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กลายเป็นประเดน็ที่ก�าลงัพดูถงึอย่างมาก ส�าหรบัปัญหาขยะ
พลาสติกล้นโลก ที่สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ปีหนึ่งๆ 
จะพบว่ามีขยะพลาสติกถูกทิ้งเป็นจ�านวนมหาศาล ส่วนใหญ่
มกัมาจากบรรจภุณัฑ์ประเภทใช้ครั้งเดยีวทิ้ง ไม่ว่าจะเป็น ถงุหูหิ้ว 
ขวดน�้า แก้วน�้า กล่องโฟม หรอืแม้กระทั่งหลอด เป็นหนึ่งในขยะ
ที่ถูกทิ้งจ�านวนมากเช่นกนั 

จะเห็นได้ว่าในเวลานี้หลายๆ ธุรกิจทั่วโลก พากันออกมา
ประกาศจดุยนืในการเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม ด้วยการงดใช้บรรจภุณัฑ์
ที่ท�าร้ายโลก หรอืพฒันานวตักรรมบรรจภุณัฑ์ใหม่ๆ ออกมาเพื่อ

ลดขยะพลาสตกิอกีทางหนึ่งด้วย

จากกระแสรักษ์โลกที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ นี้เอง ได้ส่งผลโดยตรงกับ
ภาคธรุกจิทั้งในแง่บวกและในแง่ลบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องปรบัตวัและปรบัเปลี่ยนธรุกจิ
ตามให้ทัน เพราะนั่นหมายถึงการท�าธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและโอกาสที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต หากธรุกจิไหนสามารถเดนิเคยีงข้างไปกบัสิ่งแวดล้อมได ้โอกาสที่จะได้รบัการยอมรบั
จากผู้บรโิภคยคุนี้จะมีมากขึ้น เรยีกว่า ถ้าผู้ประกอบการแสดงความรัก (ษ์) ต่อโลกมากเท่าไร 
ความเตบิโตและยั่งยนืของธรุกจิกจ็ะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น 
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ที่ด ีไม่ท�าร้ายโลก ท�าร้ายสงัคมด้วย    
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SME Corner

ธุรกิจร้านกาแฟ ใครๆ ก็ว่าเจ๊งง่าย ถ้าไม่เจ๋งจริง โอกาสรอดน้อยมาก 
เพราะด้วยคู่แข่งมากมายที่มีเกิดขึ้นใหม่แทบจะทุกวัน แต่ท�าไม 
Class Caféé ร้านกาแฟที่แจ้งเกิดมาจากอีสาน ก�าลังโตวันโตคืน 

เร่งเครื่องบุกเข้าสู่เมืองกรุงแบบไม่กลัวคู่แข่ง นั่นคือ สิ่งที่เราต้องไป
หาค�าตอบพร้อมๆ กัน  

 กองบรรณาธกิาร   ปกรณ์ พลชัย

เจาะตลาดกาแฟจากอีสานสู่เมืองกรุง 

เปิดสูตรลับ

Class Café 
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ท�าไมต้อง “อีสาน” 

Class Caféé เกดิขึ้นมาจาก Passion ของอดตีนกัการตลาดอย่าง “มารตุ ชุ่มขนุทด” 
ที่ตั้งโจทย์ท้าทายตัวเอง ด้วยการท�าธุรกิจร้านกาแฟ ที่ใครๆ ก็พูดกันว่าเป็นธุรกิจปราบ
เซยีน แม้จะใช้ชวีติอยูใ่นเมอืงกรงุมานานกว่า 20 ป ีแต่เมื่อต้องเริ่มต้นธรุกจิจรงิๆ เขากลบั
นกึถงึจงัหวดับ้านเกดิใน “ภาคอสีาน” แทนที่จะเป็นเมอืงใหญ่อย่างกรงุเทพฯ 

“ถ้าพูดถงึความล�้าสมยั ความเท่ ความคูล คนจะมองข้ามอสีานไป หลายคนนกึถงึ
เชยีงใหม่ ท�าไมอสีาน ความเท่มนัหายไปไหน ในมมุที่เคยเป็นนกัการตลาดมาก่อน เลย
มองว่านี่อาจจะเปน็โอกาสครั้งใหญ่ที่จะเกดิขึ้น ซึ่งผมเองกเ็กดิที่โคราช ซึ่งเวลานั้นในภาค
อสีานยงัไม่มผีูเ้ล่นหลกัๆ ในตลาดกาแฟเลย  ถ้าท�าให้คนอสีานดื่มกาแฟได้ ปรมิาณคงจะ
มหาศาล เพราะคนอสีานมจี�านวนเยอะมาก เราจงึเริ่มเอาประสบการณ์ของตวัเองที่เคย
ท�าเรื่อง Branding Marketing มาเล่าเรื่องราวของ Class Caféé ให้คนในอสีานได้รู้จกั”
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สตาร์ตด้วย Branding

มารตุบอกว่า Class Caféé เกดิขึ้นมาได้แบบ “ถูกที่ ถูกเวลา ถูกตลาด” เพราะถ้าย้อน
กลับไปเมื่อ 6 ปีที่แล้ว “โคราช” หรือจังหวัดนครราชสีมา ยังไม่มีการเติบโตมากเช่น
ทุกวันนี้ ห้างสรรพสินค้ายังมีไม่มาก เชนร้านกาแฟก็มีเพียงสตาร์บัคส์ 1 สาขา ดังนั้น 
Class Caféé จงึคว้าโอกาสจากช่องว่างตรงนี้ สร้างแบรนด์น้องใหม่ขึ้นมา เพื่อให้คนโคราช
ได้ท�าความรู้จกักบัร้านกาแฟพรเีมยีม

“เราเริ่มต้นท�าร้านกาแฟด้วยการสร้างแบรนด์ก่อน Class Caféé จะเป็นร้านกาแฟที่
สะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนเมอืง เรานกึถงึคนที่ยามว่างมานั่งอ่านหนงัสอื หรอืนั่งท�างานใน
ร้านกาแฟ ก�าหนด Personality ขึ้นมา ใส่คาแรก็เตอร์ของความเป็นคนรุ่นใหม่ อายอุยู่ช่วง 
27-30 ต้นๆ ภาพลกัษณ์ของแบรนด์ต้องให้ความรู้สกึสบายๆ ไม่มรูีปแบบตายตวั เฟอร์นเิจอร์
เคลื่อนย้ายได้ตลอดเวลา หรือแม้แต่เพลงที่ใช้เปิดในร้านก็ต้องไม่ใช่แนว Slow Move 
เพราะเราจะเป็นร้านกาแฟที่ขาย Energy ขายพลงัความสดชื่น ดงันั้น เพลงที่ใช้จงึต้องให้
ความรู้สึกถึงพลังความสดชื่น รวมไปถึงวิธีการสื่อสาร การให้บริการของพนักงานต่างๆ 
เราจะดไีซน์สิ่งเหล่านี้ไว้ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้ภาพของแบรนด์ Class Caféé ชดัเจนที่สดุ”
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60 : 40 สูตรปั้นธุรกิจร้านกาแฟ

เมื่อแบรนดช์ดัเจน การเริ่มต้นจงึไม่ใช่เรื่องยาก Class Caféé สามารถแจ้งเกดิในโคราช
ได้อย่างรวดเรว็ พร้อมๆ กบัการขยายตลาดใหก้วา้งขึ้น จากโคราชขยบัสูบ่รุรีมัย์ ขอนแก่น 
และอดุรธาน ีอะไรคอืจดุส�าคญัที่ท�าให้ Class Caféé ขยายสาขาในภาคอสีาน 4 จงัหวดันี้
ได้มากถงึ 18 สาขาในเวลาเพยีงแค่ไม่กี่ปี

“ความยดืหยุน่ เป็นหนึ่งในวธิกีารท�างานแบบ Class Caféé เราใช้สตูรที่เรยีกว่า 60 : 40 
ไม่ว่าจะขยายสาขาไปที่ไหน หมายความว่า เราจะมแีกนหลกัอยู่ 60% คอื ท�าทกุอย่าง
เหมือนเดิม ระบบแบบเดิม กาแฟรสชาติเดิม ความคาดหวังในบริการที่ลูกค้าจะได้รับ
เหมอืนเดมิ แต่อกี 40% จะเปลี่ยนไปตามพื้นที่และท�าเลที่ไป เวลาขยายสาขา เราไม่ต้อง
รอให้ทกุอย่างเสรจ็ 100% เสรจ็แค่ 60% กไ็ปได้แล้ว เพราะอกี 40% คอื สิ่งที่เราต้องไป
เรยีนรู้ว่าคนแถวนั้น เขาต้องการอะไร

ส�ำหรับผม

กำรรอให้ 100% แล้วค่อยเร่ิม

เป็นแนวคดิของโลกกำรตลำดแบบเก่ำ

“ส�าหรบัผมการรอให้ 100% แล้วค่อยเริ่ม เป็นแนวคดิของโลกการตลาดแบบเก่า ที่
คดิว่าตวัเองท�าอะไรได้แล้วค่อยน�าเสนอให้ลูกค้า มนัไม่ใช่ เราต้องรู้ว่าเขาอยากได้อะไร
ถึงจะน�าเสนอ อย่างสาขาในมหาวิทยาลัย คนที่ให้บริการก็จะเป็นนักศึกษาที่อยู่
ในมหาวทิยาลยันั้น การให้บรกิารส�าหรบัสาขานี้กจ็ะเป็นแบบรุน่พี่รุน่น้อง หรอืสาขาที่บรุรีมัย์ 
ซึ่งเขาจะมีภาษาอีสานอีกแบบหนึ่ง เรารู้สึกว่า ภาษาเขามีความน่ารักในแบบของเขา 
กใ็ห้ใช้ภาษาแบบนี้ในสาขา เราไม่จ�าเป็นต้องไปยดัเยยีดตวัตนแบบของเราทั้งหมดให้เขา 
แต่แกนหลกัยงัคงต้องมอียู่ นี่คอืสูตร 60 : 40 ในแบบของ Class Caféé”
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สาขาติดกัน แต่ท�าไมถึงขายได้

อกีสิ่งหนึ่งที่ท�าให้ Class Caféé เป็นธรุกจิร้านกาแฟที่หลายคนจบัจ้อง เพราะถ้าดูจาก
จ�านวนสาขาในโคราชจะพบว่าม ีClass Caféé กระจายอยู่มากกว่า 10 สาขา และที่ส�าคญั
บางสาขาห่างกนัเพยีงแค่ 300 เมตร

“บางครั้งเรื่องของท�าเลเราไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัว อยู่ตรงข้ามกันก็ยังได้ อย่าง
ในโคราชเราม ี10 กว่าสาขา แต่ละสาขาไม่ได้แย่งลูกค้ากนัเลย เพราะ Target Group เป็น
คนละกลุ่มกนั ยกตวัอย่าง Class Caféé สาขาจอมสรุางค์ กบัสาขาคลงัพลาซ่าจะห่างกนั
ประมาณ 300 เมตร ลูกค้าที่มาใช้สาขาจอมสรุางค์ส่วนใหญ่เป็นคนในตวัเมอืงโคราช ซึ่ง
กไ็ม่ได้ไปใช้บรกิารที่สาขาคลงัพลาซ่า เพราะส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นลูกค้าจากรอบนอก
อ�าเภอที่มาซื้อของหรอืมาเที่ยว ดงันั้น ถงึจะอยู่ใกล้กนักไ็ม่แย่งตลาดกนัแน่นอน ส�าหรบั
ผมเชื่อว่ายิ่งสาขาอยู่ใกล้กนั แต่คนละ Target Group ยิ่งเป็นเรื่องด ีเพราะสามารถบรหิาร
จดัการได้ง่ายนั่นเอง”
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Data หัวใจแห่งความส�าเร็จ

 การที่ Class Caféé ท�าเช่นนี้ได้ เบื้องลกึเบื้องหลงัเกดิจากการเข้าใจลูกค้าเป็นส�าคญั 
การรู้ว่าลูกค้าเป็นใคร ต้องการอะไร มไีลฟ์สไตล์แบบไหน ทั้งหมดได้มาจากการวเิคราะห์
ข้อมูล (Data) นั่นเอง

