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ด้วยเทคโนโลยีวันนี้การผลิตสินค้าขึ้นมาสักชิ้นอาจไม่ยาก
เท่ากบัผลติมาแล้วจะขายให้ใคร เพราะตวัเลอืกในตลาดที่มมีากมาย 
ผู้ค้าแต่ละรายต่างก็มีจุดเด่น ประเด็นคือ ผู้บริโภคพร้อมที่จะ
เปรยีบเทยีบบวกลบคณูหารหาจดุพอใจก่อนตดัสนิใจซื้อ แม้คณุภาพ
คบัแก้วแต่ถ้าซื้อแล้วใช้ยากอาจใช้ไม่ได้ผลกบัผู้บรโิภคในยคุ 4G ที่มี
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป มีชีวิตที่เร่งรีบ ไม่ชอบอะไรที่ซับซ้อน 
พฤติกรรมเหล่านี้ย่อมส่งผลไปถึงการท�าธุรกิจที่นักการตลาดต้อง
กางต�าราเรยีนรู้หาทฤษฎทีี่เหมาะสม 

ทฤษฎีเก่าแต่ยังไม่ Out คือ Customer Journey การเรียนรู้
กระบวนการตดัสนิใจซื้อสนิค้าของผู้บรโิภค เพื่อน�าข้อมูลมาออกแบบผลติภณัฑ์ วธิกีารสื่อสาร ฯลฯ 
ให้ลูกค้าเกดิความประทบัใจ แม้แต่องค์กรใหญ่ระดบัโลก Walt Disney World Resort ยงัยอมลงทนุ
กว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เจาะลึกเข้มข้นและน�ามาออกแบบจัดการแก้ปัญหา
ในสวนสนกุแบบ Real Time ให้ลูกค้าเพลดิเพลนิกบัการใช้บรกิารแบบไม่รู้สกึเสยีดายสตางค์

แม้ผู้บริโภคสมัยนี้ตัดสินใจซื้อไม่ง่าย แต่คงไม่ได้ยากหากพวกเขาถูกใจ ลองพยายามเพิ่มกัน
อกีสกันดิ เรยีนรู้ทกุความต้องการลูกค้าแล้วแปลงความชอบนั้นสร้างสิ่งที่ใช่ 

รางวลัที่ได้อาจไม่ใช่แค่ก�าไรแต่ยงัได้ใจลูกค้าคนืมาด้วยนะครบั
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Inno Focus

 ปัญหาการสกัที่ไม่ตรงกบัที่ใจต้องการนี้จะลดน้อยลงเมื่อ
แอปพลเิคชนั Inkhunter น�า AR (Augmented Reality) มาใช้ 
AR เป็นเทคโนโลยทีี่น�าภาพเสมอืนในรปูแบบ 3 มติมิาจ�าลอง
เข้าสู่โลกจริงผ่านกล้องและการประมวลผลที่จะน�าวัตถุมา
ทบัซ้อนเข้าเป็นภาพเดยีวกนั ท�าให้สามารถจ�าลองภาพ หรอื

รอยสกัลงบนต�าแหน่งที่ต้องการเพื่อเชก็ก่อนสกั วธิใีช้งานกไ็ม่ยุง่ยาก หลงัจากดาวน์โหลด Inkhunter 
แล้ว ผูใ้ช้สามารถอปัโหลดภาพจาก Gallery มนีบัพนัลาย จากนั้นกก็�าหนดต�าแหน่งที่ต้องการสกัโดย
การวาดสญัลกัษณ์หน้ายิ้มลงไป แล้วจ่อกล้องมอืถอืไปที่สญัลกัษณ์นั้น ไม่นานลายสกัที่เลอืกจะ
ปรากฏ ณ จดุที่ก�าหนด ผูใ้ช้สามารถเซฟภาพเกบ็ไว้เป็นแบบ หรอืส่งต่อทางโซเชยีลมเีดยีกไ็ด้

นบัเป็นการประยกุต์ใช้เทคโนโลย ีAR เข้ากบัแอปพลเิคชนัอย่างชาญฉลาด เป็นการสร้างความ
มั่นใจและลดโอกาสในการเกดิความผดิพลาด ส่งผลให้การด�าเนนิธรุกจิง่ายขึ้นและยงัสร้างประสบการณ์
อนัน่าประทบัใจให้กบัลกูค้าอกีด้วย  
ที่มา : www.marketingsquad.net    Cr :  business insider

แอปฯ ช่วยเช็กให้ชัวร์ก่อนลงมือสัก

ในปัจจุบันเราจะพบเห็นนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์
หรือ AI (Artificial Intelligence) แทรกซึมอยู่ตามอุตสาหกรรม
ต่างๆ เหมือนที่ CafeX ร้านกาแฟในซานฟรานซิสโก ที่ให้
บริการโดยบาริสตาสมองกลผู้สามารถชงกาแฟได้ในอัตรา 2 แก้วต่อนาที แถมฝีมือการชงยัง
สม�่าเสมอ รับประกันว่าลูกค้าจะได้เครื่องดื่มตามออร์เดอร์เป๊ะ 

วธิกีารใช้บรกิารคอื ลูกค้าสั่งกาแฟที่จอหรอืจะสั่งผ่านแอปพลเิคชนั CafeX กไ็ด้ โดยมเีมนูให้
เลอืกหลากหลาย เช่น คาปูชโิน กาแฟดรปิ มาซาลาทหีรอืชาผสมเครื่องเทศ ทกุแก้วราคาเท่ากนั
คอื 3 ดอลลาร์สหรฐัฯ แต่จะจ่ายเพิ่มเพยีง 1 ดอลลาร์ฯ เมื่อเจาะจงเลอืกเมลด็กาแฟ เช่น Single-
Origin Beans หลงัจากสั่งซื้อและช�าระเงนิเรยีบร้อย กจ็ะได้รบัโค้ดที่ส่งเข้ามอืถอืกน็�าโค้ดนั้นไปคยี์
เข้าหน้าจอ กด Enter บารสิตากจ็ะยื่นกาแฟมาวางไว้ตรงหน้า พบว่า 50% ของลูกค้าที่มาใช้บรกิาร
เป็นลูกค้าขาประจ�า แสดงให้เหน็ว่าหุ่นยนต์บารสิตาได้รบัการตอบรบัด ีCafeX ก�าลงัจะขยายสาขา
ที่ 3 ในปลายปีนี้และมแีผนจะขยายไปยงัเมอืงอื่นทั่วสหรฐัฯ 

ร้านกาแฟ CafeX นี้ มพีนกังานประจ�าร้านคนเดยีวท�าหน้าที่พดูคยุและให้ค�าแนะน�าลูกค้า และ
คอยเตมิเมลด็กาแฟลงในเครื่องบด           ที่มา : www.businessinsider.com/cafe-x-robotic-coffee-bar-automation-2018-6

เมื่อ AI กลายร่างเป็นบาริสตา
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ทันทีที่ตีโจทย์แรกออกมาคือ การผลิตของ
ที่ระลกึขายให้ชาวต่างชาต ิสพุชิชา กอเจรญิพาณชิย์ 
เจ้าของแบรนด์ ANONA (อโณณา) เดนิหน้าค้นคว้า
ท�าการวจิยัหาข้อมลูพบว่า สมนุไพรหอมระเหย เป็น
หนึ่งในผลติภณัฑ์ที่ชาวต่างชาตชิื่นชอบ แต่ทว่าใน
ท้องตลาดมผีลติภณัฑ์ประเภทนี้จ�านวนมาก หาก
จะไปแทรกตลาดตรงนี้ได้ผลิตภัณฑ์ต้องมีความ
แตกต่างพอที่จะดงึดดูก�าลงัซื้อชาวต่างชาตทิี่จะแวะเวยีน
เปลี่ยนหน้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราสม�่าเสมอ

เมื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจแล้ว สุพิชชาจึงน�า
ความชอบทางด้านศิลปะมาเพิ่มมูลค่าให้สินค้า 
ออกแบบบรรจภุณัฑ์ให้ดโูดดเด่นเน้นความเป็นไทย
โดยใช้รูปยกัษ์พร้อมสร้าง Brand Story วาดการ์ตูน

ความน่าสนใจ

  เมือ่งานประจ�าไม่ตอบโจทย์
ไลฟ์สไตล์ส่วนตัว จึงพกความคดิ
สร้างสรรค์เป็นอาวธุประจ�ากาย
ตดัสินใจก้าวออกจาก Comfort 
Zone

  มุง่ผลติสนิค้าทีใ่ช้ความเป็น
ไทยสร้างจดุขาย และดีไซน์ท่ี
สร้าง First Impression จน
เรียกยอดขายเดือนละแสน

Get Idea

ANONA 

 กองบรรณาธกิาร

4 K SME Inspired



รูปยักษ์ลงบนแผ่นพับใส่ไปในกล่องเพื่อเป็นเกร็ดความรู้ ให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้เรื่องราว
ยกัษ์ไทยในวรรณคด ีจ�าหน่ายภายใต้แบรนด์ ANONA (อโณณา) แปลว่า ดงีาม เป็นที่ชื่นชอบ

