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	 การเตบิโตของธรุกจิจากต่างประเทศทีเ่ข้ามาในประเทศไทย	 นบัว่า
เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทางธุรกิจในไทย		และท่ามกลางเศรษฐกิจ
ชะลอตวันี	้ธรุกจิเบเกอรีส่ามารถเตบิโตได้ด้วยเทรนด์สขุภาพ	โอ	บอง	
แปง	 เดินหน้าขยายฐานลูกค้าชาวไทย	ตอบสนองผู้บริโภคในประเทศ	
หลังจากประสบความส�าเร็จในการท�าการตลาดกับลูกค้าชาวต่างชาติ	
วารสารนักบริหารฉบับนี้พบกับมุมมองการบริหารงานของนักธุรกิจที่
ประสบความส�าเรจ็	คณุนาดมิ ซาเวยีร์ ซาลฮาน ีกรรมการผูจ้ดัการ 
บริษัท เอบีพี คาเฟ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด ผู้บริหาร “โอ บอง แปง”
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โอ บอง แปง เบเกอรี่สุขภาพ
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	 คณุนาดมิ	ซาเวยีร์	ซาลฮาน	ีกล่าว
ถึงการก่อตั้งร้านโอ บอง แปง เบเกอรี่ 

คาเฟ	่เมื่อปี	พ.ศ.	2521	โดยมีต้นก�าเนิดใน
เมืองบอสตัน	สหรัฐอเมริกา	จวบจนทุกวัน
นี้มีร้าน	โอ	บอง	แปง	เบเกอรี่คาเฟ่	เปิด
ให้บริการแล้วมากกว่า	400	แห่ง	ส�าหรับ
ประเทศไทยนั้นร้านโอ	บอง	แปง	ถือก�า-
เนิดขึ้นเป็นร้านแรกเมื่อวันที่	7	กรกฎาคม	
2540	ท่ามกลางวกิฤตเศรษฐกจิในภมูภิาค
เอเชยี	ร้านเตบิโตมชีือ่เสยีงและได้รบัความ
นิยมอย่างรวดเร็ว	ด้วยคุณภาพของสินค้า
และสถานทีต่ัง้อยูใ่นย่านใจกลางธรุกจิและ
ย่านส�าคัญอื่นๆ	 ไม่ว ่าจะเป็นในศูนย์
การขนส่ง	 ศูนย์การค้า	 โรงแรม	 โรง
พยาบาลต่างๆ	ปัจจุบันเปิดด�าเนินกิจการ
อยู่ในเมืองไทย	12	 ปีแล้ว	 มีทั้งหมด	41	
สาขา	 โดยแบ่งเป็นสาขาในเขตกรุงเทพฯ	
37	สาขา	และอกี	4	สาขาอยูใ่นต่างจงัหวดั
ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตและชลบุรี	
เวลานี้ขนมปัง	 เบเกอรี่	 กลายเป็นอาหาร
ปกติของคนไทยไปแล้ว	โดยเฉพาะมื้อเช้า
ที่จะเห็นผู้บริโภคชาวไทยเข้าร้านเบเกอรี่
มากขึ้น	 ขณะที่ความนิยมดื่มกาแฟคั่วบด
ของคนไทยสูงขึ้นเรื่อยๆ	 ผู้ประกอบการ
ต้องมจีดุขายที	่“แตกต่าง”	จากคูแ่ข่ง	รวม
ทัง้คณุภาพ	บรกิารทีด่ี	ในยคุทีล่กูค้ามทีาง
เลือกจ�านวนมาก	 ขณะที่พฤติกรรมลูกค้า
มีความต้องการสูงขึ้น	 และเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วตลอดเวลา	 ในปีนี้	 โอ	 บอง	
แปง	มีแผนเปิดสาขาใหม่	5	แห่ง	มากกว่า
ทุกปีที่ผ่านมา	คาดว่าจะผลักดันยอดขาย
เติบโตไม่ต�่ากว่า	10%	ในปีนี้	
	 ผู้บริหารโอ	บอง	แปง	กล่าวต่อไป
ว่า	ได้ปรบัปรงุรปูแบบของมาร์เกต็คอนเซป็	
โดยออกแบบคอนเซ็ปของร้านให้ดูมีชีวิต
ชีวามากยิ่งขึ้น	 เต็มไปด้วยความหลาก
หลายของสินค้า	 มุ่งเน้นการจัดวางสินค้า
ให้ดูหลากหลายและน่าสนใจ	 สามารถ
ดงึดดูความสนใจของลกูค้าและการตดัสนิ
ใจเลอืกซือ้สนิค้าได้ง่ายขึน้	และได้รบัความ

สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น	 ทั้งนี้ยังคงยึดมั่น
ในการน�าเสนอเมนูอาหารที่โดดเด่นและ
แตกต่างให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงจุดก�าเนิดหรือที่มาของ
ขนมปังและเบเกอรี่ของโอ	บอง	แปง	 ไม่
ว่าจะเป็นการออกจ�าหน่ายขนมปังอาร์ตี
ซานชนดิต่างๆ	ซึง่เป็นอกีก้าวหนึง่ของการ
พัฒนาขนมปังคุณภาพสูง	 โดยใช้วิธีการ
ผลิตจากผู ้เชี่ยวชาญในการท�าขนมปัง	
อาร์ตีซาน	ชาวฝรั่งเศสชื่อ	ไลโอแนล	พอล
แลง	 รวมทั้งมีการเพิ่มความหลากหลาย
และรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้นของครัวซองค์	
หรอืมฟัฟิน	ซโีร่แกรมส์	ทรานส์แฟต	กล่าว
คอืเป็นมฟัฟินทีป่ราศจากไขมนัทีส่่งผลเสยี
ต่อสุขภาพ	แซนด์วิช	ขนมปังฟอคคาเซีย	
สลัดและซุปอีกหลากหลายรายการ	
	 คณุนาดมิเปิดเผยถงึจดุเด่นของโอ 

บอง แปง	 ว่าสินค้ากลุ ่มเบเกอรี่และ
ขนมปังทีโ่อ	บอง	แปง	ทกุรายการผลติจาก
วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง	ไม่ใช้ส่วนผสมของ
เนยขาว	หรือมาการีนเป็นส่วนประกอบใน
อาหาร	 ทั้งนี้เราได้น�ากลุ่มเบเกอรี่	 และ
ขนมปัง	 ไปท�าการวิเคราะห์ผลเพื่อหาค่า
ของไขมันทรานส์ที่ห้องแล็ปที่ได้รับรอง
มาตรฐานสากล	ซึ่งผลวิเคราะห์ออกมาว่า	

