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EDITOR’S TALK

K SME Inspired

ส่องโอกาสธุรกิจยุคผู้บริโภครักษ์โลก
กลายเป็นประเด็นทีก่ ำ� ลังพูดถึงอย่างมาก ส�ำหรับปัญหาขยะ
พลาสติกล้นโลก ที่สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ปีหนึ่งๆ
จะพบว่ามีขยะพลาสติกถูกทิ้งเป็นจ�ำนวนมหาศาล ส่วนใหญ่
มักมาจากบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทใช้ครัง้ เดียวทิง้ ไม่ว่าจะเป็น ถุงหูหวิ้
ขวดน�้ำ แก้วน�ำ้ กล่องโฟม หรือแม้กระทั่งหลอด เป็นหนึ่งในขยะ
ที่ถูกทิ้งจ�ำนวนมากเช่นกัน
จะเห็นได้ว่าในเวลานี้หลายๆ ธุรกิจทั่วโลก พากันออกมา
ประกาศจุดยืนในการเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ด้วยการงดใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ท�ำร้ายโลก หรือพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาเพื่อ
ลดขยะพลาสติกอีกทางหนึ่งด้วย
จากกระแสรักษ์โลกที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ นี้เอง ได้ส่งผลโดยตรงกับ
ภาคธุรกิจทั้งในแง่บวกและในแง่ลบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนธุรกิจ
ตามให้ทัน เพราะนั่นหมายถึงการท�ำธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและโอกาสที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต หากธุรกิจไหนสามารถเดินเคียงข้างไปกับสิง่ แวดล้อมได้ โอกาสทีจ่ ะได้รบั การยอมรับ
จากผู้บริโภคยุคนี้จะมีมากขึ้น เรียกว่า ถ้าผู้ประกอบการแสดงความรัก (ษ์) ต่อโลกมากเท่าไร
ความเติบโตและยั่งยืนของธุรกิจก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
ยุคนีท้ ำ� ธุรกิจ ถ้าจะให้ดใี ห้รุ่ง! ต้องมีให้ครบ สินค้าดี บริการดี และทีส่ ำ� คัญต้องเป็นแบรนด์
ที่ดี ไม่ท�ำร้ายโลก ท�ำร้ายสังคมด้วย
ส�ำหรับท่านที่ต้องการติชม หรือเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ
สามารถติดต่อกับทีมงานได้ที่ ksmeinspired@kasikornbank.com
ทางทีมงานยินดีรับทุกข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น

เจ้าของ

ฝ่ายสื่อสารการตลาด
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1
แขวง/เขต ราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ 10140
K-BIZ Contact Center
02-8888822

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
บัณฑูร ล�ำ่ ซ�ำ
ปรีดี ดาวฉาย
ขัตติยา อินทรวิชัย
พิพิธ เอนกนิธิ
พัชร สมะลาภา
วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย

บรรณาธิการบริหาร
จิตราวิณี วรรณกร

กองบรรณาธิการ

เยาวลักษณ์ อดุลประวิตรชัย
วีราวรรณ ชาญประพันธ์

จัดท�ำโดย

บริษัท เพนนินซูลาร์
แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2270-1123-4
โทรสาร : 0-2270-1125
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เปิดสูตรลับ

Class Café

เจาะตลาดกาแฟจากอีสานสู่เมืองกรุง
กองบรรณาธิการ

ปกรณ์ พลชัย

ธุรกิจร้านกาแฟ ใครๆ ก็ว่าเจ๊งง่าย ถ้าไม่เจ๋งจริง โอกาสรอดน้อยมาก
เพราะด้วยคู่แข่งมากมายที่มีเกิดขึ้นใหม่แทบจะทุกวัน แต่ท�ำไม
Class Caféé ร้านกาแฟที่แจ้งเกิดมาจากอีสาน ก�ำลังโตวันโตคืน
เร่งเครื่องบุกเข้าสู่เมืองกรุงแบบไม่กลัวคู่แข่ง นั่นคือ สิ่งที่เราต้องไป
หาค�ำตอบพร้อมๆ กัน
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ท�ำไมต้อง “อีสาน”
Class Caféé เกิดขึ้นมาจาก Passion ของอดีตนักการตลาดอย่าง “มารุต ชุ่มขุนทด”
ที่ตั้งโจทย์ท้าทายตัวเอง ด้วยการท�ำธุรกิจร้านกาแฟ ที่ใครๆ ก็พูดกันว่าเป็นธุรกิจปราบ
เซียน แม้จะใช้ชวี ติ อยู่ในเมืองกรุงมานานกว่า 20 ปี แต่เมือ่ ต้องเริม่ ต้นธุรกิจจริงๆ เขากลับ
นึกถึงจังหวัดบ้านเกิดใน “ภาคอีสาน” แทนที่จะเป็นเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ
“ถ้าพูดถึงความล�้ำสมัย ความเท่ ความคูล คนจะมองข้ามอีสานไป หลายคนนึกถึง
เชียงใหม่ ท�ำไมอีสาน ความเท่มนั หายไปไหน ในมุมที่เคยเป็นนักการตลาดมาก่อน เลย
มองว่านีอ่ าจจะเป็นโอกาสครัง้ ใหญ่ทจี่ ะเกิดขึน้ ซึง่ ผมเองก็เกิดทีโ่ คราช ซึง่ เวลานัน้ ในภาค
อีสานยังไม่มผี ้เู ล่นหลักๆ ในตลาดกาแฟเลย ถ้าท�ำให้คนอีสานดืม่ กาแฟได้ ปริมาณคงจะ
มหาศาล เพราะคนอีสานมีจ�ำนวนเยอะมาก เราจึงเริ่มเอาประสบการณ์ของตัวเองที่เคย
ท�ำเรื่อง Branding Marketing มาเล่าเรื่องราวของ Class Caféé ให้คนในอีสานได้รู้จัก”
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สตาร์ตด้วย Branding
มารุตบอกว่า Class Caféé เกิดขึ้นมาได้แบบ “ถูกที่ ถูกเวลา ถูกตลาด” เพราะถ้าย้อน
กลับไปเมื่อ 6 ปีที่แล้ว “โคราช” หรือจังหวัดนครราชสีมา ยังไม่มีการเติบโตมากเช่น
ทุกวันนี้ ห้างสรรพสินค้ายังมีไม่มาก เชนร้านกาแฟก็มีเพียงสตาร์บัคส์ 1 สาขา ดังนั้น
Class Caféé จึงคว้าโอกาสจากช่องว่างตรงนี้ สร้างแบรนด์น้องใหม่ข้นึ มา เพื่อให้คนโคราช
ได้ท�ำความรู้จกั กับร้านกาแฟพรีเมียม

“เราเริ่มต้นท�ำร้านกาแฟด้วยการสร้างแบรนด์ก่อน Class Caféé จะเป็นร้านกาแฟที่
สะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนเมือง เรานึกถึงคนทีย่ ามว่างมานัง่ อ่านหนังสือ หรือนัง่ ท�ำงานใน
ร้านกาแฟ ก�ำหนด Personality ขึน้ มา ใส่คาแร็กเตอร์ของความเป็นคนรุ่นใหม่ อายุอยู่ช่วง
27-30 ต้นๆ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ตอ้ งให้ความรูส้ กึ สบายๆ ไม่มรี ปู แบบตายตัว เฟอร์นเิ จอร์
เคลื่อนย้ายได้ตลอดเวลา หรือแม้แต่เพลงที่ใช้เปิดในร้านก็ต้องไม่ใช่แนว Slow Move
เพราะเราจะเป็นร้านกาแฟที่ขาย Energy ขายพลังความสดชื่น ดังนั้น เพลงที่ใช้จงึ ต้องให้
ความรู้สึกถึงพลังความสดชื่น รวมไปถึงวิธีการสื่อสาร การให้บริการของพนักงานต่างๆ
เราจะดีไซน์ส่งิ เหล่านี้ไว้ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้ภาพของแบรนด์ Class Caféé ชัดเจนที่สุด”
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60 : 40 สูตรปั้นธุรกิจร้านกาแฟ
เมือ่ แบรนด์ชดั เจน การเริม่ ต้นจึงไม่ใช่เรือ่ งยาก Class Caféé สามารถแจ้งเกิดในโคราช
ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมๆ กับการขยายตลาดให้กว้างขึน้ จากโคราชขยับสู่บรุ รี มั ย์ ขอนแก่น
และอุดรธานี อะไรคือจุดส�ำคัญที่ท�ำให้ Class Caféé ขยายสาขาในภาคอีสาน 4 จังหวัดนี้
ได้มากถึง 18 สาขาในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปี
“ความยืดหยุน่ เป็นหนึง่ ในวิธกี ารท�ำงานแบบ Class Caféé เราใช้สตู รทีเ่ รียกว่า 60 : 40
ไม่ว่าจะขยายสาขาไปที่ไหน หมายความว่า เราจะมีแกนหลักอยู่ 60% คือ ท�ำทุกอย่าง
เหมือนเดิม ระบบแบบเดิม กาแฟรสชาติเดิม ความคาดหวังในบริการที่ลูกค้าจะได้รับ
เหมือนเดิม แต่อีก 40% จะเปลี่ยนไปตามพื้นที่และท�ำเลที่ไป เวลาขยายสาขา เราไม่ต้อง
รอให้ทุกอย่างเสร็จ 100% เสร็จแค่ 60% ก็ไปได้แล้ว เพราะอีก 40% คือ สิ่งที่เราต้องไป
เรียนรู้ว่าคนแถวนัน้ เขาต้องการอะไร

ส�ำหรับผม
การรอให้ 100% แล้วค่อยเริม่
เป็นแนวคิดของโลกการตลาดแบบเก่า
“ส�ำหรับผมการรอให้ 100% แล้วค่อยเริ่ม เป็นแนวคิดของโลกการตลาดแบบเก่า ที่
คิดว่าตัวเองท�ำอะไรได้แล้วค่อยน�ำเสนอให้ลูกค้า มันไม่ใช่ เราต้องรู้ว่าเขาอยากได้อะไร
ถึงจะน�ำเสนอ อย่างสาขาในมหาวิทยาลัย คนที่ให้บริการก็จะเป็นนักศึกษาที่อยู่
ในมหาวิทยาลัยนัน้ การให้บริการส�ำหรับสาขานีก้ จ็ ะเป็นแบบรุน่ พีร่ นุ่ น้อง หรือสาขาทีบ่ รุ รี มั ย์
ซึ่งเขาจะมีภาษาอีสานอีกแบบหนึ่ง เรารู้สึกว่า ภาษาเขามีความน่ารักในแบบของเขา
ก็ให้ใช้ภาษาแบบนีใ้ นสาขา เราไม่จำ� เป็นต้องไปยัดเยียดตัวตนแบบของเราทัง้ หมดให้เขา
แต่แกนหลักยังคงต้องมีอยู่ นี่คือสูตร 60 : 40 ในแบบของ Class Caféé”
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สาขาติดกัน แต่ท�ำไมถึงขายได้
อีกสิ่งหนึ่งที่ท�ำให้ Class Caféé เป็นธุรกิจร้านกาแฟที่หลายคนจับจ้อง เพราะถ้าดูจาก
จ�ำนวนสาขาในโคราชจะพบว่ามี Class Caféé กระจายอยู่มากกว่า 10 สาขา และที่ส�ำคัญ
บางสาขาห่างกันเพียงแค่ 300 เมตร

