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อนาคตธุรกิจ หลัง COVID-19 

DISRUPTION

นับจากนี้ คุณว่าโลกเราจะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? วิกฤต 
COVID-19 ที่เกิดขึ้นสอนบทเรียนให้ทุกคนเข้าใจถึงค�าว่า 
“เตรียมพร้อม” “เปลี่ยนแปลง” และ “ปรับตัว” ได้ชัดเจน
กว่าครั้งไหนๆ เพราะตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
เราได้เห็นสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมหลายๆ อย่างเกิดขึ้น และเชื่อว่า
หลังการเกิด COVID-19 DISRUPTION นี้ ผู้ประกอบการยังต้อง 
เตรียมตัวรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ที่จะตามมาอีก ซึ่งถือเป็น
อกีหนึ่งบททดสอบความสามารถในการปรบัตวัของภาคธรุกจิ

Cover Story ฉบับนี้จะฉายภาพให้ผู้ประกอบการได้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงของโลกธรุกจิในอนาคต ตลาดจะเปลี่ยนไปอย่างไร 
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคจะเป็นแบบไหน องค์กรธรุกจิจะเดนิหน้าต่อด้วย
วธิกีารอย่างไร ตลอดจนซปัพลายเชนของการท�าธรุกจิจะพลกิโฉม
ไปขนาดไหน ทั้งหมดนี้ คอืสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเรยีนรู้ เพื่อที่จะ
ปลดลอ็กธรุกจิของคณุ ก้าวข้ามไปสู่โลกแห่งอนาคตที่ไม่เหมอืนเดมิ
อกีต่อไป
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ทักษะแรงงาน
แบบไหน?

ท�าให้ธุรกิจรอดในโลกยุคใหม่

ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกจิทีเ่ปลีย่นไป โดยเฉพาะ

การถกู Disruption จากเทคโนโลยดิีจทิลั ตลอดจน

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อให้เกดิ

ความท้าทายต่อภาคแรงงานค่อนข้างมาก เนือ่งจากทกัษะ

องค์ความรู้ทีแ่รงงานมอียูอ่าจไม่สามารถรับมอื

กบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวได้
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ด้วยเหตุนี้ ภาคธุรกิจจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะด้านแรงงาน

อย่างเร่งด่วน ทั้งการพัฒนาความรู้ในทักษะเดิม (Upskill)

และการพัฒนาทักษะใหม่ (Reskill) ที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน เพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า

ทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับแรงงานที่ภาคธุรกิจต้องการ

และน่าจะสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงนี้

ได้แก่ 

  • ทักษะด้านเทคโนโลยี

ทั้งเครื่องจกัร และแอปพลเิคชนัต่างๆ 
เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การควบคุมหุ่นยนต์ 
การใช้ปัญญาประดษิฐ์  บิ๊กดาต้า รวมถงึ
คลาวด์เทคโนโลย ีเป็นต้น
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  • ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา

ที่ต้องใช้ทักษะของคน เพื่อมา
เสรมิการใช้เทคโนโลย ีAI และระบบ
อตัโนมตัิ

 • ทักษะรองรับการ Work from Home

เช่น ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
การใช้โปรแกรมสนบัสนนุการท�างาน 
เช่น การเกบ็ไฟล์บนคลาวด์ และทกัษะ
ด้านการประชุมและการน�าเสนอ
การประชมุผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น

  • ทักษะที่รองรับด้านการค้าออนไลน์

ถอืเป็น New Normal ในยคุ COVID-19  
เช่น ทกัษะด้านภาษาเพื่อสนบัสนนุการค้า
บนโลกที่ไม่มพีรมแดน ทกัษะด้าน Digital 
Marketing ทั้งการโฆษณา การสื่อสาร 
ทักษะการเขียนคอนเทนต์ ทักษะการใช้
กราฟิกต่างๆ เช่น  การท�ารปู การตดัต่อ
วดิโีอ รวมถงึการออกแบบเวบ็ไซต์
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แนวทางพัฒนาทักษะแรงงาน

รองรับความท้าทายใหม่

ส�าหรบัแนวทางในการพฒันาทกัษะเดมิและเพิ่มเตมิทกัษะใหม่ 
เพื่อรองรบัความท้าทายในอนาคต ภาคธรุกจิจ�าเป็นต้องมขีั้นตอน
ที่ส�าคญั ดงันี้

 • การวางต�าแหน่งธุรกิจ

ผู้ประกอบการต้องมีการพิจารณา
ดูว่า ธุรกิจของตนเองจะอยู่ในจุดไหน 
จะใช้เทคโนโลยีแบบใด และแรงงาน
แต่ละรายเหมาะกบัการเพิ่มทกัษะด้านใด 
เพื่อให้การผลิตและการบริการลูกค้า
มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งวางแผน
พัฒนาทักษะของบุคลากรแต่ละคน 
โดยการเรยีนรู้ทกัษะต่างๆ นั้น สามารถ
ท�าได้ทั้งผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีทั้งฟรี
และมีค่าใช้จ่าย รวมถึงการส่งบุคลากร
ไปรบัการเสรมิทกัษะจากองค์กรข้างนอก 
ทั้งที่เป็นหน่วยงานของรฐัและธรุกจิเอกชน 
หรอืสถาบนัการศกึษา
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 • การสื่อความ/กระตุ้นแรงงาน

ในขั้นนี้ผูป้ระกอบการต้องชี้ให้บคุลากร
เหน็ว่า องค์ความรู้ด้านใดที่ยงัขาด เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการเพิ่มทักษะ พร้อมทั้ง
สร้างสภาพแวดล้อมที่จูงใจให้เกิดความ
สนใจเรียนรู้ เช่น สนับสนุนเครื่องมือ
ที่จะท�าให้การเรียนทักษะสามารถท�าได้
ทกุที่ ทกุเวลา ขณะเดยีวกนั ภาคธรุกจิ
อาจต้องสร้างแรงจูงใจเพิ่มเตมิ เพื่อดงึไม่ให้
แรงงานที่มีการเพิ่มทักษะลาออก เช่น 
การเปิดโอกาสให้กลุ่มที่มีการเพิ่มทักษะ 
ได้มีโอกาสก้าวหน้าในองค์กร รวมถึง
ได้รบัผลตอบแทนหรอืรายได้ที่สูงขึ้น 

 • ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก

ปัจจบุนัมหีน่วยงานและองค์กรที่คอย
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
แรงงานทั้งภาครัฐและภาคการศึกษา 
ภาคธุรกิจสามารถร่วมมือพัฒนาหลักสูตร
ที่ต้องการและใช้ได้จริงกับผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอกได้ ตลอดจนการพฒันารปูแบบ
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเห็นว่า ท่ามกลาง
เทคโนโลยีต่างๆ ที่ถูกพัฒนาและน�ามา
ใช้ จนมีผลกระทบต่อภาคแรงงานให้
ต้องปรับตัว ขณะที่แรงงานบางส่วนอาจ
ต้องถูกปรับลดลง รวมถึงแรงงาน
รุ่นใหม่ที่ก�าลังจบออกมา ซึ่งอาจมีทักษะ
ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด 

การเรียนใหม่ๆ เช่น ระบบออนไลน์ หรือ
การทดลองฝึกงานจริง เป็นต้น และ
ส�าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถ
ใช้บริการหน่วยงานภาครัฐ ที่สนับสนุน
และบริการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
ความรู้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีก็น้อย 
เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส�านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.) รวมถึงสถาบันพัฒนาเฉพาะกิจ
ในขั้นสูง เช่น สถาบันสิ่งทอ สถาบัน
ยานยนต์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น 
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โดยกลุ่มนี้อาจจ�าเป็นต้องได้รับการเพิ่ม
ทักษะ เพื่อมุ่งไปสู่งานที่มีเทคโนโลยีหรือ
เครื่องจักรอัตโนมัติยังไม่สามารถทดแทน
ได้สมบูรณ์ ยกตัวอย่าง งานทางด้าน
บริการสุขภาพ เช่น สถานพยาบาล 
การดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ นวดแผนไทย 
สปา ที่ต้องการทักษะเฉพาะ ซึ่งนอกจาก

ความรู้และทักษะที่เฉพาะเจาะจงแล้ว 
อาจจะต้องเพิ่มเติมการเสริมทักษะ
ทางด้านการให้บริการที่ดีและทักษะ
ทางด้านสังคม (Service Mind) เพื่อสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นด้วย 
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อย่างไรก็ดี การที่องค์กรธุรกิจ
จะตดัสนิใจว่าจะเลอืกใช้การพฒันาทกัษะ
เดมิของแรงงาน (Upskill) หรอืจะเพิ่มเตมิ
ทักษะใหม่ๆ (Reskill) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ความจ�าเป็นของภาคธรุกจิว่า การพฒันา
ทกัษะเดมิเพยีงพอรองรบัแผนงานธรุกจิ
ในอนาคตหรอืไม่ หรอือาจต้องก้าวข้าม
ไปสูก่ารพฒันาทกัษะใหม่ๆ ที่จ�าเป็น โดย
อยู่ภายใต้ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่พอรับได้ 
เพราะการพัฒนาทักษะไม่ได้จบเพียง
ครั้งเดียว แต่องค์กรธุรกิจต้องท�าอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นเอง

เรียกได้ว่านับจากนี้ไป การพัฒนา
และยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงจะเป็นสิ่งจ�าเป็น
เร่งด่วนล�าดับต้นๆ ที่ภาคธุรกิจต้องให้
ความส�าคัญ และท�าควบคู ่กับการ
พิจารณาน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพธุรกิจ หากต้องการอยู่รอด
บนโลกธุรกิจยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  

จากนี้ไปการพัฒนาและยกระดับทักษะ

แรงงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

จะเป็นส่ิงจ�าเป็นเร่งด่วนล�าดบัต้นๆ

ทีภ่าคธุรกจิต้องให้ความส�าคญั
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Data Analysts and 
Scientists :
นักวิเคราะห์ข้อมูล

AI and Machine 
Learning Specialists :
ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักพัฒนา

ปัญญาประดิษฐ ์

Digital Transformation 
Specialists :
ผู้เชี่ยวชาญระบบดิจิทัล

Organization 
Development Specialists : 
ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาองค์กร

Software and Applications 
Developers and Analysts :
นักพัฒนาซอฟต์แวร์

และแอปพลิเคชัน

Information Technology 
Services : 
ผู้ให้บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศองค์กร

New Technology 
Specialists :
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

สมัยใหม่

Sale and Marketing 
Professionals :
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย

และการตลาด

General and Operation 
Manager :
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 

Big Data Specialists :
ผู้เชี่ยวชาญ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ทีม่า : World Economic Forum : Future of Jobs 2018

      อันดับ

   ทักษะแรงงาน
ทีธุ่รกจิต้องการในอนาคต
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INNO FOCUS  กองบรรณาธิการ

ยุคที่การสัมผัสสิ่งต่างๆ สร้างให้เกิด
ความไม่มั่นใจกับผู้บริโภค เทคโนโลยี
ไร้สัมผัส (Contactless Technology) จึง
กลายเป็นทางออกในเรื่องนี้ โดยบรษิทั กสกิร 
บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) จับมือ
แบลค็ แคนยอน น�าร่องเปิดประสบการณ์ใหม่
ในรูปแบบ Contactless Caféé Experience

เปิดประสบการณ์ใหม่กับ

คาเฟ่ไร้สัมผัส

Eat by Black Canyon สาขาต้นแบบ
จะเปิดให้บรกิารภายในอาคาร K+ สามย่าน 
โดยลูกค้าสามารถสั่งอาหารและช�าระเงิน
ผ่านตูอ้ตัโนมตัโิดยไม่ต้องสื่อสารกบัพนกังาน 
ซึ่งตูด้งักล่าวถูกออกแบบให้ใช้ระบบ Contactless 
Menu ซึ่งเป็นระบบสั่งอาหารผ่านหน้าจอ
แทบ็เลต็ ที่สามารถตรวจจบัความเคลื่อนไหว
ของมือ ให้ลูกค้าท�ารายการได้โดยไม่ต้อง
สมัผสัหน้าจอ นอกจากนี้ ยงัมรีะบบ ReKeep 
ที่ให้ลูกค้าสามารถรับใบเสร็จในรูปแบบ
ดจิทิลัผ่านการสแกน QR Code เพื่อช่วยลด
การสมัผสัและลดการใช้กระดาษอกีด้วย

จากนี้เชื่อว่า เทคโนโลยไีร้สมัผสัจะเป็น
นวัตกรรมที่มารองรับวิถีชีวิตแบบใหม่
ของผู้บรโิภคยคุ New Normal 

https://bit.ly/2YA2MAn
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ไม่ต้องมอีะไรมาบดบงัสายตา และไม่ต้อง
กลัวการเผลอไปสัมผัสกับใคร เมื่อเชฟ
ชาวสวีเดน Rasmus Persson และภรรยา 
Linda Karlsson เปิดบ้านท�าครวัตั้งโต๊ะอาหาร
กลางทุ่งโล่งที่มแีค่โต๊ะ 1 ตวั เก้าอี้ 1 ตวั 
และเสิร์ฟผู้มาเยือนเพียงแค่ 1 คนต่อวัน
เท่านั้น ภายใต้ร้านที่มชีื่อว่า Bord föor En 