 “เราไม่ใช่แบรนด์ที่ขายดทีี่สดุ หรอืมสีาขาเยอะที่สดุ แต่เราพยายามจะเป็นแบรนด์
ที่เข้าใจลูกค้ามากที่สุด ด้วยการใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ ทุกอย่างคือข้อมูลทั้งหมด ลูกค้า
ชอบใช้บรกิารเวลาไหน ใช้บรกิารอย่างไร ท�าไมถงึมาเวลานี้ ทกุอย่างเป็นการตั้งค�าถาม
เพื่อหาค�าตอบ แม้แต่ต�าแหน่งที่นั่งในร้านกเ็ป็น Data ท�าไมลกูค้าถงึเลอืกนั่งแต่มมุนี้ ท�าไม
ไม่นั่งที่เก้าอี้ตวันั้น ตอนนี้เรามเีทคโนโลยทีี่เรยีกว่า Heat Map เป็นระบบวเิคราะห์พื้นที่
ในร้าน เพื่อให้เห็นว่าพื้นที่ในจุดใดที่ไม่ค่อยมีคนใช้งาน สิ่งเหล่านี้จะท�าให้เราเข้าใจ
พฤตกิรรมและรู้จกัลูกค้ามากขึ้น เพื่อจะได้ให้บรกิารได้ดยีิ่งขึ้น
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 “เทคโนโลยเีราเพิ่งเอามาใช้ในช่วงหลงันี้เอง จรงิๆ แล้วสิ่งที่เป็นหวัใจของเราคอื เรา
เป็นแบรนด์ที่คดิเยอะมากๆ เราจะตั้งค�าถามท�าไมๆ มากกว่าที่จะคดิเข้าข้างตวัเอง เรา
ไม่ได้ใช้ Big Data หรอืใช้อะไรที่ซบัซ้อนเลย แต่ใช้ความใส่ใจของเรา กบัการตั้งค�าถาม
ในเชิงมานุษยวิทยาและจิตวิทยามากกว่า เรื่องพวกนี้ไม่จ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดีที่สุด 
เราท�าร้าน 200 ที่นั่ง ถามตวัเองก่อน เราเคยไปนั่งทั้ง 200 ที่นั่งแล้วหรอืยงั หรอืเราเข้าใจ
ลูกค้าที่นั่งซ้ายสุดหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้มันคือความใส่ใจ เราคิดเยอะจริงๆ แต่มันก็ให้
ผลลพัธ์ที่ด ีเทคโนโลยทีี่ดทีี่สดุ มเีงนิกซ็ื้อได้ แต่ความใส่ใจมากที่สดุหาซื้อไม่ได้”

จากอีสานสู่เมืองกรุง

 การเตบิโตของ Class Caféé ไม่ได้ขยายวงกว้างเฉพาะในภาคอสีานเท่านั้น แต่วนันี้ 
Class Caféé ก�าลงับกุเข้าสู่เมอืงหลวง อย่างกรงุเทพฯ ด้วยจ�านวนสาขาที่มมีากขึ้นเรื่อยๆ 
กว่า 7 สาขา ส่วนส�าคญัเกดิจากโมเดลของการจบัมอืร่วมกบัพาร์ตเนอร์ เพื่อสร้างการ
เตบิโตและสิ่งใหม่ๆ ร่วมกนั
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	“การเริ่มขยับเข้าสู่ตลาดกรุงเทพฯ	 ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาส	 ซึ่งเราต้องท�าการบ้าน
ค่อนข้างหนกั	แต่การเดนิของเราไม่ได้ไปแบบเดี่ยวๆ	แต่เป็นการร่วมมอืกบัพาร์ตเนอร์	ซึ่งมทีั้ง	
ห้างสรรพสินค้า	 ธนาคาร	 สถาบันการศึกษา	 หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 ซึ่งการไปกับ
พาร์ตเนอร์	มทีั้งข้อดแีละข้อจ�ากดั	ข้อดคีอื	การได้แชรก์ลุม่เป้าหมาย	แชรต์ลาด	แชร์ลูกค้า	
ได้ท�าเรื่องใหม่ๆ	 ที่ท้าทาย	 ส่วนข้อจ�ากัดคือ	 แต่ละพาร์ตเนอร์ก็มีข้อจ�ากัดไม่เหมือนกัน	
ต้องมานั่งคุยกันเพื่อหาจุดลงตัว	 แต่เราก็สนุกกับการท�าแบบนี้	 เช่น	 Class	 Caféé	 เปิด	
24	 ชั่วโมง	 อาจจะมีแบงก์มาอยู่ข้างในสาขาก็ได้	 หรือตอนนี้ก�าลังคุยกันกับสถาบัน
การศกึษา	ท�า	Class	Caféé	ที่รวมกบัเรื่องของศลิปะ	เป็นต้น”	

ท้ายที่สดุแล้ว	มารตุบอกย�้าว่า	เป้าหมายของ	Class	Caféé	ไม่ได้วดัที่จ�านวนสาขา	แต่
ต้องการที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆ	 ให้เกดิขึ้นมากกว่า	 ฉะนั้นอนาคตข้างหน้า	 เราอาจจะได้เหน็	
Class	Caféé	ในเรื่องราวใหม่ๆ	ที่แตกต่างไปจากเดมิ 

ช่องทางส�าหรับใช้บริการ Class Cafe : 	Class	Cafe
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Inno Focus

ยคุนี้การชอปปงสนิค้าประเภทของสดของแห้ง จะเหน็ว่าสะดวกสบายมากขึ้น ซเูปอร์มาร์เกต็
หลายแห่งมบีรกิารรบัสั่งซื้อทางออนไลน์ แค่ลกูค้าคลกิหย่อนสนิค้าลงตะกร้า ช�าระเงนิผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าที่สั่งก็จะถูกจัดส่งถึงประตูบ้าน โดยไม่ต้องเหนื่อยไปเดินเลือกซื้อเอง
และตอนนี้ยิ่งล�้าขึ้นไปอกี เมื่อวอลมาร์ท เชนค้าปลกีรายใหญ่ของสหรฐัฯ ได้แนะน�าเทคโนโลย ี
Walmart Voice Order ให้กบัลูกค้า

เทคโนโลยีนี้มาในรูปล�าโพงอัจฉริยะที่ทางวอลมาร์ทพัฒนาร่วมกับกูเกิล เซิร์ชเอนจิน 
รายใหญ่สดุของโลก และยงัเป็นระบบที่สามารถใช้ได้กบั Google Home Hub อปุกรณ์ผู้ช่วย
ปัญญาประดษิฐ์จากกูเกลิ สมาร์ตโฟนแอนดรอยด์ ไอโฟน และอปุกรณ์อื่นๆ ซึ่งเอื้อให้ลูกค้า
สามารถชอปได้ทกุที่และทกุเวลา

วิธีใช้งานก็คือ เมื่อเชื่อมต่อระบบเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถสั่งงานผ่านเสียง เช่น 
“กูเกิลติดต่อวอลมาร์ทให้หน่อย” จากนั้นลูกค้าก็สั่งสินค้าที่ต้องการ ยกตัวอย่าง นม 
1 แกลลอน น�้าผลไม้ 1 กล่อง กระดาษช�าระ และอื่นๆ เมื่อเอ่ยชื่อสนิค้าไป ระบบ Walmart 
Voice Order จะทวนค�าสั่งก่อนหย่อนลงตะกร้า ลูกค้าสามารถชอปรวดเดยีว จ่ายครั้งเดยีว
แล้วรอสินค้ามาส่ง หรือทยอยหย่อนลงตะกร้าวันละรายการสองรายการจนกว่าจะครบ ซึ่ง
บางคนใช้เวลา 1 สปัดาห์ จากนั้นค่อยรวบยอดเพื่อช�าระเงนิกไ็ด้  

ความจรงิแลว้ ยกัษ์ใหญ่ด้านอ-ีคอมเมร์ิซอย่างอเมซอนกเ็คยน�าร่องระบบชอปผ่านเสยีง
ด้วยเครื่อง Echo เอไออจัฉรยิะของอเมซอนอยูแ่ล้ว วอลมาร์ทซึ่งเป็นคูแ่ข่งรายส�าคญัจะนิ่งเฉย
ได้อย่างไร จึงต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกันและอ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าให้ถึง
ขดีสดุนั่นเอง  

มิติใหม่แห่งการชอป แค่ “ส่ัง” ดวยเสียง

https://bit.ly/2WPyUlu, https://bit.ly/2UEy0Gp
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แนวคดินี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันตามแบบนวนยิายไซ-ไฟ แต่ก�าลงัจะเป็นจรงิในอกี 5-6 ปีข้างหน้า 
แนวคดิเรื่องแทก็ซี่ลอยฟ้ามหีลายบรษิทัสนใจและก�าลงัศกึษาลู่ทาง เช่น Uber และผูผ้ลติ
เครื่องบนิ อย่างโบองิ และแอร์บสั แต่บรษิทั Lilium ซึ่งเป็น Tech Startup จากเยอรมนทีี่เกดิจาก
การรวมกลุม่ของสี่สหายจากสถาบนัเทคนคิมวินกิมาแรงมาก หลงัจากที่ร่วมกนัก่อตั้งบรษิทั
เมื่อปี พ.ศ.2558 และสามารถระดมทนุราว 100 ล้านดอลลาร์ฯ พวกเขากล็งมอืสร้างยานยนต์
ลอยฟ้าต้นแบบส�าเรจ็ และมกีารทดสอบสมรรถนะไปเรยีบร้อยแล้ว   

เป็นแทก็ซี่ลอยฟ้า 5 ที่นั่งรวมที่นั่งนกับนิ ขบัเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ชาร์จแบตเตอรี่ 1 ครั้ง 
บนิได้ไกล 300 กโิลเมตร Lilium เตรยีมผลติเพิ่มเพื่อให้ได้จ�านวนมากพอส�าหรบับรกิารตามเมอืง
ต่างๆ ทั่วโลก คาดว่าจะเริ่มให้บรกิารเตม็รปูแบบได้ในปี พ.ศ.2568 นบัเป็นอกีทางเลอืกหนึ่ง
ที่ลกูค้าน่าจะสนใจ เนื่องจากราคาค่าบรกิารไม่ได้แพงกว่าแทก็ซี่บนดนิมากนกั นอกจากนั้น 
ยงัเป็นการแก้ปัญหาจราจรตดิขดัในชั่วโมงเร่งด่วนตามเมอืงใหญ่ๆ อกีด้วย เชื่อว่าชาวกรงุเทพฯ 
กเ็ป็นอกีเมอืงหนึ่งที่ต้องการขนส่งสาธารณะแบบนี้              

ว่ากนัว่าปกตถ้ิาเรยีกแทก็ซี่จากแมนฮตัตนั นวิยอร์กไปสนามบนิเจเอฟเค ระยะทางเกอืบ 
20 ไมล์จะใช้เวลาไม่ต�่ากว่าครึ่งชั่วโมง และต้องจ่ายค่าแทก็ซี่ไม่น้อยกว่า 50 ดอลลาร์สหรฐัฯ 
แต่ถ้ามทีางเลอืกใหม่ เป็นการโดยสารทางอากาศซึ่งถงึที่หมายในเวลาเพยีง 6 นาทใีนราคา 
70 ดอลลาร์ฯ อาจแพงกว่านดิหน่อย เชื่อว่าหลายคนยอมเลอืกจ่ายเพิ่มขึ้น ยานพาหนะที่ว่านี้
คอืแทก็ซี่เหมอืนกนั แต่เป็น Flying Taxi หรอืแทก็ซี่ลอยฟ้า

“แท็กซี่ลอยฟ้า” ขนส่งสาธารณะแห่งอนาคต

https://cnb.cx/2KTE1tA
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Branding

ถ้าให้นึกถึงแป้งเย็น เชื่อว่า “ตรางู” น่าจะเป็นชื่อแรกๆ ที่ผุดขึ้นในความคิด
ของหลายๆ คน เพราะด้วยรูปลักษณ์ที่ชัดเจนในความเป็นแป้งกระป๋อง
ที่ไม่เหมือนใคร บวกกับความเย็นและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ท�าให้ตลอดกว่า 70 ปีที่ผ่านมา แป้งเย็นตรางูไม่เคยจางหายไปจากการรับรู้
ของคนไทย ยิ่งวันนี้แบรนด์ตรางูไม่ใช่มีแค่แป้งอีกต่อไป แต่ได้ส่งตรง

ความเย็นให้กับผู้บริโภคในรูปแบบใหม่ๆ ยิ่งตอกย�้าความเป็นแบรนด์อมตะ
ที่กาลเวลาไม่สามารถท�าอะไรได้

 กองบรรณาธกิาร   ปกรณ์ พลชัย

ตรางู อมตะแห่งความเย็น
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ย้อนอดีต เปิดต�านานความเย็น

เรื่องราวความยาวนานของตรางูนั้น ถูกถ่ายทอดออกมาจากปากของ อนุรุธ 
ว่องวานชิ ประธานกรรมการ บรษิทั องักฤษตราง ู(แอล.พ.ี) จ�ากดั โดยบอกไว้ว่า จดุเริ่มต้นนั้น
เกดิขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2435 กบัการเกดิขึ้นของห้างขายยาองักฤษ (ตราง)ู หรอื British Dispensary 
โดยนายแพทย์โทมสั เฮย์วาร์ด เฮย์ และ ดร.ปีเตอร์ กาแวน มชิชนันารทีี่เข้ามาในประเทศไทย
เพื่อเผยแพร่ศาสนาคริสต์ พร้อมๆ กับการน�าวิทยาการทางการแพทย์ตะวันตกเข้ามา 
โดยมีการเปิดเป็นร้านขายยาที่ทันสมัย มีเภสัชกรประจ�าร้าน และใช้สัญลักษณ์รูป 
“งูถูกศรปัก” เป็นเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นการเปรยีบเปรยว่า “งู” เป็นเสมอืน โรคภยั
ไข้เจบ็ ขณะที่ “ลูกศร” เปรยีบเสมอืนยารกัษาโรคนั่นเอง

