ธุรกิจเเละองค์กรขนาดใหญ่รับมือสถานการณ์ COVID-19 อย่างไร
HIGHLIGHTS : เหตุการณ์วกิ ฤติจากการระบาดของไวรัส COVID -19 ในครัง้ นี้ สิง่ ทีเ่ ข้ามามีบทบาททีเ่ ห็นได้ชดั คือความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี Perception ทีม่ ตี ่อ Technology เปลีย่ นแปลงไป คนเห็นเป็ นภาพบวกจากเดิมทีเ่ คยกลัว หรือไม่กล้าทีจ่ ะลอง ก็จะ
เห็นถึงบทบาทและความมีประสิทธิภาพในหลายๆ ด้าน พบกับ 4 มุมมองทีอ่ งค์กรขนาดใหญ่มองเห็นและปรับเปลีย่ น เพือ่ รับมือ
สถานการณ์วกิ ฤติ
เวลาในการอ่าน 3.5 นาที

บทความนี้ได้ทาการสรุปจากการเสวนา “ธุรกิจเเละองค์กรขนาดใหญ่มวี ธิ เี ตรียมรับสถานการณ์ COVID-19 ให้ทนั ท่วงทีอย่างไร”
จาก Techsauce Virtual Conference 2020 ผ่านการ Live บน Facebook โดยมี ผูเ้ ข้าร่วม Panel Discussion ประกอบด้วย
1. คุณอภิรตั น์ หวานชะเอม Chief Digital Officer ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง SCG
2. คุณสุธรี พันธุ์ สักรวัตร ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสูงสุดการตลาด ธนาคารไทยพาณิชย์
ทัง้ 2 ท่านได้นาเสนอมุมมองทีม่ ตี ่อวิกฤติและการรับมือกับเหตุการณ์ในปั จจุบนั รวมทัง้ มองไปข้างหน้าว่าหลังจากเหตุการณ์ผ่าน
ไปแล้ว เราจะเจออะไรและต้องปรับตัวกันอย่างไร โดยสรุปได้ ดังนี้
1. Work from Home นโยบายการทางานจากทีบ่ า้ น มีการพูดกันมานาน แต่ยงั ไม่มกี ารปฏิบตั กิ นั อย่างเต็มรูปแบบหรือ
เป็ นรูปธรรม ในการบริหารงานช่วงที่ Work from Home ให้มปี ระสิทธิภาพ จะแบ่งงานเป็ น
1. งานทีไ่ ม่ตอ้ งทา
2. งานทีต่ อ้ งทาต่อ
3. งานทีเ่ กิดใหม่และต้องทา ณ เวลานัน้
และจัดแบ่งคนให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน ภาวะแบบนี้ทาให้พนักงานในองค์กรมีความคุน้ เคยกับการ Work from
Home และใช้โปรแกรมทีไ่ ม่เคยใช้ตอนทางานในองค์กรกันเลย เช่น โปรแกรมสาหรับการประชุม และสามารถทางาน
ได้มี Productivity มากขึน้ เพราะไม่ตอ้ งหมดพลังไปกับการจราจรหรือสภาพอากาศทีม่ ฝี นุ่ pm2.5 เกินมาตรฐาน การ
Work from Home ในระยะต่อไปอาจเป็ นโอกาสใหม่ของผูท้ ม่ี คี วามสามารถแต่ไม่ได้มภี มู ลิ าเนาในกรุงเทพฯ สามารถ
ทางานได้โดยยังพักอาศัยในทีอ่ ยู่เดิมของตนเอง
2. Virtual Event การปรับรูปแบบการจัดงานเพื่อตอบโจทย์การพบปะกับลูกค้า จากความไม่สะดวกของการเดินทาง แต่
เดิมองค์กรอาจจะมีการจัดงาน Event ใหญ่ๆ เพื่อเปิ ดโอกาสในการได้พบปะกับลูกค้า การปรับเปลีย่ นมาใช้เทคโนโลยี
ในการจัดงานและการนาเสนอ สามารถสร้างโอกาสเข้าถึงลูกค้าได้มากขึน้ กว่าเดิม ในรูปแบบใหม่ๆ โดยไม่มขี อ้ จากัด
เรื่องระยะทาง
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3. Online Training องค์กรขนาดใหญ่ทม่ี พี นักงานกระจายอยู่ทวประเทศนั
ั่
น้ การฝึกอบรมพนักงานให้ทวถึ
ั ่ งในอดีตทีผ่ ่าน
