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ไม่แตกต่าง

ต่าง Gen แต่เป้าหมาย



เหมอืนนั่งท�ำงำนได้ไม่เท่ำไร ปฏทินิตั้งโต๊ะกต้็องเปลี่ยน พ.ศ.ใหม่ 
พร้อมกบัอำย ุ(งำน) ที่เพิ่มขึ้นอกีหนึ่งปี ว่ำกนัว่ำปี พ.ศ.2562 นี้เป็นปีแรกๆ 
ที่เดก็เจน Z เพิ่งเปลี่ยนบทบำทจำกบณัฑติมำเป็นน้องใหม่ในองค์กร 
ท�ำให้หลำยคนต้องเปลี่ยนสถำนะมำเป็นรุน่พี่ รุน่น้ำ รุน่อำ... 

เพรำะด้วยเทคโนโลยที�ำให้คนสงูวยัแขง็แรงขึ้นอำยกุว่ำ 70 ปี
ก็ยังสำมำรถบริหำรงำนได้ดี หรือบำงท่ำนก็ยังจ�ำเป็นต่อองค์กร
ไม่สำมำรถเกษียณอำยุงำนได้ เนื่องจำกขำดแรงงำนมำสำนต่อ
เพรำะคนเจน Y อำยุ 24-39 ปี ส่วนใหญ่ชอบท�ำธุรกิจส่วนตัว 
และจำกผลส�ำรวจวถิชีวีติมนษุย์เงนิเดอืนในมติทิ�ำงำน และคณุภำพชวีติ 

ปี พ.ศ.2561 ของศนูย์วจิยัเพื่อกำรพฒันำสงัคมและธรุกจิ (SAB) ยงัระบวุ่ำ กลุม่คน Gen Y มคีวำมอดทน
ค่อนข้ำงต�่ำ ท�ำงำนเฉลี่ยแห่งละ 2.5 ปี

อย่ำงไรกต็ำม เมื่อแต่ละวยัต้องมำอยู่ในเรอืล�ำเดยีวกนั ด้วยควำมคดิ ประสบกำรณ์ ย่อมส่งผล
ให้มแีนวคดิและสไตล์กำรท�ำงำนต่ำงกนั เช่น คนรุน่เก่ำมกัตื่นเช้ำมำถงึที่ท�ำงำนไวกลบับ้ำนตรงเวลำ 
ในขณะที่คนรุน่ใหม่ชอบเข้ำงำนสำยแต่เลกิงำนดกึและเก่งเทคโนโลยี

ลองสงัเกตและเรยีนรูท้ี่จะเข้ำใจลกูน้อง ปรบัสภำพแวดล้อมบรรยำกำศ และให้งำนที่เหมำะกบั
ควำมสำมำรถของแต่ละวยั อำจได้ต�ำแหน่ง “เจ้ำนำยที่รกั” พร้อมกจิกำรที่รุง่เรอืงเป็นของขวญัปีใหม่
เพิ่มขึ้นด้วยนะครบั

สรุตัน์ ลลีาทววีฒัน์
 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสิกรไทย

ส�าหรับท่านที่ต้องการติชม หรือเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ
สามารถติดต่อกับทีมงานได้ที่ ksmeinspired@kasikornbank.com
ทางทีมงานยินดีรับทุกข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น

พิชิตใจพนักงานทุก Gen เป็นแต้มต่อธุรกิจ
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เยำวลกัษณ์  อดลุประวติรชยั
วรีำวรรณ  ชำญประพนัธ์
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แอสโซซเิอทส์ จ�ำกดั
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Society

สมาคมการจดัการธรุกจิแห่งประเทศไทย (TMA) จดัพธิมีอบรางวลัพระราชทานจาก
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีThailand Corporate Excellence Awards 
2018 และรางวลั SMEs Excellence Awards 2018 เพื่อมอบให้แก่องค์กรที่มกีารบรหิาร
จดัการเป็นเลศิในด้านการบรหิารจดัการโดยรวม และท�าธรุกจิอย่างโปร่งใส มจีรยิธรรม
และธรรมาภบิาลในการด�าเนนิธรุกจิ 

ส�าหรบัรางวลั SMEs Excellence Awards 2018 มลีกูค้าผูป้ระกอบการของธนาคาร
กสกิรไทยได้รบัรางวลัคอื บรษิทั ไทย ฮาเบล อนิดสัเตรยีล จ�ากดั ได้รบัรางวลัประเภท 
Platinum Award ในฐานะองค์กรที่มกีารบรหิารจดัการเป็นเลศิประเภทธรุกจิอตุสาหกรรม
การผลิต และห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เจ แอนด์ เจ แวร์ เฮ้าส์ แอนด์ เซอร์วิส 
ได้รบัรางวลัประเภท Bronze Award ในฐานะองค์กรที่มกีารบรหิารจดัการเป็นเลศิประเภท
ธรุกจิการบรกิาร โดยม ี คณุฉลอม พาทนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสกิรไทย 
ร่วมแสดงความยนิด ีณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้   

เอสเอ็มอีสุดเจ๋งคว้ารางวัล SMEs Excellence Awards 2018
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Inno Focus

Blockchain (บลอ็กเชน) คอืรูปแบบการเกบ็ข้อมลูที่ท�าให้ข้อมลูธรุกรรม
ในดจิทิลัสามารถแชร์ไปยงัทกุคนได้เหมอืนเป็นห่วงโซ่ และการใช้บลอ็กเชน
กบัระบบซปัพลายเชนในธรุกจินั้นมมีาระยะหนึ่งแล้ว ล่าสดุ เป็นวงการ
อาหาร ห้างวอล-มาร์ตกบัไอบเีอม็ ยกัษ์ใหญ่ด้านไอทจีบัมอืกนัตั้งแต่
ปี พ.ศ.2559 เริ่มทดสอบระบบซปัพลายเชนอาหารสดประเภทผกัผลไม้
ด้วยบลอ็กเชนตั้งแต่ฟาร์มที่ปลูกจนถงึซเูปอร์มาร์เกต็

โดยเทคโนโลย ีIBM Food Trust Solution ที่ไอบเีอม็พฒันาขึ้นมาจาก IBM Blockchain Platform นั้นเป็น
ระบบที่สามารถตดิตามที่มาที่ไปของผกัผลไม้ที่น�ามาจ�าหน่ายในห้างสรรพสนิค้า สร้างความมั่นใจให้ผูบ้รโิภค
ในเรื่องความปลอดภยัด้านอาหาร โดยระบบสามารถตรวจสอบได้ว่าผกัผลไม้มเีชื้อหรอืสารปนเป้ือนจาก
ขั้นตอนใด ท�าให้แก้ไขปัญหาได้ทนัท่วงที

ในปี พ.ศ.2562 นี้ วอล-มาร์ต และห้างค้าปลกีแซมส์คลบัจะเริ่มด�าเนนินโยบายก�าหนดให้ซปัพลายเออร์
ของห้างที่ส่งผกัผลไม้ต้องน�าเทคโนโลยบีลอ็กเชนของไอบเีอม็มาใช้ นอกจากสองห้างที่ว่ายงัมบีรษิทัอาหาร
มชีื่ออกี 9 รายเข้าร่วม รวมถงึ ยนูลิเีวอร์, เนสท์เล่, ไทสนัฟู้ดส์, โดล ฟู้ด, โครเกอร์ และแมค็คอร์มคิ เป็นต้น   
          ที่มา : https://www.trendhunter.com/trends/walmart-and-ibm

นวตักรรมหุน่ยนต์ที่แทรกซมึเข้ามาในวงการต่างๆ แทบกลายเป็น
เรื่องปกตไิปแล้ว อย่างร้านกาแฟ Dawn Café ในโตเกยีวที่ใช้หุน่ยนต์
ราว 10 ตวัเป็นพนกังานเสร์ิฟทั้งหมด ความสามารถของหุน่ยนต์คอื 
รบัออร์เดอร์จากลกูค้า เสร์ิฟกาแฟ และเกบ็แก้วกาแฟออกจากโต๊ะ

การใช้หุน่ยนต์ช่วยงานยงัไม่ว้าวเท่าเบื้องหลงัการสั่งงานหุน่ยนต์
ควบคุมโดยผู้พิการที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS) ผู้ป่วย ALS 

ซึ่งถูกว่าจ้างในอตัราชั่วโมงละ 1,000 เยน (ประมาณ 290 บาท) ซึ่งเป็นค่าแรงขั้นต�่าเพื่อควบคมุการท�างาน
ของหุน่ยนต์ พนกังานบางคนพกิารชนดิขยบัร่างกายและพดูไม่ได้กส็ามารถท�างานโดยใช้ซอฟต์แวร์พเิศษ
ในการออกค�าสั่งด้วยการกะพรบิตา

ร้าน Dawn Café แห่งนี้เป็นโครงการน�าร่องที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 3 พันธมิตร ได้แก่ 
บรษิทั Ory, Tech Startup ผู้ประดษิฐ์หุน่ยนต์มลูนธิเิอน็พโีอ นปิปอน และสายการบนิ ANA โดยเป็นโครงการ
ธุรกิจที่ก�าลังอยู่ในช่วงการระดมทุนหรือ Crowdfunding หากได้รับเงินสนับสนุนเพียงพอและต่อเนื่อง 
Dawn Café กม็แีผนจะเปิดบรกิารอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2563    

ที่มา : https://soranews24.com/2018/11/29/cafe-opens-in-tokyo-staffed-by-robots-controlled-by-paralyzed-people/

ร้านกาแฟแห่งอนาคต

การันตี Food Safety ด้วยเทคโนโลยี Blockchain
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ความน่าสนใจ

 ผลผลติมะม่วงกว่า 70% ต้องกลาย
เป็นสนิค้าตกเกรด ถกูบบีให้ขายเป็น
สินค้าราคาต�า่เพยีงแค่ผิวไม่สวย

 จากมะม่วงทีร่อวนัช�า้ เสรมินวตักรรม
เข้าไปปรับเป็นทอ็ปปิงมะม่วงกส็ร้าง
มลูค่าเพิม่และยดือายสิุนค้าเพ่ิมระยะ
เวลาขายได้อย่างอศัจรรย์

 นวตักรรมยงัท�าให้พชืเกษตรเพิม่
มลูค่าสูผ่งป่ันสมทูตี ้หรอืจิง้หรดีสุด
ธรรมดากลายเป็นขนมขบเคีย้วเสริม
โปรตนี 

 มากกว่านัน้บางรายน�านวัตกรรม
ไปช่วยลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ผลิตได้ 10-20% สร้างข้อได้เปรียบ
ทางการค้า

 นบัเป็นส่วนหนึง่ของผลส�าเร็จจาก
โครงการ K SME Good to GREAT 
ทีช่่วยบ่มเพาะองค์ความรูน้�านวตักรรม
สร้างต้นแบบ 5 เอสเอม็อธีรุกจิอาหาร

Special Scoop

 กองบรรณาธกิาร  เจษฎา ยอดสรุางค์ ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของการให้
ความรูแ้ละต้องการยกระดบัให้ผูป้ระกอบการ
เอสเอม็อเีตบิโตอย่างยั่งยนื ธนาคารกสกิรไทย 
ร่วมกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) และส�านกังาน
กองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) จดัโครงการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมส�าหรับธุรกิจผลิต
อาหาร ภายใต้โครงการ “K SME Good to 
GREAT คอร์สอัพธุรกิจเก่งให้แกร่ง” เพื่อให้
ความรูใ้นเชงิลกึ น�าผูเ้ชี่ยวชาญมาช่วยพฒันา
ผู้ประกอบการ แบบ One on One จนได้
ผูป้ระกอบการเอสเอม็อใีนธรุกจิอาหาร 5 ราย
ที่เป็นต้นแบบจากจ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
กว่า 321 ราย

