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ไม่เก่งก็เก่งได้้

ค
ว่ามสะดว่กในการทำงานทก่ท่� ทก่เว่ลา (Flexibil-

ity in Where and When Work Is Performed) 

โลักาภิวัฒน์ขึ้องเศึรษฐกิจโลัก แลัะการพัฒนาขึ้องอี- 

คอมเมริซ์ึ่ ทำให�ความคิดืขึ้องการทำงาน 40 ชั�วโมงต่ออาทิตย์ัหมดืไป 

จากการสำรวจรายังานว่า พนักงาน 46 เปอร์เซึ่็นต์ทำงานมากกว่า 

45 ชั�วโมงต่ออาทิตย์ั ผลัก็คอื บัรษิทัต�องเตรียัมพนักงาน 24 ชั�วโมง

ต่อวัน 7 วันต่ออาทิตยั์ พนักงานในระบับัการผลัิต แลัะการบัริการ

คอลัเซึ่น็เตอรจ์ำเปน็ต�องขึ้ยัายัการทำงานจาก 8 เปน็ 12 ชั�วโมงตอ่

วนั หรอืต�องทำงานกะบัา่ยัหรือกลัางคนื เฉกเชน่เดืยีัวกบัั พนกังาน

อื�น ๆ ที�ต�องเผชิญกับัเวลัาการทำงานที�ยัาวนานขึ้้�น รวมทั�งงานที�

มากขึ้้�นที�กระทบัการใช�ชีวติส่วนตัว คอมพิวเตอร์โน�ตบัุ�ก สมาร์ทโฟัน 

แลัะสมาร์ทวอช ไดื�กระหน�ำพนักงานดื�วยัขึ้�อม้ลั แลัะงานจำนวน

มาก พนักงานสามารถ่ถ้่กตามงานทั�งจากในรถ่ จากการพักร�อน 

บันเครื�องบัินหรือแม�แต่ในห�องน�ำ 

จากความต�องการงานที�เพิ�มขึ้้�นอาจกอ่ให�เกิดืความเครียัดื

ตอ่พนกังาน ลัดืความพง้พอใจขึ้องพนกังาน ลัดืประสทิธิภิาพ แลัะ

เพิ�มอตัราการลัาออก ซ้ึ่�งทั�งหมดืนี�กอ่ให�เกิดืความสญ้เสยีัแกบ่ัรษิทั 

จากการวิจัยัชิ�นหน้�งพบัว่า เนื�องจากความต�องการงานที�เพิ�มขึ้้�น 

พนักงาน 75 เปอร์เซึ่นต์รายังานว่าพวกเขึ้าไม่มีเวลัาพอสำหรบััลัก้ ๆ  

61 เปอร์เซึ่็นต์รายังานว่าไม่มีเวลัาพอสำหรับัค้่สมรส 

อยัา่งไรกต็าม มเีพยีังคร้�งขึ้องพนกังานในสหรฐัฯ ที�เหน็ดื�วยั

อยั่างมากว่า พวกเขึ้ามีความสะดืวกในการบัริหารงาน แลัะชีวิต

ส่วนตัวหรือชีวิตครอบัครัว บัริษัทจำนวนมากไดื�ตระหนักถ่้ง

ประโยัชน์ในการใช�ตารางการทำงานที�เลัือกไดื� (Flexible Work 

Schedules) ทำให�พนักงานสามารถ่เลัือกตารางการทำงานไดื� 

ทั�งจากการทำงานที�บั�าน ปอ้งกนัเวลัาว่างสว่นตัวขึ้องพนกังาน แลัะ

