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Pet Parent
ยิง่ ผูกพัน

ยิง่ ดันตลาดโต

EDITOR’S TALK
Pet Parent
การเติบโตของธุรกิจสัตว์เลี้ยง
ประเทศไทยวันนีไ้ ม่เพียงก�ำลังก้าวเข้าสู่สงั คมสูงวัย ครอบครัว
ยังมีขนาดเล็กลง ล้อมรอบด้วยจ�ำนวนคนโสดทีเ่ พิม่ มากขึน้ หลายคน
จึงนิยมเลี้ยงสัตว์เพื่อมาเติมเต็มช่องว่าง หน้าที่ของสุนัขจึงไม่ใช่
แค่การเฝ้าบ้านอย่างในอดีต แต่กลายเป็นน้องหรือลูกรักทีถ่ กู ฟูมฟัก
เลี้ยงแบบเป็น Pet Parent
บ่ อ ยๆ ที่ เ ห็ น คนเข็ น รถพาน้ อ งหมาน้ อ งแมวไปเดิ น
ในห้างสรรพสินค้า หรือการพาไปกินอาหารตามคาเฟ่สัตว์เลี้ยง
จนเป็นภาพชินตา ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังมีงานวิจยั ระบุว่า การมีสตั ว์เลีย้ ง
ช่วยท�ำให้สภาพจิตใจดีขึ้น สัตว์เลี้ยงจึงถูกเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ร่วมอาศัย (Companion Animal)
ทีเ่ ข้ามามีบทบาทและกลายเป็นส่วนหนึง่ ในครอบครัวทีม่ นุษย์ให้ความส�ำคัญใส่ใจในทุกรายละเอียด
ทั้งสุขภาพอนามัย ชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงจิตใจของสัตว์เลี้ยง
บรรดาน้องหมาน้องแมวจึงถูกยกระดับให้คล้ายกับมนุษย์มากขึน้ ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ
ทีแ่ ทบไม่ตา่ งจากการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวันของมนุษย์ มีทงั้ อาหารเสริม เข้าสปา อาบน�ำ้ แต่งขน ฯลฯ แม้กระทัง่
วาระสุดท้ายทีต่ อ้ งตายจากกันก็มกี ารท�ำพิธกี ารฌาปนกิจศพ หรือการน�ำอัฐสิ ตั ว์เลีย้ งไปท�ำเป็นอัญมณี
เก็บไว้ในความทรงจ�ำ นับเป็นภาระค่าใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ ทีม่ าจากความเต็มใจตามก�ำลังทรัพย์ทเี่ จ้าของ
สัตว์เลีย้ งจะดูแล ดันให้ธรุ กิจสัตว์เลีย้ งโตกว่า 3 หมืน่ ล้านบาท และยังเฟือ่ งฟูได้อกี เป็นทศวรรษ
ในจ�ำนวน 3 หมืน่ ล้านบาทนัน้ พวกเราเป็นแค่ผจู้ า่ ยหรือเป็นผูร้ บั อยูฝ่ ง่ั ไหนกันบ้างครับ
สุรตั น์ ลีลาทวีวฒ
ั น์
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิกรไทย
ส�ำหรับท่านที่ต้องการติชม หรือเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ
สามารถติดต่อกับทีมงานได้ที่ ksmeinspired@kasikornbank.com
ทางทีมงานยินดีรับทุกข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น

เจ้าของ

ฝ่ายบริหารการตลาดลูกค้าผู้ประกอบการ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1
แขวง/เขต ราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ 10140
K-BIZ Contact Center
02-8888822

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
บัณฑูร ล�่ำซ�ำ
ปรีดี ดาวฉาย
ขัตติยา อินทรวิชัย
พิพิธ เอนกนิธิ
พัชร สมะลาภา
สุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์

บรรณาธิการบริหาร

ศรินยา ปิยะวงศ์สมบูรณ์
ณัฏฐพร มยุระสาคร

กองบรรณาธิการ

เยาวลักษณ์ อดุลประวิตรชัย
วีราวรรณ ชาญประพันธ์
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จัดท�ำโดย

บริษัท เพนนินซูลาร์
แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2270-1123-4
โทรสาร : 0-2270-1125

Inno Focus

การตลาดเก๋ๆ กับป้ายโปสเตอร์
ด้วยหวังเจาะกลุม่ มิลเลนเนียลในฝรัง่ เศส เน็ตฟลิกซ์ (Netflix) ผูใ้ ห้
บริการซีรีส์และภาพยนตร์ออนไลน์จากสหรัฐอเมริกาได้อาศัยการท�ำ
การตลาดผ่านแอปพลิเคชัน Snapchat แอปฯ สนทนาทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูง
ในกลุม่ วัยรุน่ มีผใู้ ช้งานกว่า 190 ล้านคนทัว่ โลก โดยใน Snapchat จะมี
ฟีเจอร์เซลฟี “สลับหน้า” กับคนข้างๆ ทีก่ ำ� ลังเป็นเทรนด์มาแรง
เน็ตฟลิกซ์เล็งเห็นประโยชน์จากลูกเล่นในแอปฯ นี้ จึงจัดป้ายโฆษณาเป็นโปสเตอร์ดจิ ทิ ลั กลางแจ้ง
ที่แสดงภาพนักแสดงหรือตัวละครจากทีวีหรือภาพยนตร์ที่เรตติ้งสูง รวมถึงภาพยนตร์ที่ฉายเฉพาะช่อง
เน็ตฟลิกซ์เองเป็นการเปิดโอกาสให้ผเู้ ดินผ่านไปมาได้รว่ มสนุก เซลฟีตวั เองด้วยกล้องในแอปฯ Snapchat
สลับเอาใบหน้าตัวเองไปแทนใบหน้าดาราทีอ่ ยูบ่ นโปสเตอร์ดจิ ทิ ลั ซึง่ ติดตัง้ ตามจุดยุทธศาสตร์ทมี่ เี ป้าหมาย
อยูเ่ ยอะ เช่น โรงเรียน ศูนย์การค้าตามเมืองใหญ่ของฝรัง่ เศส เพียงสัปดาห์เดียวหลังท�ำแคมเปญนีก้ ไ็ ด้รบั
ความสนใจมีผเู้ ซลฟีสลับหน้ากับโปสเตอร์พร้อมติดแฮชแท็ก #Netflixswap แชร์ไปกว่า 60,000 ครัง้ โดยถือเป็น
การตลาดทีโ่ ดนใจวัยรุน่ ไม่นอ้ ย ทีม่ า : www.becausexm.com/blog/netflix-targets-millennials-with-experiential-ads

ชัน้ โชว์อจั ฉริยะพร้อมแจ้งข้อมูลสินค้า
จอห์นสัน&จอห์นสัน บริษทั ยักษ์ใหญ่ขา้ มชาติได้สร้างประสบการณ์
น่าประทับใจให้ลูกค้าด้วยการน�ำเสนอชั้นวางสินค้าอัจฉริยะในร้าน
ขายยา เป็นชั้นที่บรรจุสินค้า 30 รายการจาก 15 แบรนด์ โดยมาก
เป็นสินค้าเกี่ยวกับยาสามัญประจ�ำบ้านที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งจากแพทย์
และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ความพิเศษของชั้นโชว์สินค้านี้คือ มีการติดตั้งจอภาพดิจิทัลและระบบ
เซ็นเซอร์ไว้ด้วย
จอภาพหน้าชั้นจะขึ้นข้อความแนะน�ำลูกค้าในการจัดชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเอง หากลูกค้า
ตัดสินใจไม่ถกู ว่าจะเลือกชิน้ ไหน หรือแบรนด์อะไร ก็สามารถใช้นวิ้ แตะไปทีภ่ าพสินค้าบนจอ จะมีขอ้ มูล
เกีย่ วกับสินค้านัน้ รวมถึงข้อมูลการรีววิ สินค้าจากผูใ้ ช้จริง การให้คะแนนสินค้า ช่วยให้ตดั สินใจง่ายขึน้
เรียกได้ว่าชั้นโชว์สินค้าอัจฉริยะนี้ไม่เพียงเอื้อให้ลูกค้าออกแบบชุดเครื่องมือปฐมพยาบาลด้วย
ตัวเอง ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่ช่วยไขความกระจ่างเกี่ยวกับสินค้า ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เภสัชกรประจ�ำร้าน ที่ส�ำคัญชั้นแสดงสินค้าอัจฉริยะแบบนี้สามารถใช้กับสินค้าอุปโภคและบริโภค
อืน่ ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในซูเปอร์มาร์เก็ตทีม่ สี นิ ค้าหลากหลาย ช่วยย่นเวลาในการท�ำงานของ
พนักงานลงได้
ทีม่ า : www.trendhunter.com/trends/interactive-pos-display
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Get Idea

GEMORIES

แปรอัฐเิ ป็นอัญมณีแห่งความทรงจ�ำ
กองบรรณาธิการ

ความน่าสนใจ
ทุกการสูญเสียย่อม
เกิดความเสียใจ แทนที่
จะปล่อยเป็นเพียงน�ำ้
ไหลผ่านตา
เก็บความเสียใจมา
ใส่นวัตกรรมเปลี่ยน
เป็ น อั ญ มณี บั น ทึ ก
ความทรงจ�ำ สร้าง
คุณค่าในตลาดใหม่ที่
มีก�ำลังซื้อ

ทันทีที่ทราบจากสัตวแพทย์ว่า สุนัขตัวโปรดจะมีชีวิต
อยู่ต่อได้อกี 6 เดือน ความผูกพันบวกกับความรับผิดชอบที่
อยากตอบแทนเขาจนวาระสุดท้าย จึงอยากท�ำพิธีกรรมให้
เหมือนคนในครอบครัว ได้น�ำต้นทุนความรู้จากธุรกิจผลิต
เตาเผาศพของครอบครัว บวกกับความรู้ทเี่ รียนมาด้านคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มาออกแบบเตาเผาเตรียมไว้ใช้กับ
น้องหมา แต่ปรากฏว่าน้องหมากลับมีชวี ติ รอดมาได้อกี 6 ปี
จึงบริจาคเตาเผานัน้ ให้กบั ทางวัดธาตุทอง แต่เนือ่ งจากทาง
วัดมีกิจของสงฆ์ที่เยอะมากจึงให้เจ้าของเตาเผา “ภัสสร
ภัสสรศิริ” เข้าไปดูแลจัดการภายใต้บริษัท เพ็ทมาสเตอร์
จ�ำกัดบริการรับฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงครบวงจร
เมือ่ การฌาปนกิจสัตว์เลีย้ งเริม่ เป็นทีร่ จู้ กั ก็มเี สียงเรียกร้อง
ของลูกค้าทีอ่ ยากได้อฐั สิ ตั ว์เลีย้ งเก็บไว้เป็นล็อกเกต ซึง่ ตรง
กับความคิดของภัสสรจึงได้นำ� ความคิดดังกล่าวไปต่อยอด
ไอเดีย ช่วงเริม่ ต้นมองไปทีก่ ารน�ำไปเก็บไว้ในเซรามิก แต่เนือ่ งจาก
เจ้าของสัตว์เลีย้ งส่วนมากจะมีกำ� ลังซือ้ ค่อนข้างสูง เธอจึง
พิจารณาไปทีจ่ วิ เวลรีทมี่ คี วามสวยงามทรงคุณค่ามากกว่า
จากนั้นเริ่มคิดในเรื่องการผลิตและเทคโนโลยี โดยได้
ร่วมมือกับทีมทีป่ รึกษา Industrial Technology Advisors : ITA)
ของ ITAP ท�ำวิจัยกว่า 3 ปี สามารถน�ำอัฐิและอินทรียสาร
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ของบุคคลหรือสัตว์เลี้ยงให้กลายเป็นอัญมณี โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วย
เทคโนโลยีเสมือนจริง เริ่มเปิดเป็นธุรกิจประมาณ 2 ปี ภายใต้ บริษัท เจมโมรีส์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ที่ใช้งบประมาณลงทุนไม่ต�่ำกว่า 60 ล้านบาท
“จริงๆ ธุรกิจนี้มีมานานแล้วในต่างประเทศ เช่น สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา การฝัง
ศพมีราคาสูงกว่าการเผา จึงนิยมทีจ่ ะเผาศพพร้อมกับท�ำอัฐเิ ป็นเพชร หรือเป็นจิวเวลรีรปู แบบ
ต่างๆ แต่ราคาค่อนข้างสูง อัฐิพลอยต่างประเทศราคาตกประมาณ 70,000-80,000 บาท
แต่ว่าในประเทศไทยอยู่ที่หลักพันถึงหมื่นต้นๆ ซึ่งสามารถท�ำให้คนไทยจับต้องได้ง่ายขึ้น”

