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ธนาคารกสิกรไทย

ผูอ้ยูร่อดใน New Normal 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในช่วงเวลานี้ ที่หลายคนเรียกว่า 
New Normal หรือความปกติ
รปูแบบใหม่ ซึ่งเป็นผลพวงมาจาก
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท�าให้เราได้เหน็วถิชีวีติใหม่ของคนในสงัคม
ที่เปลี่ยนไป ตั้งแต่การท�างานจากบ้าน (Work from Home) การเว้น
ระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) หรือแม้แต่การซื้อของ
ออนไลน์ สั่งอาหารดลิเิวอร ีฯลฯ  สิ่งเหล่านี้ก�าลงัจะเป็นอกีหนึ่งบท
ทดสอบว่า คณุจะสามารถปรบัตวัรบักบัการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ดแีค่ไหน? 

เพราะจากวิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมา เป็นการยืนยันได้
อย่างหนึ่งว่า ผู้ที่อยู่รอดได้ คอื ผู้ที่ปรบัตวัได้เรว็ ตลอดหลายเดอืน
ในช่วงเกดิไวรสัแพร่ระบาด เราได้เหน็การล่มสลายของหลายๆ ธรุกจิตั้งแต่
ยกัษ์ใหญ่เรื่อยไปจนถงึธรุกจิรายเลก็ นั่นจงึแปลว่า ขนาดของธรุกจิ
ไม่ได้การนัตคีวามมั่นคงและยั่งยนื แต่วธิกีารรบัมอืกบัการเปลี่ยนแปลง
ต่างหากที่จะเป็นตวับอกได้ว่า ธรุกจินั้นๆ พร้อมที่จะไปต่อได้หรอืไม่?  

แล้วคณุล่ะ พร้อมไหม? ที่จะเดนิไปต่อในโลกที่ไม่เหมอืนเดมิ...
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โดนใจเรื่องไหน คลิกอ่านได้ทันที!
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อารมณ์กับการตัดสินใจซื้อมักเดินคล้องแขนจูงมือมาด้วยกันเสมอ 

โดยเฉพาะในสถานการณ์เช่นนี้ ยิ่งท�าให้ความต้องการของผู้บริโภคยุค 

Gen C (Generation COVID-19) ไม่ได้จดจ่ออยูท่ีเ่ร่ืองของฟังก์ชันเท่านัน้ 

แต่ยงัต้องตอบสนองด้านอารมณ์อีกด้วย จงึกลายเป็นอีกหนึง่ความจ�าเป็น

ของธุรกิจยุคใหม่ที่ “คิดจะขาย ต้องคิดถึงเรื่องของอารมณ์ด้วย”  

ต้องใช้อารมณ์

อยากมดัใจลูกค้ายคุ COVID-19 

 TRENDY MARKETING   กองบรรณาธิการ
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 TRENDY MARKETING 

ยุคนี้ต้องมีอารมณ์

“เข้าอกเข้าใจ”

อย่างที่รู้กนัว่า “อารมณ์” กนิพื้นที่
ส่วนใหญ่หรือบางครั้งเกือบจะทั้งหมด
ของการตัดสินใจซื้ออะไรสักอย่าง 
โดยเฉพาะในยคุวกิฤตแบบนี้ที่ผูบ้รโิภค
ม ีEmotional Engagement หรอื อารมณ์
ร่วมกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่าง
ต่อเนื่อง ท�าให้ทุกๆ การกระท�าของ
แบรนด์จะอยู่ในสายตาของผู้บริโภค
เสมอ จนน�ามาสู่ค�าค�าหนึ่ง นั่นคือ 
“Empathy” หรือความเข้าอกเข้าใจ
ในสิ่งที่ เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ ผู ้คนก�าลัง
เผชญิอยู ่และได้กลายมาเป็นสิ่งที่ลูกค้า
มองหาจากแบรนด์ 
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การศึกษาของ Ipsos บริษัทส�ารวจ
และวจิยัตลาดระดบัโลก ระบวุ่าชาวอเมรกินั 
94% มองว่าการเข้าใจในความรูส้กึของผูอ้ื่น
เป็นเรื่องส�าคญัที่ไม่ควรมองข้าม และมาก
กว่าครึ่ง (56%) ของผูต้อบแบบส�ารวจ บอกว่า 
การตลาดที่แบรนด์จะใช้เพื่อจัดการกับ
วกิฤตครั้งนี้ ต้องเป็นการกระท�าที่แสดงถงึ
ความเหน็อกเหน็ใจ โดยผ่าน 5 วธิทีี่ผูบ้รโิภค
บอกว่า แบรนด์สามารถท�าได้ เพื่อให้พวกเขา
เข้าถงึอารมณ์ความรู้สกึที่ว่า ได้แก่

การปฏิบัติต่อผู้คนด้วย

ความเคารพ

การปฏิบัติต่อผู้คนเหมือน

เพื่อนมนุษย์

การรับฟังผู้คน

การดูแลเอาใจใส่ผู้คน

การยอมรับเมื่อแบรนด์ได้ท�า

อะไรผิดไป 

52%
50%
43%
41%
37%
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ดังนั้น การกระท�าที่เชื่อมโยงกับ
อารมณ์ความรูส้กึในด้านนี้ จะกลายเป็น
กลยทุธ์การตลาดที่เรยีกความสนใจจาก
ลูกค้าได้เป็นอย่างดี เหมือนอย่างที่ 
1-800-Flowers.com ร้านจดัดอกไม้ชั้นน�า
พร้อมส่งระหว่างประเทศในสหรฐัอเมรกิา 
ลุกขึ้นมาเปิดตัวชุมชนออนไลน์แห่งใหม่
ที่เรยีกว่า Connection Communities เพื่อ
ช่วยเป็นเพื่อนทางใจและบรรเทาความเครยีด 
ส�าหรบัลกูค้าที่พบเจอกบัความยากล�าบาก
อยูใ่นขณะนี้ โดยจะมหีลากหลายหมวดหมู่
ให้ผู้คนหัวอกเดียวกันสามารถเข้าไป
พูดคยุ แชร์ประสบการณ์ ปรกึษา และ
ให้ก�าลังใจกันได้ เช่น ค�าแนะน�าด้าน
ความสมัพนัธ์ การรบัมอืกบัการสูญเสยี 
ความเหงา ความวิตกกังวลที่เกี่ยวกับ 
COVID-19 

ที่มา : 1-800-Flowers.com
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ที่มา : www.wongnai.com

แม้การเปิดแพลตฟอร์มในครั้งนี้จะไม่ได้
มุ่งไปที่การซื้อ-ขายดอกไม้ออนไลน์ แต่
สามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์
ที่เป็นเหมอืนดอกไม้ ซึ่งน�ามามอบให้แก่กนั 
ไม่ว่าจะยามสขุ ทกุข์หรอืเศร้าได้เป็นอย่างด ี
การกระท�าเช่นนี้สามารถสร้างความภกัดี
ให้เกดิแก่ลกูค้าได้ แม้วกิฤตจะคลี่คลายไป
แล้วกต็าม นั่นกเ็พราะในวนัที่พวกเขาต้องการ
ใครสกัคน แบรนด์อยูต่รงนั้นและคอยเป็น
สะพานเชื่อมพวกเขาให้เดนิเข้าถงึกนัได้   

หรืออย่าง Wongnai ที่เข้าใจในความ
ยากล�าบากของผู้ประกอบการร้านอาหาร 
ร้านเสรมิสวย รวมไปถงึคลนิกิต่างๆ ในช่วง
วิกฤต COVID-19 จึงผุดแคมเปญ Covid 
ReliefGiftVoucher ให้ลูกค้าได้รวมพลัง
สนับสนุนร้านอาหารที่ชอบ ร้านเสริมสวย 
รวมไปถึงคลินิกต่างๆ ด้วยการซื้อ Voucher 
เงินสด เพื่อช่วยเพิ่มกระแสเงินสดให้ร้าน
ในช่วงวิกฤตเช่นนี้ โดยซื้อวันนี้สามารถ
เก็บไว้ใช้ได้ถึงปีหน้า พร้อมสิทธิพิเศษ
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ต่างๆ ซึ่งการเดนิหมากในครั้งนี้ ไม่เพยีงแต่
จะช่วยต่อลมหายใจให้กับร้านค้าที่ต้อง
เจอศึกหนักเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ลูกค้า
รู้สึกดีที่ได้เป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้ร้าน
ต่างๆ นั้นอยู่ได้อีกด้วย

ดีไซน์กลยุทธ์การตลาด

ด้วยอารมณ์สนุก

นอกเหนือจากความเข้าอกเข้าใจ
ที่ผู้คนต้องการแล้ว ความสนุกสนาน
และอารมณ์ขนั ยงัเป็นสิ่งที่คนโหยหาเช่นกนั 
โดยผลส�ารวจของบรษิทัวจิยัตลาดอย่าง 
E-Poll Market Research เผยว่า มากกว่า
หนึ่งในสาม (36%) ของผูบ้รโิภคกล่าวว่า 
พวกเขาต้องการเหน็การสื่อสารจากแบรนด์
แบบตลกๆ หรือสนุกสนาน ขณะที่
อกี 31% ก�าลงัมองหาโฆษณาที่มองโลก
ในแง่ดแีละดูมคีวามหวงั
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หนึ่งในแบรนด์ที่หยิบเอาความสนุก
มาใช้ได้อย่างดคีอื Chiquita ผูจ้ดัจ�าหน่ายกล้วย 
ที่จบัมอืกบั Spotify สร้างอารมณ์ผ่อนคลาย
และปลดลอ็กความจ�าเจให้กบัลกูค้า ผ่าน
การสแกนโค้ดบนสตกิเกอร์ผลติภณัฑ์ ไม่ว่า
จะเป็น แบบสีฟ้า เพื่อเข้าถึงเพลย์ลิสต์
รายการเพลงในจงัหวะสนกุสนาน มชีวีติ
ชีวา และสร้างอารมณ์ในเชิงบวก หรือ
สติกเกอร์พิเศษสีทองที่ให้ลุ้นของรางวัล 
โดยลูกค้าจะได้ยนิรหสัลบัผ่านพอดแคสต์
บน Spotify ที่ใช้ในการเข้าถงึเกมบนเวบ็ไซต์
ของแบรนด์ Chiquita นั่นเอง 

ที่มา : www.chiquita.com ที่มา : www.foxnews.com

หรอืจะเป็นเบยีร์ Miller High Life ของ 
MillerCoors ที่จดัแคมเปญประกวดส�าหรบั
คู่รกัที่งานแต่งงานต้องล่มจาก COVID-19 
โดยเปิดโอกาสให้คู่รักร่วมสนุกชิงรางวัล 
“Wedding at Your Doorste” ผู้ชนะ 3 คู่
จะได้รับการจัดงานที่มีพิธีการ ช่างภาพ 
เบยีร์ และเงนิอกี 10,000 ดอลลาร์สหรฐัฯ 
เพื่อใช้ในการฮันนีมูนในอนาคตและเป็น
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ค่าใช้จ่ายในการยกเลกิงานแต่งงาน ทั้งนี้ 
คู่รักต้องเขียนค�าอธิบายสั้นๆ ว่า แผน
แต่งงานของพวกเขาในปี พ.ศ.2563 มกีาร
เปลี่ยนแปลงอย่างไรเนื่องจากไวรัส
ในครั้งนี้ และบอกวิธีที่จะเฉลิมฉลอง
สุดไฉไลไปกับ Miller High Life อันไหน
โดนใจกรรมการกร็บัรางวลัไปเลย 

แม้แต่เรื่องของการรกัษาระยะห่างทาง
สงัคม กส็ามารถท�าให้ลกูค้ารูส้กึดแีละสนกุ
ได้ อย่างที่ Cafe Rothe ร้านกาแฟในเยอรมน ี
ที่สร้างสีสันด้วยการให้ลูกค้าสวมหมวกที่
มีแท่งโฟมช่วยหัดว่ายน�้าสีสดใสที่ติดไว้
ด้านบน เพื่อแสดงระยะที่สามารถใกล้กนัได้ 
แทนที่จะต้องท�าเครื่องหมายแสดงจุด
ระยะห่าง หรือกั้นกระจกใสที่แต่ละโต๊ะ
เพื่อให้นั่งแยกกนั 

ที่มา : edition.cnn.com
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บ้านเราเองกม็ใีห้เหน็ เมื่อ Bar B Q 
Plaza ใช้แมสคอตที่คอป้ิงย่างน่าจะรูจ้กักนัดี
อย่าง บาร์บกีอน หรอื พี่ก้อน เป็นสื่อกลาง
เรยีกรอยยิ้มจากลูกค้า ทั้งร่วมแจมไลฟ์สด
ขายของ ส่งอาหารถึงบ้านลูกค้าแบบตัว
เป็นๆ และยงัมกีารจดัพี่ก้อนในร่างกระดาษ
มานั่งร่วมโต๊ะคลายเหงา แก้เขนิ และรกัษา
ระยะห่างระหว่างกนัในร้าน

เรียกได้ว่าจะเดินเกมลุยการตลาด
ในยคุนี้ จะมดีแีค่เรื่องฟังก์ชนัไม่ได้ ต้องเตมิ
ช่องว่างทางด้านอารมณ์ที่ตกหล่นหายไป
ของลูกค้าให้เต็มด้วย ถึงจะช่วยสร้าง
ยอดขายและเข้าถงึใจของลกูค้าได้ โดยเฉพาะ
ในวันที่ความละเอียดอ่อนกลายเป็น
ตัวชูโรงสร้างจุดแข็งและภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กบัการท�าธรุกจิ 

