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ภายใต้มูลค่า 2.5 ล้านล้านบาทของตลาดอ-ีคอมเมร์ิซที่เป็นกลุม่ 
B2B และ B2C ในปี พ.ศ.2561 แม้จะไม่มตีวัเลขยนืยนัว่าผูป้ระกอบการ
ออนไลน์ หรือที่เราให้ค�าจ�ากัดความใหม่ เรียกคนเหล่านี้ว่า MAD 
โดยย่อมาจาก Makers and Dreamers ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่มีฝัน
และลงมอืท�าเพื่อคว้าโอกาสจากโลกออนไลน์ที่นบัวนัยิ่งเตบิโตขึ้นเรื่อยๆ 
นั้น ว่าแท้จริงแล้วมีจ�านวนมากแค่ไหน แต่เชื่อได้ว่า ประชากร

ชาว MAD จะเป็นอกีหนึ่งก�าลงัส�าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิไทยในยคุดจิทิลัอย่างแน่นอน

 แม้เส้นทางของโลกดิจิทัลจะเต็มไปด้วยโอกาส แต่ใช่ว่าแต่ละก้าวของการเดินไปตามทาง
จะราบเรยีบและโรยด้วยกลบีกหุลาบ เพราะด้วยข้อจ�ากดัของเหล่า MAD ที่เป็นคนตวัเลก็และมกัท�าอะไร
แบบฉายเดี่ยว แต่อย่างที่รู้กัน เมื่อคนเราไม่ได้เก่งไปทุกด้าน MAD ย่อมมีจุดอ่อนที่จะกลายเป็น
อปุสรรคของการเดนิหน้าธรุกจิ ด้วยเหตนุี้เอง MADHUB จงึเกดิขึ้นมา ซึ่งเป็นเสมอืนแหล่งรวมตวัช่วย
ที่มาพร้อมทั้งเครื่องมอื เงนิทนุ และองคค์วามรู ้เพื่อปิดจดุอ่อนและเตมิจดุแขง็ให้กบัชาว MAD นั่นเอง 
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Trendy Marketing

จะเกิดอะไรขึ้น? เมื่อวันนี้มนุษย์ขี้เกียจ (Lazy Consumer)

ก�ำลังจะครองโลก!!

ยคุแห่งความสะดวกสบายแบบขั้นสดุ หรอืที่เราเรยีกว่า “เศรษฐกจิขี้เกยีจ” 
(Lazy Economy) ก�าลงัแผ่ขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นเป็นการสะท้อนถงึ
พฤตกิรรมใหม่ที่เกดิขึ้นของผู้บรโิภคในยคุดจิทิลั ที่ภาคธรุกจิต้องตามให้ทนั 

เพราะความขี้เกยีจที่ว่านี้ สามารถท�าเงนิให้ธรุกจิคณุได้อย่างมหาศาล

 กองบรรณำธกิำร

Lazy
Consumer

ขมุทรัพย์ใหม่ใต้ความขีเ้กยีจ
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ตลาดเปลี่ยน! เพราะมนุษย์ขี้เกียจครองเมือง

ค�าว่า “ขี้เกยีจ” อาจฟังดูแล้วเหมอืนจะให้ความรู้สกึในทางลบ แต่นยัที่ก�าลงัจะพูด
ถงึนี้ เปน็การสะท้อนให้เหน็พฤตกิรรมของคนยคุใหมท่ี่รกัในความสะดวกสบายอย่างมาก 
จนท�าให้ไม่อยากจะเสยีเวลาท�าบางสิ่งบางอย่างด้วยตวัเอง และอาจพดูได้ว่า “เทคโนโลย”ี 
คอืต้นตอแห่งความขี้เกยีจ เพราะจากความก้าวหน้าของโลกเทคโนโลย ีที่ทกุอย่างสั่งการ
ได้จากปลายนิ้วสมัผสั และได้สร้างความสะดวกสบายให้กบัชวีติของคนเรามากขึ้นเรื่อยๆ 
ซึ่งจากพฤตกิรรมรกัความสบายแบบขั้นสดุนี้เอง ท�าให้ได้เหน็ถงึการเปลี่ยนแปลงของตลาด
หลายๆ อย่างด้วยกนั 

หนึ่งในนั้นที่เหน็ได้ชดัเจนกค็อื “ตลาดอ-ีคอมเมริ์ซ” ที่วนันี้การค้าขายออนไลน์ของ
ไทยเติบโตอย่างมหาศาล เพราะคนเปลี่ยนพฤติกรรมจากชอปผ่านหน้าร้านมาเป็นชอป
ผ่านหน้าจอแทน โดยตัวเลขจากส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
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มหาชน) หรือ ETDA ระบุว่า ตลาดอี-คอมเมิร์ซของไทยปี พ.ศ.2561 มีมูลค่ามากถึง 
3.2 ล้านล้านบาท โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลชอปปิงออนไลน์ อย่าง 9.9, 11.11, 12.12, 
Black Friday ที่ผู้ประกอบการอ-ีคอมเมริ์ซต่างจดัโปรโมชั่นส่งเสรมิทางการตลาด ยิ่งท�าให้
ยอดการชอปออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก จากข้อมูลในปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้ประกอบการ
บางรายมยีอดขายสูงถงึ 1.44 พนัล้านบาท ด้วยปรมิาณการสั่งซื้อสนิค้ากว่า 1.7 ล้านชิ้น 
ในระยะเวลาเพียง 3 วันเท่านั้น หรือล่าสุดกับมหกรรมชอปปิงออนไลน์ 9.9 ที่ผ่านมา 
พบว่า ยอดการชอปออนไลน์เพิ่มขึ้นถล่มทลายจากปีก่อน โดย

ไม่เพยีงแต่ตลาดออนไลน์ที่ได้รบัอานสิงส์จากความขี้เกยีจ “ตลาด Food Delivery” 
กเ็ปลี่ยนไปในทศิทางที่สดใสด้วยเช่นกนั เพราะปัจจบุนัผูบ้รโิภคไม่นยิมออกไปรบัประทาน
อาหารที่ร้านเหมอืนในอดตี แต่กลบัเลอืกใช้บรกิารแอปพลเิคชนัสั่งอาหาร (Food Delivery 
Application) มาอ�านวยความสะดวก โดยศูนย์วจิยักสกิรไทย ประเมนิมูลค่าธรุกจิ Food 
Delivery ปี พ.ศ.2562 ซึ่งคาดว่าจะมีมากถึง 3.3-3.5 หมื่นล้านบาท และยังมีแนวโน้ม
จะขยายตวัต่อเนื่องได้อกี 2-3 ปี

Shopee

มีออร์เดอร์เพิ่มขึ้น

3 เท่า
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

และขายสินค้าได้

187,606 ชิ้น
ใน 1 นาที 

มีออร์เดอร์เพิ่มขึ้น

5.2 เท่า
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

และขายสินค้าได้

130,000 ชิ้น
ในชั่วโมงแรก

Lazada 
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จากตัวอย่างเหล่านี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ด้วยพฤติกรรมรักความสะดวกสบาย
และหนัมาพึ่งพาเทคโนโลยมีากยิ่งขึ้นของคนเรานั้น ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กบัตลาด
ได้มากขนาดไหน 

เปล่ียนพลังขี้เกียจ เป็นโอกาสธุรกิจ

แต่ก่อนที่ผู้ประกอบการจะคิดต่อไปว่า แล้วธุรกิจจะท�าเงินได้อย่างไรจากบรรดา 
Lazy Consumer สิ่งแรกที่ควรเรียนรู้ก่อน นั่นคือ พฤติกรรมความขี้เกียจของผู้บริโภค
ยุคใหม่เหล่านี้เป็นอย่างไร ซึ่งจากการส�ารวจและวิเคราะห์เชิงลึกของวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) พบว่า 5 อันดับแรกของพฤติกรรมที่คนไทยขี้เกียจ
มากที่สุด ได้แก่
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5 อันดับแรกของ

พฤติกรรมท่ีคนไทยขี้เกียจมากท่ีสุด

ข้ีเกียจ

ออกก�าลังกาย

84%
หรือประมาณ 55 ล้านคน 

ขี้เกียจ

อ่านหนังสือ

70%
หรือประมาณ

46 ล้านคน 

ขี้เกียจรอคิว

81%
หรือประมาณ

53 ล้านคน 

ขี้เกียจท�าอาหาร

69%
หรือประมาณ

45 ล้านคน 

ขี้เกียจท�าความสะอาด

77%
หรือประมาณ

50 ล้านคน

นอกจากนี้ ยงัมพีฤตกิรรมขี้เกยีจอื่นๆ ของเหล่า Lazy Consumer ที่ผู้ประกอบการ
ต้องรู้เพิ่มเติมอีกด้วย มีตั้งแต่ขี้เกียจพูดคุยหรือเจอคนจ�านวนมาก ขี้เกียจดูแลผิวพรรณ
ตวัเอง ขี้เกยีจไปเรยีนหรอืท�างาน ขี้เกยีจออกไปชอปปิง รวมไปถงึการขี้เกยีจเดนิทาง จาก
พฤติกรรมทั้งหมดทั้งมวลนี้ ผู้ประกอบการสามารถเอามาตั้งเป็นโจทย์ เพื่อน�าไปสู่
การสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กบัธรุกจิ โดยที่สามารถตอบสนองความขี้เกยีจของลกูค้าเหล่านี้ได้
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สอดคล้องกบัความเหน็ของ วงศ์ทพิพา วเิศษเกษม ผู้อ�านวยการธรุกจิ GET Food 
กล่าวว่า แอปพลเิคชนัสั่งอาหาร GET Food เกดิขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์พฤตกิรรมผู้บรโิภค
ที่อยากกนิของอร่อย แต่ไม่อยากเดนิทางออกไปซื้อด้วยตวัเอง สามารถสั่งอาหารจากร้าน 
ซึ่งมตีั้งแต่ร้านสตรตีฟดูจนถงึร้านอาหารระดบัมชิลนิสตาร์กว่า 20,000 ร้านได้บนแพลตฟอร์ม 
โดยแอปฯ ยงัสามารถแนะน�าอาหารที่เหมาะเฉพาะบคุคล ซึ่งค�านวณจากเวลาและต�าแหน่ง
ที่ผู้ใช้อยู่ ณ ปัจจบุนัได้ด้วย เรยีกได้ว่า นบัตั้งแต่ลูกค้ากดสั่งจนของมาถงึ ใช้เวลาเฉลี่ย
ประมาณ 28 นาท ีถอืว่าค่อนข้างเรว็ ท�าให้ตอบโจทย์กลุม่ Lazy Consumer ได้เป็นอย่างด ี
เพราะนอกจากขี้เกยีจเดนิทางแล้ว ผูบ้รโิภคยคุนี้ยงัไม่ชอบการรออะไรนานๆ นี่จงึเป็นการ
จบัเอาพฤตกิรรมของผู้บรโิภคมาพฒันาเป็นบรกิารที่สร้างโอกาสท�าเงนิได้จรงิ

จากพลังแห่งความขี้เกียจที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ นั้น ได้น�ามาสู่ 5 เทรนด์ธุรกิจท�าเงิน
ที่สามารถตอบความต้องการของตลาดกลุ่มคนขี้เกยีจได้เป็นอย่างด ี ได้แก่
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1. ธุรกิจที่ท�าแทนได้ (On Demand Service)

เช่น บรกิารท�าความสะอาดบ้าน  บรกิารสั่งอาหาร  หรอืบรกิารซื้อของแทน 

2. ธุรกิจที่ช่วยให้คนไม่ต้องขยับ ไม่ต้องจับ ไม่ต้องถือ 

เช่น สนิค้าประเภท Automation และ Hand Free จะเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยิ่ง
ในยคุที่หุน่ยนต์เป็นเรื่องใกล้ตวัมนษุย์แบบนี้ โอกาสของธรุกจิดงักล่าวจงึมแีนวโน้มสดใส

3. ธุรกิจที่พร้อมใช้งานทันที

เช่น สนิค้าประเภทพร้อมกนิ พร้อมดื่ม พร้อมใช้ 

4. ธุรกิจร่วมมือ ร่วมใจ

เช่น Community ต่างๆ ที่เกดิขึ้นอยู่ในรูปแบบออนไลน์ 

5. ธุรกิจที่เน้นการฟัง

เช่น Podcast Content หรอื VDO Content ก�าลงัเป็นเทรนด์ที่ได้รบัความนยิมอย่างมาก
ในเวลานี้ จากการที่คนขี้เกยีจอ่านนั่นเอง  

5 เทรนด์ธุรกิจท�าเงิน

ที่สามารถตอบความต้องการของตลาดกลุ่มคนข้ีเกียจได้เป็นอย่างดี
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กลยุทธ์การตลาดแบบไหนเอาชนะใจมนุษย์ขี้เกียจได้

เมื่อเริ่มเห็นโอกาสทางธุรกิจแล้ว ก็ต้องรู้จักกลยุทธ์ที่จะใช้ดึงเงินออกจากกระเป๋า
ผู้บริโภคกลุ่ม Lazy Consumer ด้วย จ�าไว้ว่า ผู้บริโภคกลุ่มนี้จ่ายไม่ยากถ้าตอบโจทย์
ในสิ่งที่พวกเขาต้องการได้ ซึ่งเคลด็ลบัในการท�าการตลาดกบักลุม่ Lazy Consumer จากการ
เปิดเผยของ CMMU บอกไว้ว่า สิ่งแรกที่ผู้ประกอบการต้องหยบิเอามาใช้กค็อื Speed หรอื 
ความรวดเรว็ ต้องไม่ท�าให้ผู้บรโิภครู้สกึเสยีเวลา ต่อมาคอื Lean กระชบั ตดัทอนขั้นตอน
ที่ยุ่งยากออกให้หมด ถัดมาคือ Enjoy ต้องท�าให้ผู้บริโภครู้สึกสนุกและเกิดแรงจูงใจ
ในการใช้สนิค้าและบรกิาร ตามมาด้วย Convenient สนิค้าหรอืบรกิารต้องมคีวามสะดวก 
ช่วยให้ชีวิตง่ายมากขึ้น และสุดท้ายคือ Happy คือลูกค้าต้องรู้สึกมีความสุข หลังจาก
ที่ความต้องการได้ถูกเตมิเตม็ หรอืปัญหาได้ถูกแก้ไขด้วยวธิทีี่ง่ายที่สดุแล้ว

พดูง่ายๆ อยากได้เงนิได้ใจจากมนษุย์ขี้เกยีจ ต้อง “เรว็ กระชบั สนกุ สะดวก แฮปปี” 
เพราะสิ่งเหล่านี้คอื หวัใจหลกัของ Lazy Marketing การตลาดที่ใครๆ กว่็ามาแรงในยคุนี้ 
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K Analysis

หากกล่าวถงึ เทศกาลที่องิกบักระแสความเชื่อของชาวจนี ไม่ว่า
จะเป็น เทศกาลตรษุจนี สารทจนี เชง็เม้ง ไหว้บ๊ะจ่าง ไหว้พระจนัทร์ 
และเทศกาลกนิเจ แต่ละปีก่อให้เกดิเมด็เงนิที่กระจายไปสู่ธรุกจิต่างๆ 
ทั้งสนิค้าเครื่องเซ่นไหว้ (ผลไม้ อาหารต่างๆ เป็นต้น) กจิการร้านค้าปลกี 

ร้านอาหาร รวมกนัหลายหมื่นล้านบาทต่อปี 

 กองบรรณาธกิาร    เรยีบเรยีงจาก

ธุรกิจอิงกระแสความเชื่อชาวจีน

ปรับตัวอย่างไร...

