การมองหาโอกาสทางธุรกิจด้วยเครือ่ งมือวิเคราะห์ Market Landscape
หนึง่ ในคำถำมสำคัญในกำรทำธุรกิจ สำหรับทัง้ กลุ่มคนที่กำลังมองหำโอกำสเริม่ ต้นธุรกิจของตนเองและกลุม่
ผูป้ ระกอบกำรที่มองหำโอกำสต่อยอดหรือขยำยธุรกิจที่มีอยู่ในปั จจุบนั คือ ตลำดกำลังมองหำอะไรอยูบ่ ำ้ งและธุรกิจของ
เรำจะสำมำรถออกผลิตภัณฑ์หรือบริกำรใหม่อะไรที่ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ ควำมท้ำทำยของกำรหำคำตอบนี ้
คือ กำรมองหำช่องว่ำงที่ลกู ค้ำกำลังมองหำอยู่ แต่ยงั ไม่มีใครสำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงครบถ้วน
เรียกได้ว่ำ ต้องทัง้ โดนใจลูกค้ำ (Relevance) และแตกต่ำงจำกสิง่ ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั (Uniqueness) ไปพร้อม ๆ กัน
ผูเ้ ขียนขอหยิบยกตัวอย่ำงจริงจำก 3 กรณีศึกษำของธุรกิจที่ได้รบั รำงวัล Bai Po Business Awards by Sasin
ได้แก่ นำ้ เต้ำหู้ Tofusan สลัดผักพร้อมทำน Oh! Veggie และ Divina Spa โดยเริม่ ต้นจำกแบรนด์นำ้ เต้ำหู้ Tofusan มำใช้
อธิบำยและวิเครำะห์ถงึ สิ่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจนีป้ ระสบควำมสำเร็จได้อย่ำงยอดเยี่ยมและมั่นคง
ธุรกิจนำ้ เต้ำหูพ้ นั ล้ำน Tofusan ของคุณสุรนำม พำนิชกำร เริม่ ต้นจำกควำมห่วงใยของตัวเองที่มีให้กับคนใน
ครอบครัว ทำงคุณสุรนำมอยำกให้คณ
ุ พ่อได้ทำนนำ้ เต้ำหูท้ ี่มรี สชำติ อร่อยและต้องดีต่อสุขภำพ ซึ่งหำกเรำพูดถึงนำ้ เต้ำหูใ้ น
บริบทของสังคมไทยแล้ว ทุกคนต้องนึกถึงนำ้ เต้ำหูร้ อ้ น ๆ ที่ขำยโดยพ่อค้ำแม่คำ้ รถเข็น Street Food ในช่วงเช้ำและช่วงเย็น
ซึ่งหำซือ้ รับประทำนได้ง่ำย รสชำติถกู ปำกและคุน้ เคย เลือกปริมำณนำ้ ตำลได้ตำมใจชอบ รวมถึงมีรำคำไม่แพง แต่กำรหำ
ซือ้ นำ้ เต้ำหูร้ ถเข็นที่เหมือนจะดูงำ่ ย และหำซือ้ ได้ท่วั ไปกลับมีอปุ สรรคสำคัญที่เกิดจำกวิถีชีวิตคนเมือง คือ เงื่อนไขเรือ่ ง
เวลำนั่นเอง กำรที่มนุษย์เงินเดือนจะมีเวลำว่ำงในตอนเช้ำก่อนไปทำงำนหรือในตอนเย็นหลังเลิกงำน เพื่อเดินไปซือ้ นำ้
เต้ำหูร้ ถเข็นเจ้ำประจำกลับมำให้คณ
ุ พ่อคุณแม่ที่บำ้ นได้ดื่มทุกวันนัน้ แทบจะเป็ นไปไม่ได้เลย จำกปั ญหำชั่วโมงกำรทำงำน
ตลอดทัง้ วัน และเวลำที่เสียไปจำกกำรเดินทำงไปทำงำนและสภำพกำรจำรจรที่ติดขัด ในขณะที่นำ้ นมถั่วเหลืองที่สำมำรถ
