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บทความฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงรูปแบบการท�างานสมัยใหม่
(Modern Work Environment) ที่จะมาทดแทนรูปแบบการท�างาน
แบบเดิม (Traditional Work Environment) โดยสอดคล้องกับยุค
(Generation) ของพนักงานในยุค Gen Y หรือ Gen Z ที่จะเริ่มเข้า
มามีบทบาทมากขึน้ ในองค์กร ตามทีไ่ ด้กล่าวไว้ในบทความทีแ่ ล้วว่า
คนยุคใหม่มีวิถีชิวิตและความคิดแตกต่างจากคนรุ่นก่อนหน้านี้
ค่อนข้างมาก เน้นอิสระ ไม่ยดึ ติดกับที่ รวมถึงมีความช�านาญในการใช้
เทคโนโลยี โดยเฉพาะการสื่อสารที่มีการพัฒนาไปอย่างมาก จนเข้า
สู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง

รูปแบบการท�างานในแบบเดิม (Traditional Work Environment)
Business Management
and Executives

Operation on
Site

Mobile Worker

Traditional Process and Communication / Collaboration
- Paper Based and Unstructured
- Cost and Productivity Concerns
- Auditability

Legal

Finance and
Account

Procurement

Human
Resources

IT

สภาพแวดล้อมการท�างานแบบเดิม
(Traditional Work Environment)

สภาพแวดล้ อ มการท� า งานที่ เ ราเห็ น อยู ่ ใ น
ปัจจุบันนั้นยังเป็นสภาพแวดล้อมการท�างาน
แบบเดิม ซึง่ กระบวนการในการท�างานยังคงเป็น
รูปแบบการท�างานบนกระดาษ (Paper-based)
ตัวอย่างเช่น เมื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงานนอก
สถานที่จ�าเป็นต้องท�าการจัดซื้อจัดจ้าง ก็จะท�า
เอกสารขออนุ มั ติ ใ นรู ป แบบของบั น ทึ ก หรื อ
หนังสือเวียน (Memo) พร้อมเอกสารประกอบ
เอกสารอนุมัติก็จะถูกส่งไปยังผู้มีอ�านาจอนุมัติ
ตามล�าดับขัน้ (โดยใช้ความเข้าใจของผูข้ ออนุมตั )ิ
และเอกสารนั้นจะถูกส่งต่อเพื่อให้ผู้บริหารลง
ลายมือชื่อ จากนั้นก็ส่งไปให้ผู้มีหน้าที่ด�าเนิน
การต่อไป ระหว่างนั้นถ้ามีข้อสงสัยอาจจะใช้
โทรศัพท์ถามหรือเรียกประชุมชี้แจง
สภาพแวดล้ อ มการท� า งานแบบเดิ ม มั ก จะ
เกิดขึน้ ตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร
ทีไ่ ด้กา� หนดกันมานานตัง้ แต่ยงั ไม่มคี วามทันสมัย
ของเทคโนโลยี เ หมื อ นในปั จ จุ บั น ปั ญ หาที่
มักจะเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมการท�างาน
แบบเดิมจะเป็นเรือ่ งค่าใช้จา่ ยและความรวดเร็ว
ในการด�าเนินการ เช่น กว่าที่เรื่องการอนุมัติ
ด�าเนินการจะเสร็จ อาจจะต้องใช้ระยะเวลามาก
ต้องรอส่งเอกสารไปมา รอผูอ้ นุมตั วิ า่ งมาลงนาม
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รอทุกคนว่างเพือ่ เข้ามาประชุมชีแ้ จง และจ�ำเป็น
ต้องใช้บุคลากรจ�ำนวนหนึ่งเพื่อตรวจสอบและ
จัดการกับเอกสารเหล่านี้
เพือ่ ให้เห็นภาพการท�ำงานร่วมกันในองค์กร
เรามาท�ำความเข้าใจก่อนว่า องค์กรหนึ่ง ๆ
จะมีแบ่งประเภทหน่วยงานตามลักษณะการ
ท�ำงานได้ดังนี้