เมื่อคนรุ่นใหม่เมินเทศกาล
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เป็นที่น่าสงัเกตว่า เทศกาลที่องิกบักระแสความเชื่อของชาวจนีดงักล่าว ปัจจบุนัถูก
ขบัเคลื่อนโดยกลุ่มคน Gen X (อาย ุ40-54 ปี) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รบัอทิธพิลจากความเชื่อ
ดั้งเดมิ และมส่ีวนร่วมในกจิกรรมประเพณร่ีวมกบับรรพบรุษุ กลุม่นี้จงึมกีารสบืทอดเทศกาล
ต่อจากบรรพบรุษุในแทบทกุเทศกาล อกีทั้งมคีวามเคร่งครดัต่อความถูกต้องตามขั้นตอน
ประเพณ ีขณะเดยีวกนักเ็ป็นกลุ่มที่มกี�าลงัซื้อสูง จงึเป็นกลุ่มที่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 
คงจะใหค้วามส�าคญัในการท�าตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้ให้ได้มาก
ที่สดุเป็นหลกัอยู่แล้ว 

 ในขณะที่การสบืทอดประเพณใีนเทศกาลต่างๆ ที่ถูกส่งต่อไปยงักลุ่มคนจนีรุ่นใหม่ 
(อาย ุ15-39 ปี) หรอืกลุ่ม Gen Y และ Gen Z มแีนวโน้มการสบืทอดลดน้อยถอยลง ตาม
ข้อจ�ากดัด้านเวลา ที่พกัที่อาจไม่สะดวกในการจดัพธิ ี(เช่น คอนโดมเินยีม) หรอืบางส่วน
อาจไม่ได้มส่ีวนร่วมในขั้นตอนพธิกีรรมโดยตรงในช่วงที่ผ่านมา ท�าให้ไม่รูข้ั้นตอน หรอืไม่รู้
ความหมายความส�าคญัของเทศกาล นบัเป็นความท้าทายส�าหรบัผูป้ระกอบการที่ต้องการ
จะดึงก�าลังซื้อของคนจีนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ ที่ต้องมองหาวิธีการท�าตลาดในรูปแบบหรือวิถีที่
แตกต่างไปจากเดมิ
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ส�ารวจและพบประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมต่อการสืบทอด
เทศกาลของกลุ่มคนจีนรุ่นใหม่ ดังนี้

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

มีผลต่อการวางแผน

เร่ืองงบประมาณหรือปริมาณ

ของที่จัดเตรียมในแต่ละเทศกาล

เช่นเดียวกันกับ

คนจีนกลุ่ม Gen X

คนจีนรุ่นใหม่ (Gen Y และ Gen Z)

ให้ความส�าคัญกับเทศกาลตรุษจีนมาเป็นล�าดับหน่ึง

ในบรรดาเทศกาลทั้งหมด ตามมาด้วยเทศกาลเช็งเม้ง สารทจีน

กินเจ ไหว้พระจันทร์ ไหว้บ๊ะจ่าง ไม่แตกต่างจากคนจีนกลุ่ม Gen X  

3 เทศกาลหลัก

ที่คนจีนรุ่นใหม่

มีแนวโน้มจะสืบทอดต่อ

ได้แก่

ตรุษจีน

(84.3%)

เช็งเม้ง

(54.2%)

กินเจ

(51.8%)

โดยให้เหตุผลว่า

ท�าแล้วดี

หรือ

เป็นสิริมงคล 

1 2 3

ส่วนเทศกาลที่อาจมีแนวโน้มการสืบทอดน้อย ได้แก่

เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง เทศกาลไหว้พระจันทร์ และสารทจีน เนื่องจากคนไม่ทราบความหมาย

หรือความเป็นมาของเทศกาล 

คนจีนรุ่นใหม่ท่ีรับภาระ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับเทศกาลต่างๆ

ยังมีสัดส่วนน้อย

และหากไม่มีผู้ใหญ่ช่วย

จัดเตรียมของ 

การสืบทอดพิธี

จะขึ้นอยู่กับ

ความสะดวกเป็นหลัก
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ล�าดับการให้ความส�าคัญ

เทศกาลที่ยังคงสืบทอด
ค�าตอบ> 50%, ตอบได้มากกว่า 
1 ข้อ)

รูปแบบการจัดงบประมาณ
 ปัจจัยเศรษฐกิจ 
 คงปริมาณเท่าเดิม 
 คงค่าใช้จ่ายเท่าเดิม

การมีส่วนร่วม
 ผู้ใหญ่เตรียมและออกค่าใช้จ่าย
 ผู้ตอบเตรียมและออกค่าใช้จ่าย
 ผู้ใหญ่เตรียมและผู้ตอบออกค่าใช้จ่าย
 อื่นๆ

หากไม่มีผู้ใหญ่เตรียม
จะสืบทอดหรือไม่
 แล้วแต่สะดวก
 สืบทอด 
 ไม่สืบทอด

การจัดงบประมาณกรณี
ไม่มีผู้ใหญ่ช่วย
 ท�าเหมือนบรรพบุรุษ
 ตัดทอนเหลือเท่าที่จ�าเป็น

ตรุษจีน เช็งเม้ง กินเจ

1.ตรุษจีน 2.เช็งเม้ง 3.สารทจีน
4.กินเจ 5.ไหว้พระจันทร์ 6.ไหว้บ๊ะจ่าง

เกือบทุกเทศกาล ยกเว้น
ไหว้บ๊ะจ่าง ไหว้พระจันทร์

85%
11%
4%

41%
53%
6%

28%
72%

59%
41%

26%
45%
22%
7%

68%
15%
13%
4%

63%
24%
13%

52%
41%
7%

Gen X Gen Y, Gen Z

ที่มา : โพลล์ศูนย์วจิยักสกิรไทย (2562)
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จากพฤติกรรมของกลุ่มคนจีนรุ่นใหม่ต่อการสืบทอดเทศกาลต่างๆ ตามผลส�ารวจ
ดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องวางแผนการท�าตลาด
เพื่อรองรับกลุ่มคนจีนรุ่นใหม่ที่จะเป็นฐานลูกค้าเป้าหมายในอนาคต 

• ปรับกลยุทธ์การท�าตลาดในรูปแบบที่หลากหลาย

เพื่อดึงความสนใจของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ค่อนข้างมีความคิดเป็นของตนเอง โดยอาจ
ไม่เน้นการจ�าหน่ายสินค้ามาเป็นอันดับแรก แต่เริ่มด้วยการน�าเสนอเรื่องราวคุณค่าของ
เทศกาล ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสายสมัพนัธ์ของครอบครวั ความเป็นสริมิงคลต่างๆ เป็นต้น 
เพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงมาถึงเทศกาลและสินค้า เช่น เทศกาลไหว้พระจันทร์ อาจน�าเสนอ
เรื่องราวที่มาที่ไปของเทศกาลในรปูแบบใหม่ที่เข้าใจง่ายและทนัสมยั หรอืการส่งมอบขนม
ที่มปีระวตัยิาวนานเพื่อคนที่เคารพรกั หรอืแม้แต่การชูคณุค่าที่คนรุ่นใหม่ให้ความส�าคญั
อย่างประเดน็สขุภาพ และสิ่งแวดล้อม ผ่านการออกแบบรสชาตขินมที่มแีคลอรตี�่า (หวาน
น้อย) มขีนาดต่อชิ้นเหมาะสม มไีส้หลากหลาย และบรรจภุณัฑ์ที่สวยงามใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
รวมไปถงึเทศกาลกนิเจ ผ่านการน�าเสนออาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสขุภาพ 
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แม้คนรุ่นใหม่จะมีแนวโน้มสืบทอดเทศกาลความเชื่อของคนจีนลดลง แต่หาก
สามารถน�าเสนอกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ได้ โอกาสของธุรกิจที่
อิงกระแสความเชื่อดังกล่าวเชื่อว่าจะยังสามารถเติบโตต่อไปได้ 

• การสร้างส่ือที่ถ่ายทอดขั้นตอนการท�าพิธี

อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย

เพื่อเป็นตัวช่วยส�าหรับคนจีนรุ่นใหม่ที่ไม่ทราบ
หรือไม่มีผู้ใหญ่ในครอบครัวให้ค�าแนะน�า เช่น การจัด
ชุดเครื่องเซ่นไหว้ รวมไปถึงการอ�านวยความสะดวก
ในลกัษณะครบวงจร หรอื One Stop Service ด้วยช่องทางการจ�าหน่ายที่กลุ่มเป้าหมาย
นิยมอย่างช่องทางออนไลน์ พร้อมบริการจัดส่งสินค้าไปยังที่พักผ่านบริการช�าระสินค้า
ปลายทาง เป็นต้น 

• ท�าตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Personalized)

ผูป้ระกอบการจ�าเป็นต้องออกแบบและน�าเสนอทางการตลาด
เพื่อสร้างการรบัรูข้องสนิค้าและแบรนด์โดยองิกบัไลฟ์สไตล์ที่คนรุน่ใหม่
ให้ความส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็น ความมีสุขภาพกายใจที่ดี ความ
มอีสิระในการใช้ชวีติ การเรยีนรูท้ี่ไม่สิ้นสดุผ่านการเดนิทางและการ
สร้างประสบการณ์ การสร้างประโยชน์เพื่อสังคม ความใส่ใจต่อ

สิ่งแวดล้อม เป็นตน้ ขณะเดยีวกนักต้็องท�าใหรู้ส้กึว่าเป็นการตลาดที่ออกแบบมาเพื่อเขา
โดยเฉพาะ แนน่อนว่าการด�าเนนิการดงักล่าวจ�าเป็นต้องมกีารวเิคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรม
เพื่อให้สามารถคาดการณ์ความต้องการได้อย่างแม่นย�า อีกทั้งยังอาจต้องอาศัยการ
จบัมอืกบัพนัธมติรร่วมด้วย
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Inno Focus

ความล�าบากอย่างหนึ่งในการขายแว่นตาออนไลน์คอื ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการลองสวม
ก่อนว่าเหมาะกับรูปหน้ามากน้อยแค่ไหนก่อนตัดสินใจซื้อ ร้านค้าหลายแห่งจึงใช้วิธีจัดส่ง
แว่นตาให้ลูกค้าถงึบ้านเพื่อทดลองก่อน โดยแต่ละร้านมเีงื่อนไขต่างกนัไป เช่น ลองได้คราว
ละกี่อนั ถูกใจอนัไหนค่อยจ่ายเงนิซื้อ ไม่ถูกใจกส็่งกลบัคนืให้ทางร้าน

Warby Parker เป็น Startup จากอเมรกิา ในฐานะผูบ้กุเบกิธรุกจิจ�าหน่ายแว่นตาออนไลน์
กเ็คยใช้วธิดีงักล่าวมาก่อน แต่เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้ลูกค้าในการเลอืกกรอบแว่น
อีกขั้น แบรนด์จึงได้ติดตั้งระบบ AR-Augmented Reality หรือการจ�าลองภาพเสมือนจริง
สามมติลิงในแอปพลเิคชนัของทางร้าน

 ภายใต้โปรแกรม Try-On ที่ท�างานร่วมกบัเทคโนโลย ีARKit ของแอปเปิล และเทคโนโลยี
กล้อง TrueDepth บนสมาร์ตโฟนไอโฟนรุ่น X, XR และ XS ลูกค้าสามารถเลอืกกรอบแว่นทรง
ต่างๆ บนหน้าจอ เปิดกล้องแล้วคลกิกรอบที่ต้องการทาบบนหน้าตัวเอง จะท�าให้เหน็ภาพ
ชดัเจนว่ากรอบที่เลอืกเหมาะสมกบัรูปหน้าหรอืไม่ หากชอบใจทรงไหน ลูกค้ากแ็ค่หย่อนลง
ตะกร้า ด�าเนนิการช�าระค่าสนิค้า จากนั้นกร็อทางร้านจดัส่งสนิค้าให้ถงึบ้าน 

เทคโนโลยี AR ที่ว่านี้สามารถใช้กับการลองเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายอื่นๆ หรือกระทั่ง
สีย้อมผมได้ด้วย เป็นนวัตกรรมที่ไม่เพียงท�าให้การชอปปิงออนไลน์ของลูกค้าสะดวก
และแม่นย�าขึ้น ไม่เสียเวลาเปลี่ยนหรือคืนสินค้าเหมือนในอดีต แต่ยังช่วยเพิ่มยอดขาย
ให้กบัร้านค้าอกีด้วย 

