
การมองหาโอกาสทางธุรกจิด้วยเคร่ืองมือวิเคราะห ์Market Landscape 

หนึง่ในค ำถำมส ำคญัในกำรท ำธรุกิจ ส ำหรบัทัง้กลุ่มคนท่ีก ำลงัมองหำโอกำสเริม่ตน้ธุรกิจของตนเองและกลุม่

ผูป้ระกอบกำรท่ีมองหำโอกำสต่อยอดหรอืขยำยธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจบุนั คือ ตลำดก ำลงัมองหำอะไรอยูบ่ำ้งและธุรกิจของ

เรำจะสำมำรถออกผลติภณัฑห์รอืบรกิำรใหม่อะไรท่ีตรงกับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ได ้ควำมทำ้ทำยของกำรหำค ำตอบนี ้

คือ กำรมองหำช่องว่ำงท่ีลกูคำ้ก ำลงัมองหำอยู ่แต่ยงัไมม่ีใครสำมำรถตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ยำ่งครบถว้น 

เรยีกไดว้่ำ ตอ้งทัง้โดนใจลกูคำ้ (Relevance) และแตกต่ำงจำกสิง่ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั (Uniqueness) ไปพรอ้ม ๆ กนั 

ผูเ้ขียนขอหยิบยกตวัอยำ่งจรงิจำก 3 กรณีศึกษำของธรุกิจท่ีไดร้บัรำงวลั Bai Po Business Awards by Sasin 

ไดแ้ก่ น  ำ้เตำ้หู ้Tofusan สลดัผกัพรอ้มทำน Oh! Veggie และ Divina Spa โดยเริม่ตน้จำกแบรนดน์  ำ้เตำ้หู ้Tofusan มำใช้

อธิบำยและวิเครำะหถ์งึสิ่งส  ำคญัท่ีท ำใหธุ้รกิจนีป้ระสบควำมส ำเรจ็ไดอ้ยำ่งยอดเย่ียมและมั่นคง 

ธุรกิจน ำ้เตำ้หูพ้นัลำ้น Tofusan ของคณุสรุนำม พำนิชกำร เริม่ตน้จำกควำมหว่งใยของตวัเองท่ีมีใหก้ับคนใน

ครอบครวั ทำงคณุสรุนำมอยำกใหค้ณุพอ่ไดท้ำนน ำ้เตำ้หูท่ี้มีรสชำติอรอ่ยและตอ้งดีต่อสขุภำพ ซึ่งหำกเรำพดูถึงน ำ้เตำ้หูใ้น

บรบิทของสงัคมไทยแลว้ ทกุคนตอ้งนกึถึงน ำ้เตำ้หูร้อ้น ๆ ท่ีขำยโดยพ่อคำ้แม่คำ้รถเขน็ Street Food ในช่วงเชำ้และช่วงเยน็ 

ซึ่งหำซือ้รบัประทำนไดง้่ำย รสชำติถกูปำกและคุน้เคย เลือกปรมิำณน ำ้ตำลไดต้ำมใจชอบ รวมถึงมีรำคำไมแ่พง แต่กำรหำ

ซือ้น ำ้เตำ้หูร้ถเข็นท่ีเหมือนจะดงูำ่ย และหำซือ้ไดท้ั่วไปกลับมีอปุสรรคส ำคญัท่ีเกิดจำกวิถีชีวิตคนเมือง คือ เง่ือนไขเรือ่ง

เวลำนั่นเอง กำรที่มนุษยเ์งินเดือนจะมีเวลำว่ำงในตอนเชำ้ก่อนไปท ำงำนหรอืในตอนเยน็หลงัเลิกงำน เพ่ือเดินไปซือ้น ำ้

เตำ้หูร้ถเข็นเจำ้ประจ ำกลบัมำใหค้ณุพอ่คณุแม่ท่ีบำ้นไดด่ื้มทกุวนันัน้แทบจะเป็นไปไมไ่ดเ้ลย จำกปัญหำชั่วโมงกำรท ำงำน

