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เมื่อโลกเข้าสูย่คุดจิทิลั เราจงึได้เหน็เทคโนโลย ีหรอือปุกรณ์
ต่างๆ ถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับมนุษย์
ในรปูแบบใหม่ๆ และเป็นเครื่องมอืที่ช่วยให้การด�าเนนิชวีติง่ายขึ้น 
สะดวกขึ้น โดยเฉพาะการน�าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการ
ข้อมูล (Big Data) เพราะยิ่งมีข้อมูลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งท�าให้มี
โอกาสเข้าถงึความต้องการลูกค้ามากขึ้นเท่านั้น 

โดยเฉพาะในยคุที่ลกูค้าไม่ยดึตดิกบัแบรนด์ เปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมได้ตลอดเวลา Big Data จงึมปีระโยชน์เป็นอย่างมาก
ในการวเิคราะห์ว่าท�าไมลกูค้าจงึเปลี่ยนใจไม่สั่งซื้อสนิค้า ลกูค้า

มวีธิกีารตดัสนิใจอย่างไร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ในการจะวเิคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้คงต้องอาศยัเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยจดัการ

เรียกได้ว่าเทคโนโลยียุคนี้ไม่เพียงช่วยก�าจัดจุดอ่อนให้ธุรกิจ ยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้
เอสเอม็อรีายเลก็ๆ ใชเ้ปน็แต้มต่อสร้างเวทใีนการแข่งขนั และยงัสร้างความสมดลุในการดแูลลกูค้า
ได้อย่างรอบทศิมากขึ้นอกีด้วย
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Inno Focus

มิติใหมแหงการแจกสินคาตัวอยาง

แทนที่จะใชพนกังานไปคอยหยบิยื่นใหผูคนที่สญัจรผานไปมาอยางที่เคยเปน แบรนด
เครื่องดื่มกระทงิแดงในสงิคโปรไดแนะนาํ “Red Bull Plus” เครื่องดื่มชูกาํลงัรุนใหมดวย
วธิสีดุลํ้าคอื การแจกจายผาน Vending Machine หรอืตูกดสนิคาอตัโนมตั ิโดยกระทงิแดง
ตดิตั้งตูดงักลาวที่ปายรถเมล เพื่อใหผูโดยสารที่กาํลงัรอรถเมลรบั “Red Bull Plus” ไปชมิ
ฟรีๆ  1 กระปองเพยีงแคใชบตัรโดยสารระบบขนสงมวลชนสาธารณะ EZ-Link ซึ่งเปน
สมารตการดแตะที่ตูกจ็ะมสีนิคาตวัอยางไหลออกมาใหหยบิ

www.trendhunter.com/trends/bus-shelter-advertisements

 นอกจากนั้น ลกูคายงัสามารถสแกน QR Code บนตูเพื่ออานรายละเอยีดเกี่ยวกบั
แคมเปญ “Pull Tab To Win” เพื่อชงิรางวลัรวมมลูคา 280,000 ดอลลารฯ อกีดวย แมจะ
เปนการตดิตั้งชั่วคราวเพยีงระยะเวลาหนึ่งพอใหผูบรโิภคไดรูจกัสนิคาใหมเทานั้น แตกระทงิแดง
กเ็ลอืกตดิตั้งตูแจกสนิคาตวัอยางอตัโนมตัติามยทุธศาสตรสาํคญัคอื ปายรถเมลที่อยูใกล
กบัซเูปอรมารเกต็ รานสะดวกซื้อ หรอืจดุขายที่ลกูคาเขาถงึงาย

 โดยหวงัวาเมื่อไดชมิสนิคาตวัอยางแลว ลูกคาจะสามารถเดนิเขารานเหลานั้นเพื่อ
อดุหนนุเพิ่ม กลยทุธการตลาดที่นาํนวตักรรมมาใชรวมเชนนี้ถอืเปนการเพิ่มประสบการณ
แปลกใหมใหผูบรโิภค สรางความตื่นเตน และทาํใหเกดิ Engagement หรอืปฏสิมัพนัธ
และความผกูพนัที่ลูกคามตีอแบรนดมากขึ้น 

เครดติภาพ : Red Bull Plus Singapore
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วงการคาปลกีของกนิของใช ถอืเปนอกีตลาดที่แขงขนัคอนขางดเุดอืด และสิ่งหนึ่งที่ใชเฉอืน
คูแขงกค็อื การบรกิาร ลาสดุ ยกัษใหญดานอ-ีคอมเมริซอยางอเมซอนที่เขามาจบัธรุกจิโกรเซอรี
ไดทดสอบระบบนาํสงสนิคาถงึบานลกูคาดวย “Amazon Scout” ทั้งหมด 6 เครื่องดวยกนั

 “Amazon Scout” เปนโรบอตหรอือปุกรณไฟฟาที่มขีนาดเทากระตกินํ้าแขง็ทรงเหลี่ยม 
และเคลื่อนไหวดวยลอทั้งหมด 6 ลอ จะเรยีกอปุกรณนี้วา Self-Driving Machine กไ็มผดิ
เพราะมนัสามารถขบัเคลื่อนอตัโนมตัดิวยตวัเอง “Amazon Scout” ไดรบัการพฒันาขึ้น
ในหองแลบ็ที่สาํนกังานใหญอเมซอนในซแีอตเทลิ โดยมกีารทดสอบแลววาจะสามารถ
นาํสงสนิคาไดอยางปลอดภยั 

 โดยสนิคาถกูลาํเลยีงใส “Amazon Scout” ที่จะวิ่งไปตามทางเทา สามารถหลบคน 
สตัว หรอืสิ่งกดีขวางดานหนาได และไปหยดุที่ปลายทางที่กาํหนด ลกูคาในชมุชนซึ่งเปน
สมาชกิ Amazon Prime เมื่อสั่งสนิคาทางออนไลนจะไดรบับรกิารจดัสงถงึบานในวนัเดยีว

อยางไรกต็าม ในชวงที่มกีารทดสอบ ยงัตองมพีนกังานคอยประกบเพื่อตรวจสอบ
ความเรยีบรอย คาดวาเมื่อมกีารใชงานจรงิเมื่อไร “Amazon Scout” จะทาํงานไดอยางมี
ประสทิธภิาพโดยไมตองมมีนษุยคอยตดิตาม              https://bit.ly/2UWiemV

สงไว ทันใจผูบริโภคดวยโรบอต

เครดติภาพ : pressenza.com, pcmag.com
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Get Idea

Arty & Fern 
เมื่อแฟชั่นเจอฟงก์ชัน

เปนที่มาของแวนตาแกปญหาเฉพาะบุคคล

การท�าแว่นที่ถูกต้องมนัเป็นอย่างไร? 
ค�าถามนี้ผดุขึ้นในใจของนกัออกแบบที่ใฝฝันอยากท�าแบรนด์แว่นตาของตวัเอง 
ด้วยความที่หลงใหลในแว่นตา จงึท�าให้ อานกินนัท์ เอี่ยมอ่อง อยากทดลอง

ท�าแว่นตา พร้อมกบัหาค�าตอบว่า วธิกีารท�าแว่นที่ถูกต้องนั้นคอือะไร 
แต่ศาสตร์แห่งการท�าแว่นตาไม่ได้อยู่ใกล้ เธอจงึต้องบนิไปไกลถงึฝรั่งเศส 

เพื่อเรยีนรู้การท�าแว่นตาที่ถูกวธิ ี

 กองบรรณาธกิาร
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และนั่นคือ จุดเริ่มต้นจริงๆ ของแบรนด์ Arty & Fern เมื่อเธอได้แรงบันดาลใจจาก
ครูสอนท�าแว่นตาชาวฝรั่งเศสว่า แว่นตาที่ดีไม่เพียงแค่มีรูปลักษณ์ที่สวยงามอย่างเดียว 
แต่ต้องแก้ไขปัญหาของผู้สวมใส่ได้ด้วย ท�าให้เธอได้รู้ว่าบนโลกนี้ยังมีผู้คนมากมายที่
หาแว่นตาใส่ยาก 

“เรามพีื้นฐานเป็นนกัออกแบบ ความสวยงามและการดไีซน์เรามอียู่แล้ว แต่ตอนนั้น
เรามองเลยค�าว่า สวยงามไปเพราะเราเจอแก่นว่า การใส่แว่นตาส�าคัญกว่าที่คิด 
มีคนจ�านวนมากที่ไม่สามารถหาแว่นตาใส่ได้ เนื่องจากปัญหาด้านสรีระ เช่น คนที่ไม่มี
ใบหู หรือโครงหน้าผิดปกติ เราเรียนดีไซน์มาตั้งนานก็เพิ่งมาเข้าใจค�าว่า การออกแบบ
เพื่อแก้ปัญหาอย่างแท้จริง เราสามารถออกแบบและแก้ปัญหาให้คนได้จริงๆ”
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สร้างจุดยืนให้แบรนด์ด้วยแว่นตา Custom-Made

เมื่อความสงสัยของอานิกนันท์ได้รับค�าตอบ ท�าให้เธอและหุ้นส่วน (อาร์ต-ชนกันต์ 
อุโฆษกุล) ตัดสินใจกลับมาท�าแว่นตาเฉพาะบุคคลที่สามารถแก้ไขปัญหาของผู้สวมใส่ 
ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีปัญหาด้านสรีระ คนที่อยากเปลี่ยนคาแร็กเตอร์ คนที่อยากมีแว่นตา
ของตัวเองอันเดียวในโลก โดยกระบวนการท�าแว่นตาของ Arty & Fern จะเป็นแบบ 
Custom-Made 100% โดยที่มีโจทย์ของลูกค้าเป็นตัวตั้ง ซึ่งความท้าทายที่สุดของการ
ผลิตแว่นตา 1 อันคือ การค้นหาว่าลูกค้าต้องการอะไร และนี่ก็คือหัวใจส�าคัญของการ
ท�าธุรกิจรูปแบบนี้

“เราพยายามสื่อออกไปให้คนเข้าใจว่า แว่น Custom-Made คืออะไร ไม่ใช่แค่คุณ
เลือกสี ไม่ใช่แค่การเลือกหน้าแว่นแบบนี้ ขาแว่นแบบนี้ แล้วมาประกอบกัน Custom-
Made จะเป็นการเริ่มกระบวนการตั้งแต่โจทย์ของลูกค้าเลย ซึ่งเราต้องอาศัยการสื่อสาร
กับลูกค้า เพื่อให้รู้ถึงสิ่งที่เขาต้องการ ดังนั้น การขายแว่นในแบบของ Arty & Fern จึง
ไม่เหมือนกับการขายแว่นแบบร้านทั่วไป เพราะแว่น Custom-Made ที่ท�าเสร็จออกมา 
แต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกัน คาแร็กเตอร์ของลูกค้าที่เข้ามาไม่เหมือนกัน ปัญหาที่เขามีก็
ไม่เหมือนกัน เรียกว่าตัวแว่นจะต้องพรีเซนต์ตัวลูกค้าได้อย่างชัดเจนมากๆ”
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ต่อยอดแว่นคอลเลกชัน ปูทางสร้างธุรกิจโต

แม้ว่าแว่นตาเฉพาะบุคคลของ Arty & Fern จะมีจุดยืนที่แข็งแกร่ง นั่นคือการผลิต
แบบ Custom-Made ที่ใส่ใจทุกขั้นตอน แต่หากพูดถึงการเติบโตเชิงธุรกิจอาจมีข้อจ�ากัด
บางอย่าง อานิกนันท์จึงมองการเติบโตของธุรกิจไปในอีกรูปแบบหนึ่ง ด้วยการ
สร้างสรรค์คอลเลกชันแว่นตากันแดดสายแฟชั่น เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มองหาแว่นตา
กันแดดสวยๆ คอลเลกชันแรกเริ่มก็คือ “เนตรวิฬาร์” ซึ่งแปลว่า ตาแมว เป็นการดึงเอา
คาแร็กเตอร์ของแมวไทยมงคลมาดีไซน์ให้กลายเป็นแว่นตากันแดดทรง Cat Eye ซึ่งการ
ออกแบบที่โดดเด่นนี้ท�าให้ได้รางวัล DEmark (Design Excellence Award 2017) และ
เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้ามากมาย 

เราไม่ได้โตมาจากแนวคิดของนักธุรกิจ

ไม่ได้มีไอเดียด้านธุรกิจมาก่อน แต่เราเชื่อว่า

ทกุธรุกจิสามารถเตบิโตได้ถ้าเราม ีPassion กบัสิง่ทีเ่ราท�า
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“พอลูกค้าเริ่มเชื่อใจเราแล้วว่าแว่นตาที่เราดีไซน์นั้นโอเค เขาก็เริ่มมองหาแว่นตา
ที่สามารถซื้อได้ง่ายๆ ไม่ต้องรอนานเหมือนแว่น Custom-Made มีความเปรี้ยวหน่อยๆ 
และด้วยความที่ตัวเราเองชอบแว่นตาทรง Cat Eye หรือทรงตาแมว ก็คุยกันเรื่อง
แมวไทยว่ามีพันธุ์อะไรบ้าง เราก็ศึกษาและได้ไอเดียที่น่าสนใจเพราะชาวต่างชาติเอง
ก็รู้จักแมวไทยทั้งที่คนไทยบางคนอาจจะยังไม่รู้จัก เราเลยหยิบแมวไทยที่มีคาแร็กเตอร์
น่าสนใจและดีไซน์ออกมาในรูปแบบแว่นตากันแดด ใช้กิมมิกของความเชื่อเข้ามาเล่น 
เช่น แมวพันธุ์นี้เลี้ยงแล้วร�่ารวย เราก็มีการตั้งชื่อแว่นตาตามพันธุ์แมวไปเลย”

