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Trust ฟางเส้นสุดท้าย

ในยุคที่ธุรกิจต้องแข่งขัน
อยู่ภายใต้บริบทใหม่ ที่ลูกค้า
มาจากจุดที่เราอาจจะมอง
ไม่เหน็ ขณะเดยีวกนัคูแ่ขง่ หรอื
ผู้เล่นในสนามก็มาจากจุดที่เรา
ไม่เห็นเช่นกัน ฉะนั้นรูปแบบของการแข่งขันในสนามธุรกิจเวลานี้ 
จึงไม่มีเส้นกรอบที่ชัดเจน และไม่มีกติกาที่แน่นอน เรียกว่าเป็น
ยุคของ Infinite Game ที่ใครอยากจะแข่งขันกับใครก็ย่อมจะท�าได้  

ท่ามกลางตวัเลอืกที่มอียู่มากมายในสนาม ณ วนันี้ เชื่อว่า
เหตผุลเดยีวที่ยงัท�าให้ลกูค้ายงัคงอยูก่บัแบรนด์หรอืเลอืกธรุกจิของ
คณุมากกว่าคู่แข่งอื่น นั่นกค็อื Trust หรอืความไว้วางใจจากลกูค้า 
ซึ่งเปรียบเสมือนฟางเส้นสุดท้าย หากค�าค�านี้ขาดหายไปจาก
ความรู้สกึของลูกค้า นั่นอาจจะหมายถงึจดุจบของธรุกจิได้ทนัท ี

และนี่จึงเป็นโจทย์ส�าคัญที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องคิด
แล้วว่า คุณจะสร้าง Trust ให้เกิดขึ้นในใจลูกค้าได้อย่างไร?  
รู้ก่อน! จะได้ไม่เผลอปล่อยให้ฟางเส้นสุดท้ายนี้หล่นหายไปจาก
ธุรกิจของคุณ
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โดนใจเรื่องไหน คลิกอ่านได้ทันที!
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 TRENDY MARKETING   กองบรรณาธิการ

กลายเป็นไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้ไปแล้วกับเทรนด์ “แชะ & แชร์”

ในทุกสถานที่ที่ได้ไปเยือน อย่างช่วงปลายปีที่แล้วกระแสดอกไม้มาแรงมาก

ท�าให้ได้เห็นภาพสวยๆ จากสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มดอกไม้

หรือคาเฟ่ดอกไม้ หรือแม้แต่กิจกรรมสุดชิลอย่างการปิกนิกในบรรยากาศ

กลางทุ่งดอกไม้และธรรมชาติก็เป็นอีกช็อตน่ารักๆ ที่บรรดาชาวโชเชียล

พร้อมใจกันแชร์สนั่นโลกออนไลน์

ธุรกิจฮอต!

โดนใจสายแชะโซเชียล
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 TRENDY MARKETING 

สร้างกระแสฮิต!

สไตล์คาเฟ่ดอกไม้ 

ด้วยกระแสมาแรงเช่นนี้ แน่นอนว่า
นั่นคือ โอกาสทางธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ 
Kay’s Boutique Breakfast ธรุกจิที่ถกูต่อยอด
มาจากโรงแรม K Maison Boutique Hotel 
เป็นหนึ่งในคาเฟ่สุดฮิตที่หลายคนต้องมา
ต่อแถวเช็กอิน ได้คว้าโอกาสจากการ
จบัไลฟ์สไตล์ของคนยคุใหม่ได้ถกูจดุ จนกลาย
เป็นกระแสโด่งดงั โดยที่นี่ไม่ได้มดีแีค่เป็น
คาเฟ่อาหารเช้าเท่านั้น แต่ยังมีจุดขาย
อยู่ที่ซุ้มดอกไม้ ซึ่งถูกจัดแต่งให้เป็นมุม
ถ่ายรูปสดุเก๋

“การตกแต่งร้านให้เป็นดอกไม้ เพราะ
อยากท�าให้เป็นจดุดงึดดูให้คนเข้ามาเชก็อนิ 
และการเลือกใช้ดอกไม้ก็เพราะมองว่า
เป็นอะไรที่คนเข้าถงึง่าย โดยเฉพาะสพีาสเทล 
สีชมพู เป็นอะไรที่ขึ้นกล้อง เวลาถ่ายรูป
ออกมาแล้วสวย” 
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ปวิตรา กอบกุลสุวรรณ เจ้าของร้าน 
Kay’s Boutique Breakfast ยอมรับว่า ซุ้ม
ดอกไม้ คือจุดดึงดูดลูกค้าที่ส�าคัญ และ
ยิ่งเมื่อมีการรีวิวจาก Blogger ต่างๆ ท�าให้
การรบัรู้กระจายไปอย่างรวดเรว็ ซึ่งเวลานั้น
ยังไม่ค่อยมีร้านไหนตกแต่งเป็นดอกไม้ 
จึงเป็นจุดที่ท�าให้คนรู้จักแบรนด์ Kay’s 
Boutique Breakfast มากขึ้น

เมื่อเข้าใจดีว่า ผู้บริโภคยุคนี้ชื่นชอบ
การถ่ายรูปมากเพียงใด กลยุทธ์หนึ่งที่ 
Kay’s Boutique Breakfast น�ามาใช้ คือ 
การเทรนพนักงานให้สามารถแนะน�าลูกค้า
ได้ว่า ถ่ายรูปมุมไหนหรือต้องยืนอยู ่
จุดใด ที่จะท�าให้ถ่ายรูปออกมาแล้วสวย 
แน่นอนว่า กลยุทธ์นี้ได้ผลเป็นอย่างด ี
เพราะยิ่งลูกค้าถ่ายรูปออกมาสวย ก็จะ
ท�าให้มีคนอยากตามมาเช็กอินเพิ่มขึ้น 
จากภาพที่เขาโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดีย
นั่นเอง

การตกแต่งร้านให้เป็นดอกไม้ 

เพราะอยากท�าให้เป็นจดุดงึดดู

ให้คนเข้ามาเช็กอิน

และการเลือกใช้ดอกไม้

ก็เพราะมองว่าเป็นอะไร

ที่คนเข้าถึงง่าย
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 TRENDY MARKETING 

แน่นอนว่า การตลาดอะไรก็ตามที่
เล่นกับกระแสมักต้องมีมุมดราม่าพ่วง
แถมเข้ามาอยู่ตลอด Kay’s Boutique 
Breakfast ก็ต้องเจอกับเรื่องเหล่านี้
เช่นกัน จากกระแสที่เกิดขึ้น ในช่วงแรกๆ 
ท�าให้มีคนมารอคิวนานเป็นชั่วโมง 
แต่เนื่องด้วยยังไม่มีระบบกั้นคิว ท�าให้
ควบคุมปริมาณลูกค้าได้ยาก และพนักงาน
ไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้ดีพอ 
จนก่อให้เกิดความไม่พอใจของลูกค้า 
จากจุดนั้นท�าให้ต้องมีการปรับระบบ
การท�างานใหม่ทั้งหมด ท�าระบบกั้นคิว
ที่ชัดเจน พร้อมเทรนพนักงานเพิ่มขึ้น 
เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาซ�้าขึ้นมาอีก
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เราคุยกับพนักงานเสมอว่า 

กระแสท�าให้คนเข้ามา

แต่สิ่งที่จะท�าให้ยั่งยืนส�าหรับ

ธุรกิจอาหาร คือ

ความอร่อย และบริการที่ดี

“ในเชิงการตลาด ถึงเราจะเล่น
กับกระแสก็จริง แต่เราจะคุยกับพนักงาน
เสมอว่า กระแสท�าให้คนเข้ามา แต่
ส่ิงท่ีจะท�าให้ย่ังยืนส�าหรับธุรกิจอาหาร 
คือ ความอร่อยและบริการที่ดี ดังนั้น
เราจะมุ่งเน้นที่เรื่องของอาหารเป็น
ส�าคัญ เพราะเราวาง Position ตัวเอง
เป็นร้านอาหารเช้า เปิดตั้งแต่ 6 โมง 
ถือว่าเช้ามาก ไปจนถึง 4 โมงเย็น 
กลุ่มคนที่เข้ามาช่วงเช้าจะเป็นแนว
ครอบครัวและเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว
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 TRENDY MARKETING 

 www.kaysboutiques.com 
 Kay’s Boutique Breakfast

รูปภาพประกอบ : Kay’s Boutique

Kay’s Boutique Breakfast

ต่างชาติ ถือเป็นลูกค้ากลุ่มหลักจริงๆ 
ของร้าน เราจะท�ายงัไงกไ็ด้ให้ลกูค้าจ�าเราได้ 
ทั้งเรื่องของคณุภาพอาหาร เมนูใหม่ๆ ที่
เพิ่มขึ้น ไม่ใช่แค่ดอกไม้อย่างเดียว แต่ก็
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการตลาดก็ส�าคัญ ดังนั้น
ทกุปีเรากจ็ะพยายามเปลี่ยนธมีใหม่เรื่อยๆ 
อาจจะไม่ใช่ดอกไม้แล้ว เพราะถ้าเราท�า
อะไรใหม่ๆ ที่สามารถดงึดดูให้เขากลบัมา
ได้อีกเรื่อยๆ ก็จะส่งผลดีต่อร้านเอง
และเป็นสิ่งที่ท�าให้ธรุกจิยั่งยนืด้วย”
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เมื่อเทรนด์ “แชะ & แชร์” ไม่ได้สร้าง
โอกาสให้กบับรรดาร้านคาเฟ่ หรอืสถานที่
ต่างๆ เท่านั้น แม้แต่พร็อพ หรืออุปกรณ์
ประกอบฉากส�าหรับการถ่ายภาพ 
ยังกลายเป็นไอเท็มที่ขาดไม่ได้ส�าหรับ
ชาวโซเชียลสายแชะ ยิ่งในช่วงที่เทรนด์
ดอกไม้บานสะพรั่ง อุปกรณ์การปิกนิก
ถูกใช้เป็นพร็อพสุดเก๋ที่ท�าให้รูปถ่ายนั้น
โดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีก

กระแสแจ้งเกิดธุรกิจใหม่ “เช่าปิกนิก” โดนใจลูกค้าชอบแชะ

ด้วยเหตนุี้ น้องใหม่อย่าง picnic.bkk ธรุกจิ
ให้เช่าอปุกรณ์ปิกนกิจงึเกดิขึ้นมาเพื่อเอาใจ
คนชอบไลฟ์สไตล์แบบ Outdoor ในบรรยากาศ
สวนสวย ศภุสิรา ลภันะนรเศรษฐ เจ้าของ 
picnic.bkk เล่าให้ฟังว่า แม้ในประเทศไทย 
กิจกรรมปิกนิกดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้รับ
ความนิยมมากเท่ากับต่างประเทศ เพราะ
ด้วยอากาศและไลฟ์สไตล์ของคนไทย 
แต่กลับพบว่า อุปกรณ์ปิกนิกกลายเป็น
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 TRENDY MARKETING 

พร็อพที่ลูกค้าโดยเฉพาะกลุ ่มวัยรุ ่นที่
ชื่นชอบการถ่ายรูปนิยมเช่าเพื่อน�าไป
ถ่ายรูปในสถานที่ต่างๆ รวมถึงเช่าเพื่อ
การถ่ายแบบด้วย นั่นจึงกลายเป็นโอกาส
ทางธุรกิจขึ้นมา   

 บรกิารเช่าอปุกรณ์ปิกนกิของ picnic.
bkk มอียู่ 2 แบบด้วยกนั คอื 1.เช่าเฉพาะ
อปุกรณ์ ประกอบไปด้วย ตะกร้าผ้าปูพื้น 
ถ้วยชากาแฟ แก้วไวน์ ขวดน�้า เป็นต้น 
และ 2. เช่าอุปกรณ์พร้อมเซ็ตอาหารที่
สามารถรับประทานได้จริง โดยจะเป็น
อาหารแบบง่ายๆ เช่น ผลไม้ แซนด์วิช 
ครวัซองต์ น�้าผลไม้ เป็นต้น

รูปภาพประกอบ : picnic.bkk
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ปัจจุบันลูกค้าสามารถใช้บริการเช่า
อปุกรณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น 
Instagram และ Facebook โดยจะมจีดุรบั
และคนืสนิค้า 3 จดุด้วยกนั ได้แก่ BTS 
พญาไท พทุธมณฑล และบางแค ในขณะ
ที่ลกูค้ากลุม่ที่ไม่สะดวกเช่า เช่น อยูต่่าง
จงัหวดั สามารถที่จะซื้ออปุกรณ์ได้เลยเช่นกนั

