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เป้าหมายของการท�าธุรกิจ แน่นอนว่าผู้ประกอบการทุกคน
อยากเหน็การเตบิโตที่เพิ่มขึ้นทกุปี แต่ที่ผ่านมาด้วยวธิคีดิในการเตบิโต
ทางธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี บางครั้งอาจยังยึดติดอยู่
ในกรอบแบบเดิมๆ คิดคนเดียว ท�าด้วยตัวคนเดียว และโตไปแบบ
เดี่ยวๆ ในอดีตสิ่งเหล่านี้อาจจะใช่ส�าหรับเวลานั้น แต่ปัจจุบันต้อง
ยอมรบัว่า โลกของการท�าธรุกจิเปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเรว็ ไมใ่ช่ยคุ

ของปลาใหญ่กินปลาเล็กอีกต่อไป แต่วันนี้คือ ยุคที่ทั้งปลาเล็กและปลาใหญ่ต้องว่ายร่วมกันไป
เป็นฝูงและไปให้ทนักนั เพื่อจะช่วยกนัสร้างความแขง็แรงให้ธรุกจิ 

 การโตด้วยตัวคนเดียวอาจจะท�าให้คุณก้าวช้ากว่าคนอื่นได้ และหากไม่ปรับความเร็วให้ทัน
ต่อกระแสการแข่งขัน ก็จะท�าให้ค่อยๆ ล้าและถดถอยไปเรื่อยๆ เชื่อไหมว่า ปัจจุบันมีช่องทาง
และโอกาสอยูม่ากมายที่พร้อมจะตดิสปีดให้กบัปลาเลก็อย่างเอสเอม็อ ีเพยีงแค่คณุเปิดใจ เปลี่ยนวธิคีดิ 
ไม่ยดึตดิกบักรอบเดมิๆ แล้วจะเหน็ว่า ทางลดัที่จะท�าให้ธรุกจิของคณุเตบิโตนั้นมอียู่มากมาย
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Trendy Marketing

ยคุนี้ใครๆ กเ็ตม็ใจโสด ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นที่เตม็ไปด้วยคนโสด 

จ�านวนคนโสดทั่วโลกพุง่สงูขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดงันั้น เมื่อความโสดกลายเป็น

เทรนด์ระดบัโลกที่เตม็ไปด้วยก�าลงัซื้อมหาศาล จงึไม่แปลกใจที่นกัการตลาด 

ผู้ประกอบการ เจ้าของแบรนด์ต่างๆ พยายามจะสรรหากลยทุธ์

เพื่อจะพชิติใจผู้บรโิภคกลุ่มนี้   

 กองบรรณาธกิาร

จบัเทรนด์คนโสด
ปรับธุรกจิพร้อมท�ำเงนิ
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จากรายงาน ผลส�ารวจต่างๆ ที่ออกมาได้ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า เทรนด์ของ
ผู้บรโิภคที่อาศยัอยู่คนเดยีว เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ก�าลงัเกดิขึ้นทั่วโลก หากดูจาก
ตวัเลขส�ารวจประชากรของสหรฐัอเมรกิา พบว่า ปัจจบุนัมชีาวอเมรกินัที่อาศยัอยูค่นเดยีว
ถงึ 35.7 ล้านคน หรอืคดิเป็นประมาณ 28% ของครวัเรอืน เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าตวัจาก
ตัวเลขของคนที่อยู่อาศัยเพียงล�าพังในปี พ.ศ.2503 ในขณะที่จ�านวนประชากรคนโสด
ชาวจนีมเีพิ่มสูงขึ้นถงึ 200 ล้านคน เช่นเดยีวกบัประเทศไทย จากงานวจิยัของสถาบนัวจิยั
ประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล ระบวุ่า 

ในปี พ.ศ.2563 นี้

ประเทศไทย

จะมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง

1.5 ล้านคน 

โดยเฉพำะผู้หญิงอยู่ตัวคนเดียว

จะมีเพิ่มมากขึ้นประมาณ

5.6 ล้านคน
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นอกเหนือจากจ�านวนของผู้บรโิภคกลุ่มนี้ที่มีมากขึ้นแล้ว ในรายงานของ SONAR™TM 
ได้วเิคราะห์แนวโน้มของผูบ้รโิภครายเดยีว หรอืคนโสดในสหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร 
และจนี อาย ุ18 ปีขึ้นไป โดยบอกไว้ว่า

จากส่วนหนึ่งของรายงานฉบับนี้สะท้อนให้เห็นว่า

ในสหรัฐอเมริกาบอกว่า

การโสดท�าให้ไม่ต้องทะเลาะกับใครว่าจะใช้เงินอย่างไร

หรือจะใช้เงินอย่างไรก็ได้ตามใจตัวเอง 

ที่จีนบอกว่า

ชอบที่จะตัดสินใจ

ทางการเงินด้วยตัวเอง

84% 

90% 

ของคนโสด

ของคนโสด

ในสหรัฐอเมริกาบอกว่า

การตัดสินใจทางการเงินของตัวเอง

ได้นั้นดูมีอ�านาจ

86% 
ของคนโสด

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีธุรกิจมากมายที่ออกแบบสินค้าและบริการ เพื่อตอบ
โจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะ ยกตวัอย่าง...

ความโสดนั้นมาพร้อมกบัอ�านาจทางการเงนิที่พร้อมจะจบัจ่ายเพื่อตวัเอง
เพราะไม่มีภาระ ไม่มีลูกและครอบครัวต้องดูแล จึงทุ่มเทกับตัวเองได้เต็มที่ กล้า
ตดัสนิใจซื้อสนิค้าตามเทรนด์ตามกระแส
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ในสหรฐัอเมรกิา Pinnacle Foods, Inc. ได้เปิดตวัแบรนด์ Duncan Hines ขนมที่สามารถ
อบได้ 1 ครั้งในถ้วยกาแฟภายใน 1 นาท ีเพื่อตอบโจทย์ผูบ้รโิภคที่ท�าขนมอบกนิเพยีงคนเดยีว 
เช่นเดยีวกบั General Mills, Inc. ที่เปิดตวัผลติภณัฑ์แบรนด์ Betty Crocker ผู้ใช้สามารถ
ท�าขนมหรือของหวานแบบหนึ่งเสิร์ฟ โดยการเวฟในแก้วน�้า นอกจากนี้ จากการ
ที่ชาวอเมรกินัอาศยัอยู่คนเดยีวมากขึ้น Procter & Gamble Company ได้มกีารผลติม้วน
กระดาษช�าระแบบใหม่ ส�าหรบัคนที่อาศยัอยู่ตวัคนเดยีว มชีื่อว่า Charmin Forever Roll 
โดยเป็นไซส์และปรมิาณที่วจิยัมาแล้วว่าเหมาะสมกบัห้องน�้า 1 ห้องที่มผีูอ้ยูอ่าศยัคนเดยีว 
หรอืมพีื้นที่จ�ากดั

ขณะที่ในเดนมาร์ก Irma เชนซเูปอร์มาร์เกต็ที่ใหญ่ที่สดุ เปิดร้านอาหารชื่อ Restaurant 
1:1 เพื่อรองรบักบัเทรนด์การรบัประทานอาหารคนเดยีวของคนโสด เพราะปัจจบุนัเดนมาร์ก
มอีตัราคนโสดถงึ 44% ซึ่งสูงเป็นอนัดบั 2 ของยโุรป โดย Restaurant 1:1 ถอืว่าเป็นร้าน
อาหารที่เลก็ที่สดุในโลก เพราะทางร้านจะมพี่อครวัเพยีง 1 คน พนกังานเสริ์ฟ 1 คน พื้นที่
ส�าหรบัจดัเตรยีมอาหาร โต๊ะและเก้าอี้ส�าหรบันั่งได้เพยีงคนเดยีว ท�าให้ลูกค้าที่มาใช้บรกิาร
ที่ร้านจะกลายเป็นแขกเพียงคนเดียวของร้านทันที โดยร้านถูกออกแบบมาเพื่อท�าให้คน
รู้สึกสะดวกสบายมากขึ้นเวลาที่ต้องซื้ออาหารกินคนเดียว เป็นการช่วยลดเรื่องของเสีย
จากอาหาร รวมถงึช่วยลดความรู้สกึอดึอดัเวลาที่ต้องกนิอาหารเพยีงล�าพงัอกีด้วย 

ที่มา : https://bit.ly/33NA5ks, https://bit.ly/2Xt4JNa
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หรอือย่างในญี่ปุน่ ที่ตอนนี้ธรุกจิเช่าก�าลงัมาแรง แต่ไม่ใช่การเช่าสนิค้าทั่วๆ ไป แต่ 
Support One เป็นเวบ็ไซต์ที่ให้บรกิารเช่าคนรกั เพื่อน รวมไปถงึครอบครวั เพื่อให้ไปท�า
กจิกรรมต่างๆ เช่น เป็นเพื่อนที่สามารถไปชอปปิง ออกก�าลงักายที่ยมิได้ เป็นต้น นอกจากนี้ 
ล่าสุดธุรกิจผับบาร์ก็ได้มีการปรับตัวรับเทรนด์คนโสด อย่าง Hitori Bar ตั้งอยู่ในชินจูก ุ
ได้สร้างความแตกต่างจากร้านทั่วไป ด้วยสโลแกน “A bar limited to parties of one” 
แม้จะเปิดรบัลกูค้าที่มาคนเดยีว แต่ที่นี่กลบักลายเป็นแหล่งพบปะเพื่อนใหม่ไปโดยปรยิาย

ส่วนไทยนั้น ที่ผ่านมาเชื่อว่าคงได้เหน็การลองตลาดของ MK กบัการน�าเสนอบรกิาร
รูปแบบใหม่ นั่นคือ หม้อสุกี้ส�าหรับรับประทานคนเดียว เพื่อตอบสนองความต้องการ
และไลฟ์สไตล์ของคนรุน่ใหม่โดยเฉพาะ ซึ่งได้มกีารออกแบบเมนอูาหารใหม่ๆ โซนที่นั่ง รปูแบบ
โต๊ะ เก้าอี้ รวมถงึบรกิารปลั๊ก USB ส�าหรบัชาร์จไฟ และ Wi-Fi ส�าหรบัลูกค้าที่มาคนเดยีว

ที่มา : https://bit.ly/2P1DWGu, https://bit.ly/2P59o6E
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เมื่อพูดถึงตลาดคนโสดแล้ว แน่นอนว่า พลาดไม่ได้ที่จะเอ่ยถึง “วันคนโสด” หรือ 
Single’s Day ของหนุ่มสาวชาวจนีที่ถูกบญัญตัขิึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2536 โดยนกัศกึษา
กลุ่มหนึ่งของมหาวิทยาลัย Nanjing ที่อยากให้คนโสดมารวมตัวกัน เพื่อเฉลิมฉลองกับ
ความโสด ก่อนจะกลายมาเป็นเทศกาลชอปปิงออนไลน์ที่ใหญ่ระดบัโลก อย่าง 11.11 ที่
สร้างปรากฏการณ์ท�ายอดขายได้หลายพนัล้านหยวนในวนัเดยีว และความนยิมนี้กไ็ด้ถูก
ส่งต่อไปทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ที่ในวนัที่ 11 เดอืน 11 ของทกุปี จะเหน็แคมเปญ 
โปรโมชั่นสดุว้าวจากแบรนด์ต่างๆ ออกมาท�าตลาดกนัอย่างคกึคกั

เรยีกว่า เป็นอกีโอกาสทางธรุกจิที่เกดิจากกระแสคนโสด ส�าหรบัผูป้ระกอบการคนไหน
ที่ก�าลังคิดจะคว้าโอกาสท�าตลาดกับเทศกาล 11.11 มีกลยุทธ์ดีๆ มาแนะน�าให้ด้วย 
เพื่อจะได้เตรยีมพร้อมคว้าเงนิในกระเป๋าคนโสดได้อย่างเตม็ที่
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1. มอบส่วนลด/ข้อเสนอ 

ก�าหนดสนิค้าตวัทอ็ป และตั้งส่วนลดหรอืข้อเสนอที่น่าสนใจ ที่ส�าคญัควรท�าเป็นแบบ 
Flash Deal ที่ให้ข้อเสนอราคาสดุพเิศษ ภายในระยะเวลาอนัจ�ากดั และของที่มจี�านวน
จ�ากดั เพื่อดงึดูดความสนใจของลูกค้า ควรมกีารเตรยีมตวัล่วงหน้าที่จะปล่อยในวนัดเีดย์ 
ยิ่งให้ข้อเสนอดเีท่าไร ยิ่งขายได้มากเท่านั้น กลยทุธ์นี้จะช่วยให้แบรนด์สามารถสร้างฐาน
ลูกค้าประจ�าที่จะจดจ�าร้านในฐานะผู้ขายในใจ และจะกลับมาอีกครั้งในช่วงเทศกาล
ชอปออนไลน์ในปีต่อๆ ไป

2. จัดท�ำสต็อก 

ประเดน็ส�าคญัอย่างที่สองคอื การจดัเกบ็สตอ็ก เมื่อได้ข้อเสนอหรอืดลีที่ต้องการท�า
ส�าหรบัแคมเปญเทศกาล 11.11 แล้ว ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสนิค้ามเีพยีงพอ และควร
สตอ็กสนิค้าไว้ประมาณ 10-20 เท่าจากวนัปกต ิเพื่อป้องกนัของหมด 
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3. เรียนรู้ตลำด

ควรมกีารวางแผนรบัมอืกบัจ�านวนลกูคา้ที่จะเข้ามาเยี่ยมชมร้านในชว่งเทศกาล โดย
ต้องคดิให้รอบด้านว่า ลกูค้าจะเหน็ดลีนี้ได้อย่างไร ถ้าข้อเสนอที่ทางร้านให้นั้นดจีรงิๆ อาจ
จะขึ้นไปอยูบ่นหน้าค้นหาหลกัๆ ได้ แต่ที่ส�าคญัมากกว่านั้นคอื ทางร้านต้องท�าการโปรโมต
ในช่องทางต่างๆ ร่วมด้วย เพื่อเพิ่มยอดคนเข้าชมให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook, 
Google หรือ Instagram รวมถึงจ่ายเงินเพื่อท�าแคมเปญการตลาดต่างๆ นอกจากนี้ 
การใช้ภาพ 5 ภาพเวลาที่โชว์สินค้าแต่ละอย่าง และสินค้าที่ได้รับการรีวิวที่ดี จะช่วย
เพิ่มโอกาสในการขายของชิ้นนั้นให้มมีากขึ้นได้ 

