
 
 

ບົດຄວາມຂອງ BAF II ກຽ່ວກັບ Covid-19 ສ້າງຂ ຶ້ນເພ ື່ອໃຫ້ຄ າແນະນ າແກ່ບັນດາທລຸະກິດໃນ ສປປ ລາວ ຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ 3 ວທິີການເຊັັ່ນ: 

• ຫນັປຽ່ນ ຮູບແບບທຸລະກິດຂອງທ່ານທີື່ມີຢູ່ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດຜ່ານພົຶ້ນວິກິດການລະບາດຂອງ Covid-19; 

• ກຽມພອ້ມ ຮັບມ ກັບສິື່ງທາ້ທາຍທີື່ຈະເກີດຂ ຶ້ນຈາກ ພາວະເສດຖະກິດໂລກຕົກຕ ໍ່າ; ແລະ 

• ກ ານດົຈດຸຢນື ທລຸະກິດຂອງທ່ານ ສ າລັບການຟືື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດ. 
 

ບົດຄວາມທີື່ 4 ນີຶ້ຈະນ າສະເໜີຄ າແນະນ າກ່ຽວກບັວິທກີານຈັດລ າດັບບູລມິາສິດຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຂອງທາ່ນ. ຊ ື່ງເປັນສິື່ງສ າຄັນທີື່ 

ຈະຕ້ອງສ ບຕ ໍ່ພົວພັນກັບລກູຄ້າຂອງທ່ານໃນໄລຍະນີຶ້, ເຖິງຈະມຄີວາມທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງໃນການດ າເນີນທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ເພ ື່ອເຮດັໃຫ້ສາຍ 

ສ າພັນ ແລະ ຄວາມນິຍົມທີື່ໄດ້ສ້າງໃນໄລຍະຜ່ານຍັງໝັຶ້ນຄົງ. Covid-19 ເປັນການເຕ ອນເຮົາວາ່ໂລກມີການປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວ, ແລະ ຮຽກ 

ຮ້ອງໃຫ້ເຮົາມີການຕອບໂຕ້ຢ່າງວອ່ງໄວທັນກັບການປ່ຽນແປງຂອງພ ດຕິກ າ ແລະ ຄວາມຄາດຫວງັຂອງລູກຄ້າ. 

ບດົຄວາມ 4: ການເບິື່ງແຍງ່ລກູຄາ້  

ການປບັໂຕເຂົຶ້າກບັພ ດຕກິ າໃໝຂ່ອງຜູບ້ ລໂິພກ. ວິກິດການ Covid-19 ໄດ້ສ້າງຄວາມແຕກຕ ື່ນໃຫ້ທກຸຄົນ, ລວມທັງລູກຄາ້ຂອງທ່ານ. ເຊັັ່ນ 

ດຽວກັບທາ່ນ, ໂລກຂອງພວກເຂາົໄດ້ມີການປຽ່ນແປງຫຼາຍ, ແລະ ຄວາມເຊ ື່ອ, ພ ດຕິກ າ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ບລູິມະສິດກ ໍ່ປຽ່ນແປງ ເຊັັ່ນ 

ກັນ. ໃນອະນາຄົດທລຸະກດິຂອງທາ່ນແມ່ນຂ ຶ້ນກັບການສ້າງເຂົຶ້າໃຈກຽ່ວກັບການປຽ່ນແປງເຫົຼັ່ານີຶ້ ແລະ ຕອບສະໜອງຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງດັັ່ງກ່າວ. 

ປັດໃຈດັັ່ງກ່າວມີຜົນຕ ໍ່ທລຸະກິດຂອງທ່ານບ ໍ່ວາ່ຈະເປັນການດ າເນີນງານຂາຍຍອ່ຍແບບ B2C ຫຼ  ຂາຍຍົກແບບ B2B, ແລະ ບ ໍ່ວ່າຈະເປນັການ 

ຂາຍຜະລິດຕະພັນ ຫຼ  ໃຫ້ບ ລິການ. 