สินค้ากลุ ่มเบเกอรี่ และขนมปังของโอ 

บอง แปง ทุกรายการเป็นซีโร่แกรมส์ 

ทรานส์แฟต (Zero Grams Trans 

Fat)	 ซึ่งหมายถึง	 เป็นอาหารที่มีไขมัน
ทรานส์	 ซึ่งเป็นไขมันที่อาจจะก่อให้เกิด
ปัญหาทางสุขภาพ	 รวมกันน้อยกว่า	0.5	
กรมัต่อ	1	หน่วยบรโิภค	จงึสามารถระบไุด้
ว่าเป็นอาหารทีไ่ม่เป็นแหล่งรวมของไขมนั
ทรานส์และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อ
รับประทานในปริมาณที่เหมาะสม	 เราได้
โปรโมตเป ็นจุดแข็งของเรา	 ทั้ งนี้ ใน
สหรัฐอเมริกาห้ามใช้ไขมันทรานส์นี้แล้ว	
นอกจากนี้จุดเด่นอีกอย่างคือ	เบเกิล	(Ba-
gel)	 ซึ่งท�าได้ยาก	 นอกกรอบ	 เนื้อใน
เหนียวนุ ่ม	 ที่นิวยอร ์คนั้นคนนิยมรับ
ประทานมาก
	 เมนูหลักของ	 โอ	 บอง	 แปง	
นอกจากขนมปังสไตล์ฝรัง่เศสแล้ว	ยงัมซีปุ	
แซนด์วิช	 สลัด	 เครื่องดื่ม	 ซึ่งสามารถรับ
ประทานได้ทัง้มือ้ว่างและมือ้หลกั	ประกอบ
กับการมีเมนูที่มีราคาถูกลงจะช่วยเพิ่ม
โอกาสในการเข้าร้านของลูกค้าได้มากขึ้น
โดยโอ	บอง	แปง	ชู	Key	Success	ในเรื่อง
คุณภาพของสินค้า	ความสด	ความอร่อย	
และการให้บริการที่สามารถตอบสนองผู้
บริโภคที่มีความต้องการที่มากขึ้นกว่าใน
อดีต	นอกจากนี้ยังมีการโปรโมตธุรกิจจัด
งานเลีย้งหรอืแคเทอริง่	ซึง่มกีารท�ามานาน	
ทว่าไม่ได้มีการโฟกัสมากนัก	 แต่ในปีนี้มี
การตั้งแผนกเพื่อหาลูกค้าแคเทอริ่งโดย
เฉพาะ	 ปัจจุบันธุรกิจแคเทอริ่งสามารถ
สร้างยอดขายให้	 โอ	 บอง	 แปง	 คิดเป็น
สัดส่วน	5%	ส�าหรับในปีนี้บริษัทตั้งเป้าว่า
ธุรกิจแคเทอริ่งจะช่วยผลักดันให้บริษัทมี
รายได้เติบโตสูงถึง	20%																									
	 หลังประสบความส�าเร็จในการท�า
ตลาดกับชาวต่างชาติที่รู ้จักแบรนด์	 โอ	
บอง	แปง	 เป็นอย่างดีแล้ว	โอ	บอง	แปง	
เดินหน้าขยายฐานลูกค้าไทย	 เพิ่มเมนูรส
ชาติไทยๆ	 ราคาประหยัด	 ตอบสนองผู้
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บรโิภคในประเทศ	หลงัจากประสบความส�าเรจ็ในการท�าการตลาด
กับลูกค้าชาวต่างชาติ	 โดยปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนลูกค้าชาวไทย	
60%	 ต่างชาติ	40%	 ซึ่งมีการใช้จ่ายในการบริโภคแต่ละครั้งใกล้
เคยีงกนั	ทว่าปัญหาเศรษฐกจิโลกในปีทีผ่่านมา	ประกอบกบัปัญหา
การเมอืงในประเทศ	ส่งผลให้นกัท่องเทีย่ว	และชาวต่างชาตหิดหาย
ไปจากตลาด	โอ	บอง	แปง	ได้หันมาให้ความส�าคัญกับตลาดใน
ประเทศมากขึ้น	โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือ	ตลาด	White	Collar	
หรือคนท�างานออฟฟิศ	กลุ่มครอบครัว	แม่บ้าน	“ปีนี้เราจะไดรฟ์ผู้
บริโภคชาวไทยด้วยเมนูที่หลากหลาย	เรามีเมนูทั้งรสชาติฝรั่งและ
รสชาตไิทยๆ	ในราคาทีไ่ม่แพง	เรามโีลเกชัน่ทีใ่กล้ชดิผูบ้รโิภคชาว
ไทยมากขึ้น	เพราะเราอยากให้คนไทยรู้จักแบรนด์	โอ	บอง	แปง	
มากขึ้น	 ขณะที่ฝรั่งเขารู้จักเราอยู่แล้ว	 แต่ผู้บริโภคไทยที่ผ่านมา
กลัวร้านหรู	 ไม่กล้าเข้าร้านเราเพราะคิดว่ามีราคาแพง	 ดังนั้น	
นอกจากเรือ่งเมนสู�าหรบัคนไทยแล้ว	เรายงัมกีารเปิดสาขามากขึน้	
เพราะยิ่งเปิดมากก็ยิ่งท�าให้คนรู้จักเรามากขึ้นด้วย”	
	 ล่าสุด	โอ	บอง	แปง	ทุ่มงบ	4.5	ล้านบาท	ผุดสาขาใหม่
ในตึก	RSU	Tower	 บนถนนสุขุมวิท	 ปากซอย	31	 สามารถตอบ
สนองไลฟ์สไตล์คนเมืองมีทั้งพนักงานกว่า	2,000-3,000	คนบนตึก	
RSU	และผู้บริโภคในซอยสุขุมวิท	31	ซึ่งมีทั้งคอนโดมิเนียม	และ
