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รายงานการเข	าร
วมโครงการเอพีโอ 
20-IN-34-GE-TRC-A Training Course on Advanced Strategic Management  

for Enhancing Productivity in SMEs 
ระหว
างวันท่ี 16–18 ธันวาคม 2563 

Digital Multicounty (DMC) Hosted by National Productivity Organization, Pakistan 
and the APO Secretariat 

จัดทําโดย นายธัชรินทร� วุฒิชาต ิ
นักพัฒนาธุรกิจ  สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห%งชาต ิ

วันท่ี 16 กุมภาพันธ� 2564 
 

ส
วนท่ี 1  ท่ีมาหรือวัตถุประสงค�ของโครงการโดยย%อ 

โครงการ Training Course on Advanced Strategic Management for Enhancing Productivity in 
SMEs ดํา เนินการโดยองค�การเพ่ิมผลผลิตแห% งเอเชีย Asian Productivity Organization (APO) ร%วม กับ  National 
Productivity Organization และ Executive Development Institute, National School of Public Policy ประเทศ
ปากีสถาน เปUนเจ�าภาพในการจัดการฝXกอบรมผ%านช%องทางออนไลน� Digital Multi Country (DMC)    เน่ืองจากสถานการณ�
โควิด-19  ทําให�ผู�เข�าร%วมโครงการและผู�เช่ียวชาญไม%สามารถเดินทางไปยังประเทศปากีสถานได�    การฝXกอบรมน้ีเน�นการ
พัฒนาผู�เข�าอบรมให�มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการใช�เครื่องมือและเทคนิคการจัดการกลยุทธ� (Strategic Management 
Tools and Techniques : SMTT) เพ่ือการเพ่ิมผลิตภาพสําหรับ SMEs ให�สามารถฝXกอบรมและให�คําปรึกษาแนะนําแก% 
SMEs ในการพัฒนากลยุทธ�และแผนปฏิบัติการ   นอกจากน้ียังถือเปUนเวทีแบ%งปeนแนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนากลยุทธ�ของ
ผู�เช่ียวชาญจากประเทศต%างๆ อีกด�วย  

การจัดฝXกอบรมดําเนินการเปUนเวลา 3 วัน ระหว%างวันท่ี 16-18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30-17.30 น.
(ประเทศไทย) โดยมีผู�เช่ียวชาญ 4 คน จาก 4 ประเทศ ร%วมด�วยผู�แทนจาก บริษัท Pak Suzuki Motor จํากัด ซ่ึงเปUนองค�กร
กรณีศึกษาในการจัดการกลยุทธ� มาถ%ายทอดความรู�และประสบการณ� ให�กับผู�เข�าร%วมอบรมจํานวน 34 คน จาก 13 ประเทศ
สมาชิก APO 

กําหนดการ 

Date/Time  Activity  
Wednesday, 16 December  Presentations:  

• Emerging trends and innovations for SMEs  
• Productivity enhancement through digitization in SMEs  
Discussion: Mitigating the impact of COVID-19 on SMEs through SMTTs  

Thursday, 17 December  Presentations:  
• Implementing advanced SMTTs for organizational development  
• Best practice-sharing session (virtual site visit)  
• Interactive session among company representatives and participants  
 

Friday, 18 December  Presentations:  
• Management consultancy and SME diagnosis  
• Case studies  
Discussion: Issues and challenges for SMEs in implementing SMTTs  
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ส
วนท่ี 2  บทความสรุปเน้ือหาสําคัญจากการบรรยายของผู�เช่ียวชาญ 
 

Strategic Planning for SME

 
สรุปจากการบรรยายของ Mr.Masanori Imura 

 
มีคนเคยต้ังคําถามว%าธุรกิจเล็กๆ แบบ SME จําเปUนต�องสร�างกลยุทธ�หรือไม% ? 