 แม้ตลาดคนโสดจะมศีกัยภาพสงู แต่ถ้าไม่รู้จกัพฤตกิรรมคนโสดดพีอ โอกาส
ขายได้ย่อมเกดิขึ้นยาก อย่าลมืว่า คนโสดไม่ได้ต้องการปรมิาณ แต่พวกเขามองหา
สิ่งที่จะมาเตมิเตม็ให้การใช้ชวีติแบบเดี่ยวๆ นั้นมคีวามสขุมากที่สดุ  

12 K SME Inspired



SME Corner

จะท�ำธุรกิจให้ส�ำเร็จในยุค 4.0 สิ่งส�ำคัญที่ขำดไม่ได้ คือ 
“เทคโนโลยี” ไม่ว่ำจะอยู่ในภำคธุรกิจไหน จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมี
ระบบอัจฉริยะเข้ำมำช่วยสร้ำงแต้มต่อให้ทันกับกำรแข่งขันที่นับวัน
รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แม้กระทั่งภำคกำรเกษตร ถ้ำวันนี้อยำกจะส�ำเร็จได้

ต้องยกระดับตัวเองสู่กำรเป็น Smart Farm 

 กองบรรณาธกิาร   ประสิทธิ ์เอนกอนนัตพนัธุ์

เทคโนโลยีสร้าง (ฟาร์ม) ส�าเร็จ ในแบบ

“พญาเย็น แดรี่”
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“พญำเยน็ แดรี่” หนึ่งในต้นแบบธรุกจิเกษตรสมยัใหม่ที่มกีำรน�ำเอำระบบเทคโนโลยี
มำใช้เพิ่มประสทิธภิำพในกำรท�ำงำน ภก.อำนนท์ จมุพลอำนนัท์ กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั 
พญำเยน็ แดรี่ จ�ำกดั เปิดฟำร์มโคนมสดุไฮเทคในจงัหวดัลพบรุ ีโชว์กระบวนกำรท�ำงำน
แบบใหม่ แสดงศกัยภำพของควำมเป็นเกษตรกรและผู้ประกอบกำรเอสเอม็อใีนยคุดจิทิลั 

จดุเปล่ียน ก่อนก้าวสู่การเป็น Smart Farm

 อำนนท์เล่ำว่ำ เดิมพญำเย็น แดรี่โตมำจำกกำรเป็นเกษตรกร คุณพ่อ (ชนะศักดิ์ 
จมุพลอำนนัท์) เริ่มเลี้ยงววัตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 ค่อยๆ เตบิโตจนเป็นฟำร์มขนำด 300 แม่รดี 
(จ�ำนวนแม่วัวที่ให้น�้ำนม) จนกระทั่งเกิดจุดเปลี่ยนที่ต้องผันตัวเองจำกเกษตรกร สู่กำร
เป็นศูนย์รับน�้ำนมดิบ เนื่องจำกเกิดวิกฤตด้ำนควำมเชื่อมั่นที่มีต่อศูนย์รับน�้ำนมเอกชน
และสหกรณ์ในพื้นที่ของเกษตรกร จงึมองว่ำด้วยควำมพร้อมที่มนี่ำจะสำมำรถท�ำศูนย์รบั
น�้ำนมดบิเองได้ และนั่นกไ็ด้กลำยเป็นจดุเริ่มต้นธรุกจิใหม่ของพญำเยน็ แดรี่เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
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“พอเริ่มท�ำศูนย์รับน�้ำนมดิบ เรำค่อนข้ำงยุ่งกับตรงนั้นมำก ท�ำให้เวลำจัดกำรงำน
ในฟำร์มเหลือน้อยลง พอห่ำงสำยตำกำรจัดกำรก็มีประสิทธิภำพลดลง จึงท�ำโครงกำร
ส่งต่อโคนมในฟำร์มของเรำไปให้เกษตรกรที่มคีวำมพร้อมจะขยำยขนำดฟำร์ม ทั้งในรปูแบบ
ขำยและเช่ำซื้อ ท�ำให้ขนำดฟำร์มลดลงไปเรื่อยๆ จำก 300 ตัว เหลือประมำณ 50-60 ตัว 
และพอดีกับช่วงเวลำนั้นที่เรำพยำยำมท�ำกำรส่งเสริมในเรื่องของคุณภำพน�้ำนมดิบ แต่
กำรชักจูงเกษตรกรท�ำได้ไม่ง่ำย เพรำะเขำไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรม จึงคิดท�ำฟำร์มต้นแบบ
ขึ้นมำ เพื่อให้เห็นว่ำ หำกฟำร์มโคนมมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ย่อมน�ำไปสู่กำรได้ผลผลิต
ที่มีคุณภำพ”

การจดัการดัง้เดมิ VS การจัดการรูปแบบใหม่

เมื่อถำมถึงวิธีกำรบริหำรจัดกำรฟำร์มโคนม อำนนท์ย้อนเล่ำให้ฟัง หำกเป็นกำร
จัดกำรแบบดั้งเดิม เจ้ำของต้องลงไปจัดกำรด้วยตัวเอง เพื่อให้ได้ประสิทธิภำพสูงที่สุด 
หำกเป็นฟำร์มขนำดใหญ่ประมำณ 300 ตวั ต้องใช้คนงำนกว่ำ 20 คนในกำรท�ำงำน และ
ดว้ยลกัษณะกำรท�ำงำนในฟำร์มโคนม คนต้องอยูก่บัววัทกุวนั เลี้ยงเหมอืนลกู อยู่ด้วยกนั
ตลอดเวลำ ท�ำให้เกดิอำกำรเบื่อหน่ำยได้ง่ำยและเกดิปัญหำกำรลำออกของคนงำนตำม
มำ ส่งผลให้ประสทิธภิำพในกำรท�ำงำนลดลงด้วย
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แต่ส�ำหรับฟำร์มต้นแบบของพญำเย็น แดรี่ จะต้องมีระบบกำรจัดกำรฟำร์มโคนม
แบบใหม่ที่ให้ได้ประสทิธภิำพและประสทิธผิล โดยที่เจ้ำของไม่ต้องลงมำท�ำเองทกุอย่ำง 
โดยเริ่มต้นจำกก�ำหนดขนำดฟำร์มก่อน เลอืกขนำด 300 ตวั เพรำะเป็นขนำดที่เคยท�ำมำ
ก่อน จำกนั้นมกีำรน�ำเอำเครื่องจกัรและเทคโนโลยเีข้ำมำช่วยจดักำร ซึ่งผลของกำรบรหิำร
จดักำรรูปแบบใหม่ ท�ำให้ได้เหน็สิ่งที่แตกต่ำงออกไป 

เริ่มจำกระบบรดี ฟำร์มสมยัก่อน คนงำน 1 คนจะดูแล 1 ถงัรดี ไล่รดีนมไปเรื่อยๆ 
ฟำร์มขนำด 300 ตวั ต้องใช้ถงัรดีประมำณ 15 ชดุ นั่นหมำยถงึว่ำต้องใช้คนงำนถงึ 15 คน 
ส�ำหรบักำรรดีอย่ำงเดยีว เมื่อเปลี่ยนเป็นระบบรดีใหม่ Pipe Line ให้คนงำนยนืรดีในหลมุ 
สำมำรถช่วยให้ท�ำงำนได้คล่องตวัขึ้น มรีะบบรดีอตัโนมตั ิคนงำนมหีน้ำที่ใส่อปุกรณ์รดี พอ
ระบบท�ำงำนเสรจ็ เครื่องจะถอดเอง คนงำนเพยีงแค่มำเกบ็ท�ำควำมสะอำดและเตรยีมเซต็
ส�ำหรับกำรรีดในชุดถัดไป ฉะนั้นในหลุมรีดสำมำรถใช้คนงำนผู้หญิงซึ่งมีควำมละเอียด
รอบคอบมำกกว่ำในกำรท�ำงำนได้ เพรำะไม่ต้องใช้แรงมำก และในแง่ของจ�ำนวนจำกเดมิ
ต้องใช้ถงึ 15 คน ปัจจบุนัใช้เพยีงแค่ 3 คนกเ็พยีงพอแล้ว ส่วนระบบกำรให้อำหำรนั้น ใช้
ระบบจ่ำยอำหำร TMR รถวิ่งจ่ำยอำหำรถงึหน้ำคอกววั โดยใช้คนงำนเพยีง 1-2 คนเท่ำนั้น
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นอกจำกนี้ ยังมีกำรน�ำเอำระบบเก็บข้อมูลมำใช้เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรฟำร์ม
ด้วย เพรำะระบบเกบ็ข้อมลูจะช่วยให้รูป้รมิำณนมที่จะให้ได้จำกววัในแต่ละตวัและแต่ละวนัว่ำ
อยู่ที่เท่ำไร ข้อมูลเหล่ำนี้จะเป็นตวัชี้วดัและตั้งเป้ำหมำยในแต่ละปี หำกไม่มขี้อมูลของววั
กจ็ะไม่สำมำรถคำดกำรณ์ หรอืก�ำหนดอนำคตได้

ระบบเก็บข้อมูลยังมีผลต่อเรื่องกำรผสมเทียมด้วย ซึ่งถือเป็นสิ่งส�ำคัญมำกส�ำหรับ
กำรท�ำฟำร์มโคนม เพรำะหำกรีดนมไปต่อเนื่อง โดยที่วัวไม่ได้มีกำรท้องใหม่ ปริมำณ
น�้ำนมจะน้อยลงไปเรื่อยๆ กำรผสมเทยีมจงึต้องมปีระสทิธภิำพมำกพอ หำกอตัรำกำรผสม
ตดิน้อยกจ็ะก่อให้เกดิผลเสยีต่อฟำร์ม ดว้ยเหตนุี้ จงึมกีำรใช้ระบบแทก็ตดิไว้กบัขำววั เพื่อ
ท�ำกำรเก็บข้อมูล เช่น วัวตัวนี้เดินเท่ำไร นอนเท่ำไร ระบบจะท�ำกำรวิเครำะห์และแจ้ง
เตอืนว่ำ ววัตวันี้จะมอีำกำรตดิสัตว์วนัไหน เพื่อให้สตัวบำลท�ำกำรผสมเทยีมตำมรอบวนั 
ช่วยให้อตัรำกำรผสมตดิมมีำกขึ้น ซึ่งทกุวนันี้เกนิกว่ำ 60% แล้ว

คุณภาพของน�้านม เป็นเป้าหมายแรก

ของการสร้างฟาร์มต้นแบบนี้ขึ้นมา ก็เพื่อต้องการ

ควบคุมคุณภาพน�้านมให้ได้มาตรฐาน (Premium Milk) 

ซึ่งเราก็สามารถท�าได้แล้ว

 “จรงิๆ แล้วใช้คนงำนแค่ 5 คนกเ็พยีงพอกบัหน้ำงำนแล้ว แต่ในฟำร์มเรำม ี10 คน 
ทกุคนมวีนัหยดุหมด จะไม่ใช่ 365 วนั 24 ชั่วโมงเหมอืนเมื่อก่อนแล้ว ถงึเรำจะท�ำฟำร์ม
กจ็รงิ แต่เรำกท็�ำระบบเป็นรูปแบบบรษิทัที่ชดัเจน ประสทิธภิำพของกำรท�ำงำนกด็ขีึ้นอย่ำง
เหน็ได้ชดั เช่นเดยีวกบัคณุภำพของน�้ำนม ที่เป็นเป้ำหมำยแรกของกำรสร้ำงฟำร์มต้นแบบนี้
ขึ้นมำ กเ็พื่อต้องกำรควบคมุคณุภำพน�้ำนมให้ได้มำตรฐำน (Premium Milk) ซึ่งเรำกส็ำมำรถ
ท�ำได้แล้ว”
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ลงทนุเทคโนโลยอีย่างไร ให้เกิดความเส่ียงน้อยท่ีสุด

 แนน่อนวำ่กำรน�ำเทคโนโลยมีำใช้ ย่อมมำพร้อมกบักำรลงทนุ ส�ำหรบัฟำร์มต้นแบบ
แห่งนี้ อำนนท์บอกว่ำใช้เงนิลงทนุมำกถงึ 60 ล้ำนบำท และกำรลงทนุทกุอย่ำงมคีวำม
เสี่ยง ลงทนุไปแล้วประสทิธภิำพที่ได้กลบัมำจะคุ้มกบัที่ลงทนุหรอืไม่ แต่เรำสำมำรถวำง
ระบบเพื่อปิดควำมเสี่ยงได้ ก่อนจะลงทนุเทคโนโลย ีต้องมกีำรศกึษำให้รอบด้ำนและจดั
ท�ำแผนงำนให้ชดัเจน วเิครำะห์ตวัเองก่อนว่ำต้องกำรอะไร แค่ไหน อย่ำงไร แล้วเลอืกกำร
ลงทุนที่เหมำะสม เช่น เรำได้ศึกษำจำกต่ำงประเทศดูว่ำในฟำร์มเขำมีกำรใช้เทคโนโลยี
อะไรบ้ำง แต่ไม่สำมำรถเอำทั้งหมดของเขำมำใช้ได้ เพรำะทั้งด้วยขนำดของฟำร์ม พื้นที่
ในฟำร์ม ภูมอิำกำศ ระบบกำรจดักำรที่ไม่เหมอืนกนั จงึต้องรู้จกัประยกุต์ใช้เทคโนโลยทีี่
เหมำะสมกบัตวัเรำจรงิๆ หำกเรำมแีผนงำนต่ำงๆ เหล่ำนี้ที่ชดัเจนตั้งแต่ก่อนที่จะลงทนุก็
จะท�ำให้เรำไม่กลวัควำมเสี่ยงที่จะลงทนุ
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จำกควำมส�ำเร็จของฟำร์มต้นแบบแห่งแรกนี้ พญำเย็น แดรี่เตรียมขยำยกำรลงทุน
ไปสู่เฟสสองกับฟำร์มที่มีขนำดใหญ่ขึ้นอีกเท่ำตัว ภำยใต้ระบบกำรจัดกำรรูปแบบใหม่
เช่นเดิม ยิ่งเป็นกำรตอกย�้ำให้เห็นว่ำ ควำมส�ำเร็จเกิดได้ด้วยระบบกำรจัดกำรที่ดี และ
ยิ่งมีเทคโนโลยีมำช่วยติดสปีด จะยิ่งท�ำให้คุณเข้ำใกล้ควำมส�ำเร็จได้เร็วขึ้นอีก 

