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วิถีธุรกิจแบบลูกผสม

นับจากนี้ไป “ออนไลน์-
ออนกราวนด์” จะไม่ได้เป็นเพียง
โลกคูข่นานที่เดนิควบคูก่นัไป และ
ก็ไม่ใช่แค่เรื่องของช่องทางการซื้อ-ขายเท่านั้น แต่ออนไลน์
และออนกราวนด์ ได้ถูกผสมผสานให้กลายเป็นโลกใบเดยีวกนัอย่าง
สมบูรณ์แบบ จนเรยีกได้ว่า นี่คอืมติใิหม่ของการขบัเคลื่อนธรุกจิ 

ความชดัเจนของโลกธรุกจิยคุไฮบรดิ (Hybrid) เริ่มมใีห้เหน็มา
เรื่อยๆ แต่ที่เด่นชัดสุดเห็นจะเป็นหลังการเกิดวิกฤต COVID-19 
ที่ไม่เพียงแต่ท�าให้เกิดการซื้อ-ขายบนโลกออนไลน์อย่างมหาศาล 
แต่ยังผลักดันท�าให้รูปแบบการท�างานและบริหารจัดการองค์กร
ธรุกจิเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อกีด้วย  

เมื่อออฟฟิศอาจไม่ใช่ศูนย์กลางขององค์กรธุรกิจอีกต่อไป 
เพราะเทคโนโลยีกลายเป็นตัวกลางที่เข้ามาเชื่อม คน องค์กร 
และการท�างานให้เข้าด้วยกนั วถิธีรุกจิยคุใหม่แบบลกูผสมจงึเกดิขึ้น 
ซึ่งวิถีธุรกิจแบบลูกผสมที่ว่านี้จะเป็นอย่างไร แล้วเอสเอ็มอี
จะปรบัตวัเดนิเข้าสูว่ถิกีารท�าธรุกจิแบบใหมไ่ด้หรอืไม ่หาค�าตอบ!! 
ได้จาก Cover Story ฉบบันี้  
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โดนใจเรื่องไหน คลิกอ่านได้ทันที!
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INNO FOCUS  วันวิสา งามแสงชัยกิจ

กระจกวิเศษ!

ลองเครื่องส�าอางได้แม้สวมหน้ากาก 

เพยีงแค่ส่องกระจกที่มคี�ำว่ำ “Find Your 
Make Up Look” เขียนก�ำกับอยู่ ลูกค้ำก็
สำมำรถลองเครื่องส�ำอำงแบบเสมอืนจรงิได้ 
แม้ว่ำจะสวมหน้ำกำกอยูก่ต็ำม โดยกระจก 
AR นี้ จะท�ำกำรถ่ำยภำพใบหน้ำของลกูค้ำ
และท�ำกำรวเิครำะห์ เพื่อแนะน�ำสนิค้ำที่เหมำะสม
กบัสภำพผวิ จำกนั้นจะแสดงภำพเสมอืนจรงิ
ให้เหน็ว่ำ เมื่อใช้สนิค้ำที่เลอืกจำกเมนทูี่ปรำกฏ
อยูบ่นหน้ำจอแล้วจะเป็นอย่ำงไร เช่น ลปิสตกิ
สีแดงเฉดนี้เข้มเกินไปหรือเปล่ำ ใช้รองพื้น
เบอร์นี้เหมำะหรอืไม่ ฯลฯ 

เรยีกว่ำเป็นกำรเอำเทคโนโลยเีสมอืนจรงิ
มำปรบัใช้ให้เข้ำกบัวถิชีวีติใหม่ เพรำะไม่ต้อง
เสี่ยงสมัผสักบัสนิค้ำทดลองใช้ที่อำจจะมหีลำยคน
เคยสมัผสัมำแล้ว ผู้ประกอบกำรควำมงำม
บ้ำนเรำหยบิไอเดยีนี้มำใช้บ้ำงคงดไีม่น้อย  https://reut.rs/2XGRtqo, https://bit.ly/2DF6bHz

แม้หลำยๆ แบรนด์ควำมงำมเลอืกที่
จะถอดสนิค้ำตวัอย่ำงที่ให้ลูกค้ำได้ทดลอง
ใช้ (Tester) ออกไปในช่วงเวลำนี้ แต่ไม่ใช่ที่
แดนกิมจิ เมื่อร้ำนขำยเครื่องส�ำอำง
สตรี Amorepacific พลิกเกมโดยกำรหยิบ
เอำเทคโนโลยเีสมอืนจรงิ (Augmented Reality 
: AR) ตดิตั้งลงสู่กระจก เพื่อช่วยให้กำรหำ
เครื่องส�ำอำงที่ใช่ของลูกค้ำดูแปลกใหม่ และ
มสีสีนัมำกขึ้น 
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INNO FOCUS

ยกัษ์ใหญ่ผูไ้ม่เคยหลบัใหลแห่งวงกำร
เครื่องดื่มอย่ำง Coca-Cola เดนิหน้ำตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำอีกครั้งกับกำรน�ำ
เสนอมติใิหม่แห่งกำรกดน�้ำอดัลมจำกตู ้ ที่
เพยีงแค่สแกน QR Code หน้ำตูไ้ฮเทคที่ม ี
ชื่อว่ำ Freestyle แล้วท�ำกำรเลอืกเมนเูครื่องดื่ม
ที่ต้องกำรตำมที่ปรำกฏบนหน้ำจอมือถือ 
โดยที่ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันหรือสร้ำง
แอ็กเคำนต์ใดๆ เท่ำนี้ก็จะได้เครื่องดื่ม
โดนใจแบบไร้กังวลในยุคที่อะไรๆ ก็ต้อง
สวมหมวกแห่งค�ำว่ำไร้สมัผสัแบบนี้ https://bit.ly/3fJEFFR

กดสัง่น�ำ้ตู้ผ่ำนสมำร์ตโฟน

ประสบการณ์ใหม่รับยุคไร้สัมผัส

กำรที่หัวแถวของแวดวงเครื่องดื่มลุก
ขึ้นมำยกระดับให้ลูกค้ำสำมำรถกดสั่งน�้ำ
จำกตูผ่้ำนทำงมอืถอืแบบไม่ต้องสมัผสักบั
ส่วนต่ำงๆ ของตู้แบบนี้ สอดคล้องไปกับ
ข้อมลูที่ว่ำ ผูบ้รโิภค 60% ต้องกำรที่กดน�้ำ
อดัลมจำกตูเ้องมำกกว่ำถูกเสร์ิฟจำกมอืของ
พนกังำน แถมกว่ำ 40% ยงัรูส้กึปลอดภยั
ยิ่งขึ้นที่ได้สวมบทเป็นผูค้มุเครื่องดื่มได้ด้วย
ตวัเอง 

เมื่อไอเดยีท�ำธรุกจิยคุใหม่ต้องมำพร้อม
กบัค�ำว่ำ “ไร้สมัผสั” ผูป้ระกอบกำรบ้ำนเรำ
กค็งต้องคดิต่อแล้วว่ำ จะเอำค�ำค�ำนี้ ไปปรบั
ใช้ให้เข้ำกบัเครื่องไม้เครื่องมอืที่มอียูอ่ย่ำงไร 
เพื่อสร้ำงควำมสบำยใจให้กบัลกูค้ำ 
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DIGITAL PLANET  ประสิทธิ ์วรฉัตราวณชิ ทีป่รึกษา และผูเ้ชีย่วชาญด้านการตลาดดจิทิลั และอี-คอมเมร์ิซ

แม้สถานการณ์โควิด-19 จะคล่ีคลายลงไปพอสมควรแล้ว แต่อย่างทีท่ราบกนัดว่ีา 

หลายส่ิงอย่างจะไม่ได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็น ผู้บริโภค

ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมระมัดระวังในเร่ืองการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น

เน้นความคุ้มค่า ในขณะเดียวกันก็ยังรักความสะดวกสบายในการชอปปิง

เหมือนเดิม หรืออาจจะมากกว่าเดิม 

กลยุทธ์การค้ายุคใหม่
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DIGITAL PLANET

เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ประกอบการต้อง
ปรับตัวขนานใหญ่ ล�าพังแค่การคงไว้
ซึ่งช่องทางออนไลน์ที่ใช้ต่อลมหายใจ
ในช่วงล็อกดาวน์อาจไม่เพียงพอ แต่
คุณจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการท�า
ธุรกิจแบบ 360 องศา เพื่อให้ลูกค้ากลับ
มา และยังคงซื้อสินค้า หรือใช้บริการ
ต่อไป ที่ส�าคัญ เมื่อพวกเขาอยากชอป 
ต้องได้ชอป

วันนี้เป้าหมายของค้าปลีกทั่วโลก 
คือ การฟื้นฟูธุรกิจให้กลับมาแข็งแกร่ง
เหมือนเดิมให้เร็วที่สุด ซึ่งการท�าให้
ลกูค้าสามารถมส่ีวนร่วมกบัธรุกจิได้ทกุที่ 
ทกุเวลา และทกุอปุกรณ์ อกีทั้งยงัชอปปิง
ได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ดูเหมือนจะ
เป็นกลยุทธ์ส�าคัญในการท�าให้เป้าหมาย
ที่ว่านี้ส�าเรจ็ ดงันั้น ทศิทางธรุกจิค้าปลกี 
โดยเฉพาะธุรกิจที่มีสาขาหน้าร้านก�าลัง
เบนเขม็จาก “กลยทุธ์หลากหลายช่องทาง” 
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(Multi-Channel) ไปสู่การเป็น “กลยุทธ์
หลอมรวมช่องทาง” (Omni-Channel) 
เนื่องจากอย่างหลังสามารถตอบโจทย์
ความต้องการสูงสุดของผู ้บริโภคได้ 
เพราะจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถชอป
ได้ทุกช่องทาง แถมยังข้ามช่องทาง
ไปมาได้อย่างอิสระ ไร้รอยต่อ จนกว่า
จะบรรลุเป้าหมาย คือ ได้ซื้อสินค้า หรือ
ใช้บริการที่ต้องการ

ลูกค้ารู้สึกชอบสินค้าชิ้นหนึ่ง
ที่พบเห็นในร้าน แต่ยังไม่สะดวก
ซื้อตอนนั้น จึงสแกน QR ด้วย
แอปฯ ของทางร้าน เพื่อเพิ่มสนิค้า
ดังกล่าวลงในตะกร้าชอปปิง 
ออนไลน์ เมื่อกลับถึงบ้านค่อย
ช�าระค่าสินค้า นี่เป็นแค่ตัวอย่าง
หนึ่งของการหลอมรวมช่องทาง
เท่านั้น อาจจะดูซับซ้อนไป
สักหน่อย แต่จะเห็นว่า ถ้าเป็น
รูปแบบเดิมๆ ลูกค้าอาจไม่ได้
เพิ่มสนิค้าที่สนใจไว้ก่อน เพื่อกลบัมา
ชอปภายหลัง และสุดท้ายก็อาจ
จะลืมความรู้สึกต้องการสินค้า
ชิ้นนั้นไปในที่สุด ดังนั้น การปรับ
เปลี่ยนให้ธุรกิจสามารถรองรับ
ความต้องการได้ทุกจุดสัมผัส 
(Touchpoints) จึงเป็นเป้าหมาย
สูงสุดของหลายๆ ธุรกิจวันนี้

ยกตัวอย่าง 

MULTI
C H A N N E L =
กลยุทธ์หลากหลายช่องทาง 

O M N I
C H A N N E L =
กลยุทธ์หลอมรวมช่องทาง
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DIGITAL PLANET

นอกจากประสบการณ์ชอปปิงแบบ
ไร้รอยต่อแล้ว ลกูค้ายงัต้องการประสบการณ์
ชอปปิงที่ตอบโจทย์เฉพาะตัวลูกค้า
แต่ละรายอกีด้วย (Personalization) ซึ่งการ
ที่ธรุกจิจะสามารถท�าเช่นนี้ได้ต้องเปลี่ยน 
“ลกูค้า” ให้เป็น “ข้อมลู” ก่อน หมายความว่า 
กระบวนการชอปปิงจะต้องมกีารเกบ็ข้อมลู

