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การหยุดชะงักที่เกิดจากการระบาดใหญ่ทาให้
วิธีการ เวลา และสถานที่ทางานเปลี่ยนไปครั้ง
ใหญ่ ตลาดงานจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ใน
ปัจจุบัน เนื่องจากอัตราการฉีดวัคซีนสูงขึ้นและ
การจากัดการแพร่ระบาดได้คลี่คลายลง หลาย
องค์กรที่กาลังตื่นเต้นที่จะได้ “กลับสู่ภาวะปกติ”
ต้องเจอกับความจริงที่ว่า พนักงานไม่อยากจะ
กลับไปสู่วิถีการทางานก่อนโรคระบาดอีกต่อไป
สิ่งนี้นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงขั้วอานาจและ
ส่งผลให้เกิด "วิกฤตการณ์ของคนทางาน
(Talent Uprising)" สร้างโลกที่พนักงานถือไพ่
เหนือกว่าในการกาหนดเงื่อนไขในการจ้างงานที่
ยืดหยุ่นมากขึ้นในการทางาน สามารถทางานได้
ทุกที่ทุกเวลา เรียกร้องเงินเดือนและสวัสดิการที่
เพิ่มขึ้น และแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมและการยอมรับในความหลากหลาย
และความเท่าเทียมกันในที่ทางาน (DE&I)

เหตุการณ์นี้ทวีความรุนแรงขึ้นจากความจริงที่ว่าการพักงาน
และการเลิกจ้างจานวนมากทาให้พนักงานหลายคนต้อง

เกษียณอายุก่อนกาหนด เปลี่ยนอาชีพ เริ่มธุรกิจของตนเอง
หรือเข้าร่วมระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากงานแบบครั้งคราวที่
เรียกว่า "Gig Economy" ในขณะที่คนอื่นๆ ไม่อยากกลับไป
ทางานเนื่องจากความกังวลอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องสุขภาพ
ความปลอดภัยหรือความลาบากในการดูแลบุตรหลาน และ
การปรับสมดุลความต้องการด้านครอบครัว
คนที่ยังคงทางานตลอดช่วงการระบาดใหญ่ส่วนใหญ่
ถูกบีบให้เปลี่ยนวิธีทางานใหม่เกือบจะชั่วข้ามคืน การ
เปลี่ยนไปทางานจากระยะไกลนอกจากจะทาให้การสร้างทีม
และความผูกพันของพนักงานทาได้ยากขึ้น ยังส่งผลให้เส้น

แบ่งระหว่างการทางานกับชีวิตที่บ้านไม่ชัดเจน ชั่วโมงการ
ทางานที่ยาวนานขึ้น และการประชุมที่มากขึ้น เพิ่มความเสี่ยง
ที่จะเกิดการเหนื่อยล้า (Burnout) และเป็นอันตรายต่อสุข
ภาวะส่วนบุคคล และคินเซนทริคก็เห็นสิง่ นี้สะท้อนในข้อมูล
ลูกค้าด้วยการรับรู้เกี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการ
ทางานลดลง 7 จุด จากคะแนนในปี 2019

วิกฤตการณ์นี้ไม่ควรถูกมองว่าเป็นเพียงการเรียกร้อง
ของพนักงาน แต่เป็นแรงผลักดันให้เกิดวิวัฒนาการของ
องค์กร ผู้นาองค์กรที่ฉลาดจะใช้ประโยชน์สิ่งที่ได้เรียนรู้
ในหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมา ใช้ประโยชน์จากความคล่องตัว
และแรงกระเพื่อมของการเปลี่ยนแปลงที่เต็มไปด้วย
ความหมายในที่ทางาน พนักงาน และตัวงานเอง โดย
ยกระดับประสบการณ์ของพนักงานเพื่อสร้างวัฒนธรรม

ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจการเคารพซึ่งกันและกัน การ
สื่อถึงกัน และมุ่งมั่นต่อเป้าหมายร่วมกัน

เมื่อยุคสมัยเปลีย
่ นไป
เมื่อองค์กรต่างๆ กลับมาสู่การทางานแบบช่วงก่อนเกิด

การทางานทางไกลนั้น หัวหน้างานยังต้องพัฒนาทักษะใหม่ๆ

โรคระบาด หรือแม้กระทั่งการเติบโตในระดับที่คาดไม่ถึง

เพื่อจัดการทีมออนไลน์และทีมไฮบริดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

