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ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต
หุ้นส่วนความส�ำเร็จ
ของผู้ประกอบการ
SME และ OTOP
ท�ำไมผู้ประกอบการไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME และ OTOP
ถึงต้องมีนวัตกรรม?
นั่นก็เพราะว่าส�ำหรับเวทีธุรกิจแล้ว
นี่คือเครื่องมือส�ำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าและบริการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทย
มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในตลาดได้

“วว.เป็นองค์กรชั้นน�ำในการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ไปช่วยสร้างสังคมและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน อยู่
ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว.) โดยเราจะมุ่งไปในเรื่องการเป็นหุ้นส่วนความส�ำเร็จของ
ผูป้ ระกอบการ SME และ OTOP โดยการน�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมไปสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการเหล่านั้น”
ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) อธิบายถึงวิสยั ทัศน์และทิศทาง
การขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ของ วว. เพื่ อ ก้ า วสู ่ ป ระเทศไทย 4.0
โดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม
ให้เกิดธุรกิจทั้ง SME และ OTOP ซึ่ง วว.จะมุ่งให้บริการในรูปแบบ
STI Solution Provider ทีส่ ามารถแก้ไขและให้บริการแก่ผปู้ ระกอบการ
อย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การรับฟัง การวิจัยพัฒนา การวิเคราะห์
ทดสอบ การขยายการผลิตจากห้องทดลองสูก่ ารผลิตจริง ตลอดจน
การพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ ทั้งการส่งเสริมการตลาด และเชื่อมโยง
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
“ยกตัวอย่างโครงการส�ำคัญๆ ในปีนี้ คือโครงการทีเ่ ป็นลักษณะ
Scale-up Plant ซึ่งเป็นโครงการสร้างธุรกิจใหม่และลดความเสี่ยง
ให้กับผู้ประกอบการ เมื่อผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่
เข้ามาหาเรา เพื่อน�ำงานวิจัยของ วว.ไปสร้างให้เกิดเชิงพาณิชย์
หรือมีไอเดียเข้ามาเราก็จะมีทีมวิจัยเป็นที่ปรึกษาให้ ซึ่งเมื่อได้
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบแล้ว เราจะมีโรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรองผลิตให้ดว้ ย
โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องไปลงทุนเครื่องจักร และถ้าผลิตขึ้นมา
จ�ำนวนหนึ่งแล้วสามารถขายได้ ตลาดยอมรับ จึงค่อยไปลงทุน
เครื่องจักรตั้งโรงงานด้วยตัวเองได้ อันนี้เป็นลักษณะที่เรารับความ
เสี่ยงแทน โดยตอนนี้ วว.มีโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP)
ซึง่ เป็นโรงงานสายการผลิตเครือ่ งดืม่ และสายการผลิตผลไม้อบแห้ง
และศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชือ้ จุลนิ ทรียเ์ พือ่ อุตสาหกรรม (ICPIM)
ที่เปิดให้บริการผู้ประกอบการในด้านนี้อย่างครบวงจร”

นอกจากนั้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ช่วยให้เกษตรกรและผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนได้มชี อ่ งทางเข้าถึง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีต่ อบโจทย์ความต้องการของชุมชนในเชิง
พื้นที่ วว.จึงขับเคลื่อนการท�ำงาน Area Based ผ่านการขยายศูนย์
เชี่ยวชาญนวัตกรรมไปสู่ภูมิภาคต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
เพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตรประจ�ำท้องถิน่ เช่น ศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยี
ยืดอายุล�ำไยเพื่อการส่งออก จ.ล�ำพูน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
โรงคัดบรรจุสับปะรด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น
ผู้ว่าการ วว.บอกด้วยว่า การเป็นหุ้นส่วนความส�ำเร็จของ
ผูป้ ระกอบการ SME และ OTOP นัน้ ไม่ใช่เพียงการใช้งานวิจยั ของ วว.
มาสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เท่านั้น แต่ส่ิงที่
ส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือ การยกระดับคุณภาพสินค้า การมี
มาตรฐานรองรับ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความยั่งยืน ฉะนั้น
มาตรฐานจึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่ วว.ให้การรับรอง ซึ่งในปีที่ผ่านมา
วว.มีเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการใน
6 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เกษตรตามหลัก GAP, ผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์, ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ, ผลิตภัณฑ์ระบบขนส่งทางราง และการ
บริการท่องเที่ยว ซึ่งถือได้ว่าเป็นการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ และ
บริการแบบครบวงจร หากผู้ประกอบการได้รับตรารับรองดังกล่าว
จะช่วยการันตีว่าสินค้าและบริการมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน
น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ
“เพราะถ้าผลิตภัณฑ์มนี วัตกรรมแต่ไม่มมี าตรฐานการผลิตเป็น
ทีย่ อมรับ ผูป้ ระกอบการก็ยอ่ มไปต่อไม่ได้ จากเดิมทีเ่ รารับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9000, ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม 14000,
GMP, HACCP ในตอนนี้ วว.ขยายขอบเขตการรับรองผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ครอบคลุมมาตรฐาน
ทั้งยุโรป ออสเตรเลีย และจีน เช่น หากผู้ประกอบการจะผลิตสินค้า
ส่งไปจ�ำหน่ายยุโรป ถ้าเป็นกลุม่ พลาสติกเขาจะถามว่าเป็นพลาสติก

ย่อยสลายได้หรือเปล่า ตรงนี้ วว.มีศูนย์ทดสอบการสลายตัวทาง
ชีวภาพให้บริการ โดยผู้ประกอบการไม่ต้องส่งตัวอย่างไปทดสอบ
ที่ต่างประเทศให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายสูงๆ หรือศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานระบบขนส่งทางราง ซึ่งเป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นใหม่ของ วว.ก็
เช่นเดียวกันทีผ่ ปู้ ระกอบการไม่ตอ้ งส่งชิน้ งานไปทดสอบต่างประเทศ
การมีระบบทดสอบให้ได้รบั การรับรองมาตรฐาน นอกจากสร้างความ
เชื่อมั่นและช่วยให้ผู้ประกอบการขยายธุรกิจได้มากขึ้น ยังช่วย
ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างไปทดสอบ
ต่างประเทศได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์”
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยี
ดิจิทัล พฤติกรรมผู้บริโภค ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ตลอดระยะเวลา
56 ปีของ วว.เองก็มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนตัวเอง จากเดิม
ที่เน้นงานวิจัยเชิงองค์ความรู้มาสู่งานวิจัยเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์
และมีบริการรับรองมาตรฐานที่หลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ สะท้อน
จากจ�ำนวนลูกค้ามากกว่า 3,000 รายต่อปี ที่ วว.สามารถผลักดัน
ให้น�ำผลงานวิจัยพัฒนาและบริการของ วว.ไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิง
พาณิชย์และสังคม สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมให้แก่
ประเทศกว่า 2,000 ล้านบาท
“56 ปีเรามีความภูมิใจที่ได้เห็น วว.น�ำเสนองานวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ให้กบั สังคมและช่วยสร้างสรรค์ธรุ กิจ โดยมีผปู้ ระกอบการ
จ�ำนวนมากที่แจ้งเกิดจากงานวิจัยของ วว. ขณะเดียวกัน วว.เอง
ก็มีการเติบโตขึ้นมากทั้งทางด้านฐานลูกค้าที่มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น
และจ�ำนวนงานวิจยั ของ วว.ซึง่ เราได้เห็นงานวิจยั ของ วว.ในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในตลาดมากมาย เมื่อเรามองเห็นปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ที่ท�ำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถไปต่อได้ เราจะหยิบโจทย์
ตรงนัน้ มาสร้างงานวิจยั สร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวกเพือ่ ให้ผป้ ู ระกอบการ
ได้ประโยชน์มากที่สุด ตรงนี้เป็นความภูมิใจที่ วว.เป็นเสมือน
หุ้นส่วนความส�ำเร็จของผู้ประกอบการ SME และ OTOP และได้มี
ส่วนสร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศ”
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ขายของออนไลน์ยากขึ้นจริงหรือ?
ทุกวันนีไ้ ด้ยนิ เสียงพ่อค้าแม่คา้ ออนไลน์บน่ เรือ่ งยอดขายตก ขายของล�ำบากกว่าเดิมหนาหูขนึ้ เรือ่ ยๆ ซึง่ ต้องยอมรับว่าการแข่งขัน
ในตลาดออนไลน์นี้ร้อนแรงจริงๆ มีพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่จ�ำนวนเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะใครที่อยากมีรายได้แต่คิดอะไรไม่ออก
ก็จะมาลงที่ขายออนไลน์กันเต็มไปหมด รวมถึงมนุษย์เงินเดือนที่ขายของออนไลน์เป็นอาชีพที่สองกันมากมาย เพราะการขายที่ง่าย
บางคนรับสินค้าจากแหล่งขายส่งในไทยในจีนมาขายต่อ หรือใช้วิธีพรีออร์เดอร์มาท�ำก�ำไร อีกทั้งยังมีช่องทางการขายมากมาย
ทั้งเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และมาร์เก็ตเพลซ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงท�ำให้การแข่งขันสูงตามไปด้วย ซึ่งถ้าคิดจะแข่งด้วยต้นทุนก็คง
ยากล�ำบาก เพราะในตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการจีนเข้ามาขายเองในมาร์เก็ตเพลซอีกด้วย ดังนั้น การแข่งขันในยุคนี้จึงต้องสู้กันที่ความ
น่าเชื่อถือ ต้องแข่งกันที่แบรนด์ ความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์และบริการลูกค้า
อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์การแข่งขันในตลาดออนไลน์จะร้อนแรง แต่หากดูตัวเลขการเติบโตของอี-คอมเมิร์ซที่เพิ่มสูงขึ้น
ทุกๆ ปี และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่อยู่บนออนไลน์มากขึ้น เชื่อว่าอย่างไรเสียการค้าขายบนออนไลน์ก็จะยังคงเติบโตต่อไป
เพียงแต่ผู้ประกอบการต้องรู้จักวิเคราะห์ปัญหาของตนเองว่าเกิดจากอะไร และเรียนรู้ที่จะปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ซึ่ง SME Startup ฉบับนี้ได้รวบรวมค�ำแนะน�ำจากกูรูมาไว้ให้แล้ว
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Tickle Time ขนมมะเขือม่วงอบกรอบรายแรกของไทยของ เจนจิฬา มณฑิชาชาติ
และ ธฤตา อมรสิริสมบูรณ์ และ wind ยาดมกลิ่นไทย ลุคโมเดิร์นของคนคูลของ
อัจฉราพรรณ ศรีชนะ
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TECH STARTUP

สร้างแชตบอตฟรีแบบง่ายๆ กับ Hbot
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MONEY
ส�ำนักงาน บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. :
0-2270-1123-4 โทรสาร 0-2270-1125
e-mail : smestartupfreecopy@gmail.com
Facebook : SME Startup
แยกสี
พิมพ์ที่

กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด โทร. 0-2215-1588
บริษัท ดับบลิว พีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
โทร. 0-2313-4413-4

บทความ และรูปภาพใน SME STARTUP สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การจะ
น�ำไปเผยแพร่ต่อต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัดเท่านั้น และข้อเขียน บทความ รวมทั้ง
ข้อคิดเห็นใดๆ ที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร SME STARTUP เป็นความคิดเห็น
ส่วนบุคคล บริษทั เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัดไม่จำ� เป็นต้องเห็นด้วย

รู้จักนักลงทุน 3 ประเภท ก่อนคิดท�ำการระดมทุน
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LIFESTYLE

มิกซ์จีน-ฝรั่งลงตัวในคาเฟ่แอนทิค และยุ้งข้าวหอม ยกอาหารใต้
ต้นต�ำรับเกาะสมุยเสิร์ฟคนกรุง

Ha Tien Café
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What's up

Nano Influencers มาแน่
กลยุทธ์การตลาดผ่านคนดังเป็นที่นิยมมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เพราะเห็นผลในเรื่องการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
และแบรนด์เป็นที่พูดถึง แต่ปีน้ีกลยุทธ์ข้างต้นอาจไม่โดดเด่นนัก เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อถือคนดังเหมือนที่เคย โดย
จากการส�ำรวจผู้หญิงรุ่นใหม่ 500 คน พบว่า มีมากถึง 52 เปอร์เซ็นต์ที่เชื่อถือคนดังน้อยลง เพราะมองว่าข้อมูลสินค้า
และบริการจากคนดังคือการโฆษณา ไม่ใช่ความรู้สึกที่แท้จริง
อย่างไรก็ตาม คนรุ่นใหม่กลับเชื่อถือในการตลาดผ่าน Nano Influencers (คนดังในโลกออนไลน์ที่มีผู้ติดตาม
หลักพันหลักหมื่น) เพราะมองว่าน�ำเสนอข้อมูลอย่างจริงใจ ส่งผลให้ตอนนี้หลายๆ แบรนด์ใช้กลยุทธ์การตลาดนี้ เพราะ
นอกจากได้ความเชื่อถือจากคนรุ่นใหม่แล้ว ยังจ่ายน้อยกว่าคนดังที่มีผู้ติดตามเป็นแสนเป็นล้านอีกด้วย
มองข้าม Nano Influencers ไม่ได้แล้ว

ท�ำไม IG Stories เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก

3 Startup อัพมูลค่าบริษทั
บริษัทร่วมลงทุนอย่าง Wing Venture Capital เปิดเผยว่า สิ่งที่
นักลงทุนให้ความสนใจในปีนี้ คือ Startup สร้างรายได้ได้สงู กว่าปีทผี่ า่ นมา
หรือไม่ ซึง่ ปีนี้ Startup มากหน้าหลายตาวางแผนสร้างรายได้ เพือ่ เพิม่ มูลค่า
บริษัทให้สูงขึ้น เช่น Uber ตั้งราคาหุ้น IPO ไว้ที่ 44-50 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อการระดมทุนได้ 7.9-9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ท�ำให้บริษทั มีมลู ค่าราว
84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ PayPal พร้อมเข้ามาลงทุนในรูปแบบ
การเสนอขายหลักทรัพย์แบบเจาะจงมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
Sonder คู่แข่ง Airbnb อยู่ในกระบวนการปิดการจัดหาเงินทุน
200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทีจ่ ะส่งผลให้บริษทั มีมลู ค่า 1 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ Startup รายนี้สร้างรายได้ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเวลา
อันรวดเร็วจากแพลตฟอร์มเปลี่ยนบ้านเป็นโรงแรม
Starry ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย อนุมตั กิ ารขายหุน้ รอบ Series
D ทีม่ ลู ค่า 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถ้าขายได้ทงั้ หมด บริษทั จะมีมลู ค่า
870 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทัง้ นี้ บริษทั ระดมทุนครัง้ ใหม่จากนักลงทุนได้
มากกว่า 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปิดการระดมทุนรอบ Series C
ที่ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
รายได้ที่เข้ามามีผลต่อมูลค่าบริษัททั้งนั้น

อินสตาแกรมทีม่ จี ำ� นวน Active Users ต่อเดือน 1,000 ล้านรายมีฟเี จอร์ทเี่ หมาะ
ส�ำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหาร ที่พัก รวมถึงงานศิลปะ และ
งานคราฟต์ นั่นคือ Instagram Stories ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 500 ล้านคนต่อวัน
ฟีเจอร์นมี้ งุ่ เน้นไปทีก่ ารน�ำเสนอธุรกิจทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกับพืน้ ทีท่ ผี่ ใู้ ช้งานอาศัยอยู่
และเป็นธุรกิจทีม่ แี นวโน้มว่าผูใ้ ช้งานจะชืน่ ชอบ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการต้องใส่ขอ้ มูล
เกี่ยวกับแบรนด์ให้ครบถ้วน เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา เช่น ชื่อแบรนด์ ข้อมูลการ
ติดต่อ สถานที่ตั้ง
ข้อดีของ Instagram Stories คือ หากจัดโปรโมชันในฟีเจอร์นี้ ลูกค้าจะรีบตัดสินใจ
ซื้อ เพราะโพสต์แสดงแค่ 24 ชั่วโมง แชร์คอนเทนต์ไปที่ Facebook Stories ได้
ผู้ประกอบการจึงไม่ต้องท�ำงานซ�้ำซ้อน และโต้ตอบลูกค้าได้แบบเรียลไทม์
ลองใช้สักครั้ง ไม่แน่อาจตอบโจทย์
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กให
จ�ำกฎที่เคยแห

สิง่ ทีเ่ กิดในออนไลน์ 1 วัน
แต่ละวันมีกิจกรรมต่างๆ บนโลกออนไลน์เกิดขึ้นเยอะมาก ซึ่งเว็บไซต์คอนเทนต์ส�ำหรับผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจ
ทางธุรกิจอย่าง Raconteur เผยทุกๆ วันมีทวิตบนทวิตเตอร์ 500 ล้านทวิต คนใช้อีเมล 3.9 พันล้านคน อีเมลถูกส่ง
294 พันล้านฉบับ ปี พ.ศ.2563 จะเพิ่มเป็น 306 พันล้านฉบับ และปี พ.ศ.2564 เพิ่มเป็น 320 พันล้านฉบับ ส่งข้อความ
ผ่าน WhatsApp 65 พันล้านข้อความ สื่อสารผ่านข้อความเสียงและวิดีโอคอล 2 พันล้านนาที บนเฟซบุ๊กมีการสร้าง
ข้อมูลใหม่ 4 Petabytes ต่อวัน โพสต์รูปภาพ 350 ล้านรูป และใช้เวลาดูวิดีโอ 100 ล้านชั่วโมง โพสต์ภาพและวิดีโอ
บนอินสตาแกรม 95 ล้านครั้ง และค้นหาข้อมูลจากกูเกิล 3.5 พันล้านครั้ง
ทั้งนี้ จากการคาดการณ์พบว่า ทุกๆ วันในปี พ.ศ.2563 มีการสร้างข้อมูลจาก Weareble Devices 28 Petabytes
และปี พ.ศ.2568 สร้างข้อมูลใหม่บนโลกออนไลน์ 463 Exabytes
โลกออนไลน์ครึกครื้นไม่เปลี่ยน
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Nice to Know
Podcast รายการที่สามารถ
รับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตแบบฟรีๆ
จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่ท�ำให้ได้ฟัง
คอนเทนต์ดีๆ หลากหลายจากทั่วโลก
โดยในต่างประเทศ Podcast ได้รับความนิยมสูง
โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ส่วนในไทยมีผู้ท�ำ
ช่อง Podcast และมีผู้ให้ความสนใจฟัง
Podcast เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ...
มาดูกันว่าใครฟัง Podcast
และ Podcast ประเภทไหน
ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด

รู้จัก

เทรนด์ใหม่มาแรง

ความนิ ย ม
ในสหรั ฐ ฯ
ใครฟัง Podcast
เพศ
ผู้ชาย

อายุ
ผู้หญิง

Millenials

GEN Z

GEN X

Baby Bomers

56 44 44 7 33 16
%

การศึ ก ษา

%

%

ปริญญา
โท-เอก

%

%

ปริญญาตรี

อนุปริญญา

%

%

48
40
38
27
22
18
16
16

%

คอเมดี้

%

การศึกษา

%

ข่าว

%

กีฬา

%

การเมือง

%

เกม

%

เทคโนโลยี

%

นวนิยายวิทยาศาสตร์

%

มัธยม
หรือต�่ำกว่า

30 27 27 15
%

Podcast
ประเภทไหน
ที่นิยมฟัง

%

ฟังที่ไหน
52
46
40
37
32

%

ขับรถ

%

ท่องเที่ยว

%

เดิน วิ่ง ขี่จักรยาน

%

อยู่ในรถสาธารณะ

%

ออกก�ำลังกาย
ที่มา : www.entrepreneur.com

นิตยสาร SME STARTUP ร่วมกับ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ภูมภิ าคตะวันออก

สร้างบ้านให้เหยี่ยว

มื้อเที่ยงสุดออร์แกนิก
ณ บ้านเล่าเรื่อง

ผ่อนคลายกับออนเซ็น สไตล์ญี่ปุ่น

พบกับการแข่งขันแรลลี่รูปแบบใหม่ที่สนุกสนาน
ร่วมลุ้นรางวัลมากมาย และปาร์ตี้สุดมันส์

15-16 มิถุนายน 2562

SERENITY HOTEL SPA & ONSEN KABINBURI
ค่าสมัคร

3,900 บาท
(สำ�หรับ 2 ท่าน)

พิเศษ! สำ�หรับสมาชิก 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณแอนนี่ โทร. 0-2270-1123-4 ต่อ 101
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Marketing

ขั้นตอนง่ายๆ

สร้างโฆษณา

บนเฟซบุ๊ก-อินสตาแกรม
Text :

อาจารย์ลลิตา สันติวรรักษ์

ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่เคยก้าวลงมาสัมผัสกับการใช้เครือ่ งมือในโซเชียลมีเดียในการซือ้ โฆษณา ก็อาจจะดูเป็นเรือ่ งยุง่ ยากและซับซ้อน
พอสมควร ดังนั้น เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม จึงได้น�ำครีเอทิฟฮับ (Creative Hub) เข้ามาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบ
โฆษณาส�ำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีไอเดียในการจัดวางข้อความ เพื่อให้สามารถออกแบบโฆษณาได้ตามต้องการอย่าง
สะดวกและง่ายดาย โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีทักษะในการออกแบบหรือประสบการณ์ในการโฆษณาบนเฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรมเลย
ครีเอทิฟฮับ เป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างโฆษณาจ�ำลองหรือม็อคอัพโฆษณาบนเฟซบุ๊กที่ช่วยให้การซื้อโฆษณาบนเฟซบุ๊ก
หรืออินสตาแกรมท�ำได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ซึ่งม็อคอัพของโฆษณาที่สร้างขึ้นมาสามารถเปิดให้แก้ไขและท�ำงานร่วมกัน
ภายในทีมได้ และหากโฆษณาดังกล่าวผ่านการรับรองจากทีมเรียบร้อยแล้ว ก็จะสามารถน�ำม็อคอัพของโฆษณาดังกล่าวไปซื้อ
โฆษณาได้จริงทันที โดยการเข้าไประเบิดไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างโฆษณาในครีเอทิฟฮับ สามารถเข้าไปได้ที่
https://www.facebook.com/ads/creativehub

4 ขั้นตอน
ในการสร้าง
โฆษณาจ�ำลอง
บนเฟซบุ๊กหรือ
อินสตาแกรม
อย่างรวดเร็ว
ด้วยครีเอทิฟฮับ
ประกอบไปด้วย
สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างโฆษณา ด้วยการเลือกรูปแบบของโฆษณาตามต้องการ เช่น รูปภาพ, วิดีโอ
ภาพสไลด์, Stories
ขั้นตอนที่ 1

ดูตัวอย่างโฆษณาที่สร้างบนเดสก์ท็อปหรือโทรศัพท์มือถือ เพื่อความมั่นใจว่า โฆษณาที่ออกแบบขึ้นมา
สามารถแสดงผลโฆษณาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 2

สามารถสร้างม็อคอัพโฆษณาร่วมกันกับผู้อื่นได้ โดยผู้คนในทีมสามารถช่วยกันปรับแต่งโฆษณา จัดการ
ข้อความพาดหัว จัดการรายละเอียดต่างๆ ของโฆษณาที่สร้างจากครีเอทิฟฮับร่วมกันได้
ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4 น�ำเข้าโฆษณาไปยังตัวจัดการโฆษณาบนเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถ
ส่งโฆษณาเวอร์ชันสมบูรณ์ที่สร้างจากครีเอทิฟฮับ ไปยังตัวจัดการโฆษณา (Ads Manager) ของเฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรม เพื่อ
น�ำโฆษณาไปเผยแพร่และใช้งานจริง โดยที่ไม่จ�ำเป็นต้องส่งองค์ประกอบของชิ้นงานโฆษณาไปด้วย

อาจารย์ลลิตา สันติวรรักษ์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ลลิตา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing ซึ่งนอกจากจะเป็นอาจารย์ที่
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์แล้ว ยังเป็นวิทยากรงานสัมมนาถ่ายทอดความรู้ด้าน Digital
Marketing รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ

MARKETING
AUTOMATION

เทรนด์ใหม่ช่วยท�ำ
ตลาดออนไลน์ง่ายขึ้น
Text :

กองบรรณาธิการ

เนื่องจากวิธีท�ำตลาดออนไลน์มีความซับซ้อนมากขึ้น
และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ค่าใช้จ่ายในการท�ำ
ตลาดออนไลน์เพิ่มสูงขึ้น แต่ผลตอบรับกลับลดลง
รวมทั้งหากใช้นักการตลาดที่เชี่ยวชาญมาช่วยท�ำตลาดออนไลน์
ก็มคี า่ ตัวค่อนข้างสูง ผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งการประหยัดงบส่วนนีจ้ งึ หันมา
ลงมือท�ำตลาดออนไลน์ดว้ ยตนเอง ซึง่ น้อยรายนักทีจ่ ะพบความส�ำเร็จ
จากความต้องการนี้ ท�ำให้เกิดเทรนด์ใหม่ในต่างประเทศ และเริม่
กระจายมาสู่เมืองไทย นั่นคือ Marketing Automation เทรนด์การ
ท�ำการตลาดออนไลน์ผ่านระบบอัตโนมัติ เทรนด์นี้เป็นที่นิยม เพราะ
ช่วยให้ผปู้ ระกอบการประหยัดค่าใช้จา่ ยในการจ้างนักการตลาด เพราะ
สามารถท�ำการตลาดออนไลน์ได้ด้วยตนเอง และมีการน�ำระบบ AI
เข้ามาวิเคราะห์แคมเปญการตลาดออนไลน์ จึงมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์
ที่ได้จะมีประสิทธิภาพสูงสุด
เมือ่ Marketing Automation อยูใ่ นความสนใจของผูป้ ระกอบการ
ในหลายๆ ธุรกิจ และมีแนวโน้มว่าเทรนด์นี้จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เห็น
ได้จากการส�ำรวจของ MarketingandMarkets.com เว็บไซต์วิจัย
ด้านสื่อ ที่พบว่า ในปี พ.ศ.2562 มูลค่าตลาดของ Marketing
Automation ทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
หรือประมาณ 1.7 แสนล้านบาท ในหลายประเทศจึงมีการสร้าง
แพลตฟอร์ม Marketing Automation ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือให้
ผู้ประกอบการท�ำการตลาดออนไลน์ได้ง่ายขึ้นและท�ำได้ด้วยตนเอง
ตัวอย่างแพลตฟอร์ม Marketing Automation ทีน่ า่ จับตามอง ได้แก่
Cobiro
ช่วยให้การสร้างโฆษณาบนกูเกิลเป็นเรือ่ งทีท่ ำ� ได้งา่ ยขึน้ แค่เชือ่ ม
เว็บไซต์เข้ากับแพลตฟอร์ม และระบุสิ่งที่ต้องการ เช่น ยอดวิว
ยอดไลค์ เมื่อพอใจจึงคลิกสร้างโฆษณา
Opteo
ช่วยวิเคราะห์ว่า แคมเปญการตลาดออนไลน์ที่ผู้ประกอบการ
คิดมานั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน จุดเด่น-จุดด้อยคืออะไร
ต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหน เพราะอะไร
Adference
ช่วยคิดแคมเปญการตลาดออนไลน์ทเี่ หมาะสมกับสินค้า คียเ์ วิรด์
ค�ำโฆษณา และแสดงข้อมูลทีน่ ำ� ไปใช้เปรียบเทียบได้วา่ ควรลงแคมเปญ
ในช่องทางใด จึงจะได้ผลตอบรับทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังช่วย
ค�ำนวณราคาที่ดีที่สุดของสินค้าเมื่อวางขายในแต่ละช่องทาง
Autodigi
แพลตฟอร์ม Marketing Automation ของบริษัท ไอท้อปพลัส
จ�ำกัด ช่วยวิเคราะห์แคมเปญการตลาดออนไลน์ สามารถแก้ไข และ
ให้ผลลัพธ์ทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย
ด้านข้อมูล เพราะผู้ใช้ต้องเข้าระบบโดยบัญชีกูเกิล และแจ้งเตือน
ความเคลื่อนไหวของแคมเปญแบบเรียลไทม์

เฟ้นหา!! สุดยอดนวัตกรรม
ธุรกิจเอสเอ็มอี

เชิญชวนผู้ประกอบการไทยที่ธุรกิจมีนวัตกรรมโดดเด่นไม่ซ�้ำใคร
ร่วมประกวดชิงรางวัลใน 10 สาขานวัตกรรม

• รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมธุรกิจบริการ
• รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กร
• รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
• รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์
• รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมการออกแบบ
• รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
• รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมการตลาด
• รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
• รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม

THE BEST SME THAILAND
INNO AWARDS 2019
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Text :

Kritsana S.

สีน�้ำท�ำมือสุดชิก ขายเป็นคอลเลกชัน

หากคุณเป็นอาร์ทิสต์สายสีน�้ำ ที่นิยมระบายสีที่ให้ความรู้สึกสวยงามและเป็นธรรมชาติ
เชื่อว่าหลายคนต้องเจอปัญหาสีน�้ำที่วางขายตามท้องตลาดมีสีให้เลือกไม่เยอะ ส่วนใหญ่เป็นแม่สี
ท�ำให้ต้องเสียเวลาผสมสีที่ต้องการขึ้นใหม่ทุกครั้งที่วาดภาพ แถมยังต้องพกจานผสมสีให้ล�ำบากอีกด้วย

จินนี่ สาระโกเศศ สาวผู้มีงานอดิเรกอย่างการวาดภาพจากสีน�้ำ
เข้าใจถึงปัญหาดังกล่าวอย่างดี จึงคิดสร้างสรรค์สีน�้ำรูปแบบใหม่
อย่างสีน�้ำท�ำมือชนิดก้อนที่เข้ามาช่วยทั้งเธอและกลุ่มคนที่ชื่นชอบ
การวาดภาพสีน�้ำไม่ต้องเสียเวลาไปกับการผสมสี และไม่ต้อง
พกจานผสมสีไปด้วยทุกครั้งที่อยากปาดสีไปมาบนกระดาษ
“ลองผิดลองถูกมากว่า 6 เดือนทั้งในเรื่องของอัตราส่วนของ
ส่วนผสม การผสมสีเพื่อให้ได้สีที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด
การเลือกใช้แพ็กเกจจิง้ และการรับมือกับสภาพอากาศ ซึง่ เป็นปัจจัย
ทีส่ ง่ ผลกับสินค้าโดยตรง เนือ่ งจากเป็นสีนำ�้ ชนิดก้อน จึงจ�ำเป็นต้อง
ตากให้แห้งสนิทก่อนน�ำไปใช้งาน ต้องเลือกตากสีกลางแสงแดด
ที่มีอุณหภูมิเหมาะสม เพื่อให้สีแห้งสนิทและสีออกมาสวย ตอนนี้
ยังคงพัฒนาสินค้าอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ
คุม้ ค่ากับเงินทีจ่ า่ ยมากทีส่ ดุ และเตรียมหาวิธรี บั มือกับสภาพอากาศ
ในช่วงหน้าฝนที่อาจมีแสงแดดไม่เพียงพอต่อการตากสี”
Bonbon Color จึงเป็นสีนำ�้ ทีแ่ ตกต่างจากสีนำ�้ ทีว่ างขายในตลาด
ตรงที่เป็นสีน�้ำชนิดก้อนที่เกิดจากการน�ำวัสดุจากธรรมชาติอย่าง
ยางไม้มาผสมกับสีทตี่ อ้ งการ จากนัน้ น�ำไปตากให้แห้งสนิท ปราศจาก
สารกันบูด ไม่ระคายเคืองต่อผิว เด็กๆ จึงใช้ได้ ง่ายต่อการใช้งาน
เพียงผสมน�ำ้ เล็กน้อยก็ใช้วาดภาพได้แล้ว ลดความยุง่ ยากในขัน้ ตอน

การผสมสี โดยเฉพาะสีเฉดพิเศษที่แบรนด์สีน�้ำทั่วไปไม่มีขาย เช่น
สีมว่ งดอกลาเวนเดอร์ สีเหลืองดอกทิวลิป และสีฟา้ พาสเทล ตลอดจน
หมดกังวลเรื่องการหกเลอะเทอะ เพราะบรรจุในกล่องเหล็ก
น�้ำหนักเบาที่ปิดสนิท หากหน้าสีแฉะ แค่เปิดกล่องทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมง
สีก็จะกลับมาแห้งดังเดิม
ความพิเศษอีกอย่างทีท่ ำ� ให้สนี ำ�้ Bonbon Color ดึงดูดให้อาร์ทสิ ต์
สายสีนำ�้ ไม่ลงั เลใจทีจ่ ะจับจองเป็นเจ้าของสีนำ�้ Bonbon Color คือ
การน�ำเสนอสีผ่านคอลเลกชันต่างๆ เช่น เมืองต่างๆ อาหาร
ภาพยนตร์ และดนตรี
โดยคอลเลกชันยืนพืน้ มี 5 สี บรรจุในกล่องเหล็กรูปทรงสีเ่ หลีย่ ม
ผืนผ้า และคอลเลกชัน Limited รับหน้าร้อนที่มี 4 สี บรรจุ
ในแพ็กเกจจิ้งทรงกลม
“อย่างคอลเลกชัน Hokkaido Love ได้แรงบันดาลใจจากสิ่งที่
ได้พบเจอเมื่อไปเมืองฮอกไกโดในช่วงหน้าร้อน เช่น สีเหลืองที่ได้
แรงบันดาลใจจากชีสคาราเมล สีน�้ำตาลได้แรงบันดาลใจจาก
ช็อกโกแลตฮอกไกโด สีม่วงได้แรงบันดาลใจจากทุ่งลาเวนเดอร์
ส่วนคอลเลกชัน Korea Love เป็นการหยิบเอาสีสนั ของแฟชัน่ เกาหลี
มาเป็นแรงบันดาลใจ”
ข้อดีของการตั้งใจวางคอนเซปต์การขายให้เป็นไปในรูปแบบ

ของคอลเลกชันนีน้ อกจากจะสร้างความแปลกใหม่ให้กบั ลูกค้า ท�ำให้
ลูกค้าตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น เร็วขึ้น และแม้จะไม่ชอบสีทั้งหมด
ในคอลเลกชัน แต่กย็ นิ ดีทจี่ ะซือ้ เพราะชืน่ ชอบสิง่ ทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจ
ของคอลเลกชันนั้นๆ ยังกลายเป็นกลยุทธ์ที่ท�ำให้เธอใช้เจาะ
กลุ่มลูกค้าได้ตรงตามเป้าหมายอีกด้วย
“เราก็จะดูก่อนว่า คนที่เดิน ณ จุดที่วาง Bonbon Color ขาย
เป็นกลุ่มไหน ก็จะเลือกคอลเลกชันที่ลูกค้ากลุ่มนั้นชื่นชอบไปวาง
ขาย เช่น คอลเลกชัน Thai Fruits จะเน้นวางขายที่ Warehouse
30 ย่านเจริญกรุง เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติ คอลเลกชันที่ได้
แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์และหนังสือ วางขายที่ร้านหนังสือ
Candide ในโครงการ The Jam Factory ย่านคลองสาน ซึ่งเน้น
เจาะกลุ่มลูกค้าสายครีเอทิฟที่ชอบดูภาพยนตร์และอ่านหนังสือ
ตรงนี้จึงท�ำให้ง่ายต่อการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มต่างๆ ที่มีความชอบ
แตกต่างกัน”
และนี่คือธุรกิจที่เกิดจากไอเดียที่มาจากการพยายามแก้ปัญหา
และความสุขที่ได้ลงมือท�ำ จนน�ำไปสู่ความสะดวกสบายและความ
พึงพอใจของลูกค้า
jinny_bonbon

ลดค่าธรรมเนียมรายปีจาก 5,500 บาท
เหลือเพียง 1,990 บาท เท่านั้น!

