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ความน่าสนใจของผูบ้รโิภคกลุม่ผูห้ญงิถกูจบัตามองมาโดยตลอด นั่น
เป็นเพราะว่า ตลาดกลุม่ผูห้ญงิก�าลงัเตบิโตขึ้นเรื่อยๆ โดยพวกเธอเหล่านี้ คอื ก�าลงั
ซื้อตวัจรงิที่ทรงอทิธพิลในโลกของธรุกจิ ยิ่งปัจจบุนัสถานภาพของผูห้ญงิ
มอีสิระในการใช้ชวีติมากขึ้น รายได้ส่วนใหญ่ที่หามาได้มกัจะถกูใช้จ่าย
เพื่อตวัเองเป็นหลกั จงึท�าให้การตดัสนิใจซื้อค่อนข้างง่ายและรวดเรว็

ที่ส�าคญัผูห้ญงิไม่ได้ซื้อเฉพาะสนิค้าหรอืบรกิารของผูห้ญงิเท่านั้น 
ความเป็นผูห้ญงิท�าให้พวกเธอมคีวามละเอยีดลออในการเลอืกซื้อ ให้ได้

ทั้งคณุภาพและความคุม้ค่า ส่งผลให้คนใกล้ตวัไว้วางใจให้พวกเธอคดัสรรสิ่งดีๆ  ให้ เรยีกได้ว่า ก�าลงัซื้อ
ของพวกเธอกระจายไปทั่วทกุกลุม่ธรุกจิ ตั้งแต่สนิค้าชิ้นเลก็ๆ เรื่อยไปจนถงึบ้าน คอนโดฯ รถยนต์ 
และอกีสารพดั

 ยิ่งตลาดมคีวามน่าสนใจมากเท่าไร ย่อมมาพร้อมกบัการแข่งขนัที่มากขึ้นเท่านั้น เพราะไม่ใช่
มีเพียงแค่เราเท่านั้นที่มองเห็นศักยภาพและโอกาส ทุกคนก็พร้อมลงสนามเพื่อแย่งชิงเค้กก้อนโตนี้
เช่นกนั นี่จงึเป็นโจทย์ที่ผู้ประกอบการต้องเอากลบัไปคดิต่อว่าจะท�าอย่างไรถงึจะคว้าเค้กชิ้นอร่อยนี้
มาเป็นของตวัเองได้ 

 กฎของความส�าเร็จในการท�าธุรกิจยุคนี้ ข้อหนึ่งบอกไว้ชัดเจนว่า ถ้าคุณแก้ปัญหาให้กับ
ลูกค้าได้ ประตูของความส�าเร็จก็เปิดรอแล้ว เช่นเดียวกับตลาดผู้หญิง หากคุณหา Pain Point 
ของเธอเหล่านี้เจอ แล้วคดิหาวธิแีก้ปัญหาให้จงได้ เค้กที่ทั้งสวยและอร่อยชิ้นนี้ อย่างไรแล้วกต็กเป็น
ของคณุอย่างแน่นอน    
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Get Idea

Selected   by myself
โปรดักต์นี้ฉันเลือกเอง

สงัเกตไหมว่า คนยคุนี้มกัจะแสดงออกถงึความเป็นตวัของตวัเอง
ชดัเจนขึ้นเรื่อยๆ สะท้อนให้เหน็ผ่านการเลอืกใช้และเลอืกซื้อสนิค้า

ที่บ่งบอกถงึความต้องการเฉพาะบคุคล ท�าให้ปัจจบุนัค�าว่า 
Personalization กลายเป็นโจทย์ที่ธรุกจิต้องตอบสนองให้ได้ ฉะนั้น

คงไม่มอีะไรดไีปกว่าการให้ลูกค้าได้เลอืกในสิ่งที่ตวัเองต้องการจรงิๆ 
เพราะไม่มใีครเข้าใจความต้องการได้ดเีท่ากบัตวัเองอกีแล้ว

 กองบรรณาธกิาร  
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“เราคือคนที่จะเลือกกลิ่นให้ตัวเองได้ดีที่สุด เพราะเราเกิดมากับกลิ่นของตัวเอง” 
ประโยคสั้นๆ ของ พัชทรี ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปรมาลาภา จ�ากัด 
แต่สะท้อนความจริงให้เห็นว่า ไม่มีใครสามารถออกแบบกลิ่นที่เหมาะกับตัวคุณเองได้ดี
เท่าตวัเองอกีแล้ว เพราะแบบนี้ Erb Bespoke Fleurfume Bar จงึเกดิขึ้นมา ด้วยไอเดยี
ของการเป็นบาร์ผสมน�้าหอมในลกัษณะ Personalised Perfume ที่ให้ลูกค้าได้เลอืกผสม
น�้าหอมกลิ่นเดยีวในโลกที่เป็นของตวัเอง

ในความเป็นแบรนด์ Erb ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลิ่นโดยตรง นอกจากจะให้
ความส�าคัญในเรื่องของคุณภาพและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้ว สิ่งที่พิเศษ
และท�าให้ Erb Bespoke Fleurfume Bar แตกต่างออกไป คือ การท�าให้ลูกค้าสามารถ
ผสมน�้าหอมได้ด้วยตวัเอง แม้จะไม่มคีวามรูด้้านน�้าหอมเลยกต็าม เพราะน�้าหอมแต่ละตวันั้น
ได้ถูกมิกซ์ผสมให้ออกมาเหมาะเพื่อใช้เป็น Base ส�าหรับการผสมน�้าหอม ซึ่งปัจจุบัน

บาร์ผสมน�้าหอม เนรมิตกลิ่นให้ตัวเอง
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มีอยู่ประมาณ 15 กลิ่นด้วยกัน พูดง่ายๆ เหมือนเป็นการผสมฐานเอาไว้ให้เสร็จเรียบร้อย 
จากนั้นเพียงแค่เติม Topping ซึ่งมีอีกสารพัดกลิ่นให้เลือก เท่านี้ลูกค้าก็สามารถดีไซน์
กลิ่นในแบบที่ชอบได้เอง และแน่นอนว่าเพื่อให้ถงึขั้นสดุของความเป็นน�้าหอมของฉนัเอง 
แพ็กเกจจิงก็ต้องบ่งบอกถึงตัวเจ้าของด้วย โดยทุกขวดน�้าหอม ลูกค้าสามารถเลือก
อักษรย่อและสีที่เป็นตัวเองได้อีกด้วย 

 เจ้าของแบรนด์ Erb เล่าให้ฟังว่า ดว้ยพฤตกิรรมของคนยคุนี้ที่รกัตวัเองและให้ความ
ส�าคญักบัตวัเองมากขึ้น ดงันั้น เขาจงึต้องการอะไรที่เป็นของตวัเอง แบบที่ฉนัชอบ ฉนั
เลอืกได้เองจรงิๆ ซึ่งการที่แบรนด์ Erb ให้ความส�าคญักบัเรื่องของ Personalization ในการ
ท�าธรุกจิจงึมกัจะเริ่มต้นจากการตั้งค�าถามว่า คณุต้องการอะไร? นั่นแปลว่า ลกูค้าสามารถ
เลอืกเอง ไม่ใช่แค่การที่แบรนด์แนะน�าให้เท่านั้น
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Erb Bespoke Fleurfume Bar : Gaysorn Village ชั้น 2  Erbthailand

 ถึงแม้การน�าเสนอน�้าหอมในลักษณะนี้ จะใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าเมื่อเทียบกับ
การน�าเสนอน�้าหอมแบบส�าเรจ็รปูให้กบัลกูค้าที่อาจจะใช้เวลา 10 นาทกีส็ามารถปิดการขาย
ได้แล้ว แต่พชัทรเีชื่อว่า การที่ลูกค้าได้อยู่กบัน�้าหอม ได้ใช้เวลาและลงรายละเอยีดลกึๆ 
จะน�าไปสู่การสร้างความประทับใจ และท้ายที่สุดนั่นคือความยั่งยืนระหว่างแบรนด์
กบัลูกค้าในระยะยาวนั่นเอง 

เราคือคนที่จะเลือกกลิ่นให้ตัวเองได้ดีที่สุด 

เพราะเราเกิดมากับกลิ่นของตัวเอง
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ไม่ว่าจะเสื้อ แก้วน�้า หมวก เคสโทรศัพท์ หรืออีกสารพัดที่เราใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
จะดกีว่าไหม ถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่เหมอืนใครและยงัสามารถบ่งบอกคาแรก็เตอร์ ความเป็น
ตวัเองอะไรบางอย่างออกมาได้ เชื่อว่าต้องโดนใจใครหลายคนอย่างแน่นอน เช่นเดยีวกบั
ที่ PRINTS ON IT แบรนด์สดุชกิที่ให้ลูกค้าสามารถเลอืกในสิ่งที่ตวัเองต้องการได้ โดยผ่าน
ตวัคาแรก็เตอร์ ไอคอน และฟอนต์ต่างๆ ในแบบที่ลูกค้ามกิซ์แอนด์แมตช์ (Mix & Match) 
ได้ตามใจชอบ

 ไอเดยีธรุกจิในแบบ PRINTS ON IT นั้นเกดิจากความคดิที่อยากจะต่อยอดจากสิ่ง
ที่เรยีนมาของ “นวพร เเสงเพช็ร” ซึ่งเธอจบมาทางด้านศลิปะ จงึเริ่มต้นจากการออกแบบ
ตวัการ์ตูนในคาแรก็เตอร์ต่างๆ ซึ่งจะเน้นไปในแนวแบบน่ารกัๆ ซึ่งในช่วงเริ่มต้นนั้นจะมี

Mix & Match
ท�าสินค้าสุดชิก! ตามคาแร็กเตอร์เฉพาะตัว
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อยู่ประมาณ 20 หน้า เป็นชาย 10 หญงิ 10 ก่อนจะค่อยๆ ขยายเพิ่มขึ้นหลงัจากได้รบั
การตอบรบัที่ดจีากลกูค้า ซึ่งปัจจบุนัมคีาแรก็เตอร์ที่เป็นผูช้ายประมาณ 200 หน้า และผูห้ญงิ
ประมาณ 120 หน้า นอกจากคาแร็กเตอร์ของใบหน้าแล้ว ยังขยายไปที่ชุดเสื้อผ้าซึ่งมี
หลากหลายอาชีพให้ลูกค้าเลือก รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขก็มีให้เลือกเช่นกัน และ
อนาคตเตรยีมที่จะเพิ่มในส่วนของแมวและอื่นๆ อกีด้วย 

 อย่างไรกด็ ีด้วยไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่สนกุสนานและชื่นชอบกบัการเลอืกอะไร
ด้วยตวัเอง ได้กลายเป็นโอกาสให้กบัการท�าธรุกจิในลกัษณะของ Made to order product 
แบบที่ PRINTS ON IT ท�าอยู่ ซึ่งนวพรบอกว่า ที่ผ่านมาค่อนข้างได้รับการตอบรับที่ด ี
ลูกค้ารู้สึก Wow กับงานลักษณะนี้ และแน่นอนว่าความต้องการย่อมมีแตกต่างกันไป 
เพราะด้วยไลฟ์สไตล์ของคนที่มคีวามหลากหลายนั่นเอง จงึท�าให้เราต้องเพิ่มคาแรก็เตอร์
และไอคอนให้มคีวามหลากหลายมากขึ้นเช่นกนั เพื่อให้ลูกค้ามกิซ์แอนด์แมตช์ในแบบที่
ตวัเองต้องการได้จรงิๆ และต้องถอืว่าการออกแบบสิ่งเหล่านี้ คอื จดุแขง็ส�าคญัของแบรนด์
ที่คนอื่นๆ ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เพราะแค่การพิมพ์ภาพลงบนสินค้า เชื่อว่าใคร
ก็สามารถลงทุนซื้อเครื่องมือท�าได้เหมือนๆ กัน แต่ความแตกต่างจะอยู่ที่การออกแบบ
ดไีซน์มากกว่า

เราเพิ่มคาแร็กเตอร์และไอคอน

ให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้า

มิกซ์แอนด์แมตช์ในแบบที่ต้องการ และถือว่า

การออกแบบส่ิงเหล่านี ้คอื จดุแขง็ส�าคญั

ของแบรนด์ทีไ่ม่สามารถลอกเลียนแบบได้

PRINTS ON IT :  printsonit
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เมื่อทุกอย่างเราสามารถเลือกได้ “รองเท้าแตะ” ก็เป็นอีกหนึ่งไอเท็มที่วันนี้ลูกค้า
สามารถเลอืกออกแบบได้เองตามใจชอบ Baia Baia คอืแบรนด์รองเท้าแตะ DIY ที่ด�าเนนิการ
โดย Al-Futtaim ในเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันเข้ามาเปิดให้บริการกับลูกค้าในประเทศไทย 
โดยให้ลูกค้าสามารถเลือกดีไซน์รูปแบบรองเท้าได้เองตามความต้องการ ทั้งสีพื้นรองเท้า 
สายรองเท้า ซึ่งมีแบบใส แบบด้าน และแบบกลิตเตอร์ รวมไปถึงชาร์ม หรืออุปกรณ์
ตกแต่งรองเท้าอีกมากมาย เพื่อให้ได้รองเท้าแตะคู่โปรดที่สะท้อนความเป็นตัวคุณได้
อย่างแท้จริง

รองเท้าแตะ DIY 
คู่เดียวในโลก
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โดยชอ็ปของ Baia Baia จะมอียูท่ี่ชั้น 2 EmQuartier, ชั้น M สยามพารากอน และชั้น 3 
เซน็ทรลั ชดิลม เมื่อลูกค้าเข้าไปในร้านสามารถเดนิเลอืกดูและทดลองออกแบบรองเท้า
ได้เองตามความสะดวก หรอืจะใช้เทคโนโลยมีาช่วยอ�านวยความสะดวกในการออกแบบ
รองเท้ากไ็ด้เช่นกนั โดยลูกค้าสามารถเลอืกจบัคู่บนหน้าจอทชัสกรนี (Tablet App) ที่ให้
ลูกค้าเสมือนได้เลือกอุปกรณ์ต่างๆ ในร้านจริง เพื่อให้ได้เห็นภาพรองเท้าที่ดีไซน์ก่อน
ล่วงหน้า หากยังไม่ถูกใจก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้ตามใจชอบ จนกว่าจะได้รองท้าแตะ
คู่เดยีวในโลกที่เป็นของคณุเอง

