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Pet Parent 
ยิง่ผูกพนั
ยิง่ดันตลาดโต



ประเทศไทยวนันี้ไม่เพยีงก�ำลงัก้ำวเข้ำสูส่งัคมสงูวยั ครอบครวั
ยงัมขีนำดเลก็ลง ล้อมรอบด้วยจ�ำนวนคนโสดที่เพิ่มมำกขึ้น หลำยคน
จึงนิยมเลี้ยงสัตว์เพื่อมำเติมเต็มช่องว่ำง หน้ำที่ของสุนัขจึงไม่ใช่
แค่กำรเฝ้ำบ้ำนอย่ำงในอดตี แต่กลำยเป็นน้องหรอืลกูรกัที่ถกูฟูมฟัก
เลี้ยงแบบเป็น Pet Parent 

บ่อยๆ ที่เห็นคนเข็นรถพำน้องหมำน้องแมวไปเดิน
ในห้ำงสรรพสินค้ำ หรือกำรพำไปกินอำหำรตำมคำเฟ่สัตว์เลี้ยง
จนเป็นภำพชนิตำ ยิ่งไปกว่ำนั้นยงัมงีำนวจิยัระบวุ่ำ กำรมสีตัว์เลี้ยง

ช่วยท�ำให้สภำพจิตใจดีขึ้น สัตว์เลี้ยงจึงถูกเปลี่ยนสถำนะเป็นผู้ร่วมอำศัย (Companion Animal) 
ที่เข้ำมำมบีทบำทและกลำยเปน็ส่วนหนึ่งในครอบครวัที่มนษุย์ให้ควำมส�ำคญัใส่ใจในทกุรำยละเอยีด
ทั้งสขุภำพอนำมยั ชวีติควำมเป็นอยู่รวมถงึจติใจของสตัว์เลี้ยง

บรรดำน้องหมำน้องแมวจงึถกูยกระดบัให้คล้ำยกบัมนษุย์มำกขึ้นด้วยผลติภณัฑ์และบรกิำรต่ำงๆ 
ที่แทบไม่ต่ำงจำกกำรด�ำรงชวีติประจ�ำวนัของมนษุย์ มทีั้งอำหำรเสรมิ เข้ำสปำ อำบน�้ำ แต่งขน ฯลฯ แม้กระทั่ง
วำระสดุท้ำยที่ต้องตำยจำกกนักม็กีำรท�ำพธิกีำรฌำปนกจิศพ หรอืกำรน�ำอฐัสิตัว์เลี้ยงไปท�ำเป็นอญัมณี
เกบ็ไว้ในควำมทรงจ�ำ นบัเป็นภำระค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้นที่มำจำกควำมเตม็ใจตำมก�ำลงัทรพัย์ที่เจ้ำของ
สตัว์เลี้ยงจะดูแล ดนัให้ธรุกจิสตัว์เลี้ยงโตกว่ำ 3 หมื่นล้ำนบำท และยงัเฟ่ืองฟไูด้อกีเป็นทศวรรษ

ในจ�ำนวน 3 หมื่นล้ำนบำทนั้น พวกเรำเป็นแค่ผูจ่้ำยหรอืเป็นผูร้บัอยูฝ่ั่งไหนกนับ้ำงครบั
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Inno Focus

จอห์นสนั&จอห์นสนั บรษิทัยกัษ์ใหญ่ข้ามชาตไิด้สร้างประสบการณ์
น่าประทับใจให้ลูกค้าด้วยการน�าเสนอชั้นวางสินค้าอัจฉริยะในร้าน
ขายยา เป็นชั้นที่บรรจสุนิค้า 30 รายการจาก 15 แบรนด์ โดยมาก
เป็นสินค้าเกี่ยวกับยาสามัญประจ�าบ้านที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งจากแพทย์ 
และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ความพิเศษของชั้นโชว์สินค้านี้คือ มีการติดตั้งจอภาพดิจิทัลและระบบ
เซน็เซอร์ไว้ด้วย

จอภาพหน้าชั้นจะขึ้นข้อความแนะน�าลูกค้าในการจัดชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเอง หากลูกค้า
ตดัสนิใจไม่ถกูว่าจะเลอืกชิ้นไหน หรอืแบรนด์อะไร กส็ามารถใช้นิ้วแตะไปที่ภาพสนิค้าบนจอ จะมข้ีอมูล
เกี่ยวกบัสนิค้านั้น รวมถงึข้อมูลการรวีวิสนิค้าจากผูใ้ช้จรงิ การให้คะแนนสนิค้า ช่วยให้ตดัสนิใจง่ายขึ้น

เรียกได้ว่าชั้นโชว์สินค้าอัจฉริยะนี้ไม่เพียงเอื้อให้ลูกค้าออกแบบชุดเครื่องมือปฐมพยาบาลด้วย
ตัวเอง ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่ช่วยไขความกระจ่างเกี่ยวกับสินค้า ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เภสัชกรประจ�าร้าน ที่ส�าคัญชั้นแสดงสินค้าอัจฉริยะแบบนี้สามารถใช้กับสินค้าอุปโภคและบริโภค
อื่นๆ ได้เป็นอยา่งด ีโดยเฉพาะในซเูปอร์มาร์เกต็ที่มสีนิคา้หลากหลาย ช่วยย่นเวลาในการท�างานของ
พนกังานลงได้                                     ที่มา : www.trendhunter.com/trends/interactive-pos-display

ช้ันโชว์อจัฉรยิะพร้อมแจ้งข้อมลูสินค้า

ด้วยหวงัเจาะกลุม่มลิเลนเนยีลในฝรั่งเศส เนต็ฟลกิซ์ (Netflix) ผูใ้ห้
บริการซีรีส์และภาพยนตร์ออนไลน์จากสหรัฐอเมริกาได้อาศัยการท�า 
การตลาดผ่านแอปพลเิคชนั Snapchat แอปฯ สนทนาที่ได้รบัความนยิมสงู
ในกลุม่วยัรุน่ มผีูใ้ช้งานกว่า 190 ล้านคนทั่วโลก โดยใน Snapchat จะมี
ฟีเจอร์เซลฟี “สลบัหน้า” กบัคนข้างๆ ที่ก�าลงัเป็นเทรนด์มาแรง

 เนต็ฟลกิซ์เลง็เหน็ประโยชน์จากลูกเล่นในแอปฯ นี้ จงึจดัป้ายโฆษณาเป็นโปสเตอร์ดจิทิลักลางแจ้ง
ที่แสดงภาพนักแสดงหรือตัวละครจากทีวีหรือภาพยนตร์ที่เรตติ้งสูง รวมถึงภาพยนตร์ที่ฉายเฉพาะช่อง
เนต็ฟลกิซ์เองเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้ดนิผ่านไปมาได้ร่วมสนกุ เซลฟีตวัเองด้วยกล้องในแอปฯ Snapchat 
สลบัเอาใบหน้าตวัเองไปแทนใบหน้าดาราที่อยูบ่นโปสเตอร์ดจิทิลัซึ่งตดิตั้งตามจดุยทุธศาสตร์ที่มเีป้าหมาย
อยูเ่ยอะ เช่น โรงเรยีน ศนูย์การค้าตามเมอืงใหญ่ของฝรั่งเศส เพยีงสปัดาห์เดยีวหลงัท�าแคมเปญนี้กไ็ด้รบั
ความสนใจมผีูเ้ซลฟีสลบัหน้ากบัโปสเตอร์พร้อมตดิแฮชแทก็ #Netflixswap แชร์ไปกว่า 60,000 ครั้งโดยถอืเป็น 
การตลาดที่โดนใจวยัรุน่ไม่น้อย    ที่มา : www.becausexm.com/blog/netflix-targets-millennials-with-experiential-ads

การตลาดเก๋ๆ กับป้ายโปสเตอร์
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ทันทีที่ทราบจากสัตวแพทย์ว่า สุนัขตัวโปรดจะมีชีวิต
อยู่ต่อได้อกี 6 เดอืน ความผูกพนับวกกบัความรบัผดิชอบที่
อยากตอบแทนเขาจนวาระสุดท้าย จึงอยากท�าพิธีกรรมให้
เหมือนคนในครอบครัว ได้น�าต้นทุนความรู้จากธุรกิจผลิต
เตาเผาศพของครอบครวั บวกกบัความรูท้ี่เรยีนมาด้านคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มาออกแบบเตาเผาเตรียมไว้ใช้กับ
น้องหมา แตป่รากฏว่าน้องหมากลบัมชีวีติรอดมาได้อกี 6 ปี 
จงึบรจิาคเตาเผานั้นให้กบัทางวดัธาตทุอง แต่เนื่องจากทาง
วัดมีกิจของสงฆ์ที่เยอะมากจึงให้เจ้าของเตาเผา “ภัสสร 
ภัสสรศิริ” เข้าไปดูแลจัดการภายใต้บริษัท เพ็ทมาสเตอร์ 
จ�ากดับรกิารรบัฌาปนกจิสตัว์เลี้ยงครบวงจร

เมื่อการฌาปนกจิสตัว์เลี้ยงเริ่มเป็นที่รู้จกั กม็เีสยีงเรยีกร้อง
ของลกูค้าที่อยากได้อฐัสิตัว์เลี้ยงเกบ็ไว้เป็นลอ็กเกต ซึ่งตรง
กบัความคดิของภสัสรจงึได้น�าความคดิดงักล่าวไปต่อยอด
ไอเดยี ช่วงเริ่มต้นมองไปที่การน�าไปเกบ็ไว้ในเซรามกิ แต่เนื่องจาก
เจ้าของสตัว์เลี้ยงส่วนมากจะมกี�าลงัซื้อค่อนข้างสูง เธอจงึ
พจิารณาไปที่จวิเวลรทีี่มคีวามสวยงามทรงคณุค่ามากกว่า 

จากนั้นเริ่มคิดในเรื่องการผลิตและเทคโนโลยี โดยได้
รว่มมอืกบัทมีที่ปรกึษา Industrial Technology Advisors : ITA) 
ของ ITAP ท�าวจิยักว่า 3 ปี สามารถน�าอฐัแิละอนิทรยีสาร

ความน่าสนใจ
 ทุกการสูญเสียย่อม

เกดิความเสยีใจ แทนท่ี
จะปล่อยเป็นเพยีงน�า้
ไหลผ่านตา

 เก็บความเสียใจมา
ใส่นวัตกรรมเปล่ียน
เป็นอัญมณีบันทึก
ความทรงจ�า สร้าง
คุณค่าในตลาดใหม่ที่
มีก�าลังซื้อ

Get Idea

 กองบรรณาธกิาร

GEMORIES
แปรอฐิัเป็นอญัมณแีห่งความทรงจ�า
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ของบุคคลหรือสัตว์เลี้ยงให้กลายเป็นอัญมณี โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วย
เทคโนโลยเีสมอืนจรงิ เริ่มเปิดเป็นธรุกจิประมาณ 2 ปี ภายใต้ บรษิทั เจมโมรสี์ (ประเทศไทย) 
จ�ากดั ที่ใช้งบประมาณลงทนุไม่ต�่ากว่า 60 ล้านบาท

