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โลกอยูไ่ด้ ธุรกจิอยูร่อด!

วนันี้สิ่งที่ผูป้ระกอบการต้องเผชญิ
ไม่ใช่แค่ความเสี่ยงจากเรื่องเศรษฐกจิ
เท่านั้น โลก สิ่งแวดล้อม ได้กลายเป็น
ตวัแปรส�าคญัที่ส่งผลไปถงึการท�าธรุกจิโดยตรง เนื่องจากผูบ้รโิภค
ยุคใหม่ให้ความส�าคัญกับเรื่องของโลกและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
พวกเขาพร้อมที่จะสนบัสนนุธรุกจิที่รกัษ์โลก ขณะเดยีวกนักพ็ร้อมที่จะ
เมนิหน้าหนทีนัท ีหากธรุกจินั้นๆ ไม่แสดงความเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 
นั่นจงึเป็นโจทย์ส�าหรบัผู้ประกอบการที่ต้องคดิแล้วว่า จะท�าอย่างไร
ให้ธรุกจิสามารถ#SAVEโลก ไปพร้อมๆ กบัการท�าก�าไรได้?

โดยเฉพาะในยคุที่เรยีกว่า Circular Economy ซึ่งก�าลงัเป็น 
กระแสแรงขึ้นเรื่อยๆ จากการที่คนให้ความส�าคญักบัการใช้ทรพัยากร
อย่างคุม้ค่ามากที่สดุ ด้วยการใช้ซ�้า หรอืน�ากลบัมาใช้ใหม่ เหล่านี้
คอืสิ่งที่ธรุกจิต้องขยบัเปลี่ยนตวัเองตามให้ทนั เพราะการหมนุเวยีน 
ใช้ซ�้า ไม่ได้ช่วยแค่โลกเท่านั้น แต่ยงัสร้างทั้งโอกาสและ#SAVEต้นทนุ
ให้กบัธรุกจิได้ด้วย

Circular Economy จะเป็นทางออกให้กบัธรุกจิยคุนี้อย่างไร 
หาค�าตอบไปพร้อมๆ กนัได้จาก Cover Story ฉบบันี้ และอย่างที่บอกไว้ 
ยคุนี้ถ้าโลกอยู่ได้ ธรุกจิกอ็ยูร่อด!
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โดนใจเรื่องไหน คลิกอ่านได้ทันที!
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 TRENDY MARKETING   กองบรรณาธิการ

สังเกตไหมว่า เทรนด์การเป็นผู้ประกอบการยุคนี้ ไม่ได้วัดกันที่อายุ แต่ขึ้นอยู่

กับว่า ใครจะมองเห็นและคว้าโอกาสจากโลกที่เปิดกว้างนี้ได้ก่อนกัน ดังนั้น เมื่อ

อายไุม่ใช่ข้อจ�ากดัในการเป็นผูป้ระกอบการ จงึไม่แปลกใจทีเ่ราจะเหน็ผูป้ระกอบการ

อายุน้อย (Kid Entrepreneurs) เกิดขึ้นมากมาย อาจเรียกได้ว่า เล็กแค่ตัว 

แต่ความสามารถในการท�าเงินไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยทีเดียว

Kids
อยากเป็นผู้ประกอบการ

เทรนด์แรง!

โลกธุรกิจ
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 TRENDY MARKETING 

จับกระแสเถ้าแก่จิ๋ว 

ทุกวันนี้เรามักจะเห็นเรื่องราวของ
เถ้าแก่จิ๋ว หรือผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ที่
ลงมอืท�าธรุกจิและหารายได้ให้ตวัเองตั้งแต่
อายุยังน้อย อย่างในโลกของยูทูเบอร์จะ
เหน็ได้ชดัว่า วนันี้มยีทูเูบอร์ตวัน้อยมากมาย
ที่ท�าคอนเทนต์ลงในแชนนัลของตัวเอง จน
สามารถท�าเงนิได้อย่างมหาศาล ยกตวัอย่าง 
Ryan Kaji เด็กน้อยวัย 8 ขวบ ซึ่งจากการ
จัดอันดับ YouTube Stars ประจ�าปี พ.ศ. 
2562 เขากลายเป็นยูทูเบอร์ที่ท�าเงินได้
มากสุดเป็นอันดับหนึ่ง นั่นคือ 26 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ 

Ryan Kaji เริ่มต้นท�าช่องยทูบูด้วยคลปิ
แกะกล่องรีวิวของเล่นตั้งแต่อายุ 3 ขวบ 
จนปัจจบุนัช่องยทูบู Ryan’s World (เปลี่ยน
ชื่อจาก Ryan ToysReview) มผีูต้ดิตามมาก
ถึง 24 ล้านคน พร้อมๆ กับการขยาย
รูปแบบคอนเทนต์ที่เป็นมากกว่าการรีวิว
ของเล่น เช่น คลปิการทดลองทางวทิยาศาสตร์ 
การรวีวิเสื้อผ้า เป็นต้น

Ryan Kaji
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เรียกได้ว่าวันนี้กระแสนิยมการเป็น
ยูทูเบอร์มาแรงจนกลายเป็นอาชีพในฝัน
ของเดก็หลายๆ คน ซึ่งล่าสดุจากผลส�ารวจ 
“อาชีพในฝันของเด็กไทย” ครั้งที่ 11 ปี 
พ.ศ. 2563 ของกลุ่มบรษิทัอเดค็โก้ พบว่า 
อาชพีมาแรงประจ�าปีนี้ คอื ยูทูเบอร์ ซึ่ง
แซงหน้าขึ้นมาอยู่อนัดบั 3 รองจากอาชพี
หมอและครู เพราะเด็กไทยมองว่าเป็น
อาชพีที่ได้ท�าในสิ่งที่ชอบ สบาย รายได้สงู 
มอีสิระ มชีื่อเสยีง และคดิว่าตวัเองมทีกัษะ
และความสามารถในการท�าอาชีพนี้ได้ 
ด้วยเหตนุี้เอง จงึไม่แปลกใจที่ปัจจบุนัจะ
มกีารเปิดคอร์สสอนเทคนคิการเป็นพธิกีร 
Live สด/Youtuber ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามา
เรยีนรู้และเพิ่มทกัษะด้านนี้

แต่เส้นทางการหารายได้ของบรรดา
ผู้ประกอบการตวัน้อยไม่ได้มเีพยีงแค่ช่อง
ยทูบูเท่านั้น ยงัมธีรุกจิของเดก็ๆ ที่เกดิจาก
แรงบันดาลใจและความชื่นชอบอื่นๆ อีก
มากมาย หนึ่งในเคสผู้ประกอบการเดก็ที่
น่าสนใจ เธอเป็นชาวฮ่องกงมชีื่อว่า Hillary 
Yip ที่ได้ลุกขึ้นมาพัฒนาแอปพลิเคชัน 
MinorMynas ซึ่งเป็นเสมอืนสงัคมออนไลน์
ส�าหรบัแลกเปลี่ยนความรูด้้านภาษาระหว่าง
เด็กทั่วโลก โดยเปิดบริษัทและตั้งตัวเอง
เป็นซอีโีอตอนอายเุพยีงแค่ 10 ขวบเท่านั้น 
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 TRENDY MARKETING 

ปัจจุบัน Hillary Yip มีอายุ 14 ปีแล้ว 
และดูเหมือนว่าธุรกิจของเธอก�าลังไปได้
สวย MinorMynas เกิดจากแรงบันดาลใจ
เมื่อครั้งไปเข้าค่ายฤดูร้อนที่ไต้หวัน เพื่อ
เรียนรู้ภาษาจีนกลาง เกิดเป็นไอเดียคิด
อยากจะท�าให้เด็กทั่วโลกได้มีโอกาสฝึก
ภาษาที่สอง หรือภาษาที่สาม กับเจ้าของ
ภาษาซึ่งเป็นเด็กวัยเดียวกัน โดยไม่ต้อง
ไปเข้าค่าย และนั่นคือ จุดเริ่มต้นของการ
ต้องมีแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นสื่อกลางของ

การเรียนรู้ โดยเธอได้รับการสนับสนุน
จากคุณแม่ เพื่อท�าความฝันครั้งนี้ให้เป็น
จริง โดยร่วมกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และ
ใช้เวลาในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
MinorMynas จนได้เปิดตัวอย่างเป็น
ทางการ เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.
2560 ซึ่งปัจจุบัน MinorMynas มีการ
ดาวน์โหลดไปแล้วเกือบ 50,000 ครั้งกว่า 
50 ประเทศทั่วโลก

Hillary Yip
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Keziah แบรนด์แฟช่ัน

ของศิลปินตัวจิ๋ว

ไม่ใช่แค่เด็กๆ ในต่างประเทศเท่านั้น
ที่ลุกขึ้นสวมหมวกการเป็นผู้ประกอบการ 
เด็กไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก Keziah เป็น
ตัวอย่างหนึ่งของแบรนด์ที่เกิดจากไอเดีย
ของเด็กน้อยผู้รักงานศิลปะวัย 7 ขวบ ที่
ชื่อว่า เคสิยาห์ ชุมพวง หรือ “น้องวินนี่” 
โดยมีพี่ชายอายุ 8 ขวบ อย่าง “น้องฮีโร่” 
วจนะ ชุมพวง ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน
ในครั้งนี้ด้วย และได้กองหนุนส�าคัญอย่าง 
“พ่อโพ” กรกมล ชุมพวง และ “แม่มุ้ย” 
ยุภวัลย์ ย่องภู่ ที่ช่วยกันสานฝันของเด็กๆ 
ให้กลายเป็นจริงขึ้นมา

เคสิยาห์ ชุมพวง หรือ “น้องวินนี่” 
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คุณพ่อโพเล่าให้ฟังถึงที่มาของ Keziah 
ว่า เกิดจากงานศิลปะของลูกๆ เริ่มจาก
น้องฮีโร่ซึ่งชื่นชอบการวาดรูปสีน�้า หลาย
ครั้งที่ผลงานถูกจัดแสดงและเริ่มเป็นที่
รู้จักของคนในจังหวัดตรัง ท�าให้น้องสาว
ซึ่งเห็นสิ่งที่พี่ชายท�าจึงอยากที่จะท�างาน
ศิลปะบ้าง และได้มาค้นพบตัวเองว่า 
ชื่นชอบการวาดภาพสีอะคริลิก โดยเฉพาะ
แนว Abstract ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดจาก
จินตนาการของหนูน้อยที่คิดและวาดขึ้น
มาเอง 

จากความชื่นชอบในงานศิลปะ ได้
กลายมาเป็นโจทย์ให้กับคนในครอบครัว
ชมุพวง เมื่อเจ้าของผลงาน อย่างน้องวนินี่
เปรยขึ้นมาว่าอยากจะใส่กระโปรงที่เป็น
ลวดลายงานศิลปะที่ตนเองเป็นคนวาด 
เสียงเล็กๆ ในวันนั้นสะกิดใจให้กับผู้เป็น
พ่อและแม่ เพราะฟังดูเป็นไอเดียที่ดี “แล้ว
จะท�าอย่างไรให้งานศลิปะกลายเป็นเสื้อผ้า
ได้” นั่นคือ ค�าถามที่ตามมาส�าหรับ
ครอบครัวทนายความอย่างพวกเขา
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จากผ้าม้วนถกูน�ามาตดัเยบ็เป็นเสื้อผ้า
ให้กับเด็กทั้งคู่ใส่ พร้อมกับสร้างแบรนด์
โดยใช้ชื่อว่า Keziah ซึ่งเป็นชื่อจริงของ
น้องวินนี่นั่นเอง พอเริ่มมีคนเห็นก็เริ่มมี
การพดูถงึผ้า Keziah เกดิเป็นความต้องการ
ขึ้นมา ท�าให้ต้องกลบัมาคดิถงึการท�าธรุกจิ
ที่จริงจังมากขึ้น และตดัสนิใจที่จะออกงาน
แสดงสินค้า เพื่อทดลองท�าตลาดให้กว้าง
ขึ้น

“เราเริ่มหาข้อมูลกัน เพราะเราไม่มี
ความรู้เรื่องพวกนี้เลย การที่จะเอางาน
ศลิปะมาพมิพ์ลงบนผ้า ต้องใช้ผ้าแบบไหน 
แล้วไหนจะเรื่องโรงงานผลิต ที่ตอนแรก
ไม่มีใครยอมท�าให้ เพราะคิดว่าเป็น
เรื่องเล่นๆ ของเด็ก จนมาได้โรงงาน
สุดท้ายซึ่งเกือบจะถอดใจกันแล้ว คิดว่า
ลองอีกครั้งถ้าที่นี่ไม่ได้ก็จะล้มเลิก
ความคิดนี้ และคงให้ลูกๆ ท�างานศิลปะ
แบบเดิม แต่ปรากฏว่าเขาสนใจ ที่เรา
บอกว่าเป็นงานศิลปะของลูก เขาก็ขอดู
ตัวอย่างงานและตกลงที่จะพิมพ์ผ้าให้เรา
เป็นกรณพีเิศษ เพราะพมิพ์ออกมาไม่มาก 
เหมือนเป็นผ้าตัวอย่างออกมาก่อน”
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 TRENDY MARKETING 

สนามแรกของการทดสอบความเป็น
ผู้ประกอบการของน้องวินนี่และน้องฮีโร่ 
เริ่มต้นขึ้นที่งาน STYLE Bangkok เมื่อปี
ที่ผ่านมา เดก็ทั้งคูก่ลายเป็นผู้ประกอบการ
หน้าใหม่ที่อายุน้อยที่สุดในงาน ท�าให้
ได้รับความสนใจอย่างมาก คุณพ่อโพ
บอกว่า ณ วันนี้อาจยังตอบไม่ได้ว่า ลูกๆ 
จะก้าวไปเป็นผู ้ประกอบการเต็มตัว
หรือไม่ แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ เขารู้สึก
ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองท�า เห็นได้จากการ
พยายามอธิบายผลงานของตัวเองให้กับ
ผู้ซื้อที่สนใจ 

