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เปล่ียนเสียงลูกค้าเป็นอาวุธธุรกจิ

เมื่อปีที่แล้วคนไทยเราคยุกนับน
โซเชียลมีเดียมากถึง 7.2 พันล้าน
ข้อความ สูงขึ้นจากปกีอ่นหนา้ 36% 
ด้วยกนั จากสถติทิี่เปิดเผยโดย WISESIGHT นี้ ชวนให้ต้องกลบัมา
ขบคิดว่า ข้อมูล (Data) มากมายที่เกิดขึ้นจะน�ามาซึ่งประโยชน์
ในเชิงธุรกิจได้อย่างไร หรือจะปล่อยผ่านไปให้กลายเป็นเพียงแค่
เสยีงลมเสยีงคลื่นที่พดัมาและผ่านไปเท่านั้น

 เชื่อไหมว่า ทุกข้อความ ทุกการพูดถึง หรือแม้แต่ทุกค�าบ่น
จากผู้บรโิภคบนโลกออนไลน์ อาจเรยีกได้ว่า นั่นคอืขมุทรพัย์ในยคุ
ของ Data Economy ที่โอกาสทางธุรกิจก�าลังจะถูกขับเคลื่อนด้วย
พลงัแห่งข้อมูล ดงันั้น ข้อมูลที่เกดิขึ้นบนโลกโซเชยีลเวลานี้ จงึไม่ต่าง
จากเสียงของผู้บริโภคที่ผู้ประกอบการต้องเอียงหูฟัง อะไรคือสิ่ง
ที่เขาต้องการ อะไรคอืสิ่งที่เขาไม่ปรารถนา หรอืแม้แต่เวลานี้ อะไร
คอืสิ่งที่พวกเขาสนใจ

 ตั้งใจฟังเสียงสิ่งเหล่านั้นให้ดี วิเคราะห์ให้ออก แล้วเอามา
ปรบัใช้ให้ทนั เพื่อสร้างโอกาสให้ธรุกจิของคณุ แต่ถ้าวนันี้ยงัไม่รู้ว่า
จะเปลี่ยนเสียงลูกค้าให้กลายเป็นอาวุธทางธุรกิจได้อย่างไร Cover 
Story ฉบบันี้น่าจะช่วยคณุได้ไม่น้อยเลยทเีดยีว  
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- ปิ่นโตสุดล�้า สั่งอุ่นได้ผ่านแอปฯ
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ปรับธุรกิจปัง ฟังเสียงลูกค้า

บอกความคิดเห็น
ของคุณให้เรารู้เพื่อพัฒนานิตยสารให้เป็นแบบที่คุณชอบ





BRANDING  กองบรรณาธิการ  เจษฎา ยอดสุรางค์

ตลอด 23 ปีที่แบรนด์ Au Bon Pain (โอบองแปง) โลดแล่นอยู่ในตลาด

เมืองไทย ไม่มีคร้ังไหนเลยที่แฟรนไชส์ระดับ Global Brand รายนี้จะเดินออก

นอกเส้นทางความส�าเร็จที่ถูกก�าหนดไว้ แต่เมื่อตลาดเปล่ียน สถานการณ์บังคับ 

เป็นเหตุให้โอบองแปงต้องลุกขึ้นมาท�าในสิ่งที่ต่างออกไป ที่ส�าคัญยังเป็นการ

ฉีกจากกรอบเดิมๆ ที่เคยท�ามาอย่างไม่น่าเชื่อ

อุบลพรรณ
ผูก้ระชากแบรนด์ Au Bon Pain

ออกนอกกรอบ
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BRANDING

จุดก�ำเนิด โอบองแปง เริ่มต้นจำก
บอสตัน สหรัฐอเมริกำ ในปี พ.ศ.2521 
จำกนั้นแบรนด์แฟรนไชส์เบเกอรี คำเฟ่ 
รำยนี้ ได้ถูกน�ำเข้ำมำท�ำตลำดในเมือง
ไทยเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยบริษัท มัดแมน 
จ�ำกัด (มหำชน) มีสำขำแรกตั้งอยู่ที่อำคำร
สินธร ถนนวิทยุ ในเวลำนั้นนับได้ว่ำ เป็น
แบรนด์น้องใหม่ที่เรียกควำมสนใจจำก
ลูกค้ำคนไทยได้เป็นอย่ำงมำก เพรำะ

ด้วยคอนเซปต์ของควำมเป็นเบเกอรี คำเฟ่ 
ที่ใส่ใจคัดสรรวัตถุดิบ เพื่อให้ลูกค้ำได้ทั้ง
ควำมอร่อย สดใหม่ และสุขภำพ ในรำคำ
ที่ดี บวกรวมกับควำมหลำกหลำยของ
สินค้ำที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว ท�ำให้
โอบองแปงเดนิหน้ำขยำยสำขำอย่ำงต่อเนื่อง 
จำกอำคำรส�ำนักงำน ไปสู่โรงพยำบำล 
และห้ำงสรรพสินค้ำ จนถึงปัจจุบันมีสำขำ
ทั้งสิ้น 82 แห่งด้วยกัน

ย้อนรอย 23 ปี

กับ กรอบธุรกิจแฟรนไชส์
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เรื่องรำวควำมเป็นมำของโอบองแปง 
ค่อยๆ ถูกเล่ำออกจำกปำกของ ลภำพร 
เตียสกุล รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ฝ่ำยปฏิบัติกำรและรองประธำนบริหำร
ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ บริษัท มัดแมน จ�ำกัด 
(มหำชน) และยังควบต�ำแหน่ง กรรมกำร
ผู้จัดกำร โอบองแปง 

“ตลอด 23 ปีจนมำถึงปัจจุบัน ลูกค้ำ
ของเรำให้กำรตอบรับที่ดี แต่ก็ต้องยอมรับ
ว่ำ ลูกค้ำของเรำจะเป็นกลุ่มค่อนข้ำง
เฉพำะนดิหนึ่ง ส่วนใหญ่เป็นกลุม่คนท�ำงำน 
อยู่ในช่วงอำยุ 30-50 ปี และก็มีลูกค้ำ
ต่ำงชำติที่ท�ำงำนในเมืองไทย และ
นักท่องเที่ยว พอมำในช่วงปีหลังๆ ตลำด
เริ่มเปลี่ยนไป มีคำเฟ่ใหม่ๆ เกิดขึ้น
มำกมำย ในจังหวะที่คู่แข่งมีมำกขึ้น เรำ
จ�ำเป็นท่ีจะต้องท�ำธุรกิจในมุมมองใหม่ๆ”

 ประกอบกับสถำนกำรณ์ COVID-19 
ที่เกิดขึ้น ยิ่งเป็นแรงกระตุ้นท�ำให้เกิด
ควำมกล้ำ ซึ่งลภำพรบอกว่ำ โอบองแปง 
อยู่ในกรอบมำนำนแล้ว ซึ่งกรอบที่ว่ำนี้
ไม่ใช่สิ่งผิด เพรำะแบรนด์เป็นกำรซื้อ 
License ด้วยควำมที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ 
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BRANDING

ลูกค้าเข้าใจว่าเป็นชื่อนั้น

จริงๆ กลายเป็นว่า

อุบลพรรณ คือชื่อไทย

ของเราและเป็นชื่อที่ลูกค้า

มีความผูกพัน

ย่อมต้องถูกก�ำหนดทิศทำงและกลยุทธ์
ในกำรเดินไปข้ำงหน้ำ แต่วันนี้โลกเปลี่ยน
ไป กำรที่อยู่ในตลำดมำ 20 กว่ำปี ท�ำให้
รู้ว่ำลูกค้ำคนไทยต้องกำรอะไร และควำม
เข้ำใจตรงนี้ทำงเจ้ำของแฟรนไชส์อำจ
ไม่รู้ ดังนั้น กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่จะ
เกิดขึ้น เชื่อว่ำหำกไม่ได้เป็นกำรท�ำให้
ภำพลักษณ์ของแบรนด์เสีย ย่อมไม่กระทบ
กับควำมเป็นแบรนด์แฟรนไชส์
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เมื่อถำมถึงวิธีกำรเปลี่ยนแปลงที่จะ
พำแบรนด์ 23 ปีออกนอกกรอบ ผู้บริหำร
โอบองแปงให้แนวทำงไว้ดังนี้  

• เร่ิมต้นด้วยการตั้งค�าถาม

กำรเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เริ่มต้นด้วย
กำรวิเครำะห์ลูกค้ำ ซึ่งพบว่ำส่วนใหญ่
ค่อนข้ำงเป็นวัยท�ำงำน จึงเกิดเป็นค�ำถำม
ขึ้นมำว่ำ ท�ำอย่ำงไรที่จะขยำยกลุ ่ม
เป้ำหมำยให้กว้ำงขึ้น  โดยเฉพำะกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ จำกนั้นจึงน�ำมำสู่ค�ำถำม
ที่สองคือ แล้วต้องปรับปรุงภำพลักษณ์
แบรนด์อย่ำงไร เพื่อที่จะท�ำให้คนรุ่นใหม่
สำมำรถ Connect กับแบรนด์ได้

“นอกจำกที่เรำอยำกจะได้ลูกค้ำ
กว้ำงขึ้นแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ติดอยู ่
ในกำรคิดเรำมำตลอด นั่นคือ ค�ำว่ำ 

‘อบุลพรรณ’ เป็นชื่อที่คนเรียกโอบองแปง 
ตอนแรกคิดว่ำเป็นแค่ลูกค้ำบำงคนที่เรียก
แบบสนกุๆ แต่พอเริ่มคยุไปเรื่อยๆ พบว่ำ 
ลกูค้ำเข้ำใจว่ำเป็นชื่อนั้นจรงิๆ กลำยเป็นว่ำ 
อุบลพรรณ คือชื่อไทยของเรำและเป็นชื่อ
ที่ลูกค้ำมีควำมผูกพัน” 

เรียกได้ว่ำเป็น 2 ประเด็นหลักๆ 
ที่ทำงโอบองแปงน�ำมำใช้เป็นจุดตั้งต้น
ในกำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง

เปิดกลยุทธ์ออกนอกกรอบ สไตล์

 น.ส.อุบลพรรณ 
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BRANDING

อุบลพรรณจากน้ีไป

จะมีความสนุกมากขึ้นเร่ือยๆ 

เราสามารถท�าอะไรก็ได้

เพราะว่าตอนนี้เราคือ

นางสาวแล้ว

• ใช้กลยุทธ์ช่ือไทย ช่วยเข้าถึงลูกค้า

เมื่อมีโจทย์ที่ชัดเจน โอบองแปง
จึงหยิบเอำกลยุทธ์ Localization มำช่วย
ให้กำรเข้ำถึงลูกค้ำได้ง่ำยขึ้น โดยอันดับ
แรกคือ กำรใช้ชื่อไทยในกำร Connect 
กับลูกค้ำ เพื่อสร้ำงควำมรู้สึกผูกพัน
และใกล้ชิดกับแบรนด์ จนน�ำมำสู ่
แคมเปญ “น.ส.อุบลพรรณ” ที่ถูกปล่อย
ออกมำบนสื่อโซเชียลมีเดีย และกลำย
เป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงในชั่วข้ำมคืน 

“ก่อนที่เรำจะปล่อยแคมเปญ
น.ส.อบุลพรรณ ก่อนหน้ำนั้นสกัเดอืนหนึ่ง 
เรำเริ่ม Story ของอำจำรย์อุบลพรรณ
มำก่อน ช่วงนั้นจะเป็นบุคลิกที่สุขุม 
อบอุ่น เพื่อให้ลูกค้ำเห็นถึงอำยุเรำ
ที่อยู่กันมำ 23 ปีแล้ว จนกระทั่งวัน
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ที่เรำปล่อยแคมเปญ น.ส.อุบลพรรณ 
เป็นจดุที่ท�ำให้ลกูค้ำเหน็ถงึควำมแตกต่ำง
อย่ำงมำก ซึ่งก่อนที่จะท�ำนั้น ถำมว่ำ
กังวลไหมว่ำ ลูกค้ำจะสับสนกับ
ภำพลักษณ์หรือบุคลิกที่เปลี่ยนไป
หรือเปล่ำ ก็มีกังวลบ้ำง แต่ปรำกฏว่ำ
ลกูค้ำไม่สบัสน ทั้งลกูค้ำปัจจบุนัและลกูค้ำ
ใหม่ๆ ที่เขำรูส้กึสนกุและเข้ำมำร่วมพดูคยุ 
สื่อสำรกับเรำในช่องทำงโซเชียลต่ำงๆ 
เพิ่มขึ้นอย่ำงมำก”

• ปรับลุกส์ใหม่ในแบบ Revamp Brand

กำรเปลี่ยนแปลงนี้ ผู ้บริหำร
โอบองแปงยืนยันว่ำ ไม่ใช่กำร Rebrand 
เป็นเพียงแต่กำร Revamp Brand หรือ 
กำรปรับปรุงภำพลักษณ์แบรนด์เท่ำน้ัน 
เนื่องจำกโอบองแปงต้องกำรจะปรับ
ภำพลักษณ์ให้ดูทันสมัย สดใส เข้ำกับ
คนรุ่นใหม่มำกขึ้น ดังนั้น ในกำรสื่อสำร
ออนไลน์จะมีกำรออกแบบใหม่ทั้งหมด 
ทั้งโทนสี ตัวอักษร หรือแม้แต่วิธีกำร
พูดคุยกับลูกค้ำก็มีกำรปรับเปลี่ยนไป
ด้วย โดยที่มีตัวละครอย่ำง “เฌอแปง” 
ที่เป็นเหมือนชื่อเล่นของอุบลพรรณ ท�ำ
หน้ำที่เป็นตัวแทนของแบรนด์ในกำร
คุยกับลูกค้ำ ด้วยบุคลิกน่ำรัก สดใส มี
ควำมฉลำด มั่นใจในกำรคุยและแก้ไข
ปัญหำต่ำงๆ ให้กับลูกค้ำ
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BRANDING

