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ค�ำน�ำ
“ทุกวิกฤติมโี อกาส” เช่นเดียวกับวิกฤติโควิด-19 ซึง่ ได้ให้บทเรียนมากมาย
แก่มนุ ษยชาติ ท่ามกลางความโกลาหล ความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม
ในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสไว้อย่างมากมาย หลายธุรกิจแม้จะได้รบั ผลกระทบ
แต่เมื่อพิจารณาในเชิงลึกจะพบว่าวิกฤติดงั กล่าวกลับมีขอ้ ดีอย่างมากเช่นกัน
ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ให้กลับมาทบทวน ตัง้ สติและตัง้ หลักใหม่ท่จี ะเติบโตอย่าง
ก้าวหน้าใน “โลกยุคใหม่” ทัง้ นี้ ต้องสามารถน� ำข้อดีหรือโอกาสเหล่านัน้ มาสร้าง
ประโยชน์และสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ตนเองผ่านการก�ำหนดกลยุทธ์ทถ่ี กู ต้อง
ใน “โอกาสมีวกิ ฤติ” หากเราไม่ใช้โอกาสนัน้ ในขณะทีค่ ่แู ข่งได้ปรับปรุง
เปลีย่ นแปลง และใช้ประโยชน์จากสถานการณ์อย่างเต็มก�ำลัง ระยะห่างระหว่าง
เรากับคูแ่ ข่งจะยิง่ ทวีสงู ขึน้ ดังนัน้ นอกจากจะพิจารณาใช้ประโยชน์จากวิกฤติดงั
กล่าวแล้ว ผูป้ ระกอบการยังคงต้องมองไปข้างหน้าอีกระดับหนึ่ง เพือ่ ยังคงรักษา
และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันเอาไว้ได้ ดังนัน้ เราจะใช้วกิ ฤติน้ีให้
เป็ นโอกาสหรือจะปล่อยให้โอกาสนี้เป็ นวิกฤติ วิกฤติพร้อมจะกลับมาเยือนเราอยู่
เสมอ หากไม่เตรียมความพร้อมไว้ ในท้ายทีส่ ดุ เราอาจพบเจอกับวิกฤติตลอดเวลา
หนังสือเล่มนี้จะช่วยถอดบทเรียนและหวังว่าให้แง่คดิ ทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ทุกท่าน
ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถการแข่งขันองค์กร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
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1
องค์ประกอบของกลยุทธ์

ในทุกวิกฤติยอ่ มมีโอกาสอยูเ่ สมอ ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 บริษทั
ผูป้ ระกอบการ และองค์กรต่างๆ ประสบปั ญหามากน้อยแตกต่างกันไป
บางบริษทั ต้องหยุดกิจการชัวคราวและถึ
่
งขันปิ
้ ดกิจการไป อย่างไรก็ตาม
ไม่วา่ จะได้รบั ผลกระทบมากน้อยเพียงใด องค์กรยังมีโอกาสและสามารถใช้
“กลยุทธ์” ทีเ่ หมาะสมเพือ่ พลิกฟื้ นหรือใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เหล่านีไ้ ด้
องค์กรทีป่ ราศจากกลยุทธ์อาจจะพอเอาตัวรอดได้ในระยะสัน้ แต่อาจประสบ
ปัญหาในระยะยาว หากมีการวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ทเ่ี หมาะสม ท่านอาจ
จะพบว่า โอกาสอาจมีอยูม่ ากมายและสามารถ “พลิกวิกฤติให้เป็ นโอกาส” ได้
องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของกลยุทธ์มอี ย่างน้อย 2 ประการทีส่ ำ� คัญ
คือ การมีแผนทัง้ ระยะยาวและระยะสัน้ และการค�ำนึงถึงความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทีย่ งยื
ั่ น
องค์ประกอบแรก กลยุทธ์เป็ นการมองทัง้ ระยะยาวและระยะสัน้
ยกตัวอย่างเช่น หากวันนี้ท่านว่างงานหรือว่ามีการหยุดกิจการชัวคราว
่
บางท่านบอกว่าเราไปท�ำอาหารขายดีกว่า แต่ไม่ได้มเี ป้ าหมายอะไร
หลังจากนัน้ แต่ท�ำเพียงเพื่อทีจ่ ะมีรายได้ให้มนั อยู่รอดไปวันหนึ่ง สิง่ นี้
เรียกว่าเป็ นแค่ Tactic (แทคติก) หรือว่ากลวิธี ยังไม่เรียกว่ากลยุทธ์
แต่หากเป้ าหมายหรือวิสยั ทัศน์ ของท่านในอนาคต คือ อยากจะมีรา้ น
อาหารหรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป ณ วันนี้ทา่ นขายข้าว ขายอาหาร ขนม
ท�ำพรีออเดอร์ หรือออนไลน์ในเรือ่ งเหล่านี้กม็ คี วามสอดคล้องต้องกันทัง้
ในระยะยาวและระยะสัน้ จึงจะเรียกว่าเป็ นกลยุทธ์
อีกตัว อย่า งหนึ่ ง เช่น ครูอาจารย์ เมื่อ โรงเรีย น มหาวิท ยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาปิ ด สอนไม่ได้ บางท่านเลือกที่จะไปท�ำกิจการ
ต่างๆ เช่น ขายอาหาร ขายเสือ้ ผ้า ฯลฯ ซึง่ ไม่เกีย่ วข้องและกับเป้ าหมาย
ระยะยาว แต่งานทีอ่ าจจะเหมาะสมทีเ่ ป็ นไปได้ เช่น การเขียนหนังสือ
2

พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
ด้วยความฉลาดเชิงกลยุทธ์

บทความ ให้ความรู้ สอนออนไลน์ ซึง่ จะสอดคล้องกับลักษณะงานของ
ตนเองในระยะยาวด้วย
ในบางครัง้ คนทีท่ ำ� เพือ่ ผลเฉพาะหน้าอาจเห็นผลงานได้มากกว่า
แต่ในระยะยาวนัน้ คนทีไ่ ม่ได้มแี ผนระยะยาวอาจจะต้องเริม่ ต้นสิง่ ใหม่
อยู่เสมอ เราจะเห็นหลายคนพยายามสู้ชวี ติ อย่างมาก แต่เปลี่ยนไป
เปลีย่ นมา ในขณะทีค่ นทีม่ กี ลยุทธ์ มีแผนระยะยาวและระยะสันสอดคล้
้
องกัน
จะมีความรู้ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญ มีความน่ าเชื่อถือมากยิง่ ขึน้
ถึงกับมีคำ� กล่าวทีว่ า่ คนทีม่ กี ลยุทธ์ บางครัง้ อาจจะท�ำมัวๆ
่ ไปบ้างก็ยงั
ไม่เป็ นไร เพราะยังอยูบ่ นเส้นทางทีถ่ กู ต้อง ดังนัน้ ขอบเขตแรกของค�ำว่า
กลยุทธ์ คือ มีทงั ้ แผนระยะยาวและระยะสัน้ ทีส่ อดคล้องกัน
องค์ประกอบที่สอง ของกลยุทธ์กค็ อื การค�ำนึงถึงความสามารถ
ในการแข่งขัน กล่าวคือ คนอื่นท�ำอะไร แล้วเราสูเ้ ขาได้หรือไหม เช่น
ต้นทุน ความแตกต่าง เทคโนโลยี การเข้าถึงลูกค้าเฉพาะกลุม่ ขีดความ
สามารถในการผลิต การตลาด และการขาย เป็ นต้น ท่านควรจะต้องมี
จุดเด่นบางประการทีส่ ามารถบอกได้ว่ามีความเหนือกว่าอย่างไร สิง่ นี้
เรียกว่าขีดความสามารถในการแข่งขัน
แม้ท่านจะบอกว่า ฉันไม่ตอ้ งการจะแข่งกับใคร อยากจะแข่งกับ
ตัวเองอย่างเดียว พยายามเป็ น Blue Ocean มองหาน่ านน�้ ำสีคราม
ไม่แข่งกับใคร แต่ในความเป็ นจริงถึงจะเป็ นน่ านน�้ ำสีคราม เราก็ยงั คง
ต้องช�ำเลืองดูอยู่เช่นกันว่าผูอ้ ่นื ท�ำอะไรอยู่บา้ ง เราจึงจะหาพืน้ ทีท่ ม่ี นั
เป็ น Comfort Zone ส�ำหรับเราเพือ่ ให้อยูร่ อดและแข่งขันได้
ดังนัน้ ขอบเขตของกลยุทธ์ คือ มีแผนทัง้ ระยะยาวและระยะสัน้
ทีส่ อดคล้องกัน มีความสามารถแข่งขัน และมีการวิเคราะห์และปรับปรุง
อยูต่ ลอดเวลาเพือ่ ให้เกิดความยังยื
่ น
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โอกาสเมื่อต้องหยุด
กิจการชั่วคราว

