
    
 

 

Remote Working ตอบโจทย์การท างานยุค Next Normal 
 

 
ในภาวะที่ธุรกิจต้องก้าวเข้าสู่ Next Normal การปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเป็น

สิ่งส าคัญ หลายองค์กรต้องเผชิญความกดดันทั้งในเรื่องต้นทุน พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงการเข้ามาของ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นตัวเร่งให้องค์กรต้องขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ (New 
Business Model) การใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation/ AI) หรือแม้แต่การท างานระยะไกล  (Remote 
Working) ที่มีแรงผลักจากการแพร่ระบาดของโรค (Pandemic) ส่งผลให้องค์กรต้องลงทุนและหาแนวทางให้
การท างานจากระยะไกลมีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ดี การท างานระยะไกลยังมีข้อจ ากัดที่ต้องค านึง 
โดย McKinsey ได้วิเคราะห์แนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

ด้านบุคลากร  การท างานระยะไกลท าให้รู้สึกโดดเดี่ยว ขาดปฏิสัมพันธ์และการโต้ตอบแบบทันที ลด
การท างานร่วมกันเป็นทีม เกิดความกดดันในการสร้างสมดุลให้กับชีวิตส่วนตัว เช่น การดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ 
หรือลูกที่เรียนหนังสืออยู่ที่บ้าน รวมถึงขาดความมั่นใจในการท างาน เนื่องจากทิศทางไม่ชัดเจนและเกิดความ
เข้าใจผิด ดังนั้น องค์กรจะต้องสร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม เน้นการมีปฏิสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ มีความ
ยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาเพื่อให้พนักงานสามารถดูแลคนที่บ้านได้  ก าหนดทิศทางการท างานที่ชัดเจน 
มอบหมายงานและติดตามเป็นระยะ ไม่ใช่ควบคุมหรือแทรกแซงการท างานทุกข้ันตอน (Micromanage) 
รวมถึงปรับทัศนคตพินักงานให้แบ่งปันความคิดเห็นกันอยู่เสมอ 

ด้านโครงสร้างองค์กร  เกิดความไม่ชัดเจนในโครงสร้างและข้ันตอนการท างาน มีการตัดสินใจที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ และยากที่จะก าหนดทิศทางองค์กร ดังนั้น องค์กรต้องก าหนดวัตถุประสงค์และ KPI ที่ชัดเจน 
ก าหนดโครงสร้างการตัดสินใจ เพื่อให้มีมาตรฐานและแนวทางในการตัดสินใจแก้ปัญหา รวมถึงก าหนดรูปแบบ
การท างานประจ าวันและบรรทัดฐานในการท างานใหม่ 

ด้านกระบวนการ  การจัดล าดับความส าคัญในกระบวนการท างานที่ไม่สอดคล้อง ขาดประสิทธิภาพ
ในการใช้เครื่องมือสื่อสารดิจิทัล รวมถึงขาดการแสดงความเป็นเจ้าของในเนื้องานและความก้าวหน้าของงาน 
ดังนั้น องค์กรต้องพิจารณาใช้ช่องทางดิจิทัลให้ถูกต้องและเหมาะสม เช่น Video Conference ใช้ส าหรับการ
พูดคุย/หารือในเรื่องที่มีความซับซ้อนแบบเรียลไทม์ หรือการใช้โปรแกรม chat เพื่อการติดตามอย่างรวดเร็ว 
และควรสร้างระบบให้พนักงานเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นแหล่งเดียวกัน โดยจัดล าดับความส าคัญ
และก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึง และมีการ update โฟลเดอร์หรือไฟล์งานที่ใช้ร่วมกันอยู่เสมอ 
 ด้านเทคโนโลยี  ข้อจ ากัดในการเข้าถึงเครือข่ายเทคโนโลยี และพนักงานยังไม่คุ้นเคยกับการใช้
เทคโนโลยีมากนักโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย ท าให้เพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการใช้ช่องทาง
สื่อสารดิจิทัล ดังนั้น องค์กรควรมีระบบการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว เสถียร และปลอดภัย รวมถึงขยาย
การเข้าถึงเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงระบบจากระยะไกล ควรใช้บริการ 
Software ในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) เพื่อให้การท างานร่วมกันของทีมมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน องค์กรต้องให้ความส าคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security) และมีทีม



    
 

