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ธุรกิจลุยเดี่ยว

เกมรบยุคใหม่

แบบร่วมด้วยช่วยกันโต
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ด้วยความไวของเทคโนโลยีที่ถาโถมเข้าใส่หลายๆ 
ธุรกิจให้สูญหายไป รูปแบบการท�าธุรกิจในยุคนี้
จงึเปลี่ยนไปอย่างชดัเจน ส่งผลให้เส้นทางการท�าธรุกจิ
และผู้ประกอบการไม่อาจอยู่แต่เพยีงล�าพงัได้อกีต่อไป 

การจับมือเป็นคู ่ค ้าอาจไม่เพียงพอกับยุคนี้ 
แต่สิ่งส�าคัญที่สุดคือ ต้องสร้างระบบนิเวศธุรกิจ 
(Ecosystem) ที่มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ตั้งแต่
ผู้ผลิตวัตถุดิบ ซัปพลายเออร์ คู่ค้า สถาบันการเงิน 
หน่วยงานภาคราชการ ฯลฯ 

ยิ่งถ้าความสัมพันธ์ในระบบนิเวศธุรกิจแน่นแฟ้นมากเท่าไหร่ เปอร์เซ็นต์การเติบโต
ของธรุกจิกส็งูมากขึ้นเช่นกนั เช่นเดยีวกบับรษิทัยกัษ์ใหญ่ระดบัโลกที่น�า Ecosystem ไปใช้
และประสบความส�าเรจ็อย่างสูง นบัเป็นโมเดลธรุกจิสมยัใหม่ที่ได้รบัความนยิม

 คงไม่สายถ้าพวกเราจะเริ่มจบัมอืไว้...แล้วโตไปด้วยกนันะครบั
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Inno Focus

ในธุรกิจชอปปิงออนไลน์ โค้ดส่วนลดเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้จูงใจให้ลูกค้าซื้อ
สินค้า ส่วนมากมักเป็นโค้ดสั้นๆ ที่สามารถ Copy & Paste ได้แบบง่ายดาย แต่
เอซอส (ASOS) เวบ็ชอปปิงเสื้อผ้าแฟชั่นที่ได้ฉกีแนว โดยร่วมมอืกบั Boursorama Banque 
ธนาคารฝรั่งเศสท�าแคมเปญอนาลอ็ก มอบโค้ดส่วนลด 20%

ที่แตกต่างจากโค้ดอื่นคอื โฆษณาในสื่อสิ่งพมิพ์ไม่สามารถ Copy & Paste ได้ 
ทางเดยีวที่จะได้ส่วนลดคอื ต้องพมิพ์โค้ดทั้งหมดไม่ให้ตกหล่นดงันี้  

เปลี่ยนโค้ดส่วนลด ให้เป็นโฆษณา

ที่มา : https://bit.ly/2K11ExP / ภาพ : galla.seeleenfluegel.info

“WeAllKnowThatYoungPeopleDon’tReadAdvertsForBanksSoJustToSay
ThatWeAreTheCheapestOnlineBankForYoungClientsInsteadOfPublishing
AnAdThatYouWouldn’tHaveReadWe’reSayingItInThisVeryVeryLongDiscount
CodeThatYouAreGoingToHaveToRetypeToGetYourClothesCheaperOnASOS”

การจัดแคมเปญนี้หวังให้ลูกค้าวัย 20+ มักไม่สนใจอ่านโฆษณา รับรู้จากการพิมพ์
โค้ดส่วนลดว่า Boursorama Banque เป็นธนาคารออนไลน์ของคนหนุ่มสาวที่คิดค่าบริการ
ถูกสุด   
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ทางวอลมาร์ตในสหรัฐฯ ได้คิดค้นเทคโนโลยี “System and Method for a 
Biometric Feedback Cart Handle” และเพิ่งจดสิทธิบัตรไป เทคโนโลยีนี้จะท�าให้
รถเข็นกลายเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเช็กสุขภาพลูกค้าและดูแลความปลอดภัยของลูกค้า
ระหว่างใช้บริการในห้างฯ 

รถเข็นรุ ่นใหม่จะติดตั้งเซ็นเซอร์บริเวณด้ามจับ เมื่อลูกค้าแตะที่ด้ามจับ
และเข็นรถไปตามที่ต่างๆ ในซูเปอร์มาร์เก็ต ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจ 
อุณหภูมิร่างกาย การจับด้ามจับรถเข็น และสปีดการเดินจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ 
เมื่อเลิกใช้งานรถเข็น การส่งข้อมูลไปที่เซิร์ฟเวอร์ก็จะยุติไปด้วย

วอลมาร์ตระบุการเก็บข้อมูลนี้ไม่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวใดๆ เป็นแค่ข้อมูล
สุขภาพ บริการความปลอดภัยที่ทางห้างฯ ต้องการมอบแก่ลูกค้าระหว่างชอป
นั่นเอง              

ที่มา : https://bit.ly/2K11ExP / ภาพ : nsidefmcg.com.au

รถเข็นไฮเทค ช่วยเช็กสุขภาพลูกค้า
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Get Idea

“ธุจ้า” Delivery
ส่งของไหว้ถึงคน เสิร์ฟตรงถึงเจ้า

หลายครั้งที่มาของไอเดยีดีๆ  ไม่จ�าเป็นต้องคดิใหญ่ไกลเกนิตวั แค่ใส่ใจ
เสยีงคนรอบข้าง สามารถสร้างเป็นธรุกจิใหม่ที่ยงัไม่มใีครท�า 

 กองบรรณาธกิาร   เจษฎา ยอดสรุางค์
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เสียงบน่เบาๆ ของแมเ่พื่อนที่รู้สึกเหนื่อยกับการเดินทางเตรียมของไหว้แล้วยังต้อง
กลับมานั่งต้มไก่เพื่อใช้ในเทศกาลตรุษจีน ท�าให้ ไพลิน วงษ์บัวทอง ที่ก�าลังมองหา
อาชีพเสริม ได้ฉุกคิดมองเห็นโอกาสการสร้างเป็นธุรกิจ “ธุจ้า” Delivery รับจัดหา
ของไหว้ตามเทศกาลตรุษจีน สารทจีน ฯลฯ พร้อมส่งถึงมือผู้บริโภค เพื่อมาตอบโจทย์
สังคมคนเมืองที่มีชีวิตเร่งรีบสวนทางกับการจราจรที่ติดขัด 

สุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์

รองกรรมการผู้จดัการ ธนาคารกสกิรไทย

เมื่อกรอบไอเดียเริ่มชัด อดีตนิสิตคณะวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 
ก็เริ่มโฟกัสที่รายละเอียดพร้อมลงมือนับหนึ่งตั้งแต่ท�าใบปลิว นามบัตร ฝากเพื่อน
วางไว้ที่สถานีรถไฟ ควบคู่ไปกับการท�าตลาดออนไลน์ผ่านทาง Facebook ที่ใช้เวลาว่าง
จากงานประจ�าในช่วงเช้า กลางวัน เย็น โพสต์และลงรูปสินค้า แถมขอแรงเพื่อนๆ 
ให้มากดไลก์ กดแชร์ จนได้ออร์เดอร์แรกที่เจ้าตัวลงทุนขับรถจากย่านพระโขนงไปส่ง
ลูกค้าในย่านเวสต์เกต บางใหญ่ด้วยตัวเอง
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“พลอยมั่นใจว่ามีตลาดแน่นอน เชื่อว่าหนุ่มสาวออฟฟิศประมาณ 70% ไม่ชอบ
ไปเดินตลาดสดเพราะมันมีกลิ่นและไม่ค่อยสะอาด ซึ่งบางครั้งต้องใช้เวลาเดินตลาด
หลายแห่งกว่าจะได้ของครบ อาจกระทบกับเวลางานหากวันจ่ายไม่ตรงกับวันหยุด 
ธุจ้าจึงมาตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยการจัดเตรียมหาของให้ทุกอย่างพร้อมส่งถึงมือลูกค้า
แค่แกะถุงพลาสติกออกก็ไหว้ได้เลย มันตอบโจทย์ในเรื่องความสะดวกสบายกับคุณภาพ
สินค้า และก็ยังไม่มีใครท�า”

ที่คนรู้จักน่าจะเป็นกระแสปากต่อปาก และในปัจจุบัน

ก็จะมีการไหว้เสริมดวงต่างๆ เยอะมาก

การท�าตลาดอกีทางคอื ใช้วิธีแชร์ข้อมลูว่าวันไหนฤกษ์ดี

เพราะบางคนท�างานจนอาจลืมวัน

เราแค่กระตุ้นเตือนให้เขาเห็น
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ตลาดแห่งความศรัทธา

ด้วยพื้นเพครอบครัวของไพลินที่มีเชื้อสายจีนจึงเข้าใจถึงหัวอกของลูกค้าอย่างดีว่า
ต้องการของที่ดีที่สุดเพื่อไหว้บรรพบุรุษ ฉะนั้นนอกจากจะใช้เวลาในการคัดเลือกหาของ
ที่ดีแล้ว ขั้นตอนการต้มหมู เป็ด ไก่ ก็เป็นอีกหัวใจส�าคัญที่จะท�าให้ได้ของไหว้ที่ตรง
ตามความเชื่อของชาวจีน คือผิวไก่ต้องมันเลื่อม ข้อไก่ไม่หักหรือหลุด หนังไม่ถลอก 
จากความพิถีพิถันนี้ท�าให้ลูกค้าที่ได้รับของประทับใจและเพิ่มออร์เดอร์ให้ส่งของไหว้
เพิ่มในทุกวันพระจีนอีกด้วย