จะเหน็ได้ว่า เรื่องของการตลาดยคุนี้ 
หลายๆ ธรุกจิพยายามจะสร้างโอกาสจาก
ค�าว่ากระแส หรอืเล่นกบัเทรนด์ต่างๆ เพื่อ
หวังจะท�าให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
อย่างรวดเร็ว แน่นอนว่าผลลัพธ์จึงมีทั้ง
ธุรกิจที่เกิดไวและก็ตายไวด้วยเช่นกัน 
ดังนั้น ในการท�าธุรกิจให้ยั่งยืน ให้มอง
กระแสหรอืเทรนด์เป็นเพยีงส่วนหนึ่งเท่านั้น 
ผู้ประกอบการต้องกลับมาโฟกัสที่ธุรกิจ 
อะไรคือจุดแข็งที่จะสามารถตอบโจทย์
ลูกค้าได้อย่างแท้จริง และพัฒนาสิ่งนั้น
ให้ดยีิ่งขึ้น เพื่อให้ธรุกจิของคณุยงัคงเป็น
ที่ต้องการได้อย่างต่อเนื่อง   

 picnic.bkk
 picnic.bkk

picnic.bkk

รูปภาพบน Instagram 

ที่มีใบหน้าคน มีโอกาส

ทีจ่ะได้รับ Like มากกว่า

และมีแนวโน้มที่จะดึงดูด

คอมเมนต์อีก

38%

32%

เมื่อเทียบกับภาพถ่าย

ที่ไม่มีใบหน้า 

ที่มา : Georgia Institute of Technology / Yahoo Labs
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BRANDING  กองบรรณาธิการ   เจษฎา ยอดสุรางค์

วันนี้ “น�้ามันมวย” ที่หลายคนรู้จัก จะไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ แต่ก�าลังถูกพลิกโฉม

ให้กลายเป็น “แบรนด์” ที่แข็งแกร่ง และพร้อมที่จะเติบโตในตลาดที่กว้างขึ้น

ไม่ได้ถูกตีกรอบให้อยู่เพียงแค่ในวงนักมวยอีกต่อไป เพราะจากวันนี้

“น�้ามันมวย...ไม่ใช่นักมวยก็ใช้ได้” จะเป็นเป้าหมายและเส้นทางเดินใหม่ที่

บริษัท เทวกรรมโอสถ จ�ากัดจะใช้ก้าวไปข้างหน้า

เจาะกลยุทธ์

โตนอกเวที (มวย)

MUAY
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ก�าเนิดน�้ามันมวย

80 ปีของการเดนิทางมาอย่างยาวนาน
ของบริษัท เทวกรรมโอสถ จ�ากัด ผู้ให้
ก�าเนดิ “น�้ามนัมวย” มจีดุเริ่มต้นมาจาก
การเป็นห้างขายยาที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น 
โดยมผีูก่้อตั้งคอื “หลวงสทิธิ์โยธารกัษ์” ได้
มีการปรุงยาจ�าหน่าย ซึ่งเป็นกลุ่มยาแก้
ปวด เช่น ยาประสระนอแรด รวมไปถึง
สนิค้าในชวีติประจ�าวนัอย่าง ยาอม และ
ยาสฟีัน เป็นต้น 

จากยุคแรกมาสู่ทายาทรุ่นสอง โดย
ทองทศ อินทรทัต บุตรชายของหลวงสิทธิ์
โยธารักษ์ ที่ได้เข้ามาช่วยบริหารกิจการ 
แต่ด ้วยความชื่นชอบมวยไทย จึง
ได้ก่อตั้งค่ายมวยของตนเองขึ้นมา ชื่อค่าย 
“กิ่งเพชร” และเมื่อนักมวยในค่ายอย่าง 
โผน กิ่งเพชร ได้ชกชนะกลายเป็นแชมป์

มวยโลกคนแรกของประเทศไทย ส่งผล
ให้ค่ายมวยโด่งดงัเป็นพลแุตก และภายใต้
ความโด่งดังที่ว่านี้ ได้แจ้งเกิดให้กับสินค้า
ตัวหนึ่งของเทวกรรมโอสถที่นักมวย
ในค่ายใช้กันอยู่เป็นประจ�า เพื่อนวดวอร์ม
ร่างกายก่อนขึ้นชก นั่นคือ “น�้ามันมวย” 
ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสินค้าที่ถูกถามหา
จากค่ายมวยต่างๆ และเริ่มได้รับ
ความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในวงของนักมวย 
ก่อนขยายไปสู่กลุ่มนักกีฬาอื่นๆ ที่ต้องการ
วอร์มกล้ามเนื้อเพื่อป้องกนัอาการบาดเจบ็ 
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BRANDING

วางแผนธุรกิจอย่างไร

ให้ใช้ได้จริง!!

เส้นทางใหม่ “น�้ามันมวย”

 ภญ.อนนิทยา สนุสะธรรม ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทวกรรมโอสถ 
จ�ากดั บอกเล่าถึงเรื่องราวความยาวนาน
ของน�้ามนัมวย ซึ่งตลอดระยะเวลาหลาย
สิบปีที่ผ่านมาน�้ามันมวยได้มีการพัฒนา
ปรบัสตูรมาโดยตลอด จนกลายเป็นสนิค้า
ที่ได้รบัความไว้วางใจและยอมรบัจากลกูค้า
โดยเฉพาะในกลุ่มของนกักฬีา

จนกระทั่งมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่
ในปี พ.ศ.2561 กับการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจ จากการร่วมลงทุนระหว่างบริษัท 
เทวกรรมโอสถ จ�ากัด และบริษัท แคปปิตอล 
จ�ากัด เนื่องจากมองเห็นถึงศักยภาพของ
น�้ามันมวยที่สามารถจะเติบโตไปสู่ระดับ
โลกได้ โดยมีการปรับปรุงโรงงานใหม่ให้
ได้มาตรฐาน GMP PIC/S เพื่อให้สามารถ
ส่งออกไปได้ทั่วโลก พร้อมกับเริ่มมีผู้บริหาร
ใหม่ๆ เข้ามาบริหารงาน ปรับเปลี่ยนจาก
บริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัวกลายมาเป็น

บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นและมีการลงทุนด้านการ
ตลาดและการขายอย่างเป็นระบบมากขึ้น 
ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท�าให้ต้อง
มีการวางกลยุทธ์ใหม่ส�าหรับธุรกิจน�้ามันมวย

“ความเก่าแก่ยาวนานของน�้ามันมวย 
เรามองว่าเป็นจุดแข็ง (Strengths) ไม่ใช่
จุดอ่อน (Weakness) เพราะความเก่าแก่
ยาวนานเป็นตัวพิสูจน์ว่า ถ้าสินค้าไม่ดี
จรงิ คงอยู่ไม่ได้นานถงึขนาดนี้ ซึ่งทกุวนันี้
ไม่มีใครถามเลยว่า น�้ามันมวยดีจริงหรือ 
มีแต่คนถามว่าชื่อน�้ามันมวย ถ้าไม่ได้เป็น
นักมวยจะใช้ได้ไหม”
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นั่นคือค�าถามที่ถูกถามมาโดยตลอด 
บริษัทจึงได้ท�าการส�ารวจความเห็นของ
ผูบ้รโิภคที่มต่ีอน�้ามนัมวยว่า เขาคดิอย่างไร 
ซึ่งส่วนใหญ่คดิไปในทางเดยีวกนั คอื น�้ามนัมวย
กต็้องเป็นนกัมวยใช้ หรอืถ้าไม่ใช่นกัมวย
กต้็องเป็นนกักฬีาที่ใช้ร่างกายหนกัๆ ดงันั้น 
สิ่งแรกที่ท�าการปรับเปลี่ยนคือ การจด
เครื่องหมายการค้า (Trademark) โดยให้
น�้ามันมวยเป็นชื่อแบรนด์ ไม่ใช่ชื่อสินค้า
อกีต่อไป ดงันั้น ภายใต้แบรนด์น�้ามนัมวย 
สามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆ 
ได้อกีมากมาย เช่น น�้ามนัมวยครมี น�้ามนั
สเปรย์ เป็นต้น หรอืในอนาคตน�้ามนัมวย
อาจจะเปลี่ยนไปในแง่ของรูปลกัษณ์ หรอื
การใช้งาน แต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือโลโก้และ
แบรนด์ของน�้ามนัมวย

ความเก่าแก่ยาวนาน

เป็นตัวพิสูจน์ว่า ถ้าสินค้า

ไม่ดีจริง คงอยู่ไม่ได้นาน

ถึงขนาดนี้
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BRANDING

“พดูง่ายๆ คอื น�้ามนัมวย เปรยีบเหมอืน
คณุปู ่คณุปูม่ลีกูออกมาเป็นน�้ามนัมวยครมี 
น�้ามันมวยครีมก็จะคลอดลูกออกมาเป็น
น�้ามนัมวย...อกีมากมาย แน่นอนว่าลกูหลาน
กจ็ะได้ DNA ของคณุปูไ่ป แต่เขาจะแต่งตวั
ไม่เหมอืนคณุปู ่ เขาจะคดิไม่เหมอืนคณุปู่ 
และเขากจ็ะมไีลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมอืนคณุปู่ 
ซึ่งน�้ามนัมวยกต้็องมหีลาย Generation แบบนี้ 
อย่างตวัน�้ามนัมวยที่เป็น Original อย่างไร
นกัมวยหรอืนกักฬีากใ็ช้แน่นอน เราจะไม่ไป
แตะอะไร แต่อย่างน�้ามนัมวยครมี หรอืน�้ามนั
สเปรย์ก็จะเป็นสินค้าส�าหรับคนทั่วไป 
เพื่อขยายกลุม่เป้าหมายให้กว้างขึ้น”

เปิดกลยุทธ์พิชิตใจลูกค้า 

ภญ.อนนิทยายอมรบัว่า การจะปรบั
เปลี่ยนอะไรกต็ามต้องใช้ทั้งเวลาและกลยทุธ์ 
เราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของคนได้
ในเวลาอนัสั้น แต่ถ้าไม่ลงมอืเปลี่ยนแปลง
หรอืท�าอะไรเลย ตลาดของน�้ามนัมวยอาจ
จะเลก็ลงเรื่อยๆ 
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“ไม่ว่าจะเป็นการท�าการตลาดหรือ
สร้างแบรนด์ การสื่อสารถอืเป็นสิ่งที่ส�าคญั
อย่างมาก ดังนั้น เราถึงได้ลุกขึ้นมาบอก
กบัทกุคนว่า น�้ามนัมวยไม่ใช่นกัมวยกใ็ช้ได้ 
แต่เราพูดฝั่งเดยีวอาจจะดงัไม่พอ จ�าเป็น
ต้องใช้ Influencer มาช่วยสื่อสารออกไป 
‘โตโน่ ภาคนิ’ ถอืเป็นตวัแทนของคนรุน่ใหม่
และเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆ 
ดังนั้น สิ่งที่เขาพูดออกไปจึงมาจาก

ประสบการณ์ของเขา ไม่ได้เป็นการสร้าง
หรือแต่งเรื่องขึ้นมา เพราะเราเชื่อว่ายุคนี้
การสื่อสารต้องจริงใจ ตรงไปตรงมา 
ผูบ้รโิภคสมยันี้มมีอืถอือยูใ่นมอืตลอดเวลา 
เขาอยากรู้ความจริงอะไรสามารถเซิร์ช 
ดูได้ทนัท”ี 
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BRANDING

นอกจากจะใช้เรื่องของการสื่อสารแล้ว 
การใช้กลยทุธ์ Experience Marketing ยงั
เป็นอีกหัวใจส�าคัญ เพราะการจะท�าให้
ผูบ้รโิภคเชื่อในสิ่งที่แบรนด์สื่อสารออกไปนั้น 
การให้เขาได้ทดลองใช้ หรอืได้รบัประสบการณ์
ด้วยตวัเอง นบัว่าเป็นกลยทุธ์ที่มปีระสทิธภิาพ
มากที่สดุส�าหรบัการท�าการตลาดและสร้าง
แบรนด์ในยคุนี้

