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รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

ธนาคารกสิกรไทย

รับมือโค้งสุดท้ายปี 2020

ก้าวสู่เดอืนที่ 10 ของปีนี้กนัแล้ว 
เวลาช่างผ่านไปไวเสยีจรงิ นบัตั้งแต่
ชว่งต้นปทีี่ทกุคนต้องเผชญิกบัพษิ
ของวกิฤต COVID-19 มาจนถงึวนันี้แม้สถานการณ์ในประเทศไทย
จะคลี่คลายลงไปมากแล้ว ทุกคนต้องกลับเข้าสู่วิถีการใช้ชีวิต
และการท�างานตามเดมิ แต่กไ็ม่เหมอืนเดมิไปซะทั้งหมด 

ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ ภาพบรรยากาศไตรมาสสดุท้ายที่เคย
เป็นช่วงเวลาท�าเงินให้กับหลายๆ ธุรกิจ ในยามนี้อาจพูดได้
ไม่เตม็ปากนกัว่าช่วงที่เคยเป็นเทศกาลท�าเงนิ จะยงัสามารถท�าเงนิ
ได้อกีหรอืไม่ เพราะด้วยความกงัวลของผูบ้รโิภคต่อความไม่แน่นอน
ของเศรษฐกจิ และการกลบัมาระลอก 2 ของ COVID-19 ล้วนส่งผล
ต่อความเชื่อมั่นของผู้บรโิภค จนน�ามาสูค่วามระมดัระวงัในการจบัจ่าย
ใช้สอยมากขึ้น

นั่นจึงเกิดเป็นค�าถามที่ชวนให้ผู้ประกอบการต้องกลับมาคิด
ต่อแล้วว่า High Season 2020 : เทศกาลขายดยีงัมอียูจ่รงิไหม? และ
พวกเขาต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ปลายปีนี้อย่างไร 
แต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร เชื่อว่าด้วยความสามารถของ
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเรา จะสามารถพลิกร้ายให้กลายเป็น
โอกาสได้อย่างแน่นอน  
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SME CORNER  กองบรรณาธิการ  กิจจา อภิชนรจเรข

ท่ามกลางการชะลอตวัของหลายธุรกจิ จากการระบาดของไวรัสตวัร้าย

COVID-19 แต่กลับได้เห็นสิ่งหนึ่งที่สวนทางขึ้นมา และเป็นการบอกได้

อย่างชัดเจนถึงพฤติกรรมของผู้บริโภควันนี้ซึ่งก�าลังเปลี่ยนแปลงไปภายใต้

วิถีชีวิตใหม่ ที่เมินการใช้ “เงินสด” หันมาสู่การช�าระเงินแบบไร้สัมผัส 

(Contactless Payment) มากขึ้นเรื่อยๆ

จับเทรนด์ “จ่ายเงินแบบไร้สัมผัส”

เข้าถึงกระเป๋าสตางค์ลูกค้า

Dilok Store
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เทรนด์การเติบโตของ Contactless 
Payment ถกูยนืยนัด้วยผลการส�ารวจของ
ศูนย์วจิยักสกิรไทย พบว่า ช่วงระหว่าง
ที่มกีารแพร่ระบาด COVID-19 ผู้บรโิภค
ไทย 73.0% มีการโอนเงินและช�าระ
ค่าสนิค้าและบรกิารผ่าน Mobile Banking 
และ e-Wallet เพิ่มขึ้น จากเดมิก่อนการ
แพร่ระบาดอยูท่ี่ประมาณ 9 ครั้งต่อสปัดาห์ 
เพิ่มเป็น 17 ครั้งต่อสปัดาห์ 

โดยจดุที่น่าสนใจคอื ช่วงเวลาดงักล่าว
มกีลุม่ผูบ้รโิภคช่วงวยั 35-44 ปี เข้ามาใช้ 
Mobile Banking และ e-Wallet เพิ่มขึ้น 
จากที่กระจุกตัวอยู่ที่ช่วงวัย 25-34 ปี 
สะท้อนให้เหน็ถงึการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม
ของผูบ้รโิภค ซึ่งนบัว่าเป็นปัจจยัผลกัดนั
ให้การใช้งาน Mobile Banking และ 
e-Wallet เพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง

นอกเหนอืจากผลส�ารวจแล้ว เรายงั
ได้รบัการยนืยนัจากเสยีงของผูป้ระกอบการ
ตวัจรงิอย่าง ธนพล มธปุยาส กรรมการ
ผู้จดัการ บรษิทั ดลิก แอทเลตกิ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด เจ้าของร้าน Dilok Store (ดิลก 
สโตร์) ที่บอกไว้ว่า วนันี้ประเทศไทยก�าลงั
เปลี่ยนผ่านจากการใช้เงนิสด มาสู ่Digital 
Payment มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะแม้แต่
ลูกค้าของดลิก สโตร์เอง 

กว่า 80%

เลือกที่จะจ่ายผ่าน

QR Payment

มากกว่าการจ่ายผ่าน

เงินสดและบัตรเครดิต
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SME CORNER 

ต่อยอดโอกาสให้ธุรกิจด้วย

K PLUS shop

ด้วยเหตุนี้ ดิลก สโตร์จึงมุ่งที่จะ
ตอบสนองความสะดวกสบายในการ
ชอปปิงให้กับลูกค้า ซึ่งนอกจากจะม ี
หน้าร้าน ทั้งในรูปแบบออฟไลน์ที่มีอยู่ 
5 สาขา และร้านค้าออนไลน์ในแพลตฟอร์ม 
โซเชียลมีเดีย และมาร์เก็ตเพลซต่างๆ 
ไว้ให้บรกิารลกูค้าแล้ว แม้แต่ช่องทางการ
ช�าระเงินยังมีทางเลือกที่หลากหลายให้
กบัลูกค้าด้วยเช่นกนั   

“ตอนนี้กระเป๋าเงินของคนไปอยู่
ในรปูแบบของ Digital Wallet  พกแค่มอืถอื
เครื่องเดยีวกใ็ช้จ่ายได้ทกุอย่าง สมยัก่อน
เราอาจต้องรอลูกค้าไปกด ATM หรอืใช้
บตัรเครดติเท่านั้น แต่วนันี้ Digital Payment 
กลายเป็นโอกาสให้ธุรกิจ ท�าให้ลูกค้า
สามารถจ่ายได้สะดวกมากขึ้น” 

ธนพล

มธุปยาส 

ไผท

ผดุงถิ่น
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 โดยหนุม่เจ้าของร้านดลิก สโตร์เลอืก
ใช้บริการ K PLUS shop เป็นตัวกลาง
ในการเชื่อมลกูค้าเข้าสูโ่ลกของ Digital Payment 
โดยให้ลกูค้าสามารถจ่ายเงนิได้ง่ายๆ เพยีง
แค่สแกนผ่าน QR Code ซึ่งปัจจบุนัธนพล 
บอกว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ 99% ใช้งาน QR 
Code เป็นหมดแล้ว อาจจะมแีค่ 1% เท่านั้นเอง
ที่ยงัไม่เข้าใจวธิกีารใช้งาน ซึ่งแน่นอนว่า 
ข้อดีของการรับเงินผ่าน QR Code นั้น 
นอกจากจะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภยั
และลดการโจรกรรมลง จากการที่ไม่ต้อง 
เก็บเงินสดโดยตรง ยังช่วยให้ร้านค้า
ไม่ต้องคอยจัดเตรียมเงินทอน ลดความ
ยุ่งยากในการท�างานตรงนี้ลงไปอกีด้วย

 ยิ่งปัจจบุนั K PLUS shop ได้มกีาร
เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ “QR รบับัตรเครดติ” ถอื
เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับร้านค้ามากขึ้น
ไปอีก เพราะปัจจุบันลูกค้าเริ่มมีความ
กังวลกับการใช้งานบัตรเครดิต เพราะ
กลวัร้านค้าจะขโมยข้อมลูบตัร แต่ส�าหรบั 
QR รับบัตรเครดิต สามารถเข้ามาช่วย
ลดความกงัวลของลกูค้าในเรื่องนี้ได้ เพราะ
ทกุขั้นตอนในการช�าระเงนิ ลูกค้าจะเป็น
คนด�าเนนิการด้วยตวัเองทั้งหมด เป็นการ
สร้างความมั่นใจให้กับทั้งสองฝ่ายคือ
ทั้งตัวลูกค้า และร้านค้าเองก็แน่ใจ
ด้วยว่าลูกค้าเป็นเจ้าของบตัรที่แท้จรงิ
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SME CORNER 

 นอกจากช่องทางการรบั-จ่ายเงนิที่
สะดวก รวดเรว็ และปลอดภยัแล้ว ข้อดี
อกีอย่างหนึ่งของ K PLUS shop คอื การ
มาพร้อมกับฟีเจอร์จัดการร้านแบบ
ครบครนั โดยสามารถใช้งานได้ทั้งหน้าร้าน
และร้านออนไลน์ ซึ่งธนพลบอกด้วยว่า 
ระบบหลงับ้านของ K PLUS shop ท�าให้
เขาสามารถบรหิารสาขาได้อย่างเป็นระบบ
และมปีระสทิธภิาพมากขึ้น

“ระบบของ K PLUS shop ท�าให้เรา
เห็นว่าลูกค้าช�าระเงินผ่านสาขาไหนบ้าง 

ยอดขายของแต่ละหน้าร้านที่เข้ามานั้น 
มาจาก QR หรอืว่าเงนิสด เพื่อที่เราจะได้
น�าข้อมลูไปวางแผนการตลาด หรอืการท�า
โปรโมชนั รวมถงึการวางแผนเพิ่มเครื่องมอื
ในการรบัช�าระเงนิที่ตรงกบัความต้องการ
และสะดวกกบัลูกค้ามากที่สดุ”

พร้อมกนันี้ การแจ้งเตอืนเมื่อมยีอด
เงินเข้า และการขานจ�านวนเงินให้ได้ยิน
ของระบบ K PLUS shop แม้ดูเหมอืนจะ
เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ส�าหรับเจ้าของร้าน
ดลิก สโตร์บอกว่า ส�าคญัไม่น้อยกบัธรุกจิ 
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สิ่งที่แตกต่างคือ

K PLUS shop

เปรียบเสมือนเครื่องรูดบัตร

เครื่องมือของ K PLUS 

shop สามารถกดคืนเงิน

ให้กับลูกค้าภายในแอปพลิเคชัน 

ได้เลยทันที

เพราะนอกจากจะเป็นเหมอืนเสยีงสวรรค์ที่ท�าให้
รู้ว่ามียอดเงินเข้ามาแล้ว ซึ่งนั่นคือก�าลังใจ
ของคนท�าธรุกจิ การขานจ�านวนเงนิให้ได้ยนิ 
ยังสามารถช่วยลดความผิดพลาดได้อีกด้วย 
เพราะจะรู้ทนัทว่ีายอดเงนิที่โอนเข้ามานั้น ตรง
กับราคาสินค้าที่ลูกค้าจ่ายจริง นอกจากนี้
พนักงานหน้าร้านก็สามารถเห็นและได้ยิน
เสยีง Alert เงนิเข้า พร้อมกบัเจ้าของร้านด้วย

“ถามว่าท�าไมถงึเลอืกใช้ K PLUS shop 
ทั้งๆ ที่ทุกธนาคารก็มีระบบการรับ-จ่ายเงิน
ลักษณะนี้เหมือนกันหมด สิ่งที่แตกต่างคือ 
โดยทั่วไปเมื่อลกูค้าโอนเงนิเข้ามาแล้ว เงนิจะเข้า
บญัชทีนัท ีแต่ K PLUS shop จะเปรยีบเสมอืน
เครื่องรดูบตัร ถ้าลกูค้าเกดิเปลี่ยนใจ อยากจะ
เปลี่ยนเป็นสนิค้าอื่นที่ราคาแตกต่างกนั เครื่องมอื
ของ K PLUS shop สามารถกดคนืเงนิให้กบั
ลกูค้าภายในแอปพลเิคชนัได้เลยทนัท ีอกีทั้ง QR 
Code เดยีวของ K PLUS shop สามารถรบั
ช�าระเงนิได้ทั้งจาก Thai QR, Alipay, Wechat 
Pay, e-Wallet ที่รองรบั และ QR รบับตัรเครดติ”
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เปิดเส้นทางโต Dilok Store

ยืนหนึ่งตลาดบาสเกตบอล 

ส่วนทิศทางการด�าเนินงานของ 
ดลิก สโตร์นั้น แม้ปัจจบุนัร้านดงักล่าวนี้ 
จะถูกรู้จักในฐานะร้านจ�าหน่ายสินค้า
บาสเกตบอลอันดับหน่ึงของประเทศไทย 
จากการปรับกลยุทธ์คร้ังใหญ่เม่ือประมาณ  
5 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่ท�าให้
ดิลก สโตร์ก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่ง
ในตลาดนี้ โดยเปลี่ยนจากร้านขายรองเท้า
มัลติแบรนด์ทั่วๆ ไป ที่ไม่ได้มีจุดเด่น
หรือจุดขายอะไร เป็นเพียงร้านหนึ่ง
ใน MBK Center เท่านั้น มาสู่ภาพลักษณ์
ใหม่ที่มุ่งโฟกัสกลุ่มสินค้าบาสเกตบอล
เป็นหลัก 

“สิ่งที่เราคิดในวันนั้นคือ จุดขายเรา
คืออะไร ถ้ายังไม่ชูขึ้นมาเป็นจุดเด่น 
เราอาจจะถูกลบหายไปจากตลาดในอีก 
2-3 ปีข้างหน้า เราพยายามฟังเสยีงลูกค้า 
ส่วนใหญ่มองว่า ดลิก สโตร์เป็นร้านขาย
รองเท้าบาสฯ จงึมองว่านี่คอืกระแสหลกั
ที่ลกูค้ารูจ้กัเรา ท�าให้เราเปลี่ยนตวัเองหนัมา
โฟกสัที่บาสเกตบอล ถงึตอนนี้กล้าพดูได้ว่า 
ชื่อดลิกเป็นที่รู้จกัในแวดวงนี้ 100%”
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ถึงแม ้ธนพลจะยอมรับตลาด
บาสเกตบอล ยงัเป็นตลาดที่เลก็มสีดัส่วน
ไม่ถงึ 1% หากเทยีบกบักฬีายอดนยิมอย่าง
ฟุตบอล แต่กลับกลายเป็นโอกาสที่ดิลก 
สโตร์มองเห็น เพราะการเป็นผู้เล่นเพียง
รายเดยีวในตลาดเลก็ๆ ดกีว่าการต้องไป
แย่งชงิส่วนแบ่งในตลาดใหญ่ที่มผีูเ้ล่นเป็น
พนัราย

