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ความล้มเหลวของการท�าธรุกจิ สาเหตหุนึง่มาจากการเข้าตลาดท่ีผดิพลาดตัง้แต่แรก ดังน้ัน ก่อนท่ีจะตดัสนิใจกระโจนเข้าสูต่ลาดใด
อย่างเต็มตัว สิ่งที่ต้องท�าคือ คิดวิเคราะห์ตลาดเป้าหมายที่รองรับกับสินค้าและบริการของตนเองให้แน่ใจเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นขนาด
และแนวโน้มการเติบโตของตลาด สินค้า และบริการเป็นที่ต้องการในตลาดเป้าหมายอย่างแท้จริงหรือไม่ พฤติกรรมการบริโภค      
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างไร ซึ่งการจะเข้าต้องรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับตลาดและกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ เพราะถ้าเรา
วิเคราะห์ตลาดก�าหนดกลุ่มเป้าหมายให้แน่ชัดถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วย่อมท�าให้ธุรกิจเติบโตตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้  

QueQ แอพพลิเคชันให้บริการระบบจัดการคิวรูปแบบใหม่ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียเวลารอคิว จะไปเดินเล่น หรือท�าธุระ
อื่นก่อนระหว่างรอได้ เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเลือกตลาดที่ใช่และถูกต้องตั้งแต่แรก จึงท�าให้เติบโตอย่างรวดเร็วทั้งจ�านวน User 
และการขยายการให้บริการในร้านอาหาร เพราะอย่างท่ีรู้กันปัญหาและการแก้ปัญหาด้วยระบบคิวนั้นมีมานานหลายสิบปีและมีอยู่   
ในหลายธุรกิจอุตสาหกรรม แต่การเลือกตลาด Chain Restaurant เป็นตลาดแรกในการให้บริการ QueQ แทนที่จะเลือกธุรกิจ
อุตสาหกรรมอื่น อย่างธนาคาร หรือโรงพยาบาล รวมถึงการให้ความส�าคัญกับการศึกษาเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการอย่างจริงจัง 
ก็ท�าให้ QueQ เป็นที่รู้จักและประสบความส�าเร็จในเวลาอันรวดเร็ว...อยากรู้เคล็ดลับความส�าเร็จของ QueQ ต้องไม่พลาด              
บทสัมภาษณ์ รังสรรค์ พรมประสิทธิ์ ในฉบับนี้
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Timing,perseverance,and 10 years of Tryingwill evenTuallymake you look likean overnighT success.

เวลา ความพยายาม และ10 ปีแห่งการไม่ยอมแพ้จะท�าให้ดูเหมือนสร้างความส�าเร็จให้เกิดได้ในชั่วข้ามคืน

-- Biz Stone ผูร่้วมก่อตัง้ Twitter --

ล่าสดุมีการเปิดเผยวา่ ตลาดอ-ีคอมเมร์ิซในเอเชยีชะลอตวัลงอย่างน่าตกใจ สวนทางกบัจ�านวนผู้ใช้อนิเทอร์เนต็ผ่านสมารท์โฟน
ที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น เมียนมาเพิ่มขึ้น 80 เปอร์เซ็นต์ อินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งปัญหาเรื่องความไว้วางใจคือบ่อเกิดของความ
ชะลอตัวนี้ เนื่องจากชาวเอเชียส่วนใหญ่ไม่มั่นใจการซื้อของผ่านร้านค้าออนไลน์ เพราะเคยเจอกับเหตุการณ์แย่ๆ เช่น ในเมียนมา
และบังกลาเทศเกิดเหตุการณ์กล่องสินค้าถูกเปิดก่อนส่งถึงมือลูกค้า และสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่สั่ง ลูกค้าจึงรู้สึกไม่ไว้ใจร้านค้า
ออนไลน์และต้องการเห็นสินค้าจริงก่อนซื้อ

จากปัญหาดังกล่าว ท�าให้เจ้าของธุรกิจออนไลน์ต้องกลับมาคิดว่า จะท�าอย่างไรให้ลูกค้าเชื่อมั่นและไว้วางใจในธุรกิจออนไลน์
ท่ีท�า โดยสิ่งที่ต้องท�าคือ ซ่ือสัตย์กับลูกค้า ให้ข้อมูลสินค้าตามจริง หากไม่สามารถส่งสินค้าได้ให้แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง               
ตรงไปตรงมา ไม่ควรจดัส่งสนิค้าชิน้อืน่ไปแทนโดยไม่แจ้งให้ลกูค้าทราบก่อน และไม่ควรเปิดกล่องสนิค้าหลงัจากแพก็เพือ่เตรยีมส่ง
อย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ ควรมีรับประกันสินค้า เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี เช่น หากสินค้าช�ารุดจะเปลี่ยน
สินค้าใหม่ให้ทันทีหรือคืนเงินเต็มจ�านวน

ถ้าแก้ปัญหานี้ได้ อี-คอมเมิร์ซเอเชียก็คึกคักอีกครั้ง

ไขข้อสงสยั ท�ำไมอ-ีคอมเมร์ิซเอเชยีน่ำห่วง

อินโดนีเซียนับว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศใน SEA ที่มี Startup เกิดขึ้นมากมาย ซึ่ง 5 Startup 
ที่เขียนถึงนี้เป็นดาวรุ่งที่ได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุนมากที่สุด เริ่มจาก Go-Jek ผู้ให้บริการ
เรียกรถแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์ผ่านโมไบล์แอพฯ ได้เงินลงทุน 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
รองลงมาคอื Tokopedia อี-คอมเมิร์ซรายใหญ่ของประเทศทีใ่ห้เจ้าของธุรกิจและบุคคลทัว่ไป
เข้ามาเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ฟร ีได้เงนิลงทนุ 1.1 พนัล้านดอลลาร์สหรฐัฯ Traveloka เวบ็ไซต์
จองตั๋วเครื่องบินและที่พักราคาถูก ได้เงินลงทุน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Akulaku บริษัท
ที่ให้บริการทางด้านการเงินอย่างการผ่อนช�าระโดยไม่ใช้บัตรเครดิต ได้เงินลงทุน 145 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ และ PT Indo Lotte Makmur บริษัทร่วมทุนระหว่าง Salim Group และ 
Lotte Group ให้บริการตลาดค้าปลีกออนไลน์ ได้เงินลงทุน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Startup แดนอิเหนาไม่ใช่เล่นๆ

องค์การการท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาตริายงานว่า ปี พ.ศ.2573 ทัว่โลกจะมีนกัท่องเทีย่ว
เพิ่มขึ้น 1.8 พันล้านคน นี่จึงไม่น่าแปลกใจว่าท�าไมนักลงทุนแห่ไปลงทุนกับ Startup สาย
ท่องเท่ียว และจากการศึกษาของ Phocuswright บริษทัวจิยัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ระบ ุในปี 
พ.ศ.2559-2560 มีการระดมทุนกว่า 29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อ Startup สายท่องเที่ยว

ส�าหรบั Startup สายท่องเทีย่วทีม่แีนวโน้มมาแรงสดุๆ ในปีหน้า ได้แก่ Timeshifter แอพฯ 
ช่วยบรรเทาอาการ Jet Lag ให้ผู้ที่เดินทางบ่อย เช่น ท�าให้รู้สึกตื่นตัวในช่วงเวลาที่เคยหลับ 
และแจ้งเตือนเม่ือดื่มกาแฟมากเกินไป AirBuy โซลูชันที่เข้ามาสร้างประสบการณ์ช้อปปิง
สินคา้ปลอดภาษีที่สนามบนิให้น่าประทับใจ โดยสั่งซื้อสนิค้าผ่านชอ่งทางออนไลนแ์ละมารับ
สนิค้าทีส่นามบินเม่ือถึงเวลาเดนิทาง HeyCars แอพฯ จองรถรับ-ส่งทีส่นามบนิ ผูใ้ช้เลือกได้ว่า
ต้องการโดยสารรถประเภทใด และยกเลิกได้ฟรีก่อนถึงวันจอง 2 วัน MyCash Online ผู้ให้
บรกิาร E-Wallet  ส�าหรบัช�าระบลิ เตมิเงินโทรศัพท์ ซ้ือตัว๋รถประจ�าทางของมาเลเซยี รวมถึง
ซื้อตั๋วเครื่องบินลดราคาจาก 17 สายการบิน และ Qiantech แอพฯ สร้างประสบการณ์   
การท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยี AR เช่น สแกนปฏิทิน AR ใน Beijing Palace Museum แล้ว
จะเห็นผลงานชิ้นเอกของพิพิธภัณฑ์

โหลดด่วนก่อนเดินทาง

ซอีโีอแต่ละคนมสีไตล์การท�างาน รวมถงึมมุมองความคดิทีแ่ตกต่างกนั ซ่ึงบคุคลต่อไปน้ีนอกจาก
ได้รับการโหวตว่าเป็นซีอีโอแห่งยุคแล้ว ผู้ประกอบการยังน�ามาเป็นต้นแบบการท�างานได้

John Seifert จากบริษัทเอเยนซีโฆษณา The Ogilvy Group บอกว่า ต้องสร้างแรงจูงใจที่ดี
ในการท�างานให้กับทีมงาน และพร้อมปกป้องทุกคนที่กล้าแสดงความสามารถของตัวเอง Michel 
Doukeris จากบริษัทผลิตเบียร์ Anheuser-Busch บอกว่า ธุรกิจจะประสบความส�าเร็จได้ถ้ามี     
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ได้ร่วมงานกับบุคคลที่มีพรสวรรค์และสามารถดึงศักยภาพออกมาใช้ได้อย่าง
เต็มที่ Ron Nersesian จากบริษัทด้านการวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ Keysight Technologies บอกว่า 
ต้องกล้าเผชิญหน้ากับความท้าทายใหญ่ๆ และสถานการณ์ท่ียากล�าบากโดยไม่คิดยอมแพ้ และ 
JT McCormick จากบริษัทผลิตส่ือ Scribe Media บอกว่า บทบาทของผู้น�าที่ดีคือ ท�างาน         
อย่างเต็มที่และสนับสนุนคนในทีมด้วยการสอนและให้ค�าปรึกษาเรื่องต่างๆ

แล้วคุณเป็นซีอีโอสไตล์ไหน?

ซอีโีอยุคใหม่มสีไตล์กำรท�ำงำนอย่ำงไร

ปี 2562 Startup สำยท่องเทีย่วมำแรง

5 ดำวรุง่ Startup แดนอเิหนำ
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การเดินทาง 

BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ  

ทางออกท่ี 1

นิตยสาร SME STARTUP ร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย  

จัดสัมมนา

ปีหน้าการตลาดออนไลน์จะไปในทิศทางไหน? 

เทรนด์อะไรจะมาแรง? การตลาดแบบไหนที่กำาลังจะหมดอายุ? 

พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์จะเปลี่ยนไปอย่างไร? โซเชียลมีเดียยังเป็นเครื่องมือ 

การตลาดที่ทรงพลังอีกหรือไม่?

ลงทะเบียนสำารองท่ีน่ังฟรี! ได้ท่ี

รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี : 08-4555-0802
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ที่มา : https://callminer.com

91%

พึงพอใจ

ผิดหวัง

ร�ำคำญ

รับฟัง

ขอบคุณ ยินดี

เสียงของลูกค้า

จะเปลี่ยนแบรนด์ทันที

หลังจำกได้รับประสบกำรณ์ที่ไม่ดี

จำก Call Center 

จะรักแบรนด์ต่อไป

หำกได้รับประสบกำรณ์ที่ดี

จำก Call Center

อย่ามองข้าม

ท�ำไมลูกค้ำถึงย้ำยหนีจำกแบรนด์เดิม

จะรักษำลูกค้ำด้วยบริกำรได้อย่ำงไร

รู้สึกอย่ำงไรเมื่อแชตผ่ำนออนไลน์

ราคาแพงเกินไป

น�าเสนอส่วนลดเฉพาะลูกค้ารายใหม่

มั่นใจว่า Call Center รู้ข้อมูลการบริการลูกค้า

ไม่มีของรางวัลหรืออะไรจูงใจให้ต่ออายุ 

ล้มเหลวในการแก้ปัญหาจากการติดต่อในครั้งแรก

ใช้ Call Center เป็นคนในประเทศ

มีความสุขอย่างมาก

Call Center ล้มเหลวในการติดตามการแก้ปัญหา

แสดงความห่วงใยและดูแลอย่างสุภาพ

ไม่มีความสุข

เจอปัญหาจากการบริการที่ผิดพลาด

ไม่ได้รับการแก้ปัญหาทันเวลา

ให้ข้อมูลเชิงรุกเกี่ยวกับการแก้ปัญหา

ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

สตาฟฟ์มือใหม่และไม่มีความรู้ในการตอบค�าถาม

มีช่องทางการติดต่อที่มากกว่าการโทรศัพท์และการไปจุดบริการ

มีความสุข

ปัญหาจากประสิทธิภาพของเว็บไซต์

ขอโทษเมื่อลูกค้าไม่พอใจการบริการ

ไม่มีความสุขเลย

66%

27%

62%

32%

25%

59%

30%

24%

53%

14%

14%

43%

21%

14%

37%

8%

28%

20%

43%

42%

24%

17%

22%

14%

30%

21%

23%

15%

13%

57%

ลูกค้ำติดต่อสื่อสำรทำงไหน

โทรศัพท์ ออนไลน์ 

แชต
อีเมล เฟซบุ๊กเว็บไซต์ โมไบล์ 

แอพพลิเคชัน

ซำบซึ้ง

อำรมณ์เสีย

โกรธ

สับสน

ไม่สนใจ

ของลูกค้ำ

ของลูกค้ำ

รูส้
กึอยา่งไร

หลังจำกติดต่อ

เพื่อให้แก้ปัญหำ
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Text : Kritsana S. / Photo : Vipa Vadi

หัวมุมสี่แยกบ้านแขก ติดร้านสุนทรวาดรูป เปิด 22.00-02.00 น.
 08-0076-6767
 midnightacocoa
 @midnightacocoa

พลิกปัญหาให้เป็นกิมมิก
Midnight a cocoa

จากความต้องการดื่มโกโก้ในช่วงเวลาที่ต้องท�างานดึกดื่น         

แต่ด้วยร้านขายเครื่องดื่มประเภทนี้ส่วนใหญ่ปิดหลัง 4 ทุ่ม           

เดียร์-ทิสลักษณ์ ค�ำงำม เลยลุกขึ้นมาชงโกโก้ดื่มเอง และคิดว่า     

น่าจะมีคนอ่ืนๆ อยากดื่มโกโก้ในช่วงเวลานี้เช่นกันเลยเปิดร้าน     

ขายโกโก้ยามค�่าคืนขึ้นในชื่อ Midnight A Cocoa มีโกโก้ให้เลือก 

3 เลเวล ได้แก่ Goodnight นมเยอะกว่าโกโก้ ไม่หวานมาก Midnight 

อัตราส่วนของนมและโกโก้อย่างละครึ่ง โกโก้ข้นและหวาน และ 

Darknight โกโก้เยอะกว่านม เข้มข้นแต่ไม่ขม ส่วนวิปครีมไม่มี     

ทุกวัน ต้องลุ้นว่าวันไหนจะเป็น Good Day

เดียร์เล่าถึงร้าน Midnight A Cocoa ให้ฟังว่า ร้านนี้เปิด        

มาแล้ว 3 ปี ในช่วงแรกที่เปิด ลูกค้าต้องกดกริ่งเรียก เพราะเธอ  

ต้องท�างานอืน่จงึไม่สะดวกยนืประจ�าหน้าร้านตลอด ช่วงนัน้ขายได้ 

10 กว่าแก้ว บางวันขายได้แค่ 2-3 แก้ว แต่ด้วยความใจดีของเธอ   

ทีเ่ตมิความหวานหรือความเข้มข้นของโกโก้ให้ลกูค้าโดยไม่คิดราคา

เพิ่ม เพราะเข้าใจดีว่าคนที่ชอบดื่มโกโก้ย่อมอยากดื่มโกโก้รสอร่อย

ตามต้องการ ได้สร้างความประทับใจให้ลูกค้าเป็นอย่างมาก ท�าให้

เกิดการบอกต่อในโลกออนไลน์ ส่งผลให้จ�านวนลูกค้าเพ่ิมขึ้น      

อย่างเห็นได้ชัด และท�าให้ต้องเจอกับปัญหาต่างๆ เช่น การแซงคิว 

และโกโก้ไม่พอขาย เธอเลยคิดหาวิธีแก้ปัญหา ซึ่งในเวลาน้ีวิธี      

เหล่านั้นได้กลายเป็นกิมมิกเรียกลูกค้าเข้าร้านไปเสียแล้ว

ปัญหาแรกที่เจอ คือ การตั้งราคา หากตั้งราคาโกโก้แต่ละเลเวล

แตกต่างกนัจะต้องจ้างพนกังานแคชเชยีร์เพือ่รบัเงนิทอนเงนิ ดงันัน้

เลยแก้ปัญหาด้วยการตั้งราคาแก้วละ 50 บาท รับเฉพาะแบงก์       

50 บาท ถ้าไม่มีสามารถแลกได้ที่ร้าน ลูกค้าจ่ายเงินด้วยการหยอด

แบงก์ 50 บาทใส่กระเป๋าหน้าเคาน์เตอร์ ตอนน้ีวิธีน้ีกลายเป็น        

กิมมิกเด่นของร้านและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปโดยปริยาย

ปัญหาถัดมาที่เจอหลังลูกค้าล้นหลามเพราะตามมาจากรีวิว     

ในโลกออนไลน์ คือ การแซงคิว ช่วงแรกใช้วธิแีจกบัตรคิว แต่น่ันก็ไม่ได้

ช่วยแก้ปัญหาเท่าไหร่นกั เพราะลกูค้าแย่งกนัรับบตัรควิ บางคนมาถงึ

ร้านก่อนแต่ไม่ได้ควิแรกเพราะลุกมารบับัตรควิช้า ฉะนัน้เพือ่ให้เกดิ

ความยุติธรรม เธอจึงปิ๊งไอเดียให้จับปิงปองลุ้นว่าจะได้ควิทีเ่ท่าไหร่ 

โดยลกูค้าทีมี่สิทธิจั์บปิงปองต้องมาท่ีร้านในเวลา 21.50 น. ส่วนลกูค้า

ทีม่าหลงัการจบัปิงปองจบจะได้รบับตัรควิเป็นไพ่ โดยเรยีงล�าดบัควิ

จากไพ่โพธ์ิด�าไปไพ่ดอกจกิ และจ�านวนไพ่ท่ีแจกเท่ากับจ�านวนแก้ว

ที่สั่ง วิธีนี้นอกจากแก้ปัญหาการแซงคิวได้แล้ว ยังท�าให้รู้ปริมาณ

โกโก้ว่าเพียงพอต่อการขายหรือไม่ โดยจะเช็กปริมาณโกโก้ทุกๆ   

การแจกไพ่ครบ 100 ใบ ถ้าโกโก้พอต่อการขายจึงจะแจกไพ่ต่อ

ปัญหาสุดท้าย ลูกค้าหลายคนไม่สะดวกต่อคิวรอซื้อโกโก้            

ที่หน้าร้าน เธอจึงอ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้ากลุ่มนี้ด้วยบริการ 

Delivery ที่ส่งในพื้นที่ใกล้เคียงร้าน Pick Up ลูกค้ามารับโกโก้        

ที่หน้าร้าน และ Mid Day ส่งเฉพาะช่วงกลางวัน โดยทั้ง 3 บริการ

ต้องสั่งผ่าน Line@ ล่วงหน้า 1 วัน

เชื่อหรือไม่ การพลิกปัญหาให้มาเป็นกิมมิกยิ่งกลายเป็น           

แรงเหวี่ยงท�าให้เกิดการบอกต่ออย่างรวดเร็ว และยิ่งเรียกลูกค้า    

เข้าร้านรอคิวอย่างล้นหลาม ทั้งๆ ที่ร้านไม่เปิดทุกวันและมีวันเปิด

ไม่แน่นอน ดังนั้น เพ่ือความชัวร์ก็ต้องเช็กตารางเปิดร้าน               

ในเฟซบุ๊กเพจของร้านก่อนมาร้าน   

“เราไม่เคยคิดว่าร้านต้องมีกิมมิก แต่เพราะเจอปัญหาเลยต้อง  

หาวธิแีก้ปัญหาทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ดุ โชคดทีีล่กูค้ามองวธิทีีเ่ราใช้เป็น 