“บางครั้งเรื่องของท�ำเลเราไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัว อยู่ตรงข้ามกันก็ยังได้ อย่าง
ในโคราชเรามี 10 กว่าสาขา แต่ละสาขาไม่ได้แย่งลูกค้ากันเลย เพราะ Target Group เป็น
คนละกลุ่มกัน ยกตัวอย่าง Class Caféé สาขาจอมสุรางค์ กับสาขาคลังพลาซ่าจะห่างกัน
ประมาณ 300 เมตร ลูกค้าที่มาใช้สาขาจอมสุรางค์ส่วนใหญ่เป็นคนในตัวเมืองโคราช ซึ่ง
ก็ไม่ได้ไปใช้บริการที่สาขาคลังพลาซ่า เพราะส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นลูกค้าจากรอบนอก
อ�ำเภอที่มาซื้อของหรือมาเที่ยว ดังนั้น ถึงจะอยู่ใกล้กนั ก็ไม่แย่งตลาดกันแน่นอน ส�ำหรับ
ผมเชื่อว่ายิ่งสาขาอยู่ใกล้กนั แต่คนละ Target Group ยิ่งเป็นเรื่องดี เพราะสามารถบริหาร
จัดการได้ง่ายนั่นเอง”
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Data หัวใจแห่งความส�ำเร็จ
การที่ Class Caféé ท�ำเช่นนีไ้ ด้ เบือ้ งลึกเบือ้ งหลังเกิดจากการเข้าใจลูกค้าเป็นส�ำคัญ
การรู้ว่าลูกค้าเป็นใคร ต้องการอะไร มีไลฟ์สไตล์แบบไหน ทัง้ หมดได้มาจากการวิเคราะห์
ข้อมูล (Data) นั่นเอง
“เราไม่ใช่แบรนด์ท่ขี ายดีที่สุด หรือมีสาขาเยอะที่สุด แต่เราพยายามจะเป็นแบรนด์
ที่เข้าใจลูกค้ามากที่สุด ด้วยการใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ ทุกอย่างคือข้อมูลทั้งหมด ลูกค้า
ชอบใช้บริการเวลาไหน ใช้บริการอย่างไร ท�ำไมถึงมาเวลานี้ ทุกอย่างเป็นการตั้งค�ำถาม
เพือ่ หาค�ำตอบ แม้แต่ตำ� แหน่งทีน่ งั่ ในร้านก็เป็น Data ท�ำไมลูกค้าถึงเลือกนัง่ แต่มมุ นี้ ท�ำไม
ไม่นั่งที่เก้าอี้ตัวนั้น ตอนนี้เรามีเทคโนโลยีท่เี รียกว่า Heat Map เป็นระบบวิเคราะห์พ้นื ที่
ในร้าน เพื่อให้เห็นว่าพื้นที่ในจุดใดที่ไม่ค่อยมีคนใช้งาน สิ่งเหล่านี้จะท�ำให้เราเข้าใจ
พฤติกรรมและรู้จกั ลูกค้ามากขึ้น เพื่อจะได้ให้บริการได้ดียิ่งขึ้น
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“เทคโนโลยีเราเพิง่ เอามาใช้ในช่วงหลังนีเ้ อง จริงๆ แล้วสิง่ ทีเ่ ป็นหัวใจของเราคือ เรา
เป็นแบรนด์ท่คี ิดเยอะมากๆ เราจะตั้งค�ำถามท�ำไมๆ มากกว่าที่จะคิดเข้าข้างตัวเอง เรา
ไม่ได้ใช้ Big Data หรือใช้อะไรที่ซบั ซ้อนเลย แต่ใช้ความใส่ใจของเรา กับการตั้งค�ำถาม
ในเชิงมานุษยวิทยาและจิตวิทยามากกว่า เรื่องพวกนี้ไม่จำ� เป็นต้องใช้เทคโนโลยีดีที่สุด
เราท�ำร้าน 200 ที่น่งั ถามตัวเองก่อน เราเคยไปนั่งทั้ง 200 ที่น่งั แล้วหรือยัง หรือเราเข้าใจ
ลูกค้าที่นั่งซ้ายสุดหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้มันคือความใส่ใจ เราคิดเยอะจริงๆ แต่มันก็ให้
ผลลัพธ์ที่ดี เทคโนโลยีที่ดีที่สุด มีเงินก็ซื้อได้ แต่ความใส่ใจมากที่สุดหาซื้อไม่ได้”

จากอีสานสู่เมืองกรุง
การเติบโตของ Class Caféé ไม่ได้ขยายวงกว้างเฉพาะในภาคอีสานเท่านั้น แต่วันนี้
Class Caféé ก�ำลังบุกเข้าสู่เมืองหลวง อย่างกรุงเทพฯ ด้วยจ�ำนวนสาขาที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ
กว่า 7 สาขา ส่วนส�ำคัญเกิดจากโมเดลของการจับมือร่วมกับพาร์ตเนอร์ เพื่อสร้างการ
เติบโตและสิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน
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“การเริ่มขยับเข้าสู่ตลาดกรุงเทพฯ ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาส ซึ่งเราต้องท�ำการบ้าน
ค่อนข้างหนัก แต่การเดินของเราไม่ได้ไปแบบเดีย่ วๆ แต่เป็นการร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ ซึง่ มีทงั้
ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร สถาบันการศึกษา หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการไปกับ
พาร์ตเนอร์ มีทงั้ ข้อดีและข้อจ�ำกัด ข้อดีคอื การได้แชร์กลุ่มเป้าหมาย แชร์ตลาด แชร์ลกู ค้า
ได้ท�ำเรื่องใหม่ๆ ที่ท้าทาย ส่วนข้อจ�ำกัดคือ แต่ละพาร์ตเนอร์ก็มีข้อจ�ำกัดไม่เหมือนกัน
ต้องมานั่งคุยกันเพื่อหาจุดลงตัว แต่เราก็สนุกกับการท�ำแบบนี้ เช่น Class Caféé เปิด
24 ชั่วโมง อาจจะมีแบงก์มาอยู่ข้างในสาขาก็ได้ หรือตอนนี้ก�ำลังคุยกันกับสถาบัน
การศึกษา ท�ำ Class Caféé ที่รวมกับเรื่องของศิลปะ เป็นต้น”
ท้ายที่สดุ แล้ว มารุตบอกย�ำ้ ว่า เป้าหมายของ Class Caféé ไม่ได้วดั ทีจ่ ำ� นวนสาขา แต่
ต้องการที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นมากกว่า ฉะนั้นอนาคตข้างหน้า เราอาจจะได้เห็น
Class Caféé ในเรื่องราวใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม

ช่องทางส�ำหรับใช้บริการ Class Cafe :

Class Cafe
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Inno Focus

มิติใหม่แห่งการชอป แค่ “สั่ง” ดวยเสียง
ยุคนีก้ ารชอปปงสินค้าประเภทของสดของแห้ง จะเห็นว่าสะดวกสบายมากขึน้ ซูเปอร์มาร์เก็ต
หลายแห่งมีบริการรับสัง่ ซือ้ ทางออนไลน์ แค่ลกู ค้าคลิกหย่อนสินค้าลงตะกร้า ช�าระเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าที่สั่งก็จะถูกจัดส่งถึงประตูบ้าน โดยไม่ต้องเหนื่อยไปเดินเลือกซื้อเอง
และตอนนีย้ งิ่ ล�า้ ขึน้ ไปอีก เมือ่ วอลมาร์ท เชนค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐฯ ได้แนะน�าเทคโนโลยี
Walmart Voice Order ให้กับลูกค้า
เทคโนโลยีนี้มาในรูปล�าโพงอัจฉริยะที่ทางวอลมาร์ทพัฒนาร่วมกับกูเกิล เซิร์ชเอนจิน
รายใหญ่สุดของโลก และยังเป็นระบบที่สามารถใช้ได้กับ Google Home Hub อุปกรณ์ผู้ช่วย
ปัญญาประดิษฐ์จากกูเกิล สมาร์ตโฟนแอนดรอยด์ ไอโฟน และอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งเอื้อให้ลูกค้า
สามารถชอปได้ทุกที่และทุกเวลา

วิธีใช้งานก็คือ เมื่อเชื่อมต่อระบบเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถสั่งงานผ่านเสียง เช่น
“กูเกิลติดต่อวอลมาร์ทให้หน่อย” จากนั้นลูกค้าก็สั่งสินค้าที่ต้องการ ยกตัวอย่าง นม
1 แกลลอน น�้าผลไม้ 1 กล่อง กระดาษช�าระ และอื่นๆ เมื่อเอ่ยชื่อสินค้าไป ระบบ Walmart
Voice Order จะทวนค�าสั่งก่อนหย่อนลงตะกร้า ลูกค้าสามารถชอปรวดเดียว จ่ายครั้งเดียว
แล้วรอสินค้ามาส่ง หรือทยอยหย่อนลงตะกร้าวันละรายการสองรายการจนกว่าจะครบ ซึ่ง
บางคนใช้เวลา 1 สัปดาห์ จากนั้นค่อยรวบยอดเพื่อช�าระเงินก็ได้
ความจริงแล้ว ยักษ์ใหญ่ด้านอี-คอมเมิร์ซอย่างอเมซอนก็เคยน�าร่องระบบชอปผ่านเสียง
ด้วยเครือ่ ง Echo เอไออัจฉริยะของอเมซอนอยูแ่ ล้ว วอลมาร์ทซึง่ เป็นคูแ่ ข่งรายส�าคัญจะนิง่ เฉย
ได้อย่างไร จึงต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกันและอ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าให้ถึง
ขีดสุดนั่นเอง
https://bit.ly/2WPyUlu, https://bit.ly/2UEy0Gp
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“แท็กซี่ลอยฟ้า” ขนส่งสาธารณะแห่งอนาคต
ว่ากันว่าปกติถา้ เรียกแท็กซีจ่ ากแมนฮัตตัน นิวยอร์กไปสนามบินเจเอฟเค ระยะทางเกือบ
20 ไมล์จะใช้เวลาไม่ตำ�่ กว่าครึง่ ชัว่ โมง และต้องจ่ายค่าแท็กซีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ
แต่ถา้ มีทางเลือกใหม่ เป็นการโดยสารทางอากาศซึง่ ถึงทีห่ มายในเวลาเพียง 6 นาทีในราคา
70 ดอลลาร์ฯ อาจแพงกว่านิดหน่อย เชือ่ ว่าหลายคนยอมเลือกจ่ายเพิม่ ขึน้ ยานพาหนะทีว่ า่ นี้
คือแท็กซีเ่ หมือนกัน แต่เป็น Flying Taxi หรือแท็กซีล่ อยฟ้า

แนวคิดนีไ้ ม่ใช่เรือ่ งเพ้อฝันตามแบบนวนิยายไซ-ไฟ แต่กำ� ลังจะเป็นจริงในอีก 5-6 ปีขา้ งหน้า
แนวคิดเรือ่ งแท็กซีล่ อยฟ้ามีหลายบริษทั สนใจและก�ำลังศึกษาลูท่ าง เช่น Uber และผูผ้ ลิต
เครือ่ งบิน อย่างโบอิง และแอร์บสั แต่บริษทั Lilium ซึง่ เป็น Tech Startup จากเยอรมนีทเี่ กิดจาก
การรวมกลุม่ ของสีส่ หายจากสถาบันเทคนิคมิวนิกมาแรงมาก หลังจากทีร่ ว่ มกันก่อตัง้ บริษทั
เมือ่ ปี พ.ศ.2558 และสามารถระดมทุนราว 100 ล้านดอลลาร์ฯ พวกเขาก็ลงมือสร้างยานยนต์
ลอยฟ้าต้นแบบส�ำเร็จ และมีการทดสอบสมรรถนะไปเรียบร้อยแล้ว
เป็นแท็กซีล่ อยฟ้า 5 ทีน่ งั่ รวมทีน่ งั่ นักบิน ขับเคลือ่ นด้วยไฟฟ้า ชาร์จแบตเตอรี่ 1 ครัง้
บินได้ไกล 300 กิโลเมตร Lilium เตรียมผลิตเพิม่ เพือ่ ให้ได้จำ� นวนมากพอส�ำหรับบริการตามเมือง
ต่างๆ ทัว่ โลก คาดว่าจะเริม่ ให้บริการเต็มรูปแบบได้ในปี พ.ศ.2568 นับเป็นอีกทางเลือกหนึง่
ทีล่ กู ค้าน่าจะสนใจ เนือ่ งจากราคาค่าบริการไม่ได้แพงกว่าแท็กซีบ่ นดินมากนัก นอกจากนัน้
ยังเป็นการแก้ปญ
ั หาจราจรติดขัดในชัว่ โมงเร่งด่วนตามเมืองใหญ่ๆ อีกด้วย เชือ่ ว่าชาวกรุงเทพฯ
ก็เป็นอีกเมืองหนึง่ ทีต่ อ้ งการขนส่งสาธารณะแบบนี้
https://cnb.cx/2KTE1tA
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Branding

