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ต้อนรบัสูท่ศวรรษใหม่ 2020 แม้ปีนี้ดเูหมอืนว่าจะมปัีจจยัท้าทาย
มากมายที่จะมาเพิ่มแรงกดดันต่อการท�าธุรกิจของผู้ประกอบการ
เอสเอม็อ ีไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มเศรษฐกจิที่ชะลอ ก�าลงัซื้อผู้บรโิภค
ลดลง เศรษฐกิจการค้าโลกที่ยังมีความผันผวน หรือแม้แต่การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ล้วนแต่เป็น
โจทย์ใหญ่ที่ผู้ประกอบการพร้อมรบัมอืและเกาะตดิอย่างใกล้ชดิ

 แต่ใช่ว่าความท้าทายที่จะเกดิขึ้นนั้นเป็นอปุสรรค การรบัมอืกบัความท้าทายที่ดทีี่สดุ คอื 
การมองหาโอกาสปรบัตวัรูจ้กัวางแผนธรุกจิอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขบัเคลื่อน
ธุรกิจ หลายธุรกิจมักจะใช้โอกาสต้นปีแบบนี้ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในปีก่อนและก�าหนดกลยุทธ์
ที่จะใช้เดนิเกมตลอดปีนี้   
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Inno Focus

หลงัจากท�าการส�ารวจความเหน็เกี่ยวกบัแผนการแต่งงานแล้วพบว่าคนรุน่ใหม่ โดยเฉพาะ
กลุม่มลิเลนเนยีลมากถงึ 91% พจิารณาจะท�า Elopement หรอืการจดัพธิสีมรสแบบรวบรดั
โดยไม่เชญิแขก ญาต ิหรอืแม้กระทั่งพ่อแม่ของตวัเอง มแีต่บ่าวสาวเท่านั้น Helzberg Diamonds 
ร้านเพชรชื่อดงัของอเมรกิาจงึเกดิแรงบนัดาลใจจนต้องออกแคมเปญ “Hitched at Helzberg” 
(แต่งงานที่ร้านเพชรกนัเถอะ) แคมเปญนี้เริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดอืนตลุาคมที่ผ่านมานี่เอง

วิธีการก็ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อน คู่บ่าวสาวเพียงเดินทางมาที่ร้านสาขาไหนก็ได้ ซึ่งมี
กว่า 200 สาขาทั่วอเมรกิาพร้อมใบทะเบยีนสมรส และมกีารซื้อแหวน หรอืเครื่องประดบัอะไร
ก็ได้ ทางร้านซึ่งเป็นพันธมิตรกับโบสถ์ Universal Life Church (ULC) จะจัดบาทหลวงมา
ท�าพธิอีย่างถกูต้องและมกีฎหมายรองรบั โดยที่คู่สมรสไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อเสรจ็พธิ ี
ทางร้านจะมอบใบประกาศการสมรสเป็นที่ระลกึว่า “แต่งแล้วจ้าที่ร้าน Helzberg” 

จากข้อมูลการที่คนรุ่นใหม่หันมาสนใจการแต่งงานแบบง่ายๆ เช่นนี้มากขึ้น มาจาก 
3 เหตผุลหลกัๆ ได้แก่ 1.ต้องการประหยดัเงนิ 2.ขี้เกยีจวางแผนจดังาน และ 3.ต้องการฉลอง
แบบโรแมนตกิแค่สองคน นบัเป็นกลยทุธ์การตลาดที่ดขีองร้านเพชร Helzberg Diamonds ที่
แม้ธุรกิจจะเก่าแก่อยู่มากว่า 100 ปี แต่ก็ยังปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่าง
น่าสนใจ จากที่ต้องเดนิเข้าโบสถ์ประกอบพิธกีเ็พิ่มบรกิารจดังานแต่งที่ร้านเสยีเลย 

กลยุทธ์ร้านเพชรซื้อแหวนแถมฟรีพิธีสมรส

www.trendhunter.com/trends/hitched-at-helzberg
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แคมเปญที่ก�าลังมาแรงอย่างมากในเวลานี้ คือ การรณรงค์ให้ลดละการใช้พลาสติก 
ไม่ว่าจะเป็นถงุพลาสตกิ หลอดดดู หรอืบรรจภุณัฑ์ต่างๆ เพราะพลาสตกิเหล่านี้ได้กลายเป็น
ขยะที่ส่วนใหญ่มีปลายทางที่ท้องทะเลหรือมหาสมุทร ก่อมลพิษและเป็นอันตรายต่อสัตว์
ต่างๆ ด้วยเหตนุี้ แบรนด์สนิค้าทั้งหลายจงึร่วมมอืร่วมใจรกัษาสิ่งแวดล้อม และเทรนด์ที่ได้
รบัความนยิมตอนนี้คอื การพฒันาผลติภณัฑ์ให้เป็นแบบ Zero-Waste หรอื Plastic-Free 

https://bit.ly/383Rf0g

มิติใหม่แชมพูก้อนใช้หมดในคร้ังเดียว

ในกลุ่มสนิค้าประเภทของใช้ส่วนบคุคล จ�าพวกสบู่ แชมพู Lush ถอืเป็นแบรนด์ดงัจาก
อังกฤษที่น�าร่องสร้างความฮือฮาไปก่อนหน้าแล้ว ด้วยการพัฒนาแชมพูและครีมนวด
แบบก้อน เพื่อลดการใช้บรรจภุณัฑ์ที่เป็นขวดพลาสตกิ ท�าให้แบรนด์อื่นๆ ด�าเนนิรอยตาม 
รวมถงึแบรนด์ใหญ่อย่าง Kiehl’s REN และ Simple

ล่าสดุ Beauty Kubes แบรนด์สนิค้า Personal Care จากองักฤษกเ็ป็นอกีรายที่เกาะตดิ
เทรนด์นี้ โดยการเปิดตวัผลติภณัฑ์แชมพผูสมครมีนวดออร์แกนกิและวแีกนไม่มส่ีวนผสมจาก
สตัว์ แถมยงัมาในรปูแบบก้อนสี่เหลี่ยมเลก็ๆ ที่ใช้หมดในครั้งเดยีว วธิใีช้คอืวางก้อนแชมพู
ลงบนฝ่ามอื เทน�้าลงไปเลก็น้อยแล้วใช้ฝ่ามอืถกูจ็ะละลายอย่างง่ายดายพร้อมสระ และยงัใช้เป็น
สบูฟ่อกตวัได้ด้วย เหมาะใช้ในครวัเรอืนหรอืพกพาระหว่างเดนิทางกน็บัว่าสะดวกไม่น้อย 

ในอนาคตเชื่อว่า เทรนด์แชมพกู้อนจะมาแรงกว่านี้อกีแน่นอน เพราะไม่ใช่แค่การรกัษ์โลก 
แต่ยงัตอบโจทย์ความสะดวกสบายของคนยคุนี้ได้อกีด้วย 
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K Analysis

ถ้าอยากรู้ว่า ธรุกจิไทยในปี พ.ศ.2563 จะมแีนวโน้มไปในทศิทางไหน? 
อาจต้องพจิารณาดูจากปัจจยัแวดล้อมที่จะมผีลไปถงึการด�าเนนิธรุกจิ 

ไม่ว่าจะเป็น ภาวะเศรษฐกจิทั้งในและต่างประเทศ ค่าเงนิบาท 
แนวโน้มการส่งออก รวมไปจนถงึสภาพภูมอิากาศ เพราะปัจจยัต่างๆ 

ที่ว่านี้ ล้วนมสี่วนก�าหนดทศิทางของธรุกจิไทยทั้งสิ้น 

 กองบรรณาธกิาร    เรยีบเรยีงจาก

จับทิศธุรกิจไทย

ปีช  ด
ไปต่อหรือชะลอตัว?
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แนวโน้มเศรษฐกจิไทย

ศูนย์วจิยักสกิรไทย คาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ.2563 เศรษฐกจิไทยอาจขยายตวั 2.7% 
(กรอบประมาณการ 2.5-3.0%) เทียบกับในปี พ.ศ.2562 ที่คาดว่าจะขยายตัว 2.5% 
โดยคาดหวังแรงหนุนจากภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อน บนเงื่อนไขส�าคัญคือ รัฐบาลต้องเร่ง
ผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ.2563 ให้มผีลบงัคบัใช้ภายในช่วงไตรมาสแรก
ของปี พ.ศ.2563 รวมถงึต้องเร่งรดักระบวนการเบกิจ่ายงบประมาณ 

แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานการณ์ทางการเมืองส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าในการ
ผลกัดนัเมด็เงนิงบประมาณใหม่เข้าสูร่ะบบเศรษฐกจิ และมผีลลบต่อความเชื่อมั่นตอ่การ
ลงทุนภาคเอกชน อาจท�าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะปรับเข้าหากรอบล่างของ
ประมาณการที่ 2.5% หรอืต�่ากว่านั้น 
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ในขณะที่การส่งออก คาดว่าจะหดตวัต่อเนื่องในปี พ.ศ.2563 (-1.0%) เพราะตลาด
ส่งออกหลกัยงัมทีศิทางชะลอตวั สงครามการค้าระหว่างสหรฐัฯ และจนี ไม่น่าจะสามารถ
บรรลขุ้อตกลงได้ในอนาคตอนัใกล้ และเงนิบาทยงัคงมทีศิทางแขง็ค่า โดยเฉพาะในช่วง
ไตรมาสแรกของปีนี้ที่มองว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งจะ
กดดนัให้เงนิดอลลาร์ฯ ยงัอ่อนค่า 

เศรษฐกิจไทยปี พ.ศ.2563

ปัจจัยสนับสนุน
 มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิเพิ่มเตมิ
 การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ

ปี พ.ศ.2563
 นโยบายการเงินและการคลังยัง

ผ่อนคลายได้

ปัจจัยท้าทาย
 สงครามการค้าลากยาว
 เศรษฐกจิโลกชะลอตวัลง
 เงนิบาทมปีัจจยัหนนุให้แขง็ค่า
 การจ้างงานลดลง/ค่าแรงขั้นต�่า
 ภยัแล้ง

ทิศทาง “เงินบาท-การส่งออก”
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จับตาภัยแล้งรุนแรงกว่าเดิม

ในกรณทีี่เงนิบาทแขง็ค่าขึ้น นอกจากจะกระทบภาคส่งออกผ่านมาร์จนิหรอืรายได้ที่
ลดลงแล้ว ยงัส่งผลให้ภาคการผลติหดตวัหรอืลดก�าลงัการผลติลงตามไปด้วย จนอาจมี
ผลกระทบต่อการจ้างงาน โดยเบื้องต้นประเมนิว่า การจ้างงานในภาคการผลติอาจได้รบั
ผลกระทบเพิ่มขึ้นอกีกว่า 30,000 ต�าแหน่งจากปี พ.ศ.2562 ที่หายไปใกล้ 100,000 ต�าแหน่ง 
โดยธรุกจิเกษตร/เกษตรแปรรูป และรถยนต์ ที่ผลติเพื่อส่งออกในสดัส่วนมากและใช้วตัถดุบิ
ในประเทศสูง ท�าให้ไม่ได้อานสิงส์เมื่อเงนิบาทแขง็ค่า และถอืเป็นกลุ่มธรุกจิที่จะได้รบัผล 
กระทบมากกว่าธรุกจิอื่นๆ  

นอกจากนี้ คาดว่าภยัแล้งในปี พ.ศ.2563 จะรนุแรงกว่าปี พ.ศ.2562 เพราะเริ่มต้น
ด้วยปรมิาณน�้าในเขื่อนต่างๆ ที่น้อยกว่า และมคีวามเป็นไปได้ที่ฝนอาจไม่ตกตามฤดกูาลนั้น 
ดังนั้น เชื่อว่าจะกระทบปริมาณผลผลิตและรายได้เกษตรกร รวมถึงธุรกิจในห่วงโซ่
ของภาคเกษตร ให้เผชญิกบัความยากล�าบากต่อเนื่อง 
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ส่องต้นทนุธุรกจิเพิม่

แล้วธุรกจิไหนยงัมโีอกาส?