กิมมิกสร้างความสนุกให้กับพวกเขาในทุกครั้งที่มาร้าน และด้วย

ความท่ีร้านมหีลายกิมมกิ หลายคนเลยคดิว่าน่ีอาจสร้างความยุง่ยาก

ในการท�าธรุกจิ แต่ส่วนตวัไม่มองเช่นนัน้ เรามองว่าคอืการคดักรอง

ลกูค้า ท�าให้เจอลกูค้าทีต้่องการดืม่โกโก้ของเราจรงิๆ อกีทัง้ยงัท�าให้

บรรยากาศร้านน่ารัก คนไม่ต้องแย่งคิวกัน ซึ่งภาพดีๆ นี้ท�าให้รู้สึก

รักร้านตัวเองมากขึ้น มีความสุขที่จะท�า อยากเปิดร้านไปนานๆ”

นี่แหละปัญหาไม่ได้เป็นขวากหนามที่ต้องก้าวข้ามเสมอไป      

หากรู้จักคิดพลิกแก้ปัญหาด้วยไอเดียก็จะได้ผลลัพธ์ความส�าเร็จ

เหมือนเช่น Midnight A Cocoa 
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รังสรรค์ พรมประสิทธิ์

New Queue
R e v o l u t i o n
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จาก SME ที่ทรานส์ฟอร์มตัว

สู่การเป็น Startup

ที่ใช้ Pain Point ในการสร้างธุรกิจ

เป็นจุดเริ่มต้นของ QueQ แอพพลิเคชัน 

ที่ให้บริการระบบจัดการคิว

รูปแบบใหม่ผ่านโมไบล์

เพื่อแก้ปัญหาการเสียเวลา

รอคิวในการใช้บริการในที่ต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร

โรงพยาบาล เป็นต้น

โดยมีตัวเลขจ�ำนวน  User ที่มำกถึง 1 ล้ำนคน ร้ำนอำหำรที่ใช้

บริกำรนี้อีก 400 สำขำ และกำรขำยกำรบริกำรไปต่ำงอุตสำหกรรม

อย่ำง โรงพยำบำล รวมถงึกำร Scale ไปต่ำงประเทศเป็นเครือ่งกำรนัตี  

ควำมส�ำเร็จ และล่ำสุดเขำเพิ่งได้รับรำงวัล SME Thailand Inno 

Awards 2018 ในสำขำรำงวลัโดดเด่นด้ำนพฒันำผลติภณัฑ์ซอฟต์แวร์ 

แต่ใครจะรู้บ้ำงกว่ำจะมำถึงควำมส�ำเร็จในวันนี้ได้ของ          

รังสรรค์ พรมประสิทธิ์ หนทำงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลำบ ด้วยควำม

แตกต่ำงอย่ำงสิ้นเชิงใน Business Model ของ SME และ Startup 

ท�ำให้เขำต้องเรียนรู้ควำมผิดหวังและล้มเหลวเป็นร้อยครั้ง และ       

นี่คือเบื้องหลังควำมส�ำเร็จของ QueQ ที่ใช้เวลำเพียง 3 ปีกับ       

กำรเป็น Startup ก็สำมำรถเติบโตแซงหน้ำกำรเป็นซอฟต์แวร์เฮำส์

ที่ใช้เวลำถึง 6-7 ปีมำแล้ว

 

จาก SME ท�าไมถึงผันตัวมาเป็น Startup ได้
เรำเป็นซอฟต์แวร์เฮำส์มำนำนเป็น 6-7 ปี แล้วไม่รูว่้ำจะโตต่อไป

ยงัไง ลองนกึภำพดพูอมโีปรเจกต์เข้ำมำเรำกข็ยำยทมีงำนไปเรือ่ยๆ 

พอทีมขยำยก็มีค่ำใช้จ่ำยเยอะขึ้น โปรเจกต์ที่รับก็ต้องใหญ่ข้ึน      

ตำมไปด้วย ถงึจดุหนึง่เรำต้องไปแข่งกบับรษิทัทีใ่หญ่มำกๆ สดุท้ำย   

เรำต้อง Sub งำนจำกเขำมำท�ำ มองไม่ออกว่ำแล้วเรำจะก้ำวต่อไป

ยงัไง เลยมกีำรคยุกันว่ำ เรำน่ำจะท�ำโปรดกัต์ของตนเอง แล้วตอนนัน้

ค�ำว่ำ Tech Startup เริ่มเกิดขึ้น ผมเองก็คิดว่ำถ้ำจะท�ำโปรดักต์   

ขึน้มำสกัอย่ำงต้องไม่ใช่มแีค่เทคโนโลย ีแต่ควรเอำ Business Model 

มำด้วย นั่นคือ Startup เรำเลยเริ่มเปลี่ยนตัวเอง และเริ่มมองหำ 

Pain Point  ที่จะเอำมำตั้งต้นท�ำโปรดักต์ และด้วยควำมที่เรำเป็น

ซอฟต์แวร์เฮำส์ไม่ได้อยู่ในธุรกิจอุตสำหกรรมอะไรเลย เรำจะไม่รู้

หรอกว่ำมปัีญหำอะไรลกึๆ ในอุตสำหกรรมนัน้ๆ บ้ำง ดงันัน้ ถ้ำจบั

ตลำด B2B ไม่น่ำจะเวิร์ก แต่ควรจะจับตลำดที่เป็น Mass Market 

เป็น B2C โดยทีไ่ปแก้ปัญหำแบบใดแบบหนึง่ที ่User ทกุคนสำมำรถ

ใช้ได้จะดีกว่ำ   

ตอนที่เรำเริ่มเปลี่ยนตัวเอง ในแต่ละเดือนจะมีกำรเอำไอเดียมำ

คุยเพื่อช่วยกันคิด ไอเดียเรื่องคิวเป็นหนึ่งในไอเดียที่ผมไปเจอด้วย

ตนเอง จริงๆ ระบบกำรรอคิวมีมำหลำยสิบปีแล้ว แต่ส่วนใหญ่เขำ

จะมองไปด้ำนเดียวคือกำรท�ำให้โอเปอเรชั่นของธนำคำรท�ำงำนได้

สะดวก คนไม่แซงคิวกัน ซึ่งมันไม่ได้ตอบโจทย์คนที่ไปยืนรอคิว     

ดังนั้น มันน่ำจะมีโซลูชันอะไรท่ีตอบโจทย์ฝั่งคนที่ไปรอคิวบ้ำง     

ตอนนั้นเลยเกิดไอเดียขึ้นมำว่ำมันควรจะท�ำโมไบล์แอพฯ แล้วมำ

แจ้งเตือนเวลำท่ีถึงคิวจะได้ไม่ต้องมำยืนรอกันนำนๆ ให้เขำไปท�ำ

อย่ำงอื่นก่อน แล้วค่อยกลับเมื่อถึงคิวจริงๆ   

ฉะนั้น QueQ จึงเกิดจำก Pain Point 2 อย่ำง อย่ำงแรกคือ 

Pain Point ของบริษัทเองท่ีเรำไม่รู้จะโตยังไง กับ Pain Point       

ของคนรอคิว  

วนัทีต่ดัสนิใจเปลีย่น Business Model มาเป็น Startup 
คุณมั่นใจแค่ไหนกับทางเลือกนี้

ไม่มั่นใจมำตลอดเลย และแม้ปัจจุบันก็ยังมีควำมไม่มั่นใจอยู่ 

เพรำะตอนนี้เรำอยู่ใน Stage ที่กระโดดไปต่ำงประเทศ ฉะนั้น      

มันจะเหมือนช่วงจุดเริ่มต้นที่เรำไม่มั่นใจเลยว่ำสิ่งที่เรำท�ำมีตลำด

หรือเปล่ำ แต่สิ่งท่ีเกิดข้ึนในฐำนะท่ีเป็นซีอีโอควำมไม่ม่ันใจน้ี          

ไม่สำมำรถไปบอกคนอืน่ให้รูไ้ด้เลย กำรทีเ่รำรบัโปรเจกต์น้อยลงเพือ่

มุง่มำท�ำ QueQ มันเหมอืนทุบหม้อข้ำวตวัเอง ซึง่เมือ่ทกุคนเดินมำ

ทำงนีแ้ล้ว ถ้ำอยูด่ีๆ  ซอีโีอบอกไม่มัน่ใจคงไม่ได้ เพรำะเอำจรงิๆ เรือ่ง

ระบบกำรจัดคิวมันไม่ใช่สิ่งที่ว้ำว! เลย เป็นปัญหำที่มีมำนำนแล้ว 

 ในช่วงของกำรทรำนส์ฟอร์ม ต้องบอกว่ำ เรำไม่ได้อยูดี่ๆ เปลีย่น

ตัวเองจำก SME มำเป็น Startup ในทันที QueQ  ถ้ำนับวันเริ่มต้น

ที่คิดกันก็ไม่ถึง 5 ปี ช่วง 1-2 ปีแรกนั้นเป็นช่วงกำรทรำนส์ฟอร์มตัว

เอง เริ่มมีโปรเจกต์พิเศษอยู่ภำยใต้โปรเจกต์ท่ีต้องท�ำ ต้องมำนั่ง

ท�ำงำนกนัเสำร์-อำทติย์เป็นงำนทีน่อกเหนอืจำกงำนปกต ิเริม่เปลีย่น

ทีมงำนให้คิดเป็นโปรดักต์มำกขึ้น ไม่ต้องคิดแบบท�ำงำนส่งลูกค้ำ 

เริ่มท�ำงำนแบบท่ีไม่เคยท�ำมำก่อน เอำทีมงำนไปคลุกกับสถำนท่ี

จริงๆ เพรำะต้องไปศึกษำว่ำสิ่งที่เรำท�ำจะรองรับกับร้ำนอำหำรยัง

ไงกับคนยังไง โปรแกรมเมอร์ต้องไปนั่งที่ร้ำน ทีมดีไซน์ UX/UI ก็

ต้องไปคุยกับลูกค้ำผู้ใช้งำนมำกขึ้น ฉะนั้นช่วงปีแรกๆ มันคือกำรปู

พื้นฐำน ปรับตัวเองทีละนิด  ซึ่งช่วงนั้นมีปัญหำพอสมควรเรื่องทีม

งำนบำงคนที่อำจจะไม่เหมำะกับกำรท�ำงำนสไตล์นี้เขำก็จะออกไป 

จนวันหนึ่งที่รำยได้ Startup ครอบคลุมรำยจ่ำยทั้งหมด เรำก็      

ตัดสินใจเลิกท�ำโปรเจกต์ซึ่งเป็นเม่ือปีท่ีแล้ว ทุกคนเปลี่ยนตัวเอง    

มำท�ำงำนแบบ Startup เรียบร้อย 

คุณเริม่ม่ันใจกบัการตดัสินใจว่ามาถกูทางแล้วช่วงไหน
ทุก Startup จะรู้สึกอย่ำงนี้เหมือนกันหมด  เพรำะ Startup 

ก�ำลงัท�ำสิง่ทีม่นัอำจจะยงัไม่เคยมมีำก่อน อย่ำงน้อยกใ็นประเทศไทย 

ซึ่งควำมที่ไม่มีมำก่อน Startup เลยต้องพิสูจน์สมมติฐำนบำงอย่ำง

ที่ตั้งขึ้นมำที่เป็น Pain Point ที่คอร์ปอเรทเข้ำไปไม่ถึง ช่วงแรกๆ 

เป็นช่วงวัดใจของ Founder แม้กระทั่ง Startup ดังๆ อย่ำง Airbnb 

ก็เป็นแบบนี้ เพรำะมันเป็นไอเดียที่เปลี่ยนโลก ฉะนั้นตอนต้นทุกๆ 

Startup จะเจอเหมอืนกัน มนัคอืช่วงดิง่ลงเหว คอือำรมณ์ควำมรู้สกึ

จะเกิดควำมไม่มั่นใจในสิ่งที่ท�ำเยอะมำก แล้วควำมมั่นใจกับควำม

ไม่มั่นใจจะสลับขึ้นๆ ลงๆ เช่น พอเรื่องของเรำได้ลงมีเดียมีคนพูด

ถึงควำมม่ันใจก็จะขึ้นมำ พอไปหำลูกค้ำลูกค้ำบอกใช้ไม่ได้หรอก

กับของผม ควำมเชื่อมั่นมันก็จะลดลงมำอีก แล้วพอมี User ดำวน์

โหลดแอพฯ มคีนใช้คนชม ควำมมัน่ใจกก็ลับขึน้มำอกี แต่พออยูด่ีๆ  

ไป Pitching ตกรอบมนักล็งมำอกี มันจะเป็นอย่ำงนีไ้ปเร่ือยๆ จนถึง

จุดจุดหนึ่งที่มีกำรใช้จริง มีรำยได้เข้ำมำจริงๆ มีจ�ำนวน User เกิด

ขึ้นจริงๆ  ช่วงนั้นแหละคือมั่นใจแล้ว ส�ำหรับ QueQ ถำมว่ำควำม

มั่นใจเกิดขึ้นตอนนั้น เรำมั่นใจเมื่อเรำมี User 1 ล้ำนคน เพรำะเมื่อ 

User 1 ล้ำนคนแปลว่ำตลำดที่เรำจับถูกต้อง User พูดต่อ  User ส่ง

ต่อโดยที่เรำไม่ต้องเสียค่ำโฆษณำ แบบนี้แปลว่ำเรำก�ำลังท�ำคุณค่ำ

อะไรสักคุณค่ำหนึ่งแล้วคนรับรู้แล้วส่งต่อ ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่

ผ่ำนมำ นั่นแปลว่ำที่เรำท�ำมำเกือบ 5 ปีมันไม่มั่นใจเลย 

ปัญหาอะไรที่กดดันที่สุดของ Startup
คิดหลำยทแีต่ไม่เคยพดูให้ใครฟัง คือ Eco System ของ Startup 

จะมีซีอีโอชอบไปรวมกลุ่มกัน เพรำะทุกคนกดดันเหมือนกัน บอก

คนในทีมไม่ได้จะเสียก�ำลังใจเปล่ำๆ ให้เขำท�ำงำนของเขำดีกว่ำ 

ฉะนั้นซีอีโอแต่ละคนจะแบกควำมกดดันนี้เอำไว้ แล้วสิ่งที่ท�ำง่ำย

ที่สุดคือไประบำยให้ซีอีโอด้วยกันฟัง งงไหมเป็นซีอีโอ SME มำตั้ง

นำนไม่เคยมีควำมรู้สึกกดดัน แต่พอมำเป็น Startup ทุกอย่ำงมัน

กดดนั วธิเีดยีวคอืไปแชร์กบัซอีโีอด้วยกนัใครเจอปัญหำอะไรมำแชร์

กัน อันนี้ช่วยได้เยอะ 

แต่สุดท้ำยมันเป็นเร่ืองของ Passion ซ่ึงในนิยำมของผม Passion 

คือไม่ว่ำเรำจะเจอปัญหำหนักแค่ไหน จนท้อสุดๆ กลับไปไม่อยำก

ท�ำอะไรนอนหมดแรง แต่พอตืน่รุง่เช้ำอยูด่ีๆ  กระโดดออกจำกเตยีง

แล้วไปแก้ปัญหำของเมื่อวำน อันนี้คืออำรมณ์ Passion จริงๆ
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การท�าธุรกิจในรูปแบบ SME และ Startup
มีความยากง่ายแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 

วิธีคิดมันกลับหัวกลับหาง ตอนที่เราท�า SME เราต้องการลูกค้า 

ต้องการรายได้เพื่อให้มันโตขึ้นเรื่อยๆ ก�าไรคือสิ่งแรกที่ต้องคิด แต่

วิธีคิดของ Startup เปล่ียนไปเป็นการสร้างคุณค่าแก้ปัญหาอะไร    

ให้โลกนี้ แล้วมีเรื่องของ Money Game เข้ามา เพื่อดันให้คุณค่า

ตัวนี้กระจายออกไปได้ไกลที่สุดเร็วที่สุด ซึ่งเอาจริงๆ มันไม่ใช่ 

Money Game ของ Startup แต่เป็นของ Investor ที่เอาเงินมา

เสีย่งกบั Startup เพือ่อะไร เพือ่ให้ Startup สามารถโตขึน้ไปได้แล้ว

มลูค่าทีล่งทนุมนัโตไปตาม Startup รายได้คอืส่วนหนึง่ แต่มเีร่ือง

จ�านวน User มีเรื่องตลาดที่จับต้องได้ มีอีกหลายปัจจัยนอกจาก

เรื่องเงิน แต่สุดท้ายตัวที่วัดหลังจากข้าม Early Stage แล้ว วัดกัน

ด้วยเงินเหมือนคอร์ปอเรททัว่ไป เปลีย่นตวัเองกลายเป็นธรุกิจจรงิๆ

ตอนนี้ QueQ อยู่ Stage ไหน
QueQ อยู ่Growth Stage แล้ว  เราก�าลังจะปิด Series A ซ่ึงจริงๆ 

ก็ถือว่าช้านะ  มีจุดจุดหนึ่งอยากฝาก Startup ไทย คือหลายคน

ชอบไปวัดกันด้วยว่าใคร Raise ได้เยอะแค่ไหน ซึ่ง Raise ได้เยอะ

แค่ไหนมันเป็นภาระท่ีกลับเข้ามาว่าคุณจะท�า Impact ได้เยอะ   

ขนาดนั้นจริงหรือเปล่า นักลงทุนมาลงทุนเพ่ืออะไร สมมติลงทุน     

10 ล้านบาท ต้องการออกที่เท่าไหร่ 30 ล้านบาท 50 ล้านบาท      

แปลว่าภายในปีหนึ่งคุณต้องโตให้ได้เท่าน้ัน พอมันโดนแรงบีบมา 

มนัจะไม่ใช่ Stage ของการทดลองอกีแล้ว บางทมีนัต้องไปจบัตลาด

จริง เน้นรายได้มากขึ้น แล้ว Investor ที่เข้ามาถือหุ้น เขามีสิทธิ์     

ดีเบตทุกๆ ก้าวที่เราขยับ ฉะนั้นการหา Investor ที่ไปด้วยกันได้

เป็นเรื่องส�าคัญ เงินที่เอามาลงจะเป็น Good Money หรือ Bad 

Money กต้็องระวงั  Startup อาจจะโดน Investor ชกัจงูไปท�าอะไร

ก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่คุณค่าที่ตั้งใจจะท�า ซึ่งการที่ QueQ เป็น SME มาก่อน

มีข้อดีคือมีเงินมาหล่อเลี้ยงบริษัทไม่ต้องรีบ Raise Fund แล้วยิ่ง 

QueQ เป็นโมเดลหาเงินได้ตั้งแต่วันแรกที่ไปลงระบบขณะที่หลาย 

Startup รายได้มาหลังจากนั้น ถ้าเราท�าตัวอื่นไม่ได้ท�า QueQ แล้ว

รายได้มาทหีลงัตอนนีเ้รากย็งัคงต้องท�าโปรเจกต์อยูห่รอืไม่กต้็องรบี 

Raise Fund 

ส�าหรับเป้าหมายของการ Raise Fund รอบนีค้อืการ Scale ออก

นอกประเทศ ซึ่งเราจะช้ากว่านี้ไม่ได้เพราะคู่แข่งจะตามทัน         

เมอืงนอกเริม่เหน็โมเดล QueQ หลายรายเอาไปก๊อบป้ีท�าทีต่่างประเทศ 

ถ้าเราช้าเราก็จะออกต่างประเทศไม่ได้ สุดท้ายเราก็ตันในไทย      

แล้วพอ Scale ไม่ได้แปลว่าเมืองนอกสามารถท�าแบบเราได้แล้ว     

ถ้าเขา Raise Fund ได้เขาก็สามารถที่จะมาไทยได้เหมือนกัน 

ตอนนี้เรามีฐานที่มาเลเซียแล้ว โดยมีคนที่เป็น Country 

Manager แค่คนเดียว เพราะเทคโนโลยีเราสร้างที่เมืองไทย ที่โน่น

ต้องการแค่เซลส์กบัโอเปอเรช่ันแค่น้ันเอง เรายกเทคโนโลยไีปได้เลย 

ฉะนั้นในต่างประเทศกลายเป็นง่ายกว่าในไทยด้วยซ�้า เรามี           

โนว์ฮาวแล้วว่าควรจะเข้าตลาดยังไงมีปัญหาอะไรที่เจอบ้าง มัน

สามารถก๊อบปี้ไปใช้โดยที่อาจจะมีบางอย่างที่แต่ละประเทศจะ      

ไม่เหมือนกันบ้าง นอกจากนี ้ก็ก�าลังมองไต้หวนั แต่ทีไ่ต้หวนัคนไม่เดนิ

ห้างฯ เยอะ คนจะไปเดินมาร์เก็ต ฉะนั้นเราจะมีโซลูชันอื่นเข้าไป

รองรับ แต่จุดส�าคัญคือแก้ปัญหาเร่ืองการใช้เวลาและท�าให้เป็น 

Everyday APP ที่คนใช้ได้ทุกวันเหมือนกัน ที่ส�าคัญเรามองไปถึง

เกาหลีด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมี Investor เกาหลีมาลงด้วย             