จริงๆ แล�วคําตอบคงจะพอเห็นได�ชัดเจนในตอนนี้ เพราะ SME เกือบทุกองค�กรมีการประกาศวิสัยทัศน� 
พันธกิจ กลยุทธ�อยู%ในเว็บไซต�ของบริษัทแทบท้ังสิ้น แสดงว%าการสร�างกลยุทธ�มีความสําคัญกับองค�กรทุกระดับ 
แต%ปeญหา Mr.Masanori Imura ในฐานะท่ีปรึกษาธุรกิจท่ีทํางานมาหลายประเทศท้ังในญ่ีปุ}น สหรัฐอเมริกา 
และหลายประเทศในเอเชีย พบคือ กลยุทธVท่ีสร	างข้ึนมาเปZนเพียงแผนปฏิบัติการท่ีขาดจิตวิญญาณในการทํา
ธุรกิจ 

เปUนเรื่องท่ีน%าแปลกมากหากพิจารณาถึงการเติบโตของ SME จะพบว%า ทุกคนเริ่มต�นธุรกิจด�วยทัศนคติ
ท่ีดีและแรงบันดาลใจในการก%อร%างสร�างธุรกิจข้ึนมา แต%เม่ือเติบโตจนถึงจุดท่ีจะขยายกิจการ นําเอาระบบ
มาตรฐานการทํางานต%างๆ เข�ามาใช� รวมถึงการใช�เครื่องมือบริหารธุรกิจมาสร�างกลยุทธ�ของบริษัท กลับทําให�
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจกลับลดลง 

แนวทางการสร�างกลยุทธ�ฉบับ SME ก็ยังคงใช�เครื่องมือบริหารธุรกิจหลักๆ ท่ีนักสร�างกลยุทธ�มักนิยม
นํามาใช�กัน เช%น การวิเคราะห� SWOT, การวิเคราะห�คู%แข%ง, การวิเคราะห�แนวโน�มตลาด และการจัดทํากลยุทธ�
การตลาดด�วย 4P หรือ Product Price Place Promotion แต%เครื่องมือหนึ่งท่ี SME ไม%ควรลืม คือ การสร	าง
ความสุขและแรงบันดาลใจให	กับคนในองคVกร มีทัศนคติท่ีเป�ดรับ ร%วมเปUนเจ�าของ มุ%งม่ันสร�างความสําเร็จ
ให�กับลูกค�าและองค�กร 

ตัวอย%างของบริษัท SONY ท่ีเริ่มต�นธุรกิจด�วยพนักงานเพียง 20 คน แต%กําหนดวิสัยทัศน�ท่ีท�าทาย โดย
จะเปUนธุรกิจด�านเทคโนโลยีท่ีพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม%ๆ ท่ีบริษัทใหญ%ๆ ไม%ทํากัน หลังจากนั้น SONY ก็ดําเนินการ

สรา้งแผนกลยทุธฉ์บบั SME 
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แบบไร�กรอบ ปลูกฝeงอิสระทางความคิดและจิตวิญญาณท่ีเป�ดรับสิ่งใหม%ๆ จนสามารถผลิตสินค�าท่ีมีความ
แตกต%างในตลาดและเปUนท่ียอมรับของผู�บริโภค จนสามารถขยายกิจการเปUนบริษัทยักษ�ใหญ%ระดับโลก 

ข�อจํากัดของ SME มีอยู%มากท้ังในด�านเงินทุน ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ เครื่องจักร หรือแม�กระท่ัง
เครือข%ายความร%วมมือ แต%จิตวิญญาณของ SME ถือเปUนหัวใจสําคัญท่ีไม%มีขีดจํากัด กลยุทธ�ของ SME จึงต�อง
เน�นเปUนพิเศษไม%ใช%กลยุทธ�แบบท่ัวไป การสร�างกลยุทธ�จึงมีหลักคิด 5 ประการ ดังนี้  

1) มีความแตกต%างโดดเด%นในด�านผลิตภัณฑ�และบริการ 
2) มีวิสัยทัศน�ท่ีชัดเจนและสื่อสารให�กับพนักงานได�เข�าใจ 
3) มุ%งตรงไปท่ีกลุ%มเป�าหมาย 
4) ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค�าได�ตรงจุด 
5) สร�างพลังและความพึงพอใจให�กับพนักงาน  