ในฝั่งของต้นทุนธุรกิจก็มีแนวโน้มที่ต้องเผชิญความท้าทายจากประเด็นด้าน
กฎระเบียบหรือสิทธิพิเศษทางการค้าที่ตลาดคู่ค้าน�ามาใช้ (เช่น สหรัฐฯ เตรียมตัดสิทธ ิ
GSP สินค้าไทย 573 รายการในวันที่ 25 เมษายน 2563) รวมถึงการปรับเพิ่มค่าจ้าง
ขั้นต�่าอีก 5-6 บาท หรือคิดเป็นการเพิ่ม 1.6% แม้ว่าผลกระทบต่อต้นทุนธุรกิจโดยเฉลี่ย
อาจจะไม่มากหรือมีผลเพิ่มต้นทุนอีกราว 0.3% แต่ผลกระทบต่อรายธุรกิจจะไม่เท่ากัน 
ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการใช้แรงงานที่อิงกับค่าจ้างขั้นต�่า โดยธุรกิจที่ใช้แรงงานมาก ได้แก่ 
ค้าส่งค้าปลีก ร้านอาหาร ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และเกษตร จากเดิมก็เผชิญ
หลายโจทย์อยู่แล้ว การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่าอาจซ�้าเติมสถานการณ์ของธุรกิจให้
ยิ่งยากล�าบากมากขึ้น 

แม้แนวโน้มธรุกจิในปี พ.ศ.2563 ส่วนใหญ่จะมทีศิทางชะลอตวั แต่ยงัมโีอกาสส�าหรบั
ในบางกลุ่มธรุกจิที่สามารถเตบิโตได้ดกีว่าภาพรวม 

ศูนย์วจิยักสกิรไทย มองว่า

ธุรกิจเกษตร
เป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วง เพราะเป็นกลุ่ม
ที่จะเผชญิผลกระทบทั้งค่าเงนิบาท

ภยัแล้ง และค่าแรงพร้อมๆ กนั 
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ท่ามกลางความท้าทายมากมายในปีนี้ ผูป้ระกอบการจ�าเป็นต้องเน้นการดแูลสภาพคล่อง
ของธุรกิจตนให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ยากล�าบาก ส่วนผู้ประกอบการส่งออก 
หากเป็นไปได้อาจพิจารณาขายสินค้าในสกุลเงินบาทเพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของ
ค่าเงิน 

 ท่องเทีย่ว

ส�าหรบัธรุกจิท่องเที่ยว แม้อตัราการเตบิโตของจ�านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาตทิี่

คาดว่าจะชะลอลงมาอยูท่ี่ 2-3% จากที่ประมาณการว่าจะขยายตวัราว 4% ในปี พ.ศ.2562 
แต่กย็งัมตีลาดนกัท่องเที่ยวต่างชาตทิี่สร้างโอกาสทางธรุกจิได้ ทั้งนกัท่องเที่ยวจนี อาเซยีน 
และอนิเดยี ตลอดจนตลาดไทยเที่ยวไทย ซึ่งเชื่อวา่ภาครฐัจะใช้จงัหวะนี้ในการสนบัสนนุธรุกจินี้
อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นธรุกจิที่เชื่อมโยงกบัหลายภาคส่วน อกีทั้งยงัมบีทบาทต่อจดีพีสีงู

 อาหารและเครื่องดื่ม

การใช้จ่ายหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ภาพรวมน่าจะทรงตวั แต่กลุ่มสนิค้า
อาหารพร้อมรบัประทานเพื่อสขุภาพ ไซส์พอเหมาะกบัขนาดครอบครวัที่เลก็ลง มี
แนวโน้มเตบิโตด ีเช่นเดยีวกบับรกิารส่งอาหารยงัที่พกั (Food Delivery Service)

 ค้าปลีก

ภาพรวมค้าปลีกอาจเติบโตชะลอลง แต่ค้าปลีกออนไลน์ยังเติบโต
อย่างสูง สอดรับไปกับเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ หนุนให้ธุรกิจ

ในห่วงโซ่อย่างธรุกจิขนส่งสนิค้าขยายตวัตามไปด้วย

 สุขภาพ

กลุ่มบริการสุขภาพ ทั้งเชิงรักษาและป้องกัน ยังน่าจะขยายตัว แต่ก็
มีความท้าทายจากการแข่งขันที่สูงขึ้น และข้อจ�ากัดด้านการลงทุน

โดยเฉพาะในธุรกิจเอสเอ็มอี
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Trendy Marketing

เทรนด์การตลาด ถอืเป็นหนึ่งในหวัข้อยอดฮติในช่วงเปลี่ยนผ่าน
สู่ปีใหม่แบบนี้ เพราะใครๆ กอ็ยากจะอปัเดตสิ่งใหม่และอยากจะ
รู้ถงึการเปลี่ยนแปลงว่าจะมอีะไรเกดิขึ้นบ้าง หรอืมแีนวโน้มไป
ในทศิทางไหน โดยเฉพาะเทรนด์การตลาดที่จะมผีลโดยตรงในการ
ก�าหนดกลยทุธ์เพื่อเข้าถงึลูกค้าเป้าหมาย แล้วปี 2020 นี้ จะมี

เรื่องไหนอยู่ในกระแสบ้าง? ไปดูกนั

 กองบรรณาธกิาร

Marketing 2020
ช้ีเทรนด์! การตลาดสุดฮติ
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Experience First ประสบการณ์ยืนหนึ่ง

วันนี้ “ประสบการณ์ของลูกค้า” คือ ค�าฮิตที่สุดในแวดวงการตลาด และเป็นอะไร
ที่มากกว่าเทรนด์ที่เข้ามาแล้วผ่านไป จากการส�ารวจของ PwC บอกว่า 73% ของผู้คน 
กล่าวว่า ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นปัจจัยส�าคัญในการตัดสินใจซื้อ แต่มีผู้บริโภค
ในสหรัฐอเมริกาเพียง 49% เท่านั้นที่บอกว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีจากแบรนด์ และ
ข้อมูลที่น่าสนใจกว่านั้นคือ 

เพราะจะได้เหน็ถงึการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องความเชื่อทางการตลาด จากนี้ไป
จะไม่ใช่การพยายามโน้มน้าวให้ผู ้คนหันมาซื้อสินค้าหรือบริการจากแบรนด์แล้ว 
แต่จะเป็นการให้ความส�าคัญไปที่การมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าเป็น
ล�าดับแรก (Experience First) เพื่อที่จะท�าให้พวกเขากลับมาซื้อซ�้าหรือใช้บริการอีก

จะหันหลังให้กับแบรนด์

หลังจากได้รับ

ประสบการณ์เลวร้ายหลายครั้ง

59%
ผู้บริโภค หรือประสบการณ์เลวร้าย

เพียงแค่ครั้งเดียว

ก็ท�าให้คน 

17%
เดินไปจากแบรนด์ได้แล้ว 

ดังนั้น จากการวิเคราะห์

แนวโน้มการตลาดที่จะมีอิทธิพลในปี 2020 พบว่า

ปีนี้จะได้ช่ือว่าเป็นปีแห่ง “ประสบการณ์ลูกค้า”

(Customer Experience) อย่างแท้จริง 
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แล้วอะไรคอืสิ่งที่จะท�าให้เกดิประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมได้? ประสทิธภิาพ ความสะดวก
สบาย บรกิารที่มคีวามรู้และเป็นมติร และการช�าระเงนิที่ง่าย คอื สิ่งที่ผูค้นให้ความส�าคญั
ที่สดุในเรื่องของประสบการณ์ของลกูค้า รวมไปถงึการมเีทคโนโลยทีี่ทนัสมยั การเสนอ
สนิค้าหรอืบรกิารแบบเฉพาะบคุคล ประสบการณ์ใช้งานมอืถอืที่ง่าย ภาพลกัษณ์ของ
แบรนด์ และการออกแบบ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เพิ่มประสบการณ์ที่ดโีดยรวมให้กบัลกูค้าได้ 

Employee Engagement สร้างความผูกพันของพนักงาน

หากการบริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตร คือรากฐานที่ส�าคัญในการสร้าง
ประสบการณ์ที่ดขีองลกูค้า แล้วจะแน่ใจได้อย่างไรว่า แบรนด์ก�าลงัส่งมอบสิ่งนี้อยู่ 
แน่นอนว่าค�าตอบนั้นอยูท่ี่ตวัพนกังานขององค์กร จากการส�ารวจเดยีวกนัของ PwC ชี้ให้เหน็ว่า

อีกทั้งทัศนคติที่ไม่ดีของพนักงานเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งที่ท�าให้ผู้คนไม่สามารถ

ท�าการซ้ือ-ขายหรือมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ได้

ในเมื่อพนกังานขององค์กรคอื หน้าตาของแบรนด์ ดงันั้น การมุง่เน้นที่การมปีฏสิมัพนัธ์
ที่ดรีะหวา่งพนกังานและลกูคา้ของแบรนด์จงึควรเป็นกลยทุธ์การตลาดที่ส�าคญัในปี 2020 
แบรนด์และพนกังานต้องมคีวามเข้าใจและเดนิไปในทศิทางเดยีวกนั ซึ่งต้องสอดคล้องไป
กบัเป้าหมายที่แบรนด์ได้ตั้งเอาไว้ด้วย 

ของผู้บริโภคจะละทิ้งแบรนด์

หากพนักงานไม่มีความรู้46%
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Personalization การตลาดแบบส่วนตัว

ยิ่งเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากเท่าไร การหวงแหนความเป็นส่วนตัวยิ่งเพิ่มมากขึ้น
เท่านั้น จะเหน็ได้ว่า ผูบ้รโิภคทกุวนันี้ได้รบัข้อความทางการตลาดมากมายจากหลากหลาย
ช่องทาง จนอยู่ในจุดที่ต้องเลือกว่าจะรับอันไหนและไม่สนใจอันไหน ที่ส�าคัญคือ 
การโฆษณาแบบดั้งเดมิก�าลงัเป็นสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์ “การตลาดแบบส่วนตวั” (Personalization) 
หรือการน�าเสนอสิ่งที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล ได้กลายเป็นค�าตอบของ
การเชื่อมต่อระหว่างแบรนด์และลูกค้าเป้าหมายอย่างแท้จริง โดยการศึกษาของ Epsilon 
ชี้ให้เห็นว่า 

ของผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะสานสัมพันธ์

หรือท�าการซื้อ-ขายกับแบรนด์ที่ให้ประสบการณ์

ที่เป็นส่วนตัวมากกว่า

80%
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การตลาดแบบ Personalization จงึไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชื่อบคุคลในจดหมายข่าวทาง
อเีมลเท่านั้น แต่หมายรวมไปถงึการใช้เทคโนโลย ีเช่น AI ผสานกบัการเกบ็รวบรวมดาต้า
และข้อมลูเชงิลกึจากโซเชยีลมเีดยี และช่องทางอื่นๆ เพื่อน�าเสนอ ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ 
การออกแบบ ไปจนถงึการแนะน�าผลติภณัฑ์และอื่นๆ ที่มคีวามเป็นส่วนตวัได้มากขึ้น 

Voice Search ค้นหาด้วยเสียงมาแรง!

