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เกี่่�ยวกี่บัรายงานผลสำำารวจ
รายงานผลสำารวจของดีลีอยทฉ์บบันี� ไดีท้ำาการสำารวจความคดิีเหน็โดีย OnResearch ซึ่่ง่เปน็บรษิัทัวจิยัการตลาดี ระหวา่งวนัที่
21 มกราคม ถึง่ 9 มนีาคม พ.ศ. 2564 โดียไดีท้ำาการรวบรวมแบบสำารวจความคดิีเหน็จากผ้บ้รหิารของบรษิัทัทีม่รีายไดีต้อ่ปรีะหวา่ง 
10 - 1,000 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา ทัว่โลกจำานวน 2,750 แหง่ เกีย่วกบัความคาดีหวงั ประสบการณ์ ์และแผนงานในการเพิม่
ศกัยภาพความแข่งขนัในสภาพการณ์เ์ศรษัฐกจิในปจัจบุนั  

บรษิัทัทีร่ว่มสำารวจความคดิีเหน็จำานวนรอ้ยละ 91 เปน็บรษิัทัเอกชน และรอ้ยละ 9 เปน็บรษิัทัทีจ่ดีทะเบยีนและซึ่้�อขายในตลาดี
หลกัทรพัย ์ ทั�งนี� รอ้ยละ 43 ของบรษิัทัเอกชนถึอ้หุน้โดีย Private Equity รอ้ยละ 23 ของบรษิัทัเอกชนถึอ้หุน้ภายในครอบครวั 
รอ้ยละ 17 ถึอ้หุน้โดียบคุคลใกลช้ดิีทีไ่มใ่ชค่รอบครวั รอ้ยละ 6 มผี้ร้ว่มทนุเปน็ venture capital และรอ้ยละ 2 เปน็รฐัวสิาหกจิ

ผ้เ้ขา้รว่มตอบแบบสำารวจความคดิีเหน็จำานวนรอ้ยละ 50 เปน็ เจา้ของกจิการ กรรมการบรษิัทั หรอ้ผ้บ้รหิารระดีบัสง้ จำานวนทีเ่หลอ้
เปน็ผ้บ้รหิารระดีบักลาง หวัหนา้หนว่ยธรุกจิ หวัหนา้ฝ่า่ย กรรมการบรหิาร 

บรษิัทัทีเ่ขา้รว่มตอบแบบสำารวจมาจากภาคสว่นกลุม่ธรุกจิทีห่ลากหลาย ทั�งภาคสนิคา้อปุโภคบรโิภค สนิคา้อตุสาหกรรม ภาค
เทคโนโลย ีภาคการส้อ่สารและโทรคมนาคม ภาคการบรกิารทางการเงนิ ภาคพลงังานและทรพัยากร รวมถึง่ภาควทิยาศาสตรเ์พ้อ่
ชวีติและบรกิารสขุภาพ

ในบางกรณ์ขีอ้มล้ทีแ่สดีงในกราฟอาจจะไมไ่ดีม้ผีลรวมเตม็จำานวนรอ้ยละ 100 เน้อ่งจากการปดัีตวัเลข หรอ้บางคำาถึามทีส่ามารถึ
เลอ้กคำาตอบไดีม้ากกวา่ 1 คำาตอบ 
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การสำารวจความคดิีเหน็ของบรษิัทัเอกชนทัว่โลกครั�งลา่สดุี
โดีย ดีลีอยท ์ไพรเวท ชี�ใหเ้หน็วา่ผ้บ้รหิารในทกุภม้ภิาคทัว่โลก
อาศยัภาวะวกิฤตในครั�งนี�เปน็แรงกระตุน้เพ้อ่เรง่ใหเ้กดิีการ
เปลีย่นแปลงรอบดีา้นอยา่งแทจ้รงิ ทั�งในแงข่องวธิกีารดีำาเนนิ
งานและการดีำารงชวีติ โดียมกีารเพิม่การลงทนุในเทคโนโลยี
ดีจิทิลัและนำาเทคโนโลยดีีงักลา่วมาใชใ้นธรุกจิ เพ้อ่เรง่ใหเ้กดิี
การเปลีย่นแปลงภายในองคก์รและกระบวนการทางธรุกจิ การ
พฒันานวตักรรมทีอ่ย้ร่ะหวา่งการปรบัปรงุใหเ้สรจ็สมบร้ณ์์
อยา่งรวดีเรว็และทำาการประดีษิัฐน์วตักรรมใหม ่ๆ การมหีุน้สว่น
และพนัธมติรทางธรุกจิรายใหม ่รวมไปถึง่การแสวงหาโอกาส
ในการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพของเครอ้ข่ายอปุทานและขยาย
ตลาดี นอกจากนี� กลุม่ผ้บ้รหิารยงัใหค้วามสำาคญักบัจดุีมุง่หมาย
หลกั (Purpose) มากกวา่การแสวงหาผลกำาไร (Profit) มากยิง่
ข่�น การมองหาแนวทางเพ้อ่การเตบิโตอยา่งยัง่ยน้  การเสรมิ

สรา้งความไวว้างใจจากผ้ม้สีว่นไดีเ้สยีของตน  รวม
ถึง่การเปดิีรบัแนวคดิีใหมเ่กีย่วกบัวธิกีารและแนวทาง
ในการดีำาเนนิงาน อาจกลา่วไดีว้า่ ขณ์ะทีโ่ลกหมนุชา้
ลง การเปลีย่นแปลงกลบัรวดีเรว็ยิง่ข่�น

อยา่งไรกต็าม ความรวดีเรว็เพยีงประการเดียีวไมอ่าจ
นำาไปส้ค่วามสำาเรจ็ จากการสำารวจความคดิีเหน็ 
พบวา่ ผ้บ้รหิารบรษิัทัเอกชนบางรายไดีร้บัแรงผลกัดีนั
จากการระบาดีใหญใ่นครั�งนี�มากกวา่ผ้บ้รหิารรายอ้น่ 
ความสามารถึในการตอบสนองและฟ้�นตวัจากวกิฤต
(Resilience) เปน็แนวคดิีสำาคญัอนัเปน็แรงสนบัสนนุ
ใหเ้กดิีความพยายามเพ้อ่นำาองคก์รกา้วออกมาจาก
วกิฤตไดีอ้ยา่งสงา่งาม  รายงานผลสำารวจฉบบันี�
ตั�งตน้ดีว้ยคำาถึามวา่ ผ้บ้รหิารเหลา่นั�นใชว้ธิกีารใดีใน

การเตรยีมความพรอ้มเพ้อ่รบัมอ้กบัวกิฤตการณ์ท์ีอ่งคก์รกำาลงั
เผชญิและเพ้อ่เตบิโตในอนาคต รวมไปถึง่ ปญัหาและปจัจยัเสีย่ง
ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิีข่�นในการดีำาเนนิธรุกจิภายใตว้กิฤตการณ์ใ์น
ปจัจบุนั

วิกฤตโควิดี-19 ตัวเร่งการ
เปลี่ยนแปลงในธุรกิจเอกชน
มนษุัยไ์ดีเ้รยีนร้ต้ลอดีระยะเวลาหลายศตวรรษัทีผ่า่นมาวา่
อปุสรรคนำาไปส้ก่ารพฒันาใหด้ียีิง่ข่�น ตวัอยา่งเชน่ การตอ่ส้้
ระหวา่งมนษุัยก์บัดีว้งมนัฝ่รัง่อนัยาวนานทัว่โลก ศตัรพ้ช้ชนดิีนี�
กลายเปน็แรงผลกัดีนัใหเ้กดิีการวจิยัและพฒันาอยา่งตอ่เน้อ่ง
ทกุครั�งทีฝ่่ง้ดีว้งทำาลายพช้ผล ไมว่า่จะในแถึบตะวนัตกกลาง
ของสหรฐัอเมรกิาชว่งครสิตท์ศวรรษั 1860 ในฝ่รัง่เศสชว่ง
หลงัสงครามโลกครั�งที ่1 หรอ้ การแพรก่ระจายของดีว้งชนดิีดีงั
กลา่วไปยงัทวปียโุรปและเอเชยีในเวลาตอ่มา มนษุัยต์อ้งคดิีคน้
และพฒันาวธิกีารรบัมอ้กบัศตัรพ้ช้ทีม่วีวิฒันาการกลไกการ
ปอ้งกนัตวัเองอยา่งตอ่เน้อ่ง รวมไปถึง่ววิฒันาการการเกษัตร
แบบใหม ่จนสดุีทา้ย มนษุัยก์ส็ามารถึทำาใหผ้ลผลติมนัฝ่รัง่ทัว่โลก
เพิม่สง้ข่�นอยา่งตอ่เน้อ่ง ดีว้ยความสามารถึในการฟ้�นตวัและ
ปรบัตวัของมนษุัย์

ธรุกจิทัว่โลกตา่งรบัมอ้กบัภาวะวกิฤตในปจัจบุนัดีว้ยความ
มุง่มัน่และเรง่ดีว่น กลา่วคอ้การระบาดีใหญข่องไวรสัโคโรนา
สายพนัธุใ์หม ่(โควดิี-19) อาจถึอ้เปน็วกิฤตการณ์ท์ีส่ง่ผลกระ
ทบตอ่การดีำารงชวีติประจำาวนัของมนษุัยอ์ยา่งรนุแรงทีส่ดุีใน
ประวตัศิาสตรย์คุใหม ่โดียไมเ่คยมวีกิฤตการณ์ใ์ดีเปน็เหตใุหธ้รุกจิ
ทัว่โลกตอ้งเรง่พฒันาตนเองเทา่ครั�งนี� ผ้น้ำาธรุกจิตา่งพยายาม
ตอบสนอง ฟ้�นฟ้ และดีำารงสถึานะกจิการของตนเพ้อ่ใหส้ามารถึ
เตบิโตตอ่ไปหลงัจากภาวะวกิฤตนี�ผา่นพน้ไป  

ความสามารถึในการตอบสนอง
และฟ้�นตวัจากวกิฤต (Resilience) 
เปน็แนวคดิีสำาคญัอนัเปน็แรง
สนบัสนนุใหเ้กดิีความพยายามเพ้อ่
นำาองคก์รกา้วออกมาจากวกิฤต
ไดีอ้ยา่งสงา่งาม 
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จากชดุีคำาถึามในแบบสำารวจความคดิีเหน็ของปนีี� พบวา่ บรษิัทั
เอกชนหลายแหง่มคีวามเหน็วา่องคก์รของตนกำาลงัดีำาเนนิการ
เพ้อ่สรา้งความสามารถึในการตอบสนองและฟ้�นตวัดีว้ยการ
พจิารณ์าทบทวนวสิยัทศันแ์ละแผนธรุกจิขององคก์รดีงักลา่ว
อกีดีว้ย องคก์รทีม่คีวามสามารถึในการตอบสนองและฟ้�นตวั 
(Resilient Organization) กจ็ะมคีวามมัน่ใจและมคีวามพรอ้มใน
อนาคตมากกวา่ มแีนวโนม้ทีจ่ะทำาการลงทนุเพ้อ่ขยายการเตบิโต
สง้ข่�น และมกีารใหค้วามสำาคญัและพจิารณ์าถึง่จดุีมุง่หมายหลกั 
(Purpose) และบทบาททางสงัคมทีก่วา้งไกลยิง่ข่�น 

