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วิกฤตการณ์ COVID-19 
ก�าลังกลายเป็นฝันร ้ายของ
ผู้ประกอบการหลายคน อาจเรียก
ได้ว่า เป็นวิกฤตที่หนักหนาสาหัส
ครั้งหนึ่งของโลกก็ว่าได้ 

แต่การมาของวิกฤตนั้นก็ได้สอนให้คนเราสามารถปรับตัว
ได้เก่งขึ้น และครั้งนี้กเ็ช่นกนั เราได้เหน็การปรบัตวัสูข้องผูป้ระกอบการ
เอสเอ็มอี ซึ่งเป็นการสู้ที่อยู่นอกเหนือการวางแผนใดๆ เพราะ 
COVID-19 คือเรื่องใหม่ที่ไม่เคยมีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น 
แต่มีเพียงเป้าหมายเดียว คือ การเอาตัวรอด เพื่อรอให้วิกฤต
ผ่านพ้นไป

นอกจากจะได้เห็นกลวิธีการต่อสู้ในสงคราม COVID-19 
ของเอสเอ็มอีเพื่อเอาตัวรอดจากวิกฤตแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เห็น
ได้ชัดเจนและบ่งบอกถึงความเป็นไทยแท้ นั่นคือ น�้าใจและการ
ช่วยเหลือ ที่มาจากหลายๆ ฝ่าย ทั้งหน่วยงาน องค์กรธุรกิจ หรือ
แม้แต่คนทั่วไป นั่นเพราะทุกคนเชื่อว่า ถ้าเรา #รวมใจไม่ทิ้งกัน 
จะสามารถเอาชนะและฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้

ขอเป็นอีกหนึ่งก�าลังใจให้กับทุกๆ ท่าน เราจะสู้และรอด
ไปด้วยกนั!!! 
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โดนใจเรื่องไหน คลิกอ่านได้ทันที!
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BRANDING  กองบรรณาธิการ    อภัยภูเบศร

สมุนไพร

สูว้กิฤต

อภัย
ภูเบศร
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BRANDING

ชื่อของ “อภัยภูเบศร” ถูกรู้จัก
ในวงกว้างในฐานะผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คุณภาพที่อยู ่คู ่กับคนไทยมาอย่าง
ยาวนาน ภายใต้การด�าเนินงาน
ในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social 
Enterprise) จากการเปิดเผยของ ดร.ภญ.
ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์
หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์
แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้เล่าให้ฟังว่า

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 เวลานี้ หากพูดถึง 

“สมุนไพร” คงไม่มีตัวไหนอยู่ในกระแสและได้รับความสนใจได้มากเท่า 

“ฟ้าทะลายโจร” โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจร “อภัยภูเบศร” 

ที่วันนี้กลายเป็นสินค้าขายดีในชั่วพริบตา แต่ทราบไหมว่าจริงๆ แล้ว ไม่ใช่แค่

วิกฤตครั้งนี้ที่สร้างโอกาสให้กับแบรนด์สมุนไพรไทยรายนี้ เพราะถ้าย้อน

กลับไป “อภัยภูเบศร” เป็นแบรนด์ที่แจ้งเกิดจากวิกฤตด้วยเช่นกัน

วิกฤตแจ้งเกิดแบรนด์ “อภัยภูเบศร” 
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 แบรนด์อภัยภูเบศร เริ่มต้นจาก
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภูเบศร เมื่อประมาณ
ปี พ.ศ.2524 ด้วยรัฐบาลมีนโยบายอยากให้
ประชาชนเรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร 
ดร.ภญ.สภุาภรณ์ ปิตพิร (ผู้บกุเบกิและก่อตั้ง
แบรนด์อภัยภูเบศร) ในเวลานั้นได้รับ
มอบหมายให้ลงไปให้ความรู้กับประชาชน
ในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งเริ่มศึกษาด้าน
สมนุไพรจากหมอยาพื้นบ้าน เพื่อน�าภูมปัิญญา
มาต่อยอดพัฒนาเป็นยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
เพื่อตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพของประชาชน 

แต่จุดเปลี่ยนจริงๆ ที่ท�าให้อภัยภูเบศร 
ก้าวสู่แบรนด์เชิงพาณิชย์ เกิดขึ้นเมื่อยุค
วิกฤตต้มย�ากุ้ง ที่ท�าให้คนตกงานเป็นจ�านวน
มาก ทางโรงพยาบาลได้รับมอบหมายให้ฝึก
อบรมสร้างอาชีพให้กับประชาชน ทั้งการท�า
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการนวดไทย แต่กลับ
พบว่า การท�าผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ
ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องมีการลงทุน
ในระดับหนึ่ง 
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BRANDING

ภูมิปัญญาพื้นบ้าน+งานวิจัย

จุดต่างสมุนไพรอภัยภูเบศร

 ภายใต้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีอยู่
มากมายนั้น อะไรคือความแตกต่างที่
ท�าให้ผูบ้รโิภคยอมรบัและเชื่อมั่นในแบรนด์
อภยัภูเบศร ซึ่ง ดร.ภญ.ผกากรองบอกว่า 
หัวใจส�าคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอภัยภูเบศร คือ การน�าเอาองค์
ความรู้พื้นบ้านที่ใช้อยู่จริงมาประกบกับ
องค์ความรู้สมัยใหม่และงานวิจัยต่างๆ 
จนพฒันาออกมาเป็นผลติภณัฑ์ที่มคีณุภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัย 

ดงันั้น จากผู้สอน จงึเปลี่ยนบทบาท
มาสูผู่ผ้ลติ เพื่อให้ประชาชนน�าไปจ�าหน่าย 
พร้อมกบัการแยกตวัออกจากโรงพยาบาล 
มาด�าเนินงานภายใต้มูลนิธิโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์
สมเดจ็พระเจ้าภคนิเีธอ เจ้าฟ้าเพชรรตัน
ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อด�าเนิน
การในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มตัว ในขณะ
เดียวกัน ได้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร
ทั่วประเทศ ให้มกีารปลูกสมนุไพร เพื่อใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตส�าหรับแบรนด์
อภยัภูเบศรนั่นเอง

ของเราเป็นการเอาความรู้

จากหมอยาทีม่กีารใช้จริง 

ท�าให้มัน่ใจได้ว่า

สมนุไพรท่ีเราน�ามาใช้

ทุกตวัมกีารใช้จริง
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 “คนอื่นๆ อาจจะเอาองค์ความรู้ที่
ปู่ย่าตายายถ่ายทอดหรือในคัมภีร์แผน
โบราณมาใช้ ซึ่งบางครั้งอาจไม่รู้ว่าเคย
มีการน�ามาใช้จริงหรือไม่ แต่ของเราจะ
เป็นการน�าเอาความรู้จากหมอยาที่มีการ
ใช้จริง ยังรักษาคนไข้อยู่ ท�าให้มั่นใจได้
ในระดับหนึ่งว่า สมุนไพรที่เราน�ามาใช้

ทุกตัวมีการใช้จริง เมื่อรวมกับวิธีการท�า
ยาสมุนไพรของเรา ซึ่งเป็นการท�า
โดยเภสัชกรซึ่งมีวิธีการคิดที่อาจจะต่าง
จากแพทย์แผนไทยอยู่ส่วนหนึ่ง นี่จึง
กลายเป็นจุดแข็งของแบรนด์อภัยภูเบศร
ที่ท�าให้แตกต่าง” 
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BRANDING

เปิดแผนหนุนธุรกิจโต!

ด้วยพรีเมียมแบรนด์

 ถงึวนันี้แบรนด์อภยัภเูบศร เดนิหน้า
เติบโตจนมียอดขายหลายร้อยล้านบาท
ต่อปี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ด้วยเป้าหมายของ
การเป็นกจิการเพื่อสงัคม ซึ่งต้องการชว่ย
ให้กลุม่เกษตรกรมรีายได้เพิ่มขึ้น จงึจ�าเป็น
ต้องมกีารขยายการตลาดให้มากขึ้น เพื่อ
ให้เกษตรกรสามารถส่งขายวตัถดุบิได้เพิ่มขึ้น
นั่นเอง ซึ่งปัจจุบัน 98% เป็นตลาด
ในประเทศ และมกีารส่งออกเพยีงเลก็น้อย 
และนี้ได้กลายเป็นโจทย์ของการท�างาน 
ในการต่อยอดพฒันาแบรนด์ใหม่ โดยมุ่ง
ไปที่การท�าพรเีมยีมแบรนด์ เพื่อขยายกลุม่
เป้าหมายไปสู่คนรุ่นใหม่ พร้อมๆ กบัการ
เพิ่มสดัส่วนตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น
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 “ที่ผ่านมาเราพยายามจะโตขึ้นเรื่อยๆ 
แต่ปัญหาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
เรา ส่วนหนึ่งคือมันมีความร่วมสมัยน้อย 
ลูกค้าส่วนใหญ่มักเป็นกลุ ่มผู้สูงอายุ
หรอืวยักลางคนขึ้นไป ถ้าเราอยากให้แบรนด์นี้
เตบิโตในระยะยาว จ�าเป็นต้องลดอายลุง
มา ท�าให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวยัรุ่นเข้าถงึ
ได้มากขึ้น แต่ต้องยอมรบัว่า การรบัรู้ของ
ผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์อภัยภูเบศร ยังให้
ความรูส้กึถงึความเก่าแก่ ซึ่งอาจจะไม่เข้า
กบัไลฟ์สไตล์ของคนรุน่ใหม่ ทางแก้ปัญหา
ตอนนี้ คอืต้องสร้างแบรนด์ขึ้นมาใหม่ เพื่อ
ให้เหมาะกบัไลฟ์สไตล์ของเขา ซึ่งเราได้รบั
ความร่วมมอืจากภาคเอกชนส่วนหนึ่งที่จะ
มาร่วมพฒันาตรงนี้ เราเตรยีมแผนนี้ไว้แล้ว 
เพียงแต่ว่าตอนนี้เราเจอสถานการณ์ 
COVID-19 เข้ามา ท�าให้ต้องพกัไว้ก่อน”
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BRANDING

ปรับแผนเฉพาะหน้า

รับวิกฤต COVID-19

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท�าให้
แผนงานเดิมที่วางไว้ถูกปรับเปลี่ยนใหม่
หมด ไม่เว้นแม้แต่ สายการผลติ ซึ่ง ดร.ภญ.
ผกากรองบอกว่า เวลานี้ในการผลิต 
จะหนัมามุง่เน้นเฉพาะผลติภณัฑ์สมนุไพร
ที่มีประโยชน์กับเรื่องของหวัดเป็นหลัก 
โดยเฉพาะ “ฟ้าทะลายโจร” ต้องยอมรบัว่า
มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นมาก จากการ
ที่ประชาชนต้องการที่พึ่งในการที่จะท�าให้
ตัวเองรอดพ้นจากโรคติดเชื้อ COVID-19 
ท�าให้ต้องเพิ่มก�าลังการผลิตมากขึ้นจาก
ปีก่อนถงึ 10 เท่าด้วยกนั

 “โดยหลักการ เรายังไม่มีหลักฐาน
ทางวชิาการมากพอที่จะสรปุได้ว่า สมนุไพร
ชนิดใดที่จะป้องกันหรือรักษาโรคนี้ได้ 
แม้แต่ฟ้าทะลายโจรก็ยังไม่มีงานวิจัย

อะไรที่ชัดเจน มีเพียงการจ�าลองภาพ
ในคอมพิวเตอร์ว่าช่วยป้องกันไม่ให้
เชื้อไวรัสเข้าเซลล์ได้ แต่ในสถานการณ์
เช่นนี้ เราก็มาดูว่ามีอะไรสามารถช่วย
ประชาชนได้บ้าง ตรงนี้ต้องเข้าใจโรคก่อนว่า 
COVID-19 เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ส่งผล
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ต่อระบบทางเดนิหายใจ หากเชื้อไม่มากพอ 
ไม่ได้ท�าอันตรายถึงปอด จะท�าให้เกิด
ภาวะคล้ายๆ หวัด เราจึงมองว่า 
ฟ้าทะลายโจร ซึ่งช่วยเรื่องของหวัดได้ 
จึงแนะน�าให้กินฟ้าทะลายโจร หากมี
อาการหวัด”

การรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อ

แบรนด์อภัยภเูบศร ยงัให้

ความรู้สึกถงึความเก่าแก่ 

ทางแก้ปัญหาตอนนี ้คือ

ต้องสร้างแบรนด์ขึน้มาใหม่ 

“โดยสามารถกินได้วันละ 3-4 ครั้ง
เมื่อเป็นหวดั หากกนิตดิต่อกนั 3 วนัแล้ว
ไมด่ขีึ้นให้ไปพบแพทย์ แต่ในภาวะที่ไวรสั
ระบาดนี้ เราได้ออกมาตรการใหม่ว่า ถ้า
กนิแล้วใน 24 ชั่วโมงไม่ดขีึ้น ต้องพบแพทย์ 
ตอนนี้คนพากนัมาซื้อฟ้าทะลายโจรเยอะ
มาก เกดิการกกัตนุสนิค้า จนเราเองต้อง
มีการจ�ากัดการซื้อต่อคน ซึ่งจริงๆ แล้ว 
ถ้าทกุคนไม่กกัตนุ ยงัไงสนิค้ากพ็อแน่นอน 
ในภาวะแบบนี้เราต้องอยู่กันอย่างมีสติ
และใช้ปัญญา”
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BRANDING

นอกเหนอืจากการเพิ่มก�าลงัการผลติ
แล้ว สิ่งส�าคัญที่ต้องท�าควบคู่กันไป
ในเวลานี้ คอื การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะในภาวะ
วิกฤต การสื่อสารที่ชัดเจนถือเป็นสิ่ง
ที่จ�าเป็นมาก โดยทางอภัยภูเบศร จะมี
การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก เพื่อให้ความรู ้
และสร้างความเข้าใจถึงวิธีการต่อสู้กับ
ไวรสั ควบคู่กบัการดูแลสขุภาพตวัเอง 