ฝ่ายบริหาร (Business
Management and Executive)
กิจกรรมประจ�ำ
• อนุมัติการให้ด�ำเนินการ
• ประชุมตัดสินใจ
• พบปะบุคคลต่าง ๆ เพื่อเจรจา
ธุรกิจ
• ไปงานพิธีการและสังคมต่าง ๆ
ของบริษัท
การเดินทาง
• ปานกลาง
การใช้งานเอกสารในการท�ำงาน
• ค่อนข้างมาก
เครื่องมือสื่อสารหลัก
• Email, Mobile Phone,
Chat (Public เช่น
Line, Facebook)
เครือข่ายหลัก
• Internet (Cellular)

1) ฝ่ายบริหาร (Business Management and Executive)
2) หน่วยงานที่ท�ำงานนอกสถานที่ (Operation at Site)
3) หน่วยงานที่ท�ำงานไม่ประจ�ำที่ (Mobile Worker)
4) หน่วยงานที่ท�ำงานประจ�ำส�ำนักงาน

หน่วยงานทีท่ ำ� งานนอกสถานที่
(Operation at Site)

หน่วยงานทีท่ ำ� งานไม่ประจ�ำที่
(Mobile Worker)

หน่วยงานทีท่ ำ� งานประจ�ำ
ส�ำนักงาน

กิจกรรมประจ�ำ
• ด�ำเนินโครงการที่ได้รับมอบหมาย
เช่น งานที่เป็นโครงการ หรือกิจกรรม
พิเศษต่าง ๆ ที่ไม่สามารถกระท�ำได้ใน
ส�ำนักงานของตนเอง

กิจกรรมประจ�ำ
• เดินทางไปพบปะลูกค้า และ
ผู้เกี่ยวข้อง
• เป็นตัวแทนขององค์กรในการด�ำเนิน
กิจกรรมกับบุคคลภายนอก

กิจกรรมประจ�ำ
• เป็นฝ่ายสนับสนุนให้การด�ำเนินการ
ทางธุรกิจเป็นไปด้วยความถูกต้อง
• มักจะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนและ
กระบวนการมาก

ตัวอย่างหน่วยงาน
• ทีมงานโครงการที่ด�ำเนินการที่ Site
ลูกค้า
• ทีมงานที่ต้องด�ำเนินโครงการต่าง ๆ
นอกสถานที่ เช่น งานก่อสร้าง
• สาขาย่อย หรือ Outlet

ตัวอย่างหน่วยงาน
• ฝ่ายขาย
• ฝ่ายบริการ
• ฝ่ายการตลาด
• ฝ่ายส�ำรวจ
• ฝ่ายตรวจสอบ (Audit)

ตัวอย่างหน่วยงาน
• ฝ่ายบัญชี
• ฝ่ายกฎหมาย
• ฝ่ายจัดซื้อ
• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
• ฝ่ายไอที

การเดินทาง
• ไม่มากนัก

การเดินทาง
• มาก

การเดินทาง
• น้อยมาก

การใช้งานเอกสารในการท�ำงาน
• มาก

การใช้งานเอกสารในการท�ำงาน
• ไม่มากนัก

การใช้งานเอกสารในการท�ำงาน
• มาก

เครื่องมือสื่อสารหลัก
• Email, Mobile Phone,
Chat (Public เช่น Line, Facebook)

เครื่องมือสื่อสารหลัก
• Email, Mobile Phone,
Chat (Public เช่น Line, Facebook

เครื่องมือสื่อสารหลัก
• Email, Mobile Phone,
Chat (Public เช่น Line, Facebook

เครือข่ายหลัก
• Internet (ADSL) or VPN

เครือข่ายหลัก
• Internet (Cellular)

เครือข่ายหลัก
• Intranet
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รูปแบบการท�ำงานแบบลดกระดาษ (Paperless)
Business Management
and Executives

Content
Management

Capture

Classify
(Taxonomy)

Retrieve

Store

Internal - used
Documents

Finance and
Account

Documents for
Out - going

All Softcop
Documents

Procurement

ปรับรูปแบบการท�ำงานจาก
Paper-based เป็น Paperless Office ด้วย
หลักการ Content Management System