เปลี่ยน “ลูกค้า” เป็น “ข้อมูล”

ลูกค้าที่ไม่ใช่แค่ชื่อ ที่อยู่ เพศ อาย ุมอืถอื 
อเีมล ไลน์ ฯลฯ แต่รวมถงึจดุสมัผสัต่างๆ 
ที่ลกูค้าเข้าถงึธรุกจิได้ทั้งออนไลน์ (เวบ็ไซต์ 
โซเชียลมีเดีย มาร์เกตเพลซ แชตบอต 
ฯลฯ) และออฟไลน์ (หน้าร้าน ป้ายโฆษณา 
โบรชวัร์ ฯลฯ) เพื่อส่งมอบสนิค้าหรอืบรกิาร
ที่อยู่ในความสนใจของพวกเขา
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โดยข้อมลูเหล่านี้จะต้องน�ากลบัมา
ใช้ในการวางแผนปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการของทางร้าน เพื่อตอบโจทย์
การหลอมรวมช่องทางได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ซึ่งกระบวนการปรบัเปลี่ยนนี้
ธรุกจิต้องคดิเชงิรกุ โดยตั้งเป้าว่า เมื่อ
ลูกค้าได้พบเหน็สนิค้า หรอืบรกิารที่สนใจ 
ไม่ว่าจะช่องทางใดกต็าม จะต้องสามารถ
สั่งซื้อได้ทนัท ี(หรอื Add ไว้ก่อนได้) สนิค้า
ชิ้นเดียวกันจะใช้วิธีสั่งซื้อแบบไหนก็ได้ 
ไปรับที่ร้าน หรือให้ส่งมาก็ได้ เป็นต้น 
แน่นอนว่า โจทย์ข้อนี้ท้าทายเจ้าของ
ธรุกจิอย่างมาก เพราะต้องใช้ทั้งข้อมูล
ลูกค้าและข้อมูลของธรุกจิ เชื่อมโยงกนั
ด้วยเป้าหมาย คอื ประสบการณ์ชอปปิง
ที่ลูกค้าไม่รู้สกึผดิหวงั

หากคณุสามารถเช่ือมโยง

ช่องทางให้ท�างานร่วมกนัได้ 

การมส่ีวนร่วมของลูกค้า

กบัธุรกจิจะแขง็แรงยิง่ขึน้ 
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DIGITAL PLANET

ถงึตรงนี้ เชื่อว่าผู้ประกอบการคงจะ
พอมองเห็นแนวทางการพัฒนารูปแบบ
การค้ายุคใหม่ ด้วยกลยุทธ์หลอมรวม
ช่องทางขึ้นบ้างแล้ว ซึ่งนอกจากการรวบรวม
ข้อมลูลกูค้าข้างต้น ในส่วนด้านข้อมูลของ
ธรุกจิ นอกจากการรวบรวมช่องทางทั้งหมด
ที่ให้บรกิารแล้ว วธิ ีและขั้นตอนช�าระค่า
สนิค้า รบั/คนืสนิค้า ฯลฯ ยงัเป็นประเดน็
ที่ต้องน�ามาใช้ในการวางกลยทุธ์ด้วย 

หลอมรวมช่องทาง

สร้างยอดขาย เพิ่มก�าไร

อย่างไรก็ตาม การมีหลากหลาย
ช่องทาง ตลอดจนวิธีการต่างๆ ในการ
ชอปปิง ไม่ได้หมายความว่า คณุจะต้องท�า
ทกุอย่างให้เสรจ็ในคราวเดยีว แต่แนะน�า
ให้เริ่มต้นด้วยการเลอืกเอาเฉพาะช่องทาง
ที่ส�าคญัๆ หรอืได้รบัความนยิมจากลูกค้า
เป็นอนัดบัแรกก่อน จากนั้นให้ทดลองเชื่อม
บรกิารและการท�าตลาดของช่องทางต่างๆ  
เหล่านี้เข้าด้วยกนั 
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หากคุณสามารถเชื่อมโยงช่องทาง
ให้ท�างานร่วมกันได้แล้ว การมีส่วนร่วม
ของลูกค้ากับธุรกิจจะแข็งแรงยิ่งขึ้น 
เพราะไม่ว่าลกูค้าจะเข้ามาทางช่องทางไหน 
ธุรกิจก็สามารถรับรู ้ และสามารถส่ง
โปรโมชัน หรือบริการที่เหมาะส�าหรับ
ลูกค้าได้ทันที เช่น ลูกค้าเปิดแอปฯ ขณะ
อยู่ในร้าน ระบบอาจจะให้โค้ดส่วนลด
ที่มีอายุจ�ากัด หรือต้องซื้อสินค้าจาก
ในร้านออกไปทนัท ีเป็นต้น กล่าวโดยรวม
คือ ไม่ว่าจะเป็นการท�า Personalization 
หรือ Omni-Channel หัวใจส�าคัญอยู่ที่ 
“ข้อมูล” เพราะหากธุรกิจไม่สามารถจัด
เก็บข้อมูล (ทั้งในส่วนของลูกค้า และที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แล้ว การหลอมรวมช่องทาง เพื่อให้
บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าก็คงแทบจะ
เป็นไปไม่ได้เลย 

ไม่ว่าจะเป็นการท�า 

Personalization หรือ 

Omni-Channel

หัวใจส�าคญัอยูท่ี่

“ข้อมลู”
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DIGITAL PLANET

เมื่อลกูค้าสามารถใช้ช่องทางที่หลอม
รวมเป็นหนึ่งเดียวได้แล้ว (คือชอปทาง
ช่องทางไหนก็ได้ทั้งนั้น) ผู้ประกอบการ
ตอ้งใช้โอกาสนี้ในการสรา้งยอดขาย และ
เพิ่มก�าไรให้กบัธรุกจิ โดยเฉพาะหลงัจาก
ช่วงลอ็กดาวน์ผ่านไป พฤตกิรรมที่ลูกค้า
ยงัคงท�าต่อเนื่องกค็อื การสั่งซื้อสนิค้าผ่าน
แอปฯ โฮมดลิเิวอร ีการรบัสนิค้าตามจดุ

นดัหมายของทางร้าน สั่งซื้อผ่านโซเชยีล 
มีเดีย แชตบอต ปรึกษาออนไลน์ ฯลฯ 
พฤตกิรรมเหล่านี้สามารถน�ามาใช้ต่อยอด
ทางการตลาดได้ทั้งสิ้น แนวคดิคอื พยายาม
ปรบัเปลี่ยนรปูแบบการชอปปิงให้สอดรบั
กับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค
ในทกุช่องทางนั่นเอง 

กลยุทธ์การค้ายุคใหม่

กับพฤติกรรมผู้บริโภคหลัง COVID-19
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ส�าหรับผู้ประกอบการที่อยากลอง
ท�าการตลาดด้วยกลยุทธ์หลอมรวม
ช่องทาง เพื่อเพิ่มยอดขาย อาจลองน�า
ไอเดียนี้ไปใช้ดูได้ เช่น คุณมีสินค้า
วางจ�าหน่ายอยู่ในมาร์เกตเพลซ เมื่อเกดิ
การสั่งซื้อ สินค้าที่ส่งไปยังลูกค้าให้แนบ
โค้ดส่วนลดพิเศษส�าหรับชอปสินค้าที่มี
เฉพาะบนหน้าร้านออนไลน์ของธรุกจิ (ไม่มี
จ�าหน่ายในมาร์เกตเพลซ) นี่ก็เป็น
ตัวอย่างหนึ่ง ของการท�าตลาดกับ 
2 ช่องทาง เพื่อเพิ่มยอดขาย เป็นต้น 

ดงันั้น โจทย์ของผู้ประกอบการวนันี้
คอื การสร้างโอกาสขายบนชอ่งทางต่างๆ 
ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด ใกล้ตัวผู้บริโภคมาก
ที่สดุ และเรว็ที่สดุ ด้วยกลยทุธ์ที่ไร้รอยต่อ
ในการเข้าถงึ ซึ่งเชื่อว่าผลตอบรบัที่ได้จะ
ดกีว่าเดมิอย่างแน่นอน  

พยายามปรับเปล่ียนรูปแบบ 

การชอปปิงให้สอดรับ

กบัพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนไป

ของผู้บริโภค
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ในตะวันออกกลาง-แอฟริกาเหนือ

สินค้า
อนาคตไกล3 

เปิดโผ

K ANALYSIS  กองบรรณาธิการ   เรียบเรียงจาก

แม้โดยภาพรวมการส่งออกในปีนี้จะต้องเผชิญความยาก

ล�าบาก เพราะด้วยพิษ COVID-19 ที่สร้างแรงส่ันสะเทือนไปทั้งโลก 

แต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ หนึ่งในนั้นคือ ตลาดตะวันออกกลาง

และแอฟริกาเหนือ ถือเป็นตลาดใหม่ที่ยังมีช่องว่างให้กับ

ผู้ประกอบการไทยได้เข้าไปขยายโอกาสทางธุรกิจ
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หลายคนอาจไม่รู้ว่า ตะวันออกกลาง
และแอฟริกาเหนือ ได้ชื่อว่าเป็นตลาดใหม่
ที่มีจุดเด่นในแง่ก�าลังซื้อขนาดใหญ่ โดย 

ถงึแม้ว่าตลาดตะวนัออกกลาง และ
ตลาดแอฟริกาเหนือจะแตกต่างกันด้วย
ก�าลังซื้อจากรายได้เฉลี่ยของผู้บริโภค 
แต่ตลาดในภมูภิาคนี้กลบัมจีดุเด่นร่วมกนั
อยู ่ที่วิถีชีวิตของผู ้บริโภคส่วนใหญ่
ต้องด�าเนินไปตามหลักของศาสนา
อิสลาม และผู้คนส่วนใหญ่สื่อสารกัน
ด้วยภาษาอารบิก ดังนั้น เอสเอ็มอีต้อง
เข้าใจรายละเอียดของตลาดนี้ เพื่อ
ส่งมอบสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้บริโภคให้มากที่สุด และอาจต้อง
เพิ่มฉลากสินค้าเป็นภาษาอารบิก นอก
เหนือจากภาษาอังกฤษ

และจากการที่รายได้เฉลี่ยของ
ผู้บริโภคในตลาดตะวันออกกลางนั้นสูง
กว่ารายได้เฉลี่ยของผู้บริโภคในตลาด
แอฟริกาเหนือมากกว่า 4 เท่าตัว ท�าให้
สนิค้าที่มศีกัยภาพในการเข้าไปท�าตลาด
จะมีความแตกต่างกัน 

ขณะที่แอฟริกาเหนือ

(อียปิต์ ลิเบยี ตนูเิซีย แอลจเีรีย และโมร็อกโก)

ผู้บริโภคมีรายได้เฉลี่ย

8,000 – 20,000
บาทต่อเดือน

ผู้บริโภคในตะวันออกกลาง

(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย 

โอมาน กาตาร์ คูเวต และบาห์เรน)

มีก�าลังซื้อสูงจากรายได้เฉลี่ย

40,000 – 170,000 

บาทต่อเดือน 
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แต่ด้วยภูมิภาคดังกล่าวนี้ มี
ความสามารถในการเพาะปลูก
พชืผลทางการเกษตรต�่า ส่งผลให้ต้อง
พึ่งพาการน�าเข้าอาหารและเครื่องดื่ม
จากต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก
ในแต่ละปี ดงันั้น อาหารและเครื่องดื่ม
จึงสามารถจัดเป็นสินค้าศักยภาพ
ได้ทั้งในตลาดตะวันออกกลาง และ
ตลาดแอฟริกาเหนือ

ผู้บริโภคในตะวันออกกลาง

จะมีความต้องการสินค้า
ไลฟ์สไตล์ไฮเอน็ด์ เชน่ เครื่อง
ประดับ เครื่องส�าอาง
และผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว

ผู้บริโภคในแอฟริกาเหนือ

จะต้องการสินค้าจ�าเป็น 
เช่น อาหารและเครื่องดื่ม
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• อาหารและเคร่ืองดื่ม 