 “จรงิๆ ธรุกจินี้มมีานานแล้วในต่างประเทศ เช่น สวติเซอร์แลนด์ สหรฐัอเมรกิา การฝัง
ศพมรีาคาสงูกว่าการเผา จงึนยิมที่จะเผาศพพร้อมกบัท�าอฐัเิป็นเพชร หรอืเป็นจวิเวลรรีปูแบบ
ต่างๆ แต่ราคาค่อนข้างสูง อัฐิพลอยต่างประเทศราคาตกประมาณ 70,000-80,000 บาท 
แต่ว่าในประเทศไทยอยู่ที่หลกัพนัถงึหมื่นต้นๆ ซึ่งสามารถท�าให้คนไทยจบัต้องได้ง่ายขึ้น”

Gemories เป็นอัญมณีที่สามารถเก็บความทรงจ�าของคน สัตว์
ในทุกช่วงชีวิต ตั้งแต่เกิด หรือในกลุ่มคู่รักก็จะน�าดอกไม้ที่ใช้ขอแต่งงานมาท�าเป็นอัญมณี

เก็บไว้เป็นความทรงจ�า ก�าลังเป็นตลาดที่ค่อนข้างมาแรง

เนื่องจากเป็นตลาดใหม่ ภสัสรบอกว่า ในช่วงแรกจงึต้องให้ความรู้ความเข้าใจกบัผู้บรโิภคว่า
สนิค้าตวันี้มคีณุค่าทางจติใจ นอกจากนี้ บรษิทัมรีะบบ Tracking เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้
กับลูกค้าว่า จะไม่มีการสลับอัฐิแน่นอน แม้ช่วงแรกมีเพียงกลุ่มลูกค้าในธุรกิจฌาปนกิจ
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สัตว์เลี้ยง แต่จากการบอกต่อปากต่อปาก การท�าตลาดผ่านทางโซเชียล การร่วมมือกับ
มหาวทิยาลยัศลิปากรให้นกัศกึษาประกวดออกแบบจวิเวลร ีท�าให้ฐานลูกค้าขยายไปยงักลุ่ม
เจ้าของสตัว์เลี้ยงที่ยงัมชีวีติ รวมทั้งในกลุ่มเจ้าของสัตว์เลี้ยงหรอืตวับุคคลมากขึ้น

 “Gemories เป็นอญัมณทีี่สามารถเกบ็ความทรงจ�าของคน สตัว์ ในทกุช่วงชวีติ ตั้งแต่
เกดิ มบีางคนน�าสายสะดอืมาท�าอฐั ิหรอืในกลุ่มคู่รกักจ็ะน�าดอกไม้ที่ใช้ขอแต่งงานมาท�าเป็น
อญัมณเีกบ็ไว้เป็นความทรงจ�า ก�าลงัเป็นตลาดที่ค่อนข้างมาแรง หรอืการน�าเส้นผม เสื้อผ้า 
ฟัน ของพ่อ แม่ มาท�าเกบ็ไว้เป็นที่ระลกึ คดิว่าตลาดตวันี้ไปได้ดใีนอนาคต เพราะมนัเป็นที่
ยอมรบัในต่างประเทศมาแล้ว”

ความรกัของคนที่มต่ีอสตัว์เลี้ยงเหมอืนลกู และสงัคมไทยที่มคีวามผกูพนัในครอบครวั จงึ
ยอมลงทนุเพื่อซื้อความทรงจ�าที่ดทีี่มต่ีอคนที่รกั หรอืสตัว์ที่เลี้ยง เพื่อร่วมส่งสขุครั้งสดุท้ายที่จะ
เกบ็ไว้ในความทรงจ�า ส่งผลให้กระแสตอบรบัธรุกจิอยูใ่นเกณฑ์ที่ดแีละมแีนวโน้มที่จะสงูขึ้น 

ตีโจทย์ธุรกิจได้แล้วต้องลงมือท�า

มีการวิจัย การท�าตลาดรองรับ

ตั้งราคาที่เหมาะสม

Key of Success

1

2

3
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K Analysis

ความน่าสนใจ
 ช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ปริมาณ

การบริโภคกาแฟในประเทศ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือ่ง 5-6% มี
การน�าเข้าเมล็ดกาแฟชนิดที่
ยงัไม่ได้คัว่จากต่างประเทศถงึ 
93%

 ตอกย�้าจากรายงานของ 
Euro-Monitor ระบุว่า ตลาด
ร้านกาแฟในประเทศไทยมมีลูค่า
สงูถงึ 21,220 ล้านบาทในปี พ.ศ. 
2560 ขยายตัวกว่า 10% จาก
ปีที่แล้ว 

 ถนนหลายสายจึงมุ่งไปที่
ธุรกิจกาแฟ

 กองบรรณาธกิาร    เรยีบเรยีงจาก แม้ว่าธุรกิจร้านกาแฟจะมีแรงสนับสนุนจาก
ทั้งทางฝั่งอุปสงค์และอุปทาน แต่การลงทุนใน
ธุรกิจชนิดนี้ก็ยังมีความท้าทายทั้งทางด้านการ
เงินและทางด้านธุรกิจอยู ่ไม่น้อย ปัจจุบัน
อุตสาหกรรมกาแฟถูกมองว่ามีแรงผลักดันจาก
คลื่นลูกที่ 3 กลุ่มผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับ
กาแฟคุณภาพสูง (Specialty Coffee) ตั้งแต่การ
ปลูก การคั่ว การชงกาแฟ รวมถึงบาริสตาและ
สถานที่ ส่งผลให้ธุรกิจร้านกาแฟมีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการที่สนใจจะลงทุนใน
ธุรกิจร้านกาแฟควรจะวิเคราะห์และท�าความ
เข้าใจถึงกลยุทธ์ในการจัดการด้านต่างๆ ของ
ธุรกิจร้านกาแฟ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจาก
เงินลงทุนรวมถึงลดผลกระทบที่อาจเกิดจาก
ความท้าทาย 

แบบมือโปร โตแบบมืออาชีพ
รุกตลาดกาแฟ
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ปรมิาณการบริโภคกาแฟในประเทศ (ตนั) ปรมิาณการน�าเข้าเมล็ดกาแฟท่ียังไม่ได้ค่ัว (ตนั)

90,000

80,000

70,000

65,000

50,000

35,000

20,000

2558     2559     2560

 ที่มา : กรมการค้าภายใน รวบรวมโดยศูนย์วจิยักสกิรไทย

2555    2556   2557  2558    2559   2560

ที่มา : กระทรวงพาณชิย์ รวบรวมโดยศูนย์วจิยักสกิรไทย

ร้านกาแฟ
ประเภทมุมกาแฟ
ที่นิยมตั้งตามห้าง

สรรพสินค้า มีลักษณะ
คล้ายกับเคาน์เตอร์บาร์ 
อาจมีโต๊ะเล็กๆ 2-3 โต๊ะ

ร้านกาแฟ
Stand-Alone

มลีกัษณะเป็นห้องขนาดพื้นที่ 
50 ตารางเมตรขึ้นไป มทีี่นั่ง

และพื้นที่ใช้สอยเป็นของตนเอง 
อาจตั้งในห้างสรรพสนิค้า หรอื 

บ้านพกั อาคารพาณชิย์ 

ร้านกาแฟเคล่ือนท่ี
อาจจะต่อพ่วงกับ
มอเตอร์ไซค์ หรือ
รถยนต์ ตั้งร้านใน
บริเวณที่มีกิจกรรม

ชั่วคราว เช่น ตลาดนัด 

ประเภทธุรกิจร้านกาแฟ
รปูแบบของร้านกาแฟในปัจจุบนัสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
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นอกจากรูปแบบร้านกาแฟที่ได้กล่าวไปแล้ว ธุรกิจร้านกาแฟยังสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ 

ร้านกาแฟประเภทแฟรนไชส์
ร้านกาแฟประเภทนี้มทีั้งประเภทที่แตกสาขามาจากต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการลงทนุ

จากบรษิทัแม่เองหรอืถกูซื้อลขิสทิธิ์โดยนกัลงทนุรายใหญ่ในประเทศไทย เช่น สตาร์บคัส์ หรอื 
Dean&Deluca ในขณะที่แฟรนไชส์ของประเทศไทยส่วนใหญ่จะเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการที่สนใจ
เข้ามาร่วมลงทนุเป็นเจ้าของร้านผ่านระบบแฟรนไชส์ เช่น คาเฟ่อเมซอน แบลค็แคนยอน อนิทนลิ 
ชาวดอยคอฟฟ่ี เป็นต้น 

เอกลกัษณ์ของร้านกาแฟประเภทแฟรนไชส์คือ การสนบัสนนุและควบคมุคณุภาพของ
สนิค้าผ่านระบบแฟรนไชส์ ซึ่งส่งผลให้สนิค้า ตราสญัลกัษณ์ รวมถงึองค์ประกอบต่างๆ ถกูก�าหนด
ให้เหมือนกันในทุกสาขา รวมถึงรูปแบบของร้านกาแฟประเภทแฟรนไชส์ส่วนใหญ่จะเป็น
ร้าน Stand-Alone หรอืร้านประเภทมมุกาแฟโดยมกัจะตั้งอยูต่ามห้างสรรพสนิค้า แหล่งท่องเที่ยว 
ป๊ัมน�้ามนั เป็นต้น มกีลุม่ลูกค้าหลกัคอื กลุม่ผู้ที่มรีายได้สงู เจ้าของกจิการ ชาวต่างชาต ิ

สตาร์บคัส์
แบลค็แคนยอน
คาเฟ่อเมซอน
อนิทนลิ

4,000

3,000

2,000

1,000

-
2561                     2565

330 333
480 500 381

2,300

4,000

1,000

จ�านวนสาขา ส่วนแบ่งการตลาดของร้านกาแฟ
ท่่ัวประเทศ ปี 2560

แฟรนไชส์          นอนแฟรนไชส์

6%

94%

ที่มา : รวบรวมโดยศูนย์วจิยักสกิรไทย

ร้านกาแฟประเภทแฟรนไชส์น่าจะยังมีการขยายตัว เห็นได้จากบรรดาผู้น�าตลาด เช่น 
สตาร์บคัส์มส่ีวนแบ่งการตลาด 2.7% ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเพิ่มจาก 330 สาขาในปัจจบุนั เป็น 500 
สาขาในปี พ.ศ.2565 ตามมาด้วยคาเฟ่อเมซอนที่มส่ีวนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบั 2 คดิเป็น 1.7% 
และยงัเป็นแฟรนไชส์ที่มจี�านวนสาขาที่มากที่สดุในประเทศไทย ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเพิ่มจาก 2,300 
สาขาในปัจจบุนัเป็น 4,000 สาขาในปี พ.ศ.2565 รวมถงึแบลค็แคนยอน ที่มส่ีวนแบ่งการตลาด
เป็นอนัดบั 3  ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเปิดสาขาใหม่ในไทยปีละ 12 สาขา ท�าให้จ�านวนสาขาอาจมี
มากถงึ 381 สาขาในปี พ.ศ.2565
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ร้านกาแฟที่ ไม่ใช่แฟรนไชส์ หรือ นอนแฟรนไชส์
ในส่วนของร้านกาแฟที่ไม่ใช่แฟรนไชส์นั้น มส่ีวนแบ่งการตลาดสงูถงึ 94.4% ของธรุกจิร้าน

กาแฟทั่วประเทศไทยในปี พ.ศ.2561 โดยร้านกาแฟประเภทนี้จะมคีวามหลากหลายของรปูแบบ
สนิค้า บรกิาร และการตกแต่ง เนื่องจากไม่มกีารควบคมุผ่านระบบแฟรนไชส์ 