จากยคุแรกมาสู่ยคุ 2 ของห้างขายยาองักฤษ (ตรางู) ในปี พ.ศ.2471 เมื่อหมอฝรั่ง
คิดที่จะวางมือ “หมอล้วน ว่องวานิช” ในขณะนั้นท�างานเป็นลูกจ้างอยู่ในห้างขายยา
ดังกล่าว ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากหมอฝรั่ง ตัดสินใจซื้อกิจการมาบริหารต่อด้วยเงิน
แสนบาท และได้มกีารขยายสาขาของห้างขายยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดยีวกนักไ็ด้มกีาร
พัฒนาสูตรแป้งขึ้นมา เพื่อรักษาอาการผดผื่นคัน และมีสรรพคุณเด่นอีกอย่างคือ 
ความเย็น ทาแล้วเย็นสบายสดชื่น ท�าให้เกิดการบอกต่อกลายเป็นที่เลื่องลือในยุคนั้น 
จากจุดนี้เอง หมอล้วน หรือคุณปู่ของอนุรุธ จึงน�าแป้งที่ว่านี้มาบรรจุใส่ในกระป๋องขาย 
จนกลายเป็นต้นต�ารบัแป้งเยน็รายแรกในประเทศไทย 
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มาถงึยคุ 3 รุ่นคณุพ่อ “ดร.บญุยง ว่องวานชิ” ถอืว่าเป็นยคุของการผลติ มกีารสร้าง
โรงงานที่ได้มาตรฐานขึ้นมา พร้อมๆ กบัท�าการส่งเสรมิการขายที่ชดัเจนขึ้น โดยช่วงนั้น
อนรุธุเล่าว่า เริ่มมกีารท�าโฆษณา มกีารใช้เครื่องมอืในการประกาศเพื่อท�าให้คนรู้จกั ซึ่ง
ขณะนั้นไม่มใีครมาสอนเรื่อง Branding หรอื Marketing เพยีงแต่มองว่า ธรรมชาตขิองการ
ขาย คอืต้องท�าให้คนรู้จกั โดยค�าที่ใช้ในการสื่อสารจะเป็นในลกัษณะ “ใช้ไม่ได้ผล ยนิดี
คนืเงนิ” ซึ่งเป็นค�าพูดเชงิปิดการขายในยคุนั้น ซึ่งสะท้อนในแง่ของคณุภาพที่ดขีองสนิค้า 
ขณะเดยีวกนัการแข่งขนัในตลาดแป้งเยน็กเ็ริ่มมมีากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งแป้งเยน็ตรางไูด้รบัความ
นยิมมากขึ้นเท่าไร แบรนด์แป้งเยน็อื่นๆ กพ็ากนัแจ้งเกดิตามมา เรยีกว่าสู้กนัอย่างดเุดอืด

กระทั่งตอนที่อนรุธุเข้ามารบัช่วงต่อ ถอืเป็นยคุที่ 4 นบัว่าเข้ามาในช่วงที่ตลาดก�าลงั
แข่งขนัอย่างหนกั ดงันั้น ตรางใูนยคุนี้ จงึมุง่ไปที่การท�า Marketing และ Branding มากขึ้น 
พร้อมๆ กบัการแตกไลน์ขยายตลาดสนิค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง

16 K SME Inspired



การท�า Branding ของเราตอนนี้ 

คือเราต้องการให้แบรนด์ตรางูไปอยู่

บนสินค้าอะไรก็ได้ ที่ตอบไลฟ์สไตล์

ของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้

คงอัตลักษณ์เก่า สะท้อนความไว้วางใจแบรนด์

ในช่วงแรกที่เข้ามา อนรุธุไม่ต่างจากทายาทคนอื่นๆ ที่คดิอยากจะพฒันาเปลี่ยนแปลง
ให้ดยีิ่งขึ้น คดิตั้งแต่การปรบัเปลี่ยนโลโก้ แพก็เกจจงิ เพื่อให้ดูทนัสมยั แต่ท้ายที่สดุกย็งั
คงทกุอย่างไว้เช่นเดมิ เพราะจากการส�ารวจความเหน็ผู้บรโิภคพบว่า ส่วนใหญ่ตดิภาพจ�า
ของความเป็นแบรนด์ตรางู ด้วยรูปลักษณ์และอัตลักษณ์เดิมๆ ไม่ว่าจะเป็น โลโก้ 
“งูถูกศรปัก” แถบดอกไม้บนขอบกระป๋อง หรอืแม้แต่ตวักระป๋องแป้ง ทกุอย่างคอืภาพจ�า
ที่ผูบ้รโิภคคุ้นเคย ดงันั้น เมื่อเหน็แบรนด์ตรางแูบบนี้ กจ็ะเกดิความเชื่อมั่นไว้วางใจว่าเป็น
แป้งเยน็ที่มคีณุภาพที่ดี

“แต่ยุคสมัยการท�าการตลาด หรือ Branding ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนหรอก เปลี่ยนแค่
เครื่องมอืเครื่องไม้ตามเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัขึ้น แต่เป้าหมายไม่ได้หนกีนั นั่นคอื การบอก
ให้คนรู้จักและจดจ�า การที่แบรนด์แบรนด์หนึ่งจะเดินไปได้เรื่อยๆ มันต้องเป็นการส่งต่อ
ความมคีณุภาพของสนิค้า ไม่ใช่การตหีวัเข้าบ้าน ถ้าถามว่าอะไรที่ท�าให้แบรนด์ตรางูอยู่
มาได้ถงึทกุวนันี้ คอืเรื่องของคณุภาพจรงิๆ และสิ่งส�าคญัอกีอย่างคอื สนิค้าต้องมจีดุเด่น
มากพอที่จะท�าให้ผู้บรโิภคจดจ�า ซึ่งจดุเด่นของเราที่ค้นพบคอื ความเยน็ ความเยน็ที่เป็น
อมตะ ความเยน็ที่เกา่ที่สดุ เรากน็�าเสนอและตอกย�้าจดุนั้นๆ ให้กบัผูบ้รโิภคมาโดยตลอด”
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ตอบโจทย์ทุก Generation ด้วยความเย็นในรูปแบบใหม่ๆ

ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา อนรุธุบอกว่า การท�าธรุกจิของแบรนด์ตรางูจะเป็นในลกัษณะ
ค่อยเป็นค่อยไป เพราะด้วยรากฐานที่มั่นคง อยู่มาอย่างยาวนานและเป็นที่ไว้วางใจของ
ลูกค้า แต่ก็ไม่ลืมที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนสินค้าเพื่อให้ตอบรับกับพฤติกรรมของลูกค้า
ในปัจจบุนัด้วย 

“เราศึกษาดูความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอด ยุคนี้เป็นอะไรที่ต้องใส่ใจดูความ
ต้องการของลูกค้าในแต่ละ Generation ซึ่งมคีวามต้องการไม่เหมอืนกนั อย่างเดก็ยคุใหม่ 
เขาไม่ใช้แป้งเย็นแล้ว ถึงเราจะบอกว่า แป้งเย็นเราดี มีคุณภาพอย่างไร เขาก็ไม่สนใจ 
เพราะไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ของเขา ในขณะที่คนที่เป็นผูใ้หญ่หน่อย โตมากบัแป้งเยน็กจ็ะมคีวาม
ผูกพัน ดังนั้น การท�า Branding ของเราตอนนี้ จึงถอยออกมาจากตัวสินค้า แป้งเย็น
มันคือ Product แต่เราต้องการให้แบรนด์ตรางูไปอยู่บนสินค้าอะไรก็ได้ที่ตอบไลฟ์สไตล์
ของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้”
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จากจุดนี้เอง ท�าให้ปัจจุบันแบรนด์ตรางู ขยายไลน์สินค้ามากกว่าการเป็นแป้งเย็น 
เพื่อให้เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็น สเปรย์เย็นตรางู ที่เพียงแค่ฉีดบน
เสื้อผ้าหรอืร่างกายกใ็ห้ความเยน็สดชื่นไม่ต่างจากการใช้แป้งเยน็ หรอือย่างผ้าเยน็ตรางู
ที่ใช้เช็ดท�าความสะอาดผิวกายและให้ความสดชื่นเช่นกัน ก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ตอบโจทย์
คนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถพกพาได้สะดวกและใช้งานได้ตลอดทั้งวัน 
นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของเจลอาบน�้าและสบู่ตรางู ที่มาช่วยให้ลูกค้าสัมผัสความเย็น
ได้อีกทางหนึ่ง

จุดเด่นของเราที่ค้นพบคือ ความเย็น

ความเย็นที่เป็นอมตะ ความเย็นที่เก่าที่สุด 

เราก็น�าเสนอและตอกย�้าจุดนั้นๆ

ให้กับผู้บริโภคมาโดยตลอด

นอกจากนี้ ในการตอกย�้าความเป็นแบรนด์ตรางู เพื่อสร้างการเข้าถึงลูกค้ายุคใหม่ 
อนรุธุบอกว่า ตรางูพยายามที่จะท�าอะไรใหม่ๆ ให้เกดิขึ้น ยกตวัอย่าง การ Collaboration 
หรือการร่วมมือกับ Matter Makers แบรนด์แฟชั่นสตรีตแนวใหม่ ด้วยการสร้างสรรค์
คอลเลกชนัพเิศษ ซึ่งเป็นการสกรนีสญัลกัษณ์ของตรางู หรอื SNAKE BRAND ลงบนเสื้อ
ทเีชิ้ต สร้างความแปลกใหม่ให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

 ถึงตรงนี้จะเห็นได้ว่า พลังของแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ท�าให้การต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ๆ 
ไม่ใช่เรื่องยาก อย่างแบรนด์ตรางู ที่วนันี้ไม่ใช่แค่แป้งเยน็อกีต่อไป แต่สามารถเป็นอะไร
กไ็ด้ที่สามารถส่งต่อความเยน็ไปให้ทกุคนได้ 
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 เข้าใจผู้บริโภค

เพื่อสร้างสรรค์สินค้าที่ตอบกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าให้ได้

 มุ่งเน้นคุณภาพ

เป็นสิ่งที่ท�าให้แบรนด์เติบโตได้อย่างยั่งยืน

 ไม่หยุดนิ่งท่ีจะพัฒนา

มองหาโอกาสจากความร่วมมือใหม่ๆ ในธุรกิจ

Key 
Success
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Cover Story

Let's 
Kill
This 

plastic

ปัญหาขยะพลาสตกิ ก�าลงักลายเป็นกระแสแรงที่ทั่วโลกให้ความส�าคญั 
โดยเฉพาะขยะจากบรรจภุณัฑ์พลาสตกิประเภทใช้ครั้งเดยีวทิ้ง ไม่ว่าจะเป็น 
หลอดน�้า ถงุพลาสตกิหูหิ้ว กล่องโฟม ขวดพลาสตกิ ฯลฯ ซึ่งมปีรมิาณ
มหาศาล สร้างให้เกดิผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ 
ท�าให้เกิดกระแสการต่อต้านขยะพลาสติกกระจายตัวในวงกว้าง

 กองบรรณาธกิาร

ส่องโอกาสธุรกิจ

ยุคผู้บริโภครักษ์โลก
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ท�าให้ปัญหาขยะพลาสติกกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องได้รับการแก้ไข โดยล่าสุดที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติรับทราบร่างโรดแมป (Roadmap) การจัดการขยะ
พลาสติก พ.ศ.2561-2573 เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติก
ในภาพรวมของประเทศ 

โดยมีการตั้งเป้าหมายที่จะลดและเลิกใช้พลาสติกบางประเภทภายในปี พ.ศ.2562 
เช่น พลาสติกหุ้มฝาขวดน�้าดื่ม ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
เลิกใช้พลาสติกประเภทถุงพลาสติกหูหิ้ว กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติก (แบบบาง
ใช้ครั้งเดียว) และหลอดพลาสติกภายในปี พ.ศ.2565

ขณะที่ฝั่งผู้บริโภคเองก็เริ่มหันมาใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆ                                           สะท้อน
จากผลส�ารวจของ Unpacking Opportunities บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ระบุว่า ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น โดยผู้บริโภคจะมีการอ่านฉลากเพื่อเช็กว่าบรรจุภัณฑ์นั้นๆ ดีต่อสิ่งแวด ล้อม