ลูกค้าออนไลน์ลองแว่นสายตาผ่าน AR App

https://bit.ly/2kUntHh
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 ด้วยเหตนุี้ อเิกยีจงึเตรยีมรกุเข้าธรุกจิจดัส่งอาหารโดยการทดสอบโครงการน�าร่องธรุกจิ
ดลิเิวอรใีนกรงุปารสี ฝรั่งเศส หากประสบความส�าเรจ็ ในอนาคตกจ็ะขยายบรกิารไปยงัสเปน
และประเทศอื่นๆ ในยโุรป อย่างไรกต็าม ยงัไม่ชดัเจนว่า อาหารที่อเิกยีบรกิารจดัส่งถงึบ้าน
ลกูค้านั้นเป็นประเภทใด จะเป็นอาหารปรงุใหม่ร้อนๆ อาหารพร้อมรบัประทาน หรอือาหารแช่แขง็ 

 ทั้งนี้ มกีารคาดการณ์ว่าราวปี พ.ศ.2566 ธรุกจิดลิเิวอรอีาหารจะมมีลูค่า 161,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐัฯ โดยมหีลายบรษิทัแข่งขนัเพื่อชงิส่วนแบ่งตลาด แม้ว่าธรุกจิดลิเิวอรอีาจไม่ท�า
ก�าไรเป็นกอบเป็นก�านกั แต่ส�าหรบัอเิกยีแล้วการให้บรกิารจดัส่งอาหารถอืเป็นการสร้างสมัพนัธ์
กับลูกค้า และตอกย�้าแบรนด์ให้อยู่ในใจผู้บริโภค ไม่ว่าต้องการตกแต่งบ้าน หรือแค่หิว
และต้องการอาหาร ลูกค้ากจ็ะนกึถงึอเิกยีเสมอ 

จากบรษิทัเฟอร์นเิจอร์ที่ใหญ่สดุในโลก อเิกยีในขณะนี้ยงัพ่วงสถานะการเป็นเชนร้านอาหาร
ที่มเีครอืข่ายมากเป็นอนัดบั 6 ของโลกอกีด้วย เนื่องจากร้านอาหารอเิกยีที่ขึ้นชื่อในเรื่องความอร่อย
และราคาย่อมเยาจะฝังตวัในสโตร์ ท�าให้ธรุกจิอาหารและเครื่องดื่มเตบิโตตามจ�านวนสาขา  

 การเปิดร้านอาหารราคาไม่แพงในสโตร์เป็นกลยทุธ์ด้านจติวทิยาอย่างหนึ่ง กล่าวคอื ลกูค้า
หมดเงนิไปเยอะกบัการซื้อเฟอร์นเิจอร์แล้ว เมื่อแวะรบัประทานอาหารที่ร้านอาหารอเิกยี อย่าง
น้อยกท็�าให้รูส้กึว่าคุม้ค่าเนื่องจากราคาอาหารไม่แพง และนั่นจะท�าให้เกดิ Halo Effect หรอืการ
ที่ลูกค้าเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อแบรนด์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสโตร์ของอิเกียมักมีท�าเล
นอกเมอืง ท�าให้ลูกค้าบางคนไม่สะดวกที่จะเดนิทางไปใช้บรกิารร้านอาหาร

อิเกียมัดใจลูกค้าด้วยบริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน

https://bit.ly/2m4fQ19
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Cover Story

ช่วงหลายปีมานี้ธรุกจิออนไลน์ของไทยก�าลงัอยู่ในช่วงขาขึ้น สะท้อน
ได้จากมูลค่าการเตบิโตของตลาดอ-ีคอมเมริ์ซที่เพิ่มสูงขึ้นทกุปี นั่นคอื 
สญัญาณบอกถงึการเปลี่ยนแปลงของโลกธรุกจิที่จะไม่เหมอืนเดมิอกี
ต่อไป เมื่อพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก�าลงักลายเป็นกองทพัมดที่ใหญ่ขึ้น

เรื่อยๆ และทรงพลงัมากพอที่พร้อมจะล้มช้างลงได้

 กองบรรณาธกิาร

คนกล้าฝัน ค้าออนไลน์
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เปิดโลกอี-คอมเมิร์ซ

ตลาดแห่งอนาคต

ด้วยมูลค่าตลาดค้าปลีกของไทยที่มีมากกว่า 3 ล้านล้านบาท หากเทียบสัดส่วน
ของตลาดอี-คอมเมิร์ซที่เป็น B2C และ C2C พบว่ามีสัดส่วนเพียงแค่ 2% เท่านั้น ซึ่ง
เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ อย่าง จีน อัตราการชอปปิงออนไลน์สูงถึง 20% แต่ถ้าดูอัตรา
การเติบโตของตลาดค้าปลีก จากประมาณการโดยสมาคมผู้ค้าปลีกไทยคาดว่าจะโต
ได้ปีละ 2-3% ในขณะที่ตลาดอี-คอมเมิร์ซคาดว่าจะโตปีละ 30% เห็นได้ว่าอัตราการ
เติบโตต่างกันถึง 10 เท่า ดังนั้น ตลาดอี-คอมเมิร์ซไทยแม้จะมีมูลค่าเล็กเมื่อเทียบกับ
ตลาดค้าปลีก แต่อัตราการเติบโตกลับสูงมากกว่าหลายเท่า แสดงให้เห็นว่าตลาด
อี-คอมเมิร์ซไทยยังมีช่องว่างและโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมหาศาล
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ด้วยความหอมหวนเย้ายวนชวนให้คนอยากเข้ามาคว้าโอกาสท�าเงิน ท�าให้บนโลก
ออนไลน์จงึเตม็แน่นไปด้วยประชากรนกัท�า (Makers) และนกัฝัน (Dreamers) ที่มุง่หวงัจะ
ใช้โลกดจิทิลัเป็นบนัไดไปสูค่วามส�าเรจ็ แม้ไม่มตีวัเลขยนืยนัชดัเจนว่า มจี�านวนผูป้ระกอบการ
อ-ีคอมเมร์ิซอยูเ่ท่าไร แต่จากข้อมลู ETDA บอกว่า ผู้ประกอบการที่ขายสนิค้าและบรกิาร
ผ่านช่องทางออนไลน์เพยีงอย่างเดยีว โดยที่ไม่มหีน้าร้าน มจี�านวนเพิ่มสูงขึ้นทกุปี โดยปี 
พ.ศ.2560 พบว่า มจี�านวนสงูถงึ 85.22% และมเีพยีง 14.78% เท่านั้นที่ขายสนิค้าทั้งแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ พอจะสะท้อนให้เหน็ได้ว่า วนันี้ประชากรชาว MAD (Makers and 
Dreamers) หรอืผู้ที่มคีวามกล้า มไีฟ มแีรงบนัดาลใจ และพร้อมที่จะเดนิหน้าธรุกจิออกจาก
กฎเกณฑ์เดมิๆ ได้กลายเป็นก�าลงัส�าคญัของการขบัเคลื่อนโลกเศรษฐกจิในอนาคต 

85.22%
คือ ผู้ประกอบการที่ขายสินค้า

และบริการผ่านช่องทางออนไลน์

เพียงอย่างเดียว

14.78%
เท่านั้น

ที่ขายสินค้าทั้งแบบออนไลน์

และออฟไลน์

ในปี พ.ศ.2560 ข้อมลู จาก ETDA บอกว่า

ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา
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แม้โลกออนไลน์จะเปิดต้อนรับทุกคนที่มองเห็นโอกาส แต่การกระโดดเข้าสู่สนาม 
โดยไม่ศึกษาตลาดก่อน โอกาสที่เปิดกว้างอาจกลายเป็นประตูปิดตายลงได้ ธนาวัฒน์ 
มาลาบุปผา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพรซ์ซ่า จ�ากัด และนายกสมาคม
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย กล่าวว่า สิ่งส�าคัญในการท�าธุรกิจออนไลน์ 
คือ ผู้ประกอบการต้องรู้ว่าตนเองเก่งเรื่องใด และรู้จักกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภค
ออนไลน์มีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน คือ 

1  ผูบ้ริโภคท่ีต้องการข้อมลู รายละเอยีดเชิงลึกในการตดัสินใจซือ้

เช่น ต้องการซื้อหูฟังราคาหลายหมื่นบาท การซื้อของลูกค้า
กลุ่มนี้จงึต้องการข้อมูลเชงิลกึที่เกี่ยวกบัตวัสนิค้า หรอืต้องการที่
ปรกึษาเพื่อช่วยแนะน�า ดงันั้น ผู้ประกอบการออนไลน์ที่สามารถ
ให้ข้อมูลสินค้าได้อย่างละเอียด หรือเป็นกูรูที่รู้จริงในเรื่องนั้นๆ 
กจ็ะโดนใจผู้บรโิภคกลุ่มนี้ 

2  ผู้บริโภคที่ซื้อด้วยอารมณ์ ความรู้สึก

ปัจจบุนัการชอปปิงถอืเป็นความบนัเทงิอย่างหนึ่งของผูบ้รโิภค 
หากสงัเกตให้ดจีะเหน็ว่า มเีพจสนิค้ามากมายที่ไลฟ์สดขายสนิค้า 
กระตุน้ให้ลกูค้าอยากซื้อด้วยรปูแบบต่างๆ ยกตวัอยา่ง Facebook 
เจ๊น�้า แน่นอนว่า เจ๊น�้าไม่ได้ขายเสื้อที่มีแพตเทิร์นดีที่สุด
ในประเทศไทย แต่ขายความบนัเทงิให้กบัลูกค้าแทน
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สุดท้ายคือ ต้องรู้ว่าจะขายในช่องทางใด ปัจจุบันคนไทยชอปปิงออนไลน์ผ่าน 
3 ช่องทางหลกั คอื Social Media ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Line เป็นต้น คดิเป็น
สดัส่วนมากสดุ 40% รองลงมาคอื Marketplace อย่าง ลาซาด้า ช้อปปี้ ฯลฯ มสีดัส่วน
อยู่ที่ 35% และ Online Retail เช่น เวบ็ไซต์ของแบรนด์ต่างๆ สดัส่วนอยู่ที่ 25% เมื่อ
ผู้ประกอบการรู้แล้วว่า ตัวเองเก่งถนัดอะไร กลุ่มเป้าหมายต้องการการสื่อสารแบบไหน 
กจ็ะน�าไปสู่การเลอืกช่องทางขายที่เหมาะสมได้

ไม่ว่าตอนนี้คุณคือผู้ประกอบการที่ก้าวเข้าสู่โลกอี-คอมเมิร์ซอย่างเต็มตัวแล้ว 
หรือก�าลังคิดจะเป็นส่วนหนึ่งของตลาดนี้ แต่ถ้ามีเป้าหมายเดียวกัน คือ อยากประสบ
ความส�าเรจ็ การเรยีนรู้จากประสบการณ์จรงิของผูป้ระกอบการออนไลน์เหล่านี้ น่าจะเป็น
ทางลดัเพื่อช่วยท�าให้คณุไปถงึเป้าหมายได้เรว็ขึ้น

ปัจจุบันคนไทยชอปปิงออนไลน์ผ่าน 3 ช่องทางหลัก คือ

Social Media

คิดเป็นสัดส่วนมากสุด

40%
Marketplace

มีสัดส่วนอยู่ที่

35%
Online Retail

สัดส่วนอยู่ที่

25%
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“เริ่มต้นดมีชียัไปกว่าครึ่ง” ไม่ว่าธรุกจิไหนต้องมจีดุเริ่มต้นทั้งสิ้น ยิ่งในโลกออนไลน์ 
ถ้าเริ่มต้นได้ด ีจดุกระแสตดิเรว็เท่าไร โอกาสยิ่งมมีากขึ้นเท่านั้น และนาทนีี้คงไม่มใีครไม่รูจ้กั 
“บังฮาซัน” หรือ อนุรักษ์ สรรฤทัย เจ้าของเพจดัง “อาหารทะเลตากแห้ง จ.สตูล” 
หนุม่มสุลมิที่มลีลีาการขายอาหารทะเลตากแห้งที่ไม่เหมอืนใคร แถมวลเีดด็ที่ดงัสนั่นโซเชยีล 
“แม่ฉันต้องได้กินกุ้ง” ยังสร้างการรับรู้ในวงกว้าง จากมนุษย์เงินเดือนที่แทบชักหน้า
ไม่ถงึหลงั กลายเป็นพ่อค้าออนไลน์ที่ท�ายอดขายหลกัล้านต่อวนัมาแล้ว มาดูสวิ่า พ่อค้า
สดุจี๊ดคนนี้มทีเีดด็อย่างไรในการสตาร์ตธรุกจิให้ปัง! ได้

“บังฮาซัน” ถอดประสบการณ์ช่วงเริ่มต้นธุรกิจให้ฟังว่า ด้วยความเป็นลูกหลาน
ชาวประมงที่คุ้นเคยกับอาหารทะเลตากแห้ง เมื่อมีความคิดอยากจะขายออนไลน์
เหมอืนคนอื่นๆ ที่เขาไลฟ์สด (Live)  ขายของกนั สิ่งใกล้ตวัสดุคงหนไีม่พ้นอาหารทะเล
ตากแห้ง โดยวนัแรกของการไลฟ์นั้น ฮาซนับอกว่า ขายไม่ได้เลย มคีนดูแค่ 5 คน และ
ตลอดเวลาของการไลฟ์ เขาพูดวนอยู่แค่ว่า “ปลาหมกึ 1 กโิล 450 บาท ค่าส่ง 50 บาท” 
บทเรยีนครั้งแรกสอนให้รู้ว่า “คนไม่ชอบการถูกขาย”

Chapter 1

เรียนลัดสตาร์ตธุรกิจ เร่ิมต้นอย่างไรให้ธุรกิจปัง!!!