Gemories เป็นอัญมณีที่สามารถเก็บความทรงจ�ำของคน สัตว์

ในทุกช่วงชีวิต ตั้งแต่เกิด หรือในกลุ่มคู่รักก็จะน�ำดอกไม้ที่ใช้ขอแต่งงานมาท�ำเป็นอัญมณี
เก็บไว้เป็นความทรงจ�ำ ก�ำลังเป็นตลาดที่ค่อนข้างมาแรง

เนือ่ งจากเป็นตลาดใหม่ ภัสสรบอกว่า ในช่วงแรกจึงต้องให้ความรูค้ วามเข้าใจกับผูบ้ ริโภคว่า
สินค้าตัวนี้มีคุณค่าทางจิตใจ นอกจากนี้ บริษัทมีระบบ Tracking เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้
กับลูกค้าว่า จะไม่มีการสลับอัฐิแน่นอน แม้ช่วงแรกมีเพียงกลุ่มลูกค้าในธุรกิจฌาปนกิจ
5
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Key of Success
1
2
3

ตีโจทย์ธุรกิจได้แล้วต้องลงมือท�ำ
มีการวิจัย การท�ำตลาดรองรับ
ตั้งราคาที่เหมาะสม

สัตว์เลี้ยง แต่จากการบอกต่อปากต่อปาก การท�ำตลาดผ่านทางโซเชียล การร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรให้นกั ศึกษาประกวดออกแบบจิวเวลรี ท�ำให้ฐานลูกค้าขยายไปยังกลุ่ม
เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ยังมีชีวิต รวมทั้งในกลุ่มเจ้าของสัตว์เลี้ยงหรือตัวบุคคลมากขึ้น
“Gemories เป็นอัญมณีที่สามารถเก็บความทรงจ�ำของคน สัตว์ ในทุกช่วงชีวิต ตั้งแต่
เกิด มีบางคนน�ำสายสะดือมาท�ำอัฐิ หรือในกลุ่มคู่รกั ก็จะน�ำดอกไม้ทใี่ ช้ขอแต่งงานมาท�ำเป็น
อัญมณีเก็บไว้เป็นความทรงจ�ำ ก�ำลังเป็นตลาดที่ค่อนข้างมาแรง หรือการน�ำเส้นผม เสื้อผ้า
ฟัน ของพ่อ แม่ มาท�ำเก็บไว้เป็นที่ระลึก คิดว่าตลาดตัวนี้ไปได้ดีในอนาคต เพราะมันเป็นที่
ยอมรับในต่างประเทศมาแล้ว”
ความรักของคนทีม่ ตี อ่ สัตว์เลีย้ งเหมือนลูก และสังคมไทยทีม่ คี วามผูกพันในครอบครัว จึง
ยอมลงทุนเพือ่ ซือ้ ความทรงจ�ำทีด่ ที มี่ ตี อ่ คนทีร่ กั หรือสัตว์ทเี่ ลีย้ ง เพือ่ ร่วมส่งสุขครัง้ สุดท้ายทีจ่ ะ
เก็บไว้ในความทรงจ�ำ ส่งผลให้กระแสตอบรับธุรกิจอยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ แี ละมีแนวโน้มทีจ่ ะสูงขึน้
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K Analysis

รุกตลาดกาแฟ
แบบมือโปร โตแบบมืออาชีพ

กองบรรณาธิการ

แม้ว่าธุรกิจร้านกาแฟจะมีแรงสนับสนุนจาก
ทั้งทางฝั่งอุปสงค์และอุปทาน แต่การลงทุนใน
ธุรกิจชนิดนี้ก็ยังมีความท้าทายทั้งทางด้านการ
เงิ น และทางด้ า นธุ ร กิ จ อยู ่ ไ ม่ น ้ อ ย ปั จ จุ บั น
อุตสาหกรรมกาแฟถูกมองว่ามีแรงผลักดันจาก
คลื่นลูกที่ 3 กลุ่มผู้บริโภคให้ความส�ำคัญกับ
กาแฟคุณภาพสูง (Specialty Coffee) ตั้งแต่การ
ปลูก การคั่ว การชงกาแฟ รวมถึงบาริสตาและ
สถานที่ ส่งผลให้ธุรกิจร้านกาแฟมีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการที่สนใจจะลงทุนใน
ธุรกิจร้านกาแฟควรจะวิเคราะห์และท�ำความ
เข้าใจถึงกลยุทธ์ในการจัดการด้านต่างๆ ของ
ธุรกิจร้านกาแฟ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจาก
เงินลงทุนรวมถึงลดผลกระทบที่อาจเกิดจาก
ความท้าทาย

เรียบเรียงจาก

ความน่าสนใจ
ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ปริมาณ
การบริโภคกาแฟในประเทศ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง 5-6% มี
การน�ำเข้าเมล็ดกาแฟชนิดที่
ยังไม่ได้ควั่ จากต่างประเทศถึง
93%
ตอกย�้ำจากรายงานของ
Euro-Monitor ระบุวา่ ตลาด
ร้านกาแฟในประเทศไทยมีมลู ค่า
สูงถึง 21,220 ล้านบาทในปี พ.ศ.
2560 ขยายตัวกว่า 10% จาก
ปีที่แล้ว
ถนนหลายสายจึงมุ่งไปที่
ธุรกิจกาแฟ
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ปริมาณการบริโภคกาแฟในประเทศ (ตัน)

ปริมาณการน�ำเข้าเมล็ดกาแฟทีย่ งั ไม่ได้ควั่ (ตัน)
65,000

90,000

50,000
80,000

70,000

35,000
20,000
2558

2559

2560

ที่มา : กรมการค้าภายใน รวบรวมโดยศูนย์วจิ ัยกสิกรไทย

2555

2556 2557 2558

2559 2560

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ รวบรวมโดยศูนย์วจิ ัยกสิกรไทย

ประเภทธุรกิจร้านกาแฟ
รูปแบบของร้านกาแฟในปัจจุบนั สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
ร้านกาแฟเคลื่อนที่
อาจจะต่อพ่วงกับ
มอเตอร์ไซค์ หรือ
รถยนต์ ตั้งร้านใน
บริเวณที่มีกิจกรรม
ชั่วคราว เช่น ตลาดนัด

ร้านกาแฟ
ประเภทมุมกาแฟ
ที่นิยมตั้งตามห้าง
สรรพสินค้า มีลักษณะ
คล้ายกับเคาน์เตอร์บาร์
อาจมีโต๊ะเล็กๆ 2-3 โต๊ะ
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ร้านกาแฟ
Stand-Alone
มีลกั ษณะเป็นห้องขนาดพืน้ ที่
50 ตารางเมตรขึน้ ไป มีทนี่ งั่
และพืน้ ทีใ่ ช้สอยเป็นของตนเอง
อาจตัง้ ในห้างสรรพสินค้า หรือ
บ้านพัก อาคารพาณิชย์

นอกจากรูปแบบร้านกาแฟที่ได้กล่าวไปแล้ว ธุรกิจร้านกาแฟยังสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

ร้านกาแฟประเภทแฟรนไชส์

ร้านกาแฟประเภทนีม้ ที งั้ ประเภททีแ่ ตกสาขามาจากต่างประเทศซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุน
จากบริษทั แม่เองหรือถูกซือ้ ลิขสิทธิโ์ ดยนักลงทุนรายใหญ่ในประเทศไทย เช่น สตาร์บคั ส์ หรือ
Dean&Deluca ในขณะทีแ่ ฟรนไชส์ของประเทศไทยส่วนใหญ่จะเปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการทีส่ นใจ
เข้ามาร่วมลงทุนเป็นเจ้าของร้านผ่านระบบแฟรนไชส์ เช่น คาเฟ่อเมซอน แบล็คแคนยอน อินทนิล
ชาวดอยคอฟฟี่ เป็นต้น
เอกลักษณ์ของร้านกาแฟประเภทแฟรนไชส์คอื การสนับสนุนและควบคุมคุณภาพของ
สินค้าผ่านระบบแฟรนไชส์ ซึง่ ส่งผลให้สนิ ค้า ตราสัญลักษณ์ รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ถูกก�ำหนด
ให้เหมือนกันในทุกสาขา รวมถึงรูปแบบของร้านกาแฟประเภทแฟรนไชส์ส่วนใหญ่จะเป็น
ร้าน Stand-Alone หรือร้านประเภทมุมกาแฟโดยมักจะตัง้ อยูต่ ามห้างสรรพสินค้า แหล่งท่องเทีย่ ว
ปัม๊ น�ำ้ มัน เป็นต้น มีกลุม่ ลูกค้าหลักคือ กลุม่ ผูท้ มี่ รี ายได้สงู เจ้าของกิจการ ชาวต่างชาติ
4,000