เน้�อหาในรายงานฉบบันี�จะกลา่วถึง่ความแตกตา่งระหวา่งบรษิัทั
ทีเ่หน็วา่ตนมรีะดีบั Resilience มากทีส่ดุีและบรษิัทัทีเ่ช้อ่วา่ตน
ยงัตอ้งพฒันา Resilience อย้ ่(โปรดีดีว้ธิกีารรวบรวมคะแนน) 
โดียมกีารตั�งคำาถึามตอ่ผ้บ้รหิารในแตล่ะมมุมองทีส่ำาคญั พรอ้ม
ทั�งแสดีงขอ้มล้เชงิลก่และความเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวกิฤตการณ์์
นี�จากผ้เ้ชีย่วชาญของดีลีอยท ์ทั�งนี� เน้�อหาและความเหน็บาง
สว่นมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหป์จัจยัเสีย่งจากการ
เปลีย่นแปลงซึ่่ง่เกดิีจากโรคระบาดีใหญ ่ในขณ์ะทีเ่น้�อหาและความ
เหน็บางสว่นจะเปน็การวเิคราะหส์ภาพการณ์ใ์นอนาคตทีอ่งคก์ร
ตา่ง ๆ ยงัคงรบัมอ้กบัความผนัผวนทีเ่กดิีข่�น รวมถึง่เน้�อหาที่
กลา่วถึง่ความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิัทัเอกชนและสงัคม ผลกระทบ
ตอ่สงัคมและการดีำาเนนิการเกีย่วกบัชมุชนสมัพนัธ์

Nathalie Tessier
นาตาล ีทสิสเิออร์

เราหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่รายงานฉบบันี�จะมเีน้�อหาทีเ่ปน็ประโยชน์
และเปน็แรงบนัดีาลใจใหแ้กท่า่น โดียเราจะปฏิบิตัติามพนัธกจิ
ในการสรา้งสรรคส์ิง่ทีเ่ปน็ประโยชนแ์ละจะพยายามอยา่งเตม็ที่
เพ้อ่นำาเสนอขอ้มล้และวธิกีารใหม ่ๆ ทีจ่ะเปน็ประโยชนใ์หแ้กท่า่น
เพ้อ่เสรมิสรา้งศกัยภาพการแข่งขนัภายใตส้ภาพการณ์ท์ีม่กีาร
เปลีย่นแปลงอยา่งรวดีเรว็ตอ่ไป
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มุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดีเร็ว

จากผลสำารวจความคดิีเหน็ในปนีี�พบวา่ บรษิัทัเอกชนในทกุ
ภม้ภิาคมคีวามพยายามมากข่�นในการปรบัเปลีย่นองคก์รของ
ตน ผ้บ้รหิารธรุกจิในทกุอตุสาหกรรมทีใ่หค้วามรว่มมอ้ในการ
ตอบแบบสำารวจความคดิีเหน็ระบวุา่ บรษิัทัของตนไดีเ้รง่ดีำาเนนิ
การตามแผนทีว่างไว ้ไมว่า่จะเปน็การเปลีย่นแปลงองคก์รและ
กระบวนการทางธรุกจิดีว้ยการนำาเทคโนโลยดีีจิทิลัมาใช ้การ
วางกลยทุธท์ีส่อดีคลอ้งกบัจดุีมุง่หมายหลกั (Purpose)  การหนั
มาใหค้วามสนใจกบัเร้อ่งสำาคญัอ้น่ ๆ อาท ิการพฒันาเพ้อ่ความ
ยัง่ยน้ หรอ้การดีำาเนนิการอ้น่ใดี เพ้อ่เพิม่ความสามารถึในการ
แข่งขนัและการขบัเคล้อ่นองคก์รภายใตส้ภาพแวดีลอ้มทางธรุกจิ
ทีม่เีปลีย่นแปลงสง้ในปจัจบุนั

ความสามารถึในการตอบสนอง ฟ้�นตวั กลบัส้ภ่าวะปกต ิหรอ้
แมก้ระทัง่เตบิโตออกจากวกิฤตในครั�งนี� เรยีกวา่ Resilience 
บรษิัทัเอกชนมขีอ้ไดีเ้ปรยีบอยา่งมาก ทั�งในเร้อ่งความคลอ่งตวั
และการมวีสิยัทศันใ์นระยะยาว ซึ่่ง่ขอ้ดีเีหลา่นี� ทำาใหห้ลายบรษิัทั
สามารถึรบัมอ้กบัภาวะวกิฤตในครั�งนี�ไดีเ้ปน็อยา่งดี ีผลการ
สำารวจในปนีี�แสดีงใหเ้หน็วา่ กจิการหลายแหง่ไดีเ้ริม่ดีำาเนนิการ
เปลีย่นแปลงในหลายดีา้นตามแผนงานทีว่างไวก้อ่นหนา้นี�แลว้ 
มใิชเ่ปน็การเริม่ตน้จากศน้ย ์โดียการระบาดีใหญข่องโควดิี-19 
เปน็เหตใุหเ้รง่การดีำาเนนิการดีงักลา่วใหร้วดีเรว็ยิง่ข่�น

กลา่วตามขอ้เทจ็จรงิแลว้ บรษิัทัอาจไมม่คีวามไดีเ้ปรยีบในการ
ผา่นพน้วกิฤตการณ์ค์รั�งนี�ไปไดี ้หากไมเ่คยใหค้วามสำาคญักบั
กลยทุธร์ะยะยาวและมวีสิยัทศันเ์กีย่วกบัอนาคต ในเร้อ่งตา่ง ๆ 
เชน่ ลกัษัณ์ะงานในอนาคต ทกัษัะแรงงานทีส่ำาคญัในอนาคต 
การคลอ่งตวัในการขบัเคล้อ่นองคก์รในอนาคต อกีทั�ง หาก
ปราศจากการส้อ่สารและความโปรง่ใส  ความกา้วหนา้ในการ
พฒันาองคก์รอาจไมร่าบร้น่ ซึ่่ง่การส้อ่สารและความโปรง่ใส
นั�น ทำาใหผ้้น้ำาองคก์รสามารถึเขา้ถึง่และสรา้งความเช้อ่มัน่ให้
กบัพนกังานทกุระดีบั เม้อ่ตอ้งมกีารตดัีสนิใจในเร้อ่งทีล่ำาบากใจ 
ผ้น้ำากค็วรตดัีสนิใจโดียใชห้ลกัความเหน็อกเหน็ใจรว่มกบัหลกั
เหตแุละผล หรอ้ทีเ่รยีกกนัวา่  การตดัีสนิใจดีว้ยสมองและหวัใจ 
ซึ่่ง่มกัพบเหน็ไดีจ้ากผ้น้ำาทีม่คีณุ์ลกัษัณ์ะ Resilience 1 

ในรายงาน 2021 Resilience ของดีลีอยท ์มกีารระบถุึง่
คณุ์สมบตัแิละแนวคดิีขององคก์รทีม่คีวามเปน็ Resilience โดีย 
Resilient Organization จะมคีวามสามารถึรบัมอ้กบัปญัหาที่
ไมค่าดีคดิีตา่ง ๆ ไดีเ้ปน็อยา่งดี ีกลา่วคอ้ มคีวามพรอ้มในการ
รบัมอ้กบัความทา้ทาย ความสามารถึในการปรบัตวั การให้
ความรว่มมอ้ ความนา่เช้อ่ถึอ้ และความรบัผดิีชอบ

ผลการสำารวจในปนีี�แสดีงใหเ้หน็วา่ 
กจิการหลายแหง่ไดีเ้ริม่ดีำาเนนิการ
เปลีย่นแปลงในหลายดีา้นตามแผนงาน
ทีว่างไวก้อ่นหนา้นี�แลว้ มใิชเ่ปน็การ
เริม่ตน้จากศน้ย ์โดียการระบาดีใหญ่
ของโควดิี-19 เปน็เหตใุหเ้รง่การดีำาเนนิ
การดีงักลา่วใหร้วดีเรว็ยิง่ข่�น 
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แผนภาพที ่1

ผลกี่ระทบจากี่โควดิ-19
คณุ์เหน็ดีว้ยกบัขอ้ความตอ่ไปนี�หรอ้ไม่

ไม่เห็นด้วย/ ไม่เห็นด้วยอย่างมาก

เรามีการเร่งปรับเปลี่ยนและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นอย่างมากในช่วงวิกฤต

วัตถุประสงค์มีความสำคัญมากขึ้นสำหรับองค์กรของเรา 

บริษัทของเรามุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและการลดคาร์บอน

การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีการสร้างหุ้นส่วนและพันธมิตรทางธุรกิจใหม่

ห่วงโซ่อุปทานของเราได้รับการออกแบบใหม่อันเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 

การระบาดของโควิด-19 ได้สร้างโอกาสใหม่ที่สำคัญให้กับบริษัทของเรา

การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้บริษัทมีแนวโน้มในการทำกำไรในระยะกลางถึงระยะยาวมากขึ้น

เห็นด้วย/ เห็นด้วยอย่างมาก

69%
9%

69%
7%

66%
9%

61%
13%

60%

58%

53%

15%

19%

18%
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แบบสำารวจความคดิีเหน็ฉบบันี�เปน็การตอ่ยอดีจากแนวคดิี
ดีงักลา่วโดียมกีารขอใหผ้้ต้อบแบบสำารวจความคดิีเหน็แสดีง
ความเหน็เกีย่วกบัองคป์ระกอบเจด็ีประการของ Resilient 
Organization 2

 • กี่ลยทุธ์ ์: กำาหนดีแผนงานและเปา้หมายของการเปลีย่นแปลง

 • กี่ารเติบิโติ : ใหค้วามสำาคญักบัลก้คา้ พฒันาผลติภณั์ฑ์ ์และ
เพิม่รายไดี้

 • กี่ารดำาเนนิกี่าร : เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการดีำาเนินงาน
ให้ทันสมัย

