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SME กลัวอะไรมากทีส่ ดุ
ค�ำตอบก็คอื กลัวเจ๊ง ซึง่ ไม่ใช่เฉพาะ SME เท่านัน้ หรอก
ทีก่ ลัวเรือ่ งนี้ กลัวกันหมดแหละ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้
อีกเรือ่ งที่ SME กลัวก็คอื กลัวคูแ่ ข่ง เพราะฉะนัน้
ถ้า SME เข้าไปในสมาคม ก็มกั จะไม่คอ่ ยคุยอะไร
ในเชิงลึกกับเพือ่ นร่วมอาชีพเดียวกันหรอก
กลัวจะหลุดความลับและลูกค้าหายหมด

SME อาจจะกลัวไปหมด เพราะคูแ่ ข่ง
อยูร่ อบๆ ตัว บางทีคยุ ไปคุยมา
คุยเล่นๆ กัน คูแ่ ข่งก็อาจจะเอาไอเดีย
ของเราไปท�ำแข่งโดยทีเ่ ราไม่รตู้ วั
บางบริษทั เปิดเว็บไซต์ขนึ้ มา ท�ำแอพฯ
ออกมา ไม่ทนั จะดังหรือท�ำเงิน ก็มี
คนเลียนแบบเสียแล้ว แถมบอกว่า
ตนเป็นต้นคิดเสียด้วย

Consumer Research
ตอน 1

for SME

SME จึงกลัวถูกลอกเลียนแบบเอามากๆ
เพราะฉะนั้นหากท่านกลัวคู่แข่งขัน สิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องท�ำก่อนที่จะลงตลาด ซึ่ง SME ส่วนใหญ่
มักไม่คอ่ ยท�ำกัน ก็คอื ‘การวิจยั ลูกค้า’
SME ต้องท�ำ Customer Research ซึง่ ปัจจุบนั มักใช้อกี ค�ำหนึง่ คือ Customer Insight
SME ต้องวิจยั ลูกค้าเกีย่ วกับ unsolved problem หาปัญหาทีย่ งั ไม่ได้รบั การแก้ไขเป็นอันดับแรก

ข้อสองเราต้องท�ำวิจัยเกี่ยวกับลูกค้า ดูว่าเขาอยากให้เรา
แก้ให้เขาอย่างไร เขาอยากให้เราแก้ทางบก เราก็แก้ทางบก
เขาอยากให้เราแก้ทางน�้ำ เราก็แก้ทางน�้ำ นี่คือการเปรียบเปรย
เลือกวิธีที่ลูกค้าต้องการ เพราะลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการ
ไม่เหมือนกัน
สมมติว่า ลูกค้าอยากไปท�ำธุรกิจที่ต่างจังหวัดอย่างรวดเร็ว
นัง่ รถไฟชัน้ สามไปก็ไม่ทนั และบรรยากาศอาจจะไม่นา่ พึงพอใจนัก
แต่ราคาถูกมาก แล้วทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้มีไหม ค�ำตอบก็คือ
อาจจะนั่ง low cost airlines ไปแทนก็ได้ แพงกว่าหน่อย
แต่กถ็ งึ เร็วกว่ามาก ธุรกิจไม่เสียหาย

การท�ำวิจยั ลูกค้านัน้ มีขอ้ ควรพิจารณาดังนี้
ข้อแรก...ซือ้ อะไรและซือ้ ที่ ไหน นัน่ คืออะไรที่
ลูกค้าซือ้ และลูกค้าซือ้ ที่ ไหน ยกตัวอย่างเช่น
ซือ้ อะไร ซือ้ ครีมล้างหน้า ซือ้ ทีไ่ หน ซือ้ ทีโ่ ลตัส
ซือ้ อะไร ซือ้ ครีมรักษาสิว ซือ้ ทีไ่ หน ซือ้ ทีค่ ลินกิ รักษาสิว
ซือ้ อะไร ซือ้ โค้กซีโร่ ซือ้ ทีไ่ หน ซือ้ ที่ 7-11
ซือ้ ทีโ่ ชห่วย หรือทีว่ ลิ ล่ามาร์เก็ต ไม่เหมือนกัน เพราะสถานทีซ่ อื้ สะท้อน
ถึงตัวตนลูกค้าด้วย

ข้อสอง...ใครเป็นคนซือ้ และซือ้ จากใคร
สมมติว่า เราไปซื้อโค้กซีโร่เองที่ 7-11 หรือ
ให้คนงานทีบ่ า้ นไปซือ้ ถ้าไปซือ้ เอง ซือ้ จากพนักงาน
หรือซือ้ กับเจ้าของร้าน

ข้อสาม...ท�ำไมลูกค้าถึงซือ้ แบบนัน้
ท�ำไมลูกค้าคนนี้ซื้อของจากทีวีไดเร็ค ไม่ออกไปซื้อสินค้าชนิดเดียวกันตามห้าง
อาจเป็นเพราะลูกค้าเก็บเนือ้ เก็บตัว ชอบอยูบ่ า้ น หรืองานเยอะไม่มเี วลาเดินซือ้ หรือต้องการ
ความสะดวกให้สง่ ของถึงบ้านเลย
เราต้องหาเหตุผลให้ได้วา่ ท�ำไมลูกค้าจึงมีพฤติกรรมการซือ้ เช่นนัน้