 อย่างไรก็ดี จากวิกฤตที่เกิดขึ้น 
นอกจากจะเป็นโอกาสส�าหรบัธรุกจิสมนุไพร
แล้ว ยังสามารถเป็นบทเรียนให้ธุรกิจได้
เตรียมตัวเองให้พร้อมส�าหรับอนาคตอีก
ด้วย เพราะเชื่อว่านบัจากนี้ การเปลี่ยนแปลง
ของโลกและภาวะโลกร้อน จะก่อให้เกิด
ปัญหาด้านสขุภาพเพิ่มขึ้น จงึเป็นโอกาส
ที่ดีส�าหรับธุรกิจด้านสมุนไพรที่จะศึกษา
และวิจัย โดยเฉพาะสมุนไพรที่มีผลต่อ
ภูมิคุ้มกัน ซึ่งคาดว่าจะเป็นเทรนด์ที่ต้อง
มาแน่ในอนาคต 
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ข้อแนะน�ำ

 ให้กินเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น มี
ประวตัเิป็นหวดับ่อย ตดิเชื้อง่าย 
 กนิเพยีงวนัละ 1 แคปซูล 5 วนั

ต่อสัปดาห์ มื้อใดก็ได้ กินได้นาน 
3 เดอืน
 ไม่แนะน�าให้ใช้ป้องกนัหวดั ส�าหรบั

เดก็ 4-11 ปี ในระยะยาว (เกนิ 10 วนั) 
เพราะยงัไม่มขี้อมูลรบัรอง

ข้อแนะน�ำ

 อายุ 12 ปีขึ้นไป กินครั้งละ 
2-4 แคปซูล วนัละ 4 ครั้ง หลงัอาหาร
อาย ุ4-11 ปี กนิครั้งละ 1 แคปซลู วนัละ 
2 ครั้ง หลงัอาหาร
 หายแล้วหยดุกนิได้ทนัท ีในสถานการณ์

ปัจจุบัน หากรับประทานแล้วอาการ
ไม่ดขีึ้นภายใน 24 ชั่วโมง แนะน�าพบ
แพทย์

กรณี ไม่มีหวัด

หวังผลกิน

เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน 

กรณี มีอาการหวัด 

ให้รีบกินทันทีที่เริ่ม

มีอาการ 

ฟ้าทะลายโจร กินอย่างไรให้ปลอดภัย

ห้ามใช้ ฟ้าทะลายโจร 
 หญงิตั้งครรภ์ และให้นมบตุร 
 ผู้ที่ใช้ยาละลายลิ่มเลอืด ได้แก่ วาร์ฟารนิ 
 ผู้ที่มกีารท�างานของตบัและไตผดิปกต ิโรคหวัใจรูมาตกิ

ที่มา : อภยัภูเบศร
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 TRENDY MARKETING   กองบรรณาธิการ

ไม่ใช่แค่ดี ไม่ใช่แค่ปัง ถ้าจะขายได้ในยุคนี้ ต้อง “ปลอดภัย” (ปราศจากเชื้อโรค) 

ด้วย แม้ประเด็นนี้จะแฝงอยู่ในใจลูกค้ามาช้านาน แต่เมื่อการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 ได้เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนมากมาย ยิ่งท�าให้เรื่อง

ของความปลอดภัย กลายเป็นความต้องการแรกๆ ที่ลูกค้าอยากได้รับจาก

ผู้ประกอบการในเวลานี้ 

Safe
+

Marketing
= 

ยอดขายยคุ COVID-19
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ก่อนหน้านี้เรื่องของความปลอดภัยใน
แง่ของสุขอนามัยและปราศจากการปนเปื้อน
และติดเชื้อ อาจเป็นเรื่องที่ใครๆ ก็พูดถึง 
แต่คงไม่ดังกระหึ่มก้องโลกเท่าทุกวันนี้ โดย
เฉพาะในเวลาที่เกือบทุกหัวระแหงต้องเผชิญ
กับวิกฤตการณ์ COVID-19 ที่เข้ามากระตุ้น
ความกังวลในจิตใจของผู้คน ที่วันนี้จะขยับ
ไปไหน จะซื้ออะไร หรือแม้กระทั่งได้ของ
มาอยู่ในมือแล้ว “ปลอดภัยไหม?” คือ
ค�าถามแรกที่วิ่งแล่นอยู่ในหัว

โดยรายงานของ McKinsey & Company 
บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารชั้นน�าของ
โลก เปิดเผยว่า ผู้คนในเวลานี้มีความ
ต้องการข้อมูล ค�าแนะน�าเพิ่มเติม เพื่อที่จะ
ท�าให้ตวัเองและคนในครอบครวัของพวกเขา
ปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ได้ 
โดยผู ้บริโภคเหล่านี้ต้องการแหล่งที่มา
หรือสิ่งต่างๆ ที่สามารถเชื่อถือได้ เพื่อให้
รู้สึกถึงความปลอดภัย 
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 TRENDY MARKETING 

ข้อมูลจากงานวิจัยยังบอกด้วยว่า 

ซึ่งเป็นตัวเลขที่เติบโตขึ้นอย่างมาก
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ 
ยังชี้ให้เห็นอีกว่า 

ดังนั้น เมื่อคนตระหนักและวิตกกังวล
กับเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้น นั่นจึง
เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการหยิบเอาเรื่อง
ความปลอดภัยมาสร้างเป็นจุดขายทางการ
ตลาด เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า 
โดยกลยทุธ์แรกที่ธรุกจิหรอืแบรนด ์สามารถ
แสดงให้เหน็ถงึความปลอดภยัในการด�าเนนิ
ธรุกจิและรบัผดิชอบต่อสงัคมในช่วงเวลานี้
ได้ นั่นคือ การสื่อสาร หรือการพูดคุยกับ
ลูกค้าอย่างตรงไปตรงมาและจริงใจ

จะเห็นว่า มีหลายแบรนด์เลือกที่จะ
หยิบเอาวิธีการสื่อสารผ่านช่องทางบนโลก
ออนไลน์ มาเป็นกระบอกเสียงบ่งบอกถึง
เส้นทางการเดินทางของสินค้าและวิธีการ
รับมือต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ลูกค้า 

เลือกซื้อสินค้าจากแบรนด์
ที่รับผิดชอบต่อสังคม

มีความกังวลมากถึงมากที่สุดใน
เรื่องของความปลอดภัยของตัวเอง
และคนในครอบครัว 

ลูกค้า 

64% 

60%
ของคนอเมริกัน

ของคนอเมริกัน
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หนึ่งในนั้นคือ บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง 
Amazon ที่สื่อสารผ่านหน้าเว็บไซต์ โดย
บอกถงึการใช้มาตรการป้องกนัด้านสขุภาพ
ส�าหรับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกสาขา
ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งเครื่องพ่น
ละอองฝอยฆ่าเชื้อในโรงงาน นอกเหนือ
จากการให้ทุกคนสวมใส่หน้ากาก ล้างมือ 
และรักษาระยะห่างระหว่างกัน ไปจนถึง
การเพิ่มความถี่และความเข้มข้นในการ
ท�าความสะอาดทุกสถานที่ การฆ่าเชื้อที่
มือจับประตู ราวจับ หน้าจอสัมผัส เครื่อง
สแกน และพื้นที่สัมผัสอื่นๆ

รวมถึงการจัดท�ารายการขั้นตอน
ป้องกันโดยละเอียดส�าหรับเครือข่าย
พันธมิตรด้านการจัดส่ง ที่ระบุว่าตลอด
ทั้งเส้นทางพนักงานจัดส่งต้องใช้ผ้าเช็ด
ท�าความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัส

บ่อยๆ ในยานพาหนะและอุปกรณ์ท�างาน 
อื่นๆ เช่น กุญแจ พวงมาลัย ปุ่ม และ
อุปกรณ์ในการจัดส่ง ทั้งนี้เพื่อท�าให้ลูกค้า
มั่นใจได้ว่า สินค้าที่ส่งถึงมือลูกค้า
ปลายทางนั้นปลอดภัยอย่างแท้จริง 

อกีกลยทุธ์มาแรงไม่แพ้กนัคอื การให้
ลูกค้าได้ลงมือท�าเอง หรือได้เห็นวัตถุดิบ
และท�าตามขั้นตอนด้วยตัวเองได้อย่าง
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 TRENDY MARKETING 

สบายใจ เหมอืนอย่างที่ Shake Shack เชน
ร้านอาหารในสหรฐัอเมรกิา ท�าการจดัส่ง
ชุดวัตถุดิบส�าเร็จรูปพร้อมปรุง หรือ 
Shackburger Kit ส�าหรบัลูกค้าที่ต้องการ
ท�าเมนูเบอร์เกอร์ด้วยตัวเอง เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่า ลูกค้าจะได้กินอาหารที่มี
คณุภาพและสะอาด ท่ามกลางความกงัวล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเช่นนี้  

อีกเรื่องที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้ เมื่อไวรัส
ตัวร้ายได้เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการส่ง
อาหารถึงบ้านในหลากหลายประเทศ เพื่อ
ที่จะเน้นเรื่องของความปลอดภัยและสร้าง

ความสบายใจให้กับลูกค้ามากขึ้น บริการ 
“Contactless Delivery หรือ ส่งอาหาร
ไร้สัมผัส” จึงถือก�าเนิดขึ้นมา

โดยบรกิารดงักล่าวมาในหลกัการที่ว่า 
เม่ือผู้ส่งเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง 
ก็จะน�าอาหารวางไว้บนกล่องบรรจุอาหาร 
และถอยห่างจากจุดดังกล่าว 2 เมตร 
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เพื่อให้ลูกค้ารับอาหารนั้นๆ ไป ซึ่งธุรกิจ
อาหารและแอปพลเิคชนัการจดัส่งดลิเิวอรี
ต่างพากันกระโดดและปรับโมเดลโดยใช้
กลยุทธ์นี้กันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น Yum 
China Holdings Inc. บริษัทผู้ดูแลเชนร้าน
อาหารชื่อดงัในจนีอย่าง KFC และ Pizza Hut, 
แอปฯ ส่งอาหารอย่าง Postmates และ 
Instacart ในสหรัฐอเมริกา, Deliveroo 
ในอังกฤษ และ Glovo ในสเปน เป็นต้น

ส�าหรบัในบ้านเรานั้น บรกิารส่งอาหาร
ไร้สัมผัส กลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ
ผู้ให้บริการส่งอาหารดิลิเวอรีด้วยเช่นกัน 
รวมไปถึงร้านอาหารและคาเฟ่ต่างๆ ที่ให้
บริการดิลิเวอรีด้วยตัวเอง ต่างก็หันมาใช้
กลยุทธ์นี้เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ตัวอย่าง

หนึ่งที่น่าสนใจก็คือ Chivit Thamma Da 
Coffee House, Bistro & Bar ร้านดังของ
จังหวัดเชียงราย 

หลังจากที่ร้านต้องปิดให้บริการ
ชั่วคราว จงึไดเ้ปิดบรกิาร Chivit Thammada 
Delivery ขึ้นมา โดยทางร้านใส่ใจและ
ค�านงึถงึความปลอดภยัในทกุขั้นตอน ตั้งแต่
การคดักรองพนกังานก่อนปฏบิตังิานทกุวนั 
ขั้นตอนการบรรจอุาหารที่ถกูหลกัสขุอนามยั 
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 TRENDY MARKETING 

นอกเหนือจากอาหาร คอนเซปต์ของ
การจัดส่งแบบไร้สัมผัสยังขยายไปสู่วงการ
ยานยนต์ เมื่อ Geely บริษัทผู้ผลิตรถยนต์
ในประเทศจีน ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแบรนด์ 
Volvo และ Lotus ได้ท�าการส่งมอบกญุแจรถ
ให้กบัลกูค้าที่ซื้อรถคนัใหม่ผ่านทางออนไลน์
โดยการใช้โดรน แทนการส่งมอบจาก
พนักงานแบบปกติ เพื่อจ�ากัดการแพร่
กระจายของเชื้อผ่านทางการสัมผัส 

โดยจะมีการปิดฝา ติดเทปกาว เพื่อ
ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในอาหาร 
และเมื่อปิดถุงบรรจุเรียบร้อยจะท�าการ
ฉดีฆ่าเชื้อปากถงุ 

ในส่วนของพนักงานจัดส่งจะต้อง
ฉดีฆ่าเชื้อก่อนสมัผสัถงุบรรจ ุและฉดีฆ่า
เชื้อกระเป๋าอาหารก่อนวางสินค้าลงไป
ทกุครั้ง เมื่อไปถงึจดุหมายปลายทางจะ
เตรยีมโต๊ะส�าหรบัวางสนิค้า เพื่อหลกีเลี่ยง
การสัมผัส และฉีดฆ่าเชื้อบรรจุภัณฑ์
สนิค้าก่อนส่งมอบให้ลกูค้า และเมื่อกลบั
มาถงึร้านจะท�าการฆ่าเชื้อที่กระเป๋าอาหาร
ด้วยเครื่องสแกนอกีครั้งเพื่อความปลอดภยั 
ด้วยความใส่ใจด้านความปลอดภัยใน
ทุกขั้นตอนเช่นนี้ ท�าให้ร้านดังกล่าวถูก
พูดถงึในโลกออนไลน์อย่างมาก
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เรียกได้ว่า การไร้สัมผัส หรือสัมผัส
ให้น้อยที่สุด ถือเป็นนวมที่แบรนด์ต้องสวม
เพื่อขึ้นสังเวียนในขณะนี้ ซึ่งสอดคล้องไป
กบัผลส�ารวจของ Shekel ผูบ้กุเบกิเทคโนโลยี
การชั่งน�้าหนักขั้นสูงที่เผยให้เห็นว่า เกือบ 
2 ใน 3 ของผู้บรโิภคก�าลงัเปลี่ยนพฤตกิรรม
การซื้อของช�า ซึ่งเป็นผลจากการแพร่
ระบาดของโรคในครั้งนี้ โดย 87% ของผูซ้ื้อ
กล่าวว่า พวกเขาต้องการซื้อสนิค้าในร้านค้า
ที่มีตัวเลือกช�าระเงินด้วยตนเองหรือจ่าย
แบบไร้สัมผัสนั่นเอง 