การค้นหาด้วยเสยีง (Voice Search) เป็นเทรนด์แรงต่อเนื่องมาถงึปีนี้ และไม่มสีญัญาณว่า
จะชะลอตวัลงแต่อย่างใด แถมยงัมอีทิธพิลเป็นอย่างมากกบัแบรนด์ในการสร้างคอนเทนต์
และท�าการตลาดออนไลน์ ดังนั้น การปรับคอนเทนต์ของแบรนด์ให้สามารถรองรับ
การค้นหาด้วยเสยีง จงึเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ต้องให้ความส�าคญัในปี 2020 ซึ่งเทรนด์การค้นหา
ด้วยเสยีงจะน�ามาซึ่งความท้าทายใหม่ๆ โดยคนจะค้นหาด้วยเสยีงที่แตกต่างกนั มกีารใช้
ข้อความค้นหาที่ยาวขึ้นและมกีารสนทนามากขึ้น ดงันั้น การท�าให้คอนเทนต์รองรบัการ
ค้นหาในรูปแบบดงักล่าวจะช่วยให้ธรุกจิได้รบัการมองเหน็มากขึ้น 
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Visualization ท�าการตลาดด้วยภาพ 

คอนเทนต์ที่เต็มไปด้วยข้อความและการเขียน อาจจะไม่ใช่! ส�าหรับปี 2020 จะ
เห็นได้ว่า คนชอบเนื้อหาที่เป็นภาพมากกว่าข้อความธรรมดา สะท้อนได้จากการเติบโต
ของแพลตฟอร์มที่เน้นรูปภาพอย่าง Pinterest และ Instagram โดยผลการศึกษาของ 
Wibbitz พบว่า

สร้างการรับรู้แบรนด์

สร้างการมีส่วนร่วม

หรือ Engagement

ของโซเชียลมีเดีย

สร้างโอกาสในการขาย

รูปภาพยังมีอิทธิพล

ต่อปริมาณการใช้ชมเว็บไซต์

สามารถสร้างให้เกิด

ผลประโยชน์ทางธุรกิจได้

71%

81%

84%

85%

รูปภาพ
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นอกจากนี้ ข้อมูลจาก Venngage ระบุว่า 65% ของคนเราเรียนรู้ด้วยสายตา การ
ใช้ภาพสีช่วยเพิ่มความต้องการในการอ่านคอนเทนต์ของคนได้ 80% คนกว่า 85% 
ต้องการที่จะซื้อสินค้าหลังจากดูวิดีโอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้น

ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะภาพนั้นง่ายต่อการจดจ�ามากกว่าเนื้อหาหรือคอนเทนต์แบบ
เขียนนั่นเอง ดังนั้น การเพิ่มข้อมูลภาพ อินโฟกราฟิก รูปภาพ และวิดีโอในข้อความ 
ไม่เพียงแต่จะท�าให้ดูน่าสนใจและน่าดึงดูดยิ่งขึ้น แต่จะท�าให้คนซึมซับและจดจ�า
ข้อความนั้นได้มากขึ้นอีกด้วย 

 สมองของคนเราประมวลผลรูปภาพ

ได้เร็วกว่าตัวอักษรถึง

60,000 เท่า

 โพสต์ที่มีรูปภาพ

ช่วยเพิ่ม Engagement ได้มากขึ้น

180% 
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Cover Story

การท�าธรุกจิ สิ่งส�าคญัอยู่ที่ “ก้าวแรก” ไม่ต่างอะไรกบัการ
ตดิกระดมุเสื้อ หากตดิเมด็แรกผดิ เมด็ต่อๆ ไปกย็่อมผดิตามไปด้วย 
เช่นเดยีวกบัการวางกลยทุธ์ ถ้าวางแผนพลาดตั้งแต่ต้น การจะเดนิ
ไปถงึเป้าหมายกจ็ะยากขึ้น ดงันั้น ถอืโอกาสในช่วงเริ่มต้นปีเช่นนี้ 
มานบัหนึ่งวางแผนตดิกระดมุ (ธรุกจิ) ให้ถูกต้องกนัดกีว่า จะได้รู้ว่า

ต้องเดนิเกมอย่างไรถงึจะไม่พลาดเป้าหมาย!!

  กองบรรณาธกิาร

สตาร์ตธุรกิจปีชวด

แต่ไม่ชวด!!

Day 1
of

365
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ก่อนจะลงมอืท�าอะไรกต็าม สิ่งส�าคญัคอื ต้องเชก็ความพร้อมของตวัเอง ในการ
วางแผนเพื่อลุยธุรกิจปีนี้ก็เช่นกัน ก่อนจะลงมือท�า ต้องแน่ใจว่า คุณพร้อมจริงไหม? 
ทั้งนี้ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ให้หลกัในการเชก็ความพร้อม ซึ่งมอียู่ 4 จดุที่เอสเอม็อี
ต้องเชก็อยู่เสมอ เพื่อให้การออกสตาร์ตในช่วงต้นปีเป็นไปได้อย่างไม่สะดดุ

ท�าไมต้องวางแผนธรุกจิ? เป็นค�าถามที่สะกดิให้ผูป้ระกอบการต้องเอากลบัมานั่งคดิ

นั่นเป็นเพราะว่า วนันี้เราก�าลงัอยู่ในยคุที่ทกุอย่างอยู่บนความไม่แน่นอน พร้อมที่
จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ยิ่งในปี 2020 นี้ ถอืว่าเป็นอกีปีที่ผูป้ระกอบการต้องเผชญิหน้า
กับความท้าทายรอบด้าน ทั้งปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เศรษฐกิจ
ทั้งในและต่างประเทศ หรอืปัจจยัภายในที่ก�าลงัเป็นปัญหาอย่างมากขององค์กรเวลานี้ 
คอื การที่บคุลากรปรบัตวัไม่ทนักบัยคุ Digital Transformation 

ดงันั้น การจะรบัมอืกบัสถานการณ์เช่นนี้ได้ จงึไม่ใช่การท�าตามสญัชาตญาณ แต่
ต้องรู้จกัเดนิเกมอย่างเป็นระบบ การวางแผนธรุกจิจงึเป็นสิ่งที่จ�าเป็นและขาดไม่ได้!

เช็กความพร้อม!

ก่อนเร่ิมออกสตาร์ตต้นปี

วางแผนธุรกิจรับการเปล่ียนแปลงปี 2020
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เรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่ต้องคดิตั้งแต่ต้นปี เพราะทกุอย่างเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลา
ในการด�าเนนิการทั้งสิ้น 

  สุขภาพการเงินธุรกิจ

ตรวจสอบว่า มีทรัพยากรด้านการเงินเพียงพอมากน้อยอย่างไร ในปีนี้ต้องลงทุน
เรื่องอะไรบ้าง ต้องเตรียมกู้เงินหรือไม่ ซึ่งประเด็นเรื่องของการเงินและสภาพคล่อง ถือว่ามีความ
ส�าคัญและต้องเตรียมการไว้ให้ดี เช่น การเปิดสินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Over Draft : OD) 
กับทางธนาคารต้องมีการเตรียมการเพิ่มเติมหรือไม่

Check 2

Check 3 Operation

มองไปที่เรื่องของการวางระบบทั้งในส่วนของทรพัยากรบคุคล และการจดัการต่างๆ 
เช่น ปัจจบุนัมพีนกังานเพยีงพอหรอืไม่ ระบบไอทเีป็นอย่างไรบ้าง การบรหิารสตอ็กยงัดอียูห่รอืไม่ 
ฯลฯ ผูป้ระกอบการต้องเชก็เรื่องเหล่านี้อย่างด ี เพราะการวางระบบ หรอืงาน Operation ถอืว่า
เป็นหวัใจของการด�าเนนิธรุกจิ หากจดุนี้ไม่พร้อมกย็ากที่จะเดนิต่อไปข้างหน้าได้อย่างแขง็แกร่ง 

รายงาน (Report) และการวัดผลต่างๆ

ถือเป็นจุดสุดท้ายที่เอสเอ็มอีต้องเช็กตัวเอง ซึ่งการท�า Report และการวัดผล
ต่างๆ นั้น จะหมายรวมไปถึงรายงานภาษี ที่ต้องเช็กดูว่าท�าได้ถูกต้องหรือไม่ เพราะปีนี้การ
ตรวจสอบเรื่องของภาษีจะเข้มงวดมากขึ้น ตลอดจนรายงานผลประกอบการก็ต้องเช็กให้แน่ใจ
ด้วยว่า ที่เห็นขายดีนั้น แท้จริงแล้วธุรกิจมีก�าไรหรือไม่ 

Check 4

Check 1   การขายและการตลาด

ต้องดูว่า กลยุทธ์การตลาดปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร เทคนิคการขายที่ใช้ได้ผลดี
หรือไม่ แล้วลูกค้าในปีนี้จะเปลี่ยนไปอย่างไร และหากลูกค้าเปลี่ยนไป ช่องทางเดิมยังใช้ได้อยู่
อกีไหม ต้องมสีนิค้าอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ หรอืจะมเีทรนด์การบรกิารใหม่ๆ อะไรเกดิขึ้นบ้าง ฯลฯ 
ซึ่งการเช็กในจุดแรกนี้มีเป้าหมายส�าคัญอยู่ที่การดูแลลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง
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การเช็กทั้ง 4 จุดนี้ตั้งแต่ต้นปีจะช่วยให้เอสเอ็มอีรู้ว่าจะต้องเดินต่อไปอย่างไร ปีนี้
ต้องเน้นเรื่องไหนเป็นส�าคญั หรอืเรื่องไหนที่ต้องแก้ไขก่อนเป็นอนัดบัแรก ซึ่งหากอดุรอยรั่ว
ได้ครบหมดก็จะท�าให้ธุรกิจแข็งแรงไปได้อีกอย่างน้อย 1 ปี 

ด้วยโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท�าให้เกิดค�าถามขึ้นมาว่า แผน
ธุรกิจแบบไหนเหมาะกับยุคนี้? ดร.เอกก์ตอบค�าถามนี้ไว้ว่า 

“ตัดแผนระยะยาวทิ้งไป รวมถึงให้ลืมแผนระยะกลาง หรือแผน 5 ปีไปได้เลย 
เพราะถอืเป็นการวางแผนที่ไร้ประโยชน์ เพราะไม่มใีครรูห้รอกว่าอกี 5 ปีโลกจะเปลี่ยนไป
ขนาดไหน ดงันั้น ควรให้ความส�าคญักบัการวางแผนระยะสั้นมากขึ้น (ประมาณ 6 เดอืน-1 ปี) 
เอาพลัง เอาเวลา เอาเงิน และเอาคนมาช่วยกันวางแผนในระยะนี้จะดีกว่า” 

 นอกจากนี้ สิ่งส�าคญัในการวางแผนธรุกจิ ดร.เอกก์แนะน�าว่า เอสเอม็อต้ีองให้ความ
ส�าคญักบัองค์กรตวัเองน้อยลง และไปให้ความส�าคญักบัลกูค้ามากขึ้น รวมทั้งอย่าเมนิคูแ่ข่ง 

วางแผนธุรกิจอย่างไร

ให้ใช้ได้จริง!!

การที่เอสเอ็มอี

สนใจอยู่แต่กับความเก่ง

ของตัวเอง

ถือเป็นมุมมองท่ีอนัตรายมาก

ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
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 “การที่เอสเอ็มอีสนใจอยู่แต่กับความเก่งของตัวเองถือเป็นมุมมองที่อันตรายมาก 
ทางที่ดีให้มองในมุมของลูกค้าและระวังคู่แข่งด้วย หมายความว่า ให้มองออกไป
ข้างนอกเยอะๆ เช่น เราท�าเส้นก๋วยเตี๋ยวเก่ง แต่ที่จริงแล้วลูกค้าอาจจะไม่สนใจ
เรื่องเส้นก๋วยเตี๋ยวเท่าไร แต่สนใจว่าจะสั่งดิลิเวอรีอย่างไร ฉะนั้น การท�าเส้นก๋วยเตี๋ยว
อาจเป็นเรื่องรองส�าหรับลูกค้า นอกจากนี้ ยังต้องดูว่าคู่แข่งเขาท�าอะไรอยู่ อย่ามอง
แค่คู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน อาจมีคนนอกอุตสาหกรรมที่อยากจะแข่งกับเรา
เยอะมาก โดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้”

เมื่อหัวใจส�าคัญของการวางกลยุทธ์ธุรกิจในวันนี้อยู่ที่การเข้าใจลูกค้า จึงเกิดเป็น
ความท้าทายอย่างหนึ่งที่คนท�าธรุกจิต้องเจอ คอื การต้องพยากรณ์สิ่งที่ลูกค้าก�าลงัจะ
เป็นในอนาคตให้ได้ ซึ่งเป็นเรื่องยาก เพราะไม่มใีครรู้อนาคตอย่างแท้จรงิ ดงันั้น การ
วางกลยทุธ์เพื่อเจาะเข้าถงึลูกค้าในปีนี้ เทรนด์การตลาดแบบ 3S คอื สิ่งที่เอสเอม็อคีวร
ให้ความสนใจ

24 K SME Inspired



1  Shadow Marketing หรือการตลาดเงา

เป็นการที่แบรนด์จะแอบติดตามลูกค้า โดยที่ลูกค้าไม่รู้ตัว
และไม่ร�าคาญ เช่น บนแพลตฟอร์มออนไลน์จะท�าด้วยการ
ใส่ Cookie เข้ามา (Cookie คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก มีไว้ส�าหรับ
เก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน) เพื่อเป็นการติดตามว่า ลูกค้ามีพฤติกรรม
อย่างไร มไีลฟ์สไตล์แบบไหน ดงันั้น ผู้ประกอบการจะต้องมาดูว่า
จะใช้กลยุทธ์หรือเครื่องไม้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อะไรที่จะ
สร้าง Shadow Marketing เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าของคุณ  