แต่หลายองค์กรยังไม่สามารถจ้างและ/หรือรักษาผู้มี

สภาพแวดล้อมเสมือนจริงนี้ต้องการผู้นาในสไตล์ที่เอาใจใส่

ความสามารถที่จาเป็นต่อการรักษาธุรกิจของตนไว้ได้

เข้าถึงได้ง่าย และผูกพันกันมากขึ้น เมื่อเทียบกับรูปแบบ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของคินเซนทริคที่ได้ร่วมงานกับ

"ออกคำสั่งและคอยควบคุม" แบบดั้งเดิม หลังเกิดโรคระบาด

ลูกค้าในไตรมาสที่ 2 ของปี 2021 ซึ่งมีผู้ตอบแบบสารวจ

พนักงานรายงานว่า รู้สึกเข้าถึงหัวหน้างานมากขึ้น และ 7 จาก

มากกว่า 600,000 คน พบว่า ความสามารถในการดึงดูด

10 คนรู้สึกว่า หัวหน้างานได้สร้างบรรยากาศที่ดีภายใน

(ลดลง 6 จุด) และรักษา (ลดลง 7 จุด) ผู้มีความสามารถที่

ทีมงานมากขึ้น (เทียบกับปี 2019)

จาเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจนั้น ได้ลดลงอย่างมี
นัยสาคัญ (เทียบกับก่อนสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2019)
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สุดท้ายการทางานรูปแบบเดิมที่มีนายจ้างคอยควบคุมเวลา

พนักงานควรจะเข้ามาในสานักงาน พิจารณาจัดตารางการ

สถานที่ และวิธีทาการทางานแบบที่เคยเห็นกันในตลาดงาน

ทางานโดยคานึงถึงความต้องการของทีมด้วย นอกเหนือ

ก็ได้เปลี่ยนไป ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา งานจานวนมากไม่มี

จากความต้องการรายบุคคล และสื่อสารนโยบายอย่าง

ข้อจากัดด้านสถานที่อีกต่อไป และสามารถจัดการให้รองรับ

ชัดเจน ควรปรับปรุงสถานที่ทางาน เพื่อรองรับการเว้น

พนักงานที่ทางานจากเกือบทุกที่ในโลก

ระยะห่างทางสังคม โดยพื้นที่ส่วนตัวน้อยลงและพื้นที่เปิด
โล่งมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการทางานร่วมกัน การสร้าง
ความสัมพันธ์ และปฐมนิเทศ เพิม
่ เครื่องมือและเทคโนโลยี

กลับไป หรือ ไปต่อ?

ให้ดีที่สุด เช่น การประชุมทางวิดีโอและไวท์บอร์ดเสมือน

เพราะเหตุผลพวกนี้ หลายองค์กรจึงพบว่าตัวเองกาลังอยู่

ไกลได้รับประสบการณ์แบบเดียวกันและโอกาสในการ

บนทางแยก และกาลังชั่งใจถึงประโยชน์ของรูปแบบการ
ทางานก่อนและหลังเกิดโรคระบาด ในขณะที่พนักงานได้
พิสูจน์แล้วว่า พวกเขาไม่จาเป็นต้องอยู่ในออฟฟิศก็ทางาน
ได้ หลายคนยังบอกอีกว่า งานมีประสิทธิผลมากขึ้นอีกด้วย
ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือที่ทางานก็ตาม

จริง เพื่อให้ท้ังพนักงานในไซต์งานและผู้ปฏิบัติงานระยะ
ทางานร่วมกันที่มีความหมาย ทาตามขั้นตอนเพื่อรับรอง
สุขภาพ ความปลอดภัย และการมีส่วนร่วมของพนักงานที่
จาเป็นทั้งในสถานที่ทางานและจากระยะไกล และให้อิสระ

มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการพิจารณาว่า งานจะเสร็จ
เมื่อไร ที่ไหน และอย่างไร ทบทวนกลยุทธ์ กระบวนการ
และแนวปฏิบัติด้านบุคลากร