เหล่านี้เป็นเพียงกลยุทธ์น�าร่องที่
แบรนด์ต่างพยายามปรับตัวและรับมือ 
เพื่อสร้างการตลาดที่ตอบสนองต่อความ
มั่นใจและความต้องการของผู้บริโภคใน
สถานการณ์ที่โลกไม่เคยเผชิญมาก่อน ซึ่ง
ต่อไปแม้การแพร่ระบาดครั้งนี้จะจบลง แต่

เรื่องของความปลอดภัย ห่วงใยในสุขภาพ
และการปลอดเชื้อ เชื่อว่าจะกลายเป็นอีก
หนึ่งมาตรฐานที่ทุกแบรนด์ต้องท�า ดังนั้น 
ใช้โอกาสนี้เปลี่ยนวิธีเข้าถึงลูกค้า ท�าให้
เขารู้สึกได้ว่า ธุรกิจห่วงใยในสุขภาพของ
ลูกค้าอย่างแท้จริง และนั่นจะสะท้อนกลับ
มาเป็นยอดขายที่จะเกิดขึ้นได้ในยุค 
COVID-19  

ภาพประกอบ : Chivit Thammada Delivery

23 K SME INSPIRED



INNO FOCUS  กองบรรณาธิการ

จะเห็นว่าการระบาดของ COVID-19 
ท�าให้คนพยายามจะหลีกเลี่ยงการสัมผัส
สิ่งต่างๆ ด้วยมือเปล่า หลายธุรกิจจึงได้
เปลี่ยนความกังวลใจของลูกค้าเหล่านี้ 
ให้กลายเป็นโอกาสทางธรุกจิ อย่าง StatGear 
ผูผ้ลติอปุกรณ์เพื่อการอยูร่อด ในสหรฐัอเมรกิา 
ได้ผลติ “Hygiene Hand” หรอื พวงกญุแจ
ทองเหลอืง ที่ถูกออกแบบมาให้เสมอืนเป็น
หนึ่งในนิ้วมอืของคนเราในการสมัผสัสิ่งต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็น การกดปุ่มลฟิต์ การเปิดประตู 

ยุคนี้ต้องมี!

อุปกรณ์กันเชื้อลดความกังวล 

รวมไปถงึใช้เป็นปากกาสไตลสั เพื่อเซน็ชื่อ
หรอืเขยีนข้อความบนหน้าจออปุกรณ์ดจิทิลั 
อย่างแทบ็เลต็ และกดปุม่บนหน้าจอตู้เอทเีอม็
ได้อกีด้วย

ในขณะที่บ้านเรานั้น แบรนด์ Qualy 
ผูผ้ลติสนิค้าไลฟ์สไตล์ดไีซน์ กไ็ด้ออกสนิค้า
ใหม่ Qualy Push Stick หรอืแท่งกดปุม่อนามยั 
เพื่อลดการใช้มือสัมผัสกับปุ่มต่างๆ โดยมี
ปลอกปิดกนัเชื้อโรคสมัผสันิ้วและสิ่งของอื่นๆ 
ที่ส�าคญัใช้ซ�้าได้ ไม่ต้องทิ้งให้เป็นขยะ

เห็นได้ชัดเลยว่า มีปัญหาอยู่ไหน 
มโีอกาสอยูท่ี่นั่นเสมอ เพยีงแค่จบัจดุให้เจอ 
กเ็ข้าถงึความต้องการของลูกค้าได้  

https://bit.ly/2Xtffqz , https://bit.ly/3aWovYk
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ครั้งแรกของการชมงานศิลป์แบบล�้าๆ 
แห่งเมอืงผูด้ ีเมื่อทาง Hastings Contemporary 
พพิธิภณัฑ์ศลิปะร่วมสมยัของประเทศองักฤษ 
จบัมอืร่วมกบั Bristol Robotics Laboratory 
ศูนย์การศึกษาที่ใหญ่ที่สุดส�าหรับงานวิจัย
เกี่ยวกบัหุน่ยนต์หลายแขนง ในการน�า Double 
หรือหุ่นยนต์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีการ
ประชุมทางไกล มาท�าหน้าที่เป็นผู้น�าทัวร์
แกลเลอรส่ีงตรงถงึผูช้มได้แบบเรยีลไทม์โดย
ไม่ต้องลกุออกจากบ้าน

 พาทัวร์งานศิลป์

แบบส่งตรงถึงบ้าน 

https://bbc.in/3aYG4XF, https://bit.ly/2yQLUMD

หุ่นยนต์สองล้อพร้อมหน้าจอที่แสดง
ให้เห็นภาพเสมือนจริงนี้ สามารถน�าพา
ผู้เยี่ยมชมที่ต้องการเสพศลิปะได้ครั้งละ 5 คน 
โดยผู้ที่ต้องการเป็นหนึ่งในกลุ่มสามารถ
ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของทางพิพิธภัณฑ์ 
เท่านี้ก็สามารถเพลิดเพลินกับผลงาน
และนิทรรศการที่ทางแกลเลอรีได้จัด
แสดงไว้ แม้จะอยูใ่นช่วงของการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 กต็าม

เรียกได้ว ่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆ 
ถ้าธุรกิจบ้านเราจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และหุ่นยนต์มาเป็นผู้ช่วยในการส่งมอบ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าได้คงดี
ไม่น้อย โดยเฉพาะในช่วงเวลาเช่นนี้  
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COVER STORY   กองบรรณาธิการ
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จากสงครามไวรัสรอบนี้ ถูกประเมิน
เบื้องต้นโดยสมาคมธนาคารไทย คาดว่า
จะมีผลกระทบราว 1.3 ล้านล้านบาท 
หรือคิดเป็น 7.7% ของจีดีพี โดยเฉพาะ
ภาคท่องเที่ยวที่รายได้หายไปถึง 
1.1 ล้านล้านบาท

จึงท�าให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาส
หดตวัลกึใกล้เคยีงกบัปี พ.ศ.2540 และอาจ
จะลึกกว่านั้น หากการระบาดไม่สามารถ
ควบคุมได้ภายในไตรมาส 2 ของปีนี้

วิกฤต COVID-19 คร้ังนี ้อาจเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ทีห่นกัและโหดมาก

ทีสุ่ดคร้ังหนึง่ในชีวิตของคนท�าธรุกจิ เพราะเป็นส่ิงทีไ่ม่เคยมใีครคาดคดิว่าจะเกดิขึน้ 

และไม่เคยมแีผนเตรียมไว้รองรับกบัสถานการณ์เช่นนี ้ทีส่�าคญัยงัไม่รู้ด้วยว่า 

จดุจบนัน้อยูท่ีใ่ด? แต่เชือ่ไหมว่าทกุคร้ังทีเ่กดิวิกฤต เรากลับได้เหน็พลังบางอย่าง

ทีซ่่อนเร้นอยูใ่นตวัของผูป้ระกอบการ นัน่คอื พลงัของความไม่ยอมแพ้ พลงั

ของนกัสู้ทีพ่ร้อมจะปรับตวั เพือ่สร้างโอกาสขึน้มาใหม่อีกคร้ัง

สงคราม COVID-19 

ในขณะที่ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอี จากการประเมินของส�านักงาน
ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) คาดว่าจะมีเอสเอ็มอีได้รับ
ผลกระทบทางลบประมาณ 1.33 ล้านราย 
หรือคิดเป็น 44% ของธุรกิจเอสเอ็มอี
ทั้งหมด และจากที่ได้ส�ารวจความคิดเห็น
ของเอสเอ็มอีพบว่า ยอดขายในเดือน
มีนาคม พ.ศ.2563 เมื่อเทียบกับเดือน
มีนาคมของปีก่อน

ธุรกิจส่วนใหญ่

87.2%
มียอดขายลดลง
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COVER STORY

3.8%
มีรายได้ลดลงมากกว่า 80% 

ภายใต้สถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ 
นอกเหนือจากผลกระทบด้านลบ
ที่เกิดขึ้นแล้ว ดูเหมือนว่า COVID-19 ยัง
กลายเป็นตวักระตุน้ให้เกดิการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่ในวงการธุรกิจ 

“ถ้าใครได้เล่น Twitter หรือ Facebook 
มีรูปหนึ่งที่เป็นคล้ายๆ มุกตลก แต่อธิบาย
เหตุการณ์ครั้งนี้ได้ดีว่า ใครท�าให้เกิด 
Digital Transformation ข้อแรกเป็น CEO 
ข้อที่สองเป็น CTO แล้วมีข้อหนึ่งบอกว่า
เป็น COVID-19 มนัถูกต้องมากเลย ที่ผ่านมา
เราพูดถึงเรื่อง Work from Home กันมา
หลายทีแล้ว แต่ยังไม่เคยท�าส�าเร็จกันเต็ม
รูปแบบสักที แต่คราวนี้ภายในระยะเวลา
ไม่กี่วนั ทกุคนสามารถท�าได้ ท�าให้เหน็ว่า
มนุษย์เราปรับตัวได้ แต่บางทีต้องการ
การกระตุ้นหนักๆ แบบนี้”

เปล่ียนแปลง VS ปรับตัว

27.6%
มีรายได้ลดลงน้อยกว่า 20% 

27.3%
มีรายได้ลดลง 21-40% 

20%
มีรายได้ลดลง 41-60% 

8.5%
มีรายได้ลดลง 61-80% 
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รวศิ หาญอตุสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จ�ากัด 
เผยมุมมองต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้
วิกฤตครั้งนี้ พร้อมเชื่อว่า หลังจบวิกฤต
ครั้งนี้การท�างานแบบ Work from Home 
จะกลายเป็นเรื่องปกติที่องค์กรจะท�ากัน 
อย่างน้อยต้องมีสัปดาห์ละ 2-3 วัน ที่ให้
พนักงานสามารถท�างานจากที่บ้านได้ 
รวมถงึในอนาคต สถานที่ท�างาน ไม่จ�าเป็น
ต้องสร้างตึกหรือมีออฟฟิศใหญ่โต เพราะ
องค์กรรู้แล้วว่าพนักงานสามารถท�างาน
จากที่ไหนก็ได้ 

ที่ส�าคัญโครงสร้างองค์กรอาจต้อง
เปลี่ยนไปด้วย โดยเฉพาะเรื่องการบังคับ
บัญชา จะเริ่มเห็นว่าสายงานที่จะต้องมี
คนอนุมัติหลายคน ท�าให้การตัดสินใจ
ไม่ทันการณ์และเสียเวลามาก ดังนั้น
ด้วยเทคโนโลยียุคใหม่ เชื่อว่าจะท�าให้
สายงานสั้นลง กระบวนการท�างาน
กระชับขึ้น เหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่ขององค์กรธุรกิจหลังการเกิด 
COVID-19

การปรับตัวภายใต้วิกฤต หลายคน

อาจคิดว่าต้องมุ่งไปที่การลดเท่านั้น

แต่จริงๆ แล้ว การปรับตัวสามารถท�าได้

ทั้งการลดและการเพิ่ม



30 K SME INSPIRED

COVER STORY

เม่ือใดก็ตามท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
สิ่งที่ตามมานั่นคือ “การปรับตัว” รวิศ
บอกว่า การปรับตัวภายใต้วิกฤต 
หลายคนอาจคิดว่าต้องมุ่งไปที่การลด
เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น ลดต้นทุน ลด
ค่าใช้จ่าย แต่จริงๆ แล้ว การปรับตัว
สามารถท�าได้ทั้งการลดและการเพิ่ม 
จะเห็นได้ว่า จากวิกฤตครั้งนี้สะท้อน
ให้เห็นถึงสิ่งที่องค์กรต้องเพิ่มหรือขยาย
อย่างชัดเจน นั่นคือ ช่องทางการสื่อสาร
กับลูกค้า โดยจะเป็นการสื่อสารกับ
ลูกค้าผ่านอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ดังนั้น
อาจต้องเพิ่มทีมงานที่จะมาดูแลเรื่อง
ดังกล่าวมากขึ้น เป็นต้น 

นอกจากนี้ การปรบัตวัของเอสเอม็อี
ในภาวะวกิฤต รวศิแนะน�าผูป้ระกอบการ
ให้ดูแลจัดการใน 3 เรื่องด้วยกัน

1. คน 

โดยต้องดูแลทั้งด้านสุขภาพ ใครที่
สามารถท�างานที่บ้านได้ ให้ท�างานที่บ้าน
เพื่อลดความเสี่ยง และดูแลด้านสวัสดิการ
ต่างๆ เพราะเวลานี้เรื่องก�าลังใจเป็นเรื่อง
ส�าคัญ บางบริษัทอาจต้องมีความจ�าเป็น
ขอ Leave Without Pay หรือการลด
เงินเดือน สิ่งส�าคัญหากผู้ประกอบการ
ท�าด้วยความจริงใจ แสดงให้เห็นว่า
พร้อมสูด้้วยกนั เชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจ 
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2. กระแสเงินสด

การจะอยู่รอดได้กระแสเงินสด
เป็นสิ่งส�าคัญ หากวิกฤตอยู ่นาน 
6-8 เดือน จ�าเป็นต้องคิดหาทางเพิ่ม
สภาพคล่อง เช่น ขอสนิเชื่อจากธนาคาร 
ซึ่งวกิฤตครั้งนี้ยงัโชคดทีี่ว่า ภาคการเงนิ
ยงัมคีวามแขง็แกร่งที่พร้อมจะช่วยเหลอื
ภาคธรุกจิอื่นๆ ได้ 

