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5 ปี กับการ EncouragE You to Start Your own Biz
ในเดือนนี้นิตยสาร SME Startup ครบรอบปีที่ 5 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 ซึ่งนับจากวันเริ่มต้นที่นิตยสาร SME Startup ถือก�าเนิดขึ้น
เราพยายามสรรหาองค์ความรู้ดีๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมถึงน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ ในแวดวงธุรกิจ SME มาให้กับผู้อ่านทุกคน
ตามแนวคิดของ SME Startup ที่ว่าเราจะ Encourage You to Start Your Own Biz
ทั้งนี้ หากมองย้อนกลับไปตลอดการเดินทาง 5 ปี เราสัมภาษณ์ผู้ประกอบการมากหน้าหลายตาในหลายธุรกิจ เพื่อน�ามาบอกเล่า
กับผู้อ่าน ทั้งความส�าเร็จ ความล้มเหลว กลยุทธ์ ไอเดีย แรงบันดาลใจ จนถึงวันนี้มีผู้ประกอบการที่มีบทสัมภาษณ์อยู่ในหน้า SME
Startup หลายคนเติบโตแบบก้าวกระโดดไปไกลมาก ขณะทีบ่ างคนค่อยๆ ขยับขยายตัวเองแบบค่อยเป็นค่อยไปตามสไตล์ของตนเอง
ส่วนบางคนก็ต้องปรับเปลี่ยนการท�าธุรกิจเพื่อค้นหาสิ่งที่ใช่ต่อไป และบางคนถึงกับต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินจากการท�าธุรกิจไปเลย
ก็มี แต่น่ันก็เป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ว่าใครก็ต้องเจอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคของคลื่นเทคโนโลยีดิจิทัลที่เราจะต้อง
ปรับตัวให้ทัน
นิตยสาร SME Startup ก็เช่นเดียวกัน ในช่วงที่ผ่านมาต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ มากมาย แต่เราก็พยายามที่จะพัฒนา
และปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถยืนหยัดและก้าวไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อจะได้สร้างสรรค์สาระ
ดีๆ มาให้กับผู้อ่านต่อไป

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ

บรรณาธิการ
nee_pan@hotmail.com
SME Startup

ติดตามข่าวสารและข้อมูลที่น่าสนใจได้ ใน

SME Startup

@Sme start_up

www.smethailandclub.com/startups.html

Managing Director : Vinai Virojjariyakorn
Editor in Chief : Sujitra Boonyakajorn
Editor : Ratchanee Panrungjitti
Editorial Staff : Kritsana Sangwong
Web Content Editor : Rerai Janiem
Chief Editorial Staff : Nittaya Suriamma
Online Editorial Staff : Yuwadi Siphumma, Wanwisa Ngamsangchaikit
Project Manager : Klaewkla Tadabadin
Chief Coordinator : Suchansa Kaewmungkhun
Coordinator : Niphaphorn Pholcharoen
Photographer in Chief : Kitja apichonrojarek
Photographer : Jetsadar Yodsurang
Art Director : Supphathada Numamnuay
Head of Proofreading : Udom Woracharuwan
Proofreader : Woranuch Totob
Director of Advertising and Marketing : Sujitra Boonyakajorn
Account Director : Somwut Somsa
Account Manager : Somjai Jirathiyut
Assistant Account Manager : Sirinath Saikrajang
Senior Account Executive : Thanyawan Kaewnoo
Account Executive : Naiyana Prangphupha
Marketing Officer : Jutiporn Lochaya, Natthaporn Samaki
Subscription Executive : Thanavadee Yathai
Head of Finance and Accounting : Nittaya Sangthip
Finance and Accounting Officer : Rinwadee Wongsuwan

CONTENTS

8
CREATIVE&IDEA

sawasdee-ja มะม่วงน�้ำปลำหวำนฟรีซดรำย เพียงฉีกซองก็กินได้เลย!

10
MARKETING

Mass VS Niche ตกปลำทั้งทีต้องตกให้ถูกบ่อ ตอนที่ 1 และคอนเทนต์ไวรัล
สร้ำงง่ำยใน 3 สเตป

12

YOUNG MONEY MAKER

แปรของเก่ำเป็นเงิน ThredUP ร้ำนเสื้อผ้ำมือสองออนไลน์แนวใหม่

14

TECH STARTUP

Startup ไทย จะไปให้ไกล ต้องคิดอย่ำงไรตั้งแต่วันแรก? และคำเฟ่ติวหนังสือ
แห่งแรกใช้แอปฯ จับคู่นักเรียนกับติวเตอร์

16
SCOOP

เมื่อ LINE@ เปลี่ยนมำเป็น LINE Official Account SME จะรับมือกันอย่ำงไร?

22-23
SELF-EMPLOYED

KAAB กระเป๋ำสุดชิกรังสรรค์จำกกำบกล้วยของ ธนัญญำ ธุวำนนท์ และ HAUL
ถุงเท้ำซ่อนลำยพิเศษ ตำไม่ดี หำไม่เจอ ของ กรกมล เธียไพรัตน์ และ ศิริพร ลีลำ
สุขสวัสดิ์

25

ส�ำนักงำน บริษัท เพนนินซูลำร์ 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�ากัด โทร. 0-2215-1588
บริษัท ดับบลิว พีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด
โทร. 0-2313-4413-4

บทความ และรูปภาพใน SME STARTUP สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การจะ
น�าไปเผยแพร่ต่อต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัดเท่านั้น และข้อเขียน บทความ รวมทั้ง
ข้อคิดเห็นใดๆ ที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร SME STARTUP เป็นความคิดเห็น
ส่วนบุคคล บริษทั เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัดไม่จา� เป็นต้องเห็นด้วย
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What's up
อย่ามองข้าม tiktok
TikTok แอปพลิเคชันวิดีโอสั้นจากจีนที่เดิมมีชื่อว่า Music.ly ผู้ใช้สามารถแก้ไขและเพิ่มเพลงในวิดีโอ
ก่อนโพสต์ในแอปฯ ได้ โดยปีทผ่ี า่ นมาได้รบั ความนิยมมากจากฝัง่ สหรัฐฯ และออสเตรเลีย มีการประมาณการว่า
TikTok มีผู้ใช้มากกว่า 500 ล้านคน ซึ่งมากกว่าผู้ใช้ Twitter และ Pinterest ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ TikTok
กลายเป็นหนึ่งช่องทางท�าการตลาดที่ผู้ประกอบการมองข้ามไม่ได้
ด้วยความที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่กว่า 41 เปอร์เซ็นต์เป็นหนุ่มสาวอายุระหว่าง 16-24 ปี แบรนด์ที่เหมาะจะท�า
การตลาดผ่านแอปฯ นี้จึงควรเป็นแบรนด์ที่กลุ่มลูกค้าเป็นวัยรุ่นชายหญิง วิธีท�าการตลาดใน TikTok ให้รอด
มี 2 วิธใี ห้เลือก วิธแี รกคือ ใช้คนดัง เช่น ให้คนดังสาธิตการใช้สนิ ค้าของแบรนด์ วิธนี มี้ โี อกาสประสบความส�าเร็จสูง
เพราะผู้ใช้ 1 ใน 3 เชื่อในสิ่งที่คนดังพูดมากกว่าแบรนด์พูด และวิธีที่สองคือ แบรนด์สร้างคอนเทนต์เอง เช่น
แบรนด์เบเกอรีโชว์ทา� เค้กไปพร้อมกับเต้นท่าฮิตในกระแส วิธนี จี้ ะประสบความส�าเร็จถ้าคอนเทนต์เจ๋งจริง และ
โดดเด่นกว่าคอนเทนต์ไวรัลที่ TikTok น�ามาให้ผู้ใช้เล่น
ลองจัดสักหนึ่งแคมเปญดูซิ

แอร์เย็นเกิน ท�าประสิทธิภาพการท�างานผูห้ ญิงลด?
การเร่งเครื่องปรับอากาศให้เย็นฉ�่าใช่ว่าจะดี เพราะข้อมูลงานวิจัย
ของ Tom Chang นักวิจัยจาก USC’s Marshall School of Business และ
Agne Kajackaite นักวิจัยจาก WZB Berlin Social Science Center ระบุ
ห้องท�างานที่ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 20-22 องศาเซลเซียส
มีผลให้ประสิทธิภาพการท�างานและความสามารถในการเรียนรูแ้ ละการจดจ�า
ของผูห้ ญิงลดลง ผิดกับฝัง่ ของผูช้ ายทีอ่ ณ
ุ หภูมเิ ย็นจัดในห้องท�างานไม่ทา� ให้
ประสิทธิภาพการท�างานลดลง อีกทั้งยังท�าให้รู้สึกสบายใจ ทั้งนี้ งานวิจัย
ยังระบุอีกว่า ทุกๆ การเพิ่มอุณหภูมิขึ้น 1 องศาเซลเซียส ประสิทธิภาพ
การท�างานของผู้หญิงก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ส�าหรับอุณหภูมิในห้องท�างาน
ที่เหมาะกับผู้หญิงคือ 25 องศาเซลเซียสขึ้นไป
ปรับอุณหภูมิให้เหมาะกับเพศ แล้วจะได้งานที่มีคุณภาพ

ยูนนาน เมืองดิจทิ ลั แห่งใหม่ของจีน
ยูนนาน มณฑลของจีนที่เป็นที่ตั้งของสวรรค์บนดินอย่าง Shangri-La ก�าลังอยู่ระหว่างการปรับเข้าสู่
การเป็นเมืองดิจิทัล มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น เช่น ใช้เทคโนโลยี
จดจ�าใบหน้ามาเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าไปยังสถานที่ท่องเที่ยว มีบริการซื้อตั๋วออนไลน์
นักท่องเทีย่ วจึงไม่ตอ้ งเสียเวลาต่อคิวซือ้ ตัว๋ เข้าสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ติดตัง้ เซ็นเซอร์
ตามทางหลวง จึงช�าระค่าผ่านทางได้ทันทีโดยไม่ต้องหยุดชะลอรถ และ
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4 เทรนด์คอนเทนต์ครึง่ ปีหลังทีต่ อ้ งรู้
แม้เวลาจะล่วงเลยเข้าสูช่ ว่ งครึง่ ปีหลัง แต่เทรนด์การสร้างคอนเทนต์กย็ งั คงร้อนฉ่าไม่แพ้ชว่ งต้นปี โดย 4 เทรนด์
ทีท่ า� ให้ลกู ค้าใส่ใจกับคอนเทนต์ทแี่ บรนด์สง่ ถึง คือ 1.ความกระชับ จะยาวจะสัน้ ก็ขอให้มเี นือ้ หาจริงๆ ไม่เวิน่ เว้อ
จนจับใจความไม่ได้ 2.ความจริง นอกจากผู้ถือหุ้นและพนักงาน ลูกค้าเป็นอีกคนที่ต้องการความจริงและความ
โปร่งใสจากแบรนด์ ดังนั้น คอนเทนต์ที่พวกเขามองว่ามีคุณค่าและกดไลค์กดแชร์ด้วยความยินดีคือ คอนเทนต์
ที่ข้อมูลเป็นจริง ไม่บิดเบือน มีประโยชน์ 3.ใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ สิ่งที่แบรนด์ต้องท�าเพื่อให้คอนเทนต์
ตรงตามความสนใจลูกค้าคือ เก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้า เช่น ความชอบ พฤติกรรม ไลฟ์สไตล์ จากนั้น
น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อหาความสนใจของลูกค้า แล้วจึงผลิตคอนเทนต์ออกมา และ 4.รายได้ต้องเกิด
เมื่อสไตล์การเขียนคอนเทนต์มีเอกลักษณ์และตัวเลขการมีส่วนร่วมเพิ่มสูงก็ถึงเวลาสร้างรายได้จากการรับผลิต
คอนเทนต์ให้ลูกค้า เพราะตัวเลขความส�าเร็จที่เกิดขึ้นกับคอนเทนต์การันตีให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า คอนเทนต์
ที่แบรนด์ผลิตจะไม่ท�าให้พวกเขาต้องเสียเงินจ้างโดยเปล่าประโยชน์
หยิบไปปรับใช้ได้ตามสะดวก
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Nice to Know

พฤติกรรมต้องรู้

แชร์
รีวิว สิ น ค้ าที่ ใ ช้
มากน้ อยแค่ ไ หน

ส่องรีวิว
ก่อนซื้อแค่ไหน
ส่วนใหญ่

ทุกครั้ง

บางครั้ง

จากใคร

ค่อนข้างบ่อย

ไม่บ่อยมาก

ไม่เคย

นานๆ ครั้ง
ไม่เคย

ก่อนซื้อสินค้าใหม่
หรือแบรนด์ใหม่
ต้องการความเห็น

บ่อยมาก

มองหา
รีวิว สินค้า
ที่สนใจจะซื้อ
หรือไม่

เพืและ่อน
ครอบครัว

80

%

คนที่ตและิดตาม
โซเชียลมีเดีย

เซเลบริตี

บล็อและ
กเกอร์
ผู้มีอิทธิพล

โฆษณา

%

18

%

30

%

ออนไลน์
รีวิว

%

%

เ ชื่ อ ค ว า ม เ ห็ น จ า ก ใ ค ร ม า ก ที่ สุ ด

ที่มา : www.adweek.com
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Text :

Kritsana S.

มะม่วงน�้าปลาหวานฟรีซดราย

เพียงฉีกซองก็กินได้เลย
เคยลองหรือยัง
มะม่วงน�้ำปลำหวำนแนวใหม่
กรุบกรอบ กลิ่นไม่แรง
มือไม่เปื้อน อร่อยครบรสน�้ำปลำหวำน
เพียงฉีกซองก็กินได้เลย!

มะม่วงน�า้ ปลาหวานทีก่ ล่าวถึงนีม้ าในรูปโฉมเป็นมะม่วงน�า้ ปลาหวาน
ฟรีซดราย สแน็กรูปแบบใหม่ที่เกิดจากการทดลองไปทดลองมา
ของการใช้เครือ่ งฟรีซดรายของ อัมพุท แสงสมุทร์ เจ้าของธุรกิจขาย
เครือ่ งจักรและอะไหล่เครือ่ งจักรอุตสาหกรรม โดยทีแรกเขาต้องการ
น�าเข้าเครื่องฟรีซดรายคือเพื่อขาย และเพื่อให้เข้าใจขั้นตอน
การใช้งาน จึงทดลองใช้งานเครื่อง ซึ่งพบปัญหาว่ามีขั้นตอน
การท�างานที่ซับซ้อนและใช้งานยาก น่าจะท�าให้ขายออกยาก
จึงคิดหาวิธีสร้างรายได้จากเจ้าเครื่องที่เสียเงินสั่งเข้ามา ด้วยการ
ทดลองมาท�ากับผลไม้หลายอย่าง จนมาปิ๊งไอเดียกับท�ามะม่วง
น�้าปลาหวานฟรีซดรายที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมผลไม้เครื่องจิ้ม
ของไทย และมีความแปลกใหม่ ยังไม่มีใครท�าขาย
กว่ามะม่วงน�า้ ปลาหวานฟรีซดราย SAWASdEE-jA จะอร่อยลงตัว
และพร้อมวางขาย บอกเลยว่าไม่ใช่เรือ่ งง่าย โดยหนุม่ เจ้าของแบรนด์
ใช้เวลานานกว่า 6 เดือนในการลองผิดลองถูกสูตรน�้าปลาหวาน
ให้สามารถท�าฟรีซดรายได้อย่างไร้ปัญหา เนื่องจากน�้าตาลที่เป็น
หนึ่งในส่วนผสมของน�้าปลาหวานท�าให้อาหารฟรีซดรายชื้นง่าย
แม้จะอบจนแห้งสนิทก็ตาม ดังนัน้ จึงต้องปรับสูตรน�า้ ปลาหวานใหม่
เพื่อให้ปัญหานี้หมดไป แต่น�้าปลาหวานก็ยังคงอร่อยครบรส ไม่ว่า
จะรสเปรี้ยว หวาน เค็ม เผ็ด
ในส่วนของมะม่วง เลือกใช้มะม่วงแก้วขมิ้นเป็นหลัก เพราะ
ออกผลนาน 8 เดือน เมื่อน�าไปท�าฟรีซดรายแล้วเนื้อมะม่วง
สีเหลืองสวย มีกลิ่นเฉพาะตัว รสเปรี้ยวก�าลังดี อร่อยลงตัวกับ
น�้าปลาหวานความเผ็ดระดับ 1 หากไม่ใช่ช่วงมะม่วงแก้วขมิ้น
ออกผล จะใช้มะม่วงน�้าดอกไม้ดิบและมะม่วงมันเดือนเก้า มะม่วง
ทัง้ สองพันธุน์ เี้ ปรีย้ วกว่ามะม่วงแก้วขมิน้ จะเหมาะกับน�า้ ปลาหวาน
ความเผ็ดระดับ 2 และกะปิสดความเผ็ดระดับ 3
“มะม่วงน�้าปลาหวานฟรีซดรายเป็นสินค้าที่แปลกใหม่ ยังไม่มี
ใครท�าขาย อีกทั้งยังกินได้สะดวก มีทั้งมะม่วงน�้าปลาหวาน

อยู่ในชิ้นเดียวกัน ท�าให้ได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขัน แต่ก็ต้อง
ใช้เวลาในการท�าให้สินค้าเป็นที่รู้จัก เราออกบู๊ธตามงานต่างๆ
เพื่อให้คนได้ชิมมะม่วงและน�าฟีดแบ็กที่ได้มาพัฒนาให้สินค้า
ออกมาตรงใจลูกค้าที่สุด ตอนนี้มีลูกค้า 2 กลุ่ม แบ่งเป็นลูกค้าไทย
ที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยากลอง
ของใหม่และเห็นว่ากินสะดวก และลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่ง
แบ่งเป็นคนต่างชาติที่ชอบรับประทานอาหารไทย 20 เปอร์เซ็นต์
และคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ 40 เปอร์เซ็นต์ ด้านช่องทาง
การขายมี 2 ช่องทาง เพื่อรองรับความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า
ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยลูกค้าไทยนิยมสั่งซื้อผ่านเฟซบุ๊ก ขณะที่
ลูกค้าต่างชาติสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของแบรนด์ เพราะมีช่องทาง
ช�าระเงินอย่าง Paypal และบัตรเครดิต ซึ่งเป็นช่องทางช�าระเงิน
ที่พวกเขาไว้วางใจ”
เมื่อถามถึงเส้นทางที่จะก้าวเดินต่อไป เขาตอบว่า อยากท�าให้
ต่างชาติรู้จักมะม่วงน�้าปลาหวานฟรีซดราย SAWASdEE-jA มาก
ยิง่ ขึน้ เพราะสินค้าชนิดนีน้ า่ จะตอบโจทย์ความต้องการของต่างชาติ
อย่างไรก็ตาม นอกจากมะม่วงน�้าปลาหวานฟรีซดราย และ
เร็วๆ นี้ อัมพุทเตรียมปล่อยอาหารฟรีซดรายสูตรโฮมเมดประเภท
ผักผลไม้ออกมาขาย เน้นเจาะกลุ่มเด็กที่ไม่ชอบรับประทานผัก
หรือผลไม้ โดยมองว่าเมือ่ ผักผลไม้ทเี่ ด็กๆ ไม่ชอบถูกแปรรูปลักษณ์
ให้ ก ลายเป็ น ขนมจะช่ ว ยให้ พ วกเขารั บ ประทานได้ ง ่ า ยขึ้ น
และมากขึ้น แต่จะแปลกแหวกแนวเหมือนมะม่วงน�้าปลาหวาน
อีกหรือไม่ต้องรอดูกันต่อไป
09-6943-1356
www.sawasdee-ja.com
SawasdeeJa’ by James
sawasdeejashop
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คอนเทนต์ไวรัล
ส ร้ า ง ง่ า ย

Text :

ธนิสา วีระศักดิ์ศรี

ตกปลาทั้งที
ต้องตกให้ถูกบ่อ

ใน3STEP
Text :

Kritsana S.

