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ถ้าพูดถึงธุรกิจทีม่ กั จะโตท่ามกลาง
วิกฤต หนึ่งในนั้นต้องมี “แฟรนไชส์”
รวมอยู่ด้วย จะเห็นว่าทุกครั้งหลังเกิด
วิกฤต ธุรกิจแฟรนไชส์มกั จะได้รบั ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะด้วย
จุดแข็งของธุรกิจรูปแบบนี้ คือ “ความเสีย่ งต�่ำ” เนือ่ งจากมีตน้ แบบที่
ประสบความส�ำเร็จได้วางแนวทางในการท�ำธุรกิจไว้เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
หลังวิกฤต COVID-19 ครัง้ นีก้ เ็ ช่นกัน ธุรกิจแฟรนไชส์กไ็ ด้กลายเป็น
ตัวเลือกส�ำหรับการเริ่มต้นใหม่ให้กับผู้คนจ�ำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น
คนตกงาน หรือเจ้าของกิจการทีต่ อ้ งปิดธุรกิจไป เพราะพิษ COVID-19 ก็ดี
ถึงแม้วา่ แฟรนไชส์จะเป็นตัวเลือกทีด่ ใี นยุคทีว่ กิ ฤตยังคงวนเวียนอยู่
ใกล้ๆ ตัวเรา แต่ใช่วา่ ลงทุนอะไรก็ได้ แล้วจะส�ำเร็จทัง้ หมด ถึงจะมีความ
เสี่ยงต�่ำก็จริง แต่ก็ต้องเลือกลงทุนให้เป็น ต้องรู้ว่าธุรกิจแฟรนไชส์
แบบไหน? ทีจ่ ะตอบโจทย์ผบู้ ริโภคในยุค New Normal ได้ ขณะเดียวกัน
ธุรกิจใดที่อยากจะผันตัวเป็นแฟรนไชซอร์ เพื่อสร้างโอกาสโตให้ธุรกิจ
ก็ตอ้ งปรับตัว เรียนรูว้ ธิ กี ารทีจ่ ะสร้างรูปแบบแฟรนไชส์แบบ New Normal
ด้วยเช่นเดียวกัน
ดังนัน้ ใครทีก่ ำ� ลังมองหาโอกาสจากธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่วา่ จะในฐานะ
แฟรนไชซอร์หรือแฟรนไชซีก็ตาม Cover Story ฉบับนี้จะพาทุกคนไป
เปิดโลกแฟรนไชส์หลังยุค COVID-19 ให้ได้รทู้ นั และเข้าใจไปพร้อมๆ กัน
สุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
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เสิร์ฟสไตล์ใหม่
ผ่าน “ล็อกเกอร์” ลดการสัมผัส

เมือ่ การสัมผัสระหว่างกันให้น้อยทีส่ ดุ
ยังเป็นคีย์หลักในการใช้ชีวิตของยุคนี้ KFC
ฟาสต์ฟูดเชนยักษ์ใหญ่ ณ แดนปลาดิบ
จึ ง ผุ ด ไอเดี ย เสิ ร ์ ฟ อาหารสุ ด คู ล ผ่ า น
ล็อกเกอร์ที่ไม่ได้มีไว้เก็บของ แต่เอาไว้
“เก็บไก่ทอด”
ไอเดี ย นี้ ถู ก น� ำ ไปทดลองใช้ กั บ
4 สาขาในเมืองโตเกียว เมืองคาวาซากิ
และจังหวัดไซตามะ โดยวิธีการใช้บริการ
ล็อกเกอร์ที่ว่าก็ไม่ยุ่งยากแต่อย่างใด
เพียงแค่ท�ำสั่งออร์เดอร์แบบซื้อกลับบ้าน
ผ่านแอปพลิเคชัน เลือกสาขา และเวลา
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วันวิสา งามแสงชัยกิจ

ที่จะไปรับสินค้า เมื่อไปถึงร้านก็ใส่รหัส
ที่ได้รับมา เพื่อท�ำการปลดล็อกตู้ เท่านี้
เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ส่วนการช�ำระเงิน
ก็จะท�ำผ่านแอปพลิเคชันแบบทีค่ นุ้ เคยกันดี
แต่ถา้ ลูกค้าคนไหนไม่สะดวกจะไปด้วยตัวเอง
ระบบยังสามารถท�ำการเชือ่ มโยงไปยังแอปฯ
ดิลิเวอรีอื่นๆ เพื่อจัดส่งรหัสเปิดล็อกเกอร์
ไปยั ง ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ จ ะเข้ า มารั บ สิ น ค้ า
และจัดส่งให้ถึงมือลูกค้าอีกด้วย
วิธีเสิร์ฟอาหารสไตล์ใหม่แบบนี้ ถ้า
ผูป้ ระกอบการบ้านเราจะลองเอามาปรับใช้
ดูบ้าง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ดีๆ ในยุค
ทีย่ งั ต้องลดการสัมผัสให้นอ้ ยลง น่าโดนใจ
ลูกค้าไม่น้อยเลย

https://bit.ly/2IdBACP

รักษ์โลกด้วยรักแร้
“โรลออนรีฟิล” ไม่สร้างขยะ

ขยะจากผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย
หลายพันล้านชิน้ ถูกโยนทิง้ ไปทุกๆ ปี แถม
มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
กับปริมาณของขยะพลาสติกที่ใช้แค่เพียง
ครั้งเดียว จุดประกายให้ KIIMA แบรนด์
รักษ์โลกสัญชาติแคนาดา ผลิตโรลออน
แบบใช้ซ�้ำและรีฟิลได้ โดยที่ไม่ต้องทิ้ง
บรรจุภัณฑ์ เพื่อช่วยกันลดขยะที่ล้นโลก
อยู่ในขณะนี้
โดยตัวแท่งรีฟิลนี้ ผลิตจากวัสดุที่มี
ส่วนผสมจากธรรมชาติ เป็นวีแกน ย่อย
สลายได้ และไม่ทำ� ร้ายสัตว์ ส่วนตัวก้อน
ระงับกลิน่ ก็มหี ลากหลายกลิน่ ให้เลือกสรร
วิธีการใช้งานก็ง่ายๆ เพียงแค่น�ำคลิป
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ตัวล็อกในส่วนบนของแท่งบรรจุภณ
ั ฑ์ออก
เติมก้อนระงับกลิน่ ใส่คลิปตัวล็อกกลับไป
แล้วหมุนก้นแท่งโรลออนใช้งานจนไม่เหลือ
เศษติดแท่งได้เลย พอหมดแล้วก็เติม
ก้อนใหม่ วนลูปกันไป โดยไม่ต้องทิ้งอะไร
ให้กลายเป็นขยะ นอกจากนี้ ทางแบรนด์
เปิดรับให้ผู้ใช้สามารถส่งแท่งรีฟิลกลับไป
ที่ KIIMA เพือ่ น�ำไปรีไซเคิลและท�ำเป็นบรรจุภณ
ั ฑ์
แท่งใหม่อกี ด้วย
ยุคนี้ท�ำธุรกิจต้องกรีนให้ได้แบบครบ
วงจร แบรนด์ไหนจะลองท�ำตามดูบ้าง
ก็ไม่ว่ากัน
https://bit.ly/367FHJ3
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วันวิสา งามแสงชัยกิจ

กลยุทธ์เด็ด
ท�ำก�ำไรจาก

ความคิดถึง

เมือ่ หลายคนยังร้อง “ไม่เอานะเกรงใจ ไม่ดหี รอกเกรงใจ”
“โอะ โอะ โอ๊ะ โอ๊ย น่ากลัวจังเลย ฉันต้องกลัว ฉันต้องกลัวหรือเปล่า”
กันได้ และหลายคนยังคงถวิลหารสชาติอนั เข้มข้นของไมโลโรงเรียน
กันอยู่ นีจ่ งึ เป็นเหตุผลทีว่ า่ ท�ำไมความคิดถึงเรือ่ งราวในอดีต
(Nostalgia) ถึงเป็นความเก่าทีย่ งั เก๋า ไม่วา่ กาลเวลาจะผ่านไปนาน
เท่าไรก็ตาม
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อดีตเป็นสิ่งที่คนโหยหา
อย่างน้อยคนเราก็คดิ ถึงและคะนึงหา
เรื่อ งราวที่แ สนหวานในอดีต สัก ครั้ง
ในหนึ่งอาทิตย์ ยิ่งทุกวันนี้ที่ผู้คนต้อง
เจอกับความเร่งรีบ ความซับซ้อน และ
การมาไวไปไวของหลายๆ อย่างรอบตัว
ท�ำให้การโหยหาความสุขและสิ่งที่น่า
ประทับใจทั้งที่เคยประสบด้วยตัวเอง
หรือไม่ก็ตามในอดีต (Nostalgia) ยิ่งทวี
มากยิง่ ขึน้ เพียงเพือ่ ให้พบกับความอุน่ ใจ
และเติมเต็มภาพความทรงจ�ำในวัยเยาว์
ที่มีได้
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โดยผลการส�ำรวจของ YouGov บริษทั
วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
ระหว่างประเทศของอังกฤษ และ the7stars
มีเดียเอเยนซีในสหราชอาณาจักร ชีใ้ ห้เห็นว่า
9 ใน 10 ของคนอั ง กฤษยอมรั บ ว่ า
พวกเขาคิดถึงอดีตทีแ่ สนหวานอยูบ่ า้ งเป็น
ครัง้ คราว ในขณะที่ 47% บอกว่า พวกเขา
คิ ด แบบนั้ น ค่ อ นข้ า งบ่ อ ยหรื อ เกื อ บ
ตลอดเวลา ทั้งนี้ คนยุคมิลเลนเนียล
หรื อ Gen Y ซึ่ ง อยู ่ ใ นช่ ว งของการ
เปลีย่ นผ่านจากยุค Analog ไปสู่ Digital นัน้
เป็นกลุ่มที่โหยหาอดีตมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม แม้วา่ การคิดถึงต่อช่วงเวลาต่างๆ จะแตก
ต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ยุค

ถือเป็นช่วงที่เป็นที่จดจ�ำมากที่สุด
ตามมาด้วยยุค

90 80 70 60
ในขณะที่ยุค 50 และปี 2000
กลับเป็นช่วงที่ไม่ชวนให้คิดถึงมากนัก

นอกจากนี้ ผลการส�ำรวจยังบอกอีกว่า ดนตรีเป็น
กุญแจส�ำคัญในการกระตุ้นให้เกิดความคิดถึง ซึ่งในทุกๆ
ทศวรรษที่ท�ำการสอบถามถึงนั้น

ดนตรียังคงน�ำโด่งในเรื่องนี้ (23%)
ทิ้งห่างเสื้อผ้า (4%)
และแฟชั่น (3%) ค่อนข้างมาก
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ลูกค้ายอมจ่าย

ย้อนวันวานอย่างไร?

อีกหนึง่ ผลส�ำรวจจาก Ask Your Target
Market แพลตฟอร์มวิจัยตลาดพบว่า

เมื่อพลังของ Nostalgia ไม่ได้
ตีกรอบว่าต้องเป็นคนอายุมากอย่าง
Baby Boomers และ Gen X เท่านัน้ ถึงจะ
คิดถึงอดีตได้ หรือจ�ำกัดอยู่ที่ Gen Y ที่
เป็นเด็กในวันนั้นและเป็นก�ำลังซื้อหลัก
ในวันนี้ แต่ยังได้ขยายมาถึงกลุ่มคน
รุ่นใหม่อย่าง Gen Z ที่เกิดมาในโลกยุค
ดิจทิ ลั และต้องการสัมผัสกับประสบการณ์
เก่าทีเ่ ล่าใหม่อย่างคนรุ่นก่อนด้วย ท�ำให้
Nostalgia Marketing หรือการหยิบ
วันวานมาท�ำการตลาดจึงถูกรีรันอยู่
บ่อยครั้ง

เพราะความคิดถึง

ให้ได้เงิน

ของผู้บริโภค 1,000 คน
ที่ท�ำการส�ำรวจนั้น
เลือกซื้อสินค้าเพราะความคิดถึง
หรือ Nostalgia ล้วนๆ
ไม่ว่าจะเป็นของใช้ภายในบ้าน
ผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิง

(56%)
(54%)

(50%)
สินค้าแฟชั่น (45%)
และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี (28%)
ผลิตภัณฑ์อาหาร

ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะเมื่อคนเรารู้สึก
คุน้ เคย ไม่วา่ จะเป็นแบรนด์ทเี่ ห็นมาตัง้ แต่
เด็ก รสชาติค้นุ ลิน้ หรือดีไซน์ค้นุ ตา ความ
ไว้ใจและเชื่อใจที่จะจ่ายก็จะมีมากขึ้น
นั่นเอง
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ที่มาภาพ : https://bit.ly/3kxNNQf, https://bit.ly/38Mg3MX

Classic is king
…ของ (รัก) เราไม่เก่าเลย

อย่างแรกที่สามารถช่วยปลุกภาพ
แห่งคืนวันในอดีตให้เห็นได้ชัดอีกครั้ง
ในเวลาปัจจุบนั คือ การน�ำสินค้าทีเ่ คยสร้าง
ความประทั บ ใจให้ กั บ ลู ก ค้ า มาแล้ ว
มาขายอีกครั้ง อย่างที่ Fujifilm น�ำความ
คลาสสิกของฟิล์มขาว-ด�ำกลับมาผลิต
และจ�ำหน่าย เพื่อตอบรับกับกระแสการ
11

เล่นกล้องฟิล์มของทั้งคนเล่นกล้อง และ
คนรุ่นใหม่ที่หลงใหลในความดั้งเดิม หรือ
จะเป็น KAMU ร้านชานมไข่มกุ สัญชาติไทย
ที่ชูว่าขายนมไมโลสูตรเดียวกับที่แจก
ให้ชิมตามโรงเรียนสมัยประถม เพื่อดึง
ลู ก ค้ า ให้ ม าลิ้ ม ลองรสชาติ ที่ คุ ้ น เคย
ในวัยเด็ก โดยในจุดนี้เองผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอีอาจเลือกหยิบสินค้าของแบรนด์
ที่ ยั ง อยู ่ ใ นใจลู ก ค้ า ออกมาวางขาย
เพือ่ ให้สามารถร�ำลึกถึงเรือ่ งราวทีผ่ า่ นมา
ร่วมกันได้

TRENDY MARKETING

Old School is
new…แปลงโฉมความเก๋า
ให้เป็นของใหม่

นอกจากการน�ำสินค้าคลาสสิกมา
ขายแบบตรงๆ แล้วนั้น การน�ำภาพจ�ำ
ของแบรนด์ เช่น สีหรือโลโก้มาผลิตเป็น
สินค้าใหม่รุ่นพิเศษผ่านการจับมือต่าง
แบรนด์ (Collaboration) ยังเป็นอีกวิธีช่วย
เรียกคืนความรู้สึกดีๆ ของลูกค้าเก่าพร้อม
ขยายโอกาสเจาะใจลูกค้าใหม่ได้ เช่น
Bata Heritage X Coca-Cola ออกคอลเลกชัน
รองเท้าสุดคูล ซึ่งมีการน�ำสีแดง สีขาว

ที่มาภาพ : https://bit.ly/36GPgPo
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ที่มาภาพ : https://bit.ly/3pAfdZu

และโลโก้ของ Coca-Cola มาช่วยสร้าง
สีสันและความสนุกสนานให้มีมากขึ้น
หรือการที่ Supreme แบรนด์สตรีตแฟชั่น
จับมือกับ BLU ผู้ผลิตมือถือของอเมริกา
เปิดตัวฟีเจอร์โฟน “Burner Phone” มือถือ
ย้ อ นยุ ค ในรู ป แบบ 3G พร้ อ มปุ ่ ม กด
และการแปะโลโก้ Supreme ออกมาเรียก
คะแนนจากเหล่าบรรดาสาวก