เข้ากบัคอนเซปต์ของความเป็นส่วนตวั
และใส่ใจเรื่องระยะห่างแบบสดุๆ เมื่อร้านนี้
ไม่มพีนกังานมาคอยต้อนรบั หรอืยกอาหาร
มาให้ เพราะเมื่อมาถึง แขกจะต้องเดิน
ตามเชือกที่ผูกน�าทางเอาไว้ และจะได้พบ

https://cnn.it/3hsw1hc

กบัโต๊ะที่จองไว้ ณ ปลายทาง นอกจากนี้ 
ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่ม
ที่สั่ง จะถูกจดัส่งตรงจากหน้าต่างห้องครวั
ถึงโต๊ะโดยตะกร้าผ่านการใช้ระบบชักรอก 
ที่ส�าคัญคือลูกค้าจะจ่ายเป็นเงินเท่าไรก็ได้ 
เพราะทางร้านไม่ได้ตั้งราคาเอาไว้ 

ผู้ประกอบการท่ีก�าลังมองหาอะไรใหม่ๆ 
มาเป็นลูกเล่นเพ่ิมความน่าสนใจให้กับธุรกิจ 
สามารถเอาไอเดียนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ 
น่าจะเรียกความสนใจจากลูกค้าได้เป็น
อย่างดี 

ร้านอาหารยืนหนึ่งกลางทุ่งโล่ง 

เสิร์ฟแค่ที่เดียวต่อวัน!
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BRANDING  วันวิสา งามแสงชัยกิจ    เจษฎา ยอดสุรางค์

เปิดสูตรลับสร้างชื่อ
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เมื่อภาพคุ้นชินของน�้าเต้าหู้ที่ต้อง
อยู่คู่กับช่วงเวลาเช้า ซึ่งถ้าอยากชิมก็
ต้องฝ่าฟันกับการจราจรที่แน่นขนัด 
ผูกปมให้ สุรนาม พานิชการ กรรมการ
ผูจ้ดัการ บรษิทั โทฟซุงั จ�ากดั ต้องลกุขึ้น
มาแก้ ด้วยการผลิตแบรนด์นมถั่วเหลือง
ชั้นดี ที่ไม่ว่าจะเวลาไหนก็สามารถหยิบ
มากินได้ทันท ี

“แค่ใส่เครื่อง จะยากอะไร?” ประโยคเรียบง่าย แต่กลับกลายเป็นโจทย์

สุดหินของคนในวงการน�้าเต้าหู้ หรือนมถั่วเหลือง ที่แม้กระทั่งวันนี้ยังคง

เฝ้ารอผู้ท้าชิงมาตีให้แตก แต่ส�าหรับผู้ที่น�าร่องล่วงหน้าไปก่อนแล้วอย่าง 

TOFUSAN (โทฟุซัง) ที่สามารถ “ยกเครื่องมาใส่ขวด/ลงกล่อง” ได้แล้วนั้น 

เรียกว่าเป็นแต้มต่อส�าคัญที่ดันให้แบรนด์ “โต” ได้ในยามปกติ และ “รอด” 

ได้แม้ในช่วงที่ต้องเจอกับวิกฤตเช่นนี้ 

จุดก�ำเนิดน�้ำเต้ำหู้ติดแบรนด์
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BRANDING

“เป็นเวลาเกอืบ 10 ปี ที่แบรนด์โทฟซุงั
ถือก�าเนิดขึ้นมา จากจุดเริ่มแรกในปี 
พ.ศ.2554 ที่เราอยากกินน�้าเต้าหู้จริงๆ 
แล้วหากนิไม่ได้ อกีทั้งยงัหาซื้อได้แค่ตอน 
6-8 โมงเช้าเท่านั้น บวกกบัเรื่องของรถตดิ
อกี เรยีกว่าเป็น Pain Point ที่ไม่ใช่แค่เรา 
แต่ยงัมคีนอกีมากที่ต้องเจอแบบเดยีวกนั”

แค่การตอบโจทย์พร้อมดื่มได้ตลอด
เวลา อาจยงัสร้างความแขง็แกร่งไม่มาก
พอให้กบัแบรนด์ โทฟซุงัจงึฉกีตลาดด้วย
การเปน็แบรนด์นมถั่วเหลอืงที่ไม่ใส่น�้ามนั 
ไม่ใส่นมผง และมาพร้อมกบัการใส่เครื่อง
อย่าง ฟองเต้าหู้ งาด�า เมด็แมงลกั หรอื
บุก 5 สี ซึ่งเป็นการทลายก�าแพงของ
น�้าเต้าหู้ตแีบรนด์ที่แม้ใส่เครื่องกส็ามารถ
เกบ็ได้นาน โดยไม่ต้องใส่สารกนัเสยี 

เป็นเวลาเกอืบ 10 ปี

ทีแ่บรนด์โทฟซัุงถอืก�าเนดิ

ขึน้มา จำกจดุเร่ิมแรก

ท่ีเรำอยำกกนิน�ำ้เต้ำหู้

จริงๆ แล้วหำกนิไม่ได้
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นวัตกรรมด ีบอกต่อให้แบรนด์ดงั

ด้วยความที่น�้าเต้าหูเ้ป็นสนิค้าที่เรยีกว่า
สดุแสนจะธรรมดาในสายตาของคนทั่วไป 
การใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างความต่างด้วย
การใส่เครื่อง และช่วยลดต้นทุนเพื่อให้
ขายได้ในราคาที่ใกล้เคียงกับท้องตลาด 
เป็นสิ่งที่ผู้ก่อตั้งแบรนด์โทฟุซังหยิบมาใช้ 
เพราะเขาเชื่อว่า ถงึมนีวตักรรมที่ดแีต่ขาย

“จดุแขง็ที่สดุของเราคอื การเป็นนม
ถั่วเหลืองที่ไม่ใส่น�้ามันและไม่ใส่นมผง 
บวกกบัการสร้างความแตกต่างด้วยการ
ใส่เนื้อวตัถดุบิอย่างฟองเต้าหู้เข้าไปตั้งแต่
วันแรกๆ ท�าให้กลายเป็นของหากินได้
ยาก จึงสามารถครองใจคนได้ตั้งแต่
เริ่มต้น จากนั้นเรายังคงมุ่งหน้าพัฒนา
สนิค้าอยูเ่สมอ โดยเฉพาะการใส่เนื้อวตัถดุบิ
ใหม่ๆ ที่นบัว่าเป็นเรื่องยาก ซึ่งจะเหน็ว่า
ในท้องตลาดยังไม่มีใครใส่เครื่องหรือใส่
ชิ้นเนื้อได้ แต่เราสามารถท�าได้จากการ
ใช้นวตักรรม”
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BRANDING

ไม่ได้ สุดท้ายก็เปล่าประโยชน์ หรือมี
สนิค้าด ีราคาถูก แต่ไม่มนีวตักรรมเลย 
สุดท้ายก็ต้องลดราคาเพื่อแข่งขันกันใน
ตลาด นวตักรรมจงึเป็นสิ่งแรกที่แบรนด์
ตั้งธงเอาไว้ว่า ต้องมีตั้งแต่การเริ่มต้น
ออกสตาร์ตธรุกจิ 

“ท�าไมน�้าเต้าหู้ถงึต้องมนีวตักรรม? 
จดุนี้คอืความยากที่เราต้องท�าให้ผูบ้รโิภค
เหน็ถงึความแตกต่างอย่างมนียัส�าคญั 
เช่น การใส่ชิ้นเนื้อได้แต่ไม่ได้ใส่สาร
กันเสีย และเก็บได้นานๆ เป็นเรื่องที่
ต้องใช้นวตักรรมมาก เรายงัศกึษาลง
ลกึไปถงึรายละเอยีดต่างๆ เช่น เรื่อง
ของเอนไซม์ที่มีผลต่อคุณภาพของ
โปรตนี หรอืแม้กระทั่งอณุหภมูขิองน�้า 
แค่การศกึษาเรื่องพวกนี้อย่างจรงิจงัก็
ท�าให้กระบวนการผลิตของเรามี
ประสทิธภิาพดขีึ้น”
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ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อครองสัดส่วนการ
ตลาดของนมถั่วเหลอืงแบบพาสเจอไรซ์ 
หรือแบบที่ต้องแช่เย็นไปราว 65% 
โทฟุซังยังเดินหน้าสยายปีกอีกครั้งกับ
การขยายโรงงาน เพื่อเจาะเข้าสู่ตลาด
ที่ใหญ่กว่าเดมิ นั่นกค็อื ตลาดนมถั่วเหลอืง
ยูเอชทีที่สามารถเก็บไว้ได้โดยไม่ต้อง
แช่เย็น 

“เราต้องการตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าที่อยากซื้อนมถั่วเหลืองตุนไว้
ที่บ้านได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องอายุของ
สินค้า ซึ่งเราเห็นว่ามีช่องว่างทางการ
ตลาด ที่ส�าคัญคือ ตลาดนี้ยังไม่มีใคร
เคยท�าเวอร์ชันที่ไม่ใส่น�้ามันเลย เพราะ
ฉะนั้น เมื่อเรามีนวัตกรรมตรงนี้อยู่แล้ว 
ก็เอามาต่อยอดเพื่อขยายตลาดให้กว้าง
ขึ้นได้”

ส�ำหรับเรำเก่งไม่มำก

ไม่เป็นไร แต่ต้องไม่สร้าง

ปัญหา และต้องพยายาม

ใส่ใจในเร่ืองทีท่�า
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BRANDING

ถงึตรงนี้ สรุนามเชื่อว่า วธิกีารสร้าง
แบรนดใ์ห้แขง็แรง ไม่มอีะไรดไีปกว่า การ
มีสินค้าดีที่จะช่วยให้เกิดการบอกต่อ 
ดงันั้น เงนิทั้งหมดจงึถกูใส่ลงไปเพื่อพฒันา
ให้ผลติภณัฑ์ทกุตวัออกมาดแีละมคีณุภาพ 
เมื่อลกูค้าได้ลองแล้วตดิใจ การตลาดแบบ
ปากต่อปากจะเป็นตัวขับเคลื่อนแบรนด์
ให้เดนิไปข้างหน้า 

ฝ่ำวิกฤตด้วยวัฒนธรรม

องค์กรแบบใส่ใจ

นอกเหนอืจากการท�าเรื่องนอกบ้าน
ให้ดีแล้ว สิ่งส�าคัญอีกอย่างที่ท�าให้ 
โทฟซุงัสามารถเตบิโตอย่างก้าวกระโดด 
คอื การท�าเรื่องในบ้านให้มปีระสทิธภิาพ
ด้วย ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องของพนกังาน 
ที่ความเก่งไม่ใช่ประเดน็หลกั แต่ต้องอยู่
รว่มกบัทมีได้ สิ่งนี้จงึส�าคญักว่าส�าหรบั
องค์กร
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“วัฒนธรรมองค์กรอย่างหนึ่งของ
เราคือ แคร์ (Care) หรือการใส่ใจ ส�าหรับ
เราเก่งไม่มากไม่เป็นไร แต่ต้องไม่สร้าง
ปัญหา และต้องพยายามใส่ใจในเรื่อง
ที่ท�า เช่น เป็นเรื่องฝ่ายขายก็ต้องใส่ใจ
ในตัวเลข ใส่ใจในลูกค้า แต่ถ้าเป็นเรื่อง
ผลิตก็ต้องใส่ใจในกระบวนการผลิต 
เพราะสุดท้ายแล้วการใส่ใจของทุกๆ คน
จะท�าให้สินค้าดีขึ้นในทุกๆ วัน”

จากการสร้างบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในองค์กรที่ดี
เป็นทุนเดิม กลายเป็นรากฐานที่มั่นคง
ท�าให้บริษัทสู้ศึกกับวิกฤต COVID-19 ที่
เกิดขึ้นได้ แม้ยอดขายจะตกหล่นหาย
ไปราว 40-90% แต่การปลดคน ลด
เงนิเดอืนยงัไม่ใช่ทางออกที่ถูกหยบิมาใช้
ในเวลานี้

23 K SME INSPIRED



BRANDING

“เมื่อยอดขายเพิ่มขึ้นได้ไม่มากใน
ช่วงเวลาแบบนี้ เราจึงมองไปที่การลด
รายจ่าย โดยตั้งโจทย์ให้ทุกคนช่วยกัน
คิดหาวิธีลดในส่วนของตัวเอง ใครดูภาพ
รวม หาวิธีลดภาพรวม ใครดูแค่โม่ก็ลด
แค่โม่ ใครดูต้มก็ลดแค่ต้ม และนอกจาก
ลดแล้ว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพตรง

ไหนได้อีกไหม ยกตัวอย่าง ปกติใช้ถั่ว 
1 กิโลกรัม ได้น�้าเต้าหู้ 1 กิโลกรัม จะท�า
อย่างไรได้บ้างเพื่อให้ถั่ว 1 กิโลกรัม ได้
น�้าเต้าหู้ 1.2 กิโลกรัม เป็นต้น ซึ่งการที่
ทุกคนในองค์กรช่วยกันคิด ช่วยกัน
พยายามลด ท�าให้ผลที่ได้ออกมาคือ ภาพ
รวมค่าใช้จ่ายขององค์กรลดลง เป็นส่วน
หนึ่งที่ท�าให้เราสามารถเดินหน้าในภาวะ
วิกฤตได้”

ภาพประกอบ : www.tofusan.com
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ท�าธุรกิจยุคนี้จะแพ้