ตรางู อมตะแห่งความเย็น
กองบรรณาธิการ

ปกรณ์ พลชัย

ถ้าให้นึกถึงแป้งเย็น เชื่อว่า “ตรางู” น่าจะเป็นชื่อแรกๆ ที่ผุดขึ้นในความคิด
ของหลายๆ คน เพราะด้วยรูปลักษณ์ที่ชัดเจนในความเป็นแป้งกระป๋อง
ที่ไม่เหมือนใคร บวกกับความเย็นและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ท�ำให้ตลอดกว่า 70 ปีที่ผ่านมา แป้งเย็นตรางูไม่เคยจางหายไปจากการรับรู้
ของคนไทย ยิ่งวันนี้แบรนด์ตรางูไม่ใช่มีแค่แป้งอีกต่อไป แต่ได้ส่งตรง
ความเย็นให้กับผู้บริโภคในรูปแบบใหม่ๆ ยิ่งตอกย�้ำความเป็นแบรนด์อมตะ
ที่กาลเวลาไม่สามารถท�ำอะไรได้
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ย้อนอดีต เปิดต�ำนานความเย็น
เรื่องราวความยาวนานของตรางูนั้น ถูกถ่ายทอดออกมาจากปากของ อนุรุธ
ว่องวานิช ประธานกรรมการ บริษทั อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จ�ำกัด โดยบอกไว้วา่ จุดเริม่ ต้นนัน้
เกิดขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ.2435 กับการเกิดขึน้ ของห้างขายยาอังกฤษ (ตรางู) หรือ British Dispensary
โดยนายแพทย์โทมัส เฮย์วาร์ด เฮย์ และ ดร.ปีเตอร์ กาแวน มิชชันนารีทเี่ ข้ามาในประเทศไทย
เพื่อเผยแพร่ศาสนาคริสต์ พร้อมๆ กับการน�ำวิทยาการทางการแพทย์ตะวันตกเข้ามา
โดยมีการเปิดเป็นร้านขายยาที่ทันสมัย มีเภสัชกรประจ�ำร้าน และใช้สัญลักษณ์รูป
“งูถูกศรปัก” เป็นเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นการเปรียบเปรยว่า “งู” เป็นเสมือน โรคภัย
ไข้เจ็บ ขณะที่ “ลูกศร” เปรียบเสมือนยารักษาโรคนั่นเอง

จากยุคแรกมาสู่ยคุ 2 ของห้างขายยาอังกฤษ (ตรางู) ในปี พ.ศ.2471 เมื่อหมอฝรั่ง
คิดที่จะวางมือ “หมอล้วน ว่องวานิช” ในขณะนั้นท�ำงานเป็นลูกจ้างอยู่ในห้างขายยา
ดังกล่าว ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากหมอฝรั่ง ตัดสินใจซื้อกิจการมาบริหารต่อด้วยเงิน
แสนบาท และได้มกี ารขยายสาขาของห้างขายยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันก็ได้มีการ
พัฒนาสูตรแป้งขึ้นมา เพื่อรักษาอาการผดผื่นคัน และมีสรรพคุณเด่นอีกอย่างคือ
ความเย็น ทาแล้วเย็นสบายสดชื่น ท�ำให้เกิดการบอกต่อกลายเป็นที่เลื่องลือในยุคนั้น
จากจุดนี้เอง หมอล้วน หรือคุณปู่ของอนุรุธ จึงน�ำแป้งที่ว่านี้มาบรรจุใส่ในกระป๋องขาย
จนกลายเป็นต้นต�ำรับแป้งเย็นรายแรกในประเทศไทย
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มาถึงยุค 3 รุ่นคุณพ่อ “ดร.บุญยง ว่องวานิช” ถือว่าเป็นยุคของการผลิต มีการสร้าง
โรงงานที่ได้มาตรฐานขึ้นมา พร้อมๆ กับท�ำการส่งเสริมการขายที่ชดั เจนขึ้น โดยช่วงนั้น
อนุรุธเล่าว่า เริ่มมีการท�ำโฆษณา มีการใช้เครื่องมือในการประกาศเพื่อท�ำให้คนรู้จกั ซึ่ง
ขณะนั้นไม่มใี ครมาสอนเรื่อง Branding หรือ Marketing เพียงแต่มองว่า ธรรมชาติของการ
ขาย คือต้องท�ำให้คนรู้จัก โดยค�ำที่ใช้ในการสื่อสารจะเป็นในลักษณะ “ใช้ไม่ได้ผล ยินดี
คืนเงิน” ซึ่งเป็นค�ำพูดเชิงปิดการขายในยุคนั้น ซึ่งสะท้อนในแง่ของคุณภาพที่ดีของสินค้า
ขณะเดียวกันการแข่งขันในตลาดแป้งเย็นก็เริม่ มีมากขึน้ เรือ่ ยๆ ยิง่ แป้งเย็นตรางูได้รบั ความ
นิยมมากขึน้ เท่าไร แบรนด์แป้งเย็นอืน่ ๆ ก็พากันแจ้งเกิดตามมา เรียกว่าสู้กนั อย่างดุเดือด
กระทั่งตอนที่อนุรุธเข้ามารับช่วงต่อ ถือเป็นยุคที่ 4 นับว่าเข้ามาในช่วงที่ตลาดก�ำลัง
แข่งขันอย่างหนัก ดังนัน้ ตรางูในยุคนี้ จึงมุง่ ไปทีก่ ารท�ำ Marketing และ Branding มากขึน้
พร้อมๆ กับการแตกไลน์ขยายตลาดสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง
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คงอัตลักษณ์เก่า สะท้อนความไว้วางใจแบรนด์
ในช่วงแรกทีเ่ ข้ามา อนุรธุ ไม่ตา่ งจากทายาทคนอืน่ ๆ ทีค่ ดิ อยากจะพัฒนาเปลีย่ นแปลง
ให้ดียิ่งขึ้น คิดตั้งแต่การปรับเปลี่ยนโลโก้ แพ็กเกจจิง เพื่อให้ดูทันสมัย แต่ท้ายที่สุดก็ยัง
คงทุกอย่างไว้เช่นเดิม เพราะจากการส�ำรวจความเห็นผูบ้ ริโภคพบว่า ส่วนใหญ่ตดิ ภาพจ�ำ
ของความเป็นแบรนด์ตรางู ด้วยรูปลักษณ์และอัตลักษณ์เดิมๆ ไม่ว่าจะเป็น โลโก้
“งูถูกศรปัก” แถบดอกไม้บนขอบกระป๋อง หรือแม้แต่ตวั กระป๋องแป้ง ทุกอย่างคือภาพจ�ำ
ทีผ่ ้บู ริโภคคุ้นเคย ดังนัน้ เมือ่ เห็นแบรนด์ตรางูแบบนี้ ก็จะเกิดความเชือ่ มัน่ ไว้วางใจว่าเป็น
แป้งเย็นที่มีคุณภาพที่ดี

การท�ำ Branding ของเราตอนนี้
คือเราต้องการให้แบรนด์ตรางูไปอยู่
บนสินค้าอะไรก็ได้ ที่ตอบไลฟ์สไตล์
ของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้
“แต่ยุคสมัยการท�ำการตลาด หรือ Branding ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนหรอก เปลี่ยนแค่
เครื่องมือเครื่องไม้ตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น แต่เป้าหมายไม่ได้หนีกัน นั่นคือ การบอก
ให้คนรู้จักและจดจ�ำ การที่แบรนด์แบรนด์หนึ่งจะเดินไปได้เรื่อยๆ มันต้องเป็นการส่งต่อ
ความมีคุณภาพของสินค้า ไม่ใช่การตีหัวเข้าบ้าน ถ้าถามว่าอะไรที่ท�ำให้แบรนด์ตรางูอยู่
มาได้ถึงทุกวันนี้ คือเรื่องของคุณภาพจริงๆ และสิ่งส�ำคัญอีกอย่างคือ สินค้าต้องมีจุดเด่น
มากพอที่จะท�ำให้ผู้บริโภคจดจ�ำ ซึ่งจุดเด่นของเราที่ค้นพบคือ ความเย็น ความเย็นที่เป็น
อมตะ ความเย็นทีเ่ ก่าทีส่ ดุ เราก็นำ� เสนอและตอกย�ำ้ จุดนัน้ ๆ ให้กบั ผู้บริโภคมาโดยตลอด”
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ตอบโจทย์ทุก Generation ด้วยความเย็นในรูปแบบใหม่ๆ
ตลอดช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา อนุรธุ บอกว่า การท�ำธุรกิจของแบรนด์ตรางูจะเป็นในลักษณะ
ค่อยเป็นค่อยไป เพราะด้วยรากฐานที่ม่นั คง อยู่มาอย่างยาวนานและเป็นที่ไว้วางใจของ
ลูกค้า แต่ก็ไม่ลืมที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนสินค้าเพื่อให้ตอบรับกับพฤติกรรมของลูกค้า
ในปัจจุบนั ด้วย
“เราศึกษาดูความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอด ยุคนี้เป็นอะไรที่ต้องใส่ใจดูความ
ต้องการของลูกค้าในแต่ละ Generation ซึ่งมีความต้องการไม่เหมือนกัน อย่างเด็กยุคใหม่
เขาไม่ใช้แป้งเย็นแล้ว ถึงเราจะบอกว่า แป้งเย็นเราดี มีคุณภาพอย่างไร เขาก็ไม่สนใจ
เพราะไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ของเขา ในขณะทีค่ นทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่หน่อย โตมากับแป้งเย็นก็จะมีความ
ผูกพัน ดังนั้น การท�ำ Branding ของเราตอนนี้ จึงถอยออกมาจากตัวสินค้า แป้งเย็น
มันคือ Product แต่เราต้องการให้แบรนด์ตรางูไปอยู่บนสินค้าอะไรก็ได้ที่ตอบไลฟ์สไตล์
ของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้”
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จากจุดนี้เอง ท�ำให้ปัจจุบันแบรนด์ตรางู ขยายไลน์สินค้ามากกว่าการเป็นแป้งเย็น
เพื่อให้เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็น สเปรย์เย็นตรางู ที่เพียงแค่ฉีดบน
เสื้อผ้าหรือร่างกายก็ให้ความเย็นสดชื่นไม่ต่างจากการใช้แป้งเย็น หรืออย่างผ้าเย็นตรางู
ที่ใช้เช็ดท�ำความสะอาดผิวกายและให้ความสดชื่นเช่นกัน ก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ตอบโจทย์
คนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถพกพาได้สะดวกและใช้งานได้ตลอดทั้งวัน
นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของเจลอาบน�้ำและสบู่ตรางู ที่มาช่วยให้ลูกค้าสัมผัสความเย็น
ได้อีกทางหนึ่ง

จุดเด่นของเราที่ค้นพบคือ ความเย็น
ความเย็นที่เป็นอมตะ ความเย็นที่เก่าที่สุด
เราก็น�ำเสนอและตอกย�้ำจุดนั้นๆ
ให้กับผู้บริโภคมาโดยตลอด
นอกจากนี้ ในการตอกย�้ำความเป็นแบรนด์ตรางู เพื่อสร้างการเข้าถึงลูกค้ายุคใหม่
อนุรุธบอกว่า ตรางูพยายามที่จะท�ำอะไรใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ยกตัวอย่าง การ Collaboration
หรือการร่วมมือกับ Matter Makers แบรนด์แฟชั่นสตรีตแนวใหม่ ด้วยการสร้างสรรค์
คอลเลกชันพิเศษ ซึ่งเป็นการสกรีนสัญลักษณ์ของตรางู หรือ SNAKE BRAND ลงบนเสื้อ
ทีเชิ้ต สร้างความแปลกใหม่ให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี
ถึงตรงนี้จะเห็นได้ว่า พลังของแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ท�ำให้การต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ๆ
ไม่ใช่เรื่องยาก อย่างแบรนด์ตรางู ที่วันนี้ไม่ใช่แค่แป้งเย็นอีกต่อไป แต่สามารถเป็นอะไร
ก็ได้ที่สามารถส่งต่อความเย็นไปให้ทกุ คนได้
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Key
Success

เข้าใจผู้บริโภค
เพื่อสร้างสรรค์สินค้าที่ตอบกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าให้ได้
มุ่งเน้นคุณภาพ
เป็นสิ่งที่ท�ำให้แบรนด์เติบโตได้อย่างยั่งยืน
ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนา
มองหาโอกาสจากความร่วมมือใหม่ๆ ในธุรกิจ
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Cover Story

Let's
Kill
This
plastic
ส่องโอกาสธุรกิจ

ยุคผู้บริโภครักษ์โลก
กองบรรณาธิการ

ปัญหาขยะพลาสติก ก�ำลังกลายเป็นกระแสแรงที่ท่วั โลกให้ความส�ำคัญ
โดยเฉพาะขยะจากบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทใช้ครัง้ เดียวทิง้ ไม่วา่ จะเป็น
หลอดน�้ำ ถุงพลาสติกหูหิ้ว กล่องโฟม ขวดพลาสติก ฯลฯ ซึง่ มีปริมาณ
มหาศาล สร้างให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ด้วยเหตุนี้
ท�ำให้เกิดกระแสการต่อต้านขยะพลาสติกกระจายตัวในวงกว้าง
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วันนีเ้ มือ่ โลกก�ำลังพูดถึงการ “ฆ่าขยะพลาสติกให้ตาย” ภาคธุรกิจต้องปรับตัวแบบไหน
และจะคว้าโอกาสจากเทรนด์ที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่างไร นี่คือเรื่องที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
ไม่ควรพลาด!!
ทราบไหมว่า
แต่ละปีประเทศไทย
สร้างขยะพลาสติกมากถึง