ตามหลักศาสนาอิสลาม อาหาร
และเครื่องดื่มทุกประเภทต้องถูกต้อง
ตามหลักศาสนา หรือที่รู้จักกันในนาม 
“มาตรฐานฮาลาล” ผู้ประกอบการไทย
ต้องให้ความส�าคัญกับ “ตราสินค้า
ฮาลาล” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้บริโภคชาวมุสลิมในภูมิภาคนี้

อาหารฮาลาลที่มีแนวโน้มเติบโตดี :  

ขนมขบเคี้ยวที่ท�าจากมันฝรั่ง และ
ข้าวโพด ผลติภณัฑ์น�้าผกั/ผลไม้ เครื่องดื่ม
ชูก�าลัง ขนมปังกรอบ ขนมอบ/
ขนมหวานที่รับประทานพร้อมชา
หรือกาแฟ ไก่แปรรูป อาหารทะเล
แปรรปู อาหารพร้อมรบัประทาน เป็นต้น

ช่องทางการเจาะตลาด : 

การใช้สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์เป็นใบเบกิทาง
ไปสู่การเปิดตลาดในประเทศอื่นๆ เพราะ
ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์เป็นศนูย์กลาง
ทางการค้าในภมูภิาคนี้ และความต้องการ
และรสนิยมในการบริโภคอาหารในกลุ่ม
ประเทศนี้ค่อนข้างคล้ายคลงึกนั นอกจากนี้ 
การน�าสนิค้าเข้ามาจ�าหน่ายควรหาตวัแทน
ในการน�าเข้าสนิค้าที่ได้รบัรองจากหน่วยงาน
ของทางการที่มคีวามเชี่ยวชาญในตลาดนี้
อยูแ่ล้ว เนื่องจากตลาดอาหารในภมูภิาคนี้
ค่อนข้างมคีวามเฉพาะตวั และพึ่งพาความ
เชื่อใจกนัทางธรุกจิสูง 

เจาะลึก 3 กลุ่มสินค้าเอสเอ็มอี

ท่ีตลาดต้องการ!
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• เคร่ืองประดับ 

เนื่องจากผู้บริโภคในตะวันออกกลาง
เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีก�าลังซื้อสูงมาก ซึ่ง
ความมั่งคั่งของประชากรมาจากอตุสาหกรรม
น�้ามัน รวมถึงนโยบายสวัสดิการของ
ภาครัฐในหลายด้าน เช่น ด้านสาธารณสุข 
ด้านการศึกษา ด้านที่อยู่อาศัย จึงท�าให้
ประชาชนมีฐานะดีและสามารถบริโภค
สินค้าฟุ่มเฟือยได้โดยไม่มีข้อจ�ากัดด้าน
ราคามากนัก ดังนั้น จึงเป็นโอกาสในการ
เปิดตลาดตะวันออกกลาง ส�าหรับ
ผู้ประกอบการไทยในธุรกิจเครื่องประดับ 

ความต้องการเคร่ืองประดับ :

ตลาดเครื่องประดับในตะวันออกกลาง
มีจุดเด่นอยู่ที่ความต้องการของผู้บริโภค
ที่หลากหลาย เนื่องจากประชากรมากกว่า 
50% ในประเทศกลุ ่มนี้เป็น Expat 
ชาวตะวันตก และแรงงานต่างชาติ

ชาวตะวันออกกลางไฮเอ็นด์

นิยมทองค�าขาวประดับเพชร 
และพลอยเจียระไน

Expat ชาวตะวันตก

นิยมเครื่องประดับทองค�า
สไตล์โมเดิร์น 

แรงงานต่างชาตทิี่ส่วนใหญ่มาจากเอเชยีใต้ 
จะนิยมทองรูปพรรณสไตล์อินเดีย 
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• เคร่ืองส�าอางและผลิตภัณฑ์

บ�ารุงผิว 

ไม่เพยีงแต่อาหารและเครื่องดื่ม
ที่ควรผ่านการรับรองมาตรฐาน
ฮาลาล แม้แต่เครื่องส�าอาง และ
ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวก็ต้องถูกต้องตาม
มาตรฐานฮาลาล เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นในกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิม 

ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว : 

ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวไทยที่จะ
ท�าให้แข่งขันกับแบรนด์ดังๆ จากทั่ว
ทกุมมุโลกได้ คอื การใช้ส่วนประกอบ
ของสมุนไพรไทย ซึ่งจะท�าให้สินค้า
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ประกอบกับ
ชาวตะวันออกกลางส่วนหนึ่ง
ไม่ยึดติดกับแบรนด์ดัง แต่ให้
คุณค่ากับผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ

ช่องทางการเจาะตลาด :

ส�าหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะขยาย
ตลาดไปยังตะวันออกกลางสามารถใช้ช่องทาง
งานแสดงสินค้า เช่น Muscat International 
Jewelry Exhibition และงาน Jewelry Arabia 
เพื่อเปิดตัวสินค้า นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ
ควรมีใบรับรองการตรวจสอบอัญมณีและเครื่อง
ประดับจากโครงการ Buy With Confidence 
(BWC) จากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ เพื่อเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า 
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ถึงแม้ว่าสินค้าในกลุ่มอาหาร และ
เครื่องดื่ม และสินค้าในกลุ่มไลฟ์สไตล์
ไฮเอ็นด์จะเป็นสินค้าที่มีศักยภาพสูง
ในภูมิภาคนี้ แต่เนื่องด้วยวิกฤตโควิด-19 
ท�าให้ราคาน�้ามันปรับตัวลดลงอย่าง
รุนแรง ส่งผลกระทบเชิงลบต่อประเทศ
ในกลุ่มตะวันออกกลางที่พึ่งพาการ
ส่งออกน�้ามัน จึงคาดว่าความต้องการ
สินค้าไลฟ์สไตล์ไฮเอ็นด์จะหดตัวอย่าง
รุนแรงในปีนี้ ส่วนสินค้าในกลุ่มอาหาร
และเครื่องดื่ม เนื่องจากเป็นสินค้าที่
จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน จึงคาดว่าจะ
ไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 
มากนัก จึงเป็นโอกาสอันดีส�าหรับ
ผูป้ระกอบการในกลุม่อาหารและเครื่องดื่ม
ที่จะขยายตลาดไปยังตะวันออกกลาง
และแอฟริกาเหนือในเวลานี้

เคร่ืองส�าอางส�าหรับแต่งหน้า :

ผู้หญิงตะวันออกกลางชอบสีจัดจ้าน 
ดงันั้น เครื่องส�าอางต้องมสีสีนัและบรรจภุณัฑ์
ที่สวยงามสะดุดตา และใช้ภาพที่สื่อถึง
ตัวผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องคาดเดา 

ช่องทางการเจาะตลาด :

การร่วมงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้น
ในต่างประเทศ เช่น งาน Beauty World 
Middle East ซึ่งเป็นงานจับคู่ธุรกิจที่จะ
ท�าให้สามารถเรียนรู้ช่องทางการท�าการ
ตลาด และศึกษาผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งได้
ในเวลาเดียวกัน
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จะเหน็ได้ว่า โอกาสในตลาดใหม่แห่งนี้
ยังมีช่องว่างให้ผู ้ประกอบการไทยได้
เข้าไป โดยหัวใจส�าคัญที่จะช่วยในการ
ขยายตลาดในภูมิภาคนี้ได้ นั่นคือ 
การสร้างแบรนด์ ด้วยการน�าเสนอผลติภณัฑ์
ที่แตกต่าง (Product Differentiation) เช่น 

การน�าสมุนไพรไทย ผลไม้ไทย มาสร้าง
ความโดดเด่นให้กับแบรนด์ของตน เพราะ
จุดแข็งของสินค ้าไทยในสายตา
ชาวตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 
คือ สินค้าคุณภาพดี มีเอกลักษณ์ 
ในราคาที่สมเหตุสมผลนั่นเอง 

มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2563 (%YoY)

สินค้าศักยภาพ   ตลาดตะวันออกกลาง   ตลาดแอฟริกาเหนือ

อาหารแปรรูป

เคร่ืองประดับ

เคร่ืองส�าอาง
-29%

สินค้าไลฟ์สไตล์ไฮเอ็นด์ยัง

ไม่ใช่สินค้าศักยภาพใน

แอฟริกาเหนือในปัจจุบัน

8% 15%

-20%



 TRENDY MARKETING  วันวิสา งามแสงชัยกิจ

เจาะลูกค้า

ไม่อยากซื้อ (ใหม่)

Swap
ท�าตลาดแบบ 

ประโยคคลาสสิก “เก่าของเขา แต่ใหม่ของเรา” 

กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกคร้ัง เมื่อคนรุ่นใหม่อยากมี

ของใช้ แต่ไม่อยากซ้ือ (ใหม่) Swap หรือการ

แลกเปลี่ยนหมุนเวียนแบบสมบัติผลัดกันชม รวมไปถึง

การเช่า (ใช้) กลายเป็นหนทางพิชิตใจ ในวันที่การ

ยื่นหมูแล้วได้แมวนั้น ไม่ต้องไปไกลถึงขั้นลงทุนสร้าง

ฟาร์มขึ้นมาใหม่อีกต่อไป 
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ซึ่งไม่ได้สะท้อนแค่การใช้ของที่ไม่คุม้ค่า
เท่านั้น แต่ยังสะกิดใจให้ต้องมอง
ย้อนกลับไปยังต้นน�้าหรือกระบวนการ
ผลิตที่กว่าจะได้สินค้าแต่ละชิ้น ต้อง
เกิดการสูญเสียทรัพยากรระหว่างทาง
ไปแล้วเท่าไร 

เมื่อผู้บริโภคยุคนี้ใส่ใจในการ
จับจ่ายมากขึ้น แถมยังขี้เบื่อกับการ
มีคลังสมบัติประจ�าบ้าน ที่ของ
แต่ละชิ้นมักถูกหยิบมาใช้งานแค่
ไม่กี่ครั้ง หรือยิ่งไปกว่านั้นเมื่อทาง 
YoJo Marketing ที่ปรึกษาด้านการ
สร้างแบรนด์และท�าการตลาด
ในเนเธอร์แลนด์ บอกว่า 

80%
ของสิ่งของที่เราเป็นเจ้าของอยู่

ถูกหยิบหรือน�าออกมาใช้แค่เพียง

เดือนละครั้งเท่านั้น

เทรนด์แรง! ถูกใจชาว

Generat ion Share
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ด้วยเหตุนี้ จากความตระหนักในแง่
ของความคุ้มค่าและความใส่ใจกับสิ่ง
แวดล้อม ท�าให้ผูบ้รโิภคยคุใหม่ โดยเฉพาะ
กับชาวมิลเลนเนียล กลายเป็นผู้บุกเบิก
น�าร่องในการเป็น Generation Share หรอื
คนที่ใส่ใจในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันของที่
มอียู่ในมอื (Swap) และเช่า (ใช้) แทนการ
ซื้อเพื่อครอบครอง ซึ่งสอดคล้องกบัที่

จากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนี้เอง ก่อให้
เกิดกระแสมาแรงของการ Swap ที่ต้อง
พูดถึง นั่นคือ การจัดอีเวนต์ชอปปิงแบบ
ไม่ซื้อ (เสื้อผ้า) ใหม่ของบรรดาแบรนด์
และองค์กรต่างๆ ที่ให้สาวกแห่งวงการ

Beni ta 
Matofska
ตัวแม่แห่งวงการเศรษฐกิจแบ่งปัน

ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก และผู้ก่อตั้ง

องค์กรการกุศลอย่าง The People 

Who Share ได้กล่าวไว้ว่า

73%
ของคนรุ่นมิลเลนเนียล

ชอบที่จะให้ยืม แชร์ และแลกเปลี่ยน

มากกว่าการซื้อ
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แฟชั่นได้น�าเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หรือ
แม้แต่เครื่องประดับของตัวเองมา
แลกเปลี่ยนกนั อย่างในองักฤษที่จดัโดยกลุม่ 
Stitched Up Clothes Swaps เพียงเสียค่า
เข้างาน 5 ปอนด์ส�าหรับคนทั่วไป และ 
3 ปอนด์ส�าหรบัสมาชกิกส็ามารถน�าเสื้อผ้า
ที่ไม่ได้ใส่แล้วมาร่วมแลกเปลี่ยนกันได้ถึง 
10 ชิ้น โดยทางผู้จัดจะท�าการแบ่งประเภท