1. ต้องมีองค์ความรู้ในธุรกิจนั้นๆ และหมั่นศึกษาว่าองค์ความรู้

   ที่เรามี มันถูกและเหมาะสมกับงานด้วยหรือไม่

2. ต้องมีคอนเน็กชัน ท�าธุรกิจทุกอย่างต้องมีสายสัมพันธ์ที่ดี 

   ทั้งที่เป็นลูกค้าและคู่ค้า

3. มีเครดิต จะท�าธุรกิจต้องมั่นใจว่ามีเครดิตที่ดี ไม่ใช่แค่เร่ือง

   การเงินเท่านั้น การรับปากรับค�าต่างๆ ต้องท�าได้จริง 

4. โลเกชัน ไม่ว่าจะท�าธุรกิจอะไรต้องดูว่าโลเกชันตอบโจทย์

   ในส่ิงที่เราท�าหรือไม่ 

Key 
Success
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Inno Focus

การสร้างความแตกต่าง คอืหวัใจส�าคญัอย่างหนึ่งในการแข่งขนัทางธรุกจิ ไม่เว้นแม้แต่
ร้านหนงัสอืกเ็ช่นกนั ร้านหนงัสอืที่ทั้งร้านจ�าหน่ายหนงัสอืแค่ปกเดยีวกว่็าแปลกแล้ว แต่ร้านนี้
แปลกยิ่งกว่า เมื่อลูกค้าไม่สามารถเดินเข้ามาเลือกหนังสือในร้านได้ โดยร้านที่ว่านี้ตั้งอยู่
ระหว่างหวัมมุถนนควนีตดักบัถนนออสซงิตนัในเมอืงโตรอนโต แคนาดา เปิดขึ้นเพื่อจ�าหนา่ย
หนงัสอืภาพออกใหม่ชื่อ In No Particular Order ซึ่งเป็นผลงานของฌอน บราวน์เท่านั้น  

บราวน์อธิบายเหตุผลของการเปิดร้านหนังสือใต้แนวคิดนี้ ก็เพื่อดึงดูดความสนใจของ
ผู้คน โดยลูกค้าสามารถมองทะลเุหน็ภายในร้านผ่านกระจกใสทาสสีะท้อนแสงสฟี้าเข้ม ซึ่ง
ตกแต่งให้เหมอืนว่าก�าลงัอยูร่ะหว่างการพมิพ์หนงัสอื มหีนงัสอืจ�านวนหนึ่งวางไว้ให้เหน็ โดยที่
กระจกด้านหน้าจะขึ้นบทสนทนาระหว่างเขากบัเอรกิ ลาชานซ์ ผูอ้อกแบบหนงัสอืและผูก่้อตั้ง
ร้านร่วมกบัเขา เป็นข้อความอธบิายที่มาที่ไปของร้าน

โดยบราวน์ได้ลงภาพร้านหนงัสอืของเขาในไอจสี่วนตวั เชญิชวนผู้ตดิตามให้ไปชม และ
ซื้อหนังสือที่ร้าน โดยแนะน�าให้ไปในตอนกลางคืน เพื่อจะได้เห็นสีสะท้อนแสงในร้านอย่าง
ชัดเจน และถือเป็นจุดชิกๆ ที่น่าถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดีย แม้ลูกค้าจะไม่สามารถเข้าไปชม
ในร้านเหมือนร้านหนังสือทั่วไปได้ แต่ถ้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ด้วยการสแกน QR Code 
ที่ตดิอยู่หน้าร้าน โดยร้านนี้เปิดให้บรกิารเมื่อเดอืนสงิหาคมที่ผ่านมานี้เอง 

ร้านหนังสือยุค 4.0

https://bit.ly/2OyGoE2 , https://bit.ly/35dC8Qp
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Starbucks Touch : The Pen วางจ�าหน่ายผ่านร้านค้าออนไลน์ของสตาร์บคัส์ สนนราคา
อยู่ที่ด้ามละ 4,000 เยน หรอืราว 1,200 บาท ม ี3 สใีห้เลอืก ได้แก่ ขาว ด�า และสเีงนิ โดย
เป็นปากกาที่หมกึเป็นสนี�้าตาลกาแฟ เมื่อลูกค้าซื้อปากกาสตาร์บัคส์ และลงทะเบยีนใช้งาน 
ในปากกาจะมเีงนิสะสมไว้ให้แล้ว 1,000 เยนหรอืเกอืบ 300 บาท สามารถน�าไปใช้ซื้อกาแฟ
หรอืสนิค้าในร้านได้ทนัท ีวธิใีช้งานแค่แตะปากกาไปที่เครื่องอ่านหน้าเคาน์เตอร์ ระบบจะหกั
เงนิอตัโนมตั ิสร้างความสะดวกให้กบัลูกค้าอย่างยิ่งชนดิไม่ต้องพกเงนิสดกซ็ื้อกาแฟได้  

การช�าระเงินรูปแบบดังกล่าวเรียกว่า Contactless Payment เป็นระบบการจ่ายเงินที่
อาศยัเทคโนโลย ีNFC หรอื RFID (Radio Frequency Identification) เพยีงแตะกบัเครื่องอ่าน
เท่านั้น โดยไม่ต้องเซน็ชื่อก�ากบัให้ยุ่งยาก Contactless Payment นอกจากอยู่ในรูปบตัรต่างๆ 
ยงัพบในสมาร์ตโฟน เคสโทรศพัท์มอืถอื และล่าสดุแฝงมาในปากกาของสตาร์บคัส์  

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเข้าสู่สังคมไร้เงินสด เมื่อสตาร์บัคส์ เชนร้านกาแฟชื่อดัง
ในญี่ปุน่เปิดตวั Starbucks Touch : The Pen ปากกาอจัฉรยิะที่ไม่เพยีงใช้ขดีเขยีน แต่ยงัสามารถ
ใช้ช�าระค่าสินค้าในร้านสตาร์บัคส์ได้อีกด้วย โดยปากกาดังกล่าวใช้เทคโนโลยีสื่อสารแบบ
ไร้สาย NFC (Near Field Communication)   และสามารถใช้กบัระบบ FeliCa ซึ่งเป็นกระเป๋าเงนิ
อเิลก็ทรอนกิส์ที่บรษิทัโซนี่พฒันาขึ้นมา 

จ่ายค่ากาแฟด้วยปากกา

www.starbucks.co.jp/card/touch/pen/, https://bit.ly/2MtJB51
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Cover Story

ยคุนี้ความน่ากลวัที่สดุของการท�าธรุกจิ คณุว่าคอือะไร?
 หลายคนอาจบอกว่า เศรษฐกจิไม่ด ีคู่แข่งมมีากเหลอืเกนิ 
พฤตกิรรมลูกค้าเปลี่ยนไปตลอด และอกีสารพดัตามที่คณุจะนกึออก
ได้ แต่ถ้าเราบอกว่าสิ่งที่น่ากลวัที่สดุคอื ค�าว่า “ช้า” ล่ะ...คณุเหน็

ด้วยไหม?

 กองบรรณาธกิาร

ทฤษฎีสมคบค้า

X T H E O R Y
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ท�าไมค�าว่า ช้า ถงึน่ากลวัในโลกของธรุกจิ เพราะยคุนี้ไม่ได้แข่งกนัที่ขนาด ไม่ได้วดั
กนัที่ว่าใครเกดิก่อนเกดิหลงั แต่วดักนัด้วยความเรว็ต่างหาก นั่นหมายความว่า ถงึจะท�า
ดขีึ้น แต่ถ้าคณุช้ากว่าคนอื่นแค่ก้าวเดยีวกอ็าจจะแพ้ได้

 ในแง่ของการเติบโตทางธุรกิจก็เช่นกัน เชื่อว่าคนท�าธุรกิจทุกคนอยากที่จะเติบโต
ด้วยกนัทั้งสิ้น แม้แต่เอสเอม็อเีลก็ๆ กม็ฝัีนที่อยากจะขยบัขยายกจิการให้ใหญ่ขึ้น แขง็แกร่ง
มากขึ้น แต่ที่ผ่านมายังเห็นว่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมักจะเคยชินกับวิธีคิดของการท�า
ธรุกจิแบบเดมิๆ ต่างคนต่างท�า ตกีรอบพื้นที่ของการเตบิโตอยูใ่นวงจ�ากดั ท�าให้การเตบิโต
ไปได้ไม่เรว็เท่าที่ควร ดงันั้น ถ้าคณุยงัเดนิช้า คดิช้า ปรบัตวัช้า ท�าทกุอย่างเองด้วยตวัคนเดยีว
ภายใต้กรอบเดมิๆ รบัรองได้ว่า คณุไม่มทีางเหน็การเตบิโตแบบก้าวกระโดดได้ 

ถงึเวลาแล้วที่ผู้ประกอบการเอสเอม็อต้ีองเปลี่ยนตวัเองให้กลายเป็นปลาเรว็ ด้วยการ
มองหา New Business Model ที่จะเป็นเสมอืนทางลดัในการสร้างโอกาสทางธรุกจิให้โต
ไวกว่าที่ผ่านๆ มา
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การสร้าง New Business Model เพื่อน�าไปสูก่ารเตบิโตของเอสเอม็อใีนยคุนี้ เรยีกได้ว่า
แทบจะไม่มีกฎเกณฑ์หรือรูปแบบอะไรที่ตายตัว สามารถมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นได้ตลอด 
เฉกเช่นโมเดลที่เราเรียกว่า X THEORY หรือ “ทฤษฎีสมคบค้า” ค�าจ�ากัดความเก๋ๆ ว่า
ด้วยการผนึกก�าลังของธุรกิจ 2 ขั้วที่ต่างฝ่ายต่างเห็นโอกาส Win-Win ซึ่งกันและกัน จน
น�าไปสู่การเกิดโมเดลทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่สามารถสร้างโอกาสโตให้กับเอสเอ็มอี
อย่างก้าวกระโดด ดังเช่น 2 ธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่ Okusno และ ดัคกาลบี้ ที่พวกเขา
เลือกทางลัดของการเติบโตด้วย Business Model ในแบบที่ตัวเองไม่เคยท�ามาก่อน

X THEORY

=

New Business Model + Growth Model
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ก่อนหน้านี้ใครจะรู้ว่า Okusno แบรนด์ขนมคางกุ้งทอดอบกรอบเจ้าแรกของไทย ได้
พยายามลองเดินสู่ตลาดนอกด้วยตัวเองมาแล้วกว่า 4 ปี และได้รู้ว่าเส้นทางการส่งออก
ไม่ใช่เรื่องง่าย และมีความท้าทายมากมายรออยู่ข้างหน้า เจ้าของแบรนด์อย่าง 
พมิพ์มาดา พฒันปรชัญาพงศ์ ซอีโีอ บรษิทั โอคสุโน่ ฟู้ด จ�ากดั เล่าให้ฟังว่าด้วยข้อจ�ากดั
ที่มีจึงท�าให้ต้องเจอกับปัญหาหลายด้าน ทั้งเรื่องตัวแทนจ�าหน่าย (Distributor) ที่อาจจะ
ไม่เก่งพอ หรือออร์เดอร์ที่เข้ามาแล้วก็หายไป การถูกกดราคา รวมถึงในแง่ของการเจรจา 
อ�านาจการต่อรอง และการขยายตลาดเพิ่ม

ด้วยเหตุนี้ นักธุรกิจรุ่นใหม่อย่างพิมพ์มาดา ซึ่งมองว่า การท�าธุรกิจก็เป็นเหมือน
วัฏจักร เมื่อถึงจุดที่โตได้สุดแล้ว ก็ต้องมองหาอะไรใหม่ๆ เข้ามาสร้างความแตกต่าง
ในการด�าเนินกิจการให้ก้าวไปข้างหน้า  

ปิดจุดอ่อน

จับมือบุกตลาดนอก!