จนมาถึงวันนี้ โอกาสในตลาด
บาสเกตบอลไม่ได้มเีพยีงดลิก สโตร์มองเหน็
เพยีงรายเดยีวอกีต่อไป เพราะก�าลงัจะมี
ผู้เล่นรายใหม่กระโดดเข้าสู่สนามแข่งขัน 
แน่นอนว่าธนพลไม่ได้นิ่งนอนใจ เขาเตรยีม
แผนที่จะรับมือกับคู ่แข่งที่จะเข้ามา
และขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับตนเอง 
ด้วยการขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มใหม่ 
และขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศเพิ่มขึ้น

“ที่ผ่านมาเราเองก็มีกลุ ่มลูกค้า
ทกุช่วงวยั แต่ที่เรามองเหน็โอกาสเพิ่มขึ้น คอื 
กลุม่เดก็เลก็ นอกจากสนิค้าส�าหรบัเดก็เลก็
ที่จะเพิ่มเข้ามาเพื่อตอบโจทย์กลุ ่มนี้
แล้ว เรายงัพยายามท�าในเรื่องของการให้
ความรู้เกี่ยวกบับาสเกตบอลเพิ่มขึ้น เพื่อ
เป็นการปพูื้นฐานความเข้าใจ ท�าให้เหน็ว่า
บาสเกตบอลไม่ได้เป็นกีฬาที่เข้าถึงยาก 

เราพยายามฟังเสียงลูกค้า 

ส่วนใหญ่มองว่า ดลิก สโตร์

เป็นร้านขายรองเท้า

บาสเกตบอล จึงมองว่า

นี่คือกระแสหลักที่ลูกค้า

รู้จักเรา ท�าให้เราเปลี่ยน

ตัวเองหันมาโฟกัส

ที่บาสเกตบอล
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SME CORNER 

สามารถเล่นได้ทกุเพศทกุวยั ส่วนการขยาย
ตลาดไปต่างประเทศนั้น เป็นอกีโอกาสที่
จะท�าให้แบรนด์ดิลก สโตร์ไปได้ไกลขึ้น 
โดยก�าลงัมองไปที่ตลาด Southeast Asian 
เลือกประเทศที่มีความต้องการใกล้เคียง
กับคนไทยมากที่สุดก่อน นั่นคือแผนการ
เตบิโตของเราในอนาคต”

เรียกได้ว่า ในยุคที่ธุรกิจต้องเผชิญ
ความยากล�าบาก การเข้าถงึความต้องการ
ของลกูค้าคอื สิ่งที่ผูป้ระกอบการไม่สามารถ
ละเลยได ้ไมว่า่ไลฟส์ไตลล์กูคา้จะเปลี่ยน
ไปอย่างไร แม้แต่เรื่องกระเป๋าเงนิของลกูค้า 
ถ้ารู้ว่าเขาสะดวกใจที่จะจ่ายแบบไหน 
ธรุกจิเองกต้็องปรบัตวัให้ทนักบัวถิชีวีติใหม่
ของลูกค้าเช่นกนั 
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BRANDING  วันวิสา งามแสงชัยกิจ  กิจจา อภิชนรจเรข

ส�าหรับแบรนด์ๆ หนึ่ง การที่ยืนหยัดก้าวข้ามเส้นแห่งศตวรรษมาได้ 

นับว่าไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะบนเส้นทางร้อยปีต้องผ่านร้อนผ่านหนาว 

ผ่านการเปล่ียนแปลงต่างๆ มามากมาย อาจเรียกได้ว่า เส้นทางพิสูจน์ม้า 

กาลเวลาพิสูจน์แบรนด์เฉกเช่น ซิงเกอร์ (SINGER) แบรนด์ในต�านาน

ที่เดินหน้าทรานส์ฟอร์มตัวเอง เพื่อให้ยังคงโลดแล่นอยู่โลกธุรกิจยุคใหม่ได้

สร้างพลังแบรนด์ร้อยปี

SINGER 

มนต์เสน่ห์ Direct Sales
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“ทกุบรษิทัที่มอีาย ุ100 กว่าปี จะต้อง
มคีณุสมบตัเิดยีวกนักค็อื มคีวามสามารถ
ในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งซงิเกอร์เองกเ็ป็น
หนึ่งในนั้น โดยจุดเริ่มต้นของเราคือ
จกัรเยบ็ผ้า เรยีกได้ว่าขายจกัรกนัมาตลอด
หลายสิบปี จนกระทั่งผันตัวเองสู่การ
จ�าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านในช่วง
ประมาณ 50 ปีที่แล้ว และในช่วงประมาณ 
10 ปีให้หลงั เรากม็กีลุม่สนิค้าอกีประเภท
หนึ่งที่เน้นไปยังกลุ่มที่เป็นเทรดดิงคือ 
คนค้าขาย เอสเอม็อ ีฯลฯ ที่เรยีกว่ากลุม่ 
Commercial หรอื Get Rich ซึ่งเป็นผลติภณัฑ์
เชงิพาณชิย์ที่ลกูค้าสามารถที่จะซื้อสนิค้า
แล้วน�าไปท�าเงนิต่อและสร้างรายได้ได้ เช่น 
ตูแ้ช่ ตูเ้ตมิเงนิโทรศพัท์มอืถอืออนไลน์ และ
ตู้เติมน�้ามันแบบหยอดเหรียญ เป็นต้น 
จากนั้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซงิเกอร์ได้
ทรานส์ฟอร์มตัวเองอีกครั้ง โดยการน�า
ธุรกิจที่เป็นสินเชื่อทะเบียนรถเข้ามาให้
บรกิารเพิ่มกบัลูกค้า” 

เมื่อพดูถงึ “ซงิเกอร์” สิ่งแรกที่ผดุขึ้น
ในหัวของใครหลายคนคงหนีไม่พ้น 
“จักรเย็บผ้า” เรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์
สร้างชื่อที่เดนิคูม่ากบัแบรนด์จนวนันี้มอีายุ
ถงึ 131 ปี ตามค�าบอกเล่าของ กติตพิงศ์ 
กนกวไิลรตัน์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั 
ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน) 
ที่พาย้อนกลับไปในอดีต ณ พ.ศ.2432 
ขวบปีแรกของการเปิดม่านธรุกจิ

จากจักรเย็บผ้า

สู่การทรานส์ฟอร์มธุรกิจข้ามยุค
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BRANDING

จากความสามารถในการทรานส์ฟอร์ม
ตัวเองเช่นนี้ จึงท�าให้ซิงเกอร์ยังอยู่มาได้
ถึงวันนี้ แม้เวลาจะล่วงเลยมาถึง 131 ปี 
นั่นเป็นเพราะการไม่ตีกรอบให้ซิงเกอร์
เป็นเพียงแบรนด์ที่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 
หรือสินค้าใดสินค้าหนึ่งเท่านั้น จึงน�ามา
ซึ่งอิสระในการโลดแล่นบนถนนสายธุรกิจ
เส้นนี้

“จุดแข็งที่เรามีคือ ความสามารถ
ในการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการ
เพิ่มโปรดกัต์ และการเป็น Branding ที่คน
เห็นแล้วรู้สึกเชื่อถือและเชื่อใจ ซิงเกอร์
ไม่เคยประกาศว่า เราเป็นแค่เครื่องใช้
ไฟฟ้า ตลอดกว่า 130 ปี คนจะซมึทราบ
อยูแ่ล้วว่า เราไม่ได้มสีนิค้าเพยีงอย่างเดยีว
และยงัมคีวามหลากหลายมากขึ้น ฉะนั้น
ไม่ว่าลูกค้าต้องการอะไร เรามีหน้าที่หา
สนิค้าหรอืบรกิารไปเสริ์ฟให้แก่ลูกค้า”
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ที่ผ่านมาส�าหรบัหลายๆ คนอาจไม่เคย
ได้เห็นการสื่อสารแบรนด์ซิงเกอร์ในรูปแบบ
ของการโฆษณาหรืออื่นๆ ผ่านตา นั่นเป็น
เพราะความตั้งใจในการเข้าถงึกลุม่เป้าหมาย 
ที่ซงิเกอร์เลอืกจะใช้ “คน” หรอื “ตวัแทนขาย” 
เป็นก�าลังหลักในการเดินเข้าหาลูกค้าแบบ
ถึงที่หรือเคาะประตูถึงบ้าน พร้อมท�าหน้าที่
สื่อสารความเป็นแบรนด์ซิงเกอร์ไปสู่ลูกค้า
โดยตรง

“คนถอืเป็นคย์ีหลกัตั้งแต่ Day 1 ที่ซงิเกอร์
เข้ามาเปิดขายของในประเทศไทย ปัจจุบัน
เรามสีาขาอยู่ทั่วประเทศ 180 สาขา และสาขา
ย่อยอกี 1,600 สาขา ซึ่งรปูแบบการขายอย่าง 
Direct Sales โดยการใช้คนในพื้นที่นั้นๆ เดนิเข้าหา
ลกูคา้ยงัเป็นจดุแขง็ที่ท�าให้เราสามารถที่จะ
ด�ารงอยูไ่ด้ เพราะตราบใดที่เรายงัใช้คนท้องถิ่น
ขายคนท้องถิ่น คนท้องถิ่นดูแลคนท้องถิ่น
ตรงกลางจะเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ 
ซึ่งเป็นคยี์เวริ์ดส�าคญัที่ท�าให้เราสู้คู่แข่งได้” 

ตอกย�า้แบรนด์ด้วย “กลยทุธ์เดนิตลาด”

ไม่ว่าลกูค้าต้องการอะไร 

เรามีหน้าที่หาสินค้า

หรือบริการไปเสิร์ฟ

ให้แก่ลูกค้า
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BRANDING

แน่นอนว่า เมื่อคนเป็นฟันเฟืองหลกั
ในการขยับเข้าหาลูกค้าที่เป็นกลุ ่ม
เป้าหมาย กลยทุธ์รกุตลาดที่ซงิเกอร์เรยีกว่า 
“การเดินตลาด” จึงเป็นหมากเดินเกม
ชั้นดทีี่ท�าให้ชื่อของแบรนด์ๆ นี้ ยงัคงตรงึ
อยู่ในใจของผู้คน

นอกจากนี้ การใช้คนท้องถิ่นขาย
คนทอ้งถิ่นยงัเป็นเรื่องของความยั่งยนื ที่
ไม่ว่าเศรษฐกิจในภาพรวมจะดีหรือไม่ 
เศรษฐกิจในท้องถิ่นยังคงสามารถ
เดนิหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ยิ่งในช่วงวกิฤต 
COVID-19 ที่เกดิขึ้น เกดิการล็อกดาวน์
เดินทางข้ามจังหวัดไม่ได้ ยิ่งพิสูจน์ให้
เห็นว่า มนต์ของกลยุทธ์นี้ไม่เคย
เสื่อมคลาย นั่นเพราะซิงเกอร์มีแขนขา
อยูท่ั่วประเทศ ซึ่งกว่า 90% อยูต่่างจงัหวดั 
ท�าให้ยงัสามารถขายได้และขายดขีึ้นด้วย 
โดยไม่ต้องก้าวขาออกนอกพื้นที่ 
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“การเดนิตลาดของเราคอื การก�าหนด
วนัในแต่ละเดอืนว่า มวีนัไหนบ้างที่เราจะ
น�าสนิค้าไปเสนอให้กบัลกูค้าตามสถานที่
ต่างๆ ทกุคนจะท�าการขนของขึ้นรถกระบะ 
ถอืป้าย ส่งเสยีงผ่านล�าโพง พดูประชาสมัพนัธ์ 
เดนิไปตามถนน ตามหมู่บ้าน ตามตลาดนดั 
ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อขายและประชาสมัพนัธ์ 
โดยหลักการนี้จะท�าให้มีคนเห็นแบรนด์
ซิงเกอร์มากขึ้น และเป็นการย�้าเตือนว่า
ซงิเกอร์ยงัอยู่” 

ส�าหรับบันไดต่อยอดความส�าเร็จให้
สงูขึ้นในโลกยคุดจิทิลัแบบนี้ คงหนไีม่พ้น
เรื่องของเทคโนโลย ีซึ่งซงิเกอร์เองกไ็ม่รอช้า
ที่จะน�ามาเป็นอีกเครื่องมือหลักในการ
ช่วยขบัเคลื่อนองค์กรแห่งนี้ให้ก้าวต่อไป  

ตราบใดท่ีเรายังใช้คนท้องถ่ินขาย

คนท้องถิ่น คนท้องถิ่นดูแล

คนท้องถิ่น ตรงกลางจะเกิด

ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ

ซ่ึงเป็นคีย์เวิร์ดส�าคัญที่ท�าให้

เราสู้คู่แข่งได้

เทคโนโลย ีเปลีย่นโฉมธรุกิจ
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BRANDING