หรือชนะกันได้ ต้องมี

ความต่าง ที่ส�าคัญคือ

ต้องเป็นความต่าง

ที่ผู้บริโภคสามารถรับรู้

และมองเห็นได้อย่างชัดเจน

ถึงตรงนี้ เจ้าของแบรนด์น�้าเต้าหู้ 
ผูส้ร้างรายได้จากหลกัหน่วยมาสูห่ลายร้อย
ล้านภายในเวลาไม่ถงึ 10 ปี ฝากทิ้งท้าย
ไว้ว่า ท�าธุรกิจยุคนี้จะแพ้หรือชนะกันได้ 
ต้องมีความต่างที่เหนือกว่าผู้เล่นอื่นอย่าง
ชัดเจน บางคนอาจต่างด้วยนวัตกรรม 
บางคนต่างด้วยการสื่อสาร บางคนต่าง
ที่เรื่องคณุภาพ แต่ที่ส�าคญัสดุคอื ต้องเป็น
ความต่างที่ผู้บริโภคสามารถรับรู้และมอง
เหน็ได้อย่างชดัเจน    
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ท้าทายให้สุด

สนุกท่ีจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจ

  กองบรรณาธิการ

ทกุคร้ังทีเ่กดิการเปล่ียนแปลง สิง่หนึง่ทีค่นท�าธรุกจิหลีกเล่ียงไม่ได้ นัน่คอื 

การเผชิญหน้ากบัความท้าทายใหม่ๆ ทีจ่ะมเีข้ามา และคร้ังนีก้เ็ช่นกนั โลกธรุกจิ

หลงัยคุ COVID-19 ทีใ่ครๆ พากนัพดูว่า ทกุอย่างจะไม่มทีางเป็นปกตเิหมอืนเดมิ

อีกต่อไป ได้สร้างให้เกดิความท้าทายใหม่ทีเ่ข้ามาเขย่าวงการธรุกจิให้ต้อง

สะเทอืนคร้ังใหญ่ในประวัตศิาสตร์โลก
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ภายหลงัยคุ COVID-19 ทกุคนต่าง
พดูเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า “ภาคธรุกจิมกีาร
เปลี่ยนแปลงเกดิขึ้นอย่างแน่นอน” และ
น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วย 
เนื่องจากวิกฤตครั้งนี้เป็นลักษณะของ 
Global Crisis ที่กระทบไปทั่วโลกและยงั
ส่งผลในวงกว้าง โดยเฉพาะผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงใน 3 ด้านต่อไปนี้ 
“ลูกค้า แรงงาน ซปัพลายเชนการผลติ” 
ได้กลายเป็นคลื่นลกูใหญ่ที่ซดัเข้าใส่ภาค
ธรุกจิอย่างเรว็และแรง 

โดยคลื่นแห่งความท้าทายดงักล่าว 
อาจพดูได้ว่าไม่ต่างอะไรไปจาก “ผูท้้าชงิ
คนต่อไป” ที่จะเข้ามาท้าดวลกับธุรกิจ 
ไม่ว่าจะเป็น โฉมหน้าลกูค้าหลงั COVID-19 
ที่จะเปลี่ยนไป แรงงานและทักษะการ
ท�างานแบบใหม่ที่องค์กรธุรกิจต้องการ 
รวมถึงซัปพลายเชนภาคการผลิตที่จะ
ไม่เหมอืนเดมิ ซึ่งหากผูป้ระกอบการเข้าใจ
และรูท้นัความท้าทายเหล่านี้ การจะพลกิ
เอาชนะเพื่อเป็นผู้อยู่รอดได้ในโลกธรุกจิ
ยคุใหม่อาจไม่ใช่เรื่องยากอกีต่อไป



F U T U R E  CONSUMER
โฉมหน้าลูกค้าอนาคต
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ความท้าทายใหม่อย่างแรกที่ภาคธุรกิจต้องเจอ

นั่นคือ  “ลูกค้าเปลี่ยน” 

“ผู้บรโิภคฉลาดมากขึ้นในการปรบัตวั 
เลือกเก่งขึ้น และต้องคุ้มค่ากับเงิน
ที่จ่าย” นี่คอืโฉมหน้าใหม่ของผู้บรโิภค
ในยุคหลัง COVID-19 ที่โลกธุรกิจต้อง
เจอ ตามการฉายภาพอย่างกว้างๆ ก่อน
ลงลึกในรายละเอียดของ สมวล ี
ลมิป์รชัตามร กรรมการผู้จดัการ บรษิทั 
นีลเส็น (ประเทศไทย) จ�ากัด ที่มาชี้
ให้เหน็ถงึการเปลี่ยนแปลงในเชงิพฤตกิรรม
ของผู้บรโิภค 

ทั้งนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นจาก COVID-19 
ท�าให้เหน็ว่า ผูบ้รโิภคหนัมาใส่ใจในเรื่อง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (Product 



สมวลี ลิมป์รัชตามร

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั นลีเส็น

(ประเทศไทย)

จ�ากดั
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Attribute) ในเชิงของคุณค่าที่แท้จริงที่
ผู้บรโิภคจะได้รบัจากการซื้อสนิค้ามากขึ้น 
ดงันั้น สนิค้าและบรกิารใดๆ หลงัจากนี้ที่
ชใูนเรื่อง Quality&Efficacy หรอืความคุม้ค่า 
ที่แท้จริง จะมีโอกาสที่คนอยากซื้อ
และยอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้น 

นอกจากนี้ การเกิด COVID-19 ยัง
ท�าให้ผู้บรโิภคเปิดรบัสนิค้าท้องถิ่นมากขึ้น 
เพราะยิ่งสินค้าต้องเดินทางมาไกล
เท่าไร ผู้บรโิภคยิ่งไม่ไว้วางใจมากเท่านั้น 
ส่งผลให้สนิค้าที่ผลติในประเทศจะมโีอกาส
มากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงที่เหน็ชดัเจน
ที่สุดคือ COVID-19 ท�าให้ผู้บริโภคใช้
เทคโนโลยมีากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยี
เสมอืนจรงิอย่าง AR (Augmented Reality) และ 
VR (Virtual Reality) ที่ต่อไปจะกลายเป็น
เรื่องธรรมดา หากสินค้าและบริการไหน
สามารถน�าเทคโนโลยตี่างๆ มาใช้ได้กจ็ะ
ยิ่งตอบโจทย์ผู้บรโิภคได้มากขึ้น
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พฤตกิรรมต่อมาคอื ผู้บรโิภคจะเริ่ม
ล�าดับความส�าคัญมากขึ้น สินค้าที่
เปรียบเทียบแล้วมีความจ�าเป็นมากกว่า
จะถูกซื้อ ส่วนสินค้าที่มีความจ�าเป็น
น้อยกว่าจะถูกลดทอน หากสินค้า
ที่ไม่จ�าเป็นอยากเดินหน้าต่อไปได้ ต้อง
ท�าให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์ใช้สอยที่ด ี
(Functional Benefit) รู้สึกคุ้มค่ากับเงิน
ที่ต้องจ่ายไปอย่างเหน็ได้ชดั

จากการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นนี้ ได้
ส่งผลไปถงึพฤตกิรรมต่างๆ ของผูบ้รโิภค 
โดยสมวลบีอกว่า อย่างแรกคอื  ผูบ้รโิภค
มขี้อจ�ากดัในการใช้จ่ายมากขึ้น ทั้งจาก
ปัจจยัเดมิอย่างหนี้ภาคครวัเรอืนสงู และ
ภาวะเศรษฐกจิตกต�่า เมื่อบวกกบัวกิฤต 
COVID-19 ท�าให้เกดิการแบ่งแยกโครงสร้าง
ประชากรเหน็เด่นชดัมากขึ้นคอื มคีนที่
เป็น Upper Income (รายได้ระดับสูง) 
และ Lower Income (รายได้ต�่า) เพิ่มมากขึ้น 
ในขณะที่คนตรงกลางจะหายไป 
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เอสเอ็มอีมักจะคิดว่า ตัวเองสู้

บริษัทใหญ่ๆ ไม่ได้ แต่จริงๆ แล้ว

บริษัทใหญ่เองก็กังวลเอสเอ็มอี

เหมือนกัน

ถดัมาคอื ผู้บรโิภคจะเลอืกซื้อสนิค้า
หรือบริการที่ตอบโจทย์ความเหมาะสม 
ในด้านราคา แต่การท�าโปรโมชนั ลด แลก 
แจก แถม ในแบบเดยีวกนัไปยงัผู้บรโิภค
ทุกกลุ่มอาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากนัก
ในยุคนี้ ผู้ประกอบการต้องรู้ว่าควรท�า
โปรโมชนักบัคนกลุม่ Upper Income อย่างไร 
เช่น อาจใช้กลยทุธ์ Cross Selling หรอืการ
เสนอขายสนิค้าและบรกิารที่เกี่ยวข้อง หรอื
นอกเหนอืจากสนิค้าและบรกิารหลกั และ
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อาจจะใช้กลยุทธ์ขายสินค้าแบบแพ็กคู่
ในราคาที่ถูกกว่า เพื่อเจาะกลุ่ม Lower 
Income เป็นต้น ดังนั้น ในการจะใช้
โปรโมชันเข้ามาเป็นกลไกเพื่อตอบโจทย์
ด้านราคา ผู้ประกอบการต้องคิดให้ดีว่า 
จะจับลูกค้ากลุ ่มไหน และต้องรู ้จัก
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ด้วย 

อีกหนึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนของ
ผูบ้รโิภคคอื เรื่องของการสื่อสาร จะเหน็ว่า 
ผู้บริโภคคนไทยใช้โซเชียลเป็นช่องทาง
หลกั และชื่นชอบวดิโีอมากกว่าตวัหนงัสอื 
ดังนั้น วิธีการที่แบรนด์จะสื่อสารกับ
ผูบ้รโิภคกต้็องเปลี่ยนไปด้วย นอกจากนี้ 
ในการสื่อสารควรหยิบเอาเรื่องท้องถิ่น 
เช่น ภาษา วธิคีดิ วฒันธรรมในแต่ละภาค
มาใช้ เพื่อสร้างความรู้สึกว่าแบรนด์
เข้าใกล้พวกเขามากยิ่งขึ้น 

สุดท้ายผู้บริโภคจะมีความชอบ
ในที่มาที่ไปของสินค้ามากขึ้น เมื่อก่อน
ที่คนชอบพูดกันว่า ของมันต้องมี Story 
ซึ่งเวลานี้เรื่องราวที่เกี่ยวกับท้องถิ่นจะ
มาแรงและมีโอกาสที่จะคว้าใจผู้บริโภค
สูงมาก 
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“ไม่ใช่ทุกคนที่มีการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรม อาจมแีค่บางกลุม่ที่ขยบัตวัก่อน 
เช่น คนในกรงุเทพฯ และภาคกลางที่มกีาร
ตอบสนองต่อวิกฤตในครั้งนี้มากที่สุดเมื่อ
เทียบกับคนในภาคอื่นๆ หรือในเชิงของ
เพศ ผู้หญงิจะมกีารปรบัตวัมากกว่า โดย
เฉพาะผูห้ญงิที่มลีกู พฤตกิรรมของคนกลุม่นี้
จะเปลี่ยนไปเยอะมาก หรอืกลุม่คนท�างาน
ออฟฟิศที่มกัหาข้อมลูและอ่านข้อมลูเยอะ 
จะมกีารปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมมาก สดุท้าย
คือพวก Upper Income ซึ่งมีพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนไปเยอะกว่ากลุ่ม Lower Income 
ที่อาจจะมข้ีอจ�ากดัเรื่องของกระเป๋าสตางค์
ที่มากกว่า จงึท�าให้เกดิการปรบัเปลี่ยนตวัเอง
ได้น้อยกว่ากลุ่ม Upper Income

ผูห้ญงิจะมกีารปรับตวัมากกว่า 

โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีลูก 

พฤติกรรมของคนกลุ่มนี้

จะเปลี่ยนไปเยอะมาก

.

หรือกลุ่มคนท�างานออฟฟิศ

ทีม่กัหาข้อมลูและอ่านข้อมลูเยอะ 

จะมีการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมมาก 
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อย่างไรกด็ ีในการรบัมอื
กบัความท้าทายใหมน่ี้ สมวล ี
แนะน�าให้ผู้ประกอบการใช้
กลยทุธ์ 3 Ws คอื Who กลุ่ม
เป้าหมายคอืใคร? What กลยทุธ์
ด้านผลติภณัฑ์คอือะไร? และ 
Where ช่องทางการจดัจ�าหน่าย
ต้องเป็นอย่างไร? 