หำซือ้ ได้งำ่ ย ตลอด 24 ชม. ในร้ำนสะดวกซือ้ ที่มีอยูท่ ุกหัวมุมถนนกลับเป็ นนำ้ นมถั่วเหลืองสำเร็จรู ปพร้อมดื่มที่มีปริมำณ
นำ้ ตำลค่อนข้ำงสูงและมีกำรผสมส่วนผสมอื่น ๆ ลงไป เช่น ไขมันพืชและนมผง ไม่ใช่นำ้ นมถั่วเหลือง 100% ที่มีเสน่ห ์
เหมือนนำ้ เต้ำหูร้ ำ้ นรถเข็นที่ทกุ คนคุน้ เคย
คุณสุรนำมก็ประสบกับปั ญหำนีก้ บั ตัวเอง หลังจำกเริม่ ต้นทำธุรกิจส่วนตัว ด้ำนอำหำรแปรรู ปหลังจบกำรศึกษำ เมือ่
ประมำณ 10 ปี ที่แล้ว และทำให้ตวั เขำเริม่ ฉุกคิดว่ำ ทำไมในปัจจุบนั ถึงไม่มีผปู้ ระกอบกำรรำยใดในตลำดที่มีผลิตภัณฑ์นำ้
เต้ำหูพ้ ร้อมดื่มที่มีรสชำติอร่อย ใช้ถ่วั เหลือง 100% และดีต่อสุขภำพวำงจำหน่ำยในร้ำนสะดวกซือ้ ทัง้ ๆ ที่น่ำจะเป็ นสินค้ำ
ที่ตอบโจทย์และตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงแน่นอน และคำถำมนีท้ ี่คณ
ุ สุรนำมนึกสงสัยและถำมตัวเองก็กลำยมำ
เป็ นจุดเริม่ ต้นของธุรกิจนำ้ เต้ำหูพ้ นั ล้ำนที่เรำเห็นกันอยู่ในร้ำนสะดวกซือ้ และห้ำงสรรพสินค้ำทุกแห่งทั่วประเทศในปั จจุบนั
ผูเ้ ขียนขอหยิบยกเครือ่ งมือกำรวิเครำะห์แบบง่ำย ๆ อย่ำง Market Landscape ที่ตวั ผูเ้ ขียนเองมักเลือกใช้ในงำนที่
ปรึกษำและใช้เป็ นตัวอย่ำงพืน้ ฐำนลำดับแรก ๆ สำหรับนักศึกษำในวิชำกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
มำใช้เพื่ออธิบำยเคล็ดลับควำมสำเร็จของ Tofusan ที่ทงั้ ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ (Relevance) และแตกต่ำงจำก
สิง่ เดิมที่มีอยู่ (Uniqueness)
กำรวิเครำะห์หำโอกำสทำงธุรกิจด้วยเครือ่ งมือ Market Landscape มักเริม่ ต้นจำกกำรกำหนดคุณค่ำ (Value) 2
ด้ำน ที่ลกู ค้ำให้ควำมสำคัญ เช่น คุณภำพและรำคำ ระดับกำรแข่งขัน (Competition) และกำรปรับแต่งให้ตรงกับควำม

ต้องกำรรำยบุคคล (Personalization) เป็ นต้น หลังจำกสำมำรถกำหนดคุณค่ำหลัก 2 แกนได้เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว จะเป็ น
กำรระบุตำแหน่งในตลำด (Market Position) ของผลิตภัณฑ์หรือบริกำรต่ำง ๆ ที่มีอยู่ในตลำดปั จจุบนั ลงในพืน้ ที่แต่ละส่วน
ของ Market Landscape เช่น สินค้ำคุณภำพดีและมีรำคำแพง สินค้ำคุณภำพปำนกลำงและมีรำคำถูก และสินค้ำ
คุณภำพต่ำและมีรำคำถูกที่สดุ เป็ นต้น ในลำดับสุดท้ำย ผลกำรวิเครำะห์ของ Market Landscape จะสำมำรถชีใ้ ห้เห็นได้
