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“…บริษัทเราท�าธุรกิจมากว่า 3 ทศวรรษ เราผ่านสถานการณ์ที่

ยากล�าบากมาหลายครั้ง แต่โลกในปัจจุบันไม่เหมือนเมื่อ 30 ปีที่ 

ผ่านมา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเติบโตไปอย่างมาก สิ่งที่บริษัทเราท�า

มาตลอดไม่สามารถจะเป็นส่ิงยืนยันได้ว ่าเราจะสามารถผ่าน

สถานการณ์ที่ก�าลังจะมาถึงในอนาคตได้ ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่เราต้อง

ปรับเปลี่ยนองค์การเพื่อสามารถสร้างขีดความสามารถของบริษัทและ

บุคลากรของเราให้เหมาะสมกับโลกและการแข่งขันในยุคปัจจุบัน…” 

ประธานกรรมการของบรษิทันีไ้ด้พดูต่อหน้าทมีผูบ้รหิารของท่าน ซึง่ท่าน

มคีวามมัน่ใจมากว่าทมีผูบ้รหิารของท่านต้องสนบัสนนุและเหน็ด้วยกบั

ค�าพดูของท่านอย่างแน่นอน…. แต่กลบัปรากฏว่ามผีูบ้รหิารหลายท่าน

ยังคงมีความคิดว่าท�าไมต้องปรับเปล่ียนองค์การ !... ในเมื่อวิธีการ

ตอนที่ 1

ท�างานทีผ่่านมากว่า 30 ปีกเ็ป็นเครือ่งยนืยนัเป็นเครือ่งพสิจูน์แล้วว่าเรา

ท�าได้และเราเองก็ผ่านวิกฤตมาได้ตั้งหลายครั้ง!!! ผู้บริหารบางท่าน 

(เป็นส่วนน้อย) ก็ยอมรับว่าองค์การจ�าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนบ้าง แต่

ก็มีความคิดที่ว่าควรจะปรับเปลี่ยนส�าหรับเรื่องบางเรื่องเท่านั้น เช่น 

ปรับเปล่ียนช่องทางการขาย หรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนกระบวนการ

ผลิตหรือซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทน หรือปรับเปลี่ยนการจัดส่งสินค้า

อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนองค์การมากจนเกินไป

เหมือนกับที่ท่านประธานกรรมการของบริษัทกล่าวไว้

สถานการณ์ข้างต้นถอืว่าเป็นเรือ่งปกตทิีท่กุองค์การต้องเผชญิ

อยู่เสมอ เนื่องจากมุมมองของผู้บริหารหลายท่านต่อการเปลี่ยนแปลง

มคีวามแตกต่างกนัอยูม่าก ผูบ้รหิารหลายท่านยงัคงมทีศันคตว่ิาท�าไม
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ต้องเปลี่ยนแปลงในเมื่อส่ิงท่ีมีอยู่ก็ดีอยู่แล้ว ผู้บริหารบางท่านที่พอจะ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้บ้างแต่ก็กลับมองเฉพาะฝ่ายงานหรือ

กระบวนการที่ตนเองบริหารอยู่ (silo mentality) ซึ่งไม่ได้มองแบบ 

องค์รวม (holistic thinking) ในการผลักดันและขับเคลื่อนการ

เปลีย่นแปลง รวมถงึผูบ้ริหารหลายท่านมกัจะชอบการปรบัเปล่ียนทีเ่ป็น

ลักษณะค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป (incremental change) หรือมีทัศนคติ

ในการที่จะรอดูก่อนที่จะท�าสิ่งใด (wait-and-see attitude) ซึ่งอาจจะ

ไม่เหมาะต่อกรณกีารปรบัเปลีย่นองค์การไปสูค่วามเป็นเลศิเพือ่ยกระดบั

ขดีความสามารถของบรษิทัและบคุลากรให้เหมาะสมกบัการแข่งขนัใน

ยุคปัจจุบันและเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ 

ผู้บริหารหลายท่านปฏิเสธไม่ได้ว่าเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่

ท�าให้สมรภูมิการแข่งขันทางธุรกิจหรือแม้แต่ระดับประเทศมีการ

เปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งถ้าองค์การไม่ปรับตัวก็ย่อมที่จะสูญเสีย

ต�าแหน่งทางการแข่งขนัไปได้อย่างแน่นอน หรอือาจจะต้องเลกิกจิการ

เหมือนหลาย ๆ  บริษทัในอดตี แต่ผูบ้รหิารหลายท่านอาจจะยงัไม่เข้าใจ

ว่าสิ่งที่เศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ท�าให้รูปแบบการแข่งขันทางธุรกิจ

เปล่ียนแปลงไปมากนั้นเป็นอย่างไร World Economic Forum ได้ให้ 

ค�าอธิบายถึงลักษณะของการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดีและ 

แบ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมออกเป็นอยู่ 4 ช่วง ดังนี้

การปฏวิตัอิตุสาหกรรม (The Industrial Revolution อ้างองิมา

จาก: World Economic Forum, www.weforum.org)

➢ The 1st Industrial Revolution (การปฏิวัติอุตสาหกรรม 

รอบแรก) ใช้พลังงานไอน�้าและน�้าในการขับเคลื่อนการผลิต 

➢ The 2nd Industrial Revolution (การปฏิวัติอุตสาหกรรม

รอบที่สอง) ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคล่ือนการผลิตจ�านวนมาก 

(mass production)

➢ The 3rd Industrial Revolution (การปฏิวัติอุตสาหกรรม

รอบที่สาม) ใช้อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อน

การผลิตให้เป็นอัตโนมัติ

➢ The 4th Industrial Revolution (การปฏิวัติอุตสาหกรรม 

รอบที่สี่) เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของการปฏิวัติ

ดิจิทัล ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยการผสมผสานและหลอมรวมของ

เทคโนโลยี ซึ่งท�าให้รอยต่อระหว่างเศรษฐกิจและสังคมทางกายภาพ 

ทางดิจิทัล และทางชีวภาพแคบลงจนแทบแยกกันไม่ออก

ความเรว็ ขอบเขต และผลกระทบจากนวตักรรมและเทคโนโลยี 

รวมถึงพฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอันสืบเนื่องมา

จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นเหตุผลหลักที่ท�าให้เศรษฐกิจและ

สังคมก้าวเข้าไปในยุคของการปฏวัิติอุตสาหกรรมรอบทีส่ี่ เมือ่เทยีบกบั

การปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อนหน้านี้ การปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบที่สี่มี 

การพัฒนาที่รวดเร็วมากกว่าครั้งที่ผ่านมา จนเราไม่เคยเห็นความเร็ว 

ขอบเขต และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เลยในประวัติ-

ศาสตร์ นอกจากนีน้วตักรรมและเทคโนโลยไีด้สร้างการเปลีย่นแปลงไป

ทกุกลุม่อตุสาหกรรมและในทกุประเทศ ซึง่ไม่ได้ส่งผลแค่ระบบการผลติ 

แต่ยังส่งผลต่อวิธีการบริหารจัดการ การก�ากับดูแล และการขับเคลื่อน

องค์การ

▲ รูปที่ 1 การปฏิวัติอุตสาหกรรม 

(ที่มา: World Economic Forum,  www.weforum.org)
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อ่านต่อฉบับหน้า

การปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบที่สี่จะท�าให้ผู้คนทั้งโลกสามารถ

เชื่อมต่อเข้าด้วยกันจากอุปกรณ์รอบ ๆ ตัว เช่น มือถือ นาฬิกา แว่นตา 

(wearable technologies) และสิง่เหล่านีจ้ะถกูเสรมิด้วยนวตักรรมและ

เทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นใหม่ในสาขาต่าง ๆ เช่น ระบบปัญญาประดิษฐ์  

หุ ่นยนต์อัจฉริยะ อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง (Internet of Things)  

ยานพาหนะทีส่ามารถขบัเคลือ่นได้ด้วยตนเอง เทคโนโลยกีารพมิพ์ 3-D 

นาโนเทคโนโลย ีเทคโนโลยชีวีภาพ วสัดศุาสตร์ การจดัเก็บพลงังานและ

คอมพวิเตอร์ควอนตมั เพือ่ลดช่องว่างระหว่างเศรษฐกจิและสงัคมทาง

กายภาพ ทางดจิทิลั และทางชวีภาพลงจนแทบท่ีจะแยกกนัไม่ออก และ

การปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบที่สี่นี้สามารถส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจ

และสังคมยุคใหม่ สามารถที่จะยกระดับรายได้ของคนทั่วโลกและ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรทั่วโลก ผู้ผลิตสามารถที่จะเข้าถึง

ระบบดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ที่สามารถออกผลิตภัณฑ์

ใหม่ ๆ แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีต นอกจากน้ียังจะน�าไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงด้านห่วงโซ่อุปทานและระบบขนส่งและการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และสามารถลดค่าใช้จ่ายของ

บริษัทและท�าให้บริษัทมีก�าไรในระยะยาว ในส่วนของผู้บริโภคนั้น 

สามารถได้รบัการบรกิารท่ีมปีระสิทธิภาพเพิม่ขึน้และได้รับความสขุของ

ชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนได้อย่างไม่มีขีดจ�ากัด เช่น การสั่งซื้อของที่

รวดเร็ว จองรถแท็กซี่และเที่ยวบิน การช�าระเงิน ฟังเพลง ดูหนัง หรือ

เล่นเกม สามารถท�าได้จากทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ ซึ่งทั้งหมดนี้

จะเป็นการเปิดตลาดใหม่และผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจและ

สังคมที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีต

จะเห็นได้ว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบที่สี่นี้เป็นสิ่งที่ก�าลัง 

เกิดขึ้นและหลายธุรกิจและองค์การมองว่าจะเป็นสิ่งที่สามารถสร้าง

โอกาสให้กับธุรกิจและองค์การที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ 

และกค็งปฏเิสธไม่ได้ว่าธรุกจิและองค์การหลายแห่งอาจจะมองเรือ่งนี้

ว่าเป็นภยัคกุคาม เนือ่งจากว่าการปฏวิตัอิตุสาหกรรมรอบทีส่ีน่ีส้ามารถ

ส่งผลข้ามอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถสร้างคู่แข่งใหม่ที่มาจากคนละ

อุตสาหกรรมได้ เช่น Financial Technology Company (FinTech) ที่

เข้ามาแข่งกับธนาคารหลาย ๆ แห่ง หรือแม้แต่ Uber ที่เข้ามาแข่งกับ

ระบบการให้บรกิารแทก็ซี ่หรอืระบบการขนส่ง หรอื Netflix ทีเ่ข้ามาแข่ง

กับธุรกิจหนัง… ถึงจะมองมุมไหนก็ตามว่าเป็นโอกาสหรือเป็นภัย

คุกคาม การเปลี่ยนแปลงก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ทุกธุรกิจและ

องค์การจ�าเป็นจะต้องปรับตัว…

ส�าหรับในบทความตอนหน้า ผู้เขียนจะน�าทฤษฎีการบริหาร

จัดการเปลี่ยนแปลงที่ท ่านผู ้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมืออีก 

เครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและน�าองค์การ 

ของท่านไปสู่ความเป็นเลิศ 