3. การส่ือสาร

กลายเป็นสิ่งที่ผูน้�าองค์กรต้องให้ความ
ส�าคญัอย่างมากในภาวะวกิฤต เพราะสิ่งที่คน
ไม่ชอบที่สุดคือ ความไม่รู้ที่เกิดขึ้นเพราะ
ไม่สื่อสาร ฉะนั้นช่วงเวลาที่ยากล�าบากเช่นนี้
จ�าเป็นต้องมกีารสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ชดัเจน 
ไม่คลมุเครอื บอกถงึความใส่ใจ ความตั้งใจ
ในการดูแลคนของเราให้ดทีี่สดุ 

จะเห็นได้ว่า วันนี้วิกฤตไวรัสได้ส่ง
ผลกระทบอย่างหนกัต่อภาคธรุกจิ COVID-19 
กลายเป็นศัตรูตัวส�าคัญที่ธุรกิจต้องฝ่า
เอาชนะไปให้ได้ และแน่นอนว่าส�าหรับ
เอสเอ็มอี ถึงแม้คู่ต่อสู้ในครั้งนี้เป็นอะไร
ที่ยากจะรบัมอืได้ แต่ใช่ว่าทกุคนจะยอมแพ้
ง่ายๆ จากจุดนี้เอง ที่ท�าให้ได้เห็นถึงพลัง
ของนักสู้ที่ซ่อนอยู่ในตัวของผู้ประกอบการ
แต่ละคน มาดูกันสิว่า เอสเอ็มอีจะมีวิธี
การต่อสู ้อย่างไร? เพื่อให้อยู ่รอดได้
ในสงคราม COVID-19 ครั้งนี้
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ในยุคที่ต้องตระหนักถึงเรื่อง Social 
Distancing หรือ การเว้นระยะห่างทาง
สังคม จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ธุรกิจร้านชาบู ถือเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ได้รับ
ผลกระทบ หนึ่งในนั้นคือ Penguin Eat 
Shabu ที่ไม่สามารถเปิดร้านให้ลูกค้ามา
นั่งกินที่ร้านได้ตามปกติ จนท�าให้รายได้
หายไปเกอืบ 100% ซึ่งเมื่อคดิเป็นเงนิแล้ว
ก็หลายล้านบาทเลยทีเดียว

“ช่วงที่เกิด COVID-19 แรกๆ เคยมี
ความคดิที่จะหยดุร้านไปก่อน แต่พอคดิถงึ
ภาระ ท�าให้ต้องรีบลุกขึ้นมาสู้ มีครอบครัว

Penguin Eat Shabu 
VS COVID-19

ลืมความส�าเร็จในอดีต ท�าส่ิงที่ไม่เคยท�า

1
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ที่บ้าน ครอบครัวที่เป็นทีมงาน 200 ชีวิต 
รวมไปถงึครอบครวัของเขาอกี ใช้ระยะเวลา
ท�าใจอยู่ 1-2 วันก็ลุกขึ้นมาสู้ สู้ด้วยใจ
อย่างเดียว เราต้องลุกให้เร็วที่สุด ยิ่งท้อแท้
ก็ยิ่งลุกได้ช้า แต่ถ้าเราล้มแล้วลุกได้เร็ว 
มันก็ท�าให้เรากลับมาได้เร็ว” 

ธนพงศ์ วงศ์ชินศรี เจ้าของร้าน 
Penguin Eat Shabu บอกว่า สิ่งแรกที่ท�า
หลังตัดสินใจสู้ต่อ คือ การพยายามเข้าใจ
ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วหาทางแก้ไข โดยเริ่ม
จากต่อรองค่าเช่ากับเจ้าของพื้นที่ก่อน 
จากที่มี 9 สาขา ตัดสินใจปิดชั่วคราว 
3 สาขาคือ เชียงใหม่ สีลม สยาม ส่วน 
6 สาขาที่เหลือปรับรูปแบบเป็นดิลิเวอร ี
โดยรวมพนักงานทุกสาขามาอยู่ส่วนกลาง
แล้วค่อยจัดสรรงานทั้งหมด 
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ส่วนการปรับเปลี่ยนจากบุฟเฟต์
นั่งกินที่ร้านมาเป็นดิลิเวอรีนั้น ธนพงศ์ 
บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายส�าหรับ Penguin Eat 
Shabu เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยท�ามาก่อน 
ต้องอาศัยการเรียนรู้จากคนอื่น ใช้ความ
อดทนที่จะเริ่มต้นใหม่ แต่ถ้ามองในอีก
มุม วิกฤตก็เป็นตัวกระตุ้นให้เราเอาชนะ 
Comfort Zone ของตัวเองได้

“เราพยายามจะดูแลพนักงานให้ดี
ที่สุด เท่าที่เราจะดูแลได้ เราไม่ได้มีเงิน
โอบอุ้มทุกคน เราพูดกับเขาตรงๆ ว่าไหว
แค่ไหน พนกังานส่วนใหญ่เข้าใจว่ารายได้
ลดลง บางคนไม่เอาเงินเดือน ยอมท�างาน
เหนื่อยขึ้นหนักขึ้น ได้เงินน้อยลง ตอนนี้
ผู้บริหารไม่มีเงินเดือน ท�าให้เห็นว่าร้าน
ดูแลเขาจริงจัง ตอนนี้ก็ขอให้แค่มีรายได้
เข้ามาพอเลี้ยงพนักงาน เรามีอาหาร
ให้กิน 3 มื้อ มีที่พักให้อยู่ แล้วก็ดูแลเรื่อง
สุขอนามัยเป็นปกติ ส่วนคนที่ Leave 
Without Pay ก็ขอให้กักตัวอยู่กับบ้าน 
แต่ช่วงนี้เราพอมีรายได้เพิ่มขึ้น ก็มี
เรียกพนักงานส่วนหนึ่งกลับมาท�างาน
บ้างแล้ว” 
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 ส�าหรับการท�าตลาดดิลิเวอรีของ 
Penguin Eat Shabu เริ่มจากการให้ลูกค้า
ร่วมสนุกทางออนไลน์ โดยใช้วิธีให้ลูกค้า
พรีออร์เดอร์มาก่อน คล้ายกับการเล่นเกม 
เป็นรูปแบบ Mystery Box หรือกล่อง
ปริศนา ลูกค้าสั่งไป โดยต้องมาลุ้นว่า
จะได้กินเมนูอะไร โดยเมนูที่เตรียมไว้ เช่น 
ข้าววากิวกะเพรากรอบ ไข่ดองญี่ปุ่น, 
ข้าวหน้าแซลมอนจิ้มแจ่ว เป็นต้น นอกจากนี้ 
ยังมีโปรโมชันซื้อ 1 แถม 1 เพื่อกระตุ้น
การสั่งลูกค้าให้มากขึ้นด้วย

เราต้องลุกให้เร็วที่สุด

ยิ่งท้อแท้ก็ยิ่งลุกได้ช้า แต่ถ้าเรา

ล้มแล้วลุกได้เร็ว มันก็ท�าให้เรา

กลับมาได้เร็ว

 แต่ที่ดูเหมือนจะเป็นกระแสร้อนแรง
ในโลกโซเชียล ต้องยกให้กับโปรโมชัน 
“ชาบูแถมหม้อ” เรียกว่าเป็นมิติใหม่ของ
ร้านชาบู ที่เปิดให้พรีออร์เดอร์ชุดชาบูแถม
หม้อไฟฟ้า โดยจ�ากัดอยู่ที่ 150 ชุดเท่านั้น 
ที่ส�าคัญลูกค้าต้องมารับเองที่สาขา 
แต่ปรากฏว่ายอดจองถล่มทลาย
จนระบบล่ม ท�าให้ต้องมีการชี้แจง
และขออภัยลูกค้า แต่หลังจากแก้ไขระบบ
เรียบร้อย Penguin Eat Shabu รีบคว้า
โอกาสตอกย�้ากระแสแรง ด้วยชุดชาบู
พร้อมหม้อ ที่ครั้งนี้พิเศษกว่าเดิม 
ด้วยโปรโมชนั “ชาบตูวัคนเดยีว จะไม่เปลี่ยว
อกีต่อไป” จบักลุม่ลกูค้าคนโสด อยูค่นเดยีว 
ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ในเวลานี้
อย่างมาก 
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 ถึงตรงนี้ ธนพงศ์บอกว่า ทั้งหมด
เป็นการวางแผนแบบวันต่อวัน เพราะ
ไม่สามารถคาดได้ว่าในวันข้างหน้า
จะเกิดอะไรขึ้น แต่ก็ไม่ใช่เวลามานั่งตัดพ้อ
ชีวิต แต่เป็นเวลาที่ต้องตั้งสติ ลืม
ความส�าเร็จที่ผ่านมา แล้วคิดหา Business 
Model ใหม่ เพราะเชื่อว่าสงครามครั้งนี้
คงยืดเยื้ออีกนาน
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Freshket VS COVID-19
ปรับ Business Model ใหม่ในวันเดียว

2

ในเมื่อ Business Model เดมิ ต้องเจอ 
COVID-19 เป็นอุปสรรคขวางทาง ท�าให้
เดินต่อไปข้างหน้าได ้ยากล�าบาก 
การเปลี่ยนเส้นทางเดิน จึงเป็นทางเลือก
หนึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้ เช่นเดียวกับ
ที่ Freshket แพลตฟอร์มตลาดสดออนไลน์
เพื่อร้านอาหารโดยเฉพาะ ตัดสินใจ
ปรับ Business Model จาก B2B (Business 
to Business) เป็น B2C (Business to 
Consumer) เพี่อสร้างโอกาสรอดให้ธุรกิจ
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จากวิกฤตการณ์ COVID-19 ซึ่งท�าให้
ธรุกิจร้านอาหารได้รบัผลกระทบอย่างหนกั 
และแรงสะเทือนนี้ก็ส่งไปถึงคนกลางอย่าง 
Freshket ซึ่งท�าหน้าที่ส่งวัตถุดิบให้กับร้าน
อาหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยพงษ์ลดา 
พะเนยีงเวทย์ ผูก่้อตั้ง Freshket เล่าให้ฟังว่า 
หลังจากมีประกาศปิดสถานที่เสี่ยงต่างๆ 
เมื่อวนัที่ 22 มนีาคม 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลให้
คนืวนันั้นยอดสั่งซื้อหายไปทนัท ี60% ท�าให้
ต้องมกีารปรบัแผน ด้วยการขยบัไปสู่ตลาด 
B2C โดยที่ไม่เคยอยูใ่นแผนการมาก่อน

ทนัททีี่ Freshket ประกาศผ่าน Facebook 
ในการเปิดให้บรกิาร B2C เพื่อช่วยให้คนทั่วไป
สามารถเข้าถงึวตัถดุบิได้ง่ายขึ้น โดยที่โมเดล
ของ Freshket ยงัคงใช้สตูรเดยีวกบัร้านอาหาร 
คอื วตัถดุบิคณุภาพเดยีวกนั มกีารตดัแต่ง
ทกุรายการ ไม่ขึ้นราคา ยอดสั่งซื้อ 499 บาท 
ส่งฟร ีจงึท�าให้เกดิการแชร์บอกต่อในวงกว้าง 
จนมลีกูค้าเข้ามาเรว็กว่าที่คดิไว้



39 K SME INSPIRED

เราจะดีไซน์ขนาดกล่องมาให้เหมาะกับ
ร้านอาหาร แต่คนทั่วไปต้องใช้จ�านวน
กล่องมากขึ้น อย่างร้านอาหารเขาซื้อ
สิ่งที่เป็น Non-Food 1 ออร์เดอร์ อาจม ี
3-4 อย่างอยู่ในกล่อง แต่คนทั่วไปซื้อ 
Non-Food 1 ออร์เดอร์ อาจมีแค่ 1 อย่าง
และต้องแพ็กเป็น 1 กล่อง เราจึงได้ปรับ
ท�ากล่องที่เล็กลงส�าหรับลูกค้าทั่วไป” 

“ไม่คดิมาก่อนว่าจะได้รบัการตอบรบั
ที่ดีจากลูกค้าทั่วไป สิ่งที่เราท�าคือ ขยาย
ความจขุองคลงัเพิ่มขึ้น 300% ภายใน 3 วนั 
โดยที่ยังคงใช้ระบบแบบเดิมเหมือนกับ 
B2B แต่อาจมีการปรับระบบบางส่วน
เพิ่มเติม เช่น การคืนเงินกรณีของขาด 
ปกติร้านอาหารจะเป็นการรวมบิลแล้ว
จ่ายทีเดียว แต่คนทั่วไปเขาจ่ายก่อน 
ถ้าเกดิปัญหากต็้องมกีารท�า Refund ยิ่งมี
ออร์เดอร์จากลกูค้าทั่วไปมาก กระบวนการ
เหล่านี้ก็จะงอกขึ้นมา ท�าให้ต้องพัฒนา
โปรแกรมการช�าระเงินเพิ่มเติมขึ้น

 “หรือเรื่องของ Basket Size หรือ
มูลค่าในการซื้อสินค้าต่อ 1 ออร์เดอร์ 
ร้านอาหารกับคนท่ัวไปจะแตกต่างกันมาก 
เช่น ปกติในการส่งสินค้าให้ร้านอาหาร
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“เช่นเดียวกับโลจิสติกส์ ปกติ
การรับสินค้าของร้านอาหารจะเป็น
แบบกระจกุตวั ไม่เป็นช่วงเช้ากเ็ยน็ ดงันั้น
การใช้รถคนัใหญ่อย่างเดยีวไม่มทีางเพยีงพอ
และไม่คุ้มด้วย เราจึงมีการผสมกันระหว่าง
มอเตอร์ไซค์กับรถใหญ่อยู่แล้ว และเมื่อ
เปิดให้บริการลูกค้าทั่วไปก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์
ส่งได้ทันที ซึ่งข้อดีของลูกค้าทั่วไป คือ
สามารถรับสินค้าเวลาไหนก็ได้ ท�าให้
โลจิสติกส์ไม่ต้องกระจุกตัว แต่อาจพบ
ปัญหาตรงเรื่องที่อยูข่องการจดัส่ง ร้านอาหาร
เวลาปักหมุดหรือให้ที่อยู่จะเป็น Business 
Location หาไม่ยาก แต่พอเป็นลูกค้าทั่วไป
ที่อยู่ค่อนข้างกระจัดกระจาย บางครั้ง
บอกที่อยู่ข้อมูลไม่ครบ ปักหมุดโลเกชัน
ผิด ท�าให้การขนส่งเกิดความล่าช้าได้ 
ก็มีติดขัดในช่วง 2-3 วันแรก พอแก้ได้
ก็ไปได้ดีขึ้น”