ສິື່ງສ າຄັນຕ້ອງມີການປັບຕົວນ າໜ້າການປ່ຽນແປງພ ດຕິກ າຂອງລກູຄ້າເຊິື່ງເປັນຜົນມາຈາກ Covid-19, ບາງຢ່າງກ ໍ່ອາດຈະກັບຄ ນສູ່ສະພາບ 

ປົກກະຕິທີື່ເຄີຍເປັນ, ແລະບາງຢ່າງກ ໍ່ພັດທະນາໄປສູ່ຮູບແບບ“ວິຖຊີີວິດໃໝ່”. ຕົວຢ່າງ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທາງດ້ານເຄ ື່ອງປງຸທີື່ໃຊ້ 

ໃນການປງຸແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການກິນອາຫານເພ ື່ອສຸຂະພາບໄດ້ເພີື່ມຂ ຶ້ນໃນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ສ້າງໂອກາດທາງທລຸະກິດໃໝ່ ສ າ 

ລັບຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຂາຍຍອ່ຍ.1 

 
1 “… ທ່າອ່ຽງການປ່ຽນແປງນີຶ້ໄດ້ສ້າງໂອກາດສ າຄັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄ້າອອນລາຍ, ບ ລິສັດຜະລິດອາຫານຊຸດສ າເລັດຮູບອອນລາຍ, ແລະ ສິນຄ້າຍີື່ຫ ໍ້ໃໝ່ໆທີື່ສາມາດຕອບສະໜອງ 

ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານອາຫານທີື່ເພີື່ມຂ ຶ້ນໃນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໂດຍມີຂ ໍ້ມູນດ້ານສຸຂະພາບທີື່ຜູ້ຊ ຶ້ສາມາດກະກຽມຢູ່ເຮ ອນໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ. Covid-19 ໄດ້ບັງ 

ຄັບໃຫ້ຜູ້ບ ລິໂພກໃນເຂດນີຶ້ຕ້ອງຮັບມ ກັບການປ່ຽນແປງພ ດຕິກ າການກິນ ແລະ ຍອມຮັບການຊ ຶ້ເຄ ື່ອງໃນຮູບແບບໃໝ່. ສາມາດເບິື່ງລາຍລະອຽດໄດ້ທີື່:  
https:// agfundernews.com/southeast-asia-turns-to-home-cooking-and-health-foods-presenting-opportunity-for-agrifood-innovators.html 

ບົດຄວາມ BAF II: ວິກດິການ COVID-19 
 

ຫນັປຽ່ນ,ກຽມພອ້ມ 

ແລະ ກ ານດົຈຸດຢນື 



ສະນັຶ້ນ, ສິື່ງທ້າທາຍແມ່ນການຄາດຄະເນຢ່າງຖ ກຕ້ອງວາ່ການປ່ຽນແປງເຫົຼັ່ານັຶ້ນມີຄວາມໝາຍ ແນວໃດຕ ໍ່ທຸລະກິດຂອງທາ່ນ, ຈາກນັຶ້ນກ ໍ່ກ ານົດ 

ຈຸດຢືນຂອງທລຸະກິດທາ່ນຄ ນໃໝ ່ ເພ ື່ອສ້າງປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກການປຽ່ນແປງດັັ່ງກາ່ວ. 

ນ າໃຊ້ໂອກາດໃຫເ້ກີດຜົນສູງສຸດ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນ ຜົນກະທົບດ້ານລບົ. 

ການເຂົຶ້າເຖງິ ແລະ ສ ື່ສານກບັລກູຄາ້.  

ໃນຊ່ວງເວລາທີື່ການຕິດຕ ໍ່ພົວພັນກັບລູກຄາ້ຂອງທ່ານຢ່າງເປັນປົກກະຕິແມ່ນດ າເນີນໄດ້ 

ຍາກ, ແຕ່ກ ໍ່ເປັນສິື່ງຈ າເປັນທີື່ຈະຕ້ອງຊອກຫາວທິທີີື່ຈະຕິດຕ ໍ່ພົວພັນກັບພວກເຂົາ. ປະຕິບັດວ ິ

ທີເຂົຶ້າ ເຖິງລູກຄ້າຂອງທາ່ນຢ່າງຈິງຈັງ, ບ ໍ່ວ່າຈະຜ່ານທາງສ ື່ສັງຄົມ ຫຼ  ຊ່ອງທາງການສ ື່ສານ 

