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ส่ วนที่ 1
จัดการธุรกิจของคุณ
นําธุรกิจของคุณผ่ านวิกฤติ Coronavirus
โดย Martin Reeves, Nikolaus Lang และ Philipp Carlsson-Szlezak
วิกฤต Covid-19 ได้มาถึงช่วงวิกฤตใหม่แล้วที่ระบบสาธารณสุ ขต้องปฏิบตั ิอย่างเด็ดขาดที่จะมีการ
เติบโตในมหากาพย์ใหม่นอกประเทศจีน เห็นได้ชดั ว่าการเน้นหลักคือควรมีการบรรจุและบรรเทาโรค
ด้วยตนเอง แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจก็มีความสําคัญเช่นกันและหลาย ๆ บริ ษทั กําลังรู ้สึกถึงวิธีการของ
พวกเขา
ความเข้าใจตอบสนองและเรี ยนรู ้บทเรี ยนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว การบิดเบือนและการ
เปลี่ยนที่ไม่คาดคิดจะถูกเปิ ดเผยในแต่ละรอบข่าวและเราจะมีแต่ภาพที่สมบูรณ์เท่านั้นหากมองย้อนกลับ
ไป
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากระดับความพร้อมที่แตกต่างกันมากในบริ ษทั ต่าง ๆ โอกาสที่จะเกิดการ
หยุดชะงักและคุณค่าของการเตรี ยมความพร้อมที่ดีกว่าสําหรับวิกฤตการณ์ในอนาคต มันคุม้ ค่าที่จะลอง
แยกสิ่ งที่เราได้เรี ยนรู ้มา อ้างอิงการวิเคราะห์และการสนับสนุนลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่องทัว่ โลกเราได้
กลัน่ กรองบทเรี ยน 12 ข้อต่อไปนี้เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งการสื่ อสารและการแยกการใช้
ในการเรี ยนรู ้
1)Updateในการใช้ ชีวติ ประจําวันกับเหตุการณ์
เกิดขึ้นด้วยความเร็วที่น่าประหลาดใจและการเปลี่ยนแปลงของภาพในชีวติ ประจําวัน เพียงหลายวันที่
ผ่านมาดูเหมือนว่าการระบาดของโรคส่ วนใหญ่จะถูกจํากัดอยูท่ ี่ประเทศจีนเท่านั้นที่ควบคุม เมื่อไม่นาน
มานี้มีผตู ้ ิดเชื้อจํานวนมากที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
จีนส่ งสัญญาณขั้นตอนใหม่และอาจจําเป็ นต้องใช้กลยุทธ์ใหม่ของการบรรเทามากกว่าในตอนแรกทีม
ของเราตัดสิ นใจที่จะสื่ อสารอัพเดททุก 72 ชัว่ โมง แต่เราย้ายไปที่วงจรรายวันไม่เพียงแต่สาํ หรับการอัป
เดตข้อมูล แต่ยงั รวมไปถึงการปรับมุมมองโดยรวมของเรา
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2) ระวัง hype cycles / news cycles
องค์กรข่าวมักให้ความสนใจกับสิ่ งใหม่ ๆ มากกว่าภาพใหญ่และบางครั้งพวกเขาก็ไม่ทาํ เช่นนั้นแยกแยะ
ระหว่างข้อเท็จจริ งที่ยากข้อเท็จจริ งที่อ่อนกว่าและการเก็งกําไร ข่าวเมื่อวานนี้น่าจะเป็ นกรอบอย่างไร
องค์กรของคุณคิดถึงวิกฤตการณ์ในวันนี้เมื่อสัมผัสกับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่วา่ จะเป็ น
เทคโนโลยีใหม่หรื อ
วิกฤตที่เกิดขึ้นใหม่เรามีแนวโน้มที่เป็ นระบบ ในตอนแรกที่มองข้ามความอ่อนของสัญญาณจากนั้นก็
ตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะได้รับการสอบเทียบที่มากขึ้น เช่นคุณเสบข่าวล่าสุ ดคิดอย่างมี
วิจารณญาณเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลก่อนที่จะลงมือทํา
3) อย่ าถือว่ าข้ อมูลนั้นสร้ างความรู้ ทเี่ ป็ นจริง
ในโลกที่เชื่อมต่อกันของเราพนักงานสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้โดยตรง ผูน้ าํ อาจสรุ ปได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ามีขอ้ มูลและความเห็นมากมายจากภายนอก
พวกเขาไม่จาํ เป็ นต้องทําอะไรเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามเราพบว่าการสร้างและแบ่งปันอย่างกว้างขวาง การ
สรุ ปข้อเท็จจริ งและนัยยะที่ได้รับการอัพเดทเป็ นประจํานั้นมีค่าอย่างมากดังนั้นเวลาจึงไม่สูญเปล่า การ
ถกเถียงกันว่าข้อเท็จจริ งคืออะไร - หรื อแย่กว่านั้นตั้งสมมติฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง
4) ใช้ ผู้เชี่ยวชาญและการคาดการณ์ อย่ างรอบคอบ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาไวรัสวิทยาสาธารณสุ ขโลจิสติกส์และสาขาอื่น ๆ เป็ นสิ่ งที่ขาดไม่ได้ตีความ
ข้อมูลที่สลับซับซ้อนและสลับซับซ้อน แต่เป็ นที่ชดั เจนว่าความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญแตกต่างกันไปใน
เรื่ องที่สาํ คัญปัญหาต่างๆเช่นนโยบายการกักกันที่ดีที่สุดและผลกระทบทางเศรษฐกิจและควร
ปรึ กษาหารื อหลายข้อ
แหล่งที่มา การระบาดของโรคแต่ละครั้งไม่สามารถคาดเดาได้และไม่เหมือนใครและเรายังคงเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับสิ่ งที่สาํ คัญคณสมบัติของหนึ่งในปั จจุบนั เราจําเป็ นต้องใช้วธิ ีการซํ้า ๆ เชิงประจักษ์เพื่อความ
เข้าใจ มีอะไรเกิดขึ้นและสิ่ งใดที่ใช้งานได้ – แม้วา่ สิ่ งหนึ่งจะถูกชี้นาํ โดยความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญก็ตาม
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5) ปรับปรุงความเข้ าใจของคุณอย่ างต่ อเนื่องว่ าเกิดอะไรขึน้
การสังเคราะห์ภาพรวมขนาดใหญ่ของสถานการณ์และแผนการที่จะจัดการกับมันเมื่อถูกจับบนกระดาษ
สามารถตัวเองกลายเป็ นแหล่งความเฉื่อย สุ ภาษิตจีนเตือนเราว่านายพลผูย้ ง่ิ ใหญ่ควรออกคําสั่งในตอน
เช้าและเปลี่ยนพวกเขาในตอนเย็นแต่องค์กรขนาดใหญ่ไม่ค่อยยืดหยุน่ ผูจ้ ดั การมักต่อต้านแผนการ
เผยแพร่ จนกว่าพวกเขาจะแน่ใจอย่างสมบูรณ์แล้วพวกเขาลังเลที่จะเปลี่ยนพวกเขาเพราะกลัวว่าจะมอง
ไม่แน่ใจหรื อเข้าใจผิดหรื อสร้างความสับสนในองค์กร เอกสารที่มีชีวติ พร้อมการประทับเวลา “ มุมมอง
ปัจจุบนั ที่ดีที่สุด” เป็ นสิ่ งสําคัญในการเรี ยนรู ้และปรับตัวในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
6) ระวังระบบราชการ
ปัญหาที่ถกเถียง, ละเอียดอ่อน, หรื อโปรไฟล์สูงจะดึงดูดการตรวจสอบโดยผูบ้ ริ หารระดับสู งฝ่ ายกิจการ
กฎหมายฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยงและหน่วยงานอื่น ๆ แต่ละคนจะมีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการสื่ อสารที่ดี
ที่สุดนําไปสู่ มุมมองทัว่ ไปหรื ออนุรักษ์นิยมมากเกินไปและกระบวนการที่ชา้ และยุง่ ยากการรวมทีมที่
เชื่อถือได้ขนาดเล็กและให้เวลาเพียงพอในการตัดสิ นใจทางยุทธวิธีอย่างรวดเร็วคือวิกฤติ การจัดการการ
สื่ อสารที่มากเกินไปอาจสร้างความเสี ยหายได้ในแต่ละวันนํามาซึ่งความสําคัญใหม่ ๆข้อมูลกับแสง ใช้
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาของเหตุการณ์ภายนอกเป็ นแนวทางในการเว้นระยะภายในกระบวนการแทนที่
จะเริ่ มต้นด้วยหลังตามที่กาํ หนดเอกสารดิจิทลั ที่มีชีวติ สามารถเพิ่มความเร็วได้โดยหลีกเลี่ยงการออก
และอนุมตั ิอย่างเข้มงวดเอกสารจํานวนมากและยังช่วยลดความเสี่ ยงเนื่องจากสามารถอัปเดตหรื อถอน
ได้ง่ายตามความจําเป็ นนอกจากนี้การแยกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริ งสมมติฐานและการเก็งกําไร
อย่างชัดเจนสามารถช่วยได้
การสื่ อสารภาพที่สมบูรณ์ยง่ิ ขึ้นและเหมาะสมยิง่ ขึ้น
7) ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าการตอบสนองของคุณมีความสมดุลในเจ็ดมิติต่อไปนี:้
•การสื่ อสาร: พนักงานมีแนวโน้มที่จะได้รับข้อมูลที่ขดั แย้งและรู ้สึกกังวลหรื อสับสนเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบตั ิที่ดีที่สุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สื่อสารนโยบายโดยทันทีชดั เจนและเข้าอย่างสมดุล นอกจากนี้
สื่ อสารข้อมูลบริ บทและเหตุผลที่อยูเ่ บื้องหลังนโยบายเพื่อให้พนักงานสามารถเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ ง
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ยิง่ ขึ้นแลสามารถริ เริ่ มได้สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นวันหยุดของพนักงานในสถานที่ที่ จํากัด หรื อวิธี
จัดการผูร้ ับเหมา
•ความต้องการของพนักงาน: ข้อ จํากัด ในการเดินทางและการชุมนุมจะทําให้ความต้องการของ
พนักงานในการเข้าถึงการศึกษา, การดูแลสุ ขภาพ, บทบัญญัติประจําวันและไม่ชอบ คุณควรคาดหวัง
และพัฒนาวิธีแก้ปัญหาไปยังสิ่ งเหล่านี้และสร้างศูนย์ขอ้ มูลที่พนักงานสามารถค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่
พวกเขาต้องการ
ความต้องการเหล่านี้จาํ นวนมากจะเป็ นแบบเฉพาะที่ซ่ ึงต้องใช้วธิ ีการหลายระดับในการกําหนดนโยบาย
•การเดินทาง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายการเดินทางมีความชัดเจนในแง่ที่พนักงานสามารถเดินทาง
ไปเพื่ออะไรเหตุผลสิ่ งที่จาํ เป็ นต้องได้รับอนุญาตและเมื่อนโยบายจะได้รับการตรวจสอบ
•การทํางานระยะไกล: ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายของคุณ - พวกเขาจะนําไปใช้ทไี่ หนพวกเขาจะทํางาน
อย่างไรและเมื่อไหร่ ได้รับการตรวจสอบ การทํางานที่บา้ นนั้นหายากในบางพื้นที่เช่นจีนและความ
ต้องการควรคาดหวังคําอธิบายเพิ่มเติม
•การรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทาน: พยายามที่จะทําให้โซ่อุปทานมีเสถียรภาพโดยใช้หุน้ ด้านความ
ปลอดภัยเป็ นทางเลือกแหล่งที่มาและทํางานร่ วมกับซัพพลายเออร์เพื่อแก้ปัญหาคอขวด หากไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วร่ วมกันพัฒนาแผนวางโซลูชนั ระหว่างกาลและสื่ อสารแผนไปยังที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
•การติดตามและการคาดการณ์ทางธุรกิจ: เป็ นไปได้วา่ วิกฤตจะสร้างความผันผวนที่ไม่อาจคาดการณ์ได้
มีวงจรการรายงานที่รวดเร็วเพื่อให้คุณสามารถเข้าใจว่าธุรกิจของคุณได้รับผลกระทบอย่างไรในกรณี ที่
จําเป็ นต้องมีการบรรเทาผลกระทบและวิธีการกูค้ ืนการดําเนินการที่รวดเร็ว วิกฤติไม่ได้บอกเป็ นนัย
ภูมิคุม้ กันจากการจัดการประสิ ทธิภาพและตลาดไม่ชา้ ก็เร็วจะตัดสิ นว่าบริ ษทั จัดการกับความท้าทายได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
•เป็ นส่ วนหนึ่งของการแก้ปัญหาที่กว้างขึ้น: ในฐานะพลเมืององค์กรคุณควรสนับสนุนผูอ้ ื่นในการจัดหา
ของคุณโซ่อุตสาหกรรมชุมชนและรัฐบาลท้องถิ่น พิจารณาว่าธุรกิจของคุณสามารถมีส่วนร่ วมได้
อย่างไรในการดูแลสุ ขภาพ, การสื่ อสาร, อาหารหรื อโดเมนอื่น ๆ มุ่งเน้นไปที่ทางแยกระหว่างความ
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ต้องการทางสังคมที่ฉบั พลันและความสามารถเฉพาะของคุณ - กล่าวอีกนัยหนึ่งคือดําเนินชีวติ ตาม
วัตถุประสงค์ของคุณ
8) ใช้ หลักการความยืดหยุ่นในการพัฒนานโยบาย
ประสิ ทธิภาพนั้นปกครองในโลกที่มน่ั คงไม่มีความประหลาดใจและความคิดนี้มกั มีอิทธิพลอย่างมาก
บริ ษทั แต่เป้าหมายสําคัญในการจัดการความท้าทายแบบไดนามิกและคาดเดาไม่ได้กค็ ือความยืดหยุน่
ความสามารถในการอยูร่ อดและเจริ ญเติบโตผ่านเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนคาดการณ์เปลี่ยนแปลงและอาจ
ไม่เอื้ออํานวย
การวิจยั ของเราเกี่ยวกับระบบที่ยดื หยุน่ แสดงให้เห็นว่าโดยทัว่ ไปแล้วพวกเขามีหกลักษณะทัว่ ไปซึ่งควร
สะท้อนให้เห็นในการตอบสนองต่อวิกฤต
•ความซํ้าซ้อน: การเข้าถึงกําลังการผลิตเพิม่ เติมสามารถช่วยให้ซพั พลายเชนราบรื่ นความผันผวน ใน
ระยะสั้น บริ ษทั อาจต้องมองหาวิธีแก้ไขที่เกินกว่าแหล่งที่มาปกติแต่ในระยะยาวความซํ้าซ้อนสามารถ
ออกแบบได้
•ความหลากหลาย: การมีหลายวิธีในการเติมเต็มอาจมีประสิ ทธิภาพน้อยกว่าแต่มีความยืดหยุน่ มากกว่า
และมีความยืดหยุน่ ในสถานการณ์วกิ ฤติ ความหลากหลายของความคิดสามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพการ
พัฒนาโซลูชนั ได้อย่างมากรวบรวมทีมการจัดการวิกฤตที่มีความหลากหลายทางสติปัญญาที่จะมี
ความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะถ้าวัฒนธรรมองค์กรส่ งเสริ มการแสดงออก
และการเคารพมุมมองที่หลากหลาย ระวังรักษาวิกฤตในลักษณะหนึ่งมิติ - เป็ นทางการเงินหรื อปั ญหา
ด้านลอจิสติกส์เท่านั้นและจัดทีมของคุณให้เหมาะสม
• Modularity: ระบบที่มีประสิ ทธิภาพสู งอาจมีประสิ ทธิภาพ แต่มีความเสี่ ยงต่อการถูกถล่มผลกระทบ
แบบน็อคออนหรื อแม้กระทัง่ ระบบทั้งหมดล่มหากถูกรบกวน ในทางตรงกันข้ามระบบโมดูลาร์ - ที่ไหน
โรงงานหน่วยขององค์กรหรื อแหล่งจัดหาสามารถรวมกันในรู ปแบบที่แตกต่างกัน - ข้อเสนอที่ดีกว่า
ความยืดหยุน่ เมื่อผูจ้ ดั จําหน่ายวาล์วเบรคหลักสําหรับโตโยต้าถูกเผาลงบนพื้นเมื่อหลายปี ก่อนอุปทาน
ได้รับการฟื้ นฟูในไม่กี่วนั เนื่องจากความสามารถในการแลกเปลี่ยนการผลิตระหว่างซัพพลายเออร์ของ
องค์ประกอบที่แตกต่างกันมาก ถามว่าคุณสามารถติดตั้งระบบจ่ายไฟของคุณในลักษณะแยกส่ วนได้
อย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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• Evolvability: ระบบสามารถสร้างขึ้นเพื่อการปรับแต่งและประสิ ทธิภาพสู งสุ ดหรื อสามารถสร้างขึ้นได้
วิวฒั นาการ - การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องในแง่ของโอกาสปัญหาหรื อข้อมูลใหม่การตอบสนองต่อ
วิกฤตการณ์แบบไดนามิกเช่น Covid-19 ให้ความสําคัญกับการพัฒนาอย่างมาก ไม่มีความรู ้
คําตอบที่ถูกต้องและคําตอบที่กาํ หนดไว้ล่วงหน้านั้นน่าจะผิดหรื อล้าสมัยเมื่อเวลาผ่านไปแต่มนั เป็ นไป
ได้ที่จะทําซํ้าและเรี ยนรู ้วิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิ ทธิภาพ ในขณะที่บทเรี ยนมากมายจะเป็ นเรี ยนรู ้ใน
การหวนกลับทําอะไรตอนนี้ดูวา่ อะไรทํางานและ remobilizing รอบ ๆผลลัพธ์น่าจะเป็ นกลยุทธ์ที่มี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดในระยะสั้น
•ความรอบคอบ: เราไม่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์หรื อผลกระทบที่มีต่อ Covid-19 ได้ แต่เราสามารถ
จินตนาการได้สถานการณ์ขอ้ เสี ยที่เป็ นไปได้และการทดสอบความยืดหยุน่ ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ เรา
สามารถเรี ยกใช้สถานการณ์สาํ หรับการแพร่ ระบาดทัว่ โลกที่แพร่ หลายการระบาดหลายภูมิภาคและการ
แพร่ ระบาดอย่างรวดเร็วประกอบด้วยสําหรับตัวอย่าง. ตอนนี้ความสนใจได้เปลี่ยนจากการควบคุมการ
แพร่ ระบาดของ Covid-19 ในประเทศจีนเป็ น
การป้องกันไม่ให้มีการจัดตั้งในมหากาพย์ใหม่ในต่างประเทศเราได้มาถึงที่อื่นจุดที่มีความไม่แน่นอนสู ง
มาก มันจะเป็ นการรอบคอบสําหรับ บริ ษทั ที่จะพิจารณารู ปลักษณ์ใหม่ที่เลวร้ายที่สุดสถานการณ์และ
พัฒนากลยุทธ์ในการรับมือกับแต่ละสถานการณ์
•การฝังตัว: บริ ษทั เป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในระบบอุตสาหกรรมเศรษฐกิจและสังคมที่กว้างขึ้นซึ่งยังอยู่
ภายใต้ความเครี ยดที่ดี ผูท้ ี่ไม่ได้ดูโซ่อุปทานหรื อระบบนิเวศ
แบบองค์รวมจะมีผลกระทบ จํากัด โซลูชนั ที่แก้ปัญหาสําหรับ บริ ษทั แต่ละแห่งโดยมีค่าใช้จ่ายหรื อ
ละเลยผลประโยชน์ของผูอ้ ื่นจะสร้างความไม่ไว้วางใจและสร้างความเสี ยหายให้กบั ธุรกิจในระยะยาว
วาระ ในทางกลับกันการสนับสนุนลูกค้าคู่คา้ การดูแลสุ ขภาพและระบบสังคมในเวลาความทุกข์ยากอาจ
สร้างค่าความนิยมและความไว้วางใจที่ยง่ั ยืน องค์ประกอบสําคัญของการจัดการกับเศรษฐกิจ
ความเครี ยดคือการดําเนินชีวติ ให้มีค่าหนึ่งอย่างแม่นยําเมื่อเรามักจะลืมพวกเขา
9) เตรียมพร้ อมสํ าหรับวิกฤตครั้งต่ อไปCovid-19 ไม่ ใช่ ความท้ าทายแบบครั้งเดียว เราควรคาดหวัง
ขั้นตอนเพิ่มเติมสําหรับการแพร่ ระบาดของโรคในปั จจุบนั และโรคระบาดเพิ่มเติมในอนาคต งานวิจยั
ของเราเกี่ยวกับประสิ ทธิผลของการตอบสนองขององค์กรต่อวิกฤตการณ์แบบไดนามิกบ่งชี้วา่ มีตวั แปร
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หนึ่งตัวซึ่งเป็ นตัวทํานายความสําเร็จในที่สุด -การเตรี ยมการและใบจอง การเตรี ยมพร้อมสําหรับวิกฤต
ครั้งต่อไป (หรื อช่วงต่อไปของวิกฤตปัจจุบนั )
น่าจะมีประสิ ทธิภาพมากกว่า ad hoc แบบตอบสนองต่อปฏิกิริยาเมื่อเกิดวิกฤติจริ ง
10) การเตรียมทางปัญญาไม่เพียงพอหลาย บริ ษทั ใช้สถานการณ์เพื่อสร้างความพร้อมทางปัญญา
สําหรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดสถานการณ์จะต้องได้รับการปรับปรุ งและปรับแต่งอย่างไรก็ตามในแง่
ของความเสี่ ยงที่สาํ คัญที่สุดต่อธุรกิจในเวลาใดก็ได้ ความเสี่ ยงเหล่านั้นเปลี่ยนไปแม้กระทัง่ ในช่วงสอง
สามวันที่ผา่ นมา
epicenters โรคการเตรี ยมพร้อมทางปัญญาอย่างเดียวไม่เพียงพอ บางสิ่ งสามารถเข้าใจได้ดี แต่ไม่
สามารถเข้าใจได้วา่ เป็ นความสามารถ สถานการณ์จึงควรสํารองไว้โดยเกมสงครามเพื่อจําลองและ
เรี ยนรู ้จากพฤติกรรมภายใต้ความเครี ยด การตั้งค่าห้องสงครามพร้อมทีมงานขนาดเล็กโดยเฉพาะมี
อํานาจในการตัดสิ นใจและดําเนินการสามารถตัดผ่านความซับซ้อนขององค์กร
11) ใคร่ ครวญสิ่ งทีค่ ุณได้ เรียนรู้
แทนที่จะถอนหายใจด้วยความโล่งอกและกลับสู่ กิจวัตรปกติเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ไม่ควรใช้โอกาสในการ
เรี ยนรู ้ที่มีค่า แม้ในขณะที่วกิ ฤติกาํ ลังเกิดขึ้น
คําตอบและผลกระทบควรได้รับการบันทึกไว้เพื่อตรวจสอบในภายหลังและบทเรี ยนกลัน่ อย่างรวดเร็ ว
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดจุดอ่อนขององค์กรที่มีอยูเ่ ช่นการไร้ความสามารถที่จะทําให้
ยากขึ้นการตัดสิ นใจหรื ออคติที่มากเกินไปต่อความสอดคล้องซึ่งเป็ นโอกาสในการปรับปรุ ง
ตัวอย่างเช่นความปลอดภัยของสายการบินเป็ นหนึ่งในระบบการเรี ยนรู ้ระดับโลกที่มีประสิ ทธิ ภาพที่สุด
