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ในช่วง 10 ปีท่ีผ่ำนมำ เกิดเหตุกำรณ์ควำม
เปลี่ยนแปลงมำกมำยที่มีผลกระทบต่อแนวคิด
และกำรด�ำเนินชีวิตของคนในโลก ไม่ว่ำจะเป็น 
พัฒนำกำรของเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 
ต่ำงๆ ควำมตื่นตัวในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กำรเข้ำสู ่สังคมผู ้สูงอำยุ รวมถึงกำรขยำยตัว 
ของควำมเป็นเมอืง สิง่เหล่ำนี ้น�ำมำสูส่ถำนกำรณ์
ควำมปกติใหม่แบบค่อยเป็นค่อยไป ท้ังในด้ำน 
กำรใช้ชีวิต กำรท�ำงำน และกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ของประชำชน 

อย ่ำงไรก็ตำม เมื่อเกิดสถำนกำรณ์กำร 

สิ่งที่ SME ควรรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์ความปกติใหม่
หลังสถานการณ์โควิด-19

สแกน QR Code
เพื่อรับชม Clip

แพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ได้ส่งผลให้เกิด 
ควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในทุกด้ำน 
ทั้งผลกระทบท่ีมีต่อพฤติกรรมกำรใช้ชีวิตและ 
กำรท�ำงำนของผู้คนอย่ำงท่ีไม่เคยเป็นมำก่อน 
รวมถึงผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจท้ังทำงตรง 
และทำงอ้อม โดยเฉพำะธุรกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม (SME) ซึง่ผู้ประกอบกำร SME ควรต้อง 
ท�ำควำมเข้ำใจกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
เพ่ือให้สำมำรถปรับรูปแบบและแนวทำงกำร 
ประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ แนวคดิ 
และควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคในอนำคตมำกขึน้
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กระบวนทัศน์ของโลก
(GLOBAL PARADIGM) ท่ีเปลี่ยนไป

วิกฤติโควิด-19 ส่งผลให้เกิดควำมไม่ไว้ใจต่อกำรเคลื่อนย้ำยคน
และสินค้ำระหว่ำงประเทศ และอำจส่งผลให้แนวคิดชำตินิยมทำง
เศรษฐกิจได้รบักำรสนับสนุนจำกประชำชนในประเทศต่ำงๆ มำกข้ึน
เมือ่เปรยีบเทียบกับแนวคดิเสรีนิยม หรอืท่ีเรียกว่ำ Deglobalization  
ส่งผลให้เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ และ 
กำรสะดดุของห่วงโซ่กำรผลิตของโลก (Global Interrupted Supply 
Chain) ท่ีน�ำไปสู่กำรใช้ห่วงโซ่กำรผลิตแบบผสมผสำน (Diversify 
of Supply Chain) เพ่ือลดควำมเสี่ยง รวมถึงกำรน�ำเทคโนโลยี
ดจิทัิลมำใช้ประโยชน์ในกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
มำกข้ึน ท�ำให้กระบวนทัศน์ของเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไป 
รวมถึงกำรเกิดแนวคิดใหม่ๆ ขึ้น เช่น

สถานการณ์ความปกติใหม่ที่เกิดข้ึนแล้ว
หรือก�าลังจะเกิดขึ้นหลังสถานการณ์โควิด-19 

ซึ่งผู้ประกอบการ SME ควรรู้ สามารถสรุปได้ดังนี้

แนวคิด Glocal ซึ่งเป็น
แนวคิดที่ผสมผสำนระหว่ำง 
กำรให้ควำมส�ำคญักับ “ท้องถ่ิน” 
(Local) ท่ีมคีวำมเป็นอตัลกัษณ์ 
ของตนเอง กับ “ควำมเป็น
สำกล” (Global) ทีม่มีำตรฐำน
และสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของคนในวงกว้ำงได้ 

แนวคิดท่ีให้ควำมส�ำคัญ 
กั บ ค ว ำ ม โ ป ร ่ง ใ ส แ ล ะ 
ตรวจสอบได ้  โดยเฉพำะ 
ทีเ่ก่ียวข้องกับห่วงโซ่กำรผลติ 
สินค้ำและบริกำร เพ่ือให้เกิด 
ควำมมั่นใจในด ้ำนควำม 
ปลอดภัยและควำมรบัผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวคิดกำรน�ำเทคโนโลยี
มำปรับใช ้ เ พ่ือประโยชน ์
ในกำร เว ้นระยะห่ำงทำง
สังคม รวมถึงกำรหลีกเลี่ยง 
กำรเข้ำไปอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีอำจ 
มีควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ 
เป็นต้น 
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พฤติกรรมของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป
กำรแพร่ระบำดของโรคตดิต่อร้ำยแรงส่งผลให้พฤตกิรรม 

ของประชำชนจะเปล่ียนไปในหลำยด้ำนท่ีเห็นได้ชัดเจน
ประกอบด้วย

• กำรตระหนักถึงควำมส�ำคญัของกำรรกัษำสุขอนำมยั
และลดควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพ 

• กำรตระหนักถึงข้อควรปฏิบัติเมื่อต้องเก่ียวข้อง
กับคนจ�ำนวนมำก ท้ังในส่วนของกิจกรรมสันทนำกำร 
กำรเรียนรู้ และกำรขนส่งสำธำรณะ 

• กำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ประโยชน์ท้ังใน 
กำรท�ำงำน กำรสื่อสำร และกำรด�ำเนินชีวิต 

เมือ่กล่ำวถึงควำมมัน่คงของชำติ 
คนท่ัวไปมักนึกถึงควำมมั่นคงทำง 
กำรทหำร แต่ในควำมเป็นจริงแล้ว 
ควำมมั่นคงของชำติครอบคลุม 
ทั้งควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ ควำม
มั่นคงทำงกำรเมือง ควำมมั่นคง 
ด ้ำนสิ่ งแวดล ้อม ควำมมั่นคง 
ด้ำนสขุภำพ ควำมมัน่คงทำงพลงังำน 
และควำมมัน่คงทำงไซเบอร์ ซึง่ล้วน 
มคีวำมสมัพันธ์กันอย่ำงแยกไม่ออก 
วิกฤติ กำรณ ์ โค วิด -1 9  ท� ำ ให ้
ป ร ะ ช ำ ช น ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ผ ล ข อ ง 
ค ว ำ ม ไ ม ่ มั่ น ค ง ท ำ ง สุ ข ภ ำ พ ท่ี 
น�ำไปสู่ควำมไม่มั่นคงในด้ำนอ่ืนๆ 

ทัศนคติของประชาชนท่ีเปล่ียนแปลงไป
เก่ียวกับความมั่นคงของชาติ
(NATIONAL SECURITY)

อย่ำงชดัเจน เป็นกำรเปลีย่นทัศนคติ
ของประชำชนเก่ียวกับควำมมั่นคง
ของชำติ นอกจำกนี้ยงัก่อให้เกดิกำร
เปลีย่นมมุมองทำงธุรกิจในด้ำนต่ำงๆ 
อำทิ

เกิดแนวคิดควำมร่วมมือร่วมใจ
ในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำและกำร
แบ่งปันแก่สังคม เพ่ือสร้ำงสมดุล
ระหว่ำงพัฒนำกำรทำงเศรษฐกิจ 
พัฒนำกำรทำงสงัคม และกำรรกัษำ
สิ่งแวดล้อมมำกขึ้น 

เกิดแนวคิดกำรพ้ืนฟู เยียวยำ 
และรกัษำผลประโยชน์ของส่วนรวม 

เ กิดแนวคิดระบบเศรษฐกิจ

ท่ีค�ำนึงถึงกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำง 
ชำญฉลำดและคุ้มค่ำในกำรผลิต 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่ำง 
เต็มศักยภำพและย่ังยืน (Circular 
Economy)

แนวคิดเหล่ำน้ีถือเป็นโอกำส
ของผู้ประกอบกำร SME เก่ียวกับ 
สุ ข ภ ำ พ แ ล ะ ค ว ำ ม ป ล อ ด ภั ย ที่ 
สำมำรถน�ำมำต่อยอดและพัฒนำ 
ควำมร ่วมมือระหว ่ำงกัน เ พ่ือ 
ตอบสนองแนวคิดและพฤติกรรม
ของคนท่ีเปลี่ยนแปลงไปสู่กำรให ้
ควำมส�ำคัญกับควำมมั่นคงใน 
หลำกหลำยแง่มุมมำกขึ้น 

กำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมข้ำงต้นเป็นท้ังโอกำสและควำมท้ำทำยของธุรกิจต่ำงๆ รวมถึงเป็น 
ตัวเร่ง กำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ประโยชน์ในวงกว้ำง (Digital Transformation) ให้เกิดได้รวดเร็วขึ้น 
ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง รวมถึงจะกลำยเป็นตัวแปรส�ำคัญต่อกำรด�ำเนิน
ธุรกิจและควำมอยู่รอดของธุรกิจ โดยเฉพำะธุรกิจทีส่ำมำรถปรบัตวัได้อย่ำงรวดเรว็และสำมำรถน�ำโอกำส
ที่มำพร้อมกำรเปลี่ยนแปลงไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเหมำะสม ซึง่ในหลำยประเทศพบว่ำธุรกิจขนำดกลำง
และขนำดเล็กจ�ำนวนมำกมีควำมได้เปรียบธุรกิจขนำดใหญ่ เพรำะสำมำรถปรับตัวได้รวดเร็วกว่ำและ 
มีต้นทุนในกำรปรับเปลี่ยนที่น้อยกว่ำ
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การด�าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
และการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด 

เมื่อผู้คนมีควำมระมัดระวังที่จะออกจำกบ้ำนและหลีกเลี่ยงกำร
อยู่ในที่ท่ีมีผู้คนจ�ำนวนมำกหรือพบปะกับคนท่ีไม่คุ้นเคย ส่งผลให ้
ธุรกิจกำรท่องเทีย่วเพ่ือกำรพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
กับกำรจัดประชุมบริษัทข้ำมชำติ กำรท่องเท่ียว กำรประชุม
นำนำชำติ และกำรจัดนิทรรศกำร (MICE) ต่ำงได้รับผลกระทบ 
ไม่มำกก็น้อย เช่นเดยีวกับธุรกจิอืน่ๆ ท่ีเก่ียวเนือ่งในห่วงโซ่ของธุรกิจ 
เช่น ธุรกิจท่ีพัก ธุรกิจห้ำงสรรพสนิค้ำ ธุรกิจอำหำรและบนัเทงิ ธุรกิจ 
ขนส่ง ธุรกิจน�ำเท่ียว ธุรกิจจ�ำหน่ำยสนิค้ำท่ีระลกึ ธุรกิจแหล่งท่องเทีย่ว 
และธุรกิจแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ รวมถึงธุรกิจที่ต่อเนื่องทำงอ้อม ได้แก่ 
ธุรกิจสื่อสำร ธุรกิจโฆษณำ/ประชำสัมพันธ์ และธุรกิจธนำคำร 
เป็นต้น ส่งผลให้ธุรกิจเหล่ำน้ันต้องปรับตัวอย่ำงเร่งด่วนในทุกด้ำน 
ตั้งแต่กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงทำงธุรกิจ (Business Model) 
กำรปรบัรูปแบบและกระบวนกำรให้บรกิำรทีน่�ำเอำเทคโนโลยีดจิทัิล
มำใช้ประโยชน์มำกขึ้น กำรปรับรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์และ 
กำรตลำดออนไลน์ ไปจนถึงกำรปรับลดคนงำน กำรปรับและ 
ลดเวลำในกำรให้บริกำร และกำรปิดกิจกำรชั่วครำว เป็นต้น 

จำกแนวคิด Three Horizons ของ McKinsey & Company ซึ่งพูดถึงกลยุทธ์
เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของธุรกิจโดยให้ควำมส�ำคัญกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน 3 ระยะ ได้แก่

วิกฤตกำรณ์โควิด-19 กดดันให้ผู้ประกอบกำรต้องปรับเปลี่ยนกำรด�ำเนินงำนจำกระยะที่หนึ่งไปยัง
ระยะที่สำมในทันที เพ่ือให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้คนท่ีเปล่ียนแปลงไปอันเป็นผลมำจำกกฎกติกำ
และนโยบำยของรัฐในกำรควบคุมกำรระบำดของโรค จนกลำยเป็นควำมปกติใหม่ (New Normal) หรือ
รูปแบบกำรด�ำเนินชีวิตแบบใหม่ที่แตกต่ำงจำกที่ผ่ำนมำ ซึ่งกำรหันมำมุ่งเน้นที่ระยะที่ 3 อำจท�ำให้เกิด 
ควำมไม่สมดลุ เพรำะผูป้ระกอบกำรอำจมองข้ำมควำมส�ำคญัของระยะท่ีสอง อกีทัง้ยังมคีวำมไม่แน่นอน
ว่ำควำมปกติใหม่จะคงอยู่อย่ำงถำวรหรือไม่หลังเหตุกำรณ์วิกฤติ โควิด-19 ได้คลี่คลำยลง

ระยะที่หนึ่ง
(HORIZON ONE)

ระยะที่สอง
(HORIZON TWO)

ระยะที่สาม
(HORIZON THREE)

กำรด�ำเนินกำรเพื่อสร้ำงคุณค่ำสูงสุด
ผ่ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ

กำรด�ำเนินกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกับโอกำส
ที่จะเติบโตในอนำคตอันใกล้

กำรด�ำเนินกำรเพื่อค้นหำโอกำสและปัจจัยในระยะยำว
ที่น�ำมำซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในอนำคต
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โอกาสทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ส�าหรับผู้ประกอบการ

วิกฤตโิรคระบำดทีผ่่ำนมำส่งผลให้ประชำชน
ตระหนักถึงควำมจ�ำเป็นในกำรส่งเสริมสุขภำพ
และป้องกันโรค (Protection and Prevention: PP) 
มำกขึ้น ถือเป็นโอกำสของธุรกิจที่เก่ียวข้อง
กับบริกำรทำงกำรแพทย์และกำรดูแลรักษำ
สุขภำพ ส่วนพฤติกรรมกำรหลีกเลี่ยงและ 
เว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) 
กลำยเป็นโอกำสของธุรกิจออนไลน์ ทัง้ทีเ่ก่ียวกับ 
กำรตดิต่อสือ่สำร กำรเรยีนรู ้กำรค้ำขำย กำรตลำด 
ควำมบนัเทงิ และธุรกรรมทำงกำรเงนิ เช่นเดยีวกับ 
ธุรกิจกำรขนส่งสินค้ำที่ได้รับกำรตอบรับจำก
ประชำชนมำกข้ึน นอกจำกน้ี ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
กับเทคโนโลยีดิจิทัลก็ได้รับผลกระทบทำงบวก
ด้วยเช่นกัน เช่น อินเทอร์เน็ตในทุกๆ ที่ (IOT) 
ข้อมลูขนำดใหญ่ (Big Data) หุน่ยนต์และระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ (Robotics and Automation) 
ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) 
เทคโนโลยีเครอืข่ำยไร้สำย 5G ไปจนถึง เทคโนโลยี
ควำมเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) 

ควำมเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR) 
ควำมจริงผสม (Mixed Reality: MR) ท่ีสร้ำง
กำรเชื่อมต่อระหว่ำงมนุษย์กับอุปกรณ์ต่ำงๆ 
ได้ถูกน�ำมำใช้ในกระบวนกำรบริหำรจัดกำร 
กำรผลติ และกำรให้บรกิำร ในหลำกหลำยธุรกิจ 
เช่น กำรผลิตโดยใช้หุ่นยนต์และกำรควบคุม
อัตโนมัติ กำรขนส่งสินค้ำแบบอัจฉริยะ กำรน�ำ
เทคโนโลยี AR และ VR มำใช้ให้บริกำรข้อมูล 
แก่ลูกค้ำ กำรให้บริกำรสันทนำกำรออนไลน์ 
กำรให้บริกำรกำรแพทย์ออนไลน์ กำรจัด
กิจกรรมกำรตลำดออนไลน์ และระบบข้อมูล
ช่วยกำรตัดสินใจของผู้บริหำร เป็นต้น 

ควำมเปล่ียนแปลงดังกล่ำวน้ีกลำยเป็น
โอกำสที่ดีส�ำหรับผู ้ประกอบกำร โดยเฉพำะ
ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่มีควำม
ยืดหยุ่นและสำมำรถปรับตัวได้รวดเร็วคล่องตัว
กว่ำธุรกิจขนำดใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่มีรำคำถูกลงแต่มีศักยภำพและประโยชน์ 
ในกำรใช้งำนที่สูงขึ้น

ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่ผู้ประกอบกำรควรจะต้องพิจำรณำในเบื้องต้นสำมำรถ แบ่งได้เป็น 4 ประเด็น ได้แก่

ผลของการปรับตัวจาก 
โลกาภิวัตน์ (Globalization) สู่ 
ภมิูภาคาภวิฒัน์ (Regionalization)  
หรือกำรเคลื่อนย้ำยกำรผลิต 
และแหล่งวัตถุดิบให้มำอยู่ใกล้ 
กับผู้บริโภคและผู้ประกอบกำร 
มำกขึ้ น  ซึ่ งจะมีผลกระทบ 
ต่อห่วงโซ่กำรผลิตไม่ทำงใด 
ก็ทำงหนึ่ง

การเคลื่อนย้าย
ทรัพยากรจ�ำนวน
ม ห ำ ศ ำ ล อ ย ่ ำ ง มี
ประสิท ธิภำพและ
รวดเร็วในยำมวิกฤติ 
ท้ังในด้ำนบุคคลำกร 
เครื่องไม ้เครื่องมือ 
และงบประมำณ

พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
ท�างานและการบริโภค
ท่ี เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป 
ในอนาคต โดยเฉพำะ 
ผ ล ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี 
สมัยใหม่ท่ีถูกน�ำมำปรับ
ใช้ท้ังในกำรท�ำงำนและ
กำรด�ำเนินชีวิตของคน 

 

สญัญาทางสงัคมท่ีอาจ
เปลีย่นแปลงไป (Social 
Contract  Changes) 
ซึ่งเป็นผลมำจำกนโยบำย
ภ ำ ค รั ฐ ที่ อ อ ก ม ำ เ พ่ื อ
ปกป ้องประชำชนและ
รองรับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 
ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อตัวบุคคลและองค์กร 

1 2 3 4
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การรับรู้ข่าวสารและการเรียนรู้ของประชาชน
ท่ีเปล่ียนแปลงไป

เมื่อประชำชนเพ่ิมควำมระมัดระวังในกำรมีปฏิสัมพันธ์ทำงกำยภำพ
กับบุคคลอื่น กำรรับรู้ข่ำวสำรผ่ำนสื่อออนไลน์ ไม่ว่ำจะผ่ำนแพลตฟอร์ม
สำธำรณะหรือสื่อสังคมออนไลน์ก็จะมีมำกข้ึน เช่นเดียวกับกำรเรียนรู้
ออนไลน์ ทัง้กำรเรยีนรูท้ีเ่ป็นทำงกำรภำยใต้ระบบและกำรรบัรองของสถำบนั
กำรเรยีนรูข้องรฐัและเอกชน ในหลกัสตูรท้ังระยะส้ันและระยะยำว ไปจนถึง 
กำรเรียนรู้ที่ไม่เป็นทำงกำรผ่ำนเว็บไซต์ด้ำนกำรเรียนรู ้ท่ีไม่ใช่สถำบัน 
กำรศึกษำ เช่น สกิลแชร์ (Skillshare.com™) คำน อะคำเดมี่ (Khan  
Academy) คอร์สเซรำ (Coursera) วิกิต�ำรำ (Wikibooks) ยูเดมี่ (Udemy) 
โค้ดคำเดมี่ (Codecademy) เอ็ดเอ็กซ์ (edX) เป็นต้น 

อย่ำงไรก็ตำม กำรเรียนรู้ผ่ำนแหล่งเรียนรู้ทำงกำยภำพก็มีควำมส�ำคัญ
เพ่ิมขึน้ ในฐำนะพ้ืนท่ีในกำรพบปะสงัสรรค์ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ลองคดิลองท�ำ 
และปล่อยพลังควำมคิดสร้ำงสรรค์ ในกำรสร้ำงผลงำนและยกระดับทักษะ 
ควำมช�ำนำญ จงึมคีวำมจ�ำเป็นทีจ่ะต้องออกแบบพ้ืนท่ีกำรเรยีนรู้โดยค�ำนึงถึง 
หลักกำรทำงสำธำรณสุขมำกขึ้น มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรใช้พื้นที่ โดย
ค�ำนึงถึงประเภทของกิจกรรม มำตรกำรด้ำนสุขอนำมัย และกำรบังคับใช้ 
มำตรกำรต่ำงๆ ซึง่ปัจจยัเหล่ำน้ีเป็นสิง่ท่ีผูป้ระกอบกำรจะต้องท�ำควำมเข้ำใจ 
และเห็นควำมส�ำคัญ 

ทิศทางการบริหารจัดการภาครัฐและ
การกระจายอ�านาจท่ีเปลี่ยนแปลงไป

บทเรียนของประเทศต่ำงๆ ในกำรจัดกำรกับสภำวะ
วิกฤติ (Crisis Management) จะถูกน�ำมำศึกษำ 
เพื่อพัฒนำต้นแบบแนวทำงปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ที่สำมำรถน�ำไปปรับใช้กับประเทศต่ำงๆ เพ่ือรับมือ
กับวิกฤตกำรณ์ทำงกำรแพทย์ในอนำคต โดยเฉพำะ
ในด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมและกำรด�ำเนินกำร
ของภำครัฐ ควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน  
ภำคประชำชน และภำคกำรต่ำงประเทศ รวมถึง ประเดน็
กำรส่งเสริมให้เกิดควำมยืดหยุ่นในสังคม เพ่ือเป็นกำร
ปรับตัวรองรับกำรเปลี่ยนแปลงหรือควำมเสี่ยงต่ำงๆ 
ท่ีอำจจะเกิดข้ึนในอนำคต เป็นกำรลดผลกระทบ 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ท้ังในเรื่องควำมยืดหยุ่นในกำรท�ำงำน กำรใช้ชีวิต 
กำรเรยีนรู ้กำรแสดงควำมเห็นของสงัคม กำรติดต่อสือ่สำร 
และกำรบริกำรภำครัฐ ซึ่งแน่นอนท่ีสุดจะมีผลกระทบ 
ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของ SME อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
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การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
ในทุกภาคส่วน

