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กับ

ใน
ยุค COVID-19 และนโยบำยรัฐให้้คนในสังคมอย่่บ้ำน Work 

from home กลำยเป็น ทิศทางการปรับตัวครั�งใหญ่ ทั�งองค์กร

ท่ีมแีผนแลว้แต้ย่งัไมไ่ดเ้ริม่ และองคก์รท่ีไมเ่คยคดิถงึมำกอ่นแต้ต้่้อง

ปรับต้ัวต้ำมสภำพแวดล้อม

ควำมจริงกำรท�ำงำนจำก ท่�ไหนิก็ได้้ เวลาไหนิก็ได้้ (Any-

where, Anytime) มำพร้อมกับกระแสกำรเปลี่ยนแปลงองค์กร ด้วย

เทคโนโลยี Digital พักให้ญ่แล้ว 

นี่คือ โอกาสิ่ครั�งใหญ่ ในกำรยกระดับองค์กรต้ำม Digital 

Transformation โดยเป็นกำรปรับเปลีย่นพฤติ้กรรมของคนในองค์กร 

ที่ไม่จ�ำเป็นต้้องผ่กต้ัวเองกับส�ำนักงำนอีกต้่อไป

จำกกำรท�ำอำชีิพอิสระมำห้ลำยปี ผมขอน�ำเสนอประเด็น

พิจำรณ์ำ เพื่อให้้กำรท�ำงำนจำกที่บ้ำนประสบควำมส�ำเร็จครับ

Mindset

สิ่งส�ำคัญท่ีสุดอย่ำงแรกคือ ‘Trust’ ระห้ว่ำงองค์กรกับ

พนักงำน 

ผ่้้บริหาร ต้้องแสดงออกถึงควำมไว้เนื�อเชิื่อใจกับพนักงำน

 ว่ำมีศูักยภำพที่จะท�ำงำนได้ด้วยต้นเอง ในขณ์ะเดียวกัน ก็พร้อม

สนับสนุนในทุกร่ปแบบ เพ่ือแก้ไขปัญห้ำอุปสรรคในชิ่วงรอยต่้อกำร

เปลี่ยนแปลง ท�ำให้้เป็นโอกำสแสดงถึงภำวะผ่้น�ำ และสร้ำงควำม

เชิื่อถือจำกพนักงำนด้วย 

อีกบทบำทที่ผ่้บริห้ำรต้้องให้้ควำมส�ำคัญเป็นพิเศูษคือ การ

สิ่้�อสิ่ารสิ่ถานิการณ์์องค์กร ให้้พนักงำนรับทรำบอย่ำงสม�่ำเสมอ ใน

สภำวะที่ไม่ปกต้ิเชิ่นนี�

ในด้ำนของพนักงำน น่ีก็เป็นโอกำสในกำรแสดงให้้องค์กร

มั่นใจได้ว่ำ กำรท�ำงำนที่บ้ำน ไม่ได้้เป็นิอุปสิ่รรคต่อการบรรลุเป้า- 

หมายองค์กร แต้ท่�ำให้พ้นกังำนไดช้ิัว่โมงท�ำงำนท่ีมคีวำมยดืห้ยุ่นมำก

ขึ�น ประห้ยัดเวลำ และค่ำใชิ้จ่ำยในกำรเดินทำง 

กรอบควำมคิดถัดมำที่ส�ำคัญคือ Work from Home ไม่ใช่ิ

กำรห้ยุดอย่่กับบ้ำน ดังนั�น ขั�นิตอนิงานิต่างๆ ในิองค์กร ยังคงเป็นิ

ไปตามปกติ องค์กรต้้องก�ำห้นดชิั่วโมงเวลำชัิดเจน ที่พนักงำนต้้อง

พร้อมท�ำงำน พร้อมรับกำรต้ิดต้่อจำกเพ่ือนร่วมงำน ห้รือเครือข่ำย

นอกองค์กรอื่นๆ 

สร้างกติกาองค์กร

เมื่ อพนักงำนอย่่กันคนละสถำนท่ี  ข้อควำมผ่ำนจอ