ตลอดทัง้วนั และเวลำท่ีเสียไปจำกกำรเดินทำงไปท ำงำนและสภำพกำรจำรจรที่ติดขัด ในขณะท่ีน ำ้นมถั่วเหลืองท่ีสำมำรถ

หำซือ้ไดง่้ำย ตลอด 24 ชม. ในรำ้นสะดวกซือ้ท่ีมีอยูทุ่กหวัมมุถนนกลบัเป็นน ำ้นมถั่วเหลืองส ำเรจ็รูปพรอ้มด่ืมที่มีปรมิำณ

น ำ้ตำลค่อนขำ้งสงูและมีกำรผสมส่วนผสมอ่ืน ๆ ลงไป เช่น ไขมนัพืชและนมผง ไม่ใช่น ำ้นมถั่วเหลือง 100% ท่ีมีเสน่ห์

เหมือนน ำ้เตำ้หูร้ำ้นรถเข็นท่ีทกุคนคุน้เคย 

คณุสรุนำมก็ประสบกับปัญหำนีก้บัตวัเอง หลงัจำกเริม่ตน้ท ำธุรกิจสว่นตวัดำ้นอำหำรแปรรูปหลงัจบกำรศึกษำ เม่ือ

ประมำณ 10 ปีที่แลว้ และท ำใหต้วัเขำเริม่ฉกุคิดว่ำ ท ำไมในปัจจบุนัถึงไม่มีผูป้ระกอบกำรรำยใดในตลำดท่ีมีผลติภัณฑน์ ำ้

เตำ้หูพ้รอ้มดื่มท่ีมีรสชำติอรอ่ย ใชถ้ั่วเหลือง 100% และดีต่อสขุภำพวำงจ ำหน่ำยในรำ้นสะดวกซือ้ ทัง้ ๆ ท่ีน่ำจะเป็นสนิคำ้

ท่ีตอบโจทยแ์ละตรงกับควำมตอ้งกำรของลกูคำ้อยำ่งแน่นอน และค ำถำมนีท้ี่คณุสุรนำมนึกสงสยัและถำมตวัเองก็กลำยมำ

เป็นจดุเริม่ตน้ของธุรกิจน ำ้เตำ้หูพ้นัลำ้นท่ีเรำเหน็กนัอยู่ในรำ้นสะดวกซือ้และหำ้งสรรพสินคำ้ทกุแหง่ทั่วประเทศในปัจจบุนั 

ผูเ้ขียนขอหยิบยกเครือ่งมือกำรวิเครำะหแ์บบง่ำย ๆ อยำ่ง Market Landscape ท่ีตวัผูเ้ขียนเองมกัเลือกใชใ้นงำนท่ี

ปรกึษำและใชเ้ป็นตวัอยำ่งพืน้ฐำนล ำดบัแรก ๆ ส ำหรบันักศึกษำในวิชำกำรบรหิำรเชิงกลยทุธ ์(Strategic Management) 

มำใชเ้พ่ืออธิบำยเคลด็ลับควำมส ำเรจ็ของ Tofusan ท่ีทัง้ตรงกบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ (Relevance) และแตกต่ำงจำก

ส่ิงเดิมท่ีมีอยู ่(Uniqueness) 

กำรวิเครำะหห์ำโอกำสทำงธุรกิจดว้ยเครือ่งมอื Market Landscape มกัเริม่ตน้จำกกำรก ำหนดคณุค่ำ (Value) 2 

ดำ้น ท่ีลกูคำ้ใหค้วำมส ำคญั เช่น คุณภำพและรำคำ ระดบักำรแข่งขนั (Competition) และกำรปรบัแต่งใหต้รงกบัควำม



ตอ้งกำรรำยบคุคล (Personalization) เป็นตน้ หลงัจำกสำมำรถก ำหนดคณุค่ำหลกั 2 แกนไดเ้ป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ จะเป็น