จากลกูค้าใหม่กลายเป็นลกูค้าประจ�าพร้อมแนะน�าแบบปากต่อปาก ผ่านไป 2 ปีธจุ้า
กไ็ด้กลุม่ลกูค้าใหม่ที่ปัจจบุนักลายมาเป็นกลุม่ลูกค้าหลกัประมาณ 60% ของธจุ้า คอื บรษิทั
อสงัหารมิทรพัย์ที่ต้องท�าพธิตีั้งเสา ตั้งศาลพระภมู ิหรอืแม้แต่ธรุกจิเอสเอม็อทีี่ไปออกงาน
อเีวนต์ต่างๆ กต้็องการของไปไหว้ศาลพระภมูเิช่นกนั รวมถงึพธิกีารบวงสรวงละคร 
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เมื่อลกูค้าเริ่มมากขึ้น การบรหิารจดัการเพื่อให้ลกูค้าได้ของสด ใหม่ ตรงเวลา ซึ่งเป็น
คอนเซปต์ในการท�าธุรกิจของธุจ้าจึงต้องจัดระเบียบในการรับออร์เดอร์คือ ให้ลูกค้า
สั่งล่วงหน้า 1 วันส�าหรับของไหว้ตามเทศกาล ตรุษจีน สารทจีน ซึ่งมีเครื่องไหว้ แค่เป็ด 
ไก่ หมู ผลไม้ แต่ถ้าเป็นการสั่งของเพื่อตั้งศาลพระภูมิ บวงสรวงละคร ต้องสั่งล่วงหน้า 
2-3 วัน เพื่อใช้เวลาเตรียมของที่ลูกค้าแต่ละคนอยากได้ของที่เป็นมงคลต่างกันไป 
เช่น บางรายก็ระบุว่าต้องการกล้วยที่มีผลเป็นเลขคู่ ขนมไทยที่เป็นมงคล

เสริมด้วย
บริการที่ดี

ให้ลูกค้าประทับใจ

ส่งของตรงเวลา สร้างสินค้า
ที่ตอบโจทย์

ความต้องการ

หาบริการ
หรือธุรกิจ

ที่ยังไม่มีใครท�า

1 2 3 4

Key of Success

พลอยมัน่ใจว่าธุรกจิตวันีจ้ะไปได้ดี

เพราะมนัเป็นตลาดความศรัทธา

เวลาคนท�าธุรกิจเปิดร้านก็ต้องหาของไหว้

หรือแม้แต่พนักงานขายของก็ยังมีโทร.มาสั่งของกับเรา

เพื่อสร้างความมั่นใจในแต่ละวันให้ขายของได้ดี
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สอบถามรายละเอียด  
 @tujaa.delivery
 09-9554-2229
 08-9956-6996

“ที่คนรู้จักน่าจะเป็นกระแสปากต่อปาก และในปัจจุบันก็จะมีการไหว้เสริมดวง
ต่างๆ เยอะมาก การท�าตลาดอกีทางคอื ใช้วธิแีชร์ข้อมูลว่าวนัไหนฤกษ์ด ีเพราะบางคน
ท�างานจนอาจลืมวัน เราแค่กระตุ้นเตือนให้เขาเห็น พลอยมั่นใจว่าธุรกิจตัวนี้จะไปได้ด ี
เพราะมันเป็นตลาดความศรัทธา เวลาคนท�าธุรกิจเปิดร้านก็ต้องหาของไหว้ หรือแม้แต่
พนักงานขายของก็ยังมีโทร.มาสั่งของกับเรา เพื่อสร้างความมั่นใจในแต่ละวัน
ให้ขายของได้ดี มีหลายคนคาดไม่ถึงว่า ‘ธุจ้า’ เป็นธุรกิจที่แข็งแรงได้ ตอนนี้มันสามารถ
พิสูจน์ให้เห็นแล้ว อยากให้ก�าลังใจคนที่คิดจะเริ่มต้นธุรกิจ ขอให้ขยัน ท�าด้วยใจ 
ท�าด้วยความมั่นคง สักวันหนึ่งจะส�าเร็จ”

“เหนื่อย” เสียงบ่นสั้นๆ จุดประกายให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ที่ได้รับการยอมรับก้าวสู่
ครึ่งทศวรรษ และก�าลังเดินหน้าเสริมทัพด้วยบุคลากรเพิ่มอย่างน้อยอีก 3 ต�าแหน่ง 
มาช่วยรับออร์เดอร์ จัดของ เตรียมส่งของ เพื่อไปช่วยลดเสียงเหนื่อยคนในสังคม
ให้น้อยลง และขยายธุรกิจธุจ้าให้เป็นรูปแบบบริษัทเต็มตัวภายในปี พ.ศ.2564  
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K Analysis

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย
ปี พ.ศ.2562 น่าจะยังมีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง แต่สิ่งที่ผู้ประกอบการ

ต้องระวังคือ การรับมือกับตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

จับตาเทรนด์การท่องเที่ยว

ปี 2562
ผู้ประกอบการควรพร้อมรับมือ

กับตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 กองบรรณาธกิาร    เรยีบเรยีงจาก
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ปัจจุบันโจทย์ของธุรกิจท่องเที่ยวมีความซับซ้อนมากขึ้น จากการแข่งขันที่รุนแรง 
ซึ่งการแข่งขันไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศเท่านั้น แต่รวมถึงการแข่งขันระหว่างประเทศ
ด้วย เนื่องจากการท่องเที่ยวได้ปรับบทบาทกลายเป็นหนึ่งในกลไกทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญ
ของหลายๆ ประเทศ ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวควรที่จะติดตามเทรนด์ของ
ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อที่จะสามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดย
ในปี พ.ศ.2562 มีเทรนด์ของการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้   

เนื่องจากการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่เป็นการเดินทางเพื่อการพักผ่อน แต่จะมี
วัตถุประสงค์การเดินทางที่หลากหลายมากขึ้น เช่น

การเดินทางเพื่อ

สุขภาพและรักษาพยาบาล

การท่องเที่ยวเพื่อ

ประสบการณ์และการเรียนรู้

การท่องเที่ยวเพื่อ

การกีฬา

วัตถุประสงค์การเดินทางท่องเที่ยวมีความหลากหลายมากขึ้น  
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นอกจากนี้ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นนักธุรกิจ (Bleisure) เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะ
มีบทบาทมากขึ้นในภาคการท่องเที่ยวของไทย จากนโยบายการกระตุ้นการลงทุนของ
ภาครัฐ  

ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจโรงแรมและที่พักอาจจะมีการอ�านวย
ความสะดวกหรือการให้บริการที่สอดคล้องกันไปในแต่ละกลุ่มนักท่องเที่ยว

กลุ่มท่องเที่ยวเพ่ือการกีฬา

ก็อาจจะต้องมีการให้บริการอาหาร
ที่แตกต่างจากนักท่องเที่ยวทั่วไป

มีสถานที่ให้สามารถออกก�าลังกาย

กลุ่มท่องเที่ยวท่ีเป็นนักธุรกิจ

อาจจะต้องการสิ่งอ�านวย
ความสะดวก เช่น

ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ที่รวดเร็ว เป็นต้น 
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เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในธุรกิจท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น การท�าตลาดผ่าน
ตัวกลางที่ให้บริการด้าน

การท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agents : OTAs) หรือแอปพลิเคชันบน
สมาร์ตโฟน ซึ่งมผีลท�าให้นกัท่องเที่ยวสามารถจองที่พกัหรอืบรกิารท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ ได้ 
และตัดสินใจเรื่องท่องเที่ยวได้ในระยะเวลาอันสั้นมากขึ้น (Last Minute Bookings) 

ซึ่งสร้างความท้าทายให้กับผู้ประกอบการธุรกิจในการที่จะปรับตัวด้านต่างๆ เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเหล่านี้

เทคโนโลยีส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
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ปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปสถานที่ใดๆ มักมีความ
ต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสถานที่ท่องเที่ยวนั้น จากข้อมูลของ Tripadvisor 
พบว่า 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอาจจะมีการค�านึงถึงประเด็นเหล่านี้ในการ
สร้างสรรค์บริการ แพ็กเกจการท่องเที่ยว หรือสินค้าของที่ระลึกที่มีความเชื่อมโยงผสม
ผสานไปกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชุมชนท้องถิ่น

เทรนด์การท�าตลาดเน้นสร้างประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ

สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

จะเลือกจองแพ็กเกจท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวสามารถสัมผัสได้

ถึงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ผสมผสานกับกิจกรรมต่างๆ 

ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสร้าง

ประสบการณ์การท่องเที่ยว
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ปัจจบุนัเมอืงท่องเที่ยวหลกัในหลายๆ ประเทศ เผชญิกบัความแออดัของนกัท่องเที่ยว
ที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมาก (Over-Tourism) ท�าให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่ม
มองหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ซึ่งเทรนด์ดังกล่าวสอดคล้องไปกับนโยบายของภาครัฐ
ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองรอง 

จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการธุรกิจในเมืองท่องเที่ยวรองที่มีศักยภาพและความ
พร้อมในการเชื่อมโยงไปถึงแหล่งท่องเที่ยวหรือมีผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวที่จะท�าตลาดเจาะ
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ก�าลังมองหาแหล่งท่องเที่ยวที่สงบ มีความเป็นธรรมชาติ คงความ
เป็นเอกลักษณ์และวิถีชุมชน

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี พ.ศ.2562

นักท่องเที่ยวบางกลุ่มแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ

เพื่อหลีกหนีความแออัดในสถานที่ท่องเที่ยวหลัก 

เตบิโต 2.1-4.1%
จากปี พ.ศ.2561

จ�านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาติ

ที่เข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทย

น่าจะมีประมาณ

39.00-
39.80

ล้านคน 

การใช้จ่าย

ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

สู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวในไทย
น่าจะมีมูลค่าประมาณ 

2.16-
2.20
ล้านล้านบาท

เพิ่มขึ้น 6.9-8.9%
จากปี พ.ศ.2561
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กลุ่มนักท่องเที่ยว
แบ่งตามอายุ แบ่งเป็น
3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่

เทรนด์การท่องเทีย่วส�าคญัทีต่อบโจทย์
ของนักท่องเท่ียวแต่ละกลุ่ม

การเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม นกัท่องเที่ยวแต่ละชาติ
จะนยิมใช้ช่องทาง

รบัรู้ข่าวสารที่ต่างกนั 
รวมถงึอทิธพิล
ที่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืก

เดนิทางท่องเที่ยว 

วัตถุประสงค์ของการ
เดินทางท่องเที่ยว ได้แก่

กลุ่ม Millennial

กลุ่ม Gen X

กลุ่มผู้สูงวยั

รูปแบบการเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

ได้แก่
การเดินทางท่องเที่ยว
กบัครอบครวั
การเดินทางท่องเที่ยว
กบัเพื่อน
การเดินทางท่องเที่ยว
คนเดยีว

การท่องเที่ยวเพื่อ
การพกัผ่อน
การเดนิทางท่องเที่ยว
เพื่อธรุกจิ
การเดนิทางท่องเที่ยว
เพื่อกฬีา
การท่องเที่ยวเพื่อสขุภาพ

 การท่องเที่ยวเชงิ
ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม
 การท่องเที่ยวทางน�้า เช่น 

เรอืส�าราญ
 การท่องเที่ยวแบบมี

กจิกรรมหรอืการผจญภยั

 การท่องเที่ยวเชงิอนรุกัษ์ 
(Ecotourism)
 การท่องเที่ยววถิชีมุชน
 การท่องเที่ยวเชงิกฬีา
 การท่องเที่ยวเชงิอาหาร 

(Gastronomy  Tourism)

สื่อสงัคมออนไลน์ Off line Travel AgencyTravel Magazine

Bloggerเวบ็ไซต์ท่องเที่ยวและอื่นๆ Online Travel Agency

การท่องเที่ยวโจทย์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว
แต่ละประเภทยังต้องมี

การน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ
ใส่ในผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว 
เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์

และให้ความรู้และให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสจริง
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Cover Story

อวสานธุรกจิลุยเดีย่ว

เกมรบยุคใหม่ แบบร่วมด้วยช่วยกันโต!

คลื่นยกัษ์ดจิทิลัไม่เพยีงซดัเอาหลายๆ ธรุกจิล้มหายไป ยงัสร้างโจทย์ใหม่
ที่เปลี่ยนเรว็และท้าทายผูป้ระกอบการ หนึ่งในทางรอดของยคุความเรว็แสงนี้

ผูป้ระกอบการจะอยูแ่บบเดมิๆ คณุจะเดนิเพยีงล�าพงัไม่ได้อกีแล้ว คณุต้องมเีครอืข่าย 
ต้องต่อจิ๊กซอว์ สร้างพนัธมติรทางธรุกจิของตวัเองให้ได้

ส�าคญัที่สดุคอื ต้องสร้างระบบนเิวศธรุกจิที่มกีารเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ตั้งแต่
ผูผ้ลติวตัถดุบิ ซปัพลายเออร์ คูค้่า สถาบนัการเงนิ หน่วยงานภาคราชการ ฯลฯ

มาเกื้อหนนุเพื่อร่วมกนัท�าให้ธรุกจิก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแขง็แกร่ง

 กองบรรณาธกิาร   เจษฎา ยอดสรุางค์
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Ecosystem โมเดลสร้างธุรกิจให้ย่ังยืน

ผศ.ดร.พิชิต ขจรเดชะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้ค�า
จ�ากัดความถึงระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) อย่างง่ายๆ ว่า คือ 
การรวมกลุม่กบัผูท้ี่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธรุกจิตั้งแต่ต้นทางถงึปลายทางมาช่วยเหลอืเกื้อกลูกนั 
เหมือนกับการสมานฉันท์ ร่วมกันสร้างท�าให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งโตไปด้วยกัน แข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน

สุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์

รองกรรมการผู้จดัการ ธนาคารกสกิรไทย

เช่นเดยีวกบักลุฤทยั เด่นสธุรรม ผู้บรหิาร บรษิทั เดน็ส์ ว๊อท จ�ากดั ให้ความเหน็ว่า 
ปัญหาหนึ่งที่ท�าให้เอสเอ็มอีส่วนใหญ่ยังไม่สามารถสร้างระบบนิเวศ คือ ยังขาดเรื่อง
ของการสร้าง Connection ฉะนั้นวิธีเริ่มต้นสร้างระบบนิเวศธุรกิจแบบง่ายๆ คือ การท�า 
Mapping วาดภาพออกมาว่าในธุรกิจเราต้องติดต่องานกับใครบ้าง ลูกค้ามีใครบ้าง 
จากนั้นก็ค่อยๆ แตกกลุ่มย่อยออกไป ในกลุ่มลูกค้าแบ่งเป็นใครได้อีก เป็นข้าราชการ 
เอกชน พอยิ่งแตกภาพ ก็จะท�าให้เห็นระบบนิเวศธุรกิจของตัวเองได้ชัดขึ้น

กุลฤทัย เด่นสุธรรม
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สร้างธุรกิจแบบครบวงจร 

ถ้าจะให้มองภาพการสร้างระบบนเิวศในธรุกจิเอสเอม็อไีด้ชดัเจนขึ้น บรษิทั บลูคอฟ 
จ�ากัด ผู้จ�าหน่ายกาแฟแบบครบวงจรเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนเรื่องดังกล่าว
ได้เป็นอย่างดี บลูคอฟเริ่มต้นจากธุรกิจโรงคั่วกาแฟเล็ก เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา
ไม่สามารถควบคุมคุณภาพเมล็ดกาแฟให้สม�่าเสมอได้ทุกล็อต หากปล่อยไปนานวัน
ไม่เพียงต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ลูกค้าอาจจะหายไป 

ศุภชัย ศรีวิตตาภรณ์ ผู ้ก่อตั้งบริษัท บลูคอฟ จ�ากัดจึงได้เริ่มต้นที่จะสร้าง
ระบบนิเวศในธุรกิจ ด้วยการจับมือกับผู ้เชี่ยวชาญด้านกาแฟจากต่างประเทศ 
น�าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟดอยช้าง เช่น 

ระบบนิเวศสามารถเปลี่ยนได้เร่ือยๆ

ตามเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค

ที่พร้อมกระโดดหนีไปแพลตฟอร์ม

ที่ดีกว่าเสมอ ดังนั้น ในระบบนิเวศธุรกิจ

ของเรา ต้องมีความพร้อมที่จะรองรับ

ทุกแพลตฟอร์มมีความแตกต่าง

มีพาร์ตเนอร์ ซัปพลายเออร์ดี ฯลฯ

ระบบนิเวศของธุรกิจเรา

ก็จะรันต่อได้

- ผศ.ดร.พิชิต ขจรเดชะ
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วิธีการเก็บเมล็ด การใส่ปุ๋ย ฯลฯ ไม่เพียงได้เมล็ดกาแฟที่คุณภาพสม�่าเสมอ การันตี
คุณภาพด้วยระดับคะแนน 90 กว่าคะแนน จากการรีวิวของผู้เชี่ยวชาญด้านการ Cupping 
กาแฟทั่วโลกจาก Coffee Review 

พอควบคุมคุณภาพของกาแฟให้คงที่ได้ ลูกค้าติดใจในรสชาติกาแฟเกิดเป็น Loyalty 
ที่แขง็แกร่ง จากโรงคั่วกาแฟจงึต่อยอดสูก่ารจ�าหนา่ยเมลด็กาแฟภายใต้แบรนดข์องตวัเอง 
และขยับขยายสู่การท�าร้านกาแฟ จ�าหน่ายอุปกรณ์กาแฟ และการท�าคอร์สเรียน 

ศุภชัยยอมรับว่า เส้นทางกว่า 2 ทศวรรษของบลูคอฟเกิดจากการสร้างจิ๊กซอว์
ธุรกิจของตัวเอง ท�าให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจขึ้นมา และที่ส�าคัญเขามองว่า 
เส้นทางที่ผ่านมาของเขามีเพื่อน มีพันธมิตร ที่ร่วมท�าร่วมสร้างและเดินมาด้วยกัน
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เติบโตสวนกระแส

แม้วันนี้ธุรกิจสิ่งทอจะถูกมองว่าเป็นธุรกิจขาลง แต่ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
ธนไพศาล กลับสะท้อนให้เห็นว่ายังมีธุรกิจสิ่งทอที่สามารถเติบโตและยืนหยัด
มากว่า 50 ปี ด้วยการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถด�าเนินต่อไปได้
แม้ภาพรวมของอุตสาหกรรมจะเป็นขาลง 

ศุภชัย ศรีวิตตาภรณ์

“การที่เราเข้าไปท�างานร่วมกับเกษตรกร เราได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกัน
ก็ช่วยยกระดับชีวิตเกษตรกรทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลูกค้าก็แฮปปี้ได้สินค้า
คุณภาพและบริการที่ดี หรือที่เราไปท�างานร่วมกับกรมวิชาการเกษตร เพื่อพัฒนากาแฟ
อาราบิกาของไทยให้เป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากขึ้น เป็นการยกระดับวงการกาแฟ
ไทยเป็นเป้าหมายต่อไป ผมมองว่าในการท�าธุรกิจ เราต้องมีพันธมิตร เพราะเรา
ไม่ได้ท�าทุกอย่างได้คนเดียว พอมาเป็นพันธมิตรกันเมื่อทุกคน Win-Win ระบบนิเวศ
จึงประสบความส�าเร็จ”
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โดย Ecosystem ของธุรกิจสิ่งทอรายนี้ เกิดขึ้นเพราะต้องการหนีจากสงครามราคา 
ด้วยบทบาทการเป็นผู้รบัจ้างผลติ ฟอก ย้อม ของห้างหุ้นส่วนสามญันติบิคุคล ธนไพศาล 
ปิลันธน์ ธรรมมงคล จ�าเป็นต้องมองหาทางออกที่ยั่งยืน ด้วยการเปลี่ยนบทบาทจาก
ผู้รับจ้างผลิต พยายามสร้างสินค้าของตัวเองขึ้นมา พร้อมกับสร้างระบบนิเวศธุรกิจของ
ตัวเองขึ้น เพื่อคว้าโอกาสในตลาดใหม่ๆ ด้วยการเพิ่มไลน์ธุรกิจ สร้างระบบนิเวศทาง
ธุรกิจของตัวเองเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ

“จากธุรกิจรับจ้างผลิต ฟอก ย้อม ที่ต้องแข่งขันกันเรื่องราคามากขึ้น เรามองว่า
ถ้าอยู่แบบเดิมอาจจะล�าบาก จึงแตกไลน์ผลิตสู่ธุรกิจจ�าหน่ายเส้นด้าย ผ้าผืน ธุรกิจนี้
ยังช่วยต่อยอดป้อนงานให้กับธุรกิจเดิมได้ จากนั้นเริ่มขยายระบบนิเวศมากขึ้นเปลี่ยน
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ผมว่าการสร้างระบบนิเวศ

มันท�าให้ธุรกิจมีความยั่งยืน

เพราะได้ท�างานใกล้ชิด

ที่ตอบโจทย์ลูกค้า

ซ่ึงเป็นความสัมพันธ์แนบแน่น

แม้โลกภายนอกจะผันผวนขนาดไหน

บริษัทไม่ได้ผันผวนตาม

- ปิลันธน์ ธรรมมงคล 

ตัวเองจากผู้ขายเป็นผู้ผลิตด้วยการเปิดบริษัท บ้านสิ่งทอ จ�ากัดเพื่อผลิตและออกแบบ
ผ้าเพื่อจ�าหน่าย โดยเน้นกลุ่มลูกค้าในตลาดใหม่คือ กลุ่ม OTOP ในต่างจังหวัด พร้อม
น�าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและปรับมุมมองชาวบ้านให้กล้าฉีกตัวเองจากการผลิตสินค้า
แบบเดิมสู่การผลิตสินค้าแนวใหม่ เช่น เปลี่ยนเนื้อผ้าที่เหมาะกับการสวมใส่ในชีวิต
ประจ�าวัน การใช้สีที่ตรงกับเทรนด์ตลาดโลกมากขึ้น ช่วยยกระดับราคาผ้านุ่งให้สูงขึ้น
ถึง 3 เท่า กลุ่มชาวบ้านกลุ่มนี้กลายมาเป็นลูกค้าประจ�าของบริษัท กลายเป็นโมเดล
ธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จจนบริษัทได้ขยายระบบนิเวศเพิ่มด้วยการต่อยอดไปถึงการ
จ�าหน่าย Trim อุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้า เช่น Price Tag ในนามบริษัท ยูเนียนเทรด 
(ไทยแลนด์) จ�ากัด
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ปิลันธน์เผยว่าในการท�างานแต่ละบริษัทอยู่ภายใต้นโยบายคือ การพัฒนาวัสดุใหม่ 
ท�าให้ได้ความรู้ทางด้านการตลาด เพื่อมาออกแบบปรับใช้ในกระบวนการผลิตที่ตรง
ความต้องการของลูกค้า ช่วยเปิดตลาดให้กว้างมากขึ้น 

“Ecosystem ช่วยท�าธุรกิจให้มั่นคงขึ้น แม้โลกภายนอกจะผันผวนขนาดไหน บริษัท
ไม่ได้ผันผวนตามเพราะเรามีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับลูกค้า ขณะนี้สิ่งที่ผมเห็นคือ 
บรรดาเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทสิ่งทอ เริ่มมีการฟอร์มเป็นเครือข่ายของพวกเขา เริ่ม
พูดคุยกัน บางคนก็เป็น Startup ครีเอตสิ่งใหม่ๆ มีอะไรก็เกื้อกูลช่วยเหลือกัน ท�าธุรกิจ
ด้วยกัน ผมว่านี่ก็เป็นแนวโน้มหนึ่งของการท�าธุรกิจในอนาคต”  

26 K SME Inspired



Trendy Marketing

หลายคนคงก�าลังสงสัยว่าชานมไข่มุกที่เคยได้รับความนิยมมากมาย
ในบ้านเราเมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้ว ก่อนกระแสจะจางหายไปนาน ไฉน

จึงกลับมาเป็นกระแสฮิตอีกครั้ง 

 วมิาลี วิวัฒนกลุพาณิชย์ 

ชานมไข่มุก

Comeback
การกลับมาที่ปังกว่าเดิม
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ส�าหรับปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้การกลับมาของธุรกิจชานมไข่มุกในครั้งนี้แตกต่างจาก
ในอดีต โดยรวมก็คือ การปรับภาพลักษณ์จากเครื่องดื่มแคลอรีสูงที่มีองค์ประกอบแค่
ชาด�าผสมนมหรือครีมเทียม แล้วเติมด้วยเม็ดแป้งมันส�าปะหลัง

ได้พัฒนาไปสู่การเป็นเครื่องดื่มร่วมสมัยของคนรุ่นใหม่ เรียกว่าเป็นการปรับโฉม
ชานมไข่มุกให้ดูหวือหวาขึ้น และกลายเป็นเครื่องดื่มที่บ่งชี้สถานะทางสังคมได้ไม่แพ้
เครื่องดื่มกาแฟ 

สุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์

รองกรรมการผู้จดัการ ธนาคารกสกิรไทย

มูลค่า

ตลาดชานมไข่มุก

ทั่วโลกอยู่ที่

คาดว่า

ปี พ.ศ.2566

จะมีมูลค่าแตะ

1,954 3,214
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

หรือราว 100,000 ล้านบาท

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

(ราว 65,000 ล้านบาท)

ที่มา : รายงานการวจิยัตลาด
ของบรษิทั Allied Analytics ในปี 2017 
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• การเพิ่มลูกเล่นทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น Customization หรอืการปรบัตามรสนยิม
ผู้บรโิภค เช่น การให้ลูกค้าออกแบบเครื่องดื่มโดยเลอืกระดบัความหวาน และทอ็ปปิงเอง

 การเพิ่มทางเลือกมากขึ้น ไม่ใช่แค่ชาด�าผสมนมส�าเร็จรูป หากยังมีตัวเลือกเป็น
ชาชนดิอื่น เช่น ชาเขยีว ชาผลไม้ ไปจนถงึการชงชาที่ผสมขึ้นมาใหม่ ยงัไม่รวมเครื่องดื่ม
ปลอดกาเฟอีนประเภทน�้าผลไม้ต่างๆ       

ส่วนไข่มุกที่ผสมในชาก็มีหลากหลายให้เลือก บางร้านเป็นไข่มุกหลายสี ท�ากัน
สดๆ ให้ลูกค้าเห็นหน้าร้าน ดังเช่นร้าน OneZo ในฮ่องกงที่สาธิตการท�าไข่มุกให้ลูกค้า
ถ่ายคลิป ถ่ายรูปผ่านตู้กระจกของร้าน 

ส่วนในไทย บุฟเฟต์ชานมไข่มุกที่ให้ลูกค้าตักท็อปปิงเองแบบไม่อั้นก็เป็นที่ชื่นชอบ
ของลูกค้าไม่น้อย และนอกจากไข่มุกในชานม หลายร้านยังเพิ่มท็อปปิงเป็นชีส กลาย
เป็นชานมชีสที่รสชาติเข้มข้นหอมมันอร่อยแปลกลิ้นไปอีกแบบ

มาดูกันว่าส่ิงที่ท�าให้ ชานมไข่มุกเวอร์ชัน 4.0

แตกต่างจากยุค’90 คืออะไร
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• การปรับภาพลักษณ์ให้ชานมไข่มุกเป็นเคร่ืองดื่มท่ีมีระดับขึ้น แน่นอนว่า
ส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นร้านแบบ Grab-and-Go แต่มีหลายแบรนด์ที่ปรับโฉมให้เป็นบาร์
หรือคาเฟ่ พิถีพิถันในการเสิร์ฟมากขึ้น ตั้งแต่การคัดวัตถุดิบระดับพรีเมียม การใช้
นมสดคุณภาพดีแทนครีมเทียม มีที่นั่งสบายๆ ให้ลูกค้าละเลียด

ส่วนราคานั้นก็ก�าหนดให้สูงขึ้นโดยไม่กลัวว่าจะขายไม่ออก เพราะผู้บริโภคจ�านวน
มากตัดสินคุณภาพสินค้าจากราคา โดยมองว่าอะไรที่แพงคุณภาพจะดี ดังนั้น ชานม
ราคาถูกจึงอาจท�ายอดขายได้น้อยกว่าชานมราคาแพงก็ได้        

และเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของชานมไข่มุกในปัจจุบันเป็นหนุ่มสาวยุคใหม่วัย
ท�างานที่มีก�าลังซื้อ สิ่งที่พวกเขาให้ความส�าคัญคือ ภาพลักษณ์ การถือแก้วชานมแบรนด์
ที่มีราคาแพงกว่าย่อมท�าให้เกิดความรู้สึกดี เช่นเดียวกับการถือแก้วสตาร์บัคส์กับการ
ถือแก้วกาแฟโนเนมตามรถเข็น 

ชานมไข่มุกราคาสูง จึงกลายเป็น Life Style Product

ที่มีไว้บอกสถานะทางสังคมกลายๆ 
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• การรังสรรค์เมนูต่างๆ ที่ท�าจากไข่มุก เริ่มที่ไต้หวันที่มีร้านจ�าหน่ายพิซซา
หน้าชสีและไข่มกุ แม้จะดูแปลกแต่กไ็ด้รบัการตอบรบัดจีากผู้บรโิภค จากนั้นชานมไข่มกุ
ก็ถูกน�ามาดัดแปลงเป็นอาหารต่างๆ เช่น ลูกอมลูกกวาดชานมไข่มุก เค้กชานม
หน้าไข่มุก ไปจนถึงราเมนไข่มุกชานม ในสิงคโปร์มีแซนด์วิชชานมไข่มุกออกมาขาย

 แต่กระแสในไทยนั้นไปไกลกว่ามาก เพราะเรามตีั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไข่มกุ ก๋วยเตี๋ยว
เรือไข่มุก ราดหน้าไข่มุก เย็นตาโฟไข่มุก ชาบูไข่มุก ย�าไข่มุก กะเพราไข่มุก ไปจนถึง
ปูดองซอีิ๊วไข่มกุ สารพดัอาหารคาวที่ท�าจากไข่มกุ

