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COVID

“C” 
อะไร เป็นแรงผลักดัน ต่อการเปลี่ยนองค์กรมากที่สุด

ในยุคนี� ? ไม่ใช่่ CEO, COO หรือ CTO แต่เป็น 

COVID-19 นะครับ

การปรับตวัครั�งให้ญ่่น่�องค์กรธุิรกจิตอ้งพิจารณา คำรอบคำลุม

มองกิารณ์ไกิล เล้ยัไปกว่าสิ�งท่�กำาล้ังเผชิญ่อยั้่ เพราะวิกฤตน่�จะผ่าน

ไปในท่�สุด

เม่�อเศูรษฐกิจห้ดตัวอยั่างรุนแรงเช่นน่� องค์กรแทบทั�งห้มด

เจอผล้กระทบอยั่างห้นัก แต่บางธิุรกิจยัังคง เจ้ริญเติ์ิบโติ์ท่ามกิลาง

วกิิฤติ์ เชน่ การสง่ข้อง (Delivery) ผล้ติภณัฑ์์ทำาความสะอาด อปุกรณ์

ครัว อาห้ารสำาเร็จพร้อมปรุง อุปกรณ์การแพทยั์ แผ่นอะคริล้ิคใส

เกมส์ Online 

ม่การคาดการณ์ถึูง แนวโน้มอนาคำติ์ข้างหน้า เช่น การ 

เช่�อมโยังโล้กด้วยัเทคโนโล้ย่ั Digital ท่�รวดเร็วข้ึ�น นโยับายัเศูรษฐกิจท่�

ให้้ความสำาคญั่กบัประเทศูตนเองมากข้ึ�น การทบทวนห่้วงโซ่การผลิ้ต 

(Supply Chain) เพ่�อล้ดความเส่�ยัง

ดงันั�น องคก์รตอ้งวางกล้ยัทุธิต์นเอง ทั�งการเอาตวัรอดในชว่ง

เปล้่�ยันผ่านน่� พร้อมกบัการเตรย่ัมความพร้อมสำาห้รบัการเติบโตห้ลั้ง

จากวกิฤต ผมจะได้กล้า่วถูงึกล้ยุัทธิท์่�ตอ้งให้ค้วามสำาคัญ่ โดยัเนน้ใน

ภาคอุตสาห้กรรมครับ

เอาตัวรอด

เม่�อปัจจัยัสำาคัญ่ในการชนะศึูกค่อ ทหารกิล้าที�ฮึึกิเหิม

กระห้ายัต่อชัยัชนะ ซึ�งจะเกิดข้ึ�นได้ต่อเม่�อกำาล้ังพล้ม่ความเช่�อมั�น

ให้้กับแม่ทัพ 

ผ้้บริห้ารจึงต้อง ปีกิปี้อง บำารุงขวัญทีมงาน เป็นประการแรก

ด้แล้ทั�งสุข้ภาพกายั แล้ะใจตามสภาพการณ์ ให้้ความสำาคัญ่กับการ

ส่�อสารภายัในองค์กรมากข้ึ�น ทั�งเน่�อห้า แล้ะความถู่�

ถูดัมาในห้ลั้กการพ่�นฐานข้องธุิรกิจ คอ่ ลดรายจ้า่ย เพิ�มราย

ได้ และสิภัาพคำล่องคำือเสิ้นเลือด

วิเคราะห้์กระบวนการตามแนวทางข้อง ระบบ Lean อย่ัาง

เข้้มข้้น รัดเข้็มข้ัดด้วยัการร่ดไข้มันห้ร่อความส้ญ่เส่ยั (Waste) 

