่แค่ความมีน�้าใจที่ให้กับลูกค้าได้เติม
ข้าวแบบฟรีๆ เท่านั้น เพราะทางร้านก็มีผัก และ
กล้วยให้กินกันอย่างหน�าใจโดยไม่ต้องเสียเงิน 
บวกกับราคาสบายกระเป๋าที่ทุกคนจ่ายได้ เป็น
อีกจุดที่ลูกค้าต่างหลงรักในร้านแห่งนี้ 

“เวลาจะท�าอะไร เจ๊จะนึกถึงลูกค้าก่อน 
อย่างราคาในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ขึ้นมาแค่ 
6 ครั้งเท่านั้น ครั้งละ 1 บาท จากหมถูงุละ 15 บาท 
เป็น 21 บาท ข้าวก็ยังเติมฟรี มีผักให้กินฟรี
เหมือนเดิม ซึ่งความตั้งใจที่เรามี ลูกค้าเขาสัมผัส
ได้เลยเลือกที่จะมาร้านเรา เพราะรู้สึกว่ากินแล้ว
คุ้ม แต่ถ้าเป็นค�าว่า อร่อย คงไม่ใช่ เพราะค�าว่า
อร่อยของแต่ละคนไม่เหมือนกัน”

ยิ่งในยุคนี้ที่ลูกค้านักกินคนรุ่นใหม่นิยมใช้
บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ มากขึ้น 
ทางร้านก็มีการจัดโซนให้พนักงานเหล่านี้สามารถ
เข้ามาสั่งและรับเมนูได้อย่างสะดวก เพิ่มจาก 
2 โซนเดิมอย่างซื้อกลับบ้านและนั่งกินที่ร้าน 

เวลาจะท�าอะไร เจ๊จะนึกถึง

ลูกค้าก่อน อย่างราคา

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

ขึ้นมาแค่ 6 ครั้งเท่านั้น

ครั้งละ 1 บาท
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“พอเจ๊เห็นว่ามีพนักงานจากแอปฯ 
มาสั่งเพิ่มมากขึ้น เลยจัดโต๊ะอีกตัวส�าหรับ
คนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังดูว่า 
แอปฯ พวกนี้ชอบสั่งอะไรบ้างกจ็ะเพิ่มเมนนูั้น
ขึ้นมา เป็นอีกช่องทางที่ช่วยเพิ่มยอดขาย
ให้กับทางร้าน โดยลูกค้าที่สั่งส่วนใหญ่
จะเป็นคนรุน่ใหม่ คนที่อยูไ่กล คนที่ท�างานอยู่ 
หรือคนที่ขี้เกียจต่อคิว แต่เจ๊ก็ไม่ทิ้งลูกค้า
ดั้งเดิมอย่างคนรุ ่นเก่าที่ใช้วิธีโทร.สั่ง 
ซึ่งทางร้านจะจ้างวินมอเตอร์ไซค์ไปส่ง 
โดยคิดค่าส่งตามระยะทาง”

แม้เรื่องของลูกค้าจะสามารถ
จัดการได้อย่างดี แต่สิ่งที่เป็นปัญหา
และความท้าทายอย่างมากของการ
ท�าร้านอาหารแห่งนี้ กลับอยู่ที่เรื่อง
ภายใน โดยเฉพาะ “พนักงาน” 

บริหารสไตล์เจ๊จง...
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“ความยากของเจ๊คือ ลูกน้อง เมื่อ
ก่อนเราใช้ความไว้ใจ ไม่ต้องตอกบัตรเข้า
งาน ก็จะมีคนมาตรงเวลาบ้าง ไม่ตรง
เวลาบ้าง จนต้องมีกฎว่าถ้าสายจะถูก
ปรับหรือหักเงิน และมีการตอกบัตรเข้า
งานขึ้นมา หรือกรณีที่มีใครท�าตัวนอกลู่
นอกทาง เจ๊จะเรียกเข้ามาคุย และให้
โอกาสปรับปรุงตัวก่อน แต่ถ้าไม่ดีขึ้น เจ๊
จะให้ออกเลยและไม่รับกลับเข้ามาท�างาน
อีก”

นอกจากนี้ การควบคุมมาตรฐาน
และคุณภาพเป็นอีกเรื่องที่เจ๊จงให้ความ
ส�าคญั ยกตวัอย่าง มลีกูค้าโทร.มาบอกว่า 
ซื้อหมูจากสาขาสามย่านมิตรทาวน์ 
เนื้อแข็งเหมือนหมูเก่า จึงได้เข้าตรวจดู
โดยไม่บอกพนักงาน ท�าให้รู้ว่าปัญหา
ไม่ได้อยู่ที่หมู เพราะหมูทุกสาขาจะออก
จากพระรามสี่ทั้งหมด แต่อยู่ที่วิธีการ
ทอดที่ท�าให้หมูแข็งนั่นเอง

มาถึงตรงนี้ เจ๊จงบอกด้วยว่า การ
เป็นผู้ประกอบการหญิงอาจมีข้อได้เปรียบ
ที่ความละเอียดอ่อนและใส่ใจกับปัญหา
และเรื่องราวต่างๆ ที่เกดิขึ้นรอบตวั ดงันั้น 
ถ้ามีปัญหาหน้าร้านเกิดขึ้น เจ๊คนนี้จะเป็น
คนวิ่งออกไปจัดการและเคลียร์ปัญหา
ต่างๆ ด้วยตัวเธอเอง

ถึงเราจะเป็นแค่แม่ค้าข้างถนน 

แต่ก็ต้องหาความรู้

อะไรที่เจ๊ไม่รู้หรือไม่เข้าใจ

เจ๊จะถาม เจ๊เป็นคนหนึ่ง

ที่ไม่อายที่จะถามเลย
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ให้พนักงานใส่หน้ากาก อีกเรื่องที่เจ๊มอง
คือ คนเราต้องศึกษาหาความรู้ ถึงเราจะ
เป็นแค่แม่ค้าข้างถนน แต่กต้็องหาความรู้ 
อะไรที่เจ๊ไม่รู ้หรือไม่เข้าใจ เจ๊จะถาม 
อย่างเคยมีลูกค้าต่างชาติมาที่ร้าน แต่เจ๊
กับลูกน้องพูดไม่เป็นว่าผักรวมคืออะไร เจ๊
ก็ตะโกนถามคนในร้านเลยว่า มันเรียกว่า
อะไร ต้องมีสักคนแหละที่รู้ แล้วก็มีคน
ตะโกนตอบจริงๆ ถ้าเราไม่ตะโกนถาม
แบบนี้ เราก็จะไม่รู้ เราก็จะขายไม่ได้ เจ๊
เป็นคนหนึ่งที่ไม่อายที่จะถามเลย” 

นอกจากนี้ การที่จะอยู่รอดในการท�า
ธุรกิจทุกวันนี้ เจ๊จงแนะน�าว่า ต้องรู้จัก
ปรับตัวและติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่
ส�าคัญต้องกล้าที่จะถามในสิ่งที่เราไม่รู้

“บางอย่างต้องตามให้ทันกับ
สถานการณ์ อย่างเจ๊ไม่เคยมีตู้ใส่กับข้าว
เลย ขายมาเป็นสิบปี แต่ทุกวันนี้ในอากาศ
มีแต่ฝุ่น ถึงลูกค้าไม่เคยเรียกร้อง แต่ตัว
เราเองต้องมีความรับผิดชอบ หรือ
ในสถานการณ์โรคโควดิ-19 ตอนนี้กต้็องบอก
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เปิดสูตรท�าเงินฉบับ

“เจ๊โอว”
การเข้ามารับไม้ต่อจากครอบครัวสาม ี

คือจุดเริ่มต้นบนเส้นทางธุรกิจร้านอาหาร
ของ เจ๊โอว หรือ หมวย แซ่ฉั่ว เจ้าของร้าน
เจ๊โอว ข้าวต้มเป็ด ที่ดังเป็นพลุแตกจาก
เมนูสุดฮิตอย่าง “มาม่า โอ้โห” จุดกระแส
การเข้าคิวที่รอนานแค่ไหน ลูกค้าก็ไม่ยอม
ถอย แม้จะอยู่ในยุคที่คนพร้อมเดินออก
จากร้านถ้าได้อะไรไม่ทันใจก็ตาม 

มาม่า โอ้โห เป็นเมนูที่เรียกลูกค้า

เข้าร้านได้อย่างถล่มทลาย

และเป็นจุดเปลี่ยนสร้างชื่อให้กับ

ทางร้านเป็นอย่างมาก
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ขายสไตล์เจ๊โอว...