 • เทคโนโลย ่: เรง่การเปลี่ย่นแปลงแนวความคดิีและนำาเทคโนโลยี
ดีจิทิลัมาใชใ้นธุรุกจิ

 • แรงงาน : ปรบัเปลีย่นลกัษัณ์ะงาน แรงงาน  และสถึานที่
ทำางาน

 • เงนิทนุ : บรหิารจดัีการเงนิทนุหมนุเวยีน โครงสรา้งเงนิทนุ 
และโครงสรา้งธรุกจิใหเ้กดิีประโยชนส์ง้สดุี

 • สำงัคม : ดีแ้ลรกัษัาและรบัผดิีชอบตอ่ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สงัคม

จากผลสำารวจความคดิีเหน็ พบวา่องคป์ระกอบทั�ง 7 ประการ เปน็
รากฐานสำาหรบัการสรา้ง Resilient Organization  เพ้อ่ใหส้ามารถึ
ตอบสนองและฟ้�นตวัจากวกิฤตในอนาคตไดีด้ียีิง่ข่�น ผ้บ้รหิารเช้อ่
วา่ในบรรดีาองคป์ระกอบทั�งหมดี การเตบิโตและเทคโนโลยเีปน็
องคป์ระกอบทีส่ำาคญัทีส่ดุีสำาหรบั Resilient Organization และ
ตระหนกัถึง่ความจำาเปน็ในการกำาหนดีกลยทุธแ์ละเปา้หมายให้
สอดีคลอ้งกนั การลงทนุในทรพัยากรบคุคลขององคก์ร การ
สรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัสถึานะเงนิทนุ และการบรหิารจดัีการ
ทรพัยากรสิง่แวดีลอ้มและสงัคมดีว้ยเชน่กนั

ผ้ต้อบแบบสำารวจความคดิีเหน็สว่นใหญม่กีารดีำาเนนิการเพ้อ่เสรมิ
สรา้งองคป์ระกอบดีงักลา่วแลว้ โดียมคีวามสำาเรจ็คบ้หนา้ไปแลว้
อยา่งนอ้ยคร่ง่หน่ง่จากแผนงาน และบางบรษิัทัระบวุา่ไดีด้ีำาเนนิ
การสำาเรจ็ลลุว่งแลว้ ทั�งนี� ในระหวา่งการใหค้ะแนนแกบ่รษิัทั
แตล่ะแหง่เกีย่วกบัการมอีงคป์ระกอบทั�ง 7 ประการ  (โปรดีดีว้ธิี
การรวบรวมคะแนน)  ดีงักลา่ว เราพบขอ้สงัเกตคุวามแตกตา่ง
ทีน่า่สนใจและทีส่ำาคญัวา่บรษิัทัทีม่คีวามคบ้หนา้ในการสรา้ง 
Resilience มากทีส่ดุี มคีวามเหน็วา่แนวโนม้การเตบิโตในระยะสั�น
ของบรษิัทัมทีศิทางทีเ่ปน็บวกมากข่�น รวมถึง่มแีผนการเพิม่อตัรา
กำาลงัแรงงานหรอ้แผนการเขา้ดีำาเนนิการซึ่้�อกจิการ และใหค้วาม
สำาคญักบัผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดีลอ้มมากข่�น
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ข้อ้มลูเสำรมิ: วธิ์ก่ี่ารรวบรวมคะแนน
เราทำาการสำารวจความคดิีเหน็ของผ้บ้รหิารจากบรษิัทัเอกชนจำานวน 2,750 แหง่ใน 33 ประเทศ ตั�งแตว่นัที ่21 
มกราคม ถึง่ 9 มนีาคม 2564 โดียขอใหผ้้ต้อบแบบสำารวจความคดิีเหน็ใหค้ะแนนสถึานะของบรษิัทัของตนในการนำา
องคป์ระกอบทั�งเจด็ีของ Resilience มาปรบัใชภ้ายในองคก์ร  โดียใหค้ะแนนตั�งแต ่1 (ไมม่กีารวางแผนการดีำาเนนิ
การ) ถึง่ 5 (นำามาปรบัใชส้ำาเรจ็) ทั�งนี� บรษิัทัเอกชนทีเ่ขา้รว่มในการสำารวจความคดิีเหน็ครั�งนี�จะมคีะแนนรวมตั�งแต่
7 ถึง่ 35 คะแนน กลุม่บรษิัทัทีม่คีะแนนสง้สดุีตั�งแต ่29 คะแนนข่�นไปคดิีเปน็รอ้ยละ 27  โดียเกอ้บก่ง่หน่ง่หรอ้รอ้ยละ 
49 ไดีค้ะแนนตั�งแต ่22 ถึง่ 28 คะแนน และกลุม่บรษิัทัทีม่คีะแนนตำา่สดุีตั�งแต ่7-21 คะแนนคดิีเปน็รอ้ยละ 24

แผนภาพที ่2

กี่ารสำรา้งความสำามารถในกี่ารติอบสำนองและฟื้้�นติวัจากี่วกิี่ฤติ
ษัรษิัทัของทา่นมคีวามคบ้หนา้อยา่งไรในการสรา้งความความสามารถึในการตอบสนองและฟ้�นตวัจากวกิฤตในองคป์ระกอบเหลา่นี�

21%

16%

17%

18%

19%

17%

14%

26%

29%

27%

25%

28%

28%

29%

11%

10%

10%

9%

11%

11%

13%

4%

2%

3%

3%

4%

6%

8%

38%

43%

43%

45%

38%

38%

36%

ดำเนินการเสร็จสิ้น                 ดำเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ 50                    เริ่มดำเนินการ

กลยุทธ์: กำหนดแผนงานและเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง

การเติบโต: ให้ความสำคัญกับลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มรายได้

การดำเนินการ: เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการดำเนินงานให้ทันสมัย

เทคโนโลยี: เร่งการเปลี่่ยนแปลงแนวความคิดและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุุรกิจ

แรงงาน: ปรับเปลี่ยนลักษณะงาน แรงงาน  และสถานที่ทำงาน

เงินทุน: บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน โครงสร้างเงินทุน และโครงสร้างธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สังคม: ดูแลรักษาและรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสังคม

มีแผนงาน แต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ                        ยังไม่มีแผนงาน
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ดีำาเนินการภายใต้ความเสี่ยงจาก
โควิดี-19
การระบาดีใหญข่องโควดิี-19 กอ่ใหเ้กดิีความวุน่วายแกบ่รษิัทั
เอกชนทัว่โลกในเกอ้บทกุภาคสว่น รอ้ยละ 60 ของผ้ต้อบแบบ
สำารวจความคดิีเหน็เช้อ่วา่หว่งโซึ่อ่ปุทานมคีวามจำาเปน็ตอ้งปรบั
เปลีย่นอนัเปน็ผลพวงโดียตรงจากการระบาดีใหญ ่ทำาใหเ้กดิีแรง
กดีดีนัอยา่งไมเ่คยเกดิีข่�นมากอ่นจากการทีเ่สน้ทางการคา้ถึก้
ตดัีขาดีเปน็การชัว่คราวสง่ผลตอ่ความสามารถึการผลติลดีลง
อยา่งมาก ทั�งนี� ตามการคาดีการณ์ใ์นบทความ COVID-19: 
The recovery of organizations and supply chains ของดีลีอยท์
หลายบรษิัทัมกีารดีำาเนนิการเพ้อ่กระชบัความสมัพนัธก์บัเครอ้
ข่ายค้ค่า้ โดียใหค้วามสำาคญักบัเร้อ่งประสทิธภิาพการดีำาเนนิ
งานการลดีความซึ่ำ�าซึ่อ้น และ Resilience 3 โดียใชภ้าวะวกิฤต
ครั�งนี�เปน็โอกาสในการทำาความเขา้ใจการพ่ง่พาอาศยัซึ่่ง่กนั
และกนั เพ้อ่กระชบัความสมัพนัธแ์ละเพิม่การลงทนุในการนำา
เทคโนโลยดีีจิทิลัมาใชใ้นการบรหิารเครอ้ข่ายค้ค่า้มากข่�น เพ้อ่ให้
สามารถึคาดีการณ์ ์ตระหนกัถึง่ และรบัมอ้กบัการเปลีย่นแปลงที่
ไมค่าดีคดิีไดีด้ียีิง่ข่�น

การระบาดีของโควดิี-19 อาจมสีว่นชว่ยเรง่รดัีความพยายาม
ในการบรหิารจดัีการหว่งโซึ่อ่ปุทานใหด้ีขี่�น แตค่งตอ้งรอเวลา
สกัระยะหน่ง่กวา่จะไดีร้บัประโยชน ์ ดีงัเชน่เหตกุารณ์เ์รอ้สนิคา้
เกยฝ่ั�งขวางลำาคลองสเุอซึ่ สรา้งความเสยีหายตอ่การคา้ทัว่โลก
มล้คา่ราวหม้น่ลา้นเหรยีญสหรฐัตอ่วนั เน้อ่งจากความลา่ชา้ที่
เกดิีข่�นกบัเรอ้เกอ้บ 400 ลำา  ทำาใหเ้หน็วา่มธีรุกจิจำานวนมากตอ้ง
พ่ง่พาหว่งโซึ่อ่ปุทานทีม่กีารบรหิารจดัีการทีด่ี ี4

ผ้ต้อบแบบสำารวจความคดิีเหน็เช้อ่วา่ผลกระทบตอ่เศรษัฐกจิ
วงกวา้งจากโรคระบาดีใหญจ่ะยงัคงอย้น่านกวา่ระยะเวลา 
12 เดีอ้นขา้งหนา้ อาจจะยาวนานเปน็เวลาหลายป ีโดียจดัีลำาดีบั
ใหป้จัจยัเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัโควดิี-19 เปน็ความกงัวลสง้สดุี
ภายในระยะเวลา 12 เดีอ้นและ 36 เดีอ้นขา้งหนา้ ทั�งนี� ผ้ต้อบ
แบบสำารวจความคดิีเหน็ในทวปีเอเชยี-แปซึ่ฟิกิมคีวามกงัวล
ในเร้อ่งนี�สง้ทีส่ดุี  ในขณ์ะทีผ่้ต้อบแบบสำารวจความคดิีเหน็ทัว่
โลกระบวุา่เงนิสนบัสนนุจากรฐับาลเพ้อ่บรรเทาผลกระทบทาง
เศรษัฐกจิจากการระบาดีใหญเ่ปน็รป้แบบความชว่ยเหลอ้จาก
รฐับาลทีส่ำาคญัทีส่ดุีและเปน็สิง่จำาเปน็ในปนีี�เพ้อ่ชว่ยใหธ้รุกจิคง
การเตบิโตไดี้