สรุตัน์ ลลีาทววีฒัน์ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ธนาคารกสิกรไทย กล่าวถึงแนวคิดที่มาของ
โครงการ K SME Good to GREAT ว่าวันนี้
การท�าธรุกจิไม่สามารถหยดุนิ่งได้ ต้องมกีาร
พฒันาตลอดเวลา ธนาคารกสกิรไทยเหน็ความ
ส�าคัญเรื่องการให้ความรู้ นวัตกรรม กับ
ผู้ประกอบการจึงได้จัดท�าการสัมมนาเชิงลึก

อัพเวล 5 เอสเอม็อธีรุกจิอาหารให้แกร่ง

K SME

Good to GREAT

5 K SME Inspired



ยกระดับการผลิตหรือน�าเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งน�าผู้เชี่ยวชาญมาร่วม
อบรมเชงิลกึ 4 วนัให้กบัผู้ประกอบการที่ผ่านการคดัเลอืก 50 ราย  ท�าให้ธรุกจิได้ประโยชน์
จรงิ ซึ่งโครงการประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างด ีเพราะผูป้ระกอบการ 5 รายที่ชนะเลศิ สามารถ
ผลติสนิคา้ใหม่ หรอืน�าความรูท้ี่ได้ไปใช้แก้ปัญหาในกระบวนการผลติเหน็ผลจรงิในเชงิธรุกจิ

ท็อปปิงมะม่วงน�้าดอกไม้รายแรกของโลก

จากจุดเริ่มต้นเป็นผู้ส่งออกมะม่วงพันธุ์น�้าดอกไม้ได้พบว่ามะม่วงกว่า 70% ถูกคัด
ตกเกรดเนื่องจากผิวไม่สวย สุรวิชญ์ ทิพยารมณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล 
พาร์ทเนอร์ อนิเตอร์ฟูด้ จ�ากดั จงึมไีอเดยีอยากเพิ่มมลูค่ามะม่วงตกเกรดเหล่านี้ให้กลายเป็น
สินค้าที่มีมูลค่าตอบไลฟ์สไตล์ของคนทั่วโลกจึงพยายามหาทางออก และก็มาสะดุดกับชื่อ
โครงการ K SME Good to GREAT ที่เหมือนกับหนังสือที่ชื่นชอบและคิดว่ากสิกรไทย
น่าจะสามารถพาตนเองไปสู่สิ่งที่ดไีด้ 

วันนี้การท�าธุรกิจไม่สามารถหยุดนิ่งได้ ต้องมีการพัฒนาตลอดเวลา

ธนาคารกสิกรไทยเห็นความส�าคัญเรื่องการให้ความรู้ นวัตกรรม กับผู้ประกอบการ

สุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์

รองกรรมการผู้จดัการ ธนาคารกสกิรไทย
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“ล�าพงัตวัเรากม็แีตไ่อเดยีตอ้งหาผูเ้ชี่ยวชาญที่สามารถช่วยพฒันาไอเดยีของเราให้เกดิ
เป็น Commercial ได้ ซึ่งโครงการนี้มกีารเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการและนกัวจิยั มกีาร
สนบัสนนุองค์ความรู้และเงนิทนุ ท�าให้เราตดัสนิใจง่ายมากในการเข้าร่วมโครงการนี้ และก็
ไม่ผดิหวงัสามารถพฒันาสนิค้าเป็นทอ็ปปิงมะม่วงน�้าดอกไม้เจ้าแรกของโลก”

แปรรูปแมลงเป็นสแน็กขยายตลาด

อิทธิกร เทพมณี-ณัฐกร อรุณานนท์ชัย สองผู้บริหารจากบริษัท อินเซ็ค โปรตีน จ�ากัด 
สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพราะอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดซึ่งเป็นสินค้าพื้นบ้าน
ธรรมดาให้มีค่า ถึงแม้ว่าแมลงเป็นซูเปอร์ฟูดอย่างหนึ่ง ด้วยภาพลักษณ์อาจท�าให้บางคน
ไม่กล้ารับประทาน หากแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ก็จะสามารถขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น 

“ความรู้ที่ได้จากโครงการนี้สามารถพัฒนาแปรรูปแมลงให้เป็นขนมขบเคี้ยวท�าให้สิ่ง
ที่ไม่มีคุณค่าในสายตาบางคนให้กลายเป็นสิ่งที่มีค่า ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้น 
นอกจากนี้ กิจกรรม Workshop ได้พบกับเพื่อนร่วมธุรกิจที่อยู่ในเซกเตอร์อื่นๆ ท�าให้เรามอง
ธุรกิจใหม่ได้หลายมุม ซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจกับ
ตรงนี้”

สุรวิชญ์ ทิพยารมณ์

กรรมการผู้จดัการ บรษิทั โกลบอล พาร์ทเนอร์ อนิเตอร์ฟู้ด จ�ากดั

อิทธิกร เทพมณี-ณัฐกร อรุณานนท์ชัย

ผู้บรหิารจากบรษิทั อนิเซค็ โปรตนี จ�ากดั 
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เพิ่มไลน์ขยายโอกาสธุรกิจ

บรษิทั เซาท์เทอร์น ซฟีดู โปรดกัส์ จ�ากดั ผูแ้ปรรปูวตัถดุบิอาหารทะเลที่นบัวนัจะแข่งขนั
ล�าบาก เนื่องจากการผลติที่ไม่ซบัซ้อนจงึเน้นแข่งที่ราคาเป็นหลกั สเุทพ ไชยธาน ีกรรมการ
ผู้จดัการ กล่าวว่า บรษิทัต้องการขยายไลน์การผลติเพิ่มเป็นผลติภณัฑ์ส�าเรจ็รูป จงึอยากได้
องค์ความรู้เข้ามาเสริมในองค์กร แต่ด้วยเป็นธุรกิจที่อยู่ในต่างจังหวัด การหาผู้เชี่ยวชาญ
องค์ความรู้จงึค่อนข้างล�าบาก เมื่อสบโอกาสได้พบกบัโครงการ “K SME Good to GREAT 
คอร์สอพัธรุกจิเก่งให้แกร่ง” ที่มทีั้งผูเ้ชี่ยวชาญ และแหล่งทนุจงึไม่รรีอที่จะคว้าโอกาส ไม่เพยีง
ได้พฒันาสนิค้าใหม่ ยงัได้องค์ความรู้การน�าระบบ Lean มาปรบัใช้เพื่อลดความสูญเสยีใน
กระบวนการผลติถอืเป็นการตดัสนิใจถูกต้องที่เข้าร่วมโครงการ

 ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการประสบความส�าเร็จต้องมี 4 ข้อคือ

1. ต้องรู้จักสร้างเน็ตเวิร์ก เพื่อช่วยสร้างธุรกิจให้เข้มแข็ง

2. ต้องรู้จักแสวงหาความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 3. ต้องรู้จักหาที่ปรึกษา แหล่งทุน และองค์กรสนับสนุน 

4. ต้องใจสู้ รู้จักอดทน 

ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มข้อได้เปรียบทางการค้า

บรษิทั พ.ีพ.ีเอน็.ฟูด้ส์ จ�ากดั เจ้าของผลติภณัฑ์น�้าพรกิรุง่เจรญิ ที่มจีดุเด่นคอื ท�าเป็นถ้วย
รบัประทานได้พอดมีื้อ จากไอเดยีของ ธนาวฒัน์ โพธิ์เผื่อนน้อย ที่พบว่า หากยดึตดิกบัการท�า

สุเทพ ไชยธานี

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เซาท์เทอร์น
ซฟีดู โปรดกัส์ จ�ากดั
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ธรุกจิแบบเดมิจะไม่สามารถสูก้บัผูป้ระกอบการรายใหญ่ได้ ด้วยความเป็นธรุกจิขนาดเลก็ การน�า
เทคโนโลยหีรอืนวตักรรมมาพฒันาองค์กรคงล�าบาก ต้องขวนขวายเข้าร่วมกบัโครงการต่างๆ 

“การเข้าอบรม 4 วนัอาจจะดูเหมอืนเป็นระยะเวลาสั้นๆ แต่ถอืเป็นช่วงเวลาที่มคีณุค่า
มาก ได้ทั้งคอนเนก็ชนั ได้ความรู้ไอเดยีที่สามารถน�าไปปรบัปรงุใช้ในโรงงานได้แล้วเหน็ผล
ทนัทคีอื เรื่องลดค่าใช้จ่ายของกระบวนการผลติได้ 10-20 เปอร์เซน็ต์ บางครั้งยอดขายอาจ
ไม่ได้เพิ่ม แต่ลดค่าใช้จ่ายตรงนี้กท็�าให้เราได้เปรยีบในทางของการค้าด้วย”

เพิ่มมูลค่าพืชไร่ให้กลายเป็นผงปั่นสมูทตี้

วลิาสนิ ีกติะพาณชิย์ หนึ่งในผูก่้อตั้งไร่รื่นรมย์ฟาร์มเกษตรอนิทรย์ี ฟาร์มสเตย์และศนูย์
การเรยีนรู ้จงัหวดัเชยีงราย และผู้บรหิาร บรษิทั เซฟ ไลฟ์ โปรดกัส์ จ�ากดัเผยว่า ทางไร่ก�าลงั
มองหาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลของทางไร่รื่นรมย์ จึงสนใจ
โครงการ K SME Good to GREAT ซึ่งสามารถตอบโจทย์น�าเทคโนโลยเีข้ามาช่วยแปรรูป
และเพิ่มมูลค่าให้กบัผลผลติของไร่ เช่น จากที่เคยขาย Italian Kale สดอย่างเดยีวสามารถ
ขายเป็นผงปั่นสมูทตี้ออร์แกนกิ

“ดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ทางโครงการตอบโจทย์เรื่องของเทคโนโลยี มีนักวิจัยที่
สามารถแมชชิ่งกับสิ่งที่เรามี ต่อยอดให้เราได้เยอะ นอกจากความรู้แล้ว ยังได้เพื่อนใหม่ 
มกีารจดักจิกรรมให้มาเจอกนั ได้แลกเปลี่ยนมมุมอง ช่วยเปิดมมุมองเรามากขึ้น” 

ยิ่งมองหาโอกาสกจ็ะยิ่งพบโอกาส เฉกเช่นเอสเอม็อธีรุกจิอาหาร 5 รายนี้ที่ไม่หยดุพฒันา
จนสามารถอพัเลเวลให้องค์กรให้แกร่งกว่าเดมิ 

วิลาสิน ีกติะพาณชิย์

1ในผูก่้อตั้งไร่รื่นรมย์ฟาร์มเกษตรอนิทรย์ี
ฟาร์มสเตย์และศนูย์การเรยีนรู ้จงัหวดัเชยีงราย
และผูบ้รหิาร บรษิทั เซฟ ไลฟ์ โปรดกัส์

ธนาวัฒน์ โพธ์ิเผือ่นน้อย

เจ้าของผลติภณัฑ์น�้าพรกิรุง่เจรญิ บรษิทั พ.ีพ.ีเอน็.ฟูด้ส์ จ�ากดั
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ความน่าสนใจ

 การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ของเทคโนโลยีและพฤติกรรม
ของผู้บริโภค เป็นโจทย์ที่
ท้าทายในการท�าธรุกิจมากขึน้
ทุกวัน

 บางธุรกจิอาจไปได้สวย บาง
ธรุกจิอาจต้องเผชิญกบัความ
ท้าทายด้วยเงือ่นไขทีแ่ตกต่าง
กันออกไป

 เพือ่ให้ผู้ประกอบการปรบัตวั
ได้ไว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
ได้รวบรวมปัจจัยต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการด�าเนนิธุรกจิ 
รวมทั้งธุรกิจที่ส ่อแววรุ ่ง
และร่วงในปี พ.ศ.2562

