
เอกสารฉบัับัน้ี้� จััดโดยโครงการ SPACE by Chulalongkorn Busin-
ness School จัากคณะพาณิชยศาสตร์และการบััญช้ จุัฬาลงกรณ์
มหาวิิทยาลัย โดยม้ควิามมุ�งหวัิงท้�จัะเผยแพร�ควิามร้�ทางธุุรกิจัให�เข้�า
ถึึงประชาชนี้ทั�วิไปได�สะดวิกท้�สุด 

ทางท้มงานี้ได�สมัภาษณค์ณาจัารย ์จัากนี้ั�นี้รวิบัรวิมบัรษัิทท้�ปรบััตวัิ
รบััมือวิกิฤติ COVID-19 ได�ด้ และวิเิคราะหร์ป้แบับัการรบััมือวิกิฤติ
โดยมเ้นี้ื�อหา แบั�งเปน็ี้ 8 ด�านี้ดงันี้้�
1. การช�วิยหางานี้ใหม�ให�พนี้กังานี้ 
2. การปรบััโมเดลธุรุกจิั
3. การหารายได�ปัจัจุับัันี้ จัากล้กค�าในี้อนี้าคต
4. การออกสินี้ค�าใหม�ท้�เหมาะกับัวิิกฤติ 
5. การสร�างควิามร�วิมมือใหม� 
6. การรักษาควิามสัมพันี้ธ์ุกับัล้กค�าไวิ� 
7. การปรับัสินี้ค�าเพื�อช�วิยบุัคลากรทางการแพทย์ 
8. การใช�เวิลาให�เปน็ี้ประโยชน์ี้ในี้ช�วิงวิิกฤติ

ท้มงานี้ SPACE by Chulalongkorn Businness School
พื� นี้ท้�การเร้ยนี้ร้�ธุุรกิจัทางออนี้ไลน์ี้



ตัวอย่างบริษัทที่รับมือ
วิกฤติ COVID-19COVID-19

https://www.nsmedicaldevices.com/news/fda-policy-covid-19-diagnostics/



ช่วยหางานใหม่
ให้พนักงาน
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HEMA

How
Alinbaba สร�างระบับัรับัสมัครพนัี้กงานี้จััดส�งสินี้ค�า เพื�อให�ไป

ช�วิย Hema ซู้เปอร์มาร์เก็ตในี้เครือม้ธุุรกิจัร�านี้อาหาร โรงแรม

โรงภาพยนี้ตร์กวิ�า 40 บัริษัทในี้จ้ันี้ ร�วิมใจักันี้ส�งพนัี้กงานี้บัริษัท

ตนี้เองไปทำางานี้กับั Hema ระหวิ�างวิิกฤติไวิรัสโคโรนี้�าท้�ผ�านี้มา

Point
การสร�าง Platform ทำาให�ข้�อม้ลเปน็ี้ระเบ้ัยบั และเห็นี้ตัวิเลข้จัำานี้วินี้

พนัี้กงานี้ท้�ต�องการ กับัพนัี้กงานี้ท้�สมัครได�ง�ายยิ�งขึ้� นี้ 

Result  
พนัี้กงานี้พอม้รายได�มาจุันี้เจืัอบั�างและบัริษัทนี้ายจั�างได�แสดงนี้ำ�าใจั