จ�ำนวนสาขา

3,000

ส่วนแบ่งการตลาดของร้านกาแฟ
ทั่วประเทศ ปี 2560

4,000

2,300

6%

2,000
1,000
-

480

500 381

330 333

2561

2565

1,000

สตาร์บัคส์
แบล็คแคนยอน
คาเฟ่อเมซอน
อินทนิล

ที่มา : รวบรวมโดยศูนย์วจิ ัยกสิกรไทย

94%

แฟรนไชส์

นอนแฟรนไชส์

ร้านกาแฟประเภทแฟรนไชส์น่าจะยังมีการขยายตัว เห็นได้จากบรรดาผู้นำ� ตลาด เช่น
สตาร์บคั ส์มสี ว่ นแบ่งการตลาด 2.7% ซึง่ คาดการณ์วา่ จะเพิม่ จาก 330 สาขาในปัจจุบนั เป็น 500
สาขาในปี พ.ศ.2565 ตามมาด้วยคาเฟ่อเมซอนทีม่ สี ว่ นแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 คิดเป็น 1.7%
และยังเป็นแฟรนไชส์ทมี่ จี ำ� นวนสาขาทีม่ ากทีส่ ดุ ในประเทศไทย ซึง่ คาดการณ์วา่ จะเพิม่ จาก 2,300
สาขาในปัจจุบนั เป็น 4,000 สาขาในปี พ.ศ.2565 รวมถึงแบล็คแคนยอน ทีม่ สี ว่ นแบ่งการตลาด
เป็นอันดับ 3 ซึง่ คาดการณ์วา่ จะเปิดสาขาใหม่ในไทยปีละ 12 สาขา ท�ำให้จำ� นวนสาขาอาจมี
มากถึง 381 สาขาในปี พ.ศ.2565
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ร้านกาแฟที่ ไม่ ใช่แฟรนไชส์ หรือ นอนแฟรนไชส์
ในส่วนของร้านกาแฟทีไ่ ม่ใช่แฟรนไชส์นนั้ มีสว่ นแบ่งการตลาดสูงถึง 94.4% ของธุรกิจร้าน
กาแฟทัว่ ประเทศไทยในปี พ.ศ.2561 โดยร้านกาแฟประเภทนีจ้ ะมีความหลากหลายของรูปแบบ
สินค้า บริการ และการตกแต่ง เนือ่ งจากไม่มกี ารควบคุมผ่านระบบแฟรนไชส์
อย่างไรก็ตาม ร้านกาแฟประเภทนีม้ กี ารแข่งขันทีส่ งู มากเนือ่ งจากไม่ได้เป็นทีร่ จู้ กั ของกลุม่
ลูกค้ามาก่อน ประกอบกับการกระจุกตัวของจ�ำนวนร้านกาแฟทีม่ มี ากในหลายพืน้ ที่ ท�ำให้ปจั จุบนั
ผูป้ ระกอบการบางส่วนได้ปรับตัวโดยหันมาเจาะตลาดกลุม่ ลูกค้าเฉพาะ (Niche) น�ำเสนอสินค้า
หรือบริการรูปแบบใหม่ๆ เช่น ร้านคาเฟ่สนุ ขั ร้านคาเฟ่สตั ว์เลือ้ ยคลาน คาเฟ่รมิ น�ำ้ คาเฟ่ทมี่ ธี มี
นิยาย เป็นต้น โดยร้านกาแฟชนิดนีส้ ว่ นใหญ่จะเป็นร้านกาแฟประเภท Stand-Alone ทีม่ พี นื้ ที่
มากกว่า 50 ตารางเมตร และมักจะขายสินค้าหรือบริการอืน่ ๆ นอกจากกาแฟเพือ่ ชดเชยกับ
ปริมาณการหมุนเวียนของลูกค้าโต๊ะทีค่ อ่ นข้างต�่ำ และลูกค้ากลุม่ นีม้ กั ใช้เวลาท�ำกิจกรรมต่างๆ
ในร้านกาแฟ เช่น อ่านหนังสือ ถ่ายรูป เป็นต้น
ตารางสรุปประเภทของร้านกาแฟ และกลุ่มเป้าหมาย
ระดับราคาต่อแก้ว

สูงกว่า 75 บาท

50-75 บาท

ต�ำ่ กว่า 45 บาท

พนั ก งาน
ประจ�ำ

ผู้มีรายได้
ขัน้ ต้น หรือ
นักศึกษา

แฟรนไชส์
ร้านกาแฟ Stand-Alone
ร้านประเภทมุมกาแฟ
ร้านกาแฟเคลือ่ นที่
ไม่ใช่แฟรนไชส์
ร้านกาแฟ Stand-Alone
ร้านประเภทมุมกาแฟ
ร้านกาแฟเคลือ่ นที่
กลุม่ เป้าหมายหลัก

ผูท้ มี่ รี ายได้สงู
เจ้าของกิจการ
ชาวต่างชาติ
หรือกลุม่ ลูกค้า
เฉพาะ
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ข้อแตกต่างของ 2 ประเภทธุรกิจกาแฟ
จุดแข็ง					

จุดที่ควรสังเกต

ร้านกาแฟประเภท
แฟรนไชส์

เป็นทีร่ จู้ กั และยอมรับจากลูกค้า
มีการสนับสนุนด้านต่างๆ จากบริษทั แม่
มีมาตรฐานของสินค้าและบริการทีส่ งู

เงินลงทุนและค่าใช้จา่ ยทีค่ อ่ นข้างสูง
จ�ำเป็นต้องขอความเห็นชอบจาก
บริษัทแม่ในการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ

ร้านกาแฟประเภท
นอนแฟรนไชส์

เงินลงทุนทีต่ ำ�่ กว่าประเภทแฟรนไชส์
มีความยืดหยุ่นสูงในการปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์

การขาดการสนับสนุนในด้านต่างๆ
ต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างฐานลูกค้า
การแข่งขันทีร่ นุ แรง

ธุรกิจร้านกาแฟกับความท้าทายที่หลากหลาย
ความท้าทายทางด้านการเงิน

• ใช้เงินลงทุนล่วงหน้า เช่น ค่าก่อสร้างร้าน ค่าตกแต่งสถานที่ โดยเฉพาะร้านกาแฟแบบ
Stand-Alone ทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยในการก่อสร้างและตกแต่งสูงกว่ารูปแบบอืน่ เบือ้ งต้นพบว่าร้านกาแฟ
ประเภทแฟรนไชส์ในรูปแบบร้าน Stand-Alone ใช้เงินลงทุนล่วงหน้าสูงถึง 4 ล้านบาท
เงินลงทุนล่วงหน้า (บาท)
รายการ

ค่าก่อสร้างและตกแต่งสถานที่
ค่าออกแบบ
อุปกรณ์ภายในร้าน
ค่าประกันแบรนด์
ค่าด�ำเนินการก่อนเปิดร้าน
ค่าแฟรนไชส์
รวม

ค่าโรยัลตีแ้ ละการตลาด (ต่อยอดขาย)
เครือ่ งช�ำระเงินและเก็บข้อมูล
ระยะเวลาของสัญญา

แบรนด์ A

2,300,000
60,000
779,000
100,000
80,000
150,000

แฟรนไชส์
แบรนด์ B แบรนด์ C

2,500,000
100,000
450,000
100,000
250,000

1,200,000
50,000
500,000
-

3,469,000 4,150,000 4,080,000 3,400,000
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ และระยะเวลาของสัญญา

1,750,000

6%
27,000
6 ปี

-

6%
24,000
6 ปี

2,500,000
100,000
500,000
250,000
800,000
5%
10 ปี

2,000,000
80,000
1,200,000
200,000
600,000

นอนแฟรนไชส์
แบรนด์ D นอนแฟรนไชส์

8%
6 ปี

หมายเหตุ : ค่าใช้จา่ ยต่างๆ เป็นการค�ำนวณเบือ้ งต้นในส่วนของเงินลงทุนล่วงหน้าเท่านัน้ ผูป้ ระกอบการจ�ำเป็นต้องศึกษา
ในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จา่ ยทีจ่ ะเกิดขึน้ ส่วนอืน่ ๆ ในธุรกิจเพิม่ เติม
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• สัดส่วนของต้นทุนคงที่ที่อาจสูงถึง 60% ของต้นทุนรวม ส่งผลให้จุดคุ้มทุนสูง
ขึ้นตามไปด้วย ต้นทุนคงที่ที่ส�ำคัญได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าจ้างพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค
• ระยะเวลาการคืนทุนที่ค่อนข้างนาน เบื้องต้นพบว่าอาจมีระยะเวลาสูงถึง 5 ปี
ความท้าทายด้านธุรกิจ

• การแข่งขันที่สูง ท�ำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าและบริการได้ ประกอบกับการรุก
ท�ำตลาดของร้านสะดวกซื้อที่เพิ่มจ�ำนวนมุมกาแฟภายในสาขา รวมถึงแบรนด์กาแฟประเภท
แคปซูลที่เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และมีบริการจัดส่งสินค้าถึงสถานที่
• พฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
1 ต้องการสินค้าและบริการที่ให้คุณค่าทางอารมณ์และความรู้สึก (Emotional Value)
ประกอบกับผู้บริโภคมีความรู้ทางด้านกาแฟและรายได้ที่มากขึ้น ท�ำให้ผู้บริโภคมีแนวโน้ม
ที่จะต้องการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น
2 กลุ่มลูกค้าที่เป็นพนักงานประจ�ำ มักจะซื้อในช่วงเวลาก่อนเข้างานและพักเที่ยง
ช่วงเวลาที่มียอดขายสูงจะเริ่มตั้งแต่ 07.30-09.00 น. และช่วง 11.30-13.00 น. โดยมีระยะเวลา
รวมประมาณ 3 ชั่วโมงต่อวัน ประกอบกับข้อจ�ำกัดในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การรับออร์เดอร์
ไปจนถึงส่งมอบกาแฟที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 80 วินาที ท�ำให้ผู้ประกอบการอาจเสียโอกาส
ในการขาย หากไม่สามารถบริหารจัดการแรงงานในช่วงเวลาเร่งด่วนได้
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ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย ได้ทำ� การรวบรวม วิเคราะห์ และยกตัวอย่างข้อเสนอแนะด้าน
การจัดการ ดังนี้
การจัดการเงินลงทุน บริหารต้นทุน และรายได้
เนือ่ งจากธุรกิจชนิดนีต้ อ้ ง
ใช้เงินลงทุนสูง มีระยะ
เวลาคืนทุนช้า ผู้ประกอบการ
อาจเลือกใช้เงินสะสมที่ไม่มี
ความจ�ำเป็นต้องใช้ในยามปกติ
หรือพิจารณาใช้เงินสะสมร่วม
กับแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำเพื่อ
ลดต้นทุนทางการเงิน
1

เนื่ อ งจากต้ น ทุ น คงที่
ที่ อ าจสู ง ถึ ง 60%
ผู้ประกอบการอาจเลือกเปิด
ร้ า นในพื้ น ที่ ท่ี อ ยู ่ อ าศั ย
ของตนเอง หรือหากมีความ
จ�ำเป็นต้องเช่าพืน้ ที่ ควรพิจารณา
แบ่งส่วนการใช้งานและปล่อยเช่า
พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานให้กบั ผู้อื่น
2

ผูป้ ระกอบการควรควบคุม
อัตราก�ำไรให้ไม่นอ้ ยกว่า
60-70% ผ่ า นการควบคุ ม
ต้นทุนแปรผันและราคาขายใน
ผลิตภัณฑ์หลัก รวมถึงการเพิม่
รายได้ผา่ นการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการทีม่ อี ตั ราก�ำไรส่วน
เกินที่สูง เช่น อาหาร ขนม
เครือ่ งดืม่ ทางเลือก เมล็ดกาแฟ
ส�ำเร็จรูป อุปกรณ์การชงกาแฟ
เป็นต้น
3