ให้โฟกสัที่ลูกค้ากลุ่ม Upper Income หรอื 
กลุม่คนกรงุเทพฯ และภาคกลางเป็นหลกั รวม
ถงึภูมภิาคอื่นๆ กไ็ด้เช่นกนั แต่ต้องมกีลยทุธ์
ที่ชดัเจนและแตกต่างกนัในการจบัลกูค้าแต่ละ
กลุ่ม

WHO =>
TARGET GROUP 

WHAT  =>
PRODUCT STRATEGY

มุ่งเน้นที่เรื่องของสินค้า ดูว่ามีอะไรต้อง
ปรับหรือไม่ เช่น ขนาดสินค้าต้องมีการปรับ
อย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค
ที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ส�าคัญสินค้าต้องมีความ
พร้อมในการเข้าถึงผู้บริโภค (Availability) ซึ่ง
ไม่ได้แปลว่า ห้ามไม่ให้สนิค้าขาด แต่หมายความว่า
จะต้องมสีนิค้าที่ Right Size (ขนาดที่ถูกต้อง) 
Right Pricing (ราคาที่ถกูใจ) และอยูใ่ห้ถูกที่ด้วย 
เพื่อจะได้จบัลูกค้าให้ถูกคนนั่นเอง  
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บทบาทของช่องทางจัดจ�าหน่าย จะ
ไม่แตกต่างมากนกักบัช่วงก่อนเกดิวกิฤต แต่
ประเดน็ที่ต้องมองเพิ่มคอื สนิค้าเราอยูถ่กูที่
และถูกเวลาแล้วหรือยัง รวมถึงมีการน�า
เทคโนโลยีมาสร้างให้เกิดประสบการณ์ที่ด ี
(Brand Experience) แก่ลูกค้าหรือไม่ โดย
เทคโนโลยจีะเป็นตวัช่วยใหแ้บรนด์สามารถ
ท�าการตลาดตอบสนองส่วนบุคคลได้ 
(Personalized Marketing) ซึ่งจะเป็นจดุส�าคญั
ในอนาคตข้างหน้า รวมไปถงึโอกาสที่เพิ่มขึ้น
ของการเกดิร้านค้าไร้พนกังาน (Unmanned 
Store) หรอืเครื่องขายของอตัโนมตั ิ(Vending 
Machine) เป็นต้น

ถึงตรงนี้ สมวลีทิ้งท้ายไว้ว่า 
Mindset คอื The Next Challenger ที่
ผู้ประกอบการต้องเอาชนะให้ได้ 

“เอสเอม็อมีกัจะคดิว่า ตวัเองสู้
บริษัทใหญ่ๆ ไม่ได้ แต่จริงๆ แล้ว
บริษัทใหญ่เองก็กังวลเอสเอ็มอี
เหมือนกัน เพราะว่ามีโอกาสสร้าง
ความแตกต่างได้สงูและเรว็ อกีทั้งยงั
มีโอกาสทดลองตลาดได้โดยที่
ไม่บาดเจบ็มาก ดงันั้น เอสเอม็อต้ีอง
มองให้เห็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค 
ควรใช้เวลา และความพยายามทั้งหมด
ในการท�าความเข้าใจผูบ้รโิภคของตวัเอง 
วาดรูปให้ชดัว่า หน้าตาผู้บรโิภคของ
เราเป็นแบบไหน แล้วดวู่ามอีะไรตอ้ง
ปรบัเปลี่ยน เพื่อตอบสนองคนกลุม่นี้ได้ 
ที่ส�าคัญ อย่าเชื่อสิ่งที่เคยเกิดขึ้น
ในอดตี หรอืสิ่งที่ท�าในวนันี้ว่า จะสามารถ
ใช้ได้ในอนาคต เพราะทกุอย่างต้องมี
การปรบัเปลี่ยน”

WHERE => 
DISTRIBUTION 
CHANNEL 
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SKILLS F O R  T H E  F U T U R E

ความท้าทายใหม่อย่างที่สองในยุคหลัง COVID-19 

คือ  “แรงงานและวิธีการท�างานเปลี่ยน”

จากความเหน็ของ ธดิารตัน์ กาญจนวฒัน์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท
อเดค็โก้ ประเทศไทย กล่าวว่า จากวกิฤต 
COVID-19 ท�าให้เกิดผลกระทบต่อ
ภาคแรงงานในวงกว้าง ทั้งนี้ หากดูจาก
ข้อมูลของสภาพัฒน์ จะพบว่า การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้แรงงานมี
ความเสี่ยงที่จะถกูเลกิจ้างมากถงึ 8.4 ล้านคน
ด้วยกนั

โดยในภาคการท่องเที่ยว ซึ่งทราบกนั
ดว่ีาได้รบัผลกระทบโดยตรง จากที่มแีรงงาน
อยูป่ระมาณ 3.9 ล้านคน คาดว่าจะได้รบั
ผลกระทบถงึ 2.5 ล้านคน ส่วนภาคอตุสาหกรรม 

ทักษะใหม่ขับเคล่ือนธุรกิจ



ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร   

กลุ่มบริษัทอเด็คโก้  

ประเทศไทย
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แรงงานในส่วนนี้มอียูป่ระมาณ 5.9 ล้านคน 
คาดว่ามีผู้ได้รับผลกระทบ 1.5 ล้านคน 
ในขณะที่การจ้างงานในภาคบรกิารอื่นที่ไม่ใช่
การท่องเที่ยว ซึ่งมีการจ้างงานมากถึง 
10.3 ล้านคน และคาดว่าจะมแีรงงานได้รบั
ผลกระทบประมาณ 4.4 ล้านคน และนี่ยงั
ไม่ได้นบัรวมเดก็จบใหม่อกีกว่า 5.2 แสนคน
ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในช่วงกลางปีนี้ 
เรยีกได้ว่า วกิฤตที่เกดิขึ้นท�าให้ภาคแรงงาน
เกดิปัญหา Supply มากกว่า Demand 

ในแง่ขององค์กร ซึ่งเวลานี้ก�าลงัถกูกดดนั
อย่างหนักจากความไม่แน่นอน และการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ท�าให้การ
จ้างงานในลกัษณะพนกังานประจ�าเตม็เวลา 
อาจต้องมีการทบทวนมากขึ้น เลือกที่จะใช้
คนน้อยลงเพื่อลดค่าใช้จ่าย รวมถึงการ
วางแผนรับพนักงานใหม่ๆ อาจต้องมองหา
คนที่จะท�าให้ธุรกิจสามารถไปต่อได้ในโลก
ที่เปลี่ยนแปลงนี้
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“ตัวแรงงานเองในภาวะที่ Demand 
และ Supply ไม่เท่ากัน อาจต้องเผชิญ
ปัญหาในแง่ของเงนิค่าจ้างที่อาจจะได้รบั
น้อยลงกว่าเดิม หรือต้องรับเงื่อนไขจาก
นายจ้างภายใต้เงินเดือนเท่านี้ แต่ต้อง
ท�างานมากขึ้นในภาวะแบบนี้ เป็นต้น”

เมื่อถามว่า ทกัษะแบบใดที่จะเข้ามา
เป็นความสามารถใหม่ที่พนักงานต้องมี
และองค์กรยคุใหม่มองหา ธดิารตัน์ บอกว่า 
จากการเปลี่ยนแปลงหลัง COVID-19 
สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ การเพิ่มขึ้นอย่าง
ก้าวกระโดดของธรุกจิออนไลน์ ซึ่งจรงิๆ แล้ว
ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด เพราะก่อนหน้านี้
ก็มีการพูดถึง Digital Disruption หรือ 
Digital Transformation กนัอยู่แล้ว เพยีง
แต่ COVID-19 เข้ามาเป็นตวัเร่งให้เรว็ขึ้น 
ดังนั้น เมื่อทุกองค์กรหันธุรกิจเข้าสู่โลก
ดิจิทัล ทักษะใหม่ที่จะตอบโจทย์การ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ จึงเป็นเรื่องของ 
Digital Skills หรอืทกัษะความสามารถด้าน
ดจิทิลันั่นเอง
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องค์กรจึงต้องการคน

ที่จะสามารถท�าให้ธุรกิจ

ไปต่อได้บนโลกใบใหม่ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

คนที่เป็น Multitasking 

ส�าหรบั Digital Skills คอื ทกัษะในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์รูปแบบ
ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการ
ท�างาน ซึ่งมีให้เห็นตั้งแต่เรื่องของ Data, 
AI หรือแม้แต่เรื่อง Cyber Security ที่ปัจจุบัน
จะมีความส�าคัญมากขึ้นจากการที่ธุรกิจ
ต้อง Work from Home เพราะต้องค�านงึถงึ
เรื่องของการรักษาความปลอดภัย เมื่อ
ทุกอย่างถูกน�าขึ้นไปอยู่บนโลกออนไลน์ 
นอกจากนี้ ทักษะด้านดิจิทัล ไม่ได้เป็นเรื่อง
ของความสามารถเฉพาะด้านเทคนิคอย่าง
เดียว แม้แต่งานด้านการตลาด (Marketing) 
ก็ต้องปรับให้กลายเป็น Digital Marketing 
รวมไปถึงส่วนงานอื่นๆ ก็เช่นกัน 
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“จากนี้ไปธุรกิจจะท�าเหมือนเดิม
ไม่ได้แล้ว ดงันั้น องค์กรจงึต้องการคนที่จะ
สามารถท�าให้ธรุกจิไปต่อได้บนโลกใบใหม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็น Multitasking 
หรอืสามารถท�างานหลายๆ อย่างได้จะ
เป็นที่ต้องการในยุคนี้ ดังนั้น พนักงาน
ต้องพร้อมที่จะพฒันาตวัเอง เปิดใจลอง
ท�างานใหม่ๆ ในด้านที่ตวัเองอาจจะไม่มี
ประสบการณ์ โดยจะต้องมีการพัฒนา
ความรูใ้นทกัษะเดมิ (Upskill) และพฒันา
ทกัษะใหม่ (Reskill) ที่ไม่เคยเรยีนรูม้าก่อน 
ซึ่งปัจจบุนัการเรยีนรูน้ั้นสามารถท�าได้ง่ายขึ้น 
มีคอร์สออนไลน์มากมายที่จะช่วยเพิ่ม
ทกัษะความสามารถให้กบัพนกังานได้”

ถงึวนันี้ผูป้ระกอบการอาจยงัต้องทุ่ม
เวลาไปกบัการรบัมอืวกิฤตที่เกดิขึ้น แต่สิ่ง
ที่อยากให้คดิต่อว่า แล้วหลงัจาก COVID-19 
ไปแล้ว ธรุกจิจะไปต่ออย่างไร อย่าคดิแค่
วันนี้แต่ต้องมองถึงการลงทุนที่จะท�าให้
ธรุกจิอยู่รอดในระยะยาวด้วย เชื่อว่าการ
ลงทุนด้านเทคโนโลยีที่จะท�าให้องค์กรมี
ความแขง็แกร่งขึ้นในอนาคต ขณะเดยีวกนั
เรื่องของคน ยงัเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส�าคญั
ควบคู่ไปด้วย เพราะจากนี้ไปคนจะพูดถงึ 
Lifelong Learning หรือการเรียนรู้ตลอด
ชวีติ เนื่องจากโลกใบนี้ไม่มคีวามแน่นอน
เหลอือยูแ่ล้ว ความรูเ้ดมิที่เคยมอีาจไม่ช่วย
ท�าให้ธรุกจิไปต่อข้างหน้าได้
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AGILE S U P P L Y  C H A I N

ความท้าทายใหม่อย่างที่สาม เมื่อ “ซัปพลายเชน

ของอุตสาหกรรมการผลิตเปลี่ยนแปลง” จาก Global 

Supply Chain มาสู่การเป็น Local Supply Chain 

และ Short Supply Chain  ที่ไม่ใช่แค่ต้นทุนถูกที่สุด

แต่ต้องยืดหยุ่นมากขึ้น

ในมมุมองของ สพุนัธุ ์ มงคลสธุ ี
ประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ส.อ.ท.) เผยถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ในภาคอตุสาหกรรมหลงัยคุ COVID-19 
โดยบอกว่าในอดตีอตุสาหกรรมทกุแห่ง
บนโลกนี้จะมอง Global Supply Chain 
ในมมุของการลงทนุที่คุม้ค่า ที่ไหนถกู
กจ็ะใช้ที่นั่น เพื่อจะให้ได้ต้นทนุต�่าที่สดุ 
ขณะเดยีวกนั การผลติจะเป็นในลกัษณะ
ผลติชิ้นส่วนในหลายประเทศ แล้วค่อย
ส่งไปประกอบอกีประเทศหนึ่ง

อนาคตของอุตสาหกรรมผลิต
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สุพนัธ์ุ มงคลสุธี

ประธานสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

(ส.อ.ท.)