ท้�ม้ต�อพนัี้กงานี้ 

https://www.brandbuffet.in.th/2018/12/hema-fresh-supermarket

ช่วยหางานใหม่ให้พนักงาน



How
เซ็ูนี้ทรัลโยกพนัี้กงานี้จัากบัริษัทในี้เครือท้�ต�อง

หยุดให�บัริการ เช�นี้ ร�านี้ B2S ร�านี้ Powerbuy 

มาช�วิยงานี้ท้�ท็อปส์ ซู้เปอร์มาร์เก็ต แทนี้

Point 
งานี้ท้�มอบัหมาย คือ งานี้จััด & เติมสินี้ค�า ซึู�ง

คล�ายกับังานี้เดิม และพอจัะเร้ยนี้ร้�ได�ในี้ระยะ

เวิลาอันี้รวิดเร็วิ ทำาให�พนัี้กงานี้ท้�ย�ายมาช�วิย

จัากบัริษัทอื�นี้ สามารถึปรับัตัวิได�ไม�ลำาบัากนัี้ก

Result

 พนัี้กงานี้พอม้รายได�มาจุันี้เจืัอบั�าง และบัริษัท

นี้ายจั�างได�แสดงนี้ำ�าใจัท้�ม้ต�อพนัี้กงานี้ 

TOP

https://www.facebook.com/TopsThailand

ช่วยหางานใหม่ให้พนักงาน



ปรับโมเดลธุุรกิจ

https://unsplash.com/wallpapers/travel/city



Physique 57 Bangkok

How

ธุุรกิจัฟิติเนี้ส ต�องหยุดให�บัริการตามประกาศ

รัฐบัาล ร�านี้ฟิติเนี้ส Physinque 57 จึังหันี้มาส

ร�างออนี้ไลน์ี้คอมม้นิี้ต้� “Baan 57” โดยสอนี้

ผ�านี้ทาง Zoom  ม้คลาสหลากหลายให�ล้กค�า

เลือก เนืี้� อหาท้�สอนี้ นี้อกจัากคลาสออกกำาลัง

กายทั�วิไปแล�วิ ยังม้วิิชานี้�ารัก ๆ เช�นี้ “Belly 

Dance” “แต�งหนี้�าฉำ�า ๆ” ตลอดจันี้ “ร�องเพลง

บัริหารปอด” ด�วิย โดยคิดราคาเริ�มต�นี้ 2,565 

บัาท (ระยะเวิลา 45 วัินี้)

Point

ใช�คำาวิ�า “คอมม้นิี้ต้� ” แทนี้คำาวิ�า “คลาสออนี้ไลน์ี้” 

ตลอดจันี้ตั� งชื�อวิ�า “บั�านี้” ทำาให�ผ้�เร้ยนี้ร้�สึกอบัอุ�นี้ 

เปน็ี้หนึี้�งอันี้เด้ยวิกันี้ยิ�งขึ้� นี้ 

ม้คลาสท้�ต�างจัากคอร์สออกกำาลังกายปรกติ เช�นี้

 ร�องเพลง แต�งหนี้�า ทำาให�ผ้�เร้ยนี้ร้�สึกสนุี้กและ

สอดคล�องกับัควิามเปน็ี้คอมม้นิี้ต้� ยิ�งขึ้� นี้ 

Result

ด�วิยวิิธุ้การสื�อสารและนี้ำาเสนี้อสินี้ค�าข้องร�านี้

 ทำาให�ล้กค�าประจัำาท้�อาจัจัะสนี้ใจัเร้ยนี้ต�ออย้�แล�วิ 

ร้�สึกด้ขึ้� นี้ และยินี้ด้สนัี้บัสนุี้นี้ร�านี้มากขึ้� นี้

https://www.facebook.com/Physique57Bkk

ปรับโมเดลธุรกิจ
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How
บัริ ษัทม้ ทั� งบั ริการทัวิ ร์ชม
ธุรรมชาติ และร�านี้จัำาหนี้�าย
อุปกรณ์เดินี้ปา่ ทวิ�า จัากวิิกฤติ
 ทำาให�นัี้กท�องเท้�ยวิหายตั�งแต�
เดือนี้มกราคม ทาง Trekkinng 
Thain จึังนี้ำาอุปกรณ์เดินี้ป่า
 เช�นี้ เปล ถุึงนี้อนี้ แผ�นี้รอง
นี้อนี้ มาทำาเป็นี้แพ็คเกจั “โปร
โมชั�นี้เพื�อคนี้ทำางานี้ส้� COVID” 
ให�บัริษัทหรือพนัี้กงานี้ท้�สนี้ใจั
เช�าแทนี้ 

Point
เปล้�ยนี้กลุ�มเป้าหมาย จัาก
นัี้กท�องเท้�ยวิ เป็นี้บัริษัทและ

พนัี้กงานี้ โดยท้�สินี้ค�ายังคง
เดิม ทำาให�ยังสร�างยอดข้ายได�
 ในี้ข้ณะท้�ค�าใช�จั�ายไม�ส้งมาก
  
Result
สร�างรายได�มาจุันี้เจืัอธุุรกิจัท้�
ไม�สามารถึสร�างรายได�ได�เลย
ในี้ช�วิงน้ี้� คือ ธุุรกิจัทัวิร์ และ
ยังสามารถึคำ�าจุันี้ไกด์ได� 

ปรับโมเดลธุรกิจ



AL INEA

Background
Alinnea คือ ร�านี้อาหารมิชลินี้ 3 ดาวิท้�ได�รับัควิาม
นิี้ยมเป็นี้อย�างมากในี้เมืองชิคาโก� อเมริกา โดย
เสิร์ฟิอาหารเปน็ี้ Full Course ราคาประมาณ 175-
400 ดอลลาร์ (6 พันี้-1 หมื�นี้บัาท++) 

How
เมื�อเผชิญวิิกฤติ ทางร�านี้ไม�สามารถึส�งมอบั
ประสบัการณ์ด้ ๆ ให�กับัล้กค�าได�อ้กต�อไป จึังต�อง
ปรับัมาทำาบัริการ Food Delinvery โดยทำาเพ้ยง
 2 เมน้ี้ คือ Coq au vinn (ไก�ตุ�นี้ต�มไวิน์ี้แดงสไตล์
ฝรั�งเศส) และ Beef Wellinngton (เนืี้�อสันี้ในี้หุ�มแป้ง
อบั) ในี้ราคาเพ้ยง 30-40 ดอลลาร์