ຮູບແບບອ ື່ນໆ. ໃນທົັ່ວໂລກແມ່ນກ າລັງຫັນໄປນ າໃຊອ້ິນເຕີເນັດໃນການເຮັດວຽກ ແລະ 

ເພ ື່ອຄວາມບັນເທີງ, ເຊິື່ງເປັນໂອກາດທີື່ດີໃນການທົບທວນຄ ນວາ່ເວັບໄຊທຂ໌ອງບ ລິສັດທ່ານ 

ແລະ ໜ້າເຟສບຸກນ າສະເໜີຫຍັງກ່ຽວກັບທລຸະກິດຂອງທາ່ນແດ່ ໂດຍຕັຶ້ງຄ າຖາມວາ່: 

• ເນ ຶ້ອໃນ 1: ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເນ ຶ້ອຫາໄດ້ສະໜອງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນຕ ໍ່ສະ 

ພາບການ ຫຼ  ບ ໍ່? 

• ເນ ຶ້ອໃນທີ 2: ຜະລິດຕະພັນ ຫຼ  ການບ ລກິານທີື່ສະໜອງເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງ 

ການໃນປະຈຸບັນບ ໍ່? 

• ຂ ໍ້ຄວາມ: ພາບລັກໂດຍລວມ ແລະ ຮູບແບບການສ ື່ສານຕ້ອງມກີານປ່ຽນແປງໃນໄລຍະ Covid-19 ບ ໍ່? 

• ການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ: ຖາ້ຄ າຕອບຕ ໍ່ຄ າຖາມຂ້າງເທງິແມ່ນ 'ບ ໍ່', ແລ້ວແມ່ນຫຍັງທີື່ຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງ? ຈາກນັຶ້ນເດີນໜ້າດ າເນີນ 

ການປຽ່ນແປງ. 
 

ເນ ື່ອງຈາກວາ່ກິດຈະກ າການຂາຍຂອງທາ່ນອາດຈະຕ ໍ່າກວ່າປົກກະຕິ, ເຊິື່ງເປັນເວລາເໝາະສົມທີື່ຈະປບັປຸງການຕະຫຼາດ ແລະ ການສ ື່ສານຂອງ 

ທ່ານ, ແລະ ກຽມພ້ອມເມ ື່ອທລຸະກິດກັບມາເປັນປົກກະຕິ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ໃຫ້ຄິດກ່ຽວກັບວທິກີານສ້າງຄວາມເຊ ື່ອໝັຶ້ນ ແລະ ຄວາມນິ 

ຍົມຂອງລູກຄ້າໂດຍຜ່ານການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າທີື່ສະແດງວ່າທາ່ນບ ໍ່ໄດ້ປອ່ຍປະລະເລຍີພວກເຂົາ, ແລະ ທາ່ນເຂົຶ້າໃຈວາ່ພວກເຂາົກ ໍ່ປະສົບ 

ກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນໄລຍະທີື່ເສດຖະກິດຕົກຕ ໍ່າເຊັັ່ນກັນ. ເປີດໃຈຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງເງ ື່ອນໄຂສັນຍາ ແລະ ການຈ່າຍເງິນໃນໄລຍະສັຶ້ນ, ຖາ້ 

ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້. 

ການກຽມພອ້ມ. ສ າລບັບ ລິສັດທີື່ມີຮູບແບບທລຸະກິດ B2B ໂດຍສະເພາະ, ແນ່ນອນວ່າລູກຄ້າຂອງທາ່ນກ ໍ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກດິ 

Covid-19 ແລະ ຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ຕົວຢ່າງ, ລກູຄ້າອາດຈະພົບກັບວິກິດການທາງດ້ານກະແສເງິນສົດ ໝາຍຄວາມວ່າພວກ 

ເຂົາອາດຈະຂ ເລ ື່ອນການຊ າລະເງນິອອກໄປ, ຫຼ  ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫຸຼດລາຄາສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການທີື່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຈາກທລຸະກິດຂອງທາ່ນ. ຫຼ  