ถ้าคุณเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีความปรารถนาให้ลูกค้า
รับรู้ถึงสินค้าในเวลาอันรวดเร็ว รวมถึงอยากให้ลูกค้าบอกต่อ
เรื่องราวของแบรนด์ การสร้างคอนเทนต์ที่มีความสามารถในการ
กระตุน้ ความสนใจ และท�าให้เกิดกระแสสามารถช่วยได้ ซึง่ วิธที า� ให้
คอนเทนต์กลายเป็นไวรัลนั้นมีสเตปการท�าง่ายๆ แค่ 3 สเตป

มีคนหลายคนถามกันเยอะมากว่า
Mass Marketing และ Niche Marketing
การตลาดสองรูปแบบนี้ ต่างกันอย่างไร
และเลือกวิธีไหนถึงจะดีกว่ากัน

ยาวเข้าไว้

ให้ลองนึกภาพตามว่า หากคุณจะตกปลามีบ่อปลาอยู่สองบ่อให้คุณเลือกระหว่างบ่อใหญ่และบ่อเล็ก ซึ่งทั้งสองบ่อ
มีปลาจ�านวนเท่ากัน บ่อไหนคุณมีโอกาสที่จะตกได้ปลาขึ้นมาได้อย่างแน่นอน? และในเมื่อทุกคนไม่ใช่จะเป็นลูกค้าเรา
ดังนั้น ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าสินค้าของเราเหมาะกับการตลาดแบบไหน
Mass Marketing คือ การท�าการตลาดที่กลุ่มลูกค้ากว้าง คนซื้อเยอะ และผู้ขายก็เยอะเช่นเดียวกัน ใช้การผลิต
สินค้าจ�านวนมาก แต่ราคาที่ตั้งไม่สามารถจะสูงกว่าคนอื่นได้ ต้องใช้เงินลงทุนที่มากเพื่อให้คนเห็น รู้จัก ชอบ และซื้อ
ดังนั้น งบประมาณในการท�าโฆษณาจึงสูง เช่น เสื้อผ้า กระเป๋าที่คุณสมบัติไม่ได้พิเศษ เนื่องจากเป็นสินค้าที่ทุกคน
จ�าเป็นต้องใช้อยูแ่ ล้ว แค่ผลิตในจ�านวนมากและขายให้กบั คนทุกคน ทีส่ �าคัญคูแ่ ข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันก็จะแข่งขัน
กันที่ต้นทุน วัตถุดิบ ราคา เจ้าไหนราคาถูกกว่าก็จะได้รับความสนใจจากผู้บริโภค ดังนั้น การตั้งราคาจึงเป็นสิ่งส�าคัญ
เพราะลูกค้าจะดูที่ราคาในการตัดสินใจจะซื้อไม่ซื้อสินค้านั้นๆ
Niche Marketing คือ การท�าการตลาดที่เจาะไปที่คนกลุ่มเล็กๆ กลุ่มคนที่มี Passion ในเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะ
นัน่ ท�าให้แบรนด์สามารถตัง้ ราคาได้ในราคาสูงเพราะแบรนด์มคี วาม Unique และสินค้ามีความพิเศษจากแบรนด์ทวั่ ไป
ดังนั้น กลุ่มลูกค้าจะมีความเป็นกลุ่มที่ชัดเจน เช่น สินค้าของกลุ่มคนชอบความออร์แกนิก ตลาดของคนรักรองเท้า
สนีกเกอร์ เป็นต้น ดังนั้น หากจะท�า Niche Marketing ให้ประสบความส�าเร็จ ต้องขยันหาสิ่งใหม่ๆ และดึงจุดเด่น
ของแบรนด์ออกมาให้ได้ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ เราสามารถแบ่งได้หลักๆ 5 ส่วน คือ
• กลุ่มลูกค้าเฉพาะ ที่เน้นการขายให้คนเพียงบางกลุ่ม เช่น ผงโกโก้ผลิตเพื่อร้านกาแฟร้านนี้เท่านั้น
• Geographic การขายเพียงแค่ประเทศ จังหวัด บางที่เท่านั้น เช่น หนังสือเรียนที่เราเห็นกัน Sell only in US
เป็นต้น
• สินค้าบางบริษัทผลิตแค่สินค้าชิ้นเดียว เช่น แปรงสีฟันอัตโนมัติ
• บริการที่ให้บริการที่ต่างจากที่อื่น
• ช่องทางการขายสินค้าหลายชนิดที่เราเห็นมักจะเขียนว่า Limited only at สถานที่นั้นๆ เช่น สินค้าบางยี่ห้อเรา
จะเห็นแค่ที่เซเว่น อีเลฟเว่น
ถ้าหากยังไม่รู้ว่า แบรนด์เราควรอยู่ตรงไหน ให้ลองมองก่อนว่าสินค้าเราผลิตมาเพื่ออะไร เพื่อใคร เป้าหมายของ
แบรนด์เราคืออะไร เงินทุนของเรามีเท่าไหร่ อย่างไรก็ตาม เรายังอยากสนับสนุนให้แบรนด์ทเี่ กิดใหม่เริม่ ต้นจาก Niche
Market ก่อนเพราะถึงเป็นตลาดเล็กๆ ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางโตได้ เพียงแต่เราต้องจับให้ถูกจุดความต้องการของลูกค้าที่
เราตั้งเอาไว้ให้ได้ ยกตัวอย่าง Starbucks ก็เริ่มตั้งต้นจากกลุ่ม Niche Market เจาะเฉพาะกลุ่มคนที่ชอบดื่มกาแฟ
และใช้ Strategy ทางการตลาดต่างๆ จนท�าให้แบรนด์ดังได้ขนาดนี้

ผูป้ ระกอบการหลายคนเข้าใจผิดว่า คอนเทนต์ทสี่ ร้างการมีสว่ น
ร่วมและดึงดูดความสนใจต้องสั้น แต่จากการส�ารวจของเว็บไซต์
ส�าหรับเขียนบล็อกอย่าง ProBlogger พบว่า คอนเทนต์ที่มีความ
ยาวกว่าคอนเทนต์ทวั่ ไปมีประสิทธิภาพในการดึงความสนใจมากกว่า
เหตุผลที่คนชอบเสพคอนเทนต์ยาวๆ คือ ไม่อยากเสียเวลาไปกับ
การค้นหาข้อมูลจากหลายๆ เว็บไซต์ ดังนั้น จึงยอมอ่านข้อมูลที่
เขียนยาวและเขียนจบในคอนเทนต์เดียว
คอนเทนต์ท่ีเขียนยาวจะน่าอ่านมากยิ่งขึ้น ถ้าน�าเสนอให้รู้สึก
สบายตา แต่ละย่อหน้าไม่เขียนยาวเกินไป และมีสรุปประเด็นส�าคัญ
ไม่เพียงเท่านี้ คอนเทนต์ที่จะกลายเป็นไวรัลมักเป็นคอนเทนต์ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการตีแผ่ความจริง อ่านสนุก สร้างแรงบันดาลใจ
หรือมอบสิ่งใหม่ที่คนอ่านไม่เคยรู้

ภาพต้องแจ่ม

เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการแชร์ ภาพทีน่ า� มาประกอบคอนเทนต์ตอ้ ง
ดูดี ไม่วา่ จะแชร์ไปยัง Facebook, Twitter, Pinterest หรือแพลตฟอร์ม
ออนไลน์อื่น ทั้งนี้ ผลการศึกษาบทความกว่า 1 ล้านบทความของ
BuzzSumo ผู้ให้บริการฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์ต่อการท�า SEO บน
เพจธุรกิจ ยังพบว่า ภาพมีผลให้บทความได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
การใช้ภาพประกอบทุกๆ การเขียน 75-100 ค�าช่วยเพิ่มความนิยม
ได้ 2 เท่า และภาพที่ท�าให้บทความน่าสนใจคือ ภาพถ่าย ภาพถ่าย
หน้าจอ และภาพอินโฟกราฟิกที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหา

วัดความส�าเร็จ

ธนิสา วีระศักดิ์ศรี
เจ้าของแบรนด์เครื่องประดับ RAVIPA
สา-ธนิสา วีระศักดิศ์ รี เจ้าของแบรนด์เครือ่ งประดับ RAVIPA ทีเ่ ริม่ ต้นจากขายออนไลน์
ตั้งแต่เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ยังชนะรางวัลทั้งไทยและต่างประเทศมากมาย ปัจจุบัน RAVIPA มีหน้าร้าน 7 สาขา
นอกจากนี้ เธอยังเป็นวิทยากรตามสถาบันชั้นน�า
ติดตามเธอได้ทาง

@sathanisa

ravipajewel

www.ravipa.com

เพราะช่วยให้รวู้ า่ สิง่ ทีล่ งแรงท�าไปนัน้ ให้ผลลัพธ์อย่างไร ซึง่ ท�าได้
โดยน�าจ�านวนการไลค์ การแชร์ และการมีส่วนร่วมว่าเป็นไปตามที่
ตัง้ ใจหรือไม่ หากจ�านวนไม่เป็นไปตามเป้าให้วเิ คราะห์หาสาเหตุวา่
เกิดจากอะไร จากนั้นน�าข้อผิดพลาดที่ได้มาพัฒนาคอนเทนต์ถัด
ไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งในแง่ของคุณค่า การเข้าถึงของกลุ่ม
เป้าหมาย ตลอดทั้งตรงตามความสนใจของพวกเขา

เสริมแกร่งธุรกิจ Self-Service
ประเดิมใช้งานจริงที่ AiS DigitAll Shop ภูเก็ต

AIS จับมือ 3 พาร์ตเนอร์
โครงการ AIAP
พัฒนาโซลูชัน SmArt retAIl

เอไอเอส เดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาโซลูชนั IoT ผ่าน โครงการ AIS IoT Alliance
Program (AIAP) ภาคีความร่วมมือในการพัฒนาและออกแบบโซลูชัน IoT เพื่อสร้าง
IoT Ecosystem ของประเทศให้แข็งแกร่ง ผนึก 3 พันธมิตรของ AIAP พัฒนาโซลูชัน
Smart Retail เพื่อธุรกิจยุคใหม่ที่มองหาบริการ Self-Service ส�าหรับลูกค้าของตน
ตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่ชอบท�าธุรกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง น�าร่อง
ใช้งานจริงแล้วที่ AIS DigitALL Shop สาขาภูเก็ต ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
โซลูชัน Smart Retail ถูกสั่งการด้วยระบบ IoT ท�าหน้าที่ในการบริหารจัดการ
สต็อกและจ่ายสินค้า รวมถึงเช็กสถานะสินค้าคงคลัง ท�าให้เจ้าของธุรกิจสามารถ
ตรวจสอบสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์ รวมถึงควบคุมการท�างาน
จากส่วนกลางได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ประกอบด้วย
• DIGIT VENDING บริการตู้ซื้อสินค้าอัตโนมัติ สามารถกดซื้อและรับสินค้าได้ทันที
และ DIGIT CAFE ดิจิทัลไลฟ์คาเฟ่ จ�าหน่ายกาแฟและโกโก้ชงอัตโนมัติ พัฒนาร่วมกับ
บริษัท CIRBOX
• DIGIT ORDER บริการท�ารายการสั่งซื้อด้วยตัวเองผ่านหน้าจอ เช่น ซื้อเครื่องมือถือ
พร้อมแพ็กเกจ เปลีย่ นจากเติมเงินเป็นรายเดือน เป็นต้น พัฒนาร่วมกับบริษทั Promptnow
• Digital Price Tag ป้ายแสดงราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ท�าให้สามารถอัปเดตราคา
สินค้าได้แบบเรียลไทม์ ช่วยลดการใช้กระดาษ พัฒนาร่วมกับบริษัท BN Auto ID
ทั้งหมดนี้ตอกย�้าความส�าเร็จจากโครงการ AIAP ในการร่วมพัฒนาโซลูชัน IoT
ที่พาร์ตเนอร์สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจเพื่อให้บริการลูกค้าของตัวเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สร้าง IoT Ecosystem และ Support เจ้าของธุรกิจให้เติบโต
อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
ปัจจุบนั AIAP มีจา� นวนเครือข่ายสมาชิกกว่า 1,000 ราย เพิม่ ขึน้ จาก 70 ราย ภายใน
1 ปี นับตั้งแต่เปิดตัวโครงการ ผู้สนใจร่วมพัฒนาโซลูชัน IoT กับเอไอเอส สามารถสมัคร
เข้าร่วมโครงการได้ท่ี www.ais.co.th/aiap
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Young Money Maker
Text :

วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์

แปรของเก่าเป็นเงิน

ร้านเสื้อผ้ามือสองออนไลน์แนวใหม่
หากจะพูดถึงร้านสินค้ามือสองในต่างประเทศ
หลายคนอาจคุ้นเคยกับร้านการกุศลที่รับบริจาคสิ่งของจากประชาชนแล้วน�ามาขายต่อไม่แพง
เพื่อน�ารายได้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ หรือไม่ก็ร้านแบกะดินตามตลาดนัด Flea Market
ที่เจ้าของน�ามาขายเอง และเป็นประเภทตาดีได้ ตาร้ายเสียเป็นส่วนใหญ่
แต่ธุรกิจสินค้ามือสองได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังการก่อเกิด
ของอี-คอมเมิรซ์ ทีท่ า� ให้การซือ้ -ขายแบบออนไลน์เป็นเรือ่ งสะดวกยิง่
ไปดูกันว่า ThredUP ร้านจ�าหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ชื่อดังจาก
สหรัฐฯ มีที่มาอย่างไร และเหตุใดจึงขึ้นแท่นเป็นร้านเสื้อผ้ามือสอง
ส�าหรับเด็กและสตรีที่มีขนาดใหญ่สุดในโลก
เจ้าของต้นคิดในการริเริม่ ธุรกิจนีค้ อื เจมส์ ไรน์ฮาร์ท หนุม่ อเมริกนั
ทีห่ ลังเรียนจบสาขาประวัตศิ าสตร์และปรัชญาจากบอสตัน ก็เดินทาง
ข้ามฝัง่ จากเป็นครูสอนวิชาประวัตศิ าสตร์ทโี่ รงเรียนมัธยมในซานตาครูซ
รัฐแคลิฟอร์เนีย สอนอยู่หลายปีจึงกลับมาเรียนต่อที่ฮาร์วาร์ด
แล้วจุดเปลี่ยนที่ท�าให้ชีวิตพลิกผันก็เกิดขึ้น เมื่อวันหนึ่งเขาอยู่
ในภาวะถังแตก จึงคิดน�าเสื้อเชิ้ตที่ไม่ใส่แล้วซึ่งมีประมาณครึ่งตู้
หอบไปร้าน Second Time Around ร้านจ�าหน่ายสินค้ามือสองย่าน
ฮาร์วาร์ด สแควร์ เพื่อหวังแลกเป็นเงินประทังชีวิต แต่กลับได้รับ
การปฏิเสธเพราะที่ร้านไม่รับซื้อเสื้อผ้าผู้ชาย
เจมส์กลับมาคิดท�าแผนธุรกิจ และต้องการทดสอบโมเดลธุรกิจ
แบบสมบัติผลัดกันชม หรือ Sharing Economy บวกกับการได้รับ
ข้อมูล เช่น แฟชั่นเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษมากเป็นอันดับ 2
รองจากอุตสาหกรรมน�า้ มัน ในแต่ละปีมเี สือ้ ผ้าถูกทิง้ เป็นขยะทัว่ โลก
รวมมูลค่า 26,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และในการผลิตเสื้อยืด
1 ตัวต้องใช้น�้ามากถึง 700 แกลลอน เจมส์จึงหวังจะสร้างค่านิยม
ให้คนรุ่นใหม่หากต้องการช้อปปิงให้นึกถึงเสื้อผ้ามือสอง
ปี 2552 เจมส์ได้ชักชวนเพื่อนร่วมชั้นที่ฮาร์วาร์ดอีก 2 คน ได้แก่
โอลิเวอร์ ลูบินก้า และ คริส โฮเมอร์ ร่วมกันท�าเว็บ ThredUP
เป็นตลาดนัดออนไลน์ส�าหรับคนที่ต้องการโละเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว
สามารถมาโพสต์ขายในเว็บได้ ช่วงแรกของการท�าเว็บ มีทั้งเสื้อผ้า
ผู้ชายและผู้หญิง ปีถัดมาเจมส์เปลี่ยนมาเน้นเสื้อผ้าเด็ก หลังจาก
ศึกษาข้อมูลพบว่า พ่อแม่ในสหรัฐฯ จ่ายเงินปีละราว 1,000 ดอลลาร์ฯ
ซื้อเสื้อผ้าให้ลูก แต่อย่างที่ทราบว่าเด็กนั้นโตเร็ว และผู้ปกครอง
ก็ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ลูกตลอด
ภายใต้แนวคิด “Clothes don’t grow. Kids do” เจมส์

และเพื่อนตัดสินใจเปิดพื้นที่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองน�าเสื้อผ้าที่ลูก
ใส่ไม่ได้แล้วมาขายบน ThredUP ปรากฏธุรกิจเติบโตดีมากจน
บรรดานักลงทุน และ Venture Capitalist ให้ความสนใจ มีทุนไหล
เข้ามาก้อนแรก 1.6 ล้านดอลลาร์ฯ หุน้ ส่วนทัง้ สามจึงย้ายฐานไปตัง้
ส�านักงานที่ซานฟรานซิสโก ซึ่งเป็นแหล่งรวมของบรรดา Startup
ต่อมาปี 2555 ThredUP เปลีย่ นโมเดลธุรกิจหลังจากทีม่ ผี ไู้ ถ่ถามว่า
เป็นไปได้หรือไม่ทจี่ ะให้ทาง ThredUP ช่วยขายแทนเพราะหลายคน
ก็ไม่มีเวลาโพสต์ขายสินค้า ThredUP จึงได้ปรับเปลี่ยนไปสู่ร้านค้า
ออนไลน์รับฝากขายเสื้อผ้ามือสอง ส�าหรับคนที่ต้องการเคลียร์
ตู้เสื้อผ้าก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนที่เว็บหรือแอปพลิเคชัน
ของ ThredUP จากนั้นคลิกไปที่ “Clean Out Kit” ทาง ThredUP
จะส่งถุงลายจุดขนาดใหญ่ไปให้ใส่เสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อให้ลูกค้า
ส่งกลับมายังบริษัท
ThredUP จะมีทีมงานคอยคัดเสื้อผ้า ถ่ายรูป โพสต์ลงเว็บ
และขายให้ ชิ้นไหนขายได้ ThredUP หักค่าด�าเนินการราว
10-40 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือคือรายได้ของลูกค้าซึ่งสามารถเลือกรับ
เป็นเงินสด หรือเป็นเครดิตไว้ใช้ในการซื้อของในเว็บก็ได้ ทั้งนี้
ThredUP ค่อนข้างพิถีพิถันในการคัดเลือกเสื้อผ้าที่น�ามาลงขาย ซึ่ง
ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์มกั ไม่ผา่ นเกณฑ์และถูกน�าไปบริจาคต่อทีอ่ นื่
เสื้อผ้าที่คัดไว้ขายโดยมากเป็นแบรนด์ระดับกลางๆ ที่ขายง่าย
ปัจจุบัน ThredUP มีสินค้ากว่า 35,000 แบรนด์ส�าหรับผู้หญิง
และเด็กในคลังกว่า 3 ล้านชิ้น สินค้าที่จ�าหน่ายแบ่งเป็นหมวดหมู่
ดังนี้ เสือ้ ผ้า กระเป๋า รองเท้า ชุดคลุมท้อง เสือ้ ผ้าเด็ก เครือ่ งประดับ

และเครือ่ งแต่งกาย ในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมา ThredUP ขายสินค้าไปแล้ว
มากกว่า 60 ล้านชิ้น
จุดเด่นของ ThredUP คือสินค้าไม่ขยะ คัดแต่ของคุณภาพผ่าน
มาตรฐาน สินค้าที่ลงขายใน ThredUP จะไม่มีรอยเปื้อน รอยขาด
สีซีดสีตก หรือเป็นขุยเด็ดขาด นอกจากนั้น ยังมีนโยบายรับประกัน
สินค้า หากไม่พึงพอใจ ส่งคืนภายใน 14 วัน
ธุรกิจ ThredUP ขยายใหญ่โตจนมีพนักงานเกิน 1,000 คน
คลังสินค้าอีก 4 แห่ง ทั้งยังได้รับเงินทุนอุดหนุนเข้ามาอีก
131 ล้านดอลลาร์ฯ เจมส์และหุ้นส่วนจึงถือโอกาสนี้ต่อยอดธุรกิจ
ในรูปแบบ O2O หรือ Online-to-Offline นัน่ คือการเปิด Physical Store
เพราะ 91 เปอร์เซ็นต์ของร้านค้าในปัจจุบันมักท�าธุรกิจแบบ O2O
เพราะแม้ผู้บริโภคจ�านวนมากจะซื้อสินค้าทางออนไลน์แต่ในหมวด
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 85 เปอร์เซ็นต์ยังเป็นการซื้อที่ร้าน
นอกจากนั้น การเปิดหน้าร้านก็เพื่อรองรับลูกค้า จากข้อมูล
พบว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของลูกค้า ThredUP ไม่เคยซื้อสินค้ามือสอง
มาก่อน ซึ่งการเปิดหน้าร้านให้ลูกค้าได้มาใช้บริการ ส่วนหนึ่งก็เพื่อ
ลบล้างภาพลักษณ์เดิมๆ ของร้านเสื้อผ้ามือสองที่หลายคนมองว่า
สินค้าคุณภาพไม่ดี เก่า เชย อีกทั้งบริการบางร้านก็ไม่ดี
เพราะที่ ThredUP ลูกค้าจะได้สัมผัสกับรูปแบบการซื้อสินค้า
ที่มีความอัจฉริยะ โดยที่ร้านจะมีไอแพดไว้ให้ลูกค้าใช้ในกรณี
เช่น ลูกค้าเจอสินค้าที่ชอบแต่ไม่มีไซส์ที่พอดี ก็สามารถใช้ไอแพด
ของที่ร้านถ่ายรูปสินค้านั้น ระบบจะท�าการเทียบเคียง แล้วบนจอ
จะปรากฏรายการสินค้าคล้ายกันทีม่ อี ยูใ่ นคลังสินค้า และเป็นขนาดที่
ลูกค้าใส่ได้ ลูกค้าก็สามารถเลือกจากจอได้เลย
ร้าน Physical Store ของ ThredUP นอกจากใช้เป็นทีร่ องรับเพือ่
สร้างประสบการณ์ดๆี และกระชับความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ยังใช้เป็น
คลังสินค้า และเป็นจุดที่ลูกค้าที่ซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
สามารถน�าสินค้ามาคืนหรือเปลี่ยนที่ร้าน ซึ่งเทรนด์ล่าสุดที่มีการ
ส�ารวจพบว่า คนรุ่นใหม่เริ่มใส่ใจแฟชั่นสีเขียว หันมาช้อปเสื้อผ้า
มือสองกันมากขึน้ จึงนับได้วา่ ธุรกิจ ThredUP นัน้ มาถูกทางแล้ว
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Tech Startup