2 ล้านตัน

โดยเป็นขยะทีน่ ำ� มารีไซเคิล
ได้เพียง

ส่วนอีก

1.5
ล้
า
นตั
น
0.5 ล้านตัน ถูกน�ำไปฝังกลบหรือปนเปือ้ น
อยูใ่ นสิง่ แวดล้อม

ท�ำให้ปัญหาขยะพลาสติกกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องได้รับการแก้ไข โดยล่าสุดที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติรับทราบร่างโรดแมป (Roadmap) การจัดการขยะ
พลาสติก พ.ศ.2561-2573 เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติก
ในภาพรวมของประเทศ
โดยมีการตั้งเป้าหมายที่จะลดและเลิกใช้พลาสติกบางประเภทภายในปี พ.ศ.2562
เช่น พลาสติกหุ้มฝาขวดน�้ำดื่ม ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
เลิกใช้พลาสติกประเภทถุงพลาสติกหูหิ้ว กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติก (แบบบาง
ใช้ครั้งเดียว) และหลอดพลาสติกภายในปี พ.ศ.2565
ขณะที่ฝั่งผู้บริโภคเองก็เริ่มหันมาใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆ สะท้อน
จากผลส�ำรวจของ Unpacking Opportunities บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ระบุว่า ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส�ำคัญกับเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น โดยผู้บริโภคจะมีการอ่านฉลากเพื่อเช็กว่าบรรจุภัณฑ์นั้นๆ ดีต่อสิ่งแวด ล้อม
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หรือไม่ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ซึ่ง 78% ของผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าจากบรรจุภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ไม่เพียงแต่บรรจุภณ
ั ฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากผูบ้ ริโภค
ธุรกิจทีไ่ ม่ต้องมีบรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ สร้างขยะให้กบั โลกก็ได้รบั ความนิยมเช่นกัน เฉกเช่น Lush
Cosmetics แบรนด์เครื่องส�ำอางออร์แกนิกจากประเทศอังกฤษ ซึ่งมีจุดยืนชัดเจนในการ
เป็นธุรกิจรักษ์โลก ที่ประกาศตัวไม่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มขยะจาก
บรรจุภณ
ั ฑ์เครือ่ งส�ำอาง ภายใต้แนวคิดทีว่ ่านี้ จึงน�ำมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพู สบู่
และครีมนวด ในรูปแบบของก้อนกลมขนาดเล็กที่ปราศจากบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้ม ซึ่งได้รับ
การตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
เชื่อไหมว่า Lush Shampoo Bars หรือแชมพูก้อนนี้ เคยท�ำยอดขายได้ถงึ 12,000 ก้อน
ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากที่มีการปล่อยไวรัลคลิปออกมา
ส�ำหรับแชมพูก้อน
ของ Lush Cosmetics
สามารถสระผมได้

100 ครัง้

เทียบเท่าแชมพู
ในขวดพลาสติก
ขนาด 250 กรัม ได้ถึง

3 ขวด

https://th.lush.com/products/shampoo-bars

ว่ากันว่า ถ้านับแค่ยอดขายเฉพาะแชมพูก้อนอย่างเดียว
Lush Cosmetics ช่วยก�ำจัดขวดแชมพูพลาสติกไปได้เกือบ

6 ล้านขวดต่อปี
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ซึง่ ในปีปหี นึง่ มีขวดแชมพูพลาสติกกว่า 552 ล้านขวดถูกโยนทิง้ เรียกได้วา่ การท�ำสินค้า
แบบเปลือยนี้ นอกจากจะช่วยลดขยะพลาสติกแล้ว ยังเป็นการท�ำให้ลกู ค้าได้สมั ผัสกับผลิตภัณฑ์
โดยตรง และเป็นการซื้อสินค้านั้นๆ ด้วยคุณค่าและคุณสมบัติของสินค้าอย่างแท้จริง
แม้การท�ำสินค้าแบบไร้บรรจุภณ
ั ฑ์จะเป็นเพียงแค่สว่ นหนึง่ ของแบรนด์ Lush Cosmetics
เท่านั้น แต่ด้วยจุดยืนที่ต้องการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม ดังนั้น สินค้าอื่นๆ ที่ยังต้องมี
บรรจุภัณฑ์ Lush Cosmetics จะเลือกใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ท�ำมาจากวัสดุรีไซเคิลนั่นเอง
จะเห็นว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ดีของธุรกิจที่จะคว้าโอกาสจากกระแสรักษ์โลก ด้วยการ
แสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึงความตั้งใจที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านทางบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก
หรือจะปราศจากบรรจุภัณฑ์กไ็ ด้เช่นกัน

ไอเดียธุรกิจรักษ์โลก
ห่อหมกแม่อุ๊ ห่อหมกในกระบอกไม้ไผ่
แพ็กเกจจิงดีไซน์น่ารัก เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

Triple BEEs Wrap แรปขี้ผึ้งห่ออาหาร
ที่น�ำกลับมาใช้ซ�้ำได้ เพื่อลดการใช้
แรปพลาสติกแบบที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ARTWORK กระเป๋า
จากเส้นใยขวดน�้ำดื่ม
พลาสติกแบบ 100%
ฝีมือคนไทย
Ooho Seaweed Capsule
แคปซูลน�้ำกินได้
ไม่ต้องใส่ขวดพลาสติก
ดื่มง่ายๆ แค่หยิบเข้าปาก

Gumshoe รองเท้า
จากเศษหมากฝรั่ง
ที่ถูกน�ำมารีไซเคิลจนกลายเป็น
พื้นรองเท้าคู่ใหม่
แก้วชานมไข่มุกแบบใหม่
กินได้สะดวก
แบบไม่ง้อหลอด
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แพงจริงหรือไม่?

กับการใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก
ปัจจุบนั จะเห็นได้วา่ สัดส่วนของบรรจุภณ
ั ฑ์รกั ษ์โลกมีทศิ ทางเติบโตขึน้ เรือ่ ยๆ เป็นการ
ตอกย�ำ้ ว่า ผูบ้ ริโภคและตลาดมีความต้องการดังกล่าว แต่ภายใต้การเติบโตนี้ มักมีค�ำถาม
หนึ่งเกิดขึ้นคือ คุ้มค่าไหมกับการใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก? จึงท�ำให้มีผู้ประกอบการอีก
จ�ำนวนหนึ่งที่ยังไม่ตดั สินใจเปลี่ยนแปลง เพราะกังวลในแง่ของต้นทุนที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น
ในเรือ่ งนี้ ภัฏ และภัทรวุฒิ เตชะเทวัญ ผูก้ อ่ ตัง้ TP Packaging Solution ในฐานะตัวกลาง
กระจายบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ถึงมือพ่อค้าแม่ค้า บอกว่า
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะมองเรื่องของ “ราคา” หรือ “ต้นทุน” เป็นหลักก่อน แต่ถ้า
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ให้เปรียบเทียบภาพรวมต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จะพบว่า โฟมมีต้นทุนอยู่ที่
50 สตางค์ บรรจุภณ
ั ฑ์รกั ษ์โลกอยูท่ ปี่ ระมาณ 1.50 บาท และพลาสติกประมาณ 1.30 บาท
จะเห็นว่าส่วนต่างของต้นทุนระหว่างพลาสติกและบรรจุภณ
ั ฑ์รกั ษ์โลกไม่ได้แตกต่างกันมาก
อย่างที่คิด ท�ำให้การเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบกรีนๆ ส�ำหรับผู้ประกอบการมีความ
เป็นไปได้มากขึ้น

ภัฏ และ ภัทรวุฒิ เตชะเทวัญ
พัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ

ถึงแม้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกจะมีต้นทุนสูงกว่าก็จริง แต่ผู้ประกอบการก็สามารถสร้าง
ยอดขายเพิม่ ขึน้ ได้จากบรรจุภณ
ั ฑ์รกั ษ์โลกเช่นกัน เนือ่ งจากพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคปัจจุบนั
จะนิยมซื้ออาหารนอกบ้านแทนการท�ำอาหารรับประทานเอง บวกกับการตระหนักถึง
อันตรายจากการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ทไี่ ม่ปลอดภัย เช่น โฟม ดังนัน้ การเปลีย่ นมาใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
รักษ์โลก จึงช่วยดึงดูดคนทีใ่ ส่ใจในเรือ่ งนีใ้ ห้หนั มาซือ้ อาหารทีร่ า้ นได้มากขึน้ ส่งผลให้ยอดขาย
เพิ่มขึ้น โดยไม่จ�ำเป็นต้องปรับขึ้นราคา
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ธุรกิจสายกรีน

กับความท้าทายที่ต้องรับมือ
Broccoli Revolution ร้านอาหารวีแกนของ ณยา เอียร์ลิคซ์-อาดัม หนึ่งในตัวอย่าง
ธุรกิจสายกรีนที่เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ด้วยการน�ำเอาผักบุ้งมาท�ำเป็นหลอด
รักษ์โลก เพือ่ เป็นอีกหนึง่ เสียงในการแสดงจุดยืนของการหันมาใช้วสั ดุจากธรรมชาติทเี่ ป็น
มิตรต่อโลกใบนี้ แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ ย่อมมาพร้อมกับความท้าทายที่ธุรกิจต้องรับมือ
การท�ำธุรกิจด้วยคอนเซปต์รักษ์โลกนั้น เจ้าของร้าน Broccoli Revolution บอกว่า
ความท้าทายอย่างแรกทีต่ ้องเจอคือ เรือ่ งต้นทุนทีส่ งู ขึน้ อย่างการใช้หลอดผักบุ้งก็มตี ้นทุน
สูงกว่าหลอดพลาสติกอยู่แล้ว ยกตัวอย่าง รายจ่ายตอนใช้หลอดพลาสติกจะตกอยู่ที่
ประมาณพันกว่าบาทต่อเดือน แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้หลอดผักบุ้ง ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้พุ่งสูง
ขึน้ เป็นหลายพันบาทหรือเกือบหมืน่ บาทต่อเดือน เรียกว่าต้นทุนเพิม่ ขึน้ อย่างต�่ำประมาณ
2 เท่า แต่นนั่ ก็เป็นสิง่ ทีณ
่ ยายอมรับได้ เพราะถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการเสียสละก�ำไร
ของตัวเอง เพื่อช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม
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ณยา เอียร์ลิคซ์-อาดัม

ถึงแม้การซื้อผักบุ้งมาท�ำเป็นหลอดรักษ์โลกจะท�ำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่ข้อดีของ
การหันมาใช้วัสดุธรรมชาติแบบนี้ สามารถช่วยให้ร้านไม่ต้องท�ำการสต็อกสินค้าเหมือน
ครัง้ ทีย่ งั ใช้หลอดพลาสติก เพราะใช้ผกั บุ้งสดใหม่ มีการเปลีย่ นทุกวัน ส่งผลให้การจัดเก็บ
สินค้าดีขึ้น โดยไม่จำ� เป็นต้องเอาเงินไปจมกับสต็อกเหมือนกับที่ผ่านมา และในอนาคต
ทางร้านยังมีแนวคิดจะปลูกผักบุ้งด้วยตัวเอง เพื่อลดต้นทุนการท�ำหลอดรักษ์โลก และ
พยายามแนะน�ำลูกค้าว่าไม่ตอ้ งใช้หลอด ให้ใช้ชอ้ นสเตนเลสแทนส�ำหรับเมนูสมูที นอกจากนี้
ยังมองข้ามขั้นไปถึงการลดขยะ หรือ Zero Waste ด้วยการไม่ใช้วสั ดุประเภทใดเลยมาท�ำ
เป็นหลอด พูดง่ายๆ คือ งดการใช้หลอดไปเลยในอนาคตนั่นเอง
อีกหนึง่ ความยากทีต่ อ้ งเผชิญของการท�ำธุรกิจสายกรีน คือ ต้องท�ำการสือ่ สารมากกว่า
ปกติ เพราะเป็นการเปลี่ยนความเคยชินของคนในสังคม
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“ช่วงแรกเราเจอกับค�ำติของลูกค้าเยอะมาก รวมถึงกระแสบนโซเชียลมีเดียทีก่ งั วลว่า
จะใช้ได้จริงไหม จะมีหนอนหรือตัวอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่า เราพยายามเขียนอธิบาย
เป็นข้อความทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนโต๊ะว่า หลอดผ่านกระบวนการท�ำความ
สะอาดและมีความปลอดภัยในการบริโภค ด้วยความที่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ
80 -90% ซึ่งมีความกล้าที่จะลอง เพราะปกติจะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช้หลอดกันอยู่แล้ว ส่วน
ลูกค้าคนไทยจะมี 2 แบบ คือเป็นกลุ่มที่ชอบความแปลกใหม่ กล้าที่จะลอง และอีกแบบ
คือ ไม่คดิ อยากจะลอง ไม่แน่ใจว่าสะอาดหรือเปล่า จะขอหลอดพลาสติกแทน เราใช้เวลา
เกือบ 1 ปี กว่าที่ลูกค้าจะเข้าใจ หลังๆ เราสังเกตว่า ลูกค้าที่มาขอหลอดพลาสติกจะรู้สึก
ผิด เพราะว่าคนในร้านไม่มีใครใช้ ซึ่งตอนนี้ในร้านเราไม่มีการใช้หลอดพลาสติกเสิร์ฟ
พร้อมเครื่องดื่มให้ลูกค้าแล้ว” ณยากล่าว