สิ่งหนึ่งที่ท�าให้ลูกค้าติดใจแวะเวียน
มาที่ร้านอยู่เสมอคือ การหาเมนูอาหาร
ใหม่ๆ ที่ถูกปากและตรงใจลูกค้ามาน�า
เสนอ เรียกว่าเป็นกลยุทธ์แรกๆ ที่เจ๊โอว
หยิบมาใช้ในการมัดใจลูกค้า 

“ที่ลูกค้าติดใจเรา เพราะเราพยายาม
หาอาหารใหม่ๆ เพิ่มเข้ามา พอท�าเสร็จ
เราจะถามว่าถูกใจไหม ถ้าถูกใจเราก็จะ
ขายต่อ แต่ถ้าอย่างไหนไม่ถูกใจ เราก็โละ
ทิ้งไป อย่างเมนู มาม่า โอ้โห ที่เกิดจาก
ไอเดียของลูกชายตอนนั่งดูฟุตบอลดึกๆ 
แล้วท�ากินกับเพื่อนๆ แล้วโพสต์ลงบน
โซเชยีลมเีดยี เป็นเมนทูี่เรยีกลูกค้าเข้าร้าน
ได้อย่างถล่มทลาย และเป็นจุดเปลี่ยน
สร้างชื่อให้กับทางร้านเป็นอย่างมาก”

เมื่อกระแสเมนูนี้ติดลมบน ไม่ว่าจะ
เป็นลูกค้าคนไทยหรือต่างชาติต่างก็พา
กันมานั่งรอเข้าคิวแน่นเอี๊ยดกันอย่าง
พร้อมเพรียงในแต่ละวัน โดยเจ๊โอวถึงกับ
เอ่ยปากว่า เป็นความโชคดีของทางร้าน
ที่ลกูค้าเหล่านี้ยนิดแีละยอมรอ เพื่อที่จะลิ้ม
รสรายการอาหารเลื่องชื่อดังกล่าว
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“บางคนอาจต้องรอถึง 2 ชั่วโมง แต่
บางคนก็ไม่ถึง ถ้ามีโต๊ะว่างก็เข้ามาได้เลย 
ไม่ใช่ว่ามาทุกครั้งก็ต้องรอทุกครั้ง โดยวิธี
การรองรับลูกค้ากลุ่มนี้ จะมีคนคอยยืน
อยู่หน้าร้าน เพื่อจัดเก้าอี้ให้นั่งและจัดคิว
ตามล�าดับ ทุกคนที่มาที่นี่ เขาพร้อมใจ
มา และบอกว่ากินแล้วคุ้ม แม้ในวันที่ฝน
ตกก็ไม่มีใครยอมถอย อาจมีบ้างที่ลูกค้า
หัวร้อน แต่ก็ถือว่าน้อยมาก โดยเจ๊จะใช้
วิธีการพูดคุยบอกว่า ใจเย็นๆ นะ เดี๋ยว
ก็ได้กิน” 

วิธีรักษาลูกค้าเก่าของเจ๊คือ

เรายังมีอาหารเมนูดั้งเดิมให้เขากินอยู่

ยังคงรสชาติดั้งเดิมแบบที่เขาชอบอยู่
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นอกเหนอืจากการเป็นเมนใูหม่ส�าหรบั
นักกินยามดึกที่สั่งได้หลัง 5 ทุ่มแล้วนั้น 
บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปที่ไม่ธรรมดารายการนี้ 
ยังเป็นเบื้องหลังของการขยายช่วงเวลา
ท�าเงินให้กับทางร้านอีกด้วย 

“ตอนย้ายร้านมาอยู่ที่จุฬาซอย 16 
แรกๆ ยังไม่ทันดึกเลยแค่ 4 ทุ่มกว่าๆ คน
กน็้อยแล้ว เราเลยคดิว่า รอบดึกเราต้องหา
อะไรมาท�า เพราะเสียดายเวลา และเมนู
ที่ว่าก็เข้ามาตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะขายได้ดีขนาดนี้ 
คิดว่าคงได้สัก 40-50 หม้อก็ดีแล้ว แต่
กลายเป็นว่าขายได้แต่ละวันร้อยกว่าหม้อ
เลยทีเดียว”

เมื่อการค้าขายด�าเนินมาจนถึงวันนี้
เป็นเวลานานกว่า 60 ปี ลูกค้าของทาง
ร้านจึงไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่ที่รู้จักร้านจาก
ทางโซเชียลมีเดียเท่านั้น แต่ยังมีคนรุ่น
เก่าอีกไม่น้อยที่ยังคงเป็นลูกค้าประจ�า
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“วิธีรักษาลูกค้าเก่าของเจ๊คือ เรายัง
มีอาหารเมนูดั้งเดิมให้เขากินอยู่ ยังคง
รสชาติดั้งเดิมแบบที่เขาชอบอยู่ คนรุ่น
ก่อนจะชอบอาหารที่มีรสเค็ม ต่างจากคน
รุ ่นใหม่ที่ชอบอาหารที่รสออกหวาน 
บางคนเป็นลูกหลานของลูกค้ารุ่นก่อนๆ 
พอเห็นเจ๊ขายแบบนี้ก็จะซื้อกลับไปฝาก
คนที่บ้าน”

หัวใจส�าคัญของการท�าธุรกิจ เจ๊โอว 
บอกว่า ต้องเน้นที่คุณภาพ ลงมือท�าเอง
ด้วย และต้องใส่ใจในทุกรายละเอียด 

“เราเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ลงไป
ท�าเองด้วย ไม่ใช่อะไรๆ ก็ให้ลูกน้องท�า 
ใส่ใจในสิ่งที่ท�า และตั้งราคาที่ทุกคน
สามารถจ่ายได้ตามก�าลังที่ตัวเองมี ที่
ส�าคัญคือ การบอกราคาอย่างชัดเจนให้
ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ว่า เขาสามารถ
จ่ายในราคานี้ได้หรือไม่ นอกจากนี้ ใคร

บริหารสไตล์เจ๊โอว...
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ถนัดท�าอะไร เราก็ให้เขาท�าสิ่งนั้น อย่าง
ตัวเจ๊เองจะเป็นคนบริหารร้านดูแลภาพ
รวมต่างๆ ของอะไรขาดเหลือก็ต้องรู้ บัญชี
แต่ละวันเป็นอย่างไรก็ต้องรู้ ส่วนลูกๆ ก็
เข้ามาช่วยงานครัว ดูแลเรื่องการใช้สื่อ
โซเชียลและการท�าธุรกรรมทางธนาคาร 
เป็นต้น”

นอกจากนี้ การดูแลพนักงานในร้าน
ก็ต้องใช้ทั้งการซื้อใจและกฎระเบียบควบคู่
กันไป โดยเจ๊โอวมีหลักการว่า อะไรถูก
ก็ว่าไปตามถูก อะไรผิดก็จะตัดทิ้ง หรือ
เป็นการให้ออกจากงานโดยทันทีแบบ
ไม่ยืดเยื้อนั่นเอง 
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“การท�าตรงนี้ต้องมีทั้งความเด็ดขาด
และความใส่ใจ อะไรที่ไม่ดีเราก็ตัดทิ้งไป 
หรือถ้าวันไหนขายดี เราก็เลี้ยงน�้า เลี้ยง
ผลไม้ลูกน้องฟรีๆ หรือถ้าใครไม่สบายเรา
ก็ให้ค่ารักษาเพิ่ม ให้หยุดพักผ่อนแล้วค่อย
กลับมาท�างาน ถึงแม้ว่าเจ๊จะเป็นผู้หญิง 
แต่ทุกอย่างต้องผ่านมือเราหมด ไม่ว่า
อะไรจะเกิดขึ้น เจ๊ก็จัดการได้ทุกอย่าง” 

ส�าหรับผู้ประกอบการถ้าอยากอยู่
รอดในเส้นทางธุรกิจ เจ๊เจ้าของร้านรายนี้ 
ฝากไว้ว่า ต้องท�าตัวเองให้ดี มีความ
น่าเชื่อถือ ท�าทุกอย่างให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย นอกจากนี้ ยังต้องมีความอดทน 
ซึ่งถือเป็นจุดยืนของเจ๊โอว คือพยายาม
ทนให้ถงึที่สดุ ถ้าไม่ทน เชื่อว่าจะไม่สามารถ
มาถึงทุกวันนี้ได้ 
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แม้เวลานี้อาจเป็นช่วงที่ทุกคนต้อง
เผชิญกับสถานการณ์จากผลกระทบของ
โควิด-19 แต่ท้ายที่สุดแล้ว ด้วยกลยุทธ์
และความใส่ใจในธุรกิจที่ท�า ไม่ว่าเจ้าของ

ธุรกิจจะเป็นเจ๊หรือเฮีย เราเชื่อว่าเมื่อ
ทุกอย่างผ่านพ้นไป ย่อมจะกลับมาเปิด
เกมบุกได้เต็มสปีดอีกครั้ง...



