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การเตรียมความพรอ้มของผูป้ระกอบการ
เขา้สู่ช่องทาง Modern Trade

ภเูมษ ถิระเดชาพงศ์



วตัถุประสงค ์:
1) เพือก่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจเกียวกบัธุรกิจ

การคา้สมยัใหม่
2) เพือเป็นแนวทางสาํหรบัการเตรียมความพรอ้ม

ของผูป้ระกอบการ
3) เพือรบัทราบแนวทางการทาํงานและการพฒันา

คู่คา้ของบริษทั ฯ



หวัขอ้การบรรยาย



เข็มทิศชีนาํธุรกิจ
แนวโนม้

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค
จากการวิจยั

เกณฑก์ารพิจารณา
สาํหรบัเตรียม
ความพรอ้ม

SME Partnership 

& 

Engagement



ระบบห่วงโซ่คุณค่าทวัไป
( GENERAL VALUE CHAIN SYSTEM )

เชือมโยงเป็นเครือข่ายและพึงพากนัอย่างเป็นระบบ

ผูป้้อนวตัถดุิบ / 
เกษตรกร

ผูผ้ลิต ผูข้นส่ง /         
ช่องทางจดัจาํหน่าย

ผูบ้ริโภค          
( ลกูคา้ )



เข็มทิศชีนาํการดาํเนินธุรกิจ



ปรชัญา
• ค่านิยมที

ปลกูฝังให้
พนกังาน    
ถือปฏิบตัิ
ร่วมกนั

วิสยัทศัน์
• เป้าหมาย

ระยะยาว
• ทิศทางการ

ดาํเนินงาน
ขององคก์ร

พนัธกิจ
• ภารกิจทีเป็น

รูปธรรม
สอดคลอ้ง
กบัวิสยัทศัน์
ขององคก์ร

ปรชัญา วิสยัทศัน ์และพนัธกิจขององคก์ร : เข็มทิศชีนาํการดาํเนินธุรกิจ

กาํหนดเป้าหมาย
และกลยุทธ ์     
ของธุรกิจ



ตวัอยา่งปรชัญา วิสยัทศัน ์และพนัธกิจของซีพี ออลล์





เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจของท่าน คือ …

มีความยงัยนื

เติบโต

มีกาํไร



การจะบรรจุเป้าหมายดงักล่าว …. 
องคก์รจาํเป็นตอ้งมุ่งมนัและดาํเนินการเพือส่งมอบ

“ คุณค่า ( VALUES ) ทีดีใหก้บั
ผูบ้ริโภคและกลุ่มผูมี้ส่วนไดส้ว่นเสียทีเกียวขอ้ง



คุณค่า         
( VALUES )

ความสามารถในการเขา้ใจ 
เขา้ถึง และตอบสนอง     

ความคาดหวงัของ               
ผูมี้สว่นไดส้่วนเสียแตล่ะกลุม่





Products

Value Proposition

Customers
o แกปั้ญหา / ความวิตกใหลู้กคา้
o ช่วยใหชี้วิตของลกูคา้ดีขึน
o ลกูคา้ซือไปทาํอะไร

คุณค่าทีส่งมอบ



ทาํอย่างไรจึงจะรูจ้กัว่าลกูคา้กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร 
หรือลูกคา้รูสึ้กอยา่งไรตอ่สินคา้และบริการของเรา ?



สิงแรกทีตอ้งทาํคือ …. 
ท่านจะตอ้งเรมิเก็บขอ้มูลเกียวกบัลกูคา้

ตงัแตบ่ดันีเป็นตน้ไป !!!



คนซือคือใคร ?
บุคคลทีเกียวขอ้งต่อการตดัสินใจซือ : ผูใ้ช ้/ ผูม้ีอิทธิพล /   
ผูต้ดัสินใจ / ผูซื้อ 

รูจ้กัสินคา้ของเราไดอ้ยา่งไร ?
เนือหาและรูปแบบการสือสาร / สือทีใช ้/
รายละเอียดสินคา้ / จุดเด่นหรือคุณค่า / เงือนไข
การสงัซือ ฯลฯ