พนักงานทุกคนต้องตั�งคำาถูามว่า ม่การใช้ทรัพยัากรใดอย่้ับ้าง ท่�ไม่

ได้นำา “คุณค่า” ไปส้่ล้้กค้า 

นอกจาก Lean Process แล้้ว Lean Organization ยัังเป็น

โอกาสด้วยั เช่น การยัุบห้ร่อควบรวมห้น่วยังาน เพ่�อประห้ยััดการใช้

ทรัพยัากรได้ ต้องทำาทันท่

อุตสาห้กรรมท่�ม่การแปรร้ปวัตถูุดิบ (Material) จนถึูงบรรจุ

ห้่บห้่อ (Packaging) มักม่ คำวามสิูญเสิีย ระห้ว่างทางเสมอ รวมถูึง 

เอาตัิวรอด พร�อมรับัอนาคติ

หลัี่ง
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ความสามารถูข้องพนักงานท่�มากข้ึ�น จะทำาให้้การโยักยั้ายั

สล้ับเปล่้�ยัน กิารจ้ัดสิรรกิำาลังคำน ตามภารกิจองค์กรทำาได้อยั่าง

ยั่ดห้ยัุ่น แล้ะยัังรวมไปถูึง กิารรองรับทิศทางองคำ์กิร ในอนาคตด้วยั

เน่�องจากตล้าดแรงงานโดยัรวมห้ดตัว การสรรห้าคนเก่งใน

ช่วงน่�จะทำาได้ง่ายัข้ึ�น มีบุคำลากิรศักิยภัาพสิูงเปี็นติ์ัวเลือกิ ให้้กับ

องค์กรได้มากข้ึ�น

“โควิิด ปฏิิวัิติ Supply Chain โลก ผ้�ผลิตจ่อ่ย�ายฐาน ลดพ่่ึ่งพึ่า

จ่ีน” เป็นข้่าวพาดห้ัว ด้วยัเน่�อข้่าวเสริมว่า ในช่วงระบาด สินค้าห้ล้ายั

กลุ่้มเกิดการข้าดแคล้น เพราะปีระเทศจ้ีนเปี็นผู้่ผ่ลิติ์สิำาคัำญ ใน 

ห้่วงโซ่อุปทานโล้ก พร้อมยักตัวอย่ัางว่า อุปกรณ์ วัสดุ นำ�ายัาเคม่

ทางการแพทยั์ถูึง 80% มาจากประเทศูจ่น

เราจึงเร่ยันร้้ ว่า การพึ�งพาแห้ล่้งผลิ้ตใดผลิ้ตห้นึ�งเป็น 

คำวามเสิี�ยง ซึ�งองค์กรต้องทบทวน กิารบริหารจ้ัดกิารห่วงโซ่่อุปีทาน

รวมไปถึูงระบบ Logistics ทั�งข้าเข้้าองค์กร แล้ะข้าออกจากองค์กร

เพ่�อความยัั�งยั่น 

สิ�งท่�กล้่าวมาทั�งห้มดจะเกิดข้ึ�นได้จากบุคล้ากร ท่�องค์กรต้อง

พัฒนา ให้มีคำวามรูเ้ท่าทัน ในท่ามกล้างกระแสเทคโนโล้ย่ั Digital แล้ะ

อุตสาห้กรรม 4.0 เช่นน่� เช่น หุ้่นยันต์, Automation, Sensors, กล้้อง

อัจฉริยัะตรวจจับความผิดปกติ, เคร่�องพิมพ์ 3 มิติ เพ่�องานต้นแบบ

ยัังม่ เทคำโนโลยีสินับสินุน ในด้านอ่�นๆ อ่ก เช่น Platform 

Online ต่างๆ ระบบสารสนเทศูในการจัดการองค์กร AI (ปัญ่ญ่า

ประดิษฐ์) AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality), Data 

Analytics เป็นต้น

ประเด็นท่�กล่้าวถูึงทั�งห้มดน่� จะสำาเร็จไม่ได้เล้ยั ห้ากไม่

ได้รับความมุ่งมั�นทุ่มเทจากพนักงาน ผ้้บริห้ารต้องส่�อสารอยั่าง 