“เราพยายามเปิดพื้นที่ให้เขาได้ท�า
ในสิ่งที่ชอบ อย่างวินนี่ชอบศิลปะ และ
อาจจะแตกแขนงไปสู่แฟชั่น เสื้อผ้า เพราะ
เขาชอบแต่งตัว เราก็เปิดโอกาสให้เขาได้
ท�า โดยไม่ได้ตีกรอบว่าเขาจะต้องท�างาน
ศิลปะอย่างเดียว”

วจนะ ชุมพวง “น้องฮีโร่”
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เคล็ดลับปั้นลูก

ให้เป็นผู้ประกอบการ

จะเห็นได้ว่า ธุรกิจเด็กส่วน
ใหญ่ ไอเดียแรกมักเกิดจากเด็กๆ 
ซึ่งหากไอเดยีนั้นได้รบัแรงสนบัสนนุ
จากครอบครัว โอกาสที่เด็กจะก้าว
ไปเป็นผู้ประกอบการย่อมมีทาง
เป็นไปได้ ดังนั้น พ่อแม่ หรือ
ครอบครัวจึงมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่ง
ในการผลักดันเด็กๆ และเคล็ดลับ
ต่อไปนี้คือ สิ่งที่พ่อแม่ควรท�า หาก
ต้องการให้ลูกของคุณก้าวไปเป็น
ผู้ประกอบการในอนาคตได้

อย่างไรก็ดี ด้วยความที่ยังเป็น
มือใหม่ในธุรกิจเสื้อผ้า ในช่วงต้นนี้จึงเลือก
ที่จะจ�าหน่ายสินค้าในรูปแบบของผ้า
คอตตอนพิมพ์ลายเป็นหลัก โดยขายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ซึ่งได้เลือกรูปจากงาน
ศิลปะของน้องวินนี่และน้องฮีโร่ 50 ลาย
มาพิมพ์ลงบนผ้า จากผลงานทั้งหมดที่มี
กว่าพันรูป และก�าลังเตรียมพัฒนาท�า
เป็นกระเป๋า ชุดเสื้อผ้าส�าหรับเด็ก
และผูใ้หญ่ ทั้งผูช้ายและผูห้ญงิที่จะมอีอกมา
ในอนาคตภายใต้แบรนด์ Keziah
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 TRENDY MARKETING 

 สนับสนุน

ไอเดยีของเดก็ๆ จะเป็นจรงิได้หรอืไม่นั้น 
สิ่งส�าคญัอย่างแรกคอื มาจากแรงสนบัสนนุ 
หลีกเลี่ยงการเยาะเย้ยหรือเมินเฉยกับ
ความคดิของพวกเขา เพราะคดิว่าเป็นเรื่อง
เดก็ๆ นั่นอาจท�าให้ลกูของคณุไมส่ามารถ
เริ่มต้นธรุกจิได้ 

 เตรียมเครื่องมือที่จ�าเป็น

ไอเดยีจะเป็นจรงิได้ ต้องมกีารลงมอื
ท�า ฉะนั้นอปุกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมอืต่างๆ 
ส�าหรับการเริ่มต้นธุรกิจจ�าเป็นต้องถูก
เตรยีมให้พร้อม เช่น เดก็อยากจะขายคกุกี้ 
พ่อแม่อาจต้องเตรยีมวตัถดุบิและอปุกรณ์
ต่างๆ ในครวั เพื่อให้เขาได้ทดลองท�าจรงิ
ด้วยตวัเอง

 ครอบครัวควรมีส่วนร่วมใน

ธุรกิจ

การท�าธุรกิจส�าหรับเด็กๆ บางเรื่อง
อาจยงัต้องอาศยัผูใ้หญ่หรอืคนในครอบครวั
เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินการ และ
ยังเป็นเหมือนที่ปรึกษาให้กับเด็กๆ หาก
เขาเจอปัญหาหรอือปุสรรคอะไรกต็าม
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 สอนเรื่องการเงิน

เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นธุรกิจ ย่อมต้อง
เกี่ยวข้องกบัเรื่องเงนิๆ ทองๆ อย่างหลกีเลี่ยง
ไม่ได้ ฉะนั้นการสอนให้เดก็เข้าใจในเรื่อง
ของการเงนิ รวมถงึสอนการบนัทกึรายรบั 
รายจ่าย ถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่จะท�าให้
ธรุกจิประสบความส�าเรจ็ในอนาคต

 เข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ

เพื่อช่วยให้เดก็ๆ ได้ฝึกทกัษะการเป็น
ผู้ประกอบการ อาจจะต้องพาพวกเขา
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทาง
ธรุกจิ เช่น หากมกีารออกบทู ควรพาเดก็ๆ 
ไปฝึกประสบการณ์จริงในการได้เจอกับ
ลูกค้า เป็นต้น 

 อย่ากลัวการท�าตลาดบน

ออนไลน์

พอ่แม่ของเดก็ๆ หลายคนมกักลวักบั
การให้ลูกอยูใ่กล้ออนไลน์ หรอืเล่นโซเชยีล 
มีเดีย แต่ยุคนี้ต้องยอมรับว่า ออนไลน์ 
หรือโซเชียลมีเดียคือ ช่องทางส�าคัญ
ในการท�าธรุกจิ ดงันั้น แทนที่จะห้าม แต่ควร
เปลี่ยนเป็นสอนวิธีการท�าตลาดบน
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ถูกต้อง และ
เหมาะสมมากกว่า

 ฝึกรับมือกับความท้าทาย

การรบัมอืกบัความท้าทายต่างๆ เป็น
สิ่งที่พ่อแม่ต้องฝึกเดก็ๆ ให้เตรยีมพร้อมไว้ 
หากต้องเจอกบัสิ่งที่ไม่คาดคดิหรอืปัญหา
ต่างๆ ที่เข้ามา   
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ปัจจุบัน Upcycling กลายเป็นเทรนด์ที่ก�าลังได้รับความสนใจจากภาค

ธุรกิจอย่างมาก ด้วยแนวคิดของการน�าเศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต 

มาใส่ความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งนอกจากจะ

ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังถือเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจจากเศษ

วัสดุที่ยังมีมูลค่าแฝงอยู่ด้วย

K Analysis  กองบรรณาธิการ   เรียบเรียงจาก

โมเดลท�ำเงิน

จำกเศษวัสดุเหลือทิ้ง

      cy-
cling
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ศนูย์วจิยักสกิรไทย หยบิยกกรณศีกึษา
ของการ Upcycling ที่น่าสนใจ นั่นคอื “กาก
กาแฟ” ซึ่งเป็นวสัดทุี่เหลอืจากกระบวนการ
ผลติที่มจี�านวนมาก แต่การน�ามาใช้ประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพยังถือว่ามีค่อนข้าง
น้อย ทั้งนี้ หากนบัเฉพาะกากกาแฟที่เกดิขึ้น
ในร้านกาแฟ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการ
เอสเอม็อ ี (ไม่รวมกากกาแฟจากการผลติ
ในโรงงานอตุสาหกรรมผลติกาแฟส�าเรจ็รปู
ที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่) จะพบว่า
มีปริมาณกากกาแฟมากถึง 55,750 ตัน 
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จากปรมิาณการดื่มกาแฟของคนไทยที่ยงั
มไีม่สูงมากประมาณ 1.2 กโิลกรมัต่อคน
ต่อปี 

กำกกำแฟ โมเดลต้นแบบ Upcycling

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่มี
การบริโภคค่อนข้างสูง เช่น ประเทศ
ในยุโรปและสหรัฐฯ ที่บริโภคกาแฟเฉลี่ย 
5 กโิลกรมัต่อคนต่อปี รวมถงึในเอเชยี เช่น 
เกาหลใีต้ ญี่ปุน่ และเวยีดนามที่มปีรมิาณ
เฉลี่ย 4.0, 3.6 และ 1.8 กโิลกรมัต่อคน
ต่อปีตามล�าดบั แสดงให้เหน็ว่า การบรโิภค
กาแฟของคนไทยอาจจะเพิ่มขึ้นจากปัจจบุนั
ได้อกีพอสมควร 
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K Analysis

จากการประเมนิของศนูย์วจิยักสกิรไทย 
พบว่า ธุรกิจร้านกาแฟจะมีกากกาแฟ
เกดิขึ้นในกระบวนการชงประมาณ 4-8 กโิลกรมั
ต่อร้านต่อวนั โดยคดิจากสมมตุฐิานที่ได้
จากการสอบถามผู้ประกอบการ ดงันี้

เมื่อรวมกากกาแฟทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ในร้านกาแฟทั่วประเทศ จะมปีรมิาณทั้งหมด
ประมาณ 120-180 ตนัต่อวนั หรอืประมาณ 
43,800-65,700 ตนัต่อปี หรอืเฉลี่ยประมาณ 
54,750 ตนัต่อปี โดยกากกาแฟส่วนใหญ่
มากกว่า 90% ถูกทิ้งไปและส่งผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อม ขณะที่มีเพียงไม่ถึง 
10% ที่มีการน�าไปใช้ประโยชน์หรือสร้าง
มูลค่าเพิ่ม

ใช้กำแฟสดประมำณ

2-4
กิโลกรัมต่อวัน

ได้กำกกำแฟประมำณ

4-8 กิโลกรัมต่อวัน

(เฉล่ียประมำณ 6 กิโลกรัม

ต่อวัน)

*กากกาแฟมีน�้าหนักมากกว่าเนื่องจากมีความชื้น

ยอดขำยกำแฟต่อร้ำน

100-200
แก้วต่อวัน
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จากการศึกษาวิจัยทั้งในและต่าง
ประเทศ พบว่า กากกาแฟสามารถน�าไปใช้
ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าได้หลากหลาย 
เช่น การสกดัเป็นน�้ามนัไบโอดเีซล เอทานอล 
น�้ามนัหล่อลื่น น�้ามนัที่ใช้ในเครื่องส�าอาง 
เส้นใยผลติสิ่งทอที่ช่วยลดกลิ่น หรอืพลาสตกิ

ชีวภาพ รวมถึงเชื้อเพลิงอัดแท่ง ซึ่ง
บางผลิตภัณฑ์มีการผลิตในเชิงพาณิชย์
ในต่างประเทศ แต่การแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์
ดังกล่าวมีความซับซ้อนและมีต้นทุนสูง 
จึงอาจไม่เหมาะสมกับผู้ประกอบการ
เอสเอม็อี

 ทั้งนี้ หากพจิารณาจากการน�ากาก
กาแฟไปเพิ่มมลูค่าในหลายๆ ประเทศ ทั้ง
ในยุโรปและสหรัฐฯ พบว่า มีการน�าไป
แปรรูปที่มคีวามซบัซ้อนไม่มาก และมคีวาม
เป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ เช่น เทียนหอม
ที่ใช้ในธุรกิจสปา การผลิตถ่านอัดแท่ง 
แก้วกาแฟ กระถางต้นไม้ หรอืผลติภณัฑ์
เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ (ผสมเศษไม้กับ
ไบโอโพลิเมอร์) ซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่าง
ของการน�ามาพัฒนาต่อยอดส�าหรับ
ผู้ประกอบการเอสเอม็อใีนไทย 
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K Analysis

ศนูย์วจิยักสกิรไทยมองว่า การแปรรปู
กากกาแฟแม้ว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์
ด้านการสร้างมลูค่าเพิ่มของเศษวสัดเุหลอืทิ้ง 
รวมถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 
ซึ่งน่าจะเหมาะส�าหรับประเทศไทยที่มี

ปริมาณกากกาแฟจ�านวนมากในแต่ละปี 
แต่แนวทางดังกล่าวยังต้องอยู่บนเงื่อนไข
การบริหารจัดการที่เหมาะสมและมี
ประสทิธภิาพ ซึ่งเป็นประเดน็ที่ผูป้ระกอบการ
เอสเอม็อคีวรให้ความส�าคญั

ปริมำณกำกกำแฟ 54,750 ตัน/ปี

จำกจ�ำนวนร้ำนกำแฟท่ัวประเทศ

2-3 หมืน่ร้ำน

ถูกน�าไปท�าปุ๋ย สบู่

งานศิลปะ สินค้า

ที่ระลึก

โอกำสธุรกิจจำกกำรต่อยอด

กำกกำแฟ

ถูกทิ้ง90%

10%

Upcycling

 วัตถุดิบ

 เงินลงทุน/ความรู้

 การตลาด

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากกากกาแฟ

ซ่ึงเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพน่าจะด�าเนินการได้

เทียนหอมใช้ในสปา แก้วกาแฟ/บรรจุภัณฑ์ 

เฟอร์นิเจอร์ (โต๊ะ เก้าอ้ี) กระถางต้นไม ้

ถ่านอัดแท่ง 

 ร้านกาแฟ

 ผู้รวบรวม

 ผู้แปรรูป
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• กำรจัดกำรทำงด้ำนวัตถุดิบ

อาจต้องมีการบริหารจัดการวัตถุดิบ 
ที่กระจัดกระจายอยู่ตามร้านกาแฟในที่
ต่างๆ หากกรณีต้องการผลิตสินค้าจาก
กากกาแฟในปริมาณไม่สูงมาก ปริมาณ
วัตถุดิบกากกาแฟที่มีในแต่ละวันของร้าน
กาแฟ 1 แหง่ อาจเพยีงพอต่อการผลติ แต่
หากต้องการผลิตในปริมาณมาก อาจ
จ�าเป็นต้องมีการรวบรวมหรือมีการรับซื้อ
กากกาแฟจากร้านกาแฟหลายๆ ร้าน รวม
ถงึการรบัซื้อจากผูร้วบรวมกากกาแฟโดยตรง 