วางจาํหน่ายทีไหนบา้ง ?
รา้นคา้ / ออนไลน์ / พืนทีขาย / 
วิธีการส่งมอบสินคา้ ฯลฯ

ประชาสมัพนัธ ์จดัโปรโมชนั
สือประชาสมัพนัธ ์/ เงือนไขการ ฯลฯ

วิเคราะหย์อดขาย
ยอดขายช่วงปกติ / ยอดขายช่วงรายการ 

ยอดขายสูงสุด ตาํสุด ยอดขายตามฤดูกาล ฯลฯ

ซือเพอือะไร ?
ใชเ้อง / ใหค้นอืน / จาํหน่ายต่อ ฯลฯ

ขอ้มูลพืนฐานตอ้งรู ้ตอ้งมี 

ความพึงพอใจของลกูคา้
คะแนนความพึงพอใจ / ระบบรบัขอ้รอ้งเรียน

ขอ้เสนอแนะของลูกคา้
ประเด็นทีตอ้งปรบัปรุง แกไ้ข ต่อยอด ฯลฯ



 เพศ
 อายุ
 ระดบัการศึกษา

รูว่้าลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร

Modern Trade 

 อาชีพ
 ระดบัรายได้
 ฯลฯ

รูว่้าลูกคา้กลุ่มเป้าหมายใชชี้วิตอยา่งไร

รูว่้าจะสอืสารกบักลุ่มเป้าหมายทีไหน

รูว่้าสินคา้หรือบริการหรือธุรกิจมีจุดเด่น
อยา่งไร แตกตา่งจากคู่แข่งตรงไหน

มีระบบการบริหารจดัการ ระบบการขาย 
ระบบการจดัเก็บและวิเคราะหข์อ้มูล



รูปแบบการดาํเนินธุรกิจสมยัใหม่ในปัจจุบนั
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หมวดเครืองมือทาํการตลาด หมวด หมวด 

ตวัอยา่ง 



กรณีศึกษาแนวโนม้พฤตกิรรมผูบ้รโิภค
หลงัยุคโควิด 19 จากงานวิจยั



พฤติกรรมผูบ้ริโภคหลงัโควิด 19

ขอ้มูลวิจยัจาก Kantar Worldpanel



พฤติกรรมผูบ้ริโภคหลงัโควิด 19 
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North Asia
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SEA
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5 พฤตกิรรม
ใหม่

ผูบ้ริโภคไทย



ผูบ้ริโภคซือสินคา้นอ้ยลง

ค่าใชจ้า่ยในการซือ
สินคา้ Grocery

รายสปัดาห ์ลดลง 5% 
เทียบกบั

ช่วงก่อนโควิด 19



ผูบ้ริโภคซือสินคา้นอ้ยลง



ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบั “ ของทจีาํเป็น ”



ผูบ้ริโภคเปลียนผลิตภณัฑท์ีซือและซือของทีถูกลง



ผูบ้ริโภคไม่ไดต้อ้งการ Promotion เพียงอยา่งเดียว

Work from Home



จาํหน่ายในช่องทางทีตอบโจทยเ์ป็นสิงสาํคญั



กลยุทธ ์FMCG

ในยุคโควิด 19

Market Growth Driver
การโฆษณา การส่งเสริมการขาย กิจกรรมในรา้นคา้

Usage & Demand Occasions
คน้หา วิเคราะหค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย

Media Investment
คดัเลือกสือทีสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย พฒันาและ
สือสารในสิงทีพวกเขาตอ้งการฟังและเขา้ถึงมากทสุีด

Channel Dynamics
การทาํความเขา้ใจ Lifestyle ใหม่ของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย
ทเีหมาะสมจะช่วยสรา้งโอกาสในการเติบโต



Offline Online



ลกูคา้ สินคา้ยอดขาย

สตอ๊กสินคา้

ค่าเสียโอกาส
การขาย

3 
Pods

ลกูคา้

คู่คา้เรา

Impacts Collaboration

พฒันา

คน้หา คน้หา



ลกูคา้
• สินคา้คุณภาพดี มีมาตรฐาน
• มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน
• ราคาไม่แพง หรือจบัตอ้งได้
• หาซือสะดวก
• มีสินคา้ ( สตอ๊ก )             

อยา่งเพียงพอ 
• ผูผ้ลิตน่าเชือถือ
• มีบริการหลงัการขาย             

มีความรบัผิดชอบ  ฯลฯ

คู่คา้
• สินคา้ทีขายดี ตอบโจทย์

ความตอ้งการของลูกคา้
• เป็นผูน้าํตลาด ยอดขาย

เติบโต มีสว่นแบ่งตลาดสูง
• ลกูคา้ยอมรบั
• มีผลกาํไรสูง
• จาํหน่ายทุกสาขาทวัประเทศ
• สินคา้โดดเดน่เหนือคู่แข่ง 