การใช้กลยุทธ์

Experience Marketing

ยังเป็นอีกหัวใจส�าคัญ

เพราะการจะท�าให้ผู้บริโภคเชื่อ

ในสิ่งที่แบรนด์สื่อสารออกไป

“สมัยนี้คนไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าเขา
ไม่ได้ลองด้วยตวัเอง ที่ผ่านมาเราท�าอเีวนต์
กบักลุ่มนกักฬีา โดยเฉพาะนกัวิ่ง ถอืเป็น 
กลุม่ที่เราประสบความส�าเรจ็ในการเข้าไป
สื่อสารกับเขา มีการไปออกบูทในงานวิ่ง 
ให้เขาได้ลองใช้น�้ามันมวยนวดวอร์มก่อน
วิ่ง หรือระหว่างทางก็มีน�้ามันมวยสเปรย์
ให้ได้ลองฉดี พอเข้าเส้นชยักน็วดด้วยน�้ามนั
มวยครีม เราท�า Experience Marketing 
แบบนี้เพื่อให้คนได้ลองใช้จรงิ หรอืในกลุม่
คนทั่วไปกจ็ะไปท�าอเีวนต์ตามห้างสรรพสนิค้า 
หรอืตามหน้าร้านขายยา นอกจากนี้ จาก
แคมเปญโปรโมตการท่องเที่ยวของ ททท.
ที่ชเูรื่องมวยไทย เรากไ็ด้มกีารตดิต่อเข้าไป
ที่ค่ายมวยต่างๆ เพื่อเอาสินค้าเข้าไปให้
นกัท่องเที่ยวที่มาเรยีนชกมวยได้ลองใช้ฟร ี
นี่กเ็ป็น Experience Marketing อกีแบบหนึ่ง
ที่เราท�า”

20 K SME INSPIRED



นอกจากนี้ จะเหน็ได้ว่า ด้วยเป้าหมาย
ใหญ่ที่ต้องการจะเติบโตไปสู่ตลาดโลก 
ท�าให้ปีนี้ทางแบรนด์น�้ามันมวยวางแผน
ในด้านการส่งออกไว้อย่างชดัเจน จากเดมิ
ที่ท�าในลักษณะซื้อมาขายไป ซึ่งส่วนใหญ่
ยอดขายจะมาจากค่ายมวยที่อยู ่ใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะทางยุโรป ถือว่า
มียอดขายน�้ามันมวยสูงที่สุด แต่จากนี้ไป
จะเริ่มมีการท�าการตลาดอย่างจริงจัง 
มีการเซ็นสัญญาในรูปแบบของตัวแทน
จ�าหน่ายอย่างถูกต้อง โดยจะมุ่งเน้น
ไปที่กลุ่มค่ายมวยและร้านขายยา โดย
เฉพาะในตลาดยุโรป ฮ่องกง เมียนมา 
และกัมพูชา เป็นต้น

เชื่อว่าจากนี้ไปคงได้เห็นการเปิดเกม
รุกของแบรนด์น�้ามันมวยท่ีจะมากข้ึนเร่ือยๆ 
เพราะวันนี้ได้พาตัวเองออกนอกกรอบที่
จะไม่ได้จ�ากัดแค่ค�าว่า “มวย” อีกต่อไป
แล้ว 

มีสินค้าใหม่ ตอบความ
ต้องการของคนรุน่ใหม่ได้

ขายในราคาที่เป็นมติร
กบัคนไทย 

ขยายช่องทางจ�าหน่าย
สู่เซเว่น อเีลฟเว่น 
จากเดิมถูกจ�ากัดอยู่แค่
ร้านขายยา 

โปรโมชนัและการสื่อสาร 
ต้องจรงิใจ ตรงไปตรงมา 
ไม่หลอกลวง

Product

Price

Place

Promotion

ถอดกลยุทธ์ 4P

การตลาดสไตล์น�า้มนัมวย
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INNO FOCUS  กองบรรณาธิการ

หลายคนมองว่าธุรกิจบริการล้างฟิล์ม-
อัดภาพที่เคยเฟื่องฟูในอดีตได้ถูกถอนราก
ถอนโคนไปจนสิ้นแล้วหลงัการมาถงึของกล้อง
ดจิทิลั แต่ความจรงิแล้ว ธรุกจินี้แม้จะแผ่วลงมาก 
แต่กย็งัไม่สญูพนัธุเ์สยีเลยทเีดยีวเพราะช่วงหลงั
จะเริ่มเหน็กลุ่ม Gen Y ไปจนถงึมลิเลนเนยีล
ได้หนักลบัมาใช้กล้องฟิล์มเนื่องจากชมชอบใน
ความคลาสสิก ท�าให้ห้องแล็บล้างอัดภาพที่
เหลอืไม่มากยงัเปิดให้บรกิารอยู่

เช่นเดยีวกบัที่กรงุโซล เกาหลใีต้ ห้องแลบ็
บรกิารล้างอดัรูปที่ชื่อว่า Filmlog ได้ปรบัธรุกจิ
ให้เข้ากบัยคุปัจจบุนั โดยลูกค้าสามารถเดนิทาง
ไปที่ร้าน หรือส่งม้วนฟิล์มที่ถ่ายหมดแล้วไป
ยงัร้านเพื่อท�าการล้างฟิล์ม จากนั้นทางร้านจะ

ฟื้นธุรกิจกล้องฟิล์ม

ในยุคดิจิทัล

ดาวน์โหลดภาพจากฟิล์มลงบนเว็บไซต์ของ
ทางร้าน แล้วส่งอีเมลแจ้งลูกค้าทราบ ลูกค้า
สามารถเข้าไปชมภาพได้ โดยต้องลงทะเบยีน
ก่อน ภาพของลูกค้าจะเก็บในไฟล์ส่วนตัวที่
ลูกค้าจะสามารถเข้าชมได้หลังจากที่ก�าหนด
รหสัผ่าน จากนั้นลกูค้าสามารถสั่งดาวน์โหลด
ภาพลงในซีดี และสั่งอัดภาพตามต้องการได้ 
สนนราคาค่าล้างฟิล์มเริ่มต้นที่ 5,000 วอน (ราว 
130 บาท) ขึ้นอยู่กบัว่าเป็นฟิล์มส ีหรอืขาวด�า 
ส่วนค่าอดัรปูขนาด 4x6 นิ้ว ตกใบละ 300 วอน 
หรอืประมาณ 8 บาท 

นอกจากบริการแล็บล้างอัดภาพแล้ว 
Filmlog ยงัให้บรกิารตู้จ�าหน่ายกล้องและฟิล์ม
อตัโนมตัอิกีด้วย โดยกล้องที่ว่าเป็นแบบกล้อง
ฟิล์มพกพาที่ใช้ครั้งเดยีวทิ้ง หรอืสามารถใช้ซ�้า
ได้ และมฟิีล์มหลายยี่ห้อจ�าหน่ายในตูเ้ดยีวกนั 
ถอืเป็นธรุกจิที่ตอบโจทย์ผูบ้รโิภคที่อนรุกัษนยิม
ได้เป็นอย่างดี และเป็นการตอกย�้าให้เห็นว่า 

โอกาสมอียู่เสมอ หากธรุกจิรู้จกัการปรบัตวั https://bit.ly/3afFIvZ , https://filmlog.co.kr
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นอกเหนอืจากบ้าน และที่ท�างาน คนรุน่ใหม่
ยงัต้องการพื้นที่ที่ 3 ส�าหรบัหย่อนใจหรอืสร้าง
ความรื่นรมย์ในชวีติ ด้วยเหตนุี้ แนวคดิ Third 
Place จงึถอืก�าเนดิขึ้น และแบรนด์ที่ขึ้นชื่อสดุ
ในการใช้คอนเซปต์นี้คอื เชนร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 
แต่ Third Place ไม่ได้จ�ากดัภายในร้านกาแฟ
เท่านั้น เพราะวนันี้ เจดดีอทคอม อ-ีคอมเมริ์ซ
ชื่อดังของจีน ก็หยิบกลยุทธ์นี้มาใช้ด้วยการ
ขยายจากธุรกิจแพลตฟอร์มซื้อ-ขายสินค้า
ออนไลน์ไปสู่การสร้าง Third Place ในรูปแบบ
ซูเปอร์มาร์เก็ต 7Fresh Life ในกรุงปักกิ่ง
ที่ให้บรกิาร 24 ชั่วโมง

7Fresh Life โดยรวมกเ็หมอืนซเูปอร์มาร์เกต็
ทั่วไป แต่สิ่งที่แตกต่างคอื การสร้างสรรค์โซน 
Seven Fun ขนาด 300-400 ตารางเมตรขึ้นมา
เพื่อเจาะกลุ่มคนหนุ่มสาว และคนวัยท�างาน
อาย ุ26-45 ปี ภายใต้คอนเซปต์ Dine, Drink 
and Socialise ลูกค้าสามารถแวะเวียนมาใช้
บรกิารแบบ 24 ชั่วโมงเพื่อใช้บรกิารต่างๆ โดย

มตีั้งแต่อาหารเช้า กลางวนั อาหารว่าง อาหาร
เยน็ จนถงึมื้อดกึ ลูกค้าสามารถเข้ามากนิดื่ม
หลงัเลกิงานได้ทกุเมื่อ มเีครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ให้เลือกจ�านวนมาก ส่วนลูกค้าที่ต้องการซื้อ
สนิค้าในซูเปอร์มาร์เกต็ สามารถเลอืกซื้อผ่าน
สมาร์ตโฟน หรอืมาเลอืกด้วยตนเอง กม็บีรกิาร
จดัส่งถงึบ้านเช่นกนั

 จะเหน็ได้ว่า การสร้าง Third Place ใน
ซเูปอร์มาร์เกต็ เป็นอกีหนึ่งตวัอย่างของกลยทุธ์ 
Omni Channel หรือการเชื่อมโยงออฟไลน์
และออนไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อให้ลูกค้าได้รับ
ประสบการณ์บรกิารแบบลื่นไหลไม่สะดดุนั่นเอง 
เพราะโลกธุรกิจยุคนี้ ไม่ได้แบ่งแยกออนไลน์
ออฟไลน์ออกจากกนั แต่ถ้าอยากจะเข้าถงึลูกค้า
ได้อย่างแท้จริง ต้องเชื่อมต่อทั้งสองโลกนี้
ให้กลายเป็นหนึ่งเดียว และนั่นจะกลายเป็น
โอกาสอย่างมหาศาลของธรุกจิ 

 กลยุทธ์สร้าง “Third Place” 

ในซูเปอร์มาร์เก็ต

https://bit.ly/2FSKem6
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เมื่อ “Trust” หรือ ความเชื่อใจ ไว้วางใจ เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต่างพากันมองหา 

โดยเฉพาะในยคุดจิทิลัทีท่กุอย่างหมนุรอบด้วยความเร็วและเชือ่มต่อกนัได้อย่างไม่ส้ินสุด 

ค�าค�านี้จึงยิ่งทวีความส�าคัญมากขึ้น เพราะผู้บริโภคยุคใหม่ไม่ใช่แค่รอเฉย แต่พร้อม

ที่จะเดินเข้าหา หรือหันหลังเดินออกจากแบรนด์ได้ตลอดเวลา 

COVER STORY   กองบรรณาธิการ

ผูกใจลูกค้า

ด้วยประสบการณ์ขั้นกว่า
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ด้วยกฎของการแข่งขนัในโลกธรุกจิที่
เปลี่ยนแปลงไป จาก Finite Game หรอื
เกมที่เคยมกีตกิา ผูเ้ล่น และเวลาที่ชดัเจน 
เมื่อเกมจบจะรู้ได้ทันทีว่าåใครชนะหรือแพ้ 
แต่มาวนันี้ได้กลายเป็น Infinite Game เกม
ที่ไม่มีจุดจบ และกฎของเกมก็พร้อม
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 

วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร รองกรรมการ
ผูจ้ดัการอาวโุส ธนาคารกสกิรไทย สะท้อน
ภาพการแข่งขันในโลกของธุรกิจ ยุคที่
เทคโนโลยที�าให้ขอบเขตแบบเดมิที่เป็นโลก
กายภาพ (Physical) ไม่มอีกีต่อไป นบัจากนี้
จะไม่มใีครสามารถบอกได้ว่า นั่นคอืพื้นที่
ของตวัเอง ห้ามคนอื่นเข้ามาเล่น เพราะยคุนี้
ใครอยากแข่งขันกับใครก็ย่อมจะท�าได้ 
ดงันั้น สิ่งส�าคญัที่สดุภายใต้สถานการณ์
เช่นนี้ คอื การแข่งกบัตวัเอง เพื่อให้พรุง่นี้เรา
ยงัสามารถตอบโจทย์ลกูค้าได้ดกีว่าคนอื่น 

Trust คีย์เวิร์ด

หยุด! ลูกค้ายุค Infinite Game 

“ถ้าพรุ่งนี้ลูกค้าเขาต้องการข้าวผัด 
เราต้องให้ลูกค้าได้กินข้าวผัด ถึงแม้เรา
จะผดัข้าวไม่เป็นกต็าม พูดง่ายๆ คอื สนาม
หลักเราก็ยังต้องเล่น แต่ก็อย่าขังตัวเองไว้
ในสนามหลักอย่างเดียว เพราะคนอื่นเขา
ก็เข้ามาเล่นในสนามเราได้ อย่างที่บอก
ยุคนี้ไม่มีขอบแล้ว อยากจะท�าข้าวผัดก็
ไปท�า แต่สิ่งที่ท�าควรอยู่ในคอนเซปต์ที่
สมเหตุสมผลกับตัวสนามหลัก” 

วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย
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COVER STORY

ด้วยเหตุนี้ การจะผูกใจลูกค้าให้อยู่
กบัแบรนด์หรอืธรุกจิ ในสนามที่มตีวัเลอืก
อยู่มากมาย สิ่งส�าคญัจงึอยู่ที่ค�าว่า Trust 
หรือความเชื่อใจ ไว้วางใจจากลูกค้า 
วรีวฒัน์บอกว่า ทกุวนันี้การที่คนยงัเลอืกใช้
บรกิารธนาคาร มเีรื่องเดยีวที่คนอื่นยงัไม่ม ี
นั่นก็คือ Trust ซึ่งค�าค�านี้จึงเป็นเหมือน 
“ฟางเส้นสดุท้าย” ของธนาคารที่ยงัคงมี
อยู่ โดยค�าว่า Trust ไม่ได้แปลว่า การถอน
แล้วจะได้เงนิ หรอืฝากแล้วจะไดด้อกเบี้ย 
หรอื Trust คอืความปลอดภยั เหล่านี้คอื
เรื่องพื้นฐานที่ธนาคารต้องม ีแต่ Trust คอื
การรกัษาค�ามั่นสญัญา การที่ใครคนหนึ่ง
ยงัเชื่อใจ ไว้วางใจใครอกีคนอยู่ เพราะคนนั้นๆ 
ยงัไม่ทรยศความเชื่อใจ ซึ่งการทรยศมอียู่ 
2 แบบ คอื ทรยศเรื่องเมื่อวาน กบัทรยศ
ค�าสญัญาในวนัข้างหน้า 

ส�าหรับ Trust ในมุมของธนาคาร
กสกิรไทย ถกูถ่ายทอดผ่านค�าว่า แฟร์ (Fair) 
ความแฟรม์าจากการที่คยุกนัตรงๆ ท�าได้
หรือท�าไม่ได้ หรือถ้าพลาดก็ยอมรับว่า
พลาด แต่พลาดแล้วแก้ไข ทกุอย่างกจ็บ 
นั่นคอื สิ่งที่ผู้บรโิภคยคุนี้ต้องการ และถงึ
แม้จะไม่ได้น�าเสนอในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับ
ลกูค้า แต่ถ้าโดยรวมเป็นสิ่งที่ลกูค้ารูส้กึมี
ความสขุ นั่นกค็อื ประสบการณ์ที่จะน�า
ไปสู่ความเชื่อใจ ไว้วางใจนั่นเอง 
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ด้วยผู้บริโภคยุคนี้ทั้งฉลาดและมี
ตวัเลอืกในมอือยูม่ากมาย แถมยงัอยูใ่นโลก
ที่มกีารพดูคยุบนโซเชยีล ท�าให้ได้รบัข้อมูล
ที่ชดัขึ้นและเรว็ขึ้นกว่าเดมิ แต่เชื่อไหมว่า 
แบรนด์ที่สามารถดงึดดูคนให้เข้าหา ไม่ได้
มีแค่แบรนด์ที่เป็นคนดีอย่างเดียว ฮีโร่
แบรนด์ที่มคีวามตรงไปตรงมาและชดัเจน 
อย่าง อีเจี๊ยบเลียบด่วน ถือเป็นหนึ่งใน
ตวัอย่างของแบรนด์ที่สามารถดงึดดูคนได้

ในเรื่องนี้ ดั่งใจถวลิ อนนัตชยั ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และกรรมการ
ผูจ้ดัการ บรษิทั อนิเทจ (ประเทศไทย) จ�ากดั 
ชี้ให้เห็นว่า ยุคนี้ค�าว่า โปร่งใส จริงใจ 

แบรนด์แบบไหน?

ท�าให้ลูกค้า Trust

ดั่งใจถวิล อนันตชัย

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และกรรมการ

ผู้จัดการ บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จ�ากัด

หรือ Trustworthy ไม่ได้แปลว่า ต้องเป็น
เพอรเ์ฟ็กต์แบรนด์ หรอืต้องเป็นคนดเีท่านั้น 
เพียงแต่ว่า “ต้องเป็นของจริง” ผู้บริโภค
ต้องรู้สึกเชื่อมั่นได้ว่าแบรนด์เป็นแบบที่
แสดงออกมาจริงๆ ไม่ได้เสแสร้ง พูดง่ายๆ 
คอื เป็นแบรนด์ที่มจีดุด่างพร้อย (Flawsome 
Brand) บ้างก็ได้ เพราะในความเป็นจริง
แล้ว ไม่มีใครดีไปทุกอย่าง ดังนั้น การเป็น 
Real Brand คือ สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ
มากกว่า
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COVER STORY

นอกจากนี้ ลกูค้ายงัพร้อมที่จะ Trust 
กับแบรนด์ที่กล้ายอมรับผิดและกล่าว
ขอโทษในความผดิพลาดนั้นๆ ซึ่งผูบ้รโิภค
ในปัจจบุนัพร้อมที่จะเข้าใจ ในทางตรงกนั
ข้าม หากใครยังยืนหยัดอยู่บนจุดยืนที่
ไม่เคยมองว่า แบรนด์ตัวเองก็ท�าผิดได้
เหมอืนกนั นั่นคอื ความน่ากลวั เพราะ Trust 
ที่หายจากการไม่ยอมรับผิด วันนี้ไม่ได้
กระทบแค่ลกูค้าคนเดยีว ในยคุดจิทิลัเช่นนี้ 
หากแก้วเกิดรอยร้าว จะไม่ได้ร้าวแค่
จดุจดุเดยีว แต่ร้าวท ีรู้กนัทั้งโลก

ยกตวัอย่าง กรณแีบรนด์แฟชั่นชื่อดงั 
ที่ท�าไวรลัออกมาว่า คนจนีต้องใช้ตะเกยีบ 
กนิพซิซา เรยีกเสยีงต�าหนติเิตยีนมากมาย 
แต่แบรนด์ไม่มทีท่ีาว่าจะยอมรบัผดิ สดุท้าย
แก้ปัญหาด้วยการบอกว่า ถกูแฮก็แอก็เคานต์
ยิ่งกระพือความโกรธของผู้คน ที่ไม่ใช่
แค่ในจนีแต่กลบักลายเป็นทั่วโลก จนสดุท้าย
ต้องยกเลกิการจดังาน 
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เป็นแบรนด์ที่มีจุดด่างพร้อย 

(Flawsome Brand) บ้างก็ได้ 

เพราะในความเป็นจริงแล้ว

ไม่มีใครดีไปทุกอย่าง

การเป็น Real Brand คือ

ส่ิงทีผู่บ้ริโภคต้องการมากกว่า

ความเชื่อใจของผู้บริโภคทุกวันนี้ 
ไม่ได้อยู่ที่ว่า แบรนด์พูดว่าเราเป็นอะไร 
แต่อยูท่ี่ประสบการณ์ที่ลกูค้าได้รบัต่างหาก 
โดยสะท้อนได้จากค�าว่า Customer Journey 
ที่ในทุกๆ จุดของการเดินทางของผู้บริโภค 
ล้วนแล้วแต่มีผลต่อความเชื่อใจ หรือ Trust 
ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงข้อมูล 
การรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ การช�าระเงิน 
การถาม-ตอบของแบรนด์ ที่ส�าคัญวันนี้
ลูกค้าไม่ได้สนใจว่า เขาซื้อออนไลน์
หรือออฟไลน์ แต่ซื้อตอนที่เขาอยากจะซื้อ 
ดงันั้น แบรนด์ควรมองไปที่ผลลพัธ์ก่อนว่า 
ลูกค้ามีความต้องการอะไร มีปัญหาอะไร
เป็นตวัตั้ง แล้วค่อยไปดวู่าจะเข้าไปหาเขาได้
อย่างไร เพื่อสร้างประสบการณ์ขั้นกว่า 
ที่ไม่ใช่แค่ประสบการณ์ทั่วไป แต่เป็น
ประสบการณ์ที่จะท�าให้ลูกค้ารับรู ้
และสัมผัสได้ถึงความจริงใจ

ส่องกลยุทธ์สร้าง Trust

ให้เกิดในใจลูกค้า

หรือในกรณีของน�้าดื่มยี่ห้อหนึ่งที่ท�า
คอลเลกชนั STARWARS ซึ่งออกมายอมรบั
ก่อนที่คนจะรูต้วัอกีว่า การผลตินั้นมฝีาขวด
ที่สผีดิเพี้ยนไป โดยกล่าวขออภยัพร้อมทั้ง
บอกแนวทางการแก้ไข เรียกเสียงชื่นชม
จากผูค้นได้อย่างล้นหลาม และมคีนจ�านวน
ไม่น้อยที่รบีกว้านซื้อสินค้า เพราะมองว่า
เป็นของลิมิเต็ดเอดิชัน ถือเป็นการพลิก
วกิฤตให้เป็นโอกาส 
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Transparency
แบรนด์ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ผูบ้รโิภครูส้กึสบายใจและรบัรูท้ี่มาที่ไปของ
สนิค้าหรอืบรกิารได้ 

Relationship
แบรนด์ต้องไม่มองว่า ตวัเองเป็น

แบรนด์ แต่ต้องมองว่า แบรนด์คอืคนคนหนึ่ง
ที่ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา และรูจ้กัลกูค้า

ส�าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอ ี
ดั่งใจถวลิ แนะน�ากลยทุธ์ง่ายๆ ในการน�า
ไปใช้ ถ้าอยากจะสร้าง Trust หรอืความ
เชื่อใจให้เกดิขึ้น โดยต้องมสีิ่งเหล่านี้…
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Uniqueness
สามารถมองเป็น 2 ประเดน็คอื 

ความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ต้อง
ไม่ซ�้าใคร และแบรนด์ต้องเห็นความเป็น
เอกลักษณ์ของลูกค้า ต้องท�าให้ลูกค้า
รูส้กึว่า เมื่อใช้สนิค้าบรกิารของแบรนด์แล้ว
เหมอืนเป็นคนพเิศษ 

Seamless
อย่ายดึตดิกบัความเป็นออนไลน์

หรอืออฟไลน์ ให้มองว่า ลูกค้าเป้าหมาย
อยู่ที่ไหน เพราะปัจจุบันเป็นยุคของ On 
Live Situation ที่ลูกค้าอยากจะซื้อตอนไหน
ต้องได้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นจากช่องทางไหน
กต็าม

Trustworthy
แบรนด์ต้องพูดจริง ท�าจริง อย่า

โกหก พูดในสิ่งที่ตัวเองท�าได้ พูดไปแล้ว
ต้องรบัผดิชอบ อะไรท�าไม่ได้อย่าพูด  
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Copper International Buffet ร้าน
อาหารสไตล์บฟุเฟต์นานาชาตชิื่อดงั เป็น
หนึ่งในธรุกจิที่เคยเผชญิหน้ากบัวกิฤตที่
เหนือการควบคุมในขวบปีแรกของการ
ด�าเนินกิจการ และครั้งล่าสุดเมื่อเดือน
พฤศจกิายนปีที่ผ่านมา จนท�าให้ เกษมสนัต์ 
สัตยารักษ์ ผู ้จัดการทั่วไป Copper 
International Buffet ถึงกับเอ่ยปากว่า 
เป็นครั้งที่หนักหนาและสั่นคลอนมาก
ที่สุดตลอดชีวิตของการท�างาน แต่ก็
สามารถกอบกูแ้ละเรยีกความเชื่อใจจาก
ลูกค้ากลบัคนืมาได้  

ถอดวิธีสร้าง Trust ตามสูตร 

Copper International Buffet 

หลายครั้งที่เรามักจะได้เห็นธุรกิจ
หรอืแบรนด์ต่างๆ เกดิวกิฤตความเชื่อมั่น 
จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น แน่นอนว่า 
มีทั้งคนที่รอดจากวิกฤตและตายลงจาก
ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค้าอกีต่อไป
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ย้อนรอยวิกฤต 2 ครั้งใหญ่...