กำรระบตุ ำแหนง่ในตลำด (Market Position) ของผลิตภณัฑห์รือบรกิำรต่ำง ๆ ท่ีมีอยู่ในตลำดปัจจบุนัลงในพืน้ท่ีแต่ละส่วน

ของ Market Landscape เช่น สินคำ้คณุภำพดีและมีรำคำแพง สินคำ้คณุภำพปำนกลำงและมีรำคำถกู และสินคำ้

คณุภำพต ่ำและมีรำคำถกูท่ีสดุ เป็นตน้ ในล ำดับสดุทำ้ย ผลกำรวิเครำะหข์อง Market Landscape จะสำมำรถชีใ้หเ้ห็นได้

ว่ำ สภำพตลำดในปัจจบุนัมีส่วนใดบำ้งท่ียงัมผีูป้ระกอบกำรเพียงไม่ก่ีรำยหรอืไม่มีผูป้ระกอบกำรรำยใดเลยท่ีมองเหน็

ช่องวำ่งดงักลำ่วและเริม่สรำ้งฐำนลกูคำ้ในพืน้ท่ีดงักล่ำว 

Tofusan : น า้เต้าหูพ้ร้อมดืม่ทีด่สุีขภาพและหาซือ้ได้ทุกทีทุ่กเวลา 

ส ำหรบั Tofusan แลว้ ผูเ้ขียนขอเลือกใชแ้กนคุณค่ำ 2 ดำ้น คือ ควำมยำก-ง่ำยในกำรหำซือ้ และผลกระทบต่อ

สขุภำพ มำใชเ้พ่ือชีใ้หเ้ห็นโอกำสท่ีคุณสรุนำมมองเหน็ในตอนท่ีตัดสนิใจเขำ้สูธุ่รกิจน ำ้เตำ้หูพ้รอ้มด่ืม 

 

จำกภำพ Market Landscape ตลำดน ำ้เตำ้หู-้น ำ้นมถั่วเหลืองของประเทศไทย เรำจะเห็นไดว้่ำ น ำ้เตำ้หูร้ถเขน็มี

จดุเด่นในดำ้นดีต่อสขุภำพ แต่มีขอ้จ ำกดัที่หำซือ้ไดย้ำก เน่ืองจำกมีขำยแค่เฉพำะตอนเชำ้และตอนเย็นเทำ่นัน้ รวมถงึยงัมี

หลำยพืน้ท่ี โดยเฉพำะในโซนออฟฟิสท่ีมกัไม่อนญุำตใหม้ีกำรตัง้รถเข็นแผงลอย และในทำงกลบักัน น ำ้นมถั่วเหลืองพรอ้ม

ด่ืมท่ีมีขำยอยูต่ำมรำ้นสะดวกซือ้มีจดุเด่นท่ีชดัเจนในดำ้นควำมง่ำยในกำรหำซือ้ เรำสำมำรถเดินเขำ้รำ้นสะดวกซือ้ทกุแห่ง

และมองหำน ำ้นมถั่วเหลืองไดต้ลอด 24 ชม. แต่จะมีขอ้จ ำกดัเรือ่งผลกระทบต่อสขุภำพจำกปรมิำณน ำ้ตำลและน ำ้มนัผสม

อยำ่งท่ีกล่ำวไปในเบือ้งตน้  

ควำมทำ้ทำยท่ีก ำลงัตำมมำส ำหรบัตัวคณุสรุนำมหลงัจำกไดว้ิเครำะหข์อ้มลูสภำพตลำดแลว้ คือ กำรคิดคน้

ผลิตภณัฑน์  ำ้เตำ้หูพ้รอ้มด่ืมท่ีมีรสชำติอรอ่ยเหมือนกบัรำ้นรถเข็น แต่ตอ้งมีคณุภำพดี ดีต่อสขุภำพ และมีอำยท่ีุสำมำรถ