ท่ีน่าสนใจคอื Investor เกาหลเีงนิเยอะมาก แต่เขาไปลงท่ีเวียดนาม

หมดไม่ได้มาลงที่ไทย ฉะนั้น ถ้า QueQ ท�าได้ดีก็จะเป็นไปได้ว่า 

Investor เกาหลีจะมามองตลาด Startup ในไทยมากขึ้น

   

คุณคิดว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ท�าให้ QueQ
ประสบความส�าเร็จขึ้นมาได้ 

มี 2-3 เรื่อง ข้อแรกเราเลือกตลาดได้ถูก คือร้านอาหาร จริงๆ 

ถ้าเราลสิต์ออกมาว่าตลาดไหนทีต้่องมกีารรอควิ มตีัง้แต่ร้านอาหาร 

ธนาคาร โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ แต่อยู่ดีๆ ถ้าเราไม่เร่ิม      

ที่ร้านอาหารเราจะไม่ได้ User เป็นล้านคน สมมติเราไปเริ่มที่         

โรงพยาบาลแล้วบอกว่าดาวน์โหลดแอพฯ QueQ ถ้าไปโรงพยาบาล

แล้วจะได้ใช้ ใครจะคิดว่าตัวเองป่วย ฉะนั้นจุดแรกที่เริ่มเรา           

มองภาพว่าเราจะรองรบัฝ่ัง User เราไม่ได้ท�าเพือ่รองรบัฝ่ังโอเปอเรชัน่ 

เราแก้ปัญหา User แล้วเราต้องได้ User เราเลยต้องท�าตัวเป็น 

Everyday APP ที่คนใช้ได้ทุกวัน 

ข้อที่สองคือ เป็นเรื่องที่ท�าให้ QueQ ตกรอบเมื่อไป Pitching 

มาตลอด แล้วการคุยกับนักลงทุนแรกๆ ยากมาก คือ QueQ มี

ฮาร์ดแวร์ซึ่งก็คือตู้กดคิว พอมีฮาร์ดแวร์แปลว่าการ Scale ไปต่าง

ประเทศเราต้องลงทนุฮาร์ดแวร์ เราต้องไปหาร้านตดิตัง้อปุกรณ์ก่อน 

ตัวนี้คือจุดอ่อนที่ท�าให้ QueQ ตกรอบ เพราะ Investor ยังมอง 

Startup ไทยเป็น Software Base อยู่ จากท่ีเดิมทุกคนมาพูด      

บอกว่าตู้นี้จะฆ่าคุณท�าให้คุณเจ๊ง ในวันนี้ส�าหรับ QueQ ฮาร์ดแวร์

กลายเป็นพระเอก กลายเป็นว่าคุณจะไม่เห็นโฆษณา QueQ บน

รถไฟฟ้าหรอืทีไ่หนเลย เพราะตูน้ีเ้ป็นพระเอกในการโฆษณาของเรา 

ท�าให้คนรู้จัก QueQ เพราะเห็นตู้ QueQ ตั้งอยู่หน้าร้านตลอด  

ข้อทีส่าม เป็นทมีงานทัง้หมด ด้วยข้อได้เปรยีบจดุหน่ึงทีเ่ราไม่ใช่ 

Startup ตั้งเริ่มต้นแบบที่มีเพื่อน 3-4 คนเหมือน Startup ทั่วไป      

แต่อยู่ดีๆ เรามีทีมงาน 30 คน แล้ว 30 คนนี้เป็นคนที่ท�าโซลูชัน    

ท�าแอพฯ ตัวใหญ่ๆ ทั้งนั้น ฉะนั้นเทคโนโลยีจึงเป็นตัวน�า ท�าให้เรา

ขยับเทคโนโลยีไปได้เร็ว คนที่จะเลียนแบบเราก็จะตามไม่ทัน         

รวมถึงตอนนี้กระโดดข้ามมาท�าแบงก์  โรงพยาบาล ทุกอย่าง        

มนัต้องใช้เทคโนโลยคีนละแบบ ทีน่่าภมูใิจคอืคนไทย 100 เปอร์เซน็ต์

ที่ท�าโซลูชันนี้  

ท�าไมคุณถึงเลือกที่จะน�าระบบคิวเข้าไปในธุรกิจ
ร้านอาหาร 

Pain Point แรกที่เราไปเจอคือที่ธนาคาร แต่พอท�า Business 

Model Canvas ออกมาแล้ว ถ้าเราไปท�าที่ธนาคารซึ่งมีคู่แข่ง        

ในตลาดนี้อยู่แล้ว เราไม่มีทางไปเบียดเขาได้ รวมถึงถ้ามองในแง่

ความถีใ่นการไปธนาคาร คนเราไปธนาคารแค่เดอืนละครัง้สองครัง้ 

ซึ่งเราควรท�าในตลาดที่คนใช้งานแอพฯ นี้ได้ถี่กว่า เราเลยมาสรุป

ทีร้่านอาหารก่อน ซึง่ร้านอาหารกเ็ป็นเซกเมนต์ทีใ่หญ่มากๆ โดยเฉพาะ

คนเอเชยีชอบไปกนิข้าวนอกบ้านเยอะ เราเลยต้องสโคปลงไปอกีว่า

เป็น Chain Restaurant เพราะถ้าเราสามารถเข้าไปได้แค่ 1 เชน

ก็ท�าให้เราได้ลกูค้าทีเดยีวหลายสาขา แล้ว Chain Restaurant ส่วน

ใหญ่คนรู้จักกันอยู่แล้ว ก็จะง่ายในการพีอาร์ออกไป นอกจากนี้      

เราก็มองอกีด้วยว่าควรเร่ิมต้นในห้างสรรพสนิค้าก่อน เพราะนอกจาก

จะมีคนไปกันเยอะแล้วในห้างฯ ยังมีหลายเชนเวลาที่เราเข้าไปดูแล

จะได้เข้าไปทีเดียว เลยกลายมาเป็นว่า QueQ เราไปเริ่มที่ตลาด 

Chain Restaurant ในห้างสรรพสินค้า 

ตอนที่เราเลือกว่าจะเข้า Chain Restaurant ทางทีมก็ลิสต์มา

เลยมีร้านไหนบ้าง โทร.ไปคอลเซ็นเตอร์ขอคยุกบัฝ่ายมาร์เก็ตติง้แล้ว

กข็อนดัเข้าไปน�าเสนอ ทีเ่ราจะพยายามเข้าฝ่ังมาร์เกต็ติง้ เพราะถ้า

เราเข้าฝั่งไอทีเขาจะมองว่าเราเป็น Queuing Solution เข้าไปเปิด

บิดด้ิงเหมือนเดิม เราเลยพยายามเข้ามาร์เก็ตติ้ง มาร์เก็ตติ้งก็จะ

งงๆ ว่ามนัเป็นไอทหีรอืเป็นมมุของมาร์เกต็ติง้ทีบ่รกิารลกูค้า สดุท้าย

ก็จะไปปรึกษาไอทีแล้วตัดสินใจไม่ได้ทั้งคู่จนต้องขึ้นถึงเจ้าของ       

เราเลยได้เจอเจ้าของทุกแบรนด์ ลองนึกภาพเจ้าของบริษัท          

แบรนด์เชนใหญ่ปีหนึ่งท�ารายได้ไม่รู้กี่พันล้านหมื่นล้านเขาไม่มา    

นั่งฟังเราเป็นชั่วโมง เขาฟังเราแป๊บเดียว 6-7 นาที ซึ่งประสบการณ์

จากเวที Pitching ช่วยเรื่องนี้ได้ เราก็จะเจอค�าถามเหมือนกันหมด 

ใครใช้อยู่บ้าง เดี๋ยวดูก่อน ต้องคุยทุกวิถีทางเขาอยากได้อะไรบอก

มา เราท�าให้ได้ เพื่อขอทดสอบที่ร้าน แล้วเราใช้มุกนี้ตลอดในทุกที่

ท่ีเข้าไป คุณไม่ต้องออกอะไรเลย ขอไปทดลองด้วย ใช้เวลาอยู่        

6 เดือนในการรอค�าตอบอย่างเดียว ขณะเดียวกันหลังบ้านก็พัฒนา

ไปเร่ือยๆ จนลูกค้ารายแรกชาบูชิสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวตอบรับ 

นั่นแปลว่าเราใช้เวลาในการเข้าไปเสนอแล้วรอ 6 เดือน จากนั้น

เข้าไปทดลองอีก 6 เดือน เท่ากับใช้เวลา 1 ปี ถึงจะลอนช์ออกมา

เป็น 8 สาขาของชาบูชิได้ ซึ่งถ้าเป็น Startup ท่ีไม่มีรายได้จาก     

ทางอื่นเลยก็จะล�าบากมาก 

Startup

ก�ำลังท�ำสิ่งที่มันอำจจะ

ยังไม่เคยมีมำก่อน

อย่ำงน้อยก็ในประเทศไทย

ซึ่งควำมที่ไม่มีมำก่อน

Startup เลยต้องพิสูจน์

สมมติฐำนบำงอย่ำง

ที่ตั้งขึ้นมำที่เป็น

Pain Point

ที่คอร์ปอเรทเข้ำไปไม่ถึง
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ในช่วงของการทดลองระบบคณุต้องแก้ปัญหาอะไรบ้าง
มนัมปัีญหาตลอด ตอนแรกท�ากันในออฟฟิศแล้วเรากจ็นิตนาการว่า

มันเป็นยังไง พอไปท�าระบบจริงๆ เราไปกันทุกๆ เย็นคือมีทีมงาน

มาร์เก็ตติ้งที่จะต้องไปยืนหน้าร้านแนะน�าว่าใช้งานยังไง บางที

พนักงานที่ร้านยุ่งๆ ก็ไปช่วยเขาเสิร์ฟอาหารด้วย เพราะว่าเราต้อง

เอาใจพนักงานที่ใช้ ผมก็ต้องไปนั่งอยู่ร้านชาข้างๆ ไปแอบสังเกต

พฤติกรรมคนใช้งาน แอบฟังเขาคอมเมนต์อะไรบ้าง แล้วเอาพวกนี้

กลับมาแก้ที่ออฟฟิศ ตอนเย็นไปอีก อัพเดตระบบทุกวัน เอา

โปรแกรมเมอร์ไปนั่งร้านชาแก้ระบบกันตอนนั้น ท�าอย่างนี้ 6 เดือน 

ปัญหาทีเ่จอคอืส่ิงทีเ่ราคิดมนัไม่รองรบักบัวธิกีารใช้งานของพนกังาน 

แล้วพนกังานพวกนีส่้วนใหญ่เป็นพนกังานพาร์ตไทม์จะหมนุเปล่ียน

ตลอด ฉะนัน้ถ้าระบบใช้งานยากมนัจะยากส�าหรบัเขา รวมถงึความ

เข้าใจของเขา ขณะที่ฝั่ง User ตอนแรกคิดว่าผู้ชายใช้ กลายเป็น   

ผู้หญิงใช้เยอะกว่า อะไรพวกนี้มันเป็นรายละเอียดที่ต้องปรับตลอด 

อย่างไรกต็าม สิง่หน่ึงท่ีเป็นเรือ่งราวท่ีดคีอืแม้เราจะแก้กนัมา 6 เดอืน

มันก็ยังไม่สมบูรณ์ แต่สิ่งที่ท�าให้ QueQ ยังสามารถขยายไปหลาย

สาขาเป็นเพราะเราเข้าไปคลกุทีร้่านทกุวนั มปัีญหาอะไรเรากไ็ปอยู่

กับเขา แล้วทีมสาขาเป็นคนบอกกับส่วนกลาง บอกทีม QueQ        

นีแ่หละ จะท�าให้ระบบนีเ้กดิขึน้ได้จรงิแล้วจะแก้ปัญหาลกูค้าได้จรงิ 

ซึ่งลูกค้าชอบมันเลยท�าให้เราสามารถขยายสาขาได้จากวันนั้น  

ทราบมาว่าคุณเป็น CEO ที่ไม่มีโต๊ะท�างานที่บริษัท 

จริงๆ ผมเลิกมีโต๊ะท�างานมาตัง้แต่ 2 ปีทีแ่ล้ว เพราะว่า ณ ตอนนัน้

วิธีการท�างานเหมือนผมเป็นศูนย์กลางอยู่ทุกคนเวลามีปัญหาอะไร

หรอืต้องการการตดัสนิใจ ต้องวิง่มาหาผม ตอนนีผ้มใช้  Agile และ 

Scrum  มาใช้ มีการกระจายอ�านาจไปอยู่ที่ทีมทั้งหมดแล้วเขาจะ

ตัดสินใจได้เร็วด้วยตนเอง ซึ่งด้วยเหตุผลอย่างหน่ึงคือเป้าหมาย   

ของเราไม่ได้อยู่ในประเทศ เราจ�าเป็นต้องไปต่างประเทศ ผมไปๆ 

กลับๆ ที่มาเลเซีย 4 เดือนที่ผ่านมา อย่างตอนนี้ต้องไปๆ กลับๆ 

ไต้หวัน ไม่สามารถเป็นศูนย์กลางของบริษัทได้ ทุกทีมต้องท�างาน

ร่วมกันแล้วโตไปด้วยตนเอง ทีมที่จะเจอผมกลายเป็นทีมที่มีปัญหา

ช่วงน้ัน ฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยอยากเจอผมเท่าไหร่ แต่สิ่งหนึ่งที่       

กลายเป็นวธิกีารท�างานร่วมกันคือ ทกุๆ คนต้องรู้สถานะของทมีอ่ืนๆ ว่า

ก�าลังท�าอะไรกันอยู่ ก็ใช้เครื่องมือธรรมดาอย่างเฟซบุ๊กกรุ๊ปทุกคน

จะต้องเข้ามาอัพเดตทกุเช้าว่าวนัน้ีจะท�าอะไร เมือ่วานท�าอะไรเสรจ็

ไปบ้าง โดยท่ีงานทุกงานเขาจะต้องแตกงานเป็นชิน้เลก็ๆ ท่ีสามารถ

ระบุได้เป็นชั่วโมง เราต้องการเวลาของทุกคน 8 ช่ัวโมง เป็น          

กฎกติกาว่าเราไม่อยากให้ท�างานดึก ท�างานนอกเวลา ฉะนั้นงาน

พวกน้ีเมือ่แบ่งเป็นชัว่โมงแล้วถกูใส่เข้าไปแล้วงานกจ็ะเดนิไปพร้อมๆ 

กันไปได้เรื่อยๆ โดยผมไม่ต้องเป็นศูนย์กลาง ที่จริงโมเดลแบบนี้   

เกิดขึ้นในวันที่น�้าท่วมกรุงเทพฯ แล้วท่วมลาดพร้าว เราเข้ามา         

ที่ออฟฟิศไม่ได้ ผมไปอยู่เชียงใหม่ คิดว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีการ    

ท�างานแล้ว ควรท�าอย่างนี้แล้วก็เริ่มใช้เฟซบุ๊กกรุ ๊ปเป็นหลัก           

กลายเป็นสิ่งที่เรามาใช้กันทุกวัน

จาก SME มาเป็น Startup คุณได้เรียนรู้อะไรบ้าง
หลายอย่างมากวิธีคิดก็เปลี่ยนไป วิธีคิดแบบไม่เน้นสร้างรายได้ 

เราเน้นสร้าง Value ให้เกดิขึน้จริง ตอนนี ้QueQ ก�าลงัเข้าไปท�าให้

กับโรงพยาบาล ตอนต้นลงทุน 10 ล้านบาทก็ลงไปก่อนเลยโดยที่   

ไม่คิดมาก ขณะที่ถ้าเป็น SME เราคิดมาก  แล้วมีหลายอย่างที่เรา

กล้ามากขึ้นกล้าเสี่ยงกล้าทดลอง ล้มเหลวคือการเรียนรู้ แล้วไม่ใช่

ตอนที่เรำท�ำ SME

เรำต้องกำรลูกค้ำ

ต้องกำรรำยได้

เพื่อให้มันโตขึ้นเรื่อยๆ

ก�ำไรคือสิ่งแรกที่ต้องคิด

แต่วิธีคิดของ Startup

เปลี่ยนไปเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำ

แก้ปัญหำอะไรให้โลกนี้
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Founder ก็ Exit ไปเลย มันก็เกิดขึ้นได้ หรือเราอาจจะไม่ Scale 

แล้วตลาดเราอยูแ่ค่นีพ้อแล้วกแ็ปลงเป็น SME ธรรมดา โตขึน้ 10-20 

เปอร์เซ็นต์ต่อปีก็เป็นไปได้  แต่โดยมุมมองของ Founder ทุกคน

บริษัทนี้ไม่ได้ท�ามาเพื่อขาย ยังไงเราก็จะอยู่กับมันเพื่อสร้าง Value 

จนกว่ามันจะไม่มี Value ซึ่งเราจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้น

สุดท้ายขอแสดงความยินดีที่คุณคือ 1 ใน 11 ธุรกิจ
ที่ได้รับรางวัล SME Thailand Inno Awards 2018

ต้องขอบคณุส�าหรบัรางวลั Inno Awards ทีม่อบให้กบัเรา เพราะ

รางวัลนี้เป็นรางวัลที่จะช่วยการันตีความน่าเช่ือถือให้กับ QueQ 

เพราะแม้ว่าเราจะประสบความส�าเร็จในการท�าระบบคิวให้กับร้าน

อาหาร มีจ�านวนคนใช้งานเยอะ มีจ�านวนร้านอาหารที่ใช้ QueQ 

เยอะ แต่ส�าหรับตลาดที่เป็นคอร์ปอเรทอย่าง ธนาคาร โรงพยาบาล 

ซ่ึงเราก�าลังจะเข้าไป รางวัลนี้จะช่วยการันตีความน่าเชื่อถือให้เรา 

และท�าให้เราเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น 

เฉพาะตัวบริษัท แต่คือพนักงานทุกคน เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาจะไปลุย

กับมันมันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่า ฉะนั้นการล้มเหลวถ้าเราได้

เรียนรู้ว่าท�าอย่างน้ีแล้วล้มเหลว คราวหน้าเราจะไม่ท�าอย่างนี้         

นัน่แหละคุม้แล้ว เรือ่งพวกน้ีมากบั Startup ท่ีส�าคัญท่ีสดุคอืทกุวนันี้

กย็งัต้องเรยีนรูอ้ยู ่ผมยงัเข้าโปรแกรม Accelerate ต่างประเทศอยู่ 

เพราะว่ามีหลายอย่างที่เรายังไม่รู้ เพราะไปกูเกิล เจอ Startup        

ที่ Exit มาแล้ว 3 รอบ ประเทศไทยยังไม่มี ฉะนั้นต้องเรียนรู้          

ใหม่หมดเลย หยุดเรียนไม่ได้เลย 

ส�าหรบั Startup อยากจะบอกว่าคนเรามีทางเลอืกหลายทางจะเป็น 

Startup ก็ได้ เป็น SME รวยๆ ก็เยอะ หรือเป็น Social Enterprise 

ท�าเพือ่ความสขุแล้วเตบิโตได้กม็หีลายทมีทีป่ระสบความส�าเรจ็ เพียงแต่

สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือคุณค่าของเรา เราท�าคุณค่าอะไรให้เกิดขึ้นแล้ว

คุณค่านี้สามารถ Scale ได้หรือเปล่า กระจายคุณค่ามันออกไป     

ต่างจังหวัด ต่างประเทศ จับต้องคุณค่านี้ได้หรือเปล่า อันนี้เป็น    

เรื่องส�าคัญท่ีสุด ส่วนใหญ่ที่เห็น Startup มักจะล้มเหลวด้วย         

เรื่องแรกคือจับตลาดแรกผิด เร่ืองที่สองทุนไม่พอ เรื่องท่ีสามคือ    

ทีมงานเข้าใจกันหรือเปล่า Founder ควรจะคุยกันตั้งแต่วันแรกว่า

เราก�าลังท�าอะไร เราจะแบ่งหุ้นกันยังไงเราจะไปด้วยกันแบบไหน 

สดุท้ายมันจะเกดิอะไรขึน้ ถ้าจะทะเลาะกันทะเลาะกนัตัง้แต่วนัแรก

ให้จบ ที่เห็นที่ผ่านมาคือถ้า Founder แตกเมื่อไหร่ก็ไปไม่รอด

คุณวางเป้าหมายการ Exit เอาไว้ยังไงบ้าง
ส�าหรับ QueQ ตอนน้ีเรามองข้ามค�าว่าคิวไปแล้ว จริงๆ          