การจัดการด้านธุรกิจ
ผูป้ ระกอบการควรวิเคราะห์ถงึ ความต้องการของกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายในเชิงลึก โดยเฉพาะร้านกาแฟ
ประเภทนอนแฟรนไชส์จำ� เป็นต้องแสดงให้ลกู ค้าเห็นถึงคุณค่าทีจ่ ะได้รบั ผ่านการสร้างเอกลักษณ์ใน
สินค้าและบริการในกลุม่ สินค้าทีม่ รี ปู แบบและระดับราคาใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการควรทีจ่ ะ
สังเกตและติดตามเทรนด์และแนวโน้มของตลาดเพือ่ ทีจ่ ะสามารถปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
1

2 ควรเพิม่ การประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่างๆ โดยมีเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าหน้าใหม่ รวม
ถึงดึงดูดลูกค้ากลุม่ เดิมให้เข้ามาใช้บริการอีก เนือ่ งจากรายได้สำ� คัญของธุรกิจร้านกาแฟนัน้ มาจาก
ลูกค้าประจ�ำ และผูป้ ระกอบการควรท�ำโปรโมชัน่ แทนการลดราคา เนือ่ งจากอาจมีผลกับการวางต�ำแหน่ง
ของผลิตภัณฑ์ และอาจน�ำไปสูส่ งครามราคาทีจ่ ะก่อให้เกิดผลเสียกับผูป้ ระกอบการเอง
3 จากระยะเวลาการขายทีม่ จี ำ� กัดในลูกค้าบางกลุม่ ผูป้ ระกอบการควรวางแผนการจัดการแรงงาน
อาจปรับให้ Cycle Time ของพนักงานในร้านแต่ละคนมีความใกล้เคียงกัน โดยอาศัยการสลับ
สับเปลีย่ นหน้าทีบ่ างอย่าง เช่น พนักงานรับออร์เดอร์ทมี่ ี Cycle Time ต�ำ่ กว่าบาริสตา อาจต้องเข้ามาช่วย
ตักน�ำ้ แข็งรวมถึงใส่ทอ็ ปปิงต่างๆ ในช่วงเวลาเร่งด่วน หรืออาจเตรียมวัตถุดบิ พืน้ ฐานไว้ในแก้วเพือ่ ลดเวลา
ในขัน้ ตอนต่างๆ รวมถึงการน�ำ QR Payment เข้ามาช่วยลด Cycle Time ของการช�ำระเงินได้อกี ด้วย
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Cover Story

ยิง่ ผูกพัน ยิง่ ดันตลาดโต
กองบรรณาธิการ

เจษฎา ยอดสุรางค์

ความน่าสนใจ
เมื่อสัตว์เลี้ยงเป็นมากกว่า
แค่สัตว์เลี้ยง แต่กลายเป็น
ส่วนหนึ่งของค�ำว่าครอบครัว
ของคนโสดและคนสูงวัยทีน่ บั วัน
มากขึ้นตามจ�ำนวนความสูง
ของตึก
ยิ่งสูงยิ่งเหงา พวกเขายิ่ง
ทุม่ ทุนฟูมฟักยกระดับสัตว์เลีย้ ง
ตัวน้อยเหล่านัน้ ให้เหมือนคน
ในครอบครัว เพื่อให้สมาชิก
เหล่านั้นมีชีวิตไม่ต่างจากลูก
หรือคนรัก
ดันให้ธุรกิจสัตว์เลี้ยงโต
กว่า 3 หมื่นล้านบาท และยัง
เฟื่องฟูได้อีกเป็นทศวรรษ

เมื่อวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนจากครอบครัวใหญ่
กลายเป็นครอบครัวเล็กมีแค่พอ่ แม่ ลูก ซ�ำ้ ร้ายบางคู่
แต่งงานไม่มบี ตุ ร ไหนจะผู้สงู อายุ คนโสด สัตว์เลีย้ ง
จึงมาเติมเต็มชีวิตของผู้คนมากขึ้น ซึ่งพวกเขา
ไม่ได้เลี้ยงสัตว์แบบ Pet Lover ที่แค่รักหรืออยากมี
สัตว์เลีย้ ง แต่หนั มาฟูมฟักเลีย้ งดูแบบเป็น Pet Parent
ทีเ่ จ้าของสัตว์เลีย้ งยอมทุม่ ทุนควักกระเป๋าจ่าย ไม่ใช่
แค่ยามเจ็บไข้ได้ปว่ ยเท่านัน้ ยังปรนเปรอด้วยสิง่ ของ
หรือบริการต่างๆ ให้สัตว์เลี้ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดีมี
ไลฟ์สไตล์ทคี่ ล้ายกับมนุษย์มากขึน้ เช่น พาไปนัง่ เล่น
ตามคาเฟ่สัตว์เลี้ยง ไปออกก�ำลังกายที่สระว่ายน�ำ้
ท�ำสปา แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับสวยๆ
กระทั่งวาระสุดท้ายด้วยพิธีการฌาปนกิจ ฯลฯ
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทีเ่ กีย่ วกับสัตว์เลีย้ ง
ได้รับอานิสงส์เติบโตปีละ 10% ต่อเนื่องเป็นเวลา
กว่า 10 ปี แม้จะมีวกิ ฤตทางเศรษฐกิจหรือสถานการณ์
การเมืองก็ตาม โดยในปี พ.ศ.2561 คาดว่าตลาดรวม
ของธุรกิจสัตว์เลีย้ งจะมีมลู ค่าอยูท่ ่ี 3.22 หมืน่ ล้านบาท
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แบ่งเป็นธุรกิจอาหารสัตว์มสี ัดส่วนใหญ่สดุ 45% คิดเป็นมูลค่า 1.46 หมื่นล้านบาท ธุรกิจ
ดูแลสุขภาพสัตว์ เช่น โรงพยาบาล คลินกิ บริการอืน่ ๆ มีสดั ส่วน 32% มีมลู ค่า 1.02 หมืน่ ล้านบาท
และธุรกิจสินค้าอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น เสือ้ ผ้า ของเล่น สัดส่วน 23% มีมลู ค่า 7,370 ล้านบาท
หมดยุคเลี้ยงสัตว์แบบคลุกข้าว ก้าวสู่ยุคถนอมดั่งดวงใจ การเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเปลี่ยน
ไปจากอดีตทีเ่ จ้าของหาข้าวหาน�้ำให้กนิ ฉีดวัคซีนดูแลยามป่วยไข้ แต่สตั ว์เลีย้ งในยุคปัจจุบนั
มีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินชีวิตที่สูงขึ้น เริ่มตั้งแต่การจ่ายเงินเพื่อเลือกสัตว์เลี้ยง การดูแล
ด้านปัจจัย 4 ไปจนกระทัง่ ไลฟ์สไตล์ต่างๆ ตามก�ำลังทรัพย์ทเี่ จ้าของจะดูแลให้ นับเป็นภาระ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นที่มาจากความเต็มใจของเจ้าของสัตว์เลี้ยง

จ�ำนวน
ประชากร
สัตว์เลี้ยง

15%

61%
สุนัข

Exotic

แมว

พวก นก หนู
กระต่าย

24%

ณัฐ จรัญวัฒนากิจ นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สตั ว์เลีย้ งไทย ฉายภาพให้เห็น
ถึงค่าใช้จา่ ยของสัตว์เลีย้ งทัว่ ๆ ไปโดยเฉลีย่ ว่า การเลีย้ งสุนขั 1 ตัว มีคา่ ใช้จา่ ยอยูท่ ี่ 1,000-1,500
บาทต่อเดือนแบ่งเป็นค่าอาหารขนมยารักษาเห็บหมัด ในขณะทีค่ า่ ใช้จา่ ยของแมว1ตัวอยู่
ที่ 700-1,000 บาทต่อเดือนแบ่งเป็นค่าอาหารขนมทรายแมวยารักษาเห็บหมัด
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ค่าใช้จ่ายดังกล่าวส่งผลให้ธรุ กิจอาหารสัตว์เติบโต
มีมลู ค่าในตลาดธุรกิจสัตว์เลีย้ งมากสุดแล้ว ประเทศไทย
ยังเป็นฐานส่งออกอาหารสัตว์ที่ใหญ่แห่งหนึ่งของโลก
โดยเฉพาะโรงงานผลิตปลากระป๋องส�ำหรับแมว ในช่วง
2-3 ปีที่ผ่านมา มีโรงงานผลิตอาหารใหม่ๆ เกิดขึ้นไม่ต่�ำกว่า 10 โรง บางรายก็เปลี่ยนจาก
โรงงานผลิตอาหารกุ้ง อาหารปลา หันมาผลิตอาหารสุนขั อาหารแมวแทน
กระแสความนิยมในธุรกิจสัตว์เลี้ยงยังส่งผลให้นักศึกษาคณะสัตวแพทย์หันมาเลือก
เรียนทางด้านสัตว์เลี้ยงมากขึ้น 70-80% จากเดิมมักเลือกเรียนเกี่ยวกับปศุสัตว์ ต่อเนื่องไป
ถึงธุรกิจคลินิกสัตว์เลี้ยงในเมืองโตขึ้นมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีโรงพยาบาลสัตว์
ทั่วประเทศกว่า 3,000 แห่ง แบ่งเป็นคลินิกเล็กๆ ประมาณ 80% คลินิกขนาดใหญ่ข้นึ มาที่
สามารถผ่าตัดได้ 15% และเป็นโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือพร้อม มีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางอีกประมาณ 5%
ณัฐ จรัญวัฒนากิจ

นายกสมาคมอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย
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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�่ำกว่า 2 แห่งต่อปี คาดว่าในปี พ.ศ.2561 จบรายได้ที่
750 ล้านบาท
สพ.ญ.กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
เปิดเผยว่า สาเหตุที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเติบโตได้ดี ส่วนหนึ่งมาจากเจ้าของสัตว์เลี้ยง
ทุม่ เทกับการรักษามากต้องการรักษาสัตว์เลีย้ งให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ที สี่ ดุ ท�ำให้หมอตัดสินใจ
กับการรักษาได้อย่างเต็มที่

