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วิกฤตสร้างผู้น�าตัวจริง

ว่ากนัว่าในเวลาที่ต้องเจอกบั
วิกฤต หรือความยากล�าบาก
ที่หนักหนาสาหัส นั่นคือช่วงเวลา
ที่ดสีดุที่จะบอกได้ว่า ใครคอื “ผู้น�าตวัจรงิ” เพราะในภาวะที่ความ
ไม่แน่นอนคุกคามความมั่นคงของธุรกิจ การจะน�าพาองค์กรให้
รอดพ้นวิกฤตได้นั้น ผู้น�า คือหัวใจส�าคัญ เนื่องจากสิ่งที่ผู้น�าคิด 
ตดัสนิใจ และลงมอืท�า ล้วนส่งผลต่อทศิทางอนาคตของธรุกจิทั้งสิ้น

ดังนั้น ท่ามกลางสถานการณ์ที่ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องยาก
ไปหมด ผู้น�าจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ทกัษะรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น 
ทกัษะการสื่อสาร ทกัษะการบรหิารทมี ทกัษะการเป็นผู้น�า ทกัษะ
การแก้ปัญหา ทกัษะการตดัสนิใจ ทกัษะการบรหิารอารมณ์ ทกัษะ
การเงิน ทักษะด้านเทคโนโลยี ฯลฯ เพื่อที่จะท�าให้ธุรกิจรอดจาก
วกิฤตครั้งนี้ไปให้ได้

ถงึเวลาแล้วที่คณุต้องเปลี่ยนบทบาทจากเจ้านายธรรมดา ให้กลาย
เป็นผู้น�าตัวจริงที่ครบเครื่องไปด้วยทักษะรอบด้าน ซึ่งเรื่องราว
ของ Cover Story ฉบบันี้จะยิ่งท�าให้คณุเข้าใจและเหน็ภาพชดัขึ้นว่า 
หากจะเป็นผู้น�าตัวจริงที่สามารถพาองค์กรยืนเหนือวิกฤตได้ 
ต้องคดิและลงมอืท�าอย่างไร?  
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BRANDING  กองบรรณาธิการ    เจษฎา ยอดสุรางค์

ถ้าให้นึกถึงแบรนด์ร้านอาหารที่ไม่ว่าจะเกิดดราม่ากี่ครั้ง ก็สามารถผ่านไปได้ 

แถมยังกลับมายืนสวยๆ ด้วยแคมเปญการตลาดสุดปัง! ที่มีออกมา

เรียกกระแสอยู่เรื่อยๆ เชื่อว่า หลายคนต้องนึกถึง “บาร์บีคิว พลาซ่า” 

แบรนด์มังกรน้อยสีเขียว ที่ไม่ว่าจะขยับตัวท�าอะไร ก็กลายเป็น

Talk of the Town ไปซะทุกครั้ง

ปั้นแบรนด์ให้โลกจ�ำ

ถอดกลยุทธ์
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BRANDING

	 เรื่องราวของบาร์บีคิว	 พลาซ่าถูก
ถ่ายทอดออกจากปากของ	 บุณย์ญานุช	
บุญบ�ารุงทรัพย์	 ประธานบริหารหน่วย
ธุรกิจบาร์บีคิว	 พลาซ่า	 และงานบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า	 บริษัท	 ฟู้ดแพชชั่น	
จ�ากัด	 หรือ	 Chief	 Possible	 Officer	
ในฐานะผูน้�าทมีในการสร้างการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ	ให้เกดิขึ้น	โดยเธอบอกว่า	เบื้องหลงั
การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งนั้น	 หัวใจ
ส�าคัญอยู่ที่การมี	 Vision	 (วิสัยทัศน์)	 ที่
ชัดเจน	ซึ่งเธอเปรียบเป็น	“ดาวเหนือ”	ที่
ใช้น�าทางในการเดินหน้าธุรกิจ

เส้นทางของบาร์บีคิว	พลาซ่าบนถนน
สายปิ้งย่าง	ผ่านการเดินทางมายาวนาน
ถึง	 33	 ปีแล้ว	 แต่จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่
ท�าให้แบรนด์นี้ถูกจดจ�าจากลูกค้า	 และ
เปลี่ยนจากภาพลักษณ์เดิมๆ	ที่หลายคน
มักเรียกว่า	 “หมูกระทะขึ้นห้าง”	 มาสู่
บาร์บคีวิ	พลาซ่าอย่างที่ทกุคนเหน็ในวนันี้	
เริ่มต้นขึ้นเมื่อ	7	ปีที่แล้วหลังการรีแบรนด์
ครั้งใหญ่

Vision ป้ันแบรนด์บำร์บคีวิ พลำซ่ำ
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	หลังจากดาวเหนือดวงแรกปรากฏ
ดวงที่สองก็ตามมาหลังจากนั้นอีก	 2	 ปี	
พร้อม	Vision	ใหม่ที่ท้าทายขึ้น	ด้วยการ
เป็น	“แบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ผู้คนผ่านมื้ออาหาร”	 จะเห็นว่าในช่วง

ย้อนไปเมื่อ	7	ปีกอ่นหน้านี้	หลายคน
อาจจะคิดภาพบาร์บีคิว	 พลาซ่าไม่ออก	
ถงึแม้จะมจีดุแขง็ที่รสชาตคิวามอร่อย	และ
ราคาที่สมเหตสุมผล	แต่นั่นกย็งัไม่สามารถ
ดึงดูดลูกค้าได้มากพอ	 เพราะด้วย
ภาพลกัษณ์ที่ไม่ได้เก๋	ไม่ชวนให้ถ่ายรูปลง
โซเชียล	กลายเป็นที่มาของการเกิด	Vision	
หรือดาวเหนือดวงแรก	ซึ่งเป็นเป้าหมาย
ที่อยากจะเดนิไป	นั่นคอื	การท�าให้บาร์บคีวิ
พลาซ่าเป็น	 “แบรนด์ที่คนรักมากที่สุด”	
ดังนั้น	 ทุกสิ่งอย่างที่แบรนด์ท�าจะอยู่บน
พ้ืนฐานความต้องการของลูกค้าเป็นส�าคัญ	
เพราะเป้าหมายนั้นได้ถูกก�าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนแล้ว
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BRANDING

เวลานั้น	แคมเปญต่างๆ	ที่ถูกท�าออกมา	
เช่น	แคมเปญท�ามื้อนี้ให้ดีที่สุด	หรือแม้แต่
การท�าอาหารสุนัขแจกลูกค้า	 ซึ่งมาจาก
เศษเนื้อหลังถูกตัดแต่งจากทางร้าน	ฯลฯ	
สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการสร้างแรงบนัดาลใจ	
(Inspiration)	 ให้กับลูกค้า	 และยังท�าให้
เห็นด้วยว่า	บาร์บีคิว	พลาซ่าได้ท�าในสิ่ง
ที่ทะลุกรอบความเป็นร้านอาหารออกไป

	มาถึงดาวเหนือดวงล่าสุดที่ถูก	
COVID-19	กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และต้องเดินหน้าให้ไวขึ้น	 กับ	 Vision	
ที่ว่า	“บาร์บีคิว	พลาซ่าจะเป็นแบรนด์ที่
เข้าไปอยูใ่นชวีติผูค้น	และสร้างแรงบนัดาลใจ
ในยุค	Digital	Economy	โดยมีบาร์บีกอน
เป็นผู้ส่งมอบ”	 ซึ่งภายใต้ดาวเหนือดวง
ใหม่นี้จะได้เห็นบาร์บีกอนมาท�าหน้าที่
ส่งมอบแรงบันดาลใจและเข้าไปอยู่ในชีวิต
ของลูกค้ามากขึ้น	 ยกตัวอย่างแคมเปญ
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ในช่วง	 COVID-19	 ที่สร้างกระแสสุดปัง!	
อย่าง	“ก้อนกล้าหาญ”	ด้วยการให้น้อง
บาร์บีกอนกระดาษไปนั่งกินเป็นเพื่อน
ลูกค้าในยุค	 Social	 Distancing	 และได้
ต่อยอดไปสู่	 “ยกก้อนกลับบ้านได้เลย”	
ซึ่งนอกจากจะแจกให้กับลูกค้าแล้ว	ยังส่ง
มอบบาร์บกีอนกระดาษนี้ให้กบัทางโรงเรยีน
ในต่างจังหวัดเพื่อสร้างความสุขให้กับ
เด็กๆ	 และถือเป็นการปิดโปรเจกต์อย่าง
สมบูรณ์แบบ

	 “การม	ีVision	ที่ชดัจะเป็นตวัก�าหนด
อะไรหลายๆ	อย่าง	สมมตุว่ิา	Vision	ของเรา	
คือเราจะเป็นร้านปิ้งย่างที่มียอดขายสูงสุด
ในเอเชียแปซิฟิก	 สิ่งที่เราท�าอาจจะเป็น
อกีแบบกไ็ด้	เราอาจจะไปเน้นเปิดแฟรนไชส์	
ขายน�้าจิ้ม	หรือเปิดสาขาในต่างประเทศ
เยอะๆ	แต่บงัเอญิว่า	Vision	เราไม่ใช่อย่างนั้น	
ภาพของแบรนด์บาร์บีคิว	พลาซ่าจึงเป็น
อย่างที่เห็นทุกวันนี้”

สิ่งที่เราท�าทั้งก่อนและหลัง

ที่จะเกิด COVID-19

มีอะไรแปลกๆ ใหม่ๆ เกิดขึ้น

ตลอด เพรำะเรำเชื่อในสิ่งนี้ 

คือที่ 2 โลกไม่จ�ำ

ถ้ำจะให้ถูกจ�ำเรำต้อง 

First Move
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BRANDING

ต้อง First Move

เพรำะท่ีสองโลกไม่จ�ำ

ภายใต้ความเป็นบาร์บีคิว	พลาซ่า	
สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นออกมาให้เห็นอย่าง
ชัดเจน	นั่นคือ	การท�าสิ่งใหม่ๆ	อยู่ตลอด
เวลา	และหลายครั้งเป็นการทะลุกรอบ
ความเป็นธุรกิจร้านอาหาร	เช่นเดียวกับ
การแตกไลน์ไปสู่การท�าธุรกิจที่ไม่ใช่ร้าน
อาหาร	 (Non-Food	 Restaurant)	 แบบ
จรงิจงั	ด้วยการขาย	License	“บาร์บกีอน”	
เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	 ร ่วมกับ
พาร์ตเนอร์	โดยล่าสุด	วีว่าพลัส	ได้ซื้อ	
License	 บาร์บีกอน	 ท�าเป็นเจลลี่
ผสมวติามนิพร้อมดื่มเพื่อสขุภาพ	รวมถงึ
การน�าคาแร็กเตอร์บาร์บีกอนไปใช้
ในกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ	 ของ
แบรนด์อีกด้วย

เราเป็นเหมอืนนกักฬีา

เวลาอยูใ่นสนาม ถ้าบอลเข้าเท้า

แล้วกต้็องเตะ ผดิพลาดบ้าง

เข้าประตบู้าง แต่มนัก็คุ้มค่ำ

กับกำรคิดในแบบ First Move
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“จะเห็นว่าบาร์บีคิว	พลาซ่าจะไม่ได้
เป็นแค่ร้านปิ้งย่างเท่านั้น	 สิ่งที่เราท�า
ทั้งก่อนและหลังที่จะเกิด	 COVID-19	 มี
อะไรแปลกๆ	ใหม่ๆ	เกิดขึ้นตลอด	เพราะ
เราเชื่อในสิ่งนี้	คือที่	2	โลกไม่จ�า	ถ้าจะ
ให้ถูกจ�าเราต้อง	First	Move	คือท�าอะไร
ใหม่ๆ	ให้กบัลกูค้า	อาจจะเป็นด้วยสาเหตนุี้
ที่เราท�าอะไรใหม่ๆ	 คนก็คาดหวัง	 ถ้า
ผิดพลาดจากสิ่งที่คาดหวัง	บางครั้งก็เลย
เกิดเป็นวิกฤตขึ้นมาได้	 เปรียบแล้วเรา
เป็นเหมือนนักกีฬาเวลาอยู่ในสนาม	ถ้า
บอลเข้าเท้าแล้วก็ต้องเตะ	ผิดพลาดบ้าง	
เข้าประตูบ้าง	 แต่มันก็คุ้มค่ากับการคิด
ในแบบ	First	Move”		

• คิดจำกควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ หรือ

อะไรที่เป็นปัญหาที่เขาอยากได้รับ

การแก้ไข 

• คิดจำกกระแสในเวลำนั้น

ใช้วิธีการสังเกต หรืออ่านเยอะๆ 

ทั้งจากตัวลูกค้าของเราเอง และ

บนโซเชียลต่างๆ

• คิดจำกเร่ืองเล็กๆ

ท่ีจะมีส่วนช่วยท�าให้ชีวิตลูกค้าดีข้ึน 

ยิ่งเป็นส่ิงที่คนอ่ืนไม่ท�าจะยิ่งท�าให้

เกิดความแตกต่าง

     ถอดวิธีคิด

        แคมเปญให้ปัง!

ดงัแบบบาร์บีควิ พลาซ่า
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BRANDING

ดรำม่ำฆ่ำไม่ตำย! เผยกลยุทธ์

รับมือวิกฤต 

เมื่อเส้นทางธรุกจิไม่ได้มแีค่กลบีกหุลาบ	
แต่ต้องเจอกับขวากหนามอยู่เป็นระยะๆ	
เช่นเดยีวกบับาร์บคีวิ	พลาซ่า	ที่ไม่ได้มแีค่ปัง!	
แต่หลายๆ	ครั้ง	ที่เกอืบพงัมาแล้ว	จากการเกดิ
วิกฤตและดราม่าต่างๆ	 ซึ่งบุณย์ญานุช	
บอกกับเราว่า	 สิ่งแรกที่ต้องมีในการ
รับมือกับวิกฤตหรือดราม่าคือ	 การมีสต	ิ
เพราะการไม่มสีตอิยูก่บัตวั	 อาจท�าให้การ
ตดัสนิใจเปลี่ยนไปได้	จากนั้นให้มองหาราก
เหง้าของปัญหาว่าเกดิขึ้นจากอะไร	 เมื่อเจอ
รากเหง้าของปัญหาแล้ว	 ให้ท�าการโฟกสัที่
การแก้ปัญหานั้นๆ	 โดยให้มองจากลูกค้า
เป็นหลกั	ท�าให้ดทีี่สดุเพื่อให้ลกูค้ารู้สกึได้ว่า	
แบรนด์เสยีใจกบัสิ่งที่เกดิขึ้นจรงิๆ

ทั้งนี้	วธิกีารแก้ปัญหาในยามที่เกดิดราม่า	
บาร์บคีวิ	พลาซ่าจะยดึหลกั	3	ข้อ	ต่อไปนี้	