K Analysis

 กองบรรณาธกิาร    เรยีบเรยีงจาก

พ.ศ.2562 

5 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินธุรกิจในปี พ.ศ.2562 

1. การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยทีีร่วดเรว็

สร้างโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ ขณะเดยีวกนั
กเ็พิ่มความท้าทายด้านการแข่งขนั (Technology 
Disruption) อีกทั้งผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
สามารถเข้ามาแข่งขันกับธุรกิจเดิมได้ นั่น
หมายความว่า สภาวะการแข่งขนั
นบัวนัจะยิ่งทวคีวามรนุแรงมากขึ้น 
และอาจเห็นการรวมตัวกันเป็น
พนัธมติรหรอืการควบรวมกจิการ
กนัได้มากขึ้น
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2. ข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน

ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลง รวมทั้งอาจยกระดับอัตราภาษี
น�าเข้าเพิ่มขึ้นอีกและขยายความครอบคลุมไปจนครบทุกหมวด

สินค้าที่สหรัฐฯ น�าเข้าจากจีน แม้สินค้าของไทยบางรายการอาจ
จะได้รับโอกาสในฐานะสินค้าทดแทนสินค้าจีนในตลาดสหรัฐฯ เช่น ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แต่โดยรวมแล้วการส่งออกของไทยจะได้รับผลกระทบจากการที่ไทย
เป็นหนึ่งในห่วงโซ่การผลิตของสินค้าจีนที่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ และจากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจจีน นอกจากนี้ สินค้าไทยยังอาจต้องเผชิญการแข่งขันด้านราคากับสินค้าจีน
ที่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ ได้น้อยลง จึงมาหาตลาดทดแทนซึ่งอาจเป็นตลาดเดียวกับไทย 
รวมทั้งทิศทางเศรษฐกิจคู่ค้าที่อาจเติบโตชะลอลง

3. ต้นทุนขยับสูงขึ้น

โดยเฉพาะต้นทุนทางการเงนิ จากอัตราดอกเบี้ยในประเทศ
ที่มีโอกาสจะถูกปรับขึ้นในปี พ.ศ.2562 ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า หรือแม้แต่ต้นทุนแรงงานมี
ฝีมือที่เป็นที่ต้องการจากหลายธุรกิจ นอกจากนี้ ทิศทางอัตรา
แลกเปลี่ยนอาจยังมีความผันผวนท่ามกลางความเปราะบาง
ของทั้งเศรษฐกิจหลักและเศรษฐกิจเกิดใหม่ทั่วโลก  

4. ก�าลังซื้อในประเทศยังชะลอตัว
จากราคาพืชผลหลัก เช่น ยางพารา ปาล์มน�้ามัน อ้อย ที่

คาดว่าจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงหรือค่อนข้างต�่ากว่าในปี พ.ศ.
2561 ส่งผลต่อรายได้เกษตรกร ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีก�าลังซื้อที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ 

12 K SME Inspired



โจทย์ที่ท้าทายข้างต้น ส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิกจิการของธรุกจิไทยในภาพรวมในปี 
พ.ศ.2562 แล้วการด�าเนินงานของแต่ละกิจการคงจะยังต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
ออกไป ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเรว็ของเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ผูป้ระกอบการ
ที่มีโอกาสอยู่รอดจะต้องมีความยืดหยุ่นสูงในการปรับตัวและไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาจุดแข็ง
ของตน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สดุอยู่เสมอ

5. กฎระเบียบของทางการและมาตรการของคู่ค้า

ที่อาจกระทบธรุกจิในระยะสั้น แต่หากด�าเนนิการได้จะ
เป็นผลดต่ีอธรุกจิในระยะยาว เช่น มาตรฐานบญัช ีกลไกการ
ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) กระบวนการผลิตสินค้า

ประเภทอาหาร เป็นต้น รวมไปถงึมาตรการของคู่ค้าบางอย่างที่
หากมผีลบงัคบัใช้จะส่งผลกระทบต่อการผลติสนิค้า เช่น แนวโน้มการยกเลกิการน�า
เข้าน�้ามันปาล์มโดยสหภาพยุโรปเนื่องจากมองว่าการปลูกปาล์มต้องเผาป่า การลด
การใช้พลาสตกิที่ใช้ครั้งเดยีวทิ้ง (Single-Use Plastics) ตลอดจนการเกบ็ภาษนี�้าตาล 
ภาษเีกลอืหรอืโซเดยีม เพื่อแสดงถงึการให้ความส�าคญักบัประเดน็เรื่องสขุภาพ

1. ธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัสขุภาพ

จากกระแสการตื่นตวัและใส่ใจดแูลสขุภาพ ท�าให้สนิค้าและบรกิารที่เกี่ยวเนื่องกบัธรุกจิ
สขุภาพมแีนวโน้มเตบิโตในเกณฑ์ที่ดอีย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น อาหารเพื่อสขุภาพ บรกิาร
ทางการแพทย์ หรอืแม้กระทั่งการเสรมิสร้างบคุลกิและความงาม การจดักจิกรรมกฬีา ธรุกจิ
ออกก�าลงักาย โดยเฉพาะธรุกจิโรงพยาบาลเอกชนมแีนวโน้มจะเตบิโต จากการขยายกจิการ
ของผูป้ระกอบการ และค่ารกัษาพยาบาลที่มแีนวโน้มเพิ่มขึ้นตามกลุม่โรคที่มคีวามซบัซ้อน
มากขึ้น ขณะที่ความต้องการใช้บรกิารทางการแพทย์มแีนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อประเทศไทย
ก�าลงัก้าวเข้าสูส่งัคมสงูอายอุย่างสมบรูณ์ภายในปี พ.ศ.2565 (ประชากรอาย ุ 65 ปีขึ้นไปมี
สดัส่วนมากกว่า 14% ของจ�านวนประชากรทั้งหมด)

กลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตดีกว่าเศรษฐกิจ3 

13 K SME Inspired



ประชากร

อายุ 65 ปี
ขึ้นไป

2. ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี

จากการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ประกอบ
กบัการรกุเข้ามาแข่งขนักนัมากขึ้นในช่องทางออนไลน์ของผูป้ระกอบการค้าปลกีและที่มใิช่
ค้าปลกี คาดว่าส่วนแบ่งช่องทางออนไลน์ในตลาดค้าปลกีสนิค้าอปุโภคบรโิภคจะขยบัเพิ่มขึ้น
จาก 5.8% ในปี พ.ศ.2561 เป็นราว 6.7% ของมูลค่าธรุกจิค้าปลกีทั้งหมดในปี พ.ศ.2562

3. ธุรกิจก่อสร้าง

จากการลงทนุโครงสร้างพื้นฐานของภาครฐั การเดนิหน้าผลกัดนัการลงทนุในโครงการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (Mega-Projects) น่าที่จะมีความชัดเจนมากขึ้นหลัง
เลอืกตั้งทั่วไป (เบื้องต้นในเดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2562) โดยหลายโครงการที่เริ่มก่อสร้างแล้ว
จะมกีารสานต่อและเบกิจ่ายเงนิลงทนุอย่างต่อเนื่อง (เช่น รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้า ทางด่วน) 
ขณะที่อกีหลายโครงการน่าจะเข้าสูก่ระบวนการเริ่มก่อสร้างได้โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลงัของ
ปี พ.ศ.2562 (รถไฟทางคู่ โครงการโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC) เพื่อยกระดบัความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ แนวโน้มดังกล่าวจะเอื้อต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในห่วงโซ่
อปุทาน เช่น ก่อสร้างภาคเอกชน และวสัดกุ่อสร้าง

นอกจากค้าปลกีออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยดีจิทิลัน่าจะเอื้อประโยชนต่์อ
ธรุกจิเกี่ยวเนื่อง เช่น ธรุกจิพฒันาซอฟต์แวร์และแอปพลเิคชนัต่างๆ ธรุกจิบรกิารด้านไอที
และดจิทิลั ธรุกจิเกม เป็นต้น

ภายในปี
พ.ศ. 2565

มสีดัส่วนมากกว่า

14%
ของจ�านวนประชากรทั้งหมด

เป็นราว 6.7%
ของมูลค่าธรุกจิค้าปลกีทั้งหมดใน

ปี พ.ศ.2562

ส่วนแบ่ง
ช่องทางออนไลน์ในตลาด

ค้าปลกีสนิค้าอปุโภคบรโิภค

ขยบัเพิ่มขึ้นจาก

5.8%
ในปี พ.ศ.2561
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• ธุรกิจท่องเที่ยว

จากบรรยากาศเศรษฐกจิโลกที่ไม่ได้สดใสมากนกั ความผนัผวน
ของค่าเงนิสกลุต่างๆ ประเดน็ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภยั ส่งผล
ให้จ�านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาตอิาจชะลอตวัลงในป ีพ.ศ.2562 อย่างไร
ก็ดี ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างเร่งสร้างความมั่นใจและกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคัก ยกตัวอย่าง เช่น นโยบายภาครัฐในการ
ยกเว้นค่าธรรมเนยีมวซ่ีาในช่วงฤดทู่องเที่ยวปลายปี พ.ศ.2561 ถงึต้นปี 
พ.ศ.2562 ประกอบกบัอกีหลายๆ แรงสนบัสนนุด้านการท่องเที่ยว เช่น 
การเปิดจดุคนืภาษตีามแหล่งค้าปลกีเพิ่มขึ้น การขยายเส้นทางการบนิ
และการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ การส่งเสริมเอกลักษณ์พื้นถิ่น
ในแหล่งท่องเที่ยวชมุชน เป็นต้น จะท�าให้การท่องเที่ยวยงัมแีนวโน้ม
เติบโตได้ จะช่วยให้เม็ดเงินกระจายไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ 
ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม ของฝากของที่ระลึก 
บรกิารด้านการพกัผ่อนและบรกิารทางการแพทย์   

• ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง

ภายใต้แผนการขยายสาขาในบางโมเดล เช่น ห้างสรรพสินค้า 
ซูเปอร์มาร์เกต็ ร้านสะดวกซื้อ ประกอบกับการเติบโตสูงของค้าปลีก
ออนไลน์ ท�าให้มูลค่าตลาดของธุรกิจค้าปลีกโดยรวมยังมีแนวโน้ม
เติบโตได้ อย่างไรก็ดี เม็ดเงินที่เติบโตดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นการดึง
ก�าลงัซื้อของผูบ้รโิภคจากแหล่งหนึ่งไปยงัอกีแหล่งหนึ่ง ท�าให้ภาพรวม
ธรุกจิจงึไม่ได้เตบิโตสูงนกั 

ธุรกิจท่ีจะเติบโตใกล้เคียงเศรษฐกิจ 2
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• ธุรกิจการเกษตร

แม้บางพื้นที่จะประสบภัยแล้ง แต่จากปริมาณน�้าใน 4 เขื่อน
หลัก คงจะท�าให้ผลผลิตพืชเกษตรหลักในประเทศยังมีปริมาณมาก 
ประกอบกับปริมาณผลผลิตในตลาดโลกของหลายๆ สินค้า เช่น 
น�้าตาล ยางพารา ที่ยังสูง ตลอดจนภาวะการแข่งขันกับประเทศ
ผู้ผลิตหลักและนโยบายของประเทศคู่ค้าที่อาจยังสร้างความท้าทาย
ต่อเนื่อง จึงคาดว่าจะส่งผลให้ราคาพืชเกษตรส่วนใหญ่มีแนวโน้ม
อยู่ในระดับที่ค่อนข้างทรงตัวจากในปี พ.ศ.2561 นอกจากนี้ สินค้า
เกษตรส่งออกยังอาจได้รับผลกระทบจากข้อพิพาททางการค้า
และมาตรการของประเทศคู่ค้า 

