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นวัตกรรม

น�ำความล�้ำท�ำให้ชีวิตง่าย ขยายโอกาสธุรกิจ

EDITOR’S TALK
ชุบธุรกิจให้ล�้ำ น�ำคู่แข่งด้วยนวัตกรรม
หนึง่ ในปัจจัยทีท่ ำ� ให้ธรุ กิจประสบความส�ำเร็จได้ลว้ นมี “นวัตกรรม”
เป็นตัวขับเคลื่อน เพราะนวัตกรรมเป็นเหมือนสิ่งตอกย�้ำให้องค์กร
ไม่ย�่ำอยู่กับที่ เมื่อน�ำไปใช้ในองค์กรเหมือนไปเติมความล�้ำ
ให้ผลิตภัณฑ์มีจุดยืนในตลาด โนว์ฮาวที่ได้ไม่เพียงสร้างสินค้าที่มี
คนรอซื้อ แต่ช่วยสร้างชื่อองค์กรให้เป็นที่โจษจัน เช่นปรากฏการณ์
การเข้าแถวต่อคิวรอซือ้ โทรศัพท์ราคาเกือบครึง่ แสนจากค่ายแอปเปิล
วิถผี นู้ ำ� เช่นนีไ้ ม่จำ� เป็นต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่เท่านัน้ ทีท่ ำ� ได้
แม้แต่ธุรกิจรายเล็กแต่ใจใหญ่ที่สร้างนวัตกรรมห้องน�้ำพกพา
ไม่เพียงช่วยปลดทุกข์ให้คนเดินทาง ยังท�ำให้เจ้าของผลิตภัณฑ์
เบิกบานกับตัวเลขของรายได้ กลายเป็นผู้นำ� ในตลาดใหม่ท่มี อี อร์เดอร์รออยู่ทั่วโลก
ความส�ำคัญของนวัตกรรมไม่เพียงท�ำให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่น ยังช่วยให้หลุดพ้นจากวังวน
ของสงครามราคา ประเด็นส�ำคัญคือ นวัตกรรมนัน้ ต้องไม่ซบั ซ้อน ตอบโจทย์ผบู้ ริโภคยุคใหม่ทตี่ อ้ งการ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกช่วยให้ชวี ติ ง่ายขึน้ จึงเป็นนวัตกรรมทีจ่ ะได้ขนึ้ ไปอยู่บนห้างมากกว่าจะไปจบ
อยู่ที่หิ้ง
ถ้าพวกเราใส่ใจกับนวัตกรรม วันหนึง่ ปรากฏการณ์ต่อแถวรอซือ้ สินค้ารายต่อไปอาจเป็นบริษทั
ของคุณก็ได้นะครับ
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

“ค็อกเทลสเปรย์” มิติใหม่แห่งการดืม่ แอลกอฮอล์
“AERO Drinks” เครื่องดื่มแรกของโลกที่บรรจุ
ในขวดสเปรย์ โดยมีวางจ�ำหน่ายเรียบร้อยแล้ว AERO
Drinks เป็นเครื่องดื่มค็อกเทล แคลอรีต�่ำ ขั้นตอนการ
ผลิตนั้นยุ่งยากกว่าเครื่องดื่มในบรรจุภัณฑ์ธรรมดาทั่วไป
เนือ่ งจากต้องพัฒนาสูตรเครือ่ งดืม่ ให้ลงตัวเพือ่ ให้เวลาบริโภคโดยการฉีดเข้าปาก รสชาติไม่ดรอปลง
นอกจากนั้น ปริมาณแอลกอฮอล์ต้องพอดีไม่มากเกินจนละเมิดกฎหมาย
หากจินตนาการไม่ออกว่าสเปรย์ค็อกเทลเมื่อฉีดเข้าปาก ปริมาณมากน้อยแค่ไหน ให้นึก
ถึงสเปรย์ดับกลิ่นปาก แต่ค็อกเทลสเปรย์ขวดใหญ่กว่า หากฉีดถี่ๆ ก็สามารถท�ำให้เมาได้เช่นกัน
AERO Drinks ผลิตโดยเฮอร์บี้ ฮอคเคิล ผู้ประกอบการกลุ่ม Startup จากเยอรมนี ผลิต
ออกมา 5 รสชาติ ขวดมีขนาดกะทัดรัด พกพาง่าย แม้แต่เวลาไปห้องน�้ำหรือเดินออกจากโต๊ะก็
สามารถหยิบเครื่องดื่มสเปรย์ไปด้วย โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีผู้ประสงค์ร้ายแอบใส่ยานอนหลับ
ทีม่ า : www.trendhunter.com/trends/low-calorie-drinks
เช่นที่เคยเกิดขึ้นบ่อยๆ

เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิตกิ บั งานผลิตรองเท้า
3D Printing หรือการพิมพ์สามมิติ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสร้างโมเดล
เสมือนจริง ซึ่งทั้งอาดิดาสและไนกี้ได้สร้างความฮือฮาด้วยการน� ำ
เทคโนโลยีนี้มาผลิตรองเท้าวิ่งมาแล้ว
ล่าสุด ฮาดาร์ นีแมน บัณฑิตจบใหม่จากสถาบันศิลปะและการ
ออกแบบเบซาเลลในเยรูซาเล็มได้ออกแบบ “P-rouette” ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติในการ
ผลิตรองเท้าบัลเลต์ นอกจากลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ รองเท้าที่ได้ยังทนทานกว่าแบบเดิม
ถึง 3 เท่า
วิธีการผลิตคือ สแกนเท้าด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนเพื่อให้ได้สัดส่วนเท้าที่แม่นย�ำ
โครงสร้างรองเท้าที่วิเคราะห์จากรูปทรงเท้าจะปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ จากนั้นจึงมีการ
ประกอบรองเท้าด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ โดยวัสดุที่ใช้มี 2 ชนิด พื้นเป็นยางโพลิเมอร์ และ
ตัวรองเท้าเป็นผ้าซาติน ทั้งหมดประกอบเป็นรองเท้าโดยไม่ต้องใช้กาวแม้แต่น้อย กลายมาเป็น
รองเท้าทีด่ ตี อ่ สุขภาพเท้าทีส่ ดุ แม้ “P-rouette” จะเป็นแค่โปรเจกต์ของนักศึกษา แต่เชือ่ ว่าเทคโนโลยีนี้
ทีม่ า : www.trendhunter.com/trends/ballet-slipper
จะถูกน�ำไปใช้แพร่หลายในอนาคตอันใกล้แน่นอน
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Get Idea

Café Cococano

มิติใหม่แห่งเครือ่ งดืม่ ชานมบัวลอย

กองบรรณาธิการ

เจษฎา ยอดสุรางค์

ความน่าสนใจ
ตราบใดที่พฤติกรรมการ
แชร์กอ่ นกินยังคงอินไม่เอาต์
ระดับความต่างของสินค้ายุคนี้
จึงต้องมากพอทีจ่ ะไปอยูบ่ น
จอมือถือผูบ้ ริโภค
Café Cococano จึงปฏิวตั ิ
เมนูเครื่องดื่มน�ำขนมหวาน
ไทยผสานความเป็นอินเตอร์
ทีใ่ ช้เวลาลองผิดลองถูก 7 ปี
กว่าจะถึงฝั่งฝัน

การที่ผมน�ำขนมหวาน
ใส่ในเครื่องดื่มกลายเป็นสร้าง
ให้ร้านผมมีที่ยืน

อยู่กึ่งกลางระหว่างร้าน Starbucks
กับร้านชานมทั่วไป เป็นอีกทางเลือก
ของผู้บริ โภค

ในยุคสังคมก้มหน้าผูค้ นใช้เวลากับโทรศัพท์แทบ
ตลอดวัน ถ้าท�ำให้สนิ ค้าเข้าไปอยูบ่ นหน้าจอมือถือได้
เท่ากับมีชัยไปกว่าครึ่ง ส่วนที่เหลือก็ต้องพึ่งไอเดียที่
แหวกและแตกต่างจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่ในท้องตลาด
และต้องต่างให้มากพอที่จะดึงดูดผู้บริโภคในยุคนี้ได้
เป็นแนวคิดของร้าน Café Cococano ทีไ่ ด้นำ� ขนมไทย
มาผสมกับเครือ่ งดืม่ เกิดเป็นเมนู บัวลอยโวคาโน่ สร้าง
ความแตกต่างทัง้ รสชาติ และภาพลักษณ์ สร้างตลาด
ใหม่ให้เป็นอีกทางเลือกหนึง่ ของผูบ้ ริโภค
โกศล บวรมงคลศักดิ์ ผู้ก่อตั้ง Café Cococano
เล่าถึงทีม่ าว่าเดิมตัง้ ใจเปิดร้านขายต้นไม้ แต่ดว้ ยสภาพ
อากาศเมืองไทยทีร่ อ้ นจึงสร้างห้องแอร์ไว้ท�ำงานไปด้วย
และไม่อยากให้พื้นที่นั้นสูญเปล่าจึงเป็นที่มาของการ
ท�ำร้านกาแฟภายใต้คอนเซปต์ “ร้านกาแฟของคนรัก
ต้นไม้” พร้อมเกิดแนวคิดการน�ำธรรมชาติมาผสมผสาน
กับเครื่องดื่มเพื่อสร้างความแปลกให้ลูกค้าประทับใจ
จึงได้ศึกษาค้นคว้าจนพบกับบทความหนึ่งที่กล่าวถึง
การน�ำพืชตระกูลถัว่ มาผสมกับกาแฟแล้วท�ำให้รสชาติ
อร่อย จึงมุ่งหาพืชที่ลงท้ายด้วยค�ำว่า Nut หนึ่งในนั้น
ก็คอื Coconut ท�ำให้เกิดเป็นเมนูแรกของร้านคือ กาแฟ
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มะพร้าว แม้จะแปลกแต่ยงั แตกต่างไม่พอจึงได้เพิม่ ความยากและซับซ้อนน�ำขนมไทยทีช่ นื่ ชอบ
ใส่ไปในเครื่องดื่มกลายเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมคือ บัวลอยโวคาโน่ ซึ่งลูกค้าสามารถมิกซ์
เข้ากับเครื่องดื่มชนิดอื่นได้อีก 6 อย่างคือ กาแฟ ชาเขียว ชาไทย โกโก้ นมสด และอัญชัน ขึ้น
อยู่กบั ความชอบของลูกค้า จากนัน้ มีการพัฒนาเมนูใหม่ออกมาเรือ่ ยๆ เช่น กาแฟงาด�ำ กาแฟ
ผสมไข่ออนเซ็น อเมริกาโน่น�้ำดอกไม้ ฯลฯ
“กว่าจะได้สตู รพวกนีใ้ ช้เวลานานพอสมควรเป็นแรมเดือน บางเมนูไม่มใี ครกล้าชิมเราต้อง
ชิมเอง บางครัง้ ชิมจนเลีย่ นต้องรอวันรุง่ ขึน้ แต่ตอ้ งชิมจนมัน่ ใจว่ามันอร่อยจริง เพราะหลักของ
ผมคือ Step แรก รสชาติตอ้ งดี Step สอง รูปลักษณ์ดนู า่ กินเพราะปัจจุบนั ธุรกิจแตกต่างแค่
Step เดียวไม่พอ ยิง่ แตกต่างมากเท่าไหร่ยงิ่ ดี ไม่ใช่เพียงท�ำให้ลกู ค้าสนใจการทีผ่ มน�ำขนมหวาน
ใส่ในเครือ่ งดืม่ กลายเป็นสร้างให้รา้ นผมมีทยี่ นื อยูก่ งึ่ กลางระหว่างร้าน Starbucks กับร้านชานม
ทัว่ ไป เป็นอีกทางเลือกของผูบ้ ริโภค”

