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ในยามวิกฤติเศรษฐกิจ องค์กรไหนคิดเพียงว่า "จะทาอย่างไรให้ อยูร่ อดในยามวิกฤติ" คาตอบที่ได้ คงไม่แตกต่างกัน เช่น


รักษายอดขายไม่ให้ ตกมากเกินไป ซึง่ เป็ นเรื่ องที่เป็ นไปได้ ยากมาก



หารายได้ จากแหล่งอื่นชดเชยกับรายได้ จากธุรกิจเดิม ซึง่ ก็ไม่งา่ ยเช่นกัน



ลดต้ นทุนค่าใช้ จ่าย ซึง่ เป็ นทางเลือกแรกๆที่หลายองค์กรนึกถึงและนึกได้

และสิง่ ที่องค์กรดาเนินการก็คงหนีไม่พ้นเรื่ อง...


เจรจาต่อรองขอรักษาออเดอร์ จากลูกค้ าทีย่ งั มีศกั ยภาพ แต่ต้องออกแรงแย่งกับคูแ่ ข่งทุกรายทัง้
ภายในและภายนอกประเทศ



ออกสินค้ าใหม่ หาลูกค้ าใหม่ ตลาดใหม่ แต่อาจจะไม่ทนั กินในช่วงวิกฤติ



ลดเวลาทางานเพื่อลดค่าใช้ จ่าย เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ ฯลฯ แต่ก็ลดได้ ไม่มากนัก



เปิ ดโครงการ "ร่วมใจจาก" แต่ก็ต้องเสียเงินก้ อนจานวนไม่น้อย



เลิกจ้ าง แต่ต้องเสียเงินก้ อนและเผลอๆอาจจะเสียภาพลักษณ์เพราะปั ญหาข้ อพิพาทแรงงาน และ
ทาให้ พนักงานทีเ่ หลือรู้สกึ เสียขวัญและกาลังใจ

แน่นอนว่าทุกองค์กรต้ องบริ หารงานเพื่อ "ความอยูร่ อด" ก่อนเป็ นอันดับแรก แต่การอยูร่ อดเพียงอย่างเดียว คงไม่เป้าหมายหลัก
ขององค์กรที่ต้องการเดินทางไกลไปสูเ่ ป้าหมายแห่งความสาเร็ จตามวิสยั ทัศน์ที่กาหนดไว้ เพราะถึงแม้ ว่าองค์กรจะสามารถฝ่ า
ฟั นวิกฤติเศรษฐกิจไปได้ แต่ถ้าสภาพองค์กรหลังวิกฤติกลายเป็ น "องค์กรขี ้โรค" เช่น


"ผอมแห้ งแรงน้ อย" เนื่องจากคนเก่งที่เป็ นกล้ ามเนื ้อขององค์กรออกไปหมด เหลือแต่คนดีที่ไม่
ค่อยเก่งที่ทาหน้ าที่เป็ นเพียงหนังหุ้มกระดูก



"แคระแกร็น" เนื่องจากรักษาระบบและคนที่ไม่สาคัญเอาไว้ แต่กลับเฉือนทิ ้งระบบที่สาคัญและ
คนที่มีศกั ยภาพออกไป และการลดขนาดองค์กรมากเกินไป ทาให้ องค์กรมีขนาดเล็กมากจนไม่
สามารถดาเนินธุรกิจตามปกติได้



"สติ ฟ่ ั นเฟื อน" คนยัง ไม่ห ายจากอาการตกอกตกใจกับ ช่ว งวิ ก ฤติที่ ผ่า นมาที่ ต้ อ งเสีย เพื่ อ น
ร่วมงาน สูญเสียรายได้ ต้ องเจอกับมาตรการในเชิงลบขององค์กรที่ประกาศออกมาอยูต่ ลอดเวลา
คนยังทาใจไม่ได้ แม้ วิกฤติจะผ่านไปแล้ วก็ตาม คนเริ่ มรู้ สกึ ไม่ไว้ ใจองค์กรเพิ่มมากขึ ้น อยู่กนั แบบ
หวาดระแวงทังนายจ้
้
างและลูกจ้ าง