ພວກເຂົາອາດຈະພົບກັບບັນຫາການຫຸຼດປະລມິານການຜະລິດ, ເຊິື່ງເກີດຈາກການຫຸຼດຫຼ ຍົກເລີກຄ າສັັ່ງຊ ຶ້ຈາກບ ລິສັດຂອງທາ່ນ. ສະນັຶ້ນຈ າເປັນ 

ຕ້ອງມກີານວາງແຜນລ່ວງໜ້າເພ ື່ອຮັບມ ກບັການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການຈ່າຍເງິນ ສ າລັບສິນຄ້າ ຫຼ  ການບ ລິການຂອງທ່ານ, ແລະ 

ພະຍາຍາມຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບທີື່ອາດຈະເກີດຂ ຶ້ນ. ວິທີໜ ື່ງທີື່ສາມາດເຮັດໄດ້ແມ່ນຂອງການຕິດຕ ໍ່ພົວພັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບລູກຄາ້ຫັຼກຂອງ ທ່ານ, 

ແລະ ຕິດຕາມຂາ່ວສານກ່ຽວກບັສະພາບການດ າເນີນທລຸະກິດຂອງພວກເຂາົ - ຜົນກະທົບທີື່ເກີດຂ ຶ້ນກັບພວກເຂົາໃນມ ຶ້ນີຶ້ຈະສົັ່ງຜົນກະ 

ທົບຕ ໍ່ທ່ານໃນມ ຶ້ຕ ໍ່ໄປ. 

ເຕມັໃຈທີື່ຈະປບັຕວົ. ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າທາ່ນຈະພົບກັບບັນຫາການປ່ຽນແປງກຽ່ວກັບການສະໜອງທີື່ທາ່ນບ ໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ (ສາ 

ມາດເບິື່ງໄດ້ໃນບົດຄວາມສະບັບທີ 3). ຖ້າເປັນເຊັັ່ນນັຶ້ນ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງໄດປ້ັບການຈັດສັນການສະໜອງປົກກະຕິຂອງທາ່ນໃຫກ້ັບລູກຄາ້ 

ຫັຼກ, ແລະ ອາດຈະຄ ານ ື່ງກ່ຽວກບັການປບັລາຄາ. ພວກເຮາົຂ ແນະນ າໃຫ້ທາ່ນຫີຼກລຽ້ງການຂ ຶ້ນລາຄາ ຫຼ  ຜົນກ າໄລໃນໄລຍະວິກິດການປະ 

ຈຸບັນ, ແລະ ບ ໍ່ຄວນສວຍໂອກາດຈາກການຂາດແຄນສິນຄ້າຢ່າງກະທັນຫັນໃນການຫາກ າໄລທາງທຸລະກິດ. ເພາະລກູຄ້າຈະຈົດຈ າສິື່ງທ່ານ 

ເຮັດ, ແລະ ອາດຈະຕັດສິນໃຈທີື່ຈະບ ໍ່ຊ ຶ້ສິນຄ້າແລະການບ ລິການຈາກທລຸະກິດຂອງທາ່ນໃນອະນາຄົດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ລູກຄາ້ຈະຈົດຈ າ 

ຖ້າທາ່ນໃຫຄ້ວາມສ າຄັນຕ ໍ່ລູກຄ້າທີື່ຂາດແຄນ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າໝູ,່ ເຊັັ່ນຜູ້ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຫຼ  ຂາດສິນຄ້າ ແລະ 



ການບ ລກິານຂອງທາ່ນບ ໍ່ໄດ້. ການເຮັດສິື່ງທີື່ຖ ກຕ້ອງໃນຕອນນີຶ້ຈະຊ່ວຍເພີື່ມຄວາມນິຍົມຂອງລູກຄາ້ໃນອະນາຄົດ. ເຕັມໃຈທີື່ຈະສະໜອງສິນ 

ຄ້າ ແລະ ບ ລກິານ ແບບພິເສດເພ ື່ອເຂົຶ້າເຖິງກຸມ່ລູກຄ້າຂອງທາ່ນ.  

ການຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງລກູຄາ້. ຖາ້ທລຸະກິດຂອງທ່ານແມນ່ຮູບແບບທີື່ລູກຄ້າ (ແລະ ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ) ຈ າເປັນຕ້ອງເຂົຶ້າມາພົວພນັ 

ວຽກດ້ວຍໂຕເອງໃນເຂດທລຸະກດິ, ຫ້າງຮາ້ນ ຫຼ  ສະຖານທີື່ອ ື່ນໆ, ເປັນສິື່ງສ າຄັນທີື່ພວກເຂາົຈະຕ້ອງຮູ້ສ ກປອດໄພ. ຖ້າພວກເຂົາຮູ້ສ ກບ ໍ່ປອດ 

ໄພ, ພວກເຂົາກ ໍ່ຈະລັງເລໃຈທີື່ຈະເຮັດທຸລະກິດກັບທ່ານ, ແລະ ອາດຈະໄປບ່ອນອ ື່ນແທນ. ກວດກາສະຖານທີື່ດ າເນີນທລຸະກິດຂອງທາ່ນ ແລະ 

ເບິື່ງວ່າມີການປ່ຽນແປງໃດທີື່ສາມາດເຮັດໄດ້ເພ ື່ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການແຜ່ເຊ ຶ້ອໄວຣັດ, ທັງລະຫວ່າງລູກຄາ້ເອງ ແລະ ລະຫວາ່ງລູກຄາ້ 

ແລະ ພະນັກງານ. ນ າໃຊມ້າດຕະການການຮັກສາໄລຍະຫ່າງເພ ື່ອຄວາມປອດໄພແມ່ນທາງເລ ອກໜ ື່ງ (ຕົວຢ່າງ: ເວັຶ້ນໄລຍະຫ່າງລະຫວາ່ງໂຕະ 

ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫ້ອງການ ຫຼ  ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງລກູຄ້າໃນຮາ້ນ) ພ້ອມດ້ວຍການວາງແຜງກັຶ້ນ ແລະ ແນວບັງຊົັ່ວຄາວຢູ່ບອ່ນສ າຄັນເຊັັ່ນ: ຢູ່ 

ຕ ໍ່ໜ້າປອ່ງໄລ່ເງິນ. ການກວດກາອຸນຫະພູມຂອງທຸກໆຄົນທີື່ເຂົຶ້າມາ, ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ຜູ້ເຂົຶ້າມາ/ລູກຄາ້ທຸກຄົນຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກ, ແລະ ມີເຈວ 

ລ້າງມ ສ າລັບທຸກຄົນທີື່ເຂົຶ້າມາ. ແລະ ຕ້ອງຄ ານ ື່ງວ່າລູກຄາ້ ຫຼ  ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມທຸກຄົນບ ໍ່ຄ ກັນ, ຫຼ  ມຄີວາມກງັວົນໃຈຄົນລະແບບ. ກຸມ່ຄົນທີື່ 

ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີື່ຈະມີອາການໜັກ ຫັຼງຈາກຕິດເຊ ຶ້ອ Covid-19, ເພາະອາຍຸສູງ, ມີບັນຫາສຸຂະພາບ ຫຼ  ພິການ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ້ອງກນັ 

ພິເສດ, ແລະ ທາ່ນອາດຈະຈັດສັນເວລາໄປຢ້ຽມຢາມພິເສດ ຫຼ  ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼ ອອ ື່ນໆ. 

ການຄາ້ອເີລກັໂຕຣນ ິແລະ ວທິແີກໄ້ຂບນັຫາທລຸະກດິໃໝ.່  

ຄວນຄ ານ ື່ງວາ່ຄວາມສາມາດໃນການເດີນທາງຂອງລກູຄ້າແມ່ນມີຂ ໍ້ 

ຈ າກັດໃນຫຼາຍເດ ອນຂ້າງໜ້າ ເຊິື່ງອາດມີຜົນຕ ໍ່ຄວາມສາມາດໃນການ 

ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການສັັ່ງຊ ຶ້ສິນຄ້າ ແລະ ການບ ລິການຈາກທຸລະກິດ 

ຂອງທາ່ນ. ສະນັຶ້ນ, ທາ່ນຕ້ອງຊອກຫາວທິີເຮັດໃຫ້ການຕິດຕ ໍ່ພົວພັນ 

ກັບບ ລິສັດຂອງທ່ານມີຄວາມງາ່ຍດາຍ ເຊິື່ງບ ໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການຮັກສາ 

ຖານລູກຄາ້ທີື່ມີຢູ່ແລ້ວ, ແຕ່ຍັງເປັນການດ ງດູດລູກຄາ້ໃໝຈ່າກຄູ ່

ແຂ່ງທີື່ບ ໍ່ສາມາດຮັບມ ກບັຄວາມທ້າທາຍນີຶ້.  