แต่หลงัการเกดิ COVID-19 ท�าให้เหน็ถงึ
ความเปราะบางของซัปพลายเชนโลก
ที่มุ่งเน้นการผลิตในประเทศที่มีต้นทุนต�่า
ที่สดุเพยีงที่เดยีว โดยเฉพาะจนี ซึ่งไม่ได้มี
แค่ผลกระทบจากการเกดิโรคระบาดเท่านั้น 
แต่ยงัมปีระเดน็เรื่องของสงครามทางการค้า
อีกด้วย ท�าให้อุตสาหกรรมต่างๆ เริ่ม
มองแล้วว่า การพึ่งพาฐานการผลติที่เดยีว
อาจสร้างความเสี่ยงให้เกดิขึ้นได้ จงึน�ามา
สู่การกระจายตวัไปอยู่ในฐานการผลติของ
แต่ละภูมภิาคมากขึ้น (Local Supply Chain) 
ซึ่งต้องยอมรบัว่า อาเซยีนเป็นภูมภิาคที่น่า
สนใจมากที่สดุในตอนนี้ 

อีกทั้งยังมีการลดห่วงโซ่การผลิตให้
สั้นลง (Short Supply Chain) แทนที่จะผลติ
ชิ้นส่วนในหลายประเทศ เพื่อเอาไปประกอบ
อีกประเทศหนึ่ง อาจต้องปรับเปลี่ยนให้มี
การผลติตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า อยู่
ในที่เดยีวกนั เพื่อให้เกดิความคล่องตวั และ
ยดืหยุ่นมากขึ้น
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“นี่คือโอกาสส�าหรับผู้ประกอบการ
ไทย ผมมั่นใจว่าหลงั COVID-19 จะเหน็
การเข้ามาลงทุนที่เราเยอะขึ้น อย่างแรก
คอื ประเดน็สงครามการค้ายงัคงอยู่ ส่วน
เรื่อง COVID-19 ประเทศไทยเราไม่ค่อยมี
ปัญหา ควบคุมได้ดี โครงสร้างพื้นฐาน
ค่อนข้างพร้อม วตัถดุบิเรากม็ ีภมูปิระเทศ
อยูต่ดิกบัประเทศที่มกีารเตบิโตอย่างชดัเจน 
ทั้ง สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา ตรงนี้

จงึเป็นเสน่ห์ที่จะดงึดดูให้นกัลงทนุเข้ามา 
และผมยังเชื่อด้วยว่า อุตสาหกรรม
ที่จะยั่งยืนได้คือ อุตสาหกรรมที่เราถนัด 
อาจต้องมุ่งเน้นไปที่สนิค้าเกษตร อาหาร 
สุขภาพ เครื่องส�าอาง ท�าให้เกิด Short 
Supply Chain ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า 
และปลายน�้าในอตุสาหกรรมเหล่านี้ เพื่อ
สร้างจดุแขง็ให้กบัอตุสาหกรรมไทย”
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อย่างไรกด็ ีการจะสร้างความแขง็แกร่ง
ให้กบัซปัพลายเชนของไทย สพุนัธุบ์อกว่า 
อตุสาหกรรมต้องมพีร้อมในเรื่องมาตรฐาน 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี แต่ที่ผ่านมา
ผู้ประกอบการไทยยังขาดในสิ่งเหล่านี้ 
โดยเฉพาะเรื่องของนวัตกรรม ถือเป็น
จุดอ่อน โดยเฉพาะเอสเอ็มอี ดังนั้น
ภาครฐัควรมกีลไกที่จะเข้ามาช่วยผลกัดนั
ผู้ประกอบการในส่วนนี้ให้มากขึ้น 

ขณะเดียวกันเรื่องของเทคโนโลย ี
ก�าลงักลายเป็นอกีหนึ่งความท้าทายที่เกดิขึ้น
หลงัยคุ COVID-19 เพราะด้วยความคุน้ชนิ
ของคนในการใช้เทคโนโลยีในช่วงที่เกิด
วกิฤตไวรสั ท�าให้ภาคอตุสาหกรรมพยายาม
จะปรบัไปสูร่ะบบอตัโนมตัมิากขึ้น มกีารน�า
เทคโนโลย ีหุ่นยนต์ ปัญญาประดษิฐ์ (AI) 
มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และลดการใช้แรงงานคน

ผมยังเชื่อด้วยว่า

อตุสาหกรรมทีจ่ะยัง่ยนืได้ 

คอื อตุสาหกรรมท่ีเราถนดั 

อาจต้องมุ่งเน้นไปที่

สินค้าเกษตร อาหาร 

สุขภาพ เครื่องส�าอาง
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 “เทคโนโลย ี5G หุ่นยนต์ AI รวมไป
ถงึระบบเสมอืนจรงิอย่าง AR เทคโนโลยี
เหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทกับธุรกิจอย่าง
แน่นอน และที่ส�าคัญคือ ราคาจะถูกลง
มาด้วย ท�าให้เอสเอม็อมีโีอกาสตดัสนิใจ
ที่จะลงทุนได้ง่ายขึ้น ที่ผ่านมาจะเห็นว่า
ผู้ประกอบการหนัมาสนใจในเรื่องนี้มากขึ้น
แต่ด้วยในสถานการณ์ COVID-19 อาจ

ท�าให้การลงทนุในช่วงนี้ชะลอลง เนื่องจาก
เกิดปัญหาของการขาดสภาพคล่อง ซึ่ง
หากเป็นไปได้ ภาครฐัควรเข้ามาสนบัสนนุ
ด้านเงินทุน อาจจะเป็นในรูปของเงินกู้ 
เพื่อให้เกิดการลงทุนเทคโนโลยีที่จะช่วย
ให้ธรุกจิสามารถผ่านพ้นวกิฤตไปให้ได้”
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 นอกจากนี้ แหล่งวัตถุดิบส�ารอง 
ยงัเป็นอกีความท้าทายที่ผูป้ระกอบการ
ต้องมแีผนในการบรหิารจดัการ เพื่อช่วย
ไม่ให้ธรุกจิต้องสะดดุในยามที่เกดิวกิฤต 
ซึ่งที่ผ่านมาจากผลกระทบของ COVID-19 
ภาคการผลิตที่ต้องพึ่งพาแหล่งวัตถุดิบ
จากประเทศจนีเป็นหลกั จะเหน็ว่าต้อง
หยุดชะงักลงจากการประสบปัญหา
ขาดแคลนวัตถุดิบ ซึ่งเป็นผลจากการ
ลอ็กดาวน์ประเทศ หรอืระบบโลจสิตกิส์
ที่ไม่สามารถให้บรกิารได้ตามปกต ิฉะนั้น
ผูป้ระกอบการควรมกีารจดัท�าแผนด้าน
ซปัพลายเชนเพื่อเสาะหาแหล่งผลติส�ารอง 
โดยการหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตภายใน
ประเทศหรอืประเทศอื่นๆ รวมถงึบรหิาร
จดัการสตอ็กวตัถดุบิให้มเีพยีงพอ เพื่อ
รอจนกว่าสถานการณ์จะกลบัมาเดนิหน้า
ได้ตามปกต ิ 

เทคโนโลยี 5G หุ่นยนต์ AI 

รวมไปถึงระบบเสมือนจริง

อย่าง AR เทคโนโลยีเหล่านี้

จะเข้ามามีบทบาทกับธุรกิจ

อย่างแน่นอน
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 คงเห็นแล้วว่าจากนี้ไปจะมีความ
ท้าทายอะไรบ้างที่จะเกดิกบัโลกธรุกจิ ซึ่ง
หากมองให้ลกึลงไปจะพบว่า คย์ีเวร์ิดที่จะ
ท�าให้คณุเอาชนะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

ได้ มแีค่ 3 ค�าเท่านั้น คอื “ลกูค้า พนกังาน 
เทคโนโลย”ี คดิให้ออกว่าจะท�าอย่างไรกบั
สิ่งเหล่านี้ แล้วปรบัตวัให้ไว ถงึจะต้องเจอ
ความท้าทายใหม่ๆ คณุกเ็อาชนะได้ไม่ยาก    



คุณจะรู้ได้อย่างไร? ว่าพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปแบบไหน โดย

เฉพาะในยุค COVID-19 ค�าตอบง่ายๆ เลยก็คือ Data หรือ 

“ข้อมูล” จะเป็นตัวที่ท�าให้ผู้ประกอบการเข้าใจและรู้จักลูกค้าได้เป็น

อย่างดี ดังนั้น “ใคร ท�าอะไร ที่ไหน อย่างไร ชอบหรือไม่ชอบ

อะไร” จะไม่ใช่แค่ประโยคบ่งบอกพฤติกรรม แต่นี่คือ “ขุมทรัพย์” 

ที่ธุรกิจต้องรู้จักสร้างและขุดให้ลึกลงไป 

 TRENDY MARKETING   กองบรรณาธิการ

วางแผน

การ
ตลาด

ด้วยศาสตร์แห่งข้อมูล
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จากวกิฤต COVID-19 หลายคนคง
ได้เหน็ถงึการเตบิโตของตลาดอ-ีคอมเมร์ิซ 
โดยเฉพาะสนิค้าประเภทเครื่องส�าอางที่
ยอดขายดสีวนกระแส จนน�าไปสู่เทรนด์
ที่เรยีกว่า Lipstick Effect ซึ่งเป็นค�าที่มา
จากการที่คนหนัไปซื้อของกระจกุกระจกิ 
ชิ้นเลก็ๆ เช่น ลปิสตกิ (กลายเป็นที่มา
ของชื่อเทรนด์ Lipstick Effect นั่นเอง) 
หรือของที่ไม่ได้จ�าเป็นต่อชีวิตมากนัก 
เพื่อเป็นการระบายความเครยีดในภาวะ
ที่ต้องเผชญิกบัวกิฤต 

“ภายใต้เทรนด์ Lipstick Effect ที่เกดิ
ขึ้นนี้ มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ ในขณะที่
ยอดขายเครื่องส�าอางเพิ่มสงูขึ้น แต่คนกลบั
ซื้อสนิค้าแฟชั่นลดลง ทั้งๆ ที่สนิค้า 2 กลุม่นี้
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 TRENDY MARKETING 

มคีวามสมัพนัธ์กนั เมื่อมานั่งวเิคราะห์จะ
พบว่า น่าจะเป็นเพราะคนยังต้องแต่ง
หน้า เพื่อประชุมออนไลน์ แต่เสื้อผ้า
ไม่จ�าเป็นต้องแต่งใหม่ สามารถใส่เสื้อยดื
อยู่บ้านได้ หรอืเปลี่ยนแค่เสื้อให้ดูด ีแต่
ใส่กางเกงนอนก็ยังได้ นี่คือตัวอย่าง
พฤตกิรรมที่เปลี่ยนไปในช่วง COVID-19” 

จะเหน็ได้ว่า การที่จะสามารถวเิคราะห์
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคหรอืตลาดที่เปลี่ยนไป
ได้นั้น จะไม่ใช่การใช้ Instinct หรือ
สัญชาตญาณของผู้ประกอบการ หรือ
ผู้บริหารคนใดคนหนึ่งอีกต่อไป แต่เกิด
จากการตัดสินใจจากการใช้ Insights 
ใน Data หรอืข้อมูลนั่นเอง 
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เรยีกได้ว่า “Data” ถอืเป็นหวัใจส�าคญั
ของการท�าธรุกจิในยคุนี้ ที่จะท�าหน้าที่พา
ย้อนอดตีฉายภาพให้เหน็ว่ามอีะไรเกดิขึ้น
บา้ง และน�าไปสูก่ารคาดการณ์ในอนาคต
ที่แม่นย�ามากขึ้นได้ ดงันั้น “เมื่อเรารู้อดตี 
การคาดการณ์อนาคตก็ท�าได้ไม่ยาก” 
ณฐัพล ม่วงท�า นกัการตลาด และเจ้าของ
เพจ การตลาดวันละตอน ชี้ให้เห็นถึง
ความส�าคญัของข้อมูล 

ท�าความรู้จัก Data Marketing 

จากความส�าคญัของ Data หรอืข้อมลู 
ดังกล่าว ผู้ประกอบการสามารถน�าเอา
ข้อมูลมาช่วยวางแผนกลยุทธ์ในการท�า 
การตลาด หรอืที่เรยีกว่า Data Marketing 
ได้ โดยณัฐพลบอกว่า Data Marketing 
สามารถมองได้ 2 แง่มุม คือ เป็นการ
ท�าการตลาดโดยดจูาก Data เป็นหลกั และ
การท�าการตลาดเพื่อให้ได้ Data กลบัมา
ใช้อกีรอบหนึ่ง
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 TRENDY MARKETING 

การท�าการตลาดโดยดูจาก Data

เป็นหลัก

ยกตวัอย่างเช่น แบรนด์ A เดอืนนี้
ขายได้ 1 ล้านบาท จงึคดิว่าขายดมีาก
เพราะดูแต่ตัวเลข แต่ถ้าไปนั่งวิเคราะห์
จริงๆ จะพบว่า ขายดีแค่ต้นเดือนกับ
ปลายเดอืนเท่านั้น ส่วนอกี 20 กว่าวนัที่
เหลอืเป็นวนัที่ยอดขายแทบไม่มเีลย เพราะ
ฉะนั้น ผู้ประกอบการต้องมองแล้วว่า จะ
ท�าอย่างไรให้ยอดขายในวนัที่เป็นฟันหลอ
สงูขึ้นมาได ้นี่คอืการเอา Data มาใช้ก่อน
ที่จะท�าการตลาดต่างๆ ขึ้นมา

ท�าการตลาดเพื่อให้ได้ Data

กลับมาใช้อีกรอบหนึ่ง

ปกติแบรนด์หรือธุรกิจส่วนใหญ่มัก
ท�าแคมเปญการตลาดออกไป เพื่อลด 
แลก แจก แถมให้ได้ลูกค้าและได้เงนิมา
แล้วก็จบ แต่การท�าการตลาดจากนี้ไป 
คือ การท�าอย่างไรให้ลูกค้าอยากจะให้ 
Data กบัเรามากขึ้น เช่น กรณแีบรนด์ที่
ขายสินค้าในร้านสะดวกซื้อ คนขาย
ไม่เคยได้ข้อมลูลกูค้าเลยว่า ลกูค้าเป็นใคร 
หน้าตาแบบไหน รูแ้ค่ยอดขายเท่านั้น แต่
หากท�าแคมเปญการตลาดเพื่อเกบ็ Data 
ลูกค้า จะสามารถน�าข้อมูลมาวิเคราะห์
ได้ว่า จรงิๆ แล้วคนซื้อสนิค้าเราเขาเป็น
ใคร ดงันั้น เมื่อม ีData กจ็ะสามารถน�า
ไปปรบัการท�าแคมเปญการตลาดภายหลงั
ได้ และรู้ว่าจะต้องกลบัไปท�าการสื่อสาร
อย่างไรให้ตรงใจคนมากขึ้น
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เก็บถูกต้อง-วิเคราะห์-ใช้งานจริง

 
ทั้งนี้ หากเอสเอ็มอีคิดอยากจะเริ่ม

ต้นใช้ข้อมูลมาช่วยท�าการตลาด ณฐัพล 
แนะน�าว่า ผู้ประกอบการต้องเริ่มต้นจาก
การเกบ็ข้อมลู และตอ้งเปน็การเกบ็อย่าง
ถูกต้องด้วย 