กำรเปลีย่นผ่ำนสูด่จิทัิล หรอื Digital 
Transformation จะเกิดขึ้นได้ต้อง
เริ่มจำกกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ประชำชนเป็นล�ำดับแรก วิกฤตกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ท�ำให้
ประชำชนจ�ำเป ็นต ้องปรับรูปแบบ 
กำรท�ำงำนและกำรด�ำเนินชีวิตผ่ำน
เครื่องมือดิจิทัลมำกข้ึน ช่วยให้เกิด
ควำมคุ ้นเคย เห็นประโยชน์ และ 
มีทัศนคติที่ ดีต ่อกำรน�ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เป็นกำร
กระตุ้นให้คนเรียนรู้และพัฒนำทักษะ
ด้ำนดิจิทัลมำกขึ้น ส่วนภำคธุรกิจเอง
ก็มีควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้องน�ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำใช้ประโยชน์ (Digitalization) 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน
และกำรให้บริกำรประชำชนมำกขึ้น 
กลำยเป็นโอกำสใหม่เพ่ือมุง่สูเ่ศรษฐกจิ
ดิจิทัล (Digital Economy) ส�ำหรับ 
ทั้งธุรกิจขนำดใหญ่และธุรกิจ SME 

แม้ว่ำวิกฤตโควิด-19 ทีเ่กดิข้ึนจะส่งผลให้เศรษฐกิจท่ัวโลกชะลอตวัอย่ำงท่ีไม่เคยเกิดขึน้มำก่อน 
แต่ในอกีทำงหน่ึงได้สร้ำงบรรทัดฐำนและโอกำสใหม่ๆ ให้เกิดขึน้ ซึง่ผูป้ระกอบกำรต้องปรับตวั 
ให้เท่ำทันโดยกำร “เติมความรู้ เพิ่มรายได้ ขยายตลาด” อันเป็นแนวทำงกำรเพิ่มศักยภำพ 
กำรแข่งขันที่ดีที่สุดเพื่อรองรับควำมเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจบวิกฤตกำรณ์ในครั้งนี้

The Knowledge 14 ฉบับน้ีมีเรื่องรำวท่ีจะช่วยเปิดเเละเติมทุนควำมรู้ มุมมองใหม่ และ 
สร้ำงแรงบันดำลใจให้แก่ผู้ประกอบกำร SME รวมถึง Micro SME ท่ีก�ำลังก้ำวขึ้นมำเป็น 
ฟันเฟืองส�ำคัญในกำรผลักดันเศรษฐกิจประเทศให้ก้ำวหน้ำและแข่งขันได้ในระดับสำกล 

โควิด-19 ท�ำให้โลกเปลี่ยน ธุรกิจจึงต้องเปลี่ยนตำม คุณต้องพร้อมท่ีจะเรียนรู้เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัว หำกไม่อยำกถูกทิ้งไว้ข้ำงหลัง
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ถอดบทเรียนรัฐบาลต่างประเทศ
กับนโยบายสนับสนุน

ภาคธุรกิจในวิกฤติโควิด-19

ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ท�ำให้รัฐบำลของทุกประเทศต้องเร่งด�ำเนิน 
นโยบำยในกำรสนับสนุนผู ้ประกอบกำร โดยเฉพำะในภำคธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME)  
รวมถึงผูป้ระกอบอำชพีอสิระ โดยในระยะสัน้เน้นกำรเพ่ิมสภำพคล่องให้แก่ผูป้ระกอบกำรและประชำชน เพ่ือให้
สำมำรถประคองธุรกิจและด�ำเนินชีวิต ต่อไปได้ในภำวะที่เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว 

โดยนโยบำยรัฐแบ่งได้เป็นหลำยรูปแบบ ตั้งแต่นโยบำยท่ัวไปส�ำหรับธุรกิจและบุคคลท่ัวไป เช่น 
นโยบำยผ่อนคลำยกฎเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรกู้เงิน แต่บำงนโยบำยและมำตรกำรเน้นเฉพำะเจำะจง 
ไปที่ผู้ประกอบกำร SME เช่น 

The Knowledge t10 T



มาตรการเฝ้าระวังเกี่ยวกับสถานการณ์และผลกระทบที่มีต่อ SME 
 กำรท�ำงำนใกล้ชดิกับผูป้ระกอบกำรเพ่ือให้เข้ำใจปัญหำและควำมต้องกำรของธุรกิจ SME 
 กำรก�ำหนดมำตรกำรและนโยบำยส่งเสรมิผูป้ระกอบกำร SME ในระยะยำว 

นโยบายทางภาษีและประกันสังคม 
 กำรยืดเวลำกำรช�ำระภำษี
 กำรลดสัดส่วนกำรส่งเงนิสมทบเข้ำกองทุนประกันสงัคม
 กำรใช้เงนิประกันสงัคมเยียวยำผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบ 
 กำรลดยอดกำรช�ำระหนีข้องผูท่ี้เป็นหน้ี 
 กำรลดค่ำเช่ำและค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ 
 กำรลดหรือคืนเงินประกันกำรใช้สำธำรณูปโภคหรือ 

ใช้พ้ืนที่ 
 กำรให้พักช�ำระหนี้ 
 กำรให้ผ่อนช�ำระภำษี 
 กำรยกเว้นภำษี 
 กำรผ่อนคลำยกฎเกณฑ์และเงื่อนไขกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ภำครฐัให้มคีวำมรวดเรว็และคล่องตวัย่ิงข้ึน 

มาตรการทางสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ 
 กำรค�ำ้ประกันสนิเชือ่ให้แก่ผูป้ระกอบกำรทีม่ปีระวติักำรเงนิท่ีดี 

เพ่ือให้สถำบนักำรเงนิขยำยวงเงินสนิเชือ่ให้แก่ผูป้ระกอบกำร SME 
 กำรปล่อยสินเชื่อโดยตรงให้แก่ผู้ประกอบกำร ท้ังแบบผ่ำน

สถำบนักำรเงินของรฐัและหน่วยงำนเฉพำะกิจของรฐั 
 กำรให้เงนิสนับสนุนและเงนิให้เปล่ำจำกหน่วยงำนรฐั

การปรับโครงสร้างเพื่อให้ผู้ประกอบการปรับตัวรับสถานการณ์ปัญหาและ
สถานการณ์ปกติใหม่

 กำรน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ำมำปรบัใช้กับธุรกิจ 
 กำรให้แนวคดิกำรบรหิำรจดักำรทีทั่นสมยัและโมเดลทำงธุรกิจใหม่ๆ ท่ีสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
 กำรให้ข้อมลูควำมรูแ้ละชีแ้นะให้เห็นถึงช่องทำงกำรตลำดและโอกำสใหม่ทำงธุรกิจ 

มาตรการการลดเวลาท�างาน การให้ลางาน หรือหยุดท�างานชั่วคราว 
 กำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่ผูท้ีต้่องหยุดงำนชัว่ครำว ผูถู้กเลกิจ้ำง ผูป้ระกอบอำชพีอสิระ 
 กำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิแก่ผูป้ระกอบกำร เพ่ือให้สำมำรถคงกำรจ้ำงงำนไว้ได้ในภำวะท่ี

กิจกรรมทำงเศรษฐกิจลดลง 
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ตัวอย่างมาตรการภาครัฐในต่างประเทศ 
เพื่อการดูแลและเยียวยาผู้ประกอบการ SME

หน่วยงานกลางของสหภาพยุโรปและยูโรโซน
 กำรสนบัสนุนเงนิทนุเพ่ือค้นคว้ำเก่ียวกับกำรผลิตวัคซนีและวิธีกำรรกัษำโรคโควิด-19 รวมถึงจดัตัง้กองทุน

สนบัสนนุกำรลงทุนในระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนต่ำงๆ ของประเทศสมำชกิ โดยเฉพำะระบบสำธำรณสขุ 
 กำรจดัสรรงบประมำณให้แก่ EU Structural Funds เพ่ือส�ำรองไว้เป็นค่ำใช้จ่ำยทีเ่ก่ียวกับโรคโควิด-19 รวมถึง 

ผ่อนคลำยควำมเข้มงวดด้ำนวินัยกำรคลงั (EU Fiscal Rule) เพ่ือให้ประเทศสมำชกิมพ้ืีนท่ีในกำรออกมำตรกำร 
ทำงกำรคลงัเพ่ือเยียวยำผลกระทบจำกโรคระบำด 

 กำรให้สภำพคล่องเพ่ือด�ำเนินมำตรกำรช่วยเหลอืแรงงำน ภำยใต้ชือ่โครงกำร SURE โดยรฐับำลแต่ละประเทศ
ให้เงนิอดุหนนุแรงงำนทีส่ญูเสยีรำยได้จำกชัว่โมงกำรท�ำงำนท่ีลดลง โดยบรษิทัผูจ้้ำงงำนจะต้องไม่ปลดแรงงำนออก 
และแรงงำนจะยังคงได้รบัค่ำจ้ำงในสดัส่วนท่ีรฐับำลอดุหนุนให้

 กำรให้เงนิทนุเพ่ิมเตมิแก่ธนำคำรเพ่ือกำรลงทุนแห่งยุโรป (European Investment Bank) เพ่ือจดัต้ังกองทุน
ซึง่มหีน้ำทีใ่ห้สภำพคล่องและค�ำ้ประกันสนิเชือ่แก่บรษิทัเอกชนและธุรกิจ SME 

เครือรัฐออสเตรเลีย
 มำตรกำรสนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจ SME และองค์กรไม่แสวงหำผลก�ำไรทีไ่ด้รบัผลกระทบ โดยวงเงินท่ีได้รบั

ขึน้อยูกั่บค่ำใช้จ่ำยพนกังำนของแต่ละบรษิทั เพ่ือจงูใจให้ธุรกิจรกัษำระดบักำรจ้ำงงำนไว้
 มำตรกำรเยียวยำอตุสำหกรรมทีไ่ด้รบัผลกระทบสูง อำทิ สำยกำรบนิ ท่องเท่ียว เกษตร และกำรศกึษำ ทัง้กำร

อดุหนุนเงินทุน กำรยกเว้นค่ำธรรมเนยีม และกำรช่วยหำตลำดใหม่ 
 มำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจและช่วยเหลอืธุรกิจ SME ของรฐับำลท้องถ่ิน เช่น กำรยกเว้นภำษเีงนิเดอืนให้แก่

ธุรกิจในรฐันวิเซำท์เวลส์ รฐัควีนส์แลนด์ รฐัวิกทอเรยี และรฐัเวสเทร์ินออสเตรเลยี 
 มำตรกำรค�ำ้ประกันสนิเชือ่ SME ส�ำหรับธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบ รวมถึงกำรผ่อนปรนก�ำหนดกำรช�ำระหน้ีของ

ลกูหนี้ 
 มำตรกำรช่วยเหลือนำยจ้ำงของ JobKeeper Payment โดยมอบเงินช่วยเหลือให้แก่นำยจ้ำงท่ีมีรำยได้ 

ลดลงมำกกว่ำ 30% - 50% รวมถึงมำตรกำรช่วยจ่ำยเงนิค่ำจ้ำงให้แก่ลูกจ้ำงคนละ 1,500 ดอลลำร์ออสเตรเลยี 
หรอื 33,500 บำท นำนสงูสดุ 6 เดอืน

 มำตรกำรเยียวยำผูว่้ำงงำน ผูร้บัสวัสดกิำรรฐั เช่น ผูร้บับ�ำนำญ รวมถึงกำรอนญุำตให้ถอนเงนิกองทุนส�ำรอง
เลีย้งชพีเพ่ือกำรเกษยีณอำยุได้ก่อนก�ำหนด 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
 มำตรกำรลดภำระภำคธุรกิจ ด้วยกำรลดอตัรำดอกเบีย้เงนิกู้ กำรยกเว้นกำรจ่ำยเงนิเข้ำกองทนุเงินส�ำรอง 

เลีย้งชพีและกองทุนส�ำรองค่ำรกัษำพยำบำลของพนักงำน รวมถึงกำรลดค่ำเช่ำให้แก่ธุรกจิขนำดเลก็และขนำดกลำง
ในภำคบรกิำรทีเ่ช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ของรฐับำล 

 มำตรกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมกำรเดินทำงและกำรขนส่ง โดยกำรอุดหนุนเงินให้แก่บริษัทผู้ให้บริกำร 
รถแท็กซี ่กำรลดค่ำบรกิำรสนำมบนิ กำรลดค่ำธรรมเนยีมให้แก่ผูส่้งออก รวมถึงกำรเพ่ิมวงเงินสนิเชือ่ส�ำหรบักำรค้ำ
ต่ำงประเทศให้แก่ผูส่้งออกจนี

 กำรจดัตัง้กองทนุสนับสนุน SME ส�ำหรบักำรปล่อยสินเชือ่แบบไม่มดีอกเบีย้ หรอืจ่ำยคนืดอกเบีย้ภำยหลงั 
รวมถึงกำรลดจ�ำนวนเงนิสมทบเข้ำกองทุนประกันสงัคม และลดภำษกีำรใช้สำธำรณูปโภคและค่ำขนส่งสำธำรณะ

 มำตรกำรพัฒนำระบบกำรเงนิภำยในเขตเศรษฐกิจพิเศษสำมเหล่ียมปำกแม่น�ำ้ไข่มกุ (Greater Bay Area) เช่น 
กำรพัฒนำด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรระดมทุน กำรเพ่ิมกำรเปิดเสรใีนภำคกำรเงนิ กำรส่งเสรมิให้เกิดนวัตกรรม
ทำงกำรเงนิภำยในเขตเศรษฐกิจ เป็นต้น

 มำตรกำรกระตุน้กำรบรโิภคภำยในประเทศ เช่น กำรให้คูปองส่วนลดส�ำหรบักำรท่องเทีย่ว กำรรเิริม่โครงกำร
วันหยุด 2.5 วัน และกำรอนญุำตให้ลดชัว่โมงกำรท�ำงำนต่อวนัลงและมำท�ำงำนชดเชยวันอืน่ 
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สหพันธรัฐมาเลเซีย
 มำตรกำรช่วยเหลอืทำงภำษ ี เช่น กำรขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยภำษรีำยเดือน กำรยกเว้นภำษกีำรบรกิำร

ส�ำหรบัธุรกิจโรงแรม 
 มำตรกำรช่วยเหลอืค่ำสำธำรณปูโภคและค่ำเช่ำ เช่น กำรลดค่ำไฟฟ้ำส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรโรงแรม ท่องเทีย่ว 

สำยกำรบนิภำยในประเทศ ห้ำงสรรพสนิค้ำ ศนูย์แสดงสนิค้ำ และสวนสนกุ 
 มำตรกำรช่วยเหลือด้ำนสภำพคล่อง เช่น กำรให้เงินสนับสนุนและเงินกู้ให้แก่ SME ท่ีได้รับผลกระทบ 

โดยเฉพำะธุรกิจด้ำนอำหำรและกำรเกษตร กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีและเล่ือนกำรช�ำระหน้ีให้แก่ลูกหนี้ 
ภำคธุรกิจและบคุคลท่ีได้รบัผลกระทบ รวมถึงกำรสนับสนุนเงนิให้แก่ผูป้ระกอบกำรท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมกำรขำย
สินค้ำทำงออนไลน์

 มำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจ เช่น กำรลดภำษเีงนิได้บคุคลธรรมดำตำมกำรใช้จ่ำยท่ีเก่ียวกับกำรท่องเทีย่ว 
ในประเทศ กำรมอบบตัรก�ำนลัส�ำหรบักำรซือ้ตัว๋เครือ่งบนิ รถไฟ และโรงแรม เพ่ือท่องเท่ียวในประเทศ รวมถึง 
กำรเพ่ิมเงนิลงทนุในโครงกำรขนำดเลก็ เช่น กำรซ่อมแซมถนน กำรเพ่ิมสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรท่องเท่ียว

 มำตรกำรดแูลครวัเรอืนและกำรจ้ำงงำน เช่น กำรมอบเงนิช่วยเหลือแรงงำนท่ีต้องหยุดพักงำนโดยไม่ได้รบั
ค่ำจ้ำง กำรลดอตัรำกำรส่งเงนิสมทบในกองทนุส�ำรองเลีย้งชพี กำรอดุหนุนค่ำใช้จ่ำยส�ำหรบักำรเรยีนและฝึกอบรม
ทกัษะด้ำนดจิทิลั รวมถึงกำรให้บรกิำรอนิเทอร์เนต็ฟรใีนช่วงทีม่กีำรควบคมุโรค

ไม่ก่ีเดอืนหลังจำกกำรแพร่ระบำด หลำยธุรกิจตกอยู่ในสภำวะ
ขำดสภำพคล่องอย่ำงหนัก บำงรำยถึงขั้นประกำศลดขนำด
องค์กร ประกำศล้มละลำย หรอืประกำศปิดกิจกำร อำทิ

 ปูนซีเมนต์นครหลวงประกำศปิดสำยกำรผลิตโรงงำน 
สระบรุี 

 มติซบูชิ ิอเีลค็ทรคิ ชลบรุ ีเลกิจ้ำงพนักงำน 1,000 คน
 ไมโครซอฟท์ปลดกองบรรณำธิกำรและนักข่ำว เตรียม

แทนทีด้่วยเอไอ
 โรงแรมเชอรำตนัประกำศปิดกิจกำร
 นกสกู๊ตประกำศปิดกิจกำร
 ปำลโิอ เขำใหญ่ ประกำศปิดกิจกำร 
 วุฒศิกัดิค์ลนิิก ย่ืนขอฟ้ืนฟูกิจกำรหลงัประกำศล้มละลำย
 กำรบนิไทย ย่ืนศำลล้มละลำยเพ่ือขอเข้ำกระบวนกำรฟ้ืนฟู

กิจกำร

กรณีศึกษาการฟื้นฟูภาคธุรกิจในช่วงโควิด-19 

นโยบำยล็อกดำวน์ทีห่ลำยประเทศน�ำมำใช้ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบ
ในวงกว้ำงต่อเศรษฐกิจโลก ท�ำให้ GDP ท่ัวโลกในปี พ.ศ. 2563 ตดิลบอย่ำงหนกัเป็นประวัตกิำรณ์ The Atlantis 
Report คำดกำรณ์ว่ำหน้ีทัว่โลกจะสงูถึง 246 ล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรฐั หรอื 7,650 ล้ำนล้ำนบำท คดิเป็น 320% ของ 
GDP ของโลก และส่งผลกระทบต่อภำคธุรกิจไม่ว่ำจะเป็นขนำดใหญ่หรอืขนำดเลก็ โดยเฉพำะธุรกิจ SME และ 
สตำร์ตอปัรำยใหม่ 
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เครือรัฐออสเตรเลีย

5
ประเทศ
ต่อไปนี้

ท�ำให้รฐับำลและหน่วยงำนเอกชน
ในหลำยประเทศต้องร่วมกันให้

ควำมช่วยเหลอืและเยียวยำภำคธุรกิจ
และผูป้ระกอบกำรอย่ำงเร่งด่วน 

เพ่ือให้สำมำรถด�ำเนนิธุรกิจต่อไปได้ 
ดงัเช่นนโยบำยและกำรด�ำเนนิกำรของ 

ธุรกิจสำยกำรบินของออสเตรเลียได้รับผลกระทบหนักในช่วงที่ผ่ำนมำ ไม่ว่ำจะเป็น “แควนตัส” (Qantas 
Airways) สำยกำรบนิประจ�ำชำตแิละสำยกำรบนิท่ีใหญ่ท่ีสุดของออสเตรเลีย ท่ีประกำศปลดพนักงำน 6,000 คน 
ขณะท่ีสำยกำรบนิอนัดบั 2 อย่ำง “เวอร์จนิ ออสเตรเลยี” (Virgin Australia Airlines) ประกำศล้มละลำย โดยย่ืนขอ 
กำรบริหำรจัดกำรโดยสมัครใจของเจ้ำหน้ี ตำมมำตรำ 11 กฎหมำยล้มละลำยของออสเตรเลีย ท�ำให้รัฐบำล
ออสเตรเลียต้องเร่งเยียวยำทุกภำคส่วน รวมถึงขยำยแผนปล่อยเงินกู้ พร้อมเพิ่มวงเงินให้มำกขึ้น เพื่อช่วยเหลือ 
ภำคธุรกิจท้ังธุรกิจขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็ก เน่ืองจำกวิกฤติครั้งน้ีส่งผลกระทบรุนแรง 
มำกกว่ำที่คำดไว้ 

โดยรัฐบำลออสเตรเลียตัดสินใจขยำยโครงกำรประกันเงินกู้เพ่ือช่วยภำคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจำก 
กำรแพร่ระบำด รวมถึงเพ่ิมเพดำนวงเงินกู้จำกเดิม 250,000 ดอลลำร์ออสเตรเลีย หรือรำว 5.57 ล้ำนบำท  
ไปเป็น 1 ล้ำนดอลลำร์ออสเตรเลีย หรือรำว 22.3 ล้ำนบำท ส่งผลให้บริษัทขนำดเล็กที่มีเงินหมุนเวียนในบริษัท
ต�่ำกว่ำ 50 ล้ำนดอลลำร์ออสเตรเลีย สำมำรถย่ืนเรื่องขอกู้เงินเพ่ือน�ำไปใช้ในกำรลงทุนได้ จำกระเบียบเดิม 
ที่อนุญำตให้น�ำเงินกู้ไปใช้เป็นทุนด�ำเนินกำรและปฏิบัติงำนของบริษัทเท่ำน้ัน ซึ่งคำดว่ำจะช่วยให้ธุรกิจ 
ขนำดกลำงและขนำดเล็กที่หยุดชะงักสำมำรถกลับมำด�ำเนินธุรกิจได้อีกครั้ง 