BAIA BAIA : EmQuartier The Glass Quartier ชั้น2 , สยามพารากอน ชั้น M, เซน็ทรลั ชดิลม ชั้น 3  OfficialBaiaBaia

จากตัวอย่างธุรกิจที่ยกมาให้ดูนั้น จะเห็นว่าการตอบสนองความต้องการ
เฉพาะบคุคล กลายเป็นหนึ่งในกลยทุธ์ที่สร้างโอกาสให้กบัธรุกจิได้อย่างน่าสนใจ 
เพราะตรงกบัไลฟ์สไตล์ของผู้คนในยคุนี้ ที่ส�าคญักว่านั้นกลยทุธ์ดงักล่าวยงัสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้สนิค้าได้อกีด้วย เพราะด้วยความพเิศษที่ไม่เหมอืนใครและไม่มใีคร
เหมอืน ยอ่มท�าใหเ้กดิ Value ที่มากกว่า และน�าไปสูก่ารสร้างยอดขายหรอืท�าก�าไร
ให้กบัธรุกจิเพิ่มขึ้นนั่นเอง  
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K Analysis

ใครว่าตลาดความงามผู้หญงิครอบครองเพยีงอย่างเดยีว ยคุนี้อะไรๆ 
กเ็ปลี่ยนไปแล้ว เมื่อหนุ่มๆ ลกุขึ้นมาดูแลใส่ใจตวัเองมากขึ้น ส่งผล

ให้ธรุกจิความงามผู้ชายกลายเป็นดาวเด่นที่ก�าลงัอยู่ในช่วงขาขึ้นสดุๆ 
ดงึดูดให้ผู้ประกอบการทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่อยากกระโดดเข้าสู่

สมรภูมคิวามงามมูลค่า 35,000 ล้านบาทนี้กนัเป็นว่าเล่น

 กองบรรณาธกิาร    เรยีบเรยีงจาก

เทรนด์หล่อมาแรง!
ดันธุรกิจความงามผู้ชายฮอต!!
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ด้วยทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับกระแสความ
นิยมในดารานักร้องต่างชาติ โดยเฉพาะเกาหลีและญี่ปุ่นที่เติบโตในไทย ส่งผลให้กลุ่ม
ผู้ชายเริ่มให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการดูแลภาพลักษณ์ และบุคลิกภาพร่างกายที่ปรากฏ
ต่อสังคมให้ดูดีเช่นเดียวกับสาวๆ ส่งผลให้ตลาดความงามกลุ่มผู้ชายเริ่มมีการเติบโต
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึง 35,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

สินค้าส่วนบุคคล

เฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับการดูแล
ร่างกายของผู้ชาย (Men’s Grooming) มี
มูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาท โดย
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเริ่มได้รับความ
นิยม และมีการเติบโตสูงในช่วงหลายปี
ที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ชายยุคใหม่มีการ
ออกก�าลังกาย หรือมีกิจกรรมกลางแจ้ง
มากขึ้น 

บริการเสริมความงาม 

อย่างคลนิกิเสรมิความงามและคลนิกิ
ศัลยกรรม ที่ก�าลังได้รับความนิยมในกลุ่ม
คนไทยเพิ่มขึ้น โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
คาดว่า ตลาดบริการเสริมความงามทั้ง
ที่ไม่ต้องใช้การผ่าตัดและที่ต้องใช้การ
ผ่าตัดรวมในประเทศไทย มีมูลค่าสูงถึง 
65,000 ล้านบาท (มูลค่าตลาดเฉพาะ
คลินิก ไม่รวมบริการความงามจาก
โรงพยาบาล) ซึ่งในจ�านวนนี้คาดว่าเป็น
สัดส่วนจากตลาดกลุ่มผู้ชายประมาณ 
20,000 ล้านบาท 
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ความท้าทายของธุรกิจความงามผู้ชาย

ด้วยการเติบโตของตลาดดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผู้ประกอบการ
จ�านวนมากสนใจเข้าสู่ธุรกิจ ทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่และเอสเอ็มอีที่เห็นถึงโอกาส
ทางการตลาด ทั้งในส่วนของการผลิตสินค้าดูแลร่างกาย รวมถึงการลงทุนคลินิก
ความงาม ซึ่งมกีารเปิดเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมากในแต่ละปี เนื่องจากคนรุน่ใหม่ที่เพิ่งเรยีนจบ
ทางด้านความงาม บางส่วนกล้าที่จะลงทุนในธุรกิจและเป็นเจ้าของกิจการเอง รวมถึง
ผู้ประกอบการทั่วไปที่มีเงินทุนและสนใจในธุรกิจนี้ และมีการเชิญแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ
มาท�างานแบบพาร์ตไทม์ 
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จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับความงามมีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง 
เนื่องจากผู้ซื้อมีทางเลือกมากขึ้น ซึ่งเอสเอ็มอีที่สนใจลงทุนในธุรกิจนี้ อาจจ�าเป็นต้อง
วิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง ทั้งทางด้านเงินทุน บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตหรือการให้บริการ รวมถึงต้องผลิตสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมของ
ผู้ชายกลุ่ม Millennials ซึ่งกลุ่มนี้มีความใส่ใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพค่อนข้างมากกว่ากลุ่ม
อื่นๆ และมีก�าลังซื้อและพร้อมใช้จ่ายกับสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจ โดย
พิจารณาปัจจัยด้านราคาเป็นประเด็นรอง ทั้งนี้ พบว่า

มีค่าใช้จ่ายทุกประเภทสินค้า และบริการรวมกัน

ประมาณ 7.9
 

แสนล้านบาทต่อปี

ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจอย่างมาก

ผู้ชายกลุ่ม

MILLENNIALS

มีประมาณ

9.65
ล้านคน
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รู้จักพฤติกรรมผู้ชาย Millennials 

1  การไม่ยึดติดกับตราสินค้า

คนกลุ่ม Millennials นอกจากจะไม่ยดึตดิกบัตรา 
สินค้าแล้ว ยังไม่ได้ยึดปัจจัยด้านราคาเป็นหลักด้วย 
แต่ชอบที่จะทดลองและเปิดรบัสิ่งใหม่ๆ ที่ตรงกบัไลฟ์สไตล์
ของตนเอง และคาดหวงัถงึประสบการณ์ที่ดด้ีานคณุภาพ
และบริการจากธุรกิจนั้นๆ โดยคนกลุ่มนี้พร้อมจะไป
ลองใช้บรกิารในสถานที่ใหม่ ตามค�าแนะน�าของญาต ิ
เพื่อน หรอืที่มกีารกล่าวถงึในโลกโซเชยีล ผูป้ระกอบการ
อาจสญูเสยีตลาดได้ หากสนิค้าหรอืบรกิารไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ได้นั่นเอง

2  การสืบค้นข้อมูลก่อนตัดสินใจ 

คนรุ่นใหม่จะมีการหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของตัวสินค้า มีการเปรียบเทียบราคา
และคุณภาพสินค้า รวมถึงติดตามการรีวิวจาก
ผู้เชี่ยวชาญผ่านสื่อโซเชียลมีเดียที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการเพิ่มมากขึ้น 
ดังนั้น หากมีการตั้งราคาที่ไม่สมเหตุผล หรือมี
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการ ข่าวสาร
จะถูกกระจายอย่างรวดเร็ว กลายเป็นอุปสรรค
ต่อการท�าตลาด
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ธุรกิจปรับตัวอย่างไร รับมือลูกค้า Millennials

ศนูย์วจิยักสกิรไทย แนะแนวทางปรบัตวัของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกบัสนิค้า และ
บริการความงาม เพื่อรับมือความท้าทายทางด้านพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่ม Millennials 
มดีงันี้

1  การน�าเสนอสินค้าหรือนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและต้องรวดเรว็ เพื่อ
สร้างจุดเด่นหรือความต่างให้กับสินค้าหรือบริการ รวมถึงตอบสนองความต้องการของ
ผู้บรโิภคได้ตรงเป้าหมาย เช่น สนิค้าดูแลร่างกายที่มสี่วนผสมจากธรรมชาต ิการพฒันา
สนิค้าให้มคีณุสมบตัหิลายด้านในหนึ่งผลติภณัฑ์ ขณะที่บรรจภุณัฑ์กค็วรแสดงความเป็น
ตวัตนของผูช้าย หรอืตามเทรนด์ที่นยิม เช่น เทรนด์เกาหล ีหรอืเทรนด์รกัษ์โลก ส่วนคลนิกิ
ความงาม การลงทนุด้านเครื่องมอืใหม่ๆ ที่มรีาคาสูงอาจต้องค�านงึถงึความคุ้มค่า ความ
นยิมของลกูค้าที่จะเข้ามาใช้บรกิารต่อเนื่อง ระยะเวลาการคนืทนุ ซึ่งในระยะสั้นผู้ประกอบการ
อาจเน้นคณุภาพการรกัษาหรอืดูแลความงาม เพื่อรกัษาฐานลูกค้าเดมิไว้
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2  การตั้งราคาท่ีสมเหตุสมผล ในการตั้งราคาสินค้าและบริการ ต้องพิจารณา
เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ข่ง ทั้งด้านคณุภาพ ความแตกต่างในตวัสนิค้า เพื่อให้คนรุน่ใหม่เหน็ว่า
มีความคุ้มค่าที่จะจ่ายให้กับสินค้าหรือบริการ ส�าหรับสินค้าที่มีส่วนผสมพิเศษที่มีการ
รับรองถึงประสิทธิภาพ อาจสามารถตั้งราคาในระดับสูงเพื่อจับตลาดกลุ่มที่ต้องการ
บ่งบอกตัวตนที่แตกต่างจากกลุ่มอื่น นอกเหนือจากปัจจัยด้านราคา คือ การรักษาคุณภาพ
สินค้า เพราะปัจจุบันข้อมูลข่าวสารทั้งด้านดีและไม่ดีจะถูกกระจายไปอย่างรวดเร็ว
ผ่านสื่อโซเชียล ซึ่งหากผู้บริโภคมีข้อสงสัยต่อสินค้าหรือบริการอาจส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อความน่าเชื่อถือในวงกว้าง ซึ่งจะท�าให้การแก้ไขปัญหาท�าได้ค่อนข้างล�าบาก
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3  การน�าเสนอข้อมลูข่าวสาร ควรใช้ช่องทางสื่อสารทั้งออนไลน์และสื่อดั้งเดมิ โดย
ช่องทางออนไลน์อาจใช้ส�าหรบัน�าเสนอความเคลื่อนไหวผลติภณัฑ์ หรอืนวตักรรมที่คดิค้น
ขึ้นมาใหม่ หรอืข้อมูลที่ผูบ้รโิภคต้องการความอปัเดตรวดเรว็ โดยข่าวสารต่างๆ ต้องแสดง
ถงึความจรงิใจ ง่ายๆ ไม่ซบัซ้อน รวมถงึต้องแก้ไขข้อมลูที่อาจเกดิความคลาดเคลื่อนทนัท ี
เพื่อไม่ให้เป็นประเดน็ลกุลามและเป็นผลเสยีต่อภาพลกัษณ์ ส่วนช่องทางสื่อสารดั้งเดมิกย็งั
คงต้องใช้ส�าหรบัโฆษณาประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์ เพื่อให้สนิค้าและตราสนิค้าเป็นที่จดจ�า

อย่างไรกด็ ีเพื่อลดการแข่งขนัตลาดในประเทศ ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจกบั
ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านกลุม่ CLMV แม้ว่าตลาดความงามส�าหรบั
ผูช้าย เฉพาะผลติภณัฑ์ดแูลร่างกายอาจจะยงัมมีลูค่าไม่สงูมากนกัประมาณ 8,000 ล้านบาท 
แต่กม็กีารเตบิโตต่อเนื่องเฉลี่ย 10% ตอ่ป ีเนื่องจากกลุ่มผูช้ายรุ่นใหมท่ี่มรีายได้ปานกลาง
ขึ้นไปเริ่มมีไลฟ์สไตล์ในการดูแลตัวเองมากขึ้น รวมถึงต้องการสินค้าที่บ่งบอกตัวตน
หรอืการสร้างภาพลกัษณ์ของตนเองให้ดูดเีช่นเดยีวกบัประเทศอื่นๆ นั่นเอง

แม้วนันี้ตลาดความงามผูช้ายอาจจะยงัไม่ใหญ่เท่าตลาดของคณุสาวๆ แตด้่วยมลูค่า
ตลาด 35,000 ล้านบาท กม็ากพอที่จะท�าให้ไม่สามารถมองข้ามตลาดนี้ไปได้ 
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Inno Focus

หลังจากที่มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในการเรียก
แทก็ซี่ ดูเหมอืนว่าวงการแทก็ซี่จะล�้ายิ่งขึ้นไปอกี เมื่อมกีารน�าเทคโนโลยจีดจ�าใบหน้ามาใช้
เพื่อเพิ่มความปลอดภยัยิ่งขึ้น โดย Yandex.Taxi ผูใ้ห้บรกิารแทก็ซี่รายใหญ่สดุของรสัเซยีที่เพิ่ง
ควบรวมกจิการกบั Uber เมื่อปีที่แล้ว ได้ตดิตั้งอปุกรณ์เลก็ๆ ที่กระจกหน้ารถ โดยอปุกรณ์
ดังกล่าวเป็นระบบซอฟต์แวร์จดจ�าใบหน้าที่สามารถตรวจจับ 68 อิริยาบถที่แสดงออกผ่าน
ใบหน้า เช่น หาว กะพรบิตา สปัหงก โน้มกายลง และอากปักริยิาที่เป็นสญัญาณว่าคนขบั
อาจก�าลงัเหนื่อยหรอืง่วง 