• พร้อมรับนิตยสาร SME Thailand และ SME STARTUP
(FREE COPY) อ่านฟรี 1 ปี
• รับสิทธิ์ ในการซื้อพ็อกเกตบุ๊ก และผลิตภัณฑ์ในเครือราคาพิเศษ
• ร่วมกิจกรรม WORKSHOP ที่ทางนิตยสารจัดขึ้นฟรี
• สงวนพื้นที่ VIP ไว้ส�ำหรับสมาชิกเป็นพิเศษ ส�ำหรับการเข้าร่วม
กิจกรรมฟรีสัมมนาที่ทาง SME Thailand จัดขึ้น
• ลงประชาสัมพันธ์ธุรกิจ และบริการฟรี!!! ในคอลัมน์
CLIPBOARD
• และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : คุณสุชันษา (เอ๋) โทร. 0-2270-1123-4 ต่อ 115
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กูรูแนะวิธีหนีตาย
ขายออนไลน์อย่างไรให้รอด
Text :

กองบรรณาธิการ

ต้องยอมรับว่า การท�ำธุรกิจออนไลน์ในเวลานี้ร้อนแรงกว่าเดิมมากมาย
จะเริ่มได้ยินเสียงบ่นของบรรดาแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ว่า ยอดขายตก ขายสินค้าได้ยากขึ้นเรื่อยๆ
เนื่องจากมีผู้ประกอบการออนไลน์ผุดขึ้นมากันมากมาย
จากช่องทางต่างๆ ที่มีจ�ำนวนมากและง่ายต่อการสร้างร้านค้าบนออนไลน์

วีรพล สวรรค์พทิ กั ษ์

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

นัฐพล บุญภินนท์

ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม เว็บไซต์ และมาร์เก็ตเพลซ
ฯลฯ จึงท�ำให้การแข่งขันสูงตามไปด้วย ทีส่ ำ� คัญไม่เพียงแต่จะแข่งขัน
กับผู้ประกอบการไทยเท่านั้น หากยังต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการ
จากแดนมังกรทีม่ ตี น้ ทุนถูกกว่าอีกด้วย ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการออนไลน์
หลายรายจึงหนีตายด้วยการลดราคากระหน�ำ่ บ้างก็ลงทุนซือ้ โฆษณา
เพิ่มแบบหน้ามืดตามัว เพื่อหวังรักษาฐานลูกค้าที่ก�ำลังไหลออกไป
เรื่อยๆ
อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์การแข่งขันจะร้อนแรง จน
ยอดขายเริ่มลดลง แต่เชื่อว่ายุคทองของการท�ำธุรกิจออนไลน์
ยังไม่หายไปไหน เพียงแต่ผู้ประกอบการออนไลน์ จะต้องเรียนรู้
ปรับตัว และลองท�ำตามค�ำแนะน�ำจากกูรูเหล่านี้
5 เช็กลิสต์ ทีต่ อ้ งหมัน่ ท�ำหากไม่อยากให้ยอดขายตก
ในวันนีโ้ ลกออนไลน์เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว วีรพล สวรรค์พทิ กั ษ์
CMO บริษัท ลาเนเจอร์ จ�ำกัด และ Digital Marketing Manager
บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด บอกเราว่า โลกออนไลน์
ยังคงโตขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากจ�ำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มี
ทุกเจเนอเรชัน และจ�ำนวนชั่วโมงการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่ม
สูงขึน้ เรือ่ ยๆ ส่งผลในศักยภาพของตลาดบนโลกออนไลน์เติบโตขึน้
ตามไปด้วย
ดังนัน้ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการร้านค้าออนไลน์ทมี่ ยี อดขายน้อยลง
จ�ำนวนคนเข้าร้านลดลงนัน้ ไม่ได้เกิดจากตลาดออนไลน์อย่างแน่นอน
เพราะโลกของออนไลน์เติบโตขึ้นทุกวัน หากแต่เป็นที่กลยุทธ์การ
ตลาดออนไลน์ทผี่ ปู้ ระกอบการใช้มากกว่า โดยผูป้ ระกอบการออนไลน์
ต้องรู้จักปรับตัวตามและจะหยุดนิ่งไม่ได้ เพราะถ้าหยุดก็เท่ากับ
ก�ำลังรอที่จะถูกคู่แข่งตีกลับ โดยวีรพลให้ค�ำแนะน�ำผู้ประกอบการ
ออนไลน์ว่าต้องมานั่งวิเคราะห์ว่า กลยุทธ์ที่ใช้นั้นเหมาะสมกับ
เทรนด์ตลาดออนไลน์ในปัจจุบันและพฤติกรรมลูกค้าออนไลน์
หรือไม่ โดยเช็กได้จากลิสต์ต่อไปนี้
• เข้าใจความต้องการของลูกค้าออนไลน์ หมดยุคของการ
ท�ำความเข้าใจแค่วา่ ลูกค้าอยากซือ้ อะไร และสิง่ นัน้ มีขายในร้านหรือไม่
เพราะตอนนีผ้ ปู้ ระกอบการต้องท�ำความเข้าใจด้วยว่า ลูกค้าตัดสินใจ
ซือ้ สินค้าออนไลน์เพราะอะไร เช่น ท�ำไมลูกค้าจึงซือ้ เครือ่ งฟอกอากาศ
บนเว็บไซต์ทั้งที่มีขายในห้างสรรพสินค้า ถ้าเหตุผลของพวกเขาคือ

ไม่อยากเสียเวลาเดินทางไปห้างสรรพสินค้า ผู้ประกอบการก็ต้อง
อ�ำนวยความสะดวกเรื่องการจัดส่งสินค้าถึงประตูหน้าบ้าน
• อธิบายข้อมูลสินค้าอย่างละเอียด ลูกค้าออนไลน์ไม่มีโอกาส
ได้เห็นสินค้าจริงก่อนซื้อ ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องให้ข้อมูลสินค้า
อย่างตรงไปตรงมาและละเอียด เปรียบเทียบจุดเด่น-จุดด้อย รวมถึง
เปรียบเทียบราคากับแบรนด์ต่างๆ ให้เห็นชัดเจน เพื่อที่ลูกค้า
จะได้มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจซื้อ
• ราคาดีต่อใจ ตั้งราคาให้ชัดเจน และเป็นราคาที่แข่งขันได้
ทั้งบนตลาดออนไลน์ในประเทศและต่างประเทศ เพราะหากราคา
สินค้าต่างกันมากทั้งที่เป็นสินค้าประเภทเดียวกัน ลูกค้าก็พร้อม
ที่ไปช้อปสินค้าชิ้นนั้นจากร้านค้าออนไลน์อื่น โดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็น
ร้านค้าออนไลน์ของต่างชาติ
• ยิ่งเร็วยิ่งดี ผู้ประกอบการต้องมีความเร็วในการตอบค�ำถาม
การให้ข้อมูลสินค้า และการจัดส่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมาก เพราะ
พฤติกรรมของลูกค้าออนไลน์เดี๋ยวนี้คือ ไม่ชอบรอนาน อยากได้รับ
สินค้าโดยเร็วที่สุด ผู้ประกอบการจึงต้องมีตัวเลือกการจัดส่งสินค้า
ที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ต่างกันของลูกค้า
แต่ละคน เช่น ส่งสินค้าแบบลงทะเบียน ด่วนพิเศษ หรือได้รบั สินค้า
ภายใน 1 วัน
• ท�ำให้ลูกค้าออนไลน์เกิดความมั่นใจ เพราะเป็นอีกสิ่งส�ำคัญ
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า วิธีสร้างความมั่นใจท�ำได้ทั้งการ
มีบริการเก็บเงินปลายทาง การรับประกันสินค้า และการรีวิวสินค้า
จากผู้ใช้จริง
ทั้งนี้ วีรพลฝากถึงผู้ประกอบการด้วยว่า สิ่งที่ผู้ประกอบการ
ร้านค้าออนไลน์ทุกคนต้องมีคือ ความอดทน เพราะในทุกๆ วัน
ต้องเจอกับลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่างกัน บางคนถามค�ำถาม
เดิมซ�้ำๆ หรือถามแล้วไม่ซื้อ ซึ่งผู้ประกอบการจะท�ำพฤติกรรมไม่ดี
กับลูกค้าไม่ได้ เช่น ไม่ตอบค�ำถาม หรือโพสต์ประจาน เนื่องจาก
การกระท�ำเช่นนี้จะส่งผลให้ขายสินค้าไม่ได้ ลูกค้าหดหาย และ
ร้านอาจต้องปิดตัวในที่สุด
หาปัญหาให้เจอแล้วต้องพลิกแพลงตลอดเวลา
“ต้องบอกก่อนว่า การที่มียอดขายลดลง หรือรู้สึกว่าขายได้
ยากขึน้ มีทงั้ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในต่างๆ จะเหมารวมว่า

13

เป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดกี ค็ งไม่ถกู ทีเดียว ซึง่ การทีเ่ ราจะมาแก้ปญ
ั หา
เพื่อให้ขายได้มากขึ้น ก็ต้องวิเคราะห์ธุรกิจ ต้องเข้าใจปัญหาก่อน
ว่า การขายได้ยากขึ้น ขายไม่ดีคือ สถานการณ์ แล้วมาจากสาเหตุ
อะไร ซึ่งแต่ละธุรกิจจะมีค�ำตอบไม่เหมือนกัน ดังนั้น สิ่งที่ต้องระวัง
คือ ทุกคนมักจะอนุมานว่ามันเป็นค�ำตอบเดียวกัน แล้วก็เอาไป
ใช้แก้ปัญหาแบบผิดๆ ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถแก้ปัญหา
ให้ธุรกิจได้” ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล
มาร์เก็ตติ้ง กล่าวเช่นนั้น
ในความเห็นของณัฐพัชญ์นนั้ เขามองว่า การท�ำธุรกิจอะไรก็ตาม
ต้องเจอภาวะความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า
ที่ขายดีมาก่อน แต่เมื่อมาเจอคู่แข่งหน้าใหม่ ท�ำให้ผู้บริโภคมีตัว
เลือกอื่นมากขึ้น สินค้าที่เคยขายได้ก็ต้องถูกลดความส�ำคัญลง
ดังนัน้ ธุรกิจทีเ่ คยดีๆ จึงเริม่ อยูย่ ากขึน้ ซึง่ ถ้าปรับตัวไม่ทนั วิเคราะห์
สถานการณ์ไม่ขาดก็จะพลาดพลั้งถึงปิดธุรกิจเลยก็ได้
“ถ้าเคยขายได้แล้วอยูด่ ๆี เจอคูแ่ ข่งซึง่ สินค้าอาจจะดีกว่า ราคา
ถูกกว่า พอแบบนั้นก็สู้เขาไม่ได้ วิธีการคือต้องเปลี่ยนตลาด หรือ
เปิดสินค้าใหม่ เพื่อจะจับตลาดกลุ่มอื่น หรือบางทีสินค้าที่ขายอยู่
เป็นสินค้าที่อิงกับเทรนด์มาประเดี๋ยวประด๋าวแล้วก็ไป อย่างตอนที่
เมืองไทยมีปัญหาเรื่องฝุ่น PM2.5 เครื่องฟอกอากาศขายดีมากจน
ขาดตลาด แต่ตอนนี้พอเข้าสู่ภาวะปกติเครื่องฟอกอากาศเริ่มเหลือ
มากขึ้น มีการปรับลดราคาลงมา หรือหลายธุรกิจเป็นธุรกิจ
ซื้อซ�้ำได้ ถ้าเป็นธุรกิจซื้อซ�้ำได้ก็ขายกับคนกลุ่มเดิมได้อีก แต่บาง
ธุ ร กิ จ ไม่ ใ ช่ ก็ ห มายความว่ า ต้ อ งขายลู ก ค้ า ใหม่ ไ ปเรื่ อ ยๆ
เพราะฉะนั้นธุรกิจต้องพลิกแพลงตลอดเวลา”
ขณะเดียวกัน จากเดิมเมื่อลงโฆษณาบนเฟซบุ๊กมีคนลงแข่ง
ไม่มาก ท�ำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในราคาที่ถูก แต่
ในวันนีม้ คี นลงโฆษณาเพิม่ มากขึน้ ท�ำให้ราคาโฆษณาแพงขึน้ ต้นทุน
สูงขึ้น เพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาหาวิธีใหม่
“เช่น การลงโฆษณาบนเฟซบุ๊กสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้
สมัยก่อนเราอาจจะเลือกหว่านๆ สมมติลงไป 100 คน อาจจะซื้อ
ของเรา 10 คน แต่วนั นีเ้ ราไม่ได้มเี งินมากพอทีจ่ ะเข้าถึงคน 100 คน
แต่เราต้องการคนซื้อ 10 คนเท่าเดิม แต่ต้องการคนเห็นแค่ 30 คน
ก็พอ จากสมัยก่อนมีคนซื้อ 10 เปอร์เซ็นต์จากคนที่เห็นโฆษณาเรา
แต่ตอนนี้เราต้องการเพิ่มเป็น 30 เปอร์เซ็นต์จากคนที่เห็นโฆษณา

นั่นคือเราต้องเลือกคนที่ใช่มากขึ้น ก็จะท�ำให้เราสามารถประหยัด
ค่าโฆษณาแต่ได้อิมแพ็กต์เท่าเดิม”
อย่างไรก็ตาม ณัฐพัชญ์กล่าวว่า สิง่ ทีก่ ลัวมากๆ คือผูป้ ระกอบการ
ส่วนใหญ่คิดว่าการท�ำธุรกิจคือการโฆษณา ท�ำให้มักแก้ปัญหา
ด้วยการลงโฆษณา ถ้าปัญหาของการท�ำธุรกิจคือ การที่คนไม่รู้จัก
สินค้า การลงโฆษณาก็ตอบโจทย์ แต่ถ้าปัญหาไม่ใช่เพราะไม่รู้จัก
สินค้าแต่ไม่ต้องการสินค้าเลยต่างหาก นั่นแปลว่าไม่สามารถ
ขายสินค้านั้นได้แล้ว ต้องเปลี่ยนตลาดไปขายในตลาดอื่น
“เวลาวางกลยุทธ์การตลาด อย่าฝากความหวังไว้กับสิ่งที่
เรียกว่าโฆษณา ปัญหาของการท�ำธุรกิจในวันนี้คือผู้ประกอบการ
รูจ้ กั แต่โฆษณา แต่ไม่เข้าใจกลไกการท�ำธุรกิจ หมายความว่า ค�ำนวณ
ต้ น ทุ น ไม่ เ ป็ น มองไม่ เ ห็ น ว่ า ต้ น ทุ น ที่ ม องไม่ เ ห็ น คื อ อะไร
รายรับ-รายจ่าย ไม่เข้าใจกลไกตลาด แล้วฝากความหวังของธุรกิจ
ไว้กบั โฆษณา โดยลืมค�ำนวณต้นทุน แล้วพอวันนีต้ น้ ทุนการท�ำธุรกิจ
สูงขึ้น ก�ำไรน้อยลง ธุรกิจก็อยู่ไม่ได้ พยายามบอกทุกคนเสมอว่า
การท�ำธุรกิจเป็นมากกว่าการโฆษณา เพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าจะ
บริหารธุรกิจอย่างไรเพื่อให้อยู่รอด ซึ่งถ้าไปถามธุรกิจใดๆ ในโลก
ก็มีความคล้ายๆ กันคือผลิตอะไร ไปขายใคร ด้วยวิธีการอะไร
ต้องหาค�ำตอบให้เจอว่าลูกค้าของคุณคือใคร ลูกค้าซือ้ เพราะอะไร”
ทั้งหลายทั้งปวง ผู้ประกอบการต้องคิดวิเคราะห์ปัญหา
ของตนเองให้ได้ ซึ่งเมื่อได้ค�ำตอบแล้ว ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้
ถูกจุด ฉะนัน้ จะเห็นว่ามีวธิ กี ารคิดอยูห่ ลากหลายวิธมี ากๆ จากการ
เอาตัวรอดในสถานการณ์ของธุรกิจย�่ำแย่
เข้าทุกช่องทาง-ปรับตัวให้ทนั ไม่เช่นนัน้ ยอดขายติดลบ
รู้หรือไม่ว่าตลาดออนไลน์โตเกิน 100 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และมี
แนวโน้มโตขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นตลาดออนไลน์ในประเทศ หรือ
ทั่วโลกก็ตาม โดยตัวเลขที่น่าสนใจคือ เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย
ออนไลน์ต่อยอดขายทั้งหมดในประเทศไทยคิดเป็น 3 เปอร์เซ็นต์
และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีก จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า
ตลาดออนไลน์เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ
นัฐพล บุญภินนท์ ผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั New Step Asia จ�ำกัด ร้านขาย
อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านบนออนไลน์แพลตฟอร์ม จึงบอกว่า
ในส่วนของผูป้ ระกอบการทีย่ อดขายออนไลน์ลดน้อยลงนัน้ โดยมาก

เกิดจากปัญหาในเรื่องของช่องทางการขายมากกว่า ซึ่งถ้ายังตั้งใจ
ที่จะขายสินค้าในช่องทางออนไลน์เดิมที่เคยขายดีในช่วงเวลา
ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการต้องหมั่นขยายฐานลูกค้าใหม่อยู่เสมอ
ไม่หวังเพียงยอดขายจากกลุ่มลูกค้าเดิมเท่านั้น เพราะหากลูกค้า
กลุ่มเดิมมีก�ำลังซื้อลดลง พวกเขาก็จะซื้อสินค้าน้อยลงตามไปด้วย
นัฐพลจึงแนะน�ำผู้ประกอบการออนไลน์ให้เข้าไปขายสินค้า
ในทุกช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ
เพิม่ ประเภทสินค้าให้หลากหลาย เพือ่ รองรับความต้องการของลูกค้า
แต่ละคน และอย่าลืมทีจ่ ะปรับตัวให้ทนั กับกระแสของตลาดออนไลน์
ที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกวัน ถ้าไม่ปรับตัวหรือตามกระแสไม่ทัน
สิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่ยอดขายที่เป็นศูนย์ แต่เป็นยอดขายที่ติดลบ
และโอกาสทางการขายจะตกไปอยู่ในมือของคู่แข่ง
ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องท�ำเพื่อให้ร้านค้าออนไลน์ขายดิบขายดีมากขึ้น
กว่าเดิม มีดังนี้
• เช็กให้ชัวร์ว่า สินค้าที่ขายอยู่ตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาด
หรือไม่ และในตลาดมีคู่แข่งที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน หรือ
คล้ายคลึงกันกับร้านค้าของเราหรือเปล่า
• ราคาสินค้าทีต่ งั้ ต้องสมเหตุสมผลกับคุณภาพสินค้า และแข่งขัน
กับตลาดได้ ซึ่งราคาที่ดีไม่จ�ำเป็นต้องถูกที่สุดในตลาด แต่ก็ไม่ควร
แพงกว่าคู่แข่งมากจนเกินไป
• รูปสินค้าต้องสวยสะดุดตา เห็นรายละเอียดสินค้าชัดเจน
ถ้ารูปไม่สวย คนจะไม่คลิกเข้าไปดูสินค้า และท�ำให้ร้านค้า
ดูไม่น่าเชื่อถือ
• ตั้งชื่อร้านค้าให้สื่อถึงสินค้าที่ขาย และจัดสินค้าให้อยู่ตรง
หมวดหมู่ เช่น เครือ่ งชงกาแฟต้องอยูห่ มวดหมูเ่ ครือ่ งครัวทีใ่ ช้ไฟฟ้า
ไม่ใช่อยู่หมวดหมู่อาหาร สะกดชื่อร้านให้ถูกต้อง และเลือก
ตั้งร้านค้าในเว็บไซต์อี-คอมเมิร์ซยอดนิยม
• ใช้เครื่องมือช่วยขายและซื้อโฆษณาของเว็บไซต์อี-คอมเมิร์ซ
ที่เข้าไปอยู่ เพื่อให้ร้านค้าถูกค้นเจอง่ายขึ้น
• ตอบสนองลูกค้ารวดเร็วในเรื่องของการตอบแชตที่ต้องตอบ
ภายใน 2 นาที ไม่เช่นนั้นลูกค้าอาจไปซื้อสินค้าจากร้านค้าอื่น และ
จัดส่งสินค้ารวดเร็ว พร้อมแจ้งรายละเอียดช่วงเวลาการจัดส่ง
ให้ชดั เจน ถ้าจัดส่งสินค้าช้ากว่าร้านค้าอืน่ จะเสีย่ งต่อการถูกยกเลิก
การสั่งซื้อสินค้ากลางคัน
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การถล่มของตึกเวิลด์เทรด
กับการถือก�ำเนิดของ
แบรนด์
สปาชั้นน�ำ
Text : กองบรรณาธิการ / Photo :

ใครจะเชื่อว่า Divana สปาแบรนด์พรีเมียม
ที่ชาวต่างชาติรู้จักกันดี และมีรางวัลจากองค์กร
ชั้นน�ำระดับโลกการันตีอย่างมากมาย
จะมีจุดเริ่มต้นมาจากสถานการณ์ตกงาน
ไม่มีงานท�ำของ ตี๋-พัฒนพงศ์ รานุรักษ์
และ ตง-ธเนศ จิระเสวกดิลก สองหนุ่มเพื่อนซี้

