
Work from Home และผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 

 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในขณะนี ้หลายๆ บรษัิทเลอืกทีจ่ะใหพ้นักงานบางสว่นหรอื

ทัง้หมดถา้สามารถเลอืกปฏบิตังิานทีบ่า้นได ้หรอืทีเ่ราคุน้เคยกบัค าวา่ “Work from Home” หรอื WFH กนั ซึง่บาง

บรษัิทอาจจะอยูใ่นสถานการณ์ WFH แบบนีม้าแลว้มากกวา่ 1 ปี นับจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิเมือ่เดอืน

มนีาคมปีทีแ่ลว้ (2563) 

ถงึแมใ้นการ WFH จะใหอ้สิระกบัผูป้ฏบิตังิานมากขึน้ในการเลอืกเวลาและวธิกีารปฏบิัตงิานได ้แตใ่นหลายๆ 

กรณีกลับพบวา่การ WFH กอ่ใหเ้กดิปัญหาใหมใ่นการท างานขึน้ ไมว่า่จะเป็นเรือ่งของความถีใ่นการสือ่สารผ่านระบบ

ออนไลน์ทีบ่อ่ยขึน้และนานขึน้ ความสมดลุระหวา่งชวีติการท างานและชวีติสว่นตวัทีเ่ปลีย่นไป รวมไปถงึสิง่รบกวนสมาธิ

ในการท างานตา่งๆ เชน่ การตอ้งดแูลลกูทีเ่รยีนออนไลน์อยู่กับบา้นในขณะทีต่วัเองก็ตอ้งท างานไปดว้ย 

นอกจากนี ้ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลทีม่คีวามตอ้งการทางสงัคมไมเ่หมอืนกนัอาจท าใหผู้ป้ฏบิตังิานมี

ความรูส้กึโดดเดีย่วจากการหายไปของการมสีงัคม รูส้กึไมเ่ป็นสว่นหนึง่ขององคก์ร หรอืความรูส้กึกดดนัทีน่ าไปสูปั่ญหา

ดา้นสขุภาพจติอกีดว้ย ซึง่น าไปสูปั่ญหาทัง้ในเรือ่งของประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและการรักษาพนักงานไวก้บั

องคก์ร 

มงีานวจิัยเกีย่วกบัการ WFH ในชว่ง COVID-19 เกีย่วกบัปัญหาสขุภาพจติของพนักงานจากการเปลีย่นแปลงที่

เกดิขึน้ ตวัอย่างเชน่ งานวจิัยโดยใชแ้บบส ารวจออนไลนใ์นกลุม่ตวัอยา่งของพนักงานส านักงาน 988 คน ที ่WFH ซึง่มี

ผูเ้ขา้ร่วม 60.9% เป็นชาวคอเคเซยีน 24.6% เป็นชาวเอเชยี และทีเ่หลอืเป็นชาตพัินธุอ์ ืน่ๆ พบวา่ทัง้สขุภาพกายและ

สขุภาพจติของพนักงานที ่WFH แยล่งจากปัจจัยตา่งๆ เชน่ การขาดการออกก าลงักาย สภาพการท างานทีอ่ยูแ่ตใ่นบา้น

ทัง้วนั การรับประทานอาหารไม่ถกูสขุลักษณะ สิง่รบกวนภายในบา้น เวลาท างานทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากปกต ิการสือ่สาร

ทีย่ากล าบากขึน้ รวมไปถงึอปุกรณ์การท างานทีไ่มเ่หมาะสม ซึง่ปัญหาขา้งตน้น าไปสูป่ระสทิธภิาพการท างานทีล่ดลง1 

ในอกีงานวจิัยหนึง่เกีย่วกบัการ WFH ในบรษัิทขนาดใหญ่ของประเทศญีปุ่่ น 4 บรษัิททีม่พีนักงานร่วมกนั

ประมาณ 72,000 คน พบวา่มคีวามแตกตา่งในดา้นประสทิธภิาพการท างานระหวา่งกลุม่พนักงานทีท่ างานในส านักงาน