นอกจำกนี้รัฐบำลออสเตรเลียยังมีโครงกำรประกันเงินกู้ 50% ให้แก่ธุรกิจ SME ท่ีย่ืนเรื่องของกู้เงิน  
พร้อมขยำยเวลำช�ำระเงินคืนจำก 3 ปี เป็น 5 ปี พร้อมให้อ�ำนำจกำรพักช�ำระหนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของธนำคำร 
ผู้ให้กู้ โดยทำงกำรออสเตรเลียรำยงำนว่ำมีธุรกิจ SME ในประเทศย่ืนเรื่องขอกู้เงินแล้วมำกกว่ำ 15,600 รำย  
ขณะเดียวกันธนำคำรกลำงออสเตรเลีย (Reserve Bank of Australia) ได้ออกมำตรกำรผ่อนคลำยเชิงปริมำณ
เพ่ือตรงึอตัรำดอกเบีย้พันธบตัรออสเตรเลยีอำยุ 3 ปี ให้อยู่ในระดบั 0.25% จำกท่ีเคยอยู่ในระดบัโดยเฉลีย่ 0.45% 
เพ่ือลดต้นทุนทำงกำรเงนิให้แก่ทกุภำคส่วน ซึง่แนวทำงข้ำงต้นน้ีคำดว่ำจะช่วยผลักดนัให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถ
ด�ำเนินกิจกำรต่อไปได้ในภำวะที่กิจกรรมทำงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
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สาธารณรัฐประชาชนจีน

ร้อยละ 60 ของธุรกิจในประเทศจีน คือ ธุรกิจ SME ซึ่งผู้ประกอบกำรมักมีกระแสเงินสดหมุนเวียนไม่เกิน  
3 เดือน เมื่อประเทศประสบปัญหำเศรษฐกิจจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 รัฐบำลกลำงของจีนและรัฐบำลท้องถิ่น 
ในแต่ละมณฑลจึงออกนโยบำยและมำตรกำรเยียวยำเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวตำมบริบทของแต่ละพ้ืนท่ี 
เร่ิมตัง้แต่กำรมอบเงนิสนบัสนุนกลุม่ผูบ้รโิภคให้มกี�ำลงัซือ้เพ่ิมขึน้ โดยกำรโอนเงนิเข้ำกระเป๋ำสตำงค์อเิลก็ทรอนกิส์
เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรจับจ่ำยใช้สอย และกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจใช้จ่ำย รวมถึงกำรออกพันธบัตรเงินกู้สำธำรณะ
เพ่ือระดมทุนปล่อยเงินกู้ให้แก่ผู้ประกอบกำรในอัตรำดอกเบี้ยต�่ำ กำรใช้มำตรกำรทำงภำษี กำรให้สินเชื่อ 
แก่ผูป้ระกอบกำร ตลอดจนกำรช่วยท�ำกำรตลำดให้แก่ผู้ประกอบกำร กำรเข้ำไปดแูลพนักงำนตำมสถำนประกอบกำร 
กำรตรวจคัดกรองตรวจหำเชื้อไวรัสโควิด-19 เพ่ือให้ประชำชนมั่นใจในควำมปลอดภัย ไปจนถึงกระตุ้นธุรกิจ
ออนไลน์ในหลำกหลำยรูปแบบ 

ในส่วนของภำคเอกชน มำยแบงค์ (MYbank) ซึง่เป็นธนำคำรพำณิชย์ส�ำหรบัธุรกิจขนำดเล็ก ได้เปิดตวับรกิำร
กู้ยืมเงินแบบไร้สัมผัส (Contactless Loans) ภำยใต้ควำมร่วมมือกับธนำคำรและองค์กรชั้นน�ำกว่ำ 100 แห่ง  
เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือแก่ธุรกิจ SME ผู้ประกอบกำรรำยย่อย และเกษตรกรกว่ำ 10 ล้ำนรำยท่ัวประเทศจีน  
ผ่ำนโมเดลกำรกู้ยืม “310” ซึ่งเป็นนวัตกรรมท่ีอำลีเพย์ (Alipay) และมำยแบงค์ได้คิดค้นข้ึน โดยใช้เวลำเพียง  
3 นำที ในกำรยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงินผ่ำนโทรศัพท์มือถือ และอนุมัติทันทีภำยใน 1 วินำที โดยทุกขั้นตอนด�ำเนินกำร 
ผ่ำนระบบอัตโนมัติ หรือ Zero (0) Manual Intervention ซึ่งช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ประกอบกำร 
ในกำรเข้ำถึงแหล่งเงนิทุนในช่วงเวลำทีเ่กิดกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสั โดยไม่ต้องเดนิทำงไปตดิต่อทีส่�ำนักงำน
ของธนำคำรด้วยตนเอง

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
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เกำหลีใต้เป็นหน่ึงในประเทศทีไ่ม่มมีำตรกำรลอ็กดำวน์ สถำนประกอบกำร ธุรกิจ ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร สำมำรถ
เปิดบริกำรตำมปกติ จึงไม่ส่งผลกระทบทำงเศรษฐกิจที่รุนแรงมำกนัก แต่รัฐบำลเกำหลีใต้ให้ควำมส�ำคัญ 
เป็นพิเศษกับกำรให้บริกำรตรวจหำเชื้อโควิด-19 แก่ประชำชนให้ครอบคลุมมำกที่สุด รวมถึงกำรเข้มงวด 
กับมำตรกำรกักตัว ไม่จับกลุ่ม และไม่ออกจำกบ้ำนโดยไม่จ�ำเป็น โดยรัฐบำลมีหน่วยงำนท่ีท�ำงำนรวดเร็ว 
และมีควำมพร้อมจะออกไปให้บริกำรตรวจหำเชื้อ ติดตำมเส้นทำงกำรติดเชื้อของผู้ป่วย และกักกันโรคได้ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท�ำให้สำมำรถควบคุมกำรแพร่ระบำดได้ดี 

รัฐบำลเกำหลีใต้ยังท�ำให้กำรตรวจหำเชื้อเป็นเรื่องท่ีเข้ำถึงง่ำยและรำคำประหยัด โดยมีกำรติดตั้ง 
จุดบริกำรตรวจหำเชื้อโควิด-19 ประมำณ 600 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงยังเป็นต้นแบบกำรให้บริกำรตรวจเชื้อ 
โควิด-19 แบบไดรฟ์ทรู (Drive Thru Test) ซึ่งผู้มำตรวจเชื้อไม่ต้องลงจำกรถ จนถือว่ำเป็น “โซลโมเดล”  
(Seoul Model) ในด้ำนกำรควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-19 ในด้ำนกำรฟื้นฟูภำคธุรกิจ SME รัฐบำลมีมำตรกำร
ปล่อยสินเชื่ออัตรำดอกเบี้ยต�่ำ (Soft Loan) เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจท้ังขนำดเล็กและขนำดใหญ่ที่ได้รับ 
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำด ในวงเงิน 29.1 ล้ำนล้ำนวอน หรอืรำว 7.63 แสนล้ำนบำท มำตรกำรค�้ำประกัน
สินเชื่อผำ่นกองทุน Korea Credit Guarantee Fund และ Korea Technology Finance Co. มำตรกำรเพ่ิม 
งบฉุกเฉินเพ่ือเป็นสนิเชือ่ให้แก่กลุม่ธุรกิจภำคกำรท่องเทีย่ว มำตรกำรยกเว้นภำษมีลูค่ำเพ่ิมให้แก่ธุรกิจขนำดเลก็ 
รวมถึงมำตรกำรเพ่ิมสนิเชือ่พิเศษส�ำหรบัธุรกิจ SME ในพ้ืนท่ีทีไ่ด้รบัผลกระทบหนัก เช่น เมอืงแทกู (Daegu) และ

ที่มำ : www.longtunman.com/21678 / www.ryt9.com/s/prg/3103644

          www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/business-maker/china-covid-ep2.html
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ในช่วงโควิด–19 เศรษฐกิจในสหรำชอำณำจกัรประสบภำวะวิกฤตไม่ต่ำงจำกประเทศอืน่ท่ัวโลก โดยเฉพำะ
ในธุรกิจด้ำนกำรบริกำรซึ่งมีกำรเลิกจ้ำงงำนจ�ำนวนมำก ภำยหลังจำกกำรประกำศมำตรกำรเว้นระยะห่ำง 
ทำงสังคม แม้ว่ำรัฐบำลจะออกมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือช่วยเหลือภำคธุรกิจและเยียวยำภำคแรงงำนแล้วก็ตำม  
แต่คำดกำรณ์ว่ำเหตกุำรณ์ครัง้นีอ้ำจส่งผลให้ประชำชนต้องว่ำงงำนมำกถึง 2 ล้ำนคน และท�ำให้อตัรำกำรขยำยตวั 
ทำงเศรษฐกิจ (GDP) ลดลงถึง 35% 

โดยรัฐบำลได้ด�ำเนินมำตรกำรช่วยเหลือภำคธุรกิจและประชำชน รวมเป็นเงินมำกกว่ำ 7.5 แสนล้ำนปอนด์ 
หรอืรำว 30.5 ล้ำนล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 27 ของ GDP ของสหรำชอำณำจกัร โดยมกีำรตอบสนองข้อเรยีกร้อง
ของผู้ประกอบกำรในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรยกเว้นภำษธุีรกิจเป็นเวลำ 1 ปี ส�ำหรบัธุรกิจประเภทค้ำปลกี ร้ำนอำหำร 
โรงละคร โรงหนัง ผับ และบำร์ กำรให้เงินกู้ชั่วครำวกับธุรกิจขนำดเล็กในวงเงินประมำณ 50 ล้ำนบำทต่อรำย 

นอกจำกนี้ในไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2563 ธนำคำรแห่งประเทศอังกฤษ (Bank of England) ได้ประกำศ
ปรับลดอัตรำดอกเบ้ียเพ่ิมเติม จำกร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 0.1 ซึ่งถือว่ำเป็นอัตรำท่ีต�่ำที่สุดในประวัติศำสตร ์
ของสหรำชอำณำจักร ทั้งนี้เพ่ือเอื้อให้รัฐบำลสำมำรถกู้ยืมเงินมำใช้จ่ำยตำมนโยบำยต่ำงๆ รวมถึงกำรออก
มำตรกำร Term Funding Scheme with Additional Incentives for SMEs (TFSME) เพื่อสนับสนุนสินเชื่อ 
ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก โดยโครงกำรดังกล่ำวจะช่วยกระตุ้นให้ธนำคำรพำณิชย ์
ปรับเพิ่มปริมำณกำรปล่อยสินเชื่อให้แก่ภำคธุรกิจ โดยเน้นไปที่ธุรกิจ SME เป็นหลัก 

ในส่วนของผูป้ระกอบกำรเองพบว่ำมกีำรปรบัตวัรองรบัสถำนกำรณ์ควำมปกตใิหม่ในหลำกหลำยรปูแบบ เช่น 
ร้ำนอำหำรแบบสำขำส่วนมำกปรับรูปแบบกำรขำยเป็นแบบน�ำกลับและจัดส่งถึงบ้ำน โดยข้อมูลจำกศูนย์วิจัย 
Mintel และ Encovia Intelligence ระบุว่ำพฤติกรรมของผู้บริโภคในสหรำชอำณำจักรในช่วงกำรแพร่ระบำด
ของโรคโควิด-19 ได้เปลี่ยนมำเป็นกำรอยู่บ้ำนมำกขึ้นเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่เชื้อและกำรติดเชื้อ ท�ำให้
ยอดจ�ำหน่ำยสินค้ำของช�ำและสินค้ำอื่นๆ ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ขยำยตัวเพิ่มขึ้น 33% จำกปี พ.ศ. 2562 และ
คำดว่ำมีโอกำสที่จะขยำยตัวข้ึนไปถึง 41% ในอีก 4 ปีข้ำงหน้ำ โดยเฉพำะในกลุ่มผู้สูงวัยท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
ในอนำคต จึงเป็นโอกำสของผู้ประกอบกำรในกลุ่มธุรกิจดังกล่ำวที่จะสำมำรถเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจได้
หำกรู้เท่ำทันและปรับตัวได้ทันท่วงที
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บำงเมอืงในเขตจงัหวัดคย็องซงัเหนอื (North Gyeongsang Province) นอกจำกน้ีธนำคำรแห่งประเทศเกำหลี 
(Bank of Korea) ยังได้ประกำศลดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้บน Bank Intermediated Lending Support Facility 
จำก 0.50 - 0.75% เป็น 0.25% เพื่อสนับสนุนให้ธนำคำรพำณิชย์ปล่อยกู้ให้แก่ธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบ
และยังรวมถึงกำรให้ค�ำแนะน�ำด้ำนธุรกิจแก่ SME เพ่ือให้สำมำรถปรับตัวรับควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่ำง
ปัจจุบันทันด่วน

ที่มำ : www.thansettakij.com/content/world/431255

ที่มำ : www.bangkokbanksme.com/en/covid-19-restaurant-business-trends-in-england
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สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

สำธำรณรฐัจนี (ไต้หวัน) เป็นหนึง่ในประเทศทีไ่ด้รบักำรยอมรบัว่ำสำมำรถจดักำรกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 
และสถำนกำรณ์เศรษฐกิจในประเทศในระดับท่ีดีมำก โดยมีมำตรกำรเยียวยำและกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ในด้ำนต่ำงๆ ภำยใต้แนวคดิ “จ่ำยเงนิช่วยเหลอื อดุหนนุสนิเชือ่ ลดภำระค่ำใช้จ่ำย” ซึง่ประกอบด้วยมำตรกำรต่ำงๆ 
ได้แก่

ด้ำนกำรจ่ำยเงินช่วยเหลือ รัฐบำลไต้หวันได้อุดหนุนเงินช่วยเหลือให้แก่กลุ่มโรงแรมท่ีให้ควำมร่วมมือ 
ในกำรจัดกำรควบคุมโรคและกักกันตัว รวมถึงมีกำรแจกจ่ำยคูปองแลกซื้อสินค้ำตำมร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร และ 
ตลำดพ้ืนเมอืง กำรจ่ำยเงนิอดุหนนุค่ำจ้ำงพนกังำน และกำรจ่ำยเงนิช่วยเหลือครอบครวัทีม่รีำยได้น้อย ประชำชน
ผู้ด้อยโอกำส และประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อน ซึ่งในเบื้องต้นมีผู้ได้รับควำมช่วยเหลือรำว 1.8 ล้ำนคน 

ด้ำนกำรอุดหนุนสินเชื่อ รัฐบำลมีมำตรกำรค�้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบกำร SME และช่วยช�ำระหน้ี 
ในบำงส่วน รวมถึงกำรสนับสนุนเงินลงทุนให้ผู้ผลิตพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ และกำรให้เงินสนับสนุนกำรส่งออก
ผลผลติทำงกำรเกษตร อำหำรทะเล และเน้ือสตัว์ โดยรฐับำลยังมกีำรเตรยีมงบประมำณอกี 3.5 แสนล้ำนเหรยีญ
ไต้หวัน หรือ 3.5 แสนล้ำนบำท ส�ำหรับให้ผู้ประกอบกำรกู้ยืมเพื่อเพิ่มสภำพคล่อง 

ด้ำนกำรลดภำระค่ำใช้จ่ำย ธนำคำรกลำงแห่งสำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) มีมำตรกำรปรับลดอัตรำดอกเบี้ย  
เพื่อให้ธนำคำรพำณิชย์ทั่วประเทศปรับลดอัตรำดอกเบี้ยเพื่อกำรซื้อบ้ำน ซื้อรถ และผ่อนช�ำระหนี้บัตรเครดิตลง 
รวมถึงกำรปรับลดค่ำเช่ำท่ีดินของรัฐ และกำรปรับลดกำรประเมินภำษีส�ำหรับผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดย่อม  
ซึ่งมีประชำชน ครัวเรือน และผู้ประกอบกำรที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่ำ 4.4 ล้ำนรำย

อย่ำงไรก็ ดีรัฐบำลไต้หวันเชื่อว่ำแม้จะสำมำรถหยุดกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ภำยในประเทศได้แล้ว 
แต่เศรษฐกิจประเทศจะยังคงหยุดชะงักไปอีกนำน จึงได้เตรียมงบประมำณกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 อีกรำว 
1.4 ล้ำนล้ำนเหรียญไต้หวัน หรือ 1.4 ล้ำนล้ำนบำท เพ่ือเพ่ิมสภำพคล่องให้แก่ผู้ประกอบกำร และสนับสนุน 
ให้เกิดกำรเตรียมพร้อมรับทุกควำมเปลี่ยนแปลง เพื่อลดควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด
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ที่มำ : www.bangkokbanksme.com/en/taiwan-economic-stimulus-measures
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เทคโนโลยี ท่ีครอบคลุม
กำรใช้หน่วยประมวลผล 
และพ้ืนที่ เก็บข้อมูลของ
ผู ้ ใ ห ้ บ ริ ก ำ ร  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภำพกำรท�ำงำน
และลดต้นทนุด้ำนไอที

AGRITECH

BIG DATA
CLOUD 
TECHNOLOGY

ELECTRONIC 
MARKETING

FINNOMENA HUNGRY BUT HUMBLE INTELLECTUAL PROPERTY

JOINT VENTURE KEPT BY KRUNGSRI LUMPSUM MOBILE FIRST

GRAB DELIVERY

DATA SCIENTIST
กำรรวบรวมข้อมูลรอบตัว 
มำใช ้ประโยชน ์ ในกำร
ออกแบบสินค้ำและบรกิำร
ที่ตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ หรือแก้ปัญหำ 
ทีเ่กิดขึน้ในธุรกิจ

บริกำรจัดส่งพัสดุโดยผู้ให้
บริกำรเอกชน เป็นหน่ึงใน
ธุรกิจท่ีเตบิโตสงูในช่วงควำม
ปกตใิหม่ เพรำะตอบโจทย์
ด้ำนควำมสะดวกสบำย 
ลดควำมเสีย่งกำรตดิเชือ้

พอดแคสต์ท่ีรวบรวมควำมรู้
ด้ำนกำรเงิน กำรลงทนุ กำร
บริหำรเงินในกระเป๋ำ และ
ไอเดยีดีๆ  ทีจ่ะช่วยให้กำรเงนิ
กลำยเป็นเรือ่งง่ำย

แอปพลเิคชนัวำงแผนกำรเงิน 
พร้อมอัตรำดอกเบี้ยจูงใจ
ให้คนที่ “เก็บเงินไม่อยู ่” 
อยำกออมเงินเพ่ือเตรียม
พร ้อมรับสถำนกำรณ์ที่ 
ไม่แน่นอน

กำรร ่วมทุน คืออีกหนึ่ง
ทำงออกในกำรอุดช่องว่ำง 
ลดจุดอ่อนทำงธุรกิจซึ่งกัน
และกัน เกิดเป็นธุรกิจท่ี 
ก้ำวทันควำมเปลี่ยนแปลง
ทีเ่กิดขึน้

กำรตลำดอิเล็กทรอนิกส์
เป็นกลยุทธ์ส�ำคัญในกำร
ปรับตัวรับควำมปกติใหม่ 
เพ่ือให้ธุรกิจด�ำเนินกิจกรรม
ทำงกำรตลำดได ้ ทุ ก ท่ี  
ทกุเวลำ

อำชีพมำแรงแห่งยุคข้อมูล
ข่ำวสำร ท�ำหน้ำท่ีวิเครำะห์
และจัดกำรฐำนข ้อมูล 
ขนำดใหญ่ให้กลำยเป็น
ข้อมูลท่ีมีประโยชน์และ
ควำมรูท่ี้น�ำไปใช้ได้

ทรพัย์สนิทำงปัญญำคอือำวุธ 
ส�ำคัญท่ีเปลี่ยนทุนสมอง 
มำเป็นทนุธุรกิจ ช่วยผลกัดนั 
SME ให้แข่งขันได้ในยุค
ควำมปกตใิหม่

แนวคิดท่ีกูเกิลใช้กระตุ ้น
พนักงำนให้กระหำยเรียนรู้ 
สิ่งใหม่ตลอดเวลำ น�ำไปสู ่
กำรสร้ำงนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ 
ธุรกิจและกำรใช้ชวีติยุคใหม่

พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่
ท่ีท�ำกิจกรรมผ่ำนระบบ
ออนไลน์บนสมำร์ตโฟนเป็น
อนัดบัแรก และเป็นเทรนด์
กำรตลำดแบบส่งตรงสู่มือ 
ผู้บริโภคท่ี SME ควรก้ำว
ให้ทนั

แอปพลิเคชันช่วยบันทึก
รำยรับ-รำยจ่ำย วำงแผน
เกษียณอำยุ วำงแผนภำษี 
วำงแผนลงทุนในกองทุนและ
ประกันชีวิตตำมเป้ำหมำย 
ที่ต้องกำร

กำรน�ำเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร 
มำใช้เพ่ือสร้ำงควำมได้เปรยีบ โดยกำร
ปรับใช้แรงงำนผสำนเทคโนโลยีให้เกิด
ประสทิธิผลและประสทิธิภำพสงูสดุ
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INTELLECTUAL PROPERTY

NOVEL FOOD

OKMD 
KNOWLEDGE BOX QUEQ RAYONG PROVINCE

SOIL MONITORING URBANIZATION
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VALUE CHAINTHAIFRANCHISE
CENTER

X MARKS THE SPOT

PENGUIN EAT SHABU

WORLD FRIENDLY

SME ทีใ่ช้เวลำ 1 สปัดำห์ใน
กำรพลกิเกมธุรกิจเพ่ือรบัมอื
โควดิ-19 ด้วยแผนกำรตลำด
ออนไลน์ “ชำบูแถมหม้อ”  
แบบส่งตรงถึงบ้ำน

ช่องควำมรูข้อง OKMD เพ่ือ
กำรเสริมสร้ำงควำมรู้และ
สร้ำงแรงบันดำลใจในกำร
พัฒนำตนเองไปสูก่ำรสร้ำง
อำชพีในอนำคต