ช่วงวิกฤติโควิด-19 หลายธุรกิจถูกประกาศให้หยุดด�ำเนินการ
หรือด�ำเนินการภายในเงือ่ นไขทีจ่ ำ� กัด ในสภาวะแบบนี้มโี อกาสอะไรบ้าง
และควรใช้กลยุทธ์อย่างไร?
หลายท่านมีความรูส้ กึ ว่าการถูกประกาศให้หยุดกิจการไป 2-3 เดือน
หรือการด�ำเนินกิจการภายใต้เงือ่ นไขต่างๆ เป็ นเสมือนกับการ Set Zero
หรือการเริม่ นับหนึ่งใหม่ และนัน่ กลับเป็ นผลดีอยู่ไม่น้อยเมื่อพิจารณา
มิตใิ นการแข่งขัน โดยเฉพาะหากกิจการเราตกอยูใ่ นภาวะทีเ่ ป็ นรองคูแ่ ข่ง
เมือ่ มีปรากฏการณ์โควิด-19 ทัง้ เราและคูแ่ ข่งต่างตกอยูใ่ นภาวะเดียวกัน
และบางรายอาจจะได้รบั ผลกระทบมากกว่าจากภาระต้นทุนที่สูงกว่า
แม้จะสามารถด�ำเนินการได้บางส่วน ไม่ได้ Set Zero เสียทีเดียวแต่ก็
สามารถท�ำได้อย่างจ�ำกัด
การหยุดนิ่งในช่วงโควิด-19 ยังพอมีขอ้ ดี คือ ช่วยให้ผปู้ ระกอบ
การโดยเฉพาะรายเล็กหรือรายทีม่ ปี ั ญหาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วได้ตงั ้ หลัก
ได้คดิ วิเคราะห์ หาวิธที จ่ี ะด�ำเนินธุรกิจเพื่อกลับมาเป็ นผูน้ � ำหรือสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน
ในชีวติ ประจ�ำวันทัวไป
่ ช่วงวิกฤติโควิด-19 ผูท้ ่ไี ม่ได้วางแผน
การเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกลับได้รบั ผลดี คือ ไม่ได้รบั
ผลกระทบในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างจากผูท้ จ่ี ่ายเงินไปแล้ว ผูท้ ต่ี ดิ
ภารกิจไม่มเี วลาออกก�ำลังกายนอกบ้านกลับได้รบั ผลดีกว่าคนทีว่ างแผน
ฝึ กซ้อมการวิง่ มาราธอน เพราะสถานที่ออกก�ำลังกายทุกแห่งถูกปิ ด
ทุกคนกลับอยู่ในจุดที่เท่าเทียมกัน คือ ไม่สามารถท�ำอะไรได้มากนัก
ค�ำถามทีส่ ำ� คัญ คือ ในช่วง 3 เดือนทีถ่ ูกล็อกดาวน์ เราก�ำลังท�ำ
อะไรและหลังจากนัน้ เราจะท�ำอะไร เมื่อคู่แข่งเริม่ ออกเดิน เรายังคงอยู่
ตรงไหน?
พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
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หากเรายังอยูท่ เ่ี ดิมหรือแย่กว่าเดิม แสดงว่าการด�ำเนินการทีผ่ ดิ
พลาด ไม่สำ� เร็จหรือล้มเหลวทีผ่ า่ นมาอาจไม่ได้เป็ นเพราะวิกฤติโควิด-19
แต่เป็ นวิกฤติทต่ี วั เรา ผูบ้ ริหาร หรือผูป้ ระกอบการเอง
กลยุทธ์ทส่ี ามารถใช้ได้ในยามทีไ่ ม่สามารถประกอบธุรกิจได้ตาม
ปกติ อาทิ การเจาะตลาด (Market Penetration) โดยการประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้ การรุกท�ำการตลาดกับกลุม่ เดิม และยังสามารถท�ำการตลาด
กลุ่มใหม่ (Market Development) ได้ในขณะเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น
บริษัทฝึ กอบรมแห่งหนึ่งเดิมทีมลี ูกค้าไม่มากนัก สามารถใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดในช่วงวิกฤติโดยให้ความรู้ (ฟรี) สร้างคอนเท็นต์ต่างๆ
และสื่อสารไปยังลูกค้ากลุ่มเดิมเพื่อรักษาความสัมพันธ์และการพร้อม
ซือ้ ซ�้ำ และยังสามารถแสวงหาลูกค้าใหม่ๆ ให้หนั มาใช้บริการของตนเอง
ในขณะเดียวกันได้อกี ด้วย
อย่างไรก็ตาม แม้การคลายล็อคดาวน์จะเกิดขึน้ มาสักระยะหนึ่ง
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังคงไม่สายที่จะเริม่ ต้น ขอให้ธุรกิจต่างๆ
ตัง้ หลักเริม่ ต้นให้ถูกต้อง วางแผนระยะยาวและระยะสัน้ ทีส่ อดคล้องกัน
ซึง่ จะกล่าวในบทต่อๆ ไป ถึงเวลาทีเ่ ราต้องออกเดินทาง โดยพิจารณา
ว่าเราควรจะเติมแต่งอะไรตรงไหน เพราะฉะนัน้ เราเหมือนคนก�ำลังจะ
ออกวิง่ นับหนึ่งใหม่ไปด้วยกัน ว่าท่านยังคงมีเวลา แต่กต็ อ้ งเร่งขึน้ อีก
เล็กน้อย
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3

