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 ส่ิงที่เรามองเห็นได้ชัดเจนของผลกระทบ
จาก New Normal คือ การที่มีคนตกงานมากข้ึน
เน่ืองจากความไม่พร้อมของหลากหลายธุรกิจที่

ปรบัตัวไม่ทนั รวมทัง้การใช ้Social ที่เพ่ิมมากข้ึน 
ทัง้การประชุมออนไลน์ หรอืการซือ้ของออนไลน์ 
เป็นต้น

 จากปีที่แล้วที่หน่วยงานเริ่มวางแผนรับมือ
กับ Digital Disruption แต่เม่ือสถานการณ์
เปล่ียน ทำาให้หน่วยงานต้องเปล่ียนอีกครัง้ แล้ว
ต้องเปล่ียนอะไรบ้างน้ัน ส่ิงแรกที่หน่วยงานควร
คิดคือ แผนการดำาเนินงานในชว่งครึง่ปีหลัง 
และแผนการดำาเนินงานในปี 2564 โดยเฉพาะ
แผนการดำาเนินงานในปี 2564 จะเป็นอย่างไร 
ทศิทางของหน่วยงานจะไปทางไหน จะต้องเริม่
จากตรงไหนก่อน กระบวนการคิดเพ่ือวางแผน
การปรบัเปล่ียนสู่  New Normal มีด้วยกัน 3 ขัน้
ตอน ได้แก่
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จะปรบัเปล่ียนอย่างไร

ทำาไม
ต้องเปล่ียน

ต้องเปล่ียน
อะไร

ต้องเปล่ียน
อย่างไร
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3 Digitize 
    คน
    วิธคิีดหรอื
วัฒนธรรมองค์กร
    หน่วยงาน
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 1. Start with Why หน่วยงานต้องรูก่้อนว่า 
ทำาไมต้องปรบัเปล่ียน ทำาไมต้องเปล่ียนแปลง 
 2. What ตอ้งรูว่้าต้องเปล่ียนอะไร กรณีไม่รู ้ให้
ลองค้นหาจาก google โดยพิมพ์ประเภทธุรกจิของ
ตนเอง ต่อด้วยคำาว่า “Disruption” จะทำาให้ทราบ 
Trend ในการเปล่ียนแปลงในอนาคต เพ่ือวางแผน
การเปล่ียนในหน่วยงาน
 3. How ต้องรูว่้าต้องเปล่ียนอย่างไร ปัจจัย
ที่จะทำาให้การเปล่ียนแปลงประสบความสำาเร็จ
ประกอบด้วย
  3.1 Digitize คนในองค์กร โดยการ
พัฒนาศักยภาพคนในหน่วยงานให้เข้าใจและ
สามารถใชเ้ทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  3.2 Digitize วิธกีารทำางาน วิธกีารคิด 
รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร โดยการใชเ้ทคโนโลยี
สนับสนนุการทำางานให้มากข้ึน อาจรวมถึงการ
สนับสนนุการ WFH ให้มีประสิทธภิาพมากย่ิงข้ึน
  3.3 Digitize หน่วยงาน โดยการ
พิจารณาย้อนกลับไปว่าธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ยังจะสามารถดำาเนินต่อไปได้หรอืไม่ หรอืต้องทำา
อะไรทีแ่ตกต่างจากเดิม (ทำาในส่ิงทีไ่ม่เคยทำามาก่อน) 
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เพ่ือรบัมือกับการเปล่ียนแปลงในอนาคต การใช้
แผนการดำาเนินงานแบบเดิมอาจไม่ตอบโจทย์ใน
สถานการณ์ใหม่ เพราะส่ิงแวดล้อมเปล่ียนไป

 แล้วถ้าหน่วยงานจะปรับเปล่ียนรูปแบบ
โดยให้พนักงาน WFH มากข้ึน เราจะให้การ WFH 
มีประสิทธภิาพได้อย่างไร