เจ้าของบางราย
ก็มานั่งเฝ้าหน้าห้องกระจก
บางรายก็เปิดห้องพัก
ที่โรงพยาบาล เพื่อเฝ้าดู
อาการสุนัขอย่างใกล้ชิด
เมื่อความผูกพันระหว่างสัตว์เลีย้ งกับเจ้าของมีมากขึน้ บริการต่างๆ จึงผุดขึน้ มารองรับ
สัตว์เลี้ยงเหล่านี้ เช่น โรงแรมแมวโคฟูกุ ที่รับฝากแมวเวลาเจ้าของไม่อยู่บ้าน ถึงแม้จะ
ได้รับการบันทึกจาก Thailand Records ว่าเป็นโรงแรมแมวที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยรองรับ
แมวได้กว่า 200 ตัว แต่กระนัน้ ในช่วงหน้าเทศกาลก็ตอ้ งมีการจองล่วงหน้าไม่ตำ�่ กว่า 2-3 เดือน
เพราะยังไม่เพียงพอกับจ�ำนวนประชากรสัตว์เลี้ยงในเมืองไทยที่มีประมาณ 13.2 ล้านตัว
ถ้าเป็นแมวที่มีเจ้าของเฉพาะในกรุงเทพฯ มีประมาณ 400,000 ตัว
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มีงานวิจัยว่า
การที่ผู้สูงอายุมีสัตว์เลี้ยง
ท�ำให้สภาพจิตใจดีขึ้น
ในอนาคตผมเชื่อว่า
จะมีบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
เรือ่ ง Wellness ของสัตว์เลีย้ ง
มากขึ้นเรื่อยๆ
“ในช่วงแรกก็ไม่แน่ใจว่าจะมีดีมานด์ไหม แต่อย่างหนึ่งที่มั่นใจคือ คงมีกลุ่มลูกค้าที่
พร้อมยอมจ่ายแบบเดียวกับเรา ยิง่ คนสมัยนีร้ กั สัตว์เลีย้ งเหมือนลูกเอามานอนด้วย แล้วเขา
มีงานวิจัยว่า การที่ผู้สูงอายุมีสัตว์เลี้ยงท�ำให้สภาพจิตใจดีขึ้น กลุ่มลูกค้าเราก็มีผู้สูงอายุ
ประมาณหนึง่ เลย ในอนาคตผมเชือ่ ว่ามีบริการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ ง Wellness ของสัตว์เลีย้ ง
มากขึ้นเรื่อยๆ” นัฐภูมิ โล่กันภัย หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งโรงแรมแมวโคฟูกุ กล่าวและเผยถึงแผน
ธุรกิจว่า ในไตรมาสที่ 4 ปีน้จี ะเปิดสาขาใหม่อกี 2 แห่งคือ สุขุมวิท 39 เป็นทั้งโรงแรมสุนัข
กับโรงแรมแมวแต่แยกโซนชัดเจน จะเป็นพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ และที่พีเพิลปาร์ค อ่อนนุช
ซอย 10 จะเปิดเดือนธันวาคมนี้
ไม่นบั รวมงานแสดงสินค้าเกีย่ วกับสัตว์เลีย้ งทีไ่ ด้รบั การตอบรับอย่างดี มีผ้เู ล่นรายใหม่
ต่อคิวร่วมแสดงสินค้า สะท้อนให้เห็นถึงธุรกิจสัตว์เลี้ยงที่ยังเติบโตได้ดี ที่นายกสมาคม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทยได้ฟันธงไว้ว่า ธุรกิจสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยยังโตได้
5-10% ได้อกี ถึง 10 ปี
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ปัจจัย

ทีส่ ง่ ผลให้

ตลาดสัตว์เลี้ยงเติบโต
Aging Population

1

จ�ำนวนคนโสดและคนอายุยืนขึ้นมากขึ้น
ต้องการสัตว์เลี้ยงมาเติมเต็ม

2

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

หรือมีแค่คนเดียว การอยู่เป็นคู่ในเพศเดียวกัน

3

Pet Humanization

4

Pet Health Care Improved วิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ดีขึ้น

5

Friendly Pet Community มีสถานที่และที่พักอาศัยส�ำหรับ

กลุ่มคนรักสัตว์นิยมเลี้ยงสัตว์เสมือนลูก
เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว จึงเลือกสินค้าที่มีคุณภาพสูง

สัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น
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Trendy Marketing

Experiential

Marketing
การตลาดที่ครองใจ Gen Y

วิมาลี วิวฒ
ั นกุลพาณิชย์

ความน่าสนใจ
20% ของก�ำลังซื้อ
ผูบ้ ริโภคทัง้ หมดมาจาก
กลุ่มมิลเลนเนียลหรือ
Gen Y ซึ่ ง ต้ อ งการ
“Authenticity” หรือ
ของแท้เชื่อถือได้
หากสินค้าและบริการ
ใดเอาชนะใจผู้บริโภค
กลุม่ นีไ้ ด้ จะได้ลกู ค้าที่
ภักดีต่อแบรนด์ไปอีก
ยาวนาน
หนึง่ ในกลยุทธ์ทตี่ อบ
สนองกลุม่ มิลเลนเนียล
ได้ดีกว่าวิธีการอื่นคือ
Experiential Marketing

กลยุทธ์การตลาดมีวิวัฒนาการและเปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัย จากการท�ำโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ที่เคยให้
ผู้บริโภครับสารฝ่ายเดียวก็ขยับมาเป็นการให้ผู้บริโภค
ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในผลิตภัณฑ์ทงั้ ทางตรงทางอ้อมเพือ่ สร้าง
ความจดจ�ำ ความประทับใจ ความตราตรึงใจในประสบการณ์
ที่ได้รับจากการใช้สินค้าและบริการผ่านประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส สิ่งที่กล่าวมา
เป็นที่รู้จกั กันในปัจจุบันว่า Experiential Marketing หรือ
บางคนก็เรียก Engagement Marketing อันเป็นกลยุทธ์
การตลาดทีเ่ น้นสร้างปฏิสมั พันธ์กบั ผูบ้ ริโภคโดยตรง ท�ำให้
เกิดความเชื่อมโยงและความผูกพันระหว่างกัน
ความจริงแล้ว Experiential Marketing ไม่ใช่เรื่อง
ใหม่แต่อย่างใด การแจกสินค้าตัวอย่าง หรือการวาง
ผลิตภัณฑ์ให้ลกู ค้าทีเ่ ดินซือ้ ของในซูเปอร์มาร์เก็ตได้ชมิ ซึง่
มีมานานแล้วก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการตลาดแบบสร้าง
ประสบการณ์ให้ผบู้ ริโภค จนกระทัง่ เข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั รูปแบบ
ของ Experiential Marketing ก็พัฒนาไปไกลกว่าเดิม
และเป็นการตลาดทีน่ ำ� มาใช้เพือ่ เข้าถึงผูบ้ ริโภคโดยเฉพาะ
กลุ่มมิลเลนเนียลหรือ Gen Y มากที่สุด
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เนื่องจากกลุ่มนี้เติบโตมาในโลกที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อระหว่างโลกจริงกับโลก
เสมือนจริง รวมถึงโลกที่ข่าวปลอมระบาดอย่างหนักในโลกโซเชียล ลูกค้ากลุ่มนี้เองที่
ต้องการ “Authenticity” หรืออะไรที่เป็นของแท้เชื่อถือได้ ขณะเดียวกันก็มองหาประสบการณ์
จากการเป็นผู้บริโภคที่แบรนด์จะมอบให้อีกด้วย Experiential Marketing จึงเป็นกลยุทธ์
การตลาดที่ตอบสนองกลุ่มมิลเลนเนียลได้ค่อนข้างดีเนื่องจากสามารถเชื่อมโยงกับผู้บริโภค
ได้มากกว่าวิธีการอื่นๆ
ผลการส�ำรวจของบริษัทที่ปรึกษาแอคเซนเจอร์ระบุมิลเลนเนียลเป็นกลุ่มที่มีก�ำลัง
ซื้อคิดเป็นสัดส่วน 20% ของจ�ำนวนผู้บริโภคทั้งหมด หากสินค้าและบริการใดสามารถ
เข้าถึงและเอาชนะใจจนท�ำให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ภักดีต่อแบรนด์ได้ พวกเขาจะกลายเป็น
ลูกค้าไปอีกยาวนานเลยทีเดียว Experiential Marketing เกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบและสเกล
บ้างก็มีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้อง บ้างก็เป็นการเล่นเกมต่างๆ และบ่อยครั้งเป็นการจัด
กิจกรรม แต่การจะท�ำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้างต้องอาศัย
ปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

5

ปัจจัย

สร้างแบรนด์
ให้เป็นที่รู้จัก

ในวงกว้าง

1. ท�ำแคมเปญผ่านโซเชียลมีเดีย ท�ำให้เข้าถึงผู้บริโภคใน
วงไม่จ�ำกัด แต่ต้องเลือกสื่อให้เหมาะสม เช่น Facebook เหมาะกับ
การไลฟ์สดในงานอีเวนต์ เช่น การจัดแข่งขันหรืองานประกวดต่างๆ
เพราะไม่ว่าคุณอยู่มุมใดของโลกก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็น
ได้ Twitter และ Instagram นิยมใช้เพื่อการติดแฮชแท็กเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมที่ก�ำลังท�ำ และแม้กิจกรรมเสร็จสิ้นไปแล้ว แต่ข้อมูล
เกี่ยวกับแบรนด์กจ็ ะคงอยู่บนโลกออนไลน์ตลอดไป
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2. สนองความพึงพอใจด้วยความไว มิลเลนเนียลเป็นกลุม่ ที่
ไม่ชอบรอ ไม่ชอบอะไรทีย่ ดื เยือ้ และไม่โปรดอะไรทีต่ อ้ งใช้ความพยายาม
มากเกินขีดจ�ำกัดทีต่ งั้ ไว้ พวกเขาอาจเลิกให้ความสนใจกิจกรรมนัน้ ๆ ได้
ดังนัน้ ไม่วา่ ท�ำแคมเปญอะไร พึงระลึกว่าอย่าท�ำเป็นละครทีเ่ รตติง้ ดีแล้ว
พยายามยือ้ ไม่ให้จบเร็ว เช่น หากจัดกิจกรรมประกวดอะไรสักอย่างก็ให้
แจ้งผลแบบฉับไวทันใจ และประกาศผลถีๆ่ วันละหลายรอบ เป็นต้น
3. แสดงจุดยืนความรับผิดชอบต่อสังคม คือ การท�ำ CSR
หรือ Corporate Social Responsibility นัน่ เอง กลุม่ มิลเลนเนียลจะมี
ความรู้สึกร่วมกับประเด็นเพื่อสังคม เพื่อสิ่งแวดล้อม และความ
ยุตธิ รรมต่างๆ พวกเขาเชือ่ ว่าเมือ่ เป็นฝ่ายรับแล้วก็ควรต้องให้อะไร
กลับคืนไป นอกจากคาดหวังจากผูค้ นในสังคม พวกเขายังคาดหวัง
จากแบรนด์ แบรนด์ไหนมีกจิ กรรมแสดงออกถึงความเอือ้ อาทรต่อ
เพือ่ นร่วมโลก แบรนด์นนั้ มีแนวโน้มได้รบั ความสนใจและได้ใจผูบ้ ริโภค
4. เน้นความจริงใจไม่เสแสร้ง การท�ำการตลาดแบบหมกเม็ด
หรือบอกไม่หมด ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์แน่นอน เนือ่ งจากผูบ้ ริโภค
โดยเฉพาะคนรุน่ ใหม่คอ่ นข้างมีความรู้ และมักศึกษาข้อมูลก่อนซือ้ สินค้า
หรือบริการ สิง่ ทีม่ ดั ใจพวกเขาคือ ความจริงใจ ความน่าเชือ่ ถือ และตรงไป
ตรงมา หากได้รบั ประสบการณ์ดา้ นลบ พวกเขาไม่ลงั เลทีจ่ ะกระจาย
ความรูส้ กึ นัน้ ผ่านโซเชียลมีเดีย และท�ำให้แบรนด์เสียหายได้
5. สร้างกลุ่มแฟนคลับหรือสาวกแบรนด์ หนึ่งในกลยุทธ์
Experiential Marketing ทีไ่ ด้ผลทีส่ ดุ คือ การมีแบรนด์แอมบาสซาเดอร์
ที่ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นนักแสดงหรือเซเลบฯ อาจเป็นลูกค้ากลุ่มที่ภักดี
หรือคนทีจ่ ะส่งสารถึงมิลเลนเนียลได้ดกี ว่าทุกกลุม่ ก็คอื มิลเลนเนียลด้วยกัน
พร้อมประชาสัมพันธ์ให้แบรนด์และปกป้องแบรนด์เมื่อถูกโจมตี
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Experiential Marketing