Retro is back…
ดึงความทรงจ�ำผ่านดีไซน์

หมัดเด็ดอีกอย่างที่จะช่วย
ท�ำให้ความทรงจ�ำผุดขึ้น และ
กระตุ้นคนให้อยากซื้อคือ การ
ออกแบบสินค้าในสไตล์เรโทร
(Retro) หรือย้อนยุคผ่าน
แพ็กเกจจิง เช่น Pepsi ทีฉ่ ลอง
ครบรอบ 120 ปี ด้วยการออกแพ็กเกจจิง
รุ่น Limited Edition ที่มาพร้อมกับดีไซน์
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สุดคลาสสิกจาก 5 ยุคสุดฮิต ทั้ง
1940 1950 1980 1990 และ 2000
เรียกได้ว่าซ่ามาด้วยกันทุกยุค ซึ่งเป็น
อีกกิมมิกดีๆ ที่สามารถดึงความสนใจ
ของลูกค้าให้นกึ ถึงคืนวันเก่าๆ และอยาก
จะซื้อมาเก็บสะสมได้
ที่มาภาพ : https://bit.ly/3lDUOQU

TRENDY MARKETING

Old is still gold…

เล่าเรื่อง (เก่า) ให้เป็น ยิ่งกว่าได้ทอง
นอกจากนี้ หลายแบรนด์ยงั เลือกหวน
ความทรงจ�ำของลูกค้า ผ่านการท�ำโฆษณา
หรือเล่าเรือ่ งผ่านคอนเทนต์ดว้ ยการหยิบ
เอาภาพยนตร์ ตัวละครหรือศิลปินดังแห่ง
ยุคมาเป็นองค์ประกอบ เช่น Old Navy
แบรนด์เสือ้ ผ้าฝัง่ อเมริกาทีด่ งึ เอา Backstreet
Boys บอยแบนด์ดงั แห่งยุค 90 มาโฆษณา
กางเกงยีนส์ทรงสกินนีที่ไม่ว่าใครก็ใส่ได้
เรียกเสียงฮือฮาและความสนใจจาก
แฟนเพลงไปได้ไม่นอ้ ย ซึง่ แบรนด์เล็กๆ อย่าง
เอสเอ็มอีเองอาจจะไม่ต้องไปถึงการจ้าง
บุคคลดังตัวจริงมาร่วมงาน เพียงแต่ตอ้ งใช้
ความคิดสร้างสรรค์และเพิม่ ลูกเล่นสักหน่อย
ซึ่งอาจจะมาในรูปของการแสดงบทบาท
สมมุตใิ ห้ได้กลิน่ อายของยุคนัน้ ๆ การใช้
ภาพประกอบ หรือการโพสต์เล่าเรือ่ งวันวาน
ในแบบทีเ่ ป็นตัวของแบรนด์เองบนช่องทาง
โซเชียลมีเดียต่างๆ เป็นต้น
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ที่มาภาพ : https://bit.ly/3f2fEqN

ทัง้ นี้ การใช้ Nostalgia ในการท�ำการ
ตลาดนับเป็นแรงส่งชัน้ ดีทจี่ ะท�ำให้ลกู ค้า
อยากควักกระเป๋าจ่าย นัน่ เป็นเพราะกลยุทธ์นี้
ได้จบั และล้วงลึกเข้าไปสูห่ ว้ งแห่งอารมณ์
ของความคิดถึง ซึง่ เมือ่ เป็นเรือ่ งของอารมณ์
ทีก่ อ่ ให้เกิดความรูส้ กึ ดีๆ ทีพ่ าย้อนกลับไป
ยังวันคืนทีค่ นุ้ เคยและอบอุน่ ได้นนั้ จะก่อให้
เกิดความเชือ่ ใจและความรูส้ กึ ของการเป็น
คอเดียวกันของลูกค้าทีม่ ตี อ่ แบรนด์ได้ และ
นัน่ ท�ำให้อดีตในวันวานยังคงเป็นสะพาน
แห่งการตลาดทีค่ อยเชือ่ มลูกค้าและแบรนด์
เอาไว้ได้อย่างไม่เสือ่ มคลาย

BRANDING

วันวิสา งามแสงชัยกิจ

เปิด
กลยุทธ์

ขั้นเทพ (ไทย)
สู้ศึกตลาดยาสีฟัน
แม้ความตั้งใจแรก ต้องการขอเป็น
เพียงส่วนหนึ่งในตลาดยาสีฟันสมุนไพร
แต่ “เทพไทย” กลับมาได้ไกลมากกว่าที่คิด
เมื่อกลายเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่เข้ามาท้าชิง
ในวงการปากสะอาด ลมหายใจหอมสดชื่น
ซึ่งวันนี้ยาสีฟันหัวใจไทยสไตล์โมเดิร์น
ก� ำ ลั ง ส่ ง ต่ อ รอยยิ้ ม อั น สดใส และ
ครอบครองใจใครหลายๆ คน
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BRANDING

จากวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ.2540
ท�ำให้ผู้เป็นแม่ “สิริกร ชิวปรีชา” ต้อง
ย้ายถิ่นฐานจากกรุงเทพมหานครลงสู่
ดินแดนทางภาคใต้ ณ อ�ำเภอนาหม่อม
จังหวัดสงขลา เพือ่ มองหาโอกาสเริม่ ต้น
ธุรกิจในเวทีที่บรรยากาศการแข่งขัน
ไม่เข้มข้นนัก แถมยังมีตน้ ทุนค่าครองชีพ
ที่น้อยกว่า เป็นตัวเปิดฉากให้ยาสีฟัน
สมุนไพรแบบไทยๆ สูตรตกทอดจาก
บรรพบุรุษได้เริ่มต้นบรรเลงเรื่องราว
ตามค�ำบอกเล่าของทายาทรุ่น 2 อย่าง
กร สุริยพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท
เทพไทยโปรดัคท์ จ�ำกัด ที่พาย้อนกลับ
ไปในวันวาน
16

“ช่วงแรกๆ ที่คุณแม่ลงมาที่นี่ยัง
ไม่ได้เริม่ ท�ำธุรกิจ แต่ดว้ ยท่านเองมีความรู้
เรื่องสูตรของยาสีฟัน ซึ่งได้รับตกทอด
มาจากคุณปู่ของท่านที่เป็นนายแพทย์
ทหารเรือ ซึง่ มีความเชีย่ วชาญในการใช้
สมุนไพรในการรักษาผูป้ ว่ ยอยูแ่ ล้ว พอดี
มีเพื่อนบ้านปวดฟันมาหา ท่านเลยให้
ลองเอายาสีฟนั นีไ้ ปแปรงให้สะอาดแล้ว
อุดไว้ประมาณ 10 นาที ซึ่งเพื่อนบ้าน
คนนัน้ ใช้แล้วได้ผล จึงเกิดค�ำถามว่า ‘ใช้ดี
ขนาดนี้ ท�ำไมถึงไม่ท�ำขาย’ และนี่จึง
กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรา”

จากก้าวแรกของการเป็นยาสีฟัน
แบบกวนกะละมัง แบ่งใส่ตลับแล้วหิ้ว
ตะกร้าขายตามร้านขายยาและร้านขาย
ฝากตามตลาดนัด สูก่ ารเข้าเป็นส่วนหนึง่
ของสินค้า OTOP ภายใต้ชื่อแบรนด์
“รักษ์ไทย” ราวปี พ.ศ.2546 แต่แล้วเมื่อ
การจดทะเบียนการค้าต้องพบเจอกับ
การใช้ชื่อซ�้ำ การมองหาชื่อใหม่จึงเกิด
ขึ้น และเป็นที่มาของชื่อ “เทพไทย” ซึ่ง
เป็นการเปรียบเปรยกับสมุนไพรว่า เป็น
สิ่งที่ฟ้าประทานมาให้กับคนไทยได้ใช้
ตัง้ แต่นนั้ มา พร้อมการจดทะเบียนจัดตัง้
บริษทั เพือ่ รุกตลาดอย่างมืออาชีพใน 10 ปี
ให้หลัง

กร สุริยพันธุ์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เทพไทยโปรดัคท์ จ�ำกัด

ทั้งนี้ หากเจาะลึกลงไปถึงกลยุทธ์
ที่ใช้ส�ำหรับการรุกตลาดยาสีฟันในแบบ
ของเทพไทย จากการเปิดเผยของทายาท
รุ่น 2 พบว่ามีหลายเรื่องที่ให้ความส�ำคัญ
ได้แก่
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BRANDING

ปรับภาพลักษณ์
สิง่ แรกทีก่ รบอกกับเราคือ การเปลีย่ น
ภาพจ�ำยาสีฟันสมุนไพรสมัยก่อนที่เป็น
สมุนไพรจ๋า สูก่ ารมีภาพลักษณ์ทที่ นั สมัย
หรือโมเดิร์นมากขึ้น ด้วยการเพิ่มสูตร
อย่างมิกซ์ฟรุ๊ตและสเปียร์ม้นิ ท์ ซึ่งตอบ
โจทย์กลุ่มวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี ที่ส�ำคัญ
อีกจุดแข็งหนึง่ ทีเ่ รียกได้วา่ เป็นการเปลีย่ น
ภาพลักษณ์เช่นกัน นั่นคือ จากยาสีฟัน
ทีต่ อ้ งบีบเต็มแปรง มาเป็นการใช้แค่เมล็ด
ถัว่ เขียว ตรงกับสโลแกนทีว่ า่ “ใช้นดิ เดียว
ปากสะอาด” ซึ่งตรงนี้สามารถสร้าง
ความคุ้มค่าให้กับผู้บริโภค และเพิ่ม
ทางเลือกเรื่องของตัวสูตรต่างๆ ให้เป็น
สมุนไพรที่มคี วามโมเดิร์นมากขึ้น
18

เรียกความสนใจ
เมื่อ “ดูละครแล้วย้อนดูแบรนด์” ได้
จุดประกายให้เทพไทยรุกตลาดอีกครัง้ ด้วย
การเปิดตัวพรีเซนเตอร์แม่เหล็กระดับชาติ
อย่าง “เบลล่า-ราณี แคมเปน” จากละคร
สุดฮิตอย่าง บุพเพสันนิวาส พ่วงมาด้วย
“เวียร์-ศุกลวัฒน์ คณารศ” ถือเป็นหมัดเด็ด
ที่แ บรนด์ งัด ออกมาใช้ และสามารถ
เรียกความสนใจจากผู้คนได้เป็นอย่างดี

ข้อดีอย่างหนึง่ ของเทพไทยคือ
เราเป็นสินค้าอุปโภค หมายความว่า
ต่อให้เศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดี สินค้าทีเ่ ป็น
อุปโภคบริโภคก็ยงั สามารถอยูไ่ ด้
“ด้วยบุคลิกของคุณเบลล่าในละครทีม่ ี
ความเป็นไทยแบบโมเดิรน์ และมีความขีเ้ ล่นนัน้
ตอบโจทย์และตรงกับภาพลักษณ์แบรนด์
ยาสีฟนั ของเรา ในขณะทีก่ ารมาและเข้าคูก่ นั
ของคุณเวียร์เองก็ทำ� ให้เราได้ลกู ค้ากลุม่ ใหม่
คือ กลุม่ ของคูร่ กั ดังนัน้ ถ้าเรามองพรีเซนเตอร์
เป็นแบรนด์แบรนด์หนึง่ ตัวพรีเซนเตอร์เอง
ก็จะมีฐานลูกค้าของเขาอยูแ่ ล้ว ซึง่ ก็คอื ฐาน
แฟนคลับนั่นเอง เพราะฉะนั้น การ
ได้ทงั้ สองท่านมาเป็นพรีเซนเตอร์
สามารถช่วยเพิ่มได้ทั้งการรับรู้
กลุม่ ของลูกค้า และเรือ่ งของยอดขาย
ให้กับแบรนด์ และท�ำให้เทพไทยได้รับ
การตอบรับที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม”
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สื่อสารถึงผู้บริโภค

คุณภาพต้องมาก่อน
ถึงตรงนี้ กรบอกด้วยว่า ความยาก
อย่างหนึ่งของการท�ำยาสีฟันสมุนไพรอยู่
ทีต่ วั สมุนไพรเอง เพราะการใช้สมุนไพรสด
จะมีเรือ่ งของการปนเปือ้ นและประสิทธิภาพ
ของตัวสมุนไพรที่ควบคุมได้ยาก ดังนั้น
จึงแก้ดว้ ยการใช้เป็นสารสกัดแทน เพือ่ ให้ได้
ความคงทีท่ มี่ ากกว่าและการควบคุมคุณภาพ
ทีง่ า่ ยกว่า เพราะสิง่ ทีเ่ ทพไทยยึดมัน่ มาตลอด
นัน่ คือ อะไรก็ตามทีเ่ สีย่ งต่อเรือ่ งคุณภาพ
ของสินค้า แม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวก็จะ
ไม่ท�ำโดยเด็ดขาด
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นอกเหนือจากเรื่องคุณภาพ อีก
สิ่งหนึ่งที่ต้องท�ำควบคู่กนั ไป นั่นคือ การ
สื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภค “เราท�ำอะไร
อยู่” หรือ “เราจะท�ำอะไรให้กบั ผู้บริโภค”
หรือ “ผู้บริโภคจะได้อะไรจากเรา” ซึง่ เมือ่
ผูบ้ ริโภคเข้าใจและเกิดความจงรักภักดีตอ่
แบรนด์ได้ แม้จะเกิดการโจมตีจากปัจจัย
ภายนอกเข้ามา กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ก็จะ
เป็นคนคอยปกป้องตัวแบรนด์เราด้วย

ใส่ใจ รับผิดชอบสังคม
การท�ำให้ธรุ กิจเดินเคียงข้างไปกับสังคม
ชุมชนได้นั้น ย่อมน�ำไปสู่ความยั่งยืนได้ ซึ่ง
เทพไทยให้ความส�ำคัญกับการท�ำ CSR
(Corporate Social Responsibility) กับชุมชน
มาโดยตลอด อย่างการทีเ่ ทพไทยเลือกจะปักหลัก
ตัง้ โรงงานในสงขลาต่อไป ทัง้ นี้ ก็เพือ่ ต้องการ
สร้างงานและสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน
“เรามองว่า ธุรกิจส่วนใหญ่เมือ่ เติบโตแล้ว
มักทิง้ ถิน่ ฐานทีก่ ำ� เนิดของตัวเองไปหาก�ำไรที่
มากขึ้น หาต้นทุนที่ตำ�่ ลง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว
ใครจะช่วยพัฒนาคนในพื้นที่ ใครจะช่วย
พัฒนาคนในชุมชน การที่เราตั้งโรงงานอยู่ท่ี
อ�ำเภอนาหม่อม ท�ำให้กลางวันพนักงานก็
กลับไปกินข้าวทีบ่ ้านได้ บ้านก็ไม่ต้องเช่า รถ
ก็ไม่ต้องผ่อน และเราก็สามารถช่วยพัฒนา
คนในชุมชน พัฒนาคนในพืน้ ทีไ่ ด้ เพราะฉะนัน้
ต่อให้เรารวยเป็นร้อยล้านพันล้าน เราก็
ไม่สามารถซื้อคุณภาพชีวิตดีๆ แบบนี้ได้”

เมื่อไรก็ตามที่เราคิดว่า
เราเป็น Top Brand
เราจะหยุดพัฒนา
และเมื่อเราหยุดพัฒนา
วันนั้นจะเป็นวันที่คู่แข่ง
วิ่งแซงเรา
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BRANDING

ต่อให้เศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดี สถานการณ์
ต่างๆ จะไม่แน่นอน สินค้าที่เป็นอุปโภค
บริโภคก็ยังสามารถอยู่ได้ แม้จะขายได้
ไม่ดีเท่าในสถานการณ์ปกติ อยู่ท่ีว่าเรา
จะมองมันเป็นโอกาสหรืออุปสรรค”