ข้อดีของลูกค้าทั่วไป คือ

สามารถรับสินค้า

เวลาไหนก็ได้ ท�าให้โลจิสติกส์

ไม่ต้องกระจุกตัว

ภาพประกอบ : https://www.freshket.co/
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ถามว่าการก้าวเข้าสู่ตลาด B2C 
จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโมเดล
ธุรกิจ Freshket หลังจากจบ COVID-19 
หรอืไม่ พงษ์ลดาบอกว่า ยงัเป็นสิ่งที่ทมีงาน
ปรกึษากนัอยูว่่าจะไปในทศิทางไหน เพราะ
ด้วยข้อจ�ากัดหลายอย่าง ทั้งเรื่องของคน 
โปรแกรมที่ก�าลังพัฒนา แต่ที่แน่นอนคือ 
ในระยะยาวปีนี้ถึงปีหน้า Freshket 
จะยังคงโฟกัสที่ร้านอาหารเป็นหลัก

ในท้ายนี้ พงษ์ลดาบอกด้วยว่า ทกุคน
คงรู้อยู่แล้วว่า “การปรับตัวเร็ว” คือ
พื้นฐานหนึ่งของการเป็นผู้ประกอบการ 
เพียงแต่ในสถานการณ์วิกฤต จ�าเป็นต้อง
เติมค�าว่า “มาก” ต่อท้ายเข้ามา เป็น 
“ปรับตัวเร็วมาก” เช่นเดียวกับ Freshket 
เองใช้เวลาปรับตัวใน 1 วัน โดยอาศัย
โปรแกรมเดิม ถึงแม้จะไม่สามารถ
ตอบโจทย์ Business Model ใหม่ได้ 100% 
เต็ม แต่ก็สามารถรองรับได้ระดับหนึ่ง 
จากนั้นค่อยพฒันาแก้ไขไปเรื่อยๆ เพราะถ้า
รอช้าให้ทกุอย่างพร้อม อาจจะไม่ทนัการณ์
ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้คอื การปรบัตวัสูไ้ม่ยอมแพ้
ในแบบ Freshket 
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COVER STORY

“ถ้าคุณรอดแต่ต้องยืนอยู ่อย่าง
เดียวดายท่ามกลางตึกร้างและบ้าน
ว่างเปล่า คุณคือผู ้รอดจริงหรือไม่?” 
นั่นคือ ค�าถามที่เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤต
ในเวลานี้ ดังนั้น ถ้าจะรอด “เราต้องรอด
ไปด้วยกัน” และหนึ่งในวิธีพาผู้คนให้รอด
โดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังที่ทาง Once 
Again Hostel โฮสเทลในซอยส�าราญราษฎร์ 

Once Again Hostel
VS COVID-19

ถ้าจะรอด “ต้องรอดไปด้วยกัน”

3

หรือย่านประตูผี น�ามาใช้ คือ การสร้าง
แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Locall ขึ้นมา โดย
เป็นบริการดิลิเวอรี ส่งทุกสิ่งจากชุมชน 
โดยชุมชน เพื่อชุมชน 
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เพยีงพลอย จติรปิยธรรม SATARANA 
Management (Hospitality Team), Locall 
Co-Founder เปิดเผยว่า แพลตฟอร์มนี้
เกดิจากการมองโจทย์ 3 ข้อ คอื 1.อยากให้
พนักงานทุกคนยังมีงานท�า 2.มองเห็น
ปัญหาของร้านอาหารในชมุชนย่านประตผู-ี
เสาชิงช้า ที่ไม่มีความรู้เรื่องออนไลน์ 
และไม่ได้อยู ่ในแพลตฟอร์มดิลิเวอร ี
จึงไม่สามารถท�าดิลิเวอรีของตัวเองได้ 
และ 3.คนที่ได้รับผลกระทบจากการปิด
กิจการ เช่น พนักงานโรงแรม ร้านอาหาร 
ร้านเสริมสวย เป็นต้น 

ดังนั้น คอนเซปต์ที่ต้องการช่วยเหลือ
คนทั้ง 3 กลุ่ม โดยน�ามาท�างานร่วมกัน
จึงเกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างธุรกิจ
เชิงสร้างสรรค์ ที่ไม่ใช่แค่ท�าเพื่อตัวเอง 
แต่เป็นการพากันรอดทั้งชุมชน ไม่ต้อง
มีใครที่ตกหล่นหายไป 

อย่าเอาแพลตฟอร์มมาเป็น

ข้อจ�ากัดในการปรับธุรกิจ 

ถ้าอยากปรับตัวให้อยู่รอด 

ทุกคนสามารถท�าได้

โดยที่ไม่จ�าเป็นต้องมี

แพลตฟอร์มด้วยซ�้า
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COVER STORY

“การท�างานร่วมกัน คือการที่น้องๆ 
ท่ีโฮสเทลจะเป็นคนรับออร์เดอร์จากลูกค้า 
เพื่อไปสั่งอาหารจากร้านเลก็ๆ ของคณุลงุ
คุณป้าในชุมชน ที่เขาจะคอยรับโทรศัพท์
จากเรา แล้วกท็�าอาหารมาให้ตามออร์เดอร์ 
หลังจากนั้นก็จัดส่งอาหารให้กับลูกค้า 
โดยพี่วินหรือคนในชุมชน สิ่งส�าคัญคือ
เราพยายามจะไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตของเขา 

และท�าทกุอย่างให้ง่ายที่สดุ โดยเราหวงัว่า 
ถ้าโมเดลนี้เวิร์ก เราสามารถน�าไปใช้
ในย่านอื่นๆ ได้ด้วย แล้วย่านต่างๆ 
ก็จะสามารถรอดไปด้วยกันได้”

การเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มนี้ 
เพียงพลอยเน้นว่าไม่ได้เกิดจากเธอ
คนเดยีว แต่คอืการที่น้องๆ ทกุคนช่วยกนัคดิ 
เธอเพียงแค่เอาจิ๊กซอว์เหล่านั้นมาต่อ
รวมกัน จนกลายเป็นสะพานที่เชื่อม
คนทุกกลุ่มให้เดินหน้าไปด้วยกัน 
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“อย่าเอาแพลตฟอร์มมาเปน็ข้อจ�ากดั
ในการปรับธุรกิจ ถ้าอยากท�า อยากแก้ไข 
อยากเปลี่ยนแปลง หรืออยากปรับตัวให้
อยู ่รอด ทุกคนสามารถท�าได้โดย 
ที่ไม่จ�าเป็นต้องมีแพลตฟอร์มด้วยซ�้า 
เพียงแต่แฟลตฟอร์มเป็นเพียงสิ่งที่ช่วย

ให้การท�างานง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ที่ส�าคัญ
กว่าคือ การรวมกลุ่มกัน ซึ่งจะเป็นสิ่ง
ที่ท�าให้ธุรกิจอยู่รอด ไม่ใช่แพลตฟอร์ม 
แต่คือการสร้างสรรค์ไอเดียร่วมกัน 
และความสามัคคีกันในชุมชน”

ถงึตรงนี้ เพยีงพลอยฝากไว้ว่า ยคุนี้
เรารอดคนเดียวไม่ได้ อยากให้มองคน
รอบข้างด้วย โดยอาจจะตั้งต้นด้วยการ
คิดว่า อะไรที่เราท�าได้ดีบ้าง แล้วลอง
ท�าให้สิ่งนั้นเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้มาก
ที่สุด ให้คิดถึงเรื่องนี้ก่อนเรื่องของ
ผลประโยชน์หรือเรื่องของก�าไร จากนั้น
พยายามปรับสิ่งที่เราท�าได้ดี ช่วยเหลือ
คนอื่นได้ มาท�าให้ธุรกิจเราอยู่รอด



46 K SME INSPIRED

COVER STORY

VS COVID-19
ธุรกิจจะอยู่ได้ พนักงานต้องอยู่รอดก่อน

4 ท่าช้างคาเฟ่ 

เคยคิดกันไหมว่า หากสถานบันเทิง
ต้องปิด ลูกค้าไม่สามารถเข้ามาใช้บริการได้ 
ธุรกิจประเภทนี้จะอยู่รอดได้อย่างไร? นั่นคือ 
สิ่งที่สถานบันเทิงทุกแห่งก�าลังเผชิญอยู ่
ในเวลานี้ ไม่เว้นแม้แต่ “ท่าช้าง คาเฟ่” 
ร้านชื่อดงัประจ�าเชยีงใหม่ ที่ก่อนหน้านี้เคยเป็น
ร้านคนแน่น ต้องต่อคิวเข้าร้านตั้งแต่หัวค�่า 
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แต่เมื่อ COVID-19 มาเยอืน จากหน้ามอื
กลายเป็นหลังมือทันที เปลี่ยนจากร้าน
คึกคัก กลับกลายเป็นร้านร้างปราศจาก
ลกูค้า ยอดขายหายวบู! แต่พนกังาน 300 คน 
ยังต้องใช้ชีวิตต่อไป นั่นคือ โจทย์ใหญ่
ที่พี่จอม ของน้องๆ หรอื วมนิทร์ ประกอบสขุ 
เจ้าของท่าช้างคาเฟ่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ต้องฝ่าไปให้ได้

 “ถามว่าตอนนี้เป็นยังไง พูดตรงๆ 
คือ ยังเอาตัวไม่ค่อยรอดเลย การจะหา
รายได้เข้าร้านในเวลาแบบนี้มันยากมาก 
คิดแค่ว่าจะท�าอย่างไรให้น้องๆ พนักงาน
อยู่ได้มากกว่า ช่วงเวลา 2 สัปดาห์แรก
น้องพนักงานยังอยู่ครบทุกคน พอรายได้
เริ่มน้อยลง ต่อให้เราพยายามให้น้องๆ 
อยู่ครบมากสักเท่าไรก็ตาม แต่ก็เป็นไป
ได้ยาก แต่จะให้เราหยุดเลย ผมหยุด
ไม่ได้ เพราะมีน้องๆ อีกหลายคนที่เขา
บอกว่า ถ้าหยุดตัวเขาเองก็ไม่มีอะไรท�า 
มันล�าบากมาก”
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COVER STORY

การจะหารายได้เข้าร้าน

ในเวลาแบบนี้มันยากมาก 

คิดแค่ว่าจะท�าอย่างไร

ให้น้องๆ พนักงานอยู่ได้

มากกว่า

แม้ร้านจะหยุดให้บริการ เพราะต้อง
รักษาระยะห่างทางสังคม Social Distancing 
แต่ความสุขยังสามารถส่งต่อไปถึงลูกค้า
ได้ ด้วยไอเดยีการท�า “ท่าช้าง ดเีจ ออนไลน์” 
Live เปิดแผ่นกนัสดๆ เสร์ิฟความสนกุถงึบ้าน 
เรียกกระแสจากคนออนไลน์ได้อย่างด ี
พร้อมๆ กับการปรับตัวสู่บริการ “ท่าช้าง 
ดิลิเวอรี” ที่เริ่มต้นขึ้นมาจากวิกฤตครั้งนี้ 
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ในการท�าท่าช้าง ดิลิเวอรี วมินทร์ 
บอกว่า เมนูที่เลือกมาต้องเป็นเมนู
ที่ท�าง่าย ขายง่าย เช่น ข้าวเหนียวหมูยอ
ทอด ข้าวเหนียวไก่ทอด น�้าพริกข่าผักสด 
และที่เป็นเมนูเด็ดของท่าช้าง ดิลิเวอร ี
เห็นทีจะเป็น “ฮอมเบอร์เกอร์” มีทั้งเนื้อ
และหมู ซึ่งค�าว่า ฮอม ในภาษาเชียงใหม่ 
หมายถึงการรวมใจ โดยท่าช้างรถเร่
ดิลิเวอรีจะออกขายตั้งแต่ 11 โมง
ถึงทุ่มครึ่ง แต่ท้ายที่สุดแล้วจะท�าได้นาน
แค่ไหน เป็นสิ่งที่ตอบได้ยาก เพราะถ้า
ยังมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดของสถานการณ์ 
การแบกไปเรื่อยๆ อาจจะเป็นเรื่องที่หนัก
เกินไปส�าหรับธุรกิจ 

แต่อย่างไรแล้ว วมินทร์พยายาม
มองหาอกีทางรอดให้กบัพนกังาน ด้วยการ
เปิดบริการ “ม้าเหล็ก” รับขนส่งอาหาร
ให้ร้านอื่นๆ ที่เขาไม่มรีะบบขนส่งด้วยตวัเอง 
หรือต้องเจอการหักค่าเปอร์เซ็นต์
ที่สูงมาก โดยรายได้จากบริการตรงนี้
จะให้กับพนักงานทั้งหมด โดยไม่มี
การหักเปอร์เซ็นต์เข้าร้านแต่อย่างใด
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COVER STORY

“เราต้องการให้น้องๆ อยู่ได้ นี่คือ
วัตถุประสงค์ของเรา ก็เป็นอีกทางเลือก
หนึ่งให้กบัเขา เพื่อจะให้เขามรีายได้เพิ่มขึ้น 
โดยเราจะให้บริการกับร้านที่เป็นเพื่อนๆ 
หรือร้านที่มีคอนเน็กชันกันกับเราอยู ่ 
โดยที่ลูกค้าจะโทร.ไปสั่งที่ร้านอาหาร 
แล้วร้านอาหารก็จะโทร.มาบอกเรา
ให้มารับอาหารไปส่งให้หน่อย สมมุติ 
อาหารราคา 50 บาท สง่ในรศัม ี5 กโิลเมตร 
คิดราคา 15 บาท ร้านอาหารก็จ่าย
ตรงนี้ให้น้องๆ คนขับได้เลย” 