• กำรจัดกำรทำงด้ำนเงินลงทุน

ผู้ประกอบการอาจต้องมีการก�าหนด
ขนาดธุรกิจ ภายใต้ศักยภาพเงินลงทุนที่
มี โดยเฉพาะเครื่องจักร เทคโนโลยีเพื่อ
แปรรูปกากกาแฟไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
เช่น จานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ เทียนหอม
ที่ใช้ในสปา หรือถ่านอัดแท่ง หากผลิต
ไม่มากอาจสามารถใช้เครื่องมือผลิตแบบ
โฮมเมด แต่หากเป็นการผลิตขนาดใหญ่ 
อาจต้องลงทนุเครื่องจกัรแบบอตุสาหกรรม
ที่ทันสมัยมากขึ้น
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K Analysis

• กำรจดักำรทำงด้ำนกำรตลำด

 ต้องมีการศึกษาสภาพตลาดว่า 
ผลติภณัฑ์จากกากกาแฟประเภทใดเป็น
ที่ต้องการของตลาด รวมถงึการพจิารณา
ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อก�าหนด
ช่องทางการจดัจ�าหน่ายที่เหมาะสม เช่น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่งให้
ความสนใจกับสินค้าที่สอดคล้องกับ
กระแสรกัษ์สิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการ
อาจต้องมกีารออกแบบรปูลกัษณ์สนิค้า 
รวมถงึบรรจภุณัฑ์ที่ใส่ไอเดยี หรอืความ
คิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างความแตกต่าง 
รวมถึงการใช้ช่องทางออนไลน์ทั้ง 
E-Marketplace และ Social Commerce 
ในการวางจ�าหน่าย รวมถงึการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ เพื่อให้สนิค้าเป็นที่รบัรู้
ในวงกว้างมากขึ้น
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 การแปรรูปกากกาแฟถือเป็นเพียง
ตัวอย่างหนึ่งของการน�าเอาเศษวัสดุที่
เหลือจากขั้นตอนการผลิตของธุรกิจ เพื่อ
น�ามาพฒันาให้เกดิประโยชน์อย่างคุม้ค่า 
โดยเฉพาะการแปรรูปที่มีขั้นตอน
ไม่ซับซ้อนและใช้เงินลงทุนไม่สูงมากนัก 
ซึ่งน่าจะเหมาะส�าหรับผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอีทั่วไป

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประเภท
อื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ อาหาร
และเครื่องดื่ม ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ 
สิ่งพมิพ์และบรรจภุณัฑ์ ซึ่งมกัมเีศษวสัดุ
เหลอืจ�านวนมาก อาจต้องมกีารส�ารวจว่า
มีเศษวัสดุของธุรกิจสามารถน�ามาเพิ่ม
มลูค่าได้หรอืไม่ ซึ่งนอกจากจะสอดคล้อง
กับกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วย
สร้างภาพลกัษณ์ และช่วยให้ธรุกจิได้รบั
การยอมรับจากลูกค้า ขณะเดียวกัน
ยังเป็นการเพิ่มโอกาสสร้างรายได้
และธรุกจิใหม่ๆ ให้กบัธรุกจิอกีด้วย 



INNO FOCUS  กองบรรณาธิการ

ดเูหมอืนกลยทุธ์ที่ใช้มดัใจลกูค้าในยคุนี้
ได้ ทุกคนจะมุ่งไปที่การสร้างประสบการณ์
น่าประทับใจให้กับลูกค้า โดยที่มีเทคโนโลยี
เป็นเครื่องมอืส�าคญัของการสร้างประสบการณ์
ใหม่ เช่นเดียวกับที่ห้าง Sobey’s เชน
ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในแคนาดา ได้น�า 
Caper Smart Carts รถเข็นอัจฉริยะที่ท�างาน
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาให้บริการ
กับลูกค้า

Caper Smart Carts เปรียบเสมือนเพื่อน
คู่คิดที่คอยเคียงข้างยามชอปปิง เพราะตัว
รถเข็นมีการติดตั้งจอระบบสัมผัสที่คอย

แนะน�าสินค้าต่างๆ เมื่อลูกค้า
เข็นผ่าน หรือถ้าเข้าใกล้
ชั้นวางสินค้าที่ก�าลังมี
โปรโมชัน ก็จะแจ้งบน
หน้าจอให้ทราบทนัท ีหรอื

สร้างประสบการณ์ใหม่

ด้วยรถเข็น AI

หากหยิบจับวัตถุดิบในการปรุงอาหาร และ
ต้องการทราบสตูร รถเขน็อจัฉรยิะกจ็ะแนะน�า
วิธีปรุงให้ด้วย 

และที่ลูกค้าชื่นชอบมากที่สุดเห็นจะ
เป็นการไม่ต้องไปต่อแถวแคชเชียร์เพื่อจ่าย
เงิน เพราะ Caper Smart Carts ใช้ระบบ 
Deep Learning และ Computer Vision ที่
สามารถประมวลภาพและจดจ�าว่าสิ่งของที่
อยู่ในรถเข็นมีอะไรบ้าง และราคาเท่าไร 
ลูกค้าสามารถรูดการ์ดจ่ายผ่านจอได้เลย 
ท�าให้ประหยัดเวลาและสร้างความพึงพอใจ
ให้ลูกค้าได้อย่างด ี

เหน็แบบนี้คงต้องกลบัมาคดิต่อแล้วว่า 
ธุรกิจของคุณนั้นจะสร้างประสบการณ์
สุดประทับใจให้กับลูกค้าได้อย่างไรบ้าง 
ซึ่งการใช้ผู้ช่วยอัจฉริยะอย่าง AI ก็เป็น
ทางเลอืกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทเีดยีว 

https://prn.to/2Sq9QNZ, https://bit.ly/3bEXWay
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เราอาจคุ้นเคยกบัแนวคดิ From Farm 
to Table ของร้านอาหารที่ปลูกผกัเอง เพื่อ
ใช้เป็นวตัถดุบิปรงุอาหารให้ลูกค้า หรอืการ
เที่ยวชมสวนผกัผลไม้ แล้วซื้อกนัหน้าสวนก็
ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่การยกแปลงผักมาให้
ลกูค้าเดด็สดๆ ชั่งขายในร้าน ตามคอนเซปต์ 
From Farm to Store ดูจะเป็นแนวคิดที่
ค่อนข้างใหม่และสร้างความว้าวให้กบัลกูค้า
ได้ไม่น้อย 

 โครเกอร์ เครอืข่ายร้านค้าปลกีสนิค้า
อปุโภคบรโิภคของอเมรกิา ได้น�าร่องโครงการ
ยกแปลงผกัมาไว้ในห้างสรรพสนิค้า โดยการ

จับมือเป็นพันธมิตร
กับ Infarm ซึ่งเป็น 
Startup จากเยอรมน ี
เจ้าของเทคโนโลยี
เกษตรกรรมในเมอืง 

โดยเริ่มที่หลายสาขาในรฐัวอชงิตนั รวมถงึที่
เมอืงซแีอตเทลิด้วย 

แนวคดิของห้างฯ คอื ต้องการให้ผู้บรโิภค
ในชุมชนเมืองได้เข้าถึงผักสดๆ ในราคา
ไม่แพง เนื่องจากผกัที่เดด็จากแปลงจ�าหน่ายนั้น 
ราคาจะไม่ต่างหรอือาจถูกกว่าผกัที่ส่งมาจาก
ฟาร์มข้างนอก ทั้งยังเป็นผักออร์แกนิก
ไร้สารพิษ ปลอดการตัดแต่งพันธุกรรมอีก
ด้วย ไม่เพียงผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์ 
ทางห้างฯ เองยงัได้ลดต้นทนุด้านการขนส่ง
และการจัดเก็บสินค้าอีกด้วย หากได้รับ
การตอบรับดี โครเกอร์ก็มีแผนจะขยาย
โครงการนี้ไปยงัรฐัอื่นๆ อกีด้วย

 นอกจากจะตอบโจทย์ผูบ้รโิภคแล้ว ยงั
ลดต้นทุนธุรกิจได้อีกด้วย แบบนี้เรียกว่ายิง
ปืนนดัเดยีวได้นกหลายตวัเลย 

ยกแปลงผักมาไว้ในห้างฯ

https://bit.ly/2SqjzUJ
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จะดีแค่ไหน? หากวันหนึ่งโลกไร้ขยะ จากการที่ทรัพยากรถูกใช้อย่างคุ ้มค่า

ไม่ใช่การใช้คร้ังเดียวทิ้ง แต่ทุกอย่างถูกน�ากลับมาใช้ใหม่ได้เร่ือยๆ นั่นคือ จุดเร่ิมต้น 

ของเทรนด์โลกยคุใหม่ทีใ่ครๆ พากนัเรียกว่า Circular Economy หรือเศรษฐกจิหมนุเวียน 

เรียกได้ว่าจากนีไ้ป ขยะของคนหนึง่อาจกลายไปเป็นวัตถดุบิทีส่ร้างมลูค่ามหาศาลให้กบัอีกคนได้ 

เมื่อเทรนด์ไร้ขยะก�าลังมา! ดูสิว่า เอสเอ็มอีไทยจะก้าวไปพร้อมกับเทรนด์นี้อย่างไร? 

เพื่อคว้าโอกาสให้ธุรกิจ 

COVER STORY   กองบรรณาธิการ

CIRCULAR
ECO-
NOMY
ไร้ขยะ #SAVEธุรกิจ
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จากรายงานของ World Business 
Council for Sustainable Development 
(WBCSD) ซึ่งมกีารประเมนิความต้องการใช้
ทรพัยากรของโลก พบว่า อกี 30 ปีข้างหน้า 
คอืในปี พ.ศ.2593 ความต้องการใช้ทรพัยากร
ของโลกจะเท่ากับ 1.3 แสนล้านตัน 
ซึ่งคดิเป็น 4 เท่าของปรมิาณทรพัยากรบนโลก
ที่มอียู่จรงิ นั่นแปลว่า ทกุคนก�าลงัเผชญิ
กับความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ
ในการผลติ ขณะเดยีวกนัมลภาวะจากการ
ผลติและการก�าจดัของเสยีต่างๆ มแีนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นด้วย

จุดเร่ิมต้นแนวคิด

Circular Economy
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COVER STORY
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แม้ผู้บริโภคยุคนี้จะตื่นตัวในเรื่องของ
การรักษ์โลกมากขึ้น จนกลายเป็นโอกาส
ให้ธุรกิจสามารถท�าก�าไรไปพร้อมๆ กับ
การดูแลโลกใบนี้ได้ แต่อย่าลืมว่า การจะ
เปลี่ยนเทรนด์ให้เป็นโอกาสได้จริงนั้น สิ่ง
ส�าคัญคือ ผู้ประกอบการต้องเข้าใจตลาด
อย่างถ่องแท้ เพราะถ้าท�าแบบฉาบฉวย 
นอกจากจะไม่ได้ช่วยโลกแล้วยังท�าให้
ธุรกิจไม่ยั่งยืนอีกด้วย 

รู้ก่อน...

ก้าวสู่โลกเศรษฐกิจหมุนเวียน

นับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเทรนด์
ไร้ขยะที่เกดิขึ้นมานานแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 
เป็นต้นมา ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก 
ท�าให้หลายประเทศหันมาใส่ใจในเรื่อง
ของความยั่งยืน (Sustainability) จนน�ามา
สู่แนวคิดของ Circular Economy ซึ่ง
ในประเทศไทย เทรนด์ดงักล่าวได้ถกูพดูถงึ
อย่างมากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และมาแรง
สุดๆ ในปีที่แล้ว
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COVER STORY

ถ้าเรายอมเหนื่อยกว่าคนอื่น 

ยอมท�าสินค้าที่มีความยั่งยืน

จะท�าให้ธุรกิจสามารถยืน

ต่อไปได้

“แน่นอนว่ายิ่งขยะน้อยเท่าไรก็ยิ่งด ี
ทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ต่อผู้บริโภค เพราะ
ไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายด้านภาษีขยะ
ที่สูงขึ้น ส่วนผู ้ประกอบการ สิ่งที่ได้
คือ ความยั่งยืน แม้การท�าเรื่องนี้อาจจะ
เหนื่อยขึ้น เพราะต้องรับผิดชอบมากขึ้น 
แต่ถ้าเรายอมเหนื่อยกว่าคนอื่น ยอมท�า
สินค้าที่มีความยั่งยืน ก็จะท�าให้ธุรกิจ
สามารถยืนต่อไปได้”

ไพบลูย์ชี้ให้เหน็ว่า เศรษฐกจิหมนุเวยีน
ส่งผลดีอย่างไร แต่ก็สะท้อนอีกมุมที่
ผู ้ประกอบการหลายคนอาจไม่รู ้ว ่า 
การท�าธุรกิจในเชิงของการรับผิดชอบ
ต่อสงัคม หรอืต่อสิ่งแวดล้อม จรงิๆ แล้ว
มคีวามท้าทายในเชงิของต้นทนุที่อาจจะเพิ่มขึ้น
จากกระบวนการ ขั้นตอนของการท�างาน
ที่มากขึ้นนั่นเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ
ต้องวางแผนและวางระบบให้ดี

ไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล
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 ทั้งนี้ ได้ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพ
ชัดเจนขึ้น ผ่านวิธีการท�างานในแบบ 
Circular Economy ของแบรนด์ Hero ด้วย
การรบัเศษพลาสตกิที่ใช้แล้วจากห้างฯต่างๆ 
กลับมาผลิตเป็นถุงขยะ ทั้งที่จริงแล้ว
สามารถน�ามาผลิตเป็นสินค้าที่เพิ่มมูลค่า
ได้กว่านี้ แต่มองว่าถ้าท�าสินค้าที่มีความ
คงทน การกลับมาซื้อซ�้าของลูกค้าต้องใช้
เวลานาน อาจจะไม่ได้ช่วยลดขยะอย่าง