7 ปีทรี่ อคอย
จากร้าน “หมากบุรี สเตชั่น” ที่ตั้งใจเป็นร้านขายต้นไม้ เมื่อเปลี่ยนมาเป็นร้านกาแฟ จึง
เปลีย่ นชือ่ ให้เหมาะสอดคล้องกับเมนูวา่ Café Cococano ทีม่ าจากค�ำว่า Coconut กับ Americano
เพื่อสื่อให้คนนึกถึงคาเฟ่ผสมธรรมชาติแม้บรรยากาศจะรื่นรมย์แต่ด้วยท�ำเลที่อยู่ในซอยลึก
และพฤติกรรมผูบ้ ริโภคยังไม่ฮติ การแชร์กอ่ นกินเท่าปัจจุบนั ออร์เดอร์แรกของร้านมีเพียง 2 แก้ว
แม้มีการทุ่มงบประชาสัมพันธ์ก็ยังไม่เป็นผล
5
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วันนี้ถ้ามองว่าเป็นการท�ำธุรกิจที่สร้างความสุขถือว่าโอเคแล้ว
แต่ถ้าท�ำให้เป็นธุรกิจที่สร้างความร�่ำรวย

คงหยุดอยู่แค่นี้ ไม่ ได้ ต้องไปต่อ

แต่ดว้ ยก�ำลังใจจากครอบครัวและค�ำชมเล็กๆ น้อยๆ จากกลุม่ ลูกค้าเพียงไม่กคี่ น ท�ำให้
โกศลมีกำ� ลังใจสร้างสรรค์ผลงานดีๆ มาตลอด จนช่วงปลายปี พ.ศ.2560 ทางร้านได้ไปออกงาน
แสดงสินค้าบ่อยขึน้ ท�ำให้มบี ล็อกเกอร์ สือ่ ต่างๆ เริม่ ติดต่อมารีววิ ชือ่ ของร้านก็เริม่ เป็นทีร่ จู้ กั
มากขึน้ จากสาขาแรกทีถ่ นนเอกชัย ขยายสาขาสอง ทีเ่ อ็มควอเทียร์ และก�ำลังจะเปิดสาขาที่ 3
ทีเ่ ซ็นทรัลเวิลด์ภายในเดือนตุลาคมนี้
“วันนีถ้ า้ มองว่าเป็นการท�ำธุรกิจทีส่ ร้างความสุขถือว่าโอเคแล้ว แต่ถา้ ท�ำให้เป็นธุรกิจทีส่ ร้าง
ความร�ำ่ รวย คงหยุดอยูแ่ ค่นไี้ ม่ได้ ต้องไปต่อ ต้องเพิม่ สาขากระจายเป็นวงกว้างให้มากกว่านี้
ผมตั้งใจว่าจะเปิดสาขาใหม่ทุกๆ 3-6 เดือน และต้องมีสาขาครอบคลุมในห้างสรรพสินค้า
ทัว่ กรุงเทพฯ ภายใน 3 ปี”
ความต่างอาจช่วยจุดกระแสให้ธรุ กิจเป็นทีร่ จู้ กั แต่ความเพียรและความมุง่ มัน่ มีสว่ นส�ำคัญ
ทีท่ ำ� ให้ Café Cococano มีกา้ วต่อไป

3
STEP

สู่เมนูฮิต

สินค้าต้องต่างและดึงดูด
มากพอให้ผบู้ ริโภคถ่ายรูป

รสชาติดมี เี อกลักษณ์
หารับประทานทีอ่ นื่ ไม่ได้

6
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ออกงานอีเวนต์
สร้างตัวตนให้ลกู ค้ารูจ้ กั

K Analysis

คัมภีรธ์ รุ กิจากตลาด
จ พิชติ รายได้

ออรแกนิก

กองบรรณาธิการ

เทรนด์การเติบโตตลาดออร์แกนิกในไทย

เรียบเรียงจาก

พฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาตระหนักและใส่ใจ
กับสุขภาพการกินอยูท่ ดี่ มี ากขึน้ ประกอบกับรายได้
ของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงข้อจ�ำกัดด้าน
สุขภาพของผู้บริโภค เช่น การเจ็บป่วยจาก
โรคภัยไข้เจ็บ ความเสี่ยงจากการแพ้อาหารบาง
ประเภท ฯลฯ นอกจากนี้ ภายใต้นโยบายสนับสนุน
ของภาครัฐที่ส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับเกษตร
อินทรีย์ เช่น ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ.
2560-2564 และอุตสาหกรรมในอนาคตกลุ่ม
S-Curve เช่น อุตสาหกรรมเกษตร-เทคโนโลยี
ชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร น่าจะ
ท� ำ ให้ อุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานตลาดออร์ แ กนิ ก
ในประเทศเพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะกลุ ่ ม อาหาร
และเครื่องดื่ม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า
ในปี พ.ศ.2561 มูลค่าตลาดสินค้าออร์แกนิก
ของไทยจะอยู่ท่ี 2,700-2,900 ล้านบาท และพุ่งไป
สู่ระดับ 5,400 ล้านบาทในปี พ.ศ.2564

ความน่าสนใจ
วิถีชีวิตผู้บริโภคยุคใหม่ที่
ใส่ใจกับสุขภาพและอาหาร
การกินทีด่ มี ากขึน้ ท�ำให้มลู ค่า
สินค้าออร์แกนิกเฉพาะในไทย
สูงถึงเกือบ 3 พันล้านบาท
และมี ดี ม านด์ ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น
เรือ่ ยๆ ทัง้ ในประเทศและต่าง
ประเทศ
เหตุจูงใจให้ธุรกิจต่างใช้
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี
พัฒนาสินค้า เพือ่ แย่งชิงลูกค้า
โดยเฉพาะ 5 กลุม่ สินค้าอาหาร
และเครื่องดื่มออร์แกนิกที่มี
แนวโน้มเป็นที่ต้องการของ
ตลาดทั่วโลก
8
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5 ผลิตภัณฑ์ มีบทบาทในตลาดออร์แกนิก
นอกเหนือจากสินค้าออร์แกนิกรูปแบบเดิมๆ ทีว่ างจ�ำหน่ายในตลาด เช่น กลุม่ อาหารสด
อาหารออร์แกนิกแปรรูป หากพิจารณาถึงลักษณะของสินค้าออร์แกนิกที่คาดว่าจะเป็น
ที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาดในระยะข้างหน้า ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่า กลุ่ม
อาหารและเครือ่ งดืม่ ออร์แกนิกทีม่ าพร้อมนวัตกรรมและตอบโจทย์เทรนด์การบริโภคหรือการ
ใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้ามามีบทบาทในตลาดออร์แกนิกมากขึ้น โดย
เฉพาะสินค้าในกลุ่มต่อไปนี้

1

กลุ่มอาหารออร์แกนิกแปรรูปขั้นสูง

เช่น กลุ่ม Super Foods (Supergrains, Superfruits) กลุ่ม FreeForm (ปราศจากสารกันบูด/กลูเตน/สารแต่งสี) กลุ่ม Better for
you (ไขมัน/น�ำ้ ตาล/เกลือ/กาเฟอีนต�ำ่ ) และพวกผงสกัดจากพืช

3 อาหารเสริมและวิตามิน

เช่น สารสกัดจากพืชออร์แกนิกที่ช่วย
บ�ำรุงร่างกายและความงาม

2

เช่น อาหารส�ำหรับเด็ก ผู้ป่วยหรือผู้สูง
อายุ (เช่น นมออร์แกนิกแคลอรีต�่ำ)

4 เครื่องดื่มออร์แกนิก

กลุ่ม Functional Drink
และ Energy Drink
เพื่อสุขภาพและความงาม

9
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อาหารออร์แกนิกเฉพาะกลุ่ม

5

อาหารออร์แกนิก
พร้อมรับประทาน

เช่น ข้าวออร์แกนิกฟรีซพร้อมอุน่
สแน็กบาร์จากธัญพืชออร์แกนิก
อาหารพร้อมรับประทานออร์แกนิก

3 กลุ่มเป้าหมายส�ำคัญ
ส�ำหรับผูบ้ ริโภคเป้าหมายหรือ End-User ทีส่ ำ� คัญและเป็นแรงขับเคลือ่ นของตลาดมีอยู่ 3 กลุม่ คือ

1

กลุ่มคนรุ่นใหม่
(Millennial)

มีกว่า 20 ล้านคน พฤติกรรม
ที่ น ่ า สนใจของกลุ ่ ม นี้ คื อ
ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
จึ ง หั น มาเอาใจใส่ สุ ข ภาพ
ตนเองและคนในครอบครัว
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่าง
รวดเร็ว ตัดสินใจซื้อง่าย และ
ชอบจั บ จ่ า ยผ่ า นช่ อ งทาง
ดิจิทัล อีกทั้งยังสนใจ และ
ติดตามผู้มีชื่อเสียงเกี่ยวกับ
ไลฟ์สไตล์รวมถึงการใช้ชีวิต
ผ่านโซเชียลมีเดีย และน�ำมา
ปรับใช้ในชีวิต

2

3

กลุ่มผู้สูงอายุ
(Aging-Society)

กลุ่มผู้ป่วย

จ�ำนวนผูส้ งู อายุทมี่ อี ายุ 65 ปีขนึ้ ไป
จะเพิม่ ขึน้ จาก 10% ในปี พ.ศ.2561
เป็น 13% ในปี พ.ศ.2563 ท�ำให้
ประชากรกลุ ่ ม นี้ จ ะกลายมา
เป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
โดยเฉพาะผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นครอบครัว
ที่มีฐานะปานกลางขึ้นไปและมี
ก� ำ ลั ง ซื้ อ สู ง มี ลู ก หลานดู แ ล
ผูบ้ ริโภคกลุม่ นีต้ อ้ งการผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งปัจจุบันจะ
เริม่ เห็นมีการใช้โซเชียลมีเดียด้วย
ตัวเองมากขึน้ เพือ่ การสือ่ สาร หา
ข้อมูลและสั่งซื้อสินค้า