คอมพิวเต้อร์ ห้รือจอมือถือ เพ่ิมขึ�นแทนท่ีค�ำพ่ด องค์กรจึงต้้อง

Work From Home
Digital Transformation



20 TPA news

Lean & Productivity

May 2020 ●  No. 281

กาย ของผ่้พ่ดได้

กำรประชุิมทำงไกล ไม่มี ‘ผ่้้นัิ�งหัวโต๊ะ’ ที่เห็้นได้ชัิดเจนทำง

กำยภำพ ทุกคนเท่ำกันห้มด องค์กรสำมำรถใชิ้เป็นโอกำสในกำร 

กระตุ้้นให้้ทุกคนแสดงควำมคิดเห้็น รวมถึง ผ้่น�ำใชิ้เป็นแบบฝึ่กห้ัด 

‘การฟ้ัง’ ของต้นเองด้วย

จัดเตรียมตัวเอง

ห้ลักกำรพื�นฐำนคือ ท�ำต้ัวเห้มือนกำรท�ำงำนปกต้ิ ต้ื่นนอน

ดังเชิ่นทุกวัน แต้่งกำยให้้เห้มำะสม เวลำเดินทำงที่ลดลงไป ควรเป็น 

‘กำาไร’ จำกกำรท�ำงำนที่บ้ำนในครั�งนี� 

สิ่ถานิท่�ทำางานิ และสิ่ภาพ้แวด้ล้อมในิบ้านิ เชิ่น โต้๊ะ เก้ำอี� 

ขอ้มล่เอกสำรทีต่้อ้งใช้ิ แสงสว่ำง อณุ์ห้ภมิ่ เสียงรอบข้ำง ควำมสะอำด

เป็นระเบียบ สำมำรถส่งผลต้่อประสิทธุิภำพกำรท�ำงำนได้อย่ำงมำก

ต้้องจัดกำรให้้ดี

วางแผ่นิเวลา นั่งโต้๊ะท�ำงำน ประชิุม เต้รียม และทำนอำห้ำร

กลำงวนั พกัยอ่ยๆ กำรมนีำฬิิกำในต้�ำแห้นง่ทีม่องเห้น็ไดง้ำ่ยๆ ต้ลอด

เวลำ จะชิ่วยได้มำก

กรณ์ีมีบุต้รห้ลำนเรียน Online ท่ีบ้ำน รวมถึงสมำชิิกใน

ครอบครัวอื่นด้วย ต้องสิ่ร้างความเข้าใจ กับกำรท�ำงำนลักษณ์ะนี� 

พจิำรณ์ำจดักำรต้ำมเงือ่นไขทีม่ ีและถำ้จ�ำเปน็ ก�ำห้นดเวลำท่ีต้อ้งกำร 

สิ่มาธิิเป็นิพ้ิเศษ ห้ลีกเลี่ยงกำรรบกวนโดยไม่จ�ำเป็น

ก่อนกำรท�ำงำนในแต้่ละวัน ก�ำห้นดเป้ำห้มำย เข่ยนิภารกิจ

ท่�ต้องทำาในิวันินิ่� และ วำงกรอบเวลำที่ต้้องท�ำให้้เสร็จ 

เมื่อถึงเวลำพัก เปล่�ยนิอิริยาบถลุกออกจากโต๊ะ เพื่อป้องกัน

ปญัห้ำ Office Syndrome และ ใชิโ้อกำสในครั�งนี� เสิ่รมิสิ่รา้งสิ่ขุภาพ้

ให้้แข็งแรงขึ�นด้วยกำรออกก�ำลังกำยที่ท�ำได้ ท�ำอำห้ำรที่มีคุณ์ภำพ

รับประทำนเอง 

ระห้ว่ำงท�ำงำน ปดิเสียงเตื้อนจำก Social Network เพรำะเป็น

สิง่ทีท่�ำให้้เสยีสมำธิุได้งำ่ยมำก ควรก�ำห้นดขอบเขต้เวลำ เพ่ือควบคุม

กำรด่ข้อควำมต้่ำงๆ ด้วยต้นเอง 

กำาไรเวลา ที่ได้มำ ควรใชิ้เป็นโอกำสเพื่อ การพ้ัฒนิาตนิเอง 