Point
   เมน้ี้ Coq au vinn เป็นี้เมน้ี้ท้�คนี้ชิคาโก�คุ�นี้ชินี้
 และร้�สึกอุ�นี้ใจั (คล�ายกับัข้�าวิผัดกะเพราบั�านี้เรา) 
ส�วินี้ Beef Wellinngton เปน็ี้เมน้ี้แบับั Finne dinninng 
ทำาให�ม้ทั�ง 2 แบับั 2 ประสบัการณ์
   ราคา ตั�งส้งกวิ�าในี้ตลาดประมาณ 2 เท�า แต�เพื�อ
รักษาภาพลักษณ์ร�านี้ไวิ�  
   แม�ราคาส้ง แต�หากคำานึี้งถึึงชื�อเส้ยงข้องทาง
ร�านี้ ซึู�งเปน็ี้ร�านี้ดัง จัองยาก ทำาให�ล้กค�าตัดสินี้ใจั
สั�งได�ง�ายมาก
   การเลือกโฟิกัสทำาแค� 2 เมน้ี้ ทำาให�การควิบัคุม
คุณภาพง�ายขึ้�นี้ เหมาะกับัในี้ภาวิะวิิกฤติเช�นี้น้ี้� และ
รองรับัการสั�งปริมาณมากได� 

Result
   ม้ยอดออเดอร์กวิ�า 1,000 รายการ 
   วัินี้แรกท้�เปดิตัวิ ม้รถึขั้บัมาจัอดซืู�ออย�างหนี้าแนี้�นี้ 
จันี้รถึติดยาวิบัริเวิณด�านี้หนี้�าร�านี้ 
   พนัี้กงานี้ม้งานี้ทำา บัริษัทพอม้เงินี้หล�อเล้�ยง

https://en.wikipedia.org/wiki/Alinea_(restaurant)
https://www.facebook.com/alinearestaurant/
https://uchicagobite.com/blog/2018/7/2/u1fjlr0kpq4qy4yeifadumki0hel5b
https://www.theworlds50best.com/the-list/31-40/Alinea.html
https://twitter.com/alinea/status/994326313006747648
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ปรับโมเดลธุรกิจ



How
Travel Tech เป็นี้บัริษัทท้�จััดทัวิร์แบับัหร้หรา 
โดยออกแบับัแพ็คเกจัท�องเท้�ยวิเป็นี้พิเศษตาม
ควิามต�องการข้องล้กค�าแต�ละคนี้ หรือจััดแบับั
 Exclusinve เช�นี้ ทัวิร์อ้ยิปต์ เวิลาเดินี้ทางในี้
ประเทศ แทนี้ท้�จัะใช�รถึบััส กลับัเช�าเครื�องบิันี้
เหมาลำา โดยม้พ�อครัวิคนี้ไทยตามไปทำาอาหาร
ไทยในี้โรงแรม 5 ดาวิท้�แข้กพัก ให�ล้กทัวิร์ทานี้
ด�วิย 

แต�ด�วิยวิิกฤติ ทำาให�บัริษัทเปล้�ยนี้ร้ปแบับัธุุรกิจั 
จัากบัริษัททัวิร์ มาเป็นี้บัริษัท Food Delinvery 
โดยนี้ำาเสนี้อเมน้ี้อาหารท้�เป็นี้เอกลักษณ์ เช�นี้
 ข้�าวิอบัเป๋าฮืื้�อ Mexinco ปลากะพงนึี้�งซู้อิ�วิ
 ซุูปถัึ�วิอนี้ามัย กะเพราส้ตรโบัราณ ข้�าวิอบั
สมุนี้ไพรสามเกลอซู้�โครงหม้อ�อนี้ซูอสฮื้�องกง

Point
  ปรับัธุุรกิจั จัากท�องเท้�ยวิ มาเป็นี้ Food 
Delinvery โดยฐานี้ล้กค�ายังเป็นี้กลุ�มเดิม คือ
 ผ้�ท้�เคยใช�บัริการทัวิร์ 
  ข้ณะเด้ยวิกันี้ ยังคงรักษาคอนี้เซูปท์
 (Posintinoninng) ควิาม Exclusinve ไวิ�ได�ด้ 
อาหารม้ควิามพิถ้ึพิถัึนี้ ใช�วัิตถุึดิบัอย�างด้ รถึ
รับัส�ง ก็ใช�รถึหร้ ตรงกับัพฤติกรรมและควิาม
ต�องการข้องกลุ�มล้กค�า 
  ม้คอนี้แทคล้กค�าอย้�แล�วิ ทำาให�สามารถึ
สื�อสารไปยังล้กค�ากลุ�มเป้าหมายได�โดยตรง 
ไม�ชนี้กับัร�านี้ Food Delinvery ในี้ Platform 
หลัก 
  ใช�ทรัพยากรท้�ม้อย้�แล�วิ คือ พ�อครัวิแม�ครัวิ
ท้�เคยติดตามทัวิร์ไปด�วิย 