2  Simulated Marketing/Simulated Selling หรือการขายแบบเสมือน

เป็นเทรนด์การขายที่ไม่ใช่พนักงานขายจริง แต่จะใช้กระบวนการขายที่เป็นแบบ 
Virtual หรอืเสมอืนจรงิมากขึ้น บางทไีม่จ�าเป็นต้องมรี้านค้า แต่ใช้สื่อต่างๆ ที่อยู่รอบตวั
ให้กลายเป็นร้านขายของได้ เช่น เช่าป้ายโฆษณาโปรโมตสินค้า โดยที่มี QR 
Code อยู่บนป้ายนั้นๆ คนกส็ามารถซื้อออนไลน์ได้โดยการสแกน QR Code นั่นแปลว่า 
ป้ายโฆษณาได้กลายเป็นร้านค้าไปเรยีบร้อยแล้ว 

เทรนด์
การตลาด

3  Synergy Marketing หรือการรวมพลังต่างแบรนด์

จากนี้ไปจะได้เห็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องกันหรือที่เคยเป็นคู่แข่งกันมารวมตัวหรือมาท�า
ธรุกจิร่วมกนัมากขึ้น เช่น KBank X BLACKPINK หรอื Fire Tiger X MK หรอื SCG X 
บญุถาวร ฉะนั้นในปีนี้จงึไม่ใช่แค่การหาลูกค้าเพยีงอย่างเดยีว แต่เอสเอม็อตี้องมองหา
การร่วมมอืกบัคนรอบๆ ตวัด้วย 
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ภายใต้การวางแผนทางธรุกจิ สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คอื แผนกลยทุธ์ด้านการตลาด เพื่อ
น�าไปสูก่ารสร้างยอดขายและผลก�าไรทางธรุกจิ ในเรื่องนี้ สรุเชษฐ์ บ�ารงุสขุ ที่ปรกึษา
ทางธรุกจิ บรษิทั สวที สปอต เวนเจอร์ส จ�ากดั กล่าวว่า โดยหลกัแล้วผู้ประกอบการ
หรอืเจ้าของสนิค้าส่วนใหญ่มกัจะมองในแง่ของการเพิ่มยอดขายเป็นสิ่งแรก แต่อย่าลมืว่า 
บางครั้งยอดขายที่เกดิขึ้นอาจจะมาด้วยกระแส และหมดไปพร้อมกระแสเช่นกนั ดงันั้น 
ในการวางกลยทุธ์เชงิการตลาด จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมอง 2 ส่วนควบคู่กนัไป นั่นคอื 
การสร้างยอดขาย และการสร้างแบรนด์

 “วนันี้ทกุอย่างขายผ่านออนไลน์ได้หมด ถ้าสนิค้าตวัหนึ่งขายด ี แสดงว่ามคีวาม
ต้องการ กม็คีนที่พร้อมจะเลยีนแบบ และถ้าท�าออกมาได้คณุภาพใกล้กนัหรอืคล้ายกนั 
ราคาจะเป็นตวัตดัสนิส�าหรบัลกูค้า ด้วยเหตนุี้แบรนด์จงึมคีวามส�าคญั เพราะแบรนด์จะ
ช่วยท�าให้คนจดจ�าได้ว่า สนิค้ามภีาพลกัษณ์อย่างไร เหมาะกบัลูกค้ากลุม่ไหน แบรนด์
เป็นเหมือน Blueprint ที่จะท�าให้รู้ว่าต้องเดินไปต่ออย่างไร ที่ส�าคัญแบรนด์ไม่มีอาย ุ
ในขณะที่สนิค้ามอีายขุองมนั” 

เปิดแผนการตลาดยุคใหม่

ที่เอสเอ็มอีต้องรู้!! 
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 ดังนั้น ในการท�าการตลาดยุคใหม่ การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายต้องอาศัยการ
ผสมผสานระหว่างสื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์เข้าด้วยกัน หรือที่เรียกว่า Omni Channel 
เพื่อสร้างความต่อเนื่องทั้งในแง่ของการรับรู้ในตัวสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย และน�าไปสู่
การสร้างแบรนด์ในระยะยาว แต่ปัจจุบันจะเห็นว่า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอาจจะยัง
โฟกัสไปที่ออนไลน์เป็นหลัก เพราะเป็นเทรนด์ที่ก�าลังมาและเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ดี แต่หากมุ่งแค่ออนไลน์ในทางเดียว อาจจะท�าให้เสียโอกาสจาก
ช่องทางอื่นๆ ได้

ในการวางกลยุทธ์การตลาดยุคนี้ 

ถ้าไม่อยากเสียโอกาส

ออนไลน์และออฟไลน์เป็นสิ่งที่

สามารถไปได้ด้วยกันอย่างดี

 “อย่าลืมว่าในปี 2025 กลุ่มคนอายุเป็น 50 ปีขึ้นไปจะกลายเป็น 27 ล้านคน ซึ่ง
ตลาดคนกลุ่มนี้ ไม่ใช่ทุกอย่างต้องออนไลน์ทั้งหมด ในการรับรู้เขายังดูผ่านสื่อโทรทัศน์ 
วิทยุ หรือแม้แต่สื่อนอกบ้าน เป็นต้น เพราะฉะนั้นการจะขยายฐานกลุ่มเป้าหมาย คือ
ต้องไปเอาส่วนที่เป็นสื่อออฟไลน์เข้ามาผสมด้วย ยิ่งวันนี้การโฆษณาในส่วนที่เป็นสื่อ
ออฟไลน์ ราคาไม่ได้สูงจนเกินที่เอสเอ็มอีจะจับต้องได้ ดังนั้น ในการวางกลยุทธ์การ
ตลาดยุคนี้ ถ้าไม่อยากเสียโอกาส ออนไลน์และออฟไลน์เป็นสิ่งที่สามารถไปได้ด้วยกัน
อย่างดี” สุรเชษฐ์กล่าวทิ้งท้าย

สุรเชษฐ์ บ�ารุงสุข
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ที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงการวางแผนธุรกิจ มักจะถูกมองว่าเป็นเรื่องเบสิกที่ใครๆ 
ก็รู้อยู่แล้ว แต่เชื่อไหมว่าเอสเอ็มอีส่วนใหญ่มองข้าม ลืมท�าเรื่องเบสิกที่ว่านี้ ท�าให้ขาด
การวางแผนอย่างเป็นระบบ และมกัใช้วธิแีก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปตามสิ่งที่เจอ ซึ่งวธิกีาร
แบบนี้อาจจะไม่ดีพอส�าหรับการท�าธุรกิจให้อยู่รอดได้

จากประสบการณ์ตรงของ วรวฒุ ิ อุ่นใจ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร บรษิทั ซโีอแอล 
จ�ากัด (มหาชน) (ธุรกิจออฟฟิศเมท) ในฐานะผู้บริหารที่ผ่านการท�าธุรกิจตั้งแต่เป็น
กิจการเล็กๆ จนกลายเป็นธุรกิจหมื่นล้าน บอกไว้ว่า การวางแผนกลยุทธ์ไม่เกี่ยวกับ
ขนาดธุรกิจ เป็นสิ่งที่ใครก็ท�าได้ จะองค์กรเล็กหรือใหญ่ เพราะเบื้องหลังความส�าเร็จ
ของธุรกิจออฟฟิศเมทก็เกิดจากการคิดแบบเชิงกลยุทธ์มาตั้งแต่วันแรก เป็นการพิสูจน์
ให้เห็นว่า การคิดเชิงกลยุทธ์ท�าให้ธุรกิจเติบโตได้จริง จากเอสเอ็มอีเล็กๆ สามารถกลาย
เป็นบริษัทมหาชนได้ 

SWOT กลยุทธ์ธรรมดาๆ

ที่เปล่ียนมดเป็นยักษ์ได้ส�าเร็จ!!
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“การวางแผนกลยทุธ์หนไีม่พ้นการวเิคราะห์ตวัเองและสภาพแวดล้อม หลกัๆ กค็อื 
SWOT Analysis ได้แก่ จดุแขง็ (Strengths) จดุอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) ข้อจ�ากดั 
(Threats) จะเหน็ได้ว่า จดุแขง็และจดุอ่อนเป็นปัจจยัภายในของเรา ในขณะที่โอกาส
และข้อจ�ากดัเป็นปัจจยัภายนอก ดงันั้น เราต้องวเิคราะห์ออกมาว่า ปัจจยัภายใน เรามจีดุแขง็ 
จดุอ่อนอะไร และในสถานการณ์ตอนนี้ เรามโีอกาส มข้ีอจ�ากดัอะไรบ้าง แล้วเอาทั้งหมด
เขยีนออกมาเป็นกลยทุธ์ จ�าไว้ว่าหวัใจส�าคญัของการท�า SWOT คอื ต้องไม่เข้าข้างตวัเอง
และไม่ดถูกูตวัเอง บางคนบอกว่าฉนัไม่มจีดุแขง็เลย จรงิๆ แล้วคอืม ี เพยีงแต่คณุไม่รู้
มากกว่า หรอืสิ่งที่คณุคดิว่าเป็นจดุแขง็ แต่แท้จรงิแล้วไม่ใช่ เพราะคณุคดิเข้าข้างตวัเอง”

ถงึตรงนี้ วรวฒุยิ�้าว่า กลยทุธ์ทางธรุกจิเป็นสิ่งที่ลอกเลยีนแบบกนัไม่ได้ เพราะแต่ละ
บรษิทัจะเขยีนกลยทุธ์ตาม SWOT ของตวัเอง การที่เหน็คนอื่นมกีลยทุธ์ดแีล้วไปท�าตาม
อาจจะท�าไม่ได้แบบเขา เป็นเพราะว่าเราไม่ได้มจีดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส หรอืข้อจ�ากดั
แบบที่เขาม ีดงันั้น กลยทุธ์จงึเป็นเรื่องของใครของมนั และช่วงต้นปีควรต้องมกีารปรบั
กลยทุธ์ใหม่ เพราะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป เรยีกได้ว่า การวางแผนกลยทุธ์ที่ดต้ีองปรบั
ให้เหมาะกบัสภาพแวดล้อมและตวัเอง

นอกจากนี้ ในการวางแผนกลยุทธ์ ยังต้องเผื่อการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงด้วย 
ผูป้ระกอบการจ�าเป็นต้องมแีผนส�ารองเตรยีมพร้อมไว้ในสถานการณ์ต่างๆ เพราะการคดิ
ไว้ก่อนล่วงหน้าจะช่วยให้การแก้ปัญหาท�าได้ง่ายขึ้น

หัวใจส�าคัญของการท�า SWOT 

คือ ต้องไม่เข้าข้างตัวเอง

และไม่ดูถูกตัวเอง

วรวุฒิ  อุ่นใจ
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“ตวัแผนส�ารองอาจจะต้องมเีผื่อทั้งกรณดีทีี่สดุ (Best-Case Scenario) และกรณเีลวร้าย
ที่สดุ (Worst-Case Scenario) เช่น ถ้าเจอ Best-Case สมมตุว่ิาขายด ี มแีผนรองรบัว่า
จะต้องเพิ่มก�าลงัการผลติอย่างไร หรอืถ้า Worst-Case ยอดขายตกจากที่คาดการณ์ไว้ 
เราจะท�าอย่างไร จะลดต้นทนุตรงไหน หรอืจะไปหาโอกาสจากตลาดใหม่อย่างไรด ี เหล่านี้
คอืแผนกลยทุธ์ที่ผูป้ระกอบการต้องคดิไว้ล่วงหน้า”

วรวฒุยิกตวัอย่างการวางกลยทุธข์องออฟฟิศเมทในปีนี้ โดยมองวา่จากแนวโน้ม
เศรษฐกจิที่ชะลอตวั น่าจะส่งผลให้ก�าลงัซื้อผูบ้รโิภคลดลง ดงันั้น กลยทุธ์จะเน้นไปที่การ
โปรโมตสนิค้าที่ราคาประหยดั หรอืบรกิารบางอย่าง อาจจะยอมตดัทิ้งจากระบบ หาก
ท�าให้ต้นทนุถกูลงและท�าให้ลกูค้าซื้อสนิค้าได้ในราคาถกูลงด้วย นี่ถอืเป็นการปรบักลยทุธ์
ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากภาวะเศรษฐกจิ แต่หากช่วงกลางปีพบว่า เศรษฐกจิดขีึ้น
กต้็องปรบักลยทุธ์ใหม่ให้เหมาะกบัสภาพแวดล้อมในขณะนั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การวางแผน
กลยทุธ์ต้องคดิจากปัจจยัเหล่านี้ล่วงหน้า อย่าคดิตอนที่เกดิขึ้นแล้วเพราะจะไม่ทนัการณ์ 
การคดิมาก่อนล่วงหน้าช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถลงมอืท�าได้เรว็และไม่ค่อยผดิพลาด
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เดินเกมธุรกิจแบบไม่ให้พลาดเป้า!! 