Did You Know
ขยะจาก
ถุงพลาสติกหูหิ้ว
อยู่ที่

ประเทศไทย
ผลิตและใช้ถุงพลาสติกกว่า

45,000
ล้านใบ
ในปี พ.ศ.2560

517,054
แก้วน�้ำพลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียว

ตัน

241,233
ตัน

หลอดพลาสติก

กล่องโฟมบรรจุอาหาร

ตัน

ตัน

3,873

29,248

ที่มา : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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สร้างตัวตนที่ชัดเจน

คว้าโอกาสดึงลูกค้าตรงกลุ่ม
เมื่อถามถึงโอกาสทางธุรกิจจากการเป็นธุรกิจสายกรีน พบว่าสิ่งที่ได้ นอกเหนือจาก
การได้ช่วยดูแลโลกใบนี้แล้ว ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์และตัวตนที่ชัดเจนในสายตาของ
ผู้บริโภคด้วย เช่นเดียวกับ The Yard Hostel Bangkok หนึ่งในที่พักที่สามารถตอบโจทย์
นักเดินทางหัวใจสีเขียวได้เป็นอย่างดี
“ปัจจุบันการที่ลูกค้าจะเลือกเข้าพักที่ไหนสักแห่ง เขาจะท�ำการค้นหาหรือเลือกดู
ในเว็บไซต์ก่อนว่าตรงกับความต้องการของเขาไหม ซึ่งการที่เราแสดงตัวตนอย่างชัดเจน
ผ่านทางการใช้ขอ้ ความ รูปภาพ หรือคอนเทนต์ตา่ งๆ ทีบ่ ง่ บอกถึงคาแร็กเตอร์ของการเป็น
ทีพ่ กั ใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อม ท�ำให้ผบู้ ริโภคเข้าใจตัวตนของเรามากขึน้ และรูว้ า่ ถ้าเข้าพักทีน่ ี่
จะได้รับประสบการณ์อย่างไร” อมรรัตน์ อมรศิริชัยรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง The Yard Hostel
Bangkok พูดถึงธุรกิจรักษ์โลกที่ก�ำลังท�ำอยู่
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“ด้วยคาแร็กเตอร์ของที่พัก แขกจะรู้อยู่แล้วว่าจะมีหรือไม่มีอะไรในโฮสเทลแห่งนี้
ลูกค้าที่มาจะไม่มีใครถามหาขวดพลาสติกหรือหลอดเลย ยิ่งไปกว่านั้นทุกคนที่มาพัก
จะมีกระบอกน�ำ้ และช้อนส้อมติดตัวมา บางคนมีกล่องข้าวมาเอง ซึง่ เป็นไลฟ์สไตล์ของเขา
ทีจ่ ะใช้พลาสติกให้น้อยทีส่ ดุ อยู่แล้ว บางครัง้ เป็นลูกค้าด้วยซ�ำ้ ทีเ่ ป็นคนสอนเราว่าต้องคิด
เรือ่ งรักษ์โลกแบบไหนอีกบ้าง ลูกค้าส่วนใหญ่ทเี่ ข้าพักจะเป็นชาวต่างชาติแถบยุโรป และ
อเมริกาถึง 90% อีก 10% เป็นชาวเอเชีย”
อมรรัตน์เล่าให้ฟงั อีกว่า ความตระหนักและเข้าใจในเรือ่ งสิง่ แวดล้อมของชาวต่างชาติ
โซนยุโรป อเมริกา และเอเชีย รวมถึงคนไทยนั้นค่อนข้างแตกต่างกัน อย่างคนเอเชีย คือ
จะท�ำเต็มที่เท่าที่ท�ำได้ ในขณะที่ทางยุโรปแทบทุกคนจะลงลึกไปในรายละเอียดและมี
การสอบถามข้อมูลเพิ่มขึ้น เช่น เขาจะถามว่าขยะที่แยกแล้วจะน�ำไปท�ำอะไรต่อ เป็นต้น

อมรรัตน์ อมรศิริชัยรัตน์

แม้ยดึ แนวคอนเซปต์รกั ษ์โลก แต่อมรรัตน์กบ็ อกว่า ใช้วธิ บี ริหารจัดการทางด้านต้นทุน
เหมือนกับการท�ำธุรกิจทั่วๆ ไป ที่ต้องท�ำให้รายจ่ายน้อยที่สุดและจ่ายในส่วนที่จำ� เป็น
เท่านั้น

33 K SME Inspired

“การท�ำธุรกิจรักษ์โลกต้องอาศัยการลงไปในรายละเอียดให้มากขึน้ ก่อนทีเ่ ราจะเริม่
ท�ำอะไรอาจจะต้องมีการเปรียบเทียบสักหน่อยว่า สิง่ ไหนจะประหยัดและคุม้ ทุนในระยะยาว
มากกว่ากัน เช่น การเลือกใช้เครือ่ งปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ ซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ยเริม่ ต้น
ที่สูงกว่าเครื่องปรับอากาศทั่วๆ ไป แต่ถ้าเทียบระยะยาวแล้วเป็นการประหยัดพลังงาน
และประหยัดทรัพยากรมากกว่า การใช้สนิ ค้ารักษ์โลกบางอย่างอาจจะช่วยลดต้นทุนของ
ผู้ประกอบการได้ แม้จะดูว่ามีราคาที่แพงขึ้น แต่หากมองในระยะยาวอาจช่วยลดต้นทุน
ลงได้เหมือนกัน”
จะเห็นได้วา่ เมือ่ ทิศทางของโลกก�ำลังมุง่ หน้าไปบนเส้นทางสายกรีน ถึงเวลาทีธ่ รุ กิจเอง
ก็ต้องปรับตัว ซึ่งการเป็นธุรกิจรักษ์โลกสามารถท�ำได้หลากหลายรูปแบบ ง่ายที่สุดคือ
ลองเริม่ จากเรือ่ งใกล้ตวั อย่างบรรจุภณ
ั ฑ์ น่าจะเป็นก้าวแรกทีจ่ ะช่วยให้ธรุ กิจของคุณก้าวไปสู่
การเป็นมิตรกับโลกใบนี้ได้
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K Analysis

ตลาดแรงงานเปลี่ยน!
ธุรกิจรับมืออย่างไร?
กองบรรณาธิการ เรียบเรียงจาก

ปัจจุบันภาพรวมตลาดแรงงานของไทยก�ำลังเผชิญความท้าทายในมิติ
ต่างๆ ทั้งอัตราการเพิ่มของประชากรที่ลดลง การเข้ามามีบทบาท
ของแรงงานรุ่นใหม่ การน�ำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
มีผลกระทบโดยตรงต่อความต้องการแรงงานในอนาคต
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินความท้าทายที่ภาคธุรกิจต้องเตรียมรับมือ ดังนี้
ความท้าทายจากการบริหารต้นทุนแรงงาน
นอกจากต้นทุนด้านค่าจ้างและผลตอบแทน
ทัว่ ไปแล้ว ล่าสุดจากกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
ฉบับใหม่ ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม
2562 เป็นต้นมา ได้ก�ำหนดให้เพิ่มเงินชดเชย
ส�ำหรับผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือเกษียณที่มีอายุการ
ท�ำงานติดต่อกันครบ 20 ปี
ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน
จากเดิมที่ได้รับค่าชดเชย 300 วัน
ปัจจัยดังกล่าวท�ำให้ภาคธุรกิจต่างๆ อาจต้องประเมินผลกระทบทางด้านต้นทุน
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน และแนวโน้มต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อวางแผน
ส�ำรองค่าใช้จ่าย
ประเด็นความท้าทาย
ปัจจัยจากภาระต้นทุนด้านแรงงานที่เกิดขึ้นล่าสุด ท�ำให้ในอนาคตภาคธุรกิจ
อาจหันไปใช้การจ้างงานแบบเหมาช่วงการผลิตหรือแบบพาร์ตไทม์ เพื่อลดภาระ
ต้นทุน ซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงของแรงงานทั้งในด้านเงินสะสมกองทุน
รวมถึงสวัสดิการรักษาพยาบาลต่างๆ
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ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์
และอุปทานด้านแรงงาน

จากอัตราการเกิดทีล่ ดลง ท�ำให้เกิดปัญหาแรงงาน
ขาดแคลน โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะฝีมือในสาย
วิชาชีพ (อาชีวศึกษา) ซึ่งเป็นสาขาที่มีผู้เรียนน้อย
โดยคาดว่าผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
ในอีก 1-2 ปีถัดจากนี้ (ปี พ.ศ.2562-2563) ก็ยังมี
สัดส่วนเพียง 14.3%
ขณะที่ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ส่วนใหญ่จะเป็นสายสังคมศาสตร์
มากกว่าสายวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
รวมถึงเทคโนโลยี แสดงให้เห็นว่าแรงงานส่วนใหญ่ยังเรียนมาไม่ตรงความต้องการ
ของตลาด จึงท�ำให้เกิดปัญหาการว่างงาน
ประเด็นความท้าทาย
ปัญหาดังกล่าวท�ำให้ภาคธุรกิจจ�ำเป็นต้องใช้แรงงานที่ไม่ตรงกับสาขาอาชีพ
มาฝึกอบรม ท�ำให้การท�ำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ ขณะที่ภาคแรงงานเองก็ได้รับ
ค่าตอบแทนไม่สูงเท่าที่ควร รวมถึงภาคธุรกิจที่มีศักยภาพด้านเงินทุนจะมีการน�ำ
เครื่องจักรทั้งกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยีควบคุมเข้ามาใช้งาน
เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนอาจมีการน�ำเข้าแรงงานฝีมือจากต่างประเทศ ดังนั้น
อาจท�ำให้เด็กจบใหม่มีปัญหาการว่างงานเพิ่มมากขึ้นในระยะข้างหน้า
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ความต้องการแรงงานเพื่อรองรับ
การเข้ามาของเทคโนโลยี
ภาคธุรกิจเริ่มมีการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Digital
Transformation) เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
เช่น เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ
หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ต่างๆ
Oxford Economics คาดการณ์ว่าแรงงานของ
ประเทศไทยมีโอกาสถูกแทนที่
หรือสูญเสียต�ำแหน่งงานให้กับเทคโนโลยี
สูงถึง 4.9 ล้านต�ำแหน่ง คิดเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน
แต่กท็ ำ� ให้เกิดความต้องการแรงงานในบางสาขาอาชีพ เช่น ผูค้ วบคุมดูแลเครือ่ งจักร
อัตโนมัติ หุน่ ยนต์ หรือผูเ้ ชีย่ วชาญในสายไอทีทเี่ ข้ามาดูแลพัฒนาแอปพลิเคชันหรือโมไบล์
แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย รวมถึงนักวิเคราะห์หรือประมวลผลข้อมูลจาก Big Data ต่างๆ
ประเด็นความท้าทาย
การที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว ส่งผลให้ภาคธุรกิจ
มีการวางแผนด้านแรงงานค่อนข้างยากมากขึ้น เนื่องจากการรับแรงงานที่มีความ
เชี่ยวชาญเหมาะสมกับปัจจุบัน อาจไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต ส่วนภาคแรงงานเองก็มีความยากล�ำบากในการวางแผนการศึกษา
องค์ความรู้ต่างๆ ที่ตรงกับเทคโนโลยีที่จะถูกพัฒนาขึ้นในอนาคต
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ความพร้อมในการรับมือกับแรงงานรุ่นใหม่
แรงงานกลุ่ม Gen Z มีประชากรรวมกัน
ประมาณ 6.9 ล้านคน
ซึง่ จะกลายมาเป็นก�ำลังแรงงานหลักของภาคธุรกิจ
ต่อไป โดยกลุม่ นีม้ จี ดุ เด่นด้านทักษะความเชีย่ วชาญการ
ใช้เทคโนโลยี รวมถึงการเปิดรับองค์ความรูใ้ หม่ๆ มีความ
ต้องการท�ำงานกับองค์กรที่มีการใช้เทคโนโลยี แต่อีก
ด้านหนึง่ กลุม่ นีก้ ร็ กั อิสระต้องการบริหารเวลาระหว่างการ
ท�ำงานกับการหาประสบการณ์ชวี ติ มีความเชือ่ มัน่ ตัวเอง
สูง ต้องการความก้าวหน้าและรายได้ทมี่ นั่ คง พร้อมจะ
เปลี่ยนไปสู่งานที่มีรายได้สูงกว่า หรืออาจเปลี่ยนงาน
เพราะลักษณะงานที่ท�ำรวมถึงวัฒนธรรมองค์กรอาจ
ไม่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตนเอง
ประเด็นความท้าทาย
Gen Z มีโอกาสที่จะไม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน แต่หันไปท�ำอาชีพอิสระ เช่น การ
ท�ำงานฟรีแลนซ์ หรือพาร์ตไทม์ หรือการท�ำกิจการ Startup โดยสถิติแรงงานกลุ่ม
ที่ท�ำอาชีพส่วนตัว จากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ มีเพิ่มขึ้นจาก 11.8 ล้านคนในปี
พ.ศ.2559 มาเป็น 12.1 ล้านคนในเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น
ในกลุ่ม Gen Z ซึ่งปัจจัยนี้อาจสร้างภาระต้นทุนให้กับภาคธุรกิจในการเสนอ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่สูงเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงาน รวมถึงภาระต้นทุนด้าน
การฝึกอบรมบุคลากรใหม่ๆ ที่มีความถี่ในการเข้า-ออกมากขึ้น รวมถึงการบริหาร
จัดการแรงงานกลุ่ม Gen Z ที่มีความเชื่อมั่นตัวเองสูง ให้สามารถท�ำงานร่วมกับ
แรงงานกลุ่มอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า การวางแผนบุคลากรด้านแรงงานในระยะ
ข้างหน้า จ�ำเป็นต้องพิจารณาในหลายมิติ เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทปี่ รับเปลีย่ นไป
ได้แก่