“แพ็กเกจจิงมันเป็นส่วนส�าคัญเพราะว่าเป็น First Impression ท�าให้คนเห็นแล้วรู้สึกว่า
สินค้าน่าหยิบ น่าสะสม ช่วยในการตัดสินใจซื้อ ท�าให้จดจ�าง่าย แล้วยังมีผลกับพฤติกรรม
คนสมยันี้ถ้าสนิค้าสวยกจ็ะถ่ายรูปลงโซเชยีล ช่วยเราโปรโมตไปในตวั”

แต่จากประสบการณ์หากสวยแต่รูปจูบไม่หอม หรือภายนอกดูดีแต่ข้างในกลวงจะเรียก
ลูกค้าให้มาซื้อสนิค้าได้เพยีงครั้งเดยีวไม่ท�าให้เกดิการซื้อซ�้า ฉะนั้นนอกจากบรรจภุณัฑ์ที่ต้อง
แตกต่างแล้ว ANONA ยงัใส่ใจตั้งแต่การคดัเลอืกสมนุไพรที่มกีลิ่นหอมตดิทนนาน และกรรมวธิี
ในการหมกัที่ได้เรยีนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และมาประยกุต์ให้กลิ่นมคีวามเป็นไทยโมเดริ์นเพื่อให้
เข้าถงึชาวต่างชาตไิด้ง่ายขึ้น โดยได้ท�าการส�ารวจตลาดจนตกตะกอนออกมาเป็น 2 กลิ่นแรก
ที่พร้อมจ�าหน่ายคือ กลิ่นตะไคร้ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ยักษ์สีเขียว และกลิ่นน�้ามันระก�าที่อยู่ใน
ยกัษ์สแีดง เมื่อได้รบัการตอบรบัอย่างดจีงึได้เพิ่มอกี 2 กลิ่นคอื กลิ่นเปปเปอร์มนิต์ และกลิ่น
มะนาวที่อยู่ในบรรจภุณัฑ์สนี�้าเงนิและสขีาว

ในขณะที่ช่องทางจ�าหน่ายของ ANONA เน้นไปในพื้นที่ที่มชีาวต่างชาตเิข้าถงึได้ง่าย เช่น 
ร้านนายอนิทร์ สาขาสนามบนิสวุรรณภูม,ิ Terminal 21, และมาบญุครอง หรอืเซน็ทรลั สาขา
ในเมอืงและต่างจงัหวดั รวมทั้งช่องทางออนไลน์
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“เดิมทีเราตั้งใจจะเจาะกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ แต่หลังจากที่สินค้าวางตลาดไปก็ได้รับ
การตอบรับอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าคนไทยเช่นกัน โดยส่วนมากจะซื้อเป็นของขวัญให้เพื่อน 
ลูกค้าต่างชาติ หรือเป็นของพรีเมียมในงานอีเวนต์หรืองานของบริษัท รู้สึกดีที่คนไทยก็เห็น
คณุค่าในความเป็นไทย เหน็สนิค้าเราเป็นออปชนัใหม่ในการเลอืกซื้อของขวญัของฝาก”

ระยะหนึ่งปีกว่าที่สลดัชดุพนกังานธนาคารทิ้ง เพื่อออกมาเดนิตามเส้นทางฝันคอื การมี
ธุรกิจเป็นของตัวเอง แม้จะมีเสียงทัดทานจากคนรอบข้าง แต่กลายเป็นความมุมานะที่ช่วย
ผลกัดนัให้การท�าธรุกจิครั้งนี้ต้องประสบความส�าเรจ็เรว็ขึ้น ซึ่งการนัตจีากยอดขายโดยเฉพาะ
ในช่วงเทศกาลอย่างปีใหม่ หรือตรุษจีนที่ยอดวิ่งฉิวไม่ต�่ากว่า 1 แสนบาทต่อเดือน ถือว่า
เป็นการตดัสนิใจที่คุ้ม 

“ตอนตัดสินใจลาออกจากงานมาท�าธุรกิจส่วนตัวก็เครียดเหมือนกัน มันเป็นพื้นที่ที่เรา
ไม่เคยมปีระสบการณ์มาก่อน ยิ่งระหว่างทางต้องพบเจอเรื่องราวต่างๆ มากมายกว่าจะเป็นสนิค้า
ชิ้นหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย การหาร้านฝากขาย การโดน Copy ไอเดยี กงัวลว่าจะท�าส�าเรจ็ไหม ฯลฯ 
แต่ก็ต้องก้าวต่อไป พยายามให้ถึงที่สุด พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า เราตัดสินใจถูกและสามารถ
ท�าได้ภายใต้แผนที่เราวางไว้แล้วกล็งมอืท�า เพราะถ้าไม่ลองกไ็ม่รู้” 

แต่ในการลองของสุพิชชาคือ การเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ตั้งแต่การก�าหนดกลุ่ม
เป้าหมาย การโฟกสัตกีรอบ คิดรูปแบบ และหาสนิค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า 
ที่ส�าคญัผลติภณัฑ์ต้องฉกีรูปแบบที่มอียู่ในตลาดท�าให้ ANONA เป็นสนิค้าที่คนต่างชาต ิและ
คนไทยต้องระลกึถงึเมื่อต้องการซื้อของฝาก 

 ความคดิสร้างสรรค์ 
 Positioning ชดัเจน 

 หาจดุแตกต่างเตมิช่องว่างในตลาด
 บรรจภุณัฑ์ทีต้่องสะกดสายตา 

4 หลักพิชิตใจลูกค้าสไตล์ ANONA

แพ็กเกจจิงมันเป็นส่วนส�าคัญเพราะว่าเป็น First Impression
ท�าให้คนเห็นแล้วรู้สึกว่าสินค้าน่าหยิบ น่าสะสม ช่วยในการตัดสินใจซื้อ ท�าให้จดจ�าง่าย
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K Analysis

อาหารฮาลาล ได้รบัการยอมรบัในด้านการ
ผลิตที่สะอาด ถูกหลักอนามัย จึงได้รับความ
นิยมจากผู้บริโภคทั่วไปไม่เพียงเฉพาะผู้ที่เป็น
มุสลิม ส่งผลให้ความต้องการอาหารฮาลาลมี
แนวโน้มเตบิโตต่อเนื่อง โดยมูลค่าการค้าตลาด
อาหารฮาลาลปี พ.ศ.2560 อยูท่ี่ประมาณ 162,000 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (มูลค่าการน�าเข้าอาหาร
ของประเทศมสุลมิ 57 ประเทศ : OIC) 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ประเทศผู้มีบทบาทใน
ตลาดอาหารฮาลาลโลก อันดับ 1-5 ของโลก 
(บราซลิ อนิเดยี รสัเซยี สหรฐัฯ และอาร์เจนตนิา) 
ล้วนไม่ได้เป็นประเทศมุสลิม เช่นเดียวกับไทย
ซึ่งมส่ีวนแบ่งตลาดอยูใ่นอนัดบัที่ 9 ของโลก ทั้งนี้ 
แสดงให้เหน็ว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะเปิดกว้าง
ส�าหรบัทกุแหล่งผลติ

ความน่าสนใจ
 ผูบ้รโิภคชาวมสุลิมทัว่โลกมกีว่า 

2 พันล้านคน ช่วยดันให้มูลค่า
ตลาดอาหารฮาลาลมากถงึ 162,000 
ล้านดอลลาร์ฯ 

 และมแีนวโน้มเติบโตโดยเฉพาะ 
3 ประเภทอาหารฮาลาลที่สอด
รับกับการบริโภคอาหารของคน
ยุคใหม่

 นับเป็นโอกาสของเอสเอ็มอี
อาหารไทยทีภ่าครฐัทีจ่ะยกระดับ
ครัวไทยติด Top 5 ผู้ส่งออก
อาหารฮาลาลรายใหญ่ของโลก

 กองบรรณาธกิาร    เรยีบเรยีงจาก

ในปี พ.ศ.2560 ไทยส่งออกอาหารฮาลาล
ประมาณ 5,824 ล้านดอลลาร์ฯ เพิ่มขึ้น 12.5% (YoY)
โดยตลาดส่งออกหลักจะเป็นประเทศในอาเซียน 

เปิดโผ 3 ประเภท

อาหารฮาลาล
ทีค่รวัไทยมีลุน้ชงิตลาดแสนล้านดอลลาร์ฯ
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ปีที่ผ่านมามผีูป้ระกอบการของไทยให้ความสนใจตลาดอาหารฮาลาลที่ได้รบัการรบัรอง
มาตรฐานฮาลาล จากส�านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจ�านวน 
4,683  บรษิทั ซึ่ง 90% เป็นบรษิทัที่เกี่ยวข้องกบัการผลติอาหาร โดยมากจะเป็นผูป้ระกอบการ
รายใหญ่ ขณะที่ผู้ประกอบการเอสเอม็อดี้านอาหารของไทยที่มศีกัยภาพ โดยเฉพาะอาหาร
แปรรูปต่างๆ เช่น ผกัและผลไม้ท้องถิ่นแปรรูป เครื่องปรงุรส ขนมขบเคี้ยว น�้าผกั ผลไม้ และ
เครื่องดื่มสมนุไพรเพื่อสขุภาพ เป็นต้น ยงัมบีทบาทในตลาดอาหารฮาลาลไม่สูงมาก

อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกอาหารฮาลาลของไทยไปตลาดโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 
ภายหลงัจากที่ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ (UAE) รบัรองให้ส�านกังานคณะกรรมการกลาง
อสิลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) เป็นหน่วยรบัรองฮาลาลที่ไดร้บัการยอมรบั โดยมผีลตั้งแต่
วนัที่ 10 มกราคม 2561 ซึ่งนอกจากจะท�าให้การส่งออกไปยงัประเทศ UAE สะดวกมากขึ้น
แล้ว ยงัท�าให้ความเชื่อถอืต่ออาหารฮาลาลของไทยในประเทศมสุลมิอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย

เพื่อให้ผูป้ระกอบการเอสเอม็อไีทยมแีนวทางในการท�าตลาด ศนูย์วจิยักสกิรไทย ประเมนิ
แนวโน้มตลาดอาหารฮาลาลที่มศีกัยภาพ ทั้งในด้านประเภทสนิค้า และประเทศกลุม่เป้าหมาย 
ซึ่งสรปุได้ ดงันี้

1.  อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย 
1.1 อาหารที่ให้ประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพ (Functional 

Food) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารเสริมที่มีการเพิ่มสารอาหารให้สูง
ขึ้น ซปุไก่และรงันกผสมสมนุไพร ข้าวกลอ้งและธญัพชืที่เสรมิสาร
อาหารและวติามนิ เครื่องดื่มเสรมิเส้นใยอาหาร เป็นต้น 

1.2 สนิค้าทีม่าจากธรรมชาต ิ(Organic) แม้ว่าสนิค้าเหล่านี้
จะมีราคาค่อนข้างสูง แต่ก็เป็นที่นิยมส�าหรับกลุ่มที่มีรายได้
ปานกลาง-สงู และในอนาคต หากไทยมกีารน�าเทคโนโลยสีมยัใหม่
มาเพิ่มผลผลติอาหารออร์แกนกิให้มากขึ้นจะท�าให้ต้นทนุการผลติ
ปรบัลดลง ราคาอาจจะเข้าถงึผู้บรโิภคได้กว้างมากขึ้น และท�าให้
อาหารกลุ่มนี้ได้รบัความนยิมมากขึ้น

3 ประเภทอาหารฮาลาลที่มีแววรุ่ง
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ตลาดอาหารฮาลาลนอกจากจะมฐีานลูกค้าอยู่ในกลุ่มประเทศมสุลมิ ซึ่งมมีูลค่าตลาด
สูงอยู่แล้ว ยงัมตีลาดที่มศีกัยภาพอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายตลาดได้ ดงันี้  

2.  อาหารฮาลาลส�าหรับคนรุ่นใหม่
คือ อาหารที่เน้นรสชาติและรูปแบบของอาหารแปลกใหม่ เป็น

อาหารเพื่อสขุภาพ พร้อมปรงุหรอืพร้อมรบัประทาน (ส�าเรจ็รูปแช่แขง็) 
ขณะที่รปูแบบการสั่งซื้อกต้็องอ�านวยความสะดวก และเข้ากบัไลฟ์สไตล์
ด้วย เช่น การสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่มเีครอืข่ายโลจสิตกิส์คอยจดั
ส่งอ�านวยความสะดวก ซึ่งผู้ส่งออกของไทยควรเข้าไปในห่วงโซ่การค้า
รูปแบบใหม่นี้ เพื่อให้เข้าถงึผู้บรโิภคกลุ่มนี้ได้มากขึ้น

3.  อาหารฮาลาลส�าหรับผู้สูงอายุ 
3.1 อาหารที่รับประทานแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น 

อาหารที่มีกากใย รวมถึงอาหารที่ควบคุมปริมาณน�้าตาล หากเป็น
เนื้อสตัว์กค็วรย่อยง่าย เช่น เนื้อปลา เนื้อไก่ที่ท�าให้นุ่ม 

3.2 ต้องเป็นอาหารทีป่รงุได้ง่ายสะดวกไม่เป็นภาระกบัผูส้งูอายุ  

3.3 ควรออกแบบบรรจภุณัฑ์เพ่ือให้ผู้สงูอายสุามารถหยบิจบั
และแกะได้ง่ายด้วย 

4 กลุ่มตลาดที่มีศักยภาพเติบโต

แต่มีจ�านวนประชากรมุสลิมสูง เช่น อินเดีย (265.8 ล้านคน) จีน 
(137.8 ล้านคน) รสัเซยี (27.4 ล้านคน) สหรฐัฯ (6.8 ล้านคน) และแม้ว่า
บางประเทศจะเป็นผู้ส่งออกอาหารฮาลาลรายใหญ่ของโลก แต่สินค้าที่
ส่งออกบางรายการมีความแตกต่างกับไทย ส�าหรับสินค้าอาหารที่น่าจะ
ได้รบัความนยิมและสามารถเข้าไปท�าตลาดในกลุ่มประเทศเหล่านี้ได้คอื 
ผกัผลไม้แปรรูปที่มคีวามหลากหลายตามฤดูกาล และเครื่องปรงุรส

ประเทศ
นอกกลุ่มมุสลิม

1
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ประเทศที่มี
ชาวมุสลิม

สนใจท่องเท่ียว

ประเทศที่มี
ร้านอาหารไทย

ประเทศญ่ีปุ่น
ท่ีเป็นเจ้าภาพ

ข้อมูลจาก The Global Economic Impact of Muslim Tourism 2015 
พบว่า ประเทศที่คนมุสลิมสนใจท่องเที่ยวนอกกลุ่มประเทศมุสลิม คือ 
สหรฐัฯ ยโุรป จนี ไทย และอนิเดยี โดยในส่วนของไทยนั้น นอกจากนยิม
เดนิทางมาท่องเที่ยวแล้ว ชาวมสุลมิยงัสนใจเข้ามารกัษาในโรงพยาบาล
เอกชนจ�านวนมาก ดังนั้น ผู้ผลิตอาหารฮาลาล อาจเข้าไปเป็นห่วงโซ่
สนบัสนนุวตัถดุบิให้กบักลุ่มโรงแรมและโรงพยาบาลที่รองรบัชาวมสุลมิที่
เข้าไปท่องเที่ยวในประเทศเหล่านี้ โดยเฉพาะประเทศจนีและอนิเดยี ซึ่ง
ไทยมขี้อตกลงทางการค้าเสรซีึ่งจะช่วยลดต้นทนุด้านภาษนี�าเข้าได้

จากข้อมลูของกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศพบว่า มร้ีานอาหาร
ไทยในประเทศต่างๆ ประมาณ 20,000 แห่ง เพื่อใช้เป็นช่องทางในการน�า
เข้าวัตถุดิบอาหารฮาลาล จะช่วยลดความรุนแรงของการแข่งขันลงได้ 
เนื่องจากร้านอาหารไทยมีความคุ้นเคยกับวัตถุดิบจากประเทศไทยเป็น
อย่างดี ซึ่งผู้ประกอบการอาจติดต่อกับภาครัฐที่มีข้อมูลร้านอาหารไทย
ในต่างแดน หรอืตวัแทนจดัซื้อจดัจ�าหน่ายที่ส่งต่อวตัถดุบิให้ร้านอาหารไทย 
เพื่อให้จดัส่งสนิค้าให้

ประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพารา
ลมิปิกเกมส์ ในปี พ.ศ.2563 ซึ่งมปีระเทศที่เป็นประเทศมสุลมิ 57 ชาต ิ
ท�าให้ประเทศเจ้าภาพมีความต้องการอาหารฮาลาล ซึ่งผู้ประกอบการ
อาหารฮาลาลของไทยจ�าเป็นต้องเร่งเข้าไปตดิต่อท�าการตลาดผ่านร้านค้าปลกี
หรอืร้านค้าส่งล่วงหน้า 

2

3

4
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ภาครฐัของไทยได้มกีารตั้งเป้าให้ประเทศไทยตดิ 1 ใน 5 ของประเทศผู้ส่งออกอาหาร
ฮาลาลของโลกภายในปี พ.ศ.2563 จากที่อยู่ในอนัดบัที่ 9 ในปัจจบุนั โดยอาศยัข้อได้เปรยีบ
จากการมีแหล่งวัตถุดิบการเกษตรที่มีความหลากหลายและเพียงพอต่อการส่งออก 
ขณะเดียวกันไทยเองก็มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร
หลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ขณะที่ภาครัฐก็ส่งเสริมและสนับสนุน
การก�าหนดมาตรฐานและการตรวจรบัรองตราฮาลาลให้เป็นที่ยอมรบัจากต่างประเทศ

อย่างไรกต็าม เนื่องจากตลาดนี้กม็กีารแข่งขนัที่สูง โดยเฉพาะประเทศในเอเชยีต่างกม็ี
เป้าหมายพุง่ไปที่การเพิ่มบทบาทในตลาดอาหารฮาลาลเช่นกนั ส่งผลให้ผูป้ระกอบการอาหาร
ของไทยที่มคีวามสนใจจะเข้าสูต่ลาดอาหารฮาลาล จ�าเป็นต้องหามาตรการเพื่อเพิ่มศกัยภาพ
และโอกาสในการเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งมดีงันี้