Travel Tech

https://www.facebook.com/traveltechkitchen1994

ปรับโมเดลธุรกิจ



Background
บัริษัท Linn Qinngxuan เป็นี้ร�านี้
จัำาหนี้�ายเครื�องสำาอางในี้จ้ันี้ ม้ 300 
สาข้าทั�วิประเทศ และม้พนัี้กงานี้ 
2,000 คนี้ ช�วิงรัฐบัาลจ้ันี้ประกาศ
ปดิประเทศ ตรงกับัช�วิงตรุษจ้ันี้พอด้
 ยอดข้ายตกกวิ�าร�อยละ 40 บัริษัท
ม้เงินี้สดเหลือท้�จัะประคับัประคอง
ธุุรกิจัได�อ้ก 2 เดือนี้เท�านัี้�นี้

Lin Qingxuan

How
บัริษัทแปลงพนัี้กงานี้ข้ายเครื�อง
สำาอางหนี้�าร�านี้กวิ�า 100 คนี้ ให�
กลายเป็นี้ Onlinne Influencer ในี้
เว็ิบั Taobao (ร�านี้ค�าออนี้ไลน์ี้ข้นี้าด
ใหญ�ในี้จ้ันี้) ม้การส�งค้ปองส�วินี้ลด
ผ�านี้การ Linve สด ๆ นี้อกจัากน้ี้�
 พนัี้กงานี้ยังคอยพ้ดคุยและให�คำา
แนี้ะนี้ำากับัล้กค�าต�อทาง WeChat (
แอพฯ แชทคล�าย Linne ในี้ไทย) อ้ก
ด�วิย 

Point
  นี้ำาทักษะการข้ายข้องพนัี้กงานี้หนี้�า
ร�านี้มาประยุกต์ใช�โดยใช�เครื�องมือดิ
จิัตัล 

  บัริษัทออกเป็นี้นี้โยบัายชัดเจันี้
วิ�า ให�พนัี้กงานี้เป็นี้ “Onlinne 
Influencer” และยังคงสนัี้บัสนุี้นี้
แนี้วิทางน้ี้�อย�างต�อเนืี้�องแม�หลัง
วิิกฤติ ทำาให�พนัี้กงานี้ข้าย สามารถึ
กระชับัควิามสัมพันี้ธ์ุกับัล้กค�าได� 

Result
   เมื�อบัริษัทจััด Linve Stream ในี้วัินี้
ท้�14 กุมภาพันี้ธ์ุ ม้ผ้�ชมกวิ�า 60,000 
คนี้ และสามารถึข้ายนี้ำ�ามันี้ดอกคามิ
เล้ย สินี้ค�าเด�นี้ข้องบัริษัทได�กวิ�า 4 
แสนี้ข้วิด  

   ยอดข้ายสินี้ค�าในี้เมืองอ้�ฮัื้�นี้ ส้ง
กวิ�าปกี�อนี้ 200% 

https://www.alibabacloud.com/blog/how-did-alibaba-help-retailer-lin-qingxuan-cope-with-the-coronavirus-outbreak_595950
https://www.springwise.com/innovation/fashion-beauty/lin-qingxuan-livestreaming-coronavirus/
https://ttpcargo.com/taobao

ปรับโมเดลธุรกิจ

https://www.facebook.com/traveltechkitchen1994



Background
Sminlinng Tuk Tuk เคยทำาบัริการทัวิร์แบับัไพรเวิทมาก�อนี้ นัี้ก
ท�องเท้�ยวิสามารถึให�คนี้ขั้บัขั้บัตุ�กตุ�กพาเท้�ยวิย�านี้ต�าง ๆ ได� 

How
 บัริษัทปรับัตัวิมาทำาบัริการ Delinvery แทนี้ โดยตั�งราคา
เริ�มต�นี้ 180 บัาท พร�อมส�งสินี้ค�าข้นี้าดใหญ�ได� (ข้นี้าดไม�เกินี้ 
ส้ง 90 กวิ�าง 100 ยาวิ 100 ซูม.) 
   ยินี้ด้รับัและกระจัายสินี้ค�าให�ผ้�รับัหลายท้�

Point
 
   ใช� Resource เดมิ คือ เพจั FB ท้�ม้ และเบัอรโ์ทรศัพท์ ทำาให�
ล้กค�าโทรสั�งง�าย ไม�ต�องเส้ยเวิลาดาวิน์ี้โหลดแอพพลิเคชั�นี้ 
   ตอบัสนี้องควิามต�องการด�านี้ Delinvery ท้�ส้งมากในี้ปจััจับัุันี้ 
โดยเฉพาะอย�างยิ�ง ผ้�ประกอบัการท้�ข้ายข้องออนี้ไลน์ี้
   ร้ปแบับัรถึตุ�กตุ�ก เหมาะกับัการข้นี้ส�งข้องปริมาณมาก
 ข้นี้าดใหญ� 
   ไม�ต�องลงทุนี้อะไรใหม�เพิ�มเลย 