สไตล์เอสเอ็มอี 

ด้วยโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็และปรบัเปลี่ยนได้ง่าย รปูแบบของการวางแผน
ธรุกจิในปัจจบุนัจงึไม่ใช่เรื่องตายตวั ตามทศันะของ วริวฒัน์ เปี่ยมววิตัตกิลุ ประธาน
บรษิทั พรทพิย์ (ภูเกต็) จ�ากดั ร้านของฝากชื่อดงัในจงัหวดัภูเกต็ บอกไว้ว่า หวัใจหลกั
ที่จะท�าให้เอสเอ็มอีประสบความส�าเรจ็ตามแผนกลยทุธ์ธุรกจิที่วางไว้ คอื การโฟกสัที่
ผูบ้รโิภคโดยตรง หมายถงึการรู้ความต้องการของผูบ้รโิภค และน�าเสนอสนิค้าหรอืบรกิาร
ให้ตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ 

“เราต้องถามผู้บริโภคว่า เขาต้องการอะไร ขณะเดียวกันเราก็ต้องน�าความถนัด 
ความเชี่ยวชาญ หรอืนวตักรรมที่โดดเด่นกลบัไปถามผู้บรโิภคด้วยว่า เขาต้องการในสิ่ง
ที่เราน�าเสนอจรงิไหม ถ้าไม่จรงิ จะท�าอย่างไรเพื่อตอบโจทย์ตรงนั้นได้ เดี๋ยวนี้คนเบื่อ
เรว็ บรโิภคไม่ซ�้า หรอืถ้าซ�้ากไ็ม่เกนิ 2-3 ครั้ง และจะมกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะคนเจเนอเรชนัใหม่ๆ ที่มอีาย ุ25-30 ปีขึ้นไป ถ้าเอสเอม็อไีม่โฟกสัว่า ลูกค้า
ตวัเองคอืใคร จะไม่สามารถวางกลยทุธ์เพื่อแข่งขนัได้”
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ทั้งนี้ หากมองตามหลักของความเป็นจริง โลกปัจจุบันนั้นไม่ได้มองกันที่แผน
ระยะยาว แต่มองกันที่ระยะสั้น เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอด
เวลา และไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่ในประเทศหรือในจังหวัดเท่านั้น แต่ว่าเป็นทั่วโลก 
ซึ่งเทรนด์และความต้องการของผู้บริโภคจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมี
ภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วัฒนธรรมต่างๆ เป็นตัวกระตุ้นและเป็นตัวชี้วัด
ความต้องการของผู้บริโภค 

ด้วยเหตนุี้ ในการท�าธรุกจิจงึไม่สามารถโฟกสัที่ภาพรวมได้ เพราะฉะนั้นเอสเอม็อี
ต้องโฟกัสไปเลยว่า กลุ่มเป้าหมายในระยะสั้นของตนเองคือใคร เช่น เราจะขายใคร 
ใครคอืผูบ้รโิภคของเรา และจะท�าอย่างไรให้อยูใ่นโลกปัจจบุนัแบบนี้ใน 1 ปี หรอื 1 เดอืน
ข้างหน้าได้รอดและปลอดภัย อีกทั้งยังต้องเป็นที่จดจ�าของผู้บริโภคด้วย 

ทั้งนี้ เพื่อให้การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจสัมฤทธิผล ผู้บริโภคและพนักงานในองค์กร
จะต้องมีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ พนักงาน บุคลากรในองค์กรต้องมีความเข้าใจ
ด้วยว่าผู้บริโภคต้องการอะไร และมีความสุขที่จะบริการตอบสนองให้กับลูกค้านั้นๆ 
จุดนี้ถือเป็นหัวใจหลักที่จะท�าให้เอสเอ็มอีสามารถเดินต่อไปได้ เพราะหากขาดสิ่งใด
สิ่งหนึ่งไป เช่น ผู้บริโภคต้องการ แต่พนักงานไม่สามารถตอบสนองได้ ธุรกิจก็
ไม่สามารถอยู่ได้แบบยั่งยืน

ถ้าเอสเอ็มอีไม่โฟกัสว่า ลูกค้าตัวเอง

คือใคร จะไม่สามารถวางกลยุทธ์

เพื่อแข่งขันได้

วิรวัฒน์ เปี่ยมวิวัตติกุล
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ส่วนในกรณีการพลาดเป้าจากกลยุทธ์ที่วางไว้ของผู้ประกอบการ วิรวัฒน์บอกว่า 
มักเกิดจากอุปสรรคภายนอกเป็นหลัก เพราะวันนี้เราก้าวข้ามมุมมองที่ว่า เอสเอ็มอี
ไม่มีความรู้ ไม่มีความเข้าใจด้านการตลาด ไม่มีนวัตกรรมและไม่มีผู้รู้เข้ามาแนะน�า
ไปแล้ว ดังนั้น สิ่งที่เข้ามากระทบจริงๆ จึงเกิดจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม ค่าเงิน ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่เอสเอ็มอีไม่สามารถไปก�าหนดกฎเกณฑ์อะไรได้ 
ในทางตรงกันข้าม อุปสรรคภายในอย่างเรื่องของการขึ้นค่าแรง ราคาสินค้าและวัตถุดิบ
ที่ปรับราคาขึ้น ยังถือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการสามารถปรับตัว ปรับองค์กร และปรับ
โครงสร้างธุรกิจ เพื่อรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายกว่า 

ถึงตรงนี้คงพอจะท�าให้นึกภาพออกแล้วใช่ไหมล่ะว่า ปีนี้คุณเดินเกมธุรกิจไป
อย่างไร แม้ใครๆ จะบอกว่าอาจจะต้องเผชิญกับศึกหนักรอบด้าน แต่ถ้าเตรียมตัว
วางแผนมาดีซะอย่าง ถึงจะเป็นปีชวด แต่ก็ไม่ชวดนะ บอกเลย!! 

มุ่งนอกไม่ลืมใน

คอื ไม่ใช่ว่าท�ากลยทุธ์
การตลาดข้างนอกเก่ง
อย่างเดียว แต่คนใน
องค์กรไม่อนิ 

มุ่งหน้าโดยไม่ลืมหลัง

คือ วิ่งไปข้างหน้าแต่
อย่าลืมเรื่องการลด
ความเสี่ยงด้วย 

ท�าวันนีต้้องไม่ลืมพรุ่งนี้

คอื แผนต้องเปลี่ยนได้
ตามเวลาที่เปลี่ยนไป

321

สิ่งต้องท�า

ในการวางแผนกลยุทธ์ธุรกจิทีด่ี 
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ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร เทคโนโลยีดิจิทัลจะก้าวล�้าไปแค่ไหน แต่
สิ่งที่เหมือนจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยก็คือ กลไกการตัดสินใจเลือกใช้
สินค้าหรือบริการของผู้บริโภคยังคงขึ้นอยู่กับตัวแปรเดิมๆ นั่นก็คือ 
สินค้าหรือบริการนั้นตอบสนองความรู้สึกนึกคิดด้านใด อารมณ์ 

หรือเหตุผล และมาจากความต้องการ หรือความจ�าเป็น

 ประสทิธิ ์วรฉัตราวณิช  ทีป่รกึษาและผู้เช่ียวชาญด้านการตลาดดจิทิลั และอ-ีคอมเมร์ิซ

เหตุผล อารมณ์ จ�าเป็น หรือต้องการ? 

เจาะลึก

ความลับในใจผู้บริโภค
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นกัการตลาดดจิทิลั หรอืผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องเข้าใจปัจจยัที่มผีลกระทบเหล่านี้
อย่างลึกซึ้ง เพื่อน�าไปพัฒนากลยุทธ์คอนเทนต์ให้มีความสอดคล้องหรือตอบโจทย์
ผู ้บริโภค นอกจากนี้ นักการตลาดดิจิทัล หรือผู้ประกอบการเองยังต้องมีทักษะ
ความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือดิจิทัล เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้อย่างแม่นย�า (ถูกที่ ถูกคน 
และถูกเวลา) อีกด้วย

 ความคิด หรือความรู้สึก

 การตดัสนิใจของผู้บรโิภคที่มต่ีอสนิค้าหรอืบรกิารนั้น มกัจะเริ่มต้นจาก 2 กระบวนการ
ส�าคญั ได้แก ่การใช้ “ความคดิ” พจิารณาหาเหตผุลที่สามารถตอบตวัเองได้ว่า “จ�าเป็น” 
หรือไม่ที่จะต้องเสาะแสวงหาสินค้านั้นๆ และก่อนที่จะตัดสินใจต้องพิจารณาจากปัจจัย
อะไรบ้าง เช่น คณุภาพ ความทนทาน ราคา หน้าตา ค่านยิม ฯลฯ เมื่อความจ�าเป็นส่วนตวั
สอดคล้องกบัสิ่งที่สนิค้าหรอืบรกิารมกีารตดัสนิใจกจ็ะเกดิขึ้น แต่ข้อเทจ็จรงิ คอื มากกว่า 
90% ผู้บรโิภคตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิค้าจากความต้องการที่มาจากอารมณ์ หรอืความรู้สกึ
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ดงันั้น ผูป้ระกอบการที่เข้าใจประเดน็นี้ จะต้องไม่ลมืให้รายละเอยีดที่เพยีงพอต่อการ
ตัดสินใจ ส�าหรับสินค้าที่ต้องใช้ความคิด หรือเหตุผลในการเลือก ในขณะเดียวกันต้อง
กระตุน้ความต้องการด้วยอารมณ์ ความรูส้กึ เพิ่มเตมิด้วย เช่น แคต็ตาลอ็กภาพถ่ายบ้านเดี่ยว
พร้อมรายละเอยีด อาจจะกระตุน้อารมณ์ ความรูส้กึได้น้อยกว่า ภาพเดยีวกนั แต่มสีมาชกิ
ในครอบครวัก�าลงัมคีวามสขุร่วมกนัปรากฏในภาพ 

 ใส่ใจหรือสนใจ

 ในภาษาการตลาด จะแบ่งสนิค้าหรอืบรกิารออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คอื ประเภท
ที่ต้องการการมส่ีวนรว่มสงู (High Involvement) หรอืต้องการการใส่ใจในการเลอืกมากเป็น
พเิศษ กบัประเภทที่ต้องการการมสี่วนร่วมต�่า (Low Involvement) ที่อาศยัแค่ความสนใจ
เพยีงเลก็น้อยกพ็อที่จะท�าให้ตดัสนิใจได้แล้ว เช่น อปุกรณ์ ของใช้สิ้นเปลอืงต่างๆ ตลอดจน
ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน เป็นต้น ซึ่งเมื่อน�ากลไกทั้งสองส่วนนี้มาประกอบกนั จะได้
เป็นแผนภาพดงัรูปนี้

จากแผนภาพสามารถแบ่งประเภทสนิค้าได้ 4 หมวด ตามปัจจยัทั้ง 4 ข้อข้างต้น คอื ความรู้สกึ (อารมณ์) 
ความคดิ (เหตผุล) ความต้องการการมสี่วนร่วมมาก (ใส่ใจ) หรอืน้อย (สนใจ) ต่างกนัไป ดงันั้น ในแง่ของการพฒันา
คอนเทนต์ ผมจงึได้สรปุออกมาเพื่อให้คณุผู้อ่านสามารถน�าไปปรบัใช้ดงันี้

ความคดิ (เหตผุล)

ผ
ล
ิต
ภ
ัณ

ฑ
์ท
ี่ต
้อ
ง
ก
า
ร

ก
า
ร
ม
ีส
่ว
น
ร
่ว
ม
 
“
ต
�่า
”

ผ
ล
ิต
ภ
ัณ

ฑ
์ท
ี่ต
้อ
ง
ก
า
ร

ก
า
ร
ม
ีส
่ว
น
ร
่ว
ม
 
“
ส
ูง
”

ความรู้สึก (อารมณ์)
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 ใช้ความคิด และความใส่ใจสูงในการตัดสินใจ 