ช%วงสถานการณ�โควิด-19 หลายองค�กรในญ่ีปุ}นเกิดบรรยากาศท่ีสิ้นหวัง แต% SME หลายแห%งกลับลุก
ข้ึนมาสร�างพลังให�กับองค�กรของตัวเอง และยังส%งพลังไปถึงลูกค�า ตัวอย%างเช%น Tokyo Toy Museum ท่ี
ดําเนินการโดยเอกชน ต�องป�ดพิพิธภัณฑ�ของเล%นงดให�บริการกับเด็กๆ แต%ก็ยังหาช%องทางอ่ืนในการส%งมอบ
ความสุขและความสนุกให�กับเด็กๆ ได�มีรอยยิ้ม ด�วยการจัดส%งการ�ดการ�ตูนไปให�กับเด็กๆ ท่ีเปUนสมาชิก เป�ดอี
เวนต�ออนไลน�จัดเวิร�คช็อปทําของเล%นกระดาษ  และระดมทุนผ%าน Cloud Funding ในการผลิตของเล%นคอล
เล็คชั่นใหม%ท่ีมีการพิมพ�รอยมือของเด็กๆ บนของเล%นด�วย 

กลับมาท่ีคําถามแรก SME จําเปUนต�องสร�างกลยุทธ�หรือไม% ? ในความคิดของคุณ Imura คือ กลยุทธ�
เปUนสิ่งจําเปUนท่ีจะช%วยให�การบริหารองค�กรเปUนไปได�อย%างมีทิศทางท่ีชัดเจน ทุกคนในองค�กรเข�าใจร%วมกัน แต%
กลยุทธ�ท่ีดีไม%ควรเปUนแค%การกําหนดวิสัยทัศน�แบบสวยหรูท่ีคนในองค�กรไม%เข�าใจ และกําหนดแผนงานแบบ
เคร%งครัดจนกลายเปUนกรอบความคิด จํากัดแรงบันดาลใจในการสร�างสรรค�ผลิตภัณฑ�และบริการให�กับลูกค�า 
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Strategizing to Maintain Business Continuity  
in the New Normal 

 
สรุปจากการบรรยายของ Senator Dr. Musadik Malik 

 

ในยุคโควิด-19 แบบนี้ หลายองค�กรธุรกิจก็ต�องรีบแก�ปeญหาแบบเฉพาะหน�า เพ่ือฝ}าวิกฤติท่ีรุมเร�าให�ได�
ก%อน แต%ก็จะพบว%าไม%สามารถแก�ปeญหาได�อย%างครอบคลุม เปUนระบบ ไม%สามารถป�องกันปeญหาได�ล%วงหน�า  ท่ี
สําคัญ คือ ปeญหาต%าง ๆ ก็นําผลกระทบก�อนใหญ%ตามมาด�วย จนทําให�ไม%สามารถหลุดจากวิกฤติไปได� 

การดําเนินธุรกิจให�ฝ}าช%วงวิกฤติแบบนี้ จึงมีความจําเปUนท่ีต�องคิดและวางแผนอย%างมีกลยุทธ� 

Dr. Musadik Malik วุฒิสมาชิกของประเทศปากีสถาน ได�แนะนํา Framework ให�กับธุรกิจ SMEs 
สามารถฝ}าวิกฤติได�อย%างน%าสนใจ ไว�ในการบรรยายภายใต�หัวข�อ Advanced Strategic Management for 
Enhancing Productivity in SMEs จัดโดย องค�การเพ่ิมผลผลิตแห%งเอเชีย ดังนี้ 

 ประการแรกท่ีต�องตระหนัก คือ SMEs ส%วนมากจะเข�าใจว%าการวางแผนปฏิบัติการแบบปกติเปUนการ
ทํากลยุทธ�ให�กับองค�กร ซ่ึงจริง ๆ แล�ว การวางแผนปฏิบัติการแบบนี้จะเน�นไปท่ีการบริหารจัดการภายใน
องค�กรให�มีประสิทธิภาพ จึงทําให�องค�กรได�ผลลัพธ�เหมือนเดิม “กลยุทธVท่ีดีต	องสร	างความแตกต
าง และ
ส
งผลให	เกิดผลิตภาพแบบย่ังยืน หรือ Sustainable Productivity”   