ผู้คนในปัจจุบันเผชิญกับ
ความเครียดจากการท�ำงาน
และการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้น โดย
เฉพาะสังคมเมือง มีการ
สะสมสารพิษในร่างกาย
จากภาวะแวดล้ อ ม จึ ง
ต้องการอาหารที่มีประโยชน์
ต่อสุขภาพ
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3 ปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าออร์แกนิก
พฤติกรรม
ผู้บริโภค
มองหาสินค้าที่ดีกับ
สุขภาพ แต่ตอ้ งเหมาะสม
กับราคา
มักซื้อสินค้าจากการ
บอกต่อของคนใกล้ตวั
ชอบทดลอง ดังนั้น
ควรมีขนาดเล็ก ราคา
ไม่สงู ถ้าดีจะกลับมาซือ้ ซ�ำ้

กลยุทธ์
ทางการตลาด
ตั้งราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ
สื่อสารผ่าน Social
Media-Influencer
ต้องหาซื้อได้ง่าย/
มีขนาดทดลอง

กลุ่มเป้าหมาย
ทางการตลาด
วัยรุ่น-วัยท�ำงาน
กลุ่มแม่บ้าน
ที่จับจ่ายของเข้าบ้าน

2

นิยมใช้สมาร์ตโฟน
สื่อสารผ่าน Social
Media/Internet
ท�ำอาหารเองน้อย
ลง รับประทานอาหาร
นอกบ้านมากขึ้น
เลือ กสิน ค้ า จาก
คุณภาพ ความสะดวก
สบายและดีตอ่ สุขภาพ

สื่อสารผ่าน Social
Media-Influencer
สินค้าต้องมีความ
หลากหลาย แปลก
ใหม่ มีมาตรฐาน และ
นวัตกรรม

วัยรุ่น-วัยท�ำงาน
กลุ่มคนเมือง
รายได้ปานกลาง
ขึ้นไป

3

ปัจจัยด้านราคา
เป็ น รองเรื่อ งความ
ปลอดภัยและคุณภาพ
มักหาข้อมูลจาก
คนใกล้ตัว และสื่อ
ต่างๆ
คนซื้อส่วนใหญ่
เป็นพ่อแม่ หรือลูกหลาน
ของคนในครอบครัว
ให้ความส�ำคัญกับ
ใบรับรองมาตรฐาน
ระดับสากล

สินค้าต้องมีความ
หลากหลาย แปลก
ใหม่ มีมาตรฐาน และ
นวัตกรรม
มีใบรับรอง
มาตรฐานสินค้า
ให้ข้อมูลสินค้าเชิง
ลึกกับลูกค้าได้
จ�ำหน่ายตาม
ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นน�ำ

กลุ่มครอบครัวที่มี
เด็กเล็ก-ผู้ป่วย-ผู้สูง
อายุ
กลุ่มนักท่องเที่ยว
กลุ่ม Expat และ
ครอบครัว

1

ราคา
จับต้องได้ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ

เข้าถึง
ไลฟ์สไตล์
คนรุ่นใหม่

มุ่งเน้น
คุณภาพความ
ปลอดภัย
ด้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิก
ที่ให้คุณค่า
เฉพาะ
(Functional
Food
Product)
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สินค้าที่ตอบโจทย์
ความต้องการ
ข้าวออร์แกนิกประเภทต่างๆ
บรรจุถุง
ข้าว+อาหารพร้อม
รับประทานออร์แกนิกแบบฟรีซ
พร้อมอุ่น
กลุม่ อาหารเช้า เช่น ซีเรียล
สแน็กบาร์ธัญพืช
เครือ่ งดืม่ ออร์แกนิก (น�ำ้ นมข้าว
นมถั่วเหลือง น�้ำมะพร้าว)
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก
เพื่อสุขภาพ เพื่อความงาม
และการรักษาโรค ที่ประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการผลิต เช่น วิตามิน/อาหาร
เสริมที่ช่วยบ�ำรุงร่างกาย
ร้านอาหารและผู้ให้บริการ
เกี่ ย วกั บ ออร์ แ กนิ ก ทั้ ง ที่ มี
หน้าร้านและบริการออนไลน์/
ส่งดิลิเวอรี
ข้าวออร์แกนิกน�้ำตาลต�่ำ
Low Sugar
กลุ่มอาหาร Super Foods
เช่น เมล็ดเชีย
ผลสกัดจากผักและผลไม้
ออร์แกนิก
อาหารกลุ่ม Free-Form (เช่น
สารกันบูด/สารแต่งสี/กลูเตน)
เช่น เส้นพาสตาปราศจากกลูเตน
ร้านอาหารและผู้ให้บริการ
เกีย่ วกับออร์แกนิก ทัง้ ทีม่ หี น้าร้าน
และบริการออนไลน์/ดิลิเวอรี
อืน่ ๆ เช่น สินค้าออร์แกนิก
ต่างๆ ที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ

เจาะ 3 ตลาดส่งออกที่มีศักยภาพ
หากต้องการขยายตลาดสินค้าออร์แกนิกไปยังตลาดต่างประเทศ จีน ญี่ปุ่น และอาเซียน (เช่น
สิงคโปร์) ถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจ เพราะเป็นตลาดที่มีความต้องการสินค้ากลุ่มนี้มากขึ้น ซึ่งแต่ละ
ตลาดมีความต้องการสินค้าและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไป ดังนี้
ข้อมูลการตลาด

จีน

ญี่ปุ่น

สิงคโปร์

กลุ่มเป้าหมาย

แม่และเด็ก/ชนชั้นกลาง
รายได้ปานกลางถึงสูง

ผู้สูงอายุ/คนรุ่นใหม่

คนรุน่ ใหม่/นักท่องเทีย่ ว/ชาวต่างชาติ
ที่มาท�ำงานในประเทศ

สินค้าไทย
ที่มีศักยภาพ

ผลิตภัณฑ์จากข้าว
ออร์แกนิก ซอสปรุงรส
ผลไม้อบแห้ง น�้ำมะพร้าว

Functional Food ทีท่ ำ� จากข้าว
ผลิต ภัณ ฑ์ ข ้ า วออร์ แ กนิก
เครือ่ งดืม่ สมุนไพรออร์แกนิก

ข้าว ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากข้าว
และธัญพืช อาหารแปรรูป
ขนมขบเคีย้ ว เครือ่ งดืม่ ออร์แกนิก

ร้านกรีน
(ขายออร์แกนิกเฉพาะ)
Supermarket
e-Commerce
จ�ำหน่ายวัตถุดิบ
ในลักษณะ B2B ให้กับ
กลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร
หรือโรงงานผลิต

Supermarket
Home Delivery
ร้านขายเฉพาะสินค้า
ออร์แกนิก
e-Commerce
จ�ำหน่ายวัตถุดบิ ในลักษณะ
B2B ให้กับกลุ่มโรงแรม
ร้านอาหาร หรือโรงงานผลิต

Supermarket
ร้านจ�ำหน่ายอาหารออร์แกนิก
ร้านขายเฉพาะสินค้าออร์แกนิก
e-Commerce
จ�ำหน่ายวัตถุดบิ ในลักษณะ B2B
ให้กบั กลุม่ โรงแรม ร้านอาหาร

มาตรฐานและการ
รับรองคุณภาพ
ความปลอดภัยด้าน
อาหาร
สินค้าพรีเมียม
คุณภาพสูง

มีเรือ่ งราว (Brand Story)
มาตรฐานและการรับรอง
คุณภาพ
สินค้าพรีเมียม
คุณภาพสูง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สินค้าพรีเมียมคุณภาพสูง
มาตรฐานและการรับรอง
คุณภาพ
สินค้าแปลกใหม่

มีโลโก้รบั รองมาตรฐาน
ของจีนและระดับสากล
มีการขนส่งทีด่ ี คงความสด
แพ็กเกจสวยงาม
สินค้าหายาก/แปลกใหม่

สินค้าหายากแปลกใหม่
มีเรือ่ งราว (Brand Story)
มีแบรนด์/แพ็กเกจสวยงาม
มีโลโก้รับรองมาตรฐาน
สินค้าระดับสากล

มีโลโก้รับรองมาตรฐานระดับ
สากล
ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า
มีแบรนด์/แพ็กเกจสวยงาม

ช่องทาง
การจ�ำหน่าย

ปัจจัย
ที่ผู้บริ โภค
ค�ำนึงถึงเมื่อ
เลือกซื้อสินค้า

กลยุทธ์
ทางการตลาด

12 K SME Inspired

ที่มา : รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย (พ.ศ.2561)

นอกจากนี้ การขยายตลาดส่งออกมีประเด็นส�ำคัญที่ต้องค�ำนึงถึงคือ
1) กฎระเบียบและมาตรฐานสินค้าออร์แกนิกที่ตลาดปลายทางยอมรับ เนื่องจาก
มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์อาจยังไม่เป็นทีย่ อมรับของคูค่ า้ ดังนัน้ สินค้าส่วนใหญ่ทสี่ ง่ ออก
ได้จะอ้างอิงมาตรฐานของต่างประเทศเท่านั้น (เช่น IFORM มาตรฐานของสหรัฐฯ สหภาพ
ยุโรป ญี่ปุ่น เป็นต้น)
2) คู่แข่งในตลาดที่ต้องเผชิญ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรเลือกสินค้าที่เป็นจุดแข็งของ
ไทย เช่น ผลิตภัณฑ์จากข้าวออร์แกนิกเครื่องดื่มธัญพืช ซอสและเครื่องปรุงรส วัตถุดิบปรุง
อาหาร เครื่องแกงไทยออร์แกนิก เป็นต้น
3) ระบบการซื้อ-ขาย และการช�ำระเงิน ซึ่งแต่ละประเทศจะแตกต่างกันออกไป เช่น
ในญี่ปุ่นระบบการซื้อ-ขายนิยมใช้บัตรเครดิต หรือในจีนสัญญาซื้อ-ขายต้องอยู่ในรูปแบบที่
มีผลใช้บังคับทางกฎหมายเท่านั้น ดังนั้น ผู้ประกอบการควรมีที่ปรึกษาหรือพันธมิตร
ในประเทศให้ความช่วยเหลือด้านการประสานงาน
KEY SUCCESS FACTORS
การจะอยู่ในธุรกิจออร์แกนิกนั้น นอกเหนือจากการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์แล้ว
ปัจจัยความส�ำเร็จของผู้ประกอบการยังขึ้นอยู่กบั
1) การสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้กบั แบรนด์ เช่น การได้รบั การรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก จากองค์กรหรือสถาบันทีไ่ ด้รบั การยอมรับ การรีววิ จากผูบ้ ริโภค/ผูใ้ ช้จริง
2) สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ ทั้งในเรื่องของนวัตกรรมอาหาร การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น อาหารออร์แกนิกส�ำเร็จรูปพร้อมรับประทาน (ฟรีซพร้อมอุ่น
ส�ำหรับสังคมเมือง) ข้าวออร์แกนิกน�้ำตาลต�่ำ (ส�ำหรับกลุ่มที่ต้องการควบคุมน�้ำหนัก)
อาหารออร์แกนิกกลุ่ม Free-Form (ส�ำหรับคนแพ้กลูเตน) เป็นต้น
3) การเพิ่มช่องทางการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ เช่น การท�ำตลาด
ผ่านช่องทาง e-Commerce/Social Media (Facebook, Instagram) การช�ำระเงินที่รวดเร็ว
และทันสมัย เช่น การช�ำระเงินผ่าน Mobile Banking หรือการขนส่งสินค้าด้วยระบบ
โลจิสติกส์ที่ทันสมัย เช่น บริษัทขนส่งเอกชนที่เพิ่มบริการส่งผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก
ในลักษณะเฉพาะในรูปแบบ Farm to Table ส่งตรงถึงผู้บริโภค
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Cover Story