ส�ำหรับก้ำวต่อๆ ไป ของโอบองแปง
ภำยใต้ลกุส์ น.ส.อบุลพรรณ จะไม่ใช่แค่
กำรสื่อสำรที่เปลี่ยนไปเท่ำนั้น แต่จำกนี้ไป
ทั้งแผนกำรตลำด สินค้ำ หรือแม้แต่
ตัวสำขำจะถูกปรับปรุงภำพลักษณ์ให้
สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน

“อุบลพรรณจำกนี้ไปจะมีควำมสนุก
มำกขึ้นเรื่อยๆ เรำสำมำรถท�ำอะไรก็ได้ 
เพรำะว่ำตอนนี้เรำคือนำงสำวแล้ว โดย 
Step ถัดไป คือเรื่องของกำรรีวิวเมนู เมนู
ที่จะน�ำเสนอให้กับลูกค้ำจะมีภำพลักษณ์
ใหม่ๆ เข้ำถึงง่ำย ซึ่ง Core Value ของ
เรำยังเป็นเรื่องสุขภำพเหมือนเดิม แต่
สินค้ำสุขภำพเรำก็น�ำเสนอในแบบที่สนุก
ได้ รำคำไม่แพงได้”

ในวันที่ทุกอย่างหยุด ไม่สามารถขายของได้

วันนั้นเป็นวันที่เราคุยกับทีมงาน ท�ายังไง

ให้เราต้องรอด เป็นที่มาของความกล้าที่จะท�า

ในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม

 ทลายค�าว่า “เป็นไปไม่ได้”   

 ด้วยความกล้า

ถึงตรงนี้ ลภำพรกล่ำวเสริมด้วยว่ำ 
จริงๆ แล ้วแนวคิดที่ต ้องกำรจะ
เปลี่ยนแปลงนั้น มีมำตั้งแต่ปีที่แล้ว
ก่อนจะเกิด COVID-19 ด้วยซ�้ำ เพียงแต่
มีหลำยจุดที่คิดว่ำ “เป็นไปไม่ได้” 
จงึยงัไม่กล้ำลงมอืท�ำ แต่ควำมกล้ำมนัมำ
ในปีนี้ COVID-19 ท�ำให้เรำกล้ำในทกุเรื่อง 
สำมำรถเปลี่ยนทกุสิ่งที่คดิว่ำ เป็นไปไม่ได้ 
ให้สำมำรถท�ำได้หมด 
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“วันนี้ไม่มีอะไรจะเสีย กำรไม่ท�ำ
อะไรเลยก็เหมือนถอยหลัง ในวันที่
ทุกอย่ำงหยุด ไม่สำมำรถขำยของได้ 
ยอดขำยไม่มำ สินค้ำเหลืออยู่เต็มไปหมด 
วันนั้นเป็นวันที่เรำคุยกับทีมงำน ท�ำยังไง
ให้เรำต้องรอด เป็นที่มำของควำมกล้ำ
ที่จะท�ำในสิ่งที่แตกต่ำงไปจำกเดิม เพรำะ
ทุกคนรักแบรนด์นี้ รักองค์กรนี้ และอยำก
ให้เดินต่อไปข้ำงหน้ำได้”

 ดูเหมือนกำรปลดล็อกเส้นทำงธุรกิจ
ของโอบองแปงในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็น
ได้ชัดเจนว่ำ ทำงเดินไปข้ำงหน้ำของธุรกิจ 
ไม่ได้มีแค่เส้นทำงเดียวหรือเส้นทำงเดิม 
หำกคุณกล้ำเปิดรับกำรเปลี่ยนแปลง 
ไม่แน่ว่ำอำจได้ค้นพบเส้นทำงสำยใหม่
ที่สำมำรถสร้ำงโอกำสให้กับธุรกิจได้อย่ำง
มหำศำล   
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INNO FOCUS  วันวิสา งามแสงชัยกิจ

ขาย (ด้าน) หน้า หลบไป!

ยุคนี้ต้องขาย (ด้าน) หลัง

ไม่ว่าจะเป็น กาแฟ เครื่องดื่มปราศจาก
สารเติมแต่ง เครื่องดื่มช่วยกระตุ ้น
การเผาผลาญเมตาบอลซิมึ และเครื่องดื่ม
ป้องกนั ฮตีสโตรกหรอืโรคลมแดด 

เป็นไอเดียการขายแบบใหม่ ที่
ผู้ประกอบการสามารถจะเอาไปประยุกต์
ใช้กับการขายสินค้าประเภทอื่นๆ ได้ 
เพราะวนันี้ลกูค้าไม่ได้สนใจแค่ความสวยงาม
ของแพ็กเกจจิงหรือโลโก้ด้านหน้าเพียง
อย่างเดียว แต่อยากรู้ด้วยว่าของที่จะเอา
เข้าปากนั้นมคีณุประโยชน์อย่างไร 

https://bit.ly/3daBFD3

ลมืภาพตู้ขายเครื่องดื่มอตัโนมตัเิดมิๆ 
ที่หันด้านหน้าขวดเข้าหาคนซื้อไปได้เลย 
เมื่อ DyDo ผู้ผลติและจ�าหน่ายเครื่องดื่ม
นานาชนดิในญี่ปุ่น ปิ๊งไอเดยีเอาใจคนรกั
สขุภาพที่ต้องดขู้อมูลโภชนาการบนฉลาก
ขวดด้านหลงัก่อนตดัสนิใจซื้อ ด้วยการใช้
กลยุทธ์ “พลิก (ขวด) กลับด้าน” โดย
น�าเสนอข้อมลูแคลอรแีละโภชนาการของ
เครื่องดื่มไว้บนหน้าจอแทน เพื่อให้ลูกค้า
รู ้ได้ทันทีว่า เครื่องดื่มแต่ละขวดนั้นดี
และมีประโยชน์อย่างไร อีกทั้งเครื่องดื่ม
ในตู้ยังถูกจัดแบ่งตามคุณสมบัติอีกด้วย 
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หมดปัญหากินมื้อกลางวันที่สุดแสน
จะเย็นชืด หรือต้องรอต่อคิวใช้ไมโครเวฟ
หลงัจากเพื่อนร่วมงาน เมื่อเจ้าของไอเดยี 
Uzair Mohammad จากสหรฐัอเมรกิา ลงมอื
ผลติ LunchEAZE ป่ินโตสดุไฮเทคที่สามารถ
อุน่ด้วยตวัเองด้วยพลงัของแบตเตอรี่ (ชาร์จ
ซ�้าได้) เพยีงผูใ้ช้ตั้งเวลามื้อเที่ยงไว้ พอ่ครวั
สดุล�้ารายนี้กจ็ะเริ่มลงมอืค่อยๆ อุน่อาหาร
ให้ร้อนล่วงหน้าก่อน 2 ชั่วโมง เพื่อพร้อม
เสร์ิฟตามเวลาที่ก�าหนด โดยป่ินโตนี้สามารถ
ท�าให้อาหารร้อนได้สูงสุดถึง 220 องศา
ฟาเรนไฮต์

https://bit.ly/3d301hJ

ปิ่นโตสุดล�้า

สั่งอุ่นได้ผ่านแอปฯ   

นอกจากจะสั่งงานด้วยการกดปุ่มบน
ตวัเครื่องแบบ Manual แล้ว ผูใ้ช้ยงัสามารถ
ควบคุมการสั่งการและตั้งเวลาอุ่นผ่าน
แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนได้อีกด้วย 
ที่ส�าคญัผูใ้ช้สามารถตั้งรหสั 4 ตวั เพื่อป้องกนั
ไม่ให้มีใครมาแอบอุ่นอาหารของตัวเองได้
อกีด้วย นบัเป็นอกีไอเดยีสนิค้าที่ตอบโจทย์
การกินร้อนได้เป็นอย่างดี เห็นแบบนี้แล้ว 
เชื่อว่าน่าจะท�าให้ผูป้ระกอบการหลายๆ คน
เกิดไอเดียที่จะเอาไปตอบโจทย์ผู้บริโภค
ในยคุที่รกัความสะดวกสบายแบบขั้นสดุ! นี้
ได้ไม่ยาก 
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“ปรับโครงสร้างหนี”้ ไม่ได้แปลว่า ไร้ความสามารถ หรือ บริหารงานผดิพลาด 

จนธุรกจิล้มเหลวเสมอไป บางคร้ังด้วยสถานการณ์ เป็นเหตทุ�าให้ธุรกจิต้อง

สะดดุลง อย่าง COVID-19 กเ็ช่นกนั ท�าเอาหลายธรุกจิเจอทางตนั แน่นอนว่า 

ในวิกฤตย่อมต้องมคีนทีเ่จบ็หนกั ฉะนัน้ในเวลาแบบนี ้ ถ้าเจบ็จนไม่ไหวจริงๆ 

อย่าฝืน! รอจนสายกลายเป็นหนี้เสีย จนต้องเสียประวัติทางการเงิน 

คณุสามารถเลอืกใช้วิธปีรับโครงสร้างหนีเ้ป็นทางออกให้กบัธรุกจิในเวลานีไ้ด้

“ปรับโครงสร้างหน้ี” ช่วยธุรกิจไปต่อ

ไม่ไหวอย่าฝืน!

FINANCIAL  กองบรรณาธิการ  กิจจา อภิชนรจเรข
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หลังจากเดือนตุลาคมเป็นต้นมา เรียก
ได้ว่าสิ้นสุดช่วงมาตรการพักช�าระหนี้ (Debt 
Holiday) ตาม พ.ร.ก. Soft Loan ที่ให้สถาบัน
การเงินแต่ละแห่งชะลอการช�าระหนี้เงินต้น
และดอกเบี้ยของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่
มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็น
ระยะเวลา 6 เดือน โดยไม่ถือเป็นการผิดนัด
ช�าระหนี้

จากมาตรการดงักล่าว ธนาคารกสกิรไทย
ได้มกีารส�ารวจลกูค้าผูป้ระกอบการเอสเอม็อี
จ�านวนกว่า 100,000 ราย เพื่อติดตาม
สถานการณ์ พบว่า 81% ไม่ต้องการ
ความช่วยเหลือ ในขณะที่ 18% ต้องการ
ความช่วยเหลือ

สุรัตน์
ลีลาทวีวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
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FINANCIAL 

โดยในกลุ่มผู้ประกอบการที่ยังต้องการ
ได้รบัความช่วยเหลอืนั้น สรุตัน์ ลลีาทววีฒัน์ 
รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย 
บอกว่า คงต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ 
ซึ่งปัจจุบันธนาคารมีความแข็งแกร่ง และ
ความพร้อมในการปรับโครงสร้างหนี้
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอยู่แล้ว อีกทั้ง 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยงัออกกฎ
ให้ธนาคารสามารถช่วยให้การปรบัโครงสร้างหนี้
ของลูกค้าท�าได้ดียิ่งขึ้นด้วย

เอสเอ็มอีควรรู้!

ก่อนปรับโครงสร้างหน้ี 

 

ถงึตรงนี้ ผูบ้รหิารธนาคารกสกิรไทย 
ได้ให้แนวทางของการปรบัโครงสร้างหนี้
และสิ่งที่ผูป้ระกอบการเอสเอม็อคีวรรูไ้ว้ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของ
การปรับโครงสร้างหนี้ให้ดียิ่งขึ้น
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ก่อนจะพูดถึงเรื่องการปรับโครงสร้าง
หนี้ สิ่งแรกที่ผูป้ระกอบการต้องมองให้ออก 
คือ อนาคตของธุรกิจที่ก�าลังท�าอยู่นั้น 
ยังมีทางรอดต่อไปได้หรือไม่? เพราะต้อง
ยอมรับว่า COVID-19 ท�าให้พฤติกรรมของ
คนเปลี่ยนไปในหลายเรื่อง เกิด New 
Normal ใหม่ๆ ขึ้นมา ดังนั้น ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ถ้ามองแล้วว่า 
พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปแล้ว ไม่ซื้อ
สินค้าชิ้นนี้อีกต่อไป นั่นเรียกว่า ไม่มี

 ทบทวนอนาคตธุรกิจ 

ทางออกหรือทางรอดแล้ว อาจถึงเวลาที่
ผู้ประกอบการต้องมองหาโอกาสใหม่ๆ 
ทดแทน พดูง่ายๆ คอื อาจต้องเลกิกจิการนั้น
ไป แต่ถ้าในกรณทีี่ธรุกจิยงัสามารถไปต่อได้ 
การปรบัโครงสร้างหนี้เพื่อรอเวลาให้กระแส
เงินสด (Cash Flow) ของธุรกิจกลับมา 
ถือเป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจ
สามารถเดินต่อไปได้ 
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สิ่งที่ต้องรู้ต่อมาคือ กระแสเงินสด 
(Cash Flow) จะเป็นตัวชี้ชัดได้เป็นอย่าง
ดีว่า ธุรกิจจ�าเป็นต้องปรับโครงสร้างหนี้
หรือไม่ สุรัตน์บอกว่า การที่ธุรกิจมีเงิน
หมุนเวียนไม่เพียงพอ ผู้ประกอบการ
ต้องกลับมามองว่าท�าไมเงินหมุนเวียน
ถงึไม่พอ  เกดิจากรายได้มเีข้ามาน้อยไป
หรอืไม่ หรอืรายจ่ายมากเกนิไปหรอืเปล่า 
ถ้ารายได้มาน้อยไปควรต้องท�าอย่างไร
เพื่อเพิ่มรายได้ หรือถ้าเพิ่มไม่ได้ ก็ต้อง
ไปลดค่าใช้จ่าย 

 เช็กกระแสเงินสด

ทั้งนี้ ผูป้ระกอบการต้องมอง 2 ด้านนี้
ประกอบกัน คือ

 กระแสเงินสดที่ได้รับเข้ามา
  (Cash Inflow) 
 กระแสเงนิสดที่ต้องจ่าย
  ออกไป (Cash Outflow)