• กลุ่มสินค้าคงทน

เช่น รถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ ทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้ม
ปรับขึ้นภายใต้สถานการณ์หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง อีกทั้งการ
แข่งขันของผู้ประกอบการ ความสามารถในการผ่อนช�าระหนี้ของ
ผู้บริโภคที่จ�ากัดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้ม
ปรับขึ้นและราคาที่อยู่อาศัยที่สูง ปริมาณอุปทานสะสมค้างขาย
ที่อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะในบางพื้นที่ ผลจากการบังคับใช้มาตรการ
ก�ากับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือ Loan-To-Value (LTV) ของทางการ 
และความเป็นไปได้ที่จะมีการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ.2563

ธุรกิจที่ส่อแววล�าบาก2
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สรุปการประเมินภาพทิศทางธุรกิจปี พ.ศ.2562

เคร่ืองช้ี
การเปล่ียนแปลง

เทียบปีก่อน (%YoY)

ปี 2561   ปี 2562

รายได้ธรุกจิโรงพยาบาลเอกชนที่
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ

ค้าปลกีออนไลน์
(กลุ่มสนิค้าอปุโภคบรโิภค ไม่รวมบรกิาร)

การลงทนุก่อสร้างภาครฐั

จ�านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาตทิี่มา
ท่องเที่ยวในไทย

 ราคาข้าว
 ราคายางพารา
 ราคามนัส�าปะหลงั
 ราคาอ้อย

ค้าปลกีสนิค้าอปุโภคบรโิภค
ทกุช่องทาง

 ยอดขายรถยนต์
 การโอนกรรมสทิธิ์ที่อยู่อาศยัในเขต

กรงุเทพฯ และปรมิณฑล

13.0

20.0

3.2

6.0

17.5
-26.9
71.1
-17.6

3.0

19.0

14.1

8.0-10.0

20.0

4.5-6.0

3.0-5.0

1.7
1.1
-1.9
-2.6

3.0-4.0

-5.0 ถึง -2.0

-3.6

สขุภาพ

เทคโนโลยี

ก่อสร้าง

ท่องเท่ียว

การเกษตร

ค้าปลกีค้าส่ง

สนิค้าคงทน

กลุ่มธุรกิจ

คาดการณ์โดยศูนย์วจิยักสกิรไทย ณ พฤศจกิายน พ.ศ.2561
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Cover Story

การแข่งขันของธุรกิจไม่ได้ขึ้นอยู่แค่เรื่องการตลาด
หรอืตวัสนิคา้เท่านั้น ในเมื่อหวัใจของทกุองคก์รคอื พนกังาน 
แต่ช่องว่างระหว่างวัยของพนักงานกลายเป็นปัญหาใหญ่
ของหลายๆ องค์กร ยิ่งนับวันความต่างของประชากรใน
องค์กรไม่ใช่มแีค่ 2-3 เจน งานวจิยัของสถาบนั BridgeWorks 
ผูเ้ชี่ยวชาญด้านเจเนอเรชนัในสหรฐัอเมรกิาระบวุ่าตั้งแต่นี้
เป็นต้นไปในองค์กรจะมีพนักงานถึง 5 เจเนอเรชัน คือ

ความน่าสนใจ

  แค่พฤติกรรมบางอย่าง
ของเจนใหม่ ท�าให้องค์กร
หนึง่ตดัสนิใจไม่รบัเดก็ใหม่
ท�างาน กลายเป็นการ
ตดัสินใจทีผ่ดิพลาดเพราะ
ความสดไอเดยีใหม่ท่ีเข้า
กบัยคุสมยัของเจน Z เป็น
ข้อดท่ีีองค์กรก�าลงัต้องการ 

  ส่วนประสบการณ์และ
ความจงรักภักดีของคน
รุ่นเก๋าก็ช่วยประคองให้
องค์กรมั่นคง

 เมือ่ต่างวยัต่างมดี ีส�าคัญ
ที่วิธีดึงข้อเด่น ความเจ๋ง
ของแต่ละเจนมาใช้ให้
องค์กรไม่ตกยคุ ก้าวไกล
แซงหน้าคู่แข่ง

 กองบรรณาธกิาร  วภิาวด ีพสิทุธิส์ริอิภญิญา

Traditionalists
เกดิก่อน

ปี พ.ศ.2489

อาย ุ55-73 ปี

อาย ุ40-54 ปี

อาย ุ24-39 ปี

อาย ุ23 ปี

Baby Boomers 

เจน X

เจน Y

เจน Z

1

2

3

4

5

แต่เป้าหมายไม่แตกต่าง

ต่างแค่ Gen
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“ด้วยเทคโนโลยช่ีวยให้คนสงูวยั
แข็งแรงยังสามารถท�างานได้ 
ส่วนอตัราเกดิของเดก็น้อยลง และ
เดก็รุน่ใหม่จ�านวนไม่น้อยอยากเป็น
เจ้าของกจิการ จงึเกดิช่องว่างใคร
จะท�างานในองค์กร ฉะนั้นบาง
องค์กรจึงต้องขยายอายุเกษียณ
ของรุน่พี่ อยากให้แต่ละองค์กรมอง
เรื่องความต่างของวยัให้เป็นโอกาส เพราะในองค์กรลูกค้ากต็้องมพีนกังาน 5 เจนเช่นกนั ยิ่ง
คุณมีพนักงานหลายเจน เป็นโอกาสท�าให้องค์กรขยายกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มได้” 
ดร.สทุธโิสพรรณ  ช่วยวงศ์ญาต ิกรรมการผู้จดัการใหญ่ บรษิทั สลงิชอท กรุ๊ป ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการอบรม และการเป็นพี่เลี้ยงผู้บรหิาร กล่าว

เมื่อพนกังานต่างวยัมาอยูบ่นเรอืล�าเดยีวกนั ด้วยประสบการณ์ สภาพแวดล้อมที่ต่างกนั 
ย่อมส่งผลไปถึงวิธีการท�างานที่ต่างกัน เช่น คนเจน X มีความคิดเป็นระบบ ส่วนเจน Y 
ท�างานด้วย Passion การมาท�างานคอื มาเจอเพื่อนได้สงัสรรค์ ในขณะที่เจน Z ไม่ได้ท�างาน
ด้วย Passion อย่ างเดียวยังมีการวางแผนที่จะท�างานในองค์กรหนึ่งเป็นสิบปี ฉะนั้นสิ่งที่
ผูบ้รหิารต้องท�าความเข้าใจเบื้องต้นกบัพฤตกิรรมของแต่ละเจนคอื หนึ่ง ยอมรบัว่าแต่ละเจน
มีความต่าง ซึ่งคว ามต่างมันเป็นข้อดีท�าให้มีความหลากหลาย สอง ในความต่างย่อมมี
ความเหมอืน ต้องหาจดุที่เป็น Common ให้เจอ เช่น ทกุเจนอยากท�างานเป็นทมี และสาม 
ครเีอตระบบพี่เลี้ยง ใช้ประสบการณ์ที่ต่างของแต่ละเจนเป็นพี่เลี้ยงซึ่งกนัและกนั

อยากให้แต่ละองค์กรมองเร่ืองความต่างของวัยให้เป็นโอกาส

เพราะในองค์กรลูกค้าก็ต้องมีพนักงาน 5 เจนเช่นกัน ยิ่งคุณมีพนักงานหลายเจน

 เป็นโอกาสท�าให้องค์กรขยายกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มได้

ดร.สุทธิโสพรรณ  ช่วยวงศ์ญาติ

กรรมการผู้จดัการใหญ่ บรษิทั สลงิชอท กรุ๊ป

19 K SME Inspired



“มีตัวอย่างบริษัทหนึ่งที่เราเข้าไปช่วยแก้ไข จากเดิมบริษัทมีนโยบายจะไม่รับเด็กใหม่
เข้าท�างาน เพราะได้รบัประสบการณ์ที่ไม่ดลีูกค้าโทร.มาแจ้งว่าพนกังานขายคนใหม่ที่ส่งไป
ไม่มมีารยาท พอเราเข้าไปศกึษาพบว่าปัญหาคอื เรื่องความต่างของเจเนอเรชนั ไม่ใช่เรื่อง
มารยาท เพราะเดก็รุ่นใหม่เตบิโตมากบัเทคโนโลย ีถนดัสื่อสารผ่านทางไลน์ ลองปรบัให้น้อง
คนนี้ไปดูแลลูกค้าที่มวียัใกล้เคยีงกนัปรากฏว่าเขากไ็ลน์คยุงานกนัไม่มปีัญหา รวมทั้งใช้วธิี
เป็นพี่เลี้ยง รุน่พี่สอนประสบการณ์ในการท�างาน น้องน�าประสบการณ์เรื่องเทคโนโลยสีอนพี่ 
เมื่อท�ากจิกรรมเหล่านี้ผ่านไปปีหนึ่ง จ�านวนพนกังานที่ไม่ผ่านการทดลองงานเป็นศนูย์ ระบบงาน
กน็ิ่งขึ้น” ดร.สทุธโิสพรรณกล่าว

ผมเช่ือว่าคนทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน

ในฐานะผู้บริหารต้องดึงความสามารถ

แต่ละคนมาใช้ให้ถูก

แต่ถ้าไม่สามารถท�าให้พนักงานท�างาน

ได้เต็มประสิทธิภาพ ถือเป็นความบกพร่อง

ของผู้บริหาร

เปิดพื้นที่ให้เวที ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน

นอกจากนี้ บทบาทของผู้น�าองค์กรกส็�าคญั เหมอืนกบัผูบ้รหิารหวัใจยงัหนุม่ พฤฒ ิเกดิชชูื่น 
บริษัท แดรี่โฮม จ�ากัด ผู้ผลิตนมและโยเกิร์ตออร์แกนิกที่ต้องปกครองลูกน้องราว 80 คน 
กว่า 80% ของพนกังานอายตุ�่ากว่า 30 ปี จงึใช้วธิปีฏบิตัตินเองให้เป็นตวัอย่างคอื การยอมรบั
ฟังความคดิเหน็ของทกุคน และเปิดเวทใีห้ทกุคนได้แสดงออกในที่ประชมุ  

นอกจากเปดิเวทรีบัฟงัความคดิเหน็แล้ว แดรี่โฮมยงัเปิดพื้นที่ให้พนกังานได้แสดงความ
สามารถ ให้เดก็รุ่นใหม่รู้สกึไม่เบื่อ ส่งเสรมิให้พนกังานท�าไซด์ไลน์ เพยีงแต่ไซด์ไลน์นั้นต้อง
สอดรบักบัองค์กร เช่น เอาสนิค้าไปจ�าหน่าย หรอืถ้าพนกังานคนใดมคีวามคดิสร้างสรรค์ มี
โปรเจกต์ บรษิทัจะออกทนุให้ เพราะโปรเจกต์เหล่านั้นอาจกลายเป็น Business Unit ใหม่ที่
สร้างก�าไรให้องค์กรในวนัข้างหน้า

พฤฒิ เกิดชูชื่น

ผู้บรหิาร บรษิทั แดรี่โฮม จ�ากดั ผู้ผลตินมและโยเกริ์ตออร์แกนกิ
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“อย่าปล่อยให้น�้าเดอืดพอเราเปิดรบัความเหน็ของพนกังานแล้ว มนักเ็หมอืนเปิดฝากา 
ให้ทุกคนได้ปลดปล่อย ไม่มีแรงกดดัน ผมว่าการ Classified คนเป็นเจนก็ไม่ถูกซะทีเดียว 
มนุษย์เป็น Individual ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม การเลี้ยงดู ฯลฯ ช่วงอายุจึงเป็นแค่กรอบ 
กว้างๆ ผมเชื่อว่าคนทกุคนมคีวามสามารถที่แตกต่างกนั ในฐานะผูบ้รหิารต้องดงึความสามารถ
แต่ละคนมาใช้ให้ถูก แต่ถ้าไม่สามารถท�าให้พนักงานท�างานได้เต็มประสิทธิภาพ ถือเป็น
ความบกพร่องของผู้บรหิาร”