ฯลฯ

เรา
• ตอบสนองความตอ้งการของ

ลกูคา้ เกิดการซือซาํ 
• เป็นสินคา้ขายดี ติด Top

• ใหผ้ลตอบแทนสูง
• คู่คา้มีศกัยภาพและใหค้วาม

ร่วมมือเป็นอยา่งดี
• มีการพฒันาสินคา้อยา่ง

ตอ่เนือง  ฯลฯ

      ในใจลกูคา้ .. คู่คา้ .. เรา



เกณฑก์ารพิจารณา
สาํหรบัเตรียมความพรอ้ม
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กรอบแนวคิดการบริหารคู่คา้ ( Conceptual Framework )



ช่องทางการนาํเสนอสินคา้



นาํเสนอสินคา้

เขา้ ลงทะเบียนและใหข้อ้มูล
รายละเอียดเกียวกบัตวัผูป้ระกอบการและสินคา้

นาํเสนอสินคา้

ดาํเนินการพิจารณาจากขอ้มลูรายละเอียด  
และแจง้ผลการพิจารณาคดักรองเบืองตน้

พิจารณาคดักรองเบืองตน้

นัดหมายการประชุมและนําเสนอสินคา้ และ
แผนการตลาดสนับสนุน ตลอดจนการเจรจาต่อรอง

ประชุมนาํเสนอและ เจรจาตอ่รอง

คณะทาํงานนําเสนอสินคา้ใหค้ณะกรรมการคดัเลือก
สินคา้เพือร่วมกนัพิจารณาและตดัสินใจ

คดัเลือกสินคา้

ขนัตอนการนาํเสนอและพิจารณาสินคา้



ดา้นสินคา้และบริการ

มีคณุภาพและไดม้าตรฐานตามกฏหมาย

ดา้นผูป้ระกอบการ

ฉลากสินคา้ระบุครบถว้น

ไม่กล่าวอา้งสรรพคณุเกินจริง

มีระบบตรวจสอบยอ้นกลบัได ้

มีจดุเดน่ทีแตกต่างจากคู่แข่ง ( USP )

สามารถปรบัเปลียนใหเ้หมาะสม

มีความมนัคงและประวตัิดีในการทาํธุรกิจ

มีความคิดสรา้งสรรคแ์ละใหค้วามร่วมมือ

มีระบบการบริหารจดัการ

มีศกัยภาพและวิสยัทศันร์่วมกนั

สถานประกอบการไดม้าตรฐาน มีแผนการตลาดสนบัสนุน

เกณฑก์ารพิจารณาคุณสมบตัขิองสินคา้และผูป้ระกอบการ



สนใจนาํเสนอสินคา้เขา้สู่ MODERN TRADE ??? 
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โอกาส รบัคาํแนะนาํจากผูเ้ชียวชาญ
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สแกน QR Code ลงทะเบียนทนีี



ตวัอยา่งการสรา้งจุดเดน่ของสินคา้ทแีตกตา่งจากคู่แข่ง

ใชว้ตัถุดิบทางการเกษตรทีสามารถบ่งชีทาง
ภมูิศาสตร์

ตน้ตาํรบั สตูรลบัของครอบครวั สูตรชาววงั ฯลฯ

บรรจุภณัฑส์วยหรู ดูมีสไตล ์เท่ห ์เสริมบุคลิก
ใหก้บัผลิตภณัฑ์

เน้นผลงานวจิยัร่วมกบัหน่วยงานของภาครฐั 
ภาคเอกชน เพือสรา้งความน่าเชือถือใหก้บั
ผลิตภณัฑ์

ใชว้ตัถุดิบทางการเกษตรทีมีมาตรฐานสูง 
หรือปลอดสารเคมี ไม่กอ่ใหเ้กิดมลพิษต่อ

สิงแวดลอ้ม ฯลฯ

ไดร้บัรางวลัผลิตภณัฑดี์เด่นประเภทต่าง ๆ หรือ
ไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 



ตวัอยา่งการสรา้งจุดเดน่ของสินคา้ทแีตกตา่งจากคู่แข่ง

แบรนดสิ์นคา้ทีประสบความสาํเร็จ …

ตอ้งสอืสารกบัลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย         
อยา่งสมาํเสมอ โดนใจ เกิดการตดัสินใจซือ 

และติดตามแบรนดจ์นเกิดความผกูพนั

Awareness
Interest
Decision / Desire
Action



ตวัอยา่งการสรา้งจุดเดน่ของสินคา้ทแีตกตา่งจากคู่แข่ง

… นอกเหนือจากการสรา้งจดุเดน่ทีแตกตา่งแลว้ 
เจา้ของแบรนดท์ปีระสบความสาํเร็จ ตอ้งมีทกัษะ
การเล่าเรือง ( Story Telling ) ทีโดนใจ ตรงใจ
ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย และสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์
และบุคลิกภาพของแบรนดด์ว้ย