แน่นอนว่า เวลานี้ Cash Inflow ดู
เหมือนมีจ�ากัด ในขณะที่ Cash Outflow 
ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิม 
จึงเป็นสาเหตุที่ท�าให้ธุรกิจขาดสภาพ
คล่องและไม่สามารถช�าระหนี้ได้ จ�าเป็น
ที่ผู้ประกอบการต้องเข้ามาพูดคุยเจรจา
กับทางธนาคาร เพื่อหาทางออกร่วมกัน 
ซึ่งวันนี้ธนาคารเองก็มีความพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการอยู่แล้ว
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เมื่อพูดถึงการปรับโครงสร้างหนี้ 
วิธีการที่หลายคนคุ้นเคย คงหนีไม่พ้น 
การขยายระยะเวลาการผ่อนช�าระหนี้ 
หรอืการปล่อยเงนิกูใ้หม่ ซึ่งในแต่ละวธิกีารนั้น
ก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไปอีก 
ยกตวัอย่าง การขยายเทอม มตีั้งแต่ รปูแบบ
ที่เป็น Debt Holiday คือ ไม่ต้องจ่าย
ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย แต่วิธีการนี้
ดอกเบี้ยจะสะสมไปเรื่อยๆ หรืออาจจะ
เป็นการขยายเทอมในรูปแบบผ่อนจ่าย
เฉพาะดอกเบี้ย เงนิต้นจ่ายทหีลงั หรอืแม้ 
แต่การเปลี่ยนประเภทสินเชื่อ เพื่อให้ได้

 ใช้วิธีการปรับ

    โครงสร้างหนี้ที่เหมาะสม

อัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง เหล่านี้นับเป็นวิธี
การปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์
ก็เพื่อช่วยท�าให้ Cash Outflow ของธุรกิจ
ลดลง หรือท�าให้สอดคล้องกับ Cash 
Inflow ในสถานการณ์ปัจจุบันนั่นเอง 

ดงันั้น การปรบัโครงสร้างหนี้แบบไหน
ที่จะเหมาะกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอ ี
อาจจะต้องพจิารณาเป็นรายๆ ไป เพื่อหา
รปูแบบของการปรบัโครงสร้างที่เหมาะสม
กับธุรกิจนั้นๆ

ยกตัวอย่าง กลุ่มโรงแรม 
ถือว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างหนัก
กว่ากลุ่มธุรกิจอื่นๆ เนื่องจากไม่มี
รายได้เข้ามาเลย ฉะนั้นการปรับ
โครงสร้างหนี้ อาจยังไม่ใช่การ
ปล่อยเงินเพิ่มในขณะนี้ แต่อาจจะ
เป็นการขยายเวลา Debt Holiday 
ให้ลูกค้าต่อในช่วงสั้นๆ เพื่อรอดู
สถานการณ์ เป็นต้น
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FINANCIAL 

ปัจจุบันยังมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
ที่มีมุมมองความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อ
ค�าว่า “ปรับโครงสร้างหนี้” หลายคนมัก
คิดว่า หากมีการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 
อาจท�าให้ธุรกิจมีต�าหนิ หรือเครดิตไม่ด ี
แต่แท้ที่จริงแล้ว ในมุมของธนาคารจะ
พิจารณาจากกระแสเงินสดของลูกค้าเป็น
หลัก การที่กระแสเงินสดไม่มี ต้องไปดู
ต่อว่าเกิดจากสาเหตุอะไร ซึ่งในภาวะ
ปัจจุบัน ด้วยสถานการณ์ COVID-19 คง
เป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าการที่ธุรกิจไม่มี
กระแสเงินสด เป็นเพราะผู้ประกอบการ
บรหิารงานไม่ด ีฉะนั้นธนาคารจะพจิารณา
เรื่องดังกล่าวจากเหตุและผลประกอบกัน 
อย่างหลายๆ ธุรกิจในอดีตที่เคยผ่านการ
ปรบัโครงสร้างหนี้ในช่วงวกิฤตปี พ.ศ.2540 
ก็ยังสามารถเติบโตกลายเป็นบริษัทใหญ่
ในทุกวันนี้ได้

 ปรับโครงสร้างหนี้

    ไม่ได้แปลว่า “เครดิตไม่ดี” 

ถ้าวันนี้ธุรกิจของคุณยังหาทางออก
จากวิกฤตไม่ได้ ใช้การเจรจากับธนาคาร
เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ น่าจะเป็นทางเลือก
หนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจไปต่อได้ อย่าปล่อย
ให้ธุรกิจจมอยู่กับปัญหา จนน�าไปสู่การ
เป็นหนี้เสีย เพราะหากไปถึงจุดนั้น อาจ
จะยากเกินแก้ไขและกลายเป็นอุปสรรค
ต่อธุรกิจของคุณในอนาคตได้
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 รีไฟแนนซ์ (Refinance)

ปิดสินเช่ือจากที่เดิม เพื่อใช้สินเช่ือที่ใหม่

ที่มีเง่ือนไขดีกว่า  

ทางเลือก
ปรับโครงสร้างหน้ี 

 ยืดหนี้ การขยายระยะเวลาช�าระหนี้ 

นิยมใช้กันมากที่สุด เพื่อช่วยให้ภาระการ

ผ่อนสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง 

 พักช�าระเงินต้น ช่วยลด

ภาระการผ่อนช่ัวคราว เช่น 6 เดอืน 

หรือ 12 เดือน

 ลดอัตราดอกเบ้ีย ที่เคยตกลง

หรือก�าหนดไว้ในสัญญา เพือ่ลดภาระดอกเบีย้จ่าย

 ยก หรือผ่อนปรนดอกเบ้ีย

ผิดนัดช�าระหน้ี เพื่อให้ค่างวดที่ผ่อน

เข้ามาสามารถตัดเงินต้นได้มากขึ้น
 เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน 

เพื่อเสริมสภาพคล่องและส�ารอง

ไว้ในยามฉุกเฉิน

 เปลี่ยนประเภทหน้ี จาก

สินเช่ือดอกเบี้ยสูงเป็นสินเชื่อ

ที่มีดอกเบี้ยต�่ากว่า 
 ปิด จบด้วยเงินก้อน กรณีมีเงินก้อน การ

จ่ายคืนหนี้เร็วขึ้นเพื่อลดภาระดอกเบี้ย

1

2

3

4

5

6

7

8

ที่มา : ธปท.
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  กองบรรณาธิการ

SOCIALlistening
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หลายคร้ังที่การออกเดินทาง

บนถนนสายธุรกิจ หรือการพัฒนา

ส่ิงใหม่ๆ ของผูป้ระกอบการ มกัเร่ิมต้น

จากการฟังเสียงของตวัเอง ทีเ่กดิจาก

ความชอบและความเชี่ยวชาญ แต่นั่น

อาจไม่ใช่ “สิ่งที่ลูกค้าต้องการ” 

แล้วอะไร? คือส่ิงที่ลูกค้าต้องการ

ล่ะ!! ถ้าอยากได้ค�าตอบแบบที่ไม่ได้คิด

เอาเอง คุณก็ต้องฟังเสียงเขา เสียง

ของลูกค้าตัวจริง ที่วันนี้เสียงนั้น

ทรงพลังในแบบท่ีหลายคนคาดไม่ถึง 

แบบที่สามารถดันให้ธุรกิจปังได้

ในช่ัวข้ามคืน หรือพังธุรกิจลงได้

ในพริบตาเดียว

การฟังเสียงลูกค้า เป็นหนึ่งในกลยุทธ์
ที่ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ แต่ที่ผ่านมา
การจะเข้าถงึเสยีงลูกค้าอาจท�าได้ไม่ง่ายนกั 
ต้องใช้ทั้งพลังกายและพลังเงิน กว่าที่
จะได้เข้าถึง Insight ของผู้บริโภคจริงๆ แต่
วันนี้การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า กลับ
กลายเป็นเรื่องง่ายแค่คลิกไม่กี่ที หรือสไลด์
หน้าจอไม่กี่ครั้ง ก็รับรู้ข้อมูลที่มีอยู่มากมาย
บนโลกออนไลน์ได้แล้ว

ถึงจ�ำเป็นกับธุรกิจ

ท�ำไม        SOCIAL
LISTENING ?   
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จากข้อมูล

WISESIGHT

เผยสถิติ

คนไทย คุยกันบนโซเชียลมีเดีย มีมากถึง

7.2 พันล้ำนข้อควำม

ในปี พ.ศ.2562 สูงขึ้นจากปีก่อนหน้า 36%

การฟังเสียงของลูกค้า
บนสื่อสังคมออนไลน์ หรือ 
Social Listening จงึกลายเป็น
สิ่งที่ผู้ประกอบการยุคนี้มอง
ข้ามไม่ได้ เพราะสิ่งที่ธรุกจิจะ
ได้รับจากการฟังเสียงลูกค้า 
คอื 

1  ท�าให้รูว่้ามกีารพดูถงึ
สนิค้าหรอืบรกิารของแบรนด์
อย่างไร เพื่อจะน�าไปพฒันา
ต่อยอดในอนาคตได้

เป็นการส่งสัญญาณให้เห็นว่า วันนี้เสียงของลูกค้ามีอย่าง
มหาศาล ไม่ว่าจะถูกส่งออกมาในลักษณะการแสดงความคิดเห็น 
(Comment), (@) การแท็กเพื่อน (Mentions) หรือ # Hashtag เป็นต้น 
สิ่งเหล่านี้มีความส�าคัญมาก เพราะนั่นคือ การสะท้อนความคิด 
ความรู้สึก และความต้องการจากลูกค้าตัวจริง

2  ท�าให้รู ้ว ่าคู ่แข ่ง
เป็นอย่างไร และก�าลังท�า
สิ่งใดอยูบ้่าง 

3  ท�าให้รู ้ว ่าตอนนี้
คนส่วนใหญ่ก�าลงัสนใจเรื่อง
อะไร หรอืเทรนด์ไหนก�าลงัมา 

4  ธรุกจิสามารถจดัการ
วกิฤต (Crisis Management) 
ได้ทนัท ีหากเกดิดราม่าหรอืมี
การพดูถงึแบรนด์ในด้านลบ
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เป็นเอสเอ็มอีเล็กๆ แบรนด์ไม่ดัง ไม่มี
ใครพูดถึงบนออนไลน์ แล้วแบบนี้จะฟัง
เสยีงของลกูค้าได้อย่างไร?  ทั้งนี้ สรรพ์ชยัย์ 
บูรณ์เจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Text Insight 
และการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ให้ทางออก
กบัเรื่องนี้ไว้ว่า ส�าหรบัเอสเอม็อ ี อย่างที่
ทราบกันดี มักไม่ค่อยถูกพูดถึงในโลก
โซเชียลอยู่แล้ว ดังนั้น สิ่งที่ท�าได้ง่ายๆ 
เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูล หรือเสียง
ของลกูค้าบนออนไลน์ คอื การประยกุต์ใช้
ข้อมูลจากแบรนด์ธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกับธุรกิจของคุณ 

 
 “สมมุติว่า คุณขายไก่ทอด ถ้าแบรนด์

คุณดัง ก็ง่ายที่ลูกค้าจะบ่นหรือจะชม แต่

ถ้าแบรนด์ไม่ดัง ลูกค้าไม่บ่น ไม่ชม คุณ
ก็แค่ไปดูจากแบรนด์อื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่ม
ธุรกิจเดียวกับคุณ หรือมองหาแบรนด์ที่
มีจุดขายเดียวกับคุณ แต่เขาถูกลูกค้าพูด
ถึง ดูว่าเขาท�าอะไร ประมาณไหน ลูกค้า
บ่นอะไร ชอบ ไม่ชอบอะไร เมนูไหนมัน
ก�าลงัอนิเทรนด์ ฯลฯ ตรงนี้คณุจะได้เหน็ว่า
ลูกค้าเขาคิดอะไรประมาณไหน แล้ว
เอาข้อมูลมาพัฒนาต่อยอดสินค้า หรือ

 แบรนด์ไม่ดัง

ไม่มีใครพูดถึง
จะฟังเสียงลูกค้ำได้อย่ำงไร

สรรพ์ชัยย์

บูรณ์เจริญ
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แคมเปญการตลาดของตัวเอง โดยสิ่งที่
เอสเอ็มอีสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลของ
แบรนด์ใหญ่ได้ คือ

1  แบรนด์ใหญ่โดนบ่นเรื่องอะไร 
คุณก็ท�าตรงนั้นให้ดีกว่าเขา และ

2  ลูกค้าถามหาอะไรจากแบรนด์
ใหญ่ ความต้องการของลกูค้าที่อยากได้นั่น 
อยากได้นี่ บางครั้งแบรนด์ใหญ่ๆ 
อาจจะไม่ท�า เพราะเป็น Niche Market 
เกินไป เอสเอ็มอีสามารถดึงเอาความ
ต้องการเหล่านั้นมาปรับใช้กับธุรกิจของ
คุณแทนได้” 

ถงึตรงนี้ สิ่งที่ผูป้ระกอบการเอสเอม็อี
ควรระวังกับการใช้ข้อมูล นั่นคือ ปริมาณ
ของข้อมูลที่มีอยู่มากมาย กลายเป็น
ความน่ากลัวในการจะน�าเอาไปใช้ 
เพราะไม่รู้ว่าควรเลือกใช้ หรือไม่ควรใช้
ข้อมูลแบบไหน ดังนั้น การจะหยิบข้อมูล
บนโซเชียลมาใช้ สิ่งส�าคัญอย่างแรกที่
ผู้ประกอบการต้องคิด นั่นคือ การตั้ง
ค�าถาม เพราะถ้าไม่ตั้งค�าถามว่าธุรกิจ
ต้องการอะไร ก็จะไม่สามารถหาข้อมูล
ที่จะมาเป็นค�าตอบได้ และเมื่อตั้งค�าถาม
ได้แล้ว การใช้เครื่องมือดิจิทัลมาช่วย
กรองและวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นสิ่งที่
ตามมา เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์
จากเสียงของผู้บริโภคได้มากที่สุด