มาจะใช้เวลาค่อนข้างมาก แต่ในปั จจุบนั ไม่ว่าจะเป็ น Hard หรือ Soft Skills พนักงานไม่ว่าจะอยูท่ ไ่ี หน สามารถเข้าถึง
การฝึกอบรมได้เหมือนๆ กัน ทัง้ การ Reskill, Upskill พนักงานมี Course ต่างๆ ให้เลือกเรียนได้มากขึน้ องค์กรจะ
ได้รบั ประโยชน์จากการทีพ่ นักงานบางคนอาจใช้เวลาไม่นานในการศึกษาหาความรู้ เพื่อสามารถสร้างโอกาสให้ตนเอง
ได้รบั งานในหน้าทีใ่ หม่ๆ ได้ ซึง่ Trend การเรียน Online นี้คงเป็ น New Normal ในการศึกษา การอบรม การกลับมา
เรียนแบบ Classroom จะลดน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชดั
4. Cashless Society ธนาคารเปรียบเสมือนเส้นเลือดทีข่ นส่งทรัพยากรคือเงิน ออกไปสูภ่ าคธุรกิจ แต่ในสถานการณ์แบบ
นี้ การจะออกไปทาธุรกรรมทีธ่ นาคาร หรือออกไปกดเงินตู้ ATM อาจไม่ใช่วธิ ที ส่ี ะดวกนัก ความพร้อมของเทคโนโลยี
สร้างให้เกิดสังคมทีไ่ ม่ใช่เงินสดได้ง่ายขึน้ และยิง่ มีวกิ ฤติท่ี Cashless Society สามารถตอบโจทย์ได้ครอบคลุม คาด
กว่าการค้าขายต่อจากนี้ไป ปริมาณการค้าทีเ่ ป็ น Cashless จะเติบโตขึน้ อย่างมาก ภาคการเงินการธนาคารก็จะมีการ
ปรับไปสูบ่ ริการทีต่ อบสนองความต้องการในรูปแบบใหม่ๆ องค์กรธุรกิจจะไม่ใช่เพียงแค่การ Lean แต่จะต้องมีความ
ยืดหยุ่น (Resilience) ด้วย

การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากสถานการณ์การระบาดของไวร้ส COVID นี้ทาให้ Digital Transformation เกิดเร็วกว่าทีค่ ดิ องค์กร
หลายแห่งอาจกาลังวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อม แต่เหตุการณ์น้บี บี บังคับให้มคี วามจาเป็ นต้องเปลีย่ นเร็ว ซึง่ ทักษะทีต่ อ้ งมีใน
การรับมือคือการมี Digital Literacy ประกอบด้วย
1. การรูจ้ กั เสพและแยกแยะเนื้อหาได้ว่าจริงหรือเท็จบนโลกดิจทิ ลั
2. การความสามารถในการสร้าง Content บนโลกดิจทิ ลั
3. การความสามารถในการสือ่ สารบนโลกดิจทิ ลั
4. การมีความเข้าใจเรื่องข้อมูลความเป็ นส่วนตัวบนโลกดิจทิ ลั (Data privacy)
เวลานี้เรากาลังทาบททดสอบใหญ่ ว่าจะสามารถสอบผ่านไปเรียนชัน้ ต่อไปได้หรือไม่ บางคนบอกว่าให้อดทน แต่อยากให้มองว่า
มันคือการเปลีย่ นแปลง เหตุการณ์ครัง้ นี้ถอื เป็ นวิกฤติ ซึง่ คาว่าวิกฤตินนั ้ มีเรือ่ งของปั ญหาและโอกาสอยู่ดว้ ยกัน เสมอ อยู่ทวี ่ ่า
มองเห็นอะไร หรืออยากเห็นอะไรในวิกฤติน้ ี ตอนนี้เรากาลังวิง่ มาราธอน วิง่ แข่งกับตัวเอง ไม่มกี ารแพ้-ชนะ ไม่มคี แู่ ข่งชัดเจน
เหมือนการวิง่ ร้อยเมตร การจะไปถึงจุดหมายได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กบั การจัดการตัวเองในทุกกิโลเมตรว่าทาได้ดแี ค่ไหนมากกว่า
Credit: Techsauce Virtual Conference 2020
สรุปและเรียบเรียงโดย : ปิ ยารมย์ ปิ ยะไทยเสรี
ฝ่ ายพัฒนาความรูผ้ ปู้ ระกอบการ
ศูนย์สง่ เสริมการพัฒนาความรูต้ ลาดทุน (TSI)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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