นวัตกรรมน�ำความล�ำ้
ท�ำให้ชีวติ ง่าย ขยายโอกาสธุรกิจ

กองบรรณาธิการ

SME Thailand

ความน่าสนใจ
เมือ่ มนุษย์เริม่ ใช้หนุ่ ยนต์ทงั้
ปรุงและเสิรฟ์ อาหาร การผลิต
สินค้าธรรมดาคงไม่เพียงพอ
ท�ำให้โลกจดจ�ำหรือน�ำยอด
ขายมาให้องค์กร
การเติมนวัตกรรมเหมือน
เพิ่มความล�้ำให้ผลิตภัณฑ์มี
จุดยืนในตลาด โนว์ฮาวทีไ่ ด้
ไม่เพียงสร้างสินค้าทีม่ คี นรอ
ซือ้ ช่วยสร้างชือ่ องค์กรให้เป็น
ทีโ่ จษจัน
นัยส�ำคัญคือนวัตกรรมนัน้
ต้องไม่ซับซ้อน ตอบโจทย์
ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกช่วยให้
ชีวติ ง่ายขึน้ จึงเป็นนวัตกรรม
ทีจ่ ะได้ขนึ้ ห้างมากกว่าจะไป
อยูแ่ ค่ทหี่ งิ้

เพราะนวัตกรรมเป็นเหมือนเครื่องมือที่ตอกย�ำ้
ให้ธุรกิจต้องไม่ย�่ำอยู่กับที่ หลายๆ องค์กรที่ใช้
นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนล้วนก้าวมาอยู่แถวหน้า
เป็นเบอร์ตน้ ๆ ของธุรกิจ ทีเ่ ห็นอย่างชัดเจนคือ บริษทั
แอปเปิ้ล คอมพิวเตอร์ ผลิต iPhone ขึ้นมาจนท�ำให้
พฤติกรรมการเสพสือ่ ของมนุษยชาติเปลีย่ นไป หรือ
Netflix จากธุรกิจร้านขายและเช่าดีวดี ี กลายมาเป็น
ช่องสตรีมมิ่งวิดีโอออนไลน์อนั ดับ 1 ของโลกขณะนี้
ความส�ำคัญของนวัตกรรมจึงไม่เพียงท�ำให้โลกจดจ�ำ
แต่ยังสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ยากต่อการเลียนแบบ
จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากองค์กรขนาดเล็ก และ
ใหญ่จะหันมาให้ความส�ำคัญกับนวัตกรรม เช่นเดียว
กับ ปราสิทธิ์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ กรรมการผู้จดั การ
บริษัท อินฟีนีตี้ โปรแม็คซ์ จ�ำกัด ผลิตเครื่องมือ
การเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรเล็งเห็นความส�ำคัญ
ของนวัตกรรม จึงตัดสินใจเปิดอีกหนึ่งบริษัทคือ
บริษัท ซินฮวดเฮง นวัตกรรม จ�ำกัด เพื่อเน้นเรื่อง
นวัตกรรมโดยเฉพาะ โดยล่าสุดได้ผลิตเครื่องก�ำจัด
ขยะพลาสติก-โฟม ที่ไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อมแถมได้
น�ำ้ มันเบนซิน-ดีเซลในราคาทีต่ �่ำกว่าท้องตลาด ช่วย
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สร้างโอกาสขยายตลาดใหม่ๆ เข้าไปในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจภาคขนส่ง และยัง
ส่งผลให้งานชิ้นนี้คว้ารางวัล The Best SME Thailand Inno Awards 2018
“นวัตกรรมเป็นสิง่ ส�ำคัญมากเป็นแนวทางในการท�ำธุรกิจให้ยงั่ ยืน เมือ่ น�ำนวัตกรรมมาบวก
กับเทคโนโลยีช่วยให้สนิ ค้าเกิดความแตกต่างทีส่ ามารถแข่งขันได้กบั นานาประเทศ ทีส่ �ำคัญ
นวัตกรรมนัน้ อาจไม่ใช่ขายแค่ในรูปของสินค้าเท่านัน้ มันอาจสร้างมูลค่าเป็นทวีคณ
ู ถ้ามีผสู้ นใจ
ซื้อโนว์ฮาวเราไปต่อยอด เป็นเป้าหมายของบริษัทในอนาคต” ปราสิทธิ์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ
กรรมการผู้จดั การ เผยให้เห็นถึงเป้าหมายของบริษัท

นวัตกรรมนั้นอาจไม่ ใช่ขาย
แค่ ในรูปของสินค้าเท่านั้น
มันอาจสร้างมูลค่าเป็นทวีคูณ
ถ้ามีผู้สนใจซื้อโนว์ฮาวเราไปต่อยอด
เป็นเป้าหมายของบริษัทในอนาคต
--ปราสิทธิ์ พงษ์นุเคราะห์ศิริ--

แม้แต่แนวคิดของบริษทั สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ทีก่ ำ� หนดให้นวัตกรรม
เป็น 1 ใน 4 ของการผลิตสินค้านอกจากเรื่องคุณภาพ ดีไซน์ และราคาที่สมเหตุสมผล จาก
แนวคิดนี้ท�ำให้บริษทั สามารถส่งสินค้าไปทั่วโลกกว่า 40 ประเทศ และยังท�ำให้ผลิตภัณฑ์มี
จุดขายที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้า เช่น สุขภัณฑ์ Novita ใช้นำ�้ เพียง 2.4 ลิตร
ถือว่าประหยัดน�ำ้ ทีส่ ดุ ในโลกกว่ารุน่ มาตรฐานทัว่ ไปโดยเฉลีย่ ใช้นำ�้ 6 ลิตร ท�ำให้ได้รบั การตอบรับ
อย่างดีจากเมืองดูไบที่ค่าน�้ำค่อนข้างแพง หรือตามสถานที่สาธารณะ เช่น โรงพยาบาล
ห้างสรรพสินค้า
“การสร้างนวัตกรรมไม่จ�ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเสมอไป อาจมาในรูปแบบ
กระบวนการท�ำงาน กระบวนการผลิต เป็นวิธีการที่ท�ำให้ Performance ดีมีประสิทธิภาพขึ้น
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แต่ต้องรู้จกั ปรับใช้ให้เหมาะกับธุรกิจ นอกจากนี้ นวัตกรรมเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าองค์กร
ไม่หยุดพัฒนา ดังนั้น คุณภาพสินค้าจะไม่มีวันถดถอย น้อยลง” พฤฒิพงศ์ ว่องอรุณ
ผู้อำ� นวยการส�ำนักกรรมการฯ เจ้าของรางวัล SME Thailand Inno Awards 2018 โดดเด่นด้าน
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม กล่าว

นวัตกรรมเป็นตัวสะท้อน
ให้เห็นว่า
องค์กรไม่หยุดพัฒนา
ดังนั้น คุณภาพสินค้าจะไม่มีวัน
ถดถอยน้อยลง
--พฤฒิพงศ์ ว่องอรุณ--

ลงทุนระยะยาว เพื่อความยั่งยืน
ท่ามกลางธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันสูง หากสินค้าไม่มคี วามแตกต่างก็ยากทีจ่ ะขายได้ราคา
หรือแทบจะต้องให้ฟรีถา้ มีตลาดจีนเป็นคูแ่ ข่ง ดรรชนี องอาจสิริ Vice President บริษทั อองกา
อาทฟูล ไลท์ จ�ำกัด บริการและรับออกแบบแสงสว่างและจ�ำหน่ายไฟ LED ซึ่งชื่นชอบ
เรือ่ งนวัตกรรมเป็นส่วนตัวและมองว่า การสร้างนวัตกรรมคือ การลงทุนระยะยาวทีจ่ ะท�ำให้
สินค้ามีเอกลักษณ์ ช่วยยกระดับองค์กรให้เหนือคู่แข่ง บริษัทจึงได้สร้างผลงานนวัตกรรม
มากมาย เช่น The Sunflowers การออกแบบประติมากรรมแสงทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ที่
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เก็บไว้ใช้ในตอนกลางคืน จนท�ำให้ได้รบั รางวัลมากมายทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ
“ถ้าไม่มองเป็นตัวเงินก็นบั ว่าคุม้ เพราะได้สร้างสิง่ ใหม่ๆ ขึน้ มา อย่างน้อยเป็นการพัฒนา
ทีมงานฝึกเด็กๆ น้องๆ ให้มคี วามพร้อมซึง่ ส่งผลดีกบั บริษทั ในระยะยาวทีจ่ ะพัฒนาสินค้า ท�ำให้
แตกต่างจากคูแ่ ข่งอย่างสร้างสรรค์ ลอกเลียนแบบยาก มีจดุ ขายทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของเรา”
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ถ้าไม่มองเป็นตัวเงินก็นับว่าคุ้ม
เพราะได้สร้างสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา
อย่างน้อยเป็นการพัฒนาทีมงานฝึกเด็กๆ น้องๆ
ให้มีความพร้อมซึ่งส่งผลดีกับบริษัทในระยะยาว
--ดรรชนี องอาจสิริ--

นวัตกรรมไม่เพียงท�ำให้สินค้ามีจุดยืนที่แตกต่าง ยังท�ำให้เกิดระบบการท�ำงานที่ยั่งยืน
เหมือนที่ พิเชษฐ โตนิติวงศ์ ผู้จัดการ บริษัท ธรรมธุรกิจ ชาวนาธรรมชาติ จ�ำกัด ได้นำ�
นวัตกรรมทางความคิดมาเปลีย่ นระบบการท�ำงานของเกษตรกรให้มรี ายได้แบบมัง่ คัง่ ยัง่ ยืน
ด้วยการน�ำชาวนาไปอบรมให้เรียนรูก้ ารท�ำนาแบบไร้สารเคมีได้ผลผลิตเท่าเดิม แต่ได้คณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี และยังมีรายได้เสริมจากพืชชนิดอื่นๆ นอกจากข้าว ภายใต้หลัก “บันได 9 ขั้น
สูค่ วามพอเพียง” ซึง่ เป็นศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทีว่ นั นี้
ความส�ำเร็จได้ขยายไปในครอบครัวชาวนากว่า 38 ครอบครัว บนพื้นที่นา 800 กว่าไร่
จนได้รับรางวัล SME Thailand Inno Awards 2018 ที่โดดเด่นด้านธุรกิจเพื่อสังคม