 หากพบสญัญาณที่อาจก่อให้เกดิอนัตรายหากยงัฝืนขบั คนขบัรถจะถูกบงัคบัให้หยดุ
ขบัทนัท ีความเคลื่อนไหวดงักล่าวเกดิขึ้นหลงัพบสถติอิบุตัเิหตแุทก็ซี่บนท้องถนนในกรงุมอสโก
เมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 764 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิต 23 ราย โดยเจ้าหน้าที่ชี้สาเหตุเกิด
จากคนขบัแทก็ซี่ใช้เวลาท�างานนานเกนิไป และคนขบัหลายคนรบังานกบัหลายแอปพลเิคชนั

 Yandex.Taxi น�าร่องทดสอบระบบไปแล้วกบัแทก็ซี่ 100 คนั และจะตดิตั้งในรถแท็กซี่
จ�านวนหลายพนัคนัในเรว็ๆ นี้ รายงานระบรุถยนต์รุน่ใหม่ๆ จากหลายค่ายมกีารเพิ่มเทคโนโลยี
คล้ายกนันี้ในรถ เช่น ซูบาร ุฟอร์เรสเตอร์ 2019 และคาดลิแลค ซที6ี ซดีาน แต่ใช้ระบบแสง
อินฟราเรดที่ตรวจจับต�าแหน่งศีรษะคนขับ แต่การติดตั้งในรถแท็กซี่ เชื่อว่าเป็นครั้งแรก 
นอกจากลดอบุตัเิหตบุนท้องถนนแล้ว ยงัเป็นจดุขายอกีอย่างให้กบับรกิารแอปฯ เรยีกแทก็ซี่
เจ้านี้   

โดยสารปลอดภัยด้วยระบบจดจ�าใบหน้า

https://bit.ly/2OXxFNF , Shutterstock
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โดยกลุม่เป้าหมายที่วางไว้คอื ผูป้กครองในเขตเมอืงที่ไม่ค่อยมเีวลาไปเลอืกซื้อสนิค้าเอง 
ที่ช็อป และผู้ปกครองในเขตชนบทที่ไม่มีช็อปไนกี้ให้เดินเข้าไปเลือก รองเท้าเด็กไนกี้ราคา
เฉลี่ยอยู่ที่คู่ละ 60 ดอลลาร์ฯ ซึ่งการสมัครสมาชิกจะท�าให้ประหยัดลงได้

 การที่ไนกี้เลือกให้บริการ Subscription Box รองเท้าเด็กเนื่องจากเด็กเติบโตเร็ว จึง
ต้องเปลี่ยนรองเท้าบ่อย ในอนาคตไนกี้มีแผนจะให้บริการเหมาจ่ายแก่ลูกค้าที่เป็นนักวิ่ง
มาราธอน เพราะเป็นกลุ่มที่รองเท้าพังเร็วต้องเปลี่ยนบ่อยเช่นกัน ข้อดีของบริการเหมาจ่าย
อีกอย่าง นอกจากได้รายได้ล่วงหน้า ยังท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้ากระชับ
ขึ้นอีกด้วย              

โมเดล Subscription Box ที่หลายคนเรียก “ผูกปิ่นโต” หรือ “เหมาจ่าย” นอกจากได้
รับความนิยมยังดูเป็นรูปแบบการซื้อ-ขายสินค้าที่เปลี่ยนพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภค
อย่างมาก แม้แต่ไนกี้ แบรนด์เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาถึงจะเป็นอันดับต้นๆ ของโลกก็หันมา
ใช้กลยุทธ์นี้ด้วยเช่นกัน โดยเปิด Nike Adventure Club ขึ้นมาเพื่อให้บริการจัดส่งรองเท้า
สนีกเกอร์ส�าหรับเด็กอายุ 2-10 ขวบถึงบ้าน โดยมีหลายราคาให้เลือก ได้แก่ เดือนละ 
20 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ได้รับปีละ 4 คู่ หรือเฉลี่ยไตรมาสละคู่) 30 ดอลลาร์ฯ (6 คู่ต่อปี หรือ 
2 เดือนคู่) และ 50 ดอลลาร์ฯ (12 คู่ หรือเดือนละคู่) และผู้ปกครองสามารถเลือกสนีกเกอร์
ราว 100 คู่จากแค็ตตาล็อก 

ไนกี้กับการขายแบบเหมาจ่าย

https://cnb.cx/2TAm2uy, Nike
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Cover Story

Hersumer	(Her+Consumer)	ค�านยิามใหม่ที่สะท้อนตลาดผู้หญงิ	
ที่วนันี้พวกเธอ	คอื	มหาอ�านาจก�าลงัซื้อตวัจรงิของโลก	เพราะด้วย
ศกัยภาพด้านการจบัจ่ายของตลาดผู้หญงิที่มแีนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ	อกีทั้งผู้หญงิยงัมสี่วนในการตดัสนิใจซื้อถงึ	78%	ของตลาด	
ท�าให้	Hersumer	จงึกลายเป็นสายเปย์แห่งวงการนกัชอป	แต่ใช่ว่า	

การท�าตลาดผู้หญงิจะง่ายไปซะหมด	หากคณุไม่รู้ใจเธอเหล่านี้จรงิๆ	
อะไรที่คดิว่าจะง่ายอาจจะกลายเป็น	“งานหนิ”	ขึ้นมากไ็ด้

 กองบรรณาธกิาร

สายเปย์แห่งวงการนกัชอป
Hersumer
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	แม้แต่ในวงการดนตรกีไ็ม่อาจมองข้ามตลาดผู้หญงิไปได้	โดย	Fender	ผู้ผลติกตีาร์
ชั้นน�าในสหรฐัอเมรกิาได้ปรบักลยทุธ์ใหม่	 เพราะจากผลการศกึษาพบว่า	 ผู้หญงิคดิเป็น	
50%	ของผู้เล่นกตีาร์หน้าใหม่ทั้งในสหรฐัอเมรกิาและสหราชอาณาจกัร	ท�าให้บรษิทัต้อง
ลุกขึ้นมาท�าการตลาดและวางกลยุทธ์มุ่งไปยังกลุ่มผู้หญิงโดยตรง	 พร้อมทั้งผลิตกีตาร์
ส�าหรบัผู้หญงิ	ซึ่งมนี�้าหนกัเบาลงและรูปทรงสวยงาม	สสีนัสดใส	ออกมาเอาใจมอืกตีาร์
สาวหน้าใหม่มากขึ้น	

เม่ือตลาดผู้หญิงแรง! ธุรกิจจึงรีบปรับ!!

ก่อนหน้านี้	 เชื่อว่าหลายคนอาจได้เห็นการปรับตัวของแบรนด์ไนกี้	 เพื่อพยายามรุก
เจาะตลาดผูห้ญงิ	มตีั้งแต่การเปิดตวัผ้าคลมุศรีษะที่เอาไว้ใช้ในการเล่นกฬีาส�าหรบัผูห้ญงิ
มสุลมิ	ในชื่อ	“โปร	ฮญิาบ”	หรอืแม้แต่การเปิด	Unlaced	ชอ็ปสนกีเกอร์เพื่อสาวๆ	โดย
เฉพาะ	เพื่อเสนอทางเลอืกของรองเท้ากฬีาไซส์ผูห้ญงิที่หลากหลายขึ้น	หรอืเมื่อไม่นานมานี้	
ก็ได้มีการน�าหุ่นจ�าลองเสื้อผ้าขนาดใหญ่	 ซึ่งใช้เป็นตัวแทนของสาวพลัสไซส์มาวางไว้
ในร้านแฟล็กชิปสโตร์ย่านถนน	 Oxford	 กรุงลอนดอน	 เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า	 ไนกี้
พยายามอย่างมากในการรกุตลาดผู้หญงิในทกุๆ	กลุ่มนั่นเอง

www.nike.com
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	หรือกระทั่งสินค้าผู้ชายแมนๆ	 อย่างตลาดมอเตอร์ไซค์ก็ปรับตัวรับยุคนักบิดสาว
เช่นกนั	เมื่อปรมิาณของนกับดิผูห้ญงิมจี�านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยสภาอตุสาหกรรม
รถจักรยานยนต์ในสหรัฐอเมริกาเผยว่าปัจจุบันผู้หญิงคิดเป็น	 19%	 ของผู้ขับขี่ทั้งหมด	
เทยีบกบัสถติใินช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	ใน	10	คนจะมนีกับดิสาวเพยีงแค่คนเดยีวเท่านั้น	
และคาดว่าในอนาคตอนัใกล้อาจมสีดัส่วนเพิ่มขึ้นไปถงึ	25%	นอกจากนี้	สาวๆ	ยงัมกีาร
จับจ่ายใช้สอยในเรื่องของยางรถ	 การซ่อมบ�ารุง	 เปลี่ยนอะไหล่	 และการตกแต่งต่างๆ	
มากกว่าผู้ชายอกีด้วย	 ดงันั้น	 การท�าการตลาดที่มุ่งไปยงัลูกค้าที่เป็นผู้หญงิ	 รวมถงึการ
ออกแบบสว่นประกอบต่างๆ	เช่น	เกยีร	์ให้เหมาะสมกบัผูห้ญงิ	จะช่วยดงึดดูและสนบัสนนุ
ให้ผู้บรโิภคกลุ่มนี้มองหารถจกัรยานยนต์มากขึ้น			

เกดิอะไรขึ้น	ท�าไม?	ตลาดผู้หญงิจงึเข้าไปอยู่ในความสนใจของธรุกจิมากมาย	และ
เอสเอม็ออีย่างเราจะมองข้ามตลาดนี้ไปได้อย่างไร…
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เมื่อ	“ผู้หญิง”	เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่มีอิทธิพลและบทบาทส�าคัญในการจับจ่าย
ใช้สอยในปัจจุบัน	จึงเรียกได้ว่าเป็น	“The	New	Power”	ของโลกยุคใหม่	ตามค�านิยาม
ของ	ดมิสาฐ์	องค์ศิริวัฒนา	Co-Founder	และ	Executive	Creative	Director	แห่ง	SOUR	
Bangkok	บริษัทเอเยนซีที่วางจุดยืนเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกในประเทศไทย	

ตลาดผู้หญิงมีทิศทางที่จะเติบโตไปได้เรื่อยๆ	เนื่องจากผู้หญิงเป็นก�าลังหลักในการ
ตัดสินใจซื้อ	 และเป็นเพศที่ซื้อของโดยมีเรื่องของอารมณ์	 (Emotional)	 เข้ามาร่วมด้วย
ค่อนข้างสูง	

“เคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่า	Men	Buy	Women	Shop	หรือผู้ชายซื้อ	แต่ผู้หญิงชอป	
สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมในการซื้อได้เป็นอย่างดีว่า	ไม่ว่าจะเป็นในโลกของออนไลน์
หรือออฟไลน์	 ผู้หญิงมักได้สินค้ามากกว่าที่ตั้งใจซื้อไว้ตั้งแต่แรก	 ในขณะที่ผู้ชายจะมี
เป้าหมายว่าจะซื้ออะไรและพุ่งตรงไปยังสิ่งนั้นๆ”

เพราะอะไร?

ผู้หญิงถึงเป็น The New Power ของตลาดยุคใหม่ 
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ตลาดท่ีน่าสนใจและเข้าไปเจาะได้ง่ายกว่า

น่ันก็คือ ผู้หญิงโสด เพราะเป็นกลุม

ที่มีก�าลังในการซ้ือ และแบรนด์ตางๆ

สามารถใช้แรงกระตุ้นเพื่อให้เกิด

การตัดสินใจซ้ือได้คอนข้างงายกวา

ที่ส�าคัญผู้หญิงมีส่วนในการตัดสินใจซื้อเป็นอย่างมาก	และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
ในทุกๆ	อุตสาหกรรม	ไม่ว่าจะเป็นทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค	(Consumer	Products)	หรือ
แม้กระทั่งของใหญ่อย่างรถยนต์หรืออสังหาริมทรัพย์	 ผู้หญิงก็มีส่วนในการตัดสินใจที่
ส�าคัญมากเช่นกัน	

“ในภาพรวมผู้หญิงมีส่วนในการตัดสินใจซื้อถึงประมาณ	 78%	 ของตลาด	 โดย
ในช่วง	2-3	ปหลังมานี้จะเห็นว่า	การแบ่งตลาดของผู้หญิง	(Segmentation)	ค่อนข้างจะ
ละเอียด	ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้หญิงโสด	(Single	Income	No	Kids)	กลุ่มคู่รักที่อยู่ด้วยกัน
แต่ไม่มีลูก	(Double	Income	No	Kids)	หรือว่าแต่งงานมีครอบครัวแล้ว	เป็นต้น”	

โดยกลุม่ผูห้ญงิโสดถอืเป็นเทรนด์ที่ก�าลงัมาแรงและเหน็ได้ค่อนข้างชดัในช่วงที่ผ่านมา	
นับเป็นกลุ่มที่มีการตัดสินใจซื้อที่ค่อนข้างง่ายกว่ากลุ่มที่มีครอบครัวแล้ว	

ดมิสาฐ์ องค์ศิริวัฒนา
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“ผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วจะคิดมากขึ้น	โดยจะนึกถึงคนในครอบครัวก่อนและคิดถึง
รายได้โดยรวมเป็นหลัก	ซึ่งจะแตกต่างจากผู้ชายที่มีครอบครัวที่ยังตัดสินใจและพุ่งตรง
ไปยงัสิ่งที่ตวัเองต้องการ	ท�าให้ผูห้ญงิกลุ่มนี้คอ่นขา้งจะใชเ้วลาในการศกึษาและตดัสนิใจ
ซื้อนานกว่า	เมื่อเทยีบกบัผู้หญงิโสด	ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นการซื้อเพื่อตวัเอง	ลงทนุเพื่อตวัเอง	
ดังนั้น	ตลาดที่น่าสนใจและเข้าไปเจาะได้ง่ายกว่า	นั่นก็คือ	ผู้หญิงโสด	เพราะเป็นกลุ่ม
ที่มีก�าลังในการซื้อ	และแบรนด์ต่างๆ	สามารถใช้แรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
ได้ค่อนข้างง่ายกว่าด้วย”