K Analysis  กองบรรณาธิการ   เรียบเรียงจาก

ฉบับ

สู้โควิด-19

แผน

ปรบัตัว

ธุรกิจ

ร้าน
อาหาร
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นับตั้งแต่การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2563 และเร่ิมทวีความ

รุนแรงมากขึ้น ไม่เพียงแต่กระทบกับสุขภาพของคน

ทั่วโลก ยังเป็นความเสี่ยงที่กดดันเศรษฐกิจและภาคธุรกิจ 

หนึ่งในนั้นคือ ธุรกิจร้านอาหาร ซ่ึงคาดว่าจะมีโอกาสที่

เม็ดเงินหมุนเวียนในธุรกิจอาจถึงขั้นติดลบ นี่จึงกลาย

เป็นโจทย์ที่ท้าทายส�าหรับธุรกิจร้านอาหารในการหาวิธี

เพื่อรับมือกับสถานการณ์คร้ังนี้

ศนูย์วจิยักสกิรไทย ประเมนิธรุกจิร้านอาหาร
ปี พ.ศ.2563 มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะทรงตัว
หรอือาจหดตวัจากปี พ.ศ.2562 โดยมมีลูค่าตลาด
อยู่ที่ราว 4 แสนล้านบาท ท�าให้ผู้ประกอบธรุกจิ
ร้านอาหารต้องหนัมาปรบัแผนธรุกจิอย่างเร่งด่วน
เพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์ดงักล่าว โดยอาจจะแยก
ผลกระทบและการปรบัตวัเป็น 2 กลุ่มคอื

แนะทางรอดเฉพาะหน้า

ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด! 
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2. กลุ่มตลาดในประเทศ

โดยเฉพาะร้านอาหารขนาดกลาง-เล็ก (เอสเอ็มอี) 
รวมทั้งร้านอาหารข้างทาง (Street Food) ผู้ประกอบการ
ต้องมีการเตรียมการด้านการบริหารสภาพคล่องหรือ
กระแสเงินสดอย่างเต็มที่เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น การปรับ
ลดต้นทนุค่าใช้จ่าย การลดพนกังานในช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมี
ลกูค้า ขณะเดยีวกนัยงัจ�าเป็นต้องรกัษาคณุภาพของสนิค้า
และบริการให้อยู่ในระดับที่ลูกค้าคาดหวังและเหมาะสม
กับราคา ควบคู่กับการหาวิธีในการเพิ่มยอดขาย 

เป็นกลุ ่มร้านอาหารที่มีกลุ ่มเป้าหมายเป็น
นกัท่องเที่ยว โดยแผนรบัมอืเบื้องต้น ต้องเน้นไปที่การ
ลดต้นทุนการด�าเนินงานหรือการไหลออกของเงินให้
มากที่สดุเท่าที่จะท�าได้ โดยเฉพาะต้นทนุที่เป็นรายจ่าย
ประจ�า เช่น การเจรจาขอลดค่าเช่าสถานที่ หรือใช้
ระบบการจดัการแบบครวักลางส�าหรบัร้านที่มหีลายสาขา
เพื่อลดต้นทุน รวมถึงการขอความร่วมมือพนักงาน
ในการลดเวลาการท�างานลง และอาจรวมถึงการลด
การจ้างงานหากจ�าเป็น ขณะเดยีวกนัอาจจะขยายฐาน
ลูกค้าไปยังกลุ่มพรีเมียมคนไทย หรือเพิ่มช่องทางขาย 
เพื่อให้กิจการยังมีรายได้เข้ามา 

1. กลุ่มตลาดต่างประเทศ
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นอกจากนี้ ยังต้องสร้างความเชื่อมั่น
เรื่องการดูแลรกัษาความสะอาดและความ
ปลอดภัยของร้านอาหาร ซึ่งเป็นสิ่งที่
ผู ้ประกอบการร้านอาหารทั้ง 2 กลุ่ม
ควรด�าเนินการเช่นกัน  

อย่างไรกด็ ีในสถานการณเ์ช่นนี้ Food 
Delivery หรือการสั่งอาหารออนไลน์ ถือ
ได้ว่าเป็นทางรอดหน่ึงท่ีจะช่วยพลิกวิกฤต 
เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจร้านอาหาร
ได้ ด้วยการเชื่อมโยงร้านอาหารผ่าน

แอปพลเิคชนัของผูใ้ห้บรกิาร Food Delivery 
ไม่ว่าจะเป็น GrabFood, LINEMAN, GET 
FOOD เป็นต้น โดยอาจจะมีการโปรโมชัน
ช่วยกระตุ ้นยอดขาย เช่น จัดส่งฟร ี
มีคูปองส่วนลดต่างๆ หรือระบบสะสม
แต้มออนไลน์ นอกจากนี้ การจัดโปรโมชัน
ลดราคาส�าหรับผู้ที่ช�าระเงินผ่านระบบ 
e-Payment /Scan QR Code กับธนาคาร
ที่เป็นพันธมิตรก็น่าจะสามารถตอบโจทย์
ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ “สังคมไร้เงินสด” 
ได้เป็นอย่างดีด้วย

ท่ามกลางความท้าทายรอบด้านที่อาจมีผลต่อยอดขายของร้านอาหารในปี พ.ศ.2563

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก

 รสชาติอาหาร แย่/ไม่คงที่

 ร้านหายาก อยู่ในซอยลึก

 วัตถุดิบด้อยคุณภาพ

 ราคาไม่สมเหตุสมผล

 ร้านมีกล่ินอับ

   ไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบ

 พนักงานบริการ 

   ไม่ทั่วถึง/ไม่สุภาพ

 อาหารเสิร์ฟช้า

 สภาพอากาศ

 สิ่งเหนือความคาดหมาย

 ธุรกิจถูก Disrupt

 ภาวะเศรษฐกิจไม่เอ้ือ

 พฤติกรรมผู้บริโภคเปล่ียน

 มีคู่แข่งเพิ่มขึ้น

ผู้ประกอบการเองอาจจะต้องหันกลับมามองตนเองด้วยว่า

มีปัญหาภายในอะไรบ้างไหมท่ีท�าให้ยอดขายตก
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นอกจากโจทย์เฉพาะหน้าอย่างการ
ระบาดของโควิด-19 ที่มีผลต่อยอดขาย
แล้ว ยงัมคีวามท้าทายอื่นๆ ที่ผูป้ระกอบการ
ควรจบัตามอง ไม่ว่าจะเป็น สภาพเศรษฐกจิ
ไทยในปี พ.ศ.2563 ที่ไม่เติบโตเท่าที่ควร 
การแข่งขันท่ีสูงข้ึนท้ังทางตรงและทางอ้อม 
ต้นทนุที่สูงขึ้น พฤตกิรรมและความต้องการ
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
รวมไปถึงเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น 
เหล่านี้นบัเป็นความท้าทายที่ผูป้ระกอบการ
ต้องพร้อมรับมือเพื่อให้ธุรกิจเดินต่อไปได้

 จากแรงกดดันและความท้าทาย
ข้างต้น จึงเป็นไปได้ว่าสภาวะการแข่งขัน
ของธุรกิจร้านอาหารจะกลับมาเข้มข้นอีก
เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ซึ่ง
แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการ
ร้านอาหารในยคุการแข่งขนัเข้มข้นต้องอาศยั
การวางแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ ดังนี้

เตรียมแผนปรับตัวสู้ศึก

ธุรกิจร้านอาหารในอนาคต
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1. วางเป้าหมาย (Goal) ให้ชัดเจน

เพื่อจะได้มีทิศทางการด�าเนินงาน
ได้แม่นย�าขึ้น โดยอาจแบ่งออกเป็น 
“เป้าหมายระยะสั้น-กลาง-ยาว” ผู้ที่มี
การตั้งเป้าหมายในปีที่ผ่านมาอยู่แล้ว 
ควรจะมีการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้
กับเป้าที่ตั้งไว้ด้วยว่าเป็นไปตามที่ตั้งไว้
หรอืไม่ หากไม่ได้ตามเป้า ต้องหาสาเหตวุ่า
เป็นเพราะอะไร หรอืหากได้ตามเป้ากต้็อง
วเิคราะห์ให้ได้เช่นกนัว่า เป็นไปตามเป้า
เพราะอะไร เพื่อจะได้น�ามาประยุกต์ใช้
ในปีนี้

2. วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด

และสภาพธุรกิจ

ด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) 
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 
และข้อจ�ากัด (Threat) ทั้งในส่วนของ
เงินทุน ท�าเลที่ตั้ง ทักษะ/ประสบการณ์
ของเจ้าของกิจการ พ่อครัวแม่ครัว หรือ
พนักงานเสิร์ฟ คุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ 
ความสามารถในการหาแหล่งวัตถุดิบ 
เป็นต้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เปิด
กจิการมาแล้วหลายปียิ่งต้องมกีารทบทวน
ธรุกจิตนเอง เพื่อน�าไปพฒันาและต่อยอด 
ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการท�าธุรกิจ 
และสร้างโอกาสให้ธรุกจิประสบผลส�าเรจ็
มากขึ้น
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3. วิเคราะห์ตลาดผู้บริโภค

และคู่แข่ง 

เพื่อทราบลกัษณะและความต้องการ
ที่แท้จริงของลูกค้า ประเภทและรายการ
อาหารที่นิยมบริโภค หรือเทรนด์ของ
อาหารที่ก�าลังมาแรง เพื่อสร้างโอกาส
ทางการตลาดในการเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ 
ขณะเดียวกันควรมีการวิเคราะห์คู่แข่ง
ในบริเวณใกล้เคียงด้วยทั้งในส่วนของ
ยอดขายและวิธีการส่งเสริมการขาย เพื่อ
น�ามาประเมินส�าหรับวางแผนการตลาด
และรับมือ 

4. ก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

โดยท�าการออกแบบกลยทุธ์การตลาด
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งใน
ส่วนของตวัเลขยอดขาย-ต้นทนุ ก�าไร จดุ
คุม้ทนุ เพื่อให้ลูกค้าเก่ากลบัมารบัประทานซ�้า 
และดึงดูดให้ลูกค้าใหม่อยากมาลิ้มลอง 
ซึ่งแนวทางการวางแผนกลยทุธ์การตลาด 
เช่น หาตวัตนที่แตกต่างให้กบัร้าน ตั้งราคา
ขายให้เหมาะสม บริหารจัดการต้นทุน
อย่างมปีระสทิธภิาพ น�านวตักรรม และ
เทคโนโลยีมาใช้เพิ่มขึ้น บริหารคน
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงวางแผน
การตลาดและโปรโมชนัให้ดงึดูดใจ



ปัญหา / ความท้าทาย

ทีเ่ผชิญ

กลยุทธ์ท่ีเคยใช้

/ ใช้อยู่ในธุรกิจ

โอกาสทาง

การตลาด

 สภาพแวดล้อมตลาด

(เศรษฐกจิซบเซา พฤตกิรรม

ผู้บริโภคเปล่ียนเร็ว ฯลฯ)

 สภาพธุรกิจ

(ยอดขายตก เงินทุนไม่พอ

หมุนเวียน พนักงาน

ลาออกบ่อย มีวัตถุดิบ

ค้างสต็อกเยอะ ฯลฯ)

 เน้นตลาด Mass 

 ลดราคา สะสมแต้ม 

 โปรโมตผ่าน Social 

Media และ Foodie 

Influencer ฯลฯ

วิเคราะห์ตลาด ธุรกิจ

มองหาปัญหาของ

ลูกค้าที่ปรับเปลี่ยนไป/

ช่องว่างเพือ่ตอบสนอง

ความต้องการและสร้าง

ประสบการณ์การใช้

งานที่ดียิ่งขึ้นให้กับ

ลูกค้า

 หาตวัตนทีแ่ตกต่างให้กบัร้าน

 ใช้ App เป็นตัวช่วย

 จัดสรรพนักงานที่เหมาะสม  

  กับช่วงเวลาที่มีลูกค้า

  มาก-น้อย

 หาพันธมิตร/เชื่อมโยงธุรกิจ 

  กับส่ิงที่มีอยู่ต่างๆ

ออกแบบโมเดลธุรกิจ

/กลยุทธ์การตลาด
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5. ทบทวน และติดตามประเมินผล

ผู้ประกอบการต้องมกีารประเมนิผลงานของกจิการ
เป็นระยะๆ ซึ่งอาจจะได้มาจาก Feedback ของลูกค้า 
หรอืความคดิเหน็ของพนกังาน เพื่อน�ามาพฒันาปรบัปรงุ
ข้อบกพร่องต่างๆ ได้ตรงจุด ทันท่วงที และสนับสนุน
ให้ส่วนอื่นๆ ที่ดีอยู่แล้วให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นอีก 

จากนี้ไปคงต้องคอยจับตาดูกันว่า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้จะกินเวลาไปยาวนาน
แค่ไหน แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือ ทุกคนต้องพร้อมปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อประคองให้ธุรกิจ
ก้าวข้ามวิกฤตไปให้ได้ เพราะเชื่อว่าอย่างไรแล้ว “ฟ้าหลังฝน” ย่อมสดใสเสมอ 

แนวทางการวางแผนส�าหรับธุรกิจร้านอาหาร ติดตาม

ประเมินผล



SME CORNER  กองบรรณาธิการ   กิจจา อภิชนรจเรข

บนเส้นทางความส�าเร็จที่สวยหรูของ

ทกุธรุกจิ หากเข้าไปล้วงลึกถงึเบือ้งหลงั

จะค้นพบกระบวนการปรับตัวแทรก

อยูร่ายทาง ดงัเช่นผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้

ภายในบ้านแบรนด์ Super Lock ที่เดิน

มาไกลมาก หากมองย้อนกลับไป

ในวันแรกของการท�าธุรกิจ

ปลดล็อกความคิด

ปรับธุรกิจโตสไตล์

50 K SME INSPIRED



จากโรงงานปั๊มเครื่องพลาสติก
ที่ใครๆ กท็�าได้ สู่การเป็น Lifestyle 
Solution ที่ยากจะเลยีนแบบ พลาวฒุ ิ
เจรญิจติมั่น Business Development 
Director, Micron Group Co. Ltd. 
ทายาทรุน่ 2 รบัช่วงต่อธรุกจิได้อย่าง
ชนิดไร้รอยต่อ โดยน�าแนวคิดของ 
Startup ที่มุง่หา Pain Point ของลกูค้า
มาปรบัประยกุต์ใช้กบัธรุกจิเอสเอม็อี 
เพื่อให้ Super Lock อยูร่อดและเตบิโต
อย่างแขง็แกร่ง 
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สร้างความแตกต่าง เพื่อหนี

สงครามราคา 

 กระบวนการปรบัตวัของธรุกจิปรากฏ
อยู่ในทกุช่วงเวลา พลาวฒุเิล่าว่า สงคราม
ราคาที่ยากจะหลกีเลี่ยง ท�าให้คนรุน่พ่อแม่
ปิดประตูความเสี่ยง ด้วยการผันตัวเอง
จากโรงงานผลติพลาสตกิในรปูแบบ OEM 
ให้กับบริษัทญี่ปุ่นมาสู่เส้นทางการสร้าง
แบรนด์เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยนืของธรุกจิ 
อันเป็นจุดก�าเนิดของแบรนด์แรกคือ 
MicronWare 

MicronWare สร้างความแตกต่างด้วย
เทคนคิการพรนิต์ลวดลายบนพลาสตกิเจ้าแรก
เจ้าเดยีวในตลาด เช่น ถ้วย ถงั กะละมงั 
ขนัน�้า กล่องกระดาษทชิช ูฯลฯ แตก่ารมา
ของวกิฤตเศรษฐกจิปี พ.ศ.2540 กส็่งผล 
กระทบต่อยอดขายตามก�าลังซื้อที่หดตัว 
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โชคดไีด้โอกาสเดนิเครื่องผลติสนิค้าโปรโมชนั
ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ เพื่อเป็นของแถม
กระตุน้ยอดขายสนิค้า ธรุกจิจงึเตบิโตแบบ
สวนทาง เพราะปรมิาณที่มากระดบัแสนชิ้น 
แต่สุดท้ายธุรกิจก็เข้าสู ่วงจรเดิมคือ 
หนกีารก๊อบปี้และการตดัราคาไปไม่พ้น  

 
“เรายังคงต้องการท�าสินค้าที่

แตกต่างจากตลาด เพื่อหลดุพ้นจากการ
แข่งขนัด้านราคา จนมาลงตัวที่การน�า
เทคโนโลยีไมโครแบน ซึ่งเป็นสารแอนตี้

