ปรับตัวให้ ไวขึน้ ในโลก Disruption ด้ วย Agility
โดย ปัญพัชร์ ปภังกร
สภาวะ Disruption หรื อการพลิกผันทางธุรกิจ เป็ นหนึ่งคาเรี ยกของการเปลี่ยนแปลงที่หลายๆ บริ ษัทและอุตสาหกรรมก าลัง
เผชิ ญ ในโลกปัจจุบัน ไม่ว่า จะเป็ นการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิ จิท ัล การแข่งขัน ที่หลากหลายรูปแบบกับผู้เล่นทัง้ ในและนอก
อุตสาหกรรม รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริ โภค หรื อแม้กระทัง่ สถานการณ์ 'โควิด-19' ที่ระบาดไปทัว่ โลกอย่าง
ไม่เคยปรากฏมาก่อน
ภายใต้สภาวะ disruption ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ ล้วนส่งผลกระทบต่อโลกธุรกิจ การที่บริ ษัท ต่างๆ จะสามารถพลิกวิกฤติจาก
disruption ให้เป็ นโอกาสในสภาพแวดล้อมที่ผนั ผวน บริ ษัท จะต้องปรับตัว นอกเหนือจากทาความเข้าใจในภัย คุก คามหรื อ
โอกาสที่อาจเกิดขึ้น บริ ษัทจะต้องหาวิธีจัดการให้รวดเร็วและมีประสิทธิ ภาพมากที่สุด บทความนี้จะแนะนาเกี่ยวกับการปรับตัว
ทางธุรกิจภายใต้ disruption โดยสร้างความคล่องตัวทางธุรกิจ ผ่านแนวคิด agile หรื อการปรับตัวให้ไวขึ้นอย่างคล่องแคล่ว
รวดเร็วเพื่อสามารถตอบสนองลูกค้าได้ ในสภาวะที่มีความไม่แน่นอนและซับซ้อนของโลกปัจจุบนั
……………………………………………………………………………………….
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องค์ ก รขนาดใหญ่ โดยเฉพาะบริ ษั ท ที่ มี
ลาดับชั ้นและโครงสร้ างพนักงานแบบ silo 1
มัก จะประสบปั ญหาในการสื่อสารและการ
ทางานร่วมกัน เนื่องจากพนักงานในแต่ฝ่าย
ถึ ง แม้ จะอยู่ ใ นองค์ ก รเดี ย วกั น ขาดการ
สื่ อ สารแลกเปลี่ ย นข้ อ มูล หรื อ องค์ความรู้
ระหว่า งกัน หรื อแม้ ก ระทั่งไม่ย อมท างาน
ข้ า มหน้ าที่และสายงานกัน ท าให้ เกิดความ
ล่า ช้ า ในกระบวนการท างานต่า งๆ รวมถึง

ตัวอย่างโครงสร้ างองค์กรแบบ Silo

การปรับตัว หรือการออกกลยุทธ์ของบริษัท
ในยุค disruption เช่น เราจะสามารถเห็นได้
ว่าบริษัทขนาดใหญ่บางแห่งอาจจะต้องรอการอนุมัติจากกว่าสิบหน่วยงาน ก่อนที่จะสามารถปรับใช้ นโยบายการทางานจากที่
บ้ า น (work from home policy) หรื อการติดตัง้ ระบบประชุมทางไกล (conference call) เป็ น เวลากว่าหนึ่งเดือน ในช่ว งปิ ด
เมือง (lockdown) ที่ผ่านมา
ในทางตรงกันข้ าม บางบริษัทสามารถที่จะใช้ เวลาอันสั ้นในการนาเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นรูปแบบ
หรื อช่องทางในการสร้ างรายได้ ในสภาวะฉุกเฉินตามมาตรการ lockdown ของภาครัฐ เช่น การขายชาบูแถมหม้ อในรูปแบบ
ใหม่ โดย Penguin Eat Shabu เมนู Gon ย่างให้ นะ จาก Bar B Q Plaza ที่มีบริการย่างให้ แบบสาเร็จรูป การเฟซบุ๊กไลฟ์ ของ
ห้ างสรรพสินค้าโรบันสันทุกสาขาทั่วประเทศ ที่มีการรีวิว จัดโปรโมชันสินค้าแต่ละแบรนด์และแผนกต่างๆ วันละ 3-6 รอบ รอบ
ละประมาณ 1 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
ซึ่งนอกเหนือจากธุรกิจประเภทอาหารและการค้าปลีกทีไ่ ด้รับผลกระทบอย่างมาก ผู้เล่นในอุตสาหกรรมธนาคารและการบริการ
อื่นๆ ต่างก็มีการพัฒนารูปแบบการให้ บริการภายใต้สภาวะฉุกเฉินเช่นกัน อาทิ การขอสินเชื่อผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ โดย
ไม่จาเป็ นต้ องเดินทางไปที่ห น้ าสาขาธนาคาร หรื อ แม้ ก ระทั่ งธุรกิจบันเทิงที่ต้องมีการปรับเป็ นรูปแบบ Virtual Concert หรือ
คอนเสิร์ตเสมือนจริง แทนการจัดงานแบบปกติ

