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ทุก

คนใน D Square สล้ับกัารที่ำางานกัันระห้ว่างออฟัฟัิศ แล้ะ 

Work from Home เป็็นระยัะเวล้า 2 เดืือนแล้้ว ดื้วยั

สถานกัารณ์์กัารแพร่เชิื�อของโรคติิดืติ่อไวรัสโคโรนา 2019 ติาม

นโยับายัของรัฐบาล้ ซึ�งส่งผล้กัระที่บต่ิอธุุรกิัจทุี่กัภัาคส่วนรวมถึง

ป็ระชิาชินโดืยัที่ั�วกััน 

นับว่าวิกัฤติิ COVID-19 ร้ายัแรงกัว่ายัุคติ้มยัำากัุ้งในป็ี 2540 

ห้ล้ายัเที่่า แล้ะเป็็นวงกัว้าง ณ์ วันน่� (11/05/2563) สถานกัารณ์์ทีุ่เล้า

ล้ง แล้ะรฐับาล้ไดืผ่้อนคล้ายัมาติรกัารติา่งๆ แติยั่ังไมร่้ว้า่ COVID-19 

จะจบล้งเมื�อใดื เรายัังติ้องอย่้ัในภัาวะเติร่ยัมพร้อม แล้ะป็ระมาที่ 

ไม่ได้ื ออกัจากับ้านยัังติ้องใส่ห้น้ากัากัอนามัยั รักัษาความสะอาดื

เป็็นพิเศษ เจล้ล้้างมือแอล้กัอฮอล์้ยัังต้ิองใชิ้ รวมถึงกัารรักัษา 

ระยัะห้่าง (Social Distancing) 

ครั�งนั�น D Square ไม่เจ็บติัวมากันักั ฟั้�นติัวไดื้เร็ว ครั�งน่�

ห้นักัห้นาสาห้ัสเป็็นป็ระวัติิกัารณ์์ เพ่ยัง 2 เดืือนเที่่านั�น รายัไดื้ของ D 

Square ห้ายัไป็ มล้้ค่าส้งถึง 90% แล้ะยัากัจะคาดืกัารณ์์ว่า ล้ก้ัคา้จะ

กัลั้บมาอก่ัเมื�อไห้ร่ ล้ก้ัค้าติา่งได้ืรบัความบอบชิำ�า มห่้ล้ายัรายัป็ระกัาศ

ป็ิดืกัิจกัารอยั่างถาวร แล้ะบางรายัป็ระกัาศป็ิดืชิั�วคราว 

ทีุ่กัคนติ้องป็รับติัว เพื�ออย่้ัให้้ไดื้ทัี่�งในกัารดืำารงชิ่พ แล้ะกัาร

ที่ำางาน ใครที่่�ยัังม่งานที่ำาอยั้่ถือว่า โชิคดื่มากั สุชิาเพื�อนสนิที่ชิไมพร 

ที่ำางานโรงแรมระดัืบติำานานแห่้งห้นึ�งในเมืองห้ล้วง เมื�อไม่ม่แขกัมา

พักั โรงแรมติ้องป็ิดื สุชิาเริ�มกัังวล้ แล้ะเคร่ยัดื บ้านยัังติ้องผ่อน ส่ง

ห้ล้านเร่ยันอ่กัสองคน  

ผ้บ้รหิ้าร แล้ะเจา้ของบอกั “โรงแรมจะไมป่็ดิื เพื�อให้้พนกัังาน

ยัังม่งานที่ำา ยัังม่รายัได้ืไม่ต้ิองพักังาน” เห้มือนพระมาโป็รดื!!! สุชิา 

กัำาพระท่ี่�ห้้อยัคอไว้แน่น  “โรงแรมบางส่วนจะให้้แพที่ยั์ พยัาบาล้ 

พักัฟัร่ แล้ะเรามาช่ิวยักัันเป็ล่้�ยันห้้องอาห้าร ภััติติาคาร เป็็นโรงครัว”