ถึงตรงนี้	 บุณย์ญานุชยังได้เผยถึง
เคลด็ลบัของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 	ซึ่ง
เธอบอกว่า	ที่ผ่านมาเวลาบาร์บคีวิ	พลาซ่า
คดิท�าอะไรใหม่ๆ	นั้น	ไม่ได้คดิว่าจะท�า
อะไรเพื่อเปลี่ยนโลก	แต่คดิแค่ว่าลูกค้า
ต้องการอะไร	เขามปีัญหาหรอือปุสรรค
อะไรที่อยากให้เราเข้าไปตอบโจทย์
ตรงนั้นให้เขา	ซึ่งเรื่องบางเรื่องอาจจะเป็น
เพยีงจดุเลก็ๆ	ที่คนอื่นอาจจะไม่เหน็	หรอื
เหน็แต่เป็นเรื่องที่เลก็เกนิจะลงทนุเพราะ
ไม่คุ้มค่า	 แต่ส�าหรับบาร์บีคิว	 พลาซ่า
เลอืกที่จะท�าสิ่งเหล่านี้ให้กบัลกูค้า	เพราะ
เชื่อว่าหากเราสามารถตอบความต้องการ
ของลูกค้าได้จริงๆ	 หัวใจของเขาจะอยู่
กบัเราไปตลอด	
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จากเรื่องราวของบาร์บีคิว	 พลาซ่า	 ท�าให้เห็นได้ชัดว่า	 การที่จะสร้างแบรนด์ให้
แข็งแกร่งได้	ขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นส�าคัญ	ถ้าได้ใจและรู้ถึงความต้องการของลูกค้าแล้ว	
ไม่ว่าจะเจอวิกฤตอะไร	ก็สามารถมองหาทางออกได้เสมอ  

1 Act Fast ท�ำให้เร็ว :

การที่แบรนด์เมินเฉยต่อ
เสยีงบ่นหรอืเสยีงร้องเรยีน
ของลูกค้า	 จะยิ่งท�าให้
อารมณ์ของลกูค้าหงดุหงดิ
มากขึ้น	ดงันั้น	ต้องรบีท�า
และจดัการปัญหาในทนัท	ี

2  Act Beyond ท�ำให้เหนอื

ควำมคำดหมำย :

ในการแก้ป ัญหาหาก
สามารถท�าในสิ่งที่เหนือ
ความคาดหมายของลกูค้า
ได้	จะยิ่งท�าให้การแก้ปัญหานั้น
จบง่ายขึ้น

3  Act Continuously 

ท�ำให้ต่อเนื่อง :

แบรนด์ต้องเรียนรู้ว่าท�า
ผิดพลาดเรื่องอะไร	 แล้ว
พยายามท�าเรื่องนั้นๆ	ให้ดี
ขึ้นในทุกๆ	 วัน	 เพื่อไม่ให้
ผดิพลาดในเรื่องเดมิอกี
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INNO FOCUS  วันวิสา งามแสงชัยกิจ

“ต้อนรับ-เสิร์ฟ-เก็บ”

พนักงานอัจฉริยะที่ร้านยุคนี้ต้องจ้าง

พนกังานใหม่ที่ว่านี้ น�าโดย James ท�า
หน้าที่คอยทกัทายลกูค้าหน้าประต ูพร้อมวดั
อุณหภูมิและน�าทางไปนั่งที่โต๊ะ สมทบด้วย 
Amy ที่จะคอยเสร์ิฟอาหารให้ถงึโต๊ะ และปิดท้าย
ด้วย Aker ซึ่งรับหน้าที่คอยเก็บโต๊ะ โดย
พนกังานทั้ง 3 นี้เป็นหุน่ยนต์ที่ออกแบบขึ้นมา
โดยมีพื้นฐานมาจากร่างกายของมนุษย์
จงึมทีั้งแขนไว้คอยจบัถาดเสริ์ฟ และหน้าจอ
ที่เรยีบง่ายเพื่อแสดงสหีน้าและรอยยิ้มให้แก่
บรรดาแขกผู้มาเยี่ยมเยอืน  

ดูเหมือนว่าพนักงานหุ่นยนต์ จะไม่ใช่
เรื่องไกลตวัคนท�าธรุกจิอกีต่อไปแล้ว ที่ส�าคญั
ก�าลงักลายเป็นตวัเลอืกที่ดทีี่สดุที่จะตอบโจทย์
ผู้บรโิภคในยคุที่ความปกตนิั้นไม่เหมอืนเดมิ
อกีต่อไป 

https://reut.rs/2ZRvWvD

https://bit.ly/2O6jzq4

แม้สถานการณ์ COVID-19 จะดู
ผ่อนคลายลง แต่ความกงัวลและต้องรกัษา
การ์ดไม่ให้ตกยงัคงมอียู ่Dadawan ร้านอาหาร
สายฟิวชนัในประเทศเนเธอร์แลนด์ จงึกลบัมา
เปิดให้บรกิารอกีครั้งพร้อมจ้าง 3 พนกังาน
หน้าใหม่สุดอัจฉริยะเข้ามาช่วยเว้นระยะ
และลดการสมัผสัระหว่างบคุคล

14 K SME INSPIRED



ขั้นกว่าของกระแสมาแรงอย่างเนื้อเทยีม
ที่ส่วนใหญ่ท�ามาจากโปรตีนพืช เมื่อ Prime 
Roots ซึ่งเป็น Startup สัญชาติอเมริกันผุด
ไอเดียผลิต “เบคอนจากเชื้อรา” ออกมา
ร่วมวงตลาดที่คาดการณ์กนัว่า จะมมีูลค่า
ทะยานขึ้นสงูถงึ 4.2 พนัล้านดอลลาร์สหรฐัฯ 
ในปี พ.ศ.2564 เตบิโต 17% จาก 3.6 พนัล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ.2563 

https://bit.ly/3f53uN0

เบคอนจากเชื้อรา!

รับเทรนด์เนื้อเทียมมาแรง

โดยนวัตกรรมอาหารนี้อาศัยไฟเบอร์
เชื้อราสายพนัธุ์ที่ชื่อว่า โคจ ิ (Koji) เป็นตวั
ชโูรง ซึ่งเป็นเชื้อราตวัเดยีวกนักบัที่คนญี่ปุน่
ใช้หมกัสาเกหรอืมโิซะ โดยจะท�าการเพาะเชื้อ
ในถังหมัก จากนั้นเติมสารอาหารเข้าไป
จนได้เส้นใย ท�าการแยกเส้นใยที่ได้แล้วเตมิ
ไขมนัจากพชืพร้อมแต่งกลิ่นและรสชาต ิน�า
ไปรมควนัและสไลด์เป็นแผ่นบางๆ เท่านี้ก็
จะได้เบคอนเทียมที่ทั้งหน้าตาและรสชาติ
ไม่ต่างจากของจรงิ แถมยงัมปีรมิาณโปรตนี
ที่สูงกว่าด้วย 

จากนี้ไปในธรุกจิอาหารคงจะเหน็วตัถดุบิ
ใหม่ๆ จากเนื้อเทยีม มอีอกมาให้ผูป้ระกอบการ
ได้ต่อยอดสร้างสรรค์นวตักรรมอาหารรูปแบบ
ใหม่ เพื่อตอบรับกับแนวโน้มของผู้บริโภค
ที่ตื่นตัวกับการหันมากินอาหารเลียนแบบ
ของจรงิไร้เนื้อ 
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TECH SME   กองบรรณาธิการ

วันนี้ “เทคโนโลยี” ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เทคโนโลยี คือ 

ความจ�าเป็นที่ทุกธุรกิจต้องใช้ โดยเฉพาะกับโลกธุรกิจหลังยุค COVID-19 

ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย และน�ามาซึ่งพฤติกรรมใหม่ๆ 

ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยท�าให้การเปลี่ยนแปลงนั้น กลายเป็น

โอกาสทางธุรกิจที่เป็นจริงได้

เปิดเทคโนโลยีใหม่

ตัวเร่ง

ให้ธุรกิจรอด! 
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อย่างที่ทราบกนัด ีการมาของ COVID-19 
ได้กลายเป็นตวัเร่งการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่ง
หลายอย่างให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
จากมมุมองของ เรอืงโรจน์ พนูผล ประธาน 
บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป 
(KBTG) บอกไว้ว่า COVID-19 ท�าให้
บางเรื่องจากที่เคยคดิว่าจะเกดิในอกี 2 ปี
ข้างหน้า กลายเป็นเกดิขึ้นภายใน 2 เดอืน 

รวมถึงยังสร้างให้เกิดพฤติกรรมใหม่ๆ 
ของผู้บริโภคอีกด้วย สะท้อนได้จากการ
ใช้งาน K PLUS พบว่าตวัเลขการซื้อ-ขาย
ผ่าน e-commerce โตขึ้น 78% ในเวลาแค่ 
2 เดือน หรือแม้แต่ยอดการท�าธุรกรรม
พื้นฐาน อย่างการโอนเตมิจ่ายบน K PLUS 
กเ็ตบิโตอย่างมากเช่นกนั
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TECH SME

 หรอืแม้แต่หลายธรุกจิในกลุม่ Startup 
เช่น ธรุกจิด้าน e-commerce ที่มยีอดขาย
โตขึ้น 70% ขณะที่ธุรกิจโลจิสติกส์ก็มี
ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล หรอืกระทั่ง
ธรุกจิในกลุม่ EdTech (Education Technology) 
พบว่ายอดขายครึ่งปีที่ผ่านมาโตเท่ากับ
ทั้งปีของปีที่แล้วและเพิ่มอกี 70% เป็นตน้

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้แสดงให้เหน็
ว่า มโีอกาสมหาศาลเกดิขึ้นจาก COVID-19 
ที่เร่งเครื่องการเปลี่ยนแปลงจาก 2 ปี 
ย่นย่อเหลอืแค่ 2 เดอืน พร้อมๆ กบัการ
ท�าให้ภาพของ Digital Transformation 
ชดัเจนขึ้น และยงัตอกย�้าด้วยว่า “ดจิทิลั
เทคโนโลย”ี จะเข้ามาเป็นตวัหลกัของการ
ขบัเคลื่อนธรุกจิ
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“ธุรกิจยุคใหม่ เทคโนโลยีไม่ใช่ทาง
เลอืกอกีต่อไป ที่ใครจะท�าหรอืไม่ท�ากไ็ด้ 
แต่เทคโนโลยคีอืความจ�าเป็น ซึ่งข้อดคีอื 
ยคุนี้มเีทคโนโลยทีี่ไม่แพงให้ผูป้ระกอบการ
เลือกใช้เยอะแยะไปหมด โดยไม่จ�าเป็น
ต้องพัฒนาเทคโนโลยีเอง ซึ่งในหลายๆ 
ทางเลอืกนั้น กม็เีทคโนโลยทีี่ KBank และ 
KBTG พยายามพฒันาขึ้นมาเพื่อช่วยเหลอื
เอสเอม็อทีกุคน”

ธุรกิจยุคใหม่ เทคโนโลยี

ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป

ที่ใครจะท�าหรือไม่ท�าก็ได้ 

แต่เทคโนโลยี

คือความจ�าเป็น
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TECH SME

Contactless

เทคโนโลยีใหม่ยุค New Normal

ในยุคที่คนยังมีความกังวลกับการ
สัมผัสสิ่งต่างๆ ขณะเดียวก็ยังต้องการ
ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต ท�าให้ 
Contactless Technology หรอื เทคโนโลยี
ไร้สมัผสั ที่ช่วยให้คนไม่ต้องสมัผสักบัสิ่ง
ต่างๆ นั้น กลายเป็นหนึ่งในเทคโนโลยทีี่
จะเข้ามาช่วยให้การท�าธรุกจิรปูแบบใหม่ๆ 
สามารถเป็นไปได้มากขึ้น

เรืองโรจน์บอกว่า KBTG ในฐานะ
หน่วยงานผูพ้ฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ทางการเงนิภายใต้ ธนาคารกสกิรไทย ได้
มกีารพฒันาเทคโนโลยไีร้สมัผสัในรปูแบบ
ใหม่ๆ เกดิขึ้น ยกตวัอย่างเช่น การประยกุต์
ใช้ระบบ Facial Recognition หรือการที่
คอมพิวเตอร์รู้จักลูกค้าจากใบหน้า โดย
พฒันาเป็นเทคโนโลย ีFace Pay ที่ให้ลูกค้า
สามารถช�าระเงนิค่าสนิค้าและบรกิารผ่าน
การตรวจสอบสแกนใบหน้า หรือ Face 
Check-in เป็นเทคโนโลยีการสแกน
ตรวจสอบใบหน้าที่สามารถระบุตัวตน 
แม้จะสวมหน้ากากอนามัยอยู่ก็ตาม 
หรือจะเป็น KLOX ที่สามารถใช้ใบหน้า
ในการเปิด-ปิดลอ็กเกอร์ 
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หรือแม้แต่เรื่องของใบเสร็จ ซึ่งถือ
เป็นอีกจุดที่มีการสัมผัสค่อนข้างมาก จึง
ได้มีการท�าเทคโนโลยีที่เรียกว่า Data 
Wallet เป็นกระเป๋าสตางค์ที่บรรจุข้อมูล
ด้านต่างๆ ของผู้ใช้งาน โดยจะมีการเก็บ
ใบเสร็จที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไว้ใน Data 
Wallet ดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดการ
สัมผัสแล้ว ยังช่วยรักษ์โลกจากการลดใช้
กระดาษ (Paperless) อีกด้วย นอกจากนี้ 
ยังพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบของ Smart 
Navigation ที่ผู้ใช้งานไม่ต้องใช้มือสัมผัส
หน้าจออีกต่อไป เพราะระบบสามารถ
ตรวจจับความเคลื่อนไหวของมือได้โดย
ไม่ต้องสัมผัสหน้าจอ  

เหล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของ
เทคโนโลยีไร้สัมผัส หรือ Contactless 
Technology ที่ KBTG พัฒนาขึ้นมา ซึ่ง
ในอนาคตเตรียมที่จะพัฒนาเทคโนโลยี
สั่งการด้วยเสียงและระบบสั่งการด้วยตา 
เพื่อพฒันาเทคโนโลยไีร้สมัผสันี้ให้สามารถ
ตอบโจทยก์ารใชช้วีติของผูบ้รโิภคยคุใหม่
ได้มากยิ่งขึ้นอกีด้วย
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TECH SME

เทคโนโลยีฟรี

ช่วยเอสเอ็มอีได้จริง

ถงึตรงนี้ ยงัมผีูป้ระกอบการอกีหลายคน
ที่มองว่า การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มัก
มาพร้อมกบัการใช้เงนิลงทนุเป็นจ�านวน
มาก แต่แท้จริงแล้ว เรืองโรจน์บอกว่า 
ปัจจบุนัเทคโนโลยต่ีางๆ มรีาคาถกูลงมาก 
แถมยังมีเทคโนโลยีฟรีที่ผู้ประกอบการ
สามารถใช้ได้ โดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย
ใดๆ อกีต่างหาก เช่นเดยีวกบั Eatable 
แพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์รูปแบบ
ใหม่ที่ทาง KBTG พัฒนาขึ้นมา เพื่อ
ช่วยเหลอืผู้ประกอบการธรุกจิร้านอาหาร
ให้ใช้ได้ฟร ีโดยไม่มคี่าใช้จ่าย 
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Eatable เป็นระบบช่วยบริหารจัดการ
การสั่งอาหาร โดยผูป้ระกอบการร้านอาหาร
สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ (https://eatable.
kasikornbank.com) แล้วท�าการลงทะเบียน 
พร้อมใส่เมนขูองทางร้าน จากนั้นผูป้ระกอบการ
จะได้รับ QR Code ส�าหรับให้ลูกค้าสแกน
สั่งอาหารผ่านเมนูออนไลน์แบบไร้สัมผัส 
(Contactless) โดยระบบนี้สามารถให้บรกิาร
กับลูกค้าได้ทั้งแบบที่รับประทานในร้าน
และให้จัดส่ง (Dine-in, Dine-Out & Delivery) 
นอกจากนี้ Eatable ยังเตรียมที่จะเชื่อมต่อ
กับระบบช�าระเงินออนไลน์ด้วย ดังนั้น
จะท�าให้ลูกค้าสามารถสั่งครบจ่ายจบได้
ในช่องทางเดียว รวมไปถึง การมีโปรแกรม
ไคไท่เตี่ยนไช่ (Kai Tai Dian Cai) ซึ่งเป็น
บริการสั่งอาหารส�าหรับนักท่องเที่ยวจีน
ผ่านแอปฯวีแชท (WeChat) ที่จะช่วย
ในการเข้าถึงลูกค้าชาวจีนได้ง่ายขึ้น 
หลังจากนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาเมื่อ 
COVID-19 ผ่านพ้นไป 