หากเจาะลึกในแง่ของพฤติกรรมการซื้อ	 ดมิสาฐ์บอกว่า	 ผู้หญิงปัจจุบันใช้เวลา
ในการตัดสินใจซื้อค่อนข้างสั้น	ภายในเวลา	5	นาที	หากเจอสินค้าที่ใช่	ตรงใจ	เรียกว่า
เป็นช่วงของ	I	Want	to	Buy	Moment	ก็ยินดีที่จะจ่ายเลยในทันท	ี

“การท�าธุรกรรมออนไลน์	 (Online	 Banking)	 เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้การจับจ่าย
เป็นเรื่องที่สะดวกขึ้น	ดังนั้น	พฤติกรรมของผู้บริโภคใน	1	การซื้อ-ขายหรือการท�าธุรกรรม	
(Transaction)	จะใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อจนกระทั่งจบทั้งกระบวนการค่อนข้างรวดเร็ว
มาก	 นอกจากนี้	 การเติบโตของแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่างๆ	 ที่อ�านวยความ
สะดวกให้กับผู้คน	ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน”	

ตัดสินใจง่าย

พร้อมจ่าย พฤติกรรมลูกค้าผู้หญิง
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สอดคล้องกับความเห็นของ	ลลิตา	สันติวรรักษ์	ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์	
บอกไว้ว่า	 เหตุผลของการตัดสินใจซื้อของผู้หญิง	 โดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์	
สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดในยุคนี้คือ	 การซื้อเพราะต้องการทันโลก	 ทันกระแส	 จึงเป็นที่มา
ของค�าว่า	 “ของมันต้องมี”	 เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า	 การตัดสินใจซื้อของผู้หญิงนั้น
มีเรื่องของอารมณ์มาเกี่ยวข้องอย่างมาก	 เรียกได้ว่าส�าหรับผู้หญิงแล้ว	 หากเจอสิ่ง
ที่อยากได้กพ็ร้อมที่จะจ่ายทนัท	ีโดยที่ราคาไม่ใช่ประเดน็หลกัของการตดัสนิใจ	และถงึแม้
สินค้านั้นๆ	 จะไม่ใช่สิ่งที่จ�าเป็นก็ตาม	 แต่ผู้หญิงสามารถท�าให้สินค้านั้นๆ	 กลายเป็น
สิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับตัวเองได้เสมอ	 ยิ่งปัจจุบันด้วยระบบโลจิสติกส์ที่สะดวกรวดเร็ว	
สั่งเช้าได้บ่าย	ยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้หญิงตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นไปอีก
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ด้วยกระแสของตลาดผู้หญงิที่ค่อนข้างมาแรง	จะเหน็ว่า	หลายต่อหลายแบรนด์เริ่ม
ท�าสินค้าออกมาตอบโจทย์ผู้หญิงมากขึ้น	 หรือแม้กระทั่งสินค้าส�าหรับคนทั่วไปก็เลือกที่
จะท�าการสื่อสารไปยงัผู้บรโิภคที่เป็นผู้หญงิมากขึ้นด้วย

ถึงไม่ใช่สินค้าสาวๆ

แต่ก็ขายผู้หญิงได้

“แม้จะเป็นสินค้าทั่วไป	 ไม่ใช่สินค้าที่ท�าเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ	 ยกตัวอย่าง	 น�้าดื่ม	
เจ้าของแบรนด์ก็เริ่มหันมาท�าตลาดและสื่อสารกับผู้หญิงมากขึ้น	 เพราะเขาเห็นว่าจริงๆ	
แล้วผูห้ญงิเป็นคนตดัสนิใจซื้อของจากซูเปอร์มาร์เกต็	หรอือย่าง	 รองเท้าแตะผู้ชาย	ที่ผูซ้ื้อ
ตัวจริงคือ	 ผู้หญิงที่ซื้อให้แฟนตัวเอง	 หรือแบรนด์ที่ท�าสบู่ส�าหรับผู้ชายในต่างประเทศ
กพ็บว่า	พฤตกิรรมของผู้ชายจะเน้นอะไรง่ายๆ	มาก่อน	คอืใช้สบู่ของผู้หญงิในการอาบน�้า	
ทางแบรนด์จึงออกมาท�าการสื่อสารไปในทางที่ว่า	 อยากให้แฟนกลิ่นเหมือนตัวเองหรือ	
ท�าไมไม่ใช้สบู่ที่สมกับการเป็นผู้ชายหน่อย	 ซึ่งจริงๆ	 แล้ว	 นั่นคือการสื่อสารกับผู้หญิง	
เพราะแบรนด์รู้ว่าผู้หญงิเป็นผู้ซื้อตวัจรงิ”	ดมสิาฐ์ให้มมุมองเพิ่มเตมิ
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	สิ่งเหล่านี้	เป็นการสะท้อนให้เหน็ว่า	ผู้หญงิไม่ได้ใช้จ่ายไปกบัผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร
ที่ท�ามาเพื่อเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น	 แต่อาจจะซื้อสินค้าอื่นๆ	 เพื่อคนใกล้ตัวอีกด้วย	 นั่นจึง
เปน็โอกาสส�าหรบัทกุธรุกจิที่สามารถเจาะเข้าถงึตลาดกลุม่นี้	อาจจะเรยีกได้ว่าทั้งทางตรง
และทางอ้อม	 เพียงแค่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของแบรนด์ต้องสื่อสารอย่างชัดเจนว่า	
คณุก�าลงัสื่อสารอยู่กบัลูกค้ากลุ่มผู้หญงินั่นเอง	

ในการเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าผู้หญงินั้น	ดมสิาฐ์บอกว่า	สิ่งส�าคญัคอื	ต้องหาปัญหา	
(Pain	 Point)	 ของผู้หญงิที่มอียู่ให้เจอ	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาสนิค้าหรอืบรกิาร
ให้ออกมาตอบโจทย์ลูกค้าผู้หญงิมากที่สดุ	

อยากพัฒนาสินค้าให้ตรงใจผู้หญิง

เอสเอ็มอีควรรู้อะไร?
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“เมื่อไรกต็ามที่หา	Pain	Point	ของผู้หญงิได้	การคดิสนิค้าหรอือะไรต่างๆ	จะเป็นเรื่อง
ที่ง่ายขึ้น	และตอบโจทย์เขาได้อย่างตรงจดุ	ซึ่งไอเดยีนั้นอาจจะมาจากปัญหาเลก็ๆ	นอ้ยๆ	
ก็ได้	 เช่น	 ในสหรัฐอเมริกามีผู้ประกอบการประสบความส�าเร็จในการผลิตโซ่ที่ใช้ดักจับ
เส้นผมเวลาตกลงไปในท่อน�้า	ซึ่งเกดิมาจากการมองเหน็ปัญหาของผู้หญงิขณะอาบน�้าที่
มกัจะมเีส้นผมลงไปตดิในท่อ	 แต่ไม่มีใครอยากจะท�าความสะอาด	 โซ่ดักจับนี้	 จงึกลาย
เป็นตวัช่วยที่เพยีงแค่ดงึขึ้นมากส็ามารถน�าไปทิ้งได้	โดยที่ไม่ต้องเปื้อนมอื	เป็นสนิค้าที่มี
ยอดขายถงึ	1.4	ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ	เป็นต้น”	

ผู้หญิงชอปปิงมากกว่าผู้ชาย

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

(ที่มา ETDA) 

59% 41%
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ปัจจุบันต้องยอมรับว่า	 การตลาดออนไลน์	 ถูกใช้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของการ
ท�าการตลาด	 ทั้งนี้	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์อย่าง	 ลลิตาบอกว่าเรื่องของ
การตลาด	ณ	 วันนี้ออนไลน์มีค่าใช้จ่ายเกือบเท่ากับออฟไลน์แล้ว	 และการยิงโฆษณา
ออนไลน์ไปยงักลุม่เป้าหมายกม็กีารแข่งขนัที่สงูมาก	โดยเฉพาะกลุม่เป้าหมายที่เป็นผูห้ญงิ	
ซึ่งหลายๆ	 ธุรกิจมองเห็นถึงศักยภาพเช่นเดียวกัน	 ดังนั้น	 ในการท�าการตลาดออนไลน์	
หากจะพึ่งพาเพยีงแค่การยงิโฆษณาอย่างเดยีวอาจไม่เป็นผลแล้ว	จ�าเป็นต้องใช้กลยทุธ์อื่น
ควบคู่ไปด้วย

	 “ในการท�าการตลาดออนไลน์ยคุนี้	เราต้องท�าหลายๆ	กลยทุธ์คู่ขนานกนัไป	เชน่	ท�า	
PR	เพื่อสร้างการรบัรูไ้ปพร้อมๆ	กบัท�ามาร์เกตตงิเพื่อให้เกดิยอดขายมนัถงึจะประสบความ
ส�าเรจ็	อาจจะให้น�้าหนกัอย่างนี้กไ็ด้	สร้างการรบัรู้	30%		อกี	70%	เป็นการท�ามาร์เกตตงิ	
และการท�ามาร์เกตตงินั้นอาจจะต้องเชื่อมออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกนั	เช่น	เล่นเกม
ออนไลน์	แล้วเอาคูปองไปใช้ที่ร้านออฟไลน์	เป็นต้น”	

สร้างการรับรู้ 30% 

อีก 70% เป็นการท�ามาร์เกตติง

และการท�ามาร์เกตติงนั้น

อาจจะต้องเช่ือมออนไลน์และออฟไลน์

เข้าด้วยกัน

กลยุทธ์แบบคู่ขนาน

สูตรส�าเร็จการตลาดยุคใหม่

ลลิตา สันติวรรักษ์
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“อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ	คอืผู้หญงิสไตล์ของ	Wakingbee”	ชลติา	หงสกลุ	ผู้ร่วมก่อตั้ง
แบรนด์	Wakingbee	ชดุออกก�าลงักายที่มาพร้อมทั้งดไีซน์และสสีนัที่ให้ผู้หญงิได้ทั้งความ
อ่อนหวานและแอ็กทิฟในเวลาเดียวกัน	 ได้กล่าวถึงค�านิยามที่เป็นจุดเริ่มต้นของการ
มองเหน็ช่องว่างที่มอียู่ในตลาดชดุออกก�าลงักาย	ซึ่งยงัไม่มแีบรนด์ไหนเข้ามาตอบโจทย์	

การเจาะตลาดผู้หญงิส�าหรบั	Wakingbee	ชลติาบอกว่า	สิ่งส�าคญัที่สดุคอื	อตัลกัษณ์
ของแบรนด์	(Brand	Identity)	ซึ่งจะเป็นตวัชี้ได้ว่าแบรนด์ควรเดนิไปในทศิทางใด	โดยแบรนด์
จะต้องมตีวัตนที่ชดัเจน	นั่นคอื	ผู้หญงิที่อ่อนโยน	แต่ไม่อ่อนแอ	เมื่อแบรนด์ชดัเจนเช่นนี้	
ลูกค้ากช็ดัตาม	จากนั้นต้องมคีวามต่อเนื่อง	 (Consistency)	หมายความว่า	 เมื่อม	ีBrand	
Identity	ที่ชดัแล้ว	อย่าลมืที่จะน�าสิ่งนั้นๆ	มาปรบัใช้กบัทกุด้านของธรุกจิ	ไม่ว่าจะเป็นการ
ตลาด	สนิค้า	ช่องทางการจดัจ�าหน่าย	โฆษณา	การจ้างพนกังาน	หรอืแม้แต่วธิพีูดคยุกบั
ลูกค้า	ทั้งหมดต้องไปในทศิทางเดยีวกนั	

ส่องกลยุทธ์การตลาดแบบ Wakingbee

ทําอย่างไรถึงได้ใจผู้หญิง
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	 “ในส่วนของการตลาดนั้น	 ต้องท�าทั้งออนไลน์และออฟไลน์	 เพื่อสื่อสารและท�าให้
ลูกค้าจดจ�าเราได้อย่างรอบด้าน	หมายความว่า	 เราต้องมองประสบการณ์	 (Experience)	
ของลูกค้าให้ครบว่า	ในวนัหนึ่งๆ	เขามจีดุสมัผสั	(Touch	Point)	กบัเราตรงไหนบ้าง	ไม่ว่า
จะเห็นผ่านทางโฆษณาบนออนไลน์	 คนแท็กแบรนด์ของเรา	 หรือมีโอกาสเห็นคนที่ได้ใช้
สนิค้าของเรา	ฉะนั้นต้องมกีารขบัเคลื่อนการตลาดทั้งสองทศิทาง	เพื่อมอบประสบการณ์
ให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและครบวงจร”					

ทั้งนี้	หากเจาะลกึลงไปถงึกลยทุธ์การตลาดของ	Wakingbee	นั้น	ชลติาบอกว่า	การ
โพสต์รูปภาพต่างๆ	บนช่องทางออนไลน์	ไม่ว่าจะเป็น	Instagram	หรอื	Facebook	ถอืเป็น
กลยุทธ์อย่างแรกที่ทางแบรนด์เลือกใช้ในการสื่อสารไปยังผู้คน	 เพื่อให้เห็นว่าผู้หญิง
ในแบบฉบบัของ	Wakingbee	นั้นเป็นอย่างไร	ถดัมาคอื	การม	ีEndorsement	หรอืการใช้คน
ที่เป็นผู้น�าทางความคิด	 (Opinion	 Leaders)	 ไม่ว่าจะเป็นดารา	 บล็อกเกอร์ด้านสุขภาพ	
ไมโครอินฟลูเอนเซอร์	 รวมถึงลูกค้ามาเป็นกระบอกเสียงในการบอกต่อเกี่ยวกับเรื่องราว
ต่างๆ	และสนิค้าของแบรนด์	
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นอกเหนือจากการท�าการตลาดออนไลน์แล้ว	 ในส่วนของออฟไลน์ก็ท�าควบคู่กันไป	
โดย	Wakingbee	ได้เปิดร้านเป็นของตวัเอง	(Flagship	Store)	เพื่อแสดงออกถงึความเป็น
ตัวตนของแบรนด์ให้ลูกค้าได้เข้ามาสัมผัสเพิ่มขึ้น	 พร้อมทั้งการจับมือท�างานกับแบรนด์
ต่างๆ	(Collaboration)	เพื่อขยายฐานลูกค้าและสร้างการรบัรู้ให้กบัผู้บรโิภคอกีกลุ่ม