ทราบไหมว่า

แต่ละปีประเทศไทย

สร้างขยะพลาสตกิมากถงึ 

2 ล้านตัน

โดยเป็นขยะทีน่�ามารีไซเคลิ

ได้เพยีง 

0.5 ล้านตนั

ส่วนอีก 

1.5 ล้านตัน
ถกูน�าไปฝังกลบหรือปนเป้ือน

อยูใ่นส่ิงแวดล้อม

วนันี้เมื่อโลกก�าลงัพดูถงึการ “ฆ่าขยะพลาสตกิให้ตาย” ภาคธรุกจิต้องปรบัตวัแบบไหน 
และจะคว้าโอกาสจากเทรนด์ที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่างไร นี่คือเรื่องที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
ไม่ควรพลาด!!
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https://th.lush.com/products/shampoo-bars

ส�าหรับแชมพูก้อน

ของ Lush Cosmetics 

สามารถสระผมได้

100 คร้ัง  เทียบเท่าแชมพู

ในขวดพลาสติก

ขนาด 250 กรัม ได้ถึง

3 ขวด

ว่ากันว่า ถ้านับแค่ยอดขายเฉพาะแชมพูก้อนอย่างเดียว

Lush Cosmetics ช่วยก�าจัดขวดแชมพูพลาสติกไปได้เกือบ

6 ล้านขวดต่อปี

หรือไม่ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ซึ่ง 78% ของผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าจากบรรจุภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ไม่เพยีงแต่บรรจภุณัฑ์ที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมเท่านั้นที่ได้รบัความสนใจจากผูบ้รโิภค 
ธรุกจิที่ไม่ต้องมบีรรจภุณัฑ์เพื่อสร้างขยะให้กบัโลกกไ็ด้รบัความนยิมเช่นกนั เฉกเช่น Lush 
Cosmetics แบรนด์เครื่องส�าอางออร์แกนกิจากประเทศองักฤษ ซึ่งมจีดุยนืชดัเจนในการ
เป็นธุรกิจรักษ์โลก ที่ประกาศตัวไม่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มขยะจาก
บรรจภุณัฑ์เครื่องส�าอาง ภายใต้แนวคดิที่ว่านี้ จงึน�ามาสู่การพฒันาผลติภณัฑ์แชมพู สบู่ 
และครีมนวด ในรูปแบบของก้อนกลมขนาดเล็กที่ปราศจากบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้ม ซึ่งได้รับ
การตอบรบัจากลูกค้าเป็นอย่างด ี

เชื่อไหมว่า Lush Shampoo Bars หรอืแชมพูก้อนนี้ เคยท�ายอดขายได้ถงึ 12,000 ก้อน 
ภายใน 48 ชั่วโมง หลงัจากที่มกีารปล่อยไวรลัคลปิออกมา 
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ซึ่งในปีปีหนึ่งมขีวดแชมพพูลาสตกิกว่า 552 ล้านขวดถกูโยนทิ้ง เรยีกได้ว่าการท�าสนิค้า
แบบเปลอืยนี้ นอกจากจะช่วยลดขยะพลาสตกิแล้ว ยงัเป็นการท�าให้ลูกค้าได้สมัผสักบัผลติภณัฑ์
โดยตรง และเป็นการซื้อสนิค้านั้นๆ ด้วยคณุค่าและคณุสมบตัขิองสนิค้าอย่างแท้จรงิ

แม้การท�าสนิค้าแบบไร้บรรจภุณัฑ์จะเป็นเพยีงแค่ส่วนหนึ่งของแบรนด์ Lush Cosmetics 
เท่านั้น แต่ด้วยจุดยืนที่ต้องการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม ดังนั้น สินค้าอื่นๆ ที่ยังต้องมี
บรรจภุณัฑ์ Lush Cosmetics จะเลอืกใช้เป็นบรรจภุณัฑ์ที่ท�ามาจากวสัดรุไีซเคลินั่นเอง 

จะเห็นว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ดีของธุรกิจที่จะคว้าโอกาสจากกระแสรักษ์โลก ด้วยการ
แสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึงความตั้งใจที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านทางบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก 
หรอืจะปราศจากบรรจภุณัฑ์กไ็ด้เช่นกนั

ARTWORK กระเป๋า

จากเส้นใยขวดน�้าดื่ม

พลาสติกแบบ 100%

ฝีมือคนไทย 

Triple BEEs Wrap แรปขี้ผึ้งห่ออาหาร

ที่น�ากลับมาใช้ซ�้าได้ เพื่อลดการใช้

แรปพลาสติกแบบที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ห่อหมกแม่อุ๊ ห่อหมกในกระบอกไม้ไผ่

แพ็กเกจจิงดีไซน์น่ารัก เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม

Ooho Seaweed Capsule

แคปซูลน�้ากินได้

ไม่ต้องใส่ขวดพลาสติก

ดื่มง่ายๆ แค่หยิบเข้าปาก

แก้วชานมไข่มุกแบบใหม่

กินได้สะดวก

แบบไม่ง้อหลอด 

Gumshoe รองเท้า

จากเศษหมากฝรั่ง

ที่ถูกน�ามารีไซเคิลจนกลายเป็น

พื้นรองเท้าคู่ใหม่

ไอเดียธุรกิจรักษ์โลก
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แพงจริงหรือไม่?

กับการใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

ปัจจบุนัจะเหน็ได้ว่า สดัส่วนของบรรจภุณัฑ์รกัษ์โลกมทีศิทางเตบิโตขึ้นเรื่อยๆ เป็นการ
ตอกย�้าว่า ผูบ้รโิภคและตลาดมคีวามต้องการดงักล่าว แต่ภายใต้การเตบิโตนี้ มกัมคี�าถาม
หนึ่งเกิดขึ้นคือ คุ้มค่าไหมกับการใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก? จึงท�าให้มีผู้ประกอบการอีก
จ�านวนหนึ่งที่ยงัไม่ตดัสนิใจเปลี่ยนแปลง เพราะกงัวลในแง่ของต้นทนุที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น 

ในเรื่องนี้ ภฏั และภทัรวฒุ ิเตชะเทวญั ผูก่้อตั้ง TP Packaging Solution ในฐานะตวักลาง
กระจายบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ถึงมือพ่อค้าแม่ค้า บอกว่า 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะมองเรื่องของ “ราคา” หรือ “ต้นทุน” เป็นหลักก่อน แต่ถ้า
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พัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ

ให้เปรียบเทียบภาพรวมต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จะพบว่า โฟมมีต้นทุนอยู่ที่ 
50 สตางค์ บรรจภุณัฑ์รกัษ์โลกอยูท่ี่ประมาณ 1.50 บาท และพลาสตกิประมาณ 1.30 บาท 
จะเหน็ว่าส่วนต่างของต้นทนุระหว่างพลาสตกิและบรรจภุณัฑ์รกัษ์โลกไม่ได้แตกต่างกนัมาก
อย่างที่คิด ท�าให้การเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบกรีนๆ ส�าหรับผู้ประกอบการมีความ
เป็นไปได้มากขึ้น 

ถึงแม้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกจะมีต้นทุนสูงกว่าก็จริง แต่ผู้ประกอบการก็สามารถสร้าง
ยอดขายเพิ่มขึ้นได้จากบรรจภุณัฑ์รกัษ์โลกเช่นกนั เนื่องจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคปัจจบุนั
จะนิยมซื้ออาหารนอกบ้านแทนการท�าอาหารรับประทานเอง บวกกับการตระหนักถึง
อนัตรายจากการใช้บรรจภุณัฑ์ที่ไม่ปลอดภยั เช่น โฟม ดงันั้น การเปลี่ยนมาใช้บรรจภุณัฑ์
รกัษ์โลก จงึช่วยดงึดดูคนที่ใส่ใจในเรื่องนี้ให้หนัมาซื้ออาหารที่ร้านได้มากขึ้น ส่งผลให้ยอดขาย
เพิ่มขึ้น โดยไม่จ�าเป็นต้องปรบัขึ้นราคา

ภัฏ และ ภัทรวุฒิ เตชะเทวัญ
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Broccoli Revolution ร้านอาหารวแีกนของ ณยา เอยีร์ลคิซ์-อาดมั หนึ่งในตวัอย่าง
ธุรกิจสายกรีนที่เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ด้วยการน�าเอาผักบุ้งมาท�าเป็นหลอด
รกัษ์โลก เพื่อเป็นอกีหนึ่งเสยีงในการแสดงจดุยนืของการหนัมาใช้วสัดจุากธรรมชาตทิี่เป็น
มติรต่อโลกใบนี้ แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ ย่อมมาพร้อมกบัความท้าทายที่ธรุกจิต้องรบัมอื 

การท�าธุรกิจด้วยคอนเซปต์รักษ์โลกนั้น เจ้าของร้าน Broccoli Revolution บอกว่า 
ความท้าทายอย่างแรกที่ต้องเจอคอื เรื่องต้นทนุที่สงูขึ้น อย่างการใช้หลอดผกับุง้กม็ต้ีนทนุ
สูงกว่าหลอดพลาสติกอยู่แล้ว ยกตัวอย่าง รายจ่ายตอนใช้หลอดพลาสติกจะตกอยู่ที่
ประมาณพนักว่าบาทต่อเดอืน แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้หลอดผกับุ้ง ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้พุ่งสูง
ขึ้นเป็นหลายพนับาทหรอืเกอืบหมื่นบาทต่อเดอืน เรยีกว่าต้นทนุเพิ่มขึ้นอย่างต�่าประมาณ 
2 เทา่ แตน่ั่นกเ็ป็นสิ่งที่ณยายอมรบัได้ เพราะถอืว่าเป็นการมส่ีวนร่วมในการเสยีสละก�าไร
ของตวัเอง เพื่อช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจสายกรีน

กับความท้าทายที่ต้องรับมือ
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ถงึแม้การซื้อผกับุ้งมาท�าเป็นหลอดรกัษ์โลกจะท�าให้มคี่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่ข้อดขีอง
การหันมาใช้วัสดุธรรมชาติแบบนี้ สามารถช่วยให้ร้านไม่ต้องท�าการสต็อกสินค้าเหมือน
ครั้งที่ยงัใช้หลอดพลาสตกิ เพราะใช้ผกับุง้สดใหม่ มกีารเปลี่ยนทกุวนั ส่งผลให้การจดัเกบ็
สินค้าดีขึ้น โดยไม่จ�าเป็นต้องเอาเงินไปจมกับสต็อกเหมือนกับที่ผ่านมา และในอนาคต
ทางร้านยังมีแนวคิดจะปลูกผักบุ้งด้วยตัวเอง เพื่อลดต้นทุนการท�าหลอดรักษ์โลก และ
พยายามแนะน�าลกูค้าว่าไม่ต้องใช้หลอด ให้ใช้ช้อนสเตนเลสแทนส�าหรบัเมนสูมทู ีนอกจากนี้ 
ยงัมองข้ามขั้นไปถงึการลดขยะ หรอื Zero Waste ด้วยการไม่ใช้วสัดปุระเภทใดเลยมาท�า
เป็นหลอด พูดง่ายๆ คอื งดการใช้หลอดไปเลยในอนาคตนั่นเอง

อกีหนึ่งความยากที่ต้องเผชญิของการท�าธรุกจิสายกรนี คอื ต้องท�าการสื่อสารมากกว่า
ปกต ิเพราะเป็นการเปลี่ยนความเคยชนิของคนในสงัคม  

ณยา เอียร์ลิคซ์-อาดัม
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“ช่วงแรกเราเจอกบัค�าตขิองลกูค้าเยอะมาก รวมถงึกระแสบนโซเชยีลมเีดยีที่กงัวลว่า
จะใช้ได้จริงไหม จะมีหนอนหรือตัวอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่า เราพยายามเขียนอธิบาย
เป็นข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษไว้บนโต๊ะว่า หลอดผ่านกระบวนการท�าความ
สะอาดและมีความปลอดภัยในการบริโภค ด้วยความที่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาต ิ
80 -90% ซึ่งมีความกล้าที่จะลอง เพราะปกติจะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช้หลอดกันอยู่แล้ว ส่วน
ลูกค้าคนไทยจะม ี2 แบบ คอืเป็นกลุ่มที่ชอบความแปลกใหม่ กล้าที่จะลอง และอกีแบบ
คอื ไม่คดิอยากจะลอง ไม่แน่ใจว่าสะอาดหรอืเปล่า จะขอหลอดพลาสตกิแทน เราใช้เวลา
เกอืบ 1 ปี กว่าที่ลูกค้าจะเข้าใจ หลงัๆ เราสงัเกตว่า ลูกค้าที่มาขอหลอดพลาสตกิจะรู้สกึ
ผิด เพราะว่าคนในร้านไม่มีใครใช้ ซึ่งตอนนี้ในร้านเราไม่มีการใช้หลอดพลาสติกเสิร์ฟ
พร้อมเครื่องดื่มให้ลูกค้าแล้ว” ณยากล่าว