เป้าหมายของเราคือแก้ปัญหาการใช้เวลา มีเรื่องการใช้เวลาอีก   

หลายเรือ่งทีเ่ราจะเข้าไปแก้ ซึง่ตวันีเ้ป็นเป้าหมายทีเ่ราวางตัง้แต่ต้น 

ฉะนั้น เราจะมีอะไรใหม่ๆ เข้ามาเสริมเรื่อยๆ  

ส่วนการ Exit ผมเปิดปลายเปิดไว้ คือเป็นไปได้หลายอย่างมาก

ทางในฝันแน่นอน IPO ได้ ก็คือในฝันของเราตรงที่เราไม่ต้องทิ้งมัน 

เราจะอยู่กับมันแล้วท�าให้มันมี Value มากขึ้นได้ หรือเราอาจจะ

โดนบริษัทยักษ์ใหญ่ Acquisition ไปแล้วเราก็ไปอยู่ใต้เขา หรือ 

ส่วนใหญ่ที่เห็น

Startup

มักจะล้มเหลว

ด้วยเรื่องแรกคือ

จับตลาดแรกผิด

เรื่องที่สองทุนไม่พอ

เรื่องที่สามคือ

ทีมงานเข้าใจกันหรือเปล่า
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ประเมินผลและขจัดหนี้ส่วนเกิน 

หากรายได้ทีเ่ข้ามาลดลงย่อมหมายความว่าผู้ประกอบการ SME 

อาจจะไม่สามารถท�าการช�าระหนีท้ีม่อียูไ่ด้เหมอืนตอนทีย่งัมรีายรบั

ที่ดีเป็นปกติ ดังนั้น ควรมีการประเมินผลและพิจารณาถึงหนี้ที่มีอยู่

อย่างรอบคอบเพื่อหาทางจัดการกับหนี้ท่ีเป็นส่วนเกิน โดยอาจจะ

เป็นไปในแนวทางของการใช้การค�า้ประกนัเงนิกูโ้ดยสถาบนัทีส่นบัสนนุ

ธุรกิจขนาดเล็ก การจ�านอง วงเงินสินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบัน

การเงิน หรือแม้กระทั่งสัญญาเช่าต่างๆ

บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในที่นี้หมายถึงการ

ตดิตามและท�าการวเิคราะห์ปัจจยัส�าคญัต่างๆ ในการด�าเนนิกจิการ 

รายงานทางการเงนิและความสามารถในการผลติหรือผลติภาพ เพือ่

ให้การท�าธุรกิจเดินไปข้างหน้าอย่างมีศักยภาพมากขึ้น

ทบทวนแผนการตลาด ลดการใช้จ่ายในสื่อแบบเดิมๆ

อย่างที่รู ้กันว่าปัจจุบันเป็นยุคที่ทุกอย่างท�าได้ด้วยปลายนิ้ว       

ดังนั้น ผู้ประกอบการ SME ควรหันมาท�าการตลาดผ่านออนไลน์

และใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงผู้บริโภค การใช้โซเชียลมีเดีย       

เป็นอีกช่องทางที่จะโปรโมตสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็วกว่า

การใช้สื่อแบบดั้งเดิม

ลดขนาดองค์กรให้เล็กลง

เมื่อประสบกับภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองสิ่งหนึ่งท่ีจะช่วยให้           

อยู่รอดได้คือ การปรับลดขนาดองค์กรให้เล็กลง แน่นอนว่าจะส่ง

ผลกระทบโดยตรงต่อจ�านวนพนักงาน และเรื่องของค่าใช้จ่าย        

ในการด�าเนินธุรกิจต่างๆ ซึ่งต้องด�าเนินการด้วยความรอบคอบ

ระมดัระวงั โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัการลดจ�านวนคนลงทีถ่อืเป็นเรือ่ง

ละเอียดอ่อน โดยในส่วนนีอ้าจจะต้องใช้วธิ ีOutsource ออกไปแทน

ติดตามการเงินทุกวัน

เพราะเรื่องการเงินเป็นสิ่งส�าคัญ ดังนั้น ควรท�าการติดตั้งระบบ

ที่ท�าการแทรคการด�าเนินงานของธุรกิจ และรายงานการเงินแบบ

รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ซึ่งการติดตามการเงินทุกวันนี้

เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะท�าให้เห็นว่าส่วนไหนเป็นตัวท�าก�าไร           

หรอืท�าให้ขาดทนุให้กบับรษิทั เพือ่น�าไปใช้ในการวางแผนงาน และ

กลยุทธ์ต่อไป

ลดสินค้าคงเหลือและค่าโสหุ้ยต่างๆ 

เพื่อที่จะท�าให้การเงินมีความคล่องตัวขึ้น ผู้ประกอบการ SME 

ควรพิจารณาว่ามีอะไรที่เป็นสินค้าคงเหลือและค่าโสหุ้ยต่างๆ บ้าง 

เพราะนัน่คอืแหล่งทีล็่อกเงนิสดเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ือ

วัสดุต่างๆ และอื่นๆ ที่ไม่ได้จ่ายบ่อยๆ โดยต้องดูว่าต้นทุนอะไร

บ้างที่สามารถปรับลดได้ หรือปรับลดขนาดของสต็อกลง โดยการ

หาทางระบายสินค้าออกไปให้เร็วที่สุด แล้วทบทวนการบริหาร       

จัดการสต็อกด้วยว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหน ช่วงเวลาไหนควร          

สั่งสินค้าเพิ่ม สินค้าตัวไหนต้องรีบระบาย  

ขยายการเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุด

การตลาดที่ใช้ออนไลน์มาเป็นเครื่องมือจะช่วยให้ธุรกิจขยาย    

ไปได้ทุกที่ ยิ่งถ้าแบรนด์ไหนสามารถสร้างความแตกต่าง                   

มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้แล้วน้ันยิ่งท�าให้ได้ใจลูกค้ามากเท่าน้ัน      

ดงัน้ัน แม้จะเจอพษิเศรษฐกจิตกต�า่ กต้็องพยายามขยายการเข้าถงึ

ลูกค้าโดยเฉพาะจากลูกค้าใหม่และช่องทางใหม่ๆ เช่น อาจลอง  

หันมาใช้ช่องทางออนไลน์ซึ่งต้นทุนต�่า เป็นต้น

ฝึกพนักงานต่อต�าแหน่งมากกว่า 1 คน

หากงานหรือหน้าที่ใดมีพนักงานที่สามารถท�าได้มากกว่า 1 คน

จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อมีคนใดคนหนึ่ง

ลาออกเพราะยงัมคีนทีส่ามารถรับช่วงต่อในการท�าหน้าทีต่รงนัน้ได้ 

ดังน้ัน ผู้ประกอบการ SME จึงควรจัดอบรมและฝึกพนักงานให้มี

ความสามารถและทกัษะทีห่ลากหลายเพือ่เตรยีมตัวให้พร้อมในการ

ท�างานอยู่เสมอ การใช้วิธีนี้จะช่วยให้ธุรกิจด�าเนินการได้อย่าง        

ไม่ต้องสะดุดและท�างานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ไม่ใช้การขายที่ไม่ได้ก�าไรและการลดราคา

อย่าปล่อยให้โปรดักต์ที่มีนั้นเสียเปล่า ผู้ประกอบการ SME        

ทั้งหลายควรเพิ่มข้อได้เปรียบทางการค้าให้มีมากขึ้นด้วยการ           

ยกระดับการให้บริการ คุณภาพและความเป็นเอกลักษณ์เพื่อที่จะ

ท�าให้ลูกค้าสนใจและอยากได้สินค้าโดยที่แบรนด์ไม่ต้องท�าการ     

ลด แลก แจก หรือว่าแถมให้ฟรีๆ 

เน้นคุณภาพ

แน่นอนว่าเรื่องของการค�านึงถึงคุณภาพเป็นสิ่งที่ส�าคัญ และ

จ�าเป็นต้องมี ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจแบบไหนก็ต้องรักษา

คุณภาพของสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา เพราะ  

เรื่องของคุณภาพถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการดึงดูดลูกค้า      

ให้หันมาใช้หรือใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง 

ตกต�่ำ
เอาตัวรอด
จากพิษเศรษฐกิจ

บน

Text :  วันวิสา งามแสงชัยกิจ

ในภำวะที่เศรษฐกิจถดถอยซึ่งส่งผลให้เกิดกำรชะลอตัว

โดยรวมของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจต่ำงๆ แน่นอนว่ำกำรท�ำธุรกิจก็เป็นหนึ่งในนั้น

ที่เลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรง ดังนั้น ผู้ประกอบกำร SME 

จึงควรตื่นตัวและเตรียมควำมพร้อมอยู่เสมอถ้ำไม่อยำกให้ธุรกิจสะดุดและต้องหยุดไปในที่สุด

แต่จะท�ำอย่ำงไรเมื่อเจอพิษเศรษฐกิจตกต�่ำนั้น ต้องมำดูกฎเหล็ก 10 ข้อต่อไปนี้
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สร้างมูลค่าเพิ่มให้เทียนหอมด้วยแพ็กเกจจิ้ง
Text : Ratchanee / Photo : Vipa Vadi

Fuu’i Candle & Co.          

ฟุย-ศิรภัสศร สุริยาภณานนท์ รู้ดีถึงความส�าคัญของแพ็กเกจจิ้ง ดังนั้น เม่ือคิดจะท�าเทียนหอม         

จากถ่ัวเหลืองที่ใช้ทาผิวได้ จึงลงทุนพัฒนาออกแบบแพ็กเกจจิ้งให้ดึงดูดความสนใจ ด้วยการบรรจุ           

ใส่ในกล่องไม้สักแฮนด์เมด 100 เปอร์เซ็นต์จากจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมถุงผ้าน่ารักๆ ประทับตราแบรนด์ 

Fuu’i Candle & Co. 

“มีโอกาสไปเที่ยวแถบยุโรปเจอเทียนที่สามารถเอามาทาผิวได้ เลยเริ่มศึกษาว่ามันคือเทียนอะไรท�าไม

ทาผิวไม่ร้อนแล้วหอมด้วย ซึ่งที่ประเทศไทยก็มีแต่เป็นแบรนด์ไฮเอ็นด์ราคาแพงมาก ทีนี้พอเรารู้ว่า          

มันท�ามาจากไขถั่วเหลืองซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนปิโตรเลียม เจลลี่วาสลีนคือเข้มข้นกว่าโลชั่น 30 เท่า          

ก็เลยลองพัฒนาสูตรด้วยตัวเอง เริ่มตั้งแต่ลองใช้ไขถั่วเหลือง 100 เปอร์เซ็นต์ ปรากฏว่าตั้งไส้เทียนไม่ได้ 

ลองเอามาผสมปาล์มแว็กซ์ ปรากฏว่าแข็งเกินทาผิวแล้วขึ้นเป็นฝ้าเลย ทีนี้ลองไปผสมกับไขมะพร้าว        

ซึ่งโชคดีว่าใช้ได้ โดยใช้เวลา 3-5 เดือนในการทดลองเพราะต้องลองด้วยว่าถ้าเอาไปใช้ทาผิวแล้วมีปัญหา

อะไรหรือเปล่า ส่วนกลิ่นจะใช้น�้ามันหอมระเหยธรรมชาติท่ีผลิตโดยกลุ่มเกษตรกรเชียงใหม่ หลังจาก   

ลงตัวแล้วก็ลองท�าเอาใส่แก้วแจกเพื่อนๆ กลายเป็นว่าที่ออฟฟิศเพื่อนเห็นแล้วมาส่ังเป็นของช�าร่วย          

ให้ออฟฟิศไปอีก เลยตัดสินใจว่าน่าจะท�าขายจริงจังได้”

ศิรภัสศรเล่าว่า หลังจากตั้งใจท่ีจะสร้างแบรนด์เทียนหอมจากถั่วเหลือง เธอก็คิดเอาไว้ตั้งแต่แรก      

แล้วว่า เทียนหอมจากถั่วเหลืองนี้จะเป็นของขวัญท่ีสร้างความประทับใจให้กับผู้รับ จึงคิดลงทุนพัฒนา

แพ็กเกจจิ้งให้สวยงามเหมาะกับการมอบเป็นของขวัญของที่ระลึก ดังนั้น แทนที่จะเอาเทียนไขมาใส่       

ในแก้วเหมือนทั่วๆ ไป จึงเลือกที่จะบรรจุในกล่องไม้สักแฮนด์เมดจากบ้านถวายจังหวัดเชียงใหม่

“บ้านถวายขึ้นชื่อเรื่องเฟอร์นิเจอร์ไม้แต่ตอนนี้บ้านถวายไม่ได้ดังเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ไปเจอลุงซึ่งท�า

เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก เห็นหลังบ้านลุงมีกองไม้สักที่ทิ้งก็ถามเขาว่าเอาไปท�าอะไร เขาบอกต้องเอาไปเผาถ่าน 

เราเลยคิดว่ามันเป็นไม้เน้ือแข็งโดนน�้าได้ ดังน้ัน น่าจะใส่ของเหลวทนความร้อนได้แน่ๆ เลยบอกลุงว่า

ช่วยคว้านให้หน่อยแล้วให้ท�าฝาให้ด้วย ซึ่งหลังจากใช้เทียนหมดแล้วกล่องไม้สักนี้ก็ยังสามารถเอาไป       

ท�าประโยชน์อย่างอื่นต่อได้ เช่น เอาไปใส่ของ ปลูกต้นไม้ เป็นต้น” 

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีแพ็กเกจจ้ิงสวยงามดึงดูดความสนใจ แต่การขายออนไลน์ในช่วงแรกก็ไม่ใช ่ 

เร่ืองง่าย เนื่องเพราะเมื่อไม่ได้สัมผัสไม่ได้ดมกลิ่นจริงๆ จึงเกิดความลังเลไม่แน่ใจ ในเร่ืองน้ีศิรภัสศร      

จึงตัดสินใจออกบู๊ธในงานต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นได้ลองเอามาทาผิวดมกลิ่นจริงๆ 

“คนเริ่มถามเยอะกลิ่นเป็นยังไง เราก็อธิบายไม่ได้ พอออกบู๊ธคนที่แวะมาบู๊ธเรา 100 คน 95 คนจะ   

ซื้อกลับไป ทุกคนจะถามว่าท�าไมทาผิวได้ท�าไมหอม เราก็จะอธิบายแล้วให้เขาได้ลองทาผิวจริงๆ แต่ถึง

อย่างนั้นก็ยงัมปีญัหาตามมาคอืคนไทยจะไมค่อ่ยนิยมสนิค้าประเภทนี ้หลายคนบน่ว่าแพง เพราะเราขาย

ไซส์เล็กที่ราคา 250 บาท จุดได้ประมาณ 6 ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นคนต่างชาติจะชอบมาก นอกจากนี้ เราใช้

กลยุทธ์ให้ลูกค้ารีวิวโปรดักต์แล้วเราจะให้ส่วนลดในการซื้อครั้งต่อไป เพราะถ้าเป็นลูกค้าคนใช้จริง          

มารีวิวเขาจะเชื่อ ซึ่งเราได้ลูกค้าจากการบอกต่อรีวิวเยอะมาก อย่างล่าสุดลูกค้าไต้หวันไปเขียนรีวิว         

ในเว็บไซต์ไต้หวันให้แล้วลูกค้าแคปมาหาเราเลย”  

ทั้งนี้  ศิรภัสศรตั้งใจตั้งแต่วันแรกที่สร้างแบรนด์ Fuu’i Candle & Co. ว่าจะไม่หยุดแค่เทียนหอม  

ถั่วเหลืองเท่านั้น แต่จะแตกไลน์โปรดักต์ออกไปเรื่อยๆ ภายใต้แนวคิดว่าต้องเป็นโปรดักต์ที่เกี่ยวกับ       

การแต่งบ้านและมีกล่ินหอม อย่างล่าสุดเธอได้ออกโปรดกัต์ก้านไม้หอมกระจายกลิน่ โดยมเีป้าหมายทีจ่ะ

เปิดช็อปที่ไต้หวันหรือฮ่องกงในอนาคตอีกด้วย 

“ตอนน้ีสัดส่วนลูกค้า 80 เปอร์เซ็นต์เป็นลูกค้าต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฮ่องกง ไต้หวัน ส่วนอีก          

20 เปอร์เซ็นต์เป็นลูกค้าคนไทย จากผลตอบรับของลูกค้าต่างชาตินี้เลยวางเป้าหมายอยากจะเปิดร้านชื่อ  

Fuu’i Candle & Co. ที่ฮ่องกงหรือไต้หวัน ซึ่งก็มีลูกค้าที่ซื้อของเราไปขายนี่แหละชวนเราไป แต่ตอนนี้

เราจะต้องศึกษาในรายละเอียดอีกทีว่าจะไปแบบไหน” 

 06-1635-2390  Fuu’ i Candle & Co.   fuuiofficial  www.fuuiofficial.com

แพ็กเกจจ้ิงเป็นด่ำนแรก

ที่จะท�ำให้ลูกค้ำเกิดควำมประทับใจและอยำกบอกต่อ

ยิ่งไปกว่ำนั้นแพ็กเกจจ้ิงที่มีดีไซน์จะช่วยสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กับสินค้ำ

ท�ำให้สินค้ำดูมีมูลค่ำเพิ่มข้ึน

16

Self-Employed

StartUp62-18-11.indd   16 11/6/2561 BE   10:34 AM



Self-Employed

เสื้อสไตล์ตะวันออกของผู้ชายเท่ๆ
Text : Kritsana S. / Photo : {JUN}

{Jun}

 ordinaryjun   ordinaryjun   @ordinaryjun

ธัญญพรเล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นของแบรนด์ให้ฟังว่า สินค้าแรกของแบรนด์ {JUN} ไม่ใช่เส้ือแต่เป็น      

สายคล้องกล้องที่ขายในราคาย่อมเยา สวนกระแสกับเจ้าอื่นท่ีขายราคาค่อนข้างสูง หลังจากขายไปได้     

สักระยะก็ขยับมาท�ากระเป๋าผ้าแคนวาส ถัดมาจึงเป็นเสื้อที่เน้นไปที่เสื้อผู้ชายเป็นหลัก เพราะลูกค้า       

ของสินค้าทั้งสองก่อนหน้าเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

เพื่อให้เสื้อของ {JUN} เข้าไปอยู่ในความสนใจของลูกค้ามากที่สุด การสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่าง       

จึงเป็นสิ่งที่ต้องท�าอย่างยิ่ง ซึ่งเธอเลือกที่จะน�าเสื้อผู้ชายสไตล์ตะวันออกมาเป็นแรงบันดาลใจในการ

ออกแบบเสือ้ เพราะมองว่าเส้ือสไตล์นีใ้ห้ลุคเท่ เนีย้บ ภมิูฐานได้ไม่แพ้เสือ้สไตล์ตะวนัตก แต่เพือ่ให้หนุม่ๆ 

สามารถหยิบมาสวมใส่ได้ในชีวิตประจ�าวัน จึงปรับแบบเสื้อให้มีความทันสมัยมากขึ้น ขณะเดียวกันก็มี

ความเรียบง่ายอยู่ด้วย จึงแมตช์กับเสื้อผ้าชิ้นอื่นได้ไม่ยากนัก

“เสื้อสไตล์ตะวันออกทุกตัวตัดจากผ้าทอของเชียงใหม่ มีทั้งผ้าคอตตอน 100 เปอร์เซ็นต์ ผ้าคอตตอน

ผสมลินิน และผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ตัดเย็บตัวต่อตัวโดยช่างตัดเย็บชุดสูท เสื้อที่ได้จึงมีความ

ประณตี เข้าทรง ส�าหรบัผ้า 2 ชนดิแรกทีน่�ามาตดัเป็นเสือ้ย้อมด้วยสทีีไ่ม่เป็นอนัตรายต่อร่างกายและย้อม

โดยโรงงานที่มีการบ�าบัดน�้าก่อนปล่อยลงคลอง นี่จึงท�าให้เสื้อของเราได้ชื่อว่า Natural Friendly ด้วย”

เสือ้สไตล์ตะวนัออก หรอื Ordinary Oriental ของ {JUN} แบ่งออกเป็นฮัน่ฝ ูคอลเลกชัน ซ่ึงเป็นเส้ือคอจนี

ที่มีทั้งแบบผ่าตรงและเฉียงข้าง ได้แรงบันดาลใจจากสไตล์ของคอเสื้อฮั่นฝู เมียนมา คอลเลกชัน ทรงเสื้อ

เรยีกว่า แลกระโดง เป็นเสือ้แบบเป็นทางการทีช่าวเมยีนมานยิมสวมใส่เป็นเสือ้ตวัในก่อนสวมเสือ้คลมุทบั 

เสื้อคอลเลกชันนี้เป็นคอตั้งที่เฉียงลงแบบทรงเมียนมา และเดลี คอลเลกชัน ได้แรงบันดาลใจจากเสื้อทรง

อินเดียที่มีคอตั้งทรงบางแบบ Grandad Collar ใส่แล้วรู้สึกถึงความเนี้ยบ เรียบร้อย ส่วนสีของเสื้อมีทั้ง