ว่ำ สภำพตลำดในปั จจุบนั มีส่วนใดบ้ำงที่ยงั มีผปู้ ระกอบกำรเพียงไม่กี่รำยหรือไม่มีผปู้ ระกอบกำรรำยใดเลยที่มองเห็น
ช่องว่ำงดังกล่ำวและเริม่ สร้ำงฐำนลูกค้ำในพืน้ ที่ดงั กล่ำว
Tofusan : นา้ เต้าหูพ้ ร้อมดืม่ ทีด่ สี ุขภาพและหาซือ้ ได้ทุกทีท่ ุกเวลา
สำหรับ Tofusan แล้ว ผูเ้ ขียนขอเลือกใช้แกนคุณค่ำ 2 ด้ำน คือ ควำมยำก-ง่ำยในกำรหำซือ้ และผลกระทบต่อ
สุขภำพ มำใช้เพื่อชีใ้ ห้เห็นโอกำสที่คุณสุรนำมมองเห็นในตอนที่ตัดสินใจเข้ำสูธ่ ุรกิจนำ้ เต้ำหูพ้ ร้อมดื่ม

Accessibility
Hard

Health Benefit

High

Easy

Low

นา้ เต้าหูท้ ่วไ น
ร้านสะดวกซือ้

จำกภำพ Market Landscape ตลำดนำ้ เต้ำหู-้ นำ้ นมถั่วเหลืองของประเทศไทย เรำจะเห็นได้ว่ำ นำ้ เต้ำหูร้ ถเข็นมี
จุดเด่นในด้ำนดีต่อสุขภำพ แต่มีขอ้ จำกัดที่หำซือ้ ได้ยำก เนื่องจำกมีขำยแค่เฉพำะตอนเช้ำและตอนเย็นเท่ำนัน้ รวมถึงยังมี
หลำยพืน้ ที่ โดยเฉพำะในโซนออฟฟิ สที่มกั ไม่อนุญำตให้มีกำรตัง้ รถเข็นแผงลอย และในทำงกลับกัน นำ้ นมถั่วเหลืองพร้อม
ดื่มที่มีขำยอยูต่ ำมร้ำนสะดวกซือ้ มีจดุ เด่นที่ชดั เจนในด้ำนควำมง่ำยในกำรหำซือ้ เรำสำมำรถเดินเข้ำร้ำนสะดวกซือ้ ทุกแห่ง
และมองหำนำ้ นมถั่วเหลืองได้ตลอด 24 ชม. แต่จะมีขอ้ จำกัดเรือ่ งผลกระทบต่อสุขภำพจำกปริมำณนำ้ ตำลและนำ้ มันผสม
อย่ำงที่กล่ำวไปในเบือ้ งต้น
ควำมท้ำทำยที่กำลังตำมมำสำหรับตัวคุณสุรนำมหลังจำกได้วิเครำะห์ขอ้ มูลสภำพตลำดแล้ว คือ กำรคิดค้น
ผลิตภัณฑ์นำ้ เต้ำหูพ้ ร้อมดื่มที่มรี สชำติอร่อยเหมือนกับร้ำนรถเข็น แต่ตอ้ งมีคณ
ุ ภำพดี ดีต่อสุขภำพ และมีอำยุที่สำมำรถ
เก็บรักษำได้นำนพอ (Shelf Life) ที่จะวำงขำยตำมร้ำนสะดวกซือ้ ทั่วประเทศได้น่ นั เอง

Oh Veggie! : สลดผก Organic แกะกล่อง พร้อมทาน
สำหรับตัวอย่ำงที่ 2 ผูเ้ ขียนจะเล่ำถึงจุดเริม่ ต้นของธุรกิจ Oh! Veggie สลัดผักพร้อมทำนของคุณวุฒิชยั
เจริญศุภกุล ที่ทกุ ท่ำนน่ำจะเคยเห็นวำงขำยอยู่ในร้ำนสะดวกซือ้ และซูเปอร์มำร์เก็ตชัน้ นำ โดยให้ผอู้ ำ่ นลองนึกย้อนกลับไป
เมื่อประมำณ 10 ปี ที่แล้ว หำกเรำนึกอยำกทำนสลัดผัก คนส่วนใหญ่มกั จะนึกถึง กำรไปซือ้ ผักสดที่ซเู ปอร์มำร์เก็ตใน
ห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่ที่มีผกั ชนิดต่ำงๆ ที่วำงขำยเรียงรำยอยูบ่ นชัน้ ในเป็ นถุงใหญ่ๆ ทีเ่ รียกได้ว่ำซือ้ 1 ครัง้ เก็บไว้ทำน