ประเทศไทย

ผลิตและใช้ถุงพลาสติกกว่า 

45,000
ล้านใบ

ในปี พ.ศ.2560

ขยะจาก

ถุงพลาสติกหูหิ้ว

อยู่ที่ 

517,054
ตัน 

หลอดพลาสติก

3,873
ตัน

กล่องโฟมบรรจุอาหาร 

29,248
ตัน

แก้วน�้าพลาสติก

แบบใช้ครั้งเดียว

241,233
ตัน 

Did You Know

ที่มา : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เมื่อถามถงึโอกาสทางธรุกจิจากการเป็นธรุกจิสายกรนี พบว่าสิ่งที่ได้ นอกเหนอืจาก
การได้ช่วยดูแลโลกใบนี้แล้ว ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์และตัวตนที่ชัดเจนในสายตาของ
ผู้บรโิภคด้วย เช่นเดยีวกบั The Yard Hostel Bangkok หนึ่งในที่พกัที่สามารถตอบโจทย์
นกัเดนิทางหวัใจสเีขยีวได้เป็นอย่างดี

“ปัจจุบันการที่ลูกค้าจะเลือกเข้าพักที่ไหนสักแห่ง เขาจะท�าการค้นหาหรือเลือกดู
ในเวบ็ไซต์ก่อนว่าตรงกบัความต้องการของเขาไหม ซึ่งการที่เราแสดงตัวตนอย่างชดัเจน 
ผ่านทางการใช้ข้อความ รปูภาพ หรอืคอนเทนต์ต่างๆ ที่บ่งบอกถงึคาแรก็เตอร์ของการเป็น
ที่พกัใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ท�าให้ผูบ้รโิภคเข้าใจตวัตนของเรามากขึ้น และรูว่้าถ้าเข้าพกัที่นี่
จะได้รบัประสบการณ์อย่างไร” อมรรตัน์ อมรศริชิยัรตัน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง The Yard Hostel 
Bangkok พูดถงึธรุกจิรกัษ์โลกที่ก�าลงัท�าอยู่  

สร้างตัวตนที่ชัดเจน

คว้าโอกาสดึงลูกค้าตรงกลุ่ม
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“ด้วยคาแร็กเตอร์ของที่พัก แขกจะรู้อยู่แล้วว่าจะมีหรือไม่มีอะไรในโฮสเทลแห่งนี้ 
ลูกค้าที่มาจะไม่มีใครถามหาขวดพลาสติกหรือหลอดเลย ยิ่งไปกว่านั้นทุกคนที่มาพัก
จะมกีระบอกน�้าและช้อนส้อมตดิตวัมา บางคนมกีล่องข้าวมาเอง ซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์ของเขา
ที่จะใช้พลาสตกิให้น้อยที่สดุอยู่แล้ว บางครั้งเป็นลกูค้าด้วยซ�้าที่เป็นคนสอนเราว่าต้องคดิ
เรื่องรกัษ์โลกแบบไหนอกีบ้าง ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้าพกัจะเป็นชาวต่างชาตแิถบยโุรป และ
อเมรกิาถงึ 90% อกี 10% เป็นชาวเอเชยี”

อมรรตัน์เล่าให้ฟังอกีว่า ความตระหนกัและเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมของชาวต่างชาติ
โซนยโุรป อเมรกิา และเอเชยี รวมถงึคนไทยนั้นค่อนข้างแตกต่างกนั อย่างคนเอเชยี คอื
จะท�าเต็มที่เท่าที่ท�าได้ ในขณะที่ทางยุโรปแทบทุกคนจะลงลึกไปในรายละเอียดและมี
การสอบถามข้อมูลเพิ่มขึ้น เช่น เขาจะถามว่าขยะที่แยกแล้วจะน�าไปท�าอะไรต่อ เป็นต้น

แม้ยดึแนวคอนเซปต์รกัษ์โลก แต่อมรรตัน์กบ็อกว่า ใช้วธิบีรหิารจดัการทางด้านต้นทนุ
เหมือนกับการท�าธุรกิจทั่วๆ ไป ที่ต้องท�าให้รายจ่ายน้อยที่สุดและจ่ายในส่วนที่จ�าเป็น
เท่านั้น 

อมรรัตน์ อมรศิริชัยรัตน์
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“การท�าธรุกจิรกัษ์โลกต้องอาศยัการลงไปในรายละเอยีดให้มากขึ้น ก่อนที่เราจะเริ่ม
ท�าอะไรอาจจะต้องมกีารเปรยีบเทยีบสกัหน่อยว่า สิ่งไหนจะประหยดัและคุม้ทนุในระยะยาว
มากกว่ากนั เช่น การเลอืกใช้เครื่องปรบัอากาศแบบอนิเวอร์เตอร์ ซึ่งมค่ีาใช้จ่ายเริ่มต้น
ที่สูงกว่าเครื่องปรับอากาศทั่วๆ ไป แต่ถ้าเทียบระยะยาวแล้วเป็นการประหยัดพลังงาน
และประหยดัทรพัยากรมากกว่า การใช้สนิค้ารกัษ์โลกบางอย่างอาจจะช่วยลดต้นทนุของ
ผู้ประกอบการได้ แม้จะดูว่ามรีาคาที่แพงขึ้น แต่หากมองในระยะยาวอาจช่วยลดต้นทนุ
ลงได้เหมอืนกนั”

จะเหน็ได้ว่าเมื่อทศิทางของโลกก�าลงัมุง่หน้าไปบนเส้นทางสายกรนี ถงึเวลาที่ธรุกจิเอง
ก็ต้องปรับตัว ซึ่งการเป็นธุรกิจรักษ์โลกสามารถท�าได้หลากหลายรูปแบบ ง่ายที่สุดคือ 
ลองเริ่มจากเรื่องใกล้ตวั อย่างบรรจภุณัฑ์ น่าจะเป็นก้าวแรกที่จะช่วยให้ธรุกจิของคณุก้าวไปสู่
การเป็นมติรกบัโลกใบนี้ได้ 
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K Analysis

ปัจจบุนัภาพรวมตลาดแรงงานของไทยก�าลงัเผชญิความท้าทายในมติิ
ต่างๆ ทั้งอตัราการเพิ่มของประชากรที่ลดลง การเข้ามามบีทบาท

ของแรงงานรุ่นใหม่ การน�าเอาเทคโนโลยมีาใช้เพื่ออ�านวยความสะดวก
ในการด�าเนนิธรุกจิ รวมถงึค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจยัเหล่านี้

มผีลกระทบโดยตรงต่อความต้องการแรงงานในอนาคต

 กองบรรณาธกิาร    เรยีบเรยีงจาก

ตลาดแรงงานเปล่ียน!

ธุรกิจรับมืออย่างไร?
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินความท้าทายที่ภาคธุรกิจต้องเตรียมรับมือ ดังนี้

ประเด็นความท้าทาย

ปัจจัยจากภาระต้นทุนด้านแรงงานที่เกิดขึ้นล่าสุด ท�าให้ในอนาคตภาคธุรกิจ
อาจหันไปใช้การจ้างงานแบบเหมาช่วงการผลิตหรือแบบพาร์ตไทม์ เพื่อลดภาระ
ต้นทุน ซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงของแรงงานทั้งในด้านเงินสะสมกองทุน
รวมถึงสวัสดิการรักษาพยาบาลต่างๆ

ความท้าทายจากการบริหารต้นทุนแรงงาน 

นอกจากต้นทนุด้านค่าจ้างและผลตอบแทน
ทั่วไปแล้ว ล่าสดุจากกฎหมายคุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่ ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัที่ 5 พฤษภาคม 
2562 เป็นต้นมา ได้ก�าหนดให้เพิ่มเงินชดเชย
ส�าหรับผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือเกษียณที่มีอายุการ
ท�างานติดต่อกันครบ 20 ปี

ปัจจัยดังกล่าวท�าให้ภาคธุรกิจต่างๆ อาจต้องประเมินผลกระทบทางด้านต้นทุน
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน และแนวโน้มต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อวางแผน
ส�ารองค่าใช้จ่าย 

ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชย

ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสดุท้าย 400 วัน
จากเดมิที่ได้รบัค่าชดเชย 300 วัน 
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ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์

และอุปทานด้านแรงงาน 

จากอตัราการเกดิที่ลดลง ท�าให้เกดิปัญหาแรงงาน
ขาดแคลน โดยเฉพาะแรงงานที่มทีกัษะฝีมอืในสาย
วิชาชีพ (อาชีวศึกษา) ซึ่งเป็นสาขาที่มีผู้เรียนน้อย 
โดยคาดว่าผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
ในอีก 1-2 ปีถัดจากนี้ (ปี พ.ศ.2562-2563) ก็ยังมี
สดัส่วนเพยีง 14.3%

ประเด็นความท้าทาย

 ปัญหาดังกล่าวท�าให้ภาคธุรกิจจ�าเป็นต้องใช้แรงงานที่ไม่ตรงกับสาขาอาชีพ
มาฝึกอบรม ท�าให้การท�างานไม่เต็มประสิทธิภาพ ขณะที่ภาคแรงงานเองก็ได้รับ
ค่าตอบแทนไม่สูงเท่าที่ควร รวมถึงภาคธุรกิจที่มีศักยภาพด้านเงินทุนจะมีการน�า
เครื่องจักรทั้งกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยีควบคุมเข้ามาใช้งาน
เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนอาจมีการน�าเข้าแรงงานฝีมือจากต่างประเทศ ดังนั้น 
อาจท�าให้เด็กจบใหม่มีปัญหาการว่างงานเพิ่มมากขึ้นในระยะข้างหน้า

รวมถึงเทคโนโลยี แสดงให้เห็นว่าแรงงานส่วนใหญ่ยังเรียนมาไม่ตรงความต้องการ
ของตลาด จงึท�าให้เกดิปัญหาการว่างงาน 

ขณะที่ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

ส่วนใหญ่จะเป็นสายสังคมศาสตร์

มากกว่าสายวทิยาศาสตร์
วศิวกรรมศาสตร์
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ประเด็นความท้าทาย

การที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว ส่งผลให้ภาคธุรกิจ
มีการวางแผนด้านแรงงานค่อนข้างยากมากขึ้น เนื่องจากการรับแรงงานที่มีความ
เชี่ยวชาญเหมาะสมกับปัจจุบัน อาจไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต ส่วนภาคแรงงานเองก็มีความยากล�าบากในการวางแผนการศึกษา
องค์ความรู้ต่างๆ ที่ตรงกับเทคโนโลยีที่จะถูกพัฒนาขึ้นในอนาคต 

ความต้องการแรงงานเพ่ือรองรับ

การเข้ามาของเทคโนโลยี

ภาคธุรกิจเร่ิมมีการปรับเปล่ียนโมเดลธุรกิจ 
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Digital 
Transformation) เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 
เช่น เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัต ิ
หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ต่างๆ 

แต่กท็�าให้เกดิความต้องการแรงงานในบางสาขาอาชพี เช่น ผู้ควบคมุดูแลเครื่องจกัร
อตัโนมตั ิหุน่ยนต์ หรอืผูเ้ชี่ยวชาญในสายไอททีี่เข้ามาดแูลพฒันาแอปพลเิคชนัหรอืโมไบล์
แอปพลเิคชนั โซเชยีลมเีดยี รวมถงึนกัวเิคราะห์หรอืประมวลผลข้อมูลจาก Big Data ต่างๆ 

Oxford Economics คาดการณ์ว่าแรงงานของ

ประเทศไทยมีโอกาสถูกแทนที่

หรือสูญเสียต�าแหน่งงานให้กับเทคโนโลยี

สูงถึง 4.9 ล้านต�าแหน่ง คิดเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน 
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ประเด็นความท้าทาย

Gen Z มีโอกาสที่จะไม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน แต่หันไปท�าอาชีพอิสระ เช่น การ
ท�างานฟรีแลนซ์ หรือพาร์ตไทม์ หรือการท�ากิจการ Startup โดยสถิติแรงงานกลุ่ม
ที่ท�าอาชีพส่วนตัว จากส�านักงานสถิติแห่งชาติ มีเพิ่มขึ้นจาก 11.8 ล้านคนในปี 
พ.ศ.2559 มาเป็น 12.1 ล้านคนในเดอืนมนีาคม พ.ศ.2562 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น
ในกลุ่ม Gen Z ซึ่งปัจจัยนี้อาจสร้างภาระต้นทุนให้กับภาคธุรกิจในการเสนอ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่สูงเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน รวมถึงภาระต้นทุนด้าน
การฝึกอบรมบุคลากรใหม่ๆ ที่มีความถี่ในการเข้า-ออกมากขึ้น รวมถึงการบริหาร
จัดการแรงงานกลุ่ม Gen Z ที่มีความเชื่อมั่นตัวเองสูง ให้สามารถท�างานร่วมกับ
แรงงานกลุ่มอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความพร้อมในการรับมือกับแรงงานรุ่นใหม่ 

