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Franchise โอกาสท�าเงนิก่ึงส�าเร็จ?

ถ้าพดูถงึธรุกจิที่มกัจะโตท่ามกลาง
วิกฤต หนึ่งในนั้นต้องมี “แฟรนไชส์” 
รวมอยู่ด้วย จะเห็นว่าทุกครั้งหลังเกิด
วกิฤต ธรุกจิแฟรนไชส์มกัจะได้รบัความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะด้วย
จดุแขง็ของธรุกจิรปูแบบนี้ คอื “ความเสี่ยงต�่า” เนื่องจากมต้ีนแบบที่
ประสบความส�าเรจ็ได้วางแนวทางในการท�าธรุกจิไว้เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 

หลงัวกิฤต COVID-19 ครั้งนี้กเ็ช่นกนั ธรุกจิแฟรนไชส์กไ็ด้กลายเป็น
ตัวเลือกส�าหรับการเริ่มต้นใหม่ให้กับผู้คนจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็น 
คนตกงาน หรอืเจ้าของกจิการที่ต้องปิดธรุกจิไป เพราะพษิ COVID-19 กด็ี

ถงึแม้ว่าแฟรนไชส์จะเป็นตวัเลอืกที่ดใีนยคุที่วกิฤตยงัคงวนเวยีนอยู่
ใกล้ๆ ตวัเรา แต่ใช่ว่า ลงทนุอะไรกไ็ด้ แล้วจะส�าเรจ็ทั้งหมด ถงึจะมคีวาม
เสี่ยงต�่าก็จริง แต่ก็ต้องเลือกลงทุนให้เป็น ต้องรู้ว่าธุรกิจแฟรนไชส์
แบบไหน? ที่จะตอบโจทย์ผูบ้รโิภคในยคุ New Normal ได้ ขณะเดยีวกนั 
ธุรกิจใดที่อยากจะผันตัวเป็นแฟรนไชซอร์ เพื่อสร้างโอกาสโตให้ธุรกิจ 
กต้็องปรบัตวั เรยีนรู้วธิกีารที่จะสร้างรูปแบบแฟรนไชส์แบบ New Normal 
ด้วยเช่นเดยีวกนั

ดงันั้น ใครที่ก�าลงัมองหาโอกาสจากธรุกจิแฟรนไชส์ ไม่ว่าจะในฐานะ
แฟรนไชซอร์หรือแฟรนไชซีก็ตาม Cover Story ฉบับนี้จะพาทุกคนไป
เปิดโลกแฟรนไชส์หลงัยคุ COVID-19 ให้ได้รูท้นัและเข้าใจไปพร้อมๆ กนั  
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โดนใจเรื่องไหน คลิกอ่านได้ทันที!
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เสิร์ฟสไตล์ใหม่

ผ่าน “ล็อกเกอร์” ลดการสัมผสั ที่จะไปรับสินค้า เมื่อไปถึงร้านก็ใส่รหัส
ที่ได้รับมา เพื่อท�าการปลดล็อกตู้ เท่านี้
เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ส่วนการช�าระเงิน
กจ็ะท�าผ่านแอปพลเิคชนัแบบที่คุน้เคยกนัด ี
แต่ถ้าลูกค้าคนไหนไม่สะดวกจะไปด้วยตวัเอง 
ระบบยงัสามารถท�าการเชื่อมโยงไปยงัแอปฯ 
ดิลิเวอรีอื่นๆ เพื่อจัดส่งรหัสเปิดล็อกเกอร์
ไปยังผู ้ให้บริการที่จะเข้ามารับสินค้า
และจัดส่งให้ถึงมือลูกค้าอีกด้วย 

วิธีเสิร์ฟอาหารสไตล์ใหม่แบบนี้ ถ้า
ผูป้ระกอบการบ้านเราจะลองเอามาปรบัใช้
ดูบ้าง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ดีๆ ในยุค
ที่ยงัต้องลดการสมัผสัให้น้อยลง น่าโดนใจ
ลูกค้าไม่น้อยเลย 

https://bit.ly/2IdBACP

เม่ือการสัมผัสระหว่างกันให้น้อยท่ีสุด 
ยังเป็นคีย์หลักในการใช้ชีวิตของยุคนี้ KFC 
ฟาสต์ฟูดเชนยักษ์ใหญ่ ณ แดนปลาดิบ 
จึงผุดไอเดียเสิร ์ฟอาหารสุดคูลผ่าน
ล็อกเกอร์ที่ไม่ได้มีไว้เก็บของ แต่เอาไว้ 
“เก็บไก่ทอด” 

ไอเดียนี้ถูกน�าไปทดลองใช้กับ 
4 สาขาในเมืองโตเกียว เมืองคาวาซากิ 
และจังหวัดไซตามะ โดยวิธีการใช้บริการ
ล็อกเกอร์ที่ว่าก็ไม่ยุ ่งยากแต่อย่างใด 
เพียงแค่ท�าสั่งออร์เดอร์แบบซื้อกลับบ้าน
ผ่านแอปพลิเคชัน เลือกสาขา และเวลา
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ขยะจากผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย
หลายพนัล้านชิ้นถกูโยนทิ้งไปทกุๆ ปี แถม
มีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
กับปริมาณของขยะพลาสติกที่ใช้แค่เพียง
ครั้งเดียว จุดประกายให้ KIIMA แบรนด์
รักษ์โลกสัญชาติแคนาดา ผลิตโรลออน
แบบใช้ซ�้าและรีฟิลได้ โดยที่ไม่ต้องทิ้ง
บรรจุภัณฑ์ เพื่อช่วยกันลดขยะที่ล้นโลก
อยู่ในขณะนี้ 

โดยตัวแท่งรีฟิลนี้ ผลิตจากวัสดุที่มี
ส่วนผสมจากธรรมชาติ เป็นวีแกน ย่อย
สลายได้ และไม่ท�าร้ายสตัว์ ส่วนตวัก้อน
ระงบักลิ่นกม็หีลากหลายกลิ่นให้เลอืกสรร 
วิธีการใช้งานก็ง่ายๆ เพียงแค่น�าคลิป https://bit.ly/367FHJ3

รักษ์โลกด้วยรักแร้

“โรลออนรีฟิล” ไม่สร้างขยะ

ตวัลอ็กในส่วนบนของแท่งบรรจภุณัฑอ์อก 
เตมิก้อนระงบักลิ่น ใส่คลปิตวัลอ็กกลบัไป 
แล้วหมนุก้นแท่งโรลออนใช้งานจนไม่เหลอื
เศษติดแท่งได้เลย พอหมดแล้วก็เติม
ก้อนใหม่ วนลูปกนัไป โดยไม่ต้องทิ้งอะไร
ให้กลายเป็นขยะ นอกจากนี้ ทางแบรนด์
เปิดรับให้ผู้ใช้สามารถส่งแท่งรีฟิลกลับไป
ที่ KIIMA เพื่อน�าไปรไีซเคลิและท�าเป็นบรรจภุณัฑ์
แท่งใหม่อกีด้วย 

ยุคนี้ท�าธุรกิจต้องกรีนให้ได้แบบครบ
วงจร แบรนด์ไหนจะลองท�าตามดูบ้าง
ก็ไม่ว่ากัน 
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 TRENDY MARKETING  วันวิสา งามแสงชัยกิจ

เมือ่หลายคนยงัร้อง “ไม่เอานะเกรงใจ ไม่ดหีรอกเกรงใจ” 

“โอะ โอะ โอ๊ะ โอ๊ย น่ากลวัจงัเลย ฉนัต้องกลัว ฉนัต้องกลวัหรือเปล่า” 

กนัได้ และหลายคนยงัคงถวิลหารสชาตอัินเข้มข้นของไมโลโรงเรียน

กนัอยู ่ นีจ่งึเป็นเหตผุลทีว่่า ท�าไมความคดิถงึเร่ืองราวในอดตี 

(Nostalgia) ถงึเป็นความเก่าทีย่งัเก๋า ไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนาน

เท่าไรกต็าม 

ท�ำก�ำไรจำกความคดิถงึ

กลยุทธ์เดด็ 
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อย่างน้อยคนเรากค็ดิถงึและคะนงึหา
เรื่องราวที่แสนหวานในอดีตสักครั้ง
ในหนึ่งอาทิตย์ ยิ่งทุกวันนี้ที่ผู้คนต้อง
เจอกับความเร่งรีบ ความซับซ้อน และ
การมาไวไปไวของหลายๆ อย่างรอบตัว 
ท�าให้การโหยหาความสุขและสิ่งที่น่า
ประทับใจทั้งที่เคยประสบด้วยตัวเอง
หรือไม่ก็ตามในอดีต (Nostalgia) ยิ่งทวี
มากยิ่งขึ้น เพยีงเพื่อให้พบกบัความอุน่ใจ
และเติมเต็มภาพความทรงจ�าในวัยเยาว์
ที่มีได้ 

โดยผลการส�ารวจของ YouGov บรษิทั
วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
ระหว่างประเทศขององักฤษ และ the7stars 
มเีดยีเอเยนซใีนสหราชอาณาจกัร ชี้ให้เหน็ว่า 
9 ใน 10 ของคนอังกฤษยอมรับว่า 
พวกเขาคดิถงึอดตีที่แสนหวานอยูบ้่างเป็น
ครั้งคราว ในขณะที่ 47% บอกว่า พวกเขา
คิดแบบนั้นค่อนข้างบ่อยหรือเกือบ
ตลอดเวลา ทั้งนี้ คนยุคมิลเลนเนียล
หรือ Gen Y ซึ่งอยู ่ในช่วงของการ
เปลี่ยนผ่านจากยคุ Analog ไปสู่ Digital นั้น
เป็นกลุ่มที่โหยหาอดตีมากที่สดุ 

อดีตเป็นสิ่งที่คนโหยหำ 
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อย่างไรกต็าม แม้ว่าการคดิถงึต่อช่วงเวลาต่างๆ จะแตก
ต่างกนัไปในแต่ละบคุคล 

นอกจากนี้ ผลการส�ารวจยังบอกอีกว่า ดนตรีเป็น
กญุแจส�าคญัในการกระตุ้นให้เกดิความคดิถงึ ซึ่งในทกุๆ 
ทศวรรษที่ท�าการสอบถามถงึนั้น 

ดนตรียังคงน�าโด่งในเรื่องนี้   (23%) 

ทิ้งห่างเสื้อผ้า   (4%) 

และแฟชั่น (3%) ค่อนข้างมาก 

ยุค

90

ถือเป็นช่วงที่เป็นที่จดจ�ามากที่สุด

ตามมาด้วยยุค

80  70  60

ในขณะที่ยุค 50 และปี 2000

กลับเป็นช่วงที่ไม่ชวนให้คิดถึงมากนัก
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ลูกค้ายอมจ่าย

เพรำะควำมคิดถึง 

อกีหนึ่งผลส�ารวจจาก Ask Your Target 
Market แพลตฟอร์มวจิยัตลาดพบว่า 

ของผู้บริโภค 1,000 คน

ที่ท�าการส�ารวจนั้น

เลือกซื้อสินค้าเพราะความคิดถึง

หรือ Nostalgia ล้วนๆ 

ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะเมื่อคนเรารู้สึก
คุน้เคย ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่เหน็มาตั้งแต่
เดก็ รสชาตคิุ้นลิ้น หรอืดไีซน์คุ้นตา ความ
ไว้ใจและเชื่อใจที่จะจ่ายก็จะมีมากขึ้น
นั่นเอง 

ย้อนวันวานอย่างไร?

ให้ได้เงิน 

เมื่อพลังของ Nostalgia ไม่ได้
ตีกรอบว่าต้องเป็นคนอายุมากอย่าง 
Baby Boomers และ Gen X เท่านั้นถงึจะ
คิดถึงอดีตได้ หรือจ�ากัดอยู่ที่ Gen Y ที่
เป็นเด็กในวันนั้นและเป็นก�าลังซื้อหลัก
ในวันนี้ แต่ยังได้ขยายมาถึงกลุ่มคน
รุ่นใหม่อย่าง Gen Z ที่เกิดมาในโลกยุค
ดจิทิลัและต้องการสมัผสักบัประสบการณ์
เก่าที่เล่าใหม่อย่างคนรุ่นก่อนด้วย ท�าให้ 
Nostalgia Marketing หรือการหยิบ
วันวานมาท�าการตลาดจึงถูกรีรันอยู่
บ่อยครั้ง 

ไม่ว่าจะเป็นของใช้ภายในบ้าน  (56%) 

ผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิง  (54%)

ผลิตภัณฑ์อาหาร   (50%)

สินค้าแฟชั่น   (45%)

และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี   (28%)  
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Classic is king
…ของ (รัก) เรำไม่เก่ำเลย 

อย่างแรกที่สามารถช่วยปลุกภาพ
แห่งคืนวันในอดีตให้เห็นได้ชัดอีกครั้ง
ในเวลาปัจจบุนัคอื การน�าสนิค้าที่เคยสร้าง
ความประทับใจให้กับลูกค้ามาแล้ว
มาขายอีกครั้ง อย่างที่ Fujifilm น�าความ
คลาสสิกของฟิล์มขาว-ด�ากลับมาผลิต
และจ�าหน่าย เพื่อตอบรับกับกระแสการ

เล่นกล้องฟิล์มของทั้งคนเล่นกล้อง และ
คนรุ่นใหม่ที่หลงใหลในความดั้งเดิม หรือ
จะเป็น KAMU ร้านชานมไข่มกุสญัชาตไิทย
ที่ชูว่าขายนมไมโลสูตรเดียวกับที่แจก
ให้ชิมตามโรงเรียนสมัยประถม เพื่อดึง
ลูกค้าให้มาลิ้มลองรสชาติที่คุ ้นเคย
ในวัยเด็ก โดยในจุดนี้เองผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอีอาจเลือกหยิบสินค้าของแบรนด์
ที่ยังอยู ่ในใจลูกค้าออกมาวางขาย 
เพื่อให้สามารถร�าลกึถงึเรื่องราวที่ผ่านมา
ร่วมกันได้  

ที่มาภาพ : https://bit.ly/3kxNNQf, https://bit.ly/38Mg3MX
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นอกจากการน�าสินค้าคลาสสิกมา
ขายแบบตรงๆ แล้วนั้น การน�าภาพจ�า
ของแบรนด์ เช่น สีหรือโลโก้มาผลิตเป็น
สินค้าใหม่รุ่นพิเศษผ่านการจับมือต่าง
แบรนด์ (Collaboration) ยังเป็นอีกวิธีช่วย
เรียกคืนความรู้สึกดีๆ ของลูกค้าเก่าพร้อม
ขยายโอกาสเจาะใจลูกค้าใหม่ได้ เช่น 
Bata Heritage X Coca-Cola ออกคอลเลกชนั 
รองเท้าสุดคูล ซึ่งมีการน�าสีแดง สีขาว 

Old School is 
new…แปลงโฉมความเก๋า

ให้เป็นของใหม่

และโลโก้ของ Coca-Cola มาช่วยสร้าง
สีสันและความสนุกสนานให้มีมากขึ้น 
หรือการที่ Supreme แบรนด์สตรีตแฟชั่น
จับมือกับ BLU ผู้ผลิตมือถือของอเมริกา 
เปิดตวัฟีเจอร์โฟน “Burner Phone” มอืถอื
ย้อนยุคในรูปแบบ 3G พร้อมปุ ่มกด
และการแปะโลโก้ Supreme ออกมาเรียก
คะแนนจากเหล่าบรรดาสาวก 

ที่มาภาพ : https://bit.ly/36GPgPo

ที่มาภาพ : https://bit.ly/3pAfdZu
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หมัดเด็ดอีกอย่างที่จะช่วย
ท�าให้ความทรงจ�าผุดขึ้น และ
กระตุ้นคนให้อยากซื้อคอื การ
ออกแบบสนิค้าในสไตล์เรโทร 
(Retro) หรือย้อนยุคผ่าน
แพก็เกจจงิ เช่น Pepsi ที่ฉลอง
ครบรอบ 120 ปี ด้วยการออกแพก็เกจจงิ
รุ่น Limited Edition ที่มาพร้อมกบัดไีซน์