อนุรักษ์ สรรฤทัย
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ด้วยความที่ฮาซนัถอืคตทิี่ว่า “คนเราต้องลอง 3 ครั้ง” เพื่อเป็นการให้โอกาสกบัตวัเอง 
ในครั้งที่สองต่อมา ฮาซันเลือกที่จะไปไลฟ์ในกลุ่มปิดที่เขาเสียเงินสมัครไว้ และเขาได้
นึกไปถึงสิ่งที่ตัวเองเคยดูใน Facebook เป็นพ่อค้าไลฟ์สดขายกางเกงเลกกิ้ง ในสไตล์
สาวประเภทสอง ท�าให้ได้เรยีนรู้เพิ่มขึ้นว่า การจะดงึดูดคนได้ต้องมเีอกลกัษณ์ของตวัเอง 
อย่างชดุแดง หมวกแดง กถ็อืเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างการจดจ�าได้ เพราะเป็นคาแรก็เตอร์
ที่ไม่เหมอืนกบัคนอื่น และการไลฟ์สดในครั้งที่สองนี้ จะไม่ใช่การพูดขายของ แต่เป็นการ
เล่าเรื่องราวของหมกึกะตอย กว่าที่ชาวประมงจะไดป้ลาหมกึนี้มาตอ้งท�าอย่างไร เป็นการ
เล่าเรื่องไปเรื่อยๆ กลายเป็นว่า คนเริ่มทักเข้ามาว่าจะซื้อได้ที่ไหน ราคาเท่าไร นั่นคือ 
จดุเริ่มต้นของการขายได้ โดยที่ไม่ต้องพยายามขายเลย

 ความที่มสีไตล์ไม่เหมอืนใคร กลายเป็นตวัสตาร์ตให้ธรุกจิออนไลน์แจ้งเกดิ แต่ธรุกจิ
จะดงัในวงกว้างได้ต้องมคีนช่วยจดุกระแส เทคนคิง่ายๆ ที่ฮาซนัใช้ คอื การจ่ายเงนิบูสต์
โพสต์คลปิของตนเอง โดยที่มกีลุม่เป้าหมายคอื ส�านกัข่าวต่างๆ แน่นอนว่า ความแตกต่าง
และมีเอกลักษณ์ในการขายแบบฮาซันกลายเป็นที่สนใจของนักข่าว ท�าให้พร้อมใจกัน
น�าเสนอเรื่องราวของพ่อค้าออนไลน์รายนี้ และเกิดเป็นกระแสที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น
เรื่อยๆ จนถงึทกุวนันี้ 
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ท่ามกลางตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย ท�าอย่างไรให้ลูกค้าเลือกเรา? โจทย์ใหญ่
ที่ผูป้ระกอบการออนไลน์ต้องคดิหากลยทุธ์ของตวัเองเพื่อจะใช้มดัใจลูกค้า EATONECUP 
เป็นตัวอย่างหนึ่งของธุรกิจขนมเพื่อสุขภาพออนไลน์ ที่มีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ 
แต่ต้องรอ!! ได้ด้วย ว่ากนัว่านานสดุที่ลกูค้าต้องรอ คอื 8 เดอืน!! เริ่มน่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะ 
ขนมอะไรต้องรอนานถึงขนาดนี้ แถมยังมีดราม่าอยู่บ่อยๆ แต่ลูกค้าก็ยังอุดหนุนจนขาย
แทบไม่ทนัเลยทเีดยีว 

สวุพร ทองค�า เจ้าของแบรนด์ EATONECUP อดตีแม่ค้าตามตลาดนดัออฟฟิศที่ผนั
ตวัเองสู่โลกออนไลน์เพราะมองเหน็โอกาสที่มากขึ้นเมื่อ 5 ปีที่แล้ว โดยสิ่งที่ท�าให้ชื่อเสยีง
ของแบรนด์นี้เป็นที่เลื่องลอืในหมู่ลูกค้า คอื การเป็นขนมสขุภาพในราคาประหยดั ท�าสด
ใหม่ และที่ส�าคญัสนิค้าบางตวัยงัเป็น Rare Item หากนิยาก หากจะกนิต้องพรอีอร์เดอร์

Chapter 2

เรียนรู้กลยุทธ์ง่ายๆ มัดใจลูกค้าได้อยู่หมัด
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ล่วงหน้า อย่าง กล้วยกระเบื้อง กล้วยกระจก กล้วยอบผสมงาขี้ม่อน ฯลฯ ดงันั้น EATONECUP 
จะไม่ใช่ร้านออนไลน์ที่สั่งวนันี้ อกีวนัสองวนัได้ เพราะที่นี่จะเปิดรบัพรอีอร์เดอร์เป็นรอบๆ 
รอบละ 15 วนั 30 วนั หรอืบางครั้งนานถงึ 90 วนักม็ี

“เราเป็นคนลงมอืท�าขนมเองคนเดยีว บางอย่างกม็ขีั้นตอนการท�ายุ่งยาก อากาศชื้น
กผ็ลติไม่ได้ หรอืวตัถดุบิมไีม่พอกบัออร์เดอร์ที่ลูกค้าสั่ง ทกุวนันี้กล้วยส่วนใหญ่น�าเข้ามา
จากเวยีดนาม ลาว เมยีนมา หรอือย่างสบัปะรดม้วน ท�าได้แค่ปีละครั้ง เพราะถ้าจะท�าให้
ได้ขนม 10 กโิลกรมั ต้องใช้สบัปะรด 50 กโิลกรมั ท�าครั้งหนึ่งใช้เวลาอบ 4 วนั อบเสรจ็
ต้องเอามาวดัตดัแล้วม้วนทนัท ีราคาสบัปะรดม้วนกโิลกรมัละ 2,000 บาท และต้องรอนาน 
8 เดอืน แต่กม็ลีูกค้ายอมเข้าควิรอ”

นอกจากตวัสนิค้าที่มคีวามพเิศษ หายาก จะเป็นหนึ่งในกลยทุธ์ที่ท�าให้ลูกค้ายอม
ตดิตามแบรนด์นี้  EATONECUP ยงัใช้กลยทุธ์แจกฟร!ี ให้กบัลูกค้าในทกุๆ รอบของการส่ง
ขนม ทกุกล่องของลกูค้าจะถกูใส่ขนมที่ลูกค้าไม่ได้สั่งเพิ่มไปให้ลูกค้าได้ลองชมิ ตลอดจน
การโพสต์แจกขนมฟร ีโดยไม่มเีงื่อนไขอะไร เพยีงแค่ลกูค้าโอนค่าจดัส่งมาให้กจ็ะได้รบัขนม
ไปกนิฟรีๆ  ทนัท ีสิ่งเหล่านี้เป็นการตลาดแบบง่ายๆ ที่ใครกท็�าได้ เพราะลงทนุไม่มาก

สุวพร ทองค�า
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 เมื่อเหรียญยังมี 2 ด้าน ภายใต้สิ่งที่ดูเหมือนจะพิเศษก็อาจกลายเป็นดาบ 2 คม
ที่กลับมาแทงเจ้าของแบรนด์ได้เช่นกันหากรับมือได้ไม่ดีพอ การที่ลูกค้าต้องรอนาน 
วัตถุดิบมีไม่พอท�าให้ได้สินค้าไม่ครบ สิ่งเหล่านี้กลายเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นอยู่ประจ�า แม้
จะใช้วิธีขึ้นประกาศบนสื่อออนไลน์ ถึงกฎกติกามารยาทในการซื้อขนมจาก EATONECUP 
แต่ท้ายที่สุดเมื่อลูกค้าไม่ได้อ่าน ดราม่าก็เกิดตามมาเช่นเดิม ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่ EATONECUP 
จะไม่เหมือนกับร้านค้าออนไลน์ทั่วไป คือ เลือกที่จะโทร.หาลูกค้ามากกว่าการพิมพ์
ข้อความ และที่ส�าคัญหน้าที่นี้จะไม่ใช่ของพนักงานหรือแอดมิน แต่เป็นตัวเจ้าของ
แบรนด์อย่างสุวพรเอง เพื่อให้ค�าตอบกับลูกค้าว่าเกิดอะไรขึ้น และยังเป็นการแสดงถึง
ความจริงใจที่แบรนด์มีต่อลูกค้าอีกด้วย 

สิ่งหนึ่งที่ EATONECUP จะไม่เหมือน

กับร้านค้าออนไลน์ทั่วไป คือ

เลือกที่จะโทรหาลูกค้า มากกว่าการพิมพ์ข้อความ

และที่ส�าคัญหน้าที่นี้จะไม่ใช่ของพนักงานหรือแอดมิน

แต่เป็นตัวเจ้าของแบรนด์
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หลายคนสงสยัว่า ธรุกจิออนไลน์ สามารถเตบิโตและยั่งยนืเหมอืนกบัธรุกจิออฟไลน์
ได้หรอืไม่ ในความเป็นจรงิแล้ว การท�าธรุกจิออนไลน์ ไม่ได้แตกต่างจากการท�าธรุกจิออฟไลน์
แต่อย่างใด ตั้งแต่วิธีคิด การวางแผนท�าธุรกิจ ไปจนถึงการสร้างแบรนด์ ทุกอย่างล้วน
มขีั้นตอนวธิกีารที่เหมอืนกนั  ฤทยั รอดภยั เจ้าของร้านรองเท้าออนไลน์ Bekazii ได้ตอกย�้า
ความจริงข้อนี้ให้ฟัง จากการผ่านประสบการณ์ในธุรกิจออฟไลน์ในฐานะผู้ผลิตรองเท้า 
OEM ส่งออกต่างประเทศนาน 17 ปี ก่อนจะหนัมาท�าตามความฝันที่อยากจะมแีบรนด์
ของตวัเองเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ผ่านโลกออนไลน์ในชื่อ Bekazii

ส�าหรับ Bekazii ในฐานะแบรนด์ออนไลน์ที่ถูกคิดไว้ตั้งแต่วันแรกว่า จะเป็นแบรนด์
รองเท้าคุณภาพ ในราคาจับต้องได้ง่าย ด้วยดีไซน์ที่มุ่งเน้นการสวมใส่สบายมาเป็น
อันดับแรก ดังนั้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะถูกสื่อออกมาให้ลูกค้าได้เห็นและสัมผัสผ่าน
ตัวสินค้าและบริการหลังการขาย ทั้งนี้ ในแง่ของคุณภาพ ด้วยความที่เป็นโรงงานผลิต

Chapter 3

เรียนตรงจากประสบการณ์จริง สร้างธุรกิจออนไลน์ให้ยั่งยืน
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รองเท้าเอง ท�าให้สามารถหาวัสดุที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับความต้องการได้ อีกทั้ง
ยังสามารถท�าราคาให้สามารถแข่งขันได้ เพราะเรื่องของราคานั้น ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์
ที่ทางแบรนด์ตั้งใจน�ามาใช้ เพื่อสร้างความรู้สึกคุ้มค่าให้เกิดขึ้นกับลูกค้า ส่วนการดีไซน์
ที่เน้นความเรียบง่ายใส่สบาย ก็เป็นไปตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่เป็นสาวออฟฟิศ 
เพื่อตอบโจทย์การใช้งานได้จริง

นอกจากนี้ Bekazii ยังถูกวางให้เป็นแบรนด์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นตั้งแต่วัสดุที่
เลือกใช้ในการผลิตรองเท้า ต้องสามารถย่อยสลายได้ในเวลาไม่นาน อีกทั้งแพ็กเกจจิง
ต่างๆ ก็จะไม่มีถุงพลาสติกเข้ามาเกี่ยวข้อง ทุกอย่างเป็นผ้าและกล่องกระดาษที่สามารถ
น�าไปใช้งานซ�้าหรือรีไซเคิลได้ทั้งหมด 

ฤทัย รอดภัย
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จะเหน็ได้ว่าแม้ Bekazii จะเป็นธรุกจิออนไลน์ แต่ให้ความส�าคญักบัเรื่อง Branding 
มาก่อน โดยที่ใช้ออนไลน์เป็นเพยีงเครื่องมอืในการสื่อสารกบัลูกค้าและเป็นช่องทางการซื้อ
ที่สะดวกขึ้น ดังนั้น สิ่งที่ท�าให้ลูกค้ายอมรับและชื่นชอบความเป็น Bekazii จึงอยู่ที่
คณุภาพสนิค้าที่ลูกค้าได้รบัแล้วให้ความรู้สกึเหนอืความคาดหมาย (Beyond Expectation) 
เพราะเมื่อเทยีบคณุภาพกบัราคาหลกัร้อย รวมกบัประสบการณ์จากตวัแพก็เกจจงิ ตลอด
จนบรกิารหลงัการขาย ที่ให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสนิค้าได้ฟร ี1 ครั้งใน 30 วนั หรอืกรณี
รองเท้ามปัีญหาสามารถเปลี่ยนให้ลกูค้าทนัท ีและการเปิดโชว์รมูให้ลกูค้าได้มาลองสมัผสั
สินค้าจริง สิ่งเหล่านี้ยิ่งท�าให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกคุ้มค่ามากขึ้น และน�ามาสู่การซื้อซ�้า
ในอตัราที่สงูมากประมาณ 30% และจากการเกบ็ขอ้มลูยงัพบด้วยวา่ ลูกค้าใหม่สว่นใหญ่
กไ็ด้มาจากการบอกต่อของลูกค้าเก่านั่นเอง

จากทั้งหมดนี้จึงเป็นการตอบค�าถามได้อย่างดีว่า ธุรกิจออนไลน์ก็สามารถยั่งยืนได้
ไม่ต่างจากธรุกจิออฟไลน์เลย

สิ่งที่ท�าให้ลูกค้ายอมรับและชื่นชอบความเป็น Bekazii 

อยู่ที่คุณภาพสินค้าที่ลูกค้าได้รับแล้วให้ความรู้สึก

เหนือความคาดหมาย (Beyond Expectation)