“ช่วงที่เรียกว่าเปลี่ยนแบบหน้ามือ
เป็นหลงัมอื น่าจะเป็นช่วง 4 ปีนี้ที่เราใส่
ระบบเทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการท�างาน 
ต่างจากในอดตีที่เป็น Paper ล้วนๆ หรอื
เป็นแบบ Manual ยกตวัอย่าง วนันี้คนขาย
ของเราใช้ Mobile Application ซึ่งแอปฯ 
ที่ว่านี้ จะมรีะบบรกัษาความปลอดภยัระดบั
ที่ว่าถ้าเปลี่ยนเครื่องต้องแจ้งเรา คือจะ
ไม่สามารถน�า User Name และ Password 
ของคนอื่นไปใช้ขายแทนกนัได้ เพราะเรา
ต้องการท�าให้แน่ใจว่า คนที่เราแต่งตั้งให้
ไปขาย จะเป็นคนที่ไปคุยกับลูกค้าจริง 
โดยแอปฯ จะบอกขั้นตอนการท�างานต่างๆ 
เช่น ต้องเกบ็เอกสารอะไรบ้าง ต้องถ่าย
หน้าเอกสารไหนบ้าง ต้องถ่ายรูปลูกค้า
ตรงไหนบ้าง และแอปฯ นี้จะม ีGPS Data 
อยูใ่นเครื่องด้วย หมายความว่า เราสามารถ
รู้ได้ว่ารูปนี้ถ่ายที่ไหนและพนักงานขาย
ของเราอยู่ตรงไหน นับเป็นเทคโนโลยีที่
ท�าให้เราบรหิารจดัการคนเป็นพนัคนได้” 

ที่มาภาพ : www.singerthai.co
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นอกจากนี้ กิตติพงศ์ยังบอกด้วยว่า 
ก�าลังเตรียมพัฒนาหน้าออนไลน์ดิจิทัล 
ที่เป็นลักษณะ Online to Offline อาจท�า
เป็นในลักษณะของ Mobile App หรือ 
Landing Page เพื่อน�าเสนอสินค้าของ
ซิงเกอร์ และสินค้าอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการ 
ส่งตรงให้ถึงบ้านลูกค้า หรือลูกค้าสามารถ
เดินไปรับของได้ที่สาขาย่อย รวมถึง
การท�าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า SG@Home 
ที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อหรือผ่อนสินค้าได้
ผ่านช่องทางนี้ 

“เราต้อง Disrupt ตัวเองก่อน ก่อน 
ที่คนอื่นจะเข้ามาเปลี่ยนเรา หลายคน
บอกว่า ซิงเกอร์จะอยู่ได้เหรอ ขาย Direct 
Sales แบบนี้ ใครเขาจะไปซื้อของกับ
ซงิเกอร์ ในวนัที่มโีมเดร์ินเทรดอยูเ่ตม็เมอืง 
แต่ความเป็นซิงเกอร์ คือเป็นเหมือนเพื่อน
ที่ลูกค้าคุยด้วยได้ มันคือสายใยที่อยู่
ตรงกลาง คือความไว้เนื้อเชื่อใจ ความ
เชื่อมั่นในตัวสินค้ากับคนขายที่ท�าให้เกิด
ความได้เปรียบตรงนี้” 

ทั้งหมดนี้ เป็นการสะท้อนให้เหน็ถงึ
ความแขง็แกร่งของค�าว่า แบรนด์ซงิเกอร์ 
กบักลยทุธ์ที่ต่างไปจากคนอื่น แต่นั่นกลบั
เป็นการสร้างภาพจ�าให้คนไม่เคยลมืเลอืน
แบรนด์ แม้จะอยูย่าวนานมากว่าศตวรรษ
แล้วกต็าม 

เราต้อง Disrupt

ตัวเองก่อน

ก่อนที่คนอ่ืน

จะเข้ามาเปลี่ยนเรา
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INNO FOCUS  วันวิสา งามแสงชัยกิจ

ไอเท็มใหม่

ที่ธุรกิจโรงแรมต้องมี!

เป็นอกีแนวคดิของผลติภณัฑ์แบบใช้
ครั้งเดียวที่ต่อไปจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์
อุตสาหกรรมการบริการอย่างที่พัก และ
โรงแรมที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น 
เพราะอย่างที่รฐัแคลฟิอร์เนยี สหรฐัอเมรกิา 
ได้ออกกฎห้ามโรงแรมใช้ผลติภณัฑ์อาบน�้า
ขนาดเลก็ในปี พ.ศ.2566 ซึ่งหากไม่ใช่สบู่
ก้อน ทางโรงแรมต้องเปลี่ยนมาใช้แบบเตมิ 
หรอืไม่แขกที่มาเข้าพกักต้็องน�าของส่วนตวั
มาเอง เรยีกว่าเป็นไอเดยีดีๆ  ที่น่าลองน�า
มาปรบัใช้ดูกบับ้านเราได้ 

https://bit.ly/3m2nT9i, https://bit.ly/2ZisTwW, https://bit.ly/2GGhAbq

รู ้หรือไม่ว่า บรรดาขวดพลาสติก
ขนาดเลก็ที่บรรจพุวกสบู่อาบน�้า ยาสระผม 
และครีมนวดตามโรงแรม ที่เตรียมไว้ให้
ส�าหรบัแขกผูเ้ข้าพกัได้ใช้ราว 5.7 พนัล้าน
ขวด ถกูส่งไปยงัหลมุฝังกลบในอเมรกิาเหนอื
ทกุปี เพราะไม่สามารถรไีซเคลิได้ กลาย
เป็นตวัจดุประกายให้ EarthSuds Startup 
สญัชาตแิคนาดา สร้างสรรค์สบู ่ยาสระผม 
ครมีนวดแบบอดัเมด็ ใช้ 1 เมด็ต่อ 1 ครั้ง 
แบบไม่ทิ้งขยะไว้ให้โลกดูต่างหน้าขึ้นมา 
ซึ่งวิธีใช้ก็ง่ายๆ เพียงแค่บี้เม็ดให้แหลก 
ผสมน�้าให้เกิดฟอง จากนั้นก็น�าไปใช้
ท�าความสะอาดผวิหรอืเส้นผมได้เลย  
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ถ้าไม่ใช่มือโปรหรือตัวจริงเรื่องทูน่า 
น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ทูน่าที่วางขายอยู่นั้น
ชิ้นไหนสดและชิ้นไหนอร่อยแค่ไหน งานนี้ 
Dentsu บรษิทัโฆษณาชั้นน�าของแดนปลาดบิ 
จงึไม่รอช้า ลกุขึ้นมาพฒันาเทคโนโลย ีAI 
ในการตรวจวัดคุณภาพของเนื้อปลาทูน่า 
เพื่อให้การเลือกเนื้อปลามาท�าซาชิมิ
หรอืซูชนิั้นอร่อยทกุชิ้นอย่างไม่รู้ลมื 

Tuna Scope เป็น AI ที่ใช้ระบบเรยีนรู้
เชงิลกึ (Deep Learning) จากข้อมูลการคดั
เนื้อปลาที่ได้จากพ่อค้า และฝึกตรวจสอบ

https://reut.rs/3lUeMrc

แอปฯ AI

เช็กความอร่อยของปลาทูน่า 

คุณภาพจากภาพตัดขวางของส่วนหาง
ของปลาทูน่า ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นส่วนที่
บ่งบอกถงึคณุภาพของเนื้อปลากว่าหลาย
พนัชิ้น โดยเปิดให้ใช้งานในรูปแบบของ
แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน ให้ผู้ใช้
สามารถดาวน์โหลดพร้อมวัดเกรดของ
เนื้อปลาได้ทกุที่ทกุเวลา เพยีงแค่ยกมอืถอื
ขึ้นมาส่องเท่านั้นก็การันตีได้แล้วว่า 
เนื้อปลาชิ้นนั้นจะอร่อยแน่นอน

เป็นอีกความล�้าที่มาขยายภาพจ�า
ของ AI ที่ใครๆ มกัคดิว่าต้องเป็นหุน่ยนต์ 
สูก่ารใช้งานได้แบบง่ายๆ ในชวีติประจ�าวนั 
เห็นแบบนี้ ถ้าผู้ประกอบการบ้านเรา
จะลองหยิบเทคโนโลยีมาใช้กับเรื่อง
ใกล้ตวัดูบ้าง กน็่าสนใจไม่น้อยเลย 
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  กองบรรณาธิการ

ยังมีอยู่จริงไหม
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ในที่สุดเราก็เดินหน้าฝ่ามรสุม 

COVID-19 จนมาถึงไตรมาสุดท้าย

ของปีนี้ ดูเหมือนว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา

จะหนักหนาสาหัสส�าหรับคนท�าธุรกิจ

ไม่น้อยเลยทีเดียว ท�าให้ช่วงโค้งสุดท้าย

ปลายปีแบบนี้ ดูจะเป ็นแสงแห่ง

ความหวังของผูป้ระกอบการทีพ่ยายาม

จะเรียกยอดขายกลับคืนมาบ้าง แม้จะ

ไม่เท่าเดิมก็ยอม นั่นคงเป็นเพราะช่วง

ปลายปีในสายตาคนทั่วไป คือ High 

Season ของการจับจ่ายใช้สอย

และการเดินทางท่องเที่ยวมาโดยตลอด 

จึงนับเป็นโอกาสทองของธุรกิจ

แต่มาในปีนี้ค�าว่า High Season 

ซ่ึงอยู่ภายใต้เง่ือนไขของการยังมีอยู่

ของเจ้าไวรัสตวัร้าย อาจท�าให้บรรยากาศ

ต่างไปจากเดมิ จนน�ามาสู่ค�าถามทีห่ลายคน

อยากรู้ นัน่กค็อื เทศกาลขายดยีงัมอียู่

จริงไหม?

“High Season ที่คุน้เคย ปีนี้ไม่มอียูจ่รงิ” 
ปัทมวรรณ สถาพร กรรมการผู ้จัดการ
มายด์แชร์ (ประเทศไทย) จั่วหัวบทสนทนา
พร้อมชวนให้ทิ้งภาพจ�าของ High Season 
แบบเดิมๆ ที่เห็นกันจนชินตา ไม่ว่าจะเป็น
ความคกึคกัของผูค้น การออกเดนิทางเพื่อหา 
ความสุขในช่วงที่ได้หยุดพักผ่อน และการ
แพร่สะพดัของเมด็เงนิมหาศาล 

ที่ไม่เหมือนเดิม 

Season High



26 K SME INSPIRED

ปัทมวรรณ 

สถาพร

ใช้จ่าย  ตอนนี้เขาไม่ได้กลวัที่จะตดิ COVID-19 
แต่กลัวเรื่องของเศรษฐกิจ กลัวไม่มี
งานท�า กลวัว่าจะผ่อนสนิค้าต่อไม่ได้ ฯลฯ 
เรยีกว่าทกุคนมวีธิกีารใช้เงนิที่คดิเยอะขึ้น 
ท�าอะไรจะไตร่ตรองมากขึ้น จากที่
เมื่อก่อนอาจจะไม่เคยสนใจเลย” 

นั่นเป็นเพราะการอุบัติขึ้นของ 
COVID-19 ที่ได้เข้ามาส่งผลให้ผู้บริโภค 
ไม่ว่าจะเป็นกลุม่ไหนกต็าม ต่างมพีฤตกิรรม
ร่วมกนัอย่างหนึ่งที่เหน็ได้ชดัคอื “มกีารคดิ
และไตร่ตรองมากขึ้นในการใช้เงนิ” 

“สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ ผู ้บริโภคมี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในด้านความคิด 
เขาจะคิดและไตร่ตรองมากขึ้นในการ
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แม้ High Season ของปีนี้จะไม่ได้
มีหน้าตาอย่างที่เคยเห็น แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่า จะขายไม่ได้ เพยีงแต่ก่อน
ที่จะหยิบแบงก์สักใบหรือใช้จ่ายอะไร
สกัอย่างของผูบ้รโิภค เขาต้องอาศยัการคดิ
ที่รอบคอบมากขึ้น ดงันั้น “ความคุม้ค่า” 
จึงกลายเป็นตัวตั้งที่ผุดขึ้นในใจทุกครั้ง
ของการควกักระเป๋าจ่ายของผู้บรโิภค 

“ความคุ้มค่า ไม่ได้แปลว่าจะต้อง
ถูกเสมอไป แต่เป็นเรื่องของความคุ้มค่า 
ท่ีจะได้รับจากตัวสินค้าหรือจากแบรนด์ 
ขณะเดียวกัน ในเวลาแบบนี้ผู้บริโภคยัง
ต้องการความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ
จากแบรนด์ที่จะเลือกใช้มากขึ้นด้วย ยิ่ง
ท�าให้เรื่องของ Branding มีความส�าคัญ
อย่างมาก แบรนด์ของเราคืออะไร แบรนด์
เรามีหน้าที่หรือจะเข้าไปช่วยผู้บริโภค
ได้อย่างไร สิ่งที่เราเป็น สิ่งที่เราท�าจะ
ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างไร สิ่งเหล่านี้
ต้องชัดเจนมากๆ ส�าหรับยุคนี้ ดังนั้น 
ไม่ว่าเป็น High Season หรอืไม่ ความคุม้ค่า
และการสร้าง Branding ให้แข็งแรง 
เป็นเร่ืองท่ีต้องท�าและต้องใส่ใจอยู่เสมอ” 

ความคุ้มค่า ไม่ได้แปลว่า

จะต้องถูกเสมอไป

แต่เป็นเร่ืองของความคุม้ค่า

ที่จะได้รับจากตัวสินค้า

หรือจากแบรนด์ 
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แนะทางออก เมื่อลูกค้า

คิดหนัก จ่ายน้อยลง

เมื่อถามถึงทางออกอื่นๆ ส�าหรับ
ผู้ประกอบการ เมื่อพฤติกรรมการจับจ่าย
ของผู้บริโภคช่วงปลายปีที่อาจจะไม่คึกคัก
เท่าเดิม จะพบว่ากลยุทธ์หนึ่งที่มักจะถูก
หยิบน�ามาใช้เพ่ือกระตุ้นการตัดสินใจซ้ือ 
นั่นคือ การท�าโปรโมชัน อาจเรียกว่าเป็น
สิ่งที่ต้องน�ามาใช้ควบคูก่นัไป ซึ่งปัทมวรรณ 
บอกว่า การท�าโปรโมชันเฉพาะช่วงเวลา 
สามารถช่วยสร้างความตื่นตาตื่นใจให้
กบัผูบ้รโิภคได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องดดู้วยว่า
สินค้าของแบรนด์เหมาะที่จะท�าโปรโมชัน
อย่างไร หรือท�าได้ไหม และสามารถท�าได้
ทันกับช่วงเวลานี้หรือไม่ รวมถึงสิ่งที่ควร
ระวังคือ การแข่งขันด้านราคา แม้ผู้บริโภค
อาจจะรู ้สึกดี แต่อาจเป็นการเจ็บตัว
ของผู้ประกอบการได้
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นอกจากนี้ แบรนด์ยังควรมองหา 
Innovation ใหม่ๆ เข้ามาต่อยอด และเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขันอีกด้วย 
โดยเฉพาะเรื่องของการสร้างความรู้สึก
ปลอดภัยและปลอดเชื้อให้กับผู้บริโภค
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อมากขึ้น เช่น 
เรื่องของ Contactless อย่างการใช้เสียง