ที่มา : www.facebook.com/BarBQPlazaThailand

ที่มา : techsauce

13 K SME INSPIRED



K ANALYSIS  กองบรรณาธิการ   เรียบเรียงจาก

คว้าเทรนด์

คืนชีพธุรกิจ!
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จากการระบาดของ COVID-19 ท�าให้

ความปกตรูิปแบบใหม่หรือ New Normal 

ได้กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ในการใช้

ชีวิตประจ�าวันของผู้คน อีกทั้ง ยังเป็น

โจทย์ท้าทายส�าหรับภาคธุรกจิ โดยเฉพาะ

เอสเอ็มอีที่ต ้องเร่งปรับตัวอย่าง

ก้าวกระโดด เพื่อตอบสนองต่อความปกติ

รูปแบบใหม่ทีค่าดว่าจะส่งผลต่อวิถีชีวิต

ประจ�าวันไปอีกสักระยะหนึ่ง

ทั้งนี้ หากพิจารณาแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะส่ง
ผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทย ศูนย์วิจัย
กสกิรไทยได้สรปุออกมาเป็น 3 เทรนด์
ต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอม็อี
ได้เตรียมพร้อมรับมือกับความต้องการ
ที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบ้รโิภคได้ก่อนใคร
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As-a-
Service
Economy 

จากความไม่แน่นอนของสภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม ท�าให้ผู้บริโภคมี
แนวโน้มระมดัระวงัการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น 
อาจเลอืกชะลอการลงทนุออกไประยะหนึ่ง 
หรือปรับเปลี่ยนจากการจ่ายเงินก้อน
เป็นการแบ่งจ่ายทดแทน ซึ่งสอดคล้องกบั
ไลฟ์สไตล์ของผูบ้รโิภครุน่ใหม่ที่มกัให้ความ
ส�าคัญกับประสบการณ์ในการบริโภค
มากกว่าความเป็นเจ้าของ ท�าให้กระแส
ความต้องการของผู้บริโภคน่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต้องการ
ความยดืหยุ่นในการใช้งาน 

ดงันั้น ทศิทางธรุกจิอาจเริ่มเปลี่ยนแปลง
ไปสูก่ารเป็นผูใ้ห้บรกิารในรปูแบบการเช่า/
เช่าซื้อ และการใช้บรกิารแบบระบบสมาชกิ 
หรือ Subscription โดยจ่ายค่าสินค้า
เป็นค่าเช่า หรือ Service Fee ต่อรอบ
การใช้งาน ตวัอย่างเช่น
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กลุ่มสินทรัพย์ระยะยาว/

สินค้าคงทนที่มีมูลค่าสูง

เช่น ที่อยูอ่าศยัหรอืรถยนต์
ให้เช่าระยะยาว พร้อมกบั
บริการแบบครบวงจร 
โดยมูลค่าตลาดบริการ
ให้เช่ารถยนต์ระยะยาว
ทั่วโลก ในช่วงปี พ.ศ.2563-
พ.ศ.2567 คาดว่าจะเตบิโต
เฉลี่ยสูงถึง 64% (CAGR)  

สินค้าเพ่ือความบันเทิง

และกิจกรรมเฉพาะ

บุคคล 

เช่น หนังสือ ภาพยนตร์ 
ดนตรี ที่ได้ปรับเปลี่ยนสู่
ความบันเทิงรูปแบบดิจิทัล 
ซึ่งจะเหน็ได้จากการเตบิโต
ของธรุกจิ Online Streaming 
ที่ผู้ชมสามารถเลือกเวลา
และเนื้อหาที่จะรับชม
ได้เอง 

ธุรกิจ

Service Delivery 

คาดว่าจะสามารถขยาย
โอกาสทางการตลาด
ได้มากขึ้น ในรูปแบบ
การให้บรกิารนอกสถานที่ 
เช่น บริการสปา ตัดผม
นอกสถานที่ เพิ่มเติมจาก
บริการจัดส ่งอาหาร
และสินค้า
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Hyper-
Personalization 

ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเรว็ การปรบัตวัของธรุกจิต้องยดืหยุน่
ได้ตามความต้องการของผู้บริโภค และ
จะเป็นตวัเร่งให้ผูป้ระกอบการเปลี่ยนผ่าน
จากสนิค้าและบรกิาร ในรปูแบบ One size 
fits all ไปสู่รูปแบบ Hyper-Personalization 
โดยลูกค้าสามารถก�าหนดรายละเอียด
ของสินค้าและบริการแบบเฉพาะบุคคล 
ตามความต้องการใช้งานและในช่วงเวลา
ที่ก�าหนดได้เอง ดงันั้น การจดัการข้อมูล
ลกูค้า ถอืเป็นกญุแจส�าคญัของธรุกจิยคุใหม่ 
เพราะจะช่วยในการระบุความต้องการ
ของลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงได้นั่นเอง 

ตัวอย่างเช่น ธุรกิจประกันที่ให้ผู้ซื้อ
สามารถก�าหนดขอบเขตและระยะเวลา
ความคุ ้มครองได้ตามความจ�าเป็น
ของแต่ละบุคคล หรือธุรกิจท่องเที่ยว
ที่ลูกค้าสามารถจ�าลองประสบการณ์
การเข้าพักและท่องเที่ยว พร้อมทั้งเลือก
เพิ่มบรกิารต่างๆ ตามความต้องการได้เอง
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Supply Chain 
Security 

จากการที่วกิฤต COVID-19 ส่งผลให้ 
การผลิตและการขนส่งระหว่างประเทศ
บางส่วนหยดุชะงกัลงชั่วคราว หลายประเทศ
จ�าเป็นต้องจ�ากัดการส่งออกสินค้าจ�าเป็น 
ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ยา และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ เพื่อไว้ใช้ในประเทศเป็นหลกั 
ซึ่งผลกระทบต่อเนื่องของสถานการณ์
ดังกล่าวนี้ ท�าให้หลายประเทศต้องการ

สร้างความมั่นคงของห่วงโซ่การผลิต
ของสนิค้าที่จ�าเป็น เพื่อรองรบัความต้องการ
ใช้พื้นฐานเป็นอย่างน้อย จึงถือเป็นโอกาส
ท่ามกลางวิกฤตของไทย ในฐานะประเทศ
ผูส่้งออกอาหารหลกัของโลก ในการเตมิเตม็
ห่วงโซ่ความมั่นคงด้านอาหาร 



20 K SME INSPIRED

K ANALYSIS

ดังนั้น ธุรกิจในภาคสินค้าเกษตร
และอาหารของไทยอาจเร่งปรับตัวด้วย
การยกระดับมาตรฐานพืชผล ทั้งทางด้าน
ความปลอดภยั และคณุภาพสนิค้า อกีทั้ง
ธรุกจิผลติสนิค้าด้านอาหาร ตลอดทั้งห่วงโซ่ 
ตั้งแต่การแปรรูป ผู้ผลิตอาหารแบบ OEM 
อาจจะขยายตลาดการส่งออกได้มากขึ้น
จากการเพิ่มสายการผลิตสินค้าส�าหรับ
กลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น อาหารออร์แกนิก 
อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

การจัดการข้อมูลลูกค้า

ถือเป็นกุญแจส�าคัญ

ของธุรกิจยุคใหม่ เพราะจะช่วย

ในการระบุความต้องการ

ของลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงได้
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จาก 3 เทรนด์ที่กล่าวมานี้ สะท้อน
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาด
และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว และนี่ก็คือโจทย์ใหม่
และโจทย์ใหญ่ที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
ต้องเร่งปรบัเปลี่ยนรปูแบบธรุกจิ ช่องทาง 
การขาย และระบบการจดัการ เพื่อตอบสนอง
สิ่งที่ลูกค้าก�าลังมองหาจากความปกติ
รูปแบบใหม่ (New Normal) ที่เกิดขึ้น  

รู้เทรนด์แบบนี้แล้ว ปรับตัวให้ไว 
แล้วเข้าถึงโอกาสให้เร็ว ถึงแม้ COVID-19 
จะยังอยู่ แต่ธุรกิจของคุณก็จะอยู่รอด
และเดินต่อไปข้างหน้าได้อีกไกล 



INNO FOCUS  กองบรรณาธิการ

เมื่อการรักษาระยะห่างกลายเป็น
ธรรมเนยีมปฏบิตัขิองโลกยคุใหม่ ร้านอาหาร
สายวแีกนอย่าง Mediamatic ETEN ณ กรงุ
อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผุด
ไอเดียด้วยการจัดโซนใหม่ให้ลูกค้าได้นั่ง
ดินเนอร์ใต้แสงเทียนพร้อมชมวิวริมน�้า
ในเรอืนกระจกหลงัน้อยแบบส่วนตวั 

ดินเนอร์ปลอดภัย

ในเรือนกระจกส่วนตัว 

โดยเรือนกระจกนี้พร้อมรับรองแขก
ครั้งละ 2 คนต่อหลงั หรอืเพิ่มได้มากกว่านั้น
อกีแค่เพยีง 1 คน เพื่อรกัษาระยะห่าง 1.5 เมตร
ตามที่ภาครัฐก�าหนด ซึ่งนอกจากลูกค้า
จะอิ่มตาจากบรรยากาศสบายๆ และอิ่มท้อง
จากเมนูอาหารเพื่อสุขภาพแล้ว ยังอิ่มใจ
ไร้กงัวลอกีด้วย เพราะพนกังานจะสวมถงุมอื 
ใส่หน้ากากป้องกนั และใช้ถาดไม้ที่มคีวามยาว
พเิศษเสริ์ฟอาหารแต่ละจานเข้ามาในเรอืน
กระจก โดยที่ไม่พาตวัเองเข้าไปข้างใน เพื่อ
หลกีเลี่ยงการสมัผสัให้เกดิขึ้นน้อยที่สดุ

เป็นแนวคิดคืนฟอร์มธุรกิจร้านอาหาร
ให้กลบัมาเดนิหน้าได้อกีครั้ง ผู้ประกอบการ 
บ้านเราจะหยิบมาปรับใช้ดูก็ไม่น่าจะ
เสยีหายอะไร 

https://bit.ly/2WMpKTM
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ยุคนี้จะสะอาดทั้งทีต้องสะอาดให้สุด 
เหมอืนอย่างที่ Carlo Ratti Associati ร่วมกบั 
Scribit ผลิต Pura-Case ตู้เสื้อผ้าสุดล�้า
ที่มาพร้อมกบัพลงัโอโซนในการก�าจดัแบคทเีรยี
และไวรสัออกจากเสื้อผ้าได้ถงึ 98% ภายใน 
1 ชั่วโมง

ตู้เสื้อผ้าอจัฉรยิะที่ว่านี้ มพีื้นที่ส�าหรบั
การแขวนไม้แขวนถึง 4 อัน และเมื่อผู้ใช้
น�าเสื้อผ้าที่ต้องการท�าความสะอาดเข้าไป
แขวนแล้ว เพยีงแค่รูดซปิปิดตู้ กดปุม่สตาร์ต 
ด้วยมือ หรือจะสั่งงานผ่านแอปพลิเคชัน

https://bit.ly/2YU23M6

บนมอืถอื ผูช่้วยอจัฉรยิะชิ้นนี้กพ็ร้อมปล่อย
โอโซนให้แทรกซึมไปตามเนื้อผ้า เพื่อขจัด
ทั้งเชื้อโรคและกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ 
แล้ว ที่ส�าคญัเมื่อเสรจ็สิ้นกระบวนการ โอโซน
ซึ่งอาจเป็นอนัตรายต่อการสมัผสัจะถกูเปลี่ยน
เป็นออกซิเจน ท�าให้ตู้มีความปลอดภัย
ส�าหรบัผู้ใช้

ไอเดยีนี้ไม่ได้จ�ากดัอยูท่ี่การเป็นตูเ้สื้อผ้า
ประจ�าบ้านเท่านั้น แต่ยังสามารถน�าไป
อ�านวยความสะดวกให้กบัพนกังานที่ออฟฟิศ 
หรอืที่ร้านค้า ร้านอาหารได้อกีด้วย หรอืว่า
จะน�าไปต่อยอดดดัแปลงเป็นอปุกรณ์ฆ่าเชื้อ
ประเภทอื่นๆ กไ็ด้เช่นกนั 

อบโอโซน

ด้วยตู้เสื้อผ้าอัจฉริยะ
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เมือ่ใครๆ ต่างกพ็ดูถงึ New Normal...ท�าไมค�าค�านี้

ถงึกลายมาเป็นค�าฮิตในยคุ COVID-19 

  กองบรรณาธิการ

ปรับอย่างไร

เม่ือโลกไม่เหมือนเดิม
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นั่นเป็นเพราะว่า New Normal คืออีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ภาคธุรกิจ

ต้องปรับตัวตามให้ทัน ภายใต้วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น ดังนั้น

ถ้าผู้ประกอบการยังอยากจะเดินต่อในโลกที่ไม่เหมือนเดิม

ก็ต้องปรับตัวเป็นคนใหม่ด้วยเช่นกัน

การใส่ใจดูแลสุขภาพ ทั้งการใส่หน้ากาก
อนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ อีกทั้ง ยังได้
สรา้งมาตรฐาน เงื่อนไข การเปลี่ยนแปลง
ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม เช่น การรักษา

นับตั้งแต่วิกฤต COVID-19 เข้ามา 
กระทบการใช้ชีวิตของผู้คนจ�านวนมาก 
ส่งผลท�าให้พฤติกรรมหลายๆ อย่างของ
ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็น 
การซื้อของออนไลน์ ใช้บริการดิลิเวอรี
มากขึ้น (จนอาจกลายเป็นร้านประจ�าส่งกนั
สม�่าเสมอเหมือนเป็นเพ่ือนบ้านหน้าใหม่) 
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ระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) 
หรือการท�างานจากบ้าน (Work from 
Home) เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เองที่ถูกเรยีกว่า
เปน็ New Normal หรอื ความปกตริปูแบบ
ใหม่ ที่หลายคนเริ่มจะคุ้นหูมากขึ้นเรื่อยๆ 