สุดคลาสสิกจาก 5 ยุคสุดฮิต ทั้ง 
1940 1950 1980 1990 และ 2000 

เรยีกได้ว่าซ่ามาด้วยกนัทกุยคุ ซึ่งเป็น
อีกกิมมิกดีๆ ที่สามารถดึงความสนใจ

ของลกูค้าให้นกึถงึคนืวนัเก่าๆ และอยาก
จะซื้อมาเกบ็สะสมได้ 

Retro is back…
ดึงความทรงจ�าผ่ำนดีไซน์

ที่มาภาพ : https://bit.ly/3lDUOQU
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ทั้งนี้ การใช้ Nostalgia ในการท�าการ
ตลาดนบัเป็นแรงส่งชั้นดทีี่จะท�าใหล้กูคา้
อยากควกักระเป๋าจ่าย นั่นเป็นเพราะกลยทุธ์นี้
ได้จบัและล้วงลกึเข้าไปสูห้่วงแห่งอารมณ์
ของความคดิถงึ ซึ่งเมื่อเป็นเรื่องของอารมณ์
ที่ก่อให้เกดิความรูส้กึดีๆ  ที่พาย้อนกลบัไป
ยงัวนัคนืที่คุน้เคยและอบอุน่ได้นั้น จะก่อให้
เกดิความเชื่อใจและความรู้สกึของการเป็น
คอเดยีวกนัของลกูค้าที่มต่ีอแบรนด์ได้ และ
นั่นท�าให้อดตีในวนัวานยงัคงเป็นสะพาน
แห่งการตลาดที่คอยเชื่อมลกูค้าและแบรนด์
เอาไว้ได้อย่างไม่เสื่อมคลาย 

นอกจากนี้ หลายแบรนด์ยงัเลอืกหวน
ความทรงจ�าของลกูค้า ผ่านการท�าโฆษณา
หรอืเล่าเรื่องผ่านคอนเทนต์ด้วยการหยบิ
เอาภาพยนตร์ ตวัละครหรอืศลิปินดงัแห่ง
ยุคมาเป็นองค์ประกอบ เช่น Old Navy 
แบรนด์เสื้อผ้าฝ่ังอเมรกิาที่ดงึเอา Backstreet 
Boys บอยแบนด์ดงัแห่งยคุ 90 มาโฆษณา
กางเกงยีนส์ทรงสกินนีที่ไม่ว่าใครก็ใส่ได้ 
เรียกเสียงฮือฮาและความสนใจจาก
แฟนเพลงไปได้ไม่น้อย ซึ่งแบรนด์เลก็ๆ อย่าง
เอสเอ็มอีเองอาจจะไม่ต้องไปถึงการจ้าง
บคุคลดงัตวัจรงิมาร่วมงาน เพยีงแต่ต้องใช้
ความคดิสร้างสรรค์และเพิ่มลูกเล่นสกัหน่อย 
ซึ่งอาจจะมาในรูปของการแสดงบทบาท
สมมตุใิห้ได้กลิ่นอายของยคุนั้นๆ การใช้
ภาพประกอบ หรอืการโพสต์เล่าเรื่องวนัวาน
ในแบบที่เป็นตวัของแบรนด์เองบนช่องทาง
โซเชยีลมเีดยีต่างๆ เป็นต้น 

Old is still gold…
เล่าเรื่อง (เก่า) ให้เป็น ยิ่งกว่ำได้ทอง 

ที่มาภาพ : https://bit.ly/3f2fEqN
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BRANDING  วันวิสา งามแสงชัยกิจ

แม้ความตั้งใจแรก ต้องการขอเป็น

เพียงส่วนหนึ่งในตลาดยาสีฟันสมุนไพร 

แต่ “เทพไทย” กลับมาได้ไกลมากกว่าที่คิด 

เมื่อกลายเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่เข้ามาท้าชิง

ในวงการปากสะอาด ลมหายใจหอมสดช่ืน 

ซ่ึงวันนี้ยาสีฟันหัวใจไทยสไตล์โมเดิร์น 

ก�าลังส ่งต่อรอยยิ้มอันสดใส และ

ครอบครองใจใครหลายๆ คน 

สู้ศึกตลาดยาสีฟัน

ขั้นเทพ (ไทย)

เปิด

กลยุทธ์
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BRANDING

จากวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ.2540 
ท�าให้ผู้เป็นแม่ “สิริกร ชิวปรีชา” ต้อง
ย้ายถิ่นฐานจากกรุงเทพมหานครลงสู่
ดินแดนทางภาคใต้ ณ อ�าเภอนาหม่อม 
จงัหวดัสงขลา เพื่อมองหาโอกาสเริ่มต้น
ธุรกิจในเวทีที่บรรยากาศการแข่งขัน
ไม่เข้มข้นนกั แถมยงัมต้ีนทนุค่าครองชพี
ที่น้อยกว่า เป็นตัวเปิดฉากให้ยาสีฟัน
สมุนไพรแบบไทยๆ สูตรตกทอดจาก
บรรพบุรุษได้เริ่มต้นบรรเลงเรื่องราว 
ตามค�าบอกเล่าของทายาทรุ่น 2 อย่าง 
กร สุริยพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
เทพไทยโปรดัคท์ จ�ากัด ที่พาย้อนกลับ
ไปในวันวาน 

“ช่วงแรกๆ ที่คุณแม่ลงมาที่นี่ยัง
ไม่ได้เริ่มท�าธรุกจิ แต่ด้วยท่านเองมคีวามรู้
เรื่องสูตรของยาสีฟัน ซึ่งได้รับตกทอด
มาจากคุณปู่ของท่านที่เป็นนายแพทย์
ทหารเรอื ซึ่งมคีวามเชี่ยวชาญในการใช้
สมนุไพรในการรกัษาผูป่้วยอยูแ่ล้ว พอดี
มีเพื่อนบ้านปวดฟันมาหา ท่านเลยให้
ลองเอายาสฟัีนนี้ไปแปรงให้สะอาดแล้ว
อดุไว้ประมาณ 10 นาท ีซึ่งเพื่อนบ้าน
คนนั้นใช้แล้วได้ผล จงึเกดิค�าถามว่า ‘ใช้ดี
ขนาดนี้ ท�าไมถึงไม่ท�าขาย’ และนี่จึง
กลายเป็นจดุเริ่มต้นของเรา” 
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จากก้าวแรกของการเป็นยาสีฟัน
แบบกวนกะละมัง แบ่งใส่ตลับแล้วหิ้ว
ตะกร้าขายตามร้านขายยาและร้านขาย
ฝากตามตลาดนดั สู่การเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของสินค้า OTOP ภายใต้ชื่อแบรนด์ 
“รักษ์ไทย” ราวปี พ.ศ.2546 แต่แล้วเมื่อ
การจดทะเบียนการค้าต้องพบเจอกับ
การใช้ชื่อซ�้า การมองหาชื่อใหม่จึงเกิด
ขึ้น และเป็นที่มาของชื่อ “เทพไทย” ซึ่ง
เป็นการเปรียบเปรยกับสมุนไพรว่า เป็น
สิ่งที่ฟ้าประทานมาให้กับคนไทยได้ใช้ 
ตั้งแต่นั้นมา พร้อมการจดทะเบยีนจดัตั้ง
บรษิทัเพื่อรกุตลาดอย่างมอือาชพีใน 10 ปี
ให้หลัง

 ทั้งนี้ หากเจาะลึกลงไปถึงกลยุทธ์
ที่ใช้ส�าหรับการรุกตลาดยาสีฟันในแบบ
ของเทพไทย จากการเปิดเผยของทายาท
รุ่น 2 พบว่ามีหลายเรื่องที่ให้ความส�าคัญ 
ได้แก่

กร สุริยพันธุ์ 

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เทพไทยโปรดัคท์ จ�ากัด
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BRANDING

ปรับภาพลักษณ์

สิ่งแรกที่กรบอกกบัเราคอื การเปลี่ยน
ภาพจ�ายาสีฟันสมุนไพรสมัยก่อนที่เป็น
สมนุไพรจ๋า สู่การมภีาพลกัษณ์ที่ทนัสมยั
หรือโมเดิร์นมากขึ้น ด้วยการเพิ่มสูตร
อย่างมกิซ์ฟรุ๊ตและสเปียร์มิ้นท์ ซึ่งตอบ
โจทย์กลุ่มวยัรุ่นได้เป็นอย่างด ีที่ส�าคญั
อกีจดุแขง็หนึ่งที่เรยีกได้ว่าเป็นการเปลี่ยน
ภาพลกัษณ์เช่นกนั นั่นคอื จากยาสฟีัน
ที่ต้องบบีเตม็แปรง มาเป็นการใช้แค่เมลด็
ถั่วเขยีว ตรงกบัสโลแกนที่ว่า “ใช้นดิเดยีว 
ปากสะอาด” ซึ่งตรงนี้สามารถสร้าง
ความคุ้มค่าให้กับผู้บริโภค และเพิ่ม
ทางเลือกเรื่องของตัวสูตรต่างๆ ให้เป็น
สมนุไพรที่มคีวามโมเดริ์นมากขึ้น 

เรียกความสนใจ

เมื่อ “ดูละครแล้วย้อนดูแบรนด์” ได้
จดุประกายให้เทพไทยรกุตลาดอกีครั้งด้วย
การเปิดตวัพรเีซนเตอร์แม่เหลก็ระดบัชาติ
อย่าง “เบลล่า-ราณ ีแคมเปน” จากละคร
สดุฮติอย่าง บพุเพสนันวิาส พ่วงมาด้วย 
“เวยีร์-ศกุลวฒัน์ คณารศ” ถอืเป็นหมดัเดด็
ที่แบรนด์งัดออกมาใช้ และสามารถ
เรยีกความสนใจจากผู้คนได้เป็นอย่างด ี
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ข้อดอีย่างหนึง่ของเทพไทยคอื

เราเป็นสินค้าอุปโภค หมายความว่า

ต่อให้เศรษฐกจิจะดหีรือไม่ด ีสนิค้าทีเ่ป็น

อุปโภคบริโภคกย็งัสามารถอยูไ่ด้

“ด้วยบคุลกิของคณุเบลล่าในละครที่มี
ความเป็นไทยแบบโมเดร์ินและมคีวามขี้เล่นนั้น 
ตอบโจทย์และตรงกับภาพลักษณ์แบรนด์
ยาสฟัีนของเรา ในขณะที่การมาและเข้าคู่กนั
ของคณุเวยีร์เองกท็�าให้เราได้ลกูค้ากลุม่ใหม่
คอื กลุม่ของคู่รกั ดงันั้น ถ้าเรามองพรเีซนเตอร์
เป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่ง ตวัพรเีซนเตอร์เอง
กจ็ะมฐีานลกูค้าของเขาอยูแ่ล้ว ซึ่งกค็อืฐาน
แฟนคลบันั่นเอง เพราะฉะนั้น การ
ได้ทั้งสองท่านมาเป็นพรเีซนเตอร์
สามารถช่วยเพิ่มได้ทั้งการรับรู้ 
กลุม่ของลกูค้า และเรื่องของยอดขาย
ให้กับแบรนด์ และท�าให้เทพไทยได้รับ
การตอบรบัที่ดมีากขึ้นกว่าเดมิ”
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BRANDING

คุณภาพต้องมาก่อน

ถึงตรงนี้ กรบอกด้วยว่า ความยาก
อย่างหนึ่งของการท�ายาสีฟันสมุนไพรอยู่
ที่ตวัสมนุไพรเอง เพราะการใช้สมนุไพรสด
จะมเีรื่องของการปนเป้ือนและประสทิธภิาพ
ของตัวสมุนไพรที่ควบคุมได้ยาก ดังนั้น 
จงึแก้ด้วยการใช้เป็นสารสกดัแทน เพื่อให้ได้
ความคงที่ที่มากกว่าและการควบคมุคณุภาพ
ที่ง่ายกว่า เพราะสิ่งที่เทพไทยยดึมั่นมาตลอด 
นั่นคอื อะไรกต็ามที่เสี่ยงต่อเรื่องคณุภาพ
ของสินค้า แม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวก็จะ
ไม่ท�าโดยเดด็ขาด 

สื่อสารถึงผู้บริโภค

นอกเหนือจากเรื่องคุณภาพ อีก
สิ่งหนึ่งที่ต้องท�าควบคู่กนัไป นั่นคอื การ
สื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภค “เราท�าอะไร
อยู่” หรอื “เราจะท�าอะไรให้กบัผู้บรโิภค” 
หรอื “ผู้บรโิภคจะได้อะไรจากเรา” ซึ่งเมื่อ
ผูบ้รโิภคเข้าใจและเกดิความจงรกัภกัดต่ีอ
แบรนด์ได้ แม้จะเกดิการโจมตจีากปัจจยั
ภายนอกเข้ามา กลุ่มผู้บรโิภคกลุ่มนี้กจ็ะ
เป็นคนคอยปกป้องตวัแบรนด์เราด้วย 
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ใส่ใจ รับผิดชอบสังคม

การท�าให้ธรุกจิเดนิเคยีงข้างไปกบัสงัคม 
ชุมชนได้นั้น ย่อมน�าไปสู่ความยั่งยืนได้ ซึ่ง
เทพไทยให้ความส�าคัญกับการท�า CSR 
(Corporate Social Responsibility) กบัชมุชน
มาโดยตลอด อย่างการที่เทพไทยเลอืกจะปักหลกั
ตั้งโรงงานในสงขลาต่อไป ทั้งนี้ กเ็พื่อต้องการ
สร้างงานและสร้างอาชพีให้กบัคนในชมุชน

“เรามองว่า ธรุกจิส่วนใหญ่เมื่อเตบิโตแล้ว 
มกัทิ้งถิ่นฐานที่ก�าเนดิของตวัเองไปหาก�าไรที่
มากขึ้น หาต้นทนุที่ต�่าลง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว
ใครจะช่วยพัฒนาคนในพื้นที่ ใครจะช่วย
พฒันาคนในชมุชน การที่เราตั้งโรงงานอยู่ที่
อ�าเภอนาหม่อม ท�าให้กลางวันพนักงานก็
กลบัไปกนิข้าวที่บ้านได้ บ้านกไ็ม่ต้องเช่า รถ
ก็ไม่ต้องผ่อน และเราก็สามารถช่วยพัฒนา
คนในชมุชน พฒันาคนในพื้นที่ได้ เพราะฉะนั้น
ต่อให้เรารวยเป็นร้อยล้านพันล้าน เราก็
ไม่สามารถซื้อคณุภาพชวีติดีๆ  แบบนี้ได้”

เมื่อไรก็ตามที่เราคิดว่า

เราเป็น Top Brand

เราจะหยุดพัฒนา

และเมื่อเราหยุดพัฒนา 

วันนั้นจะเป็นวันที่คู่แข่ง

วิ่งแซงเรา
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BRANDING

การเกิดวิกฤต COVID-19 ได้เข้ามา
พิสูจน์และวัดใจผู้บริหารรายนี้อีกครั้ง 
เมื่อเขาเลือกที่จะไม่ลดเงินเดือนหรือปลด
พนักงานที่มีราว 100 ชีวิตออก นั่นก็เพราะ
การให้พนักงานเดินออกจากองค์กรเท่ากับ
ท�าให้ครอบครวัที่อยูข้่างหลงัของคนคนนั้น
เดือดร้อนไปด้วย 

“แม้เราจะได้รับผลกระทบจาก
ผู ้บริโภคที่มีก�าลังซื้อลดลงจากวิกฤต
ในครั้งนี้ แต่ข้อดีอย่างหนึ่งของเทพไทย
คือ เราเป็นสนิค้าอปุโภค หมายความว่า 

ต่อให้เศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดี สถานการณ์
ต่างๆ จะไม่แน่นอน สินค้าที่เป็นอุปโภค
บริโภคก็ยังสามารถอยู่ได้ แม้จะขายได้
ไม่ดีเท่าในสถานการณ์ปกติ อยู่ที่ว่าเรา
จะมองมันเป็นโอกาสหรืออุปสรรค”

ท้ายนี้ การเดินตามฝันของเทพไทย
ที่จะโตไกลสู่ระดับสากลเป็นสิ่งที่กรตั้ง
เป้าเอาไว้ พร้อมปณิธานของการพัฒนา
ตัวเองอยู่เสมอเพื่อไปถึงเป้าหมายนั้น 
เพราะ “เมื่อไรก็ตามที่เราคิดว่าเราเป็น 
Top Brand เราจะหยุดพัฒนา และเมื่อ
เราหยุดพัฒนา วันนั้นจะเป็นวันที่คู่แข่ง
วิ่งแซงเรา”  

5 กลยุทธ์ขั้นเทพ พลิกธุรกิจโต

• ภาพลกัษณ์ทนัสมยั โดนใจลกูค้ายคุใหม่

• เรียกความสนใจ ด้วยพรีเซนเตอร์สดุปัง!