ที่เรามีในเรื่ องนี้เคารพ. ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์จากอุบตั ิเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปจนถึงอุบตั ิเหตุที่น่าเศร้าส่ งผล
ให้ผเู ้ สี ยชีวติ สาเหตุของการตรวจสอบในรายละเอียดทางนิติเวชเป็ นไปตามโปรโตคอลที่ตกลงไว้
ล่วงหน้าและมีผลผูกพันทําคําแนะนํา ไม่น่าแปลกใจเลยที่การบินได้กลายเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการ
เดินทางที่ปลอดภัยที่สุดขอบคุณการเรี ยนรู ้แบบสะสมและการดัดแปลงจากความโชคร้ายครั้งก่อน
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12) เตรียมพร้ อมสํ าหรับโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลง
เราควรคาดหวังว่าวิกฤติ Covid-19 จะเปลี่ยนธุรกิจและสังคมของเราในรู ปแบบที่สาํ คัญมีแนวโน้มว่าจะ
เป็ นแหล่งเชื้อเพลิงเช่นการช็อปปิ้ งออนไลน์การศึกษาออนไลน์และการลงทุนด้านสาธารณสุ ขตัวอย่าง.
นอกจากนี้ยงั มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนวิธีที่ บริ ษทั กําหนดค่าห่วงโซ่อุปทานและเสริ มกําลังแนวโน้มอยู่
ห่างจากการพึ่งพาโรงงานขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่ง เมื่อส่ วนหนึ่งของวิกฤตได้รับการเร่ งด่วนการนําทาง
บริ ษทั ควรพิจารณาว่าวิกฤตการณ์น้ ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและพวกเขาเรี ยนรู ้อะไรบ้างเพื่อให้พวกเขา
สามารถทําได้สะท้อนพวกเขาในแผนของพวกเขามาร์ตินรี ฟส์เป็ นหุน้ ส่ วนอาวุโสและกรรมการผูจ้ ดั การ
ในสํานักงานซานฟรานซิสโกของ BCG และประธานของ BCGสถาบันเฮนเดอร์สันคิดว่ากลยุทธ์การ
จัดการและกลยุทธ์ของ BCG สามารถเข้าถึงได้ที่ reeves.martin@bcg.com
Nikolaus Lang เป็ นหุน้ ส่ วนอาวุโสและกรรมการผูจ้ ดั การใน BCG ประเทศเยอรมนีและเป็ นผูน้ าํ ระดับ
โลกของ Global Advantage
การปฏิบตั ิ สามารถติดต่อได้ที่ Lang.Nikolaus@bcg.com
Philipp Carlsson-Szlezak เป็ นหุน้ ส่ วนและกรรมการผูจ้ ดั การในสํานักงานนิวยอร์กของ BCG และ
หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ BCG เขา
สามารถติดต่อได้ที่: Carlsson-Szlezak.Philipp@bcg.com
8 คําถามนายจ้ าง
ควรถามเกีย่ วกับ
coronavirus
โดย Jeff Levin-Scherz และ Deana Allen
MARCH 02, 2020 UPDATED MARCH 15, 2020
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค
การระบาดของCoronavirusที่เกิดขึ้นในหวูฮ่ นั่ ประเทศจีนได้แพร่ กระจายไปอย่างน้อย 144 ประเทศและ
มีผปู ้ ่ วยมากกว่า 204,000 คนโดยมีผเู ้ สี ยชีวติ กว่า 8,000 คน (คลิกที่นี่สาํ หรับข้อมูลล่าสุ ด)
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รัฐบาลได้ปิดพรมแดนและกักกันและ บริ ษทั ต่างๆได้สง่ั ห้ามเดินทางส่ งผลกระทบของมนุษย์และ
เศรษฐกิจต่อธุรกิจต่างๆ
การแพร่ ระบาดของโรคครั้งนี้เป็ นการปลุกให้ บริ ษทั ต่าง ๆ ทบทวนกลยุทธ์นโยบายและมีข้ นั ตอนใน
การปกป้องพนักงานลูกค้าและการปฏิบตั ิงานในเรื่ องนี้และในอนาคตโรคระบาด ต่อไปนี้เป็ นคําถาม
แปดข้อที่ บริ ษทั ควรถามขณะที่เตรี ยมการและตอบกลับ
- การแพร่ กระจายของไวรัส
1. เราจะปกป้ องพนักงานของเราจากการสั มผัสในที่ทาํ งานได้ ดีทสี่ ุ ดอย่ างไร?
coronavirus ที่เป็ นสาเหตุของ Covid-19 (ตามที่เรี ยกว่าโรค) เป็ นความคิดที่แพร่ กระจายอย่างกว้างขวาง
ละอองระบบทางเดินหายใจลดลงจากการไอและจามและดูเหมือนว่าจะแพร่ กระจายได้ง่าย มันอาจจะ
เป็ นเป็ นไปได้ที่จะติดเชื้อโดยการสัมผัสกับพื้นผิวหรื อวัตถุที่มีการปนเปื้ อน
จมูกหรื อปาก ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแนะนําว่าพนักงานควร:
•อยูบ่ า้ นหากมีอาการระบบทางเดินหายใจ (ไอจามหายใจถี่) และ / หรื ออุณหภูมิสูงกว่า 100.4 F.
•ออกจากงานหากพวกเขามีอาการเหล่านี้ขณะอยูใ่ นที่ทาํ งาน
•ป้องกันอาการไอและจามด้วยเนื้อเยือ่ , ข้อศอก, หรื อไหล่ (ไม่ใช่มือเปล่า)
•ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และนํ้าอย่างน้อย 20 วินาทีหรื อใช้มือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เจลทําความ
สะอาด
เราจะเพิ่มเติมว่ามันสมเหตุสมผลที่จะหลีกเลี่ยงการจับมือกันเพื่อลดความเสี่ ยงในการแพร่ กระจายการ
ติดเชื้อ ถึงแม้วา่ มันอาจจะอึดอัดใจในบางครั้ง แต่มนั ก็เป็ นเรื่ องธรรมดาในโรงพยาบาลและคลินิก
เนื่องจากการล้างมือเป็ นหนึ่งในการป้องกันที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดนายจ้างจึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า
พนักงานมีการเข้าถึงสิ่ งอํานวยความสะดวกในการซักผ้าและพร้อมที่จะเก็บไว้อย่างดีดว้ ยสบู่และ (นึก
คิด)กระดาษชําระ; มีหลักฐานบางอย่างที่การทําให้กระดาษเช็ดมือมีโอกาสน้อยที่จะแพร่ กระจายไวรัส
กว่าครื่ องเป่ า ควรใช้มือฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และผ้าเช็ดทําความสะอาดที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ตลอดสถานที่ทาํ งานและพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยเช่นเวิร์คสเตชัน่ เคาน์เตอร์และลูกบิดประตูควร
ทําความสะอาดเป็ นประจํา เพิ่มการทําความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางโดยใช้สารทําความสะอาดมาตรฐาน
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สามารถยังลดความเสี่ ยงของการแพร่ กระจายของโรคทางเดินหายใจ นอกจากว่าพวกเขากําลังให้การ
ดูแลสุ ขภาพไม่มีจาํ เป็ นสําหรับองค์กรในการสํารองหน้ากากมาสก์เนื่องจากสิ่ งเหล่านี้ขาดแคลนและ
CDC ไม่ได้เป็ นแนะนําให้ใช้โดยคนที่มีสุขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
(สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของนายจ้างโปรดดูที่ "คําแนะนําสําหรับธุรกิจและนายจ้าง" ที่นี่)
การสํารวจวิลลิสทาวเวอร์วตั สันที่เพิ่งเสร็ จสิ้ นการสํารวจนายจ้าง 158 แห่งทัว่ โลกมากกว่าครึ่ งหนึ่ง
บริ ษทั ข้ามชาติพบว่าส่ วนใหญ่มีการดําเนินการหลายอย่างเพื่อปกป้องพนักงาน อย่างที่คาดไว้จีนกําลัง
ก้าวไปข้างหน้าในเรื่ องนี้ เกือบ 90% ของ บริ ษทั ที่ทาํ การสํารวจมีการเพิ่มการเข้าถึงของพนักงานในการ
ฆ่าเชื้อโรคด้วยมือและมีมากกว่า 80% ที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะการสื่ อสารด้านสุ ขภาพ (เช่น
โปสเตอร์เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ กระจาย) และกําลังชี้นาํ ให้พนักงานทํางานจากที่บา้ นถ้าทําได้ ใน
อเมริ กาเหนือCovid-19 เพิง่ เริ่ มปรากฏ บริ ษทั ต่าง ๆกําลังเป็ นเชิงรุ ก: 70% ที่มีอยูแ่ ล้วหรื อวางแผนที่จะ
เพิ่มการสื่ อสารและมีมากกว่าครึ่ งหรื อวางแผนที่จะเพิ่มการเข้าถึงให้ปราศจากเชื้อโรคที่มือ
2. เราควรแยกคนงานหรื อผู้เยีย่ มชมออกจากพืน้ ทีท่ ํางานเมื่อใดตามทีก่ ล่าวไว้ พนักงานควรอยู่บ้านหรื อ
กลับบ้ านหากมีอาการของโรคโคโรนาไวรัส
การติดเชื้อ แต่พนักงานที่อุทิศตนมักจะต่อต้านวันลาป่ วยแทนที่จะลากตัวเองไปทํางานพวกเขาอาจติด
เชื้อที่อื่น เนื่องจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นนี้ทาํ ให้ผบู ้ ริ หารไม่ควรลังเลเพื่อส่ งพนักงานที่อยูก่ บั อาการที่บา้ น
Covid-19 ในทํานองเดียวกันพนักงานหรื อผูเ้ ข้าชมที่มีอาการหรื อมีความเสี่ ยงสู งสําหรับ Covid-19 ควร
แยกเก็บจากเจ้าหน้าที่และช่วยด้วยการเตรี ยมการเพื่อออกจากสถานที่ทาํ งานและรับการประเมินทาง
การแพทย์ในขณะที่ลดสาธารณะการเปิ ดรับ. ตัวอย่างเช่นพวกเขาควรหลีกเลี่ยงสถานที่สาธารณะและ
การขนส่ งสาธารณะและควรควรอยูห่ ่างจากคนอื่นหกฟุตเว้นแต่พวกเขาจะสวมหน้ากาก
หาก Covid-19 แพร่ หลายในชุมชน บริ ษทั สามารถตรวจสอบอุณหภูมิโดยใช้อุปกรณ์พกพา
สแกนเนอร์ความร้อนและพิจารณายกเว้นพนักงานหรื อผูเ้ ข้าชมที่มีอุณหภูมิมากกว่า 100.4 F.อุณหภูมิ
ไม่ใช่วธิ ีที่แม่นยําในการประเมินความเสี่ ยงcoronavirus จะติดต่อได้ แต่ไม่มีไข้และอื่น ๆ จะไม่มี
อุณหภูมิสูงขึ้นเกี่ยวข้องกับไวรัสนี้ ดังนั้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นเมื่อรวมกับอาการระบบทางเดินหายใจคือตัว
บ่งชี้ที่ดีที่สุดของการติดเชื้อที่เป็ นไปได้
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องค์กรสาธารณสุ ขแนะนําว่า บริ ษทั ห้ามพนักงานหรื อผูเ้ ยีย่ มชมเข้ามาสถานที่ทาํ งานเป็ นระยะเวลา 14
วันหลังจากได้รับเชื้อไวรัส“ ปานกลาง” หรื อ“ มีความเสี่ ยงสู ง” โดยทัว่ ไปหมายถึงการติดต่อใกล้ชิดกับ
คนที่รู้วา่ ติดเชื้อหรื อเดินทางจากภูมิภาคที่มีความเสี่ ยงสู ง (สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ "คําแนะนํา
สําหรับการประเมินความเสี่ ยง") สี่ สิบสามร้อยละของนายจ้างในอเมริ กาเหนือในการสํารวจของเราบอก
ว่าตอนนี้พวกเขาขัดขวางพนักงานหรื อผูเ้ ยีย่ มชมที่ได้เดินทางจากประเทศจีนเมื่อเร็ว ๆ นี้เป็ นเวลา 14 วัน
หลังจากกลับมา เข้าชมหรื อกลับไปที่สถานที่ทาํ งานสามารถกลับมาทํางานได้หลังจาก 14 วันหากไม่มี
อาการเกิดขึ้น
3. เราควรแก้ไขนโยบายผลประโยชน์ ของเราในกรณีทพี่ นักงานถูกกันออกไปทีท่ าํ งานหรื อเราปิ ดมัน?
โอกาสที่จาํ นวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจะไม่สามารถทํางานได้อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะพวกเขาปวยหรื อต้อง
ดูแลผูอ้ ื่นหมายความว่า บริ ษทั ควรทบทวนเวลาที่จ่ายไปและลาป่ วยนโยบายในขณะนี้ นโยบายที่ให้
ความมัน่ ใจแก่พนักงานว่าพวกเขาจะไม่ถูกลงโทษและสามารถจ่ายไดการลาป่ วยเป็ นเครื่ องมือสําคัญใน
การส่ งเสริ มการรายงานตนเองและลดศักยภาพการเปิ ดรับ. การสํารวจนายจ้างของเราพบว่านายจ้างเกือบ
40% มีหรื อวางแผนที่จะชี้แจงการจ่ายเงินของพวกเขานโยบายหากสถานที่ทาํ งานถูกปิ ดหรื อพนักงาน
ไม่ได้รับการดูแล
ในขณะที่มี บริ ษทั ไม่กี่แห่งที่อยูน่ อกภูมิภาคเอเชียที่ปิดตัวลงเนื่องจากโรคระบาดประมาณครึ่ งหนึ่ง
บริ ษทั จีนที่เราสํารวจได้ปิดโรงงานอย่างน้อยก็ชวั่ คราว การปิ ดดังกล่าวจะมีแนวโน้มที่จะกลายเป็ นเรื่ อง
ธรรมดามากขึ้นนอกเอเชียหากการระบาดยังคงดําเนินต่อไปในเส้นทางปั จจุบนั บริ ษทั
ส่ วนใหญ่จะปฏิบตั ิต่อ Covid-19 ในนโยบายของพวกเขาเช่นเดียวกับความเจ็บป่ วยอื่น ๆ และลาป่ วย
หรื อระยะสั้นการประกันความพิการจะมีผลบังคับใช้อย่างไรก็ตามการแยกออกจากที่ทาํ งานอาจไม่เป็ น
เช่นนั้นครอบคลุมโดยนโยบายความพิการและการขาดงานเป็ นเวลานานอาจนานกว่าการลาป่ วยที่มีอยู่
ของเราการสํารวจพบว่ากว่า 90% ของนายจ้างในประเทศจีนจ่ายค่าแรงและบํารุ งรักษา
ประโยชน์เต็มรู ปแบบในช่วงเวลา บริ ษทั ควรประกาศนโยบายที่ชดั เจนในตอนนี้และสื่ อสารเกี่ยวกับสิ่ ง
เหล่านี้กบั พนักงาน ส่ วนใหญ่จะต้องการให้ความคุม้ ครองพนักงานของพวกเขาเพื่อขอบเขตนี้เป็ นไปได้
ทางการเงิน
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4. เราเพิม่ ความสามารถของพนักงานในการทํางานจากระยะไกลได้ หรื อไม่ ในขณะที่งานหลายงาน (ค้า
ปลีก, การผลิต, การดูแลสุ ขภาพ) ต้องการคนที่จะมีร่างกายทํางานรวมถึงการประชุมที่สามารถทําได้จาก
ระยะไกลควรได้รับการสนับสนุนหากมาทํางานหรื อเดินทางเสี่ ยงต่อการสัมผัสกับไวรัส ยกตัวอย่างเช่น
การประชุมผ่านวิดีโอเป็ นทางเลือกที่ดีในการเผชิญความเสี่ ยงแบบตัวต่อตัวการประชุม เกือบ 60% ของ
นายจ้างที่เราสํารวจระบุว่าพวกเขามีพนักงานเพิ่มขึ้นความยืดหยุน่ สําหรับการทํางานระยะไกล (46%)
หรื อแผนถึง (13%)
5. เรามีระบบทีเ่ ชื่ อถือได้ สําหรับการสื่ อสารด้ านสาธารณสุ ขแบบเรียลไทม์ กบั พนักงาน?
ข่าวลือที่เป็ นอันตรายและความกลัวของคนงานสามารถแพร่ กระจายได้เร็วเท่ากับไวรัส จําเป็ นสําหรับ
บริ ษทั ที่จะต้องสามารถเข้าถึงคนงานทุกคนรวมถึงผูท้ ี่ไม่ได้อยูใ่ นที่ทาํ งานด้วยการประสานงานปกติ
ภายในการปรับปรุ งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการควบคุมการติดเชื้ออาการและนโยบายของ บริ ษทั เกี่ยวกับ
การทํางานระยะไกลและสถานการณ์ที่พนักงานอาจถูกกีดกันหรื ออนุญาตให้กลับไปทํางานการสื่ อสาร
เหล่านี้ควรมาจากหรื อถูกตรวจสอบโดยทีมรับมือเหตุฉุกเฉินและพวกเขาควรมีการประสานงานอย่าง
ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงนโยบายที่ไม่สอดคล้องกันซึ่งจะมีการสื่ อสารที่แตกต่างกัน
ผูจ้ ดั การหรื อฟังก์ชนั่ ชัดเจนว่าต้องมีองค์กรในการดูแลรักษาโทรศัพท์ / ข้อความและอีเมลปัจจุบนั
ข้อมูลการติดต่อสําหรับพนักงานทุกคนและทดสอบการสื่ อสารทัว่ ทั้งองค์กรเป็ นระยะ ถ้าคุณไม่มี
ความสามารถในการติดต่อแบบสากลที่เป็ นปัจจุบนั อยูแ่ ล้วตอนนี้เป็ นเวลาที่ดีในการสร้าง
6. เราควรทบทวนนโยบายของเราเกีย่ วกับการท่ องเทีย่ วเชิงธุรกิจทั้งในและต่ างประเทศหรื อไม่ หกสิ บห้า
เปอร์เซ็นต์ของ บริ ษทั ที่ทาํ การสํารวจกําลัง จํากัด การเดินทางไปและกลับจากเอเชีย มันรอบคอบจํากัด
การเดินทางของพนักงานธุรกิจจากพื้นที่ที่ Covid-19 แพร่ หลายมากที่สุด - ทั้งสองเพื่อป้องกันการ
เจ็บป่ วยและเพื่อป้องกันการสู ญเสี ยผลผลิตเนื่องจากการกักกันหรื อการแยกพนักงานออกจากสถานที่
ทํางานหลังจากการท่องเที่ยว. บริ ษทั ควรติดตามประกาศด้านการท่องเที่ยวของ CDC และกระทรวงการ
ท่องเที่ยวของรัฐคําแนะนําเพื่อพิจารณาว่าควรยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางเพื่อทําธุรกิจ ปัจจุบนั CDC
แนะนําให้นกั ท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จาํ เป็ นทั้งหมดไปยังประเทศจีนเกาหลีใต้ยโุ รปและ
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อิหร่ านพนักงานควรระมัดระวังเป็ นพิเศษไม่ให้เดินทางหากรู ้สึกไม่สบายเนื่องจากอาจถูกกักกันกลับมา
หากพวกเขามีไข้แม้ไม่มีความเสี่ ยงที่สาํ คัญของการติดเชื้อ coronavirus
7. เราควรเลื่อนหรื อยกเลิกการประชุมหรื อการประชุมทีก่ าํ หนด?
ใช่. มีหลักฐานเพิ่มเติมว่าการขยายตัวทางสังคมสามารถชะลอการแพร่ ระบาดและอาจช่วยได้ชีวติ ดังนั้น
การประชุมและการประชุมส่ วนใหญ่ควรถูกแปลงจากบุคคลเป็ นเสมือน บางรัฐและเมืองต่างๆมีการ
ห้ามการประชุมมากกว่า 250 คน หากคุณมีการประชุม จํากัด จํานวนของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและส่ งเสริ ม
ให้ผทู ้ ี่มีอายุมากกว่าหรื อมีโรคเรื้ อรังที่จะเข้าร่ วมจริ ง ให้หอ้ งเพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมนัง่ หรื อยืนห่างจาก
คนอื่นอย่างน้อยหกฟุต กีดกันการเขย่ามือและมัน่ ใจได้วา่ มีส่ิ งอํานวยความสะดวกในการล้างมือที่
เหมาะสม (และ / หรื อ sanitizers มือ) ได้อย่างง่ายดาย ถ้าคุณมีคาํ ถามใด ๆ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
ที่สุดติดต่อแผนกสุ ขภาพในพื้นที่ของคุณ
8. หัวหน้ างานได้ รับการฝึ กอบรมอย่ างเพียงพอหรื อไม่ ?
บริ ษทั หกสิ บห้าเปอร์เซ็นต์ที่สาํ รวจว่ามีพนักงานในประเทศจีนเป็ นหัวหน้างานฝึ กอบรมเกี่ยวกับ
ผลกระทบของ Covid-19 ในขณะที่ 34% ของพนักงานในอเมริ กาเหนือรายงานว่าฝึ กอบรมหรื อวางแผน
อย่างแข็งขันในการฝึ กอบรมหัวหน้างานของพวกเขา ไม่วา่ จะเป็ นการฝึ กอบรมอะไรก็ตามหัวหน้างาน
ควรมีการเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสมอย่างเหมาะสม (เช่นการควบคุมการติดเชื้อและ บริ ษทั นโยบาย) และ
ควรรู ้วา่ ใครควรติดต่อภายใน บริ ษทั เพือ่ รายงานความเสี่ ยง หัวหน้างานหรื ออื่น ๆบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายใน บริ ษทั ควรแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่ องใด ๆ
การสัมผัสที่น่าสงสัย ค้นหาเว็บสําหรับ "แผนกสุ ขภาพท้องถิ่น" และรหัสไปรษณี ยห์ รื อเมืองหรื อเคาน์ตี
ชื่อโดยทัว่ ไปจะให้ขอ้ มูลการติดต่อที่ถูกต้อง ในสหรัฐอเมริ กาหัวหน้างานสามารถติดต่อCDC ที่ 800232-4636 พร้อมคําถามเกี่ยวกับ coronavirus
การวางแผนอย่างขยันหมัน่ เพียรสําหรับเหตุฉุกเฉินด้านสุ ขภาพระดับโลกสามารถช่วยปกป้องพนักงาน
ลูกค้าและธุรกิจ แต่แผนนั้นดีเท่าการดําเนินการ บริ ษทั ควรใช้สถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
และทดสอบแผนการของพวกเขา การกระทําของนายจ้างที่มีประสิ ทธิภาพต่อหน้า COVID-19การ
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ระบาดใหญ่สามารถช่วยชีวติ และช่วยให้ บริ ษทั ต่างๆได้รับความไว้วางใจจากพนักงานในระยะยาวและ
ลูกค้า
หมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้ได้รับการอัปเดตเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เพื่อรวมข้อมูลล่าสุ ดและ
คําแนะการสาธารณสุ ข
Jeff Levin-Scherz, MD, MBA เป็ นผูอ้ าํ นวยการอาวุโสและหัวหน้าร่ วมของ North American Health
Management Practice ที่วิลลิสทาวเวอร์วตั สัน เจฟฟ์ ได้รับการฝึ กฝนให้เป็ นแพทย์ปฐมภูมิและมีบทบาท
เป็ นผูน้ าํ ในองค์กรผูใ้ ห้บริ การและแผนสุ ขภาพ เขาเป็ นผูช้ ่วยศาสตราจารย์ที่โรงเรี ยนสาธารณสุ ขแห่ง
ฮาร์วาร์ดทีชานสคูล
Deana Allen RN, MBA เป็ นรองประธานอาวุโสของภาคอุตสาหกรรมการดูแลสุ ขภาพในอเมริ กาเหนือ
และทําหน้าที่เป็ นผูน้ าํ ทางปัญญาและการดําเนินงานที่เป็ นเลิศที่ Willis Towers Watson นอกจากจะ
ทํางานเป็ นแพทย์เธอแล้วทําหน้าที่เป็ นผูอ้ าํ นวยการด้านระบบความเสี่ ยงและประกันสุ ขภาพและที่
ปรึ กษาด้านการดูแลสุ ขภาพ