 ความแปลกใหม่ที่ไม่จ�าเจเหมอืนยคุก่อนนี่เองที่ท�าให้ชานมไข่มกุเป็นเครื่องดื่มที่กลบั
มาได้รบัความสนใจอกีครั้ง และการกลบัมาแบบถกูเวลาในยคุดจิทิลัก�าลงับมู จงึยิ่งท�าให้
กระแสความนยิมถูกขบัเคลื่อนได้รวดเรว็ยิ่ง 

ด้วยพฤตกิรรมของชาวเนต็ยคุนี้ที่ชมชอบการ “แชะก่อนชมิ” เมื่อมกีระแส Talk of the 
Town อะไรใหม่ๆ ออกมา ผูบ้รโิภคในยคุดจิทิลัจงึไม่พลาดที่เผยแพร่ลงในโซเชยีลมเีดยี

ส่วนใครที่สงสยัว่าธรุกจิชานมไข่มกุจะเป็น Food Fads ที่มาไว ไปไว หากดูจากตวัเลข
วจิยัธรุกจินี้น่าจะอยูไ่ด้อกีหลายปี เรยีกว่ายงัเป็นธรุกจิที่มศีกัยภาพเว้นเสยีแต่จะมปัีจจยั
บางประการที่ท�าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงขึ้นในตลาด  

Cr https-//mothership.sg/wp-content/uploads/2018/04/bbt-toast-featured.jpg
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SME Corner

ล�ำพังแต่ช่องทำงกำรขำยหน้ำร้ำน ไม่อำจกู้ยอดขำยที่หำยไปกว่ำครึ่ง
จำกพิษเศรษฐกิจ กำรรุกตลำดออนไลน์ ขยำยช่องทำงจ�ำหน่ำย เข้ำกับ

วิถีชอปปิงของกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ กลำยเป็นสถำนกำรณ์กู้วิกฤต
ที่สำมำรถกระชำกยอดขำยกลับคืนมำ 

 กองบรรณาธกิาร

จันทร์สุวรรณ์ โมจิ

เพิ่มยอดขายของ Local Brand ผ่านตลาดดิจิทัล
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วิลำวัณย์ จันทร์สุวรรณ์ อดีตช่ำงตัดเสื้อที่กลำยเป็นต้นต�ำรับของขนมเปี๊ยะ
นมข้นหวำน หรือที่รู้จักกันในนำมขนมโมจิของฝำกที่เลื่องชื่อของจังหวัดนครสวรรค์ 

จำกขนมที่ท�ำรับประทำนเล่นในครอบครัว เมื่อเห็นโอกำสทำงกำรค้ำ ทดลองท�ำ
ขำยใส่โหลในรำคำลูกละ 1 บำท ปรำกฏว่ำได้รับควำมสนใจจำกลูกค้ำจ�ำนวนมำกจึง
ต่อยอดท�ำใส่บรรจุภัณฑ์จ�ำหน่ำย และกลำยเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจจันทร์สุวรรณ์ โมจ ิ
ในปี พ.ศ.2524

เสน่ห์โฮมเมด

รสชำติที่เป็นเอกลักษณ์กับคุณภำพที่เหมือนท�ำรับประทำนเองท�ำให้เกิดกระแส
ปำกต่อปำกจำกกลุ่มลูกค้ำข้ำรำชกำร หน่วยงำนภำครัฐที่มำอุดหนุน ซื้อเป็นของฝำก 
ก�ำลังกำรผลิต 4-5 คนในครอบครัวจึงไม่เพียงพอ
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จันทร์สุวรรณ์ โมจิจึงได้ขยำยกิจกำรพร้อมกับพัฒนำโมจิรสชำติใหม่ให้มำกขึ้นเพื่อ
ไม่ท�ำให้ลูกค้ำจ�ำเจ รวมทั้งต่อยอดขนมให้หลำกหลำยอีกกว่ำ 10 ชนิด นอกจำกขนม
ก็ยังมีน�้ำพริกรสชำติต่ำงๆ ที่ส�ำคัญสินค้ำทุกชนิดเน้นกำรท�ำสดใหม่ทุกวัน ผลิตแค่ให้
เพียงพอจ�ำหน่ำยวันต่อวัน กลำยเป็นเอกลักษณ์ของทำงร้ำนที่ไม่ใส่สำรกันบูด 

Business-to-Consumer

: B2C มีมูลค่า

949,121.61
ล้านบาท

มูลค่าตลาด 

3,058,987.04
ล้านบาท

มูลค่าตลาดอี-คอมเมิร์ซ ปี พ.ศ.2561

การใช้มือปั้นท�าให้ขนาดของโมจิไม่เท่ากัน

ก็เป็นเสน่ห์อีกแบบของขนมแบบโฮมเมด กลายเป็น

สโลแกนของร้านคอื ‘เตม็ไส้ เต็มค�า มอืท�า ไร้สาร’

“ถ้ำเรำน�ำเครื่องจักรมำผลิตก็จะต้องทิ้งพนักงำนไปถึง 100 คน เรำก็เลือกที่จะอยู่
กับคนงำน และมันก็มีข้อดีบำงอย่ำงกว่ำกำรใช้เครื่องจักร เช่น เวลำท�ำโมจิไส้ไข่เค็ม
ถ้ำไข่เสียคนก็จะแยกออกได้ทันทีต่ำงจำกกำรใช้เครื่องบดไข่อำจใส่รวมกันไปท�ำให้ขนม
มีกลิ่นไม่ดี และกำรใช้มือปั้นท�ำให้ขนำดของโมจิไม่เท่ำกันก็เป็นเสน่ห์อีกแบบของขนม
แบบโฮมเมด กลำยเป็นสโลแกนของร้ำนคือ ‘เต็มไส้ เต็มค�ำ มือท�ำ ไร้สำร’ เป็นควำม
ตั้งใจว่ำใครอยำกกินต้องมำที่ร้ำนจันทร์สุวรรณ์ ท�ำให้โมจิเป็นสินค้ำของฝำกขึ้นชื่อของ
นครสวรรค์”
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กระตุ้นยอดขายด้วยออนไลน์

กำรเตบิโตของจนัทร์สวุรรณ์ โมจสิ่งผลให้ตลำดโมจขิองนครสวรรค์แข่งขนักนัสูงขึ้น 
ด้วยจ�ำนวนผู้ผลิตในท้องถิ่นที่มีไม่ต�่ำกว่ำ 14 แบรนด์ที่มำร่วมแชร์เค้กก้อนเดิม แต่
ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำก�ำลังซื้อของผู้บริโภคกลับลดลงอย่ำงเห็นได้ชัด จำกช่วงเทศกำล
ปีใหม่จะมีลูกค้ำซื้อโมจิกันคนละ 20-30 กล่อง แต่ปัจจุบันก�ำลังซื้อลดลงซื้อเต็มที่ประมำณ
คนละ 10 กล่อง 

ตลำดที่เปลี่ยนไปท�ำให้วิลำวัณย์มองว่ำ จันทร์สุวรรณ์ โมจิจะอยู่แบบเดิมๆ ไม่ได้ 
เธอมองทำงออกหลำยช่องทำงแต่ยังไม่ใช่ค�ำตอบที่ต้องกำร ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่
ลูกชำย ธิติศรณ์ จันทร์สุวรรณ์ เรียนจบกลับมำช่วยงำนที่บ้ำน 

ธิติศรณ์เสนอให้แม่ลองมองช่องทำงกำรขำยใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของ
ผู ้บริโภคยุคนี้ แต่วิลำวัณย์ยังไม่แน่ใจว่ำที่ลูกชำยเสนอจะสำมำรถแก้ปัญหำที่
จันทร์สุวรรณ์ก�ำลังเผชิญอยู่
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เมื่อสถำนกำรณ์บีบคั้นมำกขึ้น วิลำวัณย์เริ่มใจอ่อนยอมให้บุตรชำย ธิติศรณ์ได้
ทดลองวิธีใหม่คือ น�ำขนมไปจ�ำหน่ำยที่ปั๊มน�้ำมัน โดยมีเงื่อนไขว่ำภำยในเวลำ 3 เดือน
ถ้ำยอดขำยไม่กระเตื้องก็จะให้กลับมำจ�ำหน่ำยที่ร้ำนเหมือนเดิม 

แต่สถำนกำรณ์กลบัพลกิผนั เมื่อยอดจ�ำหน่ำยในป๊ัมน�้ำมนัทั้ง 2 แห่งกลบัไปได้ด้วยด ี
จำกปั๊มน�้ำมัน จันทร์สุวรรณ์ โมจิก็ได้ไปอวดโฉมกับลูกค้ำเพิ่มตำมช่องทำงออนไลน์
ต่ำงๆ เช่น Facebook, shopee, bentoweb พร้อมเน้นเรื่องกำรตลำดจัดท�ำโปรโมชั่นซื้อ 
2 แถม 1 หรือซื้อ 3 แถม 1 ช่วยกระตุ้นยอดขำยได้ดีจำกลูกค้ำทั้งขำจรและขำประจ�ำ

“กำรที่มีสื่อโซเชียลเข้ำมำ มันก็ช่วยดันยอดขำยเพิ่มขึ้น ได้ลูกค้ำที่อยู่ไกลๆ โดย
เรำไม่ต้องลงทุนเปิดหน้ำร้ำน ก่อนนี้เรำแอนตี้พวกโซเชียลมีเดีย แต่ลูกบอกว่ำ มันถึง
เวลำโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเรำก็ปล่อยให้เขำท�ำเรื่องที่เขำถนัดไป แต่จะเตือนเขำว่ำถ้ำ
แม่หยุดท�ำเมื่อไหร่ต้องดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน ยึดถือเรื่องควำมซื่อสัตย์ ควำมสะอำด 
คุณภำพสินค้ำต้องคงที่ท�ำให้เหมือนท�ำกินเอง จะท�ำให้ธุรกิจยืนยำว” 