ใช�เวลัาการทำงานขึ้องพนักงานไดื�อยั่างมีประสิทธิิภาพ รวมทั�ง

พนักงานยัังสามารถ่เลัือกทำงานไดื�ในทุกที� ทุกเวลัาที�สะดืวก 

ที�ทำให�ทั�งบัริษัท แลัะพนักงานไดื�รับัประโยัชน์ 

ขึ้�อดีืขึ้องเวลัาการทำงานที�เลืัอกไดื�นี� ยัังรวมถ่้งการดื้งดื้ดื 

แลัะการรักษาพนักงานที�เก่ง ๆ ความเครียัดืที�น�อยัลังส่งผลัให�

พนักงานมีสุขึ้ภาพที�ดืีขึ้้�น พนักงานที�ไดื�พักผ่อนมากขึ้้�น ทำให�

สามารถ่ใช�ทกัษะทำงานอยัา่งมปีระสิทธิภิาพมากขึ้้�นอกีดื�วยั มกีาร

ประมาณ์การณ์์ว่า 43 เปอร์เซึ่นต์ขึ้องพนักงานไดื�ทำงานส่วนใหญ่

หรือทั�งหมดืจากที�บั�าน พนักงานในตำแหน่งผ้�จัดืการ ธิุรกิจหรือ 

การเงิน แลัะอาชีพบัริหารส่วนใหญ่ชอบัที�จะทำงานส่วนมากหรือ

ทั�งหมดืจากที�บั�าน ตวัอย่ัาง บัรษิทั Automattic ที�ให�บัรกิารทางดื�าน

ระบับับัรหิารคอนเทนต์ (Content Management System) ที�ใช�บัน

เว็บัไซึ่ต์ มีพนักงานกว่า 500 คนในกว่า 50 ประเทศึ ไดื�ขึ้ายั
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สำนักงานในซึ่านฟัรานซึ่ิสโก เนื�องจากมีพนักงานทำงานใน

สำนกังานเพยีังไมก่ี�คน เพราะพนกังานสว่นใหญท่ำงานจากที�บั�าน

ผ่านเครื�องมือออนไลัน์มากมายัทั�ง Slack, Zoom แลัะบัอร์ดื

อภิปรายัออนไลัน์ขึ้องบัริษัท สำหรับัการทำงานทางดื�านเอกสาร 

แลัะการประชุมทางวิดืีโอ (Videoconferencing) การใช�เครื�องมือ

ออนไลัน์เหลั่านี� หมายัความว่าพนักงานทุกคนสามารถ่เชื�อมต่อ 

แลัะค�นหาการสื�อสารภายัในบัริษัท การสร�างความร้�ส้กขึ้องความ

โปร่งใส แลัะการมีส่วนร่วม ที�บัริษัท Dell พนักงานกว่า 58 

เปอรเ์ซึ่น็ตท์ำงานจากที�บั�าน โดืยัเฉพาะอยัา่งยัิ�งพนกังานทางดื�าน

การสนับัสนุน อาทิ การบัริหารทรัพยัากรบุัคคลั กฎหมายั 

การวิเคราะห์ขึ้�อม้ลั แลัะการตลัาดื    

การู้เพัิ�มขัองการู้จั�างงานแบบให่ม่	(Increased	Use	of	

Nontraditional	Employment)