บ้านหรูมากมาย	ส�าหรับการขยายสาขาใหม่ๆ	 จะเน้นโลเกชั่นที่
สามารถเข้าถงึผูบ้รโิภคชาวไทย	และสร้างความโดดเด่นเพือ่ให้เกดิ	
Brand	Awareness	ไปสูผู่บ้รโิภคชาวไทยมากขึน้	ขณะทีล่กูค้าชาว
ต่างชาติ	ทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยว	และกลุ่ม	Expat	หรือชาวต่างชาติ
ที่ท�างานและพ�านักในประเทศไทยต่างรู้จัก	โอ	บอง	แปง	กันดีอยู่
แล้ว		ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าว่าจะสามารถเปิดสาขาใหม่ได้	5	สาขาใน
ปีนี้	 ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาที่เปิดสาขาใหม่เพียง	3	 สาขาเท่านั้น	
โดยสาขาที	่RSU	Tower	เป็นสาขาใหม่สาขาแรกของปีนี้	โดยมสีาขา
ที่	MBK	 และพาราไดซ์พาร์ค	 นอกจากนี้ยังมีอีก	2-3	 ท�าเลที่อยู่
ระหว่างการพิจารณา	โดยจะมีสาขาใหม่ที่เป็นสแตนด์อะโลนด้วย	
นอกจากนี้ยังมีการรีโนเวตสาขาเก่าอีก	3	สาขา	ทั้งนี้สมัยก่อนเป็น
ร้านอาหารไม่มทีีน่ัง่	แต่เมือ่ได้มโีอกาสคยุกบัลกูค้า	ลกูค้าอยากให้
ปรับปรุงด้านสถานที่	โดยให้มีที่นั่งรับประทาน	ไปนั่งสบายๆ	นั่ง
ดื่มกาแฟ	 นัดพบกับเพื่อน	 เมื่อปรับปรุงดีไซน์	 ยอดขายเพิ่มขึ้น				
16	%	ร้านที่เปิดสาขาใหม่จะเน้นด้านดีไซน์ให้ดูมีชีวิตชีวามากยิ่ง
ขึ้น	โดยก่อนหน้านี้โอ	บอง	แปง	ได้รีโนเวตร้านมาแล้ว	โดยใช้โทน
สเีหลอืงแทนโทนสไีม้	เพือ่เพิม่ความโดดเด่นสะดดุตา	พร้อมกบัน�า
สนิค้าหลกัคอื	เบเกอรี	่มาโชว์ทีห่น้าร้านเพือ่ให้เกดิความชดัเจนใน
การเป็นเบเกอรี่คาเฟ่	อีกทั้งเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคที่เดินผ่านไป
มาเหน็สนิค้าแล้วเกดิความต้องการรบัประทาน	เป็นการสร้างความ
แตกต่างจากคู่แข่ง	 ตลอดจนมีการปรับรูปแบบการให้บริการเพื่อ
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ตอบสนองพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคด้วยการ
บริการตัวเอง	 ซึ่งที่ผ่านมาลูกค้ามักบ่นว่า
รอคิวนานเพราะเสียเวลาเลือกสินค้า	 จึง
ปรับรูปแบบไปสู่การให้บริการแบบ	Self	
Service	โดยลกูค้าจะเลอืกสนิค้าทีต้่องการ
แล้วค่อยไปจ่ายที่แคชเชียร์	 เพราะลูกค้า
บางคนอาจไม่รูจ้กัสนิค้า	จะถามกก็ลวัเสยี
หน้า	การปล่อยให้ลกูค้าเลอืกเองจงึเป็นวธิี
ที่ดีที่สุด	โดยก่อนหน้านั้น	โอ	บอง	แปง	ที่
อเมริกามียอดขายสูงขึ้น	30%	จากการให้
ลกูค้าเลอืกสนิค้าแล้วมาช�าระเงนิแทนการ
สั่งโดยตรงจากแคชเชียร์
	 คณุนาดมิ	ซาเวยีร์	ซาลฮาน	ีกล่าว
ถึงหลักในการบริหารงานให้ประสบความ
ส�าเรจ็ว่า	ผมมคีตปิระจ�าใจว่า	“ASPIRE	TO	
INSPIRE	BEFORE	YOU	EXPIRE”	พยายาม
ที่จะท�าให้คนอื่นมีแรงบันดาลใจ	 มีแรง
จูงใจ	(Motivation)	ก่อนที่เราจะตาย	ถ้า
ผมท�าให้กบัผูค้นได้มากได้เยอะ	ผมกจ็ะยิง่
ดี ใ จมากขึ้ น 	 โดยผมพยายามแชร ์
ประสบการณท์ี่ดกีับคนอื่น	ผมพยายามให้
ก�าลังใจแก่พนักงาน	 และพยายามเข้าใจ
พนักงาน	ถ้าเราได้ใจพนักงาน	เราก็จะได้
สิ่งที่ดีที่สุดจากพนักงาน	ท�าให้มีแรงจูงใจ	
ท�างานด้วยความสบายใจ	และแก้ไขปัญหา
ด้วยกัน	 ผมมี	Open	Policy	 ให้เกียรติ
พนักงานทุกคน	ผมดูแลพนักงานโอ	บอง	
แปง		500	คน	และบริษัทโกลเด้น	โดนัท	
(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ซึง่บรหิารร้าน	ดงักิน้	
โดนัท	อีก	2,000	คน	ในส�านักงานใหญ่นี้
มีพนักงาน	80	กว่าคน	พนักงานแต่ละคน
นั้น		70%	ท�างานภายนอก	30%	ท�างานใน
ส�านักงาน	 ต้องท�างานข้างนอกมากกว่า	