ข้อสี...
่ พิจารณาจากสามข้อทีผ่ า่ นมา แล้วน�ำไปวิเคราะห์และท�ำนายว่า
ในอนาคต ลูกค้าของเราจะมีรปู แบบการซือ้ อย่างไร (How do these
components predict the future purchasing behavior)
สมมติวา่ ลูกค้าคนหนึง่ ไปซือ้ ครีมล้างหน้าทีม่ กี ารออกงานตามบูธ ต้องมี PG ต้องมี
โปรโมชัน่ แต่ถา้ ให้ไปซือ้ ตามห้าง อย่าง Boot, Watson จะไม่ไป แนวโน้มของลูกค้าแบบนี้
ก็คอื จะซือ้ สินค้าตามงานอีเวนต์
หรือถ้าจะดูวา่ สินค้าของเรานัน้ คนชนบทชอบซือ้ แต่คนในเมืองไม่ซอื้ เราก็สามารถ
ท�ำนายได้วา่ ต้องจัด Event ไม่ตอ้ งยิงโฆษณาในทุกสือ่ เหมือนคูแ่ ข่ง

ข้อห้า...อะไรคือปัจจัย
ทีส่ ร้างความพึงพอใจให้ลกู ค้า
ของถูก...หรือเปล่า
ลด แลก แจก แถม...หรือเปล่า
มีขายในหลายๆ ที่ และครอบคลุม...
หรือเปล่า
เพราะ Packaging ใช่ไหม
หรือเพราะความรวดเร็วในการจัดส่ง
หรืออยู่ที่สามารถผ่อน 0% ผ่าน
บัตรเครดิตกระมัง

ข้อเก้า...ต้องพยากรณ์
ได้วา่ แนวโน้มการตลาด
จะเป็นอย่างไร

ข้อหก...สินค้าแต่ละหมวดหมู่ ลูกค้า
รูจ้ กั แบรนด์ ใดมากทีส่ ดุ ยกตัวอย่างเช่น
ในหมวดรถยนต์ ลูกค้ารู้ จักหรือตระหนักใน
แบรนด์ใดมากที่สุด เช่น ถ้าเอ่ยถึงรถที่ปลอดภัย
แบรนด์ใดขึน้ มาก่อน
นึกถึงรถยนต์ทหี่ รูหรา
ลูกค้าจะนึกถึงแบรนด์ใดก่อน
และถ้านึกถึงรถยนต์ทปี่ ระหยัดน�ำ้ มัน
แบรนด์ใดเป็น Top of Mind
รถเล็ก ทน อึด ถูก แบรนด์ใดทีฝ่ งั อยูใ่ นสมอง
อันนี้อาจจะเป็นกลุ่มลูกค้าของท่าน แต่ถ้าเป็น
กลุ่มที่ยังไม่ใช่ลูกค้าของท่าน แต่เป็นกลุ่มมุ่งหวัง
(Prospect) แบรนด์ใดจะมาทีห่ นึง่ ในใจ

ข้อเจ็ด...ดูวา่ มีเดียตัวใดจะเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ดที สี่ ดุ

ข้อแปด...ถามต่อว่าลูกค้าพร้อมจ่าย
ในราคาเท่าไหร่ บางครัง้ ลูกค้าพึงพอใจ
ในตัวผลิตภัณฑ์ เขาหาซือ้ ได้
ชอบแพ็กเกจ และชอบโปรโมชัน่
ชอบโฆษณา แต่อาจจะไม่ซอื้
เพราะ ‘ราคา’
บางคนคิดว่าผลิตภัณฑ์ของตนสุดยอด ตั้งราคา
เท่าไหร่ใครๆ ก็ตอ้ งมาซือ้ แต่เอาเข้าจริงคนซือ้ อาจจะ
ไม่มากอย่างทีค่ ดิ
ลองถามตัวท่านเองว่า หากสินค้าดี แล้วตัง้ ราคา
ทีค่ นซือ้ ได้ ยอดขายจะสูงปรีด๊ ไหม

เราท�ำวิจยั ลูกค้าเพือ่ ต้องการรูว้ า่
ลูกค้าต้องการอะไร พฤติกรรมทีแ่ ท้จริง
ของลูกค้านัน้ เป็นอย่างไร เพือ่ จะหาให้ได้
ว่า ปัญหาทีแ่ ท้จริงนัน้ คืออะไร ทีล่ กู ค้า
ต้องการให้เราช่วยจะแก้ไขได้อย่างไร
หากปั ญ หาของลู ก ค้ า ก็ คื อ
ต้องการผ่อนคลาย เราก็อาจจะน�ำ
ภาพยนตร์สนุกๆ ให้เขาดู หรือเอา
เก้าอี้นวดไปขาย หรือน�ำเสนอเครื่อง
ดืม่ คลายเครียด
เราต้องตั้งค�ำถามว่าเมื่อไปแก้
ปัญหาให้ลกู ค้าได้แล้ว ลูกค้าเห็นคุณค่า
ของเราหรือเปล่า เขาให้ราคากับสิง่
ที่เราท�ำให้เขาไหม ถ้าหากเขาไม่เห็น
คุณค่าของเรา เราก็ขายของไม่ได้
ค� ำ ถามดั ง กล่ า วไม่ เ พี ย งเป็ น
ค�ำถามพื้นฐานทางการตลาดเท่านั้น
แต่ยังเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการ
ท�ำธุรกิจอีกด้วย
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