ดังนั้น มุมมองและเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจในอนาคตของ Arty & Fern จึง
เน้นไปที่การผลักดันแว่นตาแฟชั่นออกไปสู่สายตาชาวโลกให้มากขึ้น ด้วยการขยับตนเอง
ให้กลายเป็น Global Brand เน้นการออกแบบแว่นตาแฟชั่นที่ใส่เรื่องราวแบบไทยๆ ลง
ไป เช่น คอลเลกชันแมวมงคลไทย และก�าลังเตรียมที่จะออกคอลเลกชันใหม่ในเร็วๆ นี้ 
ส่วนทางด้านกลุ่มสินค้าแว่นตาแบบ Custom-Made ก็จะยังคงรักษาจุดยืนความเป็น
ผู้น�าการออกแบบแว่นตาเฉพาะบุคคล 
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“การท�าแว่นตาแบบ Custom-Made ถือเป็นตัวตนของเรา อยากท�าให้เป็น Hidden 
Gem เป็นแว่นตาที่มีความพิเศษและหายาก ไม่ใช่ทุกคนที่จะท�าได้ เราจึงไม่ได้อยาก
ท�าส่วนนี้ให้มันแมสมาก แต่จะหันไปพัฒนาแบรนด์โตขึ้นจากตัวแว่นตาคอลเลกชันที่มี
ความเป็นแฟชั่น เราอยากผลักดันสิ่งนี้ออกไปให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่า คนไทยมีนัก
ออกแบบแว่นตาด้วย ซึ่งแว่นตากันแดดในแต่ละคอลเลกชันของเราไม่ใช่แค่แว่นตาสวยๆ 
แต่เราจะใส่เรื่องราวเข้าไปในทุกๆ คอลเลกชัน เพื่อให้เป็นงานไอเดีย เพราะเรามองว่า
สิ่งนี้ไม่ใช่แค่แว่นตา แต่ว่านี่คืองานออกแบบ”

• มี Passion ในสิ่งที่ท�า 

• เข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไร 

• ให้ความส�าคัญกับทุกขั้นตอน 

• สร้างทางเลือกที่หลากหลายให้ลูกค้า  

หัวใจส�าคัญธุรกิจ

Custom-Made
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ด้วยจุดเริ่มต้นจากนักออกแบบที่ต้องกลายมาเป็นนักธุรกิจ ท�าให้อานิกนันท์ต้อง
พยายามผสมผสานระหว่างความหลงใหลและความคิดสร้างสรรค์ลงไปในธุรกิจ เพื่อ
ท�าให้ Arty & Fern กลายเป็นแบรนด์แว่นตาที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแท้จริง

“ด้วยความที่เราไม่ได้โตมาจากแนวคิดของนักธุรกิจ ไม่ได้มีไอเดียด้านธุรกิจมา
ก่อน แต่เราเชื่อว่าทุกธุรกิจสามารถเติบโตได้ถ้าเรามี Passion กับสิ่งที่เราท�า และยังเชื่อ
เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ที่จะเป็นตัวผลักดันให้ธุรกิจเดินไป เฟิร์นกับอาร์ตจะคุยกัน
เสมอว่า งานออกแบบนอกจากที่จะต้องมีความสวยงามแล้ว ต้องมีความคิดสร้างสรรค์
และแก้ไขปัญหาได้ด้วย ถ้าธุรกิจของเราแก้ไขปัญหาให้คนได้ ตอบโจทย์ลูกค้าได้ ไม่มี
ทางที่จะไม่เติบโต” 

จากความหลงใหลเรื่องแว่นตาผสานกับความเชี่ยวชาญด้านการดีไซน์และปิดท้าย
ด้วยแรงบันดาลใจในการใช้งานออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาของคน ทั้งหมดได้กลายเป็น
ส่วนผสมที่กลมกล่อมของแบรนด์ Arty & Fern ที่มีทั้งแฟชั่นและฟังก์ชันอยู่ในแว่นตา
หนึ่งอันที่มีแค่ชิ้นเดียวในโลก 

• Arty & Fern เปิดให้บริการมากว่า 3 ปี

• ผลิตแว่น Custom-Made ไปแล้วทั้งหมด 300 อัน 

• ก�าลังการผลิต 20 อันต่อเดือน

• กระบวนการท�าแว่นตา 1 อันมี 260 ขั้นตอน 

• แว่นตา 1 อัน ใช้เวลาท�านาน 4 สัปดาห์ 

Arty
& Fern
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K Analysis

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระแสความใส่ใจทางด้านสิ่งแวดล้อม
มีการตื่นตัวมากขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย

ซึ่งกระแสหนึ่งที่มกีารตื่นตวัค่อนข้างมากคอื ปัญหาเกี่ยวกบัขยะพลาสตกิ
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก 

กระแสรักษ์โลก

มาแรง
สร้างโอกาสและความท้าทายต่อภาคธุรกิจ

 กองบรรณาธกิาร    เรยีบเรยีงจาก
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โดยจากข้อมูลพบว่า ทั่วโลกมีการผลิตขยะพลาสติกประมาณ

302 ล้านตัน
แต่พบว่า

ศนูย์วจิยักสกิรไทย ประเมนิว่า กระแสการตื่นตวัทางด้านสิ่งแวดล้อมของทกุภาคส่วน
จะทวีความเข้มข้นมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวมุ่งไปสู่การปรับโมเดลธุรกิจ
ที่ใส่ใจหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Go Green) ซึ่งประเด็นดังกล่าวน�ามาสู่โอกาสส�าหรับ
ธุรกิจใหม่ๆ เช่น

โอกาสของผู้ผลิตในห่วงโซ่พลาสติกชีวภาพ ความต้องการ

พลาสติกชีวภาพท่ีผลิตจากพืชเกษตร 

เช่น มันส�าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง อย่างไร
ก็ตาม พลาสติกชีวภาพเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างต้องใช้เงินลงทุนสูง 
ดังนั้น ธุรกิจเอสเอ็มอีที่สนใจมีส่วนร่วมอาจสามารถเข้าเป็นส่วน
หนึ่งในห่วงโซ่การผลิต เช่น การเป็นผู้รวบรวมวัตถุดิบทางการ
เกษตร เช่น มันส�าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด เพื่อป้อนโรงงานผลิต
พลาสติกชีวภาพที่คาดว่าในระยะถัดไปจะมีผู้ผลิตเพิ่มขึ้นในไทย
จากการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานชีวภาพของภาครัฐ

ถูกเผา

25.5% 

ทิ้งไป

ในส่ิงแวดล้อม

55.0% 

ถูกน�ากลับ

ไปใช้ใหม่เพียง

19.5%
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โอกาสของผลิตภัณฑ์ทดแทนต่างๆ ท่ีสามารถทดแทน

บรรจุภัณฑ์พลาสติก

โดยสามารถน�ากลับมาใช้ซ�้า (Reuse) หรือน�ากลับมา
แปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) เช่น ถุงผ้า แก้ว กระดาษ 
โลหะ ปิ่นโต หรือวัสดุจากธรรมชาติอื่นๆ ที่ย่อยสลายได้ เช่น 
กล่อง จาน ชาม หรือแก้วที่ผลิตจากชานอ้อย แป้งมันส�าปะหลัง 
หรอืแป้งข้าวโพด ที่เริ่มมกีารผลติออกมาในตลาดมากขึ้น และมี
เทคโนโลยไีม่ซบัซ้อน เหมาะส�าหรบัผูป้ระกอบการเอสเอม็อี

อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ผลิตสินค้าทั่วไปมีความเคยชินกับการใช้บรรจุภัณฑ์
รูปแบบเดิม ท�าให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ทดแทนต่างๆ อาจจ�าเป็นต้องวิจัยหรือวางแผน
ร่วมกับผู้ผลิตสินค้า เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบหรือคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ทดแทน
ที่เหมาะสมกับประเภทสินค้า หรือการแสดงสัญลักษณ์ที่สะดวกในการเก็บรวบรวม
เพื่อก�าจดั ซึ่งบรรจภุณัฑ์ที่ท�าจากธรรมชาตอิาจมวีธิกี�าจดัที่แตกต่างจากบรรจภุณัฑ์
ทั่วไป 

โอกาสของธุรกิจใหม่ๆ ท่ีสามารถตอบโจทย์ความต้องการ

ของผู้บริโภคในการลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์

เช่น ธุรกิจที่จ�าหน่ายสินค้าแบบเติม หรือ Refill Shop/
Station โดยให้ผู้ซื้อน�าบรรจุภัณฑ์มาใส่เอง และคิดราคาตาม
น�้าหนัก ซึ่งธุรกิจแบบนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมในต่างประเทศ
ในการจ�าหน่ายสนิค้าที่ใช้ในชวีติประจ�าวนั เช่น เครื่องปรงุรส 
น�้าหอม สบู่ แชมพู น�้ายาช�าระล้างต่างๆ 
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ฉะนั้นเอสเอ็มอีที่สนใจธุรกิจนี้ อาจจ�าเป็นต้องเริ่มต้นศึกษาวิจัย เพื่อเข้าใจพฤติกรรม
หรือความต้องการของตลาดว่าต้องการสินค้าแบบ Refill ประเภทใด รวมถึงการศึกษา
ท�าเลที่ตั้งธุรกิจซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น ตลาด หอพัก หรือชุมชนที่มีชาวต่างชาติ
อาศัย ประการส�าคัญก็คือ การร่วมมือกับซัปพลายเออร์เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า เช่น 
การส่งมาในภาชนะขนาดใหญ่แล้วมาแบ่งขายในภายหลัง หรือปริมาณการสั่งซื้อสินค้า
ที่สอดคล้องกับตลาด เพื่อลดปัญหาสินค้าในสต็อกหมดอายุ เป็นต้น

โดยจุดเด่นของธุรกิจประเภทนี้คือ ราคาจ�าหน่ายต�่ากว่าสินค้าปกติทั่วไป 
เนื่องจากไม่มีต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์ ค่าโฆษณา และค่าแบรนด์สินค้า ขณะ
เดียวกันลูกค้ายังก�าหนดปริมาณที่จะซื้อได้ตามต้องการ ทั้งนี้ธุรกิจประเภทนี้ อาจ
ยังมีไม่มากนักในประเทศไทย เพราะเป็นธุรกิจแนวใหม่ที่ต้องใช้ระยะเวลาการ
รับรู้ของประชาชน แต่หากสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้เร็วจะช่วยเพิ่มการรับรู้ และ
จดจ�าให้กับธุรกิจ 
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ขณะเดียวกันก็ยังมีความท้าทายส�าหรับผู้ประกอบการบางกลุ่มหรือบางรายที่อาจ
ได้รับผลกระทบเชิงลบจากกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเอสเอ็มอีที่อยู่ในห่วงโซ่
การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการประมาณ 1,565 ราย และมี
มูลค่าการผลิตประมาณ 1.9 แสนล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งเผชิญกับปัจจัยจากปริมาณการใช้ที่อาจลดลง ในอัตราที่สูง
กว่าช่วงที่ผ่านมา (เฉลี่ย -0.01% ต่อปี ช่วงปี 2553-2561) หรือการมีต้นทุนการจัดการ
ที่เพิ่มขึ้นหากภาครัฐน�ามาตรการด้านภาษีมาใช้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของการเก็บภาษี
ในอัตราที่สูงส�าหรับผู้ที่ผลิตขยะออกมามาก และลดหย่อนภาษีส�าหรับผู้ผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจลดการใช้ หรือหาวิธีในการน�าขยะพลาสติกกลับ
มาใช้ใหม่ รวมถึงการปรับเปลี่ยนไปใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ในปัจจุบัน เฉพาะเอสเอ็มอี

มีผู้ประกอบการท่ีอยู่ในห่วงโซ่

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ประมาณ 

1,565 ราย

มีมูลค่าการผลิตประมาณ

1.9 แสนล้านบาท
ต่อปี
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ซึ่งธุรกิจในกลุ่มนี้ อาจต้องปรับตัวโดยการวิจัยกระบวนการผลิตใหม่ที่สามารถน�า
วัตถุดิบที่ย่อยสลายได้มาใช้ เช่น พลาสติกชีวภาพจากธรรมชาติ ซึ่งสามารถน�ามาใช้
แทนพลาสติกทั่วไป และคาดว่าอนาคตเมื่อมีการผลิตในเชิงพาณิชย์มากขึ้น จะท�าให้
ต้นทุนการผลิตปรับลดลงจนใกล้เคียงกับพลาสติกที่มาจากปิโตรเคมี ขณะที่ตลาดทั้ง
ในและต่างประเทศต่างยอมรับพลาสติกชีวภาพ ซึ่งสามารถน�ามาใช้ท�าผลิตภัณฑ์
พลาสติกได้โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย นอกจากนี้ ภาคธุรกิจอาจจ�าเป็นต้อง
ศกึษาเพื่อหาลู่ทางลงทนุในโมเดลธรุกจิใหม่ๆ  มาทดแทนสนิค้าเดมิที่อาจได้รบัผลกระทบ
จากปริมาณความต้องการที่ปรับลดลงในระยะข้างหน้า 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า กระแสการตื่นตัวทางด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับที่
พัฒนาและกระจายอย่างรวดเร็วไปในทุกภาคส่วน ซึ่งต่างมุ่งมั่นและร่วมมือเพื่อลด
หรอืแก้ปัญหาดงักล่าวอย่างจรงิจงั อย่างไรกต็าม ในเบื้องต้นคาดว่าจะยงัพอมรีะยะเวลา
ส�าหรับการปรับตัวของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า การลงทุนวิจัย และ
พัฒนาหรือลงทุนด้านเครื่องจักรใหม่ๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทดแทนสินค้าเดิมอาจเพิ่ม
ต้นทุนต่อธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีเงินทุนจ�ากัด 
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ขณะที่ธุรกิจที่น�าเสนอโมเดลใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม ในช่วงแรกอาจต้อง
เผชิญการตอบรับทางด้านยอดขายจากผู้บริโภครวมถึงภาคธุรกิจต่างๆ ในระดับที่ไม่สูง 
อย่างไรก็ตาม ส�าหรับในระยะยาวแล้ว ผู้ที่เริ่มต้นปรับเปลี่ยนธุรกิจได้ก่อนจะสามารถ
เรียนรู้และเข้าใจสภาพความต้องการ ปัญหา และอุปสรรคของตลาด ขณะเดียวกันยัง
ช่วยสร้างภาพลักษณ์เป็นที่จดจ�า และช่วยทางด้านการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ดี
กว่าธุรกิจที่เข้ามาทีหลัง 

