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Remote onboarding (การเชืุ�อมต่อการที่ำางานกับ 

ทีี่มงานอื�นๆ หรือพันักงานใหม่ จำากระยะไกลั)

ในสภูาวิะปั้จจุบันหัลายองค์การม้การป้รับร้ป้แบบการ

ทุำางานภูายใต้้สถานการณ์์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัุ�ง

ลักษณ์ะของ remote work หัร้อ work from home ซ้ี�งจำาเป็้นจะ

ต้้องขยายขอบเขต้ไป้ถ้งการทุำางานร่วิมกับพนักงานคนใหัม่ หัร้อ

ทุ้มงานใหัม่ ๆ ทุ้�ยังไม่เคยทุำางานร่วิมกันมาก่อน ซ้ี�งแน่นอนว่ิาต้้อง 

ใช้ิเทุคโนโลย้สารสนเทุศเป้็นเคร้�องม้อสำาคัญ ในการป้ระสานการ

ทุำางานระหัว่ิางกัน และเม้�อองค์การม้เคร้�องม้อสำาหัรับบริหัาร

จัดการในเร้�องดังกล่าวิ ทุ้�ม้ป้ระสิทุธิุภูาพแล้วิ จะทุำาให้ัองค์การ

สามารถก้าวิข้ามขอบเขต้ของข้อจำากัดเดิม กล่าวิค้อ การทุำางาน

ร้ป้แบบเดิม ๆ ทุ้�ต้้องมาพบป้ะ นั�งทุำางานร่วิมกันในสถานทุ้�ทุ้�เป็้น

สำานักงานขององค์การ พนักงานทุ้�อย่้หั่างไกลมากแต่้ม้คุณ์สมบัติ้ 

และควิามสามารถทุ้�เหัมาะสม รวิมทัุ�งม้ควิามต้้องการจะร่วิมงาน

กับองค์การ ก็จะพบกับอุป้สรรคในการมาเข้าร่วิมงาน แต่้ด้วิย

เทุคโนโลย้ และการป้รับเป้ล้�ยนร้ป้แบบการทุำางานร่วิมกัน องค์การ

สามารถทุ้�จะร่วิมงานกับพนักงานหัร้อทุ้มงานทุ้�ม้ควิามสามารถ 

ได้จากทุุกทุ้� ภูายใต้้ข้อต้กลงทุ้�ยอมรับได้ทัุ�ง 2 ฝ่่าย นำาไป้ส่้การขยาย

โอกาสการทุำางาน และพฒันาอะไรใหัม ่ๆ  ใหัเ้กิดข้�นอ้กมากมายใน

อนาคต้ เพราะระยะทุาง และป้จัจัยอ้�น ๆ  ทุ้�เก้�ยวิข้องในร้ป้แบบเดมิ ๆ  

จะไม่ใช่ิอุป้สรรคในการร่วิมงานระหัว่ิางกันในอนาคต้อ้กต่้อไป้

วิิชญ์์ศุุทธ์์ เมาระพงษ์์

ที่่�ปรึึกษาโครึงการึสารึสนเที่ศของหน่วยงานภาครึัฐ

สังกัดสถาบัันวิจััยและให้คำาปรึึกษาแห่งมหาวิที่ยาลัยธรึรึมศาสตรึ์

Technology Trend 2021

Software unification (การรวัมหรือเชืุ�อมต่อระบบ

ซีอฟต์แวัร์)