การจัดการการดําเนินงานเตรียมวงจรธุรกิจของคุณ
สํ าหรับ Coronavirus
by James B. Rice, Jr.
FEBRUARY 27, 2020
การพัฒนาวงจรธุรกิจที่ตรงประเด็นกับการระบาดของโรค coronavirus นั้นเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายอย่างยิง่
เนื่องจากขนาดของวิกฤตและอัตราการเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าการตอบสนองที่ดีที่สุดคือเตรี ยมพร้อม
ให้พร้อมก่อนเกิดวิกฤติเนื่องจากตัวเลือกมีมากขึ้น เมื่อมีการหยุดชะงัก อย่างไรก็ตามมีมาตรการที่
สามารถดําเนินการได้แม้วา่ คุณยังไม่พร้อม และถึงแม้วา่ ผลกระทบระยะยาวจะยังไม่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่
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การระบาดของโรคcoronavirus ได้เตรี ยมบทเรี ยนบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการเตรี ยมความพร้อมของคุณให้
ดีข้ ึนบริ ษทั ที่จะรับมือกับวิกฤตการณ์ในอนาคต
คุณสามารถทําอะไรตอนนี้
ก่อนอื่นเรามาดูการกระทําบางอย่างที่สามารถนํามาใช้เพื่อบรรเทาผลกระทบของวิกฤตการณ์ในวงจร
ธุรกิจ
เริ่ มต้นกับคนของคุณ สวัสดิการของพนักงานเป็ นสิ่ งสําคัญยิง่ และเห็นได้ชดั ว่าผูค้ นมีความสําคัญ
ทรัพยากรบริ ษทั ที่ฟ้ื นตัวเร็วที่สุดหลังจากเฮอร์ริเคนแคทรี นาในปี 2548 เป็ น บริ ษทั ที่ติดตามพนักงาน
ทั้งหมดของพวกเขาที่กระจายไปทัว่ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริ กา Procter &การเล่นการพนัน
แม้กระทัง่ ไปจนถึงการสร้างหมู่บา้ นพนักงานในพื้นที่บนที่สูงด้วยที่อยูอ่ าศัยอาหารและเงินล่วงหน้า
สําหรับพนักงานและครอบครัว
อาจจําเป็ นต้องคิดทบทวนวิธีการทํางานใหม่ เมื่อพายุน้ าํ แข็งปิ ดตัวลงในหลุยส์วลิ ล์รัฐเคนตักกี้ปี 2009
คนงานในพื้นที่ไม่สามารถไปที่ฮบั การเรี ยงลําดับของ UPS แต่คนงานยังสามารถเดินทางทางอากาศได้
ดังนั้นบริ ษทั บินจากบุคลากรในเมืองอื่นเพื่อให้ทาํ งานต่อไป การแลกเปลี่ยนนี้
ขึ้นอยูก่ บั มาตรฐานงานและอุปกรณ์รักษาความสงสัยที่มีสุขภาพดี
ข้อมูลที่ถูกต้องเป็ นสิ นค้าหายากในระยะแรกภัยพิบตั ิที่เกิดขึ้นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อรัฐบาลมี
สิ่ งจูงใจที่จะรักษาประชากรและชุมชนธุรกิจสงบเพื่อหลีกเลี่ยงความตื่นตระหนก รายงานผลกระทบมี
แนวโน้มที่จะเป็ นสี อ่อน อย่างไรก็ตามคนในท้องถิ่นอาจเป็ นแหล่งข้อมูลที่มีค่าและน่าเชื่อถือมากขึ้น
ดังนั้นพยายามรักษาไว้ซ่ ึงท้องถิ่นรายชื่อผูต้ ิดต่อ
เรี ยกใช้สถานการณ์ดบั เพื่อประเมินความเป็ นไปได้ของผลกระทบที่ไม่คาดคิด คาดหวังที่ไม่คาดคิด,
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อซัพพลายเออร์หลักอยูใ่ นแนวหน้าของการหยุดชะงักในกรณี ของ coronavirus
วิกฤตการณ์ อิทธิพลของจีนนั้นกว้างมากจนแทบจะไม่คาดคิดผลที่ตามมา ระดับสิ นค้าคงคลังไม่มาก
พอที่จะครอบคลุมการขาดแคลนวัสดุระยะสั้นดังนั้นคาดว่าทําให้เกิดการทํางานที่แพร่ หลายใน
ส่ วนประกอบและวัสดุหลักทัว่ ไป
ในปี 2005 เฮอร์ริเคนริ ตา้ ได้โจมตีฮูสตันและลุยเซียนาตะวันตกทําให้เกิดการหยุดนํ้ามันอย่างกว้างขวาง
การกลัน่ สิ นทรัพย์ที่ต้ งั อยูใ่ นภูมิภาค
อะไรคือสิ่ งที่สร้างความประหลาดใจให้กบั บริ ษทั ที่บรรจุสินค้าเพื่อผูบ้ ริ โภคประมาณหกเดือนต่อมาก็
คือบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาํ จากปิ โตรเลียมขาดแคลนเนื่องจาก Ritaส่ งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบที่จาํ เป็ นใน
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การทําวัสดุเหล่านี้ หลาย บริ ษทั ตะกายไปออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่โดยใช้กระดาษและกระดาษแข็ง
แบบเก่า
สร้างศูนย์ปฏิบตั ิการฉุกเฉิ นที่ครอบคลุม องค์กรส่ วนใหญ่ในปัจจุบนั มีบา้ งรู ปร่ างหน้าตาของศูนย์
ปฏิบตั ิการฉุกเฉิน (EOC) แต่ในการศึกษาของเราเราสังเกตว่าสิ่ งเหล่านี้ศูนย์ EOC มีแนวโน้มที่จะอยูใ่ น
ระดับองค์กรหรื อหน่วยธุ รกิจเท่านั้น นัน่ ไม่ดีพอ - ลึกกว่าจําเป็ นต้องมีโครงสร้างและกระบวนการศูนย์
EOC ที่ละเอียดยิง่ ขึ้น ศูนย์ EOC ควรอยูใ่ นระดับโรงงานด้วยแผนปฏิบตั ิการที่กาํ หนดไว้ล่วงหน้า
สําหรับการสื่ อสารและการประสานงานบทบาทที่กาํ หนดไว้สาํ หรับการทํางานผูแ้ ทนโปรโตคอล
สําหรับการสื่ อสารและการตัดสิ นใจและแผนปฏิบตั ิการฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและซัพพลายเออร์
การออกแบบเพื่อตอบสนอง
เรื่ องราว coronavirus จะเพิ่มความรู ้ของเราเกี่ยวกับการจัดการกับการจัดหาจํานวนมากอย่างไม่ตอ้ ง
สงสัยการหยุดชะงักของโซ่ แม้ในช่วงเริ่ มต้นนี้เราสามารถวาดบทเรี ยนที่สาํ คัญเกี่ยวกับการจัดการวิกฤต
ของลักษณะนี้ที่ควรนํามาใช้
ควรรู ้ซพั พลายเออร์ท้ งั หมดของคุณ จัดทําแผนที่ซพั พลายเออร์ตน้ นํ้าของคุณหลายระดับ บริ ษทั ที่
ล้มเหลวในการทําสิ่ งนี้ไม่สามารถตอบสนองหรื อประมาณการผลกระทบที่น่าจะเกิดขึ้นได้เมื่อเกิด
วิกฤตการณ์ข้ ึน หลังปี 2011 เซนไดแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่า บริ ษทั จะเข้าใจ
การเปิ ดรับภัยพิบตั ิเพราะพวกเขาไม่คุน้ เคยกับซัพพลายเออร์ตน้ นํ้า ณ จุดนั้นความจุที่เหลืออยูก่ ห็ ายไป
ในทํานองเดียวกันพัฒนาความสัมพันธ์ล่วงหน้ากับทรัพยากรที่สาํ คัญ - มันสายเกินไปหลังจากการ
หยุดชะงักปะทุข้ ึน
ทําความเข้าใจช่องโหว่ที่สาํ คัญของคุณและดําเนินการเพื่อกระจายความเสี่ ยง วงจรธุรกิจมากมายมีการ
พึ่งพาที่ทาํ ให้ บริ ษทั มีความเสี่ ยง ตัวอย่างคือเมื่อองค์กรขึ้นอยูก่ บั ซัพพลายเออร์ที่มีโรงงานเดียวที่มีส่วน
แบ่งตลาดใหญ่ทวั่ โลก ภัยพิบตั ิของ Sendaiเน้นการรับแสงประเภทนี้ ตัวอย่างเช่นฮิตาชิผลิตประมาณ
60% ของเซ็นเซอร์จ่ายอากาศทัว่ โลกซึ่งเป็ นองค์ประกอบสําคัญสําหรับผูผ้ ลิตรถยนต์ ที่คาดการณ์ไว้การ
ขาดแคลนสิ่ งของเหล่านี้ทาํ ให้ผผู ้ ลิตอุปกรณ์ด้ งั เดิม (OEM) ต้องหยุดปันส่ วนเซ็นเซอร์การไหลของ
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อากาศที่เหลืออยูก่ บั สายผลิตภัณฑ์ที่มีอตั รากําไรขั้นต้นสู งสุ ด การระบาดของโรคหลอดเลือดหัวใจได้
เปิ ดเผยการพึ่งพาของ Apple และผูผ้ ลิตรถยนต์ OEM จํานวนมากในการหาแหล่งผลิตจากประเทศจีน
สร้างแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ แผนเหล่านี้ควรระบุถึงเหตุฉุกเฉินในพื้นที่สาํ คัญและรวมถึงแผนการ
สํารองข้อมูลสําหรับการขนส่ งการสื่ อสารอุปทานและกระแสเงินสดเกี่ยวข้องกับคุณซัพพลายเออร์และ
ลูกค้าในการพัฒนาแผนเหล่านี้
อย่าลืมคนของคุณแผนสํารองเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับคนเช่นกันแผนอาจรวมถึงการเตรี ยมการสําหรับการ
ทํางานระยะไกลหรื อบุคคลที่มีความยืดหยุน่ อื่น ๆการจัดหาทรัพยากรใหม่เพื่อตอบสนองต่อข้อ จํากัด
ด้านบุคลากร
ทบทวนการออกแบบวงจรธุรกิจของคุณอีกครั้ง
จนกระทัง่ เมื่อไม่นานมานี้บริ ษทั ระดับโลกส่ วนใหญ่สามารถออกแบบวงจรธุรกิจตามสมมติฐานวัสดุ
นั้นไปได้อย่างอิสระทัว่ โลกทําให้สามารถผลิผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ที่สถานที่ที่มีตน้ ทุนตํ่าที่สุด
ทัว่ โลกนโยบายการค้าของสหรัฐฯ - จีน whiplash, Brexit และตอนนี้วกิ ฤตcoronavirus ได้ทา้ ทายความ
ถูกต้องของข้อสมมติฐานพื้นฐานนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ coronavirus แสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ของการมี
แหล่งที่มามากมายอยูใ่ นจุดเดียว - และจุดหนึ่งที่อยูไ่ กลจากตลาดสําคัญในอเมริ กาเหนือยุโรปและละติน
อเมริ กา
เราเชื่อว่าจําเป็ นต้องมีการออกแบบรู ปแบบใหม่ที่ช่วยให้ บริ ษทั สามารถกําหนดค่าใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
วงจรธุรกิจและมีความคล่องตัวและตอบสนองต่อนโยบายการค้าโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การเปลี่ยนแปลงและการหยุดชะงัก ดังนั้นคําถามคือ: บริ ษทั ควรออกแบบอุปทานของพวกเขาอย่างไร
เพื่อดําเนินงานอย่างมีประสิ ทธิภาพในโลกที่มีความผันผวนสู งซึ่งผูบ้ ริ โภคไม่อดกลั้นการตอบสนอง? มี
หลายทางเลือกและแต่ละคนเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนระหว่างระดับความเสี่ ยง
องค์กรสามารถทนต่อและปริ มาณของความยืดหยุน่ ในการดําเนินงานที่ตอ้ งการบรรลุ นี่คือสองตัวอย่าง:
ออกแบบใหม่พร้อมแหล่งข้อมูลที่สอง วงจรธุรกิจการออกแบบนี้ให้ความจุสาํ รองสําหรับการจัดหาการ
ผลิตและการกระจายขาด ความจุการสํารองข้อมูลกระจายความเสี่ ยงของกาหยุดชะงักทั้
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สองแหล่งที่มา (ตราบใดที่การหยุดชะงักไม่ส่งผลกระทบต่อตําแหน่งแหล่งที่สอง) ดังนั้นจึงเป็ นดีกว่าที่
จะมีแหล่งที่สองนอกภูมิภาคแหล่งที่มาหลัก แม้วา่ การออกแบบห่วงโซ่อุปทานนี้ลดระดับความเสี่ ยงจะ
เกิดการบริ หารการติดตามคุณภาพและต้นทุนต่อหน่วยที่สูงขึ้น นอกจากนี้เศรษฐกิจของขนาดแตกต่าง
กันไปตามปริ มาณของอุปทานที่จดั สรรให้กบั แต่ละแหล่งอุปทาน
ออกแบบใหม่เพื่อแหล่งภายใน การออกแบบนี้เรี ยกร้องให้ บริ ษทั มีโรงงานผลิตในท้องถิ่นแหล่งที่มา
ของอุปทานในแต่ละตลาดที่สาํ คัญ เช่นเดียวกับตัวเลือกด้านบนจะกระจายความเสี่ ยง เนื่องจากสิ่ งเหล่านี้
มีการกระจายแหล่งที่มาการประหยัดต่อขนาดจะลดลงและต้นทุนเงินทุนสู งขึ้น แต่ตน้ ทุนการขนส่ ง
ลดลง
สิ่ งเหล่านี้คือความเรี ยบง่ายขั้นต้นของตัวเลือกการออกแบบมากมายที่ บริ ษทั สามารถทําเพื่อลดความ
เสี่ ยงและตรวจสอบความสามารถในการตอบสนอง จําเป็ นต้องมีการวิเคราะห์และประเมินรายละเอียด
เพิ่มเติม เห็นได้ชดั ว่าในการเลือกการออกแบบ บริ ษทั ต้องชัง่ นํ้าหนักค่าใช้จ่ายของแต่ละคนและวิธีที่จะ
มีผลต่อความสามารถในการให้บริ การลูกค้าและแข่งขันกับ บริ ษทั อื่น ๆ การตัดสิ นใจเลือกดีไซน์ที่
เหมาะสมที่สุดไม่ใช่เพียงครั้งเดียวกระบวนการ. บริ ษทั ควรทบทวนและท้าทายตัวเลือกการออกแบบ
และกลยุทธ์ที่เหมาะสมเป็ นประจําหนุนพวกเขา
เป็ นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ถึงวิกฤตการณ์ทว่ั โลกเช่นการระบาดของโรค coronavirus แต่ บริ ษทั
สามารถทําได้บรรเทาผลกระทบโดยการเตรี ยมความพร้อมให้กบั ซัพพลายเชนในระดับที่สูงขึ้น พวกเขา
ควรกระทําก่อนการหยุดชะงักเกิดขึ้นและปรับและดําเนินการแผนใหม่หลังจากนั้นแทนที่จะเริ่ มจาก
ศูนย์ทุกครั้งเวลาที่พวกเขาตกอยูใ่ นวิกฤติใหม่
James B. Rice, Jr. เป็ นรองผูอ้ าํ นวยการศูนย์การขนส่ งและโลจิสติกส์ของ MIT
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นโยบายบุคลากรบริษทั คืออะไร
ภาระผูกพันทางกฎหมายรอบ ๆCoronavirus?
โดย Peter Susser และ Tahl Tyson
ด้วยการแพร่ กระจายอย่างรวดเร็วทัว่ โลกของ coronavirus บริ ษทั ควรให้ความสําคัญกับพนักงานเป็ น
อันดับแรกความปลอดภัย และในขณะที่พวกเขากําลังทบทวนกลยุทธ์นโยบายและขั้นตอนของพวกเขา
ผูน้ าํ จํานวนมากก็คือโดยเฉพาะสงสัยเกี่ยวกับความเสี่ ยงทางกฎหมาย ไม่มีนโยบายการเจ็บป่ วยและการ
ติดต่อสื่ อสารที่เพียงพอแผนเผชิญเหตุอาจเปิ ดเผยให้พวกเขาทราบถึงรายการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรบุคคล
ประเทศส่ วนใหญ่มีกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องพนักงานจากการทําร้ายร่ างกายในที่ทาํ งาน ใน
สหรัฐพนักงานได้รับความคุม้ ครองภายใตพระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัยดังนั้นหาก
เป็ นพนักงานติดเชื้อในที่ทาํ งานในบางกรณี นายจ้างอาจถูกลงโทษ ไม่ได้เตรี ยมตัวไว้
นายจ้างอาจถูกฟ้องร้องดําเนินคดีเกี่ยวกับค่าตอบแทนแรงงานการบุกรุ กความเป็ นส่ วนตัวการเลือก
ปฏิบตั ิการใช้แรงงานอย่างไม่เป็ นธรรมและการประมาทเลินเล่อ
ข่าวดีกค็ ือว่าด้วยความระมัดระวังความปลอดภัยของพนักงานและการเตรี ยมพร้อมทางกฎหมายนายจ้าง
สามารถลดความเสี่ ยงของการติดเชื้อและความเสี่ ยงทางกฎหมายของพนักงาน ต่อไปนี้เป็ นแปดขั้นตอน
บริ ษทั ควรทําสิ่ งเหล่านี้ให้จบ แน่นอนว่าคุณค่าของความพยายามเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับการ
ช่วยชีวติ โรคติดเชื้อไม่ใช่แค่ coronavirus
รับข่าวสาร
เริ่ มต้นด้วยการระบุแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ของคําแนะนําด้านสุ ขภาพของประชาชนเกี่ยวกับการแพร่
ระบาดและอยูถ่ ึงวันที่มีการแนะนําอย่างเป็ นทางการและได้รับคําสัง่ ในเขตอํานาจศาลที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคองค์การอนามัยโลก
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหภาพยุโรปและแนวทางสาธารณสุ ขเฉพาะประเทศเช่นนี้สาํ หรับ
สิ งคโปร์และสิ่ งนี้สาํ หรับสหราชอาณาจักรคําแนะนําอย่างเป็ นทางการนี้ควรใช้เป็ นรากฐานสําหรับการ
ตัดสิ นใจขององค์กรเกี่ยวกับสุ ขภาพและการลดความเสี่ ยงทางกฎหมาย ความสามารถในการแสดงให้