ส�ำหรับผมนวัตกรรม คือ
การท�ำสิ่งที่แตกต่างไปจากสิ่งที่ท�ำอยู่เดิม
แล้วมันเป็นผลดีกับทั้งผู้อื่นและตนเอง

ส�ำคัญมากตรงที่มันจะท�ำให้ธุรกิจ
โตแบบยั่งยืน
--พิเชษฐ โตนิตวิ งศ์--

17 K SME Inspired

ต้นแบบองค์กรนวัตกรรม
ยังมีอกี หลายธุรกิจทีส่ ามารถน�ำนวัตกรรมมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม หนึง่ ในความส�ำเร็จ
ทีเ่ ห็นได้ชดั คือ WC PLUS+ นวัตกรรมห้องน�ำ้ พกพา ไม่เพียงช่วยปลดทุกข์ให้คนเดินทาง ยังท�ำให้
เจ้าของผลิตภัณฑ์บริษทั ฟิตโมลด์ โซลูชนั่ จ�ำกัดเบิกบานกับตัวเลขของรายได้อกี ด้วย ไม่ตา่ งจาก
ธุรกิจบริการรับฝากและขนส่งกระเป๋าสัมภาระให้กบั นักเดินทางของ AIRPORTELs Luggage Delivery
แม้แต่ธรุ กิจโรงเชือดสุกร และจ�ำหน่ายเนือ้ สุกรช�ำแหละของบริษทั เอ็ม เอส พี อินเตอร์
ฟู้ดส์ จ�ำกัดน�ำนวัตกรรมมาบริหารจัดการข้อมูลแต่ละสาขาเข้าด้วยกันรองรับการขยายตัว
ของธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เพือ่ จัดการปัญหาการรอคิวทีแ่ น่น
ของโรงพยาบาลทัง้ ภาครัฐและเอกชนได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมจาก QueQ (Thailand)
การใช้อี-คอมเมิร์ซของบริษัท บรันช์ไทม์ จ�ำกัด ช่วยขยายร้านค้าออนไลน์ให้เติบโต
เข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด และการใช้นวัตกรรมผลิตวาล์วแอนตี้แบคทีเรีย “ANA” ของบริษัท
ไท้เพ้ง วาล์ว แมนูแฟคเจอริง่ จ�ำกัด และ KANITA (คณิตา) แบรนด์เครือ่ งหนังไทย ของบริษทั
ดู คัม ทีม จ�ำกัด ทีส่ ร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
ตัวอย่างทีก่ ล่าวมานีล้ ว้ นมาจากมันสมององค์กรของคนไทยทีส่ ร้างผลงานจนคว้ารางวัล SME
Thailand Inno Awards 2018 ทีส่ ำ� คัญไม่จำ� เป็นต้องเป็นนักวิชาการ องค์กรระดับใหญ่ ขอแค่มคี วาม
มุง่ มัน่ น�ำนวัตกรรมมาปรับใช้ ออกแบบการท�ำงาน ก็สามารถสร้างสิง่ ใหม่ทแี่ ตกต่างจากท้องตลาด
สร้างโอกาสให้ธรุ กิจ ให้โลกไม่ลมื ยืนในแถวหน้าสนามค้าได้แบบยัง่ ยืน
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Trendy Marketing

O2O
กระแสทีก่ ำ� ลังมา
ในธุรกิจออนไลน์
วิมาลี วิวฒ
ั นกุลพาณิชย์

ความน่าสนใจ
ความแรงและการเติบโตของ
การชอปออนไลน์กลายเป็น
จุดจบของร้านค้านับพัน หลาย
ฝ่ายหวัน่ ว่าฤ จะถึงอวสานของ
Brick-And-Mortar หรือร้านค้า
แบบดั้งเดิม
ทว่าจากผลส�ำรวจการซื้อ
สินค้าใน Physical Store ยัง
เป็นที่นิยมไปจนถึงปี พ.ศ.
2564 เป็นอย่างต�่ำ
เกิดกระแสหมุนกลับ ให้เหล่า
แม่คา้ ออนไลน์ทไี่ ม่เคยมีหน้าร้าน
ใช้กลยุทธ์ Online to Offline
หรือ O2O หันมาเปิด Physical
Store กันเป็นแถว

นับตั้งแต่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตบวกกับ
กระแสการใช้สมาร์ตโฟน ท�ำให้ผู้คนใช้เวลาไปกับ
หน้าจอเฉลี่ยวันละหลายชั่วโมง และหนึ่งในกิจกรรม
ที่กระท�ำผ่านหน้าจอคือ การซื้อ-ขายสินค้า และ
บริการนัน่ เอง ความจริงแล้ว อี-คอมเมิรซ์ เริม่ เฟือ่ งฟู
ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1990 และต้นทศวรรษ 2000
ผู้บริโภคมีทางเลือกอื่นในการซื้อสินค้านอกเหนือ
ไปจากการเดินเข้าร้านค้าจริง
จากเว็บไซต์ การชอปปิงผ่านออนไลน์เริม่ เข้มข้น
ขึ้นเมื่อกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามาพร้อมกับ
แอปพลิเคชันบนมือถือ ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ พา
กันเปิดช่องทางการค้าออนไลน์ รูปแบบก็มีตั้งแต่
การท�ำเว็บไซต์บริษัท/ร้าน การน�ำเสนอสินค้า และ
บริการบนแพลตฟอร์มตลาดนัดออนไลน์ เช่น
อเมซอน อีเบย์ อาลีบาบา เจดีดอทคอม ลาซาด้า
และช้อปปี้ ไปจนถึงการขายสินค้าผ่านโซเชียลมีเดีย
ทั้งหลายแหล่ มีการประเมินว่าปลายปี พ.ศ. 2561
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ยอดขายอี-คอมเมิร์ซทั่วโลกจะมีมูลค่าเกิน 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม
ยอดขายออนไลน์นี้คิดเป็นสัดส่วนเพียง 11.9% ของตลาดค้าปลีกทั่วโลกเท่านั้น

82.5%

ของการซื้อ-ขาย
สินค้า

ยังคงเกิดขึ้นใน Physical Store
อย่างน้อยก็จนถึง

ปี พ.ศ.2564

อย่างไรก็ตาม ความแรงของการชอปปิงออนไลน์ทำ� ให้เกิดความหวาดหวั่นว่าฤ จะ
ถึงอวสานของ Brick-And-Mortar หรือร้านค้าแบบดั้งเดิม ดังจะเห็นข่าวการปิดตัวของร้าน
ค้าปลีกนับพันแห่งตามห้างสรรพสินค้าในสหรัฐฯ โดยเชื่อว่าสาเหตุหนึ่งมาจากผู้บริโภค
เปลี่ยนไปซื้อของออนไลน์จึงเดินห้างน้อยลง แต่ดูเหมือนกระแสจะหมุนกลับมาที่ออฟไลน์
เหตุผลเพราะ 82.5% ของการซื้อ-ขายสินค้ายังคงเกิดขึ้นใน Physical Store อย่างน้อยก็
จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลส�ำรวจของ CBRE Group ชี้ให้เห็นว่า
70% ของผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลกลับมานิยมซื้อสินค้าตามร้านมากกว่า ซึ่งขัดแย้งกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มนี้ที่ใช้เวลาหน้าจอเฉลี่ยวันละ 7.5 ชม.
สอดคล้องกับผลการส�ำรวจของสื่อออนไลน์ TechCrunch ก็ระบุว่า 78% ของผู้บริโภค
ยังชอบทีจ่ ะซือ้ สินค้าในร้าน ท�ำให้ลกู ค้าอ้อยอิง่ และเลือกสินค้านานกว่าการเลือกผ่านหน้าจอ
ถึง 6 เท่า สะท้อนให้เห็นว่ายอดค้าปลีกส่วนมากยังมาจากร้าน Physical Store จึงไม่แปลก
ที่อี-คอมเมิร์ซรายใหญ่ และบรรดาร้านค้าย่อยออนไลน์ทั้งหลายที่ไม่เคยมีหน้าร้าน
ต่างก็ปรับมาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า Online-to-Offline หรือ O2O หันมาเปิด Physical Store
กันเป็นแถว โดยมีอเมซอน อี-คอมเมิร์ซระดับโลกเป็นผู้จุดกระแส
CBRE Group ชี้ให้เห็นว่า

TechCrunch ก็ระบุวา่

ของผูบ้ ริโภคกลุม่ มิลเลนเนียล
กลับมานิยมซือ้ สินค้าตามร้านมากกว่า

ของผูบ้ ริโภค
ยังชอบทีจ่ ะซือ้ สินค้าในร้าน

70%
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78%

ยักษ์ ใหญ่อี-คอมเมิร์ซโลกรุกออฟไลน์
อเมซอนเริ่มด้วยการเปิดร้านหนังสือในซีแอตเทิลเมื่อปลายปี พ.ศ.2558 หลังจาก
ชิมลางด้วยการเปิด Pop-Up Store แล้วได้รับการตอบรับดี ไม่เพียงเท่านั้น อเมซอนยัง
ทดลองเปิด Amazon Go ร้านสะดวกซื้อแบบไม่มีแคชเชียร์ ลูกค้าซื้อสินค้า ระบบจะท�ำการ
หักเงินจากแอปฯ บนมือถือโดยอัตโนมัติ และล่าสุดที่เป็นข่าวฮือฮาคือ การรุกธุรกิจซูเปอร์
มาร์เก็ตโดยการซื้อกิจการ Whole Foods ด้วยมูลค่าสูงถึง 13,700 ล้านดอลลาร์ฯ เท่านี้ก็
น่าจะท�ำให้มองเห็นว่าร้านค้าแบบออฟไลน์ยังมีความส�ำคัญอยู่ไม่น้อย

ส่วนอาลีบาบา อี-คอมเมิร์ซจากแดนมังกรที่เป็นคู่แข่งของอเมซอนก็ไม่น้อยหน้า
กว้านซื้อห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์ รวมถึงเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตเหอหม่า มอร์มอลล์
และทีมอลล์ โกลบอลเพื่อรองรับกลยุทธ์ New Retail ที่เชื่อมต่อการค้าแบบออนไลน์ และ
ออฟไลน์เข้าด้วยกัน ขณะที่ JD.com คู่แข่งอาลีบาบาก็ประกาศเปิดร้านสะดวกซื้อ 1 ล้าน
สาขาใน 4 ปีข้างหน้า ด้าน Flipkart อี-คอมเมิร์ซรายใหญ่สุดของอินเดียเปิดร้านออฟไลน์
ตามหัวเมืองเล็กๆ และพื้นที่ที่การใช้งานอินเทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลาย

ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการรุกธุรกิจออฟไลน์ของยักษ์ใหญ่ในวงการอี-คอมเมิร์ซโลก แต่
สิง่ ทีน่ า่ จับตาคือ บรรดาร้านค้าออนไลน์รายย่อยทีไ่ ม่เคยมีหน้าร้านมาก่อน หันมาเปิดหน้าร้าน
ไล่มาตัง้ แต่ Bonobos ร้านค้าปลีกแฟชัน่ ผู้ชายเปิดช็อป “Guide Shop” ในนิวยอร์กไว้ให้ลกู ค้า
มาลองสินค้าในร้านแล้วสั่งซื้อออนไลน์ ร้าน Warby Parker ร้านแว่นออนไลน์ขยายไปเปิด
ร้านค้าจริง ปรากฏว่าขายดีกว่าเดิมโดยทีย่ อดขายมากกว่าครึง่ มาจากร้านออฟไลน์ Bauble Bar
ร้านจ�ำหน่ายอัญมณีและเครือ่ งประดับออนไลน์กเ็ ปิดร้านค้าเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้ลกู ค้า
ได้เข้ามาเลือกและลองสินค้า เช่นเดียวกับ Pomelo แบรนด์แฟชัน่ ออนไลน์จากเอเชียทีส่ าวไทย
คุ้นเคยดีก็มาเปิดร้าน Pop–Up ที่สยามเซ็นเตอร์เช่นกัน ฯลฯ
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3 เหตุผลร้านค้าออนไลน์ขยับมาเปิดร้านออฟไลน์
สร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าผ่านประสาทสัมผัส ต่อให้การซื้อสินค้าออนไลน์
สะดวกสบายแต่ลกู ค้าส่วนมากยังพอใจทีจ่ ะได้เห็น ได้สมั ผัส ได้จบั ต้องสินค้า จากการส�ำรวจ
พบว่า 73% ของผู้บริโภคมีความต้องการทดลองสินค้าหรือเห็นสินค้าก่อนซือ้ การมี Physical
Store สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ นอกจากนั้น พนักงานในร้านจะคอยเป็นตัวแทนแบรนด์
ในการไขข้อข้องใจเมือ่ ลูกค้ามีคำ� ถาม และท�ำให้ลดความเสีย่ งในการตัดสินใจหรือเลือกพลาด
เมื่อลูกค้าได้ลองสินค้านั้นก่อนซื้อ

73%

ของผู้บริโภค

มีความต้องการทดลองสินค้า
หรือเห็นสินค้าก่อนซื้อ

เป็นจุดกระจายสินค้า น�ำเสนอบริการทีร่ วดเร็วขึน้ Physical Store จะไม่ได้เป็นแค่
โชว์รูมแสดงสินค้า หากยังเป็นที่พักสินค้า คือแทนที่จะมีคลังสินค้าแห่งเดียว ก็กระจาย
ออร์เดอร์ไปตามร้านออฟไลน์ สาขาไหนใกล้สดุ ก็รบั ออร์เดอร์นนั้ ไปส่ง นอกจากช่วยลดเวลา
ลดค่าใช้จา่ ยในการส่ง ท�ำให้ผปู้ ระกอบการประหยัดต้นทุน ลูกค้าเองก็ได้รบั สินค้าเร็วขึน้ ด้วย
ยังสามารถใช้เป็นจุดทีล่ ูกค้ามารับสินค้าหรือคืนสินค้า อ�ำนวยความสะดวกยิง่ ขึน้ ไปอีกด้วย
สร้างความน่าเชือ่ ถือและความผูกพันระหว่างแบรนด์กบั ลูกค้า ยกตัวอย่าง
“เสี่ยงหงซู” Social Commerce ใหญ่สุดของจีนที่สั่งสมฐานสมาชิกกว่า 100 ล้านคนเพิ่งเปิด
Physical Store ชือ่ RED Home แห่งแรกในเซีย่ งไฮ้ ใช้เวลาไม่ถงึ 2 สัปดาห์ ลูกค้าแห่ใช้บริการ
ล้นหลามจนกลายเป็นร้านยอดนิยมในพริบตา
โดยสรุป แพลตฟอร์มการซื้อ-ขายสินค้าและบริการทางออนไลน์จะยังคงอยู่ แต่ใน
อนาคตจะประสบความส�ำเร็จยิ่งขึ้นต้องมีการผนวกกับร้านค้าจริงด้วยเพื่อให้เกิด Omni
Channel หรือการเชื่อมโยงช่องทางต่างๆ เป็นหนึ่งเดียวทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อ
สร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าได้จบั จ่ายสินค้าและบริการแบบราบรื่นและไม่สะดุด
22 K SME Inspired

SME Corner

ขอนแก่
น
แหอวน
จาก Local Brand สูธ่ รุ กิจระดับโลก
กองบรรณาธิการ

ความน่าสนใจ
ไม่บอ่ ยนักทีไ่ ด้เห็นธุรกิจ
จากภูธรก้าวไปผงาดบนเวที
ธุรกิจโลก
ด้วยการเข้าถึงความต้องการ
ผูซ้ อื้ สร้างจุดแข็งให้ตวั เอง
เพิม่ ความเป็นมืออาชีพใน
ธุรกิจเฉพาะทาง ยึดหลัก
คุณธรรมน�ำธุรกิจ ไม่เอา
เปรียบผูบ้ ริโภค
ทะยานสูผ่ ผู้ ลิตระดับโลก
สร้างรายได้ระดับพันล้าน
บาทต่อปี

ด้ ว ยปั ญ หาเรื่ อ งก� ำ แพงภาษี จ ากผู ้ น� ำ เข้ า
จึงได้เปลี่ยนบริบทมาเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายตาข่าย
และอุปกรณ์การประมง การเกษตร ตลอดจน
อุตสาหกรรมอืน่ ๆ ภายใต้แบรนด์ “เรือใบ” หรือ “SHIP”
ในนามบริ ษั ท ขอนแก่ น แหอวน จ� ำ กั ด หรื อ KKF
ในปี พ.ศ.2520
บวร เสรีโยธิน ประธานกรรมการบริหาร เผยว่า
ขณะนั้นบริษัทมีความช�ำนาญในเรื่องการตลาด แต่
ยังขาดทักษะในการผลิตจึงได้ติดต่อซื้อเครื่องจักร
จากไต้หวันมาโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ขายต้อง Support
ในเรือ่ งของโนว์ฮาว เทคนิคในการผลิต จากนัน้ จึงได้
ตั้งโรงงานที่ขอนแก่น ถือว่าเป็นแหล่งแรงงานที่มี
ฝีมือที่มีความรู้เกี่ยวกับการถักแห และความช�ำนาญ
ในการใส่ทุ่น ใส่ตะกั่วประกอบจนเป็นอวนส�ำเร็จรูป
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ได้ดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลายเป็นจุดเด่นของขอนแก่นแหอวนที่สามารถ
ผลิต Finished Goods ได้เพียงแห่งเดียวของภาคอีสาน
ข้อได้เปรียบดังกล่าวถูกเสริมให้แกร่งขึน้ ด้วยการใส่ใจในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ตงั้ แต่การ
คัดเลือกวัตถุดบิ เช่น การเลือกใช้เส้นใยขนาดพอเหมาะไม่ใหญ่เกินไปมีผลท�ำให้ได้อวนมี
คุณสมบัตทิ ดี่ คี อื นิม่ พลิว้ ไปกับน�ำ้ ท�ำให้ประสิทธิภาพการจับปลามีคณ
ุ ภาพต่างจากอวนทีแ่ ข็งไป
เมือ่ ปลาว่ายมาชนจะเด้งออก ฉะนัน้ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั จึงได้รบั การตอบรับจากกลุม่ ลูกค้าทีม่ ี
ตัง้ แต่กลุม่ ชาวบ้านไปจนถึงกลุม่ อุตสาหกรรมการท�ำประมง ชนิดทีบ่ นั ไดโรงงานไม่เคยแห้ง
“พอมาเป็นผูผ้ ลิตเองยิง่ ต้องเพิม่ ความเข้าใจของลูกค้าให้มากยิง่ ขึน้ เพราะอวนมีมากมาย
หลายชนิด เราต้องผลิตให้ตรงกับความต้องการของแต่ละตลาด เช่น อวนทีใ่ ช้จบั ปลาน�ำ้ จืด
น�ำ้ ทะเล อวนชายฝัง่ อวนทะเลลึก ท�ำให้เราสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทกุ กลุม่ และขยายตัวได้ทกุ ปี”

ก้าวสู่ Specific Business มืออาชีพ
อีกหนึง่ ปัจจัยทีท่ ำ� ให้ขอนแก่นแหอวนผงาดขึน้ มาได้คอื องค์ความรู้ และประสบการณ์
ที่สั่งสมมาท�ำให้บริษัทตัดสินใจผลิตเครื่องจักรขึ้นเองเพื่อทดแทนการน�ำเข้าภายใต้บริษัท
ฟอร์จูน แมชชีนเนอรี่ จ�ำกัด ท�ำให้ได้เครื่องจักรที่สามารถผลิตสินค้าได้ตามที่ต้องการมาก
ยิง่ ขึน้ และช่วยให้ราคาสินค้าไม่สงู มากนักเมือ่ เทียบกับผู้ผลิตรายอืน่ ทีต่ ้องน�ำเข้าเครือ่ งจักร
และสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าไม่เพียงเฉพาะตลาด
ในประเทศยังขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เมียนมา อินเดีย ลาว เวียดนาม
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ในขณะทีก่ จิ การก�ำลังไปได้ดี กลับต้องชะงักกับเหตุการณ์วกิ ฤตต้มย�ำกุ้งในปี พ.ศ.2540
ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบริษัทที่กู้เงินมาเพื่อขยายกิจการ เป็นอีกเหตุผลท�ำให้บริษัท
หันไปบุกตลาดต่างประเทศอย่างจริงจัง เพือ่ น�ำเงินสกุลต่างประเทศมาชดเชยกับค่าเงินบาท
ที่แข็งขึ้น พร้อมใช้จดุ แข็งคือ การผลิตสินค้าที่เข้าถึงความต้องการผู้บริโภคในราคายุติธรรม
และการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับลูกค้าเป็น Joint Venture ร่วมกันพัฒนาสินค้าและกระจาย
สินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภค เหมือนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนื่องจากสินค้าได้รับการตอบรับ
อย่างดีในตลาดโลก เช่น ยุโรป อเมริกา แอฟริกา ตะวันออกกลาง