ซึ่งจะกลายมาเป็นก�าลงัแรงงานหลกัของภาคธรุกจิ
ต่อไป โดยกลุม่นี้มจีดุเด่นด้านทกัษะความเชี่ยวชาญการ
ใช้เทคโนโลย ีรวมถงึการเปิดรบัองค์ความรูใ้หม่ๆ มคีวาม
ต้องการท�างานกับองค์กรที่มีการใช้เทคโนโลยี แต่อีก
ด้านหนึ่งกลุม่นี้กร็กัอสิระต้องการบรหิารเวลาระหว่างการ
ท�างานกบัการหาประสบการณ์ชวีติ มคีวามเชื่อมั่นตวัเอง
สงู ต้องการความก้าวหน้าและรายได้ที่มั่นคง พร้อมจะ
เปลี่ยนไปสู่งานที่มีรายได้สูงกว่า หรืออาจเปลี่ยนงาน
เพราะลักษณะงานที่ท�ารวมถึงวัฒนธรรมองค์กรอาจ
ไม่ตรงกบัไลฟ์สไตล์ของตนเอง

แรงงานกลุ่ม Gen Z  มีประชากรรวมกัน
ประมาณ 6.9 ล้านคน
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 อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า การวางแผนบุคลากรด้านแรงงานในระยะ
ข้างหน้า จ�าเป็นต้องพจิารณาในหลายมติ ิเพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่ปรบัเปลี่ยนไป 
ได้แก่

วางแผนใช้เครื่องจักร

และเทคโนโลยีเสริม

แรงงานมากขึ้น

โดยเฉพาะในงานที่ไม่ถนัด 
เพื่อทดแทนแรงงานด้าน
อาชีวะที่ขาดแคลน รวมถึง
เพื่อปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ
การผลิตและการแข่งขันให้
สูงขึ้น แต่การน�าเทคโนโลยี
มาใช้ในภาคธุรกิจ ควรอยู่
ภายใต้บริบทของต้นทุน
ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นทั้งในปัจจบุนั
และในอนาคต ที่ภาคธุรกิจ
สามารถรับได้ 

เพิม่ทกัษะด้านเทคโนโลยี

ให้กับแรงงาน

ภาคธุรกิจต้องเพิ่มการฝึก
อบรมทักษะต่างๆ ให้กับ
แรงงาน ซึ่งอาจต้องมคีวามถี่
มากขึ้น เพื่อรับมือกับการ
เข้ามาของเทคโนโลยทีี่พฒันา
ขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในส่วน
ของแรงงานเดิม รวมถึง
แรงงานจบใหม่ 

สร้างสภาพแวดล้อม

การท�างานที่เหมาะสม

กับแรงงานรุ่นใหม่

อาจต้องมีการยืดหยุ ่น
ทั้งทางด้านเวลาและสถานที่
ท�างาน เพื่อให้คนรุ่นใหม่
จัดสรรเวลาท�างานควบคู่
กับการใช้ชวีิตให้สมดลุ รวม
ถึงการน�าเสนอสวัสดิการ
หรือผลตอบแทนที่เข้ากับ
ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ เช่น 
สวัสดิการทางด้านการ
ออกก�าลงักาย หรอืด้านการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น  

1 2 3

39 K SME Inspired



Trendy Marketing

การตลาดเชงิเอาใจใส่สงัคม หรอื CRM (Cause-Related Marketing) เป็นหนึ่ง
ในกลยทุธ์การตลาดที่หลายองค์กรธรุกจินยิมน�ามาใช้ ซึ่งสามารถท�าได้หลายวธิ ี

เช่น มอบเงนิให้มูลนธิหิรอืองค์กรการกศุล หากลูกค้ามสี่วนร่วมในการสร้างรายได้
ให้แก่บรษิทั หรอืการด�าเนนิธรุกจิที่เป็นการรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งที่ผ่านมามกีารส�ารวจพบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มผีลตอบกลบัที่ดตี่อการตลาดแบบนี้ 
เพราะท�าให้พวกเขารู้สกึว่าได้มสี่วนร่วมท�าให้สงัคมดขีึ้น 

 วิมาลี วิวัฒนกลุพาณิชย์

ปั้นธุรกิจ Feel Good
ด้วยการตลาดใส่ใจสังคมแบบลงทุนน้อย
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การตลาดเชิงเอาใจใส่สังคม จึงไม่เพียงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร แต่ยัง
ช่วยกระตุน้ยอดขายหรอืบรกิารอกีด้วย ที่ผ่านมาการตลาดแบบนี้มกัถูกน�ามาใช้โดยองค์กร
ขนาดใหญ่ หรอืแบรนด์ที่มชีื่อเสยีงในสงัคมอยู่แล้ว แต่ธรุกจิเอสเอม็อทีั้งหลายกส็ามารถ
ท�าได้เช่นกนั ซึ่งเป็นการท�าเท่าที่มกี�าลงั เช่น การเปิดกจิการร้านค้าแบบ Zero Waste ซึ่ง
เป็นร้านค้าปลอดบรรจุภัณฑ์เพื่อลดขยะที่ลูกค้าต้องน�าภาชนะมาใส่สินค้าเอง หรือร้าน
คาเฟ่และร้านอาหารที่เลือกใช้ภาชนะใส่อาหารและหลอดดูดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น

CRM หรอืการตลาดเชงิเอาใจใส่สงัคมเป็นแนวคดิที่กว้างมาก ไม่ได้จ�ากดัที่รปูแบบใด
รูปแบบหนึ่ง ขึ้นอยู่กบัการประยกุต์ใช้ อย่างรองเท้าแบรนด์ TOMS ของอเมรกิาที่เริ่มจาก
ธรุกจิเลก็ๆ แต่เตบิโตจนได้รบัการขนานนามว่าเป็น “รองเท้าเปลี่ยนโลก” กเ็พราะโมเดล 
One-for-One ทกุครั้งที่ลกูค้าซื้อรองเท้า 1 คู ่บรษิทักจ็ะบรจิาครองเท้า 1 คูใ่ห้กบัผูข้าดแคลน 
จนท�าให้ยอดขายถล่มทลายและยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะนอกจากจะได้รองเท้า
แล้ว ลูกค้ายงัได้มสี่วนช่วยเหลอืสงัคม แม้จะเป็นทางอ้อมกต็าม 

photo : https://www.toms.com/one-for-one-en/
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ส�าหรบัธรุกจิเอสเอม็อทีี่จ�ากดัด้านทนุรอน ยงัมอีกีวธิหีนึ่งที่นา่รกั ลงทนุนอ้ยหรอืแทบ
ไม่ต้องลงทุน แต่สร้างความฟินจากการมีจิตกุศลได้ไม่แพ้กันคือ การเป็นสื่อกลางที่เปิด
โอกาสให้ลูกค้าได้แบ่งปันอาหารและเครื่องดื่มแก่เพื่อนร่วมสังคม ด้วยวิธีจ่ายค่าอาหาร
หรอืเครื่องดื่มนั้นล่วงหน้า แล้วรอใครกไ็ด้ที่ขดัสน ไม่มเีงนิจ่ายได้เข้ามารบัไปกนิดื่มฟรีๆ

แนวคดินี้มาจาก Suspended (หรอื Pending) Coffee หรอื “กาแฟรอกนิ” เป็นการ
จ่ายเงนิสั่งกาแฟฝากไว้ล่วงหน้า ให้คนด้อยโอกาสได้มโีอกาสมาลิ้มรสดื่มกาแฟ ว่ากนัว่า 
Suspended Coffee นี้มมีานานมากแล้ว บางข้อมูลกว็่าเกดิขึ้นครั้งแรกที่เมอืงเนเปิลส์ใน
ประเทศอิตาลี ตั้งแต่ยุคสงครามโลก ต้นเหตุมาจากสภาพสังคมที่ขัดสนท�าให้ผู้คนที่มี
มากกว่าต้องการแบ่งปันแก่คนที่มน้ีอยหรอืไม่ม ีวฒันธรรมนี้แพร่ขยายไปยงัหลายประเทศ
โดยเฉพาะฝั่งยโุรป อเมรกิาเหนอื และออสเตรเลยีที่มวีฒันธรรมการดื่มกาแฟที่หยั่งราก
ฝังลกึ
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   โมเดล “Suspended Coffee” หรอื “กาแฟรอกนิ” นี้ขยายมายงัทางเอเชยีแล้ว แต่
มีการปรับไปใช้กับร้านอาหารมากขึ้น อย่างในมาเลเซีย จะมีการกระจายข้อมูลผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน์ ชี้พกิดัว่ามรี้านอาหารใดบ้างที่ด�าเนนินโยบาย Suspended Meal โดยปกต ิ
หน้าร้านมกัจะขึ้นป้ายอยูแ่ล้วว่ามแีคมเปญนี้ โดยแต่ละร้านคดิราคาอาหารไม่เท่ากนั บาง
ร้านกจ็ูงใจลูกค้าด้วยการไม่คดิเตม็ราคา เช่น อาหาร 1 เสริ์ฟราคาปกต ิ10 รงิกติ ลูกค้า
จ่ายเพิ่มอกีเพยีง 5 รงิกติกส็ามารถสมทบเป็น “อาหารรอกนิ” ให้กบัผู้ยากไร้ได้แล้ว 

 หรอือย่างที่จนีกม็ร้ีานอาหารหลายร้านร่วมสนบัสนนุการส่งมอบน�้าใจแก่กนัในหลาย
เมอืง เช่น ปักกิ่ง ฉงชิ่ง เจิ้งโจว หลานโจว หนานจงิ และซอีาน บางร้านลกูค้าซื้ออาหารเผื่อ
ผูอ้ื่นไว้เยอะกระทั่งจ�านวนผูใ้ห้มากกว่าผูร้บักม็ ีจนทางร้านต้องหยดุรบับรจิาคเพิ่มชั่วคราว
จนกว่าจะเคลยีร์ “อาหารรอกนิ” ที่ค้างอยู่ให้หมดก่อน ส่วนที่ฮ่องกง Suspended Meal 
ยังไม่เป็นที่นิยมในตอนแรก แต่ช่วงหลังกลายเป็นเทรนด์เมื่อร้านอาหารซิ่วเหม่ยในย่าน
ซมัซยุโป น�าโดยมสิเตอร์ชาน เจ้าของร้านน�าร่องท�าโครงการนี้จนสื่อมวลชนน�าเสนอเป็น
ข่าวดงั ท�าให้ร้านอาหารอื่นๆ รวมถงึร้านขนมหวานและร้านเบเกอรที�าตามๆ กนัมา
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 ข้ามไปที่ไต้หวัน เรียกว่ามีความพยายามจะปลูกฝังและท�าให้ “กาแฟและอาหาร
รอกนิ” เป็นที่คุ้นเคยของประชาชน เช่น มกีารท�าเพจ “Suspended Meal, Taiwan” ขึ้นมา
เพื่อสนับสนุนแนวคิดนี้ และร้านอาหารต่างๆ สามารถเข้าร่วมโดยการประชาสัมพันธ์
หรอืแนะน�าร้านผ่านเพจ โดยระบพุกิดัร้าน ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม รวมถงึจ�านวน
อาหารและเครื่องดื่มรอกนิที่ทางร้านมอียู่ในขณะนั้น 

หรือแม้แต่ในไทยเอง หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของร้านกะเพรายักษ์ใหญ่
ใจด ีย่านพทุธมณฑลสาย 2 ที่ขายข้าวกะเพราจานละ 20 บาท นอกจากลูกค้าจะได้อิ่ม
อร่อยกับอาหารแล้ว ความพิเศษกว่านั้นคือ ทุกคนสามารถร่วมเป็นผู้ให้ได้ ด้วยการซื้อ
คูปองใบละ 20 บาท ไปตดิไว้ที่ป้ายหน้าร้าน ส�าหรบัให้ใครกไ็ด้ที่อยากอิ่มฟร ีสามารถ
หยบิคูปองไปใช้แลกอาหารในร้านได้ทนัท ี 

Suspended Coffee/Meal นอกจากเป็นกลยุทธ์ที่บรรดาร้านค้าน�ามาใช้เพื่อเพิ่ม
ยอดขายแล้วยงัสร้างอารมณ์ Feel Good ให้กบัลกูค้าอกีด้วย เพราะการจ่ายเงนิค่าอาหาร
และเครื่องดื่มเผื่อคนอื่นที่ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้รับ และผู้รับก็ไม่รู้ว่าความเอื้ออาทรที่ได้รับนั้น
มาจากใคร จงึถอืเป็นการท�าดโีดยไม่หวงัสิ่งตอบแทนอกีด้วย
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 นอกจากการแบ่งปันอาหารและเครื่องดื่ม การส่งน�้าใจให้คนในสังคมในรูปแบบนี้
ได้ถูกน�าไปประยกุต์ใช้ในธรุกจิอื่นๆ ด้วย เช่น ที่โรงละคร Teatro delle Muse ในกรงุโรม 
อติาล ีเมื่อครั้งที่จดัการแสดงละครตลกเรื่อง You are not Napolitans เป็นเวลาครึ่งเดอืน 
กเ็ชญิชวนผูช้มให้ซื้อตั๋วเผื่อคนที่ไม่มค่ีาตั๋วจดุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าถงึการชมละคร
มากขึ้น 