ส�าหรับบริการม้าเหล็กนี้ พนักงาน
ในร้านประมาณ 300 คน จะมกีารแบ่งเวร
ท�างานกันในแต่ละวัน แต่ทั้งนี้ ต้องขึ้น
อยู่กับความสมัครใจของพนักงานด้วย 
โดยที่ร้านจะมีเครื่องอบโอโซนอยู่แล้ว 
เมื่อร้านปิดไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงน�า
ออกมาใช้ เพื่อให้ทั้งพนักงาน อุปกรณ์ 
และตัวรถ มาอบโอโซนก่อนที่จะไปส่งของ
ให้กับลูกค้า และเมื่อส่งของเสร็จพนักงาน
ต้องกลับมาที่ร้าน โดยมีการจัดระเบียบ 
เว้นระยะตามความปลอดภัยทุกอย่าง  

 ในขณะที่วมินทร์บอกว่า ยังหา
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ไม่เจอ สิ่งที่ท�าได้
มากที่สุดในเวลาแบบนี้ นั่นคือ การท�าให้
ชีวิตยังคงพอจะด�าเนินต่อไปได้
ภาพประกอบ : www.facebook.com/ThachangFanpage
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Air Orchids VS COVID-19

Air Orchids ถอืเป็นผูผ้ลติพนัธุก์ล้วยไม้
และเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังสายพันธุ์ใหม่
ในโลกนี้ โดยมีการส่งออก 60% และตลาด
ในประเทศ 40% นอกจากนี้ ยังมีซูเปอร์
มาร์เก็ตกล้วยไม้ ที่เปรียบเหมือนโชว์รูม
ให้กับลูกค้าได้สัมผัสกับกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ 
แต่เมื่อเกดิวกิฤต COVID-19 เข้ามากระทบ 
ท�าให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักลง 

5
ถึงพักรบ แต่ไม่หยุดพัฒนา
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ในสถานการณ์แบบนี้

เชื่อว่าทุกคนเครียด

ดังนั้น กล้วยไม้

ก็เหมือนเราขายความสุข 

ความสดชื่นให้กับเขา

ไชยพันธุ์ คุ้มวิเชียร และ พันธพัฒน์ 
คุ้มวิเชียร ในฐานะทายาทรุ่น 3 ของ Air 
Orchids Supermarket / Air Orchids & Lab 
เล่าให้ฟังว่า จากการที่เครื่องบนิไม่สามารถ
บินได้ ส่งผลให้ไม่สามารถส่งออกกล้า
พันธุ์กล้วยไม้ได้ ส่วนตลาดในประเทศ 
ทุกอย่างหยุดนิ่งหมด ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า
โรงแรม ออฟฟิศ การจดังานอเีวนต์ เทศกาล
ต่างๆ ดังนั้น โดยภาพรวมธุรกิจจึงได้รับ
ผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 แม้ COVID-19 จะกระทบหนัก แต่
ก็ไม่ใช่วิกฤตครั้งแรก เพราะน�้าท่วม
ครั้งใหญ่ที่ผ่านมาก็ได้สร้างบาดแผลลึก
กับ Air Orchids ด้วยเช่นกัน โดยสวน
กล้วยไม้แห่งนี้ถูกน�้าท่วมไปกว่าประมาณ 
80% ก�าลังการผลิตเวลานั้นประมาณ 
150 ไร่ แต่จมน�้าไป 100 กว่าไร่ ท�าให้
กล้วยไม้ตายเกือบหมด และต้องใช้เวลา
อีก 2 ปีเพื่อเพาะพันธุ์ใหม่ขึ้นมา
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 “ตอนนั้นเปรียบเหมือนเราตกบันได
เลื่อนแล้วถูกรูดลงไปข้างล่าง หลังจาก
น�้าท่วมต้องรื้อทิ้ง ต้องปลกูใหม่ ลงทนุใหม่ 
พอมาถึงวิกฤตครั้งนี้ เราพยายามมอง
ในมุมบวก วันนี้เราแค่ยังขายไม่ได้ 
แต่ของยังมีอยู่ อาจมีตายไปบ้างในช่วง 
2-3 เดือน เป็นธรรมดาของการท�าเกษตร 
แต่ถ้าเราดูแลดี ให้ยาปฏิชีวนะทุกสัปดาห์ 
ฉีดปุ๋ยบ�ารุง เชื่อว่าเราจะผ่านไปได้”

2 ผู้บริหารแห่ง Air Orchids บอกว่า 
สิ่งที่ท�าได้ดทีี่สดุในเวลานี้ คอื การปรบัตวั
ไปตามสถานการณ์ เพื่อประคองธุรกิจ
ให้อยู่รอด ด้วยการบริหารต้นทุน ลด
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง แต่ยังคงให้พนักงาน
ท�างานตามเดิม เพราะมองว่าหากให้
พนักงานออกในเวลานี้ แล้วต้องเทรน
พนักงานใหม่ในอนาคต อาจจะเป็นเรื่อง
ที่เหนื่อยมากกว่า แต่อาจจะมีการลด
วันท�างานลง และในส่วนของสวนไม้
ตัดดอก เลือกที่จะตัดดอกทิ้งทั้งหมด 
เพื่อให้ต้นทุนในการดูแลถูกลง
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แม้วกิฤตอาจท�าให้หลายสิ่งหลายอย่าง
ต้องหยุดชะงักลง แต่ส�าหรับ Air Orchids 
กลับใช้เวลานี้ในการพัฒนาตัวเอง ไม่ว่า
จะเป็น พื้นที่หน้าร้านซูเปอร์มาร์เก็ต 
ที่ท�ามาตลอด 15 ปี จะใช้โอกาสที่ต้อง
ปิดร้านครั้งนี้ ท�าการรีโนเวต ปรับปรุงใหม่ 
เพื่อท�าให้ดูทันสมัยมากขึ้น รวมไปถึง
การท�าการตลาดออนไลน์  

“การพัฒนาที่เราเคยคิดๆ ไว ้ 
อย่างการปรบัปรงุหน้าร้าน ระบบห้องแลบ็
หรือแม้แต่การท�าออนไลน์ ตอนนี้เรามี
เวลาพัฒนาได้เต็มที่ ยกตัวอย่างการท�า
ออนไลน์ พยายามท�าควบคู่มาสองปีแล้ว
แต่ก็ไม่มีเวลาโฟกัสมากนัก แต่ตอนนี้
ได้โอกาสท�าแล้ว ด้วยการขายกล้วยไม้
ผ่านออนไลน์ ส่วนใหญ่จะเป็นพวก
ไม้กระถางที่ออกดอกสวยงามแล้ว เอามา
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เปลี่ยนแพ็กเกจจิง ใส่ตะกร้อแขวน 
ใส่กระเช้าเล็กๆ โดยที่เราดิลิเวอรีโดยตรง
ให้กับลูกค้าเอง ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ของ
พนักงานเราแต่เขาก็สามารถท�าได้ดี และ
ตอนนี้ลูกค้าต้องการของที่ใช้งานง่ายๆ 
ถกูและด ีและในสถานการณ์แบบนี้เชื่อว่า
ทุกคนเครียด ดังนั้น กล้วยไม้ก็เหมือนเรา
ขายความสุข ความสดชื่นให้กับเขา”

 เมื่อสถานการณ์ไม่พร้อมให้รุกไป
ข้างหน้า การหยุดพักรบแล้วหันมาพัฒนา
ตัวเองให้เก่งและแกร่งขึ้น เพื่อรอเวลา
กลับมาเริ่มต้น อาจจะเป็นอีกทางรอด
ที่หลายคนเลือกที่จะท�าได้เช่นกัน

เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการ
ไม่ยอมแพ้ต่อวิกฤตของผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอี และเชื่อว่าจากนี้ไปจะไม่ใช่
การต่อสู้โดยล�าพังเท่านั้น หากทุกคน
รวมใจไม่ทิ้งกัน เชื่อว่าพลังนี้จะท�าให้รอด
ไปสู่อนาคตด้วยกันได้ 



K ANALYSIS  กองบรรณาธิการ   เรียบเรียงจาก

ธุรกิจ

การศึกษา

สู้อย่างไรให้รอด

จาก COVID-19

ฉีกกฎเดิม
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เวลานี้ธุรกิจการศึกษา ไม่ต่างอะไรกับธุรกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับ

ผลกระทบอย่างหนักจาก COVID-19 ทั้งการประกาศเลื่อน

การเปิดเทอมจากเดือนพฤษภาคมไปเป็นเดือนกรกฎาคม

ของโรงเรียนทั่วประเทศ อีกทั้งก�าลังซ้ือที่ถดถอยของบรรดา

พ่อแม่ผู้ปกครอง ล้วนส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจการศึกษา

เพื่อเสริมความรู้และทักษะต่างๆ ต้องรับศึกหนักกว่าที่ผ่านมา

จากการประเมนิ
ของศูนย์วจิยักสกิรไทย มองว่า 

 โดยกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบมาก
ที่สดุจากวกิฤตครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นกจิการ
ที่มีสาขาเป็นจ�านวนมาก ทั้งผู้ที่ด�าเนิน
กิจการด้วยตนเอง และในรูปแบบ
แฟรนไชส์ อาจกล่าวได้ว่าปัจจยัที่เคยเป็น
จุดแข็งในภาวการณ์ปกติ อย่างจ�านวน
สาขาที่มกีระจายไปทั่วประเทศ กลบักลาย
มาเป็นจุดอ่อนของกิจการในช่วงวิกฤต 
COVID-19 

1.5-1.8
หมื่นล้านบาท

จะมีการชะลอตัวในปี พ.ศ.

2563  
อนัเป็นผลจากการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 เป็นหลกั 

แนวโน้มตลาดธุรกิจการศึกษา

เพื่อเสริมความรู้และทักษะ

ที่มีมูลค่าราว
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เจาะเป้าหมาย-ปรับสอนออนไลน์ 

รับมือ COVID-19  

การปรับตัวภายใต้สถานการณ์
เฉพาะหน้า ศูนย์วิจัยกสิกรไทย แนะให้
ผู้ประกอบการเร่งปรับแผน เพื่อจ�ากัด
และลดความเสยีหายให้มากที่สดุ 

• มุ่งเป้าเด็กเตรียมสอบเข้า

ในระดับต่างๆ และกลุ่มคนตกงาน 

ในสถานการณน์ี้ ผูป้ระกอบการต้อง
พยายามหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้
ยงัพอมรีายได้หล่อเลี้ยงกจิการ เช่น เจาะ
กลุ่มเดก็ที่ต้องเตรยีมสอบเข้าระดบัต่างๆ 
กลุ่มวัยท�างานที่ต้องการพัฒนาทักษะ
ความรู้ สร้างงานสร้างรายได้ เป็นต้น 

ส�าหรบักลุม่เดก็ที่ต้องเตรยีมสอบเข้า 
ม.1 และ ม.4 คาดว่าจะมีจ�านวนกว่า 
2 แสนคนในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ
หัวเมืองหลัก หรือราว 1.2 ล้านคน
ทั่วประเทศ ซึ่งการปิดเทอมนาน ยิ่งท�าให้เกดิ
การลมืเลอืนสิ่งที่เคยเรยีนมา จงึเป็นโอกาส
ในการน�าเสนอแพก็เกจหลกัสตูรเพื่อเตรยีม
สอบเข้าส�าหรบักลุ่มเป้าหมายดงักล่าว
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ส่วนกลุ่มวัยท�างานที่ตกงาน หรือ
ต้องหยดุงานชั่วคราว จากการปิดกจิการ
ในช่วงวกิฤตนี้ คาดว่าจะมแีรงงานหลกั
แสนคนที่ต้องการแสวงหาหนทางดิ้นรน
เพื่อความอยู่รอด ด้วยการเสริมความรู้
ส�าหรบัสร้างทกัษะ สร้างรายได้ และสร้าง
โอกาสในการประกอบอาชพีใหม่ๆ โดย
คอร์สที่น่าจะได้รับความสนใจ ได้แก่ 
คอร์สสอนท�าอาหาร คอร์สดจิทิลัมาร์เกตตงิ 
คอร์สเรียนภาษาต่างประเทศ คอร์ส
งานฝีมือ รวมถึงคอร์สเกี่่ยวกับการเพิ่ม
ทกัษะผูป้ระกอบการแบบเร่งด่วน เป็นต้น

• Retool ปรับสอนเป็นออนไลน์ 

ควรปรับรูปแบบการเรียนการสอน
เป็นออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน วิดีโอ หรือเรียน
ทาง Facebook Live ในกลุ่มปิด เป็นต้น 
โดยผู้ประกอบการต้องให้ความส�าคัญ
ในเรื่องของความเสถียรของระบบ 
ความพร้อมของเครื่องมอื รวมทั้งบคุลากร
ไอทสี�าหรบัใช้ในการสนบัสนนุการท�างาน
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• Reduce บริหารต้นทุน

ในการด�าเนินงานอย่างเข้มงวด

ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นจนกว่า
สถานการณ์โรคระบาดนี้จะคลี่คลาย 
ส�าหรับผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์อาจจะต้องเจรจา
กับคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อขอส่วนลด และ/
หรือผ่อนปรนเงื่อนไขในการช�าระเงิน
อย่างค่ารอยัลตีฟี/มาร์เกตติงฟีรายเดือน 
รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาด
และการโฆษณา

• ประเมินสถานการณ์

สุดท้ายผู้ประกอบการควรต้องติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งในส่วน
ของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และ
มาตรการการเยียวยาจากภาครัฐ และ
สถาบันการเงิน เพื่อน�ามาปรับเปลี่ยน
แผนการบริหารจัดการธุรกิจเป็นรายวัน