และพนักงานที ่WFH โดยพบวา่การ WFH มผีลกระทบเชงิลบกบัประสทิธภิาพการท างาน โดยเฉพาะในกลุม่พนักงานที่

อายมุากกวา่ 30 ปีขึน้ไป เนื่องจากความไมคุ่น้เคยกบัเครือ่งมอืและระบบสือ่สารตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการ WFH ความ

เปลีย่นแปลงจากรูปแบบการท างานเป็นทมีในอดตีไปเป็นการท างานคนเดยีวท าใหก้ารท างานยากขึน้ การไมส่ามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูทีจ่ าเป็นตอ่การท างานไดเ้นื่องจากขอ้มลูไมไ่ดอ้ยู่บนระบบออนไลน ์รวมไปถงึอปุกรณ์การท างานทีบ่า้นไม่

พรอ้มส าหรับการท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ2 

ผลกระทบจากการ WFH ทีเ่กดิขึน้ขา้งตน้ ท าใหห้ลายองคก์รเริม่คดิทีจ่ะใหพ้นักงานกลับมาท างานในส านักงาน

เหมอืนแตก่อ่นใหเ้ร็วทีส่ดุ แตท่วา่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไมเ่อือ้ใหก้ารกลบัไปใชช้วีติแบบเดมิ

โดยไมม่คีวามเสีย่งในเร็วๆ นี ้ท าใหอ้งคก์รตอ้งหาแนวทางการบรหิารการเปลีย่นแปลงเพือ่รับมอืกบัวถิชีวีติรูปแบบใหม่

ทีอ่าจจะเปลีย่นรูปแบบการท างานขององคก์รในระยะยาว 

ในการบรหิารจัดการการ WFH ใหม้ปีระสทิธภิาพ องคก์รควรจะค านงึถงึทัง้เรือ่งบคุลกิภาพและลกัษณะนสิยัของ

ผูป้ฏบิัตงิานแตล่ะกลุม่ และการใหโ้อกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัในการเลอืกปฏบิตังิาน และก าหนดรูปแบบการท างานทีเ่อือ้ให ้



พนักงานสามารถปรับตวัไดอ้ย่างเหมาะสม ก าหนดกตกิาทีท่ัง้องคก์รและผูป้ฏบิัตงิานมสีว่นร่วมและยอมรับร่วมกนัอยา่ง

โปร่งใสและชดัเจน สามารถยดึถอืปฏบิตัไิดท้ัง้ในฝ่ังองคก์รและผูป้ฏบิตังิาน โดยครอบคลมุเรือ่งตา่งๆ เชน่ 

 เครือ่งมอืและอุปกรณท์ีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน 

ในการ WFH เครือ่งมอืและระบบการสือ่สาร รวมไปถงึสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตเป็นสิง่ทีส่ าคญัมาก องคก์รควร

จะจัดหาเครือ่งมอืทีม่คีวามพรอ้มส าหรับผูป้ฏบิตังิานหรอืสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ แล็ปท็อป สมารต์โฟน และ

สญัญาณอนิเตอรเ์น็ต รวมถงึองคก์รควรใหค้วามส าคญักับการลงทนุหรอืการจัดหาใน Software ทีใ่ชใ้นการประชมุหรอื

ประสานงานระหวา่งผูป้ฏบิัตงิาน และระบบ Cloud Storage ทีใ่ชใ้นการท างาน  

นอกจากนี ้องคก์รควรก าหนดใหช้ดัเจนถงึเนวทางการสือ่สารระหวา่งกนั เชน่ เรือ่งทีต่อ้งการอนุมัตอิยา่ง

เป็นทางการใหต้ดิตอ่ผา่นชอ่งทางอเีมล ์เรือ่งหารอืทัว่ไปผ่านชอ่งทางไลน ์เรือ่งดว่นใหโ้ทรหาทนัท ีหรอืการประชมุจะ