ปัจจุบันมีเครื่องมือมากมายที่ช่วย
ในการฟังเสียงผู้บริโภคและการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยมีทั้งแบบฟรีและมี
ค่าใช้จ่าย ให้ผู้ประกอบการได้เลือกใช้
ตามความต้องการทางธุรกิจ 



เคร่ืองมือช่วยค้นหา

ข้อมูลฟรีของ Google 

เพื่อดูว่าในปัจจุบัน หรือช่วงเวลา

นั้นๆ มีเร่ืองอะไรที่คนบนโลก

ออนไลน์อยากรู้ และมีเร่ืองอะไรที่

ก�าลังเป็นเทรนด์ โดยผูป้ระกอบการ

สามารถพิมพ์ Keyword หรือ

ค�าค้นหาที่ต้องการลงไปในช่อง

แถบค้นหา เคร่ืองมือจะแสดง

ผลลัพธ์ออกมาให้เห็น ในรูปแบบ

สถิติที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตค้นหา

ค�านั้นๆ บนแพลตฟอร์ม Google 

Search Engine 

เคร่ืองมือที่หลายคนคุ้นเคยเป็น

อย่างดี นอกจากจะเป็นโปรแกรม

ส�าหรับงานที่เกี่ยวกับการค�านวณ

ตัวเลข จัดเก็บและบันทึกข้อมูล และ

การสร้างกราฟส�าหรับน�าเสนอ

ข้อมูลแล้ว Excel ยังมีเคร่ืองมือ

ที่ใช้ในการสรุปผลและวิเคราะห์

ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้อีกด้วย 

หนึ่งใน Social Listening Tool 

หรือเคร่ืองมือในการจับข้อมูลที่

อยู่บนเว็บไซต์และบทสนทนาที่เกิด

ขึน้บน Social Media เช่น Facebook, 

Twitter, Instagram ได้แบบเรียลไทม์ 

ราคาเร่ิมต้นอยู่ที่เดือนละประมาณ

เป็นโปรแกรมดาวน์โหลดฟรี ช่วย

ในการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล 

จากข้อมูลจ�านวนมากๆ หลายๆ 

แหล่ง ไม่ว่าจะเป็น Excel, Microsoft 

Access, Database ได้อย่าง

รวดเร็ว แสดงผลได้ทั้งรูปแบบ 

ตาราง กราฟ ชาร์ต

แผนที่ เป็นต้น

เป็นเคร่ืองมือช่วยใน

การเกบ็ข้อมลูบนโซเชยีล

จากช่องทางต่างๆ 

แล้วน�ามาวิเคราะห์ เพื่อท�าให้รู้ว่า 

ตอนนี้คนบนโลกออนไลน์ก�าลังพูด

ถงึเร่ืองอะไร มข้ีอความ คอมเมนต์

อะไรเกิดขึ้นบ้าง โดยมีค่าบริการ

เดือนละประมาณ 

อีกหนึง่เคร่ืองมอืฟรี

ของ Google ใช้

ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมลู ในรูปแบบ

ของ Data Visualization เป็นการ

น�าเอาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น 

Excel, CSV และ Database ทั่วไป 

มาท�าการวิเคราะห์แสดงผลในรูปแบบ

ของกราฟ หรือ Infographic เพื่อ

ให้ดูเข้าใจง่าย

Google Trend 

Microsoft
Excel 

3,000 -

50,000

บำทขึ้นไป 30,000บำท

Microsoft Power 
BI Desktop 

เครื่องมือฟังเสียง

 & วิเคราะห์ลูกค้า

รู้จัก!!

WISESIGHT

Google Data 
Studio 

29   
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SESAMILK แบรนด์สุขภำพน้องใหม่ที่

เกิดจำกควำมคิดของ ศิริเพ็ญ สุนทรม่ันคงศรี 

ผู้ร่วมก่อต้ังและซีอีโอ บริษัท เซซำมิลค์ ฟู้ดส์ 

จ�ำกัด ซึ่งใช้ประสบกำรณ์กว่ำ 10 ปี จำกกำร

ท�ำโรงกะเทำะเปลือกธัญพืชของครอบครัว มำ

สู่กำรเพิ่มมูลค่ำให้ “งำ” ด้วยนวัตกรรม

กำรแปรรปูธัญพชืเมล็ดจ๋ิว สู่กำรเป็น “น�ำ้นมงำ

เจ้ำแรกของโลก” 

แม้ก้าวแรกจะเป็นการท�าตามเสียง
ที่อยู่ในใจของตัวเอง แต่ก้าวถัดมาที่ช่วย
ให้แบรนด์น้องใหม่แข็งแกร่ง จนสามารถ
สร้างยอดขายได้เกือบ 10 ล้านบาท
ในเวลาเพยีงแค่ปีเดยีว เกดิจาก “การฟังเสยีง
ของลูกค้า” เป็นส�าคัญ

ฟังเสียงลูกค้ำ
ในแบบ 

SESAMILK 

เปิดสูตร



31   

ฟังเสียงลูกค้ำจากไหน?

ศิริเพ็ญบอกว่า SESAMILK จริงจัง
และใส่ใจกับการฟังเสียงของลูกค้า โดย
ท�าผ่านหลายช่องทางด้วยกัน อย่างช่วง
เริ่มต ้นได ้มีการท�าแบบสอบถาม 
(Questionnaire) กับคนกว่า 400 คน เพื่อ
ถามความคิดเห็นผู้บริโภค จากความ
ตั้งใจแรกคือ เจาะตลาดกลุ่มเด็กแพ้
นมวัว แต่จากการส�ารวจกลับได้พบกลุ่ม
เป้าหมายใหม่ๆ เช่น กลุ่มผู้ใหญ่ โดย
เฉพาะผู้สูงอายุ กลุ่มคนรักสุขภาพ กลุ่ม
คนวัยท�างาน กลุ่มคนที่กินอาหารจาก
พืช (Plant-based Food) และคนรุ่นใหม่ที่
ใส่ใจในเรื่องการกินที่ต้องส่งผลกระทบ
ต่อโลกน้อยที่สุด (Ethical Eating)

นอกจากการท�าส�ารวจแล้ว แบรนด์
ยังใช้ช่องทางทรงพลังอย่างโซเชียลมีเดีย 
เช่น Facebook, Instagram, LINE หรือ 

LinkedIn ที่ใช้สื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศ 
ในการรับฟังเสียงของลูกค้า โดยเราจะ
เป็นคนมอนิเตอร์และตอบค�าถามลูกค้า
ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ คอมเมนต์ของ
ลูกค้าบนแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซก็เป็น
อีกช่องทางหนึ่งในการฟังเสียงลูกค้า

ศิริเพ็ญ

สุนทรมั่นคงศรี
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ยุคน้ีผู้บริโภคอยำกได้อะไร 

เขำจะบอกทันที การที่เรา

ท�าตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

นั่นคือโอกาสของธุรกิจ

หรือแม้แต่ช่องทางออฟไลน์อย่าง 
การออกบูท ออกอีเวนต์ รวมไปถึง
ตัวแทนจ�าหน่ายต่างๆ ช่วยให้ได้ยิน
เสียงของลูกค้าเช่นกัน โดยทุกครั้งที่
จบงาน ทมีงานจะต้องรายงานกลบัมาว่า 
วันนี้ขายเป็นอย่างไร ลูกค้าคอมเมนต์
เรื่องอะไร สถานการณ์ตลาดเป็นอย่างไร 
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใคร อายุเท่าไร 
เพื่อจะน�าข้อมูลที่ได้ไปคิดพัฒนาสินค้า
ตัวต่อไป

• ได้สินค้าสูตรใหม่ตรงใจผู้บริโภค

ผลของการฟังเสียงลูกค้า ได้สร้าง
โอกาสหลายอย่างให้ SESAMILK อย่าง
แรกคือ ได้สินค้าสูตรใหม่ แบบไม่มีน�้าตาล
เข้ามา นอกเหนือจากสูตร Original ที่แม้
จะมีความหวานน้อยอยู่แล้ว ซึ่งทั้งหมด
เกิดจากการถามหาของลูกค้า 

“แม้สูตรต้นต�ารับจะหวานน้อยอยู่
แล้ว แต่ก็มีลูกค้าถามหาสูตรที่ไม่มีน�้าตาล
เลย เราจึงออกสูตรนี้เพิ่มขึ้นมา เพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้า ยุคนี้
ผู้บริโภคอยากได้อะไร เขาจะบอกทันท ี
การที่เราท�าตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่าง
การออกสูตรไม่มีน�้าตาลแบบนี้ นั่นคือ
โอกาสของธรุกจิ และกลายเป็นว่า สูตรนี้
ขายดีมากจนขาดตลาดอยู่ในตอนนี้”

ฟังเสียงลูกค้ำได้อะไร?



33   

• ได้ตลาดใหม่ขยายโอกาสทางธุรกิจ

การตั้งค�าถามของลูกค้าอย่าง 
“นอกจากกินเป็นนมแล้ว ยังเอาไปใส่กับ
อย่างอื่นได้ไหม?” เสียงเหล่านี้เป็นตัวจุด
ประกายให้แบรนด์ขยายกลุ่มเป้าหมาย
ไปสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่ อย่าง HORECA หรือ
กลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร และคาเฟ่

“การตั้งค�าถามของลูกค้าท�าให้เรา
เห็นถึงโอกาสต่างๆ หรือการที่ลูกค้าส่ง
รูปภาพเมนูต่างๆ กลับมาหาเรา ท�าให้
เห็นว่านมของเรายังสามารถท�าอย่างอื่น
ได้อีกมากมาย เช่น หลายคนเอานม
ของเราไปท�าแกง ใช้แทนกะทิ ท�าเมนู
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ บางคนเอาไปมูน
ข้าวเหนียวก็มี” 
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เปล่ียนเสียงลูกค้ำ

เป็นอาวุธธุรกิจอย่ำงไร?

ท่ามกลางเสียงมากมายของลูกค้า 
ศิริเพ็ญบอกว่าวิธีที่จะท�าให้แบรนด์
เดินหน้าไม่หลงทิศทางคือ การน�าข้อมูล
ของคนท่ีเป็นลูกค้าตัวจริงมาเป็นธงน�าทาง 

“ลูกค้าบางคนถามเฉยๆ เราก็เก็บ
ไว้เป็นข้อมูล แต่คนที่เราเอาข้อมูลมา
วิเคราะห์มากที่สุดคือ คนที่ซื้อจริงๆ เช่น 
คอมเมนต์ในช่องทางการขายของ Shopee 
ตรงนี้เหมอืนกบัเป็นบลอ็กบลอ็กหนึ่งที่ผูซ้ื้อ
จะเข้ามารีวิวและแสดงความคิดเห็นต่างๆ 
ซึ่งเราจะเข้าไปมอนเิตอร์ข้อมลูจากตรงนั้น 
ไม่ใช่แค่เข้าไปอ่านแล้วปล่อยผ่านไปเฉยๆ 
สิ่งนี้มีค่ามาก เพราะนี่คือ เสียงจากลูกค้า
ที่ซื้อจริง เสียเงินจริง และมีความตั้งใจ
จริง ยอมเสียเวลาที่จะมานั่งกดให้คะแนน
และพิมพ์คอมเมนต์ให้กับเรา”

ลูกค้ำบำงคนถำมเฉยๆ

เรำก็เก็บไว้เป็นข้อมูล

แต่คนที่เราเอาข้อมูลมา

วิเคราะห์มากที่สุดคือ

คนที่ซ้ือจริงๆ 
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“โดยสิ่งที่ศิริเพ็ญท�าต่อหลังจากนั้น
คือ การน�าข้อมูลดิบที่ได้จากแพลตฟอร์ม
อี-คอมเมิร์ซนี้ มาวิเคราะห์ผ่าน Microsoft 
Power BI ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมอืฟรสี�าหรบั
การวเิคราะห์ลกูค้า เช่น เอาคอมเมนต์
ด้านความพึงพอใจ ซึ่งจะมีตั้งแต่ดีมาก 
ดปีานกลาง ไปจนถงึต้องปรบัปรงุ โดยใช้
โปรแกรมนี้ช่วยท�าการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกมาในแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ และ
น�าเสนอในลักษณะกราฟที่ดูง่ายมากขึ้น 
นอกจากนั้น ระบบยังช่วยวิเคราะห์ถึง
เหตุผลที่อยู่ภายใต้การให้คะแนนนั้นๆ 
ด้วย เช่น ลูกค้าที่บอกว่าควรปรับปรุง 
เพราะเจอปัญหาด้านการจัดส่งและการ
แพ็กสินค้า เป็นต้น” 

เรยีกได้ว่า การจดัเกบ็และวเิคราะห์
ข้อมูลเช่นนี้ เป็นสิ่งที่ SESAMILK ท�าอยู่
เปน็ประจ�า เพื่อให้สามารถน�าข้อมลูไปใช้
ในการประชุมและร่วมพูดคุยกับตัวแทน
จ�าหน่าย (Distributor) เพื่อชี้ให้เห็นถึง
ปัญหาที่เกดิขึ้นได้ เช่น หากลกูค้าบอกวา่
หาของบนเชลฟ์ไม่เจอ สนิค้าหมด สามารถ
แจ้งให้ตวัแทนจ�าหน่ายไปตรวจสอบ และ
แก้ไขในเรื่องนี้ได้ ซึ่งหากเราไม่ฟังเสียง
ลกูค้า หรอืไม่มคีอมเมนต์ในตรงนี้ บางครั้ง
อาจไม่รู้ว่ามีปัญหาซ่อนอยู่ที่ไหน จุดนี้
จงึกลายเป็นวฒันธรรมองค์กรของ SESAMILK 
ที่จะไมป่ลอ่ยผา่นเสยีงของการตั้งค�าถาม
และการสอบถามข้อมูลของลูกค้า 
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ถามว่าวันนี้เสียงของลูกค้าสร้างแรง
สั่นสะเทอืนให้กบัธรุกจิได้มากน้อยแค่ไหน 
จะเห็นว่าการบอกต่อบนโลกออนไลน์
ขยายวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ประเด็นดราม่า แน่นอนว่าเมื่อดราม่า
เกิดขึ้นกับแบรนด์ ผลลัพธ์ที่ตามมาจะม ี
2 แบบ คือ 1.เสียชื่อ (กระทบภาพลักษณ์
ของแบรนด์) 2.เสียเงิน (กระทบยอดขาย
ของแบรนด์) หลายธุรกิจที่เกิดดราม่าบน