ได้หลำยมือ้ หรือสำหรับทำนกันทัง้ ครอบครัว หรือสลัดบำร์ที่มผี ักหลำกหลำยให้เลือกตักได้ตำมใจชอบและให้พนักงำน
ช่วยแพ็คลงกล่องนำกลับไปทำนที่บำ้ น หรือสลัดผักรวมมิตรในถุงพลำสติกใสขนำดเล็กที่ทำนพออิ่ม 1 มือ้ หรือถุงขนำด
ใหญ่แบบทำนกันได้ทงั้ ครอบครัวที่วำงขำยโดยพ่อค้ำแม่คำ้ รำยย่อยตำมตลำดนัดหรือหน้ำร้ำนสะดวกซือ้
คุณวุฒชิ ยั ในฐำนะผูบ้ ริหำรของบริษัทอำหำรระดับโลกได้เล็งเห็นถึงโอกำสในกำรทำธุรกิจจำก Trend ด้ำนสุขภำพ
กับไลฟ์สไตล์แบบคนเมือง (Urban Living) ที่มองหำอำหำร Organic ที่ดีตอ่ สุขภำพแบบพร้อมทำนในปริมำณที่เหมำะ
สำหรับกำรรับประทำนคนเดียว (Single-serve & Ready-to-eat) จึงได้ตดั สินใจลำออกจำกบริษัทมำเริม่ ทำธุรกิจสลัดผัก
Organic แบบพร้อมทำน ซึ่งในขณะนัน้ แทบจะยังไม่มีผปู้ ระกอบกำรรำยใดที่มองเห็นถึงช่องว่ำงดังกล่ำวในตลำดเหมือน
คุณวุฒชิ ยั และถือเป็ นจุดเริม่ ต้นของควำมสำเร็จของบริษัท พลังผัก จำกัด เจ้ำของแบรนด์ Oh! Veggie ในวันนีน้ ี่เอง
ในลำดับถัดมำ ผูเ้ ขียนจะลองนำเครือ่ งมือ Market Landscape มำใช้ในกำรวิเครำะห์สภำพตลำดและมองหำ
โอกำสในกำรสร้ำงธุรกิจอำหำรสุขภำพจำกกรณีศึกษำของแบรนด์ Oh! Veggie ที่คณ
ุ วุฒิชยั เล็งเห็นในตอนนัน้ โดยใช้แกน
คุณค่ำ 2 ด้ำน คือ ขนำดของหน่วยบริโภค (Serving Size) และคุณภำพของผักจำกกำรรับรอง
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จำกภำพ Market Landscape ในตลำดผักสลัดของประเทศไทย เรำจะเห็นได้ว่ำ ณ ขณะนัน้ ผักสดและผักสลัดที่มี
วำงขำยส่วนใหญ่จะเป็ นผักทั่วไปหรือผักไฮโดรโปนิกส์ที่ไม่ใช่ผกั ที่ได้รบั กำรรับรอง Organic ส่วนผักที่เป็ น Organic จริง ๆ
ยังไม่เป็ นที่นิยมในกลุม่ ผูบ้ ริโภคและยังหำซือ้ ค่อนข้ำงยำก แต่ชอ่ งว่ำงในตลำดที่สำคัญมำกกว่ำและถือเป็ นจุด Focus ใน

กรณีนี ้ คือ ขนำดของหน่วยบริโภค ซึ่งยังไม่มผี ลิตภัณฑ์ผกั สลัดใดที่ออกแบบมำเพื่อกำรรับประทำนสำหรับ 1 คน
โดยเฉพำะ โดยจุดอ่อนสำคัญของผักสดทุกชนิด คือ อำยุกำรเก็บรักษำที่สนั้ เพียงไม่กี่วนั เท่ำนัน้ และคนส่วนใหญ่มกั ไป
จ่ำยตลำดซือ้ กับข้ำวประมำณ 1-2 ครัง้ ต่อสัปดำห์ และจำเป็ นต้องซือ้ ผักสดที่มปี ริมำณมำกเกินกว่ำกำรรับประทำน 1 ครัง้
ทำให้ผบู้ ริโภคยังไม่สำมำรถรับประทำนผักที่สดใหม่ได้ทกุ วันตำมที่ตอ้ งกำร ในขณะที่สลัดผักพร้อมทำนที่ขำยโดยพ่อค้ำ