แบคทเีรยีจากอเมรกิามามกิซ์กบัระบบการ
ผลติของเรา จนเกดิเป็นกล่องอาหารแบรนด์ 
Super Lock ขึ้นมา เพื่อปลดล็อกลูกค้า
จากปัญหาความปลอดภยั การคงคณุภาพ
ความสดใหม่ของอาหาร ซึ่งเป็น Pain Point 
ของลูกค้า แม้เทคโนโลยีจะท�าให้ต้นทุน
การผลติสนิค้าเพิ่มขึ้น 10-20% แต่เราไม่มี
นโยบายผลกัภาระไปที่ลกูค้า แบรนด์ Super 
Lock จงึกลายเป็นเรอืธงของบรษิทั และมี
ยอดขายเตบิโตต่อเนื่องมาถงึวนันี้ จากการ
ที่ลกูค้ารูส้กึว่าได้รบั Value ที่เพิ่มมากขึ้น” 
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รีแบรนด์พร้อมใส่ภาษา

การออกแบบ 

 แม้ Super Lock จะเป็นเจ้าแรกที่น�า
เทคโนโลยสีารไมโครแบนมาใส่ในพลาสตกิ 
และได้จดลิขสิทธิ์นวัตกรรมระบบล็อกที่
ง่ายและไม่ซ�้าใคร แต่บทเรียนที่ผ่านมา
ของคนรุ่นพ่อแม่ ท�าให้คนรุ่นใหม่อย่าง
พลาวฒุเิขา้ถงึสจัธรรมที่วา่ การก๊อบป้ีคอื 
สิ่งที่คนท�าธุรกิจหนีไม่พ้น เขาจึงหาทาง
ปรับทิศทางธุรกิจใหม่ ด้วยการรีแบรนด์
และปรบัวธิกีารท�างานใหม่ทั้งหมด 

 “คนท�าธุรกิจสมัยนี้จะคิดแบบแต่
ก่อนไม่ได้ อย่างการผลิตสินค้าเรามี
คอนเซปต์ว่าจะไม่ผลติฮโีร่เป็นตวัๆ แต่เรา
จะไปแบบทีมอเวนเจอร์ โดยใช้ ‘ภาษา
การออกแบบ’ (Design Language) มาเชื่อมโยง
สนิค้าทกุตวัของ Super Lock เข้าด้วยกนั 

สมัยก่อนถ้าคนถามว่า

ท�าธุรกิจอะไร ค�าตอบคือ 

โรงงานพลาสติก แต่ตอนนี้

ถ้ามีคนมาถามใหม่ ผมจะบอกว่า

เราเป็น Lifestyle Solution
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หนุ่มนักบริหารที่จบวิศวะมาจาก
อเมรกิา ยอมรบัว่าไม่เคยเรยีนรูเ้รื่องดไีซน์
มาก่อน จนเมื่อได้มาร่วมงานกบั จาคอบ 
เจนเซ่น ดีไซน์ สตูดิโอระดับโลกจาก
เดนมาร์ก และได้เรียนรู้เรื่องภาษาการ
ออกแบบ ท�าให้เขารูส้กึทึ่งมาก และมองว่า
นี่คอื สิ่งที่ตลาดเครื่องใช้พลาสตกิแบรนด์
ไทยขาดไป ปัจจุบันเขาเติมเต็มดีไซน์ใส่
ลงไปใน Super Lock เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว

โดยเป็นการออกแบบผ่านสีสัน รูปทรง 
วัสดุที่ใช้ ที่สร้างความรู้สึกสม�่าเสมอ
ที่ลูกค้าสัมผัสได้จากสินค้าทุกชิ้นภายใต้
แบรนด์ของเรา ซึ่งความรู้สึกนี้มันก๊อบปี้
ไม่ได้ เราเลยคิดว่าจะเดินไปใน Way นี้
ให้สดุทาง”

55 K SME INSPIRED



SME CORNER 

  “สมยัก่อนถ้าคนถามว่าท�าธรุกจิ
อะไร ค�าตอบคอื โรงงานพลาสตกิ แต่
ตอนนี้ถ้ามคีนมาถามใหม่ ผมจะบอกว่า
เราเป็น Lifestyle Solution ที่ใช้โรงงาน
พลาสติกเป็นจุดแข็งในการต่อยอด
ธุรกิจอื่นๆ นี่คือ สิ่งที่ผมได้จากหลัก
ภาษาดีไซน์ และหนังสือชื่อ What I 
Wish I Knew When I Was 20 ท�าให้
ผมหันมาส�ารวจต้นทุนที่เรามี เพื่อใช้
ต่อยอดท�าในสิ่งที่ไม่เหมอืนเดมิ วนันี้
ไลน์ผลิตกล่องอาหารของเราจึงเหลือ
เพยีง 20% นอกจากนั้น เราขยายไป
ถงึเครื่องใช้ภายในบ้านอื่นๆ ที่ผลติจาก
วสัดทุี่หลากหลาย เช่น กล่องแก้ว ขวด
น�้าสเตนเลส เขยีงพลาสตกิ ฯลฯ ทกุชิ้น
ไปด้วยกนัได้ในแง่ของภาษาการออกแบบ 
ฟอร์มของสินค้าอาจไม่เหมือน แต่

56 K SME INSPIRED



อย่างน้อยเสื้อผ้าหรอืแพก็เกจจงิต้องเหมอืนกนั 
เพื่อให้เกดิ ‘ลายเซน็’ ของสนิค้า ต่อเนื่อง
ไปถึงการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รักในใจ
ของลูกค้า หรอื Brand Love ซึ่งผมมองว่า
นี่คอื จดุแขง็ที่ก่อให้เกดิ Stickiness Factor 
ต่อให้คู่แข่งตดัราคาอย่างไร แต่ถ้าสนิค้า
ไม่แมตช์กับเซตที่มีภายในบ้าน ไม่มี
ประสบการณ์หรอืความรูส้กึที่สมัผสัได้ตาม
ที่ต้องการ ลูกค้ากจ็ะไม่ซื้อ” 

คิดใหม่ ใช้จุดแข็งเดิม

สร้างอนาคตธุรกิจ

 นอกจากพลาวฒุจิะรแีบรนด์ Super 
Lock เพื่อสร้างภาษาการออกแบบที่เป็น
ลายเซ็นของตนเอง เขายังต้องการจะลด
การพึ่งพาตลาดเมอืงไทย ซึ่งปัจจบุนัสร้าง
ยอดขายสงูถงึ 70% จงึต้องการเตบิโตแบบ 
Product Diversification แม้วันนี้จะขยาย
ตลาดไปถงึ 40 ประเทศแล้ว แต่ยงัไม่แขง็แรง
พอ การรีแบรนด์จะเป็นหมัดเด็ดที่ช่วย
สร้างภาพแบรนด์ Super Lock ให้ชดัเจน
ยิ่งขึ้น และท�าให้บริษัทกลายเป็นผู้เล่น
ที่แขง็แกร่งในตลาดโลก 

 “การรีแบรนด์ไม่ใช่แค่การเปลี่ยน
โลโก้ แต่เหมอืนกบัการจดัระเบยีบบ้านว่า 
Brand Value ของเราคอือะไร Brand Personality 
เป็นอย่างไร ทกุคนในบรษิทัมาหาจดุร่วม 
เพื่อเดินไปข้างหน้าด้วยกัน โดยไม่ได้เอา
ตวัเลขเป็นตวัตั้ง เราแค่ม ีPassion อยาก
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จะท�าสินค้าให้ออกมาดีกว่านี้ การท�า
แบรนดงิจงึเป็นการลงทนุระยะยาว ยิ่งเราท�า
ในรปูแบบธรุกจิครอบครวั ต้องมองถงึลกู
หลานรุน่ต่อไปด้วย เราต้องลงทนุพื้นฐาน
หรอืแพลตฟอร์มให้กบัเขา แม้จะไม่ก�าไร
ในวนันี้ แต่ธรุกจิต้องมอีนาคต”

 แล้วอนาคตของตลาดเครื่องใช้
พลาสตกิที่วนันี้ก�าลงักลายเป็น “ผู้ร้าย” 
ในสายตาคนทั้งโลกจะเป็นอย่างไรต่อไป 
พลาวุฒิบอกว่า ธุรกิจของเขาที่จัดอยู่
ในกลุ่ม Reuseable ซึ่งไม่กระทบหนัก
เท่ากับกลุ่มพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
แต่การท�าธุรกิจต้องไม่หยุดพัฒนา โดย
ต้องโฟกัสกับการแก้ปัญหาที่เป็น Pain 
Point ของลูกค้าให้ได้ โดยไม่มองข้าม
แม้ปัญหาเล็กๆ ที่ส�าคัญต้องดึงแนวคิด
รกัษ์โลกมาปรบัใช้ให้มากขึ้น ถอืเป็นการ
พฒันาอตุสาหกรรมพลาสตกิที่สร้างมลูค่า
คดิเป็น 5% ของ GDP ประเทศไปในตวั 
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“พ่อผมพูดอยู่ค�าหนึ่งที่ผมชอบมาก
คือ ไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหน 
อย่าได้ไปหดหู่กับมัน ไม่มีประโยชน์ เรา
ต้องลับมีดของเราให้คมตลอด เมื่อตลาด
พร้อม เราก็วิ่งได้เลย ไม่ต้องมานั่งผูกเชือก
รองเท้า ส�าหรับเอสเอ็มอี ไม่นานมานี้เรา
เคยได้ยินค�าว่า ‘ปลาเร็วกินปลาใหญ่’ แต่
ทุกวันนี้ปลาใหญ่เร็วแล้ว เรายิ่งต้องเร็ว
กว่า” 