สั่งซื้อ หรือการช�าระเงินผ่าน Prompt 
Pay ผ่านการสแกน QR Code เพื่อลด
การสัมผัส รวมถึงการใช้เรื่องของดิจิทัล
และ Data เข้ามาช่วยวเิคราะห์ดขู้อมลูว่า 
ตลาดเป็นอย่างไร ผู้บริโภคของเราใช้
ชีวิตอย่างไร เขาอยู่บนช่องทางไหน 
เส้นทางการเดินทางของเขาเป็นอย่างไร 
และเราจะไปเจอเขาได้ที่ไหน เป็นต้น 
เพราะสุดท้ายแล้ว การเข้าใจผู้บริโภค
คือ สิ่งส�าคัญที่สุด ผู้ประกอบการต้อง
รู้ว่า เขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างไร 
และสินค้าของเราสามารถที่จะเข้าไป
ตอบโจทย์เขาได้อย่างไรนั่นเอง

การลดราคาอยู่เสมอ

นอกจากจะไม่ยั่งยืนแล้ว

ยังจะท�าให้คุณค่าของแบรนด์

เสียไปด้วย เพราะคนจะตั้งตา

รอซ้ือเฉพาะตอนที่ลดราคา

นั่นเอง
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แม้ว่า High Season ที่เคยวาดฝัน 
อาจจะเกดิขึ้นไม่ได้ในปีนี้ ปัทมวรรณ 
แนะให้ลองเปลี่ยน Mindset มอง
ในมุมกลับกันว่า “ไม่ต้องไปหวังพึ่ง
ค�าว่า High Season แต่ลองคดิใหม่ 
ตีกรอบให้ตัวเองใหม่ว่า ทุกวันเป็น 
High Season ได้ พรุ่งนี้กเ็ป็น High 
Season เดอืนหน้ากเ็ป็น High Season 
อยู่ที่ว่าเราจะไปท�าให้มันเป็น High 
Season ของเราได้อย่างไร”   

รู้หรือไม่?

High Season แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

• FIXED MOMENT คือ ช่วงเวลา

หรือเทศกาลต่างๆ ทีส่ร้างบรรยากาศให้ผูค้นมี

พฤตกิรรมทีอ่ยากจะจบัจ่ายใช้สอยหรือว่าออก

เดนิทาง เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ ปิดเทอม เปิดเทอม 

เป็นต้น

• FLUID MOMENT คอื โมเมนต์ทีส่ามารถ

ท�าให้เป็น High Season ขึน้มาได้ เช่น การแข่งขนั

ฟตุบอลพรีเมยีร์ ลีก หรืออีเวนต์ทีน่านๆ จะเกดิขึน้ 

อย่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เหล่านี้เรียกว่า

เป็นเทศกาลที่ท�าให้พฤติกรรมในชีวิตประจ�าวัน

ของผู้คนเปลี่ยนแปลงและมีสีสันขึ้นมา
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หนุนเทศกาลขายดีให้ยังมีอยู่!!

อี-คอมเมิร์ซ 

แม้จะเหน็ถงึสญัญาณของการใช้จ่าย
ที่เบาบางลงไปเช่นเดยีวกนั แต่เมื่อเทยีบ
กับปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของการ 
ชอปออนไลน์ จงึท�าให้สถานการณ์ตลาด
อี-คอมเมิร์ซดูเหมือนว่าจะโตสวนทางกับ
หลายๆ ภาคธรุกจิ และนั่นจงึน�ามาสูค่�าตอบ
ที่ว่า เทศกาลขายดีส�าหรับอี-คอมเมิร์ซ
ยงัคงมอียู่ 

จากการยนืยนัของ ภารด ีสนิธวณรงค์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด 
บรษิทั ลาซาด้า จ�ากดั (ประเทศไทย) ท�าให้
เห็นว่าตลาดอี-คอมเมิร์ซก�าลังอยู่ในช่วง
ขาขึ้น โดยที่ม ีCOVID-19 เป็นตวัเร่งชั้นดี
ที่ท�าให้ผู ้บริโภคส่วนใหญ่หันมาใช้
อี-คอมเมิร์ซเป็นช่องทางหลักในการ
จับจ่าย ส่งผลให้มีจ�านวนผู้ใช้เพิ่มขึ้น 

โดยภาพรวมจากตวัเลขทั้งระบบอ-ีคอมเมร์ิซ 
พบว่ามคีนเข้าเวบ็ไซต์จาก 1,200 ล้านคน
ต่อวัน กลายเป็น 1,400 ล้านคนต่อวัน 
ในขณะที่การใช้เวลาอยู่บนแพลตฟอร์ม
เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย 6-7 นาที เพิ่มเป็น 
11 นาท ีนบัเป็นการสะท้อนความคกึคกั
ของตลาดอ-ีคอมเมริ์ซในเวลานี้

ภารดี

สินธวณรงค์
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แม้ในเชงิของก�าลงัซื้อ ภารดยีอมรบัว่า 
เริ่มเห็นสัญญาณจาก แคมเปญ 9.9 
ที่ผ่านมา ที่ยอดการใช้จ่ายต่อคนอาจจะ
ไม่ได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงแคมเปญ
เดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งๆ ที่ควรจะเติบโต
ขึ้น อาจเป็นการสะท้อนถึงเรื่องก�าลังซื้อ
ของคนที่น้อยลง ท�าให้สินค้าในกลุ่มที่มี
ราคาสูงไม่ได้ถูกซื้อมากเท่ากับครั้งก่อน 
แต่คนเลือกที่จะซื้อสินค้าที่จ�าเป็น และ

จริงๆ แล้วแคมเปญ

ทุกแคมเปญของ Lazada 

เราสามารถผลักดันธุรกิจ

ให้มียอดขายเพิ่มขึ้น

โดยตลอดเลย

ในราคาที่จบัต้องได้ รวมถงึสนิค้าที่ผูบ้รโิภค
ต้องใช้อยู่แล้ว แต่ถึงแม้ยอดใช้จ่ายอาจ
ไม่สูงขึ้นก็จริง แต่ด้วยปริมาณการสั่งซื้อ 
จ�านวนผู้ซื้อ ตลอดจนร้านค้าออนไลน์ที่
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากนับตั้งแต่ช่วง COVID-19 
จะพบว่ามร้ีานค้าออนไลน์รายใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
มากว่า 90,000 ราย ทั้งหมดนี้จึงหนุนให้
ภาพโดยรวมของตลาดโตขึ้นนั่นเอง
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“ด้วยในสถานการณ์อย่างนี้ มันยิ่ง
ท�าให้ช่วงแคมเปญของการชอปปิงออนไลน์
ประสบความส�าเร็จมากๆ เพราะผู้ซื้อเอง
กต้็องการที่จะซื้อในราคาดทีี่สดุ ฝ่ังผูข้ายเอง
ก็ต้องการโอกาสที่จะขาย จริงๆ แล้ว
แคมเปญทุกแคมเปญของ Lazada เรา
สามารถผลักดันธุรกิจให้มียอดขาย
เพิ่มขึ้นโดยตลอดเลย อย่าง 9.9 ที่ผ่านมา 

เราก็สามารถผลักดันผู้ขายกว่า 3,000 ราย 
ให้สามารถสร้างยอดขายมากกว่า 1 แสนบาท
ภายในวันเดียว จริงอยู่การจัดแคมเปญ
อาจจะมีเรื่องของการลดราคา แต่เมื่อ
ปริมาณขายมันมีจ�านวนมาก ก็สามารถ
ไปทดแทนช่วยให้ยอดขายโตขึ้นและธุรกิจ
ยังไปต่อได้”
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 ส�าหรบัแคมเปญใหญ่อย่าง 11.11 
อาจเรยีกได้ว่า เป็น High Season ของ 
การชอปปิงออนไลน์ก็ว่าได้ เพราะถือ
เป็นอกีหนึ่งมหกรรมชอปปิงที่ทั้งผูบ้รโิภค
และผู้ประกอบการตั้งตารอ และปีนี้
ภารดีเชื่อว่ายังคงเป็นเทศกาลขายดีที่
ผูป้ระกอบการทกุคนไม่ควรปล่อยโอกาสนี้
ให้หลดุลอยไป เนื่องจากเป็นแคมเปญ
ที่ทุกคนเก็บเงินไว้ส�าหรับการซื้อสินค้า
ชิ้นใหญ่ ดงันั้น สนิค้าในกลุ่มที่ยงัเป็น
ที่ต้องการของผูบ้รโิภค จงึหนไีม่พ้นกลุม่
สนิค้าอเิลก็ทรอนกิส์ แฟชั่น เป็นต้น

เมื่อตลาดพร้อมซื้อ แล้วผูป้ระกอบการ
ควรมีกลยุทธ์อย่างไร? เพื่อช่วยให้
พร้อมขายได้มากขึ้น ซึ่งผู้บริหารจาก 
Lazada แนะน�าว่า กลยทุธ์ Live ยงัคงเป็น
เทรนด์มาแรง และเป็นตวักระตุน้ยอดขาย
ได้อย่างด ีเพราะสามารถผลกัดนัให้มยีอด
เตบิโตกว่าการขายปกตไิด้ถงึ 10 เท่า และ

กลยทุธ์แบบไหน? ช่วยให้ขายดขีึน้

จากสถิติช่วงที่มีการล็อกดาวน์

พบว่า ยอดสั่งซื้อโดยผ่าน
ช่องทาง Live เพิ่มขึ้นถงึ

และมยีอดวิวสูงถงึ

80%
750,000

ภายในเวลา 40 นาที

เรยีกว่าเตบิโตเป็นเท่าตวัจากก่อนหน้านั้น
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“การ Live จรงิๆ แล้วเป็นเทรนด์ของ
ผู้บริโภคเลย ถ้าสังเกตในตลาดจะคึกคัก
มาก ไม่ใช่แค่ใน Lazada อย่างเดยีว เพราะ
คนดูก็เพลิน คนขายเองก็สนุก ที่ส�าคัญ
การ Live ยังเป็นการปิดจุดอ่อนของการ
ขายออนไลน์ ที่ไม่สามารถให้ลกูค้าได้ลอง
หรอืสมัผสัด้วยตวัเอง แต่คนขายสามารถ
ลองให้เห็น หรือใช้งานให้ดูได้เลย เช่น 
เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า”

หรือจะเป็นกลยุทธ์ Flash Sale ซึ่ง
เป็นการใช้ราคาสุดพิเศษมาเป็นตัวดึงดูด 
ภายในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อกระตุน้ให้ลูกค้า
รีบตัดสินใจซื้อ ยังเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้ด ี
นอกจากนี้ เรื่องเลก็ๆ แต่ไม่อาจมองข้าม
ได้ อย่าง การตอบแชตลูกค้าให้ไว กเ็ป็น
ตวัที่ช่วยให้สามารถปิดการขายได้ง่ายขึ้น 
ตลอดจนการให้ข้อมลูสนิค้าอย่างครบถ้วน 
มรีูปภาพสนิค้าที่ดูด ีหรอืจะใส่คลปิวดิโีอ
ประกอบ ก็จะยิ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดการ
ตดัสนิใจซื้อจากลูกค้าได้มากขึ้นนั่นเอง

3 อันดบัแบรนด์

จาก LazMall ที่มีการเติบโตสูงสุด ได้แก่

   Milin   Caltex    SANDE

สนิค้าท่ีขายดีท่ีสดุ

3 อันดับแรก ได้แก่

   หน้ากากอนามัย    นมยเูอชที  

   เสื้อชั้นใน

 

ผู้บริโภคชอปผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าราว

300,000 ชิน้ ภายใน 1 วนั

 

มือถือ ยังเป็นสินค้ายอดฮิต

เฉลี่ยมีการขายมือถือ 1 เครื่อง

ในทุก 3 วินาที

 

e-Voucher ได้รับความนิยม

มากเป็นพเิศษ แมคโดนลัด์ โต 200 เท่า 

เอ็มเค เรสโตรองต์ โต 180 เท่า 

เปิดสถิติ

Lazada 9.9 Big Brands Sale 

ยอดขาย

ทุบสถิติ

โตกว่าวันปกติ

10 เท่า

ยอดค�าสั่งซื้อ

 LazMall

โต 20 เท่า

จากวันปกติ

1

1

2

2

3

3

ยอดชม LazLive กว่า 5 ล้านวิว

ในวนัท่ี 9 กันยายน 2563
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ปิดฉาก 

“คลื่นท่องเที่ยว ณ ภูเก็ต” 