การระบาดีใหญข่องโควดิี-19ไมเ่พยีงแตเ่พิม่ปจัจยัเสีย่งตอ่การ
ดีำาเนนิธรุกจิของบรษิัทัเอกชน ยงัทำาใหล้กัษัณ์ะการดีำาเนนิธรุกจิ
ดีงักลา่วเปลีย่นแปลงไปจนกอ่ใหเ้กดิีปญัหาในการวดัีผลและ
การบรหิารจดัีการมากข่�น การประเมนิและวดัีปรมิาณ์ผลกระทบ
ตอ่หว่งโซึ่อ่ปุทานจากโควดิี-19 คอ่นขา้งตรงไปตรงมา แตก่าร
วดัีผลของปจัจยัความเสีย่งบางประการ เชน่ การเปลีย่นแปลงใน
พฤตกิรรมผ้บ้รโิภคหรอ้ความตอ้งการของลก้คา้ กระทำาไดีย้าก
และอาจสง่ผลกระทบทีร่นุแรงตอ่ความสำาเรจ็ขององคก์ร

ผ้ต้อบแบบสำารวจความ
คดิีเหน็เช้อ่วา่ผลกระทบตอ่
เศรษัฐกจิวงกวา้งจากโรค
ระบาดีใหญจ่ะยงัคงอย้น่าน
กวา่ระยะเวลา 12 เดีอ้นขา้ง
หนา้ อาจจะยาวนานเปน็เวลา
หลายป ี
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นอกจากปจัจยัเสีย่งเกีย่วกบัโควดิี-19 ทีเ่หน็ไดีอ้ยา่งชดัีเจนแลว้ 
ผ้น้ำาองคก์รยงัตอ้งระมดัีระวงัปจัจยัเสีย่งอ้น่ ๆ ทีอ่าจมองไม่
เหน็อยา่งชดัีเจนเชน่กนั จง่มคีวามจำาเปน็ตอ้งเตรยีมความพรอ้ม
เพ้อ่รบัมอ้กบัปญัหาทีเ่กดิีข่�นอยา่งตอ่เน้อ่ง อาท ิภยัคกุคามทาง
ไซึ่เบอร ์สภาพการแข่งขนัในตลาดีทีส่ง้ข่�น แนวคดิีในการดีำาเนนิ
ธรุกจิอยา่งยัง่ยน้ (Environmental, Social, and  Governance 
- ESG) และผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภม้อิากาศตอ่
การดีำาเนนิงานมากข่�น จะเหน็ไดีว้า่บรษิัทัตา่ง ๆ มมีมุมองเกีย่ว
กบัปจัจยัความเสีย่งทีแ่ตกตา่งกนัไปตามระดีบั Resilience ของ
แตล่ะบรษิัทั ตวัอยา่งเชน่  Resilient Organization มคีวามเหน็วา่
ความเสีย่งจากภยัคกุคามทางไซึ่เบอร ์การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภม้กิาศ การกำาจดัีคนกลางออกจากหว่งโซึ่อ่ปุทาน และความ
เสีย่งทางภม้ริฐัศาสตรอ์ย้ใ่นระดีบัสง้กวา่บรษิัทัทีม่รีะดีบั 
Resilience นอ้ยกวา่ 

คำาถามสำำาหรบัผูบ้รหิาร:
 • แนวทางและนโยบายการบรหิารความเสีย่งของทา่น
เปลีย่นแปลงไปอยา่งไรหลงัการเกดิีการระบาดีใหญโ่ควดิี-19

 • ทา่นใชว้ธิกีารใดีในการปรบัปรงุหว่งโซึ่อ่ปุทานเพ้อ่ลดีความ
ซึ่ำ�าซึ่อ้นและ/หรอ้เพิม่ความยด้ีหยุน่

 • องคก์รของทา่นใหค้วามสำาคญักบัผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภม้อิากาศและแนวคดิีในการดีำาเนนิธรุกจิ
อยา่งยัง่ยน้อยา่งไร

 • องคก์รของทา่นรบัมอ้กบัการเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมและ
ความตอ้งการของลก้คา้อยา่งไร และการเปลีย่นแปลงดีงั
กลา่วมผีลกระทบระยะยาวอยา่งไร

 • การรกัษัาความปลอดีภยัและการปอ้งกนัระบบสารสนเทศ
จากภยัคกุคามทางไซึ่เบอรม์คีวามสำาคญัเพยีงใดีในองคก์ร
ของทา่น

แผนภาพที ่3

ความเสำ่�ยงติอ่กี่ารเติบิโติข้องบรษัิัท
ความเสีย่งหา้อนัดีบัแรก

34%

23%

33%

25%

24%

28%

23%

25%

26%

26%

ในอีก 12 เดือนข้างหน้า                ในอีก 36 เดือนข้างหน้า

ผลกระทบทางการตลาดต่อความต้องการสินค้าและบริการ

ผลกระทบต่อการดำเนินงาน: ห่วงโซ่อุปทาน, ทรัพยากรบุคคล, เทคโนโลยี, การส่งมอบ

แนวโน้มการโจมตีทางไซเบอร์และการรักษาความปลอดภัยด้านไอที

การแข่งขันทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น 

ต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนนำเข้าอื่นๆ (รวมพลังงาน)
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คาดีการณ์์การฟ้�นตัว

การคาดีการณ์ก์ารเตบิโตของรายไดีท้ีล่ดีลงแมเ้พยีงเลก็นอ้ยใน
ระยะเวลา 12 เดีอ้นขา้งหนา้สะทอ้นใหเ้หน็ถึง่สภาพการดีำาเนนิ
ธรุกจิภายใตค้วามไมแ่นน่อน ดีงัเชน่ ผ้ต้อบแบบสำารวจความคดิี
เหน็รอ้ยละ 11 เช้อ่วา่องคก์รของตนจะไมม่กีารเตบิโตของรายไดี้
ในปนีี�ซึ่่ง่เปน็สดัีสว่นทีเ่พิม่ข่�นประมาณ์รอ้ยละ 5 จากการสำารวจ
ความคดิีเหน็เม้อ่สองปกีอ่น 5

อยา่งไรกต็าม จากผลสำารวจความคดิีเหน็ พบวา่ผ้ต้อบ
แบบสำารวจสว่นใหญเ่ช้อ่มัน่วา่องคก์รของตนจะฟ้�นตวัจาก
วกิฤตการณ์น์ี� โดียกวา่สองในสามเช้อ่มัน่อยา่งมากวา่องคก์ร
ของตนจะประสบความสำาเรจ็ในระยะเวลา 12 เดีอ้นขา้งหนา้ และ
ยงัเช้อ่วา่ตวัเลขผลการดีำาเนนิธรุกจิทีส่ำาคญัจะดีขี่�น

กลุม่บรษิัทัทีม่รีะดีบั Resilience สง้ทีส่ดุีจะมคีวามเหน็ในเชงิบวก
มากกวา่ โดียสามในสีข่องบรษิัทัเหลา่นี� คาดีวา่ ผลการดีำาเนนิ
ธรุกจิของตนจะดีขี่�น เพยีงประมาณ์ก่ง่หน่ง่ของกลุม่บรษิัทัทีม่ี
ระดีบั Resilience ตำา่กวา่ คาดีวา่บรษิัทัของตนจะมผีลการดีำาเนนิ
ธรุกจิทีด่ีขี่�น ทั�งนี� บรษิัทัทีม่รีะดีบั Resilience สง้มองศกัยภาพ
การเตบิโตในระยะยาวของตนในเชงิบวกยิง่กวา่ โดียรอ้ยละ 52 
มคีวามเช้อ่มัน่คอ่นขา้งสง้ในแนวโนม้ธรุกจิของตนในระยะเวลา 
3 ปขีา้งหนา้ เม้อ่เทยีบกบัองคก์รทีม่รีะดีบั Resilience ตำา่กวา่ ทีม่ี
ความเช้อ่มัน่เพยีงรอ้ยละ 20 

แผนภาพที ่4

กี่ารคาดกี่ารณ์ก์ี่ารเปล่�ยนแปลงในติวัชี้่�วดัหลกัี่
ภายใน 12 เดีอ้นขา้งหนา้

61%

50%

59%

58%

52%

12%

9%

17%

19%

12%

ประสิทธิภาพในการผลิต

รายได้

กำไร

เงินลงทุน

ราคาขายสินค้าและบริการ

เพิ่มขึ้น/ เพิ่นขึ้นอย่างมาก   ลดลง/ ลดลงอย่างมาก 
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แผนภาพที ่5

แนวโนม้ติวัชี้่�วดัหลกัี่
ความคาดีหวงัในชว่ง 12 เดีอ้นขา้งหนา้กบัระดีบั Resilience

แผนภาพที ่6

ระดบัความเชี้่�อมั�น
ความเช้อ่มัน่กบัระดีบั Resilience

20%

8%

5%

52%

27%

15%

ในอีก 12 เดือนข้างหน้า                ในอีก 36 เดือนข้างหน้า

ผู้ตอบแบบสำรวจจากบริษัทที่มีระดับ Resilience สูง มั่นใจในความสำเร็จ

ผู้ตอบแบบสำรวจจากบริษัทที่มีระดับ Resilience ปานกลาง มั่นใจในความสำเร็จ

ผู้ตอบแบบสำรวจจากบริษัทที่มีระดับ Resilience ต่ำ มั่นใจในความสำเร็จ

78%

42%
60%

75%

43%
58%

75%

42%
56%

71%

34%
50%

63%

40%
48%

ษริษัทที่มีระดับ Resilience สูง       ษริษัทที่มีระดับ Resilience ปานกลาง        ษริษัทที่มีระดับ Resilience ปานกลาง 

ผู้ตอบแบบสำรวจที่คาดหวังว่าประสิทธิภาพในการผลิตจะเพิ่มขึ้น

ผู้ตอบแบบสำรวจที่คาดหวังว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น

ผู้ตอบแบบสำรวจที่คาดหวังว่ากำไรจะเพิ่มขึ้น

ผู้ตอบแบบสำรวจที่คาดหวังว่าเงินลงทุนจะเพิ่มขึ้น

ผู้ตอบแบบสำราจที่คาดว่าราคาขายสินค้าและบริการจะเพิ่มขึ้น
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แผนภาพที ่7