เก็บรกัษำไดน้ำนพอ (Shelf Life) ท่ีจะวำงขำยตำมรำ้นสะดวกซือ้ทั่วประเทศไดน้ั่นเอง 
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Oh Veggie! : สล ดผ ก Organic แกะกล่อง พร้อมทาน 

ส ำหรบัตวัอยำ่งที่ 2 ผูเ้ขียนจะเล่ำถึงจดุเริม่ตน้ของธุรกิจ Oh! Veggie สลดัผกัพรอ้มทำนของคณุวฒุิชยั  

เจรญิศภุกุล ท่ีทกุทำ่นน่ำจะเคยเห็นวำงขำยอยู่ในรำ้นสะดวกซือ้และซูเปอรม์ำรเ์ก็ตชัน้น  ำ โดยใหผู้อ้ำ่นลองนกึยอ้นกลบัไป

เม่ือประมำณ 10 ปีที่แลว้ หำกเรำนกึอยำกทำนสลดัผกั คนส่วนใหญ่มกัจะนกึถึงกำรไปซือ้ผักสดท่ีซเูปอรม์ำรเ์ก็ตใน

หำ้งสรรพสนิคำ้ขนำดใหญ่ท่ีมีผกัชนดิต่ำงๆ ท่ีวำงขำยเรยีงรำยอยูบ่นชัน้ในเป็นถงุใหญ่ๆ ท่ีเรยีกไดว้่ำซือ้ 1 ครัง้ เก็บไวท้ำน

ไดห้ลำยมือ้หรือส ำหรบัทำนกนัทัง้ครอบครวั หรือสลดับำรท์ี่มีผักหลำกหลำยใหเ้ลือกตกัไดต้ำมใจชอบและใหพ้นกังำน

ช่วยแพ็คลงกล่องน ำกลบัไปทำนท่ีบำ้น หรอืสลดัผกัรวมมิตรในถงุพลำสติกใสขนำดเล็กท่ีทำนพออิ่ม 1 มือ้หรือถงุขนำด

ใหญ่แบบทำนกนัไดท้ัง้ครอบครวัท่ีวำงขำยโดยพอ่คำ้แมค่ำ้รำยย่อยตำมตลำดนดัหรอืหนำ้รำ้นสะดวกซือ้ 

คณุวฒิุชยัในฐำนะผูบ้รหิำรของบรษัิทอำหำรระดบัโลกไดเ้ลง็เห็นถึงโอกำสในกำรท ำธุรกิจจำก Trend ดำ้นสขุภำพ

กับไลฟ์สไตลแ์บบคนเมือง (Urban Living) ท่ีมองหำอำหำร Organic ท่ีดีต่อสขุภำพแบบพรอ้มทำนในปรมิำณท่ีเหมำะ

ส ำหรบักำรรบัประทำนคนเดียว (Single-serve & Ready-to-eat) จึงไดต้ดัสินใจลำออกจำกบรษัิทมำเริม่ท  ำธุรกิจสลดัผกั 

Organic แบบพรอ้มทำน ซึ่งในขณะนัน้แทบจะยงัไมม่ีผูป้ระกอบกำรรำยใดที่มองเหน็ถึงช่องว่ำงดงักล่ำวในตลำดเหมือน 

คณุวฒิุชยั และถือเป็นจดุเริม่ตน้ของควำมส ำเรจ็ของบรษัิท พลงัผกั จ  ำกดั เจำ้ของแบรนด ์Oh! Veggie ในวนันีน่ี้เอง 

ในล ำดบัถดัมำ ผูเ้ขียนจะลองน ำเครือ่งมือ Market Landscape มำใชใ้นกำรวิเครำะหส์ภำพตลำดและมองหำ

โอกำสในกำรสรำ้งธุรกิจอำหำรสขุภำพจำกกรณีศึกษำของแบรนด ์Oh! Veggie ท่ีคณุวฒุิชยัเล็งเห็นในตอนนัน้ โดยใชแ้กน