"สามวันดีส่ ีวันไข้ " ระบบการทางานยังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น เครื่ องจักรเดินๆหยุดๆเพราะขาด
การบารุงรักษามานาน ระบบการทางานหยุดชะงักเพราะคนทางานในตาแหน่งที่สาคัญๆลาออก
หรื อถูกเลิกจ้ างไป

สุดท้ ายองค์กรที่อยูร่ อดจากวิกฤติเศรษฐกิจ แต่อาจจะต้ องมาตายในยามที่เศรษฐกิจฟื น้ แล้ วก็ได้ สุดท้ ายก็ต้องควบ
รวมกิจการ ต้ องขายกิจการให้ กบั องค์กรที่มีศกั ยภาพมากกว่า หรื อล้ มเลิกกิจการไปเพราะไปต่อเองก็ไม่ได้ ครัน้ จะไปขายให้ ใคร
ก็ไม่มีใครซื ้อ
สาเหตุสาคัญที่ทาให้ องค์กรล้ มตายหลังวิกฤติเศรษฐกิจคือ การไม่ร้ ู จกั ประมาณตัวเอง เหมือนกับคาพูดที่ว่า "ยิ่งดิ ้น
ก็ยิ่งรัด" เหมือนกับสัตว์ที่ถกู บ่วงของนายพรานดักไว้ ยิ่งออกแรงดิ ้นมากเท่าไหร่บว่ งก็จะรัดแน่นมากขึ ้นเท่านัน้ องค์กรจานวนไม่
น้ อยล้ มเลิกกิจการไปหลังฟื น้ จากวิกฤติเศรษฐกิจเพราะการไปกู้เงินมาลงทุนมากเกินไป ยิ่งลงทุนมากขึ ้นเท่าไหร่ โอกาสที่จะ
ล้ มเหลวก็มากขึ ้นเท่านัน้ เพราะทุกองค์กรก็ทาแบบนี ้เหมือนๆกัน และการแข่งขันหลังวิกฤติจะรุ นแรงมากกว่าเดิม เพราะทุก
องค์กรต้ องการออกสตาร์ ทก่อนคนอื่น ทุกองค์กรต้ องการเป็ นผู้นาตังแต่
้ ตลาดเปิ ด ทุกองค์กรยอมทุ่มทุนเพื่อก้ าวเดินให้ เร็ วกว่า
คูแ่ ข่งขัน
ดังนัน้ เพื่อป้องกันปั ญหาดังกล่าว และเป็ นแนวทางให้ กบั องค์กรต่างๆในการบริ หารในช่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ จึง
ขอแนะนาประเด็นน่าคิดดังต่อไปนี ้
เปลี่ยนวิกฤติให้ เป็ นโอกาส
หลายองค์กรมีประสบการณ์กบั วิกฤติเศรษฐกิจ "ต้ มยากุ้ง" มาแล้ ว ในช่วงเศรษฐกิจดีๆ องค์กรเหล่านี ้จะเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ ใช้
พัฒนาบุคลากรยามวิกฤติ เพราะช่วงเศรษฐกิจดีคนไม่วา่ งมาอบรม คนไม่วา่ งมาพัฒนาตนเอง ทุกคนกาลังยุง่ แต่พอช่วงวิกฤติ
คนมีเวลาว่างมากขึ ้น องค์กรเหล่านี ้ก็จะนาเงินที่จดั สรรไว้ เพื่อการพัฒนาฝึ กอบรมมาใช้ เสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งให้ กบั คนเพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมหลังจากวิกฤติ
รีดไขมันออกจากองค์ กร
ถ้ าคนไม่ป่วยใครมาห้ ามกินโน่นกินนี่คงจะทาได้ ยาก เพราะปากก็อยากท้ องก็หิว อดใจได้ ยาก แต่เวลาเจ็ บป่ วยขึ ้นมาหมอสัง่
ห้ ามกินอะไรก็ทาได้ องค์กรก็เช่นเดียวกันช่วงปกติจะไปดาเนินการมาตรการเชิงลบอะไรกับพนักงานก็มกั จะถูกต่อต้ าน แม้ ว่า
คนๆนันจะเป็
้
นคนที่องค์กรไม่ต้องการก็ตาม แต่เพื่อนพนักงานยังต้ องการอยู่ องค์กรควรจะใช้ ช่วงวิกฤติรีดไขมันคือคนที่ผลงาน
ไม่ดี คนทีท่ ศั นคติไม่ดี คนที่จ้องแต่เอาผลประโยชน์ขององค์กรไปเป็ นผลประโยชน์ของตัวเอง ออกจากองค์กรไปด้ วยวิธีการใด