การเกิดวิกฤต COVID-19 ได้เข้ามา
พิสูจน์และวัดใจผู้บริหารรายนี้อีกครั้ง
เมื่อเขาเลือกที่จะไม่ลดเงินเดือนหรือปลด
พนักงานที่มีราว 100 ชีวิตออก นั่นก็เพราะ
การให้พนักงานเดินออกจากองค์กรเท่ากับ
ท�ำให้ครอบครัวทีอ่ ยูข่ า้ งหลังของคนคนนัน้
เดือดร้อนไปด้วย
“แม้ เ ราจะได้ รั บ ผลกระทบจาก
ผู ้ บ ริ โ ภคที่ มี ก� ำ ลั ง ซื้ อ ลดลงจากวิ ก ฤต
ในครั้งนี้ แต่ข้อดีอย่างหนึ่งของเทพไทย
คือ เราเป็นสินค้าอุปโภค หมายความว่า
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ท้ายนี้ การเดินตามฝันของเทพไทย
ที่จะโตไกลสู่ระดับสากลเป็นสิ่งที่กรตั้ง
เป้าเอาไว้ พร้อมปณิธานของการพัฒนา
ตัวเองอยู่เสมอเพื่อไปถึงเป้าหมายนั้น
เพราะ “เมื่อไรก็ตามที่เราคิดว่าเราเป็น
Top Brand เราจะหยุดพัฒนา และเมื่อ
เราหยุดพัฒนา วันนั้นจะเป็นวันที่คู่แข่ง
วิ่งแซงเรา”
5 กลยุทธ์ขั้นเทพ พลิกธุรกิจโต
• ภาพลักษณ์ทนั สมัย โดนใจลูกค้ายุคใหม่
• เรียกความสนใจ ด้วยพรีเซนเตอร์สดุ ปัง!
• คุณภาพต้องมาก่อน
• สือ่ สารถึงผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนือ่ ง
• ใส่ใจ รับผิดชอบสังคม

กองบรรณาธิการ

โอกาสท�ำเงิน
กึ่งส�ำเร็จ
ในทุกครั้งที่มีวิกฤตเข้า
มาเยือน หลายธุรกิจหยุด
ชะงัก แต่ทำ� ไมธุรกิจแฟรนไชส์
กลับโดดเด่นสวนทางขึ้นมา
หากจะพูดว่า “แฟรนไชส์”
คือ โมเดลกู้วิกฤต ก็คง
ไม่ผิดนัก นั่นเป็นเพราะธุรกิจ
แฟรนไชส์ มีของดีของขลัง
ประจ�ำตัวแบบที่ธุรกิจอื่นไม่มี
ที่เรียกกันว่า “ความเสี่ยง
ต�่ำ” ดังนั้น ยิ่งเศรษฐกิจแย่
แค่ไหน โอกาสของแฟรนไชส์
ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น
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ท�ำไมแฟรนไชส์

ถึงเนื้อหอม

ในช่วงวิกฤต
หลังวิกฤต COVID-19 ก็เช่นกัน ธุรกิจ
แฟรนไชส์ยังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
ทั้งจากคนที่ต้องการจะมีธุรกิจเป็นของ
ตัวเอง ขณะเดียวกันก็ถูกใช้เป็นโมเดล
การสร้างการเติบโตให้กับหลายธุรกิจ ซึ่ง
จากความเห็ น ของผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น
แฟรนไชส์ อย่าง ดร.พีระพงษ์ กิตเิ วชโภคาวัฒน์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิวตี้
คอมมูนิตี้ จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
เนื่องจากระบบแฟรนไชส์ เป็นโมเดล
ที่สามารถลดความเสี่ยงได้ เพราะมีแบรนด์
และระบบการจัดการต่างๆ ที่ได้รับการ
พิสูจน์มาแล้วว่า ประสบความส�ำเร็จได้
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ดร.พีระพงษ์
กิติเวชโภคาวัฒน์

จริง จึงกลายเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของคน
ที่อยากลงทุนธุรกิจของตัวเอง โดยเฉพาะ
ท่ามกลางวิกฤตที่มีความเสี่ยงรอบด้าน
แฟรนไชส์ นับว่ามีความเสี่ยงต�่ำกว่าการ
ต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยตัวเองทั้งหมด

ขณะเดียวกัน แฟรนไชส์ยังเป็นระบบ
ธุรกิจที่โตเร็วกว่าธุรกิจทั่วไปถึง 3 เท่า
เนื่องจากแฟรนไชส์เป็นเรื่องของ Economies
of Scale กล่าวคือ แฟรนไชส์ต้องอาศัย
จ�ำนวนสาขากระจายออกไปเป็นจ�ำนวน
มาก ซึ่งจ�ำนวนจะท�ำให้เกิดความได้เปรียบ
ทั้งเรื่องของต้นทุนที่ต�่ำกว่าคู่แข่ง สาขา
ครอบคลุมตลาดได้มากกว่า และแบรนด์
ยังเป็นที่รู้จักได้มากกว่าด้วย ดังนั้น หาก
สามารถออกแบบแฟรนไชส์ได้อย่างถูกต้อง
จะกลายเป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืน และ
ต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้เอง ท�ำให้
มีผู้ประกอบการจ�ำนวนไม่น้อยที่อยาก
อัปสเกลธุรกิจ ด้วยการพัฒนาไปสู่รูปแบบ
ของแฟรนไชส์

DID YOU KNOW
แฟรนไชซอร์ (Franchisor)
คืออะไร
เจ้าของสิทธิ์ ผู้คิดค้นและพัฒนาวิธี
การท�ำธุรกิจ จนได้รับการพิสูจน์
แล้วว่าประสบความส�ำเร็จ และขาย
สิทธิ์การด�ำเนินงานให้ผู้อื่นไปด�ำเนิน
ธุรกิจภายใต้แบรนด์ของตน
แฟรนไชซี (Franchisee)
คืออะไร
ผูไ้ ด้รบั สิทธิใ์ นการด�ำเนินธุรกิจ ตาม
ระบบที่เจ้าของสิทธิ์ได้จัดเตรียมไว้
และต้ อ งจ่ า ยค่ า ตอบแทนการให้
สิทธิ์นั้นๆ ด้วย

ต้องศึกษาว่าธุรกิจแฟรนไชส์จริงๆ คืออะไร
แฟรนไชส์ไม่ได้เหมาะกับทุกธุรกิจ
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“แฟรนไชส์ต้องเริ่มจากออกแบบธุรกิจ
(Business Design) การจะท�ำธุรกิจแฟรนไชส์นนั้
ธุรกิจจะต้องผ่านขัน้ ตอนทีเ่ รียกว่า Profitability
คือ ธุรกิจต้องก�ำไรให้ได้กอ่ น อย่าผลักดันธุรกิจ
ที่ไม่มีกำ� ไรออกมาเป็นแฟรนไชส์ จากนั้นต้อง
ศึกษาว่าธุรกิจแฟรนไชส์จริงๆ คืออะไร แฟรนไชส์
ไม่ได้เหมาะกับทุกธุรกิจ รวมทั้งต้องศึกษา
เรื่องสัญญากฎหมาย การวางระบบ หรือ
กระบวนการถ่ายทอดไปสู่แฟรนไชซี วิธีการ
ท�ำการตลาด ตลอดจนการคัดเลือกแฟรนไชซี
ที่ดีเข้าสู่ระบบ เป็นต้น เรียกได้ว่า เมื่อผ่าน
การออกแบบธุรกิจทีด่ แี ละถูกต้องจนได้โมเดล
แฟรนไชส์แล้ว จากนัน้ ค่อยขยายธุรกิจด้วยการ
ตลาด เหล่านีค้ อื สิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องท�ำความ
เข้าใจก่อนจะก้าวสู่ธรุ กิจแฟรนไชส์”

การจะท�ำธุรกิจแฟรนไชส์นั้น ธุรกิจ
ต้องก�ำไรให้ได้ก่อน อย่าผลักดันธุรกิจ
ที่ไม่มีก�ำไรออกมาเป็นแฟรนไชส์
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สิ่งต้องมี!
ถ้าอยากท�ำ
แฟรนไชส์ให้ปัง
• Know-how เยี่ยม
ต้องมีโนว์ฮาวเป็นของ
ตัวเอง และผ่านระบบ
การจัดการที่ดี
• ทีม Support ยอด
ต้องมีทีมสนับสนุน
คอยดูแลการเติบโต
ของแฟรนไชซี
• Brand เป็นที่รู้จัก
ต้องท�ำให้แบรนด์
เป็นที่รู้จักและยอมรับ
ในตลาด

ออนไลน์ต้องมี!

แฟรนไชส์แบบไหน
ท�ำเงินได้ยุค

NEW
NORM

ส�ำหรับแฟรนไชส์ ไม่ตา่ งอะไรกับธุรกิจทัว่ ไป
ทีต่ อ้ งปรับตัวในยุคนี้ New Normal ทีเ่ กิดขึน้ กลาย
เป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อระบบ
แฟรนไชส์ ท�ำให้การออกแบบธุรกิจ ต้องปรับตาม
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค และการ
ใช้โมเดลแฟรนไชส์แบบเดิมๆ ที่เคยเติบโตได้
ในอดีตอาจใช้ไม่ได้ผลแล้วในยุคนี้ ดังนัน้ มาดูกนั ว่า
ธุรกิจแฟรนไชส์แบบไหนที่จะตอบโจทย์ความ
ต้องการและท�ำเงินได้ในเวลานี้
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ดร.พีระพงษ์บอกว่า ยุคนี้
ต้องออกแบบธุรกิจที่เกาะ
เกีย่ วไปกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
โดยเฉพาะเรือ่ งของออนไลน์
การออกแบบธุรกิจให้เข้าสู่
รูปแบบออนไลน์กลายเป็นสิง่
ส�ำคัญในเวลานี้ เช่น ในอดีต
ธุรกิจแฟรนไชส์ต้องมีเรื่อง
ครัวกลาง เพือ่ กระจายให้กบั
สาขาหรือแฟรนไชซี แต่ยคุ นี้
อาจปรับเป็น Cloud Kitchen
แฟรนไชซีอาจไม่จำ� เป็นต้อง
มีหน้าร้าน ท�ำทุกอย่างภายใน
บ้าน และรับออร์เดอร์ผ่าน
ออนไลน์ หรือแม้แต่ระบบ
เทรนนิง ก็ตอ้ งปรับมาท�ำผ่าน
ออนไลน์ด้วยเช่นกัน

เกาะเกี่ยวเทรนด์

LIFE OUTSOURCE
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเวลานีต้ อ้ งการสิง่
ที่จะมาช่วยท�ำให้การใช้ชวี ิตดีขึ้น ง่ายขึ้น
และสะดวกขึ้น น�ำมาสู่เทรนด์ที่เรียกว่า
Life Outsource หรือชีวิตของคนที่ต้อง
พึง่ พาคนอืน่ มากขึน้ ปัจจุบนั มีธรุ กิจบริการ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น มาเพื่ อ รองรั บ กั บ ไลฟ์ ส ไตล์
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้แนวโน้ม
ของธุรกิจแฟรนไชส์บริการอยูใ่ นช่วงขาขึน้
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จากเดิมสัดส่วน
แฟรนไชส์บริการมีไม่ถึง 16%
แต่คาดว่าจะโตไปถึง

22%

ในช่วง 1-2 ปีนี้
ดังนั้น ใครที่สามารถเกาะเกี่ยวกับ
เทรนด์น้ี นั่นคือ โอกาสทางธุรกิจ

ต้องสร้างประสบการณ์
นอกจากนี้ รูปแบบแฟรนไชส์ที่จะ
ตอบโจทย์ ผู ้ บ ริ โ ภคได้ ต้ อ งสร้ า ง
ประสบการณ์ (Experience) กับผู้บริโภค
ได้ด้วย และต้องไม่ใช่แค่ประสบการณ์
บนออฟไลน์ (ผ่านหน้าร้านหรือสาขา)
เท่านั้น แต่ต้องเป็นประสบการณ์บน
ออนไลน์ด้วย เพราะอย่างที่กล่าวไว้ว่า
แฟรนไชส์กำ� ลังถูกเชือ่ มโยงระหว่างออฟไลน์
และออนไลน์เข้าด้วยกัน
“ขนาดของพื้นที่อาจจะลดความ
ส�ำคัญลง เพราะการเชื่อมโยงออนไลน์
ออฟไลน์ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ
ที่ต้องกลับมาคิดว่าจะสร้างประสบการณ์
อย่างไร หากคนไม่ได้สัมผัสหน้าร้าน หรือ
มีประสบการณ์บนตัวสินค้าโดยตรง หรือ
จะน�ำเสนอประสบการณ์บนออนไลน์แบบ
ไหนที่จะหนุนให้คนเข้าไปที่ร้าน เพื่อ
สัมผัสประสบการณ์ออฟไลน์ด้วย”
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การลงทุนแฟรนไชส์
ไม่ต่างอะไรกับการลงทุน
ในธุรกิจอื่น เพียงแต่ว่าแฟรนไชส์
มีระบบช่วยสนับสนุนที่ท�ำให้
ธุรกิจเติบโตได้ง่ายขึ้น

ด้วยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิด
ขึ้น อาจท�ำให้การตัดสินใจเลือกลงทุน
ของแฟรนไชซีต้องพิจารณามากขึ้น เช่น
เป็นแฟรนไชส์ที่มีระบบออนไลน์รองรับ
หรือไม่ หรือธุรกิจตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
ของคนที่เปลี่ยนไปไหม ดร.พีระพงษ์
ย�้ำว่า ก่อนจะตัดสินใจลงทุนอาจต้อง
ท�ำการบ้านมากขึ้น แต่ที่น่าดีใจคือ คน
ที่สนใจอยากลงทุนแฟรนไชส์เวลานี้มี
ความเข้าใจมากขึ้นและรู้แล้วว่า ผล
ตอบแทนที่ได้มานั้นจะสัมพันธ์กับการ
ลงทุน ไม่มีแล้วที่ลงทุนหลักหมื่น แล้วจะ
ได้ก�ำไรหลักล้าน

“การลงทุนแฟรนไชส์ไม่ต่างอะไร
กับการลงทุนในธุรกิจอื่น เงื่อนไขระยะ
เวลาคืนทุน อัตราก�ำไร ก็เหมือนธุรกิจ
อืน่ ๆ ยกตัวอย่าง ลงทุน 1 ล้านบาท จะ
ได้ก�ำไร 4% ต่อเดือน หรือประมาณ
40,000 บาท อัตราก�ำไรก็จะสัมพันธ์กบั
อัตราการลงทุน เพียงแต่ว่าแฟรนไชส์มี
ระบบช่วยสนับสนุนทีท่ ำ� ให้ธรุ กิจเติบโต
ได้ง่ายขึ้น”

ธุรกิจแฟรนไชส์โตแค่ไหน?
ปี 2562 ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย

มีมูลค่ากว่า 2.8 แสนล้านบาท
อัตราการเติบโตเฉลีย่

20.3% ต่อปี
มีผปู้ ระกอบการรายใหม่เข้าสูธ่ รุ กิจแฟรนไชส์

15,000 - 20,000 รายต่อปี

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ล้วงลึก

6สุดฮอต

ธุรกิจแฟรนไชส์

ท�ำไมใครๆ ถึงอยากลงทุน

เขียง

ยืนหนึ่งแฟรนไชส์อาหารตามสั่ง
แม้เศรษฐกิจจะไม่ดี หรือต้องเจอกับ
สถานการณ์วกิ ฤต คนเรายังต้องกินอาหาร
อยู่ และอาหารตามสั่ง ถือเป็นอีกหมวด
อาหารหนึ่งที่คนไทยกินได้บ่อยๆ และ
หลายๆ ครั้งในหนึ่งสัปดาห์ ด้วยเหตุนี้