สีเข้มอย่างสีด�า สีเทา สีน�้าตาล สีน�้าเงิน และสีใหม่ล่าสุดอย่างสีพาสเทล ทั้งสีชมพูอ่อน สีฟ้าอ่อน

ในส่วนของช่องทางการขายออนไลน์ จลุเข้าไปขายในเฟซบุก๊และอนิสตาแกรม ซึง่ลกูค้าจะเข้ามาเยอะ

เมื่อมีการซื้อโฆษณา ไลน์แอดท่ีสะดวกสบายให้แง่ของการ Keep Contact และส่งข้อความถึงลูกค้า     

ทกุคนได้ในเวลาเดยีวกัน Shopspot ช่องทางท่ีท�าให้แบรนด์กับลูกค้าไทยทีช่ืน่ชอบงานคราฟต์ งานท�ามอื 

ได้พบเจอกัน และ Pinkoi ช่วยให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศ ซึ่งหลังจากขยายไปตลาด         

ต่างประเทศ ธัญญพรได้รับรู้ถึงพฤติกรรมความชอบระหว่างลูกค้าไทยและต่างชาติ โดยลูกค้าไทย          

มักสนใจสินค้าที่อิงกระแสแฟชั่น รวมถึงสินค้าที่มีความแปลกใหม่ และพวกเขามีความเข้าใจว่าท�าไม     

งานคราฟต์ งานท�ามือจึงมีราคาสูง หากแต่ลูกค้าต่างชาติบางกลุ่มกลับมองว่า สินค้าประเภทนี้ไม่ได้     

ต่างจากสินค้าแมส จึงไม่เข้าใจว่าท�าไมต้องจ่ายแพงกว่า

“แค่ขายผ่านช่องทางออนไลน์อาจไม่เพยีงพอ จลุเลยออกบูธ๊ควบคูไ่ปด้วย ปกตอิยู่เชียงใหม่เลยไปออกบูธ๊

ที่ Rustic Market ซึ่งเป็นตลาดงานคราฟต์ของเชียงใหม่ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นฝรั่งและคนกรุงเทพฯ ที่มา

เที่ยวในช่วงนั้น ส่วนอีเวนต์ที่จัดในกรุงเทพฯ เลือกไปออกบู๊ธในงานที่เหมาะกับแบรนด์และจัดในสถานที่

ที่ลูกค้าอยู่อาศัยหรือเดินทางไปมาได้สะดวก การไปออกบู๊ธที่กรุงเทพฯ ท�าให้ได้ลูกค้าใหม่เพิ่มเติม และ

ลูกค้าเก่าที่เคยซื้อสินค้าของเราจากงานครั้งที่แล้วก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง”

เมื่อถามถึงกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่ใช้เรียกลูกค้า ธัญญพรใช้กลยุทธ์ Story Telling เพื่อให้ลูกค้า

รับรู้และเข้าใจในสิ่งที่แบรนด์ท�า เล่าเรื่องราวของผ้าประเภทต่างๆ ที่น�ามาตัดเป็นเสื้อ ตลอดทั้งแนะน�า

คอลเลกชนัผ่านเรือ่งราวของแรงบนัดาลใจท่ีก่อให้เกดิเป็นคอลเลกชนันัน้ๆ นอกจากนี ้ ยงักระตุน้ยอดขาย

ด้วยการจัดโปรโมชันในช่วงที่ต้องการเคลียร์สินค้าเก่าในสต็อก เพื่อเตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่

เสื้อผู้ชายกลิ่นอายตะวันออกแบรนด์ {JUN} วางขายทั้งในร้านออนไลน์ และ Ordinary Selected    

ร้านขายสินค้าท�ามือจากดีไซเนอร์ในเชียงใหม่ ซึ่งธัญญพรเป็นเจ้าของร้าน โดยเกณฑ์ในการเลือกสินค้า

มาวางขายคือ เป็นสินค้าที่ใช้ได้ในชีวิตประจ�าวัน เป็นงานจากดีไซเนอร์คนเหนือ ผลิตในภาคเหนือ และ

วัสดุที่ใช้หาได้ในท้องถิ่น ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปงานศิลปะ งานท�ามือให้ผู้มาเยือน               

ได้ร่วมสนุกด้วย 

จำกควำมชินตำที่เห็นแบรนด์เสื้อผู้ชำยมักขำยเฉพำะเสื้อสไตล์ตะวันตก

สำวจำกเชียงใหม่ จุล-ธัญญพร จิตราภิรมย์ จึงเกิดควำมคิดอยำกสร้ำงควำมแตกต่ำงให้เกิดในตลำดเสื้อผู้ชำยไทย

เลยน�ำเสื้อผู้ชำยสไตล์ตะวันออกมำเป็นแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงสรรค์เสื้อแบรนด์ {JUN}

ซ่ึงไอเดียดังกล่ำวท�ำให้ {JUN} ได้รับควำมสนใจมำกทีเดียว
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Text : วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์

Young Money Maker

แต่ส�าหรับ โรเจอร์ จิน หนุ่มอเมริกันเชื้อสายเอเชียวัย 28 ปี เขา

มเีหตผุลในการเข้ามาจบัธรุกจิขนมจากนานาประเทศส่งตรงถงึบ้าน

รายเดือนเพราะอยากให้คนอื่นได้ชิมขนมแปลกๆ จากประเทศอื่น 

หลังจากทีเ่ดินทางไปยงัประเทศจนีแล้วได้เดนิส�ารวจร้านขายของช�า

แล้วเห็นขนมที่เคยกินช่วงเป็นนักเรียนมัธยมโรงเรียนนานาชาติ        

ในเซีย่งไฮ้ โรเจอร์ฉกุคดิว่าคงจะดีไม่น้อยที่ผู้คนจากต่างวัฒนธรรม

จะได้ลิ้มรสขนมเหล่านี้ด้วย

ปูมหลังของโรเจอร์คือ ต้องย้ายตามครอบครัวไปอาศัยอยู่         

ในหลายประเทศ รวมถึง สิงคโปร์ ฮ่องกง และจีน ก่อนจะกลับไป

ปักหลักท่ีสหรัฐอเมริกา โรเจอร์ไม่ชอบเรียนหนังสือ เขาฝันอยาก

เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่อายุ 14 ปี ครั้งหนึ่งในห้องเรียนตรีโกณมิติ 

โรเจอร์เกดิความรูสึ้กเหมอืนถกูจ�ากดั ไม่รูว่้าตัวเองจะเรยีนไปท�าไม

เพราะบางวิชาที่เรียนก็ไม่ได้น�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน เขาอยาก     

มีอิสระในการก�าหนดชะตาชีวิตของตัวเอง นั่นเป็นความคิด          

ของโรเจอร์ช่วงเป็นวัยรุ่น

ต่อให้ไม่อยากเรียนแค่ไหน แต่โรเจอร์ก็ด�าเนินตามครรลอง       

ทีค่วรจะเป็น นัน่คอืการเข้าเรยีนในมหาวทิยาลัย ด้วยความทีอ่ยาก

จบเร็ว อยากออกมาท�าอะไรเป็นของตัวเอง ในแต่ละเทอม โรเจอร์

ลงวิชาเรียนแบบเท่าตัว จนในที่สุดก็เรียนจบสาขาการเงินในเวลา

เพยีง 2 ปีครึง่ จากนัน้กย้็ายไปยงัซลิคิอน วลัเลย์เพือ่เริม่ต้นการเป็น 

Tech Startup งานแรกคือ การพัฒนา “Bridge” เว็บไซต์ และ

แอพพลิเคชันที่เช่ือมโยงกลุ่มคนที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกัน แต่

ธุรกิจแรกที่เขาเริ่มต้นไม่ประสบความส�าเร็จ โรเจอร์จึงถอยกลับไป

ตั้งหลักด้วยการหางานประจ�าท�า

แม้การท�างานประจ�าจะท�าให้มีรายได้สม�่าเสมอ และมีความ

เสี่ยงน้อย แต่โรเจอร์ก็ยังครุ่นคิดถึงการท�าธุรกิจ และจุดเปลี่ยน      

ที่ท�าให้เขาเดินออกจากพื้นที่ปลอดภัยคือ การเดินทางไปจีนเมื่อ    

ปี พ.ศ.2558 แล้วเห็นขนมโปรดที่ตัวเองเคยกินตอนเรียนมัธยม     

ศาสนา และผู้ที่เป็นมังสวิรัติ อย่างไรก็ตาม สินค้าที่บริษัทส่งให้

สมาชกิล้วนผ่านการตรวจสอบจากองค์การอาหารและยาของสหรฐัฯ 

เรยีบร้อยแล้ว จงึมัน่ใจได้ว่ามคีวามปลอดภยัในการบรโิภค เมือ่ลกูค้า

สมัครสมาชิกแล้ว ไม่ว่าระยะเวลาเท่าใด หากเปลี่ยนใจไม่ต้องการ

รับบริการแล้ว ก็สามารถระงับหรือยกเลิกได้กลางคันได้ทุกเมื่อ

หลังจากที่อดทนรอคอยราวครึ่งปี Treats ก็เริ่มเป็นที่รู้จัก และ

จ�านวนสมาชิกก็เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนในท่ีสุดธุรกิจก็เติบโตและท�า      

รายได้เป็นตัวเลข 7 หลักภายในเวลา 18 เดือน จากที่ท�างานเอง

คนเดียว ก็มีการจ้างพนักงานประจ�า 2 คน และพนักงานพาร์ตไทม์

อีก 4 คน ส่วนระบบคลังสินค้า โรเจอร์ใช้วิธี Outsourcing คือ     

จ้างหน่วยงานข้างนอกดแูล หน่วยงานทีเ่ขาเลอืกใช้บรกิารช่ือ “Good 

Source” ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงก�าไรที่ช่วยเหลือสังคมด้วยการ     

จ้างงานผู้ด้อยโอกาส เช่น อดีตผู้ต้องขัง สตรีที่ตกเป็นเหยื่อความ

รุนแรงในครอบครัว หรือคนสูงวัยที่ต้องการรายได้เพิ่ม เป็นต้น 

หากพดูถงึสิง่ทีเ่รียนรู้จากการด�าเนินธรุกจิทีผ่่านมา โรเจอร์กล่าวว่า 

ข้อผดิพลาดหนึง่ทีเ่ขาได้ท�าคอื การท�างานแบบลยุเดีย่วคอื พยายาม

ท�าเองทุกอย่างโดยไม่จ้างใครมาช่วย คร้ันธรุกิจเตบิโตแบบไม่คาดคดิ 

จากทีม่สีมาชิกจ�านวนไม่มาก จู่ๆ  สมาชิกกเ็พิม่เป็นพนัๆ ราย ท�าให้

ต้ังรบัไม่ทัน และเกดิปัญหาตามมา ซึง่ท้ายท่ีสดุเขากต้็องจ้างพนกังาน

อยู่ดี หากย้อนเวลากลับไปได้ เขาจะวางแผนให้รัดกุมกว่านี้ หาคน

มาแบ่งเบาภาระเพื่อที่ตัวเขาจะได้มุ่งไปโฟกัสเรื่องที่ส�าคัญกว่า 

แม้ว่า Treats จะไม่ใช่เจ้าเดยีวในตลาดท่ีด�าเนนิธรุกจินีเ้นือ่งจากยงัมี

คูแ่ข่งอกีหลายราย เช่น SnackCrate, World of Snacks และบรษิทั

อ่ืนท่ีให้บริการคล้ายกนั แต่โรเจอร์กล่าวว่า ปรัชญาการท�างานของเขา

คือ ไม่สนใจการแข่งขันกับผู้อื่น แต่มุ่งมั่นพัฒนาบริการของตัวเอง

ให้ดีที่สุด ดูเหมือนว่าเมื่อธุรกิจ Treats เริ่มอยู่ตัว โรเจอร์จะไม่หยุด

อยู่แค่นี้ แต่ก�าลังมองหาไอเดียใหม่ๆ ในการเริ่มธุรกิจอื่นต่อไป     

ให้สมกับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่วัยมิลเลนเนียลที่ไฟแรง  

เมื่อกลับมายังสหรัฐฯ เขาก็เริ่มคิดแผนธุรกิจ ใช้เวลาไม่ถึง 3 เดือน

ในการออกแบบธรุกจิ “Treats” บริการขนมและสแนก็นานาประเทศ

ส่งตรงถึงบ้านเดือนละคร้ัง จากนั้นก็ออกแบบเว็บไซต์ ติดต่อ     

ซัพพลายเออร์ และหาคลังสินค้าเพื่อเก็บสินค้า รวมถึงเป็นสถานที่

แพ็กและจัดส่งสินค้าให้สมาชิก 

โรเจอร์ใช้เงนิเกบ็ทีม่อียูเ่ป็นเงินลงทนุเบือ้งต้น 5,000 ดอลลาร์สหรฐัฯ 

ออร์เดอร์แรกได้มาหลังจากที่เขาไปโพสต์แนะน�าธุรกิจของเขา     

ในเฟซบุ๊กของโรงเรียนนานาชาติที่เขาเคยเรียนตอนอยู่เซี่ยงไฮ้  

ส�าหรบัรปูแบบธุรกจิทีโ่รเจอร์คดิไว้นัน้คอื ลกูค้าสมคัรสมาชกิ 3 เดอืน 

6 เดือน หรือ 1 ปี จะได้รับกล่องขนมสีฟ้าส่งตรงถึงบ้านทุกเดือน 

ในกล่องจะเป็นขนมจากประเทศต่างๆ เช่น ขนมจากไทย เมือ่แกะกล่อง

จะพบโปสต์การ์ดรปูสถานทีใ่นไทยพร้อมข้อมลูเกีย่วกบัประเทศไทย 

และการ์ดอีกใบท่ีอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของขนมแต่ละอย่าง

ในกล่อง เช่น สาหร่ายปรงุรสอบกรอบ ลกูอมรสผลไม้ (มะม่วง ลิน้จี ่มงัคดุ) 

ลูกอมรสกาแฟ ขนมเค้กยูโรคสัตาร์ด ข้าวเกรียบกุ้งฮานาม ิและอืน่ๆ 

สมาชกิทีเ่ลอืก Standard Pack จะได้รบัขนม 4-5 อย่างในราคา 

12.95 ดอลลาร์ฯ ต่อเดือน และถ้าเป็น Premium Pack ก็จะเพิม่เป็น 

8-12 ชิ้น ราคาก็จะเพิ่มขึ้นไป และถ้าเป็นสมาชิกในสหรัฐฯ ค่าส่ง

จะฟรี แต่ถ้าเป็นต่างประเทศ จะบวกค่าส่งขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้

ไกล หลังจากที่ได้รับขนมจากไทย เดือนต่อไปลูกค้าต้องมาลุ้นว่า

ขนมทีส่่งมาจะเป็นสนิค้าจากประเทศใด ทัง้น้ี กล่องขนมของ Treats 

จะมาจากหลากหลายประเทศในทุกทวีป ทั้งเอเชีย ละตินอเมริกา 

ออสเตรเลยี ยุโรป แอฟรกิา และอเมริกาเหนอื เพือ่ให้สมกบัสโลแกน

ท่ีว่า Explore The World Through Food หรือส�ารวจโลก                 

ไปด้วยกันผ่านอาหาร ส�าหรับลูกค้าที่อยู่ในประเทศต้นทางขนม 

สามารถระบุได้ว่าจะรับหรือไม่รับขนมจากประเทศของตน 

Treats ยงัแนะน�าอกีว่า บรกิารของว่างเช่นน้ีอาจไม่เหมาะกับผูท้ี่

แพ้อาหารง่าย ผู้ท่ีมีข้อจ�ากัดด้านอาหารเนื่องจากความเชื่อทาง

ส่องธุรกิจ “Treats” ดิลิเวอรีขนมทั่วโลกถึงบ้ำนรำยเดือน

ส่องธุรกิจ

ดิลิเวอรีขนมทั่วโลกถึงบ้านรายเดือน

เชื่อว่ำหลำยคนที่อยำกเป็นผู้ประกอบกำร

แต่ไอเดียตีบตัน ไม่รู้จะเริ่มธุรกิจอะไร

เมื่อไปปรึกษำคนรอบข้ำง ค�ำตอบหนึ่งที่มักได้รับคือ

“ท�ำธุรกิจเกี่ยวกับอำหำรสิเพรำะไม่ว่ำเศรษฐกิจจะดีหรือแย่อย่ำงไร

ผู้คนก็ต้องกิน ของกินนี่แหละขำยง่ำยดี” 
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WORKSHOP สอนถ่ายภาพจากสมาร์ทโฟนแบบง่ายๆ  

พร้อมแนะเทคนิคการถ่ายภาพภาพบุคคล และผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม 

ดึงดูดใจลูกค้าช่วยให้ยอดขายเปรี้ยง!

โดยคุณชาคริต ยศสุวรรณ์  

ช่างภาพมืออาชีพที่คร�่าหวอดในวงการถ่ายภาพมากว่า 20 ปี 

วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561

ลงทะเบียนเวลา 12.30 น.  

ที่ : ห้อง M2-M3 ชั้น 6 M Academy  

Big C ราชด�าริ

(สถานที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยทีมงานจะแจ้ง 

ให้ท่านทราบล่วงหน้า)

SS062010BO    172.5X260    6/11/61

เอมสไปร์
ในขณะที่ Pain Point ขององค์กรใหญ่การจะได้มาซึ่งนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือโมเดลธุรกิจใหม่ๆ จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยาก เพราะด้วยมีโครงสร้าง

การท�างานที่เป็นขั้นเป็นตอน ท�าให้แต่ละโครงการต้องใช้เวลานาน ส่วน Pain Point ของ Startup คือ การต้องการเติบโต แต่การเติบโตโดยล�าพัง       
ก็เป็นไปได้ยากล�าบาก ด้วยการมองเห็น Pain Point ของทั้งสองฝั่ง และจุดร่วมร่วมกันซึ่งถ้าสามารถจับมือเดินไปด้วยกันได้จะกลายเป็น Win-Win   
ทั้งสองฝ่าย อรพิมพ์ เหลืองอ่อน Manager Partner บริษัท เอมสไปร์ จ�ากัด จึงอาสามาเป็นกลไกตรงกลางในการจับคู่ความต้องการของทั้งสองฝ่าย
ให้มาเจอกัน 

“โลกองค์กรใหญ่กับโลก Startup ต้องยอมรับว่ามีความซับซ้อน การจะจับคู่แล้วให้เขาสามารถท�างานร่วมกันได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย มุมองค์กรอยากได้
โมเดลธุรกิจใหม่ อยากได้นวัตกรรม อยากเชื่อมต่อกับ Startup เราจะท�ากลยุทธ์ให้จนตกผลึกว่าจะท�าแบบไหน หลังจากนั้นเราเฟ้นหา Startup มาให้ 
โดยที่ในกระบวนการเชื่อมต่อเราไม่ได้ปล่อยให้เขาคุยกันเอง เพราะบางทีภาษาและมุมมองของทั้งคู่แตกต่างกันมาก ต้องมีตัวกลางในการคุย             
อย่างปัญหาที่เจอระหว่างทางคือความไม่เปิด บางที Startup ก็กลัวในเรื่องความลับ เลยไม่บอกอะไรหมด ในขณะเดียวกันเราก็ต้องท�าความเข้าใจ     
กับองค์กรด้วยว่าจะไม่มีลักษณะว่าไปดูดไอเดียมาท�าเอง หรือว่าลักษณะคุยๆ แล้วอยากจะขอเข้าไปซื้อเลย” 

อรพิมพ์บอกต่อด้วยว่า ในขณะนี้มี Startup เข้าร่วมโปรแกรมนี้แล้ว 400 ทีมทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ถ้านับรวม Startup 
ที่ติดต่อได้และรู้ว่าใครท�าอะไรแบบไหนมีราว 2,000 ทีมในมือ และที่ผ่านมาเธอสามารถจับคู่เชื่อมต่อให้กับองค์กรและ Startup ได้ท�างานร่วมกันแล้ว
เกือบ 10 คู่  

“จริงๆ ตอนท�ามีกระบวนการการท�าในแต่ละที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับโจทย์ขององค์กรใหญ่ว่าต้องการอะไร เช่น อยากให้เราช่วยหา Startup        
แนวนี้แต่เป็นความลับ เราก็ไปเฟ้นหา Startup ที่คิดว่าดีที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดที่จะเข้ามาเชื่อมต่อได้มาให้ หรือบางทีก็เปิดเผยเลยว่าต้องการ
หา Startup มาร่วมท�าอะไรด้วย ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะหา Startup มาเป็น 100 ทีม แล้วค่อยสกรีนลงเหลือประมาณ 10 ทีม ใน 10 บริษัทนี้จะมี         
การท�างานร่วมกันกับเราระยะหนึ่งให้คุ้นเคยกัน หลังจากนั้นจะเลือกจริงๆ 3-4 ทีมที่คิดว่าจะได้เชื่อมจริงๆ แล้วออกมาเปิดตัวบางอย่างร่วมกัน”

ในวันนี้ถ้าถามว่านวัตกรรมประเภทไหนที่องค์กรใหญ่ต้องการ อรพิมพ์บอกว่า “องค์กรใหญ่จะมองหาเครื่องมือที่ท�าให้ประสบการณ์ผู้บริโภคดีขึ้น 
นอกจากนี้ อะไรก็ตามที่ช่วยท�าให้ต้นทุนประหยัดลง และสุดท้ายอยากได้โมเดลธุรกิจใหม่โดยอาจจะเป็นช่องทางใหม่ที่องค์กรท�าไม่ได้ แต่ Startup 
เติบโตได้ในช่องทางใหม่เหล่านี้ โดยไม่ได้เลือกว่าจะเป็นนวัตกรรมไหน ไม่จ�ากัดเทคโนโลยี” อรพิมพ์กล่าวในตอนท้าย 

Text : กองบรรณาธิการ Photo : Vipa VadiStartup-Corporate เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
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SSO62008BO     260X345     6/11/61

ฉลองก้าวสู่ปีที่ 15 นิตยสาร SME THAILAND  

จัดโปรโมชันพิเศษ ชวนเพื่อนมาสมัครสมาชิก SME THAILAND PRIVILEGE CLUB

•	 รับนิตยสาร	SME	Thailand	ตลอดอายสุมาชิก	

•	 รับนิตยสาร	SME	Startup	(Free	Copy)	 

ตลอดอายสุมาชิก

•	 เข้าร่วมสัมมนา	แบบ	Exclusive	

•	 เข้าร่วมกิจกรรม	Workshop	ฟรี	

•	 รับสิทธิล์งโปรโมตสินค้าในหน้าคลิปบอร์ด 

ขนาด	1/4	หน้า		4	คร้ัง/ปี	

•	 ส่วนลดในการซือ้หนังสือ	คอร์สอบรม	และผลิตภณัฑ์ในเครือ

•	 สงวนพืน้ท่ี	VIP	ไว้ส�าหรับสมาชิกเป็นพเิศษ	ส�าหรับการเข้าร่วม

กิจกรรมฟรีสัมมนาท่ีทาง	SME	Thailand	จัดขึน้

สิทธิพิเศษสุด EXCLUSIVE ส�าหรับสมาชิก

จากปกติ 3,980 บาท (ราคาส�าหรับ 2 ท่าน)  

พร้อมสิทธิพิเศษสุด EXCLUSIVE มูลค่ากว่า 55,000 บาท  

ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายนนี้เท่านั้น



พบกันทุกวันที่ 15 ของเดือน

ข้อมูลสมาชิก ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................................................................. 