ด้วย Co-Branding 
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“การสร้างแบรนด์ใหม่ สินค้าใหม่ หรือรสชาติใหม่ ส�าหรับตัวเองดูเป็นอะไรที่ซ�้าๆ 
เดมิๆ เลยคดิว่า ถ้าเราลองหาอะไรใหม่ๆ ท�าน่าจะดกีว่า จงึเป็นที่มาของการจบัมอืร่วมกบั
บรษิทัมหาชนอย่าง เซป็เป้ เพื่อขยายตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะ แน่นอนว่า ความร่วมมอื
ครั้งนี้ท�าให้เราได้มุมมองการท�าธุรกิจและประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิม”

Business Model ใหม่ของ Okusno ที่ร่วมกับเซ็ปเป้ครั้งนี้ มาในรูปแบบของการ 
Co-Branding ด้วยการแตกแบรนด์ใหม่ชื่อว่า CH!M DII (ชิมดิ) เพื่อขยายตลาดไปสู่
ต่างประเทศ ถือเป็นอีกสเตปของการเติบโตของ Okusno ที่ไม่ได้ต้องการท�าแค่ OEM 
ที่เพียงผลิตสินค้าแล้วจบกันไป แต่เป็นการร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายต่างอยู่ในฐานะของการ
เป็นเจ้าของแบรนด์คนละครึ่งและมีความรับผิดชอบร่วมกัน   

 “เป็นการท�าธุรกิจในอีกหนึ่งรูปแบบที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโต
ให้กับเราได้ เพราะด้วยความเชี่ยวชาญและแข็งแกร่งด้านการส่งออกของเขาสามารถ
ช่วยเหลือเราได้ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเรื่องการเจรจา การขอเอกสารต่างๆ การขอ
เครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ และการขอ HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Point) ช่วยให้การท�าธุรกิจส่งออกของเราเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก”
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พิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์

ผลของการท�า Co-Branding ร่วมกนันี้ สิ่งที่ท�าให้เหน็ชดัเจนขึ้นทนัทคีอื ยอดการสั่งซื้อ
จากต่างประเทศที่มทีศิทางดขีึ้น พมิพ์มาดาบอกว่า มกีารสั่งซื้อซ�้าจากลูกค้าเดมิ แตกต่าง
จากสมัยที่ท�าเองที่ลูกค้าสั่งเพียงครั้งเดียวแล้วก็หายไป  

“สิ่งที่เหน็ได้ชดัเลยคอื ลกูค้ามกีารสั่งซื้อในปรมิาณที่เยอะขึ้น สั่งแบบเตม็ตู้ และมกีาร
สั่งซื้อซ�้าหลายครั้ง โดยในแต่ละเดอืนปรมิาณการส่งออกของเราจะอยูท่ี่ประมาณ 2-3 ตู้
คอนเทนเนอร์ เทยีบกบัตอนที่ท�าเองอาจจะ 2-3 เดอืนตูห้นึ่ง ซึ่งวธิกีารท�าการตลาดของเซป็เป้ 
ส่วนใหญ่จะเป็นการออกบทูและดลีกบัลกูค้าที่ส่งออกอยูแ่ล้ว เช่น ลกูค้าเจ้านี้ซื้อน�้าของ
เซ็ปเป้อยู่แล้ว เขาก็จะเอา CH!M DII เสนอเสริมเข้าไป ฉะนั้นการที่เขาใช้ลูกค้าเดิม 
ทมีเซลส์เขาจะรูอ้ยูแ่ล้วว่า เจ้าไหนที่มศีกัยภาพในการสั่งซื้อเยอะ เขากจ็ะดลีเจ้านั้นให้”

แม้ข้อดีของการ Co-Branding จะช่วยให้การขยายตลาดได้รวดเร็วและกว้างกว่าที่
เคยเป็น แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือ การได้ก�าไรที่น้อยลง เพราะเขาจะใช้ปริมาณ (Volume) 
ของสินค้าเป็นตัวตัดสินแทน นั่นคือสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องชั่งน�้าหนักเอาว่า อย่างไหน
คือสิ่งที่อยากได้มากกว่า
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การร่วมหุ้น หรอื ร่วมทนุ แม้จะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ส�าหรบัธรุกจิเอสเอม็อ ีBusiness 
Model รปูแบบนี้ก�าลงักลายเป็นตวัช่วยตดิสปีดปลาเลก็ให้สามารถว่ายน�้าได้ไวขึ้น เพราะ
อย่างที่รู้กันวันนี้โลกของธุรกิจอยู่ในยุค “ปลาเร็วกินปลาช้า” เมื่อทุกอย่างถูกหมุนด้วย
เวลา การจับมือเดินทางไปพร้อมกับบริษัทใหญ่จึงเป็นทางลัดของการเติบโต ที่ท�าให้
ผู้ประกอบการตวัเลก็เดนิหน้าไปได้เรว็ขึ้น ไม่ช้า ไม่อุ้ยอ้าย และไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลงั 

นั่นคอืมมุมองของ ปรยีาวรรณ ตนัตสรุฤกษ์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ดคักาลบี้ กรุ๊ป 
จ�ากดั หนึ่งในผู้ถอืหุ้นที่วนันี้น�าองค์กรก้าวต่อไปอกีขั้น ด้วยการท�างานร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
กบับรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากดั (มหาชน) หรอื ซพีเีอฟ 

ร่วมทุน สู่การต่อยอด

New Business Model

28 K SME Inspired



จากจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านอาหารเกาหลีประเภทผัดร้อนที่ได้รับความนิยม
และพดูถงึเป็นอย่างมากบนโลกออนไลน์เมื่อ 8 ปีที่แล้ว เป็นจดุแจ้งเกดิให้ร้าน “DAK GALBI” 
ที่เน้นมอบประสบการณ์แปลกใหม่ในการกินอาหารเกาหลีแบบ Real Time Cooking 
ได้รบัผลตอบรบัที่ดจีากผูบ้รโิภค น�ามาสูก่ารขยายสาขาถงึ 10 สาขาในปัจจบุนั และต่อยอด
มาถึงการจับมือร่วมกับซีพีเอฟ ในการพัฒนาแบรนด์น้องใหม่อย่าง WOK Station 
ร้านอาหารสไตล์ Quick Service Restaurant โดยการขายอาหารที่เป็น Asian Street Food 
ซึ่งเปิดตวัไปเมื่อเดอืนเมษายนที่ผ่านมา และล่าสดุกบัการเปิดตวัร้านอาหาร DGB ที่มา
พร้อมกับคอนเซปต์ใหม่ของร้านที่ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลารอคนผัดที่โต๊ะ และไม่ต้องกลัว
เรื่องของกลิ่นควนัจากอาหาร

“เราได้มกีารลงนามในการท�ากจิการร่วมค้า (Joint Venture) กบัซพีเีอฟ ซึ่งปัจจบุนั
ซีพีเอฟถือหุ้นประมาณ 40% ส่วนผู้ถือหุ้นเดิมถืออยู่ 60% การจับมือร่วมกันครั้งนี้เป็น
ลักษณะของการเพิ่มทุนเข้ามา โดยร้านอาหารทั้ง 3 แบรนด์จะอยู่ภายใต้การร่วมมือ
ดังกล่าวทั้งหมด ซึ่งซีพีเอฟให้อ�านาจอิสระเราในการบริหารและการท�างาน ไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริหารหรือเรื่องของคน ดังนั้น การเข้ามาของซีพีเอฟจึงนับเป็น
จิ๊กซอว์ตวัส�าคญัที่จะช่วยผลกัดนัให้เราเตบิโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกนั โดยเฉพาะ
กบัสองแบรนด์น้องใหม่ที่เรามองไปไกลถงึตลาดที่มศีกัยภาพอย่าง จนี สหรฐัอเมรกิา และ
ออสเตรเลยี โดยจนีคอืเป้าหมายแรกที่เราจะออกไปชมิลางในปีหน้า” 

การเข้ามาของซีพีเอฟนับเป็นจิ๊กซอว์ตัวส�าคัญ

ที่จะช่วยผลักดันให้เราเติบโตได้ตามเป้าหมาย

ที่วางไว้ร่วมกัน

29 K SME Inspired



ปรียาวรรณบอกว่า การจับมือกับซีพีเอฟครั้งนี้ สิ่งที่ได้เข้ามาเติมเต็มให้กับธุรกิจ
นอกเหนอืจากเงนิทนุ ยงัมใีนเรื่องขององค์ความรู้ (Know-How) และระบบต่างๆ ที่จะช่วย
พัฒนาศักยภาพธุรกิจเข้มแข็งและมีรากฐานที่มั่นคง เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต 
ซึ่งจะไม่ใช่แค่การขยายสาขาของแบรนด์ที่มอียูใ่นมอืเท่านั้น แต่ยงัรวมถงึโอกาสทางธรุกจิ
ใหม่ๆ ที่อาจจะไม่ใช่ Chain Restaurant เท่านั้น แต่เป็นโอกาสในส่วนอื่นๆ เช่น การลงทนุ
ในส่วน Food Tech เป็นต้น 

การเข้าคู่กนัของการเป็นคนรุ่นใหม่ ที่มแีนวคดิหรอืวธิกีารท�างานที่คล่องตวั มไีอเดยี
และความคดิสร้างสรรค์แบบใหม่ๆ กบัศกัยภาพของเครอืที่เป็นกลุ่มคนที่มปีระสบการณ์
ในการท�างานมามาก เกิดเป็นความลงตัวที่สมบูรณ์แบบในการที่จะท�าให้บริษัทมีการ
เตบิโตไปข้างหน้า

“ค�าแนะน�าต่างๆ จากซพีเีอฟที่ใหก้บัเรา เปน็ตวัช่วยที่ดใีนการท�าธรุกจิ เช่น ควรมอง
ตัวเลขไหนก่อน แผนการขยายนี้จะคุ้มกับการลงทุนไหม จะคืนทุนกี่เปอร์เซ็นต์ 
หรือคืนทนุในระยะเวลากี่ปี ในอดตีบางครั้งในฐานะที่เราเป็นเอสเอม็อจีะใช้ความรูส้กึ
ในการตดัสนิใจในการท�างานมากกว่าข้อมูลที่เพยีงพอ แต่ตอนนี้เราเหน็แล้วว่าการมข้ีอมูล
เพื่อประกอบการตดัสินใจที่ครบและรอบด้าน จะท�าให้เราตัดสนิใจในทศิทางที่ถูกต้องได้
และไม่ผดิพลาดในสิ่งที่ไม่ควรจะผดิพลาด”

ปรียาวรรณ ตันตสุรฤกษ์
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จาก 2 ตวัอย่างที่หยบิยกมาให้ดูนั้น จะเหน็ได้ว่า ถงึโมเดลจะแตกต่างกนั แต่มสีิ่งที่
เหมอืนกนัคอื ไม่มใีครโตด้วยตวัคนเดยีว เพราะทกุคนเชื่อว่า ไม่มใีครเก่งหรอืเชี่ยวชาญ
ไปทกุเรื่อง “การสมคบค้า” จงึเป็นทางลดัความส�าเรจ็ของยคุนี้

 สอดคล้องกับความคิดของพิมพ์มาดา เจ้าของแบรนด์ Okusno บอกไว้ว่า วันนี้
เอสเอม็อไีม่จ�าเป็นต้องเดนิและโตคนเดยีว เพราะสดุท้ายทกุคนอยูใ่นวงการธรุกจิเหมอืนกนั 
ถ้าจบัมอืกนัได้ เป็นมติรย่อมดกีว่าเป็นศตัร ูหากเป็นมติรยงัมโีอกาสช่วยเหลอืเกื้อกลูกนัได้ 
แต่ถ้าเป็นศตัรูคอื การมองเป็นคู่แข่ง อาจมแีต่จะพงัทั้ง 2 ฝ่าย สู้จบัมอืแล้วไปด้วยกนั
ดกีว่า เพยีงแต่แบ่งตลาดให้ชดัเจน เราท�าตลาดไหน และเขาท�าตลาดไหน 

“สมคบค้า”

อย่างไรให้ Win-Win
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“หลายคนกลัวเวลาดีลกับบริษัทใหญ่ ความกลัวไม่ได้ช่วยอะไร และอาจกลายเป็น
ตัวขัดขวางการเติบโตของธุรกิจ ถ้ามัวแต่กลัว จะไม่ได้ลองในสิ่งที่อยากท�าและจะไม่มี
วันรู้เลยว่าถ้าท�าแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไร แม้สุดท้ายจะเจอกับปัญหา ค่อยมาแก้ไข
ดีกว่าที่ไม่ได้ลองท�า ยิ่งถ้าเรามีสติในการตัดสินใจในแต่ละก้าว ไม่ต้องกลัวว่าบริษัท
ใหญ่เขาจะมาเอาเปรียบเรา เพราะสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับการที่เราตัดสินใจ ที่ส�าคัญ
ต้องมีความซื่อสัตย์ รู ้จักปกป้องตัวเอง บอกได้เท่าที่บอก ท�าได้เท่าที่เราท�าได้ 
และควรท�าในสิ่งที่ควรจะท�า แต่ถ้าเราไม่ท�าอะไรเลย ก็จะย�่าอยู่กับที่ไปเรื่อยๆ”

เช่นเดียวกับความเห็นของปรียาวรรณ ผู้บริหารดัคกาลบี้ บอกว่า การท�าธุรกิจด้วย
ตัวคนเดียวมีโอกาสที่จะประสบความส�าเร็จได้ แต่น้อยกว่าการมีทีมท�างานที่แข็งแรง 
การจับมือร่วมกับบริษัทใหญ่เป็นเหมือนทางลัดที่ช่วยให้คนตัวเล็กเติบโตได้ในระยะเวลา
ที่สั้นลงและทันท่วงที แต่หากใครเลือกที่จะเดินไปเพียงล�าพัง เชื่อว่าทุกคนมีโอกาสที่
จะท�าได้ เพียงแค่อาจจะช้าไปบ้าง หรือว่าเจออุปสรรคไปบ้าง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ 
ที่แต่ละธุรกิจจะเผชิญ

ความกลัวไม่ได้ช่วยอะไร

และอาจกลายเป็นตัวขัดขวางการเติบโตของธุรกิจ 

ถ้ามัวแต่กลัว จะไม่ได้ลองในสิ่งที่อยากท�า

และจะไม่มีวันรู้เลยว่าถ้าท�าแล้ว

ผลจะออกมาเป็นอย่างไร

พิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์
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“การท�ากิจการร่วมค้า ก็เหมือนกับการแต่งงาน แต่ละคนต้องศึกษาซึ่งกันและกัน 
ไม่ได้มองว่าต้องใครใหญ่กว่าหรอืเลก็กว่า แต่ทั้งสองคนต้องมโีอกาสเรยีนรู้ซึ่งกนัและกนั 
ใช้เวลาในการเรยีนรู้ ถงึจะหมั้นหมายและเข้าสู่การพูดคยุเรื่องสนิสอด จะมกีารระดมทนุ
เข้ามาเท่าไร หลังจากนั้นถึงแต่งงานกัน พอแต่งงาน เราจะเข้ามาอยู่ภายใต้บ้าน
หลงัเดยีวกนัแล้ว กต้็องค่อยๆ มาเปลี่ยนแปลงกนั และการที่เรามธีรุกจิที่เตบิโตออกมานั้น
กเ็หมอืนเป็นลกู ต้องก�าหนดบทบาทให้ชดัเจน ถ้ามองว่าบรษิทัใหญ่เป็นพ่อ แล้วเราเป็นแม่ 
แม่จะดูแลลูกอย่างไร พ่อจะมบีทบาทแบบไหน ธรุกจิมนักเ็หมอืนชวีติคนนั่นเอง”