ການປຽ່ນແປງນີຶ້ລວມທງັການປັບປຸງເວັບໄຊທຂ໌ອງບ ລິສັດທ່ານເຊັັ່ນ: ເພີື່ມໜ້າທີື່ຂອງເວັບໄຊທ໌, ຄວາມສະດວກໃນການນ າໃຊ້, ພ້ອມທງັ 

ຄວາມສວຍງາມຂອງໜ້າເວັບໄຊທ໌. ກອ່ນໜ້ານີຶ້, ລູກຄ້າອາດຈະບ ໍ່ໄດ້ໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຂອງບ ລິສັດທ່ານຫຼາຍ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາມັກໄປເບິື່ງສິນ 

ຄ້າຕົວຈິງ. ແຕ່ດຽວນີຶ້ເວັບໄຊທ໌ອາດຈະເປັນຊ່ອງທາງຫັຼກໃນການຕິດຕ ໍ່ພົວພັນກັບທ່ານ. ຖ້າເປັນແບບນັຶ້ນ, ເວັບໄຊທທ໌າ່ນມີຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ , 

ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ສະດວກໃນການນ າໃຊ້ ເພ ື່ອຮອງຮັບການນ າໃຊທ້ີື່ເພີື່ມຂ ຶ້ນນີຶ້ບ ? ລູກຄາ້ສາມາດສັັ່ງຊ ຶ້ສິນຄ້າ, ແລະ ຈ່າຍເງິນທາງອິນເຕີເນັດ, 

ພ້ອມທັງສາມາດເລ ອກການຈັດສົັ່ງເຖິງທີື່ໄດ້ບ ໍ່? ຖ້າຄູ່ແຂງ່ຂອງທາ່ນມີການປັບປງຸການບ ລິການຊັກຊ້າ, ທາ່ນມີໂອກາດໃນການຍາດ 

ແຍ່ງເອົາສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຫຼາຍຂ ຶ້ນ. ຊ່ອງທາງດັັ່ງກ່າວບ ໍ່ໄດ້ຈ າກັດແຕ່ບ ລິສັດຂາຍຍອ່ຍ, ເຊັັ່ນຮ້ານຄາ້, ແຕ່ຍັງສາມາດນ າໃຊ້ສ າລັບທລຸະກິດທີື່ 

ໃຫ້ບ ລິການຕ່າງໆ. ຕົວຢ່າງ, ການໃຫ້ບ ລິການດ້ານການສ ກສາອາດຈະປ່ຽນບາງການສອນຜ່ານລະບບົອອນລາຍ, ໃນຂະນະທີື່ສູນອອກກ າລງັ 

ກາຍ ແລະ ຄູສອນອອກກ າລງັກາຍ ມີການນ າໃຊ້ແອັບ ແລະ ວິດີໂອ ແທນການສອນແບບຕົວຕ ໍ່ຕົວ. 

ການປຽ່ນແປງຮບູແບບການໃຊຈ້າ່ຍ. ທລຸະກິດຄວນຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງທາງດ້ານການຈັດບູລມິາສິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກ 

ຄ້າໄປໃນຫຼາຍຮູບແບບ, ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຕະຫຼາດໃໝ່ສ າລັບສິນຄ້າບາງຢ່າງ, ແລະ ຕະຫຼາດສ າລັບສິນຄາ້ອ ື່ນຫຸຼດລງົ. ຕົວຢ່າງ, ລກູຄ້າອາດຈະມ ີ

ຄວາມອ່ອນໄຫວດ້ານລາຄາສິນຄາ້, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າແລະການບ ລິການທີື່ຫຼຼູຫຼາຟຸ້ມເຟືອອາດຈະຫຸຼດລົງໃນໄລຍະໜ ື່ງ, ຍ້ອນວ່າທາງ 