โอกาสจากวิกฤติออฟไลน์

ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ธุรกิจทีเ่ ป็ นออฟไลน์มปี ั ญหาค่อนข้างมาก
เพราะขายสินค้าไม่ได้ จะมีโอกาสหรือกลยุทธ์อย่างไรได้บา้ ง?
ณ ตอนนี้ยงั มีใครทีย่ งั ไม่ได้ใช้ช่องทางออนไลน์ในการท�ำธุรกิจ
บ้าง? วิกฤติโควิด-19 ได้สถาปนาให้ออนไลน์เป็ นช่องทางหลักของการ
สือ่ สารใน “โลกยุคใหม่” ธุรกิจแทบทุกประเภททัง้ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ต่างจ�ำเป็ นต้องใช้ออนไลน์ในการด�ำเนินงาน ก่อนวิกฤติ
โควิด-19 ออนไลน์อาจจะยังเป็ นทางเลือกหนึ่ง กล่าวคือ จะเลือกหรือไม่
เลือกใช้ชอ่ งทางนี้กไ็ ม่ได้เสียหายหรือเสียเปรียบมากนัก อยากจะท�ำมาก
ท�ำน้อยก็ไม่เป็ นไร แต่นบั ตัง้ แต่วกิ ฤติโควิด-19 เป็ นต้นมา เราไม่มโี อกาส
ที่จะปฎิเสธเรื่องนี้ได้มากนัก หากต้องการให้ธุรกิจยังคงอยู่และเจริญ
เติบโตต่อไป
มีตวั เลขยืนยันถึงการเติบโตของธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องการออนไลน์
ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ในขณะทีห่ ลายๆ ธุรกิจด�ำเนินไม่ได้ ธุรกิจทีเ่ กีย่ ว
กับออนไลน์ กลับเติบโตแบบก้าวกระโดด แพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับการ
ประชุมออนไลน์ ต่างเติบโตกันกว่า 100% ส�ำหรับแอปพลิเคชันในเชิ
่
ง
พาณิช ย์ อาทิ Lazada Shopee Central ต่ า งเติบโตมากกว่า 30%
อุตสาหกรรม Logistics เติบโตประมาณ 30% และ E-Learning เติบโต
ประเมิน 50% เป็ นต้น ทีส่ ำ� คัญ คือ ยังมีแนวโน้มทีจ่ ะเติบโตต่อไปภายหลัง
วิกฤติโควิด-19
ผู้ประกอบการบางรายได้หนั มา “ชิมลาง” ในการใช้ออนไลน์
ก็พอจะท�ำให้มชี วี ติ อยูร่ อดมาได้ ประเด็นทีน่ ่าสนใจ คือ เมือ่ วิกฤติโควิด- 19
จบลง กิจการเหล่านี้จะกลับไปสู่ภาวะปกติ (Back to Normal) หรือจะ
เดินบนเส้นทางออนไลน์ต่อไปอย่างมันคง
่
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สิง่ ทีน่ ่ ากังวลใจ คือ แม้ส่วนใหญ่จะเห็นตรงกันแล้วว่าออนไลน์
มันส�ำคัญ แต่ยงั มีผปู้ ระกอบการอีกจ�ำนวนมากไม่ได้ใช้ชอ่ งทางนี้ให้เกิด
ประโยชน์และเลือกทีจ่ ะใช้ช่องทางแบบเดิม การเล็งเห็นความส�ำคัญยัง
ไม่สำ� คัญเท่ากับเราก�ำลังท�ำอะไรกับออนไลน์บา้ ง วิสยั ทัศน์ของเราคืออะไร?
กลยุทธ์ไม่ได้วางเพือ่ อีก 2-3 เดือนข้างหน้า โดยส่วนใหญ่เราจะ
มองไปอย่ า งน้ อ ยอีก 1-2 ปี หากลองคิด ดู ว่ า ด้ ว ยพัฒ นาการของ
เทคโนโลยีและปั จจัยด้านอื่นๆ จะเกิดอะไรขึน้ ในอีก 2 ปี สังคมทีเ่ ราอยู่
จะเป็ นยังไง? ลูกค้าจะมีความต้องการอย่างไร? หากวันนี้เราคิดเพียง
เฉพาะหน้า เราไม่อาจได้เปรียบคูแ่ ข่ง เราจึงจ�ำเป็ นต้องมองข้ามไปข้าง
หน้าอย่างน้อยอีก 1-2 ปี ซึง่ ในทางปฏิบตั ิ สิง่ ทีเ่ ราท�ำกว่าจะเกิดผลก็จะ
ต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนอีกด้วย
เพื่อให้เห็นตัวอย่างที่ชดั เจน ให้ท่านลองคาดเดารูปแบบการ
เรียนการสอนหรือการฝึ กอบรมหลักวิกฤติโควิด- 19 ว่าจะเป็ นเช่นไร
มีความเป็ นไปได้ว่าจะมีหลายสถาบันการศึกษากลับไปใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนในห้องเรีย นแบบเดิม บางแห่งก็ใ ช้แ บบผสมผสานทัง้
ออนไลน์และออฟไลน์ (การเรียนการสอนในห้องเรียน)
แต่ ห ากท่า นมองไปข้างหน้ าอีก 2 ปี ด้ว ยความก้า วหน้ า ของ
เทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไป คงไม่มใี ครกล้าฟั นธงว่า
รูปแบบการเรียนการสอนในขณะนัน้ จะยังคงเป็ นแบบออฟไลน์ เพียง
อย่างเดียว เมื่อเป็ นเช่นนี้ ค�ำถาม คือ ตอนนี้สถาบันการศึกษาจะวาง
กลยุทธ์และด�ำเนินการอย่างไร?
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ผูป้ ระกอบการควรเริม่ มีตวั ชีว้ ดั ทีช่ ดั เจนขึน้ จากการน� ำออนไลน์
เข้า มาใช้ อาทิ สัด ส่ว นรายได้ข องลูก ค้า ที่ม าจากออนไลน์ ค ิด เป็ น กี่
เปอร์เซ็นต์ หากวันนี้รายได้จากช่องทางดังกล่าวต�่ำกว่า 50% แสดงว่า
ท่านยังท�ำอะไรได้อกี มากมาย ท่านสามารถด�ำเนินการควบคูไ่ ปกับออฟไลน์
ได้เสมอ และเมื่อด�ำเนินการถึงจุดหนึ่งท่านจะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะ
ใช้ชอ่ งทางใดเป็ นช่องทางหลักในการท�ำธุรกิจ
ข้อดีของช่องทางออนไลน์ ไม่เพียงเป็ นแค่การขาย แต่สามารถ
ท�ำการตลาดได้อย่างกว้างขวาง การสร้างพันธมิตร และการด�ำเนินงาน
ร่วมกับผูอ้ ่นื นับจากนี้อาจไม่มใี ครพูดถึงและคลางแคลงใจในเรื่องช่อง
ทางนี้ออนไลน์อกี ต่อไป
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4
โอกาสบนโลกออนไลน์

เราจะเห็นว่าในช่วงวิกฤติโควิด-19 หลายๆ ท่านก็มกี ารปรับ
พฤติกรรม โดยหันมาใช้ชวี ติ บนโลกออนไลน์ไม่วา่ จะซือ้ ของ สังอาหาร
่
เรีย นหนัง สือ และท�ำ สิง่ ต่ า งๆ ฉะนัน้ ออนไลน์ น่ า จะเป็ น ช่อ งทางที่ม ี
โอกาสอีกมาก โดยเฉพาะทางด้านการตลาด
หากพิจารณามิตทิ างการตลาดที่รูจ้ กั กันดีคอื 4P’s (Product,
Price, Place, Promotion) ออนไลน์สามารถช่วยได้ในทุกมิติ ออนไลน์
มีจุดเด่นมากในเรื่อง Place คือ ช่องทางในการจัดจ�ำหน่ าย การเข้าถึง
ลูกค้า เดิมทีล่ กู ค้าส่วนใหญ่จะเป็ นคนในพืน้ ที่ ออนไลน์เข้ามาช่วยท�ำให้
มีลกู ค้าทัวประเทศและทั
่
วโลกและสามารถจ�
่
ำหน่ายได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
ร้านส้มต�ำบริเวณถนนประชาอุทศิ ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ลูกค้า
กลับมาซื้อมากกว่าปกติผ่านแพลตฟอร์มและการ Delivery โดยเป็ น
ลูกค้าทีม่ าจากทุกทีข่ องกรุงเทพฯ ท�ำให้ขายได้มากกว่าเดิมเพราะไม่
จ�ำกัดอยูเ่ ฉพาะลูกค้าในซอยประชาอุทศิ อีกต่อไป ภาษาทางด้านกลยุทธ์
เขาเรียกว่า Market Development คือ การหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ซึง่ เป็ น
โอกาสอย่างมากของธุรกิจออนไลน์
ประเด็น ที่พ งึ ด�ำ เนิ น การเพิม่ เติม ส�ำ หรับ ผู้ป ระกอบการ หรือ
ผูบ้ ริหารองค์กร คือ เมื่อเราได้ลูกค้าใหม่เช่นนี้แล้ว ควรต้องมีการเก็บ
ข้อมูลว่าลูกค้าใหม่ของเราเป็ นใคร อยู่ตรงไหน ซึง่ เป็ นสิง่ ส�ำคัญต่อการ
พัฒนาธุรกิจในอนาคต เนื่องจากหลายๆ คนรูเ้ พียงแค่วา่ ยอดขายเพิม่ ขึน้
มีคนซื้อ แต่ ไ ม่รู้ว่าลูกค้ามาจากไหน เราจ�ำ เป็ นต้องใช้ข้อมูล เหล่า นี้
โดยเฉพาะในอนาคตเมือ่ ร้านค้าทีท่ ำ� ออนไลน์ในแบบเดียวกัน การโฟกัส
ไปยังกลุ่มลูกค้าที่มลี กั ษณะเฉพาะ เราควรจะต้องมีขอ้ มูลและควรจะ
ต้อ งรู้ว่ า เขาซื้อ เพราะอะไร ถอดข้อ มูล เพื่อ สร้า งความได้เ ปรีย บใน
การแข่งขันต่อไป
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ในปั จจุบนั มีเรื่องทีเ่ ข้าใจผิดในหมู่ผปู้ ระกอบการรายเล็กด้านค่า
ใช้จา่ ยในการขนส่งสินค้าว่า สินค้าของตนเองมีราคาถูก เช่น ราคาเพียง
ไม่ก่สี บิ บาท หากมีการ Delivery แล้วผูซ้ ้อื ต้องจ่ายค่าส่งมากกว่าค่า
สินค้า เมื่อเป็ นเช่นนี้ลูกค้าคงไม่สงซื
ั ่ ้อหรอกหรือตนเองก็ต้องปรับลด
ราคาสินค้าลงไปอีก เพื่อชดเชยค่าส่งให้กบั ลูกค้า ซึง่ เป็ นความเข้าใจที่
ผิดพลาดอย่างยิง่ ผูเ้ ขียนเคยสังซื
่ อ้ หนังสือมือสองในราคา 30 บาทและ
ยังมีคา่ จัดส่งอีก 50 บาท (รวม 80 บาท) ผูข้ ายไม่จำ� เป็ นจะต้องมีความ
กังวลในภาระค่าใช้จา่ ยการขนส่งด้วยผูบ้ ริโภคในสังคมยุคปั จจุบนั เข้าใจ
เรื่องนี้เป็ นอย่างดีแล้ว ดังนัน้ สินค้าไม่ว่าจะถูกหรือแพง จะชิน้ เล็กหรือ
ชิน้ ใหญ่ สามารถน�ำออนไลน์เข้ามาช่วยได้
ช่องทางออนไลน์ให้ประโยชน์อย่างมากมายในด้านการท�ำตลาด
เพือ่ เข้าถึงลูกค้ากลุม่ เดิมและลูกค้าใหม่ นันคื
่ อสิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องการ
ทีส่ ำ� คัญ คือ ความได้เปรียบนี้จะเกิดขึน้ อีกไม่นานนัก เมือ่ ผูป้ ระกอบการ
ส่วนใหญ่หนั มาใช้ชอ่ งทางนี้ การแข่งขันจะเปลีย่ นไปอยูใ่ นรูปแบบอื่นๆ
ในอนาคตต่อไป
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5
โอกาสของคน Low-Tech