สุชิาร้้สึกัโล้่งใจ ที่ั�งที่่�ที่ำาบัญ่ชิ่มาที่ั�งชิ่วิติ ไม่ถนัดืเรื�องอาห้าร ฝ้ากัที่้อง

กัับแมค่า้ในติล้าดืเป็น็ป็ระจำา แติเ่รื�องนั�นสชุิาไมห่้วั�น…ให้้ที่ำาอะไรที่ำา 

ใจส้้

พนกัังานจากัต่ิางแผนกั รว่มมือร่วมใจกัันอย่ัางเต็ิมกัำาล้งั เพื�อ

ที่ำาอาห้ารกัล้่องขายั แล้ะเป็็นคล้ังอาห้ารให้้กัับพนักังานเองอ่กัดื้วยั 

ทีุ่กัคนติ่างชิ่วยักัันคิดืเมน้ แล้ะกัำาห้นดืราคาให้้เห้มาะสมกัับ

สภัาพติล้าดืในขณ์ะนั�น ที่่�ติ้องแข่งขันกัับผ้้ขายัรายัอื�นอ่กัห้ล้ายัเจ้า 

ชิ่วยักัันรับรายักัารอาห้าร จัดืเติร่ยัมวัติถุดืิบ ออกัแบบกัระบวนกัาร

ให้้ล้ื�นไห้ล้ ห้ยัิบจับงานติามความถนัดื งานน่�เจ้าของโรงแรมได้ืใจ

พนักังานไป็เติ็มๆ ไม่ที่อดืที่ิ�งกัันในยัามยัากั 

ชิไมพรแอบขุ่นใจ เมื�อเห้็นเพื�อนร่วมงานบางคนร้้สึกัชิิล้ล้์กัับ

กัารที่่�ไม่ม่ล้้กัค้า รายัไดื้ไม่เข้า แติ่กัล้ับไม่ที่ำาอะไร สบายัใจกัับ WFH 

“เศรษฐกัจิไมด่ื ่ล้ก้ัคา้กัล้วัโควดิื ไม่กัล้า้มาใชิบ้รกิัาร เราจะที่ำายัังไงไดื”้  

ในชิ่วงวิกัฤติิชิไมพรไดื้ดื้ที่่ว่ อ่านข่าว ความพยัายัามป็ระคับ

ป็ระคองชิ่วิติ แล้ะธุุรกัิจของผ้้คนมากัมายั ทัี่�งสำาเร็จ แล้ะไม่สำาเร็จ

แติ่ไม่ม่ใครยัอมแพ้ เพราะม่ชิ่วิติเป็็นเดืิมพัน สิ�งเห้ล้่าน่�ที่ำาให้้ห้ัวใจ 

ชิไมพรฟ้ั “แล้้วเราไม่คิดืจะที่ำาอะไรบ้างเล้ยัห้รือ?!?” ชิไมพรถาม

เพื�อนร่วมงาน  มาคิดืกัันว่าห้ล้ังโควิดื เราจะที่ำางานอยั่างไร มันคงไม่

เห้มือนเดิืม มอ่ะไรให้ม่ไป็นำาเสนอล้ก้ัค้า เพื�อช่ิวยัสร้างคุณ์ค่าให้ล้้ก้ัค้า

สามารถที่ำางานห้รือป็ระกัอบธุุรกัิจไดื้ด่ืยิั�งขึ�น เป็็นห้น้าท่ี่�ของห้ัวห้น้า 

ท่ี่�ติ้องคิดื เราคิดืไป็กั็ไม่ถ้กัใจ เห้นื�อยัเป็ล้่า ชิไมพรฟัังแล้้วถอดืใจ 

ที่่�จะพ้ดืกัระตุ้ินใดืๆ อ่กั คงติ้องขอยัืมคำา“เห้นื�อยัเป็ล้่า” มาใชิ้บ้าง 

พ่�สรรเสริญ่เร่ยักัป็ระชิุมดื่วน ณ์ ห้้องป็ระชิุมให้ญ่่ วันศุกัร์น่� 

บททดสอบชั้้�นเลิิศของศ้กยภาพความเป็็นมนุษย์บททดสอบชั้้�นเลิิศของศ้กยภาพความเป็็นมนุษย์

