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จัดการเรื่องเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน

ประเด็นถูัดมาส่บเน่�องมาจากการท่�พนักงาน ห้ร่อเจ้าห้น้าท่�

ข้ององคก์ารมก่ารปรับรป้แบบการเข้้า-ออกงาน ซึ�งก็มห่้ล้ายัองค์การ

ท่�พัฒนากล้ไกการระบุเวล้าเข้้า-ออกงานข้ึ�นมาใช้งานเอง ห้ร่อม่การ

กำาห้นดในร้ปแบบข้องมาตรการ แล้ะข้ั�นตอนการปฏิิบัติเพ่�อทดแทน 

ในสว่นดงักล้า่ว ปจัจบุนัมเ่คร่�องมอ่ทางสารสนเทศูท่�พฒันาข้ึ�นสำาห้รบั

ให้้บริการในส่วนดังกล้่าวในร้ปแบบ Online ห้ล้ากห้ล้ายัผล้ิตภัณฑ์์ 

อาทิ Monitask, Nifty, Paymo, Buddy Punch, Time Clock Wizard, 

Wrike เป็นต้น ซึ�งส่วนให้ญ่่ระบบเห้ล้่าน่�จะถู้กออกแบบ แล้ะพัฒนา

ให้้สามารถูใช้งานผ่าน mobile device ในร้ปแบบ mobile applica-

tion ได้ ทั�งบนระบบปฏิิบัติการ iOS แล้ะ Android เพ่�อความสะดวก

ในการใช้งานข้องพนักงาน โดยัม่ระบบบริห้ารจัดการ แล้ะ Report 

เป็น Web application สามารถู Export ข้้อม้ล้ เพ่�อนำาไปใช้ดำาเนิน

การในเร่�องค่าตอบแทนในล้ำาดับต่อไป 

ทั�งน่�การใช้งานระบบสารสนเทศู เพ่�อสนับสนุนการปฏิบิติังาน

ต้องดำาเนินการภายัใต้ระเบ่ยับข้ององค์การ ซึ�งข้้อม้ล้การบันทึกเวล้า

เข้้า-ออกนั�น ถู่อเป็นเร่�องส่วนบุคคล้ ต้องม่การควบคุม แล้ะดำาเนิน

การด้วยัความระมัดระวัง รวมถูึงเม่�อม่มาตรการผ่อนปรนออกมา

อยั่างต่อเน่�อง การ เข้้ามาปฏิิบัติงานในสำานักงานข้ององค์การก็เป็น

เร่�องท่�ต้องจัดการอย่ัางเห้มาะสม โดยัการใช้งานไม่ว่าจะเป็นระบบ

สารสนเทศู เพ่�ออำานวยัความสะดวกในการบันทึกเวล้างานจากท่�

บ้าน ห้ร่อการเข้้า-ออกงาน ผ่านระบบท่�สำานักงานตามปกติ จะต้อง

สามารถูทำางานร่วมกันได้อย่ัางมป่ระสทิธิิภาพ สง่ออกผล้ลั้พธิไ์ด้ตาม

ร้ปแบบท่�องค์การกำาห้นด

จัดการเรื่องบริการหลักขององค์การ

ในส่วนข้องบริการห้ลั้กข้ององค์การ ท่�ถู่อเป็น Core business 

นั�น ต้องม่การวิเคราะห้์ แล้ะประเมินอยั่างล้ะเอ่ยัดรอบคอบว่า  ควร

นำาเอาเทคโนโล้ย่ัสารสนเทศูเข้้ามาช่วยัในส่วนใด ซึ�งห้ลั้กๆ แล้้วจะ

นำามาใช้เพ่�อดำาเนินการในเร่�องข้อง

	เพิ�มช่องทางการให้้บริการ ข้องบริการห้ล้ัก

	เพิ�มประสิทธิิภาพการให้้บริการ ข้องบริการห้ล้ัก

	เพิ�มประสิทธิิภาพในการบริห้ารจัดการ เพ่�อนำาส่งบริการ

ท่�ม่คุณภาพให้้แก่ล้้กค้า

	ล้ดข้ั�นตอนกระบวนการในการปฏิิบัติงาน ในส่วนท่�

เก่�ยัวข้้องกับการให้้บริการ

จากฉบับที่แล่้วต่อ

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

New Normal
สู่่� Digital Transformation ภาคปฏิิบััติิ
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ซึ�งบางกรณ่ ในบางองคก์ารอาจจะไมจ่ำาเปน็ตอ้งปรบัเปล้่�ยัน 