ย้อนกลับไปในวันทีต่ กึ เวิลด์เทรดถูกเครือ่ งบินชน น�ำมาซึง่ ความสูญเสีย
ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ในวันนั้นพัฒนพงศ์
และธเนศ ซึ่งเป็นลูกเรือสายการบินสวิสแอร์ ก็พอจะคาดเดาชะตา
กรรมของตัวเองได้แล้วว่า พวกเขาต้องถูกออกจากงานแน่ๆ เพราะ
ก่อนหน้านั้นทั้งคู่ก็รู้มาตลอดว่าสายการบินมีปัญหา ดังนั้น เมือ่ เกิด
เหตุการณ์ดงั กล่าว ท�ำให้คนกลัวการขึน้ เครือ่ งบิน ย่อมส่งผลต่อทัง้
อุตสาหกรรม ซึง่ ก็เป็นดังทีค่ าดการณ์จริงๆ เพราะหลังจากนัน้ ไม่กี่
เดือนสายการบินสวิสแอร์ประกาศเลย์ออฟลูกเรือต่างชาติทั้งหมด
รวมถึงเขาทัง้ สองคนด้วย และแม้จะพอรูต้ วั กันมาก่อน แต่กอ็ ดไม่ได้
ที่จะเสียใจร้องไห้ และหาทางวางแผนกันว่าจะท�ำอย่างไรต่อไปดี
แต่ความสุขทีไ่ ด้จากการบิน ท�ำให้เมือ่ สายการบินฟินแอร์มาเปิด
รับสมัครลูกเรือคนไทย เพราะก�ำลังจะเปิดเส้นทางมาไทย จึงกลายเป็น
จุดหมายทีล่ กู เรือทุกสายการบินทีถ่ กู เลย์ออฟวิง่ เข้าไปหาทีน่ ที่ เี่ ดียว
คนสมัครร่วมหมืน่ คน แต่รบั ได้เพียงแค่ 20 คน การแข่งขันทีส่ งู มาก
ท�ำให้มีหลายคนต้องผิดหวัง รวมทั้งเขาสองคนด้วยเช่นกัน
“เราสองคนไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบไปเสียทุกอย่าง และไม่ใช่
คนที่แพ้ไม่เป็น ความพลาดหวังจากเวทีหนึ่ง ไม่ได้หมายความว่า
เราจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ในเวทีอื่น ตรงกันข้ามอาจกลับกลายเป็น
โอกาสเหมาะให้เรากล้าตัดสินใจก้าวสูเ่ ส้นทางใหม่ทจี่ ะท�ำให้เราไป
ถึงเป้าหมายปลายทางแห่งความส�ำเร็จได้เช่นกัน”
ดังนั้น เมื่อพลาดหวังจากฟินแอร์ คิดแล้วว่าโอกาสที่จะกลับไป
บินได้อีกครั้งมีน้อยเต็มที สถานการณ์เช่นนี้ได้กลายเป็นแรงผลัก

ท�ำให้ทั้งคู่ตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเดินหน้าสู่การมีธุรกิจ
เป็นของตัวเอง ตามความฝันที่รอคอยการเติมเต็มตั้งแต่สมัยเรียน
เพียงแต่ในตอนแรกลูท่ างทีค่ ดิ กันไว้มหี ลายอย่าง รวมถึงการท�ำน�ำ้ เต้าหู้
ขายด้วยเพราะมีโอกาสไปฮ่องกงแล้วเห็นว่าน�้ำเต้าหู้ขายดีมาก
“ผมว่าเหมือนจังหวะของชีวิตที่ถูกลิขิตเอาไว้แล้ว เมื่อมีเพื่อน
มาเล่าให้ฟงั ถึงเจ้าของบ้านโบราณหลังหนึง่ ทีอ่ ยากหาคนมาเช่า พวก
เราตัดสินใจลองไปดู บ้านหลังนี้ขนาดเกือบไร่อยู่ในซอยสุขุมวิท 25
เป็นท�ำเลที่มีศักยภาพมากในการท�ำธุรกิจ เพราะอยู่ในซอยติดกับ
สถานีรถไฟฟ้าอโศก เดินเข้าไปเพียงนิดเดียวก็ถึง เพียงแต่ว่าเป็น
ซอยตัน ไม่เหมาะกับท�ำร้านอาหาร เพราะไม่มีที่จอดรถ แต่บ้านที่
ถูกใจท�ำให้คิดไปถึงวิทยานิพนธ์ธุรกิจสปาของตง-ธเนศ ที่เคยท�ำ
ช่วงเรียนปริญญาโทว่า ลักษณะแบบนี้แหละที่เหมาะมากที่จะท�ำ
สปา เพราะเป็นที่ที่มีความเงียบ คนไม่พลุกพล่านแต่เข้าถึงง่าย”
พัฒนพงศ์และธเนศจึงเอาข้อมูลจากวิทยานิพนธ์มาดูความเป็น
ไปได้อีกครั้ง แล้วตัดสินใจเบนเข็มมาที่ธุรกิจสปา อย่างไรก็ตาม
เพือ่ ให้มคี วามมัน่ ใจกว่านี้ และเพือ่ หาจุดขายทีแ่ ตกต่างให้กบั ธุรกิจ
สปา จึงท�ำการส�ำรวจตลาดกันอีกครั้ง ด้วยการไปทดลองใช้บริการ
ตั้งแต่ร้านนวดธรรมดาจนถึงระดับพรีเมียม จึงท�ำให้เห็นว่าจริงๆ
แล้วตลาดสปามีช่องว่างมากมายเต็มไปหมด มีที่ที่จะให้ธุรกิจสปา
ของพวกเขาแทรกตัวเข้าไปได้ไม่ยาก
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทั้งสองคนมั่นใจ คนรอบข้างกลับไม่ได้
เห็นด้วย มีแต่เสียงค้านเต็มไปหมด กระทั่งเพื่อนของพัฒนพงศ์

คนหนึ่งท�ำงานอยู่ในส่วนตรวจสอบความเป็นไปได้ในการลงทุน
ธนาคารแห่งหนึ่ง พาเขาขึ้นไปบนตึกที่สูงที่สุดในย่านอโศก แล้วชี้
ลงมาด้านล่างบอกให้ดวู า่ ทัว่ บริเวณนัน้ มีรา้ นสปาและร้านนวดเยอะ
แค่ไหน แล้วหันมากล่าวย�้ำว่า “ไปไม่รอดหรอก”
แต่ในเวลานั้นพวกเขาหลงรักสปาเข้าไปเต็มหัวใจแล้ว มีความ
มัน่ ใจจากประสบการณ์และแรงบันดาลใจทีไ่ ด้จากการไปใช้บริการ
สปามาแล้วทัว่ โลก จึงไม่หวัน่ ไหวไปกับเสียงคัดค้านของคนรอบข้าง
จึงเดินหน้าลุยต่อตามความตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำให้คนได้ประสบการณ์สปา
จากการสร้างสรรค์ของพวกเขา โดยวางกลุม่ เป้าหมายเอาไว้วา่ เป็น
คนต่างชาติ เพราะเพื่อนของพวกเขาทั้งหมดเป็นลูกเรือ และเป็น
คนต่างชาติ ซึ่งเป็นสังคมขนาดใหญ่ และมีความเป็นไปได้ที่สุด
ซึ่งเมื่อคิดจะท�ำธุรกิจก็ต้องท�ำกับคนใกล้ตัวก่อน ท�ำให้สปาเป็น
เหมือนบ้าน ใครมาเยือนก็ต้อนรับหมด ในการประชาสัมพันธ์
ออกไปให้คนรู้จัก ใช้คอนเน็กชันที่มี เชิญสื่อภาษาอังกฤษมา
ใช้บริการ เพื่อน�ำความประทับใจไปบอกต่อ
แน่นอนว่า กว่าความคิดทีว่ าดเอาไว้อย่างสวยหรู จะเป็นรูปเป็นร่าง
กลายเป็น Divana Spa ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เป็นดังเช่น
ธุรกิจทั่วๆ ไปที่ต้องเจออุปสรรคขวางกั้น แต่คือความท้าทาย
ที่ท้ังคู่ชอบอยู่แล้ว ดังนั้น ในไม่ช้า Divana Spa ก็แจ้งเกิดเป็น
ทีร่ จู้ กั ในเวลาอันรวดเร็ว เป็น Divana Spa ทีก่ า้ วขึน้ มายืนอยูร่ ะดับ
แถวหน้าไม่เฉพาะในเมืองไทยแต่เป็นของเอเชียในเวลาไม่นาน
หลังเปิดให้บริการ

Divana
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โยเกิร์ตพร้อมกราโนล่า
อร่อยง่ายในถ้วยเดียว

ด้วยความที่ท�ำงานเป็นที่ปรึกษาในวงการอาหารมานานนับ 10 ปี
และคลุกคลีกับผู้ประกอบการที่ท�ำธุรกิจค้าปลีก
จึงท�ำให้ ณัฏฐ์เมธี ธนกิตต์วุฒิกุล
มองเห็นช่องว่างทางการตลาดที่เกิดจาก
ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค
และบริษัทใหญ่ๆ ในวงการอาหารไม่นิยมลงมาเล่นกับความเปลี่ยนแปลงนี้

เนือ่ งด้วยเรือ่ งของกระบวนการท�ำงานทีย่ ากต่อการเปลีย่ นแปลง เขาจึงกระโดดเข้ามาเป็นผูป้ ระกอบการ
ด้วยการผลิตสินค้าอย่างโยเกิร์ตที่มาพร้อมกราโนล่า ภายใต้ชื่อแบรนด์ A Grains
“ช่วง 2 ปีก่อนหน้านี้ เทรนด์ธัญพืชอบกรอบอย่างกราโนล่าก�ำลังมาแรงในหมู่ของคนรักสุขภาพ
เพราะช่วยลดความรู้สึกโหยน�้ำตาลและแป้ง ดีต่อระบบย่อยอาหาร ลดคอเลสเตอรอล และช่วยปรับ
สมดุลระบบขับถ่าย โดยมากนิยมรับประทานกราโนล่าคู่กับโยเกิร์ต แต่ต้องซื้อกราโนล่าและโยเกิร์ต
แยกกัน และกราโนล่าที่วางขายในท้องตลาดไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับประทานคู่กับโยเกิร์ต เมื่อเท
กราโนล่าลงในโยเกิรต์ กราโนล่าจึงอาจนิม่ หรือแข็งเกินไป ท�ำให้ความอร่อยลดลง เมือ่ มองเห็นถึงปัญหา
ที่ผู้บริโภคพบเจอ จึงหยิบปัญหานี้มาเป็นไอเดียในการจับคู่โยเกิร์ตกับกราโนล่าเข้าไว้ด้วยกัน”
โยเกิรต์ A Grains ผลิตจากนมสด เนือ้ โยเกิรต์ จึงเนียนนุม่ รสชาติอร่อย ไขมันต�ำ่ มีคณ
ุ ค่าทางอาหาร
เก็บได้นาน 30 วันโดยเนือ้ โยเกิรต์ ไม่แยกชัน้ ขณะทีก่ ราโนล่ายังคงความกรุบกรอบ ไม่เหนียวนิม่ แม้อยูใ่ นตูแ้ ช่
เพราะถูกอบเพือ่ ไล่ความชืน้ มากกว่ากราโนล่าทีข่ ายทัว่ ไป กราโนล่ามี 4 รสชาติให้เลือก ได้แก่ แครนเบอร์รี
สตรอว์เบอร์รี ดาร์กช็อกโกแลต และกล้วย รับประทานในมื้อดึกได้ เพราะให้พลังงานแค่ 175 แคลอรี
ในส่วนของแพ็กเกจจิง้ นัน้ ก็นา่ สนใจไม่แพ้กนั และดึงดูดให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอย่างได้
ผล โดยเลือกบรรจุโยเกิร์ตในถ้วยพลาสติกใสรูปทรงสามเหลี่ยม เพราะต้องการให้ผู้บริโภครู้ว่าสินค้านี้
คืออะไร ไม่ว่าจะมองจากมุมด้านบน มุมด้านข้าง หรือมุมด้านหน้า และได้เห็นเนื้อโยเกิร์ตอย่างชัดเจน
มีสายคาดถ้วยที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และมีช้อนให้ เพื่อความสะดวกในการรับประทาน
“เราเป็นแบรนด์ขนาดเล็ก ไม่มงี บในการท�ำตลาดมากนัก จึงหลีกเลีย่ งการแข่งขันกับแบรนด์เจ้าใหญ่
ในตลาดแมสและตลาดพรีเมียม ด้วยการเจาะกลุ่มตลาดพรีเมียมแมส ดึงความสนใจของผู้บริโภค

ด้วยการสร้างประสบการณ์ใหม่ ไม่วา่ จะเป็นแพ็กเกจจิง้ และความสะดวกในการรับประทาน ลูกค้าของเรา
กว่า 70 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้หญิง และอีก 30 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็นกลุ่มคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัย”
โซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุก๊ และอินสตาแกรมเป็นช่องทางที่เลือกใช้ในการน�ำเสนอข้อมูลสินค้า อย่าง
ประโยชน์ของโยเกิร์ตและวัตถุดิบที่น�ำมาท�ำเป็นรสชาติของกราโนล่า เช่น ดาร์กช็อกโกแลตที่ช่วยให้
อารมณ์ดี บ�ำรุงหัวใจ สตรอว์เบอร์รีช่วยบ�ำรุงสายตา และแครนเบอร์รีช่วยย่อยน�้ำตาล พร้อมทั้งแนะน�ำ
ช่องทางการซือ้ อย่างโมเดิรน์ เทรดต่างๆ ทีเ่ ข้าไปวางจ�ำหน่าย เช่น Big C, The Mall, Tops Supermarket,
Gourmet Market และ Foodland เป็นต้น ด้วยความที่โมเดิร์นเทรดเหล่านี้มีบริการส่งสินค้าให้ลูกค้า
ที่สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์อยู่แล้ว เขาจึงไม่ขายผ่านช่องทางออนไลน์ของแบรนด์
ตอนนี้โยเกิร์ตแบรนด์ A Grains วางขายในตลาดมากว่า 2 ปี ผลตอบรับที่ได้เป็นที่น่าพึงพอใจ
ส�ำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่คนนี้ ซึ่งมีลูกค้าซื้อต่อเนื่องตลอด ปัจจัยที่มีผล ได้แก่ คุณภาพสินค้า
ราคาที่เอื้อมถึงได้ และความใหม่ในตลาด ส�ำหรับเคล็ดลับที่ท�ำให้ A Grains เติบโตอย่างรวดเร็วนั้น
เขาเผยว่าเป็นเพราะการสร้างจุดยืนที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ นั่นคือผลิตสินค้าโดยยึดความต้องการของ
ผู้บริโภคเป็นหลัก เพราะเชื่อว่าสินค้าที่สามารถอยู่รอดในตลาดได้คือ สินค้าที่มีกลุ่มลูกค้าอยู่แล้ว
อย่างไรก็ดี A Grains จะเดินมาได้ไกลขนาดนีไ้ ม่ได้ หากขาดการสนับสนุนจากทางธนาคารออมสิน
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปล่อยกู้เงินทุนส�ำหรับบริษัทที่มีอายุไม่ถึง 1 ปี กอปรกับยังสามารถน�ำ
สลากออมสินมาเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันได้อีก ไม่เพียงเท่านี้ ธนาคารออมสินยังใส่ใจผู้ประกอบการ
รายเล็กด้วยการให้โอกาสในการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการท�ำธุรกิจ ตลอดจนให้พื้นที่
ในการขาย และออกสื่อต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่ช่วยให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักในวงกว้างในเวลาอันรวดเร็ว

agrainsthailand
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TICKLE TIME

แปลงมะเขือม่วงให้กลายเป็นขนมกรอบท�ำเงิน
Text : Ratchanee

P. / Photo : กิจจา อภิชนรจเรข

“อยากให้คนที่ไม่ชอบกินผักได้ลองชิม Tickle Time
ขนมมะเขือม่วงอบกรอบ เพราะจะประหลาดใจ ไม่เหมือนกินผัก
แถมยังมีคุณค่าสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพอีกด้วย”