แนวทางการพฒันาคู่คา้ SME



แนวทางการพฒันาคู่คา้ SME

การจดัอบรม , การเสวนา , การใหค้าํปรึกษา , 
การจดักิจกรรม Workshop ฯลฯ

การอบรมและใหค้าํปรึกษา

o การตรวจสอบมาตรฐานสถานประกอบการ

การยกระดบัศกัยภาพ

o รางวลั Thailand Synergy

o รางวลั SME ไทยยงัยืน

การมอบรางวลั

แนวทางการพฒันา  
คู่คา้ SME

การอบรมและ  
ใหค้าํปรึกษา

การยกระดบั
ศกัยภาพ

การมอบรางวลั 
SME Award



การอบรมและใหค้าํปรึกษา



การอบรมและใหค้าํปรึกษา



การอบรมและใหค้าํปรึกษา



SME Clinic

ใหค้าํปรึกษาเกียวกบัสินคา้ บรรจุภณัฑ ์
ฉลากสินคา้ ฯลฯ

การอบรมและใหค้าํปรึกษา



SME Clinic

ใหค้าํปรึกษาเกียวกบัสินคา้ บรรจุภณัฑ ์
ฉลากสินคา้ ฯลฯ

การอบรมและใหค้าํปรึกษา



การอบรมและใหค้าํปรึกษา



การอบรมและใหค้าํปรึกษา

การอบรมใหค้วามรูแ้ละสรา้งความตระหนักถึงการดาํเนินธุรกิจอยา่งยงัยนื



การอบรมและใหค้าํปรึกษา
การสานเสวนาร่วมกับคู่คา้เพือถ่ายทอดและแลกเปลียนประสบการณ ์รวมถึงสรา้งแรงบนัดาลใจ
ใหก้บัผูป้ระกอบการรายใหม่



การมอบรางวลั



Thailand Synergy



7-EVELEN SME ไทยยงัยนื



ตวัอยา่งคู่คา้ SME ทีประสบความสาํเร็จ

คุณอภิวิชญ ์ศาลา 
ผูแ้ทนจากผลิตภณัฑน์มสด
หนองโพพาสเจอรไ์รซแ์บบถงุ

“เราขอแค่พืนทีทาํธุรกิจ ซงึ 7-Eleven ก็ใหโ้อกาส
เรา ทงัยงัส่งเสริมใหค้าํแนะนําดา้นการทาํธุรกิจมา
โดยตลอด  ซึงทีหนองโพเราเป็นรูปแบบสหกรณ ์

มีการปันผลใหก้บัสมาชิกทุกปี นอกจากกาํไรจะไดก้บั
เกษตรกรผูเ้ลียงววันมโดยตรง 

รายไดอ้ีกส่วนหนึงทางสหกรณย์งับริจาค
เขา้สมทบทุนมลูนิธิพระบารมีปกเกลา้ ฯ ของ
ในหลวงรชักาลที 9 เป็นทุนการศึกษาสาํหรบั

ลูกหลานสมาชิกและชาวเกษตรกรหนองโพราชบุรี 
ถือเป็นการส่งต่อโอกาสใหก้บัชุมชนเราอีกดว้ย”



ตวัอยา่งคู่คา้ SME ทีประสบความสาํเร็จ

คุณนรเทพ เชาวนวิ์วฒัน ์     
เจา้ของแบรนดร์า้นยาตราโบวแ์ดง

“ เราไดร้บัโอกาส เพราะรา้นยาเองก็มนัใจ
คุณภาพสินคา้เรามากขึน และผลิตภณัฑเ์ป็น
ทีรูจ้กัในตลาดมากขึน เพราะคนเดินเซเวน่

มากกวา่รา้นยาเป็นสิบเท่ารอ้ยเท่า 
เรียกวา่การเป็นสินคา้วางใน 7-Eleven 

เป็นการโฆษณาประชาสมัพนัธไ์ปในตวั ”



ตวัอยา่งคู่คา้ SME ทีประสบความสาํเร็จ

คุณเบญจวรรณ รุง่เจริญชยั 
เจา้ของแบรนดเ์ครอืงเขียน 
Kian-Da

“ตอนแรกคนรอบขา้งก็บ่นวา่ทาํไปทาํไม ปากกามูลคา่
ไมกี่บาท แต่เรามองคนละแบบ เรามองวา่สินคา้เรา

สามารถควบคุมได ้เพราะเราไปหาสินคา้เอง นําเขา้เอง 
ตอนนีมีซพัพลายเออรป์ระมาณ 20 เจา้