เมื่อพนักงานยืดหยุ่นมากขึ้น การทางาน

ให้เท่าเทียมกันระหว่างพนักงานที่อยู่

ทางไกลก็เปิดโอกาสให้นายจ้าเข้าถึงกลุ่มคน

ห่างไกลและในสถานที่ทางาน ต้องไม่

ที่มีความสามารถมากด้วยการค้นหาผู้สมัคร

มองข้ามพนักงานที่ไม่ได้เข้าออฟฟิศเวลา

ที่ดีที่สุดได้จากทุกที่ในโลก แต่การทางาน

มอบหมายงานสาคัญๆ หรือมีโอกาสใน

จากระยะไกลมักทาให้ไม่ผูกพันและขาด

การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง ท้ายที่สุด

ความเชื่อมโยงสื่อถึงกัน ทาให้พนักงาน

การสื่อสารกันแต่เนิ่นๆและบ่อยๆเป็น

อยากหางานอื่นที่ไม่ใช่แค่มีระดับยืดหยุ่นที่

สิ่งจาเป็น ยิ่งเป็นช่วงเวลาที่ท้าทาย การ

เหมาะสมหรือค่าตอบแทนที่ดีเท่านั้น แต่

ทาให้พนักงานได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับ

ตอบโจทย์ด้านวัฒนธรรม ความเชื่อมโยงสื่อ

การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และรูปแบบการ

ถึงกัน และสังคมในที่ทางานอย่างที่ต้องการ

ทางานอย่างทันท่วงทีจะทาให้คนกังวลกับ

ด้วย

ความไม่แน่นอนน้อยลง

รับมือกับวิกฤตการณ์คนทางาน
วิกฤตการณ์คนทางานเป็นหนึ่งในโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
สาหรับการจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย ไม่ใช่
แค่ในที่ทางานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในทีมงานและเนื้องาน
ด้วย แล้วองค์กรควรคานึงถึงอะไรบ้างในการสร้าง
สภาพแวดล้อมในที่ทางานใหม่ที่จะตอบโจทย์พนักงาน
และธุรกิจมากที่สุด?

1. วางกลยุทธ์ไฮบริดอย่างมีเป้าหมาย

2. คัดกรองแนวทางในการบริหารคน
ทีม
่ อ
ี ยู่
จากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา องค์กร
ต้องประเมินความสาคัญของงานบางชิ้นอีกครั้งเพื่อ
พิจารณาว่างานเหล่านั้นมีความสาคัญต่อธุรกิจอย่างแท้จริง
หลังเกิดการระบาดใหญ่หรือไม่ ตัวอย่างเช่นพนักงานด่าน
หน้าในธุรกิจค้าปลีกและการบริการที่หากไม่มีตาแหน่งงาน
นี้องค์กรจะไม่สามารถดาเนินงานต่อได้และล้มเหลว เมื่อ

ต้องมีกลยุทธ์ในการตอบสนองความต้องการของพนักงาน

ระบุพนักงานและตาแหน่งงานที่มีความสาคัญต่อธุรกิจมาก

แบบไฮบริด เมื่อองค์กรต่างๆ เปลี่ยนไปใช้โมเดลไฮบริด

ที่สุดได้แล้ว ให้เพิ่มความพยายามในการรักษาและการสร้าง

มากขึ้น ควรมีการกาหนดทิศทางว่า เมื่อไรและที่ไหนที่

ความผูกพันกับคนกลุ่มนี้เป็นสองเท่า
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บางครั้งการลาออกก็ไม่ได้แย่เสมอไป ยกเว้นว่าองค์กรกาลัง
เลือดไหลไปกับพนักงานที่มีศักยภาพสูง หรือไม่สามารถ

5. ทา-ฟัง-ปรับ

ดาเนินงานต่อได้

ไม่มีอะไรสาคัญไปกว่าการฟังและตอบสนองต่อพนักงาน

3. หาคนเก่งกลุ่มใหม่ๆ

นาฟีดแบคของพนักงานมาช่วยตัดสินใจเรื่องคนและธุรกิจ

พิจารณาผู้สมัครที่มาจากบริษัทจัดหางานใหม่ๆ เช่น

จะต้องระบุและปรับปรุงช่วงเวลาที่สาคัญสาหรับพนักงาน

โรงเรียนทหาร วิทยาลัยชุมชน พนักงานที่อยู่ห่างไกล และ
พนักงานจากต่างจังหวัด ลองให้น้าหนักกับทักษะและความ
เข้ากันได้กับวัฒนธรรมองค์กรเมื่อต้องเทียบกับประสบการณ์
ในการทางานในอุตสาหกรรมเดียวกัน ใช้ฟรีแลนซ์หรือ
พนักงานสัญญาจ้างสาหรับงาน "โปรเจค" ที่มีวันสิ้นสุดที่
ชัดเจน เมื่อจ้างแล้วก็อย่าลืมปรับการปฐมนิเทศเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นตั้งแต่เนิ่นๆ ในการเข้าทางานของ
พนักงาน ในทางกลับกันก็ระวังอย่าทาไม่ดีกับพนักงานที่