โอกาสผู้ประกอบการอาหารฮาลาลไทย

 การสร้างความเช่ือมั่น ต้องสามารถแสดงการ
ตรวจสอบคณุภาพในทกุขั้นตอนการผลติอย่างเข้มงวด 

 การเรียนรู้และพัฒนา ในดา้นคณุภาพ รปูแบบ 
รสชาตใิหม่ๆ ของสนิค้า ให้ตรงกบัความต้องการ และ
ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคมุสลิมในแต่ละภูมิภาคที่มีความ
หลากหลาย 

 การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า

 การขยายฐานการผลิต ผู้ประกอบการไทยที่มศีกัยภาพ
อาจพิจารณาขยายฐานการผลิตไปยังตลาดอาหารฮาลาล
ในต่างประเทศ เพื่อลดข้อจ�ากดัทางด้านการแข่งขัน โดยอาศยั
ฐานวตัถดุบิจากไทย 
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Customer JourneyCustomer Journey

Cover Story

“รู้เขา รู้เรา” ไม่เพยีงใช้ได้ผลในสนามรบในแง่
สนามการค้ากเ็ช่นกนั เมื่อรูจ้กัตวัเองดแีล้วการ “รู้เขา” 
รู ้จักผู ้บริโภคมากเท่าไหร่โอกาสที่จะประสบ
ความส�าเรจ็ทางการค้ากม็ากตาม หนึ่งในวธิกีารเรยีนรู้
ลูกค้าคอื ทฤษฎทีางการตลาดที่มมีานาน Customer 
Journey เป็นการเรยีนรูก้ระบวนการตดัสนิใจซื้อสนิค้า
ของผู้บริโภคในทุกมิติตั้งแต่เริ่มต้น ขั้นตอนการรับรู้
ข้อมูลสนิค้า การตดัสนิใจซื้อ การซื้อสนิค้า การน�า
สินค้าไปใช้ และหลังใช้สินค้าแล้วรู้สึกอย่างไร ซึ่ง
ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการน�ามา
ออกแบบพฒันาตวัสนิค้า วธิกีารสื่อสาร รปูแบบการ
ให้บรกิาร เพื่อให้ลูกค้าเกดิประสบการณ์ที่ด ี อยาก
กลบัมาซื้อซ�้า หรอืไปถงึเป้าหมายสูงสดุคอื ช่วยเป็น 
กระบอกเสยีงให้องค์กร

สรรพ์ชยัย์ บรูณ์เจรญิ ผูเ้ชี่ยวชาญด้าน Customer 
Insight กล่าวว่า ในยคุนี้พฤตกิรรมผูบ้รโิภคส่วนใหญ่
จะเร่งรบีแข่งขนักบัเวลา ฉะนั้นธรุกจิที่จะท�า Customer 
Journey ได้ดีคือ ต้องท�าให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าง่าย 
น่าเชื่อถอื และช่วยให้ตดัสนิใจซื้อง่าย เช่น การท�า
ไกด์ไลน์ Best Seller ของร้านจ�าหน่ายหนงัสอื

สร้างจุดจับใจ...ให้ลูกค้ายอมจ่าย

Customer Journey
 กองบรรณาธกิาร   ธนพล ทองเพ็ง

ความน่าสนใจ
 เพราะสนิค้าไม่ได้มเีพยีงหนึง่

เดียวในยทุธจกัร จงึต้องเผชญิ
กบัคู่แข่งและตวัเลอืกมากมาย 

 ยคุทีล่กูค้าสามารถเปรียบ
เทยีบสนิค้าและบริการ หาจดุ
ที่พอใจในการตัดสินใจซื้อ 
แค่คุณภาพ หรือรูปสวยคง
ไม่เพียงพอที่จะท�าให้ลูกค้า
ยอมควักกระเป๋าสตางค์ 

 ภายใต้เงื่อนไขมากมาย
เหล่านี ้การเรียนรู้ผ่านทฤษฎี 
Customer Journey เพือ่แปลง
ความชอบของลูกค้าสร้าง
สิง่ทีใ่ช่ให้ลกูค้ายอมจบสยบ
ค่าใช้จ่ายแบบเตม็ใจ นบัเป็น
เส้นทางธุรกิจที่ได้ทั้งก�าไร 
และพิชิตใจลกูค้า
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ผู้ประกอบการต้องรู้จักเลือกใช้ข้อมูลที่ใช่ เหมาะกับธุรกิจ
ย่ิงแปลงข้อมูลตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีเท่าใดย่อมมีโอกาสทางธุรกิจมากเท่านั้น

เปลี่ยน Big Data เป็น Smart Data
ในขณะที่การท�า Customer Journey ให้ประสบความส�าเรจ็นั้นหลกัส�าคญัคอื ต้องเข้า

ถึงพฤติกรรมและความคิดเห็นของลูกค้าซึ่งได้มาจากการรวบรวมข้อมูลที่ดี หนึ่งในวิธีที่
สามารถเข้าถงึข้อมูลของผู้บรโิภคยคุนี้แบบง่ายๆ คอื การสบืค้นจากสื่อโซเชยีลทั้งหลาย ที่
ผู้บรโิภคมกัทิ้งร่องรอย พฤตกิรรมและความเหน็ต่างๆ ไว้มากมาย เช่น การโพสต์สถานที่
ที่พกัเวลาไปเที่ยว การถ่ายรูปอาหารจานโปรด หรอืการไปแสดงความคดิเหน็ในเพจต่างๆ

 แต่ถ้าต้องการข้อมูลที่เจาะลึกเข้มข้นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมเหมือนธุรกิจระดับ
โลก Walt Disney World Resort ยอมลงทนุกว่าพนัล้านดอลลาร์สหรฐัฯ สร้าง Magic Band 
สายรดัข้อมอืมสีญัญาณ RFID ท�าหน้าที่เป็นเหมอืนตั๋วเข้าสวนสนกุ และกระเป๋าเงนิในเวลาเดยีวกนั 
ท�าให้ทราบข้อมูลลูกค้าแบบ Real Time จากสายรัดข้อมือและน�าข้อมูลที่ได้มาออกแบบ
จดัการแก้ปัญหา เช่น การน�าตวัโจ๊กเกอร์มาช่วยแสดงให้ลูกค้าไม่เบื่อระหว่างรอควิ

ประเด็นหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องระวังคือ การจัดการหรือออกแบบข้อมูลโดยเฉพาะ
ข้อมูลในออนไลน์ควรมีข้อมูลหลายๆ ชุดให้เหมาะกับแต่ละ Device และสถานการณ์ของ
ลูกค้า จากงานวจิยัชิ้นหนึ่งของต่างประเทศที่กล่าวไว้ว่า การค้นหา Keyword ค�าเดยีวกนั 
ถ้าลูกค้าค้นหาในโทรศัพท์มือถือ ประมาณ 70% มีแนวโน้มที่จะซื้อมากกว่าการค้นหา
บน Desktop 

“ส่วนใหญ่มกัใช้ข้อมูลชดุเดยีวกนั ไม่ว่าลูกค้าจะค้นหาข้อมูลจากไหนสดุท้ายกจ็ะ Link 
กลบัไปที่หน้าเวบ็ไซต์ อาจท�าให้พลาดโอกาสส�าคญัไป ฉะนั้นผู้ประกอบการต้องรู้จกัเลอืก
ใช้ข้อมูลที่ใช่ เหมาะกับธุรกิจ ยิ่งแปลงข้อมูลตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีเท่าใดย่อมมีโอกาสทาง
ธรุกจิมากเท่านั้น” สรรพ์ชยัย์ ชี้ให้เหน็ถงึการจดัการข้อมูลที่ด ี
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หนึ่งในธรุกจิที่ฉกฉวยโอกาสแปลงสารข้อมูลจากลูกค้า จนท�าให้ยอดขายเตบิโตขึ้นได้
ตามเป้าคอื การปรบัโฉมใหม่ของร้านซเูปอร์สปอร์ตที่หนัมาจดัวางสนิค้าตามกลุ่มเป้าหมาย
แบ่งโซนสนิค้าส�าหรบัผู้ชายและผู้หญงิอย่างชดัเจน พร้อมเพิ่มบรกิารช่วยการตดัสนิใจ เช่น 
Run Lab ที่มีโปรแกรมทดสอบว่ารองเท้าแบบไหนเหมาะกับลูกค้า เนื่องจากลูกค้าในยุค
ปัจจบุนัชอบเปรยีบเทยีบข้อมูลสนิค้าก่อนจะตดัสนิใจซื้อ และยดึตดิกบัแบรนด์น้อยลง 

“ทกุวนันี้ผู้บรโิภคโดยเฉพาะวยัรุ่นค่อนข้างเร่งรบี ต้องการอะไรที่ง่าย รวดเรว็ การแบ่ง
โซนชายหญงิท�าให้ลกูค้าซื้อสนิค้าได้ต่อเนื่องไม่ต้องเสยีเวลาเดนิวกไปวนมา แม้แต่กระบวนการ
ต่างๆ เรากป็รบัให้ง่าย กระชบั สั้น เช่น การช�าระเงนิกส็ามารถช�าระผ่านมอืถอืได้เลยไม่ต้อง
ให้ลกูค้าไปเข้าแถวรอที่แคชเชยีร์ เพื่อพยายามปิดการขายให้ได้ทนัท”ี สริาภรณ์ วฒันา Vice 
President Marketing and Visual Merchandise บรษิทั ซ ีอาร์ ซ ีสปอร์ต วเิคราะห์พฤตกิรรม
ผู้บรโิภคที่เปลี่ยนไปในยคุนี้