3 หลัก

ท�ำให้ธุรกิจแหอวน
ก้าวสู่สากล

เข้าถึงความต้องการ
ของผูใ้ ช้

ผลิตเครือ่ งจักร
ผลิตสินค้าเอง

การสร้าง
ความน่าเชือ่ ถือ

ปัจจุบนั บริษทั มีโรงงานผลิตทัง้ หมด 9 แห่งอยูใ่ นประเทศไทย 6 แห่ง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 2 แห่ง และเมียนมา 1 แห่ง มีก�ำลังการผลิตรวมกันประมาณ 1 พันตันต่อ
เดือนโดยสินค้า “เรือใบ” กว่า 60% กระจายไปในตลาดต่างประเทศเป็นหลักโดยเฉพาะ
ประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่อย่างอินเดียที่ยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์ประเภทนี้สูง
จากเครื่องจักรเพียง 10 เครื่องขยายเพิ่มอีกกว่า 600 เครื่องพร้อมกับรายได้กว่า
3 พันล้านบาท และการจัดงานฉลองครบรอบ 40 ปีไปอย่างยิ่งใหญ่เมื่อปลายปีท่แี ล้ว บวร
เผยว่า ปัจจัยหลักอย่างหนึง่ ทีอ่ งค์กรยึดถือมาตลอด 4 ทศวรรษคือ การท�ำธุรกิจแบบมีคณ
ุ ธรรม
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า กลายเป็น
อีกจุดเด่นหนึ่งที่ท�ำให้ได้รบั ความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้า
การท�ำธุรกิจไม่ ใช่การเอาเปรียบ ผู้บริ โภคคือผู้ที่ท�ำให้เรามีวันนี้

เราต้องตอบแทนให้ผู้บริ โภคได้รับประโยชน์มากที่สุด
แหอวนวันนี้ไม่ได้เกิดจากการถักทอของพนักงานอย่างเดียวยังรวมไปถึงพันธมิตร
ทางการค้า ผู้บริโภคที่ช่วยกันสร้างแหอวนแผ่วงขยายไปในทุกน่านน�้ำทั่วโลก
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Digital Planet

ขายได้
ช
ว
ั
ร์
!
ด้วยคอนเทนต์ที่ใช่
ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตลาดดิจิทัล และอี-คอมเมิร์ซ

ความน่าสนใจ
เปอร์เซ็นต์ที่ลูกค้าเห็น
ของปุ๊บแล้วซื้อปั๊บ นับ
โอกาสได้แทบเป็นศูนย์
เมื่อคลิกแรกไม่สามารถ
เรียกออร์เดอร์จากลูกค้า
ออนไลน์ได้ทันที จึงต้อง
มีคอนเทนต์ดๆี มาเรียกร้อง
ความสนใจ
การพัฒนาคอนเทนต์
ให้ถูกจังหวะสอดคล้อง
กับขั้นตอนการขายด้วย
Sales Funnel เป็นค�ำตอบ
ช่วยเปลีย่ นจากผูเ้ ยีย่ มชม
ให้กลายเป็นลูกค้าได้อย่าง
เป็นระบบ

วันนีข้ ออนุญาตแนะน�ำระบบขัน้ ตอนการขายทีเ่ รียกว่า
Sales Funnel ซึ่งผมคิดว่า มันส�ำคัญ และจ�ำเป็นมาก
ส�ำหรับผู้ประกอบการออนไลน์ โดยเฉพาะการท�ำการ
ตลาดคอนเทนต์ให้สอดคล้องกับขั้นตอนการขาย เพื่อ
เปลี่ยนผู้เยี่ยมชมให้กลายเป็นลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ
ซึง่ หากเข้าใจ และใช้อย่างถูกต้อง ผมมัน่ ใจว่า ยอดขาย
ธุรกิจของคุณต้องดีขึ้น
ทัง้ นีผ้ ู้ประกอบการออนไลน์ทพี่ ฒ
ั นาคอนเทนต์บน
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะ Facebook ที่
พยายามบูสต์โพสต์โฆษณา แต่กลับไม่ได้ลูกค้าเท่าที่
ควร ไม่คุ้มค่ากับเม็ดเงินโฆษณาที่ใช้ไป ซึ่งแน่นอนว่า
มันมีหลายปัจจัยทีท่ �ำให้ไม่ประสบความส�ำเร็จ ตัง้ แต่ตวั
สินค้าทีค่ วามต้องการในตลาดอาจไม่สงู มากนัก ไปจนถึง
การท�ำคอนเทนต์ทมี่ งุ่ เน้นการขายเพียงอย่างเดียว โอกาส
ทีจ่ ะได้ลกู ค้าทีเ่ ห็นปุ๊บซือ้ ปั๊บ นับหัวกันได้เลยทีเดียว ยิง่
พฤติกรรมของลูกค้าออนไลน์ คลิกแรกของพวกเขา
ไม่เคยเป็นคลิกสุดท้าย หรือพูดง่ายๆ คือ ลูกค้าออนไลน์
ไม่ตัดสินใจในคลิกแรกที่พบสินค้านั่นเอง ดังนั้น การ
พัฒนาคอนเทนต์ให้สอดคล้องกับขั้นตอนการขายด้วย
Sales Funnel จึงเป็นค�ำตอบที่ช่วยคุณได้
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Sales Funnel ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้ (Awareness) การมีส่วนร่วม สนใจ
ใคร่ครวญ พิจารณา (Engagement & Consideration) และคอนเวอร์ชัน (Conversion) อย่างไรก็ดี
การท�ำคอนเทนต์ให้สอดรับกับ 3 ขัน้ ตอนของ Sales Funnel จะท�ำให้สามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย
ที่อยู่ในแต่ละขั้นตอนได้ดกี ว่า ซึ่งต่อไปนี้คือ

3 แนวทางการโพสต์คอนเทนต์

เพื่อตอบสนองความสนใจ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
การท�ำตลาดคอนเทนต์กับขั้นตอนการขาย
(Content Marketing with sales funnel)
Tofu และ Mofu
สร้างการรับรู้ และความสัมพันธ์ (ชอบและเชื่อ)
Bofu ปิดการขาย
สร้างการรับรู้แบรนด์
(AWARENESS)

TOFU
MOFU

เริ่ ม ต้ น สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ด ้ ว ย
คอนเทนต์ทกี่ ลุ่มเป้าหมายสนใจ และ
เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการโดยอ้อม
ไม่มลี งิ ก์ ไม่มปี มุ่ ด�ำเนินการผลิตภัณฑ์
มีแต่โลโก้เล็กๆ ให้ลูกค้าเห็นก็พอ
มันเป็นคอนเทนต์ทมี่ าแชร์อกี ต่างหาก
(ท�ำให้กลุ่มเป้าหมายชอบ)

สร้างการมีสว่ นร่วมเพือ่ ให้กลุม่ เป้าหมาย
ที่มีศักยภาพแสดงตัวออกมา
(Engagement)

BOFU

พูดถึงแบรนด์ หรือจุดแข็งของแบรนด์มากขึน้ รูอ้ ะไร เก่งอะไร
ท�ำออกมาเป็นคอนเทนต์เชิงลึก แล้วให้กลุม่ เป้าหมายคลิก
เพือ่ ให้ประโยชน์จากคอนเทนต์ของเราได้ “สร้างความเชือ่ ”
อันจะน�ำไปสูข่ นั้ ตอนการปิดการขายง่ายขึน้

ท�ำให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ด้วยข้อเสนอ หรือโปรโมชั่นที่น่าสนใจ
(Conversion)

TOFU (Top of Funnel)

หมายถึง โพสต์ทมี่ ุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายทีย่ งั ไม่รู้จกั ธุรกิจของเรา ซึง่ ตรงกับขัน้ ตอนขาย
ทีเ่ รียกว่า Awareness รูปแบบการโพสต์จะไม่เน้นฮาร์ดเซลล์ แค่ตอ้ งการให้ลกู ค้าใช้เวลากับคอนเทนต์
ของแบรนด์ เช่น Buffer ธุรกิจผู้ให้บริการระบบจัดการโซเชียลมีเดีย โพสต์คลิปวิดีโอสอนท�ำไฟล์
ภาพเคลื่อนไหว GIF เพื่อสร้างความสัมพันธ์เบื้องต้นกับกลุ่มเป้าหมาย โดยในโพสต์ดังกล่าว
จะไม่มขี ้อมูลผลิตภัณฑ์ นอกจากโลโก้ Buffer ทีม่ มุ บนซ้ายของโพสต์ขณะชมวิดโี อเท่านัน้ โพสต์
ที่มีประโยชน์ และไม่เน้นขายของตั้งแต่แรกจะท�ำให้กลุ่มเป้าหมายรู้สกึ ดีกับแบรนด์
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MOFU (Middle of Funnel)

จะเป็นโพสต์ที่มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ เป็นการสร้างความสัมพันธ์
เชิงลึก (Engagement) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ท�ำความรู้จักกับจุดแข็ง และคุณค่าของ (ธุรกิจ)
แบรนด์ ด้วยการกระตุ้นให้ดำ� เนินการ (Call to Action) บางอย่าง ต่อเนื่องจากขั้นตอนแรกที่กลุ่ม
เป้าหมายที่เริ่มรู้จักแบรนด์บ้างแล้ว เช่น การโพสต์แนะน�ำตัวแบรนด์ด้วยคอนเทนต์ที่มีคุณค่า
โดยการให้คลิกโพสต์ไปฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับกลไกการน�ำส่งโพสต์แบบออร์แกนิกบนนิวส์ฟีด
ของ Facebook และ Instagram หรือปุ่ม Download ไฟล์พอดแคสต์บทความเรื่องนี้ไปเก็บไว้
ในเครื่อง ดังนั้น ผู้ประกอบการควรพัฒนาคอนเทนต์ที่ให้คุณค่าที่บ่งบอกจุดแข็งของแบรนด์
พร้อมทั้งเพิ่มลิงก์ หรือปุ่มกระตุ้นให้ด�ำเนินการในลักษณะนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงลึก
กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหากพวกเขานิยมชมชอบในคอนเทนต์ และจุดแข็งของแบรนด์ที่น�ำเสนอ
ในโพสต์ลกั ษณะนีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ เข้าสูข่ นั้ ตอนสุดท้ายของการท�ำตลาดคอนเทนต์ดว้ ยขัน้ ตอน
การขาย โอกาสที่จะประสบความส�ำเร็จก็จะมีมากขึ้น
BOFU (Bottom of Funnel)