การเอาเทคโนโลยีบางอย่าง

มาใช้ ไม่จ�าเป็นต้องลงทุน

ด้วยเงนิ เพยีงแต่ต้องเรียนรู้

สิ่งใหม่ๆ แล้วปรับตัว

สิ่งเหล่าน้ีผู้ประกอบการ

เรียนรู้ครั้งเดียว ลงทุน

ครั้งเดียว แต่เพิ่มโอกาส

ธุรกิจได้มหาศาล
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TECH SME

 “Eatable เป็นเทคโนโลยฟีร ีและ
ด้วยความที่เป็นระบบ QR Code จึง
สามารถท�างานร่วมกบัอปุกรณ์ทกุอย่าง
ได้โดยไม่ต้องลงทุนระบบเพิ่ม ดังนั้น
ผู้ประกอบการจะไม่มเีรื่องของต้นทนุที่
เพิ่มขึ้น แต่กลบัช่วยลดต้นทนุและเพิ่ม
ศกัยภาพให้กบัธรุกจิร้านอาหารได้มาก
ขึ้นไปอกี เพราะระบบนี้จะท�าให้ไม่ต้อง
ใช้เมนกูระดาษอกีต่อไป และพนกังานเอง
กไ็ม่ต้องมาคอยรบัออร์เดอร์ ช่วยประหยดั
เวลาและลดข้อผดิพลาดในเรื่องของการ
สื่อสารระหว่างพนกังานกบัลกูค้าได้ด้วย 
จะเหน็ว่า การเอาเทคโนโลยบีางอย่าง
มาใช้ ไม่จ�าเป็นต้องลงทุนด้วยเงิน 
เพยีงแต่ต้องเรยีนรู้สิ่งใหม่ๆ แล้วปรบัตวั 
สิ่งเหล่านี้ผูป้ระกอบการเรยีนรูค้รั้งเดยีว 
ลงทุนครั้งเดียว แต่เพิ่มโอกาสธุรกิจ
ได้มหาศาล”

ในหลายๆ ทางเลือกนั้น

ก็มีเทคโนโลยีท่ี KBank

และ KBTG พยายามพัฒนา

ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ

เอสเอ็มอีทุกคน
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 ในท้ายนี้ ผู้บริหาร KBTG ยังเชื่อ
ด้วยว่า นบัจากนี้การเข้าถงึเทคโนโลยขีอง
ผูป้ระกอบการเอสเอม็อจีะมมีากขึ้น เพราะ
จะไม่ใช่แค่ธนาคารเท่านั้นที่จะพัฒนา
เทคโนโลยีออกมาช่วยลูกค้า แต่มองว่า
ทุกบริษัทจะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วย
ลูกค้าของตวัเอง เนื่องจากทกุธรุกจิตระหนกั
แล้วว่า การที่ธรุกจิจะอยู่รอดได้นั้น ต้อง
ท�าให้ลูกค้าอยู่รอดได้ด้วยเช่นกนั 

 ในเมื่อเทคโนโลยไีม่ใช่ทางเลอืกของ
การท�าธุรกิจ แต่คือทางรอดที่จะต้องไป 
เริ่มต้นมองหาเทคโนโลยทีี่จะเป็นทางรอด
ให้ธรุกจิของคณุตั้งแต่วนันี้ เชื่อว่ายงัไม่สาย
ไปแน่นอน!! 
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  กองบรรณาธิการ

ถ้าอยากรู้ว่าใครเป็น “ผู้น�าตัวจริง” ให้ดูในช่วงวิกฤต เพราะในสภาวะ

คับขันเช่นนี้ “การตัดสินใจและวิธีการลงมือท�า” จะเป็นตัวชี้วัดภาวะ

ความเป็นผู้น�าให้ปรากฏแก่สายตาของคนในองค์กร อาจเรียกได้ว่า วิกฤต คือ

สถานการณ์ที่จะท�าให้เห็นว่า ใครเป็นอย่างไรได้อย่างชัดเจนที่สุด และแน่นอนว่า 

ทุกองค์กรย่อมต้องการผู้น�าตัวจริง (Real Leader) เพื่อมาช่วยแก้ปัญหา

และน�าพาธุรกิจให้รอดพ้นจากวิกฤตไปให้ได้ 
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ผู้น�ำตัวจริง! ต้องแบบนี้

Real 
Leader



ในฐานะผูป้ระกอบการ เจ้าของธรุกจิ 
คณุอาจจะได้ชื่อว่า เป็นเจ้านายที่มลีกูน้อง
นับร้อยนับพัน แต่ความเป็นเจ้านายอาจ
จะไม่ได้มาพร้อมกบั “ความเป็นผู้น�า” ยิ่ง
ในโลกยุคใหม่ที่ต้องอยู่ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงและความท้าทาย รวมทั้ง
วกิฤต COVID-19 ที่เกดิขึ้น คนที่จะลกุขึ้น
มาลุยในบทบาทของผู้น�าได้ ตามความ
เหน็ของ อภวิฒุ ิ พมิลแสงสรุยิา ผู้ก่อตั้ง
และกรรมการบรหิาร สลงิชอท กรุป๊ บอกว่า 
ต้องมคีณุสมบตัขิองการเป็นผูน้�าที่ด ี5 ประการ 
ซึ่งเรยีกย่อๆ ว่า TEAMS

คุณสมบัติผู้น�ำ

ในยุควิกฤตที่ต้องมี!!

Check-
list
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ผูน้�าต้องมองเหน็เป้าหมายที่ชดัเจน และ
สามารถก�าหนดเป้าหมายให้กบัทมีงานได้เหน็
ตรงกนัด้วย 

ผูน้�าต้องคอยช่วยแก้ปัญหา ให้ค�าแนะน�า 
สนบัสนนุ เพื่อท�าให้ทมีไปถงึเป้าหมายที่ก�าหนด
ไว้ร่วมกนั

ผูน้�าต้องเป็นตวัอย่างที่ดใีห้กบัทมีได้ ต้อง
เป็นคนที่ท�าหน้าที่เป็น Role Model ให้กับ
พนกังาน

ผูน้�าต้องพฒันาทมีได้ เพื่อให้มศีกัยภาพ 
ความรู ้ความสามารถเพยีงพอที่จะไปสูเ่ป้าหมาย 

ผู้น�าต้องดูแลเอาใจใส่ ให้ก�าลงัใจ เพื่อ
ให้พนกังานไม่รู้สกึท้อแท้ในยามที่ต้องเจอกบั
ปัญหา 

ถงึตรงนี้ อภวิฒุกิล่าวเสรมิ
ด้วยว่า บทบาทของผู ้น�า
ในภาวะวิกฤตกับช่วงเวลา
ปกติ จะมีทั้งส่วนที่เหมือน
และแตกต่างกัน โดยส่วนที่
เหมือน คือ ผู้น�าในบริบท
ของการท�างาน ย่อมหมายถึง
หัวหน้า ซึ่งต้องใช้ทั้ง “หัว” 
และ “หน้า” กล่าวคือ หน้าที่
ของผูน้�าคอืการใช้ “หวั” ในการ
คิด วิเคราะห์ มองการณ์ไกล 
รูจ้กัแก้ปัญหาและกล้าตดัสนิใจ 
และต้องเป็น “หน้า” ในที่นี้
หมายถึง ผู้น�าต้องอยู่ให้ “เห็น
หน้า” ไม่หายไปไหน ต้อง 
“ออกหน้า” เวลามีปัญหาเกิด
ขึ้น และต้อง “รับหน้า” หาก
ลูกน้องท�าไม่ถูก หัวหน้าต้อง
มีหน้าที่ออกรับแทน ไม่ใช่โยน
ให้ลูกน้องรับผิด

T ( T A R G E T ) 

M ( M O T I V A T E ) 

S ( S E T  E X A M P L E ) 

E ( E D U C A T E ) 

A ( A S S I S T ) 
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ส่วนบทบาทที่แตกต่างนั้น ผู ้น�า
ในสถานการณ์วิกฤตต้องมีความยืดหยุ่น
มากขึ้น หากเป็นในสถานการณ์ปกต ิผูน้�า
อาจจะสนใจและใส่ใจกบัเรื่อง Input หรอืการ 
กระท�าของลูกน้องในการท�างาน เรยีกว่า
เป็นการคอยติดตามสอดส่องพฤติกรรม
ของลกูน้อง แต่เมื่อมวีกิฤตเกดิขึ้น โอกาส
ที่จะไปสนใจสิ่งเหล่านั้นอาจเป็นไปได้ยาก 
เพราะองค์กรหลายแห่งปรับรูปแบบการ
ท�างานเป็นแบบ Work from Home ฉะนั้น 
ผู้น�าต้องเปลี่ยนหนัมาสนใจ Output หรอื
การดูที่ผลของงานแทน 

นอกจากนั้น ยังต้องใช้หลักในการ
บรหิารตามสถานการณ์ หมายถงึ ไม่สามารถ
ใช้วธิกีารใดวธิกีารหนึ่งเพยีงอย่างเดยีวกบั
พนักงานทุกคนได้ ผู้น�าต้องบริหารให้
เหมาะกับสถานการณ์หรือเหมาะกับ
คนแต่ละคน โดยดูจากความพร้อมในการ
ท�างานของคนนั้นๆ ว่ามมีากน้อยเพยีงใด 
มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างไร หรือ
มปีระสบการณ์แบบไหน เป็นต้น 
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ทักษะผู้น�ำแบบไหน?

ช่วยให้องค์กรรอดวิกฤต

หากพดูถงึเรื่องของทกัษะ (Skills) แบบ
ไหน? ที่ผูน้�าตอ้งม ีเพื่อช่วยให้องค์กรรอด
จากวกิฤตได้นั้น อภวิฒุบิอกว่า นอกเหนอื
จากทักษะทั่วไปที่ผู้น�าต้องมีแล้ว เช่น 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการบริหารทีม 
ทักษะการเป็นผู้น�า ทักษะการแก้ปัญหา 
การตดัสนิใจ และทกัษะการบรหิารอารมณ์ 
หรอื EQ (Emotional Quotient) ในยคุที่เตม็

ไปด้วยความไม่แน่นอนอย่างทกุวนันี้ ผูน้�า
ยงัต้องมเีพิ่มอกี 4 ทกัษะ เพื่อน�าพาองค์กร
ให้เดนิต่อท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 

อภิวุฒิ

พิมลแสงสุริยา
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2  ผู้น�ำต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเร่ือง

    ของเทคโนโลยีมำกขึ้น (Technology 

    Literacy) 

ไม่ใช่แค่รู้ว่า LINE ใช้อย่างไร Facebook โพสต์
อย่างไร แต่ต้องเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วย เช่น 
เมื่อพูดถึง Big Data, Blockchain, Bitcoin หรือ 
Cryptocurrency ไม่จ�าเป็นว่าต้องท�าเป็น แต่อย่างน้อย
ต้องเข้าใจว่าคืออะไร เพราะถ้าไม่รู้เลย โอกาส
ที่จะปรบัตวักย็าก

1  ผู้น�ำต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับ 

    กำรเงิน (Financial Literacy)

จากวกิฤตครั้งนี้จะได้ยนิอยูบ่อ่ยครั้งว่า Cash is 
King หรอื เงนิสดคอืหวัใจส�าคญั แต่ที่ผ่านมากลบั
พบว่า ผูบ้รหิาร หรอืเจ้าของกจิการหลายคนไม่ค่อย
มคีวามรูค้วามเข้าใจในเรื่องของการบรหิารการเงนิ 
ดงันั้น จงึเป็นอกีทกัษะที่ต้องพฒันาเพิ่มเตมิ
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สิ่งส�าคญัในการจะสร้าง
ทักษะเหล่านี้ให้เกิดกับตัว 
ผู้น�า อย่างแรกควรเริ่มต้น
จากการมทีศันคตทิี่อยากจะ
เรียนรู้ เรียกว่า อย่าท�าตัว
เป็นน�้าเตม็แก้ว ต้องพร้อม
ที่จะเปิดรบัและเปิดใจ และ
พฒันาตวัเองอย่างต่อเนื่อง

3  ผู้น�ำต้องมีควำมรู้ในเร่ืองของกำร 

    บริหำรจัดกำรข้อมูล (Data Analytics)

ในอดีตเวลาท�าอะไรไม่ได้ คนมักจะบอกว่า
เป็นเพราะข้อมูลไม่พอ แต่ปัจจุบันปัญหาไม่ได้
อยู่ที่การมขี้อมูลไม่พอ แต่กลบัมขี้อมูลมากเกนิ
ไป จนไม่รูว่้าจะใช้ข้อมลูอนัไหนให้เป็นประโยชน์ 
ฉะนั้น ผูน้�าจ�าเป็นต้องมคีวามรูใ้นเรื่องของการน�า
ข้อมูลมาใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสดุ 

4  ผู้น�ำต้องมีควำมสำมำรถในกำรคิด

   เชิงวิพำกษ์ (Critical Thinking)

พดูง่ายๆ คอื ผูน้�าต้องมคีวามสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน หรือ
ไม่ชัดเจน โดยใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 
เป็นการคิดอย่างถี่ถ้วนและมีเหตุผล ซึ่งทักษะ
การคดิเช่นนี้จ�าเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์วกิฤต 
ถอืเป็นอกีทกัษะที่ผู้น�าต้องมตีดิตวั
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ผู้น�ำตัวจริง!

ต้องทั้งเก่งและดี 

ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาก็เพื่อเป็นการ
ปูทางสู่การเป็นผู้น�าในอุดมคติที่ต้องเป็น
ทั้ง “คนเก่งและคนดี” โดยความดี คือ 
การเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต รับปากแล้วท�า
ตามที่พูด เป็นต้น ส่วนความเก่งนั้น 
ในฐานะผู้น�าต้องมีความเก่งให้ครบทั้ง 
5 ประการ ได้แก่ 

เก่งงำน เก่งคน เก่งตน

เก่งคิด

เก่ง

เปล่ียน

แปลง 
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 “เก่งงำน” 

หมายถงึ ท�างานอะไรก็
ต้องเก่งเรื่องนั้น ท�าธรุกจิ
กต้็องเก่งธรุกจิ เป็นฝ่าย

ขายกต็้องเก่งการขาย 

 “เก่งคน”

แปลว่า ต้องสามารถ
บรหิารจดัการคนได้ ซื้อ
ใจคนเป็น

 “เก่งตน”

คือ สามารถบริหาร
จัดการตัวเองได้ เช่น 
บริหารอารมณ์ของ

ตวัเองได้ มทีกัษะในการบรหิารจดัการ
เวลาที่ดี เป็นคนมีวินัยในการท�างาน 
เป็นต้น

 “เก่งเปล่ียนแปลง”

ผู ้ น� าต ้ อ งกล ้ าที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลง หากเก่งงาน 

เก่งคน เก่งตน เก่งคิด แต่ไม่เก่ง
เปลี่ยนแปลงจะกลายเป็นผูน้�าที่ค่อนข้าง
อนุรักษนิยม ไม่กล้าออกนอก Comfort 
Zone การเติบโตก็จะไม่มี

 “เก่งคิด”

คอื ต้องเป็นคนมคีวามคดิ
สร้างสรรค์ และรู ้จัก
คดิวเิคราะห์ให้เป็น
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ถอดวิธีคิดพาองค์กร

รอดวิกฤต! แบบผู้น�า

2 ธุรกิจ 2 สไตล์

 
แม้ความเป็นผู ้น�าอาจเป็นสิ่งที่

ลอกเลยีนแบบกนัได้ยาก เพราะแต่ละคน
มีวิธีคิดและวิธีการท�าที่แตกต่างกันไป 
แต่เราสามารถเรียนรู้ทักษะจากผู้น�าเก่งๆ 
คนอื่นได้ เพื่อใช้เป็นทางลัดในการก้าว
ไปสู่การเป็นผู้น�าที่ดี และยิ่งในวิกฤต
แบบนี้ องค์กรยิ่งต้องการผู้น�าตัวจริง 

ดงันั้น มาดวูธิคีดิและสไตล์การบรหิารของ 
2 ผู้น�าองค์กรยักษ์ ที่วันนี้ก�าลังแสดง
บทบาทความเป็นผู้น�า เพื่อพาองค์กร 
ฝ่าคลื่นวิกฤตไปให้ได้ จึงเชื่อว่าน่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเอสเอม็อี
ไม่น้อยเลย
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สไตล์ผู้น�า “อินเด็กซ์ ครีเอทีฟฯ” 

 
ถ้าเอ่ยชื่อ “อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ” 

ไม่มใีครไม่รูจ้กัยกัษ์ใหญ่ในวงการอเีวนต์
รายนี้ ภาพที่ทุกคนมอง อินเด็กซ์ 
ครีเอทีฟฯ คือ “สิงโตเจ้าป่า” แต่จะมี
ใครเชื่อว่า ในสายตาของผูน้�าองค์กรแห่งนี้ 
อย่าง เกรียงไกร กาญจนะโภคิน 
ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 
จ�ากัด (มหาชน) กลับมองตัวเองเป็นเพียง 
“หมาข้างถนน” พร้อมกบัฝังวธิคีดิแบบนี้
ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
องค์กรที่พนกังานทกุคนต้องคดิเหมอืนกัน 

คิดแบบ

หมำข้ำง
ถนน

เกรียงไกร

กาญจนะโภคิน
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ผู้น�าสไตล์หมาข้างถนนจะเป็น

อย่างไรนั้น? ไปดูกัน...