คณุค่ำ 2 ดำ้น คือ ขนำดของหน่วยบรโิภค (Serving Size) และคุณภำพของผกัจำกกำรรบัรอง 

 

จำกภำพ Market Landscape ในตลำดผกัสลดัของประเทศไทย เรำจะเห็นไดว้่ำ ณ ขณะนัน้ ผกัสดและผกัสลดัที่มี

วำงขำยส่วนใหญ่จะเป็นผักทั่วไปหรอืผกัไฮโดรโปนิกสท่ี์ไม่ใช่ผกัท่ีไดร้บักำรรบัรอง Organic  สว่นผกัที่เป็น Organic จรงิ ๆ 

ยงัไม่เป็นท่ีนิยมในกลุม่ผูบ้รโิภคและยงัหำซือ้ค่อนขำ้งยำก แต่ช่องว่ำงในตลำดท่ีส ำคญัมำกกว่ำและถือเป็นจดุ Focus ใน
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กรณีนี ้คือ ขนำดของหน่วยบรโิภค ซึ่งยงัไมมี่ผลติภณัฑผ์กัสลดัใดที่ออกแบบมำเพื่อกำรรบัประทำนส ำหรบั 1 คน

โดยเฉพำะ โดยจดุอ่อนส ำคญัของผกัสดทกุชนดิ คือ อำยกุำรเก็บรกัษำที่สัน้เพียงไมก่ี่วนัเท่ำนัน้ และคนสว่นใหญ่มกัไป

จ่ำยตลำดซือ้กบัขำ้วประมำณ 1-2 ครัง้ต่อสปัดำห ์และจ ำเป็นตอ้งซือ้ผกัสดท่ีมีปรมิำณมำกเกินกว่ำกำรรบัประทำน 1 ครัง้ 

ท ำใหผู้บ้รโิภคยงัไมส่ำมำรถรบัประทำนผกัท่ีสดใหมไ่ดท้กุวนัตำมท่ีตอ้งกำร ในขณะท่ีสลดัผักพรอ้มทำนท่ีขำยโดยพอ่คำ้

แมค่ำ้รำยยอ่ยนัน้ยงัไมต่อบโจทยใ์นดำ้นกำรรบัรองคณุภำพและควำมปลอดภยัไดเ้หมือนกับผกัสดท่ีวำงจ ำหนำ่ยใน

หำ้งสรรพสนิคำ้ได ้

ดงันัน้ เม่ือน ำช่องว่ำงในตลำดในดำ้นสลดัแบบ Single-serve มำประเมนิรว่มกับแนวโนม้กำรใหค้วำมส ำคญักับ

อำหำรเพ่ือสุขภำพท่ีก ำลงัจะมำถึง แบรนด ์Oh! Veggie จึงไดถื้อก ำเนิดขึน้ภำยใตแ้นวคิดสลดัผกัแบบ Organic 100% 

พรอ้มทำนขนำดพอเหมำะส ำหรบั 1 มือ้ส ำหรบัวำงจ ำหน่ำยในรำ้นสะดวกซือ้โดยเฉพำะ 

อยำ่งไรก็ดี โจทยท่ี์ส  ำคญัในล ำดับถดัไปของ Oh! Veggie ท่ีรออยู ่คือ กำรจัดเตรยีมวตัถดุิบผักสดท่ีปลกูแบบ 

Organic ซึ่งยงัไมเ่ป็นท่ีแพรห่ลำยในกลุ่มเกษตรกรไทย และกำรหำวิธีเขำ้ถึงและท ำตลำดกับกลุ่มลกูคำ้เปำ้หมำยท่ีเป็นคน

รกัสุขภำพ รวมถึงกำรสรำ้งแบรนดส์ลดัผัก Organic ใหล้กูคำ้รูส้ึกสนใจอยำกทดลองรบัประทำนและเช่ือมั่นในคุณภำพ