จะเห็นได้ว่า จาก New Normal ที่
เกิดขึ้น ได้สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในภาคธุรกิจ ที่เห็นได้ชัดคือ New Normal 
กลายเป็นตวักระตุน้ผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการ
เกิดการคิดนอกกรอบมากขึ้น จากเดิม
อาจจะมีทั้งที่สนใจหรือไม่สนใจในการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เพราะไม่ได้ถูก
บีบบังคับให้ต้องเปลี่ยน แต่วันนี้เป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีบังคับให้ทุกคนต้องคิดใหม่ 
ท�าใหม่ หรือฉีกกรอบไปจากเดิม เพื่อพลิก
ธรุกจิให้เดนิหน้าต่อไปได้ นั่นเป็นเพราะว่า 
การท�าในรปูแบบเดมิจะไม่สามารถตอบโจทย์
ผู้บริโภคในยุค COVID-19 ได้
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เมื่อเข้าใจแล้วว่า New Normal คือ
การเปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงเป็นโจทย์ที่
ผู ้ประกอบการต้องกลับไปคิดต่อว่า 
จะหาทางออกและทางรอดในยุคที่ความ
ปกติแบบเดิมๆ กลายเป็นคนแปลกหน้า 
หรือเป็นส่ิงท่ีไม่คุ้นตาเหมือนเคยได้อย่างไร  

“New Normal คือ พฤติกรรมกลุ่ม
ที่ถูกบงัคบัให้เกดิขึ้นพร้อมๆ กนัโดยฉบัพลนั 
จนท�าให้เกิดวิถีชีวิตใหม่ๆ ในสังคม” 
นั่นคือ ค�านิยามจาก สรินพร จิวานันต์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไวโรเซล 
ประเทศไทย จ�ากัด บริษัทในเครือ

 ลูกค้าเปล่ียน

3 พฤติกรรมมนุษย์ New Normal

ของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จ�ากดั 
(มหาชน) โดยบอกไว้ว่า พฤติกรรม
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค New 
Normal มีอยู่ 3 พฤติกรรมหลักๆ นั่นคือ 
อยู่ติดบ้าน ติด Online Community แต่
ไม่ยอมติดเชื้อ
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อยู่ติดบ้าน :

ช่วงการระบาดของ COVID-19 ท�าให้
พฤตกิรรมของคนถูกปรบัเปลี่ยนมาเปน็
แบบ Home-Based เกือบจะทั้งหมด 
เปลี่ยนการท�างานจากออฟฟิศมาเป็น
ที่บ้าน มีการสต็อกสินค้าในปริมาณ
ที่มากขึ้นส�าหรับการอยู่บ้านเป็นเวลา
นานๆ ใช้บรกิารสั่งอาหารดลิเิวอร ีหรอื
การที่คนเริ่มหนัมาสนกุกบัการท�าอาหาร
กินเองมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่เรื่อง
ของความบนัเทงิ ที่คนหนัมาใช้วธิดีหูนงั
จาก Netflix แทน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ท�าให้
คนเริ่มตดิบ้านมากขึ้น ดงันั้น อาณาจกัร
ของผู้บริโภคเวลานี้ จึงไม่ใช่ Outdoor 
แต่เป็น Indoor 

ติด Online Community :

การซื้อสินค้าออนไลน์ กลายเป็น 
New Normal ของผู้บรโิภคไปแล้ว และ
พฤติกรรมที่เห็นได้ชัดในการช้อป 
ออนไลน์ คอื ผูบ้รโิภคตดิ Online Community 
โดยช่องทางที่มาแรง คอื Marketplace 
ซึ่งจะมีให้เห็นมากขึ้นและแข็งแรงขึ้น
เรื่อยๆ เพราะ Marketplace ส�าหรับ
ผู้บริโภคเปรียบเสมือนสังคมของการ
แลกเปลี่ยน เหมือนเป็นการซื้อ-ขาย
กันเองภายใน Community จึงง่ายต่อ
การสร้างความไว้วางใจ และโดยธรรมชาติ
ของสงัคม Community จะให้ความรู้สกึ
สนกุ เหมอืนได้ซื้อ-ขายกบัเพื่อน 
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ไม่ยอมติดเชื้อ :

เมื่อคนไม่ยอมตดิเชื้อ ดงันั้น เขาจะ
ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น โดยผู้คนจะเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เน้นด้านความสะอาด
และสขุอนามยัมากขึ้น และด้วยสถานการณ์
ที่ท�าให้คนเกิดความเครียดได้ง ่าย 
เรื่องของสุขภาพใจจึงเป็นอีกสิ่งที่คน
หันมาดูแลเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน 

จากพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยน 
ท�าให้ผู ้ประกอบการต้องปรับกลยุทธ์
การตลาดเพื่อรับกับมนุษย์ New Normal 
ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว สรินพรบอกว่า 

คนเราจะ Back to Basic

หรือหวนกลับสู่ความต้องการ

พื้นฐานที่เป็นปัจจัย 4 อีกครั้ง

และมุ่งเน้นการใช้ชีวิตแบบพอเพียง 

ไม่ซื้อสินค้าที่ไม่จ�าเป็น

แต่จะซื้อสนิค้าที่สนองต่อ 3 พฤตกิรรม
ข้างต้น คือ อะไรที่เป็น Home-Based 
ติดบ้าน อะไรที่อยู่ใน Online Community 
และอะไรที่ท�าให้เขาไม่ติดเชื้อนั่นเอง
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“ผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนวิธีการ 
วิธีคิด และวิ่งเข้าหาผู้บริโภค เช่น เมื่อ
คนไม่มาที่หน้าร้าน ต้องคิดแล้วว่า ท�า
อย่างไรถึงจะวิ่งเข้าหาลูกค้าได้ เช่น ร้าน
อาหารใช้วธิดีลิเิวอร ีหรอืร้านสปา ร้านนวด
ต้องเริ่มส่งพนักงานออกไปนวดลูกค้า
ถึงที่บ้าน หรือความถี่ในการซื้อน้อยลง 
แต่ซื้อของชิ้นใหญ่ขึ้น ก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิด

จากการท�าบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กแบบ
เดิมๆ มาท�าขนาดใหญ่แทน และต้อง
เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ไว้ที่บ้านแล้วไม่เกะกะ
ด้วย  นอกจากนี้ เราต้องดูด้วยว่า ธุรกิจ
อะไรขาขึ้น อะไรขาลง เช่น ช่วงดิลิเวอรี
ขาขึ้น เราสามารถท�าโปรโมชันพ่วงไปกับ
เขาได้ไหม เพราะเวลาแบบนี้เราจะอยู่
คนเดียวแบบเดี่ยวๆ ไม่ได้แล้ว ต้องอาศัย
การจับมือร่วมหรือเป็นพาร์ตเนอร์กัน” 

สรินพรทิ้งท้ายไว้ว่า หลังจากนี้เป็น
โอกาสที่ดีส�าหรับเอสเอ็มอีที่จะเดินหน้า
ลยุอกีครั้ง เนื่องจากเป็นภาคส่วนที่ปรบัตวั
ได้ง่าย มีความคล่องตัวสูงและพร้อมที่
จะพลกิไปท�าอะไรกไ็ด้ เพยีงแต่ผูป้ระกอบการ
ต้องเข้าใจว่า เทรนด์หรือพฤติกรรม
ผูบ้รโิภคเปลี่ยนไปอย่างไร และอะไรขาขึ้น
และอะไรขาลง ถ้าจับได้ถูก ธุรกิจก็ไป
ต่อได้  
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ไม่เพียงแต่การใช้ชีวิตและการอยู่
ร่วมกันในสังคมเท่านั้นที่แตกต่างไปจาก
เดิม New Normal ยังได้เข้ามาเปลี่ยน
รูปแบบการท�างานขององค์กร โดย 
ดร.จิราพร พฤกษานุกุล ผู้อ�านวยการ 
บริษัท อินดิโก คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จ�ากัด 
กล่าวว่านับจากนี้ ทุกๆ ที่คือที่ท�างาน 
โดยจะไม ่ได ้จ�ากัดอยู ่ที่ออฟฟิศ
หรือส�านักงานอีกต่อไป 

รูปแบบการท�างานต่อจากนี้จะ
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการท�างาน
จากบ้าน (Work from Home) และการ

 องค์กรเปล่ียน

โฉมหน้าการท�างานในโลกยุคใหม่   
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ใช้ออนไลน์เข้ามาช่วยสื่อสารและการ
ท�างานของคนในองค์กรจะมคีวามคล่องตวั
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การประชุมเสมือน 
(Virtual Meeting) การท�างานเป็นทีมได้
แบบเสมือนจริงโดยที่ไม่ต้องเจอกัน 
(Virtual Team) หรือการท�างานแบบ 
e-Office ซึ่งเป็นการน�าเอาเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในการท�างานทุกอย่างผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยที่คนไม่ต้องเข้าออฟฟิศ 

นอกเหนือจากการประชุมออนไลน์ 
การหาสถานที่อื่นๆ ไว้คอยประชุม และ
ท�างานจะเข้ามามีบทบาทเช่นกัน เช่น 
การนัดเจอกันที่ร้านกาแฟ เป็นการเปลี่ยน
บรรยากาศและพูดคุยกันแบบสบายๆ 
แทนที่จะต้องไปนั่งเครียดแบบเดิม หรือ
แม้กระทั่งไปพูดคุยงานกันที่บ้านของ
ผู้บรหิาร เป็นการตอกย�้าให้เหน็ว่า ยคุนี้
คือยุคที่ทุกๆ ที่สามารถเป็นที่ท�างานได้ 

พนักงานที่องค์กรต้องการ

คือ คนที่มี Multi-Skills

สามารถท�างานได้หลากหลาย

และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง 
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นอกจากนี้ ยุคหลัง COVID-19 
ดร.จิราพรเชื่อว่า พนักงานที่องค์กรต้องการ 
คือ คนที่มี Multi-Skills สามารถท�างาน
ได้หลากหลาย และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง 
เพราะต่อไปในอนาคตยากที่จะคาดเดา
ได้ว่า ธุรกิจจะต้องเจอกับความท้าทาย
อะไรบ้าง ฉะนั้นองค์กรจึงต้องการคน
ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง และพร้อมจะ
เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา  

ไม่ใช่แค่รูปแบบการท�างานเท่านั้น
ที่จะเปลี่ยนไป การจ้างพนักงานก็จะมี
ความหลากหลายมากขึ้น จะไม่ได้มีแบบ 
Full Time หรืองานประจ�าเต็มเวลาเพียง
อย่างเดียว แต่อาจจะมีพนักงานที่
ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ ไม่ต้องเป็น Full Time 
ส่งงานเป็นชิ้นตามที่ได้รบัมอบหมาย ดงันั้น
แทนที่องค์กรจะมีโครงสร้างเงินเดือน
แบบเดียว ต่อไปอาจจะต้องมีหลาย
รูปแบบมากขึ้น รวมถึงต้อง พิจารณา
เรื่องสวัสดิการและค่าตอบแทนให้
เหมาะสมกับ New Normal ที่เกิดขึ้น 
เช่น สวัสดิการ เดิมทีให้เป็นค่าเดินทาง 
แต่อาจต้องเปลี่ยนเป็นค่าไฟฟ้าที่บ้านแทน 
เป็นต้น
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อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์ที่เกิด
ขึ้นท�าให้หลายๆ องค์กรหันมามอง
แล้วว่า สิ่งไหนที่ไม่จ�าเป็นต้องตัดออกไป 
ซึ่งบางองค์กรใช้โอกาสนี้ในการลดคนด้วย 
โดยการคดัคนที่ไม่มปีระสทิธภิาพออกไป 
และอย่างที่กล่าวไว้ องค์กรในยุค New 
Normal จะมีการพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น 
ดงันั้น หลงัสถานการณ์ COVID-19 เชื่อว่า 
การจ้างงานจะกลับมาไม่เต็ม 100 % 
เหมือนเดิมส�าหรับองค์กรที่หันมาพึ่งพา

เทคโนโลยีมากขึ้น และความต้องการ
พนกังานกจ็ะเลอืกคนมทีกัษะที่หลากหลาย
มากขึ้นด้วย ดังนั้น จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทาย
ของภาคแรงงาน หากไม่ปรับตัวหรือเพิ่ม
ทักษะให้ตัวเอง โอกาสที่จะได้รับผลกระทบ
ย่อมมีสูงอย่างแน่นอน
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เมื่อเงื่อนไขทางสงัคมต้องมกีารรกัษา
ระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) 
ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการให้
บรกิารลกูค้าของหลายๆ ธรุกจิ เพื่อไม่ให้
เกิดการกระจุกตัวรวมกันในสถานท่ีเดียว 
ด้วยเหตุนี้ การจองคิวล่วงหน้า จึงกลาย
เป็นเรื่องที่จ�าเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้
ส�าหรับการท�าธุรกิจในปัจจุบัน 

รังสรรค์ พรมประสิทธิ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิาร บรษิทั ควิควิ (ประเทศไทย) 
จ�ากดั บอกว่า แม้ก่อนหน้านี้เรื่องของการ
นดัหมายจะเป็นสิ่งที่ไม่ถกูจรติกบัคนไทย 
เพราะส่วนใหญ่มกัจะไม่ได้มกีารวางแผน
ล่วงหน้าว่าจะไปกินหรือท�าอะไร แต่ยุค 
Social Distancing แบบนี้ เรื่องระเบียบ
วนิยั วธิคีดิ และการวางแผนล่วงหน้า จะ
เกดิขึ้นในคนทั่วไปหลงัจากนี้ 