1
วางแผนใช้เครื่องจักร
และเทคโนโลยีเสริม
แรงงานมากขึ้น
โดยเฉพาะในงานที่ไม่ถนัด
เพื่อทดแทนแรงงานด้าน
อาชีวะที่ขาดแคลน รวมถึง
เพื่อปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ
การผลิตและการแข่งขันให้
สูงขึ้น แต่การน�ำเทคโนโลยี
มาใช้ในภาคธุรกิจ ควรอยู่
ภายใต้ บ ริบ ทของต้ น ทุน
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในปัจจุบนั
และในอนาคต ที่ภาคธุรกิจ
สามารถรับได้

2
เพิม่ ทักษะด้านเทคโนโลยี
ให้กับแรงงาน
ภาคธุรกิจต้องเพิ่มการฝึก
อบรมทักษะต่างๆ ให้กับ
แรงงาน ซึง่ อาจต้องมีความถี่
มากขึ้น เพื่อรับมือกับการ
เข้ามาของเทคโนโลยีทพี่ ฒ
ั นา
ขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในส่วน
ของแรงงานเดิม รวมถึง
แรงงานจบใหม่

3
สร้างสภาพแวดล้อม
การท�ำงานที่เหมาะสม
กับแรงงานรุ่นใหม่
อาจต้ อ งมี ก ารยื ด หยุ ่ น
ทัง้ ทางด้านเวลาและสถานที่
ท�ำงาน เพื่อให้คนรุ่นใหม่
จัดสรรเวลาท�ำงานควบคู่
กับการใช้ชีวิตให้สมดุล รวม
ถึงการน�ำเสนอสวัสดิการ
หรือผลตอบแทนที่เข้ากับ
ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ เช่น
สวั ส ดิ ก ารทางด้ า นการ
ออกก�ำลังกาย หรือด้านการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น
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Trendy Marketing

ปั้นธุรกิจ Feel Good

ด้วยการตลาดใส่ใจสังคมแบบลงทุนน้อย
วิมาลี วิวฒ
ั นกุลพาณิชย์

การตลาดเชิงเอาใจใส่สังคม หรือ CRM (Cause-Related Marketing) เป็นหนึ่ง
ในกลยุทธ์การตลาดที่หลายองค์กรธุรกิจนิยมน�ำมาใช้ ซึ่งสามารถท�ำได้หลายวิธี
เช่น มอบเงินให้มูลนิธิหรือองค์กรการกุศล หากลูกค้ามีส่วนร่วมในการสร้างรายได้
ให้แก่บริษัท หรือการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งที่ผ่านมามีการส�ำรวจพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มผี ลตอบกลับที่ดีต่อการตลาดแบบนี้
เพราะท�ำให้พวกเขารู้สกึ ว่าได้มสี ่วนร่วมท�ำให้สังคมดีขึ้น
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การตลาดเชิงเอาใจใส่สังคม จึงไม่เพียงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร แต่ยัง
ช่วยกระตุน้ ยอดขายหรือบริการอีกด้วย ทีผ่ า่ นมาการตลาดแบบนีม้ กั ถูกน�ำมาใช้โดยองค์กร
ขนาดใหญ่ หรือแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในสังคมอยู่แล้ว แต่ธรุ กิจเอสเอ็มอีทั้งหลายก็สามารถ
ท�ำได้เช่นกัน ซึ่งเป็นการท�ำเท่าที่มีก�ำลัง เช่น การเปิดกิจการร้านค้าแบบ Zero Waste ซึ่ง
เป็นร้านค้าปลอดบรรจุภัณฑ์เพื่อลดขยะที่ลูกค้าต้องน�ำภาชนะมาใส่สินค้าเอง หรือร้าน
คาเฟ่และร้านอาหารที่เลือกใช้ภาชนะใส่อาหารและหลอดดูดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น

photo : https://www.toms.com/one-for-one-en/

CRM หรือการตลาดเชิงเอาใจใส่สงั คมเป็นแนวคิดทีก่ ว้างมาก ไม่ได้จำ� กัดทีร่ ปู แบบใด
รูปแบบหนึ่ง ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ อย่างรองเท้าแบรนด์ TOMS ของอเมริกาที่เริ่มจาก
ธุรกิจเล็กๆ แต่เติบโตจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “รองเท้าเปลี่ยนโลก” ก็เพราะโมเดล
One-for-One ทุกครัง้ ทีล่ กู ค้าซือ้ รองเท้า 1 คู่ บริษทั ก็จะบริจาครองเท้า 1 คูใ่ ห้กบั ผูข้ าดแคลน
จนท�ำให้ยอดขายถล่มทลายและยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะนอกจากจะได้รองเท้า
แล้ว ลูกค้ายังได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม แม้จะเป็นทางอ้อมก็ตาม
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ส�ำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีทจี่ ำ� กัดด้านทุนรอน ยังมีอกี วิธหี นึง่ ทีน่ ่ารัก ลงทุนน้อยหรือแทบ
ไม่ต้องลงทุน แต่สร้างความฟินจากการมีจิตกุศลได้ไม่แพ้กันคือ การเป็นสื่อกลางที่เปิด
โอกาสให้ลูกค้าได้แบ่งปันอาหารและเครื่องดื่มแก่เพื่อนร่วมสังคม ด้วยวิธีจ่ายค่าอาหาร
หรือเครื่องดื่มนั้นล่วงหน้า แล้วรอใครก็ได้ท่ขี ัดสน ไม่มเี งินจ่ายได้เข้ามารับไปกินดื่มฟรีๆ
แนวคิดนี้มาจาก Suspended (หรือ Pending) Coffee หรือ “กาแฟรอกิน” เป็นการ
จ่ายเงินสัง่ กาแฟฝากไว้ล่วงหน้า ให้คนด้อยโอกาสได้มีโอกาสมาลิม้ รสดื่มกาแฟ ว่ากันว่า
Suspended Coffee นี้มีมานานมากแล้ว บางข้อมูลก็ว่าเกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองเนเปิลส์ใน
ประเทศอิตาลี ตั้งแต่ยุคสงครามโลก ต้นเหตุมาจากสภาพสังคมที่ขัดสนท�ำให้ผู้คนที่มี
มากกว่าต้องการแบ่งปันแก่คนทีม่ นี อ้ ยหรือไม่มี วัฒนธรรมนีแ้ พร่ขยายไปยังหลายประเทศ
โดยเฉพาะฝั่งยุโรป อเมริกาเหนือ และออสเตรเลียที่มีวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่หยั่งราก
ฝังลึก
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โมเดล “Suspended Coffee” หรือ “กาแฟรอกิน” นี้ขยายมายังทางเอเชียแล้ว แต่
มีการปรับไปใช้กับร้านอาหารมากขึ้น อย่างในมาเลเซีย จะมีการกระจายข้อมูลผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ ชี้พิกัดว่ามีร้านอาหารใดบ้างที่ดำ� เนินนโยบาย Suspended Meal โดยปกติ
หน้าร้านมักจะขึน้ ป้ายอยู่แล้วว่ามีแคมเปญนี้ โดยแต่ละร้านคิดราคาอาหารไม่เท่ากัน บาง
ร้านก็จูงใจลูกค้าด้วยการไม่คดิ เต็มราคา เช่น อาหาร 1 เสิร์ฟราคาปกติ 10 ริงกิต ลูกค้า
จ่ายเพิ่มอีกเพียง 5 ริงกิตก็สามารถสมทบเป็น “อาหารรอกิน” ให้กบั ผู้ยากไร้ได้แล้ว

หรืออย่างทีจ่ นี ก็มรี า้ นอาหารหลายร้านร่วมสนับสนุนการส่งมอบน�้ำใจแก่กนั ในหลาย
เมือง เช่น ปักกิง่ ฉงชิง่ เจิง้ โจว หลานโจว หนานจิง และซีอาน บางร้านลูกค้าซือ้ อาหารเผือ่
ผูอ้ นื่ ไว้เยอะกระทัง่ จ�ำนวนผูใ้ ห้มากกว่าผูร้ บั ก็มี จนทางร้านต้องหยุดรับบริจาคเพิม่ ชัว่ คราว
จนกว่าจะเคลียร์ “อาหารรอกิน” ที่ค้างอยู่ให้หมดก่อน ส่วนที่ฮ่องกง Suspended Meal
ยังไม่เป็นที่นิยมในตอนแรก แต่ช่วงหลังกลายเป็นเทรนด์เมื่อร้านอาหารซิ่วเหม่ยในย่าน
ซัมซุยโป น�ำโดยมิสเตอร์ชาน เจ้าของร้านน�ำร่องท�ำโครงการนี้จนสื่อมวลชนน�ำเสนอเป็น
ข่าวดัง ท�ำให้ร้านอาหารอื่นๆ รวมถึงร้านขนมหวานและร้านเบเกอรีท�ำตามๆ กันมา
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ข้ามไปที่ไต้หวัน เรียกว่ามีความพยายามจะปลูกฝังและท�ำให้ “กาแฟและอาหาร
รอกิน” เป็นที่คุ้นเคยของประชาชน เช่น มีการท�ำเพจ “Suspended Meal, Taiwan” ขึ้นมา
เพื่อสนับสนุนแนวคิดนี้ และร้านอาหารต่างๆ สามารถเข้าร่วมโดยการประชาสัมพันธ์
หรือแนะน�ำร้านผ่านเพจ โดยระบุพิกัดร้าน ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงจ�ำนวน
อาหารและเครื่องดื่มรอกินที่ทางร้านมีอยู่ในขณะนั้น
หรือแม้แต่ในไทยเอง หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของร้านกะเพรายักษ์ใหญ่
ใจดี ย่านพุทธมณฑลสาย 2 ที่ขายข้าวกะเพราจานละ 20 บาท นอกจากลูกค้าจะได้อ่มิ
อร่อยกับอาหารแล้ว ความพิเศษกว่านั้นคือ ทุกคนสามารถร่วมเป็นผู้ให้ได้ ด้วยการซื้อ
คูปองใบละ 20 บาท ไปติดไว้ท่ปี ้ายหน้าร้าน ส�ำหรับให้ใครก็ได้ที่อยากอิ่มฟรี สามารถ
หยิบคูปองไปใช้แลกอาหารในร้านได้ทนั ที

Suspended Coffee/Meal นอกจากเป็นกลยุทธ์ที่บรรดาร้านค้าน�ำมาใช้เพื่อเพิ่ม
ยอดขายแล้วยังสร้างอารมณ์ Feel Good ให้กบั ลูกค้าอีกด้วย เพราะการจ่ายเงินค่าอาหาร
และเครื่องดื่มเผื่อคนอื่นที่ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้รับ และผู้รับก็ไม่รู้ว่าความเอื้ออาทรที่ได้รับนั้น
มาจากใคร จึงถือเป็นการท�ำดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกด้วย
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นอกจากการแบ่งปันอาหารและเครื่องดื่ม การส่งน�้ำใจให้คนในสังคมในรูปแบบนี้
ได้ถูกน�ำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจอื่นๆ ด้วย เช่น ที่โรงละคร Teatro delle Muse ในกรุงโรม
อิตาลี เมื่อครั้งที่จัดการแสดงละครตลกเรื่อง You are not Napolitans เป็นเวลาครึ่งเดือน
ก็เชิญชวนผูช้ มให้ซอื้ ตัว๋ เผือ่ คนทีไ่ ม่มคี า่ ตัว๋ จุดประสงค์เพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงการชมละคร
มากขึ้น