หมวดนี้จะหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพง และต้องใช้ความมุ่งมั่นพิจารณา
และใส่ใจอย่างสงูในการตดัสนิใจซื้อ เช่น รถ บ้าน เฟอร์นเิจอร์ ฯลฯ แนวทางในการพฒันา
คอนเทนต์สนิค้า หรอืบรกิารในหมวดนี้ เน้นให้ข้อมลูที่สร้างความมั่นใจ (คณุสมบตั ิคณุภาพ 
คณุค่า และคุม้ค่า) ข้อความโฆษณาต้องแรงจดั ชดัจรงิ ไม่คลมุเครอื รายละเอยีดผลติภณัฑ์
ต้องครบถ้วน ไร้ข้อกงัขา ชี้แจงข้อโต้แย้งได้อย่างชดัเจน แต่ต้องไม่ลมืเพิ่มความน่าสนใจ
ด้วยอารมณ์ที่กระตุ้น หรอืจูงใจให้ผู้บรโิภคตดัสนิใจเรว็ขึ้น

 ใช้ความรู้สึก และการมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์สูง

 หมายถงึ ผลติภณัฑ์ที่เน้นขายภาพลกัษณ์ อารมณ์ พอใจตั้งแต่แรกเหน็ เช่น เครื่อง
ประดบั เครื่องส�าอาง เสื้อผ้า ผลติภณัฑ์แฟชั่น ฯลฯ แนวทางการพฒันาคอนเทนต์จะเน้น
จติวทิยาของการมองเหน็ ภาพที่ใช้ต้องกระตุ้นอารมณ์ของความต้องการมากๆ ข้อความ
โฆษณาไม่ต้องเยอะ เน้นผลลพัธ์กบัประสบการณ์ที่ท�าให้เกดิความต้องการ เหน็แล้วอยาก
ได้ อยากลอง อยากใช้ อยากเป็นเจ้าของ ฯลฯ
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 ใช้เหตุผล (ความจ�าเป็น) แต่ไม่ต้องการการมีส่วนร่วมมากนัก 

เป็นผลติภณัฑ์ที่มคีวามจ�าเป็นต้องใช้เป็นประจ�า เช่น อาหาร ผลติภณัฑ์ดูแลความ
สะอาดบ้าน ฯลฯ แนวทางพฒันาคอนเทนต์เน้นการตอบสนองความจ�าเป็นที่ลกูค้าปฏเิสธ
ไม่ได้ น�าเสนอจดุแขง็ (ที่สดุ) ที่ไร้ข้อโต้แย้งของผลติภณัฑ์เป็นประเดน็แรก เช่น “ฆ่าเชื้อโรค
ได้ 99% ภายใน 10 วนิาท”ี เพื่อหยบิยื่นข้อสรปุที่ฟังดูมเีหตผุลให้กบัผูบ้รโิภค เน้นเตอืนจ�า 
ย�้าให้ไม่ลืม เพื่อให้เป็นตัวเลือกแรกที่ลูกค้านึกถึงเสมอ ต้องการความถี่ในการรับรู้ 
เพื่อสร้างความจดจ�า

 ใช้อารมณ์ (ความรู้สึก) กับความสนใจชื่นชอบส่วนตัว 

หมวดสดุท้ายจะเป็นผลติภณัฑ์ที่ต้องสร้างแรงกระตุ้นให้เกดิความอยาก ผลติภณัฑ์
ที่ผู้บรโิภคมคีวามพอใจส่วนตวั เช่น บหุรี่ เหล้า ลูกอม ฯลฯ แนวทางการท�าคอนเทนต์จะ
เน้นสร้างรสนยิม หรอืค่านยิมบางอย่างให้เกดิขึ้นในสงัคม ผลติภณัฑ์จะมคีวามโดดเด่น
เฉพาะตัว และต้องออกแบบให้จับความสนใจ ต้องการการเตรียมการต่างๆ เพื่อท�าให้
สินค้าดูสอดคล้องกับความพึงพอใจมากกว่าความจ�าเป็นของกลุ่มเป้าหมาย เรียกว่า 
ไม่ต้องใช้เหตุผล ความจ�าเป็น หรือใส่ใจใดๆ มาเกี่ยวข้องเลย เน้นเล่าเรื่องอารมณ์ 
และความพงึพอใจล้วนๆ

ถงึตรงนี้ ผู้ประกอบการทกุท่าน คงทราบแล้วว่า สนิค้าหรอืบรกิารของท่าน
อยู่ในหมวดใด และแนวทางในการพัฒนาคอนเทนต์ เพื่อกระตุ้นยอดขายควร
เป็นเช่นไร แล้วพบกนัใหม่ฉบบัหน้า สวสัดคีรบั  
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SME Corner

“ผลติภณัฑ์สมนุไพร” ส�ำหรบัหลำยๆ คน มกัจะตดิภำพ ควำมเก่ำ ควำมเชย 
ควำมโบรำณ จนเกดิค�ำถำมตำมมำว่ำ ผลติภณัฑ์สมนุไพรสำมำรถ

ตอบโจทย์ผู้บรโิภคยคุใหม่ได้จรงิหรอื? เพื่อไขข้อข้องใจนี้ เรำจงึได้ไปค้นหำ
ค�ำตอบจำก “ขำวละออ” แบรนด์สมนุไพรของคนไทยที่ยนืหยดัอยู่ในตลำด
มำนำนกว่ำ 90 ปี ไปดูกนัว่ำจะมวีธิกีำรท�ำอย่ำงไรให้ผลติภณัฑ์สมนุไพร
สำมำรถครองใจลูกค้ำในแต่ละยคุสมยัได้ ไม่เว้นแม้แต่ยคุดจิทิลัเช่นนี้

 กองบรรณาธกิาร   กจิจา อภชินรจเรข

ธุรกิจสมุนไพร ขายอย่างไร?

ให้อยู่ได้เกือบร้อยปี
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สิ่งแรกที่สัมผัสได้จำกกำรนั่งพูดคุยกับ 2 ผู้บริหำรต่ำงวัย ต่ำง Generation วัชรพงษ์ 
พงษ์บริบูรณ์ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ขำวละออเภสัช จ�ำกัด และ พญ.เพชรไพลิน 
พงษ์บริบูรณ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ขำวละออเภสัช จ�ำกัด คือ กำรเห็นถึง
ควำมตั้งใจที่จะพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มีคุณภำพและมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสำกล

 โดยสิ่งที่ท�ำให้ขำวละออยืนหยัดมำได้ถึงทุกวันนี้ คือ ควำมมั่นคงในคุณภำพ
ที่สม�่ำเสมอและควำมซื่อสัตย์ที่มีต่อผู้บริโภคมำตลอด 90 ปี โดยใช้กระบวนกำรนวัตกรรม
ควบคู่ภูมิปัญญำไทยในกำรพัฒนำสินค้ำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค 
ในจุดที่คนสมัยใหม่เรียกว่ำ Pain Point นั่นเอง

ดงันั้น หำกถอดรหสัควำมส�ำเรจ็ของแบรนด์สมนุไพรไทยอำยเุกอืบร้อยปีรำยนี้ออกมำ 
จะพบว่ำภำยใต้คุณภำพและควำมซื่อสัตย์ มีค�ำอยู่ 3 ค�ำที่ซ่อนอยู่และถือเป็นหัวใจ
ในกำรขับเคลื่อนธุรกิจ นั่นคือ นวัตกรรม มำตรฐำน และประสบกำรณ์ลูกค้ำ

นวัตกรรม 

วัชรพงษ์เล่ำให้ฟังว่ำ ขำวละออ ให้ควำมส�ำคัญกับสิ่งที่เรียกว่ำ นวัตกรรม มำตั้งแต่
เกือบร้อยปีที่แล้ว ในยุคบุกเบิกของขำวละออ นวัตกรรมแรกที่เกิดขึ้นคือ กำรคิดค้นยำ
ถ่ำยพยำธิจำกกำรสกัดแก่นมะหำด ถือเป็นรำยแรกของประเทศไทย ต่อมำมีกำรท�ำ
ยำกวำดสมำนลิ้น ที่ถูกพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง จำกยำเม็ด ยำผง จนมำถึงปัจจุบัน
กลำยเป็นยำเจลป้ำยปำก โดยยังคงใช้สูตรต�ำรับเดิม เพียงแต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำร
ใช้งำนให้เหมำะสมกับยุคสมัย นอกจำกนี้ ยังมีกำรวิจัยพัฒนำยำสมุนไพรอื่นๆ ออกมำ
อีกมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นผลิตภัณฑ์กระเทียมสกัด กวำวเครือขำว มะรุม เป็นต้น
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นวัตกรรมที่เกิดขึ้นไม่เพียงแค่ตัวผลิตภัณฑ์เท่านั้น กระบวนการผลิตยังถือเป็นอีก
หนึ่งนวัตกรรมของขาวละออที่ท�าให้แตกต่างจากคนอื่น เนื่องจากวิธีการสกัดยา
แผนโบราณในอดีตจะนิยมใส่หม้อต้ม แต่มาในยุคหลังมีการท�าเป็นยาผงแล้วน�ามาใส่
ในแคปซูล แต่กย็งัเป็นยาบดอยู่ด ีแต่ในกระบวนการผลติของขาวละออจะใช้วธิกีารสกดั
ที่จ�าลองมาจากวิธีการต้มยาแบบโบราณ ซึ่งข้อดีของการสกัดนั้นคือ จะช่วยให้ผู้บริโภค
ได้รับประสิทธิผลของสมุนไพรดีขึ้น โดยไม่ต้องรับประทานครั้งละมากๆ นั่นเอง

“นวัตกรรมส�าหรับเราคือ การพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง เป็นการท�าน้อย ให้ได้มาก ใช้
ทรัพยากรน้อย แต่ได้ผลเท่ากัน เป็นการท�าของปัจจุบันให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตอบโจทย์
ของผู้บริโภคที่ต้องการได้รับความสะดวกและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น”

พญ.เพชรไพลิน พงษ์บริบูรณ์วัชรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์
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มาตรฐาน 

อีกหนึ่งหัวใจส�ำคัญของธุรกิจสมุนไพรคือ เรื่องของมำตรฐำน ควำมปลอดภัย 
พญ.เพชรไพลินเปิดเผยว่ำ ควำมท้ำทำยอย่ำงหนึ่งของธุรกิจสมุนไพรคือ กำรต้องต่อสู้
กับควำมเชื่อที่หลำยคนอำจมองว่ำ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่น่ำเชื่อถือ ท�ำกันเองแบบ
บ้ำนๆ ใช้แล้วไม่เห็นผล ดังนั้น กำรจะเปลี่ยนควำมเชื่อ ควำมคิดดังกล่ำวได้ จ�ำเป็น
ต้องสร้ำงมำตรฐำนให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งขำวละออถือเป็นแบรนด์แรกๆ ที่มีกำรท�ำระบบ
มำตรฐำน GMP โดยที่เวลำนั้นกฎหมำยยังไม่ได้มีกำรบังคับให้ท�ำด้วยซ�้ำ กำรให้ควำม
ส�ำคัญกับเรื่องของมำตรฐำน เพรำะเห็นถึงประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลัก ต้องกำรให้
ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี และสิ่งเหล่ำนี้ได้ถูกสื่อสำรและปลูกฝังให้กับพนักงำน
ทกุคนเหน็ไปในทศิทำงเดยีวกนัว่ำ “สนิค้ำของขำวละออ คนกนิได้ประโยชน์ คนท�ำได้บญุ” 
จนกลำยเป็น DNA ของแบรนด์ไปแล้วในเวลำนี้ 

“ธุรกิจที่เรำท�ำนั้นก�ำลังช่วยให้คนมีสุขภำพดี ถ้ำเรำท�ำควำมดี เรำได้บุญ แต่ถ้ำ
เรำท�ำของไม่ได้มำตรฐำน อันนี้เรำท�ำบำปแบบเต็มๆ เป็นสิ่งที่เรำสื่อสำรกับพนักงำน
อยู่เสมอ เรำเชื่อว่ำในกำรท�ำธุรกิจ คุณธรรมต้องมำก่อน เดี๋ยวก�ำไรก็จะตำมมำทีหลัง 
แม้วันนี้เศรษฐกิจไม่ดีแต่เรำสำมำรถที่จะอยู่ได้ เชื่อว่ำน่ำจะเป็นผลจำกกำรที่เรำท�ำสิ่งดี
มำโดยตลอด”
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ประสบการณ์ลูกค้า