20

เห็นถึงการจัดวางนโยบายองค์กรกับทางการคําแนะนําอาจเป็ นสิ่ งสําคัญในการปกป้องทางกฎหมายใน
กรณี ที่การควบคุมการติดเชื้อของบริ ษทั ความพยายามกําลังถูกท้าทาย
เพิ่มความแข็งแกร่ งของการสื่ อสารและสุ ขอนามัย
ด้วยเหตุผลทางกฎหมายและการปฏิบตั ิ บริ ษทั ต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้ให้พนักงานข้อมูล
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการป้ องกันการแพร่ กระจายของเชื้อ - และสิ่ งที่พวกเขาได้ให้ไว้คนที่มีวธิ ีดาํ เนินการ
กับข้อมูลนั้น ดังนั้นองค์กรควรให้ความรู ้แก่พนักงานในล่วงหน้าของการติดเชื้อในสถานที่ทาํ งานใด ๆ
เกี่ยวกับโหมดการส่ งและอาการโดยการแบ่งปันเฉพาะแนวปฏิบตั ิดา้ นสุ ขภาพของประชาชนและ
แนวทางให้เจ้าหน้าที่ไปยังแหล่งข้อมูลอย่างเป็ นทางการมากขึ้นซึ่งองค์กรจะต้องพึ่งพา
นอกจากนี้นายจ้างจะต้องดําเนินมาตรการเพื่อลดความเสี่ ยงของการแพร่ เชื้อในที่ทาํ งาน สําหรับตัวอย่าง
คําแนะนําด้านสาธารณสุ ขเพื่อลดการแพร่ เชื้อรวมถึงการทําให้มน่ั ใจว่าพนักงานมีสามารถเข้าถึงสิ่ ง
อํานวยความสะดวกในการล้างมือและ / หรื อมือฆ่าเชื้อโรคและพื้นผิวสาธารณะเช่น
เคาน์เตอร์, ลูกบิดประตูและปุ่ มลิฟต์จะถูกฆ่าเชื้ออย่างสมํ่าเสมอ นายจ้างอาจพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
เพื่อลดความแออัดยัดเยียดเช่นการอํานวยความสะดวกในการทํางานทางไกลการทํางานเป็ นกะและทาง
กายภาพการเปลี่ยนแปลงเค้าโครง มาตรการดังกล่าวอาจช่วยปกป้องคนงานจากการติดเชื้อและช่วย
ป้องกันองค์กรจากความรับผิดนายจ้างควรสั่งให้พนักงานแจ้งการจัดการหากมีการสัมผัสกับไวรัสหรื อ
แสดงอาการของการติดเชื้อหรื อถ้าพวกเขาหรื อสมาชิกในครอบครัวของพวกเขามีความพิเศษช่องโหว่
เช่นระบบภูมิคุม้ กันที่อ่อนแอซึ่งอาจต้องมีการปกป้องเพิ่มเติม
การติดเชื้อ นอกจากนี้พนักงานที่มีอาการติดเชื้อควรส่ งกลับบ้านหรื อสั่งให้อยูบ่ า้ นและผูเ้ ยีย่ มชมที่ได้รับ
การสัมผัสหรื อมีอาการควรถูกกันออกจากที่ทาํ งานความล้มเหลวในการให้คาํ แนะนํานี้อาจทําให้ บริ ษทั
มีความรับผิดหากพนักงานติดเชื้อในที่ทาํ งานและสามารถแสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ หารไม่ได้สื่อสารเกี่ยวกับ
นโยบายนี้ (แม้วา่ กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิคนพิการจะปกป้ องพนักงานด้วยสุ ขภาพที่ได้รับความ
คุม้ ครองเงื่อนไขข้อ จํากัด โดยทัว่ ไปสามารถกําหนดได้หากมีภยั คุกคามโดยตรงต่อสุ ขภาพหรื อความ
ปลอดภัยของคนอื่น ๆ )
พิจารณาข้อ จํากัด ในการกลับไปทํางาน
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ในขณะที่นายจ้างเลือกปฏิบตั ิความเสี่ ยงอ้างว่าพวกเขาตัดสิ นใจที่จะ จํากัด การทํางานของพนักงานเหตุ
แห่งการแข่งขันหรื อชาติกาํ เนิดพวกเขาสามารถกําหนดข้อ จํากัด ที่สมเหตุสมผลตามข้อเท็จจริ งหากมี
ภัยคุกคามโดยตรงต่อสุ ขภาพหรื อความปลอดภัยของผูอ้ ื่น นายจ้างสามารถตัดสิ นโดยใช้แนวทางอย่าง
เป็ นทางการหรื อด้วยข้อมูลจากที่ปรึ กษาทางการแพทย์ไม่วา่ จะเป็ นและเมื่อพนักงานที่ป่วยหรื อมีอาจถูก
เปิ ดเผยสามารถกลับมาทํางานได้อย่างปลอดภัย นโยบายที่เขียนควรชัดเจนเกี่ยวกับเมื่อพนักงานที่มี
เงื่อนไขที่ถ่ายทอดได้อาจจะไม่ได้รับอนุญาตและมีความเกี่ยวข้อง
ควรมีการบันทึกการสื่ อสาร
ระวังหน้าที่ดูแลของนายจ้าง
ประเทศส่ วนใหญ่มีกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องพนักงานจากการทําร้ายร่ างกายในที่ทาํ งาน
สําหรับนายจ้างข้ามชาติและผูท้ ี่มีพนักงานมือถือเป็ นสิ่ งสําคัญในการระบุการใช้งานกฎหมายของ
ประเทศ (ซึ่งอาจมากกว่าของเขตอํานาจศาลเดียวในบางกรณี ) ตามขนาดเดียวไม่พอดีท้ งั หมด
ในสหรัฐอเมริ กาพนักงานได้รับการคุม้ ครองภายใต้กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(OSH)พ.ร.บ. ) มาตรา 5 (a) (1) ขอพระราชบัญญัติ OSH เป็ นข้อบังคับทัว่ ไปซึ่งกําหนดให้นายจ้างต้อง
จัดเตรี ยมพนักงานของพวกเขาที่มีสถานที่ทาํ งาน“ ปลอดจากอันตรายที่รู้จกั …น่าจะก่อให้เกิดความตาย
หรื อร้ายแรงอันตรายต่อร่ างกาย” การบริ หารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ (OSHA) สามารถ
อ้างอิงได้นายจ้างที่ฝ่าฝื นข้อปฏิบตั ิหน้าที่ทวั่ ไปหากมีอนั ตรายที่ได้รับการยอมรับและไม่ได้ดาํ เนินการ
ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อป้ องกันหรื อลดอันตราย อย่างไรก็ตามการอ้างอิง OSHA สามารถอ้างอิงได้
เท่านั้นมาตรฐานข้อบังคับหรื อข้อปฏิบตั ิหน้าที่ทวั่ ไป
โปรแกรมค่าตอบแทนแรงงานที่ได้รับคําสั่งจากรัฐและโปรแกรมแยกต่างหากสําหรับแรงงานรัฐบาล
ให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งได้รับบาดเจ็บและเจ็บป่ วยจากการทํางาน(โดย
รัฐ) ตามกฎแล้วหากเกิดอันตรายขึ้นจากพนักงานและในระหว่างการจ้างงานพนักงานคือจํากัด สิ ทธิ
ประโยชน์ทดแทนสําหรับคนงานและไม่สามารถกูค้ ืนความเสี ยหายสําหรับความเจ็บปวดและความทุกข์
ทรมานหรื อความปวดร้าวทางจิตใจ บางรัฐอนุญาตให้มีการมอบรางวัลเพิ่มเติม - นอกเหนือจากแรงงาน
ปกติ 'รางวัลชดเชย - เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการกระทําของ "เจตนา" หรื อ "เจตนา" ของนายจ้างอาจ
รวมถึงความล้มเหลวในการให้การป้องกันที่เหมาะสม
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ธุรกิจยังต้องพิจารณาความรับผิดต่อบุคคลที่สามเช่นลูกค้าซึ่งอาจไม่เป็ นเช่นนั้นถูก จํากัด. ตัวอย่างเช่น
พนักงานร้านอาหารที่ติดงานจะได้รับสิ ทธิ์ให้กบั พนักงานเท่านั้นการชดเชย แต่ในทางทฤษฎีผอู ้ ุปถัมภ์
พวกเขาอาจติดเชื้อสามารถแสวงหาความเสี ยหายมากขึ้น
ประเมินการลาและการจ่าย
นายจ้างควรวิเคราะห์ขอ้ ผูกพันทางกฎหมายของพวกเขาเพื่อให้พนักงานลาในกรณี ที่เจ็บป่ วยหรื อทุพพล
ภาพและประเมินว่าต้องปรับนโยบายของตนในปัจจุบนั หรื อไม่พฤติการณ์ ในสหรัฐอเมริ กา
พระราชบัญญัติการลาครอบครัวและการแพทย์ (FMLA) ชาวอเมริ กนั ที่มีความพิการจะใช้กฎหมาย
(ADA) และกฎหมายชดเชยแรงงานของรัฐรวมถึงสัญญาและนโยบายใด ๆภาษา. ควรระบุขอ้ ยกเว้นจาก
นโยบายประกัน - ตัวอย่างเช่นการเดินทางหลายครั้งนโยบายการประกันไม่รวมการระบาดใหญ่
จากการวิเคราะห์น้ ี บริ ษทั ควรพิจารณาภายใต้สถานการณ์ที่พวกเขาต้องการขยายหรื อขยาย
ผลประโยชน์และความคุม้ ครองและควรประเมินระดับการคุม้ ครองรายได้สาํ หรับพนักงานลาอาจจะ
ปรับแผนผลประโยชน์สาํ หรับพนักงานที่เกินวันป่ วยการจัดสรรเพื่อสนับสนุนพนักงานที่ป่วยที่ตอ้ งอยู่
บ้าน
มันเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะดูเกินกว่าข้อกําหนดทางกฎหมายทันทีเพื่อธุรกิจที่กว้างขึ้นและถูกกฎหมาย
ผลกระทบ ตัวอย่างเช่นธุรกิจอาจไม่ถูกต้องตามกฎหมายในการจ่ายพนักงานในช่วงเวลาหนึ่งมันกีดกัน
เขาหรื อเธอจากที่ทาํ งานเพราะบุคคลนั้นอยูร่ ะหว่างการเดินทางส่ วนตัวไปยังสถานที่ที่การส่ งกําลัง
เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามการเลือกที่จะไม่ทาํ เช่นนั้นจะทําให้พวกเขามีโอกาสมากขึ้นกลับไปทํางานก่อน
กําหนดดังนั้นจึงทําให้พนักงานคนอื่น ๆ ติดเชื้อเสี่ ยงต่อเนื่องทางธุรกิจหนี้สินตามกฎหมายจากบุคคลที่
สามเช่นลูกค้าและมีส่วนทําให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้น
บรรเทาความเครี ยดและความวิตกกังวล
ความเครี ยดและความวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ coronavirus อาจกลายเป็ นปัญหาทางกฎหมาย
ถูกกฎหมายมาตรฐานจะแตกต่างกันไปตามเขตอํานาจ ตัวอย่างเช่นนายจ้างในสหราชอาณาจักรมีหน้าที่
ต้องทําประเมินความเสี่ ยงของความเครี ยดที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพไม่ดีที่เกิดจากกิจกรรมการทํางานและ
พวกเขาจะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมความเสี่ ยงดังกล่าว ในบางกรณี นี่อาจหมายถึงการ
ก้าวไปข้างหน้า
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ขั้นตํ่าถ้าทําเช่นนั้นไม่เป็ นภาระเกินควรแก่นายจ้างและบรรเทาจิตใจภาระต่อพนักงาน ตัวอย่างเช่น
แทนที่จะเลิกจ้างพนักงานเพราะปฏิเสธที่จะมา
สํานักงานเนื่องจากกลัวการติดเชื้อแม้วา่ จะมีการใช้มาตรการป้องกันที่แนะนําไว้อย่างเป็ นทางการก็ตาม
ลูกจ้างอาจมีความยืดหยุน่ มากขึ้นในการอนุญาตให้หยุดพักหรื อจัดการการทํางานระยะไกลขั้นตอน
ดังกล่าวสามารถช่วยนายจ้างในสหราชอาณาจักรหลีกเลี่ยงการเรี ยกร้องการเลิกจ้างที่ไม่เป็ นธรรม
ผูป้ ระกอบการควรตระหนักว่าสภาวะสุ ขภาพจิตเช่นโรคกลัวเชื้อโรคอาจได้รับการคุม้ ครองดังนี้ความ
พิการภายใต้กฎหมายเช่นกฎหมายคนพิการอเมริ กนั และกําหนดให้นายจ้างต้องทําแนวทางที่ปรับเปลี่ยน
ตามความต้องการที่พกั ที่สมเหตุสมผล
ปกป้ องความเป็ นส่ วนตัว
นายจ้างควรเข้าใจว่าข้อมูลสุ ขภาพส่ วนบุคคลใดที่พนักงานอาจต้องเปิ ดเผยหากเขาหรื อเธอติดเชื้อหรื อมี
ความเสี่ ยงสู งต่อการติดเชื้อ - เป็ นไปได้ทุกอย่างที่อาจรบกวนด้วยความสามารถของพนักงานในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่สาํ คัญของงานหรื อที่สามารถเพิ่มความเสี่ ยงต่อผูร้ ่ วมงานหรื อบุคคลที่สามผ่านการติดต่อ
ในที่ทาํ งาน ไม่เข้าใจกฎหมายภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวอาจทําให้ บริ ษทั ละเมิดสิ ทธิส่วน
บุคคล
โชคดีที่กฎความเป็ นส่ วนตัวที่เข้มงวดยังช่วยให้นายจ้างสามารถเปิ ดเผยสุ ขภาพที่ได้รับความคุม้ ครอง
ของพนักงานข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจุดประสงค์ดา้ นสาธารณสุ ข ที่กล่าวว่าข้อมูลดังกล่าวจะต้องจัดการ
ภายในกรอบการป้ องกันความเป็ นส่ วนตัวของข้อมูลขององค์กรและหากข้อมูลดังกล่าวกําลังถูกส่ งจาก
สหภาพยุโรปไปยังสหรัฐอเมริ กาควรดําเนินการให้เป็ นไปตามกฎทัว่ ไปกฎการคุม้ ครองข้อมูล (GDPR)
วางแผนสําหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด
ตัวอย่างเช่นการวางแผนฉุ กเฉินอาจรวมถึงการวางแผนการสื บทอดตําแหน่งสําหรับผูต้ ดั สิ นใจหลักและ
ทําความเข้าใจและเตรี ยมความพร้อมล่วงหน้าสําหรับข้อกําหนดทางกฎหมายในกรณี ที่เกิดการลวกและ
การปลดพนักงาน เขตอํานาจศาลหลายแห่งต้องการขั้นตอนและการแจ้งเตือนที่เป็ นทางการมากขึ้น
สําหรับการปลดพนักงานเหนือกจํานวนพนักงาน ความล้มเหลวในการปฏิบตั ิตามอาจมีบทลงโทษที่
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รุ นแรงสําหรับนายจ้างและแม้กระทัง่ ความรับผิดชอบส่ วนบุคคลในบางกรณี สาํ หรับความเป็ นผูน้ าํ ของ
พวกเขา การวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดส่ วนสําคัญของโปรแกรมความยืดหยุน่ ของ
องค์กร
Peter Susser (psusser@littler.com) เป็ นหุน้ ส่ วนใน Littler Mendelson บริ ษทั กฎหมายการจ้างงานและ
แรงงานทัว่ โลก
วอชิงตันดีซี.
Tahl Tyson (ttyson@littler.com) เป็ นหุน้ ส่ วนใน Littler Mendelson บริ ษทั กฎหมายการจ้างงานและ
แรงงานทัว่ โลก เป็ นทนายความของสหรัฐอเมริ กาอยูใ่ น Seattle, Washington.
วิกฤต Coronavirus
ไม่ จําเป็ นต้ องนําไปสู่ การปลดพนักงาน
โดย Atta Tarki, Paul Levy และ Jeff Weiss
20 มีนาคม 2020
ในช่วงวิกฤตเส้นทางระหว่างการปฏิเสธขององค์กรและการปลดพนักงานมักจะเป็ นเส้นทางสั้น ๆ
สําหรับสัปดาห์ของเราลูกค้าองค์กรและผูต้ ิดต่อไดหลุดพ้นความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่
อาจเกิดขึ้นจากการระบาดของ Covid-19 มีบางอย่างเปลี่ยนไปประมาณ 9 มีนาคม
ก่อนอื่นผูต้ ิดต่อของเราบอกเราว่าพวกเขาเป็ นผูเ้ ยีย่ มชมสํานักงานของพวกเขาและสนับสนุนการทํางาน
ระยะไกล ตอนนี้เราเพียงไม่กี่วนั ต่อมา
ได้ยนิ ว่าพวกเขาหลายคนกําลังพิจารณาปลดพนักงานเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาทําผ่านวิกฤต – และ
การสํารวจเมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่าผูน้ าํ องค์กรส่ วนใหญ่กาํ ลังพิจารณาเรื่ องการเงินอยูบ่ า้ งการกระทําอันเป็ น
ผลมาจากการโรคระบาดใหญ่
เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถสะท้อนการลดต้นทุนได้ ผูน้ าํ มีหน้าที่ตอ้ งรับผิดชอบการตัดสิ นใจที่จะทําให้
บริ ษทั ล่ม แต่ผทู ้ ี่จดั การผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤติครั้งนี้วธิ ีที่ชดั เจนและเห็นอกเห็นใจสร้าง
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มูลค่าเพิม่ ให้กบั บริ ษทั ของพวกเขาและจะออกมาจากสิ่ งนี้การระบาดใหญ่กว่าที่เคยมีมา ดังนั้นก่อนที่จะ
ประกาศปลดพนักงานลึกเราขอแนะนําให้คุณพิจารณามาตรการเหล่านี้ก่อน
สื่ อสารอย่างเปิ ดเผย
ผูน้ าํ หลายคนคิดว่าหากพวกเขายอมรับว่า บริ ษทั กําลังเผชิญกับความปั่นป่ วนวุน่ วายพนักงานที่ดีที่สุด
สมมติฐานคือพนักงานเหล่านี้จะกังวลน้อยลงหากผูบ้ ริ หารถือไพ่ของพวกเขาใกล้กบั หน้าอก ไม่มีอะไร
จะเพิ่มเติมจากความจริ ง ทุกคนรู ้วา่ เราเป็ น
กําลังระบาดทัว่ โลก ทุกคนรู ้วา่ ภาคเศรษฐกิจบางอย่างได้รับแล้วได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอันเป็ นผลมาจากไวรัสนี้ และทุกคนรู ้วา่ การชะลอตัวในส่ วนของ
เศรษฐกิจและความไม่แน่นอนที่เพิม่ ขึ้นอาจส่ งผลกระทบต่อ บริ ษทั เช่นกัน
แทนที่จะบังคับให้พนักงานของคุณคาดเดาสิ่ งที่อาจมีในร้านสําหรับพวกเขาให้ชดั เจนที่สุดเกี่ยวกับ
สุ ขภาพทางการเงินของ บริ ษทั และเป้าหมายที่คุณจะให้ความสําคัญ เป้าหมายเหล่านี้จะไม่เหมือนกัน
สําหรับทุก บริ ษทั และคุณไม่ควรสื่ อสารข้อความว่างเปล่าที่คุณไม่ตอ้ งการเชื่อมัน่ ในเช่น“ เราให้
ความสําคัญกับพนักงานเป็ นอันดับแรก” ข้อความเหล่านี้อาจสร้างความสับสนและแม้แต่ต่อต้านเมื่อคน
กังวลเกี่ยวกับงานของพวกเขา เป็ นการดีกว่าที่คุณจะเจาะจง สําหรับตัวอย่างเช่นหากเป้าหมายของคุณคือ
การบันทึกงานในขณะที่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงธนาคารของคุณให้พูดอย่างนั้น ถ้ามันจะทําให้ชุดของการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วเพื่อรักษาความปลอดภัยงานชี้แจงว่าคุณกําลังจัดลําดับความสําคัญการ
ตัดสิ นใจอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงช้าลง
แบ่งปันความเจ็บปวด
หากคุณกําลังลดการทํางานเพื่อประหยัดการสู ญเสี ยงานคุณจะต้องเป็ นผูน้ าํ โดยยกตัวอย่างและตัดทอน
ผลกระทบนั้นวันต่อวันของคุณเองเช่นกัน หากคุณไม่ได้ทาํ สิ่ งที่เป็ นอันตรายที่พนักงานของคุณจะรู ้สึก
ราวกับกําลังทําเสี ยสละในขณะที่ชุด C ยังคงไม่ได้รับผลกระทบ รับข้อผูกพันสําหรับการตัดเงินจากรุ่ น
พี่ผนู ้ าํ ในฐานะ CEO คุณควรลดเงินเดือนมากที่สุดด้วยตนเอง ยกตัวอย่างเช่นซีอีโอของสายการบิน
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หลายแห่ง ได้แก่การเลื่อนเงินเดือนชัว่ คราวหรื อการตัดค่าจ้างท่ามกลางการตัดทอนปรากฏสําหรับ
อุตสาหกรรม
พิจารณาไอเดีย Crowdsourcing กับพนักงาน
การเปิ ดพื้นที่สาํ หรับแนวคิดจากพนักงานเกี่ยวกับสิ่ งที่บริ ษทั ควรทําคุณอาจกลัวว่าพนักงานจะไม่พอใจ
ถ้าความคิดของพวกเขาไม่ได้ถูกเลือกคุณอาจกลัวการขอความคิดจากพนักงานของคุณหมายความว่าคุณ
จะควบคุมไม่ได้ เรารู ้ซีอีโอที่ตบความคิดของการปรึ กษาหารื ออย่างเปิ ดเผยว่า“ การมีส่วนร่ วมกันเป็ น
เรื่ องที่รวมกันเป็ นหนึ่ง” แต่ crowdsourcing ไม่จาํ เป็ นต้องเทียบเท่ากับความวุ่นวายในบ้านเรา
ประสบการณ์เป็ นสิ่ งสําคัญที่คุณขอให้พนักงานของคุณแสดงความคิดเห็น ด้วยการแสดงพวกเขาไม่ใช่
แค่การพูดว่าคุณสนใจสิ่ งที่พวกเขาคิดว่าคุณจะมีความมุ่งมัน่ ซื้อมากขึ้นสําหรับความคิดริ เริ่ มของคุณ
จัดลําดับความสําคัญในที่สุด
ตัวอย่างเช่นเมื่อศูนย์การแพทย์เบธ อิสราเอลผูด้ ูแล (BIDMC)ทําการจัดหาฝูงชนแนวทางการลดต้นทุน
ตามวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 ความเห็นส่ วนใหญ่เป็ นบวกจริ ง ๆ แล้วพนักงานชื่นชมการเปิ ด
กว้างมากจนพวกเขาปกป้ องการเคลื่อนไหวเพื่อไม่พอใจเพื่อนร่ วมงานที่ตอ้ งการกําจัดหรื อก่อ
วินาศกรรมกระบวนการ
ในการเริ่ มต้นกระบวนการ crowdsourcing ผูน้ าํ ควรเสนอโครงสร้างโดยการสื่ อสารที่คุณตั้งใจจะทํา
จัดลําดับความสําคัญของความคิดริ เริ่ มที่มีความต้องการเงินทุนที่ต่าํ กว่า, โปรไฟล์ความเสี่ ยงที่ลดลง,
ผลกระทบเชิงบวกที่พิสูจน์แล้วกระแสเงินสดโอกาสในการออมงานที่สูงขึ้นและอื่น ๆ จากนั้นแสดงให้
เห็นอย่างแท้จริ งว่าคุณเปิ ดให้ความคิดของพนักงาน คุณอาจนําเสนอแพ็คเกจสุ ดท้ายให้กบั เจ้าหน้าที่และ
ให้พวกเขาระบุ
การตั้งค่าระหว่างตัวเลือกต่างๆ บรรทัดล่างคือคุณไม่สูญเสี ยการควบคุมโดยชนิดนี้เข้าใกล้ คุณยกระดับ
สถานะของคุณในฐานะผูน้ าํ
ตรวจสอบตัวเลือกทั้งหมด (แม้กระทัง่ คนธรรมดาที่ฐานะน้อยกว่า)