วกิฤตแรก...เมื่อ 4 ปีที่แล้ว กบัเหตกุารณ์
ไมค่าดฝัน “ไฟฟ้าดบักะทนัหนั” จนลกูค้า
กว่า 100 คนไม่สามารถเข้ามาใช้บริการ
ในร้านได้ จนเวลาล่วงเลยผ่านไปเกือบ
ชั่วโมง สร้างความหงุดหงิดให้กับลูกค้า
อย่างหนกั 

“วนันั้นเป็นวนัที่ฝนตกหนกัจนไฟดบั 
ส่งผลให้ลูกค้าที่ก�าลังรอใช้บริการในรอบ
เยน็ไม่สามารถเข้ามาในร้านได้ เวลาผ่านไป
กไ็ม่มทีที่าว่าไฟจะมา ลูกค้าเริ่มหงดุหงดิ 
ร้านอื่นๆ กพ็ากนัปิดร้าน เราคดิว่าจะท�า
อย่างไรดถีงึจะแก้ปัญหานี้ได้ สดุท้ายตดัสนิใจ
ประกาศว่า ทางร้านจะท�าอาหารและน�ามา
เสริ์ฟให้ลูกค้ารบัประทานหน้าร้าน เราให้
พนกังานยกเก้าอี้ออกไปด้านนอกให้ลกูค้า
นั่ง เปิดไฟฉายให้ความสว่างและไม่คดิเงนิ
ลูกค้าเลย สุดท้ายเรื่องก็จบลงด้วยดี
และลูกค้ากโ็พสต์ขอบคณุเรา”
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วิกฤตสอง...เมื่อเดือนพฤศจิกายน 
2562 “ระบบล่มทั้งร้าน” ตอนเปิดร้านหลงั
การท�ารโีนเวตร้านใหม่ 

“วันนั้นเราเปิดให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิก
และท�าการมัดจ�าล่วงหน้าเข้าใช้บริการ 
หลังจากท�าการปรับปรุงร้านใหม่ แต่ต้อง
มาเจอว่า ระบบสั่งอาหารมีปัญหา เท่านั้น
ไม่พอ ระบบไฟฟ้าก็มามีปัญหา สักพักน�้า
ไม่ไหล ลูกค้าไม่สามารถเช็กบิลได้ เพราะ
เครื่องคิดเงินเสีย ท�าให้ลูกค้าร่วม 300 คน
ติดอยู่ด้านใน และลูกค้าด้านนอกที่รอจะ
เข้ามาใช้บริการในรอบถัดไปก็เริ่มหัวเสีย 
บางคนเดินมาต่อว่า เราใช้วิธีประกาศไมค์
ชี้แจงกับลูกค้าด้านในว่า ลูกค้าที่ช�าระ
บตัรเครดติ ให้รบับตัรคนืไป โดยจะจ่ายเงนิ
หรือไม่แล้วแต่ลูกค้า ส่วนใครที่มัดจ�า
ล่วงหน้ามา 50% ที่เหลือเราไม่คิดเงินให้
กินฟรีเลย นอกจากนี้ ยังใช้วิธีแก้ปัญหา
ด้วยการให้บัตรสมาชิกกับลูกค้าเป็นการ
ทดแทนด้วย”

จากวิกฤตนี้ ท�าให้ต้องประกาศปิด
ร้านถงึ 5 วนั พร้อมเรยีกประชมุพนกังาน
ทกุคน เพื่อแก้ปัญหาที่เกดิขึ้น จากนั้นได้
ท�าการซ้อมใหญ่ให้เหมือนวันเปิดบริการ
จรงิ เชก็ทกุระบบ ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า แอร์ 
เครื่องดดูควนั ฯลฯ  นี่เป็นสิ่งที่ Copper ท�า 
คือยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาด แล้วคิดใหม่ 
ปรบัปรงุใหม่ เพื่อที่จะได้พร้อมมากขึ้น 
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แม้จะเป็นวกิฤต แต่กแ็ฝงไว้ด้วยข้อคดิ
เสมอ ซึ่งเกษมสนัต์บอกว่า สิ่งหนึ่งที่เหน็
ได้ชดัเมื่อเกดิวกิฤตคอื ค�าว่า Trust ที่ลกูค้า
เชื่อมั่นในแบรนด์ Copper ลูกค้าให้
ก�าลงัใจเรา ลูกค้าคอมเมนต์ถงึเราในแง่ด ี
กระแสดดีกลบัมา กลายเป็นทกุอย่างเป็นไป
ในทศิทางที่ด ีหากไม่เจอเหตกุารณ์เช่นนี้ 
คงจะไม่เข้าใจว่า Brand Loyalty คอือะไร 
และจะไม่รู้เลยว่า มีลูกค้าที่รัก Copper 
มากขนาดไหน 

เกษมสันต์บอกด้วยว่า Trust คือ 
ความเชื่อมั่น ความเชื่อถอื ซึ่งในการท�าธรุกจิ
จะแบ่ง Trust ออกเป็น 2 ส่วน คอื ความเชื่อมั่น
ในตัวเอง และการท�าให้ลูกค้าเชื่อมั่น 
ซึ่งทั้ง 2 สิ่งนี้จะเชื่อมโยงกนั โดยผูป้ระกอบการ
ต้องเริ่มจากตัวเองก่อน ต้องมั่นใจในสิ่ง
ที่ท�า แต่การจะมั่นใจได้นั้น ต้องอยูบ่นพื้นฐาน

จาก Trust ภายใน

สู่ความวางใจของลูกค้า

เกษมสันต์ สัตยารักษ์

ผู้จัดการทั่วไป Copper International Buffet
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ของการมคีวามรูแ้ละเป็นสิ่งที่รูจ้รงิ เมื่อรู้แล้ว
ต้องทดสอบ วเิคราะห์ จ�าลองเหตกุารณ์ 
เมื่อทุกอย่างพร้อม เราเชื่อมั่นในตัวเอง 
ท�าทกุอย่างให้คนได้เหน็ว่า Copper คอือะไร 
Copper มีวิธีคิดอย่างไร และ Copper 
มสีไตล์แบบไหน หลงัจากนั้นแบรนด์ไม่ต้อง
พดูอะไรมาก เพราะลกูค้าจะรูส้กึและสมัผสั
ได้ ดงันั้น สิ่งส�าคญัจงึอยูท่ี่ว่า ถ้าเรา Trust 
ตวัเอง คนอื่นกจ็ะ Trust ด้วย   

“การที่จะท�าอย่างนั้นได้ ต้องเริ่มจาก
การสร้างความเชื่อมั่นในองค์กร โดยเฉพาะ
กบัตวัของพนกังานให้เขามคีวามเชื่อมั่น
ในตวัเรา ซึ่งเราให้ความส�าคญัในเรื่องนี้มาก
ดแูลตั้งแต่เรื่องอาหารการกนิที่ด ีสวสัดกิาร
ที่ด ีพาไปเที่ยวพกัผ่อนต่างจงัหวดั มกีาร
ปรบัขึ้นเงนิเดอืนและให้โบนสั เพราะเมื่อไหร่
ที่พนกังานเชื่อมั่น เวลาเราจะสื่อสารอะไร
กับพนักงาน เขาจะท�าตาม รักษากฎ
ระเบยีบ รกัษาคณุภาพอาหาร จดุนี้ถอืว่า
เป็นหัวใจเลย หลายคนคิดแค่จะสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กบัลกูค้าอย่างเดยีว ถอืว่า
ไม่พอ เพราะต้องสร้างความเชื่อมั่นภายใน
องค์กรด้วย เมื่อทมีงานเชื่อมั่น ตวัเราเชื่อมั่น
ลูกค้าเชื่อมั่น ทั้ง 3 ส่วนนี้จะท�าให้การท�า
ธรุกจิยั่งยนืได้”
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เมื่อทีมงานเชื่อมั่น

ตัวเราเชื่อมั่น ลูกค้าเชื่อมั่น

ทั้ง 3 ส่วนนี้จะท�าให้

การท�าธุรกิจยั่งยืนได้

“เราอาจจะพดูไม่ได้ว่า ลกูค้า Trust 
เราแบบไหน แต่เรามขี้อมูลและเชื่อมั่น
ได้ว่า ลูกค้า Trust เรา เพราะถ้าเขา
ไม่เชื่อมั่น คงไม่ท�าบตัรสมาชกิและกลบั
มาใช้บริการซ�้า เรากล้าพูดเพราะยึด
ตามข้อมูลที่เรามี เห็นได้ชัดว่า ลูกค้า
มาใช้บรกิารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก
ปีแรกที่มีลูกค้าโดยเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 
6,000 คน จนล่าสดุขึ้นมาอยูท่ี่ 26,000 คน 
เราไม่ได้ใช้ความรู้สึกตัดสิน แต่เรา
เชื่อมั่นจากสิ่งที่เราท�าจริง เรียนรู้จริง 
และมปีระสบการณ์จรงิ”
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ในท้ายนี้เกษมสนัต์แนะเคลด็ลบัการ
รับมือกับวิกฤต โดยบอกว่า เมื่อเกิด
ปัญหาต้องตั้งสติให้ได้ และเชื่อมั่นว่าจะ
สามารถแก้ไขและผ่านพ้นไปได้ และ
สิ่งส�าคญักว่านั้น คอือยากให้มองทกุอย่าง
เป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นชีวิตประจ�าวันที่
คนเราต้องเจอ เพราะการคิดเช่นนี้จะ
ท�าให้ผู้ประกอบการเกิดการเตรียมพร้อม 
มีการฝึกฝนเพื่อหาวิธีรับมืออยู่เสมอ 

รับมือวิกฤตอย่างไร

ให้ธุรกิจไปต่อได้

“เราเคยเจอเหตุการณ์ที่ลูกค้าจอง
วันผิดแล้วโวยวายหน้าร้าน หรือลูกค้า
รบัประทานอาหารแล้วไม่พอใจ สิ่งที่เราแก้
คอื อย่าเอาเหตผุลไปชนะลกูค้า เพราะเขา
ตดัสนิแล้วว่า สิ่งที่เกดิขึ้นเป็นอย่างที่เขาคดิ 
เราไม่จ�าเป็นต้องอธิบาย เพราะอธิบาย
คือการเถียง อธิบายอย่างไรเขาก็ไม่เข้าใจ 
ยกตัวอย่าง ลูกค้าบอกโต๊ะแคบ เล็ก 
ผิดไหม ไม่ผิด ลูกค้าบอกว่า อาหารชิ้น
ไม่เท่ากัน ไม่ผิด แต่ในความเป็นจริง 
อาหารมีชิ้นใหญ่ ชิ้นเล็ก แต่ถามว่า 
น�้าหนักเท่ากันไหม เท่ากัน ดังนั้น 
หากปัญหาเกดิขึ้นในร้าน ควรแก้ทกุอย่าง
ให้จบในร้าน เพราะจะง่ายกว่าการ
ไปแก้นอกร้าน” 
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ยคุนี้ใครๆ กอ็ยากสร้าง Trust ให้เกดิขึ้น
ในใจลูกค้า ดงันั้น ต้องหาวธิผีูกใจลูกค้า
ให้อยู่หมัด และอย่าเผลอปล่อยให้ลูกค้า
ไปสร้างประสบการณ์ใหม่กบัคนอื่น เพราะ
นั่นจะเป็นการเปิดโอกาสให้คู่แข่งได้สร้าง 
Trust ในใจลูกค้าแทนที่เรา   



ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจ เมื่อมีผู้ชนะย่อมต้องมีคนแพ้ ซึ่งหากใคร

แข็งแกร่งไม่พอก็ต้องถอยออกไปจากวงแข่งขัน ท�าให้แต่ละปีจะพบว่ามีธุรกิจเอสเอ็มอี

ปิดตัวลงเป็นจ�านวนไม่น้อย โดยคาดว่าปี พ.ศ.2562 จะมีธุรกิจปิดตัวลงประมาณ 

23,000 ราย เพิ่มขึ้นประมาณ 5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และส่วนใหญ่ยังกระจุกตัว

อยู่ใน 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ค้าปลีก ค้าส่ง ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม 

ก่อนเสี่ยงปิดกิจการ

K Analysis  กองบรรณาธิการ   เรียบเรียงจาก

ทางรอด! SME
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ส�ำหรบัในปี พ.ศ.2563 นี้ ธรุกจิเอสเอม็อี
ยังคงมีควำมเสี่ยงจำกกำรเลิกกิจกำร
ไม่ต่ำงจำกปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งนอกจำกประเดน็
ทำงด้ำนภำวะเศรษฐกิจและก�ำลังซื้อที่

กดดนัต่อเนื่องแล้ว ยงัมคีวำมท้ำทำยจำก
ปัจจัยพิเศษที่เพิ่มเติมเข้ำมำที่จะท�ำให้
หลำยๆ ธรุกจิต้องเผชญิควำมยำกล�ำบำก
มำกขึ้น ได้แก่