ถ้าเราตั้งค�าถามได้ถูก

ก็จะท�าให้เราเข้าถึง Data

ที่ต้องการได้เร็วขึ้น
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 TRENDY MARKETING 

“เปรียบง่ายๆ การเก็บ Data ก็เหมือน
การเตรียมวัตถุดิบที่ต้องมีการปอก มี
การเตรียมให้พร้อมเพื่อจะน�าเอาไปปรุง 
แต่ก่อนจะเก็บ อยากให้ตั้งโจทย์ไว้ก่อน
ว่า สิ่งที่เราอยากรู้คืออะไร ต้องการข้อมูล
แบบไหน ปัญหาของธุรกิจคืออะไร แล้ว
เราอยากได้ Data แบบไหนมาช่วย 
จากนั้นค่อยไปดูว่า Data ที่ต้องการนั้น
อยู ่ที่ไหน หรือมีเครื่องมือไหนบ้าง
ที่จะท�าให้เข้าถึงข้อมูลได้ ถ้าเราตั้งค�าถาม
ได้ถูก ก็จะท�าให้เราเข้าถึง Data ที่ต้องการ
ได้เร็วขึ้น ซึ่งจริงๆ แล้วในการเก็บข้อมูล 
สามารถท�าได้หลายวิธี ตั้งแต่การกรอก
ผ่านระบบ CRM ระบบ Member Card 
หรือคนที่ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 
เช่น Shopee Lazada สามารถที่จะ Export 
ข้อมูลการขายออกมา เพื่อน�าไปใช้
วิเคราะห์ เพื่อค้นหา Insights ต่างๆ 
ที่ซ่อนอยู่” 

การท�างานกับ Data 

ต้องมีความใจเย็น

ต้องมีระยะเวลาในการรอ

ให้มีจ�านวนมากพอที่จะน�า

มาวิเคราะห์ให้แม่นย�า
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เมื่อเกบ็ข้อมูลที่ถูกต้องได้แล้ว กต็้อง
น�ามาวเิคราะห์ เพื่อให้เอาไปใช้งานได้จรงิ 
โดยปัจจบุนัมเีครื่องมอืมากมายที่ช่วยด้าน
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยณัฐพลบอกว่า 
ถ้าผู้ประกอบการมีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้ว
สามารถหยิบเครื่องมือง่ายๆ และใกล้
ตวัอย่าง Excel มาใช้ในการสร้างกราฟได้ 
หรอืจะใช้ Google Data Studio ที่ช่วยสร้าง
กราฟได้หลากหลายรูปแบบ ท�าให้เห็น
ความสมัพนัธ์ของข้อมูลที่มากขึ้น 

หรือถ้าผู้ประกอบการยังไม่มีข้อมูล
ของตวัเอง อาจจะใช้ External Data หรอื 
Data ของคนอื่นก่อน เช่น เครื่องมอืช่วย
ค้นหาข้อมูลของ Google อย่าง Google 
Trends ซึ่งช่วยบอกได้ว่า คนท�าการค้นหา
ค�าค�านี้เมื่อไร วนัไหน หรอืช่วงเวลาไหน 
รวมถงึ Social Listening ที่เป็นเครื่องมอื
ในการวิเคราะห์ข้อมูลบนโซเชียล เช่น 
Facebook, Twitter หรือ Instagram ซึ่ง
ปัจจบุนัมผีูใ้ห้บรกิารอยูห่ลายราย มรีาคา
เริ่มต้นตั้งแต่เดอืนละ 3,000 บาท ไปจนถงึ 
50,000 บาทขึ้นไปต่อเดอืน
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 ทั้งนี้ ในการเลอืกใช้เครื่องมอืที่จะ
ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีทั้งแบบฟรี
และมค่ีาใช้จ่าย สิ่งส�าคญัที่นกัการตลาด
หนุ่มรายนี้แนะน�าคือ ต้องเข้าใจถึง
ข้อจ�ากัดก่อนด้วยว่า แต่ละเครื่องมือ
มีความเก่งไม่เหมือนกัน หากเข้าใจ
ในจดุนี้แล้ว จะรูว่้าเครื่องมอืนั้นๆ ท�าอะไร
ได้แค่ไหน และจะต้องใช้งานอย่างไร
ถงึจะเตม็ประสทิธภิาพมากที่สดุ 

“ปัญหาหนึ่งที่เจอคือ ส่วนใหญ่ใช้
เครื่องมอืโดยไม่เข้าใจข้อจ�ากดั พอไม่เข้าใจ
ข้อจ�ากัดก็ท�าให้รู้สึกว่า ท�าไมใช้ไปแล้ว
ไม่เห็นผลอย่างที่ต้องการ และก็เลิกใช้ 
Data หรอืเครื่องมอืเหล่านั้นไป ถ้าเราเข้าใจ 
รูจ้กัข้อจ�ากดั รูจ้กัพลกิแพลง เราจะสามารถ
ใช้มนัได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพมากขึ้น”
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ถึงตรงนี้ ณัฐพลทิ้งท้ายไว้ว่า Data 
เปรียบได้เหมือนกับเงิน ซึ่งคุณต้องหยอด
กระปุกด้วยตัวเอง และเป็นสิ่งที่ไม่มีใคร
ให้ใครยืมด้วยซ�้า และถ้าไม่เริ่มเก็บ Data 
ตั้งแต่วันนี้ คุณก็จะไม่มี Data ใช้ในวัน
ข้างหน้า 

“การท�างานกับ Data ต้องมีความ
ใจเยน็ ต้องมรีะยะเวลาในการรอให้มจี�านวน
มากพอที่จะน�ามาวเิคราะห์ให้แม่นย�า เพราะ
ฉะนั้น ถ้าคณุม ีData 1 ปี อย่างไรกด็กีว่า 
1 เดอืน หรอืถ้าคณุม ีData 1 เดอืน อย่างไร
กด็กีว่าแค่ 1 วนั ดงันั้น ถ้าไม่ลงทนุจ้าง
คนนอกมาช่วยวเิคราะห์ คณุกต็้องลงแรง
วิเคราะห์ด้วยตัวเอง เพราะถ้าไม่ลงอะไร
เลย คนที่ท�าหรือลงทุนตรงนี้ เขาก็จะได้
ลูกค้าใหม่ๆ ไป และอาจจะได้ลูกค้าของ
คณุไปด้วยซ�้า” 

ในยคุที่ทกุอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเรว็อย่างทกุวนันี้ เชื่อว่าการใช้ Data 
มาช่วยวางกลยุทธ์การตลาด คือทางลัด
ที่จะพาธุรกิจของคุณเข้าไปนั่งอยู่ในใจ
ลูกค้าได้อย่างรวดเรว็และตรงจดุที่สดุ   

ถ้าเราเข้าใจ รู้จักข้อจ�ากัด 

รู้จักพลิกแพลง

เราจะสามารถใช้มันได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพ
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SME CORNER  วันวิสา งามแสงชัยกิจ   เจษฎา ยอดสุรางค์

หากวิกฤตมีหน่วยเป็นเวลาที่พร้อมเดินหน้าบีบธุรกิจให้จนมุม การมี

แค่ความคิดอยู่ในหัว อาจไม่ใช่ทางออกและทางรอดในวินาทีที่สุดแสน

จะคับขันเช่นนี้ แต่กลับต้องอาศัยการมองการณ์ไกลและความกล้าของผู้น�า

ที่จะลุกขึ้นมากะเทาะเปลือกแนวคิดเหล่านั้นให้กลายเป็นจริง เพื่อต่อ

ลมหายใจ ต่อเวลา และปล่อยหมัดสวนกลับได้อีกครั้ง 

แก้เกมวิกฤตด้วย

“ความกล้า” สไตล์
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แม้ตลอดเส้นทางของการ
เดินทางบนถนนสายธุรกิจจะได้
พบเจอกับความท้าทายมานับครั้ง
ไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นความไม่สงบ
ทางการเมือง การปิดสนามบิน 
ค่าเงนิบาทมปัีญหา ไปจนถงึส่งออก
ไม่ได้ แต่การเผชญิหน้ากบัการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ในครั้งนี้ 
ณฐัวฒุ ิเผ่าปรชีา กรรมการผู้จดัการ 
และผูก้มุบงัเหยีนคนส�าคญัของ Wel-B 
ถงึกบัเอ่ยปากว่า ถอืเป็นวกิฤตที่หนกั
ที่สดุและสนกุที่สดุไปพร้อมๆ กนั 

ย้อนกลับไปราวหนึ่งทศวรรษ
ที่ผ่านมา การลองลิ้มชิมรสความ
กรบุกรอบแบบมสีขุภาพ คงแทบไม่มี
ให้เห็นในเมืองไทย แต่ด้วยการมี
วิสัยทัศน์และเปิดประตูรับสิ่งใหม่ๆ 
ท�าให้การประเดมิสนามเป็นเจ้าแรกๆ 
ของ Wel-B ขนมเพื่อสขุภาพ ที่โดดเด่น
ด้วยการใช้เทคโนโลย ี “ฟรซีดราย” 
(Freeze Dried Technology) หรือ
เทคโนโลยกีารอบแห้งแบบแช่เยอืกแขง็
ภายใต้การด�าเนินงานของบริษัท
โจ-ลี่ แฟมลิี่ จ�ากดั ได้เข้ามาเขย่า
ตลาดสแน็กสายสุขภาพจนครองใจ
คนรักขนมกินเล่นแบบมีสุขภาพ
ถงึทกุวนันี้ 
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SME CORNER 

ปรับแผนธุรกิจ

สร้างโมเดลใหม่ท�าเงิน

สถานการณ์ของ Wel-B ไม่ต่างอะไร
จากธุรกิจอื่นๆ ที่ COVID-19 ท�าให้
ยอดขายหายไป ดงันั้น โจทย์ใหม่ที่ต้องตี
ให้แตกคือ “จะท�าอย่างไรให้มีรายได้มา
ทดแทน” และ “ท�าอย่างไรให้พนักงาน
มงีานท�า” โมเดลธรุกจิใหม่อย่าง Wel-B 
Market จงึถอืก�าเนดิขึ้นมา เพื่อแก้เกมการ
ขาดหายไปของกระแสเงนิสด และจ�านวน
งานที่มอียู่ในมอื
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“จากแนวคิดแผนรับมือระยะสั้น 
เพื่อแก้ปัญหากระแสเงินสดและหางาน
ให้ทีมงานท�า น�ามาสู่การออกโมเดล
ธุรกิจใหม่อย่าง Wel-B Market แหล่ง
รวมวตัถดุบิ เครื่องดื่ม อาหารสด อาหารแห้ง 
และอาหารแช่แข็ง ที่ลูกค้าสามารถ
สั่งซื้อได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE โดย
มจีดุเริ่มต้นจากการที่เราเอาวตัถดุบิอย่าง
ทเุรยีน ซึ่งต้องส่งเข้าโรงงานวนัละหลายตนั
อยู่แล้วมาปอก แกะเนื้อเป็นพู และ
ท�าการบรรจุใส่กล่องส่งดิลิเวอรี ซึ่งได้รับ
ผลตอบรับที่ดีมาก เห็นได้จากการที่เรา
มีลูกค้ากว่า 6,000 คน ในช่วงแค่เพียง 
2 เดือนแรกที่เริ่มลงมือท�าเท่านั้น แต่เมื่อ
ทเุรยีนมฤีดกูาลที่จ�ากดัและคนรบัประทานได้
มากสุดเพียงไม่กี่ครั้ง เราเลยมองหา
วัตถุดิบที่มีอยู่แล้วเช่นกันมาเติมเต็ม 
นั่นก็คือ มะม่วงน�้าดอกไม้ รวมไปถึงการ
ออกสินค้าใหม่อย่าง น�้าส้มคั้นและกาแฟ
โคลด์บริว เข้ามาขายในมาร์เก็ตแห่งนี้”
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เมื่อฐานลูกค้าที่เข้ามาซื้อของมี
จ�านวนมาก บรษิทัจงึขยบัขยายด้วยการ
จบัมอืร่วมกบัโรงงานอาหารในละแวกข้างเคยีง 
ที่เดิมเน้นการส่งออกเป็นหลัก แต่ต้อง
ประสบกบัวกิฤตครั้งนี้ เพื่อเป็นอกีช่องทาง
ช่วยเหลอืผูผ้ลติในการระบายสนิค้า ท�าการ
ตลาดและลดค่าขนส่ง ในขณะที่ลูกค้า
จะได้มสีนิค้าให้เลอืกมากขึ้น 

“เป็นสถานการณ์ที่ Win-Win กนัทั้งคู่ 
เพราะจากเดมิที่ผูผ้ลติทกุคนจะต้องท�าการ
ตลาดเอง เสียค่ายิงโฆษณาบนโซเชียล 
มเีดยีเอง ตอนนี้มารวมกนัเป็นร้านเดยีวกนั 
ยิงทีเดียวได้ทุกร้าน และจากเดิมที่ทุกคน
จะต้องเสียค่าขนส่งทุกๆ ครั้งที่ลูกค้าสั่ง 
ตอนนี้ก็เสียแค่เพียงครั้งเดียว เพื่อมาส่ง
ที่เรา แล้วทางเราจะจัดของให้ตามค�าสั่ง
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ของลูกค้าทีละคนๆ เพราะฉะนั้น ผู้ผลิต
จงึไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น ในส่วน
ของลูกค้าก็มีสินค้าให้เลือกมากขึ้น 
จากเดิมที่ซื้อของได้ไม่กี่อย่าง ตอนนี้
สามารถซื้อได้หลายอย่างมากขึ้น โดย
ลูกค้าจะสั่งแบบหลายสินค้าเพื่อให้ส่ง
ไปที่เขาคนเดียว (Many to One) หรือถ้า
อยากจะถูกกว่านั้นก็สามารถสั่งผ่าน
ตัวแทนหมู่บ้านของตัวเองก็ได้ (Many to 
Many) โดยเมื่อตัวแทนสั่งของจากเรา
เสร็จจะเป็นคนน�าไปกระจายต่อให้คน 
ในหมู่บ้านอีกทีนั่นเอง วิธีนี้ช่วยลดค่า
ขนส่งได้มากเลยทีเดียว จากปกติที่เคย
สั่ง 1 ร้าน ต้องเสียค่าส่ง 1 ครั้ง มาเป็น
สั่งจากหลายๆ ร้านในมาร์เก็ตของเรา
แล้วเสียค่าส่งแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น”