• คณุภาพต้องมาก่อน

• ส่ือสารถงึผูบ้ริโภคอย่างต่อเนือ่ง

• ใส่ใจ รับผดิชอบสงัคม
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  กองบรรณาธิการ

ในทุกคร้ังที่มีวิกฤตเข้า

มาเยือน หลายธุรกิจหยุด

ชะงัก แต่ท�าไมธรุกจิแฟรนไชส์

กลับโดดเด่นสวนทางขึ้นมา 

หากจะพูดว่า “แฟรนไชส์” 

คือ โมเดลกู้วิกฤต ก็คง

ไม่ผิดนัก นั่นเป็นเพราะธุรกิจ

แฟรนไชส์ มีของดีของขลัง

ประจ�าตัวแบบท่ีธุรกิจอ่ืนไม่มี 

ที่เรียกกันว่า “ความเส่ียง

ต�่า” ดังนั้น ยิ่งเศรษฐกิจแย่

แค่ไหน โอกาสของแฟรนไชส์

ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น  

โอกาสท�าเงิน

กึ่งส�ำเร็จ

23   23   
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หลังวิกฤต COVID-19 ก็เช่นกัน ธุรกิจ
แฟรนไชส์ยังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ 
ทั้งจากคนที่ต้องการจะมีธุรกิจเป็นของ
ตัวเอง ขณะเดียวกันก็ถูกใช้เป็นโมเดล
การสร้างการเติบโตให้กับหลายธุรกิจ ซึ่ง
จากความเห็นของผู ้เชี่ยวชาญด้าน
แฟรนไชส์ อย่าง ดร.พรีะพงษ์ กติเิวชโภคาวฒัน์ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิวตี้ 
คอมมูนิตี้ จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า 
เนื่องจากระบบแฟรนไชส์ เป็นโมเดล
ที่สามารถลดความเสี่ยงได้ เพราะมีแบรนด์
และระบบการจัดการต่างๆ ที่ได้รับการ
พิสูจน์มาแล้วว่า ประสบความส�าเร็จได้

ในช่วงวิกฤต

ท�ำไมแฟรนไชส์

ถึงเนื้อหอม

จริง จึงกลายเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของคน
ที่อยากลงทุนธุรกิจของตัวเอง โดยเฉพาะ
ท่ามกลางวิกฤตที่มีความเสี่ยงรอบด้าน 
แฟรนไชส์ นับว่ามีความเสี่ยงต�่ากว่าการ
ต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยตัวเองทั้งหมด

ดร.พีระพงษ์

กิติเวชโภคาวัฒน์
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ขณะเดียวกัน แฟรนไชส์ยังเป็นระบบ
ธุรกิจที่โตเร็วกว่าธุรกิจทั่วไปถึง 3 เท่า 
เนื่องจากแฟรนไชส์เป็นเรื่องของ Economies 
of Scale กล่าวคือ แฟรนไชส์ต้องอาศัย
จ�านวนสาขากระจายออกไปเป็นจ�านวน
มาก ซึ่งจ�านวนจะท�าให้เกิดความได้เปรียบ 
ทั้งเรื่องของต้นทุนที่ต�่ากว่าคู่แข่ง สาขา
ครอบคลุมตลาดได้มากกว่า และแบรนด์
ยังเป็นที่รู้จักได้มากกว่าด้วย ดังนั้น หาก
สามารถออกแบบแฟรนไชส์ได้อย่างถูกต้อง 
จะกลายเป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืน และ
ต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้เอง ท�าให้
มีผู ้ประกอบการจ�านวนไม่น้อยที่อยาก
อัปสเกลธุรกิจ ด้วยการพัฒนาไปสู่รูปแบบ
ของแฟรนไชส์ 

แฟรนไชซอร์ (Franchisor) 

คืออะไร

เจ้าของสิทธ์ิ ผู้คิดค้นและพัฒนาวิธี

การท�าธุรกิจ จนได้รับการพิสูจน์

แล้วว่าประสบความส�าเร็จ และขาย

สิทธิ์การด�าเนินงานให้ผู้อ่ืนไปด�าเนิน

ธุรกิจภายใต้แบรนด์ของตน

แฟรนไชซี (Franchisee) 

คืออะไร

ผูไ้ด้รับสิทธ์ิในการด�าเนนิธุรกจิ ตาม

ระบบที่เจ้าของสิทธิ์ได้จัดเตรียมไว้ 

และต้องจ่ายค่าตอบแทนการให้

สิทธิ์นั้นๆ ด้วย

DID YOU KNOW

ต้องศึกษาว่าธุรกิจแฟรนไชส์จริงๆ คืออะไร

แฟรนไชส์ไม่ได้เหมำะกับทุกธุรกิจ
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“แฟรนไชส์ต้องเริ่มจากออกแบบธุรกิจ 
(Business Design) การจะท�าธรุกจิแฟรนไชส์นั้น 
ธรุกจิจะต้องผ่านขั้นตอนที่เรยีกว่า Profitability 
คอื ธรุกจิต้องก�าไรให้ได้ก่อน อย่าผลกัดนัธรุกจิ
ที่ไม่มกี�าไรออกมาเป็นแฟรนไชส์ จากนั้นต้อง
ศกึษาว่าธรุกจิแฟรนไชส์จรงิๆ คอือะไร แฟรนไชส์
ไม่ได้เหมาะกับทุกธุรกิจ รวมทั้งต้องศึกษา
เรื่องสัญญากฎหมาย การวางระบบ หรือ
กระบวนการถ่ายทอดไปสู่แฟรนไชซี วิธีการ
ท�าการตลาด ตลอดจนการคดัเลอืกแฟรนไชซี
ที่ดีเข้าสู่ระบบ เป็นต้น เรียกได้ว่า เมื่อผ่าน
การออกแบบธรุกจิที่ดแีละถกูต้องจนได้โมเดล
แฟรนไชส์แล้ว จากนั้นค่อยขยายธรุกจิด้วยการ
ตลาด เหล่านี้คอื สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องท�าความ
เข้าใจก่อนจะก้าวสู่ธรุกจิแฟรนไชส์”

• Know-how เยี่ยม

ต้องมีโนว์ฮาวเป็นของ

ตัวเอง และผ่านระบบ

การจัดการที่ดี

• ทีม Support ยอด

ต้องมีทีมสนับสนุน 

คอยดูแลการเติบโต

ของแฟรนไชซี

• Brand เป็นที่รู้จัก

ต้องท�าให้แบรนด์

เป็นที่รู้จักและยอมรับ

ในตลาด

สิ่งต้องมี!

ถ้ำอยำกท�ำ  

แฟรนไชส์ให้ปัง

การจะท�าธุรกิจแฟรนไชส์นั้น ธุรกิจ

ต้องก�ำไรให้ได้ก่อน อย่าผลักดันธุรกิจ

ที่ไม่มีก�าไรออกมาเป็นแฟรนไชส์
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ส�าหรบัแฟรนไชส์ ไม่ต่างอะไรกบัธรุกจิทั่วไป
ที่ต้องปรบัตวัในยคุนี้ New Normal ที่เกดิขึ้นกลาย
เป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อระบบ
แฟรนไชส์ ท�าให้การออกแบบธรุกจิ ต้องปรบัตาม
การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผู้บรโิภค และการ
ใช้โมเดลแฟรนไชส์แบบเดิมๆ ที่เคยเติบโตได้
ในอดตีอาจใช้ไม่ได้ผลแล้วในยคุนี้ ดงันั้น มาดูกนัว่า 
ธุรกิจแฟรนไชส์แบบไหนที่จะตอบโจทย์ความ
ต้องการและท�าเงนิได้ในเวลานี้ 

แฟรนไชส์แบบไหน
ท�ำเงินได้ยุค  NEW

NORM

ออนไลน์ต้องมี!

ดร.พรีะพงษ์บอกว่า ยคุนี้
ต้องออกแบบธุรกิจที่เกาะ
เกี่ยวไปกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
โดยเฉพาะเรื่องของออนไลน์ 
การออกแบบธุรกิจให้เข้าสู่
รปูแบบออนไลน์กลายเป็นสิ่ง
ส�าคญัในเวลานี้ เช่น ในอดตี
ธุรกิจแฟรนไชส์ต้องมีเรื่อง
ครวักลาง เพื่อกระจายให้กบั
สาขาหรอืแฟรนไชซ ีแต่ยคุนี้
อาจปรบัเป็น Cloud Kitchen 
แฟรนไชซอีาจไม่จ�าเป็นต้อง
มหีน้าร้าน ท�าทกุอย่างภายใน
บ้าน และรับออร์เดอร์ผ่าน
ออนไลน์ หรือแม้แต่ระบบ
เทรนนงิ กต้็องปรบัมาท�าผ่าน
ออนไลน์ด้วยเช่นกนั  
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พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเวลานี้ต้องการสิ่ง
ที่จะมาช่วยท�าให้การใช้ชวีติดขีึ้น ง่ายขึ้น 
และสะดวกขึ้น น�ามาสู่เทรนด์ที่เรียกว่า 
Life Outsource หรือชีวิตของคนที่ต้อง
พึ่งพาคนอื่นมากขึ้น ปัจจบุนัมธีรุกจิบรกิาร
ที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับกับไลฟ์สไตล์
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้แนวโน้ม
ของธรุกจิแฟรนไชส์บรกิารอยู่ในช่วงขาขึ้น 

จากเดิมสัดส่วน

แฟรนไชส์บริการมีไม่ถึง 16%

แต่คาดว่าจะโตไปถึง

ดังนั้น ใครที่สามารถเกาะเกี่ยวกับ
เทรนด์นี้ นั่นคอื โอกาสทางธรุกจิ 

22% 
ในช่วง 1-2 ปีนี้ 

เกำะเกี่ยวเทรนด์

LIFE OUTSOURCE
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นอกจากนี้ รูปแบบแฟรนไชส์ที่จะ
ตอบโจทย์ผู ้บริโภคได้ ต ้องสร ้าง
ประสบการณ์ (Experience) กับผู้บริโภค
ได้ด้วย และต้องไม่ใช่แค่ประสบการณ์
บนออฟไลน์ (ผ่านหน้าร้านหรือสาขา) 
เท่านั้น แต่ต้องเป็นประสบการณ์บน
ออนไลน์ด้วย เพราะอย่างที่กล่าวไว้ว่า 
แฟรนไชส์ก�าลงัถกูเชื่อมโยงระหว่างออฟไลน์
และออนไลน์เข้าด้วยกัน

“ขนาดของพื้นที่อาจจะลดความ
ส�าคัญลง เพราะการเชื่อมโยงออนไลน์
ออฟไลน์ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ
ที่ต้องกลับมาคิดว่าจะสร้างประสบการณ์
อย่างไร หากคนไม่ได้สัมผัสหน้าร้าน หรือ
มีประสบการณ์บนตัวสินค้าโดยตรง หรือ
จะน�าเสนอประสบการณ์บนออนไลน์แบบ
ไหนที่จะหนุนให้คนเข้าไปที่ร้าน เพื่อ
สัมผัสประสบการณ์ออฟไลน์ด้วย” 

ต้องสร้างประสบกำรณ์

ด้วยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิด
ขึ้น อาจท�าให้การตัดสินใจเลือกลงทุน 
ของแฟรนไชซีต้องพิจารณามากขึ้น เช่น 
เป็นแฟรนไชส์ที่มีระบบออนไลน์รองรับ
หรือไม่ หรือธุรกิจตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
ของคนที่เปลี่ยนไปไหม ดร.พีระพงษ์ 
ย�้าว่า ก่อนจะตัดสินใจลงทุนอาจต้อง
ท�าการบ้านมากขึ้น แต่ที่น่าดีใจคือ คน
ที่สนใจอยากลงทุนแฟรนไชส์เวลานี้มี
ความเข้าใจมากขึ้นและรู ้แล้วว่า ผล
ตอบแทนที่ได้มานั้นจะสัมพันธ์กับการ
ลงทุน ไม่มีแล้วที่ลงทุนหลักหมื่น แล้วจะ
ได้ก�าไรหลักล้าน 

กำรลงทุนแฟรนไชส์

ไม่ต่ำงอะไรกับกำรลงทุน

ในธุรกิจอื่น เพียงแต่ว่าแฟรนไชส์

มีระบบช่วยสนับสนุนที่ท�าให้

ธุรกิจเติบโตได้ง่ายขึ้น
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“การลงทุนแฟรนไชส์ไม่ต่างอะไร
กบัการลงทนุในธรุกจิอื่น เงื่อนไขระยะ
เวลาคนืทนุ อตัราก�าไร กเ็หมอืนธรุกจิ
อื่นๆ ยกตวัอย่าง ลงทนุ 1 ล้านบาท จะ
ได้ก�าไร 4% ต่อเดือน หรือประมาณ 
40,000 บาท อตัราก�าไรกจ็ะสมัพนัธ์กบั
อตัราการลงทนุ เพยีงแตว่่าแฟรนไชส์มี
ระบบช่วยสนบัสนนุที่ท�าให้ธรุกจิเตบิโต
ได้ง่ายขึ้น”

ธุรกิจแฟรนไชส์โตแค่ไหน?