ต้องไปหาไอเดีย	ดูตลาดเป็นอย่างไร	 เรา
จ�าเป็นต้องมีโปรโมชั่นใหม่ๆ	 ทุก	45	 วัน	
ให้ลกูค้าตืน่เต้น	พนกังานสายการตลาดไม่
บังคับต้องบันทึกเวลาท�างาน	 ผมจ้างคน
ผมต้องเชื่อใจพนักงาน	 และดูผลงานเป็น
หลัก	 ทุกคนรับผิดชอบ	 เป็นเกณฑ์อะไร
เล็กๆ	น้อยๆ	ที่รู้สึกโบราณเกินไป	เราจะ
ท�างานที่ไหนก็ได้	 เป็นเทรนด์ที่จะเกิดขึ้น
แน่นอน	ใครๆ	กต็ดิต่อทางอนิเทอร์เนต็ได้	
ไม่จ�าเป็นต้องมานั่งท�างานแต่ในออฟฟิศ	
ค่าเช่าที่ก็แพง	 ผมซื้อแบล็คเบอรี่ให้ระดับ
ผูอ้�านวยการทกุคนไว้ใช้ท�างาน	ตดิต่องาน
กัน	ทีมงานต้องเก่ง	ดี	และมีทัศนคติดีใน
การท�างานบริการนี้	ผมชอบท�างานกับคน
ไทย	ผมรู้จักคนไทยดี	คนไทยส่วนใหญ่มี
ทัศนคติที่ดีในงานบริการ	
	 คณุนาดมิกล่าวต่อไปว่า	ก่อนทีจ่ะ
คิดนอกกรอบ	 เราต้องรู้ในกรอบของเรา
ก่อน	รู้จักธุรกิจของตัวเองเป็นอย่างดีก่อน
ด้วย	 รู้หลักการเบื้องต้นก่อน	Retail	 is	
Detail		ธุรกิจ	Retail	ไม่ง่าย	ต้องพร้อมที่
จะท�างานหนัก	 เป็นธุรกิจที่ละเอียดมาก
เลย	ลูกค้าไม่มีความภักดีแล้ว	คู่แข่งเยอะ	
เราใช้กลยุทธ์การปรับตัวให้เข้ากับความ
ต้องการของลูกค้า	 มีการบริการที่ยอด
เยีย่มต่อผูบ้รโิภค	เราต้องพยายามปรบัปรงุ
คุณภาพและบริการให้ดี	 มีอะไรเล็กๆ	
น้อยๆ	เป็น	Gimmick	ให้กบัลกูค้าให้ลกูค้า
ตืน่เต้นกบัเราตลอด	ทัง้นีล้กูค้าของโอ	บอง	
แปง	เป็นคนต่างชาต	ิเป็นฝรัง่	และเป็นคน
ไทยซึ่งชอบเข้ามาในตอนช่วงบ่าย	 แต่เรา
อยากให้คนไทยลองเข้ามาในช่วงเช้าด้วย	
โดยมีการคิดโปรโมชัน่และดึงลูกคา้เข้ามา
ในร้านก่อน	เพือ่ให้ซือ้อะไรออกไปจากร้าน	
คุ ้มกับค่าใช้จ ่าย	 และไม่เสียคุณภาพ	
บริษัทของเราเด่นด้านเบเกอรี่	และยังเปิด
สาขาอยู่เรื่อยๆ	คนอเมริกันชอบทานมาก	
ชอบอาหารสุขภาพ	 ทั้งนี้พนักงานรับ
ประทานในร้านได้	แต่ห้ามน�าออกจากร้าน	
ส�าหรับกลยุทธ์ในการบริการและด้าน