กี่ลยทุธ์ก์ี่ารเติบิโติ
กลยทุธก์ารเตบิโตหลกัของบรษิัทัคณุ์คอ้อะไร

48%
48%

43%
42%

40%
43%

39%
42%

39%

34%

30%

30%

28%

24%

39%

31%

31%

32%

25%

34%

ในอีก 12 เดือนข้างหน้า               ในอีก 36 เดือนข้างหน้า

การเพิ่มประสิทธิในการผลิต

การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจ

การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่

การปรับปรุงโครงสร้างต้นทุน

การเติบโตในตลาดปัจจุบัน

การปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจใหม่

การเสริมความแข็งแกร่งของทีมผู้บริหาร

พันธมิตรเชิงกลยุทธ์และโครงการความร่วมมือ

การเข้าสู่ตลาดใหม่ 

การใช้ประโยชน์จากแรงงานที่หลากหลายและแตกต่าง
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ผลสำารวจโดียรวม พบวา่ ผ้บ้รหิารมคีวามเช้อ่มัน่สง้ในความ
สามารถึเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติขององคก์ร และมอง
วา่การเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติเปน็เปา้หมายหลกัและยงั
เปน็กลยทุธเ์พ้อ่การเตบิโตทีส่ำาคญัอนัดีบัหน่ง่ขององคก์รใน
1 ปขีา้งหนา้อกีดีว้ย โดียมกีารเปลีย่นแปลงแนวความคดิีและ
นำาเทคโนโลยดีีจิทิลัมาใชใ้นธรุกจิเปน็ปจัจยัสำาคญัตอ่การเตบิโต
อนัดีบัสอง แตเ่ปน็ปจัจยัสำาคญัตอ่การเตบิโตอนัดีบัหน่ง่ในกลุม่
บรษิัทัทีม่รีะดีบั Resilience สง้ ทั�งนี� บรษิัทัทีม่รีะดีบั Resilience 
สง้และบรษิัทัทีม่รีะดีบั Resilience ตำา่นั�นมมีมุมองเกีย่วกบัความ
สำาคญัการเปลีย่นแปลงแนวความคดิีและนำาเทคโนโลยดีีจิทิลัมา
ใชใ้นธรุกจิตอ่การเตบิโตทีแ่ตกตา่งกนัถึง่รอ้ยละ 18 ซึ่่ง่เปน็ความ
แตกตา่งระหวา่งสองกลุม่บรษิัทัทีพ่บมากทีส่ดุีในการสำารวจ
ความคดิีเหน็ครั�งนี�

ในขณ์ะทีผ่้ต้อบแบบสำารวจความคดิีเหน็สว่นใหญใ่หค้วามสำาคญั
กบัการเตบิโตจากภายใน (Organic Growth) และมองเปน็กลยทุธ์
การเตบิโตหลกัมากกวา่การควบรวมและซึ่้�อกจิการ ผ้ต้อบแบบ
สำารวจความเหน็หลายรายระบวุา่บรษิัทัของตนมคีวามสนใจหรอ้
มคีวามสนใจคอ่นขา้งมากในการเขา้ซึ่้�อกจิการภายในระยะเวลา 
12 เดีอ้นขา้งหนา้ ซึ่่ง่มคีะแนนสง้กวา่คะแนนในการสำารวจในป ี
2562 ถึง่รอ้ยละ 10 ทั�งนี� องคก์รทีม่รีะดีบั Resilience สง้มแีนว
โนม้ทีจ่ะดีำาเนนิการดีงักลา่วมากกวา่องคก์รทีม่รีะดีบั Resilience 
ตำา่กวา่ โดียการเขา้ถึง่ตลาดีใหมร่ะดีบัโลก การขยายฐานลก้คา้
และการเขา้ถึง่แหลง่เงนิทนุทีเ่พิม่ข่�นถึอ้ปจัจยัหลกัอนัเปน็แรง
กระตุน้ใหเ้กดิีการดีำาเนนิการดีงักลา่ว

ตามทีไ่ดีก้ลา่วไวใ้นบทความ M&A and COVID-19: Charting 
new horizons  ของดีลีอยท ์การควบรวมและซึ่้�อกจิการจะ
มอีทิธพิลอยา่งมากตอ่การกำาหนดีแผนงานธรุกจิภายหลงั
วกิฤตการณ์โ์ควดิี บรษิัทัตา่ง ๆ จะปรบัใชก้ลยทุธท์ั�งเชงิรกุและ
เชงิรบัเพ้อ่รกัษัาตลาดีเดีมิ เรง่ฟ้�นตวั และกา้วข่�นเปน็ผ้น้ำาตลาดี
การพฒันาเพ้อ่ความยัง่ยน้มแีนวโนม้ทีจ่ะเปน็หน่ง่ในปจัจยัหลกั
ในการเจรจาทางธรุกจิสำาหรบัอนาคตเพ้อ่ใหก้ารดีำาเนนิการ
สอดีคลอ้งและบรรลคุวามสำาเรจ็ตามจดุีมุง่หมายหลกั
(Purpose) ขององคก์ร 6

นอกจากการควบรวมและซึ่้�อกจิการแลว้ รอ้ยละ 61 ของบรษิัทัที่
ตอบแบบสำารวจความคดิีเหน็ และ รอ้ยละ 78 ของบรษิัทัทีม่รีะดีบั 
Resilience สง้ ตอบวา่ การระบาดีใหญข่องโควดิี-19 กระตุน้ให้
บรษิัทัมหีุน้สว่นและพนัธมติรทางธรุกจิใหม ่ ในขณ์ะทีร่ะบบนเิวศ
ธรุกจิขยายตวั ธรุกจิตา่ง ๆ โดียเฉพาะอยา่งยิง่ธรุกจิครอบครวั
อาจตอ้งรบัมอ้กบัการสญ้เสยีอำานาจควบคมุกจิการในรป้แบบ
ของพนัธมติรทางธรุกจิไป เปน็ทีน่า่สนใจวา่ ผลสำารวจความ
คดิีเหน็ของธรุกจิครอบครวัทัว่โลก พบวา่ รอ้ยละ 63 ระบวุา่
สิง่สำาคญัทีก่ำาลงัเผชญิอย้ค่อ้การรกัษัาความเปน็เจา้ของเหนอ้
ทรพัยส์นิทางปญัญาของตน 7   

คำาถามสำำาหรบัผูบ้รหิาร:
 • การแข่งขนัในตลาดีและ/หรอ้การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิีข่�นสง่ผล 
กระทบตอ่โมเดีลธรุกจิของทา่นอยา่งไร

 • เทคโนโลยมีบีทบาทอยา่งไรตอ่การเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ
ใหแ้กอ่งคก์รของทา่น

 • การควบรวมและซึ่้�อกจิการทั�งเชงิรกุและเชงิรบั มบีทบาท
อยา่งไรตอ่กลยทุธก์ารเตบิโตตอ่องคก์รของทา่น

 • อะไรคอ้โอกาสในการสรา้งพนัธมติรทางธรุกจิและขยายระบบ
นเิวศธรุกจิ

 • เงนิทนุรป้แบบใดีบา้งทีจ่ะสามารถึสนบัสนนุการเตบิโตตามเปา้
หมายของทา่น
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วางแผนอัตรากำาลังพล

หน่ง่ในความไมแ่นน่อนทีส่ำาคญัทีก่ำาลงัเกดิีข่�นทัว่โลกในขณ์ะนี� 
คอ้ การฟ้�นตวัของตลาดีแรงงานทีไ่ดีร้บัผลกระทบจากการ
ระบาดีใหญโ่ควดิี-19 ซึ่่ง่บรษิัทัตา่ง ๆ ไดีป้รบัเปลีย่นจำานวน
แรงงานตามความเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมผ้บ้รโิภคและ
ความตอ้งการของลก้คา้ รวมถึง่ วธิกีารสง่มอบสนิคา้ในรป้
แบบใหม ่ผลการสำารวจความคดิีเหน็พบวา่บรษิัทัตา่ง ๆ มคีวาม
ระมดัีระวงัในการวางแผนการจา้งงานภายใน 12 เดีอ้นขา้งหนา้ 
มเีพยีงรอ้ยละ 11 ทีค่าดีวา่จะมกีารจา้งงานเพิม่ข่�น รอ้ยละ 8
คาดีวา่การจา้งงานจะลดีลง และทีเ่หลอ้รอ้ยละ 81 มคีวามเหน็
แตกเปน็สามประเดีน็ระหวา่งการรกัษัาระดีบัการจา้งงานใน
ปจัจบุนั การจา้งตามสญัญาจา้งตามโครงการ หรอ้การจา้งทีม่ี
กำาหนดีระยะเวลาจา้งงาน สิง่ทีน่า่สนใจ คอ้ บรษิัทัทีม่รีะดีบั 
Resilience สง้ระบวุา่บรษิัทัมแีนวโนม้คอ่นขา้งมากทีจ่ะทำาการ
จา้งงานเพิม่ในปถีึดัีไป

นอกจากการบรหิารกำาลงัคนภายใตอ้ปุสงคท์ีก่ำาลงัฟ้�นตวัใน
ปหีนา้ บรษิัทัหลายแหง่ยงัพยายามกำาหนดีการเปลีย่นแปลง
ลกัษัณ์ะการทำางานหลงัจากการระบาดีใหญข่องโควดิี-19 และ
ปรบัเปลีย่นรป้แบบองคก์รของตนใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์์
ใหม ่ทั�งนี� รอ้ยละ 71 ของผ้ต้อบแบบสำารวจมคีวามคดิีเหน็วา่การ
ปรบัเปลีย่นลกัษัณ์ะงาน กำาลงัคน และสภาพสถึานทีท่ำางาน
ของตนมคีวามสำาคญัหรอ้สำาคญัมากตอ่การสรา้ง  Resilience 
ภายในองคก์ร 

ผลการสำารวจ พบวา่ บรษิัทัทีม่แีนวคดิีที่
สนบัสนนุความหลากหลายและยอมรบัความ
แตกตา่งทีส่ง้กวา่มสีดัีสว่นรายไดีเ้ฉลีย่จาก
นวตักรรมทีม่ากกวา่ รวมถึง่มผีลประกอบการ
ทางการเงนิโดียรวมทีด่ีกีวา่บรษิัทัทีม่แีนวคดิี
ทีส่นบัสนนุความหลากหลายและยอมรบัความ
แตกตา่งทีต่ำา่กวา่
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แผนภาพที ่8

แผนกี่ารจา้งงาน
ขอ้ความใดีตอ่ไปนี�อธบิายแผนการจา้งงานปจัจบุนัของบรษิัทัของคณุ์ไดีด้ีทีีส่ดุี 
คำาตอบตามทีต่ั�งสำานกังานใหญข่องบรษิัทั 

แผนภาพที ่9

Resilience และกี่ารจา้งงาน
รอ้ยละของผ้ต้อบแบบสำารวจทีว่างแผนจะจา้งงานแบบจำากดัีหรอ้เพิม่จำานวนพนกังานเตม็เวลา