ด้วยกระแสสุขภำพที่มำแรง ท�ำให้คนอยำกจะดูแลป้องกันมำกกว่ำกำรรักษำ 
อีกทั้งคนยุคใหม่ยังเป็นห่วงร่ำงกำย กลัวกำรได้รับสำรเคมีที่มำกเกินไป จึงเริ่มมองหำ
ทำงเลือกที่จะช่วยเขำได้ ด้วยเหตุนี้ ตลำดสมุนไพรจึงก�ำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ นั่นคือ 
โอกำสที่เกิดขึ้น แต่ด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ถือเป็นสินค้ำเชิงประสบกำรณ์ที่ต้องให้
ผู้บริโภคได้ลองใช้แล้วเห็นผลถึงจะเปิดใจยอมรับ จึงนับเป็นควำมท้ำทำยของธุรกิจนี้
ที่จะน�ำเสนอออกไปอย่ำงไรให้ผู้บริโภคกล้ำตัดสินใจลองใช้

“จำกกำรท�ำ Online Marketing จะเห็นว่ำวันนี้คนรุ่นใหม่ให้ควำมสนใจผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพิ่มมำกขึ้น สังเกตได้จำกอำยุลูกค้ำ สมัยก่อนจะอำยุ 35-45 ปีขึ้นไป แต่ปัจจุบัน
ถอยลงมำอยู่ที่ 25-35 ปีเป็นกลุ่มใหญ่ และส่วนมำกเป็นหนุ่มสำวท�ำงำนออฟฟิศ ที่
นอกจำกจะซื้อใช้เองแล้ว ยังสั่งซื้อเพื่อส่งต่อไปให้พ่อแม่และญำติที่อยู่ต่ำงจังหวัดด้วย 
ต้องยอมรบัว่ำออนไลน์ท�ำให้คนตดัสนิใจซื้อได้ง่ำยขึ้น เพรำะกำรดูผ่ำนหน้ำจอมอืถอืนั้น
ง่ำยกว่ำกำรเดินเข้ำร้ำนค้ำ ในขณะเดียวกันสิ่งที่เรำสื่อสำรบนออนไลน์ไม่ใช่แค่กำรขำย
สินค้ำเท่ำนั้น อย่ำงในเพจ Facebook ได้เปิดให้ลูกค้ำสำมำรถเข้ำมำปรึกษำปัญหำ
สุขภำพเบื้องต้นได้ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสุขภำพของลูกค้ำจริงๆ” 
พญ.เพชรไพลินกล่ำว

ธุรกิจที่เราท�านั้นก�าลังช่วยให้คนมีสุขภาพดี

ถ้าเราท�าความด ีเราได้บญุ แต่ถ้าเราท�าของไม่ได้มาตรฐาน 

อันนี้เราท�าบาปแบบเต็มๆ เป็นสิ่งที่เราสื่อสาร

กับพนักงานอยู่เสมอ
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นอกจำกนี้ กำรที่ขำวละออพัฒนำรูปแบบของสินค้ำให้ใช้งำนง่ำยขึ้น รวมถึงกำร
ปรับดีไซน์แพ็กเกจให้สวยงำมและสำมำรถพกพำได้สะดวก เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรดูทันสมัยขึ้น ส่งผลท�ำให้คนรุ่นใหม่กล้ำตัดสินใจใช้มำกขึ้น เพรำะที่ผ่ำนมำ
เหตผุลหนึ่งที่ท�ำให้คนรุ่นใหม่หลำยคนไม่กล้ำบรโิภคสมนุไพร เพรำะอำยที่จะหยบิขึ้นมำ 
เนื่องจำกรูปลักษณ์ที่ดูไม่ทันสมัยนั่นเอง 

จะเห็นได้ว่ำจำกนวัตกรรม มำตรฐำน จนมำสู่กำรสร้ำงประสบกำรณ์ให้ลูกค้ำ 
ทั้งหมดเป็นสิ่งที่สำมำรถตอบข้อสงสัยข้ำงต้นได้เป็นอย่ำงดีว่ำท�ำไมแบรนด์สมุนไพรไทย
รำยนี้ถึงสำมำรถอยู่เคียงข้ำงผู้บริโภคได้อย่ำงยำวนำน 

ตรำบใดที่ธุรกิจส่งมอบควำมรักและซื่อสัตย์ให้กับผู้บริโภค ผ่ำนควำมตั้งใจดีที่จะ
ผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพมำตรฐำน ในรำคำสมเหตุสมผล เมื่อนั้นผู้บริโภคก็จะรัก
และซื่อสตัย์ต่อธรุกจินั้นเช่นกนั นี่คอื สิ่งที่ผูบ้รหิำรขำวละออฝำกทิ้งท้ำยก่อนจบกำรสนทนำ
ในครั้งนี้ 

ส่องเทรนด์ตลาดสมุนไพรไทย

ตลาดสมุนไพรปี 2562

มูลค่าไม่ต�่ากว่า

18,200
ล้านบาท 

ปี 2563

คาดมูลค่าพุ่งแตะ

20,000
ล้านบาท 

คนรุ่นใหม่

นิยมใช้สมุนไพร

เป็นทางเลือกในการดูแล

สุขภาพมากขึ้น

รัฐส่งเสริมให้โรงพยาบาล/สถานพยาบาล  ใช้สมุนไพรทดแทนการน�าเข้ายาแผนปัจจุบัน

ตลาดการแพทย์และความงาม

กลุ่มนักท่องเที่ยว และตลาดส่งออก 
 =   มีความต้องการสมุนไพรสูง 

ที่มำ : ศูนย์วจิยักสกิรไทย
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Financial

จากข่าวคราวของกองทนุรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) 
ที่ปรากฏอยู่ตามสื่อมากมายในช่วงที่ผ่านมา ในฐานะกองทนุตวัใหม่
ที่เข้ามาทดแทนกองทนุรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) 
ที่ได้ยกเลกิการให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษใีนปี พ.ศ.2562 เป็นปีสดุท้าย 

ท�าให้เวลานี้ใครๆ กอ็ยากจะรู้จกักบักองทนุน้องใหม่นี้ให้มากขึ้น 

 วีระพล บดรัีฐ

ผูอ้�านวยการฝ่าย ฝ่ายพฒันาการให้ค�าปรกึษาลกูค้า (K-Expert) ธนาคารกสกิรไทย

ลงทนุ SSF

ให้ได้ประโยชน์! กว่าแค่ประหยัดภาษี
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รู้จักกองทุน SSF 

 แม้วันนี้จะยังไม่ประกาศเป็นกฎหมายออกมา แต่หากดูจากมติ ครม.ที่ไฟเขียวให้
กระทรวงการคลงัตั้งกองทนุดงักล่าว จะเหน็ได้ว่าเจตนากเ็พื่ออยากให้คนเกบ็ออมมากขึ้น 
โดยส่วนตัวมองว่า กองทุน SSF เป็นกองทุนลูกผสมระหว่าง LTF และ RMF ทั้งนี้ 
หากคนมีความเข้าใจในตัว LTF และ RMF เชื่อว่าจะท�าความเข้าใจ SSF ได้ไม่ยาก

ระยะเวลาการถือครอง2

1  SSF ไม่จ�าเป็นต้องลงทุนในหุ้นอย่างเดียว

สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท (คุณสมบัตินี้จะเหมือนกับ RMF) โดย
จะแตกต่างจาก LTF ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนใน “หุ้น” แม้เงื่อนไขจะบอกว่า 
ต้องลงทนุในหุ้นระยะยาวไม่ต�่ากว่า 65% ของมูลค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุรวม แต่ถ้า
ดูในตลาดจริงๆ จะพบว่าบางครั้งมีการลงทุนในหุ้นสูงถึง 95% จึงถือว่าเป็นกองทุนที่มี
ความเสี่ยง ดังนั้น ในแง่ของการลงทุน กองทุน SSF จะมีความหลากหลายมากขึ้น 

( SSF  = LTF + RMF )

ถอืครอง 7 ปี

นบัแบบปีปฏทินิ

7

2030

LTF

นบัแบบวนัชนวนั

ถอืครอง 10 ปี

10

SSF
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จะเห็นได้ว่า เดิมในการซื้อ LTF สิทธิประโยชน์จะจบอยู่ในตัวเอง โดยไม่ต้องพ่วง
กับสิ่งใด แต่ SSF ได้เพิ่มเงื่อนไขที่จะต้องนับรวมกับกองทุนอื่นๆ ด้วย ฉะนั้นส�าหรับ
ผูท้ี่มกีารลงทนุในกองทนุอื่นๆ อยูแ่ล้ว หากจะพจิารณาลงทนุใน SSF จ�าเป็นต้องตรวจสอบ
ให้แน่ใจก่อนว่า เป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุนดังกล่าว 

    สิทธิในการลงทุน

*ประเดน็นี้ถอืว่าส�าคญัมากๆ ที่ผู้ลงทนุต้องศกึษาให้ด ีเนื่องจากมกีารปรบัสดัส่วน
ในการลดหย่อนภาษี

3

SSFLTF

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด

15%
ของรายได้ แต่ไม่เกนิ

500,000 บาท 

ลดหย่อนภาษีได้สงูสดุ

30%
ของรายได้ แต่ไม่เกนิ

200,000 บาท

และต้องไม่เกนิ 500,000 บาท เมื่อรวมกบักองทนุอื่นๆ

 กองทุน RMF
 กองทนุส�ารองเลี้ยงชพี
 กองทุนบ�าเหน็จ 

  บ�านาญข้าราชการ

 กองทนุสงเคราะห์ตาม 
   กฎหมาย ว่าด้วยโรงเรยีน
   เอกชน
 กองทนุการออมแห่งชาต ิ

   เบี้ยประกนัภยัส�าหรบั 
   การประกนัชวีติแบบบ�านาญ  
   ฯลฯ
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เหล่านี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นส�าหรับกองทุน SSF ซึ่งอาจจะต้องติดตาม
รายละเอียดที่ชัดเจนหลังจากที่มีกฎหมายออกมา แต่อย่างไรแล้ว กองทุนนี้ยังคงเหมาะ
ส�าหรับคนที่ต้องการประหยัดภาษี เช่นเดียวกับที่เคยลงทุนใน LTF

อย่าคิดแต่ประหยัดภาษี ต้องรู้ความเส่ียงด้วย

โดยปกติคนที่ลงทุนเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ส่วนใหญ่มักจะสนใจที่
การลดหย่อนภาษี จนลืมมองไปว่าตัวเองรับความเสี่ยงได้ในระดับใด อย่างการลงทุน 
LTF ถอืเป็นการลงทนุในหุ้นที่มคีวามเสี่ยง แต่ 80% ของคนที่ลงทนุใน LTF ไม่รู้ด้วยซ�้าว่า
ตัวเองซื้อหุ้นอยู่ ด้วยความอยากลดหย่อนภาษีจึงลงทุนต่อเนื่องทุกปี กลายเป็นว่า
ในกรณีตลาดหุ้นตกลง อาจท�าให้มูลค่าการลงทุนลดลงไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยก็มี

Step 1

เช็กดูตัวเองว่ามีสิทธิ์ซื้อได้เท่าใด (30% 
ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 
200,000 บาท) แม้จะมีสิทธิ์ซื้อได้สูงสุด
ที่ 200,000 บาท แต่อย่าเพิ่งรีบซื้อเต็ม
จ�านวน 

Step 2

เช็กดูว่ามีการลงทุนในกองทุนอื่นๆ 
ด้วยหรือไม่ หากมีการลงทุน มีจ�านวน
เท่าใด เช่น รวมแล้วมีการลงทุน 
350,000 บาท เท่ากับว่า คุณสามารถ
ลงทุนใน SSF ได้เพียง 150,000 บาท 
เพื่อไม่ให้เกิน 500,000 บาทนั่นเอง

โดยให้หลักง่ายๆ เพื่อใช้ในการเตรียมตัวส�าหรับการลงทุน SSF 

48 K SME Inspired



ผู้ประกอบการลงทุน SSF ได้หรือไม่?