ASPIRE TO INSPIRE 

BEFORE YOU EXPIRE 

พยายามท�าให้คนอื่น

มีแรงบันดาลใจ	มีแรงจูงใจ	

ก่อนที่เราจะตาย	ถ้าผมท�าให้

กับผู้คนได้มากได้เยอะ	

ผมก็จะยิ่งดีใจมากขึ้น	

โดยพยายามแชร์ประสบการณ์

ที่ดีกับคนอื่น	ให้ก�าลังใจและ

เข้าใจพนักงาน	ถ้าเราได้

ใจพนักงาน	เราก็จะได้

สิ่งที่ดีที่สุดจากพนักงาน
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ต่างๆ	 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ลูกค้าประทับใจในสินค้า
และบริการ	 โดยท�าให้ลูกค้าได้ลิ้มรสความอร่อยในรสชาติ
ของสินค้าที่หลากหลาย	อาทิ	อาหารเช้า	เบเกอรี่	แซนด์วิช	
ซุปและสลัด	 เครื่องดื่ม	ซึ่งเน้นความสดใหม่ของสินค้าที่คัด
สรรและปรุงจากวัตถุดิบคุณภาพดี	ทั้งนี้ทางร้านยังมีบริการ
จัดส่ง	 บริการจัดเลี้ยงไว้ส�าหรับทุกความต้องการของลูกค้า
ด้วยเช่นกัน	
	 นอกจากนี้ถ้าลูกค้าส่งจดหมายคอมเพลนมา	 เช่น	
เรื่องเพลงในร้าน	ชอบอาหารแต่ไม่ชอบเพลงในร้าน	ผมก็ลง
ไปตรวจสอบดูแล	 และฝ่ายการตลาดต้องควบคุมด้านเพลง	
ดนตรทีีจ่ะเปิดในร้านด้วย	หรอือกีตวัอย่าง	ลกูสาวของลกูค้า
อยากทาน	Croissant	Chocolate	 มาก	 แต่วันนั้นมีคนมา
เหมาไปหมดทั้งร้าน	 ลูกสาวของลูกค้าร้องไห้	 เป็นไปได้ที่
ลกูค้าอาจจะไม่กลบัมาทีร้่านอกีเลย	เดก็อาจจะรูส้กึแย่	อยาก
ได้ของ	แต่ท�าไมไม่มี	ท�าให้ผิดหวัง	เสียความรู้สึกได้	ผมก็
ต้องไปดแูลเองเลย	โดยหลงัจากนัน้ผมกน็�ากระเช้า	Croissant	
Chocolate	ไปมอบให้เดก็และลกูค้า	ต้องสร้างความประทบั
ใจเพื่อให้เกิดความพึงพอใจไปเรื่อยๆ	 ต้องใช้กลยุทธ์การ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์	(Customer	Relation	Management:	
CRM)	สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว	ไม่ใช่ระยะ
สั้น	ดังนั้นการบริการลูกค้าเป็นเรื่องที่ส�าคัญมากๆ	นอกจาก
นีค้ณุนาดมิยกตวัอย่างอกีหนึง่เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ให้ฟังว่า	แม้
พนักงานที่ร้านโอ	บอง	แปง	จะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
ได้	แต่ด้วยความหลากหลายของส�าเนยีงภาษาองักฤษ	ท�าให้
บางครัง้เกดิการผดิพลาดในการสัง่อาหาร	แน่นอนสาเหตเุกดิ
จากส�าเนยีงทีฟั่งยาก	และพนกังานเองบางครัง้กล็มืทวนออ-
เดอร์	ผลลพัธ์ทีอ่อกมา	ลกูค้าจงึได้อาหารทีต่วัเองไม่ได้ตัง้ใจ
สั่ง	 กลายเป็นเรื่องร้องเรียนขึ้นมา	 ผมจะไม่รีรอที่จะไปพบ
ลกูค้าคนนัน้ด้วยตวัเอง	พร้อมอธบิายให้ลกูค้าคนนัน้ฟังอย่าง
คนต่างชาตทิีเ่ข้าใจในคนไทย	โดยใช้มมุมองด้านการปรบัตวั
ให้เหมาะกับวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ	มาอธิบาย	เพื่อให้
ลกูค้ามคีวามเข้าใจมากขึน้	ขณะเดยีวกนักไ็ด้ก�าชบัพนกังาน
ให้ทวนออเดอร์ทกุครัง้ทีม่กีารสัง่อาหาร	เพือ่ป้องกนัความผดิ
พลาดที่อาจเกิดขึ้นในครั้งต่อไป
	 ปัญหาทุกอย่างถือเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้	 ท�าให้
บริษัทดีขึ้น	 ในชีวิตผมเจอปัญหามาเยอะ	แต่ต้องมีทัศนคติ
ทีด่	ีเมือ่เจอปัญหา	คณุควรจะตืน่เต้นทีไ่ด้มโีอกาสเรยีนรู้	ทกุ
ปัญหามีทางออก	มนุษย์ท�าได้ทุกอย่าง	นักบริหารนักธุรกิจที่
จะเข้ามาท�าธรุกจิในประเทศไทยนัน้จะต้องเข้าใจวฒันธรรม
ไทย	อย่างที่ผมอยู่มา	30	กว่าปีแล้ว	บางครั้งพูดตรงๆ	ไม่ได้	