ซ้ือผ่านทาง 

E-Marketplace

คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต

ในการซ้ือสินค้า และบริการ

เป็นการชอปปิง

ทางโซเชียลมีเดีย 

51.28% 40% 35%

ข้อมูลควรรู้ของชอปปิงออนไลน์ในการใช้อินเทอร์เน็ต

ที่มำ :  ETDA, สมำคมผู้ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
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ทุกวันนี้รำยได้หลักของจันทร์สุวรรณ์ โมจิมำจำกยอดขำยหน้ำร้ำน 70% ส�ำหรับ
ช่องทำงกำรขำยใหม่ๆ แม้ยังไม่ได้สร้ำงรำยได้หลัก แต่ก็สร้ำงรำยได้ประมำณ 30% ซึ่ง
เป็นรำยได้จำกกำรฝำกขำย 10% และกำรขำยผ่ำนออนไลน์ 20% ซึ่งวิลำวัณย์หวังว่ำ
จะสำมำรถสร้ำงรำยได้ที่เพิ่มมำกขึ้นในอนำคต 

จำกสูตรขนมที่มีส่วนผสมที่กลมกล่อม ตำมด้วยสูตรบริหำรที่ลงตัวระหว่ำง
ประสบกำรณ์และแนวทำงสมัยใหม่ช่วยรักษำฐำนลูกค้ำเก่ำ และสำมำรถเรียกกลุ่ม
ลูกค้ำใหม่ ส่งผลให้จันทร์สุวรรณ์ โมจิยังเป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อของนครสวรรค์ต่อไป  

สอบถามรายละเอียด  
 junsuwanmochi
 Mochijunsuwan
 09-3139-2755 

การที่มีสื่อโซเชียลเข้ามา มันก็ช่วยดันยอดขายเพิ่มขึ้น

ได้ลูกค้าที่อยู่ไกลๆ โดยเราไม่ต้องลงทุนเปิดหน้าร้าน 

ก่อนนีเ้ราแอนต้ีพวกโซเชียลมเีดยี แต่ลูกบอกว่า

มนัถงึเวลาโลกมนัเปล่ียนไปแล้ว   
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Tech SME

การจัดการสต็อก บรรจุ และส่งสินค้าล้วนเป็นขั้นตอนกวนใจที่ไม่ได้
ช่วยสร้างก�าไร แถมยังเป็นต้นทุนแฝงของเอสเอ็มอีที่ต้องระวัง
ยิ่งในปี พ.ศ.2562 ค่าโฆษณาออนไลน์สูงขึ้น ถ้าบริหารเวลา

และงานไม่ดีเส้นทางเศรษฐีอาจสะดุด

Akita
Warehouse

ลดต้นทุนแฝง ด้วยระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์

 กองบรรณาธกิาร   วิภาวด ีพสิทุธิสิ์รอิภญิญา
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ประเมินกันว่าปี พ.ศ.2558-2563 ประเทศไทยจะมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจาก 38 ล้านคน
ขยับไปถึง 59 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 84% ของประชากรไทย และในจ�านวนนี้เป็น
นักชอปออนไลน์กว่า 20 ล้านคน

ด้วยจ�านวนนักชอปออนไลน์มีมากเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศ ท�าให้
ธุรกิจออนไลน์เติบโตขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะช่วงเวลา Prime Time 18.00-24.00 น. 
ที่มีผู้ซื้อของออนไลน์มากที่สุด 

 และเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเคล้าน�้าตาของร้านค้าออนไลน์หลายร้าน แทนที่
หลังจากปิดออร์เดอร์แล้วจะได้เป็นเวลาพักผ่อนหรือใช้ในการบริหารวางแผนธุรกิจ แต่
กลับต้องมาอดหลับอดนอน เพื่อจัดแพ็กสินค้าเตรียมไปส่งให้ลูกค้าในตอนเช้า 
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ภารกิจตัดตอนเพื่อมาช่วยแบ่งเบาแม่ค้าออนไลน์จึงเกิดขึ้น โดยบริษัท เซลสุก ิ
จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์แบบครบวงจร มองเห็น Paint 
Point ตรงนี้จงึได้ต่อยอดไอเดยีเพื่อแก้ปญหาดงักล่าวด้วยการออกแบบ Web Base ภายใต้
ชื่อ Akita Warehouse ซึ่งเป็นหนึ่งใน Business Unit ของเซลสุกิเพื่อมาด�าเนินธุรกิจ
บริหารคลังสินค้าแบบครบวงจร ตั้งแต่รับฝากสินค้าจนถึงส่งสินค้าให้ลูกค้าปลายทาง

 “ในปี พ.ศ.2562 ต้นทุนส�าหรับโฆษณาออนไลน์สูงขึ้นมาก เพราะว่าบรรดาบริษัท
ใหญ่ๆ พากันโยกงบโฆษณาจากทีวีมาลงโฆษณาในออนไลน์ท�าให้เรตติ้งโฆษณาออนไลน์
สูงขึ้นถ้าแม่ค้าออนไลน์ไม่ควบคุมต้นทุนให้ดีอาจล�าบาก ซึ่งต้นทุนแฝงอย่างหนึ่งที่

Akita เปนหนึง่ใน Product ทีเ่ซลสุกสิร้างขึน้มา 

ให้กลายเป็น Ecosystem ของอี-คอมเมิร์ซ

เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าสู่เปาหมายของบริษัทคือ

การเป็น O2O Total Solution
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เอสเอม็อหีลายๆ คนอาจมองข้ามคอื เรื่องการสตอ็ก บรรจ ุส่งสนิค้าด้วยตวัเอง หากตเีป็น
ค่าแรงกับค่าเสียเวลาแล้ว เทียบกับการให้ Outsource จัดการช่วยประหยัดต้นทุนกว่า
การท�าเองเกือบ 50% แล้วเอาเวลาที่เหลือไปโฟกัสไปข้างหน้าคือ การท�าการตลาด
ท�าให้ธุรกิจเติบโตขึ้น” ภัทร เถื่อนศิริ CEO บริษัท เซลสุกิ จ�ากัด

 สิ่งที่ท�าให้ Akita แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นคือ การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ 
Dealer Management ระบบบริหารการขายผ่านตัวแทนจ�าหน่ายที่ถูกออกแบบมาให้เข้า
ถึงความต้องการเหมาะกับระบบการขายของออนไลน์ในประเทศไทย

6 ข้อควรรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคบนออนไลน์ 

ผู้ซ้ือตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า

จากร้านค้าที่น่าเช่ือถือ

ตัดสินใจซ้ือจากราคาเป็นหลัก

ยอดส่ังซ้ือสินค้าออนไลน์เฉล่ียอยู่ที่

1,702 บาท

ต่อออร์เดอร์ 

ส่ังซ้ือจากมือถือ

81%

80%

50%

20%

19%
สั่งซ้ือผ่านคอมพิวเตอร์

เป็นการช�าระเงินทาง COD

(Cash on Delivery–

ช�าระเงินสดปลายทาง)

ที่มา : Priceza
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  “ในต่างประเทศการขายของออนไลน์ไม่มีระบบตัวแทน เราจึงต้องเขียนซอฟต์แวร์
ขึ้นมาโดยเฉพาะ ระบบนี้จะช่วยให้ตัวแทนสามารถสั่งซื้อและเช็กยอดขายได้ทันที ทั้ง
ตัวแทนแบบสต็อกสินค้าหรือแบบไม่สต็อกสินค้ารองรับการเติบโตแบบสาขา ข้อดีของ 
Akita คือ เหมือนเป็นระบบหลังบ้าน โดยมีระบบหน้าบ้านอย่างเซลสุกิมาช่วยเติมเต็ม
ทั้งระบบ” 

นอกจากความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีแล้ว Akita ยังเข้าถึงความต้องการลูกค้าที่
ชอบความพเิศษไม่เหมอืนใครจงึมบีรกิารไว้รองรบั เช่น การผูกโบ ตดิฉลากที่สนิค้า ฯลฯ 

ความพร้อมของคลังสินค้า เหมาะกับการเก็บสินค้าแต่ละประเภท เช่น คลังควบคุม
อุณหภูมิ (20-25 องศา) เหมาะส�าหรับเครื่องส�าอาง อาหารเสริม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ฯลฯ ห้องแช่แข็ง (-25-10 องศา) ส�าหรับสินค้าพวกอาหารสด และให้บริการรับฝากสินค้า
ตั้งแต่เอสเอ็มอีรายเล็ก สามารถเช่าเก็บสินค้าได้ที่ราคาเริ่มต้น 200 บาทต่อล็อกต่อเดือน 

ในปี พ.ศ.2562 ต้นทุนส�าหรับโฆษณาออนไลน์สูงขึ้นมาก 

เพราะว่าบรรดาบริษัทใหญ่ๆ พากันโยกงบโฆษณา

จากทีวีลงมาโฆษณาในออนไลน์ท�าให้

เรตต้ิงโฆษณาออนไลน์สูงขึน้ ถ้าแม่ค้าออนไลน์

ไม่ควบคมุต้นทุนให้ดอีาจล�าบากขึน้
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นอกจากนี้  Akita ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายโดยระบบเชื่อมต่อกับทั้ง Facebook 
Chat และ Line@ เมื่อมีค�าสั่งซื้อจากลูกค้าเข้ามาสามารถจัดส่งสินค้าได้ทันที โดยที่
ผู้ขายไม่ต้องแจ้งระบบคลังซ�้า ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะใช้บริการจัดส่งสินค้าจาก
ไปรษณีย์ของรัฐหรือเอกชน จากนั้นบริษัทสามารถแจ้ง Tracking No. กลับภายใน
วันเดียวกัน

 “วชินัของเซลสกุคิอื ทกุคนสามารถสร้างธรุกจิได้ เราจงึต้องสร้าง Product สร้าง Service, 
Infrastructure ให้กลายเป็น Ecosystem ของอี-คอมเมิร์ซ ซึ่ง Akita ก็เป็นหนึ่งใน Product 
ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าสู่เป้าหมายการเป็น O2O Total Solution” 

สอบถามรายละเอียด  
 Sellsuki
 Sellsuki
 0-2026-3250
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Financial

