แนวคิด “SMES” เสริมแกร่ ง...ปรับแล้ วรอด เปลี่ยนแล้ วรุ่ง
พิศิษฐ์ เสรี วิวัฒนา
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีดิจิทลั คู่แข่งที่มีจานวนมาก และพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่ต่างไปจากเดิมมาก
ล้ วนเป็ นความท้ าทายที่ผ้ ปู ระกอบการส่วนใหญ่ต้องเผชิญมากน้ อยแตกต่างกัน ตังแต่
้ ก่อนเกิดการระบาดของ COVID-19 แล้ ว
และผู้ประกอบการจานวนไม่น้อยก็ได้ เริ่ มปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของตนอย่างค่อยเป็ นค่อยไป อย่างไรก็ตาม
COVID-19 ได้ เร่ งการเปลี่ยนแปลงให้ รวดเร็ ว และก่อให้ เกิดผลกระทบต่อธุรกิจอย่างรุ นแรง ซึ่งความท้ าทายที่เร่ งปฏิกิริยาขึ ้น
ส่งผลให้ ผ้ ูประกอบการจาเป็ นต้ องเร่ งยกระดับกระบวนการปรับตัวให้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึง่ วันนี ผ้ มขอเสนอ
โมเดลการปรับตัวที่ผมตังชื
้ ่อว่า SMES ดังนี ้ครับ
 Selective Technology: เลือกใช้ เทคโนโลยีให้ เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง โดยพิจารณาทังด้
้ านต้ นทุน ความยากง่าย
ในการใช้ งาน และประโยชน์ ที่ได้ รับ เช่น ผู้ผลิต/จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ เสือ้ ผ้ า รองเท้ า และเครื่ องสาอางอาจใช้
เทคโนโลยี AR เพื่อให้ ลกู ค้ าเห็นภาพจากการลองใช้ สินค้ าเสมือนจริ ง หรื อผู้ที่ขายสินค้ าออนไลน์อาจใช้ Chatbot มา
ช่วยตอบคาถามลูกค้ า เป็ นต้ น สิ่งสาคัญคือต้ องเลือกเทคโนโลยีให้ เหมาะสม ไม่ควรเลือกใช้ เทคโนโลยีใดเพียงเพราะ
เห็นว่าคนอื่นใช้ กนั และจริ ง ๆ แล้ วการใช้ เทคโนโลยี อาจไม่ใช่สูตรสาเร็ จกับทุกลักษณะงาน ผมขอยกตัวอย่างของ
Walmart ที่ล่าสุดเลิกใช้ ห่นุ ยนต์ตรวจสอบสต็อกสินค้ าบนชันวาง
้
และกลับมาใช้ แรงงานคน เพราะเห็นว่าคนทางาน
นี ไ้ ด้ ดีกว่า และมีต้นทุน แรงงานต่ากว่าหุ่นยนต์ อีกทัง้ ยังพบว่าลูกค้ าบางส่วนรู้ สึกไม่ค่อยดีเมื่อเห็นหุ่นยนต์ คอย
ตรวจสอบสินค้ าขณะที่ ตนเดินเลื อกสิน ค้ าอยู่ ขณะเดียวกัน Walmart ยังคงใช้ หุ่นยนต์ ในงานบางประเภท เช่น
หุ่นยนต์ถพู ื ้น
 Mindset: มี มุ มมองเชิ ง บวก (Positive Mindset) และวิ ธี คิ ด แบบ Startup (Startup Mindset) ซึ่ ง จะช่ ว ยให้
ผู้ประกอบการปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ ดี
+ Positive Mindset : การมีมุมมองเชิ งบวกและมองหาโอกาสจากการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึน้ จะท าให้ ธุ รกิ จ
ของท่านปรับตัวเข้ ากับภาวะแวดล้ อมใหม่ ๆ ทางธุรกิจได้ ดีกว่า
+ Startup Mindset : การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปั จจุบันเกิดขึน้ อย่างรวดเร็ ว สิ่งที่ผ้ ูประกอบการควรทาจึงไม่ใช่
การแสวงหาทางแก้ ปัญหาที่สมบูรณ์ แบบให้ ได้ ก่อนแล้ วจึงเริ่ มนาไปปฏิบตั ิ แต่ควรทดลองทาในสิ่งที่ท่านคิดว่าใช่ให้ เร็ ว
โดยอาจเริ่ มจากขนาดเล็ก ๆ ลงทุนน้ อย ๆ หากล้ มเหลวก็รีบแก้ ไขหรื อเริ่ มต้ นใหม่ โดยเรี ยนรู้ จากความผิดพลาดนัน้ และ
เมื่อพบว่าโมเดลใดประสบความสาเร็ จจึงค่อย ๆ ขยายขนาดและต่อยอด ผมมองว่าความล้ มเหลวเป็ นส่วนหนึ่งของ