บัรษิทัจำนวนมาก กำลังัเปลัี�ยันจากโมเดืลัการจ�างงานแบับั

ดืั�งเดิืม ที�ขึ้้�นกับัพนักงานประจำ ไปส้่โมเดืลัการจ�างงานแบับัใหม่

เพิ�มขึ้้�น ที�รวมทั�งผ้�รับัเหมาอิสระ ฟัรีแลันซึ่์ คนงานอิสระ คนงาน

ชั�วคราว หรือพนักงานสัญญาจ�าง การสำรวจประมาณ์ว่า มีการ

จ�างงานแบับัใหม่นี�ระหว่าง 20-35 เปอร์เซึ่็นต์จากแรงงานทั�งหมดื

ขึ้องสหรฐัฯ ที�ไดื� รวมทั�งพนกังานที�ทำงานประจำแต่ไดื�รบััการว่าจ�าง 

งานแบับัใหม่เหลั่านี�ดื�วยั บัริษัทจำนวนมากใช�โมเดืลัการจ�างงาน

แบับัใหม่นี�เพื�อตอบัสนองต่อความต�องการบัริการ แลัะสินค�าขึ้อง

ลั้กค�า เพื�อที�จะแข่ึ้งขัึ้นใน Gig Economy ที�กำลัังเป็นเทรนด์ืการ

ทำงานขึ้องโลักยัคุใหม ่ถ่ง้แม�วา่บัรษิทัมากมายัยังัคงพ้�งโมเดืลัการ

จ�างงานแบับัดืั�งเดืิมที�ใช�พนักงานประจำ แลัะชั�วคราว โดืยับัริษัท

ถ่้ง 40 เปอร์เซึ่นต์เชื�อมั�นว่าพวกเขึ้าจะใช�โมเดืลัการจ�างงาน 

แบับัใหม่อยัา่งแน่นอน (ผ้�รบััเหมาอิสระ ฟัรแีลันซ์ึ่ คนงานอิสระ คน

งานชั�วคราว หรือพนักงานสัญญาจ�าง) ในทศึวรรษหน�า  

บัอ่ยัครั�งที�บัรษิทัฯ ใช�เวบ็ัไซึ่ตห์รอืโมบัายัแอพในการสั�งงาน 

แลัะคนงานสามารถ่ตั�งตารางการทำงานขึ้องตนเองไดื� เพราะว่า

คนงานเหล่ัานี�ไมไ่ดื�ทำงานให�แก่บัรษิทั ไม่เสยีัภาษจีากรายัไดื� ไม่มี

ค่าแรงขึ้ั�นต�ำหรือ OT แลัะไม่มีประกันการว่างงาน ตัวอยั่างเช่น 

บัริษัทที�ขึ้้�นกับั Gig Economy รวมทั�งบัริษัทที�ให�บัริการดื�านการ

ขึ้นส่ง แลัะการส่งอาหาร ทั�ง Uber, Lyft, Food Panda, Line Man, 

Grab โมเดืลัการจ�างงานแบับัใหม่นี� ทำให�ทั�งพนักงาน แลัะบัริษัท

ไดื�รับัประโยัชน์ พนักงานจำนวนมากไดื�เลืัอกโมเดืลั

การจ�างงานแบับัใหม่นี�  เพราะมีพนักงานที�ไม่

ต�องการผ้กมัดืกับับัริษัทมีจำนวนเพิ�มมากขึ้้�นเรื�อยัๆ 

พวกเขึ้าต�องการเลัือกเวลัา แลัะสถ่านที�ในการทำงานดื�วยัตนเอง 

พวกเขึ้าอาจต�องการทำงานในชั�วโมงที�น�อยัลังเพื�อรักษาสมดุืลั

ระหว่างการทำงาน แลัะความรับัผิดืชอบัต่อครอบัครัว รวมทั�ง 

บัางคนยังัสามารถ่เลัอืกการจ�างงานแบับัใหมน่ี�ระหวา่งการหางาน

ประจำ 

จากมุมมองขึ้องบัริษัทมองว่า เป็นวิธิีที�ง่ายักว่าในการเพิ�ม

พนักงานชั�วคราวในเวลัาที�ต�องการ แลัะยุัติการจ�างงานในเวลัาที�

ไม่มีงาน คนงานชั�วคราวอาจเป็นคนงานที�มีทักษะที�พนักงาน

ประจำในปัจจุบัันไม่มี หรืออาจจะเป็นทักษะที�จำเป็นสำหรับั

โครงการพเิศึษที�มวีนัสิ�นสุดืโครงการ คา่จ�างคนงานชั�วคราวอาจจะ

ถ่ก้กว่าพนักงานประจำเพราะไม่ไดื�รับัประกันทางดื�านสุขึ้ภาพหรือ

แผนบัำนาญ การจ�างพนกังานชั�วคราว อาท ิพนกังานฝึกึงาน ทำให�

บัริษัทสามารถ่พิจารณ์าว่าพนักงานคนไหนมีศึักยัภาพตามความ

ต�องการ แลัะเหมาะกับัวัฒนธิรรมขึ้องบัริษัทฯ ซึ่้�งบัริษัทฯ อาจจะ

ตัดืสินใจรับัพนักงานฝึึกงานเป็นพนักงานประจำแทน 

ตัวอยั่าง บัางบัริษัทเทคโนโลัยัี อาทิ Honeywell ในสหรัฐฯ 

พ้�งพาบัริษัทจัดืหาพนักงาน อาทิ Topcoder แลัะ Mechanical 

Turk ขึ้อง Amazon ในการหานักวิทยัาศึาสตร์ แลัะวิศึวกรระบับัที�

มทีกัษะในการแก�ไขึ้ปัญหา สร�างแอปพลิัเคชนั หรือเขึ้ยีันโค�ดืไดื� ซ้ึ่�ง

พนักงานขึ้องบัริษัทฯ ไม่ไดื�มีทักษะเหลั่านี� บัริษัท  Alphabet Inc. 

ซึ่้�งเปน็บัรษิทัแมข่ึ้องก้เกลิั มพีนกังานประจำ พนกังานชั�วคราว แลัะ

พนกังานตามสญัญาจ�างที�ทำการทดืสอบัรถ่ บัริหารโครงการตา่ง ๆ   

ทบัทวนเอกสารทางกฎหมายั แลัะงานอื�น ๆ เป็นจำนวนพอ ๆ กัน