ทางที่จะท�าให้รอดได้คือ

ผู้บริหารต้องกล้าคิด กล้าท�า 

กล้าคิดในสิ่งที่ไม่เคยท�ามาก่อน

โดยอยู่บนจุดแข็งของตัวเอง
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เปิดวิธีคิดแบบผู้น�า

พาองค์กรรอดในวิกฤต 

นอกจากการจัดทัพธุรกิจเบื้องหน้า 
ฟันเฟืองอย่างพนักงานเองก็ต้องจัด
กระบวนท่าให้ด ีซึ่งณฐัวฒุบิอกว่า วกิฤต
ครั้งนี้เข้ามากระทบให้ต้องปรบัรูปแบบการ
ท�างานจากเดมิที่ท�างานกนั 6 วนัต่อสปัดาห์ 
เหลือเพียง 5 วันต่อสัปดาห์ ส่งผลให้
เงนิที่ได้รบันั้นลดลงตามสดัส่วนของจ�านวน
วนัท�างานไปโดยปรยิาย ในขณะที่บางส่วน
งานสามารถท�างานได้จากที่บ้าน 

“เราไม่มีนโยบายปลดพนักงานออก 
จะมีก็แค่พนักงานขายประจ�าห้าง (PC) 
และดวิตี้ฟรกีว่า 10 คนที่ต้องหยดุงานไป 
เนื่องจากสถานที่ต้องปิดเท่านั้น เรื่องของ
การจัดการทีมงานภายในนับเป็นเรื่องที่
ยากที่สดุ เพราะว่าเราไม่เคยต้องขายกนั
เป็นบลิย่อยๆ แบบนี้ ดงันั้น จงึต้องใส่ใจ
และมคีวามละเอยีดกนัมากขึ้น เหมอืนเรา
เคยขายของแบงก์พันแล้ววันนี้ต้องมา
ขายของเหรยีญบาท เพราะฉะนั้น จงึเป็น
เรื่องที่ต้องเหนื่อยกนัมากขึ้น”
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เรยีกได้ว่าเป็นช่วงเวลาวดัใจและทลาย
คอมฟอร์ตโซนที่แม่ทัพรายนี้บอกว่า 
จะพาองค์กรให้รอดได้ ผู้บริหารต้องมี
วสิยัทศัน์สดุๆ และต้องกล้าเปลี่ยนแปลง 

 
“หากไม่ออกจากจดุที่เป็นอยู่ ท�าได้

แค่อดทนและปล่อยให้เลอืดไหลไปเรื่อยๆ 
ท้ายที่สดุกต้็องตาย ถงึจะตายช้าแต่อย่างไร
เสยีกต็้องตายอยู่ด ีดงันั้น ทางที่จะท�าให้
รอดได้คอื ผู้บรหิารต้องกล้าคดิ กล้าท�า 
กล้าคิดในสิ่งที่ไม่เคยท�ามาก่อนโดยอยู่
บนจดุแขง็ของตวัเอง เราไม่ได้ท�าในสิ่งที่
เราไม่รู้เรื่องเลยหรอืไม่มอีะไรซพัพอร์ตเลย 
เรายงัท�าอาหารอยู ่ยงัใช้เครื่องมอือปุกรณ์
ที่โรงงานมอียู ่ยงัใช้คนและทมีงานที่มอียู่ 
แต่เราบิดซ้ายบิดขวาเพื่อที่จะให้เกิด
ธรุกจิใหม่เท่านั้นเอง”

แค่มีความคิดดีๆ ยังไม่พอ

ต้องกล้าเดินออกไป และจูงมือ

เขาออกไปด้วยกัน
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แม้ผู้ประกอบการทุกคนจะรู้ว่าต้อง
ปรบัเปลี่ยน  แต่ณฐัวฒุบิอกว่า สิ่งที่ท�าให้
แตกต่างคอื ใครกล้าเดนิออกมามากกว่า 
การที่กล้าเดนิออกมาเปลี่ยนนั้น ไม่ใช่แค่
คดิเฉยๆ แต่ต้องท�าให้คนข้างหลงัที่เคยท�า
แบบเดิมอยู่เปลี่ยนให้ได้ด้วยซึ่งถือเป็น
เรื่องที่ยาก

“แค่แนวคดิในการเปลี่ยนแปลงทกุคน
ก็คิดได้ แต่การท�าให้มันเกิดต่างหากล่ะ
ส�าคัญกว่า เพราะแค่ก้าวแรกปัญหา
กเ็ยอะแล้ว แรงเฉื่อยที่คนแบกเอาไว้ ท�า
อย่างไรให้เขาเหน็คณุค่า ให้ชนะแรงเฉื่อย
นั้นได้ พอเดินไปแล้วอาจเจอปัญหาอีก 
ทกุก้าวเจบ็ตลอด ดงันั้น แค่มคีวามคดิดีๆ  
ยังไม่พอ ต้องกล้าเดินออกไปและจูงมือ
เขาออกไปด้วยกนั”

ณัฐวุฒิทิ้งท้ายไว้ว่า ผู ้น�าต้องมี
ความกล้าในการตัดสินใจ ต้องพาทีมให้
กล้าลองและซัพพอร์ตพวกเขาในจังหวะ
ที่ก�าลงัลองอยู ่นั่นกเ็พราะเวลาที่ลองอะไร
ใหม่ๆ ความผิดพลาดต่างๆ สามารถ
เกดิขึ้นได้อย่างมากมาย ดงันั้น ผูน้�าต้องอยู่
ตรงนั้น ต้องให้ก�าลังใจ และต้องค่อยๆ 
แก้ไขร่วมกนัไป
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“ผูน้�าต้องเป็นแสงสว่างให้กบัองค์กร
ได้ ถ้าจะเศร้ากต้็องไม่ท�าให้เหน็ หนกัอะไร
กต้็องเกบ็ไว้ข้างหลงั หรอืไม่กต้็องบอกไป
ตรงๆ ว่า ตอนนี้มนัแย่จรงิๆ สดุท้ายต้อง
ชี้ให้เขาเหน็ว่า ข้างหน้ายงัมแีสงไฟรออยู่
ที่ปลายทาง หน้าที่ของเราคือหาช่อง
แห่งความหวังนั้นให้เจอ ชี้ให้เขาเห็นว่า
ยังมีความหวัง แล้วเดินไปด้วยกัน 
รอดหรือไม่รอดก็ต้องเดินไปด้วยกัน”    

ทั้งหมดนี้คอืการหยบิเอาวตัถดุบิแห่ง
ความคิด สายตาที่มองการณ์ไกล และ
ความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง มาลงมือ
คลุกเคล้าให้เกิดเป็นส่วนผสมแห่งความ
ส�าเรจ็ เพื่อฝ่าวกิฤตใหญ่ครั้งนี้ไปให้ได้ 
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เคยได้ยินคนพูดกันเล่นๆ ว่า การไม่มี “หนี้” คือลาภอันประเสริฐ เชื่อว่า

คนส่วนใหญ่กค็ดิเช่นนัน้ หากเป็นไปได้หลายคนเลือกทีจ่ะไม่ก่อหนี ้เพราะไม่อยาก

มีภาระให้ต้องแบกรับ แต่ในเชิงของการท�าธุรกิจ “หนี้” คือสิ่งที่ท�าให้ธุรกิจ

เติบโตได้ และในภาวะวิกฤตแบบนี้อาจเป็นสิ่งที่ท�าให้ธุรกิจรอดได้ด้วย 

แล้วเอสเอ็มอีจะเป็นหนี้อย่างไรล่ะ? ถึงจะกลายเป็นลาภอันประเสริฐ

ได้อย่างแท้จริง

FINANCIAL  กองบรรณาธิการ  เจษฎา ยอดสุรางค์

เป็นหนี้อย่างไร?

ให้ธุรกิจได้ประโยชน์
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หากถามถึงข้อดีของการเป็นหนี้ หรือ
การใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงินคืออะไร? 
อคัรนนัท์ ฐติสริวิทิย์ รองกรรมการผู้จดัการ 
ธนาคารกสกิรไทย ได้ตอบค�าถามในเรื่องนี้ไว้
อย่างน่าสนใจ ดงันี้

 เป็นหนี้...แล้วหักภาษีได้ 

ประโยชนอ์ย่างแรกของการเป็นหนี้ในฐานะ
เจ้าของกิจการ คือ ดอกเบี้ยที่เกิดจากสินเชื่อ

ต่างๆ นั้น ถอืเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถน�าไปหกัลดหย่อน
ภาษีได้ ในขณะที่การใช้เงินทุนของตัวเอง ไม่สามารถ
เป็นค่าใช้จ่ายได้ ดงันั้น เรื่องของผลประโยชน์ด้านภาษี
ตรงนี้ นบัเป็นข้อดอีย่างแรกของการกู้หนี้ยมืสนิ

ข้อดีของ “หน้ี”

ท่ีเอสเอ็มอีต้องรู้!

1
อัครนันท์

ฐิตสิริวิทย์
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เป็นหนี้...ช่วยรักษา

ความเป็นเจ้าของ

กิจการได้

ประโยชน์ต่อมาของการเป็นหนี้ คอื 
สามารถรกัษาความเป็นเจ้าของกจิการได้ 
จากการลงทนุด้วยสนิเชื่อ โดยเฉพาะธรุกจิ
ที่มีหลายหุ้นส่วน หลายคนอาจคิดว่า 
ดอกเบี้ยสนิเชื่อแพง ดงันั้น จงึอยากใช้เงนิ
ส่วนตวัของหุน้ส่วนมาลงทนุในธรุกจิ ซึ่ง
ในบางครั้งหุ้นส่วนอาจไม่ได้มีเงินลงทุน
พร้อมกันในคราวเดียว เช่น มีหุ้นส่วน 
4 คน แต่อาจมีคนที่พร้อมจะลงทุนแค่ 
2-3 คน เมื่อเป็นเช่นนี้สดัส่วนการถอืหุน้
จะเปลี่ยนทนัท ี แต่ถ้าเป็นการลงทนุโดย
ใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน จะยังคง
สถานะสัดส่วนกรรมสิทธิ์ของบริษัทได้
เช่นเดิม แต่กรณีนี้หากเป็นเจ้าของ
คนเดยีวจะไม่มผีลกบัเรื่องดงักล่าว

3 เป็นหนี้...แต่มี

สภาพคล่องส�ารอง

หากผู้ประกอบการไม่ได้มีเงิน
มากพอ การที่น�าเงนิตวัเองมาลงทนุใน
ธุรกิจ อาจท�าให้ไม่เหลือสภาพคล่อง
ติดมือ เพื่อไว้เป็นเงินทุนส�ารองกรณี
ฉกุเฉนิ หรอืมคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนเกดิขึ้น 
ดงันั้น การพจิารณากูย้มืเงนิจากธนาคาร
เพื่อน�ามาลงทนุ น่าจะเป็นทางออกที่ดี
กว่าการใช้เงนิส่วนตวัลงทนุ



เป็นหนี้...

ช่วยเพิม่โอกาสโตธุรกจิ

ข้อนี้หลายคนอาจจะทราบกันด ี
หนี้สามารถใชเ้ปน็ตวัต่อยอดโอกาสทาง
ธุรกิจได้ เพราะบางครั้งโอกาสมีเข้ามา
ในแบบที่ไม่ทนัได้ตั้งตวั เช่น มอีอร์เดอร์
ใหญ่เข้ามา แต่มีเงินทุนไม่มากพอที่จะ
รับกับโอกาสนั้นๆ การกู้สินเชื่อจึงเป็น
ตัวช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้เร็วขึ้น 
แต่กม็ผีูป้ระกอบการหลายคนที่ไม่อยาก
กู้หนี้ยืมสิน เพราะกังวลเรื่องดอกเบี้ย 
จึงกลายเป็นข้อจ�ากัดที่ท�าให้ธุรกิจโต
ได้เท่าที่มเีงนิทนุอยู่นั้นเอง

เป็นหนี้...