ເລ ອກທີື່ລາຄາຖ ກກວາ່ຈະດ ງດູດລູກຄ້າໃໝ່. ດັັ່ງນັຶ້ນ, ຈ ື່ງເປັນສິື່ງສ າຄັນທີື່ທ່ານຕ້ອງຕິດຕາມການປຽ່ນແປງຂອງພ ດຕິກ າຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ ແລະ 

ຮູບແບບການໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງໃກ້ຊິດ, ແລະ ພະຍາຍາມວາງສິນຄ້າ ແລະ ການບ ລິການຂອງທາ່ນເອງເພ ື່ອຕອບສະໜອງການປ່ຽນແປງເຫົຼັ່ານີຶ້. ລວມ 

ເຖິງການເອົາໃຈໃສ່ພິເສດຕ ໍ່ສິນຄ້າ ແລະ ການບ ລິການທີື່ລູກຄາ້ມຄີວາມຕ້ອງການສູງສຸດໃນໄລຍະນີຶ້ເຊັັ່ນ: ສິນຄ້າສ າລບັການເຮັດວຽກເຮ ອນ 

ແລະ ສ້າງຄວາມບັນເທງີໃນເຮ ອນ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບ ລກິານທີື່ກຽ່ວຂອ້ງກັບສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ, ລວມທັງ 

ສິນຄ້າທີື່ບ ໍ່ຈ າເປັນແຕ່ສາມາດສ້າງຄວາມສະບາຍໃນເວລາທີື່ທຸກຄົນມີຄວາມກັງວົນສູງ. 



ຕ້ອງວິເຄາະໄປເຖິງສະພາບຫຼັງຈາກວິກິດການ, ແລະ ເລີື່ມຄິດກຽ່ວກັບການໂຄສະນາສິນຄ້າ ແລະ ການຕະຫຼາດຫັຼງ Covid-19, ເຊິື່ງອາດຈະພັດ 

ທະນາຕິດພັນກັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼ  ການບ ລິການໃໝ່, ໂດຍການນ າສະເໜີສິື່ງທີື່ມີຄ່າແກລູ່ກຄາ້ຂອງທາ່ນ, ແລະ ມີຈຸດຂາຍໃໝ່ . 

ການປຽ່ນແປງຂອງຕະຫາຼດສົັ່ງອອກ.  

ສ າລັບບ ລິສັດທີື່ມີເປົື້າໝາຍແມ່ນຕະຫຼາດສົັ່ງອອກ ແລະ ສະໜອງ 

ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊ ຶ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນຈະຕ້ອງຕິດ 

ຕາມການປຽ່ນແປງຂອງຮູບແບບທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າສາກນົ. 

Covid-19 ຈະມີຜົນກະທບົອນັໃຫຍ່ຫຼວງຕ ໍ່ເຄ ອຂາ່ຍການຜະລດິ 

ຂ້າມແດນ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າສາກົນ, ເຖິງວ່າຕອນນີຶ້ອາດຈະບ ໍ່ສາ 

ມາດຄາດຄະເນໄດ້ວ່າມີຜົນກະທບົດ້ານໃດແດ່ ແລະ ຫຼາຍປານໃດ. 

Covid-19 ໄດ້ເປີດເຜີຍຈຸດອ່ອນຕ່າງໆທີື່ມີຢູ່, ບ ໍ່ວາ່ຈະເປັນການຄາດ 

ເຄ ື່ອນ ໃນລະບົບການສະໜອງ, ການຫຸຼດລົງຂອງຄວາມຕ້ອງຂອງ 

ຕະຫຼາດຢ່າງກະທັນຫັນ, ອຸປະສັກດ້ານລະບຽບການ ແລະ ອ ື່ນໆ. ເຊິື່ງ ເຮົາສາມາດຄາດເດົາໄດ້ວ່າ, 

ຜູ້ຊ ຶ້ຕ່າງປະເທດຈະມີການທົບທວນຄ ນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ຈະມີການປຽ່ນແປງຢ່າງໃຫ່ຍ ຫຼວງໃນເດ ອນ ແລະ 

ປີຂ້າງໜ້າ .  