27

ก่อนการปลดพนักงานให้พิจารณาตัวเลือกที่ไม่ชดั เจนทั้งหมดของคุณเพื่อลดต้นทุน สัปดาห์ทาํ งานสี่ วนั
สําหรับบทบาทที่คุณมีความสามารถเกินกว่าจะลดค่าใช้จ่ายพนักงานได้เกือบ 20% (สมมติวา่ มีค่าใช้จ่าย
บางอย่างยังคงอยูเ่ นื่องจากค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์) พนักงานบางคนอาจตกลงทํางานครึ่ งเวลาถ้าพวก
เขารู ้วา่ การทําเช่นนั้นจะช่วยงาน
นอกจากนี้คุณยังสามารถให้พนักงานได้มีโอกาสลาหยุดโดยไม่ได้รับค่าจ้างหากพวกเขาต้องการ - วาง
กรอบลานี้เป็ น
“การพักผ่อน” สามารถช่วยลดความตรึ งเครี ยดของการขาดหายไปได้ ในความเป็ นจริ งคุณอาจพบว่า
พนักงานบางคนยินดีตอ้ นรับตัวเลือกเหล่านี้และหวังว่าพวกเขาจะได้รับพวกเขามาตลอด ด้วยการทําให้
ชัดเจนว่าหนึ่งในเป้าหมายสําคัญของคุณคือหลีกเลี่ยงการปลดพนักงานคุณอาจพบว่าพนักงานคล้อยตาม
การเสี ยสละส่ วนบุคคลที่มีอยูใ่ นการเพิ่มเงินเดือนค้างหยุดโบนัสห้ามการทํางานล่วงเวลาการหยุดการ
จ่ายเงินเข้ากองทุนเกษียณอายุการลดวันหยุดและต้นทุนอื่น ๆของมาตรการ
พิจารณาลดการจ่ายเงินที่ลดลงสําหรับช่วงเงินเดือนที่ต่าํ กว่าเพื่อปกป้องพนักงานที่เป็ นส่ วนใหญ่อ่อนแอ
ตัวอย่างเช่นคุณอาจลดเงินเดือนพนักงานที่จ่ายสู งสุ ดของคุณลง 10% ระดับกลางพนักงานที่ได้รับ
เงินเดือน 5% และทุกคนอยูเ่ หนือเกณฑ์ที่กาํ หนดครึ่ งหนึ่ง นี่คือสิ่ งที่ทาํ ใน BIDMC ใระหว่างการลด
ต้นทุน - และพนักงานชื่นชมผูน้ าํ ระดับสู งคนนั้นลองใช้วธิ ีการสร้างสรรค์ทุกประเภทเพื่อลดการลด
จํานวนนับ
มี“การทําให้ใจเย็น”
การเป็ นผูน้ าํ ในช่วงเวลาที่วนุ่ วายสามารถทําให้สับสนได้ ถ้าคุณทําเร็วเกินไปมันอาจกลายเป็ นว่าคุณ
แสดงออก หากคุณดําเนินการช้าเกินไปธุรกิจอาจเข้าสู่ ภาวะปกติ มันจะเป็ นการดีถา้ มีอะไร
ภาษาสวีเดนเรี ยกว่า Is i magen“ นํ้าแข็งในท้อง” แปลอย่างคร่ าว ๆ ว่าคุณมีความสามารถในการทําให้ใจ
เย็น ๆสถานการณ์วกิ ฤต.
ก่อนอื่นให้ตระหนักว่าสิ่ งที่เลวร้ายอย่างที่เห็นอยูอ่ าจให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลจํานวนมาก ผูน้ าํ
ธุรกิจจําได้วา่ มีความต้านทานต่อมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจในภายหลังของวิกฤตการเงินปี 2551 ส่ วน
หนึ่งของการต่อต้านนั้นเกิดจากความไม่พอใจของประชาชนต่อการประกันตัวสถาบันการเงินที่
ก่อให้เกิดวิกฤติ ประชาชนมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการกระตุน้ เศรษฐกิจในกรณี ปัจจุบนั ที่การชะลอตัว
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นั้นยากที่จะตําหนิในหนึ่งอุตสาหกรรมเฉพาะ และความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจอาจถูกกําหนดเป้าหมาย
ไปยัง บริ ษทั ที่สามารถป้ องกันได้การปลดพนักงาน
นอกจากนี้อย่าปฏิบตั ิกบั ตัวชี้วดั เชิงลบทั้งหมดสําหรับธุรกิจของคุณเหมือนกัน หากลูกค้าของคุณเป็ น
ภาพยนตร์โรงละครและพวกเขาจําเป็ นต้องหยุดโครงการของคุณชัว่ คราวคุณมีเหตุผลที่จะเชื่อว่าพวกเขา
จะไม่สามารถเลือกได้ โครงการสํารองข้อมูลได้ตลอดเวลาในไม่ชา้ เนื่องจาอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์
กําลังได้รับผลกระทบทางการเงินครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตามหากลูกค้าของคุณเป็ นโรงพยาบาลที่ระบุวา่
พวกเขาต้องการหยุดโครงการของคุณชัว่ คราวเพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่จุดสู งสุ ดปริ มาณผูป้ ่ วย
ในขณะนี้มนั คุม้ ค่าที่คุณจะแสดงให้ทีมผูบ้ ริ หารของพวกเขาเห็นเข้าใจลําดับความสําคัญปัจจุบนั ของ
พวกเขา
นอกจากนี้ยงั มีเหตุผลที่จะอธิบายให้พวกเขาฟังว่าคุณกําลังพยายามทําความเข้าใจว่าอะไรคือผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจการระบาดใหญ่ครั้งนี้จะเกิดขึ้นในบริ ษทั ของคุณและถามพวกเขาว่าพวกเขาสามารถพูดคุย
กับคุณได้หรื อไม่ช่วยให้คุณเข้าใจว่าพวกเขาจะดําเนินโครงการต่อไปเมื่อมีความสงบลง
แต่ฉนั คือ Magen ไม่ได้หมายความว่าคุณเจ๋ งกับความต้องการของพนักงานของคุณ นี่คือเวลาที่จะแสดง
เอาใจใส่ มากกว่าการรักษาระยะห่างทางอารมณ์จากคนของคุณด้วยความเห็นอกเห็นใจโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ สําหรับสมาชิกที่อ่อนแอที่สุดในบริ ษทั ของคุณ ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยอย่างหนึ่งคือคนส่ วนใหญ่
มองตัวเองเป็ นหลักในช่วงเวลาที่วนุ่ วาย ในทางตรงกันข้ามประสบการณ์ของเราคือในช่วงวิกฤต
ประชาชนมักจะเสี ยสละเพื่อเสี ยสละหากหมายถึงบริ ษทั ของพวกเขาสามารถช่วยเพื่อนร่ วมงานให้
ทํางานได้มากขึ้น
การฝ่ าฟันและการตัดสิ นใจที่ยากลําบากเพื่อให้บริ ษทั ของคุณดําเนินไปได้ยากอย่างไรก็ตาม หากคุณ
เป็ นผูน้ าํ ด้วยความเห็นอกเห็นใจคุณจะสัมผัสชีวติ ของพนักงานของคุณในรู ปแบบที่ไม่ธรรมดาและมา
จากการที่ทุกอย่างชะลอตัวที่เกิดขึ้นนี้ ทําให้พนักงานของคุณแข็งแกร่ งกว่าที่เคยมีมา
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เขายังเป็ นผูเ้ ขียนหนังสื อ, การสรรหาตามหลักฐาน (McGraw Hill, กุมภาพันธ์ 2020) หาเขาที่ Twitter:
@AttaTarki
Paul Levy เป็ นซีอีโอของศูนย์การแพทย์ Beth Israel Deaconess ในบอสตันจากปี 2002 ถึง 2011 การ
กระทําของเขาเพื่อหลีกเลี่ยงการปลดพนักงานในช่วงวิกฤตการเงินโลกนําไปสู่ ความสนใจทัว่ โลกและ
โห่ร้องให้โรงพยาบาลของเขา เขาเป็ นผูแ้ ต่ง Goal Play!บทเรี ยนความเป็ นผูน้ าํ จากสนามฟุตบอล หาเขา
ที่ Twitter: @ Paulflevy
Jeff Weiss เป็ นผูก้ ่อตั้งและกรรมการผูจ้ ดั การของ CCI ซึ่งเป็ นเครื อข่ายซีอีโอระดับชาติและผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์เสริ มที่ UCLAคณะแพทยศาสตร์
เทคโนโลยีช่วยจีนผ่ านพ้นวิกฤตโควิด
โดย Chengyl Lim
เดือนที่ผา่ นมา จีนเสมือนเมืองร้างจากการปิ ดเมือง ซึ่งขณะนี้ยโุ รปและอเมริ กา กําลังเป็ นเช่นกัน
และอยูร่ ะหว่างที่จะต้องทําให้ทุกอย่างในทางปฏิบตั ิ ที่จะต้องตอบคําถามต่างๆ เช่นประชาชนจะมี
อาหาร บริ การทางการแพทย์ที่เพียงพอ ประชาชนมีรายได้พอควร
สําหรับจีนกุญแจสําคัญที่จีนประสบความสําเร็จในการระงับการแพร่ ระบาดคือเทคโนโลยี ที่อู
ฮัน่ มีพลเมืองล้านคน ประกาศล๊อคดาวน์สร้างความโกลาหล การกักตุนอาหารและสิ่ งจําเป็ นเพราะ 11
เป็ นเมืองแรกที่มีการติดเชื้อและไม่มีการเตรี ยมการใดๆรองรับเลย ดิจิทลั เทคโนโลยีช่วยการจัดหา
ะชาชนอย่างเพียงพอ ทําให้เกิดความมัน่ ใจและไม่เป็ นปัญหาอีกต่อไปอาหารและสิ่ งจําเป็ นแก่ปร
โดยเฉพาะจากปัจจัยสองประการ
- ดิจิทลั เทคโนโลยีช่วยการจัดหาและส่ งถึงที่จากการซื้อขาย On-line ที่ส่งถึงภายใน 20 นาที
โดยเฉพาะ Alibaba ใช้เครื อข่ายในการซื้อขายอาหารและอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ผูบ้ ริ โภคเข้าถึงระบบออนไลน์ของโลก จากเมื่อ 5 ปี ที่ผา่ นมาได้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ใช้จ่ายจากเดินตามห้างเป็ นการซื้อ On-line ซึ่งมีถึง 36.6% จาก smart phone โดยผ่านระบบ
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e-commerce กลุ่มถูกกักกันจะรวมตัวกันเป็ นกลุ่มสร้าง group chat apps เพื่อรองรับสิ่ งของที่
จะจัดส่ งไปให้ถึงหน้าชุมชนและกลุ่มจิตอาสาจะนําไปแจกจ่ายถึงหน้าบ้านของลูกบ้านทุก
คน
ในอเมริ กาและยุโรปอาจจะไม่มีการใช้ดิจิทลั แพร่ หลายเท่านี้แค่ 16% เท่านั้นที่ซ้ือขาย On-line
ของชําและอาหารกึ่งสําเร็จที่ walmart.com และ Amazon จะได้พยายามชักจูงให้ผบู ้ ริ โภคหันมา
ซื้อทาง On-line แต่กย็ งั ไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภคในอเมริ กาแม้แต่ใน
ภัตตาคาร Uber Eats ก็ยงั ล้าหลัง MTDP,Ele.me. ในจีน ยิง่ ยุโรปจะล้าหลังกว่ามาก เพราะผูบ้ ริ โภคไม่
นิยมซื้อ On-line แม้จะมี Ooshop.com,Deliveroo ขณะที่กฎหมานแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานยังเป็ น
อุปสรรคสําคัญ
แน่นอนว่า การแพร่ ระบาดต้องมีวนั คลี่คลาย อย่างไรก็ตามอยากให้ท้ งั อเมริ กาและยุโรปหันไปดู
แนวทางการแก้ปัญหาของจีนที่อาศัยประโยชน์อย่างมหาศาลของดิจิทลั เทคโนโลยี
ปฏิกริ ิยาของบริษทั ห้ างร้ านในจีนต่ อ Covid
โดย
Martin Rever, Lars Faeste, Clinthia Chen, Phillipp Carlsson Szlezak and Keven Whitaker
เมื่อ Covid แพร่ ระบาดไปยังยุโรปและอเมริ กา บริ ษทั ต่างๆ พากันหาทางตั้งหลัก หาวิธีการอยู่
รอดแต่กไ็ ม่มีคาํ ตอบเพราะมันเป็ นเรื่ องของเชื้อโรคที่คาดการณ์ไม่ได้โดยเฉพาะการแพร่ ระบาดที่
รวดเร็วขาดประสบการณ์ในอดีตและข้อแนะนําจากรัฐบาล และองค์การระหว่างประเทศ
แน่นอนว่าแต่ละสถานที่ สถานการณ์มีความแตกต่าง แต่เชื่อได้วา่ เป็ นโอกาสของแต่ละบริ ษทั จะ
ได้เรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกันแม้อยูต่ ่างภูมิภาค จีนขณะนี้อยูร่ ะหว่างการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ จากข้อมูลการ
เคลื่อนตัวของประชาชนสิ นค้า ผลผลิตและความมัน่ ใจ แต่กย็ งั ค่อนข้างอ่อนล้าจากความไม่แน่นอนของ
เชื้อไวรัสที่อาจปะทุข้ ึนมาอีกได้ หลายบริ ษทั ในจีนอยูใ่ นขั้นของการขับเคลื่อนเพื่อให้พน้ จากวิกฤต
เศรษฐกิจ ในขั้นของการฟื้ นตัวและการวางแผนการฟื้ นตัว
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จากแผนการฟื้ นตัว เราได้นาํ 12บทเรี ยนจากผูน้ าํ ทางธุรกิจทัว่ โลกโดยที่จีนมีการเมืองการ
ปกครองที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง รวมถึงสังคมวัฒนธรรม ที่เชื่อว่าบทเรี ยนดังกล่าวสามารถนํามา
ปรับใช้ได้
1. มองไปข้างหน้าและปรับทิศทางของตนเองอย่างแน่วแน่
วิกฤตมีความไวสู งมากซึ่งต้องการความแน่นอนของการปรับจิตใจและแผน ความไม่ใส่ ใจ
ในตอนเริ่ มนําไปสู่ การค้นพบ การเรี ยนรู ้ ตามด้วยการวางแผนของกลยุทธการฟื้ นตัวและหลังการฟื้ นตัว
รวมทั้งการเรี ยนรู ้ซ่ ึงกระบวนนี้ตอ้ งรวดเร็วและ CEO จะต้องเป็ นผูน้ าํ โดยที่ไม่ติดกับความยุง่ ยากของ
กระบวนการประสานงานภายใน ซึ่งทําให้ล่าช้าไม่ทนั กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
ในประเทศจีน บริ ษทั ที่ฟ้ื นตัวเร็วที่สุดจะมองไปข้างหน้าตามที่คาดการณ์ทนั ทีและเร็ว
ตัวอย่างเช่น ในช่วงแรกของการแพร่ ระบาด Master Kang ผูท้ าํ บะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ปและเครื่ องดื่ม ปรับการ
ขายเป็ นแบบรายวันและจัดความสําคัญตลอดเวลาด้วยการสํารวจสต๊อกที่หมดไปและเปลี่ยนการขายจาก
Off-line ไป On-line จากร้านใหญ่ไปยังร้านขนาดเล็ก ด้วยการเปิ ดร้านใหม่เพิ่มเติม ทําให้สามารถ ให้
ร้านเหล่านี้เชื่อมต่อไปในโครงข่ายที่ยดื หยุน่ กว่า ผลก็คือ Supply chain ฟื้ นตัวขึ้นมากกว่า 50% หลังจาก
การแพร่ ระบาดและสามารถจัดหาและจัดส่ งให้กบั ร้านที่เปิ ดใหม่ในระยะนี้ 60% ร่ วม เท่าของคู่แข่ง 3
2. ใช้วธิ ี bottom-up ควบคู่กบั top-down
วิธี top-down ต้องรวดเร็ว การประสานจากความเป็ นผูน้ าํ แต่การปรับในเรื่ องการ
เปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงในแต่ละกลุ่ม ต้องใช้วธิ ีการกระจายการปฏิบตั ิไปยังระดับล่าง บริ ษทั ในจีนบาง
แห่งใช้วธิ ีการปรับสมดุลของสองวิธี โดยการนําการ top-down ซึ่งคนระดับล่างเป็ นผูค้ ิดขึ้นและ
ดําเนินการปรับเปลี่ยน
ตัวอย่างใน Hrashu ซึ่งบริ หารโรงแรมกว่า เมืองของประเทศจีน ตั้ง 40 แห่งใน 6,000
คณะทํางานชุดหนึ่ง ประชุมกันทุกวันเพื่อทบทวนกระบวนการ รวมทั้งการสัง่ การแนวทางปฏิบตั ิไปยัง
เครื อข่ายทั้งหมดและมีการแจ้งข้อมูลใน app.huating เพื่อลูกจ้างและโรงแรมทั้งหมดมีขอ้ มูล real time
ทําให้โรงแรมในเครื อสามารถนําเอาข้อเแนะนําจากส่ วนกลางไปใช้กบั ตนเอง เกี่ยวกับสถานการณ์เชื้อ
โรค และมาตรการของทางการ
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3. Proactive ทําให้เกิดความชัดเจนและมัน่ ใจต่อพนักงาน
ช่วงวิกฤตความชัดเจนเกิดขึ้นยากในขณะที่สถานการณ์ขอ้ มูลเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มี
ข้อแนะนําจากทางการ ล้าสมัยไม่ทนั เหตุการณ์และใช้ไม่ได้ในทางปฏิบตั ิ ขณะเดียวกัน เกิดความสับสน
กับข่าวคราวจากสื่ อต่างๆ ที่มองในมุมต่างๆ พนักงานต้องการวิธีการทํางานใหม่ๆ แต่ไม่สามารถทําได้
จนกว่าพวกเค้าจะมีความชัดเจน ความแน่นอนของข้อมูลและทิศทางทํางานทั้งหมด
บริ ษทั ในจีนบางแห่งเสนอการทํางานเชิงรุ กและสนับสนุนพนักงานให้ดาํ เนินการในทาง
ปฏิบตั ิ ตัวอย่างเช่น บริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องครัวที่ใหญ่ที่สุด ในจีนชื่อ Super สั่งให้มีแนวทางปฏิบตั ิและ
ขั้นตอนต่างๆ เช่นข้อแนะนําไม่ให้มีภาพรับประทานอาหารเย็นในโรงอาหารและยังได้สั่งให้มีการตรวจ
พนักงานและครอบครัวในช่วงต้นของการแพร่ ระบาดและการจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกัน เป็ นการ
เตรี ยมพร้อมที่ดีมากในการเริ่ มทํางาน มีการเปิ ดไลน์การผลิตอีกครั้งในสัปดาห์ที่สองของเดือน
กุมภาพันธ์
4. จัดแรงงานทํางานอย่างยืดหยุน่
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรุ นแรง เช่น ภัตตาคาร พนักงานจะไม่ได้ทาํ งานในงานที่ทาํ ปกติ
แทนที่จะถูกให้ออกแต่บางบริ ษทั ใช้วธิ ีจดั ให้ไปทํางานอื่นหรื อให้บริ ษทั อื่นๆ ยืมตัวไป ตัวอย่างเช่น
ธุรกิจภัตตาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากรายรับที่ลดลงจะให้แรงงานมีอิสระใน
การทํางานมากขึ้นด้วยการแบ่งกันไปทํางานในห้างค้าปลีกของ alibaba ซึ่งต้องการแรงงานเพิ่มจาก
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก On-line
5. ปรับช่องทางการขาย
การขายโดยการพบปะกับลูกค้าไม่สามารถทําได้ตามปกติจึงปรับการขายเป็ นแบบ B2C และ
B2B
Lin Qingrua ทําธุรกิจเครื่ องสําอางต้องปิ ดหน้าร้านร่ วม 40% ที่ Wuham บริ ษทั จัดพนักงาน
ขายประมาณ คน จากร้านที่ปิดไปทําขาย 100On-line ในลักษณะของ Influeneers ผ่านสื่ อดิจิทลั เช่น we
chat สื่ อตรงไปยังลูกค้า ทําให้ยอดขายใน Wuhan ขยับเพิ่มเป็ น 200% จากปี ที่ผา่ นมา
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6. ใช้ social media สื่ อประสานกับพนักงานและหุน้ ส่ วน
We chat เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารดังกล่าว เช่น cosmo lady บริ ษทั ธุรกิจเสื้ อผ้าชุดชั้นใน
ที่ใหญ่ที่สุดในจีน จัดให้มีโปรแกรมที่มีเป้าหมายเพิ่มยอดขายผ่าน we chat ด้วยการให้พนักงานโปรโมท
ผ่านสื่ อ social ในโครงข่ายตนเองและมีการจัดอันดับยอดขายของพนักงานในโครงการนี้ท้ งั หมด
7. เตรี ยมการฟื้ นตัวที่เร็ วกว่าที่คาด
เพียง 6สัปดาห์หลังการเริ่ มแพร่ ระบาดจีนมีแววจะเริ่ มฟื้ นตัวจากสัญญานการเคลื่อนตัวของ
ผูบ้ ริ โภคและร้านค้าอุปโภคบริ โภครวมทั้งความต้องการถ่านหินเพิ่มจาก 43% เป็ น 75% แสดงว่าการ
ผลิตเริ่ มกระเตื้องขึ้นและความเชื่อมัน่ เริ่ มเพิ่มขึ้นจากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งเคยลดลงถึงระดับ 1% ได้
กระโดดขึ้นเป็ น 47%
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ขณะที่การลดลงของเศรษฐกิจระยะเวลาการฟื้ นตัวและจุดตํ่าสุ ดไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่
จากประสบการณ์ของจีนบอกเราให้ตอ้ งเตรี ยมความพร้อมตลอดเวลา ด้วยการเฝ้าติดตามการเคลื่อนของ
บริ ษทั ใหญ่ๆ ในการเตรี ยมการรวมทั้งนโยบายใหม่ๆ เราจะต้องมีแผนฟื้ นตัวไว้รองรับขณะที่ยงั
สาละวนอยูก่ บั การดําเนินการช่วงวิกฤต
บริ ษทั ท่องเที่ยวในจีนประสบการล้มของธุรกิจจากโควิด ได้ปรับมุมมองข้ามไปยังช่วงเวลา
ที่ยาวขึ้น แทนที่จะปลดพนักงานแต่กระตุน้ ให้พนักงานใช้เวลาเหล่านี้ในการปรับปรุ งระบบการทํางาน
เพิ่มทักษะและออกแบบผลิตภัณฑ์ บริ การใหม่เพื่อการเตรี ยมความพร้อมทันทีที่ธุรกิจฟื้ นตัว
8. แต่ละภาคส่ วนแตกต่างเวลากันในการฟื้ นตัว
เวลาที่แตกต่างกันในการฟื้ นตัวเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน ราคาหุ น้ ของทุก
บริ ษทั ตกทุกตัวในช่วง สัปดาห์แรกของการแพร่ ระบาด แต่ในภาคที่เป็ นตัว 2นําตลาด เช่น และการ
บริ การต่างๆ อุปปกรณ์ทางสาธารณสุ ขฟื้ นตัวได้ภายในไม่กี่วนั และเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 12% ส่ วนที่กระทบ
รุ นแรงเช่นการขนส่ ง ค้าปลีกและพลังงานรวมกันประมาณ 28% และมีสัณญาณฟื้ นตัวตํ่ามาก
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มีความหมายว่าบริ ษทั จะต้องพิจารณาแตกต่างกันไปแล้วแต่ธุรกิจบริ ษทั ที่ใหญ่อาจต้องมี
การแบ่งส่ วนในการบริ หาร เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มอาจต้องแยกออกเป็ น ส่ วนและอาจต้องหัน 2
ยผ่านไปทําธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ รวมทั้งการขาOn-line
9. หาโอกาสในยามทุกข์ยาก
ขณะที่เกิดวิกฤตไปทัว่ แต่กม็ ีความต้องการที่เพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ เช่น B2C e-commerce
โดยเฉพาะ)door-to-door (B2B e-commerce บริ การประชุมทางไกล สื่ อสังคม On-line การประกัน
สุ ขภาพ
Kusishou ทําธุรกิจ social video platform มูลค่า ล้าน โปรโมทการศึกษา 2,800On-line เพื่อ
ทดแทนการสอนในโรงเรี ยนและมหาวิทยาลัยและได้นาํ เสนอ platform โดยร่ วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเปิ ด On-line cloud class room บริ การนักเรี ยนและภัตตาคารเครื อข่ายเพื่อ
นําเสนออาหารกึ่งสําเร็จรู ป ซึ่งมิได้รับการตอบรับอย่างดีในช่วงวิกฤต
10. ปรับกลยุทธการฟื้ นตัวในแต่ละพื้นที่
ในแต่ละภูมิภาคนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับสุ ขภาพ ความไวของการติดต่อและแนวทางการ
บริ หารที่จะช่วยการฟื้ นตัวได้เร็วขึ้นอยูก่ บั พื้นที่ ซึ่งต้องการความยืดหยุน่ ในการแก้ปัญหา
บริ ษทั ทําธุรกิจอาหารรายวันได้แบ่งการจัดการให้เป็ นไปตามภูมิภาคและเมืองต่างๆในการ
ฟื้ นตัว โดยใช้โครงข่ายและพลังขายของตนเอง supply จากโรงงานที่ได้รับผลกระทบหนัก จะถูกโยกไป
ยังโรงงานอื่นเป็ นระยะๆ การตลาด การส่ งข้อความ การจัดสรรงบประมาณ มีการปรับปรุ งไปตามความ
แตกต่างในความแตกต่างของระยะเวลาของการฟิ้ นตัว ความจําเป็ นและความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภค
11. การปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วสําหรับความต้องการจํานวนมาก
นอกเหนือไปจากการปรับสมดุลการผลิต ความต้องการใหม่ของผูบ้ ริ โภคสร้างโอกาสใหม่ๆ
เมื่อถูกผลกระทบส่ วนใหญ่จะหาวิธีป้องกันตนเองแต่กม็ ีหลายบริ ษทั เลือกเสี่ ยงที่จะหาโอกาสใหม่ๆ
อุตสาหกรรมการประกันค่อนข้างจะมีความคิดเก่ากับเรื่ องของวิกฤต Ant Financial เพิ่มการ
คลอบคลุม corona virus เข้าไปในกรมธรรม์ ซึ่งเป็ นไปตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ขณะเดียวกันก็