48% 22%

11%

9%7%

3%

สัดส่วนธุรกิจ

ที่เลิกกิจการปี 2561

การขายส่ง

การขายปลีก

การก่อสร้างอาคาร

กิจการที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

บริการด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม

ธุรกิจอ่ืนๆ
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K Analysis

การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่า

เฉลี่ย 5-6 บำทต่อวนัทั่วประเทศ ที่มี
ผลเมื่อวนัที่ 1 มกรำคมที่ผ่ำนมำ ถอืเป็น
หนึ่งในปัจจยักดดนัต่อภำคธรุกจิ โดยธรุกจิ
ที่มกีำรใช้แรงงำนสงูจะได้รบัผลกระทบมำก 
เช่น ร้ำนอำหำร ค้ำส่งค้ำปลีก ก่อสร้ำง 
และภำคเกษตรกรรม

ประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจเอสเอ็มอ ีในปี 2563

ปัจจัยท้าทาย

 การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่า

 ภัยแล้ง

 กระแสรักษ์โลก

 การลดภาษียานยนต์ไฟฟ้า

 ความผนัผวนของราคาพลงังาน

ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายเหตุ : *ประมาณการโดย KResearch
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ปัญหาภัยแล้ง

ปีนี้ถือว่ำค่อนข้ำงรุนแรง นอกจำก
กระทบต่อธรุกจิที่พึ่งก�ำลงัซื้อของเกษตรกร
ในต่ำงจงัหวดั ยงักระทบต่อธรุกจิแปรรูป
เกษตร เช่น โรงสขี้ำว ลำนมนัส�ำปะหลงั 
ซึ่งผู้ประกอบกำรรำยเล็กอำจไม่สำมำรถ
แข่งขัน เพื่อแย่งวัตถุดิบกับรำยใหญ่ได้ 
รวมถึงธุรกิจที่ต้องใช้น�้ำในกระบวนกำร
ผลติจ�ำนวนมำก เช่น โรงงำนแป้งมนั 

การลดภาษียานยนต์ไฟฟ้า

จำกมำตรกำรลดภำษีสรรพสำมิต
เหลือ 0% ส�ำหรับรถยนต์ที่ผลิตในปี พ.ศ.
2563-2565 เพื่อลดปัญหำฝุ่น PM 2.5 อำจ
กระทบต่อผู้ประกอบกำรชิ้นส่วนยำนยนต์
บำงรำย อำจปิดกิจกำรหรือลดก�ำลังกำร
ผลิตลง เนื่องจำกรถยนต์ไฟฟ้ำมีชิ้นส่วน
น้อยกว่ำรถยนต์สันดำปภำยในประมำณ 
30-40%

ความผันผวนของราคาพลังงาน

จำกควำมตึงเครียดในตะวันออกกลำง
จะเป็นแรงกดดันต่อธุรกิจเอสเอ็มอีที่มี
สัดส่วนต้นทุนพลังงำนสูง เช่น ภำคกำร
ผลิตเซรำมิก กำรแปรรูปอำหำร และภำค
กำรค้ำปลีกค้ำส่งสินค้ำอำหำรเครื่องดื่ม 
วัสดุก่อสร้ำง เป็นต้น แต่คำดว่ำธุรกิจส่วน
ใหญ่จะสำมำรถบริหำรจัดกำรเพื่อลด
ผลกระทบได้ ยกเว้นรำยเล็ก ซึ่งต้นทุน
ที่สูงขึ้นอำจกระทบต่อก�ำไรของธุรกิจที่มี
ระดับต�่ำอยู่แล้ว 

กระแสรักษ์โลก

โดยเฉพำะกำรลดใช้พลำสตกิ กระแส
ดงักล่ำวมโีอกำสกระทบต่อธรุกจิเอสเอม็อี
ที่อยูใ่นห่วงโซ่กำรผลติบรรจภุณัฑ์พลำสตกิ
ประเภทใช้ครั้งเดยีวทิ้ง เช่น ถงุพลำสตกิ
หหูิ้ว แก้วหรอืหลอดพลำสตกิ รวมถงึกล่อง
โฟมบรรจอุำหำร 
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K Analysis

ทั้งนี้ ศนูย์วจิยักสกิรไทย เหน็ว่ำ ธรุกจิ
เอสเอม็อจี�ำเป็นต้องมกีำรปรบัตวั เพื่อเพิ่ม
ควำมเข้มแข็งให้กับธุรกิจ โดยเฉพำะใน 
5 กลุม่ธรุกจิที่อำจจะได้รบัผลกระทบโดยตรง
จำกปัจจัยควำมท้ำทำยข้ำงต้น และได้
เสนอแนวทำงในกำรปรบัตวัดงันี้ 

แนะวิธีปรับตัว รับมือความท้าทาย ค้าส่งค้าปลีก ร้านอาหาร 

แนวทำงกำรปรบัตวั

 หลกีเลี่ยงกำรแข่งขนัด้ำน
รำคำ เน้นน�ำเสนอสนิค้ำ และ
บรกิำรที่แตกต่ำงจำกคู่แข่ง 

 ขยำยช่องทำงเพื่อเข้ำถงึกลุ่ม
ลูกค้ำเป้ำหมำยทั้งหน้ำร้ำน
และออนไลน์ หรอืแอปพลเิคชนั
ที่ช่วยอ�ำนวยควำมสะดวก
ผู้บรโิภค และเพิ่มประสทิธภิำพ
กำรบรหิำรจดักำรธรุกจิ
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ก่อสร้าง/อสังหาริมทรัพย์ 

แนวทำงกำรปรบัตวั

 ดแูลสภำพคล่องธรุกจิ ลงทนุ
ในสนิทรพัย์ เช่น ที่ดนิให้เหมำะสม

 พฒันำสนิค้ำที่ตอบโจทย์กลุ่ม
ลูกค้ำที่ยงัคงพอมกี�ำลงัซื้อ

 ใช้นวตักรรมใหม่ๆ เพื่อลด
ต้นทนุด้ำนแรงงำน หรอืแอปพลเิคชนั
ที่ใช้คมุสตอ็กสนิค้ำหรอืบรหิำร
กำรเงนิ

พลาสติก 

แนวทำงกำรปรบัตวั

 กำรวจิยักระบวนกำรผลติใหม่
ที่สำมำรถน�ำวตัถดุบิที่ย่อย
สลำยได้มำใช้ 

 กำรศกึษำเพื่อหำลู่ทำงลงทนุ
ในโมเดลธรุกจิใหม่ๆ ทดแทน
สนิค้ำเดมิ

 กำรหำตลำดส่งออก เช่น 
ประเทศเพื่อนบ้ำนที่ยงัคงใช้
พลำสตกิอยู่ 

ช้ินส่วนยานยนต์ 

แนวทำงกำรปรบัตวั 

 ยกระดบัตนเองสู่กำรผลติ
ชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้ำ

 กำรควบรวมระหว่ำงผู้ผลติเพื่อ
ควบคมุคณุภำพและต้นทนุกำร
ผลติ

 หนัไปผลติสนิค้ำที่สำมำรถใช้
ในอตุสำหกรรมอื่นนอกเหนอืจำก
อตุสำหกรรมรถยนต์
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K Analysis

ขณะเดยีวกนั เพื่อสร้ำงควำมเข้มแขง็
ให้กบัธรุกจิและช่วยเพิ่มศกัยภำพกำรแข่งขนั
ได้มำกขึ้น ธรุกจิเอสเอม็อจี�ำเป็นต้องด�ำเนนิ
กำรปรบัโครงสร้ำงภำยในของธรุกจิ ไม่ว่ำ
จะเป็น

ปรับลดต้นทุน

ใช้ช่วงที่เงนิบำทแขง็ค่ำ ประกอบกบั
ภำครัฐสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ ปรับ
เปลี่ยนเครื่องจกัร เทคโนโลยกีำรผลติที่ช่วย
เพิ่มประสทิธภิำพกำรผลติ หรอืลดต้นทนุ
กำรใช้พลงังำนและต้นทนุด้ำนแรงงำนลง

เกษตร

แนวทำงกำรปรบัตวั

 เร่งหำแหล่งวตัถดุบิ
ทดแทนจำกประเทศเพื่อนบ้ำน
ที่สำมำรถน�ำเข้ำได้ เช่น 
มนัส�ำปะหลงั ผกั/ผลไม้

 สนบัสนนุให้เกษตรกรที่มี
พนัธสญัญำ ใช้เทคโนโลยี
สมยัใหม่เพำะปลูก โดยใช้
น�้ำน้อยลง เพื่อรบัมอืกบัภยัแล้ง
ที่อำจเกดิขึ้นต่อไป หรอื
กระจำยพื้นที่เพำะปลูกไป
ในพื้นที่มแีหล่งน�้ำเพยีงพอ 
รวมถงึกำรเลอืกปลกูพชื/พนัธุ์
ที่ตรงกบัควำมต้องกำรของ
ตลำดมำกขึ้น
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แสวงหาโอกาสในตลาดใหม่

ที่เฉพำะและมศีกัยภำพสงู เช่น ตลำด
สินค้ำและอำหำรฮำลำล อำหำรที่มี
โซเดียมหรือน�้ำตำลต�่ำ สินค้ำออร์แกนิก 
เครื่องส�ำอำงส�ำหรบัเดก็ ผูช้ำยและผูส้งูอำย ุ
เป็นต้น รวมถงึกำรขยำยตลำดไปต่ำงประเทศ 
ซ่ึงอำจใช้ช่องทำงแพลตฟอร์มออนไลน์
เพื่อใหเ้ข้ำถงึตลำดได้สะดวก โดยมต้ีนทนุ
ไม่สูงมำก 

ที่ส�ำคัญ นอกเหนือจำกกำรปรับตัว
จำกภำยในแล้ว ธุรกิจเอสเอ็มอีควรต้อง
ไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้และเท่ำทันกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมภำยนอกที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเรว็ ซึ่งผูป้ระกอบกำร
เอสเอ็มอีอำจต้องปรับธุรกิจทั้งทำงด้ำน
รูปแบบ คุณสมบัติของสินค้ำ ช่องทำง 
กำรจัดจ�ำหน่ำย กลยุทธ์กำรตลำดให้
สอดคล้องกับเทรนด์หรือกระแสกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวด้วย 

ผลิตสินค้าหรือบริการ

ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

สอดคล้องกับควำมต้องกำรแต่ละ
กลุ่ม เช่น

 กลุ่มคน Gen Y และ Gen Z

ที่ค่อนข้ำงให้ควำมสนใจสนิค้ำที่
ใส่ใจด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 กลุ่มคนโสด

ที่ต้องกำรสนิค้ำไซส์เลก็ หรอืร้ำน
อำหำรที่จดัพื้นที่เพื่อควำมเป็นส่วนตวั

 

 กลุ่มคนสูงอายุ

ที่เน้นสนิค้ำสขุภำพและควำม
ปลอดภยั เป็นต้น 



จากร้านขนมเปี๊ยะเล็กๆ เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว ที่เริ่มต้นจากการตั้งโต๊ะขายขนมอยู่

หน้าบ้าน ท�ากนัเองวันละ 10-20 กล่อง แต่มาวันนีแ้บรนด์ “ขนมเป๊ียะ ซอย 9” กลายเป็น

ขนมขึ้นชื่อของจังหวัดตรัง ที่ใครไปแล้วต้องแวะซื้อ ยิ่งในช่วงเทศกาลด้วยแล้ว 

ออร์เดอร์สั่งขนมมีเข้ามาแบบถล่มทลายจนผลิตกันไม่ทัน เชื่อไหมว่า เคยท�าสถิติ

มีลูกค้าเข้ามาซื้อขนมที่หน้าร้านมากถึง 3,000 คนในวันเดียว

ล้วงสูตรลับ

สร้างชื่อขนมเปี๊ยะ ซอย 9

SME CORNER  กองบรรณาธิการ   กิจจา อภิชนรจเรข
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SME CORNER 

วางแผนธุรกิจอย่างไร

ให้ใช้ได้จริง!!

