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ติ�อ
เน่�องจากบ้ทิควิามตอนทิี�แล้วิ “องค์การกับ้ Digital Trans-

formation ภาคบ้ังคับ้” ด้วิยสถานการณ์์การแพร่ระบ้าด 

ขึ้อง COVID-19 ณ์ ปิัจจุบ้ัน กำาลังมีแนวิโน้มทิี�จะคลี�คลายไปิในทิาง

ทิี�ดขีึ้้�น องคก์ารตา่งๆ เริ�มกลบั้มาดำาเนนิการไดม้ากขึ้้�น ดว้ิยมาตรการ

ผอ่นปิรนขึ้องรฐัทิี�ออกมาอยา่งตอ่เน่�องตามสถานการณ์์ ซี้�งมาพรอ้ม

กบั้เง่�อนไขึ้ข้ึ้อบั้งคบั้ด้านสาธิารณ์สขุึ้ สง่ผลให้ร้ป่ิแบ้บ้การดำาเนนิชีวิีิต

ขึ้องผ่้คนมีการเปิลี�ยนแปิลงไปิ ดังทิี�เราร่้จักกันในชี่�อ “New Normal”

ในชีว่ิงทิี�ผา่นมาราชีบ้ณั์ฑิิตยสภา ไดม้กีารบ้ญัญตัศิพัทิค์ำาวิา่ 

“New Normal” โดยอธิิบ้ายไว้ิวิา่ เปิน็ควิามปิกตใิห้ม่ เปิน็ฐานวิิถีชีวิีิต

ให้ม ่ซี้�งห้มายถ้งรป่ิแบ้บ้การดำาเนนิชีวิีิตอยา่งให้มที่ิ�แตกตา่งจากอดตี

อันเน่�องจากมีบ้างสิ�งมากระทิบ้ จนแบ้บ้แผน และแนวิทิางปิฏิิบ้ัติทิี�

คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็ินปิกติ และเคยคาดห้มายล่วิงห้น้าได้

ต้องเปิลี�ยนแปิลงไปิส่่วิิถีให้ม่ภายใต้ห้ลักมาตรฐานให้ม่ทิี�ไม่คุ้นเคย 

ซี้�ง New Normal เกิดขึ้้�นครั�งแรกในแวิดวิงเศรษฐศาสตร์

และธิุรกิจ เม่�อตอนเกิดวิิกฤติเศรษฐกิจถดถอยทัิ�วิโลก ชี่วิงปิี ค.ศ. 

2007–2008 รวิมถ้งนำามาใชีก้บั้เร่�องสภาพอากาศขึ้องโลกทีิ�แปิรปิรวิน

ซี้�งเกิดขึ้้�นอย่างต่อเน่�องจนกลายเปิ็นเห้ตุการณ์์ปิกติด้วิยเชี่นกัน

สำาห้รับ้ New Normal ในบ้ริบ้ทิให้ม่นี� ถ่กใชี้กับ้ร่ปิแบ้บ้การ

ดำาเนินชีีวิิตขึ้องผ่้คนในสังคมทิี�เปิลี�ยนแปิลงไปิภายห้ลังจากการ

ระบ้าดขึ้อง COVID-19 ซี้�งส่งผลกระทิบ้ต่อทุิกภาคส่วินในลักษณ์ะ

ขึ้องการเปิ็นตัวิเร่งให้้เกิดการเปิลี�ยนแปิลง โดยเฉพาะกับ้เทิคโนโลยี

สารสนเทิศ และการส่�อสาร รวิมถ้งเทิคโนโลยีอ่�นๆ ทีิ�เกี�ยวิข้ึ้อง 

ซี้�งต้องมาชี่วิยสนับ้สนุน และรองรับ้การปิรับ้เปิลี�ยนร่ปิแบ้บ้การ

ดำาเนินชีีวิิตขึ้องผ่้คนให้้สามารถทิำาได้อย่างสะดวิก และรวิดเร็วิมาก

ยิ�งขึ้้�น มีโจทิย์ห้ลักค่อ social distancing ห้ร่อ physical distancing 

นั�นค่อทิำาอย่างไรให้้สามารถดำาเนินชีีวิิตปิระจำาวิัน ทิำางาน ส่�อสาร 

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

New Normal
สู่่� Digital Transformation ภาคปฏิิบััติิ
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ปิระชีุมห้าร่อ สร้างควิามร่วิมม่อ ทิำาธุิรกรรม ใช้ีบ้ริการ ผ่านกลไก 

