ถอดกลยุทธ์ “4 พร้ อม”…ฝ่ าวิกฤต COVID-19
พิศิษฐ์ เสรี วิวัฒนา
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ได้ ส่งผลกระทบเป็ นวงกว้ างต่อ หลายธุรกิ จทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็ นธุรกิจค้ าปลีก
ขนส่ง หรื อร้ านอาหารที่ได้ รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการปิ ดเมืองและ Social Distancing รวมถึงบางธุรกิจที่แม้ ได้ รับ
อานิสงส์เชิงบวกจากกระแส Stay at Home แต่ก็ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง
วิกฤตข้ างต้ นทาให้ ผ้ ปู ระกอบการหลายรายต้ องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลาบากจนถึงขันปิ
้ ดกิจการ อย่างไรก็ตาม
มีธุรกิจบางประเภทที่สามารถปรั บกลยุทธ์ เพื่อประคับประคองธุรกิจ รวมถึงสร้ างโอกาสจากความปกติใหม่ (New Normal)
วันนีผ้ มจึงขอแชร์ กลยุทธ์ ที่น่าสนใจของธุรกิจที่สามารถพลิกวิกฤตเป็ นโอกาส รวมทัง้ ปรั บกลยุทธ์ เพื่อรั บมือกับ COVID-19
ได้ เป็ นอย่างดี เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับผู้ประกอบการไทยในการนามาปรับใช้ ภายใต้ “กลยุทธ์ 4 พร้ อม” นะครับ
 พร้ อม..เข้ าถึงลู กค้ า : ธุรกิจค้ าปลีกหลายแห่งในสหรัฐฯ ต้ องประสบปั ญหายอดขายตกต่าในช่วง COVID-19
จากมาตรการ Social Distancing และก าลังซื อ้ ที่ ลดลง โดยเฉพาะธุ รกิ จที่ ไม่มีช่ องทางการขายออนไลน์ อย่ างไรก็ ตาม
ก็มีบางธุรกิจที่แม้ จะเน้ นการขายผ่านหน้ าร้ านเป็ นหลักแต่ก็ยังทากาไรได้ ดี ดังกรณีของ Dollar General ซึง่ เป็ นห้ างค้ าปลีก
ขนาดเล็กในสหรั ฐฯ ที่ ท าก าไรได้ เพิ่ มขึน้ ถึงราว 30% ในช่ วง COVID-19 สวนทางกับธุ รกิ จค้ าปลี ก โดยรวมที่ ยังซบเซา
โดยในช่วงที่ผ่านมา Dollar General เน้ นใช้ กลยุทธ์ กระจายร้ านค้ าขนาดเล็กเข้ าไปในแหล่งชุมชุมโดยเฉพาะพืน้ ที่ชานเมือง
ซึง่ ในปี นี ้ Dollar General มีแผนที่จะขยายสาขาอีกกว่า 1,000 แห่ง รวมถึงเพิ่มสินค้ าในหมวดอาหารสด ทาให้ ผ้ บู ริ โภคเข้ าถึง
ได้ ง่ายและสร้ างความได้ เปรี ยบในช่วง COVID-19 ที่ ผ้ ูบริ โภคหลีกเลี่ยงการเข้ าห้ างขนาดใหญ่ที่มีความแออัดและต้ องใช้
เวลานาน ซึ่งกรณี ของ Dollar General สะท้ อนให้ เห็นว่าช่องทางการขายไม่ว่าจะเป็ นออนไลน์หรื อออฟไลน์แบบมีหน้ าร้ าน
ล้ วนมีความสาคัญ และสามารถประสบความสาเร็ จได้ หากเข้ าใจความต้ องการและเข้ าถึงลูกค้ าได้ อย่างถูกที่ถกู เวลา
 พร้ อม..แทรกตัว : ธุรกิจโลจิสติกส์และสายการบินเป็ นอีกหนึ่ งธุรกิจที่ได้ รับผลกระทบรุ นแรงจากการค้ าและ
การท่องเที่ยวที่หยุดชะงักทั่วโลก อย่างไรก็ตาม มีบางธุรกิจที่มองเห็นโอกาสจากวิกฤตดังกล่าว อาทิ Prologis ซึ่งเป็ น
ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารโลจิ สติกส์ และคลังสินค้ าได้ มองเห็ นกระแส e-Commerce ที่ ขยายตัวอย่ างรวดเร็ วในช่ วง COVID-19 ท าให้
Prologis เร่ งลงทุนเพื่อปรับปรุ งและเพิ่มพื ้นที่คลังสินค้ า รวมถึงปรับรู ปแบบการบริ หารใหม่โดยเน้ นไปที่การบริ หารคลังสินค้ า
ให้ กบั บริ ษัท e-Commerce เป็ นหลัก นอกจากนี ้ ยังมีบริ ษัท Atlas Air ผู้ให้ บริ การเครื่ องบินเช่าเหมาลาและขนส่งสินค้ าทาง
อากาศที่ได้ มีการปรับและเพิ่มเที่ยวบินเพื่อนามาใช้ ขนส่งสินค้ าออนไลน์ และสินค้ าทางการแพทย์ที่มีความต้ องการเพิ่ มขึน้