ยคุนี้ธรุกจิจะอยู่รอดได้ การเรยีนรู้ที่
จะปรับตัวและไม่ยึดติดกับความส�าเร็จ
เก่าๆ คอื หวัใจส�าคญั เช่นที่ Super Lock 
ไม่จ�ากดัตวัเองอยู่กบัสิ่งเดมิๆ แต่พร้อมที่
จะก้าวไปข้างหน้าบนเส้นทางใหม่ เพื่อ
สร้างโอกาสการเตบิโตที่มากขึ้น 

ภาพประกอบสินค้า :

www.facebook.com/superlockbymicronware

www.micronware.co.th

พ่อผมพูดอยู่ค�าหนึ่ง

ที่ผมชอบมากคือ

ไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้าย

แค่ไหน อย่าได้ไปหดหู่กับมัน

ไม่มีประโยชน์ เราต้องลับมีด

ของเราให้คมตลอด

เมื่อตลาดพร้อม เราก็วิ่งได้เลย
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กระแ
สเงิน

สดดี

บริห
าร

หนี้ไม
่สะด

ุด!

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่สร้างผลกระทบในวงกว้างเวลานี้ ก�าลัง

พ่นพิษท�าให้หลายธุรกิจต้องหยุดชะงัก ยอดขายลดลง แต่ก็ปฎิเสธไม่ได้ว่า 

ในขณะที่ยอดขายหายไปนั้น ค่าใช้จ่าย รวมถึงภาระหนี้ ยังเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ

ต้องควักกระเป๋าจ่ายอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในสถานการณ์เช่นนี้ เอสเอ็มอีจะ

บริหารจัดการอย่างไร เพื่อให้ธุรกิจยังคงมีสภาพคล่องและเดินต่อไปได้

บริหารหนี้ไม่สะดุด!

FINANCIAL  กองบรรณาธิการ   เจษฎา ยอดสุรางค์
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สิ่งส�ำคัญที่สุดของกำรจัดกำรธุรกิจ 
ไม่ว่ำจะอยู่ในภำวะปกติ หรือภำวะไม่ปกต ิ
เฉกเช่นสถำนกำรณ์ในปัจจุบันที่เกิดกำร
แพร่ระบำดของ COVID-19 ในมุมมองของ 
พิภวัตว์ ภัทรนำวิก รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
ธนำคำรกสิกรไทย เรื่องของ “กระแส
เงินสด” ยังคงเป็นหัวใจส�ำคัญของกำรท�ำ
ธุรกิจ โดยกระแสเงินสดจะมำจำก
ยอดขำยเงินสดที่เข้ำมำในธุรกิจ เพียงแต่
กำรท�ำธุรกิจส่วนใหญ่จะไม่ได้ขำยเงินสด
ทั้งหมด แต่ยังมีกำรขำยเงินเชื่อด้วย 
ซึ่งก็คือ “ลูกหนี้กำรค้ำ” นั่นเอง 

ดงันั้น สิ่งที่ผูป้ระกอบกำรต้องพจิำรณำ 
คือ ยอดขำยที่เกิดขึ้นนั้น มำจำกลูกหนี้
กำรค้ำคุณภำพหรือไม่ เพรำะหำกลูกหนี้
กำรค้ำไม่มีคุณภำพ อำจท�ำให้ไม่สำมำรถ
เรียกเก็บเงินได้ หรือเก็บได้แต่ล่ำช้ำ 
แน่นอนว่ำ ย่อมต้องส่งผลกระทบต่อกระแส
เงินสดของธุรกิจโดยตรง 

ที่ส�ำคัญผู้ประกอบกำรควรรู้ด้วยว่ำ 
ก�ำไรขำดทุนทำงธุรกิจไม่ได้สะท้อนกระแส
เงินสดของธุรกิจเสมอไป กล่ำวคือ แม้จะ
มียอดขำยมำก แต่หำกไม่สำมำรถเรียก
เกบ็เงนิได้ เท่ำกบักระแสเงนิสดไม่ม ีฉะนั้น 
ยอดขำยที่เกิดขึ้นในเวลำนี้ ผู้ประกอบกำร
ต้องมั่นใจว่ำจะสำมำรถเรียกเก็บเงินได้ 
เพ่ือท�ำให้กระแสเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจ

หมั่นตรวจกระแสเงินสด

เช็กสุขภาพธุรกิจ
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พิภวัตว์

ภัทรนาวิก 

 “กำรวิเครำะห์ลูกหนี้กำรค้ำ จึง
กลำยเป็นสิ่งส�ำคัญในเวลำนี้ โดยทั่วไป
ลูกหนี้กำรค้ำจะมีอยู่ 2 กลุ่มด้วยกัน 
คือ คู่ค้ำรำยเดิม กลุ่มนี้จะค่อนข้ำงรู้
เครดิตกันอยู่แล้ว ในภำวะเช่นนี้ก็อำจ
จะมีบำงรำยจ่ำยช้ำลงบ้ำง กับอีกกลุ่ม
ที่เป็นรำยใหม่ ในกลุ่มนี้ผู้ประกอบกำร
อำจต้องตรวจสอบมำกขึ้นก่อนกำร
ซื้อ-ขำย ควรดวู่ำเขำเป็นใคร มำจำกไหน 
มีแบงก์สนับสนุนกำรเงินให้เขำอยู่ไหม 
เป็นต้น ซึ่งกำรวิเครำะห์ลูกหนี้กำรค้ำ
อย่ำงละเอียดในช่วงเวลำแบบนี้ ก็จะ
ช่วยป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรเรียก
เก็บเงินไม่ได้ในอนำคตนั่นเอง” 
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ก�าไรขาดทุนทางธุรกิจ

ไม่ได้สะท้อนกระแสเงินสด

ของธุรกิจเสมอไป

 นอกเหนือจำกลูกหนี้กำรค้ำแล้ว 
กระแสเงินสดยังได้มำจำกบริหำรสินค้ำ
คงเหลอืที่ดดี้วย โดยเฉพำะในช่วงเวลำที่
ยอดขำยชะลอตวัลง จ�ำเป็นที่ผูป้ระกอบกำร
ต้องมกีำรตรวจสอบสตอ็กสนิค้ำ เพื่อเชก็ 
ดูว่ำสินค้ำคงเหลือนั้นๆ เป็นประเภทที่
สำมำรถเกบ็ไว้ได้นำน หรอืเกบ็ไว้นำนแล้ว
เสื่อมค่ำเรว็ หำกเป็นกรณแีรก ผู้ประกอบกำร
อำจยังสำมำรถเก็บสต็อกไว้ได้ เพียงแต่
ต้องแลกกับกำรมีต้นทุนที่สูงขึ้น ส่วน
กรณีหลังควรต้องรีบระบำยสินค้ำออกไป
ให้เร็วที่สุด แม้อำจจะได้ก�ำไรน้อยลง
แต่ดกีว่ำปล่อยทิ้งไว้แล้วเสื่อมค่ำลงเรื่อยๆ 
ซึ่งกำรระบำยสต็อกสินค้ำออกไปยังช่วย
ท�ำให้เกดิกระแสเงนิสดกลบัเข้ำมำด้วย