5%
8%

10%
7%

30%
34%

37%
33%

30%
28%

25%
31%

22%
19%

17%
20%

14%
11%

11%
10%

เราวางแผนที่จะลดจำนวนพนักงาน

ทั่วโลก                   ทวีปอเมริกา   ทวีปเอเชีย                         ทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

เราวางแผนที่จะรักษาจำนวนพนักงานในปัจจุบัน

เราวางแผนที่จะเสริมกำลังแรงงานตามความจำเป็นด้วยพนักงานชั่วคราวหรือฟรีแลนซ์ 

เราวางแผนที่จะว่าจ้างแบบจำกัดเฉพาะผู้ชำนาญการพิเศษหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

เราวางแผนที่จะเพิ่มจำนวนพนักงานเต็มเวลาในทุกพื้นที่

66%

58%

48%

ผู้ตอบแบบสำรวจจากบริษัทที่มีระดับ Resilience สูง

ผู้ตอบแบบสำรวจจากบริษัทที่มีระดับ Resilience ปานกลาง

ผู้ตอบแบบสำรวจจากบริษัทที่มีระดับ Resilience ต่ำ
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เม้อ่บรษิัทัปรบัเปลีย่นเปา้หมายจากเพ้อ่การฟ้�นตวัเปน็เพ้อ่การ
เตบิโต กจ็ะหนัมาใหค้วามสำาคญักบัทรพัยากรมนษุัยม์ากข่�นเพ้อ่
เตรยีมความพรอ้มในการรบัมอ้กบัความไมแ่นน่อนในอนาคต 
รายงาน 2021 Global Human Capital Trends ของดีลีอยท ์
เปดิีเผยวา่ ธรุกจิชั�นนำาตา่ง ๆ เริม่ผนวกเร้อ่งความเปน็อย้ท่ีด่ีี
เขา้กบัการตอบสนองความตอ้งการของพนกังานการสรา้งสขุ
ภาวะทีด่ี ีการเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติจากการนำาเทคโนโลยี
มาใช ้และการกระจายอำานาจเพ้อ่ใหผ้้ท้ำางานมอีำานาจในการ
ตดัีสนิใจ สง่ผลใหพ้นกังานมคีวามคดิีวา่จะใหก้ารสนบัสนนุใน
เร้อ่งใดีและอยา่งไรแกบ่รษิัทัมากข่�น 8

ผลสำารวจ พบวา่ บรษิัทัเอกชนบางแหง่ไดีเ้ริม่ดีำาเนนิการในเร้อ่ง
นี� โดียจดัีใหม้คีวามยด้ีหยุน่ในการทำางานและปรบัเปลีย่นรป้แบบ
องคก์รใหม้คีวามคลอ่งตวั (Agile) และมุง่ความสำาเรจ็ของงาน
มากข่�นดีว้ยโครงสรา้งทมีงานขนาดีเลก็ลง มคีวามอสิระ แตเ่นน้
เร้อ่งการส้อ่สารอยา่งตอ่เน้อ่ง การดีำาเนนิการดีงักลา่วมสีว่น
ชว่ยในการสรา้ง Resilience ใหแ้กบ่รษิัทัอกีดีว้ย ทั�งนี� รอ้ยละ 19 
ระบวุา่ไดีป้รบัเปลีย่นลกัษัณ์ะการทำางานทั�งหมดีภายในองคก์ร 
ในขณ์ะทีร่อ้ยละ 38 ระบวุา่ไดีด้ีำาเนนิการเปลีย่นแปลงมาไดีแ้ลว้
คร่ง่หน่ง่  

สิง่ทีเ่หน็ไดีช้ดัีอกีประการหน่ง่ในกลุม่บรษิัทัทีม่รีะดีบั Resilience 
สง้คอ้ ความพยายามสรา้งองคก์รใหส้ามารถึเปน็ตวัแทน
ของชมุชนไดีด้ียีิง่ข่�น  ผลการสำารวจ พบวา่ บรษิัทัทีม่แีนวคดิี
ทีส่นบัสนนุความหลากหลายและยอมรบัความแตกตา่งทีส่ง้
กวา่มสีดัีสว่นรายไดีเ้ฉลีย่จากนวตักรรมทีม่ากกวา่ รวมถึง่มี
ผลประกอบการทางการเงนิโดียรวมทีด่ีกีวา่บรษิัทัทีม่แีนวคดิีที่
สนบัสนนุความหลากหลายและยอมรบัความแตกตา่งทีต่ำา่กวา่ 9 
ทั�งนี� กลยทุธแ์นวคดิีทีส่นบัสนนุความหลากหลายและยอมรบั
ความแตกตา่งเปน็กลยทุธท์ีบ่รษิัทัทีม่รีะดีบั Resilience ตำา่ เหน็
วา่ มคีวามสำาคญันอ้ยทีส่ดุี ในขณ์ะทีบ่รษิัทัทีม่ ีResilience สง้ 
กลบัใหค้วามสำาคญัในกลยทุธด์ีงักลา่วคอ่นขา้งสง้มาก

คำาถามสำำาหรบัผูบ้รหิาร:
 • โอกาสในการปรบัเปลีย่นสภาพแวดีลอ้มการทำางานของทา่น
อย้ต่รงไหน และอะไรคอ้เปา้หมายในการปรบัเปลีย่นดีงักลา่ว

 • กลยทุธก์ารบรหิารคนเกง่ขององคก์รสะทอ้นถึง่สภาพการ
ทำางานทีเ่ปลีย่นแปลง ทั�งการทำางานนอกสำานกังาน และ/หรอ้
แบบไฮบรดิีอยา่งไร

 • หลงัการระบาดีใหญข่องโควดิี-19 โอกาสในการพฒันา
บคุลากร การฝ่กึอบรม การใหค้ำาปรก่ษัาและคำาแนะนำา การเขา้
รว่มโครงการ และการสรา้งเครอ้ข่าย จะเปน็อยา่งไร

 • ทา่นมกีลยทุธก์ารสนบัสนนุความหลากหลายและยอมรบัความ
แตกตา่งอยา่งไร โดียเฉพาะโอกาสทีก่ลุม่บคุคลดีงักลา่วจะกา้ว
ส้ต่ำาแหนง่ผ้น้ำา

 • ทา่นใหค้วามสำาคญักบัความเปน็อย้ท่ีด่ีขีองพนกังานอยา่งไร
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ผลการสำารวจ พบวา่ การเปลีย่นแปลงองคก์รและนำาเทคโนโลยี
ดีจิทิลัมาใชใ้นธรุกจิ เปน็กลยทุธก์ารเตบิโตทีส่ำาคญัเปน็อนัดีบัสอง
ในปทีีจ่ะมาถึง่และสำาคญัเปน็อนัดีบัสามในระยะเวลา 3 ปขีา้งหนา้  
ผ้บ้รหิารคาดีหวงัวา่จะไดีร้บัประโยชนจ์ากการลงทนุในเทคโนโลยี
เหลา่นี�ในหลาย ๆ ดีา้น ทั�งนี� ผ้บ้รหิารเช้อ่วา่กลยทุธน์ี�จะชว่ยเพิม่
ความผก้พนักบัลก้คา้ กระตุน้ยอดีขาย เพิม่ความสามารถึในการ
บรหิารจดัีการ และลดีตน้ทนุอกีดีว้ย

จากผลการสำารวจพบความชดัีเจนประการหน่ง่วา่ การ
เปลีย่นแปลงองคก์รและนำาเทคโนโลยดีีจิทิลัมาใชใ้นธรุกจิใน
หลายบรษิัทัมคีวามคบ้หนา้และใกลจ้ะบรรลเุปา้หมายทีว่างไว้
กอ่นทีจ่ะเกดิีการระบาดีใหญโ่ควดิี-19  เกอ้บ 7 บรษิัทัในทกุ ๆ
10 บรษิัทัทีเ่ขา้รว่มการสำารวจความคดิีเหน็ ระบวุา่ กระบวนการ
เปลีย่นแปลงองคก์รและนำาเทคโนโลยดีีจิทิลัมาใชใ้นธรุกจิมคีวาม
รวดีเรว็ข่�นอยา่งมนียัสำาคญัในระหวา่งทีเ่ผชญิกบัภาวะวกิฤต
ในขณ์ะทีบ่รษิัทักวา่หน่ง่ในสีร่ะบวุา่เริม่ดีำาเนนิการตามกลยทุธด์ีงั
กลา่วกอ่นเกดิีวกิฤตโควดิี-19 บรษิัทักวา่ก่ง่หน่ง่ระบวุา่ไดีเ้ริม่
ดีำาเนนิดีงักลา่วเพ้อ่รบัมอ้กบัภาวะวกิฤต หรอ้กำาลงัดีำาเนนิการ
ดีงักลา่ว  บรษิัทัทีม่รีะดีบั Resilience สง้มแีนวโนม้ทีจ่ะระบวุา่
บรษิัทัดีำาเนนิกระบวนการเปลีย่นแปลงองคก์รและนำาเทคโนโลยี
ดีจิทิลัมาใชใ้นธรุกจิกอ่นเกดิีวกิฤตการณ์ห์รอ้กำาลงัดีำาเนนิ
กระบวนการดีงักลา่วสง้กวา่บรษิัทัทีม่รีะดีบั Resilience ตำา่เกอ้บ
ถึง่สองเทา่ (รอ้ยละ 80 ตอ่รอ้ยละ 43)

เปลี่ยนแปลงองค์กรดี้วยการนำา
เทคโนโลยีดีิจิทัลมาใช้

เกอ้บ 7 บรษิัทัในทกุ ๆ 
10 บรษิัทัทีเ่ขา้รว่มการ
สำารวจความคดิีเหน็ ระบวุา่
กระบวนการเปลีย่นแปลง
องคก์รและนำาเทคโนโลยี
ดีจิทิลัมาใชใ้นธรุกจิมคีวาม
รวดีเรว็ข่�นอยา่งมนียัสำาคญั
ในระหวา่งทีเ่ผชญิกบัภาวะ
วกิฤต 
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มหีลายเหตผุลทีส่นบัสนนุการเปลีย่นแปลงองคก์รและนำา
เทคโนโลยดีีจิทิลัมาใชใ้นธรุกจิอยา่งเรง่ดีว่น จะเหน็ไดีว้า่ภายใน
ระยะเวลาเพยีงไมก่ีส่ปัดีาห ์โควดิี-19 นำาไปส้ก่ารเปลีย่นแปลง
ทีส่ำาคญัหลายประการของพฤตกิรรมผ้บ้รโิภค โดียการขยาย
ชอ่งทางการจำาหนา่ยส้ธ่รุกจิออนไลนก์ลายเปน็เร้อ่งสำาคญัและ
ทำาใหล้ก้คา้มคีวามสบายใจและยนิดีทีีจ่ะตดิีตอ่กบับรษิัทัผา่น
ส้อ่สงัคมออนไลนม์ากข่�น