เป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการแสดงออกถึงบุคลิกของแบรนด์ ปัจจุบันนี้
ผู้บริโภคถูกถล่มด้วยข้อมูลข่าวสารและโฆษณาแทบทุกช่องทาง การมอบประสบการณ์
ให้ผบู้ ริโภคจะช่วยสร้างปฏิสมั พันธ์และท�ำให้แบรนด์ฝา่ วงล้อมขึน้ มาโดดเด่นได้ ท�ำให้แบรนด์
เป็นที่จดจ�ำในระดับที่สูงขึ้น ผลการศึกษาของ Columbia Business School ชี้ว่า ผู้บริโภค
มีแนวโน้มจะมีส่วนร่วมก็ต่อเมื่อแบรนด์น�ำเสนอคุณค่าที่ชัดเจน ทั้งนี้
ของผู้บริโภคที่เคยร่วมกิจกรรมทางการตลาด

จะกลายมาเป็นลูกค้าประจ�ำ

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

Experiential

Marketing

ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่น�ำมาใช้
ได้ตลอดและไม่มีทีท่าจะล้าสมัย
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SME Corner

5 ทศวรรษ

ชามตราไก่
“แตกได้แต่ไม่มวี นั ดับ”

กองบรรณาธิการ

ชาคริต ยศสุวรรณ์

ความน่าสนใจ
เดิมพันชีวิตลูกผู้ชายที่
ถูกท้าทายด้วยเงิน 40,000
บาท กลายเป็นแรงฮึดเข้า
ต�ำราฆ่าได้แต่หยามไม่ได้
เขาปลุกต�ำนานชามตราไก่
ให้ฟื้นคืนถิ่นของดีล�ำปาง
พร้อมปัน้ แบรนด์ Dhanabadee
แบรนด์เซรามิกของตกแต่ง
บ้านกระจายไป 78 ประเทศ
ทั่วโลก
เตรียมปั้นดินให้เป็น
เครื่องส�ำอาง ต่อยอดเป็น
องค์กรนวัตกรรมในวันที่
ค่าแรงมีแต่จะแพงขึ้น

ตั้งแต่จ�ำความได้ก็ปฏิเสธธุรกิจที่บ้านมาตลอด
เพราะมีเส้นทางเดินของตัวเองอย่างแน่ชัดคือ อยาก
ท�ำงานด้านสิ่งทอ ในขณะที่เส้นทางนักออกแบบ
ลายผ้าก�ำลังไปได้สวยเมื่อได้รับการเรียกตัวจาก
บริษัทในประเทศอิตาลี ทว่าธุรกิจชามตราไก่ของ
ครอบครัวเริ่มซบเซาจากผลกระทบทางอ้อมของ
สงครามอ่าวเปอร์เซีย พนาสิน ธนบดีสกุล ตัดสินใจ
พักเส้นทางฝันของตัวเองเพื่อกลับไปช่วยธุรกิจ
ทางบ้าน
แทนที่จะเป็นฮีโร่ กลับเป็นเจ้าชายที่ตกม้าขาว
เมื่อถูกคุณพ่อปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่า ที่บ้านเป็น
เพียงโรงงานเล็กๆ คงไม่สามารถท�ำงานร่วมกับเด็ก
นักเรียนนอก แต่ถ้าอยากจะท�ำงานเซรามิกจริงๆ
ต้องพิสูจน์ตัวเองจึงให้เงิน 40,000 บาทไปสร้าง
โรงงาน นับเป็นต้นก�ำเนิดบริษัท ธนบดีอาร์ตเซรามิค
ในปี พ.ศ.2533 ที่มีเพียงเตาเล็กๆ คนงาน 1 คน
กับผู้บริหารที่ท�ำเองทุกอย่างพร้อมน�ำประสบการณ์
ที่เคยท�ำงานโรงงานกระเบื้องตัดสินใจผลิต Bathroom
Accessories เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรก
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“ไม่ได้ส�ำรวจตลาด คิดว่าเราเก่ง ท�ำสินค้าสวย ราคาถูกคงขายได้ แต่หลังจากไป
เดินตระเวนขายย่านรัชดาภิเษก ปรากฏว่าไม่มีร้านค้าซื้อเลย เป็นบทเรียนแรกที่พ่อสอน
ให้รู้ว่าองค์ประกอบของการท�ำธุรกิจจริงๆ มันไม่ใช่แค่ตัวสินค้าสวยเท่านั้น แต่รวมไปถึง
การบริหาร บัญชี การเงิน การตลาดด้วย”
เมื่อเริ่มเข้าใจระบบธุรกิจก็เริ่มมีการวางแผน เปลี่ยนจากการขายปลีกหันมาเน้นการ
ออกร้านในงานแสดงสินค้าต่างๆ เพื่อหวังจับตลาดต่างประเทศที่ชอบงานดีไซน์ กลายเป็น
จุดเริ่มต้นของความส�ำเร็จเพราะมีออร์เดอร์แรกเกิดขึ้นจากลูกค้าประเทศปานามา นับเป็น
ก�ำลังใจในการท�ำงาน ต่อลมหายใจให้สร้างสรรค์สินค้าคอลเลกชันใหม่ๆ ที่เป็นอัตลักษณ์
สินค้าสไตล์ธนบดีคือ สินค้าที่มีรูปลักษณ์ลวดลายที่เป็นแนวธรรมชาติคล้ายผิวไม้

ปลุกต�ำนาน สร้างประวัติศาสตร์ ชามตราไก่
กว่า 5 ปีที่เริ่มค้นพบเส้นทางใหม่ของตัวเอง ในระหว่างที่ก�ำลังจะไปร่วมงานแสดง
สินค้างานหนึง่ พนาสินบังเอิญได้เห็นชามตราไก่ในครัว จึงตัง้ ใจผลิตชามตราไก่แบบออริจนิ ลั
ไปเป็นกิมมิกในงานแสดงสินค้า กลับกลายว่าชามตราไก่กลายเป็นสินค้าที่ขายดี ไปโดนใจ
ผู้บริโภคในกลุ่ม Baby-Boomer ที่เหมือนย้อนความทรงจ�ำให้หวนร�ำลึกถึงอดีตเพราะเป็น
สินค้าหายไปเกือบ 30 ปี ประจวบกับช่วงที่เกิดวิกฤตฟองสบู่แตกในปี พ.ศ.2540 แต่โรงงาน
ธนบดีกลับมีออร์เดอร์ชามตราไก่ผลิตแทบไม่ทันขาย ปลุกกระแสโรงงานเซรามิกในล�ำปาง
ให้กลับมาผลิตชามตราไก่อีกครั้ง
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ขณะที่ธุรกิจก�ำลังไปได้สวยจากบูทเล็กๆ เริ่มขยายกลายเป็นบูทใหญ่ที่ไปร่วมงาน
แสดงสินค้าในอีกหลายๆ ประเทศ และแล้วเหมือนฟ้าผ่ากลางออฟฟิศเมื่อรัฐบาลได้
ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำเป็น 300 บาทจากเดิมค่าแรงในจังหวัดล�ำปางคือ 165 บาท
ท�ำให้พนาสินคิดว่าต้องปิดโรงงานในปี พ.ศ.2555 เพราะคงแบกรับต้นทุนสูงขึ้นเกือบเท่า
ตัวไม่ไหว และความคิดวูบแรกในตอนนั้นคือ ต้องรักษาประวัติศาสตร์ของครอบครัวไว้ ใช้
พื้นที่โรงงานของคุณพ่อเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดี แสดงเรื่องราวความเป็นมาของ
ชามตราไก่ พร้อมๆ กับหาวิธีคลี่คลายปัญหา
ลูกค้าเคยบอกผมว่า เมื่อเศรษฐกิจแย่ก็ต้องซื้อของน้อยลง

เมื่อซื้อน้อยลงก็ต้องเลือกซื้อกับคนที่ ไว้ ใจได้ที่สุด
“หลักการคิดเวลาธุรกิจไปไม่รอดมีสองอย่างคือ ถ้าไม่เพิ่มรายได้ก็ต้องลดค่าใช้จ่าย
เราท�ำสองขาควบคู่กันไป ในการเพิ่มรายได้ จากเดิมผลิตสินค้าของตกแต่งบ้าน ถือเป็น
สินค้าฟุ่มเฟือย หันมาผลิตสินค้าฟังก์ชันพวกจาน ชามที่ต้องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ส่วนการ
ลดต้นทุน ผมก็ใช้วิธีคุยกับลูกน้อง 300 ชีวิตตรงๆ เมื่อต้นทุนเพิ่ม 30% ต้องลดต้นทุน
30% จากที่ปกติพนักงานแต่ละคนเคยผลิตได้ 100 ชิ้นต่อวันก็ต้องผลิตได้ 130 ชิ้นต่อวัน
พอทุกคนเข้าใจช่วยกันแก้ปัญหาสามารถผลิตได้ 135 ชิ้นต่อวัน วิกฤตตัวนี้อยู่กับเรา
ไม่ถึงหนึ่งปี พอปลายปี พ.ศ.2556 ยอดขายก็กลับมาดีขึ้น”
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Key of Success
1