จะไปให้ไกลต้องคิดอย่างไรตั้งแต่วันแรก
Text : อรพิมพ์

เหลืองอ่อน

ในยุคที่หลำยคนอยำกเป็น Startup เพรำะเห็น Startup ในต่ำงประเทศหรือรุ่นพี่เติบโต สร้ำงมูลค่ำธุรกิจได้มหำศำล
กิจกำร SME บำงกลุ่มก็อยำกปรับตัวเป็น Startup เพรำะเป็นที่จับตำมองของนักลงทุน มีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้ำบริษัท
โดยไม่ต้องท�ำเรื่องกู้ นี่คือสิ่งที่หลำยคนได้รับรู้จำกข่ำวสำร และเส้นทำงที่ Startup เปิดเผย
แต่เบื้องหลังกำรเติบโตมักมีเรื่องรำวมำกมำยที่ไม่สำมำรถเปิดเผยกับสำธำรณชนได้
การที่ Startup บริษัทหนึ่งจะเติบโต นอกจากรายได้ที่หล่อเลี้ยง
การด�าเนินงานของบริษทั แล้ว ยังต้องมีฐานลูกค้า กลุม่ ผูใ้ ช้ทเี่ ติบโต
รวดเร็วมากพอที่นักลงทุนจะเห็นศักยภาพว่า ธุรกิจจะเติบโตได้อีก
หลายเท่าในอนาคต การ Scale หรือขยายธุรกิจให้มีลูกค้ามากพอ
และหลายเท่าตัวในระยะเวลาอันสัน้ นีเ่ องคือ ความท้าทายทีส่ ดุ ของ
Startup และความจริงอันเจ็บปวดก็คอื Startup ส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ก้าวข้ามจุดนี้ไปได้ต้องเดินออกจากธุรกิจ หยุดความฝันไว้แค่นี้
การจะ Scale ธุรกิจได้หลายเท่าตัวส�าหรับ Startup นัน้ เป็นทัง้
ศาสตร์และศิลป์ ในช่วงแรก Startup ส่วนใหญ่มักจะทุ่มเทเวลา
เกือบทั้งหมดในการแก้ปัญหา ปัญหาผู้ใช้งาน ปัญหาระบบ ฯลฯ
วนเวียนยึดติดอยู่กับความส�าเร็จเล็กๆ ที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ แต่เมื่อ
สถานการณ์เปลี่ยน ในวันที่นักลงทุนยื่นค�าขาดว่า ถึงเวลาแล้วที่จะ
ต้องโตให้ได้ 3-4 เท่าในระยะเวลาทีส่ นั้ ลง วันนัน้ จะเป็นวันที่ Founder
นอนไม่หลับเพราะพื้นฐานของการเติบโตไม่แข็งแรงพอ
Startup จึงต้องเตรียมใจให้พร้อมตั้งแต่วันแรกว่าทุกวันนี้

โลกไม่มพี รมแดน เราไม่ได้ทา� สินค้าและบริการให้กบั ผูใ้ ช้แค่ในประเทศไทย
ตลาดไทยเล็กเกินไปที่จะเติบโตสร้างมูลค่าสูงมหาศาลได้ แต่นั่น
ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องท�าทุกอย่างให้ใหญ่ในวันแรก
เพียงแค่ Founder ควรมีภาพของการเติบโตในหัวและคิดไว้ว่า
วันหนึ่งจะต้องมีคนในประเทศอื่นมาใช้สินค้าและบริการ รวมถึง
จะต้องมีพนักงานที่ไม่ได้สื่อสารกันด้วยภาษาไทย
การปรับความคิดและการเห็นภาพอนาคตร่วมกันในทีม จะท�าให้

สามารถ Focus แก้ปญ
ั หารายวันแบบคิดเผือ่ วันทีเ่ ติบโต ทีมจะต้อง
สร้างสมดุลระหว่างการแก้ปัญหาให้ผ่านไปวันๆ กับภาพของการ
เติบโตในอนาคต Think like startup but scale like corporate
การคิด และท�าแบบ Startup แต่วางแผนและขยายแบบบริษัทใหญ่
จะท�าให้การเติบโตนัน้ แข็งแรง ในขณะทีย่ งั ต้องคิดและท�าด้วยความ
รวดเร็วแบบ Startup หาจุดพอดีให้ได้วา่ ควรจะคิดและท�าแบบไหน
ในช่วงเวลาและสถานการณ์แบบใด จึงจะ Scale ได้แบบยั่งยืน!

อรพิมพ์ เหลืองอ่อน
Managing Partner-Aimspire Co., Ltd.
อรพิมพ์ เหลืองอ่อน เป็นผู้เชี่ยวชาญการบ่มเพาะนวัตกรรม ที่ปรึกษาด้านการบ่มเพาะธุรกิจ
และนวัตกรรมให้กับบริษัทชั้นน�าในประเทศไทย (Corporate Accelerator), Venture Builder และ
Startup Mentor

คาเฟ่ติวหนังสือแห่งแรก
ใช้แอปฯ จับคู่นักเรียนกับติวเตอร์
Text :

วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์

สิงคโปร์นักเรียนที่นี่ชอบเรียนพิเศษ ช่วงวันหยุดสุดสัปดำห์
นักเรียนจ�ำนวนมำกต้องตื่นแต่เช้ำเพื่อไปเรียนพิเศษที่บ้ำนติวเตอร์ หรือไม่ก็สถำนที่นัดพบ
ซึ่งไม่พ้นเชนร้ำนฟำสต์ฟูดทั้งหลำย และเชนร้ำนกำแฟดังที่ไม่สะดวกเท่ำไรนัก
อภำนำ ชีฟปุรี สาวสิงคโปร์ มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ
ในการเข้ามาจับธุรกิจติวหนังสือ ทัง้ นี้ หุน้ ส่วนของอภานาเคย
ท�างานพิเศษเป็นติวเตอร์มาก่อนตอนเรียนมหาวิทยาลัย ทั้งคู่
มองเห็นแนวโน้มว่า นักเรียนเลือกทีจ่ ะติวตามสถานทีส่ าธารณะ
มากขึ้น โดยเฉพาะตามร้านอาหารและร้านกาแฟ
อภานาและหุน้ ส่วนเกิดความคิดจะสร้างพืน้ ทีเ่ พือ่ การเรียน
ที่นักเรียนและติวเตอร์สามารถมาเจอกันโดยสะดวก ทั้งคู่เริ่ม
วางแผนธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 และลงขันกันเพื่อตั้งบริษัท
นอกจากการมองหาสถานที่ที่เหมาะสมแล้ว ยังได้พัฒนา
แอปพลิเคชัน ท้ายที่สุด TTC หรือ That Tuition Café ก็เปิด
ให้บริการเมื่อเร็วๆ นี้
วิธีใช้บริการคือ ลูกค้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของคาเฟ่
ลงทะเบียน เชือ่ มต่อบัญชีชา� ระเงินของ PayPal จากนัน้ ก็เลือก
วิชาและติวเตอร์ทตี่ อ้ งการเรียนด้วย และจองวันเวลาทีส่ ะดวก

แต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนมากสุดไม่เกิน 3 คน เมื่อไปถึง TTC
ผูจ้ ดั การคาเฟ่จะน�าลูกค้าไปยังโต๊ะทีจ่ ดั ไว้ให้ หลังจากติวเสร็จ นักเรียน
และติวเตอร์แจ้งที่ผู้จัดการคาเฟ่ การช�าระค่าบริการผ่าน PayPal
ส�าหรับติวเตอร์ทตี่ อ้ งการร่วมงานกับ TTC ก็แค่ลงทะเบียนออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ของคาเฟ่ จากนั้นทีมงาน TTC จะท�าการตรวจสอบ
ประวัติ แล้วจึงน�าไปลงในแอปพลิเคชันเพื่อให้นักเรียนเลือก โดย
หลังเสร็จสิน้ การเรียนการสอน จะให้นกั เรียนให้คะแนนติวเตอร์ดา้ นต่างๆ
ซึ่งการให้คะแนนของนักเรียนจะอัพเดตบนแอปฯ แบบเรียลไทม์
ระบบการรีวิวและให้คะแนนติวเตอร์นี้จะท�าให้นักเรียนที่ก�าลัง
มองหาติวเตอร์ตัดสินใจง่ายขึ้นว่าติวเตอร์คนไหนเหมาะกับตัวเอง
TTC หากจะว่าไปก็คือ Co-Working Space ส�าหรับนักเรียน
ทีไ่ ม่ได้ให้บริการแค่ตวิ หนังสือ แต่ยงั สามารถใช้บริการเช่าพืน้ ทีเ่ พือ่
อ่านหนังสือ สนนราคาค่าบริการอยู่ที่ชั่วโมงละ 8 ดอลลาร์สิงคโปร์
ยิ่งใช้บริการนานหลายชั่วโมง ค่าบริการจะถูกลง

การให้บริการแบบ TTC ถือเป็นรูปแบบใหม่ที่ไม่เคย
มีมาก่อนในสิงคโปร์ แต่เชื่อว่าจะเป็นที่แพร่หลายและยอมรับ
จากติวเตอร์และลูกค้าที่เป็นนักเรียนทั้งหลาย โดยเธอตั้งเป้า
ระยะสั้นในอีก 6 เดือนข้างหน้า TTC จะมีติวเตอร์ในสังกัด
เพิ่มเป็น 200 คน และมีนักเรียนใช้บริการ 300-350 คน
นอกจากนั้น อภานายังเล็งจะขยายสาขาเพิ่มในสิงคโปร์ และ
ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง ไทย เวียดนาม และ
อินเดียอีกด้วย
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Scoop

LINE@ เปลี่ยนมาเป็น
LINE OffIcIaL accOuNt

SME จะรับมือกันอย่างไร
Text :

เมื่อ LINE@ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่ง
ที่ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์
ส่วนใหญ่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
กับลูกค้าของตัวเองปรับเปลี่ยน
มาสู่ LINE Official Account
ซึ่งโดยหลักๆ ของการเปลี่ยนแปลงนี้
คือ การยกเลิกระบบแพ็กเกจแบบเดิม
และการคิดค่าบริการแบบใหม่
จึงน�ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลง
ส�าหรับผู้ประกอบการออนไลน์
โดยเฉพาะ SME ที่มีเงินทุนจ�ากัด
ว่าจะได้รับผลกระทบนี้หรือไม่
และจะปรับตัวอย่างไรดี

ฟีเจอร์ฟรี แต่จา่ ยมากขึน้

“จริงๆ LINE ยังคงเป็นช่องทางการสื่อสารที่ส�าคัญอยู่ ทุกคน
คุ้นเคยเพราะสะดวก ขณะที่โซเชียลมีเดียอื่นๆ ก็จะมีคนใช้งาน
ที่มีช่วงอายุแตกต่างกันไป แม้ว่า LINE จะคิดค่าบริการแบบใหม่
แต่การเปิดให้ใช้ฟีเจอร์ฟรีทุกอย่าง ก็เหมือนการเชิญชวนว่ามาใช้
LINE สิ ฉะนัน้ ข้อดีกม็ อี ยู่ เพียงแต่ตอ้ งกลับมาคิดและรูว้ ธิ กี ารใช้งาน
ให้ เ หมาะกั บ ธุ ร กิ จ ของตั ว เอง” อาจารย์ ล ลิ ต า สั น ติ ว รรั ก ษ์
ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กล่าวถึงความส�าคัญของ LINE และข้อดีของการเปลี่ยนมาสู่
LINE Official Account
ทั้งนี้ โดยหลักๆ แล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของ LINE จะมี
2 เรื่องส�าคัญคือ ฟีเจอร์และราคา ซึ่งอาจารย์ลลิตาสรุปเอาไว้ว่า

ไฮไลต์ของ LINE Official Account
อยู่ที่การปลดล็อกฟีเจอร์ ไม่ว่าจะเป็น Rich Message, Rich
Menu, Rich Video ทุกแพ็กเกจสามารถใช้งานฟีเจอร์ทุกฟีเจอร์
ได้อย่างอิสระ รวมไปถึงแพ็กเกจฟรีด้วย ซึ่งจะแตกต่างจาก LINE@
ทีจ่ ะเปิดฟีเจอร์ให้ใช้งานตามราคาแพ็กเกจ เช่น ถ้าต้องการใช้ฟเี จอร์
Rich Menu ผูใ้ ช้งานจ�าเป็นต้องซือ้ แพ็กเกจโปร (ราคา 53.90$ หรือ
ประมาณ 1,998 บาท) ขึ้นไป ถึงจะสามารถใช้งานได้ แต่ในส่วน
ของ LINE Official Account สามารถใช้งานฟีเจอร์ Rich Menu
ได้ตั้งแต่แพ็กเกจฟรีกันเลยทีเดียว นั่นหมายความว่า ไม่ว่าจะเป็น
แพ็กเกจจ่ายเงินหรือฟรี หรือจะธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่
ก็ใช้ฟีเจอร์เดียวกันได้หมด
ราคาแพ็กเกจในการใช้งานจะเปลีย่ นไป
โดย LINE Official Account จะมีเพียง 3 แพ็กเกจให้เลือก
โดยการคิดจ�านวนการส่งข้อความ จะคิดตามจ�านวน Target Reach
(จ� า นวนผู ้ ติ ด ตามที่ ไ ม่ บ ล็ อ กและใช้ ง าน LINE เป็ น ประจ� า)
โดยสามารถส่งข้อความได้สูงสุด 3 Balloon หรือ 3 ข้อความ
ติดต่อกัน/การส่งข้อความ 1 ครั้ง
• แพ็กเกจฟรี (จ�านวนข้อความฟรี 500 Target Reach
ต่อเดือน)
• แพ็กเกจเบสิก ราคา 500 บาทต่อเดือน (ส่งข้อความได้ไม่เกิน 2,500
Target Reach ต่อเดือน ถ้าเกินคิด 0.3 บาทต่อ Target Reach)
• แพ็กเกจสุดท้ายคือ แพ็กเกจโปร ราคา 1,500 บาทต่อเดือน
(ส่งข้อความได้ไม่เกิน 10,000 Target Reach ต่อเดือน ถ้าเกินคิด
ราคาเริ่มต้น 0.1 บาทต่อ Target Reach)
ค่าใช้จา่ ยในการใช้งาน Premium ID เปลีย่ นไป
จากเดิม ที่เป็น LINE@ เสียค่าใช้จ่าย 5.99$ ต่อปี หรือประมาณ
198 บาท หลังจากเปลี่ยนเป็น LINE Official Account จะมี
ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน 12$ ต่อปี หรือประมาณ 444 บาท
โดยภาพรวมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จุดที่ผู้ประกอบการต้อง
คิดหนักคือ ราคาแพ็กเกจและการคิดราคาตามจ�านวนการใช้จริง
แทนที่จะเป็นระบบเหมาบุฟเฟต์แบบแต่ก่อน เพราะอย่างที่รู้กันว่า
ผู้ประกอบการมักจะใช้วิธียิงข้อความเยอะๆ วันละหลายครั้ง
เพือ่ หวังผลว่าจะมีคนเห็นจ�านวนมากๆ ก็จะไม่สามารถท�าได้งา่ ยๆ
อีกต่อไปแล้ว
“แน่ๆ เลยคือในการ Broadcast หรือการส่งข้อความและรูปภาพ
ไปยังคนที่ติดตามเราทุกคนในคลิกเดียว แพ็กเกจของ LINE@ จะมี
ความยืดหยุ่นมากกว่า เราสามารถ Broadcast ได้ไม่จ�ากัดถ้าเรา

กองบรรณาธิการ

สมัครแพ็กเกจที่ราคาสูงหน่อย อย่างผู้ประกอบการ SME สามารถ
ใช้แพ็กเกจ Starter ราคา 200 บาทต่อเดือนได้สบายๆ เพราะ
สามารถ Broadcast ได้ไม่จ�ากัด แต่พอเป็นแพ็กเกจใหม่
เหลือแค่ 3 แพ็กเกจ คือ ฟรี เบสิก และโปร คนที่กระทบคือคนที่มี
ยอดคนติดตามเยอะ เพราะเวลาคิดเงินส�าหรับการ Broadcast
จะคิดตาม Target Reach หมายถึงจ�านวนคนที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน
มีตัวตนอยู่ สมมติในจ�านวนคนติดตาม 10,000 คน แต่มี Target
Reach 7,000 คน แล้วเรา Broadcast ทั้งหมด 7,000 ถ้าเกินก็จะ
มีคา่ ใช้จา่ ยคิดตามจ�านวน Broadcast ถ้าเราใช้แพ็กเกจเบสิก ราคา
อยู่ที่ 500 บาทต่อเดือน ซึ่งส่งข้อความได้ไม่เกิน 2,500 Target
Reach ถ้าเราส่งไปเกิน ก็จะคิด 0.30 บาทต่อข้อความทีเดียว”
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในการคิดค่าบริการจะแพงขึ้น แต่ถ้า
ว่ากันจริงๆ แล้ว LINE Official Account ก็ยังมีข้อดีส�าหรับ
ผู้ประกอบการ ในเรื่องนี้ อาจารย์ลลิตาบอกว่า ผู้ประกอบการ
ไซส์เล็กและเพิ่งเริ่มต้นซึ่งยังมีคนติดตามไม่มาก จะได้ประโยชน์
เต็มๆ เพราะว่าถ้าเป็นของเดิม LINE@ แพ็กเกจฟรีจะส่งได้แค่
ข้อความธรรมดา แต่ถ้าเป็น LINE Official Account ถึงจะเป็น
แพ็กเกจฟรี ก็เปิดให้ใช้ฟีเจอร์ฟรีทั้งหมดเลย ยกตัวอย่างเช่น
Rich Message คือ คอนเทนต์รูปภาพขนาดใหญ่ที่สามารถฝังลิงก์
เพื่อไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ถ้าเป็น LINE@ ต้องใช้แพ็กเกจ Starter
ขึ้นไปถึงจะใช้ได้ แต่พอเป็น LINE Official Account แพ็กเกจฟรี
ใช้ได้เลย รวมไปถึงฟีเจอร์ที่เจ๋งๆ อื่นอีกด้วย

เปลีย่ นไปใช้ไทม์ไลน์ให้มากขึน้

การที่ LINE ปรับแพ็กเกจและวิธกี ารคิดเงินใหม่ ท�าให้ผปู้ ระกอบการ
จะต้องคิดมากขึ้นก่อนที่จะ Broadcast ซึ่งเดิมมักจะส่งข้อความ
ทุกวัน วันละหลายๆ ครัง้ แบบหว่านไปทัว่ เพราะเน้นทีป่ ริมาณมากกว่า
คุณภาพ ก็คงจะไม่คุ้ม เพราะจะท�าให้เจอปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย
อย่างหนักเมื่อปรับเป็น LINE Official Account โดยเฉพาะธุรกิจ
ขนาดเล็กและขนาดกลางทีม่ งี บประมาณในการท�าการตลาดทีจ่ า� กัด
อย่างไรก็ตาม ในปัญหานี้อาจารย์ลลิตาให้ค�าแนะน�าว่าอาจจะ
เลีย่ งไม่ไปใช้การ Broadcast เพราะอย่างที่ LINE ให้เหตุผลของการ
เปลี่ยนจาก LINE@ มาเป็น LINE Official Account ว่าเป็นเพราะ
การ Broadcast ไม่ถูกที่ถูกเวลา และมีปริมาณที่มากเกินไป
นั้นจนกระทั่งกลายเป็นการรบกวนผู้ใช้งาน จึงพยายามจะลดการ
Broadcast ลง โดยให้คนไปเล่นบนไทม์ไลน์ของ LINE เพราะฉะนั้น
วิธแี ก้ไขของคนทีม่ กี ารติดตามเยอะๆ อยูแ่ ล้ว แทนทีจ่ ะ Broadcast