อาจให้ผลตอบแทน

ที่คุ้มค่ากว่าได้

 ในข้อสุดท้ายนี้ เชื่อว่าหลายคน
ไม่ค่อยทราบ นั่นคอื บางครั้งในการเป็น
หนี้ อาจสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าได้ 
ยกตวัอย่าง กรณผีู้ประกอบการมเีงนิทนุ
อยู่ 30 ล้านบาท แทนที่จะน�ามาลงทุน
ในธรุกจิ แต่ใช้การขอสนิเชื่อจากธนาคาร 
ซึ่งอาจจะเสยีดอกเบี้ยอยู่ที่ 6-7% แล้วน�า
เงนิส่วนตวัดงักล่าวไปลงทนุประเภทอื่นที่
ให้ผลตอบแทนสงูกว่า เช่น 8-9% นั่นแสดงว่า 
ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายกบัผลตอบแทนที่จะได้
รบันั้น มส่ีวนต่างที่จะท�าให้ผูป้ระกอบการ
ได้รบัผลประโยชน์ที่คุม้ค่ากว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น 
ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์การลงทุนด้วย 
และผลตอบแทนการลงทุนของแต่ละคน
หรือแต่ละบริษัทจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ
ปัจจยัรอบด้านต่างๆ นั่นเอง
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บางคร้ังในการเป็นหนี้

อาจสร้างผลตอบแทน 

ที่คุ้มค่ากว่าได้

เคล็ดลับการเป็นหนี้ที่ดี ให้ธุรกิจ

ได้ประโยชน์

เมื่อเห็นแล้วว่า การเป็นหนี้นั้นมี
ข้อดกีบัธรุกจิ ค�าถามต่อมาคอื แล้วจะ
เป็นหนี้อย่างไร? ให้ได้ประโยชน์สูงสดุ
ต่อธุรกิจ ซึ่งอัครนันท์แนะน�าเคล็ดลับ
ของการเป็นหนี้ที่ดีไว้ว่า สิ่งส�าคัญคือ 
ผูป้ระกอบการต้องใช้หนี้ หรอืสนิเชื่อให้
ถูกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม 
ที่ผ่านมามกัพบว่า เจ้าของกจิการที่เป็น
หนี้ NPL หรอืประสบปัญหาทางธรุกจิ 
เหตุผลอันดับต้นๆ เลยคือ ใช้เงินผิด
ประเภท หรอืใช้เงนิผดิวตัถปุระสงค์ 
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“การกูเ้งนิมทีั้งระยะสั้นและระยะยาว 
แต่อย่างที่ทราบกันดอกเบี้ยระยะสั้น
จะถูกกว่า ท�าให้หลายครั้งผูป้ระกอบการ
เลอืกที่จะกู้ระยะสั้น 3 เดอืน 6 เดอืน 
เพื่อน�าไปลงทนุในระยะยาว เช่น มโีครงการ
สร้างโรงงาน ซึ่งกว่าที่โรงงานจะให้ผล
ตอบแทนกลบัมา ต้องใช้ระยะเวลาเป็นปี 
ท�าให้เกิดปัญหาไม่สามารถช�าระหนี้ได้
ตามที่ก�าหนด หรืออีกกรณีหนึ่งคือ 
การที่ผู้ประกอบการมีหลายธุรกิจ เช่น 
ใช้ธรุกจิ A ในการขอสนิเชื่อ แต่กลบัน�า
เงินที่ได้ไปใช้กับบริษัท B ซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้ 
หากธรุกจิ A เกดิขาดสภาพคล่อง แต่
ธรุกจิ B กย็งัไม่สามารถสร้างรายได้จาก
การที่เอาเงินไปใช้ กลายเป็นว่าดึงให้
ธรุกจิล้มไปด้วยกนัทั้งคู่ เหล่านี้คอืสิ่งที่
เจ้าของธรุกจิต้องพงึระวงัเป็นอย่างมาก” 
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นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังต้อง
เป็นลกูหนี้ที่ดด้ีวยการช�าระหนี้ให้ตรงเวลา 
เพราะนั่นจะกลายเป็นเครดติทางการเงนิ
ของตวัผู้ประกอบการเอง เนื่องจากเวลา
ธนาคารพจิารณาอนมุตัสินิเชื่อ หากเป็น
ลูกค้าเก่าจะดูจากประวัติการช�าระเงิน 
แต่ถ้าเป็นลกูค้าใหม่จะดขู้อมูลจากเครดติ
บโูร ดงันั้น การรกัษาประวตักิารช�าระเงนิ
ให้ดทีี่สดุ เท่ากบัเป็นการช่วยเพิ่มโอกาส
ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสินเชื่อ
ได้ง่ายขึ้น และอาจจะได้รบัการพจิารณา
อตัราดอกเบี้ยที่พเิศษกว่าด้วย 

การเป็นหนี้ท่ีดี เพื่อให้ได้ประโยชน์

ต่อธุรกิจ ผู้ประกอบการ

ควรพิจารณาเลือกใช้ธนาคาร

มากกว่า 1 แห่ง
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สุดท้ายในการเป็นหนี้ที่ดี เพื่อให้
ได้ประโยชน์ต่อธุรกิจ ผู้ประกอบการ
ควรพิจารณาเลือกใช้ธนาคารมากกว่า 
1 แห่ง เนื่องจากแต่ละธนาคารมนีโยบาย
การปล่อยสินเชื่อและการคิดดอกเบี้ย
ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะดีกว่าหาก
ผู้ประกอบการมีทางเลือกมากขึ้น เพื่อ
โอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อและได้รับ
ดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสมกับธุรกิจ
ของตนเอง

ถึงตรงนี้ คงเห็นแล้วว่า “หนี้” 
ถ้าบรหิารด ีจดัการได้อย่างถกูต้อง กส็ร้าง
โอกาสให้ธรุกจิได้อย่างมากเลยทเีดยีว 

ท�าอย่างไร?

ไม่ให้เป็นหนี้เสียในภาวะวิกฤต

 ทบทวนแผนธุรกิจ

ประเมินรายได้และรายจ่ายใน
สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อดูว่าจะมีเงิน
พอที่จะช�าระหนี้ได้มากน้อยแค่ไหน

 ขอเจรจากับธนาคาร

เมื่อรู้ความสามารถในการช�าระ
หนี้แล้ว ให้ติดต่อธนาคารเพื่อขอปรับ
เงื่อนไขการช�าระหนี้ที่เหมาะสมกบัธรุกจิ
ในช่วงวกิฤต

 เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา 
แต่ละธนาคารมนีโยบายช่วยเหลอื

ลูกค้าผู้ประกอบการอยู่แล้ว ดังนั้น
การเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา 
จะท�าให้ธนาคารสามารถช่วยวางแผน
ทางการเงนิได้อย่างเหมาะสม
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ACCOUNTING  ศริิรัฐ โชตเิวชการ  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั Network Advisory Team Ltd.

จากวิกฤต COVID-19 ที่มาเร็วและมาแรง แม้จะดูเหมือนก�าลังเจือจางลง 

แต่ก็ยังคงไว้วางใจไม่ได้ ท�าให้ธุรกิจทั้งโลกต้องหยุดชะงักไปช่วงหนึ่ง บางธุรกิจ

ถือโอกาสหยุดแล้วหยุดเลย เพราะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่ส�าหรับ

ธุรกจิทีย่งัพร้อมจะเดนิหน้าต่อ กเ็ร่ิมตระหนกัแล้วว่าจะด�าเนนิธุรกจิอย่างทีเ่คยไม่ได้ 

ต้องปรับตัวเข้าสู่ New Normal แม้แต่เรื่องการจัดการด้านบัญชี ที่จะท�าอะไร

เหมือนเดิมอีกไม่ได้ ก็ต้องก้าวไปสู่ New Normal เช่นกัน

จัดการ

  บัญชีแบบ

New
Normal 
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หลายคนอาจสงสัยว่ารูปแบบการ
จดัการด้านบญัชทีี่บอกว่าจะต้องเป็น New 
Normal เช่นกนันั้น คอือย่างไร พูดง่ายๆ 
คอื หากจะให้ตอบโจทย์การด�าเนนิธรุกจิ
ในยคุหลงั COVID-19 การท�าบญัชจีะต้อง
เป็น Real Time ผูป้ระกอบการจงึจะสามารถ
มีงบก�าไรขาดทุนและงบดุลที่ถูกต้อง 

เชื่อถอืได้ และทนัการณ์ เพื่อน�ามาบรหิาร
เงนิสดและค่าใช้จ่าย ดงันั้น ในยคุหลงัจากนี้
ธรุกจิจ�าเป็นต้องเร่งระบบบญัชเีข้าสู ่Cloud 
Base ซึ่งเป็นการน�าข้อมลูขึ้นสูร่ะบบออนไลน์
นั่นเอง
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ในขณะเดยีวกนั นกับญัชกีต้็องปรบั
บทบาทจากคนที่เคยเน้นการยื่นภาษี
รายเดอืน-รายปีให้กบัผูป้ระกอบการ มาเป็น
เพื่อนคู่คิด ที่จะน�าเสนอและวิเคราะห์
ข้อมูลธรุกจิแบบเข้าใจง่ายๆ 

เรยีกได้ว่า New Normal ของนกับญัช ี
คือ ต้องปรับตัวให้สามารถเป็น “วิศวกร
บัญชี” (Accounting Engineering) หรือ 
นักบัญชีรุ ่นใหม่ที่ต้องเก่งเทคโนโลยี
ควบคู ่ไปด้วย โดยสามารถน�าเอา
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในงานบัญชีได้ 
อีกทั้งยังต้องมีความสามารถในการ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเป็น 
กระบวนการ ซึ่งจะช่วยให้ได้ผลงาน
ที่มีประสิทธิผลและเร็วกว่าการท�างาน
แบบเดิมๆ ของนักบัญช ี
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ยกตัวอย่างเช่น หากธุรกิจจะต้อง
ปรับตัวเข้าสู ่การขายผ่านออนไลน์ 
นักบัญชี New Normal ในรูปแบบของ
วิศวกรบัญชี จะต้องสามารถออกแบบ
ระบบบัญชีใหม่ โดยเลือกแอปพลิเคชัน
ที่รองรบัการขายของออนไลน์ และสามารถ
เชื่อมโยงข้อมลูในการขายเข้าสู่ระบบบญัชี
ออนไลน์โดยอตัโนมตั ิและยงัตอ้งเฟ้นหา
แอปพลเิคชนัในการวเิคราะห์ข้อมลูในเชงิลกึ 
ที่สามารถแปลงข้อมูลออกมาในรูปแบบ
ของกราฟิก เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจ
ง่ายขึ้นและน�าไปใช้ในการตัดสินใจได้ดี
ยิ่งขึ้น  

แต่ปัญหาคอื ถ้านกับญัชใีนปัจจบุนั
ของท่านไม่สามารถปรบัตวัให้เป็น วศิวกร
บัญชีให้ท่านได้ แล้วจะท�าอย่างไรด ี
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ACCOUNTING

ค�าตอบคอื ทางเลอืกแรก อาจจะต้องจ้าง
เพิ่ม เพียงแต่นักบัญชีรูปแบบดังกล่าว 
หากเป็นแบบ Full Time จะมีค่าตัว
ที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น ส�าหรับเอสเอ็มอ ี
อาจจะใช้วิธีการหา Freelance ในราคา
ที่เหมาะสมมาท�าหน้าที่นี้แทนได้ โดยอาจ

จะท�างานร่วมกนัผ่านระบบออนไลน์ และ
จดัให้มกีารประชมุเพื่อน�าเสนอและวเิคราะห์
ข้อมูลเดอืนละกี่ครั้ง ขึ้นอยูก่บัการตกลงกนั
ตามความเหมาะสม 

ส่วนอกีทางเลอืกหนึ่งที่เริ่มเหน็มกีาร
เคลื่อนไหวมากขึ้น นั่นคอื การ Outsource 
งานบญัช ีทั้งแผนก ออกไปให้ส�านกังาน
บัญชีที่มีศักยภาพ ที่สามารถรองรับ
การท�างานบนโปรแกรมบญัชอีอนไลน์ได้ 
โดยจะต้องน�าเสนอผลการด�าเนนิงานทกุเดอืน
ผ่านการประชมุแบบ VDO Conference 
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การใช้ Outsource งานบญัชนีั้น ถอืเป็น
ทางเลือกที่เกิดจากวิกฤต COVID-19 
ซึ่งท�าให้หลายๆ ธรุกจิเริ่มตระหนกัแล้วว่า 
การจ้างพนักงานประจ�าอาจไม่คล่องตัว
มากนกั ดงันั้น การ Outsource จงึเป็น
ทางออกของธุรกิจที่อาจจะไม่ต้อง
แบกภาระเรื่องคนอกีต่อไป

เห็นแล้วใช่ไหมว่า COVID-19 ได้
พลกิโฉมหน้าของการท�าธรุกจิให้เปลี่ยนไป
ทุกด้านจริงๆ แม้แต่เรื่องภายในองค์กร 
อย่างการจดัการบญัชยีงัต้องเปลี่ยนไปด้วย 
นี่คือสิ่งที่ผู ้ประกอบการต้องเรียนรู ้
และเข้าใจเพิ่มเติมว่านับจากนี้จะไม่มี
อะไรที่เหมือนเดิมอีกต่อไป หากไม่เปลี่ยน
ตั้งแต่วันนี้ โอกาสที่จะไปต่อคงเหลือน้อย
เต็มที 

การ Outsource

งานบญัชี

เป็นทางออกของธุรกิจ

ที่อาจจะไม่ต้องแบกภาระ

เรื่องคนอีกต่อไป
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อ่านครบทุกเล่ม

ไม่ตกเทรนด์ธุรกิจ
e-Magazine รายเดือน

จุดประกายความคิดอัพธุรกิจให้ส�าเร็จได้ง่ายขึ้น

บอกความคิดเห็นของคุณให้เรารู้ว่าต้องการปรับ

   ให้นิตยสารนี้เป็นแบบที่คุณชอบ คลิก!



ท้าทายให้สุด สนุกที่จะเปล่ียนแปลงธุรกิจ
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