TUKTUK

ปรับโมเดลธุรกิจ

https://www.facebook.com/tuktukxdelivery/



ไ ด้ เ งิ น
ปั จ จุ บั น
รับลูกค้า
อนาคต



How
Wongnain ร�วิมกับัร�านี้อาหารบันี้ Platform 
ออก Ginft Voucher โดยใช�ข้�อควิามสื�อสารวิ�า 
“เพราะเรารอได� ... แต�ร�านี้อาหารอาจัจัะรอไม�ได�
 ซืู�อ Voucher วัินี้น้ี้� เพื�อช�วิยกันี้สนัี้บัสนุี้นี้ร�านี้
โปรดข้องคุณ” ค้ปองม้อายุ 1 ป ีใช�ได�ถึึงเดือนี้
เมษายนี้ 2564 

Point
   หากร�านี้ค�าอย้�ไม�ได� ทางเวิบ็ั Wongnain เองก็
ลำาบัาก ทั�ง 2 ฝั� งจึังร�วิมมอืกันี้หารายได�เพื�อประ
คับัประคองธุุรกิจั ให�อย้�รอดไปด�วิยกันี้ 
   ร�านี้อาหารท้�ไม�สะดวิกทำา Food Delinvery ก็
สามารถึใช�ไอเด้ย Voucher น้ี้� รับัเงินี้จัากล้กค�า
ก�อนี้ เพื�อสร�างรายได�ประคองธุุรกิจัให�ผ�านี้ช�วิง
น้ี้�ไปให�ได� 

 How
   แม�สายการบิันี้ต�องลดไฟิลท์ ตลอดจันี้ระงับั
เท้�ยวิบันิี้หลายสายไป สายการบิันี้ Ainr Asina กย็งั
มไ้อเดย้ด ้ๆ  ในี้การสร�างรายได� โดยนี้ำาเสนี้อโปร
โมชั�นี้ต�าง ๆ เนี้�นี้ไปท้�การกระตุ�นี้การเดินี้ทางในี้
ช�วิงหลัง Covind-19 
   เช�นี้ โปรโมชั�นี้ตั�วิเครื�องบิันี้ในี้ประเทศราคา
พิเศษ “จัองไวิ�ก�อนี้ ทริปพักผ�อนี้ปลายป้” 
   ล�าสุด ม้การทำาโปรโมชั�นี้ตั�วิแบับั Preminum 
Flex ตั�วิท้�สามารถึเลื�อนี้การเดินี้ทางได�โดยไม�ม้
ค�าธุรรมเนี้ย้ม 2 ครั�ง บัรกิารน้ี้� ม้มานี้านี้แล�วิ แต�
เหมาะกับัวิิกฤติในี้ช�วิงน้ี้� ทางบัริษัทจัึงนี้ำามาทำา
โปรโมชั�นี้พิเศษอ้กครั�ง เช�นี้ ตั�วิเครื�องบัินี้ Pre-
minum Flex เส�นี้ทางญ้�ปุ�นี้-โซูล ราคา 5,000 
บัาท

Wongnai

Air Asia

https://www.wongnai.com/evouchers?domain=1
https://www.facebook.com/AirAsiaThailand

ได้เงินปัจจุบันรับลูกค้าอนาคต



ออกสิินค้าใหม่ที�
เหมาะกับวิกฤติ



Issue
How
ร�านี้เสื�อผ�าแบัรนี้ด์ต�าง ๆ อาทิ Issue ออกสินี้ค�าท้�
เหมาะกับัวิิกฤติ เช�นี้ หมวิก Face Shineld 

Point
   เป็นี้สินี้ค�าท้�เป็นี้ท้�ต�องการข้องล้กค�าในี้ช�วิงนี้้�อย้�
แล�วิ 
   ตัวิแบัรนี้ด์ เป็นี้สินี้ค�าแนี้วิแฟิชั�นี้ คนี้มักซูื�อสินี้ค�า
เพราะอารมณ์ควิามร้�สึก หากออกแบับัตรงกับั
เอกลกัษณ์ข้องแบัรนี้ด ์กจ็ัะได�ใจักลุ�มลก้ค�าท้�ชื�นี้ชอบั
แบัรนี้ด์อย้�แล�วิ 

https://www.facebook.com/issuethailandofficial/

ออกสินค้าใหม่ที่เหมาะกับวิกฤติ



HOW
 โรงพยาบัาลกรุงเทพ จัับั
มือกับัศ้นี้ย์ Wellness ในี้เครือ
บัริษัทเด้ยวิกันี้ คือ Möven-
pinck BDMS Wellness Resort 
Bangkok จัดัโปรแกรม “14 Days 
Health Watch”
   กลุ�มเป�าหมาย คือ คนี้ไทยและ
ต�างประเทศท้�เพิ�งเดินี้ทางกลับั
บั�านี้ และต�องกักตัวิ 14 วิันี้ 
   ม้บัริการตรวิจัสุข้ภาพร�างกาย
ประจัำาวัินี้โดยพยาบัาล และอาหาร
เสริมเพิ�มภ้มิคุ�มกันี้ (จััดการโดย
โรงพยาบัาลกรุงเทพ) 
   ล้กค�าพักในี้ห�องพักอย�างด้
 พร�อมอาหาร 3 มื�อ (จััดการโดย
 Mövenpinck BDMS Wellness 
Resort)