หรือจัดเกรดเสื้อผ้าที่ผู้สมัครน�ามาตอน
เข้างาน พร้อมมอบการ์ด Swap เพื่อใช้
ในการแสตมป์ตราประทับตามจ�านวน
เสื้อผ้าที่เลือกไป ทั้งนี้ ขาชอปทั้งหลาย
สามารถแลกเปลี่ยนของกันได้ตามใจ
ชอบ ไม่ว่าจะเป็นในเกรดเดียวกัน
หรือต่างเกรดกันก็ตาม 

www.facebook.com/StitchedUpSwaps
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บ้านเราเองก็มีให้เห็นเช่นกัน ซึ่งจัด
โดยกลุ่ม Fashion Revolution Thailand 
กจิการเพื่อสงัคมไม่แสวงผลก�าไรที่ต้องการ
ให้อุตสาหกรรมแฟชั่นยั่งยืนมากที่สุด ที่
ลุกขึ้นมาเนรมิตงานสังสรรค์แลกเปลี่ยน
เสื้อผ้า หรอื Clothes Swap Party ให้เหล่า
คนรักการแต่งตัวมาแลกเปลี่ยนเสื้อผ้า 
เครื่องประดบั หรอืของที่เคยรกัหรอืไม่ได้
ใส่แล้วระหว่างกนั ภายใต้กตกิาง่ายๆ อย่าง
การน�าเสื้อผ้า รองเท้า หรอืแอกเซสเซอรี
ที่อยากแลกมาดรอปหน้างาน เพื่อแลกรบั
เครดิตที่สามารถน�าไปใช้ชอปปิงเสื้อผ้า
หลากหลายแบรนด์จากคนอื่นๆ ภายใน
งานตามจ�านวนวงเครดติที่มไีด้
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เช่า (ใช้) กลยุทธ์สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า

โดยผลส�ารวจในหัวข้อ

อนาคตของการค้าปลีก 2562

ของทาง JLL บริษัทบริการด้าน

อสังหาริมทรัพย์ช้ันน�าของโลก ช้ีให้เหน็ว่า

57.3% 

70% 

ของผู้บริโภคในภาพรวม

ยินดีที่จะเช่ามากกว่าซื้อ หากสินค้านั้น 

“ผลิตมาอย่างดีและทันสมัย”  

ซึ่งตัวเลขนี้ยังขยับสูงขึ้นไปอีกเป็นกว่า

ในกลุ่มของผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียล

และ Gen Z

นอกเหนอืจากการแลกเปลี่ยนแบบ Swap แล้ว การเช่า (ใช้) ยงัเป็น
อกีหนึ่งโมเดลที่ก�าลงัครองใจลูกค้าที่เมนิการซื้อขาดเช่นกนั 

www.facebook.com/fashrevThailand
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โดยเหตุผลหลักๆ ที่คนเลือกเช่า 

เป็นเพราะ

 ต้องการทดลองใช้ก่อนตดัสนิใจซื้อ  
  (57%)
 ต้องการวธิแีก้ปัญหาเพยีงชั่วคราว 

  (55%)
 ต้องการใช้สนิค้าหรอืบรกิาร

  ในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น (52%)
 เหน็ว่ามรีาคาถูกกว่าซื้อ (43%) 
 มคีวามสะดวกสบายมากกว่า

  ที่จะต้องซื้อ (42%) เป็นต้น 

สอดคล้องไปกับข้อมูลของ Lab 42 
บริษัทวิจัยการตลาดชั้นน�า ที่แสดงให้เห็น
ถึงประเภทของสินค้าที่คนมักเช่ากัน 
ไม่ว่าจะเป็น 

เฟอร์นิเจอร์

45%

เสื้อผ้า

35%

เทคโนโลยี

33%

57.3% ระบบเกม

37%

เครื่องมือต่างๆ

35%

เครื่องประดับ

29%
เครื่องใช้ภายในบ้าน

29% 
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เห็นแบบนี้แล้ว จึงไม่แปลกใจที่
แบรนด์ยักษ์ใหญ่ระดับโลก จะพากัน
ตบเท้าหยบิกลยทุธ์การให้เช่า (ใช้) มา
เป็นหมากเดินเกมในโลกที่คนต้องการ
ความแปลกใหม่และไม่อยากอดึอดัใจที่
จะต้องควกัเงนิก้อนโตออกจากกระเป๋า 
ไม่ว่าจะเป็น Muji ที่โดดเข้าร่วมสงัเวยีนนี้ 
ซึ่งประเดิมเฟสแรกไปแล้วในญี่ปุ ่น 
โดยการเปิดตัวบริการเช่าเฟอร์นิเจอร์
และเครื่องใช้ภายในบ้าน ในรูปแบบ
สมคัรสมาชกิทั้งแบบรายเดอืนและรายปี 
เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้
ที่ต้องใช้เวลาอยู่บ้าน และท�างานแบบ 

Work from Home มากขึ้น ซึ่งหลังจาก
หมดระยะเวลาเช่าแล้ว ลูกค้าสามารถ
ตดัสนิใจได้ว่าต้องการคนื ต้องการซื้อ หรอื
ขยายระยะเวลาการใช้ผลติภณัฑ์นั้นหรอืไม่ 
โดยก่อนหน้านี้ IKEA เองก็ออกมา
ประกาศถึงการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ เพื่อ
เอาใจคนชอบแต่งบ้านแต่ไม่อยากซื้อใหม่
และคนที่ใส่ใจถงึผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
เช่นเดยีวกนั  
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ฟากฝั่งแฟชั่นก็ไม่น้อยหน้า เมื่อ 
H&M ณ จตัรุสั Sergels Torg ในกรงุสตอกโฮล์ม 
ประเทศสวีเดน เป็นอีกแบรนด์ที่เริ่ม
ทดลองบริการให้เช่าชุดส�าหรับสมาชิก
ไปแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา โดยเป็นการให้เช่า
รายสปัดาห์ และมสีนิค้าให้เลอืกประมาณ 
50 ชิ้น ซึ่งสามารถเช่าได้ไม่เกิน 3 ชิ้นต่อ
สปัดาห์ โดยการเปิดให้บรกิารเช่าเสื้อผ้านี้
ยังสอดคล้องกับเป้าหมายปี พ.ศ.2583 
ซึ่งทางบริษัทต้องการจะลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต
เสื้อผ้าของแบรนด์ให้อยู่ในระดับติดลบ
อีกด้วย ส่วนในเมืองไทยเองก็เช่นกัน 
Siam Borrow Bag ก็ได้จับจุดความขี้เบื่อ
แต่อยากมีไอเท็มหรูมาไว้ข้างกายของคน
ยุคใหม่ ด้วยการเปิดให้บริการเช่าสินค้า
แบรนด์เนมของแท้ โดยเฉพาะกระเป๋า
หรูชื่อดัง รวมไปถึงเสื้อผ้า แว่นกันแดด 
และรองเท้า เป็นต้น  

หรือจะเป็น Startup ที่มุ่งเน้นการ
ให้เช่าในสหรฐัอเมรกิาอย่าง Joymode ที่
มีสินค้าหลากหลายประเภทมาให้ลูกค้า
ได้เช่า (ใช้) เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ 
ของการที่ไม่ต้องเป็นเจ้าของแต่ก็มีของ
ให้ใช้ได้ เช่น อุปกรณ์หรือสิ่งของต่างๆ 
ส�าหรับการตั้งแคมป์ การจัดงานปาร์ตี้ 
การเล่นเกม ร้องเพลงคาราโอเกะ ไป
จนถงึเครื่องท�าไอศกรมีหรอืเตาอบพซิซา 
กลางแจ้งกนัเลยทเีดยีว

www.facebook.com/siamborrowbag
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จะเหน็ได้ว่า การเดนิเกมท�าคะแนน
ให้ธุรกิจด้วยรูปแบบ Swap และเช่า 
(ใช้) นั้น ถอืว่าตอบโจทย์ผูบ้รโิภคยคุนี้
ได้เป็นอย่างด ีทั้งกลุม่คนที่ไม่ชอบความ
จ�าเจ อยากได้ของใหม่ (ส�าหรับเรา) 
แบบสุดคุ้ม หรือต้องการควักเงินจ่าย
เพยีงครึ่งเดยีวที่นบัวนัจะมมีากขึ้นเรื่อยๆ 
รวมไปถึงในกลุ่มคนรักษ์โลกที่ค�านึง
ในทกุย่างก้าวว่า ต้องใช้ของให้คุ้มค่า
และไม่ส่งผลร้ายต่อโลก นอกจากนี้ 
ผู้ประกอบการเอสเอม็อยีงัสามารถหยบิ
เอากลยทุธ์ดงักล่าวมาสร้างเป็นกมิมกิ

สร้างโอกาสจากลูกค้าขี้เบื่อ-รักษ์โลก

ในการท�าการตลาด หรอืสร้างเป็นกจิกรรม
ต่างๆ เพื่อส่งเสรมิการขายที่ช่วยให้ลกูค้า
รูส้กึประหยดัเงนิได้มากขึ้น เพราะเขาไม่ต้อง
จ่ายมากเท่ากบัซื้อสนิค้าใหม่นั่นเอง แถม
ยงัมสีนิค้าหลากหลายให้เลอืกสรร ที่ส�าคญั
ธุรกิจหรือแบรนด์เองยังสามารถสร้างเงิน
จากการหมนุเวยีนสนิค้าชิ้นเดมิ เพิ่มเตมิ
คอืได้เงนิจากผูใ้ช้รายใหม่อกีทางหนึ่งด้วย   
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ในเวลาที่เกิดวิกฤตเช่นนี้ ยิ่งธุรกิจสามารถ
สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าได้รู้สึกคุ้มค่า
และแปลกใหม่มากเท่าไร โอกาสที่จะคว้าเงิน
ในกระเป๋าลูกค้ากเ็พิ่มมากขึ้นเท่านั้น ดงันั้น การ
ตลาดแบบ Swap และเช่า (ใช้) จงึน่าจะเป็นทางออก
หนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามในยคุนี้  
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  กองบรรณาธิการ

ปรากฎการณ์วิกฤต COVID-19 ได้สร้างการเปล่ียนแปลงให้เกิดขึ้น

มากมาย รวมไปถงึวิถกีารด�าเนนิธรุกจิ ซ่ึงถกูบบีให้ต้องเปล่ียนไปเช่นกนั 

โดยเฉพาะการบริหารจดัการภายในองค์กรธรุกจิ ทีวั่นนีก้�าลังก้าวเข้าสู่

ยุคแห่งการผสมผสานอย่างเต็มตัว ฉะนั้นต่อไปจะไม่ใช่แค่ออนไลน์ 

หรือออนกราวนด์ ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น แต่จะเป็นการเดินเกมแบบ

ลูกผสม หรือ The Hybrid Game ซึ่งจะเป็นมิติใหม่ที่มาช่วยพลิกเกม

ท�าให้ธุรกิจของคุณนั้นเปล่ียนไป
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ธุรกิจลูกผสม พลิกเกมให้เปลี่ยน

The 
Hybrid 
Game 
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ความเชื่อเดิม VS 

ความเชื่อ

ใหม่

ปัจจบุนัรปูแบบการท�างาน หรอืการ
บริหารจัดการองค์กรในรูปแบบไฮบริด 
(Hybrid) ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างคน 
(พนกังาน) เทคโนโลย ีและวธิกีารท�างาน
เข้าด้วยกนั เพื่อขบัเคลื่อนธรุกจิในทศิทาง
ใหม่ ก�าลังถูกพูดถึงอย่างมาก และดู
เหมือนจะกลายเป็นถนนอีกเส้นให้
ผู้ประกอบการได้เลอืกเดนิ

