สงกรานต์
โอกาสดี SME เร่งท�ำเงิน
ประเด็นส�ำคัญ
• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์น่าจะให้
มุมมองทีด่ ี โดยมีปจั จัยหนุนจากการเพิม่ วันหยุดทีท่ ำ� ให้ปนี มี้ วี นั หยุดยาวติดต่อกันถึง 5 วัน ซึง่ เปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบการ SME สามารถท�ำตลาดและกระตุ้นยอดขายสินค้าและบริการได้เพิ่มขึ้น
• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า  กลุ่มธุรกิจ SME ที่จะได้รับอานิสงส์โดยตรงจากเทศกาลสงกรานต์ คือ
กลุม่ อาหารและเครือ่ งดืม่ ค้าปลีกและท่องเทีย่ ว ซึง่ ผูป้ ระกอบการควรปรับรูปแบบการท�ำตลาดและเตรียม
ความพร้อมของธุรกิจให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันมากขึ้น
• กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส�ำคัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ส�ำหรับผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม คือ การเพิ่มสินค้าและบริการที่หลากหลายครอบคลุม การบริหารการจัดการหลังร้านที่
มีประสิทธิภาพ และการบริการจัดส่งที่รวดเร็ว ส่วนธุรกิจค้าปลีกทั้งออฟไลน์และออนไลน์ น่าจะมุ่งไปที่
การวางแผนการตลาดล่วงหน้าและคัดเลือกสินค้าและบริการที่หลากหลาย-แปลกใหม่ การสร้างการ
รับรู้แบรนด์ผ่านการท�ำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เชื่อมโยงระหว่างช่องทาง Offline และ Online
ในขณะที่ธุรกิจท่องเที่ยว การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ผ่านการเพิ่มรูปแบบการให้บริการและ
การอ�ำนวยความสะดวกให้ลูกค้า และการสื่อสารไปยังผู้บริโภคผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ น่าจะช่วย
ให้ลูกค้าสนใจเลือกใช้บริการได้เร็วขึ้น
• อย่างไรก็ดี ในยุค 4.0 ทีค่ นส่วนใหญ่นยิ มจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการผ่านมือถือมากขึน้ ผูป้ ระกอบการ
SME ควรอ�ำนวยความสะดวกด้านช่องทางการช�ำระเงินที่หลากหลายให้กับลูกค้า อาทิ เงินสด
บัตรเครดิต E-Payment (E-Money PromptPay, QR Code Payment) เพราะถือเป็นทางเลือกหนึ่ง
ในการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค
เทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นอีกหนึ่งอีเว้นท์ใหญ่ของปี และเป็นเทศกาลประจ�ำปีที่คนไทยให้ความส�ำคัญเป็น
อันดับต้นๆ (โดยเฉพาะกับคนกรุงเทพฯ ที่ให้ความส�ำคัญน�ำมาเป็นอันดับหนึ่ง1) เนื่องจากเป็นเทศกาลที่มีวันหยุด
ยาวหลายวัน อีกทัง้ ยังถือเป็นเทศกาลปีใหม่ของไทย ทีใ่ นแต่ละปีคนในครอบครัวจะอยูพ่ ร้อมหน้าพร้อมตากันและท�ำ
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
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ส�ำหรับในปี 2562 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคในช่วงเทศกาล
สงกรานต์น่าจะให้มุมมองที่ดี โดยมีปัจจัยหนุนจากการเพิ่มวันหยุดที่ท�ำให้ปีนี้มีวันหยุดยาวติดต่อกันถึง 5 วัน ซึ่ง
เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME สามารถท�ำตลาดและกระตุ้นยอดขายสินค้าและบริการได้เพิ่มขึ้น จากกิจกรรม
หลักๆ ที่ผู้คนนิยมท�ำ เช่น การกินเลี้ยงสังสรรค์ การเดินทางท่องเที่ยว ชอปปิงและท�ำบุญ เป็นต้น ส่งผลให้เม็ดเงิน
ที่เกิดขึ้นถูกกระจายไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจ
ท่องเที่ยว ฯลฯ อย่างไรก็ดี ในทุกๆ ปี ผลจากความไม่สะดวกในการเดินทาง (เช่น การจราจรที่ติดขัด/การเดินทาง
ทีต่ อ้ งใช้เวลานานในช่วงเทศกาล) ตลอดจนสภาพอากาศทีร่ อ้ นและแปรปรวน อาจเป็นปัจจัยทีก่ ระทบต่อการวางแผน
ตัดสินใจเลือกท�ำกิจกรรมและการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ดังนั้น ส�ำหรับผู้ประกอบการ SME อาจจะต้องปรับ
รูปแบบการท�ำตลาดและเตรียมความพร้อมของธุรกิจให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมากขึ้น โดย
มีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้
โอกาสของธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่ การเลีย้ งสังสรรค์ ถือเป็นกิจกรรมยอดนิยมในช่วงเทศกาลสงกรานต์2
โดยหากพิจารณาถึงโอกาสทางการตลาดจะพบว่า จากพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีใ่ นระยะหลังเน้นท�ำกิจกรรมอยูท่ บี่ า้ นมาก
ขึน้ (เช่น เลีย้ งสังสรรค์หรือจัดปาร์ตที้ บี่ า้ น สัง่ อาหารเดลิเวอรีม่ าทาน) ท�ำให้รา้ นอาหารทีม่ บี ริการเดลิเวอรีไ่ ด้รบั ความ
สนใจและถูกเลือกใช้บริการ เพราะตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่นิยมความรวดเร็ว สะดวกสบาย ไม่อยากต่อคิว
หรือออกจากบ้าน อีกทั้งรูปแบบการให้บริการยังสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่ใช้เวลากับสังคมออนไลน์
มากขึ้น ท�ำให้คาดว่าธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่มีบริการเดลิเวอรี่ น่าจะมีโอกาสท�ำตลาดและเข้าถึงผู้บริโภคในช่วง
สงกรานต์ได้มากขึ้น โดยเฉพาะกับผู้บริโภคที่มีวิถีการด�ำรงชีวิตแบบคนเมือง เช่น ในเขตกรุงเทพฯ หรือหัวเมือง
ใหญ่ๆ ของภูมิภาค นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ได้อานิสงส์ในช่วงสงกรานต์อยู่แล้ว เช่น ร้านอาหารทั่วไป ดังนั้น
ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพสูงและคนระมัดระวังกับการใช้จ่ายในปัจจุบัน การปรับตัวที่ส�ำคัญของผู้ประกอบ
การก็คือ การเตรียมความพร้อมต่างๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค และท�ำให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความคุ้มค่า
ที่เลือกใช้บริการมากที่สุด เช่น
		 1. การเพิ่มบริการที่หลากหลายและครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการจัดเซตอาหารเพื่อเลี้ยงสังสรรค์ตาม
จ�ำนวนคน มีเมนูอาหารที่หลากหลายให้เลือก
2
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2. การบริหารจัดการหลังร้าน ตั้งแต่การประกอบอาหารไปจนถึงการบริการจัดส่งที่รวดเร็ว (ซึ่งควรหา
พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น กลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเข้ามาช่วยในเรื่องการรับส่งสินค้า) เนื่องจาก
คาดว่า ในช่วงเทศกาลจะมีออเดอร์เข้ามามากกว่าปกติ
		 3. ช่องทางการช�ำระเงินเพือ่ เป็นทางเลือกให้ผบู้ ริโภค อาทิ เงินสด บัตรเครดิต E-Payment (E-Money
PromptPay, QR Code Payment) เป็นต้น
อย่างไรก็ดี เพื่อไม่ให้ลูกค้าต้องรอนาน (ทั้งร้านอาหารทั่วไปและร้านอาหารที่มีบริการเดลิเวอรี่) ผู้ประกอบ
การจ�ำเป็นต้องบริหารจัดการหลังร้านให้ดี ตั้งแต่ปริมาณอาหาร พนักงานที่จะให้บริการและตารางการจัดส่งเดลิเวอรี่