ที่ไม่สูงได้เท่าเดิม 

Season High
เมื่อปลายปีไม่ใช่แค่เทศกาล

ของการจับจ่ายใช้สอยเท่านั้น 
แต่ยงัเป็น High Season ของการ 
เดนิทางท่องเที่ยวอกีด้วย แต่มาปีนี้
อาจพูดได้ว่า คงไม่ใช่ปีทองของธรุกจิ
ท่องเที่ยวอย่างแท้จรงิ เพราะการมา
ของ COVID-19 ไม่ต่างอะไรกับ
การมม่ีานเหลก็ขวางกั้นการเดนิทาง
ของผูค้น ยกตวัอย่าง แหล่งท่องเที่ยว
ชื่อดงัก้องโลกอย่าง “ภูเกต็” ที่กว่า 90% 
ของภาพรวมเศรษฐกจิ ต้องพึ่งพา
และผกูตดิไปกบัการท่องเที่ยว และ
ดูเหมือนช่วง High Season ปีนี้ 
รอยเท้าบนชายหาดอาจไม่ได้มี
ให้เหน็มากอย่างที่เคยเป็นมา
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 ตวัหยดุการเคลื่อนไหวและหยดุการ
เดนิทางของผูค้นอย่างไวรสัร้าย COVID-19 
ได้เข้ามาล้มกระดานการจะก้าวข้ามสถิติ
นกัท่องเที่ยวปี พ.ศ.2562 ที่ 14.4 ล้านคน 
(นกัท่องเที่ยวต่างชาตกิว่า 10 ล้านคน และ
นกัท่องเที่ยวไทย 4 ล้านคน) สร้างรายได้
ประมาณ 470,000 ล้านบาทที่ภูเกต็ได้รบั
ไปโดยปรยิาย เนื่องจากภาคการท่องเที่ยว
ถือเป็นอุตสาหกรรมหลัก หรือเรียกได้ว่า 
GDP ของจังหวัดมาจากการท่องเที่ยวถึง 
94% ซึ่งมคีนอยูใ่นต�าแหน่งงานในอตุสาหกรรม
ท่องเที่ยวอย่างต�่า 300,000 คน ตามที่ 
ภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจ
การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้เผยให้เห็น
ภาพกว้างของฟันเฟืองหลักของแหล่ง
จุดหมายปลายทางที่แสนประทับใจ
ของใครหลายคน 

“คน 100 คนที่ภูเก็ต 94 คนจะอยู่
ในอตุสาหกรรมท่องเที่ยว อกี 3 คนท�าเกษตร 
อกี 3 คนท�าอตุสาหกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวกบั
ท่องเที่ยวเลย ดังนั้น เมื่อท่องเที่ยวถูก 
COVID-19 จ�ากดัการเดนิทาง นั่นแปลว่า 
94 คนในภเูกต็ ถกูกระทบทางด้านเศรษฐกจิ
อย่างรุนแรงและเฉียบพลันกว่าที่เคยโดน
มา นบัเป็นวกิฤตหนกัที่สดุเพราะเราไม่รูว่้า
สถานการณ์นี้จะจบลงเมื่อไร จึงคล้ายๆ 
เป็นการวัดกันว่าใครจะอยู่นานกว่ากัน 
วคัซนีจะมาท�าให้ COVID-19 หายไปก่อน
ที่เราจะล้มทางเศรษฐกจิ หรอืเราจะอยูก่นั
ได้นาน จนกระทั่งถึงวันที่วัคซีนมาล้ม 
COVID-19 ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มใีครบอกได้”  

ภูมิกิตติ์ 

รักแต่งาม
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นักท่องเที่ยวไทย

ตลาดเดียวท่ีต่อลมหายใจ

ธุรกิจ

ดงันั้น สถานการณ์ช่วง High Season 
ของเกาะสวรรค์ในปีนี้ โดยปกตเิริ่มตั้งแต่
เดอืนตลุาคม-มนีาคม (ไตรมาสที่ 4 -ไตรมาส
ที่ 1) อาจต้องโบกมือลาให้กับภาพจ�า
ของการที่เป็นช่วงเวลาทองของการ
ท่องเที่ยวไปอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ 

“ค�าว่า นักท่องเที่ยว อาจเกิดขึ้น
ไม่ได้เร็ว คงต้องไปมองที่กลุ่มต่างชาติ
ที่เข้ามาพ�านกัระยะยาว (Long Stay) แทน 
ซึ่งอาจจะมีโอกาสก้อนนั้นเข้ามา แต่ว่า
นักท่องเที่ยวที่บินเข้ามาเมื่อไรก็ได้ 
พกัที่ไหนกไ็ด้ คงไม่เหน็ใน High Season นี้
แน่นอน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังต้องขึ้นอยู่กับ
รัฐบาลด้วยว่า จะอนุญาตใครให้เข้ามา
ด้วยวธิใีด และด้วยเงื่อนไขอะไรด้วย”

คน 100 คนท่ีภเูก็ต 94 คน

จะอยู่ในอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียว อีก 3 คน

ท�าเกษตร อีก 3 คน

ท�าอุตสาหกรรมอ่ืน

ที่ไม่เกี่ยวกับท่องเที่ยว
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ด้วยเหตนุี้ ตลาดนกัท่องเที่ยวไทย จงึ
กลายเป็นตลาดเดียวที่เหลืออยู่ แม้จะ
ไม่สามารถทดแทนการขาดหายไป
ของจ�านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาตไิด้ แต่ก็
ถือว่าเป็นตลาดที่จะช่วยต่อลมหายใจให้
กบัคนในอตุสาหกรรมท่องเที่ยวได้ 

“เมื่อรู้แล้วว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ไม่สามารถเดนิทางเข้ามาได้ มแีต่นกัท่องเที่ยว
ไทย ผูป้ระกอบการต้องเข้าใจว่า นกัท่องเที่ยว

ไทยมพีฤตกิรรมเป็นอย่างไร เช่น คนไทย
มีความนิยมจองผ่านตัวกลางอย่าง OTA 
(Online Travel Agency) หรอืจองตรงมาก
ยิ่งขึ้น หรืออะไรที่ยังขาดส�าหรับตลาด
คนไทย กต็้องดูแลเพิ่มเตมิ เช่น เมื่อก่อน
อาจจะมตีวัข้อมลูภาษาไทยไม่มาก กต้็อง
เพิ่มตรงนี้ให้มากขึ้น รวมถงึเรื่องราคา อาจ
ต้องมาปรับวิธีการท�าราคาเพื่อรองรับ
ตลาดไทย ต้องรู้ว่าราคาที่จะท�าให้คนไทย
เดนิทางมาได้คอืราคาเท่าไร คนไทยชอบ
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อะไร เช่น ชอบ Add On ชอบ Extra ชอบ
โบนสั ชอบ Benefit บางตวั กต็้องไปท�า
แพก็เกจให้ดูน่าสนใจขึ้น” 

อย่างไรกด็ ี ในช่วง High Season นี้ 
ภมูกิติติ์มองว่า คนไทยมแีนวโน้มที่จะใช้จ่าย
เท่าเดมิหรอืดกีว่าเดมินดิหนอ่ย (โดยปกติ
เฉลี่ยอยู่ที่ 4,700 บาทต่อวนัต่อคน) และ
เลอืกเข้าพกัโรงแรมที่มดีาวมากขึ้น เนื่องจาก
การลดราคาลงของโรงแรมระดับ Hi-End 
นั่นเอง

เรื่องราคา อาจต้องมา

ปรับวิธีการท�าราคา

เพื่อรองรับตลาดไทย 

ต้องรู้ว่าราคาที่จะท�าให้

คนไทยเดินทางมาได้คือ

ราคาเท่าไร คนไทยชอบ

อะไร 
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หากมองถงึการปรบัตวัเพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์ที่เกดิขึ้นของผูป้ระกอบการ หลกัๆ 
คงม ี3 เรื่องที่ต้องเร่งท�า คอื 

หยุดพัก หรือ ปรับตัว

ทางเลือกผู้ประกอบการท่องเที่ยว

2  การปรับตวัหาดมีานด์

เมื่อนักท่องเที่ยว
ต่างชาติไม่เข้ามาก็ต้อง
หันไปปักหมุดที่ตลาด
ของนกัท่องเที่ยวไทยแทน 

1  การปรับตัวเพ่ืออยูร่อด

ตอนนี้เงินสดส�าคัญ
ที่สดุ ฉะนั้นผู้ประกอบการ
ต้องท�าให้มเีงนิสดเหลอืมาก
ที่สุดเพื่อประคับประคอง
ธุรกิจให้ได้ ต้องมองไปถึง
การมีเงินสดส�ารองให้มาก
พอในระยะ 18 หรือ 24 
เดอืน 

3  การปรับตัวด้านการ

บริหารจัดการ

เช่น การท�าให้บรษิทั
หรอืธรุกจิ Lean ขึ้น ใช้คน
ให้น้อยลง และน�าระบบ
ไอทมีาใช้มากขึ้น เปน็ต้น
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แต่อย่างไรก็ดี เพราะยากที่จะ
คาดเดาว่า COVID-19 จะจบลงเมื่อใด 
การหยดุพกัเพื่อสดูลมหายใจให้เตม็ปอด 
และเกบ็พลงัไว้เพื่อเดนิต่อในวนัที่ฟ้าสดใส
กว่านี้ จึงอาจเป็นอีกทางเลือกให้กับ
คนในวงการท่องเที่ยว

“COVID-19 มันมีวันจบแต่แค่
ไม่รูว่้าเมื่อไร ผมเลยบอกหลายคนว่า 
ถ้าดันไม่ไหวก็หยุด ไม่จ�าเป็นต้อง
ทูซ่ี้ท�าธรุกจิที่ยงัไม่เหน็ว่าจะฟ้ืนกลบัมา
เมื่อไร เอาสิ่งที่ยงัมอียู่วนันี้ไว้ตั้งตวั
ใหม่ดกีว่า พอวนัหนึ่ง COVID-19 มนั
หายไป เราจะได้กลับมาได้และ
บาดเจบ็น้อยที่สดุ อย่างที่เหน็คนที่
อยูใ่นแรงงานอตุสาหกรรมท่องเที่ยว 
หลายคนเบนเข็มไปท�าอย่างอื่น 
ส�าหรับใครที่อยากจะสู้ต่อก็ต้อง
ประเมินตัวเองให้ดีว่าแรงมีแค่ไหน 
อนาคตจะเป็นอย่างไร ไม่มใีครรู้จกั
ตัวเองดีเท่าตัวเอง และต้องหมั่น
ประเมนิสถานการณ์อยูเ่สมอ เพราะ
ทกุอย่างเปลี่ยนแปลงเรว็มาก” 



43 K SME INSPIRED

จากนี้ไปโฉมหน้าของการท่องเที่ยว
ที่ไม่ใช่เฉพาะแค่เมืองไทย แต่รวมถึง
ท่องเที่ยวโลก อาจจะต้องแตกต่างไป
จากเดิม เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนวิธี
การท�างานใหม่ทั้งหมด 

“แม้จะมวีคัซนีแล้ว เรายงัไม่รู้เลยว่า 
จะวัดหรือตรวจสอบคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว
กับไม่ฉีดวัคซีนอย่างไร ต้องมีการแสดง
หลักฐานอะไร หรือคนที่ยังไม่ฉีดต้องท�า
อะไรต่อ มกีระบวนการอะไรบ้าง ฉะนั้น
มันจะไม่ได้เบ็ดเสร็จตรงที่วัคซีนส�าเร็จ
และเสรจ็ออกมาขาย ดงันั้น ท่องเที่ยวโลก
จะเปลี่ยนไปเยอะมาก แต่จะเปลี่ยนไป
อย่างไรกอ็ยูท่ี่ตวัเปลี่ยนเกมอย่างวคัซนีว่า

จะออกมาเรว็ช้าแค่ไหน จะได้ผลแค่ไหน 
ซึ่งตอนนี้ยงัเหน็ภาพไม่ชดั การพดูถงึเรื่อง
ในอนาคตจงึเป็นเรื่องที่ล�าบาก”

แม้ทศิทางของ High Season ปีนี้อาจ
จะไมส่ามารถท�าใหท้กุคนยิ้มได ้และอาจ
จะไม่ใช่เทศกาลขายดีส�าหรับทุกคน แต่
อย่าลมืว่า ช่วงเวลาหรอืสถานการณ ์เปน็
เพยีงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะท้ายที่สดุ
แล้ว ขึ้นอยู่กบัตวัคณุเอง บางคนแม้จะอยู่
ในตลาดที่ก�าลังเติบโต โอกาสดีลอยอยู่
ตรงหน้า แต่กค็ว้ามาไม่ได้ เพราะเตรยีมตวั
มาไม่ดี ในขณะที่บางคนกลับควานหา
โอกาสเจอ แม้ก�าลังดิ้นรนอยู่ท่ามกลาง
วกิฤตกต็าม  



K ANALYSIS  กองบรรณาธิการ   เรียบเรียงจาก

นับตั้งแต่การระบาดของ COVID-19 ยิ่งก่อให้เกิดกระแสการตื่นตัว

ของการระวังป้องกัน รวมถึงการใส่ใจสุขภาพที่มากยิ่งข้ึน ส่งผลให้กระแส

รักสุขภาพ (Health Conscious) กลายเป็นเทรนด์ทีค่นทัว่โลกให้ความสนใจ 

และนั่นจึงกลายเป็นโอกาสใหญ่ให้กับธุรกิจด้านสุขภาพ ที่สอดคล้อง

กับวิถีการด�าเนินชีวิตในยุค New Normal ไม่ว่าจะเป็น การเว้นระยะห่าง

ทางสังคม การพึ่งตนเองทางด้านอาหาร และการป้องกันดูแลสุขภาพ

ด้านอ่ืนๆ 

ปักหมุด

ธุรกิจ

สุขภาพ
มาแรง! แห่งยุค
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยเทรนด์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกระแสรักสุขภาพที่น่าสนใจ
ส�าหรับธุรกิจเอสเอ็มอี มีดังนี้ 

เทรนด์ธุรกิจสุขภาพมาแรง!