ปริมาณ

ขยะพลาสติกของโลก 

302 ล้านตัน

น�ากลับมาใช้ประโยชน์ 

(Recycle)

19.5%

น�ากลับมาใช้ประโยชน ์

(Recycle)

25%

เผา/ฝังกลบ/

ตกค้างในสิ่งแวดล้อม 

80.5%

เผา/ฝังกลบ/

ตกค้างในสิ่งแวดล้อม 

75%

ประเภทขยะพลาสตกิ

ที่ถูกเผา/ฝังกลบ/

ตกค้างในส่ิงแวดล้อม

 พลาสติกใช้คร้ัง

เดียวทิ้ง เช่น ถุง 

แก้ว ถาด โฟม ขวด

พลาสติก 95.3%

 อ่ืนๆ 4.7%

ปริมาณ

ขยะพลาสติกไทย

2 ล้านตัน

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, Ourworldindata.org (2-9-2018)

ปริมาณและวิธีจัดการขยะพลาสติกท่ีเกิดขึ้นในไทยและของโลก
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Cover Story

TheIntelligent SME

ถามว่า ท�าไมธุรกิจจ�าเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยี?
วันนี้ค�าตอบที่ได้คงมากกว่าแค่เทคโนโลยีจะช่วยท�าให้ธุรกิจ

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่เทคโนโลยียังท�าให้ธุรกิจอยู่รอด!
ได้อีกด้วย

 กองบรรณาธกิาร

เปล่ียนธุรกิจให้รอด! ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ
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เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ด้วยความฉลาดและอัจฉริยะของเทคโนโลยี วันนี้ไม่ได้
เป็นแค่ตัวช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นตัวชี้วัดอนาคต
ได้ด้วยว่า ธุรกิจไหนจะอยู่รอดได้ หรือธุรกิจไหนต้องเจอกับทางตัน เมื่อเทคโนโลยีส�าคัญ
และจ�าเป็นมากขนาดนี้ แล้วผู้ประกอบการไทยล่ะ ได้เอาเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ว่านี้ เข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของคุณแล้วหรือยัง

เทคโนโลยีอัจฉริยะ เรื่องใกล้ตัวท่ีเอสเอ็มอีต้องรู้

ที่ผ่านมาได้มีการพูดถึงหลายๆ เทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทในโลกของธุรกิจ 
ไม่ว่าจะเป็น Internet of Things (IoT) ที่เป็นการน�าอนิเทอรเ์นต็ไปเชื่อมต่อกบัอปุกรณ์ต่างๆ 
หรือจะเป็นเทคโนโลยีเสมือนจริงอย่าง Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality 
(AR) ที่ถูกน�ามาใช้สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้คนได้สัมผัสกับโลกเสมือนจริงอย่างใกล้ชิด 
หรอืที่ก�าลงัถกูพดูถงึอย่างมากในเวลานี้ กค็อื AI (Artificial Intelligence) หรอืปัญญาประดษิฐ์ 
ซึ่งเป็นวิทยาการทางด้านปัญญาที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยให้มนุษย์สามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น 

ซึ่งผู้ประกอบการอาจมองว่า เทคโนโลยีอัจฉริยะเหล่านี้เป็นเรื่องไกลตัวที่ยากจะ
เอื้อม แต่แท้จริงแล้ว เทคโนโลยีอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่หลายคนคิด ยกตัวอย่าง เทคโนโลย ี
AI จริงๆ แล้วไม่ใช่แค่หุ่นยนต์อย่างที่หลายคนรับรู้ แต่ AI สามารถน�าไปใส่ในคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ อยู่ในรูปของระบบหรือแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ช่วยอ�านวยความสะดวก
ให้กับคนเราได้นั่นเอง อย่าง Google Maps หรือ Facebook ที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้ 
ก็มีการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาร่วมพัฒนาด้วย
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ประกอบกับการเติบโตของธุรกิจ Startup ที่ได้สร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้สามารถ
เข้าถึงและจับต้องได้ง่ายขึ้น จึงเป็นโอกาสให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่วันนี้
ไม่จ�าเป็นต้องลงทุนเทคโนโลยีราคาแพงด้วยตัวเอง แต่สามารถเลือกใช้งานเทคโนโลยี
ได้ตามที่ต้องการ ฉะนั้นจึงกล้าพูดได้ว่า วันนี้เทคโนโลยีอัจฉริยะกลายเป็นเรื่องใกล้ตัว
ของเอสเอ็มอีแล้ว

เอสเอ็มอีใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างไรบ้าง?

การน�าเอาเทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการด�าเนนิธรุกจินั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ด้วยกัน คือ ส่วนที่เป็นระบบหลังบ้านกับส่วนที่เป็นระบบหน้าบ้าน จากการเปิดเผย
ของ สรรพ์ชัยย์ บูรณ์เจริญ นักวิเคราะห์ธุรกิจด้าน Digital Analytics กล่าวว่า ส่วน
หลังบ้านนั้นจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี หรือระบบที่ช่วยในการลดต้นทุนหรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ เพราะจุดประสงค์ของการเกิดเทคโนโลยีขึ้นมาก็เพื่อลด
การใช้แรงคน ดงันั้น งานอะไรที่คนท�าแล้วมโีอกาสผดิพลาดได้บ่อย หรอืงานที่ท�าแบบซ�้าๆ 
งานเหล่านี้ควรจะถูกแทนที่ด้วยระบบ 

สรรพ์ชัยย์ บูรณ์เจริญ
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 ขณะที่ส่วนหน้าบ้าน เป็นสิ่งที่ต้องสัมผัสกับลูกค้า สรรพ์ชัยย์บอกว่า หัวใจส�าคัญ
จึงอยู่ที่ค�าว่า “ข้อมูล” ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภายใน เช่น ข้อมูลลูกค้า หรือข้อมูลภายนอก 
เช่น เทรนด์ที่คนก�าลังฮิต หรือเรื่องที่คนให้ความสนใจ ข้อมูลเหล่านี้จะท�าให้ธุรกิจ
สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าได้ เพื่อจะได้น�าเสนอบริการหรือสินค้าที่ตรงกับความ
ต้องการ หรือช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าคนนั้นได้ โดยอาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 แต่ก่อนจะไปถึงการใช้เทคโนโลยี เอสเอ็มอีจ�าเป็นต้องเริ่มจากการจัดเก็บข้อมูล
ให้ได้มากพอ และต้องเป็นข้อมลูที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อธรุกจิ ส�าหรบัผูป้ระกอบการ
เอสเอ็มอีวันนี้อาจยังไปไม่ถึง Big Data แต่สามารถท�าให้เป็น Smart Data ได้ ซึ่ง
สรรพ์ชัยย์แนะน�าว่า ข้อมูล 2 กลุ่มหลักๆ ที่เอสเอ็มอีต้องจัดเก็บนอกเหนือจากข้อมูล
ด้านการเงิน ซึ่งเป็นเรื่องของก�าไรขาดทุนที่ธุรกิจต้องรู้อยู่แล้ว นั่นคือข้อมูลลูกค้า และ
ข้อมูลพนักงาน
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ลูกค้าท่ีจ่ายเงินให้น้ัน เขาโอเคกับคุณไหม

คุณได้เงินของลูกค้ามาด้วยหน้าบูดหรือหน้ายิ้ม วัดความ
พึงพอใจของลูกค้าด้วย ถ้าเราเปิดร้านเดียวมีก�าไร แต่พอ

มีร้านคู่แข่ง กลายเป็นก�าไรติดลบ อาจเป็นเพราะว่าจริงๆ เขา
ไม่ได้พอใจคุณหรอก พอมีคู่แข่งมาเขาเลยย้ายหนี

พนักงานเขาโอเคกับคุณไหม

เพราะเขาเป็นคนไปเจอกับลูกค้า ถ้าพนักงานไม่โอเค
กับคุณ แล้วมันจะโอเคได้อย่างไร

ข้อมูลท่ีคุณต้องมีเก็บไว้ คือ

ปัจจุบันเทคโนโลยีหรือระบบการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ต้องยอมรับว่ายังมีการลงทุน
ที่แพงอยู่ แต่เชื่อว่าด้วยเทคโนโลยทีี่พฒันาไปจะท�าให้ต้นทนุสิ่งเหล่านี้ถูกลง ในเบื้องต้น
ถ้าเอสเอม็อเีข้าใจคอนเซปต์ของการเกบ็ข้อมลู บางครั้งไม่จ�าเป็นต้องลงทนุระบบที่แพงมาก
หรือเป็นตัวที่ดีที่สุด แต่ขอให้คุณมีข้อมูลที่ดีที่สุดก็สามารถเป็นตัวชี้วัดทางธุรกิจได้แล้ว 

คนกับเทคโนโลยีต้องเก้ือหนุนระหว่างกัน

 มีค�ากล่าวไว้ว่า 3 เรื่องที่เทคโนโลยี หรือโรบอตไม่สามารถท�าแทนมนุษย์ได้ คือ 

ความเห็นอกเห็นใจคนอื่น

(Empathy)

จะเห็นได้ว่าใน 3 เรื่องนี้ ไม่มีเรื่องของความฉลาดรวมอยู่เลย ฉะนั้นเรื่องความ
ฉลาด ในอนาคตจะไม่ใช่หน้าที่ของคนแล้ว  

ความคิดสร้างสรรค์ 

(Creativity)

แรงบันดาลใจ

(Passion) 

1 2 3
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5 จุดเด่น ท�าไมมนุษย์ต้องพึ่งเทคโนโลยี?

 คนจะเปลี่ยนบทบาทไปท�าในสิ่งที่เทคโนโลยีท�าไม่ได้ ส�าหรับธุรกิจก็เช่นกัน ใน
อนาคตไม่ว่าจะสินค้าหรือบริการก็ตาม จะเป็นการขายประสบการณ์ให้ลูกค้าได้สัมผัส 
เพราะยิ่งยุคไฮเทค การไฮทัชกับคนยิ่งเป็นของหายาก ดังนั้น ธุรกิจต้องเอาคนมาเน้น
สร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า เรียกว่าเป็นการท�างานร่วมกันระหว่างคนกับเทคโนโลย ี
ระบบจะเป็นตัวที่ท�าให้เรารู้ว่า ลูกค้าเป็นใคร ชอบอะไร จากนั้นเราใช้ความเป็น Human 
Touch น�าสิ่งเหล่านั้นมาส่งมอบต่อให้กับลูกค้า

1  สามารถท�างานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

โดยไม่ต้องพักผ่อน

2  ท�างานซ�า้ๆ แบบเดมิได้โดยไม่ผดิพลาด

และรวดเร็ว

3  รวบรวม วิเคราะห์จัดการข้อมูล

มหาศาลได้อย่างรวดเร็ว

4  เทคโนโลยไีม่มคีวามรู้สึกสามารถ

ท�างานที่ต้องรองรับอารมณ์หรือภาวะ

กดดันได้ดี

5  ความสามารถที่จะเรียนรู้ “เพิ่ม

ประสิทธิภาพการท�างาน” ฝึกฝนได้

ด้วยตัวเอง
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The Summer House เสริมแกร่งธุรกิจด้วยระบบไฮเทค

 The Summer House ร้านอาหารเล็กๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีระบบการ
จัดการต่างๆ ทันสมัยไม่แพ้แบรนด์ใหญ่เลยทีเดียว เรียกว่าเกือบทุกส่วนงานไม่ว่าจะ
เล็กหรือใหญ่ต่างถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่มาช่วยให้การท�างานของพนักงาน หรือ
แม้กระทั่งตัวเจ้าของร้านเองอย่าง คณิน อนันรยา สามารถท�าธุรกิจได้อย่างคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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 เริ่มจากระบบ POS (Point of Sale) เป็นระบบจัดการร้านอาหารพื้นฐาน ซึ่งระบบ
ที่ร้านน�ามาใช้เป็นของ Startup เมืองไทย สามารถใช้งานได้ง่ายกว่าของต่างประเทศ 
โดยทางร้านสามารถดูข้อมูลการขายได้แบบเรียลไทม์ ท�าให้เห็นพฤติกรรมลูกค้าว่า 
ชอบหรือไม่ชอบอะไร วันไหนและช่วงเวลาไหนที่ขายดี เพื่อน�าไปจัดท�าโปรโมชั่น
หรือลูกเล่นต่างๆ กระตุ้นยอดขายในช่วงเวลาที่ลูกค้าเข้าร้านน้อย หรือถ้าเมนูไหนไม่ได้
รับความนิยมสามารถตัดออกได้ ในขณะที่การบริหารจัดการสต็อกหลังบ้าน ระบบการ
ท�างานเป็นแบบเรียลไทม์เช่นกัน ท�าให้รู้ข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ตั้งแต่การสั่ง
ซื้อไปจนถึงการรับสินค้าเข้า ท�าให้ลดการสูญเสียวัตถุดิบได้ค่อนข้างมาก 