ในปัจจุบันหลาย ๆ องค์กรเริ่มที่จะปรับสภาพแวดล้อมการ
ท�ำงานให้เป็นในรูปแบบสมัยใหม่มากขึ้น เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกให้บุคลากรในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารที่เป็นคนยุค
ใหม่ ตอบรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือพนักงานระดับต่าง ๆ
ให้สามารถท�ำงานได้ทกุ ที่ ไม่จำ� กัดว่าต้องอยูท่ สี่ ำ� นักงานเท่านัน้
ขอให้มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ในการที่เราจะไปถึงจุดนั้น
ได้ สิ่งที่ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอันดับแรก คือ เปลี่ยน
รูปแบบ (Transform) การท�ำงานบนกระดาษ (Paper-based)
ไปเป็นการท�ำงานแบบลดการใช้กระดาษ (Paperless) ขอย�ำ้ ว่า
เป็นรูปแบบที่ลดการใช้กระดาษ แต่ไม่ได้ลดการใช้เอกสาร
เนือ่ งจากเอกสารต่าง ๆ จะถูกแปลงเป็นรูปแบบ Soft Copy หรือ
เปลี่ยนเป็น E-Form ต่าง ๆ แทน

การท�ำงานบนกระดาษ
(Paper-based)
Dispose

Mobile Worker

Sign off in Hardcopy

Legal

Verify/Approve

Operation on
Site

หน่วยงานต่าง ๆ จะใช้เอกสารในการด�ำเนินกระบวนการ (Drive
Process) เอกสารหลักจะเป็นเอกสารที่พิมพ์ออกมา ผู้ที่อนุมัติ
เอกสารก็อนุมัติจากกระดาษ และจ�ำเป็นที่จะต้องส่งเอกสารไป
ให้ผู้ที่อยู่ในกระบวนการ และที่ส�ำคัญ ทุกคนในกระบวนการก็

Human
Resources

IT

จะได้รบั หรือจัดท�ำส�ำเนาของเอกสารต่าง ๆ เก็บ
ไว้ เมื่อต้องการสืบค้นหลักฐานก็จะอ้างจาก
เอกสารที่เป็นกระดาษที่เก็บไว้
ประเด็นส�ำคัญของการท�ำงานบนระบบ
เอกสารที่จะต้องพิจารณา
1. ใช้เ วลาในการด�ำเนินการมาก โดย
เฉพาะเวลาที่ใช้ส�ำหรับการรับส่งเอกสาร และ
รอผู้ที่ต้องอนุมัติมาที่ส�ำนักงานเพื่ออนุมัติ
2. การท�ำงานของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะ
ผูบ้ ริหารก็ยงั จ�ำเป็นต้องอยูก่ บั ส�ำนักงานเท่านัน้
3. ต้องมีบุคลากรส�ำหรับการตรวจสอบ
ความถูกต้อง และจัดการรับส่งเอกสารเหล่านี้
4. การติดตามค่อนข้างล�ำบาก โดยเฉพาะ
เมื่อเอกสารหายไป
5. มีโอกาสที่ข้อมูลจากเอกสารจะรั่วไหล
ออกไป
6. มีคา่ ใช้จา่ ยส�ำหรับการจัดเก็บเอกสารที่
มักจะมีการท�ำส�ำเนาซ�้ำซ้อนกัน
7. การสืบค้นเอกสารเก่า ๆ ท�ำยากและ
ใช้เวลา
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เปรียบเทียบรูปแบบการท�ำงานแบบ การท�ำงานบนกระดาษ (Paper-based)
และการท�ำงานแบบลดกระดาษ (Paperless)

การจัดท�ำเอกสาร
ขออนุมัติ

การอนุมัติเอกสาร

สถานที่ด�ำเนินการ

การจัดเก็บ

ความเร็วในการ
ด�ำเนินการ

การท�ำงานบนกระดาษ
(Paper-based)
• สร้างเอกสารจาก
Word Processing
แล้วพิมพ์ออกมา

การท�ำงานบนกระดาษ
(Paper-based)

การท�ำงานบนกระดาษ
(Paper-based)

การท�ำงานบนกระดาษ
(Paper-based)