หมายถึง โพสต์ทมี่ หี น้าทีค่ อนเวิร์ต (Convert) หรือเปลีย่ นสถานะของกลุ่มเป้าหมายให้กลาย
เป็นลูกค้า (สมาชิก ผูเ้ ข้าร่วมอีเวนต์ หรือ Leads ฯลฯ) จากกรณีศกึ ษาของ Buffer โพสต์ขนั้ ตอนนี้
จะชัดเจนจะมุ่งเน้นความพยายามที่จะท�ำให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื้อ ทดลองใช้ เข้าร่วมงาน
หรือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเรา ในที่นี้ Buffer ให้ลูกค้าคลิกปุ่มทดลองใช้บริการจัดการ
โซเชียลมีเดียฟรี 14 วัน ซึ่งท�ำให้ได้ Leads ที่มีโอกาสปิดการขายใช้บริการต่อได้
เห็นไหมครับว่า การท�ำคอนเทนต์ให้สอดคล้องกับขัน้ ตอนขาย ท�ำให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้ประกอบการสามารถท�ำคอนเทนต์ TOFU เพื่อสร้าง
การรับรู้ในวงกว้างก่อน จะได้กลุ่มที่สนใจที่มีขนาดเล็กแต่มีโอกาสมากขึ้น จากนั้นโพสต์
โฆษณาไปยังกลุ่ม MOFU เพื่อให้เขารู้จกั แบรนด์มากขึ้น และค่อยส่งคอนเทนต์ต่อไปยัง
BOFU เพื่อปิดการขาย เพราะกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านมาถึงขั้นนี้ ภาษาการตลาดเรียกว่า
Warm Leads (กลุ่มที่มีความพร้อมเป็นลูกค้าสูงมาก) ควรเปิดโอกาสให้ได้ลองใช้สินค้า
หรือบริการ เพือ่ ปิดการขายได้เลย หวังว่าแนวทางการท�ำการตลาดคอนเทนต์ให้สอดคล้อง
กับ Sales Funnel จะช่วยให้ทกุ ท่านประสบความส�ำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับ
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Tax

จ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ

มีภาระภาษีอะไรบ้าง
ศิรริ ฐั โชติเวชการ

ความน่าสนใจ
ในการท�ำธุรกรรมระหว่าง
ประเทศ อาจจะมีการจ่าย
ค่าบริการไปยังต่างประเทศ
ค่าบริการใดบ้างทีเ่ ข้าข่าย
จะต้องถูกหัก ณ ทีจ่ า่ ย หรือ
ต้องน�ำส่งภาษีมลู ค่าเพิม่
ตรวจสอบให้ดจี ะได้ไม่ผดิ
ต่อกฎหมาย และไม่เสีย
ผลประโยชน์เพราะบาง
ประเทศอาจมีข้อยกเว้น
หรือลดอัตราภาษี

การท�ำธุรกรรมระหว่างประเทศ อาจ
จะมีการจ่ายค่าบริการไปยังต่างประเทศ
ซึง่ สิง่ ทีจ่ ะต้องค�ำนึงถึงก็คอื ค่าบริการเหล่านัน้
จะต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือต้องน�ำส่งภาษี
มูลค่าเพิ่มหรือไม่
กรณีนี้ขอกล่าวถึงการหักภาษี ณ ที่จ่ายก่อน
จากประสบการณ์ทเี่ คยเจอ คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า
การจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ จะต้องหักภาษี
ณ ที่จ่าย 15% แต่ในความเป็นจริงนั้น จะต้อง
พิจารณาในรายละเอียดว่า

จ่ายไปยังประเทศใด
จ่ายค่าบริการประเภทไหน
วิธีดูการหักภาษี ณ ที่จ่ายส�ำหรับการจ่ายค่า
บริการ ให้ดูที่กฎหมายหลักก่อน คือมาตรา 70
ซึ่งมีใจความว่า
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มาตรา 70
“บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย
และได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5) หรือ
(6) ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย
การเสียภาษีกรณีนี้
กฎหมายให้เสียโดยวิธีหักภาษี คือ
ผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวจะต้องหักภาษี
จากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามวิธีการ
และอัตราดังหัวข้อถัดไป
ทั้งนี้ไม่ว่าใครจะเป็นผู้จ่ายเงินได้ก็ตาม
ภาษีทหี่ กั ไว้ในกรณีนเี้ ป็นภาษีทเี่ สียเด็ดขาด
จึงเสร็จสิ้นเป็นรายครั้งไป”
ในการพิจารณาเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่ายในการจ่ายค่าบริการไปยังต่างประเทศนั้น
1 คือต้องพิจารณาว่า ค่าบริการนั้น

ไม่ต้อง
หัก ณ ที่จ่าย

2 แต่ถ้าตกอยู่ใน 5 ประเภทนี้ ยังต้อง

ถ้ามี
อาจจะได้รับยกเว้น
หรือลดอัตราภาษี
หัก ณ ที่จ่าย

จัดเป็นเงินได้ประเภท 40(2) จนถึง (6)
หรือไม่ ถ้าหลุดจาก 5 ประเภทนี้แล้ว

พิจารณาต่อว่ากิจการของคู่ค้ารายนั้น ตั้ง
อยู่ในประเทศที่มีการจดอนุสัญญาภาษี
ซ้อนกับเราหรือไม่
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ส�ำหรับเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็แค่พิจารณาว่าผลของงานบริการนั้นได้ถูกใช้
ในประเทศไทยหรือไม่
ถ้าค�ำตอบคือใช่ ก็ต้องน�ำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตัวอย่าง

1.การจ่ายค่าโฆษณา
ถ้าบริษทั ในประเทศไทยมีการจ่ายค่าโฆษณา
ใน Search Engine ให้กบั บริษทั G. ในต่าง
ประเทศ เรามาพิจารณาว่า ค่าโฆษณาจัด
อยูใ่ นเงินได้ประเภทใด?

ไม่ต้องมีการหักภาษี
ณ ที่จ่าย

ค�ำตอบคือ ค่าโฆษณา จัดอยูใ่ นเงินได้ประเภท
40(8) ซึง่ ไม่ได้ถกู ระบุอยูใ่ นมาตรา 70 ดังนัน้
การจ่ายค่าโฆษณาดังกล่าวจึงไม่ตอ้ งมีการหัก
ภาษี ณ ทีจ่ า่ ย และจึงไม่ตอ้ งพิจารณาต่อว่า
คูค่ า้ นัน้ ตัง้ อยูใ่ นประเทศใด

ค่าโฆษณา

ส่วนในการพิจารณาเกี่ยวกับการน�ำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น ให้พิจารณาว่า
บริการดังกล่าวนัน้ ให้บริการในต่างประเทศ แต่มกี ารส่งผลของการให้บริการมาใช้ในประเทศไทยหรือไม่
แนววินิจฉัยอันน่ารัก
ของกรมสรรพากรก็คอื

7%

การโฆษณาบน Search
Engine นั้น แน่นอนต้อง
มีคนในประเทศไทยเห็น
จึ ง ถื อ ว่ า เป็ น บริ ก าร
ในต่างประเทศที่น�ำผล
ของการบริ ก ารมาใช้
ในราชอาณาจักร ดังนั้น

บริษทั ผูจ้ า่ ยเงินได้นี้ ต้องน�ำส่ง
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ของค่าบริการ
ในนามของบริษัทในต่างประเทศ
ด้วยแบบฟอร์ม ภ.พ.36
แต่ในขณะเดียวกันบริษทั ผูจ้ า่ ย
เงินได้ก็สามารถน�ำใบเสร็จที่ได้
จากกรมสรรพากรมาหักเป็นภาษี
ซื้อของบริษัทตนเองได้เช่นกัน
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ตัวอย่าง

2.การจ่ายค่า Software
บริษัทในไทยซื้อ Software บัญชี จากคู่ค้า
ในประเทศสหรัฐอเมริกา =
Software บัญชี จัดเป็นเงินได้ประเภท 40(3) ค่าสิทธิ
ซือ้ Software

ผูจ้ า่ ยเงินได้นจี้ งึ มีภาระในการหัก ณ ที่
จ่าย 15% ตามมาตรา 70
แต่ยงั จ่ายเลยไม่ได้ ต้องมาดูตอ่ ว่า
ประเทศสหรัฐฯ นัน้ มีการจดอนุสญ
ั ญา
ภาษีซอ้ นกับประเทศไทยหรือไม่
ซึง่ ในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรระบุวา่ มีจด
กันไว้ ฉะนัน้ ก็ตอ้ งไปดูตอ่ อีกว่าในอนุสญ
ั ญา
ภาษีซอ้ นทีจ่ ดไว้กบั ประเทศสหรัฐฯ นัน้ เขียน
เกีย่ วกับเรือ่ ง Software ไว้อย่างไร

ปรากฏว่าเขาระบุวา่ ถ้าจ่ายค่า Software ให้หกั ภาษี ณ ทีจ่ า่ ยเพียง 5%
ดังนัน้ ในกรณีนี้
บริษทั ผูจ้ า่ ยเงินได้จะต้องหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย 5%
จากค่าบริการแล้วน�ำส่งกรมสรรพากรด้วย ภ.ง.ด.54
แต่ถา้ คูค่ า้ ของเราอยูใ่ นประเทศทีไ่ ม่มอี นุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นกับประเทศไทย
ก็จะต้องโดนภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ยไป 15% เต็มๆ
ทีน้ีมาดูกันว่าจะต้องน�ำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ก็พิจารณาว่าบริการนั้นได้ถูกน�ำมาใช้
ในประเทศไทยหรือไม่
แน่นอน ค�ำตอบคือ Software นัน้ ถูกน�ำมาใช้ในประเทศไทย ดังนัน้ บริษทั ผูจ้ า่ ยเงินได้นี้
ต้องน�ำส่งภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ของค่าบริการในนามของบริษทั ในต่างประเทศด้วยแบบฟอร์ม ภ.พ.36 แต่
ในขณะเดียวกันบริษทั ผูจ้ า่ ยเงินได้กส็ ามารถน�ำใบเสร็จทีไ่ ด้จากกรมสรรพากรมาหักเป็นภาษีซอื้ ของบริษทั
ตนเองได้เช่นกัน เส้นตายของการน�ำส่งภาษีทงั้ 2 ประเภทนัน้ คือภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
จะเห็นได้วา่ การจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งระวังและเช็กให้ถถี่ ว้ นว่ามีภาระภาษีอะไร อย่างใด
บ้าง ซึง่ การตีความว่าเงินทีจ่ า่ ยนัน้ เป็นเงินได้ประเทศใดหรือการพิจารณากฎหมายเกีย่ วกับอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น
เป็นเรือ่ งทีซ่ บั ซ้อนควรจะต้องปรึกษาคนในวิชาชีพทีม่ ปี ระสบการณ์ชว่ ยแนะน�ำให้จะปลอดภัยกว่า

32 K SME Inspired

นวัตกรรม

น�ำความล�้ำท�ำให้ชีวิตง่าย ขยายโอกาสธุรกิจ