ศิรุวัฒน์
ชัชวาลย์

โมเดลของแฟรนไชส์ “เขียง” ร้านอาหาร
ตามสัง่ จัดจ้าน ถึงเครือ่ ง ถึงใจ บนท�ำเล
แบบ Stand Alone จึงเกิดขึ้น โดยมา
พร้อมกับ Product Hero หรือเมนูข้นึ ชื่อ
ของร้านอย่าง “กะเพรา” หากคิดถึง
เขียงเมื่อไร ก็ต้องคิดถึงกะเพรา
ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแบรนด์ไทย
บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน)
บอกว่า แม้เมนูกะเพราจะเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ได้
ท�ำยาก แต่ความยากคือ ท�ำอย่างไรให้
กะเพราของเขียงไม่เหมือนกะเพราที่มี
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อยู่ในท้องตลาด ทางออกคือ มาตรฐาน
และความคงที่ของรสชาติ ความจัดจ้าน
ทีส่ ม�ำ่ เสมอในทุกสาขา การเลือกวัตถุดบิ
ที่บอกได้ว่าเอาวัตถุดิบมาจากไหน รวม
ถึงการฝึกอบรมทีมเชฟ ทีมแม่ครัว เพื่อ
ให้มั่นใจว่ากินสาขาไหนก็เหมือนกัน
ปัญหาทีเ่ จอในธุรกิจอาหารคือ รสชาติ
ไม่เหมือนเดิม ซึง่ เป็นเหตุผลหลักๆ ทีท่ ำ� ให้
ลูกค้าเปลีย่ นใจไปรักร้านอืน่ มากกว่าร้าน
เรา ดังนั้น แม้วงการสตรีตฟูดจะมีการ
แข่งขันสูง แต่ถา้ คูแ่ ข่งสร้างความสม�ำ่ เสมอ
ในรสชาติไม่ได้ เขียงต้องสร้างให้ได้
และใส่ใจในทุกองค์ประกอบ เพราะนัน่ คือ
สิ่งที่ท�ำให้แบรนด์เหนือกว่าคู่แข่ง

“แฟรนไชส์ คือ การส่งต่อความส�ำเร็จ
ของธุรกิจที่พิสูจน์แล้วว่ายั่งยืนไปยังคน
อีกคนหนึง่ เรือ่ งของการคงมาตรฐาน ไม่วา่
จะเป็นรสชาติ บริการ หรือหน้าตาร้าน
รวมถึงคุณภาพต่างๆ เป็นสิง่ ทีแ่ ฟรนไชซอร์
ต้องการจากแฟรนไชซีมากกว่าเงินทุน
ดังนั้น เขียงจึงมองหาพาร์ตเนอร์ที่มีความ
เข้ า ใจในธุร กิจ มีค วามรัก และเข้ า ใจ
ในคาแร็กเตอร์ในแบรนด์ เข้าใจกลุ่ม
เป้าหมาย และเข้าใจระบบแฟรนไชส์
เพื่อที่จะเติบโตไปพร้อมกัน” ศิรุวัฒน์
สรุปทิ้งท้าย

ถ้าคู่แข่งสร้างความสม�่ำเสมอในรสชาติไม่ได้
เขียงต้องสร้างให้ได้
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Inthanin Coffee

โอกาสธุรกิจกาแฟยังหอมกรุ่น
รู้หรือไม่ว่า โดยเฉลี่ย
คนไทย 1 คน บริโภคกาแฟต่อปี

ประมาณ 300 แก้ว

ในขณะที่คนญี่ปุ่น
จะดื่มกาแฟเฉลี่ยอยู่ที่

ประมาณ 400 แก้วต่อปี
แต่ถ้าเป็นคนยุโรป
จะดื่มกาแฟเฉลี่ย

ประมาณ 600 แก้วต่อปี
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แม้บ้านเราจะมีอัตราการบริโภค
กาแฟทีน่ อ้ ยกว่าในต่างประเทศ แต่นบั ว่า
ความต้องการยังมีสูง ท�ำให้แนวโน้ม
ของธุรกิจกาแฟยังเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภค
นอกจากนี้ หากดูมูลค่าของธุรกิจ
ร้านกาแฟในปี พ.ศ.2560 อยู่ที่ 21,000
ล้านบาท ขยับขึน้ มาอยูท่ ี่ 25,000 ล้านบาท
ในปี พ.ศ.2562 นับว่ามีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยอยู่ที่ 10% ต่อปี และคาดว่าปีนี้
จะโตอยู ่ ที่ ป ระมาณ 5-7% เนื่ อ งด้ ว ย
สถานการณ์ของ COVID-19 แต่ก็ยังเป็น
ธุรกิจที่คงหอมหวานและมีโอกาสอีกมาก
ส�ำหรับนักลงทุน

เช่ น เดี ย วกั บ ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์
ร้านกาแฟในเครือบางจาก อย่าง Inthanin
Coffee โดยการเปิดเผยของ สุเมธ จันทอินยงค์
ผู ้ อ� ำ นวยการบริ ห ารธุ ร กิ จ แฟรนไชส์
และพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ บริษัท บางจาก
รีเทล จ�ำกัด ที่ยังมองเห็นโอกาสเติบโต
ของธุรกิจร้านกาแฟ เพราะตั้งเป้าที่จะ
ขยายให้ถึง 1,000 สาขา ในอีก 2 ปี
ข้างหน้า จากปัจจุบันอยู่ที่ 630 สาขา
ทั่วประเทศ

โดยจุดเด่นของ Inthanin Coffee อยูท่ ี่
การใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้า 100% เป็น
มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยการใช้ แ ก้ ว
ไบโอคัพที่ผลิตจากพืชธรรมชาติ ย่อย
สลายได้ และเปลี่ยนมาใช้ฝาแบบยกดื่ม
ไม่ใช้หลอด เพื่อลดการใช้พลาสติก และ
ยั ง มี จุ ด แข็ ง อยู ่ ที่ ก ารซั พ พอร์ ต ระบบ
Infrastructure ต่างๆ ให้กับแฟรนไชซี
เพื่อให้สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สุเมธทิ้งท้ายไว้ว่า ธุรกิจแฟรนไชส์
ส�ำคัญที่สุดคือ เรื่องมาตรฐานการบริหาร
งานร้าน ในส่วนของ Inthanin Coffee นั้น
อยู่ที่มาตรฐานการชงกาแฟที่ทุกสาขา
ต้องมีรสชาติที่เหมือนกัน โดยแบรนด์
จะมีระบบดูแลและการเข้าไปตรวจสอบ
ทั้งผ่านทีมงานที่แสดงตัวและทีมงาน
ในรูปแบบของลูกค้านิรนาม เพือ่ ตรวจสอบ
ถึงมาตรฐานของร้านแฟรนไชส์

สุเมธ
จันทอินยงค์

ธุรกิจแฟรนไชส์ส�ำคัญที่สุดคือ
เรื่องมาตรฐานการบริหาร
งานร้าน
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Bake A Wish

แฟรนไชส์สุดฮอตสายเบเกอรี
เบเกอรีเป็นอีกหนึง่ ธุรกิจทีไ่ ม่เคยห่างหาย
ไปจากลิสต์ของคนที่คิดอยากจะลงทุน
โดยเฉพาะทุกวันนี้ที่เทรนด์สุขภาพก�ำลัง
มาแรง จึงเป็นอีกปัจจัยบวกที่ช่วยขยาย
โอกาสของ Bake A Wish ร้านเค้กสไตล์
ญี่ปุ่นที่ใส่ใจในเรื่องวัตถุดิบตั้งแต่วันแรก
ทีอ่ อกสตาร์ตจนถึงวันนีใ้ นอายุครบ 13 ปี
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วีจิ ปรัชญาศิลปวุฒิ กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั เบค อะ วิช เจ.เอช.ซี จ�ำกัด กล่าวว่า
จุดเด่นของ Bake A Wish คือ เป็นเค้ก
สไตล์ญี่ปุ่นที่นุ่ม เบา และไม่หวาน โดย
แบรนด์เลือกใช้นมเป็นวัตถุดิบหลักแทน
เนย และใช้ความหวานที่น้อยแบบนี้มา
ตั้งแต่ 10 ปีท่แี ล้ว และช่วง 3 ปีให้หลังนี้
มีการเปลี่ยนคอนเซปต์เป็น Bake A Wish
Mini เป็นการย่อขนาดเค้กให้มีชิ้นเล็กลง
เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่กลัวอ้วนหรืออยาก
กินน้อยๆ แต่อยากกินหลายๆ อย่าง

ท�ำเลที่จะตอบโจทย์ได้ดีที่สุด คือ
ต้องขายได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด
วีจิ
ปรัชญาศิลปวุฒิ

อีกหนึง่ ยุทธศาสตร์ทองค�ำของ Bake
A Wish คือ เรื่องท�ำเลที่ต้องอยู่ในห้าง
สรรพสินค้า เนื่องเป็นเค้กสดพร้อมขาย
และมีอายุการเก็บรักษาทีจ่ ำ� กัด ท�ำเลทีจ่ ะ
ตอบโจทย์ได้ดที ี่สุดคือ ต้องขายได้ทกุ วัน
ไม่มีวันหยุด เช่น ห้างสรรพสินค้า เพราะ
หากเป็นออฟฟิศจะไม่แนะน�ำ เนื่องจาก
เป็นท�ำเลทีม่ วี นั หยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อร้านที่ยัง
ต้องจ่ายค่าเช่า ค่าพนักงาน และ Fixed
Cost เท่าเดิม
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ถึงตรงนี้ วีจบิ อกด้วยว่า สิง่ ทีม่ กั จะพูด
กับแฟรนไชซีเสมอๆ คือ “หน้าร้าน แฟรนไชซี
ดูแล หลังบ้านเราดูแล โดยเราจะท�ำ
หลังบ้านให้ดที ี่สุด และคุณก็ท�ำหน้าบ้าน
ให้ดีที่สุด เพื่อให้รอดด้วยกันทั้งสองฝ่าย”
ในส่วนของหลังบ้านจะคิดถึงผู้บริโภค
มาก่อนว่า ท�ำอย่างไรให้เขารูส้ กึ ว่าการซือ้ นัน้
คุ ้ ม ค่ า ที่ สุ ด และอยากกลั บ มาซื้ อ ซ�้ ำ
บ่อยๆ ส่วนหน้าบ้าน แฟรนไชซีต้องดูแล
โดยเฉพาะเรื่องพนักงาน ที่จะต้องดูแล
ลูกค้าอย่างดี เพื่อให้ลูกค้าอยากกลับมา
ใช้บริการซ�้ำ

เขียง

Office Mate Plus+
แฟรนไชส์น้องใหม่

วงการค้าปลีก
Office Mate Plus+ คือ ธุรกิจแฟรนไชส์
ในรูปแบบ “ร้านสะดวกซือ้ ของภาคธุรกิจ”
ทีถ่ อื ว่าเป็นจุดแข็งมากๆ ของแบรนด์ Office
Mate ผู้น�ำในวงการค้าปลีกด้านอุปกรณ์
ส�ำนักงาน เพื่อชาวองค์กรและพนักงาน
ออฟฟิศทั้งหลาย
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วิลาวรรณ ฤกษ์เกรียงไกร กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ออฟฟิศเมท พลัส บอกว่า
Office Mate Plus+ มีจดุ แข็งอยูท่ กี่ ารแข่งขัน
ในตลาดยังมีไม่มากนัก รวมถึงมีระบบ
บริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ครอบคลุม
ทัง้ ในส่วนของหน้าร้านและหลังร้าน ไม่วา่
จะเป็นระบบ POS หรือระบบการจัดการ
คลังสินค้าและสต็อก ที่ซัพพอร์ตให้กับ
แฟรนไชซีเห็นข้อมูลได้อย่างเรียลไทม์ และ
ท�ำงานได้อย่างคล่องตัว ที่สำ� คัญ Office

Mate ยังได้พัฒนาเรื่องของระบบดิลิเวอรี
และระบบการสัง่ ซือ้ ออนไลน์ ท�ำให้สามารถ
เปิดขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเข้าถึง
พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่
“การเข้ามาลงทุนแฟรนไชส์ของเรา
อยูบ่ นค�ำ 3 ค�ำ ทีว่ า่ ‘ครบ’ คือ มีสนิ ค้าให้
ครบ ขายได้ทนั ทีที่เริ่มเปิดร้าน ‘ง่าย’ คือ
มี ที ม พี่ เ ลี้ ย งคอยช่ ว ยสอนและดู แ ล
อยู่ตลอด เพื่อให้แฟรนไชซีท�ำงานได้ง่าย
ที่สุด และ ‘เร็ว’ คือใช้เวลาเพียง 3 เดือน
ก็สามารถเปิดร้านได้เลย เพราะเราจะดูแล
ให้ทกุ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ งการหาท�ำเล
การก่อสร้างร้าน การอบรมพนักงาน การ
เทรนนิงลูกทีม ไปจนถึงเรื่องของการหา
แหล่งเงินลงทุน”

วิลาวรรณ
ฤกษ์เกรียงไกร

นอกจากนี้ Office Mate ยังให้ความ
ส�ำคัญกับการท�ำแฟรนไชส์ ด้วยกลยุทธ์
Personalization เนื่องจากพฤติกรรมของ
ลูกค้าในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน จ�ำเป็น
ต้องใช้ Database ช่วยบริหารจัดการ
เพื่อ Customize สินค้าและบริการ ตลอด
จนการท�ำโปรโมชัน หรือการใช้การตลาด
ท้องถิ่น (Local Marketing) ที่เหมาะ และ
เข้ากับโลเกชันนั้นๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้อย่าง
ตรงจุด

การลงทุนแฟรนไชส์ของเราอยู่บนค�ำ 3 ค�ำ
คือ ครบ ง่าย เร็ว
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FamilyMart

แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณ
FamilyMart แฟรนไชส์ค้าปลีกที่วาง
ตัวเองเป็นร้านสะดวกซือ้ ทีอ่ ยูใ่ กล้กบั ชุมชน
ใกล้กับลูกค้า เพื่อตอบโจทย์และเติมเต็ม
ในทุกๆ ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ท�ำให้
แนวทางการสนับสนุนแฟรนไชซี ตามค�ำ
บอกเล่าของ ดลณีย์ เจริญเมตตา Head
of Franchise Development บริษทั เซ็นทรัล
แฟมิลี่มาร์ท จ�ำกัด จะมุ่งเน้นไปที่การ
คัดเลือกสินค้าให้เหมาะกับกลุม่ ลูกค้า และ
โลเกชันของแต่ละชุมชน
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ในฐานะแฟรนไชซอร์ มีบทบาท
เหมือนกับเป็นคลัง Database ที่สามารถ
ให้ขอ้ มูลและช่วยวิเคราะห์ได้วา่ แต่ละร้าน
เหมาะทีจ่ ะขายอะไร หรือควรท�ำรูปแบบไหน
ให้ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ นั้ น ๆ รวมถึ ง มี
การจัดส่งสินค้าให้ตามสิง่ ทีล่ กู ค้าอยากจะ
ได้ เพื่อให้ทางร้านสามารถที่จะขาย และ
ท�ำก�ำไรได้น่นั เอง

“แฟรนไชซีไม่จ�ำเป็นต้องไปแบก
สต็อกสินค้าเยอะ เพราะเรามีการจัดส่ง
ให้ตามความเหมาะสม ทั้งยังไม่ต้องไป
คัดเลือกซัปพลายเออร์ ไม่ต้องไปหา
Sourcing ที่ไหน เรามีระบบโลจิสติกส์
และระบบศูนย์กระจายสินค้าซัพพอร์ต
ให้ตลอด นอกจากนี้ การจับคูก่ บั พาร์ตเนอร์
ที่แข็งแรงอย่าง Grab ทั้ง GrabMart และ
GrabFood ท�ำให้เราสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน
ที่เปลี่ยนไปได้”

ดลณีย์
เจริญเมตตา

แฟรนไชซอร์ มีบทบาท
เหมือนกับเป็นคลัง
Database ที่สามารถ
ให้ข้อมูล และช่วย
วิเคราะห์ได้

ด้วยความที่ FamilyMart เป็นเหมือน
กับแฟรนไชส์กงึ่ ส�ำเร็จรูปทีซ่ พั พอร์ตเรือ่ ง
ต่างๆ ให้กบั แฟรนไชซี ดังนั้น นักลงทุน
ไม่จ�ำเป็นต้องมีประสบการณ์ท�ำธุรกิจ
มาก่อน ก็สามารถเข้าร่วมเป็นพาร์ตเนอร์
ได้ แต่สงิ่ ทีท่ างแบรนด์มองหาและต้องการ
มากทีส่ ดุ คือ ใจและความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็น
ผู้ประกอบการมากกว่า
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Otteri
ร้านสะดวกซักไฮเทค
ธุรกิจใหม่มาแรง!