วิกฤติแต%ละครั้งจะนํามาซ่ึงปeญหาและความท�าทาย แต%ในขณะเดียวกันก็นําโอกาสใหม%ๆ มาให�ด�วย 
เม่ือบริบทภายนอกมีความเปลี่ยนแปลงกลยุทธ�การดําเนินธุรกิจขององค�กรก็ควรได�รับการทบทวน 

ฝ่าวิกฤติอยา่งมีกลยทุธ ์
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วิธีการทบทวนกลยุทธ�อย%างง%ายๆ คือ พิจารณาว
าส่ิงท่ีองคVกรกําลังดําเนินการอยู
จะยังได	ผลดีหรือไม

ในฉากทัศนV (Scenario) ต
างๆ เช%น ถ�าหากเกิดการ Lock down จะเกิดปeญหาอะไรกับเรา หรือหากลูกค�า
เปลี่ยนพฤติกรรมไปสั่งสินค�าออนไลน�แล�ว เราจะยังสามารถรักษายอดขายได�หรือไม%  การพิจารณาแบบนี้จะทํา
ให�เราต้ังคําถามและค�นหาคําตอบกับโอกาสใหม%ๆ ท่ีนํามาปรับปรุงกลยุทธ�ให�แตกต%างไปจากเดิม 

การคิดเชิงกลยุทธ�ในการบริหารธุรกิจจะมี 2 แนวทางหลัก คือ 1.เน�นท่ีการบริหารต�นทุนและราคา 
หากองค�กรใช�แนวทางนี้ จะต�องมีการปรับปรุงกระบวนการให�แตกต%างไปจากเดิม 2.เน�นท่ีการสร�างความ
แตกต%างให�กับผลิตภัณฑ�หรือบริการ เพ่ือสร�างมูลค%าเพ่ิมและยอดขายจากการตอบความต�องการของลูกค�า 

สําหรับ Framework เบ้ืองต�นท่ี SMEs สามารถนําไปพิจารณาปรับกลยุทธ�การดําเนินธุรกิจให�มีความ
ต%อเนื่องในภาวะวิกฤติโควิด-19 โดยทบทวนทวนกิจกรรมท้ังหมดท่ีทําอยู%กับ ลูกค�า(Customer) พนักงาน
(Employees) ผู�ส%งมอบวัตถุดิบหรือบริการให�กับเรา(Supplier) และผู�กระจายสินค�า(Distributor) ว%าจะได�รับ
ผลกระทบในการดําเนินการช%วงโควิด-19 อย%างไร 

จากนั้น SMEs ควรพิจารณาความเสี่ยงสําคัญ 3 ด�าน คือ 1.ความเสี่ยงทางการเงิน(Financial Risk) 
เช%น สภาพคล%องทางการเงินจะได�รับผลกระทบหรือไม%  2.ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจให�ต%อเนื่อง(Business 
Continuity Risks) เช%น พนักงานจะสามารถเดินทางมาทํางานได�หรือไม%  และ 3.ความเสี่ยงต%อห%วงโซ%อุปทาน
(Supply Chain Risks) เช%น การส%งมอบสินค�าจะมีความล%าช�าหรือไม% 

 

ประเด็นสําคัญเก่ียวกับสถานการณ�โควิด-19 ท่ีต�องพิจารณาในทุกกิจกรรมขององค�กร คือ มาตรการ
ด�านความปลอดภัยและสาธารณสุข หากดูแลได�ไม%ดีอาจได�รับผลกระทบท่ีรุนแรงท้ังในด�านการดําเนินการของ
องค�กรและความเชื่อม่ันของลูกค�า 