นอกจากการเรง่รดัีพฒันากลยทุธด์ีา้นนี�แลว้ บรษิัทัทีเ่ขา้รว่ม
การสำารวจยงัขยายขอบเขตการลงทนุในเทคโนโลยใีหก้วา้ง
ข่�น โดียคาดีวา่เทคโนโลยกีารรกัษัาความปลอดีภยัดีา้นขอ้มล้
สารสนเทศจะไดีร้บัการลงทนุมากทีส่ดุีในระยะเวลา 12 เดีอ้นขา้ง
หนา้ และเทคโนโลยเีกีย่วกบับรกิาร cloud computing และการ
วเิคราะหข์อ้มล้จะไดีร้บัการลงทนุในสดัีสว่นทีล่ดีหลัน่ลงมา ทั�งนี�
ผ้ต้อบแบบสำารวจความคดิีเหน็จำานวนมากคาดีวา่บรษิัทัของตน
จะลงทนุในเทคโนโลยใีหม ่ๆ อาท ิวทิยากรหุน่ยนต ์ยานพาหนะไร้
คนขบั และ อากาศยานไรค้นขบัอกีดีว้ย

แผนภาพที ่10

กี่ารนำาเทคโนโลยด่จิทิลัมาใชี้ใ้นธ์รุกี่จิ
คณุ์ไดีด้ีำาเนนิการหรอ้อย้ใ่นขั�นตอนของการนำาเทคโนโลยดีีจิทิลัมาใชใ้นธรุกจิหรอ้ไม?่ 

27%
27%

27%
26%

36%
36%

36%
37%

27%
24%

23%
24%

8%
10%

11%
10%

2%
3%

3%
3%

ใช่ ดำเนินการก่อนสถานการณ์โควิด

ทั่วโลก                      ทวีปอเมริกา  ทวีปเอเชีย                     ทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

ใช่ ดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

อยู่ระหว่างการพิจารณา ยังไม่มีแผนงาน

ยังไม่มีการพิจารณา
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แผนภาพที ่11

กี่ารลงทนุในเทคโนโลย่
การลงทนุดีา้นเทคโนโลยใีดีทีบ่รษิัทัของคณุ์นา่จะทำามากทีส่ดุีในอกี 12 เดีอ้นขา้งหนา้

39%

38%

37%

34%

33%

32%

30%

20%

20%

15%

13%

11%

ความปลอดภัยของข้อมูล (ข่าวกรองไซเบอร์ – Cyber Intelligence)

คลาวด์คอมพิวติ้ง/ ซอฟต์แวร์

การวิเคราะห์ข้อมูล/ Business Intelligence 

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

ปัญญาประดิษฐ์

กระบวนการทางธุรกิจแบบอัตโนมัติ (Automation of Business Process) 

Internet of Things (IoT)

Blockchain  

วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics)

การพิมพ์สามมิติ (3D)

ยานยนต์ไร้คนขับ

อากาศยานไร้คนขับ (Drones)
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รายงาน Tech Trends ฉบบัลา่สดุีของเรา กลา่วถึง่วธิกีารที่
บรษิัทัตา่ง ๆ ดีำาเนนิการเพ้อ่สรา้งประโยชนส์ง้สดุีจากการลงทนุ
ในเทคโนโลยตีา่ง ๆ โดียผ้บ้รหิารบรษิัทัตา่งใหค้วามสำาคญัตอ่
การดีำาเนนิการเปลีย่นแปลงองคก์รและนำาเทคโนโลยดีีจิทิลัมาใช้
ในธรุกจิ ทั�งการยกระดีบักระบวนการวางแผนโดียใชแ้พลตฟอรม์ 
technology-enable strategy ซึ่่ง่จะชว่ยใหส้ามารถึนำาผลการ
วเิคราะหข์อ้มล้มาใชเ้พ้อ่จำาลองสถึานการณ์ต์า่ง ๆ ในอนาคต
ไดีก้วา้งและแมน่ยำายิง่ข่�น  นอกจากนี�บทความเกีย่วกบัปญัญา
ประดีษิัฐฉ์บบัหน่ง่เปดิีเผยถึง่บทบาทการพฒันา Machine 
Learning ในการคดัีกรองขอ้มล้ทีร่วบรวมมาเปน็จำานวนมาก
ใหเ้หลอ้เฉพาะขอ้มล้ทีด่ีพีอจะนำาไปใชพ้จิารณ์าเพ้อ่สนบัสนนุการ
ตดัีสนิใจไดีด้ียีิง่ข่�น 10

คำาถามสำำาหรบัผูบ้รหิาร:
 • การระบาดีครั�งใหญท่ำาใหท้า่นตระหนกัถึง่ความแตกตา่งของ
ขดีีความสามารถึดีา้นเทคโนโลยใีนองคก์รของทา่นอยา่งไร  
และทา่นไดีด้ีำาเนนิการเพ้อ่รบัมอ้กบัประเดีน็ดีงักลา่วแลว้หรอ้ไม่

 • ทา่นจะทำาอยา่งไรเพ้อ่สง่เสรมิแนวคดิีดีา้นนวตักรรมและเพ้อ่
แสวงหาโอกาสทีห่มาะสมในการเปลีย่นแปลงองคก์รของทา่น
โดียการนำาเทคโนโลยดีีจิทิลัมาใช้

 • ทา่นจะทำาอยา่งไรเพ้อ่ใหก้ารฝ่กึอบรมและการพฒันาที่
เกีย่วขอ้งกบัการดีำาเนนิการเปลีย่นแปลงองคก์ารโดียการนำา
เทคโนโลยดีีจิทิลัมาใชไ้ดีร้บัความสนใจภายในองคก์รมากยิง่ข่�น

 • บรษิัทัของทา่นมกีารดีำาเนนิการอยา่งใรเพ้อ่เตรยีมการสำาหรบั
การกำากบัดีแ้ลดีา้นเทคโนโลยแีละเพ้อ่ใหก้ารลงทนุสอดีคลอ้ง
กบัและสง่เสรมิเปา้หมายเชงิกลยทุธข์ององคก์ร

 • เม้อ่วกิฤตการณ์ค์รั�งนี�เปน็เหตใุหม้กีารเรง่เปลีย่นแปลงองคก์ร
โดียการนำาเทคโนโลยดีีจิทิลัมาใช ้ทา่นจะใชข้อ้มล้ทีไ่ดีร้บัจาก
การนำาเทคโนโลยใีหมม่าใชง้านอยา่งไรเพ้อ่ใหเ้กดิีประโยชน์
สง้สดุี
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กอ่นเกดิีการระบาดีครั�งใหญข่องโควคิ-19 บรษิัทัทัว่โลกตา่ง
รว่มกนัพจิารณ์าถึง่สิง่ทีเ่ปน็แรงผลกัดีนัใหธ้รุกจิประสบความ
สำาเรจ็มากกวา่การทำากำาไร สำาหรบับรษิัทัเอกชนโดียเฉพาะธรุกจิ
ครอบครวันั�น จดุีมุง่หมายหลกั (Purpose) และความไวว้างใจ 
(Trust) เปน็สิง่ทีไ่มส่ามารถึแยกกนัขาดีจากวฒันธรรมองคก์ร 
โดียหลายปทีีผ่า่นมา บรษิัทัดีงักลา่วมคีวามพยายามทีจ่ะรวม
แนวคดิีดีงักลา่วไวใ้นการกำากบัดีแ้ลกจิการ ในรายงาน Private 
Company Issues & Opportunities ของ ดีลีอยท ์ไพรเวท ไดีม้ี
การกลา่วถึง่การนำาวตัถึปุระสงคเ์กีย่วกบัผลกระทบทางสงัคม
มารวมอย้ใ่นพนัธกจิของบรษิัทัและแผนธรุกจิ 5 ปอีกีดีว้ย 11 

แบบสำารวจความคดิีเหน็ของดีลีอยท ์เปดิีเผยวา่ ปทีีผ่า่นมา
มคีวามพยายามดีงักลา่วไดีร้บัความสนใจเพิม่มากข่�นอยา่ง
รวดีเรว็ ทั�งนี� เกอ้บรอ้ยละ 70 ของผ้ต้อบแบบสำารวจความคดิี
เหน็ระบวุา่วกิฤตโควดิี-19 สง่ผลใหจ้ดุีมุง่หมายหลกั (Purpose) 
มคีวามสำาคญัตอ่บรษิัทัของตนมากยิง่ข่�นโดียเฉพาะอยา่งยิง่
บรษิัทัในทวปีเอเชยีแปซึ่ฟิกิ  และพบมากทีส่ดุีในบรษิัทัทีม่รีะดีบั 
Resilience สง้ โดียรอ้ยละ 84 ของผ้บ้รหิารของบรษิัทัดีงักลา่ว
ระบวุา่ไดีใ้หค้วามสำาคญัตอ่จดุีมุง่หมายหลกั (Purpose) มาก
ข่�น ในขณ์ะทีม่เีพยีงรอ้ยละ 49 ของผ้บ้รหิารของบรษิัทัทีม่รีะดีบั
 Resilience ตำา่ทีก่ลา่วเชน่เดียีวกนั  ในป ี2563 บรษิัทัหลายแหง่
ทัว่โลกมคีวามกงัวลเกีย่วกบัสขุอนามยัและความปลอดีภยัของ
พนกังาน และเหน็วา่ประเดีน็ดีงักลา่วจะยงัคงเปน็ปจัจยัเสีย่งใน
ระดีบัสง้ตอ่ไปตลอดีระยะเวลา 3 ปขีา้งหนา้  

ให้ความสำาคัญกับจุดีมุ่งหมายหลัก 
(Purpose) และความไว้วางใจ (Trust)

แผนภาพที ่12

ความสำำาคญัข้องจดุมุง่หมายหลกัี่ (Purpose)
รอ้ยละของผ้ต้อบแบบสำารวจทีก่ลา่ววา่จดุีมุง่หมายหลกัมคีวามสำาคญัตอ่องคก์รมากข่�น