  นอกจำกนี้ ยังมีอีกหลำยปัจจัยที่
จะกระทบต่อกระแสเงินสด ไม่ว่ำจะเป็น 
กำรลงทนุ โดยเฉพำะกำรลงทนุขยำยธรุกจิ
ที่เร็วเกินไป หรือลงทุนที่นอกเหนือจำก
ธุรกิจหลัก จนน�ำไปสู่กำรก่อหนี้เกินตัว 
และพลอยท�ำให้กระแสเงินสดของธุรกิจ
เริ่มตดิขดัตำมไปด้วย หรอืในเรื่องของรำยจ่ำย 
ก็มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดโดยตรง
เช่นกัน ในเวลำนี้ผู ้ประกอบกำรต้อง
วิเครำะห์ว่ำ อะไรคือ ต้นทุนคงที่ (Fixed 
Cost) เช่น ค่ำซื้อเครื่องจักร ค่ำเช่ำที่ 
เงินเดือนพนักงำน ดอกเบี้ยเงินกู้ธนำคำร 
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และอะไรคือ ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) 
เช่น ค่ำวตัถดุบิ ค่ำน�้ำ ค่ำไฟ ค่ำคอมมสิชนั 
เพื่อหำวิธีลดค่ำใช้จ่ำยนั้นๆ ลง ซึ่งโดย
หลักๆ แล้วธุรกิจที่มี Fixed Cost สูงมักจะ
ได้รับผลกระทบมำกกว่ำ ในเวลำที่เกิด
วิกฤตหรือยอดขำยชะลอตัว 

วางแผนจัดการเร่ืองหนี้

 ถึงตรงนี้ พิภวัตว์เชื่อว่ำ หำก
ผู้ประกอบกำรยังสำมำรถบริหำรกระแส
เงินสดได้ก็ยังจะไม่กระทบต่อกำร
ช�ำระหนี้ และโดยธรรมชำติของกำรท�ำ
ธุรกิจ มักจะมีกำรส�ำรองเงินไว้ในกรณี
ฉุกเฉิน ยกตัวอย่ำงในหลำยๆ ธุรกิจจะมี
กำรส�ำรองเงินส�ำหรับกำรช�ำระหนี้ธนำคำร
ไว้ 3-6 เดือน ดังนั้น หำกเกิดปัญหำ หรือ
สถำนกำรณ์ที่อำจจะกระทบต่อกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ ก็ยังท�ำให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถ
ช�ำระหนี้ได้ต่อไปอีก 3-6 เดือน ซึ่งถือเป็น
วิธีกำรบริหำรจัดกำรหนี้อีกทำงหนึ่ง

แต่อย่ำงไรกด็ ีในสถำนกำรณ์ปัจจบุนั 
แน่นอนว่ำ โอกำสที่กระแสเงนิสดของธรุกจิ
เอสเอม็ออีำจจะชะลอตวัมสีงู จำกกำรที่
ขำยสนิค้ำไม่ได้ หรอืจำกกำรเรยีกเกบ็เงนิ
จำกลกูหนี้กำรค้ำได้ล่ำช้ำลง พภิวตัว์แนะน�ำว่ำ 
ในกรณีลูกหนี้กำรค้ำอำจต้องปรับระยะ
เวลำกำรเรยีกเกบ็ให้เรว็ขึ้น ขณะเดยีวกนั
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ต้องใส่ใจในรำยละเอยีดให้มำกขึ้นด้วย เพื่อ
จะได้ไม่เกดิปัญหำตำมมำ ตั้งแต่เรื่องของ
เอกสำรกำรเรียกเก็บเงิน ไปจนถึงกำร
จัดส่งสินค้ำไปให้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เพรำะกำรที่สินค้ำมีต�ำหนิเพียงชิ้นเดียว 
อำจถกูน�ำมำใช้เป็นข้ออ้ำงในกำรจ่ำยเงนิ
ช้ำลง หรอืปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิได้ 

ทางท่ีดีคือ ควรมองธนาคาร

เป็นที่ปรึกษา เพราะแบงก์ก็มี

โปรแกรมช่วยเหลือที่จะยืดหยุ่น

ไปตามสถานการณ์ต่างๆ

 “ปัญหำลูกหนี้กำรค้ำที่อำจจ่ำยเงิน
ล่ำช้ำนั้น แบงก์เองก็มีมำตรกำรในกำร
ช่วยเหลือในสถำนกำรณ์แบบนี้อยู่ตลอด 
ทั้งเรื่องของขยำยเทอมกำรช�ำระเงิน กำร
พักช�ำระเงินต้น ฉะนั้นเวลำมีปัญหำ เรำ
อยำกให้ผู้ประกอบกำรมำคุยกับแบงก์ แต่
เอสเอ็มอีส่วนใหญ่มักคิดว่ำเวลำติด
กบัดกัสภำพคล่องแล้วท�ำอะไรไม่ได้ เพรำะ
ไม่มีหลักทรัพย์แล้ว หลำยคนเลยเลือกไป
ใช้เงินกู้นอกระบบ ซึ่งแน่นอนว่ำต้นทุนจะ
สูงกว่ำ”
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“ทำงที่ดีคือ ควรมองธนำคำรเป็น
ที่ปรึกษำ หำกสภำพคล่องธุรกิจตึงมำก 
อำจเจรจำขอผ่อนช�ำระหนี้ต่อเดอืนน้อยลง 
หรือขอขยำยระยะเวลำในกำรผ่อนช�ำระ
นำนขึ้น หรือแม้แต่กำรขอวงเงินสินเชื่อ
เพิ่มเพื่อช่วยเติมสภำพคล่องให้ธุรกิจ 
สิ่งเหล่ำนี้เชื่อว่ำน่ำจะเป็นทำงออกให้กับ
ผู้ประกอบกำรในสถำนกำรณ์แบบนี้ได้ 
เพรำะแบงก์ก็มีโปรแกรมช่วยเหลือที่จะ
ยดืหยุ่นไปตำมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ”

 จะเห็นได้ว่ำ หนี้ที่ผู้ประกอบกำร
เอสเอ็มอีมี จะไม่เกิดปัญหำหรือต้อง
กลำยเป็นหนี้เสียเลย หำกรู้จักบริหำร
จดักำรกระแสเงนิสด และยิ่งในภำวะที่ต้อง
เผชิญควำมยำกล�ำบำกจำกปัจจัยที่
ไม่สำมำรถควบคมุได้แบบนี้ กำรให้ธนำคำร
เป็นที่ปรึกษำช่วยวำงแผนด้ำนกำรเงิน 
น่ำจะท�ำให้ทกุคนสำมำรถผ่ำนควำมยำกนี้
ไปได้ 

3 วิธี...หนีห่างหนี้ NPL

หำกวันนี้สุขภำพกำรเงินของธุรกิจเกิดสะดุด! จนไม่สำมำรถช�ำระหนี้ได้ สิ่งที่
ผู้ประกอบกำรควรลงมือท�ำก่อนที่หนี้จะกลำยเป็น “หนี้เสีย” หรือ NPL เพรำะถ้ำปล่อย
ให้เป็นเช่นนั้น อำจไม่เป็นผลดีกับธุรกิจของคุณในอนำคต

1  รีบปรึกษาธนาคาร

เจรจำขอลดกำรผ่อนต่อ
เดือนน้อยลง หรือยืดเวลำ
ในกำรผ่อนช�ำระให้นำนขึ้น 

2  เจรจากบัเจ้าหนีก้ารค้า 

(ซัพพลายเออร์)

ขอขยำยเวลำกำรจ่ำยหนี้
ช้ำลง เพื่อให้มเีงนิหมนุเวยีน
ในธุรกิจ

3  เจรจากับลกูหน้ีการค้า 

เร่งให้จ่ำยเงินเร็วขึ้น เช่น 
จำก 90 วันเป็น 60 วัน เพื่อ
ให้ได้เงินสดเข้ำมำเร็วขึ้น
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“บัญชี-การเงิน”

ฝ่าวิกฤต

ชี้! ทางออก

ถึงตอนนี้กล้าพูดได้ว่า วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นนั้น ได้ส่งผลกระทบไป

ทั่ว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม สร้างความตระหนกและวิตก

กังวลให้กับทุกคนอย่างถ้วนหน้า แต่ก่อนอ่ืนอยากให้ผู้ประกอบการทุกคน 

“ตั้งสติ” ให้ดี แล้วค่อยๆ คิดวางแผนว่าจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร     

COVID-19
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สิ่งแรกที่ผูป้ระกอบการต้องท�าทนัท ี
นั่นคือ ของบการเงินชดุล่าสุดจากฝ่าย
บญัช ีเพื่อดูว่าในภาวะที่รายได้ลดน้อย
จนถงึไม่มเีลยนั้น ผูป้ระกอบการจะต้อง
ท�าอะไรบ้าง?