คนรุ่นเก่าอาจท�างานช้า แต่เขามีความภักดี

ซึ่งความภักดีหายากมากในธุรกิจเอสเอ็มอี

พิษณุ แดงประเสริฐ
กรรมการบรหิาร โรงงานเภสชัอตุสาหกรรม

เจเอสพ ี(ประเทศไทย) 

ทักษะของรุ่นเก่าช่วยประคองธุรกิจ

จากประสบการณ์ที่เคยผิดหวังของ พิษณุ แดงประเสริฐ กรรมการบริหาร โรงงาน
เภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) ที่ต้องการพลังความสดของคนรุ่นใหม่มาเสริม
ก�าลังในบริษัทใหม่ที่เน้นเรื่องนวัตกรรมเมื่อ 5 ปีที่แล้ว จึงได้รับบัณฑิตใหม่มาร่วมท�างาน
จ�านวนหนึ่ง แต่ผ่านไปเพยีง 2 ปีเดก็กลุ่มนี้กล็าออกด้วยเหตผุลคอื อยากไปเป็น Startup จงึ
เบนเขม็หนัไปหาแรงงานที่มปีระสบการณ์

“คนรุ่นเก่าอาจท�างานช้า แต่เขามีความภักดี ซึ่งความ
ภกัดหีายากมากในธรุกจิเอสเอม็อ ีเพราะเอสเอม็อไีม่สามารถ
ให้ค่าแรงสูงหรือสวัสดิการเป็นเลิศ ถ้าเป็นพนักงานรายวัน
รุน่ใหม่ทราบว่ามทีี่ไหนให้ค่าแรงแพงกว่ากพ็ร้อมที่จะเปลี่ยนงาน
ทันที ฉะนั้นคนรุ่นเก่าก็มีคุณค่าแต่บางครั้งก็ต้องให้เวลาเขา
ปรบัตวักบัทกัษะงานใหม่ๆ”

ยิ่งจ�านวนคนรุน่ใหม่อยากเป็นเจ้าของกจิการมากขึ้น การ
หาแรงงานเข้ามาในโรงงานอตุสาหกรรมกย็ากขึ้นเช่นกนั กติชิยั วงษ์เจรญิสนิ รองประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิาร บรษิทั ซพีแีอล กรุ๊ป จ�ากดั (มหาชน) ด�าเนนิธรุกจิโรงงานฟอกหนงั 50 ปี 
ปัจจบุนัมพีนกังานราว 800 ชวีติ จงึได้วางแผนระยะยาวที่จะใช้เครื่องจกัรระบบออโตเมชนั
ให้มากขึ้นพร้อมกบัยอมลงทนุจ้างพนกังานที่มทีกัษะสูงขึ้น
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“แรงงานของเราค่อนข้างหายาก บางครั้งเด็กที่มาใหม่อาจจะมีวิธีการท�างานแบบใหม่ๆ 
แต่ไม่รูใ้นรายละเอยีดของงานต้องใช้ประสบการณ์รุน่พี่คอยสอน แต่หลกัการสอนเดก็รุน่ใหม่
คือ ต้องพูดตรงๆ สั้นๆ และปล่อยให้เขาคิดวิธีท�าเอง ขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างกิจกรรม
ต่างๆ ที่จะสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องซึ่งก็ช่วยให้ Turn Over ต�่าลง”

 คนแต่ละวัยก็มีลักษณะเฉพาะตัว งานบางอย่างก็มีลักษณะเฉพาะทาง ฉะนั้นการ
เรียนรู้คนให้เหมาะกับงานจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้องค์กรมีก้าวต่อไปที่
เหมาะกับยุคสมัย   

รู้ไว้ต่างเจนก็ต่างใจ

90% 70%75% 66% 65%
ของเจน Z
อยากเหน็
ผู้น�าองค์กร
เป็นผู้หญงิ 

ของเจน Y
เชื่อว่าการมา

ท�างานที่ออฟฟิศ
ไม่ใช่เรื่องส�าคญั

ของแรงงานท่ัวโลก
คอืคนเจน Y

ภายในปี พ.ศ.2568

ของเจน Y
คาดว่าจะอยู่
ในองค์กร
ไม่เกนิ 5 ปี

ของ
Baby Boomers 

วางแผนที่จะ
ท�างานอายเุกนิ 65 

หรอืไม่มแีผน
จะเกษยีณอายุ

บางคร้ังเด็กที่มาใหม่อาจจะมีวิธีการท�างานแบบใหม่ๆ

แต่ไม่รู้ในรายละเอียดของงานต้องใช้

ประสบการณ์รุ่นพี่คอยสอน

แต่หลักการสอนเด็กรุ่นใหม่คือ

ต้องพูดตรงๆ ส้ันๆ และปล่อยให้เขาคิดวิธีท�าเอง

กิติชัย วงษ์เจริญสิน
รองประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร บรษิทั ซพีแีอล กรุ๊ป จ�ากดั (มหาชน)

ข้อมูลจาก สลงิชอท กรุ๊ป
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ความเหน็จากลกูค้าคือสิง่ล�า้ค่า

เมื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาท
ส�าคญัในโลกการตลาด หนึ่งในนั้นอยูใ่น
รปูแบบการตดิดาวให้เรตติ้ง การรวีวิสนิค้าและบรกิารลกูค้า
ที่บอกต่อกนัทางช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะโซเชยีลมเีดยี
ที่จะถกูแชร์ต่อกนัอย่างรวดเรว็ อทิธพิลของการรวีวินี้สามารถ
ท�าให้แบรนด์แจ้งเกดิหรอืดบัได้เลย ข้อมลูระบุ

ความน่าสนใจ

 นบัแต่อนิเทอร์เนต็เข้า
มามีบทบาท การท�าตลาด
ก็เปลี่ยนรูปแบบพัฒนา
ไปไกล

 บางเทรนด์ก็มาไว
ไปเร็ว บางเทรนด์ถ้า
ไม่ศึกษาให้ดีมีผลท�าให้
แบรนด์เกิดหรือดับได้
ในชั่วพริบตา 

 ภาพรวมเทรนด์ส่วน
ใหญ่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในปี พ.ศ.2562 ก็ยังคง
เป็นเทรนด์เกีย่วกบัดจิทิลั 
แต่เพิ่มดีกรีและราย
ละเอียดที่ซับซ้อนมาก
ขึ้น และนี่คือ 7 เทรนด์
ท่ีผู้ประกอบการควรรู้
เพือ่ให้ธรุกจิถงึเป้าหมาย

 วมิาล ีววิฒันกลุพาณิชย์

Trendy Marketing

7 เทรนด์
1

 ดงันั้น แบรนด์ต้องพยายามท�าให้การรวีวิของลกูค้า
ออกมาในเชงิบวก และโดยมากการจะบอกต่อกนัมกัเกดิ
จากความประทับใจที่ลูกค้ามีต่อสินค้าและบริการ ซึ่ง
ปัจจบุนั Customer Experience กลายเป็นกลยทุธ์ที่ถกูน�า
มาใช้แพร่หลายมากโดยมวีธิกีารแตกต่างกนัไป ผูป้ระกอบการ
ที่ต้องการใช้กลยุทธ์นี้ควรศึกษาว่าวิธีการไหนเหมาะสม
กบัผลติภณัฑ์ของตวัเอง และน่าจะให้ผลลพัธ์ที่ด ีสร้าง
ความตราตรงึใจจนลูกค้าอดที่จะบอกต่อไม่ได้

ของลูกค้ายอมรบัการรวีวิ
จากลูกค้าด้วยกนั ว่ามผีล

ต่อการตดัสนิใจซื้อ

97% 92% 
ลงัเลว่าจะซื้อดหีรอืไม่
หากไม่ได้อ่าน
หรอืดูรวีวิก่อน 

ในขณะที่
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Storytelling ท�าให้แบรนด์น่าสนใจ 

นับวันก�าลังซื้อที่มากขึ้นถูกถ่ายโอนไปอยู่ที่กลุ่มคนหนุ่มสาวที่
มอีาชพีการงานด ีและเป็นกลุ่มที่ใหค้วามส�าคญัต่ออารมณ์เหนอืตวั
ผลติภณัฑ์ Storytelling หรอืการเล่าเรื่องจงึเป็นส่วนหนึ่งของการตลาด 
ยิ่งพื้นที่ในการเล่าเรื่องเปิดกว้างอย่างในโซเชียลมีเดียก็ยิ่งส่งเสริม
เกดิคอนเทนต์ในรูปแบบนี้มากขึ้น 

เกาะติดการพัฒนาของเซิร์ชเอนจิน 

จากการค้นหาแบบ Horizontal Search ที่ให้ผลลพัธ์แนวราบ
เป็นข้อมูลทั่วไปจากเวบ็ไซต์ต่าง ๆ  กพ็ฒันามาสู่ Vertical Searches 
หรือการสืบค้นหัวข้อเฉพาะหรือสืบค้นเชิงลึก ท�าให้ขอบเขต
การค้นหาถูกจ�ากดัลงและได้ผลลพัธ์ที่ตรงตามความต้องการมากขึ้น 
ดังนั้น แบรนด์ต่างๆ ต้องพิจารณาว่าจะวางต�าแหน่งการค้นหา
ให้ปรากฏที่ใดเพื่อให้เข้าถงึกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สดุ ยกตวัอย่าง 
หากเป็นร้านอาหาร อาจพุ่งไปที่เว็บหรือเพจรีวิวร้านอาหาร 
หากเป็นโรงแรมหรอืที่พกักเ็จาะเวบ็เกี่ยวกบัการเดนิทาง เป็นต้น

นอกจากนั้น ไอเดยีในการเล่าเรื่องยงัแตกแขนงออกไป นอกเหนอืจากการเล่าผ่านตวั
อกัษร ที่ได้รบัความนยิมในตอนนี้คอื Visual Platform หรอืการสื่อสารผ่านภาพ ไม่ว่าจะเป็น
ภาพถ่าย อนิโฟกราฟิก และภาพเคลื่อนไหวซึ่งช่วยดงึความสนใจและท�าให้เนื้อหาที่ต้องการ
สื่อเข้าใจง่ายขึ้น ที่ส�าคญัเนื้อหาที่สื่อออกไปไม่จ�าเป็นต้องยดัเยยีด “ขายของ” อย่างเดยีว 
ควรสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่แม้ไม่เอ่ยถึงตัวสินค้าหรือบริการก็สามารถดึงอารมณ์ผู้บริโภค 
สร้างความรู้สกึร่วม และส่งเสรมิภาพลกัษณ์แบรนด์ได้เป็นอย่างดี

 นอกจาก Vertical Searches การค้นหาด้วยเสียงและภาพก็ได้รับความนิยมมากขึ้น 
กูเกิลประเมิน กว่า 20% ของการค้นข้อมูลเป็นการค้นด้วยเสียงผ่านสมาร์ตโฟนระบบ
แอนดรอยด์ อย่างกเูกลิเองกบ็รกิารค้นหาทั้งภาพ และวดิโีอ ดงันั้น แบรนด์ต้องฉวยโอกาสนี้
สร้างสรรค์คอนเทนต์ไม่ว่าภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและเป็นการ
ใช้พื้นที่บนเซริ์ชเอนจนิให้ได้ประโยชน์มากที่สดุ 

2

3
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AI สร้างความได้เปรียบด้านข้อมูล

AI (ปัญญาประดษิฐ์) และ Machine Learning หรอื
การที่คอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองจากข้อมูลที่มีอยู่
ยังคงเป็นเครื่องมือส�าคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลให้มี
ประสทิธภิาพยิ่งขึ้น และข้อมูลเหล่านี้เองท�าให้การด�าเนนิ
กลยทุธ์ตลาดแบบ Hyper-Personalization เป็นเรื่องง่าย 
เนื่องจากความสะดวกในการรวบรวมข้อมลูเพื่อเจาะลกึ
ถึงปัจจัยต่างๆ ที่เป็นตัวกระตุ้นพฤติกรรมของผู้บริโภค
ได้ โดยไม่เพยีงตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าเท่านั้น 
แต่ยังคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า และเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการตดัสนิใจของลูกค้าอกีด้วย