เปิดเผยัจริงใจ ถูึงสถูานการณ์ท่�กำาล้ังเผชิญ่อย่้ั เพ่�อสร้างข้วัญ่กำาล้ัง

ใจให้้พนักงาน สร้างความเป็นห้นึ�งเด่ยัว ในกิารฟัันฝ่�าคำลื�นลมมรสิุม

นี�ร่วมกิันคำรับ

กิารทำาซ่ำ�า กิารแกิ้ไขงาน ค่อการเพิ�มต้นทุนโดยัไม่จำาเป็น 

ยัังมค่วามสญ้่เสย่ัใน กิระบวนกิารสินบัสินนุอื�นๆ อก่เช่น การ

ข้นส่ง (Logistics) การบำารุงรักษาเคร่�องจักร พล้ังงาน องค์กรควรใช้

โอกาสในวิกฤต ตั�งเป้าห้มายัเพ่�อล้ดความส้ญ่เส่ยัเห้ล้่าน่�

กิารลดสิินคำ้าคำงคำลัง เป็นอ่กทิศูทางสำาคัญ่ ควรตัดใจสะสาง

สินค้าสำาเร็จร้ป วัตถุูดิบ แล้ะสินทรัพย์ัอ่�นท่�ไม่จำาเป็น จากนั�นตั�ง 

เปา้ห้มายัในการล้ด Stock ทั�งห้ว่งโซ่ธิรุกิจ ตั�งแต่วตัถุูดบิ งานระห้ว่าง

กระบวนการ จนถูึง สินค้าสำาเร็จร้ปก่อนส่งมอบล้้กค้า

กิระชิับคำวามร่วมมือกิับผู่้สิ่งมอบ ทบทวนนโยับายัการสั�งซ่�อ

ตามความต้องการตล้าดท่�แท้จริง เพ่�อล้ดการเก็บวัตถุูดิบ ย่ัดระยัะ

เวล้า Credit ท่�ทำาให้้ `ห้่วงโซ่อุปทาน’ ยัังรอดไปด้วยักันได้ 

การสร้าง รักษา พัฒนา คำวามสิัมพันธ์กิับฐานลูกิคำ้าปีัจ้จุ้บัน

และองค์ำกิรเคำรือข่ายอื�น ในห่้วงโซ่คุณค่า ค่อความสำาคัญ่ส้งสุดใน

ระยัะน่� การเข้้าใจความยัากล้ำาบากข้องล้้กค้า สามารถูเป็นโอกาส

สร้างธิุรกิจในอนาคตต่อไปได้

การแล้กเปล่้�ยันข้้อม้ล้ท่�ทำาได้ยัากในช่วงปกติ จะทำาได้ง่ายั

ข้ึ�นในข้ณะน่� เพ่�อให้้ เข้าใจ้ แล้ะติ์อบสินองคำวามติ์้องกิารของติ์ลาด

ได้ด่ข้ึ�น ปรับความห้ล้ากห้ล้ายัข้องผลิ้ตภัณฑ์์ล้ง เพ่�อให้้จัดการได้

สะดวกข้ึ�น ล้ดสินค้าคงคล้ังล้งได้

เตรียมการเพื่อเติบโตในอนาคต

องค์กรต้องถูามตนเองว่า รป้แบบธิรุกิจในปัจจบุนั ยังสิามารถ

แข่งขันได้ ในยัุคห้น้าห้ร่อไม่ แล้ะจะห้าโอกาสห้ร่อช่องทางการข้ยัายั

ตัวอยั่างไร

คำาถูามท้าทายัด้าน “คน” ข้องทุกองค์กรค่อ จ้ำานวนคำนที�

เหมาะสิมติ์่อองคำ์กิร “ในระยะยาวิ” ค่อเท่าใด? ต้องม่การพัฒนา

ทกัษะความร้เ้พิ�มเตมิอะไรบ้าง? เพ่�อการวางแผนกำาล้งัคนตั�งแต่ตอนน่� 

ภาวะวิกฤตค่อช่วงเวล้าท่�ด่อย่ัางยิั�งในการสร้างแนวร่วม 

ความร่วมม่อพัฒนาองค์กร แล้ะพัฒนาความร้้ ทักษะ ข้องพนักงาน

ให้้ม่ คำวามหลากิหลาย แล้ะคำวามเชิี�ยวชิาญ 
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