ความสาเร็ จ และเป็ นฐานให้ ท่านก้ าวไปข้ างหน้ าได้ อย่างมัน่ คง แบบที่เรี ยกว่า “ล้ มไปข้ างหน้ า” (Failing Forward) ครับ
 Environmental Friendly: ปรั บ กระบวนการผลิ ต สิ น ค้ า ให้ เป็ นมิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม เนื่ อ งจาก
ผู้บริ โภคยุคปั จจุบันให้ ความส าคัญกับเรื่ องนี ม้ ากขึน้ และใช้ เป็ นปั จจัยหนึ่งในการตัดสิ นใจเลือกซื อ้ สิ นค้ า อีกทัง้
หลายประเทศมีแนวโน้ มจะหยิบยกประเด็นดังกล่าวมาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการปกป้องทางการค้ ามากขึ ้น เช่น EU ลด
การใช้ นา้ มันปาล์มจากอินโดนีเซียและมาเลเซียเพราะเห็นว่ามี ส่วนเกี่ยวโยงกับการตัดไม้ ทาลายป่ า เช่นเดียวกับ
ในฝั่ ง ของแหล่ ง เงิ น ทุ น ที่ มี แ นวโน้ ม เลื อ กสนับ สนุ น การท าธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ง ยื น (Sustainable Business) มากขึ น้
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หากธุรกิจของท่านไม่คานึงถึงเรื่ องดังกล่าว นอกจากอาจจะกระทบต่อชื่อเสียงของบริ ษัทแล้ ว ยังเสี่ยงที่จะกระทบต่อ
รายได้ เพราะถูกผู้ซื ้อปฏิเสธ และอาจส่งผลกระทบต่อต้ นทุนในการระดมทุนอีกด้ วย
Social Media: ใช้ ประโยชน์ จาก Social Media เนื่องจากผู้บริ โภคยุคปั จจุบนั ใช้ เวลาอยู่กบั Social Media วันละหลาย
ชัว่ โมง อีกทังข้
้ อมูลจากงาน Facebook Summit 2020 พบว่าผู้บริ โภคในปั จจุบนั สนุกกับการเข้ าไปชมสินค้ าและบริ การ
ใหม่ ๆ ใน Social Media มากขึ ้น จากเดิมที่จะเข้ าไปเลือกดูเฉพาะสินค้ าที่ต้องการซื ้อ จึงมีแนวโน้ มจะซื ้อสินค้ าเกินกว่า
ที่ต้องการ ผู้ประกอบการจึงควรใช้ Social Media ให้ เป็ นประโยชน์ โดยการนาสินค้ าหรื อแบรนด์ของตนเองเข้ าไปอยู่ใน
Social Media เพื่อให้ เป็ นที่ร้ ู จกั รวมทังอาจใช้
้
KOL (Key Opinion Leader) โดยอาศัยบุคคลที่มีชื่อเสียงหรื อน่าเชื่อถือ
และมีผ้ ูติดตามจานวนมากใน Social Media ให้ ช่วยโปรโมตหรื อรี วิวสินค้ า ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งกลยุทธ์ ทางการตลาดที่ มี
บทบาทสาคัญต่อผู้บริ โภคในยุคปั จจุบนั

ท้ ายนี ้ ผมขอฝากไว้ อีกสักนิดนะครับว่า ภายใต้ บริ บทโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกนาที มีความรู้ วิธีคิด โมเดลทางธุรกิจ
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ ้นอยู่ตลอดเวลา ขณะที่พฤติกรรมผู้บริ โภคก็เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง ผู้ประกอบการจึงมีแนวโน้ ม
จะเผชิญความท้ าทายใหม่ ๆ ที่เข้ ามาอย่างต่อเนื่อง ซึง่ อาจเป็ นปั จจัยที่ไม่เคยเผชิญมาก่อนอย่าง COVID-19 การจะปรับ
แล้ วรอดหรื อเปลี่ยนแล้ วรุ่ งนัน้ ต้ องเริ่ มจากตัวท่านเองที่ต้องหมั่นเรี ยนรู้ ส่ งิ ใหม่ อยู่เสมอ (Endless Learning) โดยแบ่งเวลา
ศึกษาหาความรู้ ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เพื่อก้ าวให้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของโลก และนามาปรับใช้ หรื อต่อยอดกับ
ธุรกิจของตนเองครับ

Disclaimer : คอลัมน์นีเ้ ป็ นข้อคิ ดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็ นต้องสอดคล้องกับควำมคิ ดเห็นของ EXIM BANK