ท�าคอนเทนต์แบบรวมมิตร 

แบรนด์ที่ชาญฉลาดย่อมไม่ยึดติดกับการท�าคอนเทนต์แค่
รปูแบบเดยีวแต่ปรบัใช้ทกุรปูแบบเพื่อให้ผ่านสายตาลกูค้ามากเท่าที่
จะท�าได้ คอนเทนต์หลกัๆ ที่ควรใช้ประกอบด้วย “วดิโีอ” ไม่ใช่แค่
กเูกลิที่ให้ความส�าคญักบัคอนเทนต์ที่เป็นคลปิหรอืวดิโีอ YouTube เอง 
กก็ลายเป็นเซร์ิชเอนจนิในด้านภาพเคลื่อนไหวรายใหญ่เป็นอนัดบั 2
วิดีโอกระตุ้นความสนใจผู้บริโภคได้ดีสุด จึงกลายเป็นคอนเทนต์
ที่ได้รบัความนยิมมาก ผลการศกึษาของซสิโก้ชี้ในอกี 3 ปีข้างหน้า 
82% ของแทรฟฟิกบนอนิเทอร์เนต็ของผู้บรโิภคจะอยู่ในรูปวดิโีอ

4

5

 ปัจจุบันลูกค้าคาดหวังจากแบรนด์มากขึ้นว่าต้องรู้ความต้องการของลูกค้าในทุกมิต ิ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกค้าได้แจ้งข้อมูลกับทางแบรนด์ไปจนหมดแล้ว ทั้งนี้ บริษัทวิจัย
เซลลิเจนท์ระบุ 74% ของลูกค้าทั่วโลกคาดหวังจะได้รับการปฏิบัติแบบส่วนตัวเป็นพิเศษ
ไม่ใช่ในฐานะลกูค้าทั่วไป เรยีกว่าแบรนด์ต้องรู้ใจลกูค้าโดยการรวบรวมข้อมูล ท�าการวเิคราะห์
ออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน หากท�าได้ก็เป็นการสร้าง
ประสบการณ์ที่ดจีนท�าให้ลูกค้าเกดิความประทบัใจ
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ต่อมาคือ “UGC” หรือ User Generated Content 

เป็นคอนเทนต์ที่ลกูค้าผู้ใช้สนิค้าและบรกิารผลติขึ้นมาเอง
โดยการรวีวิหรอืพดูถงึสนิค้านั้นๆ หรอืไม่กแ็ชร์ข้อมูลเกี่ยวกบั
สนิค้าที่ตวัเองสนใจในช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะในโซเชยีลมเีดยี 
ซึ่งการรวีวิจากผู้บรโิภคด้วยกนันี่แหละที่มอีทิธพิล สามารถท�าให้

คนอื่นคล้อยตามได้ง่าย สดุท้ายคอื “โซเชยีลมเีดยี” ที่ยงัเป็นแพลตฟอร์มยอดฮติในการเข้าถงึ
ผูบ้รโิภค คาดว่าปี พ.ศ.2562 จะเหน็แบรนด์ทั้งหลายยงัเกาะตดิช่องทางนี้ โดยจะพบการเพิ่ม
ออปชนัในการไลฟ์สดมากขึ้น และทุม่เทให้กบั Social Listening ซึ่งกค็อืการเฝ้าดแูละตดิตามว่า
แบรนด์ หรอืสนิค้า หรอืบรษิทัถกูพูดถงึอย่างไรบนโซเชยีลมเีดยีต่างๆ 

แชตบอตคือสิ่งควรมี

การด�าเนนิธรุกจิในโลกยคุดจิทิลัที่อนิเทอร์เนต็ถกูใช้งาน
ตลอดเวลา สิ่งหนึ่งที่ลกูค้าคาดหวงัคอื การเข้าถงึบรกิารแบบ 
24 ชั่วโมง หากการจ้างพนกังานเพื่อปฏบิตัหิน้าที่ในการรบัโทรศพัท์
หรอืตอบข้อความไม่อาจท�าได้ แชตบอตจงึถอืเป็นทางออก แชตบอต
ถกูพฒันาขึ้นมาเพื่อทดแทนมนษุย์ แต่มาในรปูโปรแกรมคอมพวิเตอร์ชนดิหนึ่งซึ่งมหีน้าที่ในการ
ตอบกลบัการสนทนาผ่านตวัอกัษรหรอืผ่านเสยีงแบบอตัโนมตั ิสามารถท�างานได้ 24 ชั่วโมง 
ว่ากนัว่า 35% ของผู้ประกอบการใช้แชตบอตเพื่อแก้ปัญหาหรอืค�าร้องเรยีนจากลูกค้า 

 และที่ท�าให้แชตบอตเป็นเครื่องมือการตลาดที่ทรงคุณค่าก็คือ การท�าให้งานบริการ
ลกูค้าด�าเนนิไปอย่างรวดเรว็ แม่นย�าโดยใช้ต้นทนุไม่สงู การตดิตั้งระบบแชตบอตจงึเป็นการ
ลงทุนที่คุ้มค่า ท�าให้ธุรกิจด�าเนินต่อไปได้แม้บริษัทจะปิดท�าการและพนักงานเลิกงานแล้ว 
นอกจากนั้น แชตบอตจะท�าหน้าที่รับข้อมูลโดยเฉพาะค�าร้องเรียนระหว่างรอให้พนักงาน
ตดิต่อกลบัไปหาลูกค้าอกีที

เหล่านี้คอืกลยทุธ์การตลาดที่คาดการณ์กนัว่าจะยงัถกูน�ามาใช้ในปี พ.ศ.2562 ส่วน
บรษิทัหรอืแบรนด์ไหนจะเลอืกวธิกีารใดกต้็องศกึษาให้ดเีพราะการเลอืกกลยทุธ์ที่เหมาะสม
ย่อมประหยดังบ ประหยดัเวลา และได้ผลลพัธ์ตามเป้าหมายที่วางไว้  

6

7
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SME Corner

เมื่อเส้นทางนักกฎหมายไม่ใช่จุดเริ่มต้นของ 
กนัตชิา สมศกัดิ์ สาวนติศิาสตร์จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ครั้นลองไปช่วยธรุกจิ ชวีาสปาของครอบครวัยงัรูส้กึไม่ใช่
สิ่งที่ตวัเองก�าลงัตามหา จงึออกไปค้นคว้าหาประสบการณ์
ขายของออนไลน์ตามสมยันยิมแต่กย็งัไม่ใช่แนว 

แหวกตลาดด้วยความแปลก
 ก่อนที่จะหมดไฟ เธอนั่งทบทวนกบัสิ่งที่ผ่านมา

และตัดสินใจลงเรียนคอร์สท�าขนมตามความชื่นชอบ
ลกึๆ หลงัจากเรยีนได้ 3 เดอืนจงึเริ่มท�าขนมส่งขายตาม
ร้านกาแฟ แม้บางวนัไม่มกี�าไร แต่กย็งัมไีฟเพราะยิ่งท�า
ยิ่งรูส้กึชอบ ต่อยอดศกึษาการท�าขนมอย่างจรงิจงัจาก 
YouTube บ้าง ตามเพจต่างๆ บ้าง ความตั้งใจครั้งนี้
ไม่เพียงปราศจากเสียงทัดทานจากคนในครอบครัว
ยังได้รับแรงสนับสนุนให้เธอเปิดร้านคาเฟ่เล็กๆ 
ในชื่อ “ชวีติชวีา” ที่ต้องการให้สอดคล้องกบัชื่อธรุกจิ
สปาของที่บ้าน และต้องการสร้างบรรยากาศให้คนมา
รบัประทานขนมที่ร้านแล้วรู้สกึมชีวีติชวีา

ร้านขนมหวานถิ่นเหนือ
ทีก่ล้าปักหมดุใจกลางกรงุ 

ความน่าสนใจ

 เมื่อถนนสายหลักไม่ตอบ
ความฝันในเส้นทางอาชีพ
จึงต้องมุ่งหน้าสู่การเรียนรู้
ครัง้ใหม่ ใช้ใจน�าทางขบัเคลือ่น
ด้วยความมุ ่งมั่นสู ่ร ้าน
ขนมหวานชือ่ดงัในเชยีงใหม่

 สร้างปรากฏการณ์เปิดร้าน
เพียง 3 วันแรกปลุกกระแส
ให้คนต่อคิวยาวเหยียด

 ไม่ปล่อยโอกาส อาศัย
กลยุทธ์ท�าน้อยให้ได้มาก
ผ่านไป 3 ปีสามารถขยาย
ร้านได้ถึง 7 สาขาในไทย 
และ 1 สาขาที่ไทเป 

 กองบรรณาธกิาร  เจษฎา ยอดสุรางค์
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ร้านแต่ละสาขาในเชียงใหม่ตั้งอยู่ไม่ไกลกันมาก

ความตั้งใจคือแต่ละสาขาต้องมีเมนูท่ีเป็นซิกเนเจอร์เป็นของตัวเอง

เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคอยากไปล้ิมลองเมนูเด็ดให้ครบทุกสาขา

รวมทั้งใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้ากลับมารับประทานซ�้า

 แต่ด้วยการแข่งขนัที่รนุแรงของตลาดกาแฟโดยเฉพาะที่เชยีงใหม่สามารถหากาแฟดื่ม
ได้แทบจะทกุซอย นอกจากบรรยากาศร้านจะต้องดดีงึดูดให้คนเข้ามาแล้ว กนัตชิาได้ตั้งใจ
ที่จะท�าให้ร้านมีเมนูเด็ดที่แตกต่างจากร้านกาแฟทั่วไป เธอนึกไปถึงขนมหวานบิงซูที่เคย
ไปรบัประทานที่เกาหล ีจงึน�าเอาเมนูนี้มาเปิดตลาดเป็นร้านแรกในเชยีงใหม่เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
พร้อมกับปรับรสชาติให้ถูกปากคนไทยโดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นท�าเป็นบิงซูข้าวเหนียว
มะม่วง รสสตรอว์เบอร์รชีสีเค้ก

ด้วยความที่เป็นเมนใูหม่หารบัประทานยากในช่วงนั้นคอื ถ้าไม่ไปรบัประทานที่กรงุเทพฯ 
กต้็องไปต่างประเทศจงึได้รบัการตอบรบัอย่างท่วมท้นหลงัเปิดร้านได้เพยีง 3 วนัมคีนต่อแถว
รอเป็นยี่สิบกว่าคิวท�าให้ร้านเลก็ๆ ที่มีเพยีง 10 โต๊ะแน่นขนัดไปทันตาแม้จะขยายโต๊ะเพิ่ม
แต่ด้วยข้อจ�ากดัของพื้นที่ เธอจงึตดัสนิใจขยายสาขาที่ 2 ในอกี 6 เดอืนถดัมาซึ่งได้รบัการ
ตอบรบัที่ดเีช่นกนัจงึไม่รอช้าเปิดสาขาที่ 3 
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3 ปี 8 สาขา
 ความร้อนแรงของร้านชีวิตชีวาไม่ได้กระจุกตัวอยู่เฉพาะในเชียงใหม่ หรือล�าพูนเท่านั้น 

เมื่อรสชาติไปถูกปากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ติดใจถึงกับเรียกร้องให้เปิดสาขาที่ไทเป ในเมื่อ
เจ้าของพื้นที่เชิญชวนถือเป็นความท้าทายครั้งใหม่ ปลายปี พ.ศ.2560 ชีวิตชีวาสาขาไทเป
จึงได้ถือก�าเนิดขึ้นรวมถึงการขยายสาขามาเอาใจคนกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ.2561