เพราะเมื่อเทียบคุณภาพกับราคาหลักร้อย
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เพราะเข้าใจดีว่าไม่มีใครเก่งคนเดียว หรือเก่งไปทุกเรื่อง โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ออนไลน์ที่ยงัมข้ีอจ�ากดัอยูม่ากที่เป็นอปุสรรคของการท�าธรุกจิ ด้วยเหตนุี้ ธนาคารกสกิรไทย 
จึงจัดตั้ง MADHUB ศูนย์รวมโซลูชันส�าหรับคนท�าธุรกิจค้าขายออนไลน์ เพื่อสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการออนไลน์ของไทยเก่งและแกร่งขึ้นในทกุๆ มติขิองการท�าธรุกจิ

MADCARD บตัรเดบติใบแรกที่ให้ส่วนลดค่าโฆษณา เมื่อซื้อโฆษณาบน Facebook, 
Instagram หรอื Google จะได้รบัเงนิคนื 1% และ 0.5% ส�าหรบัการซื้อของออนไลน์ โดย
รับเงินคืนสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือน ส่วนลด 50% ซื้อสมุดเช็ค และหากใช้จ่ายผ่าน 
MADCARD อย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มโอกาสการได้รบัสนิเชื่อธรุกจิจากธนาคารในอนาคต 

MADDEAL ดลีพเิศษชว่ยลดตน้ทนุให้กบัธรุกจิ ทั้งส่วนลดค่าขนส่ง ส่วนลดค่ากล่อง
และอปุกรณ์แพก็สนิค้า โดยได้ร่วมมอืกบัพาร์ตเนอร์ของธนาคาร เช่น ไปรษณย์ีไทย, Best 
Express และโอเรยีนท์ คอนเทนเนอร์ เป็นต้น 

Final Chapter
MADHUB ศูนย์รวม SOLUTION ของคนกล้าฝันออนไลน์
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MADFUND เงนิทนุเพิ่มสภาพคล่องให้ธรุกจิไม่สะดดุ ด้วยสนิเชื่อดอกเบี้ยต�่า มหีลกั
ประกนัหรอืไม่มกีก็ู้ได้ โดยธนาคารเตรยีมวงเงนิสนิเชื่อไว้ 5,000 ล้านบาท  

MADVISOR รวมเครื่องมือตัวช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ เช่น ระบบ
จัดการสต็อก ระบบจัดการหน้าร้าน และระบบบัญชี เป็นต้น โดยสามารถเลือกแอปฯ 
บรหิารจดัการธรุกจิที่ว่านี้ได้ง่ายๆ ภายในเวบ็เดยีว

MADCOURSE คอร์สธรุกจิออนไลน์ หลกัสูตรที่ให้ลูกค้าได้เรยีนฟร ี24 ชั่วโมง ทกุที่
ทกุเวลา เลอืกเรยีนได้ตามความสนใจและระดบัของทกัษะ สอนโดยโค้ชการตลาดชื่อดงั

MADSPACE พื้นที่แห่งความรู้ หากผู้ประกอบการอยากรับค�าปรึกษาด้านธุรกิจ
ออนไลนแ์บบฟรีๆ  สามารถมาได้ที่ชั้น 5 ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์ โดยจะมกีารจดัสมัมนา
เป็นประจ�าทกุเดอืน พร้อมผู้เชี่ยวชาญให้ค�าปรกึษาแบบใกล้ชดิในทกุวนั 

เรยีกได้ว่าทั้ง 6 บรกิารที่อยู่ภายใต้ MADHUB นี้ จะช่วยให้คนท�าธรุกจิออนไลน์ที่
ไม่จ�าเป็นต้องเก่งทุกเรื่อง ก็สามารถท�าธุรกิจออนไลน์ให้เติบโตได้ สนใจดูรายละเอียด
เพิ่มเตมิได้ที่ www.kasikornbank.com/MADHUB 

• Core Focus แก่นของธุรกิจ อะไรคือ
แก่นท่ีคณุจะสร้างข้ึนมา อาจเป็นองค์ความรู้
ที่คุณมีเฉพาะตัวก็ได้ 
• Content ต้องสร้าง Content ให้จับใจ
ลกูค้า โดย Content เป็นได้หมด ท้ังบทความ 
คลิปวิดีโอ รูปภาพ
• Community ต้องท�าให้คนติดตามคุณ 
เช่น กดไลก์ กด Subscribe กดแอดไลน์ 
หรือสมัครสมาชิกในเว็บไซต์

5C กลยุทธ์เสริมแกร่งธุรกิจออนไลน์

• Channel เลอืกช่องทางขายท่ีจะเหมาะสม
กับสินค้าและลูกค้าของคุณ 
• CRM เก็บข้อมูลลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น 
ชื่อ เบอร์โทร. ที่อยู่ หรืออื่นๆ เพื่อน�าไป
ใช้ต่อยอดท�าให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ�้า
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Branding

ท่ามกลางการถูกกลืนหายไปของคู่แข่งยักษ์ใหญ่ในธุรกิจฟิล์ม เพราะการ
ยึดติดกับสิ่งเดิม แต่ด้วยหลักของการมองการณ์ไกล เรียนรู้ที่จะปรับตัว 
และหัวใจที่สู้ไม่เคยถอย ท�าให้วันนี้ ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) ก้าวขึ้นมา

เป็นแบรนด์เบอร์หนึ่งของวงการได้อย่างแข็งแกร่ง และยังเดินหน้าพัฒนา
อย่างไม่ลดละ ด้วยสปิริตของนักสู้ที่มีมาอย่างยาวนานถึง 30 ปี 

 กองบรรณาธกิาร   กองบรรณาธกิาร

FUJIFILM 
เปลี่ยนแปลงทัน = ตาย
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ย้อนกลบัไป ณ วนัแรกของการเปิดม่านธรุกจิ เมื่อฟจูฟิิลม์ (ประเทศไทย) ได้ถอื
ก�าเนดิขึ้นในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2532 พร้อมกับการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์หลักอย่าง
ฟิล์มสแีละฟิล์มสไลด์ส�าหรบัมอือาชพี สทิธเิวช เศวตรพชัร์ ผู้จดัการอาวโุส ผลติภณัฑ์
กล้องดจิทิลั บรษิทั ฟูจฟิิล์ม (ประเทศไทย) จ�ากดั ชายผู้อยู่ร่วมกบับรษิทัตั้งแต่วนิาทแีรก
จวบจนทกุวนันี้ เริ่มถ่ายทอดเส้นทางของการเดนิทางให้เหน็ ราวกบัเปิดอลับั้มภาพแห่ง
ความทรงจ�าไปทลีะหน้า

“คู่แข่งส�าคญัของเราที่เป็นเจ้าตลาดในขณะนั้น เขาแขง็แกร่งมาก เราเพิ่งเข้ามาจงึ
พยายามท�าตลาดด้วยการสร้างความแตกต่าง โดยการใช้พรเีซนเตอร์อย่าง เบริ์ด-ธงไชย 
แมคอินไตย์ ถือว่าดังมากเมื่อ 30 ปีที่แล้ว เรียกว่าเป็นการใช้ Influencer หรือ Brand 
Ambassador เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งแตกต่างจากขณะนั้นที่การแข่งขันของตลาดฟิล์มสี
ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ Dealer และคนขาย และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราต้องการเจาะคอื 
วยัรุน่ การท�าการตลาดในวนันั้น เราไม่ได้หวงัว่าผูสู้งอาย ุหรอืคนที่ม ีLoyalty กบัแบรนด์เดมิ
จะเปลี่ยนมาหาเรา แต่มองในแง่ที่ว่า หากคนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าเขารู้จัก
และรกัแบรนด์ฟูจฟิิล์ม เขาสามารถที่จะเป็นลูกค้าระยะยาวได้ ดงันั้น จดุส�าคญัในการ
ท�าตลาดเวลานั้น คอื การชคูณุภาพของผลติภณัฑท์ี่มาพร้อมกบัสสีนัสดใสเอาใจผูบ้รโิภค
กลุ่มนี้โดยเฉพาะ”
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ด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าของบรษิทัแม่ในประเทศญี่ปุน่ถงึการตกต�่าของตลาดฟิล์ม
ทั่วโลก และการเข้ามาของคลื่นลูกใหม่อย่างกล้องดิจิทัล ถือเป็นอีกก้าวส�าคัญที่ท�าให้
ฟูจฟิิล์ม (ประเทศไทย) เตบิโตได้อย่างแขง็แกร่ง

สิ่งที่ฟูจิฟิล์มปลูกฝังมาตลอดคือ

Culture of Photography หรือวัฒนธรรมพื้นฐาน

ของการถ่ายรูปที่ทุกคนอยากถ่ายรูป

เพื่อเก็บความทรงจ�า

“เมื่อประมาณ พ.ศ.2543 ตลาดฟิล์มทั่วโลกเกิดการตกต�่า แน่นอนว่ารวมถึง
ประเทศไทย เนื่องจากการเข้ามาของคลื่นลูกใหม่อย่างตลาดดิจิทัลที่มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วมาก สิ่งที่ฟูจิฟิล์มเปลี่ยนแปลงคือ ทางบริษัทแม่มีการท�า R&D (การวิจัย
และพฒันา) เรื่องกล้องดจิทิลัขึ้นมา ท�าให้เราสามารถที่จะมสีนิค้าเข้ามาทดแทนตวัที่หายไป
คือฟิล์มได้ ในขณะเดียวกัน เราก็มีการท�าเครื่อง Fuji Frontier หรือเครื่องอัดภาพ
ที่สามารถรองรับได้ทั้งฟิล์มสีและกล้องดิจิทัล อีกทั้งเรายังพาแบรนด์ฟูจิฟิล์มไปบุกตลาด
งานพิมพ์ กราฟิกอาร์ตมากขึ้น รวมถึงขยายไปยังตลาดเมดิคัลหรือวงการแพทย์
และโรงพยาบาล พร้อมเพิ่มไลน์สนิค้าอย่างฟิล์ม Instax ที่ใช้ส�าหรบักล้องดจิทิลั เมื่อถ่ายภาพ
แล้วสามารถพิมพ์ภาพออกมาได้ทันที รวมถึงการเปิดตัวล่าสุดของ FUJIFILM X-A7 
Smart Mirrorless ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่นิยมถ่ายภาพด้วยสมาร์ตโฟน และกลุ่ม Vlogger 
และ Youtuber สะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมาแบรนด์ฟูจิฟิล์มสามารถปรับตัวตามสถานการณ์
ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว”
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สิทธิเวชบอกว่า สิ่งที่ท�าแบรนด์ยืนหยัดและก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 
ดิสรัปชันมาได้นั้น เป็นผลจากที่ธุรกิจไม่เคยหยุดนิ่งที่จะตอบสนองความต้องการ
ของผู้บรโิภค ซึ่งน�าไปสู่การสร้างความจงรกัภกัดกีบัแบรนด์ในที่สดุ

“พฤตกิรรมของคนทกุวนันี้ ต้องการท�าอะไรที่ง่ายๆ แต่อยากได้ดทีี่สดุ นั่นคอืสิ่งที่เรา
พยายามรวมเข้ามาไว้ด้วยกนั คอื ท�าให้เกดิคณุภาพสงูสดุด้วยวธิกีารท�างานแบบง่ายๆ 
ถอืเป็นกลยทุธ์หลกัของเราเพื่อสร้างความพงึพอใจให้ผูบ้รโิภค สิ่งที่ท�าให้กล้องดจิทิลัฟจูิ
ขายด ีเป็นเพราะว่าเราสามารถดงึ DNA ของฟิล์มเข้ามาอยูใ่นกล้องดจิทิลัได้ เราพยายาม
เอาสิ่งที่เป็น Core ของเรามาใส่นวตักรรมใหม่ๆ เข้าไป ผ่านยคุดจิทิลัดสิรปัชนั ที่อะไรๆ 
กเ็ปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างสนิค้าที่เข้ามาตอบรบัความต้องการของผูบ้รโิภคได้ตรงจดุที่สดุ”

เมื่อสงูสดุคนืสูส่ามญั การกลบัมาของ “กล้องฟิล์ม” ได้รบัการพดูถงึอกีครั้งโดยเฉพาะ
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา สิทธิเวชได้บอกว่า ทุกอย่างนั้นคือวัฏจักร เมื่อผ่านมาระยะ
เวลาหนึ่งถงึจดุสงูสดุ คนจะค้นหาหรอืขวนขวายในสิ่งที่เปน็อดตีที่ผา่นมา และนั่นเรยีกว่า 
“ความคลาสสกิในใจ” 
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“กระแสการกลับมาของการใช้กล้องฟิล์ม ทั้งบุคคลทั่วไปรวมถึงดาราคนดังนั้น 
ไม่ได้มากระตุ้นเฉพาะฟิล์มอย่างเดียว แต่เป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรมการถ่ายภาพ
ทั้งระบบ นั่นแสดงว่า สิ่งที่ฟูจิฟิล์มปลูกฝังมาตลอดคือ Culture of Photography 
หรอืวฒันธรรมพื้นฐานของการถ่ายรูปที่ทกุคนอยากถ่ายรปูเพื่อเกบ็ความทรงจ�า ไม่ว่าจะเป็น 
กล้องดจิทิลัหรอืกล้องฟิล์ม ก�าลงัจะกลบัมาอกีครั้ง”

สดุท้ายในการก้าวไปข้างหน้านั้น สทิธเิวชได้ย�้าให้ฟังว่า ฟจูฟิิล์มยงัยดึคอนเซปต์ที่ว่า 
“Never Stop” คือการไม่หยุดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า และตอบโจทย์
ผู้บริโภคให้ได้อย่างตรงจุด พร้อมทั้งรักษากลุ่มลูกค้าเก่า และเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่
หรอื Young Generation ไปในเวลาเดยีวกนั 