“เราต้องการ	Collaboration	กบัทั้งตวับคุคลและแบรนด์	ซึ่งถอืเป็นการสร้างแรงจูงใจ
และกระตุ้นให้ลูกค้ากลบัมาดู	มาสนใจเราเป็นระยะๆ	ซึ่งที่ผ่านมามหีลายโมเดลที่เราท�า	
เช่น	การ	Collaboration	กบั	คณุแต้ว-ณฐพร	เตมรีกัษ์	โดยให้คณุแต้วได้เข้ามามสี่วนร่วม
ในการออกแบบและทดลองใช้ผลติภณัฑ์	ล่าสดุกเ็ป็นคอลเลกชนัที่ชื่อว่า	Swim	&	Sweat	
ชดุออกก�าลงักายที่สามารถใส่ลงน�้าได้ด้วย	หรอืการ	Collaboration	กบัแบรนด์อย่างชเิซโด้
และลอ็กซทิาน	ถ้าลกูค้าซื้อของจาก	Wakingbee	กจ็ะได้บตัรก�านลัหรอืสทิธพิเิศษไปใช้กบั
แบรนด์นั้นๆ	ถอืเป็นการท�าการตลาด”
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กลยทุธ์สดุท้ายคอื	การสร้างคอมมนูติ	ี(Community)	เพื่อสร้างช่วงเวลาให้คนที่มคีวาม
ชอบและไลฟ์สไตล์เหมือนกันได้มาท�ากิจกรรมร่วมกัน	 โดยจะมีการจัด	 WB	 Event	 ซึ่ง
เป็นการจับมือกับสตูดิโอที่มีคลาสพิเศษและน่าสนใจ	 เป็นคอนเซปต์การออกก�าลังกาย
แบบใหม่ๆ	เช่น	การปั่นจกัรยานในร่ม	โยคะฟลาย	ฮอตพลิาทสิ	ซึ่งนอกจากจะเป็นโอกาส
ให้แบรนด์ได้เจอกบัลูกค้าแล้ว	ยงัท�าให้ลูกค้าของ	Wakingbee	รู้จกักนัอกีด้วย

เหน็แล้วใช่ไหมว่า	พลงัการซื้อของผู้หญงิน่าสนใจมากแค่ไหน	ถ้าคณุไม่อยากปล่อย
โอกาสดีๆ 	ให้หลดุมอืไป	เริ่มท�าความเข้าใจตลาดผู้หญงิให้มากขึ้นตั้งแต่วนันี้	แล้วคณุจะ
รู้เวลาสาวๆ	เขาพร้อมเปย์	อะไรกฉ็ดุไม่อยู่!!!	

85% 
ของยอดขาย

แบรนด์ต่างๆ

มาจาก

กลุ่มผู้ซื้อ

ผู้หญิง 

สินค้าขายดี

ส�าหรับลูกค้าผู้หญิง 

กลุ่มความงาม

35.6% 
กลุ่มแฟชั่น

28.9% 

22% 
โดยมีผู้หญิง

ที่ชอปปิงออนไลน์

อย่างน้อย

1 ครั้งต่อวัน 

ที่มา : Lazada
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Trendy Marketing

ในช่วงเวลานี้คงไม่มรี้านขนมหวานแบรนด์ไหนที่จะฮอตและเป็นที่พูดถงึได้
มากเท่ากบั After You หลงัจากที่ส�านกัข่าว Bloomberg ได้รายงานราคา
หุ้นของ After You ที่เตบิโตได้ถงึ 3 เท่าภายในปีเดยีว ส่งผลให้กลายเป็น
หุ้นกลุ่มร้านอาหารที่มผีลประกอบการดทีี่สดุในโลก ยิ่งท�าให้หลายคน

สนใจอยากรู้จกัแบรนด์ After You ว่าที่ผ่านมาใช้กลยทุธ์การตลาดอย่างไร
ถงึท�าให้แบรนด์ประสบความส�าเรจ็อย่างทกุวนันี้

 กองบรรณาธกิาร

ถอดกลยุทธ์การตลาด

เบื้องหลังความส�าเร็จหมื่นล้าน 
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ย้อนกลับไปเมื่อ 12 ปีที่แล้ว แบรนด์ After You ถูกรู้จักครั้งแรกในปี พ.ศ.2550 ใน
ฐานะร้านขนมหวานแบบที่ยังไม่เคยมีในประเทศไทย ซึ่งเกิดจากความฝันของ “กุลพัชร์ 
กนกวัฒนาวรรณ” ที่หลงใหลในการท�าขนมหวานเป็นชีวิตจิตใจและอยากจะเปิดร้าน
ขนมเป็นของตัวเอง โดยเธอคิดว่าวันหนึ่งถ้าได้มีร้านเป็นของตัวเอง ร้านของเธอนั้นจะ
ต้องไม่เหมือนใคร และในที่สุด After You ก็สร้างปรากฏการณ์ที่ท�าให้หลายคนต้อง
ตกใจ เมื่อมีลูกค้ายอมยืนต่อแถวรอคิวนานหลายชั่วโมง เพื่อได้ลองลิ้มชิมรสขนมหวาน
สูตรที่กุลพัชร์พัฒนาต่อยอดขึ้นมาในแบบของตัวเอง จากนั้นได้ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง
จนปัจจุบันมีสาขากว่า 36 แห่งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และวันนี้ After You ยัง
เติบโตกลายเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 หากมองในแง่การตลาด อะไรคือกลยุทธ์ที่ท�าให้แบรนด์ After You โดดเด่น และ
เติบโตอย่างที่เห็น มาดูกันเลย 

www.facebook.com/afteryoucafe/

38 K SME Inspired



 ท�าในส่ิงที่แตกต่าง

“แค่ท�าสิ่งที่ยังไม่มีในตลาด” ประโยคสั้นๆ จากปากกุลพัชร์ แต่ทว่าสะท้อนความ
เป็น After You ได้อย่างดี จะเห็นได้ว่า สิ่งแรกที่เป็นตัวจุดกระแสท�าให้แบรนด์ After You 
สามารถแจ้งเกิดขึ้นมาได้ คือ ความไม่เหมือนใคร ทั้งรูปแบบของร้านที่ท�าให้เป็นคาเฟ
เลก็ๆ สไตล์ญี่ปุนในแบบ Dessert Caféé ที่จะเสร์ิฟขนมท�าสดใหม่จานต่อจาน หรอืตวัเมนู
ขนมเองก็มีการพัฒนาสูตรเพื่อไม่ให้ซ�้ากับใครในท้องตลาด อย่าง ชิบูย่า ฮันนี่โทสต์ หรือ
ขนมปังอบราดน�้าผึ้ง เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมวานิลลาและวิปครีม ซึ่งเวลานั้นถือเป็นของใหม่
ที่ยงัไม่เคยมใีครท�ามาก่อน จงึเรยีกกระแสความสนใจจากลกูค้าได้เป็นอย่างด ีท�าให้เมนูนี้
กลายเป็นเมนูยอดฮิตประจ�าร้าน After You มาจนถึงทุกวันนี้ 

 ส่งสินค้าใหม่ๆ สร้างกระแสตลอดเวลา

ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การพัฒนาเมนูใหม่ๆ ออกมา ถือเป็นกลยุทธ์ที่ช่วย
เพิ่มยอดขายได้ เช่นเดียวกับ After You ที่ทุกๆ เดือนจะมีเมนูใหม่ออกมาให้ลูกค้าได้
ลิ้มลอง และแน่นอนว่า สินค้าใหม่หลายๆ ตัวของ After You ได้สร้างกระแสตอกย�้า
ความเป็นผู้น�าในธุรกิจขนมหวาน ยกตัวอย่าง คากิโกริ น�้าแข็งไสแบบญี่ปุน นับว่าเป็น
อีกหนึ่งเมนูที่ฮอตฮิตไม่แพ้ฮันนี่โทสต์เลย เรียกได้ว่า พอกระแสฮันนี่โทสต์เริ่มซา 
น�้าแข็งไสคากิโกริก็ออกมาสร้างความฮือฮารับไม้ต่อทันท ี

www.facebook.com/afteryoucafe/
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หรือเมื่อไม่นานมานี้ ขนมปังเนยโสด ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูใหม่ที่ออกมาสร้างปรากฏการณ์
ขายดิบขายดี นอกจากจะผลิตแบบจ�ากัดปริมาณในแต่ละวันแล้ว ยังเป็นเมนูที่หา
รับประทานได้ไม่ง่ายเหมือนกับเมนูอื่นๆ เพื่อท�าให้ลูกค้าตั้งตารอ โดยในช่วงแรกๆ ที่ท�า
ออกมาลูกค้าต้องเข้าไปจองคิวในไลน์ล่วงหน้าเป็นเดือนๆ เลยทีเดียวกว่าที่จะได้สินค้า 
และได้มีการก�าหนดวันในการขาย เฉพาะแค่วันอังคาร พฤหัสบดีและเสาร์ เรียกว่าช่วง
ก่อนเที่ยงจะมีลูกค้าไปยืนรอคิวเพื่อซื้อแล้ว พอเปิดขายไม่นานสินค้าก็หมด และนั่นเอง
จึงท�าให้เกิดร้านรับหิ้วขนมปังเนยโสดตามมาอีกมากมาย 

นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้น ตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา After You ยังมีสินค้าใหม่ๆ 
ออกมาสร้างกระแสอยู่เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแน่นอนว่า หัวใจส�าคัญอยู่ที่ทีมวิจัย
และพัฒนา (R&D) ซึ่งจะท�าหน้าที่คิดค้นเมนูใหม่ๆ ของ After You ออกมาทุกเดือน โดย
จะมีการศึกษาข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อวิเคราะห์ดูว่าเมนูไหนขายดี หรือแบบไหนที่ลูกค้าชอบ 
เพื่อจะได้พัฒนาเมนูได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะ
เป็นเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ไปจนถึงชาวต่างชาติ

www.facebook.com/afteryoucafe/
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 ต่อยอดโอกาสใหม่ด้วยกลยุทธ์ Collaboration 

ในช่วงที่ผ่านมานี้จะเห็นความชัดเจนของ After You กับการใช้กลยุทธ์ Collaboration 
ร่วมกับแบรนด์ต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า เริ่มตั้งแต่การจับมือกับ 
Starbucks ประเทศไทย ในการน�าเอาเมนูชิบูย่า ฮันนี่โทสต์, ช็อกโกแลต บราวนี่ และ
ไอศกรีม เข้าไปขายใน Starbucks Reserve หรือการที่ After You จับมือกับร้านน�้าแข็งไส
เจ้าเก่าแก่ของไทยอย่าง “เช็งซิมอี๊”  ทดลองตลาดใหม่ๆ ด้วยการเปิดตัวเมนู Crazy Thai 
Tea Kakigori โดยให้บริการในรูปแบบ Pop-Up Caféé ที่เดอะมอลล์ บางแค, เดอะมอลล์ 
บางกะปิ, เดอะมอลล์ โคราช

แค่ท�าส่ิงที่ยังไม่มีในตลาด

เช่นเดียวกับที่ After You ได้ร่วมกับ Bonchon ร้านไก่ทอดชื่อดังจากเกาหลี ด้วยการ
ออกแบบเมนูสุดเก๋ไก๋ในชื่อ Chicken Toast ไก่ทอดกรอบเสิร์ฟบนชิบูย่าโทสต์อบร้อน ราด
ด้วยซอสสูตรพิเศษ เรียกได้ว่าเป็นการรวมเอาของหวานและของคาวมาไว้ด้วยกัน แม้
จะเปิดขายเพียงแค่เดือนเดียวและจ�ากัดการขายเฉพาะบางสาขาของร้าน After You 
เท่านั้น แต่ก็สร้างความแปลกใหม่ให้กับตลาดได้ไม่น้อยเลย

www.facebook.com/afteryoucafe/
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การที่ After You ใช้กลยุทธ์ Collaboration นอกจากจะได้เห็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
ให้เกิดขึ้นแล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางขายผ่านร้านค้าที่เป็นพันธมิตร
เพิ่มขึ้นด้วย รวมถึงการขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มใหม่ๆ ซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่แค่การสร้างสีสัน
ทางการตลาดเท่านั้น แต่ยังเป็นกลยุทธ์ส�าคัญที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของธุรกิจแบบ 
Win-Win อีกด้วย

ท้ายที่สุดไม่ว่า After You จะเดินเกมกลยุทธ์แบบไหน แต่ส�าหรับค�าว่าการตลาดใน
มุมมองของผู้บริหาร After You ไม่ว่าจะเป็น กุลพัชร์ หรือ แม่ทัพ ต.สุวรรณ ที่เห็นพ้อง
ต้องกันว่า ส�าหรับ After You แล้ว “การตลาด คือ ไม่ท�าตลาด” เพราะเชื่อว่า ถ้าสามารถ
ท�าให้ลูกค้ารักที่ตัวสินค้า รักที่บริการ รักที่บรรยากาศของร้านได้ ลูกค้าก็พร้อมที่จะบอก
ต่อกันไป  

www.facebook.com/afteryoucafe/

42 K SME Inspired



SME Corner

ชื่อเสียงความอร่อยของลูกชิ้นปลาเยาวราช “อึ้ง เป็ง ชุง” เจ้าเก่า
เป็นที่เลื่องลือมายาวนาน และกิจการได้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมากว่า 

80 ปี ปัจจุบันก�าลังถูกขับเคลื่อนโดยทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูล 
อย่าง ดร.เกยูร โชคล�้าเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยู้ ฟิชบอล 