ปั้จจุบัน ด้วิยสถานการณ์์ทุ้�องค์การม้การป้รับตั้วิมาพ้�งพา

เทุคโนโลย้สารสนเทุศอย่างเต็้มร้ป้แบบ ทุำาให้ัม้ระบบซีอฟัต้์แวิร์ 

หัร้อโป้รแกรมสนับสนุนการป้ฏิิบัติ้งานอย่้อย่างมากมาย เกดิควิาม

ยุ่งยากในการใช้ิงาน และการใช้ิข้อม้ลร่วิมกันระหัว่ิางระบบงานอย่้

พอสมควิร ทุางผ้้พัฒนา และผ้้ให้ับริการ ระบบซีอฟัต์้แวิร์จ้งได้ม้

การพัฒนาให้ัเกิดการเช้ิ�อมโยงบ้รณ์าการข้อม้ลสารสนเทุศ ระหัว่ิาง

ระบบทุ้�เก้�ยวิเน้�อง และสามารถทุ้�จะเช้ิ�อมโยงกันได้ หัร้อแม้กระทัุ�ง

ทุางองค์การเองม้การพัฒนาหัร้อจัดจ้าง เพ้�อพัฒนาการเช้ิ�อมโยง

ข้อม้ลระหัว่ิางระบบงาน ไป้จนถ้งการบ้รณ์าการข้อม้ล จากระบบ

ทัุ�วิทัุ�งองค์การเพ้�อสร้างการนำาเสนอข้อม้ลในแบบองค์รวิม ทุ้�จะ

สามารถนำามาซ้ี�งควิามสะดวิกรวิดเร็วิในการทุำางานร่วิมกัน ของทัุ�ง

องค์การ ได้ข้อม้ลภูาพรวิมมาใชิเ้พ้�อวิิเคราะห์ั วิางแผนทุศิทุางการ

ดำาเนินงาน และเพ้�อการบริหัารจัดการ ซ้ี�งด้วิยเทุคโนโลย้ทุ้�ม้ควิาม

ก้าวิหัน้าอย่างมากในปั้จจุบัน ทุำาให้ัสามารถแก้ปั้ญหัาในป้ระเด็น

ของการเช้ิ�อมโยง ระหัว่ิางระบบซีอฟัต์้แวิร์ ให้ัสามารถเกิดข้�นได้

จริง โดยเป็้นไป้อย่างม้ป้ระสิทุธิุภูาพ และน่าเช้ิ�อถ้อ

Focus on cybersecurity (มุ่งเน้นไปทีี่�ควัามปลัอดภััย

ที่างไซีเบอร์)

จากผลการวิิจัยของ BullGuard องค์การชัิ�นนำาระดับ

โลกด้านระบบควิามป้ลอดภัูยสารสนเทุศ พบว่ิาเก้อบ 60% 

ขององค์การธุุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กม้ควิามคิดทุ้�ว่ิา 

องค์การของต้นนั�นไม่น่าจะต้กเป็้นเป้้าหัมาย ในการโจมต้้ทุาง

ไซีเบอร์ อย่างไรก็ต้ามด้วิยม้ลค่าทุ้�เพิ�มข้�นขององค์การธุุรกิจขนาด

กลางและขนาดเลก็จำานวินมากได้รับผลกระทุบจากการโจมต้้ทุาง

ไซีเบอร์ และการละเมิดสิทุธิุ�การเข้าถ้ง และใช้ิงานข้อม้ล ดังนั�น 

ปี้ 2021 จะเป็้นปี้ทุ้�ทุุก ๆ องค์การกลับมาให้ัควิามสำาคัญในเร้�อง

ของควิามป้ลอดภัูยทุางไซีเบอร์เป็้นอันดับแรก เน้�องจากเก้อบทุุก ๆ  

ธุุรกรรม รวิมถ้งกิจกรรมต้า่ง ๆ  ทุ้�เกิดข้�นขององคก์าร จะอย่้ในระบบ

เทุคโนโลย้สารสนเทุศ บนเคร้อข่าย internet บน cloud 
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และจะม้ต่้อไป้เร้�อย ๆ  ในอนาคต้ เน้�องจากการโฆษณ์าบนโซีเช้ิยล 

ม้เด้ยสามารถครอบคลุมไป้เก้อบทุุกส่วินทุ้�ม้การเช้ิ�อมต่้อบนโลก 

online รวิมถ้งพ้�นทุ้�อ้�น ๆ  อาทิุ การต้ลาดแบบจ่ายต่้อคลิก หัร้อการ

คลิกโฆษณ์าบนโซีเช้ิยลม้เด้ย และ website 

แมต้ต์้โรเซีนเบิร์ก อด้ต้ผ้้จัดการฝ่่ายส้�อสารของ Wix.com 

และผ้้จัดการอาวุิโสฝ่่ายควิามสัมพันธ์ุด้านส้�อของ Weber Shand-

wick คนปั้จจุบันกล่าวิว่ิา “สำาหัรับองค์การธุุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดเล็กนั�น การโฆษณ์าบนโซีเช้ิยลจะเติ้บโต้อย่างต่้อเน้�อง และ