และต้องไม่ใช่แค่การวัดระดับความผูกพันเท่านั้น แต่เป็น
ในการจะพลิกวิกฤตการณ์คนทางานให้เป็นโอกาสได้สาเร็จ
กลุ่มสาคัญต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร ถามคาถามที่ใช่กับคนกลุ่มที่

ใช่ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจต้องเปลี่ยนโปรแกรมการ
พูดคุยกับพนักงาน (Dialogue Program) ที่เคยทามาอย่าง
ต่อเนื่องด้วยการรวมเอาความคิดเห็นเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น เทคโนโลยีประมวลผล

ภาษาธรรมชาติ (Natural language processing : NLP)
จะช่วยบันทึกความคิดเห็นของพนักงานได้แม่นยาขึ้น

เลือกจะลาออกไป เพราะพนักงานหลายคนออกจากที่ทางาน
ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่อาจเพราะมีปญ
ั หาในการปรับ
สมดุลชีวิตกับครอบครัว โดยเฉพาะผู้หญิง

ในขณะที่โรงเรียนอาจกลับมาเปิดภาคเรียนอีกครั้งและการ
ดูแลบุตรหลานทาได้ง่ายขึ้น หลายคนกลับไม่อยากกลับไป
ทางานเต็มเวลาอีกแล้ว แต่อยากหางานนอกเวลา งาน
ชั่วคราว หรืองานอิสระ ดังนั้น อย่ามองข้ามความสามารถ
ของบุคลากรกลุ่มนี้ คุณอาจได้พนักงานคนเก่งของคุณ
กลับมา ใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียและองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับโลกการทางาน เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับ

พนักงาน “บูมเมอแรง” ที่มีศักภาพสูงเหล่านี้

4. เตรียมผู้นาทีส
่ ร้างความผูกพัน
อยู่ในทุกระดับ

6. วางแผนสืบทอดตาแหน่งทีเ่ จาะลึกขึ้น

ต้องเตรียมผู้นาที่เก่งงานแต่ต้องเก่งคนด้วย เพื่อกลับมา

องค์กร มีข้อมูลสนับสนุน และส่งเสริมความหลากหลายทาง

บริหารในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด หัวหน้างานรู้จักแสดง

ความห่วงใยและใส่ใจหรือไม่? เข้าถึงสมาชิกในทีม ด้วยการ
นัดพบปะหรือจากระยะไกล? และได้ใช้ประโยชน์จาก
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับพนักงานไปกับการระบุ
สารวจ และแก้ไขปัญหาและความท้าทายหรือไม่?
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แผนการสืบทอดตาแหน่งต้องมีเป้าหมาย ลงลึกกับความเป็น
ชาติพันธุ์ เพศ วัฒนธรรม และประสบการณ์ ประเมินกลุ่ม
ผู้นาที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้ได้คนที่มีความสามารถเหมาะสม
กับองค์กร ใครอยู่มานาน? พวกเขาคล่องตัวพอที่จะปรับให้
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่? EQ สูง
พอๆกับ IQ หรือไม่? เก่งคนพอๆกับที่เก่งงานหรือไม่?

HR & TALENT ADVISORY

7. วางแผนการเติบโตทีช
่ ด
ั เจนและสร้างสรรค์
พนักงานต้องการแผนที่สาหรับอนาคต แต่ผู้ตอบแบบสารวจ
เกือบครึ่งหนึ่ง (45%) ไม่รู้สึกดีกับโอกาสทางอาชีพในองค์กร
ที่ได้รับในปัจจุบัน หากองค์กรไม่ชัดเจนในเส้นทางข้างหน้า
ของพนักงาน ก็จะมีองค์กรหรือบริษัทจัดหางานอื่นที่ยินดีจะ
หยิบยื่นโอกาสที่ชัดเจนกว่าให้ ดังนั้น องค์กรต้องระบุโอกาส
ในการเติบโตและการพัฒนาทักษะให้กับพนักงานทุกคนใน

