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ประเด็นกำรพูดคุย

1. เข้ำใจสภำวะปัจจุบนั
2. รู้เท่ำทันกำรสื่อสำร
3. จัดกำรสุขภำพเพื่อควำมเป็นอยูท่ี่ดี

ช่วงที่ 1

4. กำรท ำงำนจำกที่ไหนก็ได้
5. กำรเสริมทักษะใหม่ (Upskill)

ช่วงที่ 2

6. ภำวะผู้น ำ

ถำม-ตอบ #1

ถำม-ตอบ #2



เข้ำใจสภำวะปัจจุบัน
ช่วงที่ 1



สิง่ที่เรำก ำลังเผชิญ
หลังกำรมำของโควิด 19

• กำรชะลอตวัในกำรผลิต   
Slowdown in productivity

• ควำมต้องกำรของผู้บรโิภคเปลี่ยนไป
Shifts in consumer demand

• ควำมชะงักของหว่งโซ่อุปทำน
Supply chain challenges

• ขำดควำมพร้อมทำงดำ้นดิจิทัล
Lack of digital readiness

• ควำมเป็นอยูท่ี่ดขีองพนกังำนและควำมปลอดภยั            
Employee wellbeing and safety

• ปัญหำควำมผูกพันของพนกังำน
Employee engagement issues

Ernst & Young (2020)

94% ของผู้น ำในเอเชียแปซิฟิก
คำดว่ำ COVID-19 จะมี
ผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อ

เศรษฐกิจโลกเมื่อเทียบกับ 73% 
ของผู้ตอบแบบสอบถำมทัว่โลก

บริษัทในเอเชียแปซิฟิกก ำลัง
ด ำเนินกำรเชิงรุกกับกลยุทธท์ี่
นอกเหนือจำกกำรรับมือ 
COVID-19 ซ่ึงรวมถึงกำร
ทบทวนระบบซพัพลำยเชน

โดย 67% ก ำลังด ำเนินกำร
เปลี่ยนแปลง



ปัญหำอันดับต้น ๆ ที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและพนักงำนเผชิญ
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Health & Wellbeing (41%)

Manage Remote Work (39%)

Jobs & Continuity (36%)

Financial Security (81%)

Health & Wellbeing (56%)

Family (25%)

4

HR Departments Employees

4Uncertainty & Mental Health 
(14%)

Productivity & Work (20%)

CultureX & Josh Bersin (April 2020)

สุขภำพและควำมเป็นอยู่ที่ดี

กำรจัดกำรกำรท ำงำนจำกที่ไหนก็ได้

งำนและควำมต่อเนื่อง

ควำมไม่แน่นอนและสุขภำพจิต

ควำมมัน่คงทำงกำรเงิน

สุขภำพและควำมเป็นอยู่ที่ดี

ครอบครัว

ผลผลิตและกำรท ำงำน



COMMUNICATION

HEALTH & WELLBEING

กำรสื่อสำร

สุขภำพและควำมเป็นอยู่ที่ดี



COMMUNICATION



Communication

ยิง่ห่ำงกัน ยิง่ต้อง“สื่อสำร” 

ให้ควำมรูแ้กพ่นกังำนเกี่ยวกับสุขอนำมยั (31%)

น ำเสนอนโยบำยดำ้นทรพัยำกรบุคคลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนัอยำ่งตอ่เนื่อง (61%)

เผยแพร่ควำมเคลื่อนไหวขององค์กรให้แก่บุคคลภำยนอกรับทรำบ (62%)

แชร์ข้อมูลจำกผู้บรหิำรระดบัสงูขององคก์รผ่ำนอเีมลหรอืคลิปวดิีโอ (65%)

แนะน ำข้อควรปฏิบตัิแกพ่นกังำนที่ต้องเดนิทำง (76%)

สื่อสำรเพื่ออัพเดทมำตรกำรต่ำงๆขององค์กร (90%) 

69%

39%

38%

35%

24%

10%

Communication - What companies are doing

AON Study for Asia Pacific (2020)