เป็้นวิิธุ้ทุ้�คุ้มค่า ม้ป้ระสิทุธิุภูาพในการกำาหันดกลุ่มเป้้าหัมายเฉีพาะ 

ควิามสามารถในการสร้างเน้�อหัาทุ้�ไม่เหัม้อนใคร และแต้กต่้างซ้ี�ง

ด้งด้ดล้กค้าผ่านช่ิองทุางโซีเช้ิยลม้เด้ยจะเป็้นสิ�งทุ้�สำาคัญอย่างยิ�ง

ขององค์การ ในสมรภู้มิดิจิทัุลทุ้�กำาลังเติ้บโต้ข้�นในปั้จจุบัน”

จากข้อม้ลของ Rosenberg องค์การทุางการต้ลาด และ

โฆษณ์าชัิ�นนำาระดับโลก พบว่ิาแนวิโน้มของการโฆษณ์าบนโซีเซีย้ล 

ม้เด้ยกำาลังให้ัผลต้อบแทุนทุ้�น่าสนใจเป็้นอย่างมาก ผ้้บริโภูค 

ในสหัรัฐฯ ถ้งสามในส้�ตั้ดสินใจซ้ี�อผลิต้ภัูณ์ฑ์์ทุ้�พวิกเขาพบเห็ันใน

โฆษณ์าบนโซีเช้ิยลม้เด้ย ทุำาใหัยิ้�งต้อกยำ�าว่ิา การโฆษณ์าบนโซีเซีย้ล 

ม้เด้ย เป็้นตั้วิเล้อกทุ้�องค์การต้้องใช้ิในการทุำาการต้ลาดสินค้า และ

บริการอย่างหัล้กเล้�ยงไม่ได้

จากแนวิโนม้ของเทุคโนโลย้ทุ้�ม้อิทุธิุพลข้างต้้น ทุำาใหัเ้ราเหัน็

ว่ิาร้ป้แบบของต้ลาดกำาลังเป้ล้�ยนแป้ลง องค์การต้้องป้รับตั้วิ และ

เล้อกใช้ิอาวุิธุทุางเทุคโนโลย้ทุ้�เหัมาะสมในการเข้าร่วิมสมรภู้มิการ

ต้ลาดทุ้�ทุว้ิควิามเข้มข้นข้�น ทุุกองค์การสามารถมองเห็ันโอกาส และ

เข้าถ้งเคร้�องม้อทุ้�เหัมาะสม ทุำาให้ัทุุกองค์การพร้อมทุ้�จะเข้าส่้ต้ลาด

ในฐานะของผ้้เล่นหัน้าใหัม่ และหัน้าเก่าทุ้�อย่้รอดซ้ี�งเข้มแข็งข้�น 

ขนาดของต้ลาดขยายตั้วิออกจากขอบเขต้เดิม ผ้้บริโภูค

จะกลายเป็้นผ้้ทุ้�ได้รับป้ระโยชิน์จากการเป้ล้�ยนแป้ลงน้� และไม่

จำาเป็้นต้้องหัยุดอย่้ ทุ้�การใช้ิงานผลิต้ภัูณ์ฑ์์หัร้อบริการจากผ้้ให้ั

บริการรายเดิมๆ แต่้จะสามารถเล้อกใช้ิบริการได้หัลากหัลายมาก

ข้�นด้วิยคุณ์ภูาพทุ้�อาจจะสามารถเทุ้ยบเค้ยงกันได้ ดังนั�น องค์การ

ต้้องบริหัารจัดการปั้จจัยภูายในให้ัเข้มแข็ง และต้้องให้ัควิามสำาคัญ

กับป้ระเด็นหัลัก ๆ  ทุ้�จะช่ิวิยผลักดันให้ัสามารถดำาเนินธุุรกิจได้อย่าง 

ต่้อเน้�อง และยั�งย้น โดยต้้องไม่หัยุดทุ้�จะมองหัาโอกาสใหัม่ ๆ อย่้

เสมอเพ้�อเติ้มเต็้มช่ิองทุางการแข่งขัน และเพ้�ออย่้รอดในต้ลาด

ปั้จจุบันทุ้�ม้ควิามผันผวินเป้ล้�ยนแป้ลงอย่างรวิดเร็วิได้ 

ข้้อมููลอ้างอิง:

gartner.com networkworld.com

techtalkthai.com zdnet.com

securelist.com businessnewsdaily.com

service ฯลฯ เพราะป้ระเดน็เร้�องควิามน่าเช้ิ�อถ้อนั�น หัากเกิดข้�นใน

แง่ลบจะส่งผลกระทุบอย่างรุนแรงต่้อการดำาเนินงานขององค์การ

Greater emphasis on automation (เน้นระบบอัตโนมัติ

มากข้ึ้�น)

การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทุบในอ้กมุมหัน้�ง

ค้อ การขาดแคลนแรงงาน ซ้ี�งทุ้�จริงแล้วิก็เกิดข้�นมาอย่างต่้อเน้�อง 

และส่งผลรุนแรงในช่ิวิงการระบาดของ COVID-19 หัลายองค์การ

ได้รับผลกระทุบทุ้�รุนแรงกับกระบวินการผลิต้  และใหั้บริการ

ของธุุรกิจ ทุำาให้ัการลงทุุนในเร้�องของการนำาเอาระบบอัต้โนมัติ้

ทุ้�ม้ป้ระสิทุธิุภูาพ เข้ามาป้ระยุกต์้ใช้ิเพ้�อทุดแทุนในภูาวิะของการ

ขาดแคลนแรงงาน จ้งเป็้นทุางเล้อกทุ้�น่าสนใจของหัลายองค์การ 

ซ้ี�งกำาลังจะกลายเป็้นทุางเล้อกทุ้�เหัมาะสม และม้ควิามคุ้มค่ามาก 

เพราะเกิดการพัฒนา solution ระบบอัต้โนมัติ้ ข้�นมาอย่างมากมาย 

และสามารถเช้ิ�อมโยงถ้งกันด้วิยเทุคโนโลย้สารสนเทุศทุ้�ทัุนสมัย 

และ cloud service  

Influencer Marketing (ที่ำาการตลัาดด้วัยผูู้้ทีี่�มีอิที่ธิิพัลั

ที่างสัูงคม)

ผ้้ม้อิทุธิุพลทุางโซีเช้ิยลม้เด้ย และการต้ลาดเฉีพาะบุคคล 

กำาลังกลายเป็้นช่ิองทุางทุ้�เหัมาะสมในการเช้ิ�อมต่้อกับล้กค้า และ

การนำาเสนอสินค้าหัร้อผลิต้ภัูณ์ฑ์์ จนทุำาให้ัยอดตั้วิเลขทุางการ

ต้ลาดแซีงหันา้ผลลัพธ์ุจากการใชิส้้�อโฆษณ์าสิ�งพิมพ์แบบเดมิ ๆ  จน

ต้อนน้�องค์การทุางธุุรกิจต้้องม้การป้รับกลยุทุธ์ุทุางด้านการต้ลาด 

โดยเริ�มมองหัา และทุำางานร่วิมกับผ้้ม้อิทุธิุพลทุางสังคมทุ้�เหัมาะสม 

กับสินค้า และบริการองค์การ

 Alex Shvarts หััวิหัน้าเจ้าหัน้าทุ้�เทุคโนโลย้ และผ้้อำานวิย

การฝ่่ายพัฒนาธุุรกิจของ FundKite องค์การด้านการระดมทุุน

สนับสนุนการพัฒนาองค์การธุุรกิจระดับโลก กล่าวิว่ิา “ผ้้บริโภูค

ต้้องการควิามชิัดเจน ควิามถ้กต้้อง และควิามน่าเช้ิ�อถ้อในต้ัวิ

โฆษณ์า ซ้ี�งส่วินใหัญ่จะอย่้ในร้ป้แบบของคำาแนะนำาจากบุคคลทุ้�

พวิกเขาให้ัควิามเช้ิ�อถ้อ และไว้ิวิางใจ โดยเฉีพาะจากผ้้ทุ้�ม้อิทุธิุพล

ทุางสังคม การต้ลาดส่วินบุคคลจะสามารถช่ิวิยให้ัองค์การเช้ิ�อมต่้อ

กับล้กค้า และพัฒนาช่ิองทุางเฉีพาะในอตุ้สาหักรรมทุ้�เก้�ยวิข้อง การ

ทุำางานร่วิมกับผ้้ม้อิทุธิุพล หัมายถ้งการทุำาควิามเข้าใจควิาม

ต้้องการของธุุรกิจขององค์การ และการทุำาวิิจัยว่ิาใครม้อิทุธิุพลใน

อุต้สาหักรรมน้�”

Social media advertising (การโฆษณาผู่้านชุ่องที่าง

โซีเชีุยลัมีเดีย)

ปั้จจุบันองค์การธุุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กส่วินใหัญ่ 

จะใชิ้การโฆษณ์าบนโซีเช้ิยลม้เด้ย ซ้ี�งดำาเนินการมาอย่างต่้อเน้�อง 