ใช ้Software ไหน เป็นตน้ เพือ่สรา้งความคาดหวงัทีช่ดัเจนในการสือ่สารระหวา่งกนั ซึง่จะชว่ยลดความสบัสนและ

ความเขา้ใจผดิในการสือ่สารภายในองคก์รได ้

 การท างานแบบมุง่เนน้ผลลพัธ/์เป้าหมาย 

เนือ่งจากการควบคมุดแูลผูป้ฏบิตังิานที ่WFH มคีวามแตกตา่งจากรูปแบบการท างานในอดตีทีผู่บ้รหิารอยู่

ใกลช้ดิกบัผูป้ฏบิตังิาน สามารถใหค้ าแนะน าและตดิตามงานไดอ้ย่างสม ่าเสมอ ผูบ้รหิารควรใหข้อ้มลูทีเ่พยีงพอตอ่การ

ปฏบิตังิานและสือ่สารเกีย่วกับผลลพัธข์องงาน ทัง้ในเชงิรูปแบบ คณุภาพ กรอบเวลา และการรายงานความคบืหนา้

อยา่งชดัเจน รวมถงึจัดใหม้กีารตดิตามผลและให ้Feedback ของผลงานอยา่งสม า่เสมอ เพือ่ไมใ่หผู้ป้ฏบิตังิานลงแรง

จ านวนมากไปกบังานทีผ่ดิจากทศิทางทีผู่บ้รหิารตอ้งการ 

ในอกีทางหนึง่ ผูบ้รหิารควรทบทวนกฎระเบยีบและกระบวนการตา่งๆ ทีไ่มเ่อือ้ใหผู้ป้ฏบิัตงิานสามารถ WFH 

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เชน่ การเปลีย่นระบบการอนุมัตติา่งๆ จากทีต่อ้งใชเ้ป็นเอกสารใหเ้ป็นระบบออนไลน์แทน เป็น

ตน้ 

 ชัว่โมงการท างานและความสมดลุระหวา่งการท างานและชวีติสว่นตวั 

ผูบ้รหิารควรจะก าหนดความคาดหวงัเกีย่วกับชัว่โมงการท างานทีช่ดัเจนวา่ชว่งเวลาใดบา้งทีอ่งคก์ร

คาดหวงัใหผู้ป้ฏบิัตงิานที ่WFH สามารถตดิตอ่ได ้หรอืตอบกลบัขอ้ความทนัท ีชว่งเวลาใดคอืชว่งเวลาพักระหวา่งวนั 

หรอืชว่งเวลาทีถ่อืวา่อยูน่อกเวลาท าการ รวมไปถงึการสง่เสรมิใหผู้บ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานยดึถอืและเคารพขอบเขต

เวลาท างานและเวลาสว่นตวัของกนัและกนั และสนับสนุนใหผู้ป้ฏบิัตงิานสามารถใชช้วีติไดอ้ยา่งสมดลุระหวา่งการ

ท างานและชวีติสว่นตวั เชน่ การใหค้ าปรกึษาเมือ่ผูป้ฏบิตังิานเกดิความขดัแยง้ระหวา่งชวีติสว่นตวัและการท างาน 

 การสรา้งปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูป้ฏบิตังิาน 

อยา่งทีไ่ดเ้กริน่ไวใ้นตอนตน้วา่ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล และความตอ้งการทางสงัคมเป็นหนึง่ในปัจจัย

ทีท่ าใหป้ระสทิธภิาพการท างานของผูป้ฏบิตังิานที ่WFH ลดลง ซึง่ผูบ้รหิารควรใหค้วามส าคญัและใสใ่จในปัจจัย

ดงักลา่ว และหาแนวทางทีจ่ะลดความรูส้กึของการถกูโดดเดีย่ว หรอืความรูส้กึไมเ่ป็นสว่นหนึง่ขององคก์รทีเ่กดิขึน้กบั