จ�ากัด ซึ่งไม่ใช่แค่การสานต่อความอร่อยให้คงอยู่เท่านั้น แต่เธอคนนี้
ก�าลังสร้างโลกอีกใบที่ใช้นวัตกรรมเป็นใบเบิกทางความส�าเร็จ 

 กองบรรณาธกิาร   สรรพ์ภพ จริวรรณธร 

สู่นวัตกรรมใหม่สไตล์ลูกเถ้าแก่

จากลูกชิ้นปลาเยาวราช
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นบัตั้งแต่รุน่บกุเบกิสมยัอากงที่เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวลกูชิ้นปลาอยูใ่นตรอกเลก็ๆ ของ
เยาวราช มาจนถึงรุ่นพ่อแม่ที่ขยายก�าลังการผลิต เพื่อส่งลูกชิ้นปลาไปขายทั่วประเทศ
ควบคู่กบัการท�าร้านก๋วยเตี๋ยว และปัจจบุนั “ยู้ ฟิชบอล” หรอืที่หลายคนเรยีกตดิปากว่า 
“ยู ้ลกูชิ้นปลา” คอืผลติผลที่ถกูต่อขยายออกมาจากกจิการครอบครวั ซึ่งวนันี้มทีั้งสิ้น 18 สาขา
ด้วยกนั และด้วยสไตล์การท�าธรุกจิแบบคนรุน่ใหม่ จงึท�าให้ร้านยู ้ฟิชบอล ให้อารมณ์ที่แตกต่าง
จากร้านดั้งเดมิของพ่อแม่ แม้จะใช้วตัถดุบิลูกชิ้นปลาและอื่นๆ จากแหล่งเดยีวกนักต็าม 

เรื่องราวของลูกเถ้าแก่

 ด้วยความฝันที่อยากจะเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่เดก็ เพยีงเพราะอยากช่วย
คณุพ่อคณุแม่ให้เหนื่อยน้อยลง ท�าให้ ดร.เกยูรมเีป้าหมายที่ชดัเจนให้กบัตวัเอง โดยใน
วนัที่ยู้ ฟิชบอลเปิดตวัครั้งแรก เธอเล่าให้ฟังว่า ทั้งร้านมพีนกังานแค่คนเดยีว หลงัจากที่
พยายามชักชวนให้พนักงานของคุณพ่อมาท�างานด้วย แต่กลับไม่มีใครยอมมา นั่นอาจ
เป็นเพราะค�าว่า “เถ้าแก่” กบั “ลกูเถ้าแก่” ในสายตาของพนกังานนั้นแตกต่างกนั  ค�าว่า
เถ้าแก่ เขาจะรู้สึกถึงว่าสามารถดูแลเขาได้ แต่ส�าหรับค�าว่า ลูกเถ้าแก่ อาจจะยังสร้าง
ความมั่นใจให้กบัเขาไม่ได้ เพราะไม่แน่ใจว่าจะท�าออกมาได้ดหีรอืไม่
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 นั่นคือความท้าทายอย่างแรกของการเป็นทายาทธุรกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัย
ระยะเวลาในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น โดยสิ่งหนึ่งที่เธอได้เรียนรู้จากค�าสอน
ของผู้เป็นพ่อ ในการจะก้าวขึ้นไปเป็นเถ้าแก่ได้นั้น จะต้องมี 3 สิ่งเหล่านี้ ที่ต้องจดจ�า
ให้ขึ้นใจ นั่นคอื

1  ต้องมคีวามอดทนทีสู่งมากๆ เพราะไม่รูเ้ลยว่าในทกุๆ วนัจะเจอกบัอปุสรรค
หรอืความยากล�าบากอะไรบ้าง ดงันั้น ความอดทนจะเป็นตวัที่ท�าให้ผ่านพ้นไปได้ 

2  ต้องมสีมองใหญ่เท่าพ้ืนโลก หมายถงึว่า ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบหรอืไม่ชอบ
ก็ตาม ต้องรู้จักน�าเอามาประเมินผลทั้งหมด เพื่อวางแผนหรือกลยุทธ์ให้เข้ากับ
สถานการณ์หรอืเศรษฐกจิในเวลานั้นๆ 

3  ต้องมคีวามบ้าและใจกล้าทีจ่ะลองส่ิงใหม่ๆ แต่กต้็องรูจ้งัหวะและกาลเทศะ
ด้วย เพื่อจะได้ไม่พลาดง่าย  ด้วย เพื่อจะได้ไม่พลาดง่าย  
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ความท้าทายต่อมาที่ลูกเถ้าแก่ต้องเผชญิ นั่นคอื การที่เป็นแบรนด์ใหม่จะท�าอย่างไร
ให้ลูกค้าเลือก แม้จะได้ชื่อว่าต่อยอดจากร้านเก่าแก่ดั้งเดิม แต่ก็ต้องยืนได้ด้วยตัวเอง 
ฉะนั้นในชว่งเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์ ดร.เกยรูเลอืกใช้กลยทุธ์ด้านราคามาเป็นตวัเปิด
เกม เพราะด้วยพรีะมดิของฐานประชากรไทยที่ส่วนล่างจะกว้างสดุ ดงันั้น การจะท�าให้
คนส่วนใหญ่รับรู้และเข้าถึง เรื่องของราคาถึงต้องมาก่อน “โปรโมชั่น 25 บาททุกชาม
ในร้าน” สามารถสร้างกระแสแจ้งเกดิได้อย่างรวดเรว็ เรยีกว่า ลูกค้าเข้ามาอดุหนนุแบบ
ถล่มทลาย 

 “วันแรกๆ ที่ท�าโปรโมชั่นขายดีมากๆ และทุกวันนี้ก็ยังคงขายดีอยู่ ถึงแม้ราคา
โปรโมชั่นจะไม่มแีล้วกต็าม นั่นเป็นเพราะเราสามารถท�าให้ลกูค้าเหน็ถงึคณุภาพและจดจ�า
ความอร่อยได้ เขาจงึกลบัมากนิอกี ท�าให้มลีูกค้าประจ�าเยอะมาก”
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นวัตกรรม แจ้งเกิดธุรกิจใหม่

 จะเรยีกว่าเป็นความไม่หยดุนิ่งที่อยากจะคดิพฒันาสิ่งใหม่ๆ หรอืเป็นความบงัเอญิ
ที่ท�าให้ค้นพบนวัตกรรมชั้นยอด เมื่อ ดร.เกยูรได้รู้จักกับโครงการคูปองนวัตกรรมของ
ส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ (NIA) ที่สนบัสนนุทนุนวตักรรมให้กบัผู้ประกอบการ กลาย
เป็นจดุเริ่มต้นของการน�าส่วนที่เหลอืจากท�าลูกชิ้นปลา ซึ่งแต่ละวนัมปีรมิาณมากจนต้อง
ซื้อห้องเยน็เพื่อมาเกบ็ส่วนที่เหลอืเหล่านั้นแล้วรอให้คนเอาออกไป 

โดยความตั้งใจแรก เธอคิดจะพัฒนาเป็นขนมขบเคี้ยว (Snack) แต่เมื่อท�าการวิจัย
พฒันาไปเรื่อยๆ กลบัได้พบฟอร์มแคลเซยีมซึ่งสามารถดูดซมึได้ดทีี่สดุในโลก และยงัเป็น
ฟอร์มแคลเซยีมที่ยงัไม่เคยมใีครท�ามาก่อน จากขนมขบเคี้ยว จงึเบนเขม็ไปสู่อาหารเสรมิ 
และกลายเป็นธรุกจิใหม่ภายใต้แบรนด์ UNC  (ย่อมาจาก UR Natural Creation)

“เราเป็นคนที่ท�าร้านอาหารมาตลอด พอมาเป็นอาหารเสริม ซึ่งเป็นธุรกิจออนไลน์ 
ตอนแรกก็รู้สึกลังเลว่าจะท�าได้ไหม แต่สิ่งที่ท�าให้เรามั่นใจคือ มีคนกลับมาขอซื้อซ�้า
ประมาณ 80% จากยอดที่เราผลิตเป็นต้นแบบ 300 กระปุก ตอนที่ท�าโครงการคูปอง
นวัตกรรมและมีการซื้อซ�้ามาเรื่อยๆ จนเราตัดสินใจมีโรงงานที่จะผลิตด้วยตัวเอง และ
ขายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น Facebook, LINE Official Account และ
ล่าสุดแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางของแบรนด์
ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า” 

ถ้าท�าด ีมคีวามแตกต่าง

ลูกค้ากพ็ร้อมซือ้ซ�า้และบอกต่อ
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จากออฟไลน์สู่โลก (อีกใบ) ออนไลน์

 ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ดร.เกยูรบอกว่า ชีวิตการเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวของเธอ
อยูก่บัโลกออฟไลน์มาตลอด ลกูค้าได้เหน็หน้า ได้สมัผสัถงึความจรงิใจผ่านรอยยิ้ม แววตา 
ความตั้งใจและการให้บรกิารทกุอย่างภายในร้าน แต่เมื่อต้องก้าวไปสูโ่ลกอกีใบซึ่งเป็นโลก
ออนไลน์ จึงไม่ง่ายที่จะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ออกไปให้ลูกค้าได้รับรู้ตั้งแต่ต้น แต่มีสิ่งหนึ่ง
ที่จะท�าให้ลกูค้ารบัรู้ได้ นั่นคอื ตวัสนิค้าที่มคีณุภาพ เพราะการขายด้วยคณุภาพจะเป็นการ
แสดงความจรงิใจได้ดทีี่สดุ

 “ไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวที่ลูกค้าเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหา หรือจะเป็นแม่ค้า
ออนไลน์ที่เราต้องเดนิไปหาลกูค้า มอีย่างหนึ่งที่เหมอืนกนัตรงที่ว่า เราต้องให้อะไรที่ดทีี่สดุ
กบัลกูค้า การที่เราจะประสบความส�าเรจ็นั้น ไม่ใช่แค่การใส่ใจเรื่องของการตลาด แต่ต้อง
ใส่ใจตั้งแต่ตวัผลติภณัฑ์ ถ้าท�าด ีมคีวามแตกต่าง ลูกค้ากพ็ร้อมซื้อซ�้าและบอกต่อ”
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ช่องทางส�าหรับใช้บริการ ยู้ ฟิชบอล :  https://yoofififififishball.co.th/  UNC อาหารเสรมิเพื่อสขุภาพ

 เรียกได้ว่า ผลิตภัณฑ์แคลเซียมภายใต้แบรนด์ UNC ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่
ในท้องตลาดยังไม่เคยมีมาก่อน และเกิดจากการต่อยอดจากของเหลือที่ใช้ในการผลิต
ลูกชิ้นปลา ซึ่งในมมุมองของ ดร.เกยูร ค�าว่า นวตักรรมส�าหรบัเธอนั้น คอื สิ่งที่เกดิขึ้น
ได้จรงิจากจนิตนาการของคนที่คดิแล้วลงมอืท�าอย่างต่อเนื่อง ที่ส�าคญัถ้าสร้างนวตักรรม
โดยมองรอบข้าง ทั้งผู้บริโภคดีขึ้นและโลกดีขึ้น จะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้ธุรกิจเกิดความ
ยั่งยนืได้ 

ด้วยวธิคีดิที่ไม่หยดุนิ่งนี้เอง จงึท�าให้ผลติภณัฑ์แคลเซยีมภายใต้แบรนด์ UNC โดย
บรษิทั ยู้ ฟิชบอล จ�ากดั ได้รบัรางวลัโดดเด่นด้านนวตักรรมเพื่อสขุภาพ จากการประกวด 
SME Thailand Inno Awards 2019 
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Digital Planet

นอกจากผู้ประกอบการจะใช้ Facebook เพื่อท�าโฆษณาขายสนิค้า
และบรกิารแล้ว การใช้สื่อโซเชยีลมเีดยีเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการให้บรกิาร
ก�าลงัเป็นประเดน็ที่ส�าคญัมากๆ ในยคุที่ธรุกจิขาดแคลน “ลกูค้า” อกีด้วย 
กูรูการตลาดต่างให้ค�าแนะน�าไปในทศิทางเดยีวกนัว่า “ถ้าไม่เตรยีมการ
ตั้งแต่วนันี้...ธรุกจิจะต้องเสยีใจในภายหลงั” เพราะต้องเข้าใจว่า กลยทุธ์

วนันี้ การรกัษาฐานลูกค้าเท่ากบัรกัษาก�าไรของธรุกจิ โดยเฉพาะ
การสื่อสารกบัผู้บรโิภคในโลกโซเชยีล อาจท�าให้ธรุกจิของคณุ 

รุ่งหรอืร่วงได้...อย่างคาดไม่ถงึกนัเลยทเีดยีว 

 ประสทิธิ ์วรฉัตราวณิช  ผูเ้ช่ียวชาญด้านการตลาดดจิิทลั และอ-ีคอมเมิร์ซ

กลยุทธ์เอาใจ

ลูกค้าออนไลน์ให้อยู่หมัด
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ลูกค้าใจร้อน งอนง่าย

ผู้บริโภควันนี้มีพฤติกรรมหลักที่นักการตลาดต้องเข้าใจ และใช้โอกาสจากพฤติกรรม
เหล่านี้ ซึ่งได้แก่ ขี้เกียจ ใจร้อน ขี้งอน และใจง่าย โดยค�าตอบพื้นฐานที่ธุรกิจออนไลน์
ต้องจัดหาให้ได้ก็คือ ความสะดวกสบาย สั่งง่าย ส่งไว ไม่ผิดสัญญาที่ให้ไว้ เอาใจด้วย
โปรโมชั่น และลอยัลตีโปรแกรม แต่ประเด็นที่ส�าคัญในการมัดใจลูกค้าให้อยู่หมัดคือ
อะไร? จากข้อมูลล่าสุดระบุว่า 