 คณินเล่าให้ฟังว่า ด้วยความที่เคยท�างานด้านไอทีมาก่อน จึงมีความเชื่อว่า การ
ท�าธุรกิจ หรืออะไรก็ตาม Data หรือข้อมูลเป็นสิ่งส�าคัญ เมื่อเริ่มท�าร้านอาหารจึงได้น�า
เอาระบบไอทีและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้กับธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น โดยใช้บริหารจัดการใน 
3 ส่วนด้วยกัน
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 เทคโนโลยีต่อมาที่น�ามาใช้ คือ กล้อง CCTV ดูเหมือนจะเป็นเรื่องพื้นฐาน แต่
สามารถน�ามาปรับใช้เพื่อช่วยลดขั้นตอนการท�างานและดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึง อย่าง
ที่ The Summer House มีการติดกล้อง CCTV กว่า 40 ตัว ท�าให้สามารถเห็นลูกค้าได้
ตั้งแต่เดินเข้ามาในร้าน ในกรณีที่พนักงานอาจไม่อยู่ตรงนั้น เราสามารถสั่งการผ่าน 
Walkie Talkie ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันไว้ติดต่อสื่อสารผ่านหูฟังกับพนักงานทีมเซอร์วิส เพื่อ
ให้มาต้อนรับลูกค้าได้ทันท ี

อย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์

แล้วค่อยใช้ เพราะถ้าถึงวันนั้น

คุณอาจจะเดินช้ากว่าคนอ่ืนไปเยอะแล้ว
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 เทคโนโลยีส่วนที่สาม จะเป็นระบบออโตเมชันต่างๆ เดิมตอนเช้าก่อนเปิดร้าน 
ต้องให้คนงานมารดน�้าต้นไม้ บ่ายตัดหญ้า เย็นมาเปิดไฟสนามกับไฟหน้าร้าน แต่เมื่อ
เปลี่ยนมาใช้ระบบออโตเมชันทั้งหมด ท�าให้ลดบุคลากรที่คอยดูแลจาก 3 คนเหลือเพียง
คนเดียวได้

 ผลจากการน�าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ นอกจากประสิทธิภาพการท�างานที่
เพิ่มขึ้นแล้ว ยังสามารถต่อยอดไปสู่โอกาสใหม่ๆ ได้ด้วย เพราะวันนี้นอกจากร้านอาหาร 
The Summer House คณินยังแตกไลน์ธุรกิจไปอีกหลายตัว เช่น เปิดร้านอาหารเพิ่มใน
กรุงเทพฯ โรงคั่วกาแฟ โรงผลิตเบเกอรี โดยที่มีการน�าระบบเทคโนโลยีดังกล่าวเข้าไป
ประยุกต์ใช้ 
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 “ถ้าเรามีระบบที่แข็งแรงพอ เราสามารถพัฒนาธุรกิจต่อไปได้ไม่ยาก ไม่ต้องไป
เริ่มต้นนบัหนึ่งใหม่ ยกตวัอย่างง่ายๆ แต่ก่อนคนท�าธรุกจิร้านอาหารกว่าจะเปิดสาขา 2 ได้ 
เจ้าของร้านแทบจะปาดเหงื่อ เพราะทกุอย่างต้องเริ่มใหม่หมด จะแยกร่างดูแลร้านยงัไง 
ฝึกบุคลากรยังไง แต่ถ้ามีระบบ Data ที่ดี เราสามารถใช้ระบบชุดเดียวกันนี้รันงาน
ต่อได้เลย ไม่ต้องไปคิดใหม่ เหมือนที่เราเองก็ขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยน�าระบบ
และกระบวนการที่มีอยู่ไปใช้ต่อยอดได้เลย”

 ส�าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ก�าลังคิดหรือวางแผนจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
บริหารจัดการธุรกิจ คณินแนะน�าว่า จริงๆ แล้วไม่มีเทคโนโลยีไหนที่ตอบโจทย์เราได้
ร้อยเปอร์เซ็นต์ หากประเมินแล้วว่าสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้เพียงแม้ 60-70% 
ให้ทดลองใช้เลย อย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่อยใช้ เพราะถ้าถึงวันนั้น
คุณอาจจะเดินช้ากว่าคนอื่นไปเยอะแล้ว 

 “ส�าหรับใครที่ติดปัญหาเรื่องเงินทุน หรือยังไม่มั่นใจ ทุกวันนี้มีแอปพลิเคชันฟรี
ให้ลองใช้เยอะเลย บางอนัใช้ก่อนจ่ายทหีลงักม็ ีซอฟต์แวร์เดี๋ยวนี้มกัจะให้จ่ายเป็นรายเดอืน 
ใช้มากจ่ายมาก ใช้น้อยจ่ายน้อย เลิกใช้ไม่ต้องจ่าย เพราะผู้ผลิตเทคโนโลยีเองก็ปรับ
เข้าหาผู้ใช้มากขึ้นด้วย” คณินกล่าวปิดท้าย

ถ้าเรามีระบบที่แข็งแรงพอ

เราสามารถพัฒนาธุรกิจต่อไปได้ไม่ยาก

ไม่ต้องไปเร่ิมต้นนับหนึ่งใหม่
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Deva Farm สร้างธุรกิจใหม่จากเทคโนโลยี

 จากร้านอาหารมาสู่ธุรกิจเกษตร แต่ไม่ใช่เกษตรแบบเดิมๆ เพราะนี่คือ Smart 
Farm เรื่องราวของธุรกิจฟาร์มฮอปส์ (Hops) ซึ่งเป็นวัตถุดิบท�าหน้าที่ให้รสชาติขม และ
กลิ่นหอมของเบียร์ โดยปกติจะปลูกได้เฉพาะในเมืองหนาวเท่านั้น แต่วันนี้สามารถปลูก
ได้ที่จังหวัดนนทบุรี เป็นการชี้ให้เห็นถึงโอกาสใหม่ๆ ของธุรกิจที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลย ี
ณัฐชัย อึ๊งศรีวงศ์ เจ้าของฟาร์มฮอปส์ Deva Farm อดีตเจ้าของบริษัทผลิตซอฟต์แวร์

ส่องยุทธศาสตร์ลงทุนพัฒนา AI ของประเทศภูมิภาคเอเชียปี 2561

ลงทุนด้าน AI 4,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ภายใต้ยุทธศาสตร์ “Made in China 2025” 

จีน

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

ไต้หวัน

สิงคโปร์

ทุ่มเงิน 860 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “Intelligence Information Society”

ลงทุนกับโครงการ “Connected Industries”

ด้วยเม็ดเงิน 720 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ

มียุทธศาสตร์ AI Taiwan ใช้งบประมาณ

338 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ

มียุทธศาสตร์ AI Singapore ใช้งบลงทุน

112 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ 
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และแอปพลเิคชนัผูห้ลงใหลในคราฟต์เบยีร์ เล่าว่า Deva Farm ถอืเป็นเจ้าแรกในเมอืงไทย
ที่ปลูกฮอปส์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว โดยฮอปส์ถือเป็นผลผลิตการเกษตร 
หากไม่สามารถควบคุมคุณภาพอากาศ น�้า หรือปุ๋ยให้ดี สุดท้ายคุณภาพของดอกที่จะ
น�ามาใช้ท�าเบียร์อาจไม่ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งต้นไม้พวกนี้มีฤดูกาล ถ้าปีนี้ท�าผลผลิตได้
ไม่ดี ต้องเริ่มใหม่ในปีหน้า 

 Deva Farm จึงต้องน�าเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ โดยพัฒนาตั้งแต่ระบบ
ควบคุมอุณหภูมิ ด้วยความที่ฮอปส์เป็นพืชเมืองหนาว แต่ทนร้อนได้บ้าง เมื่อน�ามาปลูก
ในโรงเรือน อุณหภูมิจะยิ่งร้อนกว่าข้างนอก จึงต้องมีการลดอุณหภูมิด้วยเซ็นเซอร์
วัดอุณหภูมิความชื้นภายในโรงเรือน หากความร้อนเกิน ระบบจะพ่นหมอก พ่นไอน�้า
เพื่อลดความร้อนลงมา 
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 นอกจากนี้ ระบบงานที่เป็นงานประจ�าก็เปลี่ยนให้เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด เช่น 
ท�าระบบการรดน�้า ระบบการให้ปุ๋ยอัตโนมัติ โดยมีโปรแกรมตั้งเวลาไว้ ระบบจะรดน�้า
วันละ 4-5 รอบทุกวันอัตโนมัต ิ

 “สิ่งส�าคัญของการใช้เทคโนโลยี คือ การเก็บ Data ทุกอย่าง ประมวลผลจาก
เซ็นเซอร์แต่ละตัวในฟาร์ม เซ็นเซอร์วัดความชื้น วัดปุ๋ย อุณหภูมิ แสงแดด ดูย้อนหลัง
ได้ว่าปีที่แล้ว เดือนที่แล้วอากาศเป็นอย่างไร เพื่อคาดการณ์ในปีนี้ว่า เราควรจะท�าอะไร 
หรือไม่ควรท�าอะไร ถ้าปลูกช่วงนี้แล้วสามารถเก็บได้ภายใน 4 เดือนไหม ข้อมูลท�าให้
เราสามารถวางแผนในการปลูกได้ดีขึ้น นอกจากเราจะมีระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติแล้ว 
ต้นไม้ทุกต้นจะมีรหัสบอก ถ่ายรูปเก็บเป็น Data Base เพื่อดูย้อนหลังว่าเราจะได้ผลผลิต
ตามที่ต้องการหรือไม่”

33 K SME Inspired



 ณัฐชัยบอกว่า การท�าฟาร์มฮอปส์ หากไม่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยโอกาสที่
จะท�าในเชิงพาณิชย์น่าจะเป็นเรื่องยาก เพราะจะท�าได้ในขนาดที่เล็ก อาจปลูกได้แค่ 
5-10 ต้นเท่านั้น แต่ทุกวันนี้ต่อหนึ่งโรงเรือนสามารถปลูกได้กว่า 120 ต้น ซึ่งปัจจุบันมี
พื้นที่ในการปลูกอยู่ที่ 5 โรงเรือนใหญ่และ 1 โรงเรือนเล็ก นอกจากนี้ เทคโนโลยียังช่วย
ลดแรงงานคนลงได้ โดยเฉพาะแรงงานในภาคเกษตรซึ่งหาได้ค่อนข้างยาก และมีต้นทุน
สูงขึ้นเรื่อยๆ 

ในอนาคตอันใกล้ไม่เกิน 5 ปี

ธุรกิจจ�าเป็นต้องหาระบบซอฟต์แวร์ ระบบอัตโนมัติมาใช้

ให้มากที่สุด เพราะอัตราการเกิดของคนทั่วโลกน้อยลง 

แรงงานขาดแคลน ค่าแรงมีแนวโน้มสูงขึ้นเร่ือยๆ
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 “ในอนาคตอันใกล้ไม่เกิน 5 ปี ธุรกิจจ�าเป็นต้องหาระบบซอฟต์แวร์ ระบบอัตโนมัติ
มาใช้ให้มากที่สุด เพราะอัตราการเกิดของคนทั่วโลกน้อยลง แรงงานขาดแคลน ค่าแรง
มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ถ้าธุรกิจไม่น�าเทคโนโลยีมาใช้อาจอยู่ได้ยากขึ้น ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันลดลงอย่างแน่นอน” ณัฐชัยกล่าวทิ้งท้าย 
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Trendy Marketing

ความเชื่อในเรื่องโชคลางของขลงันั้นอยู่คู่กบัคนไทยมาช้านานแล้ว
และจริงๆ ไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้น ความเชื่อนี้ยังแผ่ขยายไปทั่วภูมิภาคเอเชีย

และหลายที่ทั่วโลกอกีด้วย โดยเครื่องรางแบบดั้งเดมิที่ได้รบัความนยิมแพร่หลาย
ทั้งในอดตีจนถงึปัจจบุนักเ็หน็จะเป็นพระเครื่องรุ่นต่างๆ ซึ่งหากยงัจ�ากนัได้

ในช่วงต้นปี พ.ศ.2550 ได้เกดิกระแสความเลื่อมใสศรทัธาวตัถมุงคล “จตคุามรามเทพ” 
อย่างมาก อนัเนื่องมาจากข่าวพระราชทานเพลงิศพของขนุพนัธรกัษ์ราชเดช

อดตีนายต�ารวจมอืปราบผู้ร่วมจดัสร้างวตัถมุงคลจตคุามรามเทพรุ่นแรก จนกลายเป็น
แรงศรทัธาในการจบัจองเช่าบูชา และเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างเมด็เงนิในธรุกจิ

วงการพระเครื่องและวตัถมุงคลอย่างมากมายมหาศาล

 วิมาลี วิวัฒนกลุพาณิชย 

Fad หรือ Trend?
จากเครื่องรางสูเครื่องประดับนําโชค “สายมู”
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อย่างไรกต็าม แม้ว่ากระแสจตคุามรามเทพฟีเวอร์จะเกดิขึ้นอย่างรวดเรว็และมาแรง
ชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่ท้ายที่สุดแล้วกระแสนี้ก็จางหายลงในเวลาไม่นาน 
และช่วงไล่เลี่ยกันนั้นก็เกิดความนิยมในเครื่องรางชนิดใหม่ขึ้นมา นั่นคือ

โดยในขณะที่ทรงเป็นมกุฎราชกุมารและเสด็จร่วมงานพระราชพิธีครองราชย์ 60 ปี
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสวมเครื่องประดับหินทิเบตและกลายเป็นจุดสนใจจนน�าไป
สู่การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

 ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า หินทิเบตนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านจากวัตถุ
มงคลสู่การเป็นเครื่องประดับน�าโชคที่เป็นแฟชั่นในไทย ทั้งยังขยายฐานจากคนรุ่นเก่า
ไปสู่คนรุ่นใหม่ ด้วยเป็นเครื่องรางที่มีลวดลายสวยงามและเมื่อน�ามาดีไซน์ให้ทันสมัย
ก็กลายเป็นเครื่องประดับทูอินวัน กล่าวคือเป็นทั้งเครื่องประดับ และวัตถุมงคลน�าโชค
ในชิ้นเดียวกัน