ต้องมีวิธีพูดกับเขา	ประเทศไทยน่าอยู่	ต้องปรับตัว	มีหลายคนชอบ	แต่
บางคนเข้ามาแรกๆ	ไฟแรงเกินไป	ประเทศไทยไม่ได้เครียดมากขนาด
นัน้	ทัง้นีก้ารเป็นผูป้ระกอบการในยคุปัจจบุนันัน้ควรพฒันาศกัยภาพของ
ตน	เทรนด์ที่จะออกมาใหม่ในโลก	เทคโนโลยีต่างๆ	อินเทอร์เน็ต	WIFI	
เราต้องติดตามเรื่องเหล่านี้ด้วย	 เราต้องมีอาวุธให้เขาด้วย	ผมอยากจะ
เหน็คนรุน่ใหม่ทีจ่ะเข้ามาร่วมท�างานกบัองค์กรของเราหรอืองค์กรต่างๆ		
มีความสามารถทางด้านนี้และทันกับความก้าวหน้าด้วย
	 คณุนาดมิ	ซาเวยีร์	ซาลฮาน	ีกล่าวถงึความประทบัใจประเทศไทย

ว่า	ผมเริ่มมาประเทศไทยตั้งแต่อายุ	10	ขวบ	โดยมากับคุณพ่อ	ซึ่งมา
ท�าธรุกจิโรงแรม	และได้ตามมาเทีย่วเมอืงไทย	หลงัจากนัน้ผมย้ายมาอยู่
เมืองไทยตั้งแต่อายุ	15	ปี	ผมเป็นคนไทย	โอนสัญชาติแล้ว	ผมปลูกฝัง
วัฒนธรรมไทยให้แก่ลูกๆ	ให้เกียรติให้ความเคารพผู้ใหญ่	ลูกๆ	3	คน
เป็นคนไทย	พ่อเป็นเลบานอน	และได้โอนสญัชาตไิทยแล้ว		แม้เลบานอน
จะเป็นบ้านเกดิ	แต่เมือ่ตดัสนิใจเลอืกประเทศไทยเป็นแหล่งพกัพงิ	ความ
เข้าใจใน	“ไทยสไตล์”	จึงไม่อาจมองข้าม	ความสัมพันธ์ระหว่างผมกับ
พนกังานในต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการทีต้่องดแูลพนกังานคนไทยนบัร้อย
ของร้าน	โอ	บอง	แปง	ไม่มีปัญหาเจ้านายฝรั่งและลูกน้องชาวไทย	การ
สร้างความรู้สึกให้พนักงานดีใจทันทีที่เจอกับเจ้านาย	ช่วยทลายก�าแพง
ระหว่างพนกังานคนไทยกบัเจ้านายฝรัง่	โดยเฉพาะการยืน่มอืแสดงความ
ช่วยเหลือเมื่อพนักงานเกิดปัญหา	 ไม่ปล่อยให้พนักงานท�างานคนเดียว	
แก้ไขคนเดียว	ผมอยู่เมืองไทยมานาน	รักประเทศนี้มาก	ท�าให้ผมอยาก
เรยีนรูแ้ละรูจ้กัคนไทย	และพยายามเข้าใจวฒันธรรมไทย	ช่องว่างความ
แตกต่างระหว่างเชือ้ชาตขิองผมกบัพนกังานจงึแทบไม่มเีลย	ผมขอเพยีง
อย่างเดียว	 ผมอยากให้พนักงานรู้สึกดีใจเวลาที่เจ้านายเดินเข้าออฟฟิศ
มา	แทนทีจ่ะรูส้กึกลวั	แค่นีผ้มกร็ูส้กึว่าประสบความส�าเรจ็ในการบรหิาร
งานในฐานะที่เป็นคนต่างชาติแล้ว
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	 คุณนาดิมอธิบายเพิ่ม เติมว ่ า	
นอกจากทลายก�าแพงระหว่างพนกังานกบั
เจ้านายต่างชาติแล้ว	 ความเป็นไทยในตัว
ของนาดิม	 ยังช่วยให้เข้าใจลูกค้าชาวไทย
อีกด้วย	แม้ว่าโอ	บอง	แปง	เป็นร้านที่มีต้น
ก�าเนิดในเมืองบอสตัน	สหรัฐอเมริกา	แต่
เมื่อมาเปิดในเมืองไทย	 การน�าเมนูจาก
เมืองนอกมาให้บริการเพียงอย่างเดียว	คง
ไม่สามารถสร้างความเตบิโตให้กบัธรุกจิได้	
การคิดค้นเมนูใหม่ๆ	 แบบประเภท	East	
Meets	West	และปรับภาพลักษณ์ของร้าน
สู่การเป็น	“เบเกอรี่คาเฟ่”	จึงเป็นสูตรลับ
สู ่ความส�าเร็จ	 ที่มาจากความเข้าใจใน
ลกูค้าชาวไทยของผูบ้รหิาร	ธรุกจิรเีทลต้อง
เปลี่ยนแปลงอะไรตลอดเวลา	 แต่การ
เปลี่ยนแปลงต้องมีพื้นฐานอยู ่บนความ
เข้าใจในความต้องการของลกูค้า	เราอยูใ่น
ประเทศไทย	เมนเูมอืงนอกเพยีงอย่างเดยีว
อาจไม่เหมาะ	 เราจึงต ้องเรียนรู ้และ
พยายามเข้าใจในกลุม่ลกูค้าของเรา	ความ
ต้องการหลักของลูกค้าชาวไทยและต่าง
ชาติที่มีต่อโอ	บอง	แปง	ไม่ต่างกันในเรื่อง
ของสุขภาพ	ผู้บริโภคสามารถวางใจได้ว่า
อาหารที่เสิร์ฟในร้านไม่เพียงแต่มีรสชาติ
อร่อย	แต่ยงัเป่ียมด้วยคณุค่าทางโภชนาการ	
และมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย	 แต่ใน
รายละเอยีดลงลกึไปทีเ่มนอูาหาร	ชาวต่าง
ชาตมิกัซเีรยีสในเรือ่งเมนทูีต้่องมใีห้ครบทัง้
ซุป	สลัด	และแซนด์วิช	ขณะที่ลูกค้าชาว
ไทยให้ความใส่ใจกบัเบเกอรีแ่ละเครือ่งดืม่
มากกว่า	ทีส่�าคญัต้องมเีมนขูองชอบลกูค้า
ชาวไทยโดยเฉพาะ	เช่น	แซลมอน	วาซาบิ	
เบเกิล	โดยน�าแซลมอนรมควันมาผสมกับ
วาซาบิ	แทนที่จะมีแค่ครีมชีส	ถือเป็นเมนู
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกกับ
เอเชยีและถกูปากคนไทย	ทัง้นีไ้ม่ได้ละเลย
ลกูค้าชาวต่างชาตแิม้แต่น้อย	และใช้ความ
เป็นฝรั่งจากรูปลักษณ์ภายนอกผสานเข้า
กับจิตใจที่มีความเป็นไทยแบบเต็มร้อย	

	 คุณนาดิมกล่าวว่า	ภาพรวมของ

ธุรกิจในปัจจุบันนั้นเรายังต้องระวัง	 ยุโรป
เริ่มย ้ายไปยุโรปตะวันออก	 ประเทศ
คอมมิวนิสต์ที่เปิดประเทศ	 เช่น	 รัสเซีย	
ส่วนเอเชียค่าแรงงานเริ่มแพงขึ้น	 เอเชีย
แปซิฟิกยังมีศักยภาพสูง	ประเทศไทยก็ยัง
มีศักยภาพสูงเช่นกัน	 แต่ยังมีปัญหาด้าน
การเมือง	 ยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้น	
อย่างอื่นก็ดี	 เวียดนาม	มาเลเซีย	 ไปได้ดี	
ปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้ว	ธุรกิจเติบโตขึ้น	คนมี
เงนิ	อยากซือ้ของ	ทัง้นีธ้รุกจิตวัอย่างทีด่ใีน
การสร้างวฒันธรรมบรกิารทีย่อดเยีย่มและ
กลายเป็นจุดแข็งของห้างสรรพสินค้า
นอร์ดสตอร์ม	 (NordStrom)	 ในสหรัฐ-
อเมริกา	 ถือเป็นต้นแบบการสร้างวัฒน-
ธรรมการบรกิารทีป่ระสบความส�าเรจ็มาก
ที่สุดและเป็นต้นแบบบริการที่หลายๆ	
ธุรกิจน�าไปปฏิบัติหรือสร้างความพอใจให้
แก่ลูกค้า	 หัวใจส�าคัญของการบริการของ
ห้างนอร์ดสตอร์มมาจากประสบการณ์
บรกิารทีส่ะสมมา	ในปัจจบุนักลายเป็นห้าง
สรรพสินค้าต้นแบบที่ขายสินค้าครบวงจร	
ราคาเป็น		กลางทีใ่ห้บรกิารลกูค้าได้ดทีีส่ดุ
ในสหรัฐ-อเมริกา	 ลูกค้าที่ซื้อของที่ห้าง
นอร์ดสตอร์มทุกคนจะได้รับการบริการ
อย่างใส่ใจ	 เพื่อแก้ปัญหาการด�าเนินชีวิต
ของลูกค้า	 รวมทั้งการรับประกันความ
พอใจทุกกรณี
	 สิง่ทีท่�า	ไม่ใช่แค่เพือ่องค์กรของตวั
เอง	แต่การใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยมากว่า	34	
ปี	ท�าให้รูส้กึรกั	และผกูพนักบัทีน่ีม่าก	หาก
จะสามารถสร ้างความประทับใจต ่อ
ประเทศไทยให้กับชาวต่างชาติรายอื่นแม้
เพยีงเลก็น้อยเขากจ็ะท�า	“ประเทศไทยเป็น