ร้านสะดวกซัก เป็นหนึ่งในธุรกิจ
บริการที่มาแรงในเวลานี้ เพราะตอบโจทย์
พฤติกรรมของคนยุคนี้ที่รักความสะดวก
สบายได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันมีร้าน
รูปแบบนี้ของทุกแบรนด์รวมกันมากกว่า
8,000 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งเฉพาะในส่วน
ของ Otteri เองนั้น เปิดให้บริการไปแล้ว
315 สาขา และอีกกว่า 80 สาขาก�ำลังอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง
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จากการเปิดเผยของ กวิน นิทศั นจารุกลุ
กรรมการผู ้ จั ด การ บริ ษั ท เค-เน็ ก ซ์
คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด ผู้ให้บริการแฟรนไชส์
ร้านสะดวกซักแบรนด์ Otteri ที่ฉายภาพ
ของการเติบโตของธุรกิจบริการประเภทนี้
พร้อมทั้งบอกย�้ำถึงจุดแข็งที่ท�ำให้ Otteri
แตกต่างจากทัว่ ๆ ไป ด้วยระบบเครือ่ งซักผ้า
และอบผ้าที่ถูกเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
ทัง้ หมด ดังนัน้ ลูกค้าทีจ่ ะมาใช้งาน สามารถ
ดูผ่านแอปพลิเคชันได้เลยว่าเครื่องว่าง
หรือไม่ หรือถ้าสาขานีไ้ ม่วา่ ง สาขาใกล้ทสี่ ดุ
อยูต่ รงไหน เรียกได้วา่ หมดยุคแบกตะกร้า
มานั่งรอเพราะเครื่องเต็มอีกต่อไป

แฟรนไชส์คือ การมีพันธสัญญาร่วมกัน
ที่จะพาให้คุณประสบความส�ำเร็จ

ในส่วนของแฟรนไชซีเอง ก็จะมี
ระบบหลังบ้านที่สามารถดูสถานะได้ว่า
ขณะนีแ้ ต่ละเครือ่ งท�ำงานไปแล้วเท่าไร ถึง
เวลาทีต่ ้องบ�ำรุงรักษาแล้วหรือยัง รวมถึง
ในแต่ละเครือ่ งมีเงินอยูเ่ ท่าไร สามารถปิด
งบได้ทุกวัน ที่สำ� คัญยังดูได้ด้วยว่า พวก
ซัปพลายต่างๆ มีพร้อมหรือไม่ เช่น น�้ำ
หรือแก๊สพอไหม เรียกว่ามีระบบที่ทำ� ให้
สามารถมอนิเตอร์ทกุ อย่างได้ นอกจากนี้
รูปแบบของร้านยังออกแบบสไตล์ญี่ปุ่น
ช่วยสร้างบรรยากาศสบายๆ เหมือนอยู่
ร้านกาแฟ ท�ำให้ลูกค้ารู้สึกว่าการซักผ้า
ไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อ และสามารถที่จะมา
ใช้ชีวิตอยู่ในร้านได้น่นั เอง
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กวิน
นิทัศนจารุกุล

กวินทิ้งท้ายว่า การซื้อแฟรนไชส์กับ
Otteri หมายความว่า เรามีพันธสัญญา
ร่วมกันทีจ่ ะพาให้คณ
ุ ประสบความส�ำเร็จ
เหมือนเป็น Commitment มีมอบให้กนั ว่า
เราจะจับมือแล้วเดินไปด้วยกันจนประสบ
ความส�ำเร็จนั่นเอง

ลงทุนแฟรนไชส์ดีอย่างไร...

ประสบการณ์ตรงจากแฟรนไชซีตัวจริง
ท�ำแฟรนไชส์ = เงินวิ่งเข้าหาตั้งแต่ Day 1
เมื่อการลงทุนท�ำธุรกิจแฟรนไชส์
สามารถเรียกกระแสรายได้ให้เข้ามาหา
ตัง้ แต่วนั แรกของการลงมือ เป็นเหตุผลหลัก
ที่ท�ำให้ ศิริธร สรรพกิจบ�ำรุง ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษาจีนกลาง ซึง่ มีประสบการณ์การ
ลงทุนกับแฟรนไชส์ด้านการศึกษา และ
เทคโนโลยีมาแล้ว มุ่งหน้าสวมบทบาท
การเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ในอีกธุรกิจ
หนึ่ง ซึ่งครั้งนี้เธอมาหยุดอยู่ที่ Inthanin
Coffee ร้านกาแฟรักษ์โลกขวัญใจของใคร
หลายคน ที่ตอนนี้มีอยู่ในมือของเธอแล้ว
ถึง 8 สาขาด้วยกัน
“การท�ำธุรกิจแฟรนไชส์มคี วามสะดวก
สูง พอเริ่มท�ำก็มีรายได้เข้ามาเลย เรา
ไม่ต้องมาเหนื่อย เพราะทุกอย่างทาง
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แฟรนไชซอร์ได้เตรียมระบบไว้ให้พร้อม
อยู่แล้ว อีกทัง้ ยังท�ำการตลาดให้และดูแล
ในเรื่องต่างๆ ให้ด้วย”
ส� ำ หรั บ เคล็ ด ลั บ ในการท� ำ ธุ ร กิ จ
แฟรนไชส์ให้ประสบความส�ำเร็จ ตามแบบ
ของศิริธร มีดังนี้
เลือกแบรนด์แฟรนไชส์ทดี่ ี มีระบบการ
สนับสนุนและช่วยเหลือทีช่ ดั เจน
เลือกท�ำในสิ่งที่ตัวเองชอบ เพราะ
การท�ำในสิง่ ทีช่ อบ เวลางานเกิดปัญหาก็
พร้อมที่จะสู้และแก้ปัญหา

มีทมี ทีด่ ี ทัง้ ทีมผู้บริหาร
และทีมพนักงาน โดยทุกคน
ต้องมองไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อผลักดันให้ธรุ กิจเติบโต
นอกจากนี้ การจะ
เดินหน้าธุรกิจให้รอดได้
ในช่ ว งวิ ก ฤตเช่ น นี้
เจ้าของแฟรนไชซีมาก
ประสบการณ์รายนีฝ้ าก
ทิ้งท้ายไว้ว่า มี 3 สิ่งที่
จะต้องรู้จักทิ้ง นั่นคือ
ความท้อ ค่าใช้จ่ายที่
ไม่จำ� เป็น และการเสียเวลา
กับเรื่องที่ไม่จ�ำเป็น

ลงทุนแฟรนไชส์

เหมือนย้ายเข้าอยูค่ อนโดฯ แบบ

Fully Furnished

“การซือ้ แฟรนไชส์กเ็ หมือนการถือกระเป๋าเดิน
เข้าคอนโดมิเนียมแบบ Fully Furnished แล้วอยูไ่ ด้เลย”
ค�ำนิยามที่อธิบายให้เห็นภาพของการท�ำธุรกิจ
ที่มาพร้อมกับกันชนลดความเสี่ยงของ ภควัต
พลังวชิรา เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหาร
“เขียง” 4 สาขา ซึง่ เลือกโมเดลนีใ้ นการชิมลาง
บนเส้นทางของการเป็นผูป้ ระกอบการ ควบคูไ่ ปกับ
การเป็นพนักงานบริษทั เอกชน นัน่ ก็เพราะเป็นการ
ลงทุนทีเ่ รียกได้วา่ ครบและจบในทีเ่ ดียว
ส�ำหรับเคล็ดลับการจะท�ำธุรกิจแฟรนไชส์ให้
ประสบความส�ำเร็จ ในสไตล์ของภควัตบอกไว้ดงั นี้
เลือกแบรนด์ที่เราชอบผลิตภัณฑ์ของเขา
จริงๆ มีความเชื่อมั่นในตัวสินค้า อย่าซื้อเพราะ
แบรนด์นกี้ ำ� ลังดัง หรือเทรนด์นกี้ �ำลังมา ต้องเลือก
จากสิ่งที่ชอบจริงๆ ก่อน
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ดูว่าแฟรนไชซอร์เป็นใคร บริหาร
งานอย่างไร มีระบบรองรับหรือไม่ มีทมี
ช่วยซัพพอร์ตมากน้อยแค่ไหน และทุกเดือน
ทีม่ กี ารเก็บ Royalty Fee หรือ Marketing
Fee เช็กด้วยว่าส่วนทีเ่ ก็บไปนัน้ เราได้ใช้
ประโยชน์มากน้อยอย่างไร
เลือกท�ำเลที่เหมาะสม โดยดูจาก
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและก�ำลังการซื้อ
ของลูกค้า
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เช่น
ระบบ POS ที่แฟรนไชซอร์จดั เตรียมไว้
ให้ รวมไปถึงการใช้แอปพลิเคชัน LINE
ให้ลกู ค้าสามารถสัง่ ได้โดยตรง ซึง่ เป็นการ
เพิ่มช่องทางการขายให้กบั ธุรกิจ

ในท้ายนี้ภควัตย�้ำว่า แม้
แฟรนไชส์จะมีระบบสนับสนุน
ความส� ำ เร็ จ แต่ ก ารเดิ น ไป
ข้างหน้าก็ตอ้ งอาศัยความเอาใจใส่
ของตั ว เองที่ ม ากพอ ฉะนั้ น
การตัดสินใจเลือกแฟรนไชส์
ควรเลือกแบรนด์ที่เหมาะสม
กับความสามารถของตัวเองจริงๆ
วิกฤตครัง้ นี้ หากคุณตัดสินใจ
ให้ แ ฟรนไชส์ เ ป็ น ทางเลื อ ก
ในการกูว้ กิ ฤต อย่าลืมว่า เหรียญ
มี 2 ด้านเสมอ และทุกการลงทุน
มี ทั้ ง โอกาสและความเสี่ ย ง
แต่ความเสี่ยงจะน้อยลงทันที
หากคุณเข้าใจ ศึกษาและเตรียมตัว
มาเป็นอย่างดี
สนใจสินเชือ่ ธุรกิจแฟรนไชส์ ติดต่อสอบถามได้ที่
02–4706306 และ 02-8674973
หรือ Facebook K SME
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กองบรรณาธิการ เรียบเรียงจาก

Online...
สยบความไกล

เจาะขุมทรัพย์ใหม่ตลาดหมีขาว “รัสเซีย”
รัสเซีย ถือได้ว่าเป็นตลาดใหม่ที่มีความโดดเด่นมากสุดในกลุ่มประเทศ
เครือรัฐเอกราช (CIS) ทั้งในแง่ของขนาดประเทศ ขนาดประชากร ความ
หลากหลายของพฤติกรรมการบริโภค และยังเป็นศูนย์กลางการกระจาย
สินค้าของกลุ่มประเทศ CIS อีกด้วย สิ่งเหล่านี้กลายเป็นตัวดึงดูด
ความสนใจจากนักธุรกิจทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่เอสเอ็มอีไทยที่อยากจะเข้าไป
คว้าโอกาสในตลาดใหม่แห่งนี้
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กลุม่ ประเทศ
เครือรัฐเอกราช
(CIS)
ประกอบด้วย

10 ประเทศ
อาร์เมเนีย
อาเซอร์ไบจาน
เบลารุส
คาซัคสถาน
มอลโดวา
รัสเซีย
ทาจิกสิ ถาน
อุซเบกิสถาน
เติรก์ เมนิสถาน
คีรก์ ซี สถาน
รวมมีประชากรกว่า

245 ล้านคน

เจาะลึก

พฤติกรรมการบริโภค
ชาวหมีขาว
ส�ำหรับเอสเอ็มอีไทยที่อยากจะเจาะเข้าสู่ตลาด
รัสเซียนัน้ สิง่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งรูค้ อื รัสเซียเป็นตลาดทีม่ ที งั้
ความท้าทายและโอกาสรออยู่
โดยปัจจุบันผู้บริโภครัสเซีย

มีก�ำลังซื้อสูงที่สุด

11,601 ดอลลาร์ฯ
ต่อคนต่อปี

และพฤติกรรมการบริโภคของชาวรัสเซียยังคงคุน้ ชินกับ
การซือ้ สินค้าผ่านหน้าร้านค้าปลีกเป็นหลัก
โดยผู้บริโภคราว

46%
ยังคงจับจ่ายผ่านร้านค้าปลีกดั้งเดิม
ส่วนทีเ่ หลือเริม่ หันไปซือ้ สินค้าจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่
มีสาขากระจายตัวอยูใ่ กล้ผบู้ ริโภคมากขึน้
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ส�ำหรับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ถือได้วา่
เป็นช่องทางกระจายสินค้าส�ำคัญส�ำหรับ
สินค้าต่างประเทศ ซึง่ มีสนิ ค้าไทยไปวาง
จ�ำหน่ายบ้างแล้วในกลุม่ ผัก ผลไม้ ผลไม้
กระป๋อง
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ทสี่ ำ� คัญ
ในรัสเซีย ประกอบด้วย

แบรนด์ Magnit
มีสาขาอยู่มากที่สุดและกระจายตัว
ทั่วประเทศกว่า

13,000 สาขา

ตามมาด้วย
X5 Retail Dixy Group Lenta
และ O’Key Group
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แม้ทกุ วันนีส้ นิ ค้าไทยจะเป็นทีร่ จู้ กั มาก
ขึ้น จากการที่ชาวรัสเซียมาเที่ยวไทย
และซือ้ สินค้าไทยกลับไปเป็นของฝาก แต่ดว้ ย
สินค้าไทยยังมีราคาค่อนข้างสูง จึงวาง
จ�ำหน่ายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ตามเมือง
ใหญ่ในฝัง่ ตะวันตกทีม่ กี ำ� ลังซือ้ ค่อนข้างสูง
และเป็นเมืองที่สินค้าไทยน่าจะยังรุกท�ำ
ตลาดได้อกี โดยเฉพาะกรุงมอสโก เมืองหลวง
มีประชากรถึง 11.5 ล้านคน ตามมาด้วย
เมือ งเซนต์ป ีเ ตอร์ส เบิร ์ก มีป ระชากร
5.2 ล้านคน และเมืองทีม่ ปี ระชากรไม่ตำ�่ กว่า
1 ล้านคน เช่น โนโวซีบสี ค์ เยคาเตรินบุรก์
นิจนีนอฟโกรอด ซามารา คาซาน ออมสค์
เชเลียบินสค์ และรอสตอฟนาโดนู

ส�ำหรับพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านออนไลน์
ของชาวรัสเซีย จะให้ความส�ำคัญกับแบรนด์ และ
คุณภาพสินค้าเป็นล�ำดับแรก และมีราคาสมเหตุ
สมผล รวมทั้งให้ความส�ำคัญกับโปรโมชันที่
คุม้ ค่า เมือ่ เทียบกับสินค้าร้านอืน่ ๆ