• อนุมัติบนกระดาษ

• ต้องท�ำที่ส�ำนักงาน

การท�ำงานแบบลด
กระดาษ (Paperless)

การท�ำงานแบบลด
กระดาษ (Paperless)

การท�ำงานแบบลด
กระดาษ (Paperless)
• ท�ำที่ใดก็ได้ที่เครือข่าย
ไปถึง

การท�ำงานบนกระดาษ
(Paper-based)
• ต้องมีเวลาเผื่อ
ส�ำหรับการจัดส่ง
เอกสาร และการรอ
ผู้บริหารลงนาม

• สร้างเอกสารบนระบบ
Content Management หรือ Upload
Soft Copy

• อนุมัติแบบออนไลน์

การท�ำงานแบบลดกระดาษ
(Paperless)

จากบทความในฉบับก่อนหน้าที่ผมได้เขียนไว้
เกี่ยวกับ Enterprise Content Management
การที่องค์กรจะสามารถไปถึงการท�ำงานแบบ
ลดกระดาษ จ�ำเป็นต้องปรับกระบวนการท�ำงาน
ภายในให้สอดคล้องกับหลักการของ Content
Management ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
ขัน้ ตอนการท�ำงานของ Content Management
1. Capture คือการน�ำเข้าเอกสาร อาจจะ
เป็น Soft Copy, เอกสารที่ Scan เข้ามา หรือ
เอกสารที่ได้รับการแปลงรูปเป็น E-Form

• ต้องการพื้นที่ส�ำหรับ
การจัดเก็บ เนื่องจาก
เป็นเอกสารในรูปแบบ
กระดาษ
การท�ำงานแบบลด
กระดาษ (Paperless)
• จัดเก็บในระบบ
Content Management

2. Verity/Approve คือการตรวจสอบและ
การอนุมตั เิ อกสาร ซึง่ เป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
เอกสารที่จะอนุมัตินั้น ๆ
3. Classify คือการจัดหมวดหมู่ และใส่
Taxonomy หรื อ Index ของเอกสาร เพื่ อ
ประโยชน์ในการจัดเก็บและค้นหา
4. Retrieve คือการน�ำเอกสารมาใช้ ซึ่ง
จ�ำเป็นต้องมีเครื่องมือค้นหาที่มีประสิทธิภาพ
5. Store คือการจัดเก็บ โดยเกี่ยวข้องกับ
การก�ำหนดสิทธิการเข้าถึง รวมถึงขั้นตอนการ
จัดการเอกสารที่เก็บไว้ในระยะเวลาหนึ่ง ๆ จะ
ต้องมีการท�ำลายหรือน�ำกลับมาทบทวนใหม่

การท�ำงานแบบลด
กระดาษ (Paperless)
• เมื่อส่งเอกสารอนุมัติ
ก็จะถึงผู้เกี่ยวข้องทันที
ผู้อนุมัติก็สามารถ
อนุมัติได้ทันทีผ่าน
อุปกรณ์ต่าง ๆ

การเตือนเมื่อหมด
อายุความ เช่น สัญญา
หรือเอกสารค�้ำ
ประกันต่าง ๆ
การท�ำงานบนกระดาษ
(Paper-based)
• ต้องตรวจสอบเอง
ซึ่งหลายครั้งก็อาจจะ
ท�ำให้เอกสารขาดอายุ
(Expire) ไปโดยยังไม่
ได้ด�ำเนินการ
การท�ำงานแบบลด
กระดาษ (Paperless)
• มีระบบการเตือนให้
ด�ำเนินการก่อนหมดอายุ

6. Dispose คือการท�ำลายเอกสารที่ไม่ใช้
แล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง ๆ เพื่อลดขนาดของ
Storage ที่ต้องใช้
ในฉบับหน้าเราจะมาดูในรูปแบบการสื่อสาร
ข้อมูล และการท�ำงานร่วมกันทีจ่ ำ� เป็นต้องมีการ
เปลี่ ย นแปลงเพื่ อ รองรั บ สภาพแวดล้ อ มการ
ท�ำงานแบบใหม่ (Modern Work Environment)
ควบคู่กับการปรับรูปแบบการท�ำงานแบบลด
กระดาษ
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