ประเทศที่ ให้ผมประสบความส�าเรจ็ ผมจงึ

อยากตอบแทนให้กบัประเทศนี ้อยากท�าให้

ดทีีส่ดุ ตอนนีผ้มโอนสญัชาตเิป็นคนไทย มี

บตัรประชาชนแล้วด้วย ผมจงึเป็นคนไทย

อย่างเต็มตัว ถ้าเราพยายามเข้าใจใน

วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ และดัด 
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นาดิม	ซาเวียร์	ซาลฮานี
อายุ		 	 50	ปี
สถานภาพ	 สมรส

ต�ำแหน่งงำนปัจจุบัน
	 -	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเอบีพี	คาเฟ่	จ�ากัด	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
	 	 ผู้บริหารร้าน	โอ	บอง	แปง	เบเกอรี่	คาเฟ่	
	 -	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	โกลเด้น	โดนัท	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
	 	 ผู้บริหารร้าน	ดังกิ้น	โดนัท

ประวัติกำรศึกษำ
	 -	Bachelor	Degree,	University	for	Hospitality	Education,	Florida,		
	 	 Orlando,	U.S.A.
	 -	Hospitality	Management	Degree,	School	of	Hotel	
	 	 Administration	at	Cornell	University,	U.S.A.

ประวัติกำรท�ำงำน
	 -	Laundry	Consultant/Executive	Trainee/Assistant	F&B	Manager,	
	 	 Hyatt	Orchid	Chiang	Mai,	Thailand
	 -	Assistant	Manager	Convention	Services,	Hyatt	Central		 	
	 	 Plaza,	Bangkok,	Thailand
	 -	Assistant	Food	&	Beverage	Manager,	The	Royal	Orchid		 	
	 	 Sheraton	Hotel	&	Towers,	Bangkok,	Thailand
	 -	Food	&	Beverage	Manager	/Executive	Assistant		 		
	 	 Manager,	Holiday	Inn	Phuket,	Thailand
	 -	Resident	Manager,	The	Rarotongan	Resort	Hotel,	Cook	Islands
	 -	Opening	Task	Force	Team	Member	(Food	&	Beverage),			
	 	 Holiday	Inn	Bali	Hai,	Bali	Indonesia
	 -	General	Manager,	Dusit	Rayavadee	Resort,	Krabi,	Thailand
	 -	Group	General	Manager,	Food	novelties	(Thailand)
	 -	Group	General	Manager,	Starbucks	Coffee	(Thailand)

แปลงให้เหมาะสมกบัการใช้ชวีติ เพยีงเท่านีเ้รากจ็ะพบ

กับความสุข”	คุณนาดิม	ซาเวียร์	ซาลฮานี	กล่าวปิด
ท้าย
	 ด้วยความเข้าใจในวัฒนธรรม	ความเอาใจใส่
ด้านการบริการ	 การปรับตัวให้เข้ากับความต้องการ
ของลกูค้า	เสน่ห์ของกลิน่หอมของขนมปังทีอ่บใหม่	ๆ 	
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์	โอ	บอง	แปง	ตลอดจน
การตอกย�้าภาพลักษณ์เบเกอรี่สุขภาพ	 ซึ่งถือเป็นจุด
แข็งของโอ	 บอง	 แปง	 โดยสินค้ากลุ่มเบเกอรี่	 และ
ขนมปังทุกรายการเป็นซีโร่แกรมส์	 ทรานส์แฟต	 จน
สามารถตอบสนองผูบ้รโิภคในประเทศ	ขยายตลาดคน
ไทย	พร้อมทัง้ขยายสาขาใหม่สร้างการรบัรูสู้ล่กูค้ามาก
ขึ้น	จึงท�าให้โอ	บอง	แปง	ประสบความส�าเร็จในการ
ท�าตลาดกับชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างดี
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