 บริการเปล่ียน

จองคิวล่วงหน้า ความจ�าเป็น

ยุค Social Distancing   
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“การนดัหมายล่วงหน้าจะกลายเป็น
สิ่งส�าคัญที่เข้าไปแก้ปัญหาของการให้
บรกิาร ซึ่งต่อจากนี้ผู้คนไม่ควรที่จะมกีาร
นั่งรอ แต่ควรไปเข้ารับบริการตามเวลา 
ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่ที่ร้านอาหารเท่านั้น แต่
เป็นทุกๆ ที่ที่จะต้องมีการก�าหนดเวลา
เข้า-ออก และมกีารจองเข้าไปรบับรกิาร
ก่อน ซึ่งเรื่องนี้จะกลายเป็นพฤตกิรรมใหม่
โดยอตัโนมตั”ิ

รังสรรค์เชื่อว่า Social Distancing 
จะเป็นสิ่งที่เราต้องอยู่ร่วมด้วย โดยอาจ
กนิเวลานาน 1-2 ปีต่อจากนี้ ดงันั้น บรกิาร
หรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามารองรับ
ในเรื่องการนัดหมายล่วงหน้าก็จะเป็น
เรื่องธรรมดาไปโดยปรยิายเช่นกนั 
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“เมื่อก่อนเรื่องของระบบจองควิ เป็น
เรื่องที่ Nice to Have คือ มีก็ดี ไม่มีก็
ไม่เป็นไร แต่ว่าปัจจบุนั ระบบจองควิกลาย
เป็นเรื่องที่ Must to Have คือต้องม ี
ไม่อย่างนั้นร้านหรือธุรกิจจะมีปัญหาเรื่อง
การเปิดท�าการ และอาจจะกลายเป็นที่
แพร่กระจายไวรัสและโดนสั่งปิดได้ ระบบ
จองคิวจึงกลายเป็นเรื่องที่ร้านค้าจะต้อง
พิจารณาเอาระบบมาช่วยในการท�าธุรกิจ 
เรียกได้ว่า ตอนนี้ทั้ง Ecosystem โดน
เขย่า ทุกคนจึงต้องปรับตัว ถ้าไม่ปรับตัว
ก็จะถูกร่อนออกไป”  

ในเมื่อทุกๆ สถานที่ต้องหันมาใส่ใจ
ในเรื่องของการจองคิว QueQ จึงขยาย
จุดให้บริการจากพื้นที่ที่มีความต้องการ
ใช้งานสูงอย่าง ร้านอาหาร ธนาคาร และ
โรงพยาบาล ไปสู่พื้นที่ที่ไม่เคยย่างกราย 
หรือเปิดให้บริการมาก่อน เช่น สปา คลินิก 
ร้านท�าผม รวมถึงแตกโมเดลใหม่ไปสู่
พื้นที่อย่างตลาดสด 
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“การสั่งจองหรือออร์เดอร์ล่วงหน้า
กลายเป็นเรื่องจ�าเป็น โดยเฉพาะการสั่ง
ซื้อสินค้าในตลาดสด QueQ จึงได้เริ่ม
ทดลองโมเดลใหม่น�าร่องที่ตลาดสดใน
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดการสัมผัสระหว่าง
กัน โดยเปลี่ยนเป็นระบบ Drive Thru สั่ง
ออร์เดอร์ล่วงหน้า ซึ่งจะมีคนวิ่งซื้อของ
ในตลาดให้ โดยเป็นกลุ่มคนที่มีการป้องกัน
และมีความปลอดภัย ทางผู้ใช้บริการก็
แค่สั่งของล่วงหน้า จ่ายเงินผ่านออนไลน์ 
แล้วเมื่อสินค้าพร้อมก็มารับที่ตลาด
หรอืว่าจะดลิเิวอรไีปที่บ้านเลยกไ็ด้ ซึ่งภาพ
ประมาณนี้ก�าลังจะเกิดขึ้น แล้วอีกเดี๋ยว
จะกลายเป็นเรื่องธรรมดา นอกจากนี้ บาง
สถานที่ที่เป็นชุมชนมากๆ เช่น สถานที่
ราชการ ระบบการจัดการเรื่องคิว เรื่อง
การนัดหมายจะกลายเป็นเรื่องส�าคัญ 

ควรมองหาระบบที่พร้อม

ให้ใช้งานอยู่แล้วเข้ามาช่วย 

น่าจะเป็นทางลัดที่ดีกว่า
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รวมถึงห้างสรรพสินค้าที่เปิดท�าการ 
แต่ว่าจะจ�ากดัเวลาเข้า เวลาออกของแต่ละ
บคุคล ระบบจองควิกจ็ะกลายเป็นตวัหนึ่ง
ที่จ�าเป็นเช่นกัน” 

ส�าหรับเอสเอ็มอีที่อยากจะน�าระบบ
จองคิวมาใช้เพื่อความคล่องตัวในการ
ท�าธรุกจิ รงัสรรค์แนะน�าว่า ผู้ประกอบการ
สามารถใช้งานแอปพลิเคชันของ QueQ 
ได้ฟรีเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (depa) ที่จะเป็นผู ้ดูแลด้าน
คา่ใช้จ่ายต่างๆ อย่างไรกต็าม หากคนท�า
ธุรกิจอยากลองชิมลางสร้างระบบการ
จองคิวขึ้นมาบ้าง อาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก 
โดยเฉพาะการต้ังต้นท่ีเน้นการท�าแบบ 
Manual 

“หลายร้านพยายามที่จะท�าการจอง
ควิแบบ Manual หรอืใช้มอืจด วธินีี้ค่อนข้าง
อนัตราย เพราะวา่ทกุอย่างเป็นการจดมอื
หมดเลย คนเข้าร้านมาต้องไปเซ็นชื่อ 
เขียนที่อยู ่ เพราะเป็นข้อก�าหนดหนึ่ง
ในการเปิดร้าน เพื่อที่จะตรวจสอบและ
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ติดตามได้ว่าใครเข้าร้านบ้าง เหมือนมี
การสัมผัสกันระหว่างคนต่อคน มีการจับ
ปากกาด้ามเดียวกัน นอกจากนี้ ในบาง
ร้านอาจมีรายได้ไม่เยอะอยู่แล้ว ต้อง
จัดหาพนักงานมาคอยรับโทรศัพท์ คอย
จัดคิว จัดตาราง ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ยาก 
เพราะฉะนั้น ควรมองหาระบบที่พร้อมให้
ใช้งานอยูแ่ล้วเข้ามาช่วย น่าจะเป็นทางลดั
ที่ดีกว่า”

จากนี้ไปโฉมหน้าของการเข้าแถวรอ
จะเปลี่ยนไป จากการจองคิวที่เมื่อก่อน
อาจจะมีไว้ส�าหรับคนที่ไม่อยากจะรอ แต่
วันนี้กลายเป็นเรื่องของการป้องกันตัวเอง
และธุรกิจไปแล้ว  

ปัจจุบัน ระบบจองคิวกลาย

เป็นเรื่องที่ Must to Have 

คือต้องมี ไม่อย่างนั้นอาจจะ

กลายเป็นที่แพร่กระจายไวรัส

และโดนสั่งปิดได้

ภาพประกอบ : QueQ
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หากพูดถึงวิธีการขายของเกษตรกร
หรือชาวสวน แน่นอนว่า “พ่อค้าคนกลาง” 
ถือเป็นช่องทางหลักมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว 
ซึ่งต่างฝ่ายต่างพึ่งพาแลกเปลี่ยนการค้า
กันไปมา แต่ในสถานการณ์ที่ความ
ไม่ปกติมาเยือน ทั้งสองฝ่ายต่างต้องแบก
ภาระที่หนักอึ้งไม่ต่างกัน ยิ่งเมื่อบ่าของ

ชาวสวนถูกกดทับให้ต�่าลงไปอีก จากการ
คิดจะเหมาซื้อผลผลิตในราคาที่เรียกว่า 
“ขายไปก็ขาดทุนยับ” ของพ่อค้าคนกลาง 
การลุกขึ้นมาขายเองแบบส่งตรงถึงมือ
ผูบ้รโิภคโดยไม่ผ่านตวักลาง จงึเป็นวธิกีาร
ขายแบบใหม่ในยุค New Normal

 การขายเปล่ียน

ขายเองได้ ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
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“สวนลุงอู๋ สวนมะม่วงน�้าดอกไม้ส่ง
ออก” โดยมี ธีรพงษ์ บัญญัติโลก เป็น
เจ้าของสวน ณ อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน 
บนพื้นที่ 30 ไร่ เป็นหนึ่งในตัวอย่าง
ชาวสวนที่ขายมะม่วงออนไลน์ 10 ตันได้
หมด ภายใน 2 สัปดาห์ 

“ตลอดการท�าสวนมาเกือบ 10 ปี 
เราท�าผ่านพ่อค้าคนกลางมาตลอด อย่าง
ในทุกๆ ปี ราคามะม่วงเกรดส่งออกที่ขาย
กันหน้าสวนจะอยู่ที่ประมาณ 50-55 บาท
ต่อกิโลกรัม แต่ปีนี้เนื่องจากปัจจัย
หลายๆ อย่าง การขนส่งที่ยากล�าบาก 
ท�าให้คนที่มารับซื้อเพื่อส่งออกมีต้นทุน
เพิ่มมากขึ้น จ�านวนการรับซื้อของเขาก็
น้อยลง ท�าให้ราคาขายถูกกดต�่าลงมา
แบบครึ่งๆ เหลือ 20-28 บาทต่อกิโลกรัม 
ถือว่าน้อยมากส�าหรับมะม่วงเกรดนี้ 
เพราะว่ามีค่าดูแล ค่าจัดการที่ค่อนข้าง
สูง ผลผลิตของเราเลยค่อนข้างที่จะมี
ต้นทุนสูงพอสมควร” 
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เมื่อส่งออกไม่ได้จึงท�าให้ราคา
ที่รับซื้อถูกลง ซ�้าราคารับซื้อในประเทศ
ก็ค่อนข้างต�่า เนื่องจากภาวะมะม่วงล้น
ตลาดที่เป็นอยู่ในขณะนี้ การขายผ่าน
พ่อค้าคนกลางจึงไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์
เหมือนอย่างที่ผ่านมา 

“ในวิกฤตแบบนี้ เราเข้าใจว่าท�าไม
ราคามันถูกลง เราไม่ได้แอนตี้พ่อค้า
คนกลาง ทุกคนได้รับผลกระทบหมด 
ตวัเขาเองกต้็องแบกรบัต้นทนุ เรื่องค่าขนส่ง
ต่างๆ แต่จริงๆ แล้วเราเลือกได้ว่า เรา
จะขายให้ใคร ขายราคาไหน และขาย
อย่างไร ในเมื่อเราไม่โอเคกับราคานี้ 
เราก็เลือกที่จะมาขายปลีกเอง เราเป็น
คนปลูก เรามั่นใจว่าของเราดี คุณภาพ
เราสมควรกับราคานี้ เราจึงต้องออกมา
จากกรอบเดิมๆ”

เราเป็นคนปลูก เรามั่นใจว่า

ของเราดี คุณภาพเรา

สมควรกับราคานี ้เราจึง

ต้องออกมาจากกรอบเดิมๆ
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แม้การขายผ่านพ่อค้าคนกลางจะ
เป็นวิธีที่สะดวกและไม่ยุ ่งยากส�าหรับ
ชาวสวน แต่ในยุคที่ผู้คนเลือกซื้อสินค้า
กันอย่างสนั่นออนไลน์แบบนี้ การท�าลาย
ก�าแพงความคิดด้วยการเปลี่ยนมาสวม
บทพ่อค้าแม่ค้าเสียเอง เป็นสิ่งที่เกษตรกร
หรือชาวสวนยุคใหม่ไม่ควรมองข้าม

ในเรื่องนี้ ปิยะนุช  อุดมกนกรัชต์ 
ในฐานะผูด้แูลด้านการขายออนไลน์ของสวน
ลุงอู๋ เปิดเผยว่า เดิมทีลุงอู๋มีความคิด
ที่จะขายออนไลน์มาหลายปีแล้ว เพยีงแต่
การขายผลไม้ออนไลน์ค่อนข้างมคีวามยาก 
เนื่องจากเป็นของสด และการขนส่งอาจ
มีความเสียหายระหว่างทางได้ จึงชะลอ
ความคิดนี้ออกไป จนกระทั่งเกิดวิกฤต 
ด้วยสถานการณ์บังคับท�าให้ต้องกลับมา
คดิถงึการขายออนไลน์ โดยขายผ่านเพจ 
Facebook เป็นหลกั และด้วยความที่ตนเอง
มปีระสบการณ์ในการขายเสื้อผ้าออนไลน์
อยู่แล้ว จงึสามารถช่วยในจดุนี้ได้  