ในช่วง COVID-19 ซึง่ จากกรณีของทั ้ง Prologis และ Atlas Air ที่ยงั สร้ างกาไรได้ ในช่วง COVID-19 สะท้ อนถึงกลยุทธ์
การแทรกตัวเข้ าไปอยู่ในห่วงโซ่อปุ ทานของธุรกิจแห่งอนาคตในเวลาที่เหมาะสมซึง่ จะช่วยสร้ างโอกาสและเพิ่มรายได้ อีกทางหนึง่
 พร้ อม..แตกต่ า ง : แม้ ธุ รกิ จเทคโนโลยี จะได้ อานิ สงส์ จากกระแส Social Distancing ที่ ท าให้ หลายคนต้ อง
ทากิจกรรมจากที่บ้านมากขึน้ อาทิ การสัง่ ซื ้อสินค้ าออนไลน์ ทางานหรื อดูภาพยนตร์ อย่างไรก็ตาม การเข้ ามาแข่งขันแย่ง
ชิ ้นเค้ กในธุรกิจดังกล่าวไม่ใช่เรื่ องง่าย เนื่องจากมีบริ ษัทขนาดใหญ่หลายแห่งเป็ นผู้นาตลาดอยู่เดิม เช่น ธุรกิจ e-Commerce
ที่มี Amazon, Alibaba, eBay เป็ นก้ างชิ ้นโต แต่ที่ผ่านมาก็มีบริ ษัทหน้ าใหม่จานวนไม่น้อยที่เข้ ามาแข่งขันได้ ด้วยกลยุทธ์ สร้ าง
ความแตกต่าง อาทิ แพลตฟอร์ ม e-Commerce อย่าง Chewy.com ที่ สร้ างจุดเด่นจากความเชี่ ยวชาญในการขายอาหาร
สุขภาพสาหรั บสัตว์เลี ้ยง รวมถึงมีวิธีสร้ างความผูกพันกับลูกค้ าผ่านกิจกรรมและส่งการ์ ดอวยพรอยู่เสมอ ส่งผลให้ เจ้ าของ
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-2สัตว์เลี ้ยงมักนึกถึง Chewy.com มากกว่าแพลตฟอร์ ม e-Commerce รายอื่นเมื่อจะซื ้ออาหารสัตว์เลี ้ยงออนไลน์ เช่นเดียวกับ
Zoom ผู้ให้ บริ การประชุมออนไลน์ที่กาลังมาแรงในช่วง COVID-19 แม้ จะมีเจ้ าตลาดเดิมรายใหญ่อย่าง Skype, Cisco WebEx,
Google Meet แต่ Zoom ก็ สามารถแทรกตัวเข้ า มาได้ ผ่ านฟั งก์ ชันลูกเล่นที่ โดดเด่นหลายอย่ าง อาทิ ฉากหลังที่ สามารถ
ปรั บเปลี่ยนได้ ทาให้ มดั ใจลูกค้ า วัยทางานรุ่ นใหม่ได้ เป็ นอย่างดี ตัวอย่างดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นว่าแม้ บางธุรกิจ จะมี
การแข่งขันสูง แต่หากเราสามารถสร้ างจุดเด่นหรื อมูลค่าเพิ่มให้ แตกต่างจากคูแ่ ข่งได้ ก็สามารถเข้ ามาแย่งชิ ้นเค้ กในตลาดได้ เช่นกัน
 พร้ อม..ปรั บเปลี่ยน : ธุรกิจเครื่ องดื่ม เป็ นอีกธุรกิจที่ ได้ รับผลกระทบจาก COVID-19 ไม่น้อยเช่นกัน ถึงแม้
ผู้บริ โภคจะสั่งเครื่ องดื่มมาบริ โภคที่ บ้ านมากขึน้ แต่ ธุรกิ จเครื่ องดื่ม หลายรายยัง พึ่งพาคาสั่งซือ้ ที่ มาจากโรงแรมและ
ร้ านอาหารเป็ นหลักทาให้ ได้ รับผลกระทบรุ นแรงในช่วงที่ผ่านมา อาทิ กรณี บริ ษัท Boston Beer ผู้ผลิต Craft Beer ใน
สหรัฐฯ ก็ประสบปั ญหาดังกล่าวจนทาให้ สต็อกเบียร์ ที่หมักไว้ หมดอายุ โดย Boston Beer ได้ แก้ ปัญหาด้ วยการนาเบี ยร์
ที่หมดอายุไปหมักเป็ น เอทานอลเพื่อผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหันมาผลิตเครื่ องดื่มชนิดอื่น ๆ ออกมาขายในช่วง
COVID-19 ซึ่งมีส่วนช่วยบรรเทารายได้ จากธุรกิจหลักเดิมที่ หายไปได้ บางส่วน สะท้ อนให้ เห็นถึงกลยุทธ์ การปรับปลี่ยน
สินค้ าให้ เหมาะกับสถานการณ์ด้วยการอาศัยความเชี่ยวชาญเดิมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จะเห็นได้ วา่ แม้ วิกฤต COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและธุรกิจในหลายมิติ แต่ในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส
อยู่เสมอ ดัง นัน้ ผู้ป ระกอบการต้ องมีความยื ดหยุ่น และ “พร้ อม” ปรั บ กลยุท ธ์ รั บ มือกับ ความไม่แ น่ น อนที่ เกิ ด ขึน้ ได้
ตลอดเวลาเพื่อที่จะสามารถผ่านวิกฤตครัง้ นี ้ไปด้ วยกันนะครับ
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