• Reprocess ปรับกระบวนการ

อย่างเร่งด่วน

ส�าหรับกลุ ่มโรงเรียนกวดวิชา
หรือเสริมทักษะที่ต้องมีการท�าการบ้าน 
แบบฝึกหัด หรือทดลองปฏิบัติการอย่าง
งานศิลปะ จินตคณิตคิดเร็ว การท�า
อาหาร การเขียนโค้ด เป็นต้น อาจต้อง
มีการปรับกระบวนการอย่างเร่งด่วน เช่น
ออกแบบการเรียนและจัดเตรียมแบบ
ฝึกหัด หรือกิจกรรมรูปแบบเกม
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
ได้ที่บ้าน พร้อมมีระบบการติดตาม
ความก้าวหน้าทางการเรยีนผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย 
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นอกจากการปรบัตวัเฉพาะหน้าแล้ว 
ผู้ประกอบการธุรกิจการศึกษา ยังต้อง 
เตรียมวางแผนรองรับเมื่อสถานการณ์
วิกฤตคลี่คลาย เพื่อให้สามารถประกอบ
ธุรกิจต่อไปได้ และพลิกสถานการณ์ให้
กลบัมาให้เรว็ที่สดุ โดยมแีนวทางดงันี้

ขยบัตวัสู่ตลาด Niche เน้นสอนแบบ
ตัวต่อตัว/เป็นกลุ่มเล็กๆ เน้นการพัฒนา
ศกัยภาพของนกัเรยีนเป็นรายบคุคล ตาม
พฤติกรรมผู้เรียนในยุคปัจจุบันที่มองหา
โรงเรยีนหรอืครทูี่เหมาะกบัตนเองมากกว่า
การเรยีนแบบ Mass 

เตรียมแผนรองรับ พลิกธุรกิจ

กลับให้เร็วที่สุด
สร้างเอกลกัษณะเฉพาะตวั เช่น ครู

ผูส้อนที่มทีกัษะเฉพาะทาง หรอืการออกแบบ
กิจกรรมและสื่อการสอนที่เหมาะสม
ตามพัฒนาการและความสนใจในแต่ละ
ช่วงวยั เป็นต้น 

น�าเสนอหลักสูตรที่ก้าวทันความ
ต้องการของผูเ้รยีน ควรเพิ่มหลกัสตูรใหม่ๆ 
ที่มุ่งเน้นให้เกิดทักษะ กระบวนการคิด
วเิคราะห์ และความคดิสร้างสรรค์ และ
เป็นพื้นฐานรองรับอาชีพในอนาคต เช่น 
การเรยีนด้าน STEM และการเรยีน Coding 
ที่จะช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับเทคโนโลย ี
การคดิ และการสื่อสารพื้นฐานส�าคญั 
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สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้เรียน 
ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบกระบวนการ
เรยีนรูจ้ากที่มเีพยีงทฤษฎ ีไปเป็นลกัษณะ
ของ Workshop Camping ที่เปดิโอกาสให้
ได้ทดลองปฏบิตัจิรงิ หรอืเรยีนรูผ่้านการ
เล่นมากขึ้นส�าหรบัวยัเดก็ หรอืดงึผูป้กครอง
เข้ามามสี่วนร่วมมากขึ้น เป็นต้น

เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู ้ เรียน 
ด้วยการเพิ่มช่องทางการเรียนรู ้ผ่าน
ออนไลน์ พร้อมกับพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัลให้เป็นรูปแบบอีบุ๊ก หรือ
ต่อยอดเป็นแพลตฟอร์มในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อเอื้อให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลและใช้งาน
ได้ง่าย 

พัฒนาบุคลากรครูผู ้สอนอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในด้านเทคโนโลย ีและการสอน
เด็กรุ ่นใหม่ที่เติบโตมากับเทคโนโลยี
และมีวิธีคิดเปลี่ยนไปจากเด็กรุ่นก่อนๆ 
ควบคู่กับการรักษาคุณภาพมาตรฐาน
การสอนของครูผู้สอน 

เพิ่มทางเลือกให้มีรายได้จาก
หลายทาง เช่น การสอน จัดจ�าหน่าย
ต�าราเรียนและแบบฝึกหัด จัดจ�าหน่าย
สื่อ เกม และของเล่น รวมถึงเพิ่มบริการ
เสริม เช่น บริการแนะแนวการศึกษาต่อ 
บริการสมัครสอบ O-NET, TCAS เป็นต้น 
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บรหิารจดัการต้นทนุให้มปีระสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้น เช่น อาจเปลี่ยนเป็นการเช่าส�านกังาน
ที่ใช้พื้นที่น้อยลง เนื่องจากการปรับเป็น
ออนไลน์อาจท�าให้ไม่ต้องใช้โต๊ะเรียน
เป็นจ�านวนมากเหมือนเดิมแล้ว 

สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ด้วยการ
ยกระดบัความเข้มข้นของมาตรการป้องกนั
การแพร่ระบาดของเชื้อโรคในโรงเรียน 
เช่น ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย เพิ่มจุดวางแอลกอฮอล์ และ
ท�าความสะอาดสถานที่อย่างสม�่าเสมอ 

แม้ว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 
จะสร้างแรงกดดันต่อธุรกิจนี้ แต่ด้วยความ
ต้องการพัฒนาตัวเองด้วยการหาความรู้
ใหม่ๆ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ท�าให้ธุรกิจการศึกษายังเป็นธุรกิจ
ที่น่าลงทุน เพียงแต่อาจจะต้องมีการปรับ
เปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคสมัยและปัจจัย
แวดล้อม 

และจากวกิฤตครั้งนี้ อาจจะเป็นโอกาส
ให้ผู ้สนใจลงทุนธุรกิจศึกษาได้เรียนรู ้
และเลือกรูปแบบ เลือกแบรนด์ที่สนใจ
ลงทุนได้ชัดเจนมากขึ้น จากวิธีรับมือ
ของผูป้ระกอบการแต่ละรายกบัสถานการณ์
ครั้งนี้ และน่าจะเป็นโอกาสของธุรกิจ
การศึกษาที่มีแพลตฟอร์มออนไลน์
อย่างแท้จริง 



เอสเอ็มอียังจะไหวอยู่ไหม?

หากธุรกิจต้องอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ต่อไปอีก 6-9 เดือน 

FINANCIAL   กองบรรณาธิการ

เมื่อสภาพคล่องหมด

แต่ COVID-19 ยังอยู่!!

อยู่อย่างไร?
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วนันี้ผูป้ระกอบการแทบทกุคนต่างได้
รับผลกระทบจาก COVID-19 เหมือนกัน
หมด จนน�ามาสูปั่ญหาการขาดสภาพคล่อง
ในธรุกจิ ดงันั้น ทางออกแรกที่ผูป้ระกอบการ
สามารถลงมือจัดการปัญหาได้ทันที
ด้วยตวัเอง จากค�าแนะน�าของ อคัรนนัท์ 
ฐติสริวิทิย์ รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคาร
กสกิรไทย มอง 2 ส่วนด้วยกนั นั่นคอื ลด
รายจ่าย และเพิ่มรายได้

ในมมุของรายจ่ายนั้น เป็นที่ทราบกนั
ดว่ีา การท�าธรุกจิจะมค่ีาใช้จ่ายอยู่ 2 ส่วน
หลกัๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัการ
ด�าเนนิงาน และค่าใช้จ่ายที่เกดิจากหนี้สนิ
ต่างๆ หากเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนแรก จะ
เหน็ได้ว่าเงนิเดอืนพนกังาน แม้จะเป็นราย
จ่ายก้อนใหญ่สดุขององค์กร แต่การพจิารณา
ลดรายจ่าย ยงัไม่อยากให้ผู้ประกอบการ
ลดรายจ่ายจากส่วนนี้ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

ทางออกต่อลมหายใจเอสเอ็มอี

ค�าถามที่สะกิดใจผู้ประกอบการหลายๆ คน เพราะวันนี้เส้นเลือด

ที่หล่อเลี้ยงธุรกิจ อย่าง “สภาพคล่อง” ก�าลังแห้งเหือดไปทุกที 

เพราะในขณะที่รายจ่ายยังคงเดินอยู่ แต่รายรับกลับแทบเป็นศูนย์

ในบางธุรกิจ แล้วถ้าเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนวันหนึ่งธุรกิจไม่เหลือ

สภาพคล่องเลยล่ะ นัน่คอื ส่ิงทีเ่อสเอ็มอีอยากรู้ทางออกว่า จะอยูร่อด

จากวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างไร?
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อัครนันท์ 

ฐิตสิริวิทย์

เพราะพนักงานถือเป็นส่วนส�าคัญ
ที่สุดขององค์กร อาจต้องมองไปที่
การลดรายจ่ายจากส่วนอื่นๆ โดย
เฉพาะค่าใช้จ่ายแปรผนั หรอื Variable 
Cost หากสามารถลดทอนท�าให้รายจ่าย
น้อยลงได้ในสถานการณ์เช่นนี้ กจ็ะช่วย
ให้ผู้ประกอบการตวัเบาขึ้น

“หนี้สิน” ถือเป็นค่าใช้จ่ายอีก
ส่วนหนึ่งส�าหรบัธรุกจิ การลดหนี้ให้
น้อยลง จะช่วยให้ภาระค่าใช้จ่าย
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ของธรุกจิลดลงตามไปด้วย ในกรณนีี้ หาก
ธุรกิจไหนพอที่จะมีเงินส�ารองอยู่ หรือมี
ทรพัย์สนิอื่นๆ ที่เกบ็เอาไว้ หากสามารถ
น�าออกมาขาย กจ็ะเป็นการช่วยเพิ่มสภาพ
คล่องและลดหนี้ได้ แม้วธินีี้อาจจะประยกุต์
ใช้ไม่ได้กับทุกคน แต่ถือเป็นอีกทางออก
หนึ่ง

ขณะเดียวกัน มาตรการช่วยเหลือ
ต่างๆ ที่ออกมา กเ็ป็นอกีส่วนหนึ่งที่จะมา
ช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ประกอบการ
ในเรื่องสภาพคล่องได้ โดยเฉพาะมาตรการ
ที่ให้ธนาคารต่างๆ พกัช�าระหนี้ ทั้งเงนิต้น
และดอกเบี้ย นั่นเท่ากับเป็นการช่วยลด
ค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งในช่วงระยะเวลา 
6 เดอืนนี้

ในส่วนฝ่ังรายได้ อคัรนนัท์ยอมรบัว่า 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นท�าให้ยอดขายลดลง
อย่างเห็นได้ชัด และการจะเพิ่มรายได้
ในเวลาเช่นนี้กไ็ม่ใช่เรื่องง่าย แต่โดยส่วนตวั
เชื่อว่าในวิกฤตมีโอกาสอยู่เสมอ หาก
ผูป้ระกอบการไม่หยดุนิ่งที่จะคดิและปรบัตวั 
จะเห็นว่า จากวิกฤต COVID-19 ท�าให้
หลายธรุกจิไม่สามารถขายด้วยวธิเีดมิๆ ได้ 
ดังนั้น อาจต้องมองหาวิธีการขายแบบ
ใหม่ๆ หรือเปลี่ยนธุรกิจ ปรับช่องทาง 
ในการเข้าถงึผู้บรโิภคที่เหมาะกบัสถานการณ์
ปัจจบุนั

ผมเช่ือว่ายังมีหนทางที่จะท�าให้

มีรายได้เข้ามาอยู่บ้าง

แม้จะขายได้ไม่เท่าเดิมก็ตาม

แต่ดีกว่านั่งเฉยๆ
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“ผมเชื่อว่ายังมีหนทางที่จะท�าให้มี
รายได้เข้ามาอยู่บ้าง แม้จะขายได้ไม่เท่า
เดิมก็ตาม แต่ดีกว่านั่งเฉยๆ แล้วรายได้
เป็นศนูย์ เผลอๆ เราอาจจะได้มวีธิกีารท�า
งานใหม่ๆ หรือค้นพบโอกาสใหม่ๆ ก็ได้ 
ยกตัวอย่าง ธุรกิจโรงแรมที่โดนกระทบ
เตม็ๆ หลายโรงแรมกผ็นัตวัเองไปเป็นสถานที่
กกัตวั หรอืการที่หลายบรษิทัต้องมองหา 
สถานที่ท�างานส�ารอง กรณหีากถูกปิดตกึ 
นี่ก็เป็นโอกาสที่ดีให้กับผู้ประกอบการ
โรงแรม อพาร์ตเมนต์ ที่จะเข้ามาตอบโจทย์
กลุ่มนี้ เป็นต้น”

ประคองธุรกิจ

รอสถานการณ์คล่ีคลาย

ถึงตรงนี้ อัครนันท์ชี้ให้เห็นว่า โรค
ระบาด เป็นสถานการณ์ที่กระทบแบบมา
เร็วและมาแรง คล้ายๆ กับน�้าท่วม หรือ
สึนามิ แต่ก็มีจุดสิ้นสุดของสถานการณ์ 
ซึ่งจะต่างกับสถานการณ์เศรษฐกิจตกต�่า
ที่ไม่สามารถรู้จุดจบได้ ดังนั้น เมื่อโรค
ระบาดสิ้นสุดลง ทุกอย่างก็จะกลับมาสู่
สถานการณ์ปกติ ฉะนั้นค�าถามของ
ผู้ประกอบการ คือ ท�าอย่างไรที่จะสามารถ
เลี้ยงธุรกิจไปได้เรื่อยๆ รอจนถึงวันที่
สถานการณ์จบลง

 