โอกาสของธุรกิจค้าปลีก: ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คนส่วนใหญ่มักจะมีการจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการก่อน
ล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ และลากยาวไปจนถึงหลังเทศกาล ดังนั้น ผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ในธุรกิจค้าปลีก
ทัง้ ทีม่ หี น้าร้านและขายผ่านช่องทางออนไลน์ น่าจะเป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั อานิสงส์และสามารถเพิม่ ยอดขายได้มากขึน้ กว่า
ช่วงปกติ อาทิ ร้านขายของขวัญ/ของฝาก ร้านสะดวกซื้อ โดยเฉพาะกับร้านค้าที่จ�ำหน่ายกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ
เทศกาลสงกรานต์ เช่น
		 1. สินค้าที่เหมาะส�ำหรับรดน�้ำด�ำหัวผู้ใหญ่-ผู้สูงอายุ ซึ่งคนกลุ่มนี้ถือเป็นผู้รับที่มีบทบาทส�ำคัญใน
เทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจ�ำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป จะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10
ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมดในปี 2561 เป็นร้อยละ 13 ในปี 2563 ดังนั้น สินค้าส�ำหรับคนกลุ่มนี้
จึงน่าจะได้รับความสนใจในการเลือกซื้อเพื่อเป็นของขวัญ/ของฝากสูง เช่น สินค้าเพื่อสุขภาพและ
ความงามสินค้าอุปโภคบริโภค-ของใช้ส่วนบุคคล เครื่องมือเครื่องใช้ที่อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับ
ชีวิตประจ�ำวัน เป็นต้น
2. สินค้าที่เหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นเพื่อใช้เล่นน�้ำสงกรานต์ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์เล่นน�้ำ  ทั้งจาก
ค�ำสั่งซื้อในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) ที่มีการจัดเทศกาลสงกรานต์และผู้บริโภคมี
พฤติกรรมในการจับจ่ายสินค้าและบริการใกล้เคียงกับไทย
3. สินค้าที่ซื้อไปจัดเลี้ยงสรรค์ได้หรือฝากญาติพี่น้อง อาทิ สินค้าประเภทอาหาร/ ขนม/ สินค้า OTOP
ที่เป็นของขวัญของฝาก กลุ่มอาหารส�ำเร็จรูป เครื่องดื่มประเภทต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่
ซื้อง่ายขายคล่อง ได้รับความนิยมและมียอดขายสูงในช่วงเทศกาลสงกรานต์
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ดังนั้น การเตรียมพร้อมของผู้ประกอบการ SME ที่ส�ำคัญ น่าจะเน้นไปที่การวางแผนการตลาดล่วงหน้าและ
คัดเลือกสินค้าที่จ�ำเป็นและแปลกใหม่เข้ามาวางจ�ำหน่าย-ท�ำตลาดในช่วงเทศกาล การจัดการสต็อคสินค้า ตลอดจน
การอ�ำนวยความสะดวกทางด้านบริการต่างๆ (ทีจ่ อดรถ/ความรวดเร็วของการช�ำระเงินและจัดส่งสินค้า) ควบคูไ่ ปกับ
การท�ำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เชื่อมโยงระหว่างช่องทาง Offline และ Online อาทิ การลดแลกแจกแถม การ
ผ่อนช�ำระ 0% การให้สิทธิพิเศษโดยร่วมมือกับพันธมิตรในธุรกิจ ฯลฯ
ขณะเดียวกัน หากผูป้ ระกอบการมีชอ่ งทางขายผ่านช่องทางออนไลน์ ควรอัพเดทข้อมูล อีเว้นท์ หรือกิจกรรม
เกี่ยวกับแบรนด์ ผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook/ Instagram/ Line หรือแพลตฟอร์มกลาง เช่น Lazada/Shopee
ตลอดจนเตรียมพร้อมทั้งพนักงานที่ให้บริการ สต็อคสินค้า ระยะเวลาที่พร้อมจะส่งสินค้าไปถึงมือลูกค้า และช่อง
ทางการช�ำระเงินที่เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค เป็นต้น