จั ง ห วั ด ร ะ ย อ ง ไ ด ้ น� ำ
เทคโนโลยี Internet of 
Things (IoT) มำใช้เฝ้ำระวัง
โรคและแมลงในสวนทเุรยีน 
เพ่ือลดควำมเสียหำยของ
ผลผลิต

แอปพลิเคชันจองคิวร้ำน
อำหำรที่เข้ำมำตอบโจทย์
พฤตกิรรมยุคควำมปกตใิหม่ 
ให้ลูกค้ำจองโต๊ะล่วงหน้ำ
เพื่อควำมสะดวกปลอดภัย
ทีม่ำกขึน้

ช่องพอดแคสต์ที่น�ำเสนอ
ข้อมลูควำมรูเ้กีย่วกับธุรกจิ 
SME รวมถึงเคลด็ลบัควำม
ส�ำเรจ็ กำรสร้ำงอำชพี และ
เทรนด์ธุรกิจมำแรง

กำรน�ำเทคโนโลยีมำประยุกต์
ใช้ในกำรติดตำมสภำพดิน 
เพ่ือวำงแผนกำรเพำะปลูก 
ให ้มีประสิทธิภำพมำก 
ยิ่งขึ้น

ห่วงโซ่คุณค่ำ เป็นตัวช่วย 
ของผู้ประกอบกำรในกำร
ประเมินกำรท�ำงำนของ 
แต่ละหน่วยในธุรกิจว่ำกระทบ 
ต่อต้นทุนหรือประสิทธิผล 
ของส่วนอื่นอย่ำงไร

กำรขยำยตวัของสังคมเมอืง
น�ำมำซึ่งโอกำสใหม่ในกำร
ประกอบอำชพี และโอกำส
ทำงธุรกิจของสินค้ำและ
บริกำรท่ีตอบโจทย์วิถีชีวิต
คนเมอืง

ท�ำเลท่ีตั้งคือหัวใจส�ำคัญ
ของธุรกิจ แม ้ว ่ำ ธุร กิจ 
ส่วนหน่ึงย้ำยไปอยู่ในโลก 
ออนไลน์ แต่กำรเข้ำถึง 
ได้ง่ำยยังมีส่วนส�ำคัญต่อ 
ควำมส� ำ เ ร็ จของ ธุ ร กิจ 
เช่นเดิม

แนวคดิทีส่ะท้อนควำมห่วงใย 
ในปัญหำสิง่แวดล้อมและเป็น 
ช่องทำงให้ผู้ประกอบกำร 
น�ำไปปรบัใช้ในกำรสร้ำงธุรกจิ 
ที่ตอบโจทย์เรื่องดังกล่ำว

ระบบจดักำรร้ำนค้ำออนไลน์ 
ช่วยวเิครำะห์ช่องทำงกำรขำย
ท่ีเหมำะสม รวมถึงช่วยลด
ขัน้ตอนและควำมผดิพลำด
ในกำรท�ำงำน เหมำะส�ำหรบั
ผูป้ระกอบกำร SME

โมเดลกำรเรียนรู้ของศูนย์
พัฒนำและส่งเสรมิกำรเรยีนรู้
ตลอดชี วิตแห ่งภูมิภำค
อำเซยีน (SEAC) ส�ำหรบัคน
ท�ำงำนและเจ้ำของกิจกำร
ท่ีต้องกำรควำมก้ำวหน้ำ 
ในอำชีพ

“อำหำรใหม่” คือวัตถุท่ีไม่เคยบริโภคเป็นอำหำร รวมถึง
เทคโนโลยีกำรผลติอำหำรทีไ่ม่เคยใช้มำก่อน ซึง่ SME สำมำรถ
น�ำมำใช้พัฒนำและเพิ่มมูลค่ำสินค้ำ
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ก้าวต่อไปของ SME
“ปรับตัวก่อนถูกลืม”

กำรมำถึงของยุคดิจิทัลท�ำให้โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว หลำยครั้งที่ควำมรู ้และ
ประสบกำรณ์ท่ีสั่งสมมำยำวนำนไม่สำมำรถน�ำมำปรับใช้ประโยชน์ได้ทันท่วงท ี
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่องที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำเกี่ยวข้อง 

เมื่อประกอบกับสถำนกำรณ์ผันผวนไม่แน่นอนของโลก ไม่ว ่ำจะเป็นสงครำม 
กำรค้ำระหว่ำงประเทศมหำอ�ำนำจ หรือกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อร้ำยแรง ส่งผลให ้
ผู้ประกอบกำรต้องหันมำตั้งค�ำถำมว่ำ จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป และเรำจะท�ำอย่ำงไรเพ่ือให้ 
อยู่รอดท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงไม่ทันตั้งตัว

SCAN QR CODE
เพื่อรับฟง Audio Text

20 W nextN



การเปลี่ยนแปลงภายใต้ความปกติใหม่
อำจกล่ำวได้ว่ำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 กำรล็อกดำวน์เมือง และกำรปิดประเทศ 

เป็นตัวกระตุ้นส�ำคัญที่ท�ำให้มนุษย์ต้องปรับตัวแบบปัจจุบันทันด่วน โดยกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมกำรเรียนรู ้
กำรท�ำงำน กำรใช้ชีวิต และกำรด�ำเนินธุรกิจที่ผิดไปจำกวิถีเดิมเพื่อควำมอยู่รอด

มำดูกันว่ำกำรเปลี่ยนแปลงภำยใต้ควำมปกติใหม่มีอะไรบ้ำง

2. การพึ่งพาตนเองและชุมชน

หลังจำกกำรติดต่อระหว่ำงประเทศหยุดชะงัก กำรพ่ึงพำ 
กำรผลิตหรือกำรส่งออกไปต่ำงประเทศจึงลดควำมส�ำคัญลง 
แต่ละประเทศเริ่มหันมำช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือกันเอง
มำกขึน้ เช่น กำรปลกูพืชผกัไว้กินเอง ฟำร์มในเมอืง แพลตฟอร์ม
ซื้อ-ขำยของในชุมชนมีกำรเติบโตอย่ำงเห็นได้ชัด เช่น Locall 
BKK แพลตฟอร์มอำหำรเดลิเวรีท่ีส่งตรงของดีเมนูเด็ดจำก
ชุมชนในย่ำนเสำชิงช้ำ เยำวรำช นำงลิ้นจี่ สู่ครัวเรือน เพ่ือช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนให้เดินหน้ำต่อไปได้ในช่วงเวลำ 
ที่ไร้นักท่องเที่ยว

1. การน�าเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรค 

IoTs (Internet of Things) 
กำรใช้ประโยชน์จำกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ ท่ีเชื่อมต่อหรือส่งข้อมูลถึงกันได ้

ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เช่น กำรใช้อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะในกำรติดตำมสังเกตคนไข้ 
ซึ่งช่วยลดควำมเสี่ยงในกำรสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ และท�ำให้ผู้ป่วยสำมำรถรักษำตัวที่บ้ำนได้
 AI 

กำรใช้ประโยชน์จำกเครื่องจักรหรือปัญญำประดิษฐ์ท่ีมีควำมสำมำรถในกำร 
ท�ำควำมเข้ำใจและเรยีนรูใ้นสิง่ใหม่ๆ เช่น กำรน�ำหุ่นยนต์นินจำมำใช้เป็นตวักลำงกำรตดิต่อ
สื่อสำรระหว่ำงแพทย์กับผู้ป่วยเพื่อช่วยควบคุมกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรค 

 โดรน 
กำรใช้ประโยชน์จำกอำกำศยำนไร้คนขับ เช่น กำรใช้โดรนฉีดพ่นฆ่ำเชื้อในพ้ืนท่ี 

เพื่อลดควำมเสี่ยงของบุคลำกร 

การน�าเทคโนโลยี
เข้ามาสนับสนุนการควบคุม

และป้องกันโรค

การท�าทุกอย่าง
บนแพลตฟอร์ม

ออนไลน์

การพึ่งพาตนเอง
และชุมชน

ยกระดับความส�าคัญ
ของสุขภาพ

การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้ชีวิต
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3. การท�าทุกอย่างบนแพลตฟอร์มออนไลน์

การท�าธุรกิจ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด

ของโรคโควิด-19 เป็นแรงกระตุ้น
ส�ำคัญท่ีท�ำให ้ผู ้ประกอบกำร
ต้องกระโดดเข้ำสูส่นำมกำรค้ำ 
ออนไลน์แบบปัจจุบันทันด่วน 
ร ว ม ถึ ง ผ ลั ก ดั น ใ ห ้ เ กิ ด ก ำ ร
ปรับปรุงสินค้ำและบริกำรท่ีมีอยู่
ให้ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภคมำกขึ้น ถือเป็นโอกำส 
เติบโตของธุรกิจบริกำรดิจิทัล 
โดยเฉพำะธุรกิจอคีอมเมร์ิซ ธุรกิจ 
รับส่งพัสดุด่วน และธุรกิจขนส่ง
อำหำร โดยเฉพำะธุรกิจอำหำร 
เดลิเวอรี ท่ีเติบโตขึ้นมำกกว่ำ 
3 เท ่ำเมื่อเทียบกับช ่วงเวลำ
เดียวกันของปีก่อน  

การเรียนรู้ 
เมื่อเยำวชนยังไม่สำมำรถกลับไปโรงเรียน 

หรือสถำนศึกษำ หลำยหน่วยงำนและองค์กร
จึงเปิดหลักสูตรออนไลน์ในหลำกหลำยสำขำ
วิชำให้เยำวชนได้เลือกเรียนเพ่ือเสริมควำมรู้ 
เ พ่ิมทักษะให้ตัวเอง ทั้งแบบฟรีและแบบ 
เสยีเงนิ เช่น Thai MOOC (ไทย มูก้) ซึง่เป็นระบบ 
จั ด ก ำ ร เ รี ย น ก ำ ร ส อ น อ อ น ไ ล น ์ ภ ำ ย ใ ต  ้
ควำมร่วมมือจำกมหำวิทยำลัยชั้นน�ำของ 
ประเทศ SkillLane (สกิลเลน) แพลตฟอร์ม
เรียนออนไลน์ที่มีหลำกหลำยสำขำวิชำให้
เลือกเรียนในรูปแบบของวิดีโอ Skooldio 
(สคลูดโิอ) ห้องเรยีนออนไลน์และไลฟ์เวิร์กชอ็ป 
ซึ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะสมัยใหม่ท่ีก�ำลังเป็น
ที่ต้องกำรในปัจจุบัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรเขียน
โปรแกรม วิทยำศำสตร์ข้อมูล กระบวนกำรคิด
เชิงออกแบบ หรือกำรท�ำธุรกิจดิจิทัล เป็นต้น

การท�างาน 
แพลตฟอร์มกำรท�ำงำน

ออนไลน์และกำรประชุมผ่ำน
วิดี โอกลำยเป ็นเครื่ องมือ 
ที่มีบทบำทส�ำคัญในช่วงเวลำ 
ที่ต้องเก็บตัวอยู่บ้ำน โดยใน
ช่วงที่ผ่ำนมำมีแอปพลิเคชัน 
มำกมำยเข ้ำมำตอบโจทย ์
เทรนด ์ท� ำงำนที่บ ้ ำนและ 
ท�ำงำนทำงไกล อำท ิOneDee 
(วันดี) แอปพลิเคชันบันทึก 
เวลำท�ำงำน Skootar (สกู๊ตตำร์) 
บรกิำรรบัส่งเอกสำร Daywork 
(เดย ์เ วิร ์ก) ตัวกลำงสร ้ำง
รำยได้เสริมและงำนชั่วครำว 
เป็นต้น
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4. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต

Social Distancing 
กำรท่ีผู้คนเว้นระยะห่ำงระหว่ำงกัน ส่งผลให้ร้ำนค้ำ 

ร้ำนอำหำร ส�ำนักงำน รวมถึงพ้ืนท่ีสำธำรณะต่ำงๆ 
ต้องปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีใช้สอยให้มีควำมเหมำะสมและ 
ปลอดภยั รวมถึงน�ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรด�ำเนนิกำร 
ต่ำงๆ มำกขึน้ เช่น กำรสัง่งำนด้วยเสยีง กำรสัง่อำหำรผ่ำน
สมำร์ตโฟนส่วนตัว เพ่ือลดกำรสัมผัสและกำรใกล้ชิด 
ระหว่ำงผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำร 

Digital Takeover
เมื่อพ้ืนท่ีนอกบ้ำนส่วนใหญ่ถูกปิด ท�ำให้ผู้คนต้อง 

ใช้ชวิีตและท�ำกิจกรรมท่ีบ้ำนมำกขึน้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรยีน 
กำรท�ำงำน กำรซื้อของ ท�ำให้ผู้บริโภคถูกบังคับให้เข้ำสู ่
โลกดิจิทัลอย่ำงสมบูรณ์ โดยเฉพำะอีคอมเมิร์ซและ 
เดลิเวอรี บริกำรทำงกำรเงินออนไลน์ แหล่งเรียนรู ้ 
ออนไลน์ รวมถึงประสบกำรณ์เสมือนจริงที่ช่วยเติมเต็ม
ช่องว่ำงที่ขำดหำยไปจำกกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม

สังคมไร้เงินสด 
ควำมกลัวเชื้อไวรัสเป็นแรงขับส�ำคัญให้คนหันมำ 

ใช้ช่องทำงไร้เงินสดแทน เช่น ระบบจ่ำยเงินด้วย
ใบหน้ำ (Face Payment) ในประเทศจีน ระบบจ่ำยเงิน 
ด้วยเสียง (Voice Payment) ในสหรัฐอเมริกำ ไปจนถึง 
กำรจ ่ำยเงินด ้วยแหวนและแว่นกันแดด ซึ่งเป ็น
เทคโนโลยีล่ำสุดจำก Visa

5. ยกระดับความส�าคัญของสุขภาพ

โรคระบำดได้เปลี่ยนแนวคิดของผู้คนต่อกำร
รักษำสุขภำพ ทั้งทำงกำยและทำงใจ โดยเฉพำะ
ด้ำนกำรป้องกันโรค กำรรักษำสุขอนำมัย และ 
กำรรกัษำอนำมยัเพ่ือสงัคม เรำจงึได้เห็นผูป้ระกอบกำร 
จ�ำนวนมำกที่หันมำผลิตสินค้ำที่ตอบโจทย์เรื่อง 
กำรดแูลสขุภำพและอนำมยั รวมถึงกำรใช้นวัตกรรม
และกำรออกแบบเข้ำมำช่วยแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น 
อำทิ หน้ำกำกผ้ำกันน�้ำ อุปกรณ์ฆ่ำเชื้อโรค ภำชนะ
ใส่อำหำรส่วนตัวที่พกพำสะดวก ไปจนถึงเครื่องมือ
ส�ำหรับกำรท�ำงำนที่บ้ำน
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D

1    บริการรับส่งอาหารถึงบ้าน

เป็นอำชีพที่ได้ประโยชน์จำกกำรท่ีผู ้คนต้อง 
เก็บตัวอยู่บ้ำน เพรำะไม่เพียงเป็นบริกำรท่ีช่วย
อ�ำนวยควำมสะดวกให้ผูซ้ือ้ แต่ยังช่วยลดควำมเสีย่ง
จำกกำรออกไปพบปะใกล้ชิดกับผู้คน 

3    ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า

เมื่อธุรกิจขำยสินค้ำออนไลน์เติบโตขึ้น ธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ืองกันอย่ำงธุรกิจขนส่งสินค้ำและคลังจดัเก็บ
สินค้ำย่อมเติบโตขึ้นตำมไปด้วย เป็นผลให้อำชีพ
พนักงำนขับรถส่งของ พนักงำนคลังสินค้ำ และ 
อำชีพอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ก�ำลังเป็นที่ต้องกำรอย่ำงสูง
ในตลำดแรงงำน

5    คอร์สออนไลน์

ในยุคนี้กำรเรียนรู ้ท�ำได้แม้อยู ่บ ้ำน กำรจัด
คอร์สออนไลน์จึงได้รับกำรตอบรับท่ีดี ไม่ว่ำจะเป็น 
คอร์สเชิงวิชำกำรที่เน้นให้ควำมรู้หรือเสริมทักษะ
อำชพี เช่น คอร์สสอนภำษำ คอร์สกำรตลำดออนไลน์ 
ไปจนถึงคอร์สเพ่ือควำมผ่อนคลำย เช่น คอร์สสอน
โยคะ คอร์สวำดรูป

7    ธุรกิจท�าความสะอาด
      และบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค

เมื่อผู้คนใส่ใจในควำมสะอำดแบบปลอดเชื้อ 
มำกขึ้น ธุรกิจกำรท�ำควำมสะอำดในระดับมืออำชีพ 
รวมถึงกำรฉดีพ่นน�ำ้ยำฆ่ำเชือ้โดยผูเ้ชีย่วชำญจงึเป็น
อีกหนึ่งธุรกิจที่ขยำยตัวเพิ่มขึ้น

2    ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์

วิกฤตบิงัคบัให้ผูบ้รโิภคเปลีย่นควำมเคยชนิ จำกเดมิ 
ท่ีนิยมออกไปจับจ่ำยซื้อของ สู่กำรสั่งซื้อออนไลน์ 
ส่งผลให้แพลตฟอร์มตลำดออนไลน์และกำรจัดส่ง
สินค้ำเติบโตขึ้นแบบก้ำวกระโดดในช่วงที่ผ่ำนมำ 

4    ธุรกิจสินค้าและบริการ
      เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

เมื่อพฤติกรรมกำรรักษำสุขอนำมัยกลำยเป็น 
ควำมปกติใหม่ สินค้ำ บริกำร และนวัตกรรม 
ที่ตอบโจทย์เรื่องดังกล่ำวจึงมียอดขำยเพ่ิมขึ้น 
อย่ำงต่อเนือ่ง เช่น หน้ำกำกผ้ำสะท้อนน�ำ้ อำหำรเสรมิ 
ภูมิต้ำนทำน ไปจนถึงบริกำรด้ำนสุขภำพต่ำงๆ

6    ธุรกิจประกันสุขภาพและประกันภัย

ท่ำมกลำงวิกฤติไวรัสโควิด-19 บริษัทประกัน 
สุขภำพพลกิเกมด้วยกำรจดัประกันสขุภำพโรคตดิเชือ้ 
ทำงเดินหำยใจ โควิด-19 ออกมำแข่งขันกัน ซึ่งสร้ำง 
ควำมสนใจในวงกว้ำงและกระตุ ้นยอดขำยได้ 
แม้ในหมูค่นท่ีไม่เคยสนใจท�ำประกันสขุภำพมำก่อน 

ในช่วงวิกฤตท่ีิผ่ำนมำส่งผลให้จ�ำนวนคนว่ำงงำน 
เพ่ิมมำกขึ้น จำกข้อมูลของกรมแรงงำนพบว่ำ 
ในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2563 มีผู ้ขอขึ้นทะเบียน 
ใช้สิทธ์ิว่ำงงำนทำงออนไลน์สูงถึง 267,351 คน 
เพ่ิมขึ้นจำกเดือนมีนำคม พ.ศ. 2563 ถึง 84.56% 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู ้ถูกเลิกจ้ำงจำกผลกระทบของ
สถำนกำรณ์กำรแพร ่ระบำดของโรคโควิด-19 
ในทำงกลบักัน หลำยธุรกิจกลบักลำยเป็นทีนิ่ยมและ
สร้ำงรำยได้แบบสวนกระแส

มำดู กันว ่ำในบรรดำธุรกิจเหล ่ำน้ี  มีอำชีพ 
ที่คุณสนใจหรือไม่

อาชีพพลิกวิกฤติเป็นโอกาส
เมื่อโรคระบาดมาเยือน
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15   รถพุ่มพวง/รถกับข้าว

รถกระบะท่ีขับเร่ขำยอำหำรสดและอำหำรแห้ง 
ไปตำมชมุชนต่ำงๆ กำรบริกำรท่ีเข้ำถึงกลุม่เป้ำหมำย 
ได้อย่ำงตรงจุดในช่วงท่ีผู ้คนต้องเก็บตัวอยู่บ้ำน 
ท�ำให้สำมำรถแข่งขันกับผู้ประกอบกำรรำยใหญ ่
ได้และมีรำยได้เพิ่มขึ้น 

13   ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา
      และไลฟ์โค้ช

เมื่อคนเก็บตัวอยู่กับบ้ำนนำนขึ้นอำจน�ำมำซึ่ง 
ควำมเครยีด จงึเป็นโอกำสของนกัจติวิทยำและไลฟ์โค้ช 
ในกำรให้ค�ำปรกึษำเพ่ือช่วยหำทำงออกให้กับปัญหำ
ของผู้รับบริกำร 

11   ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
       สารสนเทศ (ไอที)

เมื่ อกำร ส่ือสำรออนไลน ์มีอิท ธิพลต ่อกำร 
ใช ้ ชี วิตของผู ้ คนมำกขึ้ น  อำชีพที่ เ ก่ี ยวข ้ อง
กับไอทีจึงเป ็นที่ต ้องกำรมำกขึ้นไม ่ว ่ำจะเป ็น
นักเขียนโปรแกรม นักออกแบบแอปพลิเคชัน 
ผู้ดูแลระบบเครือข่ำยออนไลน์ เป็นต้น

9    ที่ปรึกษาออนไลน์

แม้ว่ำอินเทอร์เน็ตมีแหล่งข้อมูลอยู่มำกมำย 
แต ่ผู ้ เชี่ยวชำญท่ีมีควำมรู ้และประสบกำรณ์
มำกกว ่ำคนอื่น รวมถึงมีเทคนิคกำรสอนและ
กำรให ้ค�ำแนะน�ำ ท่ีดีย ่อมสำมำรถท�ำ เงินได ้
จำกกำรให้ค�ำปรึกษำแบบมืออำชีพ  

 8  งานให้บริการข้อมูล
 และบริการทางโทรศัพท์

เพ่ือลดกำรแพร่กระจำยเชื้อโรคจำกกำรขำย 
หน้ำร้ำน พนักงำนให้บริกำรทำงโทรศัพท์ รวมถึง 
พนักงำนให้ข้อมูลลูกค้ำทำงออนไลน์ จึงเป็นท่ี
ต้องกำรของนำยจ้ำงจ�ำนวนมำก 