ສດຸທາ້ຍ. ໃນຫຼາຍພາກສ່ວນທຸລະກິດ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນແລ້ວວ່າເຕັກໂນໂລຊີຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ າລງັຂັບເຄ ື່ອນການປຽ່ນແປງທີື່ສ າຄນັຕ ໍ່ວິທ ີ

ການດ າເນີນທລຸະກິດ, ເຊັັ່ນວ່າການຄ້າອີເລກັໂຕຣນິກ. Covid-19 ຈະບ ໍ່ຢຸດທ່າອຽງດັັ່ງກ່າວ, ແຕ່ຈະເລັັ່ງການປຽ່ນແປງ. ໃນຂະນະທີື່ທາ່ນເລີື່ມ 

ພັດທະນາຮູບແບບທຸລະກິດຂອງທ່ານຕາມ “ວິຖີຊີວິດໃໝ”່ ຫັຼງຈາກ Covid-19, ທາ່ນສາມາດປຶກສາກັບລກູຄ້າກຽ່ວກັບແຜນການໃນຄວາມ 

ຄິດທ່ານ, ແລະ ຮັບຄ າຕິຊົມຈາກພວກເຂົາ. ຮັບຟັງຄ າແນະນ າຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ພະຍາຍາມເຂົຶ້າໃຈວ່າພວກເຂົາຈະຕ້ອງການໃຫ້ມກີານບ ລ ິ

ການແບບໃດຈາກບ ລິສັດຂອງທ່ານໃນອະນາຄົດ. 

ພຈິາລະນາການສະໜບັສະໜນູຂອງໜວ່ຍງານໃຫບ້ ລກິານພດັທະນາທຸລະກດິ ຫຼ   business development service (BDS) 

BAF II ໃຫທ້ ນການຊ່ວຍເຫຼ ອທີື່ເໝາະສົມແກ່ ບ ລິສັດທີື່ຕ້ອງການຈ້າງຜູ້ໃຫ້ບ ລິການດ້ານການພັດທະນາທລຸະກິດ (BDS) ເພ ື່ອຊ່ວຍປບັປຸງປະ 

ສິດທິພາບໃນການດ າເນີນທຸລະກດິຂອງຕົນ. ໃນດ້ານການເບິື່ງແຍງ່ລູກຄ້າ, ຖ້າທາ່ນຄິດວ່າທາງຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼ ອໃນການປັບປຸງຮບູລັກຂອງ 

ທຸລະກິດ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການສ ື່ສານ, ທາ່ນສາມາດຕິດຕ ໍ່ຫາ BAF II ເພ ື່ອປຶກສາບັນຫາດັັ່ງກ່າວກັບທີື່ປຶກສາດ້ານທລຸະກິດຂອງພວກເຮົາ. 

ຂັຶ້ນຕອນທ າອິດແມ່ນທ່ານສາມາດລົງທະບຽນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ BAF II. 

ນອກນັຶ້ນ, ທ່ານຍງັສາມາດເຂົຶ້າເບິື່ງຂ ໍ້ມູນເພີື່ມຕ ື່ມທີື່ເປັນປະໂຫຍດກຽ່ວກັບການຮັບມ ກບັສະຖານະການ Covid-19 ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກ 

ເຮົາຢູ່ໜ້າ ‘Resources’.   

 

“ພວກເຮາົຈະຮວ່ມຕ ໍ່ສູກ້ບັວກິດິໄປນ າກນັ.”  BAF II ຍິນດີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼ ອທລຸະກິດທາ່ນເພ ື່ອຫັນປ່ຽນ, ກຽມພ້ອມ ແລະ ກ ານົດຈຸດຢືນ 

ຂອງທລຸະກິດ.  ທາ່ນສາມາດເຂົຶ້າມາຫາພວກເຮົາ ເພ ື່ອປກຶສາຫາລ ວ່າທາງເຮາົຈະຊ່ວຍເຫຼ ອທລຸະກິດຂອງທາ່ນໃນການຮັບມ ກັບວິກິດນີຶ້ ໄດ້ຄ  

ແນວໃດ. ທາ່ນສາມາດຕິດຕ ໍ່ເຮົາໄດ້ທີື່: info@baflaos.com ຫຼ  ໂທ: 020-55542658. ຫຼ  ເວັບໄຊທ໌: www.baflaos.com 
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