 เชื่อว่ายังมีอีกหลายธุรกิจที่สามารถปรับใช้ได้อีกเช่นกัน เป็นต้นว่า โรงภาพยนตร์ 
การแสดงคอนเสริ์ต การแสดงมหรสพ ไปจนถงึบรกิารขนส่งสาธารณะ และร้านค้าต่างๆ 
เช่น ร้านขายยา ร้านหนงัสอื ร้านเสื้อผ้ารองเท้า เป็นต้น ทั้งนี้ธรุกจิที่เข้าร่วมควรเป็นธรุกจิ
ที่เกี่ยวกับความจ�าเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิต และการสร้างความรื่นรมย์ได้บ้างให้คน 
ในสงัคมด้วยเงนิเพยีงเลก็น้อยที่ผู้มนี�้าใจสามารถจ่ายได้แบบไม่ลงัเลและไม่เดอืดร้อน 

 หลายคนอาจมองว่าเป็นวิธีการโลกสวยและแก้ปัญหาสังคมแบบฉาบฉวยที่ปลาย
เหต ุแต่การแสดงน�้าใจต่อกนักไ็ม่ใช่เรื่องเลวร้าย และวธินีี้ก ็Win-Win กนัทกุฝ่าย ไม่ว่า
จะเป็นเจ้าของธรุกจิที่ได้เป็นสะพานเชื่อมคนในสงัคม ลูกค้าที่อิ่มใจจากการเป็น “ผู้ให้” 
และผู้ขดัสนที่เป็น “ฝ่ายรบั” ที่อย่างน้อยยงัรู้สกึว่ามคีนนกึถงึพวกเขา 
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Digital Planet

ในยคุที่ธรุกจิต่างกใ็ช้ Facebook ท�าการตลาด ส่งผลให้โอกาสที่โฆษณา
จะเข้าถงึกลุ่มเป้าหมายยากขึ้นกว่าเดมิ ทั้งในเชงิปรมิาณ และคณุภาพ 

ซึ่งหมายถงึจ�านวนครั้งของการน�าส่งโฆษณา ความถี่ และช่วงเวลา
ที่เหมาะสมอาจจะไม่เป็นไปตามที่ผู้ประกอบการคาดหวงั ซึ่งผลกระทบ

ที่ตามมา นั่นคอื โอกาสขายที่ลดลง

 ประสทิธิ ์วรฉัตราวณิช  ผูเ้ช่ียวชาญด้านการตลาดดจิิทลั และอ-ีคอมเมิร์ซ

“คลิกแล้วโทรฯ

 โฆษณาเร่งยอดขายบน Facebook
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โดยหนึ่งในวิธีที่สามารถตอบโจทย์การท�าการตลาดทั้งในเรื่องของการเข้าถึง และ
ช่วยสร้างโอกาสในการปิดการขายได้ค่อนข้างดีที่อยากจะแนะน�าให้กับผู้ประกอบการ 
นั่นคือ การเลือกใช้วัตถุประสงค์ของแคมเปญ “การเข้าถึง” (Reach) ที่ช่วยน�าส่งโฆษณา
ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงและคุ้มค่า ในขณะเดียวกันสามารถปิดการขายด้วยการ
โทรศัพท์ (Call) ได้อีกด้วย 

อย่างไรกด็ ี ผู้ประกอบการเอสเอม็อส่ีวนใหญ่จะไม่ทราบว่า โฆษณาของ Facebook 
สามารถใช้เทคนคิ Click to Call ซึ่งหมายถงึ โฆษณาที่สามารถคลกิเพื่อโทรศพัท์ตดิต่อ
ธรุกจิได้  ทั้งนี้จะคล้ายกบัการใช้ส่วนเพิ่มขยาย Call Extension ของโฆษณาบน Google แต่
ก่อนที่ผู้เขยีนจะชี้เป้าให้ผูป้ระกอบการเข้าไปยงิโฆษณาในรปูแบบนี้ได้ ต้องย�้ากบัผูป้ระกอบการ
ทกุท่านก่อนว่า โฆษณาแบบ Click to Call ของ Facebook นั้นจะไม่สามารถปรบัแต่ง
ให้น�าส่งไปยงักลุม่เป้าหมายที่ชอบคลกิปุม่ “Call” หรอื “โทรเลย” โดยเฉพาะ เหมอืน
แคมเปญ Messages เนื่องจากเป็นการยงิโฆษณาผ่านทางแคมเปญ Reach ซึ่งวตัถปุระสงค์
ของแคมเปญนี้ จะเน้นแสดงผลโฆษณาให้เข้าถงึคนจ�านวนมากที่สดุเท่าที่เป็นไปได้ 
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ทั้งนี้ การใช้ Click to Call ให้มปีระสทิธภิาพ สิ่งส�าคญัจะอยู่ในขั้นตอนการเลอืกกลุ่ม
เป้าหมายอย่างละเอยีด (Detailed Target) ต้องแม่นพอสมควร หรอืจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ที่ก�าหนดเอง (Custom Audience) เช่น ผู้ประกอบการต้องการให้โฆษณาเข้าถึงกลุ่ม
ร้านอาหาร จ�าเป็นต้องเลอืก Keyword ความสนใจว่า “ร้านอาหาร” กน็่าจะให้ผลตอบรบั
เรว็ขึ้น แต่ต้องไม่ลมืข้อเสนอ (Offer) อย่างโปรโมชั่นหรอืสทิธพิเิศษต่างๆ ที่น่าสนใจด้วย 

ถงึตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มสนใจอยากจะลองใช้ Click to Call ในการยงิโฆษณาไป
ยงักลุ่มเป้าหมาย แต่ไม่รู้ว่าจะต้องท�าอย่างไร ดงันั้น มาดูขั้นตอนการสร้าง Click to Call 
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นท�าเองได้ง่ายๆ

1  เมื่อเข้าสูข่ั้นตอนสร้างโฆษณา Facebook Ads Manager (ตวัจดัการโฆษณา) 
เลอืกแคมเปญ “การเข้าถงึ” (Reach) ตั้งชื่อแคมเปญ (เช่น Click to Call) แล้วคลกิปุม่
ด�าเนนิการต่อ ดงัรูป
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2  ระดับชุดโฆษณา (Ad Set) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ประเภทอุปกรณ์เป็น 
“มอืถอื” (ขั้นตอนที่ 2) และเลอืกแสดงผลบน “อปุกรณ์มอืถอืทั้งหมด” (ขั้นตอนที่ 3) 
เพราะเน้นให้ตดิต่อทางมอืถอืเท่านั้น

3  ที่ระดบัโฆษณา (Ad) คลกิตวัเลอืก “เพิ่ม URL ของเวบ็ไซต์” (ขั้นตอนที่ 4) 
สงัเกตที่ด้านล่างจะมเีซกชนั “การกระตุ้นให้ด�าเนนิการ” (ขั้นตอนที่ 5) คลกิเลอืกปุ่ม 
“โทรเลย” พร้อมทั้งใส่เบอร์มอืถอืที่ต้องการ ดงัรูป
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หลังจากเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว โฆษณาจะถูกน�าส่งไปให้ผู้ใช้ในฟีดบนมือถือทั้ง 
Facebook และ Instagram โดยผู้ใช้ที่เหน็โฆษณาจะสามารถคลกิปุ่ม “โทรเลย” ตดิต่อ
ธรุกจิได้ทนัท ี

อย่างไรกต็าม ต้องขอย�้าคณุผูอ่้านอกีครั้งว่า เทคนคิการยงิโฆษณาด้วยวธินีี้ Facebook 
จะไม่ได้พุ่งเป้าให้โฆษณาถูกน�าส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมชอบคลิกปุ่ม 
“โทรเลย” โดยเฉพาะ ดงันั้น การเลอืกกลุม่เป้าหมายหลกั (Core Audience) ที่แม่นย�า หรอืใช้
กลุ่มเป้าหมายที่ก�าหนดเอง (Custom Audience) จะช่วยให้มโีอกาสรบั Call มากยิ่งขึ้น 

ส�าหรบัคณุผูอ่้านที่เหน็ว่าเหมาะกบัธรุกจิของท่านกล็องน�าไปใช้ดไูด้นะครบั ขออวยพร
ให้ประสบความส�าเรจ็ ยอดขายปังกนัถ้วนหน้า สวสัดคีรบั   

50 K SME Inspired



Financial

ธรุกจิรบัเหมาก่อสร้าง ยงัถอืเป็นธรุกจิ Sunshine ในปีนี้ โดยมทีิศทางการเตบิโต
ต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกจิ ทั้งจากการก่อสร้างของภาครฐัตามโครงการเมกะโปรเจกต์

และการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และการก่อสร้างที่อยู่อาศยัของภาคเอกชน
ที่เริ่มฟื้นตวั ตลอดจนการขยายตวัของการก่อสร้างพาณชิยกรรมและการก่อสร้าง

ภาคอตุสาหกรรม แม้ปีนี้อาจจะมปีัจจยัที่เข้ามากระทบจากเกณฑ์ก�ากบัดูแล
สนิเชื่อบ้านที่ก�าหนดเข้มงวดขึ้นบ้างกต็าม แต่อย่างไรแล้ว ธรุกจิก่อสร้างกย็งัเป็น

ตวัขบัเคลื่อนเศรษฐกจิที่ส�าคญัในปัจจบุนั

 พรรณพสิทุธิ ์กรกีลุ ผู้อ�านวยการฝ่าย สายงานผลติภณัฑ์เครดติ ธนาคารกสกิรไทย

ไขปริศนา

“ธุรกิจก่อสร้าง”

ท�าอย่างไรให้เข้าถึงแหล่งทุน
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แม้แนวโน้มภาคการก่อสร้างของไทยปีนี้จะค่อนข้างสดใส แต่ก็พบความท้าทายที่
ซ่อนอยู่ส�าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ประเด็นแรกคือ วงจรธุรกิจเปลี่ยน จากเดิม
ผู้ประกอบการรายใหญ่จะส่งงานต่อมาให้เอสเอ็มอีรับช่วง แต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยี
ที่พัฒนาขึ้น ท�าให้ผู้ประกอบการรายใหญ่สามารถผลิตวัสดุส�าเร็จ เช่น ผนังมวลเบา 
เพื่อใช้ก่อสร้างได้เอง โดยไม่ต้องส่งงานต่อ แถมยงัลงมาแข่งขนักบัผูป้ระกอบการเอสเอม็อี
อกีด้วย

ประเดน็ต่อมาคอื ด้านแรงงาน ปัจจบุนัมทีั้งการขาดแคลนจ�านวนแรงงาน ขาดแคลน
แรงงานทกัษะ รวมถงึค่าแรงที่มโีอกาสเพิ่มสงูขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทนุผูร้บัเหมาในกลุ่ม
เอสเอม็อ ีและประเดน็สดุท้ายคอื มาตรการภาครฐัและเสถยีรภาพทางการเมอืง ปัจจยั
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อผู้รับเหมาที่รับงานภาครัฐ หากรัฐบาลยังไม่ชัดเจน การเมือง
ไม่ชดัเจน ผูป้ระกอบการเอสเอม็อทีี่รบังานภาครฐัอาจได้รบัเงนิล่าช้า และย่อมกระทบต่อ
กระแสเงนิสดของธรุกจิได้

52 K SME Inspired



ที่ผ่านมาธุรกิจก่อสร้างถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีความต้องการทางการเงินส�าหรับใช้ใน
การขยายการลงทนุและเป็นเงนิทนุหมนุเวยีน เพื่อการซื้อวสัด ุอปุกรณ์ จ่ายค่าแรง หรอือื่นๆ 
แต่กลับพบว่า ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ โดยเฉพาะเอสเอ็มอียังเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนใน
ระบบ พร้อมตั้งค�าถามมายังธนาคารว่า ท�าไมเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อให้กลุ่มธุรกิจ
รบัเหมาก่อสร้างเหลอืเกนิ

 ในมมุธนาคารย่อมมมีาตรฐานการพจิารณาสนิเชื่อเป็นปกต ิซึ่งภาพรวมการพจิารณา
สนิเชื่อกไ็ม่ได้แตกต่างจากธรุกจิอื่น นั่นคอื การพจิารณาดูจากงบการเงนิ ประวตัเิครดติ
ช�าระหนี้ เพยีงแต่ธรุกจิก่อสร้างมลีกัษณะเฉพาะตวัที่ต้องดปัูจจยัอื่นเพิ่มเตมิ ไม่ว่าจะเปน็ 
ประวตักิารท�าโครงการประสบความส�าเรจ็หรอืไม่ รบังานใหญ่เกนิตวัหรอืไม่ รวมทั้งความถนดั
เฉพาะทาง โดยดูจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อน�ามาพจิารณาควบคู่กบัการให้สนิเชื่อ

ทั้งนี้ หากวเิคราะห์จรงิๆ แล้วจะพบว่า สาเหตทุี่ท�าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถ
เข้าถงึแหล่งเงนิทนุได้ มกัเกดิจากสิ่งเหล่านี้ คอื