แม่คำ้ รำยย่อยนัน้ ยังไม่ตอบโจทย์ในด้ำนกำรรับรองคุณภำพและควำมปลอดภัยได้เหมือนกับผักสดที่วำงจำหน่ำยใน
ห้ำงสรรพสินค้ำได้
ดังนัน้ เมื่อนำช่องว่ำงในตลำดในด้ำนสลัดแบบ Single-serve มำประเมินร่วมกับแนวโน้มกำรให้ควำมสำคัญกับ
อำหำรเพื่อสุขภำพที่กำลังจะมำถึง แบรนด์ Oh! Veggie จึงได้ถือกำเนิดขึน้ ภำยใต้แนวคิดสลัดผักแบบ Organic 100%
พร้อมทำนขนำดพอเหมำะสำหรับ 1 มือ้ สำหรับวำงจำหน่ำยในร้ำนสะดวกซือ้ โดยเฉพำะ
อย่ำงไรก็ดี โจทย์ที่สำคัญในลำดับถัดไปของ Oh! Veggie ที่รออยู่ คือ กำรจัดเตรียมวัตถุดิบผักสดที่ปลูกแบบ
Organic ซึ่งยังไม่เป็ นที่แพร่หลำยในกลุ่มเกษตรกรไทย และกำรหำวิธีเข้ำถึงและทำตลำดกับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่เป็ นคน
รักสุขภำพ รวมถึงกำรสร้ำงแบรนด์สลัดผัก Organic ให้ลกู ค้ำรูส้ ึกสนใจอยำกทดลองรับประทำนและเชื่อมั่นในคุณภำพ
ของผักที่สด สะอำด และปลอดภัย
Divana : Spa มาตรฐานระดบ 5 ดาว นราคาทีเ่ ข้าถึงได้
สำหรับตัวอย่ำงสุดท้ำยในครัง้ นี ้ ผูเ้ ขียนขอเล่ำถึงจุดเริม่ ต้นของธุรกิจ Divana Spa ของบริษัท ดี วี เอ็น อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด ที่กอ่ ตัง้ โดยคุณพัฒนพงศ์ รำนุรกั ษ์ และคุณธเนศ จิระเสวกดิลก อดีตลูกเรือของสำยกำรบิน Swiss Air ที่
ถูกเลิกจ้ำงจำกผลกระทบของเหตุกำรณ์ 9/11 เมื่อ 20 ปี ก่อน ซึ่งอำจเรียกได้ว่ำ เป็ นกำรพลิกวิกฤตเป็ นโอกำสในกำรเริม่ ต้น
ธุรกิจจำกควำมสนใจในกำรใช้บริกำรสปำของตนเอง
หำกเรำลองมองย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปี ก่อน ตลำดของธุรกิจสปำและนวดแผนไทยถือเป็ นธุรกิจน้องใหม่และยังไม่
เป็ นที่รูจ้ กั ในวงกว้ำงมำกนัก โดยมีกลุม่ ผูใ้ ห้บริกำรอยู่ 2 กลุ่มหลัก คือ ร้ำนนวดแผนไทยขนำดเล็กที่เรำทุกคนคุน้ เคยกันเป็ น
อย่ำงดี และสปำหรูที่ให้บริกำรอยูใ่ นโรงแรมระดับ 5 ดำว และเมื่อนำเครือ่ งมือ Market Landscape มำวิเครำะห์หำ
ช่องว่ำงและโอกำสในกำรทำธุรกิจในธุรกิจสปำของ Divana โดยใช้แกนคุณค่ำ 2 ด้ำน ที่ถือได้ว่ำเป็ นหลักพืน้ ฐำน คือ รำคำ
และคุณภำพกำรให้บริกำร
จำกภำพ Market Landscape ในตลำดสปำและนวดแผนไทยของประเทศไทย เรำจะเห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำ ร้ำน
นวดแผนไทยขนำดเล็กจะมีจดุ เด่นในด้ำนรำคำถูกที่มคี ่ำบริกำรเพียงหลักร้อย และช่วยคลำยควำมปวดเมื่อยจำกกำร
ทำงำนในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึง ในขณะที่สปำหรูในโรงแรมจะมีจดุ เด่นในด้ำนคุณภำพกำรบริกำรและสถำนที่ชนั้
เลิศ แต่กต็ อ้ งแลกมำกับรำคำที่มีเพียงกลุม่ คนจำนวนไม่มำกที่สำมำรถเข้ำไปใช้บริกำรได้
คุณพัฒนพงศ์และคุณธเนศเลือกใช้ช่องว่ำงในตลำดสปำระดับกลำงที่ให้บริกำรในระดับมำตรฐำนที่ใกล้เคียงกับ
สปำในโรงแรมหรู ในรำคำค่ำบริกำรได้ถกู กว่ำ จำกกำรบริหำรต้นทุนในเรือ่ งสถำนที่และพนักงำน แต่ยงั สำมำรถทำให้
ลูกค้ำที่มำใช้บริกำรรูส้ ึกผ่อนคลำย ไม่ตอ้ งเกร็งเหมือนเวลำต้องเดินเข้ำไปใช้บริกำรในโรงแรม 5 ดำว
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นอกจำกนี ้ ทัง้ คู่ยงั เลือกที่จะสร้ำงจุดแตกต่ำงเพิม่ เติมให้กับ Divana ด้วยกำรนำเสนอโปรแกรมสปำที่มีระยะเวลำ
ให้บริกำรนำนกว่ำโปรแกรมของสปำโรงแรม ประกอบกับรำคำที่ตงั้ ไว้ถกู กว่ำ เพื่อให้ลกู ค้ำสำมำรถตัดสินใจทดลองใช้
บริกำรได้ง่ำยขึน้ ยกตัวอย่ำงเช่น สปำในโรงแรมจะมีโปรแกรมนวดมำตรฐำนอยูท่ ี่ 60 นำที แต่โปรแกรมของ Divana จะ
เริม่ ต้นที่ขนั้ ต่ำ 70 นำที เป็ นต้น ซึ่งช่วยสร้ำงควำมรูส้ ึกคุม้ ค่ำให้มำกขึน้
ควำมท้ำทำยของ Divana Spa ในกำรเป็ นผูบ้ กุ เบิกธุรกิจสปำในระดับพรีเมียม คือ กำรทำให้กลุม่ คนทั่วไปรูจ้ กั กับ
บริกำรสปำเพื่อสร้ำงฐำนลูกค้ำ และกำรรักษำมำตรฐำนคุณภำพของกำรบริกำร โดยเฉพำะกำรฝึ กฝนพนักงำน ทัง้ ในส่วน
ของงำนต้อนรับลูกค้ำและงำนบริกำรนวดประเภทต่ำงๆ ซึ่งผูเ้ ขียนต้องยอมรับว่ำ Divana ทำได้อย่ำงไม่มีที่ติตลอด
ช่วงเวลำเกือบ 2 ทศวรรษที่ผำ่ นมำ
บทส่งท้าย
โดยสรุ ปแล้ว เรำจะเห็นได้ว่ำ Tofusan มีจดุ เริม่ ต้นจำกควำมห่วงใยที่มตี ่อคุณพ่อ ซึง่ ทำให้เกิดจุดประกำยควำมคิด
ในกำรสร้ำงธุรกิจนำ้ เต้ำหูพ้ ร้อมดื่ม แต่เบือ้ งหลังควำมสำเร็จที่ แท้จริงของ Tofusan อยูท่ ี่กำรทุ่มเทเวลำแรมปี กินนอนอยูใ่ น
ห้องวิจยั ร่วมกับนักวิชำกำรในโครงกำรของสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั (สกว.) จนคิดค้นกรรมวิธีทำนำ้ เต้ำหูท้ ี่
สำมำรถเก็บรักษำไว้ได้นำนเพียงพอที่จะกระจำยสินค้ำและวำงขำยในร้ำนสะดวกซือ้ และห้ำงสรรพสินค้ำทั่วประเทศได้
Oh! Veggie มีจดุ เริม่ ต้นจำกควำมเชื่อมั่นในกำรวิเครำะห์ Trend ด้ำนสุขภำพและควำมกล้ำที่จะก้ำวออกจำก