หากเปรียบธุรกิจเป็นร่างกายคนแล้ว “เงินสด” ก็เป็นเหมือนกับกระแสเลือด
ที่คอยหล่อเลี้ยงให้ธุรกิจอยู่รอดหรือต้องหยุดชะงัก บางครั้งก�าไรเยอะ

ก็เจ๊งได้ถ้าไม่รู้จักวิธีบริหาร  

คาถาบริหารเงนิสด

เพราะก�าไรดีไม่ได้หมายความว่ากระแสเงินสดจะดีไปด้วย

 กองบรรณาธกิาร   วิภาวด ีพสิทุธิสิ์รอิภญิญา
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การบริหารกระแสเงินสดให้ดีและมีประสิทธิภาพย่อมเป็นสิ่งส�าคัญ หากธุรกิจ
ประสบกับภาวะขาดแคลนเงิน มีกระแสเงินสดติดลบ หรือการหมุนเวียนเงินไม่เพียงพอ
อาจส่งผลให้ธุรกิจของคุณต้องหยุดชะงัก และหากไม่สามารถแก้ไขได้อาจจะต้อง
ปิดตัวลงในที่สุด 

6 หลักบริหารกระแสเงินสดให้คล่อง

อย่างไรก็ตาม การมีก�าไรมากมายจากการท�าธุรกิจอาจไม่ได้แปลว่าสภาพคล่อง
ของกระแสเงินสดจะดีไปด้วย หากยอดขายส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของลูกหนี้การค้า จึง
เป็นที่มาของค�าว่า ก�าไรเยอะก็เจ๊งได้ คือ ถึงธุรกิจท�าก�าไรได้มากจริง แต่รายจ่าย
ที่ต้องควักกระเป๋าจ่ายทุกวันๆ มันจ่ายสดๆ รอไม่ได้ บางทียังเก็บเงินลูกค้าไม่ได้ ธุรกิจ
ก็เจ๊งก่อนแล้ว 
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ธเนศ นวะบุศย์ รองผู้อ�านวยการฝ่ายพิจารณาเครดิต ธนาคารกสิกรไทย 

ได้ให้หลักการบริหารกระแสเงินสดให้ประสบความส�าเร็จเอาไว้ว่า

• แยกส่วนด้านการเงินของการด�าเนินธุรกิจและด้าน

การเงินส่วนบุคคลออกจากกัน

จะท�าให้คุณสามารถตรวจสอบทางการเงินได้อย่าง
ถูกต้องและแม่นย�ามากยิ่งขึ้น

• เก็บรักษาข้อมูลและบันทึกลงบัญชี

วางแผนทางการเงินอย่างเป็นระบบและขั้นตอน 
เพื่อให้ง่ายที่จะติดตามและสามารถตรวจสอบความ
เป็นไปในทางการเงินทั้งหมด รวมทั้งด้านผลก�าไร  และ
ด้านค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป เพื่อให้สามารถหาวิธีการ
ในการปรับปรุงด้านธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

• จัดระเบียบและการเก็บใบแจ้งหนี้

กลยทุธ์ที่ดทีี่สดุ คอื การส่งข้อความเตอืนความจ�า
ให้กับลูกค้าที่ยังไม่ได้ช�าระเงิน หรือบางธุรกิจยังใช้
วิธีด้วยการด�าเนินการตรวจสอบเครดิตลูกค้าใหม่ หรือ
ใช้วิธีปฏิเสธเครดิตกับลูกค้าที่มีประวัติการช�าระเงินที่
ไม่ดีอีกด้วย
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• ช�าระหนี้ตรงเวลาที่ก�าหนด

เพราะเจ้าหนี้แฮปปี้เมื่อลูกหนี้จ่ายตรงเวลา โดย
เฉพาะเจ้าหนี้การค้าที่คณุท�าธรุกจิด้วย หากคณุจ่ายหนี้
ตรงเวลาสม�่าเสมอ เครดิตการค้าของคุณก็ดีในสายตา
เจ้าหนี้ เขาอาจขยายระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ให้คุณก็ได้ 
นอกจากนี้ เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินก็มักน�าเสนอ
ส่วนลดส�าหรับธุรกิจเพื่อผลักดันให้ช�าระหนี้ตรงตาม
เวลาที่ก�าหนด หากธุรกิจท�าได้ก็สามารถช่วยประหยัด
เงินได้ส่วนหนึ่ง

• ขึ้นราคาและการตัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่จ�าเป็นออก

บางครั้งต้องเลือกที่จะสูญเสียบางอย่าง แต่ทาง
ที่เลือกต้องสามารถสร้างเงินมากกว่าการสูญเสียเงิน
นี่เป็นหัวใจส�าคัญที่สุด

• พิจารณาการจัดหาเงินทุนภายนอก 

ธุรกิจอาจเจอปัญหาทางการเงินที่ชะลอตัวเป็นการ
ชั่วคราว ซึ่งอาจเลือกวิธีการจัดหาเงินทุนภายนอกจาก
สนิเชื่อเงนิหมนุเวยีน เพื่อมาแก้ไขสถานการณ์ที่เกดิขึ้น
ได้ในขณะนั้น  
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ดิจิทัลแบงกิงตัวช่วยบริหารกระแสเงินสด

ยิ่งกว่านั้น ในยุคดิจิทัลมีรูปแบบการให้บริการหลากหลายมากขึ้น เอสเอ็มอีสามารถ
สั่งจ่ายด้วยเช็ค จ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีพนักงาน โอนเงินให้แก่ลูกค้าและผู้ผลิตวัตถุดิบ
ผ่านทางอเิลก็ทรอนกิส์ เรยีกได้ว่าเงนิเข้ากบ็อก เงนิออกกร็ู ้แทบจะในทนัท ีผูป้ระกอบการ
ต้องเรียนรู้ที่จะใช้บริการดิจิทัลแบงกิงให้ได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะช่วยท�าให้สามารถ
บริหารกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กระแสเงินสดในบริษัทท่ีมีมากข้ึนเร่ือยๆ

ก็เหมือนบริษัทมีเงินสดสะสมเพิ่มขึ้น

คล้ายๆ น�้าในแท็งก์น�้า น�้าไหลเข้ามากกว่าน�้าไหลออก

เราก็จะมีน�้าส�ารองเหลือไว้ในยามแล้ง

การบริหารจัดการกระแสเงินสดในยุคนี้ ต้องพยายามรักษาสภาพคล่อง คือมีรายรับ
เพียงพอกับรายจ่าย หรือมีเงินเพียงพอเมื่อถึงเวลาที่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่ง
เอสเอ็มอีต้องหมั่นติดตามตรวจสอบกระแสเงินสดเข้า-ออกของธุรกิจอย่างใกล้ชิด ซึ่ง
สมัยนี้ Mobile Banking ต่างๆ เช่น แอปพลิเคชัน K PLUS ก็ช่วยได้มาก 
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การถือเงินสดให้เหมาะสม เพียงพอต่อการหมุนเวียนในวงจรปกติของธุรกิจ 
ไม่น้อยจนติดขัดขาดสภาพคล่อง แต่ก็ไม่มากจนเสียโอกาสในการเอาไปลงทุนให้งอกเงย 
หาเงินทุนมาเติมส่วนที่ขาด ในกรณีที่กระแสเงินสดไม่เพียงพอหมุนเวียนในธุรกิจ อาจ
ท�าได้โดยเจรจาขอยืดระยะเวลาการจ่ายหนี้กับซัปพลายเออร์ หรืออาจจ�าเป็นต้องหา
เงินทุนด้วยการเพิ่มทุนจากหุ้นส่วน หรือการกู้ยืมเงินจากแหล่งต่างๆ

ทั้งนี้ การท�าพยากรณ์ วางแผน และประเมินความเสี่ยงของกระแสเงินสดทั้งรายรับ
และรายจ่ายในระยะสั้นและระยะยาวจะช่วยท�าให้บริหารวงจรเงินสดของธุรกิจได้มี
ประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อการแข่งขันหรือลดความเสี่ยงได้ทัน และ
ที่ส�าคัญต้องไม่ลืม ส�ารองเงินไว้เผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจ�าเป็น
ต้องมีเงินสดหรือทรัพย์สินที่ซื้อง่ายขายคล่องส�ารองเตรียมพร้อมไว้เสมอ เผื่อวันใดที่
จ�าเป็นต้องใช้จะได้มีไว้ใช้ประคับประคองให้ธุรกิจยังด�าเนินต่อไปได้  

ก�าไรเยอะก็เจ๊งได้

การมีก�าไรมากมายจากการท�าธุรกิจก็อาจไม่ได้แปลว่า

สภาพคล่องของกระแสเงินสดจะดีไปด้วย

หากยอดขายส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของลูกหนี้การค้า
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ค�ำถำมเช็กลิสต์

ส�ำหรับเจ้ำของธุรกิจ

ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

ในยคุที่ใครๆ กพ็ูดถงึเรื่อง Disruption
เราได้เหน็โลกธรุกจิที่เปลี่ยนแปลง

ไปอย่างรวดเรว็ ความก้าวหน้าของนวตักรรม
และเทคโนโลยเีข้ามามบีทบาท

ในทกุแง่มมุของชวีติ 

 อรญิญา เถลงิศรี 

กรรมการผูจ้ดัการ SEAC - ศนูย์พฒันาและส่งเสรมิ
การเรยีนรูต้ลอดชวีติแห่งภมูภิาคอาเซยีน
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ในอดีตเวลาเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ ต้องเดินออกมาเรียกรถ แต่ทุกวันนี้เราสามารถ
ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเรียกรถมารับถึงที่ และยังสามารถทราบประวัติคนขับรถ 
และราคาค่าโดยสารโดยประมาณล่วงหน้าได้อีกด้วย ซึ่งการที่โฉมหน้าธุรกิจ
เปลี่ยนไปเช่นนี้ ท�าให้เจ้าของธุรกิจในยุคปัจจุบันต้องรีบเปลี่ยนตนเองเช่นกัน 