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร ...............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

โทรศัพท์ ......................................................... อีเมล .........................................................................................................  

วัน/เดือน/ปีเกิด ................................................................................................................ เพศ  (    ) ชาย    (    ) หญิง 

วิธีการช�าระเงิน

โอนเข้าบัญชี บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด

• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน  เลขท่ีบัญชี 014-2-57097-9

• ธนาคารกสิกรไทย สาขาส�านักพหลโยธิน  เลขท่ีบัญชี 799-2-07811-8

วิธีการสมัคร 

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 

บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0-2270-1123-4 กด 0  โทรสาร 0-2270-1125

หรือทาง member.smethailandgroup@gmail.com

สมัครสมาชิกนิตยสาร SME STARTUP
ส่งตรงถึงบ้านแบบรายปี 12 ฉบับ ราคา 200 บาท

อาชีพ (    ) รับราชการ (    ) นักเรียน/นักศึกษา (    ) พนักงานบริษัท (    ) เจ้าของธุรกิจ    

 (    ) อาชีพอิสระ (    ) อื่นๆ โปรดระบุ ..........................................................................................

เร่ิมรับนติยสารตัง้แต่เล่มที ่........................................................................................................................................................

 กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

• 10 ml. café gallery

ซ.โชคชัยร่วมมิตร 16/6

• A10 Café & Co-Working Space
• Airport Rail Link
พญาไท / มักกะสัน / หัวหมาก / รามค�าแหง

• BANN KAFAÉ  
ซ.ท่าข้าม 24 

• BICO  
The Scene Town In Town

• B Story Café  
COCO Walk ราชเทวี 

• Café Amazon
• Coffee Cakes  
อาคาร 6 ชั้น 1 ทีโอที แจ้งวัฒนะ

• Coffee Corner

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)

• Dialogue Coffee and Gallery  
แยกผ่านฟ้า

• EL Mello (เอลเมลโล่)  
อาคาร Thai Summit Tower 

• ES/PE/RO  
ซอยสาธร ซอย1

• Espresso Gallery  
หน้าคอนโดอิสระ ลาดพร้าว

• Galleria Café  
ถ.กาญจนภิเษก บางแค 
• Gallery กาแฟดริป  
หอศิลป์ฯ กรุงเทพมหานคร

• Gloria Jean’s Coffees
K-Village / Honda Bigwing  / 

ชั้น 1 ตึกมาลีนนท์

• I-hin Cafe  
ซ.ลาดกระบัง 46/3

• INN-Office Coworking Space 
โครงการ AQUA  สะพานควาย

• Gil Coffee  
อาคาร 5 ชั้นใต้ดิน ทีโอที แจ้งวัฒนะ

• White Sheep 
ปากซอยลาดปลาเค้า 60

• Lord of Coffee  

รามฯ164  / รามฯ112 / รามฯ160  

• Mezzo
• MhakBuri Station  
ซ.เอกชัย 30 จอมทอง

• Mitte Coffee (มิตเต้)  

ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 33 

• My Café the Library  
Nawamin City Avenue 
• One Ounce for Onion  
เอกมัย ซ.12

• Size S Coffee & Bakery  
พระราม 4

• SOMETHING BLACK  
ตลาดละลายทรัพย์ 58 ซอยรัชดาภิเษก 4

• Staff Coffee 
พหลโยธินเพลส ชั้น 1

• Sweet Pista Bangkok  
สุขุมวิท 31

• Ta Chance Coffee  
เยื้อง ซ.เจริญกรุง 109 

• TCDC  
อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

• Think TANK (Third Place)  
ถ.นางลิ้นจี่ 

• Timely Coffee  

ซ.เลียบวารี 15 หนองจอก

• TINPRESSO (ตินเพรสโซ่) 

ซ.สุขุมวิท101/1

• TRuE INCuBE
4

th
 floor Centerpoint SiamSquare 

• Treat Cafe & Hang Out  
เสนา 28 (ตรงข้าม รร.สมิทธิโชติ)

• Veganerie  
The Mercury Ville Chidlom 4

th
 Fl.

• White Rabbit  
ซ.อารีย์สัมพันธ์ 5

• Yannawa Coffee

ที่ท�าการไปรษณีย์ ยานนาวา

• Yesterday ’s Tea Room  
ปากซอยสะพานยาว ถ.ทรงวาด

• กาแฟนรสิงห์  

พระราชวังพญาไท ร.พ.พระมงกุฎ

• โคโค่ กาแฟสด 

ซ.สายไหม 84

• หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาเขตราชวิถี

 • ห้องสมุดมารวย

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดา

• ศูนย์การค้า ZPELL รังสิต

• ศูนย์ให้ค�าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

  และนวัตกรรม

ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดา

• มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย

• โรงพยาบาลกรุงเทพ 

 ภาคเหนือ

ก�าแพงเพชร

• THE GYM
เชียงราย

• Chivit Thamma Da Coffee House
• เรียวกังคาเฟ่

เชียงใหม่

• Into the woods
• Neo Café
• โรงแรม Yesterday  

ถ.นิมมานเหมินทร์

• อาข่า อ่ามา

แม่ฮ่องสอน

• Coffe In Love 
• ร้านกาแฟเข้าท่า ปาย

• ร้านสรวลกาแฟ

แพร่

• CK Coffee
• บ้านฮังเล คอฟฟี่  
ล�าพูน

• Blacksmith
อุตรดิตถ์

• Amezon งิ้วงาม

 ภาคกลาง

ชัยนาท

• ALPHABET
COFFEE AND PAGES

• Me Ice cream
• The Marble
นครปฐม

• Pak Pink Bistro
นครสวรรค์ 
• รามเกียรติ์ คอฟฟี่

• แกะด�า Coffee

พิจิตร

• โรสกาแฟสด

พิษณุโลก

• Caffe’ine
• มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

ลพบุรี

• ฅ.กาแฟ ซดสด

สุโขทัย

• 379 Drip
อยุธยา

• The Barista Café
อุทัยธานี

• I AM Coffee

 ภาคอีสาน

กาฬสินธุ์

• Café 2 gether
ขอนแก่น

• Café de’ forest
• BANMORE BAKERY AND 
COFFEE
• EIGHTS A DAY
นครพนม

• จันทรากาแฟ

นครราชสีมา

• Sweet Café
บุรีรัมย์ 

• Brom Café
มุกดาหาร

• Bearista Coffee & Bakery
มหาสารคาม

• กาแฟรื่นรมย์

เลย

• กาแฟสด ฮักเลย

• ปล่อยแสง เชียงคาน  
ถนนชายโขง  ซ.10

• แม่น�้ามีแก่ง เกสเฮ้าส์ 

ถนนชายโขง  ซ.19 
สุรินทร์

• Sit in
หนองคาย

• Cake Lamoon
ณ โพนพิสัย

• Loft Café NK 

อุดรธานี

• วินัยสตูดิโอ

• Dose Espresso

 ภาคตะวันออก 

จันทบุรี

• กาแฟร้อยตะวัน

ชลบุรี

• r POD Coworking Space
ตราด

• Kaotaa Coffee
• Hotel ฮิ

ระยอง

• Dollars House
• Roux café
• ราย็อง

 ภาคตะวันตก

ประจวบคีรีขันธ์

• Gallery กาแฟดริป หัวหิน

• โชว์รูมรถ Ford หัวหิน
เพชรบุรี

• ชาปู่ชาย่า

• “JM Cuisine” / “เจ๊กเม้ง” 

• ร้านเค้กเมืองเพชร 
ราชบุรี

• Morming Glory Resort
• IDYLL@DAMNOENSADuAK

 ภาคใต้

กระบี่

• เค้ก ณ นภา

ตรัง

• Deeva Cup
• PASSIONE del Caffé
ภูเก็ต

• Love 2 eat
• กล้วยน�้าว้า

สงขลา

• Ma Maison 
หาดใหญ่

• ร้าน TuBER
สุราษฎร์ธานี

• MY CuP
• บางใบไม้ คาเฟ่
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DECORATION Text : Kritsana S. / Photo : Vips Vadi

ใครที่ชอบงานเซรามิกปั้นมือคงรู้จัก A Clay แบรนด์เซรามิกของ แหวน-พิราอร อ�านวยพรสกุล ที่หลังจาก

ขายผ่านช่องทางออนไลน์และอีเวนต์งานศิลปะมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ตอนนี้ได้ฤกษ์เปิดร้านให้ทุกคนเข้าชม     

ผลงานเซรามิกของแบรนด์ พร้อมทั้งเสพงานศิลป์ และเพลิดเพลินกับความอร่อยของอาหาร ขนม และ          

เครื่องดื่มสีสวย

บ้านสีน�้าเงิน-ขาว กลางซอยสาทร 8 เป็นที่ตั้งของ A Clay Café ร้านเพื่อคนรักงานเซรามิก เมื่อผลักประตู

กระจกใสบานใหญ่สีน�้าเงินเข้าไปจะพบกับบาร์เครื่องดื่มและขนม ผู้มาเยือนสามารถสั่งอาหารและเครื่องดื่ม    

ได้ที่นี่ รอบๆ บริเวณตกแต่งด้วยจาน ชาม แก้ว และของใช้อื่นๆ ที่เป็นงานเซรามิกของแบรนด์ A Clay ซึ่งถ้า

ถูกใจชิ้นไหนสามารถซื้อกลับบ้านได้

เมือ่เดนิลงไปทีช่ัน้ใต้ดนิของร้านจะเป็นห้องเวร์ิกชอ็ปงานเซรามกิท่ีมีแสงธรรมชาติส่องถงึ ห้องจงึดไูม่มดืทึบ 

ชั้น 1 เป็นบาร์เครื่องดื่มและขนม ชั้น 2 เป็นพ้ืนที่ส�าหรับน่ังรับประทานอาหารและน่ังท�างาน เด่นสะดุดตา      

ด้วยโต๊ะไม้สีเ่หลีย่มทีมี่ชัน้โชว์งานเซรามิกแบรนด์ A Clay ตัง้กลางโต๊ะ มหีน้าต่างวงกลมท�าหน้าทีรั่บแสงธรรมชาติ 

และเน่ืองจากช้ันน้ีเป็นช้ันลอย จึงมองเห็นภาพบรรยากาศของชั้นล่างได้ และชั้น 3 เป็นท่ีตั้งของแกลเลอรี         

ที่ทาด้วยสีขาว ท�าให้ดูสะอาดตาและเพิ่มความโดดเด่นให้กับงานศิลป์ที่จัดแสดง

“A Clay Café เกิดจากไอเดียของแหวนที่อยากเปิดเวิร์กช็อปสอนงานเซรามิกที่บ้านหลังนี้ แต่ด้วยมองว่า    

จะใช้ประโยชน์จากตัวบ้านไม่คุ้มค่าถ้าเปิดเวิร์กช็อปเพียงอย่างเดียว จึงเพิ่มโซนคาเฟ่และแกลเลอรีเข้ามา         

เราออกแบบตกแต่งโดยคงองค์ประกอบเดิมๆ ของบ้านไว้ เช่น ถอดเหล็กดัดในห้องที่ไม่ได้ใช้งานมาเป็นองค์

ประกอบของชั้น ตู้ และหน้าต่าง” ปุ้ย-ศศิกานต์ สุประดิษฐ ณ อยุธยา หุ้นส่วนของร้านกล่าว

ด้วยความที่พื้นที่ในร้านประกอบด้วยชั้นเล็กๆ หลายชั้น แต่ละชั้นจึงมีพื้นที่ไม่เต็มชั้น โดยส่วนใหญ่จะเสีย

พื้นที่ไปกับทางเดิน ดังนั้น จึงได้ออกแบบพื้นที่บริเวณบันไดให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น จัดแสดงงานศิลป์ 

และวางงานเซรามิก และด้วยความที่ฝ้าของบ้านค่อนข้างเตี้ย ภายในร้านจึงทาด้วยสีน�้าเงินและสีขาว ช่วยดึง

ความสนใจเรื่องฝ้าเตี้ยจากคนที่นั่งในร้าน และยังเป็นสีของแบรนด์ A Clay ด้วย

ในส่วนของบริเวณ Outdoor ด้านหน้าร้านตกแต่งด้วยไม้พันธุ์ต่างๆ โดยเน้นปลูกพืชผักสวนครัวที่สามารถ

น�ามาประกอบอาหารได้ พื้นที่บริเวณนี้เชื่อมต่อกับพื้นที่ภายในร้านด้วยบันไดสีน�้าเงินขั้นเตี้ย 5-6 ขั้นที่ไม่มีราว

กันตก เพราะไม่อยากแบ่งแยกพื้นที่แต่ละส่วนออกจากกัน 

ส�าหรับอาหารและเคร่ืองดืม่มาในคอนเซปต์ Selected Homemade ท่ีดไีซน์ให้รบัประทานง่าย รสชาตเิข้าใจ

ง่าย และมีเรื่องราวซ่อนอยู่ เช่น ทาร์ตที่ต้องรับประทานตามล�าดับเพื่อความอร่อย นอกจากนี้ ยังมีสินค้า      

แฮนด์เมดอื่นๆ จ�าหน่ายด้วย เช่น โปสต์การ์ด กระเป๋า และเครื่องประดับ

“ร้านของเราไม่ได้ออกแบบตกแต่งตามเทรนด์ เพราะมองว่าท�าให้ร้านบมูแค่ช่วงท่ีเทรนด์น้ันก�าลงัฮิต ซ่ึงเมือ่

เทรนด์ซา ร้านก็เงียบ ในทางกลับกันถ้าออกแบบตกแต่งร้านให้เป็นตัวเองมากท่ีสุดจะท�าให้ร้านอยู่ได้ยาวๆ     

แต่ทั้งนี้ต้องพัฒนาร้านอยู่ตลอด เพื่อให้ร้านเติบโต ไม่ย�่าอยู่กับที่” ปุ้ยกล่าวปิดท้าย 

ซ.สาทร 8
เปิดบริการ • วันอังคาร-เสาร์ 11.00-22.00 น. • วันจันทร์และอาทิตย์ 11.00-17.00 น.

 09-3580-4291
 aclaycafe

คาเฟ่ เวิร์กช็อป แกลเลอรี ครบในที่เดียว
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Life Style

EATINg OuT Text : Duckkiez / Photo : Tumtist EAT | DRINk | TRAVEL  Text : Duckkiez 

RELAX Text : Duckkiez

APOCALYPSOUpside down pattaya

ifitis
อิ่มหน�าอาหารฟิวชันในโลกศิลปะเพนต์มือ

IFITIS ร้านอาหารย่านทองหล่อท่ีโดดเด่นด้วยลวดลายบนผนงัซึง่เป็นงานศลิปะแบบ Hand Painted 

ภายในร้านประกอบด้วยห้องต่างๆ ที่ตกแต่งในคอนเซปต์แตกต่างกัน เช่น Secret Wardrobe      

ห้องลับในตู้เสื้อผ้า Butter Fire Field ห้องที่ได้แรงบันดาลใจการตกแต่งจากปีกผีเสื้อที่สยายออก  

และ House of Moonlight ห้องที่เด่นด้วยรูปเพนต์เงากิ่งไม้ ส่วนคนรักน้องหมาเฮได้เลย เพราะ      

ที่นี่เป็น Pet Friendly Restaurant สามารถน�าน้องหมาเข้าร้านได้

IFITIS French Fires & Signature Dip เฟรนช์ฟรายส์ชิ้นใหญ่ กรอบนอก นุ่มใน เสิร์ฟในจาน     

ที่ดีไซน์เป็นจานสี มีดิปให้เลือกกว่า 40 ดิป เช่น ดิปปลาร้า ดิปวาซาบิ ดิปแกงกะหรี่ และดิปครีมชีส 

สปาเกตตีซูเปอร์ไข่ สปาเกตตีเส้นเหนียวนุ่มผัดกับซอสครีม ท็อปด้วยไข่ปลาแซลมอน ไข่กุ้ง              

ไข่เยี่ยวม้า และไข่แดงสด และ มันบดหน้าไก่ มันบดเน้ือเนียนนุ่มราดด้วยน�้าซุปเน้ือไก่เข้มข้น        

สูตรพิเศษ เสิร์ฟพร้อมไข่ดาวและผักสด

ไวน์ขาวผสมน�้าแอปเปิลและเนื้อแอปเปิล Sangria Red ไวน์แดง ผสมน�้าส้ม เนื้อส้มและแอปเปิล 

ทั้งสองแก้วเป็นเครื่องด่ืมสัญชาติสเปน เหมาะส�าหรับดื่มเพื่อดับกระหายและเพ่ิมความสดช่ืน           