“ทุกคนมักจะมองเราคือ ยักษ์ใหญ่
ของธุรกิจ เป็นสิงโตเจ้าป่า แต่วิธีคิดของ
ผมคือ การเป็น ‘หมาข้างถนน’ ที่ต้อง
ระวังตัวอยู่ตลอด ต้องดิ้นรนต่อสู้ เอาตัว
รอดในทกุวนั ที่เดมิที่เคยหากนิ ไม่ได้แปลว่า
วันนี้จะมีของกินเหมือนเดิม ไหนจะมี
หมาตัวอื่นมารังแก คืนนี้จะนอนที่ไหน จะ
มีรถมาชนหรือเปล่า พอคิดแบบนี้การ
ด�าเนินธุรกิจจึงเป็นแบบระแวดระวังตัว
ตลอดเวลา ท�าให้เรามีความรอบคอบ แต่
ก็ไม่ยึดติดอยู่ในกรอบเดิม ซึ่งจะเห็นว่า
ตลอด 30 ปีนี้เรามีธุรกิจใหม่ มีไอเดีย
ใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอด ตามสโลแกนของเรา
เลย Never Stop Creating นั่นเพราะเรา
เชื่อว่า สิ่งที่ท�าอยู่ ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด”

Never 
Stop

Crea-
ting

“

“
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ด้วยวิธีคิดและความเชื่อเช่นนี้ของ
ผูน้�าองค์กร จงึช่วยท�าให้อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟีฯ 
ก้าวข้ามวกิฤตมาได้ทกุครั้งตลอด 3 ทศวรรษ
ที่ผ่านมา รวมถงึ COVID-19 ครั้งนี้ด้วย ซึ่ง
เกรียงไกรบอกว่า เป็นวิกฤตที่ท�าให้เกิด
การกดปุ่ม Stop ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ นับเป็น
ปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเจอ และถือ
เป็นการ Disruption แบบหนึ่ง

“วกิฤตแต่ละครั้งมคีวามแตกต่างกนั
ออกไป สิ่งที่ต้องเรยีนรู้ กค็อื เราจะปรบั
ตัวอย่างไร ถ้ายังอยู่ในกรอบเดิม ท�าได้
มากสุดคือ รอเวลา แต่ความยากคือเรา
ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ แล้วเราจะรอได้นาน
ขนาดนั้นหรอืไม่ ดงันั้น เมื่อเกดิวกิฤตสิ่งที่
เราท�าคือ ต้องปรับตัวให้เร็วที่สุด ท�าให้
ภายในเวลาไม่กี่สปัดาห์ เราสามารถเปิด
ธรุกจิใหม่ได้ในช่วงที่เกดิ COVID-19”

ทุกคนมักจะมองเรำคือ 

ยักษ์ใหญ่ของธุรกิจ

เป็นสิงโตเจ้ำป่ำ แต่วิธีคิด

ของผมคือ กำรเป็น

‘หมำข้ำงถนน’ ท่ีต้อง

ระวังตัวอยู่ตลอด

ต้องดิ้นรนต่อสู้

เอำตัวรอดในทุกวัน
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KILL & KLEAN แบรนด์ธรุกจิแฟรนไชส์
น้องใหม่ในเครอือนิเดก็ซ์ ครเีอทฟีฯ ที่ให้
บรกิารพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อแบบ Premium และ 
Nationwide Service นบัเป็นการแตกไลน์
ธรุกจิใหม่ในยคุ COVID-19 ที่ไม่ได้อยูบ่น
พื้นฐานความเชี่ยวชาญของธรุกจิเดมิเลย 
แต่ส�าหรบัเกรยีงไกรแล้วกลบัมองว่า นั่น
คอืโอกาสที่ต้องกล้ากระโดดขึ้นไปคว้ามา  

“สิ่งส�าคญัในเวลาแบบนี้คอื ความเรว็ 
ทนัททีี่เขากดปุม่ Stop รายได้ของบรษิทั
คอืศนูย์ แต่รายจ่ายเรายงัเท่าเดมิ เงนิที่
ออกอยู่ทุกวันมันเหมือนเลือดที่ไหลออก
จากตวั จงึต้องท�าทกุอย่างให้เรว็ที่สดุ ผม
จะบอกกับพนักงานทุกคนเลยว่านี่ไม่ใช่
สถานการณ์ปกต ิแต่เป็นสถานการณ์วกิฤต 
เราท�าความเข้าใจกบัคนในองค์กร ให้ทกุคน
ยอมรับความจริงว่าวันนี้สิ่งที่เป็น Core 
Business มนัไปไม่ได้ จงึต้องหาอย่างอื่น
เข้ามาทดแทน โดยใช้ศกัยภาพจากสิ่งที่มี
อยู่ท�าให้เกิดขึ้น ภายในองค์กรเราเรียก
ประชุมร่วมกัน ให้คนหนึ่งไปศึกษาว่า
แฟรนไชส์เป็นอย่างไร คนหนึ่งดเูรื่อง Product 
จะเป็นแบบไหน อกีคนท�าเรื่อง  Branding 
จะตั้งชื่ออะไรดี ซึ่งการที่เราหลุดออกมา
จากกรอบเดมิ มนัไม่มอีะไรเสยีหาย อย่าง
มากกล้็มเหลว แต่กย็งัดกีว่าอยูเ่ฉยๆ แต่
สดุท้ายกลายเป็นว่า ภายใน 2 เดอืนเรา
ขยายได้ 25 แฟรนไชส์ ใน 5 ประเทศ” 
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นี่เป็นเพยีงแค่ธรุกจิแรกเท่านั้น เพราะ
ในช่วงที่ทกุอย่างหยดุชะงกัจาก COVID-19 
นอกเหนอืจากเปิดธรุกจิ KILL & KLEAN 
น�าร่องไปไม่นาน กค็ลอดธรุกจิใหม่ตามมาตดิๆ 
อีก 2 ธุรกิจด้วยกัน นั่นคือ “คอนเสิร์ต 
ไฮบรดิ” ที่เป็นการผสมผสานระหว่างความ
เป็นออฟไลน์กบัออนไลน์เข้าด้วยกนั สามารถ
รบัชมได้ทั้งแบบ Real Live ในสถานที่จรงิ 
และทางออนไลน์ผ่านการ Live Streaming 
และ “คนืปล่อยของ” กบัการประมลูสนิค้า

ออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live ถอืเป็น
ช่องทางหนึ่งในการช่วยให้เจ้าของสินค้า
สามารถระบายสินค ้าในสต็อกช ่วง 
COVID-19 ได้ และไม่แน่ว่าโปรเจกต์นี้
อาจจะถูกต่อยอดให้กลายเป็นธุรกิจ 
e-commerce ของอนิเดก็ซ์ ครเีอทฟีฯ ในอนาคต
กเ็ป็นไปได้ ซึ่งจะเหน็ได้ว่า การแตกไลน์
ขยายไปสูธ่รุกจิใหม่ๆ ถอืเป็นวธิกีระจาย
ความเสี่ยงให้กบัธรุกจิ และยงัเป็นวธิเีดนิเกม
ในแบบของอนิเดก็ซ์ ครเีอทฟีฯ ด้วย 
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อย่างไรกด็ ีในภาวะวกิฤตที่ทกุอย่าง
อยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอน เกรียงไกร
บอกว่า แม้องค์กรจะต้องการผู้น�าเข้า
มาช่วยแก้วิกฤต แต่ตัวผู้น�าอย่างเดียว
คงไม่พอ ต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้ง
องค์กร นั่นหมายความว่า ศักยภาพของ
คนในองค์กรก็ต้องพร้อมเดินไปด้วยกัน 
หลายคนจึงพูดกันว่าต้อง Upskill (พัฒนา
ทกัษะใหม่) ต้อง Reskill (พฒันาความรู้
ในทกัษะเดมิ) แต่ผูน้�าหลายคนอาจไม่รูว่้า 
จริงๆ แล้วพนักงานเขาอาจจะมีทักษะ
อยูแ่ล้ว เพยีงแต่ตวัคณุไม่รูม้ากกว่า ดงันั้น
ในฐานะผู้น�าจ�าเป็นต้องเป็นคนช่างสังเกต 
เพื่อจะช่วยดึงศักยภาพที่ซ ่อนอยู ่
ของพนักงานออกมานั่นเอง และความ
ช่างสังเกตนี้ ไม่ได้ใช้ได้กับแค่เรื่องของ
พนักงานเท่านั้น แต่ยังสามารถน�าไปสู่
การเข้าถึง Insight หรือข้อมูลเชิงลึกของ
ทั้งลูกค้าและผู้บริโภค เพื่อแปลงออกมา
เป็นโอกาสทางธุรกิจได้อีกด้วย  

กำรท่ีเรำหลุดออกมำ

จำกกรอบเดิม

มันไม่มีอะไรเสียหำย 

อย่ำงมำกก็ล้มเหลว

แต่ก็ยังดีกว่ำอยู่เฉยๆ

ภาพประกอบ : www.facebook.com/killandklean
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“เสนำดีเวลลอปเม้นท์”

หากเปรยีบองค์กรเป็นดั่งเรอืล�าหนึ่ง
ที่แล่นอยู่กลางทะเล วกิฤตคงไม่ต่างจาก
คลื่นลมที่เข้ามากระทบ เช่นเดยีวกบัวนันี้
ที่ COVID-19 กลายเป็นคลื่นลูกใหม่ให้
กปัตนัเรอือย่าง ดร.เกษรา ธญัลกัษณ์ภาคย์ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร บมจ.เสนา
ดีเวลลอปเม้นท์ ต้องพาเรือฝ่าแรงลม 
เพื่อที่จะน�าพาลูกเรือทั้งหลายให้อยู่รอด
และปลอดภยัจนกว่าจะถงึฝั่ง 

ในการจะฝ่ามรสมุไปให้ได้นั้น องค์กร
อสงัหารมิทรพัย์แห่งนี้จงึได้ปักหมดุมาตรการ 
SENA Zero COVID ขึ้นมากู้วิกฤต เพื่อ
ช่วยเหลือทุกคนที่มีส ่วนเกี่ยวข้อง 
(Stakeholders) ไม่ว่าจะเป็นพนกังาน ลกูค้า 
ลกูบ้าน คูค้่าอย่างซปัพลายเออร์ พาร์ตเนอร์
หรือคนที่มาร่วมลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมถึง
สงัคม ภายใต้กลยทุธ์ต่อไปนี้

ขับเรือฝ่ำ

คลื่นวิกฤต

ฉบับผู้น�า

ดร.เกษรา

ธัญลักษณ์ภาคย์
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คอื การแก้ปัญหาระยะสั้น หรอืแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
เช่น การดแูลพนกังาน การหย่อนเงื่อนไขการดาวน์ส�าหรบั
ลกูค้าที่ได้รบัผลกระทบด้านการเงนิ การคอยมกีารตดิตาม
ตรวจสอบสถานการณ์ความเป็นอยู่ของลูกบ้าน รวมไป
ถงึท�าการทดลอง (Test Run) ในกรณหีากมผีู้ตดิเชื้อว่า
จะต้องด�าเนนิการอย่างไร เป็นต้น 

คือ การวางต�าแหน่งของบริษัทหลังจากวิกฤตแล้ว 
ว่า ต้องการอะไรและจะเป็นแบบไหน โดยสิ่งที่ต้องการ
คอื 1.พนกังานทกุคนจะไม่ถูกปลดออก ยกเว้นแต่ว่าจะ
ลาออกเอง 2.เป็นบรษิทัที่ Lean ท�างานได้รวดเรว็มากขึ้น 
มซีปัพลายเชนที่เก่งขึ้น ต้นทนุโดยรวมต�่าลง และมขีองเสยี 
(Waste) ที่น้อยลง 

คือ การปรับตัว เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ 
ไม่ว่าจะเป็นการตั้งทีมเพื่อเข้ามาดูแลเรื่องลดต้นทุน 
การเตรียมเพิ่มขีดความสามารถของทีมงานในเรื่อง
ของการท�าความสะอาด รวมไปถงึการมทีมีบรหิารจดัการ
ดูแลหมู่บ้าน (Property Management Team)

P
P O S I T I O N I N G 

A
A D J U S T I N G 

C
C O P E
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“เวลานี้ถอืเป็นช่วงของการ Adjusting 
เพื่อให้ได้ P อย่างที่เราต้องการ ซึ่งความ
ยากอยู่ที่ว่า มีความไม่แน่นอนสูงและมี
ตวัแปรรายล้อม ท�าให้ระยะเวลาของช่วง 
A หรอืช่วงของการปรบัตวันั้นอาจกนิเวลา
ยาวนาน ดงันั้น สิ่งส�าคญัคอื เราต้องรู้จกั
ปรับตัวเองตลอดเวลา เพื่อให้ทัน
และสอดคล้องไปกบัสถานการณ์ที่เกดิขึ้น”   

นอกจากมาตรการที่ถกูน�าออกมาใช้
เพื่อกู้วกิฤตแล้ว ในภาวะที่ไม่เหมอืนเดมิ 
ท�าให้ผู้น�าอย่าง ดร.เกษราต้องลุกขึ้นมา
สวมบทบาทใหม่ เพื่อปักธงน�าชัยมาให้
กบัองค์กร 