10 บุคลากรทางการแพทย์
 นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์

ในช่วงกำรระบำดของโรค ภำครัฐและเอกชน 
มีควำมต้องกำรบุคลำกำรทำงกำรแพทย์ นักวิจัย 
และนักวิทยำศำสตร ์จ�ำนวนมำก เ พ่ือรองรับ 
จ�ำนวนผูป่้วยท่ีเพ่ิมมำกข้ึน รวมถึงกำรศกึษำวิจยัและ
หำแนวทำงทำงรักษำโรคที่มีประสิทธิภำพ

12  นักการตลาดออนไลน์

ในยุคท่ีกำรค้ำขำยออนไลน์มีกำรแข่งขันสูง 
นักกำรตลำดออนไลน์มืออำชีพจึงเป็นที่ต้องกำร
อย่ำงมำก เพ่ือช่วยวำงแผนและด�ำเนินกิจกรรม
ทำงกำรตลำด รวมถึงกำรโฆษณำประชำสัมพันธ ์
ให้ธุรกิจสำมำรถแข่งขันได้ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตวั

14 ยูทูบเบอร์

อำชีพที่เปิดโอกำสให้คนทุกเพศ ทุกวัย สำมำรถ
ท� ำ เงินจำกควำมชอบและควำมถนัด ท่ีตนมี 
ผ ่ ำนกำรแสดงควำมสำมำรถและตั วตนใน
คลิปวิดีโอ เช ่น กำรท�ำอำหำร กำรร ้องเพลง 
กำรเล่ำเร่ืองท่ีรู้หรือเชี่ยวชำญเป็นพิเศษ โดยรำยได้
มำจำกจ�ำนวนผู้ชมและสปอนเซอร์ผู้สนับสนุน
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แนวคิดฝ่าวิกฤติ ชีวิตไม่สะดุด
ฝึกทกัษะอำชพีให้หลำกหลำย โดยเฉพำะทักษะด้ำนเทคโนโลยีและ

ออนไลน์
พัฒนำต่อยอดควำมรู้เดิม และหำควำมรู้ใหม่ในงำนที่ท�ำเสมอ
พัฒนำทักษะด้ำนกำรสื่อสำร บอกเล่ำถึงสินค้ำและบริกำรได้อย่ำง

ชัดเจนตรงประเด็น น่ำสนใจ และแตกต่ำงจำกคู่แข่งอย่ำงสร้ำงสรรค์
เพิ่มทักษะด้ำนกำรตลำด เข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำในปัจจุบัน 

และมองเห็นแนวโน้มของตลำดในอนำคต
ไม่ยึดติดกับทักษะอำชีพแบบเดิมๆ มีควำมยืดหยุ่น พลิกแพลง 

และประยุกต์ใช้ให้เหมำะกับสถำนกำรณ์และรูปแบบชีวิตใหม่



คร่ึงแรกของปี พ.ศ. 2563 นับเป็นช่วงเวลำวิกฤติทั้งทำงด้ำนสุขภำพ เศรษฐกิจ และกำรค้ำของทุกประเทศ 
ทั่วโลก วิสำหกิจไทยก็ได้รับผลกระทบรุนแรง ท�ำให้กำรผลิต กำรส่งออก กำรท่องเที่ยว และกำรขนส่งหยุดชะงัก 
ส่วนกำรใช้จ่ำยของภำคเอกชนก็ลดลงท้ังจำกภำวะชะลอตัวทำงเศรษฐกิจ รวมถึงมำตรกำรล็อกดำวน์ในช่วง 
ที่ผ่ำนมำ

แม้ภำครัฐจะมีมำตรกำรผ่อนปรนส�ำหรับทุกกิจกรรมทำงเศรษฐกิจแล้ว แต่กำรฟื้นตัวยังต้องอำศัยระยะเวลำ
ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์โรคระบำดที่ยังคงรุนแรงในต่ำงประเทศ จึงเป็นโจทย์ส�ำคัญของภำครัฐในกำรเร่งฟื้นฟู
และประคับประคองภำคธุรกิจของไทย โดยเฉพำะธุรกิจ SME ท่ีเป็นส่วนส�ำคัญต่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ 
กำรจ้ำงงำนในประเทศ

ขับเคลื่อน SME ด้วยความรู้

OKMD
กับการพัฒนาองค์ความรู้
ส�าหรับ SME

เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของคนไทยและ SME ไทย 
ให้แข่งขันได้ในยุคดิจิทัล OKMD และหน่วยงำนภำยใน 
อันประกอบด้วย ส�ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ (สอร.) หรือ 
TK Park และสถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ (สพร.) 
หรือ NDMI หรือท่ีรู ้จักกันดีในนำมของ มิวเซียมสยำม 
(Museum Siam) ได้จัดท�ำโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือ 
ให้บริกำรควำมรู้แก่คนไทยทุกช่วงวัย รวมถึงส่งเสริมทักษะ
อำชีพส�ำหรับนักเรียนนักศึกษำ บุคคลทั่วไป สตำร์ตอัป และ 
ผู้ประกอบกำร SME

แบ่งบทบำทและภำรกิจของแต่ละหน่วยงำนได้ดังนี้
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1

2

งานศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
พัฒนาทักษะ และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย
ในศตวรรษที่ 21   

กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ท่ีเก่ียวข้องกับแนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงของโลก รูปแบบและ
นวัตกรรมกำรเรียนรู้ในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มรูปแบบและควำมต้องกำรกำรเรียนรู้ 
ในอนำคต โดยรวบรวมองค์ควำมรู้ท่ีเก่ียวข้อง จัดท�ำทะเบียนข้อมูลแหล่งเรียนรู้และ
พิพิธภัณฑ์ในประเทศ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลปรำชญ์ชำวบ้ำนท่ีมีศักยภำพเหมำะสม 
ทีจ่ะน�ำเสนอแนวคดิและผลงำนต่อสำธำรณะ เพ่ือเป็นกำรจดุประกำยและเป็นแรงบนัดำลใจ 
ต่อกำรประกอบอำชพีและกำรท�ำมำหำกินให้แก่ประชำชน โดยเฉพำะผูป้ระกอบกำร SME 
และวิสำหกิจในชุมชน ให้สำมำรถน�ำควำมรู้ท่ีรวบรวมไว้ไปประยุกต์ใช้ในกำรประกอบ
อำชีพ กำรท�ำมำหำกิน และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป

งานจัดการองค์ความรู้
เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก

กำรด�ำเนินงำนตำมแนวคิด “ต่อยอดอดีต สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” โดยน�ำ
กระบวนกำรจดักำรควำมรูม้ำใช้ในกำรพัฒนำผลติภณัฑ์ น�ำต้นทนุท้องถ่ิน เช่น ภมูปัิญญำ 
ประเพณี วิถีชีวิต และทรัพยำกรต่ำงๆ มำเพิ่มมูลค่ำและเชื่อมต่อกับนวัตกรรม เทคโนโลยี 
งำนวิจัย องค์ควำมรู้สมัยใหม่ และน�ำมำพัฒนำเป็นสินค้ำและบริกำรท่ีสอดคล้องกับ 
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของโลก และควำมต้องกำรของผู้บริโภค ซึ่งนอกจำกจะช่วยให้ 
ผู้ประกอบกำร SME ได้พัฒนำขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และยกระดบัเศรษฐกิจชมุชน
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรรับนักท่องเท่ียวที่จะเข้ำมำในพ้ืนที่แล้ว ยังเป็นกำรส่งเสริม 
วัฒนธรรมกำรใช้ควำมรู้เพ่ือแก้ปัญหำและสร้ำงโอกำสที่สอดรับกับควำมเปลี่ยนแปลง  
ซึ่งเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และโครงสร้ำงทำงปัญญำท่ีเกิดขึ้นให้คงอยู ่
กับท้องถิ่นอย่ำงเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

งานกิจกรรมส�าคัญ
ที่ด�าเนินการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และแผนด�าเนินงานต่อเนื่อง

ในปีต่อๆ ไป ได้แก่

01

0207

03

0405

06

08

งานศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ 
และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
ของคนไทย ในศตวรรษที่ 21

งานจัดการองค์ความรู้
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
เศรษฐกิจฐานราก

งานพัฒนาจัดตั้ง
ระบบการเรียนรูส้าธารณะ

รูปแบบใหม่ของประเทศ 

งานพัฒนาเว็บไซต์ OKMD
การพัฒนาเนื้อหา

และการจัดท�าคลิปวิดีโอถ่ายทอด
ความรู้สร้างสรรค์ 

งานส่งเสริมการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับพหุปัญญา
ส�าหรบัเด็กระดบัมัธยมศกึษางานเตรียมการ

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
แห่งชาติ

การพัฒนาสนามเด็กเล่น
เพื่อการเรียนรู้
ส�าหรับเด็กในพื้นที่ชุมชน

การน�านวัตกรรมและ
องค์ความรู้ตามหลักการ BBL

ในการส่งเสริมการเรียนรู้แก่คนทุกช่วงวัย   

สแกน QR Code
เพื่อรับชม Clip
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การพัฒนาสนามเด็กเล่น
เพื่อการเรียนรู้ส�าหรับเด็กในพื้นที่ชุมชน   

กำรพัฒนำพ้ืนทีส่นำมเดก็เล่นแห่งกำรเรยีนรูต้ำมวิถีธรรมชำต ิซึง่ออกแบบภำยใต้แนวคดิ
กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักกำรพัฒนำสมอง (Brain-based Learning: BBL) เพ่ือให้เป็น 
พื้นที่เรียนรู้ในหลำกหลำยมิติ ปลูกฝังและพัฒนำทักษะนอกห้องเรียน ส่งเสริมพัฒนำกำร
ตำมวัย พัฒนำทกัษะกำรเรยีนรูท้ีส่อดรบักับศตวรรษที ่21  โดยเฉพำะทักษะกำรคดิวเิครำะห์  
กำรสังเครำะห์ และกำรแก้ปัญหำ ส่งเสริมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ท่ีช่วยพัฒนำ
ทักษะกำรท�ำงำน ทักษะอำชีพ และทักษะชีวิต ซึ่งจะท�ำให้เด็กสำมำรถอยู่ร่วมกันภำยใต้
สังคมพหุวัฒนธรรม ลดควำมเหลื่อมล�้ำ สร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้ให้แก่คนทุกกลุ่ม

งานเตรียมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ 
(National Knowledge Center: NKC)   

กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู ้สำธำรณะหรือกำรเรียนรู ้นอกระบบให้ทันสมัยและ 
มีประสิทธิภำพย่ิงขึ้น โดยพัฒนำพ้ืนท่ีและแหล่งเรียนรู ้สำธำรณะให้เป็นศูนย์กลำง 
กำรจดักจิกรรมส่งเสรมิกำรเรยีนรู ้กำรบ่มเพำะองค์ควำมรู้และทักษะด้ำนต่ำงๆ กำรแลกเปลีย่น 
และพัฒนำองค์ควำมรูใ้หม่ๆ กำรจดักิจกรรมเวิร์กชอ็ป กำรศกึษำค้นคว้ำและเรียนรู้ออนไลน์ 
กำรจัดประชุมเสวนำ กำรจัดแสดงนวัตกรรมและผลงำนสร้ำงสรรค์ กำรแนะแนวและ
พัฒนำทำงอำชพีสร้ำงสรรค์ รวมถงึเป็นห้องสมดุมชีวิีต และพ้ืนท่ีพักผ่อนหย่อนใจ โดยกำร 
จัดสถำนที่ให้มีควำมทันสมัย รื่นรมย์ เอื้อต่อกำรเข้ำมำเรียนรู้  มีสื่อกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย
และมีคุณภำพ ซึ่งคนทุกช่วงวัย รวมถึงภำคธุรกิจและผู้ประกอบกำรสำมำรถมำใช้บริกำร 
เพ่ือพัฒนำต่อยอดควำมรูไ้ปใช้ในกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี สร้ำงรำยได้ และพัฒนำทักษะ
ที่จ�ำเป็นต่อกำรก้ำวทันควำมเปลี่ยนแปลงของโลก

การน�านวัตกรรมและองค์ความรู้ตามหลักการ BBL
ในการส่งเสริมการเรียนรู้แก่คนทุกช่วงวัย   

กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ และกำรพัฒนำทักษะของ
กลุ่มวัยแรงงำน คนงำน หรือผู้ประกอบกำรภำคกำรผลิตและภำคบริกำร โดยน�ำนวัตกรรม
และองค์ควำมรู้ตำมหลักกำร BBL ไปประยุกต์ใช้และขยำยผลในกลุ่มภำคีเครือข่ำย 
ภำคธุรกิจและผูป้ระกอบกำร SME เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและผลติภำพในกำรปฏิบตังิำนของ 
คนงำนและเจ้ำหน้ำที ่ช่วยส่งเสรมิเศรษฐกิจในท้องถ่ินและชมุชน รวมถึงยกระดบัขดีควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและภำคบริกำร ตำมนโยบำยรัฐบำลในกำรเร่งฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19

งานส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญา
ส�าหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา  

กำรจดัค่ำยเยำวชนตำมควำมถนดัของผูเ้รยีน เน้นกำรเข้ำถึงทกัษะท่ีจ�ำเป็นในกำรใช้ชวิีต
และประกอบอำชีพในศตวรรษที่ 21 รวมถึงทักษะส�ำคัญที่ใช้ในกำรเรียนรู้และกำรท�ำงำน  
เช่น กำรแก้ปัญหำเชิงซ้อน กำรคิดเชิงวิพำกษ์ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรสื่อสำรและท�ำงำน
ร่วมกับผู้อื่น กำรพัฒนำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ ฯลฯ รวมถึงกำรชี้แนะแนวทำงให้เด็กและ 
เยำวชนมทีศันคตทิีดี่ต่อกำรเรยีนรูแ้ละกำรพัฒนำตนเอง เพ่ือให้เดก็และเยำวชนมคีวำมพร้อม 
ทั้งทำงด้ำนควำมรู ้และทักษะชีวิตท่ีจ�ำเป็นต่อกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ 
ที่สอดคล้องกับควำมถนัดเชี่ยวชำญของตน

3

4

5

6
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งานพัฒนาจัดตั้งระบบการเรียนรู้สาธารณะรูปแบบใหม่ของประเทศ 
(Knowledge Portal) 

กำรจัดตั้งศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ทำงออนไลน์ของประเทศ เพ่ือให้ประชำชนมีโอกำสเข้ำถึงองค์ควำมรู้ท่ีจ�ำเป็น
ส�ำหรับกำรด�ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเทคโนโลยีแห่งอนำคตได้ทุกที่ ทุกเวลำ โดยไม่มีข้อจ�ำกัดด้ำน
พรมแดนและกำรคมนำคม Knowledge Portal ของ OKMD ประกอบด้วย

7

8

 Intelligent System ระบบวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้บริการ เป็นระบบ 
เกบ็ข้อมลูขนำดใหญ่และระบบวเิครำะห์ข้อมลูอตัโนมตั ิซึง่ท�ำให้ประชำชน 
ภำคธุรกิจ และผูป้ระกอบกำร SME เข้ำถึงกำรใช้งำนใน Knowledge Portal 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยส่ือกำรเรียนรู้
ออนไลน์ เช่น หนังสอือเิลก็ทรอนิกส์ หนังสือเสยีง พอดแคสต์ และชดุข้อมลู
องค์ควำมรู้ในรูปแบบดิจิทัล

 Online Learning Center ศนูย์การเรยีนรูอ้อนไลน์ เพ่ือพัฒนำทกัษะ
และเตรียมควำมพร้อมประชำชน ประกอบด้วยคลิปควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ 
และหลกัสูตรกำรเรยีนกำรสอนออนไลน์ ท้ังหลักสูตรระยะส้ันและระยะยำว 
เพื่อต่อยอดกำรเรียนรู้ในอนำคต

 Online Public Space พืน้ทีแ่ลกเปลีย่นเรยีนรูอ้อนไลน์ ซึง่ประชำชน 
สำมำรถน�ำข้อมูล ควำมรู้ หรือผลงำนทำงวิชำกำรมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน

 AI Search Engine ระบบค้นหาและแนะน�าเว็บไซต์อัจฉริยะ 
ระบบสบืค้นอตัโนมตั ิท้ังในรปูแบบหุน่ยนต์สนทนำ (Chatbot) และปัญญำ
ประดิษฐ์ (AI Search) ที่ช่วยให้กำรสืบหำข้อมูลสะดวกสบำยและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

งานพัฒนาเว็บไซต์ OKMD การพัฒนาเนื้อหา
และการจัดท�าคลิปวิดีโอถ่ายทอด
ความรู้สร้างสรรค์    

กำรพัฒนำ คัดสรร  รวบรวมเนื้ อหำควำมรู  ้
องค์ควำมรู ้  ผลกำรศึกษำวิจัย และนวัตกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ และ 
กำรยกระดับคุณภำพชีวิต ในรูปแบบของบทควำม 
เอกสำรทำงวิชำกำร และลิงก์ข้อมูลจำกเว็บไซต์อื่นๆ 
น�ำมำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ OKMD รวมถึงกำรจัดท�ำ 
คลิปวิดีโอแนะน�ำและส ่งเสริมอำชีพสร ้ำงสรรค ์ 
ชี้ช่องทำงกำรท�ำมำหำกิน เทรนด์อำชีพยุคปัจจุบัน ฯลฯ 
เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้และจุดประกำยด้ำนกำรประกอบ
อำชีพให้แก่ประชำชน
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ส�านักงาน
อุทยานการเรียนรู้

งำนกิจกรรมส�ำคัญท่ีด�ำเนินกำร 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และ 
แผนด�ำเนินงำนต่อเน่ืองในปีต่อๆ ไป 
ได้แก่

3
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

และแหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชน
ใน 5 ภูมิภาค  

ด�ำเนินกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู ้
ในท้องถ่ินให้มีรูปแบบท่ีน่ำสนใจ 
มีบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู ้ 
และมีสื่อกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย 
ทนัสมยั สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของประชำชน คนท�ำงำน และ 
ผู ้ประกอบกำรในพ้ืนท่ี ตลอดจน
กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรท่ี
ปฏิบัติงำนในศูนย์กำรเรียนรู้ ให้มี
ทักษะด้ำนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม 
กำรเรยีนรู ้เสรมิสร้ำงทกัษะชวีติ และ 
เ พ่ิมพูนทักษะอำชีพให ้แก ่กลุ ่ม 
เป้ำหมำยในชุมชน ท่ีส�ำคัญท่ีสุด 
คือ กำรคัดเลือกและพัฒนำศูนย์ 
กำรเรียนรู ้ ท่ีมีควำมโดดเด ่นให ้
เป็นต้นแบบและเป็นตัวอย่ำง (Best 
Practice) ให้แก่ศนูย์กำรเรยีนรูแ้ห่งอ่ืน

1
การพฒันาต้นแบบห้องสมดุมชีวีิต 

กำรพัฒนำพ้ืนที่บริเวณชั้น 8 
ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลัเวลิด์ ให้เป็นห้อง
สมุดมีชีวิต ซึ่งนอกจำกจะมีหนังสือ 
สื่อกำรเรียนรู ้  สื่อออนไลน์ และ
ระบบ TK Public Online Library 
ที่มีคุณภำพ ทันสมัย และตรงต่อ 
ควำมต้องกำรของคนยุคใหม่แล้วยัง 
มีกิจกรรมกำรเรียนรู ้สร ้ำงสรรค ์
จัดหมุนเวียนเพ่ือให้บริกำรควำมรู ้
อย่ำงต่อเนือ่งตลอดปี อำทิ กำรเสวนำ 
ทำงวิชำกำร กำรท�ำเวิร์กชอ็ป กำรจดั
กิจกรรมอบรมและบ่มเพำะในสำขำ
วิชำต่ำงๆ กิจกรรมส่งเสริมทักษะ 
กำรเรียนรู้และนวัตกรรม กิจกรรม 
ส ่ ง เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ ส ำ ร ส น เ ท ศ สื่ อ
เทคโนโลยี เป็นต้น ซึง่ผูป้ระกอบกำร 
SME จะสำมำรถเข ้ำถึงข ้อมูล
ควำมรู ้ได้ทุกที่ ทุกเวลำ โดยไม่มี 
ข้อจ�ำกัดด้ำนพ้ืนที่ภูมิศำสตร์ เพ่ือ
ค้นหำและใช้ประโยชน์จำกข้อมูล
ควำมรู้ในกำรพัฒนำทักษะควำมรู้ 
ทักษะชีวิต และทักษะอำชีพตำม 
ที่ต้องกำร

2
การพัฒนาอุทยานการเรียนรู้
จังหวัดเครือข่ายใน 5 ภูมิภาค  

กำรท�ำงำนร่วมกับหน่วยงำน
เครือข ่ำยในท ้องถ่ิน ในกำรน�ำ 
ต้นแบบห้องสมดุมชีวิีตไปประยุกต์ใช้ 
พัฒนำ และสร้ำงห้องสมุดมีชีวิต 
ในจังหวดัตำ่งๆ ทัว่ประเทศ โดยเนน้ 
กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู ้สร ้ำงสรรค์ที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 
รวมถึงมีพ้ืนที่จัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์ 
พ้ืนที่แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 
พ้ืนที่ประชุมเสวนำทำงวิชำกำร 
และพ้ืนท่ีบริกำรด้ำนไอที ซึ่งผู ้ใช ้
บริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลควำมรู้ 
ในรูปแบบสื่ อดิจิ ทัลได ้อย ่ำงมี
ประสิทธิภำพ ทั้งน้ีเพ่ือให้บริกำร
ควำมรู ้แก่ประชำชนอย่ำงท่ัวถึง 
ลดควำมเหลื่อมล�้ำในกำรเข้ำถึง 
องค์ควำมรู้และแหล่งเรียนรู้ รวมถึง
ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรท�ำมำหำกิน
ให้แก่ผู ้ประกอบกำรและวิสำหกิจ
ในชุมชน
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สถาบันพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ

งำนกิจกรรมส�ำคัญที่ด�ำเนินกำร 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และ 
แผนด�ำเนินงำนต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป 
ได้แก่

การจัดท�านิทรรศการหมุนเวียน   
กำรสร้ำงและพัฒนำองค์ควำมรู้เชิงลึกซึ่งต่อยอด

มำจำกกำรรวบรวมองค์ควำมรู ้ทำงประวัติศำสตร์ 
สังคม และวัฒนธรรมที่ส�ำคัญๆ มำน�ำเสนอในรูปแบบ
นทิรรศกำรร่วมสมยั หมนุเวียนไปจดัแสดงในพืน้ท่ีต่ำงๆ  
ของประเทศ เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรูไ้ด้ 
ใกล้บ้ำน รวมถึงจุดประกำยควำมคิดในกำรน�ำควำมรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำทักษะชีวิต ทักษะ
อำชีพ กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันให้แก่ 
SME ในพ้ืนท่ี และต่อยอดไปสูก่ำรพัฒนำนวัตกรรมท่ีจะ
ยกระดับเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ

การพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ต้นแบบ
หรือ มิวเซียมสยาม (Museum Siam) 

กำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้ตำมอัธยำศัยนอกห้องเรียน
แนวใหม่ ผ่ำนโมเดลกำรบริหำรจัดกำรพิพิธภัณฑ ์
กำรเรียนรู้ (Discovery Museum Knowledge Model: 
DMKM) และแนวคิด “Play+Learn = Plearn (เพลิน)” 
ซึ่งเน้นกำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์ 
และกำรให้บริกำรควำมรู้ โดยใช้สื่อผสมสมัยใหม่ท่ี 
ผู้เข้ำชมสำมำรถเรยีนรูอ้ย่ำงรืน่รมย์ ผ่ำนกำรอ่ำน กำรฟัง 
กำรชม กำรท�ำกิจกรรม และกำรเล่นเกมส์เสรมิสร้ำงควำมรู ้
นอกจำกนี้ยังรวมถึงกำรสร้ำงนิทรรศกำรเสมือนจริง 
(Virtual Exhibition) และกำรพัฒนำแพลตฟอร์มมวิเซยีม
ไทยแลนด์ (Museum Thailand) ให้เป็นฐำนข้อมูล 
กลำงด้ำนพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู ้ของประเทศ  
โดยมิวเซียมสยำมถือเป็นต้นแบบท่ีจะช่วยจุดประกำย
ควำมคิดและขยำยผลไปสู ่ เครือข ่ำยพิพิธภัณฑ์ 
ในภูมิภำคของประเทศ ให้สำมำรถสร้ำงแหล่งเรียนรู้
ท้องถ่ินทีช่่วยเพ่ิมพูนควำมรู ้พัฒนำควำมคดิ สร้ำงสรรค์
ภูมปัิญญำ และยกระดบัวิสำหกิจชมุชนให้ก้ำวหน้ำและ
ทันสมัยย่ิงข้ึน

1

3
การพัฒนาต้นแบบทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

ด�ำเนนิกิจกรรมใน 2 ด้ำนควบคูกั่น ได้แก่ 1) กำรพัฒนำ 
ธุรกิจและกำรตลำดพิพิธภัณฑ์ และ 2) กำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรยีนรูร่้วมกับ 
เครอืข่ำย เพ่ือสร้ำงต้นแบบทำงธุรกิจท่ีเครอืข่ำยพิพิธภณัฑ์
และแหล่งเรียนรู ้จะสำมำรถน�ำไปพัฒนำต่อยอด 
ขยำยโอกำสทำงธุรกิจ และร่วมให้บริกำรเพ่ือสร้ำง 
ควำมพึงพอใจให้แก่ผูเ้ข้ำชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรยีนรู ้
รวมถึงกระตุ้นให้เกิดกำรมำใช้บริกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ 
ถือเป็นกำรด�ำเนินกำรเชงิรุกท่ีช่วยส่งเสรมิเศรษฐกิจและ
วิสำหกิจชุมชนที่เก่ียวข้องกับกำรท่องเที่ยวให้เติบโตไป
พร้อมกบักำรเสรมิสรำ้งวฒันธรรมกำรเรยีนรูต้ลอดชีวติ
ให้หยั่งรำกลึกในสังคมไทย

การสนับสนุนและร่วมมือเป็นเครือข่าย
กับพิพิธภัณฑ์อื่นทั่วประเทศ   

ในประเทศไทยมพิีพิธภณัฑ์และแหล่งเรยีนรูจ้�ำนวนมำก 
ท่ีมีคุณค่ำต่อกำรศึกษำ ท้ังที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงำน
หรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถ่ินต่ำงๆ 
กระจำยอยู่ทุกภูมิภำคของประเทศ สพร. จึงมีภำรกิจ 
ในกำรร่วมสร้ำงมำตรฐำนกระบวนกำรเรยีนรู ้กำรบรหิำร
จัดกำรพิพิธภัณฑ์ กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริกำร
ให้มคีณุภำพและประสทิธิภำพ ตลอดจนกำรเสรมิสร้ำง 
ควำมรู ้ด ้ำนพิพิธภัณฑ ์ วิทยำท่ี เหมำะสมให ้แก  ่
สังคมไทย เพ่ือให้พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินสำมำรถเป็น 
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของชุมชนได้อย่ำงสมบูรณ์ 
น�ำมำสู ่กำรสร้ำงสังคมกำรเรียนรู ้และกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงปัญญำสู ่นักเรียนนักศึกษำ 
วิสำหกิจชุมชน และประชำชนในวงกว้ำง

2

4
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กา
รผ
ลิต

  3
1.

1%                การบริการ  41.8
%

การคา  20.3%

รวมมิตรตัวเลข
SME ไทยในยุคโควิด-19

SME และ MSME 
ฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

SME = วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, MSME = วิสาหกิจขนาดย่อย

ไม่เกิน

5 คน
ไม่เกิน 1.8 

ล้านบาท

เกินกว่า

50 - 200 
คน

เกินกว่า

100 - 500
ล้านบาท

ไม่เกิน

50
คน

ไม่เกิน

100 
ล้านบาท

ภาคการผลิตสินค้า

เกินกว่า

30 - 100 
คน

เกินกว่า

50 - 300
ล้านบาท

ไม่เกิน

 30 
คน

ไม่เกิน

50
ล้านบาท

ภาคการค้าและบริการ

ที่มำ : ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.)

D digitonomy32

คน12,060,369

69.48% 3.30%

การจ้างงาน MSME ปี  2562

คิดเป็นสัดส่วน ขยายตัว

รำย3,105,096

99.53% 1.12%

จ�านวน MSME ปี 2562

คิดเป็นสัดส่วน ขยายตัว

วิสาหกิจ
ขนาดกลาง 
(Medium)

วิสาหกิจ
ขนาดย่อม 

(Small)

วิสาหกิจ
ขนาดย่อย 
(Micro)

MSME รายย่อยผู้ยิ่งใหญ่

การจ้างงาน การจ้างงานรายได้ต่อปี รายได้ต่อปี 
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กา
รผ
ลิต

  3
1.

1%                การบริการ  41.8
%

การคา  20.3%

* ภำคกำรค้ำและภำคกำรบริกำร
มีสัดส่วนเกือบ 2 ใน 3 ของ GDP 

MSME รวม

สัดส่วน
 ของ GDP MSME รวม

มูลค่า GDP MSME ปี 2562

คิดเป็นสัดส่วนต่อ
GDP รวม ร้อยละ

โตเฉลี่ยร้อยละ
ล้ำนล้ำนบำท

จากปี 2554

5.96

35.3
0.7

มูลค่า

ที่มำ : ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.)

จ�านวน MSME จ�าแนกตามกลุ่มธุรกิจปี 2562 
รวม 3,105,096 ราย

Ddigitonomy 33

3.30%

ภาคการผลิต 
530,698 ราย

สัดส่วน 

17.09%

ภาคธุรกิจเกษตร 
49,193 ราย

สัดส่วน 

1.58%

ภาคการค้า 
1,280,741 ราย

สัดส่วน 

41.25%
ขยำยตัว 

+0.83%

ขยำยตัว 

+0.52% ขยำยตัว 

+6.82%

ภาคการบริการ 
1,244,464 ราย

สัดส่วน 

40.08%
ขยำยตัว 

+1.46%

SCAN QR CODE
เพื่อรับชม GIF 
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3 อันดับ SME ที่มีสัดส่วนมูลค่า
ของธุรกิจสูงที่สุดในภาคอุตสาหกรรม

ได้รับผลกระทบน้อย ได้รับผลกระทบมากได้รับผลกระทบปานกลาง

91.9%

14.2%8.4%7.6%

8.1%
ค้าปลีก
ค้าส่ง

จ�าหน่าย
และซ่อมบ�ารุง

ยานยนต์ฯ

ผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์
จากการกลั่น
ปิโตรเลียม น�้ำตำล

แปรรูปสัตว์ปีก
ผัก/ผลไม้แปรรูป

เคมีภัณฑ์
พลำสติก/
ยำงสังเครำะห์
เคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐำน
เครื่องส�ำอำง

ปิโตรเคมี
กำรขนส่งทำงเรือ
กำรบรรทุกสินค้ำ
รถไฟฟ้ำ

โทรคมนำคม

โรงแรม
ร้ำนอำหำร
สำยกำรบิน
ห้ำงสรรพสินค้ำ

นิคมอุตสำหกรรม
เหล็ก
น�้ำมัน
ยำนยนต์

ร้ำนอำหำร
และเครื่องดื่ม

ร้ำนขำยของช�ำ

กำรก่อสร้ำง
วัสดุก่อสร้ำง
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ/อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์

D digitonomy34

ภาค
การผลิต

ภาค
การบริการ

ภาค
การค้าปลีก

ค้าส่ง

17.7% 28.1%15.7%
การศึกษา ที่พักแรม

และร้านอาหาร
การขนส่งและ

สถานที่เก็บสินค้า
ประถมศึกษำ
อุดมศึกษำ
กำรศึกษำอื่นๆ

ร้ำนอำหำร
ที่พักแรม
ที่พักประเภทอื่นๆ

รถประจ�ำทำง
รถโดยสำรอื่นๆ
ขนส่งสินค้ำทำงบก

ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
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สินค้าในชีวิตประจ�าวันที่มีความต้องการ
เพิ่มขึ้น/ลดลงในช่วงโควิด-19

เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

สินค้ำ
ฟุ่มเฟือย

อำหำร
ทะเล

กำรออก
นอกบ้ำน

กำรออกไป
กินข้ำวนอกบ้ำน

-30%

+48%

-21%

+40%

-27%

+45%

-52%-52%

ผลิตภัณฑ์สุขอนำมัย
ส่วนบุคคล

ผลิตภัณฑ์สุขภำพ
และอำหำรเสริม

ผลิตภัณฑ์
ท�ำควำมสะอำดบ้ำน

กำรท�ำงำน
ที่บ้ำน 

กำรเว้นระยะ
ห่ำงทำงสังคม 

กำรสั่งอำหำร
ผ่ำน

เดลิเวอรี

  กำรหลีกเลี่ยง
ไปในพื้นที่

ที่มีคน
จ�ำนวนมำก

กำรเลือกสินค้ำ
/บริกำรที่ดีและ
ปลอดภัยต่อ

สุขภำพ

กำรซื้อขำย
สินค้ำผ่ำน
ช่องทำง
ออนไลน์

 กำรท�ำธุรกรรม
กำรเงินทำง

ออนไลน์

Ddigitonomy 35

สินค้าที่ซื้อ
เพิ่มขึ้น

สินค้าที่ซื้อ
น้อยลง 

+ 39.2%

+ 63.4%
+ 69.0%

+ 70.6% + 71.7% + 78.5%
+ 81.9%

พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคความปกติใหม่

พฤติกรรม
ที่ท�าบ่อยขึ้น

กำรซื้อของ
ออนไลน์ 

กำรใช้บริกำร
วิดีโอสตรีมมิ่ง 

กำรสั่งอำหำร
เดลิเวอรี30%

32%

42%
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หลำยครัง้ทีช่่วงเวลำเศรษฐกิจชะลอตวั กลำยเป็นเครือ่งพิสูจน์ให้เห็นว่ำผู้ประกอบกำรท่ีสำมำรถปรับตวัเพ่ือ
รับมือกับสถำนกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจได้ดีกว่ำและเร็วกว่ำ รวมถึงผู้ที่สำมำรถสร้ำงนวัตกรรม
ทีม่ีประสิทธภิำพมำกพอที่จะแขง่ขนัในตลำด และสำมำรถตอบโจทย์ผูบ้ริโภคไดก่้อน ย่อมครองควำมไดเ้ปรยีบ
ในสนำมกำรค้ำอันดุเดือด 

ผูป้ระกอบกำรด้ำนธุรกิจอำหำรดเูหมอืนจะเป็นกลุม่ธุรกิจท่ีขยับตวัได้ว่องไวในกำรปรบัตวัเพ่ือพลกิฟ้ืนยอดขำย 
ทีซ่บเซำให้กลับมำท�ำก�ำไรได้อกีครัง้ กรณีศกึษำต่อไปนีค้อืธุรกิจ SME ท่ีพลกิวิกฤตใิห้เป็นโอกำสในช่วงกำรแพร่ระบำด 
ของโรคโควิด-19 เมื่อคนส่วนใหญ่ต้องกักตัวอยู่ภำยในบ้ำน ไม่สำมำรถออกไปท�ำงำนหรือจับจ่ำยใช้สอย 
นอกบ้ำนได้ กำรรู้จักใช้ทรัพยำกรที่ตัวเองมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งเร่งปรับแผนธุรกิจด้วยกำรหันมำ
เชือ่มต่อกับลกูค้ำผ่ำนแพลตฟอร์มดจิทิลั ถือเป็นหนทำงรอดทีส่ำมำรถท�ำได้อย่ำงรวดเรว็และลดต้นทนุไปในตวั 

แนวคิดของเฟรชเก็ตพลิกเกม
สู่การเป็นตลาดสดออนไลน์ส�าหรับทกุคน

เฟรชเก็ต (Freshket) คือแอปพลิเคชันที่นิยำมตัวเองว่ำเป็น 
“ตลำดสดออนไลน์ส�ำหรบัร้ำนอำหำร” ก่อตัง้โดย พงษ์ลดำ พะเนียงเวทย์  
ผู้มีประสบกำรณ์ด้ำนธุรกจิซัพพลำยเออร์ (Supplier) ให้บริกำรจัดหำ
และจัดส่งวัตถุดิบจำกตลำดไทไปยังร้ำนอำหำรทั่วกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล รวมถึงเป็นสื่อกลำงให้ซัพพลำยเออร์และร้ำนอำหำรได้
พบปะและตกลงซ้ือขำยกันง่ำยข้ึน ผ่ำนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 
ที่มีระบบกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ สะดวก ปลอดภัย ภำยหลังจำก 
เผชิญวิกฤติโควิด-19 ท่ีส่งผลให้ร้ำนอำหำรคู่ค้ำต้องปิดให้บริกำร
ชั่วครำว เฟรชเก็ตจึงหันมำจัดหำและจ�ำหน่ำยวัตถุดิบให้แก่บุคคล
ทั่วไปในรำคำเดียวกับที่ส่งให้กับร้ำนอำหำร โดยมีสินค้ำและวัตถุดิบ
ให้เลอืกกว่ำ 4,000 รำยกำร ท�ำให้ลกูค้ำไม่ต้องออกไปซือ้ของในแหล่ง
ชุมชนอย่ำงตลำดสดหรือซูเปอร์มำร์เก็ตให้เสี่ยงต่อโรค 

ถอดกลยุทธ์  SME 
ปรับแนวคิด พลิกวิกฤติเป็นโอกาส

ความแตกต่างระหว่างเฟรชเก็ตกับตลาดสดทั่วไป 

เฟรชเก็ต ตลาดสดทั่วไป

ซัพพลำยเออร์
และสินค้ำ

หลำกหลำย
ในที่เดียว

ขอใบเสนอรำคำ
หรือสั่งสินค้ำได้
ง่ำยด้วยปลำยนิว้

ออกใบแจ้งหนี้
และใบก�ำกบัภำษี
ออนไลน์ได้ทันที

ตัวเลือกน้อย 
ซื้อสินค้ำได้จ�ำกัด
เท่ำที่ตลำดสดมี

ขอใบเสนอรำคำ
ไม่ได้

ใช้บิลกระดำษ
หรืออำจไม่

สำมำรถออกบิล
ให้ได้

ค้นหา
ซัพพลายเออร์

สั่งซื้อ

ออกบิล

เฟรชเก็ต ตลาดสดทั่วไป

ช�ำระค่ำสินค้ำ
ผ่ำนระบบจ่ำย

เงินออนไลน์และ
บัตรเครดิต

จดัส่งถึงหน้ำบ้ำน/
หน้ำร้ำน เจำะจง
เวลำรบัสนิค้ำได้

ตรวจสอบออนไลน์
ได้ทุกขั้นตอน

 มีบริกำรดูแลลูกค้ำ
หลังกำรขำย

ใช้เงินสดเท่ำนั้น

ต้องไปซื้อหรือ 
รับสินค้ำหน้ำร้ำน 
เจำะจงเวลำไม่ได้

หลังซื้อสินค้ำแล้วไม่
สำมำรถคืนเงินหรือ
สินค้ำได้ รวมถึงไม่มี
บริกำรหลังกำรขำย

การจ่ายเงิน

รายงาน

ที่มำ : www.freshket.co แอปพลิเคชัน: Freshket

จัดส่ง
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ควำมส�ำเร็จของเฟรชเก็ตมำจำกกำรไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ ท่ีอำจไม่ตอบโจทย์กับสถำนกำรณ์และ 
พฤติกรรมผู้บรโิภค โดยเปลีย่นจำกเดมิทีใ่ห้บรกิำรเฉพำะร้ำนอำหำรเป็นกำรให้บริกำรแก่ให้บคุคลท่ัวไปด้วย 
ท�ำให้กำรซือ้วัตถุดบิของคนเมืองเป็นเรื่องง่ำยและสะดวกสบำยมำกขึ้น โดยเพ่ิมประเภทของสนิค้ำให้เลอืก 
สั่งออนไลน์ ตัวอย่ำงเช่น 

การปรับกลยุทธ์ของเฟรชเก็ต 

ผักและผลไม้ 

ผลส�าเร็จของนวัตกรรมที่เกิดจากการปรับตัว

ปลำและอำหำรทะเล เครื่องดื่ม

อุปกรณ์และของใช้
ในครัวเรือน

เบเกอรี่ 

ยอดดาวน์โหลดและใช้บริการเพิ่มสูงขึ้น 
มีร้ำนอำหำรสั่งสินค้ำผ่ำนแอปพลิเคชันมำกกว่ำ 3,000 ร้ำน

มีซัพพลายเออร์เข้าร่วมในระบบประมาณ 1,700 ราย 
เพิ่มทำงเลือกและควำมหลำกหลำยให้แก่ผู้ใช้งำน

เกิดการพัฒนานวัตกรรม Freshket Insight 
เพื่อให้ข้อมูลกำรสั่งซื้อและเปรียบเทียบรำคำแบบเรียลไทม์ 

มีแผนจะขยายพื้นที่ให้บริการไปยังจังหวัดใหญ่ๆ 
เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ ในอนำคต   

อำหำรส�ำเรจ็รปู ดอกไม้
และพวงมำลัย 

เน้ือสัตว์

ส่งสินค้ำในวันถัดไป (Next-Day Delivery) ลูกค้ำสำมำรถก�ำหนดวันและช่วงเวลำรับสินค้ำได้ 
รักษำมำตรฐำนของวัตถุดิบให้ดีที่สุด ของสดจะถูกแพ็คอย่ำงดีและแช่มำในน�้ำแข็ง 
สินค้ำรำคำถูก มีบริกำรจัดส่งฟรีเมื่อซื้อสินค้ำครบตำมก�ำหนด
ใช้ระบบเข้ำรหัสข้อมูล SSL Certificate เพื่อควำมปลอดภัยในกำรส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

                                           
ที่มำ : www.freshket.co/faq

ผลิตภัณฑ์กระดำษ ข้ำว ธัญพืช 
และซีเรียล

DECODE D 37

SCAN QR CODE
เพื่อรับชม GIF 
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ฌาบีบี เฮ้าส ์ร้านอาหารฮาลาล 
ที่ท�าก�าไรสูงสุดในช่วงวิกฤติ

ธุรกิจร้ำนอำหำรมุสลิมเจ้ำดังในซอยจุฬำ 12 ท่ีก�ำลังไปได้สวยด้วยเมนูยอดนิยมอย่ำงโรตีและชำชัก  
แต่กลับต้องหยุดชะงักหลังเจอวิกฤติโรคระบำด ท�ำให้รำยได้ลดหำยไปรำว 80-90 เปอร์เซ็นต์ แต่ท่ำมกลำง
สถำนกำรณ์ผันผวนไม่แน่นอน โป้ง-คงยศ วรรณนิตย์ เจ้ำของร้ำนฌำบีบี เฮ้ำส์ มองเห็นโอกำสในกำรปรับ
โมเดลธุรกิจสู่แพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ือสู้พิษเศรษฐกิจ โดยเริ่มจำกกำรคิดท�ำ “โรตีแช่แข็ง-อำหำรเดลิเวอรี” 
และเข้ำไปฝำกร้ำนในแพลตฟอร์มมำร์เก็ตเพลส “มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์เเละกำรฝำกร้ำน” ท�ำให้ธุรกิจของ
ฌำบีบี เฮ้ำส์สำมำรถพลิกฟื้นกลับมำท�ำก�ำไรสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปีนับตั้งแต่เปิดร้ำน