ยุค New Norm

นอกจากหน้ากากอนามยั 
น�้ายาฆ่าเชื้อแล้ว สินค้า
เครื่องมอืแพทย์ที่มคีวาม
ต้องการสูงในครัวเรือน 
เช่น เครื่องตรวจวัด
เบาหวาน วัดความดัน
โลหิต เครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบอินฟราเรด ฯลฯ

เช่น แพลตฟอร์มให้บริการ
ปรึกษาทางการแพทย์ เช่น 
Telehealth  หรือ Remote 
Monitoring การติดตาม
สุขภาพผ่านแพลตฟอร์ม
ที่เชื่อมกับอุปกรณ์ติดตาม
ตัว เพื่อแจ้งเตือนสุขภาพ
ไปยังผู้ใช้หรือผู้ดูแล 

เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหาร
บ�ารุงสุขภาพ เช่น อาหาร
เสริมและวิตามิน เครื่องดื่ม
สมนุไพร และธรุกจิที่เกี่ยวข้อง
กับการออกก�าลังกาย เช่น 
ฟิตเนส แต่อาจปรบัในรปูแบบ
การเปิดคอร์สสอนการ
ออกก�าลังกายที่บ้านส�าหรับ
คนรักสุขภาพ 

อุปกรณ์

การแพทย์

ในครัวเรือน 

ธุรกิจที่เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ 

(HealthTech)

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ

การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง 

เพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเว้นระยะห่างทางสังคม 
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ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ

การท�าอาหารกินท่ีบ้าน

จากพฤติกรรมการอยู่บ้านมากขึ้น รวม
ถึงลดการเข้าร้านอาหารเพื่อเว้นระยะห่าง
ทางสังคม จึงเป็นโอกาสส�าหรับธุรกิจที่
ช่วยให้คนสามารถท�าอาหารกินเองได้ง่าย
และสะดวกขึ้น 

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช

ผักผลไม้ในพ้ืนที่ของตนเอง

ธุรกิจเหล่านี้จะตอบโจทย์ความกังวลต่อ
ความปลอดภัยของสินค้าที่ไม่ทราบแหล่ง
ที่มาหรือขั้นตอนการปลูก รวมถึงลดการ
ไปในพื้นที่เสี่ยง เช่น ตลาดสด รวมถึง
เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร

ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

จากศักยภาพในการควบคุมการระบาดและอัตราการรักษา
ผู้ป่วย COVID-19 ที่มีผลส�าเร็จสูง ถือเป็นจุดขายและปัจจัย
ดงึดดูคนรกัสขุภาพทั่วโลกให้เดนิทางมาใช้บรกิารในไทย หลงัจาก
การเดินทางข้ามประเทศมีความปลอดภัย ซึ่งอาจมีทั้งเพื่อการ
รักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ 

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งตนเอง 

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพอื่นๆ
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อย่างไรก็ดี ภายใต้โอกาสที่เกิดขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังเห็นว่ามี
ความท้าทายที่ต้องติดตาม ดังนี้ 

1  ความท้าทายด้านก�าลังซื้อที่ลดลง

เป็นผลจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
หลงัการระบาดของ COVID-19 โดยคาดว่า
ก�าลังซื้อจะยังคงไม่ฟื้นตัวในช่วงที่เหลือ
ของปี พ.ศ.2563 และยังคงต้องใช้เวลา
ในการฟื้นตัวอีกระยะ ท�าให้คนมีความ
ระมัดระวังในการจับจ่ายมากขึ้น 

2  ความท้าทายด้านความยั่งยืน

    ของเทรนด์ที่เกิดขึ้น

ในบางเทรนด์ คาดว่าการเติบโต
ของธรุกจิจะยงัคงมต่ีอเนื่อง เช่น ธรุกจิ
วติามนิหรอือาหารเสรมิ ธรุกจิที่เกี่ยวกบั
เทคโนโลยเีพื่อสขุภาพ อปุกรณ์การแพทย์
ในครัวเรือน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชงิสขุภาพ ขณะที่บางเทรนด์
อาจเป็นกระแสชั่วคราว เช่น ธรุกจิปลกู
พชืผกัเพื่อบรโิภคเองในครวัเรอืน 

3  ความท้าทายจากผลกระทบเชิงลบ

     ต่อธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพึ่ง
ตนเอง ที่ไปกระทบกบัธรุกจิที่อยูใ่นห่วงโซ่
เดยีวกนั เช่น การปลกูพชืผกัในครวัเรอืน ที่
จะส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการเอสเอม็อทีี่
มกีารผลติสนิค้าประเภทเดยีวกนั เช่น การ
ปลกูพชืผกัออร์แกนกิส�าหรบัคนรกัสขุภาพ 

4  ความท้าทายด้านความพร้อม

    ของธุรกิจ

แม้ธรุกจิบางประเภทจะมคีวามต้องการ
รออยู ่ แต่ด้วยปัจจยัแวดล้อมบางประการที่
ยงัไม่เหมาะสม เช่น ธรุกจิท่องเที่ยวเชงิสขุภาพ 
ซึ่งหากพจิารณาจากการระบาดของ COVID-19 
ทั่วโลก ทั้งที่ระบาดอยูแ่ล้ว และที่กลบัมา 
ระบาดรอบ 2 ถอืเป็นอปุสรรคต่อการฟ้ืนตวั
ทางด้านการท่องเที่ยว 

4 ความท้าทาย 

                  4 วิธีรับมือ 
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ทั้งนี้ เพื่อรับมือกับความท้าทาย
ที่อาจเกิดขึ้น ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้อง
ปรับธุรกิจของตนเองให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ โดยมีแนวทางดังนี้

1  การน�าเสนอสินค้าที่จับต้องได้

เช่น เครื่องดื่ม อาหารเสรมิ หรอื
วติามนิ ส�าหรบัลกูค้ารายเก่าที่รูจ้กัสนิค้า
อยู่แล้ว อาจมีโปรโมชันบรรจุภัณฑ์
ในปรมิาณที่มากขึ้น แต่ราคาต�่ากว่าหาก
เทยีบกบัปรมิาณและราคาเดมิ ส�าหรบั
ลูกค้ารายใหม่ อาจเริ่มจากบรรจภุณัฑ์
ขนาดเลก็เพื่อให้ทดลองใช้ ขณะที่สนิค้า
ที่มีราคาสูงอาจท�าโปรโมชันที่มีความ
ยดืหยุน่ เช่น การผ่อน 0% หรอืน�าเสนอ
สินค้าในรูปแบบเช่าแทน เช่น การให้
เช่าอปุกรณ์เครื่องออกก�าลงักาย เครื่องมอื
ทางการเกษตรทั้งแบบโรงงานหรอืแบบ
ครวัเรอืน

2 การสร้างกระแสให้เกดิความต่อเนือ่ง

แม้ COVID-19 จะคลี่คลายแล้ว แต่
หลายๆ เทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
สามารถน�ามาขยายหรอืต่อยอดได้ เช่น 
การสอนออกก�าลงักายออนไลน์ สามารถ
ใช้ควบคูก่บัการสอนในสถานออกก�าลงั
กาย ซึ่งนอกจากจะได้ประโยชน์ทางด้าน
ลูกค้ารายใหม่ๆ ที่อาจไม่สะดวกเข้ามา
ในสถานออกก�าลงักาย การขยายตลาด
การสอนผ่านออนไลน์ จะช่วยสนบัสนนุ
ให้ธรุกจิฟิตเนสสามารถให้บรกิารลกูค้า
ได้จ�านวนมากขึ้น โดยใช้สถานที่ รวมถงึ
บคุลากรเท่าเดมิ 
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3  การร่วมมือเป็นพันธมิตร

ส�าหรบัธรุกจิที่ได้รบัผลกระทบจาก
กระแสการพึ่งตนเอง เช่น ธรุกจิที่ปลกูพชื
ผกัสขุภาพ อาจน�าเสนอความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ที่มีมากกว่าที่ครัวเรือน
ผลิต เพื่อป้อนความต้องการ ขณะ
เดียวกัน อาจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ
ชมุชน เพื่อเป็นผู้รวบรวมผลผลติส่วนที่
อาจเกินความต้องการ โดยใช้ความ
เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด เพื่อสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน รวมถึงจ�ากัดผล 
กระทบต่อธรุกจิ

4  การเตรียมความพร้อมธุรกิจ

โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่น่าจะเป็น
จุดขายหลัง COVID-19 คลี่คลาย 
ผูป้ระกอบการอาจต้องเตรยีมพร้อมทั้ง
ทางด้านการส่งเสรมิการขาย การโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ แหล่งท่องเที่ยว โดยชู
จุดเด่นด้านความปลอดภัย รวมถึงการ
พัฒนาเพิ่มทักษะ (Upskill) เกี่ยวกับ
ภาษา หรือการให้บริการด้านสุขภาพ 
เพื่อท�าให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพ
ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้

เรียกได้ว่า กระแสรักสุขภาพ
ที่เกดิขึ้นนี้ น�าพามาทั้งโอกาสและความ
ท้าทาย ใครที่เห็นและปรับตัวได้ก่อน 
โอกาสย่อมเป็นของคนนั้น...    



หลายครั้งในการเริ่มต้นธุรกิจของผู้ประกอบการมือใหม่ มักจะเห็นสิ่งหนึ่งที่

ถูกมองข้ามไป ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่งต่อการเดินหน้าธุรกิจ นั่นคือ 

การวางแผนจัดการทางการเงิน ดังนั้น ถ้าไม่อยากเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ที่

ต้องเจอกับภาวะ “เงินสะดุด” จนต้องหยุดธุรกิจตั้งแต่ออกสตาร์ต ลองใช้

เทคนิคเหล่านี้มาช่วยวางแผนการเงินให้กับธุรกิจคุณ 

เทคนิค

วางแผนการเงิน

ฉบับมือใหม่สตาร์ตธุรกจิ 

FINANCIAL  วีระพล บดีรัฐ

ผู้อ�านวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาการให้ค�าปรึกษาลูกค้า (K-Expert) ธนาคารกสิกรไทย
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หาทุนจากไหน? ใช้เริ่มต้นธุรกิจ

ประเด็นแรกของบรรดามือใหม่ที่ก�าลังจะก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจ ที่ต้องคิด
และวางแผนให้ดี นั่นคือ “เงินทุน” ส�าหรับการเริ่มต้นกิจการ ซึ่งโดยหลักๆ 
แล้ว จะมีอยู่ 3 แหล่งด้วยกัน คือ

 แหล่งทุนที่ 1   “ใช้เงินตัวเอง”

ด้วยค�าว่า “มือใหม่” นั่นหมายถึงคน
ที่มีประสบการณ์น้อย มีความเสี่ยงที่จะ
ไม่ส�าเร็จสูง ดังนั้น แหล่งทุนเริ่มต้นทุนที่
ความเสี่ยงต�่าสุดคือ การใช้เงินทุนของ
ตวัเอง เพราะถ้าไปต่อไม่ได้จรงิๆ อย่างน้อย
คือ เสมอตัว แต่ไม่ได้ติดลบ เพราะไม่ได้
กู้ยืมใครมา ฉะนั้นก่อนจะเริ่มต้นธุรกิจ 
ว่าที่ผู้ประกอบการทั้งหลายต้องวางแผน
สะสมเงินทุนให้ได้สักก้อน อาจจะเป็นการ
เริ่มต้นจากเงินทุนไม่มาก ท�าจากเล็กๆ ไป
ก่อนในช่วงของการเริ่มต้น
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 แหล่งทนุท่ี 2   “หาหุน้ส่วนเพิม่”

ในกรณเีงนิทนุของตวัเองมจี�ากดั
หรือไม่เพียงพอ การหาทุนเพิ่มจาก
หุน้ส่วน ถอืเป็นอกีทางเลอืกที่จะได้เงนิมา
เริ่มต้นธรุกจิ ซึ่งในการเลอืกหุน้ส่วนนั้น 
อย่ามองเพยีงแค่ว่าต้องการคนที่จะเอา
เงนิมาเตมิในส่วนที่ขาด แต่ให้มองหา
คนที่จะมาเติมความสามารถ หรือ
ศักยภาพในส่วนที่ธุรกิจขาดมากกว่า 
เช่น ตวัเองอาจจะเชี่ยวชาญด้านการ
ผลติ อาจต้องมองหาหุน้ส่วนที่มคีวาม
สามารถด้านการตลาดมาช่วยเสริม
ศกัยภาพธรุกจิ

 แหล่งทุนที่ 3 คือ 
“กู้ยืมจากสถาบันการเงิน”

ต้องยอมรับว่าทางเลือกนี้ อาจ
ยงัไม่ใช่เรื่องง่ายส�าหรบัมอืใหม่ เพราะ
ด้วยประสบการณ์ที่น้อย ในมุมของ
สถาบันการเงินการจะเข้าถึงสินเชื่อ
เพื่อธรุกจิจงึค่อนข้างยากเมื่อเทยีบกบั
ธรุกจิที่ค่อนข้างมปีระสบการณ์ด�าเนนิ
งานมาเป็นเวลานาน ท�าให้ที่ผ่านมา
จะเหน็ว่ามผีูป้ระกอบการจ�านวนหนึ่ง
หนัไปพึ่งพาการใช้บรกิารทางการเงนิ
ส่วนบุคคล เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล 
บตัรกดเงนิสด หรอืบตัรเครดติ ในช่วง
ของการเริ่มต้น
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ถามว่าใช้ได้ไหม ผู ้ประกอบการ
หลายคนใช้ แต่จริงๆ แล้ว การใช้สินเชื่อ
ของธนาคาร ควรใช้ให้ตรงประเภทจะดี
ที่สดุ เพราะจะได้อตัราดอกเบี้ยที่เหมาะสม 
ส่วนกรณีของการใช้สินเชื่อส่วนบุคคล 
หรือบัตรเครดิตในการท�าธุรกิจ อาจใช้
เป็นตัวประกอบเพิ่มเติมเพื่อให้การด�าเนิน
ธุรกิจคล่องตัวขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องรู้จัก
วิธีการใช้สินเชื่อประเภทดังกล่าวในแบบ
ที่ไม่เสี่ยงจนเกินไป เช่น ใช้บัตรเครดิตรูด
ซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อไม่เสียดอกเบี้ย 
แต่ต้องช�าระคืนให้ตรงเวลา เป็นต้น 

ใช้เงินทุนมากแค่ไหน? ช่วงเริ่มต้นธุรกิจ

ผูป้ระกอบการมอืใหม่หลายคนมกัเกดิค�าถามว่า ในการเริ่มต้นธรุกจิควร
จะต้องมเีงนิทนุมากน้อยแค่ไหน ตรงนี้อาจไม่สามารถบอกได้ชดัเจนว่า ควร
จะต้องมทีนุเท่าไร เพราะปัจจยัของแต่ละธรุกจิต่างกนั แต่อาจจะใช้หลกัคดิ
แบบนี้ในการวางแผนการเงนิเบื้องต้น 
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ยกตัวอย่าง 