นั่นเป็นค�ำอธิบายสั้นๆ ของ Tickle Time ขนมมะเขือม่วงอบกรอบรายแรกของไทย ที่เกิดจาก 2 สาว
เพื่อนซี้ เจน-เจนจิฬา มณฑิชาชาติ และ เตย-ธฤตา อมรสิริสมบูรณ์ ที่แม้จะท�ำจากมะเขือม่วง
100 เปอร์เซ็นต์ แต่กลับเป็นขนมที่รับประทานได้ทุกเพศทุกวัย และรับประทานได้ง่ายๆ ตามความตั้งใจ
ของทัง้ คูท่ ตี่ อ้ งการลดช่องว่างระหว่างขนมทีท่ ำ� จากผักและขนมทีท่ ำ� จากมันฝรัง่ แต่ให้คณ
ุ ประโยชน์มากกว่า
ขนมทั่วไป
“เรามาคุยกันว่าอยากจะท�ำธุรกิจด้วยกัน ก็คดิ ถึงอาหารเป็นอันดับแรก เพราะว่าเมืองไทยอุดมสมบูรณ์
มีวัตถุดิบมากมาย แล้วเตยท�ำงานในสายอาหารมาตลอด ก็รู้สึกว่าตลาดนี้น่าสนใจและมีโอกาส ทีนี้มีช่วง
หนึ่งที่เรา 2 คนได้ไปเรียนภาษาที่กว่างโจวแล้วเห็นที่นั่นเขานิยมเอามะเขือม่วงมาท�ำอาหารเยอะมาก
ในรูปแบบต่างๆ นึ่ง ทอด ผัด ย่าง ซึ่งเจนปกติจะไม่ชอบกินผักก็กลับกินได้ เขาบอกมันไม่เหมือนผักเลย
พอตอนกลับมาเจอร้านอาหารจีนที่ไทยร้านหนึ่ง เขาเอามะเขือเขียวมาท�ำเป็นเฟรนช์ฟรายส์ เลยคิดว่า
จริงๆ มะเขือสีม่วงก็มีคุณประโยชน์เยอะมาก แล้วในตลาดยังไม่ค่อยมีผักสีม่วงที่ท�ำออกมาเป็นของกิน
เล่น ก็เลยมาจบที่ว่ามะเขือม่วงนี่แหละ” เจนจิฬาเล่าถึงที่มาของ Tickle Time
อย่างไรก็ตาม แม้การน�ำมะเขือม่วงมาท�ำเป็นขนมกรอบจะเป็นแนวคิดใหม่ ท�ำให้มีโอกาสทางการ
ตลาดสูง แต่การท�ำในสิ่งที่ไม่มีใครเคยท�ำมาก่อน ก็ท�ำให้การเริ่มต้นธุรกิจค่อนข้างยากล�ำบาก ทั้งคู่
จึงต้องรีเซิร์ชหาข้อมูลอย่างมากมาย และทดลองด้วยตนเองหลายต่อหลายครั้ง โดยธฤตาเล่าว่า จากการ
รีเซิร์ชพบว่า เปลือกสีม่วงของมะเขือม่วงมีสาร Anthocyanin มีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามิน
10 เท่า ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง ลดคอเลสเตอรอล ลดระดับน�้ำตาลในเลือด บ�ำรุงผิวพรรณ ซึ่งเหล่านี้
เป็นข้อมูลสนับสนุนว่า มะเขือม่วงมีคณ
ุ ประโยชน์ เพียงแต่วา่ เป็นผักทีไ่ ม่ได้หาได้งา่ ย และคนไทยไม่คนุ้ เคย
เท่านั้นเอง
“ตอนแรกเลยเราทดลองเอามะเขือม่วงมาท�ำกันเองทีบ่ า้ น ทัง้ ทอด อบ โดยทีเ่ ราก็ไม่รหู้ รอกว่าวิธกี ารไหน
ดีที่สุด แต่อย่างน้อยเราจะรู้จักตัววัตถุดิบดีมากขึ้นว่า เนื้อมะเขือม่วงเป็นอย่างไร ความชื้นเยอะมากน้อย
ขนาดไหน แล้วแต่ละพันธุ์ก็มีความแตกต่างกันอีก เราเอามะเขือม่วงมาลองทุกสีเลยตั้งแต่ม่วงอ่อน
ยันม่วงเข้ม ซึ่งปรากฏว่ารสชาติและเทคซ์เจอร์ไม่ได้ ก็ต้องไปรีเซิร์ชหาว่ามีกรรมวิธีอะไรที่สามารถ
ท�ำได้บ้าง เจอว่าต้อง Vacuum Fryer หรือทอดสุญญากาศ แล้วหลังจากนั้นเราเลยไปหาว่ามีโรงงานไหน
ที่สามารถพัฒนาให้ได้บ้าง ซึ่งหายากมากเพราะไม่เคยมีใครท�ำ โรงงานก็ไม่มีประสบการณ์กับวัตถุดิบ
ชนิดนี้ มีความเสี่ยงในระดับหนึ่ง เขาไม่สามารถบอกเราได้ว่าท�ำแล้วจะได้แน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์
ก็พัฒนาอยู่หลายครั้งกว่าจะได้รสชาติ สี ความกรอบตามที่เราต้องการ”
เจนจิฬากล่าวเสริมด้วยว่า คนไทยจะไม่คุ้นเคยกับมะเขือม่วงเท่าไหร่ แต่ในต่างประเทศแถบยุโรป
อเมริกา มะเขือม่วงเป็นอีกหนึ่งผักที่ฮิตมากโดยจะท�ำรับประทานเองในบ้าน ซึ่งเทคซ์เจอร์จะไม่ได้กรอบ
แบบนี้ ท�ำเสร็จแล้วต้องรับประทานทันทีไม่สามารถเก็บได้นาน ฉะนั้นการที่เราสามารถพัฒนามะเขือม่วง
มาเป็นขนมมะเขือม่วงกรอบที่สามารถรับประทานเล่นๆ เหมือนขนมได้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องความสะดวก
ซึง่ สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบนั ทีต่ อ้ งการความสะดวกสบายมากขึน้ เพียงแต่วา่ เมือ่ เป็นสินค้าใหม่
ที่ยังไม่เคยมีใครท�ำ แถมยังเป็นมะเขือม่วงที่เป็นผัก ก็จะต้องท�ำการตลาดหนักมากขึ้น
“ต้องยอมรับว่าคนไทยบางคนยังไม่รดู้ ว้ ยซ�ำ้ ว่ามะเขือม่วงคืออะไร เราจึงเน้นไปออกบูธ๊ เพือ่ ให้คนเห็น
สินค้ารู้จักแบรนด์เรามากขึ้น เอาให้เขาชิม พอบอกมะเขือม่วงเขาก็จะอี๋ก่อนเลย แต่พอหยิบไปกินค�ำแรก
ปุบ๊ หน้าเขาเปลีย่ นเลย เขาบอกว่าอร่อย ดังนัน้ เราต้องให้ความรูว้ า่ มะเขือม่วงคืออะไร หน้าตาเป็นอย่างไร
คุณประโยชน์คืออะไร ผ่านช่องทางออนไลน์และไปออกบู๊ธ และที่ส�ำคัญคือต้องให้เขาได้ลองชิมก่อน
ตอนนี้ที่ร้านค้าที่เราไปวางขาย เช่น เลมอนฟาร์ม ร้านค้าเพื่อสุขภาพ เราจะมีวางให้ได้ทดลองชิมตลอด
เพราะเราสองคนเชื่อว่าในตอนแรกๆ มันยากก็จริง แต่ถ้าคนได้รู้จักแล้วมันก็จะไปได้ด้วยตัวของมันเอง”
เจนจิฬากล่าวในตอนท้าย

Tickle Time Thailand
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wind

ยาดมกลิ่นไทย ลุคโมเดิร์นของคนคูล
Text : Kritsana

S. / Photo : เจษฎา ยอดสุรางค์

“ท�ำยาดมขายซิ” ค�ำพูดจากเพื่อนสนิทที่จุดประกายความคิด
ให้ อัจฉราพรรณ ศรีชนะ หยิบของที่อยู่ใกล้ตัวมาปรับรูปลักษณ์ใหม่ ก่อนวางขายภายใต้ชื่อแบรนด์ WIND
ยาดมสมุนไพรกลิ่นไทย ลุคทันสมัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทุกเพศทุกวัยที่ชอบใช้ของภาพลักษณ์ชิก เก๋

เมื่อเริ่มรู้สึกอิ่มตัวกับงานประจ�ำที่ท�ำ สาวกราฟิกคนนี้จึงมองหางานใหม่ให้ตัวเอง แต่เนื่องจากยังไม่
รู้ว่าตัวเองชอบหรืออยากท�ำอะไรเลยเข้าเวิร์กช็อปต่างๆ เช่น จัดดอกไม้ ปักผ้า ด้วยหวังจะเจอสิ่งที่ชอบ
และอยากท�ำอย่างจริงจัง แต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้น�ำสิ่งที่ได้จากการเข้าเวิร์กช็อปมาต่อยอดทางธุรกิจ เพราะ
ตัดสินใจท�ำตามไอเดียที่เพื่อนเสนออย่างยาดมที่เธอมักพกติดตัวไปด้วยเสมอ
ยาดม WIND หอมกลิน่ สมุนไพร เช่น ลูกกระวาน กานพลู และเปราะหอมทีม่ สี รรพคุณช่วยบ�ำรุงระบบ
ทางเดินหายใจ ให้ความรู้สึกสดชื่น แก้อาการวิงเวียนศีรษะ ความยากที่เธอและเพื่อนอีก 2 คนที่ร่วมกัน
สร้างแบรนด์นี้ต้องเจอไม่ใช่แค่การปรุงสมุนไพรให้มีกลิ่นหอมตามต้องการเท่านั้น เพราะยังต้องเลือกใช้
แพ็กเกจจิง้ ทีช่ ว่ ยให้ยาดมมีลคุ ทีต่ อบโจทย์ความต้องการของกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ลือกซือ้ สินค้าจากภาพลักษณ์
ทีท่ นั สมัย โดดเด่น สวย เก๋ ไม่ซำ�้ ใคร โดยได้เลือกใช้แพ็กเกจจิง้ ทีเ่ ป็นกระปุกอะลูมเิ นียมขนาดเล็กกะทัดรัด
พกพาสะดวก ไม่ท�ำให้รู้สึกเคอะเขินเวลาหยิบขึ้นมาใช้ท่ามกลางคนเยอะๆ และใช้เป็นพร็อพเก๋ๆ เวลา
ถ่ายรูปได้ ไม่ต้องคอยหยิบออกจากเฟรม
“ก่อนหน้านีม้ องกระปุกไม้ไว้ แต่ดว้ ยข้อจ�ำกัดในเรือ่ งของเงินทุนและไม่อยากยุง่ ยากกับการหาโรงงาน
ไม้เลยเลือกใช้กระปุกอะลูมิเนียมไม่มีลวดลาย เป็นกระปุกสุญญากาศจึงเก็บกลิ่นได้ดี เหมาะส�ำหรับ
น�ำมาบรรจุสมุนไพร เมือ่ ได้กระปุกมาแล้วก็คดิ ต่อว่า จะบรรจุสมุนไพรลงไปอย่างไรดี ถ้าจะบรรจุสมุนไพร
ลงไปในกระปุกเลยก็เกรงว่าจะหกเวลาใช้ จะห่อด้วยผ้าไทยก็ไม่ได้ลคุ ตามต้องการ เลยเลือกบรรจุสมุนไพร
ในภาชนะพลาสติกและปิดด้วยผ้าตาข่าย กระปุกมีให้เลือก 5 สี ได้แก่ สีด�ำ สีแดง สีขาว สีเขียว และ
สีโรสโกลด์”
หนึง่ ในผูร้ ว่ มก่อตัง้ แบรนด์ WIND คนนีเ้ ล่าให้ฟงั เพิม่ ว่า โรงงานทีผ่ ลิตกระปุกเคยแนะน�ำให้ทำ� ลวดลาย
ที่สื่อถึงความเป็นไทยลงบนกระปุก ซึ่งเธอปฏิเสธไป เพราะไม่ได้ต้องการน�ำเสนอความเป็นไทยผ่าน
แพ็กเกจจิ้ง หากแต่ต้องการน�ำเสนอผ่านยาดมที่มีกลิ่นหอมแบบไทยในแพ็กเกจจิ้งรูปลักษณ์ทันสมัย
ทีด่ แู ต่ภายนอกจะไม่รวู้ า่ สินค้านีค้ อื อะไร เพราะเป็นความตัง้ ใจทีอ่ ยากให้คนทีพ่ บเห็นเกิดความสงสัยแล้ว
เข้ามาพูดคุยสอบถามถึงสินค้า
“ในช่วงเริ่มต้นแบรนด์เมื่อ 2 ปีก่อน เน้นขายกับคนใกล้ตัว แล้วน�ำผลตอบรับต่างๆ ที่ได้มาพัฒนา
คุณภาพของยาดมและแพ็กเกจจิ้งให้ดียิ่งขึ้น ช่วงนั้นวางแผนที่จะขายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก
และอินสตาแกรมเป็นหลัก เพราะมองว่าเป็นช่องทางที่ขายได้อย่างแน่นอน และกลุ่มเป้าหมายใช้งาน
ช่องทางเหล่านี้ แต่ยังไม่ทันได้ลงขายเต็มตัวก็มีออร์เดอร์เข้ามาอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว เพราะมีคนเอายาดม
ของเราไปทวิตในทวิตเตอร์แล้วคนรีทวิตเยอะมาก หลังจากนั้นก็มีลูกค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยที่เรา
แทบไม่ได้โพสต์โปรโมตอะไรเลย เมื่อกลายเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ ร้านต่างๆ ก็ติดต่อให้ไปวางขาย
ท�ำให้มีลูกค้ากลุ่มใหม่เพิ่ม อย่างร้านที่ทองหล่อ ลูกค้าที่ซื้อจะเป็นชาวต่างชาติ และที่ Warehouse 30
เป็นลูกค้ากลุ่มดีไซเนอร์และกลุ่มครีเอทิฟ”
ทั้งนี้ เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ และให้ WIND เป็นที่รู้จักมากขึ้น เธอและเพื่อนจึงชวนกันไปออกบู๊ธ
และไม่ลมื ทีจ่ ะสร้างกิมมิกให้ลกู ค้าได้รว่ มสนุก ไม่วา่ จะเป็นการวาดลวดลายลงบนกระปุก และการมิกซ์สกี ระปุก
กับฝากระปุกได้ตามชอบ ซึ่งทั้งสองกิมมิกนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า เพราะลูกค้ามีความต้องการ
ใช้สินค้าที่ตนเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ให้สินค้านั้นมีความไม่ซ�้ำใคร มีเพียงชิ้นเดียวในโลก
“สิ่งที่ผู้ประกอบการยุคนี้ต้องมีคือ ความคิดสร้างสรรค์ เพราะสินค้าที่สามารถขายตัวเองได้ โดยที่เรา
แทบไม่ต้องท�ำการตลาดหรือท�ำการตลาดน้อยมากคือ สินค้าที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปให้มีความ
โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ แปลกใหม่ในตลาด อีกสิง่ ส�ำคัญทีช่ ว่ ยผลักดันให้ผปู้ ระกอบการมุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำธุรกิจ
ต่อไป ไม่ย่อท้อกับปัญหาที่เจอคือ คนรอบข้างที่คอยให้ก�ำลังใจและสนับสนุนในสิ่งที่เราตัดสินใจเลือกท�ำ
รวมถึงอย่าลังเลที่จะลงมือท�ำสิ่งที่อยากท�ำ เพราะหากไม่ลงมือท�ำจะไม่มีทางรู้เลยว่า สิ่งนั้นคือสิ่งที่ชอบ
จริงๆ หรือเปล่า และสิ่งนั้นจะน�ำความส�ำเร็จมาให้เราหรือไม่”

windinhaler

wind_inhaler

@pxt2112j
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Tech Startup

สร้างแชตบอตฟรีแบบง่ายๆ
Text : กองบรรณาธิการ / Photo :

Vipa Vadi

แชตบอต (Chatbot) ระบบตอบข้อความอัตโนมัติก�ำลังถูกพูดถึงอย่างมากในเวลานี้
เพราะเป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจในการตอบแชตลูกค้า
ให้รายละเอียดข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและท�ำให้สามารถปิดการขายได้ในทันที
Hbot เป็น Startup ไทยที่มองเห็นโอกาสการพัฒนาแชตบอต
ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการที่แม้จะเป็นรายเล็กๆ ก็สามารถสร้างสรรค์
แชตบอตให้เป็นผู้ช่วยท�ำธุรกิจออนไลน์ได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง โดย
ทรงพล บัวสถิตย์ CEO ของ Hbot บอกว่า จุดเด่นของ Hbot คือ
เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้ใช้งานฟรี และสามารถสร้างสรรค์ด้วยตนเอง
ได้ง่าย และรวดเร็วบนเฟซบุ๊ก
“Hbot เป็นโซลูชันส�ำหรับนักการตลาดดิจิทัล ที่อาจจะออกออนไลน์
แคมเปญไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ขอแค่มีไอเดียแล้วมาศึกษา
แพลตฟอร์ม Hbot ซึ่งจะมีคู่มือ มีวิดีโอให้ค�ำแนะน�ำ ก็สามารถพัฒนา
แชตบอตของตนเองได้เลยภายใน 2-3 วัน แล้วถ้าน�ำไปใช้แล้วไม่เวิร์ก
ก็สามารถแก้ไขได้ทนั ที เพราะเรือ่ งแบบนีต้ อ้ งรวดเร็ว ฉะนัน้ Hbot จึงช่วย
ในเรื่องความเร็วในการออกแคมเปญ และท�ำด้วยตัวเองได้ง่ายๆ สมมติ
พ่อค้าแม่คา้ ทีจ่ ะท�ำแชตบอต เขาจะรูอ้ ยูแ่ ล้วว่าลักษณะบทสนทนาของเขา
กับลูกค้าจะเป็นประมาณไหน มีอะไรบ้าง ก็สามารถตั้งค่าให้แชตบอต
แสดงค�ำตอบหรือหัวข้อต่างๆ ตามทีต่ อ้ งการ หรือถ้าลูกค้ามีในใจอยูแ่ ล้วว่า
สนใจสินค้า จะถามเข้ามาเลยว่ามีสินค้านี้มั้ย ค�ำถามนี้ก็จะถูกโยนไป

ณ จุดของบทสนทนาที่ถูกวางไว้แล้ว นี่คือความง่ายในการใช้ Hbot”
ปัจจุบนั มีเพจทีม่ าใช้บริการ Hbot กว่า 4,000 เพจ ทรงพลบอกด้วยว่า
ไม่ได้มีแค่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เท่านั้น ยังมีองค์กรใหญ่ๆ รวมถึง
เพจคลินิกหมอฟันที่ใช้แชตบอตบริการลูกค้า โดยมีทั้งเพจที่มีคนติดตาม
หลักร้อยจนถึงหลักล้าน ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือ บางเพจแม้จะมีจ�ำนวนคน
กดติดตามน้อยมากก็สามารถขายสินค้าผ่านแชตบอตได้เป็นกอบเป็นก�ำ
โดยการใช้วธิ ยี งิ โฆษณาบนเฟซบุก๊ แล้วเข้ามาคุยผ่านแชตบอตในอินบอกซ์
ส�ำหรับ Hbot เองตอนนี้ก�ำลังอยู่ในช่วงการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจ
ไปต่างประเทศ และเพื่อเพิ่มฐานผู้ใช้ ซึ่งเป็นความตั้งใจตั้งแต่วันแรก
ของทรงพลอยู่แล้วว่าไม่ได้มองแค่ตลาดในประเทศเท่านั้น
“เรามองตลาดของ Hbot ทั้งเอเชีย ในปีนี้ถ้าโปรดักต์พร้อมเรื่องสเกล
ไม่ใช่เรื่องยาก แต่เป็นเรื่องความเร็วและกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ว่าท�ำอย่างไร
ให้ลูกค้าอยู่กับเราไม่เปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มอื่น โดยมีแนวทางที่เตรียม
ไว้แล้วเพราะแต่ละประเทศจะใช้กลยุทธ์ไม่เหมือนกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เรา
ไม่เปลีย่ นคือ เป็นโซลูชนั ของ Hbot ทีว่ า่ ง่ายๆ พร้อมใช้ อยากใช้ ใช้ได้เลย”
ทรงพลกล่าวในตอนท้ายถึงแผนการขยายไปต่างประเทศ

เทคนิคการใช้ข้อมูล Social Media เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
และวิธีการหา Insights จากข้อมูลบนโซเซียลมีเดีย ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจ
ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น วิธีค้นหาความต้องการที่ซ่อนอยู่ (Unmet Needs)
รู้ถึงสิ่งที่ลูกค้ายังไม่พอใจ (Pain Points) และเรื่องใดที่ธุรกิจต้องแก้ไขโดยด่วน
รวมทั้งค้นหาโอกาสทางการค้าใหม่ๆ

โดย คุณสรรพ์ชัยย์ บูรณ์เจริญ
ผู้เชี่ยวชาญด้าน CONSUMER INSIGHT

ตอนแรก วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

เวลา 19.00 น. ทาง facebook Group : SME Thailand
Privilege Club (Member) เท่านั้น

เงื่อนไขกิจกรรมนี้ส�ำหรับ : ผูถ้ อื บัตร SME Thailand Privilege Club และสมาชิกนิตยสาร SME Thailand
สอบถำมรำยละเอียดได้ที่ : คุณสุชันษา (เอ๋) โทร. 0-2270-1123-4 ต่อ 115
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Money

รู้จักนักลงทุน 3 ประเภท

ก่อนคิดท�ำการระดมทุน
แม้จะมีข้อมูลหรือผู้ให้ค�ำแนะน�ำ
มากมายว่า Startup
ควรจะท�ำอย่างไร
เมื่อถึงเวลาที่ต้องท�ำการระดมทุน
รวมไปถึงเคล็ดลับต่างๆ
ของการ Pitching การวางเงื่อนไข
ข้อตกลงและช่วงที่เหมาะสม
ของการเข้าหาแหล่งเงินทุน
แต่กลับมีไม่มากนักที่จะบอกถึง
ความแตกต่างของ “นักลงทุน”
แต่ละประเภทให้ได้รู้กัน
ซึ่งถือเป็นเรื่องส�ำคัญ
ที่ไม่ควรมองข้าม เพราะรู้หรือไม่ว่า
เจ้าของเงินเหล่านี้นั้น
มีเป้าหมายและจุดประสงค์
ที่แตกต่างกัน
ดังนั้น จึงจ�ำเป็นที่จะต้องรู้ว่า
ก�ำลังต่อรองเจรจากับใครอยู่
โดยเฉพาะกับนักลงทุน 3 ประเภท
ดังต่อไปนี้