ท้ายที่สดุแล้วเป้าหมายของการสร้าง Business Model ใหม่ๆ ไม่ว่าจะไปในรปูแบบไหน 
ทุกคนย่อมหวังถึงผลลัพธ์ที่จะได้เห็นการเติบโตของธุรกิจที่มากขึ้น แต่เชื่อไหมว่า 
ยังมีเอสเอ็มอีอีกจ�านวนไม่น้อย เมื่อถูกถามว่า อนาคตธุรกิจจะโตได้อย่างไร? หลายคน
นึกไม่ออกว่าจะต้องเดินไปแบบไหน ดังนั้น เพื่อให้เอสเอ็มอีง่ายต่อการคิดวางแผน
กลยุทธ์การเติบโต ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด วีรพล สวรรค์พิทักษ์ CMO บริษัท 
ลาเนเจอร์ จ�ากัด และ Digital Marketing Manager บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด มีเทคนิคดีๆ มาฝากทิ้งท้ายให้กัน

วางแผนโตให้ธุรกิจด้วย

4 กลยุทธ์ง่ายๆ

 วีรพล สวรรค์พิทักษ์
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ในการท�าธรุกจิ ทฤษฎเีปรยีบเสมอืนแผนที่ในการเดนิทาง ที่
จะช่วยให้ผู้ประกอบการรู้ว่า ควรจะเริ่มจากจุดไหนและเดินไป
ในทศิทางไหนได้บ้าง ยกตวัอย่าง ทฤษฎ ีGrowth Model แม้จะเป็น
สิ่งที่หลายคนรู้ แต่ยงัมคีนอกีมากที่ยงัไม่เคยน�าเอาไปใช้ประโยชน์ 
ซึ่งทฤษฎนีี้จะประกอบไปด้วย 4 กลยทุธ์หลกัๆ คอื 

 Market Penetration คือ การเติบโตในตลาดเดิมด้วยสินค้าเดิม 
ผู้ประกอบการมีสินค้าเดิม ลูกค้ากลุ่มเดิม ดังนั้น การเติบโตจึงต้องท�าให้ลูกค้า
กลุ่มเดิมซื้อมากขึ้น เช่น โฆษณามากขึ้น เพิ่มช่องทางขายใหม่ๆ ถ้าเป็นร้าน
อาหาร อาจเพิ่มช่องทาง Delivery จะเห็นว่าแม้เป็นสินค้าเดิม ลูกค้าเดิม แต่ถ้า
มีวิธีการขายมากขึ้น ธุรกิจก็โตได้

 Product Development คือ การเติบโตด้วยการขายสินค้าใหม่ในตลาด
เดิม วิธีการโตแบบนี้จะไม่ใช่การเพิ่มช่องทางการขายแล้ว แต่สิ่งที่ผู้ประกอบการ
ต้องท�าคือ การท�า R&D พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อจับลูกค้าตลาดเดิม

 Market Development คือ การเติบโตด้วยการขายสินค้าเดิมในตลาด
ใหม่ หมายถึงว่า มีสินค้าตัวเดิม แต่ลูกค้าเดิมไม่พอแล้ว จึงต้องไปเจาะลูกค้า
กลุ่มใหม่ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปได้นั่นเอง 

 Diversification คอื การเตบิโตด้วยสนิค้าใหม่และเจาะตลาดใหม่ กลยทุธ์นี้
เรียกว่าเป็นการท�าธุรกิจใหม่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับของเดิมเลย ซึ่งเป็นโอกาสของ
การเติบโตได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน

การจะช่วยให้เอสเอม็อวีางกลยทุธ์การเตบิโตได้ จ�าเป็นต้องม ี4 สิง่เหล่านีป้ระกอบกนั

1

THEORY

หรือ “ทฤษฎี” 
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จากทฤษฎีที่กล่าวมา หากผู้ประกอบการได้ศึกษา เรียนรู ้จะท�าให้วางแผน
การเติบโตได้ชัดเจนขึ้น เขาสามารถรู้ว่าจะเลือกโตด้วยวิธีการใด ซึ่งทุกวันนี้การเรียนรู้
ทฤษฎีต่างๆ ท�าได้ง่ายขึ้น มีทั้งหลักสูตรระยะสั้น หรือจะเรียนออนไลน์ก็ได้

เมื่อรู้ทฤษฎีแล้ว สิ่งที่ต้องมีต่อมาคือ กลยุทธ์ ซึ่งปัจจุบันมี
กลยทุธ์ใหม่ๆ เกดิขึ้นมากมาย อย่างการท�าธรุกจิโดยที่มพีาร์ตเนอร์
หรอืคูค้่า ยคุนี้บางคนเรยีกว่า Lego Model บางคนเรยีก Collaboration 
หรอือื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องหมั่นศกึษาดูว่า มกีลยทุธ์
ใหม่ๆ อะไรที่จะเป็นประโยชน์กบัธรุกจิของคณุได้บ้าง

อะไรที่เป็นกระแส เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการควรรู้ 
เช่น ปีหน้าเทรนด์สีอะไรจะมา Product Design ของสินค้าควร
ออกมาเป็นสีนั้นๆ หรือโอลิมปิก 2020 ที่จะมาถึง คุณจะเล่นกับ
กระแสนี้อย่างไร เทรนด์รักษ์สิ่งแวดล้อม Upcycling เรื่องเหล่านี้
ถือเป็น Trendy ทั้งหมด ซึ่งผู้ประกอบการต้องรู้จักและน�ามา
ประยุกต์ใช้ให้ได้

2

STRATEGY

หรือ “กลยุทธ์” 

3

TRENDY

หรือ

“อะไรท่ีทันสมัย” 
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ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ทฤษฎี กลยุทธ์ หรือเทรนด์ไหนก็ตาม 
ต้องตอบข้อสุดท้ายนี้ให้ได้ว่า สิ่งที่คุณจะท�านั้นคือ สิ่งที่ลูกค้า
ต้องการหรือไม่ จริงๆ แล้วค�าว่า Pain Point ที่คนพูดถึงกัน
ในเวลานี้ นั่นก็คือ Focus on Your Customers นั่นเอง เช่น ลูกค้า
เดินมาสถาบันเสริมความงาม เขาไม่ได้ต้องการขาว หรือลดสิว
อะไร แต่ความต้องการจริงๆ คือ เขาอยากดูดี ดังนั้น ถ้าคุณ
สามารถช่วยให้เขาดูดีขึ้นได้ ไม่ว่าจะวิธีการใด นั่นคือสิ่งที่ลูกค้า
ต้องการ

4

FOCUS

ON YOUR 

CUSTOMERS

สรุปง่ายๆ ถ้าคุณยังไม่รู้จะวางแผนการเติบโตของธุรกิจในอนาคตอย่างไร 
ลองใช้หลัก 4 ข้อนี้ควบคู่กันไป เริ่มด้วยจะเอาทฤษฎีไหนมาใช้ได้บ้าง แล้ว
ตอนนี้มีกลยุทธ์อะไรใหม่ๆ ที่น่าสนใจ บวกกับเทรนด์อะไรที่ก�าลังมา สุดท้าย
ที่คุณท�าทั้งหมดนี้ จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้จริงๆ หรือไม่

พอจะเริ่มเห็นแนวทางบ้างแล้วใช่ไหมว่า จะวางแผนพาธุรกิจโตไปได้อย่างไร ที่
ส�าคัญอย่าลืมว่า โตคนเดียวยุคนี้มันเหนื่อย ใช้วิธี “สมคบค้า” สร้างโอกาสโตแบบ 
Win-Win กันดีกว่า 
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เส้นทางการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค (Customer Journey) ในยคุดจิทิลั
มกัจะเริ่มต้นจากการรบัรู้ผ่านสื่อออนไลน์ หรอืออฟไลน์ต่างๆ หาก
สามารถกระตุ้นให้พวกเขาสนใจได้ ขั้นต่อไปกค็อื การลงลกึรเีซริ์ช

สนิค้าหรอืบรกิารนั้นๆ ว่า เหมาะกบัตนเองหรอืไม่ และถ้าใช่ สามารถ
สั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้เลยหรอืเปล่า?

 ประสทิธิ ์วรฉัตราวณิช  ทีป่รกึษาและผู้เช่ียวชาญด้านการตลาดดจิทิลั และอ-ีคอมเมร์ิซ

เขียนโฆษณา Google Ads อย่างไร?

เพิ่มโอกาสขายได้จริง
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ข้อเทจ็จรงิที่ปฏเิสธไม่ได้กค็อื ไม่ว่าผู้บรโิภคจะอยู่ในขั้นตอนใดกต็าม “โฆษณา” จะ
มบีทบาทสอดแทรกอยู่ด้วยเสมอ เพื่อเพิ่มแรงผลกัดนั กระตุ้นให้เกดิความสนใจ ไปจนถงึ
เร่งรดัการตดัสนิใจ

เพราะหน้าที่หลักของโฆษณาคือ การเข้าไปยืนอยู่ระหว่างกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาส
ซื้อสนิค้าหรอืบรกิาร (Lead Generation) กบัธรุกจิ เพื่อท�าให้เกดิการตดัสนิใจด�าเนนิการ
บางอย่าง (รู้จกัธรุกจิ สนใจเรื่องราวของสนิค้าหรอืบรกิาร จดจ�าแบรนด์ แวะไปเยี่ยมชม
ร้าน เข้าร่วมกจิกรรม เป็นลูกค้าครั้งแรก ขาประจ�า สมคัรเป็นสมาชกิ แฟนพนัธุ์แท้ ฯลฯ) 
จะเหน็ว่า โฆษณามบีทบาทส�าคญัมาก เพราะจะต้องน�าคณุค่าที่ธรุกจิอยากบอกไปเล่า
ให้ผู้บรโิภครบัรู้ และตคีวามได้อย่างที่ธรุกจิตั้งใจ 

และคงปฏเิสธไม่ได้เช่นกนัว่า แพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ที่ธรุกจิใช้กนัอย่างแพร่หลาย
นานกว่าสบิปีแล้ว และยงัคงมบีทบาทเพิ่มขึ้นทกุวนั นั่นกค็อื Google Ads นกัการตลาด 
และเจ้าของธุรกิจสายเทคนิคส่วนใหญ่ที่ใช้โฆษณาแพลตฟอร์มนี้ มักจะให้ความสนใจ
กบัการปรบัแต่งค่าการใช้งานต่างๆ จนลมืไปว่า สิ่งนี้คอืโฆษณาที่ท�าหน้าที่ “สื่อสาร” กบั
กลุม่เป้าหมาย เพราะถงึแม้คณุจะท�าให้โฆษณาได้รบัการน�าส่งไปยงักลุม่เป้าหมายที่ “ใช่” 
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แต่ในท้ายที่สุดข้อความที่ได้รับไม่สามารถท�าให้พวกเขา “สนใจคลิก” โฆษณาของคุณ
กเ็สยีเปลา่ เพราะไม่สามารถเปลี่ยนการรบัรูข้องพวกเขาให้กลายเป็นยอดขายให้กบัธรุกจิ
ได้นั่นเอง ดงันั้น บทความนี้จะขอแนะน�าหลกัคดิที่ส�าคญัในการเขยีนโฆษณา Google Ads 
เพื่อเพิ่มโอกาสขายให้กบัทกุท่าน

     เขียนโฆษณาให้ตรงกับระดับขั้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายของ Google ก็คือ การท�าให้ผู้ใช้บริการได้รับผลลัพธ์การค้นหาที่สอดคล้อง
และส�าคัญกับพวกเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดย Google จะตัดสินใจเลือกน�า
ส่งโฆษณาที่มีความหมายกับสิ่งที่ผู้ใช้ก�าลังค้นหา ร่วมกับค่าประมูลโฆษณาที่ธุรกิจใส่
เข้าไปแข่งขันกันในระบบ โดยอาศัย “คีย์เวิร์ด” (Keywords) ต่างๆ ที่ธุรกิจก�าหนดไว้ให้ 
Google ใช้ในการตัดสินใจว่า โฆษณาของใครมีความสอดคล้องกับค�าค้นหา (Search 
Term) ที่มาจากผู้ใช้มากกว่ากัน และโฆษณาของใครสมควรได้รับการแสดงในหน้า
ผลลัพธ์ให้ผู้ใช้นั้นๆ 
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ด้วยเหตุนี้ พื้นฐานการเขียนค�าโฆษณาจึงต้องเลือกใช้ “คีย์เวิร์ด” ที่สอดคล้องกับ
ความสนใจของกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด แนะน�าอย่างนี้ ไม่ได้หมายความว่า ให้คุณ
กระหน�่าใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปในข้อความโฆษณาให้ได้มากที่สุด แต่ข้อเท็จจริงที่อยากจะบอก
คือ “คีย์เวิร์ด” ไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องโฟกัสเป็นหลักเวลาเขียนโฆษณา ประเด็นที่คุณควรให้
ความส�าคัญมากกว่าคือ ข้อความโฆษณาของคุณตอบโจทย์ความต้องการสูงสุดของ
กลุ่มเป้าหมายที่ก�าลังค้นหาหรือไม่ และเป็นสิ่งที่ธุรกิจมีให้ครบ โดยโฆษณานั้นจะต้อง
สอดรับกับระดับขั้นความสนใจ (Customer Journey) ของพวกเขาด้วย เนื่องจากการ
ค้นหาของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มจะมีระดับขั้นความสนใจที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ ไม่รู้ว่ามี
ปัญหา ตระหนักรู้ถึงปัญหา ไปจนถึงต้องการค�าตอบของปัญหา บางคนที่อยู่ในระดับ
เริ่มต้น หรือแค่รับรู้ว่ามีปัญหา กลุ่มนี้จะให้ความสนใจในการหาข้อมูลทางเลือกต่างๆ 
ก่อนที่จะตัดสินใจ ในขณะที่บางคนเข้าใจปัญหาดีแล้ว กลุ่มนี้จะอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย 
คือ “ตัดสินใจซื้อ” เพราะฉะนั้นข้อความโฆษณาที่เลือกใช้จะต้องสื่อสารไม่เหมือนกัน 
เพื่อเข้าถึงระดับความสนใจที่แตกต่างกันนั่นเอง