แท้จริง อีกทั้งด้วยนโยบายงดแจกถุง
พลาสติกของห้างฯร้านต่างๆ ท�าให้คนซื้อ
ถงุขยะเพิ่มขึ้น ดงันั้น แทนที่จะใช้พลาสตกิ
ใหม่ในการผลิตถุงขยะ ก็เปลี่ยนเป็นการ
ใช้เศษพลาสตกิจากห้างฯนั่นเอง นอกจากนี้ 
ยังมีการผลิตถุงขยะด้วยนวัตกรรมรีไซเคิล 
โดยน�าเศษขยะพลาสติกจากบ่อขยะ
มาหมุนเวียนเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยลด
ปริมาณขยะอีกทางหนึ่ง
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COVER STORY

จะเห็นได้ว่า ขั้นตอนและระบบการ
ท�างานที่มากขึ้นย่อมมาพรอ้มกบัต้นทนุที่
สูงขึ้นด้วย หากเป็นผู้ประกอบการรายที่
เล็กมากๆ เมื่อมาเจอกับเรื่องต้นทุนที่
สูงขึ้นอาจท�าให้เกดิการถอดใจได้ ดงันั้น 
ในขณะที่ผูป้ระกอบการพยายามคว้าโอกาส
จากเทรนด์ไร้ขยะ สิ่งที่ควรคิดควบคู่ไป
พร้อมๆ กนัเลยกค็อื การหาวธิหีรอืกลยทุธ์ 
เพื่อจะท�าให้ต้นทนุไม่เพิ่มสงูขึ้นจนเกนิไป 
จนต้องกลายเป็นภาระให้กับผู้บริโภคที่
ต้องจ่ายในราคาแพง 

ทั้งนี้ ไพบลูย์บอกว่า แนวทางการลด
ต้นทนุอาจมองไปที่การปรับกระบวนการ
การผลิต ลดจ�านวนพนักงานให้น้อยลง 
หรืออาจเปลี่ยนจากการใช้พลังงานไฟฟ้า
มาเป็นพลังงานทดแทนอื่นๆ และที่ส�าคัญ
ควรเลอืกลกูค้าเป้าหมายที่เข้าใจในเรื่องนี้

“การไปรบัเศษพลาสตกิที่ใช้แล้วของ
ห้างสรรพสินค้าต่างๆ กลับมาผลิตเป็น
สนิค้า ถ้าเราไม่ไปรบักไ็ม่ต้องมคี่าใช้จ่าย
เรื่องการขนส่ง หรืออย่างการน�าขยะ
พลาสตกิในบ่อขยะมาหมนุเวยีนผลติเป็น
สินค้านั้น ต้องเพิ่มเรื่องของกระบวนการ
ต่างๆ มากขึ้น เพราะในบ่อมขียะทกุประเภท 
การจะไปแยกพลาสตกิที่เป็นเกรดที่สามารถ
ใช้ได้ ต้องมีการลงทุนเรื่องระบบการขุด 
การแยก การท�าความสะอาด การดูแล
น�้าเสยีไม่ให้เลด็ลอดออกมา รวมถงึมลพษิ
ทางอากาศกต็้องไม่มดี้วย”



33 K SME INSPIRED

จริงๆ โดยไม่แนะน�าให้ไปเสี่ยงกับลูกค้า
ที่สนใจแค่ราคาถูกเป็นหลัก ฉะนั้นถ้า
ต้นทุนเพิ่ม ในขณะที่ความต้องการของ
ลูกค้ายังไม่สูงมาก การลงทุนควรอยู่
ในกรอบของความเป็นนิช (Niche) ซึ่งจะ
เหมาะสมและมีความเป็นไปได้มากกว่า 

เมื่อทราบถงึเรื่องของความท้าทายที่
อาจต้องเผชญิแล้ว เชื่อว่าสิ่งที่ผูป้ระกอบการ
อยากรู้ตามมา นั่นคอื แล้วจะสร้างโอกาส
ให้ธุรกิจบนเส้นทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ได้อย่างไร ค�าตอบง่ายๆ คอื ให้คณุควานหา
โอกาสที่หลบซ่อนอยู่ภายใต้ค�าว่า Pain 
หรอื “ปัญหา” นั่นเอง  

ลงมือ...

เปล่ียนปัญหาให้กลายเป็น

โอกาสธุรกิจ
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เช่นเดียวกับ Moreloop แพลตฟอร์ม
ตัวกลางในการหมุนเวียนผ้าเหลือของ
โรงงาน เพื่อระบายไปสู่มือลูกค้า ซึ่งได้
ค้นเจอโอกาสจากการมองเห็นปัญหา 
“ของเหลือ” ในภาคการผลิต โดยเฉพาะ
โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าส�าเร็จรูปที่จะมี
เศษผ้าเหลอื ซึ่งไม่ใช่แค่ผ้าเศษเลก็ๆ แต่ยงัมี
อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการ
ที่ต้องเผื่อการสูญเสียเอาไว้ เรียกว่าเป็น
ผ้าส่วนเกินที่สั่งเพิ่มประมาณ 3-5% 
ในทกุครั้งที่ต้องมกีารท�า 1 ออร์เดอร์ ซึ่งผ้า
พวกนี้จะเหลือสะสมอยู่ตลอดเวลา กลาย
เป็นอุปสรรคให้กับโรงงานในการที่ต้อง
คอยเก็บ ดูแลรักษา หรือแม้กระทั่งการ
จัดการออกไป ซึ่งปัจจุบันในการระบาย
ผ้าส่วนนี้ออกไปสามารถท�าได้ 2 ทาง คือ 
เก็บไว้ หรือขายในราคาที่ถูกมาก อาจ
เหลือแค่ 10% ของราคาจริงที่เคยซื้อ
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อมรพล หุวะนันทน์ และ ธมลวรรณ 
วโิรจน์ชยัยนัต์ สองผูก่้อตั้ง Moreloop เล่าว่า 
การเข้ามาของ Moreloop ซึ่งเป็นตัวกลาง
ในการรวบรวมและน�าข้อมูลผ้าเหลือ
ของโรงงานต่างๆ ขึ้นสู่เว็บไซต์ เพื่อให้
คนทั่วไปที่มีความสนใจสามารถเข้ามาดู

และเลือกซื้อได้ เป็นอีกช่องทางที่จะ
ช่วยให้โรงงานหมุนเวียนผ้าเหลือโดย
ไม่ต้องขายออกไปในราคาถูก และท�าให้
คนซื้อสามารถจ่ายได้ในราคาที่สมเหตุ
สมผล ถือเป็นการอุดรอยรั่วที่โรงงาน
ไม่สามารถท�าความรู ้จักกับผู ้ซื้อเป็น
จ�านวนมากได้ และลดอุปสรรคเรื่อง
ของขั้นต�่าในการผลิต ที่ลูกค้าหลายราย
ไม่สามารถสั่งผลิตผ้าจากโรงงานได้ 
เพราะติดปัญหาตรงนี้ 
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เราใช้ของที่มีอยู่แล้ว

เท่ากับไม่ได้ผลิตใหม่ เมื่อ

ไม่ได้ผลิตใหม่ เราก็ไม่ได้

ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม

“สิ่งที่ Moreloop ท�า เป็นอะไรที่
ขดักบัสิ่งที่ท�าปกต ิอย่างคนอื่นขายของ 
เขาพยายามจะบอกว่าอนันี้คอืของใหม่ 
แต่เราต้องการนัตวี่า ผ้าทกุผนืเป็นผ้า
เหลอืใช้ เป็นของเก่า ซึ่งการที่ Moreloop 
ท�าเช่นนี้สามารถช่วยให้ทรัพยากรถูก
หมนุเวยีนออกไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
เพราะเราใช้ของที่มีอยู่แล้ว เท่ากับ
ไม่ได้ผลิตใหม่ เมื่อไม่ได้ผลิตใหม่ 
เราก็ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบ
ต่อสิ่งแวดล้อม”

อมรพล และ ธมลวรรณ กล่าว
เสรมิว่า Circular Economy นบัเป็นสิ่ง
จ�าเป็นมากในเวลานี้ เพราะการหมนุเวยีน
ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ�้า
ในปัจจุบันของคนเราอยู่ที่ประมาณ 
9.1% เท่านั้น ส่วนอกีกว่า 90% คอื ทิ้ง

อมรพล หุวะนันทน์ และธมลวรรณ วิโรจน์ชัยยันต์

สองผู้ก่อตั้ง Moreloop
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ในท้ายนี้ นอกเหนอืจากปัญหาที่เป็น
ตวัจดุประกายโอกาสให้กบั Moreloop แล้ว 
สิ่งที่เป็นตวัสร้างแต้มต่อให้กบัธรุกจิรกัษ์โลก
รายนี้ ให้เดนิไปข้างหน้าบนเส้นทางเศรษฐกจิ
หมนุเวยีนได้จรงิ คอืค�าว่า “แพลตฟอร์ม” 
ที่ทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยอินเทอร์เน็ต 
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางออกส�าหรับธุรกิจ
รายเล็กๆ ที่จะก้าวเข้าสู่โลก Circular 
Economy ได้ เพราะไม่ต้องคดิถงึเรื่องก�าลงัคน 
หรอืการใช้เครื่องจกัรที่ต้องใช้งบประมาณ
ลงทนุสูงนั่นเอง 

ทั้งหมด ดงันั้น การหมนุเวยีนใช้ทรพัยากร
ให้คุม้ค่าที่สดุย่อมจะท�าให้เกดิผลบวกทาง
เศรษฐกิจ เกิดวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่ดีต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมถงึเกดิธรุกจิใหม่ๆ มากขึ้น 
ส่งผลดต่ีอการจ้างงาน อกีทั้งการท�า Circular 
Economy ยงัมคีอนเซปต์ของการ Upcycle 
ที่จะต้องใส่ในเรื่องของความสร้างสรรค์ 
ซึ่งจะท�าให้ทกุคนได้ฝึกบรหิารสมองในการ
หาโซลูชันใหม่ๆ จากทรัพยากรที่จ�ากัด 
ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจไม่ติดกับดักอยู่กับการ
ท�าทกุอย่างแบบเดมิๆ

ขณะเดียวกัน ในการท�าธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับวัตถุดิบที่เป็นของเหลือนั้น 
อาจมข้ีอจ�ากดัในแง่ปรมิาณ ซึ่งเป็นอกีเรื่อง
ที่ผู ้ประกอบการต้องค�านึงถึงให้มาก 
พูดง่ายๆ คือ ด้วยความที่เป็นของเหลือ 
ฉะนั้นการจะไปก�าหนดให้ได้ปริมาณ
หรือรูปแบบตามที่ต้องการเป็นสิ่งที่ท�าได้
ยากมาก เพราะไม่ใช่การผลติใหม่นั่นเอง 
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จากการได้พดูคยุกบั โดม บญุญานรุกัษ์ 
CMO และผู ้ร่วมก่อตั้ง GEPP SA-ARD
(เก็บ สะอาด) ผู้ให้บริการข้อมูลด้านการ
จดัการขยะและยงัเป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยง
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายขยะให้มาเจอกัน
ได้ง่ายขึ้น พบว่า แม้ปัจจบุนัหลายๆ องค์กร
จะหันมาให้ความส�าคัญกับประเด็น
ของการรักษ์โลกมากขึ้น สะท้อนได้จาก
ความพยายามลดการใช้พลาสติก หรือ
วางแผนในการจัดการของเสียต่างๆ มากขึ้น 
แต่ที่ผ่านมากลับพบว่า ส่วนใหญ่ยังขาด
ระบบการคัดแยกขยะรีไซเคิลอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงน�าไปสู่การขาดข้อมูล
ของการจัดการขยะที่สามารถเอาไปใช้
ในการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจได้

หากมองในเชิงของโอกาสทางธุรกิจ
จากเทรนด์ไร้ขยะ จริงๆ แล้วโอกาส
ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะแค่ผู้ประกอบการที่ผลิต
สนิค้า หรอืสร้างบรกิาร เพื่อลกูค้าสายกรนี
เท่านั้น องค์กรธุรกิจที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม
ในรปูแบบต่างๆ ไมว่่าจะเป็นกระบวนการ
ผลิตที่เป็นมิตรต่อโลก หรือการใส่ใจ
ในระบบการจดัการของเสยีต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ แม้จะเป็นเรื่องหลังบ้าน 
แต่สิ่งเหล่านี้กม็ส่ีวนท�าให้ผูบ้รโิภคยคุใหม่
พร้อมที่จะเทใจสนบัสนนุธรุกจินั้นๆ ในฐานะ
ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษ์โลก
ในครั้งนี้  

สร้างมูลค่า-ลดต้นทุนธุรกิจ

ด้วยDataขยะ
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ผูป้ระกอบการหลายคนอาจสงสยัว่า 
ข้อมูลการจัดการขยะจะสร้างมูลค่า
ให้ธรุกจิได้อย่างไร โดมอธบิายให้ฟังว่า 
หากองค์กรใดที่มกีารคดัแยกขยะรไีซเคลิ
อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกครั้งที่มีการ
จ�าหน่ายขยะให้กบัผู้รบัซื้อ จะสามารถ
เหน็ข้อมลูของขยะที่เกดิขึ้นได้อย่างชดัเจน 
เพราะส่วนใหญ่ในบลิขายนั้นๆ จะมกีาร
แยกประเภทของวสัดรุไีซเคลิ ซึ่งตวัเลข
เหล่านี้คือ Data ขยะที่เป็นประโยชน์ 
อย่างมากต่อองค์กร