ช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจอย่าง
ที่ทราบกันดี เราคงไม่สามารถขาย
สินค้าได้หมดตามที่ผลิตมา เช่น 
ในทกุเดอืนเราต้องลงทนุไป 100 บาท 
แต่อาจจะขายได้เงินกลับแค่ 30 บาท 
ดังนั้น หากเรามีเงินทุนอยู่ 400 บาท 
เทา่กบัวา่จะมเีงนิทนุเพยีงพอให้ธรุกจิ
อยูไ่ด้ประมาณ 4 เดอืน และการที่เรา
มีรายได้เข้ามาเดือนละ 30 บาท 
ในระยะเวลา 4 เดือนนี้ ก็จะท�าให้
เรามีเงินทุนเพิ่มขึ้นมาอีก 120 บาท 
นั่นแปลว่า ธุรกิจจะอยู่ได้แค่ 5 เดือน

ตรงจุดนี้เองที่ผู ้ประกอบการ
มือใหม่ต้องวางแผนแล้วว่าจะหาทุน
จากแหล่งใดมาเพิ่ม เพื่อให้ธุรกิจมี
เงินทุนไปต่อได้ เพราะโดยส่วนตัว
เชื่อว่า อย่างน้อยธรุกจิควรต้องมเีงนิทนุ
ไว้รองรับสัก 1 ปี เพราะธรรมชาติ

ของธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่กว่าที่จะมี
ยอดขายสม�่าเสมอ หรือธุรกิจพอที่
จะยืนอยู่ได้ ต้องใช้เวลาอย่างน้อย
เป็นปี

ดังนั้น ในกรณีนี้อาจจะใช้วิธี
การหาหุ้นส่วนหรือกู้ยืมเพื่อมาเพิ่ม
ทุนให้กับธุรกิจ ให้สามารถยืนอยู่ได้
ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งคิดง่ายๆ คือ 
ต้องใช้เงินทุนทั้งหมด 1,200 บาท 
จากเดิมมีเงินแค่ 400 บาท จึงต้องหา
คนมาลงขันเพิ่มอีก 800 บาทนั่นเอง 
เรียกว่า เป็นหลักการคิดเบื้องต้นให้
ผู้ที่ก�าลังจะเริ่มต้นธุรกิจได้เตรียม
แผนการเงินไว้ให้พร้อม
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กู้เงินแค่ไหน?

ไม่เป็นภาระหนักให้ธุรกิจ

กรณีที่มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
ผูป้ระกอบการต้องยอมรบัว่า การกูย้มืนั้นย่อมจะ
มาพร้อมกบัภาระที่ต้องจ่ายทั้งเงนิต้นและดอกเบี้ย 
ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้กลายเป็นภาระที่หนกัจนเกนิไป
ของธรุกจิ

สัดส่วนของการช�าระหนี้

โดยหลกัแล้วควรอยู่ระหว่าง

50-70%
ของผลก�าไรธรุกจิ

 กล่าวคอื หากเรามกี�าไรจากธรุกจิ
เดอืนละ 100 บาท ควรจ่ายหนี้อยูร่ะหว่าง  
50-70 บาท เพื่อให้ธุรกิจมีก�าไรเหลือ
สะสม การท�าธุรกิจแล้วไม่เหลือก�าไร
เลย เพราะต้องจ่ายหนี้หมด โอกาสที่
ธรุกจิจะไปรอดได้กเ็ป็นเรื่องยาก
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มีเงินส�ารองเท่าไร?

เพียงพอให้ธุรกิจเดินได้

ในระหว่างการด�าเนินธุรกิจ แน่นอนว่า 
ธรุกจิจ�าเป็นต้องมเีงนิทนุหมนุเวยีน หรอืเงนิทนุ
ส�ารองไว้ใช้ในกรณฉีกุเฉนิ ซึ่งถ้าจะให้แนะน�า
ผู้ประกอบการ หากเป็นสูตรทางบญัช ีให้คดิ
ตามหลกัง่ายๆ ด้วยสูตรนี้ คอื

อธบิายง่ายๆ คอื
“ลกูหนีก้ารค้า” หมายถงึ ขายสินค้าไปแล้วแต่ยงัไม่ได้รบัเงนิกลับมา

มลีูกหนี้การค้าอยู่  500 บาท ให้เอามาบวกกบั “สตอ็กสนิค้า” ซึ่งกเ็ป็น
เงนิที่ควรจะไดก้ลบัมาเหมอืนกนั เพยีงแต่ยงัขายไม่ได้ สมมตุ ิมสีตอ็กสนิค้า
อยู่ 200 บาท นั่นเท่ากบัเวลานี้เงนิที่ควรจะมใีนกระเป๋าแต่ยงัไม่ได้กลบัมา
อยู่ที่ 700 บาท จากนั้นให้น�ามาลบกบั “เจ้าหนี้การค้า” หมายถงึ เงนิที่จะ
ต้องจ่ายออกไปในส่วนที่เราไปซื้อวตัถดุบิหรอือื่นๆ สมมตุเิป็นเงนิ 300 บาท
ดงันั้น แปลว่าธรุกจิควรจะมเีงนิทนุหมนุเวยีนไว้ในธรุกจิ 400 บาทนั่นเอง

ลูกหนี้การค้า

สต็อกสินค้า

เจ้าหนี้การค้า

เงินทุนหมุนเวียน

สูตรที่ 1

ยกตัวอย่าง 
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แต่ส�ำหรบัคนที่เริ่มต้นใหม่ๆ หลำยคน
อำจจะยงันกึภำพไม่ออก หรอืสบัสนในเรื่อง
ของลูกหนี้กำรค้ำ สตอ็กสนิค้ำ และเจ้ำหนี้
กำรค้ำ เพื่อให้ง่ำยขึ้นสำมำรถเปลี่ยนมำใช้
สตูรส�ำเรจ็แบบนี้ คอื กำรคดิว่ำจะต้องมเีงนิ
ส�ำรองกี่เท่ำของยอดขำย โดยในภำวะปกติ
หลำยคนอำจบอกว่ำ ควรมีเงินส�ำรองสัก 
2-3 เท่ำของยอดขำย เช่น มียอดขำยได้
เดอืนละ 100 บำท ควรมเีงนิส�ำรองประมำณ 
300 บำท แต่ในช่วงวกิฤต COVID-19 มองว่ำ
ผู้ประกอบกำรจ�ำเป็นที่จะต้องมีเงินส�ำรอง
ถงึ 6 เท่ำของยอดขำย เพรำะอยูใ่นสถำนกำรณ์
ที่มคีวำมเสี่ยงเพิ่มขึ้นนั่นเอง

ถงึจะเป็นมอืใหม่ แต่กใ็ช่ว่ำจะบรหิำร
จดักำรทำงกำรเงนิไม่เป็น ยิ่งรูเ้ทคนคิแบบนี้
ด้วยแล้ว เชื่อได้ว่ำ กำรออกสตำร์ตธุรกิจ
ของคณุในครั้งนี้ อย่ำงไรกไ็ม่สะดดุแน่นอน

ในยคุทีท่กุอย่างไม่แน่นอนชดัเจน 

และมีความเสี่ยงรอบด้าน ในการ

วางแผนการเงินของผูป้ระกอบการ 

จ�าเป็นต้องคิดแบบ Conservative 

กับทุกๆ เรื่อง

• CONSERVATIVE

กับเร่ืองรายได้ อย่าคาดการณ์

รายได้ที่สูงเกินจริง

• CONSERVATIVE

กับเร่ืองต้นทุนค่าใช้จ่าย อย่าคิด

ต้นทุนสินค้าที่ต�่าหรือเข้าข้างตัวเอง

จนเกินไป

• CONSERVATIVE

กบัเร่ืองของความมัน่ใจ ต้องมคีวาม

กลวับ้าง เพราะการกลัวความเสีย่ง

จะท�าให้มคีวามระมดัระวัง และมกีาร

วางแผนส�ารองไว้เผือ่กรณีฉุกเฉิน 

ตัวอย่าง

ลูกหนี้การค้า (500 บาท)     สต็อกสินค้า (200 บาท)     เจ้าหนี้การค้า (300 บาท) 

เงินทุนหมุนเวียน (400 บาท)

3 วิธีคิดวางแผนแบบ 

CONSERVATIVE 
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 TRENDY MARKETING  วันวิสา งามแสงชัยกิจ

เหน็บ่อยแค่ไหน?

ลูกค้าถงึซือ้

“ยิ่งเห็นบ่อย ยิ่งจ�าได้” ทฤษฎีธรรมดา

ที่สุดแสนจะทรงพลัง โดยเฉพาะ

ในยุคดิจิทัลที่การเสพสื่อ ดูคอนเทนต์ 

เห็นโฆษณาบนโลกออนไลน์ กลายเป็น

จุดดักเจอลูกค้าชั้นดี ส่งผลให้

ประตูทีแ่ขวนป้ายชือ่ “Digital 

Touchpoints” บานนี้ เป็นก�าลังหลัก

ในการต้อนรับผู้คนที่แบรนด์

จะไม่สน ธุรกิจจะไม่ใส่ใจไม่ได้แล้ว
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ถามว่า Digital Touchpoints คอื
อะไร? หากพูดให้ง่ายๆ กค็อื ช่องทาง
ที่ลูกค้าจะพบเจอเราบนออนไลน์ โดย
เป็นการวัดค่าผ่านเครื่องมือใด
เครื่องมอืหนึ่ง เช่น Google Analytics  
เพื่อช่วยให้รู้ว่า ลูกค้าแต่ละคน หรือ
แต่ละกลุม่นั้น มวีธิกีารเข้าถงึตวัแบรนด์ 
หรือคอนเทนต์ของเราได้ผ่านช่องทาง
ไหนบ้าง เช่น Facebook, Twitter, 
YouTube เป็นต้น

จากการเปิดเผยของ นรินัดร กาบบวั 
กรรมการผู้จัดการ ADSIDEA Digital 
Agency ที่ปรกึษาด้านการตลาดออนไลน์ 
บอกไว้ว่า การจะหยบิ Digital Touchpoints 
มาใช้ ส่วนมากจะดูจาก Customer 
Journey หรอื เส้นทางการตดัสนิใจของ
ผูบ้รโิภคเป็นหลกั ซึ่งแบ่งออกเป็นช่วงๆ 
ได้แก่  

ดักลูกค้าด้วย

Digital  Touchpoints  

1  การสร้างการรับรู้ (Awareness)

เป็นการท�าให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก ดังนั้น Digital 

Touchpoints ตรงจุดนี้ อาจท�าได้โดยการยิง

แอดโฆษณาบน Facebook หรือ Google 

รวมถึงแบนเนอร์บนเว็บไซต์ต่างๆ 
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2  การท�าให้กลุ่มเป้าหมายพจิารณาเปรียบเทียบ (Consideration) 

จุดนี้จะเป็นเร่ืองของการสร้างความเช่ือมั่นและเชื่อถือให้กับลูกค้าที่

มีต่อแบรนด์ เพื่อให้เกิดการพิจารณา ซ่ึง Digital Touchpoints 

ในจุดนี้ อาจท�าให้ลูกค้าเห็นจากตัวเว็บไซต์ของแบรนด์ หรือตาม

หน้า Landing Page ต่างๆ เพือ่ให้เขารู้สกึว่าแบรนด์มตีวัตนมากขึน้

3  การท�าให้ตัดสินใจซื้อ (Decision)

โดย Digital Touchpoints ในจดุนี ้ส่วนมากจะเป็นในเร่ือง Sale Page 

หรือ เว็บไซต์รูปแบบหนึง่ทีท่�าให้คนเหน็แล้วตดัสินใจง่ายขึน้ และสามารถ

กดเพือ่ทีจ่ะส่ังซ้ือได้เลย เรียกง่ายๆ ว่า เป็นหน้าเว็บทีท่�าหน้าทีข่ายแทน

เรา ท�าให้คนเห็นแล้วตัดสินใจซ้ือสินค้าได้จบภายในหน้านั้นหน้าเดียว 

โดยแนวโน้มของ Sale Page ในปีนี้และปีหน้าจะมาแรงอย่างมาก

4  การให้บริการหลังการขาย (Services)

หลังจากลูกค้าตัดสินใจซ้ือแล้ว ผู้ประกอบการยังสามารถใช้ Digital 

Touchpoints ช่วยในการให้บริการหลังการขายได้ ด้วยการสร้าง 

Community บน Facebook และแชตต่างๆ เพื่อสานความสัมพันธ์

กับลูกค้าและให้บริการต่างๆ เพิ่มเติม

5  การท�าให้ลูกค้าภักดีต่อแบรนด์ (Loyalty Expansion)

เช่น การส่งอีเมลหาลูกค้า เพื่อน�าเสนอข้อมูลหรือข้อเสนอต่างๆ 

ที่น่าสนใจ 
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โดยรวมแล้ว ในมุมมองของนิรันดร 
บอกว่า Digital Touchpoints คือ การสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคทางดิจิทัล
หรือทางออนไลน์นั่นเอง ซึ่งถือเป็น Key 
Success อย่างหนึ่งของการท�าธรุกจิทกุวนันี้ 
ที่ออนไลน์เข้ามาอยู่ในทุกช่วงเวลาในการ
ใช้ชีวิตของผู้คนตั้งแต่ตื่นเช้ายันเข้านอน 

“สิ่งส�าคัญคือ เราจะต้องรู้ว่า กลุ่ม
เป ้ าหมายของเรา เขามี  D i g i t a l 
Touchpoints อะไรบ้าง แล้วเอาตัวเองไปอยู่
ทุกจุดใน Digital Touchpoints ของลูกค้า 
ฉะนั้น Traffic ของกลุ่มเป้าหมายของเรา
อยู่ตรงไหน เราก็ควรจะไปอยู่ตรงนั้น”

นิรันดร กาบบัว

กรรมการผู้จัดการ

ADSIDEA

Digital Agency

Traffic ของกลุ่มเป้าหมาย

ของเราอยู่ตรงไหน

เราก็ควรจะไปอยู่ตรงนั้น
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เส้นทางการตัดสินใจของคนคนหนึ่ง
ที่จะมาเจอกบัเรานั้น ย่อมมคีวามแตกต่าง
กันไป ดังนั้น แบรนด์ต้องรู้จักกลุ ่ม
เป้าหมายก่อนว่า แท้จรงิแล้วลูกค้าที่เป็น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มใดบ้าง

“ส่วนใหญ่กลุ่มวยัรุ่น (15-24 ปี) จะ
เน้นที่เรื่องของความสนกุสนาน อะไรที่เป็น
เทรนด์ อะไรที่เป็นกระแส เขาจะต้องไว 
เขาจะต้องเร็ว จึงเป็นกลุ่มที่ใช้ช่องทาง
ออนไลน์อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น 
Instagram, LINE, Facebook, YouTube, 
Twitter หรอื Google และที่มาแรงของคน
กลุ่มนี้คือ TikTok ส่วนคนวัยท�างาน 
(25-40 ปี) อาจจะคล้ายกับกลุ่มแรก 
แต่อาจจะเล่น TikTok น้อยกว่า หรอืบางคน
อาจจะไม่ได้เล่น Twitter ส่วนวยั 40 ปีขึ้นไป
จะมอียูใ่น 4 แพลตฟอร์มหลกัๆ คอื Facebook, 
LINE, Google และ YouTube”

เปิดสูตรใช้กลยุทธ์

Digital  Touchpoints แบบเห็นผล! 