ออนไลน์

ขุมทรัพย์
ตลาดรัสเซีย
นอกจากการค้าในรูปแบบ
หน้าร้านแล้ว ช่องทางการค้า
ออนไลน์ของรัสเซียก็เติบโต
รวดเร็วเช่นเดียวกับประเทศอืน่ ๆ

ช่องทางการท�ำตลาดออนไลน์ของสินค้า
เอสเอ็มอีไทย สามารถท�ำได้ 2 วิธี

โดยชาวรัสเซียอย่างน้อย

50 ล้านคน

มีการซื้อสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์
และครึ่งหนึ่งนิยมซื้อ
สินค้าต่างประเทศ
มากกว่าสินค้าในประเทศ

1 การเปิดธุรกิจบนแพลตฟอร์มค้าออนไลน์
ในประเทศรัสเซีย
เช่น Wildberries.ru และ Ozon.ru มีคา่ บริการ
ในการวางสินค้า 30-35% ของราคาสินค้า โดย
ผูป้ ระกอบการควรหาพันธมิตรชาวรัสเซียเพือ่ ช่วย
จดทะเบียนประกอบธุรกิจและช่วยสื่อสารด้วย
ภาษารัสเซีย รวมถึงการท�ำโปรโมชันและการรับ
ช�ำระเงินปลายทางทีย่ งั มีความจ�ำเป็น

จึงเป็นโอกาสส�ำคัญของสินค้า
ไทยในการจับตลาดกลุม่ นี้
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2 การเปิดธุรกิจบนแพลตฟอร์มค้า
ออนไลน์ตา่ งประเทศ
โดยเฉพาะ AliExpress.ru ทีผ่ บู้ ริโภค
ชาวรัสเซียนิยมใช้อย่างมาก โดยค่าบริการ
อยูท่ ี่ 5-8% ขึน้ อยูก่ บั ประเภทสินค้า โดย
สิง่ ส�ำคัญทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องค�ำนึงถึงคือ
การตัง้ ราคา เพราะผูบ้ ริโภคจะคาดหวังว่า
การซือ้ ผ่านแพลตฟอร์มต่างประเทศจะมี
ราคาต�่ำกว่าหน้าร้านและต�่ำกว่าสินค้า
ประเภทเดียวกันของรัสเซีย และสินค้าไทย

ที่ได้รับการตอบรับที่ดีคือ เครื่องส�ำอาง
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (ยาดม ยาหม่อง
ยาสีฟนั สบู่ ยาสระผม) น�ำ้ มันมะพร้าว
สกัดเย็น ผลไม้สด ผลไม้อบแห้ง ขนม
ขบเคีย้ ว ซอสปรุงรส กะทิ ผลไม้เมืองร้อน
ผักเมืองร้อน และเครือ่ งดืม่ เป็นต้น

นอกจากนี้ การท�ำให้สนิ ค้าไทยเป็นทีร่ จู้ กั หรือมีตวั ตนบนสือ่ ออนไลน์ชอ่ งทาง
ต่างๆ เป็นอีกสิง่ ทีช่ ว่ ยสร้างการรับรูแ้ ละความเชือ่ มัน่ ให้ผบู้ ริโภคชาวรัสเซียได้ เช่น
• การมีตัวตนหรือสามารถสืบค้นสินค้าไทยได้บนเว็บไซต์รัสเซีย
Yandex.ru ซึง่ ก็คอื Search Engine ของรัสเซีย (คล้าย Google นัน่ เอง)
• หากสินค้าต้องการจับตลาดผูบ้ ริโภครุน่ ใหม่ ควรท�ำโปรโมชันผ่าน
สือ่ โซเชียล ไม่วา่ จะเป็น YouTube, Facebook, Instagram แต่หากจะ
โน้มน้าวใจชาวรัสเซียได้ ก็ควรจะเข้าถึงสือ่ โซเชียลของรัสเซียโดย
เฉพาะ อย่าง Vkontakte (มีผใู้ ช้งาน 500 ล้านบัญชี) และ Odnoklassniki
(มีผใู้ ช้งาน 200 ล้านบัญชี)
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เตรียมพร้อม

ก่อนเปิดตลาดใหม่

ส�ำหรับการเตรียมพร้อมเพื่อออกสู่
ตลาดรัสเซียของเอสเอ็มอีไทย ผูป้ ระกอบการ
จ� ำ เป็ น ต้ อ งหาคู ่ ค ้ า มาช่ ว ยท� ำ ตลาด
เพราะต้องสือ่ สารเป็นภาษารัสเซียได้ และ
ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับต้นทุนการส่ง
สินค้าไปจ�ำหน่ายยังรัสเซียที่ค่อนข้างสูง
ด้วยระยะทางทีไ่ กล ตลอดจนการเตรียม
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พร้อมด้านเอกสารน�ำเข้าและพิธกี ารด้าน
ศุลกากรให้ถูกต้อง เพราะแต่ละสินค้ามี
รายละเอียดต่างกัน โดยเฉพาะสินค้าอาหาร
บางประเภทจะน�ำเข้าได้ตอ้ งมีเอกสารรับรอง
การตรวจสอบโรงงานในไทยด้วย ดังนัน้
ระยะเริม่ แรกผูป้ ระกอบการควรเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้ากับกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
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ประเทศของไทยเพือ่ ทดลองตลาดและส�ำรวจ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคไปในตัว โดยติดต่อกรม
การค้าระหว่างประเทศทีอ่ ยูใ่ นฝัง่ ไทยเป็น
หลัก และสามารถติดต่อประสานงานกับ
ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ
กรุงมอสโกได้เช่นกัน

ยุคนีเ้ รือ่ งของระยะทางอาจไม่ใช่อปุ สรรค
ทีจ่ ะมาปิดกัน้ โอกาสทางธุรกิจอีกต่อไป เช่น
เดียวกับรัสเซีย ถึงจะเป็นตลาดอยูไ่ กล แต่
ก็มีโลกของออนไลน์ที่จะเชื่อมโอกาสให้
เอสเอ็มอีไทยก้าวไปถึงได้งา่ ยขึน้ นัน่ เอง

DID YOU KNOW

รัสเซีย

เป็นตลาดค้าออนไลน์

ที่ใหญ่ที่สุดใน CIS
ประชากรเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

109.6
68%

ผ่านคอมพิวเตอร์
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(76% ของประชากร
ล้าน ปี 2562)
คน
61%

ผ่านสมาร์ตโฟน

28%

ผ่านแท็บเล็ต

สินค้าออนไลน์ที่นิยม
ในแพลตฟอร์มของรัสเซีย

B2C

แฟชั่น
เครื่องแต่งกาย

เครื่องส�ำอาง
และผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว

มีมูลค่า 18.25 พันล้านดอลลาร์ฯ
รองลงมาคือ

บัตรคอนเสิร์ต
/งานแสดง

เครื่องใช้ไฟฟ้า

เป็นรูปแบบการค้าออนไลน์ที่นิยม

C2C

หนังสือ เพลง สื่อสิ่งพิมพ์

มีมูลค่า 4.7 พันล้านดอลลาร์ฯ
ในปี 2561

สินค้าออนไลน์ที่นิยม
ในแพลตฟอร์มต่างประเทศ

รูปแบบการช�ำระเงินที่นิยม

42%
18%
11%
9%
8%

แฟชั่น เครื่องแต่งกาย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า

บัตรเดบิต
e-Wallet
ช�ำระเงินปลายทาง

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
อุปกรณ์ส�ำนักงาน ของแต่งบ้าน
อาหาร หนังสือ

โอนเงินผ่านธนาคาร

น�้ำหอมและเครื่องส�ำอาง

บัตรเครดิต

ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์

ทีม่ า : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์
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กองบรรณาธิการ

เจษฎา ยอดสุรางค์

“นอนนอน”
ต่อยอดธุรกิจสุดปัง!
โมเดลใหม่หนึ่งเดียวในโลก
ค�ำพูดที่ว่า “ในปัญหามีโอกาสอยู่เสมอ” เห็นทีว่าจะจริง เมื่อทายาทธุรกิจ
รุ่นใหม่ของที่นอน “สปริงเมท” จับเอา Pain Point ของธุรกิจขายที่นอน
มาต่อยอดสร้างเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ แบบหนึ่งเดียวในโลกที่ยังไม่มีใครเคยท�ำ
มาก่อน กับโมเดล “เช่าที่นอน” ส�ำหรับธุรกิจโรงแรมและที่พัก
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ช่วงเวลา 10 ปีในฐานะทายาทธุรกิจ
ที่ เ ข้ า มาสานต่ อ กิ จ การครอบครั ว
“สปริงเมท” ผู้ผลิตที่นอนคุณภาพที่จับ
ตลาดระดับพรีเมียม ท�ำให้ นพพล
เตชะพันธ์งาม มองเห็นโอกาสทีซ่ ่อนอยู่
ภายใต้ Pain Point ของธุรกิจขายที่นอน
จนน�ำมาสู่โมเดลใหม่ชื่อน่ารักๆ ว่า
“นอนนอน” และผลักดันเกิดเป็นธุรกิจ
Startup โดยมีเขาเป็นผู้ก่อตั้งและท�ำ
หน้าที่ CEO น�ำพาธุรกิจเดินหน้ามาได้
2 ปีแล้ว พร้อมกับการลุยบุกตลาดทั้ง
ในไทย และอินโดนีเซียไปพร้อมๆ กัน
มาดูวธิ คี ดิ ของนักธุรกิจรุน่ ใหม่รายนี้
กันว่า ท�ำอย่างไรถึงสามารถต่อยอด
จากธุรกิจครอบครัว ให้กลายเป็นธุรกิจ
ใหม่ได้อย่างปั๊วปัง!! เช่นนี้
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:
เข้าไม่ถึงที่นอนคุณภาพ

PAIN POINT 1

สิง่ หนึง่ ทีน่ พพลเห็นมาโดยตลอด นัน่ คือ
ยั ง มี ลู ก ค้ า โรงแรมและที่ พั ก อี ก เป็ น
จ�ำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงที่นอน
คุณภาพได้ อาจเป็นด้วยเรือ่ งของงบประมาณ
ทีม่ ไี ม่เพียงพอ หรือไม่อยากลงทุนด้วยเงิน
ก้อนใหญ่ เนือ่ งจากสปริงเมทวาง Position
ของแบรนด์เป็นทีน่ อนคุณภาพระดับพรีเมียม
ท�ำให้ราคาจึงสูงตามระดับคุณภาพ ดังนัน้
จึงมีธุรกิจโรงแรมและที่พักในไทยจ�ำนวน
ไม่น้อยต้องหันไปเลือกใช้สนิ ค้าทีค่ ณ
ุ ภาพ
ด้อยลง เพือ่ ให้ได้ราคาทีต่ ำ�่ ลง แต่อายุการ
ใช้งานก็น้อยลงด้วย
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มีลกู ค้าประมาณสัก
60-70%

ที่ตัดสินใจไม่เลือกเรา
เพราะด้วยเรื่องของราคา
เป็นหลัก เรียกได้ว่า
มีตลาดใหญ่ที่เรายังเข้าไม่ถึง
นั่นคือการเสียโอกาส
ที่เรามองเห็น

PAIN POINT 2 :

การทิ้งหรือก�ำจัดที่นอนเก่า
อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาเช่นกันคือ
ลูกค้ามักจะขอให้ช่วยทิ้งหรือก�ำจัดที่นอน
เก่า เนือ่ งจากทีน่ อนเป็นสินค้าขนาดใหญ่
และหาทีท่ งิ้ ค่อนข้างยาก ซึง่ ในเวลานัน้
ทางสปริงเมทเองไม่ได้มีระบบการจัดการ
ที่นอนเก่า หรือการรีไซเคิลที่นอน เพราะ
ด้วยตัวโรงงานไม่ได้ถูกวางระบบการ
จัดการเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น
เรียกได้ว่า นี่คือ 2 จุดหลักๆ ที่เป็น
Pain Point ท�ำให้ต้องคิดหาทางที่จะสร้าง
รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เพื่อมาตอบโจทย์
ท�ำอย่างไรให้ธุรกิจที่พักขนาดเล็กลงไป
ที่อาจจะมีงบไม่มาก สามารถเข้าถึง
ที่นอนคุณภาพได้ ขณะเดียวกันก็สามารถ
เข้าไปช่วยจัดการรีไซเคิลที่นอนเก่าให้
กับลูกค้าได้ด้วย
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SOLUTION :

แก้ปัญหาด้วยระบบเช่า แบบ
“นอนนอน โมเดล”
นพพลบอกว่า ไอเดียนอนนอน ถูก
คิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 มีการระดมทุน
และพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆ จนจัดตั้ง
เป็นบริษัทและเปิดให้บริการกับลูกค้าได้
ในปี พ.ศ.2561 ซึ่งจุดแข็งของนอนนอน
คือ เป็นแพลตฟอร์มให้ลูกค้าสามารถเช่า
ที่นอนได้ ภายใต้ระยะสัญญาเช่า 60-120
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เดือน ในราคาเริ่มต้น 65 บาทต่อเดือน
ต่อชิ้น โดยมีที่นอนของแบรนด์สปริงเมท
เป็นพาร์ตเนอร์หลักของแพลตฟอร์ม ซึ่ง
ความร่วมมือนี้ ส่วนหนึ่งเป็นการช่วย
ขยายฐานลูกค้าให้สปริงเมทไปในกลุ่มที่
อาจจะยังเข้าไม่ถึงในช่วงที่ผ่านมา
แน่นอนว่า การน�ำเอาระบบเช่ามา
จับกับสินค้าที่นอน นอกจากจะเป็นโมเดล
ใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครท�ำมาก่อนแล้ว ธุรกิจ

การใช้บริการเช่าทีน่ อนคุณภาพแทน สามารถ
ประหยัดเงินได้ถงึ 33% ในช่วงระยะเวลาเช่า เพราะถ้าเขาไปซื้อ
ที่นอนที่ด้อยคุณภาพ มีระยะเวลาการใช้งานแค่ 2-3 ปี เมื่อเทียบกับ
ที่นอนคุณภาพมีระยะเวลาใช้งานถึง 10 ปี

รูปแบบนี้ยังสามารถแก้ปัญหาเรื่องงบที่
จ� ำ กั ด หรื อ การไม่ อ ยากลงทุ น ด้ ว ย
เงินก้อนได้อย่างตรงจุด เพราะการที่ลูกค้า
สามารถทยอยจ่ายเป็นรายเดือนได้นั้น
ถือเป็นการช่วยลดภาระด้านการเงินให้กบั
ลูกค้าได้ด้วย โดยเฉพาะในยุค COVID-19
หลายธุรกิจจ�ำเป็นต้องเก็บเงินสดไว้กับ
ธุรกิจให้มากที่สุด ดังนั้น การลงทุนด้วย
เงิ น ก้ อ นใหญ่ อ าจจะยั ง ไม่ ต อบโจทย์
ในเวลานี้ และที่ส�ำคัญเป็นโอกาสให้ธุรกิจ
ขนาดเล็กสามารถเข้าถึงที่นอนคุณภาพ
ได้นั่นเอง
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“จากที่เราท�ำ Case Study พบว่า
กลุ่มลูกค้าที่เข้าไม่ถึงที่นอนคุณภาพ จะ
ด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม การใช้บริการเช่า
ที่นอนคุณภาพแทน สามารถประหยัดเงิน
ได้ถึง 33% ในช่วงระยะเวลาเช่า เพราะ
ถ้าเขาไปซื้อที่นอนที่ด้อยคุณภาพ มีระยะ
เวลาการใช้งานแค่ 2-3 ปี เมื่อเทียบกับ
ทีน่ อนคุณภาพมีระยะเวลาใช้งานถึง 10 ปี
นั่นแปลว่า ในช่วง 10 ปีนั้นเขาอาจจะ
ต้องเปลี่ยนที่นอน 3-4 รอบ ดังนั้น ระบบ
เช่าจึงช่วยให้เขาประหยัดเงินได้”
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นอกจากนี้ ยังมีการใส่แนวคิดเรื่อง
ของ “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ลงไปในโมเดล
นอนนอนอีกด้วย เพราะลูกค้าทีใ่ ช้บริการ
จากนอนนอน จะไม่ตอ้ งปวดหัวกับปัญหา
การทิ้งที่นอนเก่าอีกต่อไป เนื่องจาก
นอนนอนจัดให้มบี ริการรับทีน่ อนเก่าเพือ่ น�ำ
ไปเข้าสู่ระบบรีไซเคิลให้ทั้งหมด ตรงจุดนี้
สามารถช่วยตอบโจทย์ดา้ นสิง่ แวดล้อมได้
เป็นอย่างดีด้วย ซึ่งก�ำลังเป็นเทรนด์ที่ทั้ง
ตัวผูบ้ ริโภคและผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรม
และที่พักให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก

ลูกค้าที่ใช้บริการจากนอนนอน

ไม่ตอ้ งปวดหัวกับปัญหา
การทิง้ ทีน่ อนเก่าอีก

เนื่องจากนอนนอนจัดให้มีบริการ
รับที่นอนเก่าเพื่อน�ำไปเข้าสู่ระบบ
รีไซเคิลให้ทั้งหมด

ส่องโอกาสและความท้าทาย
ธุรกิจนอนนอน

ด้วยความเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ ดังนัน้
ความยากในช่วงต้น CEO นอนนอน
บอกไว้ว่า อยู่ที่การท�ำให้ตลาดเปิดรับ
โมเดลใหม่ๆ ในการใช้สินค้า หลายคน
อาจยังชินกับการซื้อขาด รวมถึงความ
เข้าใจและ Mindset ที่มีต่อเรื่องของระบบ
การเช่า เพราะยังมีคนอีกส่วนหนึง่ ทีม่ องว่า
การเช่าคือ การต้องเป็นหนี้ หรือมีภาระ
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ผูกพันระยะยาว แต่จริงๆ แล้ว การเช่าใช้
ไม่ ต ่ า งอะไรกั บ การจ่ า ยค่ า น�้ ำ ค่ า ไฟ
รายเดือน แต่อย่างไรแล้ว เชื่อว่าแนวโน้ม
ธุรกิจให้เช่าจะสามารถเติบโตได้อีกมาก
โดยเฉพาะในยุคที่คนมีก�ำลังกับการใช้
เงินก้อน ภายใต้สถานการณ์ที่ยังมีความ
ไม่แน่นอนเช่นนี้
ส�ำหรับโอกาสทางธุรกิจของนอนนอน
ปัจจุ บั น ก� ำ ลั ง ขยายตลาดทั้ ง ในไทย
และอินโดนีเซียควบคู่กันไป โดยตลาด
ไทยถือว่าเป็นตลาดหลักที่มีฐานธุรกิจอยู่
แล้ว ในขณะที่อินโดนีเซียเป็นตลาดที่มี
โอกาสเติบโตสูง เนื่องจากอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของอินโดนีเซียยังเปิดด้านการ
ท่องเที่ยวได้ไม่นาน หลายคนรู้จักแค่
บาหลี ทั้งที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่ใหญ่
และยั ง มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอี ก มากที่ ยั ง
ไม่ถกู เปิด โอกาสของธุรกิจโรงแรม ทีพ่ กั จึง
มีแนวโน้มเติบโตตามไปด้วย และนั่นคือ
โอกาสของนอนนอนเช่นกัน ซึ่งปัจจุบัน
มีพาร์ตเนอร์ท้องถิ่นเป็นผู้ผลิตที่นอนใหญ่
เป็นอันดับสองของอินโดนีเซีย
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แม้ วั น นี้ ดู เ หมื อ นว่ า พิ ษ ของ
COVID-19 อาจท�ำให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กับการท่องเที่ยว อย่างโรงแรม ที่พัก
ต่างๆ ซบเซาลงไป แต่นพพลเชื่อว่า
อย่างไรแล้วธุรกิจกลุ่มนี้ต้องฟื้นตัวกลับ
มาแน่นอน เพราะท่องเที่ยวยังเป็นตัว
ขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ และส�ำหรับ
นอนนอนในช่วงเวลาที่ธุรกิจโรงแรมถูก
เบรกไว้ แต่ยังมีโอกาสจากกลุ่มที่พัก
อื่นๆ อย่าง อพาร์ตเมนต์ หอพักนักศึกษา
ฯลฯ ที่ยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้
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ยุคนีถ้ า้ ยังยึดติดกับรูปแบบธุรกิจเดิมๆ
ก็อาจจะได้แค่ลูกค้ากลุ่มเดิม ที่นับวันจะ
น้อยลงเรื่อยๆ แต่ถ้ารู้จกั ต่อยอดธุรกิจด้วย
โมเดลที่ต่างออกไป นั่นคือ การเปิดโอกาส
ครั้งใหญ่ให้ธรุ กิจของคุณก้าวไปอีกขั้น
กลยุทธ์ต่อยอดสไตล์นอนนอน
• จับ

Pain Point ของธุรกิจ มาหาทางออก
ด้วยรูปแบบธุรกิจใหม่
• ดึงเทรนด์ที่ผู้บริโภคก�ำลังสนใจ
มาช่วยเพิ่มแต้มต่อให้ธุรกิจ
• เดินหน้าบุกตลาด เพื่อสเกลอัปธุรกิจ
ให้เร็วที่สุด
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กองบรรณาธิการ

เจษฎา ยอดสุรางค์

ค�
ำ
ถาม
10 เคลียร์ชัด
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ไ
ร
ไ
ง
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่
กู ้ อ ย

เอสเอ็มอีหลายรายต้องเคยผ่านประสบการณ์ในการขอสินเชื่อ
จากธนาคารแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ บางครั้งก็เกิดเป็นค�ำถามที่ค้างคา
อยู่ในใจว่า ท�ำไมธนาคารถึงไม่อนุมัติสินเชื่อให้สักที เป็นเพราะเอกสาร
ไม่ครบ หลักทรัพย์ค�้ำประกันไม่พอ ธุรกิจยังไม่น่าสนใจ หรือสาเหตุ
มาจากอะไรกันแน่ ที่ท�ำให้พลาดโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน
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อัครนั
น
ท์
ฐิตสิริวิทย์
เมือ่ หลายคนอยากรู้ จึงต้องหา
ค�ำตอบมาให้ มาเคลียร์กันชัดๆ ไป
เลย ผ่าน Q&A ต่อไปนีท้ ี่ อัครนันท์
ฐิตสิรวิ ทิ ย์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ธนาคารกสิกรไทย จะมาเป็นผูค้ ลาย
ข้อสงสัยทั้ง 10 ค�ำถาม ที่จะท�ำให้
คุณรูว้ า่ ถ้าจะขอสินเชือ่ แล้วไม่แป้ก
ต้องท�ำอย่างไรบ้าง
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เมื่อไรควรขอสินเชื่อจากแบงก์?
โดยหลักของการท�ำธุรกิจต้องมี
ทัง้ ส่วนทุนตัวเองและส่วนทีข่ อกูจ้ ากธนาคาร
เพื่อสร้างโอกาสเติบโตให้ธุรกิจ แล้วจะรู้
ได้อย่างไรว่า เวลาไหนควรต้องขอสินเชือ่
ซึง่ จริงๆ แล้วความจ�ำเป็นในการขอสินเชือ่
มีได้ตลอดเวลาในทุกช่วงธุรกิจ เพียงแต่
ปริมาณในการขอสินเชื่อแต่ละช่วงอาจ
ไม่เท่ากัน เช่น ธุรกิจต้องการแค่สภาพคล่อง
อาจใช้สินเชื่อไม่มาก แต่ถ้าเป็นจังหวะที่
มีโครงการจะสร้างโรงงาน หรือมียอดขาย
ล็อตใหญ่เข้ามา ความต้องการทางด้าน
เงินทุนอาจมีมากขึน้ แต่อย่างไรแล้ว ธุรกิจ
ก็ยังต้องมีทั้งเงินทุนตัวเองบวกกับเงินกู้
ในอัตราส่วนทีเ่ หมาะสม เพราะการกูม้ ากไป
ก็จะมีภาระจ่ายดอกเบี้ยสูง แต่ถ้าใช้ทุน
ตัวเองทัง้ หมด อาจสร้างข้อจ�ำกัดการเติบโต
ของธุรกิจได้
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เลือกใช้สินเชื่ออย่างไรให้เหมาะกับ
ธุรกิจ?
ในเมือ่ สินเชือ่ มีทงั้ สินเชือ่ ระยะสัน้
และสินเชื่อระยะยาว ผู้ประกอบการควร
จะเลือกใช้อย่างไรดี หลักคิดง่ายๆ คือ
ต้องให้เหมาะสมกับรายได้ทจี่ ะกลับเข้ามา
ยกตัวอย่าง เช่น หลายครัง้ ทีผ่ ปู้ ระกอบการ
เลือกใช้เงินกู้ระยะสั้น เพื่อน�ำไปลงทุน
ระยะยาว เพียงเพราะเห็นว่าดอกเบีย้ สินเชือ่
ระยะสั้นถูกกว่า แต่จริงๆ แล้วอาจสร้าง
ให้เกิดปัญหาธุรกิจขาดสภาพคล่องได้
เพราะผลตอบแทนหรือรายได้จากการ
ลงทุนระยะยาว อาจเกิดขึ้นไม่ทนั กับการ
ต้องจ่ายดอกเบี้ยระยะสั้นในทันที
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ขอวงเงินสินเชือ่ เผือ่ ไว้เยอะๆ จะดีไหม?
สิง่ ทีพ่ บอยูบ่ อ่ ยๆ นัน่ คือ ผูป้ ระกอบการ
มักจะขอวงเงินเยอะไว้ก่อน เพราะกลัวว่า
หากมีความจ�ำเป็นต้องใช้เงินทุนมากกว่า
ที่คาดไว้แล้วจะไม่พอ ดังนั้น จึงขอเผื่อไว้
เพือ่ ความอุ่นใจ แน่นอนว่าข้อดีของการขอ
วงเงินไว้สูงคือ ยังมีส่วนที่เหลือไว้ใช้เมื่อ
ยามจ�ำเป็น แต่ข้อเสียก็มีเช่นกันคือ การ
ขอกู้กับธนาคารจะมีเรื่องของหลักประกัน
อัตราดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมในการจัด
วงเงิน ดังนั้น การขอวงเงินสูง อาจท�ำให้
ต้องใช้หลักประกันมากเกินความจ�ำเป็น
ขณะเดียวกันก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมการ
จัดวงเงินที่สูงขึ้นด้วย
66

เวลาแบงก์จะให้กู้ เขาพิจารณาจาก
อะไร?
ตามหลักพื้นฐานเลย เวลาให้
ใครยืมเงิน คนคนนัน้ ย่อมต้องการจะได้
เงินคืนและอยากรู้ว่าเขาเอาเงินไปท�ำ
อะไร เช่นเดียวกับธนาคารเองก็ตอ้ งการ
ทราบเรือ่ งเหล่านี้ ดังนัน้ ผู้ประกอบการ
ต้องบอกกับธนาคารได้ว่า เงินที่นำ� ไป
ลงทุนนั้น จะก่อให้เกิดรายได้ หรือมี
ความมัน่ คงในการสร้างรายได้มากน้อย
แค่ไหน โดยผู้ประกอบการต้องแสดง
แผนธุรกิจตรงนีใ้ ห้เห็นชัดเจน และจ�ำเป็น
ต้องมีแผนส�ำรองเผือ่ ไว้ ในกรณีทแี่ ผนแรก
อาจจะไม่ส�ำเร็จตามที่คาด นั่นก็เพื่อ
สร้างความมั่นใจให้กับธนาคารเพิ่มขึ้น
ซึ่งหลักทรัพย์ค้�ำประกัน นับได้ว่าเป็น
อีกหนึ่งในแผนส�ำรองที่สามารถสร้าง
ความมั่นใจกับธนาคารได้

แผนธุรกิจแบบไหนทีแ่ บงก์อยากเห็น?
หากไม่นับเรื่องของเอกสาร
ทางการเงินต่างๆ ทีต่ อ้ งใช้ในการขอสินเชือ่
ตามหลักทั่วไปแล้ว แผนธุรกิจถือเป็น
สิ่งแรกที่ผู้ประกอบการมักจะโดนขอจาก
ธนาคาร โดยธนาคารจะมองธุรกิจออก
เป็น 2 ช่วง คือ จากตอนนี้ย้อนไปในอดีต
เพื่อดูว่าผู้ประกอบการมีประวัติในการ
ท�ำธุรกิจอย่างไร ส่วนนี้สามารถดูได้จาก
เอกสารทางการเงินต่างๆ เช่น งบการ
เงิน Statement บิลเงินสด ใบก�ำกับภาษี
เป็นต้น

กับอีกส่วนคือ จากตอนนี้มองไป
ข้างหน้า ถือเป็นจุดส�ำคัญที่ต้องมีในแผน
ธุรกิจ เพราะจะเป็นตัวบอกว่าจะสร้าง
รายได้เพื่อมาจ่ายให้ธนาคารได้อย่างไร
แม้แผนธุรกิจจะเป็นเรือ่ งของการคาดการณ์
ไปข้างหน้า เช่น บอกว่าอีก 3 ปี ธุรกิจ
จะโต 120% แต่ก็ต้องบอกได้อย่างชัดเจน
ว่าจะท�ำให้เป็นไปได้อย่างไร การคาดการณ์
ต่างๆ ต้องสอดรับกับเหตุผลด้วย ถ้าแผน
ธุรกิจอยู่บนการคาดคะเนแบบที่ไม่ได้มี
เหตุผลอะไรมารองรับ เชือ่ ว่าจะเป็นไปได้ยาก
ที่ธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อได้

แผนธุรกิจ เป็นสิ่งแรกที่ผู้ประกอบการมักจะโดนขอ
จากธนาคาร โดยธนาคารจะมองธุรกิจออกเป็น 2 ช่วง
คือ จากตอนนี้ย้อนไปในอดีต กับอีกส่วนคือ
จากตอนนี้มองไปข้างหน้า
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มีหลักประกันเยอะ ท�ำไมแบงก์ไม่ให้ก?ู้
ในมุมมองของธนาคาร สิ่งที่คาด
หวังคือ การให้ลกู ค้าสามารถสร้างรายได้
เพื่อกลับมาช�ำระหนี้ได้ ธนาคารไม่ได้
คาดหวังอยากจะได้หลักประกันของลูกค้า
ฉะนั้นถึงผู้ประกอบการจะมีหลักประกัน
เยอะ แต่หากแผนธุรกิจขาดความชัดเจน
โอกาสที่จะไม่ได้รับสินเชื่อก็มี ดังนั้น
แผนธุรกิจจึงมีความส�ำคัญมาก
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หลัง COVID-19 แบงก์พจิ ารณาอนุมตั ิ
สินเชื่อยากขึ้นไหม?
แน่นอนว่า หลัง COVID-19 มุมมอง
การพิจารณาสินเชื่อมีรายละเอียดมาก
ขึ้น เพราะอย่างที่บอกเวลาธนาคาร
ให้สินเชื่อจะมองไปข้างหน้า ซึ่งการคาด
การณ์อนาคตเวลานี้ท�ำได้ยากมาก ธุรกิจ
อีก 2-3 ปี จะเป็นอย่างไร อันนี้คือความ
ยากที่ธนาคารและผู้ประกอบการต้อง
ท�ำงานร่วมกัน ต้องวาดภาพให้ธนาคาร
เห็นได้วา่ ช่วงหลัง COVID-19 ผูป้ ระกอบการ
จะเดินไปแบบไหน ถ้าเดินแบบเดิม มั่นใจ
ได้อย่างไรว่าจะยังโอเคอยู่ หรือถ้าจะ
เดินแบบใหม่จะไปอย่างไร การเดินต่อไป
บนความไม่แน่นอนคือ สิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการ
ต้องเตรียมตัวเพิ่มเพื่อที่จะมาคุยกับ
ธนาคาร