เชื่อว่ายังมีอีกหลายธุรกิจที่สามารถปรับใช้ได้อีกเช่นกัน เป็นต้นว่า โรงภาพยนตร์
การแสดงคอนเสิร์ต การแสดงมหรสพ ไปจนถึงบริการขนส่งสาธารณะ และร้านค้าต่างๆ
เช่น ร้านขายยา ร้านหนังสือ ร้านเสือ้ ผ้ารองเท้า เป็นต้น ทัง้ นีธ้ รุ กิจทีเ่ ข้าร่วมควรเป็นธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับความจ�ำเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิต และการสร้างความรื่นรมย์ได้บ้างให้คน
ในสังคมด้วยเงินเพียงเล็กน้อยที่ผู้มีน�้ำใจสามารถจ่ายได้แบบไม่ลงั เลและไม่เดือดร้อน
หลายคนอาจมองว่าเป็นวิธีการโลกสวยและแก้ปัญหาสังคมแบบฉาบฉวยที่ปลาย
เหตุ แต่การแสดงน�ำ้ ใจต่อกันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย และวิธีนี้ก็ Win-Win กันทุกฝ่าย ไม่ว่า
จะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ได้เป็นสะพานเชื่อมคนในสังคม ลูกค้าที่อิ่มใจจากการเป็น “ผู้ให้”
และผู้ขัดสนที่เป็น “ฝ่ายรับ” ที่อย่างน้อยยังรู้สกึ ว่ามีคนนึกถึงพวกเขา
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Digital Planet

“คลิกแล้วโทรฯ

โฆษณาเร่งยอดขายบน Facebook
ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการตลาดดิจทิ ลั และอี-คอมเมิรซ์

ในยุคที่ธรุ กิจต่างก็ใช้ Facebook ท�ำการตลาด ส่งผลให้โอกาสที่โฆษณา
จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยากขึ้นกว่าเดิม ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
ซึ่งหมายถึงจ�ำนวนครั้งของการน�ำส่งโฆษณา ความถี่ และช่วงเวลา
ที่เหมาะสมอาจจะไม่เป็นไปตามที่ผู้ประกอบการคาดหวัง ซึ่งผลกระทบ
ที่ตามมา นั่นคือ โอกาสขายที่ลดลง
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โดยหนึ่งในวิธีที่สามารถตอบโจทย์การท�ำการตลาดทั้งในเรื่องของการเข้าถึง และ
ช่วยสร้างโอกาสในการปิดการขายได้ค่อนข้างดีท่ีอยากจะแนะน�ำให้กับผู้ประกอบการ
นั่นคือ การเลือกใช้วัตถุประสงค์ของแคมเปญ “การเข้าถึง” (Reach) ที่ช่วยน�ำส่งโฆษณา
ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงและคุ้มค่า ในขณะเดียวกันสามารถปิดการขายด้วยการ
โทรศัพท์ (Call) ได้อีกด้วย

อย่างไรก็ดี ผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีสว่ นใหญ่จะไม่ทราบว่า โฆษณาของ Facebook
สามารถใช้เทคนิค Click to Call ซึง่ หมายถึง โฆษณาทีส่ ามารถคลิกเพือ่ โทรศัพท์ตดิ ต่อ
ธุรกิจได้ ทัง้ นีจ้ ะคล้ายกับการใช้สว่ นเพิม่ ขยาย Call Extension ของโฆษณาบน Google แต่
ก่อนทีผ่ เู้ ขียนจะชีเ้ ป้าให้ผปู้ ระกอบการเข้าไปยิงโฆษณาในรูปแบบนีไ้ ด้ ต้องย�ำ้ กับผูป้ ระกอบการ
ทุกท่านก่อนว่า โฆษณาแบบ Click to Call ของ Facebook นัน้ จะไม่สามารถปรับแต่ง
ให้นำ� ส่งไปยังกลุม่ เป้าหมายทีช่ อบคลิกปุม่ “Call” หรือ “โทรเลย” โดยเฉพาะ เหมือน
แคมเปญ Messages เนือ่ งจากเป็นการยิงโฆษณาผ่านทางแคมเปญ Reach ซึง่ วัตถุประสงค์
ของแคมเปญนี้ จะเน้นแสดงผลโฆษณาให้เข้าถึงคนจ�ำนวนมากทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ป็นไปได้
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ทั้งนี้ การใช้ Click to Call ให้มีประสิทธิภาพ สิ่งส�ำคัญจะอยู่ในขั้นตอนการเลือกกลุ่ม
เป้าหมายอย่างละเอียด (Detailed Target) ต้องแม่นพอสมควร หรือจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดเอง (Custom Audience) เช่น ผู้ประกอบการต้องการให้โฆษณาเข้าถึงกลุ่ม
ร้านอาหาร จ�ำเป็นต้องเลือก Keyword ความสนใจว่า “ร้านอาหาร” ก็น่าจะให้ผลตอบรับ
เร็วขึ้น แต่ต้องไม่ลมื ข้อเสนอ (Offer) อย่างโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษต่างๆ ที่น่าสนใจด้วย
ถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มสนใจอยากจะลองใช้ Click to Call ในการยิงโฆษณาไป
ยังกลุ่มเป้าหมาย แต่ไม่รู้ว่าจะต้องท�ำอย่างไร ดังนั้น มาดูขั้นตอนการสร้าง Click to Call
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นท�ำเองได้ง่ายๆ
1 เมือ่ เข้าสูข่ นั้ ตอนสร้างโฆษณา Facebook Ads Manager (ตัวจัดการโฆษณา)
เลือกแคมเปญ “การเข้าถึง” (Reach) ตัง้ ชือ่ แคมเปญ (เช่น Click to Call) แล้วคลิกปุม่
ด�ำเนินการต่อ ดังรูป
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2 ระดับชุดโฆษณา (Ad Set) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ประเภทอุปกรณ์เป็น
“มือถือ” (ขั้นตอนที่ 2) และเลือกแสดงผลบน “อุปกรณ์มือถือทั้งหมด” (ขั้นตอนที่ 3)
เพราะเน้นให้ตดิ ต่อทางมือถือเท่านั้น

3 ที่ระดับโฆษณา (Ad) คลิกตัวเลือก “เพิ่ม URL ของเว็บไซต์” (ขั้นตอนที่ 4)
สังเกตทีด่ ้านล่างจะมีเซกชัน “การกระตุ้นให้ดำ� เนินการ” (ขั้นตอนที่ 5) คลิกเลือกปุ่ม
“โทรเลย” พร้อมทั้งใส่เบอร์มือถือที่ต้องการ ดังรูป
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หลังจากเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว โฆษณาจะถูกน�ำส่งไปให้ผู้ใช้ในฟีดบนมือถือทั้ง
Facebook และ Instagram โดยผู้ใช้ท่เี ห็นโฆษณาจะสามารถคลิกปุ่ม “โทรเลย” ติดต่อ
ธุรกิจได้ทนั ที
อย่างไรก็ตาม ต้องขอย�ำ้ คุณผูอ้ า่ นอีกครัง้ ว่า เทคนิคการยิงโฆษณาด้วยวิธนี ี้ Facebook
จะไม่ได้พุ่งเป้าให้โฆษณาถูกน�ำส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมชอบคลิกปุ่ม
“โทรเลย” โดยเฉพาะ ดังนัน้ การเลือกกลุม่ เป้าหมายหลัก (Core Audience) ทีแ่ ม่นย�ำ หรือใช้
กลุ่มเป้าหมายที่ก�ำหนดเอง (Custom Audience) จะช่วยให้มโี อกาสรับ Call มากยิ่งขึ้น
ส�ำหรับคุณผูอ้ า่ นทีเ่ ห็นว่าเหมาะกับธุรกิจของท่านก็ลองน�ำไปใช้ดไู ด้นะครับ ขออวยพร
ให้ประสบความส�ำเร็จ ยอดขายปังกันถ้วนหน้า สวัสดีครับ
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Financial

ไขปริศนา

“ธุรกิจก่อสร้าง”

ท�ำอย่างไรให้เข้าถึงแหล่งทุน
พรรณพิสทุ ธิ์ กรีกลุ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย สายงานผลิตภัณฑ์เครดิต ธนาคารกสิกรไทย

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ยังถือเป็นธุรกิจ Sunshine ในปีนี้ โดยมีทิศทางการเติบโต
ต่อเนือ่ งตามภาวะเศรษฐกิจ ทัง้ จากการก่อสร้างของภาครัฐตามโครงการเมกะโปรเจกต์
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของภาคเอกชน
ที่เริ่มฟื้นตัว ตลอดจนการขยายตัวของการก่อสร้างพาณิชยกรรมและการก่อสร้าง
ภาคอุตสาหกรรม แม้ปีน้อี าจจะมีปัจจัยที่เข้ามากระทบจากเกณฑ์ก�ำกับดูแล
สินเชื่อบ้านที่ก�ำหนดเข้มงวดขึ้นบ้างก็ตาม แต่อย่างไรแล้ว ธุรกิจก่อสร้างก็ยังเป็น
ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
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แม้แนวโน้มภาคการก่อสร้างของไทยปีนี้จะค่อนข้างสดใส แต่ก็พบความท้าทายที่
ซ่อนอยู่ส�ำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ประเด็นแรกคือ วงจรธุรกิจเปลี่ยน จากเดิม
ผู้ประกอบการรายใหญ่จะส่งงานต่อมาให้เอสเอ็มอีรับช่วง แต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยี
ที่พัฒนาขึ้น ท�ำให้ผู้ประกอบการรายใหญ่สามารถผลิตวัสดุส�ำเร็จ เช่น ผนังมวลเบา
เพือ่ ใช้กอ่ สร้างได้เอง โดยไม่ตอ้ งส่งงานต่อ แถมยังลงมาแข่งขันกับผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอี
อีกด้วย

ประเด็นต่อมาคือ ด้านแรงงาน ปัจจุบนั มีทงั้ การขาดแคลนจ�ำนวนแรงงาน ขาดแคลน
แรงงานทักษะ รวมถึงค่าแรงทีม่ โี อกาสเพิม่ สูงขึน้ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนผู้รบั เหมาในกลุ่ม
เอสเอ็มอี และประเด็นสุดท้ายคือ มาตรการภาครัฐและเสถียรภาพทางการเมือง ปัจจัย
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อผู้รับเหมาที่รับงานภาครัฐ หากรัฐบาลยังไม่ชัดเจน การเมือง
ไม่ชดั เจน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทรี่ บั งานภาครัฐอาจได้รบั เงินล่าช้า และย่อมกระทบต่อ
กระแสเงินสดของธุรกิจได้
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ที่ผ่านมาธุรกิจก่อสร้างถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีความต้องการทางการเงินส�ำหรับใช้ใน
การขยายการลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพือ่ การซือ้ วัสดุ อุปกรณ์ จ่ายค่าแรง หรืออืน่ ๆ
แต่กลับพบว่า ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ โดยเฉพาะเอสเอ็มอียังเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนใน
ระบบ พร้อมตั้งค�ำถามมายังธนาคารว่า ท�ำไมเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อให้กลุ่มธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างเหลือเกิน
ในมุมธนาคารย่อมมีมาตรฐานการพิจารณาสินเชือ่ เป็นปกติ ซึง่ ภาพรวมการพิจารณา
สินเชื่อก็ไม่ได้แตกต่างจากธุรกิจอื่น นั่นคือ การพิจารณาดูจากงบการเงิน ประวัติเครดิต
ช�ำระหนี้ เพียงแต่ธรุ กิจก่อสร้างมีลกั ษณะเฉพาะตัวทีต่ ้องดูปัจจัยอืน่ เพิม่ เติม ไม่ว่าจะเป็น
ประวัตกิ ารท�ำโครงการประสบความส�ำเร็จหรือไม่ รับงานใหญ่เกินตัวหรือไม่ รวมทัง้ ความถนัด
เฉพาะทาง โดยดูจากประสบการณ์ท่ผี ่านมา เพื่อน�ำมาพิจารณาควบคู่กบั การให้สนิ เชื่อ

ทั้งนี้ หากวิเคราะห์จริงๆ แล้วจะพบว่า สาเหตุที่ท�ำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ มักเกิดจากสิ่งเหล่านี้ คือ