 โดยทุกครั้งที่ขยายสาขากันติชาจะค�านึงถึง 3 ปัจจัยหลักคือ หนึ่ง ท�าเลนั้นต้องมีกลุ่ม
ลูกค้า สอง สินค้ายังไม่มีในท้องตลาดหรือต้องแตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่ และสามต้องเข้าใจ
พฤติกรรมลูกค้าในแต่ละพื้นที่ เช่น สาขาสยามลูกค้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นถึงแม้คิวนานก็สามารถ
ยืนรอได้ต่างจากสาขาเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์กลุ่มลูกค้าเป็นครอบครัว ร้านจึงต้องใช้
พื้นที่เยอะกว่าเพื่ออ�านวยความสะดวกสบายในระหว่างรอ หรือแม้แต่ที่ไทเปซึ่งถ้าเป็น
ฤดูหนาวอากาศเย็นมาก ทางร้านต้องมีพวกเมนูร้อน เช่น บัวลอยไว้บริการให้เยอะขึ้น

 อย่างไรก็ดี สิ่งที่ร้านชีวิตชีวาในทุกสาขาต้องมีเหมือนกันคือ เรื่องคุณภาพของการ
บริการ การตกแต่งบรรยากาศร้าน รสชาติอาหาร เป็นปัจจัยพื้นฐานในการท�าร้านอาหาร
และเปรยีบเสมอืนการสร้างแบรนดงิ ที่จะส่งผลไปถงึความเชื่อมั่นของลูกค้าและส่งผลไปถงึ
ในอนาคตสร้างความมั่นใจให้กบัผู้ที่ต้องการซื้อแฟรนไชส์
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 จากความชอบที่ใช้เป็นใบเบกิทาง ขยายผลด้วยความพยายามหาความรู้กล้าลงมอืท�า
และไม่ยึดติดกับความส�าเร็จเบื้องต้นมุ่งมั่นพัฒนาเสริมความรู้ทางธุรกิจสร้างคอนเน็กชัน 
พฒันาเมนูใหม่ๆ คอยเอาใจผู้บรโิภค เป็นเส้นทางที่ “ชวีติชวีา” มุ่งมั่นเพื่อให้ถงึเป้าหมาย
ที่จะมสีาขาให้ครอบคลมุในเอเชยี 

เราไม่สามารถท�าทุกอย่างคนเดียวได้

การลงทุนต้องอาศัยธนาคาร การขยายสาขาก็อาศัยแรงจากพาร์ตเนอร์

ท�าให้การขยายกิจการท�าได้เร็วขึ้นเหมือนกับท�าน้อยให้ได้มาก

เข้าใจ
พฤติกรรมลูกค้า
ในแต่ละสถานที่

อย่างดี

เป็นสินค้าที่ไม่มี
ในท้องตลาด

หรือต้องแตกต่าง
จากสิ่งที่มีอยู่

ท�าเลนั้น
ต้องมีฐานลูกค้า

รองรับ

1 2 3

ข้อหลกั
ขยายสาขาให้รุ่ง 
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Digital Planet

 ประสิทธิ ์วรฉตัราวณชิ ทีป่รกึษา และผู้เชีย่วชาญ
ด้านการตลาดดิจทิลั และอ-ีคอมเมร์ิซ 

ความน่าสนใจ

 ข้อความที่สื่อผ่าน 
Facebook นับเป็น
ปราการด่านแรกท�าให้
ผู้พบเห็นอ่านแล้วเกิด
ความสนใจ อารมณ์
อยากได้ใคร่มี 

 แต่ก๊อบป้ีหรือค�าโฆษณา
จะต้องมีพลังโน้มน้าวให้
ลกูค้าตัดสนิใจได้ในทนัที
แม้ไม่ใช่เร่ืองง่ายนัก 
แต่ก็พอจะมีสูตรเด็ด
เคลด็ไม่ลบัทีใ่ช้กนั และ
มักได้ผลเสมอ

โดย “คอนเทนต์” ในสมการนี้หมายถงึ Copywriting 
หรือการเขียนค�าโฆษณา ซึ่งหมายถึง ข้อความที่ท�าให้
ผู้บริโภคเล็งเห็นถึงคุณค่าที่เป็นเหตุผลส�าคัญของการ
ตดัสนิใจซื้อสนิค้ามากกว่า “ราคา” กูรูทางด้านการเขยีน
ข้อความโฆษณากล่าวไว้อีกด้วยว่า นักเขียนค�าโฆษณา
คือ “พนักงานขายที่อยู่หลังแป้นพิมพ์” เพราะข้อความ
ที่เขยีนต้องท�าให้เกดิการขาย ตวัอย่าง เช่น 

5 เทคนคิ
โพสต์ Facebook ให้ "ขายดี"

เทคนคิการเขยีนข้อความโฆษณาที่ผู้เขยีนเคยได้ความรู้จากครเีอทฟิท่านหนึ่งคอื เวลา
เขยีนค�าโฆษณาให้นกึถงึคณุสมบตัขิอง “ชดุบกินิ”ี อ้าว...งงอยู่เหมอืนกนัว่าท�าไม? จนเขา
เฉลยว่า เหตเุพราะค�าโฆษณาที่ด ี“ต้องยาวพอที่จะปกปิด (ครอบคลมุ) ส่วนส�าคญั และสั้น
พอที่จะเร้าใจ” ส่วนตวัขออนญุาตสรปุเป็นเทคนคิสั้นๆ ไว้ใช้เองว่า “สั้นกระชบั ครอบคลมุ 
กระตุ้นต่อมอยาก” 

 นมตราหม ี“เพ่ือคนท่ีคณุรกั และตวัคุณเอง”
    ขายทนัท ี2 กระป๋อง

 เซเว่น อเีลฟเว่น “หิวเมือ่ไร กแ็วะมา เซเว่น อเีลฟเว่น”

โฆษณา Facebook

ทีข่ายได้ปัง
คอนเทนต์ที่ใช่ x กลุ่มเป้าหมายที่ชอบ

สมการของการท�าโฆษณา Facebook กค็อื

ด�าเนนิการ
(Call to Action)

 เหตกุระตุน้ให้ตดัสนิใจ
(Trigger)
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ตัง้ค�าถาม เรยีกร้องให้สนใจ 
กระตุน้ความสนใจ ด้วยค�าถามให้ผูบ้รโิภคได้ตระหนกัถงึ เช่น คดิ
จะย้ายบ้าน? ท�าครวัใหม่? หรอื อยากแต่งสวน? การเริ่มต้นด้วย

ค�าถามลกัษณะนี้จะท�าให้กลุม่เป้าหมายที่ยงัไม่ได้คดิ หรอืก�าลงัคดิ เกดิ
ความสนใจ และอยากรู้ค�าตอบ เพราะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเขา
โดยตรง อย่าลมืว่า เป้าหมายของการท�าโฆษณากค็อื ต้องการให้ผูเ้หน็
โฆษณาตอบ “ใช่” หรอื “เหน็ด้วย” การเรยีกร้องให้สนใจด้วยค�าถาม
ที่เป็นปัญหาที่พวกเขาประสบอยูเ่ป็นเทคนคิที่ใช้ได้เสมอ 

กลบัมาที่ประเดน็ที่จั่วหวัเรื่องไว้กค็อื การเขยีนข้อความบนโฆษณา Facebook ให้ขายด ี
ซึ่งอาจจะไม่ถึงกับต้องเขียนก๊อบปี้ได้ระดับเดียวกับครีเอทิฟ แต่เป้าหมายคือ ต้องท�าให้
ผู้พบเห็นเกิดความสนใจ อยากอ่านต่อแล้วเกิดอารมณ์ หรือความต้องการ อยากได้ใคร่ม ี
แต่ก๊อบปี้ หรอืค�าโฆษณาจะต้องโน้มน้าว (สร้างความชอบ และเชื่อ) เพื่อให้ลูกค้าตดัสนิใจ 
ถงึแม้ว่าภาพ หรอืวดิโีออาจส�าคญักว่าข้อความ แต่หน้าที่หลกัของมนัคอื ดงึความสนใจในขั้นแรก

ส�าหรับการเขยีนโฆษณาบน Facebook ให้ได้ผลตามน้ี ไม่ใช่เรือ่งง่ายนกั แต่กพ็อจะมี
สตูรเดด็เคลด็ไม่ลบัท่ีชอบใช้กนั และได้ผลเสมอ

อย่าใช้ค�าทีเ่ป็นทางการเกนิไป
เพราะ Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่มบีคุลกิของความเป็นเพื่อน ดงันั้น ภาษา
ที่เป็นทางการมากเกนิไปจะท�าให้ไม่น่าสนใจ พงึระลกึว่า คนใช้ Facebook 

เข้ามาหาความสขุ (จากเรื่องของชาวบ้าน ; P) ไม่ได้ต้องการเข้ามาอ่านโฆษณา
ที่ใช้ภาษาสงูส่งเกนิเข้าใจ อย่าลมืว่า ผูบ้รโิภคมเีวลาไม่กี่วนิาทใีนการตดัสนิใจว่า 
จะอ่านโพสต์นั้นๆ หรอืไม่ ข้อเทจ็จรงิที่น่าสนใจยิ่งกว่ากค็อื การเลอืกใช้ค�าใน Facebook 
ยงัส่งผลต่อคะแนนความตรงเป้าหมาย (Relevance Score) อย่างมนียัอกีด้วย

เทคนคิทีแ่นะน�ากค็อื พยายามใช้ข้อความที่เหมอืนการพูดคยุ สนกุสนาน 
บนัเทงิกนัไป เวลาเขยีนให้นกึถงึว่า ถ้าเราก�าลงัจะเล่าให้เพื่อนฟังเกี่ยวกบัสนิค้า 
หรอืบรกิารใหม่ที่น่าสนใจ เราจะเล่าอย่างไร เทคนคิเพิ่มเตมิกค็อื ใส่อโีมจ ิที่ช่วย
เพิ่มอารมณ์ และความน่าสนใจ อีกทั้งยังช่วยให้โทนของข้อความไม่ดูทางการ
เกนิไปได้ทนัท ี:D
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อ่านจบได้ไม่ต้องคลกิ “ดเูพิม่เตมิ”
เทคนิคนี้ อาจต้องให้พวกเราทดสอบข้อความโฆษณา
นิดหนึ่งคือ โดยเฉพาะการเลือกใช้ข้อความโฆษณา

แบบยาวกับแบบสั้น เพราะกูรูโฆษณาส่วนใหญ่ให้ความเห็น
ตรงกันว่า การโพสต์ด้วยข้อความสั้น โดยไม่มีลิงก์คลิก ดูเพิ่มเติม...หรือ see more... (ถ้าเป็นเว็บไซต์
ก็คือ การท�าให้คอนเทนต์ส�าคัญปรากฏที่ส่วนบนของหน้าเว็บหน้าแรก ไม่ต้องเลื่อนลงมาดู เรียกว่า 
Above the fold) แต่เป็นลิงก์ไปยังหน้าเว็บเป้าหมาย หรือแลนดิงเพจได้ทันที หรือแอ็กชันด้วยการ
คลิกปุ่มได้ทันที จะให้ผลลัพธ์ดีกว่ามาก เพราะการให้กลุ่มเป้าหมายต้องคลิก see more เพื่ออ่าน
ต่ออีก ผลลัพธ์จะลดลงได้ (หากอ่านแล้ว ไม่ได้ท�าให้อยากซื้อเพิ่มขึ้น) ซึ่งด้วยความที่ผู้บริโภควันนี้ 
สมาธิสั้น และไม่อ่านโฆษณาทั้งชิ้น แต่จะใช้การลากนิ้วผ่านไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ถ้าเห็นโฆษณา
แล้วอ่านข้อความจบ ครบถ้วน ชวนให้อยากแล้วคลิกไปซื้อ หรือลงหน้าเว็บผลิตภัณฑ์ได้ทันทีก็จะ
เป็นการดีส�าหรับพวกเขา และธุรกิจ อย่างไรก็ตาม กฎทุกอย่างย่อมมีข้อยกเว้น เพื่อความมั่นใจ 
แนะน�าให้ท�าโฆษณา A/B Test ทดสอบโฆษณาก๊อบปี้ยาวกับสั้น เทียบกันก่อนนะครับ