ขายออนไลน์ เราต้องดูแลลูกค้า

จนถึงเขาได้ทาน มะม่วงทุกลูกต้องดี

ลูกค้ากินแล้วอร่อย แฮปปี้
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 “พอลุกขึ้นมาขายเอง เราเห็นถึง
ความแตกต่างเยอะมาก ทั้งในเรื่องของ
คุณภาพและการจัดการ เราต้องใส่ใจ
มากขึ้นกว่าตอนที่ขายส่ง เพราะขายส่งออก
เป็นการรับซื้อหน้าสวน ดูคุณภาพ
ตรงนั้น ดูผิว ดูน�้าหนักเสร็จ ส่ง แต่ขาย
ออนไลน์ เราต้องดูแลลูกค้าจนถึงเขา
ได้กิน มะม่วงทุกลูกต้องดี ลูกค้ากินแล้ว
อร่อย แฮปปี้ เมื่อก่อนขายหน้าสวนเรา
ไม่ได้ดูฟีดแบ็กตรงนี้เลย พอรับหน้าสวน
จบกจ็บ พอมาขายเองเราต้องคดิตลอดว่า 
ขนส่งไปถึงหรือยัง ลูกค้าได้รับแล้วสินค้า
มีปัญหาอะไรไหม เรียกว่าค่อนข้าง
จะใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากขึ้น เราจึงต้อง
ให้ความใส่ใจในเร่ืองคุณภาพเยอะมากๆ”

เมื่อถามว่า ท�าไมมะม่วงสวนลุงอู๋
ถึงขายหมด 10 ตัน ภายในเวลาไม่นาน 
ปิยะนุชเชื่อว่าเกิดจากการบอกต่อ
ปากต่อปากในโลกออนไลน์ เมื่อมี
การแชร์ต่อๆ กนั ยิ่งท�าให้คนอยากลองลิ้ม
ชิมรสมะม่วงคุณภาพพรีเมียม และอยาก
อุดหนุนเกษตรกรชาวสวนโดยตรง 
โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง 
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ของที่ขายบนออนไลน์

คุณภาพต้องดีจริงๆ

ทั้งตัวบรรจุภัณฑ์ที่เมื่อ

ถึงมือลูกค้าแล้วต้องอยู่

ในสภาพดี

“วิธีการขายแบบนี้น่าจะมีให้เห็น
เพิ่มมากขึ้น อย่างตัวสวนมะม่วงเอง ใน
กลุ่มชาวสวนที่รู้จักกัน ตอนนี้ก็ลุกมาท�า
เพจ ขายออนไลน์เช่นกัน แต่ก็ไม่ใช่เรื่อง
ง่าย บอกเลยว่าเหนื่อยและท้าทายมากๆ 
ทั้งต้องลุ้นว่าจะขายหมดหรือเปล่า ท�า
อย่างไรให้คนสนใจ ท�าอย่างไรให้คนเชื่อถอื 
ดังนั้น ของที่ขายบนออนไลน์คุณภาพ
ต้องดีจริงๆ ทั้งตัวบรรจุภัณฑ์ที่เมื่อถึงมือ
ลูกค้าแล้วต้องอยู่ในสภาพดี มะม่วงต้อง
มีคุณภาพ รสชาติอร่อย และนั่นจะท�าให้
ลูกค้าพร้อมที่จะอุดหนุนคุณไปตลอด”
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COVID-19
ผลักดันผู้บริโภคหันมา

ชอปปิงออนไลน์มากขึ้น

คาดมลูค่าตลาดอี-คอมเมร์ิซไทย

ปี พ.ศ.2563 พุ่งสูง 

220,000 ล้านบาท

เติบโตขึ้น 35%

จากปี พ.ศ.2562

มีมูลค่า 163,300 ล้านบาท 

 ท้ายที่สุดแล้ว New Normal ไม่ใช่
อะไรที่เป็นเรื่องใหม่จนเกินคาดหมาย 
เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้
ผูป้ระกอบการต้องออกจากความเคยชนิ
เดิมๆ เพราะในเมื่อโลกไม่เหมือนเดิม 
คุณก็ต ้องท�าในสิ่งที่ต ่างออกไป 
หันกลับมามองตัวเองสักนิด แล้วตอบ
ให้ได้ว่า คุณพร้อมหรือยัง? ที่จะเป็น 
New SME ในโลกใบใหม่ที่เรียกว่า 
New Normal  

ที่มา : Priceza 



Cashless Society แม้จะเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงกันมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังมี

ผู้ประกอบการอีกหลายคนที่เคยชินกับการค้าขายด้วยเงินสด เพราะรู้สึกถึง

ความสะดวก “รับง่ายจ่ายคล่อง” แต่วิกฤต COVID-19 ก็ได้เข้ามาทลาย

ความเคยชินเหล่านี้ให้หายไป และ “การรับ-จ่ายแบบไม่ใช้เงินสด” ได้กลายเป็น

ความเคยชินใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

FINANCIAL  กองบรรณาธิการ  เจษฎา ยอดสุรางค์

วิถีใหม่ธุรกิจหลัง COVID-19

หมดยุค

เงินสด
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ด้วยความกงัวลของผูบ้รโิภคในการ
หยิบจับเงินสดที่มีโอกาสน�าพาเชื้อโรค
มาสูต่วัเองได้ ท�าให้พฤตกิรรมการใช้จ่าย
เงินของผู้บริโภคเปลี่ยนไปสู่รูปแบบเงิน
ดิจิทัลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจ่าย
ผ่านบตัรเครดติ หรอืโอนผ่านบญัช ีหรอื
แอปพลเิคชนั อาจเรยีกได้ว่า นี่คอืโอกาส
ดทีี่จะกระตุน้ให้เอสเอม็อพีาธรุกจิก้าวข้าม
สู่โลกไร้เงนิสดได้เรว็ขึ้น เพราะในเชงิธรุกจิ
จรงิๆ แล้ว การค้าขายในรูปแบบเงนิสด 
อาจซ่อนความเสี่ยงที่จะท�าให้ธุรกิจ
ไม่สามารถเตบิโตไปข้างหน้าได้

ค้าขายเงินสด ความเส่ียง

ที่ซ่อนอยู่
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ชลัฐ

ศิริพงศ์วุฒิกร

ปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยครั้งจาก
การค้าขายเงินสด คือ การไม่เห็นร่องรอย
ของเส้นทางการเงินที่ชัดเจน ในเรื่องนี้ 
ชลัฐ ศิริพงศ์วุฒิกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ธนาคารกสิกรไทย ขยายความให้ฟังว่า 
ที่ผ่านมามักจะพบว่า มีผู้ประกอบการ
ที่ค้าขายเงนิสดจ�านวนไม่น้อย ที่ไม่สามารถ
แยกได้ว่า ส่วนไหนคือก�าไร และส่วนไหน
คือเงินหมุนเวียน เนื่องจากขาดการจด
บันทึกรายรับ-รายจ่ายอย่างถูกต้อง และ
ไม่มีการเก็บเอกสารซื้อ-ขาย หรือถ้ามีการ
เก็บเอกสาร ก็อาจจะเก็บในช่วงเวลาสั้นๆ 
แล้วทิ้งไป ท�าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถ
รู้สถานะทางการเงินที่แท้จริงของธุรกิจได้

ค้าขายด้วยเงินสด

แล้วไม่มีการลงบัญชี

ที่เห็นว่ามีเงินสดอยู่นั้น

อาจไม่ใช่ก�าไรก็ได้
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“ยิ่งค้าขายด้วยเงินสดแล้วไม่มีการ
ลงบัญชี จะยิ่งท�าให้เราไม่รู้เลยว่า จริงๆ 
แล้วธุรกิจมีก�าไรหรือไม่ ที่เห็นว่ามีเงินสด
อยู่นั้น อาจไม่ใช่ก�าไรก็ได้ เพราะยังมี
เจ้าหนี้ที่ยังไม่ได้จ่ายอีกหลายราย 
ทุกวันนี้ยังมีผู้ประกอบการอีกมากที่ไม่รู้
ด้วยซ�้าว่า ก�าไรที่เกิดขึ้นเป็นก�าไรขั้นต้น 
(Gross Profit) หรอืก�าไรสทุธ ิ(Net Profit) 
เพราะไม่ได้ลงบัญชีอย่างละเอียดนั่นเอง

“อกีจดุที่น่ากลวัส�าหรบัผูป้ระกอบการ
ที่ค้าขายเงินสด มักจะมีการใช้เงินปนกัน
จนแยกไม่ออกระหว่างก�าไรกับเงิน
หมุนเวียน ซึ่งตรงนี้อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อสภาพคล่องได้ ยกตัวอย่าง ผม
เป็นร้านอาหารอยากจะขยายสาขา 2 จงึไป
ซื้อตึกเพิ่ม ผมเอาเงินสดที่มีทั้งหมดไป
ลงทุน กลายเป็นว่าต่อมาธุรกิจเกิดขาด
สภาพคล่อง เพราะไม่มีเงินหมุนเวียน 
ซ่ึงเอสเอ็มอีมักเจอปัญหาแบบน้ีเยอะมาก 
คือแยกไม่ออกว่า เงินส่วนไหนควรจะเอา
ไปลงทุน หรือเป็นส่วนก�าไรที่ควรจะเก็บ
ไว้รองรับกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้น” 
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เอสเอ็มอีมักเจอปัญหาแบบนี้

เยอะมาก คือแยกไม่ออกว่า

เงินส่วนไหนควรจะเอาไปลงทุน 

หรือเป็นส่วนก�าไรที่ควรจะเก็บไว้

จะเห็นได้ว่า การท�าธุรกิจค้าขาย
ด้วยเงินสด โดยปราศจากร่องรอย
ทางบญัชกีารเงนิ หรอืไม่ได้มกีารจดบนัทกึ
ใดๆ ไม่เพียงแต่จะท�าให้ผู้ประกอบการ
ไม่รู้สถานะทางการเงินของธุรกิจแล้ว 
ยังเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของธุรกิจ 
ในเชิงของการเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือ
สินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพราะการ
ที่ธุรกิจไม่มีการเดินบัญชีกับธนาคาร 
และเมื่อรวมกับการไม่ท�าบัญชีทาง 
การเงิน โอกาสที่จะได้รับการอนุมัติ
สินเชื่อ ย่อมเป็นเรื่องที่ยากตามมา
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จัดการเป็นระบบ

เพิ่มโอกาสโตธุรกิจ

ถึงตรงนี้ อาจเรียกได้ว่า วิกฤต 
COVID-19 เปรียบได้กับยาแรงที่มากระตุ้น
ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งของ
ผู้บริโภคและผู้ประกอบการในช่วงเวลา
สั้นๆ โดยการท�าธุรกรรมการเงินออนไลน์ 
จะกลายเป็นเรื่องปกตทิั่วไป ฉะนั้นจากนี้
หากผู้ประกอบการคนไหนที่ยังไม่คิด
ปรับเปลี่ยน อาจจะท�าให้ไม่สามารถ
แข่งขันได้ในอนาคต 

ชลัฐได้แนะทางออกของเรื่องนี้ 
โดยบอกว่า ผูป้ระกอบการสามารถเริ่มต้น
ได้ง่ายๆ ด้วยการท�าทุกอย่างให้เป็นระบบ 
แทนที่จะรับ-จ่ายเป็นเงินสด ให้เปลี่ยน
มาใช้การโอนผ่านบัญชีหรือแอปพลิเคชัน
แทน ซึ่งในยุคนี้ระบบการโอนเงินท�าได้
ง่ายพอๆ กับการรับเงินสดเลยทีเดียว 
ไม่ว ่าจะเป็นการสแกนคิวอาร์โค้ด 
หรือโอนผ่านระบบพร้อมเพย์ เรียกได้ว่า 
สะดวกสบายทั้งฝั่งผู้จ่าย ที่ไม่ต้องพก
เงินสดในกระเป๋าเป็นจ�านวนมากๆ และ
ไม่ต้องเป็นกังวลกับการหยิบจับเงินสด
ในยุค COVID-19 เช่นนี้ 
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ขณะที่ฝ่ังผูร้บัเองที่เป็นผูป้ระกอบการ 
ก็ยังคงได้รับเงินอย่างรวดเร็ว รวมถึง
ยังป้องกันการทุจริตจากพนักงานได้
อีกด้วย ที่ส�าคัญการรับ-จ่ายเงินโดยผ่าน
ระบบการโอนนั้น ยังท�าให้ธนาคารได้เห็น
สถานะทางการเงินของธุรกิจอีกด้วย 
ซึ่งจะช่วยให้การเข้าถึงสินเชื่อนั้นง่ายขึ้น 

นอกเหนือจากการท�าธุรกรรมผ่าน
ดิจิทัลแล้ว ชลัฐยังกล่าวเสริมด้วยว่า 
อีกหนึ่งหัวใจส�าคัญในการพาธุรกิจให้
อยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ในอนาคต คือ 
การท�าบัญชีการเงินอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งปัจจุบันผู ้ประกอบการรุ ่นใหม่เริ่ม
หันมาให้ความส�าคัญกับเรื่องดังกล่าว
มากขึ้น ด้วยการลงทุนระบบการบริหาร
จัดการข้อมูล (Data) และด้านบัญชี เพื่อ
ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์และบริหาร
ด้านการเงินของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีในการ
ปรับตัวของเอสเอ็มอียุคใหม่

เรียกได้ว่า COVID-19 ไม่ได้เปลี่ยน
แค่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเท่านั้น 
แม้แต่โลกของการเงนิส�าหรบัผูป้ระกอบการ
ก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง และนี่คือสิ่ง
ท่ีผู้ประกอบการต้องเตรียมธุรกิจให้พร้อม 
เพื่อกลับมาเดินต่ออย่างเข้มแข็งหลัง
ผ่านพ้นยุค COVID-19 

ผูป้ระกอบการทีค้่าขายเงินสด

มกัจะมกีารใช้เงินปนกนั

จนแยกไม่ออกระหว่างก�าไร

กบัเงินหมนุเวียน ซ่ึงตรงนีอ้าจจะ

ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องได้
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SME CORNER  กองบรรณาธิการ   กิจจา อภิชนรจเรข