ทุกระดับ หัวหน้างานต้องเตรียมพร้อมที่จะพูดคุยอย่างชาญ
ฉลาดและทันทีเมื่อพบช่องว่างทักษะและโอกาสในการเติบโต
และควรโปร่งใสที่สุดที่จะทาให้พนักงานเข้าใจและเห็นพ้องไป
กับวิสัยทัศน์ของคุณสาหรับอนาคตของพนักงานแต่ละคน

เพิม
่ ความหลากหลายในองค์กร1 จากอัตราการลาออกโดย
เฉลี่ยในปี 2020 อยู่ที่ 57% 2 ในปัจจุบันนายจ้างมีโอกาสสร้าง

กระบวนการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
และสร้างความหลากหลายของบุคลากรในทุกระดับ ทาให้
DE&I เป็นส่วนสาคัญของวัฒนธรรม ค่านิยม และพฤติกรรม
ของพนักงาน เพื่อความยั่งยืนและไม่ได้เป็นแค่โปรแกรมถูกที่
แยกตัวออกมาหรือเเช็คลิสต์ที่แค่ทาให้เสร็จอีกต่อไป

9. ออกแบบและเชื่อมโยงงานใน HR เพื่อให้
สาเร็จ
หมดยุคแล้วที่งานการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคล จะ
นาไปใช้ได้ยาวๆหลายปี งาน HR ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้
เข้ากับองค์กร รูปแบบการดาเนินงาน และเทคโนโลยีที่ดีที่สุด
ที่จะทาให้ทันสมัยและรักษาความเป็นผู้นาต่อไปในโลกที่ไม่
แน่นอน ควรพิจารณาโครงสร้างทีม HR กาหนดบทบาทและ
ความรับผิดชอบใหม่เมื่อจาเป็น และลงทุนกับ HR ในตอนนี้
เพื่อสร้างประสิทธิผลขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
เหนือสิ่งอื่นใด วิธีการทางานในทีม HR ต้องสอดคล้องและ
คล่องตัวพอที่จะรับมือกับวิกฤตการณ์ของคนทางานนี้ให้ได้

10. ปรับวัฒนธรรมองค์กรใหม่
วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งจะช่วยดึงดูดและรักษาพนักงาน
ไว้ และวัฒนธรรมได้กลายเป็นพื้นฐานสาคัญสาหรับ
ความสาเร็จทางธุรกิจในปีที่ผ่านมา ผู้บริหารหลายคนได้ลอง

8. ลงทุนในความหลากหลาย เท่าเทียม และเป็น
ส่วนหนึ่ง
คนทางานในปัจจุบันต้องการทางานให้กับบริษัทที่ขับเคลื่อน
ด้วยวัตถุประสงค์ มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง และให้ความสาคัญ
กับ DE&I สูงสุด ต้องการการสื่อสารที่เปิดกว้างและโปร่งใส
จากผู้บริหารและเชื่อว่าองค์กรที่ทางานด้วยควรเป็นผู้นาใน
การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในที่ทางานและในชุมชนที่
อาศัยและทางานอยู่ DE&I สาคัญต่อพนักงานส่วนใหญ่ ไม่ใช่

คิดทบทวนดูใหม่ว่า องค์กรมีวัฒนธรรมที่เหมาะสมในการจะ
ตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคตหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
มักจะล้มเหลว เพราะขาดการลงมือทาจริงและจัดการการ
เปลี่ยนแปลงไม่ดีพอ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไม่ได้เกิดขึ้น
ชั่วข้ามคืน และไม่มีวัฒนธรรมที่ “ใช่” สาหรับทุกองค์กร แต่
วัฒนธรรมที่ประสบความสาเร็จคือวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ ตีกรอบด้วยการกระทาและการตัดสินใจของผู้บริหาร
และถูกส่งเสริมด้วยเหตุผลในการตัดสินใจครั้งต่างๆของ

องค์กร

แค่คนกลุ่มน้อยและชุมชนที่ด้อยโอกาสเท่านั้น ความจริงแล้ว
คนที่กาลังหางานมากกว่าสามในสี่จะเลือกองค์กรจากการให้
ความสาคัญกับความหลากหลายในที่ทางานเป็นปัจจัยสาคัญ
และพนักงานปัจจุบันมากกว่า 50% ต้องการให้องค์กร

1. Glassdoor, Diversity and Inclusion Workplace Survey, September 30, 2020.
2. 2021 US Bureau of Labor Statistics report.
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