ธุรกิจใหม่ หรือโปรเจกต์ใหม่ทเี่ กิดหลัง
COVID-19 มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อไหม?
ช่วงหลัง COVID-19 จะเห็นว่ามี
ธุรกิจหรือโปรเจกต์ใหม่ๆ เกิดขึน้ จ�ำนวน
มาก หากเป็นกลุม่ ทีเ่ ป็นเจ้าของธุรกิจอยู่
แล้ว ซึ่งพยายามจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ
กลุ่มนีโ้ อกาสอาจมีมากหน่อย เพราะว่า
เขามีพื้นฐาน มีหลักทรัพย์ มีความเป็น
ผู้ประกอบการในระดับหนึ่ง ไม่ได้ถือว่า
เป็นมือใหม่ กับอีกกลุ่มที่อาจจะไม่เคย
ท�ำธุรกิจเลย เป็นพนักงานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากช่วง COVID-19 แล้วผันตัวเองมาเป็น
เจ้าของธุรกิจ กลุ่มนี้อาจเหนื่อยหน่อย
กับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในภาวะเช่นนี้
และการขอสินเชือ่ ก็อาจจะไม่งา่ ยเช่นกัน
ดังนั้น ผู้ประกอบการควรมีหลักทรัพย์
และทุนของตัวเองในบางส่วน อย่างน้อย
ต้องมี 20-30% เป็นทุนของตัวเอง ถ้าจะ
ขอกู้ 100% ยากแน่นอน

ผู้ประกอบการควรมี
หลักทรัพย์และทุน
ของตัวเองในบางส่วน
อย่างน้อยต้องมี

20-30%

เป็นทุนของตัวเอง
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ปัญหาอะไรทีเ่ ป็นตัวฉุดความน่าเชือ่ ถือ
ของเอสเอ็มอี?
ปัญหาหลักๆ ของเอสเอ็มอีสว่ น
ใหญ่มี 2 เรือ่ งคือ ขาดการวางแผนบริหาร
จัดการทางการเงิน ผูป้ ระกอบการให้เวลา
ส่วนใหญ่ไปกับการอยากขายของ จนลืมแบ่ง
เวลามาดูแลเรือ่ งการเงิน ท�ำให้เกิดปัญหา
ต่างๆ ตามมา กับอีกเรือ่ งคือ การขาดวินยั
ทางการเงิน บางคนมีหลายธุรกิจก็จะ
หยิบยืมมาจากธุรกิจหนึง่ เพือ่ เอาไปใช้อกี
ธุรกิจหนึง่ หรือแม้แต่การใช้เงินผิดวัตถุประสงค์
อันนีก้ จ็ ะท�ำให้มปี ญ
ั หาเช่นเดียวกัน

ปัญหาหลักๆ ของเอสเอ็มอี
ส่วนใหญ่มี 2 เรื่องคือ
1. ขาดการวางแผนบริหาร
จัดการทางการเงิน
2. การขาดวินัยทางการเงิน

70

หากเคยมีประวัตเิ ป็นหนีม้ ปี ญ
ั หา หรือ
NPL ท�ำอย่างไรถึงจะสามารถขอสินเชือ่ ได้?
ทุกธุรกิจมีวงจร มีทั้งขาขึ้น และ
ขาลง หากผู้ประกอบการประสบปัญหา
ทางการเงิน สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ คือ คุยกับธนาคาร
เมื่อผู้ประกอบการเป็น NPL ไม่สามารถ
จ่ายหนี้ได้ การเข้าไปคุยกับธนาคารเพื่อ
แสดงเจตนาทีอ่ ยากจะแก้ไขปัญหานีร้ ว่ มกัน
ส�ำหรับธนาคารถือผู้ประกอบการแบบนี้
เป็น NPL ด้วยสถานะทางการเงิน แต่
ในแง่ของความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหา
ทางการเงิน ถือว่าโอเคในสายตาธนาคาร
แต่กบั อีกแบบซึง่ ธนาคารไม่ค่อยอยากให้
ลูกค้าเป็นคือ หลีกเลี่ยงที่จะเจรจา หรือ
ไม่พยายามแก้ไขปัญหา การทีผ่ ปู้ ระกอบการ
แสดงออกแบบนี้ จะเป็นเรือ่ งยากในอนาคต
ที่จะต้องคุยกับธนาคาร ดังนั้น จึงอยาก
แนะน�ำว่า เมื่อใดก็ตามที่ธุรกิจประสบ
ปัญหาทางการเงิน การหันหน้าเจรจากับ
ธนาคารคือ ทางออกที่ดที ี่สุด

รู้แบบนี้แล้ว ก่อนขอสินเชื่อครั้งต่อไป เตรียมตัวเองให้พร้อม ท�ำแผนธุรกิจ
ให้แน่น แล้วโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายๆ ก็จะเป็นของคุณทันที

3 เคล็ดลับต้องรู้! ก่อนขอสินเชื่อ
1. ข้อมูลที่น�ำเสนอให้กบั ธนาคารต้องมีความชัดเจน โปร่งใส
2. ต้องมีส่วนทุนของตัวเองระดับหนึ่งในการขอกู้สินเชื่อ
3. ต้องมีหลักประกันบ้าง มีตั้งแต่ สิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน สต็อกสินค้า
ใบแจ้งหนี้ (Invoice) เป็นต้น
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ศักยภาพผู้น�ำองค์กรไทย

ช่วงสิน้ ปีเป็นช่วงทีห่ ลายๆ องค์กรเริม่ เข้มข้นกับการวัดความคืบหน้า
เพื่อประเมินผลงานประจ�ำปีว่า ปิดปีน้ีผลลัพธ์ห่างจากเป้าหมายที่ตั้งไว้
มากน้อยแค่ไหน โดยดูผ่านดัชนีต่างๆ เช่น ยอดขาย ก�ำไร ค่าใช้จ่าย การ
เติบโต เป็นต้น
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วันนี้จึงอยากจะพามาท�ำความ
รู ้ จั ก กั บ ดั ช นี อี ก ตั ว ซึ่ ง ถื อ เป็ น ดั ช นี
ตัวใหม่ทวี่ ดั ประสิทธิภาพของผูน้ ำ� องค์กร
โดยกว่า 2 ปีที่บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป
ตั้งทีมศึกษาคุณลักษณะส�ำคัญของ
ผู้น�ำองค์กรไทย ในการพาองค์กรไทย
ไปสู่ระดับโลก โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวม
มากว่า 8 ปี จากผู้ตอบแบบประเมิน
9,120 คน ในการประเมินศักยภาพ
ความเป็นผู้น�ำไทย ของผู้น�ำองค์กร
ทั้งสิ้น 958 คน อีกทั้งมีการเปรียบเทียบ
ผลการศึกษากับ 38 สถาบันชั้นน�ำ
ทั่วโลก ประกอบด้วย 15 สถาบัน
ในสหรัฐอเมริกา 6 สถาบันในยุโรป
17 สถาบันในเอเชียและออสเตรเลีย
และเปรียบเทียบกับ 21 องค์กรชั้นน�ำ
ในประเทศไทย พบ Insights 4 ข้อ
ที่น่าสนใจดังนี้
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1

ผู้น�ำองค์กรไทยยังมีช่องว่างในการ
พัฒนาภาวะผู้น�ำของตนเอง ทั้งในการพา
ตนเองและองค์กรไปสู่ระดับสากล พบค่า
เฉลี่ย

ความมีประสิทธิผล

ของผู้น�ำองค์กรไทยอยู่เพียง

3.73

ในขณะที่ค่าความมีประสิทธิผล
ของผู้น�ำองค์กรไทยที่อยู่ระดับ

ท็อป10

อยู่ที่ 4.13 และ
ระดับท็อป 10 ของโลกอยู่ที่ 4.35
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Insight
2

คุณลักษณะหลัก (Persona) ของผู้น�ำองค์กรไทย
พบ 6 คุณลักษณะ ที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะส�ำหรับ
“คนไทย” กับการก้าวสู่ “เวทีโลก”

• นักส�ำรวจความแปลกใหม่ (Uncharted Explorer)
ผู้นำ� ที่มองเห็นโอกาส กล้าเสี่ยงที่จะท�ำอะไรใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
งานและเสริมสร้างธุรกิจ สามารถรับมือกับความผันผวน ความ
ไม่แน่นอน ความคลุมเครือ และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
อีกทั้งยังต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองในเรื่องส่วนตัวด้วย

• นักรบผู้พิชิตความส�ำเร็จ (Success Warrior)
ผู้นำ� ต้องผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ภายใต้ภาวะการแข่งขันทีท่ วี
ความรุนแรงและคู่แข่งมากมายที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ด้วยการ
มองหาและสร้างความแตกต่าง เพื่อให้เกิดการได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ด้วยการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีต่างๆ ได้ เพื่อพาองค์กรให้อยู่รอดและเติบโต

• นักสื่อสารผู้เข้าใจคน (Empathic Communicator)
ผู้นำ� ต้องมีคณ
ุ ธรรมเป็นพืน้ ฐานและเป็นตัวอย่างทีด่ ี สามารถ
ก�ำหนดเป้าหมายทีช่ ดั เจน ท�ำให้ทมี งานเข้าใจและเดินไปในทิศทาง
เดียวกัน ผ่านการสือ่ สารทีต่ รงไปตรงมาและเปิดใจรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้อง
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• นักผนึกพลัง (Synergistic Winner)
ผู้น�ำต้องรู้จักมอบหมายกระจายงานและกระจายอ�ำนาจ
ในการตัดสินใจ รวมทัง้ สร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั บุคลากรภายในและ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก ทีส่ ำ� คัญต้องรูจ้ กั ใช้ประโยชน์จากอ�ำนาจ
และการเมืองภายในองค์กร อย่างถูกต้องให้เกิดประสิทธิผลเต็มที่

• นักส่งเสริมความหลากหลาย (Diversity Promoter)
ทักษะส�ำคัญอีกประการส�ำหรับผู้น�ำที่จะได้รับการยอมรับ
ระดับโลกคือ ต้องสามารถมองเห็นภาพใหญ่ เข้าใจสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จาก
มุมมองระดับสากล และรูจ้ กั ใช้ประโยชน์จากกระแสโลกาภิวตั น์ที่
นับวันจะท�ำให้โลกค่อยๆ เล็กลง นอกจากนัน้ ยังต้องให้ความ
ส�ำคัญและให้คณ
ุ ค่ากับความแตกต่างทีห่ ลากหลาย รวมทัง้ สามารถเชือ่ มโยงบุคลากร
ภายในองค์กรให้เข้าใจโลกภายนอกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลาได้อกี ด้วย

• ผู้ถือไฟน�ำทาง (Torch Bearer)
สุดท้ายแต่ไม่ใช่ส�ำคัญน้อยสุด ผู้น�ำต้องท�ำหน้าที่เป็นเสมือน
ผูถ้ อื ไฟฉายหรือคบเพลิงน�ำทาง ต้องเป็นผูท้ มี่ สี ายตายาวไกล สามารถ
มองเห็นและคาดเดาแนวโน้มต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
อย่างชัดเจนแม่นย�ำ และต้องเตรียมพร้อมด้วยการสร้างผูน้ ำ� รุน่ ใหม่ๆ
ไว้ให้กับองค์กร รวมทั้งต้องสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความส� ำเร็จในระยะยาว
อย่างยั่งยืน และต้องถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีไว้กับองค์กร เพื่อ
ไม่ให้สิ่งที่มีคุณค่าเหล่านี้สูญหายไปเมื่อผู้น�ำไม่อยู่แล้ว
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Insight 3
คุณลักษณะเด่นที่สุดของผู้น�ำองค์กรไทยคือ นักส�ำรวจความแปลกใหม่ (Uncharted
Explorer) ซึ่งเป็นเรื่องการมองเห็นโอกาส กล้าเสี่ยงที่จะท�ำอะไรใหม่ๆ ส่วนคุณลักษณะ
ทีไ่ ด้คะแนนน้อยทีส่ ดุ คือ นักผนึกพลัง (Synergistic Winner) ซึง่ เป็นการตอกย�ำ้ ความจริง
ที่เกิดขึ้นว่า ได้เวลาที่เราจะต้องสร้างทีมไทยที่เก่งที่สุดในโลกบ้างแล้ว

Insight 4
ความสามารถของผูน้ ำ� องค์กรไทย (Thai
Specific Competencies) พบ 3 เรื่องที่ได้
คะแนนต�่ำสุดและควรได้รบั การพัฒนา คือ
• การสร้างผู้น�ำรุ่นถัดไป
• ความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก
การเมืองภายในองค์กรเพือ่ เป้าหมายร่วมกัน
• การรับมือกับโลกทีเ่ ปลีย่ นไปและสร้าง
การเปลีย่ นแปลงให้เกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม
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จาก Insights ที่พบจากการศึกษา
ผู้น�ำองค์กรไทย ท�ำให้เห็นได้ว่าผู้น�ำ
องค์กรยังมีอีกหลายจุดที่ต้องพัฒนา
ต่อไปเพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับองค์กรธุรกิจ ดังนั้น อาศัยช่วง
ปลายปีแบบนีล้ กุ ขึน้ มาประเมินศักยภาพ
ความเป็นผูน้ ำ� ของตัวเองกัน อะไรทีเ่ ป็น
จุดอ่อนต้องรีบปรับปรุงพัฒนา แต่สงิ่ ไหน
ทีเ่ ป็นจุดแข็ง ก็ยงิ่ ต้องเติม ยิง่ ต้องต่อยอด
ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เพราะโจทย์ของการท�ำ
ธุรกิจในปีหน้าและต่อๆ ไป นับวันจะยิง่ ยาก
และท้าทายมากขึ้นไปทุกที

4

nsights

I

ดัชนีวัดประสิทธิภาพ

ของผู้น�ำองค์กรไทย

Insight

1

Insight

2

ผู้น�ำองค์กรไทยยังมีช่องว่างในการพัฒนาภาวะผู้น�ำของตนเอง

Insight

ผูน้ ำ� องค์กรไทย มี 6 คุณลักษณะเฉพาะ
• นักส�ำรวจความแปลกใหม่
(Uncharted Explorer)
• นักรบผู้พิชิตความส�ำเร็จ
(Success Warrior)
• นักสื่อสารผู้เข้าใจคน
(Empathic Communicator)
• นักผนึกพลัง (Synergistic Winner)
• นักส่งเสริมความหลากหลาย
(Diversity Promoter)
• ผู้ถือไฟน�ำทาง (Torch Bearer)
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3

คุณลักษณะเด่นที่สุดของผู้น�ำองค์กร
ไทย คือ

นักส�ำรวจความแปลกใหม่
ส่วนคุณลักษณะทีไ่ ด้คะแนนน้อยสุดคือ
นักผนึกพลัง

Insight

4

3 เรือ่ งทีผ่ นู้ ำ� องค์กรไทยต้องปรับปรุง คือ
• การสร้างผู้น�ำรุ่นถัดไป
• ความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก
การเมืองภายในองค์กรเพื่อเป้าหมาย
ร่วมกัน
• การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

อ่านครบทุกเล่ม
ไม่ตกเทรนด์ธุรกิจ

e-Magazine รายเดือน
จุดประกายความคิดอัพธุรกิจให้ส�ำเร็จได้ง่ายขึ้น
บอกความคิดเห็นของคุณให้เรารู้ว่าต้องการปรับ
ให้นิตยสารนี้เป็นแบบที่คุณชอบ คลิก!

็
โอกาสทำเง�น กึงสำเรจ