เมื่อแบรนด์ธุรกิจวันนี้ต้องแข่งกับ Startup ก็ยิ่งต้องขยันหมั่นตอบสนองลูกค้าให้ไว 
ทั้งข้อความและรวีวิ แต่เหนอืความไวคอื “ความเข้าใจ” เพราะถ้าโต้ตอบไวแล้วพลาดเป้า 
ลูกค้าเข้าใจผิด คิดไปอีกทาง งานเข้าแน่นอน การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ลูกค้าด้วยการใช้โซเชียลมีเดีย จึงต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ เพราะต้องตอบโจทย์
และโดนใจ ลูกค้าจะได้ให้ใจและให้การสนบัสนนุ ส�าหรบัวธิปีฏบิตัทิี่ช่วยให้คณุมั่นใจว่า
มาถูกทาง มีดังนี้

ถ ้าธุรกิจเพิกเฉยต ่อ
ข้อความนั้น ปล่อยให้ลูกค้า
ถูกทอดทิ้งทั้งวัน มีโอกาสสูง
มากที่ลูกค้าจะมองว่า ธุรกิจ
ของคุณ “ห่วยแตก” และจาก
ไปโดยพลัน ไม่หันกลับมาหา
คุณอีก (จุดเริ่มต้นของการ
ขาดแคลนลูกค้า)

42%
ของลูกค้าบน Facebook ต้องการให้ธุรกิจ

ตอบสนองข้อเรียกร้องสอบถามต่างๆ 

ภายใน 1 ช่ัวโมง

ที่มา : (https://smallbiztrends.com/2018/07/real-time-response-to-customers.html)
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 ตอบเมสเสจให้ไว เมื่อได้รับข้อความจากลูกค้า แต่...แต่...แต่ก่อนที่จะตอบอะไร 
ให้คณุทราบแน่ชดัถงึข้อกงัวลของลกูค้าให้ได้เสยีก่อน แล้วจงึตอบภายในระยะเวลาอนัสั้น 
(ไม่เกิน 1 ชั่วโมง-แต่ขอย�้า ยิ่งเร็ว ยิ่งดี) ยิ่งปัจจุบันลูกค้าหันมาใช้ Facebook Messenger 
กันมากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งต้องตอบสนองให้ไวขึ้นตามล�าดับ และนี่คือเหตุผลว่า ท�าไม
การใช้แชตบอตจึงกลายเป็นเรื่องจ�าเป็นในปัจจุบัน ตัวอย่างการใช้ที่ง่ายที่สุด เช่น ธุรกิจ
สามารถตั้งชุด “ถาม-ตอบ” ไว้ให้บอตคอยตอบค�าถามยอดฮิตได้ทันที เช่น ถ้าค�าถาม
ที่พบบ่อยคือ ร้านอยู่ที่ไหน? คุณก็ตั้งค่าให้แชตบอตส่งที่อยู่ และแผนที่กลับไปให้ลูกค้า
ได้ภายในอึดใจ ส่วนในกรณีที่ค�าถามไม่ได้ตรงกับที่ก�าหนดไว้ ก็ส่งต่อให้โอเปอเรเตอร์
รับช่วงต่อได้ทันที

 ตอบทุกรีวิวด้วยความนอบน้อม และไม่โต้เถยีง ในฐานะเจ้าของธรุกจิ คณุต้องใจเยน็
ไว้ก่อน (สงบสยบความเคลื่อนไหว) ไม่ว่ารวีวิของลกูค้าจะใช้ถ้อยค�าหยาบคาย ไร้ความ
จรงิกต็าม คณุต้องใช้ความใจเยน็ในการชี้แจง การโต้ตอบกลบัรวีวิเชงิลบไม่เพยีงแต่ท�าให้
คณุดแูย่เท่านั้น แต่ยงัเสี่ยงต่อการได้รบัคอมเมนต์เชงิลบจากบรรดานกัรวีวิตามมาอกีเพยีบ 
ให้พยายามมองหามมุที่เป็นโอกาสจากรวีวิ เช่น ถ้าใครบางคนไม่ชอบบรกิารของคณุ ให้
เวลาด้วยการถามเหตผุลกลบัไปว่า ท�าไม? เพื่อธรุกจิจะได้น�าไปปรบัปรงุ การท�าเช่นนี้ พวก
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เขาจะรูส้กึว่าธรุกจิได้ยนิเสยีงของเขา และคณุอาจจะได้เรยีนรูบ้างอย่างจากการสนทนาได้ 
ถ้าคณุสามารถแก้ปัญหา หรอืคลายความกงัวลของพวกเขาได้ มโีอกาสที่พวกเขาจะกลบั
ไปแก้ไขข้อความรวีวิ ต�าหน ิตติงิบางสิ่งที่เกนิจรงิ ให้ดขีึ้น และมคีวามถกูต้องได้ ประเดน็นี้
ค่อนข้างวกิฤต เนื่องจากรวีวิต่างๆ ไม่เพยีงแต่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสยีงของแบรนด์เท่านั้น 
แต่ยงัส่งผลต่อการจดัอนัดบัรายการธรุกจิใน Google My Business ด้วย 

 สร้าง Facebook Group การสรา้งชมุชนออนไลน์ให้กบัธรุกจิเป็นไอเดยีที่ส�าคญั
มาก คณุสามารถสร้าง Facebook Group ให้ลูกค้า (ตวัจรงิ) ได้เข้ามาร่วม โดยสมาชกิของ
กรุ๊ปจะสามารถแลกเปลี่ยนความคดิ ค�าถาม และสื่อสารเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ และบรกิาร
ของคณุได้ อย่างไรกด็ ีต้องไม่ลมืก�าหนดกฎ ข้อปฏบิตัขิองกรุ๊ปด้วย เพื่อให้เกดิความเป็น
ระเบยีบเรยีบร้อย และมปีระโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนี้ ควรจดัให้มผีู้ดูแล (Moderator) 
จ�านวนหนึ่ง เพื่อดแูลความเรยีบร้อยของกรุป๊ ถ้าเปิดกรุป๊เป็นแบบสาธารณะ (Public Group) 
แนะน�าให้ตั้งค�าถามก่อนเข้าร่วม เพื่อป้องกนับอตด้วยนะครบั
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 • เป็นมิตร เคารพ และพร้อมช่วยเหลือ พงึระลกึว่า ทกุครั้งที่คณุโต้ตอบกบัลูกค้า
ออนไลน์ ให้ใช้ข้อความต้อนรบัที่อบอุ่น จรงิใจเสมอ ประเดน็ส�าคญัคอื ต้องให้ความเป็น
มติรที่พร้อมช่วยเหลอือย่างเตม็ที่ แทนการยดัเยยีดสนิค้า บรกิาร หรอืใช้ข้อความเชงิธรุกจิ 
ซึ่งหากใช้บอตกต้็องไม่ลมืประเดน็นี้ด้วย ตั้งค่าให้บอตโต้ตอบด้วยข้อความต้อนรบัที่อบอุน่
เช่นเดยีวกนั พยายามตั้งค่าให้บอตโต้ตอบได้ใกล้เคยีงมนษุย์ให้มากที่สดุเท่าที่เป็นไปได้ 
แม้ลูกค้าจะแชตอยู่กบับอต แต่กไ็ม่รู้สกึว่าก�าลงัแชตกบัพวกมนัอยู่...งานนี้ต้องพึ่งความรู้
ทางด้านศลิปะการสื่อสาร (Communication Art) ที่มอียู่ในตวัคณุแล้วล่ะ

รู้จักลูกค้ามากเท่าไร รู้ใจลูกค้ามากเท่านั้น

แม้ลูกค้าจะใจร้อน งอนง่าย ต้องการการเอาใจสุดๆ แต่ถ้าธุรกิจได้ใจลูกค้า
ไปแล้ว (เท่ากับสร้างแบรนด์ส�าเร็จ) พวกเขาก็ยินดีที่จะสนับสนุน แม้สินค้า
หรือบริการของคุณจะมีราคาสูงกว่าคู่แข่งก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้นธุรกิจยังสามารถ
เพิ่มสินค้าหมวดใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจอีกด้วย ซึ่งการเอาใจลูกค้าให้
ติดใจแบรนด์คือ สูตรส�าเร็จของธุรกิจระดับโลก  
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Financial

ธรุกจิกเ็หมอืนกบัร่างกายคนเรา มทีั้งช่วงเวลาที่แขง็แรง หรอืบางทกีล็้มป่วย
ด้วยโรคต่างๆ ท�าให้เราต้องหมั่นตรวจเชก็สขุภาพร่างกายอยู่บ่อยครั้ง แล้ว

ธรุกจิล่ะ!! คณุเคยเชก็สขุภาพธรุกจิบ้างไหม? มผีูป้ระกอบการเอสเอม็อหีลายคน
ท�าธรุกจิโดยไม่รู้ว่า สขุภาพของกจิการเป็นอย่างไร ยงัแขง็แรงดอียู่หรอืไม่ 

หรอืที่ก�าลงัอ่อนแออยู่นั้นเกดิจากสาเหตอุะไร?

 ธเนศ นวะบศุย์  ผูบ้รหิารงานพฒันาการให้ค�าปรกึษาลกูค้า ธนาคารกสกิรไทย 

สุขภาพธุรกจิดหีรือแย่!

รู้ได้ด้วย “งบการเงนิ”
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ความไม่รู้เหล่านี้คือ ความน่ากลัว เพราะอาจเป็นภัยเงียบที่ค่อยๆ คืบคลานท�าให้
ธรุกจิของคณุอ่อนแอลงเรื่อยๆ ถามว่า ท�าไมเอสเอม็อถีงึไม่รู้สขุภาพธรุกจิที่แท้จรงิ หลาย
กจิการขายดมีาก แต่ท้ายที่สดุกลบัไม่เหลอืก�าไร สาเหตสุ�าคญัหนึ่งมาจากการที่ผูป้ระกอบการ
เอสเอม็อไีม่มกีารจดัท�างบการเงนิ หรอืไม่ได้ใช้ประโยชน์จากงบการเงนิที่มอียู่นั่นเอง 

งบการเงินเก่ียวข้องอย่างไรกับสุขภาพธุรกิจ? 

เอสเอม็อหีลายคนอาจสงสยัว่า ท�าไมงบการเงนิถงึเป็นตวัชี้วดัสขุภาพธรุกจิได้ หาก
จะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ “งบการเงิน” เป็นเสมือนตัวแสดงสถานะที่แท้จริงของกิจการ 
สะท้อนจาก “งบดลุ” และ “งบก�าไรขาดทนุ” โดยงบดลุจะแสดงให้เหน็ถงึฐานะทางการเงนิ
ของกิจการ มีโครงสร้างทางการเงินเป็นอย่างไร มีหนี้สินหรือเจ้าหนี้มากน้อยเพียงใด 
ขณะที่งบก�าไรขาดทุนจะช่วยบอกถึงผลการด�าเนินงานของแต่ละกิจการ ดูว่ายอดขาย
เป็นอย่างไร ก�าไรหรอืขาดทนุ เป็นต้น
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การจดัท�างบการเงนินั้นมหีลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นนติบิคุคลและบคุคลธรรมดา 
ซึ่งผู้ประกอบการจะท�าเองหรอืให้พนกังานบญัชใีนบรษิทัท�ากไ็ด้ หรอืถ้าเป็นธรุกจิขนาดใหญ่
ขึ้นมาหน่อยอาจจะจ้างส�านักงานบัญชีท�าให้ก็ได้เช่นกัน แต่ไม่ว่าใครจะเป็นคนท�า
งบการเงนิ สิ่งที่ส�าคญัคอื ตวัผู้ประกอบการควรเข้าใจและดูงบการเงนิให้เป็น เพราะการ
ดูงบการเงนิเป็นอย่างน้อยช่วยให้เจ้าของรู้สถานะที่แท้จรงิของกจิการได้

ดูงบการเงินให้เป็น! ต้องรู้อะไรบ้าง?

ภายใต้งบการเงนินั้นมขีอ้มลูหลายตวัที่ผู้ประกอบการควรท�าความเข้าใจ โดยเฉพาะ
งบดลุและงบก�าไรขาดทนุ แม้ผู้ประกอบการจะไม่มคีวามรูด้้านบญัชมีากนกั แต่กส็ามารถ
เข้าใจหลกัการของงบทั้งสองตวันี้ได้

มาเริ่มที่ “งบดลุ” กนัก่อน อนัดบัแรกผูป้ระกอบการต้องเข้าใจว่า ภายใต้
งบดลุนั้นจะประกอบด้วย 3 กลุ่มใหญ่ๆ คอื

สินทรัพย์      หนี้สิน      ส่วนของผู้ถือหุ้น

ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มนี้จะมคีวามส�าคญัและสมัพนัธ์เชื่อมโยงกนั เพื่อแสดงฐานะ
ทางการเงนิของกจิการ

หลักๆ ในหมวดของสินทรัพย์จะประกอบไปด้วย “สินทรัพย์หมุนเวียน” 
และ “สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน” โดยสนิทรพัย์หมนุเวยีนคอื สนิทรพัย์ที่ใช้แล้ว
หมดไปในระยะทางบญัชไีม่เกนิ 1 ปี เช่น เงนิสด ลูกหนี้การค้า สตอ็กสนิค้า 
เป็นต้น ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคือ ระยะเวลาในการใช้สินทรัพย์นานเกิน 
1 ปี เช่น ที่ดนิ อาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เป็นต้น 
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ในส่วนของหนี้สนิ กใ็ช้หลกัการเดยีวกบัสนิทรพัย์ คอืแบ่งเป็น 2 กลุ่มเช่นกนั 
ได้แก่ หนี้สนิหมนุเวยีน เช่น เจ้าหนี้การค้า ส่วนหนี้สนิไม่หมนุเวยีน จะเป็นหนี้สนิ
ระยะยาว เช่น เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร และส่วนสดุท้ายคอื ส่วนของผูถ้อืหุน้ 
จะประกอบไปด้วยทนุจดทะเบยีน รวมถงึเรื่องของก�าไรสะสมที่ใช้ลงทนุในกจิการ 
เป็นต้น โดยทั้ง 3 ส่วนนี้จะต้องสมัพนัธ์กนัตามสมการ

สินทรัพย์ = หนี้สิน+ส่วนของผู้ถือหุ้น

โดยที่ 2 ฝั่งจะต้องเท่ากนันั่นเอง 

ทั้งนี้ งบดุลจะท�าให้ผู้ประกอบการเห็นว่า กิจการมีสินทรัพย์อยู่เท่าไร หนี้สินเท่าไร 
และทั้งสองส่วนนี้ได้มาจากแหล่งใดบ้าง ยกตัวอย่าง ลูกหนี้การค้า ซึ่งหมายถึงว่า เวลา
ที่ขายสินค้าออกไปแต่ยังเก็บเงินไม่ได้ทันที จึงท�าให้มีลูกหนี้การค้าเกิดขึ้น แต่เมื่อเรียก
เก็บเงินจากลูกหนี้ได้ ก็จะได้เป็นเงินสดกลับมา ดังนั้น ลูกหนี้การค้าจึงจัดว่าเป็นสินทรัพย์ 
ในท�านองเดียวกัน เจ้าหนี้การค้าคือ การที่กิจการไปซื้อของมาเพื่อเอาไปขายหรือซื้อ
วัตถุดิบเพื่อน�าไปผลิต แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินทันทีเป็นลักษณะของเครดิตเทอม เรียกว่าเป็น
หนี้สินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น เจ้าหนี้การค้าจึงจัดอยู่ในกลุ่มของหนี้สิน หาก
ผู้ประกอบการเข้าใจหลักการง่ายๆ แบบนี้ ก็จะท�าให้สามารถแยกสินทรัพย์และหนี้สิน
ออกจากกันได้ ซึ่งจะท�าให้มองเห็นภาพโครงสร้างทางการเงินชัดเจนขึ้น
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ท�างบการเงินอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ?