ของผกัท่ีสด สะอำด และปลอดภยั 

Divana : Spa มาตรฐานระด บ 5 ดาว นราคาทีเ่ขา้ถึงได้ 

ส ำหรบัตวัอยำ่งสดุทำ้ยในครัง้นี ้ผูเ้ขียนขอเล่ำถึงจดุเริม่ตน้ของธรุกิจ Divana Spa ของบรษัิท ดี วี เอน็ อนิเตอร ์

เนชั่นแนล จ ำกดั ท่ีกอ่ตัง้โดยคณุพฒันพงศ ์รำนุรกัษ ์และคณุธเนศ จิระเสวกดิลก อดีตลกูเรอืของสำยกำรบนิ Swiss Air ท่ี

ถกูเลิกจำ้งจำกผลกระทบของเหตกุำรณ ์9/11 เม่ือ 20 ปีก่อน ซึ่งอำจเรยีกไดว้่ำ เป็นกำรพลิกวิกฤตเป็นโอกำสในกำรเริม่ตน้

ธุรกิจจำกควำมสนใจในกำรใชบ้รกิำรสปำของตนเอง 

หำกเรำลองมองยอ้นกลบัไปเม่ือ 20 ปีก่อน ตลำดของธุรกิจสปำและนวดแผนไทยถือเป็นธรุกิจนอ้งใหมแ่ละยงัไม่

เป็นที่รูจ้กัในวงกวำ้งมำกนกั โดยมีกลุม่ผูใ้หบ้รกิำรอยู ่2 กลุ่มหลัก คือ รำ้นนวดแผนไทยขนำดเลก็ที่เรำทกุคนคุน้เคยกนัเป็น

อยำ่งดี และสปำหรูท่ีใหบ้รกิำรอยูใ่นโรงแรมระดบั 5 ดำว และเม่ือน ำเครือ่งมือ Market Landscape มำวิเครำะหห์ำ

ช่องวำ่งและโอกำสในกำรท ำธุรกิจในธุรกิจสปำของ Divana โดยใชแ้กนคุณค่ำ 2 ดำ้น ท่ีถือไดว้่ำเป็นหลกัพืน้ฐำน คือ รำคำ 

และคณุภำพกำรใหบ้รกิำร 

จำกภำพ Market Landscape ในตลำดสปำและนวดแผนไทยของประเทศไทย เรำจะเห็นไดอ้ยำ่งชดัเจนว่ำ รำ้น

นวดแผนไทยขนำดเล็กจะมจีดุเดน่ในดำ้นรำคำถกูท่ีมีค่ำบรกิำรเพียงหลกัรอ้ย และช่วยคลำยควำมปวดเม่ือยจำกกำร

ท ำงำนในชีวิตประจ ำวนัไดใ้นระดบัหนงึ ในขณะที่สปำหรูในโรงแรมจะมีจดุเด่นในดำ้นคณุภำพกำรบรกิำรและสถำนท่ีชัน้

เลิศ แต่ก็ตอ้งแลกมำกับรำคำท่ีมีเพียงกลุม่คนจ ำนวนไมม่ำกที่สำมำรถเขำ้ไปใชบ้รกิำรได  ้

คณุพฒันพงศแ์ละคณุธเนศเลือกใชช้่องวำ่งในตลำดสปำระดับกลำงท่ีใหบ้รกิำรในระดับมำตรฐำนท่ีใกลเ้คียงกับ 

สปำในโรงแรมหรู ในรำคำค่ำบรกิำรไดถ้กูกว่ำ จำกกำรบรหิำรตน้ทนุในเรือ่งสถำนท่ีและพนกังำน แต่ยงัสำมำรถท ำให้

ลกูคำ้ที่มำใชบ้รกิำรรูส้ึกผ่อนคลำย ไมต่อ้งเกรง็เหมือนเวลำตอ้งเดนิเขำ้ไปใชบ้รกิำรในโรงแรม 5 ดำว  