17

อย่างที่เคยท�าเดือนละ 4 ครั้ง ก็อาจจะลดลงมาเหลือแค่ครั้งเดียว
แล้วเปลี่ยนไปใช้ไทม์ไลน์แทน
“เปลี่ยนพฤติกรรมของคนที่ตามเราให้ไปอยู่บนไทม์ไลน์แทน
โดยลดการ Broadcast ลง แทนที่อะไรๆ ก็ Broadcast เปลี่ยน
เป็นว่าอาจจะ Broadcast เฉพาะทีเ่ ป็นโปรโมชัน หรืออะไรทีส่ า� คัญๆ
แล้วในช่วงทีเ่ รายังเป็น LINE@ อยูเ่ พราะยังใช้แพ็กเกจเดิมได้ถงึ เดือน
กันยายน ฉะนั้นยังมีเวลาจัดกิจกรรมได้ 3 เดือน เราก็พยายาม
Broadcast ไปว่าเราจะเปลีย่ นไปใช้ไทม์ไลน์ แล้วก็พยายามไปโพสต์

ในไทม์ไลน์ของตัวเองเยอะๆ เพือ่ ให้คนมาตามทีไ่ ทม์ไลน์ของตัวเอง
จะดีกว่า ส�าหรับผูป้ ระกอบการทีเ่ พิง่ เริม่ ต้นมีขอ้ แนะน�าคือ ในตอนแรก
ทีเ่ ราเริม่ สร้าง LINE แทนทีจ่ ะไปสร้างพฤติกรรมให้คนตามที่ Broadcast
ของเรา เราก็พยายามไปใช้ที่ไทม์ไลน์เราเยอะๆ แล้วก็ Broadcast
ตามจ�านวนที่ให้ฟรี ยกเว้นยอด Target Reach สูงๆ แล้วก็ต้องใช้
แพ็กเกจที่เสียเงินจริงๆ ก็ต้องเสียแค่แพ็กเกจเบสิกก็พอ เพราะ
เดือนละ 500 บาท แล้วพยายามปรับพฤติกรรมคนที่ติดตามเราให้
ไปอยูบ่ นไทม์ไลน์มากกว่า ซึง่ มองไปแล้วธุรกิจทีก่ ระทบมากทีส่ ดุ คือ

ธุรกิจอาหาร เพราะ LINE เหมาะส�าหรับธุรกิจอาหารมากๆ
โดยเฉพาะอาหารดิลิเวอรี ที่มักจะใช้ส่งโปรโมชันแล้วก็คุยกับลูกค้า
แล้ววันหนึ่งมีคนมาติดตามเยอะๆ แต่ต้องจ่ายเดือนละ 1,500 บาท
ก็ถือว่าสูงมากส�าหรับเขา”
นอกจากนี้ ควรรู้จักที่จะกระจายความเสี่ยง โดยการใช้ช่องทาง
โซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ยูทูบ ทวิตเตอร์ ตามความ
เหมาะสมกับธุรกิจที่ท�า รวมถึงการเปิดมาร์เก็ตเพลซอื่นๆ เพื่อเป็น
ช่องทางการขายเพิ่มมากขึ้น เช่น LAZADA, Shopee เป็นต้น

VIEWPOINT

กฤษนะ รัตนพัฒน์
หนึ่งในเจ้าของแบรนด์ Green Up

ธัชสมร ศัพท์สุวรรณ
Co-founder และ CEO ของ Rainbo

จอมใจ ละอองแก้ว
เจ้าของแบรนด์ Purrcraft

“เริ่มใช้ LINE@ มาตั้งแต่เริ่มท�าธุรกิจตู้ต้นไม้อัตโนมัติ
Green Up โดยใช้เป็นช่องทางตอบค�าถามที่ลูกค้าสงสัย
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ที่ซื้อไป แต่ด้วยความอยากสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า จึงใช้ Chatbot ในการพูดคุย
กับลูกค้า ซึง่ ในช่วงเวลานัน้ เลือกติดต่อสือ่ สารกับลูกค้าผ่าน
Chatbot ในเมสเซนเจอร์ของเฟซบุ๊ก เพราะ LINE@ ยัง
ไม่เปิดให้ลูกค้าทั่วไปใช้งาน Chatbot หากจะใช้ต้องจ่าย
ค่อนข้างแพง แต่หลังจากทราบข่าวว่า LINE@ ได้เปลี่ยน
เป็น LINE Official Account และหลายๆ ฟีเจอร์ใน LINE@
ทีต่ อ้ งเสียค่าบริการหากจะใช้งานสามารถใช้งานได้ฟรี ท�าให้
ช่องทางนีเ้ กิดความน่าสนใจมากขึน้ และกระตุน้ ให้อยากใช้
งาน เพราะมีหลากหลายฟีเจอร์มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�าธุรกิจ ตลอดทั้งยังพัฒนา Chatbot ได้ด้วย และ
อีกหนึง่ สิง่ ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงครัง้ นีค้ อื ราคาแพ็กเกจ
การใช้งาน แต่ไม่ได้สง่ ผลกระทบกับเรา เนือ่ งจากมีผตู้ ดิ ตาม
ใน LINE@ ไม่เยอะ ข้อความที่ส่งจึงไม่มาก แต่หากวันหนึ่ง
มีผตู้ ดิ ตามใน LINE@ เพิม่ มากขึน้ ก็พร้อมลงทุนกับช่องทางนี”้

“ทุกวันนี้เราใช้ LINE@ เป็นช่องทางการติดต่อลูกค้า
ซึ่งมองว่าเป็นช่องทางที่ดีสามารถกระจายข่าวสารเข้าถึง
ลูกค้าได้โดยตรง โดยมีผู้ติดตามประมาณ 2 หมื่นคน
เลือกใช้แพ็กเกจโปรประมาณ 2,000 บาท และจะยิง
Broadcast วันละครั้งถึงสองครั้ง โดยส่วนมากจะยิงเมื่อมี
สินค้ามาใหม่ คอลเลกชันใหม่ หรือออกโปรโมชัน เชื่อว่า
คนทีต่ ามเราเป็นลูกค้าตัวจริงของ Rainbo ทีอ่ ยากรูข้ า่ วสาร
ของเราอยูแ่ ล้ว ซึง่ การเปลีย่ นมาเป็น LINE Official Account
ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดว่าค่าใช้จ่ายจะเปลี่ยนไป
มากน้อยแค่ไหน แต่ทกุ วันนีม้ ชี อ่ งทางโซเชียลมีเดียมากมาย
เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม อย่างเฟซบุ๊กก็มี Broadcast ซึ่งเรา
ก็ต้องหมุนไปตามสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามาอยู่แล้ว”

“ตัดสินใจใช้งาน LINE@ เพราะสามารถ Broadcast ได้
ซึ่งอ�านวยความสะดวกในการส่งข่าวสารเกี่ยวกับแบรนด์
ไปยังลูกค้าหลายๆ คนในครัง้ เดียว สิง่ ทีเ่ รา Broadcast คือ
เชิญชวนท�าบุญ โดย Broadcast เพียงเดือนละ 1 ครั้ง และ
คอลเลกชันใหม่ Broadcast 1 ครั้งต่อ 1-2 เดือน เพื่อให้
ทุกคนรับทราบโดยทัว่ กันว่า วัน-เวลาไหนทีค่ อลเลกชันใหม่
วางขาย ทุกคนจะได้จองสินค้าพร้อมกัน ท�าให้ไม่ต้องมา
คอยตอบค�าถามเดิมซ�้าๆ เหมือนตอนติดต่อกับลูกค้าผ่าน
LINE ส�าหรับการเปลีย่ นแปลงจาก LINE@ เป็น LINE Official
Account ไม่ส่งผลกระทบกับเรา เพราะเราส่ง Broadcast
ไม่เยอะและไม่บอ่ ย จะ Broadcast เฉพาะ 2 อย่างทีก่ ล่าวไป
นอกเหนือจากนี้จะไม่ส่ง เพราะไม่อยากให้ลูกค้าเกิดความ
ร�าคาญแล้วบล็อกเรา หลังจากเปลีย่ นช่องทางการติดต่อกับ
ลูกค้าจาก LINE มาเป็น LINE@ ยอดขายเราเพิ่มขึ้น เพราะ
เป็นช่องทางที่ง่ายทั้งต่อการติดต่อและการสั่งซื้อสินค้า แต่
ถึงอย่างนั้น ช่องทางนี้ยังคงเป็นช่องทางส�ารองส�าหรับเรา
เพราะช่องทางหลักที่ใช้ยังเป็นเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม
เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ของแบรนด์อยู่บน 2 โซเชียลฯ นั้น”
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Special Interview

นิภัทรา ตั้งพจน์ทวีผล
Text : กองบรรณาธิการ / Photo :

ปกรณ์ พลชัย

ยุคดิจิทัล ไม่เพียงแต่ท�ำให้โลกธุรกิจถูก Disrupt จนต้องมีกำรปรับเปลี่ยนตัวเองกันขนำนใหญ่เท่ำนั้น
หำกส่งผลกระทบไปถึงมนุษย์ด้วยที่ต้องเสริมทักษะควำมรู้ใหม่ๆ โดยว่ำกันว่ำด้วยควำมเร็ว
และควำมแรงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ท�ำให้ทักษะควำมรู้มีอำยุสั้นลง ทักษะควำมรู้อะไรที่สำมำรถ
น�ำมำใช้ในกำรท�ำงำนได้ ณ วันนี้ อำจใช้ไม่ได้ในอีก 2 ปีข้ำงหน้ำ ดังนั้น โลกธุรกิจจ�ำเป็นต้อง
Transform ตัวเองเพื่อรองรับกับภำพใหม่ของโลกใบนี้ กำรเรียนรู้ก็จ�ำเป็น
ต้องถูก Reskill เรื่อยๆ เพื่อก้ำวให้ทันควำมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำเช่นเดียวกัน
ด้วยเหตุนี้ SEAC (Southeast Asia Center) ศูนย์พัฒนาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน ได้เล็งเห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้โดยได้สร้างสรรค์รูปแบบการเรียนรู้เพื่อ
ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรธุรกิจและคนทั่วไป ผ่านโมเดล
การเรียนรู้ภายใต้ชื่อ YourNextU เป็นครั้งแรกในโลก โดยมี
นิภัทรา ตั้งพจน์ทวีผล เป็นหนึ่งในทีมงานที่ช่วยปลุกปั้นโมเดล
ใหม่นี้ เพื่อให้เราเติมเต็มความรูก้ นั ตลอดเวลาและไม่มวี นั หมดอายุ
คุณเห็น Pain Point อะไร ถึงได้ทำ� โมเดลกำรเรียนรู้ในรูปแบบใหม่
YourNextU เป็นโมเดลการเรียนรูต้ น้ แบบที่ SEAC ได้ทา� การศึกษา
และสร้างแบบแผนการเรียนรูค้ รัง้ ใหม่ ทีใ่ ห้คนทุกระดับสามารถเข้ามา
เรียนรู้และอัพเดตทักษะใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา เสมือนเป็น Startup
ของในองค์กรเรา ถามว่าท�าไม SEAC จึงต้องท�า YourNextU หาก
ย้อนไปเมือ่ 2 ปีทแี่ ล้วมีคนพูดถึงการ Disruption กันมากมาย ท�าให้
องค์กรธุรกิจใหญ่ๆ ตื่นตัว และเริ่มเปลี่ยนแปลงวิธีการท�าธุรกิจ
ขณะที่ SEAC เราท�าธุรกิจด้านการพัฒนาคน ลูกค้าส่วนใหญ่เป็น
องค์กรธุรกิจ ดังนั้น คนที่มาหาเราจึงมาด้วยโจทย์ที่เปลี่ยนไปจาก
เมื่อก่อน ซึ่งจากเดิมที่ต้องการมองหาการ Transformation องค์กร
พร้อมหา Solution ใหม่ เพื่อสร้างสินค้าและการบริการใหม่ เพื่อ
ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายองค์กรเข้ามา
คุยกับเราเป็นจ�านวนมาก ทีนพี้ อพูดถึงค�าว่า Transformation สิง่ หนึง่
ที่ท�าให้กังวล คือเมื่อเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา เอาระบบใหม่

เข้ามา แล้วคนล่ะจะเปลี่ยนอย่างงไร ซึ่งก็เกิดค�าถามขึ้นมาว่าวิธีที่
SEAC ให้บริการอยู่นั้นใช่หรือไม่ เพราะโดยปกติเวลาที่องค์กร
จะพัฒนาทักษะพนักงาน ก็จะส่งมาอบรมทีละ 20-30 คน แล้วก็
ค่อยๆ ไล่ไปจนครบทั้งองค์กร แต่ถ้าองค์กรจะ Transform ด้วย
วิธีการดังกล่าวคงท�าไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน
นอกจากนี้ เราเริ่มตั้งค�าถามด้วยว่าการ Disruption ไม่ได้
เกิดขึ้นเฉพาะองค์กรใหญ่ๆ เท่านั้น ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก
รวมถึงคนท�าอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ต่างก็ได้รบั ผลกระทบเหมือนกัน
อย่างทีม่ กี ารพูดกันว่าหลายอาชีพจะหายไป เพราะหุน่ ยนต์จะเข้ามา
แทนที่ เป็นต้น
ขณะเดียวกัน หากพูดถึงค�าว่าเรียนรู้ เราจะคุ้นชินการเรียน
ในลักษณะเมือ่ ถึงวาระ เช่น เรียนมหาวิทยาลัย ถ้าช่วงท�างานก็เป็น
การเทรนนิ่ง แล้วปีหนึ่งเราจะลงทุนกับการเรียนรู้แค่ครั้งสองครั้ง
นัน่ คือเรามักจะมองการเรียนเป็นวาระ แต่จริงๆ แล้วความรูใ้ นวันนี้
และในอนาคต แค่ 2-3 ปีก็หมดอายุแล้ว ปีที่แล้วใช้ได้ ปีนี้อาจใช้
ไม่ได้แล้ว ซึ่งสอดรับกับเทรนด์ที่ว่าในอนาคตคนจะต้อง Reskill
บ่อยขึน้ และถีข่ นึ้ ดังนัน้ ปัญหาคือ แล้วเราจะท�าอย่างไรในเมือ่ เรือ่ ง
การเรียนรู้ยังเป็นการจ่ายเงินเพื่อเรียนเป็นคอร์สเป็นวาระอยู่
ทั้งหมดนี้คือ Pain Point ที่เกิดขึ้น ทีนี้เราก็มาดูว่า SEAC มี
อะไรบ้างเป็นจุดแข็ง ซึ่งก็คือ 1.มีพันธมิตรที่มีคอนเทนต์ดีๆ
ในต่างประเทศเยอะ เช่น มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด The Ken
Blanchard Companies หรือ The Arbinger Institute 2.มีทีมงาน

ทีเ่ ชีย่ วชาญด้านการพัฒนาคน เพราะเราอยูใ่ นธุรกิจนีม้ าเกือบ 30 ปี
และ 3.มีสถานที่ มีสงิ่ อ�านวยความสะดวกต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การออกแบบ
มาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ฉะนั้น เราจึงเอาสิ่งที่เรามีแล้วมาท�า
โมเดลใหม่ให้คนได้มโี อกาสเรียนรูต้ ลอดเวลา มีรปู แบบทีห่ ลากหลาย
ในราคาทีเ่ ข้าถึงคนกลุม่ ใหญ่ นัน่ จึงเป็นทีม่ าของ YourNextU โมเดล
การเรียนรู้ใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครท�ามาก่อน
ทีบ่ อกว่ำ YourNextU เป็นโมเดลกำรเรียนรูแ้ บบใหม่เป็นรำยแรก
ของโลก มีอะไรทีแ่ ปลกใหม่
เรามอง YourNextU ว่าเป็นคอมมูนิตี้ของคนที่รักจะพัฒนา
ตัวเอง โดยมีเครื่องมือช่วยให้เขาได้เรียนรู้ ซึ่งปกติเราจะคุ้นชิน
กับการที่จ่ายสตางค์เรียนเป็นคอร์สหรือหลักสูตร แต่ YourNextU
เราอยากให้คนเรียนรู้ตลอดเวลา ดังนั้น เราจึงใช้ระบบสมาชิก
วิธีการคือจ่ายค่าสมาชิกเป็นรายปี แล้วจะได้สิ่งต่างๆ เหล่านี้คือ
1.จะได้เข้าเรียนหลักสูตรระดับ World Class ที่เราไปเสาะหา
มาจากทัว่ โลก โดยจะเรียนกีค่ รัง้ ก็ได้ เมือ่ ไหร่กไ็ ด้ เรียกว่าเรียนแบบ
บุพเฟต์ ไม่มลี มิ ติ 2.หลายหลักสูตรทีน่ า� เข้ามาจะมีทงั้ ทีเ่ ป็นออนไลน์
และเวิร์กช็อป โดยจะมี Certificate รับรองหากเรียนจบคอร์สนั้นๆ
นัน่ หมายความว่าถ้าต้องการสร้างโพรไฟล์ให้ตวั เองก็สามารถท�าได้
3.ได้ทางเลือกรูปแบบการเรียนรูท้ เี่ หมาะกับตัวเอง เพราะเรารูว้ า่ การ
พัฒนาตนเองในวันนีย้ งั มีขอ้ จ�ากัดเรือ่ งวิธกี ารอยูเ่ ยอะ เช่น ถ้าองค์กร
จะจัดอบรมให้พนักงานก็จะมีแค่รูปแบบสองรูปแบบ จัดปีหนึ่งไม่กี่
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YourNextU เป็นคอมมูนิตี้
ของคนที่รักจะพัฒนาตัวเอง
โดยมีเครื่องมือช่วยให้เขาได้เรียนรู้
ซึ่งปกติเราจะคุ้นชินกับการที่จ่ายสตางค์
เรียนเป็นคอร์สหรือหลักสูตร
แต่ YourNextU เราอยากให้คน

เรียนรู้ตลอดเวลา

พิเศษส�ำหรับผู้อ่ำน STARTUP
สมัครวันนี้ – 31 กรกฎาคม 2562

ที่สุดของความคุ้มค่า จ่ายครั้งเดียว

12,000 บาท++/คน/ปี

เรียนได้ไม่อั้น กี่ครั้งก็ได้ รูปแบบใดก็ได้
รับคูปองชวนเพื่อนมาเรียนรู้ไปด้วยกัน
ฟรีทันที 3 ใบ เพื่อส่งต่อความรู้
และความสนุกกันไม่จ�ากัด
เพียงสมัครที่ www.yournextu.com
พร้อมใส่ Code : STARTUP-PROMO
หมายเหตุ: คูปองจะจัดส่งทางอีเมล หลังช�าระค่าบริการ
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หัวข้อ ถ้าว่างในตอนนัน้ ถึงจะได้เรียน ถ้าไม่วา่ งก็ไม่ได้เรียน ขณะที่
ถ้าเป็นคนทัว่ ไปอยากจะเรียนรูก้ ม็ ขี อ้ จ�ากัดอีกว่าในจ�านวนเงินทีม่ นี น้ั
จะเลือกเรียนอะไรดี บางทีเจอว่าเรียนไปแล้วไม่ชอบก็เสียดายสตางค์
ทีนี้เราเชื่อว่าคนมีจริตชอบการเรียนรู้ไม่เหมือนกัน บางคนบอกว่า
ชอบเรียนรูแ้ บบต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั คนอืน่ มีเพือ่ นร่วมชัน้ ได้แลกเปลีย่ น
มุมมอง มีอาจารย์คอยถาม ถ้าชอบแบบนัน้ เราก็มรี ปู แบบการเรียนรู้
แบบเวิร์กช็อป ซึ่งจะเปิดหลายรอบในหลายวิชา จองมาเรียน
เมื่อไหร่ก็ได้ หรือบางคนชอบเรียนรู้จากการฟังเรื่องราวของคนอื่น
ฟังความส�าเร็จความผิดพลาดของคนอื่น ก็จะมีคลาสแบบเชิญคน
มาทอล์กท�าเสวนากลุ่มย่อย มีกิจกรรมที่สมาชิกจะได้มาเจอกัน
มาแลกเปลีย่ นความคิดกันเอง แล้วจะมีตารางเรียนหมุนเวียนทุกวัน
จะลงเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ หรือบางคนไม่ชอบเรียนแบบคนเดียวก็มี
คอร์สออนไลน์ที่จะเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้