ภาพประกอบ : www.sena.co.th
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“ในฐานะผู้น�าภายใต้วกิฤตเช่นนี้ สิ่งที่
ควรท�าคือ ตัดขั้นตอนการท�างานต่างๆ ที่
ไม่จ�าเป็นออกไป และพาตวัเองเข้าไปอยูใ่กล้
ข้อมลูหรอืแหล่งข้อมลูทกุจดุที่ส�าคญัให้มาก
ที่สดุ อย่างเราเองใช้เวลาช่วงนี้ไปกบัการไป
ไซต์งานค่อนข้างมาก เพื่อที่จะไปเจอลูกค้า
และดวู่าเขาเปลี่ยนไปอย่างไร ถ้าเรายงัท�าตวั
คล้ายๆ เดิมเหมือนในช่วงปกติ นั่งหัวโต๊ะ 
มีคนมารายงานให้ฟัง จะท�าให้เราไม่อิน
เท่ากบัลงพื้นที่เอง อกีอย่างที่ปกตเิราไม่เคย
ท�าเลยแต่มาท�าในครั้งนี้คือ การคุยกับ 
ซัปพลายเชนเกือบทุกขั้นตอนด้วยตัวเอง 
เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์อย่างถ่องแท้”

นอกจากนี้ สิ่งที่ผู้น�าควรมีคือ ความ
ชดัเจน โดย ดร.เกษราบอกว่า สิ่งที่เธอพูด
กบัทกุคนอยู่เสมอคอื คนที่เป็นผูน้�าเมื่อตดัสนิใจ
ไปแล้ว อาจจะมีความโลเล หรือไม่แน่ใจ 
(Uncertain) สามารถเกดิขึ้นได้ แต่สิ่งที่ต้อง
ไม่ให้เกดิขึ้นเลย นั่นคอื ความคลมุเครอื หรอื
ไม่ชดัเจน (Unclear) 

ในฐำนะผู้น�ำภำยใต้วิกฤต

เช่นนี้ สิ่งท่ีควรท�ำคือ 

ตัดขั้นตอนกำรท�ำงำน

ต่ำงๆ ท่ีไม่จ�ำเป็นออกไป 

และพำตัวเองเข้ำไปอยู่

ใกล้ข้อมูล

หรือแหล่งข้อมูลทุกจุด

ที่ส�ำคัญให้มำกที่สุด
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“วันนี้ทุกอย่างเต็มไปด้วยความ
ไม่แน่นอน ภายใต้ข้อมูลวนันี้ เราอยากให้
ทุกคนท�าแบบนี้ แต่เมื่อไรก็ตามที่ข้อมูล
เปลี่ยน เราอยากจะเปลี่ยนการตัดสินใจ
ได้ไหม ท�าได้ ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เราต้อง
คยุกนัอกีครั้งเพื่อให้ทกุอย่างชดัเจน” 

เมื่อถามว่าโจทย์ของผู้น�าที่ยากสุด
ในวนันี้คอือะไร ค�าตอบที่ได้จากผูน้�าหญงิ
ท่านนี้ นั่นคือ การจะท�าอย่างไรให้เรือ
ไม่ล่มและไปต่อได้ในสถานการณ์ที่
ท้องทะเลนั้นเตม็ไปด้วยความป่ันป่วนเช่นนี้ 

“การที่จะท�าให้เรือไม่ล่ม ต้องอาศัย
การมแีผนการขบัเรอืที่ด ีเราจะมแีผนที่ดี
ไม่ได้เลย หากเราไม่สามารถมองภาพ
ทะเลได้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป ซึ่งอาจ
จะไม่ใช่แค่ทะเลอย่างเดยีว แต่ยงัมตีวัแปร
อย่างปลาที่แหวกว่ายอยู่ข้างๆ หรืออาจ
มเีรอืล�าอื่นที่แล่นเข้ามาด้วย ในฐานะผู้น�า 
เราต้องคิดให้ออกว่าสถานการณ์แบบนี้ 
ควรต้องท�าอย่างไร ต้องมีแผนรับมือ
อย่างไร และจะต้องบังคับเรือให้เดินไป
ในทิศทางไหน เพื่อที่จะไปให้ถึงฝั่งได้
อย่างปลอดภัย”   

ถำมตัวเองก่อนว่ำ อะไรคือ

สิ่งท่ีแย่ท่ีสุด จะได้พยำยำม

เตรียมรับมือกับส่ิงท่ีแย่ที่สุด

ไว้ล่วงหน้ำ
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โดยสิ่งที่จะช่วยลดแรงกดดัน
และความตึงเครียดจากแรงลมและคลื่น
ที่เข้ามาปะทะได้เสมอคอื การตั้งสมมตุฐิาน
ของสถานการณ์ที่อาจเกดิขึ้นอย่างเลวร้าย
ที่สดุ หรอื Worst-case Scenario พร้อม
หาทางออกและแผนรบัมอื 

  
“เรามกัจะถามตวัเองเสมอว่า เรามี

ทางเลือกอะไรบ้าง มีกี่ทาง และอะไรที่
เป็น Worst-case Scenario พร้อมทั้งหา
วธิแีก้ไขและรบัมอืกบัสิ่งที่อาจจะเกดิขึ้น 
การที่เราไม่ได้คดิถงึ Worst-case Scenario 
เอาไว้และไม่ได้เตรยีมการให้ด ีเป็นตวัการ
อย่างหนึ่งที่จะท�าให้เรากลายเป็นผู้น�าที่
แย่ลงทุกวันได้ เพราะเราจะลนและตื่น

ตกใจเมื่อต้องเจอกบัสิ่งที่ไม่คาดคดิ ดงันั้น
เราจึงมีปุ่ม Worst-case Button เสมอ 
ทกุเรื่องที่ต้องเจอ ถามตวัเองก่อนว่า อะไร
คอืสิ่งที่แย่ที่สดุ จะได้พยายามเตรยีมรบัมอื
กบัสิ่งที่แย่ที่สดุไว้ล่วงหน้า”

ถึงแม้วันนี้หลายๆ คนอาจจะยัง
ไม่ได้เป็น “ผู้น�าที่ดทีี่สดุ” เพราะทกุคนไม่ได้
เกดิมาพร้อมกบัการมภีาวะผูน้�าตดิตวัมา
โดยธรรมชาต ิ(Born) แต่คณุสามารถที่จะ
สร้างเพิ่มเตมิในภายหลงัได้ (Build) หาก
มุง่มั่นที่จะเรยีนรูแ้ละพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
เราเชื่อว่าวนัหนึ่งคณุกจ็ะกลายเป็น “ผูน้�า
จริง” ที่พร้อมจะพาองค์กรก้าวข้าม
ทกุวกิฤตที่เกดิขึ้นได้  



K ANALYSIS  กองบรรณาธิการ

จับสัญญาณ

เศรษฐกิจไทย

โคโรนาเชื้อไวรัสเล็กๆ แต่กลับสร้างผลกระทบในวงกว้าง

อย่างที่คาดไม่ถึง ซึ่งไม่ได้แค่ท�าให้สุขภาพกายอ่อนแอ แต่ยังมาเขย่า

เศรษฐกิจทั้งโลกให้สะเทือน รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน 

ซึ่งทางแบงก์ชาติคาดว่าแม้จะผ่านจุดต�่าสุดแล้ว แต่คงต้องใช้เวลา

ไม่ต�่ากว่า 2 ปี ที่จีดีพีจะกลับสู่สภาวะเดิม 

หลังผ่านจุดต�่าสุด!!
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นับตั้งแต่เกิดการระบาดของ 
COVID-19 กไ็ด้สร้างความสะเทอืนไป
ทั้งโลกในหลายๆ ด้าน หนึ่งในนั้น คอื
การส่งผลไปถึงเศรษฐกิจทั่วโลก
ที่เกดิการหดตวัอยา่งรนุแรง ดร.ดอน 
นาครทรรพ ผู้อ�านวยการอาวุโส
ฝ่ายเศรษฐกจิมหภาค ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยในงาน
สมัมนา The Wisdom The Symbol 
of Your Vision : The Vision for the 
Next Normal เปิดวสิยัทศัน์สู่บรรทดัฐาน
ใหม่ของเศรษฐกิจและการลงทุน 
ซึ่งจัดโดยธนาคารกสิกรไทย ว่า 
การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ได้เขย่าเศรษฐกจิโลกในปี พ.ศ.2563 

ให้เข้าสู่ภาวะถดถอย
ลกึมากสดุนบัตั้งแต่ช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2

ซึ่งมกีารคาดการณ์ว่า
จะท�าให้เศรษฐกจิทั่วโลก
ตดิลบเฉลี่ย

-6.2% 

COVID-19
ฉุดเศรษฐกิจไทยถดถอย
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ขณะที่เศรษฐกจิไทยในปี พ.ศ.2563 
ติดลบค่อนข้างลึกมากกว่าค่าเฉลี่ย
ทั่วโลก โดยคาดว่าจีดีพีปีนี้จะอยู่ที่ 
-8.1% เนื่องจากประเทศไทยมีการ
พึ่งพงิเศรษฐกจิต่างประเทศค่อนข้างมาก 
ทั้งเรื่องการส่งออก และโดยเฉพาะด้าน
การท่องเที่ยว ซึ่งปีนี้คาดว่าจะมี
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว

ในประเทศเหลือ 8 ล้านคน หายไป
ประมาณ 80% จากจ�านวนนักท่องเที่ยว
ในแต่ละปี หรือคิดเป็นประมาณ 9% 
ของจีดีพ ี

“แม้ขณะนี้ประเทศไทยจะผ่าน
จุดต�่าสุดมาแล้ว และหากเกิดวิกฤต 
COVID-19 ระลอก 2 มองว่าคงจะ
ไม่รนุแรงเท่ากบัครั้งแรก และอาจกระทบ
เศรษฐกิจไม่มาก โดยเชื่อว่าการด�าเนิน
ธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ 
จะยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ในปี 
พ.ศ.2564 ธปท.ประเมินว่าจีดีพีไทยจะ
ขยายตัวได้ +5% แต่ทั้งนี้อาจต้องใช้
เวลาถึง 2 ปีจากนี้กว่าเศรษฐกิจไทยจะ
กลับไปสู่ระดับจีดีพีเดิมก่อนเกิดวิกฤต 
COVID-19”
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หลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อของ
ประเทศไทยติดลบ 4 เดือนติดต่อ
กันนั้น ท�าให้หลายๆ ฝ่ายมีความ
เป็นหว่งว่าสถานการณ์ของประเทศไทย
จะเข้าสู่สภาวะของเงินฝืด ดร.ดอน 
ให้มุมมองในกรณีนี้ว่า การติดลบ
ของเงินเฟ้อที่เกิน 3 เดือนติดต่อกัน
เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาแล้ว 
3 ครั้ง บางครั้งมีภาวะที่เงินเฟ้อติดลบ
ยาวนานมากกว่า 1 ปี แต่ก็ไม่มี
ปัญหาเรื่องเงินฝืด เพราะภาวะเงินฝืด
เกิดขึ้นต่อเมื่อราคาสินค้าในหลายๆ 
หมวดจะมีราคาต�่าลงและกินระยะ
เวลาเป็นปี

ไทยเข้าสู่

ภาวะเงินฝืดหรือยัง?
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หากมองไปถึงในส่วนของแนวโน้ม
อัตราหนี้เสีย หรือ NPL ของประเทศไทย 
ขณะน้ีอยู่ในจุดท่ีต�่ามากหรือประมาณ 
3% และจากสถานการณ์ COVID-19 
มีโอกาสที่ NPL จะปรับเพิ่มสูงขึ้นไป
ถึงระดับ 4-5% ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่
เชื่อมั่นว่าธนาคารพาณิชย์ของไทยยัง
รบัมอืได้ เนื่องจากธนาคารพาณชิย์ไทย
ในปัจจุบันมีศักยภาพสามารถรองรับ
ความเสี่ยงได้ มีความแข็งแกร่ง มั่นคง
ทางด้านการเงิน โดยระดับเงินกองทนุ
ส�ารองต่อสินทรัพย์เสี่ยงในขณะนี้
อยู่ที่กว่า 18-19%”

ขณะนี้คดิว่าสิ่งที่เกดิขึ้นคอื 
เศรษฐกิจฝืด คนไม่มีสภาพคล่อง

ในการจับจ่ายใช้สอย
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เร่งกระตุ้นมาตรการ

Soft Loan

70% ไหลเข้าไป
ช่วยเหลอืผู้ประกอบการ
เอสเอม็อแีละผู้ประกอบการ
ในต่างจงัหวดั 

แต่ในแง่ปรมิาณมลีกูหนี้ที่มาใช้
มาตรการช่วยเหลอืเพยีง 1 แสนล้านบาท
เท่านั้น โดยขณะนี้ ธปท.ได้อยู่ระหว่าง
หารอืสมาคมธนาคารไทยและภาครฐั 

อย่างไรก็ตาม เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ 
ทาง ธปท.ได้ออกมาตรการทางการเงนิ
ชว่ยเหลอืลกูหนี้ หรอื Soft Loan วงเงนิ 
5 แสนล้านบาท น�าไปเสริมสร้าง
สภาพคล่องให้กบักลุม่ที่ได้รบัผลกระทบ 
ซึ่งในแง่ของการกระจายตัวท�าได้
ค่อนข้างด ีโดยจากการส�ารวจพบว่า 
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เพื่อดงึบรรษทัประกนัสนิเชื่ออตุสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) เข้ามารับประกัน
ความเสี่ยง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถงึ
ความช่วยเหลือมากขึ้น

ถงึอย่างไร ขณะนี้หลายๆ ประเทศ
มกีารแพร่ระบาดระลอก 2 เกดิขึ้น และ
หากวิกฤตรอบ 2 มีความรุนแรง
ครั้งใหญ่ อาจกดดันให้เศรษฐกิจโลก
เผชญิกบัจดุต�่าสดุในไตรมาสที่ 3 หรอื 4 
ในปี พ.ศ.2563 นี้ ดร.ดอน แนะน�า
ผูป้ระกอบการให้เตรียมพร้อมรับมือ 
ทั้งในแง่เงนิสดส�ารอง และแผนระยะยาว
หลงัเศรษฐกจิกลบัมาฟ้ืนตวั โดย ธปท.
ได้เตรียมพร้อมรับมือหากเศรษฐกิจ
ยงัไม่สามารถฟ้ืนตวัขึ้น โดยพร้อมที่จะ
ปรบัลดดอกเบี้ยในระยะถดัไป ซึ่งภายใต้
สถานการณ์ปัจจุบันคาดว่าเศรษฐกิจ
จะกลบัมาฟื้นตวัได้ในปี พ.ศ.2565
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ในขณะที่ ธติ ิตนัตกิลุานนัท์ ประธาน
กรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์
กสิกรไทย ให้มุมมองเพิ่มเติมว่า 

เศรษฐกจิของไทยประมาณ 

60% ของจีดีพีไทย

พึ่งพาอตุสาหกรรมท่องเที่ยว
กบัธรุกจิส่งออก 

จะเหน็ว่าในช่วง 5 เดอืนแรกของปี 
พ.ศ. 2563 เปรยีบเทยีบกบัปีที่แล้ว ตวัเลข
ส่งออกของไทยลดไป 5% ขณะที่การน�าเข้า
ลดลงไปถงึ 14% เป็นสญัญาณที่ไม่ค่อยดี
เพราะไม่เกิดการลงทุน นอกจากนี้ 

ถึงจีนฟื้นตัว

ยังไม่ช่วยเศรษฐกิจไทย

ช่วง 3 เดอืนที่ผ่านมานกัท่องเที่ยวเข้ามา
แทบเป็นศูนย์ รายได้จากนกัท่องเที่ยว
ลดลงอย่างมาก ด้วยเหตนุี้ โอกาสการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจึงช้ากว่า
ประเทศจนี ที่เศรษฐกจิฟ้ืนตวัเรว็ เพราะ
พึ่งพาการบรกิารบรโิภคและการลงทนุ
ในประเทศเป็นหลกั
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ในประเด็นนี้ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร 
อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ และ
ผู้อ�านวยการศูนย์จนีศกึษา จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กล่าวเสริมว่า การที่จีน
สามารถฟื้นตวัได้เรว็ โดยไตรมาส 2 จนี
เตบิโต 3.2% ม ี2 จดุที่ต้องสงัเกต คอื 