โดยก่อนหน้านี้เรามักได้ยินค�าถาม
อยูเ่สมอว่า การท�างานและจดัการองค์กร
รูปแบบใหม่เช่นนี้ “เวิร์กจริงไหม?” ซึ่ง
จากความเห็นของ อริญญา เถลิงศร ี
กรรมการผูจ้ดัการ SEAC (South East Asia 
Center) หรือ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริม 
การเรยีนรูต้ลอดชวีติแห่งภมูภิาคอาเซยีน 
เชื่อว่า “เวร์ิก” เพราะจากการเกดิ COVID-19 
ได้พสิูจน์ให้เหน็ผลมาแล้ว
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แต่จะเห็นได้ว่า กรอบความเชื่อ
เดมิๆ นั้น ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไป และ 
COVID-19 ได้สร้างความเชื่อใหม่ที่ว่า 
“การท�างานไม่ต้องอยูใ่นสถานที่เดยีวกนั 
ก็สามารถสร้างผลงานให้ออกมามี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลได้ดเีช่นกนั”

“ที่ผ่านมาเรามีกรอบความเชื่อ
ที่ว่า คนเราต้องเดนิทางมาในสถานที่หนึ่ง
เพื่อท�างานร่วมกัน และเราก็ท�าตาม
ความเชื่อนั้นมาโดยตลอดว่า ทกุๆ งาน 
ต้องมาท�าอยู่ในสถานที่เดยีวกนั ท�าให้
เราต้องมอีอฟฟิศใหญ่ๆ มทีี่เยอะๆ และ
คนทกุคนต้องใช้เวลาเดนิทางมาท�างาน 
แต่ COVID-19 ท�าให้เราพิสูจน์ได้
อย่างหนึ่งว่า ไม่ใช่ทกุงานที่ต้องเดนิทาง
ไปยงัสถานที่เพื่อท�างาน มบีางงานสามารถ
ท�าจากบ้านได้ หรอืงานบางงานอาจจะ
ไม่จ�าเป็นต้องเข้ามาออฟฟิศทุกวัน 
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ยังมีงานที่คน
ต้องเข้าไปท�าในสถานที่ท�างาน เช่น เข้า
โรงงานเพื่อผลติสนิค้า หรอืธรุกจิบรกิาร
ที่ลูกค้ายังต้องเดินทางมารับบริการ
ที่หน้าร้านหรอืสาขา เป็นต้น”

อริญญา

เถลิงศรี 
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“หลายๆ องค์กร รวมถึง 
SEAC ของเราเองด้วย ที่เหน็ถงึ
ประสิทธิภาพที่มากขึ้นจากการ
ท�างานรูปแบบใหม่ ยกตัวอย่าง 
ฝ่ายขาย เดมิทจีะต้องเดนิทางไป
ขายงานลกูคา้แบบ Face to Face 
วันหนึ่งอย่างมากสุดก็ไปเจอได้ 
3-5 ราย แต่เมื่อเปลี่ยนมาท�างาน
ผ่าน Zoom เขาตดัเวลาเดนิทางออก 
กลายเป็นว่าติดต่อลูกค้าได้ 
8-10 รายต่อวนั อกีทั้งยงัสามารถ
ปิดการขายกบัลกูค้าผ่านเทคโนโลยี
ได้ โดยที่ไม่ต้องเจอหน้ากันเลย 
เหล่านี้เรียกว่า ประสิทธิภาพ
ที่มากขึ้น” 

ในการจะพาองค์กรก้าวไปสู่รูปแบบ
ไฮบริดนั้น สิ่งส�าคัญที่ผู้ประกอบการ
ต้องท�าคือ ต้องกลับมาคิดถึงการจัดการ
องค์กรใหม่ พิจารณาดูว่างานแบบไหน
ที่ต้องท�าในออฟฟิศ หรือแบบไหน
ไม่ต้อง หรืองานไหนสามารถท�าผ่าน
เทคโนโลยีได้ ฯลฯ ซึ่งการจัดการองค์กร
ในลักษณะนี้ ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้อง

แนะวิธีจัดทัพใหม่

พาองค์กรธุรกิจ

ก้าวสู่ไฮบริด
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ปรับวิธีการใหม่ ไม่ใช่ดูแค่ว่า พนักงาน
ท�างานได้ครบตามเวลาการท�างาน เช่น 
เข้างาน 9 โมงเช้า เลิกงาน 5 โมงเย็น 
แต่ต้องเปลี่ยนใหม่โดยดูจาก “ผลลัพธ์” 
ที่องค์กรต้องการ เช่น อาจจะก�าหนดเป็น
จ�านวนชิ้นงานที่ต้องการ จะเป็นรายวัน
หรอืรายสปัดาห์ ขึ้นอยูก่บัความเหมาะสม
ของแต่ละงาน 

การท�างานไม่ต้องอยู่

ในสถานท่ีเดียวกัน

ก็สามารถสร้างผลงาน

ให้ออกมามีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลได้ดี

เช่นกัน

สิ่งเหล่านี้ อรญิญาเรยีกว่า เป็นการ
จดัเกมใหม่ของการท�างาน ซึ่งไม่เพยีงแต่
จะช่วยสร้างประสิทธิภาพให้เพิ่มขึ้นแล้ว 
การท�างานรปูแบบนี้ยงัเป็นโอกาสที่ธรุกจิ
จะได้คน (พนกังาน) ที่มคีณุภาพมากขึ้น 
เพราะหลายครั้งด้วยข้อจ�ากัดของเรื่อง
สถานที่ตั้งออฟฟิศ ท�าให้คนที่อยู่ไกล
หรอืนอกพื้นที่ไม่สะดวกกบัการเดนิทางมา
ท�างาน กลายเป็นการเสียโอกาสที่จะได้
คนเก่งเข้ามาร่วมงาน แต่ถ้าเปิดโอกาสให้
มีการท�างานจากที่บ้านหรือที่ไหนก็ตาม 
นั่นอาจจะท�าให้เอสเอม็อสีามารถได้คนที่
มีความรู้ความสามารถเข้ามาท�างานกับ
องค์กรได้ง่ายขึ้น
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“คนอยู่ต่างพื้นที่ ไม่ต้องมาเจอหน้ากนั
ก็ท�างานด้วยกันได้ เพราะทุกวันนี้มี
แพลตฟอร์มมากมายให้เลอืกใช้ แต่ความ
ท้าทายอยู่ที่ว่า เราจะจดัการอย่างไรให้มี
ประสทิธภิาพ เช่น ต้องมกีารเชก็อนิ หรอื
พดูคยุกนับ่อยๆ อาจจะเป็นทกุวนัสั้นๆ วนั
ละ 15-30 นาที หรือหาวิธีสร้างการมี
ส่วนร่วมกบัองค์กร เช่น มกีจิกรรมร่วมกนั
ถงึแม้จะไม่ได้อยู่ที่เดยีวกนักต็าม 

“ยกตัวอย่างของเรา พนักงานที่เข้า
ออฟฟิศ อาจจะมกีารนั่งดื่มกาแฟ กนิข้าว
กลางวนัด้วยกนั ส�าหรบัพนกังานที่อยูไ่กล
กันหน่อย เราจะใช้วิธีสั่งอาหารออนไลน์
ส่งไปให้เขาที่บ้าน ชวนกินข้าวกลางวัน
ผ่าน Zoom คยุกนัไปกนิกนัไป ท�าให้เรา
สนทิกบัเขาไม่น้อยกว่าพนกังานในออฟฟิศ
ที่เจอหน้ากนัเลย”

คนอยู่ต่างพื้นที่ ไม่ต้อง

มาเจอหน้ากันก็ท�างาน

ด้วยกันได้ เพราะทุกวันนี้

มีแพลตฟอร์มมากมาย

ให้เลือกใช้ แต่ความท้าทาย

อยู่ท่ีว่า เราจะจัดการ

อย่างไรให้มี

ประสิทธิภาพ
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ถึงตรงนี้ อริญญายังบอกด้วยว่า 
ปัจจุบันวิธีคิดของผู้น�าองค์กรต่อเรื่อง
ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก 
จากที่ได้สมัผสักบัผูน้�าในองค์กรต่างๆ พบว่า 

อาจเป็นเพราะเขายงัยดึตดิกบัความ
เชื่อเดมิว่า การท�างานมแีค่แบบเดยีว หรอื
เขายงัมคีวามเชื่อไม่มากพอว่าคนแต่ละคน

เริ่มตระหนักและเข้าใจกับการท�างาน

รูปแบบใหม่ 

ซึ่งถือว่าเติบโตขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่าง
มาก เพราะก่อนหน้าจะเกดิ COVID-19 มี
ผูน้�าไม่น่าจะเกนิ 2-3% ที่จะรบักบัรูปแบบ
การท�างานนี้ได้ ในขณะที่

ที่ยังเข้าไม่ถึงกับการท�างานรูปแบบใหม่นี้  

50% 

อีก 50% จะสามารถส่งมอบงานให้ได้ แม้ไม่ต้อง
มาออฟฟิศ ดงันั้น สิ่งที่จะเปลี่ยนความเชื่อ
เหล่านี้ได้คือ การที่ผู ้ประกอบการ
ต้องลองท�าด้วยตัวเอง เพราะหาก
ไม่ลองท�าเอง จะไม่มวีนัเชื่อว่าสามารถ
ท�าได้จรงิ 
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เอสซจี ีถอืเป็นหนึ่งในองค์กรที่ผลกัดนั
ในเรื่องของการท�างานและการบริหาร
จัดการองค์กรรูปแบบใหม่นี้อย่างจริงจัง 
ผ่านนโยบายที่เรียกว่า Hybrid Workplace 
ซึ่งฟังเผินๆ อาจคิดว่า เป็นเพียงเรื่องของ

Hybrid 

Workplace
โลกแห่งการท�างาน

ยุคใหม่ 

ออฟฟิศหรือสถานที่เท่านั้น แต่แท้จริง
แล้ว นัยของค�าค�านี้ นั่นคือ รูปแบบ
ของการท�างาน ภายใต้วิถีของการท�า
ธุรกิจรูปแบบใหม่นั่นเอง  
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ในเรื่องนี้ ยุทธนา เจียมตระการ 
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง 
เอสซจี ีกล่าวว่า Hybrid Workplace ของ 
เอสซีจี หมายถึง การผสมผสาน
การท�างานของพนกังานที่ไม่จ�าเป็นต้องอยู่
ในออฟฟิศที่เดยีวกนั กล่าวคอื ในอดตี
รปูแบบการท�างาน ออฟฟิศคอื ที่ท�างาน
หลกั (Work on Site) เวลาส่วนใหญ่ที่ใช้
ในการท�างานจะอยู่ที่ออฟฟิศ อาจมี
บางกรณีที่ต้องท�างานนอกออฟฟิศบ้าง 
แต่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจบุนั จงึเพิ่มอกี 2 ค�าขึ้นมาภายใต้นยิาม
ของความเป็น Hybrid Workplace นั่นคอื

Work from Home 
(ท�างานจากบ้าน) 

Work from Anywhere
(ท�างานจากที่ไหนก็ได้)

“Work from Home ตามนยิามของ
เราอาจจะต่างจากที่อื่นเล็กน้อย คือ 
เวลาส่วนใหญ่ที่ใช้ท�างานจะอยู่ที่บ้าน 
แต่ยงัมคีวามจ�าเป็นที่จะต้องเข้าออฟฟิศ
สปัดาห์ละ 1-2 ครั้ง ส่วน Work from 
Anywhere กเ็ช่นกนั ในบรบิทสากล คอื 
ท�างานที่ไหนกไ็ด้ แต่ Work from Anywhere 
ของเรา จะอาศัยความเป็นเอสซีจีที่มี
ส�านกังานอยูใ่นพื้นที่ต่างๆ รวมถงึโชว์รมู 
SCG Experience ที่จะถกูเปลี่ยนให้กลาย
เป็น Co-Working Space เพื่อให้พนกังาน
สามารถเข้าไปนั่งท�างานได้ ดงันั้น Hybrid 
Workplace จึงเป็นรูปแบบที่สะท้อนให้
เห็นถึงการท�างานร่วมกันของพนักงาน 
แม้จะไม่ได้อยู่ในที่เดยีวกนักต็าม”