Point
   โรงแรม เปน็ี้ธุรุกจิัท้�กระทบัมาก
ในี้ช�วิงวิิกฤตินี้้� ไม�พ�นี้ Mövenpinck 
BDMS Wellness Resort หลาย
โรงแรม พยายามทำาโปรแกรมให�
กักตัวิท้�โรงแรม แต�เครือ BDMS 
สร�างควิามแตกต�างด�วิยการนี้ำา
 2 ธุุรกิจัในี้เครือ มาตอบัโจัทย์
ล้กค�าให�ด้ยิ�งข้ึ�นี้ คือ โรงพยาบัาล
 x โรงแรม 
   บัรกิารดงักล�าวิทำาให�ลก้ค�าร้�สกึ
อุ�นี้ใจั และสะดวิกสบัาย 

ออกสินค้าใหม่ที่เหมาะกับวิกฤติ

bangkok hospital



สิร้างความร่วมมือใหม่



DHIPAYA INSURANCE 
X 

CHULALONGKORN BUSINESS 
SCHOOL

How
บั ริ ษัท ทิพยปร ะ กันี้ ภัยร� วิม มื อ กับัคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบััญช้ จุัฬาลงกรณ์
มหาวิิทยาลัย โดยมอบัประกันี้ให�อาจัารย์
 พนัี้กงานี้มหาวิิทยาลัย ตลอดจันี้นิี้สิตทุก
ระดับัชั�นี้ ทางคณะฯ เอง ก็มอบั “หลักส้ตร
บัริหารธุุรกิจั พิชิต COVID-19” ให�ทางทิพย
ประกันี้ภัย โดยจัะม้การจััดอบัรมหลังวิิกฤติจับั
แล�วิ 

Point
ต�างฝ่ายต�างนี้ำาทรัพยากรหรือสินี้ค�าท้�เป็นี้
ประโยชน์ี้กับัอ้กฝา่ยมาแลกเปล้�ยนี้กันี้

 

https://www.dhipaya.co.th/insurance/Dhipaya_News_Popup2.asp?ID=879

สร้างความร่วมมือใหม่



How
โฮื้สเทล Once Againn ย�านี้สำาราญราษฎร์ ตดัสนิี้ใจัสร�าง Platform ชื�อ  “Locall.bkk” แพลตฟิอร์ม
ข้ายอาหารและข้นี้ม โดยท้มทำางานี้ร�วิมกับัคนี้ทั�งซูอยสำาราญราษฎร์ รวิมถึึงเพื�อนี้บั�านี้ เช�นี้ ย�านี้
ประต้ผ้ ย�านี้เสาชิงช�า การรับั Order ทำาผ�านี้ Linne และโอนี้ผ�านี้ QR Code ม้ท้มงานี้วิิ�งจััดส�งเอง 

Point
   ปรับัโมเดลธุุรกิจั โดยใช�ทรัพยากรเดิมท้�ม้ คือ พนี้ักงานี้ และท้�สำาคัญ ควิามร้�เทคโนี้โลย้ข้อง
คนี้รุ�นี้ใหม� 
   ใช�เทคโนี้โลย้ง�าย ๆ ในี้การสร�าง Platform ข้ึ�นี้มา เช�นี้ ไลนี้์ และการชำาระเงินี้ผ�านี้ QR Code 
ซูึ�งสร�างได�อย�างรวิดเร็วิ 
   ไม�ได�พยายามอย้�รอดคนี้เด้ยวิ แต�ทำาให�ร�านี้ค�าในี้ชุมชนี้อย้�รอดไปด�วิยกันี้ 

Result
   สร�างรายได�ได� และช�วิยให�พนี้ักงานี้ม้งานี้
   หากร�านี้ค�าอย้�รอดกันี้ได� ในี้อนี้าคต ร�านี้ Local เหล�านี้้�จัะเป็นี้เสนี้�ห์ช�วิยดึงด้ดนี้ักท�องเท้�ยวิให�
อยากมาพักท้�โฮื้สเทล Once Againn ได� 