เมื่อเกิดวิกฤติต้องยอมรับ 
จุดอ่อนของธุรกิจตัวเองก่อน

กำรเรียนรู ้ท่ีดีที่สุด คือ การท�าความรู ้จัก
จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเอง โดยเฉพำะใน
สถำนกำรณ์วิกฤติท่ีมีหลำยปัจจัยท่ีควบคุม
ไม ่ ได ้ เ ข ้ ำมำท ้ ำทำยแผนธุร กิจสูตร เดิม  
ฌำบีบี เฮ้ำส์ ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบกำรท่ีต้อง
เผชิญกับปัญหำดังกล่ำว กำรถอยมำตั้งหลัก
เพ่ือท�ำควำมเข้ำใจทรัพยำกรที่ตัวเองมี และ
คิดต่อยอดเพ่ือสร้ำงสินค้ำและบริกำรใหม่ท่ี
ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคกลุม่เป้ำหมำย  
เป็นอีกหนึ่งแนวทำงท่ีช่วยให้สำมำรถแก้ปัญหำ
ได้ถูกจุดยิ่งขึ้น 

ตัวอย่างปัญหาของ ฌาบีบี เฮ้าส์ 
ร้ำนไม่สำมำรถเปิดได้ตำมปกติ 
ลูกค้ำไม่ออกจำกบ้ำน
สนิค้ำในร้ำนเน่ำเสยีหำยง่ำย เนือ่งจำกส่วนใหญ่

มีกะทิเป็นส่วนประกอบ
ขำดประสบกำรณ์ในกำรท�ำธุรกิจออนไลน์

และเดลิเวอรี

จุดเปลี่ยนที่ท�ำให้ฌำบีบี เฮ้ำส์ กลับมำฟื้นตัวได้ภำยใน 3 วัน เริ่มต้นจำกประโยค “โป้ง คงยศ วรรณนิตย ์
สังเคราะห์ รหัส 45” ซึ่งเป็นกำรแนะน�ำตัวในนำมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ผ่ำนเฟซบุ๊กกลุ่ม 
“มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์เเละกำรฝำกร้ำน” ซึง่เป็นดจิทิลัมำร์เก็ตเพลสทีส่ร้ำงรปูแบบกำรซือ้ขำยแบบเก้ือกูล 
ผ่ำนระบบเครือข่ำยของพื้นที่ชุมชนที่ใช้ควำมไว้วำงใจเป็นตัวกลำง

                                           

ที่มำ : www.sentangsedtee.com/today-news/article_148259  

DECODED38

ที่มำ : www.facebook.com/shabeebeeHouse
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ปรับสูตรและกลยุทธ์ใหม่เพื่อกอบกู้ธุรกิจ 
นวัตกรรมด้ำนสินค้ำ (Product Innovation) หรือกำรพัฒนำสินค้ำใหม่และกำรปรับปรุงสินค้ำเดิม 

ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ถือเป็นกลยุทธ์ส�ำคัญที่ผู้ประกอบกำรน�ำมำปรับใช้เพื่อเปลี่ยนสินค้ำและบริกำร 
ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมำกที่สุด แม้จะแตกต่ำงจำกควำมส�ำเร็จเดิมที่เคยท�ำมำ 

ท�าอาหารแช่แข็ง
แก้ปัญหำอำหำรเน่ำเสียด้วยกำรท�ำโรตแีช่แขง็และเน้ือทอด

แช่แข็ง เก็บรักษำในบรรจุภัณฑ์อย่ำงดีท่ีสำมำรถจัดส่งทำง
ไปรษณีย์ให้ลูกค้ำได้ทั่วประเทศ

ควำมส�ำเร็จไม่มีสูตรส�ำเร็จตำยตัว แผนธุรกิจแบบเดิมอำจใช้ไม่ได้ผลเมื่อสถำนกำรณ์เปลี่ยนหรือ
พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน กำรรู้เท่ำกันเรียนรู้จุดอ่อน-จุดแข็งของตนเอง รวมถึงกำรเรียนรู้ท่ีจะปรับตัว 
ให้เรว็ ถือเป็นหน่ึงในปัจจยัส�ำคญัส�ำหรบัทกุผูป้ระกอบกำรทีจ่ะช่วยให้สำมำรถก้ำวผ่ำนวิกฤตแิละเอำตวัรอด
ได้อย่ำงรำบรื่นท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลงของ “โรค” และ “โลก”

ท�าการตลาดเดลิเวอรี
แก้ปัญหำลูกค้ำมำน่ังกินท่ีร้ำนไม่ได้ด้วยกำรเป็นฝ่ำยออกไป

หำลกูค้ำเอง โดยจดัเส้นทำงส่งสินค้ำเป็นรอบๆ ไปตำมพ้ืนท่ีต่ำงๆ 
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

บุกแฟลตฟอร์มออนไลน ์
แก้ปัญหำลกูค้ำไม่ออกจำกบ้ำนด้วยกำรเปลีย่นมำท�ำกำร

ตลำดและขำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เช่น กำรน�ำเสนอ
สนิค้ำผ่ำนสือ่สงัคม กำรใช้ประโยชน์จำกลกูค้ำทีเ่ป็นผูม้ชีือ่เสยีง 
(Influencer) ในกำรประชำสัมพันธ์ร้ำน กำรเพิ่มบริกำรจัดส่ง
ถึงบ้ำนเพื่อตอบรับต่อวิถีชีวิตแบบปกติใหม่

เพิ่มเมนูเรียกยอดขาย
แก้ปัญหำลูกค้ำไม่กลับมำซื้อซ�้ำด้วยกำรปรับปรุงสูตรให้

น่ำสนใจ เพ่ิมเมนูของว่ำงส�ำหรบักำรขำยออนไลน์ เช่น อำหำร
มุสลิมแบบฟิวชั่น พร้อมโปรโมชันกระตุ้นยอดขำย

เพิ่มทักษะที่จ�าเป็น
แก้ปัญหำด้ำนกำรให้บริกำรโดยให้พนักงำนในร้ำนปรบัตวั 

เรียนรู้กำรรับค�ำส่ังซื้อออนไลน์ซึ่งเพ่ิมข้ึนจำกเดิมประมำณ 
10-20 เท่ำ รวมถึงกำรบรรจุสินค้ำและกำรจัดส่งสินค้ำผ่ำน 
ผู้ให้บริกำรจัดส่งอำหำรเดลิเวอรี

DDECODE 39



ศูนย์ควำมรู ้กินได้ เป็นงำนที่ OKMD ตั้งเป้ำหมำยส�ำคัญ 
ให้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ควำมรู ้และสื่อกำรเรียนรู ้ เ พ่ือกำร
ท�ำมำหำกิน ตลอดจนส ่งเสริมกำรเรียนรู ้ตลอดชี วิต โดย 
ให้บริกำรองค์ควำมรู ้ด ้ำนอำชีพสร้ำงสรรค์ เป ็นศูนย์กลำง 
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนำทักษะที่เอื้อต่อกำรสร้ำงอำชีพ 
ยกระดับคุณภำพสินค้ำและบริกำรในท้องถ่ิน เพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ในทุกพื้นที่ของประเทศ 

กำรท�ำงำนของศูนย์ควำมรู้กินได้ เน้นกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก 
เชื่อมต่อและพัฒนำองค์ควำมรู้จำกทรัพยำกรท้องถิ่น วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญำ เข้ำกับควำมรู ้สมัยใหม่ที่เหมำะกับบริบทและ
ศักยภำพของแต่ละพื้นที่

เพ่ือดตูวัอย่ำงอำชพีน่ำสนใจ ใน 7 หมวดหมูอ่ำชพี 
ได้แก่ เกษตร สุขภำพ กำรท่องเที่ยว ธุรกิจบริกำร 
วัฒนธรรม หัตถกรรม และอำหำร พร้อมกรณีศึกษำ
ท่ีน่ำสนใจ น�ำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอท่ีเล่ำเร่ือง
อย่ำงเป็นล�ำดับขั้น เข้ำใจง่ำย สำมำรถน�ำไปต่อยอด
อำชีพตำมควำมชอบและควำมสนใจได้ทันที 

40 W ความรู้กินได้

องค์ประกอบส�าคัญ
ของศูนย์ความรู้กินได้ 

1. องค์ความรู้ 

เนื้อหำควำมรู้แบบเบ็ดเสร็จ ครบถ้วน 
ทันสมัย เข้ำใจง่ำย ในรูปแบบ “ชั้นหนังสือ
ท�ำมำหำกิน” และ “กล่องควำมรู้กินได้”

2. บริการ 

กำรจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์เพ่ือถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนกำรท�ำมำหำกินและส่งเสริม
กำรสร้ำงเครือข่ำย ในรูปแบบ “นิทรรศกำร
หมุนเวียนและเวิร์กช็อปสร้ำงอำชีพ” และ 
“มหกรรมควำมรู้สร้ำงอำชพี” ซึง่จดักิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นรปูแบบชมุชนนักปฏิบตัิ 
กำรเสวนำ และกำรประชุมกลุ่มย่อย 

3. กายภาพ 

กำรจัดตั้งศูนย์ควำมรู้กินได้เพ่ืออ�ำนวย 
ควำมสะดวกในกำรเข ้ำถึงควำมรู ้และ 
บริกำรต ่ำงๆ โดยมีนักจัดกำรควำมรู ้ 
คอยให้ค�ำแนะน�ำและขับเคลือ่นศนูย์ควำมรู ้
กินได้ให้ท�ำงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ

ศูนย์ความรู้กินได้... 
เปลี่ยนความรู้ให้ (ท�ามาหา) กินได้

SCAN QR CODE
เพื่อรับฟง Audio Text

คนที่ก�าลังมองหาอาชีพใหม่
แต่ยังไม่มีไอเดียหรือโอกาส

สแกน
QR Code

ค



nWความรู้กินได้

1. ทักษะแพทย์ในยุคเทคโนโลยีสุขภาพ 

บุคลำกรทำงกำรแพทย์จ�ำเป็นต้องปรับตัว
เรียนรู้เทคโนโลยีด้ำนสุขภำพหรือระบบสุขภำพ 
ออนไลน์ เช่น ระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์สำมำรถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ
เรียลไทม์

2. ทนายความในยุค E-Filing 

ทนำยควำมต ้องปรับตั ว เ รี ยนรู ้ ร ะบบ 
ย่ืนเอกสำรและค�ำร้องต่ำงๆ ผ่ำนระบบบริกำร 
ยื่นเอกสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filling) รวมถึง
กำรประชมุผ่ำนวิดโีอทำงไกลโดยไม่ต้องเดนิทำง
ไปติดต่อเจ้ำหน้ำที่ตัวเอง

3. สถาปนิกยุคความปกติใหม่

สถำปนิกยุคนี้ ต ้ องให ้ควำมส�ำคัญกับ
เกณฑ์กำรออกแบบใหม่ใน 6 ด้ำนส�ำคัญ คือ 
ควำมหนำแน่น กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม 
กำรจัดโซนนิ่ง กำรสัญจร ระบบถ่ำยเทอำกำศ 

เมื่อเกิดภาวะวิกฤติ…
ลองคิดต่อยอดทักษะที่มีให้ท�าเงิน 

ในช่วงวิกฤติโควิด-19 แทบทุกอำชีพล้วนได้รับ 
ผลกระทบทำงเศรษฐกิจไม่ทำงใดก็ทำงหน่ึง หำกไม่อยำก 
ปิดกิจกำร ถูกเลกิจ้ำง หรอืขำดรำยได้ ถึงเวลำดงึทักษะทีม่ี 
มำพัฒนำต่อยอดให้กลำยเป็นอำชีพที่สร้ำงรำยได้ เช่น 
ใครทีม่คีวำมสำมำรถในกำรเย็บผ้ำอำจลองเย็บหน้ำกำก
อนำมยัขำยเพ่ือเพ่ิมรำยได้ในวนัทีถู่กลดค่ำจ้ำง แต่หำก
คิดว่ำมีคู่แข่งมำกเกินไป อำจลองเติมควำมสร้ำงสรรค์
เข ้ำไปเพ่ือให้สินค้ำมีควำมน่ำสนใจมำกข้ึน เช ่น 
เพ่ิมบริกำรปักชื่อลูกค้ำ เพ่ิมสำยคล้องคอป้องกัน 
กำรตกหล่นสูญหำย หรือรับผลิตเป็นพิเศษส�ำหรับ
องค์กรที่ต้องกำรให้บุคลำกรสวมหน้ำกำกอนำมัย 
ในรูปแบบและสีสันที่เหมือนกัน เป็นต้น  

เมื่อทุกอาชีพต้องปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลง
เมื่อผู้คนต้องเก็บตัวอยู่บ้ำน หรือ Work From Home มำกขึ้น เท่ำกับผลักดันให้สังคมเข้ำสู ่

ยุคดจิทิลัแบบรอบด้ำนมำกยิง่ขึน้ แทบทุกอำชพีต้องมกีำรปรับตวัเพ่ือรองรับควำมปกตใิหม่น้ี แม้แต่
บุคลำกรผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงก็จ�ำเป็นต้องปรับตัวเช่นกัน  

ส�ำหรับเจ้ำของธุรกิจร้ำนอำหำร อำจลองปรับเปลีย่น
รปูแบบจำกกำรขำยหน้ำร้ำนสูก่ำรจดัส่งถึงบ้ำนให้ลกูค้ำ 
นอกจำกน้ียังสำมำรถต่อยอดด้วยกำรสร้ำงวิดีโอคลิป
สอนท�ำอำหำรแบบมืออำชีพเผยแพร่ทำงส่ือออนไลน์
แบบสำธำรณะ หรือเปิดเป็นคอร์สสอนเฉพำะกลุ่ม 
บนแพลตฟอร์มสื่อสังคม เพื่อเพิ่มรำยได้อีกช่องทำง

ส่วนเกษตรกรอำจลองปรบัรปูแบบกำรขำยจำกท่ีเคย
ส่งผลผลิตไปยังพ่อค้ำคนกลำงในตลำด เป็นกำรขำย 
ออนไลน์จัดส่งอำหำรสดถึงประตูบ้ำนลูกค้ำ หรือ 
อำจรวมตัวกับเกษตรกรที่ปลูกผักอินทรีย์น�ำผลผลิต
ต่ำงๆ มำจัดท�ำเป็นกระเช้ำผักอินทรีย์ เพ่ือดึงดูด 
กลุ่มลูกค้ำที่สนใจเรื่องสุขภำพ

และกำรลดกำรสัมผัส เพ่ือให้ผู ้คนเข้ำไปใช้
บริกำรได้อย่ำงสะดวกสบำย ปลอดภัย ไม่เสี่ยง
ต่อกำรติดเชื้อ
(ที่มำ: ศูนย์ออกแบบและพัฒนำเมือง (UddC-CEUS) จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย)

4. พัฒนาครู พร้อมสู่โลกยุคใหม่ 

ครยุูคใหม่เปลีย่นบทบำทจำกผูส้อน (Teacher) 
ไปเป ็นผู ้สนับสนุนกำรเรียนรู ้  (Learning 
Fac i l i ta to r )  ผ ่ ำนกำรเรียนกำรสอนบน 
แพลตฟอร์มออนไลน์มำกขึ้น ครูจึงต้องก้ำวทัน 
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำเพ่ือให้สำมำรถน�ำ
เคร่ืองมือท่ีมีอยู ่มำกมำยมำสร ้ำงกิจกรรม 
กำรเรียนรู้ท่ีน่ำสนใจ ไม่ว่ำจะเป็น 
กำรเรยีนในห้องหรอืเรยีน
ที่บ้ำน
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ปี 2563 นับว่ำเป็นปีที่หนักหน่วงส�ำหรับธุรกิจแทบทุกประเภททั่วโลก ผลพวงจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่ำ หรือ โควิด–19 ท�ำให้หลำยธุรกิจต้องปรับเพื่อรับมือสถำนกำรณ์ให้อยู่รอด ไม่ว่ำจะเป็น 
กำรเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ กำรลดขนำดองค์กร กำรปิดกิจกำรชั่วครำว ไปจนถึงกำรย้ำยมำอยู่บนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ 

กำรเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นแม้แต่กับธุรกิจขนำดใหญ่ เพ่ือให้สำมำรถดึงดูดลูกค้ำได้มำกกว่ำหรือเท่ำเดิม 
ในช่วงเวลำท่ีผู ้คนต้องเก็บตัวอยู่บ้ำน ยกตัวอย่ำงเช่น เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ร้ำนสะดวกซื้อซึ่ง 
ประสบควำมส�ำเร็จในกำรเข้ำถึงกลุม่คนจ�ำนวนมำกในแทบทุกพ้ืนทีข่องประเทศไทย โดยกำรยกระดบับรกิำรสัง่ซือ้
สนิค้ำภำยในร้ำนผ่ำนแอปพลเิคชนั 7-Delivery พร้อมโปรโมชนัส่งสนิค้ำถึงบ้ำนภำยในไม่ก่ีนำที โดยไม่คดิค่ำจดัส่ง 
มีบริกำรอุ่นอำหำรให้พร้อมรับประทำน รวมถึงส่วนลดและกำรสะสมแต้มแลกของรำงวัลต่ำงๆ ซึ่งตอบโจทย์ 
ควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคทียั่งจ�ำเป็นต้องซือ้สนิค้ำและอำหำรแม้ออกจำกบ้ำนไม่ได้ ส่งผลให้ช่วงไตรมำสท่ี 1 ของ
ปี พ.ศ. 2563 เซเว่น อีเลฟเว่น มีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรรวม 82,885 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกไตรมำส
เดียวกันของปีก่อน 2,112 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.6

กลยุทธ์เพื่อการอยู่รอด
ของธุรกิจ SME 

ในยุคความปกติใหม่

ที่มำ : บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) 

สินค้าขายดีใน เซเว่น อีเลฟเว่น
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สินค้ำกลุ่มอำหำร 
อำหำรพร้อมทำน 
อำหำรแห้ง อำหำรกระป๋อง
และเครื่องดื่ม
70.8%

สินค้ำอุปโภค กลุ่มสินค้ำดูแล
สุขภำพ ยำรักษำโรค และ
ผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำด
29.2%

N
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กลยุทธ์ส�าคัญในการฟื้นฟู SME
หลังสถานการณ์โควิด-19

1
เพิ่มช่องทางการขาย

ออนไลน์ควบคู่กับการขาย
แบบออฟ ไลน์

ควรท�ำกำรตลำดท้ังสองทำง
ควบคูกั่นไป เน้นกำรเชือ่มโยงทัง้สอง
แพลตฟอร์มเข้ำด้วยกัน โดยท�ำให้
กำรขำยทั้งสองช่องทำงสนับสนุน 
ซึ่ ง กันและกัน และมอบควำม 
สะดวกสบำยให้แก่ผู ้ซื้อมำกที่สุด 
ไม่ว ่ำผู ้ซื้อจะเลือกใช้ช่องทำงใด
ก็ตำม ยกตัวอย่ำงเช่น “ข้ำวต้มมัด 
ยำย ฟู ”  ซึ่ ง เดิ ม ไม ่มี หน ้ ำ ร ้ ำน 
เน้นกำรผลิตเพ่ือเสิร ์ฟในห้องพัก 
รอขึน้เครือ่งของสำยกำรบนิบำงกอก
แอร์เวย์เท่ำนั้น เมื่อเกิดสถำนกำรณ์
โควิด-19 สำยกำรบนิงดเท่ียวบนิและ
กำรให้บริกำรหยุดชะงัก ข้ำวต้มมัด 
ยำยฟูจึงเริ่มปรับตัวขยับขยำยสู ่
กำรขำยออนไลน์สู่ลูกค้ำปลีกทั่วไป 
ซึ่งช ่วยให ้ ธุรกิจสำมำรถด�ำเนิน 
ต่อไปได้โดยไม่สะดุด

2 
สร้างคุณค่าให้สินค้า 

ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ
และค�าพูดที่ดึงดูดใจ

ในยุคโควิด-19 ท่ีคนส่วนใหญ่
ต้องเก็บตัวอยู่บ้ำน ธุรกิจส่วนใหญ่
ถูกผลักดันให้เข้ำสู ่กำรแข่งขันใน
สนำมกำรค้ำออนไลน์อย่ำงไม่อำจ
หลีกเลี่ยง ธุรกิจท่ีขำยสินค้ำหรือ 
บริกำรชนิด เดียว กัน  คุณภำพ 
ใกล้เคียงกัน รำคำพอกันจึงต้อง 
พลิกต�ำรำหำกลยุทธ์มำดึงดูดใจ
ลูกค้ำ โดยหน่ึงในวิธีท่ีได้ผลดีคือ
กำรน�ำเสนอเร่ืองรำวท่ีมำท่ีไปของ
สินค้ำด้วยค�ำพูด รูปภำพ หรือวิดีโอ
ทีท่รงพลงั รวมถึงกำรน�ำเสนอคณุค่ำ
ของสินค้ำที่มำกกว่ำมูลค่ำท่ีลูกค้ำ
ต้องจ่ำย

3
ใช้สื่อสังคมให้เป็นประโยชน์

สื่อสังคม (Social Media) เป็น 
เครื่ อ งมื อทำงกำรตลำดที่ ท รง
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ ใ น ก ำ ร เ ข ้ ำ ถึ ง 
กลุ ่มเป้ำหมำยได้ทุกท่ี ทุกเวลำ 
ทั้ ง ยั ง เ ป ็ น แ ห ล ่ ง ข ้ อ มู ล แ บ บ 
“ปำกต่อปำก” ท่ีมีอิทธิพลอย่ำงย่ิง
ต่อกำรตัดสินใจซื้อของผู ้บริโภค 
ดงัน้ันกำรสร้ำงกระแสให้ผูค้นพูดถึง
สินค้ำ บริกำร หรือแม้แต่ตัวองค์กร
ในแง่บวกบนโลกออนไลน์ จะส่งผล 
ต่อควำมส�ำเร็จของธุรกิจอย่ำงสูง
โดยเฉพำะในยุคท่ีลูกค้ำใช้เวลำ 
ส่ว น ใ ห ญ ่ อ ยู ่ บ น แ พ ล ต ฟ อ ร ์ ม 
สื่อสังคม