ต้องวิเคราะห์ตัวเองว่า

รายจ่ายตัดได้แค่ไหน

ส่วนขารับเราสามารถ

ปรับตัวได้ขนาดไหน
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“ถ้าเราตั้งโจทย์ว่า COVID-19 จะอยู่
ไปอีก 9 เดือน แล้วใน 9 เดือนนี้เราจะอยู่
อย่างไร คงต้องวเิคราะห์ตวัเองว่า รายจ่าย
ตัดได้แค่ไหน ส่วนขารับเราสามารถ
ปรับตัวได้ขนาดไหน เมื่อน�า 2 ส่วนมา
ลบกันแล้ว ผมเชื่อว่ายังไงก็ยังขาด เพราะ

ขารบัเราเพิ่มได้ไม่เท่ากบัรายจ่าย ถามว่า
เงินที่ยังขาดสภาพคล่อง เราจะเอาเงิน
ตรงนี้มาจากไหน สุดท้ายก็กลับมาที่
มาตรการความช่วยเหลือต่างๆ ล่าสุดก็
มีสินเชื่อ Soft Loan เพื่อให้น�าเงินไปเลี้ยง
ธุรกิจให้อยู่รอดในช่วง 9 เดือนนี้

“ถ้าคิดแบบง่ายๆ เช่น ถ้าเราเอา
รายรับตัดค่าใช้จ่ายออก ดูว่ายังขาดอยู่
อีกเท่าไหร่ สมมุติขาดเดือนละ 4 ล้าน 
และตอ้งการมสีภาพคลอ่งสกั 5 เดอืน ซึ่ง
ต้องใช้เงนิประมาณ 20 ล้านบาท ให้เอา
ส่วนที่ขาดตรงนี้ไปขอกู้ Soft Loan ซึ่ง
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อตัราดอกเบี้ยพเิศษ 2% ต่อปี และไม่คดิ
ดอกเบี้ยในช่วง 6 เดอืนแรก กจ็ะท�าให้มี
เงนิเลี้ยงธรุกจิให้สามารถอยู่รอดได้จนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลาย”

อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์ดังกล่าว 
อัครนันท์เชื่อว่า ธนาคารต่างๆ พยายาม
ที่จะช่วยเหลือลูกค้าอยู่แล้ว ฉะนั้นความ
เข้มข้นในการพิจารณาอาจจะไม่ได้อยู่บน
มาตรฐานของการปล่อยสินเชื่อทั่วไป 
เพราะวัตถุประสงค์ของการให้กู้ Soft Loan 
ครั้งนี้ เพื่อต้องการช่วยเหลือให้ธุรกิจของ
ลูกค้าสามารถอยู่รอดไปจนถึงสถานการณ์
ปกติ

ถอดบทเรียนจากวิกฤต COVID-19

เมื่อพูดถึงวิกฤต ไม่ว่าจะวิกฤตใด
กต็าม สิ่งหนึ่งที่เหมอืนกนัในมมุมองของ
อคัรนนัท์ นั่นคอื การท�าให้ธรุกจิขาดสภาพ
คล่อง เช่นเดยีวกบัวกิฤต COVID-19 ใน
ครั้งนี้ ได้สอนบทเรยีนแรกให้ผู้ประกอบการ
เหน็แล้วว่า ธรุกจิจ�าเป็นต้องมสีภาพคล่อง
ส�ารอง เผื่อความเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึ้นได้ 
ดงันั้น ในการลงทนุใดๆ กต็าม ควรต้อง
เหลือสภาพคล่องไว้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น
ในรูปแบบเงินสด หรือสินทรัพย์อื่นๆ 
ที่ผ่านมาเอสเอ็มอีมักบริหารเงินสด
แบบพอดีๆ  แต่จากนี้ไปอาจท�าเช่นนั้นไม่ได้

นอกจากนี้ บทเรยีนจากวกิฤตไม่ได้
มีแค่ด้านลบเสมอไป แต่บทเรียนในมุม
บวกก็มีด้วยเช่นกัน จะเห็นว่าหลายธุรกิจ
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ได้ไอเดียใหม่ๆ ได้วิธีการขายแบบใหม่ 
จากการที่สถานการณ์บงัคบัไม่ให้สามารถ
ขายแบบเดิมได้ เช่น ธุรกิจที่ไม่เคยคิดว่า
ขายออนไลน์ได้ แต่เมื่อออฟไลน์ขายไม่ได้ 
จึงจ�าเป็นที่จะต้องปรับมาขายออนไลน์
แทน หรือแม้แต่การท�างานจากบ้าน 
(Work from Home) ที่หลายบรษิทัไม่เคยท�า 
กลายเป็นอกีหนึ่งวธิที�างานที่มปีระสทิธภิาพ
ได้เช่นกัน อาจเรียกได้ว่า วิกฤตเป็นตัว
กระตุ้นให้คนกล้าก้าวออกจาก Comfort 
Zone นั่นเอง

ท้ายที่สุดแล้ว ในความเป็นจริงทุก
วิกฤตจะมีทั้งคนที่อยู่รอดและคนที่ไป
ไม่รอด เป็นสิ่งที่หลกีเลี่ยงไม่ได้ อยูท่ี่ว่าใคร
สามารถปรบัตวัได้มากกว่ากนั และนอกจาก
ค�าถามที่จะถามย�้ากับตัวเองว่า ใน
สถานการณ์นี้จะอยู่ให้รอดอย่างไร? ยงัมี
อกีหนึ่งค�าถามที่ผูป้ระกอบการต้องเตรยีม
ตัวตอบให้ได้ด้วยว่า เมื่อสถานการณ์จบ
แล้ว เราจะวิ่งต่ออย่างไร?   

อย่าลืม! ให้ใช้โอกาสนี้คิดวางแผน
เตรยีมตวัเองให้พร้อม อาจจะเป็นการถอย 
2 ก้าว เพื่อวิ่งต่อไปข้างหน้าอีก 3 ก้าว 
และนั่นอาจจะท�าให้ธรุกจิของคณุสามารถ
ไปได้ไกลกว่าเดมิ 
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กระแ
สเงิน

สดดี

บริห
าร

หนี้ไม
่สะด

ุด!

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ได้มีโอกาสคุยกับเจ้าของกิจการหลายท่าน ซึ่ง

แต่ละท่านนั้นอยู่ในสถานะไม่ต่างกัน และยังคิดไม่ตกว่าจะเอาอย่างไรกับ

ธุรกิจที่เหมือนว่าพวกเราก�าลังอยู่ในสงคราม 

ผู้น�ำเข้มแข็ง

HR  ดร. สทุธโิสพรรณ ช่วยวงศ์ญาต ิประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร สลงิชอท กรุ๊ป

พร้อมลุย!!
เมื่อโควิดจากไป
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ข้อคิดส�ำหรับผู้น�ำเข้มแข็ง

พร้อมรับ COVID-19

 มันจะยืดยื้อไปอีกนานไหม? 

 ตอนนี้ควรจะท�าอะไรก่อน? 

 จะหารายได้จากไหนในช่วงที่ 

  ตลาดหมดอารมณ์? 

 ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนมีเท่าไหร่? 

 จะลดตรงไหนได้? 

 จะหยุดดีไหม? 

 ถ้าหยุดมันดูง่ายไปหรือเปล่า?

 และถ้าจะไปต่อจะไปอย่างไร?

เมื่อค�าถามทั้งหมดดูเหมือน

จะยังไม่มีค�าตอบ ส่ิงที่ท�าได้ง่าย

และเร็วที่สุดเวลานี้ ก็คือ การลด

ค่าใช้จ่าย เร่ิมจากค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ�าเป็น 

คอ่ยๆ ตัด ตดั ตัด จนสดุทา้ยเหลอื

เพียงค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถตัดได้ 

และหนึ่งในนั้นคือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 

“คน” 

ยิ่งวิกฤตท่ีไม่รู้ว่ำเมื่อไหร่จะจบ

ยิ่งต้องมีสติ

ให้คดิ Worst Case ไว้ก่อน หากจากวนันี้
ไปยอดขายเป็นศูนย์ และ COVID-19 
จะลากยาวไปอกี 12 เดอืน องค์กรของเรา
จะมีสภาพคล่องทางการเงินเป็นอย่างไร 
อยู ่ได้ถึงเมื่อไหร่ เพื่อตระหนักใน
การเตรียมแผนรับมือในแต่ละช่วงเวลา
แบบไม่ตระหนก

1
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HR

ยิ่งวิกฤต ยิ่งต้องรักษำ “คน” 

การตัดค่าใช้จ่ายด้วยการลดคน 
ถือเป็นการคิดระยะสั้นเกินไป หากต้อง
ขาดทุน จงเปลี่ยนการขาดทุนให้เป็นการ
ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนปรับทักษะ 
เตรียมคน เตรียมกลยุทธ์ เตรียม Business 
Model ใหม่ เมื่อสงครามจบ คุณจะได้มี
องค์กร มีคนที่พร้อมลุยเมื่อสงคราม
สิ้นสุดลง

ยิ่งวิกฤต ยิ่งเครียดก็ยิ่งต้อง

บริหำรตัวเองก่อน

ผู ้น�าควรรู ้จักบริหารพลังของตัวเอง 
เมื่อผู้น�าเข้มแข็ง มีสุขภาพกาย สุขภาพ
ใจด ีองค์กรกจ็ะเข้มแขง็ ซึ่งผูน้�าแต่ละคน
มีแหล่งรับพลังต่างกัน ในช่วงเวลา
ที่ท้าทายเช่นนี้ ผู้น�าองค์กรควรใช้เวลา 
20% ไปกับการคิดแก้ปัญหาหนักอก
ที่ก�าลังเกิดขึ้นอยู ่ตอนนี้ โดยคิด
ทุกอย่างให้เป็น Worst Case เพื่อที่จะ
ได้รบีจบกบัแผนตั้งรบั และใช้เวลาที่เหลอื
อีก 80% ไปกับแผนรุกเมื่อโควิดจากไป 

2

3
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ผลการส�ารวจจาก  Facebook Live 
“รวมพลงัผูน้�าเขม้แขง็ by Slingshot Group” 
ซึ่งเป็นการรวมกลุ ่มผู ้น�าองค์กรกว่า 
30 องค์กรชั้นน�าในเมืองไทย ที่หมุนเวียน
กันมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในเรื่อง
บทบาทของผู้น�า ในการน�าพาองค์กรให้
ผ่านช่วงที่ยากที่สุดนี้ พบว่า 

ที่ส�าคัญต้องตั้งหลักให้เร็วแล้วรีบ
สร้างความเชื่อมั่น (Trust) ให้แก่ทีม เพราะ
สงครามครั้งนี้มีผลกระทบกันทั่วถึง ไม่ว่า
จะองค์กรเล็กหรือใหญ่ ธุรกิจไหน ประเทศ
อะไร พนักงานดูข่าวทุกวัน พวกเขารู้
สถานการณ์ว่าเราต่างอยู่ในวิกฤตจากสื่อ
ต่างๆ แต่แหล่งข่าวที่ส�าคัญและพวกเขา
อยากฟังมากที่สุดคือ จากปากผู้น�าองค์กร
ของตนเอง

การส่ือสารเป็นทักษะของผู้น�า

ที่ช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นที่ส�าคัญ

ที่สุดในภาวะวิกฤต

52%
ความสามารถในการปรับตัว 

24%
การบริหารเวลา 

14%
ความคิดสร้างสรรค์ 

10% 
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HR

ส่ิงที่ผู้น�ำองค์กรควรท�ำในช่วง COVID-19

แสดงควำมจริงใจ

ด้วยการลุกขึ้นมาเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์จริงที่องค์กรก�าลังเผชิญอยู่  

 สื่อบ่อยๆ ในทุก

ช่องทาง

ใช้เทคโนโลยใีนการสื่อสาร
เข้ามาช่วย เพื่อให้เข้าถึง
ทุกคน

1
 สื่อให้ถูกเวลา

ให้เข ้าใจตระหนักใน
สถานการณ์ แต่ต้องเรียก
พลังให้เกิดความรู้สึกร่วม 
พร้อมร่วมแรงร่วมใจสู้
ไปด้วยกัน

 เปิดโอกาสให้พนกังาน

ได้ซักถาม

เพื่อจะได้ไขข้อข้องใจ 
เพราะหากเข้าใจผดิพลาด
นิดเดียว อาจจะสร้าง
ความเข้าใจผดิใหญ่หลวง
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ดแูลเร่ืองควำมปลอดภัยและสุขภำพ

อนำมัยของพนักงำน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่ยังจ�าเป็น
ต้องเดินทางมาท�างานอยู่

แสดงควำมไว้ใจพนักงำน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่ต้อง
ท�างานโหมด Work From Home โดยเน้น
ที่ผลลัพธ์ของงานมากกว่าคอยตรวจสอบ
ว่าวันๆ พนักงานท�าอะไร

พลิกวิกฤตเป็นโอกำส

โดยใช้เวลาในช่วงนี้พัฒนาทักษะที่
จ�าเป็นให้กับพนักงานให้มีศักยภาพพร้อม
รุกเมื่อโควิดจากไป เช่น ทักษะดิจิทัล 
เป็นต้น

เขาว่ากนัว่า ถ้าอยากรู้ว่าองค์กรไหน
มีภาวะผู้น�าหรือไม่ ให้ดูกันในช่วง
วิกฤตนี่แหละ ผู้น�าที่เข้มแข็งต้องรู้จัก
ใช้วิกฤตสร้างโอกาสในการได้ใจจาก
พนักงาน หากคุณท�าได้ หลังวิกฤต
คุณจะมีกองทัพใหม่ไฉไลกว่าเดิมที่จะ
พร้อมลุยไปกับคุณ 

2

3

4
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อ่านครบทุกเล่ม

ไม่ตกเทรนด์ธุรกิจ
e-Magazine รายเดือน

จุดประกายความคิดอัพธุรกิจให้ส�าเร็จได้ง่ายขึ้น

บอกความคิดเห็นของคุณให้เรารู้ว่าต้องการปรับ

   ให้นิตยสารนี้เป็นแบบที่คุณชอบ คลิก!



FIGHT FOR
THE FUTURE