อย่างไรกต็าม ร้านกาแฟประเภทนี้มกีารแข่งขนัที่สงูมากเนื่องจากไม่ได้เป็นที่รูจ้กัของกลุม่
ลกูค้ามาก่อน ประกอบกบัการกระจกุตวัของจ�านวนร้านกาแฟที่มมีากในหลายพื้นที่ ท�าให้ปัจจบุนั
ผูป้ระกอบการบางส่วนได้ปรบัตวัโดยหนัมาเจาะตลาดกลุม่ลกูค้าเฉพาะ (Niche) น�าเสนอสนิค้า
หรอืบรกิารรปูแบบใหม่ๆ เช่น ร้านคาเฟ่สนุขั ร้านคาเฟ่สตัว์เลื้อยคลาน คาเฟ่รมิน�้า คาเฟ่ที่มธีมี
นยิาย เป็นต้น โดยร้านกาแฟชนดินี้ส่วนใหญ่จะเป็นร้านกาแฟประเภท Stand-Alone ที่มพีื้นที่
มากกว่า 50 ตารางเมตร และมกัจะขายสนิค้าหรอืบรกิารอื่นๆ นอกจากกาแฟเพื่อชดเชยกบั
ปรมิาณการหมนุเวยีนของลูกค้าโต๊ะที่ค่อนข้างต�่า และลกูค้ากลุม่นี้มกัใช้เวลาท�ากจิกรรมต่างๆ 
ในร้านกาแฟ เช่น อ่านหนงัสอื ถ่ายรปู เป็นต้น

ตารางสรุปประเภทของร้านกาแฟ และกลุ่มเป้าหมาย
ระดับราคาต่อแก้ว            สูงกว่า 75 บาท        50-75 บาท     ต�า่กว่า 45 บาท

ร้านกาแฟ Stand-Alone

ร้านประเภทมุมกาแฟ

ร้านกาแฟเคล่ือนที่

ร้านกาแฟ Stand-Alone

ร้านประเภทมุมกาแฟ

ร้านกาแฟเคล่ือนที่

กลุม่เป้าหมายหลัก 

ผูท้ี่มรีายได้สงู 
เจ้าของกจิการ 
ชาวต่างชาติ 
หรอืกลุม่ลกูค้า
เฉพาะ

พนักงาน
ประจ�า

ผู้มีรายได้
ขั้นต้น หรอื
นกัศกึษา

ไม่ใช่แฟรนไชส์

แฟรนไชส์
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ธุรกิจร้านกาแฟกับความท้าทายที่หลากหลาย
ความท้าทายทางด้านการเงิน 

• ใช้เงนิลงทุนล่วงหน้า เช่น ค่าก่อสร้างร้าน ค่าตกแต่งสถานที่ โดยเฉพาะร้านกาแฟแบบ 
Stand-Alone ที่มค่ีาใช้จ่ายในการก่อสร้างและตกแต่งสงูกว่ารปูแบบอื่น เบื้องต้นพบว่าร้านกาแฟ
ประเภทแฟรนไชส์ในรปูแบบร้าน Stand-Alone ใช้เงนิลงทนุล่วงหน้าสงูถงึ 4 ล้านบาท 

ข้อแตกต่างของ 2 ประเภทธุรกิจกาแฟ

ร้านกาแฟประเภท
แฟรนไชส์

 เป็นที่รู้จกัและยอมรบัจากลกูค้า
 มกีารสนบัสนนุด้านต่างๆ จากบรษิทัแม่
 มมีาตรฐานของสนิค้าและบรกิารที่สงู

 เงนิลงทนุและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสงู
 จ�าเป็นต้องขอความเห็นชอบจาก

บรษิทัแม่ในการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ

 เงนิลงทนุที่ต�่ากว่าประเภทแฟรนไชส์
 มีความยืดหยุ่นสูงในการปรับเปลี่ยน

กลยทุธ์

 การขาดการสนบัสนนุในด้านต่างๆ
 ต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างฐานลกูค้า
 การแข่งขนัที่รนุแรง

ร้านกาแฟประเภท
นอนแฟรนไชส์

จุดแข็ง          จุดที่ควรสังเกต

เงินลงทุนล่วงหน้า (บาท)

ค่าก่อสร้างและตกแต่งสถานที่

ค่าออกแบบ

อปุกรณ์ภายในร้าน

ค่าประกนัแบรนด์

ค่าด�าเนนิการก่อนเปิดร้าน

ค่าแฟรนไชส์

ค่าโรยัลต้ีและการตลาด (ต่อยอดขาย)

เครือ่งช�าระเงินและเกบ็ข้อมูล 

ระยะเวลาของสัญญา

แฟรนไชส์ นอนแฟรนไชส์

รายการ                            แบรนด์ A      แบรนด์ B      แบรนด์ C     แบรนด์ D  นอนแฟรนไชส์

รวม                               3,469,000    4,150,000    4,080,000    3,400,000    1,750,000
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ และระยะเวลาของสญัญา

หมายเหต ุ: ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นการค�านวณเบื้องต้นในส่วนของเงนิลงทนุล่วงหน้าเท่านั้น ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องศกึษา
               ในส่วนของเงนิทนุหมนุเวยีนและค่าใช้จ่ายที่จะเกดิขึ้นส่วนอื่นๆ ในธรุกจิเพิ่มเตมิ

2,300,000
60,000

779,000
100,000
80,000

150,000

6%
24,000

6 ปี

5%
-

10 ปี

8%
-

6 ปี

6%
27,000

6 ปี

2,500,000
100,000
500,000
250,000

-
800,000

2,000,000
80,000

1,200,000
200,000

-
600,000

2,500,000
100,000
450,000
100,000

-
250,000

1,200,000
50,000

500,000
-
-
-

-
-
-
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• สัดส่วนของต้นทุนคงที่ที่อาจสูงถึง 60% ของต้นทุนรวม ส่งผลให้จุดคุ้มทุนสูง
ขึ้นตามไปด้วย ต้นทนุคงที่ที่ส�าคญัได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าจ้างพนกังาน  ค่าสาธารณูปโภค 

• ระยะเวลาการคืนทุนที่ค่อนข้างนาน เบื้องต้นพบว่าอาจมรีะยะเวลาสูงถงึ 5 ปี

ความท้าทายด้านธุรกิจ 

• การแข่งขันที่สูง ท�าให้ผู้บรโิภคสามารถเลอืกสนิค้าและบรกิารได้ ประกอบกบัการรกุ
ท�าตลาดของร้านสะดวกซื้อที่เพิ่มจ�านวนมุมกาแฟภายในสาขา รวมถึงแบรนด์กาแฟประเภท
แคปซูลที่เพิ่มความหลากหลายของผลติภณัฑ์ และมบีรกิารจดัส่งสินค้าถงึสถานที่ 

• พฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 1  ต้องการสนิค้าและบรกิารที่ให้คณุค่าทางอารมณ์และความรู้สกึ (Emotional Value)  
ประกอบกับผู้บริโภคมีความรู้ทางด้านกาแฟและรายได้ที่มากขึ้น ท�าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้ม
ที่จะต้องการบรโิภคสนิค้าที่มคีณุภาพสูงขึ้น 

 2  กลุ่มลูกค้าที่เป็นพนักงานประจ�า มักจะซื้อในช่วงเวลาก่อนเข้างานและพักเที่ยง 
ช่วงเวลาที่มยีอดขายสูงจะเริ่มตั้งแต่ 07.30-09.00 น. และช่วง 11.30-13.00 น. โดยมรีะยะเวลา
รวมประมาณ 3 ชั่วโมงต่อวัน ประกอบกับข้อจ�ากัดในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การรับออร์เดอร์
ไปจนถึงส่งมอบกาแฟที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 80 วินาที ท�าให้ผู้ประกอบการอาจเสียโอกาส
ในการขาย หากไม่สามารถบรหิารจดัการแรงงานในช่วงเวลาเร่งด่วนได้
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ผูป้ระกอบการควรวเิคราะห์ถงึความต้องการของกลุม่ลูกค้าเป้าหมายในเชงิลกึ โดยเฉพาะร้านกาแฟ
ประเภทนอนแฟรนไชส์จ�าเป็นต้องแสดงให้ลกูค้าเหน็ถงึคณุค่าที่จะได้รบัผ่านการสร้างเอกลกัษณ์ใน

สนิค้าและบรกิารในกลุม่สนิค้าที่มรีปูแบบและระดบัราคาใกล้เคยีงกนั นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรที่จะ
สงัเกตและตดิตามเทรนด์และแนวโน้มของตลาดเพื่อที่จะสามารถปรบัเปลี่ยนกลยทุธ์ให้เข้ากบัสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

 ควรเพิ่มการประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมเีป้าหมายในการขยายฐานลกูค้าหน้าใหม่ รวม
ถงึดงึดดูลกูค้ากลุม่เดมิให้เข้ามาใช้บรกิารอกี เนื่องจากรายได้ส�าคญัของธรุกจิร้านกาแฟนั้นมาจาก

ลกูค้าประจ�า และผูป้ระกอบการควรท�าโปรโมชั่นแทนการลดราคา เนื่องจากอาจมผีลกบัการวางต�าแหน่ง
ของผลติภณัฑ์ และอาจน�าไปสู่สงครามราคาที่จะก่อให้เกดิผลเสยีกบัผู้ประกอบการเอง

จากระยะเวลาการขายที่มจี�ากดัในลกูค้าบางกลุม่ ผูป้ระกอบการควรวางแผนการจดัการแรงงาน 
อาจปรบัให้ Cycle Time ของพนกังานในร้านแต่ละคนมคีวามใกล้เคยีงกนั โดยอาศยัการสลบั

สบัเปลี่ยนหน้าที่บางอย่าง เช่น พนกังานรบัออร์เดอร์ที่ม ีCycle Time ต�่ากว่าบารสิตา อาจต้องเข้ามาช่วย
ตกัน�้าแขง็รวมถงึใส่ทอ็ปปิงต่างๆ ในช่วงเวลาเร่งด่วน หรอือาจเตรยีมวตัถดุบิพื้นฐานไว้ในแก้วเพื่อลดเวลา
ในขั้นตอนต่างๆ รวมถงึการน�า QR Payment เข้ามาช่วยลด Cycle Time ของการช�าระเงนิได้อกีด้วย   

ศนูย์วจิยักสกิรไทย ได้ท�าการรวบรวม วเิคราะห์ และยกตวัอย่างข้อเสนอแนะด้าน
การจัดการ ดังนี้

เนื่องจากธรุกจิชนดินี้ต้อง
ใช้เงินลงทุนสูง มีระยะ

เวลาคืนทุนช้า ผู้ประกอบการ
อาจเลือกใช้เงินสะสมที่ไม่มี
ความจ�าเป็นต้องใช้ในยามปกต ิ
หรือพิจารณาใช้เงินสะสมร่วม
กับแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต�่าเพื่อ
ลดต้นทนุทางการเงนิ

การจัดการเงินลงทุน บริหารต้นทุน และรายได้

การจัดการด้านธุรกิจ

เนื่องจากต้นทุนคงที่
ที่อาจสูงถึ ง  60% 

ผู้ประกอบการอาจเลือกเปิด
ร ้านในพื้นที่ที่อ ยู ่อาศัย
ของตนเอง หรือหากมีความ
จ�าเป็นต้องเช่าพื้นที่ ควรพจิารณา
แบ่งส่วนการใช้งานและปล่อยเช่า
พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานให้กบัผู้อื่น 