“คีย์เวิร์ด” ไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องโฟกัสเป็นหลักเวลาเขียนโฆษณา

ประเด็นที่คุณควรให้ความส�าคัญมากกว่าคือ

ข้อความโฆษณาของคุณตอบโจทย์ความต้องการสูงสุดของกลุ่มเป้าหมาย

ที่ก�าลังค้นหาหรือไม่ และเป็นส่ิงที่ธุรกิจมีให้ครบ
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สิ่งที่คณุต้องรูก้ค็อื เวลาผูบ้รโิภคเหน็ผลลพัธ์การค้นหา และก�าลงัตดัสนิใจว่า จะคลกิ
โฆษณาไหนดี พวกเขาจะเลือกจากข้อความโฆษณาที่ตอบโจทย์ความต้องการขณะนั้น 
และตรงกับระดับความสนใจมากที่สุด ดังนั้น การจะกระตุ้นให้เกิดการคลิกโฆษณานั้นๆ 
ต้องอาศัยการเขียนโฆษณาที่ช่วยให้ตระหนักรู ้ถึงสิ่งที่พวกเขาจ�าเป็น “ต้องท�า” 
มากที่สุดในตอนนี้ ซึ่งการเขียนโฆษณาด้วยเทคนิคนี้อาจจะไม่ได้เน้นย�้าคีย์เวิร์ด
มากเท่าที่ควรอย่างที่นักการตลาดสายเทคนิคพอใจ แต่น่าจะดีกว่าที่โฆษณามีแต่คีย์เวิร์ด
จนอ่านไม่เข้าใจ หรือดูเป็นการยัดเยียดจนเกินไป เพราะไม่มีใครคลิกโฆษณา ฟิลิปส์ 
คอตเลอร์ ต�านานการตลาดที่ยังมีชีวิตบอกว่า “เราไม่ได้ซื้อสว่านเจาะผนัง เพราะ
ต้องการมัน แต่เราต้องการรูบนผนังต่างหาก” ดังนั้น จงสื่อสารโฆษณาด้วยการขาย
ผลลัพธ์มากกว่าขายตัวสินค้า หรือบริการจนลืมเน้นย�้าสิ่งที่ผู้บริโภคจะได้รับไปจริงๆ
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       ให้เหตุผลไปสิว่า ท�าไมเขาไม่ควรคลิกโฆษณาของคุณ

ไม่ต้องขยี้ตา! ข้อความข้างต้นไม่ได้เขยีนผดิ แม้จะดขูดักบัชื่อบทความที่น่าจะเป็นการ
แนะน�าแนวคดิในการเขยีนโฆษณาให้ลูกค้า “คลกิ” กต็าม เหตผุลคอื คณุคงไม่ได้อยาก
ให้ทกุคนคลกิโฆษณา ถ้าพวกเขาไม่มทีางที่จะเป็นลูกค้าของคณุอย่างแน่นอน เพราะถ้า
คุณไม่ตระหนักถึงแนวคิดนี้ หมายความว่า คุณก�าลังเสียเงินไปกับ “คลิก” มากมาย
ที่ไม่ได้อะไรกลบัมา

ข้อเท็จจริงคือ ไม่มีวิธีใดที่จะท�าให้ผู้ลงโฆษณา Google Ads สามารถปิดโอกาสที่
โฆษณาจะได้รบั “คลกิ” จากผูใ้ช้ที่ไม่ใช่ลกูค้าได้ 100% กลยทุธ์การเขยีนข้อความโฆษณา
ที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเสียเงินไปกับโฆษณาที่ไม่ได้อะไรกลับมาเลย นั่นคือ การเขียน
ข้อความโฆษณาที่บอกผู้ใช้ให้ทราบชัดเจนไปเลยว่า สินค้าหรือบริการนั้นๆ เกิดมาเพื่อ 
“ใคร” ยกตวัอย่างเช่น ธรุกจิผลติภณัฑ์ดูแลผวิหน้า หากคณุก�าหนดคยี์เวริ์ดแก้ไขแบบ
กว้าง (Modified Broad Match) ให้กับระบบคือ +ผลิตภัณฑ์ +ดูแลผิวหน้า ซึ่งกลุ่ม
เป้าหมายคอื ลูกค้าที่เป็นผู้หญงิเท่านั้น แต่ในยคุที่ผู้ชายใส่ใจลกุส์ไม่แพ้ผู้หญงิ โอกาสที่
โฆษณาถกูคลกิโดยผูช้ายจะสงูมาก วธิแีก้ที่ง่ายสดุคอื เตมิข้อความสั้นๆ เข้าไปในเฮดไลน์
และข้อความโฆษณาของว่า “ส�าหรบัสาวๆ” นั่นเอง

หวังว่า แนวคิดในการเขียนโฆษณา Google ทั้งสองข้อที่น�ามาฝากนั้น จะช่วยให้
นกัการตลาด และเจ้าของธรุกจิสามารถน�าไปใช้ในการปรบัแต่งโฆษณา Google Ads ให้
เกดิประสทิธภิาพมากขึ้นอย่างแท้จรงิ  
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K Analysis

อย่างที่ทราบกันดี วันนี้กระแสการบริโภคในจีนเข้าสู่ออนไลน์อย่าง
ชัดเจน จะเห็นได้จากจ�านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

แตะ 854 ล้านคน (ข้อมูล ณ เดือน มิ.ย. 2562) คิดเป็น 61.2% 
ของประชากรจีน ท�าให้การซื้อ-ขายออนไลน์ (e-Commerce) กลายเป็น
ช่องทางจับจ่ายที่ส�าคัญของผู้บริโภคชาวจีน ดังนั้น ถ้าเอสเอ็มอีคิดจะ

เจาะตลาดจีนยุคนี้ ต้องพาตัวเองไปอยู่บนโลกดิจิทัลให้ได้

 กองบรรณาธกิาร    เรยีบเรยีงจาก

เปิดกลยุทธ์พิชิต

ตลาดมังกรออนไลน์
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รู้ก่อนก้าวสู่ตลาด e-Commerce แดนมังกร

ก่อนที่จะก้าวไปสูต่ลาด e-Commerce ของจนี สิ่งแรกที่ผูป้ระกอบการเอสเอม็อต้ีองรู้ 
นั่นคือ การเลือกช่องทางออนไลน์ที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
หลัก คือ 

e-Commerce แบบทั่วไป 

ผู้ที่สนใจเข้าสู่ช่องทางนี้ต้องจด
ทะเบยีนประกอบธรุกจิในจนี หรอื
ใช้คนกลางช่วยท�าธุรกิจ เช่น 
Taobao, Tmall, Dangdang และ 
JD.com 

Cross-Border e-Commerce

เหมาะส�าหรบัผูป้ระกอบการที่เป็นบรษิทัจด
ทะเบยีนในต่างประเทศสามารถเข้าสูอ่อนไลน์
ของจนีไดง้า่ยขึ้นผา่น Tmall Global และ JD 
Worldwide ซึ่งรัฐบาลจีนให้การสนับสนุน 
ผ่อนผนักฎหมายและกฎระเบยีบให้เอื้อต่อ
การท�าธรุกจิระหว่างประเทศ

 ส่ิงทีต้่องรู้ต่อมา คอื รปูแบบการช�าระเงนิออนไลน์ของจนี ยงัมลีกัษณะเฉพาะตวั 
แม้ว่าการค้าออนไลน์ในจีนจะสามารถช�าระเงินด้วยบัตรเครดิตได้เหมือนกับ Website 
ทั่วไป แต่ไม่ได้รับความนิยมมากเท่าการช�าระเงินแบบผ่านตัวกลางของจีน ที่ชาวจีนให้
ความเชื่อมั่นมากกว่า โดยเฉพาะ Alipay น่าจะสอดคล้องกบัธรุกจิต่างชาตทิี่ท�าธรุกจิผ่าน 
Website ตัวกลางในจีน เพราะมีความสะดวกกับผู้ค้าต่างชาติ เนื่องจากไม่ต้องมีบัญชี
ในจนี กล่าวคอื มธีนาคารในแต่ละประเทศเป็นตวักลางประสานงานกบั Alipay 

1 2
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มูลค่าตลาด e-Commerce ของจีนใหญ่ที่สุดในโลก

มูลค่าตลาด

e-Commerce

ของจีน

ปี 2561

(คดิเป็น 55.4%
ของตลาด e-Commerce โลก)

1.94
ล้านล้าน
ดอลลาร์ฯ

ยอดการบรโิภคเฉลี่ยของ 
Cross-Border e-Commerce

848
ดอลลาร์ฯ

มูลค่าตลาด
ใหญ่กว่าสหรฐัฯ 

3 เท่าตัว 

ส�าหรับตัวกลางช�าระเงินในจีนมี 3 ช่องทางหลัก คือ

Alipay ได้รบัความนยิม
มากที่สดุ

WeChat และ UnionPay 
เป็นการช�าระเงนิด้วยสกลุเงนิ
หยวน (RMB) ผ่านการตดับญัชี

บตัรเครดติ

Tenpay เน้นการช�าระเงนิ
ผ่านการท�าธรุกรรม

WeChat QQ

854

98%

81% 

จ�านวนประชากร
เข้าถงึอนิเทอร์เนต็
(ล้านคน) (61% ของประชากร)

เป็นผู้ใช้อนิเทอร์เนต็ผ่าน
โทรศพัท์เคลื่อนที่ 
(สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่ 64.4%)

ช�าระเงนิผ่านมอืถอื
(Moblie Payment)

แพลตฟอร์ม

โซเชียลมีเดียที่นิยม
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แม้ตลาด e-Commerce ของจนีจะเตม็ไปด้วยโอกาสมหาศาล แต่เอสเอม็อไีทยกต็้อง
เผชิญกับความท้าทายจากการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น ช่วงเริ่มต้นธุรกิจไทยจ�าเป็น
ต้องหาตวัแทนจ�าหน่ายที่มคีวามเชี่ยวชาญให้ช่วยน�าสนิค้าเข้าไปขายบน Online Platform 
ของจนี (ฝากขาย) โดยอาจจะเลอืกจากคนที่เป็นที่รู้จกัหรอืเป็นที่นยิมของผู้บรโิภคชาวจนี 
เช่น Taobao, Tmall, Dangdang หรือเลือกจากคนที่มีใบอนุญาตการท�าธุรกิจออนไลน์
ในจนี เป็นต้น 

แต่หากในอนาคตผู้ประกอบการมีความเชี่ยวชาญแล้วก็สามารถด�าเนินการด้วย
ตัวเองได้ โดยการจดทะเบียนอยู่บน Online Platform ของจีน โดยที่ต้องรู้ภาษาจีน 
รวมทั้งศึกษารายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน เช่น จะต้องเป็นนิติบุคคล มีการเปิดบัญชี
การช�าระเงนิในจนี หรอือาจจะมกีารวางแผนจดัส่งสนิค้า การสตอ็กสนิค้า และการรบัคนื
สนิค้าด้วยตนเอง 
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นอกจากนี้ ธรุกจิเอสเอม็อไีทยที่มแีบรนด์ สามารถส่งสนิค้าตรงจากไทยผ่าน Website 
ตวักลางขายสนิค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross-Border e-Commerce) ได้ ส่วนใหญ่จะ
เป็น Website ขนาดใหญ่ ที่เป็นพนัธมติรหรอืมคีวามร่วมมอืกบัผู้ที่เกี่ยวข้องในจนี เช่น 
International Tmall, JD Worldwide, Kua Jing Tong และเป็นความร่วมมอืของผูป้ระกอบการ
ไทยและจนี เช่น ThaiOneMall รวมถงึ Website ของหน่วยงานภาครฐัของไทย ที่เอื้อต่อ
การท�าธรุกจิออนไลน์ข้ามประเทศ เช่น Thaitrade.com

สินค้ายอดนิยมระหว่างไทยกับจีนผ่าน Cross-Border e-Commerce

พฤติกรรมการบริโภคของชาวจีนผ่าน e-Commerce

 ให้ความส�าคญักบัแบรนด์และคณุภาพสนิค้า     ซื้อสนิค้าที่ไม่มใีนประเทศ

 สื่อโซเชยีลมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ

สินค้าที่ชาวจีนนิยมซื้อจาก 
Cross-Border e-Commerce

22%

20%

19%

18%

15%

10%

สนิค้าแฟชั่น

สนิค้าความงาม/เครื่องส�าอาง

สนิค้าอปุโภคบรโิภค

สนิค้ากฬีา/สนัทนาการ

สนิค้าแม่และเดก็

สนิค้าอเิลก็ทรอนกิส์

สินค้าที่ชาวจีนนิยมซื้อจากไทย

กระเป๋าผ้า

ขนม

ยาหม่อง

ยาอม เครื่องหอมและเครื่องส�าอาง

สนิค้าแม่และเดก็

สนิค้าเกี่ยวกบักฬีา

ผลติภณัฑ์ความงาม
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ใช้กลยุทธ์อย่างไร เจาะเข้าถึงลูกค้าออนไลน์จีน