กฎหมายเพื่อช่วยตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีเป็นไปตามข้อก าหนดด้านความมั่นคงและปลอดภัยของระบบ 
(Security Requirements) และต้องมั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับการอบรมแนวทางปฏิบัติในการใช้
เทคโนโลยีที่ปลอดภัย 
 แม้ว่าการท างานระยะไกลจะช่วยเพิ่มโอกาสให้องค์กรสามารถเข้าถึงบุคลากรที่มีความสามารถได้
หลากหลายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม และมีความยืดหยุ่นในการท างานมากข้ึน แต่หากองค์กรไม่ก าหนดแนว
ทางการท างานให้ชัดเจนก็อาจส่งผลให้การท างานระยะไกลล้มเหลวได้ ดังนั้น องค์กรจะต้องก าหนดขอบเขต
การท างานให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของแต่ละต าแหน่ง ทั้งนี้ในการวางแผนก าลังคนสามารถแบ่งพนักงาน
ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มท่ีท างานร่วมกัน (Collaborators) อย่างเช่น นักวิจัย ผู้จัดการโครงการ วิศวกร หรือนัก
ออกแบบ พนักงานกลุ่มนี้จะเน้นการท างานเป็นทีม แต่ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในสถานที่ท างาน เพียงแค่มี
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพหรือเข้าถึงอุปกรณ์ที่จ าเป็นได้เท่านั้น นอกจากนี้ บางครั้งการท างานคนเดียวมี
ประสิทธิผลมากกว่า อย่างช่วงที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในขณะที่การประชุมหรือการติดตามความคืบหน้า
ของงานสามารถใช้การประชุมแบบ virtual ได้ ท าให้การเข้ามาในที่ท างานลดลงได้อย่างมาก (Target in 
office: 30-60%) 

2. กลุ่มสนับสนุน (Connectors) ท าหน้าที่ให้การสนับสนุนงานในองค์กร เช่น IT นักวิเคราะห์และ
พัฒนาระบบ การตลาด ประชาสัมพันธ์ บัญชี และทรัพยากรบุคคล ซึ่งพนักงานกลุ่มนี้จะมีรูปแบบการท างานที่
แตกต่างกันตามขอบเขตหน้าที่ของแต่ละงาน โดยพนักงานจะมีที่นั่งประจ าของตัวเอง แต่ก็สามารถลดเวลาการ
เข้ามาที่ท างานได้ถึงสองในสาม หากองค์กรมีระบบรองรับให้สามารถท างานระยะไกลได้  (Target in office: 
30-60%) 

3. กลุ่มผู้อาศัย  (Residents) เช่น เทรดเดอร์ เจ้าหน้าที่สินเช่ือ วิศวกร และนักออกแบบ ที่
จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะที่ติดตั้งในที่ท างาน หรือคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการประมวลผลสูง โดย
ส่วนใหญ่ พนักงานกลุ่มนี้มักจะท างานคนเดียว แต่อาจต้องใช้พื้นที่และเครื่องมือเฉพาะ ท าให้ความคล่องตัวใน
การท างานค่อนข้างมีข้อจ ากัด (Target in office: 90-100%) 

4. กลุ่มพเนจร (Rovers) เป็นกลุ่มที่ปรึกษา หรือฝ่ายขายที่ต้องติดต่อลูกค้า ส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้มกัจะ
ท างานคนเดียวและท างานได้ทุกที่ โดยปกติมักจะเข้ามาในที่ท างานเดือนละ 2 ครั้งเท่านั้น ดังนั้นวิถีการท างาน
ของคนกลุ่มนี้จึงไม่เปลี่ยนไปจากเดิม (Target in office: 0-20%) 

ในอนาคตรูปแบบการท างานแบบเดิม ๆ จะหายไป แม้ว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จากการ
วิเคราะห์ของ BCG พบว่าการท างานระยะไกลสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรอย่างมาก โดยพนักงานมีผลิตภาพ
เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 15-40 ลดอัตราการขาดงานถึงร้อยละ 40 และลดอัตราการลาออกร้อยละ 10-15 นอกจากนี้
ยังช่วยลดต้นทุนในการใช้ทรัพยากรและอสงัหาริมทรพัย์ได้ถึงร้อยละ 20 ดังนั้น รูปแบบการท างานระยะไกลจงึ
มิใช่เป้าหมายระยะสั้นขององค์กรอีกต่อไป แต่กลับเป็นโจทย์ที่องค์กรจะต้องหาแนวทางการบริหารจัดการที่
เหมาะสมกับบริบทขององค์กรต่อไป 
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