หากถามวา่ซีพี ออลลใ์หโ้อกาสอะไร เขาสอนใหเ้ราพฒันา
ตวัเอง จากสินคา้ตวัแรกทีเบสิคธรรมดา แต่วนันีเรารูจ้กั
หาของไดห้ลากหลาย อย่างทาํลิขสิทธิ จริงๆ ไมง่า่ยเลย 

ตอ้งเจรจา มีคนบอกยุง่ยากวุน่วาย 
ซึงซีพี ออลล ์จะเป็นคูค่า้ทีช่วยใหไ้อเดียเราตลอด และเรา
สามารถตอบโจทยเ์ขาได ้80-90% ตลอด เป็นเหตุผล

ทีเราเลยไดร้างวลัความคิดสรา้งสรรค ์
ก็ตอ้งขอบคุณซีพี ออลลที์ใหโ้อกาสตรงนีกบัเรา”



ตวัอยา่งคู่คา้ SME ทีประสบความสาํเร็จ

คุณภคัดี เดชจินดา 
เจา้ของแบรนดก์ลว้ยหอมทอง

ไรภ่กัดี

“ พอเริมมนัคงเป็นมาตรฐาน ผมก็ขยาย 
เริมชกัชวนญาติและเพือนๆ ในชุมชนใหห้นัมา
ปลูกกลว้ย หนึง เพือทีเราจะไดมี้สินคา้เพียง

พอทีจะส่งใหม้ากขึน และสอง เรามองวา่
เราอยากขยายโอกาสไปใหเ้พือนเกษตรกรไดมี้
ความมนัคงทางดา้นรายไดแ้บบทีเราไดร้บับา้ง 
เพราะราคาทีไดจ้ากซีพี ออลลเ์ป็นราคาประกนั
ทีแน่นอน เราก็จะสามารถประกนัราคาใหก้บั

เครือข่ายเกษตรกร ไม่ตอ้งรอราคาตลาด
ทีไมส่ามารถควบคุมไดอ้ีกต่อไป ”



ตวัอยา่งคู่คา้ SME ทีประสบความสาํเร็จ

คุณมนสวรรณ ศรณัยเ์วชกุล 
เจา้ของขนมหวานคุณเก๋

“ จากคาํแนะนําของทีมมารเ์ก็ตติงจาก 
CP ALL สินคา้นันมีความวาไรตีมากขึน

จนมีคนรูจ้กัสินคา้มากขึน 
จนสามารถติดแบรนด ์7 Fresh

ซึงเราสามารถส่งต่อโอกาสกลบัไปยงัเกษตรกร   
ทีเราซือวตัถุดิบมา เชน่ มะพรา้ว หรือ ฟักทอง 

ซึงเป็นการคืนรายไดก้บัสู่ชุมชนเกษตรกร 
การไดร้างวลั SME ยงัยืน

มาจึงเป็นความภูมิใจ และประทบัใจ ”



ตวัอยา่งคู่คา้ SME ทีประสบความสาํเร็จ

คุณรตันพงศ ์ศรีโรจนันท ์
เจา้ของผลิตภณัฑค์รีมความงาม 

Royal Beauty

“ ประสบการณก์ารทาํงานกบัซีพี ออลล ์ช่วยใหเ้ราพฒันา
ตวัเองไปดว้ย เขาเป็นเหมือนคู่คา้ทีช่วยเราพฒันาสินคา้
ไปกบัเรา ตวัไหนทีกาํลงัฮิตจะช่วยแนะนํามาตลอด และ   

ซีพี ออลลย์งัใหโ้อกาสเราไดส้่งต่อการตอบแทนคืนสู่สงัคม 
โดยทุกเดือนบริษัทจะนํารายไดส่้วนหนึงไปสนับสนุน

ค่าใชจ้า่ยในการรกัษาเด็กผูป่้วยโรคปากแหวง่เพดานโหว ่
ทงัมีการสนับสนุนคนตาบอด

และผูบ้ริโภคกลุ่มดอ้ยโอกาสไดมี้โอกาสใชสิ้นคา้เรา 
ซึงบริษัทยืนยนัวา่จะขอส่งต่อโอกาสเช่นนีต่อไป 

เพราะเราอยากเป็นส่วนหนึงของการเปลียนแปลงทีช่วยให้
ทุกคนไดอ้ะไรดีๆ ทุกวนั ”



ร่วมคิดร่วมทาํ 
เติบโตไปดว้ยกัน … กับซีพี ออลล์



ขอบคุณครบั