หลายบริษัทตั้งเป้าพยายาม

ลดการใช้พลาสติก แต่หารู้ไม่ว่า 

วัสดุรีไซเคิลที่เป็นกระดาษ

มีปริมาณมากกว่าพลาสติก

โดม บุญญานุรักษ์

CMO และผู้ร่วมก่อตั้ง GEPP SA-ARD (เก็บ สะอาด)
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โดยยกตวัอย่างการจดัเกบ็ข้อมลูการ
จัดการขยะของ GEPP SA-ARD ที่ท�าให้
กับลูกค้า ซึ่งจะถูกแสดงผลออกมาเป็น
กราฟและรายงานประจ�าเดือน เพื่อให้
เหน็ว่า ในแต่ละเดอืนนั้นมวีสัดรุไีซเคลิที่เป็น 
กระดาษ หรือพลาสติกมากน้อยอย่างไร 
โดยในข้อมลูยงัมกีารลงลกึด้วยว่า กรณทีี่
เป็นกระดาษ แยกเป็นกระดาษขาวด�า
เท่าไรและกระดาษสเีท่าไร เป็นต้น ซึ่งจาก
ตวัเลขที่เกดิขึ้น ไม่เพยีงแต่องค์กรจะรู้ว่า
มีจ�านวนขยะเท่าไร แต่ยังประเมินได้ว่า 
องค์กรมกีารใช้ทรพัยากรมากน้อยเพยีงใด 
ดงันั้น การมข้ีอมลูดงักล่าวจะท�าให้องค์กร
สามารถตั้งเป้าหมายในการจัดการดูแล
ของเสยีได้อย่างถูกต้องนั่นเอง

“หลายๆ บรษิทัตั้งเป้าที่จะพยายาม
ลดการใช้พลาสตกิ แต่หารู้ไม่ว่า วสัดรุไีซเคลิ
ที่เป็นกระดาษมปีรมิาณมากกว่าพลาสตกิ
ด้วยซ�้า ถ้าวันนี้องค์กรเราตั้งเป้าที่จะลด
ขวดน�้าพลาสตกิ นั่นแปลว่า เราอาจจะเดนิ
มาผิดทางก็ได้ แต่ถ้ามีข้อมูลใช้ในการ
ตั้งเป้า เราสามารถเอาตัวเลขเหล่านี้ไป
สื่อสารภายในองค์กรว่า ควรหาวธิลีดการใช้
กระดาษลง หรอืกรณทีี่มโีปสเตอร์ โบรชวัร์
ส�าหรับแจกลูกค้า แต่กลายมาเป็นขยะ
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เหลอืทิ้งรไีซเคลิ นั่นแปลว่า ฝ่ายการตลาด
อาจใช้งบมากเกินจ�าเป็นในการผลิต 
จงึต้องเหลอืทิ้ง นั่นแสดงว่าใช้งบน้อยกว่านี้
กไ็ด้ ท้ายที่สดุแล้ว สิ่งเหล่านี้จะสะท้อน
ออกมาเป็นการประหยัดเงินให้กับบริษัท 
นั่นหมายถงึการลดต้นทนุได้ทางหนึ่ง”

 นอกเหนือจากการลดต้นทุนที่เกิด
ขึ้นแล้ว การจัดการขยะของเสียที่ดียังจะ
น�าไปสู่การสร้างมูลค่าให้ธุรกิจทั้งในเชิง

ของภาพลักษณ์และการเข้าสู่มาตรฐาน
ต่างๆ เช่น ISO14000 ที่จะต้องมเีรื่องการ
จดัการขยะของเสยีรวมอยู่ด้วย 

  ณ วนันี้ในยคุที่โลกเตม็ไปด้วยข้อมลู
มากมาย หากองค์กรธุรกิจจะเพิ่ม Data 
ขยะเข้ามาอกีส่วนที่จะใช้เป็นตวัขบัเคลื่อน
วางแผนธรุกจิ คงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเกนิไป 
ยิ่งเริ่มท�าตั้งแต่วันที่คุณยังเล็กๆ โอกาส
ส�าเรจ็กง็่ายกว่า
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COVER STORY

จับตาเทรนด์ใช้ซ�้ามาแรง!

 มาจับคู่แลกกระเป๋า 

Freitag เปิดแพลตฟอร์ม Anti-
Shop ซึ่งไม่ได้ชวนให้ซื้อใหม่ แต่มา
จบัคูแ่ลกกระเป๋ากนัใช้ คอนเซปต์นี้
เรยีกว่า SWAP (Shopping Without 
Any Payment) เพียงแค่อัปโหลด
ภาพกระเป๋าไว้ ถ้าใครใจตรงกนัก็
แลกกระเป๋ากนัไปได้เลย

 บริการเช่าภาชนะ 

Go Box แอปพลเิคชนัให้เช่าภาชนะ จาก
พอร์ตแลนด์ เมื่อสมัครใช้บริการ โดยจะได้
สทิธิ์ใช้ภาชนะรยีสู เมื่อกนิเสรจ็ให้น�าภาชนะ

ไปคนืยงัจดุคนื จากนั้น Go Box จะ
น�าไปท�าความสะอาดแล้วส่งคืนร้าน
อาหารเพื่อใช้ซ�้าต่อไป

 ขยะร้านอาหารแลกผัก

ฟาร์มลุงรีย์ จับคู่ร้านอาหารกับฟาร์ม
ผัก น�าเศษขยะจากร้านมาท�าเป็นปุ๋ยส่งให้
กับฟาร์ม โดยฟาร์มจะปลูกผักตามที่ร้าน
อาหารต้องการ เหมือนว่าร้านได้แปลงผัก
โดยที่ไม่ต้องปลูกเอง แถมยงัได้ลดต้นทนุค่า
จดัการขยะอนิทรยี์ด้วย

 เส้ือจากถุงผ้ามือสอง

La Rocca แบรนด์เสื้อผ้าของ
คนไทย ที่แจ้งเกดิด้วยไอเดยีการน�า
เข้าถงุผ้ามอืสองจากต่างประเทศ 

มาตัดเย็บดีไซน์เป็นเสื้อผ้าใหม่ที่ไม่เหมือน
ใครและมสีไตล์เป็นของตวัเอง จนท�าให้สามารถ

ส่งออกไปตลาดเกาหลแีละญี่ปุ่นได้  





DIGITAL PLANET  ประสิทธิ ์วรฉัตราวณชิ ทีป่รึกษา และผูเ้ชีย่วชาญด้านการตลาดดจิทิลั และอี-คอมเมร์ิซ

มั่นใจว่า ช่องทางส่ือสารกับลูกค้าดิจิทัลของเอสเอ็มอีวันนี้ต้องมีทั้ง 

Facebook, Messenger และ Line อย่างแน่นอน ด้วยเหตุผลเร่ืองของความ

สะดวก รวดเร็ว และจ�านวนผูใ้ช้ทีม่ากกว่า 40 ล้านรายทัว่ประเทศ แต่ในทางกลับกนั 

การจัดการกับแทรฟฟิกที่ถาโถมเข้ามาพร้อมกันก็เป็นปัญหาของหลายๆ ธุรกิจ

ที่ใช้ช่องทางเหล่านี้ด้วย 

กระตุ้นยอดขาย

กลวิธีใช ้“แชตบอต”
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การน�า “แชตบอต” เข้ามาใช้จัดการ
เรื่องดังกล่าวจึงเป็นค�าตอบที่เอสเอ็มอี
มองข้ามไม่ได้แล้ว เพราะไม่เพียงแต่จะ
ลดปัญหาข้างต้นเท่านั้น แต่แชตบอตยัง
ช่วยเพิ่มยอดขายให้คุณได้อีกด้วย

 ยกตัวอย่างใน Messenger คุณ
สามารถใช้บอตสื่อสารกับลูกค้าได้
แบบเดียวกับอีเมล แต่มีประสิทธิภาพ
เหนือกว่ามาก เพราะไม่ต้องรอให้
ผู้บริโภคเห็นอีเมล แล้วคลิกเปิดอ่าน 
แต่ Messenger จะแสดงข้อความที่
ต้องการสื่อสารให้เหน็ทนัท ีและตดิตาม
ผู้บริโภคที่สนใจจากการโต้ตอบได้ 
แถมยังท�างานได้ทั้งบน Facebook และ
บนเว็บไซต์ธุรกิจได้อีกด้วย 
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นั่นหมายความว่า ไม่ว่าผู้บริโภคจะ
โต้ตอบกับบอตจากที่ใดก็ตาม คุณก็ยัง
ได้รับคอนแท็กต์ เพื่อใช้ติดต่อกลับไปยัง
พวกเขาได้อยู่ดี ถ้าเป็นการตลาดอีเมล 
การส่งอีเมลกลับไปยังผู้สนใจพร้อมกัน
เป็นจ�านวนมากเรียกว่า Email Blast ส่วน
แชตบอตจะเรยีกว่า Chat Blast เปรยีบเทยีบ
อย่างนี้ จะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้น แต่
ก็ไม่ใช่จะบอกว่าให้ทุกท่านเลิกใช้อีเมล
ท�าการตลาด 

กลับมาท่ีเร่ืองความเก่งของแชตบอต 
กันต่อ แม้ว่าเอสเอ็มอีตระหนักถึงความ
จ�าเป็น และโอกาสของการใช้แชตบอตกัน
แล้วก็ตาม แต่ส่วนใหญ่เข้าใจว่า การ
สร้างแชตบอตเป็นเรื่องยาก ในขณะที่
ความจรงิคอื ใครกส็ร้างได้ โดยที่คณุไม่ต้อง
เขียนโปรแกรมแม้แต่บรรทัดเดียว ความ
ยากมันอยู ่ที่คุณจะสร้างให้แชตบอต
ท�าอะไรให้กับธุรกิจต่างหาก

ส�าหรับมือใหม่อยากใช้แชตบอต 
ค�าแนะน�าจากบรรดาเหล่ากูรู คอื เริ่มต้น
จากค�าถามง่ายๆ ว่า มงีานอะไรสกัอย่างไหม
ที่แชตบอตสามารถท�าแทนคุณได้ เช่น  
ตอบค�าถามเดมิๆ อตัโนมตั ิอปัเดตสนิค้า 
หรือบริการใหม่ อีเวนต์ที่ธุรกิจเป็นผู้จัด 
หรือเข้าร่วม ไปจนถึงคอนเทนต์ที่ตรงกับ
ความสนใจของลูกค้า เป็นต้น 
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แต่ถ้าอยากใช้แชตบอตช่วยในการ
ท�าตลาด สร้างแบรนด์ และฐานลูกค้า 
ตลอดจนเพิ่มยอดขาย คุณสามารถน�า 
9 กลวิธีต่อไปนี้ไปประยุกต์ใช้กับแชตบอต
ในธุรกิจของคุณได้

1. ตอบค�าถามยอดฮิตอัตโนมัติ

 

วิธีที่ง่ายที่สุดส�าหรับผู้ใช้แชตบอต 
มอืใหม่สามารถน�าไปใช้ และได้รบัประโยชน์
ทนัทกีค็อื การท�าแชตบอตให้ตอบค�าถาม
อตัโนมตั ิโดยน�าค�าถามที่มกัจะได้รบัจาก
ลูกค้าบ่อยๆ มาป้อนให้แชตบอต พร้อม
ทั้งค�าตอบที่เหมาะสม โดยกลวิธีที่ใช้คือ 
เวลาตั้งค�าตอบให้บอต ให้คณุนกึถงึขั้นตอน
การขายควบคู่กันไป เพราะการที่ลูกค้า

ทกัเข้ามา ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ 
แสดงว่ามคีวามสนใจเบื้องต้น ถ้าเป็นราคา 
แสดงว่า อยากมไีว้ใช้ การใส่ค�าตอบที่มา
พร้อมกับข้อเสนอ (Offer) และลิงก์ไปยัง
หน้าสั่งซื้อสนิค้าจะช่วยเพิ่มโอกาสขายได้
หากข้อเสนอโดนใจ ค�าถามพื้นฐานที่ต้อง
มีไว้ก็เช่น ร้านเปิดให้บริการกี่โมง ที่อยู่ 
และเบอร์ตดิต่อของทางร้าน เป็นต้น

47 K SME INSPIRED



DIGITAL PLANET

2. ส่งข้อความทักทาย

รายวัน หรือสัปดาห์ 

ในขั้นตอนของการขาย สิ่งหนึ่งที่
ท�าให้ลกูค้าไม่หายไปในระหว่างทาง กค็อื 
ความระลึก หรือจ�าได้ (Memory) การ
ส่งข้อความทักทายด้วยคอนเทนต์ที่
น่าสนใจรายวนั หรอืรายสปัดาห์ (ขึ้นอยูก่บั
สินค้า หรือบริการของคุณ) นอกจากจะ
ท�าให้พวกเขาไม่ลืมคุณแล้ว ในวันที่เกิด
ความต้องการ เขาจะระลึกนึกถึงคุณ
คนแรก ตัวอย่างเช่น บอตผู้ให้บริการ
ฟิตเนสที่ส่งข้อความให้ก�าลังใจ และภาพ
การออกก�าลังกายง่ายๆ ทุกเช้า หรือบอต
ร้านหนังสือที่ส่งรายชื่อหนังสือขายดี
ประจ�าสัปดาห์ ทั้งสองกรณี อย่าลืมใส่
ลิงก์หน้าเว็บสั่งซื้อ หรือสมัครใช้บริการ
ธุรกิจของคุณไว้ด้วย

3. ส่งข้อความเตือนให้จองตั๋ว 

หรือนัดหมายบริการ 

ถา้ธรุกจิของคณุต้องมกีารนดัหมาย
ลกูค้าในการให้บรกิาร แชตบอตช่วยคณุ
ได้เป็นอย่างด ี เช่น แชตบอตร้านสปาที่
ส่งขอ้ความพร้อมลงิก์ในการจองวนัเวลา
ใช้บรกิาร
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4. รับออร์เดอร์ลูกค้า 

ประเด็นนี้ น่าจะโดนใจผู้ประกอบการ
มากที่สุด นั่นคือ การให้บอตน�าเสนอ
รายการสินค้า (Catalog) ไปยังลูกค้า หรือ
สมาชิกได้ เช่น บอตร้านไก่ทอดที่ให้เลือก
เมนูได้ตามต้องการไปจนถึงขั้นตอนการ
ช�าระค่าสินค้าจากในระบบแชตได้เลย ที่
เหลือก็แค่รอไก่ทอดอร่อยๆ มาส่งที่บ้าน

5. อัปเดตสถานะการจัดส่งสินค้า

 

ทนัททีี่ลกูค้าสั่งซื้อสนิค้ากบัคณุ นาฬิกา
ในสมองของพวกเขาจะเริ่มจับเวลาทันท ี
และพร้อมที่จะกังวลถึงสถานะการจัดส่ง
สินค้าภายในไม่กี่ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็น
จะได้เมื่อไร ถงึไหนแล้ว ตดิขดัอะไรหรอืเปล่า 
ฯลฯ ยิ่งเวลาผ่านไปก็จะอยากรู้มากขึ้น 
การใช้แชตบอตคอยอัปเดตสถานะการ
จัดส่งให้ลูกค้าได้รับทราบเป็นระยะๆ 
จะท�าให้พวกเขาคลายกงัวล และยงัรู้สกึดี
กับบริการที่ธุรกิจของคุณมีให้อีกด้วย 
การสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าด้วยวิธีนี้ 
จะส่งผลให้เกิดการส่ังซ้ือคราวต่อไปง่ายข้ึน
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6. ส่งข้อเสนอพิเศษ และคูปอง 

ข้อเสนอ คือ อาวุธลับส�าคัญที่สุด
ในการปิดการขาย โดยเฉพาะเมื่อใช้กบับอต 
การกระตุ้นความสนใจด้วยข้อเสนอ รหสั
โปรโมชนัที่ส่งให้กบัลูกค้า จะท�าให้ลูกค้า
ตัดสินใจกลับมาซื้อซ�้าได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
เอสเอ็มอีสามารถก�าหนดให้บอตแจ้ง
ข้อเสนอพเิศษ (เช่น ส่วนลด 15% หาก
ตัดสินใจตอนนี้) ภายหลังที่ผู้บริโภคซื้อ
สินค้าไปใช้แล้วในระยะเวลาที่เหมาะสม 
เช่น ก่อนที่สนิค้าที่ซื้อไปจะหมด เป็นต้น 

7. เกมปริศนา แบบส�ารวจ และโพล

ต่างๆ 

แชตบอตสามารถท�าหน้าที่เป็นพนกังาน
รวบรวมข้อมูลลูกค้าผ่านแบบส�ารวจ เพื่อ
น�าไปใช้ในการคดัสรรสนิค้า หรอืบรกิารที่
เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคล
ผ่านตัวเลือกที่พวกเขาตอบกลับได้ ซึ่งมี
ประสทิธภิาพกว่าการใช้คอนเทนต์ที่ท�าให้
ได้ภาพกว้างๆ ของความสนใจ และใช้
ต้นทนุในการพฒันามากกว่า
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8. เพิ่มยอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ 

ในกรณีที่ธุรกิจจัดกิจกรรมทางการ
ตลาด เช่น เปิดตวัสนิค้าใหม่ งานสมัมนา 
สาธติผลติภณัฑ์ ไลฟ์สด ฯลฯ ให้กบักลุ่ม
เป้าหมายที่สนใจต้องการเข้าร่วมทั้ง
ในรปูแบบออนไลน์ และออฟไลน์ คณุสามารถ
ใช้แชตบอตส่งข้อความเชญิชวน พร้อมปุม่
ลงทะเบยีนที่สามารถให้ข้อมลูผ่านแชตบอต
ได้เลย 

9. แจ้งเตอืนเร่ืองด่วนทีลู่กค้าควรทราบ 

ในกรณีที่มีเรื่องฉุกเฉินที่ต้องแจ้งให้
ลูกค้าทราบ การใช้อเีมลอาจไม่ทนัการณ์ 
เพราะกว่าลูกค้าจะเปิดอ่านอาจสายไป
แล้ว ตวัอย่างการแจ้งเตอืนที่บอตสามารถ
จดัการได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิ
กะทนัหนั การยกเลกิอเีวนต์ ข้อเสนอที่ใกล้
หมดสทิธิ์ในการใช้ การต่ออายสุมาชกิ ฯลฯ 

เห็นไหมว่า คุณค่าของแชตบอตที่มี
ต่อธรุกจิมากมายขนาดไหน ประเดน็ส�าคญั
ที่อยากจะย�้ากบัคณุผูอ่้านทกุท่านกค็อื การ
สร้างแชตบอตไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ใช่เรื่อง
เทคนคิโปรแกรม หรอืโค้ดดงิใดๆ แต่เป็น
เรื่องของความเข้าใจกลไก และขั้นตอน
ของการสื่อสารด้วยบทสนทนาโต้ตอบที่จะ
ท�าให้ผูบ้รโิภครูส้กึประทบัใจ ชอบใจ เพราะ
ตอบถูกค�าถาม และเรว็ทนัใจ มั่นใจ เพราะ
แจ้งเตือน สบายใจ เพราะไม่มีเหวี่ยงวีน 
และอื่นๆ อกีมากมาย เรื่องอย่างนี้ ใครเริ่ม
ก่อนส�าเรจ็ก่อน  
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คนท�าธุรกิจทุกคนย่อมคาดหวัง

ความส�าเร็จในธุรกจิทีท่�า แต่น้อยคนนกั

ที่จะประสบความส�าเร็จ โดยที่ไม่เคย

ผ่านความล้มเหลวมาก่อน ความล้มเหลว

จงึเป็นเหมอืนบททดสอบผูป้ระกอบการ

ตัวจริงที่อยากยืนหยัดบนเส้นทาง

ที่เลือกเดิน ซึ่งตลอดช่วงชีวิตของ

นักธุรกิจคนหนึ่งอาจต้องพานพบกับ

ความล้มเหลวมามากกว่าหนึ่งครั้ง 

ความส�าเร็จหลังวิกฤต
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เฉกเช่นเดยีวกบั เมธาว ีอ่างทอง 
ดไีซเนอร์ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Black Sugar 
กว่าจะมาเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า
ไทยที่มเีอกลกัษณ์โดดเด่นในวนันี้ เธอ
ต้องพบกับวิกฤตใหญ่หลายครั้ง ซึ่ง
หลายครั้งนั้นก็ท�าเอาแทบสิ้นเนื้อ
ประดาตวั แต่ทกุครั้งที่ล้มลง เธอจะ
หาโอกาสลกุขึ้นสูใ้หม่ แม้ในวนัที่อายุ
เข้าใกล้วัย 60 วัยที่หลายๆ คนเริ่ม
หมดแรง

ล้มก่ีคร้ังลุกขึ้นใหม่ได้เสมอ

 เมธาวีเล่าว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้น 
เธอเป็นอดีตข้าราชการผู้ฝันอยากมี
ธุรกิจเป็นของตัวเอง จึงเริ่มต้นธุรกิจ
แรกด้วยการท�าเสื้อผ้าเด็กส่งออก 
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ในปี พ.ศ.2529 ซึ่งขณะนั้นยังคงท�าอาชีพ
ราชการอยู่ แต่พอเริ่มเห็นแนวโน้มว่าธุรกิจ
ไปได้ดี แม้จะกล้าๆ กลัวๆ แต่ก็ตัดสินใจ
ลาออกจากอาชีพที่มั่นคงมาเสี่ยงภัย
ในโลกธุรกิจ โดยเวลานั้นธุรกิจของเธอมี
ยอดออร์เดอร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเธอ
สามารถสร้างฐานะขึ้นมาได้ในช่วงเวลา
เพียงไม่กี่ปี และต่อยอดไปสู่ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ รับสร้างบ้านและซื้อที่ดิน
เก็บไว้เป็นแลนด์แบงก์ ก่อนวิกฤตปี พ.ศ.
2540 จะสอนให้เธอได้รูจ้กักบัความล้มเหลว
เป็นครั้งแรก

“ตอนนั้นทกุคนคดิว่ามั่นคงแล้ว เพราะ
เราท�ากันมาร่วม 10 กว่าปี เราเองก็คิด
อย่างนั้น แต่มันไปพลาดตรงที่เราไปไล่
ซื้อที่เก็บเอาไว้เยอะ พอเกิดวิกฤตขึ้นมา
เราหมนุเงนิไม่ทนั ตรงนั้นกจ็ะถกูยดึ ตรงนี้
ก็จะถูกยึด คือเป็นช่วงที่เราเพิ่งลงทุน
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ขยายโรงงานด้วย พอเกิดวิกฤตขึ้นมา 
ปัญหาทุกอย่างก็ประเดประดังเข้ามา 
ส่งออกกช็ะงกั กบัหุน้ส่วนกม็ามปัีญหากนั 
พอถึงท่ีสุดก็เลยตัดสินใจขายหมดทุกอย่าง 
ขายแม้กระทั่งบ้านที่อยู ่ และรถที่ขับ 
ตอนนั้นทั้งเสยีใจ และเสยีดาย แต่กค็ดิว่า
ไม่เป็นไร เพราะเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยมีอะไร
มาก่อน วันนี้จะกลับไปไม่มีอะไรอีกครั้ง
ก็ไม่เป็นไร 

 “พอขายทุกอย่างไปแล้ว เราก็มา
เริ่มใหม่ซื้อจกัรมา 2 ตวั เปิดร้านรบัตดัเยบ็
เสื้อผ้า จากท�าธุรกิจส่งออกมีออร์เดอร์
เป็นร้อยล้าน ต้องมารับตัดเสื้อทีละตัว

การท�าแบรนด์เสื้อผ้า เราไม่ต้อง

ลงทุนเยอะเหมือนตอนท�า

เสื้อเด็กส่งออก อาศัยใช้สมอง

ในการออกแบบเยอะหน่อย

แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เราชอบ
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สองตัว ทุกอย่างนับหนึ่งใหม่หมด โชคดี
พอพ้นช่วงวิกฤตปี พ.ศ.2540 มาได้ ก็มี
ลูกค้าเก่ารายหนึ่งเรียกเราให้เข้าไปรับ
ออร์เดอร์ใหม่ ตอนนั้นเราไม่มีเงินทุน
เหลืออยู่ แถมยังเป็น NPL ด้วย กู้แบงก์
ก็ไม่ได้ แต่มีที่ตรงนี้อยู่ (รามอินทรา 14) 
ซึ่งประกาศขาย แต่ขายไม่ได้ เพราะว่า
ภาวะตอนนั้นทุกคนตายกันหมด ก็เลย
ต้องไปเอาเงินนอกระบบมาใช้ ยอมจ่าย
ดอกแพงหน่อย เอาไปเช่าตกึแถว และซื้อ
เครื่องจักรมาเพิ่ม ค่อยๆ ขยายงาน
มาเรื่อยๆ จนต้องเช่าตึกแถวเพิ่ม จาก 
1 ห้อง เป็น 2-3-4 ซึ่งอยู่กระจัดกระจาย
กันไป ตอนหลังก็เลยคิดอยากรวมมาอยู่
ที่เดียวกันตรงนี้ ก็เลยไปกู้เงินจากแบงก์
อีกครั้งมาสร้างตรงนี้ให้เป็นโรงงานผลิต
ของเรา”
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 ทว่าหลงัสร้างโรงงานบนพื้นที่ของ
ตวัเองเสรจ็ เมธาวกีต้็องมาเจอกบัวกิฤต
รอบใหม่ นั่นคือ วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ 
แต่ประสบการณ์จากวกิฤตครั้งแรก ท�าให้
เธอยังพอรู้ทางหนีทีไล่จนผ่านพ้นแบบ
หดืขึ้นคอมาได้บ้าง ก่อนจะมาเจบ็หนกั
อีกครั้งในสงครามรัสเซีย ช่วงปี พ.ศ. 
2555-2557 ซึ่งแทบจะเกดิขึ้นเป็นลกูคลื่น
ที่รบัทอดกนัเป็นระลอก

 “เนื่องจากเราส่งออกไปยังตลาด
ตะวนัออกกลางเป็นหลกั พอเขารบกนัท ี
ออร์เดอร์ก็หายหมด เพราะลูกค้าได้รับ
ผลกระทบ ไม่ใช่แค่ออร์เดอร์หาย แม้แต่
เงินเราก็เก็บไม่ได้ จนกระแสเงินสดเริ่ม
มปัีญหา ซึ่งจรงิๆ กย็งัพอประคบัประคอง
ไปได้ แต่มาเจอวกิฤตซ�้าอกีครั้ง ตอนที่
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รสัเซยีรบกบัยเูครน คราวนี้หนกัเลย เพราะ
เป็นช่วงที่เราเลิกรับลูกค้ารายเล็กๆ แล้ว 
แต่มารบังานจากรายใหญ่ๆ แค่ 2-3 เจ้า 
เพราะมนัควบคมุการผลติง่ายกว่า รายเลก็
ผลติแค่ 20-25 โหล แบบเยอะ เรื่องกแ็ยะ 
จกุจกิไปหมด แต่ลกูค้ารายใหญ่ๆ แบบละ 
100-300 โหล ผลติยาวๆ ไปได้เลย แต่พอ
เขามปัีญหาขึ้นมาเรากแ็ทบตายไปกบัเขา
ด้วยเลย

 “ซึ่งก่อนหน้าที่รัสเซียกับยูเครนจะ
รบกนั เขาสั่งออร์เดอร์ไว้เยอะมาก เราแพลน
งานกันเป็นปี สั่งวัตถุดิบล่วงหน้ามา
ส�าหรบัใช้สกั 2 ปีได้ แรกๆ ที่ลูกค้าจ่าย
เงนิไม่ได้กค็ดิอยูว่่าจะเอาอย่างไรด ีจะเลกิ
ผลิตไปเลยก็กลัวเขาจะเคลียร์ปัญหาได้ 
แล้วเราไม่มขีองส่งให้ เสยีลกูค้าอกี เพราะ
เขาไม่มขีองขาย แล้ววตัถดุบิกส็ั่งมาแล้ว 
คนงานกย็งัต้องเลี้ยง ถ้าไม่ท�าต่อแล้วจะ
ให้เขาท�าอะไร ก็เลยเดินหน้าผลิตต่อจน

เมื่อก่อน

เราก็ไม่เคยมีอะไรมาก่อน 

วันนี้จะกลับไปไม่มีอะไร

อีกครั้งก็ไม่เป็นไร 
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ของเต็มสต็อกบ้านไม่มีที่จะเก็บ ถึงต้อง
เปิดอกคยุกบัเดก็ๆ ว่าจะของดโอท ี จาก
ที่ต้องจ่ายทกุวนักเ็ป็นจ้างปกตเิช้า-เยน็ แต่
พอไม่มโีอท ีเดก็ๆ กท็ยอยออกไปจนเหลอื
ครึ่งหนึ่ง กเ็ริ่มรูแ้ล้วว่า เราคงไปอย่างนี้ต่อไป
ไม่รอดแน่”

ไม่มีค�าว่าสายส�าหรับ

การเร่ิมต้นใหม่

 จากวกิฤตครั้งนี้เอง ท�าให้เมธาวต้ีอง
คิดใหม่อีกครั้งเพื่อหาทางรอดให้กับธุรกิจ 
โดยการหันกลับมามองตลาดในประเทศ
เพื่อลดความเสี่ยง พร้อมๆ กับการสร้าง
แบรนด์เป็นของตวัเอง จากเดมิที่เคยเป็น
ผูร้บัจ้างผลติเท่านั้น และนี่จงึเป็นจดุเริ่มต้น
ของ Black Sugar แบรนด์เสื้อผ้าดีไซน์
ที่ไม่เหมือนใคร และยังเป็นการลุกขึ้นมา
เริ่มต้นธรุกจิใหม่อกีครั้งในวยัเกอืบ 60 ปี
ของเมธาว ี

 “ตอนนั้นช่วงปี พ.ศ.2557 ความที่
ตลาดเสื้อผา้เดก็เปลี่ยนไปด้วย เดก็สมยันี้
ใส่เสื้อผ้าแฟชั่น ซึ่งเราตามไม่ทัน ก็เลย
ตัดสินใจเลิกท�า ของที่อยู่ในสต็อกเราก็
พยายามหาที่ระบายออก เพื่อจะได้มีทุน
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มาเริ่มต้นใหม่ แต่ครั้งนี้เราเปลี่ยนมาท�า
เสื้อผ้าสไตล์ที่เราชอบใส่ และท�าภายใต้
แบรนด์ของเราเอง แล้วเอาไปเสนอที่
อิเซตัน ซึ่งใจก็หวั่นๆ ว่าเขาจะเอา
หรอืเปล่า เพราะเราโนเนมมาก แล้วกไ็ม่เคย
มีประสบการณ์ท�าเสื้อผ้าผู้ใหญ่มาก่อน 
อาศัยว่าเป็นคนชอบแต่งตัว ชอบใส่
เสื้อผ้าสไตล์แปลกๆ ปรากฏว่าเขาชอบ 
เราก็เลยได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง 
การท�าแบรนด์เสื้อผ้า เราไม่ต้องลงทุน
เยอะเหมือนตอนท�าเสื้อเด็กส่งออก ที่
ออร์เดอร์มาทีต้องผลิต 3,000 กว่าตัว 
ขณะที่การท�าแบรนด์เสื้อผ้าคอลเลกชัน
หนึ่งตัดมาแค่ 40-60 ตัว อาศัยใช้สมอง
ในการออกแบบเยอะหน่อย แต่นั่นก็เป็น
สิ่งที่เราชอบ และรู้สึกสนุกกับมัน”

ที่ส�าคญัเมธาวบีอกด้วยว่า อย่าเอา
อายุมาเป็นอุปสรรคในการเริ่มต้น หาก
ตอนนั้นคิดว่าอายุ 57 ปีแล้ว อายุมาก
แล้ว ไม่กล้าลงมือท�า ก็คงไม่มีวันนี้ 
ดงันั้น เชื่อว่าถ้าอยากท�าต้องลงมอืท�าเลย 
ถ้าไม่ส�าเรจ็กล็องใหม่ได้
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 อย่างไรก็ดี ความที่ Black Sugar มี
ต้นก�าเนิดมาจากสไตล์เฉพาะตัวของ
เมธาวี จึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นจากแบรนด์
ทั่วไปในตลาด เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นที่ไม่ตาม
เทรนด์ และไม่ตามกระแส จึงโดนใจกลุ่ม
คนรักอิสระที่มีความเป็นตัวของตัวเอง 
ท�าให้แบรนด์มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน และ
เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีลอยัลตีสูง นั่นจึง
เป็นสาเหตุให้ Black Sugar เติบโตเป็นที่
รู ้จักในวงกว้างอย่างรวดเร็ว จากห้าง
สรรพสินค้าแรกที่ให้โอกาสเมธาวีได้เข้าไป
ทดลองวางสินค้าขาย ปัจจุบัน Black 
Sugar ได้เข้าไปวางขายในห้างสรรพสินค้า
ชั้นน�าหลายแห่งทั่วประเทศ เป็นความ
ส�าเร็จที่เมธาวีบอกว่าก็ยังไม่รู ้ว่าจะมี
วิกฤตครั้งใหม่มาท�าลายความส�าเร็จนี้ลง
อีกหรือไม่ แต่ไม่ว่าจะมีหรือไม่มี เธอก็
ไม่เคยนึกกลัวอีกต่อไป เพราะเชื่อมั่นว่า 
ชีวิตนี้เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ ตราบเท่าที่ยัง
มีลมหายใจ

 กระนั้นเธอกแ็อบมั่นใจลกึๆ ว่านี่จะ
เป็นความส�าเรจ็ที่เธอสามารถส่งต่อให้กบั
ทายาทรุ่นต่อไปได้ เพราะการท�าธุรกิจ
ในสมยันี้ไม่ได้ยากเหมอืนสมยัก่อน ที่เพยีงแค่
ด่านแรกของการหาเงนิทนุเริ่มต้นธรุกจิ ก็
กลายเป็นอุปสรรคหยุดความฝันของ
หลายคนไปได้แล้ว สมยันี้การเข้าถงึแหล่ง
เงินทุนเป็นเรื่องง่าย แหล่งความรู้มีอยู่
มากมายบนอินเทอร์เน็ต กุญแจส�าคัญ
ดอกเดยีวที่จะไขประตูสูค่วามส�าเรจ็ส�าหรบั
ธรุกจิยคุนี้ คอื การสร้างความแตกต่างให้
กบัสนิค้า ซึ่ง Black Sugar คอืความแตกต่าง
ที่ไม่มใีครจะลอกเลยีนแบบได้ เพราะ Black 
Sugar คอืเธอ และเธอคอื Black Sugar  

ภาพประกอบ : www.facebook.com/blacksugarbrand

www.blacksugar.co.th

61 K SME INSPIRED



FINANCIAL   กองบรรณาธิการ

ปรับตัวอย่างไร?

เมื่อยอดขายไม่ขยับ!

ณ วันนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาของความท้าทายที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆ มากมาย ทั้งที่คาดคิดเอาได้แล้ว

และไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น อย่างโรคระบาด ภัยแล้ง หรือแม้แต่สถานการณ์ที่ท�าให้

เกิดความวิตกกังวล รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี ค่าเงิน กลายเป็นสิ่งที่ถาโถมเข้าใส่ธุรกิจ จนเกิดค�าถามตามมาว่า

เมื่อเป็นเช่นนี้เอสเอ็มอีควรปรับตัวอย่างไร? เพื่อจะเดินหน้าไปต่อได้

62 K SME INSPIRED



ค�ำถำมนี้ ได้ถกูน�ำไปถำมกบั วรีวฒัน์ 
ปัณฑวงักูร รองกรรมกำรผู้จดักำรอำวโุส 
ธนำคำรกสกิรไทย ในฐำนะธนำคำรที่เดนิ
เคียงข้ำงผู้ประกอบกำรเอสเอ็มอีมำโดย
ตลอด ซึ่งค�ำตอบแรกที่ได้กลบัมำ นั่นคอื 
“ตอนนี้เรำอำจจะต้องก้ำวข้ำมค�ำว่ำ 
ปรบัตวัหรอืไม่ปรบัตวั แต่เอสเอม็อคีวรคดิ
แล้วว่ำจะต้องปรบัตวัอย่ำงไรให้ทนักบัเวลำ
มำกกว่ำ” 

แม้ที่ผ่ำนมำจะเหน็ว่ำผู้ประกอบกำร
เริ่มมีกำรปรับตัว เพียงแต่ควำมเร็วของ
กำรปรบัตวัอำจจะยงัไม่ทนักบัปัจจยัที่เข้ำ
มำรมุเร้ำ ซึ่งส่วนหนึ่งเกดิจำกควำมคุน้ชนิ
กับกำรท�ำทุกอย่ำงในรูปแบบเดิมๆ จึง
ท�ำให้เกดิกำรปรบัตวัได้ช้ำนั่นเอง

เปิดแผนปรับตัวแบบเร่งด่วน!

ดังนั้น เมื่อถำมถึงเคล็ดลับของกำร
ปรับตัวแบบเร่งด่วน วีรวัฒน์บอกว่ำ ไม่มี
สตูรส�ำเรจ็ตำยตวั แต่ในสถำนกำรณ์แบบนี้ 
กำรเดินตำมลูกค้ำให้ทันคือ สิ่งส�ำคัญ
ที่สุด เพรำะกำรเดินตำมลูกค้ำจะช่วยให้
ธุรกิจไม่หลงทำง ซึ่งกำรจะเดินตำมลูกค้ำ
ให้ทันวิธีกำรที่ง่ำยที่สุดคือ กำรคุยกับ
ลูกค้ำเพื่อให้เข้ำใจเขำ ท�ำไมเขำยังซื้อกับ
เรำอยู่? แล้วพรุ่งนี้เขำจะกลับมำซื้อกับเรำ
อีกไหม? และนอกจำกเรำแล้วเขำยังซื้อ
กับใครอีกบ้ำง? ซึ่งค�ำตอบเหล่ำนี้ที่ได้จำก
ลูกค้ำจะช่วยให้ผู้ประกอบกำรมองเห็น
ทำงของกำรปรบัตวัเพื่อให้ตอบโจทย์ควำม
ต้องกำรของลูกค้ำได้มำกขึ้น 
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ขั้นต่อมำในกำรปรับตัวคือ กำร
ต้องมี Plan B ไว้คอยรองรับ หำกธุรกิจ
ไม่สำมำรถด�ำเนนิไปได้ตำมแผนที่วำงไว้ 
แต่ที่ผ่ำนมำผู้ประกอบกำรเอสเอ็มอี
ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมี Plan B ส�ำหรับ
กำรท�ำธุรกิจ ถือเป็นเรื่องที่อันตรำย
อย่ำงมำก กำรมี Plan B จะช่วยท�ำให้
เอสเอ็มอีเตรียมพร้อมที่จะรับมือ
และปรับตัวได้อย่ำงรวดเร็ว

การเดินตามลูกค้าให้ทัน

คือ ส่ิงส�าคัญที่สุด

เพราะการเดินตามลูกค้า

จะช่วยให้ธุรกิจไม่หลงทาง
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“หลักง่ำยๆ ของกำรคิด Plan B คือ 
ผูป้ระกอบกำรอำจจะเริ่มด้วยกำรจนิตนำกำร
ไว้ล่วงหน้ำเลยว่ำ จำกที่เคยมีลูกค้ำ 100  
ถ้ำวันนี้เหลืออยู่แค่ 70 ธุรกิจจะอยู่อย่ำงไร 
แล้ว 30 ที่หำยไปนั้น หำยไปอยู่ที่ไหน 
ท�ำไมถึงหำยไปโดยไม่ซื้อเรำเหมือนเดิม 
และธุรกิจจะวำงแผนไปหำลูกค้ำใหม่เพิ่ม
ได้จำกช่องทำงไหนบ้ำง นั่นคือ สิ่งที่
ผู้ประกอบกำรต้องคิดวำงแผนไว้ล่วงหน้ำ
เพื่อใช้เป็น Plan B ของธุรกิจ”

ท�าตัวเบา! รับมือยอดขายหาย

นอกจำกนี้ ภำยใต้สถำนกำรณ์ปัจจบุนั
ที่เกิดภำวะโรคระบำด สิ่งที่เห็นได้ชัด
คือ จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง รวมถึง
สถำนกำรณ์อื่นๆ ที่ส่งผลต่อควำมเชื่อมั่น
ของผู้บริโภค โดยวีรวัฒน์ประเมินถึง
ผลกระทบซึ่งน่ำจะกนิเวลำนำนกว่ำ 8 เดอืน 
และแน่นอนว่ำย่อมส่งผลถึงควำมสำมำรถ
ในกำรหำรำยได้ หรอืยอดขำยของเอสเอม็อ ี
พูดง่ำยๆ ก็คือ เอสเอ็มอีอำจต้องเผชิญ
กับกำรที่ยอดขำยไม่มีเข้ำมำ หรือมีเข้ำมำ
แต่ไม่สม�่ำเสมอเหมือนอย่ำงที่เคยเป็น 
แต่ในขณะที่ต้นทนุต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นต้นทนุ
กำรผลิต ค่ำจ้ำงพนักงำน ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ 
ยังคงมีอยู่เช่นเดิม นั่นคือ ควำมน่ำกังวล
ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน

65 K SME INSPIRED



FINANCIAL 

วรีวฒัน์กล่ำวว่ำในสถำนกำรณ์ที่ธรุกจิ
มีควำมตึงตัว จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้อง
ท�ำให้มีเงินเข้ำมำอยู่ในมือให้เร็วที่สุด เพื่อ
ท�ำให้เกิดสภำพคล่อง เพรำะสภำพคล่อง
เปรยีบได้กบัอำกำศหำยใจ หำกขำดอำกำศ
ย่อมจะท�ำให้ธุรกิจตำยได้อย่ำงรวดเร็ว 
ทั้งนี้ ในฐำนะนำยแบงก์ สิ่งแรกของ
ค�ำแนะน�ำในภำวะที่ยอดขำยหำย คือ 
“กำรท�ำตัวให้เบำ” 

“จำกเดิมสภำพคล่องหลักมำจำก
ยอดขำย แต่ในเมื่อยอดขำยไม่เข้ำมำก็
ต้องเปลี่ยนของที่อยู่ในมือให้กลำยเป็น
เงิน โดยเฉพำะสินค้ำที่อยู่ในสต็อกมำกมำย
จ�ำเป็นต้องขำยออกไปก่อน จะลดรำคำ
หรือยอมขำยขำดทุนนิดหน่อยก็ต้องท�ำ 
เพื่อให้ธุรกิจยังมีสภำพคล่อง ที่ผ่ำนมำ
ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ยังท�ำใจได้ยำก
และเลือกที่จะกอดสต็อกเอำไว้ เพรำะติด
กับดักต้นทุน ซึ่งเป็นจิตวิทยำพื้นฐำนของ
มนุษย์ทุกคน ที่มีจิตผูกพันอยู่กับต้นทุน 
แต่ถ้ำไม่ท�ำตวัเองให้เบำด้วยกำรลดสตอ็ก 
สภำพคล่องไม่ม ีโอกำสตำยกส็งู สิ่งส�ำคญั
ในวันนี้คือ ต้องเก็บรักษำสภำพคล่อง 
เพื่อท�ำให้ธุรกิจยืนหยัดอยู่ได้ รอวัน
ที่โอกำสกลับมำ” 
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ไม่เพียงแต่ผู้ประกอบกำรเอสเอ็มอี
เท่ำนั้นที่ต้องปรับตัวให้ทันในสถำนกำรณ์
เชน่นี้ แม้แต่ธนำคำรเองกต้็องปรบัตวัอย่ำง
มำกเช่นกัน เพรำะยุคนี้เป็นยุคของ Infinite 
Game ที่คู่แข่งสำมำรถเป็นใครก็ได้ และ
ไม่จ�ำเป็นต้องอยู่ในเกมเดียวกัน ฉะนั้น

กำรที่จะท�ำให้มีสิทธิ์ที่จะเล่นต่อ หรือที่
เรียกว่ำ Right to Play นั้น คือ ต้องเดิน
ตำมลูกค้ำให้ทัน ซึ่งไม่ต่ำงอะไรกับกำร
ปรับตัวของผู้ประกอบกำรเอสเอ็มอี เพรำะ
ท้ำยที่สดุแล้ว ลกูค้ำคอื ตวัชี้วดักำรอยู่รอด
ของธุรกิจนั่นเอง  
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 ได้เวลาท�าบัญชีออนไลน์

ในยุคของ Digital Economy เขาบอกว่า ผู้ที่จะอยู่รอดจาก Disruption 

ไม่จ�าเป็นต้องเป็นผู้ที่รวยหรือฉลาดที่สุด แต่ต้องเป็นผู้ที่รู้จักปรับตัวให้เร็วที่สุด 

จึงเกิดวลีที่ว่า ให้ Disrupt ตัวเองก่อนที่จะถูก Disrupt นั่นหมายถึงให้รีบปรับตัว

ก่อนที่จะถูกปรับออกจากโลกธุรกิจ 

Cloud
Accounting
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ในการที่จะปรับธุรกิจให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกนั้น สิ่งที่ส�าคญัอย่างหนึ่ง
ในการจัดการธุรกิจคือ การจัดการด้าน
บัญชี ท่านทราบหรือไม่ว่า เวลานี้ใครๆ 
เขาไปท�าบญัชบีนเมฆกนัหมดแล้ว การท�า
บญัชบีนเมฆนั้น หมายถงึ Cloud Accounting 
หรอืการท�าบญัชดี้วยระบบออนไลน์ 

เหตุผลที่ธุรกิจต่างๆ หันมาใช้ระบบ
บญัชอีอนไลน์ เพราะการที่ระบบบญัชอียู่
บนออนไลน์ หรอื Cloud Platform ท�าให้
ผูใ้ช้งานจากฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนกับญัช ี
ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และผู้บริหาร
สามารถบันทึกและเข้าถึงข้อมูลในส่วนที่
ตวัเองรบัผดิชอบได้จากทกุที่ ทกุเวลา ผ่าน
หลากหลายอปุกรณ์ ซึ่งสะดวกมากส�าหรบั
การท�าธรุกจิในยคุโลกาภวิตัน์ที่เราท�าการ
ค้าขายได้ทั่วโลก ซึ่งต้องมกีารเดนิทางบ่อยๆ 
หรอืในกรณทีี่มผีูถ้อืหุน้ในต่างประเทศกจ็ะ
สะดวกและดูทันสมัยที่จะให้เขาเข้าถึง
ข้อมูลของกจิการผ่านทางออนไลน์
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นอกจากนั้น การที่ทุกฝ่ายบันทึก
และใช้ข้อมลูบนฐานข้อมลูเดยีวกนั จะยิ่ง
ท�าให้การแสดงผลท�าได้รวดเรว็ ทนัใจ อกีทั้ง
ยงัไม่ต้องลงทุนค่าใช้จ่ายก้อนโตในการซื้อ
โปรแกรมบัญชีเหมือนระบบ Desktop แต่
สามารถจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน ซึ่ง
จะถูกหรือแพงขึ้นอยู่ตามขอบเขตของ
บริการที่เลือกใช้ นอกจากนี้ ผู้พัฒนาระบบ
บญัชอีอนไลน์แถวหน้ามกัจะแถมแอปพลเิคชนั
ที่จะท�าให้ท่านสามารถบันทึกและเข้าถึง
ข้อมูลทางบัญชีได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือ Android 
ซึ่งรองรบัไลฟ์สไตล์ของผูค้นยคุนี้ที่โทรศพัท์
มือถือเป็นปัจจัยที่ส�าคัญของชีวิตไปแล้ว

เหตุผลที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ 
เนื่องจากมแีนวโน้มของโลกว่า คนรุ่นใหม่
อย่าง Gen Y, Gen Z จะไม่นยิมท�างาน
ประจ�าที่ต้องเข้างานตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 
5 โมงเยน็ แต่เขาจะเลอืกที่หางานแบบ Work 
From Home ที่ให้อสิระและความยดืหยุ่น
เรื่องเวลา จงึท�าให้ผูพ้ฒันา Cloud Accounting 
มุง่ที่จะพฒันาไปในทศิทางที่ต้องพึ่งพาการ
บันทึกบัญชีด้วยคนให้น้อยลง โดยหา 
นวตักรรมใหม่ๆ ในการเชื่อมข้อมูล (Sync) 
จากระบบต่างๆ มาสูร่ะบบบญัชโีดยอตัโนมตั ิ
ท�าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแบบ Real Time 
เพราะการเชื่อมข้อมลูจะลดความเสี่ยงจาก
การบนัทกึที่ผดิพลาด 
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การท�าบัญชีออนไลน์

ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอด

ของธุรกิจ ใครๆ เขาก็ไปอยู่

บนเมฆกันหมดแล้ว

ถ้าเราพลาดรถไฟขบวนนี้ 

อย่าได้หวังว่าจะไปนอนรอ

ขบวนหน้า เพราะอาจจะต้อง

นอนแบบไม่ตื่นแทน

ดังนั้น จึงเป็นความลงตัวที่เทคโนโลยี
ท�าให้เราลดการพึ่งพานกับญัชลีง แต่ยงัคง
ต้องการนักบัญชีที่มีประสบการณ์
มาตรวจงานก่อนปิดบญัชแีละให้ค�าปรกึษา
ในการเอาตัวเลขทางบัญชีมาใช้ในการ
ตดัสินใจทางธรุกจิ ซึ่งงานเหล่านี้กส็ามารถ
หานักบัญชีที่มีประสบการณ์แต่ไม่อยาก
ท�างานเต็มวันมาท�างานออนไลน์จาก
ที่ไหนก็ได้แบบ Freelance ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ประกอบการประหยัดงบประมาณด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการไปได้มาก แต่ถ้า
เราไม่รีบปรับตัวเข้าสู่ระบบบัญชีออนไลน์
ตั้งแต่วันนี้ แน่นอนว่า ผู้ประกอบการต้อง
เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ด้านบัญชีที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

ขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น
ว่า ระบบบัญชีออนไลน์จะช่วยลดภาระ
ในการบันทึกข้อมูลได้อย่างไร
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ACCOUNTING

ทุกวันนี้จะมีแอปพลิเคชันหลากหลาย
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น POS, Payroll, 
Inventory ฯลฯ ที่พัฒนาให้เกิดการเชื่อม
ข้อมูลไปยังระบบบัญชี โดยไม่ต้องมีการ
บันทึกซ�้าซ้อนอีก และยังมีแอปพลิเคชัน
ที่ใช้เทคโนโลยี OCR ในการแปลงภาพให้
เป็นข้อมูล โดยสามารถแปลงข้อมูลจาก
อินวอยซ์การซ้ือสินค้าและบริการของท่าน 
ไม่ว่าจะส่งมาทาง e-mail หรือสแกนมา

ในรูปของ PDF หรือมาในรูปแบบของ
ภาพถ่าย ให้เป็นข้อมูลที่พร้อมส�าหรับ
เชื่อมโยงเข้าไปในโปรแกรมบญัชโีดยไม่ต้อง
มีการบันทึกซ�้าอีก ซึ่งนอกจากจะช่วย
ประหยัดทั้งเวลาและเงินในกระเป๋าแล้ว 
ยังจะช่วยให้การท�าบัญชีเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว สามารถได้ตัวเลข
แบบ Real Time มาใช้ในการตัดสินใจ
อย่างทันการณ์มากขึ้น

การใช้ประโยชน์จาก OCR ในวงการบัญชี

1. แปลงเอกสารให้เป็นข้อมูล     2. เช่ือมต่อข้อมูลสู่โปรแกรมบัญชี
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สดุท้ายนี้ไมต้่องบอกกเ็ดาได้ว่า ท่าน
ยังมีความกังวลว่า การท�าบัญชีออนไลน์ 
จะให้ความมั่นใจเรื่องความปลอดภยัของ
ข้อมลูบญัช ีซึ่งเป็นข้อมลูที่ส�าคญัและเป็น
ความลบัของกจิการได้อย่างไร ค�าตอบคอื 
ผู้พฒันา Cloud Accounting นั้นตระหนกั
ดว่ีา ข้อมลูทางบญัชขีองลกูค้าเป็นสิ่งส�าคญั
อย่างยิ่ง หากปล่อยให้เกดิปัญหากเ็หมอืน
ทบุหม้อข้าวตวัเอง ระบบบญัชบีน Cloud 
Based จะถูก Back up โดยอตัโนมตั ิและ
ผู ้ให้บริการจะจัดเก็บไว้หลายแห่ง
อย่างปลอดภัยบน Cloud Based Server 
จึงหมดปัญหาที่เดิมเก็บบน Hard Disk 
ที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อข้อมูลหากเกิด
ไฟไหม้ หรอืเกดิภยัธรรมชาตติ่างๆ ดงันั้น 
ข้อมูลบนเมฆปลอดภัยกว่าการเก็บ
บน Desktop แบบปัจจบุนัเสยีอกี 

เมื่อเหน็ประโยชน์มากมายของระบบ
บญัชอีอนไลน์แล้ว อย่ารอช้าที่จะเริ่มศกึษา
และรบีน�ามาใช้ในกจิการของท่าน เพราะ
ตัวเองก็เคยถามผู้ใหญ่ที่เคารพท่านหนึ่ง
ที่เป็นเจ้าของกจิการที่มชีื่อเสยีงหลายแห่งว่า 
ท�าไมถึงเปลี่ยนจากโปรแกรมบัญชีบน 
Desktop มาใช้ Cloud Accounting? 

ค�าตอบของท่านคมมากและให้ข้อคดิ
ที่ดทีเีดยีว จงึขออนญุาตน�ามาฝากผู้อ่าน
ทกุท่าน ท่านตอบมาว่า

“การท�าบญัชอีอนไลน์ ไม่ใช่ทางเลอืก
แต่เป็นทางรอดของธรุกจิ ใครๆ เขากไ็ปอยู่
บนเมฆกนัหมดแล้ว ถ้าเราพลาดรถไฟขบวนนี้ 
อย่าได้หวังว่าจะไปนอนรอขบวนหน้า 
เพราะอาจจะต้องนอนแบบไม่ตื่นแทน”  
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อ่านครบทุกเล่ม

ไม่ตกเทรนด์ธุรกิจ
e-Magazine รายเดือน

จุดประกายความคิดอัพธุรกิจให้ส�าเร็จได้ง่ายขึ้น

บอกความคิดเห็นของคุณให้เรารู้ว่าต้องการปรับ

   ให้นิตยสารนี้เป็นแบบที่คุณชอบ คลิก!