 ในการรับรู้ของคนทั่วไป การลงทุน SSF ที่ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี อาจเหมาะ
กับมนุษย์เงินเดือนทั่วไป แต่จริงๆ แล้วผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจก็สามารถวางแผน
ในการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลได้เช่นกัน ในที่นี้จะแบ่งเจ้าของกิจการออก
เป็น 2 กลุ่ม คือ 

ทั้งนี้ การที่กองทุน SSF มีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายขึ้น ถือเป็นโอกาสที่
นักลงทุนสามารถเลือกการลงทุนที่เหมาะกับระดับความเสี่ยงของตัวเองได้ โดยเฉพาะ
ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุน แนะน�าให้ลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงต�่าก่อน ประเภทกองทุน
ตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล หรือหุ้นกู้ เป็น
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน ฯลฯ แน่นอนว่าเมื่อความเสี่ยงต�่า ผลตอบแทนย่อม
ต�่าตามไปด้วย หากในอนาคตมีความเข้าใจ หรือสามารถรับความเสี่ยงได้มากขึ้น 
สามารถจะขยับไปลงทุนในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้นั่นเอง 
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1  กลุ่มที่จดทะเบียนนิติบุคคล

โดยเจ้าของไม่ได้จ่ายเงินเดือนตัวเอง รายได้อาจจะมาจากการเป็นผู้ถือหุ้น ดังนั้น 
รายได้จากเงนิปันผลหุ้นในแต่ละปีของบรษิทัตวัเอง สามารถวางแผนการลงทนุในกองทนุ 
SSF เพื่อลดหย่อนภาษใีนฐานะบคุคลธรรมดาได้

2  ผู้ประกอบการที่มีการจ่ายเงินเดือนให้ตัวเอง

ตรงนี้จะไม่ต่างจากมนษุย์เงนิเดอืนทั่วไป สามารถลงทนุในกองทนุ SSF เพื่อวางแผน
ประหยัดภาษีในฐานะบุคคลได้เช่นกัน ซึ่งในกรณีนี้ท�าให้ผู้ประกอบการสามารถจ่าย
เงนิเดอืนให้ตวัเองเพิ่มมากขึ้นได้ และในเชงิของธรุกจิ หมายความว่า เงนิเดอืนที่เพิ่มขึ้น 
จะท�าให้ค่าใช้จ่ายของบรษิทัสูงขึ้นด้วย นั่นแปลว่าจะท�าให้เสยีภาษธีรุกจิน้อยลง 

การที่ผูป้ระกอบการวางแผนทางการเงนิเพื่อประหยดัภาษ ีด้วยการซื้อกองทนุออมเงนิ
ระยะยาวเช่นนี้ นับว่าเป็นประโยชน์ในอนาคต หากกรณีเกิดปัญหา ไม่ว่าจะส่วนตัว
หรอืธรุกจิ สามารถใช้เงนิออมนี้มาช่วยแก้ไขปัญหาได้ และการลงทนุลกัษณะนี้ยงัถอืว่า
เป็นสนิทรพัย์อย่างหนึ่ง ผู้ประกอบการสามารถน�ามาใช้ประกอบการกู้ยมืได้ด้วย

เมื่อพดูถงึการลงทนุไม่ว่าอะไรกต็าม สิ่งส�าคญัอย่างยิ่งคอื การลงทนุด้วยความเข้าใจ 
เพราะความเสี่ยงที่เกดิจากความไม่รู้ หรอืไม่เข้าใจที่ดพีอ ถอืเป็นเรื่องอนัตรายที่นกัลงทนุ
ต้องระมดัระวงั! 
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Management

ปีน้ีมีใครตั้งปณิธานปีใหม่กันบ้าง?

	 มีคนเป็นจ�ำนวนไม่น้อยที่เอำฤกษ์เอำชัยตั้งเป้ำหมำย
ใหม่ๆ	ให้กับชีวิตในวันปีใหม่	แต่เชื่อไหมว่ำมีคนที่สำมำรถ

ท�ำเป้ำหมำยนั้นส�ำเร็จเพียงแค่	8%	เท่ำนั้น

 ดร.สุทธโิสพรรณ ช่วยวงศ์ญาต ิ- ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร	สลงิชอท	กรุป๊

เปลี่ยนองค์กร

ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ 
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แต่ปีนี้จะไม่เหมือนกับปีก่อนๆ	เพรำะกำรเข้ำสู่	“2020”	นอกจำกจะเข้ำสู่ปีใหม่	
ยังถือว่ำเรำก�ำลังก้ำวเข้ำสู่ทศวรรษใหม่	 มีองค์กรจ�ำนวนไม่น้อยที่ถือโอกำสนี้หันมำ	
ทบทวนเป้ำหมำย	กลยุทธ์	และวำงต�ำแหน่งกำรแข่งขันใหม่

	 ในยุคที่ปัจจัยภำยนอกเข้ำมำมีบทบำทต่อธุรกิจทั้งแรง	เร็ว	แบบที่เรำไม่คุ้นเคย
หรือมีประสบกำรณ์มำก่อน	กำรศึกษำเทรนด์อนำคตที่จะเข้ำมำกระทบต่อธุรกิจ	ทั้ง
ในแง่โอกำสและภัยคุกคำมจึงทวีควำมส�ำคัญมำกย่ิงข้ึนต่อกำรทบทวนเป้ำหมำยใหม่	
กลยุทธ์ใหม่	 เพื่อให้ธุรกิจรีบคว้ำโอกำสทันท่วงที	 และสำมำรถวำงแผนป้องกันภัย
คุกคำมที่จะเกิดขึ้นทั้งจำกในและนอกอุตสำหกรรม	 รวมถึงตอบสนองควำมต้องกำร
และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

	 เมื่อเดือนที่แล้วได้มีโอกำสไปฟังเรื่องเทรนด์แห่งอนำคต	 จัดโดยสถำบัน	
TrendWatching	มีข้อมูลหลำยอย่ำงที่น่ำสนใจและอยำกแชร์ข้อมูลสถิติที่
น่ำจับตำมองในมุมมองผู้น�ำองค์กรแห่งอนำคต
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1. ผสานความร่วมมอืระหว่างคนและหุ่นยนต์ (Human-Robot Partnership)

	 วันนี้โลกที่แท้จริงกับโลกเสมือนแทบจะซ้อนเป็นโลกใบเดียวกัน	 ส�ำหรับผู้บริโภค
ยุคใหม่แล้ว	ระหว่ำงหุ่นยนต์กับคนแทบไม่มีอะไรต่ำงกัน	ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี
อยำ่งรวดเรว็	ประกอบกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเจนใหม่ที่เปลี่ยนไป	กำรใช้เทคโนโลยร่ีวมกบั
คนจึงยังเป็นเทรนด์ที่ผู้น�ำสำมำรถน�ำมำใช้เป็นกลยุทธ์เพิ่มโอกำสทำงธุรกิจได้

	Newzoo	 เผยผลกำรศึกษำผู้บริโภคทั่วโลก	 พบมีกำรใช้จ่ำยเงินถึง	 152	 พันล้ำน
ดอลลำร์ฯ	ต่อปี	ไปกับกำรเล่นเกม	ซึ่งเพิ่มจำกปี	2018	ถึง	10%	และเกมในทศวรรษนี้
ไม่เหมอืนกบัทศวรรษที่ผ่ำนมำ	เพรำะเกมกลำยเป็นช่องทำงสื่อสำรแบรนด์ได้อย่ำงดเียี่ยม	
เช่น	Wendy’s	ร้ำนไก่ทอดคล้ำยๆ	KFC	และ	McDonald	ได้ใช้เกมเป็นจุดที่ท�ำให้แบรนด์
ของเขำใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้ำที่เด็กลง	โดยโปรโมตจุดแข็งของ	Wendy’s	ว่ำ	เป็นกำรท�ำ
สด	 ไม่ใช้เนื้อแช่แข็ง	 ด้วยกำรชวนลูกค้ำมำเป็นพวกด้วยกำรเล่นเกม	 ภำยใต้แคมเปญ	
Keeying	 Fortnite	 Fresh	พำกันไปท�ำลำยตู้เย็นที่แช่เนื้อท�ำเบอร์เกอร์ในร้ำน	 Fast	 Food	
ในเกม	จนท�ำให้แบรนด์ได้รับควำมสนใจจำกคนรุ่นใหม่บนโลกออนไลน์ทีเดียว	

https://www.instagram.com/lilmiquela
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	นอกจำกนี้	 เรำก�ำลังบอกลำยุคพรีเซนเตอร์นำงแบบนำยแบบโฆษณำมนุษย์
ตัวเป็นๆ	เข้ำสู่นำงแบบนำยแบบที่เรียกว่ำ	Virtual	Influencer	เช่น	Lilmiquela	หญิงสำว
หน้ำตำดีสัญชำติบรำซิล-อเมริกันวัย	19	ปี	ที่เป็นทั้งนำงแบบ	นักร้อง	และอินฟลูเอนเซอร์	
ปัจจุบันเธอมียอด	 Followers	 ถึง	 1.8	 ล้ำนคนในอินสตำแกรม	 ที่ส�ำคัญคือ	 “เธอไม่ใช่
มนุษย์”	 สำวหุ่นยนต์ในโลกไซเบอร์นี้	 ปัจจุบันท�ำงำนร่วมกับมนุษย์อย่ำง	 Bella	 Hadid	
นำงแบบสำวชำวอเมริกัน	ในกำรเป็นพรีเซนเตอร์ร่วมกันให้กับแบรนด์	Calvin	Klein	ซึ่งมี
คนเป็นจ�ำนวนมำกที่เข้ำไปคอมเมนต์พูดคุยกับ	Lilmiquela	โต้ตอบกันรำวกับเธอคือมนุษย์

2. ด�าเนินธุรกิจด้วย Purpose 

ในปี	2030	จะมปีระชำกรประมำณ	8.5	พนัล้ำนคนทั่วโลกที่ดื่ม	กนิ	เดนิทำง	จบัจ่ำย
ใช้สอย	ซึ่งจะมำกกว่ำปี	2020	ถึง	1	พันล้ำนคน	กำรเพิ่มขึ้นของประชำกรภำยใต้ทรัพยำกร
โลกที่เหลือน้อยลงทุกที	 ถึงเวลำแล้วที่องค์กรจะกลับมำทบทวนเป้ำหมำยในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจอย่ำงจริงจัง	เปลี่ยนจำกกำรมองเป้ำหมำยระยะสั้น	ยอดขำย	ก�ำไร	ไปสู่เป้ำหมำย
ระยะยำวที่เรียกว่ำ	 Purpose	นั่นคือ	ด�ำเนินธุรกิจภำยใต้แนวคิดสร้ำงควำมยั่งยืนให้แก่
โลกใบนี้	 พร้อมสื่อสำร	 ผลักดันให้คนในองค์กรเห็นควำมส�ำคัญ	สร้ำงควำมสอดคล้อง
ระหว่ำง	 Purpose	 องค์กรและ	 Purpose	 ของพนักงำน	 เพรำะคนที่จะสำมำรถถ่ำยทอด
และน�ำพำให้	Purpose	เหล่ำนี้เป็นจริงได้	ก็คือพนักงำนแต่ละคนนั่นเอง
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3. ด�าเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อสุขภาพพนักงาน (Wellness Engineer) 

เมื่อเดือนเมษำยนที่ผ่ำนมำ	WHO	รำยงำนว่ำ	9	ใน	10	คนทั่วโลกก�ำลังสูดเอำมลพิษ
เข้ำไปในปอด	 ปัจจุบันคนทั่วไปหันมำใส่ใจสุขภำพ	 คุณภำพชีวิต	 ในฐำนะผู้น�ำองค์กร
ไม่ควรพลำดเทรนด์นี้	นอกจำกนี้	มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดได้ออกมำเปิดเผยว่ำ	องค์กรใด
ให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องสุขภำพและน�ำเรื่องสุขภำพมำเป็นหนึ่งในกลยุทธ์และวัฒนธรรม
องค์กร	(Wellness	Culture)	ถือเป็นองค์กรที่อยู่ในต�ำแหน่งที่ได้เปรียบทำงธุรกิจของโลก
ยุคนี้	บทบำทใหม่ของผู้น�ำแห่งอนำคต	คือ	กำรสร้ำงวัฒนธรรมสุขภำพ	Wellness	Culture	
ซึ่งจะกลำยเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้องค์กรประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงยั่งยืน 
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อ่านครบทุกเล่ม

ไม่ตกเทรนด์ธุรกิจ
e-Magazine รายเดือน

จุดประกายความคิดอัพธุรกิจให้ส�าเร็จได้ง่ายขึ้น

บอกความคิดเห็นของคุณให้เรารู้ว่าต้องการปรับ

   ให้นิตยสารนี้เป็นแบบที่คุณชอบ คลิก!



DAY 1 OF 365