โครงสร้ างพนักงานแบบไซโล (Silo) หรื อการทางานแบบแยกส่วน มักจะเกิดขึน้ ในบริ ษัทขนาดใหญ่ บริ ษัทที่มีหลายสาขา หรื อหลายแผนกอยู่คนละที่กัน โดย
ปั ญหาที่เกิดขึน้ ส่วนใหญ่กับบริ ษัทในลักษณะนีคื้ อ พนักงานในต่างหน่วยงานถึงแม้ อยู่ในองค์กรเดียวกัน อาจขาดการสื่อสารหรือไม่ยอมแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่าง
กัน ไม่ทางานร่วมกัน รวมถึงอาจมีการทางานที่ทับซ้ อนกันในบางครัง้
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Disruption

Agility

Transformation

บริ ษัท ต่า งๆที่ได้ ยกตัวอย่างการปรับตัวมานัน้ สามารถพลิกวิกฤตให้ เป็ นโอกาสในระยะเวลาอันสั ้น โดยความรวดเร็วในการ
เปลี่ย นแปลงนี ้คือ สิ่งที่เรียกว่า agility จะเห็น ได้ ว่าการที่บริษัทในยุคสมัยใหม่จะสามารถอยู่รอดได้ ในสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน บริษัทจาเป็นที่จะต้องใช้ ความคล่องตัว (agile) ในการจัดการกับการพลิกผันทางธุรกิจ
(disruption) เพื่อบรรลุ ก ารเปลี่ย นแปลงขององค์กร (transformation) โดยบริ ษัท ที่มี agility จะสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ ้น พร้ อมทั ้งสามารถสร้ างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่แน่นอนว่าการสร้ าง agile ในองค์กรที่มีการฝังรากลึกของการทางานแบบ silo ไม่ได้เป็นเรื่องง่าย เนื่องจาก agile คือสิ่งที่
ครอบคลุมทั ้งองค์กร ไม่ว่าจะเป็นวิธีการทางาน แนวคิด วัฒนธรรม หรือแม้ กระทั่งเครื่องมือการประเมินผลการดาเนินงาน

กรณีศึกษา
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เป็ น หนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นในประเทศไทยสาหรับการปรับใช้ แนวคิด agile โดยธนาคารได้มีการ
สร้ างทีม agile ชุดแรกในปี 2562 เพื่อให้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการก้ าวเข้ าสูย่ ุคดิจิทัล (digital transformation) รวมถึงมีการสร้ าง
วัฒนธรรมที่มีการยึดลูกค้ าเป็ น ศูนย์ก ลาง (Customer Centric) มีความรวดเร็ว (Speed) สามารถสร้ างนวัตกรรม (Innovation)
และความเสี่ยง (Risk Culture) ซึ่งเราสามารถเห็นตัวอย่างความสาเร็จได้จากผลิตภัณฑ์ล่าสุดคือ Robinhood (โรบินฮู้ด) ซึ่งเป็น
แพลตฟอร์มการจัดส่งอาหาร ที่สามารถพัฒนาออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วจากไอเดียทางธุรกิจในช่วง lockdown โดยใช้ ทีมพัฒนา
เพียง 80 คน ในเวลา 3 เดือน ทั ้งที่ปกติต้องใช้ เวลาพัฒนาอย่างน้ อย 6-12 เดือน