“วกิฤตครั้งนี้รฐับาลจนีไม่ได้ทุม่เมด็เงนิ
มหาศาลเหมือนตอนเกิดวิกฤตโลก
แฮมเบเกอร์ปี พ.ศ.2551 ซึ่งการอัดฉีด
ครั้งใหญ่ครั้งนั้นก่อให้เกดิปัญหาหนี้ สอง
เขามองว่า สถานการณ์ยงัผนัผวน เกบ็
กระสุนไว้ใช้ในอนาคต การทุ่มเม็ดเงิน
ครั้งนี้จะมุ่งไปที่ 2 เรื่องหลกัๆ คอื การ
สร้างโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกจิใหม่ 5.0 
ด้าน AI, Data และการลงทนุสร้างบ้านเรอืน 
รับรองคนรายได้ต�่า รักษาเสถียรภาพ
ให้ผู้ที่ได้รบัปัญหา COVID-19 โดยตรง”

มาจากการลงทุนของภาครัฐ

ที่เข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจโครงสร้าง

พื้นฐานต่างๆ และ 

วัตถุดิบที่จีนน�าเข้าราคาถูกลง 

ท�าให้จีนเกิดดุลการค้า

1

2
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แต่การที่เศรษฐกิจจีนดีขึ้น

ก็ยังไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจไทย 
เพราะเรากย็งัรบันกัท่องเที่ยว
ไม่ได้

และตอนนี้ที่ตัวเลขจีนดีขึ้นก็มาจากฝั่ง
ซัพพลาย คือภาคการผลิตโรงงาน แต่
ดีมานด์ยังไม่ค่อยดี จึงยังไม่ช่วยการ
ส่งออกไทยไปจนีเท่าไหร่”

นอกจาก COVID-19 แล้วสิ่งที่
นกัธรุกจิทั่วโลกต้องจบัตามองคอื การเข้าสู่
โค้งท้ายของการเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรฐัอเมรกิาที่จะมขีึ้นในวนัที่ 3 พฤศจกิายน 
พ.ศ.2563 มกีารคาดการณ์ว่า ช่วงเวลา
ต่อจากนี้ โดนลัด์ ทรมัป์ จะท�าการกดดนั
จนีเพื่อเรยีกคะแนนความนยิมในการหา
เสียงและอาจท�าให้เกิดเป็นสงคราม
การค้าขึ้นมาอกีระลอก

โดยสงครามการค้าที่จะเกดิขึ้นครั้งนี้
จะต่างจากปีที่แล้ว เพราะปีที่แล้ว
สงครามการค้าเป็นเรื่องของการแข่งกนั
ขึ้นก�าแพงภาษ ีแต่สงครามการค้าครั้งนี้
จะพุง่เป้าไปที่บรษิทัเทคโนโลยจีนี อย่าง
ข่าวการเล่นงานบริษัทหัวเหว่ย หรือ 
TikTok แต่ถ้าคูแ่ข่งของโดนลัด์ ทรมัป์ คอื
โจ ไบเดน ได้เป็นประธานาธบิด ีรปูแบบ
สงครามการค้ากจ็ะต่างไป ไม่ใช่การขึ้น
ก�าแพงภาษีแต่จะเป็นการพยายามปิด
ล้อมจนี โดยมกีารจบัมอืแสวงหาพนัธมติร 
เพื่อท�าเขตเสรกีารค้าที่ไม่มจีนี
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นอกจากนี้ ในมุมมองของ ปรีด ี
ดาวฉาย กรรมการผู้จดัการ ธนาคาร
กสกิรไทย กล่าวว่า วกิฤตครั้งนี้ทั้งภาครฐั
และเอกชน มองว่ารุนแรงกว่าวิกฤต
เศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 ขณะที่ทาง
เศรษฐกจิไทยในช่วงครึ่งปีหลงัและอกี 
1-2 ปีข้างหน้ายงัมคีวามไม่แน่นอนสงู ขึ้น
กบัว่าสถานการณ์ระบาดทั่วโลกจะเป็น
เช่นไร โดยเฉพาะหลังจากการเปิด
ประเทศ ส�าหรบัสถาบนัการเงนิไทยมกีาร
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
ในการผลกัดนัมาตรการช่วยเหลอืลกูค้า
ธรุกจิและลกูค้ารายย่อย เช่น มาตรการ
เลื่อนการช�าระหนี้เงนิต้นและดอกเบี้ย 

เตรียมพร้อมธุรกิจ

รอ COVID-19 สงบ

หรือการปรับโครงสร้างหนี้ ตลอดจน
การให้สินเชื่อเสริมสภาพคล่องให้กับ
ลกูค้าแล้วเป็นจ�านวนมากกว่า 16.4 ล้าน
ราย และความคาดหวังว่าจะสามารถ
ผ่านพ้นวกิฤตในครั้งนี้ไปด้วยกนัได้
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อย่างไรกต็าม ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่
ในสัมมนาครั้งนี้ต่างเห็นตรงกันว่า 
วิกฤตครั้งนี้จะสงบได้จริงก็ต่อเมื่อมีการ
ผลิตวัคซีนป้องกัน COVID-19 ได้ส�าเร็จ 
ฉะนั้นในการปรบัตวั ธรุกจิต้องเตรยีมพร้อม
ตั้งแต่ตอนนี้ ไม่ใช่รอหลัง COVID-19 
สงบ สิ่งที่ผู้ประกอบการควรเตรียมตัว
ไว้คือ เงินส�ารองยามฉุกเฉิน เพื่อแก้
ปัญหาเฉพาะหน้าหากไม่เป็นไปตาม
แผนธุรกิจ รวมทั้งการน�าเทคโนโลยี
ดจิทิลัมาปรบัใช้กบัธรุกจิ ซึ่งประเทศไทย
ก็มีจุดแข็งหลายอย่าง เช่น เรื่อง
การเกษตร ถ้าน�ามาผสมกันก็จะท�าให้
เป็นประโยชน์มากขึ้น

แต่สิ่งที่น่ากงัวลคอื
ผู้ประกอบการที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อาจต้องใช้เวลา
มากกว่า 3 ปี กว่าที่
ธุรกิจจะกลับมาเป็น
เหมือนเดิม

ถึงแม้ภาครัฐจะมีมาตรการกระตุ้น
การท่องเที่ยว แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือน
มาตรการช่วยเยียวยา พยุงไม่ให้คน
จมน�้า แต่ไม่เพยีงพอที่จะกระตุน้เศรษฐกจิ
ท�าให้สิ้นปีนี้คาดว่าตัวเลขจะยังออกมา
ติดลบ
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ในขณะที่ด้านการลงทนุในตลาดหุน้ 
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่บอกว่ายงัน่าสนใจ 
เพียงแต่ต้องมองหุ้นที่มีอนาคต โดย
พจิารณาจากกลุม่อตุสาหกรรมที่มคีวาม
ยั่งยนืในอนาคต เช่น Tesla ม ีMarket 
Cap มากกว่าบริษัทรถยนต์หลายๆ ที่
รวมกัน เพราะหลายๆ บริษัทที่ผลิต
รถยนต์ไม่เพียงปรับลดคนงาน ยังมี
แนวโน้มหนัไปผลติรถยนต์ไฟฟ้า 

จากการจบัทศิเศรษฐกจิไทยหลงัยคุ 
COVID-19 ครั้งนี้ แม้จะเห็นว่ายังต้อง
เผชิญกับความยากล�าบากและความ
ท้าทายไปอีกระยะหนึ่ง แต่การได้เห็น
สัญญาณเตือนเช่นนี้ ก็น่าจะช่วยให้
ผู้ประกอบการไทยเตรียมตัวที่จะสร้าง
ภูมคิุ้มกนัให้กบัธรุกจิได้มากขึ้น  



FINANCIAL  กองบรรณาธิการ  เจษฎา ยอดสุรางค์

ฉีดวัคซีน

ตัวไหน?
ต้านพิษวิกฤตช่วย SME รอด

ถึงวันนี้เราไม่อาจรู้ได้ว่า COVID-19 จะกลับมาระบาดหนักระลอก 2 

อีกเมื่อไหร่ เพราะตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนรักษา ก็ยังไม่สามารถไว้วางใจ

ได้เต็มที่ เช่นเดียวกับธุรกิจที่ยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน 

เพราะไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับวิกฤตอีกกี่ครั้ง แต่ต่างกันตรงที่ธุรกิจ

สามารถฉีดวัคซีนต้านวิกฤตได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ ด้วยการใช้บทเรียน

จากอดีตมาท�าหน้าที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและเพิ่มความฟิตให้ธุรกิจไม่ต้อง

กลับไปล้มป่วยได้ง่ายๆ 
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วีรวัฒน์
 ปัณฑวังกูร

จากวิกฤตที่เกิดขึ้นในมุมมองของ 
วรีวฒัน์ ปัณฑวงักรู รองกรรมการผู้จดัการ
อาวโุส ธนาคารกสกิรไทย บอกไว้ว่า ได้
สร้างบทเรียนส�าคัญให้ผู้ประกอบการที่
ได้เรียนรู้ นั่นคือ วิกฤตเป็นสิ่งไม่มีใคร
คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ 
หรือมาจากไหน แต่ในขณะเดียวกัน
ผูป้ระกอบการกลบัไม่ได้มกีารเตรยีมการ
รบัมอืที่ดพีอ ดงันั้น การที่สร้างภมูคิุม้กนั
ให้ธุรกิจ จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท�า 
ตัวเองให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา เพราะ
ความพร้อมตรงนี้เองที่จะท�าให้ผูป้ระกอบการ
เดนิเข้าสู่วกิฤตได้อย่างมทีางออก
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การท�าตัวเองให้พร้อม เปรียบได้
กับการฉีดวัคซีนต้านวิกฤต ดังนั้น มาดู
กันว่า ผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย จะ
แนะน�าวัคซีนตัวไหนบ้างที่จะมาช่วย
สร้างภูมิคุ ้มกันให้ธุรกิจในยุค New 
Normal แบบนี้

วัคซีนเข็มที่ 1 :

บริหารต้นทุน ฟิตหุ่นธุรกิจให้บาง

ในภาวะวิกฤตสิ่งที่เห็นได้ชัด คือ 
Demand หรอืความต้องการซื้อมกัจะลดลง 
ดงันั้น การท�าธรุกจิในจงัหวะที่ความต้องการ
ซื้อต�่า นั่นแปลว่า ผลตอบแทนหรือผล
ก�าไรบนงบการตลาดที่ลงไปจะได้น้อยกว่า
ปกต ิดงันั้น การลดแลกแจกแถม อาจจะ
ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องในสถานการณ์เช่นนี้ 
เพราะจะยิ่งพากันเดินไปลงเหว แต่สิ่งที่
ควรท�าคอื การลดน�้าหนกัเพื่อฟิตหุน่ ด้วย
การลดต้นทนุ ท�าตวัให้เบามากที่สดุ ถอื
เป็นวคัซนีเขม็แรกที่จะท�าให้ธรุกจิแขง็แรง 
ซึ่งการลดต้นทนุนี้ ไม่จ�าเป็นว่าจะต้องท�า
ในช่วงที่เกิดวิกฤตเท่านั้น แต่ควรท�า 
ให้การลดต้นทุนกลายเป็นเรื่องปกต ิ
เป็นความเคยชนิที่จะต้องท�าอยู่ตลอด 
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เปรียบเหมือนเวลาเราป่วย 

คุณหมอแนะน�า

ให้ออกก�าลังกาย

พอออกก�าลังกายแล้วหายด ี

ก็กลับไปใช้ชีวิตปกติ

ในเม่ือการออกก�าลังกาย

มันดี แล้วจะหยุดท�าไม 

ท�าให้เป็นเร่ืองปกติเคยชิน

ไปเลย 

“เปรยีบเหมอืนเวลาเราป่วย คณุหมอ
แนะน�าให้ออกก�าลังกาย พอออกก�าลัง
กายแล้วหายดี ก็กลับไปใช้ชีวิตปกต ิ
ในเมื่อการออกก�าลงักายมนัด ีแล้วจะหยดุ
ท�าไม ท�าให้เป็นเรื่องปกติเคยชินไปเลย 
วิ่งออกก�าลงักายไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ค่อยแขง็แรง
อาจวิ่งแค่ 3 กม.ก็ได้ พอแข็งแรงขึ้น
ลองวิ่งเพิ่มเป็น 4-5 กม.ไหม เป็นการท�าให้
ร่างกายฟิตขึ้น ถงึจะเจอวกิฤตอกีกี่ครั้งก็
สามารถรบัมอืได้ไม่ยาก”   

64 K SME INSPIRED



“ภาษาทางเศรษฐศาสตร์บอกไว้ว่า 
ความเรว็ของการหมนุเงนิ ไม่ได้ต้องการ
จากคนทั้งหมด แค่ท�าให้เงนิหมนุพร้อม  ๆกนั
จากคนที่เราต้องการไม่กี่คนก็ท�าให้
เดนิไปต่อได้ เช่นเดยีวกนัเวลาเศรษฐกจิ
ไม่ดี ไม่ได้แปลว่าทุกคนไม่มีก�าลังซื้อ 
เชื่อว่ายังมีคนที่มีก�าลังซื้อ เพียงแต่เรา
ต้องไปหาให้เจอ เพราะสิ่งที่จะสามารถ
ป้องกันธุรกิจได้ดีที่สุดในยามยาก คือ
การมีลูกค้า ถึงจะกอดเงินสดไว้กับตัว 
กไ็ม่เท่ากบัการมลีกูค้า มเีงนิสดแต่ไมม่ี
ลูกค้า กข็ายกจิการได้เหมอืนกนั”

วัคซีนเข็มที่ 2 :

หาลูกค้าที่ใช่ ช่วยปกป้องธุรกิจ

ยามยาก     

ในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ต้อง
ยอมรับว่ายอดขายหรือจ�านวนลูกค้า 
ย่อมไม่เหมือนเดิมแน่นอน จากเดิมที่
เคยขายได้ 100 คน ในวิกฤตการจะ
ท�าเช่นนั้นได้ถือเป็นเรื่องยากมาก 
วัคซีนเข็มที่ 2 ที่จะช่วยต้านวิกฤต คือ 
ต้องหาลูกค้าที่มีก�าลังซื้อ แม้จะไม่ได้ 
100 คนเท่าเดมิ ถ้าได้ลกูค้าที่มกี�าลงัซื้อ
เพียง 60 คน โดยที่ผู้ประกอบการ
สามารถเลี้ยงความต้องการในส่วนนี้
ไว้ได้ กช่็วยให้ธรุกจิสามารถสร้างยอดขาย
และอยู่รอดได้ 

ภาษาทางเศรษฐศาสตร์บอกไว้ว่า 

ความเร็วของการหมุนเงิน

ไม่ได้ต้องการจากคนทั้งหมด

แค่ท�าให้เงินหมุนพร้อมๆ กัน

จากคนที่เราต้องการไม่กี่คน

ก็ท�าให้เดินไปต่อได้
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FINANCIAL 