ปัจจัย 4 ประการ 
ของประสิทธภิาพการ WFH

Mindset
ทศันคติที่ถูกต้อง
เก่ียวกับการ WFH
Media
เรยีนรูก้ารใชเ้ทคโนโลยี 
ในการติดต่อส่ือสาร
Manner
เข้าใจกฎ กติกา มารยาทการ 
WFH และการประชมุ Online
Management
บรหิารจัดการตนเอง
และคนอ่ืน (ทมี)
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 ปัจจัยที่จะทำาให้การ WFH มีประสิทธภิาพ 
ข้ึนอยู่กับปัจจัย 4 ประการ คือ
 1. Mindset พนักงานต้องมีทศันคติทีถ่กูต้อง
เก่ียวกับการทำางานทีบ้่าน เพราะการ WFH ไม่ใช่
การพักผอ่น แต่มันคือการทำางานจรงิ ๆ ต่างกันที่

ไม่ได้ไปทำาในทีท่ำางานเทา่น้ัน
 2. Media พนักงานรวมทัง้ผูบ้รหิารต้องเรยีน
รูแ้ละศึกษาวธิกีารใชเ้ครือ่งมอืในการส่ือสารตา่งๆ  
เรยีนรูก้ารใชเ้ทคโนโลยี เชน่ Zoom, MS team หรอื 
WebEx 
 3. Manner ทกุคนตอ้งเข้าใจและปฏิบัติตาม
กฎ กติกา มารยาทในการทำางานจากบา้น รวมทัง้
การประชุมออนไลน์ เชน่ การ Check in Check 
out เม่ือต้อง WFH หรอืการประชุมออนไลน์ ควรปิด
เสียงเม่ือไม่ได้พดู หรอืเปิดกล้องเพ่ือแสดงตัวตน
 4. Management ทกุคนตอ้งสามารถบรหิาร
จัดการตนเอง มีวินัยในการเริม่งาน เลิกงาน รวม
ทัง้การบรหิารจัดการคนอ่ืน (กรณีเป็นหัวหน้า/ผูน้ำา) 
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 ส่ิงสำาคัญทีจ่ะทำาให้หน่วยงานปรบัเปล่ียนเพ่ือรบั
กับ New Normal ได้คือผูน้ำาของหน่วยงาน
 ผูน้ำาทีจ่ะนำาพาหน่วยงานไปสู่ New Normal ได้ 
ต้องมีลักษณะพ้ืนฐานสำาคัญ 3 ประการ คือ

คุณลักษณะของผูน้ำ าที่จะพา
คนไปสู่  New Normal

อ่านสถานการณ์ให้ออก 
(เข้าใจพฤติกรรมลกูค้าที่เปล่ียนไป)

เข้าใจเทคโนโลยี 
(ใชเ้ทคโนโลยีเป็นเครือ่งมือ 
ไม่ใชตั่วนำาธุรกิจ)

บรหิารคน/งานแบบยืดหยุ่น 
(เปล่ียนวัฒนธรรมองค์กร/วิธีการ
ทำางาน)
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 1. ตอ้งอ่านสถานการณ์ให้ออก เข้าใจพฤติกรรม
ลกูค้า ต้องสามารถแยกแยะได้ว่าการเปล่ียนแปลง
ของลกูค้าเป็นการเปล่ียนแปลงชัว่คราว หรอืเป็นการ 
เปล่ียนแปลงจรงิ ๆ
 2. ต้องเข้าใจเทคโนโลยี เข้าใจเบ้ืองหลัง
ของธุรกิจที่ใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ  เข้าใจ model ของ
ธุรกิจ ต้องสามารถใชเ้ทคโนโลยีเป็นเครือ่งมือ 
แต่ไม่ใชเ้ทคโนโลยีเป็นตัวนำาธุรกิจ
 3. ต้องมีความยืดหยุ่นในการบรหิารคน 
อาจต้องมีการปรบัเปล่ียนวัฒนธรรมองค์กรรวม
ทั้งวิธีการทำางานในหน่วยงานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป
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