ส�าหรับกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจะใช้เจาะตลาดออนไลน์จีนนั้น อย่างแรก
คอื ความโดดเด่นของสนิค้าเนื่องจากการแข่งขนัในจนีสูงมาก จงึต้องสร้างความโดดเด่น
และคุณภาพให้ดีกว่าสินค้าในจีน นอกจากนี้ การเลือกสินค้าของชาวจีนยังจะให้ความ
ส�าคัญกับแบรนด์สินค้าเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ รีวิวจากผู้ใช้งานจริง ตามมาด้วย
คณุภาพ ชื่อเสยีง และราคา ตามล�าดบั ซึ่งประเดน็เหล่านี้ล้วนมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
สินค้า อีกทั้งการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย เพื่อเข้ามาท�าตลาดออนไลน์
ในจนีร่วมกนั นบัเป็นอกีหนึ่งวธิทีี่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทนุในด้านต่างๆ 
แล้วยงัจะเป็นการเพิ่มความแขง็แกร่งและเพิ่มอ�านาจการต่อรองได้ 

เป็นที่สงัเกตว่า สนิค้าไทยหลายๆ รายการที่ตดิตลาดหรอืเป็นที่นยิมในจนี มจีดุเริ่มต้น
มาจากการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รูจ้กักบักลุม่นกัท่องเที่ยวจนีที่เดนิทางมาท่องเที่ยวในไทย
ผ่านไกด์ทัวร์ หลังจากนั้น ลูกทัวร์หรือนักท่องเที่ยวจีนเริ่มสนใจในตัวสินค้าและอยาก
น�าไปขายเองโดยไม่ต้องผ่านไกด์ และเมื่อแบรนด์เริ่มตดิตลาดจากการรวีวิสนิค้า หรอืการ
บอกต่อของผู้บรโิภคชาวจนี สินค้านั้นกเ็ริ่มก้าวเข้าสู่ตลาดจนีแบบเตม็ตวั ดงันั้น สนิค้า
ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีบางตัวอาจจะเริ่มเจาะตลาดคนจีนผ่านกลุ่มนักท่องเที่ยว
ชาวจนีที่เดนิทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยก่อนในระยะแรกกไ็ด้เช่นกนั
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ข้อควรระวังท่ีเอสเอ็มอีต้องรู้ไว้เพื่อรับมือ

การจะเข้าไปเจาะตลาดออนไลน์จีน แน่นอนว่าอาจยังมีอุปสรรคที่ผู้ประกอบการ
เอสเอม็อไีทยจะต้องพงึระวงั โดยมปีระเดน็ที่ส�าคญัๆ ดงันี้ 

1  การส่ือสารโดยใช้ภาษาจีนเป็นหลัก

ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การน�าเสนอและบรรยาย
รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการต่างๆ 

2  กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ

ในการท�าธุรกิจออนไลน์ กฎระเบียบต่างๆ มักมีการ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย และมรีายละเอยีดปลกีย่อยที่ต่างกนั
ในแต่ละมณฑล 

3  การจดทะเบียนตราสินค้า (Trademark)

เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบตราสินค้า ซึ่งผู้ประกอบการ
จะต้องเตรียมรับมือกับปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น 

ดังนั้น ในระยะเริ่มต้นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจ�าเป็นต้องมีเครือข่ายและพันธมิตร
ในจนี เพื่อเป็นตวัแทนจ�าหน่าย หรอืช่วยอ�านวยความสะดวกต่อการเข้าสูต่ลาด การช�าระเงนิ 
การจดัส่งสนิค้า รวมถงึการให้บรกิารหลงัการขาย ซึ่งผูบ้รโิภคชาวจนีค่อนข้างคาดหวงักบั
บริการที่สะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว การส่งสินค้า
กลับคืน และการติดต่อกับลูกค้า ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีความระมัดระวังรอบคอบ
ในการเลือกคนจีนที่เชื่อถือได้มาเป็นพันธมิตร และจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมี
ความเชี่ยวชาญทางด้าน e-Commerce ในจนีอย่างแท้จรงิด้วย 
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Financial

เพราะยคุนี้ใครๆ กเ็ริ่มต้นธรุกจิได้ ไม่ต้องมทีนุมาก ไม่ต้องเปิดร้านใหญ่โต 
ขอแค่มอีนิเทอร์เนต็ ธรุกจิกแ็จ้งเกดิได้แล้ว ด้วยเหตนุี้ จะเหน็ได้ว่า

ปัจจบุนัมธีรุกจิเริ่มต้นใหม่ในรูปแบบบคุคลธรรมดาเป็นจ�านวนมาก แต่
การท�าธรุกจิให้ส�าเรจ็ ไม่ใช่แค่ท�า (สนิค้า) เป็น ขาย (สนิค้า) ได้ แล้วจบ! 
แต่มอีกีสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ นั่นคอื “การบรหิารจดัการทางการเงนิที่ด”ี 

ที่จะเป็นปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ด้วยเช่นกนั

 วรีะพล บดรัีฐ  ผูอ้�านวยการฝ่าย ฝ่ายพฒันาการให้ค�าปรกึษาลกูค้า (K-Expert) ธนาคารกสกิรไทย

เคล็ด (ไม่ลับ) บริหารเงนิธุรกจิคล่อง...

แบบบคุคลธรรมดา
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จากที่กล่าวไว้ข้างต้น บุคคลธรรมดาที่ท�าธุรกิจ ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นได้
ไม่นาน ความแข็งแรงของธุรกิจอาจยังมีไม่มาก ท�าให้ต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้าน 
หนึ่งในนั้นคอื ปัญหาการเงนิ ที่พบได้มากในกลุ่มนี้ ได้แก่

1  ปัญหาการขาดสภาพคล่อง

อาจเป็นด้วยความที่เพิ่งเริ่มต้นธรุกจิ ยงัขาดประสบการณ์ 
ท�าให้การคาดเดา หรือประมาณการในเรื่องสต็อกสินค้ายัง
ไม่แม่นย�า หากสต็อกมากเกินไปอาจน�าไปสู่การขาดสภาพ
คล่องได้ หรือแม้แต่การบริหารจัดการเงินสด หากมีการ
ขายเชื่อให้กับลูกค้าในสัดส่วนที่สูง หรือใช้เงินสดซื้อสินค้า
หรือวัตถุดิบเพื่อแลกกับส่วนลด สิ่งเหล่านี้อาจท�าให้เกิด
ปัญหาสภาพคล่องได้เช่นกัน เนื่องจากหมุนเงินไม่ทัน 

3  ปัญหาการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์

นับเป็นปัญหาเรื้อรังที่พบได้บ่อยมาก เป็นการ
น�าเอาเงินสดหมุนเวียนของกิจการไปใช้จ่ายเพื่อการ
อุปโภคบริโภค เช่น เอาเงินหมุนเวียนของธุรกิจไปซื้อ
รถหรู หรืออื่นๆ ที่เป็นส่วนตัว

2  ปัญหาการควบคุมต้นทุน

ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มักจะเกิดกับผู้ประกอบการที่อยู่
ในช่วงก่อร่างสร้างตัวใหม่ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายคงที่สูงเกินไป 
หรือการจ่ายเงินเดือนให้กับคนในครอบครัวที่ไม่ได้มีส่วนร่วม
ในการท�าธุรกิจ ท�าให้ควบคุมต้นทุนไม่ได้ 
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4  ปัญหาการไม่แยกกระเป๋าส่วนตัวกับกระเป๋าธุรกิจ

เป็นหนึ่งในปัญหาสุดคลาสสิกของผู้ประกอบการ 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการมือใหม่ ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มีการ
แยกกระเป๋าส่วนตวักบักระเป๋าธรุกจิ เพราะเขานกึไม่ออกว่า 
2 กระเป๋านี้แตกต่างกันอย่างไรในเมื่อท�างานได้เงิน
มาหรอืขายของได้เงนิมาแล้วกส็ามารถน�าไปใช้จ่ายได้ ส่วนใหญ่
จึงมองเพียงแค่มีเงินเข้ากับเงินออกเท่านั้น แต่ในความ
เป็นจรงินั้น การแยกกระเป๋าออกจากกนั เพื่อแสดงให้เหน็ว่า
ธรุกจิที่ท�าอยู่นั้นแท้จรงิแล้วมผีลประกอบการเป็นอย่างไร

นอกจากนี้ ในเรื่องของการไม่แยกกระเป๋าส่วนตัวออกจากธุรกิจ ที่พบได้บ่อย
อกีอย่างของบคุคลธรรมดาที่ท�าธรุกจิ นั่นคอื การใช้บตัรประเภทส่วนบคุคล เช่น บตัร
กดเงนิสด บตัรเครดติ มาใช้ซื้อวตัถดุบิในการผลติสนิค้า ซึ่งบตัรดงักล่าวถอืเป็นการ
ขอสนิเชื่อรปูแบบหนึ่ง แต่มอีตัราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสนิเชื่อธรุกจิอื่นๆ ซึ่งผู้ประกอบการ
ที่เริ่มต้นใหม่ส่วนใหญ่มกัจะไม่ค่อยเข้าใจ ท�าให้กระทบกบัต้นทนุของธรุกจิที่สูงขึ้น 

จะเห็นได้ว่า ปัญหาด้านการเงินไม่ใช่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ผู้ประกอบการจะมองข้าม
ไปได้ ถึงแม้จะเป็นบุคคลธรรมดา แต่ถ้าได้สวมหมวกความเป็นผู้ประกอบการแล้วละก ็
ให้คิดไว้เสมอว่า เรื่องเงินๆ ทองๆ หากบริหารจัดการได้คล่องตัว โอกาสที่คุณและธุรกิจ
จะโตได้ในระยะยาวก็ไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป

ค�าถามตามมาคือ ส�าหรับผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ท�าอย่างไรถึงจะ
สามารถบริหารจัดการทางการเงินที่ดีและมีประสิทธิภาพได้ เคล็ดลับง่ายๆ ที่ทุกคน
สามารถท�าได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือธุรกิจรูปแบบใดก็ตาม นั่นคือ “การจด
บนัทกึ” เพราะการจดบนัทกึจะท�าให้ผูป้ระกอบการรูร่้องรอย เหน็ที่มาที่ไปของเงนิเข้า-ออก
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สิ่งที่ผู้ประกอบการควรท�าการจดบันทึก คือ เรื่องของรายรับรายจ่าย

หากเป็นกรณีรายรับ ผู้ประกอบการควรดูว่ารายรบัที่เข้ามานั้นมาจากสนิค้าตัวไหน 
จ�านวนมากน้อยอยา่งไร ระยะเวลาที่รายรบัเข้ามา รวมถงึรายรบัที่ได้เป็นแบบไหน เงนิสด 
หรือเครดิต เช่นเดียวกับรายจ่าย สิ่งที่ต้องจดบันทึก เช่น รายจ่ายที่เกิดขึ้น จ่ายไปกับ
ค่าอะไร ค่าบคุลากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าน�้าค่าไฟ  รายจ่ายที่จ่ายออกไปเป็นเงนิสดหรอืเครดติ 
จ�านวนที่จ่ายนั้นเป็นก้อนใหญ่หรอืเลก็ ช่วงเวลาของการจ่ายเป็นอย่างไร เป็นต้น 

การจดสิ่งเหล่านี้อย่างสม�่าเสมอ จะช่วยให้ผู้ประกอบการรู้สถานะธรุกจิอย่างแท้จรงิ
และบรหิารจดัการทางการเงนิได้ดขีึ้น เพราะจะรู้ว่าควรต้องมเีงนิส�ารองหมนุเวยีนมากน้อย
แค่ไหนและในช่วงเวลาใดเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาเงินเข้าและเงินออกของธุรกิจ 
ดงันั้น จงึสรปุได้ว่า จดุเริ่มต้นของการบรหิารจดัการทางการเงนิที่ดตี้องมาจากการสร้าง
วนิยัในการจดบนัทกึก่อน 

อย่างชัดเจน แต่ที่ผ่านมาบุคคลธรรมดาที่ท�าธุรกิจส่วนใหญ่มักบริหารจัดการด้วยวิธีการ 
“จ�า” มากกว่า “จด” แต่พอท้ายที่สุดก็ไม่สามารถรู้ได้ว่า แท้จริงแล้วธุรกิจของคุณนั้นมี
เงินเข้ามากกว่าเงินออกหรือไม่ หรือมีระยะเวลานานแค่ไหนกว่าที่เงินสดจะเข้ามา และ
รอบของการจ่ายออกเป็นอย่างไร ดังนั้น
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เคล็ดลับต่อมาของการบริหารจัดการทางการเงินที่ดี

คือ การวางแผนด้านภาษีที่เหมาะสม

ต้องยอมรบัว่า เรื่องของภาษเีป็นสิ่งที่คนท�าธรุกจิค่อนข้างมคีวามกงัวล ท�าให้หลายคน
เลือกที่จะอยู่ในรูปแบบของการท�าธุรกิจแบบบุคคลธรรมดา เพราะไม่อยากยุ่งยากเรื่อง
ภาษี ในขณะที่ธุรกิจซึ่งจดเป็นนิติบุคคลดูเหมือนว่าจะเสียภาษีสูงกว่า แต่ด้วยรูปแบบ
ธรุกจิที่ต้องมกีารจดัท�าบญัชทีี่ถกูต้อง ชดัเจน มผู้ีตรวจสอบบญัช ีทกุอย่างป็นระบบ ดงันั้น 
หากบริหารจัดการดีๆ การจดเป็นแบบนิติบุคคลอาจจะเสียภาษีในฐานที่ต�่ากว่าบุคคล
ธรรมดาได้เช่นกนั

ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งที่อยากจะแนะน�าส�าหรบัผู้ประกอบการที่ท�าธรุกจิแบบบคุคลธรรมดา 
ซึ่งอาจจะอยูใ่นช่วงเริ่มต้นใหม่หรอืยงัไม่พร้อมที่จะจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคล แต่คณุสามารถ
บรหิารจดัการแบบนติบิคุคลได้ เช่น ท�าบญัชเีดยีวอย่างถูกต้อง ชดัเจน มกีารเดนิบญัชี
ผ่านธนาคาร ท�าทกุอย่างเสมอืนเป็นนติบิคุคลตั้งแต่วนัแรกของการท�าธรุกจิ เพยีงแต่ยื่น
บญัชภีาษแีบบบคุคลธรรมดา การท�าเช่นนี้จะช่วยให้ระบบการบรหิารจดัการทางการเงนิ
ดขีึ้นอย่างเหน็ได้ชดั
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ยิ่งปัจจบุนัด้วยเทคโนโลยทีี่พฒันาไปอย่างรวดเรว็ ท�าให้มรีะบบอตัโนมตัติ่างๆ เข้า
มารองรบัการท�าบญัชใีนรูปแบบออนไลน์ให้กบัผูป้ระกอบการ เรยีกได้ว่าแม้จะไม่มคีวามรู้
ด้านบัญชีเลยก็สามารถจัดการงานบัญชีได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งจุดนี้เองที่เป็นแต้มต่อให้
กบัผู้ประกอบการมอืใหม่ในยคุนี้ หรอืแม้แต่การขอค�าปรกึษาจากสถาบนัการเงนิ กเ็ป็น
อกีตวัช่วยหนึ่งที่สามารถท�าให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนจดัการทางการเงนิได้

เคล็ดลับสุดท้ายที่ฝากไว้ส�าหรับผู้ประกอบการ

คือ การบริหารจัดการทางการเงินที่ดี ต้องรู้จักการกระจายความเสี่ยง

การลงทุนในตราสารทางการเงิน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยกระจายความเสี่ยง
ให้กับคนท�าธุรกิจได้ เพราะในเวลาที่ธุรกิจต้องเจอกับภาวะฉุกเฉิน ยกตัวอย่าง ท�าร้าน
อาหารแล้วเจอกบัน�้าท่วม ท�าให้ตอ้งหยดุกจิการชั่วคราว แนน่อนว่าอาจท�าใหก้ารเงนิของ
ธรุกจิสะดดุลงได้ การลงทนุในตราสารทางการเงนิ ซึ่งยงัให้ผลตอบแทนอยู่ สามารถเข้า
มาช่วยได้อกีทางหนึ่ง 

ถงึตรงนี้ จงึอยากฝากย�้าอกีครั้งว่า การบรหิารจดัการทางการเงนิ ถ้าท�าด ีกม็เีงนิเหลอื 
และถงึแม้คณุจะอยู่ในรูปแบบบคุคลธรรมดา แต่ขอให้ลงมอืท�าแบบเป็นนติบิคุคล ไม่ใช่
ท�าเพราะเรื่องภาษ ีแต่ท�าเพื่อตวัเอง การท�าบญัชเีดยีวถกูต้อง สามารถสร้างความน่าเชื่อถอื
ให้กบัธรุกจิได้ และสดุท้ายธรุกจิที่บรหิารจดัการทางการเงนิที่ด ีเวลาเกดิปัญหาสามารถ
หาตวัช่วยได้ง่ายและเรว็กว่าแน่นอน 
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Management

เชื่อว่าวันนี้ไม่มีใครไม่เคยได้ยินค�าว่า “ดิสรัปชัน” (Disruption) แต่จะมีสัก
กี่คนที่เข้าใจความหมายของค�าค�านี้อย่างแท้จริง ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง
อาจท�าให้ผู้ประกอบการไม่รู้ว่าจะเตรียมรับมืออย่างไรถึงจะช่วยให้ธุรกิจ
อยู่รอดในยุคนี้ได้ และจะต้องติดอาวุธแบบไหนให้กับองค์กรเพื่อเป็น

ผู้ชนะในสมรภูมิของดิสรัปชัน 

 อรญิญา เถลงิศรี กรรมการผูจ้ดัการ SEAC - ศนูย์พฒันาและส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชีวติแห่งภูมิภาคอาเซยีน

โมเดลทางรอดใหม่ของเอสเอ็มอี

ในยุคดิสรัปชัน
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หากดูในรายละเอยีด ในอดตีจะได้ยนิค�าว่า Change หรอืการเปลี่ยนแปลงในแวดวง
ธุรกิจ ซึ่งดิสรัปชันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบหนึ่ง แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในวิธีใหม่ 
เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงที่ท�าให้สิ่งเดิมๆ ที่มีอยู่บางอย่างล้มหายตายจากไป 
หรอือาจเรยีกได้ว่าเป็นการล้มกระดานเลยกว่็าได้ ซึ่งดสิรปัชนันี้เองท�าให้โลกธรุกจิต้องท�า
อะไรบางอย่างที่ไม่เหมอืนเดมิเพื่อการอยู่รอด

แล้วดสิรปัชนัเกดิขึ้นได้อย่างไร?

ดิสรัปชันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประกอบไปด้วย

องค์ประกอบ 4 ด้านหลักๆ ดังต่อไปนี้

1. Speed หรือ ความเร็ว เมื่อพดูถงึการเปลี่ยนแปลง
ในอดีตจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ในวันนี้ไม่ใช่
แล้ว การเปลี่ยนแปลงเกิดอย่างรวดเร็วในอัตราที่ไม่เคย
เกดิขึ้นมาก่อน ด้วยเทคโนโลยทีี่พฒันาอย่างก้าวกระโดด 

2. New Perspective หรือ การมองมุมใหม่ ในยคุที่
องค์กรถูกขบัเคลื่อนด้วยคนรุ่นใหม่ที่มาจากการศกึษาใหม่ๆ 
มาจากการมองโลกใหม่ คนกลุม่นี้จะไม่เชื่อการมองแบบเดมิ 
แต่จะใช้เลนส์ในการมองแบบใหม่ ส่งผลให้หลายองค์กร
เปลี่ยนวธิกีารท�างาน เช่น Alibaba Zara หรอื Adidas ที่เริ่มใช้
เลนส์ใหม่ๆ ในการมองโลก ท�าให้ผู้น�าในองค์กรหันมารื้อ
ระบบข้างใน เกดิรูปแบบการท�างานใหม่ๆ นั่นเอง 

57 K SME Inspired



3. การเกิดขึ้นของกลุ่ม Startup เป็นกลุ่มคนที่ไม่ต้องการ
เดินตามแนวทางเดิมที่สังคมก�าหนดมา คนที่มีความคิดแบบ 
Startup คอื คนที่ไม่เชื่อในสิ่งที่สงัคมก�าหนด และมคีวามเชื่อมั่น
อย่างแรงกล้าว่าจะท�าอะไรออกมาเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งเดมิๆ ได้

4. Access to Information หรือ การท่ีคนได้รับ

ข้อมลูรวดเร็วและสะดวกขึน้ จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
การสื่อสาร ท�าให้คนสามารถเรยีนรู้ในสิ่งที่อยากรู้ได้ง่ายๆ 
ผ่านแค่การใช้โทรศพัท์มอืถอืหรอืแทบ็เลต็ ส่งผลให้ข้อมูล
ข่าวสารจ�านวนมากถูกส่งผ่านกันอย่างเสรี ขณะเดียวกัน 
ท�าให้คนเริ่มตั้งค�าถามกับสิ่งที่ได้รับว่า ยังเป็นสิ่งที่ใช่ 
หรอืเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการอยู่หรอืไม่

จากทั้งหมดนี้ คือที่มาของการเกิดดิสรัปชัน ค�าถามต่อไปคือ แล้วใครบ้าง
ที่อาจได้รบัผลกระทบจากกระแสดสิรปัชนันี้? ค�าตอบง่ายๆ คอื ทกุกลุ่มโดนหมด 
อยู่ที่ว่าใครจะโดนเรว็โดนช้า นั่นแปลว่าไม่ควรมใีครประมาทในเกมของดสิรปัชนั
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รู้จัก “ระบบนิเวศใหม่” ช่วยองค์กรรอดจากดิสรัปชัน 

นอกจากนี้ อาจพูดได้ว่า ดิสรัปชันน�ามาซึ่งระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) 
แบบใหม่ ในอดีต หลายๆ องค์กรอาจมองเรื่องการท�าธุรกิจเป็นเชิงสนามรบหรือสนาม
แข่งขัน ที่ต้องอาศัยพละก�าลังความสามารถของคนในองค์กร เพื่อฟันฝ่าอุปสรรค
และเอาชนะคู่ต่อสู้ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปภายใต้ระบบนิเวศทางธุรกิจแบบใหม่ คือ ธุรกิจ
ไม่สามารถเติบโตด้วยตัวคนเดียวได้อีกต่อไป “ความร่วมมือ หรือการท�างานร่วมกัน” 
ของธุรกิจที่อยู่ในระบบนิเวศ ถือเป็นหัวใจส�าคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการต่อสู้กับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ได้ โดยความร่วมมือดังกล่าวจะเกิดได้จากการเปลี่ยน
มุมมอง จากการมองผู้อื่นเป็น “คู่แข่ง” ให้กลายเป็น “พาร์ตเนอร์” แทนนั่นเอง

แต่ก่อนที่องค์กรจะลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อเข้าไปสู่ระบบนิเวศแบบใหม่นั้น 
ต้องท�าความเข้าใจก่อนว่า รูปแบบของความร่วมมือในระบบนิเวศใหม่นี้ มีลักษณะ
อย่างไรบ้าง
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1. มคีวามหลากหลายทางภูมศิาสตร์ ความร่วมมอืของบรษิทั
ในยคุดจิทิลัจะก้าวข้ามข้อจ�ากดัในเรื่องสถานที่ท�างาน หมายความว่า 
การท�างานร่วมกนัระหว่างบรษิทัจะเกดิขึ้นจากระยะไกล โดยไม่มี
อปุสรรคด้านภมูศิาสตร์ ภาษา และวฒันธรรม ทั้งนี้ จากการวจิยั
ของ Boston Consulting Group พบว่ากว่า 90% ของบริษัท
ในระบบนเิวศใหม่ จะมคีวามร่วมมอืระหว่างกนัมากกว่า 5 ประเทศ 

2. มุง่เน้นการข้ามอตุสาหกรรม จากนี้ไปความร่วมมอืจะไม่ได้เกดิขึ้นเฉพาะธรุกจิที่อยู่
ในอตุสาหกรรมเดยีวกนัเท่านั้น แต่ต้องอาศยัการแบ่งปันความเชี่ยวชาญ ข้อมูล เทคโนโลย ี
และทรพัย์สนิทางปัญญาต่างๆ จากธรุกจินอกอตุสาหกรรมด้วย ซึ่งการวจิยัพบว่า 

บรษิทั

53%
เกี่ยวข้องกบัพนัธมติรมากกว่า

5 อตุสาหกรรม

บรษิทั

83%
เกี่ยวข้องกบัพนัธมติรมากกว่า

3 อตุสาหกรรม 

3. ข้อตกลงมีเงื่อนไขท่ียืดหยุ่นมากขึ้น ความร่วมมือ
ภายใต้ระบบนเิวศใหม่มแีนวโน้มที่จะใช้โครงสร้างการจดัการ
ที่ยดืหยุน่มากขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ของลูกค้าอย่างรวดเรว็

4. มีการสร้างมูลค่าร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมอื
ระหว่างบรษิทัจะน�าไปสูก่ารสร้างมลูค่าที่เชื่อมต่อกนัเป็นทอดๆ 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท�าให้เกดิประสบการณ์ใหม่ต่อลูกค้า 

60 K SME Inspired



จะเหน็ได้ว่า การผนกึก�าลงัทางธรุกจิเพื่อให้ “โตไปด้วยกนั” ในระบบนเิวศใหม่นี้ นบั
เป็นการเสรมิทพัขององคก์รธรุกจิที่มบีทบาทต่างกนั แต่มเีป้าหมายร่วมกนัได้ อย่างในชว่ง
ปีที่ผ่านมาจะเหน็การประกาศความร่วมมอืของแบรนด์ต่างๆ ไม่เว้นแม้กระทั่งแบรนด์ระดบั
โลกที่เป็นผู้น�าด้านยานยนต์อย่าง TOYOTA ที่พลกิประวตัศิาสตร์ธรุกจิ ด้วยการจบัมอืกบั 
Panasonic จดัตั้งกจิการเพื่อผลติแบตเตอรี่ร่วมกนั หรอืแม้แต่คูแ่ข่งสดุโต่งสองแบรนด์ที่ไม่เคย
เป็นรองให้กัน อย่าง Samsung กับ Apple ที่มีข่าวแว่วว่าจะหยุดสงครามกัน อีกทั้งยัง
จะร่วมมอืกนั โดย Samsung เตรยีมจะออกผลติภณัฑ์ใหม่ที่สามารถรองรบัแอปพลเิคชนั 
iTunes Movie & TV Shows และ Apple Airplay เป็นต้น

ถงึตรงนี้ คณุในฐานะเจ้าของธรุกจิอาจจะต้องกลบัมาถามตวัเองแล้วว่า ถ้าอยากจะ
เป็นองค์กรที่อยู่รอด วนันี้คณุได้เริ่มสร้างระบบนเิวศ (Ecosystems) แบบใหม่ให้ธรุกจิแล้ว
หรอืยงั ซึ่งอาจจะเริ่มต้นด้วยการท�าความเข้าใจสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปก่อน มอง
ให้เห็นโอกาสทางธุรกิจ ขณะเดียวกัน ต้องมองถึงความพร้อมขององค์กรควบคู่ไปด้วย 
จากนั้นค่อยเลือกรูปแบบการเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่เหมาะสมกับกิจการตนเอง โดยต้อง
ไม่ลมืว่าเป้าหมายใหญ่ของการอยูใ่นระบบนเิวศ คอื การสร้างคณุค่าหรอืประสบการณ์ใหม่
ให้แก่ลูกค้า สังคม รวมถึงประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่อยู่ร่วมระบบนิเวศนั่นเอง เพื่อให้
ทกุฝ่ายได้ “โตไปด้วยกนั”… 

61 K SME Inspired



อ่านครบทุกเล่ม

ไม่ตกเทรนด์ธุรกิจ
e-Magazine รายเดือน

จุดประกายความคิดอัพธุรกิจให้ส�าเร็จได้ง่ายขึ้น

บอกความคิดเห็นของคุณให้เรารู้ว่าต้องการปรับ

   ให้นิตยสารนี้เป็นแบบที่คุณชอบ คลิก!
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