ซึ่งจะได้มาเจอกัน ได้ช่วยกันต่อยอดความรู้ต่างๆ ออกไปด้วย
ที่พิเศษคือส�าหรับคนที่เป็นกังวลเรื่องภาษา ในการเข้าคลาส
ของเรานั้น แม้ว่าจะเป็นการน�าหลักสูตรมาจากต่างประเทศ แต่
คนสอนซึ่งผ่านการรับรองมาแล้วก่อนด�าเนินการสอนนั้น จะ
สอนเป็นภาษาไทย (ภาษาอังกฤษก็มีให้เลือกได้เช่นกัน) มีการ
ประยุกต์และปรับบริบทให้เข้ากับประเทศไทย และถ้าเป็นออนไลน์
เราก�าลังทยอยท�าค�าบรรยายภาษาไทยให้ด้วย
โดยวิธีของเราคือสมาชิกจะได้ Username และ Password เพื่อ
ล็อกอินเข้าไปที่ YourNextU ถ้าอยากจะเรียนอะไรก็สามารถเข้าไป
ค้นหา ถ้าเป็นออนไลน์ก็กดเรียนได้เลย โดยจะเข้าจากทางมือถือ
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ ส่วนถ้าเป็นเวิร์กช็อป สัมมนา จะต้อง
ลงจองในตารางเรียน แล้วเวลามาเรียนก็แค่เอาบัตรประจ�าตัว
ประชาชนมาลงทะเบียนหน้าห้องเพื่อยืนยันตัวตน

จะเรียนเท่าไหร่ก็ได้ ก็ไม่คิดว่าเนื้อหาหลักสูตรจะดีอะไร ปรากฏว่า
เนือ้ หาดีมากๆ หลายคนบอกว่าอาจารย์ทสี่ อนก็ใส่ใจ ทีจ่ ะพูดถึงกันเยอะ
คือการได้มาเจอเพื่อนใหม่ ได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ บางคน
มาขอบคุณบอกว่าช่วงสองเดือนที่ผ่านมาได้มาเรียนแล้วท�าให้เขา
รู้จักตัวเองมากขึ้น อีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจได้เรียน Design
Thinking เลยลองเอาเรือ่ งการฟังเสียงลูกค้าไปปรับใช้ในการท�าธุรกิจ
ปรากฏว่า 2 เดือนที่ผ่านมามียอดขายเพิ่มขึ้น
ดังนั้น โดยภาพรวมผลตอบรับดีมากๆ เลยมองว่า YourNextU
เป็นโมเดลการเรียนรูท้ คี่ นก�าลังมองหา เพียงแต่ยงั ไม่มใี ครท�าออกมา
ตอนที่เราหาพันธมิตรเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี เราพยายามไปหา
ทีต่ า่ งประเทศ ก็ยงั ไม่มใี ครท�าแบบนี้ ทีม่ กี จ็ ะเป็นออนไลน์อย่างเดียว
แต่ไม่มใี ครทีเ่ อาออนไลน์มาผสมกับออฟไลน์แล้วยังมีกจิ กรรมอีกด้วย
ดังนั้น โมเดลนี้จะบอกว่าเป็นครั้งแรกของโลกก็ได้

คุณมีวธิ กี ำรเลือกหลักสูตรอย่ำงไรว่ำเป็นควำมรูท้ ตี่ อ้ งกำรจริงๆ
เราอยู่ในวงการการศึกษาการพัฒนาคนมานาน ฉะนั้นเราจะ
ติดตามเทรนด์ รู้ว่าทักษะอะไรที่จ�าเป็นต้องมีในเวลานั้นๆ เราจะ
เก่งมากในการหาพันธมิตรเพือ่ ร่วมมือกันซึง่ พันธมิตรก็ไม่ได้เชีย่ วชาญ
ทุกเรื่อง พันธมิตรไหนเชี่ยวชาญเรื่องอะไรเราก็จะไปเอาหลักสูตร
ของเขามา เราจะมีทมี งานเฉพาะเลยทีท่ า� แบบนัน้ อีกส่วนหนึง่ เรารู้
จากคนทีม่ าเรียนกับเรา โดยในทุกเดือนเราจะมีการเก็บข้อมูล ดูวา่ เขา
ก�าลังมีปัญหาอะไร ก�าลังสนใจอะไร คนลงทะเบียนหลักสูตรอะไร
มาเยอะ อะไรทีค่ นไม่สนใจแล้วก็เอาออกแล้วเติมหลักสูตรใหม่เข้าไป
แทน โดยเราจะมีหลักสูตรใหม่ๆ เพิม่ เข้าไปทุกเดือน ตอนนีใ้ นระบบ
ออนไลน์เรามี 200 กว่าหลักสูตร แต่ถา้ หลักสูตรเวิรก์ ช็อปมีประมาณ
40 หลักสูตร และส่วนที่เป็นกิจกรรมอีกกว่า 40 กิจกรรม
ส�าหรับรายละเอียดหลักสูตรว่ามีอะไรบ้างนั้นเราเริ่มต้นจาก
3 หมวดหลัก ซึ่งมองแล้วว่าเป็น 3 หมวดที่คนไทยยังขาดความรู้
ด้านนี้ หมวดที่ 1 มาจากสิ่งที่เรารู้ว่าคนไทยยังไม่ค่อยมีทางเลือก
เท่าไหร่ นัน่ คือหลักสูตรเกีย่ วกับ Leadership และ Self-Management
เช่น การปรับวิธีคิดอย่างไรเพื่อท�าให้เราก้าวหน้า เราจะปรับเลนส์
ในการมองอย่างไรให้เข้าใจตัวเองและเข้าใจคนอื่นมากยิ่งขึ้น เมื่อ
สร้างธุรกิจใหม่จะมีวิธีสร้างทีมอย่างไร เป็นต้น หมวดที่ 2 เป็น
หลักสูตรเกี่ยวกับนวัตกรรม ยกตัวอย่างที่เราไปเอาหลักสูตรจาก
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด คือ เรือ่ ง Design Thinking ซึง่ เป็นเหมือน
เครือ่ งมือทีจ่ ะท�าให้เราเข้าใจธุรกิจมากขึน้ มองเห็นโอกาสจากปัญหา
ของลูกค้าโดยทีเ่ ราอาจจะมองไม่เห็นมาก่อน จะช่วยบอกว่าเราจะท�า
นวัตกรรมหรือหาทางออกใหม่ๆ ได้อย่างไร หมวดที่ 3 เราเรียก
รวมๆ ว่า 4.0 Skill คือมองว่ายุคนีเ้ ป็นยุคดิจทิ ลั ถ้าใครไม่รเู้ รือ่ งดิจทิ ลั
มาร์เก็ตติ้งก็จะท�าธุรกิจล�าบากแล้ว นอกจากนี้ ก็มีหลักสูตร
เกี่ยวกับดาต้า วิธีการจัดการดาต้า วิเคราะห์ดาต้า เป็นต้น

คุณคิดว่ำ YourNextU ตอบโจทย์ควำมต้องกำรคนกลุม่ ไหนบ้ำง
เราวางกลุ่มลูกค้าเอาไว้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มลูกค้าองค์กรและกลุ่ม
ลูกค้าทั่วไป โดยในส่วนของลูกค้าองค์กร เราเริ่มจากฐานลูกค้าที่
SEAC มีอยู่ ซึง่ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ทก่ี า� ลังอยูใ่ นช่วง
Transformation แล้วต้องการ Reskil พนักงานอย่างไรให้เร็วๆ ในจ�านวน
มากๆ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องใช้วิธีการแบบใหม่ไม่เหมือนเดิม
ส�าหรับลูกค้าทั่วไปเป็นกลุ่มตลาดใหม่ท่ีเราไม่เคยท�าแต่เรารู้ว่า
มีความต้องการ ซึ่งในช่วงเริ่มต้นเราโฟกัส 3 กลุ่มคือ กลุ่มแรก
พนักงานในองค์กรทีม่ ขี นาดกลางและขนาดเล็ก ทีไ่ ม่ได้โอกาสเข้าไป
อบรมเหมือนองค์กรใหญ่ๆ กลุม่ ทีส่ องผูป้ ระกอบการ SME ทีใ่ นวันนี้
ก็ต้องวิ่งให้เร็วให้ทันเหมือนเช่นองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งการที่มีสังคม
ของการเรียนรู้ตรงนี้แล้วเรามีเครื่องมือต่างประเทศจะท�าให้เขามี
มุมมองใหม่ๆ เห็นโอกาสใหม่ๆ แล้วก็น่าจะท�าให้ต่อยอดธุรกิจ
ได้งา่ ยขึน้ กลุม่ ทีส่ าม เป็นกลุม่ คนทีท่ า� อาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ ซึง่ มี
จ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นกลุ่มคนที่ต้อง Reskill ตลอดเวลา
เพราะต้องตามกระแสและต้องปรับตัวตลอดเวลาเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ในปีนเี้ ราวางเป้าหมายทีจ่ ะมีสมาชิกให้ได้ 8 หมืน่ คน
เหตุผลว่าท�าไมจึงต้องมีจา� นวนสมาชิกเยอะๆ นัน่ ก็เพราะว่าส่วนหนึง่
มาจากโมเดลของเราเอง เมื่อเราท�าให้หลักสูตรราคาแพงลงมา
จับต้องได้ ก็จ�าเป็นต้องมีปริมาณคนเรียนจ�านวนหนึ่งมาช่วยด้วย

คุณจะแนะน�ำผูป้ ระกอบกำร SME ถึงควำมจ�ำเป็นในกำรเรียนรู้
อย่ำงไร
การท�าธุรกิจในวันนี้จะว่ายากกว่าในอดีตก็ยากกว่า แต่ก็มี
โอกาสมากเช่นกัน สมัยก่อนใครอยากจะท�าธุรกิจขึ้นมาสักธุรกิจ
ก็ดูว่าคนอื่นท�าอย่างไร หรือพ่อแม่เราท�าอย่างไรเราก็ท�าแบบนั้น
ขยันก็อยู่ได้แล้ว แต่ในวันนี้ทุกอย่างไดนามิกมาก คนท�าธุรกิจยุคนี้
ส่วนใหญ่เริ่มต้นจากการมีแรงบันดาลใจ แต่ล�าพังแค่แรงบันดาลใจ
มันไม่พอ เพราะถ้าจะท�าธุรกิจแล้วเติบโตไปได้ตลอดต้องรูต้ อ้ งเข้าใจ
ความต้องการของลูกค้าทีซ่ อ่ นอยู่ เราจะมองเห็นโอกาสทีค่ นอืน่ มอง
ไม่เห็นได้อย่างไร ไม่เพียงแค่นั้น ต้องเข้าใจกระแส เทรนด์ใหม่ๆ
เพราะยุคนีพ้ ฤติกรรมผู้บริโภคเปลีย่ นเร็วมากๆ ขณะเดียวกันก็อาจ
จะมีคแู่ ข่งทีเ่ ราคิดไม่ถงึ มาก่อนอีกด้วย เช่น เปิดร้านขายของอยูด่ ๆี
ลูกค้าหายเพราะหันไปซื้อบนออนไลน์แทน หรือเปิดร้านอาหาร
ก็ไม่ได้แข่งแค่คนท�าร้านอาหารเท่านั้น แต่แข่งกับอาหารดิลิเวอรี
ด้วย เรียกว่าจะมองแบบเดิมไม่ได้ ที่ส�าคัญการท�าธุรกิจมีความ
กดดันสูง การทีเ่ รามีวธิ ที จี่ ะเข้าใจดูแลความคิด ดูแลตัวเอง จะท�าให้
มีพลังวิ่งต่อได้ยาวๆ

คนทีส่ มัครสมำชิกจะได้ประโยชน์อะไรบ้ำงจำก YourNextU
การที่เราคิดโมเดล YourNextU ออกมาเรามองว่ามีความคุ้มค่า
ส�าหรับสมาชิกมากๆ ในวันแรกที่เราติดต่อกับต่างประเทศก็ตกใจ
เพราะแต่ละหลักสูตรราคาแพงมาก อย่าง Design Thinking เป็น
แสนบาท หลักสูตรอื่นๆ ก็เป็นหลายหมื่นบาท แล้วเราเอามาท�า
ในลักษณะบุฟเฟต์ในราคาสมาชิก 12,000 บาท ++ เท่านัน้ นอกจากนี้
เรายังให้บางสิง่ ทีย่ งั ไม่เคยมีใครท�า เช่น จะเรียนหัวข้ออะไรก็ได้ไม่จา� กัด
มีทางเลือกเรือ่ งเวลาความสะดวก รูปแบบการเรียนรูก้ ม็ หี ลายรูปแบบ
สัมมนา เวิรก์ ช็อปเหล่านีท้ า� ให้การเรียนรูม้ นั ใกล้ตวั เราแล้วไม่เหมือน
ยาขมที่ต้องบังคับตัวเองเรียน ที่ส�าคัญสิ่งที่สมาชิกจะได้ไม่ใช่แค่
เนื้อหาหลักสูตร แต่เป็นสังคมของคนที่รักพัฒนาตนเองเหมือนกัน

กำร Reskill มีควำมจ�ำเป็นอย่ำงไรในกำรท�ำธุรกิจยุคนี้
จากการวิจยั และจากทีเ่ ราได้เห็นจริงๆ จะมี 3 เทรนด์ทนี่ า่ สนใจ
คือ เทรนด์แรก ในวันนี้ทักษะหรือความรู้หมดอายุเร็วมาก ไม่เกิน
2-3 ปีก็ใช้ไม่ได้แล้ว บางอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากอาจจะ
ปีตอ่ ปีดว้ ยซ�า้ สิง่ ทีร่ ปู้ ที แี่ ล้วพอมาปีนคี้ นละเรือ่ งกันเลย จะใช้ทกั ษะ
เดิมๆ ไม่ได้เลย เทรนด์ทสี่ อง เดีย๋ วนีจ้ ะเห็นว่าคนรุน่ ใหม่เปลีย่ นงาน
บ่อยขึน้ เรือ่ ยๆ และหลายคนท�าหลายงานในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนัน้
Multi-skil จะไม่ใช่เรือ่ งแปลกในอนาคต และเทรนด์ทสี่ าม เรือ่ งของ AI
ทีเ่ ราพูดกันเยอะว่าหุน่ ยนต์จะมาแย่งงานคน จะมีงานหรือบางอาชีพ
หายไป แต่ก็จะมีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นมา ดังนั้น มองว่า 3 เทรนด์นี้
จะเป็นปัจจัยที่ท�าให้การ Reskill เป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการอยู่รอด
ของธุรกิจและคนทั่วไป ซึ่งในอนาคตจะต้อง Reskill บ่อยขึ้นด้วย
มีเสียงหรือผลตอบรับอย่ำงไรบ้ำงหลังจำกเปิด YourNextU
เราเปิดตัว YourNextU อย่างไม่เป็นทางการเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์
ที่ผ่านมา ณ วันนี้มีสมาชิกประมาณ 4,500 คนในระบบ ถามว่า
กระแสตอบรับเป็นอย่างไร ก็มหี ลายอย่างทีค่ าดไม่ถงึ มีคนเดินมาให้
ก�าลังใจเราเยอะมาก หลายคนบอกว่าพอได้ยนิ ว่าเรียนแบบบุฟเฟต์

คุณมีมมุ มองต่อกำรเรียนรูข้ องคนไทยอย่ำงไรบ้ำง
เราต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราเรียนมานั้นเอามาใช้ในการท�างานได้
สักครึ่งหนึ่งก็เก่งแล้ว พื้นฐานการศึกษาของคนไทยยังมีช่องว่าง
ตรงนั้นอยู่ ท�าให้เมื่อถึงเวลาที่จะต้องท�างานจริงๆ จึงต้องเรียนรู้
ด้วยตัวเองพอสมควร แล้วคนไทยจ�านวนมากที่อาจจะยังเข้าไม่ถึง
การเรียนรู้ ซึง่ ต่างจากฝรัง่ ทีม่ กี ารถูกฝึกให้มี Self-Learning มาตัง้ แต่
เด็ก ซึ่งเรื่องนี้ส�าคัญมากในอนาคตเพราะเราจะต้อง Self-Learning
ตลอดเวลาและตลอดชีวิต
ทีบ่ อกว่ำ YourNextU แยกออกมำเป็นอีกหน่วยธุรกิจของ SEAC
เป็นเหมือน Startup จึงเป็นควำมท้ำทำยกำรท�ำงำนของคุณด้วย
คุณมีวธิ รี บั มืออย่ำงไร
ท้าทายมาก แต่เราก็ต้องเรียนรู้และปรับให้เร็ว เราต้องเปลี่ยน
วัฒนธรรมการท�างานพอสมควร ปรับ Mindset ปรับวิธีท�างานด้วย
ค�าว่า Speed เดิมที่เราเคยท�า เราว่าเรา Speed แล้ว แต่มันคนละ
Speed กับการท�า YourNextU เรารือ้ โปรเจกต์กนั ตลอดเวลา มีการ
เปลี่ยนแปลงทุกวัน ตอนแรกเราก็คิดว่าเราชัดประมาณหนึ่งแล้ว
ปรากฏว่าพอเราเริม่ ท�าก็มปี ญ
ั หาระหว่างทางมีความเข้าใจใหม่ แล้วเจอ
โอกาสทีต่ อนแรกเราไม่คดิ ฉะนัน้ เราจึงต้องปรับเปลีย่ นอะไรตลอดเวลา
แล้วมันก็คอื ความท้าทายของทีมงานทีเ่ ราจะ Speed ตัวเองอย่างไร
ให้ทันกับการปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลา
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HAUL

ถุงเท้าซ่อนลายพิเศษ ตาไม่ดี หาไม่เจอ
Text : Kritsana

S. / Photo : กิจจา อภิชนรจเรข

ถุงเท้าใครว่าไม่ส�าคัญ นอกจากช่วยปกปิดเท้าและลดการเสียดสี
ระหว่างผิวเท้ากับรองเท้าแล้ว ยังเป็นไอเท็มเสริมลุคและแสดงให้เห็นถึงความพิถีพิถันในการแต่งตัว
เพราะต้องเลือกถุงเท้าให้แมตช์กับชุดที่สวมใส่ ซึ่งถุงเท้าที่ดีไม่เพียงแค่ลายสวย แต่ต้องคุณภาพดีด้วย