37

สื่ อ On-line ไปยังผูบ้ ริ โภค และทําให้ได้ความ Loyalty จากผูบ้ ริ โภค ซึ่งคาดว่าจะมีรายรับในการนี้ 30%
เพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์
12. สร้างพฤติกรรมการบริ โภคขึ้นใหม่
วิกฤต sars สร้างให้เกิด e-commerce ในจีนและ covid กําลังสร้างการก้าวกระโดดจาก Offline ไป On-line education การเปลี่ยนแปลงของการดูแลด้านสาธารณสุ ขและการเพิ่มขึ้นของช่องทาง
Digital ของ B2B หลายๆบริ ษทั ได้วางแผนรองรับ ตัวอย่างเช่น บริ ษทั ผูผ้ ลิตลูกอม ลูกกวาดเพิ่มและ
เปลี่ยนเป็ นช่องทาง digital มากยิง่ ขึ้น ยกเลิกบริ ษทั Off-line ในช่วงวาเลนไทน์ลงทุนด้าน digital
marketing เพิ่มขึ้น we chat และ O2O platform สําหรับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภครายใหม่ในช่วงแพร่ ระบาด
และโอกาสต่อๆไป
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยจะมีบทเรี ยนใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในจีน เกาหลี อิตาลีและสหรัฐอเมริ กาสําหรับศึกษา ปรับ
ใช้หรื อปกป้องพนักงานและบริ ษทั อย่างไรก็ตามใรวาระที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและสู งการ
ปรับใช้จะกว้างขวางมากกว่าการบริ หารในท่ามกลางวิกฤต
ส่ วนที่ 2
การบริหารจัดการทีมงานทางไกล
คําถามและคําตอบ ข้ อเกีย่ วกับการทํางานทางไกล 15
โดย Tsedal Neeley
การระบาดของไวรัสโคโรน่านั้นคาดว่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการบริ หารจัดการขององค์กรหลาย
องค์กรในอนาคตอันใกล้ ในขณะที่รัฐบาลและธุ รกิจต่างๆทัว่ โลกได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผทู ้ ี่ติดเชื้ อ
ไวรัสทําการกักตัวเองและให้คนอื่นๆสร้างระยะห่ างทางสังคมนั้น การทํางานทางไกลได้กลายมาเป็ น
ความจริ งที่ไม่สามารถปฎิ เสธได้ ผูน้ าํ องค์กรต่างๆ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานแต่ละคนมีวิธีการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงนี้ อย่างไร อาจารย์ Tsedal Neeley จากมหาวิทยาลัย Hardvard ได้ใช้เวลากว่า ปี 20
ช่วยเหลือบริ ษทั ต่างๆ ในการเรี ยนรู ้วิธีการบริ หารจัดการการทํางานแบบกระจายทีม Q&A ชุดนี้นาํ มา
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จากวีดีโอคอลที่ผเู ้ ข้าฟังสามารถถามคําถามได้ มีการแนะนําวิธีการทํางานที่บา้ นอย่างมีประสิ ทธิ ผล การ
จัดการประชุมเสมือนจริ ง และการนําพาทีมให้ผา่ นพ้นช่วงวิฤตนี้ไปด้วยกัน
องค์ กรต่ างๆ ได้ มกี ารเตรียมรับมือการเปลีย่ นแปลงนีห้ รื อไม่
จากรู ปการที่มองเห็นในขณะนี้ องค์กรที่มีพนักงานจํานวน 5,10 คน หรื อ 000,คน บอกให้พนักงาน 000
ทํางานจากที่บา้ น ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั้น สามารถบอกได้ว่าองค์กรเหล่านี้ไม่ได้มี
การเตรี ยมการรับมือกับสถานการณ์น้ ี
ผู้นําองค์ กรและผู้บริหารสามารถช่ วยเหลือพนักงานในการเตรียมความพร้ อมได้ อย่ างไรบ้ าง
สร้างระบบพื้นฐานของการทํางานที่บา้ นให้พร้อม พนักงานมีเทคโนโลยีข้ นั พื้นฐานสําหรับการทํางานที่
บ้า นหรื อ ไม่ พนัก งานมี เ ครื่ องแลปทอปหรื อไม่ ถ้ามี แล้วสามารถทํางานได้ย ากหรื อง่ ายเพี ยงใด มี
ซอฟต์แวร์ที่รองรับการทํางานหรื อการประชุมทางโทรศัพท์หรื อไม่ สําหรับพนักงานที่ไม่มีเครื่ องแลป
ทอปหรื อโทรศัพท์มือถือนั้น จะสามารถทํางานได้โดยวิธีใด ผูบ้ ริ หารทุกคนต้องหาวิธีการบริ หารจัดการ
ให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้
มีการเตรียมความพร้ อมสํ าหรับพนักงานทีไ่ ม่ คุ้นเคยกับวิธีการทํางานทางไกลอย่ างไร
สร้างวินยั ในการบริ หารวิธีการทํางานในแต่ละวัน จัดตารางเวลาการเริ่ มงานและการเลิกงาน ลุกขึ้นมา
อาบนํ้า แต่งตัว อาจจะไม่ตอ้ งเป็ นชุ ดที่ใส่ ไปทํางานปกติก็ได้ หากชอบการไม่นงั่ อยู่กบั ที่ นิ่งๆ เฉยๆ ก็
ให้ทาํ แบบเดียวกันกับการตอนทํางานที่บา้ น หากเป็ นคนที่มีมนุ ษยสัมพันธ์ดี ชอบการพูดคุ ยกับเพื่อน
ร่ วมงาน ก็อย่าลืมทําแบบนี้เช่นเดียวกันกับตอนทํางานที่บา้ น ลองถามตัวเองว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่จะ
ไม่ทาํ ให้รู้สึกเหงา หดหู่ และต้องมีสุขภาพที่ดี มีคุณค่าในการทํางาน มีชีวติ ชีวา
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คุณอาจจะมีความสุ ขกับการทํางานที่บา้ นก็ได้ การเปิ ดฟั งเพลงที่ชอบ การหาสิ่ งที่ชอบทําในเวลาว่าง แค่
คิดก็รู้สึกสนุ กแล้ว และสําหรับผูบ้ ริ หารนั้นต้องหมัน่ ตรวจสอบลูกน้องแต่ละคนว่ามีการทํางานจริ ง มี
ระบบการทํางานในแต่ละวันและมีการติดต่อพูดคุยกับคุณอยูเ่ ป็ นประจํา
มีวิธีเ ข้ าไปตรวจสอบการทํา งานของลู ก น้ อ งอย่ า งไร ควรตรวจสอบทีล ะคน หรื อ เป็ นกลุ่ม ผ่ า นทาง
โทรศัพท์ หรื อการวีดีโอคอล
สิ่ งแรกที่คุณต้องทําคือการตั้งกลุ่มสนทนากลุ่มใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานรู ปแบบใหม่ อาจจะพูด
ประมาณว่า ตอนนี้เราต้องปรับวิธการทํางานกันใหม่แล้วนะ ไม่รู้วา่ จะเป็ นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน แต่“
ณทุกคผมก็อยากมัน่ ใจว่าพวกคุนจะไม่ขาดสิ่ งที่พวกคุณต้องการและอาจจะต่อด้วยวิธีการเริ่ มต้นการ ”
ทํา งานในแบบใหม่ น้ ี และอาจจะต้อ งมาคิ ด ต่ อ ว่า ควรจะมี ก ารสื่ อ สารพู ด คุ ย กัน บ่ อ ยแค่ ไ หน ควร
ติดต่อกันสื่ อสารผ่านทางวีดีโอ โทรศัพท์ หรื อSlack/Jive/Yammer ถ้าหากคุณไม่มีบญั ชีในการเข้าถึงสื่ อ
social media ต่างๆ คุณควรจะสมัครไหม วิธีไหนเป็ นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับการทํางานของพวกเรา คุณต้อง
ช่วยให้ลูกน้องเข้าใจถึงวิธีการทํางานทางไกลด้วยการให้ความมัน่ ใจแก่พวกเขา
เมื่อแก้ปัญหาต่างๆได้แล้ว จึงจัดการพูดคุยสื่ อสารกับทีมของคุณประมาณอาทิตย์ละ ารครั้ง สําหรับก 1
ทํางานระยะไกลนั้น ความถี่ในการสื่ อสารพูดคุยกันไม่ควรจะลดลง ถ้าคุณชินกับการเข้าประชุ ม ก็ควร
จะทําแบบนั้นต่อไป พนักงานใหม่หรื อพนักงานที่ทาํ โปรเจคพิเศษต่างๆ ควรสื่ อสารกับพวกเขาแบบ
ส่ วนตัว จําไว้เสมอว่าพวกคุณสามารถทําเรื่ องสนุ กหลายๆอย่างร่ วมกันจริ งได้ อาทิ การพักทานกาแฟ
หรื อการทานอาหารกลางวันร่ วมกัน สิ่ งต่างๆเหล่านี้ จะช่วยรักษาความสัมพันธ์ได้เหมือนกับเวลาที่คุณ
ออกไปทํางาน มีตวั อย่างงานวิจยั ที่แสดงให้เห็นว่าการตั้งทีมงานเสมือนจริ งนั้นมีประสิ ทธิ ภาพเท่าเทียม
กับทีมงานที่ทาํ งานอยูใ่ นสถานที่เดียวกันในด้านของความเชื่อมัน่ และการให้ความร่ วมมือ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้
จําเป็ นต้องใช้วนิ ยั ในการสร้างขึ้นมา
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การทํางานที่บ้านมีผลกระทบต่ อสุ ขภาพจิตหรื อไม่ นายจ้ างจะรู้ ได้ อย่ างไรว่ าพนักงานมีความตั้งใจ มี
ความมุ่งมัน่ และมีความสุ ขในการทํางาน
พนักงานบางกลุ่มนั้น อาจจะต้องมีการส่ ง message พูดคุยตอบโต้กนั สําหรับบางกลุ่มอาจจะเป็ นการคุย
กันผ่านทางโทรศัพท์ การวีดีโอคอล พนักงานบางคนอาจต้องใช้ application อย่าง WhatsApp, WeChat
หรื อ Viber ผูบ้ ริ หารอาจจะเป็ นผูเ้ สนอการพูดคุยสื่ อสารในลักษณะนี้เพื่อเป็ นลดผลกระทบที่อาจมีต่อ
สุ ขภาพจิตของพนักงาน และอีกหนึ่ งทางเลือกที่ควรแนะนําคือการออกกําลังกาย ซึ่ งมีความจําเป็ นต่อ
สภาพจิดใจเช่นเดียวกัน
สิ่ งสํ าคัญ อย่ างทีผ่ ู้นําสามารถทําได้ เพื่อสร้ างวัฒนธรรมการทํางานทางไกลทีด่ ี 3
มีหนังสื อภาษาอังกฤษกว่า 10, เล่ มที่ขายบนเว็บไซต์ 000Amazon ที่ พูดถึงการทํางานระยะไกลให้
เสมือนการทํางานจริ ง สิ่ งสําคัญสิ่ งแรกที่ผนู ้ าํ ต้องทําคือ .1ผูน้ าํ ต้องสื่ อสารให้สมาชิกในทีมรู ้ว่าตอนนี้มี
ปัญหาอะไรเกิดขึ้น เพราะเมื่อพนักงานทํางานที่บา้ นนั้น พนักงานจะมีความรู ้สึกว่าถูกดึงห่ างออกไปจาก
ที่ทาํ งานและอาจสงสัยว่าตอนนี้ที่บริ ษทั เป็ นอย่างไรบ้าง เกิดอะไรขึ้นบ้าง การสื่ อสารเรื่ องเหล่านี้ให้กบั
พนักงานจึงมีความสําคัญมาก คุณอาจต้องส่ งอีเมล์ให้บ่อยขึ้น และพูดคุยกับพนักงานให้มากขึ้น
ในช่วงนี้ พนักงานอาจมีความวิตกกังวลในด้านของรายได้และผลงานต่างๆ คุณต้องทําให้พนักงานรู ้สึก
ว่าทุกอย่างจะยังเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง พนักงานที่ทาํ งานที่บา้ นอาจมีการคิดจินตนาการไป
ต่างๆ นานา ดังนั้นพนักงานทุกคนควรรู ้สึกว่าสามารถติดต่อเข้าถึงคุณได้ และเวลาที่มีการจัดประชุม คุณ
ควรจัดเวลาให้พนักงานทุกคนได้พูดคุยและเสนอความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียมกัน
สามารถทําให้ การเปลีย่ นแปลงครั้งนีม้ ปี ระสิ ทธิผลทีด่ ีได้ อย่ างไร
การรักษาหรื อการเพิ่มประสิ ทธิ ผลที่ดีจากการทํางานนั้นสามารถเป็ นไปได้ เนื่ องจากไม่มีส่ิ งรบกวน
ต่างๆ ในบริ ษทั อีกต่อไป ปั ญหาที่พบจากการทํางานที่บา้ นอีกอย่างคือการตัดสิ นใจแก้ปัญหา เนื่องจาก
คุณไม่สามารถเจอเพื่อนร่ วมงานได้ ซึ่งในกรณี น้ ีอาจทําให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาขึ้นได้
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หากนโยบายการเว้ นระยะห่ างทางสั งคมนี้ยังคงมีอยู่อย่ างต่ อเนื่ อง คุณจะประเมินผลประสิ ทธิภาพการ
ทํางานของพนักงานได้ อย่ างไร
ผูบ้ ริ หารทุกคนต้องมัน่ ใจในตัวพนักงานของคุ ณ คุ ณไม่รู้หรอกว่าพนักงานกําลังทําอะไรอยู่ คุณต้อง
สั่งงานเค้า ตรวจงานเค้า และหวังว่าจะได้ผลงานออกมาตามที่คุณต้องการ คุณไม่สามารถเห็นขั้นตอน
การทํางานได้ ดังนั้นสิ่ งที่คุณทําได้คือประเมินจากผลลัพธ์ของงาน
การประชุมเสมือนจริ งนั้น คุณต้องตั้งกฎขึ้นมาให้ชดั เจน อาทิเช่ น เวลามีการประชุ มกัน ทุกคนต้องปิ ด
โทรศัพท์ ไม่มีการเช็คอีเมล์หรื อเช็คงานอื่นๆ ซึ่ งการประชุ มลักษณะนี้ ควรเป็ นการวีดีโอคอลที่ทุกคน
สามารถมองเห็นหน้ากันได้ และคุณจะได้เห็นว่าลูกน้องของคุณปฏิบตั ิตามกฎที่คุณตั้งขึ้นหรื อไม่
อย่างที่สองคือ เมื่อเริ่ มการประชุมแล้ว อย่าเพิง่ รี บพุ่งประเด็นไปที่หวั ข้อการประชุม ควรเริ่ มจากการถาม
ถึงสารทุกข์ของพนักงานทุกคน อาจจะเริ่ มจากพนักงานที่เพิ่งเข้ามาทํางานหรื อพนักงานที่มีตาํ แหน่ ง
ระดับตํ่าที่สุดหรื อพนักงานที่เป็ นคนไม่ค่อยพูดก่อน และคุณควรแชร์ถึงสถานการณ์ของตัวคุณเองเข่น
กัน เพื่ อ เป็ นการสร้ า งแบบอย่างให้แ ก่ พนัก งาน หลังจากนั้น จึ ง พู ดถึ ง ประเด็น ที่ ต ้อ งการจะประชุ ม
ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ ถามคําถามในประเด็นต่างๆ
สุ ดท้ายคือ คุณควรติดตามผลจากการประชุมเสมือนจริ ง เพื่อให้มน่ั ใจว่าพนักงานเข้าใจในประเด็นที่คุณ
ต้องการสื่ อสาร โดยการติดตามผ่านทางการส่ งอีเมล์หรื อส่ ง message
คุณจะสื่ อสารข้ อความทีเ่ ข้ าใจยากได้ อย่ างไรในสถานการณ์ เช่ นนี้
คุณอาจจะสามารถสื่ อสารได้เพียง ประเด็นเท่านั้น เพราะว่าคุณไม่ได้มีเวลาหรื อโอกาสที่จะไป 2 หรื อ 1
พูดคุยกันหลังจากการประชุ ม ดังนั้นคุณควรจะคิดให้ดีถึงประเด็นที่คุณต้องการจะพูดก่อน บางครั้งใน
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อาจรู ้สึกไม่สบายใจในการพูดสิ่ งที่คิดว่าไม่ควรพูดออกมา ดังนั้นคุณการประชุ มเสมือนจริ ง พนักงาน
อาจต◌้องเริ่ มเป็ นฝ่ ายที่แสดงการไม่เห็นด้วยก่อนให้เป็ นตัวอย่าง
ในช่ วงทีส่ ถานรับเลีย้ งเด็กและโรงเรียนปิ ด คุณควรจะพูดถึงการดูแลเด็กเล็กอย่ างไร
ผูบ้ ริ หารควรจะเตรี ยมบทสนทนาในด้านนี้ไว้และควรช่วยพนักงานในการคิดหาทางออก ผูบ้ ริ หารควรมี
ทักษะและนโยบายที่สามารถช่ วยเหลือพนักงานได้ ซึ่ งอาจหมายถึงช่ วงเวลาการทํางานที่ยืดหยุ่นขึ้น
หรื อไม่จาํ เป็ นต้องทานมื้อเที่ยงตอนเวลาเที่ยงตรง หรื อการพาสุ นขั ออกไปเดินเล่น ผูบ้ ริ หารต้องมีความ
เชื่อใจในตัวพนักงานว่าพวกเค้าจะทํางานให้เราอย่างดีที่สุด
มีคาํ แนะนําสํ าหรับพนักงานทีต่ ้ องไปออกพบเจอลูกค้ าอย่ างไร
สามารถทําการขายผ่านทางการพูดคุยทางโทรศัพท์ได้เช่ นกัน หรื ออาจจะมีการเพิ่มสื่ อต่างๆที่ช่วยให้
เห็นภาพของสิ นค้าได้มากขึ้น ทําให้เหมือนกับตอนที่เคยทําเวลาที่ตอ้ งไปเจอหน้ากัน อาจจะลองใช้
ความสร้างสรรค์ให้มากขึ้นอีกหน่อย
ในองค์ กรทีม่ ที ้งั ผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการ ควรมีวธิ ีการจัดการอย่ างไร
องค์กรควรคิดหาทางที่จะช่วยสนับสนุนพนักงานเหล่านี้ ไม่เช่นนั้นอาจทําให้องค์กรสู ญเสี ยบุคลากรที่มี
ความสําคัญไปได้ อาจต้องหาวิธีที่ทาํ ให้พนักงานเหล่านี้รู้สึกว่าตนยังมีคุณค่าต่อบริ ษทั และจัดหาวิธีเพิ่ม
พนักงานระดับนี้เข้าไปอยูแ่ ผนการทํางานขององค์กรด้วย
หากคุณรู้ สึกว่ าพนักงานในองค์ กรยังรู้ สึกลําบาก ไม่ มสี มาธิ เหงา มีวธิ ีใดทีช่ ่ วยได้ บ้าง
หากคุณเริ่ มเห็นสัญญาณจากการส่ งอีเมล์ตอบน้อยลง หรื อการมีส่วนร่ วมในการสนทนากลุ่มลดลง คุณ
ต้อ งพู ด คุ ย กับ พวกเขาให้ม ากขึ้ น เข้า ใจพวกเค้า ให้ม ากขึ้ น และจัด หาสิ่ ง ที่ พ วกเค้า ต้อ งการให้ เมื่ อ
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พนัก งานในองค์ก รไม่ ไ ด้มี ก ารใช้ชี วิ ต การทํา งานแบบเดิ ม หรื อ มี ก ารพบเจอพู ด คุ ย กัน เหมื อ นเดิ ม
พนักงานบางคนอาจรู ้สึกอึดอัดและอาจต้องการความช่วยเหลือ CEO ในทุกๆองค์กร จะต้องออกมาให้
พนักงานได้เห็นหน้ามากขึ้นกว่าเดิม ผ่านทางวีดีโอคอลหรื อการอัดวีดีโอ เพื่อเป็ นการให้ความเชื่ อมัน่
ต่อพนักงานในการเป็ นผูน้ าํ ที่เป็ นผูเ้ ยียวยาสภาพจิตใจและให้ความหวังแก่พนักงาน
สถานการณ์ ในขณะนีจ้ ะทําให้ วธิ ีการดําเนินงานของแต่ ละองค์ กรเปลีย่ นแปลงไปหรื อไม่
พนักงานในองค์กรต่ างๆ คงไม่ได้จะปรับวิธีการทํางานให้เป็ นในลักษณะนี้ ไปตลอด สถานการณ์ น้ ี
น่าจะช่วยให้พนักงานได้มีโอกาสเพิ่มความสามารถของตนเอง ถ้าหากจะหามุมมองที่เป็ นประโยชน์จาก
สถานการณ์น้ ี ก็คือการที่พวกเราได้พฒั นาทักษะที่อาจใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
แนวทางการบริหารพนักงานในการทํางานทีบ่ ้ าน
โดย Babara Z. Larson, susan R. Vroman, and Eric E.Mokarius
เพื่อตอบสนองความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ Covid 19 บริ ษทั และมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้
ขอร้องให้พนักงานทํางานจากที่บา้ น จากนโยบายใหม่น้ ี ได้มีผลให้พนักงานและผูบ้ ริ หารต้องทํางาน
นอกที่ทาํ งานเป็ นครั้งแรก
ถึงแม้จะมีการกําหนดนโยบายและการฝึ กการทํางานที่บา้ นไว้ล่วงหน้าแล้วก็ตาม แต่ดว้ ยสถานการณ์
วิกฤตที่ ได้เกิ ด ขึ้ น อย่างรวดเร็ วจึ งทํา ให้ไม่ สามารถนํานโยบายดัง กล่ า วมาใช้ได้ อย่า งไรก็ต ามได้มี
งานวิจยั ที่ผูบ้ ริ หารสามารถนําไปปรับใช้ได้ในการบริ หารดู แลพนักงานทางไกล ถึงแม้จะมีเวลาเพียง
เล็กน้อยในการเตรี ยมการก็ตาม
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ความท้ าทายของการทํางานทางไกล
ผูบ้ ริ หารต้องเข้าใจถึงปั จจัยที่การทํางานทางไกลนั้นจําเป็ นต้องมีการตรวจสอบอยูเ่ ป็ นประจํา มิเช่นนั้น
พนักงานที่มีศกั ยภาพการทํางานสู งอาจเจอกับปั ญหาที่ทาํ ให้ศกั ยภาพในการทํางานลดลงเมื่อทํางาน
ทางไกล ความท้าทายเหล่านี้ ประกอบด้วย
การไม่ ได้ สั่งงานต่ อหน้ าทั้งผูบ้ ริ หารและพนักงานนั้นค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับการที่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ –
ร่ วมกัน ผูบ้ งั คับบัญชากลัวว่าพนักงานจะไม่ ทาํ งานให้มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ ในทางตรงกันข้าม
พนักงานส่ วนใหญ่น้ นั มีปัญหาเกี่ยวกับการไม่ได้รับคําแนะนําและการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร พนักงาน
จะรู ้สึกว่าผูบ้ ริ หารที่อยูท่ างไกลนั้นอยูไ่ กลเกินเอื้อมสําหรับพวกเขา และจะไม่ให้การสนับสนุนหรื อการ
ช่วยเหลือใดๆ เพื่อให้งานนั้นสําเร็จ
การขาดการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล พนัก งานที่ เ พิ่ ง เริ่ ม ทํา งานทางไกลนั้น อาจรู ้ ส – ◌ึ ก ว่า การขอความ
ช่วยเหลือหรื อการขอคําแนะนําจากเพื่อนร่ วมงานนั้นเป็ นอุปสรรคที่ใหญ่หลวงสําหรับพวกเขา
ปรากฏการณ์น้ ีมีผลกระทบตั้งแต่การทํางานไปจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่อาจเกิดขี้นระหว่าง
พนักงานที่ทาํ งานทางไกล งานวิจยั ได้เปิ ดเผยว่าการขาดความเข้าใจซึ่ งกันและกันอาจนําไปสู่ ความตั้งใจ
ในการทํางานที่ต่าํ ลง ตัวอย่างเข่น หากคุณรู ้ว่าเพื่อนร่ วมงานของคุณกําลังเจอปั ญหา คุณจะคิดว่าอีเมล์
ของพวกเขานั้นมาจากความเครี ยดที่พวกเขากําลังพบเจอ และหากคุ ณได้รับอี เมล์จากเพื่อนร่ วมงาน
ทางไกลที่คุณไม่รู้ถึงสถานการณ์ของพวกเขาในตอนนั้น คุณอาจจะอ่านอีเมล์ดว้ ยความรู ้สึกในด้านลบ
การปลีกตัวออกจากสั งคมความรู ้สึกเหงานั้นเป็ นสิ่ งที่โดนบ่นถึงมากที่สุดสําหรับการทํางานทางไกล –
ดถึงการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อนร่ วมงาน อย่างไรก็ตาม หากเวลายิง่ ผ่านไปนานเนื่องจากพนักงานจะคิ
ขึ้นเท่าใด การปลีกตัวออกจากสังคมนี้ อาจส่ งผลให้พนักงานรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กรน้อยลง และ
อาจทําให้อยากออกจากองค์กรมากยิง่ ขึ้น
สิ่ งรบกวนที่บ้านด้วยรู ปภาพที่พ่อแม่อุม้ ลูกที่กาํ ลังพิมพ์เรามักจะเห็นรู ปภาพของการทํางานทางไกล –
บนเครื่ องแลปทอป นัง่ อยูบ่ นโซฟาในห้องรับแขก ซึ่ งในความเป็ นจริ งนั้นเป็ นการแสดงถึงการทํางาน
ทางไกลที่แย่มาก ผูป้ ระกอบการควรมัน่ ใจว่าพนักงานที่ทาํ งานทางไกลนั้นมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับ
การทํางานและสามารถหาสถานที่รับเลี้ยงเด็กได้ จึงจะอนุ ญาตให้ทาํ งานทางไกลได้ ในกรณี ที่มีการ
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เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในสถานการณ์น้ ี จึงมีโอกาสสู งที่พนักงานอาจไม่มีสถานที่ที่สะดวกสําหรับ
การทํางานและยังต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็ นพ่อแม่ แม้ในสถานการณ์ปกติ ครอบครัวก็
อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การทํางานทางไกลได้เ ช่ น เดี ยวกัน ผูบ้ ริ หารต้อ งเข้า ใจถึ ง การทํางานที่ บ ้า นใน
สถานการณ์เช่นนี้น้ นั อาจมีส่ิ งรบกวนเหล่านี้มากยิง่ ขึ้นอีก
ผู้บริหารจะมีวธิ ีการช่ วยเหลือพนักงานทีท่ าํ งานทางไกลได้ อย่ างไร
การทํา งานทางไกลนั้น มี ค วามท้า ทายสู ง แต่ มี บ างอย่า งที่ ผู บ้ ริ ห ารสามารถทํา ได้เ พื่ อ บรรเทาการ
เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ คือ
จัดระบบการเช็ คอินเข้ าทํางานในแต่ วันผูบ้ ริ หารที่ประสบความสําเร็ จจะต้องโทรเช็คการทํางาน –
ทางไกลจากลูกน้อง หากลูกน้องของคุณชอบทํางานคนเดี ยวก็อาจจะโทรคุยตัวต่อตัว แต่หากเป็ นการ
ทํางานที่ตอ้ งติดต่อพูดคุยกันหลายคนก็อาจจะเป็ นโทรคุยพร้อมกันทั้งทีม สิ่ งสําคัญคือจะต้องคุยกันเป็ น
ประจําในช่วงเวลาเดียวกันทุกวัน ลูกน้องคุณจะได้รู้สึกว่าสามารถปรึ กษางานกับคุณได้ และคุณจะใส่ ใจ
กับความกังวลต่างๆของพวกเขา
จัดหาการสื่ อสารทางเทคโนโลยีให้ หลากหลายการพูดคุยกันทางอีเมล์อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ การ –
รถใช้เทคโนโลยีได้หลายวิธีกว่านั้น อาทิ การประชุ มแบบวีดีโอคอล ที่จะช่ วยให้ทํางานทางไกลสามา
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มได้เห็นการแสดงออกในหลายๆอย่างเหมือนกับการได้เจอกันจริ งๆ โดยเฉพาะกับการ
ประชุ มที่มีจาํ นวนคนไม่มากนัก ซึ่ งจะช่ วยให้เราได้รับรู ้ถึงความเป็ นไปของพนักงานแต่ละคนและยัง
สามารถช่ วยลดความรู ้สึกเหงาโดดเดี่ ยวของคนในทีมได้ดว้ ย การประชุ มแบบวีดีโอคอล ค่อนข้างมี
ประโยชน์ในการพูดคุ ยในหัวข้อที่มีความซับซ้อนหรื อละเอี ยดอ่อนเพราะจะทําให้รู้สึกเป็ นส่ วนตัว
มากกว่าการเขียนอีเมล์หรื อการพูดคุยกันทางโทรศัพท์
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หากบริ ษทั ของคุณไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถรองรับการสื่ อสารในลักษณะนี้ คุณอาจให้ฝ่าย IT บริ ษทั
คุณหาวิธีจดั การเตรี ยมเทคโนโลยีเหล่านี้ให้กบั พนักงานเป็ นการชัว่ คราวได้เช่นเดียวกัน
สร้ า งความรู้ สึ ก ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ร– การทํา งานทางไกลนั้น จะมี ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ง ขึ้ น หาก
ผูบ้ ริ หารพูดคุ ยสื่ อสารกันกับพนักงานบ่อยๆ ซึ่ งคุ ณสามารถสื่ อสารให้พนักงานได้รู้ถึงเวลาและวิธีท่ี
เหมาะสมในการพูดคุยกับคุณ และที่สาํ คัญคุณต้องให้ความสําคัญต่อบทสนทนาของพนักงานเวลามีการ
ประชุมกัน เพื่อจะได้มนั่ ใจว่าคุณจะได้รับรู ้ขอ้ มูลทุกอย่างครบถ้วน
หาโอกาสสร้ างการมีปฏิสัมพันธ์ ทดี่ ีต่อกันผูบ้ ริ หารควรหาวิธีสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั พนักงานด้วยการ –
พูดคุยกันถึงเรื่ องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการทํางานในขณะที่ทาํ งานทางไกล
วิธีง่ายๆก็คือ ก่อนที่จะเริ่ มคุ ยเรื่ องงานคุณอาจจะถามพนักงานว่าพวกเขาไปทําอะไรมาบ้างเมื่อเสาร์ อาทิ ตย์ที่ผ่า นมา หรื ออาจจะมี ป าร์ ต้ ี พิซ ซ่ าเสมื อนจริ ง ร่ วมกัน ซึ่ ง คุ ณอาจจะส่ งพิซ ซ่ าไปที่ บา้ นของ
พนักงานที่เข้าร่ วมประชุ มทุกคน หรื อการจัดปาร์ ต้ ีเสมือนจริ งร่ วมกัน การจัดเหตุการณ์ลกั ษณะนี้อาจดู
ไม่สมจริ งเท่าไหร่ แต่ผบู ้ ริ หารและพนักงานเห็นตรงกันว่าสามารถช่วยเรื่ องลดความรู ้สึกโดดเดี่ยวเปล่า
เปลี่ยวได้มากทีเดียว
ให้ กาํ ลังใจแก่ พนักงานผูบ้ ริ หารต้องรับรู ้ถึงความเครี ยด ปั ญหา และความวิตกกังวลของพนักงานและ –
ต้องให้กาํ ลังใจแก่พวกเขา หากพนักงานที่ทาํ งานทางไกลนั้นรู ้สึกอึดอัดไม่สบายใจแต่ไม่แสดงออกถึง
ความเครี ยดหรื อความกังวลออกมา คุ ณต้องเป็ นคนถามพวกเขา คําถามธรรมดาๆ อย่าง การทํางาน
ทางไกลของคุณเป็ นยังไงบ้าง อาจทําให้คุณได้รับรู ้ถึงความรู ้สึกบางอย่างที่คุณอาจไม่ได้ยนิ ก็เป็ นได้ เมื่อ
คุ ณถามคําถามออกไปแล้วคุ ณต้องตั้งใจฟั งคําตอบแล้วจากนั้นให้ทวนคําตอบซํ้าอี กที เพื่อคุ ณจะได้
มัน่ ใจว่าคุณเข้าใจคําตอบนั้นถูกต้อง ให้ความสําคัญกับความเครี ยด ความกังวลของพนักงานมากกว่า
ของตัวคุณเอง
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พนัก งานจะดู จ ากการแสดงออกของผูบ้ ริ ห ารว่า มี วิธีก ารรั บ มื อ กับ สถานการณ์ ที่เ ปลี่ ย นแปลงหรื อ
วิกฤตการณ์อย่างไร หากผูบ้ ริ หารแสดงออกถึงความเครี ยด จะทําให้พนักงานรู ้สึกเครี ยดตามไปด้วย
ผูน้ าํ ที่ดีจะต้องสื่ อสารให้พนักงานรับรู ้ถึงความเครี ยดและความกังวลที่เกิดขึ้นต่อสถานการณ์น้ ี แต่กต็ อ้ ง
สื่ อสารถึงความเชื่ อมัน่ ต่อองค์กรให้พนักงานรับรู ้ดว้ ยเช่ นเดียวกัน เช่ น ผมรู ้ว่าเรื่ องนี้ หนักหนาสาหัส
มากแต่ผมเชื่อว่าพวกเราสามารถจัดการปั ญหานี้ได้ หรื อ พวกเรามาลองหาทางออกของปั ญหานี้ดว้ ยกัน
ด้วยวิธีน้ ีจะช่วยให้พนักงานพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาไปด้วยกัน
วิธีการจัดประชุมเสมือนจริงให้ มปี ระสิ ทธิภาพ
โดย Bob Frisch and Cary Greene
ในขณะที่บริ ษทั กําลังวุน่ วายอยูก่ บั การป้ องกันพนักงานจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆ
และการบริ หารจัดการการทํางานทางไกลนั้น มีความเป็ นไปได้สูงที่การประชุ มกับทีมงาน ลูกค้า หรื อ
ซัพพลายเออร์จะถูกยกเลิกออกไปหลายวัน หรื อหลายอาทิตย์กเ็ ป็ นได้
พนักงานมักจะคิ ดว่า การประชุ ม เสมื อนจริ งนั้นเป็ นงานที่ เ พิ่มขึ้ น มาอี กงานหนึ่ ง ผูจ้ ดั ประชุ มมักจะ
มองข้ามจุดประสงค์และรู ปแบบของการประชุ มเสมือนจริ ง และไม่ใช่ เรื่ องแปลกเลยที่ในเวลาประชุ ม
นั้นจะมีเพียงพนักงาน คนที่ต้ งั ใจกับการประชุมในขณะที่คนอื่นๆ ไม่ให้ความสนใจใดๆ 2 หรื อ 1
แต่มนั ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นแบบนั้นเสมอไป เพียงแค่คุณนําเทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้ในการประชุม ดังนี้
1.