ทกุวันนีผู้บ้ริโภคโดยเฉพาะวัยรุน่ค่อนข้างเร่งรบี ต้องการอะไรท่ีง่าย รวดเรว็
การแบ่งโซนชายหญิงท�าให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้ต่อเนื่องไม่ต้องเสียเวลาเดินวกไปวนมา
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นอกจากนี้ อีกหนึ่งวิธีในการแปลงข้อมูลให้ได้ผลดีคือ การ Segmentation กลุ่มลูกค้า 
เพื่อที่จะได้พัฒนาสินค้าและวิธีการสื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เหมือนกับกรณีของเมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ต้องการขยายฐานกลุ่มคนดูหนังที่เป็นกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 5-12 ปี แต่
ปัญหาคือ เด็กกลุ่มนี้ยังมีสมาธิสั้น การต้องนั่งนิ่งๆ ชมภาพยนตร์เป็นเวลา 2 ชั่วโมงจึง
ไม่ใช่เรื่องง่าย

เมื่อเข้าใจลูกค้าอย่างถ่องแท้จึงสู่การแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์เป็นที่มาของ “KODOMO 
Kids Cinema” โรงภาพยนตร์เดก็แห่งแรกในเมอืงไทยย่านเมกาบางนาที่นอกจากเอาใจกลุ่ม
เดก็ด้วยภาพยนตร์แอนเิมชนั การ์ตูน แล้วยงัมบีรกิารเครื่องเล่น เช่น บ่อลูกบอล สไลเดอร์ 
เก้าอี้สีสันแนวลูกกวาดกว่า 80 ที่นั่งให้เหล่าเด็กๆ ได้ผ่อนคลายระหว่างชมภาพยนตร์โดย
ไม่ต้องกลัวคนรอบข้างร�าคาญ ท�าให้ได้รับการตอบรับจากคอหนังกลุ่มเดียวกันอย่างดี
และมแีผนขยายโรงหนงัเดก็เพิ่มอกี 10 แห่งในอนาคต

ธุรกิจโรงหนังเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ต้องอยู่กับเทรนด์
ต้องจับเทรนด์ ให้ทัน ต้องรู้เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าสมัยนี้ ไม่ชอบรอ ทุกคน

ต้องการความรวดเร็ว สะดวกสบาย ง่าย ไม่ยุ่งยาก
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5 วิธีสร้างเส้นทางก�าไรที่ ได้ใจลูกค้า

1
การ Segmentation

ลูกค้าให้ชดั

2
ส�ารวจท�าความ
เข้าใจพฤตกิรรม
และความคดิเหน็

ผู้บรโิภค

3
น�าข้อมูลที่มี

มาวเิคราะห์ และ 
Take Action 

ต้องท�าให้ลูกค้า
เข้าถงึง่าย
ไม่ซบัซ้อน

ควรมขี้อมูล
หลายๆ แบบ
ให้เหมาะกบั
แต่ละ Device

4 5

“ธุรกิจโรงหนังเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ต้องอยู่กับเทรนด์ ต้องจับเทรนด์ให้ทัน ต้องรู้
เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าสมัยนี้ไม่ชอบรอ ทุกคนต้องการความรวดเร็ว สะดวกสบาย ง่าย 
ไม่ยุ่งยาก ซึ่งเมเจอร์ฯ ได้พัฒนาการจองตั๋วภาพยนตร์ผ่านแอปพลิเคชัน เพิ่มช่องทาง 
การจ่ายเงินเป็น E-Wallet ท�าให้ลูกค้าสะดวกสบายไม่ต้องมาเข้าแถวรอ ฉะนั้นการเรียนรู้
ลูกค้า และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ให้ดีเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างเต็มที่เป็นจุดส�าคัญหนึ่ง
ที่จะท�าให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จได้” นิธิ พัฒนภักดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายสื่อโฆษณา บรษิทั เมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ์ กรุ้ป จ�ากดั (มหาชน) 

หลายๆ ธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จได้มาจากการช่วยยกระดับการใช้ชีวิตลูกค้าให้ดี
สะดวกสบายขึ้น แน่นอนการเข้าสู่โหมดนั้นได้ต้องมาจากการเรียนรู้ลูกค้าแบบเข้าถึงแก่น 
Customer Journey อาจเป็นทฤษฎทีี่มมีานานแต่ยงัไม่ Out เพยีงแต่ต้องรู้จกัน�ามาปรบัใช้ให้
เหมาะกบัแต่ละธรุกจิเพื่อสร้างเส้นทางที่ได้ทั้งใจและก�าไรไปพร้อมๆ กนั   
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ผ่านร้อนผ่านหนาวมา 65 ฤดู วิกฤต
ใหญ่ครั้งแรกที่ท�าให้บริษัทนันยางต้อง
ปรับตัวคือ ผลกระทบจากการที่รองเท้า
ต่างประเทศเข้ามาในเมอืงไทยตั้งแต่ 30 ปี
ที่แล้ว ก่อให้เกิดความต้องการรองเท้า
เฉพาะทางมากขึ้น ทั้งรองเท้าวิ่ง รองเท้า
นักกีฬา ฯลฯ เป็นจุดหนึ่งที่ท�าให้นันยาง
ไม่สามารถผลิตรองเท้าผ้าใบแบบ All in 
One ได้เหมือนเดิม บริษัทจึงได้หันมา
โฟกัสกลุ ่มลูกค้า เพื่อสื่อให้ผู ้บริโภค
รับรู้ว่า นันยางคือรองเท้าผ้าใบนักเรียน 

ด้วยจดุยนืที่แน่ชดัท�าให้นนัยางครองใจ
วัยรุ ่นเป็นอันดับหนึ่งในรองเท้าผ้าใบ
นักเรียน ปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาดถึง 
40% แต่ด้วยลูกค้าหลักที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น 

ทุกวันนี้มีอัตราการเกิดน้อยลง นับ
เป็นความท้าทายให้ทายาทรุ่นที่ 3 
จักรพล จันทวิมล ผู้อ�านวยการฝ่าย
การตลาดและขาย บริษัท นันยาง
มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด ต้องกอบกู ้
สถานการณ์ดังกล่าวโดยมีโจทย์หลัก 

ความน่าสนใจ

 ถึงคราแบรนด์เก่าครองตลาดรองเท้า
นักเรยีนมากว่า 6 ทศวรรษ ต้องพลกิ
เกมตลาดให้ตอบรับกับภาวะอัตรา
การเกิดของจ�านวนประชากรที่ลด
น้อยลง 

 เดนิหน้าสร้างดมีานด์ผลิตสนิค้าท่ี
เข้าถงึ Insight Out พร้อมปรบักลยทุธ์
การสือ่สารให้เข้ากบัวยัรุน่ยคุดจิทัิล

 สูเ่ป้าหมายการพานนัยางเป็น 1 ใน 
4% ของแบรนด์ไทยทีจ่ะสบืทอดกจิการ
ไปถงึทายาทรุน่ที ่4 

Branding

 กองบรรณาธกิาร   ธนพล ทองเพ็ง

แบรนด์เก๋าที่ไม่ยอมตกยุค
ไขความลบันนัยาง

18 K SME Inspired



2 ข้อ คือ การสร้างดีมานด์รองเท้าผ้าใบนักเรียน “นันยาง” และการปรับโฉมรองเท้าแตะ 
“ช้างดาว” ให้เชื่อมต่อถึงกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น นอกจากกลุ่มลูกค้าหลักที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป

เพ่ิม Segment เข้าถึง Insight Out

จากโจทย์ใหญ่ 2 ข้อ บริษัทจึงเริ่มศึกษากลุ่มลูกค้าของนันยางอย่างลึกซึ้ง พบว่า 
ส่วนใหญ่ผู้ที่ใส่รองเท้าผ้าใบนันยางคือ กลุ่มนักเรียนชายตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป
ที่ชื่นชอบในความ “ทน” แต่กลับไม่เป็นที่โดนใจของเด็กวัยประถมเนื่องจากรองเท้ามีความ
หนัก แข็ง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวบริษัทจึงได้ผลิตรองเท้าผ้าใบรุ่น Nanyang Have Fun ใน
ปี พ.ศ.2557 ชูจุดเด่นที่สวมใส่สบายเพื่อให้เข้าถึงเด็กประถม 