ทีิ�สร้างข้ึ้�นด้วิยเทิคโนโลยี แต่ยังคงไว้ิซี้�งกฎขึ้อง social distancing 

เพ่�อควิามปิลอดภัยจากการแพร่ระบ้าดขึ้อง COVID-19

ด้วิยโจทิย์ดังกล่าวิขึ้้างต้น ห้ลายองค์การจ้งจำาเปิ็นต้องทิำา 

Digital Transformation แบ้บ้ภาคบ้ังคับ้อย่างเร่งด่วินเพ่�อให้้ได้ไปิต่อ 

ห้ลายองค์การโดน Disruption จนต้องปิรับ้กระบ้วินการดำาเนินงาน

กันให้ม่ และเริ�มคิดทีิ�จะตัดส่วินงานทีิ�ปิระเมินแล้วิว่ิา อาจจะไม่ได้

ไปิต่อเปิลี�ยนแปิลงเพิ�มเติมควิามสามารถ ชี่องทิางการให้้บ้ริการ

แนวิทิางในการแขึ้่งขัึ้น ในส่วินงานให้ม่ๆ ทีิ�มาพร้อมกับ้การพ้�งพา

เทิคโนโลยีอย่างเต็มร่ปิแบ้บ้ 

ในเบ้่�องตน้สำาห้รบั้องคก์ารทิี�จำาเปิน็ตอ้งดำาเนนิการเรง่ดว่ินใน

ชี่วิงเวิลาอันสั�นเพ่�อทิำา Digital Transformation ในส่วินทิี�จำาเปิ็นก่อน 

โดยเฉพาะเพ่�อให้้พรอ้มรบั้มอ่กบั้ New Normal ทิี�กำาลงัเกิดขึ้้�น และสง่

ผลกระทิบ้ไดอ้ยา่งเปิน็ระบ้บ้นั�น องค์การตอ้งจดัระดบั้ควิามสำาคญัใน

การดำาเนินการ โดยกำาห้นดเร่�องทีิ�ตอ้งดำาเนินการก่อนห้ลัง ซี้�งองค์การ

ต้องเขึ้้าใจก่อนวิ่า New Normal ทิี�เกิดขึ้้�น ส่งผลกระทิบ้โดยตรงกับ้

ทิรพัยากรบุ้คคลขึ้ององคก์าร และตัวิลก่คา้ รวิมถ้งพนักงานเจ้าห้นา้ทิี�

ขึ้องค่่ค้า และพันธิมิตร ดังนั�นเร่�องแรกต้องจัดการเร่�องสำาคัญทีิ�สุด

ก่อนค่อเร่�องการส่�อสาร 

จัดการเรื่องการสื่อสาร นัดหมาย งานเอกสาร

และไฟล์

การส่�อสารถ่อเปิ็นเร่�องสำาคัญอันดับ้ต้นๆ และได้รับ้ผลกระทิบ้

โดยตรงจาก New Normal เน่�องจากทิุกกระบ้วินงานต้องอาศัยการ

ส่�อสารระห้วิ่างบุ้คคลผ่้ปิฏิิบ้ัติ องค์การจ้งต้องทิำา Digital Transfor-

mation เพ่�อปิรับ้ร่ปิแบ้บ้การส่�อสารทิั�งใน และระห้วิ่างองค์การ รวิม

ไปิถ้งการส่�อสารกับ้ล่กค้าโดยใช้ีเคร่�องม่อทิางสารสนเทิศในการ

ปิฏิิบ้ัติงาน เล่อกใชี้ตามควิามเห้มาะสมกับ้บ้ริบ้ทิขึ้ององค์การ ซี้�งจะ

ปิระกอบ้ไปิด้วิย 

 VDO Call / Conference เชี่น Application Zoom, Line, 

Skype, Slack, Miro, WebEx 

 Chat tools เชี่น Line (Line Official), Messenger 

 Email ใชี้ระบ้บ้งานเดิม เชี่น ระบ้บ้ Email ขึ้ององค์การ, 

Gmail, Hotmail 

 Document work & sharing ปิรับ้ให้้สามารถทิำางาน 

ร่วิมกันผ่านชี่องทิาง Online เชี่น Microsoft Teams (Office 365), 

Google Online Suite ห้ร่อเปิ็นระบ้บ้เอกสารภายในทิี�มีการจัดการ

ให้้ผ่้ใช้ีงานเชี่�อมต่อผ่านระบ้บ้ VPN จากภายนอกเข้ึ้ามาใชี้งานใน

สำานักงานขึ้ององค์การ

 File sharing เชี่น Dropbox, Box, Google Drive, One 

drive

 Calendar เชี่น Google calendar, Any.do, Microsoft 

Outlook Calendar, Nextcloud, Apple Calendar

โดยองค์การต้องดำาเนินการควิบ้ค่่กับ้การกำาห้นดแนวิทิาง

ปิฏิิบั้ต ิและขึ้อบ้เขึ้ตการใชีง้าน เพ่�อให้้เกดิปิระสทิิธิิภาพ และควิบ้คมุ

ได้ 

จัดการเรื่องบริหารจัดการ และติดตามการทำางาน

ของพนักงาน

ปิระเดน็ตอ่มาเม่�อสามารถบ้รหิ้ารจดัการเร่�องขึ้องการส่�อสาร

ระห้วิ่างทิีมงาน องค์การ และล่กค้า ได้แล้วิ เร่�องทิี�ต้องดำาเนินการต่อ

คอ่ การตดิตามการทิำางานห้รอ่ปิระเดน็ปิญัห้าในสว่ินงานตา่งๆ โดยมี

เคร่�องมอ่ทิางสารสนเทิศทิี�สามารถใช้ีในการปิฏิิบั้ตงิานเร่�องดังกล่าวิ 

ในลักษณ์ะขึ้อง collaboration tools อาทิิ Trello, Monday, Intercom, 

Asana, Wimi, Redbooth, Dapulse เปิ็นต้น 

โดยเคร่�องม่อเห้ล่านี�จะชี่วิยให้้องค์การ ห้ร่อล่กค้า สามารถ

มอบ้ห้มายงาน กำาห้นดทิีมงาน ติดตามการทิำางาน การปิระสานงาน 

การแก้ไขึ้ปิระเด็นปิัญห้าต่างๆ ได้อย่างเปิ็นระบ้บ้ แต่ต้องอย่่ภาย

ใต้ขึ้อบ้เขึ้ตการใช้ีงานตามทิี�องค์การกำาห้นด เน่�องจากข้ึ้อม่ลในการ

ปิฏิิบ้ัติงานบ้างส่วินถ่อเปิ็นควิามลับ้ขึ้ององค์การ จ้งต้องคำาน้งถ้ง

เร่�องนี�เปิ็นสำาคัญ

ตู่อฉบับหน้าอ่าน