2.

ใช้การประชุมแบบวีดีโอคอล – การที่จะทําให้พนักงานทุกคนรู ้สึกว่าตนกําลังประชุมอยูด่ ว้ ยกัน
นั้น ให้ ใ ช้ วิ ธี ก ารประชุ ม แบบวี ดี โ อคอล ซึ่ งจะได้ผ ลดี ก ว่ า วิ ธี ก ารประชุ ม ทางโทรศัพ ท์
เทคโนโลยี อาทิ Zoom, Skype, และ GoToMeeting จะช่วยให้การประชุมมีความเป็ นส่ วนตัวมาก
ขึ้นและพนักงานทุกคนที่เข้าประชุมจะมีส่วนร่ วมมากขึ้นด้วย
ควรจะเตรี ยมการประชุมแบบโทรคุยกันเป็ นอีกหนึ่งทางเลือก – การประชุมแบบวีดีโอคอลนั้นเป็ น
ทางเลือกที่ ดี แต่ตอ้ งใช้อินเตอร์ เน็ตที่แรงพอสมควรถึงจะสามารถจัดได้ ดังนั้นการคุ ยกันทาง
โทรศัพท์จึงเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีประสิ ทธิภาพ
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ทดสอบระบบเทคโนโลยีล่วงหน้า – ไม่มีอะไรทําให้รู้สึกหัวเสี ยตอนเริ่ มการประชุ มไปมากกว่า
การดีเลย์ไปประมาณ 15 นาที เพราะว่าทุกคนต้องโหลดซอฟท์แวร์ วีดีโอใช้การไม่ได้ ฯลฯ ดังนั้น
ก่อนการประชุมจริ ง ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกคนจึงควรทดสอบระบบล่วงหน้าเพื่อให้มนั่ ใจว่าสามารถ
ใช้งานได้จริ ง และจําไว้วา่ ทีมของคุณอาจจําเป็ นต้องติดตั้งซอฟแวร์ใหม่ๆอยูเ่ ป็ นประจํา ไว้สาํ หรับ
การติดต่อพูดคุยกับซัพพลายเออร์และลูกค้า
ต้องเห็นหน้าลูกน้องทุกคนให้ชดั – การประชุ มแบบวีดีโอคอล จะมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าถ้าได้
มองเห็นสี หน้าและท่าทางการแสดงออกของทุกคนที่เข้าร่ วมประชุ ม ให้พนักงานนัง่ อยู่ใกล้กบั
กล้องเพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่างการประชุมให้มากขึ้น
ทําให้การประชุ มเป็ นปกติ – ก่ อนเริ่ มประชุ มควรพูดถึ งประเด็นต่ างๆให้ชัดเจน ส่ งเอกสารให้
พนักงานอ่านก่ อนถ้าเป็ นไปได้ ในการประชุ มควรตั้งวาระการประชุ ม จัดระเบียบการเข้าร่ วม
ประชุม มีการพักเบรก และกล่าวสรุ ปในแต่ละส่ วนและก่อนการจบประชุมทุกครั้ง
ลดระยะเวลาการประชุมให้ส้ ันลง – สิ่ งที่แย่กว่าการประชุมนานๆคือการประชุมเสมือนจริ งที่นาน
มาก ข้อมูลต่างๆ ควรมีการเตรี ยมไว้ล่วงหน้า ถ้ามีพนักงานคนใดต้องการนําเสนองานของตนให้
แชร์ผา่ นหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทุกคนจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกัน
เข้าให้ถึงตัวตนของพนักงาน - ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สําคัญมากในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันใน
ขณะที่พนักงานอาจรู ้สึกเหงาเปล่าเปลี่ยว และหากพนักงานมีเพื่อนสนิทหรื อญาติที่ติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า คุณอาจจําเป็ นต้องเข้าไปพูดคุยเรื่ องพวกนี้กบั พวกเขา
แต่งตั้งคนอํานวยความสะดวก – เป็ นเรื่ องปกติที่การประชุ มเสมือนจริ งจะจัดยากกว่าการประชุ ม
แบบเจอตัวกันจริ งๆ การหาคนมาช่ วยแนะนําวิธีการเริ่ มบทสนทนาจะช่ วยให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มคน
อื่นๆ สามารถมีสมาธิ กบั เนื้อหาที่ประชุมได้มากกว่า และคนๆนี้ อาจสามารถช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้น
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นาํ มาใช้ในเวลาประชุมได้ดว้ ย
เรี ยกพนักงานทีละคน – การทําให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมโดยไม่พูดแทรกกันนั้นเป็ นความท้า
ทายอย่างหนึ่งในการประชุมเสมือนจริ ง ดังนั้นคุณควรจะเรี ยกพนักงานให้แสดงความคิดเห็นทีละ
คน หรื ออาจให้พนักงานยกมือขึ้นเมื่อพวกเขาต้องการจะพูดอะไร วิธีน้ ีจะช่วยการประชุมสิ้ นสุ ด
ลงโดยไม่มีพนักงานคนใดทีไม่ได้ออกความเห็น
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10.

11.

12.

เก็บข้อมูลระหว่างการประชุ ม – การเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลระหว่างการประชุ มเสมือนจริ งเป็ น
เรื่ องที่ น่าท้าทายเช่ นกัน ยิ่งในตอนที่การแสดงออกต่างๆ อาจจะมองเห็นได้ยากขึ้ น คุ ณควรใช้
เทคโนโลยีตวั ช่ วยอย่าง Poll Everywhere เข้ามาช่ วยเก็บข้อมูลจากผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มในหัวข้อที่
สําคัญๆ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มอาจจะรู ้สึกยุ่งยากที่จะต้องใช้ระบบนี้ แต่มนั ก็ถือว่าคุ ม้ ค่ามากที่จะลอง
นํามาใช้
อย่ากลัวที่จะต้องพูดถึงหัวข้อที่เป็ นปั ญหา – การประชุมเสมือนจริ งเป็ นการเรี ยนรู ้พฤติกรรมอย่าง
หนึ่ ง เมื่ อ ที มของคุ ณเริ่ ม รู ้ สึ ก สบายใจกับ การประชุ ม ในลักษณะนี้ แ ล้ว คุ ณ จะได้รั บ ข้อ มู ล ที่ มี
ประโยชน์อย่างมากมายเลยทีเดียว คุณอาจจะอยากรอให้พนักงานทุกคนมาพร้อมหน้ากันเพื่อคุยถึง
ปัญหาต่างๆ แต่ถา้ ไม่มีทางเลือกจริ งๆ คุณก็จาํ เป็ นที่จะต้องพูดถึงปัญหานี้ออกมา
ลองฝึ กประชุ มก่อนซัก 1 หรื อ 2 ครั้ง – จัดประชุ มครั้งต่อไปเป็ นแบบประชุ มเสมือนจริ ง โดยให้
ผูบ้ ริ หารแต่ละคนนัง่ อยูใ่ นห้องทํางานและเริ่ มการประชุมโดยไม่ตอ้ งมีผชู ้ ่วย หลังจากเสร็ จสิ้ นการ
ประชุ ม ให้พู ด คุ ยเกี่ ยวกับปั ญ หาที่ เ จอระหว่า งการประชุ ม และวิธีที่คุ ณ จะสามารถพัฒ นาการ
ประชุมเสมือนจริ งนี้โดยวิธีใดเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกับการประขุมแบบที่เจอหน้ากันจริ งๆ
การไม่ได้ทาํ งานอยูใ่ นห้องเดียวกันกับเพื่อนร่ วมงานนั้นอาจะเป็ นความท้าทายครั้งใหญ่ในอีก 2-3
สัปดาห์หน้า การทําให้การประชุ มเสมือนจริ งออกมามีประสิ ทธิ ภาพนั้น คุณอาจจะต้องคุยกันใน
ทีมของคุณว่ามีวธิ ีการจัดการอย่างไร

ทําอย่ างไรให้ พนักงานมีส่วนร่ วมในการประชุมเสมือนจริง
โดย Justin Hale and Joseph Greeny
ปั จจุบนั นี้เพียงแค่ให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการประชุ มจริ งก็นบั ว่ายากแล้ว และถ้าไม่ได้ประชุ มอยู่ใน
ห้องเดียวกันด้วยแล้วก็จะยิง่ ทําให้ยากขึ้นอีก
การประชุมเสมือนจริ งส่ วนใหญ่มกั ไม่ค่อยได้ผล เพราะว่าเวลาประชุ มอยูใ่ นห้องเดียวกันนั้น พนักงาน
มักจะโดนสบสายตาจึงทําให้รู้สึกว่าต้องแสดงความสนใจในการประชุมขึ้นมาบ้าง ในสถานการณ์ที่คุณ
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ไม่สามารถดึงความสนใจของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มได้ คุณต้องเรี ยนรู ้ที่จะทําในสิ่ งที่คุณควรจะทํามานาน
มาแล้ว หรื อในอีกทางหนึ่ง คุณต้องสร้างโอกาสเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่
มีเหตุผลอยู่ ประการสําหร 4◌ับการเรี ยกประชุ ม เพื่อแจ้งข้อมูล เพื่อตัดสิ นใจ เพื่อแก้ปัญหา และเพื่อ –
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี หากต้องการสิ่ งเหล่านี้จากการประชุ มเสมือนจริ ง พนักงานต้องมีส่วนร่ วมอย่าง
สมัครใจ
งานวิจยั ชิ้นหนึ่งได้เปรี ยบเทียบผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจํานวน คน 200กับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเสมือนจริ งจํานวน
86 คน และพบว่าเมื่อได้ต้ งั กฎเกณฑ์ในการเข้าประชุมขึ้นมา 200% ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้แสดงการมี
ส่ วนร่ วมไม่ต่างจากการประชุ มแบบที่ได้เห็ นหน้ากันจริ ง และกฎเกณฑ์น้ ี ก็ได้นาํ มาใช้กบั ผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมกว่า 15,คนแล้ว 000
1.