จากอดีต เราพูดกันว่าคนที่เป็นเจ้าของ เป็นผู้น�าบริษัทหรือองค์กรนั้นสามารถ
ประสบความส�าเร็จได้จากการสั่งสมประสบการณ์ 

แต่ในวันนี้ ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “พวกเขาไม่มีทางรู้จักสนามที่ก�าลัง
แข่งขันกันได้ดีเท่าในอดีต ไม่อาจล่วงรู้เลยว่าจะมีปัจจัยใดบ้างที่เข้ามากระทบกับธุรกิจ 
ไม่ว่าจะเป็นคูแ่ข่งทั้งในและนอกอตุสาหกรรม และพวกเขาจะอยูร่อดได้อย่างไรในภมูทิศัน์
ทางธุรกิจ (Business Landscape) ใหม่เช่นนี้”

นั่นแปลว่า การพัฒนาศักยภาพ ความสามารถของผู้น�าหรือเจ้าของธุรกิจซึ่งเปรียบ
เสมือนกัปตันขับเรือหรือเครื่องบินที่ต้องเป็นคนก�าหนดทิศทางนั้นเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ เพราะ
เริ่มพรุ่งนี้ก็อาจสายเกินไป
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ซึ่งบันไดขั้นแรกที่จะพาผู้น�าไปสู่ความส�าเร็จในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

ทีร่วดเรว็และรนุแรงใบนีไ้ด้ เจ้าของธรุกจิต้องเริม่ตัง้ค�าถามกบัตนเอง 6 ข้อ 

ต่อไปน้ี

1  คุณควรจะเปล่ียนโมเดลธุรกิจ (Business Model) เป็นอย่ำงไร

โมเดลธุรกิจเปรียบเสมือนรากฐานส�าคัญขององค์ประกอบทุกส่วน โดยโมเดล
ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในโลกปัจจุบันต้องมีรูปแบบที่ไม่ตายตัว ต้องสามารถปรับเปลี่ยน
ให้ตอบโจทย์ทั้งบุคลากรภายใน ลูกค้า และสอดรับกับโลกยุคใหม่ให้ได้

2  คุณให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงวัฒนธรรมในองค์กรให้เอื้อกับกำรก�ำเนิด

นวัตกรรมหรือไม่

ในยุคที่นวัตกรรมเป็นเรื่องที่จ�าเป็นต่อความอยู่รอดของบริษัทหรือองค์กร ต้อง
ท�าความเข้าใจก่อนว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการน�าไอเดียใหม่ๆ เข้ามาพัฒนา
องค์กรยังไม่ใช่การค้นพบนวัตกรรมที่แท้จริงและยั่งยืน 

กำรยดึติดกบัโมเดลธุรกจิเดมิๆ ในอดตี

ทีเ่คยประสบควำมส�ำเร็จ อำจใช้ไม่ได้ผลแล้วในวันนี้

เพราะเง่ือนไขและสถานการณ์

ที่เปล่ียนไปจากการ Disrupt ที่ทวีความรุนแรง

มากข้ึนทุกขณะ 
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กระตุ้นให้มีการตื่นตัวที่จะคิดค้นนวัตกรรมอยู่ในจิตใต้ส�านึก มีการให้รางวัลส�าหรับ
คนที่กล้าคิดกล้าท�าอะไรใหม่ๆ และให้ก�าลังใจ ไม่ต�าหนิคนที่ลองท�าอะไรแล้วผิดพลาด 

เพราะไม่ว่าองค์กรจะยักษ์ใหญ่ระดับไหน หากไม่ปลูกฝังวัฒนธรรมขององค์กรใน
เรื่องนี้ ยังไงองค์กรก็ไม่สามารถอยู่รอดต่อไปได้

3  คุณเข้ำใจตลำดของธุรกิจตนเองดีแค่ไหน 

ส่ิงทีอ่งค์กรต้องกำรคอื Breakthrough Innovation

ซ่ึงไม่ใช่แค่ New Idea การสร้างวัฒนธรรม

ให้เกิดในองค์กร คนเป็นผู้น�าต้องสร้าง “เวที”

แก่บุคลากรในองค์กรให้กล้าออกมาแสดงความคิด

สิง่ทีน่่ากลวัคอื ผูน้�าทีอ่ยู่กบัธรุกจิตนเองไปนานๆ มักจะตดิกับดกัว่าเรารูจ้กั

ตลาดธรุกจิของเราดแีล้ว จึงเลือกทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิแบบ Business as Usual
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แต่ภาพความเป็นจรงิของวนันี้ ลกูค้าในตลาดมคีวามต้องการและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป 

ธุรกิจไม่ได้ด�าเนินไปในเส้นตรง จากหนึ่งไม่ได้ไปที่สอง แต่อาจไปที่ห้า หรือร้อย
หรือพัน 

นั่นแปลว่าผู้น�าเองต้องลุกขึ้นมาส�ารวจตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและ
บริการให้ทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนไปนี้ให้ได้เพื่อจะได้วางแผน
ส�าหรับก้าวต่อไปได้อย่างเหมาะสม

4  คุณได้รีเฟรชประสบกำรณ์ของลูกค้ำท่ีมีต่อธุรกิจเป็นประจ�ำแค่ไหน

โดยเมื่อลูกค้าได้สัมผัสกับธุรกิจของเรานานๆ จะเริ่มเกิดความชินชาและเบื่อหน่าย 
จนอาจเริ่มมองหาแบรนด์อื่นๆ ที่อาจตอบโจทย์หรือมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้เขา
หรือเธอได้ 

คุณในฐานะเจ้าของธุรกิจจึงจ�าเป็นต้องสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจเพื่อ
ให้ลูกค้าตื่นเต้นและรู้สึกดีอยู่เสมอเวลาที่ได้มาสัมผัสกับสินค้าและบริการ 

ยคุนีเ้ป็นยคุทีค่นเลอืกใช้สนิค้าและบรกิารจากประสบการณ์ทีไ่ด้รบั นัน่

แปลว่า Total Customer Experience เข้ามามีบทบาทอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มาก่อนในการวางแผน หรือด�าเนินธุรกิจ
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5  คุณเร่ิมสร้ำงระบบนิเวศ (Ecosystems) ให้ธุรกิจหรือยัง และผู้น�ำใช้

ประโยชน์อย่ำงไรบ้ำงจำกระบบนิเวศนี้ 

ในอดีต หลายๆ องค์กรและบริษัทอาจมองเรื่องการท�าธุรกิจเป็นเชิงสนามรบ
หรอืสนามแข่งขนัที่ต้องอาศยัพละก�าลงัความสามารถของคนในองค์กรเพื่อฟันฝ่าอปุสรรค 
เอาชนะคู่ต่อสู้และกลายเป็นผู้ชนะเพยีงหนึ่งเดยีว 

เราต้องเปลี่ยนมุมมองจากการมองเห็นผู้อื่นเป็นคู่แข่ง คู่ต่อสู้อยู่ตลอดเวลากลาย
เป็นพาร์ตเนอร์ 

เพราะการท�างานร่วมกบัผูท้ี่มส่ีวนเกี่ยวข้องและมคีวามเชื่อมโยงในการพฒันาสนิค้า
และบริการต่างๆ จะเป็นหัวใจหลักที่ท�าให้เราต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่
เกดิขึ้นจากการพฒันาและความก้าวหน้าของเทคโนโลยนีี้ได้

ในยุคนี้ ธุรกิจไม่สามารถเติบโตหรือพัฒนาได้ด้วยตนเองฝ่ายเดียวอีก

ต่อไป เพราะธรุกจิทีจ่ะประสบความส�าเรจ็และขบัเคล่ือนได้เรว็ ผู้น�าต้องน�า

ธรุกจิเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ของระบบนเิวศทางธรุกจิซึง่เป็นช่องทางทีเ่ปิดกว้าง 

เต็มไปด้วยโอกาสมากมาย ไร้ซึ่งขอบเขตและข้อจ�ากัด 
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6  คุณพัฒนำควำมจงรักภักดีของลูกค้ำหรือยัง 

ในอดตีเมื่อลกูค้าเลกิซื้อสนิค้าหรอืบรกิาร หลายๆ ครั้งเราจะวิ่งเข้าไปหาลกูค้าใหม่ทนัท ี

แต่วนันี้ผูน้�าที่ดคีวรจะหาเหตผุลว่าเพราะอะไรที่ท�าให้ลกูค้าเหล่านั้นเลกิซื้อหรอืเลกิ
ใช้บรกิารธรุกจิของเรา ต้องพยายามหาทางดงึลูกค้ากลบัมา และรกัษาไว้ให้นานที่สดุ 

แต่ก่อนอาจพูดกนัแค่ว่าเราต้องให้ความส�าคญักบัลูกค้า ลูกค้าต้องมาก่อน 

อย่ารอให้ตัวเลขยอดขายลดลงก่อน วันนี้เจ้าของธุรกิจต้องลองถามตนเองแล้วว่า 
“เราให้ความส�าคญักบัค�าถามเหล่านี้เป็นครั้งสดุท้ายเมื่อไหร่”

แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงและการผนัผวนของโลกในช่วงนี้น่ากลวักว่าแต่ก่อนมาก 

แต่ “ความกลวัจะเป็นตวัที่ท�าให้ผูน้�ากระหายอยากท�าให้ธรุกจิอยู่รอด ท�าให้เจ้าของ
ธรุกจิลกุขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตนเองและองคก์รใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ที่ก้าวหน้า และ
เลกิยดึตดิกบัสิ่งเดมิๆ ที่เคยสร้างมาแต่ก่อน” 

แต่ตอนนีม้นัยิง่ไปกว่ำนัน้แล้ว

มนัเป็นเร่ืองกำรสร้ำงให้พนกังำนเกดิ Customer-Obsessed

คือ ต้องท�าความเข้าใจลูกค้าในเชิงลึก

ทั้งในเร่ืองการใช้ชีวิต การท�างาน ความต้องการและอ่ืนๆ

ให้ครบทุกด้านเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน 
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อวสาน

ธุรกิจลุยเดี่ยว

เกมรบยุคใหม่

แบบร่วมด้วยช่วยกันโต