Once Again

สร้างความร่วมมือใหม่



รักษาความสิัมพันธุ์
กับลูกค้า (ไว้ก่อน)

https://www.impactbnd.com/blog/the-importance-of-keeping-your-customers-happy



Sanrio 
Puroland
Background
สวินี้สนี้กุ Sanrino Puroland เปน็ี้สวินี้สนี้กุข้อง Sanrino โดยมต้วัิละครหลกั ๆ  เช�นี้ Kintty, 
My Melody, Linttle Twinn Stars แต�จัำาเป็นี้ต�องหยุดให�บัริการตั�งแต�วิันี้ท้� 22 กุมภาพันี้ธุ์ 
และเลื�อนี้กำาหนี้ดการเปิดสวินี้สนีุ้กออกไปเรื�อย ๆ 

How
บัริษัททำาคลิปลง Youtube โดยม้ทั�งคลิปส�งตัวิการ์ต้นี้มาแสดงควิามร้�สึกคิดถึึงแฟินี้ ๆ
 บั�าง หรือคลิปโฆษณาท้�ม้เนืี้�อหาวิ�า “แม�สวินี้สนีุ้กจัะหยุดพัก แต�พวิกเราไม�พัก” โดยนี้ำา
เสนี้อวิ�า ระหวิ�างช�วิงสวินี้สนี้กุหยดุให�บัรกิาร พนี้กังานี้ทกุคนี้ยงัคงมุ�งมั�นี้ทำางานี้อย้� เพื�อ
รอต�อนี้รับัล้กค�าวิันี้ท้�สวินี้สนีุ้กได�เปิดอ้กครั�ง 

Point
   ด�วิยสถึานี้การณ์ในี้ปัจัจุับัันี้ แม�บัริษัทจัะยังไม�สามารถึสร�างรายได�จัากสวินี้สนุี้ก แต�
สามารถึทำาให�ล้กค�าร้�สึกด้ และผ้กพันี้กับัแบัรนี้ด์อย้�ได� 
   ซูานี้ริโอม้สินี้ทรัพย์ท้�ม้ค�าส้งมากอย้�ในี้มือ นี้ั�นี้คือ ตัวิการ์ต้นี้ซูานี้ริโอ ซูึ�งเป็นี้ท้�รักข้อง
แฟินี้ ๆ  อย้�แล�วิ การใช�ตัวิการ์ต้นี้เป็นี้ผ้�สื�อสารควิามร้�สึก จัึงตอบัโจัทย์ในี้วิิกฤติเช�นี้นี้้�เป็นี้
อย�างยิ�ง 

Result
   ในี้ระยะเวิลาเพ้ยง 2 สัปดาห์ ม้ผ้�ชมคลิปโฆษณาดังกล�าวิในี้ Youtube กวิ�า 5 แสนี้คนี้ 
และเป็นี้ท้�พ้ดถึึงในี้โซูเช้ยลม้เด้ย ทำาให�ได�พื�นี้ท้�ในี้ใจัล้กค�าไปครอง 

https://www.youtube.com/watch?v=MiY8DNmwyww

รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า (ไว้ก่อน)



ปรับสิินค้าแล้วนำา
มาช่วยแพทย์

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/yarmouth-area-eyes-dedicated-hous-
ing-and-employee-to-help-recruit-doctors-1.5176023
https://www.mendeley.com/careers/article/medical-careers/
https://www.iamexpat.nl/expat-info/dutch-healthcare-system/general-practi-
tioners-gp-doctors-netherlands
https://www.freepik.com/free-photo/doctor-holding-stethoscope_2398741.htm

https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/only-one-allopathic-
govt-doctor-for-10926-people-in-india-report/articleshow/71843411.cms
https://www.mendeley.com/careers/article/medical-careers-key-stages-for-training-as-
a-medical-doctor/
https://medium.com/the-establishment/what-happens-when-one-fat-patient-sees-a-
doctor-eddd6cd4a252
https://getyourprz11.live/



SCG
How
   SCG ใช�เทคโนี้โลย้การสร�างบั�านี้ SCG Heinm มาสร�างห�องตรวิจัและคัดกรองโควิิด บัริจัาคให�
โรงพยาบัาลกวิ�า 7 แห�ง ม้ลค�ากวิ�า 50 ล�านี้บัาท
   นี้วิัตกรรมนี้้�ช�วิยให� SCG สามารถึประกอบัห�องตรวิจัเสร็จัอย�างรวิดเร็วิภายในี้ 3 วิันี้ ห�องท้�
สร�างปิดสนี้ิท ม้เทคโนี้โลย้ช�วิยควิบัคุมควิามดันี้อากาศ ใช� UV ฆ�าเชื�อโรคได�

Points
   นี้ำาเทคโนี้โลย้/สินี้ค�าท้�ม้อย้�แล�วิ มาดัดแปลง และสร�างคุณค�าให�กับัสังคม
   ตัวิอย�างอื�นี้ ๆ เช�นี้ บัริษัทแฟิชั�นี้ หันี้มาทำามาสก์บัริจัาค บัริษัทเครื�องสำาอาง เปล้�ยนี้มาผลิต
เจัลแอลกอฮื้อล์ 