ในบทบาทของฐานะทีป่ รึกษาธุรกิจ ผูเ้ ขียนได้พบปะกับผูป้ ระกอบการ
หลากหลายประเภทและหลายขนาดในประเทศไทยและพบว่ามีปัญหาที่
แตกต่างกัน แม้สว่ นใหญ่จะสามารถปรับตัวไปในโลกยุคใหม่ได้ดี แต่ใน
ช่วงเปลีย่ นผ่านนี้ยงั มีปัญหาพืน้ ฐานทีย่ งั คงมีอยู่ คือ “โรคกลัวเทคโนโลยี”
ตามทีไ่ ด้กล่าวไว้ในตอนต้นว่า กลยุทธ์กค็ อื แนวทางทีเ่ ราจะสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขัน ในอดีตเราอาจจะแข่งขันกันทีต่ วั ผลิตภัณฑ์
การบริการ ราคา แต่วนั นี้บนโลกออนไลน์สร้างความสามารถทางการ
แข่ง ขัน ได้ โดยใช้ป ระโยชน์ จ ากข้อ มูล ที่ม ีอ ยู่ใ ห้ไ ด้ม ากที่สุด เพราะ
ฉะนัน้ ออนไลน์จะมีขอ้ มูลต่างๆ จากลูกค้า ท�ำให้รจู้ กั ลูกค้าได้ดยี งิ่ ขึน้
ออกแบบส่วนประสมทางการตลาด ออกแบบแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ตา่ งๆ
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดยี งิ่ ขึน้ ผูป้ ระกอบการบางคน
บอกว่า “พีเ่ ป็ นคน log-tech นะ ไม่ขอเรียนรูอ้ ะไรใหม่ๆ” ท่านคิดว่าจะ
เกิดอะไรขึน้ กับธุรกิจนี้ในอนาคต?
มีความเข้าใจผิดทีส่ ำ� คัญ คือ การใช้ออนไลน์จำ� เป็ นต้องมีความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีเป็ นอย่างดี หรือเป็ นเรื่องยุ่งยากทีจ่ ะเรียนรู้ นัน่ คือ
อาการของโรคกลัวเทคโนโลยี
โดยทัวไปทุ
่
กแอปพลิเคชัน่ แพลตฟอร์ม และทุกโปรแกรมต่าง
ออกแบบให้ใช้งานง่าย โดยไม่ตอ้ งใช้คมู่ อื ด้วยซ�้ำ คล้ายกับการเล่นเกม
เราสามารถกด Start แล้วเพิม่ ระดับไปเรื่อยๆ ได้ แม้แต่ผูส้ ูงอายุหรือ
เด็กเล็กก็สามารถใช้สงิ่ เหล่านี้ได้
ทุกคนต่างตอบว่าออนไลน์มคี วามส�ำคัญ แต่ดงั ทีไ่ ด้กล่าวไว้ใน
ตอนต้น วันนี้เราไม่ได้ต้องการให้แค่ตระหนักถึงความส�ำคัญ แต่ต้อง
ก้าวข้ามไปสู่การลงมือท�ำว่า เราท�ำอะไรแค่ไหน เริม่ จากตัง้ ค�ำถามว่า
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วันนี้เราท�ำอะไรบ้าง มีแอปพลิเคชันหรื
่ อแพลตฟอร์มอะไรทีจ่ ะทดลอง
ใช้ และสามารถใช้ได้หลากหลายช่องทาง เพราะลูกค้าแต่ละช่องทาง
อาจจะเป็ นคนละกลุ่ม อย่าติดยึดว่าเรามีแพลตฟอร์มเดียวแล้วคลอบ
คลุ ม ลูก ค้า ได้ท งั ้ หมด การใช้ห ลากหลายแพลตฟอร์ม จะเป็ น การลด
ความเสีย่ งอีกด้วย
“ลองอย่างเต็มที่แล้ว เราจะพบว่าธุรกิจยังมีโอกาสอีกเยอะ
ที่จะท�ำให้เราเห็นความแตกต่าง”
โดยสรุป ในสภาวะวิกฤติอย่างนี้ ถ้าเราจะพลิก วิก ฤติใ ห้เ ป็ น
โอกาส ออนไลน์ คือ ช่องทางหนึ่งและการเป็ นช่องทางตรงนี้ไม่ได้มอง
เป็ นแค่ช่องทางในการหาลูกค้า แต่เป็ นช่องทางในเรื่องของการไปสู่
ตลาดใหม่ๆ เป็ นช่องทางทีท่ าํ ให้เราได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการวางแผน
ธุรกิจของเราต่อไปในอนาค ธุรกิจยังคงอยูไ่ ด้ แม้ไม่ใช้ดจิ ติ อลหรือออนไลน์
หากผูป้ ระกอบการพึงพอใจกับสิง่ ทีเ่ ป็ นอยู่ แต่หากต้องการเติบโตก็ตอ้ ง
มีการปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยี โดยการปรับเปลี่ยน Mindset เพราะ
ปั ญหาอาจไม่ได้อยูท่ ค่ี วามยากของเทคโนโลยี แต่เป็ นความสามารถใน
การเรียนรูแ้ ละการพัฒนาของผูป้ ระกอบการเองด้วย องค์ความรูท้ ม่ี ใี น
โลกออนไลน์มมี ากพอทีจ่ ะท�ำให้เรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ ได้โดยง่าย
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6
โอกาสจากศักยภาพใหม่
ของตนเอง