1 คุณสมบัตไิ ม่ผา่ น เช่น ประวัตผิ ดิ นัดช�ำระหนี้ ประวัตกิ ารส่งมอบงานล่าช้า
2 ไม่มีสิ่งบ่งบอกว่าธุรกิจของตัวเองเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งเวลาจะให้เครดิต

ธนาคารจะดูจากปัจจัยเหล่านี้เป็นหลัก
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ทัง้ นี้ สิง่ ทีผ่ ู้ประกอบการเอสเอ็มอีในธุรกิจก่อสร้างต้องท�ำและเตรียมตัวให้พร้อม
หากต้องการจะเข้าถึงแหล่งเงินทุน คือ

1 ผู้ประกอบการต้องพยายามรักษาประวัตทิ างการเงินให้ดี อย่า

ให้มีทั้งประวัติผิดนัดช�ำระหนี้ และคดีฟ้องร้อง และควรเลือกรับงานจาก
ผู้ว่าจ้างที่ไม่มีประวัติการจ่ายเงินล่าช้า หรือมีปัญหาในการจ่ายเงิน

2 ควรมีประสบการณ์ในธุรกิจก่อสร้างของตนเองมาระดับ

หนึ่ง ที่ส�ำคัญคือ ต้องรับงานประเภทที่ตนเองมีความถนัด และ
มีศักยภาพ ความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือ แรงงาน และอื่นๆ เพื่อ
ให้สามารถท�ำงานได้สำ� เร็จ

3 ผู้ประกอบการควรบริหารต้นทุนได้อย่างถูกต้อง ประเมิน

ต้นทุนงานได้ไม่ผิดพลาด และสามารถรับมือกับต้นทุนที่คาดว่าจะ
เพิ่ม ขึ้น จากการเปลี่ย นแปลงราคาวัส ดุก ่ อ สร้ า งได้ รวมถึง มี
ซัปพลายเออร์ทสี่ ามารถ Supply ของได้อย่างต่อเนือ่ ง และ Outsource
วัตถุดิบได้ภายใต้ต้นทุนต�่ำแต่มีคุณภาพ
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ธนาคารกสิกรไทยมีความเข้าใจถึงความต้องการทางการเงินของธุรกิจก่อสร้างเป็น
อย่างดี และพร้อมสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจก่อสร้างสามารถเติบโตต่อไปได้ ทัง้ ในด้านองค์
ความรู้ใหม่ๆ การแนะน�ำเทคโนโลยีเพือ่ ช่วยในการด�ำเนินธุรกิจและลดต้นทุน หรือจะเป็น
ในส่วนของบริการทางการเงิน ธนาคารก็มีรองรับในทุกๆ ความต้องการตลอดวงจรธุรกิจ

หากเป็นธุรกิจทีร่ บั งานภาครัฐ จะมีสนิ เชือ่ ก่อสร้างเพือ่ ผูร้ บั เหมาภาครัฐ วงเงินหนังสือ
ค�้ำประกันสูงสุด 5 เท่าของมูลค่าหลักประกัน, สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องสูงสุด 3 เท่า
(บสย.ค�้ำประกันส่วนเกินหลักประกัน) หรือธุรกิจที่รับงานก่อสร้างภาคเอกชน จะมีบริการ
สินเชื่อก่อสร้างเพื่อผู้รับเหมาภาคเอกชน วงเงินหนังสือค�้ำประกันสูงสุด 3 เท่าของมูลค่า
หลักประกัน และสินเชือ่ เพือ่ เสริมสภาพคล่องสูงสุด 1.5 เท่า (บสย.ค�ำ้ ประกันส่วนเกินหลัก
ประกัน), สินเชือ่ ส�ำหรับซือ้ เครือ่ งจักร 70-100% ของมูลค่าเครือ่ งจักรระยะเวลาสูงสุด 5 ปี
และสินเชื่อแฟคเตอริ่ง (Factoring) ซึ่งเป็นการแปลงลูกหนี้การค้าให้เป็นทุน โดยไม่ต้อง
มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน ระยะเวลาสูงสุด 180 วัน ได้รับเงินล่วงหน้าสูงสุด 80% ของมูลค่า
ลูกหนี้การค้า เป็นต้น
ด้วยธุรกิจก่อสร้าง เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความส�ำคัญกับระบบเศรษฐกิจ ธนาคาร
กสิกรไทยจึงให้ความส�ำคัญและพร้อมยืนเคียงข้าง คอยให้คำ� ปรึกษาและสนับสนุนบริการ
ทางการเงิน เพื่อท�ำให้ธุรกิจก่อสร้างไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
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HR

Future of Work
ดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป

จากข้อมูลพบว่าปัจจุบันเหลือบริษัทที่เคยประสบความส�ำเร็จในท�ำเนียบ
S&P 500 อยู่เพียง 65% ที่วันนี้ยังคงประสบความส�ำเร็จอยู่ ในขณะที่
45% ล้มหายตายจากไป โลกก�ำลังบอกเราว่า ความส�ำเร็จในอดีต
ไม่ได้การันตีความส�ำเร็จในปัจจุบันอีกต่อไป รวมถึงทักษะเดิมๆ ที่เคยใช้
น�ำพาองค์กรส�ำเร็จก็อาจใช้ไม่ได้แล้วในวันนี้
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“ทุกวันนี้พวกเราก�ำลังท�ำงานเดิม แต่ต้องใช้ทักษะใหม่”
นี่คือหนึ่งในความท้าทายที่คนท�ำงานก�ำลังเจออยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ สะท้อนจากผลการศึกษาโดยบริษัท Deloitte ล่าสุด พบว่า

81%

ของผู ้ น� ำ ทั่ ว โลกมองว่ า
ตนเองก�ำลังพบกับความ
ท้าทายในการน�ำพาองค์กร
ภายใต้ ส ภาวะแวดล้ อ มที่
ซับซ้อนและไม่ชัดเจน

65%

พบกับความท้าทายในการ
สร้างแรงบันดาลใจให้ทีม

47%

55%

พบกับความท้าทายในการ
บริหารแบบทางไกล

44%

พบกั บ ความท้ า ทายในการ พบกับความท้าทายในเรื่องของ
ประสานความร่วมมือระหว่าง การเพิ่มความเร็วในการบริหาร
คนและหุ่นยนต์
องค์กร

เช่นเดียวกับบริษัท Futures Platform ผู้รวบรวมงานวิจัยทั่วโลก ซึ่งได้เผยแนวโน้ม
ความท้าทายในการบริหารองค์กรที่ก�ำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรง โดยบอกไว้ว่า
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1

พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรน้อยลง
นั่นแปลว่า ผู้น�ำในยุคนี้ต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจ
จูงใจพนักงานยิ่งกว่าเดิม แม้เจเนอเรชัน Z ซึ่งเป็นความหวังใหม่
ของโลกแห่งการท�ำงานจะบอกว่า พวกเขาต้องการอยูใ่ นองค์กรใด
องค์กรหนึ่งนานถึง 11 ปี นั่นอาจจะเป็นเพียงความฝัน เพราะ
แท้จริงแล้วเจเนอเรชัน Z เป็นกลุ่มที่มีความผูกพันต่อองค์กรน้อย
และมีแนวโน้มเปลี่ยนที่ท�ำงานได้ง่ายกว่าเจเนอเรชันอื่นๆ

การประสานความร่วมมือระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์
จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ปัจจุบันทั่วโลกมีบริษัทอยู่เกือบ 50% ที่น�ำเอา
เทคโนโลยี AI หุ่นยนต์ ออโตเมชันมาใช้ในการท�ำงาน
จริง และก�ำลังเพิ่มจ�ำนวนขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้นบทบาทของ
ผู้น�ำองค์กรคือ ต้องช่วยพัฒนาทักษะของมนุษย์ที่หุ่นยนต์
ไม่อาจแทนที่ได้ เช่น การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์
การสร้างนวัตกรรม การเล่าเรื่อง เป็นต้น เพื่อให้การ
ท�ำงานระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ไปด้วยกันได้อย่างดี

3

2

ทีมแห่งอนาคตจะเป็นทีมที่ยืดหยุ่น
ทั้งนี้ โครงสร้างองค์กรแบบปัจจุบันที่ต่างฝ่าย
ต่างท�ำหน้าที่ของตัวเองไม่เกี่ยวข้องกันอาจจะไม่ตอบ
โจทย์โลกการท�ำงานในอนาคตอีกต่อไป การสร้าง
ทีมร่วมกันเพื่อท�ำงานให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน
แม้ว่าจะมาจากต่างฝ่ายต่างแผนก จะมีความส�ำคัญ
มากกว่าใครคือหัวหน้าใคร หรือใครอยู่ทีมไหน
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อย่างไรก็ดี การที่องค์กรจะก้าวผ่านความท้าทายเหล่านี้ไปได้ จ�ำเป็นต้องมีตัวช่วย
นั่นคือ การสร้างระบบการเรียนรู้แบบใหม่ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้รวดเร็ว
และสามารถปรับแต่งให้ตอบโจทย์การเรียนรู้ของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ เพื่อสร้างการ
เรียนรู้ท่มี ีประสิทธิภาพ เพราะต้องเข้าใจว่าคนท�ำงานยุคใหม่นั้นต้องการเรียน “เพื่อใช้”
ไม่ใช่ “เผื่อใช้” นั่นเอง
เมื่อพูดถึงระบบการเรียนรู้แบบใหม่ ขณะนี้ On-Demand Learning ก�ำลังเป็นเทรนด์
ของการพัฒนาบุคลากรที่มาแรง เพราะจะเป็นการสร้างระบบการเรียนรู้ที่ช่วยให้องค์กร
สามารถท�ำให้ทุกคนสามารถเข้าสู่การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 7 วัน 24 ชั่วโมง และเรียน
ทีไ่ หน เมือ่ ไหร่กไ็ ด้ตามทีผ่ ้เู รียนต้องการ เพือ่ ช่วยแก้ปัญหาทีก่ ำ� ลังเจออยู่ได้อย่างทันท่วงที
โดยผ่านอุปกรณ์สื่อสารของตนเองได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ จากการศึกษาองค์กรที่มีผลการท�ำงานดีทั่วโลก พบว่า 90% องค์กรเหล่านี้ มี
การสร้างระบบเรียนรู้แบบ On-Demand ทั้งสิ้น ยกตัวอย่าง เช่น การท�ำ On-Demand
Coaching โดยพบว่ามีประสิทธิผลต่อการเอาไปใช้งานจริงสูงถึง 90% เมื่อเทียบกับการ
เรียนรู้แบบอื่นๆ
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ถามว่า การท�ำ On-Demand Coaching เป็นแบบไหน อธิบายง่ายๆ คือ เป็นแนวทาง
การพัฒนาคน โดยการกระตุ้นให้ผู้ได้รับการโค้ชได้คิดในมุมมองที่ต่างไปจากเดิม และ
ค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาหรือหาค�ำตอบด้วยตนเอง ผ่านการตั้งค�ำถาม (Questioning)
การเล่าประสบการณ์และแลกเปลีย่ นมุมมอง (Sharing & Storytelling) ซึง่ เป็นวิธกี ารพัฒนา
ที่ยั่งยืนกว่าการบอกให้ท�ำหรือสอนให้จ�ำ รวมถึงมีการน�ำเทคโนโลยีออนไลน์เข้ามาช่วย
ลดความยุ่งยากในการจัดการขัน้ ตอนต่างๆ ในการโค้ช เช่น การเสียเวลาไปกับการหาโค้ช
ที่ใช่ การเดินทางไปพบโค้ช หรือแม้แต่การจัดเก็บข้อมูลจากการโค้ช ท�ำให้ผู้เข้ารับ
การโค้ชลดความกังวลและสามารถโฟกัสไปที่ผลลัพธ์ได้อย่างแท้จริง

เรียกได้ว่า On-Demand Coaching เป็นการพัฒนาที่ผู้ทำ� งานสามารถจัดตารางเวลา
การเรียนรู้ได้เอง โดยที่มีทรัพยากร มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในและนอกองค์กร
พร้อมให้ผ้ทู �ำงานสามารถเข้าถึงเพือ่ พูดคุยเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ซึง่ จะเป็นตัวช่วยใหม่ทจี่ ะ
ท�ำให้พวกเขาไม่ต้องเสียเวลาและไม่เสียโอกาสในยุคที่โอกาสมหาศาลรออยู่ข้างหน้า
เพราะถ้าใครคว้าไว้ทันก็เป็นผู้ชนะ แต่ถ้าพลาดไปเพียงเสี้ยววินาทีก็อาจจะไม่สามารถ
อยูร่ อดในธุรกิจได้
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เพราะรักจึงต้องลด