2

3

4

คิดบวก

ไม่ท้อแท้

สินค้าต้อง
มีนวัตกรรม

ความซือ่ สัตย์

อีกหนึ่งวิธีที่ท�ำให้บริษัทผ่านพ้นวิกฤตมาได้เพราะพนาสินใช้วิธีบริหารงานแนววิถีพุทธ
ในทุกๆ 15 วันจะให้พนักงานปฏิบัติธรรม 1 ชั่วโมง ถ้าเป็นพนักงานใหม่ไปปฏิบัติธรรม
ภายนอก 3 วัน จากแนวทางนี้ที่บริษัทท�ำมาร่วม 10 ปี ส่งผลให้พนักงานใจเย็นมากขึ้น
มีสติ ใช้เหตุผล ลดข้อบาดหมางมากกว่าการเอาชนะที่ส�ำคัญเหมือนได้คนที่มีศีลเสมอกัน
มาท�ำงานร่วมกัน
นอกจากนี้ เขาตั้งหลักปรัชญาของบริษัทคือ “ซื่อสัตย์ พัฒนา ใฝ่หาสังคม” ที่ถือเป็น
พันธกิจในการท�ำธุรกิจ พนาสินอธิบายเพิ่มเติมว่า แม้หลายคนจะมองว่าความซื่อสัตย์
เป็นเรื่องนามธรรม แต่จริงๆ แล้วมันคือ ตัวเลือกหนึ่งที่ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจที่จะติดต่อ
ธุรกิจด้วย โดยเฉพาะในยามคับขันหรือเศรษฐกิจไม่ดี
“ลูกค้าเคยบอกผมว่า เมื่อเศรษฐกิจแย่ก็ต้องซื้อของน้อยลง เมื่อซื้อน้อยลงก็ต้องเลือก
ซื้อกับคนที่ไว้ใจได้ที่สุด”
ความซื่อสัตย์ช่วยมัดใจลูกค้า ส่วนการพัฒนาสินค้าช่วยให้องค์กรก้าวไปต่อได้ โดย
เฉพาะนวัตกรรมเพราะจะท�ำให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น การผลิตจานรองแก้วดูดน�้ำ
สามารถเพิ่มมูลค่าจาก 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 1.40 ดอลลาร์ฯ ที่ส�ำคัญเขาย�้ำว่าต้องไม่ลืม
ช่วยเหลือสังคม บริษัทจึงได้ผลิตสินค้าของที่ระลึก แบ่งก�ำไรเพื่อช่วยโรงพยาบาลช้าง
กว่า 50 ปีของชามตราไก่เจ้าแรกในจังหวัดล�ำปาง แม้จะมีล้มลุกคลุกคลานบ้างซึ่งดู
เป็นเรือ่ งธรรมดาของการท�ำธุรกิจ แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญคือ ล้มแล้วสามารถลุกขึน้ ให้ไวและไม่หยุด
อยู่กับที่ จากดินที่ปั้นเป็นชามและอีกไม่นานนี้จะได้เห็นเครื่องส�ำอางที่มาจากดิน ที่มา
จากนวัตกรรมของธนบดีสกุล ที่จะปั้นให้บริษัทเป็นองค์กรนวัตกรรมต่อไป
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Digital Planet

เคล็ดลับจับ 9กลุ่มเป้าหมาย

ทีม่ กี ำ� ลังซือ้

ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช ทีป่ รึกษา และผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการตลาดดิจทิ ลั และอี-คอมเมิรซ์

ความน่าสนใจ
มากกว่าการหากลุ่ม
เป้ า หมายที่ “สนใจ”
สิ น ค้ า อี ก คุ ณ สมบั ติ
ส�ำคัญที่ต้องไม่ลืมคือ
กลุ่มเป้าหมายนั้น ต้อง
มี “ก�ำลังซื้อ”
ไม่เพียงช่วยให้การ
“จ�ำกัดกลุ่มเป้าหมาย
แคบลง” แต่ช่วยเพิ่ม
ยอดขายโตขึ้น

วันนีจ้ ะชวนคุยเรือ่ งเทคนิคการก�ำหนดกลุม่ เป้าหมาย
หรือ Target Audience โดยค�ำถามยอดฮิตทีเ่ จ้าของกิจการ
หลายๆ คนที่ใช้โฆษณา Facebook มักจะให้ความส�ำคัญ
กับความสนใจ และพฤติกรรมที่คาดว่า น่าจะมีโอกาสใช้
สินค้า หรือบริการ ซึง่ แนวคิด หรือหลักปฏิบตั นิ ี้ ไม่ได้ผดิ พลาด
อะไร แต่แล้วท�ำไมถึงไม่เกิดยอดขาย ค�ำตอบที่หลายคน
อาจลืมไปก็คอื เราก�ำลังหากลุม่ เป้าหมายที่ “ก�ำลังจะซือ้ ”
สินค้า ไม่ใช่แค่สนใจเฉยๆ และกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ
ซือ้ สินค้าของเราจริงๆ จะขาดคุณสมบัตสิ ำ� คัญประการหนึง่
ไปไม่ได้เลย นัน่ ก็คอื กลุ่มเป้าหมายนัน้ ต้องมี “ก�ำลังซือ้ ”
โดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาค่อนข้างสูง หรือพฤติกรรม
ที่บอกว่าเป็น “นักชอปออนไลน์” ส�ำหรับกรณีที่เน้นการ
สั่งซื้อและช�ำระสินค้าผ่านระบบออนไลน์
ตัวจัดการโฆษณา Facebook (Facebook Ads
Manager) ไม่ได้ให้ขอ้ มูลกับผูใ้ ช้โฆษณาตรงๆ ว่า กลุม่
เป้าหมายที่สนใจนิยมซื้อสินค้าบริการประเภทใด
หรือมีก�ำลังซื้อมากน้อยแค่ไหน แต่จะเปิดโอกาสให้
สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายผ่านข้อมูล 3 ส่วนหลักๆ
ก็คือ ข้อมูลประชากร (อายุ เพศ การศึกษา ฯลฯ) ความ
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สนใจ (ชอปปิง แฟชั่น ออกก�ำลังกาย ฯลฯ) และพฤติกรรม (ใช้อุปกรณ์โมไบล์ เล่นเกม ชอบ
เทคโนโลยี ท่องเที่ยว ฯลฯ) ประเด็นส�ำคัญคือ ข้อมูลโดยเฉพาะความสนใจ และพฤติกรรม
บางอย่างทีผ่ ้ใู ช้เปิดเผยให้กบั Facebook สามารถน�ำไปใช้ในการประเมินได้ว่า กลุ่มเป้าหมาย
ทีเ่ ลือกนัน้ มีกำ� ลังซือ้ สินค้าหรือบริการของเราหรือไม่ ซึง่ ในบทความนี้ จะแนะน�ำการก�ำหนด
กลุ่มเป้าหมายที่มีก�ำลังซื้อ เพื่อน�ำไปใช้ในการ “จ�ำกัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลง”
ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ เพื่อท�ำให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้ไม่เพียงแค่มีความสนใจ แต่มพี ฤติกรรม
และก�ำลังซื้อสินค้าด้วย ดังรูป
กลุ่มเป้าหมาย
ที่น่าสนใจ

สนใจสินค้า

มีก�ำลังซื้อ

พฤติกรรม
ชอปปิง

ค�ำอธิบายรูปภาพ :
กลุม่ เป้าหมายทีม่ โี อกาสขายสินค้าได้
นอกจากจะสนใจสินค้าแล้ว ยังต้องมี
ก�ำลังซือ้ และพฤติกรรมชอปปิงด้วย

ส�ำหรับการก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายที่ “มีกำ� ลังซือ้ ” ในตัวจัดการโฆษณาของ Facebook
ซึง่ เจ้าของธุรกิจสามารถน�ำไปทดลองใช้ในการปรับแต่งกลุม่ เป้าหมายของตนเองดู มีดงั นี้
• สาวกสินค้าแบรนด์เนม หมายถึง กลุ่มผู้ใช้ Facebook ทีช่ นื่ ชอบเพจ
สินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม อย่างเช่น หลุยส์ วิตตอง, แอร์เมส, ชาเนล,
โค้ช, ปราด้า, โรเล็กซ์ ฯลฯ หรือสินค้าแบรนด์ดงั ทีม่ รี าคารองลงมาจากนี้
คุณสามารถระบุแบรนด์เหล่านี้ลงไปในกล่องข้อความที่ใช้ “ก�ำหนด
กลุ่มเป้าหมายแบบละเอียด” ได้โดยตรง ซึ่งถ้ามีกลุ่มผู้ชื่นชอบ
แบรนด์น้นั ๆ Facebook จะแสดงชื่อแบรนด์ดังกล่าวขึ้นมาให้เลือก
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• ชอบเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ แน่นอนว่า กลุม่ นีจ้ ะมีพฤติกรรม
การจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างสูง ซึง่ เราสามารถก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายนีไ้ ด้
โดยการเลือกกลุ่มผู้ใช้ที่มีพฤติกรรมชอบท่องเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆ
(พฤติกรรม : ท่องเทีย่ ว>ผูท้ เี่ ดินทางไปต่างประเทศเป็นประจ�ำ) หรือชอบ
ท่องเทีย่ ว (พฤติกรรม : ท่องเทีย่ ว>เดินทางบ่อย)
• ลูกศึกษาในโรงเรียนค่าเทอมแพง โดยพฤติกรรมผูป้ กครองของเด็ก
ทีเ่ รียนในโรงเรียนเหล่านีจ้ ะกดไลก์เพจ เพือ่ ติดตามข้อมูลของโรงเรียน
ด้วย ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถระบุเพจของโรงเรียนเข้าไปได้โดยตรงด้วยการพิมพ์
ชือ่ โรงเรียนเข้าไป หากเพจของโรงเรียนนัน้ ๆ มีความน่าสนใจเพียงพอ
Facebook ก็จะแสดงชือ่ เพจโรงเรียนขึน้ มาให้เลือกได้
• นักชอปออนไลน์ กลุ่มนี้จะเข้าถึงผู้ที่ถูกใจเพจเกี่ยวกับชอปปิง
ออนไลน์ ซึ่งไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปว่า มีก�ำลังซื้อมากน้อยแค่ไหน
แต่หากสินค้า หรือบริการมีราคาระดับกลางๆ (เฉลีย่ ผูบ้ ริโภคจะชอปปิง
ออนไลน์ด้วยเงิน 20% ของรายได้ต่อเดือน) การจ�ำกัดกลุ่มเป้าหมาย
ให้แคบลงด้วยความสนใจนี้ น่าจะช่วยให้ได้กลุม่ ทีแ่ ม่นย�ำยิง่ ขึน้
• นักชอปทีม่ สี ว่ นร่วม ชือ่ กลุม่ เป้าหมาย อาจฟังดูไม่คนุ้ หรือไม่เข้าใจ
สักเท่าไร ความจริงมาจากค�ำว่า “Engaged Shopper” ซึง่ หมายถึง
กลุม่ ทีค่ ลิกปุม่ “เลือกซือ้ เลย” (Shop Now) ในโพสต์ ในช่วงสัปดาห์
ทีผ่ า่ นมา โดยความหมายของการน�ำไปใช้จะคล้ายๆ กับกลุม่ “นักชอป
ออนไลน์” คือ เน้นพฤติกรรมการชอปปิงมากกว่าระดับขีดความสามารถ
ของก�ำลังซือ้
• พนักงานทีท่ ำ� งานในย่านธุรกิจ ซึง่ กลุม่ เป้าหมายทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งทีต่ งั้ นี้
เช่น สีลม สาทร รัชดาฯ สุขมุ วิท ฯลฯ จะเป็นกลุม่ ทีใ่ ช้เงินในการจับจ่าย
สินค้าค่อนข้างสูง โดยเฉพาะพนักงานบริษทั ทีม่ คี วามสนใจชอปสินค้า
แฟชัน่ ตลอดจนสินค้าอุปโภค บริโภคต่างๆ
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• เจ้าของธุรกิจขนาดย่อม หมายถึง กลุม่ พ่อค้าแม่คา้ ทีข่ ายของ
ออนไลน์ ซึง่ มีกำ� ลังซือ้ และมีประสบการณ์ในการชอปปิงออนไลน์
แน่นอน กรณีทเี่ ราเป็นธุรกิจขายส่ง สินค้าของเราอาจจะเหมาะกับ
กลุม่ นี้
• เจ้าของสมาร์ตโฟนไฮเอ็นด์ คุณสามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายนี้
ได้จากพฤติกรรม : ผู้ใช้อุปกรณ์มือถือ>อุปกรณ์มือถือทั้งหมด
ตามแบรนด์>Apple>เป็นเจ้าของ iPhone X เป็นต้น
• เจ้าของรถยนต์ กลุม่ นีจ้ ะคล้ายๆ กับการเลือกกลุม่ ทีม่ แี นวโน้ม
เป็นผู้ใช้สินค้าแบรนด์เนม โดยเราสามารถเลือกกลุ่มนี้ได้ด้วย
การพิมพ์แบรนด์รถยนต์ทสี่ นใจ แล้วคลิกปุม่ “แนะน�ำ” เพือ่ ให้
ระบบแสดงรุน่ รถต่างๆ หากต้องการ หรือจะพิมพ์ชอื่ เข้าไปตรงๆ
ก็ได้ เช่น บีเอ็มดับเบิล้ ยู ปอร์เช่ เฟอร์รารี่ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ฯลฯ