ผูป้ระกอบการควรควบคมุ
อตัราก�าไรให้ไม่น้อยกว่า 

60-70% ผ่านการควบคุม
ต้นทนุแปรผนัและราคาขายใน
ผลติภณัฑ์หลกั รวมถงึการเพิ่ม
รายได้ผ่านการน�าเสนอผลติภณัฑ์
และบรกิารที่มอีตัราก�าไรสว่น
เกินที่สูง เช่น อาหาร ขนม 
เครื่องดื่มทางเลอืก เมลด็กาแฟ
ส�าเรจ็รปู อปุกรณ์การชงกาแฟ 
เป็นต้น

1 2 3

1

2

3
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Cover Story

เมื่อวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนจากครอบครัวใหญ่
กลายเป็นครอบครวัเลก็มแีค่พ่อ แม่ ลกู ซ�้าร้ายบางคู่
แต่งงานไม่มบีตุร ไหนจะผู้สงูอาย ุคนโสด สตัว์เลี้ยง
จึงมาเติมเต็มชีวิตของผู้คนมากขึ้น ซึ่งพวกเขา
ไม่ได้เลี้ยงสตัว์แบบ Pet Lover ที่แค่รกัหรอือยากมี
สตัว์เลี้ยง แต่หนัมาฟูมฟักเลี้ยงดูแบบเป็น Pet Parent 
ที่เจ้าของสตัว์เลี้ยงยอมทุม่ทนุควกักระเป๋าจ่าย ไม่ใช่
แค่ยามเจบ็ไข้ได้ป่วยเท่านั้น ยงัปรนเปรอด้วยสิ่งของ
หรือบริการต่างๆ ให้สัตว์เลี้ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดีมี
ไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกบัมนษุย์มากขึ้น เช่น พาไปนั่งเล่น
ตามคาเฟ่สัตว์เลี้ยง ไปออกก�าลังกายที่สระว่ายน�้า 
ท�าสปา แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับสวยๆ 
กระทั่งวาระสดุท้ายด้วยพธิกีารฌาปนกจิ ฯลฯ

ส่งผลให้ผลติภณัฑ์หรอืบรกิารที่เกี่ยวกบัสตัว์เลี้ยง
ได้รับอานิสงส์เติบโตปีละ 10% ต่อเนื่องเป็นเวลา
กว่า 10 ปี แม้จะมวีกิฤตทางเศรษฐกจิหรอืสถานการณ์
การเมอืงกต็าม โดยในปี พ.ศ.2561 คาดว่าตลาดรวม
ของธรุกจิสตัว์เลี้ยงจะมมีลูค่าอยูท่ี่ 3.22 หมื่นล้านบาท 

 กองบรรณาธกิาร  เจษฎา ยอดสุรางค์

ความน่าสนใจ
 เม่ือสัตว์เลี้ยงเป็นมากกว่า

แค่สัตว์เลี้ยง แต่กลายเป็น
ส่วนหนึ่งของค�าว่าครอบครัว
ของคนโสดและคนสงูวยัท่ีนบัวนั
มากขึ้นตามจ�านวนความสูง
ของตึก 

 ยิ่งสูงยิ่งเหงา พวกเขายิ่ง
ทุม่ทนุฟมูฟักยกระดับสัตว์เลีย้ง
ตวัน้อยเหล่านัน้ให้เหมอืนคน 
ในครอบครัว เพื่อให้สมาชิก
เหล่าน้ันมีชีวิตไม่ต่างจากลูก
หรือคนรัก 

 ดันให้ธุรกิจสัตว์เลี้ยงโต 
กว่า 3 หมื่นล้านบาท และยัง
เฟื่องฟูได้อีกเป็นทศวรรษ

ย่ิงผูกพัน ยิง่ดนัตลาดโต
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แบ่งเป็นธรุกจิอาหารสตัว์มสีดัส่วนใหญ่สดุ 45% คดิเป็นมูลค่า 1.46 หมื่นล้านบาท ธรุกจิ
ดแูลสขุภาพสตัว์ เช่น โรงพยาบาล คลนิกิ บรกิารอื่นๆ มสีดัส่วน 32% มมีลูค่า 1.02 หมื่นล้านบาท 
และธรุกจิสนิค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เสื้อผ้า ของเล่น สดัส่วน 23% มมีลูค่า 7,370 ล้านบาท

หมดยุคเลี้ยงสัตว์แบบคลุกข้าว ก้าวสู่ยุคถนอมดั่งดวงใจ การเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเปลี่ยน
ไปจากอดตีที่เจ้าของหาข้าวหาน�้าให้กนิ ฉดีวคัซนีดแูลยามป่วยไข้ แต่สตัว์เลี้ยงในยคุปัจจบุนั
มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินชีวิตที่สูงขึ้น เริ่มตั้งแต่การจ่ายเงินเพื่อเลือกสัตว์เลี้ยง การดูแล
ด้านปัจจยั 4 ไปจนกระทั่งไลฟ์สไตล์ต่างๆ ตามก�าลงัทรพัย์ที่เจ้าของจะดูแลให้ นบัเป็นภาระ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นที่มาจากความเตม็ใจของเจ้าของสตัว์เลี้ยง

ณฐั จรญัวฒันากจิ นายกสมาคมอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์สตัว์เลี้ยงไทย ฉายภาพให้เหน็
ถงึค่าใช้จ่ายของสตัว์เลี้ยงทั่วๆ ไปโดยเฉลี่ยว่า การเลี้ยงสนุขั 1 ตวั มค่ีาใช้จ่ายอยูท่ี่ 1,000 -1,500 
บาทต่อเดอืน  แบ่งเป็นค่าอาหาร  ขนม  ยารกัษาเหบ็หมดั ในขณะที่ค่าใช้จ่ายของแมว  1  ตวัอยู่
ที่  700 -1,000 บาทต่อเดอืน  แบ่งเป็นค่าอาหาร  ขนม  ทรายแมว  ยารกัษาเหบ็หมดั

สุนัข

แมว
Exotic

พวก นก หนู
กระต่าย

จ�านวน
ประชากร
สัตว์เลี้ยง

61%

24%15%
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ค่าใช้จ่ายดงักล่าวส่งผลให้ธรุกจิอาหารสตัว์เตบิโต
มมีลูค่าในตลาดธรุกจิสตัว์เลี้ยงมากสดุแล้ว ประเทศไทย
ยังเป็นฐานส่งออกอาหารสัตว์ที่ใหญ่แห่งหนึ่งของโลก 
โดยเฉพาะโรงงานผลติปลากระป๋องส�าหรบัแมว ในช่วง 

2-3 ปีที่ผ่านมา มโีรงงานผลติอาหารใหม่ๆ เกดิขึ้นไม่ต�่ากว่า 10 โรง บางรายกเ็ปลี่ยนจาก
โรงงานผลติอาหารกุ้ง อาหารปลา หนัมาผลติอาหารสนุขั อาหารแมวแทน

กระแสความนิยมในธุรกิจสัตว์เลี้ยงยังส่งผลให้นักศึกษาคณะสัตวแพทย์หันมาเลือก
เรยีนทางด้านสตัว์เลี้ยงมากขึ้น 70-80% จากเดมิมกัเลอืกเรยีนเกี่ยวกบัปศสุตัว์ ต่อเนื่องไป
ถงึธรุกจิคลนิกิสตัว์เลี้ยงในเมอืงโตขึ้นมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ปัจจบุนัมโีรงพยาบาลสตัว์
ทั่วประเทศกว่า 3,000 แห่ง แบ่งเป็นคลนิกิเลก็ๆ ประมาณ 80% คลนิกิขนาดใหญ่ขึ้นมาที่
สามารถผ่าตัดได้ 15% และเป็นโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือพร้อม มีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางอกีประมาณ 5%

ณฐั จรญัวัฒนากิจ

นายกสมาคมอตุสาหกรรม
ผลติภณัฑ์สตัว์เลี้ยงไทย
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หนึ่งในธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ที่เติบโตเห็นได้ชัดเจนคือ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อจาก
ห้องแถวเล็กๆ ในซอยสุขุมวิท 22 เมื่อ 24 ปีก่อนที่สร้างรายได้หลักแสนบาทต่อปี ปัจจุบัน
ขยับขยายมีมากกว่า 12 สาขา และความเติบโตของธุรกิจสัตว์เลี้ยงไม่ได้กระจุกอยู่เฉพาะ
ในกรุงเทพฯ เท่านั้น ล่าสุดโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อร่วมทุนกับโรงพยาบาลสัตว์ฉลอง
ภูเก็ต ปรับโฉมการบริหารและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ฉลองภูเก็ต” 
และยังมีแผนขยายสาขาไม่ต�่ากว่า 2 แห่งต่อปี คาดว่าในปี พ.ศ.2561 จบรายได้ที่ 
750 ล้านบาท

สพ.ญ.กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ 
เปิดเผยว่า สาเหตทุี่โรงพยาบาลสตัว์ทองหล่อเตบิโตได้ด ีส่วนหนึ่งมาจากเจ้าของสตัว์เลี้ยง
ทุม่เทกบัการรกัษามากต้องการรกัษาสตัว์เลี้ยงให้มคีณุภาพชวีติที่ดทีี่สดุ ท�าให้หมอตดัสนิใจ
กบัการรกัษาได้อย่างเตม็ที่

เจ้าของบางราย
ก็มานั่งเฝ้าหน้าห้องกระจก
บางรายก็เปิดห้องพัก
ที่โรงพยาบาล เพื่อเฝ้าดู
อาการสุนัขอย่างใกล้ชิด

เมื่อความผูกพนัระหว่างสตัว์เลี้ยงกบัเจ้าของมมีากขึ้น บรกิารต่างๆ จงึผดุขึ้นมารองรบั
สัตว์เลี้ยงเหล่านี้ เช่น โรงแรมแมวโคฟูกุ ที่รับฝากแมวเวลาเจ้าของไม่อยู่บ้าน ถึงแม้จะ
ได้รับการบันทึกจาก Thailand Records ว่าเป็นโรงแรมแมวที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยรองรับ
แมวได้กว่า 200 ตวั แต่กระนั้นในช่วงหน้าเทศกาลกต้็องมกีารจองล่วงหน้าไม่ต�่ากว่า 2-3 เดอืน 
เพราะยังไม่เพียงพอกับจ�านวนประชากรสัตว์เลี้ยงในเมืองไทยที่มีประมาณ 13.2 ล้านตัว 
ถ้าเป็นแมวที่มีเจ้าของเฉพาะในกรุงเทพฯ มีประมาณ 400,000 ตัว
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“ในช่วงแรกก็ไม่แน่ใจว่าจะมีดีมานด์ไหม แต่อย่างหนึ่งที่มั่นใจคือ คงมีกลุ่มลูกค้าที่
พร้อมยอมจ่ายแบบเดยีวกบัเรา ยิ่งคนสมยันี้รกัสตัว์เลี้ยงเหมอืนลูกเอามานอนด้วย แล้วเขา
มีงานวิจัยว่า การที่ผู้สูงอายุมีสัตว์เลี้ยงท�าให้สภาพจิตใจดีขึ้น กลุ่มลูกค้าเราก็มีผู้สูงอายุ
ประมาณหนึ่งเลย ในอนาคตผมเชื่อว่ามบีรกิารต่างๆ ที่เกี่ยวกบัเรื่อง Wellness ของสตัว์เลี้ยง
มากขึ้นเรื่อยๆ” นฐัภูม ิโล่กนัภยั หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งโรงแรมแมวโคฟูก ุกล่าวและเผยถงึแผน
ธรุกจิว่า ในไตรมาสที่ 4 ปีนี้จะเปิดสาขาใหม่อกี 2 แห่งคอื สขุมุวทิ 39 เป็นทั้งโรงแรมสนุขั
กบัโรงแรมแมวแต่แยกโซนชดัเจน จะเป็นพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ และที่พเีพลิปาร์ค อ่อนนชุ 
ซอย 10 จะเปิดเดอืนธนัวาคมนี้ 