N
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4

บริการรับ-ส่งสินค้าถึงหน้าบ้าน
สถำนกำรณ์โรคระบำดท�ำให้ประชำชนต้องเก็บตัว 

อยู่บ้ำน และท�ำงำนที่บ้ำน เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรแพร่
ระบำดของโรค อย่ำงไรก็ตำมกำรอุปโภคบริโภคยังเป็น
สิ่งจ�ำเป็น ผู้บริโภคส่วนใหญ่จึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กำรจับจ่ำยใช้สอยหันมำใช้บริกำรธุรกิจดิจิทัลมำกขึ้น
เน่ืองจำกสะดวกสบำย ประหยัดเวลำ และปลอดภัย
มำกกว่ำ จึงกลำยเป็นโอกำสเติบโตของธุรกิจท่ีเก่ียว
เนื่องกัน เช่น ธุรกิจรับส่งพัสดุด่วน (Parcel Delivery) 
และธุรกิจขนส่งอำหำร (Online Food Delivery) 
ทีพ่บว่ำเตบิโตขึน้มำกกว่ำ 3 เท่ำ* เมือ่เทียบกับช่วงเวลำ
เดียวกันของปีก่อน 

ที่มำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทย

7
มอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า 

ในขณะท่ีผู้บริโภคก�ำลังเผชิญกับประสบกำรณ์กำร 
ใช้ชีวิตอย่ำงที่ไม่เคยเกิดข้ึนมำก่อน เช่น กำรชัตดำวน์ 
กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม กำรท�ำงำนจำกบ้ำน  
กำรมอบประสบกำรณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้ำจึงเป็นสิ่งท่ี 
ผู ้ประกอบกำรควรค�ำนึงถึง เพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำร
แข่งขัน ยกตัวอย่ำงเช่น สำยกำรบินเดลต้ำ มีนโยบำย 
Peace of Mind โดยไม่ชำร์จค่ำธรรมเนียมในกำรเปลีย่น
หรือเลื่อนไฟลท์ของผู้โดยสำร หรือ Sephora แบรนด์

ควำมงำมระดับโลก สนับสนุนให้ลูกค้ำได้ช้อปปิ้ง
ออนไลน์คลำยเครียดด้วยบริกำรจัดส่งสินค้ำ 

ถึงบ้ำนฟรี และให้ลูกค้ำเปลี่ยนหรือคืนสินค้ำ
ได้ภำยใน 30 วัน หลังจำกร้ำนกลับมำเปิด
ให้บริกำรอีกครั้ง

6
เข้าร่วมในแพลตฟอร์มสื่อกลาง

การติดต่อซื้อ-ขาย (E-Marketplace)
เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย

จำกคนท�ำงำนหรือผู ้ประกอบกำร SME ท่ัวไป 
ถูกสถำนกำรณ์บังคับให้กลำยเป็นผู ้ประกอบกำร
ออนไลน์อย่ำงไม่มีทำงเลือก ท�ำให้ในช่วงท่ีผ่ำนมำ 
เกิดกำรรวมกลุ่มของบุคคลธรรมดำและผูป้ระกอบกำร 
รำยย่อยเพ่ือขำยสินค้ำออนไลน์ในสื่อสังคมและ
แพลตฟอร์ม E-Marketplace ต่ำงๆ ท่ี เปิดโอกำสให้ 
ผูข้ำยและผูซ้ือ้ได้มำเจอกัน ตวัอย่ำง E-Marketplace ท่ี
ประสบควำมส�ำเรจ็ในชัว่ข้ำมคนื เช่น กลุม่มหำวิทยำลยั
ธรรมศำสตร์เเละกำรฝำกร้ำน กลุ่มจุฬำฯ มำร์เก็ตเพลส 
Wongnai x LINE MAN เป็นต้น

5

โปรโมชันดีมีชัย
กำรจดัโปรโมชนั ลด แลก แจก แถม ยังคงเป็นเครือ่งมอื 

ทำงกำรตลำดท่ีช่วยกระตุ ้นยอดขำยได้ดีอยู ่เสมอ  
เช่น บริษัท ทีซี ซูบำรุ (ประเทศไทย) จ�ำกัด จับกระแส
เว้นระยะห่ำงทำงสังคม หรือ Social Distancing โดย
กำรส่งเสริมให้คนไทยใช้รถส่วนตัวเพ่ือหลีกเลี่ยงกำร
แพร่ระบำดของโรค ผ่ำนแคมแปญ “ออกรถวันนี้ ขับฟรี 
ตลอดปี 2020” พร้อมดอกเบี้ย 0% และฟรีประกันภัย 
ท่ีช่วยจูงใจให้คนซื้อรถยนต์แม้ยังอยู่ในช่วงเวลำที่
เศรษฐกิจชะลอตัว

N
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8
เปลี่ยนหน้าร้านให้เป็น
มากกว่าที่ขายสินค้า

แม้ว่ำสถำนกำรณ์ในประเทศจะเริ่มคลี่คลำย แต่กำรเฝ้ำ
ระวังก็ยังคงต้องเข้มข้น ในช่วงเวลำนี้หำกผู้ประกอบกำรลอง
เติมไอเดีย ปรับเปลี่ยนหน้ำร้ำนให้เป็นจุดรับสินค้ำ จุดลอง
สินค้ำ หรืออำจสร้ำงบรรยำกำศดีๆ ที่น่ำสนใจ พร้อมมำตรกำร
ควำมปลอดภัยแบบ “กำร์ดไม่ตก” ก็จะช่วยดึงดูดใจให้ลูกค้ำ
อยำกออกจำกบ้ำนมำใช้บริกำรมำกย่ิงขึ้น ยกตัวอย่ำงเช่น 
บำร์บีควิพลำซ่ำออกไอเดยีเพ่ิมควำมสนุกและควำมประทบัใจ
ให้ผู้ค้ำผ่ำน “บำร์บีกอน” มำสคอตประจ�ำร้ำน ที่จะมำนั่งเป็น
เพ่ือนทำนไม่ให้ลกูค้ำรูส้กึเหงำแม้ต้องนัง่ทำนข้ำวคนเดยีวตำม
มำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม

11
มองหาแหล่งเงินทุนเพื่อฟื้นฟู

สภาพคล่อง 
นอกจำกแหล ่ง เงินทุนจำกภำครัฐ 

ผู้ประกอบยังสำมำรถมองหำแหล่งเงินทุน
ภำคเอกชนได้จำกหลำกหลำยช่องทำง 
อำทิ กองทุน InnoSpace Bridge Fund 
ซึง่มวีงเงนิตัง้ต้น 50 ล้ำนบำท ตัง้เป้ำช่วยเหลอื 
สตำร์ตอัป จ�ำนวน 20 บริษัท รำยละไม่เกิน 
3 ล้ำนบำท ด�ำเนินกำรในรูปแบบ “หุ้นกู้
แปลงสภำพ” (Convertible Debenture) 
ซึ่งมีลักษณะเหมือนกำรกู้เงินและให้หุ้นกู้
เป็นกำรตอบแทน โดยสตำร์ตอัปที่ประสงค์
จะระดมทุน สำมำรถออกหุ้นกู้แปลงสภำพ 
เพ่ือระดมทุนได้ จงึมส่ีวนช่วยให้ผู้ประกอบกำร 
สำมำรถเข ้ำถึงแหล ่งเ งินทุนได ้ เร็วขึ้น 
และสำมำรถเสริมสภำพคล่องให้สำมำรถ 
ฝ่ำวิกฤติโควิด-19 ได้อย่ำงทันท่วงที

10
ติดตามมาตรการ

การช่วยเหลือจากภาครัฐ
นับตั้งแต่พบกำรแพร่ระบำดในประเทศ ภำครัฐได้ออก

มำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือช่วยเหลือและเยียวยำผู้ประกอบกำรและ
ประชำชนในหลำกหลำยรปูแบบ ทัง้เงนิเยียวยำส�ำหรับผู้ได้รับ 
ผลกระทบ นโยบำยผ่อนคลำยกฎเกณฑ์และเงื่อนไขในกำร 
กู้ยืมเงิน กำรลดสัดส่วนในกำรส่งเงินสมทบเข้ำกองทุนประกัน
สังคม มำตรกำรสินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบกำรรำยย่อย
ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรค มำตรกำรทำงภำษี
อำกรและค่ำธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนกำรปรับปรุงโครงสร้ำง
หนี ้เป็นต้น ซึง่ผูป้ระกอบกำรควรตดิตำมข้อมลูข่ำวสำรอยู่เสมอ 
เพื่อไม่พลำดสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ที่พึงได้รับ

9
ปรับรูปแบบและพัฒนาระบบ

ช�าระเงินให้หลากหลาย
ตามนโยบายเลี่ยงเงินสด ลดการติดเชื้อ

กำรระบำดของโรคโควิด-19 กลำยเป็นตัวผลักดันให้
ประเทศไทยก้ำวเข้ำสู่สังคมไร้เงินสดได้เร็วขึ้น ทั้งจำกควำม 
ต้องกำรลดควำมเสีย่งกำรตดิเชือ้ รวมถงึวถิชีวีติแบบปกตใิหม่ 
ทีค่นไทยเร่ิมซือ้สนิค้ำและบรกิำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำกขึน้  
ผูป้ระกอบกำรจงึควรเรยีนรูแ้ละปรบัตวัให้ก้ำวทันวธีิกำรช�ำระเงนิ 
ทีม่ำกกว่ำแค่เงินสด เช่น กำรใช้พร้อมเพย์ กำรโอนเงนิผ่ำนบรกิำร 
ธนำคำรออนไลน์และธนำคำรบนสมำร์ตโฟน กำรใช้จ่ำย
ผ่ำนบัตรเครดิต กำรสแกนคิวอำร์โค้ด กำรใช้กระเป๋ำเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น



5 แอปพลิเคชันกระตุ้น 
SME ในสถานการณ์
ความปกติใหม่

วิกฤติโควิด-19 ส่งผลให้ทุกธุรกิจ ทุกอุตสาหกรรมต้องปรับตัว
ให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน 
คือ ข้อมูลเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการต่อยอดและเพิ่มแต้มต่อ
ทางธุรกิจ โดยเฉพาะข้อมลูทีเ่ชือ่มโยงเข้ากับเทคโนโลยยีิ่งช่วยอ�านวย
ความสะดวกและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ผูป้ระกอบการ SME และนีคื่อ 
5 แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่จะช่วยติดปีกให้ธุรกิจในสถานการณ์
ความปกติใหม่ที่จะคงอยู่กับเราไปอีกนาน
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เครื่องมือส�าหรับนักพัฒนาระบบ:
GitHub

แพลตฟอร์มท่ีท�ำหน้ำท่ีดูแลซอฟต์แวร์ของบริษัท
ให้ท�ำงำนอย่ำงเที่ยงตรงและมีประสิทธิภำพ รวมไปถึง 
จัดเก็บข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับไฟล์หน่ึง
หรือหลำยไฟล์ (Version Control) เพื่อให้ผู้ใช้งำนเรียก
เวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่งกลับมำดูเมื่อไรก็ได้ ตลอดจน
แบ่งปันรหัสค�ำสั่งหรือโค้ดโปรแกรม (Source Code) 
ระหว่ำงคนท�ำงำนในทีมเดียวกัน ท�ำให้ทุกคนเห็น 
ภำพรวมควำมเปลีย่นแปลง อปัเดตงำนในส่วนท่ีแต่ละคน 
รับผิดชอบได้อย่ำงเป็นระบบ รวมถึงติดตำมควำม 
คืบหน้ำและประมวลผลได้อย่ำงแม่นย�ำ ปัจจุบันมี 
ผู้ใช้งำนมำกกว่ำ 2 ล้ำนบรษิทั เช่น แอร์บเีอน็บ ี(Airbnb)  
เน็ตฟลิกซ์ (Netflix) ไอบีเอ็ม (IBM) เพย์พำล (PayPal) 
บลูมเบิร์ก (Bloomberg)

1

เครื่องมือประชุมทางไกล: 
Cisco Webex

อย่ำให ้กำรท�ำงำนที่บ ้ำนนั้นเป ็นอุปสรรคต ่อ 
ควำมก้ำวหน้ำทำงธุรกิจของคุณ Cisco Webex คือ 
แอปพลิเคชันด้ำนกำรประชุมทำงไกลที่มีผู ้ใช้งำน
มำกกว่ำ 500 ล้ำนครั้ง/ปี มีจุดเด่นอยู ่ ท่ีตัวเลือก
กำรท�ำงำนท่ีหลำกหลำย รองรับกำรใช้งำนทั้งบน
คอมพิวเตอร ์และสมำร ์ตโฟน เชื่อมต่อผู ้คนด้วย 
กำรโทร ประชุม และท�ำงำนร่วมกันเป็นทีม มีบริกำร AI 
ผู้ช่วยอัจฉริยะและค�ำส่ังเสียงช่วยจดบันทึก ส�ำเนำ 
บทสนทนำ บันทึกกำรประชุม ถอดควำมแบบเรียลไทม์ 
และค�ำบรรยำยทดแทนกำรได้ยิน จดัส่งผลกำรด�ำเนนิงำน 
ให้กับทุกคนหรือผู้เข้ำร่วมท่ีเฉพำะเจำะจง และควำม 
สำมำรถอื่นๆ อีกมำกมำย ที่จะช่วยให้กำรประชุม 
ทำงไกลง่ำยขึน้และมปีระสทิธิภำพดข้ึีน
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เครื่องมือจัดเก็บและจัดการข้อมูล:
Microsoft Azure

ระบบปฏิบัติกำรบนคลำวด์แพลตฟอร์ม (Cloud  
Platform) ของไมโครซอฟต์ ส�ำหรับกำรจัดเก็บข้อมูล
แบบออนไลน์บนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
รองรับข้อมูลปริมำณมหำศำลโดยไม่ต้องมีอุปกรณ ์
จัดเก็บเป็นของตัวเอง จุดเด่นของ Azure คือมีบริกำร 
ให้เลือกหลำกหลำย สำมำรถสร้ำงและปรับจูนระบบ
ต่ำงๆ เช่น ฐำนข้อมูลและแอปพลิเคชันได้ง่ำย รวดเร็ว 
และท�ำได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอผูใ้ห้บรกิำร ท่ีส�ำคญั
คือกำรมีศูนย์ข้อมูล (Data Center) กระจำยอยู่ทั่วโลก
และมเีซร์ิฟเวอร์ให้บริกำรนับหมืน่เครือ่ง หำกเซร์ิฟเวอร์
เครื่องใดมีปัญหำอีกเครื่องหนึ่งจะเข้ำมำท�ำงำนแทน
ทันที ท�ำให้มั่นใจว่ำธุรกิจจะด�ำเนินต่อไปได้อย่ำง 
ต่อเนื่องโดยไม่ได้รับผลกระทบ

เครื่องมือเรียนรู้ออนไลน์:
LinkedIn Learning

หลักสูตรกำรเรียนรู ้ออนไลน ์ของ Linkedin 
แอปพลิเคชันสังคมออนไลน์ที่รวบรวมกลุ ่มบุคคล 
ทกุสำขำอำชพีเพ่ือต่อยอดและสร้ำงเครอืข่ำยทำงธุรกิจ 
โดยคอร์สออนไลน์ของ LinkedIn Learning ได้รวบรวม
ผู ้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ 
ม ำ ถ ่ ำ ย ท อ ด ค ว ำ ม รู ้ ใ น ห ม ว ด ห มู ่ ท่ี ต อ บ โ จ ท ย  ์
ควำมต้องกำรของธุรกิจและกำรพัฒนำบุคคลำกรให้
แข่งขันได้ในโลกยุคใหม่ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรตลำด 
กำรบัญชี เทคโนโลยี ควำมเป็นผู ้น�ำ กำรบริหำร 
กำรจัดกำรข ้อมูลขนำดใหญ่ ไปจนถึงกำรสร ้ำง 
แรงบันดำลใจในกำรพัฒนำตัวเอง โดยมีมำกกว่ำ 
15,000 คอร์สให้เลือกเรียนได้ตำมควำมต้องกำร ทุกที่ 
ทุกเวลำ ทั้งแบบเรียนฟรีและแบบเสียเงิน
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เครื่องมือจัดการทรัพยากรบุคคล: 
Workday

แพลตฟอร ์มกำรบริหำรจัดกำรเงินและกำรบริหำรทุนมนุษย ์
ส�ำหรับองค์กรขนำดใหญ่ โดยอำศัยพลังของระบบคลำวด์มำช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและบัญชี 
เช่น กำรจัดกำรรำยได้ กำรควบคุมกำรใช้จ่ำยของบริษัท กำรติดตำม
สถำนกำรณ์บริษัทส�ำหรับผู้บริหำร และกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เช่น 
กำรจัดโครงสร้ำงองค์กร กำรจัดกำรเรื่องของสิทธิประโยชน์พนักงำน 
ไปจนถึงกำรประเมินควำมสำมำรถของพนักงำนกำรวำงแผนสืบทอด
ต�ำแหน่ง กำรพัฒนำควำมสำมำรถพนักงำน เป็นต้น ปัจจุบันมีองค์กร
และบริษัทชั้นน�ำที่ใช้งำน Workday อำทิ ทริปแอดไวเซอร์ (TripAdvisor) 
มหำวิทยำลัยบรำวน์ (Brown University) อโกด้ำ (Agoda) บริษัท บำงจำก 
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัท ไทยกูลิโกะ จ�ำกัด
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50 T TALK TO ZINE

ICT Literacy 
TO Hold THE World 
IN Your HAND
รูท้นัโลกเทคโนโลยี
พลกิธรุกจิรบัโอกาสใหม่ 
โดย คณุไผท ผดงุถิน่

ที่มำ : www.okmd.com

TALK TO ZINET

เมื่อโลกเปลี่ยน ธุรกิจต้องพร้อมท่ีจะเปลี่ยนตำม “ไผท ผดุงถ่ิน”  
สตำร ์ตอัปรุ ่ นบุก เบิกของไทยที่ ไปไกลถึงซิลิคอนแวลเลย ์  
(Silicon Valley) และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเจ๊จูวัสดุก่อสร้ำงอันฮือฮำ 
ในโลกออนไลน์ ได้แบ่งปันประสบกำรณ์ดีๆ ท่ีจะปรับมุมมอง  
พลิกวิกฤต และสร้ำงแรงบันดำลใจทำงธุรกิจ ในงำน “มันส์สมอง 
มหกรรมควำมรู้ ครั้งที่ 5” ณ โรงละครเคแบงก์สยำมพิฆเนศ ชั้น 7 
ศูนย์กำรค้ำสยำมสแควร์วัน ตอน รู้ทันโลกเทคโนโลยี พลิกธุรกิจ 
รับโอกำสใหม่

“เรำเกิดในยุคอินท่ีมีอินเทอร์เน็ต ควำมรู้ท่ีฟังมำอำจเป็นควำมรู้ 
มือสอง ซึ่งอำจจะมีหรือไม่มีประโยชน์ก็ได้หำกคุณแค่ฟังอย่ำงเดียว 
แต่ไม่เรยีนรูอ้ะไรจำกควำมรูน้ัน้เลย คุณต้องลงมอืท�ำจรงิ ต้องเปลีย่น 
สมมตฐิำนเหล่ำน้ันให้เป็นควำมจรงิ คณุอำจไม่ต้องรูท้ัง้หมด แต่อย่ำงน้อย 
ต้องเอำส่ิงที่คุณรู้ไปสร้ำงโอกำสให้กับตัวคุณให้ได้ แค่เริ่มต้นจำก
กำรลงมือท�ำ สรุปคือ เทคโนโลยีสร้ำงโอกำส อยู่ที่ใครจะคว้ำได้”  

SCAN QR CODE
ดูเพิ่มเติม สแกนเลย!
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Smart SME Expo 2020

SME Webinar: 
หัวข้อยอดฮิตที ่SME อยากรู้มากทีสุ่ด

WHAT'S
GOING ON

กำรสมัมนำออนไลน์ของ K SME ธนำคำรกสิกรไทย เพ่ือมอบองค์ควำมรู้ 
ด้ำนกำรท�ำธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบกำร SME ไทย ให้สำมำรถท�ำธุรกิจได้
อย่ำงย่ังยืน โดยจดัเตม็องค์ควำมรูท้ำงธุรกิจในหวัข้อทีผู่ป้ระกอบกำร SME  
อยำกรู้มำกที่สุด อำทิ SME ยุคดิจิทัลค้ำคล่องด้วยออนไลน์ บริหำรคน 
อย่ำงรู้ใจในภำวะวิกฤต ภำรกิจสร้ำงแบรนด์อย่ำงไรให้ดัง วำงแผนดี 
จ่ำยภำษน้ีอยลง เป็นต้น รวมเนือ้หำท้ังสิน้ 21 วิดโีอ ควำมยำวรวมกันมำกกว่ำ  
10 ชั่วโมง สำมำรถเรียนฟรีที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ 

 WHAT's GOiING ON

ฮอลล์ 9-10 
อิมแพ็คเมืองทองธำนี 

มหกรรมรวมสดุยอดธุรกิจแห่งปี ตอบโจทย์ทกุควำมต้องกำรเพ่ือ SME 
ไทย ท้ังกำรออกบธูของผูป้ระกอบกำร SME ธุรกิจแฟรนไชส์ บริษทัเงนิทนุ 
สถำบันกำรเงิน ธุรกิจขำยปลีก พร้อมสำระควำมรู้และกิจกรรมน่ำสนใจ 
อีกมำกมำยเพื่อเติมเต็มควำมต้องกำรของ SME เช่น กำรสัมมนำอัปเดต 
เทรนด์ธุรกิจ กำรเจรจำและจับคู่ธุรกิจ รวมถึงกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำย  
เหมำะส�ำหรบัผูป้ระกอบกำร เจ้ำของธุรกิจ สตำร์ตอปั นกัธุรกิจ และนักลงทุน  
ที่ต้องกำรสร้ำงโอกำสต่อยอดทำงธุรกิจ ค้นหำแนวคิดใหม่ และนวัตกรรม
ล่ำสุดเพื่อพัฒนำสินค้ำและบริกำร

29 Oct
 – 1 Nov
2020 
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www.skilllane.com/courses 
/KBANK_SME
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