วิธีการหนึ่ง เช่น การวัดผลงานที่ชดั เจนมากยิ่งขึ ้นเพื่อบอกว่าใครคือไขมันส่วนเกิน การประเมินค่างานเพื่อดูว่าใครทางานต่า
กว่าค่าตัว การโยกย้ ายงานเพื่อพิสจู น์วา่ เก่งจริ งหรื อไม่หรื อที่ทางานได้ เพราะประสบการณ์เดิมๆเท่านัน้ ไม่ใช่ฝีมือที่แท้ จริ ง
เสริมสร้ างกล้ ามเนือ้ ให้ องค์ กร
การสร้ างความแข็งแกร่ งให้ กบั องค์กรสามารถทาได้ สองแนวทางคือ การพัฒนาฝึ กอบรมคนปั จจุบนั และการสรรหาคนเก่งมา
จากภายนอกเข้ ามาเสริ มทัพ เพราะช่วงวิกฤติการหาคนเก่งทาได้ ไม่ยาก ยอมลงทุนหาคนเก่งในช่วงนี ้ ดีกว่าไปเสียเงินหาคนเก่ง
ตอนที่เศรษฐกิจฟื น้ ตัว บางครัง้ การจ่ายเงินเดือนให้ คนเก่งเข้ ามาทางานก่อนหนึ่งปี ยังดีกว่าเสียเงินค่านายหน้ าหาคนและ
เงินเดือนคนเก่งที่เพิ่มสูงขึ ้นในช่วงเศรษฐกิจฟื น้ ตัว
จงใช้ เงินรักษาคนเก่ งและคนดี กว่ าใช้ เงินซือ้ คนเก่ งและคนดี
ถ้ าองค์กรไหนมีคนเก่งหรื อคนที่มีศกั ยภาพอยูแ่ ล้ ว ก่อนที่จะเลิกจ้ างในช่วงวิกฤติจงคิดให้ ดีๆ เพราะเลิกจ้ างก็ต้องจ่ายเงินก้ อน
และเมื่อเศรษฐกิจฟื น้ ตัวขึ ้นมาก็ต้องไปใช้ เงินก้ อนจ้ างคนเก่งเข้ ามาอีกครัง้ หนึ่ง เผลอๆเงินสองก้ อนนี ้รวมกั นสามารถรักษาคน
เก่งและคนที่มีศกั ยภาพให้ อยูก่ บั เราไปจนผ่านวิกฤติก็ได้ และถ้ าจาเป็ นการไปกู้เงินมาเพื่อรักษาคนเก่งและคนที่มีศกั ยภาพให้
อยูก่ บั องค์กรนัน้ อาจจะดีกว่าไปกู้เงินมาซื ้อตัวคนเมื่อเศรษฐกิจฟื น้ ตัวก็ได้
สรุป ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจองค์กรควรจะใช้ เวลาในการวางแผนกลยุทธ์ ทางธุรกิจว่าเมื่อเศรษฐกิจฟื น้ ตัวแล้ วจะเดิน
ไปทางไหน อย่างไร และให้ ความสาคัญกับการทบทวนระบบการบริ หารคน ดาเนินการพัฒนาฝึ กอบรมบุคลากร เพื่อเตรี ยม
ออกสตาร์ ทก่อนคนอื่นเมื่อเศรษฐกิจเข้ าสูส่ ภาวะปกติ องค์กรไหนออกสตาร์ ได้ ก่อนคนอื่น ย่อมมีความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
อย่างแน่นอน สุดท้ ายนี ้ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าองค์กรจะให้ ความสาคัญกับการลงทุนในการพัฒนาในปั จจุบนั มากกว่าการลงทุน
เพื่อการแก้ ไขปั ญหาที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตนะครับ

