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โลกอยูไ่ ด้ ธุรกิจอยูร่ อด!
วันนีส้ งิ่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องเผชิญ
ไม่ใช่แค่ความเสีย่ งจากเรือ่ งเศรษฐกิจ
เท่านัน้ โลก สิง่ แวดล้อม ได้กลายเป็น
ตัวแปรส�ำคัญทีส่ ง่ ผลไปถึงการท�ำธุรกิจโดยตรง เนือ่ งจากผูบ้ ริโภค
ยุคใหม่ให้ความส�ำคัญกับเรื่องของโลกและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
พวกเขาพร้อมทีจ่ ะสนับสนุนธุรกิจทีร่ กั ษ์โลก ขณะเดียวกันก็พร้อมทีจ่ ะ
เมินหน้าหนีทนั ที หากธุรกิจนัน้ ๆ ไม่แสดงความเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
นัน่ จึงเป็นโจทย์สำ� หรับผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งคิดแล้วว่า จะท�ำอย่างไร
ให้ธรุ กิจสามารถ#SAVEโลก ไปพร้อมๆ กับการท�ำก�ำไรได้?
โดยเฉพาะในยุคทีเ่ รียกว่า Circular Economy ซึง่ ก�ำลังเป็น
กระแสแรงขึน้ เรือ่ ยๆ จากการทีค่ นให้ความส�ำคัญกับการใช้ทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่ามากทีส่ ดุ ด้วยการใช้ซำ�้ หรือน�ำกลับมาใช้ใหม่ เหล่านี้
คือสิง่ ทีธ่ รุ กิจต้องขยับเปลีย่ นตัวเองตามให้ทนั เพราะการหมุนเวียน
ใช้ซำ�้ ไม่ได้ชว่ ยแค่โลกเท่านัน้ แต่ยงั สร้างทัง้ โอกาสและ#SAVEต้นทุน
ให้กบั ธุรกิจได้ดว้ ย
Circular Economy จะเป็นทางออกให้กบั ธุรกิจยุคนีอ้ ย่างไร
หาค�ำตอบไปพร้อมๆ กันได้จาก Cover Story ฉบับนี้ และอย่างทีบ่ อกไว้
ยุคนีถ้ า้ โลกอยูไ่ ด้ ธุรกิจก็อยูร่ อด!
วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ธนาคารกสิกรไทย
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กองบรรณาธิการ

Kids

อยากเป็นผูป้ ระกอบการ

เทรนด์แรง!
โลกธุรกิจ

สังเกตไหมว่า เทรนด์การเป็นผู้ประกอบการยุคนี้ ไม่ได้วัดกันที่อายุ แต่ขึ้นอยู่
กับว่า ใครจะมองเห็นและคว้าโอกาสจากโลกที่เปิดกว้างนี้ได้ก่อนกัน ดังนั้น เมื่อ
อายุไม่ใช่ขอ้ จ�ำกัดในการเป็นผูป้ ระกอบการ จึงไม่แปลกใจทีเ่ ราจะเห็นผูป้ ระกอบการ
อายุน้อย (Kid Entrepreneurs) เกิดขึ้นมากมาย อาจเรียกได้ว่า เล็กแค่ตัว
แต่ความสามารถในการท�ำเงินไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยทีเดียว
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จับกระแสเถ้าแก่จิ๋ว
ทุกวันนี้เรามักจะเห็นเรื่องราวของ
เถ้าแก่จิ๋ว หรือผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ที่
ลงมือท�ำธุรกิจและหารายได้ให้ตัวเองตัง้ แต่
อายุยังน้อย อย่างในโลกของยูทูเบอร์จะ
เห็นได้ชดั ว่า วันนีม้ ยี ทู เู บอร์ตวั น้อยมากมาย
ที่ท�ำคอนเทนต์ลงในแชนนัลของตัวเอง จน
สามารถท�ำเงินได้อย่างมหาศาล ยกตัวอย่าง
Ryan Kaji เด็กน้อยวัย 8 ขวบ ซึ่งจากการ
จัดอันดับ YouTube Stars ประจ�ำปี พ.ศ.
2562 เขากลายเป็นยูทูเบอร์ที่ท�ำเงินได้
มากสุดเป็นอันดับหนึ่ง นั่นคือ 26 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ

Ryan Kaji เริม่ ต้นท�ำช่องยูทบู ด้วยคลิป
แกะกล่องรีวิวของเล่นตั้งแต่อายุ 3 ขวบ
จนปัจจุบนั ช่องยูทบู Ryan’s World (เปลีย่ น
ชือ่ จาก Ryan ToysReview) มีผตู้ ดิ ตามมาก
ถึง 24 ล้านคน พร้อมๆ กับการขยาย
รูปแบบคอนเทนต์ที่เป็นมากกว่าการรีวิว
ของเล่น เช่น คลิปการทดลองทางวิทยาศาสตร์
การรีวิวเสื้อผ้า เป็นต้น

Ryan Kaji
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เรียกได้ว่าวันนี้กระแสนิยมการเป็น
ยูทูเบอร์มาแรงจนกลายเป็นอาชีพในฝัน
ของเด็กหลายๆ คน ซึง่ ล่าสุดจากผลส�ำรวจ
“อาชีพในฝันของเด็กไทย” ครั้งที่ 11 ปี
พ.ศ. 2563 ของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ พบว่า
อาชีพมาแรงประจ�ำปีนี้ คือ ยูทูเบอร์ ซึ่ง
แซงหน้าขึ้นมาอยู่อนั ดับ 3 รองจากอาชีพ
หมอและครู เพราะเด็กไทยมองว่าเป็น
อาชีพทีไ่ ด้ทำ� ในสิง่ ทีช่ อบ สบาย รายได้สงู
มีอสิ ระ มีชอื่ เสียง และคิดว่าตัวเองมีทกั ษะ
และความสามารถในการท�ำอาชีพนี้ได้
ด้วยเหตุนี้เอง จึงไม่แปลกใจที่ปัจจุบันจะ
มีการเปิดคอร์สสอนเทคนิคการเป็นพิธกี ร
Live สด/Youtuber ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามา
เรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านนี้
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แต่เส้นทางการหารายได้ของบรรดา
ผู้ประกอบการตัวน้อยไม่ได้มเี พียงแค่ช่อง
ยูทบู เท่านัน้ ยังมีธรุ กิจของเด็กๆ ทีเ่ กิดจาก
แรงบันดาลใจและความชื่นชอบอื่นๆ อีก
มากมาย หนึ่งในเคสผู้ประกอบการเด็กที่
น่าสนใจ เธอเป็นชาวฮ่องกงมีชอื่ ว่า Hillary
Yip ที่ได้ลุกขึ้นมาพัฒนาแอปพลิเคชัน
MinorMynas ซึง่ เป็นเสมือนสังคมออนไลน์
ส�ำหรับแลกเปลีย่ นความรูด้ า้ นภาษาระหว่าง
เด็กทั่วโลก โดยเปิดบริษัทและตั้งตัวเอง
เป็นซีอโี อตอนอายุเพียงแค่ 10 ขวบเท่านัน้
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Hillary Yip

ปัจจุบัน Hillary Yip มีอายุ 14 ปีแล้ว
และดูเหมือนว่าธุรกิจของเธอก�ำลังไปได้
สวย MinorMynas เกิดจากแรงบันดาลใจ
เมื่อครั้งไปเข้าค่ายฤดูร้อนที่ไต้หวัน เพื่อ
เรียนรู้ภาษาจีนกลาง เกิดเป็นไอเดียคิด
อยากจะท�ำให้เด็กทั่วโลกได้มีโอกาสฝึก
ภาษาที่สอง หรือภาษาที่สาม กับเจ้าของ
ภาษาซึ่งเป็นเด็กวัยเดียวกัน โดยไม่ต้อง
ไปเข้าค่าย และนั่นคือ จุดเริ่มต้นของการ
ต้องมีแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นสื่อกลางของ
8

การเรียนรู้ โดยเธอได้รับการสนับสนุน
จากคุณแม่ เพื่อท�ำความฝันครั้งนี้ให้เป็น
จริง โดยร่วมกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และ
ใช้ เ วลาในการพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น
MinorMynas จนได้ เ ปิ ด ตัว อย่ า งเป็ น
ทางการ เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.
2560 ซึ่งปัจจุบัน MinorMynas มีการ
ดาวน์โหลดไปแล้วเกือบ 50,000 ครั้งกว่า
50 ประเทศทั่วโลก
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Keziah แบรนด์แฟชั่น
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�ำคัญอย่าง
“พ่อโพ” กรกมล ชุมพวง และ “แม่มุ้ย”
ยุภวัลย์ ย่องภู่ ที่ช่วยกันสานฝันของเด็กๆ
ให้กลายเป็นจริงขึ้นมา

เคสิยาห์ ชุมพวง หรือ “น้องวินนี่”
9
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คุณพ่อโพเล่าให้ฟังถึงที่มาของ Keziah
ว่า เกิดจากงานศิลปะของลูกๆ เริ่มจาก
น้องฮีโร่ซึ่งชื่นชอบการวาดรูปสีน�้ำ หลาย
ครั้งที่ผลงานถูกจัดแสดงและเริ่มเป็นที่
รู้จักของคนในจังหวัดตรัง ท�ำให้น้องสาว
ซึ่งเห็นสิ่งที่พี่ชายท�ำจึงอยากที่จะท�ำงาน
ศิลปะบ้าง และได้มาค้นพบตัวเองว่า
ชื่นชอบการวาดภาพสีอะคริลิก โดยเฉพาะ
แนว Abstract ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดจาก
จินตนาการของหนูน้อยที่คิดและวาดขึ้น
มาเอง
จากความชื่นชอบในงานศิลปะ ได้
กลายมาเป็นโจทย์ให้กับคนในครอบครัว
ชุมพวง เมือ่ เจ้าของผลงาน อย่างน้องวินนี่
เปรยขึ้นมาว่าอยากจะใส่กระโปรงที่เป็น
ลวดลายงานศิลปะที่ตนเองเป็นคนวาด
เสียงเล็กๆ ในวันนั้นสะกิดใจให้กับผู้เป็น
พ่อและแม่ เพราะฟังดูเป็นไอเดียที่ดี “แล้ว
จะท�ำอย่างไรให้งานศิลปะกลายเป็นเสือ้ ผ้า
ได้” นั่นคือ ค�ำถามที่ตามมาส�ำหรับ
ครอบครัวทนายความอย่างพวกเขา
10
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“เราเริ่มหาข้อมูลกัน เพราะเราไม่มี
ความรู้เรื่องพวกนี้เลย การที่จะเอางาน
ศิลปะมาพิมพ์ลงบนผ้า ต้องใช้ผา้ แบบไหน
แล้วไหนจะเรื่องโรงงานผลิต ที่ตอนแรก
ไม่มีใครยอมท�ำให้ เพราะคิดว่าเป็น
เรื่องเล่นๆ ของเด็ก จนมาได้โรงงาน
สุดท้ายซึ่งเกือบจะถอดใจกันแล้ว คิดว่า
ลองอี ก ครั้ ง ถ้ า ที่ นี่ ไ ม่ ไ ด้ ก็ จ ะล้ ม เลิ ก
ความคิดนี้ และคงให้ลูกๆ ท�ำงานศิลปะ
แบบเดิม แต่ปรากฏว่าเขาสนใจ ที่เรา
บอกว่าเป็นงานศิลปะของลูก เขาก็ขอดู
ตัวอย่างงานและตกลงที่จะพิมพ์ผ้าให้เรา
เป็นกรณีพเิ ศษ เพราะพิมพ์ออกมาไม่มาก
เหมือนเป็นผ้าตัวอย่างออกมาก่อน”
11

จากผ้าม้วนถูกน�ำมาตัดเย็บเป็นเสือ้ ผ้า
ให้กับเด็กทั้งคู่ใส่ พร้อมกับสร้างแบรนด์
โดยใช้ชื่อว่า Keziah ซึ่งเป็นชื่อจริงของ
น้องวินนี่นั่นเอง พอเริ่มมีคนเห็นก็เริ่มมี
การพูดถึงผ้า Keziah เกิดเป็นความต้องการ
ขึน้ มา ท�ำให้ต้องกลับมาคิดถึงการท�ำธุรกิจ
ที่จริงจังมากขึ้น และตัดสินใจที่จะออกงาน
แสดงสินค้า เพื่อทดลองท�ำตลาดให้กว้าง
ขึ้น
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สนามแรกของการทดสอบความเป็น
ผู้ประกอบการของน้องวินนี่และน้องฮีโร่
เริ่มต้นขึ้นที่งาน STYLE Bangkok เมื่อปี
ทีผ่ า่ นมา เด็กทัง้ คูก่ ลายเป็นผูป้ ระกอบการ
หน้าใหม่ที่อายุน้อยที่สุดในงาน ท�ำให้
ได้รับความสนใจอย่างมาก คุณพ่อโพ
บอกว่า ณ วันนี้อาจยังตอบไม่ได้ว่า ลูกๆ
จะก้ า วไปเป็ น ผู ้ ป ระกอบการเต็ ม ตั ว
หรือไม่ แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ เขารู้สึก
ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองท�ำ เห็นได้จากการ
พยายามอธิบายผลงานของตัวเองให้กับ
ผู้ซื้อที่สนใจ

“เราพยายามเปิดพื้นที่ให้เขาได้ท�ำ
ในสิ่งที่ชอบ อย่างวินนี่ชอบศิลปะ และ
อาจจะแตกแขนงไปสู่แฟชั่น เสื้อผ้า เพราะ
เขาชอบแต่งตัว เราก็เปิดโอกาสให้เขาได้
ท�ำ โดยไม่ได้ตีกรอบว่าเขาจะต้องท�ำงาน
ศิลปะอย่างเดียว”

วจนะ ชุมพวง “น้องฮีโร่”
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อย่ า งไรก็ ดี ด้ ว ยความที่ ยั ง เป็ น
มือใหม่ในธุรกิจเสื้อผ้า ในช่วงต้นนี้จึงเลือก
ที่จะจ�ำหน่ายสินค้าในรูปแบบของผ้า
คอตตอนพิมพ์ลายเป็นหลัก โดยขายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ซึ่งได้เลือกรูปจากงาน
ศิลปะของน้องวินนี่และน้องฮีโร่ 50 ลาย
มาพิมพ์ลงบนผ้า จากผลงานทั้งหมดที่มี
กว่าพันรูป และก�ำลังเตรียมพัฒนาท�ำ
เป็ น กระเป๋ า ชุ ด เสื้ อ ผ้ า ส� ำ หรั บ เด็ ก
และผูใ้ หญ่ ทัง้ ผูช้ ายและผูห้ ญิงทีจ่ ะมีออกมา
ในอนาคตภายใต้แบรนด์ Keziah
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เคล็ดลับปั้นลูก

ให้เป็นผู้ประกอบการ

จะเห็นได้ว่า ธุรกิจเด็กส่วน
ใหญ่ ไอเดียแรกมักเกิดจากเด็กๆ
ซึง่ หากไอเดียนัน้ ได้รบั แรงสนับสนุน
จากครอบครัว โอกาสที่เด็กจะก้าว
ไปเป็นผู้ประกอบการย่อมมีทาง
เป็นไปได้ ดังนั้น พ่อแม่ หรือ
ครอบครัวจึงมีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่ง
ในการผลักดันเด็กๆ และเคล็ดลับ
ต่อไปนี้คือ สิ่งที่พ่อแม่ควรท�ำ หาก
ต้องการให้ลูกของคุณก้าวไปเป็น
ผู้ประกอบการในอนาคตได้

TRENDY MARKETING

สนับสนุน

ครอบครัวควรมีส่วนร่วมใน
ธุรกิจ
ไอเดียของเด็กๆ จะเป็นจริงได้หรือไม่นนั้

สิง่ ส�ำคัญอย่างแรกคือ มาจากแรงสนับสนุน
หลีกเลี่ยงการเยาะเย้ยหรือเมินเฉยกับ
ความคิดของพวกเขา เพราะคิดว่าเป็นเรือ่ ง
เด็กๆ นัน่ อาจท�ำให้ลกู ของคุณไม่สามารถ
เริ่มต้นธุรกิจได้

การท�ำธุรกิจส�ำหรับเด็กๆ บางเรื่อง
อาจยังต้องอาศัยผูใ้ หญ่หรือคนในครอบครัว
เข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ และ
ยังเป็นเหมือนที่ปรึกษาให้กับเด็กๆ หาก
เขาเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรก็ตาม

เตรียมเครื่องมือที่จ�ำเป็น
ไอเดียจะเป็นจริงได้ ต้องมีการลงมือ
ท�ำ ฉะนัน้ อุปกรณ์ เครือ่ งไม้เครือ่ งมือต่างๆ
ส�ำหรับการเริ่มต้นธุรกิจจ�ำเป็นต้องถูก
เตรียมให้พร้อม เช่น เด็กอยากจะขายคุกกี้
พ่อแม่อาจต้องเตรียมวัตถุดบิ และอุปกรณ์
ต่างๆ ในครัว เพื่อให้เขาได้ทดลองท�ำจริง
ด้วยตัวเอง
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สอนเรื่องการเงิน

อย่ากลัวการท�ำตลาดบน
เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นธุรกิจ ย่อมต้อง ออนไลน์

เกีย่ วข้องกับเรือ่ งเงินๆ ทองๆ อย่างหลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ ฉะนั้นการสอนให้เด็กเข้าใจในเรื่อง
ของการเงิน รวมถึงสอนการบันทึกรายรับ
รายจ่าย ถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่จะท�ำให้
ธุรกิจประสบความส�ำเร็จในอนาคต

เข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ
เพือ่ ช่วยให้เด็กๆ ได้ฝกึ ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ อาจจะต้องพาพวกเขา
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทาง
ธุรกิจ เช่น หากมีการออกบูท ควรพาเด็กๆ
ไปฝึกประสบการณ์จริงในการได้เจอกับ
ลูกค้า เป็นต้น
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พ่อแม่ของเด็กๆ หลายคนมักกลัวกับ
การให้ลกู อยูใ่ กล้ออนไลน์ หรือเล่นโซเชียล
มีเดีย แต่ยุคนี้ต้องยอมรับว่า ออนไลน์
หรือโซเชียลมีเดียคือ ช่องทางส�ำคัญ
ในการท�ำธุรกิจ ดังนัน้ แทนทีจ่ ะห้าม แต่ควร
เปลี่ ย นเป็ น สอนวิ ธีก ารท� ำ ตลาดบน
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ถูกต้อง และ
เหมาะสมมากกว่า

ฝึกรับมือกับความท้าทาย
การรับมือกับความท้าทายต่างๆ เป็น
สิง่ ทีพ่ อ่ แม่ตอ้ งฝึกเด็กๆ ให้เตรียมพร้อมไว้
หากต้องเจอกับสิง่ ทีไ่ ม่คาดคิดหรือปัญหา
ต่างๆ ที่เข้ามา

K SME INSPIRED

K Analysis

กองบรรณาธิการ เรียบเรียงจาก

cycling
โมเดลท�ำเงิน
จากเศษวัสดุเหลือทิ้ง

ปัจจุบัน Upcycling กลายเป็นเทรนด์ที่ก�ำลังได้รับความสนใจจากภาค
ธุรกิจอย่างมาก ด้วยแนวคิดของการน�ำเศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต
มาใส่ความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งนอกจากจะ
ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังถือเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจจากเศษ
วัสดุที่ยังมีมูลค่าแฝงอยู่ด้วย
16

K SME INSPIRED

กากกาแฟ โมเดลต้นแบบ Upcycling
ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย หยิบยกกรณีศกึ ษา
ของการ Upcycling ทีน่ า่ สนใจ นัน่ คือ “กาก
กาแฟ” ซึง่ เป็นวัสดุทเี่ หลือจากกระบวนการ
ผลิตทีม่ จี ำ� นวนมาก แต่การน�ำมาใช้ประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพยังถือว่ามีค่อนข้าง
น้อย ทัง้ นี้ หากนับเฉพาะกากกาแฟทีเ่ กิดขึน้
ในร้านกาแฟ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผูป้ ระกอบการ
เอสเอ็มอี (ไม่รวมกากกาแฟจากการผลิต
ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกาแฟส�ำเร็จรูป
ที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่) จะพบว่า
มีปริมาณกากกาแฟมากถึง 55,750 ตัน
และมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จากปริมาณการดืม่ กาแฟของคนไทยทีย่ งั
มีไม่สูงมากประมาณ 1.2 กิโลกรัมต่อคน
ต่อปี
17

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่มี
การบริโภคค่อนข้างสูง เช่น ประเทศ
ในยุโรปและสหรัฐฯ ที่บริโภคกาแฟเฉลี่ย
5 กิโลกรัมต่อคนต่อปี รวมถึงในเอเชีย เช่น
เกาหลีใต้ ญีป่ นุ่ และเวียดนามทีม่ ปี ริมาณ
เฉลี่ย 4.0, 3.6 และ 1.8 กิโลกรัมต่อคน
ต่อปีตามล�ำดับ แสดงให้เห็นว่า การบริโภค
กาแฟของคนไทยอาจจะเพิม่ ขึน้ จากปัจจุบนั
ได้อีกพอสมควร

K SME INSPIRED

K Analysis

จากการประเมินของศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย
พบว่า ธุรกิจร้านกาแฟจะมีกากกาแฟ
เกิดขึน้ ในกระบวนการชงประมาณ 4-8 กิโลกรัม
ต่อร้านต่อวัน โดยคิดจากสมมุติฐานที่ได้
จากการสอบถามผู้ประกอบการ ดังนี้
ยอดขายกาแฟต่อร้าน

100-200

เมื่อรวมกากกาแฟทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ในร้านกาแฟทัว่ ประเทศ จะมีปริมาณทัง้ หมด
ประมาณ 120-180 ตันต่อวัน หรือประมาณ
43,800-65,700 ตันต่อปี หรือเฉลีย่ ประมาณ
54,750 ตันต่อปี โดยกากกาแฟส่วนใหญ่
มากกว่า 90% ถูกทิ้งไปและส่งผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อม ขณะที่มีเพียงไม่ถึง
10% ที่มีการน�ำไปใช้ประโยชน์หรือสร้าง
มูลค่าเพิ่ม

แก้วต่อวัน

ใช้กาแฟสดประมาณ

2-4

กิโลกรัมต่อวัน
ได้กากกาแฟประมาณ
4-8 กิโลกรัมต่อวัน
(เฉลี่ยประมาณ 6 กิโลกรัม
ต่อวัน)
*กากกาแฟมีน�้ำหนักมากกว่าเนื่องจากมีความชื้น
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จากการศึกษาวิจัยทั้งในและต่าง
ประเทศ พบว่า กากกาแฟสามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าได้หลากหลาย
เช่น การสกัดเป็นน�ำ้ มันไบโอดีเซล เอทานอล
น�้ำมันหล่อลื่น น�ำ้ มันที่ใช้ในเครื่องส�ำอาง
เส้นใยผลิตสิง่ ทอทีช่ ว่ ยลดกลิน่ หรือพลาสติก

ชี ว ภาพ รวมถึ ง เชื้ อ เพลิ ง อั ด แท่ ง ซึ่ ง
บางผลิตภัณฑ์มีการผลิตในเชิงพาณิชย์
ในต่างประเทศ แต่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวมีความซับซ้อนและมีต้นทุนสูง
จึงอาจไม่เหมาะสมกับผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอี
ทั้งนี้ หากพิจารณาจากการน�ำกาก
กาแฟไปเพิม่ มูลค่าในหลายๆ ประเทศ ทัง้
ในยุโรปและสหรัฐฯ พบว่า มีการน�ำไป
แปรรูปทีม่ คี วามซับซ้อนไม่มาก และมีความ
เป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ เช่น เทียนหอม
ที่ใช้ในธุรกิจสปา การผลิตถ่านอัดแท่ง
แก้วกาแฟ กระถางต้นไม้ หรือผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ (ผสมเศษไม้กับ
ไบโอโพลิเมอร์) ซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่าง
ของการน� ำ มาพั ฒ นาต่ อ ยอดส� ำ หรั บ
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในไทย
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K Analysis

ปริมาณกากกาแฟ 54,750 ตัน/ปี
จากจ�ำนวนร้านกาแฟทัว่ ประเทศ
2-3 หมืน่ ร้าน
10%

โอกาสธุรกิจจากการต่อยอด
กากกาแฟ
ร้านกาแฟ
ผู้รวบรวม
ผู้แปรรูป

ถูกน�ำไปท�ำปุ๋ย สบู่
งานศิลปะ สินค้า
ที่ระลึก

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากกากกาแฟ
ซึ่งเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพน่าจะด�ำเนินการได้

Upcycling

90%

วัตถุดิบ
เงินลงทุน/ความรู้
การตลาด

ถูกทิ้ง

เทียนหอมใช้ในสปา แก้วกาแฟ/บรรจุภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ (โต๊ะ เก้าอี้) กระถางต้นไม้
ถ่านอัดแท่ง

ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยมองว่า การแปรรูป
กากกาแฟแม้ว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์
ด้านการสร้างมูลค่าเพิม่ ของเศษวัสดุเหลือทิง้
รวมถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
ซึ่งน่าจะเหมาะส�ำหรับประเทศไทยที่มี
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ปริมาณกากกาแฟจ�ำนวนมากในแต่ละปี
แต่แนวทางดังกล่าวยังต้องอยู่บนเงื่อนไข
การบริ ห ารจั ด การที่ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ เป็นประเด็นทีผ่ ปู้ ระกอบการ
เอสเอ็มอีควรให้ความส�ำคัญ
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• การจัดการทางด้านวัตถุดิบ

• การจัดการทางด้านเงินลงทุน

อาจต้องมีการบริหารจัดการวัตถุดิบ
ที่กระจัดกระจายอยู่ตามร้านกาแฟในที่
ต่างๆ หากกรณีต้องการผลิตสินค้าจาก
กากกาแฟในปริมาณไม่สูงมาก ปริมาณ
วัตถุดิบกากกาแฟที่มีในแต่ละวันของร้าน
กาแฟ 1 แห่ง อาจเพียงพอต่อการผลิต แต่
หากต้องการผลิตในปริมาณมาก อาจ
จ�ำเป็นต้องมีการรวบรวมหรือมีการรับซื้อ
กากกาแฟจากร้านกาแฟหลายๆ ร้าน รวม
ถึงการรับซือ้ จากผูร้ วบรวมกากกาแฟโดยตรง

ผู้ประกอบการอาจต้องมีการก�ำหนด
ขนาดธุรกิจ ภายใต้ศักยภาพเงินลงทุนที่
มี โดยเฉพาะเครื่องจักร เทคโนโลยีเพื่อ
แปรรูปกากกาแฟไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ
เช่น จานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ เทียนหอม
ที่ใช้ในสปา หรือถ่านอัดแท่ง หากผลิต
ไม่มากอาจสามารถใช้เครื่องมือผลิตแบบ
โฮมเมด แต่หากเป็นการผลิตขนาดใหญ่
อาจต้องลงทุนเครือ่ งจักรแบบอุตสาหกรรม
ที่ทันสมัยมากขึ้น
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• การจัดการทางด้านการตลาด
ต้องมีการศึกษาสภาพตลาดว่า
ผลิตภัณฑ์จากกากกาแฟประเภทใดเป็น
ทีต่ อ้ งการของตลาด รวมถึงการพิจารณา
ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อก�ำหนด
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายทีเ่ หมาะสม เช่น
กลุ่มเป้าหมายเป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่งให้
ความสนใจกับสินค้าที่สอดคล้องกับ
กระแสรักษ์สงิ่ แวดล้อม ผู้ประกอบการ
อาจต้องมีการออกแบบรูปลักษณ์สนิ ค้า
รวมถึงบรรจุภณ
ั ฑ์ทใี่ ส่ไอเดีย หรือความ
คิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างความแตกต่าง
รวมถึ ง การใช้ ช ่ อ งทางออนไลน์ ทั้ ง
E-Marketplace และ Social Commerce
ในการวางจ�ำหน่าย รวมถึงการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สนิ ค้าเป็นที่รับรู้
ในวงกว้างมากขึ้น
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การแปรรูปกากกาแฟถือเป็นเพียง
ตัวอย่างหนึ่งของการน�ำเอาเศษวัสดุที่
เหลือจากขั้นตอนการผลิตของธุรกิจ เพื่อ
น�ำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ ค่า
โดยเฉพาะการแปรรู ป ที่ มี ข้ั น ตอน
ไม่ซับซ้อนและใช้เงินลงทุนไม่สูงมากนัก
ซึ่งน่าจะเหมาะส�ำหรับผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอีทั่วไป
อย่ า งไรก็ ต าม ธุ ร กิ จ ประเภท
อื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ อาหาร
และเครื่องดื่ม ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์
สิง่ พิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึง่ มักมีเศษวัสดุ
เหลือจ�ำนวนมาก อาจต้องมีการส�ำรวจว่า
มีเศษวัสดุของธุรกิจสามารถน�ำมาเพิ่ม
มูลค่าได้หรือไม่ ซึง่ นอกจากจะสอดคล้อง
กับกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วย
สร้างภาพลักษณ์ และช่วยให้ธรุ กิจได้รบั
การยอมรับจากลูกค้า ขณะเดียวกัน
ยั ง เป็ น การเพิ่ ม โอกาสสร้ า งรายได้
และธุรกิจใหม่ๆ ให้กบั ธุรกิจอีกด้วย
23
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กองบรรณาธิการ

สร้างประสบการณ์ใหม่
ด้วยรถเข็น AI
ดูเหมือนกลยุทธ์ทใี่ ช้มดั ใจลูกค้าในยุคนี้
ได้ ทุกคนจะมุ่งไปที่การสร้างประสบการณ์
น่าประทับใจให้กับลูกค้า โดยที่มีเทคโนโลยี
เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญของการสร้างประสบการณ์
ใหม่ เช่นเดียวกับที่ห้าง Sobey’s เชน
ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในแคนาดา ได้นำ�
Caper Smart Carts รถเข็นอัจฉริยะที่ท�ำงาน
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาให้บริการ
กับลูกค้า

หากหยิบจับวัตถุดิบในการปรุงอาหาร และ
ต้องการทราบสูตร รถเข็นอัจฉริยะก็จะแนะน�ำ
วิธีปรุงให้ด้วย

และที่ลูกค้าชื่นชอบมากที่สุดเห็นจะ
เป็นการไม่ต้องไปต่อแถวแคชเชียร์เพื่อจ่าย
เงิน เพราะ Caper Smart Carts ใช้ระบบ
Deep Learning และ Computer Vision ที่
สามารถประมวลภาพและจดจ�ำว่าสิ่งของที่
อยู่ในรถเข็นมีอะไรบ้าง และราคาเท่าไร
Caper Smart Carts เปรียบเสมือนเพื่อน ลูกค้าสามารถรูดการ์ดจ่ายผ่านจอได้เลย
คู่คิดที่คอยเคียงข้างยามชอปปิง เพราะตัว ท�ำให้ประหยัดเวลาและสร้างความพึงพอใจ
รถเข็นมีการติดตั้งจอระบบสัมผัสที่คอย ให้ลูกค้าได้อย่างดี
แนะน�ำสินค้าต่างๆ เมื่อลูกค้า
เห็นแบบนีค้ งต้องกลับมาคิดต่อแล้วว่า
เข็นผ่าน หรือถ้าเข้าใกล้
ธุรกิจของคุณนั้นจะสร้างประสบการณ์
ชั้นวางสินค้าที่ก�ำลังมี
สุด ประทับ ใจให้กับ ลูก ค้า ได้อ ย่า งไรบ้า ง
โปรโมชัน ก็จะแจ้งบน
ซึ่งการใช้ผู้ช่วยอัจฉริยะอย่าง AI ก็เป็น
หน้าจอให้ทราบทันที หรือ
ทางเลือกหนึง่ ทีน่ า่ สนใจไม่นอ้ ยเลยทีเดียว

https://prn.to/2Sq9QNZ, https://bit.ly/3bEXWay
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ยกแปลงผักมาไว้ในห้างฯ
เราอาจคุ้นเคยกับแนวคิด From Farm
to Table ของร้านอาหารที่ปลูกผักเอง เพื่อ
ใช้เป็นวัตถุดิบปรุงอาหารให้ลูกค้า หรือการ
เที่ยวชมสวนผักผลไม้ แล้วซื้อกันหน้าสวนก็
ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่การยกแปลงผักมาให้
ลูกค้าเด็ดสดๆ ชัง่ ขายในร้าน ตามคอนเซปต์
From Farm to Store ดูจะเป็นแนวคิดที่
ค่อนข้างใหม่และสร้างความว้าวให้กบั ลูกค้า
ได้ไม่น้อย

โดยเริม่ ทีห่ ลายสาขาในรัฐวอชิงตัน รวมถึงที่
เมืองซีแอตเทิลด้วย
แนวคิดของห้างฯ คือ ต้องการให้ผบู้ ริโภค
ในชุมชนเมืองได้เข้าถึงผักสดๆ ในราคา
ไม่แพง เนือ่ งจากผักทีเ่ ด็ดจากแปลงจ�ำหน่ายนัน้
ราคาจะไม่ตา่ งหรืออาจถูกกว่าผักทีส่ ง่ มาจาก
ฟาร์มข้างนอก ทั้งยังเป็นผักออร์แกนิก
ไร้สารพิษ ปลอดการตัดแต่งพันธุกรรมอีก
ด้วย ไม่เพียงผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์
ทางห้างฯ เองยังได้ลดต้นทุนด้านการขนส่ง
และการจัดเก็บสินค้าอีกด้วย หากได้รับ
การตอบรับดี โครเกอร์ก็มีแผนจะขยาย
โครงการนี้ไปยังรัฐอื่นๆ อีกด้วย

โครเกอร์ เครือข่ายร้านค้าปลีกสินค้า
อุปโภคบริโภคของอเมริกา ได้นำ� ร่องโครงการ
ยกแปลงผักมาไว้ในห้างสรรพสินค้า โดยการ
จับมือเป็นพันธมิตร
กับ Infarm ซึ่งเป็น
นอกจากจะตอบโจทย์ผบู้ ริโภคแล้ว ยัง
Startup จากเยอรมนี
ลดต้นทุนธุรกิจได้อีกด้วย แบบนี้เรียกว่ายิง
เจ้าของเทคโนโลยี
ปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลย
เกษตรกรรมในเมือง
https://bit.ly/2SqjzUJ
25

K SME INSPIRED

COVER STORY

กองบรรณาธิการ

CIRCULAR
ECONOMY
ไร้ขยะ #SAVEธุรกิจ

จะดีแค่ไหน? หากวันหนึ่งโลกไร้ขยะ จากการที่ทรัพยากรถูกใช้อย่างคุ้มค่า
ไม่ใช่การใช้ครั้งเดียวทิ้ง แต่ทุกอย่างถูกน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆ นั่นคือ จุดเริ่มต้น
ของเทรนด์โลกยุคใหม่ทใี่ ครๆ พากันเรียกว่า Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน
เรียกได้วา่ จากนีไ้ ป ขยะของคนหนึง่ อาจกลายไปเป็นวัตถุดบิ ทีส่ ร้างมูลค่ามหาศาลให้กบั อีกคนได้
เมื่อเทรนด์ไร้ขยะก�ำลังมา! ดูสิว่า เอสเอ็มอีไทยจะก้าวไปพร้อมกับเทรนด์นี้อย่างไร?
เพื่อคว้าโอกาสให้ธุรกิจ
26
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จุดเริ่มต้นแนวคิด

Circular Economy
จากรายงานของ World Business
Council for Sustainable Development
(WBCSD) ซึง่ มีการประเมินความต้องการใช้
ทรัพยากรของโลก พบว่า อีก 30 ปีขา้ งหน้า
คือในปี พ.ศ.2593 ความต้องการใช้ทรัพยากร
ของโลกจะเท่ า กั บ 1.3 แสนล้ า นตั น
ซึง่ คิดเป็น 4 เท่าของปริมาณทรัพยากรบนโลก
ที่มีอยู่จริง นั่นแปลว่า ทุกคนก�ำลังเผชิญ
กับความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ
ในการผลิต ขณะเดียวกันมลภาวะจากการ
ผลิตและการก�ำจัดของเสียต่างๆ มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นด้วย
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นับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเทรนด์
ไร้ขยะทีเ่ กิดขึน้ มานานแล้ว ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550
เป็นต้นมา ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก
ท�ำให้หลายประเทศหันมาใส่ใจในเรื่อง
ของความยั่งยืน (Sustainability) จนน�ำมา
สู่แนวคิดของ Circular Economy ซึ่ง
ในประเทศไทย เทรนด์ดงั กล่าวได้ถกู พูดถึง
อย่างมากในช่วง 3 ปีทผี่ า่ นมา และมาแรง
สุดๆ ในปีที่แล้ว

รู้ก่อน...

ก้าวสู่โลกเศรษฐกิจหมุนเวียน
แม้ผู้บริโภคยุคนี้จะตื่นตัวในเรื่องของ
การรักษ์โลกมากขึ้น จนกลายเป็นโอกาส
ให้ธุรกิจสามารถท�ำก�ำไรไปพร้อมๆ กับ
การดูแลโลกใบนี้ได้ แต่อย่าลืมว่า การจะ
เปลี่ยนเทรนด์ให้เป็นโอกาสได้จริงนั้น สิ่ง
ส�ำคัญคือ ผู้ประกอบการต้องเข้าใจตลาด
อย่างถ่องแท้ เพราะถ้าท�ำแบบฉาบฉวย
นอกจากจะไม่ได้ช่วยโลกแล้วยังท�ำให้
ธุรกิจไม่ยั่งยืนอีกด้วย
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“แน่นอนว่ายิ่งขยะน้อยเท่าไรก็ยิ่งดี
ทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ต่อผู้บริโภค เพราะ
ไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายด้านภาษีขยะ
ที่ สู ง ขึ้ น ส่ ว นผู ้ ป ระกอบการ สิ่ ง ที่ ไ ด้
คือ ความยั่งยืน แม้การท�ำเรื่องนี้อาจจะ
เหนื่อยขึ้น เพราะต้องรับผิดชอบมากขึ้น
แต่ถ้าเรายอมเหนื่อยกว่าคนอื่น ยอมท�ำ
สินค้าที่มีความยั่งยืน ก็จะท�ำให้ธุรกิจ
สามารถยืนต่อไปได้”

ถ้าเรายอมเหนื่อยกว่าคนอื่น
ยอมท�ำสินค้าที่มีความยั่งยืน
จะท�ำให้ธุรกิจสามารถยืน
ต่อไปได้
ไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล

ไพบูลย์ชใี้ ห้เห็นว่า เศรษฐกิจหมุนเวียน
ส่งผลดีอย่างไร แต่ก็สะท้อนอีกมุมที่
ผู ้ ป ระกอบการหลายคนอาจไม่ รู ้ ว ่ า
การท�ำธุรกิจในเชิงของการรับผิดชอบ
ต่อสังคม หรือต่อสิ่งแวดล้อม จริงๆ แล้ว
มีความท้าทายในเชิงของต้นทุนทีอ่ าจจะเพิม่ ขึน้
จากกระบวนการ ขั้นตอนของการท�ำงาน
ทีม่ ากขึน้ นัน่ เอง ซึง่ เป็นสิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการ
ต้องวางแผนและวางระบบให้ดี
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ทั้งนี้ ได้ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพ
ชัดเจนขึ้น ผ่านวิธีการท�ำงานในแบบ
Circular Economy ของแบรนด์ Hero ด้วย
การรับเศษพลาสติกทีใ่ ช้แล้วจากห้างฯต่างๆ
กลับมาผลิตเป็นถุงขยะ ทั้งที่จริงแล้ว
สามารถน�ำมาผลิตเป็นสินค้าที่เพิ่มมูลค่า
ได้กว่านี้ แต่มองว่าถ้าท�ำสินค้าที่มีความ
คงทน การกลับมาซื้อซ�้ำของลูกค้าต้องใช้
เวลานาน อาจจะไม่ได้ช่วยลดขยะอย่าง
31

แท้จริง อีกทั้งด้วยนโยบายงดแจกถุง
พลาสติกของห้างฯร้านต่างๆ ท�ำให้คนซื้อ
ถุงขยะเพิม่ ขึ้น ดังนัน้ แทนทีจ่ ะใช้พลาสติก
ใหม่ในการผลิตถุงขยะ ก็เปลี่ยนเป็นการ
ใช้เศษพลาสติกจากห้างฯนัน่ เอง นอกจากนี้
ยังมีการผลิตถุงขยะด้วยนวัตกรรมรีไซเคิล
โดยน�ำเศษขยะพลาสติกจากบ่อขยะ
มาหมุนเวียนเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยลด
ปริมาณขยะอีกทางหนึ่ง
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“การไปรับเศษพลาสติกทีใ่ ช้แล้วของ
ห้างสรรพสินค้าต่างๆ กลับมาผลิตเป็น
สินค้า ถ้าเราไม่ไปรับก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย
เรื่องการขนส่ง หรืออย่างการน�ำขยะ
พลาสติกในบ่อขยะมาหมุนเวียนผลิตเป็น
สินค้านั้น ต้องเพิ่มเรื่องของกระบวนการ
ต่างๆ มากขึน้ เพราะในบ่อมีขยะทุกประเภท
การจะไปแยกพลาสติกทีเ่ ป็นเกรดทีส่ ามารถ
ใช้ได้ ต้องมีการลงทุนเรื่องระบบการขุด
การแยก การท�ำความสะอาด การดูแล
น�ำ้ เสียไม่ให้เล็ดลอดออกมา รวมถึงมลพิษ
ทางอากาศก็ต้องไม่มดี ้วย”
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จะเห็นได้ว่า ขั้นตอนและระบบการ
ท�ำงานทีม่ ากขึน้ ย่อมมาพร้อมกับต้นทุนที่
สูงขึ้นด้วย หากเป็นผู้ประกอบการรายที่
เล็กมากๆ เมื่อมาเจอกับเรื่องต้นทุนที่
สูงขึ้นอาจท�ำให้เกิดการถอดใจได้ ดังนั้น
ในขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการพยายามคว้าโอกาส
จากเทรนด์ไร้ขยะ สิ่งที่ควรคิดควบคู่ไป
พร้อมๆ กันเลยก็คอื การหาวิธหี รือกลยุทธ์
เพือ่ จะท�ำให้ต้นทุนไม่เพิม่ สูงขึน้ จนเกินไป
จนต้องกลายเป็นภาระให้กับผู้บริโภคที่
ต้องจ่ายในราคาแพง
ทัง้ นี้ ไพบูลย์บอกว่า แนวทางการลด
ต้นทุนอาจมองไปที่การปรับกระบวนการ
การผลิต ลดจ�ำนวนพนักงานให้น้อยลง
หรืออาจเปลี่ยนจากการใช้พลังงานไฟฟ้า
มาเป็นพลังงานทดแทนอื่นๆ และที่สำ� คัญ
ควรเลือกลูกค้าเป้าหมายทีเ่ ข้าใจในเรือ่ งนี้
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ลงมือ...

เปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็น
โอกาสธุรกิจ
จริงๆ โดยไม่แนะน�ำให้ไปเสี่ยงกับลูกค้า
ที่สนใจแค่ราคาถูกเป็นหลัก ฉะนั้นถ้า
ต้นทุนเพิ่ม ในขณะที่ความต้องการของ
ลูกค้ายังไม่สูงมาก การลงทุนควรอยู่
ในกรอบของความเป็นนิช (Niche) ซึ่งจะ
เหมาะสมและมีความเป็นไปได้มากกว่า
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เมือ่ ทราบถึงเรือ่ งของความท้าทายที่
อาจต้องเผชิญแล้ว เชือ่ ว่าสิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการ
อยากรูต้ ามมา นัน่ คือ แล้วจะสร้างโอกาส
ให้ธุรกิจบนเส้นทางเศรษฐกิจหมุนเวียน
ได้อย่างไร ค�ำตอบง่ายๆ คือ ให้คณ
ุ ควานหา
โอกาสที่หลบซ่อนอยู่ภายใต้ค�ำว่า Pain
หรือ “ปัญหา” นั่นเอง
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เช่นเดียวกับ Moreloop แพลตฟอร์ม
ตัวกลางในการหมุนเวียนผ้าเหลือของ
โรงงาน เพื่อระบายไปสู่มือลูกค้า ซึ่งได้
ค้นเจอโอกาสจากการมองเห็นปัญหา
“ของเหลือ” ในภาคการผลิต โดยเฉพาะ
โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปที่จะมี
เศษผ้าเหลือ ซึง่ ไม่ใช่แค่ผา้ เศษเล็กๆ แต่ยงั มี
อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการ
ที่ต้องเผื่อการสูญเสียเอาไว้ เรียกว่าเป็น
ผ้ า ส่ ว นเกิ น ที่ สั่ ง เพิ่ ม ประมาณ 3-5%
ในทุกครัง้ ทีต่ อ้ งมีการท�ำ 1 ออร์เดอร์ ซึง่ ผ้า
พวกนี้จะเหลือสะสมอยู่ตลอดเวลา กลาย
เป็นอุปสรรคให้กับโรงงานในการที่ต้อง
คอยเก็บ ดูแลรักษา หรือแม้กระทั่งการ
จัดการออกไป ซึ่งปัจจุบันในการระบาย
ผ้าส่วนนี้ออกไปสามารถท�ำได้ 2 ทาง คือ
เก็บไว้ หรือขายในราคาที่ถูกมาก อาจ
เหลือแค่ 10% ของราคาจริงที่เคยซื้อ
34
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อมรพล หุวะนันทน์ และ ธมลวรรณ
วิโรจน์ชยั ยันต์ สองผูก้ อ่ ตัง้ Moreloop เล่าว่า
การเข้ามาของ Moreloop ซึ่งเป็นตัวกลาง
ในการรวบรวมและน�ำ ข้ อ มู ล ผ้ า เหลื อ
ของโรงงานต่างๆ ขึ้นสู่เว็บไซต์ เพื่อให้
คนทั่วไปที่มีความสนใจสามารถเข้ามาดู
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และเลือกซื้อได้ เป็นอีกช่องทางที่จะ
ช่วยให้โรงงานหมุนเวียนผ้าเหลือโดย
ไม่ต้องขายออกไปในราคาถูก และท�ำให้
คนซื้อสามารถจ่ายได้ในราคาที่สมเหตุ
สมผล ถือเป็นการอุดรอยรั่วที่โรงงาน
ไม่ ส ามารถท�ำ ความรู ้ จัก กับ ผู ้ ซื้อ เป็ น
จ�ำนวนมากได้ และลดอุปสรรคเรื่อง
ของขั้นต�่ำในการผลิต ที่ลูกค้าหลายราย
ไม่ ส ามารถสั่ ง ผลิ ต ผ้ า จากโรงงานได้
เพราะติดปัญหาตรงนี้
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“สิ่งที่ Moreloop ท�ำ เป็นอะไรที่
ขัดกับสิง่ ทีท่ ำ� ปกติ อย่างคนอืน่ ขายของ
เขาพยายามจะบอกว่าอันนีค้ อื ของใหม่
แต่เราต้องการันตีว่า ผ้าทุกผืนเป็นผ้า
เหลือใช้ เป็นของเก่า ซึง่ การที่ Moreloop
ท�ำเช่นนี้สามารถช่วยให้ทรัพยากรถูก
หมุนเวียนออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะเราใช้ของที่มีอยู่แล้ว เท่ากับ
ไม่ได้ผลิตใหม่ เมื่อไม่ได้ผลิตใหม่
เราก็ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบ
ต่อสิ่งแวดล้อม”

เราใช้ของที่มีอยู่แล้ว
เท่ากับไม่ได้ผลิตใหม่ เมื่อ
ไม่ได้ผลิตใหม่ เราก็ไม่ได้
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

อมรพล และ ธมลวรรณ กล่าว
เสริมว่า Circular Economy นับเป็นสิ่ง
จ�ำเป็นมากในเวลานี้ เพราะการหมุนเวียน
ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ�้ ำ
ในปัจจุบันของคนเราอยู่ที่ประมาณ
9.1% เท่านัน้ ส่วนอีกกว่า 90% คือ ทิง้
อมรพล หุวะนันทน์ และธมลวรรณ วิโรจน์ชัยยันต์
สองผู้ก่อตั้ง Moreloop
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ทัง้ หมด ดังนัน้ การหมุนเวียนใช้ทรัพยากร
ให้คมุ้ ค่าทีส่ ดุ ย่อมจะท�ำให้เกิดผลบวกทาง
เศรษฐกิจ เกิดวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่ดีต่อ
สิง่ แวดล้อม รวมถึงเกิดธุรกิจใหม่ๆ มากขึน้
ส่งผลดีตอ่ การจ้างงาน อีกทัง้ การท�ำ Circular
Economy ยังมีคอนเซปต์ของการ Upcycle
ที่จะต้องใส่ในเรื่องของความสร้างสรรค์
ซึง่ จะท�ำให้ทกุ คนได้ฝกึ บริหารสมองในการ
หาโซลูชันใหม่ๆ จากทรัพยากรที่จ�ำกัด
ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจไม่ติดกับดักอยู่กับการ
ท�ำทุกอย่างแบบเดิมๆ
ขณะเดี ย วกั น ในการท� ำ ธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวเนื่องกับวัตถุดิบที่เป็นของเหลือนั้น
อาจมีขอ้ จ�ำกัดในแง่ปริมาณ ซึง่ เป็นอีกเรือ่ ง
ที่ผู ้ ป ระกอบการต้ อ งค�ำ นึง ถึง ให้ ม าก
พูดง่ายๆ คือ ด้วยความที่เป็นของเหลือ
ฉะนั้นการจะไปก�ำหนดให้ได้ปริมาณ
หรือรูปแบบตามที่ต้องการเป็นสิ่งที่ท�ำได้
ยากมาก เพราะไม่ใช่การผลิตใหม่น่นั เอง
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ในท้ายนี้ นอกเหนือจากปัญหาทีเ่ ป็น
ตัวจุดประกายโอกาสให้กบั Moreloop แล้ว
สิง่ ทีเ่ ป็นตัวสร้างแต้มต่อให้กบั ธุรกิจรักษ์โลก
รายนี้ ให้เดินไปข้างหน้าบนเส้นทางเศรษฐกิจ
หมุนเวียนได้จริง คือค�ำว่า “แพลตฟอร์ม”
ที่ทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยอินเทอร์เน็ต
ซึ่ ง เป็ น อี ก หนึ่ ง ทางออกส� ำ หรั บ ธุ ร กิ จ
รายเล็กๆ ที่จะก้าวเข้าสู่โลก Circular
Economy ได้ เพราะไม่ตอ้ งคิดถึงเรือ่ งก�ำลังคน
หรือการใช้เครือ่ งจักรทีต่ อ้ งใช้งบประมาณ
ลงทุนสูงนั่นเอง
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สร้างมูลค่า-ลดต้นทุนธุรกิจ

ด้วยDataขยะ

หากมองในเชิงของโอกาสทางธุรกิจ
จากเทรนด์ไร้ขยะ จริงๆ แล้วโอกาส
ไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะแค่ผู้ประกอบการที่ผลิต
สินค้า หรือสร้างบริการ เพือ่ ลูกค้าสายกรีน
เท่านั้น องค์กรธุรกิจที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ
ผลิตที่เป็นมิตรต่อโลก หรือการใส่ใจ
ในระบบการจัดการของเสียต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ แม้จะเป็นเรื่องหลังบ้าน
แต่สงิ่ เหล่านีก้ ม็ สี ว่ นท�ำให้ผบู้ ริโภคยุคใหม่
พร้อมทีจ่ ะเทใจสนับสนุนธุรกิจนัน้ ๆ ในฐานะ
ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษ์โลก
ในครั้งนี้
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จากการได้พดู คุยกับ โดม บุญญานุรกั ษ์
CMO และผู ้ ร่ วมก่ อตั้ง GEPP SA-ARD
(เก็บ สะอาด) ผู้ให้บริการข้อมูลด้านการ
จัดการขยะและยังเป็นแพลตฟอร์มเชือ่ มโยง
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายขยะให้มาเจอกัน
ได้งา่ ยขึน้ พบว่า แม้ปจั จุบนั หลายๆ องค์กร
จะหั น มาให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ประเด็ น
ของการรักษ์โลกมากขึ้น สะท้อนได้จาก
ความพยายามลดการใช้พลาสติก หรือ
วางแผนในการจัดการของเสียต่างๆ มากขึ้น
แต่ที่ผ่านมากลับพบว่า ส่วนใหญ่ยังขาด
ระบบการคั ด แยกขยะรี ไ ซเคิ ล อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จึงน�ำไปสู่การขาดข้อมูล
ของการจัดการขยะที่สามารถเอาไปใช้
ในการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจได้
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หลายบริษัทตั้งเป้าพยายาม
ลดการใช้พลาสติก แต่หารู้ไม่ว่า
วัสดุรีไซเคิลที่เป็นกระดาษ
มีปริมาณมากกว่าพลาสติก
โดม บุญญานุรักษ์
CMO และผู้ร่วมก่อตั้ง GEPP SA-ARD (เก็บ สะอาด)
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ผูป้ ระกอบการหลายคนอาจสงสัยว่า
ข้อมูลการจัดการขยะจะสร้างมูลค่า
ให้ธรุ กิจได้อย่างไร โดมอธิบายให้ฟังว่า
หากองค์กรใดทีม่ กี ารคัดแยกขยะรีไซเคิล
อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกครั้งที่มีการ
จ�ำหน่ายขยะให้กบั ผู้รับซื้อ จะสามารถ
เห็นข้อมูลของขยะทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างชัดเจน
เพราะส่วนใหญ่ในบิลขายนัน้ ๆ จะมีการ
แยกประเภทของวัสดุรีไซเคิล ซึ่งตัวเลข
เหล่านี้คือ Data ขยะที่เป็นประโยชน์
อย่างมากต่อองค์กร
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โดยยกตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลการ
จัดการขยะของ GEPP SA-ARD ที่ท�ำให้
กับลูกค้า ซึ่งจะถูกแสดงผลออกมาเป็น
กราฟและรายงานประจ�ำเดือน เพื่อให้
เห็นว่า ในแต่ละเดือนนัน้ มีวสั ดุรไี ซเคิลทีเ่ ป็น
กระดาษ หรือพลาสติกมากน้อยอย่างไร
โดยในข้อมูลยังมีการลงลึกด้วยว่า กรณีที่
เป็นกระดาษ แยกเป็นกระดาษขาวด�ำ
เท่าไรและกระดาษสีเท่าไร เป็นต้น ซึง่ จาก
ตัวเลขที่เกิดขึ้น ไม่เพียงแต่องค์กรจะรู้ว่า
มีจ�ำนวนขยะเท่าไร แต่ยังประเมินได้ว่า
องค์กรมีการใช้ทรัพยากรมากน้อยเพียงใด
ดังนัน้ การมีขอ้ มูลดังกล่าวจะท�ำให้องค์กร
สามารถตั้งเป้าหมายในการจัดการดูแล
ของเสียได้อย่างถูกต้องนั่นเอง
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“หลายๆ บริษทั ตัง้ เป้าทีจ่ ะพยายาม
ลดการใช้พลาสติก แต่หารูไ้ ม่วา่ วัสดุรไี ซเคิล
ทีเ่ ป็นกระดาษมีปริมาณมากกว่าพลาสติก
ด้วยซ�้ำ ถ้าวันนี้องค์กรเราตั้งเป้าที่จะลด
ขวดน�ำ้ พลาสติก นัน่ แปลว่า เราอาจจะเดิน
มาผิดทางก็ได้ แต่ถ้ามีข้อมูลใช้ในการ
ตั้งเป้า เราสามารถเอาตัวเลขเหล่านี้ไป
สือ่ สารภายในองค์กรว่า ควรหาวิธลี ดการใช้
กระดาษลง หรือกรณีทมี่ โี ปสเตอร์ โบรชัวร์
ส�ำหรับแจกลูกค้า แต่กลายมาเป็นขยะ
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เหลือทิง้ รีไซเคิล นัน่ แปลว่า ฝ่ายการตลาด
อาจใช้ง บมากเกิน จ�ำ เป็น ในการผลิต
จึงต้องเหลือทิง้ นัน่ แสดงว่าใช้งบน้อยกว่านี้
ก็ได้ ท้ายทีส่ ดุ แล้ว สิง่ เหล่านีจ้ ะสะท้อน
ออกมาเป็นการประหยัดเงินให้กับบริษัท
นัน่ หมายถึงการลดต้นทุนได้ทางหนึง่ ”
นอกเหนือจากการลดต้นทุนที่เกิด
ขึ้นแล้ว การจัดการขยะของเสียที่ดียังจะ
น�ำไปสู่การสร้างมูลค่าให้ธุรกิจทั้งในเชิง
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ของภาพลักษณ์และการเข้าสู่มาตรฐาน
ต่างๆ เช่น ISO14000 ที่จะต้องมีเรื่องการ
จัดการขยะของเสียรวมอยู่ด้วย
ณ วันนีใ้ นยุคทีโ่ ลกเต็มไปด้วยข้อมูล
มากมาย หากองค์กรธุรกิจจะเพิ่ม Data
ขยะเข้ามาอีกส่วนทีจ่ ะใช้เป็นตัวขับเคลือ่ น
วางแผนธุรกิจ คงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเกินไป
ยิ่งเริ่มท�ำตั้งแต่วันที่คุณยังเล็กๆ โอกาส
ส�ำเร็จก็ง่ายกว่า
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COVER STORY

จับตาเทรนด์ใช้ซ�้ำมาแรง!
บริการเช่าภาชนะ

มาจับคู่แลกกระเป๋า

Go Box แอปพลิเคชันให้เช่าภาชนะ จาก
พอร์ตแลนด์ เมื่อสมัครใช้บริการ โดยจะได้
สิทธิใ์ ช้ภาชนะรียสู เมือ่ กินเสร็จให้นำ� ภาชนะ
ไปคืนยังจุดคืน จากนั้น Go Box จะ
น�ำไปท�ำความสะอาดแล้วส่งคืนร้าน
อาหารเพื่อใช้ซ�้ำต่อไป

Freitag เปิดแพลตฟอร์ม AntiShop ซึง่ ไม่ได้ชวนให้ซอื้ ใหม่ แต่มา
จับคูแ่ ลกกระเป๋ากันใช้ คอนเซปต์นี้
เรียกว่า SWAP (Shopping Without
Any Payment) เพียงแค่อัปโหลด
ภาพกระเป๋าไว้ ถ้าใครใจตรงกันก็
แลกกระเป๋ากันไปได้เลย

ขยะร้านอาหารแลกผัก

เสื้อจากถุงผ้ามือสอง

ฟาร์มลุงรีย์ จับคู่ร้านอาหารกับฟาร์ม
ผัก น�ำเศษขยะจากร้านมาท�ำเป็นปุ๋ยส่งให้
กับฟาร์ม โดยฟาร์มจะปลูกผักตามที่ร้าน
อาหารต้องการ เหมือนว่าร้านได้แปลงผัก
โดยทีไ่ ม่ต้องปลูกเอง แถมยังได้ลดต้นทุนค่า
จัดการขยะอินทรีย์ด้วย
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La Rocca แบรนด์เสือ้ ผ้าของ
คนไทย ทีแ่ จ้งเกิดด้วยไอเดียการน�ำ
เข้าถุงผ้ามือสองจากต่างประเทศ
มาตัดเย็บดีไซน์เป็นเสื้อผ้าใหม่ที่ไม่เหมือน
ใครและมีสไตล์เป็นของตัวเอง จนท�ำให้สามารถ
ส่งออกไปตลาดเกาหลีและญี่ปุ่นได้
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ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช ทีป่ รึกษา และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการตลาดดิจทิ ลั และอี-คอมเมิรซ์

กลวิธีใช้ “แชตบอต”
กระตุ้นยอดขาย
มั่นใจว่า ช่องทางสื่อสารกับลูกค้าดิจิทัลของเอสเอ็มอีวันนี้ต้องมีทั้ง
Facebook, Messenger และ Line อย่างแน่นอน ด้วยเหตุผลเรื่องของความ
สะดวก รวดเร็ว และจ�ำนวนผูใ้ ช้ทมี่ ากกว่า 40 ล้านรายทัว่ ประเทศ แต่ในทางกลับกัน
การจัดการกับแทรฟฟิกที่ถาโถมเข้ามาพร้อมกันก็เป็นปัญหาของหลายๆ ธุรกิจ
ที่ใช้ช่องทางเหล่านี้ด้วย
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การน�ำ “แชตบอต” เข้ามาใช้จัดการ
เรื่องดังกล่าวจึงเป็นค�ำตอบที่เอสเอ็มอี
มองข้ามไม่ได้แล้ว เพราะไม่เพียงแต่จะ
ลดปัญหาข้างต้นเท่านั้น แต่แชตบอตยัง
ช่วยเพิ่มยอดขายให้คุณได้อีกด้วย
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ยกตัวอย่างใน Messenger คุณ
สามารถใช้บอตสื่อสารกับลูกค้าได้
แบบเดียวกับอีเมล แต่มีประสิทธิภาพ
เหนือกว่ามาก เพราะไม่ต้องรอให้
ผู้บริโภคเห็นอีเมล แล้วคลิกเปิดอ่าน
แต่ Messenger จะแสดงข้อความที่
ต้องการสือ่ สารให้เห็นทันที และติดตาม
ผู้บริโภคที่สนใจจากการโต้ตอบได้
แถมยังท�ำงานได้ทั้งบน Facebook และ
บนเว็บไซต์ธุรกิจได้อีกด้วย
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นั่นหมายความว่า ไม่ว่าผู้บริโภคจะ
โต้ตอบกับบอตจากที่ใดก็ตาม คุณก็ยัง
ได้รับคอนแท็กต์ เพื่อใช้ติดต่อกลับไปยัง
พวกเขาได้อยู่ดี ถ้าเป็นการตลาดอีเมล
การส่งอีเมลกลับไปยังผู้สนใจพร้อมกัน
เป็นจ�ำนวนมากเรียกว่า Email Blast ส่วน
แชตบอตจะเรียกว่า Chat Blast เปรียบเทียบ
อย่างนี้ จะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้น แต่
ก็ไม่ใช่จะบอกว่าให้ทุกท่านเลิกใช้อีเมล
ท�ำการตลาด

ส�ำหรับมือใหม่อยากใช้แชตบอต
ค�ำแนะน�ำจากบรรดาเหล่ากูรู คือ เริ่มต้น
จากค�ำถามง่ายๆ ว่า มีงานอะไรสักอย่างไหม
ที่แชตบอตสามารถท�ำแทนคุณได้ เช่น
ตอบค�ำถามเดิมๆ อัตโนมัติ อัปเดตสินค้า
หรือบริการใหม่ อีเวนต์ที่ธุรกิจเป็นผู้จัด
หรือเข้าร่วม ไปจนถึงคอนเทนต์ที่ตรงกับ
ความสนใจของลูกค้า เป็นต้น

กลับมาที่เรื่องความเก่งของแชตบอต
กันต่อ แม้ว่าเอสเอ็มอีตระหนักถึงความ
จ�ำเป็น และโอกาสของการใช้แชตบอตกัน
แล้วก็ตาม แต่ส่วนใหญ่เข้าใจว่า การ
สร้างแชตบอตเป็นเรื่องยาก ในขณะที่
ความจริงคือ ใครก็สร้างได้ โดยทีค่ ณ
ุ ไม่ตอ้ ง
เขียนโปรแกรมแม้แต่บรรทัดเดียว ความ
ยากมั น อยู ่ ที่ คุ ณ จะสร้ า งให้ แ ชตบอต
ท�ำอะไรให้กับธุรกิจต่างหาก
46
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แต่ถ้าอยากใช้แชตบอตช่วยในการ
ท�ำตลาด สร้างแบรนด์ และฐานลูกค้า
ตลอดจนเพิ่มยอดขาย คุณสามารถน�ำ
9 กลวิธีต่อไปนี้ไปประยุกต์ใช้กับแชตบอต
ในธุรกิจของคุณได้

1. ตอบค�ำถามยอดฮิตอัตโนมัติ
วิธีที่ง่ายที่สุดส�ำหรับผู้ใช้แชตบอต
มือใหม่สามารถน�ำไปใช้ และได้รบั ประโยชน์
ทันทีกค็ อื การท�ำแชตบอตให้ตอบค�ำถาม
อัตโนมัติ โดยน�ำค�ำถามทีม่ กั จะได้รบั จาก
ลูกค้าบ่อยๆ มาป้อนให้แชตบอต พร้อม
ทั้งค�ำตอบที่เหมาะสม โดยกลวิธีที่ใช้คือ
เวลาตัง้ ค�ำตอบให้บอต ให้คณ
ุ นึกถึงขัน้ ตอน
การขายควบคู่กันไป เพราะการที่ลูกค้า
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ทักเข้ามา ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
แสดงว่ามีความสนใจเบือ้ งต้น ถ้าเป็นราคา
แสดงว่า อยากมีไว้ใช้ การใส่คำ� ตอบที่มา
พร้อมกับข้อเสนอ (Offer) และลิงก์ไปยัง
หน้าสัง่ ซือ้ สินค้าจะช่วยเพิม่ โอกาสขายได้
หากข้อเสนอโดนใจ ค�ำถามพืน้ ฐานทีต่ ้อง
มีไว้ก็เช่น ร้านเปิดให้บริการกี่โมง ที่อยู่
และเบอร์ติดต่อของทางร้าน เป็นต้น
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2. ส่งข้อความทักทาย
รายวัน หรือสัปดาห์

3. ส่งข้อความเตือนให้จองตั๋ว
หรือนัดหมายบริการ

ในขั้นตอนของการขาย สิ่งหนึ่งที่
ท�ำให้ลกู ค้าไม่หายไปในระหว่างทาง ก็คอื
ความระลึก หรือจ�ำได้ (Memory) การ
ส่งข้อความทักทายด้วยคอนเทนต์ที่
น่าสนใจรายวัน หรือรายสัปดาห์ (ขึน้ อยูก่ บั
สินค้า หรือบริการของคุณ) นอกจากจะ
ท�ำให้พวกเขาไม่ลืมคุณแล้ว ในวันที่เกิด
ความต้องการ เขาจะระลึกนึกถึงคุณ
คนแรก ตัวอย่างเช่น บอตผู้ให้บริการ
ฟิตเนสที่ส่งข้อความให้ก�ำลังใจ และภาพ
การออกก�ำลังกายง่ายๆ ทุกเช้า หรือบอต
ร้านหนังสือที่ส่งรายชื่อหนังสือขายดี
ประจ�ำสัปดาห์ ทั้งสองกรณี อย่าลืมใส่
ลิงก์หน้าเว็บสั่งซื้อ หรือสมัครใช้บริการ
ธุรกิจของคุณไว้ด้วย

ถ้าธุรกิจของคุณต้องมีการนัดหมาย
ลูกค้าในการให้บริการ แชตบอตช่วยคุณ
ได้เป็นอย่างดี เช่น แชตบอตร้านสปาที่
ส่งข้อความพร้อมลิงก์ในการจองวันเวลา
ใช้บริการ
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4. รับออร์เดอร์ลูกค้า

5. อัปเดตสถานะการจัดส่งสินค้า

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

ทันทีทลี่ กู ค้าสัง่ ซือ้ สินค้ากับคุณ นาฬิกา
ในสมองของพวกเขาจะเริ่มจับเวลาทันที
และพร้อมที่จะกังวลถึงสถานะการจัดส่ง
สินค้าภายในไม่กี่ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็น
จะได้เมือ่ ไร ถึงไหนแล้ว ติดขัดอะไรหรือเปล่า
ฯลฯ ยิ่งเวลาผ่านไปก็จะอยากรู้มากขึ้น
การใช้แชตบอตคอยอัปเดตสถานะการ
จัดส่งให้ลูกค้าได้รับทราบเป็นระยะๆ
จะท�ำให้พวกเขาคลายกังวล และยังรู้สกึ ดี
กับบริการที่ธุรกิจของคุณมีให้อีกด้วย
การสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าด้วยวิธีนี้
จะส่งผลให้เกิดการสัง่ ซือ้ คราวต่อไปง่ายขึน้
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6. ส่งข้อเสนอพิเศษ และคูปอง
ข้อเสนอ คือ อาวุธลับส�ำคัญที่สุด
ในการปิดการขาย โดยเฉพาะเมือ่ ใช้กบั บอต
การกระตุ้นความสนใจด้วยข้อเสนอ รหัส
โปรโมชันที่ส่งให้กับลูกค้า จะท�ำให้ลูกค้า
ตัดสินใจกลับมาซื้อซ�้ำได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
เอสเอ็มอีสามารถก�ำหนดให้บอตแจ้ง
ข้อเสนอพิเศษ (เช่น ส่วนลด 15% หาก
ตัดสินใจตอนนี้) ภายหลังที่ผู้บริโภคซื้อ
สินค้าไปใช้แล้วในระยะเวลาที่เหมาะสม
เช่น ก่อนที่สินค้าที่ซื้อไปจะหมด เป็นต้น
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7. เกมปริศนา แบบส�ำรวจ และโพล
ต่างๆ
แชตบอตสามารถท�ำหน้าทีเ่ ป็นพนักงาน
รวบรวมข้อมูลลูกค้าผ่านแบบส�ำรวจ เพื่อ
น�ำไปใช้ในการคัดสรรสินค้า หรือบริการที่
เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคล
ผ่านตัวเลือกที่พวกเขาตอบกลับได้ ซึ่งมี
ประสิทธิภาพกว่าการใช้คอนเทนต์ทที่ ำ� ให้
ได้ภาพกว้างๆ ของความสนใจ และใช้
ต้นทุนในการพัฒนามากกว่า
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8. เพิ่มยอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม 9. แจ้งเตือนเรือ่ งด่วนทีล่ กู ค้าควรทราบ
กิจกรรมต่างๆ
ในกรณีที่ธุรกิจจัดกิจกรรมทางการ
ตลาด เช่น เปิดตัวสินค้าใหม่ งานสัมมนา
สาธิตผลิตภัณฑ์ ไลฟ์สด ฯลฯ ให้กบั กลุ่ม
เป้ า หมายที่ ส นใจต้ อ งการเข้ า ร่ ว มทั้ ง
ในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ คุณสามารถ
ใช้แชตบอตส่งข้อความเชิญชวน พร้อมปุม่
ลงทะเบียนทีส่ ามารถให้ขอ้ มูลผ่านแชตบอต
ได้เลย
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ในกรณีที่มีเรื่องฉุกเฉินที่ต้องแจ้งให้
ลูกค้าทราบ การใช้อเี มลอาจไม่ทันการณ์
เพราะกว่าลูกค้าจะเปิดอ่านอาจสายไป
แล้ว ตัวอย่างการแจ้งเตือนทีบ่ อตสามารถ
จัดการได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
กะทันหัน การยกเลิกอีเวนต์ ข้อเสนอทีใ่ กล้
หมดสิทธิใ์ นการใช้ การต่ออายุสมาชิก ฯลฯ
เห็นไหมว่า คุณค่าของแชตบอตที่มี
ต่อธุรกิจมากมายขนาดไหน ประเด็นส�ำคัญ
ทีอ่ ยากจะย�ำ้ กับคุณผูอ้ า่ นทุกท่านก็คอื การ
สร้างแชตบอตไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ใช่เรื่อง
เทคนิคโปรแกรม หรือโค้ดดิงใดๆ แต่เป็น
เรื่องของความเข้าใจกลไก และขั้นตอน
ของการสือ่ สารด้วยบทสนทนาโต้ตอบทีจ่ ะ
ท�ำให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ ประทับใจ ชอบใจ เพราะ
ตอบถูกค�ำถาม และเร็วทันใจ มัน่ ใจ เพราะ
แจ้งเตือน สบายใจ เพราะไม่มีเหวี่ยงวีน
และอืน่ ๆ อีกมากมาย เรือ่ งอย่างนี้ ใครเริม่
ก่อนส�ำเร็จก่อน
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กองบรรณาธิการ

ความส�ำเร็จหลังวิกฤต
คนท�ำธุรกิจทุกคนย่อมคาดหวัง
ความส�ำเร็จในธุรกิจทีท่ ำ� แต่นอ้ ยคนนัก
ที่จะประสบความส�ำเร็จ โดยที่ไม่เคย
ผ่านความล้มเหลวมาก่อน ความล้มเหลว
จึงเป็นเหมือนบททดสอบผูป้ ระกอบการ
ตัวจริงที่อยากยืนหยัดบนเส้นทาง
ที่เลือกเดิน ซึ่งตลอดช่วงชีวิตของ
นักธุรกิจคนหนึ่งอาจต้องพานพบกับ
ความล้มเหลวมามากกว่าหนึ่งครั้ง
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กิจจา อภิชนรจเรข,blacksugarbrand

เฉกเช่นเดียวกับ เมธาวี อ่างทอง
ดีไซเนอร์ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Black Sugar
กว่าจะมาเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า
ไทยทีม่ เี อกลักษณ์โดดเด่นในวันนี้ เธอ
ต้องพบกับวิกฤตใหญ่หลายครั้ง ซึ่ง
หลายครั้งนั้นก็ท�ำเอาแทบสิ้นเนื้อ
ประดาตัว แต่ทุกครั้งที่ล้มลง เธอจะ
หาโอกาสลุกขึน้ สูใ้ หม่ แม้ในวันทีอ่ ายุ
เข้าใกล้วัย 60 วัยที่หลายๆ คนเริ่ม
หมดแรง

ล้มกี่ครั้งลุกขึ้นใหม่ได้เสมอ
เมธาวีเล่าว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้น
เธอเป็นอดีตข้าราชการผู้ฝันอยากมี
ธุรกิจเป็นของตัวเอง จึงเริ่มต้นธุรกิจ
แรกด้วยการท�ำเสื้อผ้าเด็กส่งออก
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ในปี พ.ศ.2529 ซึ่งขณะนั้นยังคงท�ำอาชีพ
ราชการอยู่ แต่พอเริ่มเห็นแนวโน้มว่าธุรกิจ
ไปได้ดี แม้จะกล้าๆ กลัวๆ แต่ก็ตัดสินใจ
ลาออกจากอาชีพ ที่ มั่ น คงมาเสี่ย งภัย
ในโลกธุรกิจ โดยเวลานั้นธุรกิจของเธอมี
ยอดออร์เดอร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเธอ
สามารถสร้างฐานะขึ้นมาได้ในช่วงเวลา
เพี ย งไม่ กี่ ป ี และต่ อ ยอดไปสู ่ ธุร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ รับสร้างบ้านและซื้อที่ดิน
เก็บไว้เป็นแลนด์แบงก์ ก่อนวิกฤตปี พ.ศ.
2540 จะสอนให้เธอได้รจู้ กั กับความล้มเหลว
เป็นครั้งแรก
“ตอนนัน้ ทุกคนคิดว่ามัน่ คงแล้ว เพราะ
เราท�ำกันมาร่วม 10 กว่าปี เราเองก็คิด
อย่างนั้น แต่มันไปพลาดตรงที่เราไปไล่
ซื้อที่เก็บเอาไว้เยอะ พอเกิดวิกฤตขึ้นมา
เราหมุนเงินไม่ทนั ตรงนัน้ ก็จะถูกยึด ตรงนี้
ก็จะถูกยึด คือเป็นช่วงที่เราเพิ่งลงทุน
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การท�ำแบรนด์เสื้อผ้า เราไม่ต้อง
ลงทุนเยอะเหมือนตอนท�ำ
เสื้อเด็กส่งออก อาศัยใช้สมอง
ในการออกแบบเยอะหน่อย
แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เราชอบ
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ขยายโรงงานด้วย พอเกิดวิกฤตขึ้นมา
ปัญหาทุกอย่างก็ประเดประดังเข้ามา
ส่งออกก็ชะงัก กับหุน้ ส่วนก็มามีปญ
ั หากัน
พอถึงทีส่ ดุ ก็เลยตัดสินใจขายหมดทุกอย่าง
ขายแม้กระทั่งบ้านที่อยู่ และรถที่ขับ
ตอนนัน้ ทัง้ เสียใจ และเสียดาย แต่กค็ ดิ ว่า
ไม่เป็นไร เพราะเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยมีอะไร
มาก่อน วันนี้จะกลับไปไม่มีอะไรอีกครั้ง
ก็ไม่เป็นไร
“พอขายทุกอย่างไปแล้ว เราก็มา
เริม่ ใหม่ซอื้ จักรมา 2 ตัว เปิดร้านรับตัดเย็บ
เสื้อผ้า จากท�ำธุรกิจส่งออกมีออร์เดอร์
เป็นร้อยล้าน ต้องมารับตัดเสื้อทีละตัว
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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 เอาไปเช่าตึกแถว และซือ้
เครื่ อ งจั ก รมาเพิ่ ม ค่ อ ยๆ ขยายงาน
มาเรื่อยๆ จนต้องเช่าตึกแถวเพิ่ม จาก
1 ห้อง เป็น 2-3-4 ซึ่งอยู่กระจัดกระจาย
กันไป ตอนหลังก็เลยคิดอยากรวมมาอยู่
ที่เดียวกันตรงนี้ ก็เลยไปกู้เงินจากแบงก์
อีกครั้งมาสร้างตรงนี้ให้เป็นโรงงานผลิต
ของเรา”

56

K SME INSPIRED

ทว่าหลังสร้างโรงงานบนพืน้ ทีข่ อง
ตัวเองเสร็จ เมธาวีกต็ ้องมาเจอกับวิกฤต
รอบใหม่ นั่นคือ วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์
แต่ประสบการณ์จากวิกฤตครัง้ แรก ท�ำให้
เธอยังพอรู้ทางหนีทีไล่จนผ่านพ้นแบบ
หืดขึ้นคอมาได้บ้าง ก่อนจะมาเจ็บหนัก
อีกครั้งในสงครามรัสเซีย ช่วงปี พ.ศ.
2555-2557 ซึง่ แทบจะเกิดขึน้ เป็นลูกคลืน่
ที่รับทอดกันเป็นระลอก
“เนื่องจากเราส่งออกไปยังตลาด
ตะวันออกกลางเป็นหลัก พอเขารบกันที
ออร์เดอร์ก็หายหมด เพราะลูกค้าได้รับ
ผลกระทบ ไม่ใช่แค่ออร์เดอร์หาย แม้แต่
เงินเราก็เก็บไม่ได้ จนกระแสเงินสดเริ่ม
มีปญ
ั หา ซึง่ จริงๆ ก็ยงั พอประคับประคอง
ไปได้ แต่มาเจอวิกฤตซ�ำ้ อีกครั้ง ตอนที่
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รัสเซียรบกับยูเครน คราวนีห้ นักเลย เพราะ
เป็นช่วงที่เราเลิกรับลูกค้ารายเล็กๆ แล้ว
แต่มารับงานจากรายใหญ่ๆ แค่ 2-3 เจ้า
เพราะมันควบคุมการผลิตง่ายกว่า รายเล็ก
ผลิตแค่ 20-25 โหล แบบเยอะ เรื่องก็แยะ
จุกจิกไปหมด แต่ลกู ค้ารายใหญ่ๆ แบบละ
100-300 โหล ผลิตยาวๆ ไปได้เลย แต่พอ
เขามีปญ
ั หาขึน้ มาเราก็แทบตายไปกับเขา
ด้วยเลย

เมื่อก่อน
เราก็ไม่เคยมีอะไรมาก่อน
วันนี้จะกลับไปไม่มีอะไร
อีกครั้งก็ไม่เป็นไร

“ซึ่งก่อนหน้าที่รัสเซียกับยูเครนจะ
รบกัน เขาสัง่ ออร์เดอร์ไว้เยอะมาก เราแพลน
งานกันเป็นปี สั่งวัตถุดิบล่วงหน้ามา
ส�ำหรับใช้สกั 2 ปีได้ แรกๆ ที่ลูกค้าจ่าย
เงินไม่ได้กค็ ดิ อยูว่ า่ จะเอาอย่างไรดี จะเลิก
ผลิตไปเลยก็กลัวเขาจะเคลียร์ปัญหาได้
แล้วเราไม่มขี องส่งให้ เสียลูกค้าอีก เพราะ
เขาไม่มขี องขาย แล้ววัตถุดิบก็สั่งมาแล้ว
คนงานก็ยังต้องเลี้ยง ถ้าไม่ทำ� ต่อแล้วจะ
ให้เขาท�ำอะไร ก็เลยเดินหน้าผลิตต่อจน
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ของเต็มสต็อกบ้านไม่มีที่จะเก็บ ถึงต้อง
เปิดอกคุยกับเด็กๆ ว่าจะของดโอที จาก
ทีต่ อ้ งจ่ายทุกวันก็เป็นจ้างปกติเช้า-เย็น แต่
พอไม่มโี อที เด็กๆ ก็ทยอยออกไปจนเหลือ
ครึง่ หนึง่ ก็เริม่ รูแ้ ล้วว่า เราคงไปอย่างนีต้ อ่ ไป
ไม่รอดแน่”

ไม่มีค�ำว่าสายส�ำหรับ
การเริ่มต้นใหม่
จากวิกฤตครัง้ นีเ้ อง ท�ำให้เมธาวีตอ้ ง
คิดใหม่อีกครั้งเพื่อหาทางรอดให้กับธุรกิจ
โดยการหันกลับมามองตลาดในประเทศ
เพื่อลดความเสี่ยง พร้อมๆ กับการสร้าง
แบรนด์เป็นของตัวเอง จากเดิมที่เคยเป็น
ผูร้ บั จ้างผลิตเท่านัน้ และนีจ่ งึ เป็นจุดเริม่ ต้น
ของ Black Sugar แบรนด์เสื้อผ้าดีไซน์
ที่ไม่เหมือนใคร และยังเป็นการลุกขึ้นมา
เริ่มต้นธุรกิจใหม่อีกครั้งในวัยเกือบ 60 ปี
ของเมธาวี
“ตอนนั้นช่วงปี พ.ศ.2557 ความที่
ตลาดเสือ้ ผ้าเด็กเปลีย่ นไปด้วย เด็กสมัยนี้
ใส่เสื้อผ้าแฟชั่น ซึ่งเราตามไม่ทัน ก็เลย
ตัดสินใจเลิกท�ำ ของที่อยู่ในสต็อกเราก็
พยายามหาที่ระบายออก เพื่อจะได้มีทุน
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มาเริ่มต้นใหม่ แต่ครั้งนี้เราเปลี่ยนมาท�ำ
เสื้อผ้าสไตล์ที่เราชอบใส่ และท�ำภายใต้
แบรนด์ของเราเอง แล้วเอาไปเสนอที่
อิ เ ซตั น ซึ่ ง ใจก็ ห วั่ น ๆ ว่ า เขาจะเอา
หรือเปล่า เพราะเราโนเนมมาก แล้วก็ไม่เคย
มีประสบการณ์ท�ำเสื้อผ้าผู้ใหญ่มาก่อน
อาศัยว่าเป็นคนชอบแต่งตัว ชอบใส่
เสื้อผ้าสไตล์แปลกๆ ปรากฏว่าเขาชอบ
เราก็เลยได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
การท�ำแบรนด์เสื้อผ้า เราไม่ต้องลงทุน
เยอะเหมือนตอนท�ำเสื้อเด็กส่งออก ที่
ออร์เดอร์มาทีต้องผลิต 3,000 กว่าตัว
ขณะที่การท�ำแบรนด์เสื้อผ้าคอลเลกชัน
หนึ่งตัดมาแค่ 40-60 ตัว อาศัยใช้สมอง
ในการออกแบบเยอะหน่อย แต่นั่นก็เป็น
สิ่งที่เราชอบ และรู้สึกสนุกกับมัน”
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ที่ส�ำคัญเมธาวีบอกด้วยว่า อย่าเอา
อายุมาเป็นอุปสรรคในการเริ่มต้น หาก
ตอนนั้นคิดว่าอายุ 57 ปีแล้ว อายุมาก
แล้ว ไม่กล้าลงมือท�ำ ก็คงไม่มีวันนี้
ดังนัน้ เชือ่ ว่าถ้าอยากท�ำต้องลงมือท�ำเลย
ถ้าไม่สำ� เร็จก็ลองใหม่ได้

K SME INSPIRED

อย่างไรก็ดี ความที่ Black Sugar มี
ต้นก�ำเนิดมาจากสไตล์เฉพาะตัวของ
เมธาวี จึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นจากแบรนด์
ทั่วไปในตลาด เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นที่ไม่ตาม
เทรนด์ และไม่ตามกระแส จึงโดนใจกลุ่ม
คนรักอิสระที่มีความเป็นตัวของตัวเอง
ท�ำให้แบรนด์มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน และ
เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีลอยัลตีสูง นั่นจึง
เป็นสาเหตุให้ Black Sugar เติบโตเป็นที่
รู้จักในวงกว้างอย่างรวดเร็ว จากห้าง
สรรพสินค้าแรกที่ให้โอกาสเมธาวีได้เข้าไป
ทดลองวางสินค้าขาย ปัจจุบัน Black
Sugar ได้เข้าไปวางขายในห้างสรรพสินค้า
ชั้นน�ำหลายแห่งทั่วประเทศ เป็นความ
ส�ำเร็จที่เมธาวีบอกว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะมี
วิกฤตครั้งใหม่มาท�ำลายความส�ำเร็จนี้ลง
อีกหรือไม่ แต่ไม่ว่าจะมีหรือไม่มี เธอก็
ไม่เคยนึกกลัวอีกต่อไป เพราะเชื่อมั่นว่า
ชีวิตนี้เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ ตราบเท่าที่ยัง
มีลมหายใจ
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กระนัน้ เธอก็แอบมัน่ ใจลึกๆ ว่านีจ่ ะ
เป็นความส�ำเร็จทีเ่ ธอสามารถส่งต่อให้กบั
ทายาทรุ่นต่อไปได้ เพราะการท�ำธุรกิจ
ในสมัยนีไ้ ม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อน ทีเ่ พียงแค่
ด่านแรกของการหาเงินทุนเริม่ ต้นธุรกิจ ก็
กลายเป็นอุปสรรคหยุดความฝันของ
หลายคนไปได้แล้ว สมัยนีก้ ารเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนเป็นเรื่องง่าย แหล่งความรู้มีอยู่
มากมายบนอินเทอร์เน็ต กุญแจส�ำคัญ
ดอกเดียวทีจ่ ะไขประตูสคู่ วามส�ำเร็จส�ำหรับ
ธุรกิจยุคนี้ คือ การสร้างความแตกต่างให้
กับสินค้า ซึง่ Black Sugar คือความแตกต่าง
ทีไ่ ม่มใี ครจะลอกเลียนแบบได้ เพราะ Black
Sugar คือเธอ และเธอคือ Black Sugar
ภาพประกอบ : www.facebook.com/blacksugarbrand
www.blacksugar.co.th
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กองบรรณาธิการ

ปรับตัวอย่างไร?
เมื่อยอดขายไม่ขยับ!

ณ วันนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาของความท้าทายที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆ มากมาย ทั้งที่คาดคิดเอาได้แล้ว
และไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น อย่างโรคระบาด ภัยแล้ง หรือแม้แต่สถานการณ์ที่ท�ำให้
เกิดความวิตกกังวล รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ
เทคโนโลยี ค่าเงิน กลายเป็นสิ่งที่ถาโถมเข้าใส่ธุรกิจ จนเกิดค�ำถามตามมาว่า
เมื่อเป็นเช่นนี้เอสเอ็มอีควรปรับตัวอย่างไร? เพื่อจะเดินหน้าไปต่อได้
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ค�ำถามนี้ ได้ถกู น�ำไปถามกับ วีรวัฒน์
ปัณฑวังกูร รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส
ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะธนาคารทีเ่ ดิน
เคียงข้างผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมาโดย
ตลอด ซึ่งค�ำตอบแรกที่ได้กลับมา นั่นคือ
“ตอนนี้เราอาจจะต้องก้าวข้ามค�ำว่า
ปรับตัวหรือไม่ปรับตัว แต่เอสเอ็มอีควรคิด
แล้วว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรให้ทนั กับเวลา
มากกว่า”
แม้ทผี่ ่านมาจะเห็นว่าผู้ประกอบการ
เริ่มมีการปรับตัว เพียงแต่ความเร็วของ
การปรับตัวอาจจะยังไม่ทนั กับปัจจัยทีเ่ ข้า
มารุมเร้า ซึง่ ส่วนหนึง่ เกิดจากความคุน้ ชิน
กับการท�ำทุกอย่างในรูปแบบเดิมๆ จึง
ท�ำให้เกิดการปรับตัวได้ช้านั่นเอง
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เปิดแผนปรับตัวแบบเร่งด่วน!
ดังนั้น เมื่อถามถึงเคล็ดลับของการ
ปรับตัวแบบเร่งด่วน วีรวัฒน์บอกว่า ไม่มี
สูตรส�ำเร็จตายตัว แต่ในสถานการณ์แบบนี้
การเดินตามลูกค้าให้ทันคือ สิ่งส�ำคัญ
ที่สุด เพราะการเดินตามลูกค้าจะช่วยให้
ธุรกิจไม่หลงทาง ซึ่งการจะเดินตามลูกค้า
ให้ทันวิธีการที่ง่ายที่สุดคือ การคุยกับ
ลูกค้าเพื่อให้เข้าใจเขา ท�ำไมเขายังซื้อกับ
เราอยู่? แล้วพรุ่งนี้เขาจะกลับมาซื้อกับเรา
อีกไหม? และนอกจากเราแล้วเขายังซื้อ
กับใครอีกบ้าง? ซึ่งค�ำตอบเหล่านี้ที่ได้จาก
ลูกค้าจะช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็น
ทางของการปรับตัวเพื่อให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
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การเดินตามลูกค้าให้ทัน
คือ สิ่งส�ำคัญที่สุด
เพราะการเดินตามลูกค้า
จะช่วยให้ธุรกิจไม่หลงทาง
ขั้นต่อมาในการปรับตัวคือ การ
ต้องมี Plan B ไว้คอยรองรับ หากธุรกิจ
ไม่สามารถด�ำเนินไปได้ตามแผนทีว่ างไว้
แต่ที่ผ่านมาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมี Plan B ส�ำหรับ
การท�ำธุรกิจ ถือเป็นเรื่องที่อันตราย
อย่างมาก การมี Plan B จะช่วยท�ำให้
เอสเอ็ ม อี เ ตรี ย มพร้ อ มที่ จ ะรั บ มื อ
และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
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ท�ำตัวเบา! รับมือยอดขายหาย
นอกจากนี้ ภายใต้สถานการณ์ปจั จุบนั
ที่เกิดภาวะโรคระบาด สิ่งที่เห็นได้ชัด
คือ จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง รวมถึง
สถานการณ์อื่นๆ ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภค โดยวีรวัฒน์ประเมินถึง
“หลักง่ายๆ ของการคิด Plan B คือ ผลกระทบซึง่ น่าจะกินเวลานานกว่า 8 เดือน
ผู้ประกอบการอาจจะเริม่ ด้วยการจินตนาการ และแน่นอนว่าย่อมส่งผลถึงความสามารถ
ไว้ล่วงหน้าเลยว่า จากที่เคยมีลูกค้า 100 ในการหารายได้ หรือยอดขายของเอสเอ็มอี
ถ้าวันนี้เหลืออยู่แค่ 70 ธุรกิจจะอยู่อย่างไร พูดง่ายๆ ก็คือ เอสเอ็มอีอาจต้องเผชิญ
แล้ว 30 ที่หายไปนั้น หายไปอยู่ที่ไหน กับการที่ยอดขายไม่มีเข้ามา หรือมีเข้ามา
ท�ำไมถึงหายไปโดยไม่ซื้อเราเหมือนเดิม แต่ไม่สม�่ำเสมอเหมือนอย่างที่เคยเป็น
และธุรกิจจะวางแผนไปหาลูกค้าใหม่เพิ่ม แต่ในขณะทีต่ น้ ทุนต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นต้นทุน
ได้จากช่องทางไหนบ้าง นั่นคือ สิ่งที่ การผลิต ค่าจ้างพนักงาน ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ผู้ประกอบการต้องคิดวางแผนไว้ล่วงหน้า ยังคงมีอยู่เช่นเดิม นั่นคือ ความน่ากังวล
ในสถานการณ์ปัจจุบัน
เพื่อใช้เป็น Plan B ของธุรกิจ”
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วีรวัฒน์กล่าวว่าในสถานการณ์ทธี่ รุ กิจ
มีความตึงตัว จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ท�ำให้มีเงินเข้ามาอยู่ในมือให้เร็วที่สุด เพื่อ
ท�ำให้เกิดสภาพคล่อง เพราะสภาพคล่อง
เปรียบได้กบั อากาศหายใจ หากขาดอากาศ
ย่อมจะท�ำให้ธุรกิจตายได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ในฐานะนายแบงก์ สิ่งแรกของ
ค�ำแนะน�ำในภาวะที่ยอดขายหาย คือ
“การท�ำตัวให้เบา”
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“จากเดิมสภาพคล่องหลักมาจาก
ยอดขาย แต่ในเมื่อยอดขายไม่เข้ามาก็
ต้องเปลี่ยนของที่อยู่ในมือให้กลายเป็น
เงิน โดยเฉพาะสินค้าที่อยู่ในสต็อกมากมาย
จ�ำเป็นต้องขายออกไปก่อน จะลดราคา
หรือยอมขายขาดทุนนิดหน่อยก็ต้องท�ำ
เพื่อให้ธุรกิจยังมีสภาพคล่อง ที่ผ่านมา
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังท�ำใจได้ยาก
และเลือกที่จะกอดสต็อกเอาไว้ เพราะติด
กับดักต้นทุน ซึ่งเป็นจิตวิทยาพื้นฐานของ
มนุษย์ทุกคน ที่มีจิตผูกพันอยู่กับต้นทุน
แต่ถา้ ไม่ทำ� ตัวเองให้เบาด้วยการลดสต็อก
สภาพคล่องไม่มี โอกาสตายก็สงู สิง่ ส�ำคัญ
ในวันนี้คือ ต้องเก็บรักษาสภาพคล่อง
เพื่ อ ท� ำ ให้ ธุร กิ จ ยื น หยั ด อยู ่ ไ ด้ รอวั น
ที่โอกาสกลับมา”
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ไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
เท่านั้นที่ต้องปรับตัวให้ทันในสถานการณ์
เช่นนี้ แม้แต่ธนาคารเองก็ต้องปรับตัวอย่าง
มากเช่นกัน เพราะยุคนี้เป็นยุคของ Infinite
Game ที่คู่แข่งสามารถเป็นใครก็ได้ และ
ไม่จ�ำเป็นต้องอยู่ในเกมเดียวกัน ฉะนั้น
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การที่จะท�ำให้มีสิทธิ์ที่จะเล่นต่อ หรือที่
เรียกว่า Right to Play นั้น คือ ต้องเดิน
ตามลูกค้าให้ทัน ซึ่งไม่ต่างอะไรกับการ
ปรับตัวของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพราะ
ท้ายทีส่ ดุ แล้ว ลูกค้าคือ ตัวชีว้ ดั การอยูร่ อด
ของธุรกิจนั่นเอง
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ศิรริ ฐั โชติเวชการ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั Network Advisory Team Ltd.

Cloud
Accounting

ได้เวลาท�ำบัญชีออนไลน์
ในยุคของ Digital Economy เขาบอกว่า ผู้ที่จะอยู่รอดจาก Disruption
ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นผู้ที่รวยหรือฉลาดที่สุด แต่ต้องเป็นผู้ที่รู้จักปรับตัวให้เร็วที่สุด
จึงเกิดวลีที่ว่า ให้ Disrupt ตัวเองก่อนที่จะถูก Disrupt นั่นหมายถึงให้รีบปรับตัว
ก่อนที่จะถูกปรับออกจากโลกธุรกิจ
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ในการที่จะปรับธุรกิจให้ทันกับการ
เปลีย่ นแปลงของโลกนัน้ สิง่ ทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่
ในการจัดการธุรกิจคือ การจัดการด้าน
บัญชี ท่านทราบหรือไม่ว่า เวลานี้ใครๆ
เขาไปท�ำบัญชีบนเมฆกันหมดแล้ว การท�ำ
บัญชีบนเมฆนัน้ หมายถึง Cloud Accounting
หรือการท�ำบัญชีด้วยระบบออนไลน์
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เหตุผลที่ธุรกิจต่างๆ หันมาใช้ระบบ
บัญชีออนไลน์ เพราะการทีร่ ะบบบัญชีอยู่
บนออนไลน์ หรือ Cloud Platform ท�ำให้
ผูใ้ ช้งานจากฝ่ายต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นนักบัญชี
ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และผู้บริหาร
สามารถบันทึกและเข้าถึงข้อมูลในส่วนที่
ตัวเองรับผิดชอบได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน
หลากหลายอุปกรณ์ ซึง่ สะดวกมากส�ำหรับ
การท�ำธุรกิจในยุคโลกาภิวตั น์ทเี่ ราท�ำการ
ค้าขายได้ทวั่ โลก ซึง่ ต้องมีการเดินทางบ่อยๆ
หรือในกรณีทมี่ ผี ถู้ อื หุน้ ในต่างประเทศก็จะ
สะดวกและดูทันสมัยที่จะให้เขาเข้าถึง
ข้อมูลของกิจการผ่านทางออนไลน์
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นอกจากนั้น การที่ทุกฝ่ายบันทึก
และใช้ขอ้ มูลบนฐานข้อมูลเดียวกัน จะยิง่
ท�ำให้การแสดงผลท�ำได้รวดเร็ว ทันใจ อีกทัง้
ยังไม่ต้องลงทุนค่าใช้จ่ายก้อนโตในการซื้อ
โปรแกรมบัญชีเหมือนระบบ Desktop แต่
สามารถจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน ซึ่ง
จะถูกหรือแพงขึ้นอยู่ตามขอบเขตของ
บริการที่เลือกใช้ นอกจากนี้ ผู้พัฒนาระบบ
บัญชีออนไลน์แถวหน้ามักจะแถมแอปพลิเคชัน
ที่จะท�ำให้ท่านสามารถบันทึกและเข้าถึง
ข้อมูลทางบัญชีได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ
ไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือ Android
ซึง่ รองรับไลฟ์สไตล์ของผู้คนยุคนีท้ โี่ ทรศัพท์
มือถือเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญของชีวิตไปแล้ว
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เหตุผลที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ
เนือ่ งจากมีแนวโน้มของโลกว่า คนรุ่นใหม่
อย่าง Gen Y, Gen Z จะไม่นิยมท�ำงาน
ประจ�ำที่ต้องเข้างานตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง
5 โมงเย็น แต่เขาจะเลือกทีห่ างานแบบ Work
From Home ที่ให้อสิ ระและความยืดหยุ่น
เรือ่ งเวลา จึงท�ำให้ผพู้ ฒ
ั นา Cloud Accounting
มุง่ ทีจ่ ะพัฒนาไปในทิศทางทีต่ อ้ งพึง่ พาการ
บันทึกบัญชีด้วยคนให้น้อยลง โดยหา
นวัตกรรมใหม่ๆ ในการเชือ่ มข้อมูล (Sync)
จากระบบต่างๆ มาสูร่ ะบบบัญชีโดยอัตโนมัติ
ท�ำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแบบ Real Time
เพราะการเชือ่ มข้อมูลจะลดความเสีย่ งจาก
การบันทึกที่ผิดพลาด

K SME INSPIRED

ดังนั้น จึงเป็นความลงตัวที่เทคโนโลยี
ท�ำให้เราลดการพึง่ พานักบัญชีลง แต่ยงั คง
ต้ อ งการนั ก บั ญ ชี ที่ มี ป ระสบการณ์
มาตรวจงานก่อนปิดบัญชีและให้คำ� ปรึกษา
ในการเอาตัวเลขทางบัญชีมาใช้ในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งงานเหล่านี้ก็สามารถ
หานักบัญชีที่มีประสบการณ์แต่ไม่อยาก
ท�ำงานเต็มวันมาท�ำงานออนไลน์จาก
ที่ไหนก็ได้แบบ Freelance ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ประกอบการประหยัดงบประมาณด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการไปได้มาก แต่ถ้า
เราไม่รีบปรับตัวเข้าสู่ระบบบัญชีออนไลน์
ตั้งแต่วันนี้ แน่นอนว่า ผู้ประกอบการต้อง
เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ด้านบัญชีที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
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การท�ำบัญชีออนไลน์
ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอด
ของธุรกิจ ใครๆ เขาก็ไปอยู่
บนเมฆกันหมดแล้ว
ถ้าเราพลาดรถไฟขบวนนี้
อย่าได้หวังว่าจะไปนอนรอ
ขบวนหน้า เพราะอาจจะต้อง
นอนแบบไม่ตื่นแทน
ขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น
ว่า ระบบบัญชีออนไลน์จะช่วยลดภาระ
ในการบันทึกข้อมูลได้อย่างไร
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ACCOUNTING

การใช้ประโยชน์จาก OCR ในวงการบัญชี

1. แปลงเอกสารให้เป็นข้อมูล

ทุกวันนี้จะมีแอปพลิเคชันหลากหลาย
รู ป แบบ ไม่ ว ่ า จะเป็ น POS, Payroll,
Inventory ฯลฯ ที่พัฒนาให้เกิดการเชื่อม
ข้อมูลไปยังระบบบัญชี โดยไม่ต้องมีการ
บันทึกซ�้ำซ้อนอีก และยังมีแอปพลิเคชัน
ที่ใช้เทคโนโลยี OCR ในการแปลงภาพให้
เป็นข้อมูล โดยสามารถแปลงข้อมูลจาก
อินวอยซ์การซื้อสินค้าและบริการของท่าน
ไม่ว่าจะส่งมาทาง e-mail หรือสแกนมา
72

2. เชื่อมต่อข้อมูลสู่โปรแกรมบัญชี

ในรูปของ PDF หรือมาในรูปแบบของ
ภาพถ่าย ให้เป็นข้อมูลที่พร้อมส�ำหรับ
เชือ่ มโยงเข้าไปในโปรแกรมบัญชีโดยไม่ตอ้ ง
มีการบันทึกซ�้ำอีก ซึ่งนอกจากจะช่วย
ประหยัดทั้งเวลาและเงินในกระเป๋าแล้ว
ยังจะช่วยให้การท�ำบัญชีเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว สามารถได้ตัวเลข
แบบ Real Time มาใช้ในการตัดสินใจ
อย่างทันการณ์มากขึ้น
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สุดท้ายนีไ้ ม่ต้องบอกก็เดาได้ว่า ท่าน
ยังมีความกังวลว่า การท�ำบัญชีออนไลน์
จะให้ความมัน่ ใจเรือ่ งความปลอดภัยของ
ข้อมูลบัญชี ซึง่ เป็นข้อมูลทีส่ �ำคัญและเป็น
ความลับของกิจการได้อย่างไร ค�ำตอบคือ
ผู้พัฒนา Cloud Accounting นั้นตระหนัก
ดีวา่ ข้อมูลทางบัญชีของลูกค้าเป็นสิง่ ส�ำคัญ
อย่างยิง่ หากปล่อยให้เกิดปัญหาก็เหมือน
ทุบหม้อข้าวตัวเอง ระบบบัญชีบน Cloud
Based จะถูก Back up โดยอัตโนมัติ และ
ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารจะจั ด เก็ บ ไว้ ห ลายแห่ ง
อย่างปลอดภัยบน Cloud Based Server
จึงหมดปัญหาที่เดิมเก็บบน Hard Disk
ที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อข้อมูลหากเกิด
ไฟไหม้ หรือเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ดังนั้น
ข้ อ มู ล บนเมฆปลอดภั ย กว่ า การเก็ บ
บน Desktop แบบปัจจุบันเสียอีก
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เมือ่ เห็นประโยชน์มากมายของระบบ
บัญชีออนไลน์แล้ว อย่ารอช้าทีจ่ ะเริม่ ศึกษา
และรีบน�ำมาใช้ในกิจการของท่าน เพราะ
ตัวเองก็เคยถามผู้ใหญ่ที่เคารพท่านหนึ่ง
ทีเ่ ป็นเจ้าของกิจการทีม่ ชี อื่ เสียงหลายแห่งว่า
ท�ำไมถึงเปลี่ยนจากโปรแกรมบัญชีบน
Desktop มาใช้ Cloud Accounting?
ค�ำตอบของท่านคมมากและให้ขอ้ คิด
ที่ดีทีเดียว จึงขออนุญาตน�ำมาฝากผู้อ่าน
ทุกท่าน ท่านตอบมาว่า
“การท�ำบัญชีออนไลน์ ไม่ใช่ทางเลือก
แต่เป็นทางรอดของธุรกิจ ใครๆ เขาก็ไปอยู่
บนเมฆกันหมดแล้ว ถ้าเราพลาดรถไฟขบวนนี้
อย่าได้หวังว่าจะไปนอนรอขบวนหน้า
เพราะอาจจะต้องนอนแบบไม่ตนื่ แทน”
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อ่านครบทุกเล่ม
ไม่ตกเทรนด์ธุรกิจ

e-Magazine รายเดือน
จุดประกายความคิดอัพธุรกิจให้ส�ำเร็จได้ง่ายขึ้น
บอกความคิดเห็นของคุณให้เรารู้ว่าต้องการปรับ
ให้นิตยสารนี้เป็นแบบที่คุณชอบ คลิก!