Comfort Zone ของคุณวุฒิชัยจนทำให้สลัดผักพร้อมทำนแบรนด์ Oh! Veggie กลำยมำเป็ นทำงเลือกเพื่อสุขภำพที่ลกู ค้ำ
ทุกคนไว้วำงใจ แต่กว่ำที่คณ
ุ วุฒิชยั จะก้ำวมำถึงจุดนีไ้ ด้ ผูเ้ ขียนคิดว่ำ คงมีไม่กี่คนที่รูว้ ่ำ คุณวุฒิชยั เคยเดินเท้ำสำรวจตลำด
ร้ำนสะดวกซือ้ ที่มีสำขำมำกที่สดุ ในประเทศทุกร้ำนที่ทดลองนำสินค้ำ Oh! Veggie ไปวำงจำหน่ำยตัง้ แต่หวั ถนนสุขุมวิท
ซอย 1 ไปจนถึงสถำนี BTS พระโขนง เพื่อพูดคุยกับพนักงำนของร้ำนเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรซือ้ สลัดของลูกค้ำ ไปพร้อม ๆ

กับกำรสำรวจคู่แข่งที่เป็ นพ่อค้ำแม่คำ้ สลัดผักใส่ถงุ รำยย่อย และนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์และระบุกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำย
Divana Spa มีจดุ เริม่ ต้นที่แตกต่ำงจำก 2 ธุรกิจข้ำงต้น โดยผูเ้ ขียนมองว่ำ เป็ นกำรนำควำมชอบหรือ Passion ของ
ตัวเองมำผสมผสำนเข้ำกับควำมชำนำญและประสบกำรณ์ในกำรบริกำรที่ได้รบั จำก Swiss Air ประกอบกับกำรพลิกวิกฤต
ที่ถกู เลิกจ้ำงให้เป็ นโอกำสในกำรเริม่ ต้นสิง่ ใหม่ ๆ ที่เคยวำงแผนไว้ อย่ำงไรก็ดี หนึ่งในควำมท้ำทำยของธุรกิจบริกำรที่
Divana ทำได้อย่ำงยอดเยี่ยมมำโดยตลอด คือ กำรส่งต่อและปลูกฝั งจิตใจที่รกั บริกำร (Service Mind) จำกตัวผูก้ ่อตัง้ ทัง้ 2
คนไปยังพนักงำนทุกคน ไปพร้อม ๆ กับกำรแก้ไขสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำที่มเี ข้ำมำในทุกวันที่เปิ ดให้บริกำร เช่น ปั ญหำ
นำ้ ประปำไม่ไหลในระหว่ำงที่มลี กู ค้ำมำใช้บริกำรสปำ ทีมงำน Divana Spa ลงทุนโทรศัพท์เรียกรถขนนำ้ ฉุกเฉินมำเพื่อให้
กำรบริกำรต่อเนื่อง โดยที่แขกไม่รูต้ วั เลยว่ำ มีปัญหำใหญ่ขนำดนีเ้ กิดขึน้
กรณีศึกษำทัง้ 3 ธุรกิจที่ผเู้ ขียนหยิบยกขึน้ มำใช้เป็ นตัวอย่ำงในกำรวิเครำะห์ดว้ ยเครือ่ งมือ Market Landscape
ต่ำงมีจดุ เริม่ ต้นที่แตกต่ำงกันอย่ำงสิน้ เชิง และกำรหำช่องว่ำงและโอกำสในตลำดจนเจอยังถือเป็ นแค่กำ้ วแรกของกำรสร้ำง
ธุรกิจเท่ำนัน้ และผูเ้ ขียนอยำกให้ทกุ ท่ำนตระหนักเสมอว่ำ คนอื่นย่อ มสำมำรถเห็นโอกำสได้เหมือนตัวเรำ แต่กำรสร้ำง
ผลิตภัณฑ์หรือออกแบบกำรบริกำรที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภคในช่องว่ำงของตลำดได้ คือ สิ่งที่จะทำ
ให้กำรสร้ำงธุรกิจประสบควำมสำเร็จ