ในส่วนบริการห้ลั้กมากนัก ทั�งน่�ข้ึ�นอย่้ักับร้ปแบบข้องธุิรกิจท่� 

องค์การดำาเนินการอย่้ั โดยัอาจะใช้ร้ปแบบบริการเดิม แต่ม่การ

พัฒนาเพิ�มเติมช่องทางการให้้บริการ ห้ร่อล้ดข้ั�นตอนให้้ล้้กค้าเข้้าถูึง

บริการได้สะดวกรวดเร็วมากยิั�งข้ึ�น อาทิ เพิ�มช่องทางการให้้บริการ 

ในร้ปแบบ Mobile application ห้ร่อใช้ Mobile application เพ่�อล้ด

ข้ั�นตอนการเข้้าถูึงบริการ เป็นต้น

จัดการเรื่องระบบบริหารจัดการภายใน (Back 

Office)

ในส่วนน่� ห้ล้ายัองค์การจะยัังคงใช้ระบบงานในร้ปแบบเดิม

เน่�องจากเป็นงานในส่วนข้องการบริห้ารจัดการภายัใน แต่จะม่การ

ปรับเปล้่�ยันเพ่�อเพิ�มเติมประสิทธิิภาพ ห้ร่อล้ดข้ั�นตอนการปฏิิบัติ แม้

กระทั�งเปล้่�ยันไปใช้ห้ร่อเช่�อมต่อกับบริการข้อง outsource ท่�ม่ความ

ชำานาญ่แทน ซึ�งงานภายัในองค์การจะประกอบไปด้วยั อาทิ 

	งานด้านทรัพยัากรบุคคล้ ใช้ระบบสารสนเทศูช่วยั 

ในการประมวล้ผล้การเข้้า-ออกงาน การล้า รายังานการปฏิิบัติงาน

นอกสถูานท่� ฯล้ฯ ผ่าน mobile application ให้้พนักงานสามารถูใช้

บรกิารดา้น HR ตา่งๆ ข้ององคก์ารในรป้แบบ self service เพ่�อความ

สะดวกเน่�องจากต่อไป WFH จะเป็นเร่�องท่�องค์การสามารถูดำาเนิน

การได้เห้ม่อนเร่�องปกติ 

	งานด้านการข้ายั แล้ะการตล้าด อาจจะม่การเพิ�มเติม

เคร่�องม่อท่�ช่วยัติดตามงาน การวางแผนเพ่�อกำาห้นดเป้าห้มายั ใช้

ส่�อ social media ในการทำาการตล้าด ห้ร่อแม้กระทั�งใช้เทคโนโล้ยั่

เสม่อน อาทิ AR/VR/MR เพ่�อสร้างความแตกต่าง แล้ะแรงจ้งใจจาก

ล้้กค้า แล้ะพันธิมิตร

	งานด้านการจัดซ่�อ แล้ะธิุรการ ใช้เป็นระบบภายัใน ซึ�ง

อาจจะใชง้านเคร่�องม่อเพิ�มเตมิสว่นการประสานงานเช่�อมโยังข้อ้มล้้ 

แล้กเปล้่�ยันเอกสารต่างๆ ไปยัังค้่ค้า

	งานด้านบัญ่ช่ แล้ะการเงิน ใช้เป็นระบบงานภายัใน

เห้ม่อนเดิม แต่อาจจะม่การเพิ�มเติมในส่วนข้องการจัดทำาเอกสาร

สนับสนุนงานข้ายั ใบเสนอราคา การวางบิล้ การส่งมอบ ท่�ทำาผ่าน

ระบบ Online โดยัอัตโนมติั เพ่�อความสะดวกรวดเร็วในการประสาน-

งานกับล้้กค้า แล้ะค้่ค้า รวมถูึงการเช่�อมต่อ ห้ร่อใช้บริการ e-finance 

จากธินาคาร สถูาบันการเงิน ท่�ม่ความสะดวกรวดเร็ว แล้ะน่าเช่�อถู่อ

	งานด้านการข้นส่ง งานในส่วนน่�องค์การส่วนให้ญ่่จะใช้