“ค้าขาย ไม่มหีรอกเปิดปุ๊บแล้วจะ
ขายดตีั้งแต่วนัแรก ต้องค่อยๆ เริ่มทลีะ
ก้าว เราต้องใช้ความอดทน พยายามหา
ตลาดในทกุทาง มอีอกบทูที่ไหนกพ็ยายาม
จะไปตลอด ขนขนมไป 50 กล่อง ขาย
จริงๆ แค่ 10 กล่อง ที่เหลือเราตัดให้
ลูกค้าชมิหมดเลย ยอมที่จะลงทนุตรงนี้ 
เพราะเขาไม่รู้หรอกว่า ขนมเราอร่อย
อย่างไร อธิบายด้วยค�าพูดก็ไม่เหมือน
ให้เขาได้ชมิเอง”

แน่นอนว่า สิ่งที่ท�าให้ลกูค้ายอมรบั
และชื่นชอบขนมเปี๊ยะ ซอย 9 คอื เรื่อง
ของรสชาติและคุณภาพของขนมเป็น
ส�าคญั แต่กว่าที่แบรนด์ขนมเป๊ียะ ซอย 9 
จะติดตลาดและเป็นที่รู้จักใช้เวลาอยู่ 
7 ปีเตม็
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“คุณภาพ”

คือ หัวใจของความส�าเร็จ

ถงึตรงนี้ เอมอรบอกย�้าว่า นบัตั้งแต่
วนัแรกจนถงึวนันี้ “การรกัษาคณุภาพ และ
ความอร่อย” เป็นสิ่งที่ยดึมั่นไม่เปลี่ยนแปลง 
โดยจะใส่ใจและเข้มงวดในการผลิต
อย่างมาก ซึ่งตวัเธอเองจะเข้าไปดแูลควบคมุ
ในทกุขั้นตอนของการผลติ เพื่อให้ได้ขนม
ที่มคีณุภาพในทกุๆ ชิ้น ซึ่งการผลติจะยงั
เป็นการท�าด้วยมือทั้งหมด ไม่ได้มีการใช้
เครื่องจกัร เนื่องจากการใช้เครื่องจกัรผลติ
จะต้องมีการปรับสูตรขนม ท�าให้รสชาติ
ต่างไปจากเดมิ และนบัว่าเป็นสิ่งที่ยากต่อ
การตัดสินใจของเอมอร เพราะการใช้
เครื่องจกัร แน่นอนว่าจะท�าให้สามารถผลติ
ขนมได้ในปริมาณมากและเพียงพอต่อ
ความต้องการของลูกค้า แต่รสชาตอิาจจะ
ต่างออกไป ท้ายที่สดุเอมอรตดัสนิใจเลอืก
ที่จะเก็บรักษารสชาติแบบดั้งเดิมเอาไว้ 
เพื่อคงเสน่ห์ความเป็นขนมแฮนด์เมด
อย่างแท้จรงิ

การรักษาคุณภาพ

และความอร่อย

เป็นสิ่งที่ยึดมั่น

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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“อย่างช่วงเทศกาลความต้องการซื้อ
เยอะมาก แต่เราไม่สามารถท�าได้ ต้องให้
บตัรควิกบัลกูค้าและก�าหนดการซื้อได้คนละ 
2 กล่อง แต่ใน 2 กล่องที่ลูกค้าจ่ายเงนิให้
เรามานั้น เขาต้องได้ของดกีลบัไปแน่นอน 
เคยเก็บสถิติช่วงเทศกาล มีลูกค้ามาซื้อ
หน้าร้านมากถงึ 3,000 คน เอาแค่คนละ
กล่อง (1 กล่องม ี10 ลกู) กเ็ท่ากบั 30,000 ลกู 
แล้วเราไม่ได้ใช้เครื่องจกัร เราใช้คนทั้งหมด 
ซึ่งเราเองก็พยายามเพิ่มจ�านวนคน เพื่อ
รองรบักบัความต้องการของลูกค้า” 

ค้าขาย ไม่มีหรอก

เปิดปุ๊บแล้วจะขายดี

ตั้งแต่วันแรก

ต้องค่อยๆ เริ่ม

ทีละก้าว

นอกจากนี้ หลายครั้งที่เอมอรได้เหน็
ถึงความตั้งใจของลูกค้าที่จะมาซื้อขนม
ของเธอ หลายคนเดนิทางมาไกล หลายคน
ยอมรอควิเป็นเวลานาน เธอรู้สกึขอบคณุ
ลูกค้าและอยากที่จะตอบแทนคืนกลับ
ไปบ้าง ดังนั้น ในทุกวันภายในร้านจะมี
ขนมเปี๊ยะประมาณ 500 ชิ้น พร้อมกับ
น�้าชา เพื่อเอาไว้ให้ลกูค้าได้ลองชมิ ถอืเป็น
อกีสิ่งหนึ่งที่ท�าให้ได้ใจจากลูกค้า
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แก้ทุกปัญหา

ด้วยวิธีรวมออร์เดอร์ไว้ที่เดียว

ด้วยความหลากหลายของลกูคา้ซึ่งมี
อยู่ทั่วประเทศที่สั่งซื้อขนมเข้ามา ในการ
จดัส่งสนิค้าไปให้ บ่อยครั้งที่ขนมเกดิความ
เสยีหาย เพราะด้วยตวัแป้งขนมที่ค่อนข้างบาง 
ด้วยเหตนุี้ จงึเกดิแนวคดิที่จะขยายสาขามายงั
กรงุเทพฯ เพื่อให้เป็นอกีหนึ่งจดุกระจายสนิค้า 
เพื่อสร้างความสะดวกให้กบัลูกค้ายิ่งขึ้น   

“แรกๆ เราผลติที่นี่เลย แต่กลายเป็นว่า
เราควบคุมคุณภาพได้ยาก จึงปรับมาใช้
วิธีส่งลูกดิบขึ้นเครื่องบินมา แล้วค่อย
มาทอดที่สาขา ส่วนการรบัออร์เดอร์กเ็ช่นกนั 
ตอนแรกให้แต่ละสาขารบัออร์เดอร์กนัเอง 
กลายเป็นว่ามปัีญหาเกดิขึ้นอกี หลายครั้ง
ท่ีพนักงานปฏิเสธไม่รับออร์เดอร์ลูกค้า
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 สาขาตรงั  ห้วยยอด  ซ. 9        สาขา โรบนิสนั ตรงั

 สาขากรงุเทพฯ  ใต้คอนโด ทรู ทอง หล่อ

จองขนม

 08-9 474-6892 , 0-7522-2734, 08-1539-2968
 Piasoi9   Piasoi9   Piasoi9

ขนมเปี๊ยะซอย9

ดงันั้น  จงึแก้ปัญหาด้วยการรบัออร์เดอร์
จากจดุเดยีวที่สาขาตรงั  ห้วยยอด  ซอย 9 
โดยจะมี 3 เบอร์โทร.ส�าหรับการให้ลูกค้า
สั่งจอง และมช่ีองทางออนไลน์อย่าง Facebook, 
Line และ Instagram ซึ่งแอดมนิจะท�าหน้าที่
รวบรวมอ อร์เดอร์เพื่อส่งเ ข้ามารวมกั น
ทั้งหมด จากนั้นจึงค่อยผลิตและกระจาย
ขนมส่งออกไป”

หากถามว่าอะไรยากที่สุดในการท�า
ธุรกิจ เอมอรบอกว่า คน เป็นเรื่องที่บริหาร
จัดการไ ด้ยากที่สุด เธอพยายามที่จะ
ท�าความเข้าใจชีวิตของพนักงาน ดังนั้น 
สิ่งที่เธอลงมือท�าคือ การลงไปสัมผัสการ

ท�างานทั้ งหมดด้วยตัวเอง เพื่อให้รู ้
และเข้าใจว่า พนกังานต้องเจอกบัอะไรบ้าง
ซึ่งจะท�าใ ห้สามารถแก้ไขหรือจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง 

จากเรื่องร าวทั้งหมดของขนมเปี๊ยะ 
ซอย 9 ท�าให้เราเห็นได้อย่างหนึ่งว่าการ
ที่จะท�าให้ลูกค้ารักและเทใจให้กับแบรนด์
นั้น ความมั่ นคงในคุณภาพและความ
อร่อยยังคงเป็นสูตรส�าเร็จที่ใช้ได้ในทุกยุค
ทุกสมัย เพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณภาพซึ่ง
เคยมอบให้กับ ลูกค้าได้เปลี่ยนแปลงไป 
วันนั้นลูกค้าก็พร้อมจะหันหลังให้กับแบรนด์
ของคุณทันที  
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FINANCIAL  วีระพล บดรัีฐ ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำย ฝ่ำยพฒันำกำรให้ค�ำปรึกษำลูกค้ำ

(K-Expert) ธนำคำรกสกิรไทย

ท�ำธุรกิจออนไลน์ หำกมีแค่ช่องทำงใดช่องทำงหนึ่งอำจท�ำให้ธุรกิจ

สูญเสียโอกำสอย่ำงน่ำเสียดำย ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำ พ่อค้ำแม่ค้ำออนไลน์ยุคนี้มักมี

ช่องทำงในกำรเข้ำถึงลูกค้ำที่หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็น มำร์เกตเพลซ

โซเชียลมีเดียต่ำงๆ หรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ของตัวเอง เมื่อมีช่องทำงขำย

ที่หลำกหลำย สิ่งที่ตำมมำย่อมเป็นเรื่องของกำรเงิน โดยเฉพำะ “ขำรับ”

ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ของคนท�ำธุรกิจเลยทีเดียว

เงินเข้า
หลายทาง

ธุรกิจออนไลน์

จัดการอย่างไรให้คล่องมือ?
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ส�ำหรับพ่อค้ำแม่ค้ำออนไลน์ กำรมี
ช่องทำงรับเงินที่หลำกหลำย ถือว่ำเป็น
ทำงเลือกให้กับผู้ซื้อ และยังช่วยดึงดูดให้
ลูกค้ำตัดสินใจซื้อได้ง่ำยขึ้นอีกด้วย 

คือ การเก็บเงินปลายทาง

(Cash on Delivery) 

ในมุมของผู ้ซื้อหลำยคนจะชอบ
ทำงเลือกนี้ เพรำะกำรเก็บเงินปลำยทำง 
แปลว่ำได้รบัสนิค้ำแน่นอน ในขณะฝ่ังผูข้ำย
อำจจะมีควำมเสี่ยงอยู่บ้ำง กรณีส่งสินค้ำ
ไปแล้ว แต่ลูกค้ำไม่รับสินค้ำและถูก
ส่งกลับ ซึ่งปัจจุบันช่องทำงมำร์เกตเพลซ
หลำยรำยถือเป็นภำคบังคับที่จะต้องมี
ช่องทำงเก็บเงินปลำยทำงไว้ให้กับลูกค้ำ 
ฉะนั้นผู้ประกอบกำรออนไลน์ที่จะเข้ำสู่
ช่องทำงนี้จะต้องศึกษำท�ำควำมเข้ำใจเรื่อง
ดังกล่ำวไว้ด้วย

คือ

การโอนเงิน

นับว่ำเป็นช่องทำงที่ผู้ประกอบกำร
คุ้นชินและใช้กันอยู่เป็นประจ�ำ ซึ่งพ่อค้ำ
แม่ค้ำออนไลน์จะชอบวิธีกำรรับเงิน
แบบนี้ เพรำะได้รับเป็นเงินสด และเป็นกำร
รับเงินก่อนที่จะส่งสินค้ำ 

1

2
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คือ ช�าระเงินผ่านบัตรเครดิต 

หรือบัตรเดบิต

ช่องทำงนี้แม้จะสะดวกทั้งต่อผู้ซื้อ
และผูข้ำย แต่อำจจะมผีูข้ำยบำงส่วนที่ไม่ชอบ 
เพรำะว่ำค่ำธรรมเนียม แต่โดยส่วนใหญ่
แล้ว ผู้ที่ขำยผ่ำนมำร์เกตเพลซ ช่องทำง
เหล่ำนี้จะมรีะบบกำรรบัเงินดังกล่ำวเตรยีม
ไว้ให้อยู่แล้ว แต่หำกผู้ประกอบกำรที่ขำย
ผ่ำนเวบ็ไซต์ของตวัเอง อำจต้องท�ำ Payment 
Gateway เอง ซึ่งหำกไม่ใช่เว็บไซต์ที่ใหญ่
มำกนักจะไม่นิยมท�ำ Payment Gateway 
ของตัวเอง เนื่องจำกมีต้นทุนสูง นอกจำก
นี้ ยังมีช่องทำง e-Wallet, กำรช�ำระเงิน
ผ่ำน PayPal และอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้ำช�ำระ
เงินได้อย่ำงสะดวกมำกขึ้น 