กำรเรียนร่้ผ่ำนระบบ Online ในปัจจุบันมีเพิ่มขึ�นอย่ำงมำก ห้รือรวม

ไปถึงกำรอ่ำนห้นังสือต้่ำงๆ ด้วย

บทส่งท้าย

ในที่สุด วิกฤต้ COVID-19 ก็จะผ่ำนไป แต่้ผมเชิื่อว่ำกำร

ท�ำงำนทีบ่ำ้นจะกลำยเปน็ ความทา้ทาย ทีเ่ต้บิโต้พรอ้มกบัเทคโนโลยี 

Digital เพื่อสร้ำงควำมผ่กพันระห้ว่ำงองค์กรกับพนักงำน 

ระยะนี�จึงเป็นโอกำสขององค์กร ในกำรทดลองระบบกำร

ท�ำงำนที่บ้ำนอย่ำงจริงจัง เพื่อห้ำ ร้ปแบบการทำางานิท่�ยั�งย้นิ ทั�งต้่อ

องค์กร และพนักงำน ในที่สุดครับ

ระมัดระวัง การสิ่้�อสิ่ารท่�ผิ่ด้ความหมาย ต้้องใส่ใจกับควำมชิัดเจน

ให้้มำกขึ�น

เร้�องราวท่�ซัับซั้อนิ ต้องการแลกเปล่�ยนิความคิด้เห็นิ ควร

ก�ำห้นดให้้โทรศูพัทค์ยุ ห้รอืจดักำรประชิมุทำงไกล (Teleconference) 

ทันที ขณ์ะนี�มีเทคโนโลยีเกิดขึ�นมำรองรับมำกมำย

ห้ลำยองค์กร ก�ำห้นดเวลำ ‘Check in’ คือกำรประชิุมร่วม

กันก่อนเริ่มงำนในทุกเชิ้ำ เป็นิการย้นิยันิความพ้ร้อม ในกำรท�ำงำน 

ทีมงำนสำมำรถรำยงำนได้ว่ำ เมื่อวำนท�ำอะไรไปบ้ำง มีควำมคืบ

ห้น้ำอย่ำงไร วันนี�จะท�ำอะไรเพ่ิมเติ้ม มีปัญห้ำ และต้้องกำรควำม

ชิ่วยเห้ลืออะไรบ้ำง

สิง่ท่ีองค์กรไม่ควรมองข้ำมคือ มนุษย์เป็นสัต้ว์สงัคม เมือ่กำร

ปฏิสิมัพนัธุทั์�งห้มดมำอย่บ่น Online องคก์รต้อ้งให้ค้วำมส�ำคญั ด่แล 

“สิ่ขุภาพ้จิตใจ” ของพนกังำน ท่ีมคีวำมเครยีดจำกปจัจยัต้ำ่งๆ ทั�งจำก

ต้ัวงำนเอง กำรเงิน และครอบครัว 

กิจกรรมส�ำคัญที่ต้้องสร้ำงกต้ิกำร่วมกันคือ การประชุำมทาง

ไกล เห้มือนประชิุมปกต้ิ คือ มีวำระชิัดเจน ส่งเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง 

ล่วงห้น้ำ ผ่้น�ำควบคุมประเด็น และเวลำให้้เห้มำะสม และจบกำร

ประชิุมด้วยข้อสรุป กิจกรรมที่ต้้องท�ำต้่อไป ผ่้รับผิดชิอบ

สิ่งที่เพ่ิมเต้ิมขึ�นในระบบ Online คือ สมำชิิกต้้องเต้รียมต้ัว

เชำ้�อมตอ่สิ่ญัญาณ์ลว่งหนิา้ เพ่ือให้้มัน่ใจว่ำเริม่ประชุิมได้ต้รงต่้อเวลำ 

เปิดกล้องระห้ว่ำงกำรประชิุมเสมอ เพ่ือให้้ผ่้อื่นสำมำรถ อ่านิภาษา
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