Text : วันวิสา

งามแสงชัยกิจ

Strategic Investors

Strategic Investors นัน้ เป็นบริษทั ขนาดใหญ่ทตี่ อ้ งการลงทุนกับธุรกิจ Startup ทีม่ เี ทคโนโลยีสอดคล้องไปกับทิศทางการท�ำงานระยะยาวขององค์กร เช่น ธนาคาร
ถือว่าเป็น Strategic Investor ส�ำหรับธุรกิจ FinTech เพราะต้องการที่จะให้การสนับสนุนด้านกลยุทธ์ของธุรกิจซึ่งในวันข้างหน้าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์
ที่ธนาคารจะน�ำเสนอลูกค้า เช่นเดียวกับการลงทุนในออนไลน์มาร์เก็ตเพลซใน Startup ที่ใช้ Chatbot หรือธุรกิจเชนร้านอาหารอย่างการส่งอาหารแบบดิลเิ วอรี
ด้วยความที่ Strategic Investors เป็นบริษัทที่มีการจัดตั้งอยู่แล้ว จึงสามารถให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรและความเชี่ยวชาญแบบเฉพาะทางได้เป็นอย่างดี
ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการทีค่ ดิ จะร่วมมือกับนักลงทุนประเภทนีค้ วรทีจ่ ะพิจารณาว่า ธุรกิจทีม่ อี ยูใ่ นมือนัน้ สอดคล้องไปกับเป้าหมายของนักลงทุนประเภทนีห้ รือไม่ ถ้าใช่
ก็เตรียมตัวที่จะได้รับเงินทุนได้เลย แต่ถ้าไม่แล้วละก็ ควรมองไปที่นักลงทุนประเภทอื่นแทน เพราะจะเป็นการดีต่อการวางกลยุทธ์ของธุรกิจในอนาคตมากกว่า

Financial Investors

Financial Investors เป็นที่คุ้นเคยกันดีใน Ecosystem ของธุรกิจ Startup และเทคโนโลยี ซึ่งต้องการที่จะลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโตสูงและมีศักยภาพที่จะ
ให้ผลตอบแทนสูงเป็น 10 เท่าหรือ 100 เท่า ผ่านทางการเข้าซื้อกิจการ หรือผ่านการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ดังนั้น ผู้ประกอบการ
ที่อยากจะ Exit ควรร่วมมือกับนักลงทุนประเภทนี้ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจไปสู่การมีสภาพคล่องที่ดีได้โดยเร็ว แต่ถ้าใครยังอยากจะเดินหน้าต่อและไม่คิดที่จะ Exit ในเร็ว
วัน ควรมองข้ามการร่วมมือกับนักลงทุนประเภทนี้ เพราะนอกจากจะต้องเจอแรงกดดันให้ไม่สามารถท�ำตามวิสัยทัศน์ของธุรกิจเองแล้ว บางครั้งยังลดโอกาสของ
การเดินหน้ากิจการด้วยตัวเองให้เติบโตอีกด้วย

Social Impact Investors

Social Impact Investors จะให้การสนับสนุนธุรกิจที่ช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ซึ่งอาจกินความหมายได้อย่างกว้างๆ เช่น การสนับสนุนเงินทุนการว่าจ้าง
และเพิ่มทักษะให้กับแรงงานที่ด้อยโอกาส หรือเฉพาะเจาะจง เช่น การให้การสนับสนุน Startup ที่มีเป้าหมายด�ำเนินงานตามแผนการพัฒนาความยั่งยืน
ของสหประชาชาติ ปี พ.ศ.2573
นอกจากนี้ สิ่งส�ำคัญที่ควรรู้คือ Social Impact Investors นั้นไม่ได้ลงทุนไปงั้นๆ เพราะพวกเขาต้องการเห็นผลตอบแทนด้วย ดังนั้น ผู้ประกอบการควรแสวงหา
การสนับสนุนจากนักลงทุนประเภทนี้ ในกรณีที่พร้อมจะท�ำตามมาตรฐานของทั้งสองฝ่ายเท่านั้นซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆ อีกทั้งนักลงทุนประเภทนี้จะไม่ค่อยมีส่วน
ช่วยให้ธุรกิจ Exit ได้ แต่ต้องการที่จะเห็นว่ากิจการมีก�ำไรและเป็นไปได้ดี เพราะจะช่วยให้การท�ำกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคมนั้นมีความยั่งยืนมากขึ้น

03-05-62 ER
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Inspired me

Text :

Kritsana S. / Photo : Sailom

วชิรา จิตศักดานนท์

ผูม้ าพร้อมพลังพัฒนาธุรกิจ
คุณพ่อ

“จุ๋มมองท่านเป็นไอดอลมาตั้งแต่ยังเด็ก รู้สึกว่าคุณพ่อท�ำงานเก่ง เราอยากเก่ง
เหมือนคุณพ่อ คุณพ่อท�ำงานเหนื่อย เราอยากแบ่งเบาภาระต่อจากคุณพ่อ เราคุย
กันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นพ่อกับลูก เพื่อนร่วมงาน นายจ้างและลูกจ้าง
จุ๋มกับคุณพ่อมีความเหมือนกันตรงที่เป็นคนรับอะไรได้เร็ว พร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลง เรามักพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียซึ่งกันและกัน คุณพ่อมีค�ำแนะน�ำ
เกี่ยวกับการท�ำธุรกิจเยอะมาก หนึ่งในนั้นคือ การท�ำธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ ใส่ใจ
เห็นใจผู้อื่น”

ตัวเรา
“เมื่อก่อนไม่ว่าจะท�ำอะไรจะคิดถึงตัวเองเป็นหลัก แต่เมื่อได้ท�ำธุรกิจที่ต้องมี
ความข้องเกี่ยวกับคนหมู่มากอย่างผู้ประกอบการและผู้เข้าชมงาน ท�ำให้ไม่ว่า
จะท�ำอะไรต้องคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอ สิ่งต่างๆ ที่ท�ำทุกวันนี้เหมือนเป็นการ
สร้างคุณค่าให้กบั ตัวเราเอง การมีงานทีด่ ที ำ� มีแพลตฟอร์มทีส่ ามารถท�ำประโยชน์
ให้กับคนอื่น พร้อมทั้งท�ำประโยชน์ให้เศรษฐกิจของประเทศเป็นเหมือน
แรงขับเคลื่อนให้มีความอดทนในการท�ำงาน มีพลังแห่งความคิดที่อยากท�ำอะไร
ใหม่ๆ กล้าออกมาจากคอมฟอร์มโซน เพื่อท�ำในสิ่งที่ไม่เคยท�ำ”

ครอบครัว
“ลูกๆ ทั้งสามคนและสามีที่เป็นที่รักเป็นแรงบันดาลใจที่มีพลังมากที่สุด ไม่ว่า
ในช่วงเวลาท�ำงานจะต้องเจอกับปัญหาอะไร ต้องแก้ไขปัญหามากมายแค่ไหน
เมื่อมองกลับมาที่ครอบครัวก็ท�ำให้มีพลังสู้กับสิ่งเหล่านั้น ถึงจะโดนผลักให้ล้มก็มี
แรงลุกยืน และพลังแห่งรอยยิ้มของลูกๆ ทั้งสามคนก็เป็นพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่
ที่ไม่สามารถอธิบายเป็นค�ำพูดได้ ท�ำให้รู้สึกมีพลังต่อสู้ในทุกๆ วัน ถ้าเปรียบเทียบ
กับรถก็ยังต้องเติมน�้ำมัน เพื่อให้ขับต่อไปได้ ส่วนจุ๋มถ้าวันไหนแรงตก แค่หันมาดู
รอยยิ้มของเด็กๆ ก็ท�ำให้มีแรงฮึดสู้”

Passion
จุ๋ม-วชิรา จิตศักดานนท์
กรรมการบริหาร บริษัท ยูเนี่ยนแพน เอ๊กซิบิชั่นส์ จ�ำกัด
บริษัทผู้บุกเบิกธุรกิจด้านการจัดงานแสดงสินค้า
ซึ่งเป็นที่รู้จักในประเทศไทยมายาวนานกว่า 40 ปี
ส�ำหรับนักธุรกิจสาวคนนี้ เธอมาพร้อมแรงบันดาลใจ
ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต
โดยได้ยกระดับการจัดงานแสดงสินค้า
ให้ได้มาตรฐานสากล
จนน�ำไปสู่การขยายพื้นที่การจัดงาน
แสดงสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ
โดย 5 แรงบันดาลใจส�ำคัญ
ที่มีผลต่อการท�ำงานของเธอมีดังนี้

“จุ๋มท�ำงานควบคู่ไปกับความคาดหวังของลูกค้าอย่างผู้ประกอบการ และ
ผู้เข้าชมงาน แพสชั่นในการท�ำงานของจุ๋ม คือ ต้องการเห็นลูกค้ามีความสุข
กับสิง่ ทีเ่ ราน�ำเสนอ นีเ่ ป็นแรงบันดาลใจให้จมุ๋ ต้องท�ำให้งานแสดงสินค้ามีความ
น่าสนใจ มีความแปลกใหม่ มีกิจกรรมที่น่าสนใจและสอดคล้องกับคอนเซปต์
งานที่จัดในแต่ละครั้ง หนึ่งในงานที่ชอบคือ งาน One Stop Shopping Expo
จัดในคอนเซปต์ งานเดียวครบ จบทุกความต้องการ งานนี้เป็นงานแสดงสินค้า
ที่รวมงานแสดงสินค้าย่อยๆ ไว้ด้วยกัน เช่น งานแสดงเฟอร์นิเจอร์ งานแสดงเครื่องใช้
ไฟฟ้า มหกรรมงานวิวาห์ และตลาดน�้ำ ต�ำนานอร่อย เป็นต้น เป็นงานที่รวมผู้ประกอบการไว้มากที่สุด
สร้างผู้เข้าชมงานได้สูง 2 ล้านคนในแต่ละปี”

บริษัท

“ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่จุ๋มท�ำงานมา บริษัทมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
จุ๋มมองบริษัทเป็นเหมือนลูก เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเรา บริษัทมีการเจริญเติบโต
ตลอด มีวิวัฒนาการไปในทางที่ดี จึงท�ำให้บริษัทมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
สร้างประโยชน์ให้กับสังคมมากขึ้น สามารถต่อสู้กับบริษัทอื่นๆ ได้ เมื่อเห็น
แนวโน้มการเติบโตของบริษทั ที่เป็นไปในทิศทางที่ดกี ท็ ำ� ให้เกิดแรงกระตุน้ ให้อยาก
พัฒนาบริษทั ให้ดยี งิ่ ขึน้ ไปอีก เพราะอยากเห็นบริษทั เติบโตเป็นผูใ้ หญ่ทดี่ ี เป็นผูส้ งู วัย
ที่มีคุณภาพ”

23

Where to Find
พบกันทุกวันที่ 15 ของเดือน

กรุงเทพฯ/ปริมณฑล
• A10 Café & Co-Working Space
• Airport Rail Link

พญาไท / มักกะสัน / หัวหมาก / รามค�ำแหง
• Café Amazon
• Coffee Cakes

อาคาร 6 ชั้น 1 ทีโอที แจ้งวัฒนะ
• Coffee Corner
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
• EL Mello (เอลเมลโล่)
อาคาร Thai Summit Tower

• Regus co-working space
• SEAC
• Size S Coffee & Bakery

พระราม 4

• SOMETHING BLACK

ตลาดละลายทรัพย์ 58 ซอยรัชดาภิเษก 4
• Staff Coffee

พหลโยธินเพลส ชั้น 1

• Ta Chance Coffee

เยื้อง ซ.เจริญกรุง 109
• TCDC

• ES/PE/RO

อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

• Espresso Gallery

ถ.นางลิ้นจี่

• Galleria Café

ซ.เลียบวารี 15 หนองจอก

• Think TANK (Third Place)

ซอยสาธร ซอย1
หน้าคอนโดอิสระ ลาดพร้าว

ถ.กาญจนภิเษก บางแค
• Gallery กาแฟดริป
หอศิลป์ฯ กรุงเทพมหานคร
• Gloria Jean’s Coffees

• Timely Coffee

วิทยาเขตราชวิถี
• ห้องสมุดมารวย
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดา
• ศูนย์การค้า ZPELL รังสิต
• ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม
ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดา
• โรงพยาบาลกรุงเทพ

ภาคเหนือ
ก�ำแพงเพชร

• THE GYM

• True Incube
th

4 floor Centerpoint SiamSquare
• Treat Cafe & Hang Out

เสนา 28 (ตรงข้าม รร.สมิทธิโชติ)
• Veganerie

• หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

เชียงราย

นครปฐม

นครสวรรค์

• วินัยสตูดิโอ
• Dose Espresso

พิจิตร

จันทบุรี

• Pak Pink Bistro
• รามเกียรติ์ คอฟฟี่
• แกะด�ำ Coffee
• โรสกาแฟสด

ลพบุรี

• ฅ.กาแฟ

สุโขทัย

ซดสด

• 379 Drip

อยุธยา
• The

Barista Café

อุทัยธานี

• I AM Coffee

ภาคอีสาน

• Chivit Thamma Da Coffee House
• เรียวกังคาเฟ่

กาฬสินธุ์

• Into the woods
• Neo Café
• โรงแรม Yesterday

• Café de’ forest
• BANMORE BAKERY AND
COFFEE

เชียงใหม่

• Café 2 gether

ขอนแก่น

K-Village / Honda Bigwing /
ชั้น 1 ตึกมาลีนนท์

The Mercury Ville Chidlom 4 Fl.

• Hangar Coworking Space
by dtac accelerate
• HQ
• Hubba

ซ.อารีย์สัมพันธ์ 5
• Yannawa Coffee
ที่ท�ำการไปรษณีย์ ยานนาวา

ถ.นิมมานเหมินทร์
• อาข่า อ่ามา

• EIGHTS A DAY

• Yesterday ’s Tea Room

• Coffe In Love
• ร้านกาแฟเข้าท่า ปาย
• ร้านสรวลกาแฟ

นครราชสีมา

• CK Coffee
• บ้านฮังเล คอฟฟี่

มหาสารคาม

SIAM DISCOVERY / เอกมัย /
สีลม
• I-hin Cafe

ซ.ลาดกระบัง 46/3
• INN-Office Coworking Space

โครงการ AQUA สะพานควาย
• Gil Coffee

อาคาร 5 ชั้นใต้ดิน ทีโอที แจ้งวัฒนะ

• Lord of Coffee

รามฯ164 / รามฯ112 / รามฯ160

• Mezzo
• MhakBuri Station

ซ.เอกชัย 30 จอมทอง

• My Café the Library

Nawamin City Avenue

• One Ounce for Onion

เอกมัย ซ.12

th

• White Rabbit

ปากซอยสะพานยาว ถ.ทรงวาด
• กาแฟนรสิงห์
พระราชวังพญาไท ร.พ.พระมงกุฎ
• โคโค่ กาแฟสด
ซ.สายไหม 84
• มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
• มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• วิทยาลัยจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถ.วิภาวดี
• สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์
• สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
• สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

แม่ฮ่องสอน

แพร่

ล�ำพูน

• Blacksmith

อุตรดิตถ์

• Amezon

งิ้วงาม

ภาคกลาง
ชัยนาท

• PAPER PLANE CAFé
• Me Ice cream
• The Marble

นครพนม

• จันทรากาแฟ

• Sweet Café

มุกดาหาร

• Bearista Coffee & Bakery

ภาคตะวันออก
HUG ESPRESSO
• 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” /
• ร้านเค้กเมืองเพชร

• Morming Glory Resort
• IDYLL@DAMNOENSADUAK

ภาคใต้

• กาแฟรื่นรมย์
• กาแฟสด ฮักเลย
• ปล่อยแสง เชียงคาน

ตรัง

เลย

ถนนชายโขง ซ.10
เกสเฮ้าส์
ถนนชายโขง ซ.19
• แม่น�้ำมีแก่ง

สุรินทร์
• Sit in

หนองคาย

• Cake Lamoon

ณ โพนพิสัย

“เจ๊กเม้ง”

ราชบุรี

กระบี่

• Loft Café NK

สมัครสมาชิกนิตยสาร SME STARTUP

อุดรธานี

• เค้ก

ณ นภา

• Deeva Cup
• PASSIONE del Caffé
• THE TREE Sleep l Space

ภูเก็ต

• Love 2 eat
• กล้วยน�้ำว้า

สงขลา

• Ma Maison
หาดใหญ่
• ร้าน TUBER

ส่งตรงถึงบ้านแบบรายปี 12 ฉบับ ราคา 200 บาท

วิธีการช�ำระเงิน

เริม่ รับนิตยสารตัง้ แต่เล่มที่ ........................................................................................................................................................

โอนเข้าบัญชี บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน เลขที่บัญชี 014-2-57097-9
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาส�ำนักพหลโยธิน เลขที่บัญชี 799-2-07811-8

ข้อมูลสมาชิก ชื่อ-นามสกุล .................................................................................................................................................
ที่อยู่จัดส่งเอกสาร ...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ......................................................... อีเมล .........................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด ................................................................................................................ เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
อาชีพ

( ) รับราชการ
( ) อาชีพอิสระ

( ) นักเรียน/นักศึกษา ( ) พนักงานบริษัท ( ) เจ้าของธุรกิจ
( ) อื่นๆ โปรดระบุ ..........................................................................................