Result
   กรณ้ SCG หลังวิิกฤติ อาจัทำาให�ผ้�คนี้คุ�นี้เคย และเชื�อมั�นี้ในี้เทคโนี้โลย้การสร�างบั�านี้ข้อง SCG 
มากข้ึ�นี้ 
   สร�างภาพลักษณ์ท้�ด้ให�กับัองค์กร
   พนี้ักงานี้ม้ข้วิัญกำาลังใจัทำางานี้ด้ข้ึ�นี้ เป็นี้อันี้หนี้ึ�งอันี้เด้ยวิกันี้มากข้ึ�นี้ เนี้ื�องจัากร้�สึกวิ�าได�สร�าง
ประโยชนี้์ให�กับัสังคม 
   พนี้ักงานี้จัากคนี้ละแผนี้ก ม้โอกาสทำางานี้ร�วิมกันี้ ทำาให�ร้�จัักกันี้ด้ข้ึ�นี้

https://scgnewschannel.com/th/scg-news/scg-foundation-provide-innovation-to-prevent-covid-19/

ปรับสินค้าแล้วนำามาช่วยแพทย์ 



ใช้เวลา
ให้เป็น
ประโยชน์

https://www.epw.in/engage/article/time-zone-india



How
   ใช�เวิลาวิ�าทำากิจักรรมท้�ปรกติ
 ไม�ม้เวิลาทำา หรือ ยากท้�จัะทำาในี้
ช�วิงท้�ล้กค�าใช�บัริการ

   เช�นี้ โรงแรม อาจัใช�เวิลานี้้� ร้โนี้
เวิทห�องพักหรือ Infrastructure 
บัางประการ 

   บัริษัททัวิร์บัางแห�ง กระตุ�นี้ให�
พนี้ักงานี้ศึกษาหาควิามร้�เพิ�มเติม 
และช�วิยกนัี้ออกแบับัโปรแกรมทวัิร์
ใหม�หลังวิิกฤติ 

   สวินี้สนีุ้กบัางแห�งใช�เวิลานี้้�
 นี้ำาข้�อม้ลล้กค�ามาวิิเคราะห์เพื�อ
ปรับัปรุงการให�บัริการ ตลอด
จันี้ทำา Knowledge Manage-
ment หรือสร�างฐานี้ข้�อม้ลสะสม
องค์ควิามร้�

https://magazine.winesworld.net/restaurateurs-hoteliers-talented-professionals-train-staff/5579/
https://www.freelancebay.com/portfolio/yi8aec
http://www.protoneurope.org/

ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์



มหาวิิทยาลัย Businness Breakthrough Uninversinty  ในี้ประเทศญ้�ปุ�นี้ ใช�หุ�นี้ยนี้ต์เป็นี้ตัวิแทนี้
นี้ักศึกษาท้�เข้�ารับัปริญญา โดยเชื�อมโยงผ�านี้แอพพลิเคชั�นี้ Zoom 

https://www.ladbible.com/news/news-university-in-japan-conducts-graduation-using-robots-amid-coronavirus-20200403



สิรุป
ในสิถานการณ์์ตอนนี� เราควรรับมือด้วย
รูปแบบไหน ?

บัริษัทม้สินี้ค�าท้�ดัดแปลงมาข้ายออนี้ไลนี้์ได�

No

ใ ช� เ วิ ล า ใ ห� เ ป็ นี้
ประโยชน์ี้ เช�นี้ อบัรม

พนี้ักงานี้

Yes

ทำา CRM กับัล้กค�า
 เช�นี้ สวินี้สนีุ้ก 

Puroland

ม้ Partner ท้�พอจัะร�วิมมือกันี้ได�

สร�างควิามร�วิมมือ
กับั Partner เช�นี้ 

Locall.Bkk

ม ้Resource ท้�พอนี้ำามาสร�างรายได�

หางานี้ใหม�ให�พนี้ักงานี้ 
เช�นี้ เซู็นี้ทรัลกรุ�ป

Resource ท้�สามารถึสร�างรายได�
ได�ในี้สถึานี้การณ์นี้้� คือพนี้ักงานี้

ได�เงนิี้ปจััจับุันัี้ รบััลก้ค�า
อนี้าคต เช�นี้ AinrAsina

เปล้�ยนี้โมเดลธุุรกิจั
เช�นี้ TravelTech

Yes

Yes

Yes

No

No

No

เปล้�ยนี้โมเดลธุรุกิจั เช�นี้ 
Locall.Bkk



Special Thanks
ขอขอบคุณ์

คณาจารย์์ผู้้�ให้�สััมภาษณ์ 

รศ.ดร. วิเลิศ ภููริวัชร  (คณบดี)

รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์

ผศ.ดร. คณิสร์ แสงโชติ

อ.ดร. เอกก์ ภูทรธนกุล

ผศ.ดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศ

ผู้จัดทำา

นาย ธนากร กอบเกื�อกูล