Determine
priorities

แนวทำงกำรสื่อสำรในสภำวะวิกฤต

Craft the 
key message

Allocate 
resources

จัดล ำดับ
ควำมส ำคัญ

คัดสรรข้อควำม
ส ำคัญ

จัดสรร
ทรัพยำกร



HR

ManagersLeaders

ช่องทำงสื่อสำร
• อีเมลล์
• กำรประชุมทำงไกล
• วิดีโอคลิป
• สื่อสังคมออนไลน์ 

(Facebook, Line)
• Ms.Team
• โทรศพัท์

ควรสื่อสำรอย่ำงไร

75% ของผูจ้ัดกำร
มัน่ใจว่ำพวกเขำเขำ้ใจ
อย่ำงถ่องแท้ว่ำทีมของ
พวกเขำรูส้กึอย่ำงไร

มีพนักงำนเพียง 32%
เท่ำนัน้ที่บอกว่ำผู้จดักำร
ของพวกเขำถำมพวกเขำ
ว่ำรู้สึกอย่ำงไร

HR Director Study, 2020 



Health & Wellbeing



Health & Wellbeing
กำรสนับสนุนดำ้นสุขภำพและสวัสดกิำรต่ำงๆ

Policy 
changes& 
updates

Health 
Benefits

โครงกำรช่วยเหลือ
พนักงำน

กำรอุดหนนุ
ดูแลเด็ก

กำรช่วยเหลือ
ด้ำนสุขภำพจิต

บริกำรทำงกำรแพทย์
เคลื่อนท่ี

ขยำยขอบเขตควำมคุม้ครอง
ของประกันสุขภำพ

ลดควำมซบัซ้อนของ
กระบวนกำรเคลมประกัน

อุปกรณ์ป้องกัน เช่น
หน้ำกำกอนำมัย

หลักสูตรฝึกอบรม
ออนไลน์

คูปองอำหำร/ 
E-บัตรก ำนัล

วิตำมินและ
อำหำรเสริม

โปรแกรมออกก ำลังกำย
ออนไลน์

ช่องทำงกำรช่วยเหลือ
ออนไลน์

แนวทำงกำรท ำงำน
จำกท่ีไหนก็ได้

แนวทำงกำรลำ
ในสภำวะวิกฤต

Employee 
organized

บริกำรช่วยเหลือระหว่ำงพนักงำนด้วยกัน
เช่น ตลำดออนไลน์ รับส่งของ รับเลีย้งเด็ก

สิทธิประโยชน์ด้ำนสุขภำพ

สวัสดิกำรและสุขอนำมัย

อัพเดทนโยบำยที่ส ำคัญ จิตอำสำพนักงำน



ควำมปลอดภัยในสถำนที่ท ำงำนและแผนกลับไปท ำงำน

• อบรมพนักงำนให้เข้ำใจกฎระเบียบด้ำนสุขอนำมัย
• กำรออกนโยบำยและแนวปฏบิัติเพื่อรักษำระยะหำ่งทำงสังคม
• ท ำโปสเตอร์แนะน ำข้อควรปฏบิัติเวลำไอ จำม และกำรล้ำงมือ
• ท ำควำมสะอำดสถำนที่ท ำงำนและฆ่ำเชือ้เป็นประจ ำ
• ติดตัง้อุปกรณ์ที่ไม่ต้องสัมผสั เช่น เคร่ืองปล่อยเจลลำ้งมอือัตโนมัติ
• ตรวจสอบอุณหภูมิร่ำงกำยเป็นประจ ำ
• กำรเหลื่อมเวลำพักหรือเวลำเข้ำท ำงำน
• กำรแบ่งทีมท ำงำน หรือ จัดทีมท ำงำนให้มี 2 ชุด
• จัดเตรียมแผนปฏิบัตกิำรฉุกเฉินหำกเกิดกรณีมบุีคลำกรติดเชือ้
• กำรจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงำนที่เส่ียงอันตรำย