อย่าแก้ไขโฆษณาเรว็เกนิไป
เทคนคินี้ อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกบัการเขยีนโดยตรง แต่พวกเรากค็วรรู้ไว้ หลงัจากที่เราสั่ง
รนัแคมเปญ ระบบ Facebook จะเริ่มน�าส่งโฆษณาไปยงักลุ่มเป้าหมายที่เราเลอืก ไปพร้อมๆ 

กับเรียนรู้ฟีดแบ็กที่ได้จากโฆษณานั้นๆ ซึ่งในระหว่างที่ระบบโฆษณาก�าลังเรียนรู้ เพื่อจัดเตรียม
กลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสสูงสุด (นี่คือ เหตุผลที่ท�าให้เราสังเกตเห็นว่า ผลลัพธ์ที่ได้ในช่วงแรก
จะยงัไม่โอเคนกัจนกว่า Facebook จะเจอรปูแบบ (Pattern) ของกลุ่มที่ใช่) ค�าแนะน�าคอื ไม่ควรเปลี่ยน
ข้อความโฆษณาช่วงนี้ เพราะจะท�าให้การเรียนรู้ของระบบผิดพลาด หากจ�าเป็นต้องแก้ไขจริงๆ 

ให้ท�าหลงัจากระบบแจ้งว่า initial learning complete ดงัรูป
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หวังว่าเทคนิคทั้ง 5 ข้อนี้จะช่วยให้คุณผู้อ่านทุกท่านที่ใช้โฆษณา Facebook 
ได้ยอดขายเพิ่มขึ้นกันทุกท่านนะครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ : D 

เริม่ต้นข้อความด้วย “ตวัเลข”
ถ้าคุณขายสินค้าจับต้องได้ ผู้พบเห็นโฆษณาอาจต้องการรู้ว่า มันมีราคาเท่าไร โดยเฉพาะ
หากคุณก�าลังจะเซลสินค้าตัวนั้น (ราคาดี ระยะเวลาจ�ากัด - Flash Sales) โอกาสที่ลูกค้า

จะตัดสินใจแทบจะทันที เทคนิคนี้ เชื่อว่า น่าจะมีอาการคลิกลั่น เกิดกับผู้บริโภคอย่างแน่นอน 
แม้ก๊อบปี้ หรือข้อความโฆษณาจะส�าคัญแค่ไหน หรือน่าสนใจแค่ไหนก็ตาม การมีข้อเสนอที่ชัดเจน 
(ตัวเลข) ดึงดูดจะช่วยให้โฆษณานั้นส�าเร็จไวขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย อันนี้ไม่ใช่เฉพาะสินค้าที่มีราคา
ไม่แพงมากเท่านั้นนะครับ แม้แต่ดีลเลอร์ขายรถก็ยังสามารถใช้เทคนิคนี้ได้เหมือนกัน ตัวอย่าง เช่น 
“0% ผ่อนสบายๆ ไม่ต้องมีเงินดาวน์” 
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“พี่ครับ ผมท�ำงำนที่นี่มำก็ระยะเวลำหนึ่งแล้ว 
ผมคิดว่ำประสบกำรณ์ที่ผมสั่งสมมำน่ำจะมำกพอที่
บรษิทัจะพจิำรณำปรบัต�ำแหน่งให้ผม” น้องนวิ เดนิ
เข้ำมำคยุกบัดฉินัหลงัจำกประเมนิผลผ่ำนทดลองงำน 
3 เดอืน! พร้อมแสดงถึงเป้ำหมำยชดัเจนที่ต้องกำร
เตบิโตเป็น CEO ภำยใน 3 ปี

หำกจะว่ำไปพฤตกิรรมของเจน Z  อย่ำงน้องนวิ 
กต็รงกบัผลส�ำรวจ บรษิทั Bridgework ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนเจเนอเรชันในสหรัฐอเมริกำ พบว่ำ มีองค์กร
จ�ำนวนมำกที่เคยอกหกักบัเจน Y และก�ำลงัฝำกควำม
หวงัไว้กบัน้องใหม่ไฟแรงอย่ำงเจน Z ซึ่งไม่ชอบเปลี่ยน
งำนบ่อย จำกกำรส�ำรวจพบว่ำ เจน Z วำงแผนจะ
อยู่องค์กรหนึ่งนำนถึง 11 ปี นอกจำกนี้ เหล่ำพี่ๆ 
หวัหน้ำงำนที่ได้มโีอกำสท�ำงำนกบัน้องๆ เจน Z ยงั
ประทบัใจและมองว่ำเดก็เจนนี้ดจูรงิจงักบังำน สำมำรถ
ท�ำงำนเองได ้ไม่ไดเ้พยีงรอ้งขออะไรที่ฟรุ้งฟริ้ง อย่ำง
โต๊ะสนกุเกอร์ มมุออกก�ำลงักำย หรอืมมุนั่งเลน่ชวิชวิ  
ไว้ชิตแชตกับเพื่อนเท่ำนั้น แต่ให้ควำมส�ำคัญต่อผล
ส�ำเรจ็ของงำนมำกกว่ำ

HR

3ข้อต้องรู้

ความหวงัใหม่…ในองค์กร
รับมือคนเจน Z

ความน่าสนใจ 
 ปีน้ีคือปีแรกๆ ทีค่นเจน Z 

(อายุ 23 ปี) ก�าลังทยอย
เข้ามาเป็นก�าลงัส�าคญัของ
ทุกองค์กร

 มผีลส�ารวจทีน่่าสนใจคอื 
เจน Z วางแผนจะอยู่กับ
องค์กรหนึ่งนานถึง 11 ปี

 ความจงรักภักดีแบบนี้ 
เป็นสิ่งที่ผู้น�าองค์กรควร
เรียนรู้พฤติกรรม และ
ธรรมชาตขิองเขา เพือ่ช่วย
ปิดช่องว่างและเตรยีมความ
พร้อมต้อนรับพวกเขาใน
ฐานะความหวังใหม่

 ดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ สลงิชอท กรุ๊ป
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นอกจำกนี้ คนเจน Z ยงัต้องกำรเตบิโตในองค์กร จำกกำร
ส�ำรวจพบว่ำ เจน Z ถงึ 63% เชื่อมั่นว่ำตนเองสำมำรถขึ้นเป็น
ผูน้�ำได้ภำยใน 5 ปี และก�ำลงัหำเส้นทำงเตบิโตแบบ Fast-Track 

ปี พ.ศ.2562 นี้คอืปีแรกๆ ที่คนเจน Z จบกำรศกึษำจำก
รั้วมหำวทิยำลยัอย่ำงเป็นทำงกำร และก�ำลงัทยอยเข้ำมำเป็น
ก�ำลงัส�ำคญัขององค์กร ผูน้�ำองค์กรจงึควรรูธ้รรมชำตขิองเจน Z 
ที่พกพำเอกลักษณ์เฉพำะตัวเข้ำมำในองค์กร เพื่อช่วยปิด
ช่องว่ำงและเตรยีมควำมพร้อมให้พวกเขำในฐำนะควำมหวงัใหม่

คนเจน Z 

63%
เชื่อมั่นว่ำตนเอง
สำมำรถขึ้นเป็น

ผู้น�ำได้ภำยใน 5 ปี

1. ขาดประสบการณ์ในการเติบโตเป็นผู้น�าโดยธรรมชาติ

คนเจน Z ส่วนมำกเติบโตมำจำกพ่อแม่เจน X ซึ่ง
เป็นเจเนอเรชันที่ชอบวำงแผน จัดตำรำงเรียน ตำรำง
กิจกรรมในแต่ละวันให้ลูกว่ำต้องท�ำอะไรบ้ำง แถมยัง
สรรหำครูหรือโค้ชที่ดีไว้ให้ลูกๆ เด็กเจนนี้จึงเติบโตมำ
กับสภำพแวดล้อมที่กฎกติกำมำรยำทถูกออกแบบมำ
เป็นอย่ำงดี ณ จุดนี้ท�ำให้คนเจน Z ขำดโอกำสที่จะ
อยู่กับควำมก�ำกวมอันเป็นสภำวะที่ต้องบีบบังคับให้

พวกเขำสร้ำงกฎในกำรเล่นเองหรือตัดสินใจได้เอง 

2. ต้องการค�าชื่นชมผ่านโลกออนไลน์

แม้พ่อแม่เจน X จะพยำยำมสอนลูกเจน Z ว่ำอย่ำหวงัว่ำ
ทกุคนจะมโีอกำสได้รบัโล่รำงวลั แต่คนเจน Z ถงึ 54% กย็งั
คงต้องกำรค�ำชื่นชม ก�ำลงัใจในเรื่องเลก็ๆ น้อยๆ จำกคนรอบตวั 
เพียงแต่ไม่ใช่ในรูปแบบโล่หรือประกำศรำงวัล แต่เป็นใน
รูปแบบคลกิ Like คลกิ Love หรอืฝำกคอมเมนต์จำกหวัหน้ำ 
เพื่อนร่วมงำนในสงัคมออนไลน์

3 เอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนเจน Z

คนเจน Z 

54%
ยงัต้องกำรค�ำชื่นชม

ก�ำลงัใจเรื่องเลก็ๆ น้อยๆ 
จำกคนรอบตวั
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3. เป็นเจนที่เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลอย่างแท้จริง

ผลส�ำรวจพบว่ำ คนเจน Z มองว่ำตนเองมทีกัษะด้ำนดจิทิลัถงึ 71% ในขณะที่คนเจน Y 
มองว่ำตนเองถนดัด้ำนดจิทิลัเพยีง 40% เท่ำนั้น อย่ำงไรกด็พีรสวรรค์ด้ำนดจิทิลักลบัท�ำให้
ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรแบบตวัต่อตวัของพวกเขำลดลง จำกกำรส�ำรวจพบว่ำ คนเจน Z 
ถงึ 74% ยอมรบัว่ำตนเองมปีัญหำด้ำนกำรสื่อสำรแบบตวัต่อตวั ไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบระดม
สมอง สนทนำ หรอืประสำนงำน พวกเขำเลอืกที่จะสื่อสำรผ่ำนกำรส่งข้อควำมสั้นๆ แทน
กำรคยุแบบตวัต่อตวั พวกเขำถนดัที่จะท�ำงำนอย่ำงอสิระและหำวธิแีก้ปัญหำเอง  

อย่ำงไรก็ตำม น้องๆ เหล่ำนี้เพิ่งเริ่มเข้ำสู่องค์กร และก�ำลังเรียนรู้ ปรับตัว
กับโลกท�ำงำน ผลส�ำรวจ ณ ปัจจุบันยังไม่ถือเป็นค�ำตอบสุดท้ำยว่ำ คนกลุ่มนี้
เมื่อเข้ำมำสู่องค์กรพวกเขำจะปรับเปลี่ยนไปเป็นอย่ำงไร ค�ำตอบที่ดีที่สุดคือ กำรให้
โอกำสลองท�ำ ลองล้ม ลองลุกเอง และท่ำนลองส�ำรวจมหัศจรรย์พลังเจน Z ด้วย
ตัวท่ำนเอง 

คนเจน Z
มองว่ำตนเองมี

ทกัษะด้ำนดจิทิลัถงึ

71% 

ขณะที่คนเจน Y
มองว่ำตนเอง

ถนดัด้ำนดจิทิลัเพยีง

40%
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ไม่แตกต่าง

ต่าง Gen แต่เป้าหมาย