2.  จัดท�าประมาณการ

งบประมาณรายได้-รายจ่ายใหม่

ภายใต้สมมตุฐิาน 2 แบบคอื เมื่อรายได้
ลด 50% และเมื่อไม่มีรายได้เข้ามาเลย 
เพื่อเริ่มควบคมุการใช้จ่ายอย่างเข้มข้น

3.  ปรับระบบบัญชีให้เป็น

ระบบออนไลน์ 

ในภาวะวิกฤตที่ทุกองค์กรต้องมีการ 
Work from Home น่าจะเป็นเวลาที่ดีที่
ทกุคนจะมาปฏวิตัริะบบบญัชทีี่ใช้อยู่ให้เป็น
ระบบออนไลน์ เพื่อรองรบัวกิฤตที่อาจจะ
เกดิขึ้นอกีได้ในอนาคต เพราะการท�าบญัชี
แบบออนไลน์จะท�าให้ผูป้ระกอบการได้งบ
การเงนิแบบ Real Time ที่จะสามารถน�า
มาตัดสินใจได้อย่างทันการณ์ เมื่อเกิด
ภาวะวิกฤตต่างๆ แบบนี้ และถ้ามอง
ในมุมบวก การเกิดวิกฤต COVID-19 
ในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นตัวกระตุ้นให้ทุกคน
เข้าสู่โลกออนไลน์เรว็กว่าที่คดิ 

ส�ารวจตัวเลขสถานะการเงิน

และค่าใช้จ่าย

1.  ลดรายจ่าย

ในเวลาแบบนี้คงไม่มอีะไรดไีปกว่า
การประหยดัในทกุๆ เรื่อง ส�ารวจดูว่ามี
รายจ่ายอะไรที่สามารถตดัออกได้ในยามนี้ 
เช่น เคยเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แผนก
ละเครื่อง ตอนที่มงีานมากๆ ในภาวะที่
งานน้อยลงและต้อง Work from Home นี้ 
ควรจะลดการเช่าลงเหลือเท่าที่จ�าเป็น 
เป็นต้น 
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ใช้ประโยชน์จาก

ความช่วยเหลือของภาครัฐ

ขั้นต่อมา เมื่อตรวจเช็กสุขภาพ
ธุรกิจของตนเองแล้ว อย่าลืมมอง
หาความช่วยเหลือจากส่วนงานต่างๆ 
ทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่งในภาวะ
เช่นนี้ผูป้ระกอบการไม่มทีางโดดเดี่ยว
อย่างแน่นอน จะเห็นได้ว่าเวลานี้
เริ่มมีมาตรการต่างๆ ที่ออกมาช่วย
เหลือธุรกิจ ลองส�ารวจดูว่าจะใช้
ประโยชน์จากมาตรการใดได้บ้าง 
โดยจะยกตัวอย่างที่เด่นๆ มาอัปเดต
ให้ผู้ประกอบการได้รู้กัน 

มาตรการ

ช่วยผ่อนคลายการเงิน

 สถาบนัการเงนิปล่อยกู้ 2 ปี 
   ในอตัราดอกเบี้ยต�่าเพยีง 2%
   (Update : 20 ม.ีค.63)

 มาตรการพกัเงนิต้น
   ลดดอกเบี้ย หรอืยดือายชุ�าระหนี้

 มาตรการยดืหยุ่นในการอนมุตัิ
   วงเงนิสนิเชื่อ

 สนิเชื่อช่วยเหลอืผู้ประกอบการ
   รายย่อย
   ดอกเบี้ย 3% ส�าหรบั 2 ปีแรก
   ระยะเวลากูไ้ม่เกนิ 5 ปี (Update : 24 ม.ีค.63)

 มาตรการลดค่าน�้า ค่าไฟ
   คนืเงนิมดัจ�า ค่ามเิตอร์ไฟฟ้า
    (Update : 17 ม.ีค.63)
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ACCOUNTING

มาตรการทางภาษี

 ปรบัลดภาษเีงนิได้หกั ณ ที่จ่าย
   การจ้างท�าของ จาก 3% เป็น 1.5%  
   หรอื 2% ขึ้นอยูก่บัระยะเวลา 

**กรณีถ้าเป็นธุรกิจบริการก็จะได้
ประโยชน์คอื ถกูหกัภาษน้ีอยลง ท�าให้
มเีงนิหมนุเวยีนเพิ่มขึ้น

 คนื VAT ให้กบัผู้ประกอบการส่งออก
   ที่ดใีห้เรว็ขึ้น
   โดยหากยื่นผ่านอนิเทอร์เนต็จะคนืให้         
   ภายใน 15 วนั แต่ถ้ายื่นแบบกระดาษ
   จะคนืให้ภายใน 45 วนั

 เฉพาะผู้ประกอบการเอสเอม็อี
    และท�าบญัชชีดุเดยีว

   สามารถน�าดอกเบี้ยที่จ่ายระหว่าง
วนัที่ 1 เม.ย.-31 ธ.ค.63 ไปหกัเป็น
รายจ่ายได้ 1.5 เท่า

และเพื่อสนับสนุนให้มีการรักษา
ลูกจ้างไว้ สามารถน�าค่าจ้างในส่วน
ของลกูจ้างที่มค่ีาจ้าง<=15,000 -ในช่วง
วนัที่ 1 เม.ย.-31 ก.ค.63 ไปหกัเป็น
รายจ่ายได้ 3 เท่า โดยจ�านวนลกูจ้าง
ในช่วงดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า
เดอืน ธ.ค.62 
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 เลื่อนเวลาการช�าระภาษเีงนิได้นติบิคุคล 
และเงนิได้บคุคลธรรมดา 

 เลื่อนเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ 
น�าส่ง และช�าระภาษีทุกประเภทที่
กรมสรรพากรจดัเกบ็ (พจิารณาเป็นรายกรณ)ี 

 ขยายเวลาการช�าระภาษใีห้แก่ผู้ประกอบ
อตุสาหกรรมสนิค้าน�้ามนั และผลติภณัฑ์
น�้ามนั

 มาตรการทางภาษอีากรและค่าธรรมเนยีม
เพื่อสนบัสนนุการปรบัปรงุโครงสร้างหนี้
(Update : 24 ม.ีค.63)

มาตรการทางภาษี (ต่อ)

มาตรการนี้ดูเหมอืนเป็นเสอืกระดาษ มเีพยีงตวัเลขทางบญัชภีาษ ีแต่ถ้า
มองโลกในแง่บวก ในภาวะแบบนี้ที่ผลประกอบการน่าจะออกมาเป็นลบ การ
หกัค่าใช้จ่ายได้หลายเท่ากส็ามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต เพราะสามารถ
น�าผลขาดทนุไปหกัก�าไรในอนาคตได้ภายใน 5 รอบบญัชี
(Update : 11 ม.ีค.63)
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มาตรการจากประกันสังคม

ส่วนที่ช่วยบรรเทาภาระการเงิน
ของกิจการ

 ลดอตัราเงนิสมทบ
    เหลอื 4% เป็นเวลา 6 เดอืน  
    (ม.ีค.-ส.ค.63)

 ขยายเวลาส่งเงนิสมทบ
   ช่วง ม.ีค.-พ.ค.63 ออกไปอกี 3 เดอืน   

ส่วนทีช่่วยบรรเทาความเดอืดร้อน
ของลูกจ้างหรือพนักงาน

 เพิ่มสทิธปิระโยชน์แก่ผู้ประกนัตน

    **กรณวี่างงานจากเหตสุดุวสิยั ซึ่ง  
    กรณไีม่ได้ท�างานจะได้รบัเงนิ 50%  
    ของค่าจ้างเป็นเวลาไม่เกนิ 180 วนั  
    หรอื

    **กรณหียดุกจิการชั่วคราวจะได้รบั   
    เงนิ 50% ของค่าจ้างเป็นเวลาไม่เกนิ 
    60 วนั  (Update : 22 ม.ีค.63)

 เงนิสนบัสนนุช่วยเหลอืแรงงานลูกจ้าง 
   ลูกจ้างชั่วคราว อาชพีอสิระที่ไม่อยู่
   ในระบบประกนัสงัคม
   รายละ 5,000 บาทต่อเดอืน เป็นเวลา  
   3 เดอืน (เม.ย.-ม.ิย.63)
   (Update : 24 ม.ีค.63)
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สุดท้ายนี้ อยากจะย�้าเตือนว่าในภาวะนี้สิ่งที่ส�าคัญคือ “อย่าเครียด” เพราะ
เหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะกับเรา แต่เกิดกับธุรกิจทั่วโลก การตั้งสติอยู่กับ
ปัจจุบันส�าคัญกว่าสิ่งใด เพื่อให้เกิดปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างตรงเป้า ขอให้
ทุกท่านโชคดี เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน 
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อ่านครบทุกเล่ม

ไม่ตกเทรนด์ธุรกิจ
e-Magazine รายเดือน

จุดประกายความคิดอัพธุรกิจให้ส�าเร็จได้ง่ายขึ้น

บอกความคิดเห็นของคุณให้เรารู้ว่าต้องการปรับ

   ให้นิตยสารนี้เป็นแบบที่คุณชอบ คลิก!