ปี 2562 ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย 

มีมูลค่ำกว่ำ 2.8 แสนล้ำนบำท

อัตราการเตบิโตเฉล่ีย

20.3% ต่อปี

มผีูป้ระกอบการรายใหม่เข้าสู่ธรุกจิแฟรนไชส์ 

15,000 - 20,000 รำยต่อปี

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ท�าไมใครๆ ถึงอยากลงทุน

 ธุรกิจแฟรนไชส์

สุดฮอต

ล้วงลึก

6
แม้เศรษฐกจิจะไม่ด ีหรอืต้องเจอกบั

สถานการณ์วกิฤต คนเรายงัต้องกนิอาหาร
อยู่ และอาหารตามสั่ง ถอืเป็นอกีหมวด
อาหารหนึ่งที่คนไทยกินได้บ่อยๆ และ
หลายๆ ครั้งในหนึ่งสัปดาห์ ด้วยเหตุนี้ 

โมเดลของแฟรนไชส์ “เขยีง” ร้านอาหาร
ตามสั่ง จดัจ้าน ถงึเครื่อง ถงึใจ บนท�าเล
แบบ Stand Alone จึงเกิดขึ้น โดยมา
พร้อมกบั Product Hero หรอืเมนูขึ้นชื่อ
ของร้านอย่าง “กะเพรา” หากคิดถึง
เขยีงเมื่อไร กต็้องคดิถงึกะเพรา

ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแบรนด์ไทย 
บรษิทั เซน็ คอร์ปอเรชั่น กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) 
บอกว่า แม้เมนกูะเพราจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้
ท�ายาก แต่ความยากคอื ท�าอย่างไรให้
กะเพราของเขียงไม่เหมือนกะเพราที่มี

เขียง

ยืนหนึ่งแฟรนไชส์อาหารตามสั่ง
ศิรุวัฒน์

ชัชวาลย์
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อยู่ในท้องตลาด ทางออกคอื มาตรฐาน
และความคงที่ของรสชาติ ความจัดจ้าน
ที่สม�่าเสมอในทกุสาขา การเลอืกวตัถดุบิ
ที่บอกได้ว่าเอาวัตถุดิบมาจากไหน รวม
ถึงการฝึกอบรมทีมเชฟ ทีมแม่ครัว เพื่อ
ให้มั่นใจว่ากนิสาขาไหนกเ็หมอืนกนั 

ปัญหาที่เจอในธรุกจิอาหารคอื รสชาติ
ไม่เหมอืนเดมิ ซึ่งเป็นเหตผุลหลกัๆ ที่ท�าให้
ลกูค้าเปลี่ยนใจไปรกัร้านอื่นมากกว่าร้าน
เรา ดังนั้น แม้วงการสตรีตฟูดจะมีการ
แข่งขนัสงู แต่ถ้าคูแ่ข่งสร้างความสม�่าเสมอ
ในรสชาติไม่ได้ เขียงต้องสร้างให้ได้
และใส่ใจในทกุองค์ประกอบ เพราะนั่นคอื
สิ่งที่ท�าให้แบรนด์เหนอืกว่าคู่แข่ง 

“แฟรนไชส์ คอื การส่งต่อความส�าเรจ็
ของธุรกิจที่พิสูจน์แล้วว่ายั่งยืนไปยังคน
อกีคนหนึ่ง เรื่องของการคงมาตรฐาน ไม่ว่า
จะเป็นรสชาติ บริการ หรือหน้าตาร้าน 
รวมถงึคณุภาพต่างๆ เป็นสิ่งที่แฟรนไชซอร์
ต้องการจากแฟรนไชซีมากกว่าเงินทุน 
ดังนั้น เขียงจึงมองหาพาร์ตเนอร์ที่มีความ
เข้าใจในธุรกิจ มีความรักและเข้าใจ
ในคาแร็กเตอร์ในแบรนด์  เข้าใจกลุ่ม
เป้าหมาย และเข้าใจระบบแฟรนไชส์ 
เพื่อที่จะเติบโตไปพร้อมกัน” ศิรุวัฒน์ 
สรุปทิ้งท้าย

ถ้าคู่แข่งสร้างความสม�่าเสมอในรสชาติไม่ได้ 

เขียงต้องสร้างให้ได้
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แม้บ้านเราจะมีอัตราการบริโภค
กาแฟที่น้อยกว่าในต่างประเทศ แต่นบัว่า
ความต้องการยังมีสูง ท�าให้แนวโน้ม
ของธุรกิจกาแฟยังเป็นที่ต้องการของ
ผู้บรโิภค

นอกจากนี้ หากดูมูลค่าของธุรกิจ
ร้านกาแฟในปี พ.ศ.2560 อยู่ที่ 21,000 
ล้านบาท ขยบัขึ้นมาอยู่ที่ 25,000 ล้านบาท
ในปี พ.ศ.2562 นับว่ามีอัตราการเตบิโต
เฉลี่ยอยู่ที่ 10% ต่อปี และคาดว่าปีนี้
จะโตอยู ่ที่ประมาณ 5-7% เนื่องด้วย
สถานการณ์ของ COVID-19 แต่ก็ยังเป็น
ธุรกิจที่คงหอมหวานและมีโอกาสอีกมาก
ส�าหรับนักลงทุน 

โอกาสธุรกิจกาแฟยังหอมกรุ่น 

รู้หรือไม่ว่า โดยเฉลี่ย

คนไทย 1 คน บริโภคกาแฟต่อปี

ประมำณ 300 แก้ว

ในขณะที่คนญ่ีปุ่น

จะดื่มกาแฟเฉล่ียอยู่ที่

ประมำณ 400 แก้วต่อปี

แต่ถ้าเป็นคนยุโรป

จะดื่มกาแฟเฉล่ีย

ประมำณ 600 แก้วต่อปี

Inthanin Coffee
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เช ่นเดียวกับธุรกิจแฟรนไชส ์
ร้านกาแฟในเครือบางจาก อย่าง Inthanin 
Coffee โดยการเปิดเผยของ สเุมธ จนัทอนิยงค์ 
ผู ้อ�านวยการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์
และพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ บริษัท บางจาก 
รีเทล จ�ากัด ที่ยังมองเห็นโอกาสเติบโต
ของธุรกิจร้านกาแฟ เพราะตั้งเป้าที่จะ
ขยายให้ถึง 1,000 สาขา ในอีก 2 ปี
ข้างหน้า จากปัจจุบันอยู่ที่ 630 สาขา
ทั่วประเทศ

โดยจดุเด่นของ Inthanin Coffee อยูท่ี่
การใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้า 100% เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้แก้ว
ไบโอคัพที่ผลิตจากพืชธรรมชาติ ย่อย
สลายได้ และเปลี่ยนมาใช้ฝาแบบยกดื่ม 
ไม่ใช้หลอด เพื่อลดการใช้พลาสติก และ
ยังมีจุดแข็งอยู ่ที่การซัพพอร์ตระบบ 
Infrastructure ต่างๆ ให้กับแฟรนไชซ ี
เพื่อให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สุเมธทิ้งท้ายไว้ว่า ธุรกิจแฟรนไชส์
ส�าคัญที่สุดคือ เรื่องมาตรฐานการบริหาร
งานร้าน ในส่วนของ Inthanin Coffee นั้น
อยู่ที่มาตรฐานการชงกาแฟที่ทุกสาขา
ต้องมีรสชาติที่เหมือนกัน โดยแบรนด์
จะมีระบบดูแลและการเข้าไปตรวจสอบ 
ทั้งผ่านทีมงานที่แสดงตัวและทีมงาน
ในรปูแบบของลกูค้านรินาม เพื่อตรวจสอบ
ถึงมาตรฐานของร้านแฟรนไชส์ 

ธุรกิจแฟรนไชส์ส�าคัญที่สุดคือ

เร่ืองมาตรฐานการบริหาร

งานร้าน

สุเมธ

จันทอินยงค์
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เบเกอรเีป็นอกีหนึ่งธรุกจิที่ไม่เคยห่างหาย
ไปจากลิสต์ของคนที่คิดอยากจะลงทุน 
โดยเฉพาะทุกวันนี้ที่เทรนด์สุขภาพก�าลัง
มาแรง จึงเป็นอีกปัจจัยบวกที่ช่วยขยาย
โอกาสของ Bake A Wish ร้านเค้กสไตล์
ญี่ปุ่นที่ใส่ใจในเรื่องวัตถุดิบตั้งแต่วันแรก
ที่ออกสตาร์ตจนถงึวนันี้ในอายคุรบ 13 ปี 

แฟรนไชส์สุดฮอตสายเบเกอรี 

Bake A Wish
วจี ิปรชัญาศลิปวฒุ ิกรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทั เบค อะ วชิ เจ.เอช.ซ ีจ�ากดั กล่าวว่า 
จดุเด่นของ Bake A Wish คอื เป็นเค้ก
สไตล์ญี่ปุ่นที่นุ่ม เบา และไม่หวาน โดย
แบรนด์เลือกใช้นมเป็นวัตถุดิบหลักแทน
เนย และใช้ความหวานที่น้อยแบบนี้มา
ตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว และช่วง 3 ปีให้หลงันี้ 
มกีารเปลี่ยนคอนเซปต์เป็น Bake A Wish 
Mini เป็นการย่อขนาดเค้กให้มีชิ้นเล็กลง 
เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่กลวัอ้วนหรืออยาก
กนิน้อยๆ แต่อยากกนิหลายๆ อย่าง 
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อกีหนึ่งยทุธศาสตร์ทองค�าของ Bake 
A Wish คือ เรื่องท�าเลที่ต้องอยู่ในห้าง
สรรพสินค้า เนื่องเป็นเค้กสดพร้อมขาย
และมอีายกุารเกบ็รกัษาที่จ�ากดั ท�าเลที่จะ
ตอบโจทย์ได้ดทีี่สดุคอื ต้องขายได้ทกุวนั 
ไม่มวีนัหยดุ เช่น ห้างสรรพสนิค้า เพราะ
หากเป็นออฟฟิศจะไม่แนะน�า เนื่องจาก
เป็นท�าเลที่มวีนัหยดุเสาร์-อาทติย์ หรอืวนัหยดุ
นักขัตฤกษ์ ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อร้านที่ยัง
ต้องจ่ายค่าเช่า ค่าพนกังาน และ Fixed 
Cost เท่าเดมิ

ถงึตรงนี้ วจีบิอกด้วยว่า สิ่งที่มกัจะพดู 
กบัแฟรนไชซเีสมอ  ๆคอื “หน้าร้าน แฟรนไชซี
ดูแล หลังบ้านเราดูแล โดยเราจะท�า
หลงับ้านให้ดทีี่สดุ และคณุกท็�าหน้าบ้าน
ให้ดทีี่สดุ เพื่อให้รอดด้วยกนัทั้งสองฝ่าย” 
ในส่วนของหลังบ้านจะคิดถึงผู้บริโภค
มาก่อนว่า ท�าอย่างไรให้เขารูส้กึว่าการซื้อนั้น
คุ ้มค่าที่สุด และอยากกลับมาซื้อซ�้า
บ่อยๆ ส่วนหน้าบ้าน แฟรนไชซตี้องดูแล 
โดยเฉพาะเรื่องพนักงาน ที่จะต้องดูแล
ลูกค้าอย่างดี เพื่อให้ลูกค้าอยากกลับมา
ใช้บรกิารซ�้า   

ท�าเลที่จะตอบโจทย์ได้ดีที่สุด คือ 

ต้องขายได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด

วีจิ

ปรัชญาศิลปวุฒิ
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เขียง

แฟรนไชส์น้องใหม่

วงการค้าปลีก 

Office Mate Plus+

Office Mate Plus+ คอื ธรุกจิแฟรนไชส์
ในรูปแบบ “ร้านสะดวกซื้อของภาคธรุกจิ” 
ที่ถอืว่าเป็นจดุแขง็มากๆ ของแบรนด์ Office 
Mate ผู้น�าในวงการค้าปลีกด้านอุปกรณ์
ส�านักงาน เพื่อชาวองค์กรและพนักงาน
ออฟฟิศทั้งหลาย

วลิาวรรณ ฤกษ์เกรยีงไกร กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ ออฟฟิศเมท พลสั บอกว่า 
Office Mate Plus+ มจีดุแขง็อยู่ที่การแข่งขนั
ในตลาดยังมีไม่มากนัก รวมถึงมีระบบ
บรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพ ครอบคลมุ
ทั้งในส่วนของหน้าร้านและหลงัรา้น ไม่ว่า
จะเป็นระบบ POS หรอืระบบการจดัการ
คลังสินค้าและสต็อก ที่ซัพพอร์ตให้กับ
แฟรนไชซเีหน็ข้อมลูได้อย่างเรยีลไทม์ และ
ท�างานได้อย่างคล่องตวั ที่ส�าคญั Office 
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Mate ยงัได้พฒันาเรื่องของระบบดลิเิวอรี
และระบบการสั่งซื้อออนไลน์ ท�าให้สามารถ
เปิดขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเข้าถึง
พฤตกิรรมผู้บรโิภคยคุใหม่

“การเข้ามาลงทุนแฟรนไชส์ของเรา
อยูบ่นค�า 3 ค�า ที่ว่า ‘ครบ’ คอื มสีนิค้าให้
ครบ ขายได้ทนัททีี่เริ่มเปิดร้าน ‘ง่าย’ คอื
มีทีมพี่เลี้ยงคอยช่วยสอนและดูแล
อยู่ตลอด เพื่อให้แฟรนไชซที�างานได้ง่าย
ที่สดุ และ ‘เรว็’ คอืใช้เวลาเพยีง 3 เดอืน
กส็ามารถเปิดร้านได้เลย เพราะเราจะดแูล
ให้ทกุอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาท�าเล 
การก่อสร้างร้าน การอบรมพนกังาน การ
เทรนนิงลูกทีม ไปจนถึงเรื่องของการหา
แหล่งเงนิลงทนุ”

นอกจากนี้ Office Mate ยงัให้ความ
ส�าคัญกับการท�าแฟรนไชส์ ด้วยกลยุทธ์ 
Personalization เนื่องจากพฤติกรรมของ 
ลูกค้าในแต่ละพื้นที่ไม่เหมอืนกนั จ�าเป็น
ต้องใช้ Database ช่วยบริหารจัดการ
เพื่อ Customize สนิค้าและบรกิาร ตลอด
จนการท�าโปรโมชนั หรอืการใช้การตลาด
ท้องถิ่น (Local Marketing) ที่เหมาะ และ
เข้ากบัโลเกชนันั้นๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้อย่าง
ตรงจดุ 

การลงทุนแฟรนไชส์ของเราอยู่บนค�า 3 ค�า 

คือ ครบ ง่าย เร็ว

วิลาวรรณ 

ฤกษ์เกรียงไกร 
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FamilyMart แฟรนไชส์ค้าปลีกที่วาง 
ตวัเองเป็นร้านสะดวกซื้อที่อยูใ่กล้กบัชมุชน 
ใกล้กบัลูกค้า เพื่อตอบโจทย์และเตมิเตม็
ในทุกๆ ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ท�าให้
แนวทางการสนบัสนนุแฟรนไชซ ี ตามค�า
บอกเล่าของ ดลณยี์ เจรญิเมตตา Head 
of Franchise Development บรษิทั เซน็ทรลั 
แฟมิลี่มาร์ท จ�ากัด จะมุ่งเน้นไปที่การ
คดัเลอืกสนิค้าให้เหมาะกบักลุม่ลกูค้า และ
โลเกชนัของแต่ละชมุชน 

แฟรนไชส์ร้านสะดวกซ้ือใกล้บ้านคุณ

FamilyMart

ในฐานะแฟรนไชซอร์ มีบทบาท
เหมอืนกบัเป็นคลงั Database ที่สามารถ
ให้ข้อมูลและช่วยวเิคราะห์ได้ว่า แต่ละร้าน
เหมาะที่จะขายอะไร หรอืควรท�ารปูแบบไหน
ให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ รวมถึงมี
การจดัส่งสนิค้าให้ตามสิ่งที่ลกูค้าอยากจะ
ได้ เพื่อให้ทางร้านสามารถที่จะขาย และ
ท�าก�าไรได้นั่นเอง 
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“แฟรนไชซีไม่จ�าเป็นต้องไปแบก
สต็อกสินค้าเยอะ เพราะเรามีการจัดส่ง
ให้ตามความเหมาะสม ทั้งยังไม่ต้องไป
คัดเลือกซัปพลายเออร์ ไม่ต้องไปหา 
Sourcing ที่ไหน เรามีระบบโลจิสติกส์
และระบบศูนย์กระจายสินค้าซัพพอร์ต
ให้ตลอด นอกจากนี้ การจบัคูก่บัพาร์ตเนอร์
ที่แขง็แรงอย่าง Grab ทั้ง GrabMart และ 
GrabFood ท�าให้เราสามารถตอบสนอง 
ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน
ที่เปลี่ยนไปได้”

ด้วยความที่ FamilyMart เป็นเหมอืน 
กบัแฟรนไชส์กึ่งส�าเรจ็รูปที่ซพัพอร์ตเรื่อง
ต่างๆ ให้กบัแฟรนไชซ ีดงันั้น นกัลงทนุ
ไม่จ�าเป็นต้องมีประสบการณ์ท�าธุรกิจ
มาก่อน กส็ามารถเข้าร่วมเป็นพาร์ตเนอร์
ได้ แต่สิ่งที่ทางแบรนด์มองหาและต้องการ
มากที่สดุ คอื ใจและความมุง่มั่นที่จะเป็น
ผู้ประกอบการมากกว่า 

แฟรนไชซอร์ มีบทบาท

เหมือนกับเป็นคลัง

Database ที่สามารถ

ให้ข้อมูล และช่วย

วิเคราะห์ได้

ดลณีย์

เจริญเมตตา
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ร้านสะดวกซัก เป็นหนึ่งในธุรกิจ
บริการที่มาแรงในเวลานี้ เพราะตอบโจทย์
พฤติกรรมของคนยุคนี้ที่รักความสะดวก
สบายได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันมีร้าน
รูปแบบนี้ของทุกแบรนด์รวมกันมากกว่า 
8,000 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งเฉพาะในส่วน
ของ Otteri เองนั้น เปิดให้บริการไปแล้ว 
315 สาขา และอีกกว่า 80 สาขาก�าลังอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง

ร้านสะดวกซักไฮเทค

ธุรกิจใหม่มาแรง!