ออนไลน์ อาจจะกระทบแค่ภาพลักษณ์
แบรนด์ แต่ไม่กระทบกับยอดขาย 
ในขณะที่บางแบรนด์อาจจะกระทบทั้ง 
2 ด้านเลยก็ได้ ซึ่งตรงนี้แต่ละธุรกิจต้องหา
ทางรับมือกับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้น เพื่อ
ให้จบหรือแก้ไขได้อย่างเร็วที่สุด 

เสียงลูกค้ำ

เขย่าธุรกิจสะเทือนได้
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ถึงตรงนี้ หลายคนอยากรู้ว่าดราม่า
แบบไหนที่จะจบยาก ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า อย่างสรรพ์ชัยย์ 
บอกไว้ว่า ดราม่าที่เกิดจาก Policy เช่น 
มุมมองของผู้บริหาร มุมมองของแบรนด์ 
ที่ไปแตะเรื่องการเมือง เรื่องการเอาเปรียบ
สังคม ประเด็นแบบนี้หากเกิดดราม่าจะ
แก้ไขหรือจบได้ค่อนข้างยาก แต่ถ้าเป็น
ดราม่าที่เกิดจาก Product เช่น ของบูด 
ของเสีย ดราม่าแบบนี้จะจบง่ายกว่า เพราะ
ลูกค้าเข้าใจได้ว่า อาจเป็นความผิดพลาด
ในเชิงกระบวนการท�างาน

ดังนั้น การติดตามความเคลื่อนไหว
บนออนไลน์อยู่เสมอ ดูว่าลูกค้าคุยกันเรื่อง
อะไร ก�าลังพูดถึงแบรนด์เราอยู่หรือไม่ 
หากผู้ประกอบการได้เห็นได้ยินก่อน แล้ว
แก้ไขได้ทัน น่าจะเป็นสิ่งที่ท�าได้ง่ายกว่า
ปล่อยให้กลายเป็นประเด็นใหญ่โต เรียก
ได้ว่า ท�าธุรกิจยุคนี้หูตาผู้ประกอบการ
ต้องเป็นสับปะรด 

ดรำม่ำท่ีเกิดจำก Policy 

ประเด็นแบบนี้

หากเกิดดราม่าจะแก้ไข

หรือจบได้ค่อนข้างยาก

แต่ถ้าเป็นดรำม่ำท่ีเกิดจำก 

Product ดราม่าแบบนี้

จะจบง่ายกว่า

สรรพ์ชัยย์

บูรณ์เจริญ
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เวลำนี้ช่ือ “สุกี้ตี๋น้อย” คือหนึ่งในร้ำนดัง

ที่เกิดจำกกระแสบอกต่อทำงโลกโซเชียลและกำร

รีวิวต่ำงๆ ท�ำให้สุกี้ตี๋น้อย ร้ำนบุฟเฟต์รำคำ

เบำๆ ที่เปิดตั้งเที่ยงวันยันตีห้ำ กลำยเป็นร้ำน

อำหำรโดนใจลูกค้ำ เพียงแค่ระยะเวลำ 3 ปี 

สำมำรถสร้ำงยอดขำยทะลุ 500 ล้ำนบำท จำก

จ�ำนวนสำขำทั้งส้ิน 25 แห่งด้วยกัน   

“ถ้าจะพูดว่า สุกี้ตี๋น้อย ดังเพราะ
โซเชยีลกไ็ด้ เพราะเกดิจากแชร์ บอกต่อๆ กนั 
ถ้าจะดับด้วยโซเชียล มันก็เป็นไปได้
เหมือนกัน ดังนั้น เสียงของลูกค้าจึงเป็น
เรื่องส�าคญัของเรา ไม่ว่าจะมอีะไรเกดิขึ้น 
เราจะพยายามจะแก้ไขให้เร็วที่สุด”

 เพรำะเสียงลูกค้ำ

สุกี้ตี๋น้อย ปังได้! 
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ด้วยความตั้งใจที่อยากจะฟังเสยีงลกูค้า
อย่างใกล้ชดิ ท�าให้ นทัธมน พศิาลกจิวนชิ 
กรรมการผู้จัดการ สุกี้ตี๋น้อย ไม่ได้สวม
บทบาทแค่การเป็นเจ้าของธุรกิจเท่านั้น 
แต่ยงัควบต�าแหน่งแอดมนิหลกัของช่องทาง
โซเชยีลมเีดยี โดยเฉพาะ Facebook ที่ถอืได้ว่า
เป็นช่องทางหลักของแบรนด์ในการสื่อสาร
และเข้าถึงลูกค้า  

การที่นทัธมนท�าหน้าที่ในการมอนเิตอร์
ความเหน็ต่างๆ ของลกูค้าด้วยตวัเอง ท�าให้
เห็นว่า คอมเมนต์หลากหลายมากมาย
จากลกูค้าสามารถน�าไปต่อยอดสร้างโอกาส
ให้กับธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นได้ ขณะเดียวกัน
กช็่วยชี้ให้เหน็ปัญหาที่เกดิขึ้น

เมื่อลูกค้ำพูดซ�้ำๆ

แบรนด์ยิ่งต้องหยุดฟัง!

 “หลายเมนูใหม่ๆ ที่เกดิขึ้น มาจาก
ความต้องการของลูกค้าที่แนะน�าเข้ามา 
หรอืแม้สโลแกนของสกุี้ตี๋น้อย ที่ว่า ‘อร่อย
ไม่อั้น เที่ยงวันยันเช้า’ ก็เป็นไอเดียของ
ลูกค้าที่ช่วยคิดให้กับเรา ถามว่าเรามีวิธี
อย่างไรในกรองความคิดเห็น หรือความ

นัทธมน

พิศาลกิจวนิช 
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ต้องการของลกูค้าที่มมีากมายเหล่านี้ หลกั
ง่ายๆ เลยคอื ถ้าลูกค้าหลายคนพูดเรื่อง
เดยีวกนัซ�้าๆ หลายครั้ง นั่นคอื สิ่งที่แบรนด์
ต้องเอากลบัมาพจิารณา เช่น มอียูค่รั้งหนึ่ง
ลูกค้าบอกว่า ท�าไมชีสรุ ่นนี้รสชาติ
แปลกจงัเลย คนหนึ่งพดู เราอาจจะยงัไม่คดิ
อะไร แต่พอมีคนพูดเรื่องเดียวกันเรื่อยๆ 
เราต้องหยุดคิดแล้วไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น 
ปรากฏว่าซัปพลายเออร์เปลี่ยนชีสโดยที่
ไม่บอกเรา เรารูถ้งึปัญหานี้กเ็พราะมาจาก
เสยีงของลูกค้า” 

ถ้ำลูกค้ำหลำยคนพูดเรื่อง

เดียวกันซ�้ำๆ หลำยครั้ง

นั่นคือ ส่ิงที่แบรนด์ต้อง

เอากลับมาพิจารณา
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แม้การฟังเสียงลูกค้าของสุกี้ตี๋น้อย
เวลานี้จะไม่ได้พึ่งพาเครื่องไม้เครื่องมือ
อะไร แต่เป็นการคอยมอนเิตอร์ด้วยตวัเอง 
นัทธมนใช้วิธีตามรอยเสียงของลูกค้า
ด้วยการเข้าไปอ่านคอมเมนต์ในหลาย
ช่องทาง ทั้ง Twitter การรีวิวต่างๆ หรือ
แม้แต่การแทก็เพื่อน (Mentions) เพื่อดวู่า
คนเขาพูดถึงสุกี้ตี๋น้อยอย่างไรบ้าง ซึ่ง
ส่วนใหญ่ #สุกี้ตี๋น้อย มักจะมาพร้อมกับ
ความเห็นที่ว่า “คิวนานมาก” แม้ด้าน
หนึ่งของค�าค�านี้จะเป็นการสะท้อนถึง
ความส�าเร็จ เพราะการมีคิวหมายถึง
ลูกค้าเข้ามาใช้บริการจ�านวนมาก แต่
อีกด้านค�าค�าน้ีก็ต้องน�าเอามาพิจารณา 
เพื่อหาทางให้บริการกับลูกค้าให้ดี
และสะดวกยิ่งขึ้น

#สุก้ีตี๋น้อย

ตำมรอยเสียงลูกค้ำ
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 “ค�าว่าควินาน ท�าให้เราคดิวธิกีารช่วย
ลกูค้า อย่างช่วงแรกๆ ของปีที่ 2 เราให้แต่ละ
สาขาแจ้งเข้ามาผ่านกลุม่ LINE ว่า แต่ละสาขา
มีกี่คิว เพื่อที่เราจะส่งลูกค้าไปสาขาที่มีคิว
น้อย ในหลายๆ พื้นที่สาขาของเราอยู่ห่าง
กนั 1-2 กโิลเมตร ถ้ามาถงึแล้วสาขานี้เตม็ 
ถ้าลกูค้าสะดวกขบัรถไปสาขาใกล้เคยีง เรา
ก็จะจองคิวให้แล้วส่งลูกค้าไปอีกที เพราะ
แบบนี้เราถงึสามารถเปิดสาขาที่อยูใ่กล้เคยีง
กนัได้ เรยีกว่าเป็นการใช้ข้อมลูลกูค้ามาช่วย
วเิคราะห์ในการเลอืกท�าเลเปิดสาขาอกีทาง
หนึ่งด้วย ซึ่งในปีนี้เรามแีผนที่จะเปิดเพิ่มอกี 
2-3 สาขาด้วยกนั”   

เมื่อลูกค้าคือคนที่เอาเงินมา

ให้เรา ถ้ำเรำไม่ฟังเสียงลูกค้ำ

แล้วจะฟังเสียงใคร
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“เมื่อลูกค้าคือคนที่เอาเงินมาให้เรา 
ถ้าเราไม่ฟังเสยีงลกูค้า แล้วจะฟังเสยีงใคร” 
ประโยคสั้นๆ แต่สะท้อนได้อย่างดีว่า 
ธุรกิจจะส�าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู ่ที่ลูกค้า

เป็นส�าคัญ จงฟังเสียงของพวกเขาให้
ชัดๆ เพราะยิ่งฟังได้ชัดมากเท่าไร ก�าไร
ทางธุรกิจจะยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น    
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อินโดนีเซีย ได้ช่ือว่าเป็นตลาดผู้บริโภคมุสลิมใหญ่ที่สุดในโลก 

ด้วยจ�านวนประชากรกว่า 270 ล้านคน ท�าให้ศักยภาพของตลาด

แห่งนี้หอมหวนชวนให้ผู้ประกอบการมากมายอยากจะเข้าไปคว้า

โอกาส หนึ่งในนั้นคือ ธุรกิจขนมขบเคี้ยว ซ่ึงในปีๆ หนึ่งตลาด

ขนมขบเคี้ยวในอินโดนีเซียนั้นมีมูลค่ามากกว่าพันล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ เลยทีเดียว

ขนม
อินโดนีเซีย 

บุกตลาด

ขายอย่างไร? ให้คน 270 ล้านอยากซ้ือ 

44   
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ถามว่า ท�าไมตลาดขนมขบเคี้ยวของอนิโดนเีซยีถงึมคีวามน่าสนใจ
และเป็นโอกาสส�าหรับผู้ประกอบการไทย พบว่า มี 3 ปัจจัยหลักๆ 
ด้วยกันที่ท�าให้ตลาดนี้ก�าลังเติบโต ได้แก่ 

3

พฤติกรรมของ
ชาวอนิโดนเีซยีนยิมการ
เลีย้งสงัสรรค์บ่อย และ
นิยมกินขนมขบเคี้ยว
เป็นอาหารว่าง ท�าให้
ความต้องการขนมขบเคี้ยว
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุม่เดก็
และวัยรุ ่นที่มีมากกว่า 
51% ของประชากรทั้งหมด
ของประเทศ 

การเติบโตของร้าน
สะดวกซือ้ ซึ่งเปน็ชอ่งทาง
จ�าหน่ายหลกัของขนมขบเคี้ยว 
แม้ปัจจุบันจะยังมีสัดส่วน
น้อยกว่าร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดมิ แต่บทบาทของร้าน
สะดวกซื้อมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากตอบสนองวถิชีวีติ
คนรุ่นใหม่ได้มากกว่า โดย
เฉพาะขนมขบเคี้ยวน�าเข้า
จากต่างประเทศ 

สดัส่วนของกลุ่ม
ผู้มีรายได้ปานกลาง
ค่อนข้างสูงที่เพ่ิมขึ้น 
ถือเป็นผู้บริโภคที่เปิด
กว้างส�าหรบัขนมขบเคี้ยว
น�าเข้าที่มีความแปลก
ใหม ่กว ่าที่ผลิตได ้
ในประเทศ อีกทั้งยัง
ไม่พิจารณาปัจจัยด้าน
ราคาเป็นที่ตั้งอกีด้วย 

หนุน “ขนมขบเคี้ยว”

มีโอกาสโตในอินโดนีเซีย
ปัจจัย

1 2 3

 ขนมขบเคี้ยวที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเป็นขนมขบเคี้ยวฮาลาล