 

 นอกจำกนี ้ทัง้คู่ยงัเลือกที่จะสรำ้งจดุแตกต่ำงเพิม่เติมใหก้ับ Divana ดว้ยกำรน ำเสนอโปรแกรมสปำที่มีระยะเวลำ

ใหบ้รกิำรนำนกว่ำโปรแกรมของสปำโรงแรม ประกอบกับรำคำท่ีตัง้ไวถ้กูกว่ำ เพ่ือใหล้กูคำ้สำมำรถตดัสินใจทดลองใช้

บรกิำรไดง้่ำยขึน้ ยกตวัอยำ่งเช่น สปำในโรงแรมจะมีโปรแกรมนวดมำตรฐำนอยูท่ี่ 60 นำที แต่โปรแกรมของ Divana จะ

เริม่ตน้ท่ีขัน้ต ่ำ 70 นำที เป็นตน้ ซึ่งชว่ยสรำ้งควำมรูส้ึกคุม้ค่ำใหม้ำกขึน้ 

ควำมทำ้ทำยของ Divana Spa ในกำรเป็นผูบ้กุเบิกธุรกจิสปำในระดับพรีเมียม คือ กำรท ำใหก้ลุม่คนทั่วไปรูจ้กักับ

บรกิำรสปำเพ่ือสรำ้งฐำนลกูคำ้ และกำรรกัษำมำตรฐำนคณุภำพของกำรบรกิำร โดยเฉพำะกำรฝึกฝนพนกังำน ทัง้ในส่วน

ของงำนตอ้นรบัลกูคำ้และงำนบรกิำรนวดประเภทต่ำงๆ ซึ่งผูเ้ขียนตอ้งยอมรบัว่ำ Divana ท ำไดอ้ยำ่งไมม่ีท่ีติตลอด

ช่วงเวลำเกือบ 2 ทศวรรษที่ผ่ำนมำ 

บทส่งทา้ย 

โดยสรุปแลว้ เรำจะเหน็ไดว้่ำ Tofusan มีจดุเริม่ตน้จำกควำมห่วงใยที่มีต่อคุณพ่อ ซ่ึงท ำใหเ้กิดจดุประกำยควำมคิด

ในกำรสรำ้งธุรกิจน ำ้เตำ้หูพ้รอ้มด่ืม แต่เบือ้งหลงัควำมส ำเรจ็ท่ีแทจ้รงิของ Tofusan อยูท่ี่กำรทุ่มเทเวลำแรมปี กินนอนอยูใ่น

หอ้งวิจยัรว่มกบันักวิชำกำรในโครงกำรของส ำนักงำนกองทนุสนบัสนนุกำรวิจยั (สกว.) จนคิดคน้กรรมวิธีท ำน ำ้เตำ้หูท่ี้

สำมำรถเก็บรกัษำไวไ้ดน้ำนเพียงพอท่ีจะกระจำยสนิคำ้และวำงขำยในรำ้นสะดวกซือ้และหำ้งสรรพสินคำ้ทั่วประเทศได  ้

Oh! Veggie มีจดุเริม่ตน้จำกควำมเช่ือมั่นในกำรวิเครำะห ์Trend ดำ้นสขุภำพและควำมกลำ้ท่ีจะกำ้วออกจำก 

Comfort Zone ของคณุวฒุิชัยจนท ำใหส้ลดัผักพรอ้มทำนแบรนด ์Oh! Veggie กลำยมำเป็นทำงเลือกเพ่ือสขุภำพที่ลกูคำ้

ทกุคนไวว้ำงใจ แต่กว่ำที่คณุวฒุิชยัจะกำ้วมำถึงจดุนีไ้ด ้ผูเ้ขียนคิดว่ำ คงมีไมก่ี่คนท่ีรูว้่ำ คณุวฒิุชยัเคยเดินเทำ้ส  ำรวจตลำด