เมื่อธุรกิจหยุดกิจการ สินค้าเดิมขายไม่ได้ บางคนค้นพบความ
สามารถใหม่ๆ ของตนเองในช่วงวิกฤติโควิด-19 สิง่ นี้อาจเป็ นโอกาสใหม่
ทางธุรกิจ
เราพบเจอผู้ค นท�ำ กิจ กรรมแปลกใหม่ม ากมายในช่ ว งวิก ฤติ
โควิด-19 เช่น ท�ำอาหาร ตัดเย็บหน้ากากอนามัย ปลูกต้นไม้ ขายผลไม้
เขียนบทความ ให้ความรู้ หรือแม้แต่ขายประสบการณ์ความเป็ นอยู่ใน
ชีว ิต ประจ�ำ วัน บางคนถึง กลับ กล่ า วว่า “เพิ่ง มาค้น พบตัว เองจริง ๆ
ก็คราวนี้” สิง่ เหล่านี้จงึ เป็ นโอกาสในการท�ำธุรกิจได้เช่นกัน จากเดิมเป็ น
งานอดิเรก ท�ำเล่นๆ หรือท�ำเพือ่ สังคม
ยกตัวอย่างเช่น บริษทั ผลิตชุดชัน้ ในหรือบริษทั ขายเสือ้ ผ้ากลับ
พบโอกาสใหม่ โดยเปิ ด Business Units ทีท่ ำ� เรือ่ งของหน้ากากอนามัย
ขาย สิง่ นี้เป็ นโอกาสทีภ่ าษากลยุทธ์เรียกว่า Diversification หรือการท�ำ
สิง่ อื่นทีแ่ ตกต่างจากเดิม ธุรกิจในปั จจุบนั ไม่ควรพึง่ พาสินค้าชนิดเดียว
ควรจะหาโอกาสหรือลูท่ างอืน่ ๆ ด้วย
อย่างไรก็ตาม การท�ำธุรกิจทีแ่ ตกต่างจากเดิม ควรมีความเกีย่ วข้อง
กับธุรกิจเดิมอยูบ่ า้ ง เช่น ใช้กระบวนการผลิตเดิมในการผลิตสินค้าใหม่
ขายสินค้าอื่นให้กบั ลูกค้ากลุ่มเดิม เป็ นต้น ท�ำให้บริษทั ไม่ต้องเริม่ ต้น
นับหนึ่งใหม่ แต่อาศัยปั จจัยพืน้ ฐานเดิมหรือความรูค้ วามเชีย่ วชาญเดิม
มาต่อยอดใช้ประโยชน์ เช่น บางคนอยากจะท�ำโชว์รูมรถยนต์ แล้วก็
บอกว่าจะไปเปิ ดร้านอาหารด้วย และยังขายเสือ้ ผ้าด้วย กรณีเช่นนี้ม ี
ความสุม่ เสีย่ ง เพราะต้องเริม่ นับหนึง่ ใหม่อยูเ่ สมอ อาจจะท�ำให้ขาดความรู้
ความเชี่ย วชาญในระยะยาวเพราะขาดความมุ่ ง เน้ น แต่ ถ้า ท� ำ ร้า น
อาหารอยูแ่ ล้ว และอยากจะท�ำน�้ำจิม้ ขาย สิง่ นี้น่าจะเป็ นประโยชน์เกีย่ วข้อง
กับเทคโนโลยีเดิมทีเ่ ราผลิตหรือลูกค้ากลุม่ เดิม
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อีกตัวอย่างหนึ่งเช่น เราขายเสื้อผ้าสุภาพสตรี เราอาจจะขาย
พวกโฟมล้างหน้า เครื่องส�ำอางหรือสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องเพิม่ เติม จะท�ำให้
ได้ใช้ศกั ยภาพทีม่ อี ยูอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากกลยุทธ์การปรับเปลีย่ นจากออฟไลน์มาสูอ่ อนไลน์แล้ว
ถึงจุดนี้เรามี Keyword เรือ่ งกลยุทธ์มา 2 ค�ำ นันคื
่ อ การหาลูกค้าใหม่ๆ
ด้วยการพัฒนาตลาด (Market Development) และวันนี้ในช่วงวิกฤติ
หากท่านเห็นโอกาสและศักยภาพของตัวท่านหรือองค์กร ก็มอี กี กลยุทธ์
หนึ่งทีเ่ ราเรียกว่า Diversification หรือการท�ำสิง่ อืน่ ๆ ทีแ่ ตกต่างออกไป
จากธุรกิจเดิมนันเอง
่
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7
โอกาสจากความตกต�่ำ
ทางเศรษฐกิจ

ในช่วงวิกฤติ เศรษฐกิจตกต�่ำ ธุรกิจต่างประสบปั ญหา จะมีโอกาส
อย่างไรบ้าง?
ในทุกวิกฤติมโี อกาส ท่ามกลางปัญหาก็มโี อกาส และมีความหลากหลาย
ของโอกาส จะสังเกตได้ว่ามีความหลากหลายในตลาดสินค้าออนไลน์
มากขึน้ รวมทัง้ สินค้าทีซ่ อ้ื ขายในตลาดสังคมออนไลน์ (Social Network)
อย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน ทัง้ นี้เราต้องมองออกไปข้างนอกด้วย
เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดบิ และปั จจัยการผลิตทัง้
ของใหม่และมือสองมีราคาถูกลงจากการปรับลดขนาดขององค์กรหรือ
การปิ ดกิจการของบางบริษทั เช่น SMEs ธุรกิจขนาดใหญ่ บริษทั ข้าม
ชาติหลายทีป่ ิ ดกิจการบ้างหรือย้ายฐานการผลิต Supplier ทีเ่ กีย่ วข้องก็
ต้องปิ ดตัวไปเช่นกัน ในตลาด Bangmod Marketplace มีสนิ ค้าทีข่ าย
ในราคาถูกจ�ำนวนมาก เช่น อุปกรณ์บางชิน้ ราคา 3-4 แสนบาท แต่ขาย
กัน เพีย ง 30,000 บาท เป็ น ต้น ปรากฎการณ์ เ ช่น นี้ ม ีเ ฉพาะในช่ว ง
วิกฤติเท่านัน้ การซื้อขายมีลกั ษณะเป็ น Win-Win เป็ นความพึงพอใจ
ของทัง้ ผูซ้ อ้ื และผูข้ าย ความหลากหลายของสินค้ามีมากมายในทุกด้าน
ทัง้ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจ
บริการ
ด้านทรัพยากรบุคคลเองก็มโี อกาสทีบ่ ริษทั จะสามารถสรรหาคน
เก่งเข้ามาท�ำงานได้มากขึน้ ผูบ้ ริหารทีม่ ศี กั ยภาพมักจะถูกเชิญหรือถูก
ดึงตัวไปท�ำงานในบริษทั ใหม่ในช่วงนี้ องค์กรต่างๆ ก็มโี อกาสมากขึน้
ในการสรรหาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทีส่ อดคล้องกับธุรกิจใน
โลกยุคใหม่
ในภาพทีใ่ หญ่ขน้ึ โอกาสในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่น
หรือแม้แต่การควบรวมหรือซื้อกิจการมีมากขึน้ เช่นกัน ในทางกลยุทธ์
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ธุรกิจเรียกว่า Integration คือ อาจจะไปซือ้ คูแ่ ข่ง ไปซือ้ Supplier ไป
ซือ้ ช่องทางการจัดหน่ายของลูกค้า เป็ นต้น
จากประสบการณ์วกิ ฤติเศรษฐกิจในอดีตของประเทศไทย เช่น
วิกฤติต้มย�ำกุ้งในปี พ.ศ.2540 วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ในปี พ.ศ. 2550
เราจะพบว่ามีต่างชาติเข้าซือ้ กิจการและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
เป็ นจ�ำนวนมาก ซึง่ เป็ นสิง่ ปกติในระบบทุนนิยม
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8
โอกาสใน
การปรับเปลี่ยน
ภายในองค์กร