   เช่น ขนมขบเคี้ยวประเภทถั่ว

 รองลงมาคือ ขนมขบเคี้ยวจากพืชผัก-ผลไม้แปรรูป มันฝร่ังทอดกรอบ

   และขนมขบเคี้ยวท้องถิ่น ป๊อปคอร์น

 ในขณะที่ขนมขบเคี้ยวจากเนื้อสัตว์ยังมีส่วนแบ่งตลาดน้อยมาก 
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แม้ปัจจัยดังกล่าว จะสะท้อนให้
เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของตลาด
ขนมขบเคี้ยวในอินโดนีเซีย โดยปี พ.ศ. 
2562 มูลค่าตลาดขนมขบเคี้ยวอยู่ที่ 
1.05 พันล้านดอลลาร์ฯ และน่าจะขยับ
ไปอยูท่ี่ 1.73 พนัล้านดอลลาร์ฯ ได้ภายใน
ปี พ.ศ.2567 

COVID-19 เป็นเหตุ! น�าเข้าขนมขบเคี้ยวชะลอตัว

แต่ส�าหรับปี พ.ศ.2563 เนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย 
อาจส่งผลให้การเติบโตของตลาดขนม
ขบเคี้ยวในประเทศมีการชะลอตัว รวมถึง
มลูค่าการน�าเข้าขนมขบเคี้ยวของอนิโดนเีซยี
ด้วยเช่นกัน โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า 

ขยายตวั 0.2% (YoY) เมื่อเทยีบกบัปี
ก่อนที่ขยายตวั 12.7% (YoY) ส่วนในปี พ.ศ.
2564 คาดว่ามูลค่าน�าเข้าขนมขบเคี้ยว
ของอินโดนีเซียน่าจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย 
หรอืเตบิโตได้ราว 1.0-5.0% (YoY) 

ปีนี้มูลค่า

การน�าเข้าขนมขบเคี้ยว

ของอินโดนีเซีย

น่าจะอยู่ที่ระดับ

165
ล้านดอลลาร์ฯ 
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เทรนด์ขนมโดนใจ

ผู้บริโภคอินโดนีเซีย 

ส�าหรบัเทรนด์การบรโิภคขนมขบเคี้ยว
ของชาวอินโดนีเซีย พบว่า 

ที่ส�าคัญยังต้องแปลกใหม่ต่างจาก
สนิค้าท้องถิ่น หรอืโดดเด่นด้วยบรรจภุณัฑ์
ที่สะดุดตาและเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์
ผู้บริโภครุ่นใหม่ ภายใต้ระดับราคาที่ท�าให้
ผู้บริโภครู้สึกได้ถึงความคุ้มค่าคุ้มราคา 
เพื่อหลกีเลี่ยงการแข่งขนัที่รนุแรงกบัสนิคา้
ในประเทศที่สามารถท�าราคาได้ต�่ากว่า
ถึง 1-8 เท่า จากช่องทางการขายผ่าน
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ที่ครองส่วนแบ่ง
ตลาดกว่า 83% ของตลาดค้าปลีก
อินโดนีเซีย และมีจุดแข็งในเรื่องการเข้า
ถึงจ�านวนผู้บริโภคท้องถิ่นได้มากกว่า 

สินค้าขนมขบเคี้ยวที่จะตอบสนอง
ความต้องการในตลาด จึงต้องเป็นขนม
ขบเคี้ยวฮาลาล ที่มีจุดขายด้านนวัตกรรม
การผลิตที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ใช้วัตถุดิบ
คุณภาพสูง ปรุงแต่งน้อย ให้คุณค่าทาง
โภชนาการสูง แต่ยังคงรสชาติที่อร่อย 
ถูกปาก 

ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภค

ที่ชอบทดลองสินค้าใหม่ๆ และ

มากกว่า 90% ของประชากร

คือ ชาวมุสลิม
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ในขณะที่พื้นที่ท� าการตลาด
ที่เหมาะสมอยู่ที่เกาะชวาและสุมาตรา 
ไม่ว่าจะเป็นเมอืงหลวงจาการ์ตา สรุาบายา 
หรือเมืองรองอย่างบันดุง ซึ่งมีปริมาณ
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่ค่อนข้างมาก 
มสีาธารณูปโภคและการคมนาคมที่ค่อนข้าง
เพียบพร้อม บวกกับมีช่องทางค้าปลีก
ทันสมัยจ�านวนมาก

สินค้าขนมขบเคี้ยวของไทย

ที่มีศักยภาพและเร่ิมติดตลาด

ในกลุ่มผู้บริโภคอินโดนีเซีย

แล้ว ได้แก่

 ขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่าย 

 ผัก-ผลไม้และธัญพืช/ถั่ว แปรรูป โดย 

   กรรมวิธีทอดหรืออบกรอบ เป็นต้น

ก้าวข้ามความท้าทาย สร้างโอกาสทางการตลาด

แม้จะมีโอกาสทางการตลาดอยู่มากมาย แต่ความท้าทายส�าคัญในการเข้าสู่ตลาด
อินโดนีเซียที่ผู้ประกอบการมองข้ามไม่ได้ นั่นคือ 

1  กฎระเบียบที่เข้มงวดและมีการเปล่ียนแปลงบ่อย 

โดยล่าสุดภาครัฐได้มีการออกพระราชบัญญัติการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Indonesia Law No.33/2014 on Halal 
Product Assurance) ซึ่งก�าหนดให้ตลอดห่วงโซ่การผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิดจะต้องได้รับการรับรองฮาลาลผ่าน
หน่วยงานของอินโดนีเซียเท่านั้น 
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2  ตลาดขนมขบเคี้ยวในอินโดนีเซียมีการแข่งขันสูง

ทั้งสินค้าที่ผลิตในประเทศที่ผู้ประกอบการท้องถิ่นสามารถเข้า
ถึงผู้บริโภคได้มากกว่า และคู่แข่งจากประเทศผู้น�าเข้าอื่นๆ เช่น
สหรัฐฯ จีน และคู่แข่งหน้าใหม่อย่าง ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ที่ระยะ
หลังได้รับความนิยมมากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือกค่อนข้าง
มากและน�าไปสู่ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ต�่า 

ส�าหรับปัจจัยที่จะให้ผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอีประสบความส�าเร็จในตลาด
อินโดนีเซีย นอกจากแปลกใหม่แล้ว ก็คือ 
การยื่นขอรับรองมาตรฐานฮาลาลจาก
หน่วยงานรฐัของอนิโดนเีซยี อย่าง หน่วยงาน
ก�ากับยาและอาหารแห่งชาติอินโดนีเซีย 
(BPOM) รวมถึงเป็นพันธมิตรกับตัวแทน
จ�าหน่ายท้องถิ่นโดยตรง เพื่อช่วยในเรื่อง
การกระจายสินค้าและการท�าตลาดที่มี
ความเฉพาะเจาะจงอย่างมาก นอกจากนี้ 

3  การกระจายสินค้าค่อนข้างล�าบาก 

จากข้อจ�ากัดด้านภูมิศาสตร์ที่เป็นเกาะ ท�าให้มีต้นทุนด้านขนส่งสูง 

ผู ้ประกอบการยังต้องติดตามความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่างใกล้ชิดด้วย

เรยีกได้ว่า มทีั้งโอกาสและความ
ท้าทายรอคุณอยู่ ถ้าคิดจะเป็นผู้เล่น
ในสนามนี้คงต้องเตรียมตัวให้พร้อม 
ก่อนที่จะบกุออกไปขายให้กบัคน 270 ล้าน
ในตลาดความอร่อยแห่งนี้    



 TRENDY MARKETING  วันวิสา งามแสงชัยกิจ

“เขาเอาข้อมลูเรามาจาก

ไหน” “ร้านนีไ้ด้เบอร์โทรศัพท์เรา

มาได้อย่างไร” “เขาได้อีเมลเรามา

ตั้งแต่เมื่อไร” ค�าถามชวน “เอ๊ะ” 

ที่ผุดขึ้นในใจของใครหลายคน 

กลายเป็นโจทย์ที่ธุรกิจยุคนี้ต้อง

ขีดเส้นให้ชัด บาลานซ์ให้เป็น 

โดยเฉพาะในวันที่ลูกค้าต้องการ

สินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ได้

แบบรู้ใจ แต่ก็ต้องไม่รุกล�้าความ

เป็นส่วนตัวด้วย

ใช้ DATA ท�ำกำรตลำดอย่ำงไร?

ให้รูใ้จ แต่ไม่ล�ำ้เส้น

privacy vs.
personalization 
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จะเหน็ได้ว่า วนันี้การท�าการตลาด
แบบตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะ
บุคคล (Personalization) กลายเป็น
กลยทุธ์ส�าคญัที่ธรุกจิน�ามาใช้ แน่นอนว่า 
การจะใช้กลยทุธ์ Personalization ให้
ได้ประสิทธิภาพนั้น จ�าเป็นที่แบรนด์
ต้องรู้ถงึข้อมูล (Data) ของลูกค้า เพื่อ
ค้นหาความต้องการเฉพาะบคุคล แต่
กต็้องไม่ลมืว่า วนันี้ผู้บรโิภคให้ความ
ส�าคัญกับเรื่องของความเป็นส่วนตัว
มากขึ้น จงึเป็นโจทย์ที่ว่าผู้ประกอบการ
จะต้องท�าอยา่งไร ที่จะวางน�้าหนกับน
ตาชั่งแห่งความเป็นส่วนตัว (Privacy) 
ทางด้านข้อมูล และการท�าการตลาด
แบบเฉพาะบคุคล (Personalization) ให้
ได้อย่างสมดลุ เพื่อสร้างโอกาสให้กบั
การท�าธรุกจิ 

ตั้งค�ำถำม

หำค�ำตอบที ่“ใช่”

ก่อนตะลยุเข้ำป่ำข้อมูล 

WHO : RIGHT AUDIENCE

: ใครคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรา?

HOW : RIGHT SOLUTION

: สินค้าและบริการของเราช่วยแก้ปัญหาให้

ลูกค้าได้อย่างไร?

WHAT : RIGHT CONTENT

: เนื้อหาแบบไหนที่กลุ่มเป้าหมายของเรา

อยากอ่าน, ฟัง, ดู?

WHY : RIGHT REASON

: ท�าไมกลุ่มเป้าหมายถึงต้องแคร์ หรือ

ต้องฟังเรา?

WHERE : RIGHT CHANNEL

: กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราอยู่ใน

ช่องทางไหน?

WHEN : RIGHT TIME

: ช่วงเวลาใดที่เหมาะสมกับการสื่อสารไป

ยังกลุ่มเป้าหมาย?
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ฉันทชา สุวรรณจิตร์ ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏบิตักิาร Chief Operation 
Officer (COO) บรษิทั บลูบคิ กรุป๊ จ�ากดั 
กล่าวว่า สิ่งแรกที่ผูป้ระกอบการเอสเอม็อี
ต้องท�า ก่อนจะน�าข้อมูลมาใช้คือ 
ต้องตั้งค�าถามกบัตวัเองก่อนว่า เราจะ
ใช้ข้อมูลเพื่ออะไร กลุ่มเป้าหมายคือ
ใคร และสิ่งที่ก�าลงัจะท�านั้นจะสามารถ
ปิด Pain Point ของกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างไร รวมไปถึงคอนเทนต์ควรเป็น
แบบไหน เสนอผ่านช่องทางอะไร ด้วย
ความถี่ ด้วยช่วงเวลาไหน เพื่อที่จะได้
รูว่้ากลุม่เป้าหมายที่ถกูต้องคอืใคร และ
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เก็บ
มาได้อย่างคุ้มค่าที่สดุ

ประสบการณ์ท่ีดีจะน�ามา

ซ่ึงความยินยอมของลูกค้า

ที่จะมอบข้อมูลส่วนตัว

ให้กับแบรนด์
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มำตรวดัสร้ำงควำมสมดุล คอื 

ควำมยินยอมของลูกค้ำ   

เมื่อรู ้และเข้าใจถึงเป้าหมาย
ของการจะน�าข้อมูลมาใช้แล้ว สิ่งต่อมา
ที่ผู้ประกอบการต้องรู้ไปพร้อมๆ กัน 
นั่นคอื ลูกค้ายนิยอมให้ใช้ข้อมูลของเขา
หรอืไม่ ซึ่งในเรื่องนี้ผูป้ระกอบการต้องมอง
องค์ประกอบ 3 ด้านด้วยกนั ได้แก่
 บคุลากร (People)
 กระบวนการด�าเนนิการ (Process) 
 เทคโนโลย ี(Technology)

บุคลำกร (People)

ทกุคนในองคก์รตอ้งท�าความเขา้ใจ
ก่อนว่า ข้อมูลที่ได้มา ไม่ใช่ข้อมูลของคณุ 
แต่เจ้าของที่แท้จรงิคอื ลกูค้าที่เป็นเจ้าของ
ข้อมูล ฉะนั้นทกุข้อมูลจะต้องผ่านขั้นตอน
การได้รับความยินยอม และรู้ขอบเขต
ของการใช้ข้อมลู เช่น ในการท�าผลติภณัฑ์
ขึ้นมาใหม่ อาจจะต้องการรู้ข้อมูล
แค่กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หญิงอายุเท่าไร 
โดยไม่จ�าเป็นต้องรู ้ว่าผู้หญิงคนนั้น
ชื่ออะไร หรือหมายเลขบัตรประจ�าตัว
ประชาชนคอือะไร ดงันั้น ข้อมูลที่จะเอาไป
ให้หน่วยงาน R&D ใช้ จงึไม่จ�าเป็นต้อง
เปิดเผยตัวตน แต่เป็นข้อมูลที่สามารถ
ท�าการตลาดและเหน็ถงึแนวโน้มพฤตกิรรม
ของผู้บรโิภคได้ พูดง่ายๆ ว่า เป็นการใช้
ข้อมลูแบบนรินามของลกูค้า เช่น พฤตกิรรม 
ไลฟ์สไตล์ และประสบการณ์การใช้สนิค้า
ของลูกค้า เพื่อน�ามาวิเคราะห์การท�า
ตลาดนั่นเอง 
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กระบวนกำรด�ำเนินกำร 

(Process)

 