หินทิเบตหรือหินภูเขาไฟ

ซ่ึงว่ากันว่าผู้ที่น�าเทรนด์นี้มาสู่ชาวไทยโดยไม่ตั้งใจคือ

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุกแห่งภูฏาน
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  หากพูดถึงการน�าความเชื่อไปออกแบบให้กลายเป็นเครื่องประดับหรือสิ่งของแนว
แฟชั่นนั้น ในต่างประเทศเองก็มีเช่นกัน อย่างที่สหรัฐฯ มีกระแสนิยมใน “Evil Eye” ซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์รูปดวงตา และแม้จะเรียกขานเป็นดวงตาปีศาจ แต่ Evil Eye กลับเป็น
เครื่องรางที่ใช้เพื่อปองกันอ�านาจมืดจากสิ่งชั่วร้ายนานัปการ 

ความเชื่อเรื่อง Evil Eye อาจจะมีมานานแล้ว แต่ที่เป็นกระแสล่าสุดถูกจุดขึ้นโดย
บรรดาเซเลบริตี ในวงการบันเทิงสหรัฐฯ อย่างเช่น คิม คาร์เดเชียน เจ้าของฉายา
เจ้าแม่โซเชียลมีเดีย ที่ชอบสวมสร้อยคอหรือเครื่องประดับศีรษะที่มีสัญลักษณ์ Evil Eye 
ขณะที่จีจี้ ฮาดิด นางแบบสุดฮอตก็เปดตัวรองเท้ารุ่น EyeLove ที่เป็นลวดลายดวงตา
ปีศาจ การปรากฏภาพตามสื่อต่างๆ โดยสวมใส่เครื่องประดับที่มีสัญลักษณ์ Evil Eye 
ของเหล่าคนดังนี้ ล้วนดึงดูดความสนใจของประชาชนทั่วไปจนเกิดการเลียนแบบ และ
ส่งผลให้สินค้าที่มีสัญลักษณ์ Evil Eye ไม่ว่าสร้อยข้อมือ สร้อยคอ หรือพวงกุญแจ
พลอยขายดีและได้รับความนิยมสูงตามไปด้วย 

38 K SME Inspired



 ย้อนกลบัมาบ้านเรา เครื่องประดบัเครื่องรางที่เป็นกระแสล่าสดุจนค�าว่า “มูเตลู” 
หรอืสายมูถูกกล่าวถงึในโซเชยีลอย่างกว้างขวาง โดยที่มาของ “มูเตลู” สนันษิฐานกนัว่า
มาจากภาพยนตร์ชื่อเดยีวกนัของอนิโดนเีซยีที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกบัไสยศาสตร์ แต่เมื่อน�า
มาใช้ในไทยความหมายกลับเปลี่ยนไปหมายถึงกลุ่มคนที่มีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และเรื่องลี้ลบั โดยสาเหตทุี่ความเชื่อในเรื่องนี้แพร่หลายกเ็นื่องมาจากคนดงัจ�านวนมาก
ในวงการบนัเทงิทั้งนกัแสดง นกัร้อง และพธิกีรได้พากนัสวมใส่สร้อยข้อมอืที่เป็นตะกรดุ
เพื่อเสรมิดวงชะตา และมกีารพดูคยุหรอืให้สมัภาษณ์เกี่ยวกบัความเชื่อนี้มาอย่างต่อเนื่อง

ที่มาของ “มูเตลู”

สันนิษฐานกันว่ามาจากภาพยนตร์ชื่อเดียวกันของอินโดนีเซีย

ที่เป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับไสยศาสตร์

 ปัจจัยที่ท�าให้ธุรกิจเครื่องประดับน�าโชคสายมูได้รับความนิยมแน่นอนว่ามาจาก
การเลียนแบบเซเลบฯ หรือไอดอลที่ถือเป็นพรีเซนเตอร์ชั้นดี อีกทั้งบรรดาดีไซเนอร์เครื่อง
ประดับก็ได้ออกแบบเครื่องรางสายมูให้กลายเป็นเครื่องประดับชิกๆ สวมใส่แล้วดู
ทนัสมยัไม่เชย รวมถงึมหีลากหลายราคาให้เลอืกตามก�าลงัทรพัย์ในกระเป๋า ยิ่งเมื่อบวก
กับสภาพสังคมในปัจจุบันที่ท�าให้ผู้คนเกิดความเครียดได้ง่าย การพึ่งพาสิ่งยึดเหนี่ยว
ทางใจอย่างเครื่องรางสายมูจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้อุ่นใจรู้สึกดีขึ้น
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  อีกปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ความเชื่อในมูเตลูซึ่งเริ่มจากวงแคบๆ ขยายไปยังคนหมู่มาก
คอื การกระพอืผ่านสื่อและการบอกต่อของคนที่ครอบครอง มเีซเลบฯ หลายคนมาบอกเล่า
ความส�าเร็จหลังมอบใจถวายความศรัทธาและเลื่อมใสในมูเตลู ก็ยิ่งกระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมเลียนแบบ นอกจากนั้น ความเชื่อในสิ่งลี้ลับหรือปาฏิหาริย์ยังถูกตอกย�้า
จากสื่อ เช่น รายการ “มไูนท์” ที่น�าเสนอทกุเรื่องราวผ่านการบอกเล่าของแขกรบัเชญิประจ�า
สัปดาห์ผู้มีความเชื่อ ความศรัทธา ไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคล พิธีกรรม ต�านาน เหตุการณ์ 
ในรูปแบบของรายการวาไรตี้  

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเครื่องรางของขลังแนวแฟชั่นนั้นอาจเป็นได้แค่กระแสที่เรียกว่า 
Fad แต่ไม่ใช่ Trend ซึ่งสองสิ่งนี้ต่างกันตรงที่ Fad เป็นกระแสที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนเล็กๆ 
ที่มาเรว็ไปเรว็ ประมาณว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่โด่งดงัในเวลาอนัรวดเรว็ และซาลงหรอืหายไป
อย่างไร้ร่องรอย ยกตัวอย่าง กระแสขนมโรตีบอย กระแสแก้วเก็บความเย็นเยติ กระแส
เกมโปเกมอน เป็นต้น  

เป็นกระแสที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนเล็กๆ ที่มาเร็วไปเร็ว ประมาณว่า

สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่โด่งดังในเวลาอันรวดเร็ว

และซาลงหรือหายไปอย่างไร้ร่องรอย

Fad
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 ส่วน Trend เป็นรูปแบบพฤติกรรมหรือความคิดที่อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาซึ่ง
จะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว เทรนด์จะมีแนวโน้มชัดเจน ต่อเนื่อง มีทิศทาง 
เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคและเปลี่ยนแปลงโลก เช่น เทรนด์การเสพสื่อดิจิทัล เทรนด์
การท�าธุรกรรมผ่านสมาร์ตโฟนท่ีเป็นการเปล่ียนพฤติกรรมผู้คนและส่งผลต่อธุรกิจเดิมๆ 
ที่เคยมีอยู่

 กล่าวส�าหรับธุรกิจแฟชั่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากอดีตที่ผ่านมาจะเห็นว่าทั้งกระแส
จตุคามรามเทพ หินทิเบต มาถึงตุ๊กตาลูกเทพ เรียกได้ว่าเป็น Fad ที่แท้ทรูเพราะบท
จะดังก็ดังเปรี้ยงปร้างเป็นพลุแตก แต่ก็เป็นเพียงความคลั่งไคล้ระยะสั้นๆ และจางลง
ในไม่ช้า 
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เครื่องรางสายมูเองก็น่าจะมีบทลงเอยไม่ต่างกัน ตราบใดที่คนในสังคมยังยึด
ในวาทกรรม “ไม่เชื่ออย่าลบหลู่” เมื่อมีเครื่องรางแฟชั่นเวอร์ชันใหม่ๆ แนะน�าเข้ามา 
ถึงตอนนั้นกระแสก็จะเทไปหาของใหม่ ทิ้งของเดิมให้กลายเป็นสิ่งที่เอาต์ไปจากตลาด 
ไม่มีอะไรจีรังในธุรกิจเครื่องรางสายแฟชั่น จึงเป็นไปตามสัจธรรมที่ว่า “เกิดขึ้น ตั้งอยู่ 
ดับไป”

ดังนั้น เดี๋ยวนี้ที่เห็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในกลุ่มเครื่องประดับสนใจน�าความเชื่อ
โชคลางเข้ามาประยุกต์ใช้กับสินค้าหรือบริการ โดยนอกจากจะดีไซน์ผลิตภัณฑ์ให้มี
ความสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้ว ยังน�าไปเชื่อมโยงกับความเชื่อพื้นฐาน
ตามวันเกิด เดือนเกิด ปีเกิด หรือใช้ความเชื่อเรื่องสีน�าโชคจากสีตามดวงชะตาวันเกิด
เข้ามาเสริม  รวมทั้งตัวเลขมงคลต่างๆ จนเป็นธุรกิจแฟชั่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะต้องระมัดระวัง
กระแสความมาเร็วไปเร็วนี้ด้วย เพราะแม้การตลาดที่เกี่ยวกับโชคลาง หรือที่เรียกว่า 
Superstitious Marketing จะสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ไม่ยาก เนื่องจากมีแรงจูงใจในการ
ซื้อคือ เพื่อความสบายใจ กลุ่มลูกค้าต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อปกปองคุ้มครองให้
ตนเองปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายก็ตาม แต่กระนั้นการเป็นกระแส Fad ไม่ใช่ Trend ก็จะ
เป็นกระแสเพียงสั้นๆ เท่านั้น   
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ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจึงต้องมีสัญชาตญาณของการเป็น Trend Setter มอง
ทิศทางกระแสให้ออกว่า ไอเท็มไหนก�าลังมา แล้วเข้าไปยึดหัวหาดทันที เพราะการเป็น 
“ผู้บุกเบิก” ย่อมมีแต้มต่อที่เหนือกว่า สามารถโกยรายได้เนิ่นนานกว่า ส่วนคนเข้ามา
ทีหลัง นอกจากเหนื่อยกับการแข่งขันแล้วยังต้องรีบท�าเวลาก่อนที่ตลาดจะวายอีกด้วย  

มากไปกว่านั้น มีธุรกิจมากมายที่เกาะเกี่ยวไปกับเรื่องของกระแส ซึ่งไม่ได้จ�ากัด
เฉพาะเครื่องรางของขลังเท่านั้น  ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจะต้องดูให้ออกด้วยว่าอะไร
คือ Fad อะไรคือ Trend และเลือกวางกลยุทธ์การตลาดให้สอดรับไปกับธุรกิจของตนเอง 
เพื่อที่ว่าจะสามารถวางเกมรุก รับ และถอยได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์  

เป็นรูปแบบพฤติกรรมหรือความคิด

ที่อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนา

ซึ่งจะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว 

เทรนด์จะมีแนวโน้มชัดเจน ต่อเนื่อง มีทิศทาง

เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค และเปลี่ยนแปลงโลก

Trend

43 K SME Inspired



SME Corner

กว่าจะขึ้นแท่นเป็น Tour Operator แถวหน้าในวงการธุรกิจบริการเรือท่องเที่ยว
ในฝั่งทะเลอันดามันที่มัดใจลูกค้าและเหล่าดาราชื่อดังให้กลับมาใช้บริการซ�้าได้
อย่างมากมาย เส้นทางธุรกิจของ Love Andaman (เลิฟอันดามัน) ไม่ได้สวยหรู
อย่างที่หลายคนคิด เพราะต้องฝ่าคลื่นมรสุมระลอกแล้วระลอกเล่า แม้จะสร้าง
ความ “ท้อ” แต่ไม่มคี�าว่า “ถอย” จงึท�าให้วนันี้ เลฟิอนัดามนักลายเป็นบรษิทั
เรอืท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ของเมืองไทยมาเกือบทศวรรษ

 กองบรรณาธกิาร

5 วิธีฝ่าคลื่นธุรกิจ ให้ลอยล�าแบบฉบับ

“Love Andaman”
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เบื้องหลงัความส�าเรจ็ของบรษิทั เลฟิอนัดามนั จ�ากดั มาจาก ต่อพงษ์ วงศ์เสถยีรชยั 
ที่ได้น�าความชื่นชอบในการท่องเที่ยวและรักในการถ่ายรูปมาจุดประกายสร้างธุรกิจ
ท่องเที่ยวที่ฉีกรูปแบบการท่องเที่ยวแบบเดิมๆ ตั้งแต่การท่องเที่ยวแบบไม่ท�าลาย
สิ่งแวดล้อม ไม่ให้อาหารปลาเนื่องจากท�าลายระบบนิเวศ การออกแบบการบริการแบบ 
Premium ที่เปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวเกาะให้เทียบระดับสากล แม้จะพบอุปสรรค
ตั้งแต่เริ่มต้น แต่ก็ไม่สามารถหยุดความมุ่งมั่นและความเชื่อที่ว่าในวิกฤตย่อมมีโอกาส 
ลองมาดูแนวคิดวิธีต้านทานคลื่นลมที่น่าสนใจ กลายเป็นสูตรส�าเร็จตามแบบฉบับ Love 
Andaman 

.