 ไม่นบัรวมงานแสดงสนิค้าเกี่ยวกบัสตัวเ์ลี้ยงที่ได้รบัการตอบรบัอย่างด ีมผีูเ้ล่นรายใหม่
ต่อคิวร่วมแสดงสินค้า สะท้อนให้เห็นถึงธุรกิจสัตว์เลี้ยงที่ยังเติบโตได้ดี ที่นายกสมาคม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทยได้ฟันธงไว้ว่า ธุรกิจสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยยังโตได้ 
5-10% ได้อกีถงึ 10 ปี   

มีงานวิจัยว่า
การที่ผู้สูงอายุมีสัตว์เล้ียง
ท�าให้สภาพจิตใจดีข้ึน
ในอนาคตผมเช่ือว่า
จะมีบริการต่างๆ ที่เก่ียวกับ
เรือ่ง Wellness ของสัตว์เล้ียง
มากข้ึนเรื่อยๆ
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Aging Population  จ�านวนคนโสดและคนอายุยืนขึ้นมากขึ้น

ต้องการสัตว์เลี้ยงมาเติมเต็ม

Dual Income, No Kids (D.I.N.K) คนแต่งงานแล้วไม่มีบุตร 

หรือมีแค่คนเดียว การอยู่เป็นคู่ในเพศเดียวกัน

Pet Humanization กลุ่มคนรักสัตว์นิยมเลี้ยงสัตว์เสมือนลูก 

เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว จึงเลือกสินค้าที่มีคุณภาพสูง

Pet Health Care Improved วิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ดีขึ้น

Friendly Pet Community มีสถานที่และที่พักอาศัยส�าหรับ

สัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น

ทีส่่งผลให้
ปัจจัย

ตลาดสัตว์เลี้ยงเติบโต 
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กลยุทธ์การตลาดมีวิวัฒนาการและเปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัย จากการท�าโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ที่เคยให้
ผู้บริโภครับสารฝ่ายเดียวก็ขยับมาเป็นการให้ผู้บริโภค
ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในผลติภณัฑ์ทั้งทางตรงทางอ้อมเพื่อสร้าง
ความจดจ�า ความประทบัใจ ความตราตรงึใจในประสบการณ์
ที่ได้รับจากการใช้สินค้าและบริการผ่านประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 คอื รูป รส กลิ่น เสยีง และสมัผสั สิ่งที่กล่าวมา
เป็นที่รู้จกักนัในปัจจบุนัว่า Experiential Marketing หรอื
บางคนก็เรียก Engagement Marketing อันเป็นกลยุทธ์
การตลาดที่เน้นสร้างปฏสิมัพนัธ์กบัผูบ้รโิภคโดยตรง ท�าให้
เกดิความเชื่อมโยงและความผูกพนัระหว่างกนั

 ความจริงแล้ว Experiential Marketing ไม่ใช่เรื่อง
ใหม่แต่อย่างใด การแจกสินค้าตัวอย่าง หรือการวาง
ผลติภณัฑ์ให้ลกูค้าที่เดนิซื้อของในซเูปอร์มาร์เกต็ได้ชมิซึ่ง
มีมานานแล้วก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการตลาดแบบสร้าง
ประสบการณ์ให้ผูบ้รโิภค จนกระทั่งเข้าสูย่คุดจิทิลั รูปแบบ
ของ Experiential Marketing ก็พัฒนาไปไกลกว่าเดิม 
และเป็นการตลาดที่น�ามาใช้เพื่อเข้าถงึผูบ้รโิภคโดยเฉพาะ
กลุ่มมลิเลนเนยีลหรอื Gen Y มากที่สดุ 

ความน่าสนใจ
 20% ของก�ำลังซื้อ

ผู้บรโิภคทัง้หมดมำจำก
กลุ่มมิลเลนเนียลหรือ 
Gen Y ซึ่งต้องกำร 
“Authenticity” หรือ
ของแท้เชื่อถือได้ 

 หำกสนิค้ำและบริกำร
ใดเอำชนะใจผู้บริโภค
กลุม่น้ีได้ จะได้ลกูค้ำที่
ภักดีต่อแบรนด์ไปอีก
ยำวนำน

 หนึง่ในกลยทุธ์ทีต่อบ
สนองกลุ่มมลิเลนเนยีล
ได้ดีกว่ำวิธีกำรอื่นคือ 
Experiential Marketing 

 วมิำล ีววิฒันกลุพำณิชย์

Trendy Marketing

Experiential
Marketing
การตลาดที่ครองใจ Gen Y

21 K SME Inspired



เนื่องจากกลุ่มนี้เติบโตมาในโลกที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อระหว่างโลกจริงกับโลก
เสมือนจริง รวมถึงโลกที่ข่าวปลอมระบาดอย่างหนักในโลกโซเชียล ลูกค้ากลุ่มนี้เองที่
ต้องการ “Authenticity” หรืออะไรที่เป็นของแท้เชื่อถือได้ ขณะเดียวกันก็มองหาประสบการณ์
จากการเป็นผู้บริโภคที่แบรนด์จะมอบให้อีกด้วย Experiential Marketing จึงเป็นกลยุทธ์
การตลาดที่ตอบสนองกลุ่มมิลเลนเนียลได้ค่อนข้างดีเนื่องจากสามารถเชื่อมโยงกับผู้บริโภค
ได้มากกว่าวิธีการอื่นๆ  

ผลการส�ารวจของบริษัทที่ปรึกษาแอคเซนเจอร์ระบุมิลเลนเนียลเป็นกลุ่มที่มีก�าลัง
ซื้อคิดเป็นสัดส่วน 20% ของจ�านวนผู้บริโภคทั้งหมด หากสินค้าและบริการใดสามารถ
เข้าถึงและเอาชนะใจจนท�าให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ภักดีต่อแบรนด์ได้ พวกเขาจะกลายเป็น
ลูกค้าไปอีกยาวนานเลยทีเดียว Experiential Marketing เกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบและสเกล 
บ้างก็มีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้อง บ้างก็เป็นการเล่นเกมต่างๆ และบ่อยครั้งเป็นการจัด

กิจกรรม แต่การจะท�าให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้างต้องอาศัย
ปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ท�ำแคมเปญผ่ำนโซเชียลมีเดีย ท�าให้เข้าถงึผู้บรโิภคใน
วงไม่จ�ากดั แต่ต้องเลอืกสื่อให้เหมาะสม เช่น Facebook เหมาะกบั
การไลฟ์สดในงานอเีวนต์ เช่น การจดัแข่งขนัหรอืงานประกวดต่างๆ 
เพราะไม่ว่าคุณอยู่มุมใดของโลกก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็น
ได้ Twitter และ Instagram นยิมใช้เพื่อการตดิแฮชแทก็เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมที่ก�าลังท�า และแม้กิจกรรมเสร็จสิ้นไปแล้ว แต่ข้อมูล
เกี่ยวกบัแบรนด์กจ็ะคงอยู่บนโลกออนไลน์ตลอดไป

ปัจจัย
สร้างแบรนด์
ให้เป็นที่รู้จัก
ในวงกว้าง

5
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2. สนองควำมพงึพอใจด้วยควำมไว มลิเลนเนยีลเป็นกลุม่ที่
ไม่ชอบรอ ไม่ชอบอะไรที่ยดืเยื้อ และไม่โปรดอะไรที่ต้องใช้ความพยายาม
มากเกนิขดีจ�ากดัที่ตั้งไว้ พวกเขาอาจเลกิให้ความสนใจกจิกรรมนั้นๆ ได้ 
ดงันั้น ไม่ว่าท�าแคมเปญอะไร พงึระลกึว่าอย่าท�าเป็นละครที่เรตติ้งดแีล้ว
พยายามยื้อไม่ให้จบเรว็ เช่น หากจดักจิกรรมประกวดอะไรสกัอย่างกใ็ห้
แจ้งผลแบบฉบัไวทนัใจ และประกาศผลถีๆ่  วนัละหลายรอบ เป็นต้น

3. แสดงจดุยนืควำมรับผดิชอบต่อสงัคม คอื การท�า CSR 
หรอื Corporate Social Responsibility นั่นเอง กลุม่มลิเลนเนยีลจะมี
ความรู้สึกร่วมกบัประเด็นเพื่อสังคม เพื่อสิ่งแวดล้อม และความ
ยตุธิรรมต่างๆ พวกเขาเชื่อว่าเมื่อเป็นฝ่ายรบัแล้วกค็วรต้องให้อะไร
กลบัคนืไป นอกจากคาดหวงัจากผูค้นในสงัคม พวกเขายงัคาดหวงั
จากแบรนด์ แบรนด์ไหนมกีจิกรรมแสดงออกถงึความเอื้ออาทรต่อ
เพื่อนร่วมโลก แบรนด์นั้นมแีนวโน้มได้รบัความสนใจและได้ใจผูบ้รโิภค 

4. เน้นควำมจรงิใจไม่เสแสร้ง การท�าการตลาดแบบหมกเมด็
หรอืบอกไม่หมด ส่งผลเสยีต่อภาพลกัษณ์แน่นอน เนื่องจากผูบ้รโิภค
โดยเฉพาะคนรุน่ใหม่ค่อนข้างมคีวามรู ้และมกัศกึษาข้อมลูก่อนซื้อสนิค้า
หรอืบรกิาร สิ่งที่มดัใจพวกเขาคอื ความจรงิใจ ความน่าเชื่อถอื และตรงไป
ตรงมา หากได้รบัประสบการณ์ด้านลบ พวกเขาไม่ลงัเลที่จะกระจาย
ความรูส้กึนั้นผ่านโซเชยีลมเีดยี และท�าให้แบรนด์เสยีหายได้

5. สร้ำงกลุ่มแฟนคลับหรือสำวกแบรนด์ หนึ่งในกลยุทธ์ 
Experiential Marketing ที่ได้ผลที่สดุคอื การมแีบรนด์แอมบาสซาเดอร์
ที่ไม่จ�าเป็นต้องเป็นนักแสดงหรือเซเลบฯ อาจเป็นลูกค้ากลุ่มที่ภักด ี
หรอืคนที่จะส่งสารถงึมลิเลนเนยีลได้ดกีว่าทกุกลุม่กค็อื มลิเลนเนยีลด้วยกนั 
พร้อมประชาสมัพนัธ์ให้แบรนด์และปกป้องแบรนด์เมื่อถูกโจมต ี 
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Experiential Marketing

เป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการแสดงออกถึงบุคลิกของแบรนด์ ปัจจุบันนี้
ผู้บริโภคถูกถล่มด้วยข้อมูลข่าวสารและโฆษณาแทบทุกช่องทาง การมอบประสบการณ์
ให้ผูบ้รโิภคจะช่วยสร้างปฏสิมัพนัธ์และท�าให้แบรนด์ฝ่าวงล้อมขึ้นมาโดดเด่นได้ ท�าให้แบรนด์
เป็นที่จดจ�าในระดับที่สูงขึ้น ผลการศึกษาของ Columbia Business School ชี้ว่า ผู้บริโภค
มีแนวโน้มจะมีส่วนร่วมก็ต่อเมื่อแบรนด์น�าเสนอคุณค่าที่ชัดเจน ทั้งนี้  

อีกสิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการใช้การตลาดแบบนี้คือ ความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของคอนเทนต์หรือสิ่งที่น�าเสนอ ยิ่งถ้าอีเวนต์ไหนน่าสนใจ เป็นกระแสพูดถึงในโลก
โซเชียลมากจนกลายเป็นไวรัล คนในสังคมก็ยิ่งต้องการมีส่วนร่วม ได้ถ่ายรูป ได้ไลฟ์ ได้
แชร์ลงในโลกโซเชียลจะได้ไม่ตกเทรนด์ นอกจากนั้น ยังเป็นช่องทางที่ดีช่องทางหนึ่งที่ใช้
เพื่อศึกษาพฤติกรรมและรสนิยมของลูกค้า Experiential Marketing ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่
น�ามาใช้ได้ตลอดและไม่มีทีท่าจะล้าสมัย   

ของผู้บริโภคที่เคยร่วมกิจกรรมทางการตลาด

จะกลำยมำเป็นลูกค้ำประจ�ำ  

ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่น�ามาใช้
ได้ตลอดและไม่มีทีท่าจะล้าสมัย 

Experiential 
Marketing 
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ความน่าสนใจ
 เดิมพันชีวิตลูกผู้ชายท่ี

ถูกท้าทายด้วยเงิน 40,000 
บาท กลายเป็นแรงฮึดเข้า
ต�าราฆ่าได้แต่หยามไม่ได้

 เขาปลกุต�านานชามตราไก่
ให้ฟื้นคืนถ่ินของดีล�าปาง 
พร้อมป้ันแบรนด์ Dhanabadee 
แบรนด์เซรามกิของตกแต่ง
บ้านกระจายไป 78 ประเทศ
ทั่วโลก

 เตรียมปั้นดินให้เป็น
เครื่องส�าอาง ต่อยอดเป็น
องค์กรนวัตกรรมในวันที่
ค่าแรงมีแต่จะแพงขึ้น

SME Corner

ต้ังแต่จ�ำควำมได้ก็ปฏิเสธธุรกิจท่ีบ้ำนมำตลอด 
เพรำะมีเส้นทำงเดินของตัวเองอย่ำงแน่ชัดคือ อยำก
ท�ำงำนด้ำนสิ่งทอ ในขณะที่เส้นทำงนักออกแบบ
ลำยผ้ำก�ำลังไปได้สวยเมื่อได้รับกำรเรียกตัวจำก
บริษัทในประเทศอิตำลี ทว่ำธุรกิจชำมตรำไก่ของ
ครอบครัวเริ่มซบเซำจำกผลกระทบทำงอ้อมของ
สงครำมอ่ำวเปอร์เซยี พนำสนิ ธนบดสีกลุ ตดัสนิใจ
พักเส้นทำงฝันของตัวเองเพื่อกลับไปช่วยธุรกิจ
ทำงบ้ำน

แทนที่จะเป็นฮีโร่ กลับเป็นเจ้ำชำยที่ตกม้ำขำว 
เมื่อถูกคุณพ่อปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่ำ ที่บ้ำนเป็น
เพียงโรงงำนเล็กๆ คงไม่สำมำรถท�ำงำนร่วมกับเด็ก
นักเรียนนอก แต่ถ้ำอยำกจะท�ำงำนเซรำมิกจริงๆ 
ต้องพิสูจน์ตัวเองจึงให้เงิน 40,000 บำทไปสร้ำง
โรงงำน นับเป็นต้นก�ำเนิดบริษัท ธนบดีอำร์ตเซรำมิค 
ในปี พ.ศ.2533 ที่มีเพียงเตำเล็กๆ คนงำน 1 คน 
กับผู้บริหำรที่ท�ำเองทุกอย่ำงพร้อมน�ำประสบกำรณ์
ที่เคยท�ำงำนโรงงำนกระเบื้องตัดสินใจผลิต Bathroom 
Accessories เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรก

 กองบรรณาธกิาร  ชาครติ ยศสวุรรณ์

“แตกได้แต่ไม่มวีนัดบั”

5 ทศวรรษ
ชามตราไก่
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“ไม่ได้ส�ำรวจตลำด คิดว่ำเรำเก่ง ท�ำสินค้ำสวย รำคำถูกคงขำยได้ แต่หลังจำกไป
เดินตระเวนขำยย่ำนรัชดำภิเษก ปรำกฏว่ำไม่มีร้ำนค้ำซื้อเลย เป็นบทเรียนแรกที่พ่อสอน
ให้รู้ว่ำองค์ประกอบของกำรท�ำธุรกิจจริงๆ มันไม่ใช่แค่ตัวสินค้ำสวยเท่ำนั้น แต่รวมไปถึง
กำรบริหำร บัญชี กำรเงิน กำรตลำดด้วย” 

เมื่อเริ่มเข้ำใจระบบธุรกิจก็เริ่มมีกำรวำงแผน เปลี่ยนจำกกำรขำยปลีกหันมำเน้นกำร
ออกร้ำนในงำนแสดงสนิค้ำต่ำงๆ เพื่อหวงัจบัตลำดต่ำงประเทศที่ชอบงำนดไีซน์ กลำยเป็น
จุดเริ่มต้นของควำมส�ำเร็จเพรำะมีออร์เดอร์แรกเกิดขึ้นจำกลูกค้ำประเทศปำนำมำ นับเป็น
ก�ำลังใจในกำรท�ำงำน ต่อลมหำยใจให้สร้ำงสรรค์สินค้ำคอลเลกชันใหม่ๆ ที่เป็นอัตลักษณ์
สินค้ำสไตล์ธนบดีคือ สินค้ำที่มีรูปลักษณ์ลวดลำยที่เป็นแนวธรรมชำติคล้ำยผิวไม้

ปลุกต�านาน สร้างประวัติศาสตร์ ชามตราไก่
กว่ำ 5 ปีที่เริ่มค้นพบเส้นทำงใหม่ของตัวเอง ในระหว่ำงที่ก�ำลังจะไปร่วมงำนแสดง

สนิค้ำงำนหนึ่ง พนำสนิบงัเอญิได้เหน็ชำมตรำไก่ในครวั จงึตั้งใจผลติชำมตรำไก่แบบออรจินิลั
ไปเป็นกมิมกิในงำนแสดงสนิค้ำ กลบักลำยว่ำชำมตรำไก่กลำยเป็นสนิค้ำที่ขำยด ีไปโดนใจ
ผู้บริโภคในกลุ่ม Baby-Boomer ที่เหมือนย้อนควำมทรงจ�ำให้หวนร�ำลึกถึงอดีตเพรำะเป็น
สินค้ำหำยไปเกือบ 30 ปี ประจวบกับช่วงที่เกิดวิกฤตฟองสบู่แตกในปี พ.ศ.2540 แต่โรงงำน
ธนบดีกลับมีออร์เดอร์ชำมตรำไก่ผลิตแทบไม่ทันขำย ปลุกกระแสโรงงำนเซรำมิกในล�ำปำง
ให้กลับมำผลิตชำมตรำไก่อีกครั้ง
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ขณะที่ธุรกิจก�ำลังไปได้สวยจำกบูทเล็กๆ เริ่มขยำยกลำยเป็นบูทใหญ่ที่ไปร่วมงำน
แสดงสินค้ำในอีกหลำยๆ ประเทศ และแล้วเหมือนฟ้ำผ่ำกลำงออฟฟิศเมื่อรัฐบำลได้
ประกำศอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำเป็น 300 บำทจำกเดิมค่ำแรงในจังหวัดล�ำปำงคือ 165 บำท 
ท�ำให้พนำสินคิดว่ำต้องปิดโรงงำนในปี พ.ศ.2555 เพรำะคงแบกรับต้นทุนสูงขึ้นเกือบเท่ำ
ตัวไม่ไหว และควำมคิดวูบแรกในตอนนั้นคือ ต้องรักษำประวัติศำสตร์ของครอบครัวไว้ ใช้
พื้นที่โรงงำนของคุณพ่อเพื่อสร้ำงพิพิธภัณฑ์เซรำมิกธนบดี แสดงเรื่องรำวควำมเป็นมำของ
ชำมตรำไก่ พร้อมๆ กับหำวิธีคลี่คลำยปัญหำ

ลูกค้าเคยบอกผมว่า เมื่อเศรษฐกิจแย่ก็ต้องซื้อของน้อยลง
เมื่อซื้อน้อยลงก็ต้องเลือกซื้อกับคนที่ ไว้ ใจได้ท่ีสุด

“หลักกำรคิดเวลำธุรกิจไปไม่รอดมีสองอย่ำงคือ ถ้ำไม่เพิ่มรำยได้ก็ต้องลดค่ำใช้จ่ำย 
เรำท�ำสองขำควบคู่กันไป ในกำรเพิ่มรำยได้ จำกเดิมผลิตสินค้ำของตกแต่งบ้ำน ถือเป็น
สินค้ำฟุ่มเฟือย หันมำผลิตสินค้ำฟังก์ชันพวกจำน ชำมที่ต้องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ส่วนกำร
ลดต้นทุน ผมก็ใช้วิธีคุยกับลูกน้อง 300 ชีวิตตรงๆ เมื่อต้นทุนเพิ่ม 30% ต้องลดต้นทุน 
30% จำกที่ปกติพนักงำนแต่ละคนเคยผลิตได้ 100 ชิ้นต่อวันก็ต้องผลิตได้ 130 ชิ้นต่อวัน 
พอทุกคนเข้ำใจช่วยกันแก้ปัญหำสำมำรถผลิตได้ 135 ชิ้นต่อวัน วิกฤตตัวนี้อยู่กับเรำ
ไม่ถึงหนึ่งปี พอปลำยปี พ.ศ.2556 ยอดขำยก็กลับมำดีขึ้น”
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อีกหน่ึงวิธีท่ีท�ำให้บริษัทผ่ำนพ้นวิกฤตมำได้เพรำะพนำสินใช้วิธีบริหำรงำนแนววิถีพุทธ 
ในทุกๆ 15 วันจะให้พนักงำนปฏิบัติธรรม 1 ชั่วโมง ถ้ำเป็นพนักงำนใหม่ไปปฏิบัติธรรม
ภำยนอก 3 วัน จำกแนวทำงนี้ที่บริษัทท�ำมำร่วม 10 ปี ส่งผลให้พนักงำนใจเย็นมำกขึ้น 
มีสติ ใช้เหตุผล ลดข้อบำดหมำงมำกกว่ำกำรเอำชนะที่ส�ำคัญเหมือนได้คนที่มีศีลเสมอกัน
มำท�ำงำนร่วมกัน 