ในวิกฤตไม่ได้มีแต่เรื่องร้ายเท่านั้น หลายต่อหลายครั้งที่ภายใต้เงามืด กลับท�าให้

ได้เห็นบางสิ่งชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะการแบ่งปันและไม่ทอดทิ้งกันในยามยาก และ

วิกฤต COVID-19 ครั้งนี้ก็เช่นกัน แม้หลายๆ ธุรกิจต้องเผชิญความยากล�าบาก 

แต่กลับพบว่า มีธุรกิจจ�านวนมากเลือกที่จะขาดทุนเพื่อรักษาคนในองค์กรไว้ 

ยิ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นชัดว่า ธุรกิจจะไปต่อได้นั้น ต้องมีพนักงานเป็นฟันเฟือง

ที่จะคอยขับเคลื่อนและเดินไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน

ฝ่าวิกฤตด้วย “ใจแลกใจ” 
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Kafer HOUSE แบรนด์ขนมปัง Vegan 
เพื่อสุขภาพ ภายใต้การด�าเนินงาน
ของบริษัท พี.เค.เบเกอรี่ จ�ากัด ผู้ผลิต
ขนมปังทุกชนิดมาเกือบ 60 ปี ตั้งแต่รุ่น
บกุเบกิ อากง อาม่า มาจนถงึรุ่น 2 อย่าง 
“วไิล ตนัสกลุ” และถูกส่งต่อมาที่ทายาท
รุ่น 3 “วารณิ ีพสิฏิฐพนัธ์” และ “วติตรา 
พสิฏิฐพนัธ์” เป็นหนึ่งในเอสเอม็อเีลก็ๆ แต่
หวัใจนั้นไม่ได้เลก็ตามขนาดธรุกจิ 

จากวกิฤต COVID-19 ที่เกดิขึ้น เอสเอม็อี
รายนี้ไม่ได้ต่างจากธรุกจิอื่น  ๆที่ได้รบัผลกระทบ
อย่างหนัก จนถึงขั้นที่ “วิไล ตันสกุล” 
แม่ทัพใหญ่แห่งพี.เค.เบเกอรี่ ถึงกับ
ออกปากว่า ตลอดหลายสบิปีที่อยูใ่นธรุกจิ 
แม้จะผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านวิกฤตมา
หลายครั้ง แต่ไม่มคีรั้งไหนหนกัหนาสาหสั
เท่ากบัครั้งนี้เลย เพราะทกุอย่างหยดุชะงกั 
แม้กระทั่งยอดขาย แต่ถงึรายได้จะหายไป 
แต่สิ่งที่อยู่ครบคือ พนักงานทุกคนเกือบ 
30 ชีวิต ที่ยังคงมีงาน มีรายได้ แม้จะ
ไม่เหมอืนเดมิกต็าม 
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จาก OEM สู่การขยายตลาด

ขนมปัง Vegan

วิไล ย้อนเรื่องราวของธุรกิจพี.เค.
เบเกอรี่ให้ฟังว่า เดิมทีนั้นธุรกิจเป็นโรงงาน
รับจ้างผลิตขนมปังทุกชนิด ตามความ
ต้องการของลูกค้า เป็นลักษณะของ OEM 
เป็นหลัก เรื่อยมาจนกระทั่งตนเองล้มป่วย
ด้วยโรคมะเร็ง ท�าให้ต้องใส่ใจดูแลในเรื่อง
ของอาหารการกินมากขึ้น เริ่มศึกษา
ในเรื่องของอาหารเพื่อสขุภาพ เนน้ที่อาหาร
ปลอดสารเคมี โดยจะท�ากินกันเองก่อน
ภายในครอบครัว จากจุดนี้เองได้ถูกน�ามา
ต่อยอด สร้างเป็นแบรนด์ Kafer HOUSE 
ขนมปัง Vegan เพื่อสุขภาพ ที่ไม่มี
ส่วนผสมของนม เนย และไข่ และทุกอย่าง
ท�าจากธรรมชาติล้วนๆ ปราศจากสารเคม ี
เมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว

เราเชื่อว่า

ทุกอย่างที่มาจากธรรมชาติ

เป็นสิ่งที่ดีต่อผู้บริโภค

วิไล ตันสกุล
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“ขนมปังเพื่อสุขภาพ เรียกว่าเป็นการ
แตกไลน์เพิ่มขึ้นมาของธุรกิจเรา โดย
วตัถดุบิที่ใช้กม็าจากธรรมชาตทิั้งหมด ถงึแม้
ปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ มีวัตถุดิบ
ส�าเร็จรูปท่ีท�าให้การท�าขนมปังสะดวกข้ึน 
แต่เรายังคงเน้นการใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ 
เราใช้บทีรูตสด ทั้งๆ ที่มผีงบทีรูตที่สามารถ
เอามาผสมใส่ได้เลย โดยไม่ต้องมานั่ง
ปอกเปลือก หรือท�าโน่นท�านี่ นั่นเพราะ
เราเชื่อว่า ทุกอย่างที่มาจากธรรมชาติเป็น
สิ่งที่ดต่ีอผูบ้รโิภค เราเป็นผูผ้ลติ เราเป็นคน
รู้ว่าใส่อะไรลงไปบ้าง แต่ผู้บริโภคไม่รู้ 
ดังนั้น ความซื่อสัตย์กับผู้บริโภคเป็นสิ่ง
ท่ีจ�าเป็นและเรายึดม่ันในส่ิงน้ีมาโดยตลอด”

จากความใส่ใจในคุณภาพวัตถุดิบ 
บวกรวมกับการคิดค้นสูตรเฉพาะขึ้นมา 
ท�าให้ขนมปังเพื่อสขุภาพแบรนด์ Kafer HOUSE 
สามารถลบภาพจ�าของอาหารเพื่อสขุภาพ 
ที่ว่าดีต่อร่างกายแต่มักจะไม่อร่อยไปได้ 
เพราะขนมปังเพื่อสขุภาพ Kafer HOUSE 
นอกจากจะรสชาตอิร่อยแล้ว ยงัเหนยีวนุม่ 
แม้จะไม่มีส่วนผสมของเนย นม ไข่
เลยกต็าม ท�าให้ชื่อเสยีงของ Kafer HOUSE 
ถกูบอกต่อจากปากต่อปากอย่างรวดเรว็ 
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แม้กลุม่ขนมปังเพื่อสขุภาพจะมยีอดขาย
เติบโตขึ้นเรื่อยๆ แต่สัดส่วนรายได้หลัก
ของธรุกจิพ.ีเค.เบเกอรี่ ยงัมาจากงานรบัจ้าง
ผลิต ดังนั้น เมื่อเกิดวิกฤต COVID-19 
ที่ท�าให้ทุกอย่างหยุดชะงัก ค�าสั่งซื้อจาก
ลูกค้า OEM กห็ายกลายเป็นศูนย์ในทนัท ี
ท�าให้ต้องพึ่งพารายได้จาก Kafer HOUSE 
เพื่อหล่อเลี้ยงคนทั้งองค์กร

“สิ่งที่เหน็ชดัเจนช่วง COVID-19 ตลาด
ขนมปังธรรมดาหายไป แต่ขนมปังเพื่อ
สุขภาพยังอยู่ได้ อาจเป็นเพราะคนใส่ใจ
เรื่องสุขภาพมากขึ้น ท�าให้ยอดขายของ
ขนมปังเพื่อสขุภาพเพิ่มขึ้นมา กลายเป็นว่า
แผนกนี้เป็นตวัพยงุธรุกจิเอาไว้”

ขนมปังเพื่อสุขภาพ ทัพหน้าอุ้มธุรกิจ
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ถึงตรงนี้ ผู ้บริหารรุ ่นใหม่อย่าง 
วติตรา พสิฏิฐพนัธ์ ทายาทธรุกจิ พ.ีเค.
เบเกอรี่ กล่าวเสรมิว่า Kafer HOUSE เป็น
แบรนด์ที่เตบิโตมาจากออฟไลน์ โดยเริ่ม
จากการวางจ�าหน่ายผ่านร้านเพื่อสขุภาพ
ต่างๆ และขยายเข้าสูโ่มเดร์ินเทรด รวมทั้ง
เมื่อปลายปีที่แล้วมีการเปิดหน้าร้านเป็น
ของตัวเองอยู่ในย่านซอยอารีย์ แต่เมื่อ 
เจอ COVID-19 ท�าให้พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
เปลี่ยน หนัมาชอปปิงออนไลน์แทนการซื้อ
จากช่องทางออฟไลน์ เพราะต้องอยู่ภายในบ้าน
เป็นส่วนใหญ่ จึงได้มีการปรับแผนใหม่
หนัมาบกุตลาดออนไลน์อย่างเตม็ตวั

“ก่อนหน้านี้เรามกีารท�าตลาดออนไลน์
อยูบ้่างแต่กไ็ม่มากนกั พอมาเจอ COVID-19 
ท�าให้เราต้องปรับรูปแบบการขายใหม่ 
เพิ่มช่องทางออนไลน์ให้มคีวามหลากหลาย
มากขึ้น ตอนนี้เรามีขายผ่าน Shopee, 

วิตตรา พิสิฏฐพันธ์ - วาริณี พิสิฏฐพันธ์
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Lazada, Facebook, LINE Official Account 
และเวบ็ไซต์ของ Kafer HOUSE พร้อมทั้งมี
การจดัท�าโปรโมชนัและท�าโฆษณาออนไลน์
ออกไป ปรากฏว่ายอดขายออนไลน์เพิ่มขึ้น 
200-300% จากก่อนหน้าที่จะเกดิ COVID-19 
ถงึแม้ออนไลน์ของเราจะโตขึ้น แต่สดัส่วน
ตรงนี้ยงัไม่ได้ใหญ่มาก พอมาดูภาพรวม
ของธรุกจิที่ยอดขายหายไปเกนิกว่า 50% 
รายได้ที่เข้ามาจึงไม่เพียงพอที่จะท�าให้
ธรุกจิเดนิได้ตามปกต”ิ 

“ใจแลกใจ” พนักงานอยู่ได้

ธุรกิจอยู่รอด

“ทกุครั้งที่เข้าไปในโรงงาน เหน็สายตา
พนักงานมองมา รู้ได้เลยว่า เขามีความ
กงัวล กลวัตกงาน เราพยายามคดิที่จะแก้
ปัญหามาโดยตลอด พยายามประคองมา
เรื่อยๆ พอถงึจดุหนึ่งที่เราคดิว่าไม่ไหวแล้ว
ต้องเรยีกพนกังานทั้งหมดมาท�าความเข้าใจ
ร่วมกนั ว่าจากนี้เราต้องช่วยเหลอืกนั โดยที่
ทกุคนยงัได้ท�างาน ไม่ได้ให้ใครออกแม้แต่
คนเดยีว” 

เราเองไม่อยากเห็นใครตกงาน เชื่อว่า

เมื่อทุกอย่างผ่านไป การที่เรามีพนักงานอยู่

จะท�าให้เราไปต่อได้ทันที
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 จากการตดัสนิใจที่จะไม่ปลดพนกังาน
ออก แต่ก็มีการปรับวิธีการท�างานใหม่ 
เนื่องจากยอดสั่งซื้อที่ลดลง ดงันั้น พนกังาน
จะถกูแบ่งเป็น 2 กลุม่ และแบ่งเวลาท�างาน
กนัคนละครึ่งวนั โดยที่ได้รบัเงนิเดอืนครึ่งหนึ่ง 

แต่ในส่วนของสวสัดกิารยงัคงมอียูเ่หมอืนเดมิ 
คือ ที่พักฟรี ค่าน�้าค่าไฟฟรี นอกจากนี้ 
ยงัมค่ีาอาหารให้กบัทกุคนอกี 50 บาทต่อคน
ต่อวัน รวมถึงข้าวสาร 5 กิโลกรัมต่อ
ครอบครัวอีกด้วย

จากใจผูใ้ห้...