ก้อย-กรกมล เธียไพรัตน์ และ ตี้-ศิริพร ลีลาสุขสวัสดิ์ สองสาวเพื่อนซี้ที่ชอบเดินทางท่องเที่ยว
และชอบแต่งตัวอย่างเรียบง่าย แต่ไม่วายซ่อนความเก๋ให้กับลุคด้วยถุงเท้าดีไซน์ชิก แต่ด้วยถุงเท้าที่ขาย
ในตลาดแม้ลายโดนใจ แต่คุณภาพกลับไม่ตรงตามต้องการ ระบายความร้อนไม่ดี ใส่เพียงไม่กี่ครั้ง
ก็ยืดย้วย ทั้งคู่เลยชวนกันมาท�าถุงเท้าคุณภาพดีที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ภายใต้ชื่อแบรนด์ Haul
ความโดดเด่นของถุงเท้า Haul ที่สะดุดตาตั้งแต่แรกเห็น คือ การจับคู่สีเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว
มีสีสันให้เลือกเยอะและเป็นสีกลางที่เหมาะทั้งผู้หญิงและผู้ชาย แม้ลวดลายของถุงเท้าแต่ละคอลเลกชัน
อาจดูธรรมดา แต่ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่ามีการซ่อนลายพิเศษไว้ให้ผู้สวมใส่ได้สนุกไปกับการค้นหา
ลายนั้น เช่น Dylan คอลเลกชันที่ซ่อนเครื่องหมาย Pause ไว้ท่ามกลาง Previous และ Next เครื่องหมาย
ที่พบเห็นได้ในโปรแกรมเล่นเพลง Bobbi คอลเลกชันลายจุดที่ใส่เส้นหยักไว้ที่ขอบถุงเท้า และ Alex
คอลเลกชันที่มาพร้อมลายง่ายๆ แต่กลับโดดเด่นด้วยสีที่ตัดกันอย่างชัดเจนระหว่างสีปลายเท้ากับส้นเท้า
และสีฝ่าเท้า
นอกเหนือจากการซ่อนลวดลายพิเศษคือ การสร้างที่มาและเรื่องราวให้กับถุงเท้าแต่ละคอลเลกชัน
โดยมาจากสิ่งที่สองสาวได้พบเจอและรู้สึกประทับใจเมื่อครั้งออกเดินทางท่องเที่ยว เช่น บทเพลงในงาน
คอนเสิร์ต เกลียวคลื่นของทะเล และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ เป็นต้น ซึ่งวิธีการนี้ได้กลายเป็น
จุดแข็งที่ท�าให้ถุงเท้า Haul แตกต่างจากถุงเท้าแบรนด์อื่นในตลาด
ด้านวัสดุที่ใช้ในการผลิต ใช้ Cotton 82 เปอร์เซ็นต์ Spandex 15 เปอร์เซ็นต์ และ Elastane
3 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากใช้ Cotton เยอะ ถุงเท้าจึงมีความทนทาน ไม่ยืดย้วยง่าย ท�าให้ใส่ได้นานยิ่งขึ้น
ระบายความร้อนได้ดี จึงไม่รู้สึกอับชื้นเวลาใส่ ไม่เพียงเท่านี้ เจ้าของแบรนด์ทั้งสองยังถ่ายทอดตัวตน
ของ Haul ที่เป็นแบรนด์ Eco Friendly ผ่านแพ็กเกจจิ้งกระดาษย่อยสลายได้ โดยตั้งใจออกแบบให้เป็น
สายคาดเดีย่ วทีร่ ดั ถุงเท้าได้รอบ เพือ่ ลดปริมาณการใช้พลาสติกอย่างตะขอแขวนและพลาสติกห่อหุม้ ถุงเท้า
“การท�าธุรกิจถุงเท้ามีความเสีย่ งในแง่ของเรือ่ งสินค้าค้างสต็อก เพราะเป็นสินค้าทีถ่ กู จ�ากัดด้วยขัน้ ต�า่
ในการผลิต ดังนั้น จึงต้องคิดหาแผนในการขาย เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเราเลือกใช้วิธีขาย
ในหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์อย่าง เฟซบุ๊ก และอินสตาแกรมที่เราดูแลเอง ไปจน
ถึงแพลตฟอร์มช้อปปิงออนไลน์ของต่างประเทศทั้ง Pinkoi และ Etsy ส่วนช่องทางออฟไลน์วางขายที่ร้าน
ขายสินค้าไลฟ์สไตล์ย่านสยามอย่างร้าน Frank! Garçon และร้าน O.D.S การมีช่องทางขายหลากหลาย
ท�าให้ได้เจอทั้งลูกค้าไทยที่มีมากถึง 60 เปอร์เซ็นต์ และ 40 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็นชาวต่างชาติทั้งจาก
โซนยุโรปและโซนเอเชีย ลูกค้าที่เข้ามาทั้งหมดเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งชายหญิงที่ชอบแต่งตัวและมีความ
พิถีพิถันในการเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรา” ตี้เล่า
ช่องทางการขายที่หลากหลายให้ผลในเรื่องการกระจายสินค้าสู่วงกว้างและท�าให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก
มากขึน้ ขณะทีก่ ารท�าคอนเทนต์สา� หรับโพสต์ในช่องทางขายต่างๆ ก็สา� คัญไม่แพ้กนั ซึง่ ก้อยเผยว่า คอนเทนต์
ที่ท�าให้คนหยุดที่หน้าเพจของแบรนด์ คลิกเข้ามาดูสินค้า และจดจ�าแบรนด์ได้คือ คอนเทนต์ที่สื่อถึง
ตัวตนแบรนด์ พร้อมทั้งสร้างสีสันความสนุกให้กับคนที่เข้ามาดู และต้องโพสต์ภาพตัวอย่างการใส่ถุงเท้า
ร่วมด้วย เพื่อให้มองออกว่า ลายถุงเท้าจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อใส่ และควรแมตช์กับการแต่งตัวแบบใด
จึงจะเหมาะ
“ตอนที่บอกกับคนรู้จักว่าจะท�าแบรนด์ถุงเท้า ทุกคนก็แปลกใจ เพราะไม่ค่อยมีใครท�า เราจึงมองว่า
เป็นโอกาสที่ดี เพราะคู่แข่งน้อย แต่ด้วยเราเป็นแบรนด์เล็ก ไม่สามารถสั่งผลิตถุงเท้าได้ในจ�านวนมากๆ
ฉะนั้นเมื่อสั่งผลิตในจ�านวนน้อย ต้นทุนเลยสูง ท�าให้ต้องตั้งราคาถุงเท้าสูง สิ่งที่กระตุ้นให้ลูกค้าซื้อ
ด้วยความยินดีจึงเป็นเรื่องของราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ลวดลายเป็นเอกลักษณ์ และช่วยเสริมลุค
ให้ดูดีตามที่พวกเขาต้องการ” ก้อยเล่าปิดท้าย
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Self-Employed

KAAB

กระเป๋าสุดชิกรังสรรค์จากกาบกล้วย
Text : Ratchanee

P. / Photo : กิจจา อภิชนรจเรข

เพราะชอบผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากวัสดุธรรมชาติ หรือที่สามารถเป็นวัสดุทดแทนได้
แต่เมื่อเหลียวมองในตลาดแล้วเห็นว่ามีแต่วัสดุจากผักตบชวาที่น�ำมาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เต็มไปหมด
จึงตั้งค�ำถามขึ้นมาว่า จะมีพืชอะไรที่สามารถน�ำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกบ้าง?

การตั้งค�ำถามของ แคร์-ธนัญญา ธุวานนท์ น�ำมาสู่การเสาะหา ศึกษา และทดลองวัสดุจากธรรมชาติ
จนกระทั่งตัดสินใจเลือกกาบกล้วย หลังจากที่เห็นว่าต้นกล้วยกลายเป็นขยะทางการเกษตรที่เกษตรกร
ต้องก�ำจัดทิ้ง น�ำมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์
“เริ่มจากการที่ต้องท�ำโปรเจกต์จบการศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งโดยส่วนตัว
เป็นคนชอบผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากวัสดุธรรมชาติอยู่แล้ว พอเห็นต้นกล้วยที่ถูกทิ้งเป็นขยะบวกกับมองว่า
ลักษณะทางกายภาพของต้นกล้วยสามารถน�ำมาท�ำอะไรได้มากกว่าการถูกตัดทิ้งก็เลยเอามาทดลอง
โดยตอนแรกจะทดลองทั้งใบทั้งต้นกล้วย แต่สุดท้ายก็เลือกใช้ส่วนของล�ำต้น ที่มีความพิเศษคือเป็นพืช
ที่โตเร็ว และมีลักษณะทางกายภาพที่ไม่เหมือนพืชชนิดอื่นคือมีแผ่นกว้าง ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องน�ำมาท�ำเป็น
เส้นๆ ที่จะท�ำได้แค่การจักสานเท่านั้น”
ความเป็นแผ่นกว้างของต้นกล้วยท�ำให้สามารถน�ำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ
โดยในตอนแรกทีท่ ำ� โปรเจกต์ ธนัญญาเลือกใช้เทคนิคการเย็บเพือ่ ขึน้ รูปเป็นแจกัน ถัดจากนัน้ ก็นำ� มาสาน
เพื่อท�ำเป็นเบาะ แต่เมื่อเรียนจบ คิดอยากจะลองท�ำเป็นธุรกิจจริงๆ จึงพลิกแพลงน�ำมาเย็บเป็น
กระเป๋า เพราะคิดว่าน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายออกได้ง่าย
“ล�ำต้นกล้วยจะมีความมันที่ผิวด้านนอก และมีความแข็งแรงซึ่งเราจะเอามาท�ำเป็นเชือก แต่เมื่อ
ปอกเปลือกออกด้านในจะนิ่มกว่า ก็จะเลือกใช้ในส่วนนี้ โดยเอามาผ่านกรรมวิธีต่างๆ เช่น ตากแดด
ซึ่งการตากนี่ก็ยาก เพราะถ้าตากแห้งไปก็จะห่อ แต่ตากน้อยไปก็จะชื้น โดยได้กลุ่มหัตถกรรมชุมชน
ที่เชี่ยวชาญในด้านการผลิตสินค้าที่ใช้วัสดุจากกาบกล้วยอยู่แล้ว มาเพื่อสร้างสรรค์แผ่นกล้วย เมื่อได้
แผ่นกล้วยจึงน�ำมาจับจีบหรือเย็บเดินเส้นด้วยด้ายแล้วแต่ลวดลายที่ออกแบบ แล้วขึ้นรูปเพื่อเป็นกระเป๋า
โดยจะใช้ผสมกับผ้า ซึง่ ในส่วนนีจ้ ะใช้ชา่ งเย็บทีก่ รุงเทพฯ โดยตัวกระเป๋าทัง้ หมดนีจ้ ะเป็นคนออกแบบเอง”
ด้วยความแปลกใหม่ของกระเป๋ากาบกล้วยผสมผสานกับดีไซน์ที่ดูโมเดิร์นภายใต้แบรนด์ KAAB
จึงท�ำให้ได้รับความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่รักงานแฮนด์เมด คนที่สนใจงานที่เป็นมิตร
กับธรรมชาติ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม อยากลดการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายยาก
“คอนเซปต์ของกระเป๋า KAAB นอกจากจะใช้วัสดุจากกาบกล้วยซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติแล้ว
ยังออกแบบให้ดูโมเดิร์น ให้อยู่ตรงกลางเพื่อให้คนเข้าถึงง่าย ใครก็ใช้ได้ แต่ด้วยความเป็นวัสดุที่คน
ไม่คุ้นเคย จึงต้องออกบู๊ธเพื่อให้ได้เห็นกันจริงๆ ส่วนใหญ่คนที่มาซื้อก็จะชมแล้วก็ถามว่าท�ำอย่างไร
ซึ่งด้วยวัสดุที่เราใช้มันยังดูไม่แข็งแรงเหมือนหนังหรือผ้า คนเลยยังไม่ค่อยมั่นใจ แต่ความตั้งใจตั้งแต่
แรกว่าอยากให้คงความเป็นธรรมชาติ ซึ่งตรงนี้ก็ต้องพยายามพัฒนาต่อไปว่าจะท�ำให้แข็งแรงกว่านี้
ได้อย่างไร เพราะคิดว่าที่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ ณ วันนี้ ก็ไม่ใช่ว่าจะ 100 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรแล้วเรา
ก็ต้องทดลองพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด”
อย่างไรก็ตาม ธนัญญายอมรับว่า ในช่วงเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์ KAAB นี้ยังต้องใช้เวลา
ในการท�ำให้คนรู้จักและมั่นใจว่าสามารถใช้งานได้จริงอีกระยะหนึ่ง ซึ่งแม้ในตอนนี้เธอจะท�ำงาน
ประจ�ำอยู่ และอาศัยแค่ช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ในการคิดรังสรรค์และท�ำการตลาดออนไลน์ให้กับ KAAB
แต่เมื่อสิ่งนี้คือสิ่งที่รัก และเป็นเหมือนพื้นที่ที่ระบายความคิดของตนเองให้หลุดออกจากกรอบ เธอจึง
ไม่หยุดเพียงแค่นี้ แต่จะคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ภายใต้คอนเซปต์ผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วยอีกเช่นเดิม
อย่างแน่นอน
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รายงานทางการเงิน ตัวช่วยดันธุรกิจโต
Text : วันวิสา

เมื่อพูดถึงการท�าบัญชีส�าหรับธุรกิจขนาดเล็ก
หลายคนรู้ว่าเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องมี
การเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการยื่นภาษี
อย่างไรก็ตาม รายงานการบัญชีที่จัดท�าไว้นั้น
ยังมีข้อดีอีกมากที่คนท�าธุรกิจ
สามารถหยิบไปใช้ เพื่อการเติบโต พัฒนา และ
ขยายกิจการให้เดินไปข้างหน้าได้ มาดูกันว่า
5 รายงานทางการเงินแบบไหนที่จะเป็นประโยชน์
และสร้างแต้มต่อให้กับการท�าธุรกิจบ้าง

งบก�ำไรขำดทุน
รายงานที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับธุรกิจก็คือ งบก�าไร
ขาดทุน ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่ากิจการมีรายได้ ค่าใช้
จ่าย และก�าไรอยู่ที่เท่าไร โดยการท�าบัญชีที่ดีนั้น
ต้องบอกได้ถงึ รายละเอียดอย่างจ่ายออกไปไหน และ
เงินที่เข้ามานั้นมาจากที่ใด ผู้ประกอบการควรดู
รายงานประเภทนีอ้ ย่างน้อยทุกเดือน และดูแนวโน้ม
เปรียบเทียบผลลัพธ์ปจั จุบนั กับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีกอ่ น และเปรียบเทียบเดือนล่าสุดกับช่วง 2-3 เดือน
ที่ผ่านมา เพื่อที่จะได้รู้ว่าอะไรที่ออกมาดีและอะไร
ที่ควรแก้ไข อีกทั้งยังจะช่วยให้รู้ว่าควรมุ่งเน้นไปที่
ส่วนไหนที่ท�าก�าไรได้มากที่สุดของการท�าธุรกิจ
กำรดูอำยุลูกหนี้
การดูอายุลูกหนี้ หรือ Accounts Receivable
Aging เป็นรายงานตัวหนึง่ ทีใ่ ช้แสดงการแบ่งช่วงอายุ
ของลูกหนีใ้ ห้เห็นอย่างชัดเจน ซึง่ อาจจะเป็น 30 วัน

60 วัน 90 วัน 180 วัน หรือมากกว่า 270 วัน เป็นต้น
โดยรายงานตัวนีจ้ ะท�าให้รไู้ ด้วา่ การเก็บเงินนัน้ เป็นไป
ตามข้อตกลงมากน้อยขนาดไหน มีรายไหนทีจ่ า่ ยแล้ว
รายไหนจ่ายล่าช้า หรือรายไหนค้างการช�าระ
งบดุล
งบดุล หรืองบแสดงฐานะทางการเงินคือ รายงาน
ทางการเงินทีจ่ ะท�าให้เห็นภาพรวมได้ถงึ ฐานะทางการ
เงินในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อตรวจสอบงบดุล
ควรดูที่สินทรัพย์ระยะสั้นกับหนี้สินด้วย เพื่อจะได้
เห็นสภาพคล่องของการด�าเนินกิจการ
รำยได้จำกลูกค้ำ
เช่นเดียวกับทีค่ วรดูวา่ ใครคือลูกหนีข้ องเรา ควรจะ
รู้ว่าใครที่ให้ประโยชน์กับธุรกิจได้อย่างสูงสุด ซึ่ง
รายงานของรายได้จากลูกค้าจะเป็นตัวบอกได้วา่ ธุรกิจ
สามารถสร้างรายได้จากลูกค้าแต่ละคนอย่างไรบ้าง

งามแสงชัยกิจ

อย่างไรก็ตาม ควรระวังที่จะยึดติดกับแหล่งใด
แหล่งหนึง่ หากรายได้จา� นวนมากมาจากแหล่งเดียว
นัน่ หมายถึง มีความเสีย่ งด้านการกระจุกตัวของรายได้
เพราะเมื่อลูกค้ารายนั้นถอนตัวไปจะสามารถส่งผล
กระทบหรื อ ท� า ลายกิ จ การทั้ ง หมดได้ ดั ง นั้ น
ผู้ประกอบการควรมีลูกค้าที่หลากหลาย และ
ไม่ยึดมั่นอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่ง
กำรดูอำยุเจ้ำหนี้กำรค้ำ
อีกหนึง่ รายงานทางการเงินทีส่ า� คัญก็คอื Accounts
Payable Aging หรือการดูอายุเจ้าหนี้การค้า
พูดง่ายๆ ก็คือ รายงานที่จะบอกเจ้าของธุรกิจว่า
ก�าลังเป็นหนี้ใครอยู่ จ�านวนเท่าไหร่ และต้องจ่าย
ภายในวันไหน ซึง่ ตราบทีข่ อ้ มูลมีการอัพเดตอยูเ่ สมอ
ก็ไม่ตอ้ งกังวลไปว่าจะพลาดวันทีก่ า� หนด เพราะการ
ช�าระเงินล่าช้าสามารถท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
กันนั้นแย่ลง และอาจน�าไปสู่การที่จะต้องจ่าย
ค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม

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

โดย คุณสรรพ์ชัยย์ บูรณ์เจริญ
ผู้เชี่ยวชาญด้าน ConSuMEr InSIghT

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

พบกัน 20 มิถุนายนนี้ เวลา 19.00 น.
ทาง facebook Group : SME Thailand Privilege Club
(Member) เท่านั้น
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วิธีลดควำมเสี่ยง

โรคสมองเสื่อม
Text : Morning

ส�ำหรับมือใหม่

หัดไปยิม
Text : น�้ำค้ำง

สําหรับคนทีเ่ ริม่ สนใจออกกําลังกายเพือ่ ให้สขุ ภาพแข็งแรง แต่ยงั หวัน่ ๆ ว่าลงทุนไปกับรองเท้า และ
เครือ่ งแต่งกาย รวมถึงค่าสมัครรายเดือน รายปีที่ฟิตเนสแล้วจะไปรอดหรือไม่นั้น มาลองใช้เทคนิค
เพื่อเข็ญตัวเองดู เป็นต้นว่า
กล้ำที่จะออกจำก “Comfort Zone”
การออกกําลังกายมีหลายรูปแบบ ไม่จําเป็นต้องทําตามกระแสหรือเลียนแบบคนอื่น ทดลองหลายๆ
กิจกรรมเผื่อค้นพบว่า สิ่งที่คิดว่าไม่น่าจะทําได้ เช่น การปีนหน้าผา หรือ Yoga กลายเป็นกิจกรรม
ที่ชอบก็ได้
ตั้งเป้ำหมำยเล็กๆ ก่อน
เช่น สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มวิ่ง ควรกําหนดภารกิจทีละน้อย เมื่อทําได้ค่อยขยับเพิ่ม เช่น ฝึกวิ่ง
วันละ 5 กิโลเมตร แล้วเพิ่มเป็น 10 หรือ 15 กิโลเมตรตามลําดับ เมื่อมั่นใจแล้วก็ลงแข่งมินิ
ฮาล์ฟ ฟูลมาราธอน ไปจนถึงไตรกรีฑา หรือโปรแกรมที่โหดหินสุด เป็นต้น
เพื่อลดควำมน่ำเบื่อและซ�้ำซำก
ใช้วิธีสลับเปลี่ยนกิจกรรมการออกกําลังกายหลายๆ แบบ ไม่ว่าจะวิ่ง ว่ายนํ้า ตีเทนนิส ปั่นจักรยาน
ชกมวย เล่นอุปกรณ์ในยิม การเปลีย่ นกิจกรรมอยูเ่ รือ่ ยๆ ช่วยลดความจําเจ เพิม่ ความตืน่ เต้น และกระตุน้
การทํางานของกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆ แบบทั่วถึงด้วย
ปรึกษำแพทย์หรือผู้เชี่ยวชำญ
เพื่อความปลอดภัย สําหรับคนที่อายุเกิน 45 ปี หรือมีโรคประจําตัวควรขอคําแนะนําจากผู้รู้สักนิด
หากเป็นไปได้จา้ งเทรนเนอร์ทมี่ คี วามรูใ้ ห้ชว่ ยดูแลว่ากิจกรรมไหนเหมาะสม และควรเล่นมากน้อยแค่ไหน
จึงจะไม่เป็นอันตราย
เลือกอำหำรและเครื่องดื่มให้เหมำะ
ก่อนออกกําลังกายควรรับประทานอาหารให้พลังงานที่ร่างกายสามารถนําไปใช้อย่างรวดเร็ว เช่น
นํ้าผลไม้ ผลไม้ หรือโยเกิร์ต หลังออกกําลังกายก็ต้องรับประทานเพื่อชดเชยพลังงานที่เสียไป อาหาร
ที่เหมาะหลังทํากิจกรรม ได้แก่ ประเภทโปรตีนดี และคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน

Dew

ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) คือ อาการที่เกิดจากความผิดปกติของ
เปลือกสมอง ส่งผลกระทบต่อสติปญ
ั ญา ความคิด ความจําบกพร่อง หลงลืม ทัง้
ความจําระยะสั้นและระยะยาว การตัดสินใจผิดพลาด มีปัญหาในการพูด พูด
ซํ้าๆ ซากๆ ไม่เข้าใจคําพูด ไม่สามารถปฏิบัติงานต่างๆ ในชีวิตประจําวัน
มีความสับสนในเรื่องของเวลา สถานที่ บุคคล มีความผิดปกติทางจิต และ
พฤติกรรม อาการเหล่านี้มีผลกระทบทําให้ไม่สามารถทํางานหรืออยู่ในสังคมได้
ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุ ภาวะสมองเสื่อมเกิดขึ้นกับผู้คนราว
50 ล้านคนทัว่ โลกจนเริม่ กลายเป็นเรือ่ งปกติ คนทีม่ อี ายุมากขึน้ มีความเสีย่ งสูง
ที่จะเป็นโรคสมองเสื่อม แต่พันธุกรรมก็มีส่วน แม้จะยังไม่มีวิธีรักษาภาวะนี้
แต่ก็มีแนวทางปฏิบัติที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคโดยเฉพาะคนทั่วไปที่อายุ
ยังน้อย มาดูกนั ว่ามีพฤติกรรมใดบ้างทีส่ ามารถลดความเสีย่ งในการเกิดโรคนี้
ออกก�ำลังกำย
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาที จะเป็นการวิ่ง เดิน ปั่นจักรยาน ว่ายนํ้า หรือ
เล่นกีฬาอืน่ ๆ หรือจะออกแรงด้วยการทํางานบ้าน ทําสวนก็ได้ เพียงขอให้รา่ งกาย
ได้เคลื่อนไหวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 30 นาทีต่อครั้ง
ละเลิกกำรสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่มีผลต่อการทํางานของสมองและอวัยวะต่างๆ ข้อมูลนี้ไม่ใช่
เรื่องใหม่ อยู่ที่ว่าใครจะไหวตัวทันและเดินจากมันไปได้
เลือกรับประทำนอำหำรดีๆ
เน้นผักผลไม้และอาหารไขมันตํ่า นํ้าตาลน้อย โปรตีนดี อาหารเพื่อสุขภาพ
ย่อมนํามาซึ่งสุขภาพที่ดีโดยเฉพาะเมื่อรับประทานให้สมดุล
อย่ำกินอำหำรเสริมแทนอำหำรหลัก
หากมั่นใจว่ารับประทานอาหารเพียงพอต่อโภชนาการที่ร่างกายควรได้รับ
ในแต่ละวันก็ไม่จาํ เป็นต้องพึง่ อาหารเสริมและวิตามินทัง้ หลายแหล่ทมี่ รี าคาแพง
หลีกเลี่ยงกำรดื่มแอลกอฮอล์
ดื่มบ้างเป็นบางโอกาสคงไม่เป็นไร แต่การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจํา
จนติดเป็นนิสัย ร่างกายและสมองพังได้
หมั่นลับสมอง
หลายงานวิจยั ระบุการเล่นเกม เช่น เกมปริศนาอักษรไขว้ และซูโดกุ หรือกระทัง่
เกมบวกเลขทะเบียนรถคันข้างหน้าก็ช่วยกระตุ้นเซลล์สมองไม่ให้ฝ่อเร็ว

ดื่มน�้ำให้เพียงพอ
ควรจิบนํา้ เพือ่ ป้องกันภาวะร่างกายขาดนํา้ ป้องกันตะคริว และหัวใจทํางานหนัก หากไม่ได้ทาํ กิจกรรม
แบบหนักหน่วงยาวนานหลายชั่วโมงก็ไม่จําเป็นต้องดื่มนํ้าเกลือแร่แต่อย่างใด แค่นํ้าเปล่า 1 แก้ว
ทุก 20 นาทีก็เพียงพอแล้ว

ออกสังคมบ้ำง
การได้พบปะพูดคุยกับผูค้ นรอบข้างย่อมดีกว่าการหมกตัวอยูค่ นเดียว เพราะ
อย่างน้อยก็ทําให้สมองตื่นตัว ได้โต้ตอบและมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น

เสื้อผ้ำ รองเท้ำส�ำคัญ
เลือกให้เหมาะสมกับกิจกรรมแต่ละชนิด ความสวยงามนั้นอีกเรื่อง แต่ความสบาย ความคล่องตัว
และความปลอดภัยต้องมาก่อน เช่น เสื้อผ้าที่ระบายเหงื่อได้เร็ว รองเท้าที่เป็นรองเท้าสําหรับใส่วิ่ง
ไม่ใช่ใส่เดินเล่น เหล่านี้มีผลทําให้ทํากิจกรรมได้ยาวนานขึ้น

เช็กไขมันในเลือด
คอเลสเตอรอลเป็นปัจจัยเสีย่ งอย่างหนึง่ และยังมีผลต่อความดันโลหิตสูงด้วย
ทั้งคอเลสเตอรอลและความดันโลหิตสูงมีส่วนเชื่อมโยงกับภาวะสมองเสื่อม

จ้ำงผู้เชี่ยวชำญ
กิจกรรมบางอย่างไม่สมควรคิดเอง เพราะหากเล่นผิดท่าอาจทําให้บาดเจ็บได้ เช่น โยคะ เวทเทรนนิ่ง
การต่อยมวย บางคนอาจใช้วิธีศึกษาจากคลิปหรือหนังสือ แต่ต้องมั่นใจว่าถูกต้องจริง ไม่เช่นนั้น
อาจกลายเป็นเสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย

ระวังน�้ำตำลในเลือด
หากพบว่าเป็นหรือมีแนวโน้มเป็นเบาหวานจะได้หาทางบําบัด เพราะ
โรคเบาหวานก็มีส่วนทําให้สมองเสื่อมเช่นกัน
นักวิชาการผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับโรคอัลไซเมอร์ระบุจากการประเมิน พบว่า 1 ใน 3
ของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมสามารถป้องกันแต่ต้นได้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้ชีวิตตามที่กล่าวมาข้างต้นก็เป็นหนทางที่ช่วยบรรเทาการเกิดโรคได้
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ย้อนเวลาสู่โลกออฟฟิศยุค 80’s
แม้วันเวลาจะผันเปลี่ยนไป
แต่ด้วยยังรู้สึกผูกพันกับตึกแถวสภาพเก่า
ที่เคยเป็นออฟฟิศของเฮาส์โปรดักชันรายส�าคัญของไทย
เคนโด้-นาเคนทร์ พุฒิกุลางกูร
ลูกชายเจ้าของออฟฟิศเลยชวน
นิว-อาทินันท์ เดชแพ เพื่อนคนสนิท
มาร่วมกันแปลงโฉมออฟฟิศเก่า
ให้กลายเป็นคาเฟ่ที่พาทุกคนย้อนกลับไป
ในโลกการท�างานยุค 80’s

คาเฟ่หลงยุคในชื่อ Akirart แห่งนี้ถ้าตาไม่ดีจริงอาจหาไม่เจอ เพราะแม้จะเดินเข้ามาถูกซอย แค่ถ้าไม่สังเกตดีๆ อาจ
เดินเลยผ่านไปได้ จุดสังเกตนอกจากป้ายชื่อร้านที่ไซส์กะทัดรัดคงเป็นป้ายชื่อ คามาราร์ต สตูดิโอ ออฟฟิศที่เคยตั้งในตึกแถวนี้
เมื่อ 30 ปีก่อน
ตึกสีขาวอายุหลายสิบปีที่เต็มไปด้วยความทรงจ�าของเคนโด้ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ชั้น ชั้นหนึ่งมีโต๊ะปิงปองที่ตีเล่นกับเพื่อน
ได้จริงตั้งอยู่ พร้อมด้วยเก้าอี้ไม้เก่าสภาพดีตั้งเรียงข้างผนังให้ผู้มาเยือนได้นั่งพักเหนื่อยหลังเดินวนหาร้าน ส่วนชั้นสองเป็นพื้นที่
ของสตูดโิ อถ่ายภาพทีเ่ ปิดให้คนเข้ามาใช้บริการ มีทวี เี ก่าจอเสือ่ มไซส์มนิ ติ งั้ ต้อนรับอยูห่ น้าบันได มีมมุ โต๊ะท�างานพร้อมคอมพิวเตอร์
จอตู้ให้โพสต์ถ่ายภาพชิกๆ ในบริบทพนักงานยุคเก๋า
ส�าหรับชั้นสามเป็นที่ต้ังของคาเฟ่คอนเซปต์ออฟฟิศยุคพ่อแม่ยังสาว โดยรอบตกแต่งด้วยอุปกรณ์ส�านักงานที่เคยใช้งาน
ในคามาราร์ต สตูดิโอ เช่น เครื่องพรินต์รุ่นเดอะที่เคยเห็นเมื่อครั้งยังเด็ก โทรศัพท์ PCT ล็อกเกอร์เก็บของ คอมพิวเตอร์ตระกูล
Macintosh โปสเตอร์โฆษณาเก่า และชั้นหนังสือที่เต็มไปด้วยหนังสือรวมโฆษณาและรูปภาพ เป็นต้น ตู้เอกสารเก่าถูกดัดแปลง
เป็นบาร์เครือ่ งดืม่ ฟลอปปีดสิ ก์ทไี่ ม่มขี ายแล้วในตอนนีถ้ กู ใช้เป็นทีว่ างแก้ว โต๊ะท�างานพร้อมเก้าอีส้ า� นักงานเบาะหนังแปรเปลีย่ น
เป็นโต๊ะเก้าอี้ส�าหรับนั่งลิ้มรสเครื่องดื่มและนั่งท�างาน ถ้าห้องหลักอัดแน่นด้วยผู้คนสามารถเคลื่อนย้ายไปนั่งในสองห้องย่อย
ที่กั้นด้วยบานกระจกหรือพื้นที่โล่งด้านหน้าได้ ซึ่งแม้พื้นที่ดังกล่าวยังคงตกแต่งด้วยอุปกรณ์ส�านักงานของออฟฟิศเก่า
แต่กลับให้บรรยากาศห้องท�างานที่ต่างกัน
ของใช้ที่น�ามาตกแต่งกว่า 90 เปอร์เซ็นต์เป็นของเก่าจากคามาราร์ต สตูดิโอ ส่วนใหญ่ยังคงใช้งานได้ และถูกจัดวาง
ให้ใกล้เคียงกับการจัดวางเดิมเมื่อครั้งที่ออฟฟิศนี้ยังมีลมหายใจ ซึ่งการเลือกใช้ตึกเก่าเป็นที่ต้ังของคาเฟ่ดึงดูดให้คนนอกพื้นที่
สนใจมาเยือน เพราะไม่มีตึกแบบนี้ให้เห็นกลางกรุง และท�าให้ร้านมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากตึกมีเรื่องราว
ความเป็นมา ส่วนการน�าของใช้เก่ามาตกแต่งก็ชว่ ยให้สองหนุม่ น้องใหม่ในวงการธุรกิจคาเฟ่รา้ นกาแฟประหยัดต้นทุนไปได้เยอะ
ท�าให้มีทุนเหลือไปลงทุนกับอุปกรณ์และวัตถุดิบท�าเครื่องดื่ม โดยทั้งคู่มองว่า รสชาติของเครื่องดื่มเป็นปัจจัยส�าคัญไม่แพ้
การออกแบบตกแต่งและการบริการที่ดึงให้คนกลับมาที่ร้านและท�าให้เกิดการบอกต่อ
สุดท้ายแล้ว ผู้ประกอบการคาเฟ่ร้านกาแฟยังคงต้องใส่ใจในรสชาติเครื่องดื่ม เพราะเป็นสิ่งส�าคัญที่เรียกลูกค้ากลับมา
ซ.อนุสรณ์ 1 เปิดบริการ 10.00-19.00 น. ปิดทุกวันพุธ
06-4810-8622
AkirartCafe
akirart.cafe.studio

“รีสอร์ทกลางขุนเขาแห่งทะเลอันดามัน“

ให้คุณใช้เวลาเพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติทีล้อมรอบตัวคุณ

19/3 Moo 1, Tambol Bor Saen, Amphur
Thap Pud, Phang-Nga Thailand 82180
Tel : +66 7641 8888 Fax : +66 7641 8899

รับจัดงานประชุมสัมมนาและบริการลูกค้าองค์กร
: 09 1454 9465
: info@borsaenvilla.com
: Bor Saen Villa
: @borsaenvilla
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EscapE Bangkok
รูฟท็อปบาร์คอนเซปต์สุดเก๋
อย่ า ง Secret Places at
Sukhumvit ผสมผสานวิวสวน
สีเขียว วิวเมืองพาโนราม่า และ
วิวพระอาทิตย์ตกยามเย็นไว้ดว้ ย
กัน ตกแต่งสไตล์บชี บาร์ น�าเสนอ
แนวเพลงชิลล์เอาต์ บีช เฮาส์มวิ สิก
จากดีเจมืออาชีพ และไลฟ์แบรนด์ให้ทุกคนได้หลีกหนีจากชีวิตประจ�าวัน
แบบเดิมๆ สู่บรรยากาศสุดชิกตลอดทั้งค�่าคืน
ดิ เอ็มควอเทียร์ ตึก B ชั้น 9 เปิดบริการทุกวัน 17.00-24.00 น.
0-2003-6000 escapebangkok
escapebangkok www.escape-bangkok.com

gloria JEan’s coffEEs

fLamENcO
BaNgkOk
แฮงเอาต์ลอยฟ้าฉบับละติน
Flamenco Bangkok แหล่งแฮงเอาต์ลอยฟ้าใจกลางกรุง ภายใต้คอนเซปต์ WITHOUT PASSION
LIFE IS NOTHING บรรยากาศการตกแต่งอบอวลไปด้วยกลิน่ อายของวัฒนธรรมละตินจากทัว่ ทุกมุมโลก
และโดดเด่นด้วยสีสนั อันตระการตา ภายในร้านแบ่งฟังก์ชนั ไว้หลากหลายสไตล์ เช่น โซนแกรนด์ฮอล์
ตกแต่งด้วยแชนเดอเรียคริสตัลและโซฟาสไตล์แอนทีค โซนเลานจ์ชนั้ ลอย มาพร้อมความเป็นส่วนตัว
เพื่อลูกค้าคนพิเศษ โซนไลฟ์สเตจ สนุกสนานไปกับดีเจชื่อดัง ไลฟ์แบรนด์จังหวะละติน รุมบ้า
ไปจนถึงแซมบ้า และโซนเอาต์ดอร์ ให้ได้ดื่มด�่ากับวิวพระอาทิตย์ตกดินแบบ 180 องศา
Seafood Paella ข้าวอบสเปนเสิร์ฟร้อนๆ ในกระทะสีเงิน ข้าวบอมบาถูกปรุงรสด้วยหญ้าฝรั่น
และปาปริก้าก่อนน�าไปอบจนหอมกรุ่น อัดแน่นด้วยอาหารทะเลสดๆ ทั้งบลูมัสเซิล กุ้ง ปลาหมึก
และไส้กรอกสเปน และ Jalapeno Poppers พริกจาราปิโน่สอดไส้ครีมชีส และไส้กรอกสเปน
เคลือบครัมเบิล้ อบจนสีเหลืองทอง เมนูนรี้ สชาติเผ็ดๆ มันๆ อร่อยไปอีกแบบ Aurora Nuevo ค็อกเทล
ในหมวดหมู่ Tiki Tails ที่ผสมผสานรสชาติของเหล้ารัม จิน และครองโทร์เข้าด้วยกัน เพิ่มความ
เปรี้ยวหวานด้วยน�้าส้ม มะนาว และเพรียวเร่มะม่วงและสตรอว์เบอร์รี
อาหารที่เสิร์ฟเป็นสไตล์ละตินและสเปน เน้นเมนูอาหารรับประทานเล่นอย่างทาปาส พร้อมด้วย
เครือ่ งดืม่ ชัน้ ดีทมี่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว น�าเสนอรสชาติและรูปแบบทีแ่ ปลกใหม่จากมิกโซโลจิสต์มอื อาชีพ
ดิเอ็มควอเทียร์ ตึก A โซน ฮีลิกซ์ ชั้น 9 เปิดบริการทุกวัน 18.00-01.00 น.
0-2003-6006 flamencobkk flamencobangkok

Gloriajeansthailand
GJCThailand

ร้านกาแฟบรรยากาศอบอุ่น และเป็นกันเอง
ใช้เมล็ดกาแฟทีม่ าจากหลายแหล่งก�าเนิดทีด่ ที สี่ ดุ
ของโลก เช่น Mocha Java จากอินโดนีเซีย
และเอธิโอเปีย Kenya AA กาแฟคุณภาพดีที่สุด
ของเคนยา ให้รสชาติบางเบา Nicaragua
กาแฟสายพันธุ์ นิการากัว รสชาติละมุนคล้าย
ถั่วผสมเบอร์รี และ Sumatra Dark กาแฟ
สายพันธุ์สุมาตรา ได้แร่ธาตุจากดินภูเขาไฟ
รสชาติจึงเข้มข้น

cassia phukEt
โรงแรมสีสนั สุดจีด๊ โดดเด่น
ด้วยศิลปะกราฟฟิตี้เท่ๆ ที่
กระจายอยู ่ ต ามจุ ด ต่ า งๆ
ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์หนุ่มสาว
รุ่นใหม่ด้วยสิ่งอ�านวยความ
สะดวกทีค่ รบครัน Wi-Fi ความเร็ว
สูง หากต้องการประกอบอาหาร
รับประทานเองก็ไม่ผิดหวัง เพราะภายในห้องมีห้องครัว อีกทั้งยังมีห้องนั่งเล่น
และระเบียงส่วนตัว
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
0-7635-6999

www.cassia.com

RelaX Text : Duckkiez

hQ

สรรนิพนธ์ : Anthology
พืน้ ทีท่ า� งานแห่งใหม่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า
สนามเป้า และห่างจากสถานีรถไฟฟ้า
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พญาไทเพียง
ไม่ กี่ น าที ออกแบบพื้ น ที่ ท� า งานมา
เพือ่ คนท�างาน ฟรีแลนซ์ และผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจขนาดเล็ก พืน้ ทีภ่ ายในประกอบด้วย
ห้ อ งท� า งาน 60 ห้ อ ง พื้ น ที่ ท� า งาน
188 ที่นั่ง และห้องประชุม 2 ห้อง

อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน
www.hq.com/location/thailand/bangkok

นิทรรศการผลงานจิตรกรรมสีนา�้ มัน
ของ วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ จิตรกร
ผู้วาดรูปอย่างไม่มีวันหยุด โดดเด่นด้วย
แนวคิดการท�างานที่กอบเอาพยัญชนะ
และสระทีป่ ลิวอยูใ่ นภวังค์มาโปรยลงบน
ภาพให้เกิดเป็นเรื่องราวของความคิด
ความทรงจ�า และประสบการณ์ เพื่อ
แสดงภาพของโลกกาลเวลาและชีวิต
ในทุกด้าน
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 23
จัดแสดงตั้งแต่วันนี้-2 สิงหาคม 2562
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Fortune for Biz
Text :

อ.อ้าย ปุชชญา ying.aiy@gmail.com

15 มิถุนายน-14 กรกฎาคม 2562

ราศีมังกร

ราศีพฤษภ

ราศีกันย์

ช่วงนี้บรรยากาศในที่ท�างานท�าให้คุณรู้สึกเบื่อหน่าย และ
อึดอัดใจ บางคนอยากจะลาออกหางานใหม่ให้คณ
ุ อดทนไว้กอ่ น
งานยังหายาก คนที่ท�างานออนไลน์ให้คุณใช้เทคโนโลยีให้เป็น
ประโยชน์เพื่อเพิ่มช่องทางที่จะหารายได้เพิ่ม การเงิน ยังถือว่า
ไปได้ดี ความรัก ควรเอาใจใส่กันให้มากกว่านี้ คนที่คบกัน
มานานมีเกณฑ์ให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอ

คนท�าธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้งานยุ่งเหมือนยุงตีกันแทบจะอยู่
ไม่ติดที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอน แต่เจ้ากรรมนายเวรก็ยังคงตามอยู่
ท�าอะไรมีปัญหาเข้ามาตลอด ค่อยๆ ใช้สติแก้ไขต่อไป การเงิน
มีแต่รายจ่าย รายได้เข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่พอ ความรัก อย่าปล่อย
ให้คนที่บ้านนั่งเหงารออย่างโดดเดี่ยว หาเวลาดูแลกันและกัน
ให้ดี คนโสดจะพบเจอคนมีต�าหนิ

ในส่วนของงานราชการคุณยังมีความอึดอัดใจ ไม่ว่าจะเป็นกับ
เพื่อนร่วมงานหรือผู้ใหญ่ คนท�างานด้านการสื่อสารเรียกได้ว่า
เป็นโอกาสทองงานเข้าตลอด การเงิน ไปได้เรื่อยๆ ไม่เดือดร้อน
ความรัก คนที่ยังไม่มีลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจจะได้มีสมใจหวัง
คนโสดยังเจอเจ้ากรรมนายเวรเรื่องความรักเล่นงาน สุขภาพ
โรคหัวใจ

ราศีกุมภ์

ราศีเมถุน

ราศีตุลย์

ชีวติ คือการเดินทาง ช่วงนีค้ นทีท่ า� ธุรกิจต้องเดินทางติดต่อลูกค้า
ในที่ต่างๆ จนไม่มีเวลาพักผ่อน ให้ระวังเรื่องการขับรถอาจ
หน้ามืดเป็นลมได้ การเงิน ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินเด็ดขาด
คงจะได้คืนยาก ความรัก คนรักมีทะเลาะกันบ้างตามประสา
ลิ้นกับฟัน แต่ควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา คนโสดจะมีคนแนะน�า
คนที่ถูกใจให้

คุณจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆ สิ่งใดที่คุณยังข้องใจสงสัย
ให้ถามจากผู้มีประสบการณ์หรือเจ้านายเพื่อประสิทธิภาพ
ในการท�างานทีด่ ยี งิ่ ขึน้ คนท�างานราชการระวังเรือ่ งการโดนจับผิด
การเงิน ไปได้เรื่อยๆ มีหมุนหน้าหมุนหลังบ้าง ความรัก คนรัก
ต้ อ งอยู ่ ห ่ า งกั น เพราะความจ� า เป็ น คนโสดจะพบรั ก จาก
การเดินทางไกล