น�าวิธีจัดการระดับโลกมาใช้ในธุรกิจ

นอกจากต่อพงษ์จะเป็นผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแล้ว ประสบการณ์ด้านการศึกษา 
การจดัการท่องเที่ยวออสเตรเลยี รวมทั้งประสบการณ์จากที่เคยไปร่วมทรปิที่ เดอะ เกรต
แบร์รเิออร์รฟี (The Great Barrier Reef) ท�าให้เหน็วธิคีดิ วธิบีรหิารระดบัโลกที่ไม่ท�าลาย
ทรพัยากรจงึน�ามาใช้ในประเทศไทย เช่น การรณรงค์ไม่ให้นกัท่องเที่ยวให้อาหารปลา 
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“เมื่อประมาณ 9 ปีที่แล้ว บริษัททัวร์อื่นๆ ในสิมิลันที่ท�ามาก่อนเรา เขาก็หัวเราะ 
บอกว่าน้องท�าไม่ได้หรอก อย่างไรก็ต้องยอมเพราะลูกค้าชอบ เราก็เริ่มให้ความรู้กับ
ลูกค้า เล่าให้เขาฟังว่า การให้อาหารปลานั้นจะท�าระบบนิเวศเสียสมดุลอย่างไร หรือ
ปีที่แล้วมีเต่าตายกว่า 190 ตัว โดยสาเหตุจากพลาสติกทั้งหมด เมื่อลูกค้าได้ข้อมูล
พวกนี้ ก็ท�าให้เขาเกิดความหวงแหนท้องทะเล กลายเป็นว่าวันนี้ทุกบริษัทต้องท�าตาม
เรา ก็รู้สึกภูมิใจที่เปลี่ยนตลาดได้ ท�าให้ลูกค้าร่วมรักสิ่งแวดล้อมไปกับเราได้ ช่วงนี้ก็มี
รณรงค์เรื่องการใช้ครีมกันแดดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ไม่มีสารที่ท�าอันตราย
ต่อปะการัง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้กลายมาเป็นจุดเด่นของบริษัท” 

.

ท้อได้แต่อย่าถอย ทุกวิกฤตมีโอกาส

ก่อนที่จะมาเปิดบริษัทเลิฟอันดามัน ในปี พ.ศ.2553 ต่อพงษ์เคยทุ่มทุนทั้งแรงเงิน
และแรงสมองสร้างแบรนด์หนึ่งขึ้นมาเพื่อจะท�าธุรกิจทัวร์ แต่ด้วยความที่ยังด้อย
ประสบการณ์และไม่มีความรู้ทางด้านหลังบ้าน จึงท�าให้สูญเงินหลักล้านไปในพริบตา 
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ผมจะสอนทีมงานว่า

ปัญหาเกิดกับทุกบริษัท

อยู่ที่ว่าใครสามารถแก้ปัญหา

และหาทางออกได้ก่อน

เลิฟอนัดามนัจะไม่เป็นบริษัท

ทีย่อมและถอยก่อน

แต่จะเป็นบริษัทท่ีแก้ปัญหา

ให้ได้ก่อนคนอืน่ๆ

ยังไม่นับรวมปัญหาภัยธรรมชาติหรือสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น กรณีที่
เกิดเหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ตปลายปี พ.ศ.2561 ท�าให้ได้รับผลกระทบจากทัวร์จีน สะท้อน
ให้เห็นว่า การท�าธุรกิจย่อมมีอุปสรรคเกิดขึ้นได้ตลอด

“ปัญหาอุปสรรคมันก็เป็นวัฏจักรที่ทุกคนต้องเจอ ต้องใช้ความอดทน ผมจะสอน
ทีมงานว่า ปัญหาเกิดกับทุกบริษัท อยู่ที่ว่าใครสามารถแก้ปัญหาและหาทางออกได้
ก่อน เลิฟอันดามันจะไม่เป็นบริษัทที่ยอมและถอยก่อน แต่จะเป็นบริษัทที่แก้ปัญหาให้
ได้ก่อนคนอื่นๆ ท�าให้เห็นว่า เราคือ Leader เราคือผู้น�าตลาด ผมเชื่อว่าทุกวิกฤตมี
ทางออก เพียงแต่ต้องหาทางให้เจอ เช่น มีช่วงหนึ่งที่เกาะตาชัยโดนปิด เราดั้นด้นหา
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เส้นทางใหม่ ท�าให้เรากลายเป็นผู้บกุเบกิเกาะนาวชยัที่ฝั่งเมยีนมา เป็นการหาตลาดใหม่ 
แล้วยงัรกัษาฐานลูกค้าเก่าที่เคยร่วมทรปิกบัเรามาทกุครั้งได้ด้วย นอกจากนี้ การร่วมมอื
หรือมีพาร์ตเนอร์ที่ดีก็ส�าคัญ ซึ่งผมจะเน้นการสร้างความสัมพันธ์แบบ FRM คือ Friendship 
และ Relationship Management ซึ่งช่วยท�าให้เราผ่านวิกฤตมาได้ตลอด”

.

Design Service แบบพรีเมียม

สิ่งหนึ่งที่ท�าให้ลกูทวัร์ประทบัใจในบรกิารของเลฟิอนัดามนั คอื การบรกิาร ที่ต่อพงษ์
ลงมือฝึกให้ไกด์สามารถถ่ายรูปได้สวย และยังเป็นผู้ปลดล็อกของการเที่ยวเกาะที่ว่า
ต้องรับประทานแต่อาหารกล่อง หันมาริเริ่มท�าเมนูอาหารแบบอลังการ เสิร์ฟให้แขก
ได้รับประทานกันอย่างจุใจ ทั้งกุ้งเผา ปลาหมึกย่าง เครื่องดื่มน�้าผลไม้ ชา กาแฟ 
ไอศกรีม ฯลฯ ท�าให้มีการกล่าวถึงจนกลายเป็นกระแส Viral ตั้งแต่ยุคพันทิป 
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“ไกด์ของเลิฟอันดามันทุกคนจะมี DNA มีการให้บริการที่เข้าถึง Human Touch 
สามารถถ่ายรูปได้สวย จัดท่าได้ดี กลายเป็นเสน่ห์ว่าไปกับเลิฟอันดามัน รูปสวย อาหาร
การกินดี เราไม่เคยหยุดนิ่ง พาน้องๆ ทีมงานไกด์ไปเที่ยวญี่ปุ่น เก็บประสบการณ์ 
เพื่อน�ามาปรับปรุงใช้ในงาน ท�าให้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาทัวร์เรามีแขกคนไทยมาก
เป็นอันดับ 1 แม้แต่เรือเราก็มีการปรับปรุงอยู่เสมอ เช่น ตกแต่งภายในใหม่ ระบบ
เครื่องเสียง เปลี่ยนจากไม้เป็นอะลูมิเนียม ท�าให้เรือเบาขึ้น ทนขึ้น เครื่องยนต์ท�างาน
ไม่หนัก ความเร็วดีขึ้น”

ผมจะเน้นการสร้างความสัมพนัธ์แบบ FRM

คอื Friendship และ Relationship Management

ซ่ึงช่วยท�าให้เราผ่านวิกฤตมาได้ตลอด
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ต้องโฟกัสลูกค้าให้ชัดเจนขึ้น 

 แม้ธุรกิจท่องเที่ยวจะยังคงเป็นธุรกิจที่เติบโตได้ แต่ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนไป ได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้น ท�าให้การขายทัวร์ล่วงหน้าไม่ได้รับความนิยม
เช่นในอดีต 

“ต้องยอมรับว่าวันนี้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนไป การท�าการตลาดไม่สามารถ
หว่านได้อย่างแต่ก่อน ตอนนี้เราต้องขยันออกโปรบ่อยขึ้น ถี่ขึ้น หันมาจับมือกับพาร์ตเนอร์
ต่างๆ เช่น สถาบันการเงิน บัตรเครดิต หรือเพจต่างๆ เพื่อท�า Direct ถึงกลุ่มเป้าหมาย
ที่ชดัเจน เพราะต้นทนุการตลาดแพง โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ เมื่อ 5 ปีก่อนลงทนุ 20,000 บาท
ในการบูสต์โพสต์ อาจมคีนเหน็ 10 ล้านคน แต่ปัจจบุนัด้วยจ�านวนเงนิเท่ากนั อย่างมาก
ก็ได้ 1 ล้านคน ต้นทุนเท่าเดิมแต่คนหายไป 10 เท่าก็เหมือนแพงขึ้น 10 เท่า ซึ่งถ้าเรา
ท�าไม่ถี่พอ ลูกค้าก็จดจ�าเราได้น้อย” 

.

ต้องแม่นในจุดยืน 

อาจเป็นด้วยอารมณ์ของวัยรุ่นที่ท�าให้ช่วงหนึ่งในความคิดของต่อพงษ์ คือ อยาก
ยิ่งใหญ่ อยากมีแขกมาลงทัวร์จ�านวนมากๆ จากที่เริ่มต้นธุรกิจมีเรือเพียงหนึ่งล�า ก็ขยับ
ขยายเพิ่มขึ้นจนมีถึง 30 ล�า แต่นั่นอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ถูกที่สุด

ไกด์ของเลิฟอนัดามนัทกุคนจะม ีDNA

มกีารให้บริการทีเ่ข้าถงึ Human Touch

สามารถถ่ายรูปได้สวย จดัท่าได้ด ีกลายเป็นเสน่ห์ว่า

ไปกับเลิฟอันดามัน รูปสวย อาหารการกินดี
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“หลายสิ่งหลายอย่างท�าให้ตอนนี้เรารู้สึกว่า ยิ่งใหญ่ยิ่งไม่สนุก ยิ่งใหญ่ยิ่งเหนื่อย 
กเ็ลยขอ Slowdown ก่อน ปีนี้คงท�าเส้นทางต่างๆ ให้อยู่ในไซส์ที่เหมาะสม ก่อนหน้านั้น
ธุรกิจโตก็จริง แต่จิตวิญญาณที่เรามีมันหายไป ก็กลับมาตั้งหลักตัวเองใหม่ ท�าให้ธุรกิจ
โตได้โดยไม่หลงคอนเซปต์ เมื่อท�าแล้วเรารู้สึกมีความสุขกว่าตอนที่คิดแค่ว่าจะโตๆๆ 
อย่างเดียว ซึ่งตอนนั้นยิ่งท�าก็ยิ่งเครียด วันนี้เรากลับมามุ่งเน้นที่การควบคุมคุณภาพ 
ท�าบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป แบบนี้เรามีความสุขกว่าเยอะเลย แถมธุรกิจก็โตไปได้ เพราะ
ตอนนี้เราเองก็ก�าลังดูเรื่องของการเข้าตลาดหลักทรัพย์” 

บนเส้นทางธุรกิจไม่มีใครไม่เคยเจอคลื่นลมแห่งอุปสรรคถาโถมเข้าใส่ เพียงแต่ว่า
คุณจะมองอุปสรรคคือ ปัญหาที่ต้องยอมแพ้ หรือมองให้เป็นบททดสอบความสามารถ
ที่จะพิสูจน์ว่า คุณคือตัวจริงในธุรกิจหรือไม่ แบบเดียวกับที่เลิฟอันดามันพิสูจน์ตัวเอง
ให้เห็นแล้วว่า เขาคือผู้ชนะในท้องทะเลอันดามัน  
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Digital Planet

ต้องยอมรบัว่า การแข่งขนัธรุกจิออนไลน์ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2562 ร้อนแรง
กว่าเดมิมาก เมื่อธรุกจิขนาดใหญ่เข้ามาเล่นเตม็ตวั ด้วยก�าลงัทรพัยากร

ที่เหลอืล้นท�าให้สามารถวางโครงสร้างของห่วงโซ่คณุค่าได้ตั้งแต่ต้นน�้ายนัปลายน�้า 
เพื่อให้การชอปปิงออนไลน์ของลูกค้าเป็นไปอย่างสะดวก รวดเรว็

อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน  

 ประสทิธิ ์วรฉัตราวณิช  ผูเ้ช่ียวชาญด้านการตลาดดจิิทลั และอ-ีคอมเมิร์ซ

3 กลยุทธ์

ติดปีกเอสเอ็มอีออนไลน์
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หันกลับมามองในมุมของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี การลงทุนเพิ่มแบบหน้ามืดตามัว 
เพื่อรักษาฐานลูกค้าที่ก�าลังไหลออกไปเรื่อยๆ หรือใช้จ่ายกับธุรกิจน้อยลง อาจท�าให้
เพลี่ยงพล�้าเสียหลักได้ 

ธุรกิจขนาดเล็ก หรือเพิ่งเริ่มต้น สามารถต่อกร

กับผู้น�าตลาดได้ ด้วยการอาศัยข้อได้เปรียบจากการ

เปลี่ยนแปลง (เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์)

โดยใช้แรงให้น้อยกว่า (ใช้เทคโนโลยี)

ลดแรงเสียดทาน (ตัดทอนส่วนที่ไม่ส�าคัญออกไป)

ในขณะที่ยังคงเร่งเคร่ืองได้ (รักษาฐานลูกค้าได้

และยอดขายเพิ่มขึ้น)

เซท โกดิน

ปรมาจารย์ด้านการตลาดดิจิทัล กล่าวว่า

-Seth Godin

ดังนั้น การบ้านของนักการตลาดเอสเอ็มอีก็คือ เลือกใช้กลยุทธ์ที่ช่วยให้การเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายไดแ้ม่นย�ามากขึ้น ซึ่งหมายถงึ ยอดขายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ใช้งบการตลาด
เท่าเดิม หรือน้อยกว่าก็เป็นได้ ส่วนกลยุทธ์ทั้ง 3 ข้อที่น�ามาฝากท่านผู้ประกอบการ
ได้ลองน�าไปปรับใช้กันมีดังนี้

Image credit : Brian Bloom
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1. ข้อความโฆษณายาวช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้ดีกว่า

นักการตลาดหลายคนเข้าใจผิดคิดว่า ข้อความโฆษณาของ Facebook Ads 
ต้องสั้นๆ จึงจะเรียกร้องความสนใจได้ แต่จริงๆ แล้ว ข้อความโฆษณาที่มีความยาว 
“เวิร์กกว่า” เพราะเป้าหมายของโฆษณาในปัจจุบันไม่ได้ต้องการแค่ดึงดูดความสนใจ
ให้ได้มากที่สุด แต่ต้องการดึงดูดความสนใจที่มาจาก “กลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาส
เป็นลูกค้าของเรา” ให้ได้มากที่สุดต่างหาก 