แม่สอนไว้ว่า เป็นผูใ้ห้ดกีว่า

เป็นผูรั้บ ซ่ึงตรงนีพ้ีเ่หน็ด้วย

อย่างมาก เพราะการเป็นผูใ้ห้นัน้ 

แปลว่าเรายงัมกี�าลังทีจ่ะให้ได้ 

ถงึตอนนีเ้ราเองจะแย่ แต่กย็งั

อยากท�าให้เตม็ที ่อยากทีจ่ะให้ 

ช่วยเหลืออะไรได้ก็ช่วยเหลือ

กันไป

วิไล ตันสกุล

ผู้บริหาร บริษัท พี.เค.เบเกอรี่ จ�ากัด
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 “แม้จะไม่ได้เงนิเดอืนเท่าเดมิ แต่สิ่ง
ที่เราให้ เชื่อว่าจะช่วยให้เขาอยู่ได้ เราคิด
ดูแล้ว ถ้าให้พนักงานออก ปิดร้าน อย่างไร
ก็ยังขาดทุน แต่ถ้าเรายังเปิดร้าน ให้
พนักงานมีงานท�า ก็ขาดทุนเหมือนกัน
อยู่ดี แต่เรายอมเลือกที่จะขาดทุนแบบที่
พนักงานมีงานท�าดีกว่า เพราะเราเอง
ไม่อยากเหน็ใครตกงาน เชื่อว่าเมื่อทกุอย่าง
ผ่านไป การที่เรามีพนักงานอยู่จะท�าให้
เราไปต่อได้ทันที สิ่งที่ท�าเหมือนเป็นการ
ใช้ใจแลกใจ ซึ่งเราจะรูไ้ด้ด้วยว่า ใครพร้อม
ที่จะสู้และเติบโตไปกับเราในอนาคต”

ถึงใจผู้รับ…

ช่วงแรกกห็ว่ันใจว่าจะยงัมงีาน

ท�าไหม แต่ถอืว่าโชคดี

กว่าหลายๆ คน ทีเ่ขาตกงาน 

ด้วยความทีเ่จ้าของกจิการใจดี 

แม้จะลดเงินลงบางส่วน แต่กม็ี

การช่วยเหลือสวัสดิการ

มากขึน้ พนกังานทกุคนเข้าใจ 

รู้ว่าต้องช่วยกนั ปกตกิรั็ก

องค์กรอยูแ่ล้ว กย็ิง่รู้สึกรัก

มากขึน้ จากการทีอ่งค์กร

ยงัดูแล ช่วยเหลือให้ทกุคน

อยูไ่ด้ แม้องค์กรเองกล็�าบาก

เหมอืนกนั

วัชรินทร์ วรเวทวิโรจน์

พนักงานผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท พี.เค.เบเกอรี่ จ�ากัด
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ภาพประกอบสินค้า :

https://www.facebook.com/kaferhouse/

ยุคนี้ธุรกิจที่จะอยู่รอดได้ ไม่จ�าเป็น
ต้องเก่งที่สุด แต่เป็นธุรกิจที่ท�าด้วยใจ 
ไม่ได้มุ่งที่จะเป็นฝ่ายรับเพียงอย่างเดียว 
แต่รู้จกัที่จะแบ่งปันและช่วยเหลอืคนรอบข้าง 
แม้ต้องเจอวกิฤต กเ็ชื่อว่าจะสามารถฝ่าฟัน
และผ่านพ้นวกิฤตไปได้

เราเป็นผู้ผลิต เราเป็นคนรู้ว่า

ใส่อะไรลงไปบ้าง แต่ผู้บริโภคไม่รู้ 

ดังนั้น ความซื่อสัตย์

กับผู้บริโภคเป็นสิ่งที่จ�าเป็น

และเรายึดมั่นในสิ่งนี้มาโดยตลอด
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สินเชื่อ 0%

เพื่อรักษาคนงานเอสเอ็มอี

ด้วยนโยบายที่จะรกัษาคนในองค์กรไว้
แม้ต้องเผชญิกบัวกิฤต ท�าให้ Kafer HOUSE 
ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “สนิเชื่อ 0% 
เพื่อรกัษาคนงานเอสเอม็อ”ี ของธนาคาร
กสกิรไทย ซึ่งเป็นการเชญิลกูค้าเอสเอม็อี
ที่มพีนกังานไม่เกนิ 200 คน และมกีารใช้
บรกิารกบัธนาคารมานานหลายปีเข้าร่วม
โครงการ

โดยธนาคารจะสนับสนุนเงินกู้เพื่อ
จ้างพนักงาน ในอัตราดอกเบี้ย 0% ฟรี
ค่าธรรมเนียมทุกประเภท ไม่ต้องมี
หลกัประกนั ระยะเวลากู้ 10 ปี และไม่ต้อง
ผ่อนช�าระคืนเงินกู้ 1 ปี เพื่อให้ธุรกิจ
เอสเอม็อรีายเลก็สามารถมเีงนิทนุในการ
จ้างพนกังานให้ยงัคงมรีายได้และอยูร่อด 

ส�าหรบัวงเงนิกูข้องแต่ละบรษิทัจะขึ้น
อยู่กบัจ�านวนพนกังาน ซึ่งพนกังานแต่ละคน
จะได้เงินคนละ 8,000 บาทต่อเดือน 
เป็นระยะเวลา 3 เดอืน 
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DIGITAL PLANET  ประสิทธิ ์วรฉัตราวณชิ ทีป่รึกษา และผูเ้ชีย่วชาญด้านการตลาดดจิทิลั และอี-คอมเมร์ิซ

จากวิกฤตการณ์ COVID-19 ท�าให้นึกถึงแนวคิดของชาร์ลส์ ดาร์วิน 

นักชีววิทยา ที่กล่าวไว้ว่า “สิ่งมีชีวิตที่จะอยู่รอดต่อไปได้ ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่แข็งแรง

ที่สุด แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

ได้ดีกว่า ส่วนผู้ด้อยกว่าย่อมถูกก�าจัดให้สูญพันธุ์ไปในที่สุด” 

และธุรกิจในยุคหลัง COVID-19 ก็เช่นกัน ใครที่ปรับตัวไม่ทันก็ต้องพ่ายแพ้ไป

เตรียมพร้อมธุรกิจ 

หลังโควิดฯ สงบ

N e w 
N o r m a l M a r -
k e t i n g
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COVID-19 ท�ำให้พฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภคเปลี่ยนไป เงื่อนไข กตกิำกำรใช้
ชวีติที่เรยีกว่ำ ชวีติวถิใีหม่ (New Normal) 
หรือควำมปกติใหม่ ได้ส่งผลกระทบ
ทั้งบวกและลบให้กบัธรุกจิ แต่อย่ำงไร
ก็ดี ในทุกกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ย่อมมีเหตุและปัจจัย วิกฤตกำรณ์
ครั้งนี้ก็ด้วย ดังนั้น กำรปรับตัว
ของธรุกจิจงึต้องพจิำรณำให้ชดัเจนว่ำ 
เหตุที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบอะไรกับ
ผู้บรโิภค แล้วแก้ที่เหตหุรอืปัจจยันั้นๆ
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โดยหลักพื้นฐำนแล้ว ผู้บริโภค
จะซื้อสินค้ำหรือบริกำร เพื่อแก้ปัญหำ 
หรือสร้ำงโอกำสให้กับพวกเขำ สิ่งที่
นกักำรตลำด และเจ้ำของธรุกจิต้องตโีจทย์
ให้แตกคอื ปัญหำของลกูค้ำวนันี้คอือะไร 
หรืออะไรคือโอกำสที่พวกเขำต้องกำร
เพิ่มขึ้น หรอืแม้แต่อะไรที่มคีวำมจ�ำเป็น
หรอืควำมส�ำคญัน้อยลง ซึ่งใครสำมำรถ
ถอดรหสัได้ก่อน คนนั้นคอื ผู้อยู่รอด

หำกกลับมำวิเครำะห์จะพบว่ำ สิ่งที่
กระตุน้ให้ผูบ้รโิภคเกดิกำรเปลี่ยนพฤตกิรรม
ในยคุ COVID-19 นั่นคอื ควำมกลวั (Fear 
Factor) ที่ส่งผลให้เกดิควำมไม่มั่นใจ ท�ำให้
ไม่กล้ำใช้ชวีติแบบเดมิๆ รวมถงึควำมรู้สกึ
ไม่มั่นคงทำงเศรษฐกจิ ท�ำให้สำมำรถสรปุ
เป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเจ้ำของกิจกำร 
และแนวทำงในกำรปรบัตวัเบื้องต้นดงันี้

 กลัวติดไวรัส – ผู้บรโิภคยคุหลงั 
COVID-19 กลวักำรตดิเชื้อ ผูบ้รโิภคต้องกำร
ควำมมั่นใจในควำมปลอดภัยของสินค้ำ 
และบรกิำร ดงันั้น ธรุกจิต้องคดิแล้วว่ำจะ
มวีธิกีำรขั้นตอนอย่ำงไรที่จะท�ำให้ผูบ้รโิภค
มั่นใจได้บ้ำง เช่น มีกำรฆ่ำเชื้อโรค โดย
เฉพำะขั้นตอนก่อนส่งถงึมอืผู้บรโิภค ผ่ำน
กำรสัมผัสโดยมนุษย์น้อยที่สุดด้วยระบบ
อตัโนมตั ิเครื่องจกัร หรอืหุ่นยนต์ ฯลฯ

กลัวติดไวรัส-มัธยัสถ์ไว้ก่อน
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 กลัวชอ็ต (ขาดสภาพคล่อง) 
– จำกควำมรู้สกึไม่มั่นคงทำงเศรษฐกจิ 
ส่งผลให้พฤติกรรมกำรซื้อจะเน้นควำม
จ�ำเป็นมำกกว่ำควำมตอ้งกำร ลดควำม
ฟุ่มเฟือยลง ดังนั้น ข้อเสนอของธุรกิจ
ที่ผู้บริโภคยุคหลัง COVID-19 ต้องกำร 
อำจจะเป็นเรื่องของกำรลดรำคำ เพิ่ม
คณุค่ำ (แต่ไม่เพิ่มรำคำ) จดัส่งฟร ีสนิค้ำ
ไม่ดคีนืได้ ผ่อน 0% เป็นต้น 

อำจเรยีกได้ว่ำ กำรปรบัแผนธรุกจิ 
ด้วยกำรพจิำรณำที่เหตขุอง “ควำมกลวั” 
จะเป็นวิธีคิดเชิงตั้งรับ เพรำะเหตุ
ส่วนใหญ่คอื กำรแก้ปัญหำที่ลกูค้ำก�ำลงั
เผชิญอยู่ ด้วยเงื่อนไขที่ลูกค้ำรับได้ 
และธรุกจิกย็งัสำมำรถอยู่รอดเช่นกนั  
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ชอปออนไลน์ ส่ังง่าย

จ่ายผ่านมือถือ

คราวนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้
ธุรกิจต้องปรับตัวในเชิงรุกกันบ้าง COVID-19 
ท�าให้ผู้บริโภคในประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 
เร็วขึ้น ทุกคนใช้มือถือมากกว่าแค่การ
สื่อสาร แต่น�าไปสู่การบริโภคคอนเทนต์
ข่าวสารมากขึ้น ที่ส�าคญัสดุคอื การชอปปิง
ออนไลน์ เพื่อสั่งซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค
จนกลายเป็นความปกติใหม่ แถมยังเร่ง
ให้การใช้ Mobile Banking หรือรูปแบบ

กำรใช้เงินดิจิทัลเติบโตเร็วขึ้นไปอีก 
เรียกได้ว่ำ วันนี้ผู้บริโภคใช้สมำร์ตโฟน
ท�ำหน้ำที่เป็นรีโมตสั่งสิ่งต่ำงๆ รวมถึง
เป็นกระเป๋ำเงินดิจิทัลจนกลำยเป็น
เรื่องปกติไปแล้ว

70 K SME INSPIRED



กำรปรบัตวัเชงิรกุของธรุกจิเวลำนี้ คอื 
กำรพัฒนำระบบชอปปิงออนไลน์ให้ดีขึ้น 
ต้องใช้งำนง่ำยกว่ำเดมิ จดัส่งสนิค้ำให้ไว 
มีกำรจัดเก็บข้อมูลลูกค้ำอย่ำงครบถ้วน 
โดยเฉพำะพฤติกรรม ควำมสนใจ 
ประสบกำรณ์กำรสั่งซื้อ เช่น ชอปอะไร 
ชอปเท่ำไร ชอปบ่อยแค่ไหน โซเชยีลมเีดยี
ที่กลุ่มเป้ำหมำยหนำแน่นอยู่ที่ไหน หรือ
ใช้อะไรบ้ำง รวมถึงกำรเพิ่มช่องทำงกำร

ช�ำระค่ำสินค้ำด้วยวิธีต่ำงๆ โดยเฉพำะ 
Mobile Banking และที่ขำดไม่ได้คอื กำรท�ำ 
กำรตลำดแบบอัตโนมัติ (Marketing 
Automation) เพื่อให้กำรสื่อสำรระหว่ำง
ที่ลกูค้ำเกดิควำมต้องกำรไม่สะดดุ ขำดช่วง 
จนหมดควำมตอ้งกำรไป เชน่ ไม่ว่ำลกูค้ำ
จะทกัมำช่องทำงไหน เวลำใด ควรมรีะบบ
อตัโนมตัคิอยตอบรบั เพื่อให้บรกิำรได้ทนัท ี
หรอืเรว็ที่สดุเท่ำที่เป็นไปได้ 

ฉะนั้นผู้ประกอบกำรคนไหนที่ปรับ
กระบวนกำรธรุกจิได้ก่อน ย่อมมโีอกำสดี
กว่ำในวนัที่สภำพสงัคมเศรษฐกจิแขง็แรง
ขึ้น สรปุคอื หลงัสงครำมไวรสัสงบลง ธรุกจิ
ที่เตรยีมควำมพร้อมไว้ล่วงหน้ำเท่ำนั้นที่มี
สทิธิ์ได้ไปต่อ
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นอกจำกนี้ กำรที่ผู้บริโภคใช้เวลำ
ในกำรบรโิภคสื่อออนไลน์เพิ่มมำกขึ้นในช่วง 
COVID-19 ไม่ว่ำจะเป็น กำรตดิตำมข่ำวสำร
ประจ�ำวนั กำรหำข้อมูลอื่นๆ เพื่อเรยีนรู้ 
แก้ปัญหำ ชอปปิงออนไลน์ ตลอดจนกำร
สื่อสำรระหว่ำงกันมำกขึ้น ทั้งรูปแบบ
ของกำรโพสต์ข้อควำม รปูภำพ และวดิโีอ 
นั่นจึงหมำยควำมว่ำพวกเขำใช้เวลำ
บนโลกออนไลน์เพิ่มมำกขึ้นนั่นเอง 

แต่ในทำงกลับกัน ธุรกิจหลำยรำย
กลบัเลอืกที่จะชะลอ หรอืลดกำรโฆษณำ
ลง เพรำะคดิว่ำไม่คุ้มค่ำ แต่ข้อเทจ็จรงิก็
คือ กำรที่ธุรกิจยังคงใช้โฆษณำออนไลน์
อย่ำงต่อเนื่อง ในช่วงเวลำที่ผู้บริโภคให้
ควำมสนใจสื่อออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น และภำวะ
กำรแข่งขนัในตลำดน้อยกว่ำปกต ิน่ำจะเป็น
โอกำสที่ดีกว่ำ กำรลด หรือเลิกโฆษณำ 
จนลูกค้ำจ�ำแบรนด์ไม่ได้ หรอืปันใจไปใช้
คู่แข่ง เพรำะเขำยังคงเห็นโฆษณำอยู่
อย่ำงต่อเนื่อง