 ในการท�างบการเงนิให้มปีระสทิธภิาพนั้น สิ่งส�าคญัที่อยากจะแนะน�าผูป้ระกอบการ 
อย่างแรกคอื ต้องสร้างวนิยัในการจดบนัทกึ โดยเริ่มจากการจดบนัทกึรายรบัรายจ่ายก่อน 
ที่ผ่านมามกัจะพบว่า ความผดิพลาดของการท�างบการเงนิของเอสเอม็อสี่วนใหญ่มกัเกดิ
จากการบันทึกรายการไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้บันทึกตัวเลขอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งตรงนี้
อาจจะท�าให้งบการเงนิคลาดเคลื่อนและไม่สะท้อนความเป็นจรงิของกจิการออกมา

มาถึงเรื่องของ “งบก�าไรขาดทุน” ถือเป็นตัวที่ส�าคัญมากๆ ส�าหรับผู้ประกอบการ
เอสเอม็อ ีโดยในงบก�าไรขาดทนุนั้น หลกัๆ จะประกอบไปด้วย ยอดขายหรอืรายไดน้ั่นเอง 
กบัส่วนที่เป็นต้นทนุ ไม่ว่าจะเป็นต้นทนุขายหรอืต้นทนุผลติกด็ ีโดยเอา 2 รายการนี้ลบกนั 
กจ็ะได้เป็นรายการที่เรยีกว่าก�าไรขั้นต้น จากนั้นเมื่อได้ก�าไรขั้นต้นมากเ็อาไปหกักบัค่าใช้จ่าย
ในการด�าเนนิงานต่างๆ รวมไปถงึการน�าไปหกักบัดอกเบี้ยจ่ายและภาษ ีกจ็ะท�าให้ได้เหน็
ก�าไรสทุธขิองธรุกจิ และผู้ประกอบการเอสเอม็อจีะทราบถงึผลการด�าเนนิงานของตวัเอง
ว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง
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ในฐานะธนาคารอยากจะสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการบันทึกยอด
และรายการต่างๆ ในงบการเงนิอย่างตรงไปตรงมาและครบถ้วน เพราะนอกจากจะท�าให้
เหน็ภาพธรุกจิของตวัเองชดัเจนขึ้นแล้ว ในแง่ของการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุและการขอสนิเชื่อ 
ทางธนาคารจะใช้งบการเงินดังกล่าวนี้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งไม่ใช่แค่มี
งบการเงินเท่านั้น ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องมีเอกสารอ้างอิงหรือข้อมูลรายการต่างๆ 
ประกอบความเข้าใจในงบการเงินต่างๆ ด้วย ยกตัวอย่าง เช่น ในงบการเงินบอกว่า 
กจิการมสีตอ็กสนิค้าหรอืสนิค้าส�าเรจ็รูปเพื่อรอขายอยู่ 100 บาท ซึ่งธนาคารอาจจะอยาก
รู้ว่าใน 100 บาทนั้น มีสินค้าประเภทใดบ้าง เก็บไว้นานแค่ไหน ฉะนั้นผู้ประกอบการ
ควรมีเอกสารเหล่านี้ไว้อ้างอิงกับงบการเงิน เพื่อแสดงให้ธนาคารเห็นถึงการด�าเนินงาน
ของธรุกจิ และเป็นโอกาสที่จะน�าไปสู่การได้รบัสนิเชื่อจากธนาคารมากขึ้น

นอกจากนี้ ประโยชน์ส�าคญัอกีอย่างของงบการเงนิคอื จะเป็นตวัช่วยให้ผูป้ระกอบการ
วเิคราะห์และวางแผนธรุกจิและแผนการเงนิในอนาคตได้ เช่น ผูป้ระกอบการอาจจะมกีาร
ท�างบการเงินมาแล้ว 3 ปี สามารถวิเคราะห์ได้ว่าจากยอดขายในอดีต 3 ปีที่ผ่านมา 
ซึ่งโตปีละ 2% ทกุปี หากจะท�าให้โตถงึ 5% ควรต้องวางแผนอย่างไรด้วยการใช้ข้อมูล
ในอดตีมาวเิคราะห์และวางแผนในอนาคตนั่นเอง

 เข้าใจอย่างนี้แล้ว อยากให้เอสเอม็อลีองกลบัไปดูงบการเงนิ เพื่อตรวจเชก็สขุภาพ
ธรุกจิของคณุดูสวิ่า ตอนนี้ยงัแขง็แรงดอียู่หรอืไม่! 
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Tax&Law

ในการท�าธุรกิจเรามักจะหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการมาเยือนของเจ้าหน้าที่
สรรพากร และเป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อแวะมาแล้วจะไม่มีการกลับไป

มือเปล่า การมาตรวจสอบจะต้องมีประเด็นที่มาแจ้งว่าเรามีข้อผิดพลาด
อะไรบ้าง

รู้จัก!! “ข้อหารือภาษีอากร”

เรื่องส�าคัญที่เอสเอ็มอีไม่เคยรู้

 ศิริรัฐ โชติเวชการ  กรรมการผู้จดัการ บรษิทั Network Advisory Team Ltd.
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ทุกครั้งที่ผู้ประกอบการได้รับแจ้งว่ามีประเด็นความผิด หน้าที่ของเราคือ ต้องปกป้อง
ตัวเองก่อน แต่ค�าถามคือ เราจะมีวิธีใดในการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการมาเยือนของ
เจ้าหน้าที่สรรพากร ในการตรวจสอบและได้รบัแจ้งประเดน็ความผดิ ซึ่งถ้าเราพสิจูน์ได้ว่า
เราไม่ได้ท�าผิดและเจ้าหน้าที่ฯ ยอมรับได้ เราก็จะหลุดจากประเด็นนั้นๆ ไป

วธิหีนึ่งที่ผู้เขยีนใช้มาตลอดชวีติการท�างานด้านบญัช-ีภาษ ีคอื การพึ่งพาข้อหารือ

ของกรมสรรพากร ในการปกป้ององค์กรให้พ้นจากประเด็นความผดิ ซึง่ “ข้อหารอื” 

ที่ว่านี้ก็คือ หนังสือตอบจากกรมสรรพากรถึงผู้เสียภาษีที่มีข้อข้องใจเกี่ยวกับ

ภาษีในธุรกิจที่ท�าอยู่ จึงท�าจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงกรมสรรพากร 

เพื่อเล่าให้ข้อมูลและสอบถามปัญหาข้อข้องใจที่เกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆ เมื่อฝ่ายกฎหมาย
ของกรมสรรพากรวินิจฉัยแล้ว จะมีจดหมายตอบไขข้อข้องใจถึงกิจการนั้นโดยตรง 
และกรมสรรพากรก็ยังใจดีเปิดเผยข้อมูลข้อหารือให้สาธารณชนทราบเป็นกรณีศึกษา
บนเว็บไซต์หรือนิตยสารของกรมฯ โดยไม่เปิดเผยชื่อองค์กรที่ถาม
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ส�าหรับวิธีใช้ประโยชน์จากข้อหารือ คือ เป็นการค้นหาข้อหารือที่มีลักษณะ

ธุรกิจท่ีคล้ายกับเรา อาจจะใช้ค�าตอบจากข้อหารือเหล่านี้มาเทียบเคียงกับวิธีที่เรา
ปฏิบัติอยู่ หากตรงกันก็สบายใจ แต่ถ้าปฏิบัติไม่ตรงก็ยังไม่สายที่จะปรับเปลี่ยนให้ตรง 
จากนั้นให้แยกเก็บส�าเนาข้อหารือไว้เป็นแฟ้มพิเศษ เพราะจากที่เคยประสบกับตนเอง
มาก่อน เมื่อเจ้าหน้าที่สรรพากรมาตรวจและขอเกบ็ภาษเีพิ่ม เพราะประเมนิว่าเราท�าผดิ 
แต่ที่เราท�านั้นตรงกับค�าตอบในข้อหารือ เราก็น�าเอาส�าเนาข้อหารือที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น
ที่เก็บไว้ในแฟ้มพิเศษนั้นมาแสดงเป็นหลักฐานว่าได้ท�าตามข้อหารือ

ส่วนใหญ่ 95% ของเจ้าหน้าที่จะยอมรับและยอมให้ประเด็นความผิดนั้นตกไป 
ส่วน 5% ที่เหลือถ้าเดิมพันเรื่องภาษีนั้นสูงมาก เจ้าหน้าที่บางท่านจะบอกว่า จะยอมรับ
ก็ต่อเมื่อเป็นข้อหารือที่เป็นเรื่องที่ท่านเอาข้อมูลนี้ไปหารือและกรมสรรพากรตอบมาใน
ชื่อท่านเอง ถ้าเจอเช่นนี้ก็งานเข้า อาจจะเหนื่อยหน่อย ให้ดูว่ายอดภาษีที่จะโดนให้
เสียนั้นว่าคุ้มค่ากับการหารือหรือไม่ ถ้ามียอดสูงเป็นเดิมพัน ท่านต้องรออะไรอีกล่ะ! 
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การน�าข้อหารือไปแสดงกับเจ้าหน้าท่ีนั้นมีข้อดีหลายประการ 

 ประการแรก  
คือ มีหลักฐานซึ่งเป็นค�าตอบจากกรมสรรพากรเองถึงแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 

 ประการท่ีสอง 
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของท่านให้เจ้าหน้าที่สรรพากรทราบว่า ท่านมีความ
ตั้งใจปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยการท�าการบ้าน ศึกษาข้อหารือที่
เกี่ยวข้องมาก่อน

 ประการท่ีสาม 
ช่วยอ�านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบ เพราะสามารถแนบข้อหารอื
ไปอ้างอิงกับหัวหน้าประกอบค�าให้การของท่าน
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ในส่วนของการจัดท�าข้อหารือของตนเองนั้น ก่อนอื่นต้องทุ่มเทท�าการบ้านสักหน่อย 
คอื ค้นหาข้อหารอืหลายๆ ฉบบัที่มกีรณศีกึษาเดยีวกบัท่าน และขอย�้าว่าต้องดูข้อหารอื
ที่เป็นปัจจุบันที่สุด เพราะกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ถ้าได้ค�าตอบตรงกันหมด
กับแนวที่ท่านปฏิบัติอยู่ก็ง่ายหน่อย เสร็จแล้วให้น�าข้อมูลนี้ไปหานิติกรที่จะช่วยตอบ
ปัญหาให้กับท่าน เพื่อสอบถามและขอค�ายืนยันว่า ข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ท่านเดินตาม
ข้อหารือนี้ถูกต้องหรือไม่ ถ้ามีข้อโต้แย้งก็กลับไปท�าการบ้านใหม่ จนได้รับค�าตอบที่
มั่นใจ แล้วค่อยร่างเป็นจดหมายส่ง โดยท�าส�าเนาฉบบัหนึ่งเพื่อประทบัตราบนัทกึเลขรบั 
หลังจากนั้นคอยติดตามจนได้รับค�าตอบ

หากค�าตอบออกมาตรงกับใจก็น�าไปแสดงกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เขาปิดเรื่อง แต่ถ้า
ไม่ตรงท่านก็ต้องยอมปรับวิธีปฏิบัติใหม่ให้ถูกและเจรจาขอลดหรืองดเบี้ยปรับเพื่อเสีย
ภาษีต่อไป 

วิธีค้นหาข้อหารือในเว็บไซต์กรมสรรพากร 

1  เข้า Website กรมสรรพากร :  www.rd.go.th             2  คลิกเข้าสู่หน้าหลัก

3  คลิกค�าว่า อ้างอิงที่มุมบนขวา            4  จากนั้นคลิกค�าว่า ข้อหารือภาษีอากร 

บริเวณ เมนูด้านซ้ายมือ            5  จะเข้าสู่หัวข้อข้อหารือ ในเดือนและปีล่าสุดที่กรมฯ 

น�ามาลง โดยผู้ประกอบการสามารถค้นหาเดือนหรือปีอื่นๆ เพื่อหากรณีศึกษาที่สนใจและจัด

เก็บไว้ในแฟ้มพิเศษ เพื่อใช้อ้างอิงกับเจ้าหน้าที่สรรพากรหากถูกตรวจสอบในอนาคต
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Hersumer
สายเปย์

แห่งวงการนักชอป