“นอกเหนอืจากการเปลี่ยนแปลงมากมายของปจัจยัภายนอก สิ่งหนึ่งที่ฟจูฟิิลม์รกัษา
ไว้ได้มาตลอด 30 ปี คอื วฒันธรรมขององค์กรในเรื่องของ Fighting Spirit หรอื สปิรติ
ในการต่อสู ้ซึ่งเป็นความเข้มแขง็จากภายใน ตอนเราเข้ามาใหม่ๆ ขายแต่ฟิล์มสอีย่างเดยีว 
ต้องสู้กับยักษ์ใหญ่ ถ้าเราไม่มี Fighting Spirit ในวันนั้น เราคงไม่มีทางรอดมาได้เลย 
เช่นเดยีวกนั วนัที่เรามาขายกล้องดจิทิลัวนัแรก ทกุคนบอกฟูจฟิิล์มเจ๊งแน่นอน เพราะเรา
ไม่เคยอยู่ในวงการกล้องมาก่อน แต่เพราะ Fighting Spirit ท�าให้เราประสบความส�าเรจ็
และมทีกุวนันี้”   

1. ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เช่น พฤติกรรมผู้บริโภค  

   เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การส่ือสาร ฯลฯ

2. มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง เพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอด

   สินค้าใหม่ๆ ของตัวเองออกมาได้

3. สินค้าต้องมีคุณภาพ ถือเป็นหัวใจส�าคัญของการท�าธุรกิจ

4. ตอบสนองลูกค้าได้ เพื่อที่จะสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์

   สินค้า 

Key 
Success
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Financial

แม้ธรุกจิอ-ีคอมเมริ์ซของไทยเวลานี้ก�าลงัอยู่ในช่วงเตบิโตอย่างมาก
แต่ภายใต้ค�าว่าเตบิโตนั้น มาพร้อมกบัการแข่งขนัที่หนกัหน่วง สมรภูมกิารค้า
ออนไลน์ในวนันี้จงึไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่ได้มตี้นทนุถูกอย่างที่หลายคนคดิ 

หากเจาะลกึลงไปจะพบว่า ต้นทนุของธรุกจิออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
โดยเฉพาะต้นทนุด้านการตลาด ที่กลายเป็นโจทย์ส�าคญัให้พ่อค้าแม่ค้า

ออนไลน์ต้องเตรยีมแผนรบัมอืให้ดี

 นวมนิท์ เหล่าธรรมทศัน์  ผูอ้�านวยการฝ่าย สายงานบรหิารกลยทุธ์และวเิคราะห์ข้อมูล (STA.) ธนาคารกสกิรไทย 

แกะกล่องตัวช่วยการเงนิธุรกิจออนไลน์

“มเีงนิหมุน ต้นทุนลด”
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จากข้อมูลของส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ 
ETDA เผยตวัเลขที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของตลาดอ-ีคอมเมริ์ซในปี พ.ศ.2560 พบว่า

เป็นการสะท้อนให้เหน็ว่า ธรุกจิออนไลน์ยคุนี้ต้องอาศยัการท�าการตลาด เพื่อสร้าง
โอกาสในการขายให้เพิ่มขึ้น ด้วยเหตนุี้ ต้นทนุทางธรุกจิของผูป้ระกอบการออนไลน์จงึไม่ได้
มแีค่ต้นทนุสนิค้าอกีต่อไป แต่ยงัมต้ีนทนุอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นมา โดยเฉพาะต้นทนุด้านการตลาด
ออนไลน์ที่ดูเหมอืนว่าจะมแีนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ อกีด้วย 

การมองหาเครื่องมือหรือตัวช่วยเพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจนับเป็นทางออกให้กับ
ผู้ประกอบการออนไลน์ เพราะส่วนมากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่เงินทุนหมุนเวียน
ในธุรกิจมีไม่มากเท่ารายใหญ่ๆ ดังนั้น การลดต้นทุนลงได้เท่ากับเป็นการช่วยเพิ่มก�าไร
ทางอ้อมให้กบักจิการนั่นเอง

ทั้งในรูปแบบของการ

เพื่อให้เข้าถึงลูกค้า

และตรงกลุม่เป้าหมายมากขึน้

ธุรกิจออนไลน์ของไทย

มีการท�าการตลาดสูงถึง 

69.92% โดยมี Facebook

เป็นเคร่ืองมือการตลาด

ท่ีได้รับความนิยม

มากท่ีสุด

Boost Post

Boost Ads
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 ปัจจุบันสถาบันการเงินต่างๆ มีผลิตภัณฑ์และบริการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ
สามารถบรหิารจดัการและเพิ่มประสทิธภิาพของธรุกจิได้ง่ายขึ้น เช่นเดยีวกบัธนาคารกสกิรไทย 
เหน็ถงึข้อจ�ากดัและความท้าทายที่ก�าลงัเกดิขึ้นกบัผู้ประกอบการออนไลน์ ในแง่การเผชญิ
กบัภาวะต้นทนุทางธรุกจิที่เพิ่มขึ้น จงึส่งตวัช่วยใหม่มาให้กบัพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์

MADCARD
ธุรกิจออนไลน์ ไปต่อได้ในบัตรเดียว

ตัวช่วยแรกที่จะแนะน�าให้รู้จักกัน ได้แก่ MADCARD เป็นบัตรเดบิตใบแรกที่ท�าขึ้น
เพื่อพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดยเฉพาะ เพียงผู้ประกอบการมีบัตรนี้ใบเดียวก็สามารถ
ลดต้นทุนให้กับธุรกิจได้อย่างง่ายๆ เนื่องจากผู้ประกอบการจะได้รับส่วนลดสูงสุด 1% 
จากค่าโฆษณาโซเชยีลมเีดยี ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram หรอื Google อกีทั้งยงัจะ
ได้รบัเงนิคนื 0.5% ทกุการใช้จ่ายซื้อสนิค้าออนไลน์ (สูงสดุ 1,000 บาทต่อบตัรต่อเดอืน) 
รวมถงึการได้ส่วนลด 50% ส�าหรบัการซื้อสมดุเชค็ นอกจากนี้ ยงัมดีลีพเิศษจากพนัธมติร
ของธนาคารกสกิรไทยที่จะมอบให้กบัผูถ้อืบตัร MADCARD เชน่ สทิธพิเิศษจาก VISA หรอื
ส่วนลดค่าขนส่งจาก KERRY EXPRESS เป็นต้น โดยบตัรดงักล่าวนี้ มคี่าธรรมเนยีมเพยีง 
800 บาทต่อปี แต่สามารถช่วยให้ธรุกจิออนไลน์ไปต่อได้ไกลในบตัรเดยีวอย่างแท้จรงิ
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MADFUND
ธุรกิจออนไลน์คล่องตัวดี มีเงินหมุน

ตวัช่วยทางการเงนิดีๆ  ยงัไม่หมดเพยีงเท่านี้ เพราะธนาคารกสกิรไทยมองเหน็อกีหนึ่ง 
Pain Point ของผู้ประกอบการออนไลน์ กบัความสามารถในการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุที่ยงัมี
ไม่มาก เพราะด้วยความที่ผู้ประกอบการออนไลน์ส่วนใหญ่ขาดการด�าเนินธุรกิจที่เป็น
ระบบ ไม่มกีารจดัท�าบญัช ีงบการเงนิที่ชดัเจน เป็นเหตผุลส�าคญัที่ท�าให้ขาดหลกัฐานที่
จะยนืยนัความมั่นคงทางธรุกจิต่อสถาบนัการเงนิได้ ฉะนั้นจะเหน็ได้ว่า ที่ผ่านมาผูป้ระกอบการ
ออนไลน์ยังใช้เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจที่ไม่ได้มาจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน เช่น 
เงนิเกบ็ส่วนตวั หรอืการหยบิยมืจากคนรู้จกัและครอบครวั เป็นต้น บางครั้งจงึท�าให้เกดิ
การขาดสภาพคล่อง เงินทุนไม่เพียงพอต่อการขยายธุรกิจ พลอยท�าให้ธุรกิจต้องสะดุด
ลงได้ง่ายๆ
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จาก Insight ดังกล่าวจึงน�ามาสู่อีกหนึ่งตัวช่วยทางการเงินที่เรียกว่า MADFUND 
โปรแกรมสินเชื่อที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่อาจจะมีข้อจ�ากัด
ต่างๆ ตามที่กล่าวมา โดยผู้ประกอบการสามารถเข้าถงึสนิเชื่อได้ ง่าย เรว็ สะดวก เพราะ
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์แบบไหนก็สมัครยื่นขอสินเชื่อได้ง่ายๆ โดยจะมีหรือไม่ต้องมี
หลกัประกนักส็ามารถกูไ้ด้ ในอตัราดอกเบี้ยต�่า เพื่อเป็นอกีหนึ่งทางเลอืกในการเสรมิสภาพคล่อง
ของธรุกจิออนไลน์นั่นเอง

 แม้ปัจจบุนัสถาบนัการเงนิหรอืธนาคารจะพยายามพฒันาบรกิารและผลติภณัฑ์ให้
ตรงกับความต้องการและทลายข้อจ�ากัดบางประการลง เพื่อให้ผู้ประกอบการออนไลน์
สามารถใช้เครื่องมอืหรอืตวัช่วยทางการเงนิได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้น แต่ในแง่ของ
ผู้ประกอบการเองจ�าเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมธุรกิจเพื่อให้สามารถเข้าถึงการสนับสนุน
ด้านการเงนิที่เป็นระบบด้วยเช่นกนั ซึ่งวธิกีารง่ายๆ ที่ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นท�าได้
เลย นั่นคอื การเดนิบญัชผ่ีานธนาคารอย่างสม�่าเสมอ เพราะนอกจากจะท�าให้การจดัการ
เรื่องเงินกลายเป็นเรื่องที่ง่ายแล้ว สิ่งนี้จะยังเป็นตัวสะท้อนถึงความมั่นคงทางธุรกิจให้
สถาบนัการเงนิได้เหน็อย่างชดัเจนอกีด้วย 
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SME Corner

ในยุคที่ธุรกิจอยู่ยากและถูกดิสรัปต์เป็นว่าเล่น ถือเป็นความท้าทาย
ของคนเป็นผูน้�าที่จะน�าพาธรุกจิให้อยูร่อด ไม่เว้นแม้แต่ สมติ ทวเีลศินธิ ิ
ทายาทรุ่นที่ 2 แห่งบริษัท นิธิฟู้ดส์ จ�ากัด แม้ธุรกิจผลิตสินค้าเกษตร
แปรรูปในกลุ่มเครื่องเทศและเครื่องปรุงรส ซึ่งเป็นความภูมิใจของ
ชาวเชียงใหม่ จะเติบโตมั่นคงมากว่า 20 ปี แต่ผู้บริหารรุ่นใหม่
ก็เฝ้าจับตาพายุแห่งความเปลี่ยนแปลงไม่ห่าง แทนที่เขาจะกลัว
และวิ่งหนีการท�าลายล้าง เขากลับไม่ฝืน พยายามใช้ปัญญา

ท�าความเข้าใจ และขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น

 กองบรรณาธกิาร   กองบรรณาธกิาร 

สู้ Disruption ด้วย “ปัญญา”

วิธีเอาชนะแบบ “นิธิฟู้ดส์”
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 กล้าปรับตวั ไม่กลัวความเปล่ียนแปลง

สมติเผยว่า เขาได้วธิคีดินี้มาจากการอ่านหนงัสอื Thank You for Being Late ซึ่งเขยีน
โดย Thomas L. Friedman คนคนเดยีวกบัที่เขยีน The World is Flat ที่กล่าวว่า คนเรามกัจะ
มองการเปลี่ยนแปลงที่มาเร็วดั่งพายุไม่ออก ในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งวิ่งหนีพายุอย่างคน
ขาดสติ คนอีกกลุ่มเลือกที่จะพุ่งเข้าใส่ใจกลางพายุ ซึ่งเชื่อว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุด 
แล้วค่อยๆ เคลื่อนที่ไปกบัมนั เข้าใจสิ่งที่มนัเป็นและปรบัตวัไปกบัมนั นี่คอืทกัษะที่ท�าให้
คนเราอยูร่อดและอยูร่่วมกบัความเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่ายคุสมยัไหน

“เทคโนโลยี ออนไลน์ วิทยาศาสตร์ Startup ฯลฯ ก็ไม่ต่างจากพายุ ถ้าไม่เข้าใจ
เราจะกลวัและปิดกั้นตนเอง แต่ส�าหรบันธิฟิูด้ส์เราพาตวัเองวิ่งเข้าใส่เลย เมื่อได้ลองศกึษา
จรงิๆ เราพบเหน็โอกาสมากมาย และหลายๆ เรื่องกไ็ม่ยากอย่างที่คดิ เราสามารถท�าเองได้ 
เช่น การสื่อสารบนโลกออนไลน์ งานอนาคตอย่างนี้เราจะไม่ Outsource ออกไป โดยเลอืก
ที่จะท�าเอง ลองผิดลองถูกเอง แล้วท�าให้มันดีขึ้นมากกว่าที่จะยืมจมูกคนอื่นหายใจ 
หากคดิที่จะเตบิโตอย่างยั่งยนื”
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ผู้น�าต้องกล้าลงทุนในเรื่องภายในที่ส�าคัญขององค์กร โดยสมิตได้ตั้งทีม Digital 
Transformation ขึ้นมาเป็นหัวหอก ทั้งเช็กจุดอ่อนของแต่ละแผนก และเกาะติดเทรนด์
หรอืข้อมลูใหม่ๆ เช่น Robot, Automation, Data ที่อาจจะสามารถแก้ปัญหาให้กบัองค์กร
ในอนาคตได้ ผูบ้รหิารหนุม่เปรยีบทมี Digital Transformation นี้เป็นดั่ง “ม้าเรว็” ที่วิ่งไปดู
ข้างหน้า แล้วกลบัมาบอกคนที่อยูข้่างหลงั ก่อนจะมอบโซลชูนัให้กบัแผนกนั้นๆ ไปทดลอง
หรอืลงมอืท�าต่อไป นอกจากส่งเสรมิบรรยากาศความเอื้ออาทร ความสมคัรสมานสามคัคี
ในสถานที่ท�างานแล้ว ยงัเป็นการใช้ดจิทิลัมาช่วยท�าให้งานเกดิประสทิธภิาพสูงสดุด้วย  

 นวัตกรรมท�า “เงนิ” และ “กล่อง”