การแสดงความโปร่งใสเพื่อให้ลูกค้า
ยนิยอมให้ข้อมลูนบัเป็นสิ่งส�าคญั อาจเป็น
ในเชงิของการใช้ Cookie บนเวบ็ไซต์ที่ให้
ลูกค้ากดยอมรับ หรือไปเรียนรู้เกี่ยวกับ
นโยบายรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
เพิ่มเตมิ หรอืบางครั้งอาจมปีุม่ให้กดปฏเิสธ
ไม่ยนิยอมเลยกม็ ีหรอืจะเป็นในลกัษณะ
ของการท�าแบบสอบถามหรอืแบบส�ารวจ
ที่ต้องมีแบบฟอร์มให้ลูกค้าแสดงความ
ยนิยอมในการที่ธรุกจิจะน�าเอาข้อมลูต่างๆ 
ของเขาไปใช้ 

นอกจากนี้ ในส่วนของวัฒนธรรม
องค์กรเองก็ต้องมีการพูดคุยและปรับ
รูปแบบการท�างาน หากคิดจะหยิบเอา 
Data มาใช้จ�าเป็นต้องมีการบูรณาการ 
ไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างเก็บข้อมูลหรือท�างาน
แบบไซโล (Si lo) เพื่อให ้ข ้อมูลที่
มีไม่กระจัดกระจาย และมีการรักษาความ
ปลอดภัยและการบริหารจัดการท่ีดีได้ด้วย 
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เทคโนโลยี (Technology)

นับได้ว่าเป็นตัวช่วยในการบริหาร
จัดการข้อมูล โดยอาจน�าเอาเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ตั้งแต่การได้มาซึ่งข้อมูล 
การน�าข้อมูลไปใช้ การเชื่อมโยงของข้อมลู 
ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมลู ดงันั้น เมื่อพดูถงึเรื่อง Privacy หรอื 
Personalization ผู้ประกอบการจึงมักจะ
คิดถึงเทคโนโลยีขึ้นมาก่อน มองว่าต้อง
เครื่องมอืใด เพื่อใช้ในการเกบ็รกัษาข้อมลู 
แต่จรงิๆ แล้ว หากองค์กรไม่ปรบัใน 2 ขอ้
แรกก่อน ต่อให้ใช้เครื่องมอืที่ดทีี่สดุในโลก
กช่็วยไม่ได้ ดงันั้น ก่อนจะน�าเอาเทคโนโลยี
มาใช้ ผู้ประกอบการต้องปรับทั้งเรื่อง
ความคดิ ทศันคต ิกระบวนการ วฒันธรรม
การท�างานก่อน จากนั้นค่อยมาโฟกัสที่
เทคโนโลย ี
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การใช้ข้อมลูของลกูค้าในการท�าธรุกจิ
หรอืวางแผนกลยทุธ์รกุตลาดในวนันี้ ไม่ได้
อยูท่ี่ว่าคณุมข้ีอมูลในมอืมากเท่าไร แต่อยูท่ี่
คุณรู้จักใช้อย่างไรให้คุ้มค่า ซึ่งต้องเป็น 
การสร้างค่าที่ไม่ข้ามเส้นความเป็นส่วนตวั
ของลกูค้า ได้รบัความยนิยอม และตอบสนอง
ความต้องการที่มอียู่ในใจของกลุม่เป้าหมาย
ได้นั่นเอง    

ในท้ายนี้ ฉันทชาบอกไว้ด้วยว่า 
ประสบการณ์ที่ดจีะน�ามาซึ่งความยนิยอม
ของลูกค้าที่จะมอบข้อมูลส่วนตวัให้กบั
แบรนด์ ดงันั้น ธรุกจิต้องสร้างประสบการณ์
ที่ดใีห้ลกูค้า เช่น เข้ามาที่หน้าเพจนี้แล้ว 
มกีารแนะน�าสนิค้าหรอืบรกิารที่ตอบโจทย์
ลกูค้าคนนั้นได้ มส่ีวนลด หรอืมกีารส่ง
ของขวญัวนัเกดิให้ เมื่อลกูค้าพงึพอใจแล้ว 
หากธุรกิจต้องการจะน�าข้อมูลอะไร
บางอย่าง เพื่อไปใช้ปรบัปรงุสนิค้าหรอืบรกิาร
ให้ดยีิ่งขึ้น ลกูค้ากจ็ะยนิดมีอบข้อมลูของ
เขาให้กบัแบรนด์ ขณะเดยีวกนัธรุกจิเอง
ก็ต้องมอบความเชื่อใจในเรื่องของการ
รกัษาข้อมลูให้กบัลกูค้าด้วยเช่นกนั
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SME CORNER  วันวิสา งามแสงชัยกิจ  กิจจา อภิชนรจเรข

เปิดสูตรติดสปีดธุรกิจ...

โตแบบไม่เห็นฝุ่น

เมือ่โลกแห่งการแข่งขนัเป็น

ของ “ปลาเร็วเท่านัน้ทีจ่ะอยูร่อด” 

โดยเฉพาะการแหวกว่ายฝ่าคล่ืน

เทคโนโลยทีีซั่ดเปลีย่นเวียนผ่าน

อย่างรวดเร็ว ท�าให้วันนี้ 

AUTOBOT ติดสปีด ให้ธุรกิจ 

ด้วยการท้าแข่งกบัเวลา พร้อม

เดินหน้าลุยยกระดับองค์กร

ทีต้่อง “เข้าถงึ เข้าใจ และตอบโจทย์

ลูกค้าได้” แบบไม่รีรอ

AUTOBOT
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SME CORNER 

หากย้อนกลับไปในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา 
ในสายตาของผู้คนทั่วไป “หุ่นยนต์ดูดฝุ่น” 
คงเป็นเพียงของเล่นหรือของแปลกตาที่น่า
น�าไปใช้ในบ้าน แต่มาวนันี้เมื่อความคุ้นชนิ
และการมองหาผู้ช่วยอัจฉริยะมาตอบโจทย์
การท�าความสะอาดบ้าน เพิ่มความสะดวก
สบาย เริ่มมมีากขึ้น อปุกรณ์ทุน่แรงประเภทนี้ 
จึงไม่ได้มาเล่นๆ อีกต่อไป และนี่เองที่ท�าให้ 
ธรรมสร มีรัตน์  Managing Director AUTOBOT 
พร้อมพัฒนา และเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อท�าให้
ธุรกิจที่มีอยู่ในมือกลายไปเป็น Top of Mind 
หรือสินค้าประจ�าใจของลูกค้า 

มาดูกันว่า ตลอด 7 ปีบนเส้นทางธุรกิจ
ของ AUTOBOT เขาใช้สูตรไหนในการติด 
สปีดให้กับธุรกิจ เพื่อแปลงร่างเป็นปลาเร็ว
ที่จะสามารถว่ายแซงฝูงปลาคู่แข่งที่มีอยู่
อย่างมากมาย
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ใช้งานที่ยุง่ยาก เช่น กดปุม่เดยีวกส็ามารถ
ท�าความสะอาดได้ทั้งดูดฝุ่นและเช็ดถู 
ตั้งเวลาส�าหรับการท�าความสะอาดได้ 
และมีการเชื่อมต่อการใช้งานผ่าน
แอปพลิเคชัน เป็นต้น ซึ่งการน�าเสนอ
เทคโนโลยีแบบเรียบง่ายนี้เอง ที่ได้สร้าง
จดุเด่นให้แก่แบรนด์และตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าเป้าหมายหลกัได้อย่างแท้จรงิ

ในช่วงแรกของการท�าธรุกจิ ด้วยราคา
ที่แพงของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น แถมเทคโนโลยี
ระดับสูงที่น�าเข้ามา เป็นสิ่งที่คนจับต้อง
ไม่ถงึ กลายเป็นโจทย์ให้ AUTOBOT ต้อง
ปรบัทศิทางใหม่ หนัไปสู่การน�าเสนอสนิค้า
ในราคาที่จบัต้องได้ ใช้งานง่าย เพื่อตอบโจทย์
ผูใ้ช้ส่วนใหญ่ที่เป็นแม่บ้าน ซึ่งไม่ได้ต้องการ
เทคโนโลยีที่สูง ฟีเจอร์ซับซ้อน หรือการ

ใช้งานง่าย ราคาจับต้องได้
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โดยเราจะน�าเอารวีวินั้นส่งต่อให้ช่างซ่อม
หรอืทมีเซอร์วสิที่ซ่อม เพื่อดวู่าหลงัซ่อมแล้ว 
ลูกค้าชอบหรอืไม่ชอบอะไร และมสีิ่งไหน
ที่ต้องพฒันา เพื่อที่จะได้แก้ไขสิ่งต่างๆ ได้
อย่างรวดเรว็”

ทีมใหญ่ที่สุดในบริษัทของเรา 

คือ ทีมเซอร์วิส

ที่นอกจากจะให้บริการ

ลูกค้าแล้ว ยังคอยรับฟีดแบ็ก

จากลูกค้าอีกด้วย

ซึ่งนอกจากการใช้คนแล้ว

เรายังใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย 

เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้

แบบเรียลไทม์ 

เสริมแกร่งด้วย

บริการหลังการขาย  

ส�าหรบั AUTOBOT การจะสร้างความ
เตบิโตให้กบัธรุกจิ ไม่ใช่แคข่ายแลว้จบไป 
แต่ต้องให้ความส�าคัญกับการให้บริการ
หลงัการขาย เพื่อดูแลลกูค้าในทกุช่วงเวลา 
พร้อมอปัเดตข้อมูลให้แบบทนัท่วงที

“สิ่งที่เราท�าคือ การดูแลลูกค้าไป
ตลอดจนจบการใช้งาน เรามอีะไหล่ส�ารอง
ไว้ส�าหรับสินค้าทุกรุ ่น สามารถซ่อม
ในไทยเองได้ โดยทมีใหญ่ที่สดุในบรษิทั
ของเราคอื ทมีเซอร์วสิ ที่นอกจากจะให้
บริการลูกค้าแล้ว ยังคอยรับฟีดแบ็ก
จากลกูค้าอกีด้วย ซึ่งนอกจากการใช้คนแล้ว 
เรายังใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อให้
เข้าถงึลกูค้าได้แบบเรยีลไทม์ เช่น ลกูค้าซื้อ
สนิค้าแล้วได้รบัการแจ้งเตอืน เพื่ออปัเดต
สถานะตลอด หรอืหลงัจากที่ส่งซ่อมเสรจ็ 
ลูกค้าสามารถส่งรีวิวกลับมาหาเราได้ 
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ธรรมสร

มีรัตน์

ยกระดับองค์กร สู่ความเป็นดิจิทัล

เพื่อให้องค์กรเคลื่อนไปข้างหน้าได้
อย่างรวดเร็ว การท�าให้ทุกภาคส่วนเป็น
ดจิทิลัทั้งในส่วนของการตลาด และ Operation 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมสรหยิบมาใช้เป็นกลยุทธ์
สร้างความแขง็แกร่งให้กบั AUTOBOT 

“ความเป็นดจิทิลัของเรา หมายความว่า 
ตั้งแต่ลูกค้าซื้อจนได้รับสินค้า ลงทะเบียน
รบัประกนั ส่งซ่อม หรอืส่งกลบั เราแทบจะ
ใช้คนสมัผสัน้อยมาก”

โดยยกตวัอย่าง เพื่อให้เหน็ภาพชดัเจน
ขึ้น เช่น หลงัจากลูกค้าซื้อสนิค้า ออร์เดอร์
จะเด้งเข้า LINE ส่วนตัวลูกค้าทันที เพื่อ
บอกว่าตอนนี้ซื้อสนิค้าเรยีบร้อยแล้ว สนิค้า
อยู่ที่ไหน Tracking สนิค้าได้ และสามารถ
ท�าการลงทะเบยีนรบัประกนัแบบอเิลก็ทรอนกิส์
ได้ ซึ่งเราสามารถจะน�า Data ที่ได้ไปท�างาน
ในส่วนของการตลาดต่อไปได้ด้วย หรอืใน
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ส่วนของลกูค้าที่ส่งซ่อมหน้าร้าน หลงัจาก
ลงทะเบยีนเสรจ็จะได้ใบ Electronic Card 
ส่งซ่อม ซึ่งทุกๆ การส่งซ่อม จะอัปเดต
หรอืส่งแจ้งเตอืนให้อตัโนมตั ิเป็นต้น 

นอกจากนี้ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ยัง
มีการท�า Data Management ด้วยการเก็บ
ข้อมูลลูกค้าทุกคน ทั้งอายุ วันเกิด การ
เข้าถึงของลูกค้าผ่านช่องทางใด ซื้อที่ไหน 
สินค้ารุ ่นอะไร ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
สามารถน�าไปใช้วางแผนงานในเร่ืองต่างๆ 
ได้ง่ายขึ้น หรือในส่วนของพนักงานเองก็
ท�างานผ่านระบบ Google Sheets ที่อยู่
บนคลาวด์ แทนที่ Excel เพื่อให้สามารถ
แชร์ข้อมูล หรือ Data ที่มีระหว่างกันได้
อย่างสะดวก

จะเห็นได้ว่า กระบวนการท�างาน
ต่างๆ ได้ถูกเชื่อมต่อกนัเป็นดจิทิลั ท�าให้
องค์กรสามารถท�างานได้เรว็ขึ้น พร้อมทั้ง
หนนุให้ธรุกจิเตบิโตยิ่งขึ้น โดยเฉพาะใน
ช่วงวิกฤต COVID-19 จากการขายผ่าน
ออนไลน์ที่เป็นช่องทางหลกัของธรุกจิ และ
การที่ลูกค้าใช้ชวีติอยู่กบับ้านมากขึ้น จงึ
ส่งผลให้สนิค้าของใช้ในบ้านขยายตวัตาม
ไปด้วยนั่นเอง
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ท�าธุรกิจแบบไร้กรอบ 