ส่ิงที่เราท�าอาจไม่ ได้ท�าให้องค์กรโตเร็วแบบหวือหวา
แต่ท�าให้เราเติบโตทุกปี ปีละ 1-2% เป็นการโตแบบช้าๆ แต่มั่นคง
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ในขณะที่การผลิตรองเท้านักเรียนให้เข้าถึงกลุ่มเด็กผู้หญิงจะต้องตอบโจทย์ 3 ข้อคือ 
ต้องสวยถูกใจ ราคาไม่แพง และถูกระเบียบสามารถใส่ไปโรงเรียนได้ รองเท้า Nanyang 
Sugar จึงถูกผลิตออกมาในปี พ.ศ.2559 เพื่อเอาใจสาววัยรุ่นมีลายซ่อนอยู่ในพื้นรองเท้า 
และเพิ่มเชือกผูกรองเท้าให้มีหลากสีเปลี่ยนวันหยุดให้มีสีสัน ส่วนรองเท้าแตะช้างดาว 
บริษัทได้ออกแคมเปญ Changdao Style สื่อให้วัยรุ่นเข้าใจว่ามันเป็นสไตล์ วัฒนธรรม วิถี
ชีวิต ที่ยืนหยัดมากว่า 60 ปี ผ่านคลิปชื่อ One Day with Changdao เผยแพร่ผ่านทางสื่อ
โซเชียล 

“การสื่อสารกับวัยรุ่นสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ความคิดของเขาเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ต้อง
เข้าใจตัวตนพวกเขาให้ถ่องแท้เพื่อจะได้สื่อสารได้ถูกใจ เช่น ในเพจเราก็จะใช้วิธีสื่อสาร
พูดคุยเรื่องเกม หรือเรื่องที่วัยรุ่นกลุ่มลูกค้านันยางคุยกัน เพื่อสร้าง Community ให้เป็น
ช่องทางให้ลูกค้ามาคุยกัน”

ไม่เพียงยอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่ยังสร้างความภูมิใจให้องค์กรที่ช่วยให้คนกลุ่มหนึ่งน�า
รองเท้าช้างดาวไปแกะสลกัต่อยอดเป็นอาชพีได้อกีด้วย แต่ช่องทางออนไลน์ยงัสร้างรายได้
ให้บริษัทไม่มากนักแต่ก็เป็นตลาดที่เติบโตได้ดีถึง 500% ในขณะที่รายได้หลักของบริษัท
มาจาก Modern Trade ร้านขายของช�า 

สร้างแบรนด์ให้เก๋า 
ปัจจัย
5 1  เชื่อและรกัในสนิค้า 

2  คดิและท�าให้แตกต่าง 

3  เข้าใจลูกค้าเพื่อสื่อสารได้ตรงประเดน็ 

4  เลอืกช่องทางการสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

5  คณุภาพสนิค้าต้องสม�่าเสมอ
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Slow but Sure 

จากกลยุทธ์ข้างต้นท�าให้แบรนด์รองเท้านันยางไม่เพียงได้กลุ่มลูกค้าใหม่ และผล
ส�าเรจ็ทางด้านยอดขายเท่านั้น Changdao Style และ Nanyang Sugar ยงัได้รบัรางวลั Gold Award 
และรางวัล Silver Award ในการประกวดสุดยอดแคมเปญการตลาด MAT Award 2017 
และจากแคมเปญนี้ส่งผลให้จักรพลเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล Asia’s Top Outstanding 
Youth Marketeer of the Year 2018 จาก Asia Marketing Federation เป็นเสมือนการันตี
การบริหารงานให้แบรนด์ได้ขับเคลื่อนต่อไปเพื่อช่วงชิงตลาดรองเท้านักเรียนมีมูลค่าราว 
5 พันล้านบาท

“สิ่งที่เราท�าอาจไม่ได้ท�าให้องค์กรโตเร็วแบบหวือหวา แต่ท�าให้เราเติบโตทุกปี ปีละ 
1-2% เป็นการโตแบบช้าๆ แต่มั่นคง เราไม่ได้คาดหวังต้องโตไปไกลระดับโลก แต่อยาก
ให้นันยางเป็นแบรนด์ที่มั่นคงและเป็น 1 ใน 4% ของธุรกิจครอบครัวที่ก้าวข้ามผ่านไป
จนถึงทายาทรุ่นที่ 4” จักรพลกล่าวทิ้งท้าย

การแก้ปัญหาสินค้าด้วยการออกสินค้าใหม่อย่างเดียวอาจไม่ใช่ค�าตอบทั้งหมด หนึ่ง
ในการแก้ปัญหาของนันยางคือ การรักษา “คุณภาพ” โดยเฉพาะเรื่องความทนทานที่
ลูกค้าเชื่อมั่นมาตลอด และเป็นแนวทางที่บริษัทจะไม่มีวันยอมอ่อนข้อในเรื่องคุณภาพ   
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ความน่าสนใจ
 เงนิทุนหลกัแสนของพ่อ

ก่อเกิดเป็นร้านเค้กเล็กๆ 
กลายเป็นต้นต�ารับเค้ก
ญี่ปุ ่นในไทยที่ผลิตโดย
คนไทย

 มีไม้ตายคือสูตรเด็ด
จากเมืองโกเบ เอกลกัษณ์
เนือ้ครีมเบา ไม่หวานเลีย่น 
เหมาะกับจริตผู้บริโภค
รุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ

 กลายเป็นธุรกิจเค้กที่มี
ผู้สนใจขอซื้อแฟรนไชส์
ไม่ต�่ากว่าเดือนละ 5 ราย 
พร้อมกระจายความอร่อย
ให้ครอบคลมุทัว่ประเทศไทย
ภายใน 2 ปี

SME Corner

 กองบรรณาธกิาร   วภิาวด ีพิสุทธ์ิสริิอภิญญา จากความฝันของคุณพ่อที่อยากมีร้านเล็กๆ ไว้
ให้เพื่อนๆ ได้มานั่งสังสรรค์ แต่ต้องหยุดชะงักเมื่อ
กจิการส�านกัพมิพ์เมด็ทรายล้มละลายต้องปิดกจิการ 
จึงน�าเงินที่สะสมไว้ 2 แสนบาทส่งต่อให้สองพี่น้อง 
นกินัติ์ และ วจี ิปรชัญาศลิปวฒุิ ช่วยสานฝันต่อด้วย
การเปิดร้านคาเฟ่เล็กๆ ในย่านสุขสวัสดิ์ ภายใต้ชื่อ 
Bake A Wish เมื่อปี พ.ศ.2549

ด้วยวิสัยทัศน์สองพี่น้องที่ต้องการให้ร้านตน
แตกต่างจากร้านเค้กอื่นๆ ซึ่งช่วงเวลานั้นมแีต่เค้กฝรั่ง 
จึงเป็นที่มาของเค้กสไตล์ญี่ปุ ่นสูตรเฉพาะจาก
เมอืงโกเบ ที่คดัสรรวตัถดุบิอย่างพถิพีถินั ใช้น�้าหมกัครมี
ที่ท�าจากไขมันพืชเป็นหลัก และเทคนิคการตีครีม
เฉพาะตวัท�าให้ได้เค้กรสชาตกิลมกล่อมเป็นเอกลกัษณ์ 
คอืไม่หวานเลี่ยนเกนิไป

นิกันติ์เผยว่า ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจค่อนข้างเสี่ยง
มาก เพราะ 13 ปีที่แล้วเค้กญี่ปุ่นยงัเป็นอะไรที่ใหม่
ส�าหรบัประเทศไทยหารบัประทานค่อนข้างยาก หลายคน
ก็ยังไม่คุ้นเคย เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงรสชาติทางร้าน
จึงใช้กลยุทธ์ให้ลูกค้าชิมฟรี เมื่อลูกค้าได้ลิ้มลอง

Bake A Wish
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รสชาตเิค้กเริ่มตดิใจ มลีูกค้าบางรายถงึกบัชกัชวนให้ไปออกงานอเีวนต์ แต่ที่ท�าให้ร้านเริ่ม
เป็นที่รู้จกัในวงกว้างคอื การเปิดสาขาแรกที่ห้าง เซน็ทรลัเวลิด์ ปี พ.ศ.2552

“ด้วยรสชาตขิองครมีที่เบา ละลายในปาก แล้วร้านเรายงัมชูีครมีที่ช่วงนั้นหารบัประทาน
ยาก รวมทั้งเค้กอีกหลายชนิดจากสูตรดั้งเดิม 15 ตัวก็พัฒนาเป็น 40 กว่าตัว และก็มี
ปรบัแต่งให้เป็นสูตรของเรา เช่น เค้กทเุรยีน ล่าสดุช่วง 3 เดอืนที่ผ่านมาทางร้านปรบัไซส์
ให้เป็นเค้กขนาดมนิริาคาเริ่มต้นที่ชิ้นละ 10-40 บาท เพื่อให้คนไทยได้ลิ้มลองเค้กสไตล์ญี่ปุ่น
ในราคาที่จบัต้องได้ เป็นการเข้าถงึลูกค้าทกุระดบั”

การมีคู่แข่งเหมือนช่วยขยายตลาดเค้ก
ท�าให้เราตื่นตัว ไม่หยุดพัฒนา ต้องรักษาคุณภาพให้ดี

ไม่เพยีงปรบัขนาดเค้กให้เข้ากบัเศรษฐกจิ Bake A Wish ยงัได้เปลี่ยนสไตล์การตกแต่ง
รา้นจากสไตล์ญี่ปุน่ที่เริ่มมมีากขึ้นในท้องตลาด หนัมาตกแต่งร้านสไตล์ฝรั่งเศสที่ดูเป็นสากล 
และเป็นต้นตอของสูตรเค้กจากโกเบ