Otteri

จากการเปิดเผยของ กวนิ นทิศันจารกุลุ 
กรรมการผู ้จัดการ บริษัท เค-เน็กซ์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากดั ผู้ให้บรกิารแฟรนไชส์
ร้านสะดวกซกัแบรนด์ Otteri ที่ฉายภาพ
ของการเตบิโตของธรุกจิบรกิารประเภทนี้ 
พร้อมทั้งบอกย�้าถึงจุดแข็งที่ท�าให้ Otteri 
แตกต่างจากทั่วๆ ไป ด้วยระบบเครื่องซกัผ้า
และอบผ้าที่ถูกเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
ทั้งหมด ดงันั้น ลกูค้าที่จะมาใช้งาน สามารถ
ดูผ่านแอปพลิเคชันได้เลยว่าเครื่องว่าง
หรอืไม่ หรอืถ้าสาขานี้ไม่ว่าง สาขาใกล้ที่สดุ
อยูต่รงไหน เรยีกได้ว่า หมดยคุแบกตะกร้า 
มานั่งรอเพราะเครื่องเตม็อกีต่อไป 
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ในส่วนของแฟรนไชซีเอง ก็จะมี
ระบบหลังบ้านที่สามารถดูสถานะได้ว่า 
ขณะนี้แต่ละเครื่องท�างานไปแล้วเท่าไร ถงึ
เวลาที่ต้องบ�ารงุรกัษาแล้วหรอืยงั รวมถงึ
ในแต่ละเครื่องมเีงนิอยูเ่ท่าไร สามารถปิด
งบได้ทกุวนั ที่ส�าคญัยงัดูได้ด้วยว่า พวก
ซัปพลายต่างๆ มีพร้อมหรือไม่ เช่น น�้า
หรือแก๊สพอไหม เรียกว่ามีระบบที่ท�าให้
สามารถมอนเิตอร์ทกุอย่างได้ นอกจากนี้ 
รูปแบบของร้านยังออกแบบสไตล์ญี่ปุ่น 
ช่วยสร้างบรรยากาศสบายๆ เหมือนอยู่
ร้านกาแฟ ท�าให้ลูกค้ารู้สึกว่าการซักผ้า
ไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อ และสามารถที่จะมา
ใช้ชวีติอยู่ในร้านได้นั่นเอง

กวนิทิ้งท้ายว่า การซื้อแฟรนไชส์กบั 
Otteri หมายความว่า เรามีพันธสัญญา
ร่วมกนัที่จะพาให้คณุประสบความส�าเรจ็ 
เหมอืนเป็น Commitment มมีอบให้กนัว่า 
เราจะจบัมอืแล้วเดนิไปด้วยกนัจนประสบ
ความส�าเรจ็นั่นเอง    

แฟรนไชส์คือ การมีพันธสัญญาร่วมกัน

ที่จะพาให้คุณประสบความส�าเร็จ

กวิน

นิทัศนจารุกุล 
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เมื่อการลงทุนท�าธุรกิจแฟรนไชส์
สามารถเรียกกระแสรายได้ให้เข้ามาหา
ตั้งแต่วนัแรกของการลงมอื เป็นเหตผุลหลกั
ที่ท�าให้ ศริธิร สรรพกจิบ�ารงุ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษาจนีกลาง ซึ่งมปีระสบการณ์การ
ลงทุนกับแฟรนไชส์ด้านการศึกษา และ
เทคโนโลยีมาแล้ว มุ่งหน้าสวมบทบาท
การเป็นเจ้าของธรุกจิแฟรนไชส์ในอกีธรุกจิ
หนึ่ง ซึ่งครั้งนี้เธอมาหยุดอยู่ที่ Inthanin 
Coffee ร้านกาแฟรกัษ์โลกขวญัใจของใคร
หลายคน ที่ตอนนี้มอียู่ในมอืของเธอแล้ว
ถงึ 8 สาขาด้วยกนั

“การท�าธรุกจิแฟรนไชส์มคีวามสะดวก
สูง พอเริ่มท�าก็มีรายได้เข้ามาเลย เรา
ไม่ต้องมาเหนื่อย เพราะทุกอย่างทาง

แฟรนไชซอร์ได้เตรียมระบบไว้ให้พร้อม
อยูแ่ล้ว อกีทั้งยงัท�าการตลาดให้และดแูล
ในเรื่องต่างๆ ให้ด้วย” 

ส�าหรับเคล็ดลับในการท�าธุรกิจ
แฟรนไชส์ให้ประสบความส�าเรจ็ ตามแบบ
ของศริธิร มดีงันี้

เลือกแบรนด์แฟรนไชส์ทีด่ ีมรีะบบการ
สนบัสนนุและช่วยเหลอืที่ชดัเจน

เลือกท�าในส่ิงที่ตัวเองชอบ เพราะ
การท�าในสิ่งที่ชอบ เวลางานเกดิปัญหาก็
พร้อมที่จะสู้และแก้ปัญหา

ลงทุนแฟรนไชส์ดีอย่ำงไร...

ประสบการณ์ตรงจากแฟรนไชซีตัวจริง

ท�าแฟรนไชส์ = เงินว่ิงเข้าหาต้ังแต่ Day 1 
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มทีมีท่ีด ีทั้งทมีผูบ้รหิาร
และทีมพนักงาน โดยทุกคน
ต้องมองไปในทศิทางเดยีวกนั
เพื่อผลกัดนัให้ธรุกจิเตบิโต 

“การซื้อแฟรนไชส์กเ็หมอืนการถอืกระเป๋าเดนิ
เข้าคอนโดมเินยีมแบบ Fully Furnished แล้วอยูไ่ด้เลย” 
ค�านิยามที่อธิบายให้เห็นภาพของการท�าธุรกิจ
ที่มาพร้อมกับกันชนลดความเสี่ยงของ ภควัต 
พลังวชิรา เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหาร 
“เขยีง” 4 สาขา ซึ่งเลอืกโมเดลนี้ในการชมิลาง
บนเส้นทางของการเป็นผูป้ระกอบการ ควบคูไ่ปกบั
การเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน นั่นกเ็พราะเป็นการ
ลงทนุที่เรยีกได้ว่าครบและจบในที่เดยีว 

ส�าหรบัเคลด็ลบัการจะท�าธรุกจิแฟรนไชส์ให้
ประสบความส�าเรจ็ ในสไตล์ของภควตับอกไว้ดงันี้

เลือกแบรนด์ท่ีเราชอบผลิตภัณฑ์ของเขา

จริงๆ มคีวามเชื่อมั่นในตวัสนิค้า อย่าซื้อเพราะ
แบรนด์นี้ก�าลงัดงั หรอืเทรนด์นี้ก�าลงัมา ต้องเลอืก
จากสิ่งที่ชอบจรงิๆ ก่อน

เหมือนย้ายเข้าอยูค่อนโดฯ แบบ 

นอกจากนี้ การจะ
เดินหน้าธุรกิจให้รอดได้
ในช ่วงวิกฤตเช ่นนี้ 
เจ้าของแฟรนไชซีมาก
ประสบการณร์ายนี้ฝาก
ทิ้งท้ายไว้ว่า ม ี 3 สิ่งที่
จะต้องรู้จักทิ้ง นั่นคือ 
ความท้อ ค่าใช้จ่ายที่
ไม่จ�าเป็น และการเสยีเวลา
กบัเรื่องที่ไม่จ�าเป็น

Fully Furnished 

ลงทุนแฟรนไชส์ 



สนใจสินเช่ือธุรกจิแฟรนไชส์ ตดิต่อสอบถามได้ที่

02–4706306 และ 02-8674973

หรือ Facebook K SME
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ในท้ายนี้ภควัตย�้าว่า แม้
แฟรนไชส์จะมีระบบสนับสนุน
ความส�าเร็จ แต่การเดินไป
ข้างหน้ากต้็องอาศยัความเอาใจใส่
ของตัวเองที่มากพอ ฉะนั้น
การตัดสินใจเลือกแฟรนไชส์ 
ควรเลือกแบรนด์ที่เหมาะสม
กบัความสามารถของตวัเองจรงิๆ

วกิฤตครั้งนี้ หากคณุตดัสนิใจ
ให้แฟรนไชส์เป็นทางเลือก
ในการกูว้กิฤต อย่าลมืว่า เหรยีญ
ม ี2 ด้านเสมอ และทกุการลงทนุ
มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง 
แต่ความเสี่ยงจะน้อยลงทันท ี
หากคณุเข้าใจ ศกึษาและเตรยีมตวั
มาเป็นอย่างด ี

 ดูว่าแฟรนไชซอร์เป็นใคร บรหิาร
งานอย่างไร มรีะบบรองรบัหรอืไม่ มทีมี
ช่วยซพัพอร์ตมากน้อยแค่ไหน และทกุเดอืน
ที่มกีารเกบ็ Royalty Fee หรอื Marketing 
Fee เชก็ด้วยวา่ส่วนที่เกบ็ไปนั้นเราได้ใช้
ประโยชน์มากน้อยอย่างไร

 เลือกท�าเลท่ีเหมาะสม โดยดูจาก
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและก�าลังการซื้อ
ของลูกค้า

 ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เช่น 
ระบบ POS ที่แฟรนไชซอร์จดัเตรยีมไว้
ให้ รวมไปถงึการใช้แอปพลเิคชนั LINE 
ให้ลกูค้าสามารถสั่งได้โดยตรง ซึ่งเป็นการ
เพิ่มช่องทางการขายให้กบัธรุกจิ 



K ANALYSIS  กองบรรณาธิการ   เรียบเรียงจาก

รัสเซีย ถือได้ว่าเป็นตลาดใหม่ที่มีความโดดเด่นมากสุดในกลุ่มประเทศ

เครือรัฐเอกราช (CIS) ทั้งในแง่ของขนาดประเทศ ขนาดประชากร ความ

หลากหลายของพฤติกรรมการบริโภค และยังเป็นศูนย์กลางการกระจาย

สินค้าของกลุ่มประเทศ CIS อีกด้วย ส่ิงเหล่านี้กลายเป็นตัวดึงดูด

ความสนใจจากนักธุรกิจทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่เอสเอ็มอีไทยที่อยากจะเข้าไป

คว้าโอกาสในตลาดใหม่แห่งนี้

 เจาะขมุทรัพย์ใหม่ตลาดหมขีาว “รสัเซยี”

สยบความไกล

Online...
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ส�ำหรับเอสเอ็มอีไทยที่อยำกจะเจำะเข้ำสู่ตลำด
รสัเซยีนั้น สิ่งส�ำคญัที่ต้องรูค้อื รสัเซยีเป็นตลำดที่มทีั้ง
ควำมท้ำทำยและโอกำสรออยู่ 

 อาร์เมเนยี

 อาเซอร์ไบจาน

 เบลารุส

 คาซัคสถาน

 มอลโดวา

 รัสเซีย

 ทาจกิสิถาน

 อุซเบกสิถาน

 เตร์ิกเมนสิถาน

 คร์ีกซีสถาน

รวมมีประชากรกว่า

245 ล้านคน

กลุ่มประเทศ

เครือรัฐเอกราช

(CIS)

ประกอบด้วย

10 ประเทศ

เจาะลกึ

พฤติกรรมการบรโิภค

ชาวหมขีาว

โดยปัจจุบันผู้บริโภครัสเซีย

มีก�าลังซื้อสูงท่ีสุด

11,601 ดอลลาร์ฯ
ต่อคนต่อปี

และพฤตกิรรมกำรบรโิภคของชำวรสัเซยียงัคงคุน้ชนิกบั
กำรซื้อสนิค้ำผ่ำนหน้ำร้ำนค้ำปลกีเป็นหลกั 

โดยผู้บริโภคราว

46%
ยังคงจับจ่ายผ่านร้านค้าปลีกดั้งเดิม 

ส่วนที่เหลอืเริ่มหนัไปซื้อสนิค้ำจำกร้ำนค้ำปลกีสมยัใหม่ที่
มสีำขำกระจำยตวัอยูใ่กล้ผูบ้รโิภคมำกขึ้น 
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ส�ำหรบัร้ำนค้ำปลกีสมยัใหม่ ถอืได้ว่ำ
เป็นช่องทำงกระจำยสนิค้ำส�ำคญัส�ำหรบั
สนิค้ำต่ำงประเทศ ซึ่งมสีนิค้ำไทยไปวำง
จ�ำหน่ำยบ้ำงแล้วในกลุม่ผกั ผลไม้ ผลไม้
กระป๋อง

ร้านค้าปลกีสมยัใหม่ทีส่�าคญั

ในรัสเซีย ประกอบด้วย

แม้ทกุวนันี้สนิค้ำไทยจะเป็นที่รูจ้กัมำก
ขึ้น จำกกำรที่ชำวรัสเซียมำเที่ยวไทย
และซื้อสนิค้ำไทยกลบัไปเป็นของฝำก แต่ด้วย
สินค้ำไทยยังมีรำคำค่อนข้ำงสูง จึงวำง
จ�ำหน่ำยในร้ำนค้ำปลกีสมยัใหม่ตำมเมอืง
ใหญ่ในฝ่ังตะวนัตกที่มกี�ำลงัซื้อค่อนข้ำงสูง 
และเป็นเมืองที่สินค้ำไทยน่ำจะยังรุกท�ำ
ตลำดได้อกี โดยเฉพำะกรงุมอสโก เมอืงหลวง
มปีระชำกรถงึ 11.5 ล้ำนคน ตำมมำด้วย
เมืองเซนต์ป ีเตอร์สเบิร ์กมีประชำกร 
5.2 ล้ำนคน และเมอืงที่มปีระชำกรไม่ต�่ำกว่ำ 
1 ล้ำนคน เช่น โนโวซบีสีค์ เยคำเตรนิบร์ุก 
นจินนีอฟโกรอด ซำมำรำ คำซำน ออมสค์ 
เชเลยีบนิสค์ และรอสตอฟนำโดนู 

ตามมาด้วย

X5 Retail   Dixy Group   Lenta 

และ O’Key Group

แบรนด์ Magnit
มีสาขาอยู่มากที่สุดและกระจายตัว

ทั่วประเทศกว่า

13,000 สาขา
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นอกจำกกำรค้ำในรปูแบบ
หน้ำร้ำนแล้ว ช่องทำงกำรค้ำ
ออนไลน์ของรัสเซียก็เติบโต
รวดเรว็เช่นเดยีวกบัประเทศอื่นๆ 

1   การเปิดธุรกจิบนแพลตฟอร์มค้าออนไลน์

ในประเทศรัสเซยี

เช่น  Wildberries.ru และ Ozon.ru มค่ีำบรกิำร
ในกำรวำงสนิค้ำ 30-35% ของรำคำสนิค้ำ โดย
ผู้ประกอบกำรควรหำพนัธมติรชำวรสัเซยีเพื่อช่วย
จดทะเบียนประกอบธุรกิจและช่วยสื่อสำรด้วย
ภำษำรสัเซยี รวมถงึกำรท�ำโปรโมชนัและกำรรบั
ช�ำระเงนิปลำยทำงที่ยงัมคีวำมจ�ำเป็น 