หลังจากใช� Framework นี้พิจารณาแล�ว องค�กรจะเห็นประเด็นท่ีควรนํามาปรับปรุงและพัฒนา ซ่ึง
ตรงนี้ต�องการไอเดียและความคิดสร�างสรรค� เพ่ือสร�างวิธีการท่ีแตกต%าง หลังจากนั้นก็นําไปประเมินจัดลําดับ
ความสําคัญเพ่ือดําเนินการต%อไป   
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Flexibility is a new black 
 

 
สรุปจากการบรรยายของ Mr. Shaharum Ashaari 

 

ตอนนี้คําว%า “Flexibility” หรือความยืดหยุ
น เปZนส่ิงท่ีผู	บริหารส
วนใหญ
ปรารถนา อยากให�องค�กร
พัฒนาความสามารถนี้ข้ึนมาทันกับสถานการณ�ความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะเม่ือเกิดโควิด-19 องค�กร
จําเปUนต�องปรับตัวอย%างรวดเร็วเพ่ือรักษาคุณภาพการให�บริการลูกค�าอย%างต%อเนื่องและการดําเนินธุรกิจท่ีไม%
หยุดชะงัก ซ่ึงการจะพัฒนาความสามารถองค�กรให�มีความยืดหยุ%นแบบนี้ ไม%สามารถสร�างได�อย%างรวดเร็วอย%าง
ท่ีคิด แต%ต�องมีการวางแผนการพัฒนาอย%างเปUนระบบให�หยั่งรากลึกไปถึงวัฒนธรรมองค�กร 

Mr. Shaharum Ashaari ท่ีปรึกษาธุรกิจจากประเทศมาเลเซีย ได�นําเสนอมุมมองในการบรรยาย
หัวข�อ Covid-19: A Catalyst to Technology Interventions ท่ีจัดโดยองค�การเพ่ิมผลผลิตแห%งเชีย ซ่ึงมี
มุมมองท่ีน%าสนใจหลายประเด็น เริ่มด�วยการเป�ดภาพให�เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของปeจจัยภายนอกท่ีมากระทบ
กับองค�กร ตัวอย%างเช%นเรื่อง Technology Disruption ท่ีเปUนประเด็นท่ีพูดถึงกันมานาน แต%เม่ือเกิดโควิด-19 
ท่ีมีการล็อคดาวน� คนต�องหยุดการเดินทาง จึงเปUนตัวเร%งปฏิกิริยาให�มนุษย�นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช�ประโยชน�
อย%างรวดเร็วและแพร%หลาย ซ่ึงหากองค�กรไหนเตรียมพร�อมกับ Digital Transformation มาล%วงหน�าแล�วก็
สามารถจัดการกับผลกระทบเหล%านี้ได�เปUนอย%างดี 

จะเห็นว%าการเปล่ียนแปลงของโลกมีอยู
ตลอดเวลาแต
เราจะเห็นได	ชัดก็ต
อเม่ือ ความเปล่ียนแปลง
นั้นส
งผลกระทบให	เราปopนปqวน ถ�าเราไม%ปรับตัวเตรียมความพร�อมอยู%ตลอดเวลาก็อาจจะช�าเกินไป เพราะโลก
ในอนาคตปe�นป}วนแบบนี้จะถือเปUนเรื่องปกติ... Flexibility จึงเปUนเรื่องจําเปUนท่ีองค�กรต�องมี 

“Flexibility” กระแสมาแรงขององคก์รยคุใหม ่
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ต�องยอมรับว%าการประยุกต�ใช�เทคโนโลยี ถือเปUนแกนท่ีสําคัญในการสร�างความยืดหยุ%นในการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจให�มีความคล%องตัว มีประสิทธิภาพ สนับสนุนให�เกิดการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว 
และขยายศักยภาพในการดําเนินการ  แต%การลงทุนทางด�านเทคโนโลยีเพียงอย%างเดียวอาจไม%คุ�มค%าและไม%
สามารถสร�างความยืดหยุ%นให�กับองค�กรได� หากไม%ทําร%วมไปกับการปรับกระบวนการ และการพัฒนาคน 