ค�ำอธิบายรูปภาพ :
ตัวอย่างขัน้ ตอนการหาคียเ์ วิรด์ เพือ่
ให้ได้กลุม่ เป้าหมายทีต่ อ้ งการ

หวังว่า กลุม่ เป้าหมายทีม่ กี ำ� ลังซือ้ ทัง้ 9 กลุม่ นี้ จะช่วยให้คณ
ุ ผูอ้ า่ นสามารถจ�ำกัดวง
กลุม่ เป้าหมายให้แคบลง และตรงเป้ามากยิง่ ขึน้ ค�ำแนะน�ำเพิม่ เติมก็คอื เวลาพิมพ์
คีย์เวิร์ดของกลุ่มเป้าหมายเหล่านีเ้ ข้าไปด้วยภาษาไทย แล้วไม่พบให้พมิ พ์เป็นภาษา
อังกฤษ หรือในทางกลับกัน ขอให้ทกุ ท่านพบกลุม่ เป้าหมายทีม่ กี ำ� ลังทรัพย์ พร้อมซือ้
สินค้า หรือบริการโดยพลัน แล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ
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กรให้มีความสุข
ดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ สลิงชอท กรุ๊ป

ความน่าสนใจ
5 บุคลิกลักษณะทีจ่ ะ
ท�ำให้เป็นผูน้ ำ� ทีโ่ ดดเด่น
ลูกน้องรัก ลูกค้าหลง และ
สร้างองค์กรให้มคี วามสุข
ได้อย่างน่าอัศจรรย์

ดิฉนั และครอบครัวใช้เวลาตัดสินใจนานถึง 6 เดือน
กว่าจะตัดสินใจซือ้ “แคสเปอร์” สุนขั พันธุค์ อร์กี้ (Corgi)
มาเลี้ยง ด้วยหวังว่าจะเป็นการฝึกความรับผิดชอบให้
กับลูกสาวทั้งสองวัย 9 ขวบ และ 6 ขวบ ที่พยายาม
ร้องขอเลี้ยงลูกสุนัข โดยสัญญาว่าจะเป็นคนดูแล พา
เดินเล่น เก็บอึเก็บฉี่ด้วยตัวเอง จากที่คาดว่าจะท�ำให้
ลูกสาวมีความรับผิดชอบ แต่จริงๆ แล้ว แคสเปอร์กลับ
ให้ข้อคิดดิฉันในฐานะที่เป็นผู้น�ำองค์กรหลายข้อ
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1

การให้อภัยท�ำได้ง่ายนิดเดียว
ในช่ ว งวั น หยุ ด ยาวที่ ดิ ฉั น แอบหนี แ คสเปอร์ ไ ปเที่ ย ว
ต่างจังหวัดแล้วฝากแคสเปอร์ไว้กบั คนทีไ่ ว้ใจทีส่ ดุ แต่ทกุ ครัง้ ทีก่ ลับ
เข้าบ้าน เขาจะท�ำเสียงบ่นโวยวายแสดงให้รวู้ า่ ตนเองรูส้ กึ เจ็บปวด
ทรมานจากการถูกทอดทิ้ง อย่างไรก็ตาม เพียงแค่ดิฉันลูบหัว
ของเจ้าตัวน้อยสองสามครัง้ หางของเขาจะกระดกขึน้ ส่ายไปส่ายมา
ราวกับจะบอกว่า โอเค ฉันให้อภัยเธอแล้ว
ผู้น�ำที่ดีเรียนรู้ถงึ ความส�ำคัญของการให้อภัย ไม่เอาสิ่งที่ทำ� ให้ไม่สบายใจหงุดหงิดมาติด
อยู่ในหัวนานจนไม่สามารถก้าวไปท�ำสิ่งส�ำคัญกว่าข้างหน้า ผู้น�ำที่ประสบความส�ำเร็จเรียนรู้
ที่จะจ๊ะเอ๋แล้วบ๊ายบาย เร่งปรับปรุงจากค�ำร้องเรียนหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น แล้วรีบก้าวไป
ท�ำสิ่งส�ำคัญในอนาคตเพื่อประโยชน์กับทุกฝ่าย

2

ความสุขสร้างได้เพียงเริ่มวันละนิด
เวลาที่เจ้าแคสเปอร์มีความสุข มันจะยกหางสั้นๆ ชี้เด่
สะบัดไปมา ทัง้ นีไ้ ม่ใช่เป็นเพียงเพราะดิฉนั ก�ำลังให้ในสิง่ ทีม่ นั
อยากได้เท่านั้น แต่เมื่อดิฉันมีความสุข แคสเปอร์ก็มีความสุข
ในการท�ำงาน กลไกส�ำคัญคือ คนท�ำงาน หากคนในองค์กรมีความสุข พวกเขาจะมุ่งมั่น
ท�ำงานให้ได้ผลลัพธ์เหนือคาด ความสุขในการท�ำงานไม่ได้เกิดจากการได้ผลตอบแทนในรูปแบบ
เงินเท่านั้น ความสุขเกิดจากการได้รู้ว่า ตนเองเป็นส่วนส�ำคัญของผลส�ำเร็จผ่านการชมเชย
ผู้น�ำที่ดีควรให้ความส�ำคัญทีม รู้ว่าเมื่อไรควรจะฉลองความส�ำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้น
ในแต่ละวันเพือ่ เป็นตัวขับเคลือ่ นพลังมหาศาลจากทีมงาน ไปสู่ความส�ำเร็จอันยิง่ ใหญ่ทกี่ ำ� ลัง
รอคอยในอนาคต
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3

การฟังส�ำคัญไม่แพ้การพูด
ตลอดเวลา 7 เดือนที่แคสเปอร์อยู่กับครอบครัวของเรา
ไม่ว่ามันจะท�ำกิจกรรมอะไรอยู่ตรงไหนของบ้าน แค่ดฉิ นั เรียกชือ่
แคสเปอร์ เจ้าตัวดีจะรีบวิ่งมายืนข้างๆ พร้อมฟังค�ำสั่ง แม้ว่า
แคสเปอร์จะไม่รวู้ า่ สิง่ ทีด่ ฉิ นั พูดอยูค่ อื อะไร และไม่สามารถโต้ตอบ
เป็นค�ำพูดได้ แต่มนั ท�ำให้ดิฉันรับรู้ถึงความจริงใจ
การสือ่ สารสองทาง (Two Way Communication) เป็นกุญแจส�ำคัญสูค่ วามส�ำเร็จในการด�ำเนิน
ธุรกิจ แต่ผนู้ ำ� ส่วนใหญ่มกั พูดมากกว่าฟัง เพราะในโลกการท�ำงานจริง ลูกค้า หุน้ ส่วน พนักงาน
ของคุณมีเรือ่ งราวหลายอย่างทีอ่ ยากจะบอก เพียงคุณใส่ใจฟังอย่างจริงใจ คุณจะได้รบั ฟังข้อมูล
ทีน่ ำ� ไปใช้พฒ
ั นาธุรกิจและสร้างประสบการณ์ทลี่ กู ค้ารูส้ กึ ว่าเขาได้รบั ความใส่ใจอย่างอัศจรรย์

4

ความซื่อสัตย์คือคุณสมบัติที่หาค่ามิ ได้
เราคงได้ยนิ เรือ่ งซือ่ สัตย์ของสุนขั มานานแล้ว ไม่ว่าอะไรจะ
เกิดขึ้น วันที่คุณจะเป็นคนที่รวยที่สุดหรือจนที่สุด ความซื่อสัตย์
ความไว้ใจได้ของเจ้าตูบไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ผู้นำ� ทีด่ คี อื ผู้นำ� ทีเ่ ข้าใจว่า คนอยากจะอยู่กบั ผู้นำ� ทีเ่ ขาไว้ใจได้ รู้สกึ เป็นพวกเดียวกัน รู้สกึ
พึ่งพาซึ่งกันและกันได้ ซึ่งคุณลักษณะส�ำคัญ 4 ประการ (4C) ของผู้นำ� ที่สร้างความไว้วางใจ
ให้กับคนในองค์กรคือ 1) มีความสามารถ (Capable) 2) ใส่ใจคนในทีม (Caring) 3) ซื่อสัตย์มี
จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ (Condor) 4) คงเส้นคงวา (Consistency)

5

การแบ่งปันให้คู่แข่งไม่ใช่เรื่องแปลก
คุณเคยไหมทีพ่ าเจ้าสุนขั ตัวน้อยของคุณไปเล่นกับสุนขั บ้าน
เพือ่ น เมือ่ เจ้าสองตัวเจอกันครัง้ แรก มันดูไม่เป็นมิตรกันเท่าไหร่ เวลา
ผ่านไปสักพักมันเริม่ เล่นกัน กอดกันไป ฟัดกันมา พอเล่นกันสักพักก็
เกิดโมโหกันอีกรอบ แม้จะเล่นจนเหนือ่ ย รักกันบ้างเกลียดกันบ้าง
ในการด�ำเนินธุรกิจ ผู้น�ำที่ประสบความส�ำเร็จต้องเปิดตัวเองออกจากสภาวะแวดล้อม
เดิมๆ ออกไปสร้างเครือข่าย ซึ่งเครือข่ายอาจหมายถึงคู่แข่ง คนที่คุณเคยมองว่าเป็นศัตรู คุณ
อาจต้องพร้อมทีจ่ ะแชร์ข้อมูลบางอย่างเพือ่ ผลประโยชน์ร่วมกัน เพราะวันหนึง่ คู่แข่งก็สามารถ
เป็นเพื่อนหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ส�ำคัญได้
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ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ในการพัฒนา
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ง่ายๆ เพียงคลิกลิงก์

ตอบแบบสอบถาม

รับฟรี!! กระเป๋าสุดคูล
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Pet Parent
ยิง่ ผูกพัน

ยิง่ ดันตลาดโต