 แน่นอนว่า ใครๆ ต่างกต็้องการ
ลูกค้า ยิ่งในช่วงวิกฤตซึ่งทุกคนต่าง
พยายามช่วงชงิลูกค้ามาเป็นของตวัเอง 
ย่อมท�าให้เกดิการแข่งขนัที่สงูอย่างหลกี
เลี่ยงไม่ได้ ดงันั้นความสามารถในการ
เข้าใจลกูค้า คอืไม้ตายที่จะเป็นตวัดงึดดู
ลูกค้า 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการต้อง
มองหาลกูค้าที่ไว้ใจได้ ซึ่งค�าว่า “ลูกค้า
ที่ไว้ใจได้” ในมุมของวีรวัฒน์ คือ 
“ลูกค้าที่เราไว้ใจเขาและเขาไว้ใจเรา 
แม้ในวนัที่ฝนตกเขากย็งัเดนิเข้ามาหา
เราอยู่” ซึ่งการจะสร้างลูกค้าที่ไว้ใจ
ได้ให้เกิดขึ้นในยุคนี้ จะไม่ใช่แค่การ
ท�าธรุกจิแบบ Doing Well หรอื “การ
ท�าให้ด”ี แต่ต้องเป็นการท�าธรุกจิแบบ 
Doing Good หรอื “การท�าดใีห้ด”ี นั่น
หมายถึง การท�าธุรกิจด้วยความด ี
หมดยคุการตหีวัเข้าบ้าน ไม่เอาเปรยีบ
ลูกค้าและไม่เอาเปรยีบลูกน้อง   
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วัคซีนเข็มที่ 3 : 

เติมเทคโนโลยดีจิทิลั ต่อยอดโอกาส

ธุรกิจ 

วัคซีนเข็มที่ 3 คือการเพิ่มโอกาส 
เติมศักยภาพให้ธุรกิจด้วยเทคโนโลย ี
สิ่งหนึ่งที่สะท้อนได้ชดัจากวกิฤต COVID-19 
คือ ธุรกิจที่อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล
สามารถจะสร้างโอกาสในวิกฤตอย่าง
เห็นได้ชัด เช่น ธุรกิจอาหารที่ขยับสู่
ออนไลน์ขายผ่านแพลตฟอร์มดิลิเวอรี
สามารถที่จะเติบโตมียอดขายเพิ่มขึ้น
อย่างก้าวกระโดด นั่นคือ ทิศทางของ
โลกธุรกิจยุคใหม่ที่ผู้ประกอบการต้อง
เดินไป แต่ก็ใช่ว่าจะไปในทิศทางออนไลน์
อย่างเดียวแล้วจะประสบความส�าเร็จ 
ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องผสมผสาน

ออนไลน์และออฟไลน์ให้เดินไปพร้อมๆ 
กันด้วย เพราะอย่างไรแล้ว โลกของ
ผูบ้รโิภคจะยงัคงเปน็โลกคูข่นานที่มทีั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์ในเวลาเดียวกัน 

เชื่อว่าหากผูป้ระกอบการเอสเอม็อี
ใช้วัคซีน 3 เข็มนี้ ฉีดสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ธุรกิจตัวเอง พร้อมกับการเปลี่ยน
มมุมองให้ “วกิฤต” คอืความปกตอิย่างหนึ่ง
ที่ทุกคนต้องได้เจอ เป็นความธรรมดา
ทั่วไปที่ธุรกิจต้องพร้อมรับมือ ไม่ว่า
หลังจากนี้จะเกิดวิกฤตอีกกี่ครั้ง ธุรกิจ
ของคุณก็จะยังคงอยู่รอดและแข็งแรง
ขึ้นเรื่อยๆ  
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 TRENDY MARKETING   กองบรรณาธิการ

หน่ึงคนบอก

หม่ืนคนซือ้!

ทางลัดจุดกระแสธุรกิจติดตลาด

จะดีกว่าไหม? ถ้าเลือกคนหนึ่งคนที่ใช่มาใช้สินค้า แล้วท�าให้อีก

ร้อยคน พันคน หรือหมื่นคนพากันซื้อตาม และนี่คือพลังของคน

มีอิทธิพลอย่าง Influencer หรือ KOL ที่จะมาช่วยจุดประกาย 

เติมเชื้อไฟ สร้างกระแสให้ธุรกิจท่ามกลางวิกฤตที่ไม่ว่าใครก็พา

กันทะยานเข้าสู่การประลองบนเวทีแห่งโลกออนไลน์
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หมดยคุแบรนด์เปล่งเสยีงอวยตวัเอง 
เมื่อผู้บริโภคเลือกข้างและรับฟังเสียง
จากคนที่ได้ชื่อว่าเป็น “ผู้มีอิทธิพลบน
สื่อโซเชียล” หรือที่รู้จักกันเป็นอย่างดี
ในนามของ Influencer รวมไปถึง KOL 
(Key Opinion Leader) หรือบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของคนหมู่มาก 

ซึ่งแม้ว่าในรายละเอยีด บทบาทของ KOL 
จะไม่ได้ถูกจ�ากัดอยู่ที่การมีอิทธิพลบน
โลกออนไลน์เท่านั้น แต่ยังกินวงกว้าง
รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญในวงการต่างๆ บน
โลกออฟไลน์ด้วย แต่เรยีกได้ว่า ทั้งสอง
กลุ่มนี้อยู่ภายใต้ร่มคันเดียวกันอย่าง 
Influencer Marketing กลยุทธ์การตลาด
ที่จับเอาความนิยม ความน่าเชื่อถือ 
และการติดตามบุคคลที่มีอิทธิพล
ทางความคิดมาเป็นตัวชูโรง เพื่อชี้น�า
การตัดสินใจของผู้ติดตามหรือผู้ที่สนใจ
ในเรื่องราวเดียวกัน   
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แน่นอนว่า วันนี้ความ
ทรงอิทธิพลของคนเหล่านั้น 
ไม่ว่าจะเป็น Blogger, YouTuber, 
Vlogger, เซเลบฯ คนดัง กูร ู
เน็ตไอดอล หรือคนที่มียอด 
Followers บนช่องทางโซเชยีล
มีเดียต่างๆ ตั้งแต่หลักพัน
ไปจนหลักล้าน ได้ก้าวเข้ามา
ครองใจผู้คนและเป็นที่พึ่งพิง
เวลาที่จะตัดสินใจซื้อสินค้า
สักชิ้นหรือใช้บริการสักอย่าง 
โดยผลการส�ารวจของ Twitter 
ร่วมกับ Annalect บริษัท
วิเคราะห์ข้อมูล ชี้ให้เห็นว่า  

ของผู้บริโภคเชื่อค�าแนะน�าที่มีต่อสินค้า

ต่างๆ ของ Influencers

49%

40%

กว่า 20%
ยังแชร์คอนเทนต์ที่เห็นนั้น

เพื่อท�าการบอกต่ออีกด้วย

มักตัดสินใจซ้ือของออนไลน์จากการ

ที่ได้เห็นผู้ทรงอิทธิพลเหล่านั้นใช้

หรือพูดถึงบน Twitter, YouTube 

หรือ Instagram
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นอกจากนี้ Dot Com Infoway 
บริษัทพัฒนาไอทีและซอฟต์แวร์
ชั้นน�ายังบอกอีกว่า ในช่วง 3 ปีที่
ผ่านมา คีย์เวิร์ดการค้นหาค�าว่า 

ได้เพิ่มขึ้นถงึ 1,500% และคาดการณ์
กันว่า ตลาดนี้จะมีมูลค่ากว่า 
1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 
พ.ศ.2563 

โดย Influencer นั้นจะถูกแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามจ�านวน
ผู้ติดตาม ได้แก่

Nano

Micro Influencer

MAcro

Mega Influencer

บุคคลที่มีผู้ติดตาม

1,000-10,000 คน

บุคคลที่มีผู้ติดตาม

10,000-50,000 คน

บุคคลที่มีผู้ติดตาม

500,000-1,000,000 คน

บุคคลที่มีผู้ติดตามมากกว่า

1,000,000 คนขึ้นไป

“ Influencer 
       Marketing  ”

ซ่ึงปัจจุบันแบรนด์ต่างๆ เร่ิมหันมาใช้กลุ่ม Nano และ Micro มากขึ้น 

แม้ยอดผู้ติดตามจะน้อยกว่า แต่ให้ในเร่ืองของการมีส่วนร่วม 

(Engagement) และอัตราส่วนระหว่างยอดจ�าหน่ายสินค้าตามจริงเมื่อ

เทียบกับยอดคลิกชมสินค้า (Conversion Rate) ที่ดีกว่า 2 กลุ่มหลัง
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กฎเหล็กเลือก Influencer

แบบไหน? ให้ได้คนที่ใช่!

เมื่อธุรกิจจ�าเป็นต้องอาศัยตัวช่วย
จุดกระแส การเลือกผู้ทรงอิทธิพลสักคน
เข้ามาช่วยในวันที่โลกออนไลน์กลายเป็น
ลมหายใจของใครหลายคน ผูป้ระกอบการ
ควรรู้หลักในการเลือกคนที่ใช่ เพราะการ
จะเลือกใช้ Influencer หรือ KOL ไม่ใช่
แค่การจ้างใครก็ได้ แต่ต้องการดูถึงความ
เหมาะสมที่คนเหล่านั้นมีต่อแบรนด์ด้วย 

 ผลิตภัณฑ์หรือบริการ นับเป็น
กฎเหล็กข้อแรกที่ต้องจ�าให้ขึ้นใจ “เขา
เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการของเราจริง
ไหม?” “มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
กลุ่มลูกค้าจริงหรือเปล่า?” “คาแร็กเตอร์
ตรงกับภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือไม่?” 
เหล่านี้คือค�าถามที่ต้องคิด เพราะจะดูแค่
ยอดผู้ติดตามเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้อง
เจาะลกึให้เหน็ว่า คนที่ตดิตามเขาเป็นใคร 
ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์หรือไม่ 
และตัวตนของ Influencer หรือ KOL 
คนนั้นๆ ไปกันได้ดีกับแบรนด์หรือไม่
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 กฎการเลือก Influencer ข้อ

ต่อมา คือ ต้องดูผลงานที่เคยลง หรือดู
คอนเทนต์ที่เคยท�าก่อนหน้านี้ด้วยว่า มี
ปรมิาณ Engagement เป็นอย่างไร ถ้ามมีาก 
ควรดูต่อด้วยว่าเป็นไปในทิศทางไหน 
เป็นฐานแฟนที่มีคุณภาพจริงหรือเปล่า 
ซึ่งท�าได้โดยการค้นให้ลึกลงไปว่า
คอมเมนต์ที่ได้เป็นแบบไหน ใครเป็นคน
คอมเมนต์บ้าง และคนที่มาคอมเมนต์มี
ไลฟ์สไตล์ตรงกับ Influencer หรือ KOL 
ที่แบรนด์จะจ้างหรอืไม่ รวมถงึต้องดดู้วยว่า
ผลงานก่อนหน้าที่มีสปอนเซอร์ว่าผล
ตอบรับเป็นอย่างไร และมีกี่งานที่ได้รับ
ผลตอบรับที่ดี เป็นต้น 

 กฎข้อสุดท้าย คือ ต้องก�าหนด
เงื่อนไขการท�างานหรือส่งงานที่ชัดเจน 
เช่น การก�าหนดว่า งานนั้นๆ เป็นภาพนิ่ง
หรือคลิปวิดีโอ จ�านวนกี่ชิ้น ความยาว
เท่าไร วัน-เวลาของการส่งงาน ช่องทาง
ที่จะท�าการเผยแพร่ ระยะเวลาที่ต้องโพสต์ 
และเงื่อนไขต่างๆ เช่น การระบวุ่า Influencer 
หรือ KOL สามารถท�าอะไรได้บ้าง หรือ
ห้ามท�าอะไร ต้องถือสินค้าตัวไหน และ
ต้องพูดอะไรบ้าง อีกทั้งแบรนด์ต้องให้
ข้อมูลสินค้าอย่างครบถ้วน เพื่อสร้างความ
รูส้กึและอารมณ์ร่วมให้กบับรรดา Influencer 
เพื่อให้การขายครั้งนี้ไม่ต้องสะดุดหรือหยุด
ตั้งแต่หน้าประตู 
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เปิดกลยทุธ์พชิิตใจชาว Followers

นอกจากนี้ หัวใจส�าคัญของการใช้
กลยุทธ์นี้คือ ไม่ควรไปบิดความเป็น
ธรรมชาติของ Influencer หรือ KOL 
เพราะคนที่ตดิตามเขา ชื่นชอบคอนเทนต์
ในแนวทางที่พวกเขาท�าอยู่หรือตัวตนที่
เป็นอยู่ การที่แบรนด์จะไปเปลี่ยนสไตล์
หรอืยดัเยยีดให้พดูเข้าข้างแบรนด์ อวยว่า
สินค้าดี อาจจะไม่ใช่ผลดีต่อทั้งสองฝ่าย 
เพราะอย่าลืมว่า ผู ้บริโภคยุคนี้เน้น
ความเรยีล จรงิใจ และไม่เสแสร้ง ดงันั้น 
แบรนด์และ Influencer หรือ KOL ต้อง
ปรึกษาและหาทางร่วมกันว่า จะท�า
อย่างไรให้คอนเทนต์หรือโฆษณานั้นๆ 
ดูมีความจริงใจ สมจริงและน่าติดตาม 
รวมถึงควรท�าการเปิดเผยด้วยว่า 
คอนเทนต์นั้นๆ ได้รับการสปอนเซอร์
จากแบรนด์ เพราะผู้บริโภคไม่ชอบ
ถูกหลอก หรือต้องมานั่งระแวงว่านี่คือ
การท�าโฆษณาหรือไม่  

การให้ Influencer หรือ 

KOL ถือสินค้าแล้วชมว่าดี 

จะไม่ใช่หมัดเด็ดอีกต่อไป

แต่ต้องอาศัยการเล่าเรื่อง

ให้น่าสนใจ ให้เหตุผล

ได้ว่าท�าไม Followers

ถึงควรลองใช้สินค้า

หรือบริการดังกล่าว
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และเพื่อที่จะพิชิตใจคนติดตามให้
ได้ การให้ Influencer หรือ KOL ถือสินค้า
แล้วชมว่าดีจะไม่ใช่หมัดเด็ดอีกต่อไป 
แต่ต้องอาศัยการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ ให้
เหตุผลได้ว่าท�าไม Followers ถึงควรลอง
ใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว โดยแบรนด์
ที่เล่าเรื่องได้ดี (Storytelling) จะสามารถ
สร้างความรู้สึกร่วมกับผู้บริโภคได้ดีกว่า 
และจะได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีกว่า ซึ่ง
ทุกวันนี้ช่องทางที่ผู ้ทรงอิทธิพลจะ
โลดแล่นได้ ไม่ได้มีแค่ Instagram, Twitter, 
Facebook หรือ YouTube เท่านั้น แต่ยัง
รวมถึง Pinterest และน้องใหม่มาแรง
อย่าง TikTok  นอกจากนี้ วิดีโอยังเป็น
คอนเทนต์ที่ได้ Engagement ที่ดีที่สุดบน
โซเชียลมีเดีย และ Live Video โดย 
Influencer หรือ KOL ที่ร่วมกันกับแบรนด์
ยังได้ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return 
on Investment : ROI) ที่คุ้มค่าที่สุดอีก
ด้วย

เรียกได้ว่า การใช้พลังของกลุ่มคน
ที่มีอิทธิพลทางความคิดมาช่วยจุดไฟ
ธุรกิจให้ติด น่าจะเป็นทางลัดที่เร็วขึ้น
ในยุคที่บนถนนออนไลน์เต็มไปด้วยคู่แข่ง
มากมาย และผู้บริโภคเองก็เลือกที่จะ
ยืนข้างกัน โดยไม่ฟังความจากแบรนด์
เพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป  
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SME CORNER  วันวิสา งามแสงชัยกิจ