ให้ร่างกาย

บ้านกลับหวั สถานทีท่่องเทีย่วใกล้กรงุเทพฯ บ้าน

ออกแบบในสไตล์ตะวนัตก ภายในบ้านมหีลากหลาย

ห้อง เช่น ห้องนอน ห้องครวั ห้องนัง่เล่น และห้อง

ท�างาน ทุกห้องตกแต่งด้วยเฟอร์นเิจอร์ครบครนั มมีมุ

สุดชกิหลายมมุให้ได้ถ่ายภาพเก็บความประทบัใจ ใน

ส่วนของพืน้ทีร่อบนอกตวับ้านมเีครือ่งเล่นและกจิกรรม

ต่างๆ ให้ร่วมสนุก

โลกาวสานต์ นิทรรศการจิตรกรรมสีน�้ามัน    

โดย อิง๋ กาญจนะวณชิย์ ทีเ่ข้มข้นไปด้วยความรูส้กึ 

ไม่ว่าจะเป็นความเศร้า ความทกุข์ระทม และความ

เจบ็ปวด สแีดงทีศ่ลิปินใช้ในทกุรปูเหมอืนการเดนิ

ทางของเลอืดทีไ่หลมาเป็นปีๆ อนัท�าให้สมัผสัได้

ถงึความเจบ็ปวดทีร่อวนัช�าระล้าง หากแต่จรงิๆ 

แล้วนิทรรศการน้ีท�าให้นึกถึงการท�านาย การพยากรณ์

มากกว่าการสาปแช่ง

Coffee hills

eriC Kayser

@Mind exClusive Pattaya

โรงแรมแห่งใหม่ทีม่าพร้อม

ห้องขนาดใหญ่กว่ามาตรฐาน

ท่ัวไป ส่ิงอ�านวยความสะดวก

ครบครัน เช่น สมาร์ททวี ีอ่างอาบน�า้ 

โถช�าระสไตล์ญี่ปุ ่น และ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ

รองรบัการใช้งานบนโลกออนไลน์ 

ห้องพักมใีห้เลือกทัง้ห้อง Deluxe ห้อง Deluxe Pool View ห้อง Exclusive Suite 

1 ห้องนอน และห้อง Exclusive Family Suite 2 ห้องนอน

ร้านอาหารบรรยากาศสบาย น่าน่ัง เสิร์ฟ

อาหารแสนอร่อย ไม่ว่าจะเป็นสเต๊ก สปาเกตตี 

อาหารญ่ีปุน่อย่างข้าวหน้าไก่ย่างเทริยากิ ข้าว

หน้าหมูเกาหลีโคชูจัง หรือแม้แต่อาหารไทย    

อย่างข้าวผดัน�า้พรกิกะปิปลาททูอด ข้าวไข่ข้น

ต้มย�าทะเลลาวา และลาบวุน้เส้นกุง้สด ไม่เพยีง

เท่านี ้ยงัมเีมนเูครือ่งดืม่และขนมหวานท่ีปราศจาก

ไขมนัทรานส์

คาเฟ่สไตล์ Art Nouveau 

Colonial ที่ดึงดูดผู้คนด้วยบาร์

ขนมปังฝรั่งเศสที่มีให ้เลือกชิม     

หลากหลาย เช่น Signature Croissant 

กรอบนอก นุม่ใน หอมกลิน่เนย และ 

Baguette Monge ทีม่คีวามนุม่

เป็นเอกลกัษณ์ นอกจากเบเกอรแีล้ว 

ยังมีเมนอูาหารท่ีผสมผสานสไตล์ตะวนัออกและตะวนัตกเข้าด้วยกนั เช่น สปาเกตตี

ต้มย�ากุ้ง และครวัซองต์วากวิ

Galerie Oasis ซ.สุขุมวิท 43
จัดแสดงตั้งแต่วันนี้-13 มกราคม 256

 galerieoasis.bk

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 09-0201-0701   upsidedownpattayaofficial

อ.เมือง จ.สระแก้ว
 CoffeeHills 

ซ.พัทยากลาง 12
 0-3819-6400   www.atmindexclusive.com

สยาม ดิสคัฟเวอรี่ ชั้น M
 Maison Eric Kayser Thailand

ซ.ทองหล่อ 23
 09-4449-4426    www.ifitis-bkk.com    IfItIs    ifitis_bkk    @ifitis
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มหานครแห่งการเริ่มต้น
Text / Photo : วีราวรรณ ชาญประพันธ์

ภาพสะพานใหญ่สีส้มแดงลอยเด่นท่ามกลางไอหมอก

ทอดข้ามทะเลกว้างเชื่อมสองแผ่นดินเอาไว้ด้วยกัน

คือ สัญลักษณ์ในความทรงจ�าของใครหลายคน

เมื่อเอ่ยถึงซานฟรานซิสโก

ภาพพี่ก้อง-สหรัถ กับ พี่หมิว-ลลิตา

จากละครรักโรแมนติก

ผุดขึ้นมาทุกทีที่นึกถึงมหานครแห่งนี้

ถ้าใครนึกภาพตามออก

นั่นแปลว่าเราเกิดรุ่นเดียวกัน

24
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ซานฟรานซิสโก เป็นมหานครฝ่ังตะวันตกของสหรฐัอเมรกิา เป็น

ส่วนหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนีย ตั้งอยู่บนเนินเขาบริเวณอ่าวซานฟราน

ซสิโก อีกด้านเป็นชายฝ่ังตดิมหาสมุทรแปซฟิิก ด้วยลักษณะภูมิประเทศ

เช่นนีท้�าให้ทัง้เมอืงมกัถกูปกคลมุไปด้วยหมอกหนา จนได้รบัฉายาว่า

เมืองแห่งสายหมอก อุณหภูมิเฉล่ียทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 15 องศา

เซลเซยีส นอกจากนี ้ยงัมปีระชากรหนาแน่นและเป็นศนูย์กลางของ

เศรษฐกิจของอเมรกิาตะวันตก ทัง้ยังเป็นศนูย์กลางเทคโนโลยีระดับ

โลก ซึ่งคุณอาจได้กระทบไหล่เดินชนอนาคตเศรษฐี Startup หน้า

ใหม่ในซิลิคอน วัลเลย์ที่อยู่ถัดไปทางตอนใต้ของซานฟรานซิสโกก็

เป็นได้ ทัง้หมดนีท้�าให้มหานครแห่งนีมี้ความส�าคัญอันดบัต้นๆ ของ

ประเทศ หากจะเรียกว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศรอง

จากนิวยอร์กก็ไม่ผิดนัก 

กว่าจะมาเป็นมหานครเช่นทกุวนันี ้ซานฟรานซสิโกก่อร่างสร้าง

ตัวจากเพียงเนินทรายเว้ิงว้างว่างเปล่าในอดีต มีเพียงชนพื้นเมือง

อาศัยอยู่ไม่มากนัก กระทั่งชาวสเปนเข้ามาต้ังถ่ินฐานแล้วเรียกชื่อ

เมืองใหม่นี้ว่า เซนต์ฟรานซิส (Saint Francis) แต่เมืองนี้เจริญขึ้น

อย่างผิดหูผิดตาอย่างแท้จริงในช่วงของยุคต่ืนทอง หรือที่เรียกว่า 

California Gold Rush ในปี พ.ศ.2391 ท�าให้นักแสวงโชคจากทั่ว

ทุกมุมโลกมุ่งหน้าเดินทางมาพร้อมความหวังจะได้ครอบครองแร่

เรอืงรองล�า้ค่าสร้างเนือ้สร้างตวับนดนิแดนแถบนี ้นัน่ท�าให้ทางภาค

ตะวันตกของสหรัฐอเมริการวมถึงซานฟรานซิสโกขยายตัวอย่าง

รวดเรว็ ซึง่เป็นจดุเริม่ต้นให้เมอืงแห่งนีก้ลายเป็นมหานครใหญ่ทีส่ดุ

ในตะวันตกของประเทศ 

ทว่ามหานครแห่งนี้ตั้งอยู่บนรอยเลื่อนใหญ่ของโลก จึงเกิด      

แผ่นดินไหวอยู่บ่อยๆ ซ่ึงส่วนใหญ่มีแรงส่ันสะเทือนเพียงเล็กน้อย

จนชาวเมอืงแทบไม่รูส้กึถงึการบดเบยีดปะทะกนัของแผ่นเปลอืกโลก 

แต่ในปี พ.ศ.2449 ชาวเมืองซานฟรานซิสโกต้องเผชิญหน้ากับ     

การสั่นไหวอย่างรุนแรงของพื้นธรณีที่ฉีกทั้งเมืองให้พังพินาศ และ

เกิดเพลิงไหม้ตามมา ในขณะที่สมัยนั้นยังไม่มีระบบการดับเพลิง            

ท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบกับท่อส่งน�้าถูกท�าลายจากแผ่นดินไหว 

เพลิงจึงลุกลามมอดไหม้เนื่องจากไม่สามารถควบคุมไฟมรณะ       

นั้นได้ ท�าให้ซานฟรานซิสโกย่อยยับวอดวาย ทิ้งไว้เพียงคราบน�้าตา

บนก้อนอิฐหินและเศษเหล็ก หวนคืนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นท่ีไม่มี      

อะไรเลยอกีครัง้ แต่ในอีกไม่กีท่ศวรรษต่อมา ซานฟรานซสิโกกส็ร้าง

ตัวเองขึ้นมาใหม่จนกลับมาผงาดฉายแสงได้อีกครั้ง

แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวหล่ังไหลเดินทางมาเยือนมหานครแห่งน้ี

มากมาย ซึ่งต้องอาศัยโชคช่วยสักเล็กน้อยเพราะทั้งเมืองมักตกอยู่

ในภวงัค์ของหมอกหนา ภาพสะพานใหญ่สส้ีมอมแดงร้อนแรงซึง่เป็น

สัญลักษณ์ของเมือง หรือสะพานโกลเดนเกตที่ผู้สร้างสาดสีสด    

หมายมั่นให้โดดเด่นท่ามกลางม่านไอหมอก แต่สะพานมักเขินอาย

ซ่อนตัวหรือยอมเผยให้เหน็บางส่วนเท่าน้ัน หากลองเดนิข้ามสะพาน
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how to Get there
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเมือง           

สะดวกสบายมีหลายรูปแบบ หาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที ่      

 www.sfmta.com/getting-around/muni/fares

มาเที่ยวซานฟรานซิสโกทั้งทีห้ามพลาด Cable Car 

หรือรถรางของที่นี่สักคร้ัง ซ่ึงมี 3 เส้นทางคือ    

Powell-Hyde Line, Powell-Mason Line และ 

California Line ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่                 

 www.sfcablecar.com

นอกจากนี้ มาเที่ยวเมืองของชาว Startup ทั้งที          

ก็ไม่ควรพลาดใช้บริการแอพพลิเคชันอย่าง Uber      

ก็สะดวกสบายดี

หากจะเช่ารถขับที่นี่ให้ท�าใจเรื่องค่าจอดรถที่แสนแพง

เอามากๆ แถมจอดยากเพราะทั้งเมืองเป็นเนินชัน

 

where to stay
เราแนะน�าที่พักในย่านยอดนิยมอย่าง Union Square 

ซ่ึงใกล้ระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ ท�าให้ไปไหนมาไหน

สะดวก ไม่ว่าจะมาจากสนามบิน หรือจะเดินทาง             

ท่องเที่ยวในเมือง ทั้งยังใกล้สถานี Powell ต้นสาย

ของเคเบิลคาร์ ทั้งยังมีร้านอาหารมากมาย รวมถึง 

Whole Foods Market เป็นตูกั้บข้าวยามหวิได้สบายๆ 

แถมรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าแหล่งช้อปปิง

สารพัดแบรนด์ให้ขาช้อปได้ละลายทรัพย์

where to eat
ย่านฟิชเชอร์แมนส์ วาร์ฟ มีร้านอาหารทะเลให้เลือก

หลากหลายราคาตามงบในกระเป๋า เมนทูีน่ยิมคอื Clam 

Chowder in Bread Bowl เป็นซุปหอยลายเสิร์ฟ

ในขนมปังทีค่ว้านเป็นรูปชาม หรือทีเ่รียกว่า Sourdough 

ซึ่งก็คือ ขนมปังสไตล์ซานฟรานซิสโก โดยใกล้ๆ กัน  

มีร้าน Boudin Bakery ที่มีการสาธิตวิธีท�าขนมปัง 

Sourdough สดใหม่ทุกวัน 

ส�าหรบัคนรักชอ็กโกแลตต้องพุ่งตวัไปทีร้่าน Ghirardelli 

มีหลายสาขา แต่ที่ Ghirardelli Square อยู่ถัดจาก

ฟิชเชอร์แมนส์ วาร์ฟไปอีกหน่อย สายขนมหวาน     

ห้ามพลาดชอ็กโกแลต และไอศกรมีรสเข้มข้ม ใครจะซ้ือ

ช็อกโกแลตจากที่นี่กลับไปเป็นของฝากก็ได้

ก็จะได้เต็มอ่ิมกับภาพมุมกว้างของเมืองใหญ่ที่อ่าวซานฟรานซิสโก

เป็นฉากหน้า ทั้งยังมองเห็นคุกอัลคาทราซอยู่ลิบๆ ชวนให้นึกถึง

เรื่องราวของคุกที่ไม่มีวันหลบหนีได้ แต่ก็มีนักโทษสามารถหลบหนี

จากเรอืนจ�าแห่งนีไ้ปได้ด้วยการว่ายน�า้ข้ามอ่าวอนัเยน็ยะเยอืกแห่งนี้

อีกกิจกรรมในเช็กลิสต์ของผู้มาเยือนคือ การขึ้นรถราง หรือ

เคเบิลคาร์สุดคลาสสิกที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก เริ่มเปิดให้บริการ

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2416 วิ่งผ่านเนินลาดชันให้ได้ชมทัศนียภาพของบ้าน

เมอืง ซึ่งหากคุณมีเวลาออ้ยอิ่งในเมอืงสุดชิวนี้ไม่มากนัก แนะน�าให้

เลือกขึ้นสาย Powell-Hyde Line โดยขึ้นจากต้นสายอย่างที่สถานี 

Powell ดทีีส่ดุ เพราะนกัท่องเทีย่วทกุคนต่างมุง่หน้ามาหาประสบการณ์

จากการได้โดยสารรถรางคลาสสกินีจ้งึท�าให้แถวทีร่อต่อคิวยาวมาก 

ดังนั้น การขึ้นกลางทางจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเบียดขึ้นไปได้ 

นอกจากนี ้ระหว่างรอควินัน้ยงัจะได้ดวูธิกีารกลบัรถรางทีป่ฏบิตักินั

มาตั้งแต่อดีต คือเมื่อรถรางมาถึงจุดกลับรถที่สถานีสุดสายการ

เดนิรถ เจ้าหน้าทีจ่ะช่วยกนัใช้แรงหมุนแผ่นไม้ทีร่ถรางจอดนิง่อยูใ่ห้

หันกลับไปอีกทาง แล้วรถจึงจะเริ่มวิ่งย้อนกลับไปในเส้นทางเดิม 

ส่วนสาเหตทุีเ่ราแนะน�าให้เลอืกสาย Powell-Hyde Line กเ็พราะ

คณุจะสามารถไปลงท่ีจุดสงูสดุของถนนซกิแซก หรอืถนนลอมบาร์ด 

(Lombard Street) ซึ่งเป็นถนนแคบคดเลี้ยวซิกแซกไปมาและมี

ความลาดชันถึง 40 องศา เพื่อชะลอความเร็วของรถยนต์ที่ขับบน

ถนนเส้นนี ้ ช่วยลดอบุตัเิหต ุแต่ระหว่างทางก่อนจะไปถงึถนนลอมบาร์ด

ให้คณุคอยสงัเกตข้างทางดีๆ ก็จะได้เจอกบัร้านไอศกรมีสเวนเซ่นส์

สาขาแรกของโลกบนหวัมมุถนน Union Street ตดักบั Hyde Street 

ซึ่งหากไม่คอยจับตาให้ดี คุณจะมองผ่านเลยไปอย่างแน่นอน 

หลังจากเดินซิกแซกลงมาตามถนนลอมบาร์ด สามารถเดินต่อ

ไปหาซีฟูดอร่อยๆ ได้ที่ฟิชเชอร์แมนส์ วาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) 

อีกจุดเช็กอินของนักท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นท่าเรือเก่าแก่ของเมือง จึงมี

ร้านอาหารทะเลให้เลือกเพียบ เดินถัดไปอีกอึดใจก็จะถึงเพียร์ 39 

(Pier 39) เมื่อใกล้จะถึงคุณจะรู้สึกได้ว่ามาถูกทางแล้ว เพราะจะได้

กลิ่นสิงโตทะเล ใช่! กลิ่นสิงโตทะเล คุณอาจจะยังนึกไม่ออกว่าเป็น

ยงัไง แต่ถ้าได้กลิน่มนัโชยมาในอากาศคณุจะมัน่ใจได้ทนัทว่ีาใช่ ถงึ

แม้จะไม่เคยได้กลิ่นมันมาก่อน ที่นี่จะมีฝูงสิงโตทะเลมานอนเบียด

เสียดผ่ึงแดดอย่างเกียจคร้านกันสลอน นอกจากนี้ บริเวณท่าเรือ

แถบนียั้งสามารถมองเหน็คุกอลัคาทราซได้อย่างชดัเจนอกีด้วย และ

หากอยากจะนั่งเรือข้ามไปเที่ยวก็สามารถซื้อทัวร์จากแถวนี้ได้เลย

ซึง่แขกไปใครมากค็งจะต้องมุง่หน้าไปฝากท้องทีย่่านไชน่าทาวน์

กันสักมื้อ ชุมชนชาวจีนที่ซานฟรานซิสโกนั้นมีขนาดใหญ่จนมีค�า

กล่าวว่า ท่ีนี่เป็นชุมชนชาวจีนนอกประเทศจีนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด  

ในโลก แต่จะว่าไปชมุชนชาวเอเชยีในซานฟรานซสิโกกม็ขีนาดใหญ่

ที่สุดในสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว ซึ่งมีทั้งชุมชนชาวเกาหลี ชาวไทย 

ชาวเวยีดนาม และอืน่ๆ ดงัน้ัน คนไทยอย่างเราทีไ่ปเทีย่วซานฟราน

ซิสโกจึงไม่ต้องกลัวจะโหยหาอาหารเอเชียที่คุ้นลิ้นเลยทีเดียว

ก่อนลาจากซานฟรานซิสโก ทริปนี้จะไม่สมบูรณ์หากขาดบ้านสี

พาสเทลแสนหวานสไตล์วกิตอเรยีนทีย่งัหลงเหลืออยูจ่ากเหตไุฟไหม้

ใหญ่ในอดตีครัง้นัน้ ตัง้อยูร่มิถนน Steiner Street ซึง่รูจ้กักนัในนาม 

Seven Sisters หรือ Painted Ladies โดยฝั่งตรงข้ามเป็นสวน

สาธารณะร่มรื่นให้ทั้งชาวเมืองและนักท่องเที่ยวได้เอนกายพักผ่อน

คลายจากความเหนื่อยล้า 
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Fortune for Biz
Text :  อ.อ้าย ปุชชญา ying.aiy@gmail.com

 คนที่คิดอยากจะมีลูกมีโอกาสที่จะสมหวัง ส่วนคนโสดความรัก
ตอนนีจ้ะเป็นแบบแอบรกัแอบชอบ หรอืพฒันาจากการเป็นเพือ่น
แล้วมาเป็นแฟน ระวังปัญหาจากสิ่งที่คุณตัดสินใจไม่ได้               
ทั้งในเรื่องการท�างานและเร่ืองความรักท่ีจะเข้ามาท�าให้คุณ     
ปวดหัวคุณรู้สึกอึดอัด และอยากเป็นอิสระจากงานที่ท�าอยู่        
คณุอยากจะเปลีย่นงานแต่คงยงัไม่ใช่โอกาสท่ีดี การเงินเงินทีคุ่ณ
หวังเงินก้อนคุณยังไม่สมหวัง โชคลาภช่วงนี้ยังไม่มี

ใครทีอ่ยากท�างานเสรมิเพือ่หารายได้พเิศษแนะน�าว่าท�าเป็นการ
ขายเสื้อผ้า สิ่งของสวยงามเครื่องประดับคุณสามารถท�าได้        
ในเรือ่งของความรกัคณุอาจจะมขีดัใจกนับ้างเนือ่งจากตวัคณุเอง
มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูง และกลัวว่าปัญหาเก่าๆ ในเรื่องความ
รักจะกลับมาท�าร้ายจิตใจ ควรหาเวลาไปท�าบุญบ้างจะได้เสริม
บุญให้หนุนน�าชีวิตของคุณให้พ้นจากอุปสรรค

วันน้ีคุณคิดจะหาลู่ทางในการท�างานใหม่ๆ หรือลงทุนท�างาน
เป็นรายได้เสรมิ ถ้าเป็นเรือ่งเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย์หรอืบ้านเช่า
ก็สามารถท�าได้ คุณจะมีที่ปรึกษาที่ดีเข้ามาให้ค�าแนะน�า เรื่อง
ความรักอาจจะมีระแวงในตัวคนรักบ้าง ขอให้คุณเปิดใจปรับ
ความเข้าใจเข้าหากันแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี การเงิน
ช่วงนีย้งัถือว่ายงัเป็นเงนิหมนุอยูบ้่าง เรือ่งสขุภาพให้ระวังปัญหา
นิ้วล็อกหรือระบบกล้ามเนื้อที่อ่อนล้าจากการท�างานหนัก

ชาวราศีมีนวันนี้ต้องระมัดระวังสุขภาพ ความอ่อนล้าจากการ
ท�างาน การพักผ่อนไม่เพียงพอ ส่วนเรื่องความรักยังถือว่า       
ดูแลกันดีแต่ให้ระวังไปถึงสุขภาพของคนรักด้วยเรื่องความดัน   
ในเรือ่งโรคภมิูแพ้ ส่วนการเงนิช่วงนีห้าเงนิหนักหน่อยรายได้ไม่พอ
กับรายจ่าย คนที่สอบแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเรียนหรือเรื่อง    
การสอบเข้างานราชการต่างๆ คุณมีโอกาสประสบความส�าเร็จ