เมือ่ ธุรกิจมีปัญหา ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรจะต้องปรับ
ตัวอย่างไรในเชิงกลยุทธ์? จะมีขอ้ ดีอะไรบนปั ญหาเหล่านี้บา้ ง?
ในอดีตองค์กรอาจจะไม่ต้องปรับตัวภายในมากนัก เพียงรอให้
สถานการณ์กลับสูป่ กติกส็ ามารถด�ำเนินงานได้เช่นเดิม แต่ดว้ ยลักษณะ
ของวิกฤติทเ่ี กิดขึน้ ในปั จจุบนั องค์กรจะต้องมองเรือ่ งของการปรับ
ตัวอย่างจริงจังในด้านระบบบริหารจัดการองค์กรเป็ นอย่างมาก
จากประสบการณ์ ของผู้บริหารระดับสูง ช่วงแรกทุกคนต่างมี
ความกังวลกันมากว่าบริษทั จะด�ำเนินงานต่อไปกันอย่างไร เนื่องจาก
เมื่อบริษทั ได้รบั ผลกระทบ ตัวพนักงานก็ได้รบั ผลกระทบด้วยเช่นกัน
มีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการท�ำงาน บางบริษทั มีการตัดโบนัส ลดค่า
ตอบแทน ซึ่งมาตรการต่างๆ ย่อมน� ำมาซึ่งการต่อต้านอย่างรุนแรงได้
แต่ส่วนใหญ่ สถานการณ์ กลับตรงกันข้าม เนื่องจากวิกฤติตรงนี้กลับ
กลายเป็ นโอกาส กล่าวคือ พนักงานกลับให้ความร่วมมือค่อนข้างดีต่อ
การตัดสินใจต่างๆ ขององค์กร
ยกตัวอย่างเช่น การปรับโครงสร้างองค์กร เป็ นทีท่ ราบกันดีว่า
เรื่อ งนี้ ม กั ถู ก ต่ อ ต้า นได้ง่า ย หากไปยุ บ หน่ ว ยงานใดหน่ ว ยงานหนึ่ ง
หรือในบางครังจะขยายหน่
้
วยงาน ซึง่ ไม่มใี ครได้รบั ผลกระทบก็ยงั มีปัญหา
ได้เช่นกัน แต่ในช่วงนี้การปรับโครสร้างองค์กรกลับได้รบั ความร่วมมือ
อย่างดี พนักงานส่วนใหญ่รสู้ กึ ยินดีทบ่ี ริษทั ยังอยูไ่ ด้ ไม่มพี นักงานคนใด
โดนไล่ออก แม้กระทังการโดนปรั
่
บลดค่าตอบแทนบางส่วนก็ยงั ต้อง
ยอมรับ เนื่องจากทุกคนรับรูถ้ งึ ความจ�ำเป็ นเร่งด่วน (Sense of Urgency)
เมือ่ บุคลากรส่วนใหญ่ยอมรับ ท�ำให้คนอีกจ�ำนวนน้อยซึง่ อาจจะต่อต้าน
ในช่วงแรกหันกลับมาให้ความร่วมมือเช่นกัน บริษทั อาจจะใช้โอกาสใน
การปรับ กระบวนการครัง้ ใหญ่ ห รือ การท�ำ Re-engineering ดัง นัน้
24
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จากวิกฤติจงึ เป็ นกลายโอกาสปรับปรุงระบบบริหารจัดการในฟังก์ชนต่
ั ่ างๆ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ เป็ นช่วงเวลาทีเ่ หมาะในการปรับปรุงระบบ
ทีเ่ กีย่ วกับสมรรถนะ (Competencies) รวมทัง้ ระบบบริหารจัดการผลการ
ปฏิบตั งิ าน (Performance Management) ทังระดั
้ บองค์กรและระดับบุคคล
อย่างไรก็ตาม โอกาสเช่นนี้อาจมีเฉพาะช่วงวิกฤติเท่านัน้ หรือ
ภายใน 2-3 เดือนหลังจากวิกฤติ โดยปกติการทีเ่ ราจะไปแตะต้องเรื่อง
คนเป็ นเรื่องยาก แต่วนั นี้คอื โอกาสของผู้บริหารที่อาจจะต้องเรียนรู้
เรื่องการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ให้เข้าใจ
และใช้การเปลีย่ นแปลงให้เป็ นประโยชน์
การบริหารจัดการคน ผูบ้ ริหารต้องมีความสามารถในการสือ่ สาร
ถึงความจ�ำเป็ น ดังค�ำกล่าวทีว่ า่ บริบทส�ำคัญกว่าเนื้อหาสาระ (Context
is more Important than Content) Content คือ เนื้อหาสาระทีเ่ ราจะท�ำ
หรือสิง่ ทีเ่ ราจะปรับเปลีย่ น แต่อาจไม่สำ� คัญเท่ากับ Context คือ บริบท
หรือการสื่อสารเหตุผลที่เราต้องด�ำเนินการ การจัดการเรื่องคนเน้ น
Context ค่อนข้างมาก เพื่อให้ทุกคนยอมรับ เพราะบุคลากรพร้อมจะ
ยอมรับอยูแ่ ล้วในสถานการณ์เช่นนีห้ ากมีการด�ำเนินการทีม่ กี ลยุทธ์
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9
โอกาสจากสังคมแห่ง
ความรู้

เมือ่ กลยุทธ์องค์กรเปลีย่ น ระบบบริหารจัดการต่างๆ ควรถูกปรับ
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เพือ่ ให้สามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ท่ี
องค์กรได้ออกแบบไว้ แต่ดว้ ยสภาวะวิกฤติ องค์กรมักปรับลดงบประมาณ
เพือ่ ควบคุมต้นทุน ซึง่ งบประมาณทีอ่ งค์กรมักปรับลด คือ ด้านการพัฒนา
คน ทีอ่ าจน�ำมาสูก่ ารสูญเสียโอกาสทีส่ ำ� คัญในการพัฒนาคนและองค์กร
เมือ่ ผูป้ ระกอบการและบริษทั ได้รบั ผลกระทบทีเ่ ป็ นเชิงลบผูบ้ ริหาร
ก็พยายามทีจ่ ะปรับลดงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณทีเ่ กี่ยวกับ
ทรัพยากรบุคคล อย่างไรก็ตาม การกระท�ำดังกล่าวอาจสร้างผลเสีย
มากขึ้น ไปอีก โดยเฉพาะหากเป็ น การปรับ ลดการพัฒ นาบุ ค ลากร
เมือ่ เราพูดถึงขีดความสามารถในการแข่งขันจ�ำเป็ นทีจ่ ะต้องสร้างความ
แตกต่าง การพัฒนาคนยิง่ ต้องมีการส่งเสริมมากยิง่ ขึน้ เมื่อเทคโนโลยี
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว องค์ความรู้เดิมมีความล้าสมัย จึงต้องมีการ
เรียนรูม้ ากขึน้ รวมไปถึงการพัฒนา Mindset ต่างๆ ด้วย
ในยุคปั จจุบนั บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาได้หลากหลายวิธี
ทัง้ แบบออนไลน์และออฟไลน์ ความรูฟ้ รีกม็ อี ยูม่ ากมายเช่นเดียวกัน ไม่
ว่าจะเป็ น E-Book ต�ำราทังของไทยต่
้
างประเทศ YouTube และช่องทางอืน่ ๆ
มีหลักสูตรเรียนฟรี การสนับสนุ นการลดหย่อนภาษีต่างๆ ความรูท้ เ่ี รา
จะต้องปรับเปลีย่ นมีทงั ้ ความรูเ้ ดิมและความรูใ้ หม่หรือทีเ่ ราได้ยนิ กันว่า
เป็ นการ Reskills และ Upskills
ยกตัวอย่าง องค์ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้การตลาดออนไลน์ เช่น
ยอดไลก์ของแต่ละกระทูใ้ น Facebook แต่ละท่านก็จะมีมาตรฐานของ
ตนเองซึ่งค่อนข้างคงที่ แต่ละคนเมื่อโพสต์แล้วอาจจะมียอดไลก์มาก
บ้างน้อยบ้างตามฐานของจ�ำนวนเพือ่ น อย่างไรก็ตาม แฟนเพจทีม่ ี แอดมิน
หลายคนจะทราบดีวา่ การโพสต์ของแอดมินแต่ละคนจะมีมาตรฐานของ
พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
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ยอดไลก์ทแ่ี ตกต่างกัน ทัง้ ทีม่ ฐี านแฟนเพจเท่ากันเพราะคือเพจเดียวกัน
นันแสดงให้
่
เห็นว่ามีองค์ความรูห้ รืออัลกอลิทมึ อยูเ่ บือ้ งหลังของยอดไลก์
รวมทัง้ โพสต์ทม่ี เี ป้ าหมายอื่น เช่น โพสต์ขาย โพสต์ไวรัลสิง่ เหล่านี้ คือ
องค์ความรูใ้ หม่ๆ
ไม่วา่ จะก้าวหน้าแค่ไหนก็ตาม ยังจะมีองค์ความรูใ้ หม่ๆ บนโลก
ใบใหม่ให้เราต้องอัพเกรดอยูเ่ สมอ ดังนัน้ ในช่วงนี้จงึ เหมาะสมอย่างยิง่
ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development) แต่ตอ้ ง
ปรับเปลีย่ นเป็ นเน้นการใช้งานได้จริงมากขึน้ บริษทั สามารถให้โจทย์แก่
วิทยากร เพื่อออกแบบความรู้ ทักษะ หรือคุณลักษณะต่างๆ ทีอ่ งค์กร
ต้องการ
ในวันทีท่ กุ อย่างกลับสูภ่ าวะปกติ การพัฒนา การเตรียมความพร้อม
เหล่านัน้ จึงมีความส�ำคัญ และสร้างความได้เปรียบแก่องค์กรอย่างยังยื
่ น
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10
โอกาสจากการล่มสลาย
ของธุรกิจ