จากในกราฟเป็นการเกบ็ข้อมูลเชงิคณุภาพ โดยพจิารณาจากระยะเวลาที่ผูเ้ยี่ยมชม
ใช้กับข้อความโฆษณาแบบสั้น (Short Copy) เทียบกับแบบยาว (Long Copy) ซึ่งกรณี

ระยะเวลาทั้งหมดที่โฆษณาได้รับความสนใจ 

850 นาที

สนใจจะซื้อสินค้า

ข้อความ

โฆษณา

แบบยาว 

(Long Copy)

อาจจะซื้อสินค้า (มีแนวโน้มสนใจซื้อ)

500
นาที

300
นาที

50
นาที

ระยะเวลาทั้งหมดที่โฆษณาได้รับความสนใจ

1,000 นาที

ข้อความ

โฆษณา

แบบส้ัน 

(Short Copy)

สนใจจะซื้อสินค้า

อาจจะซื้อสินค้า

(แนวโน้มสนใจซื้อ)

       ไม่น่าจะซื้อสินค้า

(แนวโน้มที่จะไม่ซื้อ)

ไม่สนใจจะซื้อสินค้า

300
นาที

300
นาที

200
นาที

200
นาที

ของรายได้ธุรกิจ

มาจากกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความสนใจในสินค้า

หรือบริการของคุณอยู่แล้ว99%
จงโฟกสัไปที่กลุม่เป้าหมายที่มคีวามสนใจจะซื้อสนิค้าเท่านั้น แล้ว ROI ของโฆษณา Facebook จะดขีึ้นราวกบัตดิจรวด

@IsaacRudansky
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2. ร่วมมือกับไมโครอินฟลูเอนเซอร์บน Facebook

โฆษณาที่ประสบความส�าเร็จมากที่สุด คือ โฆษณาที่ท�าให้ลูกค้าไม่รู้สึกว่าก�าลังดู
โฆษณา ที่ส�าคัญคือ ปีนี้การท�าโฆษณาจะขยับจาก Storytelling มาเป็น Storydoing 
หรือจากเรื่องเล่าสู่เรื่องจริง เน้นการสร้างยอดขายมากกว่ายอดการรับรู้ 

โฆษณาแบบสั้น หลงัจากมผีู้เยี่ยมชมหลายๆ รายที่ได้เหน็ และอ่านข้อความโฆษณาเป็น
ระยะเวลารวมกันทั้งหมดนาน 1,000 นาท ี พบว่า มช่ีวงเวลาที่ผูเ้ยี่ยมชมเหล่านี้แสดง
ความสนใจอยากจะซื้อสินค้า (เช่น คลิกลิงก์ไปดูรายละเอียดบนหน้าเว็บที่มีปุมสั่งซื้อ 
ทักแชตไปยังผู ้ค้า ฯลฯ) รวมกันนาน 300 นาที หรือคิดเป็นโอกาสขายสินค้าสูง
ถึง 30% ในขณะที่การใช้ข้อความโฆษณาแบบยาว เมื่อระยะเวลาการเห็น และอ่าน
โฆษณาแบบยาวรวมกนั 850 นาท ี ปราฏว่า มผู้ีเยี่ยมชมที่แสดงความสนใจจะซื้อสนิค้า
สงูถงึ 500 นาท ีหรอืคดิเป็นโอกาสขายสนิค้าได้สูง 58.8% หรอืเกอืบ 2 เท่าของการใช้
ข้อความโฆษณาแบบสั้น ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า การที่ผู้เยี่ยมชมอ่านข้อความโฆษณา
ที่ยาวกว่าเป็นการคัดกรองกลุ ่มเป้าหมายที่มีความสนใจสินค้า หรือบริการ
อยู่แล้วระดับหนึ่ง เมื่อได้รายละเอียดที่ชัดเจน โอกาสที่จะคลิกไปสั่งซื้อก็จะสูงกว่า
ข้อความโฆษณาแบบสั้นที่อาจท�าให้ผู้เยี่ยมชมที่สนใจยงัไม่มั่นใจนั่นเอง (ข้อมูลจากงาน 
Facebook Ads Virtual Summit 2019)
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3. เน้นการท�า Remarketing ที่ขั้นตอนการตัดสินใจ

นักการตลาดเข้าใจดีว่า กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ สามารถ 
Convert มาเป็นยอดขายได้ง่ายที่สุด แต่กลับลืมไปว่า เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ท�าไม
ไม่ให้ความส�าคัญกับการกระตุ้นการตัดสินใจในขั้นตอนนี้ 

กลยุทธ์การตลาดที่น่าสนใจที่สุดในขณะนี้คือ การร่วมมือกับไมโครอินฟลูเอนเซอร์ 
หรือเจ้าของเพจ หรือ IG ที่มีผู้ติดตาม 10,000–100,000 ราย และมีคุณสมบัติสอดรับ
กับสินค้าหรือบริการ และตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการ สามารถใช้สอย รับประทาน 
ผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างเป็นธรรมชาติ หรือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวัน 

ในขณะเดียวกัน Facebook เปิดโอกาสให้เราโปรโมตโพสต์ของอินฟลูเอนเซอร์
ในรูปแบบของโฆษณาได้แล้ว ซึ่งกลยุทธ์นี้ นอกจากจะได้ปริมาณการเข้าถึงที่ดีกว่าแล้ว 
ยังมีพลังของอินฟลูเอนเซอร์ที่ช่วยส่งเสริมให้สินค้าหรือบริการเกิดความน่าเชื่อถือ
กับกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีกด้วย ที่น่าสนใจคือ งบการตลาดเบากว่าอินฟลูเอนเซอร์
เบอร์ใหญ่หลายเท่า นอกจากนี้ ข้อมูลจากเวบ็ไซต์ markerly ยงัระบอุกีว่า อนิฟลูเอนเซอร์
ที่ยอดผู้ติดตามยิ่งสูงมากเท่าไร เปอร์เซ็นต์เอนเกจเมนต์จะยิ่งต�่าลง (http://markerly.
com/blog/instagram-marketing-does-influencer-size-matter/)

กลยุทธ์การตลาดที่ดีที่สุดคือ

การใช้ Remarketing หรือ Retargeting

ที่ท�าให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นโฆษณาซ�้า
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ซึ่งกลยุทธ์การตลาดที่ดีที่สุดคือ การใช้ Remarketing หรือ Retargeting ที่ท�าให้
กลุ่มเป้าหมายได้เห็นโฆษณาซ�้า โดยจากสถิติค่าเฉลี่ยอัตราคลิกโฆษณาแบบยิงซ�้า
ในช่วงที่กลุ่มเป้าหมายก�าลงัตดัสนิใจ (สนใจเข้าไปดูหน้าเวบ็ผลติภณัฑ์นั้นๆ เพิ่มสนิค้า
ลงตะกร้าแต่ยังไม่เช็กเอาต์ หรือเคยซื้อสินค้าเรามาก่อน) สูงกว่าโฆษณาแบบดิสเพลย์
แอดถงึ 10 เท่า (https://www.invespcro.com/blog/ad-retargeting-2/) ค�าแนะน�าคอื ให้เพิ่ม
งบโฆษณา เพื่อท�า Remarketing กับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในขั้นตอนนี้ 2 เท่า 

รู้เขา รู้เรา รอบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง ปรัชญานี้ยังคงใช้ได้กับธุรกิจปัจจุบัน นอกจาก
ต้องส่องผู้บริโภค หรือกลุ่มเป้าหมายแล้ว ต้องส่องดูคู่แข่งทั้งเบอร์ใหญ่ และเบอร์รอง
อีกด้วย ใครที่ยังไม่เคยคลิกแท็บ Info & Ads ในเพจของคู่แข่ง เพื่อติดตามดูว่า ช่วงนี้
เขาท�าโฆษณาสินค้าอะไร โปรฯ แรงแค่ไหน ถือว่าพลาดมากๆ 

รวมไปถึงการเซิร์ชด้วยคีย์เวิร์ดสินค้า เพื่อตรวจสอบอันดับของธุรกิจในหน้าผลลัพธ์ 
ตลอดจนการเซิร์ชด้วยแบรนด์คู่แข่ง เพื่อดูข้อเสนอที่ใช้ Convert กลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ รวมถึงกลยุทธ์ข้างต้นจะช่วยให้การวางแผนขายของออนไลน์
ของเอสเอ็มอีมีทิศทาง และสัมฤทธิผลมากขึ้น  

ผู้เยี่ยมชม

หน้าโฮมเพจ

ค้นหาสินค้า

ที่คุณต้องการ

สินค้าใหม่

ในหมวด...

ลด 30%

เฉพาะวันนี้

จัดส่งฟรี คุณอาจจะชอบ

สินค้าชิ้นนี้

ผู้เยี่ยมชม

หน้าหมวดสินค้า

ผู้เยี่ยมชม

หน้าเว็บสินค้า

ตะกร้าสั่งซื้อ

ที่ไม่ได้เช็กเอาต์

ลูกค้าเก่า

เน้นท�า Retargeting กับกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น

ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ
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Financial

การส่งสนิค้าของผู้ประกอบการไทยไปท�าตลาดในต่างประเทศนั้น
นบัเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายคน เพราะนอกจากจะมโีอกาสสร้างเมด็เงนิ

จากตลาดที่ใหญ่ขึ้นแล้ว ยงัถอืเป็นการสร้างชื่อเสยีงให้กบัตนเอง
และประเทศชาตอิกีด้วย

 ธเนศ นวะบศุย์ 

Trade Financial
 บริหารเงินเพิ่มแต้มต่อธุรกิจส่งออก                   

จับจุด
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อย่างไรก็ตาม การท�าธุรกิจย่อมมีความเสี่ยง ธุรกิจส่งออกก็เช่นเดียวกัน แต่หาก
ผู้ประกอบการสามารถเข้าใจและจับหลักส�าคัญได้ย่อมสร้างความได้เปรียบและโอกาส
ในการท�าธุรกิจอีกมาก ซึ่งส�าหรับเอสเอ็มอีที่อยากจะน�าสินค้าของตนส่งออกไปยัง
ต่างประเทศนั้น สามารถเริ่มต้นตามขั้นตอนง่ายๆ ได้ดังนี้

ในขั้นตอนที่กล่าวมา การบริหารจัดการด้านการเงินนั้นถือเป็นเครื่องมือส�าคัญที่
ใช้ “หล่อเลี้ยง” ธุรกิจส่งออกให้สามารถด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น เพื่อให้เอสเอ็มอี
ขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าได้อย่างไม่สะดุด ธนาคารจึงม ี

สนิเชื่อประเภทนี้เพื่อใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนระยะสั้นไม่เกนิ 180 วนัทั้งสกลุเงนิบาท
และสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยสามารถน�าสัญญาซื้อ-ขาย, Letter of Credit (L/C) 
หรือใบจ�าน�าสินค้า มาเป็นหลักฐานเพื่อขอสินเชื่อ

หาความต้องการของสินค้าเราให้เจอ 

โปรโมตสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ 

วางแผนการผลิต และจัดส่งสินค้า 

จัดการเอกสารการส่งออกให้ครบถ้วน 

บริหารจัดการด้านการเงินส�าหรับผู้ส่งออก

1

2

3

4

5

บริการสินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit) ที่ช่วยเสริมสภาพคล่องในการ
ด�าเนินธุรกิจและมีอัตราดอกเบี้ยต�่า เพื่อเป็นการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กับ
ผู้ส่งออกในการซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า
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ส�าหรับเอกสารส�าคัญที่คนท�าธุรกิจส่งออกต้องรู้จักอย่าง Letter of Credit (L/C) ซึ่ง
เป็นเอกสารที่ออกโดยธนาคารที่เป็นตวัแทนในต่างประเทศ เพื่อยนืยนัการช�าระเงนิที่ผูซ้ื้อ
ขอให้ธนาคารเป็นผู้ช�าระให้แทน เป็นหลักประกันการช�าระเงิน โดยธนาคารกสิกรไทย
จะเป็นตัวช่วยตรวจสอบความแท้จริงและความถูกต้องสมบูรณ์ของ L/C ก่อนจะส่งมอบ
ให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือผู้ขายนั่นเอง

ประโยชน์ของการเปิด L/C คือ

ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีความเสี่ยงต�่า ผู้ซื้อไม่จ�าเป็นต้องใช้เงินสดในการมัดจ�าหรือสั่ง
ซื้อสินค้า ท�าให้สามารถรับสินค้ามาขายก่อนแล้วค่อยน�าเงินที่ได้จากการขายมาช�าระ
กับธนาคารผู้ออก L/C ช่วยให้ธุรกิจไม่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ในขณะที่ฝั่งผู้ขาย
ก็วางใจได้ว่าเมื่อส่งสินค้าไปแล้วจะได้รับเงินค่าสินค้าจริง

ผู้ซื้อ

ในต่างประเทศ

ผู้ส่งออก

ธนาคารผู้เปิด L/C

สญัญาซื้อ-ขาย
ธนาคารกสกิรไทยตรวจสอบ

ความถูกต้องพร้อมแจ้งผู้ส่งออก

ช�าระค่าธรรมเนยีม L/C
และรบั L/C ต้นฉบบั

ยื่นค�าขอเปิดเลตเตอร์
ออฟเครดติ

ธนาคารในต่างประเทศ
จดัส่ง L/C มายงั
ธนาคารกสกิรไทย

เลตเตอร์ออฟเครดิต

1

2

4

5

3
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หลังจากที่ได้ใบ L/C มาแล้ว ผู้ส่งออกสามารถขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อน�าเงินไป
หมุนเวียนในธุรกิจ ซึ่งสินเชื่อเพื่อการส่งออกจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ ผู้ประกอบการ
สามารถเลือกใช้บริการตามความจ�าเป็นหรือสภาพธุรกิจในขณะนั้น นั่นก็คือ