Work
from
Home Work

from 
Anywhere 

V S
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“ยกตวัอย่าง ออฟฟิศเอสซจีทีี่บางซื่อ 
มพีนกังานเราอยูเ่กอืบ 8,000 คน มผีูร้บัเหมา
ที่มาช่วยท�างานต่างๆ เช่น การออกเอกสาร 
การคัดแยกเอกสารประมาณ 1,000 คน 
และมผู้ีมาตดิต่องาน ลกูค้า หรอืซปัพลายเออร์
อกีประมาณ 1,000 คน ทกุวนัเราจะมคีน
ที่ต้องท�างานร่วมกนัประมาณ 10,000 คน 

พอช่วง Work from Home พนกังาน 95% 
ของเราท�างานที่บ้าน แต่กย็งัสามารถท�างาน
ร่วมกันได้ จึงเป็น การลบล้างความเชื่อ
เดิมๆ ที่ว่า คนต้องท�างานในที่เดียวกัน
นั่นเอง” 

โครงสร้างของธุรกิจเอสเอ็มอี

ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อน การท�างานแบบ 

Hybrid Workplace เกิดขึ้นได้แน่นอน

ขึ้นอยู่กับว่า เจ้าของธุรกิจเล็งเห็น

ความส�าคัญของเร่ืองนี้หรือเปล่า

ยุทธนา

เจียมตระการ
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ส�าหรับกลไกที่จะท�าให้การท�างาน
รูปแบบใหม่นี้เป็นจริงและมีประสิทธิภาพ
ได้ หลักๆ มีอยู่ 2 เรื่องด้วยกัน คือ IT 
Infrastructure หรือ ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านไอทภีายในองค์กร และทกัษะ
ความรูค้วามสามารถของพนกังาน ดงันั้น 
ในการจัดเตรียมองค์กรเพื่อรองรับ
รปูแบบการท�างานใหม่ จ�าเป็นต้องเตรยีม
เรื่องของเทคโนโลยีให้พร้อม โดยอาจ
ต้องค�านึงถึงเรื่องของความปลอดภัย
ของข้อมูล และการเลือกใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับองค์กร ในส่วนของ
พนักงานเองก็ต้องพัฒนาให้มีทักษะ 
และ Mindset ที่จะเข้าใจกับการท�างาน
รูปแบบใหม่ตรงนี้ด้วย

จะเห็นได้ว่า ด้วยโครงสร้างองค์กร
ขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนของ
เอสซีจี อีกทั้งยังมีการท�างานร่วมกัน
ของคนนับหมื่น แต่ก็ยังสามารถท�างาน
ในรูปแบบ Hybrid Workplace ได้ ดังนั้น
ในความเห็นของยุทธนา เชื่อว่าการท�างาน
ในลักษณะนี้จึงเป็นไปได้อยู่แล้วส�าหรับ
องค์กรเอสเอ็มอีที่มีความซับซ้อน
และจ�านวนคนที่น้อยกว่า 
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“โครงสร้างของธุรกิจเอสเอ็มอีไม่ได้
ยุง่ยากและซบัซ้อน การท�างานแบบ Hybrid 
Workplace เกดิขึ้นได้แน่นอน ขึ้นอยูก่บัว่า 
ตัวเจ้าของธุรกิจเองเล็งเห็นความส�าคัญ
ของเรื่องนี้หรอืเปล่า การเอาเทคโนโลยมีาใช้ 
ไม่ใช่เรื่องส�าหรับองค์กรใหญ่ๆ เท่านั้น 
เอสเอม็อสีามารถเลอืกเทคโนโลยทีี่เหมาะสม
กับขนาดของธุรกิจได้ ส่วนเรื่องคน
เราสามารถฝึกอบรมให้เขาท�าเรื่องเหล่านี้ได้ 
ส่วนตวัผมเชื่อว่า สิ่งเดยีวที่จะท�าให้ Hybrid 
Workplace ไม่สามารถเกดิขึ้นจรงิๆ ได้ อยู่
ที่ Mindset อย่างเดยีวเลย การมคีวามเชื่อ
แบบเดมิๆ ท�าไม่ได้หรอก เป็นไปไม่ได้ อนันี้
เป็นปัญหาใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงทกุที่”

ถงึตรงนี้ ยทุธนามองว่า การท�างาน
แบบ Hybrid Workplace เป็นสิ่งจ�าเป็น 
เพราะข้อดีของการท�างานลักษณะนี้คือ
มคีวามยดืหยุน่ และคล่องตวัเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะภายใต้สภาวะที่มคีวามท้าทาย
และไม่แน่นอน อย่างในสถานการณ์ 
COVID-19 ที่หลายคนกงัวลว่าจะเกดิการ
แพร่ระบาดรอบ 2 หรอืรอบ 3 ตามมา ซึ่ง
หากเป็นจริงอย่างที่หลายประเทศเกิดขึ้น
แล้ว ท�าให้ต้องเกิดการล็อกดาวน์อีกครั้ง 
เชื่อว่าการท�างานรูปแบบใหม่นี้จะช่วยพา
ให้ธรุกจิเดนิต่อไปได้ 

สิ่งเดียวที่จะท�าให้ Hybrid Workplace 

ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงๆ ได้

อยู่ท่ี Mindset อย่างเดยีวเลย 
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“ในเมื่อเราโดนสอนค�าว่า New Normal 
มา แต่พอ COVID-19 หมด แล้วเราจะ
กลบัไปหา Old Normal ท�าไม? ผมพยายาม
จะสร้าง Culture ใหม่มารองรับการ
เปลี่ยนแปลงให้กบัคนร้อยคนในองค์กร” 

ออฟฟิศ

จ�าเป็นหรือไม่?
ในยุค New Normal

ค�าพดูประโยคหนึ่งจาก ไผท ผดงุถิ่น 
CEO และผู้ก่อตั้ง BUILK One Group 
(BUILK) ที่สะท้อนให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่ก�าลังเกิดขึ้นกับองค์กร 
BUILK แหง่นี้ ซึ่งจะเปน็การทลายก�าแพง
ความเคยชินเดิมในอดีต เพื่อเดินบน
เส้นทางธุรกิจในรูปแบบไฮบริด (Hybrid) 
เพราะเขาเชื่อว่า ธุรกิจที่มีคุณสมบัติ
เป็นไฮบรดิสามารถรองรบัการเปลี่ยนแปลง
ได้ดีกว่า จากความยืดหยุ่นและการ
เชื่อมโลกออนไลน์และออนกราวนด์ให้
เดินควบคู่กันไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 จาก COVID-19 ที่เกิดขึ้น ได้น�ามา
สู่การบริหารจัดการภายในองค์กรแบบ
ไฮบริดของ BUILK ซึ่งเป็นผลมาจาก
สถานการณ์ที่บีบให้ต้องปรับตัวท�างาน
แบบ Work from Home ไผทเล่าว่า หลงั
จากทดลองท�างานรปูแบบใหม่เป็นเวลา 
1 เดือน ก็ต้องมาตัดสินใจว่าจะไปต่อ
อย่างไร และการตัดสินใจนี้มาจากการ
โหวตของพนักงานในองค์กร 100 ชีวิต 
โดย 80% เห็นตรงกันว่า Work from 
Home ท�าให้พวกเขาได้เวลาคืนมาจาก
การเดนิทาง และยงัอยากที่จะมไีลฟ์สไตล์
แบบนี้ต่อไป 

 “เราใช้วธิกีารโหวต ถามการมส่ีวน
ร่วมของทกุคน ซึ่งเป็นวฒันธรรมองค์กร
ของพวกเราอยูแ่ล้ว ที่ต้องทดลองร่วมกนั 
ในเมื่อทุกคนยืนยันว่ามันเวิร์ก ผม
ในฐานะ CEO ก็คือผู้ที่ต้องสนับสนุน
ให้นโยบายนี้มนัไปต่อ”

ไผท

ผดุงถิ่น
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จากในช่วงของ Work from Home 
นี้เอง ที่ท�าให้ไผทเกิดค�าถามกับตัวเอง
ด้วยว่า จริงๆ แล้ว ออฟฟิศจ�าเป็นส�าหรับ
ธุรกิจหรือไม่? เดิมทีนั้น BUILK จะเช่า
พื้นที่ออฟฟิศจ�านวน 2 ชั้นอยู่ในตึกย่าน
อโศก แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของ
ไวรัส จนท�าให้ต้องมีการเว้นระยะห่าง 
จงึได้ก�าหนดโควตาของการเข้ามาท�างาน
ในออฟฟิศไม่เกิน 40 คนต่อวัน ส่วนที่
เหลือให้ท�างานอยู่ที่บ้าน โดยให้พนักงาน

จองคิวการเข้ามาท�างานผ่านทาง
แอปพลิเคชัน ปรากฏว่าคนเข้ามาไม่ถึง 
40 คน และพื้นที่ออฟฟิศก็เหลือว่าง 
ด้วยเหตุนี้ จึงตัดสินใจคืนพื้นที่ออฟฟิศ
ไป 1 ชั้น ท�าให้ต้นทุนลดไป 40% 
จากเดิมที่ต้องจ่ายค่าเช่าออฟฟิศ
เดือนละ 500,000 บาท และเร็วๆ นี้
ก็เตรียมที่จะคืนพื้นที่ทั้งหมด และนั่น
หมายถึงต้นทุนในส่วนนี้จะหายไปด้วย

วันนี้ถามตัวเองว่า

เราจ�าเป็นต้องมีออฟฟิศ

อยู่ไหม ถ้าเราสามารถ

ท�างานได้ดีกว่าเดิม

ก�าไรเพิ่มขึ้น
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“วนันี้ถามตวัเองว่า เราจ�าเป็นต้องมี
ออฟฟิศอยู่ไหม ถ้าเราสามารถท�างานได้
ดกีว่าเดมิ ก�าไรเพิ่มขึ้น เมื่อก่อนเราคดิว่า
ต้องมอีอฟฟิศกว้างขวาง มคีนอยู่ได้หลายๆ 
คน เพราะเราคดิว่ามนัเป็นเรื่องจ�าเป็น เรา
อาจคดิไปเองกไ็ด้ เหมอืนถกูปลกูฝังมาว่า
ท�าธรุกจิต้องมอีอฟฟิศ นั่นคอื Norm สมยั
ก่อน แต่วนันี้คนอาจไม่จ�าเป็นต้องมารวม
กนัผ่านออฟฟิศ แต่เราสามารถรวมกนัได้
ด้วย Digital Space ซึ่งต้นทนุถูกกว่ามาก 
ซึ่งทกุวนันี้มนี้องๆ เกอืบ 10 คน ตดัสนิใจ
กลบัไปอยูบ้่านในต่างจงัหวดั แต่เขายงัคง
สามารถท�างานส่งกลบัมาได้ ได้ใช้ชวีติดี
กว่าเดมิ ไม่ต้องมาเจอรถตดิ แต่เงนิเดอืน
เท่าเดมิ” 

ดังนั้น นโยบายหลักในการบริหาร
จัดการภายในองค์กรของ BUILK เวลานี้ 
จึงมุ่งเน้นไปที่เรื่องของ Flexible Location 
ในเมื่อสถานที่ท�างานไม่ได้จ�ากัดเพียงแค่
ออฟฟิศ หรือบ้าน แต่สามารถท�างาน
ที่ไหนก็ได้ BUILK จึงเพิ่มสวัสดิการใหม่
ในยุค New Normal ให้กับพนักงาน ด้วย
การให้พนักงานไปนั่งท�างานที่ Co-Working 
Space ใกล้บ้าน 

เราเป็นพวกบ้าวัดผล 

เพราะการวัดผลเป็นตัว

ตัดสินพวกเรา ธุรกิจ

มันคือวิทยาศาสตร์

ถ้าวัดผลไม่ได้ก็เพิ่ม

ประสิทธิภาพไม่ได้



51 K SME INSPIRED

“สิ่งที่ท�าให้กล้าตดัสนิใจท�าอะไรเช่นนี้ 
เพราะเราดูจากผลลพัธ์ที่เกดิขึ้น ถ้าทกุคน
ยังช่วยกันท�าให้ Productivity ไม่ลด รับ
เงื่อนไขกตกิาใหม่ได้ กไ็ปต่อ เราเป็นพวก
บ้าวัดผล เพราะการวัดผลเป็นตัวตัดสิน
พวกเรา ธรุกจิมนัคอืวทิยาศาสตร์ ถ้าวดัผล
ไม่ได้ก็เพิ่มประสิทธิภาพไม่ได้ อย่าง 
โปรแกรมเมอร์ สมมุติว่ามีเรื่องต้องท�า 
100 เรื่อง พอท�างานจากบ้าน ท�าได้แค่ 30 เรื่อง 
เรากค็งต้องปรบัเปลี่ยนนโยบายใหม่” 