เราได้กล่าวถึงโอกาสในเรื่องต่างๆ หลากหลายก่อนหน้านี้ แต่หาก
เกิดปั ญหารุมเร้ารอบด้าน ทัง้ ปั ญหาเก่าและปั ญหาใหม่ บริษทั จะท�ำอย่างไร?
และพอจะมีโอกาสอะไรหลงเหลืออีกบ้าง?
หากมีปัญหาจนไปต่อไม่ไหว ธุรกิจด�ำเนินการต่อไม่ได้ ขายสินค้า
ไม่ได้ ขาดสภาพคล่อง หรือมีหนี้สนิ ฯลฯ โอกาสก็ยงั พอมีอยู่ อาทิ โอกาส
ในการเจรจากับ เจ้า หนี้ ห รือ ธนาคาร ในช่ ว งนี้ เ จ้า หนี้ ส่ว นใหญ่ ย ิน ดีแ ละ
อยากให้ลกู หนี้มาเจรจามากกว่าทีจ่ ะปล่อยให้เป็ นหนี้เสีย การเจรจาย่อมจะ
เป็ นผลดีต่อทัง้ สองฝ่ าย ลูกหนี้อาจจะได้พกั การช�ำระหนี้ หรือได้ลดหนี้หรือ
ดอกเบีย้ เป็ นต้น
องค์ก รเองมีโ อกาสในการปรับ ปรุ ง กิจ การครัง้ ใหญ่ ใ นกรณี ท่ีย งั
ต้องการพลิกฟื้ นกิจการ ในสถานการณ์ ท่ยี ากล�ำบากแต่การตัดสินใจอาจ
ท�ำได้งา่ ยมากขึน้ เพราะไม่มที างเลือกมากนักในการขายกิจการหรือการควบ
รวมกับองค์กรอืน่
“การล้ม ละลาย (Liquidation)” ก็เ ป็ น กลยุ ท ธ์ห นึ่ ง ซึ่ง อยู่ใ นวิช า
กลยุทธ์เช่นเดียวกัน และนักธุรกิจก็จำ� เป็ นต้องใช้เมือ่ คราวจ�ำเป็ น โดนัล ทรัมป์
เคยยื่นล้มละลายบริษทั ตัวเองถึง 6 บริษทั แสดงให้เห็นถึงความน่ าสนใจ
เกีย่ วกับกลยุทธ์ดงั กล่าว
ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 มีหลายบริษทั ทีม่ สี ถานการณ์สุม่ เสีย่ งต่อ
การล้มละลายในบริษัททุกขนาด แม้แต่รฐั วิสาหกิจซึ่งเป็ นบริษัทมหาชน
อย่างบริษัทการบินไทยก็มขี ่าวคราวในเรื่องนี้เช่นกัน และยังมีอีกหลาย
บริษทั ทีเ่ ตรียมการเข้าสูภ่ าวะการล้มละลาย
การล้มละลายจึงเป็ นกลยุทธ์หนึ่ง แม้จะเป็ นเรื่องทีไ่ ม่น่าปรารถนา
มากนัก แต่แสดงให้เห็นว่ายังมีทางออกทีช่ อบธรรม มันยังมีโอกาสอยูเ่ สมอ
ชีวติ เราไม่ได้จบสิน้ และยืนยันค�ำกล่าวทีว่ า่ ทุกปั ญหามีโอกาส แม้แต่เราจะ
เลวร้ายมากสุดแค่ไหน เราก็ยงั คงอยูไ่ ด้
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ดังนัน้ ไม่มคี �ำว่าไปไม่ไหวจริงๆ องค์กรหรือธุรกิจพึงมองหา
โอกาสเหล่านัน้ ให้เจอ และใช้เจตนาบริสุทธ์น�ำทางในการแก้ไขปั ญหา
จะพบกับทางออกในทีส่ ดุ
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11
โอกาสในการจัดการ
ความเสี่ยง

วิกฤติโควิด-19 ยังช่วยให้เราหันกลับมาพิจารณาและปรับกลยุทธ์
ในเรือ่ งความเสีย่ งอีกครัง้
หลายคนเริม่ ตระหนักและแอบกังวลว่า เมื่อจบวิกฤติโควิด-19
แล้วจะมีวกิ ฤติอะไรเข้ามาอีก แม้แต่โรคโควิด-19 เองก็จะกลับมาอีก
หรือไม่ ซึง่ ก็มคี วามเป็ นไปได้ หากเราไปดูประวัตศิ าสตร์กรณีไข้หวัดใหญ่
สเปนเมื่อ 100 ปี ทแ่ี ล้ว (พ.ศ. 1918) ทีก่ ลับมาระบาดอย่างรุนแรงอีก
ครัง้ และมีผเู้ สียชีวติ มากทีส่ ดุ ในเดือนกันยายนและตุลาคม
นอกจากนี้จากประวัตศิ าสตร์ใน 30 ปี ท่ผี ่านมา ความเสีย่ งใน
เรือ่ งต่างๆ มีขน้ึ อย่างต่อเนื่อง อาทิ วิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติภยั ธรรมชาติ
วิกฤติทางการเมือง เป็ นต้น เพราะฉะนัน้ องค์กรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบวิกฤติ
ครังนี
้ ้ควรจะได้เรียนรูบ้ างสิง่ บางอย่าง เพือ่ ไม่ให้เกิดความผิดพลาดรุนแรง
ขึน้ อีก แน่นอนว่าเราคงไม่อาจจะหลีกเลีย่ งความเสีย่ งทังหมด
้
แต่การจัดการ
ความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรลดความเสี่ยง หรือโอนความเสี่ยงไปใน
รูปแบบต่างๆได้
มีเทคนิคทีห่ ลากหลายในการจัดการความเสีย่ ง เช่น บางองค์กร
มุง่ มันที
่ จ่ ะปรับตนเองเป็ นองค์กรเสมือน (Virtual Organization) โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ บางองค์กรเพิม่ การจ้างฟรีแลนซ์ การจ้าง Outsource
มากขึน้ รูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) เช่น Grab, Airbnb
หรือ Gig Economy ซึง่ มีรปู แบบการท�ำงานเป็ นครัง้ คราว ท�ำให้ปรับลด
ภาระและความเสีย่ งด้านบุคลากรไปได้บางส่วน เป็ นต้น
โลกเรามีความเสีย่ งมากและบ่อยขึน้ ความเสีย่ งเป็ นเรื่องของ
องค์กรที่เราจะต้องมาบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ดังบทเรียนทีเ่ ราได้พบเจอ เพราะฉะนัน้ จึงต้องพิจารณาเรื่อง
Risk Management ไว้ดว้ ยเช่นกัน
พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
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12
บทสรุป