PEOPLE PROCESS TECHNOLOGY คือ ฟoนเฟuองสําคัญท่ีขับเคล่ือนองคVกร การสร�าง Flexibility 
จึงเกิดข้ึนได�ก็ด�วยการประสานสอดคล�องกันของฟeนเฟ�องเหล%านี้ หากฟeนเฟ�องตัวใดตัวหนึ่งเกิดการติดขัดองค�กร
ก็ต�องแก�ไข   ผู�บริหารองค�กรควรวิเคราะห�ปeญหาและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในกระบวนการตลอดห%วงโซ%
อุปทานพร�อมท้ังกําหนดเป�าหมายเชิงกลยุทธ�ในการปรับปรุงกระบวนการ เช%น ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและ
ลดต�นทุน ปรับปรุงเพ่ือสร�างความประทับใจให�กับลูกค�า เปUนต�น จากนั้นจึงพิจารณาเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
มาประยุกต�ใช�ให�ตรงจุด 

นอกจากนี้ การพัฒนาศักยภาพของคนซ่ึงถือเปUนสินทรัพย�ท่ีจับต�องไม%ได� (Intangible Assets) ก็มี
ความสําคัญมาก ผู�บริหารควรสร�างความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง เป�ดรับสิ่งใหม%ๆ สนับสนุนให�พนักงาน
เรียนรู�และพัฒนาความสามารถอย%างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะทักษะทางด�านดิจิทัลท่ีต�องมีการทดลอง ฝXกฝน ให�
เกิดความคุ�นเคย ผู�บริหารควรสร�างสภาพแวดล�อมและวัฒนธรรมดิจิทัลให�เกิดข้ึนในองค�กร  

โควิด-19 อาจกระทบกระเทือนกับสถานะทางการเงินขององค�กรโดยเฉพาะ SME หลายแห%ง ทําให�
การลงทุนด�านเทคโนโลยีอาจจะลดลงหรือชะลอไป ดังนั้นจึงเปUนโอกาสท่ีดีในการเร%งปรับปรุงกระบวนการและ
พัฒนาคน เพ่ือสร�างสมดุลให�กับกระบวนการทางธุรกิจเปUนรากฐานความยั่งยืนขององค�กร 
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The Way to Move Forward after Covid-19 

 

สรุปจากการบรรยายของ Mr. Amit Jain 

 

หลังจากการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 สําเร็จและกระจายไปฉีดให�กับประชากรในประเทศต%างๆ องค�การ
อนามัยโลกก็ออกมาแสดงตัวเลขสถิติการแพร%ระบาดท่ีลดลงอย%างมีนัยสําคัญ  หลังจากนี้ก็ถึงเวลาท่ีธุรกิจจะ
เดินเครื่องไปข�างหน�าโดยนําบทเรียนช%วงโควิดท่ีผ%านมาเปUนประเด็นในการปรับปรุงองค�กร 

Mr. Amit Jain ท่ีปรึกษาธุรกิจและผู�บริหารบริษัทด�านไอที จากประเทศอินเดีย ได�มาถอดบทเรียน
เพ่ื อก� าวต% อ ไป  ในการบ รรยายภ าย ใต� หั วข� อ   Advanced Strategic Management for Enhancing 
Productivity in SMEs จัดโดย องค�การเพ่ิมผลผลิตแห%งเอเชีย โดยเริ่มต�นด�วยการต้ังคําถามว%า เราม่ันใจได�
หรือไม%ว%า แผนกลยุทธ�ขององค�กรตอนนี้จะทําให�บริษัทประสบความสําเร็จ ? 