(Hero pay)



[ 1 ]Q & A



1. ท ำอย่ำงไรให้สำมำรถติดตำม “ผลกำรท ำงำน” ได้อย่ำงเห็นเป็นรูปธรรม งำนบำงอย่ำงล่ำช้ำ 
หรือผู้ปฏิบัติงำนบำงท่ำนมีงำนไม่คืบหน้ำ

2. ท ำอย่ำงไรให้สังเกตพฤติกรรมลูกน้องหรือมีปฏิสัมพันธ์ได้อย่ำงเดิม รวมถึง จะแกปั้ญหำ
กำรสื่อสำรอย่ำงไร เนื่องจำกผู้บังคบับัญชำบำงท่ำน “สื่อสำรผ่ำนข้อควำม” ซ่ึงอำจท ำให้
เกิดปัญหำ อำทิ ควำมคลำดเคลือ่น ล่ำช้ำ ติดต่อไม่ได้ ไม่ทันเวลำ ต้องกำรเร่งด่วน

3. ผู้ปฏิบัติงำนแจ้งควำมไม่พร้อมของอุปกรณ์ ท ำให้บำงครัง้ไม่สำมำรถนัดประชุมได้ หรือ
ประชุมได้แต่อุปกรณ์ เช่น ไมค์ กล้อง อินเตอเน็ต ไม่พร้อมต่อกำรปฏิบัติงำน ควรแกปั้ญหำ
อย่ำงไร

4. จะท ำอย่ำงไร หำกต้องท ำงำนผ่ำนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตลอดเวลำ อำจท ำให้เครียดหรือ
กลัวว่ำจะสมำธิสัน้ได้

[ 1 ]Q & A



REMOTE WORK

UPSKILLING

กำรท ำงำนจำกที่ไหนกไ็ด้

กำรเสริมทักษะใหม่



Remote Work/ Work from Home

73% ของพนักงำนใช้ควำมพยำยำมมำกขึน้

เมื่อท ำงำนจำกที่บ้ำน

Bloomberg (2020)

ในสหรัฐอเมริกำพนักงำนซ่ึงท ำงำนที่บ้ำนใช้เวลำ
ท ำงำนต่อวันมำกกว่ำอยู่ที่ท ำงำนโดยเฉลี่ย
3 ชัว่โมง

Cardiff University (2017)



Making remote working work

ก่อนเกิดวิกฤตกำรณ์ COVID 19 ไม่ถึง 50% ขององค์กร
มีโปรแกรมกำรท ำงำนที่ไหนกไ็ด ้แต่ธนำคำร อุตสำหกรรม
ที่เคร่งครดั และบรษัิทที่ให้บริกำรทำงกำรเงินหลำยแห่ง
ไม่อนญุำตใหพ้นกังำนท ำงำนที่บ้ำน

CultureX & Josh Bersin (April 2020)

คุณเห็นด้วยมำกน้อยแค่ไหนว่ำ
“กำรท ำงำนที่ไหนก็ไดก้อ่ให้เกดิ
ผลสัมฤทธิ์ของงำนทัง้สิน้”



Making remote working work

6 เคล็ดลับสู่ควำมส ำเร็จ

1

4 5

2 3

6

Oracle (May 2020)



Upskilling as a chance

Even before the crisis, McKinsey stated that by 2021 –

 demand for big-data talent could be 50-60% greater than supply

ควำมต้องกำรคนที่เก่งด้ำนวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่อำจสูงกว่ำจ ำนวนที่มีอยู่ 50-60 %

 demand for agile skills could be 4x greater than supply

ควำมต้องกำรคนที่มีทักษะกำรปรับตัวได้ไวในสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงอำจสูงกว่ำ