84%

70%

49%

ผู้ตอบแบบสำรวจจากบริษัทที่มีระดับ Resilience สูง

ผู้ตอบแบบสำรวจจากบริษัทที่มีระดับ Resilience ปานกลาง

ผู้ตอบแบบสำรวจจากบริษัทที่มีระดับ Resilience ต่ำ
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โดียแทจ้รงิแลว้ บรษิัทัเอกชนตา่งตระหนกัดีวีา่ความทา้ทายใน
ขณ์ะนี�มใิชเ่พยีงการดีำาเนนิการใหธ้รุกจิดีำารงอย้ต่อ่ไปแตเ่ปน็การ
สรา้งและดีำารงความไวว้างใจใหค้งอย้ต่อ่ไปดีว้ยเชน่กนั บรษิัทัที่
ใหค้วามสำาคญักบัความปลอดีภยัของพนกังานจะไดีร้บัความไว้
วางใจวา่จะปฏิบิตัติอ่พนกังานอยา่งเปน็ธรรมตอ่ไปและใหค้วาม
สำาคญัตอ่ความตอ้งการของพนกังานเหนอ้สิง่อ้น่ นอกจากนี� 
ความโปรง่ใสกม็คีวามสำาคญัดีว้ยเชน่กนั เม้อ่เดีอ้นมนีาคม มกีาร
ประชมุรว่มกนั ของบรษิัทัทัว่โลกทีไ่ดีร้บัรางวลัจากโครงการ 
Best Managed Companies ของดีลีอยท ์บรรดีาผ้บ้รหิารตา่ง
เนน้ยำ�าถึง่ความสำาคญัของการส้อ่สารอยา่งตรงไปตรงมาและ
สมำา่เสมอ อนัเปน็องคป์ระกอบสำาคญัในการสรา้งความไวว้างใจ
ระหวา่งองคก์รกบัพนกังาน โดียเฉพาะอยา่งยิง่ในสภาวการณ์์
ทีไ่มแ่นน่อน 

ดีงัทีป่รากฎในบทความ Future of Trust ของดีลีอยท ์ความไว้
วางใจนั�นไมค่งทีแ่ตส่ามารถึวดัีไดี ้มวีธิกีารหลากหลายประการ
ทีบ่รษิัทัสามารถึนำามาใชเ้พ้อ่ทำาความเขา้ใจวา่บรรดีาผ้ม้สีว่น
ไดีเ้สยีมคีวามคดิีเหน็อยา่งไรกบับรษิัทั รวมถึง่การใชเ้คร้อ่งมอ้
วเิคราะหเ์พ้อ่ระบรุะดีบัความไวว้างใจตอ่องคก์รของผ้ม้สีว่น
ไดีเ้สยี การสรา้งความไวว้างใจจากผ้ม้สีว่นไดีเ้สยีโดียอาศยั
แนวคดิีทีท่นัสมยัทั�งเร้อ่งการคุม้ครองความปลอดีภยัของขอ้มล้
และการดีำารงรกัษัาความไวว้างใจจากการดีำาเนนิงานตา่ง ๆ
รวมถึง่ประสบการณ์ข์องลก้คา้ คณุ์ภาพสนิคา้ ความหลาก
หลายนโยบายความเสมอภาคและการไมเ่ลอ้กปฏิบิตั ิและความ
เสีย่งดีา้นภยัคกุคามทางไซึ่เบอร ์เปน็ตน้ 12

ความไวว้างใจถึอ้เปน็ปจัจยัหลกัในการสรา้งความประทบัใจใน
บรษิัทั  ผลการสำารวจความคดิีเหน็ชี�วา่สองในสามของผ้ต้อบ
แบบสำารวจระบวุา่บรษิัทัของตนยงัคงใหค้วามสำาคญักบัการ
พฒันาเพ้อ่ความยัง่ยน้และการลดีการปลอ่ยคารบ์อนแมว้า่จะ
เกดิีวกิฤตการณ์โ์ควดิี-19 อยา่งไรกต็าม ผลสำารวจชี�วา่ยงัมี

โอกาสทีบ่รษิัทัจะใหค้วามสนใจในเร้อ่งดีงักลา่วมากข่�น เม้อ่ 1 ใน 
3 ของผ้ต้อบแบบสำารวจความคดิีเหน็ระบวุา่ภายใน 12 เดีอ้นขา้ง
หนา้ บรษิัทัใหค้วามสำาคญักบัแนวคดิีในการดีำาเนนิธรุกจิอยา่ง
ยัง่ยน้ (Environmental, Social, and  Governance - ESG) ใน
ระดีบัตำา่ และรอ้ยละ 14 เหน็วา่ไมม่คีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ประเดีน็ดีงักลา่วเลย จากการสำารวจความคดิีเหน็ เราพบวา่ ผ้้
ตอบแบบสำารวจความคดิีเหน็ทีเ่หน็วา่บรษิัทัทีม่รีะดีบั Resilience 
อย้ใ่นระดีบัตำา่เปน็กลุม่เดียีวกบัผ้ต้อบแบบสำารวจความคดิีเหน็ที่
เหน็วา่บรษิัทัของตนไมไ่ดีใ้หค้วามสำาคญักบัการพฒันาเพ้อ่ความ
ยัง่ยน้และการลดีการปลอ่ยคารบ์อนมากเทา่ใดีนกั 

คำาถามสำำาหรบัผูบ้รหิาร:
 • ในระหวา่งการระบาดีครั�งใหญ ่ทา่นมกีารดีำาเนนิการเชน่ใดี
เพ้อ่สรา้งความไวว้างใจจากพนกังานและสง่เสรมิใหเ้กดิี
วฒันธรรมการสรา้งความไวว้างใจภายในองคก์ร และทา่นมี
โอกาสในการสรา้งความเช้อ่มัน่จากผ้ม้สีว่นไดีเ้สยีอ้น่ ๆ หรอ้
ไม ่อยา่งไร 

 • จดุีมุง่หมายหลกั (Purpose) ของทา่นทำาใหท้า่นและพนกังาน
ของทา่นมคีวามโดีดีเดีน่เหนอ้ค้แ่ข่งอยา่งไร

 • บคุคลภายนอกมมีมุมองในเร้อ่งความไวว้างใจตอ่องคก์รของ
ทา่นอยา่งไร

 • ทา่นใชว้ธิกีารใดีในการวดัีระดีบัความไวว้างใจของพนกังาน 
ลก้คา้ และสงัคมโดียทัว่ไป ทีม่ตีอ่องคก์รของทา่น 

 • แนวคดิีในการดีำาเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยน้ (Environmental, 
Social, and  Governance - ESG) มคีวามสำาคญัอยา่งไรใน
กลยทุธข์องทา่น  และโครงสรา้งคา่ตอบแทนของทา่นสนบัสนนุ
เปา้หมายดีา้นนี�หรอ้ไม่

แผนภาพที ่13

กี่ารพัฒันาเพั่�อความยั�งยน่
รอ้ยละของผ้ต้อบแบบสำารวจทีก่ลา่ววา่บรษิัทัของตนจะใหค้วามสำาคญักบัความยัง่ยน้

83%

67%

45%

ผู้ตอบแบบสำรวจจากบริษัทที่มีระดับ Resilience สูง

ผู้ตอบแบบสำรวจจากบริษัทที่มีระดับ Resilience ปานกลาง

ผู้ตอบแบบสำรวจจากบริษัทที่มีระดับ Resilience ต่ำ
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เตรียมองค์กรพร้อมรับความท้าทาย

ในรายงานการสำารวจความคดิีเหน็ทัว่โลกป ี2562 ระบวุา่ชว่งเวลาดีงักลา่วเปน็ชว่งเวลาทีด่ีแีละเหมาะสมทีส่ดุี
ในการดีำาเนนิธรุกจิของบรษิัทัเอกชน เรายงัคงเช้อ่มัน่ในความเหน็ดีงักลา่ว เน้อ่งจากบรษิัทัเอกชนมคีณุ์สมบตัทิี่
สามารถึเรง่ใหเ้กดิีการเปลีย่นแปลงองคก์รในระหวา่งการระบาดีใหญข่องโควดิี-19 ไดี ้อนัไดีแ้ก ่ความคลอ่งตวั 
(Agility) จดุีมุง่หมายหลกั (Purpose) วฒันธรรมองคก์ร และวสิยัทศันใ์นระยะยาว 

เรามคีวามเขา้ใจมากข่�นในคณุ์สมบตัทิีช่ว่ยใหผ้้น้ำาสามารถึสรา้งองคก์รใหม้รีะดีบั Resilience สง้ข่�น รวมถึง่วธิกีาร
ทีผ่้น้ำาดีงักลา่วทำาใหอ้งคก์รของตนเกดิีแนวคดิีและดีำาเนนิการทีแ่ตกตา่งไปจากเดีมิ กระบวนการนี�ชว่ยใหเ้ราเหน็ถึง่
ปจัจยัสำาคญัทีเ่อ้�อใหอ้งคก์รปรบัตวัและเตบิโต

นอกจากนี� เรายงัเรยีนร้ว้า่ Resilience ส้อ่ใหเ้หน็ถึง่วสิยัทศันแ์ละผลกัดีนัใหผ้้น้ำาองคก์รมคีวามมัน่ใจและมองการณ์์
ไกลมากข่�นไดีอ้ยา่งไร ผ้น้ำาองคก์รตา่งตระหนกัวา่พฤตกิรรมผ้บ้รโิภค/ ความตอ้งการของลก้คา้ และความคาดีหวงั
ของพนกังานมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เน้อ่ง อกีทั�ง ยงัรบัร้ถ้ึง่ความสามารถึของตนในบทบาทผ้น้ำาในสงัคมผา่น
กจิกรรมตา่ง ๆ ขององคก์ร รวมไปถึง่มคีวามเขา้ใจในคำากลา่ววา่ สิง่ตา่ง ๆ สามารถึเปลีย่นแปลงไดีอ้ยา่งรวดีเรว็
อยา่งไมเ่คยพบเหน็มากอ่นและจะไมเ่ปลีย่นแปลงอยา่งเช้อ่งชา้เชน่เดีมิอกีตอ่ไป ดีงันั�น การลงทนุครั�งตอ่ไปของบรษิัทั
เอกชนอาจเปน็การลงทนุครั�งทีส่ำาคญัทีส่ดุีกเ็ปน็ไดี้

เราอาจจะไมไ่ดีเ้ผชญิกบัการหยดุีชะงกัในการดีำาเนนิการเชน่ทีเ่ราไดีป้ระสบจากวกิฤตโควดิี-19 อกี แตก่ารรบีเรง่
ดีำาเนนิการ และสรา้ง Resilience จะเปน็แนวคดิีทีส่ำาคญัตอ่ไปในอนาคต ความทา้ทายสำาหรบัผ้น้ำาของบรษิัทัเอกชน
จง่เปน็การนำาแนวคดิีทั�งสองไปปรบัใชใ้นองคก์รของตนตอ่ไป
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