คนที่ เ พิ่ ง เริ่ ม ต้ น ท� า งานมี แ นวโน้ ม ที่ ดี มี ค นรั ก คนเมตตา
ได้กัลยาณมิตรใหม่ๆ ค่าใช้จ่ายเยอะคุณยังต้องหัวหมุน
อีกหลายอย่าง แต่ละเดือนก็รอดไปได้อย่างหวุดหวิด ความรัก
คนรักมีการท�าให้คุณประหลาดใจด้วยการมอบของขวัญล�้าค่า
ราคาแพงให้ คนที่คบกันมานานได้หมั้นหมายแต่งงาน คนโสด
ควรท�างานเก็บเงินไปก่อน สุขภาพระมัดระวังอุบัติเหตุจาก
ความประมาท

ราศีมีน

คุณจะได้เป็นตัวแทนของบริษทั ไปท�าการแข่งขันหรือติดต่อประสาน
งานในสถานทีห่ า่ งไกล และคุณจะน�าความภาคภูมใิ จมาให้องค์กร
ของคุณ การเงิน จะใช้จ่ายภายในครอบครัวเป็นหลัก ความรัก
คนรักอาจจะก�าลังมีปัญหาเรื่องสุขภาพให้คุณดูแลเอาใจใส่
ให้มากขึ้นกว่านี้ คนโสดยังวุ่นวายกับการท�างานของตัวเอง

ราศีเมษ

โชคก�าลังมารอคุณอยูห่ น้าประตูบา้ นแล้ว คนท�างานเกีย่ วกับบัญชี
งานด้านเอกสาร งานวิศวกรรม จะมีคนเอางานมามอบให้คุณ
อย่างต่อเนือ่ ง การเงิน ขอให้คณ
ุ ไปไหว้ขอพรจากองค์พระพิฆเณศ
จะท�าให้คุณมีโชคลาภจากการเสี่ยง ความรัก เป็นช่วงที่ช่วยกัน
ท�ามาหากินสร้างเนื้อสร้างตัว คนโสดท�างานเก็บเงินไปก่อน

ราศีกรกฎ

คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจช่วงนี้จะต้องจัดสรรปันส่วนการเงิน
ให้ดี คุณท�างานจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวระวังการเกิดปัญหา
ตามมาได้ แฟนจะน้อยอกน้อยใจ การเงิน หมดไปกับเรื่อง
ของจุกจิก ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวเช่นกัน ความรัก ควรดูแล
แฟนมากกว่านี้ หาเวลาไปเที่ยวพักผ่อนบ้าง

ราศีสิงห์

ยังคงโดนความผิดหวังเล่นงาน ท�างานอะไรก็ยังไม่ส�าเร็จ
อย่าเพิ่งลงทุนหรือหุ้นกับใครทุกอย่างมีความเสี่ยงสูง การเงิน
ชักหน้าไม่ถึงหลังต้องหาคนพึ่งพา หนี้สินยังคงพะรุงพะรัง
ความรัก คนรักเป็นก�าลังใจให้คุณเสมอดูแลคุณเป็นอย่างดี
คนโสดระวังการถูกหลอก สุขภาพระบบหายใจไม่ดี

ราศีพิจิก

ช่วงนี้คุณต้องอาศัยความร่วมมือสามัคคีท�างานเป็นทีม ได้รับ
ความไว้วางใจจากผูห้ ลักผูใ้ หญ่เป็นตัวแทนของทีท่ า� งานไปติดต่อ
ลูกค้าหรือไปต่างประเทศ การค้าขายให้ระวังเรือ่ งอารมณ์หงุดหงิด
ง่าย ทะเลาะเบาะแว้งกับลูกค้า ความรัก คนรักจ้องจับผิด
ซึง่ กันและกันต้องปล่อยวางบ้าง คนโสดให้เวลากับตัวเองให้มากๆ
สุขภาพเรื่องสายตา

ราศีธนู

คนที่ท�าธุรกิจร้านอาหารเบเกอรีเรียกได้ว่ามีลูกค้ามารออยู่
หน้าร้านตั้งแต่เปิดประตูกันเลยทีเดียว ค้าขายดีมีก�าไร งาน
ราชการมีความก้าวหน้า ให้ระวังเรือ่ งของสูญหายโดนล้วงกระเป๋า
ความรั ก คนรั ก ท� า ให้ คุ ณ รู ้ สึ ก อึ ด อั ด ใจ อาจมี ป ากเสี ย ง
ให้ใจเย็นๆ คนโสดตัง้ ใจท�างานเก็บเงินไปก่อน สุขภาพโรคภูมแิ พ้
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Where to Find
พบกันทุกวันที่ 15 ของเดือน

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

พญาไท / มักกะสัน / หัวหมาก / รามค�าแหง
• 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�าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรม
ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดา
• โรงพยาบาลกรุงเทพ

ภาคเหนือ
ก�าแพงเพชร

• 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�า 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�าการไปรษณีย์ 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
• วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถ.วิภาวดี
• สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์
• สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
• สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

แม่ฮ่องสอน

แพร่

ล�าพูน

• Blacksmith

อุตรดิตถ์

• Amezon

งิ้วงาม

ภาคกลาง
ชัยนาท

• PAPER PLANE CAFé
• Me Ice cream
• The Marble

ส่งตรงถึงบ้านแบบรายปี 12 ฉบับ ราคา 200 บาท

• จันทรากาแฟ

• Sweet Café

มุกดาหาร

• Bearista Coffee & Bakery

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

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

ราชบุรี

• Morming Glory Resort
• IDYLL@DAMNOENSADuAK

ภาคใต้

• กาแฟรื่นรมย์

กระบี่

• กาแฟสด ฮักเลย
• ปล่อยแสง เชียงคาน

ตรัง

เลย

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

สุรินทร์
• Sit in

หนองคาย

• Cake Lamoon

ณ โพนพิสัย

“เจ๊กเม้ง”

• เค้ก

ณ นภา

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

ภูเก็ต

• Love 2 eat
• กล้วยน�้าว้า

สงขลา

• Ma Maison
หาดใหญ่
• ร้าน TuBER

STARTUP

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

อาชีพ

นครพนม

• Loft Café NK

สมัครสมาชิกนิตยสาร SME

อุดรธานี

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

วิธีการช�าระเงิน
โอนเข้าบัญชี บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน เลขที่บัญชี 014-2-57097-9
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาส�านักพหลโยธิน เลขที่บัญชี 799-2-07811-8

วิธีการสมัคร
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่
บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด 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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เปิดตัวกองทุนเทคโนโลยีใหม่

DITP จับมืออี-คอมเมิร์ซข้ามพรมแดนระดับโลก

ดอน จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.
สาขาประเทศไทย เอนกพร โพธิทัต ประธานเจ้าหน้าที่ตัวแทนจ�าหน่ายสัมพันธ์ บลจ.กรุงศรี และ
ธณาพล อิทธินธิ ภิ คั รองประธานกลุม่ ลูกค้าบุคคลธนกิจและสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบล็คร็อค
ร่วมเปิดตัวกองทุนเทคโนโลยีใหม่ “กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า”
(Krungsri World Tech Equity Hedged FX Fund-A : KFHTECH-A) ที่เป็นกองทุนรวมซึ่งเน้นให้น�้าหนัก
การลงทุนในตลาดสินทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีที่มีผลงานโดดเด่น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จับมือพันธมิตรแพลตฟอร์ม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนทั่วโลก จัดโครงการจับคู่เจรจาธุรกิจและส่งเสริมการขยาย
ตลาดผ่านการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross-Border e-Commerce Solutions & Business
Matching) เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่งขัน ผลักดันผูป้ ระกอบการไทยในการส่งสินค้า
ไปขายยังต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ข้ามพรมแดน โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจ
เข้าร่วมกว่า 104 ราย ในงาน STYLE Bangkok-April 2019

เอไอเอส คว้ารางวัล Champion จากเวที WSIS
เอไอเอส คว้ารางวัล Champion of WSIS Prizes 2019 จากโครงการ “Work Wizard” the digital platform
for disability ด้วยการน�าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างอาชีพแด่ผู้พิการ เพื่อช่วยลดช่องว่างที่เกิดขึ้น
ในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน และนับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันที่เอไอเอส
คว้ารางวัลนี้มาครองได้ส�าเร็จ ส�าหรับ WSIS Prizes 2019 นี้ จัดขึ้นโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และ
องค์การสหประชาชาติ เพือ่ ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการร่วมพัฒนาและลดความเหลือ่ มล�า้ ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
ของประชากรโลก

คิดลึก คิดไกล THE VISIONARY

หอการค้าไทย ร่วมกับ ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ผนึกความร่วมมือ
ส่งเสริมศักยภาพให้กับ SME ไทย จัดท�ารายการโทรทัศน์ “คิดลึก
คิดไกล THE VISIONARY” น�ากรณีศึกษาธุรกิจของสมาชิก
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้า หรือ YEC และธุรกิจของ SME
ทั้งได้รับค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของทีเอ็มบี หรือผ่านการอบรม
หลักสูตร LEAN Supply Chain by TMB น�าไปประยุกต์ใช้
จนสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจได้เห็นผลจริง

กสิกรไทย คว้า 2 รางวัล
ไพรเวทแบงก์ยอดเยี่ยม

สุวฒ
ั น์ เตชะวัฒนวรรณา รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคาร
กสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคาร รับ 2 รางวัลไพรเวทแบงก์
ยอดเยีย่ ม ในประเทศไทยและอาเซียน ได้แก่ รางวัลธนาคาร
ที่ให้บริการไพรเวทแบงก์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย และรางวัล
ธนาคารทีใ่ ห้บริการไพรเวทแบงก์ทดี่ ที สี่ ดุ ในอาเซียน จากเวที
Global Private Banking Innovation Awards 2019
จัดโดย The DIGITAL BANKER

เอ็นอีเอ ผนึกเอ็นไอเอ เปิดเวทีตวิ พิชชิง่
Startup

นันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผูอ้ า� นวยการสถาบันพัฒนาผูป้ ระกอบการ
การค้ายุคใหม่ หรือ NEA พร้อมด้วย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง
รองผู้อ�านวยการด้านระบบนวัตกรรม ส�านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมเปิดโครงการ
“PITCH2SUCCESS : สานฝันสตาร์ทอัพไทยสู่สากล” กิจกรรม
ให้ความรู้การน�าเสนอแนวคิดและแผนธุรกิจ Startup (Pitching)
เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการได้รบั โอกาสในการระดมทุนและต่อยอดธุรกิจ
ไปสู่เวทีการค้านานาชาติ
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ส่งต่อแรงบันดำลใจ...ผ่ำนหนังสั้น “ดอยตุง”

โบลองเปิดตัวคอลเลกชัน Spring/Summer 2019

มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง ในพระบรมรำชูปถัมภ์ โดย หม่อมหลวงดิศปนัดดำ ดิศกุล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร มูลนิธิฯ
จัดงำนแถลงข่ำวเปิดตัวหนังสั้น แบรนด์ “ดอยตุง” (DoiTung) หนังสั้น ฟีลกู๊ด (FEEL GOOD) 5 ตอน ที่เล่ำเรื่องแนวคิด
กำรท�ำธุรกิจหลักของแบรนด์ ผ่ำนรูปแบบหนังสั้น ทันสมัย สนุก ดูง่ำย และให้แง่คิด พร้อมสร้ำงแรงบันดำลใจให้ทุกคน
หันมำใช้ชีวิตโดยตระหนักถึงสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น ตลอดจนสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องกำรท�ำธุรกิจเพื่อสังคม
อย่ำงแท้จริง

โบลอง (BOLON) แบรนด์ชนั้ น�ำดีไซน์จำกประเทศอิตำลีผนู้ ำ� เสนอผลิตภัณฑ์
แว่นกันแดดและแว่นสำยตำแฟชัน่ ทีผ่ ลิตด้วยวัสดุคณ
ุ ภำพสูง เปิดตัวคอลเลกชัน
Spring/Summer 2019 ภำยใต้ธีมของคอลเลกชันนี้ด้วยแคมเปญ “I SEE ME”
เพื่อกำรยกย่องเอกลักษณ์เฉพำะตัวและกำรยอมรับตัวตนผ่ำนกำรเคำรพ
ในควำมหลำกหลำยของผู้คนในสังคม โดยมีดำรำนำงแบบสำวชื่อดัง
“ใหม่-ดำวิกำ โฮร์เน่” เป็นแบรนด์แอมบำสเดอร์ประจ�ำประเทศไทยเป็นปีที่ 3
ติดต่อกัน

เคทีซีจัดโปรคลิกคุ้มทุกกำรจอง
เคทีซี หรือบริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน) ร่วมกับสำยกำรบินแอร์เอเชีย
จั ด โปรโมชั น พิ เ ศษ “คลิ ก คุ ้ ม ทุ ก กำรจองกั บ คะแนน KTC FOREVER ที่
www.airasia.com” ส�ำหรับสมำชิกบัตรเคทีซีโดยเฉพำะเมื่อจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
ที่ www.airasia.com พร้อมใช้ KTC FOREVER 1,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 100 บำท/
KTC FOREVER 3,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 400บำท/KTC FOREVER 5,000 คะแนน
รับเครดิตเงินคืน 750 บำท และ KTC FOREVER 10,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืน
1,700 บำท ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2562 เท่ำนั้น

กรุงศรี เปิดตัว Pay with KMA

สสว. ผนึกก�ำลัง สปีด-ดี

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน) โดย ฐำกร ปิยะพันธ์
ประธำนคณะเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหำร
สำยงำนดิจทิ ลั แบงค์กงิ้ และนวัตกรรม และ Facebook ร่วมเปิดตัว
บริกำร Pay with KMA ให้ลกู ค้ำทีซ่ อื้ สินค้ำผ่ำนช่องทำง Facebook
สำมำรถช�ำระเงินได้ทันที โดยไม่ต้องสลับเปลี่ยนหน้ำจอ หรือ
จ�ำหมำยเลขบัญชีเพื่อโอนเงิน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ชื่นชอบ
กำรซื้อสินค้ำออนไลน์ ช่วยลดอุปสรรคในกำรท�ำธุรกรรมออนไลน์
เพื่อเสริมประสบกำรณ์ช้อปปิงไร้รอยต่อให้กับลูกค้ำได้มำกขึ้น

สสว. โดย สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผูอ้ ำ� นวยกำรส�ำนักงำน
ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม เดินหน้ำตอกย�้ำ
นโยบำยส่งเสริมผู้ประกอบกำรรำยย่อย ล่ำสุดจับมือสปีด-ดี
อ�ำนวยควำมสะดวก SME ให้บริกำรรับ-ส่งพัสดุตลอด
24 ชั่วโมง ที่ร้ำนเซเว่น อีเลฟเว่น พร้อมสิทธิพิเศษส�ำหรับ
สมำชิก SME Connext ของ สสว. รองรับกำรเติบโต
ของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ Startup ที่มีผู้ประกอบกำรเพิ่ม
มำกขึ้น

ไปรษณีย์ไทย คว้ำ 2 รำงวัล
บริกำร EMS ระดับโลก

สมร เทิดธรรมพิบูล กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จ�ำกัด (ปณท) รับรำงวัลผลปฏิบัติกำรบริกำรไปรษณีย์
ด่วนพิเศษระหว่ำงประเทศ (EMS Performance Awards)
ระดับเหรียญทองแดง ประจ�ำปี 2561 จำกกำรน�ำจ่ำยสิ่งของ
ตรงเวลำจ�ำนวน 94 เปอร์เซ็นต์ของปริมำณงำนทัง้ หมด และรำงวัล
ดีเด่นด้ำนกำรให้บริกำรลูกค้ำ (EMS Customer Care Awards)
จำกกำรด�ำเนินงำนสอบสวนและแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้ำ
ตรงตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดจำกสหภำพสำกลไปรษณีย์ (UPU)
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Talk Awake

ขายประสบการณ์ใหม่
มัดใจลูกค้ำให้อยู่หมัด
Text :

Ratchanee P.

เดี๋ยวนี้ผู้บริโภคชอบแสดงออกมากขึ้นกว่าแต่ก่อน
อาจจะเป็นด้วยว่าเรามีช่องทางโซเชียลมีเดียมากมาย ซึ่งหลายคนใช้เป็นช่องทางแสดงความเห็น ความรู้สึก
แชร์แบ่งปันสิ่งที่ได้ไปพบเจอทั้งที่ชอบและไม่ชอบ
ในทางหนึ่งโซเชียลมีเดียจึงเป็นเหมือนแรงกระตุ้นที่ท�าให้
เมื่ อ เห็ น คอนเทนต์ เ หล่ า นั้ น แล้ ว เกิ ด ความคิ ด อยากลองบ้ า ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนรุ่นใหม่ที่มีความอยากรู้ อยากทดลอง
สิ่งใหม่ๆ และชอบความท้าทายเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
หากลองสังเกตพฤติกรรมของผู้บริโภคดูก็จะเห็นว่า ในวันนี้
เวลาไปท่องเที่ยวก็มักจะแสวงหาสถานที่เที่ยวใหม่ๆ แปลกๆ ที่ยัง
ไม่เคยไปมากกว่า เวลาสั่งอาหารก็จะเลือกสั่งเมนูใหม่ๆ มาลองชิม
เมื่อไปงานต่างๆ ก็ชอบที่จะไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดีย หรือเวลา
มีร้านอะไรเปิดใหม่ก็ต้องไม่พลาดที่จะไปลอง และไม่ลืมที่จะแชร์
ลงบนโซเชียลมีเดีย ทั้งหมดนี้แสดงว่านับวันผู้บริโภคก็ยิ่งแสวงหา
ประสบการณ์มากขึ้น รู้สึกสนุกที่ได้ทดลองอะไรใหม่ๆ และพร้อม

ที่จะแชร์ประสบการณ์นั้นผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อให้เพื่อนๆ ได้รู้
จนบางครั้งดูเหมือนจะเป็นการแข่งขันกันเล็กๆ ด้วยซ�้าไป
เมื่อจับพฤติกรรมผู้บริโภคได้เช่นนี้ จึงไม่แปลกที่แบรนด์จะหัน
มาสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้ากันมากมาย ที่พัก ร้านอาหาร
จ�านวนมากหันมาให้ความสนใจกับการสร้างคอนเซปต์ให้โดดเด่น
ทีไ่ ม่เหมือนใคร ร้านอาหารเน้นให้ความส�าคัญกับการพรีเซนต์อาหาร
ไม่ว่าจะเป็นการจัดวาง ภาชนะที่ใส่ หน้าตา และสีสันของอาหาร
มากขึน้ รวมถึงการใช้กมิ มิกต่างๆ มาช่วยสร้างประสบการณ์แปลก
ใหม่ให้กับลูกค้า อย่างเช่น ร้าน Midnight A Cocoa ที่สร้าง
ประสบการณ์เปิดขายโกโก้เฉพาะยามค�่าคืน มีการตัง้ ราคาเดียวคือ
แก้วละ 50 บาท และรับเฉพาะแบงก์ 50 บาท เพื่อลดปัญหา

เสียเวลาทอนเงิน รวมถึงแทนที่จะแจกบัตรคิวธรรมดาๆ ก็ใช้วิธี
จับปิงปองลุ้นว่าจะได้คิวที่เท่าไหร่แทน แต่เชื่อหรือไม่ลูกค้ากลับ
ไม่ได้รู้สึกร�าคาญ หรือมองว่าเรื่องมากแต่อย่างใด กลับยินดีท่ีจะ
ท�าตามกติกา กลายเป็นว่าท�าให้เกิดการบอกต่ออย่างรวดเร็ว
และยิ่งเรียกลูกค้าเข้าร้านรอคิวอย่างล้นหลาม ทั้งๆ ที่ร้านไม่เปิด
ทุกวัน
การสร้างประสบการณ์ นอกจากจะท�าให้ผู้บริโภครู้สึกว่าได้ใช้
สินค้าที่แตกต่างกว่าคนอื่นแล้ว และยังมีผลทางจิตใจที่ท�าให้ได้รับ
ความรู้สึกถึงความพิเศษอีกด้วย ดังนั้น ประสบการณ์ที่ดีจึงมักจะ
กระตุ้นให้เกิดความสนใจและสร้างความทรงจ�าที่ดี ท�าให้ลูกค้า
จดจ�าและอยากบอกต่อในท้ายที่สุด
27-05-62 bo

เฟ้นหา!! สุดยอดนวัตกรรม
ธุรกิจเอสเอ็มอี

เชิญชวนผู้ประกอบการไทยที่ธุรกิจมีนวัตกรรมโดดเด่นไม่ซ�้าใคร
ร่วมประกวดชิงรางวัลใน 10 สาขานวัตกรรม

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

THE BEST SME THAILAND
INNO AWARDS 2019