การไม่ตีกรอบตัวเองให้เป็นเพียง
บริษัทขายหุ่นยนต์ดูดฝุ่น แต่เป็นบริษัท
แห่งเทคโนโลยี ได้เปิดประตูธุรกิจ
ของ AUTOBOT ให้กว้างยิ่งขึ้น 

ความเป็นดิจิทัลของเรา 

หมายความว่า ตั้งแต่ลูกค้าซื้อ

จนได้รับสินค้า ลงทะเบียน

รับประกัน ส่งซ่อม

หรือส่งกลับ เราแทบจะใช้คน

สัมผัสน้อยมา

“เราวางตัวเองเป็นบริษัทเทคโนโลย ี
ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของเรา เพราะถ้าเรา
ยงัท�าแค่เทรดดงิเพยีงอย่างเดยีว เรากค็ง 
จะเป็นแค่บรษิทัธรรมดา ที่ไม่มคีวามแตกต่าง
และจะไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ 
ดงันั้น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยทีี่เป็นฮาร์ดแวร์ 
ที่เป็นของใช้ในบ้านหรือสมาร์ตโฮม หรือ
จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการ 
ล้วนเป็นสิ่งที่บริษัทเราจะท�า”
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เบื้องหลังของ AUTOBOT ที่เติบโต
มาได้ถึงวันนี้ เพราะด้วยเทคโนโลยี
ข้างหลงัมคีวามแขง็แรง บรษิทัมกีารพฒันา
ซอฟต์แวร์ของตวัเอง และท�า Outsource 
ด้านซอฟต์แวร์ให้กบับรษิทัใหญ่ๆ มทีมีงาน
ด้าน Engineer Developer, Robot Engineer 
และมีทีมพัฒนาสินค้าของตัวเอง เพื่อให้
ตอบโจทย์ตลาด 

นอกจากนี้ แม้ออนไลน์จะเป็น
ตลาดหลกัที่กนิสดัส่วนถงึ 90% แต่เพื่อ
ให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น AUTOBOT 

จึงหันกลับมาท�าออฟไลน์อีกครั้งด้วย
การเปิดหน้าร้านแบบ Experience Store 
ให้ลูกค้าได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์ 
ท�าความรู้จักสินค้า หรือพูดคุยกันแบบ
เหน็หน้ากบัพนกังาน ไปจนถงึถ้าอยากได้
สินค้าแบบด่วนๆ ก็สามารถท�าการซื้อได้ 

เหล่านี้คือการติดอาวุธให้องค์กรที่ 
ธรรมสรใช้บอกกับทีมเสมอว่า “คู่แข่ง
ที่แท้จรงิของเรา คอื เวลา...ไมใ่ช่ใครอื่น” 
ดังนั้น สิ่งที่ต้องท�าคือ ท�าองค์กรให้เร็ว 
เพราะทกุคนในโลกพดูกนัหมดว่า “ปลาเรว็

คู่แข่งที่แท้จริงของเรา

คือ เวลา...

ไม่ใช่ใครอื่น
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ชนะปลาใหญ่ ใครเรว็คนนั้นชนะ” และสิ่งที่จะ
ท�าให้ปลาตัวนี้ว่ายได้อย่างแข็งแกร่งคือ การ
เรยีนรู้และพฒันาตวัเองอยู่ตลอดเวลา 

“ถ้าวันนี้บริษัทมียอดขายหนึ่งล้าน 
เราต้องมคีวามรูส้บิลา้น วนัที่บรษิทัมยีอดขาย
ร้อยล้าน เราต้องมีความรู้พันล้าน และถ้าจะ
มีเป็นพันล้าน เราก็ต้องมีความรู้เป็นระดับ
หมื่นล้าน”   ที่มาภาพ : https://www.autobotvacuum.com/ 
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MANAGEMENT  อริญญา เถลิงศรี Chief Capability Officer & Managing Director - SEAC

ใครๆ กอ็ยากเหน็ธรุกจิเตบิโต แต่บ่อยคร้ังทีผู่น้�ามกั 

“ตดิกบัดกัทางความคดิและวิธกีารของตวัเอง” ยดึตดิ

แต่กบัความส�าเร็จในอดตี ท�าให้ออกเดนิทางไปข้างหน้าไม่ได้

สักที สุดท้ายจบด้วยการท�าอะไรแบบเดิมๆ ที่ไม่แตกต่าง 

แต่ด้วยกระแสการพฒันาของเทคโนโลย ีพฤตกิรรม

ของลูกค้าทีเ่ปล่ียนไป และความปราดเปรียวคล่องตวั

ขององค์กร นี่คือ 3 ปัจจัยส�าคัญที่องค์กรต้องมา

เร่ิมคดิเร่ืองการรีเฟรม (Reframe) รูปแบบธุรกจิ

ตวัเลอืกไหน?

ช่วยธุรกิจคว้าโอกาสในวิกฤต

reframe
vSImprove-  
   ment 
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Reframe และ Improvement

ความต่างท่ีต้องเข้าใจ

เมื่อเราพดูถงึค�าว่า Improvement เชื่อว่า
องค์กรและบรษิทัชั้นน�าต่างๆ ทกุปีจะต้อง
มกีารพฒันา ม ี Business Improvement  
อยู่แล้ว โดยคนที่จะมองเห็นภาพชัด 
ส่วนใหญ่มกัจะเป็นคนในองค์กร แต่การ 
รเีฟรม คอืการลกุขึ้นมาท�าให้มหีน้าตาใหม่
ที่ไม่เหมอืนเดมิ และคนที่จะมาตอบเราได้คอื 
คนภายนอก ดงันั้น การจะท�าให้การรเีฟรม
ส�าเรจ็ ต้องเริ่มจากตวัผู้น�าและผู้บรหิารธรุกจิ
ก่อน โดยต้องมองถงึ 3 ประเดน็ดงันี้

ในความเป็นจรงิ เมื่อท�าธรุกจิมาสกัพกั 
เราจะเริ่มมกีรอบที่ชดัขึ้นเรื่อยๆ แต่เมื่อเวลา
ผ่านไป กรอบเดมิที่เคยใช้อาจใช้ไม่ได้แล้ว 
ถึงเวลาเปลี่ยนกรอบใหม่ ดังนั้น รีเฟรม 
คอืการเปลี่ยนกรอบการท�าธรุกจิ แต่ต้อง
เป็นภาพที่คนภายนอกมองเข้ามาเหน็ ไม่ใช่
คนในองค์กรเท่านั้น สิ่งที่ส�าคญัคอื บางครั้ง
เราคิดว่าเปลี่ยนแล้ว แต่คนภายนอก
ยังไม่เห็นว่าหน้าตาองค์กรเราเปลี่ยนไป 
นั่นเท่ากบัว่าเราไม่ได้รเีฟรมอะไรเลย
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• ต้องมองหาว่าวันน้ีเรามีปัญหาอะไร  ความยากอยู่ที่
เรามักคิดว่าเราไม่มีปัญหา หลายคนชินกับสภาพองค์กร
ในขณะนั้น และจะมองว่าเรื่องนั้นเป็นปัญหาของลูกค้า 
เรื่องนี้เป็นปัญหาของพนกังาน เป็นปัญหาของธรุกจิ แต่ไม่ได้
มองว่าตวัองค์กรเรามปีัญหาอะไร 

• ต้องม ีNew Insight ทีม่ากพอ  มติใิหม่ที่เรานกึไม่ถงึ
และเราต้องการเข้าใจมิตินั้นจริงๆ อาจจะไม่ได้เริ่มที่การ
มองไปที่ปัญหา แต่เป็นการมองไปที่มติิใหม่ที่เราอยากจะ
ใส่กรอบใหม่

• ต้องการโอกาสใหม่  หลายครั้งเราอยู่แบบเดิม เรา
พยายามคดิว่าเราจะไปลดต้นทนุอย่างไร จะไปเพิ่มยอดขาย
อย่างไรกับคนกลุ่มนั้น แต่หลายบริษัทเริ่มหันมามองว่า เรา
ต้องการโอกาสใหม่เลย แต่ถ้าเราไม่รเีฟรม คนกอ็าจจะไม่มา
หาเรา เพราะมองว่าการท�าสิ่งนั้นยงัไม่ใช่ ยงัไม่ตรงกบัสิ่งที่คน
มองหา

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คอืกรณบีรษิทั Apple ที่ Steve Jobs ตดัสนิใจลกุขึ้น
มารีเฟรม โดยเริ่มต้นมองว่า ถ้าวันนี้เรายังภูมิใจและยึดติดกับของที่เคยส�าเร็จ
ในอดตี เราจะรเีฟรมไม่ได้ จงึยกเลกิ 70% ของผลติภณัฑ์ของ Apple และปลด
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พนักงานที่ไม่เห็นด้วยออกมากกว่า 
3,000 คน เพื่อเลอืกที่จะคดิและท�า
สิ่งที่แตกต่างใหม่ทั้งหมด จึงเกิด
แคมเปญที่ชื่อว่า “Think Different” 
ของ Apple ขึ้นมาในปี พ.ศ.2546 
และเมื่อ Steve Jobs พยายามท�าความ
เข้าใจสถานการณ์ของลูกค้าด้วย
หวัใจ จงึน�ามาซึ่งการรเีฟรมและปรบั
ใช้ทรพัยากรขององค์กรให้ตอบปัญหา
ของลูกค้า และการมวีสิยัทศัน์ที่จะ
คิดต่าง และออกผลิตภัณฑ์ที่คว้า
โอกาสใหม่ๆ และประสบความส�าเรจ็
อย่างมาก เขาไม่ได้แค่เปิดตวัโทรศพัท์
มือถือในรูปแบบ Touch Screen 
เท่านั้น แต่ออกโทรศัพท์มือถือที่มี
รูปแบบใหม่ทั้งหมด 

โดย 3 เรื่องหลกัที่ Steve Jobs 
ท�า มดีงันี้

1.การเปิดร้านค้า Apple Stores 
2.การกล้าปฏเิสธงานที่ไม่ใช่ และ 
3.การเลือกที่จะคุยกับดีไซเนอร์

ทกุวนั เพราะต้องการให้ทางดไีซเนอร์
ได้ข้อมลู Insight จากลกูค้าจรงิๆ แล้ว
น�าไปดไีซน์ให้ตอบโจทย์ลกูค้า รเีฟรม
ปัญหาจากสถานการณ์ของลกูค้าพบ
เจอในแต่ละวนั เพื่อออกสนิค้าที่ตอบ
สนองความต้องการที่แท้จรงิของผูใ้ช้
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MANAGEMENT

ถ้าเราหลงอยู่กับความส�าเร็จของ
องค์กร องค์กรจะยิ่งไม่กล้าท�าต่าง 
ไม่กล้ารเีฟรม ท�าแบบเดมิๆ ตลอดเวลา 
และนั่นหมายถึงว่าคุณก�าลังดูถูกลูกค้า 
สิ่งส�าคญัคอื เราต้องพร้อมที่จะปรบัเปลี่ยน
อยู่ตลอด โดยต้องเริ่มที่ตวัผู้น�าก่อนที่จะ
ใส่เลนส์มองโลกแบบไม่ยดึตดิ และค่อยๆ 
เริ่มท�าให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคน
ต้องคดิต่างให้เป็น เพื่อที่จะมอบประสบการณ์
ที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้า อย่างการรีเฟรม
ในช่วงวกิฤต COVID-19 ต้องมองถงึการท�า
ในระยะยาว ไม่ใช่แค่ชั่วคราว ไม่ใช่แค่
ฆ่าเวลา แต่คอื การเปลี่ยนหน้าตาธรุกจิใหม่
เพื่อตอบรบักบัโอกาสใหม่ๆ ที่เข้ามา

Mindset ฟันเฟืองขับเคล่ือน

การรีเฟรม น�าพาองค์กรเติบโต

แบบก้าวกระโดดในยุค

New Economy 

ผลลพัธ์ที่เหน็ได้ชดัจากการท�าเช่นนี้
ก็คือ เมื่อผ่านไปเพียง 3 ปี (ตั้งแต่
พ.ศ.2546–2549) หุ ้นในตลาดจาก 
6 ดอลลาร์ฯ พุ่งไปเป็น 8 ดอลลาร์ฯ 
จะเห็นได้ว่า Steve Jobs คือบุคคล
อันดับหนึ่งที่ท�าเรื่องของการรีเฟรม 
ด้วยการท�าเช่นนี้ ท�าให้บริษัท Apple 
เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ 
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 หวัใจส�าคญัที่จะขบัเคลื่อนการรเีฟรม
ให้ส�าเร็จคือ “ผู้บริหารและผู้น�า” ที่ต้อง
เริ่มต้นจากการเอาชนะความรู้สกึ ชนะใจ
ของตวัเอง กล้าที่จะดสิรปัต์ตวัเราเอง ก่อน
ที่จะรอคนอื่นมาดิสรัปต์เรา หากผู้น�า
ไม่กล้าก็จะเป็นแค่การ Improvement 
ไปเรื่อยๆ ไม่เกดิหน้าตาธรุกจิที่ต่างออกไป

จากเดมิ ผูน้�าต้องเชื่อว่า สิ่งที่เราก�าลงัจะไป
หรือก�าลังจะท�า สุดท้ายแล้วตอบความ
ต้องการลูกค้าจริงๆ และต้องสื่อสาร
กับทีมว่า ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะ
ก้าวเดินหน้าไปพร้อมกัน ท�าในสิ่งที่
แตกต่าง เพื่อภาพใหม่ขององค์กรเราที่ดกีว่า
อย่างยั่งยนื… 
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อ่านครบทุกเล่ม

ไม่ตกเทรนด์ธุรกิจ
e-Magazine รายเดือน

จุดประกายความคิดอัพธุรกิจให้ส�าเร็จได้ง่ายขึ้น

บอกความคิดเห็นของคุณให้เรารู้ว่าต้องการปรับ

   ให้นิตยสารนี้เป็นแบบที่คุณชอบ คลิก!



SOCIALlistening
ฟ�งเสียงลูกค�า
ปรับธุรกิจป�ง