1  คณุสมบตัไิม่ผ่าน เช่น ประวตัผิดินดัช�าระหนี้ ประวตักิารส่งมอบงานล่าช้า

2  ไม่มีสิ่งบ่งบอกว่าธุรกิจของตัวเองเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งเวลาจะให้เครดติ 
ธนาคารจะดูจากปัจจยัเหล่านี้เป็นหลกั
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ทั้งนี้ สิ่งที่ผู้ประกอบการเอสเอม็อใีนธรุกจิก่อสร้างต้องท�าและเตรยีมตวัให้พร้อม 
หากต้องการจะเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ คอื

1  ผู้ประกอบการต้องพยายามรกัษาประวตัทิางการเงนิให้ด ี อย่า
ให้มทีั้งประวตัผิดินดัช�าระหนี้ และคดฟี้องร้อง และควรเลอืกรบังานจาก
ผู้ว่าจ้างที่ไม่มปีระวตักิารจ่ายเงนิล่าช้า หรอืมปีัญหาในการจ่ายเงนิ

2  ควรมปีระสบการณ์ในธรุกจิก่อสร้างของตนเองมาระดบั
หนึ่ง ที่ส�าคญัคอื ต้องรบังานประเภทที่ตนเองมคีวามถนดั และ
มศีกัยภาพ ความพร้อมทั้งด้านเครื่องมอื แรงงาน และอื่นๆ เพื่อ
ให้สามารถท�างานได้ส�าเรจ็ 

3  ผู้ประกอบการควรบรหิารต้นทนุได้อย่างถูกต้อง ประเมนิ
ต้นทุนงานได้ไม่ผิดพลาด และสามารถรับมือกับต้นทุนที่คาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้างได้ รวมถึงมี
ซปัพลายเออร์ที่สามารถ Supply ของได้อย่างต่อเนื่อง และ Outsource 
วตัถดุบิได้ภายใต้ต้นทนุต�่าแต่มคีณุภาพ
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ธนาคารกสิกรไทยมีความเข้าใจถึงความต้องการทางการเงินของธุรกิจก่อสร้างเป็น
อย่างด ีและพร้อมสนบัสนนุให้ลูกค้าธรุกจิก่อสร้างสามารถเตบิโตต่อไปได้ ทั้งในด้านองค์
ความรู้ใหม่ๆ การแนะน�าเทคโนโลยเีพื่อช่วยในการด�าเนนิธรุกจิและลดต้นทนุ หรอืจะเป็น
ในส่วนของบรกิารทางการเงนิ ธนาคารกม็รีองรบัในทกุๆ ความต้องการตลอดวงจรธรุกจิ 

หากเป็นธรุกจิที่รบังานภาครฐั จะมสีนิเชื่อก่อสร้างเพื่อผูร้บัเหมาภาครฐั วงเงนิหนงัสอื
ค�้าประกนัสูงสดุ 5 เท่าของมูลค่าหลกัประกนั, สนิเชื่อเพื่อเสรมิสภาพคล่องสูงสดุ 3 เท่า 
(บสย.ค�้าประกนัส่วนเกนิหลกัประกนั) หรอืธรุกจิที่รบังานก่อสร้างภาคเอกชน จะมบีรกิาร
สนิเชื่อก่อสร้างเพื่อผู้รบัเหมาภาคเอกชน วงเงนิหนงัสอืค�้าประกนัสูงสดุ 3 เท่าของมูลค่า
หลกัประกนั และสนิเชื่อเพื่อเสรมิสภาพคล่องสงูสดุ 1.5 เทา่ (บสย.ค�้าประกนัส่วนเกนิหลกั
ประกนั), สนิเชื่อส�าหรบัซื้อเครื่องจกัร 70-100% ของมลูค่าเครื่องจกัรระยะเวลาสงูสดุ 5 ปี 
และสินเชื่อแฟคเตอริ่ง (Factoring) ซึ่งเป็นการแปลงลูกหนี้การค้าให้เป็นทุน โดยไม่ต้อง
มหีลกัทรพัย์ค�้าประกนั ระยะเวลาสูงสดุ 180 วนั ได้รบัเงนิล่วงหน้าสูงสดุ 80% ของมูลค่า
ลูกหนี้การค้า เป็นต้น

 ด้วยธุรกิจก่อสร้าง เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความส�าคัญกับระบบเศรษฐกิจ ธนาคาร
กสกิรไทยจงึให้ความส�าคญัและพร้อมยนืเคยีงข้าง คอยให้ค�าปรกึษาและสนบัสนนุบรกิาร
ทางการเงนิ เพื่อท�าให้ธรุกจิก่อสร้างไทยเตบิโตอย่างยั่งยนื 
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จากข้อมูลพบว่าปัจจุบันเหลือบริษัทที่เคยประสบความส�าเร็จในท�าเนียบ 
S&P 500 อยู่เพียง 65% ที่วันนี้ยังคงประสบความส�าเร็จอยู่ ในขณะที่ 
45% ล้มหายตายจากไป โลกก�าลังบอกเราว่า ความส�าเร็จในอดีต

ไม่ได้การันตีความส�าเร็จในปัจจุบันอีกต่อไป รวมถึงทักษะเดิมๆ ที่เคยใช้
น�าพาองค์กรส�าเร็จก็อาจใช้ไม่ได้แล้วในวันนี้

Future of Work
 ดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร บรษิทั สลงิชอท กรุ๊ป
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เช่นเดียวกับบริษัท Futures Platform ผู้รวบรวมงานวิจัยทั่วโลก ซึ่งได้เผยแนวโน้ม
ความท้าทายในการบริหารองค์กรที่ก�าลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรง โดยบอกไว้ว่า

“ทุกวันนี้พวกเราก�าลังท�างานเดิม แต่ต้องใช้ทักษะใหม่”

นี่คือหนึ่งในความท้าทายที่คนท�างานก�าลังเจออยู่ในปัจจุบัน

ของผู ้น�ำทั่วโลกมองว่ำ 

ตนเองก�ำลังพบกับควำม

ท้ำทำยในกำรน�ำพำองค์กร

ภำยใต้สภำวะแวดล้อมที่

ซับซ้อนและไม่ชัดเจน

พบกับควำมท้ำทำยในกำร

บริหำรแบบทำงไกล

พบกับควำมท้ำทำยในเร่ืองของ

กำรเพิ่มควำมเร็วในกำรบริหำร

องค์กร

พบกับควำมท้ำทำยในกำร

สร้ำงแรงบันดำลใจให้ทีม

พบกับควำมท้ำทำยในกำร

ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง

คนและหุ่นยนต์

81% 55%

44%

65%

47%

ทั้งนี้ สะท้อนจากผลการศึกษาโดยบริษัท Deloitte ล่าสุด พบว่า 
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1

2

พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรน้อยลง

นั่นแปลว่า ผู้น�าในยุคนี้ต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจ 
จูงใจพนักงานยิ่งกว่าเดิม แม้เจเนอเรชัน Z ซึ่งเป็นความหวังใหม่
ของโลกแห่งการท�างานจะบอกว่า พวกเขาต้องการอยูใ่นองค์กรใด
องค์กรหนึ่งนานถึง 11 ปี นั่นอาจจะเป็นเพียงความฝัน เพราะ
แท้จริงแล้วเจเนอเรชัน Z เป็นกลุ่มที่มีความผูกพันต่อองค์กรน้อย
และมีแนวโน้มเปลี่ยนที่ท�างานได้ง่ายกว่าเจเนอเรชันอื่นๆ

ทีมแห่งอนาคตจะเป็นทีมที่ยืดหยุ่น

ทั้งนี้ โครงสร้างองค์กรแบบปัจจุบันที่ต่างฝ่าย
ต่างท�าหน้าที่ของตัวเองไม่เกี่ยวข้องกันอาจจะไม่ตอบ
โจทย์โลกการท�างานในอนาคตอีกต่อไป การสร้าง
ทีมร่วมกันเพื่อท�างานให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 
แม้ว่าจะมาจากต่างฝ่ายต่างแผนก จะมีความส�าคัญ
มากกว่าใครคือหัวหน้าใคร หรือใครอยู่ทีมไหน 

การประสานความร่วมมือระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์

จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันทั่วโลกมีบริษัทอยู่เกือบ 50% ที่น�าเอา
เทคโนโลยี AI หุ่นยนต์ ออโตเมชันมาใช้ในการท�างาน
จริง และก�าลังเพิ่มจ�านวนขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้นบทบาทของ
ผู้น�าองค์กรคือ ต้องช่วยพัฒนาทักษะของมนุษย์ที่หุ่นยนต์
ไม่อาจแทนที่ได้ เช่น การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ 
การสร้างนวัตกรรม การเล่าเรื่อง เป็นต้น เพื่อให้การ
ท�างานระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ไปด้วยกันได้อย่างด ี 

3
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อย่างไรก็ดี การที่องค์กรจะก้าวผ่านความท้าทายเหล่านี้ไปได้ จ�าเป็นต้องมีตัวช่วย 
นั่นคอื การสร้างระบบการเรยีนรู้แบบใหม่ ที่ผู้เรยีนสามารถเข้าถงึแหล่งความรู้ได้รวดเรว็ 
และสามารถปรับแต่งให้ตอบโจทย์การเรียนรู้ของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ เพื่อสร้างการ
เรยีนรู้ที่มปีระสทิธภิาพ เพราะต้องเข้าใจว่าคนท�างานยคุใหม่นั้นต้องการเรยีน “เพื่อใช้” 
ไม่ใช่ “เผื่อใช้” นั่นเอง

เมื่อพูดถงึระบบการเรยีนรู้แบบใหม่ ขณะนี้ On-Demand Learning ก�าลงัเป็นเทรนด์
ของการพัฒนาบุคลากรที่มาแรง เพราะจะเป็นการสร้างระบบการเรียนรู้ที่ช่วยให้องค์กร
สามารถท�าให้ทุกคนสามารถเข้าสู่การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 7 วัน 24 ชั่วโมง และเรียน
ที่ไหน เมื่อไหร่กไ็ดต้ามที่ผูเ้รยีนตอ้งการ เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่ก�าลงัเจออยูไ่ด้อย่างทนัท่วงท ี
โดยผ่านอปุกรณ์สื่อสารของตนเองได้ตลอดเวลา

 ทั้งนี้ จากการศกึษาองค์กรที่มผีลการท�างานดทีั่วโลก พบว่า 90% องค์กรเหล่านี้ มี
การสร้างระบบเรียนรู้แบบ On-Demand ทั้งสิ้น ยกตัวอย่าง เช่น การท�า On-Demand 
Coaching โดยพบว่ามีประสิทธิผลต่อการเอาไปใช้งานจริงสูงถึง 90% เมื่อเทียบกับการ
เรยีนรู้แบบอื่นๆ  
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ถามว่า การท�า On-Demand Coaching เป็นแบบไหน อธบิายง่ายๆ คอื เป็นแนวทาง
การพัฒนาคน โดยการกระตุ้นให้ผู้ได้รับการโค้ชได้คิดในมุมมองที่ต่างไปจากเดิม และ
ค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาหรอืหาค�าตอบด้วยตนเอง ผ่านการตั้งค�าถาม (Questioning) 
การเล่าประสบการณแ์ละแลกเปลี่ยนมมุมอง (Sharing & Storytelling) ซึ่งเป็นวธิกีารพฒันา
ที่ยั่งยืนกว่าการบอกให้ท�าหรือสอนให้จ�า รวมถึงมีการน�าเทคโนโลยีออนไลน์เข้ามาช่วย
ลดความยุง่ยากในการจดัการขั้นตอนต่างๆ ในการโค้ช เช่น การเสยีเวลาไปกบัการหาโค้ช
ที่ใช่ การเดินทางไปพบโค้ช หรือแม้แต่การจัดเก็บข้อมูลจากการโค้ช ท�าให้ผู้เข้ารับ
การโค้ชลดความกงัวลและสามารถโฟกสัไปที่ผลลพัธ์ได้อย่างแท้จรงิ

เรยีกได้ว่า On-Demand Coaching เป็นการพฒันาที่ผู้ท�างานสามารถจดัตารางเวลา
การเรียนรู้ได้เอง โดยที่มีทรัพยากร มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในและนอกองค์กร 
พร้อมให้ผูท้�างานสามารถเข้าถงึเพื่อพดูคยุเรยีนรูไ้ดต้ลอดเวลา ซึ่งจะเปน็ตวัชว่ยใหม่ที่จะ
ท�าให้พวกเขาไม่ต้องเสียเวลาและไม่เสียโอกาสในยุคที่โอกาสมหาศาลรออยู่ข้างหน้า 
เพราะถ้าใครคว้าไว้ทันก็เป็นผู้ชนะ แต่ถ้าพลาดไปเพียงเสี้ยววินาทีก็อาจจะไม่สามารถ
อยูร่อดในธรุกจิได้ 

60 K SME Inspired



ล้นต้องรักษ์

เพราะรักจึงต้องลด

Let s Kill
This
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