ออนไลน์

ขุมทรพัย์

ตลาดรัสเซยี

จงึเป็นโอกำสส�ำคญัของสนิค้ำ
ไทยในกำรจบัตลำดกลุม่นี้

โดยชาวรัสเซียอย่างน้อย

50 ล้านคน
มีการซื้อสินค้าผ่านทาง

ออนไลน์

และครึ่งหนึ่งนิยมซื้อ

สินค้าต่างประเทศ

มากกว่าสินค้าในประเทศ 

ส�ำหรบัพฤตกิรรมกำรซื้อสนิค้ำผ่ำนออนไลน์
ของชำวรสัเซยี จะให้ควำมส�ำคญักบัแบรนด์ และ
คณุภำพสนิค้ำเป็นล�ำดบัแรก และมรีำคำสมเหตุ
สมผล รวมทั้งให้ควำมส�ำคัญกับโปรโมชันที่
คุม้ค่ำ เมื่อเทยีบกบัสนิค้ำร้ำนอื่นๆ 

ช่องทำงกำรท�ำตลำดออนไลน์ของสินค้ำ
เอสเอม็อไีทย สำมำรถท�ำได้ 2 วธิ ี
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2  การเปิดธุรกจิบนแพลตฟอร์มค้า

ออนไลน์ต่างประเทศ

โดยเฉพำะ AliExpress.ru ที่ผูบ้รโิภค
ชำวรสัเซยีนยิมใช้อย่ำงมำก โดยค่ำบรกิำร
อยูท่ี่ 5-8% ขึ้นอยูก่บัประเภทสนิค้ำ โดย
สิ่งส�ำคญัที่ผูป้ระกอบกำรต้องค�ำนงึถงึคอื 
กำรตั้งรำคำ เพรำะผู้บรโิภคจะคำดหวงัว่ำ 
กำรซื้อผ่ำนแพลตฟอร์มต่ำงประเทศจะมี
รำคำต�่ำกว่ำหน้ำร้ำนและต�่ำกว่ำสินค้ำ
ประเภทเดยีวกนัของรสัเซยี และสนิค้ำไทย

ที่ได้รับกำรตอบรับที่ดีคือ เครื่องส�ำอำง 
ผลติภณัฑ์จำกสมนุไพร (ยำดม ยำหม่อง 
ยำสฟัีน สบู ่ ยำสระผม) น�้ำมนัมะพร้ำว
สกัดเย็น ผลไม้สด ผลไม้อบแห้ง ขนม
ขบเคี้ยว ซอสปรงุรส กะท ิผลไม้เมอืงร้อน 
ผกัเมอืงร้อน และเครื่องดื่ม เป็นต้น 

• กำรมีตัวตนหรือสำมำรถสืบค้นสินค้ำไทยได้บนเว็บไซต์รัสเซีย 
Yandex.ru ซึ่งกค็อื Search Engine ของรสัเซยี (คล้ำย Google นั่นเอง) 

• หำกสนิค้ำต้องกำรจบัตลำดผูบ้รโิภครุน่ใหม่ ควรท�ำโปรโมชนัผ่ำน
สื่อโซเชยีล ไม่ว่ำจะเป็น YouTube, Facebook, Instagram แต่หำกจะ
โน้มน้ำวใจชำวรสัเซยีได้ กค็วรจะเข้ำถงึสื่อโซเชยีลของรสัเซยีโดย
เฉพำะ อย่ำง Vkontakte (มผีูใ้ช้งำน 500 ล้ำนบญัช)ี และ Odnoklassniki 
(มผีูใ้ช้งำน 200 ล้ำนบญัช)ี

นอกจำกนี้ กำรท�ำให้สนิค้ำไทยเป็นที่รูจ้กัหรอืมตีวัตนบนสื่อออนไลน์ช่องทำง
ต่ำงๆ เป็นอกีสิ่งที่ช่วยสร้ำงกำรรบัรูแ้ละควำมเชื่อมั่นให้ผูบ้รโิภคชำวรสัเซยีได้ เช่น
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ส�ำหรับกำรเตรียมพร้อมเพื่อออกสู่
ตลำดรสัเซยีของเอสเอม็อไีทย ผูป้ระกอบกำร
จ�ำเป ็นต ้องหำคู ่ค ้ำมำช ่วยท�ำตลำด 
เพรำะต้องสื่อสำรเป็นภำษำรสัเซยีได้ และ
ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับต้นทุนกำรส่ง
สินค้ำไปจ�ำหน่ำยยังรัสเซียที่ค่อนข้ำงสูง
ด้วยระยะทำงที่ไกล ตลอดจนกำรเตรยีม

พร้อมด้ำนเอกสำรน�ำเข้ำและพธิกีำรด้ำน
ศลุกำกรให้ถูกต้อง เพรำะแต่ละสนิค้ำมี
รำยละเอยีดต่ำงกนั โดยเฉพำะสนิค้ำอำหำร
บำงประเภทจะน�ำเข้ำได้ต้องมเีอกสำรรบัรอง
กำรตรวจสอบโรงงำนในไทยด้วย ดงันั้น 
ระยะเริ่มแรกผูป้ระกอบกำรควรเข้ำร่วมงำน
แสดงสนิค้ำกบักรมส่งเสรมิกำรค้ำระหว่ำง

เตรียมพร้อม

ก่อนเปิดตลาดใหม่
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ประเทศของไทยเพื่อทดลองตลำดและส�ำรวจ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคไปในตวั โดยตดิต่อกรม
กำรค้ำระหว่ำงประเทศที่อยูใ่นฝ่ังไทยเป็น
หลกั และสำมำรถตดิต่อประสำนงำนกบั
ส�ำนกังำนส่งเสรมิกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ 
กรงุมอสโกได้เช่นกนั

ยคุนี้เรื่องของระยะทำงอำจไม่ใช่อปุสรรค
ที่จะมำปิดกั้นโอกำสทำงธรุกจิอกีต่อไป เช่น
เดยีวกบัรสัเซยี ถงึจะเป็นตลำดอยูไ่กล แต่
ก็มีโลกของออนไลน์ที่จะเชื่อมโอกำสให้
เอสเอม็อไีทยก้ำวไปถงึได้ง่ำยขึ้นนั่นเอง 

DID YOU KNOW

รัสเซีย
เป็นตลาดค้าออนไลน์

ที่ใหญ่ที่สุดใน CIS

(76% ของประชากร 

ปี 2562) 

ประชากรเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

109.6 ล้าน

คน

68%
ผ่านคอมพิวเตอร์

61%
ผ่านสมาร์ตโฟน

28%
ผ่านแท็บเล็ต



ทีม่า : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์
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B2C 
เป็นรูปแบบการค้าออนไลน์ที่นิยม

มีมูลค่า 18.25 พันล้านดอลลาร์ฯ

รองลงมาคือ 

C2C
มีมูลค่า 4.7 พันล้านดอลลาร์ฯ

ในปี 2561

บัตรเดบิต

e-Wallet 

ช�าระเงินปลายทาง 

โอนเงินผ่านธนาคาร

บัตรเครดิต

รูปแบบการช�าระเงินที่นิยม

42%
18%
11%
9%
8%

 แฟชั่น เคร่ืองแต่งกาย

 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

  และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เล้ียง 

  อุปกรณ์ส�านักงาน ของแต่งบ้าน  

  อาหาร หนังสือ

 น�้าหอมและเคร่ืองส�าอาง

 ช้ินส่วนยานยนต์และอุปกรณ์

สินค้าออนไลน์ที่นิยม

ในแพลตฟอร์มของรัสเซีย

แฟชั่น

เคร่ืองแต่งกาย

เคร่ืองส�าอาง

และผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว

บัตรคอนเสิร์ต

/งานแสดง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

หนังสือ เพลง สื่อสิ่งพิมพ์

สินค้าออนไลน์ที่นิยม

ในแพลตฟอร์มต่างประเทศ



SME CORNER  กองบรรณาธิการ  เจษฎา ยอดสุรางค์

ค�าพูดที่ว่า “ในปัญหามีโอกาสอยู่เสมอ” เห็นทีว่าจะจริง เมื่อทายาทธุรกิจ

รุ่นใหม่ของที่นอน “สปริงเมท” จับเอา Pain Point ของธุรกิจขายที่นอน 

มาต่อยอดสร้างเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ แบบหนึ่งเดียวในโลกที่ยังไม่มีใครเคยท�า

มาก่อน กับโมเดล “เช่าที่นอน” ส�าหรับธุรกิจโรงแรมและที่พัก

“นอนนอน” 
ต่อยอดธุรกิจสุดปัง!

โมเดลใหม่หนึ่งเดียวในโลก
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ช่วงเวลา 10 ปีในฐานะทายาทธรุกจิ
ที่เข้ามาสานต่อกิจการครอบครัว 
“สปรงิเมท” ผู้ผลติที่นอนคณุภาพที่จบั
ตลาดระดับพรีเมียม ท�าให้ นพพล 
เตชะพนัธ์งาม มองเหน็โอกาสที่ซ่อนอยู่
ภายใต้ Pain Point ของธรุกจิขายที่นอน 
จนน�ามาสู่โมเดลใหม่ชื่อน่ารักๆ ว่า 
“นอนนอน” และผลกัดนัเกดิเป็นธรุกจิ 
Startup โดยมีเขาเป็นผู้ก่อตั้งและท�า
หน้าที่ CEO น�าพาธรุกจิเดนิหน้ามาได้ 
2 ปีแล้ว พร้อมกับการลุยบุกตลาดทั้ง
ในไทย และอนิโดนเีซยีไปพร้อมๆ กนั

มาดวูธิคีดิของนกัธรุกจิรุน่ใหม่รายนี้
กันว่า ท�าอย่างไรถึงสามารถต่อยอด
จากธรุกจิครอบครวั ให้กลายเป็นธรุกจิ
ใหม่ได้อย่างปั๊วปัง!! เช่นนี้ 
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SME CORNER 

สิ่งหนึ่งที่นพพลเหน็มาโดยตลอด นั่นคอื 
ยังมีลูกค้าโรงแรมและที่พักอีกเป็น
จ�านวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงที่นอน
คณุภาพได้ อาจเป็นด้วยเรื่องของงบประมาณ
ที่มไีม่เพยีงพอ หรอืไมอ่ยากลงทนุด้วยเงนิ
กอ้นใหญ่ เนื่องจากสปรงิเมทวาง Position 
ของแบรนด์เป็นที่นอนคณุภาพระดบัพรเีมยีม 
ท�าให้ราคาจงึสงูตามระดบัคณุภาพ ดงันั้น
จึงมีธุรกิจโรงแรมและที่พักในไทยจ�านวน
ไมน่อ้ยตอ้งหนัไปเลอืกใชส้นิค้าที่คณุภาพ
ด้อยลง เพื่อให้ไดร้าคาที่ต�่าลง แตอ่ายกุาร
ใช้งานกน็้อยลงด้วย

มลูีกค้าประมาณสัก 

60-70%

ที่ตัดสินใจไม่เลือกเรา

เพราะด้วยเรื่องของราคา

เป็นหลัก เรียกได้ว่า

มีตลาดใหญ่ที่เรายังเข้าไม่ถึง 

นั่นคือการเสียโอกาส

ที่เรามองเห็น

PAIN POINT 1  :

เข้าไม่ถึงที่นอนคุณภาพ
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อีกเร่ืองหน่ึงท่ีเป็นปัญหาเช่นกันคือ 
ลูกค้ามักจะขอให้ช่วยทิ้งหรือก�าจัดที่นอน
เก่า เนื่องจากที่นอนเป็นสนิค้าขนาดใหญ่
และหาที่ทิ้งค่อนข้างยาก ซึ่งในเวลานั้น
ทางสปริงเมทเองไม่ได้มีระบบการจัดการ
ที่นอนเก่า หรือการรีไซเคิลที่นอน เพราะ
ด้วยตัวโรงงานไม่ได้ถูกวางระบบการ
จัดการเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น

เรียกได้ว่า นี่คือ 2 จุดหลักๆ ที่เป็น 
Pain Point ท�าให้ต้องคิดหาทางที่จะสร้าง
รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เพื่อมาตอบโจทย์ 
ท�าอย่างไรให้ธุรกิจที่พักขนาดเล็กลงไป 
ที่อาจจะมีงบไม่มาก สามารถเข้าถึง 
ที่นอนคุณภาพได้ ขณะเดียวกันก็สามารถ
เข้าไปช่วยจัดการรีไซเคิลที่นอนเก่าให้
กับลูกค้าได้ด้วย

PAIN POINT 2  :
การทิ้งหรือก�าจัดที่นอนเก่า
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นพพลบอกว่า ไอเดียนอนนอน ถูก
คิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 มีการระดมทุน
และพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆ จนจัดตั้ง
เป็นบริษัทและเปิดให้บริการกับลูกค้าได้
ในปี พ.ศ.2561 ซึ่งจุดแข็งของนอนนอน 
คือ เป็นแพลตฟอร์มให้ลูกค้าสามารถเช่า
ที่นอนได้ ภายใต้ระยะสัญญาเช่า 60-120 

SOLUTION :
แก้ปัญหาด้วยระบบเช่า แบบ 

“นอนนอน โมเดล”

เดือน ในราคาเริ่มต้น 65 บาทต่อเดือน
ต่อชิ้น โดยมีที่นอนของแบรนด์สปริงเมท 
เป็นพาร์ตเนอร์หลักของแพลตฟอร์ม ซึ่ง
ความร่วมมือนี้ ส่วนหนึ่งเป็นการช่วย
ขยายฐานลูกค้าให้สปริงเมทไปในกลุ่มที่
อาจจะยังเข้าไม่ถึงในช่วงที่ผ่านมา

แน่นอนว่า การน�าเอาระบบเช่ามา
จับกับสินค้าที่นอน นอกจากจะเป็นโมเดล
ใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครท�ามาก่อนแล้ว ธุรกิจ
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รูปแบบนี้ยังสามารถแก้ปัญหาเรื่องงบที่
จ�ากัด หรือการไม่อยากลงทุนด้วย
เงินก้อนได้อย่างตรงจุด เพราะการที่ลูกค้า
สามารถทยอยจ่ายเป็นรายเดือนได้นั้น 
ถอืเป็นการช่วยลดภาระด้านการเงนิให้กบั
ลูกค้าได้ด้วย โดยเฉพาะในยุค COVID-19 
หลายธุรกิจจ�าเป็นต้องเก็บเงินสดไว้กับ
ธุรกิจให้มากที่สุด ดังนั้น การลงทุนด้วย
เงินก้อนใหญ่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์
ในเวลานี้ และที่ส�าคัญเป็นโอกาสให้ธุรกิจ
ขนาดเล็กสามารถเข้าถึงที่นอนคุณภาพ
ได้นั่นเอง

การใช้บริการเช่าทีน่อนคณุภาพแทน สามารถ

ประหยดัเงินได้ถงึ 33% ในช่วงระยะเวลาเช่า เพราะถ้าเขาไปซื้อ

ที่นอนที่ด้อยคุณภาพ มีระยะเวลาการใช้งานแค่ 2-3 ปี เมื่อเทียบกับ

ที่นอนคุณภาพมีระยะเวลาใช้งานถึง 10 ปี 
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“จากที่เราท�า Case Study พบว่า 
กลุ่มลูกค้าที่เข้าไม่ถึงที่นอนคุณภาพ จะ
ด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม การใช้บริการเช่า
ที่นอนคุณภาพแทน สามารถประหยัดเงิน
ได้ถึง 33% ในช่วงระยะเวลาเช่า เพราะ
ถ้าเขาไปซื้อที่นอนที่ด้อยคุณภาพ มีระยะ
เวลาการใช้งานแค่ 2-3 ปี เมื่อเทียบกับ
ที่นอนคณุภาพมรีะยะเวลาใช้งานถงึ 10 ปี 
นั่นแปลว่า ในช่วง 10 ปีนั้นเขาอาจจะ
ต้องเปลี่ยนที่นอน 3-4 รอบ ดังนั้น ระบบ
เช่าจึงช่วยให้เขาประหยัดเงินได้” 