จ ำนวนที่มีอยู่ถึง 4 เท่ำ

มองกำรเสริมทักษะใหม่ๆใหเ้ป็น โอกำส



Upskilling for the here and now

• Cross-training for critical functions

กำรฝึกอบรมข้ำมสำยงำนส ำหรับฟังก์ชัน่ที่ส ำคัญ

• Reskilling idle or low-demand employees

กำรเพิม่ทักษะใหม่ท่ีจ ำเป็นส ำหรบัพนักงำนท่ีว่ำงหรือเริม่ไม่เป็นท่ี    
ต้องกำรในงำนเดิม

Upskilling for the future

• Continue building digital skills, agile mindset

สร้ำงทักษะดิจิทัลและควำมคิดแบบปรับตัวไวอย่ำงต่อเนื่อง
• Have development / career discussions

จัดให้มีกำรประชุมอภิปรำยเกี่ยวกับทิศทำงของอำชีพและกำรพัฒนำ
• Encourage self-learning, leverage online courses

ส่งเสริมกำรเรยีนรู้ดว้ยตนเองและยกระดับหลกัสูตรแบบเดมิเป็นออนไลน์



Leadership

“If leaders have a clear way forward, human beings are amazingly resilient”

ถ้ำผู้น ำมวีิธทีี่ชดัเจนไปข้ำงหน้ำ มนุษย์จะมคีวำมยืดหยุ่นทำงจิตใจอย่ำงน่ำอัศจรรย์

Dr. Jim Harter, Chief Scientist for Gallup’s workplace management practice (April, 2020)



Leadership

crucial 

leadership trait 

when handling 

crisis

คุณลักษณะของผูน้ ำที่ส ำคัญ
ที่สุดในสภำวะวิกฤต

Trust Compassion Stability Hope

1 2 3 4

เช่ือใจได้ ให้ควำมหวังหนักแน่นเห็นใจผู้อื่น

Rachel Ranosa @ Key Media (April, 2020)



6 ways leaders can make a differenceLeadership

Care
Addressing signs of distress

and uncertainty

Communication
Help employees understand

the rationale for change

Objectives
Set clear objectives 

to maintain focus

Mission & Values
Use the organization’s core values 

as an anchor

Recognition
Celebrate outstanding 

behavior

Innovation
Encourage creativity

to master difficulties

Oracle (May 2020)

ใส่ใจหำสำเหตุของควำมทุกข์และควำมไม่แน่นอน

สื่อสำรให้พนักงำนเข้ำใจเหตผุลของกำรเปลี่ยนแปลง

ก ำหนดวตัถุประสงค์ที่ชดัเจนเพื่อรกัษำโฟกสั

ใช้ค่ำนิยมหลกัขององค์กรเป็นจุดยดึ

ฉลองพฤตกิรรมที่โดดเดน่

ส่งเสริมควำมคิดสรำ้งสรรค์ที่จะขจดัปัญหำ



(+1) Preparation – to New Normal
4 Hybrid Work Series

COMING 

SOON

Hybrid Place

Hybrid People

Hybrid Process

Hybrid Plan



[ 2 ]Q & A



1. มหำวิทยำลัยจะมีแนวทำงสนับสนุนอย่ำงไร เมื่อควำมสำมรถหรือทักษะด้ำนเทคโนโลยีของ
บุคลำกรไม่เท่ำกัน บ้ำงมีอุปกรณ์หรือสัญญำณอินเตอเน็ตไม่อ ำนวย

2. ส ำหรับเอกสำรที่ต้องลงนำมของผู้บริหำร ยังต้องลงนำมบนกระดำษ มหำวิทยำลัยจะมี
แนวทำงช่วยเหลืออยำ่งไร เนื่องจำกอยำ่งไรกต็ำมจ ำเป็นต้องเข้ำไปปฏิบัติงำนใน
มหำวิทยำลัยอยู่ดี

3. ขออนุญำตสอบถำมอำจำรย์เต่ำเรื่อง Hybrid plan ค่ะ จำกสไลด์สุดท้ำยค่ะหน่วยงำนควร
เตรียมคดิเป็นสัดส่วนอย่ำงไรคะ่

[ 2 ]Q & A



ขอบคุณครับ
URL:

bit.ly/vteam201