นอกจำกนี้ เขำตั้งหลักปรัชญำของบริษัทคือ “ซื่อสัตย์ พัฒนำ ใฝ่หำสังคม” ที่ถือเป็น
พันธกิจในกำรท�ำธุรกิจ พนำสินอธิบำยเพิ่มเติมว่ำ แม้หลำยคนจะมองว่ำควำมซื่อสัตย์
เป็นเรื่องนำมธรรม แต่จริงๆ แล้วมันคือ ตัวเลือกหนึ่งที่ลูกค้ำใช้ในกำรตัดสินใจที่จะติดต่อ
ธุรกิจด้วย โดยเฉพำะในยำมคับขันหรือเศรษฐกิจไม่ด ี

“ลูกค้ำเคยบอกผมว่ำ เมื่อเศรษฐกิจแย่ก็ต้องซื้อของน้อยลง เมื่อซื้อน้อยลงก็ต้องเลือก
ซื้อกับคนที่ไว้ใจได้ที่สุด”

ควำมซื่อสัตย์ช่วยมัดใจลูกค้ำ ส่วนกำรพัฒนำสินค้ำช่วยให้องค์กรก้ำวไปต่อได้ โดย
เฉพำะนวัตกรรมเพรำะจะท�ำให้สินค้ำมีมูลค่ำเพิ่มขึ้น เช่น กำรผลิตจำนรองแก้วดูดน�้ำ 
สำมำรถเพิ่มมูลค่ำจำก 1 ดอลลำร์สหรฐัฯ เป็น 1.40 ดอลลำร์ฯ ที่ส�ำคญัเขำย�้ำว่ำต้องไม่ลมื
ช่วยเหลือสังคม บริษัทจึงได้ผลิตสินค้ำของที่ระลึก แบ่งก�ำไรเพื่อช่วยโรงพยำบำลช้ำง

กว่ำ 50 ปีของชำมตรำไก่เจ้ำแรกในจังหวัดล�ำปำง แม้จะมีล้มลุกคลุกคลำนบ้ำงซึ่งดู
เป็นเรื่องธรรมดำของกำรท�ำธรุกจิ แต่สิ่งที่ส�ำคญัคอื ล้มแล้วสำมำรถลกุขึ้นให้ไวและไม่หยดุ
อยู่กับที่ จำกดินที่ปั้นเป็นชำมและอีกไม่นำนนี้จะได้เห็นเครื่องส�ำอำงที่มำจำกดิน ที่มำ
จำกนวัตกรรมของธนบดีสกุล ที่จะปั้นให้บริษัทเป็นองค์กรนวัตกรรมต่อไป 

ความซือ่สตัย์สินค้าต้อง
มีนวัตกรรม

ไม่ท้อแท้คิดบวก

Key of Success
1 2 3 4
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Digital Planet

 ประสิทธิ ์วรฉตัราวณชิ ทีป่รกึษา และผู้เชีย่วชาญ
ด้านการตลาดดิจทิลั และอ-ีคอมเมร์ิซ 

ทีม่กี�ำลงัซือ้
เคล็ดลับจับ 9 กลุ่มเป้ำหมำย

ความน่าสนใจ
 มากกว่าการหากลุ่ม

เป้าหมายที่ “สนใจ” 
สินค้า อีกคุณสมบัติ
ส�าคัญท่ีต้องไม่ลืมคือ 
กลุ่มเป้าหมายนั้น ต้อง
มี “ก�าลังซ้ือ”

 ไม่เพียงช่วยให้การ 
“จ�ากัดกลุ่มเป้าหมาย
แคบลง” แต่ช่วยเพิ่ม
ยอดขายโตขึ้น

วนันี้จะชวนคยุเรื่องเทคนคิการก�าหนดกลุม่เป้าหมาย 
หรอื Target Audience โดยค�าถามยอดฮติที่เจ้าของกจิการ
หลายๆ คนที่ใช้โฆษณา Facebook มกัจะให้ความส�าคญั
กบัความสนใจ และพฤตกิรรมที่คาดว่า น่าจะมโีอกาสใช้
สนิค้า หรอืบรกิาร ซึ่งแนวคดิ หรอืหลกัปฏบิตันิี้ ไม่ได้ผดิพลาด
อะไร แต่แล้วท�าไมถงึไม่เกดิยอดขาย ค�าตอบที่หลายคน
อาจลมืไปกค็อื เราก�าลงัหากลุม่เป้าหมายที่ “ก�าลงัจะซื้อ” 
สินค้า ไม่ใช่แค่สนใจเฉยๆ และกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ
ซื้อสนิค้าของเราจรงิๆ จะขาดคณุสมบตัสิ�าคญัประการหนึ่ง
ไปไม่ได้เลย นั่นกค็อื กลุม่เป้าหมายนั้น ต้องม ี“ก�าลงัซื้อ” 
โดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาค่อนข้างสูง หรือพฤติกรรม
ที่บอกว่าเป็น “นกัชอปออนไลน์” ส�าหรบักรณทีี่เน้นการ
สั่งซื้อและช�าระสนิค้าผ่านระบบออนไลน์

ตัวจัดการโฆษณา Facebook (Facebook Ads 
Manager) ไม่ได้ให้ข้อมลูกบัผูใ้ช้โฆษณาตรงๆ ว่า กลุม่
เป้าหมายที่สนใจนิยมซื้อสินค้าบริการประเภทใด 

หรือมีก�าลังซื้อมากน้อยแค่ไหน แต่จะเปิดโอกาสให้
สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายผ่านข้อมูล 3 ส่วนหลักๆ 
กค็อื ข้อมูลประชากร (อาย ุเพศ การศกึษา ฯลฯ) ความ
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มีก�าลังซื้อ

สนใจสินค้า

กลุ่มเป้าหมาย

ที่น่าสนใจ

พฤติกรรม
ชอปปิง

สนใจ (ชอปปิง แฟชั่น ออกก�าลงักาย ฯลฯ) และพฤตกิรรม (ใช้อปุกรณ์โมไบล์ เล่นเกม ชอบ
เทคโนโลย ีท่องเที่ยว ฯลฯ) ประเดน็ส�าคญัคอื ข้อมูลโดยเฉพาะความสนใจ และพฤตกิรรม
บางอย่างที่ผูใ้ช้เปิดเผยให้กบั Facebook สามารถน�าไปใช้ในการประเมนิได้ว่า กลุม่เป้าหมาย
ที่เลอืกนั้น มกี�าลงัซื้อสนิคา้หรอืบรกิารของเราหรอืไม่ ซึ่งในบทความนี้ จะแนะน�าการก�าหนด
กลุ่มเป้าหมายที่มีก�าลังซื้อ เพื่อน�าไปใช้ในการ “จ�ากัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลง” 
ด้วยคณุสมบตัเิหล่านี้ เพื่อท�าให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้ไม่เพยีงแค่มคีวามสนใจ แต่มพีฤตกิรรม 
และก�าลงัซื้อสนิค้าด้วย ดงัรูป

ส�าหรับการก�าหนดกลุม่เป้าหมายที ่“มกี�าลงัซือ้” ในตัวจดัการโฆษณาของ Facebook 
ซึง่เจ้าของธรุกจิสามารถน�าไปทดลองใช้ในการปรบัแต่งกลุ่มเป้าหมายของตนเองด ูมดีงันี้

ค�าอธบิายรปูภาพ : 
กลุม่เป้าหมายที่มโีอกาสขายสนิค้าได้
นอกจากจะสนใจสนิค้าแล้ว ยงัต้องมี
ก�าลงัซื้อ และพฤตกิรรมชอปปิงด้วย

• สาวกสินค้าแบรนด์เนม หมายถงึ กลุ่มผู้ใช้ Facebook ที่ชื่นชอบเพจ
สนิค้าแฟชั่นแบรนด์เนม อย่างเช่น หลยุส์ วติตอง, แอร์เมส, ชาเนล, 
โค้ช, ปราด้า, โรเลก็ซ์ ฯลฯ หรอืสนิค้าแบรนด์ดงัที่มรีาคารองลงมาจากนี้ 
คุณสามารถระบุแบรนด์เหล่านี้ลงไปในกล่องข้อความที่ใช้ “ก�าหนด
กลุ่มเป้าหมายแบบละเอียด” ได้โดยตรง ซึ่งถ้ามีกลุ่มผู้ชื่นชอบ
แบรนด์นั้นๆ Facebook จะแสดงชื่อแบรนด์ดงักล่าวขึ้นมาให้เลอืก 
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• ชอบเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ แน่นอนว่า กลุม่นี้จะมพีฤตกิรรม
การจบัจ่ายใช้สอยค่อนข้างสูง ซึ่งเราสามารถก�าหนดกลุม่เป้าหมายนี้ได้ 
โดยการเลือกกลุ่มผู้ใช้ที่มีพฤติกรรมชอบท่องเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆ 
(พฤตกิรรม : ท่องเที่ยว>ผู้ที่เดนิทางไปต่างประเทศเป็นประจ�า) หรอืชอบ
ท่องเที่ยว (พฤตกิรรม : ท่องเที่ยว>เดนิทางบ่อย) 

• ลูกศึกษาในโรงเรยีนค่าเทอมแพง โดยพฤตกิรรมผูป้กครองของเดก็
ที่เรยีนในโรงเรยีนเหล่านี้จะกดไลก์เพจ เพื่อตดิตามข้อมลูของโรงเรยีน
ด้วย ทั้งนี้คณุสามารถระบเุพจของโรงเรยีนเข้าไปได้โดยตรงด้วยการพมิพ์
ชื่อโรงเรยีนเข้าไป หากเพจของโรงเรยีนนั้นๆ มคีวามน่าสนใจเพยีงพอ 
Facebook กจ็ะแสดงชื่อเพจโรงเรยีนขึ้นมาให้เลอืกได้ 

• นักชอปออนไลน์ กลุ่มนี้จะเข้าถึงผู้ที่ถูกใจเพจเกี่ยวกับชอปปิง 
ออนไลน์ ซึ่งไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปว่า มีก�าลังซื้อมากน้อยแค่ไหน 
แต่หากสนิค้า หรอืบรกิารมรีาคาระดบักลางๆ (เฉลี่ยผู้บรโิภคจะชอปปิง 
ออนไลน์ด้วยเงนิ 20% ของรายได้ต่อเดอืน) การจ�ากดักลุม่เปา้หมาย
ให้แคบลงด้วยความสนใจนี้ น่าจะช่วยให้ได้กลุม่ที่แม่นย�ายิ่งขึ้น

• นกัชอปทีม่ส่ีวนร่วม ชื่อกลุม่เป้าหมาย อาจฟังดไูม่คุน้ หรอืไม่เข้าใจ
สกัเท่าไร ความจรงิมาจากค�าว่า “Engaged Shopper” ซึ่งหมายถงึ 
กลุม่ที่คลกิปุม่ “เลอืกซ้ือเลย” (Shop Now) ในโพสต์ ในช่วงสปัดาห์
ที่ผ่านมา โดยความหมายของการน�าไปใช้จะคล้ายๆ กบักลุม่ “นกัชอป
ออนไลน์” คอื เน้นพฤตกิรรมการชอปปิงมากกว่าระดบัขดีความสามารถ
ของก�าลงัซื้อ