แล ้วลูกค ้าต ้องเห็น D ig i t a l 
Touchpoints บ่อยแค่ไหน? ถงึจะตดัสนิใจ
ซื้อ ในเรื่องนี้ นรินัดรบอกว่า โดยเฉลี่ยแล้ว
เขาจะต้องเจอเราประมาณ 5-10 ครั้ง 
ซึ่งต้องอาศัยหลายๆ องค์ประกอบ 
นอกเหนือจากความถี่ในการพบเห็นด้วย
เช่นกนั 
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“เนื่องจากลกูค้าค่อนข้างหลากหลาย เรา
ต้องดกู่อนว่า สนิค้าที่เราขายเป็นสนิค้าที่ตดัสนิใจ
ได้ง่ายหรือเปล่า และสิ่งที่ส�าคัญมากๆ คือ 
กลุ่มเป้าหมายที่เล็งไว้นั้นถูกต้องแล้วหรือยัง 
หมายถึง เป็นคนที่สามารถซื้อสินค้านี้ได้ 
ต้องการสนิค้าชิ้นนี้จรงิ และสนิค้านั้นช่วยแก้
ปัญหาให้เขาได้แน่ๆ เพราะฉะนั้นการตดัสนิใจ
ซื้อในสิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้ว การเห็นแค่
ครั้ง 2 ครั้งกอ็าจซื้อได้แล้ว แต่ถ้าเป็นสนิค้าที่
ตดัสนิใจยาก เช่น บ้านที่มรีาคาสูงๆ คงไม่ใช่
เหน็แค่ 10 ครั้ง แล้วตดัสนิใจได้เลย จะเหน็ว่า
ขึ้นอยูก่บัหลายๆ องค์ประกอบ รวมถงึคอนเทนต์
ที่เราน�าเสนอด้วยว่ามีความน่าสนใจหรือไม่ 
เพราะฉะนั้น สิ่งที่แบรนด์ส่งถงึลกูค้าต้องเป็น
คอนเทนต์ที่ทลายก�าแพงของเขาได้”

ส�าหรบัเอสเอม็อทีี่จะใช้ Digital 
Touchpoints ดกัลูกค้าบนออนไลน์นั้น 
ต้องท�าความเข้าใจก่อนว่า การท�า
ตรงนี้ต้องมกีารลงทนุในเรื่องของการ
ท�าคอนเทนต์และการให้ได้มาซึ่ง 
Traffic ซึ่งมอียู่ 2 รูปแบบ คอื

Paid Traff ic  หรอืการ
จ่ายเงนิให้กบัแพลตฟอร์ม เพื่อที่จะ
ยิงคอนเทนต์ไปหากลุ่มเป้าหมาย 
ท�าให้เขาหันกลับมาสนใจหรือกลับ
มาซื้อสนิค้าจากเรา 

Earned Traffic จะเป็น
ลักษณะของการจ้าง Influencer, 
YouTuber ในการรีวิวสินค้า ซึ่งสิ่ง
ที่จะได้คอื คอนเทนต์ที่น่าสนใจ และ
ได้ Traffic จากฐานแฟนของ Influencer 
คนนั้นๆ 
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และนี่เรยีกได้ว่าเป็นกลยทุธ์ “ย�้าๆ” “เหน็บ่อยๆ” ที่จะช่วยให้คนจ�า
ธรุกจิได้ นกึแบรนด์ออก และยอมควกักระเป๋าจ่ายให้กบัสนิค้าหรอืบรกิาร
ที่วนเวยีนผ่านตา เปลี่ยนจาก “ของแปลกหน้า” สู่ “เพื่อนที่คุน้เคย”     

Digital Touchpoints  
คอื การวัดค่าผ่านเคร่ืองมอืใด 

เคร่ืองมือหนึ่ง เช่น Google 

Analytics โดยช่วยให้รู้ว่า ลูกค้า

แต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มนั้น 

มีวิธีการเข้าถึงตัวแบรนด์ หรือคอนเทนต์

ของเราได้ผ่านช่องทางไหนบ้าง เช่น Facebook, 

Twitter, YouTube เป็นต้น

Impression
คือ จ�านวนคร้ังในการแสดง

ผลโฆษณา นับทั้งคนเดิม

และคนใหม่ โดยคนเหล่านั้นอาจจะมีหรือไม่มี

ส่วนร่วมกบัโพสต์ของเรากไ็ด้ (Engagement)

รู้หรือไม่!!

Ad Frequency
คือ ความถี่ในการเห็นโฆษณาแต่ละ

ตวั ส่วนใหญ่ใช้ในระบบ Facebook  

โดย

Frequency = Impression/Reach

ตวัอย่าง : เราได้ซ้ือโฆษณา 1 โพสต์ 

ซ่ึงโพสต์นีม้จี�านวนคร้ังในการปล่อย

โฆษณา (Impression) 300,000 คร้ัง 

และโพสต์นี้มีจ�านวนคนที่ เห็น

โฆษณา (Reach) 200,000 คน 

ค่าเฉล่ียจ�านวนคร้ังที่มีคนเห็น

โฆษณา (Frequency) จะเท่ากับ 

300,000/20,000 = 1.5 ครั้ง
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ที่ผ่านมาธุรกิจเอสเอ็มอีมักคุ้นเคยกับการใช้บริการจากส�านักงาน

บัญชี ในการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น กรณีจ่ายค่าบริการที่ต้องหัก

ภาษี 3% ให้ผู้ให้บริการที่วางบิลมา 100 บาท ผู้จ่ายก็จะช�าระเงินให้

กับผู้ให้บริการ 97 บาท แล้วออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

ให้ 3 บาท ไปพร้อมกับการจ่ายเงิน

TAX & LAW  ศิริรัฐ โชติเวชการ กรรมการผู้จัดการบริษัท Network Advisory Team Ltd.

ทางเลือกใหม่

ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย

e-Withholding Tax
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TAX & LAW

จากนั้นสิ้นเดือนก็จะรวบรวมส�าเนา
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส่งให้
ส�านักงานบัญชี ซึ่งจะรวบรวมไปจัดท�า
รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย น�าส่งต่อ
กรมสรรพากร ภายในวนัที่ 7 ของเดอืน
ถดัไป

หากมีการพลั้งเผลอน�าส่งหนังสือ
รบัรองฯ ให้ส�านกังานบญัชไีม่ครบ และ
ส�านักงานบัญชีตรวจสอบไม่เจอ หรือที่
เคยเป็นปัญหาคือ ส�านักงานบัญชี
บางแห่งเรยีกเกบ็เงนิค่าภาษหีกั ณ ที่จ่าย
จากลูกค้า แต่ไม่น�าส่งให้กรมสรรพากร 
นั่นหมายถงึการน�าส่งภาษขีาดไป ซึ่งหากมี
การตรวจสอบภาษแีล้วเจอ กจ็ะต้องเสยี
ภาษย้ีอนหลงั บวกเงนิเพิ่ม 1.5% ต่อเดอืน
ของจ�านวนภาษทีี่ขาดไป 

ในส่วนของผูใ้ห้บรกิารกต้็องรวบรวม
หนงัสอืรบัรองฯ ที่ถกูหกัภาษเีกบ็ไว้ เพื่อเป็น
หลกัฐานในการน�าไปเครดติภาษ ีพร้อมๆ 
กับการยื่นภาษีเงินได้ ไม่ว่าจะในรูป
ของเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
หากตกหล่นไป นั่นหมายถงึการยื่นรายได้
ไม่ครบถ้วน หรือถ้ายื่นรายได้ครบ แต่มี
หนงัสอืรบัรองฯ ไม่ครบกจ็ะน�าไปเครดติ
ภาษไีม่ได้เช่นกนั
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หากทบทวนดูแล้ว ระบบหักภาษ ี
ณ ที่จ่าย สร้างภาระมากมาย มีความ
สิ้นเปลืองทั้งค่าเสียเวลาในการจัดท�า 
ค่ากระดาษ  ค่าน�าส่ง รวมไปถึง
ความเสี่ยงในการเสียภาษีและเงินเพิ่ม
ย้อนหลังกรณีน�าส่งไม่ครบ 

แต่ในยคุ New Normal ที่ก�าลงัจะเกดิ
ขึ้นนี้ นบัได้ว่าเป็นทางเลอืกใหม่ของระบบ
ภาษหีกั ณ ที่จ่าย โดยนบัตั้งแต่วนัที่ 1 
ตลุาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป ผูป้ระกอบการ
สามารถใช้บรกิารรบัช�าระเงนิ จากธนาคาร
ที่เข้าร่วมโครงการ e-Withholding Tax กบั
กรมสรรพากร (KBank กเ็ป็นหนึ่งในผู้ให้
บรกิาร) เมื่อมกีารจ่ายเงนิได้ให้แก่ผูร้บัเงนิ
ทั้งในและต่างประเทศ ผูจ่้ายเงนิได้ประเภท
ที่ต้องหกัภาษ ีณ ที่จ่าย จะต้องแจ้งข้อมูล
ดงัต่อไปนี้ ให้ธนาคารทราบ
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TAX & LAW

ธนาคารในฐานะผูใ้ห้บรกิารรบัช�าระเงนิจะมหีน้าที่
เป็นตัวกลางในการรับเงินจ�านวนดังกล่าว หักภาษี
ตามยอดที่แจ้ง และน�าส่งเงนิภาษใีห้กบักรมสรรพากร
แทนการยื่นแบบเป็นกระดาษหรือผ่านอินเทอร์เน็ต 
(e-Filing) 

ในขณะเดยีวกนั ธนาคารผู้ให้บรกิารฯ จะออก
หลักฐานแสดงการรับช�าระเงินภาษีให้แก่ผู้จ่ายเงิน
และผู้รบัเงนิด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์ ผู้จ่ายเงนิ
จะได้รบัใบเสรจ็รบัเงนิจากกรมสรรพากรเป็นอเิลก็ทรอนกิส์

ส่วนผูร้บักไ็ม่ต้องเกบ็หนงัสอืรบัรองหกั ณ ที่จ่าย 
เป็นกระดาษอกีต่อไป เนื่องจากจะสามารถตรวจสอบ
ข้อมลูภาษขีองตนได้ที่ Web Portal ของกรมสรรพากร

นอกจากจะได้รับความสะดวก ลดความเสี่ยง
และประหยดัค่าใช้จ่ายมากขึ้นแล้ว กรมสรรพากรยงั
ใจดอีอกมาตรการจงูใจให้มาใช้บรกิารฯ โดยลดอตัรา
ภาษเีงนิได้หกั ณ ที่จ่าย ประเภทเงนิได้ที่เคยหกั 3% 
เป็น 2% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563- 
31 ธนัวาคม พ.ศ.2564  

เลขประจ�าตัว

ผู้เสียภาษีอากร

ของผู้จ่ายเงิน

ชื่อหรือเลขประจ�าตัว

ผู้เสียภาษีอากร

ของผู้รับเงิน 

ระบุประเภทของเงินได้

พึงประเมินและจ�านวน

เงินได้ที่ผู้จ่ายเงินได้น�าส่ง

จ�านวนภาษี

ที่หักหรือน�าส่ง 

1

2

3

4
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หมายเหต ุ: บรกิารดงักล่าวนี้ 
ยังรวมถึงบริการ “น�าส่งภาษี
มลูค่าเพิ่ม” เมื่อมกีารช�าระค่าสนิค้า
หรือบริการให้แก่ผู้ประกอบการ
ในต่างประเทศด้วย แต่ในที่นี้
ขอเน้นเฉพาะเรื่องภาษีเงินได้
หกั ณ ที่จ่าย     

เท่านั้นยังไม่พอ ทั้งธนาคารผู้ให้
บริการระบบ e-Withholding Tax และ
ผู้หัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบ e-Withholding 
Tax ยังสามารถน�ารายจ่ายเพื่อการ
ลงทุนในระบบ e-Withholding Tax มา
หักเป็นค่าใช้จ่ายในการค�านวณภาษี
เงินได้นิติบุคคล ได้ถึง 2 เท่า และสิทธิ
ประโยชน์ที่น่าสนใจที่สุด ก็คือ ผู้ที่ใช้
บริการ e-Withholding Tax จะได้รับการ
จดัให้เป็นผูป้ระกอบการกลุม่ดไีด้ง่ายขึ้น 
ท�าให้ถูกตรวจสอบน้อยลงและกรณี
มีการขอคืนภาษี ก็จะได้รับคืนเงินภาษี
เร็วขึ้น หากท่านใดที่สนใจสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
ธนาคารที่ให้บริการ
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อ่านครบทุกเล่ม

ไม่ตกเทรนด์ธุรกิจ
e-Magazine รายเดือน

จุดประกายความคิดอัพธุรกิจให้ส�าเร็จได้ง่ายขึ้น

บอกความคิดเห็นของคุณให้เรารู้ว่าต้องการปรับ

   ให้นิตยสารนี้เป็นแบบที่คุณชอบ คลิก!