ทั้งนี้ เมื่อธุรกิจออนไลน์มีช่องทำงรับ
เงินที่มำกกว่ำหนึ่ง ในกำรบริหำรจัดกำร
ทำงกำรเงิน ยุคนี้สำมำรถท�ำได้ง่ำยขึ้น 
จำกกำรมีเทคโนโลยีตัวช่วยต่ำงๆ ที่จะเข้ำ
มำบริหำรจัดกำรเงินให้ ดังนั้น กำรมีหลำย
บญัชธีนำคำรจะไม่ใช่เรื่องยุง่ยำกอกีต่อไป 
แต่อำจจะมีส่วนที่ยำกขึ้นมำ หำกบัญชี
ธนำคำรส�ำหรับกำรรับเงินและจ่ำยเงิน
ออกไปเป็นบัญชีเดียวกัน เพรำะจะมีเงิน
เข้ำและออกอยู่ตลอดเวลำ ดังนั้น เพื่อ
ป้องกนัควำมสบัสน แนะน�ำให้ผูป้ระกอบกำร
ยึดบัญชีธนำคำรเดียวที่จะใช้เป็นบัญชี
จ่ำยออก ส่วนบญัชรีบัเงนิสำมำรถมกีี่บญัชี
ธนำคำรก็ได้

3
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แต่สิ่งส�ำคัญกว่ำนั้น ในกำรบริหำร
จดักำรเงนิที่ด ีคอื ผู้ประกอบกำรควรต้อง
มีกำรจัดกำรบัญชีรับ-จ่ำยอย่ำงถูกต้อง 
โดยต้องมีกำรจดบันทึกรำยรับ รำยจ่ำย
อย่ำงละเอยีด พร้อมกบักำรเกบ็หลกัฐำน 
ไม่ว่ำจะเป็น หลักฐำนเกี่ยวกับกำรท�ำ
ธรุกรรมทำงกำรเงนิ ใบเสรจ็ต่ำงๆ หลกัฐำน
ในกำรซื้อวัตถุดิบ ฯลฯ ซึ่งกำรท�ำบัญชี
อย่ำงถูกต้อง ตรงไปตรงมำ จะท�ำให้
ผู้ประกอบกำรสำมำรถเห็นร่องรอยของ
ตวัเอง รู้ว่ำธรุกจิมกี�ำไรหรอืขำดทนุ หรอื
รำยได้ในแต่ละเดอืนเป็นอย่ำงไร

นอกจำกนี้ ในกำรจัดกำรบัญชี จะ
ต้องมเีงนิส�ำรองสภำพคล่องให้สอดคล้อง
กบักำรหมนุของธรุกจิ อำจบอกได้ยำกว่ำ
แต่ละธรุกจิควรมเีงนิส�ำรองเท่ำไร โดยหลกั
กว้ำงๆ อำจส�ำรองไว้ที่ 6 เท่ำของรำยจ่ำย
แต่ละเดอืน หรอืหำกมกีำรท�ำบญัชอีย่ำง
ละเอยีด สำมำรถประเมนิได้จำกมลูค่ำของ
สตอ็กสนิค้ำเทยีบกบัระยะเวลำขำยออกไป 
จะท�ำให้ทรำบว่ำควรต้องมีเงินส�ำรอง
ในธรุกจิมำกน้อยเพยีงใด และสดุท้ำยธรุกจิ
ออนไลน์ที่มเีงนิเข้ำหลำยช่องทำง จ�ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่จะต้องแยกบัญชีส่วนตัว
และบัญชีธุรกิจออกจำกกันอย่ำงชัดเจน 
เพื่อให้รู้ว่ำเงินที่เข้ำมำจำกช่องทำงต่ำงๆ 
นั้นเป็นเงนิของธรุกจิหรอืไม่ 

ที่ผ่ำนมำ เชื่อว่ำผูป้ระกอบกำรออนไลน์
ทุกคนต้องกำรจะมีช่องทำงรับเงินให้มำก
ที่สุดเท่ำที่จะมีได้ เพื่อควำมสะดวกของ
ลูกค้ำ แต่ด้วยปัจจบุนัที่เริ่มมกีำรใช้กฎหมำย
ตรวจสอบเงินเข้ำบัญชี ที่จะให้ธนำคำร
ด�ำเนนิกำรน�ำส่งข้อมลูไปยงักรมสรรพำกร 
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  ส�ำหรบับคุคลที่มเีงนิเข้ำบญัชี
    3,000 ครั้งขึ้นไป
  หรอืเงนิเข้ำ 400 ครั้ง
  และยอดรวม 2 ล้ำนบำทขึ้นไป 

ประเดน็นี้ได้สร้ำงควำมกงัวลใจให้กบั
ผูป้ระกอบกำรออนไลน์ไม่น้อย ส�ำหรบักำร
จะมชี่องทำงรบัเงนิที่หลำกหลำย  

จะเห็นได้ว่ำ ทุกวันนี้ผู้ประกอบกำร
ออนไลน์พยำยำมที่จะกระจำยและก�ำหนดกำร
โอนเงินของลูกค้ำไปยังบัญชีของธนำคำร
ต่ำงๆ มำกขึ้น โดยช�ำระเงนิผ่ำนกำรสแกน 
QR Code ซึ่งไม่ต้องเสยีค่ำธรรมเนยีม ดงันั้น 
QR Code ของแต่ละธนำคำรจะถูกสลับ
สบัเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพื่อควบคมุยอดของ
กำรท�ำธรุกรรมไม่ให้เกนิก�ำหนดนั่นเอง 

อย่ำงไรก็ดี ในควำมเป็นจริงแล้ว 
ไม่อยำกให้ผูป้ระกอบกำรต้องมำกงัวลกบั
เรื่องดงักล่ำว หำกผู้ประกอบกำรสำมำรถ
มยีอดกำรท�ำธรุกรรมที่เข้ำข่ำยตำมกฎหมำย
ก�ำหนด นั่นแสดงให้เห็นว่ำธุรกิจของคุณ
ก�ำลังเติบโต ฉะนั้นเพื่อวำงรำกฐำนของ
กำรเติบโตในอนำคต ผู้ประกอบกำรควร
ท�ำทกุอย่ำงให้ถกูต้องตั้งแต่วนัแรกของกำร
ท�ำธรุกจิ 

อย่ำงที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ทำงออกที่ดี
ที่สุดในเรื่องนี้ คือ กำรท�ำบัญชีแบบ
ตรงไปตรงมำ และเริ่มศึกษำในเรื่องกำร
เสยีภำษอีย่ำงถกูต้อง เพรำะเชื่อว่ำสิ่งเหล่ำนี้
จะส่งผลดีต่อธุรกิจในอนำคตมำกกว่ำ 
แทนที่จะเสียเวลำมำนั่งระแวง หรือกลัว
กำรถูกตรวจสอบจำกกรมสรรพำกร 
ใช้เวลำที่มค่ีำนี้ไปวำงแผนสร้ำงกำรเตบิโต
ให้กบัธรุกจิกนัดกีว่ำ  
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HR  ดร. สทุธโิสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร สลงิชอท กรุ๊ป

เก่งและดี 

to
Cul-
ture

เมื่อกลางปีที่แล้ว มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลบริษัท FMCG

แถวหน้าของประเทศไทยติดต่อเข้ามาว่าสนใจสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

From 
Branding

60 K SME INSPIRED



ดฉินัได้มโีอกาสเข้าไปนั่งคยุกบั CEO 
หนุ่มไฟแรงอายเุพยีง 30 ต้นๆ ที่ต้องมา
สานต่อธุรกิจคุณพ่อผู้ก่อตั้ง ด้วยความ
สามารถในการสร้างแบรนด์และมุ่งเน้นที่
คณุภาพผลติภณัฑ์ จงึท�าให้บรษิทันี้เตบิโต
อย่างก้าวกระโดดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จน
มีส่วนแบ่งการตลาดติดหนึ่งในสามของ
ประเทศไทย 

การเข้ามาสานต่อกจิการของลกูชาย
ในครั้งนี้ มีภารกิจส�าคัญ คือ การขยาย
ธุรกิจไปในภูมิภาคเอเชีย แม้องค์กรจะมี
ความพร้อมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ งานวิจัย 
การตลาดเกินร้อย แต่ผู้บริหารหนุ่มกลับ
มองว่า ปัจจยัภายใน นั่นคอื คนยงัไม่พร้อม!!! 

วฒันธรรมองค์กรเปรยีบเสมอืนแนวทาง
ที่ช่วยก�าหนดความคดิ การตดัสนิใจ รวม
ทั้งการกระท�าของทุกคนในองค์กรให้เป็น
ไปในทศิทางเดยีวกนั และองค์กรที่ประสบ
ความส�าเร็จอย่างยั่งยืนยาวนานทั้งใน
และต่างประเทศล้วนม ี“วฒันธรรมองค์กร” 
ที่แขง็แรง 

ดิฉันมักชอบเปรียบการมีวัฒนธรรม
องค์กรเสมือนการมีคนดี ส่วนเรื่องม ี
Competency เสมือนการมีคนเก่ง ล่าสุด
องค์กรแห่งนี้เพิ่งท�า Branding ใหม่ วนันี้
จึงอยากมาท�าเรื่องวัฒนธรรมองค์กรบ้าง 
เพื่อเตรยีมคนด ีมแีนวคดิ และการกระท�า 
ให้สอดคล้องกบัทศิทางขององค์กร
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HR

จากประสบการณ์เราพบว่าองค์กร
ชั้นน�าหลายองค์กรท�าทั้ง Branding และ 
วฒันธรรมองค์กร แต่แยกจากกนั ในกรณนีี้ 
เราอยากแนะน�าให้เอาสองอย่างนี้มาเป็น
เรื่องเดยีวกนั เพื่อให้เกดิความสอดคล้อง
ระหว่างพฤติกรรมของพนักงานในองค์กร
ที่ส่งต่อไปยังลูกค้า ยิ่งพฤติกรรมภายใน
สอดคล้องกับสิ่งที่สื่อกับลูกค้าภายนอก
มากเท่าไหร่ ยิ่งท�าให้ลูกค้ารับรู้ถึงความ
เข้มแขง็ ความจรงิใจ และเชื่อมั่นใน Brand 
มากขึ้นเท่านั้น 

จากการเดินสายประชาสัมพันธ์ 
กระตุ้นให้คนปฏิบัติตามวัฒนธรรมใหม่
ล้อไปกับ Brand ใหม่ ผู้บริหารบอกว่า
ผลลัพธ์ที่ได้ “มันเกินคาด” ไม่เพียงแต่
ยอดขายที่ทะยานขึ้น แต่ที่ส�าคญัที่สดุคอื 
การบ่มเพาะผู้น�ารุ่นถัดไปที่ไม่ใช่เฉพาะ
คนในครอบครัวเพื่อน�าพาองค์กรไปสู่
ความเป็นนานาชาติ
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แน่นอนที่สุดพนักงานมีความผูกพัน
ต่อองค์กรสูง เพราะวนันี้พนกังานรู้แล้วว่า
พวกเขาคอืจิ๊กซอว์ที่ส�าคญัในการขบัเคลื่อน
องค์กรไปสู่อนาคต และวัฒนธรรมใหม่ที่
สร้างขึ้นมาถูกน�ามาใช้ในการคัดสรรคน 
พฒันาคน ทั่วภูมภิาครุ่นสู่รุ่น

สอดคล้องกับผลการศึกษา

โดย MIT Slone กับองค์กรช้ันน�า

ทั่วโลกกว่า 500 องค์กร พบว่า

ของ CEOs และ CFOs เชื่อว่า
วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดีสามารถท�าให้คน
ไม่ซื่อสตัย์ขาดจรยิธรรมในการท�างาน

ของ CEOs และ CFOs เชื่อว่า
หากองค์กรใส่ใจต่อการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้องค์กร 

85%

90%

งานวิจัยโดยนักเศรษฐศาสตร์
หลายๆ งานวิจัยยืนยันว่า

การมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

จะช่วยให้องค์กรมีก�าไรสูงขึ้น

และสามารถให้ผลตอบแทน

กลับไปสู่ผู้ถือหุ้นดีขึ้น

องค์กรทีไ่ด้รับการยกย่องว่าเป็น 

Best Places to Work และมี

จดุเด่นด้านวัฒนธรรมองค์กร

สามารถให้ผลตอบแทนกลับไป
ที่ผู้ถือหุ้นสูงกว่าองค์กรทั่วๆ ไป
ถึง 20% 

วนันี้การต่อสู้ว่าใครเก่งกว่าใคร
คงไม่พอ แต่หากจะอยูใ่นสนามแข่ง
ได้ยาวนาน ต้องทั้งเก่งและด ี
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อ่านครบทุกเล่ม

ไม่ตกเทรนด์ธุรกิจ
e-Magazine รายเดือน

จุดประกายความคิดอัพธุรกิจให้ส�าเร็จได้ง่ายขึ้น

บอกความคิดเห็นของคุณให้เรารู้ว่าต้องการปรับ

   ให้นิตยสารนี้เป็นแบบที่คุณชอบ คลิก!



ผูกใจลูกค้า

ด้วยประสบการณ์ขั้นกว่าTrust