COVID-19 COVID-19 
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สายักัจิกัรรม ห้รอื Profit / Business Unit จะมส่ว่นไดืป้็ระเมนิงานของ

สายัสนบัสนนุ ในแงค่ณุ์ภัาพงานวา่เป็น็ที่่�พงึพอใจห้รอืไม ่ซึ�งอาจเป็น็ 

20% 40% ห้รอื 50% ยัังไมไ่ด้ืกัำาห้นดืนำ�าห้นกััแนช่ิดัืว่าจะเป็น็สดัืสว่น

เที่่าไห้ร่ ที่ั�งน่� ติ้องขอความเห้็นชิอบ แล้ะคำาแนะนำาจากัพวกัเรา 

คนที่ำางานอ่กัที่่ห้นึ�งดื้วยัครับ 

อยั่างไรก็ัติาม ผมยัังเห้็นความสำาคัญ่ของสายัสนับสนุน

เพราะด้ืวยัวิธุ่น่�จะที่ำาให้้เกิัดืแรงจ้งใจพัฒนางานให้้ม่ป็ระสิที่ธิุภัาพ

มากัยัิ�งขึ�น เพื�อติอบโจที่ย์ัล้ก้ัค้าภัายัใน แล้ะล้ก้ัค้าภัายันอกั (Internal 

and External Customer) ชิไมพรแอบยิั�ม คราวน่�เราจะม่ตัิวชิ่วยั

ที่ำางานมากัขึ�น สายัสนับสนุนจะ Up-Speed  กัารที่ำางานจะป็รับให้้

ม่ WFH อาที่ิติยั์ล้ะ 3 วัน สล้ับกัันกัับแติ่ล้ะกัลุ่้มงาน จัดืระเบ่ยับ

พื�นที่่�ที่ำางานกัันให้ม่ คาดืว่าจะเห้ล้ือพื�นที่่�ถึง 2 ชิั�น จากักัารที่่�ไม่ติ้อง

เผื�อห้้องป็ระชิุม ซึ�งเราจะขายัห้รือให้้เชิ่าติ่อไป็เราจะป็ระชิุมออนไล้น์

มากัขึ�น เพื�อป็ระห้ยััดืแอร์ ป็ระห้ยััดืไฟั เป็็นกัารล้ดืค่าใช้ิจ่ายั ซึ�ง

เที่่ากัับเป็็นกัารเพิ�มรายัไดื้ ล้่าสุดื US News & World Report จัดื 

Best Countries to Start a Business 2020 ป็ระเที่ศไที่ยัของเราติิดื

ล้ำาดืบัท่ี่� 1 ของโล้กัเป็น็ป็ระเที่ศท่ี่�ด่ืที่่�สุดืในกัารเริ�มติน้ธุุรกัจิจากัที่ั�งห้มดื 

73 ป็ระเที่ศที่ั�วโล้กั ติามมาด้ืวยัมาเล้เซ่ยั แล้ะพ่�ให้ญ่่จ่นล้ำาดืับ 3 

สิงคโป็ร์ 4 สวิสเซอร์แล้นดื์ 8 แล้ะพ่�ให้ญ่่อเมริกัา ล้ำาดืับที่่� 15 ญ่่�ป็ุ่น 

18 สิ�งเห้ล่้าน่�ล้้วนเป็็นโอกัาสของป็ระเที่ศไที่ยั แล้ะของพวกัเราด้ืวยั

อยั่าสิ�นห้วังป็ล้ายัอุโมงค์ม่แสงสว่างแน่นอน ขอให้้พวกัเราเปิ็ดืห้้...