คุณมีอารมณ์ท่ีสับสนและแปรปรวนยังตัดสินใจอะไรไม่เด็ดขาด 
ในเรื่องการท�างานก็เช่นกัน คุณยังมีความคิดแบบเด็กๆ บางที
การท�างานยังคงย�่าอยู่กับท่ียังไม่มีความก้าวหน้าไปไหน คุณมี
เกณฑ์จะได้เดนิทางในช่วงนี ้ส่วนความรกั อาจจะแอบชอบ หรอื
แอบคบกบัใครให้ระวงัผูใ้หญ่อกีฝ่ังอาจจะไม่ค่อยพอใจในตวัคณุ 
คุณต้องอดทนให้มากในช่วงนี้ การเงินอาจจะไม่พอให้ได้ใช้จ่าย

วนันีค้ณุจะต้องใส่ใจรายละเอยีดเกีย่วกับเรือ่งงานให้มากๆ เพราะ
อาจจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณได้แก้ไข เรื่องความรักคนที่มีปัญหา
กับแฟน คุณต้องปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นพยายามหันหน้าปรับ
ความเข้าใจกัน ระวังเร่ืองความลุ่มหลงจะท�าให้เกิดปัญหา         
ในความรัก ส่วนคนโสดระวังเรื่องรักซ้อนหรือคนที่เข้ามาเขาจะ
มีคู่อยู่แล้ว สุขภาพให้ระวังการปวดขา ปวดเข่า

คนที่ท�างานอิสระ คุณจะมีรายได้เข้ามาค่อนข้างที่จะดี ไม่ว่า    
จะเป็นการขายหรอืการใช้ค�าพดูตดิต่อเจรจาหาลูกค้า คณุเหมาะ
ทีจ่ะท�างานคนเดยีวด้วยความสามารถของตวัคณุเองไม่ควรทีจ่ะ
ร่วมหุน้ลงทนุกบัใครเพราะมโีอกาสโดนหกัหลังสูง สุขภาพระวังเร่ือง
การปวดคอปวดหลังอย่างรนุแรง ความรกัช่วงน้ีคุณจะวุ่นวายเกีย่วกบั
เรื่องงานก็เลยไม่มีเวลาที่จะเอาใจใส่คนรักระวังเขาจะงอน

คนที่มีโครงการวางแผนจะแต่งงานคุณมีโอกาสจะสมหวัง และ
คนที่แต่งงานแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะได้ลูกตามที่ปรารถนา          
ส่วนคนท่ีคิดอยากจะมีบ้านหรือลงทุนโครงการใหญ่ๆ อาจจะ
ต้องรอไปก่อน เพราะว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะ ช่วงนี้หาเวลา
ท�าบุญท�ากุศลบ้าง เพื่อที่จะให้ตัวคุณมีบุญหนุนน�าไปในทางที่ดี
ท�าอะไรก็จะประสบความส�าเร็จ

วันนี้คุณจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งศักด์ิสิทธิ์หรืองานการกุศล เป็น
งานท่ีต้องใช้ความสามารถ และพลังแห่งความศรัทธาเข้ามา  
เสรมิกนั ความรกัคณุต้องปล่อยวาง ช่วงน้ีคนรกัอาจจะอยากเป็น
อิสระแต่รวมๆ แล้วยังไม่มีปัญหามากมายนัก สุขภาพระวังเรื่อง
ความเครียด ไมเกรน และความกังวลในใจของคุณ

วนันีค้ณุอาจจะอยากอยูเ่งยีบๆ คนเดยีว ใช้ความคดิตดัสนิปัญหา
หลายๆ อย่างที่เข้ามาจี้เหมือนไฟลนก้น เร่ืองงานก็เช่นกัน       
คณุต้องมคีวามกระตอืรอืร้นให้มากเพราะมผีูใ้หญ่จบัตามองคุณ
อยู่ ค่าใช้จ่ายคุณต้องหมุนจากซ้ายไปขวาหน้าไปหลังช่วงนี้       
มีภาระเยอะพอสมควร คุณเป็นคนมีความสามารถขอให้อดทน 
ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี ความรักอาจจะมีเหงาๆ บ้างช่วงนี้
ต้องอยู่ไกลกัน คนโสดยังต้องพบกับความผิดหวังต่อไป

ระวังเรื่องความคิดเห็นท่ีขัดแย้งกันกับเพื่อนร่วมงาน ในวันน้ี    
อาจจะมีเรื่องที่ท�าให้พูดจาไม่เข้าหูกันหรือทิฐิภายในจิตใจของ
อกีฝ่ายหนึง่ ในเรือ่งความรกักเ็ช่นกนัมกีารงอนง้อ อาจจะมเีรือ่ง
บุคคลที่สามที่เข้ามาท�าให้ความรักวุ่นวาย แต่สุดท้ายถ้าคุณ     
หนัหน้าปรบัความเข้าใจกนัได้ทกุอย่างจะผ่านไปได้ด้วยด ี ระวงั
สุขภาพเรื่องภูมิแพ้อากาศและระบบทางเดินหายใจ

ถ้าคุณหวังจะไปทวงหนีจ้ากคนท่ียมืเงนิคณุไปคุณจะยงัไม่ได้คืน 
วันนี้จะเจอเหตุการณ์แบบไม่คาดคิดมาก่อนอาจจะเป็นเรื่อง      
งานด่วนที่เข้ามา หรือมีคนหาปัญหามาให้คุณได้แก้ ความรัก
ค่อยๆ ประคับประคองกันไปในช่วงนี้ ยังดูแลกันไปได้ดีส�าหรับ
คนที่มีคู่ ส่วนคนโสดอาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะเลยยัง      
ตัดสินใจไม่ได้

15 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2561

ราศีมังกร

ราศีกุมภ์

ราศีมีน

ราศีเมษ

ราศีพฤษภ

ราศีเมถุน

ราศีกรกฎ

ราศีสิงห์

ราศีกันย์

ราศีตุลย์

ราศีพิจิก

ราศีธนู
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บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) มอบหมำย

ให้ Acrosure ออกแบบและพฒันำระบบ Tip Gateway, Powered 

by Acrosure ซึง่เป็นระบบ Self-serve Insurance API Gateway 

ภำยใต้คอนเซปต์ Insure with Partner ชูจุดเด่นที่เปิดให้ Tech 

Startup เข้ำมำเชือ่มต่อด้วยตวัเองได้อย่ำงรวดเร็ว ช่วยลดขัน้ตอน

กำรท�ำงำน ท�ำให้ธุรกิจ Startup สำมำรถออกแบบควำมคุ้มครอง

ในรปูแบบใหม่ทีส่อดรบักบัไลฟ์สไตล์ของผูบ้รโิภคยุคดจิิทลัได้ตำม

ที่ต้องกำร พร้อมเผยโฉมห้อง TIP Inspiration Chamber             

(TIP IC) ที่ออกแบบให้เป็น Innovative Co-Working Space

ธนำคำร กรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน) ร่วมกับ             

มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) สถำบัน         

กำรเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและหนึ่งในกลุ่มสถำบันกำรเงิน

ชัน้น�ำของโลก ร่วมขบัเคลือ่นระบบกำรช�ำระเงนิข้ำมประเทศ

ให้คนไทยที่เดินทำงท่องเที่ยวในญี่ปุ่นได้รับควำมสะดวก    

และปลอดภัยในกำรใช้จ่ำยด้วยกำรสแกน Thai QR Code 

ผ่ำนโมไบล์แอพพลิเคชัน KMA ของกรุงศรีและทุกธนำคำร 

ณ จุดช�ำระเงินของเครือข่ำยห้ำงสรรพสินค้ำชั้นน�ำ และ     

ร้ำนค้ำยอดนิยมของญี่ปุ่น

ทิพยประกันภัย เปิดตัว TIP Gatewayกรุงศรี Thai QR Code Payment

จบไปแล้วส�ำหรับ Exclusive Workshop for SME Thailand Privilege Club ครั้งที่ 7 ในหัวข้อพิเศษ “SME ต้องรู้บัญชี 4.0 ท�ำเป็น       

เห็นทำงรวย” เพื่อสอนเทคนิคกำรท�ำบัญชีเดียว กำรท�ำบัญชีในยุค 4.0 กำรอ่ำนงบเพื่อวิเครำะห์ธุรกิจส�ำหรับ SME รวมถึงสำธิตกำรท�ำบัญชี

บน Cloud ที่เข้ำใจง่ำยแม้ไม่มีพื้นฐำนกำรท�ำบัญชีเลย โดย ศิริรัฐ โชติเวชกำร ผู้เชี่ยวชำญ และที่ปรึกษำด้ำนบัญชี จำก Network Advisory 

Team Ltd. ณ M Academy เมื่อเร็วๆ นี้ 

สนใจเข้ำร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  0-2270-1123-4 ต่อ 115

Society SME Thailand Privilege Club ครั้งที่ 7

สมชำย หำญหิรัญ รมช.อุตสำหกรรม ให้เกียรติร่วมเป็น        

สักขีพยำนในพิธีลงนำมควำมร่วมมือ โดยมี ดร.ชิต เหล่ำวัฒนำ    

ผูก่้อตัง้สถำบนัวทิยำกำรหุน่ยนต์ภำคสนำม มหำวทิยำลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้ำธนบุรี (FIBO) พร้อมด้วย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยำ     

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท เจมำร์ท จ�ำกัด (มหำชน) และ 

ธนพล กองบุญมำ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร บริษัท จนัวำณิชย์ จ�ำกดั 

ร่วมกบั UBTECH Robotics ผูผ้ลติและออกแบบนวตักรรมหุน่ยนต์ 

ระดับแนวหน้ำของโลก เพื่อร่วมผลักดันนโยบำยภำครัฐพัฒนำ

อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ น�ำประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

JMART ลงนาม MOU
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เคทีซี หรือบริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) จัดแพ็ก    

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี รับเงินคืนสูงสุด             

9 เปอร์เซ็นต์ในการช้อปปิงออนไลน์ผ่าน Dealcha เพียงคลิก   

รับสิทธิ์ผ่าน https://dealcha.com/ktc และระบุหมายเลขบัตร

เครดติเคทีซ ีจากนัน้เลอืกซือ้สนิค้ากบัร้านค้าออนไลน์ท่ีร่วมรายการ

ตัง้แต่วนันี-้31 มกราคม 2562 รบัเครดติเงนิคนืเพิม่อกี 10 เปอร์เซน็ต์ 

พร้อมรับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 5 เท่า

BIC แบรนด์ผลิตภัณฑ์จากฝรั่งเศส โดย Henrik 

Resurreccion ผูจั้ดการผลติภัณฑ์ กลุ่มผลติภณัฑ์โกนหนวด 

และอี-คอมเมิร์ซ ภูมิภาคเอเชีย และ ภพ ศุภกิจวิเลขการ     

ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจประเทศไทยและเมียนมา จัดงาน        

“BIC 3 Blades หล่อ เนียนกว่า กับโตโน่” เปิดตัวผลิตภัณฑ์  

Bic 3 Blades Disposable Razors มีดโกนหนวดสามใบมีด

ที่มีคุณสมบัติเพ่ิมประสิทธิภาพในการโกนหนวดได้เกลี้ยง

เกลา เรยีบเนยีน มาพร้อมแถบหล่อลืน่ Aloe Vera Gel และ 

Vitamin E

เคทีซี จับมือ DealchaBIC เปิดตัว Bic 3 Blades

Society

เอไอเอ ประเทศไทย โดย เอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่

ฝ่ายการตลาด เปิดบ้านต้อนรับทมีสโมสรเอสซจี ีเมอืงทอง ยไูนเต็ด 

น�าโดย รณฤทธิ์ ซื่อวาจา ผู้อ�านวยการสโมสร และเหล่าขุนพล    

แข้งกิเลนผยอง ที่มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 80 ปี 

เอไอเอ ประเทศไทย พร้อมกับขอบคุณเอไอเอในฐานะผู้สนับสนุน

หลักยาวนานกว่า 8 ปี นอกจากนี้ เหล่านักเตะยังได้เย่ียมชม

นิทรรศการประวัติความเป็นมาและความส�าเร็จของเอไอเอ 

ประเทศไทย

ปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการรองผู ้จัดการ และ                    

วิชัย สินอนันต์พัฒน์ กรรมการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ากัด 

เป็นตัวแทนมอบลูกฟุตซอลอีซูซุจ�านวน 6,000 ลูก ให้แก่              

สัณชัย เองตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คนดีต้อง    

ท�าดี จ�ากัด เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “รวมหัวใจไปให้สุดที่แดนใต้” 

ที่บริษัท คนดีต้องท�าดี จ�ากัด ร่วมกับ สภาสังคมสังเคราะห์        

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิมิราเคิล         

ออฟไลฟ์ จดัขึน้ โดยได้น�าลกูฟตุซอลไปมอบให้โรงเรยีนในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้

เมืองทองฯ เยือนเอไอเอ

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต จัดนิทรรศการ “สืบสานต�านานศิลป์ แผ่นดินสยาม” เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในด้านงานศิลปะแขนงต่างๆ และทรงได้น�าพระอัจฉริยภาพเหล่านี้

มาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศตลอดมา โดยได้รับเกียรติจาก ประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต      

มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมี ทัศนีย์ เทพประเสริฐวังศา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด ศูนย์การค้าจังซีลอน   

ป่าตอง ภูเก็ต ให้การต้อนรับ

ธีรชาติ จิรจรัสพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริหารผลิตภัณฑ์         

และการตลาดสินเชื่อรถยนต์ ธนาคาร ธนชาต จ�ากัด (มหาชน)         

 ร่วมกับ สุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก 

บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน) มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกลูกค้า   

 PTT Blue Card ท่ีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์และรถต้องปลอด   

ภาระให้สมัครใช้สนิเชือ่ธนชาต “รถแลกเงนิ” หรอืธนชาต “เล่มแลกเงนิ” 

ได้ง ่ายๆ เพียงสมัครผ่าน www.thanachartbank.co.th 

โดยระบุหมายเลขสมาชิกบัตร PTT Blue Card และหลังจากได้รับการ

อนุมัตแิละเกิดสัญญาสนิเชือ่ รบัคะแนน Blue Point ทนัท ี5,000 คะแนน 

ธนชาต ผนึก ปตท.มอบสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้า

จังซีลอน ป่าตอง จัดนิทรรศการ

อีซูซุ มอบลูกฟุตซอล 6,000 ลูก
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Talk Awake

Text :  Ratchanee P.

เชื่อเถอะว่าร้อยทั้งร้อย จะชอบการคุยกับ

เพื่อนๆ มากกว่า และอย่างที่รู้กันดีว่าคนเรามัก

จะใช้อารมณ์ในการตดัสินใจซือ้ก่อนเสมอแล้วค่อย

พยายามหาเหตุผลมารองรับหรือสนับสนุนทีหลัง 

ดงันัน้ แบรนด์ทีเ่ข้าถงึและแตะความรู้สกึของผูบ้ริโภค

ค�าถามท่ีไม่เห็นหน้าค่าตาระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย       

การใช้ประโยคค�าตอบที่เป็นแพตเทิร์นแบบเป็น

ทางการที่เตรียมไว้ หรือการเล่าเรื่องของแบรนด์

บนออนไลน์แบบท่ีดูเป็นทางการมากๆ รวมถึง    

การใช้เทคนคิต่างๆ ในความเป็นจรงิแล้ว จะท�าให้

ขาดความน่าสนใจ ไม่อาจจะท�าให้ได้ใจลูกค้า

เพราะคาแร็กเตอร์ความเป็นคนที่จะสื่อสาร         

กับลูกค้า ท�าให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นเร่ือง 

ระหว่างบุคคลที่ไม่ควรละเลย

ดงันัน้ การสือ่สารบนออนไลน์โดยการใช้คนจรงิๆ 

ในการพดูคยุสือ่สารกบัคนจงึเป็นวธิเีดยีวท่ีจะท�าให้

โดยตรงก็จะขายได้ดีกว่า ในขณะที่แบรนด์ใดที่  

ไม่ค�านงึถงึสิง่นีก้เ็สีย่งทีจ่ะโดนคู่แข่งมาดงึลกูค้าไป

ไม่น้อยเลยทเีดยีว เพราะผูบ้รโิภคยคุนี ้จะชอบคยุ

และติดต่อกับแบรนด์ในฐานะคนจริงๆ ไม่ใช่คน

ทีค่วกักระเป๋าจ่ายเงนิซือ้สนิค้าของแบรนด์เท่านัน้    

การที่เด๋ียวนี้เราหันมาค้าขายบนออนไลน์ 

ท�าการตลาดบนออนไลน์กันมากขึ้น ซ่ึงแม้ว่า      

จะท�าให้แบรนด์มีวิธีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

มากขึ้น สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้โดยตรง แต่  

วิธีของการติดต่อการส่ือสารกับลูกค้าเป็นเรื่องที่

ต้องให้ความส�าคัญ เพราะอย่าลืมว่าการตอบ

HUMAN    HUMAN
ลองนึกภาพดูว่าถ้าต้องมีการติดต่อพูดคุยทางธุรกิจการค้าการขายผ่านออนไลน์

แล้วเจอแต่ข้อความที่เป็นแพตเทิร์นประโยคที่เตรียมมาไว้ก่อนแล้วก๊อบปี้มาวางๆ เหมือนกับการพูดคุยกับหุ่นยนต์ที่ไม่มีอารมณ์ความรู้สึก

กับการสื่อสารที่คุยกับคนด้วยภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน เหมือนๆ กับการคุยกันกับเพื่อน ที่พร้อมจะช่วยเหลือ

ตอบค�าถามเมื่อถามปัญหาข้อข้องใจ ท�าให้เรารับรู้ได้ว่าเต็มใจที่จะตอบและอยากที่จะช่วยเหลือจริงๆ จะชอบอย่างไหนมากกว่ากัน

แบรนด์ดเูป็นคน สิง่นีเ้ป็นข้อดขีองธรุกจิเลก็ทีอ่าศยั

ความได้เปรียบจากไซส์ที่เล็ก ที่เจ้าของแบรนด์ 

มักจะท�าธุรกิจล�าพังคนเดียว หรือถ้ามีผู้ช่วยก็     

ไม่กีค่น ท�าให้ต้องคอยตอบค�าถามลูกค้าเองโดยตรง 

ซึง่การท่ีรู้ข้อมูลสนิค้าดท่ีีสุด ย่อมสามารถตดัสินใจ

แก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องรอ สามารถสือ่สารระหว่าง

แบรนด์กับลูกค้าแบบเปิดใจ เป็นมิตร ให้อารมณ์

เหมอืนคยุกับลกูค้าแต่ละคนด้วยความเข้าอกเข้าใจ 

จึงท�าให้แบรนด์เข้าถึงลูกค้าได้อย่างแท้จริง และ

นี่คือโอกาสทองของธุรกิจเล็กที่อาศัยช่องทาง   

และประสิทธิภาพของออนไลน์นั่นเอง 
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เพราะเราต้องท�างานแบบมืออาชีพ  

ไม่ใช่แค่มีอาชีพท�างาน

คู่มือเปลี่ยนโลกคนท�ำงำนยุคใหม่ให้ไฉไลกว่ำ 

ที่เคย...หนังสือที่จะพำท่ำนค้นพบควำมสุขของ 

คนท�ำงำน รวมถึงกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับ

หัวหน้ำงำน เพ่ือนร่วมงำนและผู้ใต้บังคับบัญชำ

ได้อย่ำงดี ด้วยสไตล์กำรเล่ำเรื่องที่สนุก แฝงมุก

อำรมณ์ด ีใช้ภำษำเข้ำยคุสมยัให้ผูอ่้ำนได้เสพควำมรู้

ไปพร้อมกับรอยยิ้ม

บัญชีต้องรู้

ฉบับยาสามัญประจ�าธุรกิจ

เมื่อบ้ำนต้องมี “ตู้ยำสำมัญประจ�ำบ้ำน” ออฟฟิศ

ก็ต้องมี “ตู้ยำสำมัญประจ�ำธุรกิจ” ถ้ำอยำกเข้ำใจ

และเท่ำทันโลกของบัญชีและภำษี “บัญชีต้องรู้...

ฉบับยำสำมัญประจ�ำธุรกิจ” คู่มือบัญชี และภำษี

ที่คุณต้องมีติดตัว พ็อกเกตบุ๊กเล่มนี้ไม่ได้สอน 

ให้คุณต้องนั่งท�ำบัญชีด้วยตัวเอง แต่สอนให้คุณ

รู้ทุกเรื่องของบัญชีและภำษี

*ควรบริโภคยำสำมัญประจ�ำธุรกิจนี้ทุกวัน 

ก่อนอำหำรเช้ำ และก่อนเข้ำนอน จนกว่ำธุรกิจ

ของคุณจะแข็งแรง

หาซื้อหนังสือได้ที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ คิโนะคูนิยะ ร้านนายอินทร์ บีทูเอส  

และร้านหนังสือชั้นน�าทั่วประเทศ
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