• พนกังานทีท่�างานในย่านธุรกิจ ซึ่งกลุม่เป้าหมายที่อยูใ่นต�าแหน่งที่ตั้งนี้ 
เช่น สลีม สาทร รชัดาฯ สขุมุวทิ ฯลฯ จะเป็นกลุม่ที่ใช้เงนิในการจบัจ่าย
สนิค้าค่อนข้างสงู โดยเฉพาะพนกังานบรษิทัที่มคีวามสนใจชอปสนิค้า
แฟชั่น ตลอดจนสนิค้าอปุโภค บรโิภคต่างๆ 
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• เจ้าของธุรกิจขนาดย่อม หมายถงึ กลุม่พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของ
ออนไลน์ ซึ่งมกี�าลงัซื้อ และมปีระสบการณ์ในการชอปปิงออนไลน์
แน่นอน กรณทีี่เราเป็นธรุกจิขายส่ง สนิค้าของเราอาจจะเหมาะกบั
กลุม่นี้ 

• เจ้าของสมาร์ตโฟนไฮเอน็ด์ คณุสามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมายนี้
ได้จากพฤติกรรม : ผู้ใช้อุปกรณ์มือถือ>อุปกรณ์มือถือทั้งหมด
ตามแบรนด์>Apple>เป็นเจ้าของ iPhone X เป็นต้น

• เจ้าของรถยนต์ กลุม่นี้จะคล้ายๆ กบัการเลอืกกลุม่ที่มแีนวโน้ม
เป็นผู้ใช้สินค้าแบรนด์เนม โดยเราสามารถเลือกกลุ่มนี้ได้ด้วย
การพมิพ์แบรนด์รถยนต์ที่สนใจ แล้วคลกิปุม่ “แนะน�า” เพื่อให้
ระบบแสดงรุน่รถต่างๆ หากต้องการ หรอืจะพมิพ์ชื่อเข้าไปตรงๆ 
กไ็ด้ เช่น บเีอม็ดบัเบิ้ลย ูปอร์เช่ เฟอร์รารี่ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ฯลฯ

หวงัว่า กลุม่เป้าหมายที่มกี�าลงัซื้อทั้ง 9 กลุม่นี้ จะช่วยให้คณุผู้อ่านสามารถจ�ากดัวง
กลุม่เป้าหมายให้แคบลง และตรงเป้ามากยิ่งขึ้น ค�าแนะน�าเพิ่มเตมิกค็อื เวลาพมิพ์
คยีเ์วริด์ของกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เขา้ไปดว้ยภาษาไทย แล้วไมพ่บให้พมิพเ์ปน็ภาษา
องักฤษ หรอืในทางกลบักนั ขอให้ทกุท่านพบกลุม่เป้าหมายที่มกี�าลงัทรพัย์ พร้อมซื้อ
สนิค้า หรอืบรกิารโดยพลนั แล้วพบกนัใหม่ สวสัดคีรบั 

ค�าอธบิายรปูภาพ : 
ตวัอย่างขั้นตอนการหาคย์ีเวร์ิด เพื่อ
ให้ได้กลุม่เป้าหมายที่ต้องการ
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ดฉินัและครอบครวัใช้เวลาตดัสนิใจนานถงึ 6 เดอืน
กว่าจะตดัสนิใจซื้อ “แคสเปอร์” สนุขัพนัธุค์อร์กี้ (Corgi) 
มาเลี้ยง ด้วยหวงัว่าจะเป็นการฝึกความรบัผดิชอบให้
กบัลูกสาวทั้งสองวยั 9 ขวบ และ 6 ขวบ ที่พยายาม
ร้องขอเลี้ยงลูกสนุขั โดยสญัญาว่าจะเป็นคนดูแล พา
เดนิเล่น เกบ็อเึกบ็ฉี่ด้วยตวัเอง จากที่คาดว่าจะท�าให้
ลกูสาวมคีวามรบัผดิชอบ แต่จรงิๆ แล้ว แคสเปอร์กลบั
ให้ข้อคดิดฉินัในฐานะที่เป็นผู้น�าองค์กรหลายข้อ

ความน่าสนใจ 
 5 บคุลกิลกัษณะท่ีจะ

ท�ำให้เป็นผูน้�ำทีโ่ดดเด่น 
ลกูน้องรกั ลูกค้ำหลง และ
สร้ำงองค์กรให้มีควำมสุข
ได้อย่ำงน่ำอศัจรรย์

HR

 ดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญำติ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ สลงิชอท กรุ๊ป

ทักษะผู้น�ำ
สร้างองค์กรให้มีความสุข
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1 การให้อภัยท�าได้ง่ายนิดเดียว
ในช่วงวันหยุดยาวที่ดิฉันแอบหนีแคสเปอร์ไปเที่ยว

ต่างจงัหวดัแล้วฝากแคสเปอร์ไว้กบัคนที่ไว้ใจที่สดุ แต่ทกุครั้งที่กลบั
เข้าบ้าน เขาจะท�าเสยีงบ่นโวยวายแสดงให้รูว่้าตนเองรู้สกึเจบ็ปวด
ทรมานจากการถูกทอดทิ้ง อย่างไรก็ตาม เพียงแค่ดิฉันลูบหัว
ของเจ้าตวัน้อยสองสามครั้ง หางของเขาจะกระดกขึ้นส่ายไปส่ายมา
ราวกบัจะบอกว่า โอเค ฉนัให้อภยัเธอแล้ว   

ผู้น�าที่ดเีรยีนรู้ถงึความส�าคญัของการให้อภยั ไม่เอาสิ่งที่ท�าให้ไม่สบายใจหงดุหงดิมาตดิ
อยู่ในหัวนานจนไม่สามารถก้าวไปท�าสิ่งส�าคัญกว่าข้างหน้า ผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จเรียนรู้
ที่จะจ๊ะเอ๋แล้วบ๊ายบาย เร่งปรับปรุงจากค�าร้องเรียนหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น แล้วรีบก้าวไป
ท�าสิ่งส�าคญัในอนาคตเพื่อประโยชน์กบัทกุฝ่าย

ความสุขสร้างได้เพียงเริ่มวันละนิด
เวลาที่เจ้าแคสเปอร์มีความสขุ มันจะยกหางสั้นๆ ชี้เด่ 

สะบดัไปมา ทั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพยีงเพราะดฉินัก�าลงัให้ในสิ่งที่มนั
อยากได้เท่านั้น แต่เมื่อดฉินัมคีวามสขุ แคสเปอร์กม็คีวามสขุ

ในการท�างาน กลไกส�าคญัคอื คนท�างาน หากคนในองค์กรมคีวามสขุ พวกเขาจะมุ่งมั่น
ท�างานให้ได้ผลลพัธ์เหนอืคาด  ความสขุในการท�างานไม่ได้เกดิจากการได้ผลตอบแทนในรูปแบบ
เงินเท่านั้น ความสุขเกิดจากการได้รู้ว่า ตนเองเป็นส่วนส�าคัญของผลส�าเร็จผ่านการชมเชย 
ผู้น�าที่ดีควรให้ความส�าคัญทีม รู้ว่าเมื่อไรควรจะฉลองความส�าเร็จเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้น
ในแต่ละวนัเพื่อเป็นตวัขบัเคลื่อนพลงัมหาศาลจากทมีงาน ไปสู่ความส�าเรจ็อนัยิ่งใหญ่ที่ก�าลงั
รอคอยในอนาคต  

2
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ความซื่อสัตย์คือคุณสมบัติที่หาค่ามิได้
เราคงได้ยนิเรื่องซื่อสตัย์ของสนุขัมานานแล้ว ไม่ว่าอะไรจะ

เกิดขึ้น วันที่คุณจะเป็นคนที่รวยที่สุดหรือจนที่สุด ความซื่อสัตย์ 
ความไว้ใจได้ของเจ้าตูบไม่เคยเปลี่ยนแปลง

3

4
ผู้น�าที่ดคีอืผู้น�าที่เข้าใจว่า คนอยากจะอยู่กบัผู้น�าที่เขาไว้ใจได้ รู้สกึเป็นพวกเดยีวกนั รู้สกึ

พึ่งพาซึ่งกนัและกนัได้ ซึ่งคณุลกัษณะส�าคญั 4 ประการ (4C) ของผู้น�าที่สร้างความไว้วางใจ
ให้กบัคนในองค์กรคอื 1) มคีวามสามารถ (Capable) 2) ใส่ใจคนในทมี (Caring) 3) ซื่อสตัย์มี
จรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ (Condor)  4) คงเส้นคงวา (Consistency)

การฟังส�าคัญไม่แพ้การพูด
ตลอดเวลา 7 เดือนที่แคสเปอร์อยู่กับครอบครัวของเรา 

ไม่ว่ามนัจะท�ากจิกรรมอะไรอยู่ตรงไหนของบ้าน แค่ดฉินัเรยีกชื่อ
แคสเปอร์ เจ้าตัวดีจะรีบวิ่งมายืนข้างๆ พร้อมฟังค�าสั่ง แม้ว่า
แคสเปอร์จะไม่รูว่้าสิ่งที่ดฉินัพดูอยูค่อือะไร และไม่สามารถโต้ตอบ
เป็นค�าพูดได้ แต่มนัท�าให้ดฉินัรบัรู้ถงึความจรงิใจ

การสื่อสารสองทาง (Two Way Communication) เป็นกญุแจส�าคญัสูค่วามส�าเรจ็ในการด�าเนนิ
ธรุกจิ แต่ผู้น�าส่วนใหญ่มกัพดูมากกว่าฟัง เพราะในโลกการท�างานจรงิ ลกูค้า หุน้ส่วน พนกังาน
ของคณุมเีรื่องราวหลายอย่างที่อยากจะบอก เพยีงคณุใส่ใจฟังอย่างจรงิใจ คณุจะได้รบัฟังข้อมลู
ที่น�าไปใช้พฒันาธรุกจิและสร้างประสบการณ์ที่ลกูค้ารูส้กึว่าเขาได้รบัความใส่ใจอย่างอศัจรรย์

5 การแบ่งปันให้คู่แข่งไม่ใช่เรื่องแปลก
คณุเคยไหมที่พาเจ้าสนุขัตวัน้อยของคณุไปเล่นกบัสนุขับ้าน

เพื่อน เมื่อเจ้าสองตวัเจอกนัครั้งแรก มนัดไูม่เป็นมติรกนัเท่าไหร่ เวลา
ผ่านไปสกัพกัมนัเริ่มเล่นกนั กอดกนัไป ฟัดกนัมา พอเล่นกนัสกัพกัก็
เกดิโมโหกนัอกีรอบ แม้จะเล่นจนเหนื่อย รกักนับ้างเกลยีดกนับ้าง 

ในการด�าเนินธุรกิจ ผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จต้องเปิดตัวเองออกจากสภาวะแวดล้อม
เดมิๆ ออกไปสร้างเครอืข่าย ซึ่งเครอืข่ายอาจหมายถงึคู่แข่ง คนที่คณุเคยมองว่าเป็นศตัรู คณุ
อาจต้องพร้อมที่จะแชร์ข้อมูลบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ร่วมกนั เพราะวนัหนึ่งคู่แข่งกส็ามารถ
เป็นเพื่อนหรอืพนัธมติรทางธรุกจิที่ส�าคญัได้   
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ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ในการพัฒนา
K SME Inspired
ง่ายๆ เพียงคลิกลิงก์
ตอบแบบสอบถาม
รับฟรี!! กระเป๋าสุดคูล



Pet Parent 
ยิง่ผูกพนั
ยิง่ดันตลาดโต