กระบวนการพัฒนากลยุทธ�จะอาศัยสภาพแวดล�อมทางธุรกิจมาต้ังโจทย�และเปUนฐานคิดในการ
วิเคราะห�ตัวเองและคู%แข%ง ซ่ึงสถานการณ�โควิด-19 ท่ีเกิดข้ึน ส%งผลทําให�สภาพแวดล�อมทางธุรกิจได�เปลี่ยนไป
แล�ว เรื่องแรกๆ ท่ีองคVกรควรจะต	องทํา คือ การวิเคราะหVและวางกลยุทธVให	ถูกต	องและแม
นยํา 

จากการมุมมองของผู�บรรยาย พบว%าแนวโน�มท่ีต�องพิจารณาหลังจากนี้ คือ 1) การหดตัวของเศรษฐกิจ
จะทําให�กําลังซ้ือในตลาดลดลง องค�กรจึงต�องปรับตัวเน�นหาลูกค�าบางกลุ%มท่ียังมีกําลังซ้ืออยู% 2) ห%วงโซ%อุปทาน
ของโลกมีการปรับเปลี่ยนไป ความสามารถการแข%งขันของซัพพลายเออร�อาจเปลี่ยนแปลง องค�กรจึงต�อง
ทบทวนนโยบายการจัดซ้ือและการบริหารห%วงโซ%อุปทาน 3) พฤติกรรมของผู�บริโภคมีความเปลี่ยนแปลงจาก
การมีประสบการณ�ในการใช�ตลาดออนไลน� องค�กรจึงต�องพิจารณาช%องทางการตลาดแบบนี้ด�วย 

เดินเครื2องธรุกิจ หลงัโควิด-19 
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สําหรับโอกาสในวิกฤติท่ีผู�บรรยายเห็น คือ 1) โควิด-19 ทําให�สังคมโลกต่ืนตัวในการสร�างความร%วมมือ
กันดูแลปeญหาต%างๆ ของโลก จึงมีแนวโน�มท่ีสินค�าและบริการท่ีเปUนมิตรกับโลก หรือองค�กรท่ีสนับสนุนด�านการ
พัฒนาอย%างยั่งยืนจะได�รับการตอบรับท่ีดี  2) ตอนนี้เปUนจังหวะท่ีผู�บริหารองค�กรจะทบทวนลักษณะและ
รูปแบบการทํางาน ซ่ึงไม%จําเปUนต�องมีสถานท่ีหรือเวลาท่ีตายตัว  3) การปรับเปลี่ยนสู%เทคโนโลยีดิจิทัลเปUนไป
อย%างรวดเร็ว ทุกคนเปUนความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนนี้ ไม%ว%าจะเปUนลูกค�า พนักงาน และซัพพลายเออร� จึง
เปUนโอกาสท่ีองค�กรจะเพ่ิมประสิทธิภาพและโอกาสทางธุรกิจด�วย Digital Transformation 

นอกจากการทบทวนแนวโน�มและโอกาสในอนาคตแล�ว คําถามสําคัญท่ีองค�กรควรตอบตัวเองให�ได�ใน
การกําหนดกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการหลังจากนี้ 3 คําถาม คือ 

1) เราจะสามารถรักษาลูกค�าและรายได�ด�วยวิธีการใด 
2) ตลาดตรงไหนท่ีมีโอกาสในการสร�างรายได�เพ่ิมและการเติบโต 
3) กลยุทธ�ในระยะยาวขององค�กรควรเปUนอย%างไร เม่ือโลกจะไม%กลับมาเปUนเหมือนเดิมอีกต%อไป 

 ประเด็นต%างๆ เหล%านี้ เปUนเพียงส%วนหนึ่งท่ีองค�กรสามารถนําไปใช�เปUนเช็คลิสต�ตรวจสอบเครื่องยนต�
ธุรกิจหลังจากผ%านหนทางขรุขระไม%ราบรื่น โดยมีแผนกลยุทธ�ท่ีเปUนเหมือนแผนท่ีเส�นทาง แต%สิ่งสําคัญอีกอย%าง
หนึ่ง คือ ผู�นําองค�กร ต�องไม%ลืมสร�างขวัญและกําลังใจให�กับพนักงาน เพ่ือเติมพลังให�กับเครื่องยนต�เครื่องนี้
เดินทางไปข�างหน�าได�อย%างรวดเร็วถึงจุดหมายท่ีตั้งเป�าไว� 

 
 