วิธีการสมัคร
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่
บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด เลขที่ 100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2270-1123-4 กด 0 โทรสาร 0-2270-1125
หรือทาง member.smethailandgroup@gmail.com
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มิกซ์จีน-ฝรั่งลงตัวในคาเฟ่แอนทิค
คาแร็กเตอร์ท่ีโดดเด่น ชัดเจน และมีความแตกต่างจากคาเฟ่อื่น ช่วยดึงดูดให้คนอยากเปิดประตูร้านเข้ามา
ส่วนการตัดสินใจหวนกลับมาอีกครั้งนั้นอยู่ที่รสชาติความอร่อยของเครื่องดื่มและการบริการ
เมื่อมองภาพของคาเฟ่ยุคปัจจุบันออกว่า สิ่งใดช่วยเชื้อเชิญให้คนอยากเดินเข้ามาในร้านทันทีที่ได้เห็น
เอกภพ โกมลชาติ จึงหยิบเอาความชอบในการสะสมของเก่าและความชอบในอาคารโบราณมาเป็นแรงบันดาลใจ
ในการเปิด Ha Tien Café คาเฟ่ในตึกแถวเก่าย่านท่าเตียน แลนด์มาร์กของกรุงเทพฯ ที่นักท่องเที่ยวต้องมา
โดยแต่ละชั้นของร้านออกแบบให้มีบรรยากาศที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด และตกแต่งด้วยของเก่าที่หนุ่ม
เจ้าของร้านสะสม เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้ ถ้วยชามงานยุโรป
ชัน้ หนึง่ ของร้านให้บรรยากาศคล้ายร้านขายยาจีน เพือ่ ให้กลมกลืนกับชุมชนคนไทยเชือ้ สายจีนในพืน้ ทีน่ ี้ ตกแต่ง
ด้วยเฟอร์นเิ จอร์ไม้และของตกแต่งทีม่ กี ลิน่ อายของแดนมังกร เช่น ตูไ้ ม้ยาจีนทีใ่ ช้เป็นเคาน์เตอร์เครือ่ งดืม่ และขนม
ตู้ไม้เก็บถ้วยชาม โคมไฟที่มักเห็นในบ้านของคนจีน หีบไม้ และตะกร้าสาน เป็นต้น
ชัน้ สองมีความเป็นฝรัง่ มากขึน้ ให้กลิน่ อายชิโนโปรตุกสี ในมุมผนังปูนเปลือยและผนังไม้เก่าตกแต่งด้วยกรอบรูป
โบราณ และสัตว์สตัฟฟ์ เช่น หัวกวาง และนกสายพันธุ์ต่างๆ ด้านมุมผนังสีเขียวเข้ม เพิ่มความหรูหราให้พื้นที่
ด้วยโคมไฟระย้า มีมุมถ่ายรูปยอดนิยมอย่างเก้าอี้ไม้ยาวสีด�ำตั้งวางข้างโต๊ะไม้ที่มีนกสตัฟฟ์ตั้งประดับอยู่
หลังจากขึน้ บันไดวนเหล็กในบริเวณชัน้ สองทีน่ ำ� มาติดตัง้ แทนบันไดลิงจะพบกับชัน้ สาม ซึง่ เดิมทีเป็นชัน้ ดาดฟ้า
ของตึก แต่ด้วยโครงสร้างเก่าอย่างโครงสร้างไม้ที่ค่อนข้างผุพัง จึงถูกรื้อทิ้งแล้วสร้างเป็นชั้นลอยขึ้นมาแทนที่
ชั้นนี้เป็นห้องกระจกที่ให้ความรู้สึกโปร่งโล่ง เน้นใช้สีขาวเป็นหลักเพื่อความสะอาดตา ตกแต่งด้วยกรอบรูปไม้
หลากหลายแบบ เปิดประตูออกไปจะเจอสวนสีเขียวขนาดย่อมที่มีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งรับลม
เนื่องจากตระหนักว่าหน้าตาที่สวยงามของคาเฟ่ที่ชวนให้อยากมาถ่ายภาพเก็บความประทับใจนั้นไม่เพียงพอ
ท�ำให้คนกลับมาซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า เอกภพจึงให้ความส�ำคัญกับอีกสองหัวใจหลักที่ท�ำให้ธุรกิจคาเฟ่ร้านกาแฟในยุคนี้
อยู่ได้ในระยะยาว และเกิดการบอกต่อ ซึ่งเป็นไม้เด็ดที่มีผลให้คาเฟ่คึกคักอยู่เรื่อยๆ นั่นคือ เครื่องดื่ม รวมถึง
การให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
จุดเด่นของเครื่องดื่มอยู่ที่การเลือกใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในพื้นที่มาเป็นหนึ่งในส่วนผสม เช่น มะตูม เพื่อท�ำ
กาแฟมะตูม และอัญชัน เพื่อท�ำกาแฟอัญชัน ตกแต่งหน้าตาของเครื่องดื่มให้สวยงามและมีสีสันชวนดื่ม เพื่อให้
เกิดความรูส้ กึ อยากถ่ายภาพอัพลงโซเชียลมีเดีย เพิม่ เมนูเครือ่ งดืม่ ใหม่ทกุ ๆ 3 เดือน เพือ่ ให้ลกู ค้าไม่รสู้ กึ จ�ำเจ และ
ทางร้านเน้นการให้บริการแบบเป็นกันเอง จึงดึงดูดให้คนที่ชอบเข้าคาเฟ่บรรยากาศเหมือนมาบ้านเพื่อนและชอบ
ความสบายๆ เข้ามาที่ร้าน
“Ha Tien Café เป็นทีร่ จู้ กั จากการบอกต่อกันบนโลกโซเชียล โดยเฉพาะเมือ่ เหล่า Café Hopper โพสต์ถงึ ร้านเรา
ผู้ติดตามเขาก็จะตามมาที่ร้านในวันถัดไป คนเหล่านี้มีผลให้ร้านเป็นที่รู้จักในเวลาอันรวดเร็ว และเห็นผลมากกว่า
การน�ำเสนอร้านผ่านช่องทางอื่น เมื่อโซเชียลมีเดียเป็นอะไรที่ค่อนข้างเร็ว เราจึงต้องท�ำทุกอย่างให้ดีที่สุดและดี
สม�่ำเสมอ เพราะถ้าวันไหนเกิดความผิดพลาดแล้วคนโพสต์ความผิดพลาดนั้นลงโซเชียลมีเดียร้านอาจดับได้”
ซ.ประตูนกยูง เปิดบริการ 10.00-20.00 น. ปิดทุกวันจันทร์
hatiencafebkk

25

Lifestyle
Eating Out Text : Duckkiez / Photo : กิVipa
จจาVadi
อภิชนรจเรข

ยุง้ ข้าวหอม

ยกอาหารใต้ต้นต�ำรับเกาะสมุยเสิร์ฟคนกรุง
ยุ้งข้าวหอม ร้านอาหารใต้รสดั้งเดิมจากเกาะสมุย จุดเด่นอยู่ที่อาหารรสเผ็ดจัดจ้าน เข้มข้น หอมกลิ่น
เครื่องเทศ ปรุงอาหารด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นและเครื่องเทศจากเกาะสมุย เช่น เครื่องแกง กะปิ แม้จะเป็น
อาหารใต้ แต่คนภาคกลางรับประทานได้ หากไม่ถนัดรับประทานอาหารรสเผ็ด สั่งลดระดับความเผ็ด
ลงได้ ซึ่งอาหารจะยังคงอร่อยเข้มข้นเช่นเดิม ร้านถูกออกแบบให้นั่งสบาย มีกลิ่นอายของทะเล ตกแต่ง
ด้วยของขึ้นชื่อจากเกาะสมุย เช่น หมอนอิงที่ตัดเย็บจากผ้าบาติกฝีมือกลุ่มท�ำผ้าบาติกจากเกาะสมุย
จานอาหารเพนต์ลายลิงสมุย
หมูผัดกะปิ หมูปลอดสารผัดกับกะปิทสี่ ง่ ตรงจากเกาะสมุย กลิน่ ไม่แรงและหอมกว่ากะปิทวั่ ไป โรยหน้า
ด้วยใบมะกรูดหั่นฝอย รับประทานกับพริกแดงสดและหอมแดงสด มีมะนาวให้บีบเพื่อเพิ่มรสเปรี้ยว และ
ช่วยตัดเลี่ยน ขนมจีนน�้ำยาปู น�้ำยารสชาติเข้มข้น จัดจ้าน หอมกลิ่นพริกแกง ใช้กรรเชียงปูก้อนใหญ่ มั่นใจ
ได้ในความสดใหม่ เพราะส่งตรงจากชาวประมงพื้นบ้าน เสิร์ฟพร้อมผักสดและผักดองที่ทางร้านท�ำเอง
ผัดเผ็ดหมูสามชัน้ สะตอ หมูสามชัน้ ปลอดสารผัดกับพริกแกงเผ็ด ใช้สะตอข้าว กลิน่ ไม่แรง เม็ดใหญ่ กรอบ
จานนี้รสเผ็ดจัดจ้าน และ น�้ำพริกกุ้งสด มาพร้อมเครื่องเคียงอย่างชะอมชุบไข่ทอด ผักลวก ผักสด
มีบริการ Delivery เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางมารับประทานอาหารที่ร้าน
จัดส่งอาหารทั่วกรุงเทพฯ ไม่จ�ำกัดขั้นต�่ำในการสั่ง คิดค่าส่งตามระยะทาง
สาขาแอมพาร์ค (ชั้น 1 ฝั่งสวน) เปิดบริการ 11.00-22.30 น. 06-3465-6565
สาขาเมกา บางนา (ชั้น 1 โซนนอก) เปิดบริการ 10.30-22.00 น. 06-1956-5656
www.yoongkhaohom.com YoongKhaoHom YoongKhaoHom @YoongKhaoHom

ต�ำแหน่ง Social Media Marketing

คุณสมบัติ
• เพศ : ชาย
• อายุ : 25 ปีข้น
ึ ไป
• ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้าน Social Media Marketing 1 ปี ขึ้นไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ตรวจเช็กความเรียบร้อยของ Social Media
• ค้นหาข้อมูลเพื่อท�าการตอบค�าถามลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาทาง Social Media
• รับฟังปัญหา ตอบโต้ และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่ติดต่อผ่านทาง Social Media
• คิดเนื้อหาเพื่อที่จะใช้ในการสื่อสารบนช่องทางต่างๆ ตามแผนที่วางไว้ในทุกๆ วัน
หรือตามความถี่ที่วางไว้
• ท�ารายงานประสิทธิภาพของช่องทางต่างๆ
• ท�าแคมเปญโฆษณาผ่าน Social Media อย่าง Facebook, Instagram
และมีความสามารถด้านการท�า Adword, SEO ได้ตามเงื่อนไขที่ลูกค้าก�าหนด
• อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับ

คนรุ่นใหม่ไฟแรง

ต�ำแหน่ง Web Development & Social Media

คุณสมบัติ
• เพศ : ชาย , หญิง
• อายุ : ไม่จ�ากัด
• ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ : 1 ปีข้น
ึ ไป
• ออกแบบและพัฒนา Website และ Product ขององค์กรในรูปแบบ Website
และ Mobile
• มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถน�ามาใช้งานจริงได้
• มีความสามารถในการออกแบบ Website และจัดวาง Content ได้อย่างมีศิลปะ
• หาช่องทางในการลงโฆษณา และโปรโมต Website และ Product ขององค์กร
และลูกค้าให้เป็นที่รู้จัก
• สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, IIlustrator, Flash, Dreamweaver ฯลฯ
• มีความเข้าใจ HTML, CSS, PHP, MYSQL ฯลฯ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
• สามารถท�างานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
• บุคลิกมีความกระตือรือร้น ชอบท�างานเชิงรุก
• มีความช�านาญด้าน Social Network ท�าแคมเปญโฆษณาตามลูกค้าสั่งได้
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• พัฒนาเว็บไซต์ของบริษัท และเขียนโปรแกรมเพื่อรองรับกิจกรรมสัมมนาให้กับบริษัท
• ออกแบบและสร้างเว็บไซต์อื่น ๆ ถ้ามี
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ส่งประวัติ และผลงานได้ที่ e-mail: suchansa.smethailand@gmail.com โทร. 0-2270-1123-4 Ext. 115
บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด 100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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Health
Healthy Body

Happy Mind

หน้
า
ร้
อ
น
ต้องเตรียมตัวอย่างไร
Text : น�้ำค้าง

ส�ำหรับคนที่เสพติดการออกก�ำลังกาย
แม้อากาศจะร้อนแค่ไหน
แต่หลายคนก็ยังดิ้นรนอยากออกไปปลดปล่อยพลัง
แต่ร้อนๆ แบบนี้คงต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่ง
เพราะเห็นมีข่าวนักปั่นจักรยานบางคนเกิดภาวะฉุกเฉิน
จากความร้อน (Heat Stroke)
หรือที่เรียกกันว่า “ลมแดด”
จนต้องปฐมพยาบาลกันวุ่นวาย

ข้อมูลจาก “เครือข่ายคนไทยไร้พงุ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย” ระบุการออกก�ำลังกายท่ามกลาง
อุณหภูมิที่ร้อนจัดเป็นระยะเวลานานๆ เป็นการเพิ่มอุณหภูมิให้กับร่างกาย ร่างกายจึงต้องมีกลไกในการระบาย
ความร้อนออกจากตัวด้วยวิธีต่างๆ แต่วิธีที่ได้ผลดีที่สุดคือ การขับเหงื่อ
แต่เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของบ้านเราเป็นแบบร้อนชื้น การระเหยของเหงื่อท�ำได้ไม่ดีนัก ร่างกายจึงต้อง
พยายามขับเหงื่อออกมาให้มากกว่าปกติ ส่งผลให้ระบบร่างกายท�ำงานหนักขึ้น และยังสูญเสียแร่ธาตุต่างๆ
อีกด้วย ข้อแนะน�ำหากต้องออกก�ำลังกายหรือท�ำกิจกรรมทางกายในช่วงที่มีอากาศร้อน คือ 1.จิบน�้ำบ่อยๆ
ทุกๆ 15-30 นาที 2.พยายามใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี 3.น�ำผ้าชุบน�้ำมาเช็ดตัวหรือประคบด้วยเจลเย็น
เพื่อช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ดียิ่งขึ้น
ในกรณีทตี่ อ้ งอยูใ่ นสภาวะทีม่ อี ากาศร้อนเป็นระยะเวลานานๆ อาจจะต้องดืม่ เครือ่ งดืม่ เกลือแร่เพือ่ ชดเชยกับ
แร่ธาตุที่ร่างกายสูญเสียไปจากการขับเหงื่อ การดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ที่มีความเข้มข้นของน�้ำตาลสูงเกินกว่า
10-20 เปอร์เซ็นต์ จะขัดขวางการดูดซึมของกระเพาะอาหาร ท�ำให้ท้องอืด จุกเสียดได้ ส่วนการดื่มน�้ำอัดลมที่มี
ความเข้มข้นสูง ไม่ควรท�ำ เพราะนอกจากจะท�ำให้ความเข้มข้นของน�้ำตาลในเลือดสูงขึ้นแล้ว ยังมีก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นอีก กระเพาะอาหารขยายตัวมากขึ้นขัดขวางการหดตัวของกล้ามเนื้อกระบังลม
สังเกตร่างกายตัวเองและประเมินว่าเสียเหงื่อมากเกินไปหรือไม่ โดยให้ดูจากอาการต่อไปนี้ รู้สึกเพลีย ไม่มี
แรง ปากแห้ง และกระหายน�ำ้ นอกจากนัน้ อาการทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการออกก�ำลังกายหรือท�ำกิจกรรมในสภาพ
ที่อากาศร้อน ได้แก่
• ตะคริว (Heat Cramps) เกิดจากความไม่สมดุลของแร่ธาตุในร่างกายจากการสูญเสียเหงือ่ ซึง่ ท�ำให้กล้ามเนือ้
หดตัวเกร็งอย่างรุนแรง รู้สึกเจ็บปวดมาก วิธีแก้ไข ให้พยายามยืดเหยียดกล้ามเนื้อในส่วนที่มีการหดเกร็ง
• เพลียแดด (Heat Exhaustion) เกิดจากการที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงแต่ไม่เกิน 40 องศา หรือในกรณีบางคน
ทีไ่ ม่เคยออกก�ำลังกายในสภาพอากาศทีร่ อ้ น ท�ำให้เกิดอาการเพลีย อ่อนแรง กระหายน�ำ้ ปวดหัว อาจจะมีอาการ
ผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย วิธีแก้ไข ให้พยายามหลบเข้าที่ร่ม หาที่ที่มีอากาศถ่ายเท หรืออาจจะน�ำผ้าชุบน�้ำมา
เช็ดตัว เพื่อให้ร่างกายระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น
• ลมแดด (Heat Stroke) เกิดจากการออกก�ำลังกายในสภาพอากาศที่ร้อนเป็นระยะเวลานาน ท�ำให้อุณหภูมิ
ร่างกายเพิ่มขึ้นมากกว่า 40 องศา จะมีอาการในช่วงแรกคือ กระหายน�้ำ ตัวร้อน หายใจหอบสั้นถี่ ปากคอ
แห้งผาก ถ้าไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง อาจจะมีอาการเวียนศีรษะ ตาพร่า ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย
และสติสมั ปชัญญะได้นอ้ ยลง เกิดคลืน่ ไส้ อาเจียน อาการก่อนทีจ่ ะเป็นลมแดดคือ ผิวหนังแห้ง เหงือ่ ไม่ออก และ
อาจถึงขั้นหมดสติซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

การปรับชีวิตที่พังๆ
ให้ ลง ตัว
Text : Morning

Dew

หลายครั้งที่สิ่งต่างๆ รุมเร้าเข้ามา ทั้งเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว
จนกระทบต่อการใช้ชีวิต เป็นโดมิโนที่ล้มทับกันเป็นทอดๆ ยากเกิน
ควบคุม คนไหนล้าหน่อย อาจปล่อยเลยตามเลยจนท�ำให้ชีวิตพังได้
ส�ำหรับคนที่ฮดึ อยากจัดระเบียบชีวิตให้เข้าที่เข้าทางอีกครั้ง มีเคล็ดลับ
ดีๆ ที่อยากบอกต่อ
ตรวจสอบชีวิตตัวเอง
เนื่องจากการใช้ชีวิตมีหลายมิติ ทั้งอาชีพการงาน ความสัมพันธ์กับ
คนรัก กับครอบครัว สุขภาพกายใจ การเงิน ความเป็นอยู่ และอื่นๆ
ลองประเมินดูวา่ มิตติ า่ งๆ ของชีวติ ทีก่ ำ� ลังเป็นอยูน่ นั้ โอเคหรือไม่ อย่างไร
อาจจะท�ำเป็นผังขึ้นมาให้ดูง่าย หรือตอบค�ำถามตัวเองเป็นข้อๆ
จะท�ำให้มองเห็นว่าเรามีความสุขหรือทุกข์กับมิติไหนมากที่สุด แล้ว
ค่อยไปโฟกัสตรงจุดที่ท�ำให้ความสุขลดน้อยลงเพื่อเติมเต็มให้มากขึ้น
เรียกความมั่นใจให้ตัวเอง
ให้นึกถึงว่าอะไรที่น�ำมาซึ่งความมั่นใจและมองหาสิ่งที่สัมพันธ์กัน
เช่น ถ้ารูส้ กึ ดีกบั ร่างกายตัวเองก็ตอ้ งเข้ายิมออกก�ำลังกายเพือ่ ให้คงรูปร่าง
ที่ดีไว้อย่างนั้น หรือถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์ความรู้ ก็เรียนรู้จาก
คนที่เราเคารพนับถือ คนที่เราศรัทธา คนที่เราอยากร่วมงานด้วย เมื่อ
ความมั่นใจเกิดขึ้น การจัดการกับพื้นที่ส่วนอื่นๆ ในชีวิตก็จะง่ายขึ้น
จัดระเบียบความคิดในสมอง
มนุษย์มคี วามคิดโดยเฉลีย่ วันละ 50,000-70,000 ความคิด บางความคิด
ก็สร้างแรงบันดาลใจ หลายความคิดอาจน�ำมาซึง่ ความเครียด ดังนัน้
จึงต้องฝึกท�ำ Brain Dumping คือ การจัดระเบียบความคิด อาจจะ
เขียนลงบนกระดาษ แยกแยะ ความคิดไหนสมควรทิ้ง ความคิดไหน
ดีๆ ก็เก็บไว้ การท�ำเช่นนีจ้ ะท�ำให้เหลือพืน้ ทีใ่ นสมองมากขึน้ ไม่ออ่ นล้า
และความคิดสร้างสรรค์ก็จะตามมา
จัดระเบียบสิ่งที่ดูเหมือนไม่ส�ำคัญ
ถ้าช่วงไหนทีม่ ปี ญ
ั หาใหญ่ยงั คิดไม่ตกว่าจะแก้อย่างไร เว้นช่วงแป๊บ
หนึง่ แล้วไปจัดการสิง่ ทีพ่ อท�ำได้ เช่น ท�ำความสะอาดบ้าน เคลียร์สงิ่ ของ
ไม่ใช้แล้ว ไปจนถึงการวางแผนการใช้งบเกี่ยวกับชีวิตประจ�ำวัน
การจัดระเบียบสิ่งที่ดูเหมือนเล็กๆ เหล่านี้ท�ำให้เกิดความรู้สึกว่า
อย่างน้อยยังมีบางอย่างที่ได้สะสาง
อย่ากดดันตัวเองมากจนเกินไป
เมือ่ ประสบปัญหาหลายด้านหรือสิง่ ต่างๆ ถาโถมเข้ามาในคราวเดียว
ค่อยๆ แก้ทีละเปลาะ ไม่ต้องบังคับตัวเองให้ต้องจัดการทุกอย่าง
แบบทันทีและในครั้งเดียว ปัญหาบางอย่างไม่ได้แก้ได้ในชั่วข้ามคืน
อาจจะมีขั้นมีตอนของมัน ต้องอดทนและให้เวลากับตัวเอง ยิ่งเร่งรัด
ยิ่งท�ำให้เครียด และอาจท�ำให้สติแตกได้
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Fortune for Biz
Text :