โอกาสของธุรกิจท่องเทีย่ ว การเดินทางท่องเทีย่ ว ท�ำบุญ เป็นกิจกรรมทีค่ นส่วนใหญ่เลือกท�ำในช่วงสงกรานต์
อีกอย่างหนึง่ ดังนัน้ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วอย่าง ธุรกิจทีพ่ กั และโรงแรม รีสอร์ท หรือโฮมสเตย์ ธุรกิจรถเช่า
ธุรกิจปัม๊ น�ำ้ มัน/แก๊ส น่าจะมีอตั ราการเข้ามาใช้บริการมากกว่าช่วงปกติ โดยเฉพาะในจังหวัดท่องเทีย่ วส�ำคัญทีโ่ ด่งดัง
เรื่องการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ อาทิ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี อยุธยา ฯลฯ รวมถึงการท่องเทีย่ ว
เมืองรอง 55 จังหวัด3 ที่ในปีนี้ภาครัฐยังให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองต่อเนื่องจากปีที่แล้ว
การปรับตัวของผูป้ ระกอบการ น่าจะมุง่ ไปทีก่ ารเพิม่ รูปแบบการให้บริการและการอ�ำนวยความสะดวกให้ผบู้ ริโภค
และสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้า เช่น
			 ธุรกิจที่พักและโรงแรม อาจจะมีการปรับปรุงรูปแบบที่พักที่มีความหลากหลาย เพื่อรองรับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่อย่าง การผสมผสานความเป็นท้องถิ่นและความทันสมัยเข้าด้วยกัน รวมถึง
การสือ่ สารและการจัดกิจกรรมการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละเพือ่ ให้
นักท่องเทีย่ วเลือกเป็นหนึง่ ในจุดหมายปลายทางท่องเทีย่ ว
			 ธุรกิจรถเช่า เน้นไปทีก่ ารบริหารจ�ำนวนและประเภทรถเช่าทีอ่ ยูใ่ นกิจการให้เพียงพอและพร้อมต่อการ
ใช้งาน (รวมถึงการบริการเรือ่ งพนักงานขับรถหากลูกค้าต้องการ) และประชาสัมพันธ์บริการของทาง
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ค้นหาเมืองรอง 55 จังหวัดได้ทเี่ ว็บไซต์การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ( https://thai.tourismthailand.org)

Analysis

ร้าน ตลอดจนท�ำการตลาด เช่น การ Co-Promotion กับพันธมิตรในธุรกิจท่องเทีย่ วอืน่ ๆ เพิม่ มาก
ขึน้ โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ทีค่ นรุน่ ใหม่เลือกใช้ในการหาข้อมูลในการเลือกใช้บริการ

โดยสรุป ผู้ประกอบการ SME สามารถเกาะกระแสเทศกาลสงกรานต์เพื่อกระตุ้นยอดขายให้กับธุรกิจได้
ทั้งนี้ สิ่งที่ผู้ประกอบการในธุรกิจจะต้องปรับกลยุทธ์รับกับโอกาสทางการตลาดที่เกิดขึ้นคือ การเตรียมความพร้อม
ด้านต่างๆ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริโภคและสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้า เพือ่ ท�ำให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ ถึงความ
คุ้มค่าที่เลือกซื้อหรือเลือกใช้บริการมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องแรงงานหรือคน ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาให้ค่าตอบแทน
หรือวันหยุดพิเศษหลังเทศกาล นอกจากนี้ ในยุค 4.0 ที่คนส่วนใหญ่นิยมหาข้อมูลต่างๆ รวมถึงจับจ่ายใช้สอยสินค้า
และบริการผ่านมือถือมากขึ้น ผู้ประกอบการ SME ควรอ�ำนวยความสะดวกด้านช่องทางการช�ำระเงินที่หลากหลาย
ให้กับลูกค้า อาทิ เงินสด บัตรเครดิต E-Payment (E-Money PromptPay, QR Code Payment) เพราะถือเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค
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