นอกจากนี้ ยังมีการใส่แนวคิดเรื่อง
ของ “เศรษฐกจิหมนุเวยีน” ลงไปในโมเดล
นอนนอนอกีด้วย เพราะลูกค้าที่ใช้บรกิาร
จากนอนนอน จะไม่ต้องปวดหวักบัปัญหา
การทิ้งที่นอนเก่าอีกต่อไป เนื่องจาก
นอนนอนจดัให้มบีรกิารรบัที่นอนเก่าเพื่อน�า
ไปเข้าสู่ระบบรไีซเคลิให้ทั้งหมด ตรงจดุนี้
สามารถช่วยตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมได้
เป็นอย่างดีด้วย ซึ่งก�าลังเป็นเทรนด์ที่ทั้ง
ตวัผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการธรุกจิโรงแรม
และที่พกัให้ความส�าคญัเป็นอย่างมาก 
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ส่องโอกาสและความท้าทาย

ธุรกิจนอนนอน

ด้วยความเป็นธรุกจิรปูแบบใหม่ ดงันั้น
ความยากในช่วงต้น CEO นอนนอน 
บอกไว้ว่า อยู่ที่การท�าให้ตลาดเปิดรับ
โมเดลใหม่ๆ ในการใช้สินค้า หลายคน
อาจยังชินกับการซื้อขาด รวมถึงความ
เข้าใจและ Mindset ที่มีต่อเรื่องของระบบ
การเช่า เพราะยงัมคีนอกีส่วนหนึ่งที่มองว่า 
การเช่าคือ การต้องเป็นหนี้ หรือมีภาระ

ผูกพนัระยะยาว แต่จรงิๆ แล้ว การเช่าใช้
ไม่ต่างอะไรกับการจ่ายค่าน�้าค่าไฟ
รายเดือน แต่อย่างไรแล้ว เชื่อว่าแนวโน้ม
ธุรกิจให้เช่าจะสามารถเติบโตได้อีกมาก 
โดยเฉพาะในยุคที่คนมีก�าลังกับการใช้
เงินก้อน ภายใต้สถานการณ์ที่ยังมีความ
ไม่แน่นอนเช่นนี้

ส�าหรบัโอกาสทางธรุกจิของนอนนอน 
ปจัจุบันก�าลังขยายตลาดทั้งในไทย
และอินโดนีเซียควบคู่กันไป โดยตลาด
ไทยถือว่าเป็นตลาดหลักที่มีฐานธุรกิจอยู่
แล้ว ในขณะที่อินโดนีเซียเป็นตลาดที่มี
โอกาสเติบโตสูง เนื่องจากอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของอินโดนีเซียยังเปิดด้านการ
ท่องเที่ยวได้ไม่นาน หลายคนรู้จักแค่
บาหลี ทั้งที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่ใหญ่
และยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากที่ยัง
ไม่ถกูเปิด โอกาสของธรุกจิโรงแรม ที่พกัจงึ
มีแนวโน้มเติบโตตามไปด้วย และนั่นคือ 
โอกาสของนอนนอนเช่นกัน ซึ่งปัจจุบัน
มีพาร์ตเนอร์ท้องถิ่นเป็นผู้ผลิตที่นอนใหญ่
เป็นอันดับสองของอินโดนีเซีย

ลูกค้าที่ใช้บริการจากนอนนอน 

ไม่ต้องปวดหวักบัปัญหา

การทิง้ทีน่อนเก่าอีก

เนื่องจากนอนนอนจัดให้มีบริการ

รับที่นอนเก่าเพื่อน�าไปเข้าสู่ระบบ

รีไซเคิลให้ทั้งหมด
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 แม้วันนี้ดูเหมือนว ่าพิษของ 
COVID-19 อาจท�าให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กับการท่องเที่ยว อย่างโรงแรม ที่พัก
ต่างๆ ซบเซาลงไป แต่นพพลเชื่อว่า 
อย่างไรแล้วธุรกิจกลุ่มนี้ต้องฟื้นตัวกลับ
มาแน่นอน เพราะท่องเที่ยวยังเป็นตัว
ขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ และส�าหรับ
นอนนอนในช่วงเวลาที่ธุรกิจโรงแรมถูก
เบรกไว้ แต่ยังมีโอกาสจากกลุ่มที่พัก
อื่นๆ อย่าง อพาร์ตเมนต์ หอพักนักศึกษา 
ฯลฯ ที่ยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้

 ยคุนี้ถ้ายงัยดึตดิกบัรปูแบบธรุกจิเดมิๆ 
ก็อาจจะได้แค่ลูกค้ากลุ่มเดิม ที่นับวันจะ
น้อยลงเรื่อยๆ แต่ถ้ารู้จกัต่อยอดธรุกจิด้วย
โมเดลที่ต่างออกไป นั่นคอื การเปิดโอกาส
ครั้งใหญ่ให้ธรุกจิของคณุก้าวไปอกีขั้น 

กลยุทธ์ต่อยอดสไตล์นอนนอน

• จับ Pain Point ของธุรกิจ มาหาทางออก 

  ด้วยรูปแบบธุรกิจใหม่

• ดึงเทรนด์ที่ผู้บริโภคก�าลังสนใจ

  มาช่วยเพิ่มแต้มต่อให้ธุรกิจ

• เดินหน้าบุกตลาด เพื่อสเกลอัปธุรกิจ

  ให้เร็วที่สุด
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FINANCIAL  กองบรรณาธิการ  เจษฎา ยอดสุรางค์

เอสเอ็มอีหลายรายต้องเคยผ่านประสบการณ์ในการขอสินเชื่อ

จากธนาคารแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ บางครั้งก็เกิดเป็นค�าถามที่ค้างคา

อยู่ในใจว่า ท�าไมธนาคารถึงไม่อนุมัติสินเช่ือให้สักที เป็นเพราะเอกสาร

ไม่ครบ หลักทรัพย์ค�้าประกันไม่พอ ธุรกิจยังไม่น่าสนใจ หรือสาเหตุ

มาจากอะไรกันแน่ ที่ท�าให้พลาดโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน

เคลียร์ชัด

ค�ำถำม10 
กู้อย่างไรไม่แป้ก
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เมือ่หลายคนอยากรู้ จงึต้องหา

ค�าตอบมาให้ มาเคลียร์กันชัดๆ ไป

เลย ผ่าน Q&A ต่อไปนีท้ี ่อัครนนัท์ 

ฐติสริิวิทย์ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ธนาคารกสกิรไทย จะมาเป็นผูค้ลาย

ข้อสงสัยทั้ง 10 ค�าถาม ที่จะท�าให้

คณุรู้ว่า ถ้าจะขอสินเช่ือแล้วไม่แป้ก 

ต้องท�าอย่างไรบ้าง

อัครนันท์
ฐิตสิริวิทย์
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 เมื่อไรควรขอสินเชื่อจากแบงก์?

 โดยหลักของการท�าธุรกิจต้องมี
ทั้งส่วนทนุตวัเองและส่วนที่ขอกูจ้ากธนาคาร 
เพื่อสร้างโอกาสเติบโตให้ธุรกิจ แล้วจะรู้
ได้อย่างไรว่า เวลาไหนควรต้องขอสนิเชื่อ 
ซึ่งจรงิๆ แล้วความจ�าเป็นในการขอสนิเชื่อ 
มีได้ตลอดเวลาในทุกช่วงธุรกิจ เพียงแต่
ปริมาณในการขอสินเชื่อแต่ละช่วงอาจ
ไม่เท่ากนั เช่น ธรุกจิต้องการแค่สภาพคล่อง
อาจใช้สนิเชื่อไม่มาก แต่ถ้าเป็นจงัหวะที่
มโีครงการจะสร้างโรงงาน หรอืมยีอดขาย 
ล็อตใหญ่เข้ามา ความต้องการทางด้าน
เงนิทนุอาจมมีากขึ้น แต่อย่างไรแล้ว ธรุกจิ
ก็ยังต้องมีทั้งเงินทุนตัวเองบวกกับเงินกู้
ในอตัราส่วนที่เหมาะสม เพราะการกูม้ากไป 
ก็จะมีภาระจ่ายดอกเบี้ยสูง แต่ถ้าใช้ทุน
ตวัเองทั้งหมด อาจสร้างข้อจ�ากดัการเตบิโต
ของธรุกจิได้

 เลือกใช้สินเช่ืออย่างไรให้เหมาะกับ

ธุรกิจ?

 ในเมื่อสนิเชื่อมทีั้งสนิเชื่อระยะสั้น
และสนิเชื่อระยะยาว ผู้ประกอบการควร
จะเลือกใช้อย่างไรดี หลักคิดง่ายๆ คือ 
ต้องให้เหมาะสมกบัรายได้ที่จะกลบัเข้ามา 
ยกตวัอย่าง เช่น หลายครั้งที่ผูป้ระกอบการ
เลือกใช้เงินกู้ระยะสั้น เพื่อน�าไปลงทุน
ระยะยาว เพยีงเพราะเหน็ว่าดอกเบี้ยสนิเชื่อ
ระยะสั้นถูกกว่า แต่จรงิๆ แล้วอาจสร้าง
ให้เกิดปัญหาธุรกิจขาดสภาพคล่องได้ 
เพราะผลตอบแทนหรือรายได้จากการ
ลงทนุระยะยาว อาจเกดิขึ้นไม่ทนักบัการ
ต้องจ่ายดอกเบี้ยระยะสั้นในทนัท ี
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 ขอวงเงนิสินเช่ือเผือ่ไว้เยอะๆ จะดไีหม?

 สิ่งที่พบอยูบ่่อย  ๆนั่นคอื ผูป้ระกอบการ
มักจะขอวงเงินเยอะไว้ก่อน เพราะกลัวว่า
หากมีความจ�าเป็นต้องใช้เงินทุนมากกว่า
ที่คาดไว้แล้วจะไม่พอ ดังนั้น จึงขอเผื่อไว้
เพื่อความอุ่นใจ แน่นอนว่าข้อดขีองการขอ
วงเงินไว้สูงคือ ยังมีส่วนที่เหลือไว้ใช้เมื่อ
ยามจ�าเป็น แต่ข้อเสียก็มีเช่นกันคือ การ
ขอกู้กับธนาคารจะมีเรื่องของหลักประกัน 
อตัราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนยีมในการจดั
วงเงนิ ดงันั้น การขอวงเงนิสูง อาจท�าให้
ต้องใช้หลักประกันมากเกินความจ�าเป็น 
ขณะเดียวกันก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมการ
จดัวงเงนิที่สูงขึ้นด้วย

 เวลาแบงก์จะให้กู้ เขาพิจารณาจาก

อะไร? 

 ตามหลกัพื้นฐานเลย เวลาให้
ใครยมืเงนิ คนคนนั้นย่อมต้องการจะได้
เงินคืนและอยากรู้ว่าเขาเอาเงินไปท�า
อะไร เช่นเดยีวกบัธนาคารเองกต้็องการ
ทราบเรื่องเหล่านี้ ดงันั้น ผูป้ระกอบการ
ต้องบอกกับธนาคารได้ว่า เงินที่น�าไป
ลงทุนนั้น จะก่อให้เกิดรายได้ หรือมี
ความมั่นคงในการสร้างรายได้มากน้อย
แค่ไหน โดยผู้ประกอบการต้องแสดง
แผนธรุกจิตรงนี้ให้เหน็ชดัเจน และจ�าเป็น
ต้องมแีผนส�ารองเผื่อไว้ ในกรณทีี่แผนแรก
อาจจะไม่ส�าเร็จตามที่คาด นั่นก็เพื่อ
สร้างความมั่นใจให้กับธนาคารเพิ่มขึ้น 
ซึ่งหลักทรัพย์ค�้าประกัน นับได้ว่าเป็น
อีกหนึ่งในแผนส�ารองที่สามารถสร้าง
ความมั่นใจกบัธนาคารได้
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 แผนธุรกจิแบบไหนทีแ่บงก์อยากเห็น?

  หากไม่นับเรื่องของเอกสาร
ทางการเงนิต่างๆ ที่ต้องใช้ในการขอสนิเชื่อ
ตามหลักทั่วไปแล้ว แผนธุรกิจถือเป็น
สิ่งแรกที่ผู้ประกอบการมักจะโดนขอจาก
ธนาคาร โดยธนาคารจะมองธุรกิจออก
เป็น 2 ช่วง คือ จากตอนนี้ย้อนไปในอดีต 
เพื่อดูว่าผู้ประกอบการมีประวัติในการ
ท�าธุรกิจอย่างไร ส่วนนี้สามารถดูได้จาก
เอกสารทางการเงินต่างๆ เช่น งบการ
เงิน Statement บิลเงินสด ใบก�ากับภาษ ี
เป็นต้น 

กับอีกส่วนคือ จากตอนนี้มองไป
ข้างหน้า ถือเป็นจุดส�าคัญที่ต้องมีในแผน
ธุรกิจ เพราะจะเป็นตัวบอกว่าจะสร้าง
รายได้เพื่อมาจ่ายให้ธนาคารได้อย่างไร 
แม้แผนธรุกจิจะเป็นเรื่องของการคาดการณ์
ไปข้างหน้า เช่น บอกว่าอีก 3 ปี ธุรกิจ
จะโต 120% แต่ก็ต้องบอกได้อย่างชัดเจน
ว่าจะท�าให้เป็นไปได้อย่างไร การคาดการณ์
ต่างๆ ต้องสอดรับกับเหตุผลด้วย ถ้าแผน
ธุรกิจอยู่บนการคาดคะเนแบบที่ไม่ได้มี
เหตผุลอะไรมารองรบั เชื่อว่าจะเป็นไปได้ยาก
ที่ธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อได้

แผนธุรกิจ เป็นส่ิงแรกท่ีผู้ประกอบการมักจะโดนขอ

จากธนาคาร โดยธนาคารจะมองธุรกิจออกเป็น 2 ช่วง 

คือ จากตอนนี้ย้อนไปในอดีต กับอีกส่วนคือ

จากตอนนี้มองไปข้างหน้า
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 มหีลักประกนัเยอะ ท�าไมแบงก์ไม่ให้กู้?

 ในมุมมองของธนาคาร สิ่งที่คาด
หวงัคอื การให้ลกูค้าสามารถสร้างรายได้
เพื่อกลับมาช�าระหนี้ได้ ธนาคารไม่ได้
คาดหวังอยากจะได้หลักประกันของลูกค้า 
ฉะนั้นถึงผู้ประกอบการจะมีหลักประกัน
เยอะ แต่หากแผนธุรกิจขาดความชัดเจน 
โอกาสที่จะไม่ได้รับสินเชื่อก็มี ดังนั้น 
แผนธุรกิจจึงมีความส�าคัญมาก 

 หลัง COVID-19 แบงก์พจิารณาอนมุตัิ

สินเชื่อยากขึ้นไหม?

 แน่นอนว่า หลงั COVID-19 มมุมอง
การพิจารณาสินเชื่อมีรายละเอียดมาก
ขึ้น เพราะอย่างที่บอกเวลาธนาคาร
ให้สินเชื่อจะมองไปข้างหน้า ซึ่งการคาด
การณ์อนาคตเวลานี้ท�าได้ยากมาก ธุรกิจ
อีก 2-3 ปี จะเป็นอย่างไร อันนี้คือความ
ยากที่ธนาคารและผู้ประกอบการต้อง
ท�างานร่วมกัน ต้องวาดภาพให้ธนาคาร
เหน็ได้ว่า ช่วงหลงั COVID-19 ผูป้ระกอบการ
จะเดินไปแบบไหน ถ้าเดินแบบเดิม มั่นใจ
ได้อย่างไรว่าจะยังโอเคอยู่ หรือถ้าจะ
เดนิแบบใหม่จะไปอย่างไร การเดนิต่อไป
บนความไม่แน่นอนคอื สิ่งที่ผูป้ระกอบการ
ต้องเตรียมตัวเพิ่มเพื่อที่จะมาคุยกับ
ธนาคาร 
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 ธุรกจิใหม่ หรือโปรเจกต์ใหม่ท่ีเกดิหลัง 

COVID-19 มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อไหม?