กฎ 60 วินาที
ข้อแรก อย่าเรี ยกประชุ มเพื่อแก้ปัญหานอกจากจะมีปัญหาเกิดขึ้นจริ งๆ ลองทําอะไรซักอย่างใน
60 วิน่าทีแรกให้พวกเขารู ้สึกว่ากําลังประสบปั ญหาอยู่ คุ ณอาจจะแสดงถึงสถิติ เกร็ ดเล็กเกร็ ด
น้อย การเปรี ยบเทียบข้อมูล ที่ทาํ ให้เกิดปัญหา

2.

กฎแห่งความรับผิดชอบ
เวลาคนทัว่ ไปเข้าไปมีส่วนร่ วมในการเข้าสังคมชนิ ดต่างๆ พวกเขาจะตัดสิ นใจว่าควรจะเล่ น
บทบาทใดในการเข้าสังคมครั้งนี้ ดังนั้นเวลาที่เข้าร่ วมประชุมเสมือนจริ ง คนส่ วนใหญ่จะเลือก
เล่นบทเป็ นผูส้ ังเกตการณ์โดยไม่รู้ตวั และถ้าคุณบอกว่าคุณอยากให้พวกเขาพูดคุยกับคุณมากกว่า
ที่คุณจะเป็ นผูพ้ รี เซนต์เพียงคนเดี ยวนั้วิธีน้ ี คงใช้ไม่ได้ผลเท่าไหร่ คุณต้องสร้างโอกาสที่ทาํ ให้
พวกเขารู ้สึกว่าต้องแสดงความรับผิดชอบออกมา ซึ่งจะใช้ได้ดีมากกับกฎในข้อต่อไป

3.

กฎที่ไม่มีที่ไหนให้ซ่อน
คุณอาจมอบหมายงานให้พนักงานรับผิดชอบร่ วมกัน กล่าวถึงปั ญหาที่สามารถแก้ไขได้อย่าง
รวดเร็ ว แบ่งคนออกเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คน กําหนดสื่ อให้พวกเขาได้พูดคุยสื่ อสารกัน (การ
ประชุมแบบวีดีโอคอล, การส่ ง message, การโทรศัพท์) ให้เวลาเพียงเล็กน้อยในการแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนยุง่ ยาก
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4.

กฎการใช้ powerpoint น้อยที่สุด
ไม่ มีสิ่งใดที่ ทาํ ให้การประชุ มมี ส่วนร่ วมน้อยไปกว่าการโชว์สไลด์ที่เต็มไปด้วยหัวข้อต่ างๆ
เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูล ถ้าหากคุณต้องการการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการประชุม วิธีน้ ีใช้
ไม่ได้ผลแน่นอน ดังนั้นคุณควรใส่ ขอ้ มูลใน powerpoint ให้นอ้ ยที่สุด ข้อดีของกฎนี้คือคุณจะได้
การมีส่วนร่ วมจากพนักงาน เพราะถ้าคุณใส่ สไลด์เพียงแค่ 15 หน้าแทนที่จะใส่ 20 หน้า คุณจะมี
เวลาเหลือเฟื อในการทําข้อ 1-3 ให้สาํ เร็จได้

5.

กฎ 5 นาที
อย่าพู ด ถึ ง หัว ข้อใดเกิ น ถ้า คุ ณ ไม่ นาที โ ดยที่ ไม่ หาโจทย์ให้ผูเ้ ข้าร่ ว มประชุ มหาทางแก้ไข 5
พยายามหาวิธีการมีส่วนร่ วมให้มากที่สุด ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะปรับเข้าสู่ โหมดผูช้ มโดยอ◌ัตโนมัติ
คุณต้องหาทางดึงพวกเขากลับมาให้ได้
กฎทั้ง ข้อนี้ เป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นในการประชุ มทุกประเภท และในปั จจุบนั นี้ ความเสี่ ยงก็ย่งิ สู งขึ้น 5
ข้อ 5 เห็นกันได้และอาจจะใจลอยไปถึงไหน การใช้กฎทั้งเพราะสมาชิกแต่ละคนไม่สามารถมอง
นี้จะสามารถช่วยให้การประชุมเสมือนจริ งมีประสิ ทธิภาพมากขึ้นได้อย่างแน่นอน

ส่ วนที่ 3: การนําพาบริษทั ผ่ านช่ วงวิกฤต
การติดต่ อสื่ อสารในช่ วงวิกฤตโคโลน่ าไวรัส
โดย Paul A.Argenti
ขั้นที่ 1: สร้างทีมเพื่อเป็ นศูนย์กลางสําหรับการติดต่อสื่ อสาร
ในสถานการณ์ วิก ฤต มี ค วามจํา เป็ นต้อ งสร้ า งที ม ฉุ ก เฉิ น ขนาดเล็ก ประมาณ 5-7 คน ซึ่ ง จะ
ประกอบด้วยหัวหน้าทีมและลูกทีมจากหน่วยงานต่างๆของบริ ษทั เช่น ประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรบุคคล
อาคารสถานที่ ฯลฯ เพื่อบริ หารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยทีมฉุกเฉินจะมีหลักการปฎิบตั ิดงั นี้
1) ประชุมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2) เป็ นศูนย์กลางข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์วกิ ฤต
3) แจ้งข้อมูล ข่าวสารให้แก่ตวั แทนแต่ละหน่วยงานอย่างสมํ่าเสมอ
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4) ใช้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและตรวจสอบได้
5) ใช้วธิ ีการแจ้งข้อมูลหรื อข่าวสารที่เข้าใจง่าย
ขั้นที่ 2: การสื่ อสารกับพนักงาน
การแจ้ง ข้อ มู ล หรื อ ข่ า วสารให้แ ก่ พนัก งานเป็ นสิ่ งสํา คัญมากในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง การ
สื่ อสารกับพนักงาน บริ ษทั ควรปฎิบตั ิดงั นี้
1) ติดประกาศให้พนักงานทุกคนเห็นอย่างชัดเจน หรื อสื่ อสารผ่าน Email เว็ปไซต์ของบริ ษทั หรื อ
ช่องทางอื่นๆ เช่น Facebook
2) ชี้แจงวิธีการปฎิบตั ิตวั ของพนักงานให้ละเอียดและชัดเจน เช่น การเดินทาง การปฏิบตั ิกรณี ทาํ งานที่
บ้าน (Work from home)
3) สื่ อสารกับพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ ไม่นอ้ ยกว่า 2 วันต่อครั้ง
4) แจ้งข้อมูลเป็ นประจําตามข้อมูลที่ได้รับการยืนยัน
ขั้นที่ 3: ติดต่อสื่ อสารกับลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ
การสื่ อสารกับลูกค้าจะต่างกับการสื่ อสารกับพนักงานดังนี้
1) ให้ความสําคัญกับความต้องการของลูกค้าและสิ่ งที่ลูกค้ากังวล เช่น เพิ่มการทําความสะอาดเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ต่างๆ เพิม่ พนักงานในการรับส่ งสิ นค้า
2) เสนอสิ นค้า การบริ การหรื อการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เช่น ธุ รกิจสายการ
บิน ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเที่ยวบิน เปลี่ยนวันเวลาเดิ นทางหรื อยกเลิกการเดิ นทางสําหรับประเทศที่มี
ความเสี่ ยงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3) ใส่ ใจกับสถานการณ์ของลูกค้ามากกว่าหาโอกาสในการเพิ่มยอดขาย
ขั้นที่ 4: สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ ือหุน้
1) สื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ อย่างโปร่ งใสและใช้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
2) พลิกวิกฤตให้เป็ นโอกาสโดยให้เพิ่มความน่าสนใจในการถือหุน้ ระยะยาว
3) แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบถึงแนวทางการแก้ปัญหาในสภาวะวิกฤต
หมายเหตุ: ต้องใส่ ใจในการจัดทํากระบวนการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ และมีวธิ ีปฎิบตั ิที่ถูกต้อง
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ขั้นที่ 5: มวลชนสัมพันธ์
เป็ นโอกาสที่ดีในการทํามวลชนสัมพันธ์กบั ชุมชนรอบๆบริ ษทั ดังนี้
1) สนับสนุนอุปกรณ์ทาํ ความสะอาดหรื ออาหารให้กบั คนในชุมชน
2) แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กบั ชุมชนโดยรอบเพื่อลดความตื่นตระหนก
3) แจ้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งให้กบั ชุมชนทราบ
ตัดสิ นใจอย่ างละเอียดรอบคอบในสถานการณ์ วกิ ฤต
โดย Art Markman
กรณี ก ารเกิ ด โรคระบาดเช่ น นี้ ผู ้ค นมัก ตกอยู่ ใ นความกลัว วิ ต กกัง วล ความไม่ แ น่ น อนของการ
แพร่ กระจายของโรค ซึ่ งทําให้เกิดความยากลําบากในการตัดสิ นใจ ตัวอย่างความกังวลต่างๆที่เกิดขึ้น
เช่ น จํานวนผูต้ ิดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ความเสี่ ยงใจการติดเชื้ อ สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
กรณี ไม่ สามารถควบคุ มการแพร่ กระจายได้ ทําให้ผูค้ นรู ้สึกว่าตนอยู่ในความไม่ แน่ นอน จึ งเกิดการ
กักตุนอาหาร ของใช้จาํ เป็ น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ จนไปถึงกระดาษชําระ ทําให้สินค้าเหล่านี้ขาด
ตลาดอย่างรวดเร็ ว ความกลัวหรื อวิตกกังวลเหล่ านี้ มีผลทําให้การตัดสิ นใจในสถานการณ์ ฉุกเฉิ นมี
โอกาสผิดพลาดสู ง ตัวอย่างเช่น
• การติดตามข่าวสารสถานการณ์การแพร่ กระจายของโควิดอย่างใกล้ชิด อาจได้รับข่าวปลอมหรื อ
ข้อมูลเท็จต่างๆ หรื อข้อมูลที่ทาํ ให้เราเกิดความเครี ยดเกินความเป็ นจริ ง
• การขาดการสื่ อสารที่ดีจะทําให้เกิดความตื่นตระหนกและเกิดการกักตุนอาหารสิ่ งของจําเป็ น
ต่างๆ
• ความวิตกกังวลเป็ นผลทําให้เกิดการติดสิ นใจอย่างรวดเร็ วโดยไม่ไตร่ ตรองให้ถี่ถว้ น เช่นการติด
สิ นใจขายหุ น้ ส่ งผลให้ตลาดหุ ้นตกกว่า 20% ในอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคม หลายคนเห็นว่า
สถานการณ์มีความเสี่ ยงอาจทําให้มูลค่าหุ น้ ที่ถืออยูต่ ่าํ ลงมากจึงทําการขายหุ น้ ที่ตนเองถืออยู่ แต่
ควรจะคิดและวิเคราะห์สถานการณ์ ให้ดีก่อนตัดสิ นใจขายหุ ้นเนื่ องจากมูลค่ าหุ ้นอาจกลับมา
สู งขึ้นในอนาคตหลังวิกฤตผ่านไป
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ดังนั้นการตัดสิ นใจในช่ วงวิกฤตถือเป็ นสิ่ งสําคัญ ควรตัดสิ นใจอย่างรอบคอบ ไม่ตื่นตระหนกไปตาม
กระแสข่าวที่เกิดขึ้น โดยสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ให้ถี่ถว้ นเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ ดังนี้
1) รวบรวมข้อมูลที่สาํ คัญในการตัดสิ นใจทางธุรกิจ ทําการวิเคราะห์ตามข้อมูลที่มีหรื อศึกษาจาก
กรณี ศึกษาในอดีต กรณี เกิดโรคระบาดรุ นแรง
2) เมื่อได้ผลการวิเคราะห์เบื้องต้น สามารถนํามาวิเคราะห์กบั สถานการณ์ปัจจุบนั ที่เกิดขึ้นได้
วิเคราะห์กบั การเพิ่มจํานวนผูต้ ิดเชื้ อ การกระจายตัวของโรค ความคืบหน้าในการพัฒนายารักษาหรื อ
วัคซีน มาตรการต่างๆของรัฐในการป้องกันการแพร่ ระบาด
3) สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและคาดการณ์ผลที่จะเกิดจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ทั้งระยะ
สั้น ระยะกลางและระยะยาว เพื่อประกอบการตัดสิ นใจ
การปรับตัวและการเตรียมความพร้ อมเพื่อรับมือสถานการณ์ ฉุกเฉิน
โดย Rasmus Honguard Jacqueline Carter and Mosses Mokan
การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ไปทัว่ โลก ทําให้เกิดความกังวลกับความรุ นแรงของสถานการณ์การ
ระบาดที่เกิดขึ้น ถือเป็ นความท้าทายอย่างหนึ่งของผูบ้ ริ หารในการหามาตรการรับมือและนําพาธุ รกิจให้
ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้
จากผลการศึกษาพบว่า 58% ของพนักงานกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถทํางานได้ตามปกติ เนื่ องจากมีความ
กังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เกิดความกลัวและไม่มีความสุ ขในการทํางาน ดังนั้นจึงควรเตรี ยมความ
พร้อมในการรับมือ รวมถึงการบริ หารจัดการตัวเองในสถานการณ์ฉุกเฉิ นเพื่อให้สามารถทํางานได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ ซึ่งทุกคนสามารถปฎิบตั ิได้ดงั นี้
1) มีสติและทําจิตใจให้สงบ เมื่อจิตใจสงบเราจะสามารถคิด ไตร่ ตรองและทําในสิ่ งที่เราต้องการ
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เราสามารถบริ หารจัดการสิ่ งต่างๆรอบตัวเราได้ดีข้ ึน และเป็ นการลดความเครี ยด
และความกังวลของเราลงได้ซ่ ึงเป็ นอุปสรรคที่สาํ คัญในการทํางานช่วงวิกฤต
2) มองออกไปนอกหน้าต่าง เป็ นอีกหนึ่งวิธีที่อยากแนะนําเพราะการมองออกไปนอกหน้าต่าง
เหมือนการพักเบรคความเครี ยดหรื ออารมณ์ที่ยงั ไม่พร้อมในการทํางานเนื่ องจากข่าวต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่ ง
อาจส่ งผลเสี ยต่อการทํางานหรื อการตัดสิ นใจ ดังนั้นเราควรหาวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน
บางอย่างเช่น การทํากิจกรรมเล็กๆเพื่อผ่อนคลาย หรื อการมองออกไปนอกหน้าต่าง
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3) ปฎิบตั ิกบั ผูอ้ ื่นด้วยความเห็นอกเห็นใจกัน ทุกอย่างต้องหยุดเพื่อลดการแพร่ ระบาดของไวรัส
โควิด เช่น หน่ วยงานราชการ โรงเรี ยนหรื อแม้กระทั้งบริ ษทั เอกชนต้องทํางานอยูท่ ี่บา้ น ทุกคนต้องกัก
ตัวเองและรักษาระยะห่ างทางสังคมเพื่อลดการระบาด ดังนั้นการใช้ชีวิตนอกบ้าน เช่น การออกไปซื้ อ
ของหรื อซื้ออาหาร ควรทําด้วยความเข้าใจและเห็นใจซึ่ งกันและกัน เอื้อเผื่อและมีน้ าํ ใจกับผูอ้ ื่นจะทําให้
เราสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
สิ่ งเลวร้ ายนําสิ่ งทีด่ ีสุดให้ กบั ประชาชน
โดย Bill Taylor
มองไปรอบๆตัว จะเห็นว่า covid นําความเลวของประชาชนออกมาให้เห็นไม่วา่ การกักตุน
ยาฆ่าเชื้อ เจลล้างมือ การแย่งซื้ออาหาร แต่สิ่งเหล่านี้มนั เกิดจากข้อยกเว้นไม่ใช่จากกฎเกณฑ์ แต่เมื่อเวลา
ผ่านไปบุคคลและชุมชนได้แสดงให้เห็นถึงสิ่ งดีๆ ไปสู่ ประชาชนและองค์กรของตนเอง ท่ามกลางความ
มืดมิดแต่กย็ งั มีแสงสว่าง ความรักความผูกพันทําให้ เขาเหล่านั้นรู ้วา่ พวกเค้าเป็ นใคร ต้องการอยูอ่ ย่างไร
ซึ่งในที่สุดเป็ นเรื่ องของ Passion เป็ นเรื่ องของ ความเมตตาที่ประชาชนได้รับ
ความมีเมตตาดีสาํ หรับทุกชุมชนและธุรกิจ และยังดีสาํ หรับผูป้ ฏิบตั ิ ยิง่ มีมาก ยิง่ ส่ งผลดี
ยิง่ ขึ้น เราจะรู ้สึกดีเมื่อเรามีความเมตตาต่อผูอ้ ื่น
ถูกต้องแล้วที่ผปู ้ ระสบชะตากรรมจะเกิดความกลัว ความยากลําบากซึ่งเลวร้ายไปเรื่ อยๆ
ก่อนที่ทุกอย่างจะดีข้ ึน เพราะฉนั้นต้องไม่หมดหวังหรื อสิ้ นหวัง เพราะทุกสิ่ งทุกอย่างจะต้องคลี่คลาย
และดีข้ ึนตามลําดับ ดังนั้นต้องไม่เกิดความกลัวที่จะให้สิ่งเลวร้ายเหล่านี้นาํ สิ่ งดีๆ กลับมาให้ประชาชน
และตัวท่านเอง

56

อย่ าปกปิ ดข่ าวร้ ายในช่ วงวิกฤต
โดย Awy C.Edmonson
ช่วงวิกฤตต้องไม่ปกปิ ดข่าวร้ายผูน้ าํ ต้องพูดความจริ งโปร่ งใสชัดเจนในสิ่ งที่ตนรู ้ไม่รู้และ
กําลังทําอะไรอยู่ เพื่อเรี ยนรู ้เพิม่ ขึ้น
ที่ประเทศจีนในเดือนธันวาคม ที่มีสัญญานของไวรัสเจ้าหน้าที่ของจีนพยายามปกปิ ด 2562
เป็ นผลให้เกิดความรุ นแรงของการแพร่ ระบาด ซึ่งหากยอมรับกับความจริ งก็อาจจะสามารถป้องกันการ
แพร่ ระบาดได้เร็วขึ้น
เข้าใจว่าเป็ นเพราะความเป็ นจีนจึงมีการปกปิ ดข่าวแต่สหรัฐอเมริ กาก็เช่นกันรวมถึงหลายๆ
ประเทศในยุโรปซึ่งคล้ายกับบทเรี ยนเมื่อกว่า ปี ที่ผา่ นมามีเรื่ องของไข้หวัด 100“the great influenza
1918” ที่ไม่มีประเมศใดในยุโรปยอมรับว่าโรคนี้เกิดในประเทศตน เว้นแต่สเปนที่ออกมายอมรับเลยถูก
เปลี่ยนชื่อเป็ น “Spanish flu” ซึ่งเป็ นเสมือนจําเลยในเรื่ องนี้ทนั ที
การปกปิ ดข่าวร้ายเป็ นเช่นกันเกือบทุกองค์การแต่กม็ ีผนู ้ าํ ขององค์การออกมาพูดและยอมรับ
ความจริ งเพราะ เห็นว่าเป็ นสถานการณ์จาํ เป็ นที่สาํ คัญเพราะเห็นว่าเรื่ องของชื่อเสี ยง เป็ นเรื่ องในระยะ
ยาว ในปัจจุบนั การพูดความจริ งและการยอมรับข่าวร้ายน่าจะเป็ นผลบวกกับผูน้ าํ มากกว่า เพราะได้สร้าง
ความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือของผูน้ าํ ที่กล้าให้ข่าวร้ายและมีแนวทางในการแก้ปัญหา การเลือก
ความโปร่ งใสในการให้ขอ้ มูลข่าวสารในช่วงวิกฤตจะต้องมีการเตรี ยมการที่ดี ซึ่ง Peter senge เรี ยก
กระบวนการนี้วา่ “worse before beter effect” องค์การที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ จะต้องขอให้พนักงาน
ได้พูดและแสดงอย่างตรงไปตรงมาถึงปัญหาที่ประสบอย่างแท้จริ งมิฉะนั้นจะไม่มีขอ้ มูลไม่รู้วา่ จะต้อง
ทําอะไรแก้อะไร การไม่มีขอ้ มูล ทําให้ไม่มีความคืบหน้าการแก้ปัญหา
เมื่อมีข่าวร้ายเข้ามาไม่วา่ จะเป็ นอาชญากรรม การรักษาพยาบาล ที่ผดิ พลาดจากโรงพยาบาล
การแพร่ ระบาดของเชื้อโรค นัน่ หมายความว่า ท่านกําลังจะเริ่ มความสําเร็จ จากข่าวสารประชาชนจะให้
ความและคิดถึงวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแทนที่จะอยูน่ ิ่ง ผูน้ าํ จะเริ่ มปฏิบตั ิในสิ่ งที่ควรต่อไป
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แม้วา่ การได้ข่าวสารที่ถูกต้องทันทีซ่ ึ งหมายถึงความสําเร็จ แต่กย็ งั อาจทําให้ทอ้ ใจได้
เหมือนว่า เราต้องการอาชญากรรมไม่ให้เกิด คนไข้ปลอดภัยและเชื้อโรคไม่แพร่ กระจาย ตั้งแต่วนั ก่อน
จะดีกว่าไหม
ความโปร่ งใสไม่เกิดขึ้น ถ้าไม่มีที่เรี ยกว่า psychological safety เป็ นบรรยากาศที่ประชาชน
สามารถสอบถามให้ความสนใจและให้ความเห็นโดยไม่ตอ้ งกลัวมีการตอบโต้ ถ้าไม่มีส่ิ งนี้ ยิง่ เป็ น
เหตุการณ์ที่รุนแรงขึ้น ผูค้ นจะยิง่ รู ้สึกถึงความเสี่ ยงหรื อภัยที่จะกับตนเองเพิ่มขึ้นจากการตนเองเริ่ มที่จะ
พูดหรื อให้ความเห็น
มีการศึกษาองค์การใดที่ส่งเสริ มการพูดการให้ความเห็นให้ผลสําเร็จในการเผชิญกับความ
ท้าทายทุกเรื่ อง มันเป็ นเรื่ องความกล้าที่จะเรี ยกวิธีของความโปร่ งใสในการบริ หารองค์การ และมัน่ ใจว่า
ทางเลือกนั้นถูกต้องเป็ นไปตามเป้าหมายที่เป็ นประโยชน์กบั ทุกคน ที่สาํ คัญคือถ้าต้องการให้พนักงาน
กล้าพูด กล้าให้ความเห็นด้วยความบริ สุทธิ์ใจ ตามที่ได้รู้ได้เห็น ได้ยนิ ได้ประสบจะต้องเริ่ มจากผูน้ าํ
ท่ามกลางแสงสว่างที่ฉายใส่ ตวั