ในครั้งนี้ผมขออธบิายเกี่ยวกบั สนิเชือ่กอนการสงออก (Pre-Shipment Packing 

Credit) เปนอันดับแรก

เป็นบริการสินเชื่อระยะสั้นส�าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนหลัง
จากที่ได้รับค�าสั่งซื้อสินค้าจากผู้ซื้อแล้วแต่ยังขาดเงินทุน ช่วยให้ผู้ส่งออกสามารถน�าไป
สั่งซื้อวัตถุดิบในการผลิตสินค้า หรือซื้อสินค้าส�าเร็จรูปเพื่อการส่งออกต่อไป โดยมีอยู่ 
3 ประเภท คือ

สินเชื่อก่อนการส่งออก (Pre-Shipment Packing Credit)

สินเชื่อหลังการส่งออก (Post-Shipment Packing Credit)

1
2
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2. สินเช่ือเพ่ือการส่งออกท่ีมสัีญญาการค้าก�ากับ (Packing Credit Under Contract 

or Purchase Order)

3. สินเชื่อเพื่อการส่งออกที่มีสต็อกสินค้าก�ากับ (Packing Credit Under Stock)

นอกจากนี้ สินเชื่อก่อนการส่งออก ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้า เนื่องจาก
ธนาคารจะแจ้งสรปุภาระคงค้าง ใบเสรจ็ต่างๆ ของทกุธรุกรรมด้านการส่งออกกบับรกิาร 
Trade e-Report นอกจากนี้ ถ้าเป็นสกลุเงนิบาท ธนาคารให้สนิเชื่อสูงถงึ 80% ของมูลค่า 
L/C, Sale Contract/Purchase Order หรอื Stock และส�าหรบัสกลุต่างประเทศ ธนาคารให้
สนิเชื่อสูงถงึ 90% ของมูลค่า L/C, Sale Contract/Purchase Order หรอื Stock

1. สินเช่ือเพือ่การส่งออกทีมี่เลตเตอร์ออฟเครดติก�ากบั (Packing Credit Under L/C) 

ซึ่งได้รบัความนยิมสูงสดุ อธบิายขั้นตอนการขอสนิเชื่อประเภทนี้ ได้ดงัภาพ

ผู้ซื้อ

ในต่างประเทศ

ผู้ส่งออก

ธนาคารผู้เปิด L/C

สญัญาซื้อ-ขาย เปิด L/Cแจ้ง L/C

น�า L/C พร้อมเอกสารอื่นๆ
มายื่นขอสนิเชื่อ

ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องและ
วงเงนิ ก่อนโอนเงนิเข้าบญัชี

ยื่นค�าขอเปิด  L/C

สินเช่ือการส่งออก (Packing Credit Under L/C)

1

2

4

5

6

3

ฉบบัหน้า มาต่อกนัด้วยเรื่องสนิเชื่อแบบที่ 2 สนิเชื่อหลงัการส่งออก (Post-Shipment 
Packing Credit) ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูส่้งออกอย่างไรบ้าง โปรดตดิตาม 
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Tax&Law

เชื่อว่าตอนนี้ นิติบุคคลส่วนใหญ่ก�าลังง่วนกับการปิดงบบัญชี ปี พ.ศ.2561 
เพื่อยื่นภาษีให้ทันภายในปลายเดือนพฤษภาคม 2562

ปิดงบบัญชี’61

อย่างไร

ให้ปลอดภัยจากการมาเยือนของสรรพากร?

 ศิรริฐั โชตเิวชการ
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หลายท่านคงเคยอ่านข่าวเกี่ยวกับนโยบายของท่านอธิบดีกรมสรรพากร เอกนิต ิ
นิติทัณฑ์ประภาศ ที่ตั้งเป้าว่า 

ดังนั้น การปิดงบปี พ.ศ.2561 จึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่บรรดานิติบุคคลจะ
ต้องตรวจตราให้ดีก่อนที่จะอนุมัติงบการเงินจากตัวเลขที่นักบัญชีหรือส�านักงานบัญชี
ปิดงบมาให้ เพราะการใช้ AI ในการตรวจเช็กความผิดปกติของงบการเงินได้เริ่มขึ้นแล้ว 

ในปี

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

จะท�าระบบวิเคราะห์ข้อมูล

จะเช่ือมระบบข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน

การเก็บภาษีของกรมสรรพากรจะเป็น

ระบบ AI เต็มตัว ระบบจะสามารถรู้ได้

เลยว่าผู้เสียภาษีคนไหนยังเสียภาษี

ไม่ครบ โดยไม่ต้องใช้ดุลพินิจของ

เจ้าหน้าท่ี
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โดยกรมสรรพากรเองก็ได้ออกมาเตือนว่า กรมสรรพากรได้มีการใช้ AI หรือปัญญา
ประดษิฐ์ พูดง่ายๆ คอื ระบบคอมพวิเตอร์อจัฉรยิะ ในการวเิคราะห์ข้อมูลของผู้เสยีภาษี
ที่เป็นนติบิคุคล และถ้าเจ้า AI ตรวจเจอว่า งบการเงนิของกจิการใดมปีระเดน็ความเสี่ยง
ก็จะมีค�าสั่งจากส่วนกลางไปยังสรรพากรเขตที่กิจการนั้นตั้งอยู่ ให้ท�าการตรวจสอบ
ประเด็นต่างๆ ที่เจอและสรรพากรเขตก็มีหน้าที่ตรวจและรายงานผลภายในเวลาที่ก�าหนด 
โดยไม่ได้มีสิทธิที่จะเลือกเองว่าจะตรวจหรือไม่ตรวจรายใด ดังที่เคยเป็นในระบบเดิม  

ส�าหรับประเด็นยอดฮิตที่เขาตั้งเกณฑ์ไว้ให้เจ้า AI คอยตรวจจับมี 8 ประเด็น

ที่ต้องให้ความส�าคัญ และถ้าปิดงบครั้งนี้ท่านยังปล่อยให้งบของท่านติดเกณฑ์

ความเสี่ยงเหล่าน้ี ก็ให้เตรียมตัวรับบัตรเชิญจากกรมสรรพากรไว้ได้เลย
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2

ขาดทุนขั้นต้น

ในการท�ามาค้าขายนั้น ถ้าเรามีตัวเลข
ขาดทุนขั้นต้นคือ เมื่อเอายอดขายหักด้วยต้นทุน
ขายแล้วติดลบนั้น ถือเป็นความผิดปกติอย่าง
ไม่น่าให้อภัย หากเจ้า AI พบว่ากิจการของท่าน
มีสภาวะขาดทุนขั้นต้น เป็นที่แน่นอนว่าจะต้อง
ถกูเรยีกตรวจสอบเพื่อเจาะลกึไปถงึความถกูต้อง
ของยอดขาย ต้นทุนขาย ต้นทุนการผลิต 
และการค�านวณมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ขาดทุนสะสมมากกว่าทุนช�าระ

การที่งบการเงินใดมีขาดทุนสะสมมากกว่า
ทุนนั้น แสดงว่าการประกอบกิจการโดยมีผล
ขาดทุนมาโดยตลอด และสะสมมาจนเกินกว่า
เงนิลงทนุ เป็นอกีกรณหีนึ่งที่น่าสงสยัอย่างยิ่งว่า
น่าจะแสดงรายได้ไว้ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ท่าน
จะต้องถูกตรวจเชิงลึกทั้งด้านรายได้ ต้นทุนการ
ผลติ ต้นทนุขายและค่าใชจ้า่ยในการด�าเนนิงาน 
เพื่อพิสูจน์ความครบถ้วนถูกต้อง

ยอดขายไม่ถูกต้อง เพราะท่านอาจจะตั้งราคาขายต�่ากว่า
ราคาตลาด เป็นต้น 

ยกตัวอย่าง 
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ยกตัวอย่าง 

สินค้าคงเหลือมากผิดปกติเม่ือเทียบกับรายได้

ท่านจะเป็นผู้ต้องสงสยัว่าอาจแสดงยอดขายไม่ครบถ้วน 
และถูกตรวจสอบความครบถ้วนของการบันทึกรายรับ 
รวมไปถงึการตรวจนบัสนิค้าคงเหลอืเพื่อพสูิจน์ความถกูต้อง
และความมอียูจ่รงิของรายการสนิค้าคงเหลอืปลายงวดด้วย 
เพราะอาจมกีารขายที่ไม่แสดงไว้และก�าหนดสนิค้าคงเหลอื
ขึ้นมาโดยไม่มีสินค้าจริง

ยอดขายตาม ภ.พ.30 ต่างกับยอดรายรบัในงบการเงิน

ประเด็นความเสี่ยงข้อนี้มาจากสมมุติฐานที่ว่าถ้าเป็น
กิจการทั่วไปที่ขายสินค้าในประเทศอย่างเดียว ยอดขาย
ที่ต้องเสียภาษีตามแบบ ภ.พ.30 กับยอดรายได้ตามแบบ 
ภ.ง.ด.50 ควรจะเท่ากัน แต่ในความเป็นจริงการที่ยอดขาย
ตาม ภ.พ.30 ต่างกบัยอดรายรบัในงบการเงนิอาจจะเกดิขึ้น
โดยผู้เสียภาษีไม่ได้ท�าผิดอะไร 

เช่น ในธรุกจิบรกิารซึ่งรบัรู ้VAT เมื่อได้รบัช�าระเงนิ ย่อมจะมผีล
ต่างตรงนี้เกดิขึ้น แต่เมื่อกรมสรรพากรได้ตั้งประเดน็นี้ให้เจ้า AI ตรวจจบั ผลที่เกดิขึ้น
คอื มกีจิการถูกเรยีกตรวจมากมาย จนเป็นภาระแก่เจ้าหน้าที่และยงัเป็นภาระแก่
ผู้ประกอบการที่ต้องมาเสยีเวลากระทบยอดขายยนืยนัตวัเลขเพื่อปกป้องตวัเอง 

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนขอแนะน�าให้กิจการนิติบุคคลที่มีผลต่างดังกล่าวเตรียม
กระทบยอดไว้เลยเพราะถ้าเงื่อนไขนี้ยังอยู่ ท่านต้องโดนเรียกตรวจสอบแน่นอน
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มีเงินให้กู้ยืมแต่ไม่มีดอกเบ้ียรับ

หมายถึงในงบดุลแสดงรายการลูกหนี้เงิน
ให้กู้ยืมแต่ไม่ปรากฏรายการ ดอกเบี้ยรับใน
งบก�าไรขาดทุน จะถูกประเมินดอกเบี้ยรับและ
เสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากดอกเบี้ยรับนั้น ยิ่ง
ไปกว่านั้นหากพบว่าไม่มีการโอนเงินให้แก่ผู้กู้
จริงอาจถูกมองว่าเป็นการสร้างรายการทาง
บัญชีจากเงินสดที่ได้ จากการขายแต่ไม่บันทึก
เป็นรายได้

มีค่าใช้จ่ายด้านท่ีปรึกษา นายหน้า ฯลฯ 

สูงผิดปกติ

เป็นที่รู้กันว่าเมื่อปิดงบการเงินออกมาแล้ว
พบว่ากจิการมกี�าไรมาก ผูป้ระกอบการมกัจะนยิม
เพิ่มค่าใช้จ่าย ด้วยการตั้งค้างจ่ายค่านายหน้า 
ค่าที่ปรึกษา ฯลฯ เพื่อให้ก�าไรลดลง แต่กรม
สรรพากรก็รู้เท่าทันเกมเหล่านี้ของผู้ประกอบการ
เช่นกันจึงสั่งเจ้า AI ให้คอยตรวจจับประเด็นนี้
ด้วย ดังนั้น ก่อนปิดงบให้ตรวจสอบว่าท่านมี
รายการดังกล่าวที่พิสูจน์ได้ว่าใช้บริการจริงใน
ราคาที่สมเหตุผลหรือไม่

5
6
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มียอดรายได้จากการโดนหักภาษี ณ ที่จ่าย

มากกว่ารายได้ในงบฯ

รายได้บางตัวที่เราอาจจะเผลอโดยตั้งใจ
หรอืไม่กต็าม ไม่น�ามาลงบญัชขีาย แต่ปรากฏว่า
รายการนั้นถูกลูกค้าหักภาษี ณ ที่จ่ายและไป
รายงานต่อกรมสรรพากรไว้ว่าเป็นรายได้ของเรา 
ท�าให้เจ้า AI ตรวจเจอและถือว่าเรามีความเสี่ยง
ที่จะลงบัญชีรายได้ไว้ไม่ครบถ้วน

มีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายข้ามรอบบัญชี/ท�ารายจ่ายเท็จ

ข้อนี้มกัจะมาจากผลพวงของข้อ 6 คอื มกีารตั้งค่าใช้
จ่ายค้างจ่าย ค่านายหน้าหรือค่าที่ปรึกษาไว้ในงวดก่อนๆ 
แต่ไม่มีการจ่ายออกไปจริงภายในรอบบัญชีถัดไป กรม
สรรพากรก็จะสันนิษฐานว่าท่านท�ารายการเท็จ และจะ
ถูกบวกกลับท�าให้ก�าไรเพิ่มขึ้นและเสียภาษีย้อนหลังให้
เขาไปตามระเบียบ

7
8
ดังนั้น ก่อนปิดงบการเงินประจ�าปี พ.ศ.2561 ที่จะต้องยื่นแบบภายในปลาย

เดือนพฤษภาคม 2562 ก่อนจะจรดปากกาเซ็นอนุมัติงบฯ ควรตรวจทานให้แน่ใจ
เสียก่อนว่างบการเงินของท่านไม่มีประเด็นความเสี่ยงเหล่านี้  
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พลิกธุรกิจให้เหนือคู่แข่ง

DATA