ปลดคนออก หรือ ลดพนักงานลง อาจเป็นวิธีการที่หลายๆ ธุรกิจ

เลือกใช้ เพื่อประคับประคองธุรกิจให้เดินต่อได้ในยามวิกฤต แต่ไม่ใช่กับ 

VT แหนมเนอืง ซ่ึงเลอืกจะจบัมอืกบัพนกังานทกุคน แล้ว “เดนิไปด้วยกนั” 

เพื่อฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้ พร้อมๆ กับการสร้างรากฐานที่มั่งคง

เพื่อธุรกิจในวันหน้าด้วย 

V
T 

แห
นมเนือ

ง

V
T 

แห
นมเนือ

ง

      จับมือฝ่าวิกฤต

รอดไปด้วยกัน
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แม้ครั้งหนึ่ง VT แหนมเนือง เคย
ต้องเผชิญกับวิกฤตต้มย�ำกุ้ง แต่พิษ
ครั้งนั้นยังไม่ร้ำยแรงเท่ำกับวิกฤตไวรัส
ในครั้งนี้ ที่เล่นงำนแบรนด์อำหำรเวยีดนำม
ชื่อดัง ต้นต�ำรับแหนมเนืองแห่งจังหวัด
อุดรธำนี อย่ำง VT แหนมเนือง แบบ
หนักหนำสำหัส จนรำยได้หดหำย
ยอดขำยเหลือเพียงกว่ำ 10% เท่ำนั้น 

บทสนทนำของบิ๊กบอส ทอง 
กุลธัญวัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
บรษิทั ว ีท ีแหนมเนอืง จ�ำกดั ที่พำย้อน
กลบัไปเมื่อปี พ.ศ.2540 ในช่วงก้ำวย่ำงแรก
ของกำรท�ำแบรนด์ที่ต้องเจอกบัพษิเศรษฐกจิ
เข้ำอย่ำงจงั แต่นั่นกลบัเทยีบไม่ไดเ้ลย
กบัสถำนกำรณ์ที่เป็นอยูใ่นขณะนี้ ที่เรยีกได้ว่ำ
แทบจะกระอกัเลยกว่็ำได้ 
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“กำรที่ทกุอย่ำงหยดุชะงกั สถำนที่
ห้ำงร้ำนที่ของส่งไปจ�ำหน่ำยถูกสั่งปิด 
สินค้ำขำยไม่ได้ คนกักตัวไม่ออกจำก
บ้ำน และไม่สำมำรถออกมำนั่งกิน
อำหำรที่ร้ำนได้ ท�ำให้กระแสเงินสด
ของเรำที่เคยมีขำดหำยไป เมื่อรำยได้
ไม่เข้ำมำ สิ่งที่ต้องท�ำคอื กำรลดค่ำใช้จ่ำย 
โดยที่ยังต้องรักษำพนักงำนทุกคน 
ในองค์กรเอำไว้” 

แทนท่ีจะปรับลดหรือปลดคนออก 
กำรเก็บพนักงำนให้ยังคงเดินหน้ำ
ต่อไปด้วยกัน เป็นวิธีที่ VT แหนมเนือง 
งัดขึ้นมำสู้ นั่นก็เพรำะผู้น�ำรำยนี้มีควำม
เชื่อว่ำยิ่งอยู่ในวิกฤตมำกเท่ำไร คนก็
ยิ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส�ำคัญมำก
เท่ำนั้น 

  ทอง กุลธัญวัฒน์ 

  กรรมการผู้จัดการใหญ่    

   บริษัท วี ที แหนมเนือง  

      จ�ากัด 
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“กำรเลิกจ้ำงพนักงำนอำจไม่ใช่
ทำงออกเสมอไป ถ้ำเรำเลิกจ้ำงวันนี้ 
อำจเป็นปัญหำในภำยหลัง เพรำะ
เรำไม่สำมำรถหำบุคลำกรมำทดแทน
ได้ โดยเฉพำะกับธุรกิจของเรำที่มี
ควำมเฉพำะตัว แตกต่ำงจำกร้ำน
อำหำรทั่วไป ต้องอำศัยทักษะควำม
ช�ำนำญในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรดูแล
เรื่องวัตถุดิบ กำรปิ้งหมู กำรท�ำงำน
กับเครื่องจักรที่ออกแบบมำเฉพำะ
เพื่อกิจกำรของเรำ ด้วยเหตุนี้ เรำจึง
ไม่มีกำรปลดพนักงำนเลย จะมีก็แต่
ช่วงหนึ่งเท่ำนั้นที่ให้พนกังำนผลดักนัหยดุ 
คนหนึ่งท�ำงำนประมำณ 2 สัปดำห์
ต่อเดอืน แต่ทกุคนยงัคงได้รบัเงนิเดอืน
เท่ำเดิม” 
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การเลิกจ้างพนักงาน

อาจไม่ใช่ทางออกเสมอไป 

ถ้าเราเลิกจ้างวันนี้

อาจเป็นปัญหาในภายหลัง 

เพราะเราไม่สามารถ

หาบุคลากรมาทดแทนได้ 

โดยเฉพาะกับธุรกิจของเรา

ที่มีความเฉพาะตัว แตกต่าง

จากร้านอาหารทั่วไป

ต้องอาศัยทักษะ

ความช�านาญในด้านต่างๆ

“เจ้าหนี้” จับมือ “เถ้าแก่”

ต่อลมหายใจให้พนักงานรอด

แม้ในสถำนกำรณ์ที่สภำพคล่องทำง
ธุรกิจจะไม่เหมือนเดิม แต่ยังสำมำรถ
จ่ำยเงินเดือนพนักงำนได้ตำมปกติ นั่น
เป็นเพรำะว่ำ VT แหนมเนือง ได้เข้ำมำ
เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำร “เถ้ำแก่ใจด ี
เจ้ำหนี้มีใจ” ของธนำคำรกสิกรไทย ซึ่ง
เป็นควำมร่วมมอืระหว่ำงธนำคำร (เจ้ำหนี้) 
และธุรกิจ (เถ้ำแก่) เพื่อช่วยเหลือ
พนักงำนที่มีรำยได้น้อยให้สำมำรถอยู่
รอดได้ในภำวะวิกฤต โดยธนำคำรจะลด
ดอกเบี้ยให้เถ้ำแก่เอำไปจ่ำย 50% ของ
เงินเดือนพนักงำน และฝั่งเถ้ำแก่เองจะ
จ่ำยส่วนที่เหลืออีก 50% ดังนั้น พนักงำน
จะได้รับเงินเดือนตำมปกติ และเจ้ำของ
ธุรกิจก็มีก�ำลังพอที่จะจ้ำงงำนต่อเนื่อง 
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“โครงกำรนี้ช่วยลดรำยจ่ำยของเรำ
ได้บำงส่วน ด้วยกำรลดดอกเบี้ยที่เรำ
ต้องจ่ำย เพื่อช่วยให้พนักงำนตัวเล็กๆ
สำมำรถอยู่รอดได้ อย่ำงพนักงำนของ
เรำที่มีมำกกว่ำ 100 คน ธนำคำร
ก็ซัพพอร์ตดอกเบี้ยให้อยู ่ที่ประมำณ 
60 คน ถือว่ำช่วยเรำได้ค่อนข้ำงมำก
ในภำวะแบบนี้”  

นอกจำกด้ำนตัวเงินหรือกำรลด
ดอกเบี้ยที่ช่วยท�ำให้ธุรกิจขยับเดินหน้ำ
ได้ง่ำยขึ้นแล้ว โครงกำรนี้ยังถือว่ำเข้ำมำ
เยยีวยำทำงด้ำนจติใจในช่วงที่ผูป้ระกอบกำร
ต้องประสบภัยจำกวิกฤต COVID-19 
ในครั้งนี้เช่นกัน 
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“อีกด้ำนที่เรำมองเห็นก็คือ คุณค่ำ
ที่ได้ทำงจิตใจ นึกภำพดูว่ำ ในช่วงที่เรำ
ไม่มีรำยได้เลย โครงกำรนี้ก็เข้ำมำช่วย 
เหมือนกับตอนที่ฝนไม่ตกแต่มันมีน�้ำหยด
ลงมำ ท�ำให้เรำมีก�ำลังใจที่จะสู้ต่อไป 
และช่วยพยุงธุรกิจให้เดินต่อไปได้อย่ำง
คล่องตัวและเบำตัวมำกขึ้น พูดง่ำยๆ ว่ำ 
แม้เรำจะไม่มีรำยได้เพิ่มเข้ำมำก็จริง แต่
รำยจ่ำยตรงส่วนนี้ก็ลดลงไป ซึ่งกำรที่มี
โครงกำรนี้ โดยเถ้ำแก่กบัเจ้ำหนี้หรอืแบงก์
แบ่งภำระรับผิดชอบกันคนละครึ่ง ถือ
เป็นอีกทำงที่ช่วยท�ำให้ทุกคนอยู่รอดได้” 

สร้างการมีส่วนร่วม สูตรลับดูแล

พนักงาน 

ด้วยปณิธำนที่ว่ำ “บริษัทเป็นของ
ทุกคน” ยิ่งท�ำให้ผู้น�ำองค์กรอย่ำง ทอง 
เหน็ถึงควำมส�ำคัญของกำรรักษำบุคลำกร
เอำไว้ ยิ่งในเวลำที่อะไรๆ ดูจะไม่เป็นใจ 
บุคลำกรถือเป็นเสำหลักที่จะช่วยให้บริษัท
อยู่ได้อย่ำงแข็งแกร่ง 

เราบริหารแบบให้ทุกคน

มีส่วนร่วม เวลามีรายได้

ก็แบ่งกัน เวลาไม่มี

ก็ได้น้อยด้วยกัน เพื่อช่วย

องค์กรของเรา

ให้เดินต่อไปได้
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เพรำะฉะนั้น กำรสร้ำงควำมรู้สึกของ
กำรเป็นเจ้ำของร่วม จึงถูกหยิบยกขึ้นมำ
ใช้และท�ำให้เห็นอย่ำงเป็นรูปธรรม ผ่ำน
กำรที่พนักงำนจะได้รับกำรแบ่งสันปันหุ้น
ตอนปลำยปี และกำรรับซื้อผักที่ปลูกโดย
พนักงำน เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทำงเพิ่ม
รำยได้ให้กับคนเหล่ำนี้    

“เรำบริหำรแบบให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
เวลำมีรำยได้ก็แบ่งกัน เวลำไม่มีก็ได้น้อย
ด้วยกัน เพื่อช่วยองค์กรของเรำให้เดินต่อ
ไปได้ แต่เมื่อไรที่เรำตัดพนักงำนออกไป 
ถำมว่ำท�ำได้ไหม ท�ำได้ แต่ปัญหำคือ 
เรำจะดึงกลับมำอย่ำงไร อย่ำงที่บอกว่ำ
เรำไม่เหมือนกับบริษัทหรือร้ำนอำหำร
ทั่วไป เพรำะต้องใช้คนที่มีทักษะในระบบ
ที่เรำเคยใช้มำ แหนมเนอืงเป็นธรุกจิเฉพำะ 
ดังนั้น จึงต้องใช้บุคลำกรเป็นส�ำคัญ”
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“เรำต้องคุยกับพนักงำนให้ชัดเจนว่ำ 
บริษัทนี้เป็นของทุกคนและต้องท�ำให้เห็น
จริงๆ เช่น กำรท�ำให้เขำเห็นถึงตัวเลข
รำยได้ที่บริษัทได้รับ เห็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ 
ที่ต้องหกัออกไปอย่ำง ค่ำภำษ ีค่ำน�้ำ ค่ำไฟ 
ค่ำเสื่อมสภำพ ค่ำที่จะขยำยกิจกำรต่อไป 
และค่ำที่ต้องจ่ำยดอกเบี้ยแบงก์ ส่วนที่เหลอื
ก็เป็นของพนักงำน ซึ่งปลำยปีเขำจะได้
ปันผลเป็นหุน้ อยู ่5 ปีกไ็ด้ 5 หุน้ อยู่ 10 ปี
กไ็ด้ 10 หุน้ อยู ่23 ปี กไ็ด้ 23 หุน้ นอกจำกนี้ 
เรำยังส่งเสริมพนักงำนและญำติพี่น้อง
ของเขำให้มีรำยได้เพิ่มด้วยกำรปลูกผัก
มำส่งให้กับทำงร้ำน ซึ่งเรำรับซื้อในรำคำ
กลำงและประกันรำคำให้ตลอดทั้งปี 
รวมถงึในแง่ของสนิค้ำต่ำงๆ เช่น แผ่นแป้ง 
ที่เรำให้เขำไปตั้งบริษัทเป็นเครือเล็กๆ 
เพื่อส่งให้เรำ ท�ำให้เกิดควำมรู้สึกของกำร
เป็นเจ้ำของร่วมกันและเป็นครอบครัว
ขนำดใหญ่ขึ้นมำ”

ถ้าไม่มีพนักงาน

บริษัทก็เดินไม่ได้

สิ่งที่ต้องคิดคือ วันนี้

บริษัทมีวิธีอย่างไร

ที่จะท�าให้พนักงาน

และบริษัทเดินคู่ไป

ด้วยกันได้ เขาจะต้อง

อยู่ได้ ถ้าเขาอยู่ได้

เขาก็จะท�าให้บริษัท

เราโตต่อไปได้เช่นกัน 
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อย่ำงไรก็ตำม แม้ในสำยตำคนนอก
ที่มองเข้ำไปจะเห็นถึงบทบำทของกำรเป็น
ผู้ให้ แต่ทองกลับบอกว่ำ เขำนั้นไม่ใช่
และไม่ได้เป็นฝ่ำยที่ดูแลพนักงำน แต่
พนักงำนต่ำงหำกที่เป็นคนช่วยให้บริษัท
เดินหน้ำต่อไปได้ 

“ถ้ำไม่มีพนักงำน บริษัทก็เดินไม่ได้ 
สิ่งที่ต้องคิดคือ วันนี้บริษัทมีวิธีอย่ำงไรที่
จะท�ำให้พนักงำนและบริษัทเดินคู่ไปด้วย
กันได้ เขำจะต้องอยู่ได้ ถ้ำเขำอยู่ได้ เขำ
กจ็ะท�ำให้บรษิทัเรำโตต่อไปได้เช่นกนั ดงันั้น 
ไม่ใช่ว่ำเรำให้เขำ แต่เรำให้บริษัท เรำใช้

บรษิทัเป็นตวัตั้ง แล้วจงูมอืเดนิไปพร้อมๆ กนั 
ถ้ำเรำมองว่ำบริษัทเป็นของเรำคนเดียว
เมื่อไร เรำจะเดินหน้ำต่อไปไม่ได้ ดังนั้น 
บรษิทัต้องเป็นของทกุคนแล้วมนัถงึจะโตได้”

นี่คืออีกหนึ่งแนวทำงที่เถ้ำแก่รำยนี้
ยึดมั่น โดยไม่สะบัดมือทิ้งจำกใคร นั่นก็
เพรำะมือทุกมือของคนทุกคน เป็นก�ำลัง
ที่มค่ีำที่จะช่วยกนัก่อร่ำงสร้ำงตวัและปทูำง
ธุรกิจในวันนี้ให้ “รอด” และ “มั่นคง” 
ได้ในวันข้ำงหน้ำ   
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อ่านครบทุกเล่ม

ไม่ตกเทรนด์ธุรกิจ
e-Magazine รายเดือน

จุดประกายความคิดอัพธุรกิจให้ส�าเร็จได้ง่ายขึ้น

บอกความคิดเห็นของคุณให้เรารู้ว่าต้องการปรับ

   ให้นิตยสารนี้เป็นแบบที่คุณชอบ คลิก!



ผู้น�ำตัวจริง ต้องแบบนี้

becoming
a Leader