อ.อ้าย ปุชชญา ying.aiy@gmail.com

15 พฤษภาคม-14 มิถุนายน 2562

ราศีมังกร

ราศีพฤษภ

ราศีกันย์

ความรักจะมาพร้อมกับความทุกข์ ในที่นี้คือ ความเหน็ดเหนื่อย
เหนือ่ ยทีจ่ ะต้องเป็นคนทีด่ แู ลรับผิดชอบในครอบครัว ภาระต่างๆ
เหมือนแบกเอาไว้อย่างหนักอึ้ง ยังไม่คลี่คลายลงง่ายๆ เรื่อง
การท�ำงาน คุณจะได้ท�ำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ในเรื่อง
การเงิน คุณจะต้องน�ำเงินที่เก็บเอาไว้มาใช้จ่ายเพื่อเป็นทุน
ในการแบ่งเบาภาระต่างๆ เรียกได้ว่ามีแต่เงินใช้ ไม่มีเงินเก็บ
แต่อาจจะมีผู้ใหญ่ในบ้านให้การช่วยเหลือ

ราศีพฤษภการจัดการกับปัญหาต่างๆ อย่างเบ็ดเสร็จ ใช้การ
จัดการแบบมืออาชีพ บางคนมีสญ
ั ญาณถึงการปรับเปลีย่ นต�ำแหน่ง
การขึ้นรับหน้าที่ใหม่ การน�ำทีมไปสู่ความส�ำเร็จ ความรักมีเรื่อง
ขุน่ มัวเล็กๆ น้อยๆ ทะเลาะกันบ้าง ทีร่ ะวังคือ การระเบิดอารมณ์
ใส่กัน ทั้งที่สามารถควบคุมได้

การงาน จะมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจก่อน แล้วสิ่งอื่นๆ ถึงจะ
ตามมา หากมีงานต้องปฏิเสธก็จงท�ำด้วยความมั่นใจ สิ่งใดที่
ตัวเองท�ำแล้วไม่มีความสุข ประเมินดูให้ดีว่าควรจะทนมั้ย
การเงิน ไม่ค่อยจะดีนัก การเงินวางแผนไม่ได้ หรือคาดการณ์
จ�ำนวนไม่ถูก ระวังปัญหาการสื่อสารจะท�ำให้ได้รับเงินล่าช้า

ราศีกุมภ์

ราศีเมถุน

ราศีตุลย์

ช่วงนีค้ นทีค่ ดิ จะหุน้ ลงทุนอย่าเพิง่ ท�ำนะคะ มีเกณฑ์ทจี่ ะถูกหักหลัง
เรือ่ งความรัก คนโสดมีโอกาสได้แฟนเป็นนักกีฬา รูปร่างร่างกาย
แข็งแรงสามารถดูแลคุณได้ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วให้เปิดใจคุยกัน
เวลาทีเ่ กิดปัญหา คนทีท่ ำ� งานประจ�ำให้ระวัง เรือ่ งการเซ็นเอกสาร
วางบิลต่างๆ บัญชีและตัวเลข คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ของขวัญ
จากคนรัก อาจจะไม่ได้มีค่ามากแต่มันก็ท�ำให้คุณชื่นใจ

จะมีงานใหม่เริม่ ต้นในเร็ววันนี้ หรือเป็นโครงการทีไ่ ด้รเิ ริม่ ขึน้ แล้ว
สิ่งที่เพิ่งเริ่มนี้จะท�ำชีวิตชีวาและผลลัพธ์ที่ดีมาให้ชาวราศีเมถุน
จะมีรายได้ที่ดี หรือเงินจ�ำนวนใดหมดลง เดี๋ยวคุณจะได้เข้ามา
เติม บางคนจะได้ใช้จา่ ยหรือเกีย่ วพันกับมรดก ทรัพย์ของครอบครัว

ต้องมุมานะเต็มที่เพื่อท�ำงานให้เสร็จ ท่ามกลางแรงกดดัน
หลายอย่าง แต่เวลาก็ไม่คอยท่า คุณต้องบังคับเคี่ยวเข็ญตัวเอง
และบอกให้รวู้ า่ ทิง้ ความรับผิดชอบไม่ได้ การเงินไม่คอ่ ยจะสมหวัง
และอาจตกอยูใ่ นภาวะวุน่ วายใจ ชักหน้าไม่ถงึ หลัง หรือไม่พอใจ
กับค่าตอบแทนหรือข้อตกลงที่ได้มา

ราศีมีน

เรื่องราวเก่าๆ กลับมาท�ำให้คุณไม่สบายใจ คนที่อยากมีรัก
ครั้งใหม่ก็ยังรู้สึกเข็ด กลัวความผิดหวัง ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้ว
ช่วงนีจ้ ะต้องดูแลสุขภาพของแฟนสักหน่อย เรือ่ งการท�ำงาน จะได้
ท�ำงานกับคนใกล้ชดิ และคนทีค่ ณ
ุ ไว้ใจ เขาจะเป็นคนทีค่ ณ
ุ พึง่ พา
ได้ เรื่องการเงิน มีปัญหาเฉพาะหน้าเข้ามาให้แก้ไข ต้องลด
รายจ่ายสุรุ่ยสุร่ายลงบ้าง แล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้

ราศีเมษ

การหยุดพัก การชะลองาน หรือการเผชิญภาวะเครียดเสียจน
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อาจมีเรื่องที่ต้องเบรกให้ช้าลง หรือ
ใช้ชีวิตระมัดระวังมากขึ้น ความรักอยู่ในสถานะที่ไม่ดีนัก อาจ
มีปัญหาเรื้อรังแก้ไขไม่ได้ ถูกควบคุม มีพันธนาการ หรือ
คู่รักคู่ครองน�ำปัญหามาให้

ราศีกรกฎ

มีแนวโน้มของรักใหม่ หรือความรู้สึกใหม่ๆ ที่ก่อเกิดขึ้น คนโสด
มีโอกาสพบคู่ ส่วนคนมีคู่ก็จะมีเวลาดีๆ ร่วมกัน ถ้าทะลาะเบาะ
แว้งกันอยูจ่ ะได้คนื ดี การงานมีปญ
ั หาชะงักสักหน่อย อาจเครียด
จนท�ำได้ล่าช้า หรือสถานการณ์บางอย่างท�ำให้คุณต้องยุติ หรือ
ชะลองาน หากก�ำลังวางแผนกิจกรรมใหม่ควรรอดูท่าทีก่อน

ราศีสิงห์

มองหาช่องทางรายได้เล็กๆ น้อยๆ แต่ก็ยังไม่ได้อย่างที่หวัง
การเงินยังแปรปรวน ที่คาดหวังไว้จะไม่ได้เต็มที่ที่ต้องการ
คุณต้องพึ่งตัวเองให้มากที่สุด และจัดการกับปัญหาต่างๆ
ให้ได้ โดยไม่คาดหวังรอคนอื่น ข้อดีคือ คุณมีพลังควบคุม
สถานการณ์ได้

ราศีพิจิก

ต้องจัดสรรเวลาให้ดีมากๆ เพราะจะไม่มีโอกาสในการจับแพะ
ชนแกะอะไรอีก ต้องท�ำทุกอย่างให้ผ่านพ้นลุล่วงภายในก�ำหนด
เวลา คุณอยู่ในต�ำแหน่งที่ดี และมีศักดิ์ศรี มีเกียรติยศ ผู้คน
มักยกย่องและให้การสนับสนุน ตัวคุณก็อยูใ่ นฐานะให้ความช่วย
เหลือผู้อื่นได้ หากเกิดอะไรขึ้นก็อย่ากลัว คุณจะไม่ล�ำบาก

ราศีธนู

ปัญหาทีแ่ ก้ไขไม่ได้ ไม่ใช่เรือ่ งร้ายแรง แต่กท็ ำ� ให้คณ
ุ ล�ำบากล�ำบน
ทีเดียว จะอยูใ่ นกลุม่ คนทีข่ าดแคลน หรือต้องขอความช่วยเหลือ
จากคนอื่น ต้องอดทนต่อความล�ำบากไปพักใหญ่ แต่ชีวิต
ต้องเดินหน้าและสูต้ อ่ ไป ขอให้มนั่ ใจและมีพลัง แม้เหนือ่ ยแต่จะ
ผ่านไปได้ด้วยตัวคุณเอง
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กสิกรไทยพาแชมป์ AFTERKLASS ดูงานสิงคโปร์

เคทีซีร่วมมอบโน้ตบุ๊กให้น้องๆ

รวี อ่างทอง ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย พร้อมด้วยเยาวชน
ผูช้ นะโครงการ AFTERKLASS ปี 2018 เข้าเยีย่ มชมกิจการบริษทั NOBLE VICI GROUP ส่วนของธุรกิจ V-MORE
เป็น Startup ดาวรุ่งสัญชาติสิงคโปร์ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มศูนย์รวมอี-มาร์เก็ตเพลซต่างๆ โดยมี
เอลดี้ ถัง Chief Executive Officer and Director, NOBLE VICI GROUP ต้อนรับและบรรยาย
ให้ความรูเ้ พือ่ จุดประกายไอเดียธุรกิจให้แก่นอ้ งๆ

อภิวันท์ บากบั่น ผู้อ�ำนวยการ-ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” มอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใช้แล้ว
สภาพดี ให้กบั น้องๆ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัด
กองก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่ง
เดินทางมาร่วมโครงการศึกษาธรรมชาติทางทะเลกับ Shred2Share ปีที่ 11 เพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์
ในการเรียนต่อไป โดยมี พันต�ำรวจโท พงษ์ศักดิ์ พรมจันทร์ รองผู้ก�ำกับการต�ำรวจตระเวน
ชายแดนที่ 32 เป็นผู้แทนรับมอบ

ซีอีเอ เปิดนิทรรศการ “ออกแบบ แบบญี่ปุ่น”
อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์, โนริฮิโกะ โยชิโอกะ ผู้อ�ำนวยการ
บริหารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ, ชิเกคิ โคบายาชิ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักข่าวสารญี่ปุ่น และที่ปรึกษาสถาน
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�ำประเทศไทย ร่วมเปิดนิทรรศการ “ออกแบบ แบบญี่ปุ่น” (Japanese Design Today
100) นิทรรศการสัญจรทีร่ วมงานดีไซน์จำ� นวน 100 ชิน้ เพือ่ สะท้อนแนวคิดการออกแบบของดีไซเนอร์ญปี่ นุ่ พร้อม
จุดประกายไอเดียงานดีไซน์แก่นกั ออกแบบและผูผ้ ลิตไทย ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ ถนนเจริญกรุง

ทีเอ็มบีสนับสนุนทางการเงิน

iExpressByDHL

NIA จับมือ ETDA เสริมแกร่ง Startup

เสนธิป ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ
ทีเอ็มบี และ พนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั พนัส
แอสเซมบลีย์ จ�ำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
สนับสนุนทางการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว จ�ำนวนทั้งสิ้น
1,367 ล้านบาท เพื่อการขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพการขนส่ง
โลจิสติกส์ของไทย ด้วยโซลูชนั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (More Possibilities)

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส เปิดตัว iExpressByDHL แพลตฟอร์ม
ขนส่งด่วนระหว่างประเทศทีใ่ ช้งานง่ายส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
อี-คอมเมิร์ซ ลดปัญหาขั้นตอนการจัดส่งและเตรียมเอกสาร
ด�ำเนินการได้ครบบนอุปกรณ์มือถือและคอมพิวเตอร์ พร้อม
พาสินค้าส่งออกข้ามประเทศสู่ปลายทาง 220 ประเทศ
ทั่วโลกในเวลา 1-3 วัน

ส� ำ นั กงานนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) โดย
ดร.พันธุอ์ าจ ชัยรัตน์ ผูอ้ ำ� นวยการ ร่วมกับส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย สุรางคณา วายุภาพ ผู้อ�ำนวยการ
ด�ำเนินความร่วมมือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม
การท�ำธุรกรรมและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกระตุ้นให้
ผูป้ ระกอบการ Startup และบุคคลทัว่ ไปได้รจู้ กั การใช้แพลตฟอร์ม
ต่างๆ ที่มีความทันสมัย และน�ำไปปรับใช้ในการยกระดับธุรกิจ
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สสว.ผนึกก�ำลัง 30 พันธมิตร จัดงานวันของ SME : Together We Share
ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือพันธมิตร 16 หน่วยงาน และ E-Marketplace
13 แห่งชื่อดัง จัดงานวันของ SME : Together We Share เพื่อร่วมมือรวมพลังผลักดันให้ SME ไทยก้าวต่อไปอย่างมั่นคง
ซึ่งมีความหมายเป็นเสมือนวันแห่งความร่วมมือรวมพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อผลักดันให้ SME ไทยก้าวต่อไปอย่าง
มั่นคง ในวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา
นอกจากนี้ สสว.ยังจัดงาน SME One Fest in Summer โดยน�ำ SME จาก 5 กลุ่มธุรกิจคือ อาหาร แฟชั่น เครื่องส�ำอาง
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก เครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและได้รับการพัฒนาจากโครงการต่างๆ
ของ สสว.มาร่วมออกบู๊ธ ณ บริเวณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์อีกด้วย
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ความจริงใจนั้นยั่งยืนกว่า
Text :

Ratchanee P.

“ความไว้วางใจ” เป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ต้องการ โดยเฉพาะในการท�ำธุรกิจนั้น
เรื่องของความไว้วางใจเป็นหัวใจส�ำคัญที่ท�ำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
เพราะหากลูกค้าไว้วางใจและเชื่อใจในแบรนด์แล้วพวกเขาย่อมจะเกิดความรู้สึกอยากสนับสนุน
กลับมาซื้อสินค้าและบริการที่เขาไว้วางใจเรื่อยๆ และสุดท้ายแล้วพวกเขาก็จะรักแบรนด์แบรนด์นั้นอย่างแน่นอน

ความจริงใจนี้ สามารถแสดงออกได้หลายอย่าง เช่น การ
เปิดเผยข้อมูลโดยละเอียด ครบถ้วน ถูกต้อง ซึ่งเดี๋ยวนี้ผู้บริโภค
มักจะอ่านรายละเอียดต่างๆ ทีเ่ ขียนไว้บนตัวสินค้าเพิม่ มากขึน้ และ
อยากรู้ที่มาของสินค้าอย่างละเอียด ซึ่งท�ำให้หลายแบรนด์ถึงกับ
มีการติด QR Code บนแพ็กเกจจิ้ง เพื่อให้ผู้บริโภคสแกน QR
Code อ่านข้อมูลทีม่ าของสินค้า นอกจากนี้ การทีผ่ บู้ ริโภคต้องการ
ความจริงใจนี้ ยังท�ำให้หลายแบรนด์ต้องปรับตัวเอง ไม่ยัดเยียด
โฆษณาขายสินค้าอย่างเดียว แต่หนั มาท�ำตัวเป็นคนคอยให้คำ� ปรึกษา
แนะน�ำลูกค้ามากกว่า และหากสังเกตจะเห็นว่าผู้บริโภคชอบอ่าน
รีวิวสินค้าโดยคนอื่นๆ มากกว่าการที่แบรนด์ออกมาพูดเอง เพราะ

มองว่ามีความน่าเชื่อถือกว่าที่แบรนด์จะเป็นคนพูดเอง นี่จึงท�ำให้
เราเห็นการรีวิวสินค้าเพิ่มมากขึ้น และแบรนด์ก็ใช้วิธีนี้ในการท�ำ
การตลาด
อย่างไรก็ตาม ด้วยกระแสของโซเชียลมีเดีย ที่สามารถแพร่
กระจายข่าวสารเรื่องราวต่างๆ ทั้งง่ายและเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
ก็เป็นเหมือนดาบสองคมให้กับแบรนด์ การที่แบรนด์มีความจริงใจ
อย่างเปิดเผย จนท�ำให้ผ้บู ริโภครู้สกึ ดีและรักแบรนด์ ก็จะกลายเป็น
กระบอกเสียงชั้นดีในการบอกเล่าความรู้สึกดีๆ นั้นไปให้คนอื่น
ได้รับรู้ด้วย แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แบรนด์เกิดความผิดพลาดจะโดย
ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องถูกถล่มผ่านโซเชียล

อย่างแน่นอน ดังตัวอย่างที่มีให้เห็นอย่างเนืองๆ ซึ่งหากสังเกต
ในหลายๆ กรณีจะเห็นว่า แต่ละแบรนด์จะมีวิธีการรับมือวิกฤต
บนโซเชียลมีเดียที่แตกต่างกัน แต่ที่แน่ๆ ผู้บริโภคมักเรียกร้องให้
แบรนด์ที่ท�ำผิด ตรวจสอบหาสาเหตุและออกมาขอโทษ ซึ่งหาก
แบรนด์เลือกที่จะยอมรับ ขอโทษ พร้อมที่จะแก้ไขข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นด้วยความจริงใจ ก็จะท�ำให้กระแสด้านลบบรรเทาเบาบาง
ลงได้ แต่ถ้าบางแบรนด์เลือกที่จะไม่ชี้แจงอะไรรอให้เรื่องเงียบหาย
ไปเอง หรือชี้แจงล่าช้า ภาพลักษณ์ของแบรนด์ก็จะติดลบในทันที
ดังนั้น เมื่อสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากแบรนด์คือ ความจริงใจ ก็ควร
แสดงความจริงใจนั้นอย่างเปิดเผยด้วยเช่นเดียวกัน