เป็ิดืติา…เป็ิดืใจ  

วิกิฤติ ิCOVID-19 เป็น็บททดสิ่อบชั้ั�นเลิศิ มัทัี�งภ�คโหดร์�้ย 

สิ่ร์้�งควิ�มัหวิ�ดกลัิวิ คร่์�ชีั้วิิติผู้้้คน แลิะภ�คอัศจำร์ร์ย์ที�มัีควิ�มั

งดง�มัเกิดขึ้้�นมั�กมั�ย ที�อย่้ในร์ป้็ขึ้องควิ�มัรั์ก ควิ�มัเสีิ่ยสิ่ลิะ ควิ�มั

อดทน แสิ่ดงใหเ้หน็ถึง้ศกัยภ�พควิ�มัเป็น็มันษุย ์อย่้ที�เร์�เลิอืกที�จำะ

คิด เลิือกเผู้ชั้ิญ แลิะเลิือกทำ�

กั่อนจบ CEO พ่�สรรเสริญ่ ฝ้ากัถ้อยัคำาสำาคัญ่ไว้ คงสร้างแรง

กัระเพื�อม แล้ะจุดืไฟัที่่�มอดืไดื้เป็็นอยั่างดื่ “ควิ�มัพย�ย�มัอย่�งเติ็มั

ที� จำะทำ�ให้เร์�ภ้มัิใจำในติัวิเองเสิ่มัอ” 

ไม่ม่ใครติื�นเติ้น นอกัจากัชิไมพรคนเดื่ยัว จะไม่ติื�นเต้ินไดื้ 

ยัังไง ติั�งแติ่ติ้นป็ีจนถึง WFH CEO D Square ยัังไม่เคยัเร่ยักัป็ระชิุม

สักัครั�ง ม่แติ่ป็ระชิุมระดืับฝ้่ายัผ่าน Microsoft Team เที่่านั�น ทีุ่กัคน

เขา้ห้้องป็ระชิมุก่ัอนเวล้าดืแ่ที่ ้เก้ัาอ่�ที่่�นั�งยัังคงจดัืแบบรกััษาระยัะห้า่ง  