รำ้นสะดวกซือ้ท่ีมีสำขำมำกท่ีสดุในประเทศทกุรำ้นที่ทดลองน ำสินคำ้ Oh! Veggie ไปวำงจ ำหน่ำยตัง้แต่หวัถนนสขุุมวิท 

ซอย 1 ไปจนถึงสถำนี BTS พระโขนง เพ่ือพดูคยุกับพนกังำนของรำ้นเก่ียวกับพฤติกรรมกำรซือ้สลดัของลกูคำ้ ไปพรอ้ม ๆ 
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กบักำรส ำรวจคู่แข่งที่เป็นพอ่คำ้แมค่ำ้สลดัผกัใส่ถงุรำยยอ่ย และน ำขอ้มลูที่ไดไ้ปปรบัปรุงผลติภณัฑ์และระบกุลุ่มลกูคำ้

เปำ้หมำย 

Divana Spa มีจดุเริม่ตน้ท่ีแตกต่ำงจำก 2 ธุรกิจขำ้งตน้ โดยผูเ้ขียนมองวำ่ เป็นกำรน ำควำมชอบหรอื Passion ของ

ตวัเองมำผสมผสำนเขำ้กบัควำมช ำนำญและประสบกำรณใ์นกำรบรกิำรท่ีไดร้บัจำก Swiss Air ประกอบกับกำรพลิกวิกฤต

ท่ีถกูเลิกจำ้งใหเ้ป็นโอกำสในกำรเริม่ตน้สิง่ใหม ่ๆ ท่ีเคยวำงแผนไว ้อยำ่งไรก็ดี หนึ่งในควำมทำ้ทำยของธรุกิจบรกิำรที่ 

Divana ท ำไดอ้ยำ่งยอดเยี่ยมมำโดยตลอด คือ กำรส่งต่อและปลกูฝังจิตใจที่รกับรกิำร (Service Mind) จำกตวัผูก้่อตัง้ทัง้ 2 

คนไปยงัพนกังำนทกุคน ไปพรอ้ม ๆ กับกำรแกไ้ขสถำนกำรณเ์ฉพำะหนำ้ที่มีเขำ้มำในทกุวนัท่ีเปิดใหบ้รกิำร เช่น ปัญหำ

น ำ้ประปำไม่ไหลในระหว่ำงท่ีมีลกูคำ้มำใชบ้รกิำรสปำ ทีมงำน Divana Spa ลงทนุโทรศพัทเ์รยีกรถขนน ำ้ฉกุเฉินมำเพ่ือให้

กำรบรกิำรต่อเน่ือง โดยท่ีแขกไม่รูต้วัเลยว่ำ มีปัญหำใหญ่ขนำดนีเ้กิดขึน้ 

กรณีศึกษำทัง้ 3 ธุรกิจท่ีผูเ้ขียนหยบิยกขึน้มำใชเ้ป็นตวัอยำ่งในกำรวิเครำะหด์ว้ยเครือ่งมือ Market Landscape 

ต่ำงมจีดุเริม่ตน้ท่ีแตกต่ำงกนัอยำ่งสิน้เชิง และกำรหำช่องว่ำงและโอกำสในตลำดจนเจอยงัถือเป็นแค่กำ้วแรกของกำรสรำ้ง

ธุรกิจเท่ำนัน้ และผูเ้ขียนอยำกใหท้กุท่ำนตระหนักเสมอว่ำ คนอ่ืนยอ่มสำมำรถเห็นโอกำสไดเ้หมือนตวัเรำ แต่กำรสรำ้ง

ผลิตภณัฑห์รือออกแบบกำรบรกิำรท่ีสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคในช่องวำ่งของตลำดได ้คือ ส่ิงท่ีจะท ำ

ใหก้ำรสรำ้งธุรกิจประสบควำมส ำเรจ็ 

  