ผูป้ฏบิัตงิาน โดยอาจใชเ้ครือ่งมอืในการสือ่สารทีม่อียูใ่นการสรา้งปฏสิมัพันธห์รอืพูดคยุกบัผูป้ฎบิตังิานในลกัษณะทีไ่ม่



เป็นทางการ เพือ่สรา้งปฏสิมัพันธร์ะหวา่งกนั ไมว่า่จะเป็นการโทรศพัทห์รอืสง่ขอ้ความไปพูดคยุถงึสารทกุขส์ขุดบิ หรอื

การใช ้Video Conference เพือ่สรา้งปฏสิมัพันธท์างสงัคมระหวา่งผูป้ฏบิตังิาน 

การทีผู่บ้รหิารเขา้หาพูดคยุเพือ่สรา้งปฏสิมัพันธท์างสงัคมกับผูป้ฏบิตังิานมากกวา่จะแคร่อเวลาทีจ่ะประชมุ

กนัอย่างเป็นทางการ อาจชว่ยใหผู้ป้ฏบิัตงิานทีม่คีวามรูส้กึโดดเดีย่วมคีวามรูส้กึทีด่ขี ึน้ หากผูบ้รหิารสามารถสรา้ง

ความรูส้กึเชงิบวกใหก้บัผูป้ฏบิัตงิานได ้ไม่วา่จะเป็นการท าใหผู้ป้ฏบิัตงิานทราบวา่ผลงานของเขาเป็นสว่นหนึง่ทีท่ าให ้

เป้าหมายองคก์รประสบความส าเร็จ หรอืการทีผู่บ้รหิาร และองคก์รรูส้กึขอบคณุในความทุม่เทของพนักงาน ทวา่ สิง่ที่

ส าคัญทีส่ดุในการสรา้งปฏสิมัพันธร์ะหวา่งผูป้ฏบิตังิานคอืความจรงิใจ และความใสใ่จของผูบ้รหิารทีม่ตีอ่ความรูส้กึของ

พนักงานอยา่งแทจ้รงิ ไมใ่ชแ่คเ่ป็นการพูดคยุสรา้งปฏสิมัพันธเ์พือ่ท าหนา้ทีผู่บ้รหิารใหส้มบรูณ์ 

 

ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยทียั่งมแีนวโนม้ไมช่ดัเจนวา่จะสิน้สดุเมือ่ไหร่ 

ทัง้องคก์ร ผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิัตงิานตา่งมคีวามจ าเป็นตอ้งปรับตวั เพือ่รักษาความสามารถในการแขง่ขนัของธรุกจิใน

สภาวะวกิฤตทิัง้ในดา้นเศรษฐกจิและสขุภาพ การก าหนดนโยบายขององคก์รและวธิกีารปฏบิัตงิานใหส้อดรับกบั

สถานการณ์จงึเป็นหนึง่ในปัจจัยส าคญั ผูบ้รหิารควรการมกีารวางแผนและมาตรการสนับสนุนทีช่ดัเจน รวมถงึสือ่สารและ

ใหเ้วลาผูป้ฏบิตังิานปรับตวั ทัง้ในชว่งทีอ่งคก์รใหผู้ป้ฏบิัตงิาน WFH รวมไปถงึในอนาคตทีอ่งคก์รจะใหผู้ป้ฏบิัตงิานกลับ

เขา้ท างานทีส่ านักงานตามเดมิ นอกจากนี ้นโยบายในการบรหิารทรัพยากรบคุคลในอนาคตควรมคีวามยดืหยุน่และ

ค านงึถงึความแตกตา่งระหวา่งบคุคล โดยอาจใหท้างเลอืกกบัผูป้ฏบิัตงิานทีต่อ้งการ WFH และผูป้ฏบิตังิานทีต่อ้งการ

เขา้ปฏบิตังิานทีส่ านักงานมทีางเลอืกทีจ่ะใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ซึง่จะสง่ผลให ้

องคก์รสามารถปรับตัวไดอ้ย่างรวดเร็วและสามารถรักษาบคุลากรทีม่ศีักยภาพไวไ้ด ้
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