บริการข้อง outsource ท่�ม่ความชำานาญ่ม่ระบบบริห้ารจัดการแบบ

เบ็ดเสร็จ ซึ�งม่การแข้่งข้ันค่อนข้้างส้ง ทำาให้้ม่ตัวเล้่อกห้ล้ากห้ล้ายั 

ให้้เล่้อก องค์การสามารถูล้ดต้นทุนในการดำาเนินการได้พอสมควร

โดยัองค์การจะได้รับบริการด้านข้้อม้ล้ผ่านทาง application ท่� out-

source เป็นผ้้พัฒนา ห้ร่อเช่�อมโยังข้้อม้ล้ผ่านกล้ไกทางสารสนเทศู 

เข้้าส้่ระบบข้ององค์การ แล้ะนำามาใช้เพ่�อวางแผนบริห้ารจัดการ 

ต่อไป

จากการดำาเนินการเบ่�องต้นเพ่�อสร้างการเปล้่�ยันแปล้ง

ให้้กับองค์การแบบเร่งด่วนด้วยัการทำา Digital Tranformation  

รองรบั New Normal นั�น ประเดน็สำาคญั่คอ่ การท่�จะทำาอยัา่งไรไมใ่ห้้

องค์การข้าดการเช่�อมต่อกับโล้กธิุรกิจ ท่�กำาล้ังมุ่งเข้้าส้่ระบบ digital 

อย่ัางเต็มร้ปแบบ ซึ�งจะไม่ใช่การดำาเนินการเช่�อมต่อเพ่ยังบางส่วน 

แต่ต้องดำาเนนิการเช่�อมตอ่ทั�งองคก์าร แล้ะทำาอยัา่งเปน็ระบบ เพราะ

ห้มายัถึูงโอกาสทางธุิรกิจ ความได้เปรย่ับค้แ่ข่้ง รวมถึูงพ่�นท่� ตำาแห้น่ง 

แล้ะส่วนแบ่งทางการตล้าดท่�ตามมา ซึ�งการวางแผนเป็นเร่�องสำาคญั่ 

แมจ้ะอย่้ัในสถูานการณท์่�ตอ้งดำาเนนิการอยัา่งเรง่ดว่น แตถู่า้องคก์าร

ไดท้ำาการประเมนิจดัล้ำาดบัความสำาคญั่ข้องสิ�งท่�ต้องดำาเนนิการ แล้ะ

เล้่อกใช้งานเทคโนโล้ย่ัได้อย่ัางเห้มาะสมกับบริบทข้ององค์การ ซึ�ง 

ไม่จำาเป็นต้องด่ท่�สุด แต่สามารถูนำามาใช้ได้เต็มประสิทธิิภาพ แล้ะ 

คุ้มค่าท่�สุด ซึ�งจะสร้างความได้เปร่ยับให้้กับองค์การได้มากกว่า 

อ่กเร่�องท่�สำาคัญ่ค่อองค์การต้องเข้้าใจว่าการทำา Digital 

Tranformation ค่อการนำาเทคโนโล้ย่ัมาช่วยัสนับสนุนการดำาเนินงาน 

ดังนั�น องค์การต้องประเมินตนเองว่าถูนัด แล้ะชำานาญ่ในเร่�องใด

อะไรค่อบริการห้ร่อผล้ิตภัณฑ์์ห้ล้ัก ให้้ Focus ในเร่�องนั�น ส่วนเร่�อง 

อ่�นๆ ท่�เห้ล้่อต้องพิจารณา แล้ะเล้่อกใช้บริการจากองค์การท่�ม่ความ

ชำานาญ่กว่า แล้ะทรพัยัากรบุคคล้ซึ�งถู่อเปน็สิ�งสำาคัญ่ข้ององคก์ารนั�น  

ในสถูานการณ์ท่�ม่ข้้อจำากัดมากมายั องค์การต้องนำาเทคโนโล้ย่ั 

มาช่วยัสนับสนุนอย่ัางไร ให้้ทรัพยัากรบุคคล้ท่�ม่ค่าข้ององค์การ

สามารถูทำางานได้เต็มประสิทธิิภาพ ม่ความร้้สึกสะดวก แล้ะ

ปล้อดภัยัในการปฏิิบัติงานให้้กับองค์การ
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