“ปัจจบุนัมคีู่แข่งเยอะมากไม่ใช่เฉพาะผู้ประกอบการไทย มแีม้กระทั่งซื้อแฟรนไชส์จาก
ญี่ปุน่มาเปิดขาย การมคีูแ่ข่งเหมอืนช่วยขยายตลาดเค้ก ท�าให้เราตื่นตวั ไม่หยดุพฒันา ต้อง
รกัษาคณุภาพให้ด ีแต่ด้วยความที่เราเป็นเจ้าแรกท�าให้เป็นจดุแขง็หนึ่ง แค่รกัษามาตรฐาน
ให้ด ีพฒันาสนิค้า บรกิารให้สม�่าเสมอ ลูกค้ายงัจ�านกึถงึเราได้” 
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ขยายความฝันให้เต็มพื้นที่ทั่วไทย

อกีหนึ่งความฝันของ Bake A Wish คอื การขยายความอร่อยให้ครอบคลมุพื้นที่ทั่วประเทศ
ภายใน 2 ปีนี้ จากปัจจบุนัมทีั้งหมด 23 สาขาทั้งในกรงุเทพฯ และต่างจงัหวดั จากนั้นค่อยๆ 
ขยายความอร่อยออกไปรอบอาเซยีน และขยายพื้นที่ไปในยโุรปเป็นล�าดบัถดัไป

“เราเริ่มท�าแฟรนไชส์มาได้ 1 ปีแล้วแต่ทิ้งช่วงไป เพราะไปเจอลูกค้าที่ไม่ท�าตามกฎ 
ไม่ให้ความร่วมมอืในกฎระเบยีบเงื่อนไขต่างๆ เช่น ร้านเราไม่ใช้วตัถกุนัเสยี จงึไม่ให้เกบ็เค้ก
เกนิ 3 วนั หรอืบางรายกไ็ม่ร่วมมอืในการท�าโปรโมชั่น ท�าให้เราต้องหยดุไป เพิ่งกลบัมาท�า
อย่างจริงจังช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ก็ได้รับความสนใจเยอะมากมีลูกค้ารออยู่ในลิสต์
เยอะมาก เพราะด้วยก�าลงัตอนนี้เดอืนหนึ่งเราเปิดได้แค่ 5 สาขา อยากบอกว่า การหนัมา
ท�าแฟรนไชส์ท�าให้ต้องคิดหน้าคิดหลังเยอะ ต้องรอบคอบมากขึ้น เพราะมันไม่ใช่เป็นแค่
ธุรกิจของครอบครัว ยังมีลูกค้าที่ไว้ใจแบรนด์ จึงต้องละเอียดเป็นทวีคูณ ส่งผลให้แบรนด์
แกร่ง โตมากขึ้น”  

จากเมล็ดความฝันของพ่อที่ได้รับการบ่มเพาะอย่างดีจากลูกๆ ที่วันนี้ไม่เป็นเพียง
ความภูมิใจของธุรกิจของครอบครัวแต่ก�าลังขยายวงร่วมสร้างฝันไปกับอีกหลายชีวิตที่รัก
ใน Bake A Wish 

3 เกร็ดเล็ก
ที่จะท�าให้ธุรกิจเติบใหญ่แบบ 
Bake A Wish

 รักในสิ่งที่ท�า
 คุณภาพต้องสม�่าเสมอ
 ซื่อสัตย์ใส่ใจกับลูกค้า
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ความน่าสนใจ

“เพราะลกูค้า เชือ่กนัเอง 
มากกว่าเจ้าของธุรกิจ” 
ไม่มคี�าโฆษณาใดทีม่พีลงั
เท่ากับค�าชมของลูกค้า 

 ประเด็นคือ ท�าอย่างไร
ถงึจะได้รวีวิดีๆ  จากลกูค้า? 
เพราะน่ันหมายถงึ การท�า
ให้ลูกค้าลกุขึน้มาช่วยท�า
การตลาดให้กับธุรกิจ 

Digital Planet

 ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช ท่ีปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตลาดดิจิทัล และอี-คอมเมิร์ซ 

การรวีวิสนิค้า หมายถงึ ค�าชมสั้นๆ แต่มคีณุค่าจาก
ลูกค้าที่เขียนถึงประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา 
ความเจ๋งคอื มนัเป็นค�าชมที่มาจากลูกค้าที่ซื้อสนิค้า หรอื
บรกิารไปใช้ ต่อให้คณุจะตะโกนว่า ของคณุดแีค่ไหน ก็ดงั
ไม่เท่าเสยีงกระซบิว่า “แย่” ที่ลกูค้าบอกกนัเอง ในทางตรงข้าม 
แค่ลูกค้ากระซิบกันเองว่า “เยี่ยม” ยอดขายของคุณ
ก็เพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากในเชิงจิตวิทยาแล้ว เมื่อนักชอปได้
อ่าน หรอืเหน็รวีวิจากลกูค้า “ตวัจรงิ” ที่ซื้อสนิค้าไปใช้จาก
บนเวบ็ไซต์ของคณุ พวกเขารูส้กึว่า เขาสามารถไว้ใจแบรนด์
ของคณุได้ ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัการขายพื้นฐานที่ว่า “เมื่อ
ผู้คนชอบคณุ เขาจะคยุกบัคณุ และเมื่อเขาเชื่อคณุ เขาจะ
ซื้อของคณุ” 

รายงานวจิยัทางการตลาดส่วนใหญ่ยงัให้ผลลพัธ์ตรง
กนัว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ตดัสนิใจซื้อจากรวีวิที่พวกเขาอ่าน 

ดงันั้น ถ้าธรุกจิออนไลน์ของคณุได้รบั รวีวิเชงิบวกจากลกูค้า 
= ยอดขายที่เพิ่มขึ้น ผมขอแนะน�าวธิทีี่ท�าให้ได้ “รวีวิเชงิบวก” 
จากลูกค้าเยอะๆ ลองใช้ 5 เทคนคินี้ดูครบั

ค�าชมจากลูกค้า = ความน่าเช่ือถือของแบรนด์

25 K SME Inspired



1  ขอให้ลูกค้าช่วยรีวิวผลิตภัณฑ์ของคุณ

การขอลูกค้าตรงๆ ให้ช่วยแสดงความคิดเห็นต่อ
ผลิตภัณฑ์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการที่จะ
ได้รวีวิ ซึ่งข้อมลูจากเวบ็ไซต์ Search Engine Land ระบวุ่า 
70% ของลูกค้าจะให้รีวิวเมื่อได้รับการร้องขอ ดังนั้น 
แค่คุณขอร้องลูกค้าอย่างจริงใจว่า “รีวิวของคุณลูกค้า
ส�าคัญมาก ขอบคุณค่ะ” พวกเขาจะเข้าใจ และหาก
พวกเขาพอใจในคุณภาพสินค้าของเรา มีโอกาสที่เขา
จะช่วยรีวิวให้คุณ ข้อนี้ตอกย�้าการท�าตลาดให้ประสบ
ผลส�าเรจ็ P-Product ต้องใช้ด ีมคีณุภาพ 

2  เพิ่มภาพรีวิวสินค้าจากลูกค้า

ภาพถ่ายจากลูกค้าที่ก�าลงัมคีวามสขุกบัการใช้ผลติภณัฑ์มมีลูค่าทางการตลาดมาก ดงันั้น 
หากลูกค้าโพสต์ภาพก�าลังใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณบนโซเชียลมีเดีย ให้คุณรีบติดต่อพวกเขา 
และขออนุญาตน�าภาพของเขาไปใช้บนช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณทันที มันเป็นหลักฐาน
ที่แสดงให้เหน็ชดัเจน หรอืที่เรยีกว่า Social Proof ที่น่าเชื่อถอืที่สดุ แนะน�าให้ลองค้นหา และ
รวบรวมคอนเทนต์ หรอืภาพที่มกีารพูดถงึผลติภณัฑ์ของเราบน IG แล้วขออนญุาตจากเจ้าของ 
เพื่อขอใช้ภาพนั้น เป็นวธิทีี่น่าสนใจ และได้ผลมาก 

อย่างไรกต็าม เทคนคิที่ดทีี่สดุคอื ควรร้องขอรวีวิ
หลังจากลูกค้าได้รับสินค้าทิ้งระยะเวลาไม่นานนัก 
เพราะหากคณุร้องขอช้าไป เช่น 1 เดอืนไปแล้ว ลกูค้า 
อาจจะไม่ตื่นเต้นกับสินค้าของคุณเหมือนวันแรกๆ 
(ขึ้นอยู่กบัสนิค้า เช่น ใช้ให้ผลเรว็แค่ไหน) นอกจากนี้ 
คุณอาจกระตุ้นให้พวกเขาให้รีวิวเร็วขึ้นได้ด้วยของ
ก�านลัเลก็ๆ น้อยๆ เช่น ส่วนลดในการซื้อครั้งหน้า เป็นต้น
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3  เสนอให้ตัวอย่างไปใช้ฟรีๆ
เริ่มต้นด้วยการระบกุลุม่เป้าหมายที่แท้ทร ู(สนใจอยากใช้สนิค้ามาก) 