 ช่วงหลงั COVID-19 จะเหน็ว่ามี
ธรุกจิหรอืโปรเจกต์ใหม่ๆ เกดิขึ้นจ�านวน
มาก หากเป็นกลุม่ที่เป็นเจ้าของธรุกจิอยู่
แล้ว ซึ่งพยายามจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ 
กลุ่มนี้โอกาสอาจมมีากหน่อย เพราะว่า
เขามพีื้นฐาน มหีลกัทรพัย์ มคีวามเป็น
ผู้ประกอบการในระดบัหนึ่ง ไม่ได้ถอืว่า
เป็นมือใหม่ กับอีกกลุ่มที่อาจจะไม่เคย
ท�าธรุกจิเลย เป็นพนกังานที่ได้รบัผลกระทบ
จากช่วง COVID-19 แล้วผนัตวัเองมาเป็น
เจ้าของธุรกิจ กลุ่มนี้อาจเหนื่อยหน่อย
กับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในภาวะเช่นนี้ 
และการขอสนิเชื่อกอ็าจจะไม่ง่ายเช่นกนั 
ดังนั้น ผู้ประกอบการควรมีหลักทรัพย์
และทนุของตวัเองในบางส่วน อย่างน้อย
ต้องม ี20-30% เป็นทนุของตวัเอง ถ้าจะ
ขอกู้ 100% ยากแน่นอน 

ผู้ประกอบการควรมี

หลักทรัพย์และทุน

ของตัวเองในบางส่วน

อย่างน้อยต้องมี

 20-30%
เป็นทุนของตัวเอง
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 ปัญหาอะไรทีเ่ป็นตวัฉุดความน่าเช่ือถอื

ของเอสเอ็มอี?

 ปัญหาหลกัๆ ของเอสเอม็อส่ีวน
ใหญ่ม ี2 เรื่องคอื ขาดการวางแผนบรหิาร
จดัการทางการเงนิ ผูป้ระกอบการให้เวลา
ส่วนใหญ่ไปกบัการอยากขายของ จนลมืแบ่ง
เวลามาดูแลเรื่องการเงนิ ท�าให้เกดิปัญหา
ต่างๆ ตามมา กบัอกีเรื่องคอื การขาดวนิยั
ทางการเงิน บางคนมีหลายธุรกิจก็จะ
หยบิยมืมาจากธรุกจิหนึ่งเพื่อเอาไปใช้อกี
ธรุกจิหนึ่ง หรอืแม้แต่การใช้เงนิผดิวตัถปุระสงค์ 
อนันี้กจ็ะท�าให้มปัีญหาเช่นเดยีวกนั

 หากเคยมปีระวัตเิป็นหนีม้ปัีญหา หรือ 

NPL ท�าอย่างไรถงึจะสามารถขอสินเช่ือได้?

 ทกุธรุกจิมวีงจร มทีั้งขาขึ้น และ
ขาลง หากผู้ประกอบการประสบปัญหา
ทางการเงนิ สิ่งที่ดทีี่สดุคอื คยุกบัธนาคาร 
เมื่อผู้ประกอบการเป็น NPL ไม่สามารถ
จ่ายหนี้ได้ การเข้าไปคุยกับธนาคารเพื่อ
แสดงเจตนาที่อยากจะแก้ไขปัญหานี้ร่วมกนั 
ส�าหรับธนาคารถือผู้ประกอบการแบบนี้
เป็น NPL ด้วยสถานะทางการเงิน แต่
ในแง่ของความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหา
ทางการเงนิ ถอืว่าโอเคในสายตาธนาคาร 
แต่กบัอกีแบบซึ่งธนาคารไม่ค่อยอยากให้
ลูกค้าเป็นคือ หลีกเลี่ยงที่จะเจรจา หรือ
ไม่พยายามแก้ไขปัญหา การที่ผูป้ระกอบการ
แสดงออกแบบนี้ จะเป็นเรื่องยากในอนาคต
ที่จะต้องคยุกบัธนาคาร ดงันั้น จงึอยาก
แนะน�าว่า เมื่อใดก็ตามที่ธุรกิจประสบ
ปัญหาทางการเงนิ การหนัหน้าเจรจากบั
ธนาคารคอื ทางออกที่ดทีี่สดุ

ปัญหาหลักๆ ของเอสเอ็มอี

ส่วนใหญ่มี 2 เรื่องคือ

1. ขาดการวางแผนบริหาร 

   จัดการทางการเงิน

2. การขาดวินัยทางการเงิน
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1. ข้อมูลที่น�าเสนอให้กบัธนาคารต้องมคีวามชดัเจน โปร่งใส 
2. ต้องมสี่วนทนุของตวัเองระดบัหนึ่งในการขอกู้สนิเชื่อ 
3. ต้องมหีลกัประกนับ้าง มตีั้งแต่ สิ่งปลูกสร้าง ที่ดนิ สตอ็กสนิค้า
   ใบแจ้งหนี้ (Invoice) เป็นต้น 

 รู้แบบนี้แล้ว ก่อนขอสนิเชื่อครั้งต่อไป เตรยีมตวัเองให้พร้อม ท�าแผนธรุกจิ
ให้แน่น แล้วโอกาสที่จะเข้าถงึแหล่งทนุได้ง่ายๆ กจ็ะเป็นของคณุทนัที

3 เคล็ดลับต้องรู้! ก่อนขอสินเชื่อ
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HR  ดร. สทุธโิสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร สลงิชอท กรุ๊ป

ช่วงสิน้ปีเป็นช่วงทีห่ลายๆ องค์กรเร่ิมเข้มข้นกบัการวัดความคบืหน้า

เพื่อประเมินผลงานประจ�าปีว่า ปิดปีนี้ผลลัพธ์ห่างจากเป้าหมายที่ตั้งไว้

มากน้อยแค่ไหน โดยดูผ่านดัชนีต่างๆ เช่น ยอดขาย ก�าไร ค่าใช้จ่าย การ

เติบโต เป็นต้น 

Insights4ศักยภาพผู้น�าองค์กรไทย

ชี้ชัด!
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วันนี้จึงอยากจะพามาท�าความ
รู ้จักกับดัชนีอีกตัว ซึ่งถือเป็นดัชนี
ตัวใหม่ท่ีวัดประสิทธิภาพของผู้น�าองค์กร 
โดยกว่า 2 ปีที่บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป 
ตั้งทีมศึกษาคุณลักษณะส�าคัญของ
ผู้น�าองค์กรไทย ในการพาองค์กรไทย
ไปสู่ระดับโลก โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวม
มากว่า 8 ปี จากผู้ตอบแบบประเมิน 
9,120 คน ในการประเมินศักยภาพ
ความเป็นผู้น�าไทย ของผู้น�าองค์กร
ทั้งสิ้น 958 คน อีกทั้งมีการเปรียบเทียบ
ผลการศึกษากับ 38 สถาบันชั้นน�า
ทั่วโลก ประกอบด้วย 15 สถาบัน
ในสหรัฐอเมริกา 6 สถาบันในยุโรป 
17 สถาบันในเอเชียและออสเตรเลีย 
และเปรียบเทียบกับ 21 องค์กรชั้นน�า
ในประเทศไทย พบ Insights 4 ข้อ
ที่น่าสนใจดังนี้

ผู้น�าองค์กรไทยยังมีช่องว่างในการ

พัฒนาภาวะผู้น�าของตนเอง ทั้งในการพา

ตนเองและองค์กรไปสู่ระดับสากล พบค่า

เฉล่ีย

Insight  1

ความมีประสิทธิผล

ของผู้น�ำองค์กรไทยอยู่เพียง

3.73
ในขณะที่ค่ำควำมมีประสิทธิผล

ของผู้น�ำองค์กรไทยท่ีอยู่ระดับ

ท็อป10
อยู่ที่ 4.13 และ

ระดับท็อป 10 ของโลกอยู่ที่ 4.35  
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• นักส�ำรวจควำมแปลกใหม ่(Uncharted Explorer)

ผู้น�าที่มองเหน็โอกาส กล้าเสี่ยงที่จะท�าอะไรใหม่ๆ เพื่อพฒันา
งานและเสริมสร้างธุรกิจ สามารถรับมือกับความผันผวน ความ
ไม่แน่นอน ความคลมุเครอื และผลกัดนัให้เกดิการเปลี่ยนแปลงขึ้น 
อกีทั้งยงัต้องเรยีนรู้และพฒันาตนเองในเรื่องส่วนตวัด้วย 

• นักสื่อสำรผู้เข้ำใจคน (Empathic Communicator)

ผูน้�าต้องมคีณุธรรมเป็นพื้นฐานและเป็นตวัอย่างที่ด ีสามารถ
ก�าหนดเป้าหมายที่ชดัเจน ท�าให้ทมีงานเข้าใจและเดนิไปในทศิทาง
เดยีวกนั ผ่านการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและเปิดใจรบัฟังความคดิเหน็
ของผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง 

คุณลักษณะหลัก (Persona) ของผู้น�าองค์กรไทย 

พบ 6 คุณลักษณะ ที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะส�าหรับ 

“คนไทย” กับการก้าวสู่ “เวทีโลก” 

Insight
2

• นักรบผู้พิชิตควำมส�ำเร็จ (Success Warrior)

ผู้น�าต้องผลกัดนัให้เกดิผลลพัธ์ภายใต้ภาวะการแข่งขนัที่ทวี
ความรนุแรงและคู่แข่งมากมายที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ด้วยการ
มองหาและสร้างความแตกต่าง เพื่อให้เกดิการได้เปรยีบทางการ
แข่งขัน ด้วยการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยตี่างๆ ได้ เพื่อพาองค์กรให้อยู่รอดและเตบิโต 
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• นักผนึกพลัง (Synergistic Winner) 

ผู้น�าต้องรู้จักมอบหมายกระจายงานและกระจายอ�านาจ
ในการตดัสนิใจ รวมทั้งสร้างสมัพนัธภาพที่ดกีบับคุลากรภายในและ
ผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอก ที่ส�าคญัต้องรู้จกัใช้ประโยชน์จากอ�านาจ
และการเมอืงภายในองค์กร อย่างถูกต้องให้เกดิประสทิธผิลเตม็ที่ 

• นักส่งเสริมควำมหลำกหลำย (Diversity Promoter)

ทักษะส�าคัญอีกประการส�าหรับผู้น�าที่จะได้รับการยอมรับ
ระดบัโลกคอื ต้องสามารถมองเหน็ภาพใหญ่ เข้าใจสิ่งที่เกดิขึ้นจาก
มมุมองระดบัสากล และรู้จกัใช้ประโยชน์จากกระแสโลกาภวิตัน์ที่
นบัวนัจะท�าให้โลกค่อยๆ เลก็ลง นอกจากนั้น ยงัต้องให้ความ

ส�าคญัและให้คณุค่ากบัความแตกต่างที่หลากหลาย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงบคุลากร
ภายในองค์กรให้เข้าใจโลกภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาได้อกีด้วย 

• ผู้ถือไฟน�ำทำง (Torch Bearer)

สุดท้ายแต่ไม่ใช่ส�าคัญน้อยสุด ผู้น�าต้องท�าหน้าที่เป็นเสมือน
ผูถ้อืไฟฉายหรอืคบเพลงิน�าทาง ต้องเป็นผูท้ี่มสีายตายาวไกล สามารถ
มองเห็นและคาดเดาแนวโน้มต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
อย่างชดัเจนแม่นย�า และต้องเตรยีมพร้อมด้วยการสร้างผู้น�ารุน่ใหม่ๆ 
ไว้ให้กับองค์กร รวมทั้งต้องสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความส�าเร็จในระยะยาว
อย่างยั่งยนื และต้องถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้ต่างๆ ที่มไีว้กบัองค์กร เพื่อ
ไม่ให้สิ่งที่มคีณุค่าเหล่านี้สูญหายไปเมื่อผู้น�าไม่อยู่แล้ว 
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คุณลักษณะเด่นที่สุดของผู้น�าองค์กรไทยคือ นักส�ารวจความแปลกใหม่ (Uncharted 
Explorer) ซึ่งเป็นเรื่องการมองเห็นโอกาส กล้าเสี่ยงที่จะท�าอะไรใหม่ๆ ส่วนคุณลักษณะ
ที่ได้คะแนนน้อยที่สดุคอื นกัผนกึพลงั (Synergistic Winner) ซึ่งเป็นการตอกย�้าความจรงิ
ที่เกิดขึ้นว่า ได้เวลาที่เราจะต้องสร้างทีมไทยที่เก่งที่สุดในโลกบ้างแล้ว  

ความสามารถของผูน้�าองค์กรไทย (Thai 
Specific Competencies) พบ 3 เรื่องที่ได้
คะแนนต�่าสดุและควรได้รบัการพฒันา คอื

• การสร้างผู้น�ารุ่นถดัไป
• ความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก

การเมอืงภายในองค์กรเพื่อเป้าหมายร่วมกนั
• การรบัมอืกบัโลกที่เปลี่ยนไปและสร้าง

การเปลี่ยนแปลงให้เกดิขึ้นอย่างเป็นรปูธรรม

จาก Insights ที่พบจากการศกึษา
ผู้น�าองค์กรไทย ท�าให้เห็นได้ว่าผู้น�า
องค์กรยังมีอีกหลายจุดที่ต้องพัฒนา
ต่อไปเพื่อน�าไปสูก่ารสร้างความแขง็แกร่ง
ให้กับองค์กรธุรกิจ ดังนั้น อาศัยช่วง
ปลายปีแบบนี้ลกุขึ้นมาประเมนิศกัยภาพ
ความเป็นผูน้�าของตวัเองกนั อะไรที่เป็น
จดุอ่อนต้องรบีปรบัปรงุพฒันา แต่สิ่งไหน
ที่เป็นจดุแขง็ กย็ิ่งต้องเตมิ ยิ่งต้องต่อยอด
ให้ดยีิ่งๆ ขึ้นไป เพราะโจทย์ของการท�า
ธรุกจิในปีหน้าและต่อๆ ไป นบัวนัจะยิ่งยาก
และท้าทายมากขึ้นไปทกุที

Insight    3

Insight    4
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Insights4
Insight    1 ผู้น�ำองค์กรไทยยังมีช่องว่ำงในกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำของตนเอง

Insight  2
ผูน้�ำองค์กรไทย ม ี6 คณุลักษณะเฉพำะ

• นักส�ารวจความแปลกใหม่

   (Uncharted Explorer)

• นักรบผู้พิชิตความส�าเร็จ

   (Success Warrior)

• นักส่ือสารผู้เข้าใจคน

   (Empathic Communicator)

• นักผนึกพลัง (Synergistic Winner)

• นักส่งเสริมความหลากหลาย

   (Diversity Promoter)

• ผู้ถือไฟน�าทาง (Torch Bearer)

Insight  3
คุณลักษณะเด่นที่สุดของผู้น�ำองค์กร

ไทย คือ 

นักส�ารวจความแปลกใหม่

ส่วนคณุลักษณะท่ีได้คะแนนน้อยสุดคอื 

นักผนึกพลัง 

Insight  4
3 เร่ืองทีผู้่น�ำองค์กรไทยต้องปรับปรุง คอื 

• การสร้างผู้น�ารุ่นถัดไป

• ความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก 

   การเมืองภายในองค์กรเพื่อเป้าหมาย

   ร่วมกัน 

• การรับมือกับการเปล่ียนแปลง  

ดัชนีวัดประสิทธิภำพ

ของผู้น�าองค์กรไทย
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อ่านครบทุกเล่ม

ไม่ตกเทรนด์ธุรกิจ
e-Magazine รายเดือน

จุดประกายความคิดอัพธุรกิจให้ส�าเร็จได้ง่ายขึ้น

บอกความคิดเห็นของคุณให้เรารู้ว่าต้องการปรับ

   ให้นิตยสารนี้เป็นแบบที่คุณชอบ คลิก!



นง�เำทสากอโ จ็รเำสง�ึก