 Platform (แพลตฟอร์ม)

 People (คน)

 Policy (นโยบาย) 

ถึงตรงนี้ หลายคนอาจคิดว่า 
การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ความเป็น
ไฮบริด สิ่งส�าคัญที่สุดคือ เทคโนโลย ี
หรอืเครื่องมอืดิจิทัลต่างๆ (Digital Tool) 
แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องมือไม่ใช่
ของวิเศษท่ีมีแล้วจะท�าให้ส�าเร็จได้ทันที 
ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆ ส่วน 
เพื่อช่วยให้เกิดการท�างานแบบไฮบริด 
อย่างแท้จรงิ ซึ่งส�าหรบัไผทนั้น เชื่อว่า
ต้องม ี3 P ประกอบกนั นั่นคือ
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“ออฟฟิศเรามสีูตรเรยีกว่า 30 30 30 
และ 10 กล่าวคือ ในสัดส่วน 30 นั้น 
เรามี Platform ทั้งที่เราพัฒนาขึ้นเอง
และใช้ของคนอื่น เราม ี People ที่พร้อม
จะมาใช้แพลตฟอร์มหรอืเครื่องไม้เครื่องมอื
เหล่านั้น และเราม ี Policy นโยบายต่างๆ 
เพื่อเป็นตัวครอบแพลตฟอร์มและคน
ให้ไปในทิศทางที่ก�าหนด และอีกส่วน
ที่เป็น 10 นั้น เราเรยีกว่า Penalty and  

Rewards (บทลงโทษและรางวัล) เป็น
ส่วนเล็กๆ ที่เสริมเข้ามา หมายถงึว่าใคร
ที่สามารถท�าได้ด ีบนเครื่องมอืที่เราก�าหนด 
ตามนโยบายที่เราก�าหนด กจ็ะได้รบัการชื่นชม
หรอืได้รบัรางวลัพเิศษนั่นเอง”

อย่างไรก็ดี แม้วิธีการคิดหรือการ
บริหารจัดการองค์กรแบบใหม่นี้ อาจจะ
ใช้ไม่ได้กบัทกุองค์กร แต่กม็อีกีหลายองค์กร
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ที่สามารถเอาแนวการท�างานแบบไฮบรดิ
ไปประยกุต์ใช้ได้ และถงึจะใช้ไม่ได้ทั้งหมด 
แต่เชื่อว่าสามารถเริ่มต้นจากบางส่วนก่อน
ได้ ซึ่งปัจจบุนัมเีครื่องมอืดจิทิลัมากมาย
ที่ช่วยให้การท�างานในองค์กรที่ไม่เคยคดิว่า
จะเป็นไฮบริดได้ ก็สามารถท�าได้แล้ว 
เช่น ฝ่ายบญัช ี ในอดตีฝ่ายบญัชไีปไหน
ไม่ได้ เพราะต้องวางบลิ เกบ็เชค็ แต่ปัจจบุนั
สามารถท�าสิ่งเหล่านี้ผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์
ได้หมดแล้ว

เมื่อวันนี้มีทางเลือกใหม่ๆ ส�าหรับ
เดนิหน้าธรุกจิ คณุอาจต้องกลบัมาทบทวน
ตัวเองแล้วว่า พร้อมไหม? ที่จะเปลี่ยน
ตัวเองเพื่อก้าวเดินบนทางสายไฮบริดนี้? 
ซึ่งถ้าคณุมองเหน็เป็นโอกาส ทางเลอืกใหม่นี้
กน็่าสนใจไม่น้อยเลยทเีดยีว 

พนักงานต้องการให้

ผสมผสานการท�างาน

แบบ Work from Home 

พนักงานเชื่อว่าการ

ท�างานจากที่บ้านได้

ประสิทธิผลไม่ต่างจาก

การมาท�างานที่ออฟฟิศ 

พนักงานเชื่อว่าพวกเขา

ท�าผลงานได้ดีขึ้นกว่าตอน

ท�างานที่ออฟฟิศ

พนักงานคิดว่าคุณภาพ

การท�างานของพวกเขา

ลดลงเมือ่ท�างานจากทีบ้่าน

80% 

51% 

37% 

12% 

ประสิทธิผลการท�างานแบบ 

Work from 
Home

ที่มา : ผลส�ารวจจาก Adecco



FINANCIAL  ธเนศ นวะบุศย์ ผู้บริหารงานพัฒนาการให้ค�าปรึกษาลูกค้าธนาคารกสิกรไทย

จากวิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การท�าธุรกิจในเวลานี้อาจเรียกได้ว่า 

“ซื้อไม่ง่าย ขายไม่คล่อง” เหมือนกับที่ผ่านมา ท�าให้ใครๆ ก็อยากจะขายเป็น 

“เงินสด” เพราะต้องการเงินมาหมุนเวียน แต่ต้องยอมรับว่า การจะขายเป็น

เงินสดอย่างเดียวในเชิงธุรกิจนั้นท�าได้ยากมาก นั่นจึงท�าให้ต้องมี “ลูกหนี้

การค้า” เกิดขึ้น แต่ภายใต้วิกฤตเช่นนี้ ผู้ประกอบการอย่างคุณ รู้หรือไม่!! ว่า 

ควรต้องบริหารจัดการลูกหนี้การค้าอย่างไร? ถึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ให้ได้เงินไว

เปิดต�ำรำ

ตามหนี้ (การค้า)

อย่างไร?
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อย่างที่ทราบกนัด ี“ลูกหนี้การค้า” 
(Account Receivable) คอื ลกูหนี้ที่เกดิขึ้น
จากการขายสินค้า หรือให้บริการแล้ว 
แต่ยงัไม่ได้รบัการช�าระเงนิ ซึ่งโดยปกติ
ผู้ประกอบการ หรอืในฐานะเจ้าหนี้การค้า 
จะให้ระยะเวลาในการช�าระหนี้ (Credit 
Term) กับลูกหนี้การค้าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 
30 วนั หรอื 60 วนั 

ฉะนั้นเมื่อใดกต็ามที่มลีกูหนี้การค้า
เพิ่มขึ้น นั่นหมายความว่า ธรุกจิจ�าเป็น
ต้องส�ารองเงนิทนุ เพื่อเป็นเงนิทนุหมนุเวยีน
เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง ซึ่งในเวลาเช่นนี้ที่ธรุกจิ
ก�าลงัอยูภ่ายใต้สถานการณ์ที่มคีวามเสี่ยง
และความไม่แน่นอนค่อนข้างมาก หาก
ธรุกจิมลีกูหนี้การค้ามากขึ้น อาจส่งผล
ท�าให้กจิการขาดสภาพคล่องได้ 

ดังนั้น มาดูวิธีการบริหารลูกหนี้
การค้า เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของธรุกจิ
ในภาวะวกิฤตกนั

บริหำรลูกหนีก้ารค้าอย่างไร?

ในภำวะวิกฤต
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FINANCIAL 

ขายเงินสดเพิ่มขึ้น

วธิกีารแรกที่ท�าได้ง่ายสดุ 
นั่นคอื ขายเงนิสดเพิ่มขึ้น 
เพราะการขายเป็นเงนิสด
จะท�าให้มูลค่าลูกหนี้
การค้าลดน้อยลง มสีภาพ
คล่องเพิ่มขึ้น และท�าให้
การส�ารองเงนิทนุกล็ดลง
ตามไปด้วย 

ปรับเครดติเทอมให้ส้ันลง

อกีวธิหีนึ่งที่สามารถท�าได้
เพื่อช่วยลดความเสี่ยง
ในเวลานี้ นั่นคอื การปรบั
ระยะเวลาการให้เครดิต
เทอมสั้นลง จากเดมิอาจ
เคยให้เครดติเทอม 2 เดอืน 
ปรบัใหม่เป็น 1 เดอืน ซึ่ง
เครดิตเทอมลูกหนี้การค้า
ที่สั้นลง จะท�าให้กจิการได้
รบัเงนิสดเรว็ขึ้น

ป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสีย

ข้อนี้จะเป็นในเชงิการป้องกนั
เพื่อไม่ให้เกดิหนี้เสยีในภาวะ
วิกฤต โดยผู้ประกอบการ
อาจใช้วิธีการวิเคราะห์
ประเมินลูกหนี้การค้าจาก
การด�าเนินงานที่ผ่านมา 
เพื่อดูว่ารายไหนมีโอกาส
หรือแนวโน้มที่จะเกิด
หนี้เสีย หรือไม่สามารถ
ช�าระหนี้ได้ แล้วหาวธิป้ีองกนั 
หรือหามาตรการที่จะเก็บ
หนี้ให้เรว็ขึ้นกว่าก�าหนด 

1 2 3
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ยกตัวอย่าง 

มีสัดส่วนลูกหนี้การค้าเท่าไร?

ช่วยให้ธุรกิจเดินคล่อง

หลายคนอาจสงสยัว่า จรงิๆ แล้วสดัส่วน
ลูกหนี้การค้าควรเป็นเท่าไรกันแน่ถึงจะ
เหมาะสม ต้องบอกเลยว่า ไม่มีสัดส่วน
ที่ตายตวั ขึ้นอยู่กบัประเภทของธรุกจิ และ
เงนิทนุหมนุเวยีนของกจิการที่สามารถรองรบั
การให้เครดิตเทอมกับลูกหนี้การค้าได้ 
หากธุรกิจมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนมากพอ 
ก็สามารถมีสัดส่วนลูกหนี้การค้าได้มากขึ้น
นั่นเอง

เช่น ธุรกิจมียอดขาย
เดอืนละ 10 ล้านบาท เป็นการ
ขายเงินเชื่อ (ลูกหนี้การค้า) 
50% โดยให้เครดิตเทอม 
2 เดอืน นั่นแปลว่า ธรุกจิยงั
ไม่สามารถเกบ็เงนิได้เดอืนละ 
5 ล้านบาท ในเวลา 2 เดอืน 
นั่นเท่ากบัธรุกจิจะมเีงนิจมอยู่ 
10 ล้านบาท ซึ่งผูป้ระกอบการ
ต้องมาดูว่า สามารถมเีงนิทนุ 
ส�ารองเพียงพอส�าหรับ 
10 ล้านบาทหรือไม่ หากมี
ไม่มากพออาจจะต้องปรบัลด
สดัส่วนลกูหนี้การค้าลง แล้ว
เพิ่มสัดส่วนการขายเงินสด
ให้มากขึ้น พูดง่ายๆ คือ 
ประเมนิตนเองก่อนว่าสามารถ
รับได้แค่ไหน จากนั้นค่อย
แปลงสิ่งเหล่านี้มาเป็นกลยทุธ์
ในการบรหิารลูกหนี้การค้า 
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ในภาวะเช่นนี้ต้อง
ยอมรับว่า การเก็บเงิน
จากลูกหนี้การค้าอาจ
ท�าได้ยากขึ้น เพราะด้วย
สถานการณ์ทางเศรษฐกจิ
ที่ไม่เอื้อนัก จ�าเป็นที่
ผูป้ระกอบการต้องคดิหา
กลยุทธ์เพื่อช่วยให้เก็บ
เงินได้เร็วขึ้น ซึ่งกลยุทธ์
ที่จะแนะน�ามดีงันี้

แชร์เทคนิค

ตามลกูหนีก้ารค้า

อย่างไร?