เข้ า ใจในแนวคิ ด แบบ ‘agile’
Agile ตามหลักพจนานุกรม หมายถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งการนา agile มาใช้ ในบริบท
ทางธุรกิจมีความหมายเฉกเช่นเดียวกัน โดยเน้ นการเพิ่มขีดความสามารถของทีม การสร้ างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการ
พัฒนาการเรียนรู้และการตัดสินใจ เพื่อให้ องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว
โดยทั่วไปคนมักเข้ าใจผิดว่า Agile เป็นแนวคิดสาหรับบริษัทเทคโนโลยีเท่านั ้น เนื่องจากเป็นประเภทธุรกิจที่ต้องรับมือกับการ
เปลี่ย นแปลงอย่างต่อเนื่อง การน าแนวคิด agile จึงเป็ น หลัก สาคัญที่ ทาให้ ทีมงานสามารถทดลองและแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว และก่อให้ เกิดการคิดริเริ่มสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
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แต่นับตั ้งแต่อุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทยเริ่มถูก disrupt โดยทั ้งจาก Start up และบริษัทที่อยู่นอกอุตสาหกรรม ตั ้งแต่ช่วง
ประมาณ 5 ปี ก่ อ น เราจะสามารถเห็ น แนวคิ ด agile เริ่ ม แพร่ ห ลายในอุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ เช่ น ธนาคาร การค้ า ปลีก
อสังหาริมทรัพย์ และโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท KBTG หรือแสนสิริที่มีการจัดโครงสร้ างองค์กรและ
นาวิธีการทางานแบบ agile ไปปรับใช้ ผนวกเข้ ากับผลกระทบจากโควิด-19 เอง ต่างเป็นตัวเร่งที่เพิ่มความจาเป็นขององค์ก ร
ต่างๆ ในการนาแนวคิดมาปรับใช้ เพราะโมเดลการคาดการณ์จากข้ อมูลในอดีตอาจจะใช้ ไม่ได้ผลอีกต่อไปจากสภาพเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน หรือเมื่ออุปสงค์ที่ไม่แน่นอนคือ new normal
อย่างไรก็ตามแนวคิด agile นั ้นไม่สามารถเกิดขึ ้นโดยง่ายจากเพียงแค่การลงทุนด้านเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว เพราะตัวแปร
แห่งความสาเร็จในการสร้ าง agility นั ้นคือ วิธีคิดและการลงมือทาของผู้บริหาร ผู้บริหารจะต้องปรับองค์กรจากแกนกลาง หรือ
รากฐานของบริษัท agile จึงเป็ น กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่ต้องอาศัยการปรับในหลายๆ มิติพร้ อมกัน (รายละเอียด
เพิ่มเติมตามแผนภาพด้ า นล่า ง) เช่น โครงสร้ างพนัก งาน (organizational structure) หน้ า ที่แ ละความรับผิดชอบ (roles &
responsibilities) และวิธีการทางาน (team execution) ดังนัน้ ผู้บริ ห ารจึงเป็ นตัวแปรที่สาคัญในการปรับความเข้ าใจของทุก
ฝ่ ายและสร้ างความยอมรับ agile ในองค์ก ร เพราะการเปลี่ยนแปลงบริษัทต้ องคานึงถึงคนและวัฒนธรรมขององค์กรให้ มาก
โดยเริ่ มต้ นจากการสื่อสารถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ตัง้ เป้า หมายที่เหมาะสม และมีการพัฒนาคนในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง
Level of agile transformation

SQUAD
AGILITY

ORGANIZATIONAL
AGILITY

LOW

EXPLORE AGILE
Business strategy

DOING AGILE
• Develop and update corporate vision and strategic direction

BEING AGILE
Shared vision and strategy

Strategy
Agile roadmap

• Assess existing stage, define gap and direction

Organizational
structure

• Design reporting lines, function, team size for agile working team

Roles &
responsibilities

• Update roles and responsibilities, as well as agile capabilities

Technology

IT infrastructure

• Identify gap and investment in technological requirements

People

Organizational
culture

• Communicate agile mindset and create empowering culture
• Redesign competencies and performance system

Process

Team execution

Customer centric thinking

Shorten time-to-market

Structure

• Coach and adjust operation team in daily basis
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Flat organizational structure