พ่�สรรเสริญ่กัล้่าวเป็ิดืป็ระชิุม ที่ักัที่ายั แล้ะถามความเป็็นอยั้่

ดื้วยันำ�าเส่ยังห่้วงใยั ผมขอโที่ษดื้วยัที่่�ที่ำาให้้ทีุ่กัคนติ้องล้ำาบากัมาเจอ

กัันในยัามน่� แที่นท่ี่�จะป็ระชิุมผ่าน Online จากันั�นสุ่มถาม 5-6 คน

ว่าที่ำาอะไรบ้างชิ่วงสลั้บกััน WFH ที่ำาเอาห้ล้ายัคนห้ายัใจไม่ที่ั�วที่้อง

เพราะไม่ร้้ว่าบอกัอะไรดื่ 

สำาห้รับชิไมพร พยัายัามสบติา อยัากัจะติอบ แติ่ไม่อย่้ัใน

สายัติาของ CEO “ทีุ่กัคนคงที่ราบดื่กัับสถานกัารณ์์…” พ่�สรรเสริญ่

พ้ดืป็ระโยัคน่�ขึ�นมา รวบรวมสติิเป็็นพิเศษ เพื�อฟัังเรื�องสำาคัญ่ เพื�อให้้ 

D Square ผ่านวิกัฤติน่�ไป็ไดื้ >>> แล้ะพวกัเราอยั้่รอดืป็ล้อดืภััยักััน

ที่กุัคน ผมขอป็รับโครงสรา้งกัารที่ำางานให้ม่ โดืยัยุับสว่น (Section) ยับุ

แผนกั (Division) โครงสร้างจะเป็็น Flat Organize ให้้มากัที่่�สุดื เพื�อ

ล้ดืล้ำาดืบัชิั�นกัารบังคบับญั่ชิา ล้ดื Bottle Neck ติา่งๆ เพื�อให้ง้าน Flow 

มากัขึ�น แล้ะให้อ้ำานาจตัิดืสนิใจ (Empowerment) ในระดืบัป็ฏิิบตัิกิัาร

มากัขึ�น เราจะที่ำางานกัันในล้ักัษณ์ะ Project Based 

กัารป็ระเมินผล้งาน จะสะที่้อนถึงผล้งานท่ี่�แที่้จริง แล้ะกัาร

วัดืผล้จะเป็็นร้ป็ธุรรมมากัขึ�น (ห้ล้ายัคนหั้นมามองกััน) ม่ท่ี่านใดืจะ

สอบถามอะไรเพิ�มเติมิในป็ระเดืน็น่�ไห้มครบั กัอ่นที่่�เราจะไป็ Agenda 

ติ่อไป็ 

ยับุห้นว่ยังานสว่น แผนกั แล้ว้ติำาแห้นง่ผ้จ้ดัืกัารสว่น ผ้จ้ดัืกัาร

แผนกั จะถ้กัยัุบไป็ด้ืวยัใชิ่ไห้มครับ (วัล้ล้ภั คงถามแที่นบรรดืา 

Manager ที่ั�งห้ล้ายั ที่่�ฟัังแล้้วอยัากัร้้ แติ่ไม่กัล้้าถาม) ใชิ่แล้้วครับ!!! 

เอางานมาเขยั่ากัันให้ม่ Manager เดืิม จะได้ืรับกัารพิจารณ์าป็รับ

เป็ล่้�ยันเป็็น Project Manager ติามความเห้มาะสม สำาห้รับใครท่ี่�

ดืแ้ล้ แล้ะป็ฏิิบัติงิานที่่�มค่วามสำาคญั่ แล้ะสร้างรายัได้ื มโ่อกัาสได้ืป็รบั

เป็็น Project Manager เชิ่นเดื่ยัวกััน ถือเป็็น Career Path อยั่างห้นึ�ง 

พ่�กัว่วุฒิยักัมือขึ�น…อย่ัางน่�จะดื้เห้มือนเป็็นกัารล้ดืติำาแห้น่ง

พนกัังาน (Demote) ล้งห้รอืไมค่รบัที่า่น เป็น็คำาถามที่่�ดืม่ากั ขอบคณุ์

ครับคุณ์กัว่วุฒิ ผมอธุิบายัสั�นๆ คือ ในแง่ของ HR จะม่เร่ยักัเป็็น Job 

Title อ่กัครับ ไม่ไดื้ล้ดืติำาแห้น่งแติ่อยั่างใดื เงินเดืือน แล้ะสวัสดืิกัาร

ติ่างๆ ยัังไดื้เห้มือนเดืิม

กัารป็ระเมินผล้...ท่ี่�สะที่้อนผล้งานท่ี่�แที่้จริงเป็็นอยั่างไรคะ

(เรื�องน่�ชิไมพรไม่ถาม คงไม่ไดื้แล้้ว) ผมขออธุิบายัคร่าวๆ อยั่างน่�

กัอ่นนะครบั ที่่�ผา่นมางบป็ระมาณ์ในกัารจา่ยัโบนสัห้รอืผล้ติอบแที่น

พิเศษ ทีุ่กัสายัฯ จะได้ืสัดืส่วนท่ี่�เท่ี่ากััน จากัน่�ไป็จะขึ�นอย่้ักัับผล้งาน

ของสายัฯ นั�นๆ แล้้วจึงเอาไป็กัระจายัให้้กัับล้้กัท่ี่มของติัวเองติาม 

Performance อ่กัท่ี่ ชิไมพรยักัมอืขึ�น…ขอถามเพิ�มเติมิอก่ันิดืห้นึ�งคะ่ 

(จะมใ่ครถามอก่ั ถา้ไม่ใชิส่าวมั�นอย่ัางชิไมพร) วธ่ิุกัารจะเป็น็อย่ัางไร

คะ ขอบคุณ์มากัครับคุณ์ชิไมพร เป็็นคำาถามที่่�ดื่ ผมเกัือบล้ืม ติ่อไป็น่� TPA
news