ในทุกวิกฤติมโี อกาสอยูเ่ สมอ หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงผลกระทบ
จากวิกฤติโควิด-19 ในด้านต่างๆ และโอกาสทีม่ จี ากผลกระทบนัน้ รวม
ทังกลยุ
้ ทธ์ทส่ี ามารถใช้เพือ่ รับมือกับสถานการณ์ตา่ งๆ ดังกล่าว ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปกลยุทธ์พลิก “วิกฤติ” ให้เป็ น “โอกาส”
วิกฤติโควิด19

โอกาส

กลยุทธ์

1

หยุดกิจการชัวคราว
่

Set Zero

Market Penetration

2

วิกฤติ Offline

Online

Social Media Marketing

3

โอกาสบนโลกออนไลน์

เติบโตจากลูกค้าเก่าและ
ลูกค้าใหม่

Market Development

4

โอกาสของคน Low-Tech

ความง่ายในการใช้
เทคโนโลยี

Application, Platform

5

โอกาสจากศักยภาพใหม่ของ
ตนเอง

เห็นช่องทางขายสินค้าอืน่ Diversification

6

โอกาสจากความตกต�่ำของ
เศรษฐกิจ

การลงทุน

Integration

7

โอกาสในการปรับเปลีย่ น
ภายในองค์กร

ความรูส้ กึ เร่งด่วน การ
ยอมรับการปรับเปลีย่ น

Change Management

8

โอกาสจากสังคมแห่งความรู้

การเข้าถึงองค์ความรู้

Training & Development

9

โอกาสจากการล่มสลายของ
ธุรกิจ

ปรับฐาน

Merger & Acquisition Liquidation

10

High Risk

Risk Management

Sharing Economy
GIG Economy
Freelance-Outsource

Normal

New Normal

Next Normal

พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
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ในเชิงกลยุทธ์ ผูท้ ย่ี งั คงอยูก่ บั ระบบเดิมหรือ Normal อาจพบกับ
ปั ญหาในการคงอยู่ เรามอง New Normal เป็ นโอกาส แต่หากต้องการ
สร้างความได้เปรียบทีแ่ ท้จริงอาจจะต้องมองข้ามไปยัง Next Normal
นันคื
่ อ การมองภาพข้างหน้าออกไปอีกอย่างน้อย 1-2 ปี เรามองเห็นสิง่
เหล่านัน้ หรือไม่ ปั จจัยอะไรทีเ่ ป็ นโอกาส? และเราจะด�ำเนินการอย่างไร
ในวันนี้? เพือ่ ใช้โอกาสนัน้ ให้เป็ นประโยชน์ต่อไป
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แนะน�ำ STECO
ความสามารถทางการแข่งขันเป็ นปั จจัยเชิงเปรียบเทียบทีใ่ ช้วดั
ความสามารถหรือสมรรถนะของตนเองเทียบกับคูแ่ ข่ง การพัฒนาความ
สามารถทางการแข่งขันองค์กรให้อยูเ่ หนือกว่าคูแ่ ข่งจึงเป็ นเป้ าหมายที่
ทุกองค์กรให้ความส�ำคัญ ส�ำหรับองค์กรธุรกิจ ความสามารถทางการ
แข่งขัน คือ ความสามารถในการสร้างการเติบโตให้กบั ธุรกิจเมือ่ เปรียบ
เทียบกับคูแ่ ข่ง แนวทางทีจ่ ะน�ำมาซึง่ ความได้เปรียบ เช่น การเพิม่ ผลิต
ภาพ (Productivity) และการสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็ นต้น
ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จึงท�ำหน้าทีใ่ น
การสร้างและรวบรวมองค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับความสามารถทางการ
แข่งขันองค์กร และจะน�ำความรูไ้ ปใช้ในการให้คำ� ปรึกษาองค์กรทัง้ ภาค
รัฐ และเอกชน เพื่อ ยกระดับ ความสามารถทางการแข่ ง ขัน องค์ก ร
ตลอดจนพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้สามารถขับเคลือ่ นองค์กรเพือ่ เสริม
สร้างความสามารถทางการแข่งขันอย่างยังยื
่ น
STECO มีขอบเขตการให้ดำ� เนินงาน 3 ด้าน ได้แก่
1. การบริการให้คำ� ปรึกษา ทีเ่ กีย่ วข้องกับกลยุทธ์และการสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขันองค์กร โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ม ี
ประสบการณ์ จากภาคอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
โครงการที่ป รึก ษาที่จ ะท�ำ ให้ผู้ร บั บริก ารได้ร บั ค�ำ ปรึก ษาที่ส ามารถ
ต่อยอดธุรกิจ เพิม่ ประสิทธิภาพ ลดต้นทุน หรือแก้ปัญหาทางธุรกิจ อาทิ
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การจัดท�ำและทบทวนแผนกลยุทธ์องค์กร
		
การประเมินแผนกลยุทธ์องค์กร
		
การจัดท�ำโครงสร้างองค์กร
		
การประเมินประสิทธิภาพองค์กร
		
การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการท�ำงาน
		
การจัดท�ำแผนการบริหารนวัตกรรม
		
การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์
		
การจัดท�ำแผนบริหารความเสีย่ ง
2. การพัฒนาบุคลากร STECO ได้จดั หลักสูตรพัฒนานักบริหาร
มืออาชีพ ในรูป แบบของ Public Training ด้ว ยหลัก สูต รที่ออกแบบ
เฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของหน่ วยงาน
และผู้บริหาร ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ท่เี น้ นกรณีศกึ ษา การอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร (Workshop) การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ทังแบบ
้
Face-to-face
และ Online เพื่อให้บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับงานทีร่ บั ผิด
ชอบได้ดีย ่ิง ขึ้น โดยสามารถน� ำ ไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการท�ำ งานได้จ ริง
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็ นมืออาชีพ โดยทีมวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี ี
ประสบการณ์จากภาคธุรกิจและการพัฒนาบุคลากรในองค์กรชัน้ น�ำ
นอกจากนี้ ยังให้บริการออกแบบหลักสูตร In-house Training
เพือ่ พัฒนาบุคลากรในองค์กรเป็ นกลุม่ ตัง้ แต่ 10 คนขึน้ ไปด้วยองค์ความรู้
ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การจัด การเชิง กลยุ ท ธ์ การบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล
ภาวะผูน้ �ำ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดการซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์ การบริการและการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
และการวางแผนการผลิต โดยทีมวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี ปี ระสบการณ์
38
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3. การวิจยั เป็ นแหล่งรวบรวมบทความวิชาการ (Academic
Articles) และบทความวิจยั (Research Articles) ทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
บริห ารองค์ก ร การจัด การกลยุ ท ธ์ และการเพิ่ม ขีด ความสามารถ
ทางการแข่งขัน ตลอดจนร่วมมือกับองค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชนในการ
ศึกษาวิจยั เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน
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ประวัติผู้เขียน

ดร.สุขยืน เทพทอง

ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
ต�ำแหน่งปั จจุบนั : ประธานสาขาการบริหารจัดการองค์กร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

การศึกษา
Ph.D. in Development Administrattion
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
MBA สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MPA สาขาการบริหารโครงการและนโยบาย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
B.Eng. สาขาวิศวกรรมขนส่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
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ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, การจัดการธุรกิจค้าปลีก
ต�ำแหน่งปั จจุบนั : หัวหน้าศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

การศึกษา
Ph.D. (Management)
Asian Institute of Technology
M.Sc. สาขาการบริหารโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
B.A. สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
02-470-9644

steco.edu@mail.kmutt.ac.th

https://steco.kmutt.ac.th/
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