Cross-skillsets team
Self-empowered and
highly motivated employees

Continuous performance
improvement

HIGH

ถอยหลั ง 1 ก้ า ว ก่ อ นลงมื อ
ถึงแม้ ว่า ผลการวิจัยต่า งๆ เช่น จากบริ ษัท BCG ได้ แ สดงให้ เห็น ว่า การปรับใช้ agile มีผลดีต่อบริ ษัท 2 ทัง้ ในแง่ก ารพัฒนา
คุณ ภาพขึน้ กว่าเดิม 20% ลดต้ น ทุน ได้ ประมาณ 25% - 35% รวมถึงลดระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดถึง
100% - 200% แต่ agile ก็ไม่ใช่ทางออกของทุกบริษัทเสมอไป โดยก่อนที่ผ้ บู ริหารจะตัดสินใจปรับใช้ แนวคิด agile ควรจะต้อง
มีการมองย้ อนกลับไปที่ภาพรวมที่ใหญ่ขึ ้นว่าวัตถุประสงค์ของการปรับใช้ agile สาหรับบริษัทคืออะไร โดยวัตถุประสงค์ข อง
การทา agile นั ้นควรมีความชัดเจน เป็นที่ยอมรับและเกิดความเข้ าใจตรงกันจากทุกฝ่ ายในองค์กร สิ่งเหล่านี ้ล้วนจะเป็นปัจจัย
แห่งความสาเร็จที่สาคัญในการปรับใช้ agile
ตัว อย่า งเช่น กรณีข อง RS Group ที่ในปั จจุบัน ได้ มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจอย่า งรวดเร็ว และมีธุร กิจในเครือมากมาย
นอกเหนือจากธุรกิจเพลงแบบดั ้งเดิม อาทิ ธุรกิจเครื่องสาอาง ซึ่งตัวบริษัทเองก็ได้นาแนวคิดด้าน agile มาปรับใช้ เพื่อตอบรับ
ความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว โดยทีมผู้บริหารได้ให้ สัมภาษณ์ว่า เหตุผลในการใช้ agile ไม่ได้เกิดจากปัญหาในองค์กร แต่เพียง
รู้สึกว่าความเร็วในการทางานปัจจุบันนั ้นอาจจะไม่เพียงพอ
เช่นเดียวกันกับ บริษัท ING ซึ่งไม่ได้ประสบปัญหาด้านการเงิน บริษัทยังมีผลการดาเนินงานที่ดีและมีอัตราดอกเบี ้ยยัง อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม แต่พฤติกรรมของลูกค้ามี ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากโลกดิจิทัล บริษัทจึงต้องการตอบโจทย์ลูก ค้ า
อย่า งรวดเร็ว ผ่า นกลยุทธ์ omni-channel หรื อการมอบประสบการณ์ลูกค้ า ให้ หลากหลายมากขึ ้น ทัง้ ออนไลน์และออฟไลน์
โดยหลังจากที่บริษัทได้ปรับใช้ agile เป็นเวลากว่า 9 เดือน บริษัทสามารถลดระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการพัฒนาซอฟแวร์ จาก 2 เดือน
เหลือเพียง 2 สัปดาห์
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อีกข้ อควรระวังก่อนตัดสินใจปรับใช้ agile คือ องค์กรคุณมีความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนและลงทุน ในระยะยาวเพื่อ agile มาก
น้ อยแค่ไหน เพราะผลการดาเนินงานของบริษัทอาจลดลงในระยะแรกและการเปลี่ยนแปลงจะต้องใช้ เวลา ผู้คนส่วนใหญ่มักไม่
ชอบที่จะเปลี่ยนตัวเอง เช่น เปลี่ยนวิถีการทางานจากเดิมที่เคยต้องศึกษาอย่างละเอียด วางแผนหลายขั ้นตอน ไปสู่การระดม
ความคิดแบบกลุ่มย่อยจากหลากหลายสาขาและตัดสินใจทดลองลงมือทาทันที บริษัทจะต้องยอมรับในการปรับตัว และสร้ าง
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้ พนักงานได้ทดลองและผิดพลาด เพราะการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สาคัญ เช่น ไทยพาณิชย์ ที่สนับสนุนให้
พนักงาน ’ล้มให้ เร็ว ลุกให้ ไว’ 3
เพราะฉะนั ้นในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันที่รายล้อมไปด้วย disruption ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หาก
บริษัท โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่สามารถขับเคลื่อนได้ช้า ต้องการที่จะอยู่รอดและเติบโตอย่างต่อเนื่อง แนวคิดแบบ agile
ที่มอบความคล่องตัวให้ กับบริษัทอาจเป็นทางออกที่ดี เพื่อช่วยให้ พร้ อมเผชิญกับความท้ าทายที่จะมีแต่มากขึ ้นในอนาคต และ
สร้ างความได้เปรียบเหนือคู่แ ข่งในตลาด แต่แน่นอนความคล่องตัวนี ้จะต้ องแลกมาด้วยเวลาและการลงทุนที่จะพัฒนาตั ง้ แต่
รากฐานของบริษัท เพราะถ้ าอยากให้ บริษัทปรับตัวได้ในสภาวะ disruption บริษัทก็ต้อง disrupt ตัวเองด้วยเช่นกัน
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