แล้วร้องขอให้พวกเขาถ่ายรปูคู่กบัสนิค้า พร้อมรวีวิ และอย่าลมืที่จะท�าการ
วจิยัตลาดจากผูใ้ช้กลุม่นี้ด้วย เช่น ถามพวกเขาว่า ชอบไหม รูส้กึอย่างไร 
และไม่ลืมค�าถามส�าคัญคือ มีเหตุผลอะไรบ้างที่ท�าให้พวกเขาไม่ซื้อ
ผลติภณัฑ์ตวันี้ของเรา พวกเขาซื้อผลติภณัฑ์ที่คล้ายกนันี้ บ้างหรอืไม่? 
ค�าตอบที่ได้จะช่วยให้คุณสามารถน�าไปใช้ปรับแต่งหน้าร้านออนไลน์ 
ตลอดจนโพสต์ Facebook ที่ช่วยให้ปิดการขายได้มากขึ้นอกีด้วย

4 อย่าสร้างรีวิวปลอม
การเขยีนรวีวิปลอมเป็นสิ่งที่ไม่ควรท�าที่สดุ ซึ่งต้องขอย�้าว่า มนัดแูย่มาก 

และส่งผลกระทบร้ายแรงกบัแบรนด์ (ไม่นานมานี้ มกีรณสีมาร์ตโฟนรุน่หนึ่ง
ที่โป๊ะแตก ผู้รวีวิท�าพลาดอย่างแรง โดยชื่นชมฟังก์ชนัถ่ายภาพมอืถอื
รุน่ดงักล่าวอย่างออกหน้าออกตาว่าดยีงังั้นดยีงังี้ แต่ตอนโพสต์กลบัใช้
ภาพจากมอืถอืของอกีแบรนด์หนึ่งในการถ่าย) ความน่าเชื่อถอืของแบรนด์
จะลดลง หรอือาจจะหายไปพร้อมกบัยอดขาย ซ�้าร้ายคอื ธรุกจิอาจไป
ไม่รอดกนัเลยทเีดยีว เชื่อว่า พวกเราเองกส็งัเกตเหน็อยูว่่า อนัไหนเป็น
รวีวิปลอม แต่บ่อยครั้งที่ลกูค้าไม่ทนัสงัเกตเหน็ 

“ถ้าคณุยงัขายของไม่ได้ นั่นเป็นเพราะว่า คณุไม่ได้ให้ความส�าคญักบัรวีวิ แต่ต้องการมี
ลกูค้า ซึ่งข้อเทจ็จรงิคอื คณุจะเริ่มได้ลูกค้า (ที่น�ามาซึ่งยอดขาย) กต่็อเมื่อคณุโฟกสัเรื่องของรวีวิ” 

5 ท�าให้การให้รีวิวเป็นเรื่องง่ายที่สุด
ระบบอ-ีคอมเมร์ิซของคณุควรจะสามารถส่งอเีมลอตัโนมตั ิ เพื่อขอคอมเมนต์ และถ้าจะให้

ง่ายขึ้นไปอีก ควรให้ลูกค้าสามารถคอมเมนต์ผ่านการตอบอีเมลได้เลย (ไม่ต้องคลิกลิงก์มา 
กรอกบนเวบ็) หรอืการให้ลกูค้าสามารถอปัโหลดรูปภาพที่รวีวิได้โดยง่าย ดงันั้น การท�าระบบให้
ลูกค้ารวีวิได้ง่ายเป็นการลงทนุที่ไม่ควรมองข้าม

จะเหน็ว่า เทคนคิกระตุน้ลูกค้าให้รวีวิสนิค้าทั้ง 5 ข้อนี้ ไม่ได้เป็นเรื่องยากเกนิไปแต่อย่างใด 
ในขณะที่ผลลพัธ์ของการท�า สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กบัธรุกจิ โดยเฉพาะยอดขายได้
เป็นอย่างด ีส�าคญัคอื ต้องจรงิใจ ไม่ Fake และสนิค้า หรอืบรกิารของคณุต้องดจีรงิ 
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Management 

เพราะ “พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป” 
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ไม่ว่าจะด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านแบรนด์ ด้านลกูค้าสมัพนัธ์ และอกีหลายๆ ด้าน 
ต้องย้อนกลับมามองกลยุทธ์ของตนเองว่ายัง
ตอบโจทย์พฤตกิรรมผูบ้รโิภคที่เปลี่ยนไปนี้หรอืไม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านด�าเนินกิจการ
โดยต้องอาศยัการให้ความรู้ (Educate) แก่ลูกค้า
เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ 
ท่านควรรู้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนี้
กส็่งผลต่อวธิกีารเรยีนรู้ที่เปลี่ยนไปเช่นกนั

ส�าหรับในแง่ธุรกิจ นี่คือโอกาสมหาศาล
ที่ท่านจะส่งสารเกี่ยวกบัสนิค้า บรกิาร ผลติภณัฑ์ 
องค์กรของท่านไปสู่ผู้บริโภคได้บ่อยขึ้น เร็วขึ้น 
และง่ายขึ้น หากท่านส่งสารที่เหมาะกับสไตล์
ของผู้บรโิภคยคุใหม่

 ดร. สทุธโิสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  สลิงชอท กรุป๊

ความน่าสนใจ

 โลกออนไลน์ท�าให้ผูบ้รโิภค
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้จากทั่ว
ทกุมมุโลก จงึน�าข้อมลูมาเรยีนรู้
ช่วยตัดสินใจก่อนซื้อสินค้า 

 ส่งผลให้เกิดค�าศัพท์ใหม่
ท่ีเรียกผู ้บริโภคกลุ ่มนี้ว ่า 
“Consumer Learner” 

 นบัเป็นโอกาสทองของธรุกจิ
ทีจ่ะส่งสารขยายรายได้ หาก
แต่สารที่ส่งคงต้องเปลี่ยนวิธี
แบบใหม่ถึงได้ใจคนกลุ่มนี้

ผู้บริโภครู้ลึก    ศึกษาจนมั่น    ฉันถึงซื้อ

วิธีรับมือ
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5 พฤติกรรม Consumer Learner ก่อนซื้อสินค้า

บรษิทัสลงิชอท กรุ๊ปออกมาเผยผลงานวจิยัที่รวบรวมจากการศกึษางานวจิยัระดบัโลก จากการ
ศกึษาพฤตกิรรม Consumer Learner เกอืบ 3,000 คนทั่วโลก พบว่า

4 วิธีถ่ายทอดข้อมูลให้โดนใจ

1  ศกึษาหาข้อมลูเกี่ยวกบัสนิค้า 
ผลิตภัณฑ์ บริการ เมื่อพวกเขา
ต้องการซื้อ นั่นคอื “เข้าไปศกึษา
เพื่อซื้อ ไม่ใช่เผื่อซื้อ” 

2  มีสมาธิจดจ่ออยู่กับเนื้อหาที่
ท่านก�าลงับอกได้ไม่เกนิ 8 วนิาที

3  ตัดสินเองว่าอยากได้ข้อมูล
เมื่อไหร่ ที่ไหน 

4  เลือกวิธีการรับสื่อที่เนื้อหา
สั้นกระชับเอาไปใช้ได้เลย
ในรูปแบบพอดีค�าเท ่านั้น  
(Bite-Size Learning)

5  ไม่ได้ต้องการเป็นเพยีงผู้รบั
สื่อ แต่ต้องการมาแชร์ แลก
เปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ที่
ตนเองได้สมัผสักบัผู้อื่น

ดงันั้น ผูท้�าธรุกจิที่ต้องอาศยัการให้ข้อมลู ให้ความรูแ้ก่ลกูค้า จ�าเป็นต้องทบทวนรูปแบบการถ่ายทอด
เนื้อหาสนิค้า ผลติภณัฑ์ บรกิารของท่านให้เหมาะกบัลกัษณะผู้เรยีนรู้ยคุใหม่ที่เปลี่ยนไปดงันี้ 

1  เน้นความสนกุสนาน เช่น 
การใช้ Gamification เพื่อท�าให้
ลูกค้าของท่านรู้สึกสนุกกับ
การได้ศกึษาสนิค้า ผลติภณัฑ์ 
บรกิารของท่าน เสมอืนเล่นเกม 
มีทั้งการแข่งขัน รู้ผลทันท ี
เพิ่มความยากขึ้นเรื่อยๆ สร้าง
บรรยากาศให้ผดิได้แต่อยาก
ไปต่อ ด้วยการลงิก์สู่ผลลพัธ์
ทางธรุกจิ

2  เน้นการสร้างประสบการณ์
ผ่านเรื่องเล่า (Story Telling)

3  รปูแบบเนื้อหากระชบั ความ
ยาวไม่เกนิ 7 นาท ีไม่เน้นทฤษฎี
แต่เน้นดูแล้วท�าเป็นเลย 

4  หาแพลตฟอร์มส่งสื่อที่
ผู้บริโภคสามารถเรียนที่ไหน 
เมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นทาง 
Social Media หรอื On Demand 
Learning Platform  
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