โฆษณาออนไลน์ ไปต่อ หรือชะลอดีไหม?
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นอกจำกกำรโฆษณำแล้ว กำรโพสต์
คอนเทนต์ยังเป็นสิ่งส�ำคัญที่ควรท�ำในช่วงนี้
เช่นกนั โดยธมีหลกัๆ หรอื 80% ของคอนเทนต์
ในช่วงนี้ คอื กำรให้ก�ำลงัใจ กำรแนะน�ำวธิี
แก้ปัญหำต่ำงๆ ตลอดจนกำรชี้ช่องทำงหำ
รำยได้ เพื่อช่วยเพิ่มโอกำส ลดภำระให้กับ
ผูบ้รโิภค ส่วนอกี 20% จะเป็นคอนเทนต์ด้ำน
กำรตลำดและกำรขำย ซึ่งกำรท�ำกำรตลำด
ด้วยคอนเทนต์รูปแบบนี้เป็นกำรแสดงให้
ลูกค้ำเห็นว่ำ ธุรกิจของคุณยังอยู่เคียงข้ำง
พวกเขำอย่ำงแท้จรงิ ไม่ได้หำยไปไหน 

พงึระลกึไว้เสมอ ไม่ว่ำจะเป็น กำรโฆษณำ 
หรือกำรตลำดคอนเทนต์ที่ดี ต้องท�ำให้
ผูบ้รโิภครูส้กึว่ำ ทนไม่ได้ ถำ้ไม่ได้ชอปสนิค้ำ 
หรอืใชบ้รกิำรของคณุ และต้องไม่ลมืด้วยว่ำ 
หลัง COVID-19 ลูกค้ำจะมีควำมชอบที่ใช้
เหตุผลมำกขึ้น และควำมเชื่อที่ต้องมี
ควำมจริง (หมำยถึงเรื่องจริงที่น�ำเสนอ
อย่ำงจรงิใจ) ไม่ใช่กำรแสดงนั่นเอง

การโพสต์คอนเทนต์

ที่ควรท�าในช่วงนี้คือ

คือ การให้ก�าลังใจ 

การแนะน�าวิธีแก้ปัญหา

ต่างๆ ตลอดจนการชี้

ช่องทางหารายได้

คือคอนเทนต์ด้าน

การตลาดและการขาย

80%

20%
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ไม่ว่ำ หลงั COVID-19 สงบ สงัคม
จะเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไรก็ตำม จะเป็น
ควำมปกตใิหม่แบบถอดด้ำม หรอืกตกิำ
ใหม่ที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้สังคมปลอดภัย 
สขุอนำมยัดกีว่ำเดมิ ทกุอย่ำงย่อมด�ำเนนิ
ต่อไป ผู้บริโภคอำจจะเดินทำงน้อยลง 
แต่อำจจะใช้จ่ำยมำกขึ้นในบำงเรื่องก็ได้ 
กำรรกัษำระยะห่ำงที่ใกล้ขึ้น หรอืจะปกติ

เหรียญมีสองด้านเสมอ

เหมือนเดิม กำรใช้ชีวิตอยู่ในบ้ำนกับ
อยู่ข้ำงนอกแบบ 50:50 และอีกหลำย
สิ่งอย่ำง คงไม่มีใครตอบได้ในวันนี้ว่ำ 
ผลสดุท้ำย New Normal จะเป็นอย่ำงไร 
แต่ Now Normal หรอืสิ่งที่ธรุกจิต้องท�ำให้
เป็นเรื่องปกตใินช่วงเวลำนี้คอื เตรยีมควำม
พร้อมตลอดเวลำ เพื่อที่จะท�ำให้ธรุกจิอยู่
รอดทั้งในวนันี้และอนำคต 
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ในวันข้ำงหน้ำ ผลลัพธ์จะออกมำ
เป็นหวั หรอืก้อย อำจจะด ีหรอืไม่ดกีต็ำม 
ส�ำคัญคือ อย่ำตระหนก แต่ให้ตระหนัก 
แลว้ใชส้ตกิบัควำมสตรอง ประคบัประคอง
ให้ผ่ำนพ้นไปให้ได้ เหรยีญมสีองด้ำนเสมอ 
แต่อย่ำปล่อยให้เหรยีญของคณุ มแีต่ด้ำน
ที่ว่ำงเปล่ำ แล้วพบกนัใหม่ ฉบบัหน้ำ สวสัดคีรบั 

Now Normal

หรือสิ่งท่ีธุรกิจต้องท�ำให้เป็นเรื่องปกติ

ในช่วงเวลำน้ี คือ เตรียมความพร้อม

ตลอดเวลา เพื่อที่จะท�าให้ธุรกิจอยู่รอด

ทั้งในวันนี้ และอนาคต 
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MANAGEMENT  อริญญา เถลิงศรี Chief Capability Officer & Managing Director - SEAC

ฟื้นธุรกิจ

ให้เดินต่อ!

ด้วยวิธีท�ำงำนแบบใหม่
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ยุคนี้องค์กรธุรกิจใดที่ยังมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ซับซ้อน 

กระบวนการตดัสินใจมหีลายล�าดบัขัน้ รวมถงึแต่ละแผนกยงัเป็น 

การท�างานแบบแยกส่วน มักจะส่งผลให้องค์กรเคลื่อนตัวได้ช้า 

ยิ่งในวิกฤต COVID-19 ยิ่งเห็นได้ชัดว่า องค์กรลักษณะดังกล่าว

อาจไม่สามารถปรับตัวได้ทัน เพราะปัจจัยที่จะท�าให้ธุรกิจเดินหน้า

ต่อไปได้ในช่วงเวลานี ้ไม่ใช่การคดิอย่างรอบคอบอีกต่อไป แต่อยูท่ี่

ความสามารถในการปรับเปลีย่น แก้ไขส่ิงทีพ่ลาด หรือไม่ได้คาดการณ์

มาก่อนได้อย่างรวดเร็ว

ท�ำงำนแบบ Agile คืออะไร?

ด้วยเหตนุี้ จงึเกดิแนวคดิของการท�างาน
ในรูปแบบที่เรียกว่า Agile เป็นแนวคิด
การท�างานที่จะช่วยลดการท�างานที่เป็นขั้น
เป็นตอนลง สามารถสั่งการและตดัสนิใจเรื่อง
ต่างๆ ได้ทนัท ีเหมาะกบัองค์กรที่ก�าลงัมองหา
ธรุกจิใหม่ หรอืต้องการจะพฒันาสนิค้านวตักรรม
ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะเหมาะกบัสถานการณ์
ปัจจุบันที่หลายๆ ธุรกิจต้องพยายามปรับ
โมเดลธรุกจิใหม่ หรอืคดิสร้างสนิค้าและบรกิาร
ที่แตกต่างออกไป เพื่อจะช่วยให้ธรุกจิสามารถ
อยู่รอดและฟื้นตวักลบัมาเดนิต่อได้อกีครั้ง
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โดยรูปแบบการท�างานแบบ Agile 
จะเริ่มต้นด้วยการตั้ง Agile Team ขึ้นมา
ในองค์กร ในหนึ่งทีมจะต้องมีสมาชิก
ไม่เกนิ 9 คน แต่ละคนจะมคีวามสามารถ
และความถนดัที่แตกต่างกนัออกไป โดย
ในทีมจะต้องช่วยกันท�างานให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ภายในระยะเวลาสั้นๆ 
เช่น ตั้งเป้าหมายที่จะพฒันาสนิค้านวตักรรม
ใหม่ใน 6 เดือน ซึ่งรูปแบบการท�างาน

จะเป็นในลักษณะท�าไปแก้ไขไป เรียนรู้
พฒันาไปเรื่อยๆ แม้อาจจะยงัไม่ทราบว่า
ภาพสดุท้ายจะเป็นอย่างไร แต่กระบวนการ
ท�างานเช่นนี้ จะเปลี่ยนระบบการรบัผดิชอบ
เฉพาะในสายงานตัวเอง มาเป็นการ
รบัผดิชอบทกุอย่างร่วมกนัภายในทมี และ
มุ่งไปที่การสื่อสารของคนในทีมมากขึ้น
เพื่อให้บรรลเุป้าหมายเดยีวกนั 

Agile
Team

ในหนึ่งทีม

จะต้องมีสมาชิก

ไม่เกิน 9 คน

แต่ละคนจะมี

ความสามารถ

และความถนัด

ที่แตกต่างกันไป

ในทีมจะต้อง

ช่วยกันท�างาน

ให้บรรลุตามเป้าหมาย

ที่วางไว้ภายใน

ระยะเวลาสั้นๆ
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แนะวิธีลงมือท�ำงำนแบบ Agile

ส�าหรับบริษัทใดที่คิดอยากจะน�าเอา
วิธีการท�างานแบบ Agile มาใช้สร้าง
นวัตกรรมหรือโมเดลธุรกิจใหม่ในตอนนี้ 
หลักการส�าคัญอยู่ที่ว่า ทีม Agile ที่สร้าง
ขึ้นมานั้นจะอยู่เพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เท่านั้น พูดง่ายๆ คือ เมื่อท�าเป้าหมาย
หรอืโปรเจกต์หนึ่งส�าเรจ็แล้วต้องสลายทมี 
ตัวอย่างเช่น บริษัท A อาจจะก่อตั้งทีม 
Agile ขึ้นมาส�าหรบัออกแบบและสร้างสรรค์
ประสบการณ์ในโลกดิจิทัลของลูกค้า 

โดยเริ่มจากการเลือกสมาชิกที่จะมาอยู่
ในทีม โดยมาจากหลากหลายแผนก
รวมกัน เพื่อมาช่วยกันออกแบบสร้าง
สินค้าและบริการใหม่ให้เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาที่ก�าหนด 
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MANAGEMENT

เตรียมคนให้พร้อม! ด้วยกำรสร้ำง 

Agile Mindset 

อย่างไรก็ดี ปัจจัยส�าคัญที่สุด
ที่จะท�าให้เกดิการท�างานแบบ Agile ได้นั้น 
คอื การเตรยีม “คน” ในองค์กรให้มคีวาม
สามารถและพร้อมในการรับมือกับ
สถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจจะ
เกดิขึ้นได้อย่างมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็ 
โดยจะต้องสร้าง “Agile Mindset” ให้เกดิขึ้น
ก่อนเป็นอนัดบัแรก ด้วยการปรบัวธิคีดิให้
พนักงานทุกคนในองค์กรสามารถเรียนรู้
จากปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้
อย่างรวดเรว็ ด้วยวธิคีดิที่ยดืหยุ่น พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง ต้องคอยปรับปรุง
ตนเองอยู่เสมอ และไม่หยุดที่จะเพิ่มพูน
ทกัษะใหม่ให้กบัตวัเอง

หลังจากบรรลุตามเป้าหมายที่วาง
ไว้แล้ว จะต้องสลายทีมเพื่อแยกย้าย
ไปท�าโปรเจกต์ใหม่อื่นๆ ต่อไป เรียกได้ว่า 
ในหนึ่งองค์กรสามารถมีทีม Agile ย่อยๆ 
เกิดขึ้นได้มากมาย เพื่อท�าแต่ละโปรเจกต์
ให้ส�าเร็จ ตัวอย่างเช่น Spotify ที่มี Agile 
Team มากกว่า 30 ทีม กระจายออกไป
ใน 3 เมอืง ท�าให้สามารถคดิค้นและพฒันา
นวตักรรมใหม่ๆ ได้ภายในระยะเวลาอนัสั้น 

ปัจจัยส�าคัญที่สุดที่จะท�าให้เกิด

การท�างานแบบ Agile ได้นั้น 

คือ การเตรียม “คน”
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นอกเหนอืจากการเตรยีมคนในองค์กร
ให้พร้อมกับการท�างานรูปแบบใหม่แล้ว 
อย่าลมืว่า สิ่งส�าคญักว่านั้นที่จะท�าให้การ
ท�างานดังกล่าวส�าเร็จได้ ตัวผู้น�าองค์กร 
ผู้ประกอบการ หรอืผูบ้รหิาร ต้องเขา้ใจวธิี
การท�างานรูปแบบใหม่นี้ก่อน เพราะหาก
ผู้น�าองค์กรไม่เข้าใจ การเปลี่ยนแปลง
กย็ากที่จะเกดิขึ้นได้ 

ถอืเป็นอกีหนึ่งทางเลอืกของการท�างาน
รปูแบบใหม่ๆ ที่ผูป้ระกอบการเอสเอม็อเีอง
ก็สามารถน�าเอาไปปรับใช้ได้ ยิ่งในช่วง
วกิฤตแบบนี้ หลายคนต้องการไอเดยีใหม่ๆ 
เพื่อจะช่วยพาให้ธรุกจิไปรอดได้ ลองเซต 
Agile Team ของคณุขึ้นมาดู ไม่แน่ว่าคณุ
อาจจะได้นวัตกรรมใหม่ที่จะสร้างโอกาส
ในท่ามกลางวกิฤตครั้งนี้กเ็ป็นได้ 
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อ่านครบทุกเล่ม

ไม่ตกเทรนด์ธุรกิจ
e-Magazine รายเดือน

จุดประกายความคิดอัพธุรกิจให้ส�าเร็จได้ง่ายขึ้น

บอกความคิดเห็นของคุณให้เรารู้ว่าต้องการปรับ

   ให้นิตยสารนี้เป็นแบบที่คุณชอบ คลิก!



ปรับอย่างไร เมื่อโลกไม่เหมือนเดิม
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