ให้เก็บเงินได้ไว 

1  ให้ส่วนลดเงนิสด (Cash Discount) เป็นการ
ให้ส่วนลดกบัลูกหนี้การค้า เพื่อสร้างแรงจงูใจให้ช�าระ
เงนิเรว็ขึ้น เช่น 2/10, n/30 หมายความว่า ผูซ้ื้อสามารถ
ช�าระหนี้ได้ภายใน 30 วนั แต่หากช�าระเรว็ภายใน 10 วนั 
จะได้รับส่วนลด 2% ซึ่งกลยุทธ์นี้จะเป็นการกระตุ้น
ให้คู่ค้าอยากช�าระเงนิเรว็ขึ้นเพื่อแลกกบัส่วนลดเงนิสด

2  ขยนัเตอืนลูกค้า เรยีกว่าเป็นกลยทุธ์เชงิจติวทิยา 
การกระตุน้ ทวงถาม หรอืเตอืนก่อนก�าหนด จะช่วยให้
คูค้่าเกดิการตื่นตวั ดงันั้น เมื่อใกล้ก�าหนดการช�าระเงนิ 
เช่น 15 วนั หรอื 20 วนั อาจจะมกีารส่งข้อความ อเีมล
หรอื LINE เพื่อแจ้งเตอืนการช�าระหนี้ ซึ่งอาจจะท�าให้
ผูป้ระกอบการสามารถเกบ็เงนิได้เรว็ขึ้น

3  ผ่อนช�าระแทนจ่ายเป็นก้อน ผู้ประกอบการ
สามารถใช้วธิผี่อนช�าระแทนการจ่ายเป็นก้อน ซึ่งการ
แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ นั้น นอกจากจะช่วยลดภาระให้กบั
คู่ค้าได้แล้ว ยงัจะกระตุ้นให้คู่ค้าสามารถซื้อสนิค้าที่มี
มลูค่าแพงขึ้นได้ด้วย แต่ทั้งนี้อาจจะมเีรื่องของดอกเบี้ย
ที่เพิ่มขึ้นมาเลก็น้อย เนื่องจากการผ่อนส่งนั้นสร้างให้
เกดิต้นทนุกบัธรุกจินั่นเอง
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4  หักกลบลบหนี ้ในกรณคีูค้่าที่ท�าการซื้อ-ขายกนั
ประจ�า แต่อาจหมนุเงนิไม่ทนัจงึท�าให้ผดินดัช�าระหนี้เป็น
ครั้งคราว สามารถใช้กลยทุธ์หกักลบลบหนี้ (Offset) ได้ กล่าว
คอื หนี้ที่ค้างอยูจ่ะถกูน�ามาหกัลบกบัการซื้อสนิค้ารอบใหม่ 
เช่น สนิค้ารอบใหม่ที่สั่งซื้อ 100 ชิ้น จะถกูส่งให้แค่ 70 ชิ้น 
เนื่องจากน�าไปหักกับหนี้ที่ค้างไว้ เป็นต้น ซึ่งวิธีการนี้
จะท�าให้คูค้่ายงัสามารถท�าธรุกจิกบัเราต่อไปได้ด้วย 

5  เกบ็มดัจ�าบางส่วน การเกบ็มดัจ�าบางสว่น หรอื
เก็บงวดแรกมาก่อน เป็นการการันตีได้ระดับหนึ่งว่า
ลูกหนี้การค้าจะจ่ายส่วนที่เหลือ เพราะเขาได้จ่าย
บางส่วนมาแล้ว ถอืเป็นอกีวธิทีี่ช่วยบรหิารจดัการลกูหนี้
การค้าได้ดยีิ่งขึ้น 

6  วิเคราะห์คุณภาพลูกหนี้การค้า โดยลูกหนี้
การค้าที่เป็นนติบิคุคล สามารถประเมนิคณุภาพได้ง่ายกว่า
บุคคลธรรมดา เนื่องจากนิติบุคคล สามารถวิเคราะห์
คุณภาพลูกหนี้การค้าได้จากงบการเงิน ส่วนบุคคล
ธรรมดา อาจต้องดูจากประวัติ เช็กจากบัตรประจ�าตัว
ประชาชน ทะเบยีนบ้าน ฯลฯ ซึ่งการตรวจสอบคณุภาพ
ลูกหนี้การค้าจะช่วยท�าให้การวางแผนบริหารลูกหนี้
การค้ามปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น

อย่าปล่อยให้ปัญหา
หนี้เสีย เก็บเงินลูกค้า
ไม่ได้ กลายเป็นอปุสรรค
ท�าให้ธุรกิจของคณุต้อง
สะดุด ลองใช้กลยุทธ์
ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้
ไปปรบัใช้ด ู แล้วจะรูว่้า 
การบรหิารลกูหนี้การค้า
ให้มีประสิทธิภาพนั้น 
ไม่ใช่เรื่องยากเลย  
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HR  ดร. สทุธโิสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร สลงิชอท กรุ๊ป

เพิ่มทักษะพนักงานยุคใหม่

ด้วยการเรียนรู้แบบ

Hybrid Hybrid Hybrid 

การพฒันาทกัษะพนกังานในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น 

การพัฒนาความรู้ในทักษะเดิม (Upskill) หรือ

การพฒันาทกัษะใหม่ (Reskill) กลายเป็นประเดน็

ที่ถูกพูดถึงอย่างมากในเวลานี้ เพราะในยุค

ที่องค์กรต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

และความไม่แน่นอนนั้น ทักษะที่มีอยู่

อาจไม่เพียงพออีกต่อไป ดังนั้น องค์กร

จึงต้องผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ที่จะพัฒนา

ทักษะให้สามารถตอบโจทย์วิถี

ของการท�างานในยุคใหม่ ซ่ึงนับเป็น

เร่ืองจ�าเป็นอย่างเร่งด่วน 
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ด้วยความก้าวล�้าของเทคโนโลยีไป
อกีขั้น ท�าให้วนันี้เราเริ่มได้ยนิค�าว่า “Hybrid 
Learning” และ “Blended Learning” โดย
ทั้ง Blended Learning และ Hybrid Learning นั้น
มีหลักการใกล้เคียงกัน คือ ทั้งสองแบบ
เป็นมากกว่าเพียงการดูวิดีโอออนไลน์
ที่ผู ้สอนอัดไว้ แต่เป็นการสร้างการมี
ส่วนร่วม การตอบสนองผ่านทางออนไลน์ 
ผ่านเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็น Virtual Tools 
ที่ท�าให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ร่วม

แต่หากจะแยกความแตกต่างระหว่าง 
Blended Learning กับ Hybrid Learning 
ก็จะพอเห็นความแตกต่างดังนี้

เมื่อพูดถึงการเรียนรู้ ส่วนใหญ่คน
มักคุ้นเคยกับการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียน 
หรือออฟไลน์ ที่ผู้เรียนต้องนั่งเรียนอยู่
ในห้องเรียน ต้องไปถึงห้องเรียนในเวลา
ที่ก�าหนด ไม่สามารถจดัตารางเวลาได้เอง 
โดยผู้สอนมีหน้าที่ให้ความรู้เป็นหลัก 

แต่เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท
ต่อพฤติกรรมของมนุษย์มากขึ้น การ
เรียนรู ้แบบออนไลน์จึงเป็นที่ยอมรับ
มากขึ้นและกลายเป็นมาตรฐานการ
เรยีนรูร้ปูแบบใหม่ ทั้งการเรยีนรู้ในองค์กร
และการเรียนรู้ส่วนบุคคล
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HR

ยกตัวอย่าง 

Blended
Learning

เป็นการผสมผสานระหว่างการ
เรียนแบบออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่ง
ผู ้ เรียนสามารถโต้ตอบกับผู ้สอน
และเพ่ือนร่วมช้ันท้ังผ่านการเจอตัวจริงๆ 
ในชั้นเรยีน และผ่านออนไลน์แพลตฟอร์ม

อย่างในช่วง COVID-19 ที่ผ่านมา 
หลายองค์กรหันมาให้ความสนใจกับการ
เรียนแบบ Blended Learning มากขึ้น 
แต่ยังพบปัญหาในเรื่องความรับผิดชอบ
ของผู้เรียนเองที่จะต้องเป็นคนบริหาร
จัดการการเรียนรู้ของตนเอง รวมถึงการ
รักษาระดับแรงจูงใจในการเรียนรู้ กลาย
เป็นว่าต้องมทีมีคอยกระตุ้นเพื่อให้ผู้เรยีน
อยากเข้าเรียน 

ด้วยเหตุนี้ Hybrid Learning จึงได้
เข้ามาตอบโจทย์ เพราะถงึแม้จะคงรปูแบบ
เรียนออนไลน์ แต่เน้นการสื่อสารแบบ
เจอตัวมากยิ่งขึ้น เนื้อหาในการเรียนรู้
แทนที่จะใช้เนื้อหาเดิมที่เตรียมไว้
ล่วงหน้า แต่เปลี่ยนเป็นถูกออกแบบตาม
ความต้องการของผู้เรียนเอง โดยผู้สอน
เป็นเพียงผู้ช่วยเมื่อจ�าเป็น เช่น

ตัวอย่างเช่น ก่อน
เข้าคลาส ผู ้เข้าเรียน
สามารถเข้าไปดาวน์โหลด
เอกสารการเรยีนการสอน
ผ่านออนไลน์แพลตฟอร์ม
เพื่อศกึษาก่อนเข้าชั้นเรยีน
ที่เจอตัวจริงกับผู ้สอน 
หลงัจากนั้นสามารถเข้าไป
ท�าแบบฝึกหัดออนไลน์
ต่อเพื่อทดแทนการใช้
เวลาในห้องเรียน 

Hybrid
Learning 
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ยกตัวอย่าง 

วฒันธรรมองค์กรว่า เราพร้อมกบัออนไลน์
กี่เปอร์เซน็ต์ และออฟไลน์กี่เปอร์เซน็ต์ เรื่อง
ไหนเหมาะกบัออนไลน์ หรอืเรื่องไหนต้อง
ผสมผสานหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็น สถานการณ์จ�าลอง เกม การท�า
โครงการ ตลอดจนยงัถอืโอกาสเอาการเจอ
หน้ากนัในห้องเรยีน มาสร้างบรรยากาศ 
สร้างความผูกพันและสร้างวัฒนธรรมให้
คนอยากเข้าไปเรยีนรู้ด้วยตนเองอกีด้วย

จากนี้ไปการพัฒนาทักษะความรู้
พนักงาน สามารถเรียนรู้ได้หลากหลาย
รูปแบบ และ Hybrid Learning ก็คือ
ทางเลือกหนึ่งของการเรียนรู้ที่น่าสนใจ
ในยุคนี้ส�าหรับการพัฒนาทักษะ
ของพนักงานในองค์กร  

การใช้สถานการณ์
เสมือนจริงเป็นตัวถ่ายทอด
บทเรียน ช ่วยเพิ่มการ
ตอบสนอง สร้างแรงจูงใจให้
ผู ้เรียนอยากเข้าไปเรียน 
เพราะเห็นผลประโยชน์ตรง
ความต้องการส่วนบุคคล 
สร้างความผูกพันและความ
มีประสิทธิผลของการเรียนรู้

ทั้งนี้ การเรยีนรูแ้บบ Hybrid Learning 
จะไม่ได้เน้นแต่การเรยีนแบบออนไลน์ หรอืเน้น
เพียงการผสมผสานบทเรียนออนไลน์
และออฟไลน์เท่านั้น แต่จะเป็นการออกแบบ
การเรยีนผ่านการท�าความเข้าใจคน เข้าใจ

• ช่วยให้ผู้เรียน

ฝึกทกัษะ คดิวิเคราะห์

และแก้ปัญหา

ประโยชน์ของ 

Hybrid

Learning 

• ผู้เรียนเข้าใจ

ในเนื้อหาง่ายขึ้น  

เพราะเช่ือมโยงตรง

กับการท�างานจริง

• เพิ่มระยะเวลา

จดจ�าเนื้อหาได้

นานขึ้น 
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อ่านครบทุกเล่ม

ไม่ตกเทรนด์ธุรกิจ
e-Magazine รายเดือน

จุดประกายความคิดอัพธุรกิจให้ส�าเร็จได้ง่ายขึ้น

บอกความคิดเห็นของคุณให้เรารู้ว่าต้องการปรับ

   ให้นิตยสารนี้เป็นแบบที่คุณชอบ คลิก!



ธุรกิจลูกผสม

พลิกเกมให้เปลี่ยน

THE
HYBRID

GAME