การปรบัค่าแรงขั้นต�่าถอืเป็นปัญหาของทกุโรงงาน ในการแบกรบัภาระต้นทนุธรุกจิที่
เพิ่มขึ้น เพื่อแก้ปัญหาระยะยาว สมติจงึตดัสนิใจลงทนุสร้างสรรค์เทคโนโลย ี นวตักรรม
และวทิยาศาสตร์อาหาร เพื่อเปลี่ยนทศิทางองค์กรจากแรงงานเข้มข้นสู ่“กจิการปัญญาเข้มข้น” 

“ถ้าต้องการผลลัพธ์ใหม่ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการคิด เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจใหม่ อย่าง
การตั้ง ‘สถาบนัวจิยัรสชาตอิาหาร’ นอกจากใช้พฒันาผลติภณัฑ์และสร้างแบรนด์สนิค้า
ของบริษัทเอง เช่น Urban Farm, East Kitchen ยังมีผู้คนจากหลากหลายสาขาอาชีพ
เข้ามาหาเรา เพราะอยากจะมแีบรนด์เป็นของตวัเอง บางคนมสูีตร แต่ไม่อยากรนัโรงงาน 
แม้แต่ผูป้ระกอบการในแวดวงอาหารอยากจะพฒันาสนิค้า แต่ขาดเครื่องมอืหรอืประสบการณ์ 
เรากช่็วยวจิยัรสชาตแิละพฒันาอตัลกัษณ์สนิค้าให้ได้”

www.nithifoods.co.th
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คุณพ่อผมและคุณอา ท่านมักแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่าง 

ไม่ว่าอย่างไรต้องรักษาคุณภาพไว้ให้ได้

แล้วลูกค้าจะรักเราไปอีกนาน

ก�าไรก็อย่าดีใจ ขาดทุนก็อย่าเสียใจ

มันเป็นธรรมชาติของธุรกิจ แต่ชื่อเสียงเราเสียไม่ได้

แผนก R&D ที่องค์กรธรุกจิส่วนใหญ่มกัเกบ็ไว้เป็นความลบั เพราะกลวัคู่แข่งฉกชงิตวั
นักวิจัยคนเก่งไป แต่คนรุ่นใหม่อย่างสมิตกลับคิดต่าง เขากล้าที่จะโชว์ตัวเหล่านักวิจัย 
นกัวทิยาศาสตร์อาหาร เพื่อให้พวกเขาได้ภาคภมูใิจว่า สิ่งที่ตนคดิค้นและพฒันานั้นสร้าง
ประโยชน์ให้กับผู้คนอย่างมหาศาล ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้กลับมาคือ เหล่านักวิจัยต่างพัฒนา
ความสามารถขั้นสงู เพื่อที่จะสามารถน�าปัญญาความรูไ้ปสร้างสรรค์ประโยชน์ และช่วยแก้
ปัญหาให้กบัลกูค้ามากยิ่งขึ้นไปอกี

การวิจัยและพัฒนาจึงไม่เพียงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ แต่ยังสร้าง
ชื่อเสียงให้กับบริษัทในรูปของรางวัล ซึ่งช่วง 2 ปีหลังมานี้ที่สมิตได้น�าโมเดลธุรกิจ
ส่งเข้าประกวดเวทนีวตักรรมต่างๆ นธิฟู้ิดส์กค็ว้ารางวลัมาครองแทบจะทกุเวท ีเช่น รางวลั
นวัตกรรมอุตสาหกรรมด้านอาหารเพื่อสุขภาพ รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม
ด้านการออกแบบอาหาร รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมธุรกิจบริการ จากโครงการ 
SME Thailand Inno Awards 2019 เป็นต้น
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 แบ่งปันปัญญา สร้างคณุค่าสู่สังคม

นธิฟิูด้ส์ในมอืทายาทรุน่ 2 ก�าลงัเตบิโตอย่างสง่างาม โดยเดนิหน้าสู่การสร้างรายได้
หลกัพนัล้านในปี พ.ศ.2563 แต่ต้องยอมรบัว่ารุน่แรกมส่ีวนวางรากฐาน และปลูกฝังมรดก
ความคดิบางประการในตวัสมติมใิช่น้อย เช่น วฒันธรรมการท�าธรุกจิอย่างตรงไปตรงมา 
โดยแสดงผ่านการจดัท�าบญัชเีดยีว เพื่อท�าให้การบรหิารงานแบบกงสมีคีวามโปร่งใสที่สดุ 
ดังนั้น ทุกคนสามารถรับรู้ข้อมูลเดียวกันทั้งหมด ซึ่งนอกจากจะป้องกันการทุจริตแล้ว 
ประโยชน์ของการท�าบญัชเีดยีวยงัท�าให้สามารถรูต้้นทนุและก�าไรที่แน่นอน น�าไปสูก่ารวางแผน
ธุรกิจในอนาคตได้อย่างมปีระสทิธภิาพด้วย ซึ่งสมติกไ็ด้สานต่อการท�าบญัชเีดยีวมาจนถงึ
ปัจจบุนันี้ และยงัเรยีนรูเ้รื่องสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ที่จะมส่ีวนช่วยให้ธรุกจิเตบิโตและประหยดั
ภาษไีด้พร้อมๆ กนั เช่น การขอ BOI เพื่อรบัการยกเว้นภาษี

รวมทั้งการด�าเนนิธรุกจิโดยยดึหลกั “คณุภาพ” และ “ความพอเพยีง” สองแนวคดินี้
เป็นเหมอืนเสาหลกัค�้าจนุธรุกจิให้เตบิโตอย่างยั่งยนื

“เราใส่ใจในคณุภาพมาโดยตลอด และเรากดัไม่ปล่อย ในการท�างานกบัสนิค้าเกษตร 
เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องมปัีญหา แต่สิ่งที่ลกูค้าสมัผสัได้คอื การเอาจรงิเอาจงัในการแก้ปัญหา
ของเรา คณุพ่อผมและคณุอา (กอบชยัและสรุพล ทวเีลศินธิ)ิ ท่านมกัแสดงให้เหน็เปน็
ตวัอย่าง ไม่ว่าอย่างไรต้องรกัษาคณุภาพไว้ให้ได้ แล้วลกูค้าจะรกัเราไปอกีนาน ก�าไรกอ็ย่า
ดใีจ ขาดทนุกอ็ย่าเสยีใจ มนัเป็นธรรมชาตขิองธรุกจิ แต่ชื่อเสยีงเราเสยีไม่ได้นะ 
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	“นอกจากนี้	 การที่นิธิฟู้ดส์เป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลพระราชทานด้านเศรษฐกิจ
พอเพยีง	จากในหลวง	รชักาลที่	9	เป็นองค์กรตวัอย่างที่มผีูค้น	หน่วยงาน	และองค์กรต่างๆ	
มาขอดูงาน	และขอใช้เป็นกรณศีกึษาว่า	นธิฟิูด้ส์ใช้เศรษฐกจิพอเพยีงในองค์กรธรุกจิอย่างไร	
รวมทั้งองค์กรนานาชาตทิี่มาศกึษาดงูานที่โครงการหลวง	 โครงการพระราชด�าร	ิ กจ็ะต้อง
มาเยอืนที่นธิฟิูด้ส์ด้วยทกุครั้ง	 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภมูใิจอย่างมาก	 เราจงึมุง่มั่นที่จะท�าเรื่อง
เศรษฐกจิพอเพยีงนี้อย่างต่อเนื่อง”	

การเดนิทางบนเส้นทางสายนี้ยงัอกียาวไกล	ผูบ้รหิารหนุม่ยงัคงตั้งค�าถามและทบทวน
ตนเองตลอด	เพื่อให้ธรุกจิเท่าทนัความเปลี่ยนแปลง	ความท้าทายของเขาจากนี้	นอกเหนอื
จากการเป็นองค์กรปัญญาเข้มข้น	คอืการพฒันานธิฟู้ิดส์ให้เป็น	“กจิการเกษตรสร้างสรรค์”	
รวมทั้งน�าความรูท้างวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปช่วยยกระดบัผู้ประกอบการเกษตรตลอด
ห่วงโซ่อปุทาน	 ตั้งแต่ต้นน�้าจนถงึปลายน�้า	 เพื่อให้อตุสาหกรรมเกษตรของประเทศเตบิโต
ตาม	“คณุค่า”	ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นไปด้วยกนั 
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ณ ชั่วโมงนี้ ปัญหาสขุภาพจติเป็นประเดน็ที่ถูกพูดถงึในสงัคมไทยกนัอย่าง
มากมาย ด้วยยงัเป็นเรื่องที่อ่อนไหวและถูกมองในแง่ลบ หลายคนที่เริ่มรู้สกึว่า
ตวัเองมปัีญหาไม่สามารถปรกึษาใครได้ อกีทั้งยงัต้องพบเจอกบัอปุสรรคมากมาย
กว่าจะได้รบัความช่วยเหลอื ด้วยเหตผุลนี้ ท�าให้ ทพญ.กญัจน์ภสัสร สรุยิาแสงเพช็ร์

หรอื “หมออิ๊ก” เกดิไอเดยีลงมอืพฒันาแอปพลเิคชนั Ooca เพื่อให้คนไข้
ได้มโีอกาสคยุปรกึษากบัหมอได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกต็าม 

 กองบรรณาธกิาร    กองบรรณาธกิาร

สุขภาพจิตดี หาได้ที่

แอปฯ Ooca
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“สุขภาพจิตเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีปัญหาทางจิตเท่านั้น แต่เรื่องนี้
กลับมีช่องว่างคือ คนไข้หรือคนที่รู้สึกว่าตัวเองก�าลังมีปัญหาไม่กล้าไปหาหมอ รู้สึกว่า
เข้าถงึยาก นดัยาก เดนิทางล�าบาก รอนาน หาหมอที่ถกูใจไม่ได้ หรอืพอมโีอกาสได้เจอหมอ
กม็เีวลาพดูคยุแค่นดิเดยีว แต่ต้องเสยีเวลารอหมอทั้งวนั ขณะเดยีวกนัคนที่อยูใ่นวชิาชพีนี้
เขาก็รู้สึกว่าตัวเองมีพื้นที่น้อยมากในการที่จะท�าอะไรที่อยากจะท�า ดังนั้น แพลตฟอร์ม
ของเราจงึเป็นเครื่องมอืให้จติแพทย์และคนไข้เข้าถงึกนัได้ง่ายมากขึ้น”

ทพญ.กญัจน์ภสัสรเล่าถงึคอนเซปต์ของ Ooca ต่อไปด้วยว่า ในภาพใหญ่มเีป้าหมาย
ต้องการให้ Ooca เป็นโปรดักต์ที่ช่วยเหลือสังคม เปลี่ยนทัศนคติมุมมองที่มีต่อ
เรื่องสุขภาพจิตจากด้านลบให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาด
หรอืน่ากลวัแต่อย่างใด และอกีส่วนหนึ่งคอื การท�าให้การบรกิารด้านสขุภาพจติเข้าถงึง่าย 
ที่ส�าคัญคือ อยากให้อ�านาจนี้อยู่ในมือของคนไข้ Ooca จึงเป็นแอปฯ ที่ให้ผู้ใช้มีสิทธิ
ที่จะเลือกหมอได้ว่า อยากจะคุยกับคุณหมอท่านไหน อยากจะนัดเมื่อไหร่ และสามารถ
ปรึกษากันได้ผ่านวิดีโอคอล     

https://ooca.co/
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Ooca เปิดให้บรกิารกบัคนทั่วไปที่มปีัญหาต้องการรบัความช่วยเหลอืด้านสขุภาพจติ 
โดยมผีู้ที่มมีอือาชพีด้านการปรกึษามาช่วยเหลอื ทั้งจติแพทย์และนกัจติวทิยา มาพูดคยุ
ปรกึษาปัญหาในเบื้องต้น และไม่มกีารจ่ายยา ทั้งนี้คนที่มาใช้บรกิารของ Ooca ไม่จ�าเป็น
ต้องบอกชื่อจรงิ แต่ต้องระบ ุเพศ อาย ุให้ถกูต้อง ระบบจะมปีระวตักิารศกึษาและค่าใช้จ่าย
ของหมอแต่ละคนไว้ สามารถเลอืกจติแพทย์และนกัจติวทิยาตามวนัและเวลาต่างๆ ที่มี
ระบุไว้ เมื่อถึงเวลานัดทั้งสองฝ่ายสามารถวิดีโอคอลหากันและคุยกันได้ทันทีโดยไม่ต้อง
เปิดเผยตัวตน ซึ่งแม้การคุยผ่านวิดีโอคอลจะเทียบไม่ได้กับการได้ไปเจอหน้ากันจริงๆ 
แต่กถ็อืว่าใกล้เคยีงการไปพบหมอมากที่สดุ นั่นคอื การจะต้องเหน็หน้าเพื่อดกูารแสดงออก
ทางสหีน้า และถ้าคยุแล้วนกัจติวทิยาการปรกึษาหรอืจติแพทย์บนแพลตฟอร์มมคีวามเหน็ว่า
ควรจะได้รบัการรกัษาอย่างจรงิจงัอย่างต่อเนื่อง กจ็ะแนะน�าให้ไปสถานพยาบาลต่อไปด้วย 

ส�าหรับอัตราค่าใช้บริการ ถ้าเป็นการพบจิตแพทย์ 1,500 บาทต่อเวลา 30 นาท ี
นกัจติวทิยา 1,000 บาทต่อเวลา 30 นาท ีสามารถนดัเป็น 30 นาท ีหรอื 1 ชั่วโมงกไ็ด้ แต่
ถ้าคยุเกนิ 1 ชั่วโมงจะไม่คดิเงนิเพิ่ม หลงัจากเปิดแอปฯ Ooca ประมาณปครึ่งมกีารนดัหมาย
เพื่อพบหมอแล้วกว่า 2,000 ครั้ง โดยที่ Ooca มนีกัจติวทิยาการปรกึษาและจติแพทย์รวมกนั 
ประมาณ 70 คน 

https://ooca.co/
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สุขภาพจิตเป็นเร่ืองของทุกคน

ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีปัญหาทางจิต

เท่านั้น

อย่างไรกต็าม Ooca ไมเ่พยีงแต่จะลดช่องว่างระหว่างคนไข้ทั่วไปและคณุหมอเท่านั้น 
ทพญ.กญัจน์ภสัสรยงัมองว่าในเวลานี้การมสีขุภาพดไีม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายเท่านั้น หาก
ยงัเป็นเรื่องของจติใจด้วย ซึ่งการมสีขุภาพจติที่ดนีี้ยงัส่งผลไปถงึการท�างาน และประสทิธภิาพ
ของงานด้วย เธอจงึได้ขยายบรกิารไปเป็นที่ปรกึษาส่วนตวัให้กบัพนกังานขององค์กรชั้นน�า
ของเมอืงไทยอกีด้วย ซึ่งมอีงค์กรธรุกจิจ�านวนไม่น้อยสนใจใช้บรกิารของ Ooca เพื่อเป็น
สวัสดิการดูแลด้านสุขภาพของพนักงาน โดยซื้อแพ็กเกจเป็นชั่วโมงให้พนักงานได้มาใช้
บรกิาร 

  “ตอนนี้มปีระมาณ 10 กว่าองค์กรที่ใช้บรกิารของ Ooca มทีั้งองค์กรขนาดใหญ่อยา่ง
สถาบนัการเงนิ โรงงานอตุสาหกรรม บรษิทัข้ามชาต ิ รวมถงึธรุกจิเลก็ๆ อย่าง Startup 
โดยเราจะมเีป็นแพก็เกจ ยิ่งจ�านวนคนเยอะราคากจ็ะถูกลง และถ้าต้องการกจิกรรมอื่นๆ 
เสรมิกจ็ะมค่ีาใช้จ่ายเพิ่มขึ้น บางองค์กรมแีค่แอปฯ ขณะที่บางองค์กรไม่อยากได้แค่แอปฯ 
แต่ให้เราจดัคณุหมอไปให้บรกิารถงึที่ หรอือยากได้ฮอตไลน์เสรมิเข้าไปด้วย ซึ่งฮอตไลน์
ของเราจะไม่ใช่ฮอตไลน์แบบบริการแจกเบอร์มือถือให้ แต่เราท�าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ 
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ถ้ามีคนโทร.เข้ามาก็จะเช็กก่อนว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ขององค์กรไหน ถ้าตรงกับองค์กรที่มี
สทิธใิช้กจ็ะลงิก์ไปหาคณุหมอที่อยู่ ณ เวลานั้น ทกุอย่างเกบ็ข้อมูลเป็นดจิทิลัให้กบัฝ่าย 
HR ขององค์กรนั้นๆ แต่ข้อมูลทกุอย่างจะเป็นความลบัไม่มกีารเปิดเผยตวัตน”

นอกจากนี้ Ooca กย็งัมโีครงการที่เรยีกว่า “Ooca : Wall of Sharing” ส�าหรบันสิติ
นกัศกึษาได้ใช้บรกิารโดยไม่มคี่าใช้จ่าย ซึ่งในขณะนี้ได้มกีารเซน็ MOU เพื่อให้บรกิารกบั
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีมหาวทิยาลยัพะเยาแล้ว โดย Ooca จะช่วยเหลอืค่าใช้จ่าย 
80% และอกี 20% เป็นเงนิจากผู้บรจิาค ซึ่งวตัถปุระสงค์ของโครงการนี้ ทพญ.กญัจน์ภสัสร 
บอกวา่เปน็ความตั้งใจที่ต้องการให้ทกุคนสามารถเข้าถงึบรกิารด้านสขุภาพจติจรงิๆ ไมใ่ช่
เฉพาะคนที่มเีงนิเท่านั้น

จากความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยเีพื่อแก้ปัญหาการเข้าถงึบรกิารด้านสขุภาพจติ ชว่ย
ให้คนที่ไม่กล้าจะเดินเข้าคลินิกจิตเวช ไม่อยากเปิดเผยตัวตน ได้มีโอกาสคุยปรึกษากับ
หมอทุกที่ทุกเวลาของ ทพญ.กัญจน์ภัสสรนี้ เชื่อว่า Ooca จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วย
ลดปัญหาสขุภาพจติของคนไทยที่นบัว่ามมีากขึ้นได้ไม่มากกน็้อย 

ปรึกษาแพทย์ จติแพทย์ นกัจติวิทยาการปรึกษา ออนไลน์ผ่านวิดโีอคอลง่ายๆ จากท่ีไหนกไ็ด้

 https://ooca.co ,  หรือผ่านแอปพลิเคชัน Ooca ปรึกษาปัญหาใจ ได้ทั้ง IOS และ Android

5 อันดับปัญหาที่พบมากท่ีสุดในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

ปัญหาความเครียด

หรือวิตกกังวล 

ปัญหา

ทางจิตเวช 

ปัญหา

ความรัก 

ปัญหา

ซึมเศร้า 

ปัญหา

ครอบครัว

ที่มา : ข้อมูลจากบรกิารสายด่วนสขุภาพจติ 1323
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ปี 2561 มีการให้บริการ

ปรึกษาทางโทรศัพท์

ทั้งสิ้น 

70,534
ครั้ง 

เป็นกลุ่มเด็ก

อายุ 11-19 ปี

10,298 คร้ัง

คิดเป็น

14.6% 

เป็นกลุ่มเยาวชน

อายุ 20-25 ปี

14,173 คร้ัง

คิดเป็น

20.1% 

ปี 2561

มีคนไทยฆ่าตัวตายส�าเร็จ

4,137 คน

ชาย 3,327 คน คิดเป็น 80%

และหญิง 810 คน คิดเป็น 20% 

วัยแรงงาน

ช่วงอายุ 25-59 ปี

เป็นวัยท่ีฆ่าตัวตาย

ส�าเร็จสูงสุด

74.7%
รองลงมาคือ วัยสูงอายุ

ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 22.1% 

และวัยเด็ก อายุ 10-24 ปี คิดเป็น 3.2%

สถิติการฆ่าตัวตายของคนไทย

อัตราการฆ่าตัวตาย

ของประเทศไทยอยู่ที่ 6.34 ต่อประชากร

หนึ่งแสนคน 

ปัญหาด้านการเจ็บป่วยทางจิต

เป็นหนึง่ในปัจจยัทีม่อิีทธพิลในการฆ่าตวัตายส�าเร็จ

ภาวะโรคจิต

7.45% 
โรคซึมเศร้า

6.54% 

ที่มา : ข้อมูลจากบรกิารสายด่วนสขุภาพจติ 1323

ที่มา : ข้อมูลจากกรมสขุภาพจติ 

เด็กไทย ใช้บริการสายด่วนสุขภาพจิตมากท่ีสุด
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HR

เมื่อความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้คนท�างานเปลี่ยนไป 
ในฐานะผูน้�าองค์กรจงึต้องเริ่มกลบัมาคดิแล้วว่า การจะพฒันาคนในองค์กร
ให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ และปรับการท�างานให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นได้ อะไรสามารถใช้เป็นทางลัดไปสู่สิ่งเหล่านั้นได้บ้าง

Micro Learning
เทรนด์ใหม่พัฒนาคน โดนใจทุกเจเนอเรชัน

 ดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร บรษิทั สลงิชอท กรุ๊ป

58 K SME Inspired



แต่ก่อนอื่นผูน้�าองค์กร ต้องมองให้เหน็ถงึความท้าทายที่ก�าลงัเกดิขึ้น เพื่อให้รูเ้ท่ากนั
รปูแบบการท�างานของคนที่เปลี่ยน จาก 4,000 เทรนด์กว่าทั่วโลกที่บรษิทั Futures Platform 
รวบรวมไว้ พบ 2 เทรนด์ที่มาแรงในยคุนี้และถอืเป็นความท้าทายอย่างมากส�าหรบัผู้น�า
องค์กรในปัจจบุนั นั่นกค็อื...

•  พนกังานจะมคีวามผกูพนัต่อองค์กรลดลง นั่นแปลว่า ผูน้�าต้องสร้างแรงบนัดาลใจ
ให้มากยิ่งขึ้น

•  ทกัษะใหม่ที่ผู้น�าต้องมคีอื ความสามารถในการประสานความร่วมมอืระหว่างคน  
และหุ่นยนต์

จะเหน็ได้ว่าเมื่อความท้าทายของผูน้�ายคุใหม่ที่ต้องสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัทมีที่ช่วง
ของความสนใจเหลอืเพยีง 8 วนิาท ีแถมไม่ได้อยากพดูคยุสื่อสารกนัแบบตวัต่อตวัอกีต่อไป 
“แพลตฟอร์มดิจิทัล” จึงเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้
พนกังานรุน่ใหม่ โดยเฉพาะพนกังาน Gen Z ที่มคีวามสามารถในการเชื่อมต่อ (Connect) 
กบัข้อมลูรอบตวั อกีทั้งยงัมพีฤตกิรรมชอบฟังในสิ่งที่สามารถน�าไปปฏบิตัใิช้ได้ผลจรงิ จงึ
เกดิการเรยีนรูร้ปูแบบใหม่ที่มากกว่า Online Learning นั่นกค็อื Micro Learning

ในขณะเดยีวกนัผลการศกึษาของบรษิทั Dell EMC ผู้น�าด้านเทคโนโลยพีบว่า...

ปัจจุบันคนสามารถสนใจ

กับสิ่งใดสิ่งหน่ึง

เฉล่ียอยู่ที่

8 วินาที
ซ่ึงน้อยกว่าปลาทองเสียอีก

คนท�างาน

80%
อยากติดต่อสื่อสาร

หรือท�างาน

แบบท่ีไหนเม่ือไหร่ก็ได้
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ทางลัดอัปสกิลพนักงานแบบ Micro Learning 

Micro Learning คอื การเรยีนรู้เป็นชิ้นเลก็ๆ ที่ออกแบบมาแบบพอดคี�า ตรงประเดน็ 
ส่วนใหญ่อยูใ่นรูปแบบวดิโีอคลปิสั้นๆ ที่พร้อมเปิดดไูด้ทกุเมื่อตามต้องการจาก Smartphone, 
Tablet, Notebook หรอื PC กด็ ี ซึ่งการเรยีนรู้ในรูปแบบนี้จะช่วยให้พนกังานเหน็ภาพได้
ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายขึ้น แต่ไม่ได้จ�ากัดอยู่เฉพาะรูปแบบวิดีโอเท่านั้น อาจใช้สื่ออื่นๆ 
ประกอบร่วมด้วย เช่น Infographic, Slide Presentation หรอืการ์ตูนแอนเิมชนั เป็นต้น

ตวัอย่างเช่น หากพนกังานจะต้องมกีารน�าเสนองานต่อผู้บรหิาร เขาสามารถเข้าไป
เรียนวิธีน�าเสนออย่างไรให้ได้ใจคนฟังจากคลิปวิดีโอได้ ซึ่งจะบอกวิธีการ ขั้นตอนง่ายๆ 
ภายใน  4-7 นาท ีเมื่อผู้เรยีนดูจบกส็ามารถน�าไปประยกุต์ใช้ได้ทนัที
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การเรยีนรู้แบบ Micro Learning ที่มปีระสทิธผิลนั้น ต้องมอีงค์ประกอบเหล่านี้

 • ผูเ้รยีนไม่ต้องใช้ความพยายามในการเรยีนรูเ้ยอะ ภาษาและสื่อที่ใชต้้องไม่ยุง่ยาก
ซบัซ้อน หรอืใช้ศพัท์เทคนคิมากเกนิไป

 • เนื้อหาสั้น กระชบั ตรงประเดน็ ความยาวไม่ควรเกนิ 7 นาท ี

 • เรยีนจบสามารถน�าไปใช้ได้เลย ดงันั้น จงึควรมสีเตป (Step) หรอืขั้นตอนที่สามารถ
น�าไปปฏบิตัไิด้โดยไม่ต้องคดิ วเิคราะห์ หรอืตคีวามมากนกั

 • สามารถดูได้ง่าย ผ่านหลากหลายช่องทาง

ปัจจบุนั Micro Learning กลายเป็นเทรนด์การเรยีนรู้ที่องค์กรชั้นน�าระดบัโลกหนัมา
ให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นรูปแบบการเรยีนรู้ที่เหมาะกบัคนทกุเจเนอเรชนั เพราะด้วย
เนื้อหาจดจ�าได้ง่าย ท�าให้โอกาสที่คนจะเรยีนจบมมีากกว่าการเรยีน Online ที่ส�าคญัเมื่อ
เป็นการเรยีนรู้ที่ง่าย ย่อมสามารถน�าสิ่งที่เรยีนไปใช้งานได้จรงิ และท�าให้เหน็พฤตกิรรม
ที่เปลี่ยนแปลงหลงัจากการเรยีนรูไ้ด้ทนัท ีและยิ่งถ้ามกีารสนบัสนนุและส่งเสรมิพฤตกิรรม
เช่นนี้อย่างต่อเนื่องกจ็ะน�าไปสู่การเปลี่ยนพฤตกิรรมอย่างถาวร ซึ่งจะเป็นผลดตี่อองค์กร
ในอนาคต

ถงึตรงนี้ไม่แปลกใจแล้วว่า ท�าไม Micro Learning จงึเป็นเทรนด์มาแรง!! เพราะองค์กร
ยคุใหม่นี้ เขาต้องการเรยีน “เพื่อใช้” มากกว่าเรยีน “เผื่อใช้” นั่นเอง 
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อ่านครบทุกเล่ม

ไม่ตกเทรนด์ธุรกิจ
e-Magazine รายเดือน

จุดประกายความคิดอัพธุรกิจให้ส�าเร็จได้ง่ายขึ้น

บอกความคิดเห็นของคุณให้เรารู้ว่าต้องการปรับ

   ให้นิตยสารนี้เป็นแบบที่คุณชอบ คลิก!



คนกล้าฝัน ค้าออนไลน์




